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Στην ατζέντα της συνάντησης Αγγε-
λίδη με τη Γερμανίδα ομόλογό του η 
ενίσχυση του κατοχικού στρατού. 
Ο ΕΜΑ  

  

   
 Μ  

  
ΑΠΟ ΕΙΣ  

    
   ΙΣ

Για «μεγάλο ενδιαφέρον» από γιατρούς 
να ενταχθούν στο ΓεΣΥ κάνει λόγο η Αν. 
Διευθύντρια του ΟΑΥ, Έφη Καμμίτση. 
ΣΥΝΕΝ ΕΥ Η  

Ο    
  

Αναπέμπει τον νόμο για αυτόματη εγ-
γραφή στους εκλογικούς καταλόγους 
ο Πρόεδρος, υπό το βάρος έντονων 
διαφωνιών της αρμόδιας Υπηρεσίας. 
Σφοδρές αντιδράσεις από κόμματα. 
ΠΟΛΙ ΙΚΗ  

Η   
    

39 νέες εγγραφές μόνο τον τελευταίο 
χρόνο. Σε καλή ρότα για ανανέωση του 
φορολογικού πλαισίου από Κομισιόν. 
ΡΕΠΟΡ Α     

   
Υ
Για την απομείωση χρέους, το μερίδιο 
των Τουρκοκυπρίων και τον Γενικό 
Ελεγκτή απαντούν οι Α. Κυπριανού και Γ. 
Περδίκης. Σχολιάζει ο Α. Θεμιστοκλέους. 
ΔΙΧΟΓΝΩΜΙΕΣ  

 
  

Με συγκριτική μελέτη από άλλες 
χώρες, οι γονείς ζητούν χορηγία από 
το Υπουργείο Παιδείας.   
Π  Ι  Ε  
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Ε ΣΙ Α ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ
ΕΙΣ ΟΡΕΣ ΓΙΑ Ο ΓΕΣΥ
Παραδείγματα με αριθμούς για το 
κόστος που θα επωμιστούν μισθωτοί, 
συνταξιούχοι και επιχειρήσεις. Από 
1η Μαρτίου ξεκινούν οι εισφορές. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   

 Σ ΟΥΣ  ΧΩΡΙΣ 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝ Α ΗΣ
Στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις στηρίζεται η 
συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου. Χα-
μηλές οι προσδοκίες για ικανοποιητικές 
συντάξεις, βέτο για αύξηση συνεισφορών.
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ   

Η λύση του Κυπριακού ούτε 
βρέθηκε ούτε θα βρεθεί, έστω 
και αν συνεχισθούν Συνομιλίες 
για άλλα 45 χρόνια. Θα λυθεί 

από την τουρκική κατακτητική βουλιμία, 
αν η δική μας πλευρά συνεχίσει να ζει σε 
αυταπάτες. Και θα ζει σε αυταπάτες, αν συνε-
χίσει να κρίνει ότι κάποιες νέες Συνομιλίες 
(με όρους ή χωρίς «όρους αναφοράς…») 
θα φέρουν λύση στο Κυπριακό. Λύση στο 
Κυπριακό θα έλθει είτε όταν η Τουρκία θα 
ικανοποιηθεί σε όλες τις αξιώσεις της (οι 
οποίες συνεχώς θα διευρύνονται) είτε όταν 
η ελληνική πλευρά αποκτήσει ι ική 
Δύναμη αποτροπής και ανατροπής των 
τουρκικών θέσεων, σχεδίων και προθέσεων.

Λέγεται και πάλιν στον Λαό ότι ο νέος 
κύκλος Συνομιλιών θα φέρει λύση. Διάλυση 
θα φέρει, αν φέρει κάτι… Αναβαθμισμένα 
τουρκικά αιτήματα θα φέρει. Νέα τετελεσμέ-
να της τουρκικής επεκτατικής πολιτικής θα 
φέρει. Λύση, δεν θα φέρει. Και, στην πλέον 
απίθανη προοπτική υπογραφής υ ας 
για η, Λύση δεν θα έλθει. Άλλο Συμ-
φωνία, άλλο Λύση. Συμφωνίες έγιναν στη 
Ζυρίχη το 1959. Λύση του Κυπριακού δεν 
ήλθε. Διάλυση της Κύπρου ήλθε. 

Η ανευθυνότης, με την οποία η κατά και-
ρούς πολιτική ηγεσία της Κύπρου διαχειρίστη-
κε τη μοίρα αυτού του Λαού, δημιούργησε μια 
ολέθρια νοοτροπία. Τη νοοτροπία ΑΝΟ-
ΧΗΣ και ΑΠΟΔΟΧΗΣ των τετελεσμένων. 
Τετελεσμένων μοιραίων, τα οποία η ίδια είτε 
δημιούργησε είτε αποδέχτηκε. Οι ΑΔΙΕ Ο-
ΔΕΣ Συνομιλίες κατήντησαν, έτσι, θεσμός ζωής. 
Θεσμός που βόλευε  ανιστόρητους Ελληνο-
κύπριους ηγέτες, στην καρέκλα της Εξουσίας. 
Τρόπος ανέμελης καθημερινής ζωής με 
συσσώρευση δεινών. Όχι τρόπος λύσεως του 
Κυπριακού, όπως ενέπαιζαν τον Λαό... 

Όλα αυτά συνέβησαν και θα συνεχίσουν 
να συμβαίνουν, ενώ η Κύπρος θα απειλείται 
με κα ικ  εκτουρκισμό. Για όσο χρόνο η 
ΔΥΝΑΜΗ και ο ετσιθελισμός της Τουρκίας 
θα υπαγορεύουν τους όρους των Συνομιλι-
ών, θα οικοδομείται η Πολιτειακή Υποδομή 
Διάλυσης της Κύπρου… Μετά από 45 χρόνια 
πικρής πείρας ΑΠΟΤΥΧΙΩΝ, και πάλιν οι 
ηγέτες μας λέγουν ότι θέλουν λύση μέσω 
νέων Συνομιλιών για Διζωνική Δικοινοτική 
Διάλυση. Γνωρίζουν (έστω τώρα) τι λύση θέ-
λουν; Γνωρίζουν και πώς θα την επιδιώξουν; 
Γνωρίζουν πώς θα την επιτύχουν; Μετά από 
45 χρόνια Συνομιλιών, πελαγοδρομούν και 
κενολογούν βυθισμένοι σε ανταγωνιστικούς 
διακομματικούς ρητορισμούς. Δεν γνωρίζουν 
ούτε τι θέλουν ούτε τι μπορούν να πράξουν.

Η τουρκική ΔΥΝΑΜΗ και η ενδημική 
παρανόησή της (από την Ελληνική ΑΔΥΝΑ-
ΜΗ πλευρά) είναι η μισή αι α των 45 χρόνων 
αδιεξόδων. Η άλλη μισή είναι η ανεπάρκεια της 
ηγεσίας μας… Νέες Συνομιλίες με την περισσό-
τερο ΔΥΝΑΤΗ Τουρκία σημαίνουν χειρότερα 
αδιέξοδα και νέα τετελεσμένα υπέρ της. Δεν 
σημαίνουν λύση, όπως την ελπίζει, την εύχεται, 
τη φαντασιώνεται ι ικ  και ι ιακ  η 
σερνόμενη ελληνική πλευρά. Συνομιλίες πρέ-
πει να υπάρξουν αν και όταν παρασκηνιακά και 
διπλωματικά βρεθεί και συγκεκριμενοποιηθεί 
η ι υρ ική (όπως λέγει ο Αναστασιάδης), 
και «κανονική» (όπως λέγει ο Γενικός Γραμμα-
τέας των Ηνωμένων Εθνών), λύση…

Το «Μπαρμπαρός» είναι εδώ. ι α  
και κατέλαβε την Οικονομική Ζώνη της 
Κύπρου! Μας προαναγγέλλει ο Τούρ-
κος Υπουργός Άμυνας ότι δεν θα δεχθεί 
οικονομικά τετελεσμένα εις βάρος της 
«Γαλάζιας Πατρίδος» του! Τα διαβάζει και 
τα ερμηνεύει και τα αξιολογεί όλα αυτά η 
κυπριακή πολιτική ηγεσία; Αν ΝΑΙ, τι είδους 
Συνομιλίες και με ποιο στόχο θα τις επαναλά-
βει; Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έχει και την 
ευθύνη και τον λόγο για τις συγκεκριμένες 
απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά του Λαού… 
Οι πολιτικοί εναγκαλισμοί και «συμφωνίες» 
του, με τον αδύναμο και δραματικά άπειρο 
και αλλοπρόσαλλο Τσίπρα, δεν είναι τρόπος 
πολιτικής ανόρθωσης. Είναι τρόπος περαι-
τέρω υποταγής. Και νέων δεινών… Δεν είναι 
νέα, ελπιδοφόρα Κατεύθυνση. Δεν είναι νέα 
Στρατηγική και νέος Στόχος, όπως ευαγγελί-
ζεται με ψοφοδεϊσμό ο Αναστασιάδης. Είναι 
περαιτέρω κατακρήμνιση του Κυπριακού 
Ελληνισμού…
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OK!
ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 

ΕΝΑ 
ΠΕΡΊΟΔΊΚΟ 
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ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 

ΝΑΣΙΟΣ Ο ΕΙΝΟΣ 
Ή ΉΦΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΊΤΩΝ
ΣΤΊΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗ   

ΑΣΟΣ ΙΑΣΕΜΙΔΗΣ 
ΔΉΜΟΣΊΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΊ 
Ε ΟΔΟΣ ΣΤΊΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   

ΑΝΟΥ Α Α Υ ΟΥ
Ή ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΒΡΕΤΑΝΊΚΉ ΣΤΡΑΤΉΓΊΚΉ
ΑΝΑΛΥΣΗ  

ΦΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΊΤΩΝ
 κα ρια 

α ρ αι α κ ρ-
η ι η  υ 

α ρ υ  ς κυ-
ριακ  ρ α και 
α α ικ  ης 
ρ υ ης  αρ -

 κ κ α κα α -
υ  ι α ρ ς  

α αι αυ ηρ  
ρα ια αι ι  
υρ  ρ ας

ΡΕΠΟΡ Α   

Αποτροπιασμό και αίσχος προκαλεί 
η θέα του ιστορικού Λεπροκομείου 
της Λάρνακας. Στα χαρτιά έμεινε η 

απόφαση του Υπουργικού για εγκατάσταση 
στον χώρο του Ινστιτούτου Υδρογοναν-
θράκων, του Κέντρου Ωκεανογραφίας και 
του Τμήματος Χημικών Μηχανικών. Τα 
έργα υποτίθεται ότι θα ξεκινούσαν το 2016. 
Για την ώρα, ο χώρος χρησιμοποιείται ως 
σκυβαλότοπος και εστία… τρωκτικών. 
ΕΙΚΟΝΕΣ Ν ΡΟΠΗΣ  

ησαυρί ουν με
το παραεμπόριο 

Εδώ θα γινόταν 
ερευνητικό Κέντρο 
από το  με απόφαση 
του πουργικού    

Στον ασφυκτικό κλοιό του 
θανάσιμου τουρκικού εναγκα-
λισμού βρίσκεται ο Ελληνισμός 

και τα εθνικά θέματα. Η Τουρκία, μετά 
την πρόσφατη, «χαμηλών τόνων», 
συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον 
Αλέξη Τσίπρα, κλιμακώνει τις αξιώ-
σεις της εναντίον της Ελλάδας και της 
Κύπρου στο Αιγαίο και την κυπριακή 
ΑΟΖ, ενώ, παρά τη «συμφωνία» Απο-
στολάκη - Ακάρ στις Βρυξέλλες για 
«αναβίωση» Μέτρων Οικοδόμησης 

Εμπιστοσύνης, προς αποκλιμάκωση 
της έντασης, προβαίνει στη μεγαλύτε-
ρη αεροναυτική άσκηση των ΤΕΔ στο 
Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο, δε-
σμεύοντας, παράνομα, περιοχές, που 
αποτελούν ελληνική κυριαρχία.   

Παράλληλα, η Άγκυρα, με με-
θοδευμένες διπλωματικοπολιτικές 
κινήσεις και χρησιμοποιώντας την 
επιρροή της στα Τίρανα και στα 
Σκόπια, κατορθώνει να καταστεί η 
«αθέατη» σταθερά μεταβλητή όλων 

των ανοικτών εθνικών προβλημάτων 
-Σκοπιανό, Αλβανικό, Ενεργειακό, 
Μεταναστευτικό κ.λπ.- δημιουργώ-
ντας έναν αριστοτεχνικά στημένο 
μοχλό περικύκλωσης της Ελλάδας 
και του Ελληνισμού.

Η «Σ» της Κυριακής προβαίνει 
σε μια συνθετική ανασκόπηση των 
εθνικών προβλημάτων, με κοινό 
παρονομαστή την Τουρκία και τις 
στρατηγικές επιδιώξεις της. 
ΑΝΑΛΥΣΗ 

 Ελληνισμός σε τουρκικό κλοιό
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Ο ΡΕΠΟΡ Α     

κα ρι α ι η Κυ-
ρ η η  υ ρι ι η  

α η η υ  α υ  ις 
ις  Κυ ριακ  α -

κ ι ικ  η η ρι ή  ι 
 υ  Κ  υ α υ   

α α ρ υ και  υς
ΠΟΛΙ ΙΚΗ    

ρίς λαίσιο  
κουτέρες 

Φρένο στα νεο-οθωμανικά 
σχέδια της Άγκυρας βάζουν 
Παρίσι και Κάιρο, που επιδι-

ώκουν όλο και πιο ενεργό ρόλο στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Αγκάθι στο μάτι 
του Ερντογάν η συμμαχία Κύπρου 
- Γαλλίας. Εξαιρετικά κρίσιμη και ση-

μαντική η πρώτη σύνοδος κορυφής 
Ευρωπαϊκής Ένωσης - Συνδέσμου 
Αραβικών Κράτων στο Σαρμ Ελ Σέιχ 
της Αιγύπτου σε μια εβδομάδα. Σκλη-
ρή προειδοποίηση από ΗΠΑ για τον 
ρωσικό o  t a  2. 
ΑΝΑΛΥΣΗ   

ουά ματ σε Ερντογάν 
από αλλία - Αίγυπτο

ΕΝ Ε Ο
ΕΚ ΑΙΔΕΥΣΗ

 Ε  Ε
Κ Π Κ , ,
Κ Π , ΚΗ Κ

Ε  ΗΠΕ

ΕΡΕΥΝΗ ΙΚΗ
Τ  ΚΑ ΕΚ Ε  Α  
Τ  Α ΚΑΤΑ Ε ΤΗ  
ΑΠΟΚΛΕΙΣ ΙΚΟ   



Μετά το Σκοπιανό, η κυβέρνηση 
Τσίπρα (και πρώην Κοτζιά - 
Καμμένου) επιχειρεί να λύσει 

(Θεός φυλάξοι) και το «αλβανικό» ζήτη-
μα. Τώρα που έχει μια κάποια εμπειρία 
από εξωτερική πολιτική και προσπαθεί 
να κλείσει τα εθνικά θέματα το ένα μετά το 
άλλο. Όπως έκανε και με την οικονομία, 
όπου αφού κορόιδεψε έναν λαό ότι θα 
σκίσει τα μνημόνια και θα χορεύει τσι-
φτετέλια τις αγορές, επέβαλε τέτοια μέτρα 
λιτότητας που θα τα ζήλευε ακόμα και ο 
Χάρης Γεωργιάδης. Για να αποδειχθεί 
για μια ακόμα φορά ότι οι ιδεολογίες στη 
σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα είναι 
όπως το περιτύλιγμα. Δεν ξέρεις τι έχει 
από μέσα αν δεν το ανοίξεις…

Όσα όμως συμβαίνουν στην Αθήνα, 
ελάχιστα φαίνεται να απασχολούν την κυ-
πριακή κομματική ελίτ, καθώς η Ελλάδα… 
«κείται μακράν». Σε αντίθεση με τις πρε-
σβείες. Οπότε είναι περίπου αδιάφορο τι 
(θα) κάνει ο Τσίπρας με τη Μακεδονία, τη 
Βόρεια πειρο και τη Θράκη. Αδιάφορο 
μπορεί να είναι και τι έκανε ο Τσίπρας 
στην αυλή του νεοσουλτάνου. Είναι και 
αυτή μια νίκη της νοσηρότητας. 

Έχουμε αλλάξει κάθε νόημα στις λέξεις 
για να (μπορούμε να) χαιρόμαστε τις ήττες 
μας και να πανηγυρίζουμε τα Βατερλώ 
μας. Αν ήμασταν καβαφικοί ήρωες, θα 
ήταν και αυτή μια «κάποια λύση», αλλά 

έχουμε βγει από ιστορίες του Όργουελ. 
Η Ιστορία μάς δίδαξε ξανά και ξανά, αλλά 

εμείς, αδαείς και αφελείς, περιμένουμε τον 
Ερντογάν να μας στείλει το… περιστέρι της 
ειρήνης. Ο εχθρός είναι απέναντι και μας 
απειλεί. Μας κυκλώνει. Μας περιμένει. Κι 
εμείς συνεχίζουμε τον ύπνο του Δικαίου. 
Χωρίς εθνική στρατηγική, χωρίς στόχους, 
χωρίς… ταυτότητα.

Όσο δεν καταλαβαίνουμε ότι ο ακρωτη-
ριασμός της Μακεδονίας, η τουρκική «ει-
σβολή» στη Θράκη, οι πειρατικές βόλτες του 
«Μπαρμπαρός» στην κυπριακή ΑΟΖ, είναι 
προέκταση της ίδιας στρατηγικής σκέψης, τότε 
έχουμε χάσει τη μάχη χωρίς να βγάλουμε 
μιαν… ανακοίνωση. Απλώς περιμένουμε το 
τέλος. Που θα γραφτεί σε κάποια γραφεία 
μακριά από μας, σε κάποια παζάρια χωρίς 
εμάς, από κάποιους άλλους για μας. 

ρ ρα   Ευτυχώς η κυβέρ-
νηση Τσίπρα (πρώην Κοτζιά-Καμμένου) 
φεύγει σύντομα και δεν προλαβαίνει να 
«λύσει» και το Κυπριακό. Δυστυχώς, όμως, 
οι άλλοι μένουν… 

ρ ρα   Από τους Περσικούς 
Πολέμους, οι Κύπριοι βρέθηκαν και στις 
δύο πλευρές της μάχης. Κάποιοι εθελοντές 
στο πλευρό των Αθηναίων και κάποιοι 
στο πλευρό του έρξη…  

νήθικες πρακτικές ακολου-
θούν επιτήδειοι έμποροι, 
οι οποίοι θησαυρίζουν 
από το παραεμπόριο 
αγροτικών προϊόντων. 
Η καλά στημένη κομπίνα, 
η οποία αποφέρει κέρδη 

εκατομμυρίων, έστησε τα πλοκάμια της σε 
Ελλάδα αλλά και Κύπρο, με θύματα τόσο 
τους παραγωγούς, όσο και τους ίδιους τους 
καταναλωτές.

Σε ρεπορτάζ της Σ  την Κυριακή, 10 
Φεβρουαρίου, αποκαλύφθηκε η κομπίνα 
που έχει στηθεί στην Ελλάδα με το βά-
πτισμα  αγνώστου προελεύσεως πατατών 
σε κυπριακές. Παρ’ όλα αυτά το θέμα δεν 
είναι καινούριο, καθώς αθέμιτες πρακτικές 
βαπτίσματος  ή και απομιμήσεων παρα-

τηρούνται συχνά όσον αφορά αγροτικά 
προϊόντα και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 
ποιοτικά προϊόντα όπως η κυπριακή πατάτα.

Την πρακτική της κυπροποίησης  
προϊόντων καταγγέλλουν τόσο οι αγρο-
τικές οργανώσεις όσο και το ίδιο το Συμ-
βούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών. 
Σε δηλώσεις του στη Σ  ο εκπρόσωπος 
του Συνδέσμου, Χρήστος Παπαπέτρου, 
κατήγγειλε ότι έχουν παρατηρηθεί, εκτός 
από τα φαινόμενα πλασαρίσματος  πατατών 
αγνώστου προελεύσεως στην Ελλάδα ως 
κυπριακών, και η εισαγωγή φρούτων από 
την Ελλάδα στη χώρα μας, τα οποία στη συνέ-
χεια παρουσιάζονται στους καταναλωτές ως 
κυπριακά. Όπως ανέφερε ο κ. Παπαπέτρου, 
η κομπίνα αποκαλύφθηκε σε περίοδο που 
τα κυπριακά φρούτα παρέμεναν αδιάθετα, 
ενώ επιτήδειοι έμποροι προχωρούσαν σε 
εισαγωγή φρούτων από την Ελλάδα και 
πώλησή τους ως «κυπριακών σε προσφορά» 

και σε κατά πολύ πιο ανταγωνιστική τιμή 
από τα εγχώρια προϊόντα. Επειδή, ανέφερε, 
το περιθώριο κέρδους είναι μεγάλο συγκρί-
νοντας τα χαμηλότερης τιμής ελληνικά και τα 
ακριβότερα κυπριακά, οι εν λόγω έμποροι 
κερδοσκοπούσαν αυξάνοντας την τιμή των 
εν λόγω προϊόντων- μαϊμού , ώστε να είναι 
ελάχιστα χαμηλότερη και ανταγωνιστική 
από την τιμή των κυπριακών προϊόντων 
και να παραπλανούν τον καταναλωτή.

Μάλιστα, ο κ. Παπαπέτρου κατήγγειλε και 
περιστατικά ανάμειξης κυπριακών προϊόντων 
με υποδεέστερα ποιοτικά προϊόντα άλλων 
χωρών σε υπεραγορές αλλά και φρουταρίες. 
Τέτοια φαινόμενα, σημείωσε, είναι πολύ 
συχνά, αφού είναι δύσκολο για έναν μη 
έμπειρο καταναλωτή να τα εντοπίσει.

Σύμφωνα, πάντως, με αρμόδιο λειτουργό 
του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος, οι παράνομες 
αυτές πρακτικές γίνονται μεμονωμένα. Σε 
σπανιότερες περιπτώσεις τέτοια φαινόμενα 
παρατηρούνται σε μεγάλες υπεραγορές, 
οι οποίες είναι υποχρεωμένες να τηρούν 
τις σημάνσεις προϊόντων. Με την ευθύνη 
ελέγχου της ποιότητας και της προέλευσης 
των αγροτικών προϊόντων είναι επιφορ-

τισμένοι επιθεωρητές του Υπουργείου, 
οι οποίοι μπορούν να εξακριβώσουν τις 
παρατυπίες και να ξεχωρίσουν τις ποικι-
λίες των προϊόντων. Παρόλα αυτά, όσον 
αφορά τις λαϊκές αγορές, αναμένεται η 
αλλαγή της υπάρχουσας νομοθεσίας ώστε 
να δίνει περισσότερες αρμοδιότητες στο 
Υπουργείο Γεωργίας, καθώς μέχρι σήμερα 
αρμόδιο είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Όπως αναφέρθηκε από το Υπουργείο 
Γεωργίας, παρά το ότι έχουν καταγρα-
φεί φαινόμενα ψεύτικων σημάνσεων σε 
αγροτικά προϊόντα,  ή ανάμειξή τους με 
κυπριακά, εντούτοις, η νέα πρακτική η 
οποία πλέον ακολουθείται από μεγάλες 
υπεραγορές είναι το πακετάρισμα προ-
ϊόντων σε ειδικές συσκευασίες με την 
ανάλογη σήμανση ή και η παρουσίασή 
τους στους πάγκους των υπεραγορών ή 
των φρουταριών σε ειδικά χαρτοκιβώτια 
με ειδική σήμανση προέλευσης αντί τα 
μέχρι σήμερα πλαστικά. Συνεπώς ενα-
πόκειται τόσο στον ίδιο τον παραγωγό 
να αφιερώσει περισσότερη σημασία στην 
εμφάνιση και παρουσίαση του προϊόντος 
του αλλά και στον ίδιο τον καταναλωτή να 
είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός όταν παρα-

τηρεί πρόχειρες σημάνσεις ή αναμείξεις 
προϊόντων στα ίδια κιβώτια.

ίνδυνοι από το παρ νομο 
εμπόριο

Σε συχνές καταγγελίες προβαίνουν, εξάλ-
λου, γεωργοί και αγροτικές οργανώσεις για 
ύπαρξη κυκλώματος παράνομου εμπορίου 
στη χώρα μας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, 
επιτήδειοι έμποροι φαίνεται να εισάγουν αγρο-
τικά προϊόντα από τα κατεχόμενα διά μέσου 
μη ελεγχόμενων σημείων πρόσβασης. Ενώ 
το εμπόριο με τα κατεχόμενα από ελεγχόμενα 
σημεία πρόσβασης βάσει του Κανονισμού 
της Πράσινης Γραμμής ελέγχεται και αφορά 
προϊόντα τα οποία καλλιεργούνται στις κατε-
χόμενες περιοχές από Τουρκοκυπρίους, η 
παράνομη διοχέτευση εμπορευμάτων στις 
ελεύθερες περιοχές αφορά κυρίως προϊ-
όντα αγνώστου προελεύσεως, τα οποία τις 
περισσότερες φορές μπορεί να προέρχονται 
από την Τουρκία, την Αίγυπτο ή άλλες τρίτες 
χώρες, για τις οποίες πιθανόν να υπάρχει 
υπό κανονικές προϋποθέσεις αυστηρότερος 
έλεγχος όσον αφορά την εισαγωγή τους στο 
καλάθι του καταναλωτή.

Μάλιστα, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 

Εμπορίας Κυπριακών Πατατών, Γιώργος 
Τάσου, επεσήμανε και τους κινδύνους που 
ελλοχεύουν από την παράνομη διοχέτευ-
ση αγροτικών προϊόντων. Ανέφερε ότι ο 
κίνδυνος αυτός είναι ορατός τόσο για τον 
καταναλωτή όσο και για τις ίδιες τις αγρο-
τικές καλλιέργειες. Αφενός, τα προϊόντα τα 
οποία μπαίνουν στις ελεύθερες περιοχές 
παράνομα δεν περνούν τους απαραίτητους 
ελέγχους από τα αρμόδια τμήματα και βέβαια 
δεν πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση φυτοφαρμά-
κων. Αφετέρου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, 
ανέφερε ο κ. Τάσου, μετάδοσης ασθενειών σε 
καλλιέργειες, όπως είναι το γνωστό βακτήριο 
Ra sto a o a a a u , γνωστό και ως 

o  Rot  (καστανή σήψη), μία από τις 
πιο καταστρεπτικές αδροβακτηριώσεις που 
προσβάλλει πολλά είδη φυτών, κυρίως την 
πατάτα. Το βακτήριο είναι σε έξαρση στην 
Αίγυπτο και για τον λόγο αυτό το εμπόριο 
προϊόντων από τη συγκεκριμένη χώρα στην 
Κύπρο αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ρυθμίζεται και τίθενται αυστηροί έλεγχοι 
στα αιγυπτιακά προϊόντα. Σχετική οδηγία 
(98 5 ) έχει εκδοθεί το 1998 από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία από 

τη μετάδοση της συγκεκριμένης ασθένειας. 
Σε πρόσφατη αναφορά της Κομισιόν τον 

περασμένο Ιούλιο, για τις ασθένειες που 
αντιμετωπίζονται στα κράτη-μέλη για τα 
γεωργικά προϊόντα και πιο συγκεκριμέ-
να για τις ασθένειες που προσβάλλουν τις 
πατάτες «Ra sto a so a a a u » (« o  
Rot») και « a a t  a s s ss . 

o us» (« otato R  Rot»), σημει-
ώθηκε ότι βάσει αποτελεσμάτων ερευνών 
που ελήφθησαν από 2  κράτη μέλη και 
από την Ελβετία, σημειώνονται σημαντικές 
προσπάθειες έρευνας και εκρίζωσης στα 
κράτη μέλη για τις δύο σοβαρές ασθένειες.

Επισημαίνεται, παράλληλα, ότι έντεκα 
κράτη-μέλη επηρεάστηκαν από τη R  
Rot , η οποία εντοπίστηκε τόσο σε πατα-
τόσπορο όσο και σε πατάτες κατανάλωσης 
στην Ισπανία, την Πολωνία και τη ουμα-
νία. Όπως επισημαίνει στην αναφορά της 
η Κομισιόν, η συχνότητα εμφάνισης δακτυ-
λιοειδούς σήψης ( R  Rot ) έχει αυξηθεί 
ελαφρώς στην πατάτα και είναι σταθερή 
για τον πατατόσπορο, με την κατάσταση 
στη ουμανία να έχει επιδεινωθεί τα τε-
λευταία χρόνια, ενώ κρούσματα και για τις 
δύο ασθένειες εντοπίστηκαν σε Ισπανία, 
Γερμανία και Πολωνία.

αμ νει μέτρα το πουργείο
Σύμφωνα με όσα ανέφερε αρμόδιος 

λειτουργός του Υπουργείου Γεωργίας, 
λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα 
για τα εισαγόμενα προϊόντα και οι έλεγχοι 
είναι εξαντλητικοί, κυρίως όσον αφορά τρίτες 
χώρες με τις οποίες το εμπόριο ρυθμίζεται, 
όπως η Αίγυπτος. Για τον λόγο αυτό, ανέφερε, 
παρόμοια κρούσματα δεν έχουν εντοπιστεί 
στη χώρα μας, χωρίς να παραλείψει να πα-
ραδεχθεί τους κινδύνους που εγκυμονεί η 
παράνομη διοχέτευση στην αγορά αγροτι-
κών προϊόντων τα οποία διαφεύγουν του 
απαραίτητου ελέγχου.
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Αγγελίδης και φον ντεν Λάιεν
συζητούν για τα o a

Τ
ο θέμα της μεταφοράς 
42 τεθωρακισμένων 
αρμάτων μάχης τύπου 

o a -2 4, γερμα-
νικής κατασκευής, από 
τις τουρκικές δυνάμεις 
κατοχής στην κατεχό-

μενη Κυθρέα, το οποίο αποκάλυψε, σε 
ρεπορτάζ της, η «Σημερινή» της Κυ-
ριακής τον περασμένο Δεκέμβριο, θα 
συζητηθεί στην επικείμενη επίσκεψη 
στην Κύπρο της Γερμανίδας Υπουργού 
Άμυνας, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπου 
θα έχει συνάντηση με τον Κύπριο ομό-
λογό της, Σάββα Αγγελίδη.

Όπως εγκύρως πληροφορείται 
η εφημερίδα μας, ένα από τα θέμα-
τα στην ατζέντα της συνάντησης των 
δύο ΥΠΑΜ θα είναι και η μεταφορά 
των o a -2 4 από τις δυνάμεις 
κατοχής, ένα θέμα που, αφ’ εαυτού, 
περικλείει και μία μείζονος σημασί-
ας πολιτική διάσταση, αφού πρόκειται 
για τη χρησιμοποίηση στρατιωτικού 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
o o osm simerini.com 

ΕΠ Ε Η  
Π Κ Π Κ
ΕΠ  Η   

υλικού ευρωπαϊκής προέλευσης, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση γερμανικής, 
για την κατοχή εδάφους μιας ευρωπαϊ-
κής χώρας-μέλους της ΕΕ, από μια τρίτη 
χώρα, μη μέλος της Ένωσης.

Δεν πρέπει, επίσης, να παραθεωρείται 
το γεγονός ότι Κύπρος και Γερμανία έχουν 
υπογράψει στα μέσα του παρελθόντος έτους 
«προνομιακή» συμφωνία αμυντικής συ-
νεργασίας, ενώ η Κύπρος εδώ και χρόνια 
προσφέρει σημαντικές διευκολύνσεις στο 
γερμανικό πολεμικό ναυτικό. 

Ειρήσθω εν παρόδω, η κυπριακή Κυ-
βέρνηση έχει ήδη εγείρει το θέμα στη γερ-
μανική πλευρά, η οποία εξέφρασε άγνοια 
για το γεγονός. 

Εν τω μεταξύ, φωτογραφίες που φέρονται 
να επιβεβαιώνουν τη μεταφορά αρμάτων 
μάχης τύπου o a -2 4 στην κατεχόμενη 
Κυθρέα είδαν το φως της δημοσιότητας σε 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες. 
Στις φωτογραφίες, που παρουσίασε την 
περασμένη Δευτέρα ο ιστότοπος «Ισοζύ-
γιο Στρατιωτικής Ισχύος», παρουσιάζεται 

oύρκος οπλίτης με φόντο άρματα μάχης 
o a -2 4 και, όπως αναφέρουν σχε-

τικές αναρτήσεις, τα άρματα μάχης είναι 
βαμμένα με «παραλλαγή ερήμου». Η εν 
λόγω είδηση φιλοξενήθηκε την περασμέ-
νη Τρίτη τόσο από ελλαδικά, όσο και από 
τουρκικά ΜΜΕ.

Στο σχετικό ρεπορτάζ της Σημερινής 
(στις 9 Δεκεμβρίου 2018) αναφερόταν ότι 
οι κατοχικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί με 
μία επιλαρχία τεθωρακισμένων αρμάτων 
μάχης τύπου o a  (σαράντα δύο άρματα 
μάχης συνολικά), γερμανικής κατασκευ-
ής, η οποία εδρεύει σε στρατόπεδο στην 
περιοχή της κατεχόμενης Κυθρέας (εκεί 
ευρίσκεται το Σύνταγμα Τεθωρακισμένων 
του κατοχικού στρατού), ενώ έχουν προ-
βεί σε σημαντικές αναβαθμίσεις σε όλους 

ΠΑΝΩ, ΜΊΑ ΑΠΟ ΤΊΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ ΠΟΥ 
ΕΠΊΒΕΒΑΊΩΝΟΥΝ ΤΉΝ ΕΝΊΣΧΥΣΉ ΤΟΥ ΑΤΤΊΛΑ 
ΜΕ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΊΚΑ ΑΡΜΑΤΑ ΜΑΧΉΣΤΟ ΚΑΊ 
ΔΊΠΛΑ, ΑΠΟΚΛΕΊΣΤΊΚΟ ΔΉΜΟΣΊΕΥΜΑ ΤΉΣ 
ΣΉΜΕΡΊΝΉΣ .

Την ίδια ώρα, η Κυβέρνηση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας ανα-
μένει «καλά νέα» και στο άλλο, 

μείζονος στρατιωτικής σημασίας θέμα, 
που άπτεται των ιδιαίτερα αναβαθμισμέ-
νων, το τελευταίο διάστημα, σχέσεων με 
τις ΗΠΑ, αυτό της άρσης του εμπάργκο 
πώλησης όπλων από την Ουάσιγκτον 
στην Κύπρο. Όπως πληροφορούμαστε, το 
θέμα επρόκειτο να συζητήσει ο Υπουργός 
Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης, με 

Αμερικανούς αξιωματούχους, στο πλαί-
σιο της 55ης Διάσκεψης Ασφαλείας του 
Μονάχου, που πραγματοποιείται στην 
πρωτεύουσα της Βαυαρίας, από τις 15 
έως 1  Φεβρουαρίου. 

Από αμερικανικής πλευράς, που θα 
έχει έντονη παρουσία, συμμετέχουν ο 
Μάικ Πενς, Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο 
Υπουργός Άμυνας, Πάτρικ Σέινααν, ενώ 
θα παραστούν  και μέλη του Κογκρέσου, 
όπως και η Πρόεδρος της Βουλής των 

Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι. Ανάμεσά 
τους, ο Γερουσιαστής όμπερτ Μενέντεζ, 
ο οποίος, ως επικεφαλής της μειοψηφίας 
στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της 
αμερικανικής Γερουσίας, είχε καταθέσει, 
τον Μάιο του 2018, νομοσχέδιο για τον 
τερματισμό του εμπάργκο όπλων που 
έχει επιβληθεί στην Κύπρο, με νόμο του 
198 . Ανάλογο νομοσχέδιο έχει κατατεθεί 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τον 
βουλευτή Ντέιβιντ Σιτσιλίνε.  

εριμένουν «καλά νέα» από την υάσιγκτον 

σχεδόν τους κλάδους - ειδικές δυνάμεις, 
πεζικό κ.λπ.

Τα άρματα μεταφέρθηκαν στην Κύπρο 
από τον Έβρο και αποτελούν μέρος της 
1ης τουρκικής Στρατιάς του Έβρου, όπου 
ο τουρκικός Στρατός έχει συγκεντρώσει το 
σύνολο των αρμάτων μάχης με πυροβόλο 
διαμετρήματος 120  ( o a -2 4, -
60  a a) και των εκσυγχρονισμένων αρ-
μάτων με πυροβόλο 105  ( o a -1 ).



Οι Βρετανοί δικαιούνται να χρησιμοποιούν 
τα λιμάνια και τα αεροδρόμιά τους μόνο για 
τους στρατιωτικούς σκοπούς που ρητώς 
καθορίζουν οι Συνθήκες της Ζυρίχης. 4. Οι 
Κύπριοι πολίτες που διαμένουν στις Βάσεις 
διέπονται από το νομικό πλαίσιο της Ε.Ε., 
όπως είναι π.χ. οι αγοραπωλησίες, διαμονή, 
εμπόριο, φόροι, νόμισμα κ.λπ.

Υπό αυτές τις συνθήκες γίνεται αντιληπτό 
ότι η κυριαρχία, που ασκούν οι Βρετανοί 
στις Βάσεις,  δεν έχει κρατικό, παρά μόνο 
συμβατικό χαρακτήρα. Δηλαδή, οι εξουσίες 
των Βρετανών δεν έχουν κρατική μορφή 
αλλά μόνο εξουσίες που πηγάζουν ρητώς 
από τις Συνθήκες. Εξ ου και το γεγονός ότι 
οι Βρετανοί χρειάζονται άδεια για τη διεξα-
γωγή υπερπτήσεων, που εκδίδεται από την 
Κυπριακή Δημοκρατία. Εάν η κυριαρχία των 
Βάσεων δεν θεωρηθεί ως συμβατική, αλλά 
ως κρατική, τότε στην περίπτωση άτακτου 

t θα πρέπει να επιβληθούν συνοριακοί 
και άλλοι έλεγχοι για τους εξής λόγους: 

1. Με βάση το Πρωτόκολλο Μακρίδη-Πα-
παζώη, οι Βάσεις είναι εκτός εδάφους της Ε.Ε.

2. Έγιναν γνωματεύσεις από τη Γενική 
Εισαγγελία περί της κυριαρχίας των Βάσεων. 
Αυτές οι γνωματεύσεις, με τον τρόπο που 
διατυπώθηκαν, αποδεικνύονται λανθασμένες.

Συμ ατικ  κυριαρ ία
και σύνορα 

Η εκ των προτέρων κοινή θέση μεταξύ 
Βρετανίας-Κύπρου και Βρυξελλών είναι ότι 
ακόμη και σε περίπτωση άτακτου t, τα 
όσα έχουν προαποφασιστεί, θα ισχύσουν. 
Έχει γίνει μάλιστα περί τούτου νομική έρευνα 
από τη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, που στηρίζεται στην ισχύ του 

Συντάγματος της Ζυρίχης, βάσει του οποί-
ου λειτουργεί η Κυπριακή Δημοκρατία και 
εντάχθηκε συμφώνως με το Πρωτόκολλο 
10 στην ΕΕ. Το κύριο επί τούτου επιχείρημα 
είναι ότι η κυριαρχία των Βρετανών δεν έχει 
τον σκληρό κρατικό χαρακτήρα, αλλά ότι η 
αποικιοκρατία διατήρησε στις συγκεκριμένες 
περιοχές όσες εξουσίες και μόνο ρητώς κα-
θορίζονται από τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης. 
Εάν άλλωστε θεωρηθεί κρατική η κυριαρχία 
των Βρετανών στις Βάσεις,  τότε θα πρέπει να 
έχουν και εναέριο χώρο, και FIR και χωρικά 
ύδατα και ΑΟΖ. Συν του γεγονότος ότι θα 
έχουμε, κατ’ αναλογίαν, να αντιμετωπίσουμε 
το πρόβλημα που προκύπτει από το μοντέλο 
του σκληρού συνόρου μεταξύ της Βορείου 
και Νοτίου Ιρλανδίας.

Υπάρχει, δε, και η άποψη ότι τώρα θα 
έπρεπε να ήταν η ευκαιρία να εγερθεί θέμα 
Βάσεων και να ρυθμιστεί κατά το πρότυπο 
του Γιβραλτάρ. Δηλαδή να το ρυθμίσουν οι 
Ισπανοί με τους  Βρετανούς σε διμερές επίπεδο. 

Οι περιπτώσεις δεν είναι οι ίδιες, αλλά 
όμοιες. Για μας υπάρχει ο κίνδυνος, λόγω 
παλαιοτέρων λαθών, να εξελιχθούν τα πράγματα 
χειρότερα επειδή: 1. Έγινε δεκτή η έννοια της 
κυριαρχίας, χωρίς τη διευκρίνιση του συμ-
βατικού της χαρακτήρα. 2. Έγινε δεκτό ότι το 
έδαφος των Βάσεων ήταν εκτός ΕΕ και ανήκε 
στη Βρετανία. Εάν το Λονδίνο επιμείνει σε 
δικές του ερμηνείες, που στηρίζονται σε δικές 
μας νομικές γνωματεύσεις, είναι πιθανό να 
δημιουργηθούν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα 
από τα υφιστάμενα και ό,τι προβλέπουν τα 
συμφωνηθέντα. Η αναθεώρηση ή κατάργηση 
του καθεστώτος των Βάσεων μπορεί να συμβεί 
στο πλαίσιο της λύσης, ή προ της λύσης εάν 
γίνει εισήγηση για μετατροπή των Βάσεων 

από Βρετανικές και ΝΑΤΟϊκές. Η πρώτιστη 
αξίωση θα έπρεπε να ήταν η πληρωμή των 
ενοικίων. Επί τούτου, δεν ευσταθεί οι ισχυρισμός 
ότι δεν πληρώνουν επειδή αποχώρησαν οι 
Τουρκοκύπριοι από το κράτος της Ζυρίχης. 
Το ψήφισμα 186 του 1964, που αναγνωρίζει 
ως νόμιμη Κυβέρνηση αυτήν της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, εκδόθηκε με τη σύμφωνη 
γνώμη της Βρετανίας.

Σύνορα και 
Συμ ατικ  κυριαρ ία 

Το βασικό στοιχείο σήμερα είναι η απο-
φυγή δημιουργίας οιονεί συνόρων και η 
τεκμηρίωση της θέσης περί της συμβατικής 
κυριαρχίας, για να μη συγκριθεί η δική 
μας περίπτωση με εκείνην  της Ιρλανδί-
ας. Ειδικότερα, μάλιστα, εάν είναι άτακτο το 

t και επιβληθεί το λεγόμενο σκληρό 
σύνορο, τότε τα πράγματα και εντός και εκτός 
Βρετανίας θα είναι δύσκολα. Η Συμφωνία 
της Μεγάλης Παρασκευής του 1998 στη-
ρίζεται ακριβώς στην πρακτική κατάργηση 
των συνόρων μεταξύ Βορείου και Νοτίου 
Ιρλανδίας. Εάν εφαρμοστούν συνοριακοί 
έλεγχοι, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να ανοίξει 
εκ νέου το Ιρλανδικό Ζήτημα καθώς και το 
Σκωτικό. Η δημιουργία ειδικού καθεστώ-
τος στην Ιρλανδία με χαλαρά σύνορα, με 
τη δημιουργία δηλαδή μιας διαφορετικής 
σχέσης που θα έχει εκεί η ΕΕ, συγκριτικά 
με το υπόλοιπό Ην. Βασίλειο, δεν γίνεται 
δεκτή από τους Άγγλους, ούτε καν το θέμα 
των θαλάσσιων συνόρων, το οποίο θα μπο-
ρούσε να ήταν μια εναλλακτική τελωνει-
ακή φόρμουλα στη λογική του αμοιβαίου 
οφέλους. Δηλαδή να υπάρχει μια μορφή 
ελεύθερης εμπορίας μεταξύ των Ιρλανδών, 

Τ
ο t έχει ανοίξει 
μια μεγάλη τρύπα 
στη συνοχή του οικο-
δομήματος της ΕΕ. Για 
πολλούς είναι η αρχή 
του ξηλώματος της ΕΕ, 
για άλλους συνιστά 

μιαν αυτοπαγίδευση των Βρετανών, 
αφού αντιμετωπίζουν οι ίδιοι και όχι 
η ΕΕ ζητήματα συνοχής και αναβίωσης 
παλιών πληγών όπως το Ιρλανδικό, χω-
ρίς κανείς να υποτιμά  το Σκωτικό. Από 
το σκηνικό δεν απουσιάζει η Κύπρος, 
λόγω, κυρίως, του θέματος των Βάσεων. 
Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο το 
καθεστώς των Βρετανικών Βάσεων στην 
περίπτωση ενός άτακτου t, αλλά και 
οι ενεργειακές και άλλες γεωπολιτικές 
εξελίξεις και δη με την εμπλοκή της 
Γαλλίας σε στρατιωτικό επίπεδο, μετά 
την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ.

Συμφωνία για τις σεις
Ας πάμε στο διά ταύτα. Υπάρχει ήδη 

συμφωνία μεταξύ Κυπριακής Δημοκρα-
τίας και Ην. Βασιλείου με τη θετική γνώμη 
της ΕΕ για το καθεστώς των Βάσεων σε 
περίπτωση t. Η συμφωνία αυτή 
περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τα εξής: 
1. Δεν θα υπάρχουν τελωνεία μεταξύ του 
εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και των Βρετανικών Βάσεων. 2. Οι εμπο-
ρικές και άλλες συναλλαγές θα γίνονται 
μέσω των λιμανιών και των αεροδρομίων 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία 
είναι η μόνη νόμιμη και αρμόδια Αρχή 
για να καθορίζει τις νόμιμες εισόδους 
και εξόδους του κράτους. Το θέμα αυτό 
είναι συναφές και με ό,τι συμβαίνει στα 
κατεχόμενα. Με τη συμφωνία αυτή κα-
θορίζεται, εμμέσως αλλά σαφώς, ότι τα 
λιμάνια και τα αεροδρόμια της Τύμπου 
στα κατεχόμενα λειτουργούν παράνομα. 
Συνεπώς, δεν υπάρχει εμπάργκο, όπως 
οι Τούρκοι ισχυρίζονται. Επί τούτου, 
άλλωστε, έχουμε και την άποψη της 
νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, η οποία ρητώς καθο-
ρίζει ότι η μόνη αρμόδια Αρχή για να 
ανοίγει και να κλείνει τις εισόδους και 
εξόδους στην Κύπρο δεν μπορεί να εί-
ναι άλλη από εκείνην της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Οτιδήποτε άλλο, τονίζεται 
στη γνωμάτευση, σημαίνει υπόσκαψη 
των νόμιμων Αρχών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, κράτους-μέλους της Ε.Ε., 
όπως το Πρωτόκολλο 10 καθορίζει. 3. 

Της Κυριακής
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Συμφωνία για Βάσεις: Δίκτυ 
ασφαλείας με «συμβατική κυριαρχία»
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Μ Ε  Η  ΕΕ

Οι Βρετανοί τραβούν το σχοινί με 
την ΕΕ, η οποία τονίζει ότι επί της 
ουσίας δεν θα διαπραγματευτεί εκ 

νέου για το t γνωρίζοντας ότι το Λονδίνο 
θα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα από εκείνο 
που θα έχουν οι Βρυξέλλες και τα κράτη 
μέλη σε περίπτωση άτακτου t, αφού το 
60  των εμπορικών συναλλαγών και δη των 
εξαγωγών της Βρετανίας είναι με την ΕΕ. Εάν 
προκύψει άτακτη έξοδος τότε θα αρχίσουν 
οι διαπραγματεύσεις επί μηδενικής βάσης 
και η Βρετανία θα θεωρηθεί ως καθαρά τρί-
τη χώρα, όπως ο Καναδάς και οι ΗΠΑ, με 
μειωμένο απ’ ό,τι σήμερα καθεστώς αντα-
γωνιστικότητας. Θα γίνει επανακαθορισμός 
δασμών και φορολογιών,  ενώ μετέωρο θα 

μείνει το θέμα των Ευρωπαίων πολιτών στη 
Βρετανία και των Βρετανών στην ΕΕ.

Οι Βρετανοί χάνουν μια μεγάλη αγορά 
εργασίας, δηλαδή αυτήν της ΕΕ, και οι λοι-
ποί Ευρωπαίοι, κυρίως εκείνοι των πρώην 
ανατολικών χώρων, χάνουν την αντίστοιχη 
Βρετανική. Το γεγονός αυτό μεταφράζεται ως 
εξής: Το βάρος από την παροχή εργασίας θα 
επωμιστούν κυρίως οι αγορές της Γερμανίας 
και της Γαλλίας, που είναι ήδη κορεσμένες 
από τους ξένους και δη τους παράνομους 
εργάτες και μετανάστες. Η λογική λέει ότι 
δεν βολεύει κανέναν το άτακτο t. Πολύ 
δε περισσότερο το Λονδίνο.

Εάν μάλιστα η επιλογή της εξόδου από 
την ΕΕ είναι ορθή, θα διαφανεί στην πορεία 

των πραγμάτων, και σε οικονομικό και σε 
πολιτικό επίπεδο. Υπάρχουν και αυτοί που 
θεωρούν ότι η έξοδος των Βρετανών από την 
ΕΕ ήταν φυσιολογική των πραγμάτων εξέλιξη, 
διότι ποτέ δεν πίστευαν σε αυτήν και, ως εκ 
τούτου, αφήνει πεδίον δόξης λαμπρόν στην 
κυριαρχία των Γερμανών με τη στήριξη των 
Γάλλων εκεί και όπου υπάρχει σύγκλιση 
συμφερόντων. Ταυτοχρόνως, είναι πρόδηλο 
ότι η ΕΕ, ως τέτοια, αδυνατεί να δώσει λύσεις 
στα προβλήματα  που αντιμετωπίζουν οι λαοί 
των κρατών  μελών, με αποτέλεσμα να διο-
γκώνεται το δημοκρατικό έλλειμμα και να 
αυξάνονται τα ευρωσκεπτικιστικά ρεύματα. 
Αυτή η τάση αναμένεται να αποτυπωθεί και 
στις ευρωεκλογές. 
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Γίνεται, δε, αντιληπτό ότι η ΕΕ κινείται 
σταθερά προς ένα σύστημα πολλαπλών 
ταχυτήτων, το οποίο δεν είναι πλήρως 

θεσμοθετημένο αλλά απεικονίζεται, κυρίως, στα 
κράτη εντός και εκτός Ευρωζώνης καθώς και 
στον πλούσιο βορρά και στον φτωχό νότο. Ακόμη 
και αυτοί που ήταν υπέρμαχοι της εμβάθυνσης 
της περιφερειακής ολοκλήρωσης, τώρα την 
βλέπουν με σκεπτικισμό, καθότι γνωρίζουν 
ότι, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, με τις υφιστάμενες 
συνθήκες, κερδισμένη θα βγει η Γερμανία, 
η οποία χρησιμοποιεί τους θεσμούς της ΕΕ 
και την οικονομική της ισχύ για να εξυπηρετεί 
πρωτίστως τα δικά της συμφέροντα, τα οποία 
εμφανίζει όσο το δυνατόν περισσότερο ως κοινά 
συμφέροντα της ίδιας της ΕΕ. Πρόκειται για το 
πάγιο ερώτημα εάν θα έχουμε μια γερμανική 
Ευρώπη ή μια ευρωπαϊκή Γερμανία.

Ακόμη και τη Βρετανία την απασχολεί, 
παρά την έξοδό της από την ΕΕ, ο γερμανικός 
χαρακτήρας της Ευρώπης, διότι εκεί είναι ο 
κύριος οικονομικός και εμπορικός καθώς και 
γεωστρατηγικός της πνεύμονας. Το στοίχημα 
βεβαίως πλέον για τη Βρετανία δεν είναι μόνο 
εάν θα είναι άτακτο ή όχι το t, αλλά τι θα 
γίνει με την ίδια τη συνοχή του Ην. Βασιλείου. 
Η συνοχή αυτή εκ των πραγμάτων σχετίζεται 
με τη συμφωνία της εξόδου των Βρετανών από 
την ΕΕ και τις τάσεις εξόδου της Σκωτίας και 
της Β. Ιρλανδίας από το Ην. Βασίλειο, ειδικώς 
εάν τεθούν σκληρά σύνορα και επιστρέψει ο 
εφιάλτης του εμφύλιου πολέμου.

Το t δεν συνοδεύεται από ένα στοίχημα 
που αφορά μόνο στη συνοχή της ΕΕ και την 
ταυτότητα των πολλαπλών ταχυτήτων και της 
γερμανικής Ευρώπης, αλλά και στη συνοχή της 

ίδιας της Βρετανίας. Όσο, δε, για την Κύπρο, θα 
πρέπει να είναι ευτυχής εάν παραμείνει η συμ-
φωνία για τις Βάσεις ως έχει και αν αποφευχθούν 
νέα «σύνορα» και νέοι έλεγχοι επιπρόσθετοι των 
ήδη υφιστάμενων που παρανόμως επιβάλλει 
η κατοχή… Η εξέλιξη αυτή περνά μέσα από 
την αντίληψη της συμβατικής κυριαρχίας και 
της διόρθωσης λανθασμένων κινήσεων του 
παρελθόντος, που είχαν υποτακτικό από τη μια 
χαρακτήρα έναντι της Βρετανίας και από την 
άλλη μιαν άναρχη και χωρίς προγραμματισμό 
συνθηματολογία για αποχώρηση των «Βάσεων 
του θανάτου», που τελικά εξελίσσεται σε άλλοθι 
για τη τσιμέντωσή τους, χωρίς η Κύπρος να έχει 
οικονομικό ή γεωπολιτικό όφελος. Χρειάζεται 
πολιτική ωριμότητα, στην οποία το κομματικό 
σύστημα δεν μας έχει συνηθίσει. Έχουμε όμως 
το δικαίωμα να ελπίζουμε…

 Γ     

αλλά να γίνεται θαλάσσιος έλεγχος επί 
των προϊόντων που περνούν από τη 
Νότιο Ιρλανδία προς την ΕΕ. Και θα 
πρέπει να συμβαίνει ο έλεγχος αυτός, 
διότι τα εν λόγω προϊόντα διέπονται 
από συμφωνίες μεταξύ της Βρετανίας 
και τρίτων χωρών και δεν ρυθμίζονται 
μέσω της ενιαίας αγοράς και της ΕΕ.

Η Κύπρος ουδόλως θα έπρεπε να 
εμπλέξει τον εαυτό της με το μοντέλο της 
Ιρλανδίας και να θεωρηθούν οι Βάσεις ως 
πλήρες κυρίαρχο βρετανικό έδαφος. Η 
μοναδική φόρμουλα είναι αυτή που μέχρι 
σήμερα υιοθετείται, έστω και σιωπηρώς, 
δηλαδή της συμβατικής κυριαρχίας. 

ρετανοί  λλοι 
και   

Το t αγγίζει και τα ζητήματα της 
ενέργειας στην περιοχή μας. Η  εμπλοκή 
Γάλλων, Αμερικανών και Ιταλών αφήνει 
τους Βρετανούς εκτός ενεργειακού παι-
χνιδιού, διότι δεν έχουν πλέον λόγο εντός 
της ΕΕ και διότι δεν έχουν εμπλακεί με 
ενεργό τρόπο, δηλαδή μέσω εταιρειών. 
Είναι υποστηρικτές του αγωγού προς 
Τουρκία, όπως η Άγκυρα και οι ηγεσίες 
του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ, ως αντάλλαγμα 
για τη λύση, αλλά και ως αποτρεπτική 
κίνηση της ενίσχυσης του άξονα Ισρα-
ήλ, Κύπρου, Ελλάδας, Ιταλίας και ΕΕ. 
Ο άξονας αυτός αποτυπώνεται στην 
κατασκευή του ast , που μειώνει 
τη σημασία της Τουρκίας και ενισχύει 
την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, αποτρέποντας, για ευνόητους 
λόγους, την τουρκική απειλή.

Η Βρετανία, εφόσον μένει εκτός ΕΕ, 
διαδραματίζει έναν νέο πόλο στην Ευρώ-
πη και στην περιοχή μας, του οποίου τα 
συμφέροντα δεν συνταυτίζονται απόλυτα 
με εκείνα των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της 
Γερμανίας. Ο ast  εμπλέκει περισ-
σότερους συμμαχικούς για την Κυπριακή 
Δημοκρατία παίκτες και εξισορροπεί τη 
μονοπωλιακή σχέση που έχουν με τις 
ΗΠΑ στην περιοχή μας η Βρετανία και 
η Τουρκία είτε εντός είτε εκτός ΝΑΤΟ. 

Ακόμη και ο Αιγύπτιος Υπουργός 
Εξωτερικών, ο οποίος δήλωσε τις προ-
άλλες ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια να 
αναμένουμε τον ast  που θα μπορεί 
να λειτουργήσει, εντός δύο ετών από την 
υπογραφή των συμβολαίων, σε βάθος 
χρόνου, δεν έχει άλλη επιλογή από τον 

ast , για τους εξής λόγους: 1. Οι 
έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ δεν είναι 
βέβαιο ότι θα περατωθούν σε διάστημα 
λιγότερο των δύο ετών. 2. Εάν η επιλογή 
είναι το τερματικό στην Κύπρο, αυτό δεν 
θα μπορεί να περατωθεί σε διάστημα λιγό-
τερο των δύο ετών. 3. Το Ισραήλ επέλεξε 
τον ast  για να μην εγκλωβιστεί είτε 
στην Τουρκία είτε στην Αίγυπτο. Από την 
άλλη, ούτε η Αίγυπτος θέλει να δει την 
Τουρκία ούτε η Τουρκία την Αίγυπτο ως 
ενεργειακό κόμβο λόγω της  δικής τους 
αντιπαράθεσης για την πρωτοκαθεδρία 
στον Αραβικό και Μουσουλμανικό Κόσμο. 
Εκείνο που θα ήθελε η Αίγυπτος είναι τον 
αγωγό προς αυτήν από το οικόπεδο 12 
και αν ήταν δυνατό και από το Λεβιάθαν 
πριν από το διάστημα των δυο ετών. Σε 
βάθος χρόνου, η συμφέρουσα ακόμη και 
για την Αίγυπτο επιλογή είναι η διοχέ-
τευση και του δικού της φυσικού αερίου 
στην ΕΕ μέσω ast , διότι συνιστά 
μια μεγάλη αγορά.



ταυρόλεξο για γερούς λύ-
τες εμφανίζεται η πορεία 
των εθνικών θεμάτων και 
ειδικότερα των  ελληνοτουρ-
κικών σχέσεων, μετά την 
επίσκεψη του Έλληνα Πρω-
θυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, 

στην Άγκυρα, και την, πέραν των δύο ωρών, 
συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο, ετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν. Το επιγενόμενο της συνάντη-
σης θα αποκρυσταλλωθεί, ενδεχομένως, στο 
κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών απ’ εδώ 
και μπρος, μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες 
εκατέρωθεν και, ιδία, εκ μέρους της Τουρκίας, 
η οποία είναι και η κύρια πηγή της έντασης, 
καθώς, καθ’ όλο το προηγούμενο διάστημα, 
αυτό χαρακτηρίστηκε από την έντονη τουρ-
κική επιθετικότητα εναντίον της Ελλάδας και 
της Κύπρου, τόσο στο Αιγαίο, όσο και στην 
Κυπριακή ΑΟΖ.

Παρά τις ρητορικές διακηρύξεις, αλλά και 
τις καλλιεργούμενες «προσδοκίες» στα ΜΜΕ, 
από την πρόσφατη «συμφωνία» Αποστολάκη-
Ακάρ για την ανασυγκρότηση του πλαισίου 
Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) 
στο Αιγαίο (με βάση τα πρώτα ΜΟΕ του 
1988 ανάμεσα σε Παπούλια και Γιλμάζ, 
τα οποία έχουν αδρανοποιηθεί με πλήρη 
υπαιτιότητα της Άγκυρας), ο γόρδιος δεσμός 
των ελληνοτουρκικών σχέσεων συνεχίζει 
να παραμένει άλυτος, με την Τουρκία να 
κλιμακώνει επικίνδυνα την επιθετικότητά της.

Η Άγκυρα, ενώ σπεύδει, στο «συγκαταβατι-
κό» κλίμα της συνάντησης Τσίπρα-Ερντογάν, 
να συζητήσει με την ελληνική πλευρά τρόπους 
αποκλιμάκωσης της έντασης, την ίδια ώρα 
προχωρεί στη διεξαγωγή της  μεγαλύτερης 
αεροναυτικής άσκησης (Γαλάζια Πατρίδα) με 
πυρά, που πραγματοποίησαν ποτέ οι ΤΕΔ, στο 
Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο, για όλο το 2019, 
δεσμεύοντας περιοχές που για την ελληνική 
πλευρά αποτελούν εθνική κυριαρχία. 

Δέσμευση που αποτελεί κατάφωρη πα-
ραβίαση τόσο της Συνθήκης της Λωζάννης, 
όσο και της Συνθήκης των Παρισίων.   

«Αν μεσα στις γραμμές»
Όπως τονίζουν έγκυροι πολιτικοί αναλυτές, 

είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαβάσει κανείς 
ακόμη και «ανάμεσα στις γραμμές» της επί-
σκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού, αφού, 
επί της ουσίας των συζητηθέντων, πολλά κρί-
σιμα σημεία παραμένουν σκοτεινά, δίνοντας 
λαβή σε εικοτολογίες και πιθανολογήσεις.  

«Θα ήταν παράτολμο να προβεί κάποιος 
σε εδραίες εκτιμήσεις, όσον αφορά τα απο-
τελέσματα της επίσκεψης του Έλληνα Πρω-
θυπουργού στην Τουρκία, αφού η εικόνα 
που έχουμε, ακόμη και σήμερα, παραμένει 
συγκεχυμένη», επισημαίνει στη «Σημερι-
νή» της Κυριακής ο Καθηγητής Ιωάννης 
Θ. Μάζης, προσθέτοντας ότι το «σκηνικό 
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις παραμένει 
ρευστό και μόνον η πορεία των εξελίξεων θα 
δείξει προς ποια κατεύθυνση πορεύονται τα 
πράγματα. Και θα ήταν ψέμα να ισχυριστεί 
κανείς ότι, μέσα από τη συνάντηση, δημιουρ-
γήθηκαν οι προϋποθέσεις για διευθέτηση 
των ελληνοτουρκικών διαφορών».

Ανάλογη εκτίμηση εκφράζει, μιλώντας στην 
εφημερίδα μας, και ο Καθηγητής Άγγελος 
Συρίγος, επιβεβαιώνοντας την πολλαπλώς 
συγκεχυμένη εικόνα. «Δεν γνωρίζουμε ούτε 
από τη συνάντηση, ούτε από τους δύο παράλ-
ληλους μονολόγους που ακολούθησαν στη 
συνέντευξη Τύπου, τι πραγματικά διημείφθη», 
ανέφερε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει: 
«Προφανώς συζητήθηκε το Κυπριακό», ενόψει 
και της διαμεσολαβητικής προσπάθειας των 
ΗΕ, «αλλά δεν γνωρίζουμε ουδόλως τι διη-
μείφθη ή εάν υπήρξε οιαδήποτε προσέγγιση. 
Γνωρίζουμε, επίσης, ότι συζητήθηκαν τα θέματα 
της ενέργειας, στα δύο σκέλη που αφορούν 
τις δύο χώρες -την Κυπριακή ΑΟΖ και τον 

u s  t a -, καθώς και τα ζητήματα στο 
Αιγαίο, αλλά ούτε εδώ έχουμε σαφή εικόνα 
όσον αφορά το τι ειπώθηκε. Έγινε, δε, μετά 
τη συνάντηση, λόγος για συμφωνία επί ενός 
οδικού χάρτη’, ωστόσο, ούτε στο σημείο αυτό 

μπορεί να καταλάβει ή να αντιληφθεί κάποιος 
τι συμφωνήθηκε και τι αφορά ο συγκεκριμένος 
οδικός χάρτης», επισημαίνει.    

« πιτα υνόμενη» πορεία
Σ’ αυτό το πλαίσιο, ωστόσο, η πορεία των 

εθνικών θεμάτων δείχνει να προσλαμβάνει 
μια… ανησυχητική επιτάχυνση, ιδία μετά την 
επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, η 
οποία, για την ελληνική Κυβέρνηση, «έκλεισε» 
μια παρατεταμένη ενοχλητική εκκρεμότητα, 
επαναπροσδιορίζοντας, με θετικό πρόσημο, 
τη θέση της χώρας στη διεθνή σκηνή. 

Η από καιρού τοποθέτηση του Υφυπουρ-
γού Εξωτερικών, Γ. Κατρούγκαλου, ότι, μετά 
τη συμφωνία για επίλυση του Μακεδονικού, 
η Ελλάδα θα προσανατολίσει όλες τις δυ-
νάμεις της προς την κατεύθυνση επίλυσης 
και των υπόλοιπων εθνικών θεμάτων που 
παραμένουν ανοικτά, ίδε Ελληνοτουρκικά, 
Κυπριακό, Αλβανικό, ενέργεια, μεταναστευ-
τικό, δίνει το oto των προθέσεων και κινή-
σεων της Αθήνας μέσα στο επόμενο χρονικό 
διάστημα. Πόσο αποτελεσματική, ωστόσο, 
θα είναι μια τέτοια προσπάθεια, δεδομένης 
της πολυπλοκότητας, της συνθετότητας, αλλά 
και της διασύνδεσης, αφανούς ή φανερής, 
όλων αυτών των προβλημάτων; 

Προφανώς, ως μείζονος σημασίας αξιοθε-
τούνται τα Ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό, 
στην αμοιβαία συνάρτησή τους, τα οποία, 
ως προβλήματα, χαρακτηρίζονται από μια 
ιδιάζουσα ιστορικότητα, ωστόσο, η Αθήνα 
φαίνεται να προβαίνει στους σχεδιασμούς 
της παραθεωρώντας μια βασική παράμετρο: 
Ότι, σε όλα τα εθνικά της θέματα, αμέσως ή 
εμμέσως, υπάρχει μια σταθερά μεταβλη-
τή, που είναι η Τουρκία. Για την οποία, η 
Βαλκανική αποτελεί «υψίστης στρατηγικής 
σημασίας δίοδο προβολής ισχύος εις την 
Μεσόγειον και την Ευρώπη», στο πλαίσιο 
της νεο-οθωμανικής προσέγγισης (ίδε, Κα-
θηγητής Ι. Θ. Μάζης).

Διακηρυγμένη, δε, είναι η προσπάθεια 
της Άγκυρας για δημιουργία ενός ισχυρού 
τουρκοϊσλαμικού τόξου στη νότια Βαλκανική, 
συζευγνύοντας τους ισλαμικούς πληθυσμούς 
της Βουλγαρίας, των Σκοπίων, του Κοσόβου, 
της Αλβανίας και της Δυτικής Θράκης σ’ 
έναν αριστοτεχνικά στημένο, ευέλικτο μοχλό 
περικύκλωσης της Ελλάδας. Τούτου λεχθέ-
ντος, η εκ μέρους της Αθήνας προσέγγιση 
και διαχείριση των εν λόγω προβλημάτων 
-Σκοπιανό, Αλβανικό κ.λπ.- δεν μπορεί να 
παραγνωρίζει τον ρόλο και τις στρατηγικές 
επιδιώξεις της Τουρκίας στην περιοχή, η 
οποία, με γοργά και σταθερά βήματα, αυ-
ξάνει την επιρροή της. 

δη, σε μεγάλο βαθμό, οι ελληνοαλβα-
νικές σχέσεις κινούνται στον αστερισμό της 
αυξανόμενης τουρκικής επιρροής -οδυνηρή 
πρέπει να είναι για την Αθήνα η «αχρήστευ-
ση» της συμφωνίας με τα Τίρανα για καθο-
ρισμό , η οποία προέβλεπε επέκταση 
της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 
ναυτικά μίλια-, η οποία (τουρκική επιρροή) 
λειτουργεί, πλέον, ως οιονεί «ρυθμιστικός» 
παράγοντας των εξελίξεων στην περιοχή. 

Η «Σ», επιχειρώντας να διασαφηνίσει τις 
διαστάσεις και τις προεκτάσεις αυτών των 
σχέσεων, προβαίνει σε μιαν «ανασκόπηση 
των κύριων εθνικών θεμάτων -εκτός του 
δημογραφικού και του μεταναστευτικού-, 
όπως υφίστανται αυτήν τη στιγμή.  

1Τα προ λ ματα με Αλ ανία 
Τρία είναι τα κύρια προβλήματα της 
Ελλάδας με την Αλβανία, με επίκεντρο, 

πρωτίστως, την ελληνική μειονότητα. 
ρ  κεντρική είναι η διαφορά ανάμεσα 

στις δύο χώρες ως προς το τι συνιστά ελληνι-
κή μειονότητα. Όπως σημειώνει ο αναλυτής 
Μιχάλης Μιχαήλ, η μεν αλβανική κυβέρνη-
ση αναγνωρίζει, ως μειονοτική περιοχή στη 
Βόρειο πειρο, τα 99 ελληνικά χωριά στις 
περιοχές του Δελβίνου, του Αργυροκάστρου 
και της Δρόπολης. Αναγνωρίζει μειονοτικά 
δικαιώματα στους κατοίκους που ζουν ή προ-
έρχονται από αυτές τις περιοχές, όχι όμως όλα 
τα δικαιώματα, καθώς, η αλβανική διοίκηση, 
σε πολλές περιπτώσεις, αμφισβητεί τα περι-
ουσιακά δικαιώματα των κατοίκων σε αυτές 
τις περιοχές και προχωρεί σε αναγκαστικές 
απαλλοτριώσεις. Η Αλβανία εξαιρούσε από 
τα χρόνια του Εμβέρ Χότζα και εξαιρεί μέχρι 
και σήμερα την περιοχή της Χειμάρας - «πε-
ριοχή με στρατηγική σημασία και με τεράστιες 
δυνατότητες ανάπτυξης». Όπως επισημαίνει ο 
Μιχάλης Μιχαήλ, «είχε αναγνωριστεί εκεί από 
τον Χότζα ένα είδος αυτοδιοίκησης αλλά από το 
1991 που έπεσε το κομμουνιστικό καθεστώς, 
όλες σχεδόν οι αλβανικές κυβερνήσεις δεν 
το αναγνωρίζουν. Κι όχι μόνο, επιδιώκουν 
να πάρουν με αναγκαστικές απαλλοτριώσεις 
και τις περιουσίες όσων επέμειναν, προς του-
ριστική εκμετάλλευση βεβαίως. Η αλβανική 
πλευρά ζητάει ταυτόχρονα να επιστραφούν 
στους νόμιμους ιδιοκτήτες ή τους απογόνους 
τους ακίνητα Αλβανών πολιτών στην Ελλάδα 
από τη δεκαετία του 30. Είναι ακίνητα που 
έχουν τεθεί σε καθεστώς «μεσεγγύησης» από 
το ελληνικό κράτος, δηλαδή βρίσκονται υπό 
την ευθύνη του για να μην καταπατηθούν και 
αξιοποιούνται ανάλογα». 

Στο πλαίσιο της διεκδίκησης περιουσιών 
εγείρεται, ημιεπισήμως, από αλβανικής πλευ-
ράς, το υποτιθέμενο θέμα της Τσαμουριάς, για 
το οποίο κινητοποιούνται συχνά οι Τσάμηδες 
στην Αλβανία, διατυπώνοντας αίτημα ακόμη 
και αναγνώρισης δήθεν γενοκτονίας, το 1943, 
όταν είχαν απομακρυνθεί από περιοχές της 
Θεσπρωτίας και της Πρέβεζας.

ρ  σημαντικό πρόβλημα είναι η 
οριστική διευθέτηση της ΑΟΖ, έπειτα από 
την τροπή που διέλαβε μετά την τουρκική 
παρέμβαση και τον εξαιρετικά αμφιλεγόμενο 
ρόλο του άμα. 

Μια πρώτη διευθέτηση κατέστη δυνα-
τή τον Απρίλιο του 2009, με τη συμφωνία 

που υπέγραψε η τότε ΥΠΕ  Ντόρα Μπα-
κογιάννη για την ΑΟΖ στο Βόρειο Ιόνιο και 
συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή βόρεια 
της Κέρκυρας και των Διαπόντιων νήσων 
(Οθωνοί, Ερεικούσα), η οποία διασφάλιζε 
πλήρως τα ελληνικά συμφέροντα.

Η άνοδος, όμως, του σοσιαλιστή Έντι άμα 
στην εξουσία δύο μήνες μετά, είχε ως επα-
κόλουθο, με παρέμβαση του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου της χώρας, την ακύρωσή της. 
Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες, η Τουρκία 
είχε διαδραματίσει και τότε εχθρικό για τα 
ελληνικά συμφέροντα ρόλο, δωροδοκώντας 
και δικαστές για λήψη ακυρωτικής απόφασης, 
γιατί αναγνωρίστηκε ΑΟΖ στα μικρά Διαπό-
ντια νησιά, πράγμα που, αν τελεσφορούσε, 
θα καταρρίπτονταν οι τουρκικοί ισχυρισμοί 
για την αντίστοιχη περιοχή στο Καστελόριζο.

Τρ  ζήτημα «είναι η λεγόμενη άρση του 
Εμπολέμου. Οι Αλβανοί υποστηρίζουν ότι θέ-
λουν απόφαση της Ελληνικής Βουλής και πως 
δεν τους αρκεί η απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, επί Ανδρέα Παπανδρέου και 
υπουργού Εξωτερικών, Κάρολου Παπούλια, 
το 1988 ότι παύει η εμπόλεμη κατάσταση 
που είχε κηρυχθεί το 1940».

 Συναφές πρόβλημα παραμένει και η 
οριστική διευθέτηση των συνοριακών πυ-
ραμίδων στα βουνά της Ηπείρου. 

Ειρήσθω εν παρόδω, ότι η Ελλάδα άναψε 
το πράσινο φως για ένταξη της Αλβανίας 
στο ΝΑΤΟ, ενώ τα Τίρανα ενέτειναν τις 
διώξεις κατά της ελληνικής μειονότητας, 
καταπατώντας θεμελιώδη δικαιώματά της. 

2Τα προ λ ματα με Σκόπια
Παρά τη συμφωνία των Πρεσπών, η 
επίλυση των χρονολογούμενων προ-

βλημάτων μεταξύ των δύο χωρών παραμένει 
ένα ουσιαστικό ζητούμενο, αφού πολλά θέματα 
παραμένουν εκκρεμή, όπως ο μακεδονικός 
αλυτρωτισμός, με τη εμμονή των Σκοπιανών 
να εργαλειοποιούν διαρκώς τα ζητήματα της 
ταυτότητας εθνότητας και της γλώσσας.   δη, 
η πλήρης εφαρμογή της Συμφωνίας, με την 
ολοκλήρωση των συνταγματικών μεταρρυθμί-
σεων, παρουσιάζει αρκετά προβλήματα, λόγω 
έντονων λαϊκών αντιδράσεων στα Σκόπια, ενώ 
θεωρείται δεδομένο ότι ένα ρεύμα αλυτρωτι-
κών διεκδικήσεων εναντίον της Ελλάδας θα 
συνεχίσει να υφέρπει εις το διηνεκές.  

Εξόχως προβληματική, επίσης, παρουσιά-
ζεται η πεποίθηση της Αθήνας ότι η συμφωνία 
των Πρεσπών θα οδηγήσει στη μείωση της 

τουρκικής επιρροής στο βαλκανικό κρατίδιο 
(και στη συνακόλουθη αύξηση της αντίστοιχης 
ελληνικής), καθώς, τόσο πριν όσο και μετά 
τη συμφωνία, οι πολύμορφες σχέσεις -κυρί-
ως οικονομικές, εμπορικές, στρατιωτικές και 
πολιτισμικές- μεταξύ Σκοπίων και Άγκυρας 
δείχνουν να αναβαθμίζονται ραγδαία. 

Συνεπώς, το ελληνικό επιχείρημα περί 
μελλοντικών ωφελημάτων από την υπο-
γραφή της Συμφωνίας εμφανίζεται άκρως 
αμφιλεγόμενο, αφού, επιπρόσθετα, η ένταξη 
των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ θα το ενοφθαλμίσει 
πλήρως στον ιστό της συμμαχικής επιρροής, 
απομακρύνοντάς το από την Ελλάδα. 

3 λληνοτουρκικ  
Πιο περίπλοκα και κρίσιμα είναι τα 
πράγματα στο ευρύ πλέγμα των ελ-

ληνοτουρκικών σχέσεων, με την Τουρκία 
να εγείρει διεκδικήσεις εφ’ όλης σχεδόν της 
ύλης των διμερών θεμάτων. Το εύρος, καθώς 
και τη μελλοντική εκδίπλωση των τουρκικών 
διεκδικήσεων αποτυπώνει η σαφής και επα-
ναλαμβανόμενη αμφισβήτηση, εκ μέρους της 
Τουρκίας, της Συμφωνίας της Λωζάννης, η 
οποία, σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του 
Ταγίπ Ερντογάν, «πρώτα και κύρια, δεν πε-
ριλαμβάνει μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη 
την περιοχή. Αφορά ολόκληρη την περιοχή 
και, ακριβώς, εξαιτίας αυτού, πιστεύω συγ-
χρόνως ότι όλες οι συνθήκες χρειάζονται μία 
επικαιροποίηση. Και η Λωζάννη, σύμφωνα 
με τα τελευταία γεγονότα, χρειάζεται επικαιρο-
ποίηση» (δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου 
τον Δεκέμβριο 201 , λίγο μόλις πριν από την 
επίσκεψή του στην Αθήνα). 

   

4Τα προ λ ματα στη ρ κη
Οι τουρκικές διεκδικήσεις στη Δυτική 
Θράκη, με επίκεντρο τη μουσουλμα-

νική μειονότητα, παραμένουν αμείωτες, ενώ 
η παρέμβαση της Άγκυρας εκδιπλώνεται 

οργανωμένα, με συντεταγμένη αναβάθμιση 
των βασικών πυλώνων διείσδυσής της.

Το κυριότερο πρόβλημα για την Ελλάδα, 
πέρα από την εμμονή της Άγκυρας να μιλά 
για «ομοεθνείς πληθυσμούς», των οποίων τα 
δικαιώματα καταπατώνται, είναι το γεγονός ότι, 
λόγω και της ελληνικής αβελτηρίας, η Τουρκία 
κατάφερε να δημιουργήσει στη Δυτική Θρά-
κη, με την πάροδο των χρόνων, παράλληλες 
δομές εξουσίας (πολιτικές, κοινωνικές, θρη-
σκευτικές, οικονομικές), τις οποίες η ελληνική 
Πολιτεία αδυνατεί, πλέον, να ελέγξει. Βασικό 
άξονα διείσδυσης της Άγκυρας στη Θράκη 
αποτελεί το Τουρκικό Προξενείο, το οποίο, 
εδώ και χρόνια, μέσα από συστηματική και 
μεθοδική δουλειά, στη «σκιά» της ελληνικής 
επανάπαυσης, έχει καταφέρει να δημιουρ-
γήσει παράλληλες δομές, εφαρμόζοντας την 
πολιτική των «μαλακών συνόρων».  

Ένα άλλο εργαλείο παρέμβασης, που, 
επίσης, λειτουργεί ως παράλληλη δομή 
εξουσίας, αποτελούν οι ψευδομουφτήδες, 
οι οποίοι ανήκουν καθ’ ολοκληρίαν στο 
ριζοσπαστικό Ισλάμ και διά των οποίων 
η Άγκυρα τρομοκρατεί όλους τους μου-
σουλμανικούς πληθυσμούς της Θράκης. 

«Αποσχιστικός» είναι και ο ρόλος των 
μουσουλμάνων περιφερειακών συμβούλων 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, οι 
οποίοι ελέγχονται πλήρως από την Τουρκία.  

Εσχάτως, δε, η Τουρκία έχει προβεί και 
στην αναβάθμιση της οικονομικής της πα-
ρέμβασης στην περιοχή, με τη λειτουργία 
της τουρκικής τράπεζας στην Κομοτηνή και 

άνθη, η οποία, στην ουσία, λειτουργεί πέρα 
από το ευρύτερο τραπεζικό σύστημα.

5Οι α ιώσεις στο Αιγαίο 
και στην Αν  εσόγειο
Όσον αφορά το Αιγαίο, οι τουρκικές 

αξιώσεις, όπως διατυπώνονται στο δόγμα 
της «Γαλάζιας Πατρίδας», ξεπερνούν κάθε 
όριο, δημιουργώντας για την Ελλάδα έναν… 
δισεπίλυτο εφιάλτη, καθώς εκδηλώνονται, 
έμπρακτα, διά της συστηματικής επίσεισης 
της απειλής της στρατιωτικής ισχύος, κατά 
παράβασιν κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου.  

Η Τουρκία, ούτε λίγο ούτε πολύ, διά της 
δημιουργίας γκρίζων ζωνών, διεκδικεί το 
μισό Αιγαίο, θέτοντας σε αμφισβήτηση τον 
ελληνικό εναέριο χώρο των δέκα μιλίων και 
αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία επί 
σειράς ελληνικών νησιών και βραχονησίδων. 

Μάλιστα, σε επίσημο έγγραφο που κα-
τατέθηκε στο ΝΑΤΟ, η Άγκυρα εγείρει την 
απαίτηση να μη γίνεται λόγος για εναέριο 
χώρο του Αιγαίου, αλλά για «εναέριο χώρο 
του ΝΑΤΟ»! Ζητάει, ταυτόχρονα, να μην κα-
τατίθενται σχέδια πτήσης στο FIR Αθήνας, 
ενώ ακόμη ζητά από τα πλοία του ΝΑΤΟ να 
μην ελλιμενίζονται στα Δωδεκάνησα. Και, 
όλα αυτά, με φόντο το εν ισχύι asus  εκ 
μέρους της Τουρκίας, σε ενδεχόμενη οριο-
θέτηση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 
12 Ναυτικά Μίλια, σύμφωνα με το Δίκαιο 
της Θάλασσας. Αν, λοιπόν, για την Αθήνα, 
μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά αποτελεί 
η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, για την 
Άγκυρα, ολόκληρο το φάσμα των ελληνο-
τουρκικών σχέσεων 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. 

 υπριακό
Στο Κυπριακό, η Άγκυρα επιδιώκει λύση, 

η οποία θα της εξασφαλίζει τον πλήρη γεωπο-
λιτικό και γεωστρατηγικό έλεγχο της Κύπρου, 
αλλά και μόνιμη στρατιωτική παρουσία στο 
διηνεκές. Στο πλαίσιο αυτής της επιδίωξης, 
εμμένει στις σταθερές αξιώσεις της για διατή-
ρηση των εγγυητικών της δικαιωμάτων και 
παραμονή του τουρκικού στρατού κατοχής, 
ενώ παρουσιάζεται αμετακίνητη στο κρίσιμο 
θέμα του διαμοιρασμού της εξουσίας σε μια 
ενδεχόμενη διευθέτηση του Κυπριακού, στη 
μορφή διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, 
αλλά και σε «οποιοδήποτε άλλο μοντέλο λύ-
σης», όπως επισήμανε ο . Τ. Ερντογάν στον 
Α. Τσίπρα στην πρόσφατη συνάντησή τους 
στην Άγκυρα, υποστηρίζοντας την πλήρη 
πολιτική ισότητα Ε κ και Τ κ στις δομές λήψης 
αποφάσεων.  Η Τουρκία αξιώνει, παράλληλα, 
διαμοιρασμό των υδρογονανθράκων που 
έχουν εντοπιστεί στην κυπριακή ΑΟΖ, «είτε 
με λύση του Κυπριακού είτε χωρίς λύση», 
ζητώντας, ταυτόχρονα, τη μεταφορά του φυ-
σικό αερίου μέσω των τουρκικών αγωγών. 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Λευκωσία βρίσκεται στην 
αναζήτηση των πρακτι-
κών της 4ης Ιουλίου, με 
βάση τα οποία έχει γίνει 
η επεξήγηση των όσων 
είχε παρουσιάσει ο Έιντε 
στις 30 Ιουνίου 201  σε 

άτυπο έγγραφο, ως λεγόμενα του Αντόνιο 
Γκουτέρες στη συνάντηση που είχε με όλα 
τα εμπλεκόμενα μέρη στο Κραν Μοντανά. 
Σημειώνεται ότι όλα τα πρακτικά που έχουν 
καταγραφεί έχουν άτυπη μορφή, καθώς για 
να θεωρούνται επίσημα θα πρέπει να είναι 
συμφωνημένα από όλους όσοι  αναφέρονται. 
Αυτό βέβαια δεν υπήρξε ποτέ, αλλά η κάθε 
πλευρά είχε τις δικές της σημειώσεις για τη 
συγκεκριμένη συνάντηση και τα Ηνωμένα 
Έθνη καθημερινά κατέγραφαν τα πάντα.  

Ωστόσο, ως διά μαγείας, η Τζέιν Χολ Λουτ 
αποκάλυψε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
ότι δεν της δόθηκε το συγκεκριμένο πρακτικό 
της 4ης Ιουλίου εκ μέρους των Ηνωμένων 
Εθνών και υποσχέθηκε να διερευνήσει το 
συγκεκριμένο ζήτημα και αναλόγως θα 
ενημερώσει στην επόμενη συνάντησή τους.

Την ίδια ώρα, η Λευκωσία υπενθυμίζει με 

νόημα ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε 
αποφασίσει μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη 
να αναβάλει την προγραμματισμένη συνά-
ντηση με τον κ. Ακιντζί, ώστε να ετοιμάσει 
προτάσεις. Ο ίδιος ο Νίκος Αναστασιάδης, 
προτού καταθέσει τις προτάσεις του στις 5 
Ιουλίου 201 , φέρεται να είπε στους στενούς 
του συνεργάτες τα εξής: «Έχει ξεκαθαρίσει 
το Πλαίσιο και υποβάλλω προτάσεις επί τη 
βάσει αυτή». 

Αυτ  έγιναν την ην ουλίου
Χαρακτηριστικές επί τούτου ήταν την 

περασμένη Πέμπτη στο άδιο Πρώτο οι 
δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου 
Χριστοδουλίδη, ο οποίος προσπάθησε να 
δώσει την εικόνα από το πρωινό της 4ης 
Ιουλίου: « μουν παρών στη σύσκεψη της 
4ης Ιουλίου στο Κραν Μοντανά και θυμάμαι 
πολύ καλά τι έγινε. Ο κ. Έιντε στην πρωινή 
συνάντηση μάς ανέφερε ότι έχει μιλήσει με 
τον Γενικό Γραμματέα και του έδωσε διευ-
κρινίσεις για το Πλαίσιό του και μας είπε 
παρακαλώ να γράφετε’. Έπειτα άρχισε να 
εξηγεί τα έξι σημεία του πλαισίου Γκουτέρες 
όπως ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας τού τα 

είχε μεταφέρει». Ο κ. Χριστοδουλίδης υπο-
γράμμισε, επίσης, πως ό,τι λέχθηκε εκείνη 
την ημέρα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από 
κανέναν και πρόσθεσε πως το συγκεκρι-
μένο ζήτημα θα εγερθεί στην επικείμενη 
συνάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη με 
τον κατοχικό ηγέτη στις 26 Φεβρουαρίου.

Το τυπο έγγραφο 
της ς ουνίου

Στον αντίποδα, στις 30 Ιουνίου 201 , 
το άτυπο έγγραφο Έιντε, στο οποίο γινόταν 
κωδικοποίηση όσων φέρεται να είχε πει ο ΓΓ 
του ΟΗΕ (σύμφωνα πάντα με τον Νορβηγό 
διπλωμάτη), αναφέρει τα εξής:

  Για ασφάλεια - εγγυήσεις: «Δεν θεωρού-
με ότι ένα σύστημα στο οποίο θα παρέμενε 
το δικαίωμα παρέμβασης θα ήταν βιώσιμο. 
Οι περιοχές που υπάγονται στη Συνθήκη 
Εγγυήσεων μπορούν να αντικατασταθούν 
από διάφορες πτυχές, οι οποίες πρέπει να 
συμφωνηθούν από κοινού. Σε ορισμένες 
από αυτές, θα μπορούσαν να εμπλακούν οι 
εγγυητικές δυνάμεις. Ένα σύστημα ασφά-
λειας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι και οι 
δύο κοινότητες αισθάνονται ασφαλείς σε 

μια ενωμένη κυπριακή Κυβέρνηση, ενώ η 
ασφάλεια του  ενός δεν πρέπει να έρχεται 
σε βάρος του άλλου». 

 Για το ζήτημα της παρουσίας του κατοχι-
κού στρατού: « ο ζήτημα των στρατευμάτων 
είναι ένα διαφορετικό ζήτημα σε σχέση με 
τη Συνθήκη των Εγγυήσεων και πρέπει να 
χειρισθεί σε διαφορετική μορφή. Τα ζητή-
ματα αφορούν τα στρατεύματα που πρέπει 
να συμφωνηθούν στο υψηλότερο επίπεδο 
όταν ωριμάσει ο καιρός».

Οι σημειώσεις της ης ουλίου
Η «Σημερινή» γνωρίζει ότι για την ασφά-

λεια και τις εγγυήσεις, οι σημειώσεις που 
κράτησε η ε κ πλευρά στις 4 Ιουλίου 201  
απ’ όσα ανέφερε ο Έιντε ως «λεγόμενα» του 
ΓΓ του ΟΗΕ και οι οποίες αποτελούν την 
επεξήγηση του πλαισίου Γκουτέρες που 
είχε ζητήσει η πλευρά μας, αναφέρουν 
ότι: «Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτό 
που χρειαζόμαστε είναι ένα νέο καθεστώς 
ασφάλειας και όχι συνέχιση του παλαιού 
καθεστώτος. Χρειάζεται ο τερματισμός των 
μονομερών επεμβατικών δικαιωμάτων και 
ο τερματισμός της Συνθήκης Εγγυήσεως. 

Η παρούσα κατάσταση θα αντικαταστα-
θεί από ένα σταθερό σύστημα ασφάλειας, 
όπου ολόκληρη η Κύπρος και το σύνολο 
των Κυπρίων και από τις δύο κοινότητες 
θα αισθάνονται ασφαλείς από ισχυρούς 
μηχανισμούς εφαρμογής και εποπτείας 
της λύσης που θα περιλαμβάνουν διεθνή 
διάσταση. Οι σημερινές εγγυήσεις δεν είναι 
σε θέση να εφαρμόζουν και να εποπτεύουν 
οι ίδιες την εφαρμογή της λύσης».  

Την ίδια ώρα, για το ζήτημα της παρου-
σίας του κατοχικού στρατού αναφέρει ότι 
θα πρέπει να υπάρξει δραστική μείωση σε 
ένα χαμηλό επίπεδο από την πρώτη ημέρα 
εφαρμογής της λύσης και στη συνέχεια οι 
αριθμοί στρατευμάτων θα πρέπει να είναι 
ισοδύναμοι με εκείνων της παλαιάς Συν-
θήκης Συμμαχίας με χρονοδιάγραμμα, για 
να φτάσουμε στα επίπεδα του 1960 και 
να συμφωνηθεί ο μηχανισμός εποπτείας. 
Επίσης, αναφορικά με τη ρήτρα λήξης της 
παραμονής των στρατευμάτων έναντι της 
ρήτρας αναθεώρησης, αυτό θα πρέπει να 
συζητηθεί στο ανώτατο επίπεδο. Τέλος, το-
νίζεται η ανάγκη συζήτησης της εντολής, 
του σκοπού και των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την παραμονή των στρα-
τευμάτων και ούτω καθεξής.

ιαφορ  και στο εδαφικό
Η 4η Ιουλίου έχει ακόμη μία σημαντική 

διαφοροποίηση και αφορά το εδαφικό, για 
το οποίο τονίζεται ότι «η τ κ πλευρά πρέπει 
να προσαρμόσει τον χάρτη της με τρόπο 
που να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες της 
ε κ πλευράς σε σχέση με συγκεκριμένες 
περιοχές, κυρίως σε ό,τι αφορά τη Μόρφου». 
Αντιθέτως, στο άτυπο έγγραφο της 30ής 
Ιουνίου 201  δεν υπάρχει συγκεκριμένη 
αναφορά στη Μόρφου. Τονίζεται απλώς ότι 
πρέπει οι Τ κ να προσαρμόσουν τον χάρ-
τη που παρουσίασαν, για να απαντήσουν 
στις ανησυχίες που εξέφρασε η ε κ πλευρά 
σχετικά με ορισμένες τοποθεσίες.  

Ωστόσο, η τ κ πλευρά διαβάζει διαφορετικά 

το θέμα και ισχυρίζεται ότι τονίζεται πως 
θα πρέπει να είναι έτοιμη να ολοκληρώσει 
τις προτάσεις της, με την προϋπόθεση ότι 
στη συνολική συμφωνία θα επισυναφθεί 
ολοκληρωμένο έγγραφο, που θα εγκαθι-
δρύει τον τρόπο επανεγκατάστασης όσων 
θα μετακινηθούν σε παρόμοια περιουσία 
και θα λαμβάνει υπόψη όλα τα οικονομικά 
δεδομένα.

 
Τα υπόλοιπα σημεία 

Τα υπόλοιπα τρία σημεία αναφέρονται στα 
αιτήματα της τ κ πλευράς και τις αξιώσεις της 
Τουρκίας, με τρόπο που ακόμη προκαλεί αντι-
παραθέσεις στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. 
Για το περιουσιακό τονίζεται ότι υπάρχουν 
δύο αρχές. Για τις περιοχές υπό εδαφική 
αναπροσαρμογή, πρέπει να οικοδομηθεί 
ένα καθεστώς που θα δίνει προτεραιότητα 
στον ιδιοκτήτη, όχι όμως 100 . Για τις περι-
οχές που δεν θα τύχουν αναπροσαρμογής, 
πρέπει να οικοδομηθεί καθεστώς που θα 
δίνει προτεραιότητα στον χρήστη, όχι όμως 
100 . Συγκεκριμένα εργαλεία πρέπει να 
τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας. 

Για την ισότιμη μεταχείριση σε ό,τι αφορά 
τη μόνιμη διαμονή Τούρκων υπηκόων, θα 
πρέπει να υπάρχει ποσοστό και αυτό πρέπει 
να είναι ισότιμο ( qu ta ) με το ποσοστό 
των υπηκόων της Ελλάδας, που θα απο-
κτούν μόνιμη διαμονή. Από την ποσόστω-
ση εξαιρούνται οι φοιτητές, οι τουρίστες και 
οι εποχικοί εργάτες. Απαιτείται περαιτέρω 
συζήτηση για το τι εστί ισότιμο ποσοστό. 

Τέλος, για την αποτελεσματική συμμε-
τοχή αναφέρεται ότι πρέπει να συζητηθεί 
περαιτέρω σε σχέση με το ζήτημα της ευνο-
ϊκής τ κ ψήφου - εννοεί τη μία θετική ψήφο 
(πότε, κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις, σε 
ποια σώματα και ποιοι οι σχετικοί μηχα-
νισμοί άρσης αδιεξόδου). Επίσης και άλλα 
εκκρεμούντα ζητήματα στον διαμοιρασμό 
εξουσιών, όπως η απαίτηση της τ κ πλευ-
ράς για εκ περιτροπής Προεδρία, πρέπει 
να συζητηθούν. 

Της Κυριακής
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Η επίσκεψη στην Κύπρο της Ειδικής 
Συμβούλου του ΓΓ του ΟΗΕ Τζέιν 
Χολ Λουτ επανέφερε στο προσκή-

νιο το Κυπριακό. Στόχος των επαφών της 
κ. Λουτ είναι η επίτευξη συμφωνίας επί 
των «όρων αναφοράς» της διαδικασίας για 
επανέναρξη των συνομιλιών προς αναζή-
τηση συνολικής λύσης του Κυπριακού. Τα 
δεδομένα δεν είναι ενθαρρυντικά τόσο σε 
σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, 
όσο και με την ουσία του προβλήματος. 
Μέρος των ενστάσεων επί της διαδικασίας 
σχετίζονται με τη συνέχιση της αποτυχη-
μένης πρακτικής της «εποικοδομητικής 
ασάφειας» από την κ. Λουτ, η οποία ακο-
λουθεί τα βήματα των προκατόχων της. 
Ούτως ή άλλως, η εκάστοτε τουρκοκυπρι-
ακή ηγεσία δεν διαφοροποιείται από την 
Τουρκία - είναι o s (εντολοδόχοι) της 
Άγκυρας.  Πάνω απ’ όλα, όμως, το μείζον 
ζήτημα είναι ότι η υφιστάμενη βάση των 
συνομιλιών δεν μπορεί να οδηγήσει σε 
μια βιώσιμη διευθέτηση.

Στην πρόσφατη έκθεσή του προς το 
Συμβούλιο Ασφαλείας για την Ειρηνευτική 
Δύναμη στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), ο ΓΓ 
του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες υποστηρίζει 
ότι οι προοπτικές για μια συνολική διευ-
θέτηση του Κυπριακού στο εγγύς μέλλον 
είναι υπαρκτές, αλλά επαναλαμβάνει ότι 
θα πρέπει πρώτα οι πλευρές να συμ-
φωνήσουν σε μια κοινή πορεία προς τα 
εμπρός. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η συνεχής 
υποστήριξη σε έναν ορίζοντα ατέρμονης 
διαδικασίας χωρίς αποτέλεσμα έχει λήξει, 
ενώ ταυτόχρονα επεσήμανε ότι το status 
quo δεν είναι πλέον βιώσιμο. 

Δεν είναι μόνο η εμμονή της Τουρκί-
ας στο θέμα των εγγυήσεων. Η τουρκική 
πλευρά δεν κρύβει τις προθέσεις για μια 
διευθέτηση, η οποία θα οδηγεί στην κατάρ-
γηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη 
διαδοχή της από ένα νέο τρικέφαλο κρατικό 
μόρφωμα, στο οποίο δεν θα λαμβάνεται 

καμιά απόφαση σε σημαντικά ζητήματα 
χωρίς την έγκριση της τουρκικής πλευράς.  
Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όμως, είναι η 
απουσία ενός κοινού οράματος για το μέλλον.

Δυστυχώς, οι οιωνοί δεν είναι θετικοί 
και η πλευρά μας κινδυνεύει να εγκλω-
βισθεί σε μια επικίνδυνη διαδικασία, από 
την οποία θα προκύψουν νέα οδυνηρά 
δεδομένα. Επιπρόσθετα, ο ΓΓ του ΟΗΕ, ως 
ο θεματοφύλακας της διεθνούς νομιμότη-
τας, δεν υιοθετεί μια ξεκάθαρη στάση στο 
μείζον θέμα των απειλών που δέχεται η 
Κυπριακή Δημοκρατία για την ενάσκηση 
των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Ενώ 
δεν κατονομάζει την Τουρκία ως την πηγή 
των απειλών, περιορίζεται σε νουθεσίες 
προς την Κυπριακή Δημοκρατία, επανα-
λαμβάνοντας ότι «οι φυσικοί πόροι που 
βρίσκονται εντός και γύρω από την Κύπρο 
πρέπει να ωφελήσουν και τις δύο κοινότητες 
και να αποτελέσουν ισχυρό κίνητρο για 
την εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης στο 
κυπριακό πρόβλημα».  

Αποτελεί αντίφαση το γεγονός ότι η 
τουρκοκυπριακή ηγεσία επικαλείται δι-
καιώματα που πηγάζουν από την Κυπρια-
κή Δημοκρατία, ενώ δεν την αναγνωρίζει. 
Υπογραμμίζεται, συναφώς, ότι η νομιμο-
φροσύνη τους είναι προς την παράνομη 
κατοχική οντότητα, την «ΤΔΒΚ», καθώς 
και την Τουρκία, παρά το γεγονός ότι 
χρησιμοποιούν τα ταξιδιωτικά έγγραφα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 «πολιτικ  ισότητα»
Ενώπιον του Έλληνα Πρωθυπουργού, 

Αλέξη Τσίπρα, ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ 
Ερντογάν έθεσε πρόσφατα, κατά τρόπο ξεκά-
θαρο, τις αξιώσεις της Άγκυρας, τονίζοντας 
ότι «η πολιτική ισότητα των Τουρκοκυ-
πρίων είναι βασική παράμετρος, όποιο 
και να είναι το μοντέλο λύσης». Τα ίδια 
επαναλαμβάνει και η τουρκοκυπριακή 
ηγεσία. Εξ ορισμού, μια τέτοια ρύθμιση, 
πέραν των προβλημάτων λειτουργικότη-
τας, θα καταστήσει την Κύπρο όμηρο της 
Άγκυρας. Είναι γι’ αυτό που θα πρέπει 
τα θέματα αυτά να ξεκαθαριστούν χωρίς 
ψευδαισθήσεις. 

Αναμφίβολα, τυχόν εφαρμογή του δια-
πραγματευτικού κεκτημένου θα οδηγήσει 
σε επιδείνωση των δεδομένων. Η Ιστορία 

διδάσκει ότι αυτού του είδους οι διευθε-
τήσεις δεν αντέχουν στον χρόνο. Ας μην 
επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Η 
Κυπριακή Δημοκρατία καλείται να αξιοποι-
ήσει τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται 
διεθνώς και να αναζητήσει λύση στη βάση 
ενός ιδιότυπου ομοσπονδιακού πολιτεύ-
ματος με έμφαση στη λειτουργικότητα. 

Εν όψει των διεργασιών για επανέναρ-
ξη της προσπάθειας αναζήτησης λύσης, ο 
Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης έχει μια 
πρώτης τάξεως ευκαιρία να ζητήσει τρο-
ποποίηση της βάσης διαπραγμάτευσης και 
να ιεραρχήσει τις προτεραιότητες, καθώς 
και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της λύσης, 
τα οποία, πέραν του ζωτικού ζητήματος 
της ασφάλειας, αφορούν τη συνέχεια και 
λειτουργικότητα του κράτους, καθώς και 
την οικονομική του βιωσιμότητα. Λύση 
που θα επιτρέπει στην Τουρκία να ασκεί, 
έστω και έμμεσα, έλεγχο της Κύπρου, θα 
μας οδηγήσει σε σοβαρές περιπέτειες, με 
πολύ αρνητικές συνέπειες. 
* Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπα-

ϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς και του 
Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυ-

βέρνησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

ιαπραγματευτικό κεκτημένο
και «εποικοδομητική ασάφεια»

ερί ολιτικής σότητας

Είναι εκπληκτικός ο τρόπος με τον 
οποίο η ε κ πλευρά διαφοροποιεί 
τις προτεραιότητές της στο Κυ-

πριακό. Στην ίδια ακριβώς διαδικασία 
μετακινούμαστε, με χαρακτηριστική ευ-
κολία, από κόκκινη σε κόκκινη γραμμή, 
με αποτέλεσμα να δημιουργείται διεθνώς 
η εντύπωση πως κύρια έγνοια μας εί-
ναι η υπεκφυγή και ο τορπιλισμός κάθε 
δυνατότητας συμβιβασμού.

Στο Κραν Μοντανά ήταν το θέμα των 
εγγυήσεων. Πιο πριν ήταν η αποχώρηση 
του τουρκικού στρατού. Στη συνέχεια 
περάσαμε, με μεγάλη ταχύτητα, από τα 
δικαιώματα των Τούρκων πολιτών, την 
ανάγκη για αποκεντρωμένη ομοσπον-
δία, χωρίς ποτέ να την καθορίσουμε, είτε 
έναντι των Τ κ είτε έναντι αλλήλων, στο 
Εθνικό Συμβούλιο, για να καταλήξουμε 
στην λειτουργικότητα της λύσης, με ει-
δική αναφορά στην ερμηνεία του όρου 
«πολιτική ισότητα».

Για το τελευταίο, βεβαίως, θα έπρεπε, 
για να μπορέσουμε να το εγείρουμε, να 
αποστούμε πραγμάτων που ρητά συμφω-
νήσαμε στις συνομιλίες, είτε τους αμέσως 
προηγούμενους μήνες είτε και παλιότερα. 
Είναι γεγονός αναντίλεκτο ότι, επί αυτού 
του σημείου, υπήρξαν σημαντικές συ-
γκλίσεις μεταξύ του Δημήτρη Χριστόφια 
και του Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Το δικαίωμα 
βέτο της Ζυρίχης, όπως αποτυπώθηκε στο 
Σύνταγμα του 1960, συμφωνήθηκε να 
αντικατασταθεί από την ανάγκη ύπαρξης 
τουλάχιστον μιας τουρκοκυπριακής ψήφου, 
στην απλή πλειοψηφία που θα αρκούσε, 
πλέον, για τη λήψη μιας απόφασης, στο 
κεντρικό ομοσπονδιακό επίπεδο. Αυτή 
η εξέλιξη είναι αλήθεια ότι αποτελεί ένα 
ποιοτικό άλμα προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Αποτελεί, η νέα ρύθμιση, κάτι πολύ υπο-
δεέστερο του προϋπάρχοντος βέτο, και η 
θεωρία τού ότι αποτελεί βέτο, διότι οι Τ κ 
θα κάνουν ό,τι τους διατάξει η Τουρκία, 
είναι επιφανειακή και αστήρικτη. Πέραν 
του ότι οι Τ κ έχουν μεταξύ τους σοβα-

ρές πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές, 
όπως και τα ε κ κόμματα, πέραν του ότι 
απέδειξαν στην πράξη ότι δεν είναι όλοι 
οι ίδιοι - ακόμα και σε συνθήκες τουρ-
κικής κατοχής, δεν είναι λίγες οι φορές 
που όρθωσαν το ανάστημά τους απέναντι 
στην Τουρκία.  Τελευταίο παράδειγμα, η 
ανοικτή, η δημόσια διαφωνία του Μου-
σταφά Ακιντζί στα… ψου-ψου Αναστασι-
άδη και Τσαβούσογλου, για αναζήτηση 
λύσεων δύο κρατών ή συνομοσπονδίας, 
προς τέρψιν της τουρκοκυπριακής εθνι-
κιστικής ακροδεξιάς, που αναθάρρησε, 
μετά από δεκαετίες, βλέποντας το ΤΑ ΙΜ 
του αούφ Ντενκτάς να επανέρχεται και 
μάλιστα με ε κ πρωτοβουλία.

Το λαίσιο κουτέρες
Αυτήν την πολύ σοβαρή σύγκλιση των 

Χριστόφια - Ταλάτ, ο Νίκος Αναστασιά-
δης επιβεβαίωσε με τον Ακιντζί στις πιο 
πρόσφατες συνομιλίες. Ειδικότερα, συμ-
φώνησαν ότι, σε Ομοσπονδιακό Επίπεδο, 
οι αποφάσεις της Εκτελεστικής και της 
Νομοθετικής Εξουσίας θα λαμβάνονται 
με απλή πλειοψηφία, νοουμένου ότι σ’ 
αυτήν θα συνυπάρχει μια τουρκοκυπριακή 
ψήφος.  Άρα, στα πιο σοβαρά και σημα-
ντικά ζητήματα υπήρχε συμφωνία. Και 
παρέμειναν να αποφασιστούν ήσσονος 
σημασίας ζητήματα. Οι Τ κ ζητούσαν 
σε όλα τα ζητήματα μια τ κ ψήφο, και οι 
Ε κ διαφωνούσαν. Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, με 
το Πλαίσιό του, υιοθέτησε την ελληνι-
κή θέση. Δυστυχώς, η ε κ πλευρά, αντί 
να σπεύσει να «κλειδώσει» και αυτό το 
ζήτημα, όπως και τα άλλα πολύ σοβαρά 
θέματα στα οποία τοποθετείται ο Γκουτέ-
ρες (κατάργηση μονομερούς δικαιώμα-
τος επέμβασης της Τουρκίας, κατάργηση 
του παλιού συστήματος εγγυήσεων και 
αποχώρηση του τουρκικού στρατού που 
παράνομα εισέβαλε το 19 4), άρχισε να 
σχοινοβατεί σχετικά με το πραγματικό 
περιεχόμενο και την ημερομηνία του 
Πλαισίου. Με αποτέλεσμα, σήμερα, το 
Πλαίσιο Γκουτέρες να πάψει να είναι το 
κύριο εργαλείο για επανέναρξη των συνο-
μιλιών, και τώρα να αναζητούμε γενικούς 
όρους αναφοράς, που, εξ ορισμού, πολύ 
πιο δύσκολα θα συμφωνηθούν.

Η σύγκλιση για μια τ κ ψήφο στην 
απλή πλειοψηφία, αντί του τουρκικού 
βέτο, συμβάλλει αποφασιστικά στη βιω-

σιμότητα του Ομοσπονδιακού Κράτους 
και συνιστά, σε σχέση με το Σύνταγμα του 
1960, μια πολύ σημαντική και ευνοϊκή 
εξέλιξη, που εγγυάται την ομαλή εξέλι-
ξη των πραγμάτων, ιδιαίτερα αν ληφθεί 
υπ’ όψιν ότι η Ομοσπονδιακή Κυπρια-
κή Δημοκρατία θα συνεχίσει να είναι 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, 
ενώ, με αυτά τα δεδομένα, θα ανέμενε 
κανένας πως, με στοιχειώδη καλή θέλη-
ση, τα πράγματα θα εξελιχθούν ομαλά, 
ήλθε η βόμβα του Νίκου Αναστασιάδη 
να ταράξει τα νερά, να εκτοξεύσει την 
έλλειψη εμπιστοσύνης και την καχυπο-
ψία και να δημιουργήσει στην τουρκική 
πλευρά εύλογες αμφιβολίες για τις ε κ 
προθέσεις.  Όταν ο Πρόεδρος κλήθηκε 
να δώσει ένα παράδειγμα, σχετικά με το 
τι τον ανησυχεί από τη μια  τ κ ψήφο, 
ανέφερε ότι οι Τ κ, με αυτόν τον τρόπο 
και με προτροπή της Άγκυρας, θα μπο-
ρούσαν να μπλοκάρουν την κατασκευή 
του υποθαλάσσιου αγωγού ast . 
Δηλαδή, με αυτό το παράδειγμα έστειλε 
τα πιο κάτω μηνύματα:

α  Ότι δεν αποδέχεται τη μία τ κ ψήφο 
σε θέμα αρμοδιότητας της Ομοσπονδιακής 
Κυβέρνησης, κάτι που ήδη είχε συμφω-
νήσει στις συνομιλίες.

 Διαζευκτικά, ότι δεν αποδέχεται το 
θέμα των υδρογονανθράκων να αποτελεί 
ομοσπονδιακή αρμοδιότητα, κάτι που, 
επίσης, έχει συμφωνήσει στις συνομιλίες.

 Ότι μια επένδυση (εάν είναι τεχνικά 
δυνατή) ύψους πάρα πολλών δισεκατομ-
μυρίων θα αποτελεί προνόμιο των Ε κ, 
χωρίς οι Τ κ να έχουν ουσιαστικό λόγο. 

 Ότι η πολιτική για την εμπορία των 
υδρογονανθράκων θα αποφασίζεται από 
την ελληνοκυπριακή πλειοψηφία, χωρίς 
οι Τ κ να μπορούν, αποτελεσματικά, να 
αποτρέψουν κάτι τέτοιο.

Όλα τα πιο πάνω πέρασαν στους Τ κ 
το μήνυμα ότι, αυτό που οι Ε κ έχουν 
στο μυαλό τους, είναι όχι ένα Ομοσπον-
διακό, αλλά ένα ενιαίο κράτος. Αυτές τις 
ανησυχίες οφείλει να διαλύσει ο Νίκος 
Αναστασιάδης, αν πραγματικά επιθυμεί 
να διανύσει το τελευταίο μίλι των συ-
νομιλιών. Και μάλιστα να λειτουργήσει 
γρήγορα, γιατί ο Μάης που, όπως λέγεται, 
θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, δεν 
είναι μακριά.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΠΕ ΡΟΥ

ποτελεί αντίφαση το 
γεγονός ότι η τουρκοκυ-

πριακή ηγεσία επικαλείται 
δικαιώματα που πηγάζουν 

από την Κυπριακή ημο-
κρατία, ενώ δεν την ανα-

γνωρίζει. πογραμμίζεται, 
συναφώς, ότι η νομιμο-

φροσύνη τους είναι προς 
την παράνομη κατοχική 
οντότητα, την Κ , 

καθώς και την ουρκία, 
παρά το γεγονός ότι χρη-

σιμοποιούν τα ταξιδιωτικά 
έγγραφα της Κυπριακής 

ημοκρατίας
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Πολιτική 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017-2019 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας, ανακοινώνουν την προκήρυξη του Μελισσοκομικού Προ-
γράμματος 2017-2019 για το έτος 2019, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον Κανο-
νισμό (ΕΕ) 2015/1366 της Επιτροπής, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1368 της Επιτροπής με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους, την απόφαση 
της Επιτροπής C(2016)4133 ημερομηνίας 05.07.2016 και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 80.381 ημερομηνίας 09.03.2016. 

Το Μελισσοκομικό Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 50  από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και ποσοστό 50  
από Εθνικούς Πόρους.
 
Το 2019 αποτελεί το τρίτο έτος εφαρμογής του προγράμματος και επιλέξιμες θα είναι οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί απ  την 1ην 
Αυγούστου 2018 μ ρι την 31ην Ιουλίου 2019.

Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στο Μελισσοκομικό Πρόγραμμα για το έτος 2019 θα πραγματοποιείται στα Επαρχιακά Γεωργικά 
Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις πιο κάτω Δράσεις παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα: 
 
Δράση Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

Α1α, 1, 2, Γ1, Γ2 και Δ1 Απ  15 Φεβρουαρίου 2019 μ ρι 08 Μαρτίου 2019
 (ενιαία αίτηση που αφορά μελισσοκόμους)

Α1β, Α1γ, Α2, Δ2, Ε και Στ Απ  15 Φεβρουαρίου 2019 μ ρι 31 Ιουλίου 2019 
 (ενιαία αίτηση που αφορά κρατικές υπηρεσίες και φορείς μελισσοκόμων)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το ενιαίο έντυπο αίτησης και το ενημερωτικό έντυπο από τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία, 
την ιστοσελίδα www.moa.go .cy/da του Τμήματος Γεωργίας καθώς και την ιστοσελίδα www.capo.go .cy του ΚΟΑΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι μπορούν να αποταθούν στα πιο κάτω Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας:

ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥ ΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΛΕΥΚ ΣΙΑΣ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας, 22819948
 Βηθλεέμ 101, 2033 Στρόβολος 22819704
 (Παρά τη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου)

ΛΕΜΕΣΟΥ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού, 25803926
 Αγχίστου 4, 3048 Ζακάκι 25803924

ΛΑΡΝΑΚΑΣ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας, 24202841
 Χαρίλαου Τρικούπη 2 , 7100 Αραδίππου 24202851

ΑΜΜΟΧ ΣΤΟΥ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου, 23812136
 Τ.Θ. 33039, 5310 Παραλίμνι 23812137

ΠΑΦΟΥ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου, 26804565
 Τ.Θ. 60004, 8100 Πάφος 26804598

 ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς, 25874031
 Ανθίμου Πανάρετου 1, 4860 Αγρός 25874058

Δύσκολα μπορεί κάποιος να κατανο-
ήσει ποια είναι η σκοπιμότητα της 
συζήτησης που άρχισε και πάλι ο 

Πρόεδρος για το Πλαίσιο Γκουτέρες. Λέμε 
και πάλι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά 
που γίνεται συζήτηση για το Πλαίσιο και 
την ημερομηνία κατάθεσής του. 

Η πρώτη φάση συζήτησης προέκυψε 
πριν από μερικούς μήνες, όταν οι κυβερ-
νώντες επέμεναν ότι το Πλαίσιο Γκουτέρες 
ήταν της 4ης Ιουλίου και όχι της 30ής 
Ιουνίου, όπως επέμενε η τουρκοκυπρι-
ακή πλευρά. Αυτή η θέση πυροδότησε 
συζητήσεις, αν είναι ένα ή δύο τα Πλαίσια, 
για το περιεχόμενο του Πλαισίου και τις 
θέσεις που περιλαμβάνει.

Την όλη συζήτηση την τερμάτισε η επί-
σημη τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα 
ότι το Πλαίσιο το έδωσε στις 30 Ιουνίου. 
Σ’ αυτήν την τοποθέτηση, η οποία επα-
ναλήφθηκε και αργότερα μερικές φορές 
από τον ΓΓ, η δική μας πλευρά επέλεξε 
τη σιωπή. Έτσι κάνουν οι κυβερνώντες, 
όταν προκύπτει κάποιο θέμα ή κάποια 
εξέλιξη που δεν τους βολεύει. Διά της σι-
ωπής και της υπεροπλίας που διαθέτουν 
στα ΜΜΕ, προσπερνούν το άβολο θέμα 
και αλλάζουν ατζέντα. Έτσι προσπάθησαν 
να προσπεράσουν το θέμα με την ημε-
ρομηνία του Πλαισίου. Έκαναν καθετί το 
δυνατό για να περάσει απαρατήρητο από 
την ελληνοκυπριακή κοινωνία, αφού το 
αφήγημά τους έμεινε αιωρούμενο και 
αποδείχθηκε αίολο.

ανά, λοιπόν, στη συζήτηση για το Πλαί-
σιο Γκουτέρες, με τον Πρόεδρο να επιμένει 
ότι υπάρχουν Πρακτικά και ότι πρέπει να 
βρεθούν. Κάθε φορά δε που κάνει αναφορά 
στα Πρακτικά, δεν παραλείπει να αφήνει 
αιχμές και υπονοούμενα για τη Γενική 
Γραμματεία του Διεθνούς Οργανισμού, 
επειδή τα Πρακτικά -κατά τον Πρόεδρο- 
είτε έχουν χαθεί είτε αποκρύβονται.

Αυτή η στάση του Προέδρου κάνει ζημιά 
στην ελληνοκυπριακή πλευρά και εν γένει 
στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν μπορεί 
η Κυπριακή Δημοκρατία, από τη μια να 
έχει -ορθά- στην πρόταξη της πολιτικής της 
την υλοποίηση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ 
για την Κύπρο και το Κυπριακό, να επιδι-
ώκει την παροχή των Καλών Υπηρεσιών 
του ΓΓ, και, από την άλλη, να αφήνονται 
υπονοούμενα για την αντικειμενικότητα 
του Διεθνούς Οργανισμού και ειδικά της 

Γενικής Γραμματείας.
Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί 

ο Πρόεδρος άνοιξε ξανά το θέμα με το 
Πλαίσιο και τι επιδιώκει με το μέτωπο 
που άνοιξε. Θα είχε λογική, αν ο ΓΓ δεν 
είχε τοποθετηθεί επί της ουσίας των θε-
μάτων που εγείρονται, ειδικά εκείνων που 
αφορούν στο θέμα της ασφάλειας και των 
εγγυήσεων. Κατά παραδοχή του Προέδρου, 
ο ΓΓ ευθαρσώς και ορθά τοποθετήθηκε 
στο θέμα, τόσο κατά τη διάρκεια της Δι-
άσκεψης στο Κραν Μοντανά όσο και στο 
κρίσιμο δείπνο της τελευταίας νύχτας της 
Διάσκεψης. Κατά τον ΓΓ, από την πρώτη 
μέρα της λύσης θα τερματιστεί το αναχρο-
νιστικό σύστημα εγγυήσεων, το ίδιο και 
τα επεμβατικά δικαιώματα. Σε ό,τι αφορά 
δε τον κατοχικό στρατό, ο ΓΓ προκρίνει 
την αποχώρηση μεγάλου μέρους του τις 
πρώτες μέρες της λύσης και ακολούθως 
πλήρη αποχώρησή του σ’ ένα λογικό 
χρονικό διάστημα.

Ο ΓΓ έχει θέση και την έχει διακηρύξει. 
Ποια η σκοπιμότητα, λοιπόν, ο Πρόεδρος 
να επιμένει να επαναφέρει ένα θέμα που 
τον φέρνει σε σύγκρουση με τη Γενική 
Γραμματεία;

Το κεκτημένο
της διαπραγμ τευσης 

Δύσκολο να δοθεί μια απάντηση. Το 
μόνο που λογικά μπορεί να σκεφτεί κάποιος 
είναι ότι οι κυβερνώντες συνεχίζουν στον 
επικίνδυνο δρόμο της δαιμονοποίησης 
και της υπόσκαψης του κεκτημένου των 
διαπραγματεύσεων, το οποίο ο ΓΓ του ΟΗΕ 
ζητά να διαφυλαχθεί και να αξιοποιηθεί 
για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Σημαντικό συστατικό μέρος αυτού του 
κεκτημένου αποτελεί το Πλαίσιο Γκουτέρες, 
στη βάση του οποίου ο ΓΓ ζητά τη συνέχιση 
των διαπραγματεύσεων και ο Πρόεδρος 
δηλώνει ετοιμότητα να το πράξει. Μέρος 
του κεκτημένου αποτελούν επίσης οι συ-

γκλίσεις που επιτεύχθηκαν από το 2008 
και μετά, καθώς και το άτυπο έγγραφο για 
μηχανισμό εφαρμογής της λύσης.

Το Πλαίσιο Γκουτέρες αποτελεί γερή 
βάση για να γίνει στοχευμένη διαπραγμάτευ-
ση στα σημαντικά θέματα που παρέμειναν 
ανοικτά, μετά την πολυετή διαπραγμάτευση. 
Για να γίνει, όμως, διαπραγμάτευση και να 
αξιοποιηθεί το Πλαίσιο Γκουτέρες, πρέπει 
πρώτα να συμφωνηθούν οι όροι αναφοράς. 
Μέχρι τώρα, παρουσιάζονται δυσκολίες 
και οι επισκέψεις της απεσταλμένης του 
ΓΓ είναι χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Αντί, λοιπόν, ο Πρόεδρος να σκιαμαχεί 
για τα Πρακτικά της 4ης Ιουλίου προκα-
λώντας αναστάτωση, ζημιογόνες αντιπα-
ραθέσεις και αποπροσανατολισμό από το 
καθοριστικό καθήκον της επανέναρξης των 
διαπραγματεύσεων, ας επικεντρωθεί στην 
υλοποίησή του. Εκτός κι αν ο στόχος είναι 
όντως ο αποπροσανατολισμός….            

* ουλευτής, εκπρόσωπος Τύπου ΑΚΕΛ

Οι τελευταίες πολιτικές εξελίξεις 
για το πλαίσιο Γκουτέρες μού 
θυμίζουν τους παπατζήδες της 

δεκαετίας του 1960. Μερικοί ατσίδες απα-
τεώνες κρατούσαν τρία τραπουλόχαρτα, δύο 
με αριθμούς κι έναν «παπά» (ρήγα) και τα 
τοποθετούσαν επιδεικτικά και περίτεχνα 
πάνω στο κινητό τραπεζάκι τους, αφήνοντας 
στους θεατές να καταλάβουν με σιγουριά 
ποιο χαρτί είχε... τον παπά, που κέρδιζε, 
για να ποντάρουν σε αυτό. Πλησίαζαν οι 
αφελείς. Και νόμιζαν πως ήταν σίγουροι ότι 
ήξεραν σε ποιο χαρτί κρυβόταν ο παπάς, 
έτοιμοι να ποντάρουν σ’ αυτό τα χρήματά 
τους, βέβαιοι για το κέρδος. 

Ο παπατζής αντάλλαζε με ταχύτητα και 
τέχνη τη θέση των τραπουλόχαρτων, λέ-
γοντας «εδώ παπάς, εκεί παπάς και… πού 
είναι ο παπάς;». Οι αφελείς πόνταραν με 
βεβαιότητα στο σίγουρο χαρτί. Ο παπατζής 
σήκωνε τα χαρτιά και τότε όλοι έβλεπαν 
ότι δεν είχαν ποντάρει στον… παπά. Ο πα-
πατζής μάζευε τα λεφτά των αφελών και 
οι αφελείς διερωτώντο πού ήταν το λάθος.

Αυτήν τη σκηνή του πονηρού παπατζή 
και των αφελών τζογαδόρων μού θύμισαν 
οι τελευταίες εξελίξεις για την τύχη του 
πλαισίου Γκουτέρες. Οι ηγεσίες των δύο 
μεγάλων κομμάτων πόνταραν στα πολιτικά 
τους τραπουλόχαρτα, βέβαιοι πως θα 
έβγαιναν κερδισμένοι από τις πρόνοιες 
του δικού τους σχεδίου Γκουτέρες. Το 

ΑΚΕΛ μιλούσε για το πλαίσιο της 30ής 
Ιουνίου και ο ΔΗΣΥ για το πλαίσιο της 
4ης Ιουλίου. Τα δύο κόμματα δήλωναν 
την προσήλωσή τους στο περιεχόμενο του 
πλαισίου που πρόκριναν και επένδυαν 
σ’ αυτό τις προσδοκίες τους για εξεύρεση 
λύσης. Τελευταίως, όλοι ανακαλύψαμε 
ότι ο παπατζής τούς την έστησε. Ο πολύς 
Έιντε τοποθέτησε με τέτοιο τρόπο τα δύο 
πλαίσια Γκουτέρες, που, όταν γύρισαν τα 
τραπουλόχαρτα, ανακάλυψαν πως δεν 
υπήρχε γραπτό κείμενο για το πλαίσιο 
Γκουτέρες και πως είχαν εξαφανιστεί 
οι πρόνοιες που τους δελέασαν. Το 
πλαίσιο Γκουτέρες είναι ανύπαρκτο. Ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν σα-
φής: «Το πλαίσιο Γκουτέρες ουδέποτε 
ήταν έγγραφο, ούτε έχει πει κανείς ότι 
υπάρχει έγγραφο Γκουτέρες. ταν μια 
παρέμβαση του Γ.Γ. στη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων».

Ο κυπριακός Ελληνισμός αντιλαμβάνε-
ται, για μιαν ακόμη φορά, ότι η τράπουλα 
είναι σημαδεμένη. Κατάλαβε ότι πάντα μάς 
κρύβουν τα χαρτιά με το δίκαιο και μας 
παρουσιάζουν τα χαρτιά που περιέχουν 
εποικοδομητικές ασάφειες ή κάτω από αυτά 
κρύβεται το δίκαιο της ισχυρής Τουρκίας.

Το «Μπαρμπαρός» σεργιανίζει στην 
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτοι-
μο για γεωτρήσεις στα οικόπεδά μας. 
Οι Τούρκοι ηγέτες υψώνουν αυθάδικα 
τη σημαία της αδιαλλαξίας τους και τα 
κόμματα ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ επείγονται να 
επαναρχίσουν οι συνομιλίες «από εκεί που 
έμειναν». Είναι σίγουροι πως το ανύπαρκτο 
πλαίσιο Γκουτέρες θα μας οδηγήσει στην 
επανένωση σε ένα «φυσιολογικό κράτος, 
χωρίς εγγυήσεις, επεμβατικά δικαιώματα 
και κατοχικά στρατεύματα». 

Τα «πλαίσια» πάνω στα οποία πόνταραν 
ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ είναι ανύπαρκτα έγγραφα. 
Και το μόνο γραπτό πλαίσιο είναι αυτό 
που περιλαμβάνεται στην έκθεση του Γ.Γ., 
που είναι υπαρκτή και όπου οι ιδέες του 
Γ.Γ. δεν είναι αυτές που οραματίζονται οι 
ηγεσίες των δύο μεγάλων κομμάτων, που 
επενδύουν στις ιδέες του πλαισίου Γκου-
τέρες. Είναι, το λιγότερο, ακόμα μερικές 
καταστροφικές ασάφειες για την πλευρά 
μας. Απ’ εκεί που μείναμε, λοιπόν, αλλά 
«εχάσαμεν που σιέριν» με τη σημαδεμένη 
τράπουλα.

Από την άλλην, η Ε.Ε., στην οποία στη-
ρίξαμε τόσες ελπίδες, ότι με τις αρχές και 
τις αξίες της θα στηρίξει το διεθνές δίκαιο, 
σιωπά, όταν μια πειρατική χώρα εισβάλ-
λει στην ΑΟΖ ενός κράτους μέλος της Ε.Ε. 
Και απονέμει τα εύσημα στην Τουρκία για 
την εποικοδομητική της στάση.  Για την 
Κ.Δ., που είναι κράτος και ισότιμο μέλος 
της, που η ΑΟΖ της είναι και ευρωπαϊκή 
ΑΟΖ, ούτε λέξη συμπαράστασης και κα-
ταδίκης του πειρατή. Ενώ, την ίδια στιγμή, 
εκφράζει τη συμπαράστασή της στον λαό 
της Βενεζουέλας και αναγνωρίζει τον αυ-
τοανακηρυχθέντα ως πρόεδρό της.

Άραγε, αν αλλάξουμε το όνομα της 
πατρίδας μας και τη μετονομάσουμε σε 
Κυπροζουέλα, θα μπορέσουμε να κινή-
σουμε το ενδιαφέρον τους και θα δουν 
ότι δεν είναι σωστό να σιωπούν μπροστά 
στην αδικία και την πειρατεία ενός κράτους 
που κατέχει μέρος του εδάφους της Ε.Ε.; 
Το πρόβλημα είναι ότι στην Κύπρο δεν 
έχουμε ούτε Μαδούρο, ούτε Γκουαϊδό.

Τελικά, ετοιμάσαμε το δείπνο των εγγυ-
ήσεων και των κατοχικών στρατευμάτων 
με «ψάρι στο γιαλό», που μας το πώλησε 
ένας αστρολόγος;

Ακατανόητο και ά ιον απορίας

Εδώ παπάς  εκεί παπάς 
και πού είναι το  πλαίσιο κουτέρες

Η ουσία του Κυπριακού

Δεκαεννέα και πλέον μήνες μετά την 
εμφάνιση στο κυπριακό πολιτικό 
λεξιλόγιο του «Πλαισίου Γκουτέ-

ρες», εξακολουθούμε να μη γνωρίζουμε τι 
ακριβώς αυτό περιέχει, ή αν όντως υπάρχει 
ή εάν όντως αυτό υφίσταται, τι περιλαμβάνει 
και σε ποια λύση αυτό τείνει ή αποσκοπεί.  

Σαράντα πέντε χρόνια μετά την εισβο-
λή είναι τραγική η διαπίστωση με πόση 
ευκολία η ελληνική κυπριακή πλευρά 
αυτοεγκλωβίζεται σε όρους άγνωστους 
γι’ αυτή, σε έννοιες μη κατανοητές και σε 
διαδικασίες ατελέσφορες, με αποτέλεσμα 
τη διαιώνιση της κατοχής. 

Αυτήν την επικίνδυνη ατραπό, την οποία 
ακολουθεί η πλευρά μας, επιβεβαιώνουν 
τα όσα έχουν λάβει χώραν ή έχουν συζη-
τηθεί πρόσφατα αναφορικά με το «Πλαίσιο 
Γκουτέρες». Ένα πλαίσιο το οποίο, σύμ-
φωνα με τους φανατικούς υποστηρικτές 
και θιασώτες της όποιας λύσης, αποτελεί 
«κεκτημένο» των διαπραγματεύσεων και 
άρα ευκαιρία για λύση. Αυτή η προσέγγιση 
προέρχεται από  τη σχολή σκέψης ΔΗΣΥ-
ΑΚΕΛ, η οποία έχει καταστήσει το «Πλαίσιο 
Γκουτέρες» σημαία και λάβαρο της πλευ-
ράς μας χωρίς καλά-καλά να ξέρουμε το 
περιεχόμενό του, την ουσία του και χωρίς 
αυτό να είναι διατυπωμένο έστω γραπτώς 
κατά τρόπο σαφή. Η υιοθέτηση και αυτής 
της άγνωστης εν πολλοίς παραμέτρου γί-
νεται μέσα από τη γενικότερη προσέγγιση 
των θεμάτων από την ελληνική κυπριακή 
πλευρά προκειμένου να ικανοποιούνται οι 
κατά καιρούς ψευδαισθήσεις, οι φρούδες 
ελπίδες και τα ευχολόγια που χαρακτηρίζουν 
την πλευρά μας στο Κυπριακό.  

Δυστυχώς, η περίπτωση του «Πλαισίου 
Γκουτέρες» δεν είναι το μοναδικό φαινόμε-
νο άκριτης υιοθέτησης και επιφανειακής 
προσέγγισης σοβαρών θεμάτων. Η ελληνική 
κυπριακή πλευρά νιώθει π.χ. δεσμευμένη 
εδώ και δεκαετίες στη λύση της Διζωνικής 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, της οποίας το 
περιεχόμενο αγνοεί, τη δε πρακτική της 
εφαρμογή δεν γνώριζε τουλάχιστον μέχρι 
το 2004, όταν αυτή έλαβε τη μορφή του 
Σχεδίου Ανάν. Εξακολουθεί, όμως, να 
αισθάνεται υποχρεωμένη να εφαρμόσει 
αυτό το παράλογο σύστημα και μοντέλο, 
το οποίο παρουσιάζεται κατά καιρούς με 
διαφορετικούς όρους, όπως το «Πλαίσιο 
Γκουτέρες», παρά το γεγονός ότι η συντρι-
πτική πλειοψηφία του κυπριακού Ελλη-

νισμού απέρριψε τόσο την ουσία όσο και 
τη φιλοσοφία της Διζωνικής Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας. 

Στο όνομα του καθήκοντος περί «απόδει-
ξης της τουρκικής αδιαλλαξίας» η πλευρά 
μας ένιωθε και νιώθει στο διηνεκές ότι 
είναι υποχρεωμένη να συνομιλεί με την 
ανύπαρκτη «τουρκοκυπριακή ηγεσία», η 
οποία δεν έχει ούτε την τόλμη αλλά ούτε 
και τη δυνατότητα να συζητήσει σοβαρά το 
Κυπριακό, αφού είναι πλήρως εξαρτώμενη 
από την Τουρκία. Στο πλαίσιο αυτού του 
ψευδεπίγραφου διαλόγου η πλευρά μας  
αισθάνεται υποχρεωμένη να προχωρεί σε 
περαιτέρω υποχωρήσεις και προσεγγίσεις 
στις τουρκικές απαιτήσεις και αξιώσεις, 
προκειμένου να τις αποδοθούν τα «εύ-
σημα» ότι προχωρεί σε «βήματα καλής 
θέλησης», «ευελιξία», «πρωτοβουλίες» 
που παίρνουν τον χαρακτήρα «δώρων» 
ή «προσφορών» προς την Τουρκία προ-
κειμένου η τελευταία να «πεισθεί» (αν είναι 
ποτέ δυνατόν) ότι το συμφέρον της είναι 
η «λύση» του Κυπριακού.  

Αυτή η πολιτική του εξευμενισμού 
της Τουρκίας και του αυτοεγκλωβισμού 
μας παραγνωρίζει το αυταπόδεικτο, ότι 
με το να παραμένουμε προσκολλημένοι 
στο παρελθόν και σε «δεσμεύσεις» ή σε 
προσφορές και δώρα χωρίς αντίδωρο, δεν 
προσφέρουμε καμιά υπηρεσία στην πατρί-
δα μας. Αντιθέτως η κατοχή διαιωνίζεται 
και η σταδιακή αποδοχή των τουρκικών 
απαιτήσεων μετατρέπεται σε πρακτική.  

Θα πρέπει επιτέλους να κατανοήσουμε 
την ουσία του Κυπριακού, που δεν είναι 
άλλη από την εισβολή και την κατοχή της 
Κύπρου από την Τουρκία και να αποφα-
σίσουμε ποιος είναι ο πραγματικός συ-
νομιλητής μας στις ψευδεπίγραφες δια-
πραγματεύσεις, τις οποίες διεξάγουμε όλα 
αυτά τα χρόνια. Ασφαλώς και δεν είναι οι 

Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν 
καταστεί μειονότητα στα κατεχόμενα και 
οι οποίοι ασφυκτιούν κάτω από την μπότα 
του τουρκικού στρατού κατοχής και των 
εποίκων, αλλά η Τουρκία. Θα πρέπει για 
μια φορά να κάνουμε την αυτοκριτική μας 
και να εξετάσουμε εάν μπορούμε αληθινά 
να εξεύρουμε λύση σοβαρή, βιώσιμη και 
λειτουργική και σε βάθος χρόνου, όταν η 
Τουρκία δεν έχει κανέναν  απολύτως λόγο 
να υποχωρήσει στο Κυπριακό, τη στιγμή 
που ελέγχει πλήρως στρατιωτικά και γε-
ωπολιτικά την Κύπρο και δεν έχει κανένα 
λόγο να προχωρήσει στον τερματισμό της 
κατοχής και σε εξεύρεση λύσης. 

Μόνο εάν μπορέσουμε να ασκήσουμε 
σοβαρή πολιτική στη βάση των διεθνών 
συγκυριών με στόχο την πρόκληση κό-
στους στην Τουρκία από τη συνεχιζόμενη 
κατοχή της Κύπρου, θα μπορέσουμε να 
αλλάξουμε τα δεδομένα και να διεκδική-
σουμε σοβαρά λύση που να αντέχει στο 
χρόνο και στις προσδοκίες του κυπριακού 
λαού και που να βασίζεται στο αυτονόητο, 
δηλαδή στη δημοκρατία και στην ελευθερία 
της Κύπρου.

Επομένως, αντί να υιοθετούμε και 
να αναμασούμε έννοιες και όρους τους 
οποίους δεν γνωρίζουμε και να επανα-
λαμβάνουμε συνεχώς τα ίδια λάθη προσ-
δοκώντας διαφορετικά αποτελέσματα, θα 
πρέπει σοβαρά να δούμε την ουσία του 
Κυπριακού, καταστώντας τους τουρκι-
κούς στόχους ανέφικτους μέσα από την 
πρόκληση κόστους στην Τουρκία και τη 
συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου.  

Αλλιώτικα, όσα «Πλαίσια Γκουτέρες» κι 
αν υιοθετήσουμε, όσες υποχωρήσεις και 
αν κάνουμε, όποια «ευελιξία» επιδείξουμε 
και όση «ετοιμότητα για λύση» δηλώνουμε 
προς πάσα κατεύθυνση, η κατοχή και δι-
χοτόμηση της Κύπρου θα συνεχίζεται, με 
την Τουρκία στο απυρόβλητο να κατέχει 
τη μισή μας πατρίδα και να εποφθαλμιά 
την άλλη μισή.

 * Βουλευτής ΕΔΕΚ

Σ Ε ΑΝΟΣ 
Σ Ε ΑΝΟΥ*

ΚΩΣ ΗΣ ΕΥΣ Α ΙΟΥ *

ντί, λοιπόν, ο Πρόεδρος 
να σκιαμαχεί για τα Πρα-

κτικά της ης ουλίου 
προκαλώντας αναστάτω-
ση, ζημιογόνες αντιπαρα-

θέσεις και αποπροσανατο-
λισμό από το καθοριστικό 
καθήκον της επανέναρξης 

των διαπραγματεύσεων, 
ας επικεντρωθεί στην 

υλοποίησή του. Εκτός κι 
αν ο στόχος είναι όντως ο 

αποπροσανατολισμός             

ντί να υιοθετούμε και 
να αναμασούμε έννοιες 
και όρους τους οποίους 

δεν γνωρίζουμε και 
να επαναλαμβάνουμε 

συνεχώς τα ίδια λάθη, 
θα πρέπει να δούμε 

την ουσία του Κυπριακού

ΠΕ ΡΟΣ . 
ΠΑΝ ΕΛΙΔΗΣ
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Μπλόκο στα σχέδια του Ερντογάν

ν υπάρχει μια χώρα με την 
οποία η συνεργασία της 
Κυπριακής Δημοκρατί-
ας ενοχλεί περισσότερο 
την Άγκυρα, αυτή είναι 
η Αίγυπτος. Η άνοδος 
του Προέδρου Αλ Σίσι 

στην Προεδρία της χώρας το 2014 και 
η προσπάθεια εκδίωξης της Μουσουλ-
μανικής Αδελφότητας, που υποστηρίζει 
η Τουρκία του Ερντογάν, εμποδίζει την 
Άγκυρα από το να διευρύνει τη νεο-οθω-
μανική ατζέντα της στον αραβικό κόσμο. 
Επιπλέον, η ενεργειακή ευθυγράμμιση των 
συμφερόντων της Αιγύπτου με Ισραήλ, 
Κύπρο, Ελλάδα και κατ’ επέκτασιν με την 
Ε.Ε. αποτελεί τροχοπέδη στην επικυριαρ-
χία που επιδιώκει να επιβάλει η Τουρκία 
στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η σύ-
νοδος κορυφής Ε.Ε.-Συνδέσμου Αραβικών 
Κρατών (ΣΑΚ), που θα πραγματοποιηθεί 
μεταξύ 24 και 25 Φεβρουαρίου στο Σαρμ 
ελ Σέιχ της Αιγύπτου,  όπου θα συναντη-
θούν για πρώτη φορά οι αρχηγοί κρατών 
και κυβερνήσεων των δύο πλευρών. Η 
Κυπριακή Δημοκρατία, που στήριξε εξ 
αρχής αυτήν την πρωτοβουλία, θα είναι 
παρούσα, κάτι που κρίνεται εξαιρετικά 
κρίσιμο, τόσο για τα ενεργειακά όσο και για 
την υποστήριξη που μπορεί να εξασφαλίσει 
η Λευκωσία στο Κυπριακό. Από την πλευρά 
της, η Άγκυρα καταστρώνει τα δικά της 
σχέδια για μια λύση του Κυπριακού, που 
θα της εξασφαλίσει και ενεργειακά οφέλη 
έχοντας ως κρυφό άσο τους Βρετανούς.

 και στα μός 
Η Αίγυπτος επιδιώκει να καταστεί ενερ-

γειακός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή 
και θέλει να συνεχίσει την ανάκαμψη 
των επενδύσεων στον τομέα του φυσι-
κού αερίου, ειδικά μετά την ανακάλυψη 
του κοιτάσματος Ζορ. Τους τελευταίους 
μήνες, το Ισραήλ συμφώνησε να ξεκινήσει 
την εξαγωγή φυσικού αερίου προς την 
Αίγυπτο κι ενώ την ίδια ώρα η Κύπρος 
κατέληξε σε διακρατική συμφωνία για τη 
μεταφορά αερίου από την Αφροδίτη στον 
σταθμό υγροποίησης Ι u που ελέγχει 
η . Η ύπρος δεν έχει όμως απο-
σύρει ακόμη από το τραπέζι την επιλογή 
κατασκευής σταθμού υγροποίησης στο 
νησί, κάτι που η o o , της οποίας 
τα αποτελέσματα αναμένονται αυτήν την 
βδομάδα, είπε πως αποτελεί πρωταρχική 
επιλογή.

Σε δηλώσεις του αυτήν την εβδομάδα 
ο αντιπρόεδρος της , Γκάσερ Χάντερ, 

επισήμανε ότι δεν υπάρχουν πλέον πολιτικά 
εμπόδια για να εξαχθούν ποσότητες αερίου 
από την Κύπρο και το Ισραήλ μέσω της 
Αιγύπτου. Ο ίδιος έδωσε ιδιαίτερη σημασία 
στο Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανα-
τολικής Μεσογείου, που διοργανώθηκε 
τον Ιανουάριο στην Αίγυπτο, εξοργίζοντας 
την Άγκυρα. Ο Χάντερ επεσήμανε ότι τα 
οικονομικά των σταθμών Υγροποιημένου 
Φυσικού Αερίου ( ) στην Αίγυπτο πα-
ραμένουν θετικά, αλλά προειδοποίησε ότι 
πιθανά άλλα έργα αυτού του είδους στην 
περιοχή θα έχουν πρόβλημα. «Αυτό ισχύει 
διότι οι παραπάνω σταθμοί κατασκευά-
στηκαν υπό ένα διαφορετικό εμπορικό 
περιβάλλον και έκτοτε τα κόστη αυξήθη-
καν. Αν θέλεις να κατασκευάσεις σταθμό 
σήμερα, μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια 
δολάρια», τόνισε.

«Κατά τη γνώμη μου, είναι ερώτημα 
το αν μπορείς να κατασκευάσεις σταθμό 
φθηνότερα στην Κύπρο ή αλλού ή αν είναι 
καλύτερα να μεταφέρεις το αέριο. Θεω-
ρώ ότι όλα είναι πιθανά, αλλά πιστεύω ότι 
αυτοί οι ανεπτυγμένοι σταθμοί που κατα-
σκευάστηκαν στις παλιές καλές μέρες με 
έμπειρους διαχειριστές, στερεές υποδομές 
και την αγορά αερίου από πίσω, όλα αυτά 
είναι πολύ σημαντικά συστατικά», κατέληξε.

 ο  
και στην Αίγυπτο

Σε μια σημαντική εξέλιξη, στο περιθώριο 
της ενεργειακής διάσκεψης , που 
πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο αυτήν την 
εβδομάδα, η Ro a  ut  , η , η 

 και η o  o  ήταν οι νικητές μιας 
από τις μεγαλύτερες δημοπρασίες οικοπέ-
δων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην 
Αίγυπτο. Οι προσφορές σηματοδότησαν την 
είσοδο της αμερικανικής o  o  μετά 
την Κύπρο, στην εξερεύνηση αερίου στην 
Αίγυπτο, ενώ η  έλαβε τις περισσότερες 
παραχωρήσεις, τρεις για πετρέλαιο και δύο 
για φυσικό αέριο. Μια τεράστια κοινοπραξία 

o o , , I  ( ), ota ,  και 
t o as κέρδισε μάλιστα τα δικαιώματα 

εξερεύνησης στο υπεράκτιο μεσογειακό 
θαλασσοτεμάχιο 3 - Βορειοανατολικά  

a με μπόνους υπογραφής αξίας 10 
εκατομμυρίων δολαρίων και οικονομική 
δέσμευση 100 εκατομμυρίων δολαρίων 
για δυο γεωτρήσεις.

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
poulladosm@ 
si m i e.com 

Η Π  ΕΠ ΚΕ  
 Κ Ε  Ε Ε Ε Κ  

Κ Μ  Η  Ε Ε Η
ΠΕ Η Κ  Ε Ε   

Ε Ε  Η  Κ Μ Η 
 ΕΠΕ Ε  
 ΜΕ   Ε

 ια ς α ς υ-
ικ  α ρ υ    
ης ας  κα υ η η 

ρ α α ρ κ ι αι α α ι -
ι υς κα ς ης α ρ ς 

ης  α  ι ια ρα α υ-
ς υ η α  α η α α 

α υ  η  η α ης  ια 
 υ ικ  α ρι  ια α αρ-

  υ ρ κ ι ς υ -
ις υ ικ  α ρ υ  ή  

η υρ α κή ι ρ ή αρ  
η  Τρ η  υ  η α ι ι α 

 ς    α 
ρ ια   α υ ρ   

υς κα ς ης  ικ   
α ρυ ι α ι ια ια 

 ή α α  α ρικ  
α α ης ρ α ας  

α  α α υ ς  αυ  
α ρ  α ι η  
υκρα α υ α  ια η 

α ρικ  ρα α  η  
υκαιρ α α ι ή ι ις ι-

κ ς ης υ ηρ ς ια ακ -
ι ης ρ ικ  υ ικ  α ρ υ 
η   ι  α α ι ικ   
υκρα α ι ή η υ  

α αρ ι υς κα ς ης 
α ρ ς ης   η α ι-
α ακ ι ης υ ικ  α ρ υ 

η  υρ η   α ι η 
ι ι ι ι α  υ ι-

κ  α ρ υ α  και ρ ς ρ ς 
ρ ς ι υρ  α -
α ικ  υ  κα ς ια α-

ς κα ι ικής ας 
α  υη   κα ρι  

 α  ρ ς ιακρ ις  
α ρ  η Κ ι ι  α 

 ι α ικ ς η ς ης  
ι ι κα ι  αι 
α   ι  υς -

υς ή ς  υ  η α ι 
ι  α ς    

 ς υ αι α -
  ι υρ α  ς υ 

ρ ς υς  α ρη  
ς ς α ς και υ ς 

 αι ι ι ς ια η  ια 
α α α ή υ ι ι ια υς 
υ ρ ς α ς  

 ρικα ς υρ ς -
ρικ  ικ  ή  

η  Τρ η α  η αρ α ι ι 
 α κ υ  ι ρ  ια 

α α α ή υ  η  κα α κ υή 
υ α  υ ικ  α ρ υ 

  

Σ  
 

ΗΠΑ  or  
re m 

Η     
   

    
  

    
  on o i   

   

Ο Ερντογάν είναι απίθανο να εγκα-
ταλείψει την υποστήριξη της Μου-
σουλμανικής Αδελφότητας στην 

Αίγυπτο, η οποία βοηθά την Τουρκία να 
διατηρήσει την περιφερειακή της επιρροή, 
ενώ παράλληλα παρακολουθεί με μεγάλη 
καχυποψία και ανησυχία την προσπάθεια 
σύσφιγξης των σχέσεων Κύπρου-Γαλλίας. 
Σύμφωνα με Τούρκους αναλυτές, γίνεται 
μάλιστα προσπάθεια μέσω του ιδρύματος 

, που αποτελεί το Συμβούλιο υποστή-
ριξης των μουσουλμάνων του ψευδοκράτους 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, να πείσουν του Άγ-
γλους ότι το Παρίσι επιδιώκει τη διεύρυνση 
της επιρροής του στην Ανατολική Μεσόγειο 

εκμεταλλευόμενοι το t, με ό,τι αυτό συ-
νεπάγεται για τη θέση των Βρετανών στο νησί. 

Δεν είναι τυχαίο, θεωρούν οι Τούρκοι 
αναλυτές, το γεγονός ότι η Γαλλία βρίσκεται 
σήμερα σε συνομιλίες με την Κυβέρνηση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για να αποκτήσει 
πρόσβαση στη ναυτική βάση «Ευάγγελος 
Φλωράκης» στο Μαρί και στην αεροπορική 
βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο. 
Συνδέουν μάλιστα το αίτημα αυτό με τις 
περιφερειακές υπεράκτιες δραστηριότη-
τες του γαλλικού ενεργειακού κολοσσού 

ota . Ισχυρίζονται πως, μέσω αυτής της 
κίνησης, η Γαλλία δεν θα εξαρτάται πλέ-
ον από την άδεια χρήσης των βρετανικών 

Βάσεων στη Δεκέλεια και το Ακρωτήρι για 
τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων 
στην περιοχή και θα είναι πιο ελεύθερη να 
ενεργεί μονομερώς σύμφωνα με τα δικά 
της εθνικά συμφέροντα.

Οι Τούρκοι θεωρούν πως εάν η Γαλλία 
επιθυμεί να επεκτείνει την εμβέλειά της, θα 
πρέπει να απομακρύνει αντίπαλες δυνάμεις 
από τα εδάφη όπου επιδιώκει «να φυτέψει 
τους σπόρους του ελέγχου». Στην περίπτω-
ση της συγκεκριμένης περιοχής, αυτό θα 
σήμαινε τον παραμερισμό της Τουρκίας για 
να την αποτρέψει από το να γεμίσει πολ-
λά κενά ισχύος που προέκυψαν μετά από 
χρόνια συγκρούσεων. «Για να επιτευχθεί 

αυτό, η Γαλλία θα χρειαστεί να προκαλέσει 
εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο για να 
δημιουργήσει ένα αντιτουρκικό μπλοκ», 
σημειώνουν.

Το τουρκικό σ έδιο
Στο πλαίσιο αυτό σημειώνεται πως η 

Βρετανία και η Τουρκία θα εντείνουν τη 
διμερή συνεργασία για την αντιμετώπιση 
των προσπαθειών που έχουν αναλάβει οι 
Γάλλοι στην περιοχή. Ένας τρόπος για να το 
πετύχουν αυτό, όπως ισχυρίζονται, θα ήταν 
να ασκηθούν πιέσεις για ένα πιο ρεαλιστι-
κό σχέδιο κατασκευής αγωγού μέσω της 
Τουρκίας. Θεωρούν, μάλιστα, πως ακόμη 

και αν η διαδρομή αυτή δεν προσελκύσει 
Ευρωπαίους αγοραστές, η αυξανόμενη ζή-
τηση τουρκικού φυσικού αερίου μπορεί να 
οδηγήσει το Ισραήλ και την Αίγυπτο στην 
Τουρκία ως την αγορά με την περισσότερη 
ζήτηση. Κατά συνέπειαν, οι ίδιοι αναλυτές 
εκτιμούν ότι αυτό θα ενθάρρυνε επίσης τη 
διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος. 

Ως τελευταίο μέτρο οι Τούρκοι θα επιχει-
ρήσουν να πείσουν τους Αμερικανο-Βρε-
τανούς ότι ο εκτοπισμός των Γάλλων από 
την περιοχή θα ήταν προς το συμφέρον της 
αγγλοαμερικανικής συμμαχίας και μπορεί 
να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις 
με την Τουρκία.

Τους ενο λούν και τα σ έδια της αλλίας

ι ούρκοι
θα επιχειρήσουν

να πείσουν μερικανούς 
και ρετανούς ότι

ο εκτοπισμός
των άλλων από

την περιοχή 
θα ήταν προς

το συμφέρον τους

Ρ   
  Ε.Ε.

  Κ

« ιθανές εντάσεις 
Τουρκίας - Αιγύπτου»

Σε πρόσφατη ανάλυσή του το 
ινστιτούτο στρατηγικών ανα-
λύσεων t at o  υπογραμμίζει 

πως η ευθυγράμμισης της Αιγύπτου 
με την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς 
και με το Ισραήλ και την Ιταλία, θέτει 
το Κάιρο σε πλεονεκτικότερη θέση να 
αμφισβητήσει τον κύριο αντίπαλό της, 
την Τουρκία, σε οποιεσδήποτε δια-
μάχες για μελλοντικές ανακαλύψεις 
πετρελαίου και αερίου στην Ανατο-
λική Μεσόγειο, όπου οι οριοθετήσεις 
συχνά αλληλοεπικαλύπτονται. «Όσο 
περισσότερο σπρώχνει η Αίγυπτος, 
τόσο πιο πιθανό είναι να πυροδοτήσει 
εντάσεις με την Τουρκία», σημειώνει 
η ανάλυση, επισημαίνοντας επίσης τον 
μερικό αποκλεισμό του Κατάρ εκ μέ-
ρους του Κα ρου λόγω διασυνδέσεων 
με την ισλαμική τρομοκρατία.

Επιπλέον το t at o  σημειώνει πως 
οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται στη 
στενή σχέση της Αιγύπτου με τη ωσία, 
με το Κογκρέσο να διαφωνεί ιδιαίτερα 
στις αγορές ρωσικών όπλων από το Κάι-
ρο. Εκτιμάται επίσης πως η αυξανόμενη 
αιγυπτιακή οικονομική συνεργασία 
με την Κίνα θα αποτελέσει επίσης ένα 
θέμα στην Ουάσιγκτον, ειδικά εάν η 
Αίγυπτος αυξήσει τις αγορές κινεζικής 

τεχνολογίας. Ωστόσο, σημειώνεται, αν 
και η εγχώρια αντιπολίτευση και η 
οικονομική αβεβαιότητα παραμένουν 
συνεχείς προκλήσεις, όσο το Κάιρο 
αισθάνεται πιο σίγουρο στο εσωτερικό, 
η Αίγυπτος θα διαδραματίζει όλο και 
πιο ενεργό ρόλο στη Μέση Ανατολή 
αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο.
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Debate 9

 Κ  Ε Ε   
Κ Π Ε   Π Ε Ε  

 Η  Κ  Μ  
Π  Π Κ  Ε  

Κ   Ε  Η
ΜΕ

re it με κυπριακούς  αρι μούς  
Γκάλοπ στο SI MAlive έθεσε στους επισκέπτες της ιστοσελίδας το ερώτημα αν το re it 
ήταν ιστορικό λάθος , ή αν ήταν μια σωστή επιλογή , καθώς και την επιλογή δεν γνω-
ρίζω/δεν απαντώ . Το αποτέλεσμα ήταν: 

67,3  (σε αριθμούς 1906 ψήφοι) ψήφισαν ότι ήταν ιστορικό λάθος , 
το 23,45  είπαν ότι ήταν σωστή επιλογή  (664 ψήφοι), 
ενώ το 9,25  (262 ψήφοι) ψήφισαν δεν γνωρίζω/δεν απαντώ . 
Συνολικά ψήφισαν  2.832. 

Το γκάλοπ εντάσσεται στην προσπάθεια του SI MA και του συγκροτήματος ΔΙΑΣ  να 
συμβάλουν στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτήτη φο-
ράψηφίζω για συμμετοχή των πολιτών στις Ευρωπαϊκές Εκλογές της 26ης Μα ου. 

Οι αριθμοί αυτοί εμπεριέχουν πολιτική σημασία, την οποία αξίζει να αναλύσουμε: 

Πρώτο, η διαφορά κλείνει αισθητά προς την πλευρά του ιστορικού λάθους . Οι Κύπριοι 
πολίτες πιθανώς να βλέπουν την περιπέτεια στην οποία εισήλθε το Ηνωμένο Βασίλειο, 
καθώς όλα δείχνουν αδιέξοδο και, ίσως, άτακτο re it. 

Δεύτερο, το 23,45  κρίνει το re it ως σωστή επιλογή . Πιθανώς η τάση αυτή να σκέ-
φτεται ότι το Λονδίνο, ακόμα και όταν συμμετείχε στην ΕΕ, τηρούσε πάντα αποστάσεις από 
τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, συνεπώς ήρθε η ώρα να κάνει αυτό που ήθελε, να μείνει εκτός.

Οι 2.832 ψηφοφόροι  της Κύπρου είπαν τη γνώμη τους πάνω σε ένα θέμα που ταλανί-
ζει τις σχέσεις ΕΕ-Μ. Βρετανίας για δύο χρόνια. 

Τα ΜΜΕ βοηθούν τους πολίτες να γνωρίζουν ποια είναι τα μεγάλα ζητήματα που μας 
αφορούν, έτσι αποκτούν άποψη και, το πιο σημαντικό, την εκφράζουν

Τ ο προτεινόμενο Νομοσχέδιο για το 
Ταμείο Επενδύσεων (Υδρογοναν-
θράκων) ορίζει ως βασικούς στόχους 

του Ταμείου τη σταθερή ροή εσόδων για 
τον κρατικό προϋπολογισμό, τη μείωση του 
χρέους της Κυβέρνησης και την επένδυση 
των πλεονασμάτων. Ως Συμμαχία Πολιτών 
είμαστε κάθετα εναντίον των συγκεκριμένων 
στόχων και έχουμε ήδη καταθέσει τροπολο-
γία, ζητώντας όπως αποσυνδεθεί πλήρως το 
Ταμείο με οποιαδήποτε χρήση για εξόφληση 
του κρατικού χρέους ή την ενίσχυση του 
ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού. 

Το κράτος οφείλει να καλύπτει τις υποχρε-
ώσεις του αυστηρά και μόνο από αναπτυξιακά 
έσοδα και να είναι αυτοσυντηρούμενο. Το 
Ταμείο Επενδύσεων θα πρέπει να λειτουρ-

γήσει, στα πρότυπα μεν του νορβηγικού μο-
ντέλου, αλλά χωρίς κυπριακές πινελιές και 
αποχρώσεις. Το Ταμείο αυτό θα πρέπει να έχει 
μοναδικό σκοπό να επενδύει τα έσοδα από 
την αξιοποίηση των συγκεκριμένων φυσικών 
μας πόρων, έτσι ώστε να μεγιστοποιεί τα οφέλη 
και να αποταμιεύει για τις μελλοντικές γενιές. 
Ταυτόχρονα, διαφωνούμε με άλλες απόψεις 
που έχουν εκφραστεί για αξιοποίηση του 
Ταμείου για σκοπούς κοινωνικής ευημερίας 
ή και κοινωνικής συνοχής, καθώς και για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο πέραν καθαρά του 
επενδυτικού του χαρακτήρα. 

Αναγνωρίζοντας, όμως, τη δεινή οικο-
νομική κατάσταση, στην οποία περιήλθε η 
κυπριακή οικονομία, προτείνουμε όπως 
για τα πρώτα δέκα χρόνια λειτουργίας του 

Ταμείου, η εκάστοτε κυβέρνηση λάβει δι-
καίωμα όπως αξιοποιεί ένα ποσό της τάξης 
του 10-15  από το Ταμείο για αναπτυξιακά 
έργα και μόνο, με απώτερο στόχο να ενι-
σχυθούν τα άμεσα μελλοντικά έσοδα του 
κράτους. Τέτοιο δικαίωμα θα μπορούσε, 
μετά τα πρώτα δέκα χρόνια, να επεκταθεί 
αλλά με μειωμένο ποσό, της τάξης του 5 .  

Περαιτέρω, θεωρούμε ότι οποιοσδήποτε 
κληθεί να διαχειριστεί ένα τέτοιο Ταμείο θα 
πρέπει να διέπεται από τη θεσμοθετημένη 
αρχή της Προσωπικής Αστικής Ευθύνης, την 
οποία έχουμε ήδη προωθήσει με Νομοσχέδιο 
στο Κοινοβούλιο. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να 
διαφοροποιηθούμε από την κουλτούρα των 
Ημικρατικών Οργανισμών, που φαίνεται να 
διέπει τη δημιουργία και αυτού του Ταμείου, 

επιτρέποντας σε ξένους εμπειρογνώμονες 
να αναλάβουν θέση στο Συμβούλιο και τη 
Διεύθυνση του Ταμείου, απορρίπτοντας κα-
τηγορηματικά οποιουσδήποτε κομματικούς 
διορισμούς στο Συμβούλιο του Ταμείου. 

Ταυτόχρονα, θέλοντας να προστατέψουμε 
τις επενδυτικές δραστηριότητες του Ταμεί-
ου, έχουμε εισηγηθεί όπως δημιουργηθεί 
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία 
θα υπάγεται στην Επιτροπή Ελέγχου του 
Ταμείου, που επίσης πρέπει να συσταθεί, 
καθώς και Επιτροπή Εκτίμησης Επενδύσε-
ων, ίσκων και Κινδύνων. Θεωρούμε, δε, 
με βάση τα προαναφερθέντα, τη σύσταση 
Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Μισθολογίας, για το συγκεκριμένο Ταμείο, 
απόλυτα επιβεβλημένη.  

Η πολιτική διάσταση της δημιουργίας 
του Ταμείου πρέπει ξεκάθαρα να εκπέμπει 
τη βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
για αξιοποίηση του Ταμείου προς όφελος 
ολόκληρης της χώρας και όλων των νόμι-
μων κατοίκων και πολιτών της. Σε καμία 
περίπτωση, όμως, δεν θα πρέπει να υποκύ-
ψουμε στην ιδέα δημιουργίας ξεχωριστού 
Ταμείου (ή λογαριασμού) για τους Τουρκο-
κυπρίους, αφού κάτι τέτοιο θα λειτουργήσει 
ως αντικίνητρο στις προσπάθειές μας για 
ευθυγράμμιση των κοινών μας στόχων 
και ωφελημάτων, καθώς και δημιουργία 
κουλτούρας κοινών δράσεων, κοινής πο-
λιτικής, αλληλεγγύης και συνεργασίας, στη 
προσπάθεια επανένωσης της χώρας μας. 
* Αντιπρόεδρος Κινήματος «Συμμαχία Πολιτών»

ορ ηγικό μοντέλο ρίς  κυπριακές πινελιές

ΑΝ ΡΕΑΣ 
ΕΜΙΣ ΟΚΛΕΟΥΣ * 

Ταμείο για το μέλλον ή για το χρέος; 

1Τα έσοδα από τους υδρογονάνθρακες ανή-
κουν και σε αυτήν τη γενιά και στις επόμενες. 
Σαφέστατα και μετά την οικονομική κρίση 

είναι απολύτως λογικό ένα μέρος από τα έσοδα να 
χρησιμοποιηθεί, αν χρειαστεί, και για την απομείω-
ση του δημόσιου χρέους. Η βάση του νορβηγικού 
μοντέλου είναι ακριβώς η διασφάλιση ότι αυτή η 
ευλογία θα μπορεί να αποτελέσει τη βάση στήριξης 
της ευημερίας πολλών γενιών Κυπρίων. Ούτως ή 
άλλως το νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα χρη-
σιμοποίησης πόρων του Ταμείου για τη μείωση του 
δημόσιου χρέους μέχρι και το 60  του ΑΕΠ και 
ουχί πέραν αυτού. Ας ελπίσουμε ότι μέσα από την 
ορθή δημοσιονομική πολιτική που ακολουθείται, 
μέχρι να εισρεύσουν τα πρώτα έσοδα στο ταμείο, 
θα έχουμε καταφέρει και σημαντική μείωση του 
δημόσιου χρέους, ούτως ώστε να μη χρειαστεί καθό-
λου η οποιαδήποτε συνεισφορά του Ταμείου προς 
αυτήν την κατεύθυνση. Ας ελπίσουμε, επίσης, ότι 
θα έχουμε επιλύσει το κυπριακό πρόβλημα για να 
μην υπάρχει η οποιαδήποτε καχυποψία σε σχέση 
με το ότι αυτοί οι σημαντικοί πόροι, όταν και εφόσον 
προκύψουν, ανήκουν σε όλους του Κύπριους πολίτες.

2Σαφέστατα και θα πρέπει να έχει λόγο, όπως 
και άλλοι θεσμοί, στον έλεγχο του Ταμείου. 
Ας μην ξεχνάμε ότι μιλούμε για δημόσιο 

χρήμα και, με βάση το Σύνταγμα, ο Γενικός Ελεγκτής 

είναι επιφορτισμένος με την ευθύνη της σωστής 
διαχείρισης των δημοσίων πόρων. Θα πρέπει να 
διαχωρίσουμε, όμως, τις πολιτικές αποφάσεις που 
έχουν να κάνουν με επενδύσεις, υποδομές, κοι-
νωνική πολιτική, οικονομική πολιτική, πολιτικές 
αποφάσεις για την άμυνα και ασφάλεια, από τον 
έλεγχο της διαχείρισης των κεφαλαίων που θα 
δαπανώνται με βάση τις πολιτικές αποφάσεις, που 
είναι ουσιαστικά και ο ρόλος του Γενικού Ελεγκτή.

3Οι Τουρκοκύπριοι δεν πρέπει να έχουν 
ανησυχίες σε σχέση με τη διαχείριση του 
Ταμείου. Είναι εξάλλου πολιτική απόφαση, 

η οποία έχει εκφραστεί επανειλημμένα, ότι τα έσο-
δα από τη διαχείριση του φυσικού αερίου, άρα και 
του Ταμείου Υδρογονανθράκων, ανήκουν σε όλους 
τους Κύπριους πολίτες και οι Τουρκοκύπριοι είναι 
Κύπριοι πολίτες. Αυτό για το οποίο θα πρέπει να 
ανησυχούν είναι για τη γρήγορη και σωστή επίλυση 
του κυπριακού προβλήματος, ούτως ώστε η Κύπρος, 
ως κανονικό κράτος, ευρωπαϊκό, μέλος του ΟΗΕ, 
θα μπορεί να χρησιμοποιήσει όλους τους πόρους 
για την ευημερία όλων των νόμιμων πολιτών. Οι 
Τουρκοκύπριοι θα πρέπει επιτέλους να αντιληφθούν 
ότι η Κύπρος μπορεί να προχωρήσει ως κανονικό 
κράτος για το συμφέρον και την ευημερία όλων των 
πολιτών της χωρίς εγγυήσεις, επεμβατικά δικαιώματα 
και ξένα στρατεύματα.

Ε  Π  Κ  Ε  ΜΕ  Π   
Ε   Η Μ Π Η Ε  Κ   
Η  Π ΜΕ Η  ΗΜ  Ε

ΕΚΕ  Π   Π Κ Ε ΜΕ Ε  Η 
Π ΚΗ Ε  ΜΕ  Η  ΗΜ  

ΜΕ  ΕΜΠ Ε Μ    Κ Κ Π
, Η Η Η  Κ Η    

1 Υπάρχουν πολλοί λόγοι που στηρίζουν 
την άποψη ότι δεν πρέπει οι πόροι του 
Ταμείου να χρησιμοποιηθούν για απο-

πληρωμή του χρέους. Οι λόγοι αυτοί είναι και 
πολιτικοί αλλά και οικονομικοί. Θα θέλαμε 
περισσότερο μέρος να χρησιμοποιηθεί για 
τις πραγματικές ανάγκες του λαού. Μέσω του 
ταμείου θα πρέπει να καλυφθούν οι δικαιολο-
γημένες απαιτήσεις των προσφύγων και άλλων 
ιδιοκτητών γης στα κατεχόμενα, των θυμάτων 
της οικονομικής κρίσης, των ευάλωτων ομάδων 
του πληθυσμού, οι ανάγκες της στεγαστικής 
πολιτικής αλλά και οι επενδύσεις για τις ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας. Θυμίζουμε ότι η 
Κυβέρνηση δεν επέδειξε καλή θέληση και δεν 
αποδέχθηκε ορισμένες από τις τροπολογίες 
που κατέθεσαν τα κόμματα δείχνοντας άτεγκτη 
σκληρή στάση χωρίς διάθεση διαπραγμάτευ-
σης, παρόλο που εμείς δείξαμε καλή θέληση. 
Πλέον ετοιμάζουμε σειρά τροπολογιών για 
το νομοσχέδιο. Εκείνο που σίγουρα αποκλεί-
ουμε είναι η πολιτική αυτοχειρία μέσω της 
δημιουργίας  ταμείου εμπιστεύματος ( s o  
a ou t) για τους Τουρκοκυπρίους, στη βάση 
της σύγκλισης Χριστόφια - Ταλάτ, που αφορά 
τον διαμοιρασμό των κερδών από την αξιοποί-
ηση των κοιτασμάτων των υδρογονανθράκων 
μετά τη λύση του Κυπριακού. 

2Ο Γενικός Ελεγκτής έχει υποχρέωση να 
ελέγχει αυτούς που ασκούν δημόσια διοί-
κηση και διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα, 

ακόμα και αυτό που προκύπτει από τη διαχείριση 
του Ταμείου Υδρογονανθράκων. Ως εκ τούτου, 
ο ρόλος του Γενικού Ελεγκτή είναι άμεσα συ-
νυφασμένος με τον έλεγχο της διαχείρισης του 
Ταμείου, αλλά και τον συμβολαίων, ως επίσης 
και για την ενημέρωση των πολιτών για τα πε-
πραγμένα του Ταμείου. 

3Οι Τουρκοκύπριοι δεν είναι μια διαφορε-
τική οντότητα, αλλά πολίτες της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Δυστυχώς, η Τουρκία αξιώνει 

περισσότερα από αυτά που πραγματικά τους ανήκουν, 
με αποτέλεσμα οι εδώ εγκάθετοί της να προσπαθούν 
να περάσουν το μήνυμα ότι η ελληνοκυπριακή ηγε-
σία θα τους αρπάξει αυτά που ανήκουν τάχα στους 
Τουρκοκυπρίους. Η Κυβέρνηση οφείλει πλέον να 
καταστήσει σαφές πως οι Τουρκοκύπριοι θα μπο-
ρούν να απολαμβάνουν τα κέρδη από το φυσικό 
αέριο μετά τη λύση του κυπριακού προβλήματος 
και ως μέρος του κυπριακού λαού, συμμετέχοντας 
και στη λήψη των αποφάσεων σχετικά με την αξιο-
ποίησή του. Πριν από τη λύση του Κυπριακού δεν 
μπορεί να συζητείται κανένα εναλλακτικό σενάριο 
και καλά κάνουν όσοι προσπαθούν για το αντίθετο, 
να το ξεχάσουν!

Ε  Κ Π  Η  
Κ   ΠΕ ΚΗ  
Κ ΗΜ  Κ
Π Ε  ΕΠ   
ΗΜΕ  ΜΗ   
Π  Η ΜΕ  

Κ

ΝΑ ΑΛΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 
michaelidoun@simerini.com

1. Ορθά ή λανθασμένα θα χρη-
σιμοποιηθεί το Ταμείο Υδρογο-
νανθράκων για απομείωση του 

δημόσιου χρέους; 

2. Πρέπει ή όχι ο Γενικός Ελε-
γκτής να ελέγχει τη διαχείριση 
του Ταμείου και τα συμβόλαια 

που θα συνάπτονται;

3. Πρέπει ή όχι να ληφθούν 
υπ’ όψιν οι «ανησυχίες» που 

διατυπώνουν οι Τουρκοκύπριοι 
στη διαχείριση του Ταμείου; Αν 

ναι, με ποιον τρόπο;

Α ΕΑ  Κ Α  Ε ΚΗ



ωτιές» άνα-
ψε στην Κυ-
β έ ρ ν η σ η , 
και δη στο 
Υπουργείο 
Εσωτερικών, 

η απρόσμενη απόφαση της Βουλής την 1η 
Φεβρουαρίου, για αυτόματη εγγραφή στους 
εκλογικούς καταλόγους με βάση το Αρχείο 
Πληθυσμού, ενόψει των Ευρωεκλογών του 
Μα ου. Με τη σχετική τροποποίηση της 
νομοθεσίας, την οποία κατέθεσε ο πρόεδρος 
του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πο-
λιτών, Γιώργος Περδίκης, αποκτούν αυτόματα 
δικαίωμα ψήφου γύρω στους 100 χιλιάδες 
νέους ψηφοφόρους. Η Υπηρεσία Εκλογών 
και κατ’ επέκτασιν το αρμόδιο Υπουργείο 
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στην 
περίπτωση που η νομοθεσία δεν τροποποι-
ηθεί εκ νέου, κάνοντας λόγο για «αχρείαστα 
ρίσκα» στην ομαλή διεξαγωγή των εκλογών. 
Σύμφωνα πάντως με ασφαλείς πληροφορίες 
της «Σημερινής», η απόφαση έχει ήδη ληφθεί 
και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατόπιν 
συνεννόησης με τον Υπουργό Εσωτερικών, 
Κωνσταντίνο Πετρίδη, θα προχωρήσει σε 
αναπομπή του νόμου, με τον ΔΗΣΥ -όπως 
όλα δείχνουν- να την αποδέχεται.

«Ο εός οη ός»
Την έντονη διαφωνία του με την υπερ-

ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας διατύπωσε 
ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκλογών, 
Δημήτρης Δημητρίου. Ο κ. Δημητρίου είχε 
κληθεί να ενημερώσει την αρμόδια Κοινο-
βουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών για το 
ενδεχόμενο οι εκλογές να διεξαχθούν, αντί 

Της Κυριακής
17.02.2019
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Αναπέμπει ο Πρόεδρος, στηρίζει ο ΔΗΣΥ

Την εκτίμηση ότι με την αλλα-
γή της νομοθεσίας θα αυξηθεί 
ακόμη περισσότερο η αποχή 

εξέφρασε ο εκλογικός αναλυτής, δρ 
Νάσιος Ορεινός. Μιλώντας τις προ-
ηγούμενες ημέρες στο a , ο κ. 
Ορεινός δήλωσε πως, σύμφωνα με 
μετρήσεις που έχουν γίνει στη βάση του 
εκλογικού σώματος των 650 χιλιάδων, 
υπολογίζεται ότι θα ψηφίσουν στις επι-
κείμενες εκλογές μόλις οι 260 χιλιάδες. 
Ποσοστό 40  των ψηφοφόρων, με 
το υπόλοιπο 60  να επιλέγουν την 
αποχή. «Αν υποθέσουμε ότι από αυτές 
τις 100 χιλιάδες νέους ψηφοφόρους θα 

προσέλθουν στις κάλπες, στην καλύτερη 
των περιπτώσεων, οι 20 χιλιάδες, τότε 
τα ποσοστά προσέλευσης θα μειωθούν 
στο 3 », υπογράμμισε. Ως εκ τούτου, 
πρόσθεσε ο κ. Ορεινός, θα πρέπει να 
αναμένουμε μια επιπλέον αύξηση της 
αποχής της τάξεως του 4-5  και, άρα, 
θα μιλάμε για ένα ποσοστό που θα 
αγγίζει συνολικά το 65  αποχή.

   
στη βάση του εκλογικού καταλόγου, στη 
βάση του Αρχείου Πληθυσμού. Ο ίδιος, 
από τις 5 Φεβρουαρίου, είχε υποβάλει 
σχετικό σημείωμα στη Διεύθυνση του 
Υπουργείου για τα προβλήματα που θα 
προκύψουν, το οποίο παραπέμφθηκε 
στον Γενικό Εισαγγελέα για συμβουλή. 
Αρμόδια πηγή, κληθείσα να σχολιάσει 
τι θα γίνει στο ενδεχόμενο που η Βουλή 
δεν κάνει αποδεκτή την αναπομπή του 
νόμου, μας απάντησε χαρακτηριστικά: 
«Θα προχωρήσουμε με την υφιστάμε-
νη νομοθεσία και ο Θεός βοηθός. Θα 
κάνουμε εκλογές με το περίπου».  

Τα προ λ ματα
Οι λόγοι για τους οποίους το Υπουρ-

γείο Εσωτερικών αντιδρά έχουν να κάνουν 
με την πρακτική εφαρμογή της σχετι-
κής νομοθεσίας. Όπως μας ανέφεραν 
κυβερνητικές πηγές, η κατανομή 102 
χιλιάδων νέων εκλογέων (85 χιλιάδων 
Ε κ και 1  χιλιάδων Τ κ) σε εκλογικά 
κέντρα αποτελεί μια χρονοβόρα διαδι-
κασία την ώρα που τα χρονικά περιθώ-
ρια είναι πολύ περιορισμένα. Επίσης, 
τίθεται σοβαρό ζήτημα με τις χιλιάδες 
νέες διευθύνσεις των πολιτών που απο-
κτούν αυτόματα δικαίωμα ψήφου, αφού 
πολλές εξ αυτών είναι είτε ελλιπείς είτε 
λανθασμένες. Παράλληλα, όπως μας 
ειπώθηκε χαρακτηριστικά, ένεκα του 
μεγάλου αριθμού νέων ψηφοφόρων 
θα προκύψει η ανάγκη δημιουργίας 
τριψήφιου αριθμού εκλογικών κέντρων, 
με την ανάλογη στελέχωση σε προσωπι-

κό. Επίσης ενδέχεται να παρουσιαστούν 
προβλήματα στους καταλόγους και λόγω 
της εισβολής. Επιπρόσθετα, αναφέρουν, 
τίθεται ο κίνδυνος διπλής εκλογής από 
Κυπρίους που ζουν στο εξωτερικό και 
κατέχουν άλλη υπηκοότητα, χωρίς να 
υπάρχει το χρονικό περιθώριο να δια-
σταυρώσουν αυτά τα στοιχεία. Όλα αυτά, 
μας δήλωσαν, θέτουν αχρείαστα ρίσκα 
στην ομαλή διεξαγωγή των Ευρωεκλογών.

ρο εσμία  ημερών 
με ρυ μιστ  τον Σ

Η Βουλή, μετά την ενημέρωση της 
οποίας αναμένεται να τύχει για την ανα-
πομπή του Νόμου από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, θα έχει προθεσμία 15 ημε-
ρών για να αποφασίσει αν θα την κάνει 
αποδεκτή ή αν θα την απορρίψει. Κλειδί 
στην έκβαση του όποιου αποτελέσματος θα 
αποτελέσει η στάση του ΔΗΣΥ, ο οποίος 
υπερψήφισε τη σχετική τροπολογία του 
Γιώργου Περδίκη. Μάλιστα, ο βουλευ-
τής του κόμματος, Νίκος Νουρής, κατά 
την τοποθέτησή του επί της τροπολογίας 
των Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών, 
δήλωσε ότι υπάρχει ξεκάθαρη συνεδρι-
ακή απόφαση του ΔΗΣΥ για αυτόματη 
εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους.

Ωστόσο, πληροφορίες της «Σ» από την 
Πινδάρου, σημειώνουν ότι είναι σχεδόν 
απίθανο το κόμμα να μην κάνει αποδεκτή 
την αναπομπή από τον Πρόεδρο. Ως εκ 
τούτου, απομακρύνεται το ενδεχόμενο 
να οδηγηθούμε σε εκλογές στη βάση της 
αυτόματης εγγραφής μέσω του Αρχείου 

 Μ
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Από το 19 9, οπότε οι ευρωβουλευ-
τές αναδείχθηκαν για πρώτη φορά 
στην ιστορία της Ένωσης με άμεση 

ψηφοφορία στα κράτη-μέλη, η συμμετοχή των 
πολιτών στις Ευρωεκλογές έχει ακολουθήσει 
φθίνουσα πορεία. Το 1999, μάλιστα, υπήρξε 
η πρώτη φορά όπου λιγότεροι από του μισούς 
Ευρωπαίους (49,5 ) ψήφισαν για τα μέλη 
του Ευρωκοινοβουλίου, ενώ το 2019 η μέση 
προσέλευση έχει καταγραφεί στο 42,5 . Στη 
διαχρονική μείωση της προσέλευσης ενδεχο-
μένως να έχει συμβάλει η άγνοια του πολίτη 
ως προς τη σημασία που έχουν οι εκλογές, 
αλλά και τον ρόλο που διαδραματίζει το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο. Σημαντικός λόγος είναι 
ενδεχομένως και η χαμηλότερη σημαντικότητα 
της αναμέτρησης, αφού συνήθως υψηλότε-
ρη αποχή παρατηρείται στις Ευρωεκλογές, 
καθώς και σε δημοτικές εκλογές. Υψηλότερη 
προσέλευση παρατηρείται στις Βουλευτικές 
και ιδιαίτερα στις Προεδρικές, καθώς και σε 
Δημοψηφίσματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο, λοιπόν, αποτελείται από αντιπροσώπους 
των λαών των κρατών που έχουν συνενωθεί 
στην Κοινότητα. Όπως έχει προαναφερθεί, 
από το 19 9, οπότε οι ευρωβουλευτές εκλέ-
γονταν με άμεση καθολική ψηφοφορία στα 

κράτη-μέλη, το Ευρωκοινοβούλιο είναι το 
μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης με δημοκρατική νομιμοποίηση και το 
μόνο που συνεδριάζει δημόσια. Ο συνολικός 
αριθμός των εδρών του Κοινοβουλίου αλλά-
ζει, καθώς συνήθως αυξάνονται τα μέλη της 
Ένωσης. Οι βουλευτές, οι οποίοι, στο παρόν 
στάδιο, είναι 51, αναμένεται να μειωθούν 
στους 05, λόγω του R I . Εκλέγονται 
κάθε πέντε χρόνια από ψηφοφόρους των 
κρατών μελών, για λογαριασμό περίπου 
500 εκατομμυρίων πολιτών. Οι εργασίες 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διευθύνο-
νται από τον Πρόεδρο, ο οποίος μαζί με 14 
Αντιπροέδρους συγκροτούν το Προεδρείο, το 
οποίο και αποφασίζει για ένα μεγάλο μέρος 
των δραστηριοτήτων. Ευρύτερες πολιτικές 
και διαδικαστικές αρμοδιότητες, όπως, για 
παράδειγμα, η εσωτερική οργάνωση του 
Κοινοβουλίου, έχει η Διάσκεψη των Προ-
έδρων των πολιτικών ομάδων, της οποίας 
προεδρεύει ο Πρόεδρος του Σώματος. Το 
έργο του Κοινοβουλίου είναι πολύ σημα-
ντικό, αφού σε πολλούς τομείς πολιτικής οι 
αποφάσεις για νέους ευρωπαϊκούς νόμους 
λαμβάνονται από κοινού από το Κοινοβούλιο 
και από το Συμβούλιο Υπουργών, το οποίο 

εκπροσωπεί τα κράτη μέλη. Οι εξουσίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, αυξάνονται 
διαρκώς. Σήμερα το Κοινοβούλιο έχει επιβά-
λει τον ρόλο του ως συν-νομοθέτη, διαθέτει 
δημοσιονομική εξουσία και έλεγχο στον προ-
ϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 
και δημοκρατικό έλεγχο σε όλα τα ευρωπαϊκά 
όργανα. Όλα τα πιο πάνω έχουν αντίκτυπο 
στην καθημερινή ζωή των πολιτών, αφού στα 
θέματα άσκησης εξουσίας συγκαταλέγονται η 
προστασία του περιβάλλοντος, τα δικαιώματα 
των καταναλωτών, ίσες ευκαιρίες, μεταφορές 
και η ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, 
κεφαλαίων, υπηρεσιών και αγαθών, αλλά 
και άλλα. Να σημειωθεί ότι το Κοινοβούλιο 
εκλέγει τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, καθώς και εγκρίνει ή απορρίπτει τα 
μέλη της Επιτροπής, η οποία, λίγο-πολύ, έχει 
την ευθύνη για την υλοποίηση αποφάσεων 
και γενικά για τη διαχείριση των καθημε-
ρινών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μεγάλος αριθμός του έργου του 
Κοινοβουλίου, όπως εκθέσεις, προεκτάσεις 
ψηφισμάτων, γνωμοδοτήσεις, συμπεράσματα 
αλλά και άλλα, διεξάγεται στις 20 μόνιμες 
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, όπου καθεμιά 

είναι αρμόδια για συγκεκριμένο τομέα της 
κοινοτικής δραστηριότητας και οι οποίες συνε-
δριάζουν στις Βρυξέλλες. Συνεπώς, η σημασία 
του Ευρωκοινοβουλίου είναι μεγάλη και θα 
πρέπει ο Κύπριος πολίτης να προσέλθει στις 
κάλπες τον Μάιο του 2019. Δεν θα πρέπει 
ο πολίτης να βγαίνει στους δρόμους και να 
ζητά επιχορηγήσεις, ωφελήματα και άλλα, 
χωρίς πρώτα να ασκήσει το δικαίωμα της 
ψήφου και να στείλει στο Κοινοβούλιο τους 
ικανοτέρους.

ώς υπολογί ονται οι έδρες
Η χώρα θεωρείται ως μια-ενιαία περιφέ-

ρεια και οι έδρες κατανέμονται στα κόμματα 
σε μια κατανομή, αλλά σε δύο φάσεις. Στην 
πρώτη φάση το σύνολο των έγκυρων ψήφων 
διαιρείται με τις διαθέσιμες έδρες, σύνολο 6, 
και αυτό αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Με το 
μέτρο αυτό διαιρείται το σύνολο των ψήφων 
που πήρε το κάθε κόμμα και κάθε κόμμα 
ή συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες, όσες 
φορές το εκλογικό μέτρο περιέχεται στην 
εκλογική του δύναμη. Την έδρα ή τις έδρες 
παίρνει ο υποψήφιος που έχει εξασφαλίσει 
περισσότερους σταυρούς προτίμησης. 

Για παράδειγμα, το 2009, 306.325 έγκυρες 

ψήφοι διαιρέθηκαν με τις 6 διαθέσιμες έδρες 
και το αποτέλεσμα που προέκυψε, δηλαδή 
51.054 ψήφοι (16.6 ), αποτέλεσε το εκλογικό 
μέτρο. Ο ΔΗΣΥ έλαβε 109.209 ψήφους, το 
ΑΚΕΛ 106.922 ψήφους, το ΔΗΚΟ 3 .625, 
η ΕΔΕΚ 30.169, το ΕΥ ΩΚΟ 12.630, οι 
Οικολόγοι 4.602 και οι Άλλοι 5.168. Στον 
ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ, το εκλογικό μέτρο πε-
ριέχεται 2 φορές στον αριθμό των ψήφων 
που έλαβαν, με τον μεν ΔΗΣΥ να έχει .101 
ψήφους ως αχρησιμοποίητο υπόλοιπο και 
το ΑΚΕΛ 4.814. Με τη διαδικασία αυτή, ο 
ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ λαμβάνουν αυτομά-
τως από 2 έδρες και παραμένουν 2 έδρες 
αδιάθετες. ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ, των οποίων το 
μέτρο ξεπερνά τον αριθμό των ψήφων που 
έλαβαν, δεν δικαιούνται έδρες αυτόματα και 
καταλήγουν αυτομάτως με τις ψήφους αυτές 
ως αχρησιμοποίητο υπόλοιπο, δηλαδή για 
το ΔΗΚΟ 3 .625 και την ΕΔΕΚ 30.169. 
Δεν υπάρχει δεύτερη κατανομή, οι έδρες 
που απομένουν, κατανέμονται στη βάση του 
υπολοίπου της Α’ κατανομής. Συνεπώς, οι 
2 αδιάθετες έδρες πηγαίνουν από μία στο 
ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ, των οποίων το υπόλοιπο 
ξεπερνά αυτό του ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ. 

* κλογικός Αναλυτής 
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Πληθυσμού. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση 
που υπάρξει ανατροπή και η Βουλή δεν 
κάνει αποδεκτή την αναπομπή, τότε ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει το 
δικαίωμα να προχωρήσει σε αναφορά 
του στο Ανώτατο για να κριθεί η Συνταγ-
ματικότητά του. 

«Αναπομπ  σημαίνει 
ενέργεια εν ντια 
στη ημοκρατία»

Στον αντίποδα, στο Κίνημα Οικο-
λόγων - Συνεργασία Πολιτών πνέουν 
μένεα κατά της Κυβέρνησης, διαβλέπο-
ντας την πρόθεσή της να προχωρήσει 
σε αναπομπή του νόμου. Μάλιστα, σε 
ανακοίνωσή τους οι Οικολόγοι, έκαναν 
λόγο ακόμη και για ενέργεια ενάντια 
της Δημοκρατίας. «Αντιλαμβανόμα-
στε ότι διάφοροι κύκλοι εισηγούνται 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την 
αναπομπή του νόμου που ψήφισε 
η πλειοψηφία της Βουλής. Αυτοί οι 
κύκλοι δεν αντιλαμβάνονται ότι πλήτ-
τουν τη δημοκρατία όταν επιμένουν 
να αφήνουν 0.000 Ελληνοκυπρίους 
και 25.000 Τουρκοκυπρίους χωρίς 
δικαίωμα ψήφου, με πρόσχημα να μην 
αυξηθεί η αποχή. Δεν αντιλαμβάνονται 
ότι οι μόνοι που χαίρονται με τους χω-
ριστούς εκλογικούς καταλόγους είναι 
οι διχοτομιστές στην Άγκυρα και στη 
Λευκωσία», αναφέρει μεταξύ άλλων 
η σχετική ανακοίνωση.

Αντιδρ σεις Α  
για Τουρκοκυπρίους

Την τροπολογία των Οικολόγων 
- Συνεργασία Πολιτών για αυτόματη 
εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους 
μέσω του Αρχείου Πληθυσμού κατα-
ψήφισαν ΔΗΚΟ και το ΕΛΑΜ, αφού 
κατέθεσαν τις δικές τους τροπολογίες, 
οι οποίες και απορρίφθηκαν. Ο εκ-
πρόσωπος Τύπου του ΕΛΑΜ, Γεάδης 
Γεάδη, σε δηλώσεις του στην Επιτρο-
πή Εσωτερικών κατά την εξέταση του 
σχετικού νομοσχεδίου έκανε λόγο για 
στρέβλωση. Όπως ανέφερε, σύμφω-
να με τον ισχύοντα νόμο του 2014, 
Τουρκοκύπριοι που δηλώνουν διαμονή 
στις μη ελεγχόμενες από την Κυπρια-
κή Δημοκρατία περιοχές, εγγράφονται 
αυτόματα στον εκλογικό κατάλογο των 
Ευρωεκλογών. «Δηλαδή, με την ανοχή 
και σύμφωνο γνώμη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, αναγνωρίζουμε την 
κατοχή και μετατρέπουμε τους σφε-
τεριστές των κατεχόμενων περιουσιών 
μας, σε χρήστες», υπογράμμισε. Στο 
ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η 
τοποθέτηση του πρόεδρου του ΕΛΑΜ, 
Χρίστου Χρίστου, στην Ολομέλεια της 
1ης Φεβρουαρίου. Όπως εξήγησε, η 
τροπολογία του κόμματός του καταρ-
γούσε τη διάταξη για εγγραφή Τ κ στον 
εκλογικό κατάλογο, οι όποιοι, όπως είπε, 
διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές. 
Παραχωρούν δικαιώματα σε αυτούς 
που κρατούν παράνομα τα σπίτια των 
προγόνων μας και των εκτοπισμένων, 
συνέχισε και εξέφρασε την άποψη ότι 
η Τουρκία θα επικαλεστεί τη διάταξη, 
που περιείχε το νομοσχέδιο, για να 
παγιώσει τα τετελεσμένα της εισβολής.



«αυτοκρατορία» του 
κακού βρίσκεται 
ξανά στο προσκή-
νιο, έχοντας τώρα 
στο στόχαστρό της 
τη Βενεζουέλα, ενώ 
πλείστα άλλα κακά 

μεθοδεύουν πίσω από τις πλάτες των 
λαών. Τα τελευταία 0 χρόνια περισσό-
τερα από εκατόν πραξικοπήματα έχουν 
σχεδιαστεί από τις μυστικές υπηρεσίες 
των ΗΠΑ και εκτελεστεί μόνο στη Λατι-
νική Αμερική ενώ στην Ευρώπη, Ασία 
και Αφρική άλλα τόσα.

Στην Ελλαδα το 196  μεθόδευσαν και 
επέβαλαν το πραξικόπημα των συνταγ-
ματαρχών προκειμένου η χώρα να μην 
απομακρυνθεί από τη σφαίρα επιρροής 
τους. Ο απώτερος στόχος τους, βέβαια, 
ήταν η Κύπρος και η μετατροπή της σε ένα 
αβύθιστο αεροπλανοφόρο της ΝΑΤΟϊκής 
συμμαχίας. Μόνο μια εγκάθετη κυβέρνηση 
ανδρεικέλων θα μπορούσε να συναινέσει 
στην ανατροπή του νόμιμα εκλελεγμένου 
και λαοπρόβλητου ηγέτη Αρχιεπισκόπου 
Μακάριου, ο οποίος αντιστεκόταν σθεναρά 
σε όλα τα αμερικανοβρετανικά σχέδια.

Με τον μπαμπούλα του κομμουνισμού 
και με σύνθημα «πατρίς, θρησκεία, οικο-
γένεια», έβαζαν στον γύψο τη δημοκρατία 
στη χώρα που την γέννησε. Δεκάδες 
νησιά μετατρέπονται σε φυλακές και 
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Εκατοντάδες 
δολοφονίες, βασανιστήρια…

Οι μαριονέτες έκαναν τη δουλειά τους 
υποσκάπτοντας τη νόμιμη Κυβέρνηση της 
Κύπρου. Τα σχέδια ανατροπής του Μα-
καρίου διαδέχονταν το ένα το άλλο, μέχρι 
που πέτυχαν τον Ιούλιο του 19 4, με τον 
δικτάτορα Ιωαννίδη να δίνει το πρόσταγμα. 
Ο τελευταίος αποδείχθηκε πιο πειθήνιο 
όργανο της I  από τους προκατόχους 
του, Παπαδόπουλο και Παττακό.

Ελληνική Χούντα και Τουρκία σε 
αγαστή συνεργασία εκτέλεσαν με «πλή-
ρη επιτυχία» τους ρόλους που τους είχε 
αναθέσει ο μακελάρης, τότε ΥΠΕ  των 
ΗΠΑ, Χένρι Κίσινγκερ. Το πραξικόπη-
μα απέτυχε, αλλά πέτυχε ο τελικός τους 
στόχος, που ήταν η κατάληψη του 1 3 των 
κυπριακών εδαφών από την Τουρκία. Ο 
Μακάριος βγήκε ζωντανός από το λουτρό 
αίματος που ακολούθησε του πραξικο-
πήματος, αλλά το έγκλημα σε βάρος του 
λαού μας πέτυχε με την επιβολή μιας ντε 
φάκτο διχοτόμησης, η οποία διαιωνίζεται 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Πραξικοπήματα με μανδύα νομιμότητας
ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩ
a.giourov@gmail.com

Ο πλανήτης παρακολουθεί με 
δέος τις προσπάθειες των ΗΠΑ 
και χωρών-μελών της Ε.Ε. να 

επιβάλουν διά πυρός και σιδήρου την 
απομάκρυνση τού νόμιμα εκλελεγμένου 
Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς 
Μαδούρο και να εγκαταστήσουν στη 
θέση του ένα ανδρείκελό τους. Τραγική 
ειρωνεία! Χώρες που διατείνονται για τα 
δημοκρατικά ιδεώδη, τη νομιμότητα και τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
πρωτοστατούν για τον αφανισμό τους. 

Σε λιγότερο από τέσσερεις μήνες η 
Ε.Ε. θα βρεθεί ενώπιον της κάλπης για τις 
Ευρωεκλογές με συνθήματα, διακηρύξεις 
και πανηγύρια, ενώ δεν απουσιάζουν 
και οι υπερβολές -από δικούς μας πολι-
τικούς αξιωματούχους- ότι χρειαζόμαστε 
«περισσότερη Ευρώπη».

Τι να την κάνουμε την περισσότερη 
Ευρώπη όταν αυτή που υπάρχει γίνεται 
ουραγός των αυταρχικών αποφάσεων των 
ΗΠΑ και συνένοχος στην ανατροπή ενός 
νόμιμα εκλελεγμένου Προέδρου μιας 
χώρας που βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα 
μακριά από την ευρωπαϊκή ήπειρο; Όταν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει 
να στέλλει τελεσίγραφα στον Μαδούρο 
και να στηρίζει τον εγκάθετο των ΗΠΑ 
Γκουάιδο, για ποια περσσότερη Ε.Ε. μι-
λούν και για ποια  δημοκρατικά θέσμια; 

Στη Γαλλία αποκαλύπτεται ο αυ-
ταρχισμός του Μακρόν εναντίον 
των «Κίτρινων Γιλέκων». Έφτα-

σε μέχρι το σημείο να ανακαλέσει τον 
πρέσβη της Γαλλίας στη ώμη όταν ο 
αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, 
Λουίτζι ντι Μάιο, συναντήθηκε με μέλη 
των «Κίτρινων Γιλέκων» σε ξενοδοχείο 
νότια του Παρισιού. Ο επικεφαλής του 
Κινήματος των Πέντε Αστέρων τόνισε 
ότι: «Ο άνεμος της αλλαγής έχει περάσει 
τις Άλπεις...».

Η δημόσια στήριξη της ιταλικής κυ-
βέρνησης στα «Κίτρινα Γιλέκα» εξόργισε 
την κυβέρνηση Μακρόν. Σε ανακοίνωσή 
του το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας 
καταλογίζει στην Ιταλία «επιπρόσθετη 

και απαράδεκτη πρόκληση», η οποία 
δεν έχει προηγούμενο στη μεταπολεμική 
περίοδο. Η ιταλική κυβέρνηση χάλασε 
τη «σούπα» του Μακρόν, ο οποίος απε-
γνωσμένα και σε συγχορδία με γνωστά 
διεθνή ΜΜΕ (όπως το ) έψαχναν 
απεγνωσμένα και ματαίως στις κινη-
τοποιήσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» 
«ρωσικό δάκτυλο»…

Δυστυχώς, η δημοκρατία σήμερα 
βρίσκεται μπροστά στο εκτελεστικό 
απόσπασμα του αυταρχισμού. Πραξι-
κοπήματα και προσπάθειες ανατροπής 
της βούλησης των λαών εμφανίζονται 
με τον μανδύα της νομιμότητας, για να 
εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα της 
αυτοκρατορίας του χρήματος.  

  Ε.Ε.   
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 τελευταία επίσκεψη του Έλληνα 
Πρωθυπουργού στην Άγκυρα 
πραγματοποιήθηκε σε μια κομβική 

χρονική περίοδο, κατά την οποία βρίσκονται 
σε εξέλιξη καθημερινά οι νέες αναβαθμισμέ-
νες και αναθεωρημένες τουρκικές απειλές 
απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η 
Άγκυρα, εκτός της συνεχιζόμενης για 45 
χρόνια στρατιωτικής κατοχής μεγάλου 
τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

αμφισβητεί κάθε κυριαρχικό δικαίωμα 
της Ελλάδας στην περιοχή του Αιγαίου και 
αλωνίζει αδιάκοπα στην Κυπριακή Α.Ο.Ζ. 
και στα συριακά εδάφη. 

Κύπρος, Αιγαίο και Θράκη αποτελούν τα 
τρία μεγάλα αγκάθια στις σχέσεις των δύο 
χωρών. Αγκάθια που τα τελευταία χρόνια 
γίνονται ακόμα πιο σκληρά, αιχμηρά και 
επικίνδυνα, λόγω της γνωστής προκλητι-
κότητας και της εμπρηστικής ρητορικής  
του Τούρκου Προέδρου - νεοσουλτάνου. 

Σύμφωνα με την ελληνική Κυβέρνηση, 
στόχος της επίσκεψης ήταν Ελλάδα και Τουρ-
κία να σμικρύνουν την τεράστια απόσταση 
που τις χωρίζει σε πολλά ζητήματα μείζονος 
σημασίας και κατά το δυνατόν να δημιουρ-
γήσουν έναν σταθερό δίαυλο συνεννόησης 
και επικοινωνίας. Το κατά πόσον αυτό είναι 
δυνατόν με τον Ερντογάν καθημερινά στα 
κάγκελα είναι μια άλλη ιστορία.

Όταν ρωτήθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουρ-
γός, από ελληνικό μέσο ενημέρωσης, φίλα 
προσκείμενο μάλιστα στην Κυβέρνηση, γιατί 
επέλεξε να πάει τώρα στην Άγκυρα, απά-
ντησε ότι είναι υπέρ των συχνών επαφών 
ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, 
ώστε να λύνονται προβλήματα, εξαίροντας 

την ειλικρινή του σχέση με τον ετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν! Αναρωτιέμαι τι άλλο θα μπορού-
σε να κάνει ο Ερντογάν αν δεν ήταν φίλος 
του Αλέξη! 

Από την άλλη, σύσσωμη σχεδόν η αντι-
πολίτευση κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι 
πραγματοποίησε την επίσημη επίσκεψή του 
στην Άγκυρα σε χρόνο που δεν εξυπηρετεί 
τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά που βολεύει 
αποκλειστικά και μόνο τις δικές του πολι-
τικές επιλογές -δεδομένων και των κακών 
ποσοστών που του δίνουν  οι τελευταίες δη-
μοσκοπήσεις- ενόψει των τριπλών εκλογικών 
αναμετρήσεων που ακολουθούν. 

Κατά τα άλλα, η επίσκεψη Τσίπρα στην Τουρ-
κία ξεκίνησε με αρνητικό πρόσημο, καθώς πριν 
ακόμα φθάσει στην τουρκική πρωτεύουσα, οι 
Τούρκοι (τηρώντας την προσφιλή τους συνή-
θεια να προκαλούν πριν από κάθε συνάντηση, 
προκειμένου να βρεθούν σε θέση ισχύος στο 
τραπέζι των συζητήσεων), ανακοίνωναν την 
επικήρυξη των οκτώ Τούρκων αξιωματικών με 
χρηματικό ποσό 00.00 ευρώ, αιφνιδιάζοντας 
την ελληνική διπλωματία και διαμορφώνοντας 
ερήμην της το κλίμα της συνάντησης. Προσθέ-
τοντας με τον τρόπο αυτό, ακόμα μια μεγάλη 
ψηφίδα στο παζλ των ακατάσχετων τουρκικών 

προκλήσεων.
Σε ό,τι αφορά αυτές καθαυτές τις συνομι-

λίες, τίποτε το ουσιαστικό δεν έχει συμφω-
νηθεί μεταξύ των δύο πλευρών στις πολλές 
εκκρεμότητες που υφίστανται στο ευρύ φάσμα 
των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η γενικόλο-
γη αναφορά ότι αναμένουμε κάποια θετική 
εξέλιξη στο θέμα της Χάλκης δεν φαίνεται να 
επιβεβαιώνεται. Είναι χαρακτηριστικό πως όταν 
ο Τούρκος Πρόεδρος ρωτήθηκε επί τούτου, 
το αντιπαρέβαλε χωρίς δεύτερη σκέψη με το 
θέμα των μουφτήδων φέρνοντας σε εξαιρετικά 
δύσκολη θέση τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο 
οποίος έμεινε σιωπηλός και δεν απάντησε. 

Η συζήτηση σύμφωνα με τα όσα μας 
είπαν και κυρίως αυτά που διέρρευσαν ήταν 
πραγματικά εφ’ όλης της ύλης (Κυπριακό, 
υφαλοκρηπίδα, ενεργειακά, έκδοση «γκιου-
λενιστών» αξιωματικών, Χάλκη, μουφτήδες, 
οικονομικές και εμπορικές συμφωνίες κ.λπ), 
με τον ετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να θέτει -όπως 
άλλωστε κάνει πάντα- επισήμως τις τουρκι-
κές θέσεις και διεκδικήσεις στο τραπέζι και 
τον Αλέξη Τσίπρα να λέει τα δικά του και 
να τα ακούει μόνος του. Πάνε τώρα πολλά 
χρόνια που ο νεοσουλτάνος μοιάζει να έχει 
χάσει την ακοή του.

Συμπέρασμα: Χωρίς δεύτερη σκέψη, κα-
λύτερος τρόπος προκειμένου να βρεθούν 
λύσεις στις ελληνοτουρκικές διαφορές από 
τον διάλογο δεν υπάρχει. Όποιος υποστη-
ρίζει κάτι διαφορετικό, σίγουρα βρίσκεται 
εκτός τόπου και χρόνου. Κάθε κυβέρνηση 
έχει καθήκον να αποφύγει έναν  πόλεμο, 
όπως κάθε καλός καπετάνιος έχει καθή-
κον να αποφύγει ένα ναυάγιο. Διότι ένας 
πόλεμος, ακόμα και ο πιο θριαμβευτικός, 
αφήνει πίσω του ανυπολόγιστες κατα-
στροφές. Τι συμβαίνει, όμως, όταν αυτός 
ο διάλογος διεξάγεται μεταξύ κωφών; Τι 
γίνεται, αλήθεια, όταν ο διάλογος γίνεται 
μόνον χάριν του διαλόγου; Τι γίνεται όταν 
ο ένας εκ των δύο συνομιλητών προκαλεί 
ακόμα και την ώρα του διαλόγου; Τι γίνεται 
όταν ο διάλογος διεξάγεται χωρίς κανόνες 
και δικλίδες ασφαλείας;

Η ειρήνη δεν επιτυγχάνεται φωνάζο-
ντας «ειρήνη». Δεν είναι αρκετό να μιλάει 
κανείς για ειρήνη. Πρέπει να την πιστεύει. 
Και δεν είναι αρκετό να την πιστεύει. Πρέ-
πει να δουλέψει γι’ αυτήν. Πρέπει να την 
υπερασπίζεται κιόλας με συνέπεια. Από 
την άλλη ισχύει απόλυτα πως «εάν θες 
ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο». Για 

να έχουμε ειρήνη, πρέπει να απαντούμε 
αποτελεσματικά σε κάθε εθνική απειλή, 
χωρίς να κλείνουμε τα μάτια μας.

Κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες 
για τη χώρα και το έθνος μας, απαιτείται 
σοβαρότητα, εθνική συναίνεση και σωστή 
ενιαία στρατηγική. Η πολιτική ηγεσία, σε συ-
νεργασία πάντα με την  ηγεσία των ενόπλων 
Δυνάμεων της χώρας, οφείλουν, μακριά 
και έξω από μικροπολιτικές σκοπιμότητες, 
να χαράξουν επιτέλους μια σοβαρή ενιαία 
εθνική στρατηγική αποτροπής. Πρόληψη 
τώρα, για να μη χρειαστεί ποτέ καταστολή. 

Και να θυμίζουμε καθημερινά στους εταί-
ρους μας στην Ε.Ε. πως τα σύνορά μας είναι και 
δικά τους σύνορα. Να θυμίζουμε καθημερινά 
στους εταίρους μας ότι η Τουρκία παίζει με 
τους μουφτήδες στη Θράκη και αμφισβητεί 
αυτά τα ευρωπαϊκά σύνορα. Να θυμίζουμε 
καθημερινά στους εταίρους μας ότι στην Κύπρο 
υπάρχει κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους -με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται- από μια υποψήφια προς 
ένταξη χώρα! Να θυμίζουμε ακατάπαυστα 
και ποτέ να μη ξεχνάμε και να ξεχνιόμαστε…
* Αναπληρωτής καθηγητής στο Παν. Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι Λεμεσού
a.a oust s ot a . o

Ε   Δ   

ΔΡ ΑΥΓΟΥΣ ΙΝΟΣ
Ν ΙΝΟΣ  ΑΥΓΟΥΣ Η*

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, Ή ΔΉΜΟΚΡΑΤΊΑ ΣΉΜΕΡΑ ΒΡΊΣΚΕΤΑΊ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΛΉΣΉΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΕΜΦΑΝΊ ΟΝΤΑΊ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΔΥΑ ΤΉΣ 
ΝΟΜΊΜΟΤΉΤΑΣ, ΓΊΑ ΝΑ Ε ΥΠΉΡΕΤΉ ΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟ
ΝΤΑ ΤΉΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΊΑΣ ΤΟΥ ΧΡΉΜΑΤΟΣ.  ΣΤΉ ΦΩΤΟΓΡΑ
ΦΊΑ Ο ΠΕΡΊΒΟΉΤΟΣ ΧΕΝΡΊ ΚΊΣΊΝΓΚΕΡ, Ο ΟΠΟΊΟΣ ΥΠΉΡ Ε Ο 
Ί ΥΝΩΝ ΝΟΥΣ ΠΡΑ ΊΚΟΠΉΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΉ ΤΉΝ ΥΦΉΛΊΟ.

Έπειτα από αυτό ο Λευκός Οίκος διέταξε 
τον οικονομικό στραγγαλισμό της χώρας. Η 
δεύτερη απόπειρα δωροδοκίας στέφθηκε με 
επιτυχία. Οι φορτηγατζήδες, που μετέφεραν 
τα τρόφιμα,  σταμάτησαν να κάνουν τη δου-
λειά τους. Το κόστος αυτής της απεργίας ήταν 
200 εκατομμύρια δολάρια για το κράτος της 
Χιλής, ενώ η .I. . είχε ξοδέψει τα διπλάσια. 
Παρ’ όλα τα δεινά που περνούσε η χώρα, η 
δημοτικότητα του Αλιέντε συνεχώς αυξανόταν. 
Κατόπιν αυτού οι Αμερικανοί οργάνωσαν το 
«σχέδιο Ζ». Τον Ιούνιο του 19 3 οργανώνεται 
ένα δεύτερο πραξικόπημα, που κατεστάλη 
από τη νόμιμη ηγεσία του στρατού και τον 
στρατηγό Πρατς. Μετά την καταστολή ο στρα-
τηγός Πρατς συμβούλεψε τον Αλιέντε να δώσει 
όπλα στον λαό ανοίγοντας τα οπλοστάσια. Ο 
Αλιέντε, όμως, όντας πιστός στις αξίες του, 
απάντησε: «Όχι. Αυτή η επανάσταση θα γίνει 
χωρίς σταγόνα αίματος. Βασίζεται σε ειρη-
νικές αξίες και όχι στη βία». Την Τρίτη, 11 
Σεπτεμβρίου 19 3, γίνεται συγχρονισμένη 
επίθεση από ξηρά και αέρα στο προεδρικό 
μέγαρο. Η δημοκρατία καταλύεται και στην 
εξουσία ανεβαίνει ο Πινοσέτ.

Το πρα ικόπημα 
του α ντ ν

Με παρόμοιες μεθόδους και πακτωλό 
δολαρίων εκτελέστηκε ύπουλα και μεθοδικά 
ένα άλλο πραξικόπημα στην Ουκρανία, με 
συντονιστές την τότε Υφυπουργό Εξωτερικών 
των ΗΠΑ Β. Νούλαντ και τον τότε πρέσβη 
των ΗΠΑ στο Κίεβο, Πάιατ (νυν πρέσβη 
στην Ελλάδα). Πίσω από αυτούς, ωστόσο, 
ήταν το βαθύ κράτος της Αστερόεσσας και 
οι μυστικές υπηρεσίες της .I. . Έρχονται 
στο προκήνιο οι ορδές των νεοναζί, που 
δολοφονούν εν ψυχρώ αθώους πολίτες και 
όσους αντιστέκονταν. Στις 22 Φεβρουαρίου 
του 2014, με την κορύφωση των μαζικών 
διαδηλώσεων στην πλατεία Μαϊντάν της 
ουκρανικής πρωτεύουσας και με αιματηρά 
επεισόδια, ο Βίκτορ Γιανουκόβιτς εξανα-
γκάζεται σε παραίτηση.

Συμφωνία ερ μην
του λαού 

Η συμφωνία των Πρεσπών μπορεί να 
θεωρηθεί ένα βελούδινο πραξικόπημα 
των Κοινοβουλίων Ελλάδας και πΓΔΜ, 
προκειμένου να διευρυνθεί στα Βαλκά-
νια το ΝΑΤΟ. Δεν είναι τυχαίο ότι προτού 
επικυρωθεί από τα Κοινοβούλια των δύο 
χωρών, βρέθηκαν στα Σκόπια όλοι σχεδόν 
οι αξιωματούχοι ΗΠΑ και Ε.Ε. προκειμέ-
νου η πολιτική ηγεσία των Σκοπίων να 
συναινέσει. Παρόμοιο και άκρως εξευτε-
λιστικό σκηνικό για την πολιτική ηγεσία 
είδαμε και στην Ελλλάδα, με τον δήθεν 
αριστερό Τσίπρα να αποδέχεται όλους 
τους όρους για την ονομασία της πΓΔΜ 
σε βόρεια Μακεδονία. Όσα δεν τόλμησαν 
για 20 και πλέον χρόνια να συμφωνήσουν 
οι δεξιές αμερικανόδουλες κυβερνήσεις 
στην Ελλάδα, το έπραξε ένας κατ’ όνομαν 
«Αριστερός» πρωθυπουργός.

Η άρνηση να προσφύγουν στον λαό με 
δημοψήφισμα είναι ενδεικτική του φόβου 
τους για τη δημοκρατία και την περιφρό-
νηση προς τη νομιμότητα. Ο κυρίαρχος 
λαός έπρεπε να μείνει μακριά και να απο-
φασίσουν μόνον οι βουλευτές που ήταν 
εύκολο να ελεγχθούν με μετεγγραφές ή 
άλλους υπόγειους τρόπους.

μέχρι σήμερα και επιχειρείται με διάφορες 
μεθοδεύσεις να «νομιμοποιηθεί».

ρώτος στό ος
Χιλ  και Αλιέντε

Προηγήθηκε ένα χρόνο πριν, το 19 3, 
το πραξικόπημα στη Χιλή, το οποίο και 
αποκάλυπτε τους τρόπους με τους οποίους 
οι ΗΠΑ μεθοδεύουν την αποσταθεροποί-
ηση κυβερνήσεων που δεν υπακούουν 
στις οδηγίες τους. Η ανάληψη της εξουσί-
ας από τον Αλιέντε ήταν ένα γεγονός πιο 
ανατρεπτικό και από το «χαστούκι» της 
κουβανικής επανάστασης. Ένας πακτωλός 
αμερικανικών δολαρίων ξοδεύτηκε για 
την αποσταθεροποίηση της χώρας, για 
την οργάνωση του στρατιωτικού πραξι-

κοπήματος.
Για τον Αλιέντε οι δημοκρατικοί κανόνες 

ήταν απαραβίαστοι. Έπρεπε να πολεμήσει 
τους αντιπάλους του με νόμιμα μέσα, να 
κερδίσει χρόνο για να πείσει τον κόσμο. 
Πλήρωσε με τη ζωή του την αγάπη του για 
τον σεβασμό του νόμου, για τη Δημοκρατία. 

Στις 11 Σεπτεμβρίου του 19 3 το στρατι-
ωτικό πραξικόπημα του Αουγούστο Πινοσέτ 
άλλαξε την ιστορία της χώρας. Ο Αλιέντε, λίγες 
ώρες μετά το πραξικόπημα, έκανε διάγγελμα 
προς τον χιλιανό λαό και αμέσως μετά αυτο-
κτόνησε. Η Χιλή μπήκε σε ένα βαθύ φασιστικό 
σκοτάδι, που κράτησε πάνω από 1  χρόνια.

ε επικεφαλ ς τον ίσινγκερ
Όπως τότε, έτσι και σήμερα στη Βε-

νεζουέλα. Οι Ην. Πολιτείες θεωρούν τη 
Λατινική Αμερική ως την «πίσω αυλή» 
τους. Επειδή ο Αλιέντε είχε στο πρόγραμ-
μά του να κρατικοποιήσει τα μεταλλεία 
χαλκού, τα οποία ανήκαν σε Αμερικανούς 
εκατομμυριούχους, έπρεπε να ανατραπεί. Ο 
τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ Νίξον αποφάσισε 
να ανατρέψει τον Αλιέντε. Το έργο αυτό 
το αναθέτει στη .I. . και οργανωτής του 
πραξικοπήματος επιλέγεται ο περιβόητος 
Χένρι Κίσινγκερ. Οι μυστικές υπηρεσίες 
των Η.Π.Α. προσπαθούν να δωροδοκήσουν 
τον στρατό της Χιλής, αλλά ο αρχηγός των 
ενόπλων δυνάμεων ενέ Σνάιντερ ήταν 
πιστός στο Σύνταγμα και η πρώτη απόπει-
ρα πραξικοπήματος απέτυχε. Ο Σνάιντερ 
βρέθηκε δολοφονημένος λίγες μέρες μετά.

Ε : Η Π  .
Η:  ΕΠ ΕΜ  .

Κ Π :   . 
Κ :  Ε  

Ε Ε Ε :   ΜΗ Ε

ώρες που διατείνονται 
για τα δημοκρατικά ιδεώδη

πρωτοστατούν για τον 
αφανισμό τους
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Η γεωπολιτική διαδραματίζει πλέον 
τον πλέον σημαντικό παράγοντα 
λήψης αποφάσεων των κρατών. Οι 

γεωπολιτικές ευκαιρίες που αναδεικνύονται, 
αναλύονται και αξιοποιούνται, επιδρούν 
θετικά στην αναβάθμιση του ρόλου των 
κρατών, ενώ επωφελούν, κατ’ επέκτασιν, 
τους ίδιους τους πολίτες. Τα γεωπολιτικά 
ζητήματα, όμως, εμπεριέχουν πολλές και 
ιδιαίτερες προκλήσεις, οι οποίες απασχο-
λούν τα κράτη στο παγκόσμιο γίγνεσθαι και 
οριοθετούν τις δράσεις και πολιτικές τους. 

Ένα από τα μείζονα γεωπολιτικά ζητή-
ματα είναι αυτό της ασφάλειας γενικότερα, 
ενώ πιο συγκεκριμένα, σε ένα παγκόσμιο 
επίπεδο, η ασφάλεια αναλύεται σε έλεγχο 

των πυρηνικών εξοπλισμών και τη στρατη-
γική ασφάλεια που σχετίζεται με την Κίνα, 
τη ωσία, το Ιράν και τη  Βόρειο Κορέα. 
Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι, μετά 
το πέρας της εποχής του διπολισμού, που 
παρατηρήθηκε μετά την κατάρρευση της 
πάλαι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης, σήμερα πα-
ρατηρείται μια επαναφορά του ανταγωνισμού 
επιρροής σε ένα πολυδιάστατο επίπεδο, 
που περιλαμβάνει πέραν των δυο ηγέτι-
δων χωρών. Το γεγονός αυτό επαναφέρει 
έντονα στις γεωπολιτικές μας αναλύσεις το 
ζήτημα της διασφάλισης της παγκόσμιας 
σταθερότητας αλλά και του ελέγχου των 
εξοπλισμών που λειτουργεί πάντοτε ως 
αποσταθεροποιητικός παράγοντας στη 

διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. 
Δεύτερο ζήτημα είναι οι αναδυόμενες 

νέες μορφές τεχνολογίας, που αναμένεται 
να καθορίζουν αρκετά ζητήματα στο μέλ-
λον. Τεχνολογίες όπως το o a  και 
η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), τα κρυπτονομί-
σματα και οι βιοτεχνολογίες ήδη άρχισαν να 
εντάσσονται στις ζωές μας και η περαιτέρω 
προώθησή τους θα προκαλέσει την ανα-
γκαιότητα συμπερίληψής τους στις εθνικές 
και διεθνείς πολιτικές. 

Τρίτο μείζον ζήτημα είναι η ενέργεια και 
η διασφάλιση αυτής. Ειδικά σε επίπεδο Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης αυτό το ζήτημα κυριαρχεί 
στην ατζέντα, με στόχο τη δημιουργία εναλ-
λακτικών ενεργειακών οδών προς τη Γηραιά 

πειρο. Σε αυτό το επίπεδο σημαντικός μπορεί 
να καταστεί ο ρόλος της Κύπρου μετά την 
ανακάλυψη σημαντικών κοιτασμάτων φυσι-
κού αερίου στη  νοτιοανατολική λεκάνη της 
Μεσόγειου και τις περαιτέρω προσπάθειες 
της Κυπριακής Δημοκρατίας να εξερευνήσει 
και να αξιοποιήσει τα γηγενή κοιτάσματα 
υδρογονανθράκων, την ίδια ώρα που στο 
τραπέζι βρίσκεται πλέον η κατασκευή του 

ast , του αγωγού που θα ενώνει τα κοι-
τάσματα της νοτιοανατολικής Μεσογείου με 
την ηπειρωτική Ευρώπη. Παράλληλα, θα 
πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι πράσινες 
μορφές ενέργειας εκτιμάται ότι θα αυξηθούν, 
ενώ καινούργιες τεχνολογίες μπορούν να 
καλύψουν ενεργειακά κενά που υπάρχουν. 

Ως παγκόσμιο γεωπολιτικό ζήτημα ορί-
ζεται και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, 
με ειδική αναφορά στη Συρία, χωρίς να 
υποβαθμίζεται φυσικά η σημασία άλλων 
συρράξεων, όπως για παράδειγμα στην 
Υεμένη αλλά και η αστάθεια που παρα-
τηρείται στην εσωτερική τάξη πραγμάτων 
άλλων χωρών, όπως για παράδειγμα στη 
Βενεζουέλα. Τέλος, αν και η περιγραφή και 
αποτύπωση των παγκόσμιων γεωπολιτικών 
ζητημάτων δεν είναι εξαντλητική, θα πρέπει 
να επισημάνουμε τη συνεχόμενη απειλή 
τρομοκρατικών κτυπημάτων αλλά και τα 
παγκόσμια μεταναστευτικά ζητήματα, που 
επηρεάζουν με άμεσο τρόπο τις κοινωνίες 
των κρατών.

ατά την «πρώτη πρά-
ξη» της συγκέντρω-
σης των «Κίτρινων 
Γιλέκων» τον περα-
σμένο Νοέμβριο, ο 
αριθμός των διαδη-
λωτών ξεπερνούσε 

τους 282.000. Παρά το γεγονός ότι 
για 14η εβδομάδα οι κίτρινοι επανα-
στάτες δήλωσαν το «παρών» τους και 
ενώ δεν υπάρχει κάποιο σημάδι που 
να δείχνει ότι οι «εισβολές» τους στη 
γαλλική πρωτεύουσα θα σταματήσουν 
σύντομα, ο αριθμός τους ολοένα και 
συρρικνώνεται. Την ίδια στιγμή, πα-
ρατηρείται μια αντιστρόφως ανάλογη 
τάση στα ποσοστά δημοτικότητας του 
Γάλλου Προέδρου, Εμμανουέλ Μακρόν, 
τα οποία, ενώ είχαν καταποντιστεί στο 
23  τον περασμένο Δεκέμβριο, πλέον 
παρουσιάζουν αύξηση. Ταυτόχρονα, αν 
και η γαλλική κοινωνία εξακολουθεί 
να στηρίζει το κίνημα, άρχισε πλέον να 
διαμορφώνεται η άποψη ότι, εκείνοι 
που συνεχίζουν τις διαδηλώσεις, δεν 
εκπροσωπούν τις αρχικές φιλοδοξίες 
των «Κίτρινων Γιλέκων».

διαιτερότητα του κίτρινου 
«λα κού κιν ματος»

Αυτοί οι επίμονοι διαδηλωτές, ακόμα 
και μετά τις υποχωρήσεις της κυβέρνη-
σης Μακρόν για τις αυξήσεις των τιμών 
στα καύσιμα, κατάφεραν να μετατρέψουν 
αυτήν τη μαζική κινητοποίηση σε ένα 
«λαϊκό κίνημα» της «βαθιάς» Γαλλίας, το 
οποίο εξεγείρεται ενάντια στο αίσθημα 
του παραγκωνισμού και της απομό-
νωσης στην ειδυλλιακή ύπαιθρο, με 
εισοδήματα τα οποία μετά βίας τούς 
αρκούν μέχρι το τέλος του κάθε μήνα. 
Παράλληλα, το κίνημα αυτό, από το 
οποίο απουσιάζει η δομημένη ιεραρχία, 
τα ξεκάθαρα αιτήματα και ιδεολογία, 
φέρει μαζί του κάτι καινούργιο, σε μια 
Γαλλία διόλου ασυνήθιστη σε μαζικές 
κινητοποιήσεις. Στη χώρα υπάρχει μια 
βαθιά πεποίθηση ότι κανένας δεν θα 
πάρει στα σοβαρά ένα κοινωνικό αί-
τημα, εάν δεν υπάρξουν διαδηλώσεις 
στους δρόμους, χρωματισμένες με μια 
δόση βίας. Η «καινοτομία» των «Κίτρι-
νων Γιλέκων», όμως, είναι ότι σπάνε 
την παράδοση των «συμβάσεων» των 
προηγούμενων διαδηλώσεων, δρώντας 
ανεξέλεγκτα μέσα στη γαλλική πρωτεύ-
ουσα, αρνούμενα να υποκύψουν σε αυτά 
τα συμβατικά όρια. Στον ανυπότακτό 
τους χαρακτήρα έρχεται να προστε-
θεί η ετερογένεια των διαδηλωτών, 

η οποία ολοένα και αλλάζει, αφήνοντας 
να παρεισφρήσουν μέσα, μεταξύ άλλων, 
ακραία στοιχεία τόσο από την Αριστερά, 
όσο και από τη Δεξιά, κάνοντας, έτσι, από 
τη μια δύσκολο τον περιορισμό τους από 
τις Αρχές, αλλά, από την άλλη, δυσχεραί-
νει την προσπάθειά τους να συντάξουν 
συντονισμένα τα αιτήματά τους. 

Το « ατερλώ» του 
ακρόν  που ποτέ δεν ρ ε 
Με την κάθοδο των «Κίτρινων Γιλέκων» 

οι πολιτικοί αντίπαλοι του Εμμανουέλ Μα-
κρόν είδαν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να 
απορροφήσουν πολιτική ισχύ, βάλλοντας κατά 
του Προέδρου και υποστηρίζοντας, έστω και 
ανεπιτυχώς, τους κίτρινους εξεγερμένους. 
Ενώ περίμεναν ότι αυτή η κρίση θα σημα-
τοδοτούσε τον πολιτικό θάνατο του Γάλλου 
Προέδρου, 14 εβδομάδες μετά, ο 41χρονος 
ηγέτης όχι μόνο δεν «έπεσε», αλλά βγήκε 
πιο δυνατός από αυτήν τη δοκιμασία. Αυτοί 
που ανέμεναν το «Βατερλώ» του Μακρόν, 
φαίνεται ότι δεν έλαβαν υπόψη κάποιες 
πραγματικότητες της γαλλικής πολιτικής 
ζωής. Αρχικά, παρά το γεγονός ότι η οργή 
των διαδηλωτών είχε ως στόχο τον ίδιο 

τον Πρόεδρο της Γαλλίας, η πιθανότητα να 
εξαναγκαζόταν σε παραίτηση πριν από τη 
λήξη της θητείας του το 2022 ήταν σχεδόν 
μηδαμινή. Ο Μακρόν, «οχυρωμένος» θε-
σμικά από την Πέμπτη Δημοκρατία, η οποία 
εξασφαλίζει πάνω απ’ όλα τη σταθερότητα, 
αλλά και εξασφαλισμένος κοινοβουλευτι-
κά, αφού το κόμμα του κατέχει την απόλυτη 
πλειοψηφία στη Βουλή, έχει στη διάθεσή του 
απεριόριστο χρόνο να «διορθώσει» την κακή 
εικόνα που δημιουργήθηκε από τις βολές των 
διαδηλωτών. Όντας στόχος των «Κίτρινων 
Γιλέκων», ο νεαρός Πρόεδρος, μεθοδικά έκανε 
κάποιες υποχωρήσεις, έστω φαινομενικά, 
θέτοντας, παράλληλα, σε εφαρμογή το σχέδιο 
αντεπίθεσής του, εξαγγέλλοντας το λεγόμενο 
«μεγάλο ντιμπέιτ», το οποίο περιελάμβανε 
συναντήσεις σε όλες τις πόλεις της Γαλλίας, 
με στόχο να μειώσει την απόστασή του από 
τα προβλήματα των πολιτών.  

Οι μεγ λοι αμένοι 
της πολιτικ ς κρίσης

Η δεύτερη πολιτική πραγματικότητα 
που έπρεπε να λάβουν υπόψη τα αντιπο-
λιτευόμενα κόμματα είναι ότι, η κρίση που 
δημιουργήθηκε με τα «Κίτρινα Γιλέκα», 

δεν θα λειτουργούσε κατ’ ανάγκην υπέρ 
τους. Παραδόξως, νικητής από αυτήν την 
αναμέτρηση βγήκε ο Εμμανουέλ Μακρόν. 
Στις απαρχές της «κίτρινης» αυτής «έκρη-
ξης», τα αιτήματα των επαναστατών για 
μείωση των καυσίμων και φορολόγηση 
των πλουσίων έτυχαν της υποστήριξης της 
γαλλικής Αριστεράς. Παράλληλα, κέρδισαν 
τη συμπάθεια της ακροδεξιάς με το αίτη-
μα της αποχώρησης της Γαλλίας από το 
Σύμφωνο της Μετανάστευσης του ΟΗΕ, 
το οποίο οι διαδηλωτές θεωρούσαν ότι 
θα ήταν όχημα για την εισβολή χιλιάδων 
μεταναστών από την Αφρική και τη Μέση 
Ανατολή. Τελικά, το πολιτικό φλερτ δεν 
ευοδώθηκε ούτε με την Αριστερά, ούτε και 
με τη Δεξιά. Στη συνέχεια, όμως, μία εκ των 
συντονιστριών των «Κίτρινων Γιλέκων» 
ανακοίνωσε ότι θα έφτιαχνε λίστα με υπο-
ψηφίους για συμμετοχή στις Ευρωεκλογές 
του Μα ου. Αμέσως μετά, δημοσκόπηση 
έδειξε ότι η πρόθεση ψήφου υπέρ της λίστας 
των υποψηφίων των «Κίτρινων Γιλέκων» 
έφτανε στο 13 , καθιστώντας αυτόματα 
το «κόμμα» ως τρίτη δύναμη στη Γαλλία. 
Όμως, μια πιο προσεκτική ματιά σε αυτό 
το αποτέλεσμα, επιβεβαιώνει το πόσο λά-
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Πορεία σε γκρίζο φόντο 

θος ήταν οι υπολογισμοί των πολιτικών 
αντιπάλων του Μακρόν. Συγκεκριμένα, 
το κυβερνών κόμμα στο σενάριο κα-
θόδου των «Κίτρινων Γιλέκων» στις 
Ευρωεκλογές έχει ελάχιστες απώλει-
ες εκλογικών ποσοστών. Η εκλογική 
βάση του κόμματος του Μακρόν έδειξε 
«ανοσία» στο επαναστατικό κάλεσμα 
των «Κίτρινων Γιλέκων». Κατά τραγική 
ειρωνεία, τα θύματα της νέας αυτής πο-
λιτικής πραγματικότητας δεν ήταν άλλοι 
από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές 
του κίτρινου κινήματος. Από τη μια, το 
αριστερό κόμμα του Ζαν-Λικ Μελανσόν 
έχασε 1,5 , ενώ το ακροδεξιό κόμμα της 
Λεπέν είχε απώλειες πέραν του 3,5 . 

Τριγμοί από τις 
εμφύλιες διαμ ες

Παρά τα υψηλά ποσοστά που έδειξε 
η δημοσκόπηση στη «λίστα» των «Κίτρι-
νων Γιλέκων», η άμεση αντίδραση της 
«βάσης» στη σελίδα του Fa oo  ήταν 
αρνητική. Ακολούθησε η έντονη κριτική 
κατά της συντονίστριας, αποκλείοντας 
κάθε συμμετοχή στο εκλογικό σύστημα. 
Έγινε λόγος για «προδοσία των χιλιάδων 
ανθρώπων, αλλά και του κινήματος, με 
την ένταξη στη δημοκρατική διαδικα-
σία», ενώ έκαναν την εμφάνισή τους οι 
πρώτες «εμφύλιες» διαμάχες μεταξύ των 
συντονιστών. Οι ασυμβατότητες αυτές, 
ενώ αρχικά έδιναν τον χαρακτήρα της 
ποικιλομορφίας στο κίνημα, πλέον δεί-
χνουν ότι ο επαναστατικός του πυρή-
νας δεν μπορεί να συνυπάρξει με τους 
απογοητευμένους μετριοπαθείς. Είναι 
πλέον ξεκάθαρο ότι το διακύβευμα της 
γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ αυτών 
που θέλουν να «διαλύσουν» τα Ηλύσια 
Πεδία και αυτών που θέλουν να εκμε-
ταλλευτούν την πολιτική συγκυρία για 
να κατέβουν στις Ευρωεκλογές είναι η 
ίδια η επιβίωση αυτού του ιδιότυπου 
«λαϊκού» κινήματος. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 
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Η γεμάτη συμβολισμούς συ-
νάντηση του Υπουργού 
Εσωτερικών της Ιταλίας, 

Λουίτζι Ντι Μάιο, με ηγετικά μέλη 
του κινήματος των «Κίτρινων Γι-
λέκων» στη Γαλλία με φόντο τις 
Ευρωεκλογές, έγινε η αφορμή να 
ξεσπάσει η μεγαλύτερη κρίση στις 
σχέσεις των δύο χωρών μετά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Η γαλλική κυ-
βέρνηση δεν δίστασε να κάνει λόγο 
για επαναλαμβανόμενες ενέργειες 
ανάμειξης, ενώ κατηγόρησε τον 
ηγέτη του λαϊκιστικού Κινήματος 
των Πέντε Αστέρων ότι όλα αυτά 
γίνονται με σκοπό να σχηματίσουν 
μια ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. 
Η ουσία αυτής της συνάντησης, 
όμως, βρίσκεται στο γεγονός ότι 
ανοίγεται ο δρόμος σε άλλη μια 
αντισυστημική δύναμη να ενισχύ-
σει το ευρωσκεπτικιστικό τόξο που 
αναμένεται να κυριαρχήσει στις 
Ευρωεκλογές του Μα ου. Την 
ίδια στιγμή,  αποτελεί μια υπεν-
θύμιση στον Εμμανουέλ Μακρόν 
ότι η συζήτηση που άνοιξε με τα 
«Κίτρινα Γιλέκα» και ο τρόπος δι-
αχείρισής τους δεν θα καθορίσει 
μόνο το μέλλον της Γαλλίας, αλλά 
και της ίδιας της Ε.Ε.  



με τουρκικό δάκτυλο. Η παλαιστινιακή Αρχή 
καταδίκασε άμεσα, όχι μόνο τις δηλώσεις 
του Νετανιάχου που θα ήταν το προφανές, 
αλλά ολόκληρη τη διεθνή διάσκεψη για 
τη Μέση Ανατολή και κατήγγειλε πως ο 
πρώτος στόχος των συμμετεχόντων είναι 
να νομιμοποιήσει την ισραηλινή κατοχή 
των παλαιστινιακών εδαφών. Αρχικά, με 
αποδοχή του Τελ Αβίβ, οι Παλαιστίνιοι 
είχαν κληθεί να συμμετέχουν στη διά-
σκεψη, ωστόσο η αμάλα απέκλεισε το 
ενδεχόμενο να συναινέσει σε λύσεις που 
εξυπηρετούν το Ισραήλ και την εδραίωσή 
του στην περιοχή.

Να παραστεί στη διάσκεψη είχε κληθεί 
και η Άγκυρα, ωστόσο η Τουρκία απάντησε 
πως δεν είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει 
«στη συμμαχία που προσπαθούν να συγκρο-
τήσουν οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν». Την ίδια 
μέρα, με την έναρξη της διασκέψεως για τη 
Μέση Ανατολή, ωστόσο, ο Ταγίπ Ερντογάν 
ταξίδεψε μέχρι το Σότζι για να συμμετάσχει 
στον διάλογο για τη Συρία, στο ίδιο τραπέζι 
με τους συμμάχους του, Ιράν και ωσία.

Της Κυριακής
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Πολλοί διερωτώνται, γιατί, ενώ οι 
Κούρδοι υφίστανται τόσα δεινά 
στη Μέση Ανατολή, στο Ιράκ, 

στη Συρία και κυρίως από την Τουρκία, 
οι Μεγάλες Δυνάμεις δεν επεμβαίνουν ή, 
αν επεμβαίνουν, επεμβαίνουν σπασμωδικά, 
υπέρ τους. Και, κυρίως, τι συμβαίνει με το 
θέμα της μεταχείρισης των Κούρδων από 
τους Τούρκους και τη σιωπηλή ανοχή των 
Δυνάμεων;

Ως γνωστόν, οι Κούρδοι κατοικούν 
σε περιοχές που ανήκουν στο Ιράκ, στη 
Συρία και στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι 
ο μεγαλύτερός τους εχθρός, γιατί, αν δη-
μιουργηθεί ανεξάρτητο Κουρδικό Κράτος 
από τους Κούρδους των 3 άνω χωρών, 
η Τουρκία εκτός του ότι θα χάσει τους 
Κούρδους υπηκόους της, θα έχει επίσης 
να λογαριάσει ένα νέο Κράτος, το οποίο, 
ίσως σε μερικά θέματα δεν θα είναι φιλικό 
προς αυτήν. Γι’ αυτό, η Τουρκία πολεμά 
τους Κούρδους, τον αρχηγό του , κ. 

a a , τον έχει φυλακισμένο για περίπου 
20 χρόνια τώρα στη Νήσο I a ,  και έχει 

καταλάβει τον κουρδικό θύλακο της , 
βόρεια της Συρίας.

Οι Αμερικανοί χρησιμοποιούσαν τους 
Κούρδους στη Μέση Ανατολή εναντίον του 
Ισλαμικού Κράτους, πράγμα το οποίο έφερνε 
την αντίδραση της Τουρκίας.

Γιατί, λοιπόν, οι Δυνάμεις που έχουν 
συμφέροντα στη Μέση Ανατολή και κυ-
ρίως οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους δεν 
υπερασπίζονται τους Κούρδους, αλλά, 
στην πράξη, τους άφησαν στα χέρια των 
Τούρκων;

Ο λόγος είναι τα μεγάλα οικονομικά 
συμφέροντα που έχουν στην Τουρκία και 
επίσης ο εκβιασμός  των Τούρκων για το 
θέμα των προσφύγων, οι οποίοι, διαμέσου 
της Τουρκίας, διοχετεύονται στην Ευρω-
παϊκή Ένωση.

Όσο, δε, αφορά τα δικαιώματα των Κούρ-
δων, οι Κούρδοι λένε ότι τα καθεστώτα της 
Τουρκίας, του Ιράν, του Ιράκ, της Συρίας 
και της Σαουδικής Αραβίας συμμαχούν 
εναντίον τους (βλ. I  R , ou quo  

o -t-o  s u s , άρθρο στον Τύπο).
Αυτή είναι η κατάσταση σχετικά με 

τους Κούρδους στη Μέση Ανατολή και 
οι λόγοι για την πολιτική των Δυνάμεων 
απέναντί τους.

* Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 
 Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης, Ελβετίας), 
πρώην Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ στο 

Τμήμα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το ήτημα τ ν Κούρδ ν
ΔΡ ΧΡΙΣ ΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 

ΕΟΔΟΥΛΟΥ* 
c.a.theodoulou@cytanet.
com.cy

ργά και μεθοδικά, με την 
απόλυτη συνεργασία των 
Ηνωμένων Πολιτειών 
και της ισχύος τους, το 
Ισραήλ καταφέρνει να 
συσπειρώσει τα αρα-
βικά κράτη σουνιτικού 

δόγματος εναντίον του Ιράν. Έχοντας την 
πλήρη ανάγκη να αποκτήσουν δυνατές 
συμμαχίες με τη Δύση, τα κράτη αυτά, με 
πρώτο τη Σαουδική Αραβία των εκσυγ-
χρονισμένων ουαχαμπιστών, βλέπουν τον 
κοινό εχθρό και κάθονται στο ίδιο τραπέζι 
διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και 
το Ισραήλ, για να συζητήσουν το μέλλον 
της Μέσης Ανατολής. Η διεθνής διάσκεψη 
πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία και σε 
αυτήν συμμετείχαν σχεδόν όλα τα φίλα 
προσκείμενα στο ιάντ κράτη της Μέσης 
Ανατολής και του αραβικού κόσμου, αλλά 
και ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη. Συνολικά 
συμμετείχαν 60 κράτη.  

 στο οποίηση του ρ ν
Από την έναρξη ήδη της διάσκεψης για 

τη Μέση Ανατολή το Ιράν βρέθηκε στο 
στόχαστρο. Πρώτος ο Πρωθυπουργός του 
Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, ανήρτησε στον 
προσωπικό του λογαριασμό στο tt  
βίντεο, στο οποίο αναφέρει πως το σημα-
ντικό σε αυτήν τη διάσκεψη,  που δεν είναι 
μυστική όπως κάποιες άλλες, «είναι πως 
πρόκειται για μιαν ανοικτή συζήτηση, με 
αντιπροσώπους ηγετικών αραβικών χωρών, 
που κάθονται στο ίδιο τραπέζι με το Ισραήλ 
για να προωθήσουν ένα κοινό συμφέρον, 
τον πόλεμο με το Ιράν».

Σε απόλυτη ευθυγράμμιση λίγο αργό-
τερα και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων 
Πολιτειών, Μάικ Πενς, ο οποίος από το 
βήμα της διεθνούς διάσκεψης κατονόμασε 
το Ιράν ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο στη 
Μέση Ανατολή. Το πήγε ωστόσο κι ένα βήμα 
παραπέρα, αναφέροντας πως το ιρανικό 
καθεστώς ετοιμάζει «ένα νέο ολοκαύτωμα» 
στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, λόγω 
των φιλοδοξιών του. «Δυστυχώς, ορισμένοι 
από τους ηγετικούς Ευρωπαίους εταίρους 

μας δεν ήταν και τόσο συνεργάσιμοι. Στην 
πραγματικότητα, έχουν ηγηθεί της προ-
σπάθειας να δημιουργηθούν μηχανισμοί 
για να καταστρέψουν τις κυρώσεις μας», 
είπε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Κάλεσε 
μάλιστα τους Ευρωπαίους εταίρους των 
Ηνωμένων Πολιτειών να «αποσυρθούν 
από τη συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό 
πρόγραμμα και να συνταχθούν μαζί μας 
στην άσκηση της απαραίτητης οικονομικής 
και διπλωματικής πίεσης για να δώσουμε 
στον ιρανικό λαό, στην περιοχή και στον 
κόσμο την ειρήνη, την ασφάλεια και την 
ελευθερία που αξίζουν». 

 απ ντηση του ρ ν
Αν και το επίμαχο βίντεο με τον Νετανιά-

χου ως δια μαγείας εξαφανίστηκε από το 
tt , ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, 

Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, πρόλαβε να το 
αναρτήσει και να σχολιάσει πως «πάντα ξέ-
ραμε τις παραισθήσεις του Νετανιάχου. Τώρα 
ο κόσμος όλος -κι όσοι παρευρίσκονται στο 
τσίρκο της Βαρσοβίας- γνωρίζουν επίσης». 
Ακολούθως το γραφείο του Ισραηλινού 
Πρωθυπουργού εξέδωσε διόρθωση της 
ανακοίνωσης του Νετανιάχου, αντικαθι-
στώντας τη φράση «πόλεμος με το Ιράν» 
με τη φράση «αντιμετώπιση του Ιράν».

 απειλ  που προηγ ηκε
Δύο μέρες νωρίτερα, ανήμερα την 40ή 

επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης, ο 
ανώτερος διοικητής των Φρουρών της 
Επανάστασης είχε δήλωσε ότι το Ιράν θα 
ισοπεδώσει πόλεις στο Ισραήλ, σε περίπτω-
ση που οι ΗΠΑ επιτεθούν στην Ισλαμική 
Δημοκρατία. Ο Γιαντολάχ Ζαβανί, αρμόδιος 
για πολιτικές υποθέσεις, δήλωσε χαρα-
κτηριστικά πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες 
δεν έχουν το θάρρος να ρίξουν ούτε μια 
σφαίρα εναντίον μας παρά τον αμυντικό 
και στρατιωτικό εξοπλισμό τους. Όμως, αν 
μας επιτεθούν, θα ισοπεδώσουμε το Τελ 
Αβίβ και τη Χάιφα».

Αμέσως μετά την επίθεση εναντίον με-
λών των Φρουρών της Επανάστασης, από 
μισθοφορική τρομοκρατική οργάνωση, που 
προφανώς όχι τυχαία διεξήχθη λίγες ώρες 
μετά τη λεκτική επίθεση των Νετανιάχου 
και Πενς, ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν ο-
χανί δεσμεύθηκε να πάρει εκδίκηση, ενώ 
κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι στηρίζουν «την 
τρομοκρατία».

Πρόσθεσε δε, βάζοντας στο κέντρο του 
στοχάστρου ξανά το Ισραήλ, πως «η βασική 
πηγή της τρομοκρατίας στην περιοχή είναι 
οι ΗΠΑ, οι σιωνιστές και κάποιες πετρελα-
ϊκές χώρες που τους χρηματοδοτούν». Δεν 
δίστασε μάλιστα να προειδοποιήσει ότι η 
υπεράσπιση της Ισλαμικής Επανάστασης 
δεν θα περιοριστεί εντός των ιρανικών συ-
νόρων, αλλά και εκτός.

Τουρκία και αλαιστίνιοι
Να αντιπαραταχθούν στο πλευρό των 
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ε σκληρό μπρα-ντε-φερ 
οδήγησε Προεδρικό και 
Δικαστές το ερώτημα «ποια 
εξουσία θα προβαίνει στους 
διορισμούς δικαστών;». 
Τελικά, το δικαίωμα να 
διορίζει τους δικαστές 

του δευτεροβάθμιου οργάνου -του υπό 
διαμόρφωση Εφετείου που θα λειτουργήσει 
ως ενδιάμεση βαθμίδα στην υφιστάμενη 
δομή- «κλείδωσε» ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες 
της «Σημερινής», στο πλαίσιο της συζήτησης 
για τη δικαστηριακή μεταρρύθμιση, υπε-
ρίσχυσε η «κόκκινη γραμμή» του Νίκου 
Αναστασιάδη, παρά τις έντονες αντιδράσεις 
των Δικαστών, οι οποίοι  διαμήνυαν αρχικά 
ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχτούν 
να διορίζονται από τον Πρόεδρο δικαστές 
που θα υπόκεινται στο Ανώτατο.  

Η συγκεκριμένη εξέλιξη «προσδίδει έστω 
τη δυνατότητα, η εκτελεστική εξουσία να πο-
δηγετήσει την ηγεσία του δικαστικού Σώματος, 
αν το θελήσει», δηλώνει στη «Σημερινή» ο 
δικηγόρος δρ Παύλος Κούρτελλος. Κάνοντας 
λόγο για «κρίση αποδυνάμωσης της δικαστικής 
εξουσίας», ο κ. Γιώργος Κολοκασίδης προ-
ειδοποιεί για το ενδεχόμενο «η Κυβέρνηση 
να επιχειρήσει να ελέγξει τους διορισμούς 
δικαστών στη νέα δεύτερη βαθμίδα» και υπο-
μιμνήσκει ότι «αυτό θα είναι ό,τι χειρότερο». 
Κατευνάζοντας τις εκφρασθείσες ανησυχίες, 
ο κ. Μιχάλης Παπαπέτρου δηλώνει ότι  «η 
απόφαση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση».

Οδεύουμε προς 
«τρισ ειρότερη κατ σταση»

«Εφόσον θα υπάρχει τρίτη βαθμίδα δικα-
στηρίου, τότε το λογικό είναι η τρίτη βαθμίδα 

να επιλέγει τη δεύτερη βαθμίδα δικαστών», 
σχολιάζει εκ προοιμίου ο Γιώργος Κολο-
κασίδης. «Είναι γεγονός ότι η Δικαιοσύνη 
περνά κρίση», σημειώνει και συμπληρώ-
νει ότι «ενδέχεται, μέσα σε αυτή την κρίση 
αποδυνάμωσης της δικαστικής εξουσίας, η 
Κυβέρνηση να επιχειρήσει να ελέγξει τους 
διορισμούς δικαστών στη νέα δεύτερη βαθ-
μίδα». Ως προς το ορατό πλέον ενδεχόμενο 
η εν λόγω πρακτική να θεσμοθετηθεί μέσω 
της προωθούμενης μεταρρύθμισης, ο κ. Κο-
λοκασίδης δηλώνει στη «Σ» ότι «αυτό θα 
είναι ό,τι χειρότερο, διότι αν η Δικαιοσύνη 
έχει προβλήματα, η γενικότερη Πολιτεία 
είναι σε πλήρη παρακμή». Αν, όπως λέει, 
«καταλήξουμε στη διείσδυση της πλήρους 
κομματοποιημένης εκτελεστικής εξουσίας 
μέσα στο δικαστικό σώμα μέσα από τον έλεγχο 
αυτών των διορισμών, αυτό θα είναι σοβαρό 
και τρισχειρότερο από τη σημερινή κατάστα-
ση». Προς τη σωστή κατεύθυνση κινείται η 
απόφαση, εκτιμά ο Μιχάλης Παπαπέτρου. 
«Είναι η ίδια λογική που εφαρμόστηκε για 
το σημερινό Ανώτατο Δικαστήριο και η 
φιλοσοφία είναι ότι οι δικαστές πρέπει να 
αποκτούν, έστω και εμμέσως, μέσω ενός 
εκλελεγμένου Σώματος ή θεσμού, λα κή 
νομιμοποίηση», εξηγεί. Σε σχέση με τους 
φόβους που εκφράζονται περί παρέμβασης 
της πολιτικής ή της εκτελεστικής εξουσίας στα 
της δικαστικής εξουσίας, ο κ. Παπαπέτρου 
απαντά ότι «δεν ευσταθεί, υπό την έννοια 
ότι οι δικαστές αυτοί, από τη στιγμή που θα 
διοριστούν, θα χαίρουν του ευεργετήματος 
της ισοβιότητας, δηλαδή θα είναι εκεί μέ-
χρι να αφυπηρετήσουν και δεν μπορούν να 
τερματιστούν οι υπηρεσίες τους παρά μόνο 
για λόγους που καθορίζονται στη σχετική 
νομοθεσία και έχουν σχέση με τον τρόπο 
εκτέλεσης των καθηκόντων τους». Συμπε-
ρασματικά, καταλήγει ότι «το θέμα είναι 
διασφαλισμένο». 

ίκοπο μα αίρι
Επεξηγώντας την υφιστάμενη διαδικασία, 

ο δρ Παύλος Κούρτελλος αναφέρει ότι «οι 
Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου διορί-
ζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο 
οποίος συνήθως επιλέγει μεταξύ των Προ-
έδρων των πρωτόδικων δικαστηρίων, λαμ-
βάνοντας υπόψη τις συστάσεις του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου» και προσθέτει ότι το Σύνταγμα 
του 60 προνοεί για διορισμό από κοινού 
υπό του Προέδρου και του ντιπροέδρου 

της Δημοκρατίας «για σκοπούς εξισορρό-
πησης της εξουσίας διορισμού». Η επιλογή 
ανωτάτων δικαστικών από τον εκλελεγμένο 
από τον λαό ΠτΔ, συνεχίζει, «σημαίνει μια 
μορφή έμμεσης σύνδεσης της δικαστικής 
εξουσίας με τους πολίτες» και υπογραμμίζει 
ότι η επιλογή δικαστών είτε από την Κυβέρ-
νηση είτε από τη Βουλή αποτελεί «διεθνή 
πρακτική, που μετριάζει μιαν ανέλεγκτη και 
αυτονομημένη εξουσία - τη δικαστική, ώστε 
να μη δημιουργείται ένα στεγανό μιας εκ των 
τριών εξουσιών και η ηγεσία του δικαστικού 
σώματος να μη λειτουργεί ως στεγανό με 
βάση εσωτερικές διαδικασίες και μόνο». 

Όσον αφορά τον διορισμό των δικαστών 
και στο υπό σχεδιασμό δευτεροβάθμιο δι-
καστήριο εφετείο από τον ΠτΔ, αναφέρει ότι 
«σημαίνει βεβαίως ένα υπερ-συγκεντρω-
τισμό της εξουσίας διορισμού». Σύμφωνα 
με τον δρα Κούρτελλο, «κάθε υπερ-εξουσία 
είναι δίκοπο μαχαίρι». Και εξηγεί: «Δίχως 
να σημαίνει αναγκαία την κατάχρηση της 
εξουσίας, προσδίδει έστω τη δυνατότητα η 
εκτελεστική εξουσία και μάλιστα ένα απο-
κλειστικά πρόσωπο, κι ας είναι αυτός ο ΠτΔ, 
αν το θελήσει, να ποδηγετήσει την ηγεσία 
του δικαστικού σώματος διαμορφώνοντας 
προοδευτικά την σύνθεσή της». Χαρακτη-
ρίζοντας ως κρίσιμο ζήτημα τον μηχανισμό 
ελέγχου της κάθε εξουσίας, επισημαίνει ότι 
ο μετριασμός του ανέλεγκτου της δικαστικής 
εξουσίας «δεν μπορεί να σημαίνει την υπερ-
ενίσχυση έτερης των εξουσιών». Το θέμα, 
καταλήγει, «δεν είναι μονοσήμαντο και θα 
πρέπει να προσεγγιστεί στην ολότητά του, 
και ως προς την επιλογή της ηγεσίας του 
Δικαστικού Σώματος αλλά και ως προς το 
σημερινό σύστημα επιλογής Δικαστών».

εν απαντούν στις προκλ σεις
Αναφερόμενος στην έντονη συζήτηση 

για τη δημιουργία νέου δευτεροβάθμιου 
δικαστηρίου και ταυτόχρονα μετατροπής 
του υφιστάμενου Ανώτατου Δικαστηρίου 
σε τριτοβάθμιο, ο Γιώργος Κολοκασίδης 
δεν αφήνει ασχολίαστο το γεγονός ότι η 
Κυβέρνηση μάλιστα και το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης «ενέταξαν αυτήν τη θεμελι-
ακή αλλαγή στο πλαίσιο των νομοθετικών 
μέτρων που ετοιμάζει η Κυβέρνηση για να 
απαντήσει στην αμφισβήτηση που αντιμε-
τωπίζει η Δικαιοσύνη». Δηλώνει μάλιστα 
ότι ο ίδιος αδυνατεί να αντιληφθεί «γιατί 
η δημιουργία νέου δευτεροβάθμιου δι-

καστηρίου και γενικώς η διαμόρφωση 
τριών βαθμίδων απονομής δικαιοσύνης 
να συνιστά απάντηση στις προκλήσεις 
της δικαιοσύνης». Επί τούτου, προσθέτει 
ότι «δεν είναι και σαφές πώς θα λειτουργεί η 
τρίτη βαθμίδα». Εγείρει δε και τα ακόλουθα 
ερωτήματα: «Ως συνταγματικό δικαστήριο 
το οποίο θα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα 
λύσης συνταγματικών ζητημάτων; Δηλαδή 
θα παύσει να υπάρχει ο σημερινός διάχυτος 
και παρεμπίπτων έλεγχος που υπάρχει σε 
όλες τις βαθμίδες απονομής δικαιοσύνης; 
Θα δέχεται ο τρίτος βαθμός και εφέσεις; 
Αυτήν τη φορά όμως κατόπιν αδείας και 
ανάλογα με τους εγειρόμενους λόγους 
έφεσης; Ορισμένοι λέγουν ότι η διαμόρ-
φωση τριών βαθμίδων θα καταστήσει πιο 
υπεύθυνη τη δεύτερη βαθμίδα αφού θα 
υπάρχει η τρίτη βαθμίδα δικαστών. Δεν 
πρέπει να γίνει τότε και τέταρτη βαθμίδα 
για να ελέγχει την τρίτη;». 

Στη μεγάλη εικόνα, πάντως, παραπέ-
μπουν τόσο ο κ. Κολοκασίδης όσο και ο 
κ. Παπαπέτρου, εξαίροντας την επιτακτική 
ανάγκη προώθησης των απαιτούμενων μέ-
τρων προς εξυγίανση και εκσυγχρονισμό 
του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. 
«Τα προβλήματα της Δικαιοσύνης δεν εί-
ναι κατά την άποψή μου η σύσταση νέου 
Ανώτερου ή Ανώτατου Δικαστηρίου», λέει 
ο κ. Κολοκασίδης και υπογραμμίζει ότι «το 
ζήτημα είναι η προώθηση της κυοφορού-
μενης μεταρρύθμισης, η οποία θα εξυγιάνει 
την ψυχή’ της Δικαιοσύνης». Η πρόσληψη 
δικαστών, όπως εξηγεί, «έχει έννοια μόνο 
μετά από βελτιστοποίηση των διαδικασιών, 
ώστε να έχει διαμορφωθεί η πραγματική 
εικόνα των δικαστικών αναγκών». Αξιολο-
γώντας την παρούσα κατάσταση, θεωρεί ως 
πρώτιστης σημασίας να δοθεί έμφαση στην 
προώθηση της ψηφιακής δικαιοσύνης και 
στην αλλαγή των θεσμών πολιτικής δικο-
νομίας, ενώ σημαντική είναι «σε δεύτερο 
επίπεδο η εξέλιξη σχολής δικαστών -αλλά 
και αυτή για να προετοιμάσει δικαστές να 
αναλάβουν τον διαχειριστικό ρόλο που τους 
επιφυλάσσουν οι νέοι θεσμοί πολιτικής δι-
κονομίας». Ανάλογη είναι και η τοποθέτη-
ση του κ. Παπαπέτρου, που δηλώνει στη 
«Σ» ότι «εκείνο το οποίο προέχει είναι να 
προχωρήσουμε αποφασιστικά στις τομές 
που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό 
του όλου συστήματος, το οποίο είναι ήδη 
αρκετά απαρχαιωμένο».

ΝΑ ΑΛΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 

Προς αποκατάσταση του περί δικαίου 
αισθήματος και την επανάκτηση 
της κλονισμένης εμπιστοσύνης των 

πολιτών στη δικαστική εξουσία, το Ανώτατο 
Δικαστήριο προχώρησε σε μέτρα. Θέσπισε 
Οδηγό Δικαστικής Συμπεριφοράς με έξι 
βασικές αρχές, τροποποίησε τη Δικαστική 
Πρακτική για να διασφαλίζει κατά τρόπο 
απόλυτο τον αποκλεισμό σε περιπτώσεις 
που το ασυμβίβαστο επιτάσσει αυτοεξαίρεση, 
συναντήθηκε με την R , ανταποκρίθηκε 
στο κάλεσμα της Βουλής και παρακάθισε, 
εκ νέου, σε διαβουλεύσεις επί της δικαστη-
ριακής μεταρρύθμισης με τον ΠτΔ. 

Παρά ταύτα, τα ακανθώδη ζητήματα 
που ανέδειξε το πρωτόγνωρο για την κυ-
πριακή Δικαιοσύνη σκηνικό, φαίνεται να 
παρακάμφθηκαν. Ούτε η υιοθέτηση των 
Αρχών a a o , ούτε η τροποποιημένη 
δικαστική πρακτική απαντούν, στο παρόν 
τουλάχιστον στάδιο, τα μεγάλα ερωτήμα-
τα της κοινής γνώμης ως προς τον έλεγχο 
της ανώτατης δικαστικής βαθμίδας και την 
ποιότητα απονομής Δικαιοσύνης. 

Το πνεύμα  αλλ  ό ι το γρ μμα
Κατά τα πρότυπα των οικουμενικής 

εμβέλειας δικαστικών αρχών a a o  
και ακολουθώντας το πνεύμα του Οδηγού 
Δικαστικής Συμπεριφοράς, που ισχύει στην 

Αγγλία, το Ανώτατο κατήρτισε τις έξι βασικές 
αρχές «προς υποβοήθηση των δικαστών για 
να καταλήξουν στις δικές τους αποφάσεις» 
-ανεξαρτησία, αμεροληψία, ακεραιότητα, ισό-
τητα, ικανότητα και επιμέλεια. Πέραν των 
Αρχών a a o , στα πρότυπα του οποίου 
συντάχθηκε, το Ανώτατο ακολούθησε, κατά το 
ίδιο, «και το πνεύμα του Οδηγού Δικαστικής 
Συμπεριφοράς που ισχύει στην Αγγλία ( u  
to u a  o u t)». Ειδοποιός διαφορά 
ότι στην περίπτωση του ΗΒ, πέρα από την 
κατάρτιση αρχών δικαστικής συμπεριφοράς, 
έχει θεσμοθετηθεί και λεπτομερής διαδικασία 
υποβολής και εξέτασης παραπόνων εναντίον 
δικαστών του Ανωτάτου, προκειμένου να 
αναπτυχθεί και η αντίληψη της δικαστικής 
λογοδοσίας. Η βρετανική θεσμοθετημένη 
πρακτική  προβλέπει, ανάμεσα σε άλλα, αρ-
χειοθέτηση των παραπόνων, εμπλοκή του 
(θεσμού του) o  a o  και, αναλόγως 
της έκβασης, απόλυση. 

Επιπλέον, στο προοίμιο του Οδηγού, το 
Ανώτατο αναφέρει ρητώς ότι «δεν αποτελεί 
κώδικα, ούτε περιέχει κανόνες εκτός όπου 
ρητώς αναφέρεται». Και προστίθεται ότι «αυτές 
οι αρχές προϋποθέτουν ότι οι δικαστές είναι 
υπόλογοι για τη διαγωγή τους». Πάντως, ο 
πολυσυζητημένος Οδηγός, που περιλαμβάνει 
πανομοιότυπες αρχές με το a a o , δεν 
ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. ατά κοινή 
ομολογία, περιορίζεται στα «αυτονόητα». Πα-
ρόλο που οι συντάκτες του ίδιου του a a o  
υποδεικνύουν ότι στα κράτη όπου υιοθετεί-
ται, το δικαστικό Σώμα οφείλει παράλληλα 
να προνοεί και για τη δημιουργία μηχανι-
σμών εφαρμογής, το Ανώτατο -αντί άλλων 
προνοιών- παραπέμπει «για την ερμηνεία 
και την καλύτερη εφαρμογή του Οδηγού, στα 

a a o  s o  u a  o u ts’ 
και στις σχετικές επί αυτών παρατηρήσεις».

Σημειώνεται ότι, σε σχέση με πειθαρ-
χικά παραπτώματα, εν ισχύ βρίσκεται μεν 
«Ο Περί της Ενάσκησης της Πειθαρχικής 
Εξουσίας του Ανωτάτου Δικαστικού Συμ-
βουλίου Διαδικαστικός Κανονισμός του 
2000», αλλά αναφέρεται αποκλειστικά σε 

δικαστικούς λειτουργούς. Ως τέτοιοι ορίζονται 
(άρθρο 2) δικαστές κατώτερου δικαστηρίου 
(Επαρχιακό). Με βάση το Άρθρο 28, «σε 
Δικαστικό Λειτουργό, ένοχο πειθαρχικού 
παραπτώματος, επιβάλλεται επίπληξη 
ή επίπληξη, η οποία δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας»!

Στην αναμον  
για αυτοε αιρέσεις

Σε αντίθεση με ό,τι έπραξε στην υπόθεση 

της Λαϊκής Τράπεζας, όπου αυτοεξαιρέθηκε, 
ο πρόεδρος του Ανωτάτου την περασμένη 
Τρίτη, στο πλαίσιο εκδίκασης συνεχιζόμενης 
υπόθεσης την οποία χειρίζεται το δικηγορικό 
γραφείο «Κούσιος, Κορφιώτης και Παπα-
χαραλάμπους» και στο οποίο εργάζεται από 
το 2015 η θυγατέρα του, Σοφία Νικολάτου, 
ανακοίνωσε ότι η νέα Δικαστική Πρακτική 
δεν θα έχει αναδρομική ισχύ και επομένως 
οι συνεχιζόμενες υποθέσεις θα μπορούν 
να εκδικαστούν από τους ίδιους δικαστές. 

Νομικοί κύκλοι εικάζουν ότι η απόφα-
ση για μη αναδρομική ισχύ σχετίζεται με 
πρακτικούς λόγους συνυφασμένους με 
ζητήματα ανακατανομής των υποθέσεων. 
Το Ανώτατο, πάντως, σε ανακοινωθέν του 
εν μέσω κρίσης (30.01) αναφορικά με την 
απόφαση τροποποίησης, σημειώνει ότι 
«προκειμένου να διασφαλιστεί κατά τρόπον 
απόλυτο η αντικειμενική αμεροληψία των 
δικαστών, ως απαραίτητη προϋπόθεση της 
δικαστικής λειτουργίας, κρίθηκε στο παρόν 
στάδιο ότι οι ανησυχίες για τις πρακτικές 
δυσκολίες, ανεξαρτήτως μεγέθους, θα πρέπει 
να υποχωρήσουν μπροστά στην ανάγκη για 
υιοθέτηση ενός απόλυτου αποκλεισμού, 
προσέγγιση η οποία είναι αυστηρότερη 
από όσα διαλαμβάνονται στην υπόθεση 

o as και απ’ ό,τι προέβλεπε η μέχρι 
σήμερα Δικαστική Πρακτική».

ιδοποιός διαφορ
Η εν λόγω περιοριστική Δικαστική Πρακτι-

κή, «που ρυθμίζει τις εμφανίσεις δικηγόρων 
οι οποίοι διατηρούν συγγενικές σχέσεις με 
δικαστή ενώπιον δικαστηρίου στο οποίο ο 
δικαστής μετέχει», εκδόθηκε το 1988 και 
τροποποιήθηκε κατά καιρούς -τον Μάρτη 
του 2018, το Ανώτατο προχώρησε σε τροπο-
ποίηση, ώστε να περιλάβει τη νομολογία του 
ΕΔΔΑ στην υπόθεση o as. Η τροπολογία 
αφορούσε υποχρέωση του δικαστή να ενημε-
ρώσει τους διαδίκους (και όχι να αυτοεξαιρε-
θεί) σε περίπτωση που εμφανιζόταν ενώπιόν 
του δικηγόρος μέλος της οικογένειάς του. Σε 
περίπτωση που δεν προβαλλόταν ένσταση 
και ο ίδιος δεν θεωρούσε ότι συντρέχει λόγος 
εξαίρεσής του, ήταν ελεύθερος να προχωρήσει 
στην εκδίκαση. Πλέον, ο αποκλεισμός είναι 
απόλυτος. Τροποποίηση, όμως, έγινε και επί 
των περιπτώσεων όπου η Πρακτική δεν ισχύει, 
για να προστεθούν στις τυπικές εμφανίσεις και 
οι «περιπτώσεις υποθέσεων της Ολομέλειας 
του Ανωτάτου».

έτρα ωρίς αντίκρισμα
Λεπτομερή και εφαρμόσιμο Κώδικα 

Δεοντολογίας και όχι μια γενική δήλωση 
αρχών ζήτησε ξανά η o, ενώ την ανά-
γκη θέσπισης κανόνων δεοντολογίας και 
μάλιστα αυστηρών επεσήμανε και ο Γενι-
κός Εισαγγελέας. «Ιδιαίτερα σε μια χώρα 
όπου παρουσιάστηκαν τα φαινόμενα που 
βιώσαμε τον τελευταίο καιρό, θα πρέπει 
να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, όχι τόσο 
για να εξασφαλίσουμε ότι η Δικαιοσύνη 
λειτουργεί άμεμπτα, αλλά και για να φαί-
νεται ότι λειτουργεί άμεμπτα», δήλωσε 
στη «Σ» ο νομικός Μιχάλης Παπαπέτρου. 
Ανάλογη και η τοποθέτηση του δικηγόρου 
Ανδρέα Αγγελίδη, ο οποίος διαπιστώνει 
ότι «υπάρχουν κενά και δεν ρυθμίζονται 
εδώ και χρόνια». Παραπέμποντας τόσο 
σε σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου όσο και στις ελλείψεις που 
καταγράφει η R  στις αξιολογήσεις 
της, ο κ. Αγγελίδης σημειώνει ότι «και τα 
πειθαρχικά, αλλά και τα θέματα διορισμών 
και προαγωγών πρέπει να αποφασίζονται 
δυνάμει κάποιων κανονισμών, οι οποίοι να 
επιτρέπουν την αμφισβήτηση».

Τα ερωτήματα που διατυπώθηκαν τόσο 
από τον νομικό κόσμο όσο και από την κοι-
νή γνώμη, παραμένουν: Ποιος θα ελέγχει 
τους δικαστές; Θα υπάρχει επιτήρηση; Θα 
θεσπιστούν κανόνες που να ρυθμίζουν πει-
θαρχικές; Προς το παρόν, όπως προμήνυσε 
και η πρώτη ανακοίνωση που εξέδωσε το 
Ανώτατο, στα βασικά ζητήματα που ταλάνισαν 
την κοινή γνώμη, η κατάσταση παραμέ-
νει ως έχει: μόνος έλεγχος ο αυτοέλεγχος. 
Με τα λόγια του Αυστραλού δικαστή . . 

o as: «Ουδείς αμφιβάλλει ότι οι δικαστές 
οφείλουν να συμπεριφέρονται σύμφωνα 
με συγκεκριμένες σταθερές, τόσο εντός όσο 
και εκτός δικαστηρίου. Είναι όμως αυτό μια 
απαίτηση για εθελοντική συμμόρφωση σε 
προσωπικό επίπεδο ή αποτελεί προσδοκία 
για συγκεκριμένες σταθερές συμπεριφοράς, 
η οποία πρέπει να προσεγγιστεί ως καθο-
ρισμένος επαγγελματικός φορέας προς το 
ίδιο συμφέρον, αλλά και προς το συμφέρον 
της κοινωνίας;».

Ε Ε ΕΣ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΟΥΛΑ Α ΠΡΟΚΥ ΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Η ΜΕ ΑΡΡΥ ΜΙΣΗ ΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Στην έδρα με... κομματικές λίστες
Κ  Κ

 Η Ε
ΕΠ Κ Ε  Π  
Κ ΜΜ Κ  Μ
Κ Ε   Μ Κ  Κ Μ

Η ΜΕ ; Η Ε Η 
 ΕΠ ΠΕ  Η  ΗΜ  

Π Η   Κ Κ  Μ  
Κ   Κ  Κ . 

Π Η Η;  ΜΕ Π Ε
  Κ Κ  Μ   

Ε  ΗΜ  Κ Π Ε Μ

Το Ανώτατο παραμένει αν ε έλεγκτο

Α ηρ α ης ικα ικής κρ ης 
 ή α  η α  ις ρα ς 

κα α ς  Κ ηρ η  
ρ ς  α κ ρι  ικη ρικ  -

 Τ α  ρ ή υ    
ι   υ α ακ υ   

  α υαρ υ  Τ  α  ικα-
ήρι  κ ι α α η ική α ακ -

η ια αι ας ι ια ι η 
η η α  και υς η α ι ς 

αυ κ αρ ης και ρ α ας  
ια κ  και α αρα ι υη-
ής ης ι υρ ικής και ρ ι-

κής α αρ η ας  ικα  
κ η  ρι ή α ακ η 
υ ρ α ικ υ  η  α 

κα   ια ρ ια ης 
υ α ς υ

  α υαρ υ   η κ η η 
υ η ι ι η    ρ -

η  α α  ι  ρ ρ ς 
υ υ ι α αραι η

  α υαρ υ  κα ας 
ι υ α ρα υ ρ αι  ι-

κη ρικ  ρα  υ κ ρ  
 ς η κ ικ  ι ρ -

ρ  ης α κής Τρ ας και ι 
η ρή υ υ α ρα ρ αι 

η ική ηρ α   ρ ρ ς 
υ υ ρι  α  η  αρ η 

ης ια ικα ας   αυ -
αιρ αι α  η κη ης α κής 

και  ρ η   ης
  α υαρ υ   ρ ρ ς υ 

υ υ ι  υ ρ -
α η ης ι ρ ής υ και η-

ι  α   ι αι  
 ς και  η η η η
  α υαρ υ  ρα α ι αι 

κ η  ρ ρικ  αρ  
η  α υ υ    

η ια υ υ και  
υρ ς ικαι ης

  α υαρ υ  Τ  α  α -
α ι ρ α ης ικα ικής 
ρακ ικής και  αρ η α  ι 

 η  ικα ικής υ ρι ρ ς
  ρ υαρ υ  Τ  α  
υ α ή ηκ   κ ρ υς ης 

 
  ρ υαρ υ   α ι  κ-
κα ης υ ι ης υ ης 

ι  υ    ικ ς 
α ακ ι ι α ρ η η ης 

ικα ικής ρακ ικής και ι αυ ή 
 α ι α α ρ ική ι

  ρ υαρ υ  η ι ι-
αι η ρ ιη η ικα ική 

ρακ ική α   α   ρ -
ια η α α ρ ικής ι ς

 α κ ι ικ ς η ις η 
 η  αρα ι  αρ -

ι α  υη  ια η ια ρ-
η ς ήρ υς και αρ ι υ 

Κ ικα   κ ρ ς Τ υ  
   ή  

υ κ κρι α α ής   αρκ  ια 
ιακήρυ η αρ   Κ ικας ρ ι 
α κα ι  ρ ια  α  και 

 αρα α α  υ ς ς η 
κρ υ η υ ρ  η ια -

ρι η ι υ ικ  ηρ ρι  
υ α ς ρα ηρι η ς  υ αια 
ρ  ρ  ρα και ι   

 α ρ  η  α ι η η 
ι υ ή  ρ υ ής  

α  ις κυ ριακ ς ρ ς ς υ 
  α  α  ς ικ  

ρ  η   αρ ι α ης 
υη ας υ  η  ρ ια 
υ ης ης ι ης υ 

κ ι   ικα ικ  η α  ι 
ικα ς ήκα  η ια ικα α α ι-

η ης η η  η ικής  Κα   
ι  ης ρ α ας    

 ικα  κ ή ηκα  α κα α -
υ  ις α ις υς  ρα α  η 

υ ρ η η η α ικ  αρ  και 
κα  α α ρικ   η  α αρ-
η α  η  α ρ η α και η  η 

α ρι η  η  ρ ή υ ρι ρ  
ικα η α και α α ικ η α  

 κ  ρι α ι ρα   
 ρ ή   ρα α ικ  

υ ηκ  υ α αι α ρ -
κ υ   Κ ικας  υη  

ι υρ  ς α  ρ α   
ρ ς υ ή η η  ικα   

α ι ή α α υ ρ  
α α ι υ  κα  η ι ρκ ια 
ης καρι ρας υς  ρ κ ι αι  αια  
ια α  αρ ι α

   

 Κ     Σ   
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Η    

δρογονανθράκ ν
γε στρατηγικές αναφορές

Ε   ια υς ια -
υ  ια ρ ική και α ι ι η 

η κι ιρ α  ρα ι-
ικ  ρα   υ α   

ρ  ης ικής ρ υρ ς  ι
Τ  Τ  ης υ ρα ας 

και ης α ής α  η  ρ α  
υ α ι  η  ρα η α 

ακ ς και αρ ι ς   
ικ ς κ ής  αι α ρ η α 

υ α  κα  κ ρι   ρ -
 και ή ι  κ  ής κ  

κυ ρ η ικής ι ικής η  υ ι-
κή ρ κι η υ υ

 και ς υ  
ρ η α α ι α  α  η  

α η  Τ  κρ ς    
η  ι η α και η   ι  

κα ρ ς ις υ α η ς  α 
ρα ι  α ι  α ρ α -
ι και α κ αι ι    

ι  υ ρ ικ  α  α α-
 ις ς ης ρ ας 

και α υ ηρ  η  η υ α 
α ι υ α ι α  κα α-

κ η ή  αι η α ικ  ικ ικ  α 

υ η  κ ια α
 Τ  Τ   ια ρ η ρ  
 η  Κα α ρ ή υ  η 

Κυ ρ η η ρ η  α α ικα α-
ή ι  α αρ αι  ι  υ 
 α κ  υ  υ κια ι ι  

αυ α α  υ α ρ  
υ α κ ρς κ κ  ης   

και ρ ια  ι υ κ α ικ  -
α α και ρα ι ι ικα ρακι -

α Κα κα  και Τ αραρ κα  α ικ  
α ιαρ α ικ  α  κ κ  ή ς 

ακ ι  η  ρ α κ ι α-
ρ α  α α  ις ς  α 

υ   ιρι    υ -
κ  α α ρ υ  ρ ς ις αή -
ρ ς α κή ις  αρ ικ  και 

Κ  η υ ια
 Τ  Τ   ια ρ η ρ  

η  ρ η ηκ  α ρ α 
α ικ  ρ α α ης  α 

ρακι α α  α η ικ  ρ-
υ ρι ρα  α ικ  

α ια ρ ρικ  ρ ι κ  α α ικ  
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ι  ή ς ι  αρ υ ια α  
ις ς  αι ή ις α ης η  

ρ α  η  κ α υ η και ις 
α κή ις

 Τ  Τ    ας υρ -
 και κ  α ρ υς ης 

 α υ κια ης ρα ής Κα -
αυ ης υ υρ ς Κ   ι  

Κα ια  η  ηα υ κ α  κα -
ς ς  ρ ς και υ α κ ς 

ρ ι α   υρ  υ ας 
 ρα ς αι ή ις  α ρ α ι 

η  α ή υς  η  κ α υ η και 
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α ρ  η  α α υ ηρ  
ς η ρ ρη η ης ρ κ -

ρη ης ρα ής υ ας  
α α ι  α
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 Τ  Κ Τ  ης υ ακής  
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ας ική ρ ρ α   ι-
κ  αυ ικ  και υς α ι ι ς  

ις υ υα ς κή ις Κ -
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α ρ ικ  Τ  α  κ κ

 Τ  κ α α ρ ια 
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ακ ς αρ ικ  η υ ια και ι 

ρ ι  α κ  και υ ηρ α 
υ ρι ής υ ης  υ ακ  
ης  α   υς κ ηρ ς η  
ρ η ρα ή α α ι  α

  κα ς α α α η ή ι 
και α α α α  η κ ή -

 κ ης ης ής
α  ι υ ρ υ   υ 
ρ υαρ υ   υ ρι ικ ς 

ι η ς  υ   ι
  υ α ς ια υ υ ι-

κ  ρ υ
  ης α ρ ς  α ια ρ ρι-
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  ης ι ης ρι ρ  
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κι η
 Τ υ Κυ ριακ  Κ ρ υ ρα η-
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  ι η ς ι  

  ης ή ης ρι ρ  
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  α ρ  ικ ικ  
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ρ υ
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  η ης η ας
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υ ακ

  ρα α α α η η  α α α  
 υ ικ  ρ η
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Η ανεπισήμως πλην εμφανής διαπίστωση από τον 
προς τούτο στην Κύπρο προστρέχοντα διεθνή πα-
ράγοντα περί υπάρξεως πλουσίων κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων, στο αποκαλούμενο κατά ταύτα οικόπεδο 
10 της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτυπώνει μια στρατη-
γικής υφής αναγνώριση πολιτικής εξέλιξης συνάδουσας 
προς τα συμφέροντα της Κύπρου. Αυτό σημαίνει πως η 
Κύπρος κερδίζει τα μάλα σε διεθνοπολιτικό όφελος και σε 
γεωστρατηγική υπεραξία, που έρχεται να προστεθεί στην 
ήδη υφιστάμενη από αυτήν τούτην τη  γεωπολιτική της θέση.

Στην κυπριακή περίπτωση η διεκδίκηση του οφέλους 
παραπέμπει στη διεκδίκηση της αποκατάστασης της διεθνούς 

νομιμότητας στη μεγα-
λόνησο. Αυτό σημαίνει 
απόσυρση των στρατευ-
μάτων κατοχής και των 
εποίκων και επαναφορά 
της Κυπριακής Δημο-
κρατίας σε συνθήκες 
νομιμότητας, δηλαδή 
στο status quo a t  
του 19 4. Οι υδρογο-
νάνθρακες, η αναγκαία 
αγωνιστική θωράκιση 
και η εν γένει στρατιωτι-
κή της απελευθέρωσης 
προετοιμασία, οφείλουν 
να παραπέμπουν στην 
εν είδει o t o s  
qua o  αναγκαιότη-
τα απελευθέρωσης των 
κατεχομένων, άνευ της 
οποίας δεν μπορεί να 
υπάρξει λύση του κυ-
πριακού προβλήματος, 

που να συνιστά ή να παραπέμπει σε όρους βιωσιμότητας, 
δηλαδή επιβίωσης του Ελληνισμού. Περί αυτού πρόκειται.

Η διαρκής στρατιωτική ενίσχυση της Τουρκίας, η αναγ-
γελθείσα άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα» και η απόφαση της 
Άγκυρας να συνεχίσει τις θαλάσσιες έρευνες μαρτυρεί μια 
πραγματικότητα, η οποία ως επερχόμενη διεκδικητικά 
επιθετική απέναντι στα ελληνικά συμφέροντα και δίκαια 
οφείλει να μας βρει αποτρεπτικά ισχυρούς και στρατιωτι-
κοδιπλωματικά προετοιμασμένους για την αντιμετώπισή 
της, τόσο στο πεδίο της νοτιοανατολικής Μεσογείου, όσο 
και διεθνώς. Η Άγκυρα θα επιχειρήσει, είτε στον χώρο, 
που παρανόμως κατέχει στη βόρεια περιοχή της Κύ-
πρου, είτε ακόμα και σε περιοχές, που βρίσκονται στη 
διαχείριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου επίσης 
παράνομα και πειρατικά να προβεί σε αναζήτηση και 
εξόρυξη υδρογονανθράκων. 

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, εάν η Κύπρος δεν είναι σε θέση να 
εμποδίσει την τουρκική πλευρά, λειτουργώντας αποτρεπτικά 
ως προς την τουρκική προκλητικότητα και τις παράνομες 
ενέργειές της, ουδείς άλλος θα την εμποδίσει. Κύπρος και 
Ελλάδα, προκειμένου να αξιοποιήσουν την υπεραξία του 
φυσικού αερίου, οφείλουν να ενισχύσουν τις συμμαχίες τους, 
που είναι και συμπράξεις συμφερόντων, όπου οι έχοντες 
συμφέροντα τα υπερασπίζονται πάση δυνάμει, όπως συμ-

βαίνει στο παρόν με την αμερικανή εταιρεία o o . 
Η Τουρκία, όσο και να αντιδράσει, δεν μπορεί να συ-

γκρουστεί με τους γίγαντες των πολυεθνικών εταιρειών, οι 
οποίοι υποστηρίζονται από υπερδυνάμεις ή μεγάλες δυνάμεις, 
στρατιωτικά και πολιτικοδιπλωματικά, είτε αναφερόμαστε στις 
ΗΠΑ είτε στην Γαλλία. Η επιλογή των εταίρων έχει ιδιαίτερη 
σημασία λόγω της ικανότητας ή μη των εταιρειών να τύχουν 
ενεργού υποστήριξης από μεγάλα κράτη. Η σημαντικότε-
ρη κίνηση παραπέμπει σε ενέργειες, αποσκοπούσες στην 
ενδυνάμωση της ασφάλειας, πράγμα που ενισχύει και τη 
θέση της Κύπρου σε γεωστρατηγικό επίπεδο.

Οι στρατηγικές λέ εις της Τουρκίας
Φυσικά και ο διεθνής παράγων επιθυμεί διακαώς 

λύση του κυπριακού προβλήματος πριν προχωρήσει 
στην επένδυση και την εγκατάστασή του στις θάλασσες 
και τα λιμάνια της Κύπρου, κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό 
λόγω της άκαμπτης εν προκειμένω τουρκικής στάσης, 
που επιμένει σταθερά να διατηρήσει βάση στο βόρειο 
τμήμα και εγγυητικά δικαιώματα. Ακόμη και εάν ο διε-
θνής παράγων πιέσει την ελληνική πλευρά, Αθήνα και 
Λευκωσία δεν πρόκειται να αποδεχθούν λύση, που να 
προβλέπει τουρκική βάση, έστω και στο βόρειο τμήμα. 

Η λύση του Κυπριακού, η οποία θα είναι συμπεφωνη-
μένη με τους Τουρκοκύπριους, που εξαρτώνται από την 
Άγκυρα, δεν μπορεί να επέλθει χωρίς την συναίνεσή της. 
Επομένως, τα συμφέροντα που διακυβεύονται ως προς 
τη λύση συνδέονται αρρήκτως με τις στρατηγικές βλέψεις 
της Άγκυρας. Η ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων 
μάς διδάσκει πως οφείλουμε να έχουμε στρατηγικό σχέ-
διο, που να υπερασπίζεται τα συμφέροντά μας, έχοντας 
κατά νουν το τι επιθυμεί η αντίπαλη πλευρά και όντας 
εν πλήρη επιγνώσει για το τι θέλουμε εμείς. 

Στο ενδεχόμενο μη εξεύρεσης λύσης, όπερ και πιθανό-
τερο, οι εξορύξεις θα προχωρήσουν ούτως ή άλλως, καθώς 
τούτο συνάδει με τα συμφέροντα των εταιρειών και των χω-
ρών που τις συνοδεύουν. Η δική μας εκτίμηση είναι πως ο 
αγωγός ast  Ισραήλ - Κύπρου - Ελλάδας - Ιταλίας θα 
προχωρήσει, ως είχε σχεδιαστεί, ανεξαρτήτως τουρκικής 
αντίθεσης. Η Τουρκία, αισθανόμενη ότι τίθεται εκτός του 
παιγνίου συμφερόντων που βρίσκεται σε εξέλιξη στην πε-
ριοχή, προβαίνει σε επιθετικές κινήσεις, για να καταδείξει 
αφενός την παρουσία της ως ενδιαφερόμενης και αφετέρου 
για να περιπλέξει τη διαδικασία εμπλοκής του διεθνούς 
παράγοντα στην περιοχή, δημιουργώντας την αίσθηση 
ενός επερχόμενου κόστους για τους τρίτους, μέσα από την 
εμπέδωση συνθηκών στρατιωτικοπολιτικής αναταραχής. 

Η επιθυμία της Τουρκίας να διέλθει το φυσικό αέριο από 
τα τουρκικά εδάφη είναι σαφής, γιατί ακριβώς κερδίζει σε 
επίπεδο διεθνούς αναγνώρισης, πλην όμως αυτό δεν είναι 
εφικτό με βάση τα σημερινά δεδομένα, αφού η απόφαση της 
ελληνικής και κυπριακής πλευράς είναι να διέλθει μέσω 
ελλαδικού χώρου. Για διαφορετικούς λόγους η Άγκυρα έχει 
κακές σχέσεις με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, ενώ με την 
Κύπρο έχει σχέσεις, όχι μόνο μη αναγνώρισης της ύπαρξής 
της, αλλά και κατοχής μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

* Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Διευθυντής Κέντρου Ανατο-
λικών Σπουδών για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία, Πάντειο 
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ιατί η Κύπρος ρειά εται το σραήλ
και το σραήλ έ ει ανάγκη την Κύπρο 

Ο Θουκυδίδης διασάλπισε πριν από 2500 χρόνια 
ότι ο ισχυρότερος δεσμός μεταξύ πόλεων (σή-
μερα κρατών) είναι το συμφέρον. Και ο λόρδος 

Πάλμερστον είπε πως δεν υπάρχουν αιώνιοι εχθροί. Τα 
συμφέροντα των κρατών είναι αιώνια. Ας θυμηθούμε: 
Μέχρι τη δεκαετία του 90, η Κυπριακή Δημοκρατία 
επέμενε να έχει σχέσεις μόνο με αραβικά κράτη, επει-
δή, κατά την αντίληψη της Λευκωσίας, μας υποστήριζαν 
στα διάφορα περί Κυπριακού ψηφίσματα. Όταν ο μ. Γλ. 
Κληρίδης ανήλθε στην εξουσία, το 1993, και μετά από 
πολυετείς υποδείξεις και αναλύσεις αυτής της εφημερίδας 
και των αρθρογράφων-αναλυτών της, αποφάσισε ορθά να 

προσεγγίσει το Ισραήλ.
Η ενέργεια του Γλ. 

Κληρίδη κινήθηκε 
στους εξής άξονες. 
Πρώτον, το περιφε-
ρειακό και διεθνές 
περιβάλλον, μετά την 
κατάρρευση του κομ-
μουνισμού, είχε διαφο-
ροποιηθεί δραματικά. 
Δεύτερον, το Ισραήλ 
είχε εδραιωθεί ως η 
μόνη πανίσχυρη χώρα 
της Μέσης Ανατολής, 
με τη βοήθεια, φυσικά, 
των  ΗΠΑ, οι οποίες 
τη θεωρούσαν ως τον 
πιο αξιόπιστο σύμμαχο 
στην περιοχή. Τρίτον, 
τα ζωτικά στρατηγικά, 
πολιτικά, διπλωματικά 
και άλλα συμφέροντα 

της Κύπρου επέβαλλαν την προσέγγιση με τη φίλη 
χώρα. Τέταρτον, ήδη τότε αραβικές χώρες και δη η 
Αίγυπτος, είτε υπογείως είτε φανερά, είχαν σχέσεις 
με το Ισραήλ. Πέμπτον, το εβραϊκό λόμπι στις ΗΠΑ 
ήταν και είναι αποτελεσματικό στην προώθηση των 
συμφερόντων του Ισραήλ - άρα και φίλων του, δηλ. 
και της Κύπρου.

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και το φοβερό Ολο-
καύτωμα εκατομμυρίων Εβραίων, η Κύπρος ήταν ο 
τελευταίος σταθμός πριν από τη Γη της Επαγγελίας. 
Δεκάδες χιλιάδες Εβραίοι πέρασαν από τα βρετανικά 
στρατόπεδα της Κύπρου. Χιλιάδες Εβραιόπουλα γεννή-
θηκαν εδώ και πολλοί Έλληνες Κύπριοι -με πρωταγω-
νιστή τον μ. Πρόδρομο Παπαβασιλείου- διευκόλυναν 
χιλιάδες Εβραίους στο ταξίδι προς την πατρώα γη. 
Σήμερα, οι σχέσεις των δύο κρατών βρίσκονται στο 
ζενίθ πολλαπλής, αγαστής και αμοιβαία επωφελούς 
συνεργασίας. 

Ο έρες και η έντα η
της ύπρου στην 

Την περασμένη Τρίτη ο Πρόεδρος του Ισραήλ, ίβλιν, 
επισκέφθηκε την Κύπρο, σε ανταπόδοση της επίσκεψης 
του Προέδρου Αναστασιάδη το 2015. Κύπρος και Ισραήλ 
έχουν ανάγκη και χρειάζονται η μία χώρα την άλλη, διότι 

έχουν κοινότητα συμφερόντων, αρχών και αξιών. Να 
θυμίσουμε ότι ο τέως Πρόεδρος του Ισραήλ, Σιμόν Πέρες, 
καθ’ ομολογίαν του Ανδρέα Μαυρογιάννη ( o  s 
a  t  oots o  ot-Is a  s , 2.6.2018, 
«  usa  ost»), ήταν ο ανεκτίμητος φίλος, ο οποίος 
συνέβαλε τα μέγιστα, ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να 
ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τον Δεκέμβριο του 1994, αφηγείται ο Μαυρογιάννης, 
ο Πρόεδρος Κληρίδης συμμετείχε στη Βουδαπέστη, στη 
σύνοδο της Οργάνωσης για την Ασφάλεια και τη Συνερ-
γασία στην Ευρώπη. Ο Πέρες είπε στον Κληρίδη: «Θα 
σας βοηθήσω, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Δεν 
θα βοηθήσω μόνον εσάς. Το κάνω και για τη χώρα μου, 
επειδή, με την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, θα φέρουμε 
το Ισραήλ πιο κοντά στην Ευρώπη και την Ευρώπη πιο 
κοντά στο Ισραήλ». 

Τον Ιανουάριο του 1995 η Κύπρος επιχειρούσε να 
πείσει ευρωπαϊκές χώρες να αποδεχθούν την ένταξή 
της στην ΕΕ. Όπως διηγείται ο Μαυρογιάννης, όλοι τους 
έλεγαν ότι τους προδιέθεσε ο Πέρες. Τον ίδιο μήνα, ο 
υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χόλμπρουκ, ήρθε 
στην Κύπρο και ανακοίνωσε στον τότε Υπουργό Εξω-
τερικών, Αλ. Μιχαηλίδη, ότι οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν 
την προσπάθεια ένταξης της Κύπρου, «επειδή ο Σιμόν 
Πέρες μάς το ζήτησε». 

Η Κύπρος, ιδιαίτερα σήμερα, έχει όλους τους πο-
λιτικούς, οικονομικούς, στρατιωτικούς, στρατηγικούς 
και ενεργειακούς λόγους να ενισχύσει στον υπέρτατο 
βαθμό τις σχέσεις της με το Ισραήλ. Και να αξιοποιήσει 
το εβραϊκό λόμπι, που μπορεί να της ανοίξει πόρτες 
στις ΗΠΑ.

Από την άλλη, το Ισραήλ έχει ανάγκη την Κύπρο -και την 
Ελλάδα-, επειδή είναι οι μόνες πραγματικές δημοκρατίες 
στην πιο ασταθή περιοχή του κόσμου. Η έγκυρη ισραη-
λινή εφημερίδα « aa t », σε ανάλυσή της (14.6.2015) 
υπέβαλλε πως η Κύπρος βρίσκεται σε μοναδική θέση 
για να προσφέρει στο Ισραήλ «ένα πολύτιμο βραβείο: 
Στρατηγικό βάθος». Έκτοτε, οι σχέσεις Κύπρου-Ισραήλ 
επεκτάθηκαν και αναπτύχθηκαν σε πολλούς τομείς, ακό-
μα και σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις - εκατοντάδες 
Ισραηλινοί καταδρομείς συνασκήθηκαν με Έλληνες 
Κυπρίους καταδρομείς. 

Οι τριμερείς επαφές Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ έχουν 
τσιμεντώσει μια ισχυρή ένωση συμφερόντων και δια-
κρατικών σχέσεων, που εδραιώνουν τη σταθερότητα και 
την ασφάλεια στην ταραγμένη περιοχή μας. Μεγάλες 
χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Γερμανία, η Κίνα και η 
ΕΕ αναγνωρίζουν τη σημασία και τις θετικές διαστάσεις 
αυτών των τριμερών (και τετραμερών) σχέσεων, με την 
Αίγυπτο. 

Ο τέως πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο, Μίκαελ 
Χαρίρι, είπε («Φιλελεύθερος», 15.6.2015): «Η Κύπρος 
είναι η μόνη χώρα-μέλος που βρίσκεται στη διπλανή 
πόρτα της Μέσης Ανατολής. Μπορεί να μοιραστεί 
με τους άλλους εταίρους της στην ΕΕ το πώς η ίδια 
αντιλαμβάνεται την περιοχή και τι μπορεί να γίνει 
και ποιο ρόλο, εάν χρειαστεί, μπορεί να παίξει η ίδια 
η Ένωση». Με τη βοήθεια, τη στήριξη και τη δύναμη 
του Ισραήλ.

ΣΑ ΑΣ ΙΑΚΩ ΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ Η
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ξ Απορρήτων
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Μ Ο Ε

Τζέιν Χολ Λουτ. Που την έχει μετατρέ-
ψει σε... Σέρλοκ Χολμς Λουτ ο Νίκαρος, 
βάζοντάς την να ψάχνει, με την επιμονή 
και την επινοητικότητα του κλασικού 
Βρετανού ντετέκτιβ, για να ανακαλύψει τα 
περιβόητα πρακτικά της 4ης Ιουλίου, τα 
οποία «υπάρχουν και παραϋπάρχουν», 
όπως είπε ο Πρόεδρος, αλλά έχουν 
εξαφανιστεί μυστηριωδώς. , αν πιστέ-
ψουμε τον Άντρο Κυπριανού, δεν έχουν 
εξαφανιστεί, διότι απλώς δεν υπάρχουν. 
Κάποιοι υποψιάζονται τον αστρολόγο 
Έιντε για ταχυδακτυλουργική εξαφάνιση 
εκείνων ακριβώς των πρακτικών, τα 
οποία θεωρούνται από την Κυβέρνηση 
ως θετικά για τη δική μας πλευρά. Τώρα, 
αυτή ειδικά η ημερομηνία των πρακτι-
κών, με βάζει σε σκέψεις. Ως γνωστόν, 
η 4η Ιουλίου είναι η Εθνική Ημέρα των 
Ηνωμένων Πολιτειών. ε, μπας και τα 

εξαφάνισε κάποιος που δεν θέλει να 
έχουμε την εύνοια των Αμερικανών στις 
προσπάθειες για λύση του Κυπριακού; 
Ό,τι θέλουμε σκεφτόμαστε πια. Η ουσία, 
όμως, είναι αλλού. άχνουμε να βρούμε 
τα πρακτικά ενός πρωινού των συνομι-
λιών, τα οποία είναι εξαφανισμένα, αλλά 
ξεχνάμε να ψάξουμε για κάποια άλλα 
κείμενα, τα οποία και γραπτά είναι και η 
παρουσία τους είναι γνωστή, αλλά είναι 
και εκείνα... εξαφανισμένα. Μιλάμε για 
τα πολυάριθμα ψηφίσματα των Ηνω-
μένων Εθνών, τον Καταστατικό Χάρτη 
του ΟΗΕ και τη Διεθνή Σύμβαση για το 
Δίκαιο της Θάλασσας, που κατάφωρα 
και προκλητικά παραβιάζει η Τουρκία. 
Καιρός είναι να τα θυμηθούμε κι αυτά 
και να βάλουμε την κυρία Λουτ να τα 
ψάξει και να τα αξιοποιήσει.

Μ Ο Ε

Αντιφατικές είναι οι πληροφορίες σχε-
τικά με τα ευρήματα της o o  
στο οικόπεδο 10 της κυπριακής ΑΟΖ. 
Οπότε καλύτερα να κρατάμε μικρό 
καλάθι, ή, για την περίπτωση, μικρό... 
τάγκι. Μια πληροφορία, την οποία με-
τέδωσε το ιταλικό πρακτορείο a 

o a, αποδίδοντάς την σε ανώνυμη 
κυπριακή πηγή υψηλού επιπέδου, 
αναφέρει ότι η o  αναμένεται να 
ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα 
την ανακάλυψη ενός τεράστιου κοιτά-
σματος στο οικόπεδο 10, ανάλογου του 
αιγυπτιακού Ζορ. Άλλες πηγές, ωστόσο, 
είναι πιο συγκρατημένες και αναφέ-
ρουν ότι το κοίτασμα δεν είναι και τόσο 
μεγάλο, αλλά είναι εμπορεύσιμο. Όλες 
οι πληροφορίες, όμως, συγκλίνουν στο 
ότι έχει βρεθεί φυσικό αέριο στον στόχο 
«Γλαύκος». Υπάρχουν επίσης κάποιες 

ενδείξεις προς την ίδια κατεύθυνση. 
Για παράδειγμα, το σιασιάρισμαν  της 
Κυβέρνησης να φέρει το Ταμείο Υδρο-
γονανθράκων στη Βουλή για ψήφιση. 
Αλλά και το γεγονός ότι μέχρι και τον 
Άντρο Κυπριανού πήρε ο αμερικανικός 
κολοσσός στο γεωτρύπανο. Ωστόσο θα 
πρέπει να κάνουμε υπομονή για λίγο 
ακόμη, να γίνουν επίσημες ανακοινώ-
σεις. Με την ελπίδα να ακούσουμε καλά 
νέα. Πάντως τα... κακά νέα είναι δεδο-
μένα. Και εντοπίζονται στη γεώτρηση 
που αναμένεται να αρχίσει τις επόμενες 
μέρες στ’ ανοιχτά της Κύπρου το τουρ-
κικό γεωτρύπανο «Πορθητής». , για 
να το θέσουμε διαφορετικά, οι Τούρκοι 
αυτήν τη φορά δεν περιορίζονται σε 
σεξουαλική παρενόχληση της ΑΟΖ μας. 
Προχωρούν και στον βιασμό...

Μ Ο Ε

ΗΚΑΜΕ Ο   Ο Ι ΟΜΑΣ Ε

Α Ι ΚΑ Α ΟΥ ΑΝΑ Η ΗΚΕ

Α  ... 

Κ   

Δυστυχώς, τελικά η Άννα Βίσση δεν θα 
βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ για τις 
Ευρωεκλογές κι έτσι χάσαμε την ευκαιρία 
να στείλουμε στο Ευρωκοινοβούλιο τη δεύ-
τερη διάσημη τραγουδίστρια από τον χώρο 
του Ελληνισμού, μετά τη Νάνα Μούσχου-
ρη, που εξελέγη ευρωβουλευτής το 1994. 
Οπότε θα περιοριστούμε στους λιγότερο (ή 
καθόλου) διάσημους που θα περιλαμβάνο-
νται στα ευρωψηφοδέλτια των κομμάτων. 
Προκύπτουν, όμως, και κάποιες απορίες 
σχετικά με τα κριτήρια της επιλογής των 
υποψηφίων. Βλέποντας κάποια ονόμα-
τα που έχουν ανακοινωθεί από διάφορα 
κόμματα, διερωτάσαι αν τα άτομα αυτά είναι 
τα καταλληλότερα για να αποτελέσουν μιαν 
ισχυρή φωνή της Κύπρου στο Ευρωκοινο-
βούλιο. Διερωτάσαι αν έχουν τα προσόντα 

για ένα τέτοιο αξίωμα, ή αν απλώς τους έβα-
λαν εκεί για «γιεμωσιά». Έξι είναι όλες κι 
όλες οι θέσεις στο ψηφοδέλτιο των κομμά-
των. Και θα περίμενε κανένας να επέλεγαν 
μόνο προσωπικότητες με κύρος, με γνώση 
του αντικειμένου, που να μπορούν να τυγ-
χάνουν σεβασμού στον χώρο του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου κ.λπ. Αντίθετα, βλέπουμε 
να επικρατεί στα ψηφοδέλτια η λογική της 
ψηφοσυλλεκτικότητας του κάθε υποψηφίου, 
προς όφελος του γενικού ποσοστού του 
κόμματος, ώστε να αποφευχθεί η αρνητική 
εικόνα από τυχόν απώλειες στην ττενέκκα. 
Αυτή είναι η βασική τους έγνοια. Δεν έχει 
σημασία αν κάποιος υποψήφιος φέρνει 
στην πολιτική νέον αέρα, νέες ιδέες και νέο 
πνεύμα. Αρκεί να φέρνει... ψήφους! 

ΚΥ Ο ΕΝΗΣ

     

Με το εύστοχο λογοπαίγνιο «ντροΠΙΣ» ξαναχτύ-
πησε ο τέως Υπουργός Υγείας, Γιώργος Πα-
μπορίδης, για να ψέξει τη στάση της ηγεσίας του 
ΠΙΣ. Υπάρχουν, ασφαλώς, και πολυάριθμα άλλα 
λογοπαίγνια που θα μπορούσαν να εκφράσουν 
την αποδοκιμασία των πολιτών στον εξοντωτικό 
πόλεμο που έχουν εξαπολύσει οι ιδιώτες γιατροί 
στο Γενικό Σχέδιο Υγείας. Όπως «ΠΙΣώπλατες 
μαχαιριές», «Δεν υπάρχει ελΠΙΣ», «ΠΙΣ o , 
λένε οι γιατροί στους ασθενείς» και τα λοιπά. 
Η αλήθεια είναι ότι η πλήρως αρνητική στάση 
της ηγεσίας των ιδιωτών γιατρών και η με κάθε 
τρόπο υπονόμευση του ΓεΣΥ έχουν προκαλέσει 
πολύ αρνητικά συναισθήματα στον κόσμο. Ακό-
μα και μια ύστατη μεσολαβητική προσπάθεια 
από κάποιους ιδιώτες γιατρούς, ώστε να υπάρξει 
ένα «μνημόνιο συναντίληψης», ως ένα παράθυρο 
ελπίδας για τελική συμμετοχή και των γιατρών 
του ιδιωτικού τομέα στο Σχέδιο, έτυχε περιφρο-
νητικής και εξευτελιστικής συμπεριφοράς από 
μερίδα της ηγεσίας των γιατρών. «Μνημόσυνο 
του ΓεΣΥ» το αποκάλεσε ο αντιπρόεδρος του 
ΠΙΣ, Μάριος Καραϊσκάκης, ο οποίος ενεδύθη 
τη φουστανέλα και, ανεμίζοντας το γιαταγάνι του 
(ή το νυστέρι, ας προτιμάτε), εξαπέλυσε ανοίκεια 
επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, κατηγορώ-
ντας τον για πλαστογραφία σε σχέση με το «μνη-
μόνιο συναντίληψης». Κανένας δεν υποχρεώνει 
κανέναν γιατρό να ενταχθεί στο ΓεΣΥ. Αλλά και 
κανένας γιατρός δεν έχει το δικαίωμα να πολεμά 
με τόσο μένος μια μεγάλη κοινωνική κατάκτηση, 
χωρίς ίχνος «ντροΠΙΣ»!

ΚΥ Ο ΕΝΗΣ

  
ΙΣ

«Είμαστε με ένα κινητό στο χέρι όπως το λυσ-
σασμένο σκυλί, το λυσσασμένο λιοντάρι και 
θέλουμε να κατασπαράξουμε τα πάντα. Έχουμε 
εθιστεί στο να γίνουμε αιμοβόροι, να πιούμε 
αίμα, να χτυπήσουμε». Διαπίστωση του Αβέρωφ 
Νεοφύτου, ο οποίος, μιλώντας στο «Πρωτοσέλι-
δο» του «Σίγμα», εξέφραζε την ενόχλησή του για 
διάφορα που γράφονται στο διαδίκτυο. Βέβαια, 
ο Φούλης αναφερόταν στο θέμα Άννας Βίσση, 
όμως γενικότερα βλέποντας το θέμα, η διαπί-
στωσή του είναι ακριβέστατη. Το διαδίκτυο έχει 
καταντήσει μια αρένα, μια ζούγκλα, όπου ο κάθε 
κομπλεξικός και ο κάθε βαρεμένος έχει τη δυνα-
τότητα να νιώσει δυνατός, βρίζοντας τους άλλους. 
Είναι το λεγόμενο φαινόμενο των o  at s. 
Οι οποίοι κατακλύζουν το διαδίκτυο με σχόλια 
γεμάτα μίσος και άγνοια. Σύμφωνα με τους 
ειδικούς, οι περισσότεροι at s αισθάνονται 
μοναξιά, θεωρούν ότι η κοινωνία τούς ξεπέρασε 
ή τους εξοστράκισε, νιώθουν έντονο θυμό και το 
αίσθημα της επιθετικότητας, της ζήλιας και του 
φθόνου. Καλυμμένοι πίσω από την ανωνυμία 
και τα ψεύτικα προφίλ, άτομα με ψυχοπαθητικά 
χαρακτηριστικά εκφράζουν έντονη επιθετικότη-
τα. Συνήθως δεν τολμούν να εκφράσουν ευθέως 
την άποψή τους, είναι θρασύδειλοι και ανα-
σφαλείς. Βρίζοντας εκ του ασφαλούς, νιώθουν 
ότι αποκτούν δύναμη και οντότητα. Κάθε at  
θέλει ξεκάθαρα να προβληθεί, να γίνει a , να 
συνταχθούν μαζί του κι άλλοι at s γράφοντας 
«καλά τα είπες, μεγάλε». Δυστυχώς, οι μονόλογοι 
μίσους στο διαδίκτυο είναι συντριπτικά περισσό-
τεροι από τους διαλόγους λογικής και πολιτισμέ-
νης συμπεριφοράς.  

Μ Ο Ε

  
  

Πέραν των 50 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως 
δαπανώνται για την παραπαιδεία, σύμφωνα με 
τα στοιχεία που έχουν οι οργανωμένοι γονείς. 
Υπολογίζεται ότι για κάθε παιδί μιας οικογένειας 
χρειάζονται 400 με 500 ευρώ τον μήνα για φρο-
ντιστήρια. Με βάση αυτά τα στοιχεία και ύστερα 
από γλωσσολογική μελέτη, κατέληξα στο ασφαλές 
συμπέρασμα ότι η λέξη παραπαιδεία είναι σύνθε-
τη από τις λέξεις... ππαράς και παιδεία, οπότε θα 
ήταν καλύτερα να προφέρεται ως... ππαραπαιδεία. 
Αγιάτρευτη πληγή παραμένει η ππαραπαιδεία, για 
την οποία ευθύνη έχει και η ανεπαρκής παιδεία, 
καθώς και λειτουργοί της παιδείας, οι οποίοι τα 
κονομάνε με τα ιδιαίτερα μαθήματα στα δικά τους... 
«κρυφά σχολειά». Ευθύνες, όμως, έχουν και οι 
γονείς, που επιδιώκουν την ππαραπαιδεία, έστω 
και αν την επικρίνουν. Μήνυμα προς τους γονείς: 
Οι διορισμένοι καθηγητές θα εξακολουθήσουν 
να παραδίδουν φροντιστήρια στα παιδιά σας, κά-
νοντας δεύτερη δουλειά, και θα υποχρεωθείτε κι 
εσείς να κάνετε δεύτερη δουλειά, για να μπορείτε 
να πληρώνετε τα ιδιαίτερα. Μια θεραπεία είναι να 
υπάρξει αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευ-
σης και εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος, αλλά και πάλι δεν θα καταπολεμηθεί 
πλήρως η ππαραπαιδεία. Βλέποντας πόσο τζίρο 
κάνουνε τα παράνομα φροντιστήρια, σκέφτομαι 
ότι θα πρέπει να ξεχάσουμε και εκείνο που ξέραμε 
από παλιά, ότι «στους γονείς μου χρωστώ το ζην 
και στους δασκάλους μου το ευ ζην». Μάλλον οι 
εκπαιδευτικοί χρωστούν στους γονείς μας το «ευ 
ζην»... το δικό τους!

ΚΥ Ο ΕΝΗΣ

Λέμε για τα προβλήματα στον χώρο της Δικαι-
οσύνης στην Κύπρο. Στην Ελλάδα να δείτε τι 
γίνεται. Μια καθαρίστρια, μητέρα 13 παιδιών, 
καταδικάστηκε σε κάθειρξη οκτώ χρόνων, επειδή 
πλαστογράφησε... το απολυτήριο Δημοτικού για 
να πιάσει δουλειά! Και τι πλαστογραφία έκανε; 
Μετέτρεψε τον χρόνο αποφοίτησης από 1981 σε 
1980. Για να μπορέσει να εργοδοτηθεί στο Νοσο-
κομείο Ιωαννίνων. Έλεος, δηλαδή. Το σκέφτεσαι 
και πάει να σου φύγει το καφάσι. Μα οκτώ χρόνια 
στη φυλακή επειδή άλλαξε μια ημερομηνία στο 
απολυτήριο του Δημοτικού; Πού πήγε η αρχή της 
αναλογικότητας στην επιβολή της ποινής; Δηλαδή, 
αν πλαστογραφούσε απολυτήριο Λυκείου, θα της 
έριχναν ισόβια; Τι σόι Δικαιοσύνη είναι αυτή; Δεν 
έχει μόνο κλειστά τα μάτια. Έχει κλειστά και τα αι-
σθήματα. Χωρίς να λάβει υπ’ όψιν της οποιαδήπο-
τε ελαφρυντικά. Χωρίς να σκεφτεί τα 13 παιδιά της 
καθαρίστριας και το συνεπακόλουθο οικογενειακό 
και κοινωνικό δράμα. Στους φτωχούς και τους 
κατατρεγμένους εξαντλείται όλη η αυστηρότητα 
του νόμου. Την ώρα που τα λαμόγια του συστήμα-
τος κλέβουν «νόμιμα» δεκάδες δισεκατομμύρια 
ευρώ. Σκέφτηκα και κάτι άλλο. Ενώ η φουκαριάρα 
η καθαρίστρια θα βρίσκεται πίσω από τα σίδερα, ο 
στυγερός δολοφόνος Κουφοντίνας, ο αρχιεκτελε-
στής της 1  Νοέμβρη, θα πάρει νέα έξοδο από τις 
φυλακές, για να κάνει τις βόλτες του στην Αθήνα, 
άνετος και ωραίος. Ελλάς, το μεγαλείο σου!

ΚΥ Ο ΕΝΗΣ

Όσο να ναι, μπορεί σε 15 μέρες να γίνει 
κανένα θαύμα και να αλλάξει γνώμη 
η υβέρνηση που θέλει να ψηφιστεί 
εδώ-και-τώρα-και-όπως-είναι το Ταμείο 
Υδρογονανθράκων. Μας έταξε «νορβη-
γικό μοντέλο», αλλά τελικά αυτό που μας 
παρουσίασε ήταν μάλλον… το νιγηρι-
ανό μοντέλο. Ευτυχώς, είχε έμπνευση 
ο Αβέρωφ και πήρε αναβολή το θέμα, 
μπας και γίνουν δευτεροτρίτες σκέψεις 
από όλους. 
Μιλούμε για το πιο σημαντικό νομο-
σχέδιο που επηρεάζει τις μελλοντικές 
γενιές - πέραν του 2023. Δεν είναι 
κανένα νομοσχέδιο παίξε-γέλασε, ούτε 
είναι καμιά τράπεζα όπως η Λαϊκή και ο 
Συνεργατισμός για να πετάξoυμε μερικά 
δισεκατομμύρια έτσι για το χάζι, μπας και 
σωθούν. Μακριά τα χέρια από το Ταμείο, 
αυτό αφορά τις μελλοντικές γενιές και 

την κοινωνική συνοχή. Όλα τα υπόλοιπα 
είναι μασκαριλίκια και μας βάζουν σε 
υποψίες ότι κάποιοι έχουν στο μυαλό 
τους μια «τρίτη και τελευταία θητεία». Εν 
καιρώ τω δεόντι…  

Α



ε λιγότερο από ένα μήνα 
(αρχές Μαρτίου), το πολι-
τικοοικονομικό σύστημα 
της Κύπρου αναμένεται 
να ταρακουνηθεί συθέ-
μελα, καθώς θα δοθεί 
στη δημοσιότητα ένα 

πόρισμα-κόλαφος από την τριμελή Ερευ-
νητική Επιτροπή για την κατάρρευση του 
Συνεργατισμού. Δεν αναμένεται πόρισμα 
«ήπιου» περιεχομένου. Αντίθετα, θα είναι 
άκρως αιχμηρό και καταγγελτικό. Θα απο-
δίδονται ευθύνες σε πρώην στελέχη της 
τράπεζας και πολιτικά πρόσωπα, τα οποία 
είχαν ενεργό εμπλοκή στη διαχείριση και 
λειτουργία του Συνεργατισμού. 

Το «βαρίδι» των ευθυνών θα αγγίζει 
τόσο την προ του 2013 εποχή, όσο και την 
περίοδο μετά το 2013. Μάλιστα, οι ευθύνες 
αυτές θα «φωτογραφίζουν» και ενδεχόμενη 
διάπραξη ποινικών αδικημάτων, θέματα που 
αναμένεται να απασχολήσουν τον Γενικό 
Εισαγγελέα, ο οποίος και θα παραλάβει 
πρώτος το πόρισμα για αξιολόγηση και 
περαιτέρω χειρισμό. 

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο μεγάλος 
αριθμός των ατόμων που «παρέλασαν» για 
καταθέσεις, τα θέματα που καλύφθηκαν και 

οι ερωτήσεις-φαρμάκι που υπέβαλαν τα 
τρία μέλη της Επιτροπής, Γεώργιος Αρέστη, 
Γεώργιος Χαραλάμπους και Γεώργιος Γε-
ωργίου, κατά την ακροαματική διαδικασία. 
Θα πρέπει, επίσης, να ληφθούν υπόψη τα 
«σκάνδαλα ολκής», που ακούστηκαν περί 
κακοδιαχείρισης, διασπάθισης χρήματος 
και για δάνεια, που δίνονταν με τη σέσουλα 
ακόμη και σε νεκρούς! Υπενθυμίζεται ότι 
η Επιτροπή, κατά την περίοδο 3 Αυγού-
στου 2018 μέχρι και 12 Δεκεμβρίου 2018, 
πραγματοποίησε 40 δημόσιες ακροάσεις 
και εξέτασε 5 μάρτυρες.

ώς ηκε  δις
Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Ένα 

βασικό ερώτημα, που θα απαντά το πό-
ρισμα, είναι πώς «εξαφανίστηκε» το 1,  
δις της ανακεφαλαιοποίησης που έγινε, 
από το κράτος, το 2013 και το 2015. Και η 
μπάλα αυτής της «αφαίμαξης» της τράπε-
ζας αναμένεται να «κτυπήσει» αρκετούς. 
Σήμερα, η τριμελής Επιτροπή βρίσκεται 
στο τελικό στάδιο της ετοιμασίας του πορί-
σματος, συγγράφοντας τα συμπεράσματα. 
Το πόρισμα θα είναι ομόφωνο. 

Η Επιτροπή βοηθείται από εμπειρο-
γνώμονα του Πανεπιστημίου Κύπρου 

στην ανάλυση των στοιχείων που έχουν 
συγκεντρωθεί. Το πόρισμα θα είναι μεγέ-
θους μερικών εκατοντάδων σελίδων και 
θα συνοδεύεται από δεκάδες χιλιάδες άλλα 
έγγραφα, τα οποία αποτελούν καταθέσεις 
και στοιχεία που προσκόμισαν εμπλεκό-
μενοι φορείς στο πλαίσιο διερεύνησης. 

Το πόρισμα θα αρχίζει από το 1981, 
οπότε και δημοσιεύτηκε το πόρισμα άλλης 
Ερευνητικής Επιτροπής για τον Συνεργα-
τισμό. Στη συνέχεια θα χωρίζεται σε κεφά-
λαια ανάλογα με την περίοδο. Ένα από τα 
κεφάλαια θα αφορά στην περίοδο εισόδου 
της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
το 2004 και ακολούθως θα καταπιαστεί 
με την περίοδο 2013 και μετά, που ήταν 
και η πιο σημαντική για την ανακεφαλαι-
οποίηση του Συνεργατισμού.

ρ ματα και ματα
Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής 

διαδικασίας, που πραγματοποιήθηκε στο 
Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», έδρα της 
τριμελούς Ερευνητικής Επιτροπής, κατέ-
θεσαν σωρεία πρώην και νυν στελεχών 
της πρώην τράπεζας και άλλοι φορείς που 
είχαν εμπλοκή στα θέματα του Οργανισμού.

Καταγγέλθηκαν, μεταξύ άλλων, περι-

πτώσεις που αφορούσαν κυρίως την προ 
του 2013 περίοδο σε σχέση με παράτυπες 
παραχωρήσεις δανείων εκατομμυρίων, 
χωρίς εξασφαλίσεις, από Συνεργατικά 
Πιστωτικά Ιδρύματα σε πολίτες, αλλά και 
στελέχη των ιδίων των ιδρυμάτων. Οι κα-
ταγγελίες επεκτάθηκαν στις υποθηκεύσεις 
κοιμητηρίων και εκκλησιών. Αφορούσαν, 
επίσης, υπερεκτιμήσεις ακινήτων, αλλά και 
περιπτώσεις που «βγάζουν μάτια», όπως 
την πολύκροτη υπόθεση του 2009 με την 
παραχώρηση δανείου σε 90χρονη μοναχή 
με 40ετή αποπληρωμή! Καταγγέλθηκε, 
επίσης, έντονη κομματική εμπλοκή στη 
λήψη αποφάσεων και στους διορισμούς 
σε Γραμματείες και Επιτροπείες των Συ-
νεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων. 

Ορισμένες καταθέσεις εστιάστηκαν 
και στις ασφυκτικές πιέσεις που ασκή-
θηκαν, μετά το 2013, από τους επόπτες, 
εντός και εκτός Κύπρου, για τη μείωση των 
Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, αλλά και 
για την αποκρατικοποίηση και πώληση 
της Τράπεζας. Ως εκ τούτου, η Ερευνη-
τική Επιτροπή ζήτησε και έλαβε γραπτές 
απαντήσεις και στοιχεία από τον Ενιαίο 
Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας ( ). 
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. Μάλιστα, οι 

ευθύνες αυτές θα 
φωτογραφίζουν  

και ενδεχόμενη διά-
πραξη ποινικών αδι-

κημάτων, θέματα που 
αναμένονται να απα-

σχολήσουν τον ενικό 
Εισαγγελέα, ο οποίος 

και θα παραλάβει 
πρώτος το πόρισμα 
για αξιολόγηση και 

περαιτέρω χειρισμό 
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πορεία του δημόσιου χρέ-
ους αποτελεί ιδιαίτερα 
σημαντικό δείκτη για 
την οικονομία, εφόσον 
καταδεικνύει τις «αντι-
στάσεις» που έχει σε 
περίπτωση αρνητικών 

εξελίξεων. Γίνεται κατανοητό ότι υψηλά 
ποσοστά δανεισμού μόχλευσης (όπως 
και για τις επιχειρήσεις), επηρεάζουν τις 
δυνατότητες της Πολιτείας να εφαρμόσει 
τη δημοσιονομική της πολιτική αλλά και 
να παίρνει δραστικές αποφάσεις σε πε-
ριόδους ύφεσης. 

Το δημόσιο χρέος της Κύπρου, παρά 
την πτωτική τάση που παρουσιάζει, αυξή-
θηκε ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2018, μετά 
τις εκδόσεις που έγιναν για διευκόλυνση 
της συγχώνευσης του «καλού» Συνεργα-

 πορεία του δημόσιου χρέους
και η έξοδος στις αγορές

ΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ*
anastasis.yiasemides@
kpmg.com.cy

τισμού με την Ελληνική Τράπεζα. Προς το 
τέλος της χρονιάς -και μετά την καταγραφή 
σημαντικών πλεονασμάτων στα κρατικά 
ταμεία- κυρίως λόγω αυξημένων εισπρά-
ξεων ΦΠΑ (ενδεχομένως και λόγω της 
σημαντικής αύξησης στις πωλήσεις ακινή-
των μέσα από τα κίνητρα που δόθηκαν), το 
Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην 
πρόωρη εξόφληση του εναπομείναντος 
χρέους προς την Κεντρική Τράπεζα ύψους 

483 εκ., αλλά και του δανείου προς την 
πρώην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα 
ύψους 324 εκ., το οποίο μεταφέρθηκε 
στην Ελληνική Τράπεζα. 

Τα περιουσιακ  στοι εία
του Συνεργατισμού 

Η αύξηση του δημόσιου χρέους συνο-
δεύεται με την απόκτηση από την Κυπριακή 
Δημοκρατία περιουσιακών στοιχείων του 
Συνεργατισμού, που μέσω σωστής διαχείρι-
σης θα οδηγήσει στη μείωση του δημόσιου 
χρέους. Γίνεται αντιληπτό ότι οποιαδήποτε 
κακή διαχείριση των περιουσιακών στοι-
χείων του Φορέα αναμένεται να οδηγήσει 
σε σοβαρό δημοσιονομικό εκτροχιασμό. 

Σημαντικό μέρος του χρέους της Κυβέρ-
νησης αφορά τον δανεισμό που λήφθηκε 
από τους διεθνείς πιστωτές κατά τη διάρ-
κεια σύναψης του μνημονίου, ενώ μεγάλο 
μέρος πλέον αφορά τη  συμφωνία με την 
Ελληνική Τράπεζα αλλά και το ρωσικό 
δάνειο που παραχωρήθηκε στην Κύπρο.

Στα  δις οι αν γκες
ανα ρηματοδότησης

Η δυνατότητα πρόσβασης σε εύκο-
λη και φθηνή χρηματοδότηση αποτελεί 
έναν από τους σημαντικούς παράγοντες 
ανάκαμψης μιας οικονομίας, ενώ δίνει τη 
δυνατότητα, όταν και εφόσον οι συνθήκες 
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Σε πλήρη επιβεβαίωση του αποκλειστι-
κού ρεπορτάζ της «Σημερινής» στις 20 
Ιανουαρίου για έξοδο της Κύπρου στις 

αγορές προέβη ο Υπουργός Οικονομικών, 
μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο 

oo  την περασμένη Τρίτη. Ερωτηθείς 

εάν η Κύπρος πρόκειται να προχωρήσει 
στην έκδοση ομολόγων, ο Υπουργός ανέφερε 
ότι η Κύπρος είναι σε διαπραγματεύσεις με 
επενδυτές από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 
«Πολύ πιθανόν να κάνουμε την κίνησή μας 
εντός των επόμενων ημερών. Δεν μπορώ να 

δώσω τις λεπτομέρειες της έκδοσης γιατί αυτό 
δεν αποφασίστηκε ακόμα, αλλά νιώθουμε 
ότι ο λαβών έχει πολύ ισχυρή όρεξη». Στη 
φωτογραφία δίπλα, το σχετικό δημοσίευμα 
της Σημερινής  με τίτλο Διπλή έξοδο στις 
αγορές το 2019  (20 1 2019, σελ. 1 ).

Ο Υ  Ο    Σ

το επιτρέπουν, να βελτιώνεται το πιστωτικό 
προφίλ της χώρας, με την αναχρηματοδότη-
ση υφιστάμενου δανεισμού με χαμηλότερα 
επιτόκια ή «απλώνοντας» τις λήξεις των 
ομολόγων, ώστε να είναι πιο διαχειρίσιμες. 

Αυτήν τη χρονιά η Κύπρος έχει ανάγκες 
χρηματοδότησης ή αναχρηματοδότησης δα-
νεισμού κοντά στα 2 δις, συμπεριλαμβα-
νομένων και των δύο δόσεων που πρέπει 
να πληρωθούν έναντι του δανείου που το 
κράτος έλαβε από τη ωσία. Τα διαθέσιμα 
ρευστά του κράτους ξεπερνούν το 1,3 δις, 
ενώ ο προϋπολογισμός όπως ψηφίστηκε 
από τη Βουλή είναι πλεονασματικός.

Το αγκ ι των 
Το πιστωτικό προφίλ ενός κράτους εξαρ-

τάται από τη δυνατότητά του να ικανοποιεί τις 
υποχρεώσεις του, την πορεία των δημόσιων 
οικονομικών και του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος. Η χώρα βρίσκεται πλέον στην 
επενδυτική βαθμίδα, μετά την αποξένωση 
σημαντικού μέρους των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων από το τραπεζικό σύστημα, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει 
λυθεί. Υπενθυμίζεται ότι μόλις πρόσφατα ο 
οίκος F t  τόνισε ότι ο τραπεζικός τομέας 
στην Κύπρο παραμένει αδύναμος. Λίγες 
μέρες μετά την έκθεση του οίκου F t , τα 
στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Κε-
ντρική Τράπεζα κατεδείκνυαν αύξηση 8  
εκ. στις Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις 
τον Οκτώβριο του 2018 σε σχέση με τον 
Σεπτέμβριο 2018, παρά το γεγονός ότι το 
συνολικό ποσοστό τους παρέμεινε αμετά-
βλητο σε σχέση με το σύνολο των δανείων.

ιασπορ  λ εων 
Η διαχείριση του δημόσιου χρέους είναι 

ιδιαίτερα σημαντική για τη διασφάλιση της 
οικονομικής σταθερότητας μιας χώρας. Είναι 
πολύ σημαντικό να υπάρχει συγκεκριμένος 
σχεδιασμός, ώστε οι πληρωμές τόκων και 

κεφαλαίων να συμβαδίζουν με τις εισροές 
εσόδων από την κυβέρνηση, αν και πολλές 
αυτό δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Είναι ση-
μαντικό επίσης να υπάρχει διασπορά των 
λήξεων των κρατικών ομολόγων μεταξύ 
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
λήξεων, ώστε να είναι ευκολότερη η εξυ-
πηρέτησή τους. Υπενθυμίζεται ότι για την 
περίοδο 2019-2020 έχουν συγκεντρωθεί 
πολλές λήξεις ομολόγων, κάτι που θα οδη-
γήσει τη χώρα σε έξοδο στις αγορές.

Όλα δείχνουν πως οι συγκυρίες για την 
Κυπριακή Δημοκρατία και μια ενδεχόμενη 
έξοδο στις αγορές είναι ευνοϊκές. Όπως ανα-
φέρθηκε πιο πάνω, η χώρα επέστρεψε στην 
επενδυτική βαθμίδα, η οικονομία παρουσίασε 
θετικό ρυθμό ανάπτυξης (το 2019 εκτιμάται ότι 
θα υπάρξει επιβράδυνση αυτού του ρυθμού), 
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει 
τις αγορές κυπριακών ομολόγων μέσα από 
το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, την 
ίδια στιγμή που προλαβαίνει οποιουσδήποτε 
τριγμούς στις αγορές και την ευρωπαϊκή 
οικονομία, από ένα ενδεχόμενο άτακτο t. 

νδιαφέρον επενδυτών
για κρατικ  ομόλογα

Επιπλέον, οι επενδυτές δείχνουν τη διά-
θεσή τους για αγορά κρατικών ομολόγων, 
και αυτό διεφάνη από τις εκδόσεις στις οποί-
ες προχώρησαν άλλα ευρωπαϊκά κράτη. 
Επιτυχημένη ήταν, πρόσφατα, η έξοδος 
της Ελλάδας στις αγορές, με την έκδοση 
5ετούς ομολόγου, όπως και της Ιταλίας, που 
προχώρησε με ιδιαίτερη επιτυχία στην έκ-
δοση κοινοπρακτικού 30ετούς ομολόγου. 
Το ενδιαφέρον για τις συγκεκριμένες εκδό-
σεις ήταν πολλαπλάσιο από το ποσό που 
αναζητούσαν οι δύο χώρες, αντίστοιχο με 
το τι συνέβη κατά την έξοδο της Ισπανίας 
στις αγορές τέλος Ιανουαρίου του 2019. 

Αν οι συνθήκες το ευνοήσουν και το απο-
τέλεσμα των επαφών του οικονομικού επιτε-

λείου της κυβέρνησης το καταδείξουν εφικτό, 
η έκδοση, πιθανότατα, θα είναι για 15ετές 
ομόλογο, ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη 
δυνατή διασπορά στις λήξεις ομολόγων. Στην 
περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό, 
το Υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει 
στην έκδοση 10ετούς ομολόγου. 

«Ασκ σεις ευαισ ησίας»
Πρέπει να σημειωθεί ότι οποιαδήποτε 

αρνητική εξέλιξη επηρεάζει τη δυνατότητα 
του δανειολήπτη να αποπληρώσει τις δόσεις, 
ενισχύει την πιθανότητα πιστωτικού γεγο-
νότος. Για ένα κράτος αρνητικές εξελίξεις 
αποτελούν η σημαντική συρρίκνωση του 
ΑΕΠ της χώρας και η μείωση των εσόδων 
από τις φορολογίες. Για τις επιχειρήσεις και τα 
φυσικά πρόσωπα αρνητική εξέλιξη αποτελεί 
η συρρίκνωση των εισοδημάτων, η οποία 
μπορεί να προέλθει από τη μείωση του κύ-
κλου εργασιών, από αυξημένες φορολογίες 
ή την απώλεια της θέσης εργασίας. Είναι 
γι’ αυτόν τον λόγο που πρέπει να γίνονται 
«ασκήσεις ευαισθησίας» σε ό,τι αφορά τα 
δημόσια οικονομικά, ώστε η χώρα να είναι 
έτοιμη για τυχόν αρνητικές εξελίξεις.

Οι κρατικές εγγυ σεις
Σημειώνεται ότι το πιστωτικό προφίλ του 

δανειολήπτη επηρεάζεται σημαντικά και από 
τις εγγυήσεις που έχει παραχωρήσει, πρακτική 
που εφαρμόστηκε εκτεταμένα τόσο από το 
κράτος όσο και τους ιδιώτες. Η κυβέρνηση 
έχει παραχωρήσει σε πολλές περιπτώσεις 
εγγυήσεις σε διάφορους οργανισμούς, ώστε 
να μπορέσουν να προχωρήσουν στη λήψη 
πιστωτικών διευκολύνσεων. Σε περίπτωση 
αδυναμίας του πρωτοφειλέτη να αποπληρώσει 
τις δόσεις του, ο δανειστής θα κινηθεί προς 
τον εγγυητή. Τελευταίο παράδειγμα είναι οι 
εγγυήσεις που παραχωρήθηκαν σε τραπεζικό 
ίδρυμα, σε σχέση με ενδεχόμενες ζημιές από 
δανειακά χαρτοφυλάκια. Πριν προχωρήσουν 
στην ολοκλήρωση της έκθεσής τους, οι οίκοι 
αξιολόγησης αναμένεται να εκτιμήσουν τις 
πιθανές απώλειες από τα συγκεκριμένα δάνεια.  

Αποπληρωμ  του ρέους
Η σωστή διαχείριση του δημόσιου χρέους 

αποτελεί προτεραιότητα τόσο για τη δημοσι-
ονομική όσο και για τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα της χώρας, εφόσον μεγάλο μέρος 
του δημόσιου χρέους βρίσκεται πλέον στα 
χέρια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
του τόπου. Η συνέχιση των θετικών ρυθμών 
ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας και η 
δημιουργία πλεονασμάτων  αναμένεται να 
ενισχύσουν την προσπάθεια αποπληρωμής 
του δημόσιου χρέους.

Η οικονομία της Κύπρου ως εξωγενής 
επηρεάζεται σημαντικά από την κατάστα-
ση στην ευρωπαϊκή και γενικότερα στην 
παγκόσμια οικονομία. Απαιτείται συνετή 
διαχείριση απ’ όλους, μακριά από αλόγι-
στη αύξηση των δαπανών και έχοντας στα 
υπόψη ότι ισχυρή οικονομία είναι αυτή που 
μπορεί να παραμένει ανθεκτική στις κρίσεις.
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Τ
ο φορολογικό πλαίσιο, 
στο οποίο υπάγονται και 
λειτουργούν οι ναυτιλι-
ακές εταιρείες στην Κύ-
προ, λήγει στο τέλος του 
έτους και η διαδικασία 
ανανέωσής του για άλλη 

μια δεκαετία βρίσκεται στην κορυφή 
των προτεραιοτήτων του Υφυπουργεί-
ου Ναυτιλίας. Τα «κλειδιά» βρίσκονται 
στις Βρυξέλλες, καθώς διαδικαστικά η 
ανανέωσή του περνά από τη Γενική Δι-
εύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Το όλο θέμα κρίνεται βαρύ-
νουσας σημασίας, καθώς αποτελεί έναν 
από τους σημαντικότερους λόγους για 
τους οποίους επιλέγουν οι ναυτιλιακές 
εταιρείες να διατηρούν την έδρα τους στο 
νησί. Οι αρμόδιοι και οι εμπλεκόμενοι 
στον τομέα της ναυτιλίας δεν κρύβουν 
ότι είναι ένα σημαντικό θέμα, παρά ταύτα 
δεν ανησυχούν ότι μπορεί να υπάρξουν 
«στραβοτιμονιές», λέγοντας ότι έχει γίνει 
η κατάλληλη προετοιμασία. 

 
« μειναν παρ  
τα κουρέματα»

Δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι 
η παραμονή των ναυτιλιακών εταιρειών 
στην Κύπρο, ανεξαρτήτως οικονομικής ή 
ιδιοκτησιακής βάσης, στηρίζεται στο φο-
ρολογικό σύστημα. «Η ναυτιλία παρέμεινε 
εδώ παρά τα κουρέματα , κυρίως επειδή 
διατηρήθηκε ανέπαφο αυτό το εξειδικευ-
μένο, πλήρως εγκεκριμένο, νομότυπο και 
διάφανο ναυτιλιακό φορολογικό σύστημα 
της Κύπρου», σημειώνουν με νόημα φορείς 
της αγοράς.  

Το φορολογικό σύστημα της Κύπρου 
θεωρείται σύγχρονο και ανταγωνιστικό, χω-
ρίς μηδενικούς φορολογικούς συντελεστές 
ή ίχνη ξεπλύματος παράνομου χρήματος. 
«Εμείς έχουμε οικοδομήσει, με απλά λόγια, 
ένα ανταγωνιστικό και συνάμα πλήρως 
διάφανο φορολογικό σύστημα, το οποίο 
έχει αποδείξει περίτρανα ότι ήταν ίσως η 
πιο μεγάλη επιτυχία της κυπριακής ναυτι-
λίας μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. 
και διατήρησε τη φυσική παρουσία όλων 
των ναυτιλιακών εταιρειών στην Κύπρο. 
Γι’ αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα», 
σημειώνουν καλοί γνώστες των ναυτιλιακών.

Το πρώτο
ερωτηματολόγιο

Η διαδικασία ανανέωσης του φορο-
λογικού πλαισίου «τρέχει». δη, όπως 
πληροφορείται η «Σ»,  έχει απαντηθεί και 
έχει αποσταλεί στην Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής το πρώτο ερωτηματολόγιο, που είχε 
διαβιβαστεί στις κυπριακές Αρχές. «Έχει 
αποσταλεί ένα σύνηθες ερωτηματολόγιο, 
όπως συμβαίνει με όλες τις χώρες που 
θέλουν να φτιάξουν ένα σύστημα κι εμείς 
τους έχουμε δώσει τις απαντήσεις και τα 
στοιχεία, τα οποία ζητούν», αναφέρουν 
στη «Σ» έγκυρες πηγές. 

ΑΝΟΙΚ Η ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΣ ΝΑΥ ΙΛΙΑΣ

Πρόσω ολοταχώς για… Βρυξέλλες
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Το γεγονός ότι η Κύπρος ελέγχεται για 
την ανανέωση του φορολογικού της συ-
στήματος και όχι για έγκριση είναι πάρα 
πολύ σημαντικό, καθώς η διαδικασία 
είναι πολύ πιο απλή. «Αρχίσαμε και ερ-
γαζόμαστε εντατικά για να επανεγκριθεί 
χωρίς καθυστέρηση πριν από το τέλος του 
έτους. Βεβαίως εξαρτάται από την Επιτροπή 
Ανταγωνισμού. Πιστεύουμε ότι οι εξελί-
ξεις θα είναι θετικές και δεν θα υπάρχουν 
αλλαγές. Υπάρχει ολόκληρη ομάδα στο 
Υφυπουργείο, η οποία διαχειρίζεται αυτά 
τα θέματα εδώ και πολλά χρόνια», επιση-
μαίνει αρμόδια πηγή.

Οι Ευρωπαίοι ζητούν να τους δοθεί σφαι-
ρική εικόνα του φορολογικού συστήματος. 
«Τα στοιχεία που έχουμε αποστείλει στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τεκμηριωμένα 
και αναμένουμε για τα περαιτέρω», σημειώ-
νουν. «Είναι με πολλή σπουδή και με μεγάλο 
επαγγελματισμό που έχουμε συμπεριφερθεί 
στην Κομισιόν, καθώς ό,τι θέλουν τους το 
έχουμε διαβιβάσει. Αναμένουμε ότι ενδεχο-
μένως να ζητηθούν κάποιες διευκρινίσεις, 
σε κατοπινό στάδιο, για κάποια θέματα, και 
στην πορεία θα τους τις δώσουμε».

Ο τομέας της ναυτιλίας της Κύπρου έχει 
ιδιαιτερότητες, τις οποίες δεν έχουν άλλες 
χώρες της Ένωσης. «Κανείς δεν έχει το 
τουρκικό εμπάργκο. Εμείς το έχουμε και 
μας περιορίζει αρκετά. Δεν αναμένεται ότι 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έρθει να μας 
δυσκολέψει και να προχωρήσει σε ριζικές 
αλλαγές. Μικροαλλαγές μπορεί να θέλει η 
Επιτροπή, αλλά η όποια αλλαγή θα αξιο-
λογηθεί και από εμάς. Θα δούμε τι κόστος 
έχει, τι όφελος έχει και ανάλογα θα τοπο-
θετηθούμε», σημειώνουν αρμόδιες πηγές. 

έρασε όλα τα τεστ 
Το γεγονός ότι το φορολογικό σύστημα 

έχει μείνει σχεδόν ανέπαφο από το 2010 
μέχρι σήμερα και ενώ η Κύπρος και η 
οικονομία έχει περάσει και από τη βάσανο 
των αξιολογήσεων της Τρόικας, λέει πολλά. 
Επειδή η ναυτιλία έχει δικό της, ξεχωρι-
στό φορολογικό σύστημα, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή είναι ιδιαίτερα προσεκτική, εάν 
όχι και αυστηρή, προκειμένου να διασφα-
λίζεται ότι το ειδικό καθεστώς δεν τυγχάνει 
εκμετάλλευσης. Ως εκ τούτου, ανά τριετία 
περίπου πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς 
ελέγχους και παρακολουθεί την εφαρμο-
γή του από τα κράτη μέλη. «Στην Κύπρο 
έγιναν αυτοί οι έλεγχοι και δεν είχαμε κα-
νένα πρόβλημα. Το φορολογικό σύστημα 
αυτό διέπεται από κατευθυντήριες γραμμές 

της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. 
Αυτές οι κατευθυντήριες έχουν χρονική 
διάρκεια και δεν έχουν τροποποιηθεί από 
το 2010. Θεωρητικά θα είναι εύκολη η 
διαδικασία, διότι το καθεστώς βάσει του 
οποίου έγινε η αίτηση, θεωρήθηκε, αξι-
ολογήθηκε και εγκρίθηκε, παραμένει το 
ίδιο, όπως και ο νόμος της χώρας. Συνεπώς 
είναι μια διαδικασία, που πρέπει να την 
περάσουμε», σημειώνουν κύκλοι από τον 
τομέα της ναυτιλίας.

Η τάση πλέον φέρει τις προσπάθειες να 
στρέφονται και στην απαγκίστρωση της ελ-
κυστικότητας του τομέα από το φορολογικό 
σύστημα και μόνο. «Πλέον προσπαθούμε να 
ξεφύγουμε από τη φάση, που το μόνο μας 
πλεονέκτημα ήταν το φορολογικό μας σύστημα. 
Είναι ολόκληρο το σύμπλεγμα που βοηθά, διότι 
έχουμε όλες τις υπηρεσίες στο νησί, έχουμε 
καταρτισμένο κόσμο, τεχνογνωσία κ.λπ. Έκαναν 
και άλλες χώρες παρόμοια συστήματα, άρα 
δεν είναι το μόνο μας πλεονέκτημα. Σίγου-
ρα όμως είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό», 
προσθέτουν αρμόδιες πηγές.

Τι είναι ο φόρος 
ωρητικότητας

Η ναυτιλία σε όλα τα κράτη διέπεται 
από ένα ξεχωριστό φορολογικό πλαίσιο, 
το οποίο ονομάζεται φόρος χωρητικότητας. 
Οι εταιρείες φορολογούνται με βάση τη 
χωρητικότητα των πλοίων. Άρα, σε διαφο-
ρετική βάση, σε σύγκριση με τα φυσικά 
πρόσωπα και τις άλλες εταιρείες. Ο συντε-
λεστής φορολόγησης διαφέρει ανάλογα με 
τη χωρητικότητα του πλοίου και υπάρχουν 
κανόνες, οι οποίοι διαφέρουν, εάν για παρά-
δειγμα πρόκειται για διαχειριστές πλοίων. 
Είναι ένα κανονικό φορολογικό σύστημα, 
το οποίο βρίσκεται υπό τη διαχείριση του 
Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Δεν υποβάλλει 
κάποιος φορολογική δήλωση στο Τμήμα 
Φορολογίας, αλλά στο Υφυπουργείο.

Η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει εκ των 
πραγμάτων πολύ υψηλά κόστη. Ένα πλοίο 
μπορεί να στοιχίζει από μερικά εκατομ-
μύρια μέχρι και μερικές εκατοντάδες 
εκατομμύρια. «Αν εμείς από την Κύπρο 
ελέγχουμε 2.500 πλοία, γίνεται αντιληπτό 
το οικονομικό τους εύρος», επισημαίνουν 
καλοί γνώστες του τομέα. 

Είναι ένας φόρος, ο οποίος αντί να επι-
βάλλεται επί των κερδών των ναυτιλιακών 
εταιρειών, επιβάλλεται από ένα πολύ πιο 
σταθερό χαρακτηριστικό, που είναι η χω-
ρητικότητα των πλοίων. Είτε είναι γεμάτα 
τα πλοία είτε είναι άδεια, δεν έχει καμία 
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ο γεγονός ότι το φο-
ρολογικό σύστημα της 
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σημασία για σκοπούς φορολόγησης. Γι’ 
αυτό χαρακτηρίζεται ως προβλέψιμος 
φόρος και είναι πολύ σημαντικός. Όπως 
εξηγούν στη «Σ» γνώστες της λειτουργίας 
του τομέα, «γνωρίζεις ακριβώς ποιο είναι 
το μέγεθος του πλοίου από την ώρα που 
θα φύγει από το ναυπηγείο, μέχρι την ώρα 
κατά την οποία θα πάει για απόσυρση. Άρα 
μπορείς να κάνεις τους υπολογισμούς σου 
για τις φορολογικές σου οφειλές από την 
πρώτη μέρα λειτουργίας του πλοίου μέ-
χρι και μια εικοσαετία αργότερα, εάν δεν 
αλλάξει βεβαίως το ύψος της φορολογίας. 

Γνωρίζεις επακριβώς ποια είναι η οφειλή, 
άρα τα υπόλοιπα έσοδα, που έχεις από τη 
λειτουργία των σκαφών της εταιρείας σου, 
εάν είναι κερδοφόρα, μπορείς να τα χρη-
σιμοποιείς για αγορές νέων πλοίων ή να 
τα διοχετεύεις σε άλλες επενδύσεις. Έχει 
θεωρηθεί ότι είναι ένας πολύ έξυπνος και 
παραγωγικός, προβλέψιμος φόρος, που επι-
τρέπει στις ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες 
χρειάζονται πολύ υψηλές επενδύσεις, να είναι 
σωστές με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 
και να κάνουν ένα πιο ευφάνταστο σχέδιο 
επιχειρηματικής ανάπτυξης».

Επιπλέον η κυπριακή σημαία βρίσκεται 
στη λεγόμενη «λευκή λίστα», καθώς 
θεωρείται μια σημαία με καλή φήμη. 

«Αυτό θα διαφυλαχθεί. Είναι μια γκάμα 
παραγόντων, που αξιολογούνται, ανάμεσά 
τους και το φορολογικό σύστημα, για να 
βρίσκεται η σημαία μας εκεί που βρίσκεται. 
Μεταξύ άλλων για παράδειγμα και η πα-
ρουσία του στόλου υπό κυπριακή σημαία. 
Εάν έχεις κατακρατήσεις πλοίων, που δεν 
πληρούν όρους ασφάλειας, δεν είναι καλής 
ποιότητας ή το σύστημα επιθεώρησης των 
πλοίων δεν είναι επαγγελματικό, τότε δεν 
μπορείς να έχεις λευκή σημαία ».     

Λ  

Το φορολογικό σύστημα της 
ναυτιλίας της Κύπρου είχε 
ξεκινήσει να «οικοδομείται» 

από το 1996. Ολοκληρώθηκε το 2010, 
έχοντας λάβει τμηματικά, κομμάτι-κομ-
μάτι, όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις 
της Ε.Ε. «Χρειάστηκαν 10,5 χρόνια 
συνεχούς μελέτης. Είχαμε αναλύσει 
όλα τα φορολογικά συστήματα, που 
προϋπήρχαν στα ναυτιλιακά. Είχαμε 
πάρει τα καλύτερα κομμάτια, που μπο-
ρούσαμε να υιοθετήσουμε από κάθε 
χώρα», αναφέρει στη «Σ» ένας εκ των 
αρχιτεκτόνων του. Η κάθε χώρα, εξηγεί, 

εξειδικεύεται ανάλογα με το είδος της 
ναυτιλιακής δραστηριότητας που έχει. 
«Για παράδειγμα, οι Ελλαδίτες έχουν 
αναπτύξει πολύ την πλοιοκτησία, οι 
Δανοί είναι καλοί ναυλωτές, οι Γερ-
μανοί είναι καλοί πλοιοδιαχειριστές. 
Και οι τρεις αυτές δραστηριότητες μπο-
ρούν να μπουν κάτω από το σύστημα 
φορολόγησης. Εμείς τα  πήραμε και 
τα παντρέψαμε , έτσι ώστε στο δικό 
μας σύστημα να επιτρέπονται και τα 
τρία αυτά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν 
χώρες, οι οποίες έχουν δύο από αυτά 
τα χαρακτηριστικά κι άλλες λιγότερα».

   

«Χρειάστηκαν 10,5
χρόνια και πολλή μελέτη
για να καταλήξουμε 
στο δικό μας σύστημα»

ΝΕΣ ΟΡΑΣ ΑΣΙΛΕΙΟΥ
vasilioun@sigmatv.com

Το μαγνητικό πεδίο της κυπρι-
ακής ναυτιλίας φαίνεται να 
λειτουργεί καλά. Σύμφωνα 

με έγκυρες πηγές, η προσέλκυση 
ναυτιλιακών εταιρειών στο νησί έχει 
ανεβάσει στροφές από την έναρξη των 
εργασιών του Υφυπουργείου Ναυτιλίας 
κι έπειτα. Συγκεκριμένα, ο αριθμός 
των ναυτιλιακών εταιρειών, που ήταν 
εγγεγραμμένες στην Κύπρο, αυξήθη-
καν στον ένα χρόνο λειτουργίας του 
Υφυπουργείου από 168 σε 20  περί-
που. Σημειώνεται ότι η αύξηση αυτή 
αφορά μόνο στις εταιρείες, οι οποίες 
εμπίπτουν στο φορολογικό σύστημα 
του Υφυπουργείου και δεν υπολο-
γίζονται οι παρεμφερείς υπηρεσίες, 
που στηρίζονται βεβαίως στη ναυτιλία.

  
 

  



Τέλος στην αγωνία δεκάδων χιλιάδων 
παικτών του διαδικτυακού στοιχή-
ματος βάζει σε δύο εβδομάδες η 

Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων 
με την ψήφιση των νομοσχεδίων που επι-
τρέπουν την επιστροφή του as  out έπει-
τα από περίοδο 30 μηνών στην κυπριακή 
αγορά. Το as  out (εξαργύρωση) είναι νέα 
λειτουργία που προσφέρεται στους παίκτες 
του στοιχήματος, την οποία άρχισαν να υιο-
θετούν πολλές στοιχηματικές εταιρείες. Στην 
ουσία, το εργαλείο αυτό  σάς επιτρέπει να 
«κλείσετε» - διευθετήσετε ένα στοίχημα 
προτού αυτό ολοκληρωθεί χρονικά.

ώς λειτουργεί
Αν και η λειτουργία του διαφέρει από 

εταιρεία σε εταιρεία, η γενική ιδέα είναι 
ίδια και απεικονίζεται παρακάτω. Ο παί-
κτης του στοιχήματος έχει τη δυνατότητα, να 
«κλείσει» - διευθετήσει ένα στοίχημα (μονό 
ή πολλαπλό), με τη στοιχηματική εταιρεία 
να του προσφέρει μέρος των κερδών που 
θα είχε, αν το στοίχημα ήταν κερδισμένο, 
ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος. Και 
το αντίθετο, δηλαδή αν το στοίχημα δεν έχει 
την επιθυμητή εξέλιξη, θα μπορούσε, πριν 
τελειώσει χρονικά ο αγώνας, να μειώσει τις 
απώλειες του, κάνοντας as  out ένα μέρος 
του ποσού, από το αρχικό του ποντάρισμα.

αρ δειγμα με 
ετικ  ε έλι η 

Έχετε παίξει την Ομάδα Α, με απόδοση 
2.00, να κερδίσει την Ομάδα Β και έχετε 
ποντάρει 10. Αν η ομάδα σας προηγηθεί 
στο 15ο λεπτό, τότε η στοιχηματική εταιρεία 
θα σας δίνει 12 (από τα 20 που θα κερ-
δίζατε αν τελείωνε το παιχνίδι με νίκη της 
Ομάδας Α) για να διευθετήσετε το στοίχημά 
σας. Αν όμως το παιχνίδι φτάσει στο 80ό 
λεπτό και παραμένει το ίδιο αποτέλεσμα, τα 
λεφτά που θα σας προτείνει η εταιρεία για 
να διευθετήσετε το στοίχημά σας θα είναι 
περισσότερα, περίπου στα 1 .

αρ δειγμα με 
αρνητικ  ε έλι η 

Έχετε παίξει την Ομάδα Α, με απόδοση 
2.00, να κερδίσει την Ομάδα Β και έχετε 
ποντάρει 10. Αν η ομάδα σας χάνει στο 
15ο λεπτό, τότε η στοιχηματική εταιρεία θα 
σας δίνει 5 (από τα 10 που ποντάρατε) 
για να διευθετήσετε το στοίχημά σας. Αν 
όμως το παιχνίδι φτάσει στο 80ό λεπτό και 
παραμένει το ίδιο αποτέλεσμα, τα λεφτά 
που θα σας προτείνει η εταιρεία για να δι-
ευθετήσετε το στοίχημά σας θα είναι πολύ 
λιγότερα, περίπου στα 2.

Από τι ε αρτ ται 
το ύ ος του ποσού 

Το ποσό που προσφέρεται από την εταιρία 
κατά το as  ut εξαρτάται από την πορεία των 
στοιχηματικών σου επιλογών. Θα είναι υψηλότερο 
ή χαμηλότερο από το ποντάρισμά σου και αυτό 
φυσικά θα εξαρτάται από το πόσο πιθανό είναι 
να πραγματοποιηθεί το αρχικό σου στοίχημα 
ή όχι. Για παράδειγμα στο ποδόσφαιρο παίζει 
ρόλο το λεπτό που βρίσκεται ο αγώνας, αλλά 
και η γενικότερη εικόνα του αγώνα.

Τελικ  είναι καλό  κακό
Σε τελική ανάλυση, οι στοιχηματικές 

εταιρείες με as  out είναι αυτές που στο 
τέλος της ημέρας θα έχουν κερδίσει πιο 

πολύ από τη χρήση του, αλλά αυτό δεν εί-
ναι καθόλου αρνητικό για τον παίκτη. Το 

as  out μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ 
χρήσιμο όπλο στη φαρέτρα σου, αρκεί 
να το χρησιμοποιείς σωστά. Η καλύτερη 
χρονική στιγμή για να κάνεις as  out στο 
ποδόσφαιρο σε στοίχημα που πιάνεις το 
σημείο είναι μετά το 5’, καθώς μπορεί να 
μην πάρεις όλο το ποσό, αλλά θα πάρεις το 
μεγαλύτερο μέρος από αυτό που θα κέρ-
διζες και χωρίς να αγχωθείς στα τελευταία 
λεπτά. Στην ουσία το as  out θα τεθεί σε 
εφαρμογή την προσεχή Παρασκευή, μετά τη 
δημοσίευση της νομοθεσίας στην επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

ρόστιμα μέ ρι  
από την Αρ  Στοι ημ των

Εκτός από το as  out, με τα νομοσχέδια 
που θα ψηφίσει η Βουλή θα δίνεται η ευ-
χέρεια στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων να 
επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα μέχρι 100 
χιλιάδων σε όσες εταιρείες δεν συμμορφώ-
νονται με τη νομοθεσία. Τέλος, οι αλλαγές 
θα επηρεάζουν και τα ts’ a ou ts, 
καθώς θα δίνεται πλέον η ευχέρεια στους 
πελάτες των εταιρειών να χρησιμοποιούν 
λογαριασμό σε τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο 
συνεργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της 
ΕΕ εκτός Κύπρου.
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ισάγοντας νέες πρόνοιες 
για περισσότερο έλεγχο 
των επενδυτών και προι-
κοδότηση άλλων τομέων 
της οικονομίας, αλλά και 
διευκολύνοντας παράλ-
ληλα επενδύσεις στον 

πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και 
στη ναυτιλία, η Κυβέρνηση αποφάσισε 
να διατηρήσει με ουσιαστικό τρόπο το 
προσοδοφόρο σχέδιο πολιτογράφησης 
ξένων επενδυτών. 

Σύμφωνα με έκθεση που ετοίμασαν 
λειτουργοί του Υπουργείου Οικονομικών, 
στην οποία καταγράφεται η επίδραση του 
σχεδίου πολιτογράφησης στην οικονομία, 
μόνο το 1,2  της οικονομικής ανάπτυξης 
που καταγράφηκε την τριετία 2016-2018 
προήλθε από την έκδοση διαβατηρίων 
σε επενδυτές, έναντι 13  που ήταν η 
σωρευτική ανάπτυξη αυτής της περιό-
δου. Σύμφωνα με την έκθεση, περίπου 
τα 3,6 δις από τα 6,6 δις συναλλαγών 
που έγιναν από το 2013 και εντεύθεν, 
αφορούν την έκδοση 1864 διαβατήριων 
και διοχετεύτηκαν για αγορές ακινήτων.

Από ωσία και ίνα
Σχετικά με τις εθνικότητες των ατόμων 

των οποίων έχει εγκριθεί η πολιτογρά-
φηση, πρώτη με διαφορά είναι η ρωσική, 
ακολουθεί η κινέζικη και με μικρότερο 
αριθμό επενδυτών η ουκρανική, η λιβανική 
και η σαουδαραβική. Η επικέντρωση της 
μελέτης στις επιπτώσεις του προγράμματος 
στον τομέα των ακινήτων κατασκευών 
σχετίζεται με το γεγονός ότι οι συγκεκρι-
μένες επενδύσεις αποτελούν πάνω από 
το 50  του συνόλου των επενδύσεων 
που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του 
προγράμματος κατά την περίοδο 2013-
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Διαβατήρια για… καλό σκοπό

Για να αντιμετωπιστούν οι επικρί-
σεις της ΕΕ για το πρόγραμμα 
της Κύπρου, οι επενδυτές θα 

πρέπει να έχουν ήδη βίζα Σένγκεν, να 
έχουν παραμείνει στην Κύπρο για έξι 
μήνες και να διαθέτουν πολεοδομική 
άδεια, αν θα αγοράσουν ακίνητο. Θα 
υπάρχει επίσης u   των 
αιτούντων, ώστε να αποφευχθεί το 
φαινόμενο της παραχώρησης δια-
βατηρίων σε άτομα που διώκονται 
ποινικά από τις χώρες τους. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου, Δη-
μήτρη Γεωργιάδη, αν καταφέρει η 
Κυβέρνηση να φέρει ξένους για 
επενδύσεις και σε άλλους τομείς 
πέραν των ακινήτων και όχι μόνο 
για την απόκτηση διαβατηρίου, τότε 
είναι προς την ορθή κατεύθυνση. «Σε 
αντίθετη περίπτωση οι κίνδυνοι θα 
είναι μεγάλοι για την κυπριακή οι-
κονομία», προειδοποίησε.

 Σ
 e i i ence

Π  
 Δ  

Γ

2018, με την αμέσως δεύτερη μεγαλύτερη 
κατηγορία, αυτήν των επενδύσεων σε επι-
χειρήσεις, να φθάνει το 15 , ενώ η καθεμιά 
από τις υπόλοιπες κατηγορίες παρουσιάζει 
ακόμη χαμηλότερη συνεισφορά.

έα κίνητρα 
σε επενδυτές

Η Κυβέρνηση, για να ενθαρρύνει επεν-
δύσεις και σε άλλους τομείς, άλλαξε τη δομή 
του σχεδίου, δίνοντας κίνητρα σε επενδυτές 
να επενδύουν στον πρωτογενή ή δευτε-
ρογενή τομέα, αν θέλουν να αποφύγουν 
την πληρωμή τέλους 5.000 στο δρυμα 
Έρευνας και Καινοτομίας (Σημειώνεται ότι, 
αν και το Υπουργείο δεν το διευκρίνισε, στον 
δευτερογενή τομέα ενδεχομένως να περι-
λαμβάνεται και ο τομέας των κατασκευών, 
ενισχύοντας, δηλαδή, τον τομέα που έχει 
ευνοηθεί περισσότερο από το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα). Σημειώνεται, ακόμα, ότι ένα 
από τα ενδιαφέροντα στοιχεία του νέου προ-
γράμματος είναι η δυνατότητα επενδύσεων 

στον τομέα της ναυτιλίας - έναν τομέα που 
φορολογείται με τον χαμηλότερο συντελεστή 
σε σχέση με άλλους τομείς της οικονομίας.

Επίσης να πούμε ότι άλλες 5.000 θα 
διοχετεύονται στον Κυπριακό Οργανισμό 
Ανάπτυξης Γης για ανάπτυξη προσιτής 
κατοικίας, ώστε να μετριαστεί η επίδραση 
της αύξησης τιμών ενοικίων και κατοικιών 
που καταγράφεται και στην έκθεση, κυρίως 
στη Λεμεσό.  

ρόεδρος ΟΑ  
α τα α ιοποι σουμε
Ο νέος Πρόεδρος του Κυπριακού Οργα-

νισμού Αναπτύξεως Γης Μάριος Πελεκάνος 
ανέφερε στη «Σ» πως είναι μια πολύ θετική 
εξέλιξη για τον ΚΟΑΓ, η οποία του επιτρέπει 
να έχει περισσότερη άνεση στις κινήσεις του 
και στον ρόλο του να προσφέρει προσιτή 
κατοικία. «Αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη 
σημασία δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη 
χρονική συγκυρία υπάρχει πρόβλημα στη 
στέγαση λόγω των υψηλών ενοικίων και λόγω 

των αυστηρών κριτήριων στην παραχώρη-
ση νέων δανείων. Εμάς ως ΚΟΑΓ σίγουρα 
μας ικανοποιεί η εξέλιξη διότι μας δίνει τους 
πόρους, αλλά μας δημιουργεί και ευθύνες. 
Πρακτικά αν γίνουν 500 πολιτογραφήσεις 
αυτό σημαίνει νέους πόρους για μας ύψους 

3 ,5 εκατ. Για το πώς θα αξιοποιήσουμε 
αυτά τα χρήματα επεξεργαζόμαστε διάφορα 
σενάρια και σύντομα θα έχουμε συνάντηση 
με τους αρμόδιους φορές για να καταλήξουμε 
στις καλύτερες δυνατές λύσεις», είπε.

 
Χαιρετί ουν 
οι 

Από την πλευρά του, ο Παγκύπριος Σύν-
δεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης  
Οικοδομών θεωρεί ότι τα οφέλη για την 
κυπριακή οικονομία από το πρόγραμμα 

απόκτησης υπηκοότητας μέσω επένδυσης 
είναι πολύ σημαντικά και καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσμα τομέων και δραστηριοτήτων, 
πέραν της οικοδομικής βιομηχανίας.

«Το πρόγραμμα έχει σημαντική συνεισφο-
ρά στη δυναμική επαναδραστηριοποίηση του 
κατασκευαστικού τομέα, συμβάλλοντας στην 
αύξηση των εσόδων του κράτους, αλλά πρω-
τίστως στη δραστική μείωση της ανεργίας και 
στη συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων 
χορηγήσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η 
ανεργία στον κατασκευαστικό κλάδο μειώθηκε 
τα τελευταία πέντε χρόνια κατά 81 , τη στιγ-
μή που το αντίστοιχο ποσοστό μείωσης για το 
σύνολο της οικονομίας κυμάνθηκε γύρω στο 
50 . Εάν συνυπολογισθεί και η μείωση της 
ανεργίας σε μια σειρά άλλων επαγγελμάτων 
(αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, δικηγόρων, 
λογιστών, κτηματικών συμβούλων, τραπεζικών 
κ.ά.), τότε τα οφέλη από το πρόγραμμα και την 
επαναδραστηριοποίηση του τομέα καθίστανται 
ακόμη πιο εμφανή», σημειώνουν. 

«Είναι πεποίθησή μας», προσθέτει ο Σύν-

δεσμος, «ότι πέραν των άμεσων θετικών 
επιπτώσεων, θα υπάρξουν και μεσοπρό-
θεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη από τη 
δημιουργία στο νησί μιας νέας κοινότητας 
διεθνών επιχειρηματιών, η παρουσία των 
οποίων θα ενισχύσει την προσπάθεια που 
καταβάλλει η χώρα μας να καθιερωθεί ως 
διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Ως εκ τούτου, 
ο Σύνδεσμος θεωρεί άδικη τη στοχοποίηση 
του προγράμματος και υποστηρίζει ανεπιφύ-
λακτα όλες τις προσπάθειες που καταβάλλει 
η Πολιτεία για να το προστατεύσει. Ειδικά 
τα τελευταία χρόνια, μετά την οικονομική 
κρίση, η συμβολή του στην προσπάθεια 
για περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής 
οικονομίας ήταν και παραμένει καταλυτική». 

Π Ε  Κ : 
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ΕΝ ΤΩ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩ ΛΕΜΕΣΟΥ                            
Δικαιοδοσία Επικυρ σεως Δια ηκ ν

     Αρ. 68/2019
Αναφορικά με τον Περί Επικύρωσης Δια ηκ ν (Επανασφράγιση) Ν μο, ΚΕΦ. 192

Και 
Αναφορικά με τη oreen Collier, απ  Αγγλία και Ουαλία, αποβι σασα

Δίδεται ειδοποίηση ότι στις 13/03/2019, και ώρα 9.00 π.μ., θα γίνει ακρόαση της αίτησης στο 
Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού για την επανασφράγιση των εγγράφων διαχείρισης της περι-
ουσίας της Doreen Collier, από την Αγγλία και Ουαλία, 54 eeches anstead Surrey SM7 I , 
αποβιωσάσης στις 12/05/2017, που παραχωρήθηκαν στον Maurice Collier στις 17/08/2017, 
από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και Ουαλίας (The District Probate Registry at righton)

Υπ.:  Μάριος Μυλωνάς 
Πληρεξούσιος Αντιπρ σωπος του aurice Collier

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ
Δικαιοδοσία Επικυρ σεως Δια ηκ ν

Αρ. Αίτησης: 55/2019
Αναφορικά με την περιουσία του αποβι σαντος

eorge ratt ur es, απ  την Πάφο  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Δίδεται διά του παρόντος ειδοποίηση ότι, μετά την παρέλευση 8 ημερών από της δημοσιεύσεως της παρού-
σης, θα υποβληθεί εις το Πρωτοκολλητείον Επικυρώσεως Διαθηκών του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου 
αίτηση, διά την παραχώρησιν εις τους Helen Mary Purves και Βurrows icola  ane, από την Αγγλία, του 
παραχωρητηρίου επικυρώσεως της διαθήκης του eorge Pratt Purves, από την Πάφο.

Υπ.: ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΑ ΙΔΗΣ  ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Δικηγ ροι Εκτελ στριας

Κινύρα και Κοροίβου Γωνία, Μ γαρο Γαλαξίας, γρ. 303, 8011, Πάφος, Κύπρος
Τηλ. 26955300, mail: myria@dsa ideslaw.com

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ
Δικαιοδοσία Επικυρ σεως Δια ηκ ν

Αρ. Αίτησης: 371/2017
Αναφορικά με την περιουσία της αποβιωσάσης Janet ary acey, απ  την Πάφο 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Δίδεται διά του παρόντος ειδοποίηση ότι μετά την παρέλευση 8 ημερών από της δημοσιεύσεως της πα-
ρούσης, θα υποβληθεί εις το Πρωτοκολλητείον Επικυρώσεως Διαθηκών του Επαρχιακού Δικαστηρίου 
Πάφου αίτηση, διά την παραχώρησιν εις τoν Νorman ames Pacey, από την Αγγλία, του παραχωρητηρίου 
επικυρώσεως της διαθήκης της anet Mary Pacey, από την Πάφο.

Υπ.: ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΑ ΙΔΗΣ  ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Δικηγ ροι Εκτελεστή

Κινύρα και Κοροίβου Γωνία, Μ γαρο Γαλαξίας, Γρ. 303, 8011, Πάφος, Κύπρος
Τηλ. 26955300, mail: myria@dsa ideslaw.com

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του 
Επιτρόπου Εθελοντισμού και 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσε-

ων και του Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης 
(ΦΕΔ) υπογράφηκε στις 12 Φεβρουαρί-
ου 2019, στα γραφεία του Επιτρόπου, με 
στόχο την προαγωγή και αναβάθμιση της 
μεταξύ τους συνεργασίας. Το Μνημόνιο 
υπέγραψαν ο Επίτροπος Εθελοντισμού 
και , Γιάννης Γιαννάκη και η Πρό-
εδρος του ΦΕΔ, Δέσπω Λευκαρίτη. Στη 
συνέντευξη Τύπου, οι δύο φορείς έδωσαν 
στη δημοσιότητα Σύσταση Καλής Πρα-
κτικής για την επικοινωνία των μορφών 
συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων 
και των ΜΚΟ, με ιδιαίτερη αναφορά σε 
ενδειδειγμένους τρόπους ολοκληρωμένης 
ενημέρωσης των καταναλωτών όταν αυτοί 
καλούνται να πραγματοποιήσουν αγορά 
προϊόντος ή υπηρεσίας συνεισφέροντας 
παράλληλα σε έναν κοινωφελή σκοπό. 
Όπως δήλωσε ο κ. Γιαννάκη, «οι Επιχει-
ρήσεις του τόπου μας έχουν αναπτύξει 
έντονη ανθρωπιστική δράση, στο πλαίσιο 
της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, για τη 
στήριξη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 
και του έργου τους. Σε αυτήν την προσπά-
θεια έχουμε σύμμαχο τον Φορέα Ελέγχου 
Διαφήμισης με τον οποίο θα υπογράψουμε 

σήμερα μνημόνιο συνεργασίας. Λαμβάνο-
ντας υπόψη τα δεδομένα αυτά, εκδώσαμε 
σύσταση καλής πρακτικής για την καλύτερη 
και πιο διαφανή συνεργασία των ΜΚΟ 
και των Επιχειρήσεων. Η σύσταση αυτή 
καθορίζει με συγκεκριμένο τρόπο μεθό-
δους συνεργασίας, για αποτελεσματικότερο 
τρόπο απόδοσης, με πιο ολοκληρωμένη 
πληροφόρηση του καταναλωτή, σε σχέση 
με την αγορά συγκεκριμένου προϊόντος 
και της εισφοράς του». Εκ μέρους του ΦΕΔ 
η κ. Λευκαρίτη ανέφερε: «Η υπογραφή 
του Μνημονίου με τον Επίτροπο Εθελο-
ντισμού και ΜΚΟ αποτελεί μια ευκαιρία 
να ενώσουμε δυνάμεις, ώστε να διασφα-
λίσουμε ότι η επικοινωνία στο τρίγωνο 
ΜΚΟ-επιχειρήσεων-καταναλωτών πραγ-
ματοποιείται σε πλαίσια που συνάδουν 
με τις διατάξεις του Κυπριακού Κώδικα 
Δεοντολογίας Επικοινωνίας. Με την υπο-
γραφή του Μνημονίου Συνεργασίας και την 
έκδοση της Σύστασης Καλής Πρακτικής, 
βεβαιώνουμε ότι, όταν οι καταναλωτές 
καλούνται να αγοράσουν ένα προϊόν και 
με τον τρόπο αυτό να συνεισφέρουν σε 
έναν κοινωφελή σκοπό, θα λαμβάνουν 
επαρκή πληροφόρηση ώστε να γνωρίζουν 
το εύρος της συνεισφοράς της επιχείρησης 
στον κοινωφελή σκοπό». 

Μ  Σ  Ε  
Ε    Δ

Ε   c s  o   

ΣΩΚΡΑ ΗΣ ΙΩΑΚ ΙΜ
socr is m i .com

ΣΩΚΡΑ ΗΣ ΙΩΑΚ ΙΜ
socr is m i .com

να από τα ενδιαφέροντα 
στοιχεία του νέου προ-

γράμματος είναι η δυνα-
τότητα επενδύσεων στον 
τομέα της ναυτιλίας, που 
φορολογείται με τον χα-

μηλότερο συντελεστή  
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Σ
το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα στηρίζε-
ται η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, 
καθώς δεν συμμετέχουν σε κανένα ιδιωτικό 
συνταξιοδοτικό σχέδιο (86 ). Ωστόσο, σύμ-
φωνα με την έρευνα για τη «Δημόσια και 
Ιδιωτική Ασφάλιση», που διεκπεραίωσε το 
Γραφείο I R του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 

για τη «Σημερινή», η σύνταξη που υπολογίζουν να λάβουν 
σε σχέση με τις συνεισφορές τους κρίνεται ως ανεπαρκής 
(από το 0 ). Την ίδια ώρα, οι πολίτες δεν φαίνονται δια-
τεθειμένοι (69 ) να αυξήσουν τις συνεισφορές τους «ώστε 
να λαμβάνουν μεγαλύτερη σύνταξη» (69 ) - απάντηση που 
επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες.

Σχολιάζοντας το υπό αναφορά εύρημα, ο οικονομολό-
γος καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας κ. Μάριος 
Χρίστου μάς ανέφερε ότι κάποιοι θεωρούν πως οι παροχές 
πρέπει να έρχονται από το κράτος και όχι να εξαρτώνται από 
τις εισφορές τους. Ταυτόχρονα, συμπλήρωσε, υπάρχει και 
η άποψη όσων προσεγγίζουν το όλο θέμα με λογική κοι-
νωνικής δικαιοσύνης , ότι δηλαδή οι πλούσιοι είναι αυτοί 
που πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερο και να καλύπτουν 
τις ανάγκες των πιο φτωχών στρωμάτων του πληθυσμού. 
Συναφείς ήταν και οι επισημάνσεις άλλων οικονομολόγων, 
με τους οποίους συνομιλήσαμε, οι οποίοι συστήνουν επίσης 

πως θα πρέπει να παραδειγματιστούμε από πρακτικές που 
ακολουθούνται σε άλλες χώρες, όπου οι πολίτες αποταμιεύουν 
περίπου το 25  των εισοδημάτων τους έχοντας κατά νουν 
τη συνταξιοδότησή τους. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να 
σημειώσουμε ότι, για να θεωρείται μια σύνταξη «ικανοποι-
ητική», θα πρέπει να αντιστοιχεί περίπου με τα δύο τρίτα 
(2 3) του τελευταίου μισθού του εργαζομένου.

Πέραν τούτων, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το 
εύρημα για την εφαρμογή του ΓεΣΥ. Σύμφωνα με την έρευ-
να, οι πλείστοι ερωτηθέντες δεν έχουν ιδιωτική ασφάλιση 
υγείας (65 ) και όσοι έχουν, σκοπεύουν να την διακόψουν 
με την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ (5 ), γεγονός που, αν 
επιβεβαιωθεί, θα επιφέρει ακόμα μεγαλύτερες πιέσεις στην 
ασφαλιστική βιομηχανία.

 
ΤΑ ΤΟΤ ΤΑ ΑΣ

Γραφείο: I R Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ανάθεση: 
«Σημερινή» της Κυριακής. Διεξαγωγή: Φεβρουάριος 
2019. Κάλυψη: Παγκύπρια - αστικές και αγροτικές περιο-
χές. Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες άνω 
των 18. Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή δείγματος: 
τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή στοι-
χείων: τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη χρήση δομημένου 
ερωτηματολογίου.
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ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΩ ΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝ Α ΙΟΔΟ ΗΣΗΣ Η ΣΥΝ ΡΙΠ ΙΚΗ ΠΛΕΙΟ Η ΙΑ

Δυσφορούν για εισφορές και συντάξεις

Α ΝΟΙΑ ΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΑ ΟΝ Ο Ο Υ Ο Ο ΙΣΜΟΥ Ν ΣΥΝ Α Ε Ν ΟΥ Α Α ΕΙ

ΓΝ ΡΙΖΕΤΕ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ 
ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΤΕ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝ ΝΙΚ Ν ΑΣΦΑΛΙΣΕ Ν     

Άγνοια δηλώνει η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σχετικά με τον τρόπο υπολο-
γισμού των εισφορών τους στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Εύρημα που δείχνει 
έλλειψη ενημέρωσης σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά την ποιότητα 
ζωής των πολιτών.

ΓΝ ΡΙΖΕΤΕ ΣΕ ΠΟΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΣΥΝΤΑ Η Η ΟΧΙ

Παρά το γεγονός ότι επανέρχεται κατά καιρούς στην επικαιρότητα το θέμα του «ορίου αφυπηρέ-
τησης», εντούτοις, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων έχουν αποφασίσει πότε θα βγουν 
στη σύνταξη…

ΕΧΕΤΕ ΙΔΙ ΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑ ΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Η ΟΧΙ  

Παρά το γεγονός ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τις παροχές που δικαιούνται, με 
βάση τις εισφορές τους στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, οι περισσότεροι πολίτες δεν 
επιλέγουν, ενδεχομένως για διάφορους λόγους, την ιδιωτική οδό για να εξασφαλί-
σουν μια καλύτερη σύνταξη.

ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟ
ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ  
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25%
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ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΚΟΙΝ ΝΙΚ Ν ΑΣΦΑΛΙΣΕ Ν, ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΘΕ ΡΕΙΤΕ ΙΚΑΝΟ
ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ
Μεγάλο το ποσοστό ( 0 ) της κοινής γνώμης, που δηλώνουν ότι δεν είναι 
ικανοποιημένοι από τις παροχές που θα λάβουν σε σχέση με τις συνεισφο-
ρές τους στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Αυτό το εύρημα, σε συνδυασμό με το 
γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία δεν έχουν ιδιωτικό συνταξιοδοτικό 
σχέδιο, αφήνει πολλά ερωτηματικά.

ΘΑ ΗΣΑΣΤΑΝ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝ ΝΙΚ Ν ΑΣΦΑΛΙΣΕ Ν, ΣΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ 
ΣΥΝΤΑ Η  

Οι πλείστοι ερωτηθέντες δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν είναι διατεθειμένοι να συνεισφέ-
ρουν περισσότερα απ’ όσα ήδη καταβάλλουν μέσω των εισφορών τους στις Κοινωνικές 
Ασφαλίσεις, παρόλο που δεν είναι ικανοποιημένοι από το ποσό που θα λάβουν. 

NAI

38 % 

62 % 

ΛΙΓΟ ΙΚΑΝΟ
ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ    

36%
ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑ
ΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ     

ΓΝ ΡΙΖΕΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΜΒΑ
ΝΕΤΕ Σ ΣΥΝΤΑ Η ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑ ΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΣ Η ΟΧΙ

Αν και οι πλείστοι γνωρίζουν σε ποια ηλικία θα συνταξιοδοτηθούν, την ίδια ώρα δεν μπορούν 
να υπολογίσουν από τώρα το ύψος της σύνταξης που θα λαμβάνουν. Ωστόσο, όπως φαίνεται και 
σε άλλο ερώτημα σχετικά με τις παροχές που δικαιούνται, κρατούν μικρό καλάθι. 

ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣ ΠΙΚΗ ΙΔΙ ΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΚΟΠΕΥΕΤΕ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΠΙΚΗ ΙΔΙ ΤΙΚΗ ΣΑΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΣΥ Η ΟΧΙ  
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Μειωμένες απαιτήσεις 
για παροχή εξασφαλίσε-

ων λόγω της προσφε-
ρόμενης εγγύησης του 

Ευρωπα κού αμείου 
Επενδύσεων

Μετά από έξι χρόνια συνεχούς 
δράσης για την αντιμετώπιση 
της λειψυδρίας στην Κύπρο, το 

Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πό-
ρων «Αποστολή Νερό», το οποίο υλοποιείται 
από τον διεθνή οργανισμό o a  at  

a t s - t a a  ( - ) 
σε συνεργασία με την Α φοί Λανίτη και την 

o a- o a, ολοκληρώνει τον κύκλο του. 
Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα, το οποίο 
συνέβαλε καθοριστικά στην εξοικονόμηση 
και επαναχρησιμοποίηση χιλιάδων κυβικών 
μέτρων νερού, καθώς και στην καλλιέργεια 
μιας νέας κουλτούρας στους πολίτες για 
την υπεύθυνη χρήση του.

o Πρόγραμμα «Αποστολή Νερό» ξε-
κίνησε το 2013, υλοποιήθηκε με αποκλει-
στική χρηματοδότηση από το δρυμα της 

o a- o a, στο πλαίσιο της παγκόσμιας 
δέσμευσης της εταιρείας για επιστροφή 
στις τοπικές κοινωνίες 100  του νερού 
που χρησιμοποιείται στην παραγωγή των 
προϊόντων της. Με την ευκαιρία της ολοκλή-

ρωσης του εξαετούς κύκλου του Προγράμ-
ματος, παρουσιάστηκαν την Παρασκευή, 
8 Φεβρουαρίου 2019, τα αποτελέσματά 
του σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
στη Λευκωσία, παρουσία εκπροσώπων των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και 
προσωπικοτήτων της επιστημονικής και 
επιχειρηματικής κοινότητας του τόπου.

Μέσα από την εφαρμογή του Προγράμ-
ματος επωφελήθηκαν περισσότεροι από 
83.000 κάτοικοι του νησιού, γεγονός που 
αντικατοπτρίζει την ουσιαστική συνεισφορά 
του στην κυπριακή κοινωνία. Αξιοσημείω-
το είναι πως από το 2013, χάρη στα έργα 
του Προγράμματος, συλλέχθηκαν, επανα-
χρησιμοποιήθηκαν και εξοικονομήθηκαν 
σε ετήσια βάση περισσότερα από 40.2 3 
κυβικά μέτρα νερού. 

Συγκεκριμένα, τα τελευταία έξι χρόνια 
εγκαταστάθηκαν ή αποκαταστάθηκαν, στο 
πλαίσιο του Προγράμματος, συνολικά 19 
συστήματα ανακύκλωσης και συλλογής 
γκρίζου, βρόχινου και επιφανειακού νερού. 

ΧΡΙΣ Ο ΟΡΟΣ ΕΥΛΑ ΗΣ*  
Christoforos.Evlavis@kpmg.com.cy
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΟΥΡΑΣ**  

ic is. o r s m .com.c  

Τα τελευταία χρόνια το ανταγωνι-
στικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 
λειτουργούν οι τράπεζες ανά το 

παγκόσμιο έχει γίνει πιο περίπλοκο, αλ-
λάζοντας ή, καλύτερα, εξελίσσοντας ση-
μαντικά τους τρόπους με τους οποίους 
οι πελάτες διεκπεραιώνουν συναλλαγές 
και επικοινωνούν με την τράπεζά τους. 
Ο μεγάλος αριθμός μη παραδοσιακών 
παρόχων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
(που έχουν κτίσει το προϊόν τους με βάση 
τις σύγχρονες και αυξανόμενες ανάγκες 
των πελατών, το διαδίκτυο και την υψη-
λή τεχνολογία), απειλεί να αποδομήσει το 
παραδοσιακό τραπεζικό μοντέλο. 

Ο τραπεζικός τομέας στην Κύπρο έχει 
περάσει μια περίοδο σημαντικών αλλαγών 
και ανακατατάξεων, με την προσοχή όλων 
τα τελευταία χρόνια να είναι στραμμένη 
στη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων 
Χορηγήσεων (ΜΕΧ) και στη συμμόρφωση 
με τον αυξημένο αριθμό εποπτικών απαι-
τήσεων. Ως αποτέλεσμα, οι προκλήσεις 
που αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι 
κυπριακές τράπεζες από τον αυξημένο 
ανταγωνισμό από μη παραδοσιακούς πα-
ρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, 
δεν έχουν ακόμη βγει στο προσκήνιο. Το 
κύριο χαρακτηριστικό των νέων αυτών 
παρόχων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
είναι η προώθηση της ψηφιοποίησης των 
τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. 
Αυτή η τάση για ψηφιοποίηση εκτιμάται 
(από την t) ότι, εάν είναι τόσο πετυ-
χημένη όσο ήταν σε άλλες βιομηχανίες 

(π.χ. μουσική, βίντεο και ταξίδια), θα διεκ-
δικήσει σε διεθνές επίπεδο ως και 44  
του μεριδίου αγοράς τα επόμενα χρόνια, 
αυξάνοντας σημαντικά τις ανταγωνιστικές 
πιέσεις στις παραδοσιακές τράπεζες. 

Ποια είναι όμως τα συγκριτικά πλεονε-
κτήματα που έχουν οι πάροχοι ψηφιακών 
τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών; Κατ’ 
αρχήν, το γεγονός ότι δε στηρίζονται στη 
φυσική παρουσία  τους δίνει ένα σημαντικό 
πλεονέκτημα ως προς το κόστος, αφού 
δεν επιβαρύνονται με τη διατήρηση ενός 
δαπανηρού δικτύου υποκαταστημάτων. 
Επιπρόσθετα, η δυνατότητα επιλογής της 
χώρας εγγραφής τους προσφέρει πλεονέ-
κτημα ως προς το ρυθμιστικό περιβάλλον 
μέσα στο οποίο θα λειτουργούν, οδηγώντας 
σε μικρότερο κόστος ως προς τη ρυθμι-
στική εναρμόνιση και συμμόρφωση με 
εποπτικές απαιτήσεις. Επίσης, σε πολλές 
περιπτώσεις, χάρη στο ψηφιακό μοντέλο 
λειτουργίας, είναι σε καλύτερη θέση να 
αναλύσουν και να χρησιμοποιήσουν τα 
δεδομένα των χρηστών τους (όπως κα-
ταναλωτική συμπεριφορά) για να τους 
προσφέρουν εξειδικευμένα (σε ατομικό 
επίπεδο) χρηματοοικονομικά προϊόντα, 
ενώ ταυτόχρονα είναι σε καλύτερη θέση 
να εκτιμήσουν την πιθανότητα αποπλη-
ρωμής και να μειώσουν το ρίσκο τους. Το 
πιο σημαντικό είναι όμως ότι προσφέρουν 
στους χρήστες τη δυνατότητα γρήγορης 
και άμεσης διαχείρισης των συναλλαγών 
τους από την ευκολία του σπιτιού τους, σε 
πραγματικό χρόνο, βελτιώνοντας σημαντι-

κά την εμπειρία των πελατών τους, χωρίς 
μάλιστα να υστερούν ποιοτικά. 

Ένα επιπλέον στοιχείο είναι ότι οι πάρο-
χοι ψηφιακών τραπεζικών προϊόντων και 
υπηρεσιών φαίνεται να ανταποκρίνονται 
περισσότερο στις ανάγκες της νέας γενιάς. 
Πρόσφατη έρευνα από την  o at o  
a  s a  a  stu s ανέδειξε ότι η ηλι-

κιακή ομάδα 16-35 έχει ως προτεραιότητα 
τη δυνατότητα εκτέλεσης χρηματοοικονο-
μικών πράξεων σε πραγματικό χρόνο από 
οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή. Επίσης, 
ως προτεραιότητα γι’ αυτήν την ομάδα έχει 
αναδειχθεί η δυνατότητα να λαμβάνει προ-
ϊόντα, υπηρεσίες και τιμές προσαρμοσμένα 
στις ανάγκες του κάθε χρήστη. 

Ποια πρέπει λοιπόν να είναι η αντα-
πόκριση του τραπεζικού τομέα σε αυτές 
τις προκλήσεις; Παρ’ όλη την ευελιξία 
που προσφέρουν τα ψηφιακά τραπεζικά 
προϊόντα και υπηρεσίες, δεν πρέπει να 
υποτιμηθεί πόσο σημαντικός παράγοντας 
είναι η διαπροσωπική επικοινωνία και η 
σχέση συνεργασίας που έχουν οι τράπε-
ζες με τους πελάτες τους, κάτι που είναι 
δύσκολο να επιτευχθεί μέσω ψηφιακών 
προϊόντων. Ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες 
μπορούν μέσω επένδυσης στη βελτίωση 
της εξυπηρέτησης των πελατών τους να 
εμβαθύνουν αυτές τις σχέσεις, ενισχύοντας 
έτσι την αφοσίωση των πελατών τους. 

Το πιο σημαντικό βήμα όμως θα είναι 
η υιοθέτηση από τις τράπεζες νέων τεχνο-
λογιών και η σταδιακή ψηφιοποίηση του 
προϊόντος τους. Για να επιτευχθεί αυτός 

ο στόχος, το επιχειρησιακό μοντέλο και η 
κουλτούρα των τραπεζών θα χρειαστεί να 
αλλάξει, έτσι ώστε να καταστούν πιο ευέλικτες 
και ανταγωνιστικές (π.χ. μέσω ενός οριζό-
ντιου μοντέλου διοίκησης ή και δημιουρ-
γία αυτόνομων ομάδων για προώθηση της 
καινοτομίας). Η υιοθέτηση στρατηγικής με 
συγκεκριμένους στόχους και η επικέντρωση 
σε συγκεκριμένους τομείς, σε συνδυασμό 
με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 
και προϊόντων, είναι επίσης απαραίτητη. 

Σημαντικό κομμάτι της ψηφιοποίησης 
του τραπεζικού προϊόντος είναι και η συ-
γκέντρωση καλής ποιότητας δεδομένων 
καθώς και η δημιουργία υποδομών και 
διαδικασιών για την επεξεργασία και την 
ανάλυσή τους. Αυτό θα επιτρέψει στις τρά-
πεζες να επενδύσουν περισσότερο σε αυ-
τοματισμούς και να υιοθετήσουν λύσεις 
βασισμένες σε νέες τεχνολογίες (π.χ. εφαρ-
μογές ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση 
τεχνητής νοημοσύνης), που θα μειώσουν 
τα κόστη λειτουργίας τους. Επιπρόσθετα, η 
βελτίωση της ανάλυσης δεδομένων με τη 
χρήση νεών τεχνολογιών, αναμένεται ότι 
θα ενισχύσει την ποιότητα της πληροφόρη-
σης που είναι διαθέσιμη για έναν μεγάλο 
αριθμό τραπεζικών διαδικασιών, όπως 
για παράδειγμα την ανάλυση πιστωτικού 
κίνδυνου, την αξιολόγηση της απόδοσης 
των υποκαταστημάτων και την τοποθέτηση 
νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Το τραπεζικό πεδίο αλλάζει άρδην.  
είσοδος των παρόχων ψηφιακών τραπεζικών 
υπηρεσιών έχει επιφέρει νέες προκλήσεις 
και ανακατατάξεις στον τραπεζικό τομέα. 
Για ν’ αντεπεξέλθουν οι τράπεζες απαι-
τείται όραμα, στρατηγική, ενδεχομένως 
συνεργασίες και σχέδιο δράσης, καθώς 
και θέληση για αποδοχή και ανάπτυξη 
καινοτόμων εργαλείων και τεχνολογιών. 
Στο τέλος της διαδρομής, γνώμονας πρέπει 
να είναι πάντα η ταχεία και αποτελεσματική 
εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς η παροχή 
επικαιροποιημένων και αναβαθμισμένων 
ποιοτικά υπηρεσιών.

* a ,  t  
** ss sta t a a ,  t

τηλ. 22209000 

Έ ι ρόνια «Αποστολή ερό» 

ΕΙΣ Ε ΚΑΙΝΟ ΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

Επωφεληθείτε άμεσα από
το πρόγραμμα I o F

ημαντική βοήθεια, ύψους 10 
εκατομμυρίων ευρώ, προ-
σφέρεται τώρα προς όλες 
τις καινοτόμες επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται 
στην Κύπρο, μέσω του 
προγράμματος I o F  

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων   

οιους αφορ  το 
Αν είστε επιχειρηματίας που δραστη-

ριοποιείται στην Κύπρο, σε μια καινοτόμο 
επιχείρηση, ή επιχείρηση με καινοτόμες 
ιδέες, ή προϊόντα, ή διαδικασίες, ή εάν έχετε 
δημιουργήσει μια sta t-u , τότε η πόρτα 
που έχει ανοίξει μέσω της συμφωνίας της 
Τράπεζας Κύπρου με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων και το πρόγραμμα I o F  
σάς αφορά. Μάλιστα το ευρωπαϊκό αυτό 
ενισχυτικό πρόγραμμα μπορεί να είναι 
η λύση που ψάχνετε, ώστε να προχωρή-
σετε, να επεκταθείτε, ή να υλοποιήσετε 
τους στόχους που έχετε θέσει στη μικρή, 
ή μικρομεσαία, ή sta tu  επιχείρησή 
σας. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός 
ότι στο συγκεκριμένο δανειοδοτικό σχέδιο 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων 
μπορούν επίσης να συμμετέχουν και ανα-
πτυγμένες ή μεγαλύτερες επιχειρήσεις με 
αριθμό εργαζομένων μέχρι 450 ατόμων, 
φτάνει να έχουν, ή να προγραμματίζουν, 
την υιοθέτηση καινοτόμων διαδικασιών, 
προϊόντων ή ιδεών. 

ειωμένες  κα όλου
εγγυ σεις 

Σκοπός του δανείου είναι η χρηματο-
δότηση των δαπανών που απαιτούνται για 
την προώθηση της καινοτομίας, έτσι ώστε οι 
νέες ή οι υφιστάμενες εταιρίες να παραμεί-
νουν ανταγωνιστικές εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αλλά και του παγκοσμιοποιημέ-
νου περιβάλλοντος στο οποίο καλούνται 
σήμερα να λειτουργήσουν, έχοντας καλές 
προοπτικές για ανάπτυξη και επιβίωση. 

Το ποσό του δανείου που θα δίνεται 
στους δικαιούχους θα ξεκινά από τις 
25.000 ευρώ και θα φτάνει τις 500.000. 
Το I o F   θα παρέχει μειωμένες ή και 
καθόλου απαιτήσεις για παροχή εξασφαλί-
σεων λόγω της προσφερόμενης εγγύησης 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, 
γεγονός που κρίνεται ως ιδιαίτερα υποβο-
ηθητικό προς τους δικαιούχους ενδιαφε-
ρόμενους. Το  ΕΤΕΠ, δηλαδή, θα παρέχει 
την εγγύησή του κατά 50 . Με λίγα λόγια, 
αν πληροίτε τα κριτήρια, εξασφαλίζετε τη 
χρηματοδότηση, χωρίς τις απαιτήσεις που 
θέτουν συνήθως οι Τράπεζες. 

δη έ ει αρ ίσει η παρο  του 
Η διάρκεια του δανείου, το οποίο άρχι-

σε ήδη να χορηγείται μέσω της Τράπεζας 
Κύπρου, θα κυμαίνεται από 12 έως 120 
μήνες. Το εγγυοδοτικό σχέδιο I o F  
θα παρέχεται μέχρι τον  Φεβρουάριο του 
2020. Το δάνειο θα πρέπει να χρησιμοποι-

είται για την ανάπτυξη ή τη δημιουργία της 
επιχείρησης από την οποία υποβάλλεται. 

«Ορί οντας »
Η χρηματοδότηση υποστηρίζεται από 

το I o F   ua a t  Fa t , τον 
μηχανισμό εγγύησης των Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων με την οικονομική στήριξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τα χρηματοδοτικά 
μέσα που προβλέπονται στο «Ορίζοντας 
2020» και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατη-
γικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που δημιουργή-
θηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου 
για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι 
να συμβάλλει στη χρηματοδότηση και την 
υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διασφαλίσει 
τη δυνατότητα αυξημένης πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση.

Χρ σιμες πληροφορίες  
 Διάρκεια Δανείου: 12-120 μήνες
  Περίοδος Χάριτος: Μέγιστη περίοδος  
2 χρόνια

να τουλ ιστον από τα πιο 
κ τω κριτ ρια α πρέπει να 
ισ ύει  για να δικαιούται μια 
επι είρηση να υπο λει αίτηση    

  Να είναι καινοτόμο Προϊόν Διαδικασία 
Παραγωγής.

  Να πρόκειται για ταχέως αναπτυσσόμενη 
επιχείρηση. 

  Το 5  του Λειτουργικού Κόστους να 

αντιπροσωπεύει Έρευνα και Καινοτομία.
  Το 80  του Δανείου να δαπανηθεί σε 
δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας.

  Η επιχείρηση να έχει λάβει στήριξη από 
φορείς για επενδύσεις καινοτομίας μέσω   
επιδοτήσεων, δανείων ή εγγυήσεων από 
φορείς για επενδύσεις καινοτομίας.   

  Στην επιχείρηση να έχει απονεμηθεί κατά 
τους τελευταίους 24 μήνες Βραβείο Καινο-
τομίας από ευρωπαϊκό οργανισμό φορέα.

  Η επιχείρηση να έχει κατά τους τελευταίους 
24 μήνες καταχωρίσει τουλάχιστον ένα  
τεχνολογικό δικαίωμα. 

  Η επιχείρηση να βρίσκεται στα αρχικά 
στάδια λειτουργίας της και να έχει λάβει 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 μηνών 
κεφάλαιο από tu  a ta  I sto

us ss a .
  Η επιχείρηση να έχει χαρακτηριστεί ως 
«Καινοτόμος Επιχείρηση» τους τελευταίους 
36 μήνες, από ευρωπαϊκό ή από εθνικό 
ή περιφερειακό όργανο ή θεσμό.

έοι ανταγ νιστές στον τραπε ικό τομέα

Η  ενισ ύει το έργο του 
    

Παραμένοντας προσηλωμένη στην 
υλοποίηση δράσεων που στοχεύ-
ουν στη στήριξη ευπαθών ομάδων 

του πληθυσμού και ιδιαίτερα των παιδιών, η 
a  (Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως), 

ενισχύει οικονομικά τις προσπάθειες του 
a s sto ou ou Fou at o . 
Σκοπός του Ιδρύματος, το οποίο εδρεύει 

στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δρα και σε 
άλλες χώρες,  μεταξύ των οποίων και η 
Κύπρος, είναι η υποστήριξη και παροχή 
βοήθειας σε ευάλωτες ομάδες του πληθυ-
σμού με ιδιαίτερη ευαισθησία στα παιδιά 
και στους νέους. 

Σχολιάζοντας την απόφαση της a  
να συνταχθεί στο πλευρό του Ιδρύματος, 
ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της 
Τράπεζας, κ. Κώστας Αργυρίδης, τόνισε 
ότι  «μέσα από την ανιδιοτελή προσφορά 
του, το a s sto ou ou Fou at o  

συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός 
καλύτερου μέλλοντος για τα παιδιά και τους 
νέους, που χρειάζονται πραγματική φροντίδα 
και συμπαράσταση». 

Η a  συμμετείχε στην τελετή 
βράβευσης των μαθητών Δημοτικής 
Εκπαίδευσης που διακρίθηκαν στον Πα-
γκύπριο Διαγωνισμό Χριστουγεννιάτικης 
Κάρτας, ο οποίος διοργανώθηκε από το 

a s sto ou ou Fou at o  στις 23 
Δεκεμβρίου 2018, στο Δημαρχείο Λευκω-
σίας. Απώτερος σκοπός του διαγωνισμού 
ήταν η οικονομική ενίσχυση δημοτικών 
σχολείων που παρουσιάζουν σημαντικές 
ελλείψεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Τράπεζα 
εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με βασικό 
πυλώνα την υποστήριξη ευάλωτων κοινω-
νικών ομάδων και ιδιαίτερα των παιδιών. 
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Έτσι θα πληρώνουμε το ΓεΣΥ
ΑΠΟ Η ΜΑΡ ΙΟΥ ΑΡΧΙ ΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣ ΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΟΜΕΝΟΥΣ  ΣΥΝ Α ΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟ ΕΣ 

Της Κυριακής

επορτάζ 23
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ΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nico o simerini.com  

ίγες ημέρες μόνο απέ-
μειναν για την έναρξη 
των εισφορών στο τα-
μείο του Γενικού Συ-
στήματος Υγείας (ΓεΣΥ), 
οι οποίες επηρεάζουν 
τόσο τους εργαζομέ-

νους και τους συνταξιούχους, όσο και 
τους εργοδότες. Οι εισφορές φαίνονται 
τώρα πιο πραγματικές από ποτέ, καθώς 
σε ενημερωτικό δελτίο που απέστειλε ο 
Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) 
στον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών 
Κύπρου (ΣΕΛΚ), ο οποίος το προώθησε 
στα μέλη του, τονίζεται η υποχρέωση που 
προκύπτει για καταβολή εισφορών για 
το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) από 
την 1η Μαρτίου 2019. Εμείς μελετήσαμε 
το εν λόγω δελτίο και, σε συνεργασία με 
τον εγκεκριμένο λογιστή Ανδρέα Μιχα-
ηλίδη, ετοιμάσαμε παραδείγματα όσον 
αφορά συγκεκριμένες ομάδες πολιτών 
-δηλαδή τους μισθωτούς, τους αυτοτελώς 
εργαζομένους, τους συνταξιούχους αλλά 
και τους εργοδότες- τα οποία αφορούν τις 
απολαβές τους σήμερα και τις απολαβές 
τους με το ΓεΣΥ και σας τα παρουσιάζουμε.   

Τα ποσοστ  των εισφορών 
Αρχικά να αναφέρουμε ότι, σύμφωνα 

με τον ΟΑΥ, το ποσό εισφοράς στο ΓεΣΥ 

Π Ε Μ  ΠΕ Κ Π
 Ε   Κ Ε

Κ Η Ε  ΕΠΗ Ε ΜΕ

 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΦΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ 2017

Γνωστοποίηση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 32, 33, 35, 36, 38, 39 και 40 για 
κα ορισμ  και πληρωμή των ετήσιων τελ ν απο τευσης λυμάτων για το 2019.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τους Κανο-
νισμούς 32, 33, 35, 36, 38, 39 και 40 των περί Αποχετεύσεων Πάφου Κανονισμών του 1999 έως 
2017, αποφάσισε και καθόρισε αναφορικά με το έτος 2019 τα ακόλουθα σε σχέση με την επιβολή 
και είσπραξη των τελών.

1. (α) Για ξενοδοχεία, διαμερίσματα και άλλα καταλύματα, που χρησιμοποιούνται για τουριστικούς 
σκοπούς, άλλες τουριστικές αναπτύξεις και βιομηχανίες (συμπεριλαμβανομένων λιμανιών, αεροδρο-
μίων, υδροπάρκων, μαρίνων), τα οποία βρίσκονται μ σα στην περιοχή του Συμβουλίου της Πρώτης 
Φάσης κατασκευής του Συστήματος Αποχέτευσης Λυμάτων και Ομβρίων Υδάτων Πάφου, θα κατα-
βάλλεται τέλος αποχέτευσης λυμάτων ενενήντα ένα χιλιοστών (91/1000) του σεντ (0,091 σεντ), 
για κάθε ευρώ πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου αναφορικά με την οποία είναι πληρωτέο 
το τέλος, όπου αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού 
Γραφείου Πάφου μετά τη διενεργηθείσα γενική εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας με βάση τις δια-
τάξεις του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου σε τιμές 1/1/2013.

(β) Για κατοικίες και άλλα ακίνητα ή υποστατικά, τα οποία βρίσκονται μ σα στην περιοχή του Συμβου-
λίου της Πρώτης Φάσης κατασκευής του Συστήματος Αποχέτευσης Λυμάτων και Ομβρίων Υδάτων 
Πάφου, θα καταβάλλεται τέλος αποχέτευσης λυμάτων τριάντα επτά χιλιοστών (37/1000) του σεντ 
(0,037 σεντ), για κάθε ευρώ πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου,  αναφορικά με την οποία είναι 
πληρωτέο το τέλος, όπου αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματο-
λογικού Γραφείου Πάφου μετά τη διενεργηθείσα γενική εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας με βάση τις 
διατάξεις του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου σε τιμές 1/1/2013.

2. (α) Για ξενοδοχεία, διαμερίσματα και άλλα καταλύματα που χρησιμοποιούνται για τουριστικούς 
σκοπούς, άλλες τουριστικές αναπτύξεις και βιομηχανίες (συμπεριλαμβανομένων λιμανιών, αεροδρο-
μίων, υδροπάρκων, μαρίνων), τα οποία βρίσκονται μέσα στα δημοτικά όρια Πάφου και Γεροσκήπου 
και τα κοινοτικά όρια Αχέλειας, μπας, Λέμπας και Χλώρακας αλλά έξω από την περιοχή που αναφέ-
ρεται στην παράγραφο 1  της Πρώτης Φάσης κατασκευής του Συστήματος Αποχέτευσης Λυμάτων και 
Ομβρίων Υδάτων Πάφου, θα καταβάλλεται τέλος αποχέτευσης λυμάτων ενενήντα οκτώ χιλιοστών 
(98/1000) του σεντ (0,098 σεντ), για κάθε ευρώ πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου αναφορι-
κά με την οποία είναι πληρωτέο το τέλος, όπου αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του 
Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Πάφου μετά τη διενεργηθείσα γενική εκτίμηση της ακίνητης 
ιδιοκτησίας με βάση τις διατάξεις του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
Νόμου σε τιμές 1/1/2013.

(β) Για κατοικίες και άλλα ακίνητα ή υποστατικά, τα οποία βρίσκονται μέσα στα δημοτικά όρια Πά-
φου και Γεροσκήπου και τα κοινοτικά όρια Αχέλειας, μπας, Λέμπας και Χλώρακας αλλά έξω από 
την περιοχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1  της Πρώτης Φάσης κατασκευής του Συστήματος 
Αποχέτευσης Λυμάτων και Ομβρίων Υδάτων Πάφου, θα καταβάλλεται τέλος αποχέτευσης λυμάτων 
σαράντα χιλιοστών (40/1000) του σεντ (0,040 σεντ), για κάθε ευρώ πάνω στην εκτιμημένη αξία του 
ακινήτου αναφορικά με την οποία είναι πληρωτέο το τέλος, όπου αυτή είναι γραμμένη ή καταχω-
ρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Πάφου μετά τη διενεργηθείσα γενική 
εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας με βάση τις διατάξεις του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 
Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου σε τιμές 1/1/2013.

3. (α) Για ξενοδοχεία, διαμερίσματα και άλλα καταλύματα που χρησιμοποιούνται για τουριστικούς σκο-
πούς, άλλες τουριστικές αναπτύξεις και βιομηχανίες (συμπεριλαμβανομένων λιμανιών, αεροδρομίων, 

υδροπάρκων, μαρίνων), τα οποία βρίσκονται μέσα στα κοινοτικά όρια Κισσόνεργας και Κονιών, θα κα-
ταβάλλεται τέλος αποχέτευσης λυμάτων εκατόν είκοσι επτά χιλιοστών (127/1000) του σεντ (0,127 
σεντ), για κάθε ευρώ πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου αναφορικά με την οποία είναι πληρω-
τέο το τέλος, όπου αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού 
Γραφείου Πάφου μετά τη διενεργηθείσα γενική εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας με βάση τις δια-
τάξεις του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου σε τιμές 1/1/2013.

(β) Για κατοικίες και άλλα ακίνητα ή υποστατικά, τα οποία βρίσκονται μέσα στα κοινοτικά όρια Κισσόνερ-
γας και Κονιών, θα καταβάλλεται τέλος αποχέτευσης λυμάτων πενήντα δύο χιλιοστών (52/1000) του 
σεντ (0,052 σεντ), για κάθε ευρώ πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου αναφορικά με την οποία είναι 
πληρωτέο το τέλος, όπου αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματο-
λογικού Γραφείου Πάφου μετά τη διενεργηθείσα γενική εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας με βάση τις 
διατάξεις του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου σε τιμές 1/1/2013.

4. Τα καθορισθέντα ετήσια τέλη που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 πιο πάνω πρέπει να 
πληρωθούν μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019, στα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου 
(ισόγειο), οδός Κινύρα 23, Κόσμος Κορτ, Πάφος ή σε όλες τις Τράπεζες. Η πληρωμή μπορεί επίσης 
να γίνει με πιστωτική κάρτα από το διαδίκτυο είτε μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας CC Payment 
Systems Ltd είτε μέσω των ιστοσελίδων των τραπεζών που προσφέρουν αυτήν την υπηρεσία. 

Μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση (Άρθρο 30(3) του Νόμου).

Η παρούσα γνωστοποίηση θεωρείται και ως ατομική ειδοποίηση προς τα επηρεαζόμενα πρόσωπα.

5.  Για σκοπούς εξυπηρέτησης του κοινού αποστέλλονται ταχυδρομικώς καταστάσεις λογαριασμού. 
σοι δεν πάρουν κατάσταση λογαριασμού, παρακαλούνται όπως προσκομίσουν στα Γραφεία του 

Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου, τους τίτλους ιδιοκτησίας για διευθέτηση της πληρωμής των 
οφειλόμενων ποσών.

γινε στις 31 Ιανουαρίου 2019
ΦΑΙΔΩΝΑΣ ΦΑΙΔΩΝΟΣ           

Πρ εδρος Συμβουλίου Απο ετεύσεων Πάφου 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΦΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ 2017

Γνωστοποίηση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 και 40 
για κα ορισμ  και πληρωμή των ετήσιων τελ ν απο τευσης ομβρίων υδάτων 

για το 2019

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τους Κανο-
νισμούς 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 και 40 των περί Αποχετεύσεων Πάφου Κανονισμών του 1999 
έως 2017, αποφάσισε και καθόρισε αναφορικά με το έτος 2019 τα ακόλουθα σε σχέση με την επι-
βολή και είσπραξη των τελών.

1. (α) Για ακίνητα ή υποστατικά, τα οποία βρίσκονται μέσα στην περιοχή του Συμβουλίου της Πρώτης 
Φάσης κατασκευής του Συστήματος Αποχέτευσης Λυμάτων και Ομβρίων Υδάτων Πάφου, θα κατα-
βάλλεται τέλος αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, το οποίo θα καθορίζεται σε οκτώ χιλιοστά (8/1000) 
του σεντ (0,008 σεντ) για κάθε ευρώ στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου αναφορικά με την οποία 
είναι πληρωτέο το τέλος, όπως αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού 
Κτηματολογικού Γραφείου Πάφου μετά από τη διενεργηθείσα γενική εκτίμηση της αξίας της ακί-
νητης ιδιοκτησίας, με βάση τις διατάξεις του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και 

Εκτίμηση) Νόμου, σε τιμές 1/1/2013. 

(β) Για ακίνητα ή υποστατικά, τα οποία βρίσκονται μέσα στην περιοχή του Συμβουλίου αλλά έξω από 
την περιοχή που αναφέρεται στην παράγραφο 4 (α) της Πρώτης Φάσης κατασκευής του Συστήματος 
Αποχέτευσης Λυμάτων και Ομβρίων Υδάτων Πάφου, θα καταβάλλεται τέλος αποχέτευσης ομβρίων 
υδάτων, το οποίo θα καθορίζεται σε εννέα χιλιοστά (9/1000) του σεντ (0,009 σεντ) για κάθε ευρώ 
στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου αναφορικά με την οποία είναι πληρωτέο το τέλος, όπως αυτή εί-
ναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Πάφου μετά 
τη διενεργηθείσα γενική εκτίμηση της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας, με βάση τις διατάξεις του Περί 
Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, σε τιμές 1/1/2013.

2. Τα καθορισθέντα ετήσια τέλη, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πιο πάνω, πρέπει να πληρω-
θούν μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019, στα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου (ισόγειο), 
οδός Κινύρα 23, Κόσμος Κoρτ, Πάφος ή σε όλες τις Τράπεζες. Η πληρωμή μπορεί επίσης να γίνει με 
πιστωτική κάρτα από το διαδίκτυο είτε μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας CC Payment Systems 
Ltd είτε μέσω των ιστοσελίδων των τραπεζών που προσφέρουν αυτήν την υπηρεσία. 

Μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση (Άρθρο 30(3) του Νόμου).

Η παρούσα γνωστοποίηση θεωρείται και ως ατομική ειδοποίηση προς τα επηρεαζόμενα πρόσωπα.

3. Για σκοπούς εξυπηρέτησης του κοινού αποστέλλονται ταχυδρομικώς καταστάσεις λογαριασμού. 
σοι δεν πάρουν κατάσταση λογαριασμού, παρακαλούνται όπως προσκομίσουν στα Γραφεία του 

Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου, τους τίτλους ιδιοκτησίας για διευθέτηση της πληρωμής των 
οφειλόμενων ποσών.

γινε στις 31 Ιανουαρίου 2019
ΦΑΙΔΩΝΑΣ ΦΑΙΔΩΝΟΣ           

Πρ εδρος Συμβουλίου Απο ετεύσεων Πάφου

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΦΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ 2017

Γνωστοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 37 περί επιβολής,
κα ορισμού και πληρωμής τ λους ρήσεως

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από τον περί Απο-
χετευτικών Συστημάτων Νόμο 1971 έως 2017 άρθρο 30(1) και 33(3) και τους περί Αποχετεύσεων 
Πάφου Κανονισμούς άρθρο 37, αποφάσισε να επιβάλει τέλος 50 σεντ (€0,50) για κάθε κυβικό μέ-
τρο νερού, το οποίο καταναλώνεται σύμφωνα με την ένδειξη του υδρομετρητή από τον ιδιοκτήτη 
ή κάτοχο, που είναι μέσα στα όρια του Σ.Α.ΠΑ. και είναι συνδεδεμένος ή οφείλει να συνδεθεί με το 
αποχετευτικό σύστημα.  Το τέλος τούτο είτε (α) θα αναγράφεται πάνω στον λογαριασμό του νερού 
και θα καταβάλλεται στον ίδιο τόπο και χρόνο που καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κατανάλωσης 
νερού, είτε (β) θα αναγράφεται σε ξεχωριστό λογαριασμό του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου 
και θα καταβάλλεται στα γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου (ισόγειο), οδός Κινύρα 23, 
Κόσμος Κορτ, Πάφος ή σε όλες τις Τράπεζες κάθε 31η Μαρτίου, 30η Ιουνίου, 30η Σεπτεμβρίου και 
31η Δεκεμβρίου κάθε έτους όπως θα καθορίζεται στον εν λόγω λογαριασμό του Σ.Α.ΠΑ.  

Με τη λήξη της προθεσμίας επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση (Άρθρο 30(3) του Νόμου).

γινε στις 31 Ιανουαρίου 2019
Φαίδωνας Φαίδωνος 

Πρ εδρος Συμβουλίου Απο ετεύσεων Πάφου

ΕΙΣ ΟΡΕΣ Σ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣ ΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
  ΜΕΧΡΙ      ΑΠ      
 ΑΣΦΑΛΊΣΤΕΕΣ Τ.Κ.Α    ΣΥΝΟΛΊΚΟ  ΑΣΦΑΛΊΣΤΕΕΣ Τ.Κ.Α.     ΣΥΝΟΛΊΚΟ

 ΔΑΠΟΔΟΧΕΣ  ΕΡΓΟΔΟΤΉ Τ.Π.Π. Τ.Α.Δ. Τ.Κ.Σ. ΚΟΣΤΟΣ   ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΉ Τ.Π.Π. Τ.Α.Δ. Τ.Κ.Σ. ΓΕΣΥ ΚΟΣΤΟΣ

 ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ .  .  .   ΕΡΓΟΔΟΤΉ  ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ .  .  .   .  ΕΡΓΟΔΟΤΉ

ΕΡΓΟΔΟ ΗΣ ,  ,  ,  ,  ,  ,   ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,

  ΜΕΧΡΙ    ΑΠ   
 ΑΣΦΑΛΊΣΤΕΕΣ  ΠΕΡΊΚΟΠΕΣ ΚΑ ΑΡΕΣ ΑΣΦΑΛΊΣΤΕΕΣ ΠΕΡΊΚΟΠΕΣ ΠΕΡΊΚΟΠΕΣ ΚΑ ΑΡΕΣ

 ΑΠΟΔΟΧΕΣ Τ.Κ.Α. .  ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Τ .Κ.Α. .  ΓΕΣΥ .  ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΜΙΣ Ω ΟΣ ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,

  ΜΕΧΡΙ    ΑΠ   
 ΑΣΦΑΛΊΣΤΕΕΣ  ΠΕΡΊΚΟΠΕΣ ΚΑ ΑΡΕΣ ΑΣΦΑΛΊΣΤΕΕΣ ΠΕΡΊΚΟΠΕΣ ΠΕΡΊΚΟΠΕΣ ΚΑ ΑΡΕΣ

ΑΥ Ο ΕΛΩΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Τ.Κ.Α. .  ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ  Τ.Κ.Α. .  ΓΕΣΥ .  ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΕΡΓΑ ΟΜΕΝΟΣ ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,

        

  ΜΕΧΡΙ    ΑΠ   

 ΣΥΝΤΑ Ή ΠΕΡΊΚΟΠΕΣ ΚΑΡΟ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΊΣΤΕΕΣ ΠΕΡΊΚΟΠΕΣ ΠΕΡΊΚΟΠΕΣ ΚΑ ΑΡΕΣ

  Τ.Κ.Α ΣΥΝΤΑ ΉΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Τ.Κ.Α. ΓΕΣΥ .  ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΣΥΝ Α ΙΟΥΧΟΣ ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,

από την 1η Μαρτίου του 2019 μέχρι τις 
28 Φεβρουαρίου του 2020 για μισθωτούς, 
συνταξιούχους, αξιωματούχους και εισο-
δηματίες καθορίζεται στο 1, 0 , για τους 
εργοδότες και τη Δημοκρατία ή φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο 
για την καταβολή των απολαβών σε αξι-
ωματούχο στο 1,85 , για τους αυτοτελώς 
εργαζόμενους στο 2,55  και για το πάγιο 
ταμείο της Δημοκρατίας στο 1,65 . 

Τα ποσοστά αυτά από την 1η Μαρτίου 
του 2020 θα αυξηθούν. Συγκεκριμένα, για 
μισθωτούς, συνταξιούχους, αξιωματούχους 
και εισοδηματίες καθορίζεται στο 2,65 , 
για τους εργοδότες και τη Δημοκρατία ή 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύ-
θυνο για την καταβολή των απολαβών σε 
αξιωματούχο στο 2,90 , για τους αυτοτελώς 
εργαζόμενους στο 4,00  και για το πάγιο 
ταμείο της Δημοκρατίας στο 4, 0 .

 πραγματικ  επίδραση   
Αυτό  σε πραγματικ  ρ ματα  
μεταφρ εται ως ακολού ως

Για παράδειγμα, ένας μισθωτός με 
ασφαλιστέες αποδοχές 1000 ευρώ (δηλα-
δή ακάθαρτα), σήμερα δέχεται περικοπές 
ύψους 83 ευρώ (δηλ. 8,3 ) για τις Κοινω-
νικές Ασφαλίσεις και παίρνει καθαρά 91  
ευρώ. Μετά την περικοπή και του 1, 0  
για το ΓεΣΥ (δηλαδή επιπλέον 1  ευρώ) 
θα παίρνει 900 ευρώ. 

Ένας αυτοτελώς εργαζόμενος, που σή-
μερα έχει ασφαλιστέες αποδοχές ύψους 

00 ευρώ, με τις εισφορές της τάξης του 
14,6  για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις τού 
περικόπτονται 102,20 ευρώ και έχει κα-
θαρό εισόδημα ύψους 59 ,80 ευρώ. Με 
το ΓεΣΥ και την επιπλέον περικοπή ύψους 
1 ,85 ευρώ (δηλαδή ποσοστού 2,55 ), θα 
παίρνει 5 9,95 ευρώ. 

Ένας συνταξιούχος με σύνταξη ύψους 00 
ευρώ, με την περικοπή του 1, 0  για το ΓεΣΥ, η 
οποία σε πραγματικά χρήματα φτάνει τα 11,90 
ευρώ, θα παίρνει συνολικά 688,10 ευρώ. 

Περαιτέρω, ένας εργοδότης, του οποίου 
οι ασφαλιστέες αποδοχές των υπαλλήλων 
του ανέρχονται σε 12 χιλιάδες ευρώ, σήμε-
ρα με τις εισφορές του στα διάφορα ταμεία 
επωμίζεται κόστος ύψους 1.440 ευρώ. Με 
την εισαγωγή, όμως, του ΓεΣΥ και τις πε-
ρικοπές ύψους 1,85  για τις εισφορές, το 
κόστος του θα αυξηθεί κατά 222 ευρώ, άρα 
θα φτάσει τα 1.662 ευρώ. 

Τα αρμόδια τμ ματα 
Σύμφωνα με τον ΟΑΥ, τα αρμόδια τμή-

ματα και υπηρεσίες για την είσπραξη ή και 
παρακράτηση και καταβολή των εισφορών 
στο Ταμείο του ΓεΣΥ είναι οι Υπηρεσίες 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ), το Τμήμα 

ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ * 

Πρέπει να δούμε με προσοχή αυτό 
το μεγαλεπήβολο εγχείρημα. 
Σίγουρα το ΓεΣΥ είναι χρήσιμο 

και αναγκαίο στην κοινωνία και γενικά 
για το κοινωνικό σύνολο. Ένα ΓεΣΥ, 

όμως, που να λειτουργεί αποτελε-
σματικά. Το γεγονός ότι  θα έχει 

ένα πρόσθετο και σοβαρό 
κόστος στις επιχειρήσεις, μη 
παραγνωρίζοντας το κόστος 
που θα επωμισθούν οι ερ-
γοδοτούμενοι, δεν μπορεί 

κανένας να το αμφισβητήσει. 
Αν λάβουμε ακόμα υπ’ όψιν 

και την αύξηση της εισφοράς 
των Κοινωνικών Ασφαλίσεων από 

την 1 Φεβρουάριου, σίγουρα το κόστος 
αυξάνεται τόσο για τους εργοδότες όσο 
και για τους εργοδοτούμενους και να 
μη μας διαφεύγει το γεγονός ότι πάρα 
πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλή-
ματα. Για να έχουμε εργοδοτούμενους 
πρέπει να υπάρχουν και εργοδότες. Άρα, 
λοιπόν, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ 
προσεκτικοί,  έτσι ώστε στην προσπά-
θειά μας να λειτουργήσει το ΓεΣΥ, να μη 
χαλάσει αυτό που λειτουργεί σήμερα.

* Εγκεκριμένος λογιστής 

Φορολογίας (ΤΦ) και το Γενικό Λογιστή-
ριο της Δημοκρατίας (ΓΛ), ανάλογα με την 
περίπτωση. Οι ΥΚΑ είναι αρμόδιες για την 
είσπραξη των εισφορών από τους μισθωτούς 
που δεν απασχολούνται από τη Δημοκρατία 
και τους εργοδότες τους, από τους αυτοτελώς 
εργαζόμενους για ασφαλιστέες αποδοχές 
και από τους συνταξιούχους που λαμβά-
νουν σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ή κοινωνική σύνταξη από 
το Πάγιο Ταμείο. Το ΤΦ είναι 
αρμόδιο για είσπραξη των 
εισφορών από τους αυ-
τοτελώς εργαζόμενους 
για αποδοχές πέραν των 
ασφαλιστέων αποδοχών, 
για τους συνταξιούχους 
που λαμβάνουν σύνταξη 
από άλλο φυσικό ή νομι-
κό πρόσωπο ή ταμείο στην 
Κύπρο, από συνταξιούχους 
που λαμβάνουν σύνταξη από το 
εξωτερικό, από τους αξιωματούχους για 
τους οποίους δεν είναι υπεύθυνη η Δη-
μοκρατία για την καταβολή των αποδοχών 
τους και από τους εισοδηματίες. Τέλος, το 
ΓΛ θα είναι αρμόδιο για τις εισπράξεις από 
τους μισθωτούς που απασχολούνται από 
τη Δημοκρατία και τους εργοδότες τους, 
από τους συνταξιούχους που λαμβάνουν 
σύνταξη από το Πάγιο Ταμείο εκτός της 
κοινωνικής σύνταξης και από τους αξιω-
ματούχους για τους οποίους υπεύθυνη για 
την καταβολή των αποδοχών τους είναι 
η Δημοκρατία. 

Τ α γραφεία και η έδρα της εταιρείας 
Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος (Μπισκότα 
Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ  βρίσκο-

νται στη βιομηχανική περιοχή Κοκκινοτρι-
μιθιάς και μέσα στα όρια δικαιοδοσίας του 
Κοινοτικού Συμβουλίου Κοκκινοτριμιθιάς, 
όπου η εταιρεία καταβάλλει τα σχετικά τέλη 
επαγγελματικής άδειας. Στην εταιρεία ανή-
κουν και δύο υποστατικά εντός των ορίων 
του Δήμου Λευκωσίας, τα οποία ενοικιάζει 
σε τρίτους, που τα χρησιμοποιούν για τις 
επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

Παρ’ όλα αυτά, το 2015 ο Δήμος Λευκωσί-
ας επέβαλε τέλη επαγγελματικής άδειας για το 

ίδιο υποστατικό, τόσο στους ενοικιαστές όσο 
και στη Φρου Φρου. Τηρώντας αυστηρά τις 
νόμιμες διαδικασίες, η Φρου Φρου υπέβαλε 
ένσταση προς τον Δήμο Λευκωσίας, η οποία 
όμως απερρίφθη από τον Δήμο.

Θέλοντας να προστατεύσει τα έννομα 
συμφέροντά της, η εταιρεία προσέφυγε στη 
Δικαιοσύνη. Το Δικαστήριο, επιβάλλοντας 
τον νόμο, εκδίκασε την υπόθεση υπέρ της 
Φρου Φρου, καθώς η ενοικίαση των υπο-
στατικών δεν είναι η κύρια ενασχόληση 
της εταιρείας και, ως εκ τούτου, η διπλή 
επιβολή τελών επαγγελματικής άδειας 
κρίθηκε έκνομη.

Κενά στις βασικές ψηφιακές δεξιό-
τητες του εργατικού δυναμικού της 
Κύπρου ανέδειξε η έρευνα της  

«2018 o a  ta  I  u », σε σχέ-
ση με τις προσπάθειες που καταβάλλονται 
παγκοσμίως στον επιχειρηματικό τομέα για 
εναρμόνιση με την ψηφιακή εποχή. Περισ-
σότερα από 2.200 στελέχη επιχειρήσεων, 
εμπειρίας και τεχνολογίας ( ) σε 60 χώρες 
αποκαλύπτουν τους παράγοντες διαφορο-
ποίησης για επιτυχία. Και δεν είναι η έλλειψη 
χρημάτων, χρόνου ή πόρων που κρατούν 
τις εταιρείες πίσω - είναι η νοοτροπία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, οι 
Κύπριοι επιχειρηματικοί ηγέτες είναι 

προσηλωμένοι στο πώς θα διεισδύσουν 
σε νέες αγορές κατά 2 , στην αποτελε-
σματικότητα των υπηρεσιών τους, επίσης 
κατά 2 , αλλά κυρίως επικεντρώνονται 
στην αναβάθμιση του a  τους με νέες 
ψηφιακές δεξιότητες (30 ). 

Η έρευνα κατέδειξε πως τα στελέχη 
εταιρειών στην Κύπρο έχουν, σε ένα με-
γάλο βαθμό (80 ), εντάξει την ψηφιακή 
στρατηγική στα επιχειρηματικά πλάνα τους. 
Επιπρόσθετα, ποσοστό 6  απάντησαν ότι 
ενθαρρύνουν την καινοτομία στα κατώτερα 
ιεραρχικά επίπεδα διοικητικών στελεχών, 
όπως και στο υπόλοιπο προσωπικό, ενώ 
δυο στους τρεις (6 ), δήλωσαν ότι εν-

θαρρύνουν το εργατικό δυναμικό τους να 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. 

Την ίδια ώρα, όμως, παρά το γεγονός 
ότι τα διευθυντικά στελέχη εταιρειών στην 
Κύπρο εστιάζουν στις νέες τεχνολογίες, 
φαίνεται ότι οι κυπριακές εταιρείες έχουν να 
διανύσουν μεγάλο δρόμο μέχρι να φτάσουν 
τα ποσοστά του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, 
τα επιχειρηματικά στελέχη στην Κύπρο  
εντοπίζουν αδυναμίες σε ό,τι αφορά τις 
δεξιότητες των εργαζομένων τους στις βα-
σικές ψηφιακές τεχνολογίες σε σχέση με το 
τι συμβαίνει παγκόσμια. Μάλιστα, το 3  
δηλώνουν πως έχουν αλλάξει τις διαδικασίες 
πρόσληψης με στόχο την απόκτηση ενός 

εργατικού δυναμικού εξοικειωμένου με 
την τεχνολογία, ποσοστό, όμως, που παρα-
μένει κατά πολύ χαμηλότερο σε σχέση με 
το 66  που ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Επιπρόσθετα, το 3  των συμμετεχόντων 
απάντησαν ότι το εργατικό δυναμικό τους 
είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις προσπά-
θειες που καταβάλλονται από την εταιρεία 
για ψηφιακό μετασχηματισμό, τη στιγμή που 
το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 5  ανά το 
παγκόσμιο. Εξάλλου, 4  απάντησαν ότι το 
εργατικό δυναμικό τους είναι εξοικειωμέ-
νο με την τεχνολογία, έναντι του 60  που 
προκύπτει από τις απαντήσεις που έδωσαν 
επιχειρηματικοί ηγέτες στο εξωτερικό. 

Η ρου ρου κέρδισε προσφυγή 
εναντίον του ήμου ευκ σίας

Αδυναμίες στις ασικές ψηφιακές δε ιότητες
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Η o  s s a  u  t , ο μεγαλύτερος διορ-
γανωτής ταξιδιών στην Κύπρο, επενδύει στον ραγδαία 
αναπτυσσόμενο τομέα της κρουαζιέρας την τελευταία 
10ετία και αυξάνει σημαντικά το μερίδιο πωλήσεών της σε 
Ελλάδα και Κύπρο στις κρουαζιέρες πολυτελείας. Αντιπρο-
σωπεύει στην Κύπρο και την Ελλάδα σημαντικές εταιρείες 
κρουαζιέρων όπως είναι η  u s s, ss u s s, 
Ro a  a a , t , a a , o a t s a, 

a a  και κάποιες εταιρείες ποταμόπλοιων πολυ-
τελείας όπως τη , a  at a s και o s  

u o  και πρόσφατα και τη o a  u s s, που 
είναι και πολύ γνωστή στο κυπριακό κοινό. Η o a  

u s   είναι αμερικάνικη εταιρεία κρουαζιέρας, η 
οποία ιδρύθηκε το 1966 και έχει την έδρα της στο Μα-
ϊάμι. Σήμερα ο στόλος της αριθμεί 16 πλοία, τα οποία 
ταξιδεύουν σ’ ολόκληρο τον κόσμο.  Οι κρουαζιέρες της 
είναι βασισμένες στο «a  us  as s».  Η φιλοσοφία 
της εταιρείας «F  F » δίνει την ευκαιρία σ’ όλους 
τους επιβάτες να δειπνήσουν όποτε και σ’ οποιοδήποτε 
εστιατόριο θέλουν, ανάμεσα στις πολλές επιλογές των 
εστιατορίων τους.  o  s s a  συνεργάζεται 
άμεσα και με άλλες εταιρείες κρουαζιέρων, όπως η 

u a , osta, o a  a,  as, a o , 
   και a a u s s και έτσι έχει τη δυνατότητα 

να  προσφέρει στους Κύπριους ταξιδιώτες μια μεγάλη 
γκάμα κρουαζιέρων σε όλες τις θάλασσες και τα πελάγη 
της Γης. Επίσης, τα δύο δρομολόγια από Πειραιά με το 

 a a και  us a, που πραγματοποιούν 
8μέρες κρουαζιέρες για Αιγαίο και Αδριατική θάλασσα  
με σημαντικές επισκέψεις σε λιμάνια, όπως η Μύκονος, 
Σαντορίνη, Κέρκυρα, Ντουμπρόβνικ, Κοτόρ και Βενετία.   
Πληροφορίες και κρατήσεις στον ταξιδιωτικό σας πρά-
κτορα ή στα κατά τόπους Γραφεία της o  s s a  
και στην ταξιδιωτική ιστοσελίδα .to s s. o

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού έλαβε την τιμητική διά-
κριση «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος» για το 
έτος 2018, στον διαγωνισμό των Παγκύπριων Περιβαλ-
λοντικών Βραβείων για Επιχειρήσεις και Οργανισμούς. 
Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό 
Μέγαρο, την Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019 και τα βραβεία 
απένειμε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Ανα-
στασιάδης. Ο παγκύπριος διαγωνισμός διοργανώθηκε 
από το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και 
Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ), σε συνεργασία με το Γραφείο 
της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, το Τεχνολογικό Πανε-
πιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), την Ομοσπονδία Εργοδο-
τών  Βιομηχάνων (ΟΕΒ), τον Σύνδεσμο Τουριστικών 
Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), τον Οργανισμό Γυναι-
κών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών Κύπρου (ΟΓΕΕ) 
Λεμεσού και το Δίκτυο Εθελοντών o t  us. 
Την τιμητική διάκριση παρέλαβε ο Εκτελεστικός Πρό-
εδρος της Εταιρείας, Αντώνιος Αντωνίου. Η διάκριση 
έρχεται να επιβεβαιώσει τις περιβαλλοντικές δράσεις 
και ενέργειες που υλοποιήθηκαν εντός και εκτός των 
εγκαταστάσεών της Εταιρείας, στο πλαίσιο άσκησης της 
πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Στις δράσεις 
συμμετείχε το προσωπικό της Τσιμεντοποι ας Βασιλι-
κού, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως 

κοινότητες, ΜΚΟ και άλλοι οργανισμοί. Βασικός σκοπός 
είναι η συνέργεια και ευαισθητοποίηση όλων για ένα 
καλύτερο αύριο. Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού σέβεται 
και προστατεύει το περιβάλλον, με βασική επιδίωξη την 
ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώ-
ματος και των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον 
από τις δραστηριότητές της. Η Περιβαλλοντική Πολι-
τική εφαρμόζεται και παρακολουθείται συνεχώς στις 
εργοστασιακές εγκαταστάσεις, υποστηριζόμενη από 
κατάλληλες διαχειριστικές πρακτικές.

 Εκπαιδευτική και Συμβου-
λευτική εταιρεία o a  u at o  
συμμετείχε στην πρόσφατη εκπαι-
δευτική έκθεση «Εκπαίδευση και 
Επαγγέλματα 2019», που διοργα-
νώθηκε για πρώτη φορά από την 
Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων 
Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευ-
σης Λευκωσίας την Κυριακή, 2  
Ιανουαρίου 2019, στην Κρατική 
Έκθεση. αθητές, φοιτητές και γονείς, που επισκέφθηκαν το περίπτερό 
της, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους έμπειρους εκπαιδευ-
τικούς συμβούλους και να απαντήσουν στις ερωτήσεις τους, αλλά και να 
δώσουν πολύτιμες και έγκυρες πληροφορίες για τις σπουδές στο εξωτε-
ρικό. Δόθηκε επίσης χρήσιμο πληροφοριακό υλικό των πανεπιστημίων 
που αντιπροσωπεύουμε, όπως s t  o  ott a , s t  o  
R a , oo  s t , s  s t ,  s t , 

ott a  t s t , o to  s t , o t  s t , 
a Rus  s t  και s t  o  t  at  ts. Κατά τη 

διάρκεια της έκθεσης η o a  u at o  πραγματοποίησε δύο διαλέξεις. 
Η μία διάλεξη ήταν σχετικά με το τεστ επαγγελματικού προσανατολι-
σμού a  at  st και η άλλη διάλεξη σχετικά με τη νέα υπηρεσία 
«Αθλητικές Υποτροφίες στην Αμερική». . o a u at o . o .

 νέα σοκολάτα της st , t at Ru , 
φτιαγμένη από το νέο είδος σοκολάτας, τη 
Ru , που αποτελεί τη μεγαλύτερη ανακάλυ-
ψη τα τελευταία 80 χρόνια, «προσγειώθηκε» 
στην κυπριακή αγορά για να μας προσφέρει 
την πιο απρόσμενη εμπειρία! Η st , μια 
εταιρεία με παράδοση τόσο στη σοκολάτα 
όσο και στην καινοτομία, δημιούργησε τη 
νέα t at Ru , φτιαγμένη από Ru  κόκ-
κους κακάο. Η σοκολάτα Ru  έρχεται να 
συμπληρώσει τα τρία είδη σοκολάτας που 
ήδη γνωρίζουμε: τη μαύρη, τη γάλακτος και 
τη λευκή και αποτελεί τη μεγαλύτερη ανακά-
λυψη στη σοκολάτα τα τελευταία 80 χρόνια 
μετά την ανακάλυψη της λευκής σοκολάτας 
το 1930 από τη st . Αυτό που κάνει τη σοκολάτα Ru  τόσο μοναδική 
είναι η έντονη φρουτώδης γεύση της, που είναι φυσική και δεν προέρχεται 
από προσθήκη αρώματος ή χρώματος, αλλά μόνο από τον φυσικό καρπό 
κακάο Ru , στον οποίο οφείλει και το υπέροχο ροζ χρώμα της. Πλέον, 
το πιο απρόσμενο διάλειμμα προσφέρεται από την t at Ru  και στο 
κυπριακό κοινό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να απολαύσει μιαν από τις 
πιο ιδιαίτερες γεύσεις που πρώτη η εταιρεία st  αποφάσισε να δημι-
ουργήσει σε ένα από τα πιο αγαπημένα προϊόντα της. Επίσημος διανομέας 
των σοκολατών t at είναι η εταιρεία Βάσσος Ηλιάδης Λτδ.

ιορισμός νέου ροέδρου στο ιοικητικό 
υμ ούλιο της   

Το Σάββατο, 
02.02.2019, πραγ-
ματοποιήθηκε το 
πιο απολαυστικό σε-
μινάριο στη  Foo  

a ,  αφιερω-
μένο στους λάτρεις 
της σοκολάτας. Ο 
σεφ της Ακαδημίας 
Κωνσταντίνος Πε-
τεβίνος αποκάλυψε 
τα μυστικά του για 
τα παραδοσιακά αλλά και «πειραγμένα» γλυκά για τη νύχτα του Αγίου 
Βαλεντίνου και η ομάδα του σεφ βοήθησε τους συμμετέχοντες να δημι-
ουργήσουν τρεις μοναδικές συνταγές με γλυκές γεύσεις.  Ο σεφ έκανε 
την αρχή με μια εύκολη και ευφάνταστη συνταγή για Μους σοκολάτας με 
φρούτα τους δάσους  o ’s και σοκολάτα, a o . Στη συνέχεια 
ο Κωνσταντίνος Πετεβίνος με μαεστρία και φαντασία έφτιαξε ασπρόμαυ-
ρα τσιζκέικ φούρνου με λευκή σοκολάτα F  a . Για το σερβίρισμα 
χρησιμοποίησε μαρμελάδα κόκκινων φρούτων, a , δημιουργώντας 
ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με την πιο 
αγαπημένη και κλασική συνταγή, που δεν είναι άλλη από το κέικ σοκο-
λάτας. Υλικά όπως μαλακό βούτυρο, o a, και μπράντι, a stat, 
έκαναν το κέικ ακόμη πιο μυρωδάτο και λαχταριστό. Εννοείται πως το 
εντυπωσιακό φινίρισμα με λιωμένη σοκολάτα o  to , ικο t st.

άθος για σοκολάτα

 o a a  t  ανα-
κοίνωσε τον διορισμό του δρος 
Ανδρέα Κρητιώτη στη θέση 
του Προέδρου του Διοικητικού 
της Συμβουλίου, ο οποίος είναι 
σε ισχύ από την 1η Φεβρου-
αρίου 2019. Ο δρ Κρητιώτης 
έχει πέραν των είκοσι χρόνων 
εμπειρίας στον τραπεζικό το-
μέα και τον τομέα των Χρη-
ματοοικονομικών Υπηρεσιών. 
Διετέλεσε Διευθυντής στο 
Τμήμα Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών της Κυπριακής 
Τράπεζας Αναπτύξεως, Γενικός 
Διευθυντής της u o  t  για έντεκα χρόνια, καθώς και Διευθύνων 
Σύμβουλος της sa   I su a  u  o t  για έξι χρόνια. 
Ο δρ Κρητιώτης συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στα Διοικητικά Συμβούλια 
των a a  us t , Εμπορικής Τράπεζας (Κύπρος) t  και 
Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος 
του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου. Είναι απόφοιτος του 
I a  o  o   a  o o , s t  o  o o  και 
έχει διδακτορικό στη Χημική Μηχανική από το assa us tts I st tut  
o  o o  ( I ).

  Η κρουα ιέρα αρ ί ει εδώ

Η Τσιμεντοποιία ασιλικού « ρυσός ροστάτης
του ερι άλλοντος» για το 

   στην
Εκπαιδευτική Έκθεση « κπαίδευση

και Επαγγέλματα  »

έα  

Τ
ον δικό της Μαραθώνιο 
αποκτά από φέτος η πρω-
τεύουσα. Πρόκειται για τον 
« o  os a 

a at o », που θα διεξα-
χθεί το Σαββατοκύριακο 
23 και 24 Φεβρουαρίου 

2019, στον Στρόβολο. Ο Εκτελεστικός Διευ-
θυντής της os a a at o  s t , 
Χρίστος Γιανναράς, σε συνέντευξή του στη 
«Σημερινή», εξηγεί πώς γεννήθηκε αυτή η 
ιδέα, η οποία, τελικά, μετά από κόπο, γίνεται 
πράξη και μας δίνει όλες τις πληροφορίες 
γι’ αυτό το μεγάλο γεγονός.  

ς ή ηκ  η ι α ης ι ρ-
ης υ ρ υ αρα υ 

ης ρ υ ας και ι ς αι  
υ ής ης  

Ο Τόμας Έλιοτ Στερν είχε πει ότι, «μόνο 
αυτοί που είναι διατεθειμένοι να ταξιδέ-
ψουν μακριά μπορούν να μάθουν μέχρι 
πού μπορούν να φτάσουν». Προσωπικά 
αποφάσισα πριν από δύο χρόνια ότι θα έκανα 
ένα μεγάλο ταξίδι για να φτάσω μακριά και 
σήμερα, λίγες ημέρες πριν από  τον αγώνα 
της πόλης μας, νιώθω ότι το ταξίδι ήταν 
πολύ μακρινό αλλά άξιζε τον κόπο. 

Πριν από τέσσερα χρόνια, τερματίζοντας 
στον Μαραθώνιο του Παρισιού, είχα διε-
ρωτηθεί γιατί η δική μας πόλη να μην έχει 
τον δικό της αγώνα; 

Προστρέχοντας στη διαθέσιμη βιβλιογραφία 
και δευτερογενή έρευνα, επαναβεβαίωσα και 
επικαιροποίησα τις δικές μου επαγγελματικές 
εμπειρίες στον τομέα των αθλητικών διορ-
γανώσεων -από προτεραία επαγγελματική 
ενασχόληση, στη διοργάνωση διεθνών κα-
λαθοσφαιρικών τουρνουά- ότι η Λευκωσία 

χρειάζεται τον δικό της αγώνα. Είναι διεθνώς 
παραδεκτό και διαπιστωμένο ότι κάθε με-
γάλο αθλητικό γεγονός, και ειδικότερα ένας 
μαραθώνιος, αποτελεί μακράν, πέραν του 
αθλητικού του χαρακτήρα, μια οικονομική 
δραστηριότητα, που αφήνει σημαντικά έσοδα 
στη μικρο-οικονομία της κάθε πόλης. Ταυτό-
χρονα συμβάλλει στην εθνική οικονομία, ως 
μία μορφή θεματικού τουρισμού, γεγονός το 
οποίο ήδη αποτελεί και μέρος της στρατηγικής 
διαφοροποίησης μεγάλων tou  o ato s.

Το γεγονός ότι η Λευκωσία είναι η μονα-
δική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που δεν έχει 
τον δικό της μαραθώνιο, μία από τις ελάχιστες 
στον κόσμο αλλά και η μοναδική πόλη της 
Κύπρου, ήταν ακόμα ένας λόγος που με 
ωθούσε να αναλάβω το μεγάλο εγχείρημα.  

ι ι ηρ υ  αυ ή  η  ρ -
ια  
Πρέπει να αναφέρω ότι ο δρόμος μας δεν 

ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα, αλλά ούτε 
και ήταν εύκολος. Αρχικά είχαμε να 
αντιμετωπίσουμε έντονη αδιαφορία, 
άρνηση, δυσπιστία και αντίδραση 
από τους διάφορους κατά συνθήκην 
εμπλεκομένους και όχι στήριξη. Η 
επωδός γι’  αυτά που «δεν γίνονται» 
ήταν σχεδόν μόνιμη αντί 
αυτά τα οποία θα μπορού-
σαν να γίνουν. Η απουσία 
οράματος για την πόλη, 
αλλά και η επεξεργασία 
τέτοιων προτάσεων από 
λειτουργούς που δεν 
έχουν τη γνώση, την 
εμπειρία και κατ’ επέ-
κτασιν την ικανότητα 
να αντιληφθούν και να αξι-
ολογήσουν την πρόταση, 
δεν βοήθησε αλλά τουνα-
ντίον τελμάτωσε την όλη 
προσπάθεια για μήνες.   

Ενδεικτικά να αναφέ-
ρω ότι, σε κάποια επιστο-
λή που είχαμε λάβει από 
κάποιον οργανισμό -ως 
απάντηση σε αίτημά μας- 
υπήρχε γραπτή εισήγηση 

για διεξαγωγή του μαραθωνίου αγώνα  
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Εάν εί-

ναι δυνατόν να εισηγείται κάποιος 
νοήμων αυτό το πράγμα, σε μια 
Λευκωσία όπου οι συνθήκες 
διαβίωσης κατά τους καλο-
καιρινούς μήνες είναι, λόγω 
θερμοκρασίας, σχεδόν απάν-
θρωπες. Αυτό από μόνο του 
θα μπορούσε να καταδείξει 
την άγνοια ή την αρνητική 
διάθεση των φορέων για τη 

διοργάνωση του αγώνα.  
 Όλα τα πιο πάνω, υπήρξαν 

στιγμές που μας είχαν αποθαρ-
ρύνει αλλά και ταυτόχρονα πει-
σμώσει, γεγονός που ενισχύθηκε 
από τη θετική αντιμετώπιση του 
εγχειρήματος από τον ιδιωτικό 

τομέα. 
Την προσπάθεια στηρίζουν μια 

πλειάδα από εταιρείες και οργανισμούς, 
τους οποίους δημόσια ευχαριστούμε 

για την οικονομική στήριξη και υπηρεσίες που 
μας παρέχουν. Σίγουρα ονομαστική μνεία θα 
πρέπει να κάνω και στο Συγκρότημα ΔΙΑΣ 
- Τηλεόραση ΣΙΓΜΑ -όπου ανήκει και η εφη-
μερίδα σας- για την ουσιαστική στήριξη στον 
τομέα της επικοινωνίας και της προώθησης. 
Την ίδια στιγμή θα πρέπει να ευχαριστήσω τον 
Μέγα Χορηγό, την εταιρεία o , ως 
και τους λοιπούς χορηγούς της διοργάνωσης 

o os ss, a  o  us, t a, 
t   out qu ,  a  o  us, το 

Δικηγορικό Γραφείο Κ. Χρυσοστομίδης - Νο-
μικοί Σύμβουλοι, a  a  t  
αλλά και τους υποστηρικτές μας Οικοσυν-
θέσεις, a t s os, o a a s o s, 

a t, , Foo  4 , a , 
os a a s t a  a , ΚΥΚΚΟΣ 

αλλά και au o , , I , as 
a , o a  και os a  

 o ts a   a ost s. 
Ιδιαίτερη μνεία και αναφορά θα πρέπει 

να γίνει για τον φιλοξενούντα τη διοργάνωση 
δήμο, που δεν είναι άλλος από τον Δήμο 

Στροβόλου, του οποίου τον Δήμαρχο κ. Πα-
παχαραλάμπους και μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου πρέπει να ευχαριστήσουμε 
δημόσια για τη φιλοξενία. Είναι αλήθεια ότι 
ο Δήμος Στροβόλου έχει επωμιστεί το βάρος 
της φιλοξενίας του αγώνα, παρότι ο αγώνας 
αφορά όλη την πόλη της Λευκωσίας και όχι 
κάποιο δήμο συγκεκριμένα. Το βάρος της 
προσπάθειας εντός του δήμου έχει επω-
μιστεί μια ομάδα άξιων, ικανών αλλά και 
φιλότιμων λειτουργών -πραγματικά στολίδια 
και υποδείγματα προς μίμηση- που χωρίς 
τυμπανοκρουσίες προσφέρουν σημαντική 
βοήθεια στον διοργανωτικό τομέα. 

Ευχαριστίες στη μουσική διεύθυνση του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τη 
στήριξη αλλά και συμμετοχή των σχολείων 
και μαθητών στον Μουσικό Μαραθώνιο, στο 
Υπουργείο Άμυνας και την Εθνική Φρουρά, 
στον Επίτροπο Εθελοντισμού κ. Γιαννάκη, 
στην Πολιτική Άμυνα, την Αστυνομία, το 
Τμήμα Δημοσιών Έργων, τον Δήμο Λευ-
κωσίας, το Σώμα Προσκόπων και Οδηγών.

Θα ήταν δεν μεγάλη παράλειψη να μην 
αναφερθώ σε μία μεγάλη ομάδα επιστημόνων 
και άλλων εθελοντών που περιελάμβανε αθλητι-
κούς ψυχολόγους, αθλητικούς διατροφολόγους, 
προπονητές, φυσιοθεραπευτές, γιατρούς δια-
φόρων ειδικοτήτων και άλλους που βοήθησαν 
αφιλοκερδώς τα προγράμματα Κοινωνικής 
Εταιρικής Ευθύνης του αγώνα για παιδιά και 
ενήλικες. Εξίσου σημαντικό ρόλο και σημασία 
για τη διεξαγωγή του αγώνα διαδραματίζουν 
οι αφανείς εθελοντές της ημέρας του αγώνα 
με τα λογής λογής καθήκοντα για την ασφαλή 
διεξαγωγή και εξυπηρέτηση των αθλητών. 
Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα 
του Ru os a για τη στήριξη καθ’ όλη την 
πορεία μας μέχρι σήμερα. 

 και  α ι
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, 23 

- 24 Φεβρουαρίου, με επίκεντρο τον χώρο 
του Δημαρχείου Στροβόλου. Το Σάββατο, 
23η Φεβρουάριου, μεταξύ 10:00-12:00, θα 
διεξαχθούν οι παιδικοί αγώνες στο αθλητικό 
κέντρο Δήμου Στροβόλου παρά το Μακά-
ρειο Νοσοκομείο. Ενώ την επομένη, δηλαδή 
Κυριακή, 24η Φεβρουαρίου, θα διεξαχθούν 

τα αγωνίσματα του Μαραθωνίου, Ημιμαρα-
θωνίου, Δέκα και Πέντε Χιλιομέτρων και ο 
ομαδικός αγώνας Ru o o at . 

ι ς ια ρ ς υ ρ υ   
ρ ρα α  

Η διαδρομή του αγώνα διέρχεται των 
κυριότερων οδών της πόλης με χώρο εκ-
κίνησης και τερματισμού το Δημαρχείο 
Στροβόλου, επί της Λεωφόρου Στροβόλου. 
Συγκεκριμένα, θα διέλθει των λεωφόρων 
Στροβόλου, Προεδρικού Μεγάρου, Δημο-
σθένη Σεβέρη, οδών Κρατίνου, Γλαύκου, 
Αρσινόης, Αρμενίας, Ιφιγενείας, Στασίνου, 
Αγίας Παρασκευής, Αγίου Αντωνίου, Λε-
ωφόρου Λεμεσού, Έβρου, Σαν Σουσί και 
Λεωφόρων Κυριάκου Μάτση, Αθαλάσσης 
και Ιωσήφ Χατζηιωσήφ. 

ια ια ικα α ακ υ αι ια 
ις ρα ς  υ  και 

ι   κ ς υ ής  
Οι εγγραφές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά 

στην ιστοσελίδα . os a a at o u .
o  και  λήγουν την Τετάρτη, 20ή Φεβρου-

αρίου, ενώ τα κόστη συμμετοχής καθιστούν 
τον αγώνα μας ως τον κατά πολύ φθηνότε-
ρο άλλων αντίστοιχων αγώνων. Με κόστος 
συμμετοχής στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων 

1 ,50, 10 χιλιομέτρων 22,50, ημιμαρα-
θωνίου 35,00 και μαραθωνίου 50,00

ι ς ς κ η ις ι ρ α -
αι αρ η α  

Ο αγώνας μας είναι ξεχωριστός διότι δι-
εξάγεται εκ παραλλήλου με τον Μουσικό 
Μαραθώνιο. Η διαδρομή είναι επενδυμένη 
μουσικά με αριθμό μουσικών συνόλων που 
εμψυχώνουν τους δρομείς με τη μουσική 
τους. Ταυτόχρονα επιχειρείται μια αλληγο-
ρική προσέγγιση με μουσικό χρώμα, όπου 
μουσικά σύνολα θα εκκινήσουν -ταυτόχρονα 
με τους αθλητές- από χώρους στη Λευκωσία. 
Τα μουσικά αυτά σύνολα θα πορευτούν μέσα 
στους δρόμους της πόλης διασκεδάζοντας 
του διερχομένους, με τερματισμό τον χώρο 
τερματισμού του αγώνα. Εκεί, μαζί με άλλα 
μουσικά σύνολα, θα εκτελέσουν από κοινού 
μουσικό πρόγραμμα. 

Ο ΕΜΠΝΕΥΣ ΗΣ ΗΣ ΙΔΕΑΣ ΧΡΙΣ ΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΜΙΛΑ Σ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ  

Έρχεται ο μεγάλος Μαραθώνιος της Λευκωσίας 
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ΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nico o simerini.com 

Την πεπατημένη ακολούθησε γι’ ακό-
μα μια φορά η Επιτροπή Δημόσιας 
Υπηρεσίας (ΕΔΥ), η οποία αγνόησε 

επιδεικτικά όχι μια αλλά δύο δικαστικές απο-
φάσεις, σχετικά με την ακύρωση τεσσάρων 
διορισμών στη Δημόσια Υπηρεσία. Την υπό-
θεση καταγγέλλει στη «Σημερινή» ο παραπο-
νούμενος, που εδώ και 14 χρόνια εργάζεται 

ως δημόσιος υπάλληλος αορίστου χρόνου 
στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του 
Υπουργείου Οικονομικών, στερούμενος το 
δικαίωμα μονιμοποίησης άρα και προαγωγής. 

Οι δύο αποφ σεις 
Ο παραπονούμενος προχώρησε σε προ-

σφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με 
τέσσερεις διορισμούς που έγιναν το 2011 
σε θέσεις Λειτουργού Πληροφορικής στο 
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του 
Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι έγι-
ναν από την ΕΔΥ μετά από εξετάσεις και 
προσωπικές συνεντεύξεις που διενήργησε. 
Ο παραπονούμενος είχε διεκδικήσει τις εν 
λόγω θέσεις, ωστόσο δεν επιλέγηκε από 
την ΕΔΥ και προσέφυγε στο δικαστήριο, 
το οποίο τον δικαίωσε εις διπλούν. Με την 
πρώτη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου (2015) έχουν ακυρωθεί οι τέσσερεις 
διορισμοί, ωστόσο δεν εφαρμόστηκε από 
την ΕΔΥ, με αποτέλεσμα ο παραπονούμενος 
να προσφύγει και εκ νέου στο Διοικητικό 
Δικαστήριο για παραβίαση δεδικασμένου, 

το οποίο ακύρωσε για δεύτερη φορά τους 
τέσσερεις διορισμούς. 

Κατά την πρώτη δικαστική διαμάχη, 
το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι όντως 
παρατηρείται κενό αιτιολογίας, υπό την 
έννοια ότι παραμένει ασαφής ο τρόπος με 
τον οποίο προέβη στις εκτιμήσεις της η ΕΔΥ 
πριν καταλήξει στην απονομή μονάδων για 
τα κριτήρια της «σχετικής πείρας» και των 
«άλλων ακαδημαϊκών προσόντων». Όπως 
αναφέρεται στην απόφαση του Δικαστηρίου, 
«ο χειρισμός του θέματος από την ΕΔΥ, εκτός 
από ανεξήγητος, παραβιάζει την αρχή της 
ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων και το 
λεγόμενο ενιαίο μέτρο κρίσεως». Με αυτό 
το σκεπτικό, το Δικαστήριο με απόφασή του 
στις 29 Ιουνίου του 2015 δικαίωσε τον πα-
ραπονούμενο και ακύρωσε τους διορισμούς.

Ωστόσο, η ΕΔΥ δεν συμμορφώθηκε. 
Ο παραπονούμενος προσέφυγε ξανά στο 
Διοικητικό Δικαστήριο, προσβάλλοντας 
εκ νέου απόφαση της ΕΔΥ (Φεβρουάριος 
2016), με την οποία διορίστηκαν αναδρομικά 
από τον Σεπτέμβριο του 2011 οι τέσσερεις 

στις επίδικες θέσεις. Για δεύτερη φορά το 
Δικαστήριο έκρινε ότι παρατηρείται εκ νέου 
κενό αιτιολογίας εφόσον παραμένει ασαφής 
ο τρόπος με τον οποίο η ΕΔΥ προέβη στις 
εκτιμήσεις της πριν καταλήξει στην απονο-
μή μονάδων. Διαπίστωσε, επίσης, ότι δεν 
λήφθηκε καθόλου υπόψη η προηγούμενη 
επισήμανση του Ανωτάτου στην ακυρω-
τική απόφαση ότι απουσιάζει η κρίση επί 
των πιστοποιητικών που προσκομίστηκαν 
από τους υποψηφίους, δηλαδή ποια από 
αυτά και σε ποιο βαθμό είχαν εκληφθεί 
ως έγκυρα, σύμφωνα με την απαίτηση του 
νόμου. Για τους πιο πάνω λόγους, το Δι-
οικητικό Δικαστήριο στις 12 Δεκεμβρίου 
2018 αποφάσισε για δεύτερη φορά ότι η 
προσφυγή του παραπονούμενου επιτυγχάνει 
και ακύρωσε τους τέσσερεις διορισμούς. 

Οι καταγγελίες 
Μιλώντας στη «Σ», ο παραπονούμενος 

ανέφερε πως οι έρευνες που έγιναν από το 
Δικαστήριο έδειξαν ότι υπερτερούσε των 
άλλων, καθώς ήταν ο μόνος που εργαζόταν 

στο Δημόσιο και είχε προϋπηρεσία. «Υπάρ-
χει το πλεονέκτημα των τριών χρόνων στη 
δημόσια υπηρεσία που θεωρείται επιπλέον 
προσόν, το οποίο αγνόησαν», πρόσθεσε και 
εξήγησε πως αν έπαιρνε το 2011 τη θέση 
που διεκδικεί, σήμερα θα είχε δικαίωμα 
προαγωγής και μισθολογικής ανέλιξης. 
«Πλέον, μετά από δύο δικαστικές αποφάσεις, 
αναμένω από την ΕΔΥ ότι θα επανεξετάσει 
τους εν λόγω διορισμούς και θα εισακούσει 
το δικαστήριο», πρόσθεσε. 

Τι λέει ο πρόεδρος
της  στη «Σ»

Από την άλλη πλευρά, ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), Γε-
ώργιος Παπαγεωργίου, κληθείς από τη «Σ» 
να σχολιάσει τις δύο δικαστικές αποφάσεις, 
μας είπε πως η υπόθεση θα επανεξεταστεί 
από την αρμόδια επιτροπή σύντομα. «Θα 
λάβουμε υπόψη την απόφαση του Δικαστη-
ρίου και τη θέση της νομικής υπηρεσίας, θα 
μελετήσουμε όλα τα στοιχεία που προκύπτουν 
και θα αποφασίσουμε», ανέφερε. 
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ΕΔΥ    

 παραπονούμενος παρα-
μένει μέχρι σήμερα δημό-
σιος υπάλληλος αορίστου 
χρόνου, χωρίς δικαίωμα 

προαγωγής  

ε εστία μικροβίων επι-
κίνδυνη για τη διατή-
ρηση της χλωρίδας και 
πανίδας στην περιοχή 
έχει μετατραπεί η πε-
ριοχή του πάλαι ποτέ 
Λεπροκομείου «Άγιος 

Χαράλαμπος», που έχει αφεθεί και από 
τους αρμοδίους να μετατραπεί σε σκυβα-
λότοπο. Οι κάτοικοι της γύρω περιοχής 
καταγγέλλουν εδώ και χρόνια την εικόνα 
που παρουσιάζει σήμερα η Στέγη «Άγιος 
Χαράλαμπος», καθώς εκτός από σκου-
πιδότοπος του νοσοκομείου Λάρνακας 
υπήρξε και χώρος παράνομης απόρριψης 
σκυβάλων με κίνδυνο για τη δημόσια 
υγεία, ενώ αποτέλεσε  καταφύγιο αστέγων, 
αλλά και στέκι ναρκομανών.

Οι αποφ σεις του 
Οι καταγγελίες αυτές, αναφέρουν οι 

κάτοικοι, κατέληξαν στα συρτάρια των 
αδιάφορων αρμοδίων. Μάλιστα, περί τον 
Οκτώβριο του 2014 η Κυβέρνηση είχε 
ανακοινώσει απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία ενέ-
κρινε κατ’ αρχήν την αξιοποίηση γης συνο-
λικής έκτασης 95 σκαλών, όπου βρίσκεται 
το παλιό λεπροκομείο, προς εγκατάσταση 
τριών σχολών: του Ινστιτούτου Υδρογο-
νανθράκων, του Κέντρου Ωκεανογραφίας 
και του Τμήματος  Χημικών Μηχανικών 
και Υδρογονανθράκων. Σύμφωνα με την 
απόφαση, εντός έξι μηνών έπρεπε να πα-
ρουσιαστεί ένα επιχειρησιακό πλάνο και 
μελέτη βιωσιμότητας των έργων αυτών 
και εντός δύο χρόνων να ξεκινήσουν οι 
εργασίες υλοποίησής τους.  

Πέντε χρόνια μετά την απόφαση 
αυτή, αποδεικνύεται ότι επρόκειτο για 
μιαν απόφαση-πυροτέχνημα, καθώς οι 
εργασίες δεν ξεκίνησαν ποτέ. Να θυμί-
σουμε ότι ο τότε πρύτανης του Πανεπι-

στημίου Κύπρου είχε ξεκαθαρίσει ότι εάν 
οι εταιρείες εξόρυξης υδρογονανθράκων 
δεν δραστηριοποιηθούν στο λιμάνι της 
πόλης, τότε το Πανεπιστήμιο αποσύρει το 
ενδιαφέρον. Παράλληλα, σύμφωνα με την 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
στον υπόλοιπο χώρο θα δημιουργηθεί 
το Εθνικό Πάρκο Λάρνακας.

Στο πλευρό τους
οι Οικολόγοι

Μιλώντας στη «Σημερινή» της Κυριακής 
ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων - 
Συνεργασία Πολιτών δήλωσε: «Συμπαρα-
στεκόμαστε στους κατοίκους που εκφράζουν 
τα παράπονά τους και καλούμε άμεσα τα 
αρμόδια Υπουργεία και την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση να προσέλθουν άμεσα σε συνεργασία 
προκειμένου ο χώρος του λεπροκομείου, ο 
οποίος παραμένει εκεί αναξιοποίητος και 
αποτελεί μια εστία μόλυνσης με σκουπίδια 
και τρωκτικά, να τύχει διαχείρισης». 

Ο Γιώργος Περδίκης δήλωσε πως το Κί-

νημά του απαιτεί από τον Δήμο Λάρνακας 
να προβεί άμεσα σε καθαρισμό του χώρου 
«αν μη τι άλλο, από όλες τις βρομιές». Πρέπει, 
επίσης, όπως είπε, «να κλαδευτούν οι θάμνοι 
και τα δέντρα, να αναδειχθεί το εκκλησάκι του 
Αγίου Χαραλάμπους και να δημιουργηθεί 
εύκολη πρόσβαση στο σημείο, έτσι ώστε 
μέχρι να παρθούν οι τελικές αποφάσεις για 
την αξιοποίησή του, τουλάχιστον να τον χαί-
ρονται οι δημότες της Λάρνακας αλλά και να 
διασφαλιστεί η υγεία και η αισθητική των 
κατοίκων γύρω από το σημείο».

  έση του ύρα
Μιλώντας στη «Σ» ο Δήμαρχος της 

Λάρνακας Ανδρέας Βύρας ανέφερε ότι 
το θέμα καθαριότητας δεν είναι υπόθεση 
του Δημαρχείου, επειδή η γη είναι ιδι-
όκτητος χώρος που ανήκει στο Υπουρ-
γείο Υγείας. Ωστόσο, όπως εξήγησε, «το 
Δημαρχείο προχωρεί κάθε εβδομάδα σε 
καθαρισμό της περιοχής αλλά η εικόνα 
επαναλαμβάνεται, επειδή η Κυβέρνηση δεν 

εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της». Αυτήν 
τη στιγμή, είπε, προβαίνουν σε ενέργειες 
για διενέργεια περιβαλλοντικής μελέτης, 
επειδή η περιοχή ανήκει στο atu a «και 
πιέζουμε να δημιουργηθεί εδώ στο χώρο 
πανεπιστημιακή σχολή».

 ιστορία του επροκομείου
Το πρώτο Λεπροκομείο χτίστηκε στη 

Λευκωσία το 180 -1808, από τον Δρα-
γουμάνο Χατζηγεωργάκη Κορνέσιο και 
στεγαζόταν στην περιοχή Αγίας Παρασκευής 
στη Λευκωσία, εκεί όπου στη συνέχεια 
βρισκόταν η Παιδαγωγική Ακαδημία και 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Μέχρι την ανέγερση του Λεπροκομείου 
δεν υπήρχε καμιά απολύτως περίθαλψη 
και φροντίδα προς τους ασθενείς, με αποτέ-
λεσμα οι λεπροί να μένουν στους δρόμους 
και να ζητιανεύουν για ένα κομμάτι ψωμί.

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται 
ιστορικά, ο Τούρκος Πασάς της Κύπρου, 
συνοδευόμενος από τον Κορνέσιο, περνούσε 

την Πύλη Αμμοχώστου στη Λευκωσία και 
είδε κάποιους λεπρούς να ζητιανεύουν. 

ταν άνθρωποι παραμορφωμένοι, ξεχα-
σμένοι από την κοινωνία και οι πληγές 
τους μύριζαν πολύ άσχημα. Ο Πασάς, ενο-
χλημένος από την εικόνα και τη μυρωδιά, 
διέταξε να τους τουφεκίσουν. Ο Κορνέσιος 
τον παρακάλεσε να τους λυπηθεί και σε 
αντάλλαγμα θα αναλάμβανε ο ίδιος την 
απομάκρυνσή τους. Έτσι, παραχώρησε το 
τσιφλίκι του, έκτασης 500 στρεμμάτων, 
κοντά στην Αγία Παρασκευή στη Λευ-
κωσία, για τόπο κατοικίας των λεπρών. 

Το Λεπροκομείο επισημοποιήθηκε 
επί Αγγλοκρατίας, μετά τη θέσπιση του 
«Περί Λεπρών Νόμου του 1891», ο οποίος 
προέβλεπε την αναγκαστική απομόνωση 
των λεπρών, χωρίς όμως παράλληλα να 
λαμβάνεται πρόνοια για την περίθαλψη 
ή για τη νοσηλεία τους. Παρέμεινε στην 
πρώτη του θέση έξω από τη Λευκωσία μέχρι 
το 1955, οπότε η αγγλική διακυβέρνηση 
αποφάσισε να μεταφέρει το Λεπροκομείο 

ΕΙΚΟΝΕΣ Ν ΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΥΣ Σ Ο ΙΣ ΟΡΙΚΟ ΛΕΠΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Αυτό θα ήταν… ερευνητικό κέντρο
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥ ΥΧΙΟΥ
nn m ri e c io  
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στη Λάρνακα, σε μια έκταση περίπου 100 
στρεμμάτων γεμάτη πεύκα, κοντά στην 
Αλυκή.  

Στη Λάρνακα οι λεπροί δημιούργη-
σαν σιγά-σιγά το νέο τους σπίτι. Το νέο 
Λεπροκομείο ονομάστηκε Στέγη «Άγιος 
Χαράλαμπος» και μπορούσε να φιλοξε-
νεί μέχρι 150 ασθενείς, πλην του ιατρι-
κού προσωπικού που τους φρόντιζε. Ο 
χώρος διέθετε εκκλησάκι, νοσοκομείο, 
οδοντιατρείο, λέσχη για ψυχαγωγία των 
ασθενών, συνεργατικό παντοπωλείο, 
γραφεία προσωπικού και οικίες για τον 
νοσοκόμο και τον ιερέα. 

 Ο κάθε ασθενής είχε τον δικό του χώρο 
διαμονής, αλλά και ένα κομμάτι γης, που 
μπορούσε να καλλιεργήσει, να εκθρέψει 
ζώα και να ασχοληθεί με ό,τι θα έκανε 
και έξω από το ίδρυμα. Το κράτος τούς 
παρείχε μηνιαίο εισόδημα και 13ο μισθό, 
ενώ οι εσωτερικοί ασθενείς δικαιούνταν 
επίδομα ρουχισμού κάθε αρχή και τέλος 
του χρόνου, επίδομα υγραερίου κάθε μήνα 
και επίδομα χριστουγεννιάτικου τραπεζιού.

Τα προνόμια αυτά, βέβαια, δεν τα 
απέκτησαν χωρίς κόπο και αγώνα. Από 
τη δεκαετία του 1910 με ηγέτη τους τον 
Χρίστο Σάββα (1895-1968) από την 
Απεσιά, οι λεπροί της Κύπρου άρχισαν 
να διεκδικούν με μεγαλύτερη επιμονή 
και μαχητικότητα τα δικαιώματά τους. 
Μάλιστα, το 1918 ομάδα ασθενών πραγ-
ματοποίησαν πορεία προς το Κυβερνείο 
ζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης 
και περισσότερα φάρμακα. 

Στη Στέγη έφτασαν κάποτε να ζουν 
μέχρι και 150 ασθενείς και αρκετό ιατρι-
κό προσωπικό. Η τελευταία κάτοικος του 
Λεπροκομείου, αν και είχε θεραπευτεί, 
συνέχισε να διαμένει στον χώρο για 40 
και πλέον χρόνια. Απομακρύνθηκε με 
απόφαση της Κυβέρνησης το 201  και 
φιλοξενήθηκε σε οίκο ευγηρίας.

ΑΥΤΉ ΕΊΝΑΊ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, Ή ΕΊΚΟΝΑ ΤΟΥ ΊΣΤΟΡΊΚΟΥ 
ΛΕΠΡΟΚΟΜΕΊΟΥ ΤΉΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΉΜΕΡΑ. ΕΝΑΣ 
ΑΠΕΡΑΝΤΟΣ ΣΚΟΥΠΊΔΟΤΟΠΟΣ ΚΑΊ ΕΣΤΊΑ ΤΡΩΚΤΊ
ΚΩΝ, ΑΝΤΊ ΕΝΑ ΕΡΕΥΝΉΤΊΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΩΣ ΕΊΧΕ 
ΑΠΟΦΑΣΊΣΕΊ Ή ΚΥΒΕΡΝΉΣΉ ΤΟ 



Σε ανακοίνωσή της, η Βυζαντινολογική 
Εταιρεία Κύπρου εκφράζει απο-
γοήτευση για την κατάρρευση του 

ναού του Αγίου Ιακώβου στη νεκρή ζώνη 
στην περιοχή της κατεχόμενης Λευκωσίας, 
καλώντας τους δύο ηγέτες να παρέμβουν 
αμέσως και κατά προτεραιότητα για την 
αποκατάσταση του συγκεκριμένου ναού, 
αλλά και να λάβουν μέριμνα για όλα τα ιστο-
ρικά και θρησκευτικά μνημεία της Κύπρου, 
που βρίσκονται εν κινδύνω, εξαιτίας της 
κατοχής, καθώς, όπως αναφέρει, και άλλα 
ιστορικά μνημεία στις κατεχόμενες περιοχές 
βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. 
Η ανακοίνωση της Βυζαντινολογικής Εται-
ρείας, την οποία υπογράφει ο Πρόεδρός 
της, Ανδρέας Φούλιας, αναφέρει τα εξής: 
«Η Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου εκ-
φράζει τη βαθιά της λύπη και απογοήτευση 
για την κατάρρευση του ναού του Αγίου 
Ιακώβου του Πέρσου στη νεκρά ζώνη της 
κατεχόμενης Λευκωσίας. 

»Ο ναός του Αγίου Ιακώβου, ένα από 
τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της 
πρωτεύουσας, με αλλεπάλληλες προ-
σθήκες και επισκευές, κατέρρευσε κάτω 
από το βάρος του χρόνου, των καιρικών 
συνθηκών και των ανώμαλων πολιτικών 
καταστάσεων. Ο ναός βρίσκεται πάνω από 
μισό αιώνα στη νεκρή ζώνη της Λευκω-
σίας, ενώ εδώ και είκοσι περίπου χρόνια 

στα όρια της κατάρρευσης. Δυστυχώς 
οι κατοχικές αρχές  δεν επέτρεπαν ή 
παρακώλυαν την επιδιόρθωσή του και, 
παρά τις συνεχείς εκκλήσεις και προ-
τροπές από διάφορους φορείς, ο ναός 
αφέθηκε στη φθορά του χρόνου. Ατυ-
χώς ο πολιτισμός και ο σεβασμός των 
θρησκευτικών μνημείων δεν αποτελούν 
προτεραιότητα για την κατοχική δύναμη. 

»Στα πρόθυρα της κατάρρευσης ή 
της σταδιακής αποσάθρωσης βρίσκεται 
επίσης και το πλησιόχωρο μεσαιωνικό 
παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στην 
κατεχόμενη Λευκωσία. Στην ίδια θλιβερή 
κατάσταση βρίσκονται και δεκάδες άλλα 
μνημεία στην κατεχόμενη περιοχή, όπως 
ο ναός των Αγίων Σεργίου και Βάκχου στη 
Νέτα της Καρπασίας, ο Άγιος Γεώργιος 
του Φαράγγου, η Αγία Παρασκευή και ο 
Άγιος Παντελεήμονας στην Αμμόχωστο
Βαρώσια, ο Άγιος Γεώργιος ο ηγάτης, ο 
Άγιος Βασίλειος στο Καράκουμι, ο ναός 
της Παναγίας στο παλαιό κοιμητήριο της 
Μόρφου, η Παναγία η Μελανδρίνα στην 
Κερύνεια και άλλα πολλά. Καμιά σχεδόν 
πληροφόρηση δεν έχουμε για τα μοναστή-
ρια, τα οποία έχουν μετατραπεί σε στρα-
τώνες, όπως ο Άγιος Χρυσόστομος και η 
Παναγία η Αφέντρικα στον Κουτσοβέντη 
και ο Άγιος Σπυρίδωνας στην Τρεμετουσιά. 

»Καλούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων 
όπως συζητήσουν κατά προτεραιότητα 
το θέμα του συγκεκριμένου ναού και 
την άμεση ανάγκη για φωτογράφιση, 
καταγραφή, προστασία των εναπομει-
νάντων ερειπίων του και στη συνέχεια 
την πλήρη αναστήλωσή του». 

Σ τις 3 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Σχολείο 
Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου - u o a  a a t 
assa o  oo  - », το Λύκειο 

Λατσιών διεξήγαγε Δράση «Αυτή τη φορά 
ψηφίζω - s t  I a  ot », με κάλπες 
τις οποίες κατασκεύασαν οι μαθητές για 
να δουν την πρόθεση ψήφου του Κύπριου 
Πολίτη για τις Ευρωεκλογές του Μα ου 
2019. Οι δόκιμοι πρεσβευτές κάλυψαν όλο 
το κέντρο της Λευκωσίας και ζήτησαν από 
τους Κύπριους πολίτες, άνω των δεκαοκτώ 
χρονών, να απαντήσουν στην ερώτηση 
του ψηφοδελτίου «θα ψηφίσετε στις Ευ-
ρωεκλογές του 2019;» με τρεις πιθανές 
απαντήσεις: «Ναι, όχι, δεν έχω αποφασίσει». 

Η δράση είχε τεράστια επιτυχία, καθώς ο 
κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των 
μαθητών και των δόκιμων πρεσβευτών και 
συγκεντρώθηκαν πέραν των χιλίων ψηφο-
δελτίων. Μοιράστηκαν επίσης μπισκότα, 
που έφτιαξαν οι μαθητές με το έμβλημα 
«Αυτή τη φορά ψηφίζω - s  I a  
ot ». Επίσης ομάδες μαθητών μοίρασαν 

πληροφοριακό φυλλάδιο που ετοίμασαν 
για τις Ευρωεκλογές και για τους λόγους 
που πρέπει να ψηφίσει ο Κύπριος πολίτης. 

Της Κυριακής
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακα-
τοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί το 
μερίδιο ή συμφέρον στα ακίνητα που αναφέρονται πιο κάτω.

Δήλωση Μεταβίβασης: 1/Π/399/2019
Πωλητής: Κυνηγοπούλλου Ιακώβου Αυγή, Ελευθερίας 51, 2827 Γαλάτα, Λευκωσία.
Αγοραστής: Procoville Holding Ltd, Ρούπελ 3, 1105 Άγιος Ανδρέας, Δήμος Λευ-
κωσίας, Λευκωσία.
Ακίνητα: 1) Αρ. Εγγραφής: 0/5495, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 37/20/0/84/5, 
Είδος Ακινήτου: Γη, Υποϊδιοκτησίες: Αμπέλι, Εμβαδόν: 4348 τ.μ., Γεωγραφική 
Περιοχή: Λευκωσία, Γαλάτα, Τοποθεσία: Βούναρος, Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 
1/2, Ποσό Πώλησης: €12.500,00. 2) Αρ. Εγγραφής: 0/5496, Φύλλο/Σχέδ./Τμή-
μα/Τεμ./Κλίμ.: 37/20/0/428/5, Είδος Ακινήτου: Χωράφι, Υποϊδιοκτησίες: Αμπέλι, 
Εμβαδόν: 4989 τ.μ., Γεωγραφική Περιοχή: Λευκωσία, Γαλάτα, Τοποθεσία: Βού-
ναρος, Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/2, Ποσό Πώλησης: €12.500,00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΕΛΔΥΚ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων (03/2019) 
για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Αυτόματων Μηχανημάτων Πώλησης Προ-
ϊόντων στις Μονάδες της, με CPV 42933000-5. Η διάρκεια της σύμβασης θα 
είναι ένας χρόνος με δυνατότητα παράτασης δώδεκα (12) μηνών. Εκτιμώμε-
νη αξία σύμβασης €96.000 χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέ-
ον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής ως προς τα 
προσφερόμενα προϊόντα, συνυπολογιζόμενου ότι το αντίτιμο θα είναι το ζη-
τούμενο από την ΕΛΔΥΚ, ήτοι €4000.
Κατόπιν των παραπάνω, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν 
με την ΕΛΔΥΚ στο τηλέφωνο: 22412741 (Τμ. Προμηθειών) για πληροφορίες 
και για να παραλάβουν τη σχετική αίτηση. Οι Διακηρύξεις θα καταχωρηθούν 
στην ιστοσελίδα του Φορέα της αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): 
www.army.gr. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων: 12/3/2019.  
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων (σε σφραγισμένο φάκελο στη 
Γραμματεία της ΕΛΔΥΚ): 13/03/2018.
Υπεύθυνος για πληροφορίες: Υπλγός (ΠΖ) Ευάγγελος Ζάρκος, τηλ.-φαξ: 00357 
22412741, email: eldyk-prom@army.gr.

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:

• Administrative Assistant(s) (CYI_AA_19_02)
•  Post-Doctoral Fellow(s) in Image Reconstruction and Inverse Problem 

Solutions (CaSToRC_PDF_19_01)
• 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. 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
(ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1990 (Κ.Δ.Π. 55 ΤΟΥ 1990)

Ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 4(1)

Δίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροτα-
ξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμών του 1990, ότι εγώ, η Πάολα Λεω-
νίδου, από την Πάφο, ιδιοκτήτρια του τεμαχίου με αρ. 2030, Φύλλο/Σχέδιο /2-148-350, 
ενορία Άγιος Θεόδωρος, Λεωφόρος Ελευθέριου Βενιζέλου αρ. 76, στην περιοχή του Δή-
μου Πάφου, θα υποβάλω αίτηση στην Πολεοδομική Αρχή Δήμου Πάφου για εξασφάλιση 
πολεοδομικής άδειας για αλλαγή χρήσης καταστήματος σε εστιατόριο.
Παραστάσεις κατά της αιτήσεως μπορούν να υποβληθούν προς την Πολεοδομική Αρχή 
μέσα σε προθεσμία 21 ημερών από τη δημοσίευση της ειδοποιήσεως αυτής.

O Γκράχαμ Γκρην γεννήθηκε στις 2 Οκτω-
βρίου 1904 και πέθανε στις 3 Απριλίου 
1991. ταν Άγγλος μυθιστοριογράφος, 

θεατρικός συγγραφέας και κριτικός. Γεννήθηκε 
στο Μπέρχαμστεντ του Χέρτφορντσιρ το 1904 
και πέθανε στην Ελβετία το 1991. Οι εγκύκλιες 
σπουδές του ήταν στο σχολείο που διηύθυνε ο 
πατέρας του. Λόγω ψυχολογικών προβλημάτων 
υποβλήθηκε σε ψυχαναλυτική θεραπεία πριν 
φοιτήσει στην Οξφόρδη. Το 1926 προσχώρησε 
στον ωμαιοκαθολικισμό, η επήρεια 
του οποίου είναι εμφανής σε πολλά 
από τα έργα του. Την ίδια χρονιά 
προσλήφθηκε στους s, αλλά 
ύστερα από δύο χρόνια, αμέσως 
μετά τη δημοσίευση του πρώτου του 
βιβλίου, παραιτήθηκε και αφοσιώθηκε 
στη συγγραφή και στην κριτική. Τα 
πρώτα του τρία μυθιστορήματα, που 
γράφτηκαν στο διάστημα από το 1929 
έως το 1931, δεν επιδοκιμάστηκαν 
από το κοινό και τους κριτικούς και ίσως 
γι’ αυτό ο Γκρην τα «αποκήρυξε», αρνούμενος 
οποιαδήποτε ανατύπωσή τους. Με το πέρασμα 
του χρόνου η γνώμη του άλλαξε για το « a  

t ». Αυτό το μυθιστόρημα είναι και το 
πρώτο στο οποίο διαφαίνεται ο ενθουσιασμός 
για τον Καθολικισμό αλλά και η συγγραφική 
του ικανότητα. Σε αυτό το βιβλίο, όπως και στα 
« to  Ro » και «  o  a  t  o », 
η θρησκεία δίνει την έμπνευση της γραφής. Όλα 
μεταφέρθηκαν στη μεγάλη οθόνη με τεράστια 

επιτυχία. Ο ίδιος ο Γκρην γράφει για την κινη-
ματογραφική του μεταφορά: «Η ιστορία άλλαξε 
σιωπηρά, κι έτσι η πλοκή έπαψε ν’ αφορά ένα 
αγοράκι που άθελά του πρόδωσε τον καλύτερό 
του φίλο στην αστυνομία, αλλά αντίθετα κατα-
πιάστηκε μ’ ένα αγοράκι που πίστεψε πως ο 
φίλος του ήταν δολοφόνος και σχεδόν προκά-
λεσε τη σύλληψή του λέγοντας ψέματα για να τον 
υπερασπιστεί. Νομίζω ότι αυτό, ειδικά με τους 
χειρισμούς του ιντ, ήταν ένα καλό θέμα, αλλά ο 

αναγνώστης δεν πρέπει να εκπλαγεί 
μη βρίσκοντάς το στο επίκεντρο της 
αρχικής ιστορίας». Το μυθιστόρημά 
του «Η δύναμις και η δόξα» θεωρείται 
το καλύτερό του και είναι αυτό που τον 
καθιέρωσε στον λογοτεχνικό κόσμο. 
«Θεωρείται κατά γενικήν ομολογίαν 
το αριστούργημά του, το βιβλίο του 
Γκρην που χαίρει της μεγαλύτερης 
εκτίμησης τόσο από το κοινό όσο και 
από τους κριτικούς», έγραψε ο Τζον 

Άπνταϊκ. Το μυθιστόρημά του, το γνω-
στότερο ίσως, «Ο τρίτος άνθρωπος», μεταφέρθηκε 
στον κινηματογράφο σχεδόν αμέσως μετά την 
έκδοσή του, από τον Κάρολ ιντ και μάλιστα 
τιμήθηκε με τον «Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ 
Καννών» το 1949. Επίσης «Ο άνθρωπός μας 
στην Αβάνα» μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο 
από τον Κάρολ ιντ το 1959, με πρωταγωνιστή 
τον Άλεκ Γκίνες.  

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 
.a ta . o . Μακαρίου 1, Λ σία.

ART AERI: Γ  Γ

αρέμ αση της υ αντινολογικής 
Εταιρείας Κύπρου για τον γιο άκ ο

ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@
simerini.com 

«Αυτή τη φορά ψηφί »

οιον σκότωσε 
το τ μα ακέν ι

 ς Κρα ης  η α ικ ς 
ρι ς  ρ α ι  αρ ς 

κα α ς ια η  α η η  ρι α-
ικ  καρκ υ η  Κ  ή  «Στο 

χωριό μας, την Κάτω Μονή της επαρχίας 
Λευκωσίας, είναι καταγεγραμμένη με πά-
σαν ακρίβεια η αύξηση των περιστατικών 
καρκίνου τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν 
γραπτές διαγνώσεις και πολλά πιστοποι-
ητικά θανάτων. Μακάβριο, ναι. Αλλά δεν 
ξέρω πώς αλλιώς να υψώσω τη φωνή μου 
για να φτάσει ίσα με τον ντόρο που γίνεται 
για το Κτήμα Μακένζι στη Λάρνακα… 

»…Πεθαίνουμε, κυρίες και κύριοι, 
αλλά περνάτε από την Κάτω Μονή και 
την Ορούντα, υπόσχεστε και μετά μας ξε-
χνάτε. Παράνομα χοιροστάσια, παράνομοι 
ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί, αλλά εδώ 
τίποτα δεν κατεδαφίζεται. Και ας εντοπίστηκε 
στην ατμόσφαιρα του χωριού μας το τοξικό 
αέριο υδρόθειο από εργοστάσιο παραγωγής 
ηλεκτρισμού από απόβλητα. Το υδρόθειο 
είναι τοξική και δηλητηριώδης ουσία, την 
οποία αναπνέουν οι κάτοικοι της κοινότητας 
με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην υγεία τους. 
Η κοινότητα να ζει σε κλοιό που προκαλεί 
σοβαρή οχληρία. Το μαρτυρούν μετρήσεις 
από το 2014, του Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας.

»Και ας υπάρχει καταδίκη του δικαστη-
ρίου για παρακοή διατάγματός του από τους 
ιδιοκτήτες του ηλεκτροπαραγωγικού σταθ-
μού από το 2014. Και ας βρέθηκαν άλλη 
μια φορά ένοχοι τον Μάρτιο του 201  (24 
Μαρτίου, 201 ) για παράνομες κατασκευές 
στην Κάτω Μονή (Αρ. Υπόθεσης: 18823 13). 
Πού είναι, αλήθεια, η αδιάβλητη Δικαιοσύνη;.. 

»…Μας πνίγει και το άδικο και τα από-
βλητα, υγρά και αέρια. Και η ζωή μας δεν 
έχει καμιά ποιότητα. Μόνο βρομιά και 
δυσωδία…».

Το επούλημα της ακεδονί-
ας  αρ  νέων δεινών 

 ι ης ρι ης ρ ι ια η 
υ α  ρ  α  η  

και κ  η ι ας ς α αι 
η αρ ή  ι  «…Μια σύντομη ανα-
δρομή στο παρελθόν φανερώνει τις αλυσι-
δωτές επιπτώσεις και οδυνηρές εξελίξεις 
που θα ακολουθήσουν αυτής της βιαστικής 
και απροβλημάτιστης απόφασης, κόντρα 
στη λογική ενός λαού που υποφέρει από τις 
συνεχείς υποχωρήσεις. Γνωρίζουμε από την 
Ιστορία ότι οι Αχαιοί, άνθρωποι των Γραμ-
μάτων και των Τεχνών, από το 2000 π.Χ., 
ήταν το πρώτο ελληνικό φύλο που αναφέ-
ρεται ως ταυτόσημο του όρου Έλληνες στα 
ομηρικά έπη, που κατοικούσε στην Αθήνα 
και την Πάτρα. Οι Δωριείς ήταν ελληνικά 
φύλα, σκληροτράχηλοι, λιτοί και πρακτικοί 
που ζούσαν στη Β. Ελλάδα, δηλαδή την τότε 
Μακεδονία και ένα μέρος τους κατέβηκε 
το 1200 π.Χ. και εγκαταστάθηκε στο Με-
σολόγγι, τη Σπάρτη και την Κρήτη. Τόσο ο 
Ηρόδοτος όσο και ο Όμηρος αναφέρονται 
στη δωρική καταγωγή των Μακεδόνων.                                                                                                                                       
Οι Αλβανοί, οι Βούλγαροι και οι Σκοπιανοί, 
από τον καιρό του Βυζαντίου ήταν ακόμη 
νομάδες που ασχολούντο με τη γεωργία 
και την κτηνοτροφία, ενώ οι περισσότεροι 
χωρίς πολιτιστικά ενδιαφέροντα και εθνική 
συνείδηση, έκαναν επιδρομές και λήστευαν 
τους πλούσιους και μορφωμένους γείτονες 
και κυριότερα τους Έλληνες. Το 18 8 οι 
Μεγάλες Δυνάμεις ανεγνώρισαν την ανε-

ξαρτησία της Σερβίας σε βάρος της Ελλάδας, 
γιατί ήθελαν να εκμεταλλευτούν οι ίδιες με 
επεκτάσεις, τη συρρίκνωση της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας. Η γλώσσα των Σκοπίων 
ήταν πάντοτε η βουλγαρική, που άρχισε 
όμως να εκσερβίζεται όταν το 1944 ο Τίτο 
ονόμασε τα Σκόπια «Λαϊκή Δημοκρατία της 
Μακεδονίας», με προοπτική μελλοντικές 
διεκδικήσεις στην Ελληνική Μακεδονία. 
Φυσικά αναγνωρίζουμε τις πιέσεις που 
υπήρχαν από μέρους των Δυτικών, όπως 
και τις τωρινές οικονομικές δυσχέρειες της 
Ελλάδας. Όμως, αυτά τα προβλήματα πάντα 
θα υπάρχουν και ξεπερνιούνται με σύνεση 
και αποφασιστικότητα. Η δικαιολογία ότι 
κάποιοι άλλοι στο παρελθόν δημιούργησαν 
τετελεσμένα και επομένως δεν υπήρχε 
τώρα άλλη επιλογή, είναι απλώς απέκδυση 
ευθυνών και ένας συνειδητοποιημένος 
ηγέτης δεν καταφεύγει σ’ αυτές τις εύκολες 
και αναξιοπρεπείς υπεκφυγές. Ένα λάθος 
δεν διορθώνεται με επανάληψη και απο-
δοχή των τετελεσμένων. Ο Ελληνισμός ας 
ετοιμαστεί να αντιμετωπίσει το άνοιγμα και 
νέων μετώπων... 

»Ένας άξιος ηγέτης πρέπει να πιστεύει 
απόλυτα στην αποστολή του απέναντι στην 
Ιστορία, την πατρίδα και τον λαό που τον έχει 
εκλέξει και να δίνει όλες του τις δυνάμεις για την 
επιτυχία αυτής της αποστολής. Ο . ou to s 
μάς δίνει τη συνταγή της επιτυχίας του αλη-
θινού Αρχηγού: Πίστη, ελπίδα και αγάπη, 
είναι οι απαραίτητες χριστιανικές αρετές σε 
κάθε άνθρωπο που θέλει να κάνει ένα έργο 
ζωντανό και καρποφόρο. Να πιστεύεις, δη-
λαδή, σ’ αυτό που επιχειρείς και να ελπίζεις 
στην πρόοδό του, ν’ αγαπάς τη δουλειά σου 
και να προσφέρεις από αγάπη τους καρπούς 
της, στους ανθρώπους που εκπροσωπείς...». 

εΣ  ασ ενείς και πποκρ της 
 α α ι υ ς α α ρ αι 

η  ικ η αρ ή υ ικ  
υ ή α ς ας  και ι α 

ής ρ ή α α  «1. Γιατί όλες σχεδόν οι 
ιδιωτικές κλινικές, που συνήθως συνερ-
γάζονται με ιδιώτες γιατρούς (που έβγα-
λαν όνομα ότι είναι επιτυχημένοι), δεν θα 
συμμετάσχουν στο ΓεΣΥ; 

2. Γιατί όλες σχεδόν οι επιστημονικές 
εταιρείες των γιατρών ανακοίνωσαν τη 
μη συμμετοχή τους στο ΓεΣΥ; Γιατί οι με-
γαλογιατροί με χιλιάδες πελάτες και κατ’ 
επέκτασιν με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ 
δεν θέλουν να εγγραφούν στο ΓεΣΥ; 

3. Γιατί ο Π.Ι.Σ. επιμένει στην άσκηση 
Ιδιωτικής Ιατρικής;

4. Γιατί όλοι οι πρώην πρόεδροι του Π.Ι.Σ. 
τάχθηκαν ανεπιφύλακτα υπέρ του ΓεΣΥ;

5. Γιατί οι κλινικάρχες παρομοιάζουν 
με αυτοκτονία την ένταξή τους στο ΓεΣΥ;». 

»…Ο όρκος που δίνουν σήμερα οι γιατροί, 
που απηχεί κατά 100  τον αρχαίο όρκο 
που έγραψε ο ίδιος ο Ιπποκράτης τον 4ον 
αιώνα π.Χ., είναι στην ουσία ο εξής: Αφού 
κρίθηκα άξιος του πτυχίου της Ιατρικής 
ενώπιον του Πρυτάνεως και του Προέδρου 
του τμήματος Ιατρικής, δίνω τον όρκο: Να 
ασκώ την ιατρική επιστήμη, αφιερώνοντας τη 
ζωή μου στην υπηρεσία της ανθρωπότητας .

»Τον όρκο αυτόν τον επικαλούνται όλοι 
προφανώς με τη δική τους ερμηνεία είτε είναι 
πολέμιοι του ΓεΣΥ είτε υποστηρικτές του…

»…Για το 1ον ερώτημα αναφέρω ότι δεν 
θα συμμετάσχουν οι ιδιωτικές κλινικές οι 
οποίες συνεργάζονται με μεγαλογιατρούς, οι 
οποίοι μπορεί να μην έχουν και την επιστη-
μονική ειδικότητα για την οποία διενεργούν 
εγχειρήσεις, αλλά την απέκτησαν εμπειρικά… 

»…Για το 2ον ερώτημα, γιατί όλες σχεδόν 
οι επιστημονικές εταιρείες των γιατρών δεν 
συμμετέχουν στο ΓεΣΥ, πιστεύω ότι είναι 
ηλίου φαεινότερον ότι οι λόγοι είναι οικο-
νομικοί, γιατί δεν θα μπορούν να υπερχρε-
ώνουν πολλαπλάσια τα όσα πραγματικά θα 
δικαιούνται βάσει του Νόμου.

»Για το 3ο ερώτημα, γιατί ο Π.Ι.Σ. επιμένει 
στην άσκηση ιδιωτικής ιατρικής, αναφέρω ότι 

το πράγμα μιλά μόνο του (-R s I sa oqu tu -) 
δηλ. και πάλι ο σκοπός είναι οικονομικός και 
όχι μόνο, διότι με την ιδιωτική απασχόληση 
ελπίζουν ότι δεν θα ελέγχονται οι εισπράξεις, 
για ευνόητους λόγους.

»Για το 4ο ερώτημα, γιατί όλοι οι πρώην 
πρόεδροι του Π.Ι.Σ. ετάχθησαν ανεπιφύλακτα 
υπέρ του ΓεΣΥ, φαίνεται ότι έμειναν πιστοί 
στον Όρκο του Ιπποκράτη, αφιερώνοντας τη 
ζωή τους στην υπηρεσία της ανθρωπότητας 
και των ασθενών… 

»…Για τον 5ον ερώτημα, γιατί οι κλι-
νικάρχες παρομοιάζουν με αυτοκτονία 
την ένταξή τους στο ΓεΣΥ, αναφέρω ότι 
ο χαρακτηρισμός τους είναι αυτονόητος, 
καθ’ ότι δεν θα έχουν τα υπερκέρδη και 
τον γρήγορο πλουτισμό, όπως επιδιώκει 
κάθε επιχείρηση και κάθε έμπορος». 

Ανησυ ίες προσφύγων 
 ρ ας ρ ης  ρ η  ρα α-

ας ης υ ι ικής ι ρ ής ή  
α  και ρ α  αρ ας 

Κ ρ ιας  α  η  ρυ ή ης   
ρι    α ικ ή ι ή υ 

α α ρ αι ις α η υ ς  ρ -
 «Οι ισχυρισμοί Ακιντζί ότι ο Πρόε-

δρος Αναστασιάδης, κατά την διάρκεια των 
συνομιλιών στο Κραν Μοντανά, είπε στον 
Νταβούτογλου ότι οι Ελληνοκύπριοι δεν είναι 
πρόθυμοι να διαμοιραστούν την εξουσία και 
ως εκ τούτου θα πρέπει να ανοίξουν και το 
κεφάλαιο συζήτησης για λύση δύο κρατών, 
σε συνδυασμό με τη χλιαρή απάντηση του 
Προέδρου Αναστασιάδη ότι τον απατά η μνή-
μη του τον κ. Ακιντζί, προκαλούν αγωνία και 
έντονες ανησυχίες στον προσφυγικό κόσμο, 
ως προς τις επιδιώξεις της ηγεσίας μας για 
την κατεχόμενη πατρίδα. Παρόμοια είχαμε 
και τον Δεκέμβρη του 2016 όταν, μετά το δεί-
πνο Αναστασιάδη Ακιντζί Έιντε, ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης επέμενε ότι συμφώνησαν 
για σύγκληση πολυμερούς Διάσκεψης για 
το Κυπριακό, ενώ ο κ. Ακιντζί επέμενε ότι 
συμφώνησαν για πενταμερή και όχι για 
πολυμερή Διάσκεψη. Μήπως η πενταμερής 
Διάσκεψη ήταν η επιλογή και των δύο πλευ-
ρών, για να αποφύγουν παρεμβάσεις από το 
Συμβούλιο Ασφαλείας και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση προς μια δίκαιη λύση, σύμφωνη 
με το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό 
Κεκτημένο; Μήπως άλλα λέμε στον λαό 
και άλλα επιδιώκουμε και συμφωνούμε στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων; Μήπως η 
αναφορά του κ. Κοτζιά ότι στο Κραν Μοντα-
νά, όταν προέταξε το θέμα της κατοχής και 
των εγγυήσεων, δέχτηκε επίθεση από μέλη 
της δικής μας αποστολής («Φιλελεύθερος», 
23 12 2018), αντανακλά το πνεύμα ότι δεν 
θέλουμε ούτε καν να προβάλλεται το θέμα 
της εισβολής της Τουρκίας; Δεν φτάνει που η 
ηγεσία μας για 45 χρόνια δεν κατήγγειλε την 
τουρκική εισβολή, εκτοπισμό πληθυσμού 
και κατοχή, φτάσαμε στο σημείο να μην 
επιτρέπουμε ούτε σε άλλους να διεκδική-
σουν τη δικαίωση της πατρίδας μας και του 
λαού της; Μήπως η επιδίωξή μας είναι η 
παράδοση της κατεχόμενης πατρίδας στους 
κατακτητές, ούτως ώστε να νομιμοποιήσουμε 
τα τετελεσμένα για να καρπωθούμε τη δόλια 
αρπαγή των τουρκοκυπριακών περιουσιών 
και να διασφαλίσουμε τα άλλα πρόσκαιρα 
ωφελήματα της εισβολής στις ελεύθερες 
περιοχές; Οι ανησυχίες τώρα επαυξάνονται 
και στο μήπως η λύση δύο κρατών καταλήξει 
να είναι κρυφή επιδίωξη και της δικής μας 
πλευράς για αλλότριους και μικροπρεπείς 
στόχους». 

ΕΠ Ε  
Η  ΗΜΕ Η   , Π Ε

Κ  Ε ΗΜ  

SINTAXI@SIMERINI.COM

Όσοι αναγνώστες επιθυμούν να σχολιάσουν 
ή να καταθέσουν ερωτήματα για οποιοδήποτε 
θέμα, μπορούν να στέλνουν τις επιστολές τους 
στο a  s ta s . o , με θέμα 
«Επιστολή για «Σημερινή»». Κατά προτεραι-
ότητα θα φιλοξενούνται τα κείμενα που δεν 
ξεπερνούν σε έκταση τις 400 λέξεις, έχουν 
σωστή σύνταξη και περιέχουν τα στοιχεία του 
συγγραφέα. Δεν θα δημοσιεύονται επιστολές 
που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς 
και ενδεχομένως λίβελο. 

Εκ της σύνταξης 
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Α ΩΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ *

Τα κυβερνητικά νομοσχέδια 
που έγιναν μετά την πρόσφατη 
συμφωνία ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ έχουν 

μεγάλες αδυναμίες, γιατί πρόκειται για 
«μεσοβέζικη» πρόταση. Στο νομοσχέδιο 
για τους δήμους, είναι ενδεικτικό της 
εσφαλμένης προσέγγισης το αλαλούμ 
που προτείνεται για τη διοίκηση των 
δήμων, με εισαγωγή νέων Σωμάτων 
και Αξιωματούχων, αφού θα είναι δύ-
σκολη η συνεννόηση και συντονισμός 
τους (νέες πρόνοιες για Αντιδημάρχους, 
για Δημοτικά Διαμερίσματα, Επιτροπές 
Δημοτ. Διαμερισμάτων και Εκτελεστι-
κή Επιτροπή του Δήμου, πέραν των 
υφιστάμενων βασικών  Οργάνων του 

ΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
nicolaouth@simerini.com

σπασαν το φράγμα 
των 200 οι εγγραφές 
των ιατρών στο Γενι-
κό Σύστημα Υγείας 
(ΓεΣΥ), μέσα σε μόλις 
ένα μήνα. Αυτό ανέφε-
ρε η  Αναπληρώτρια 

Διευθύντρια του Οργανισμού Ασφά-
λισης Υγείας (ΟΑΥ), Έφη Καμμίτση, σε 
συνέντευξή της στη «Σημερινή» της 
Κυριακής, δηλώνοντας την ικανοποί-
ησή της και τονίζοντας ότι δεν αποτελεί 
επιλογή η αναστολή της εφαρμογής του 
συστήματος. Περαιτέρω, ξεκαθαρίζει 
ότι δεν γίνεται καμία προσπάθεια από 
πλευράς ΟΑΥ να φέρει γιατρούς από 
την Ελλάδα και, παράλληλα, δίνει τη 
δική της εξήγηση γιατί οι επιστημονικές 
εταιρείες προβάλλουν αντιστάσεις.

 ι  ι αι η 
α ική ρ η η ης η ας  υ -

  ια ρ  α υ υ  
 

Οι επιστημονικές εταιρείες των 
συνδέσμων των ιατρών, στις οποίες 
αναφέρεστε, ακολουθούν την πολιτι-
κή που έθεσε ο Παγκύπριος Ιατρικός 
Σύλλογος (ΠΙΣ). Ο ΠΙΣ κάλεσε τους 
γιατρούς να μη συμμετέχουν στο ΓεΣΥ 
και ακολούθως δόθηκαν οδηγίες και 
στις άλλες επιστημονικές εταιρείες να 
κάνουν το ίδιο. Εμείς πρέπει, όμως, να 
πούμε ότι εγγράφηκαν ήδη αρκετοί ως  
προσωπικοί γιατροί για ενήλικες, για 
τους οποίους ήταν πολύ καλή η προσέ-
λευση μέχρι τώρα, ενώ υπάρχει αρκετά 
μεγάλο ενδιαφέρον και από γιατρούς, οι 
οποίοι θέλουν να μάθουν περισσότερα 
γιατί σκέφτονται πολύ σοβαρά τη συμ-
μετοχή τους στο ΓεΣΥ, είτε είναι ειδικοί 
γιατροί είτε προσωπικοί γιατροί. Άρα, 
ναι μεν υπάρχει αυτή η γραπτή, μέσω 
ανακοινώσεων, άρνηση του επίσημου 
ΠΙΣ και των επίσημων επιστημονικών 
εταιρειών, αλλά εμείς βλέπουμε στην 
πράξη ότι έχουμε σημαντικό αριθμό εγ-
γραφών προσωπικών ιατρών, ενώ θα 
αρχίσουν και οι εγγραφές των ειδικών 
ιατρών, οπότε θα δούμε κι αυτό πώς 
θα πάει στην πορεία. Επίσης, να αναφέ-
ρουμε ότι στην τελευταία συνεδρία της 
Επιτροπής Υγείας στη Βουλή υπήρχαν 
συγκεκριμένες θέσεις του ΠΙΣ επί των 
κανονισμών που αφορούν στο πώς θα 
λειτουργούν αύριο οι γιατροί μέσα στο 

Δήμου, δηλαδή του Δημάρχου, Δημοτικού 
Συμβουλίου και Διαχειριστικής Επιτροπής). 

Ειδικά για τους Αντιδημάρχους, το πε-
ριεχόμενο του εν λόγω αξιώματος όπως 
προτείνεται είναι βέβαιο ότι θα προκαλέ-
σει τριβές, αφού αυτοί θα έχουν απευθεί-
ας εντολή από τους εκλογείς της περιοχής 
(δημοτ. διαμερίσματος), από την οποία θα 
προέρχονται. Σε ό,τι αφορά τα δημοτικά  δι-
αμερίσματα, σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, 
απ’ όπου πάρθηκε η εν λόγω πρόνοια, αυτή 
δεν εφαρμόζεται σε δήμους με πληθυσμό 
κάτω των 100.000 κατοίκων, που δεν είναι 
καν το μέγεθος των δήμων που προτείνονται 
στο  νομοσχέδιο.

Είναι επίσης πολύ παραπλανητική και 
υπερβολική η εικόνα που παρουσιάζεται 
από τον Υπουργό ότι οι Δήμοι θα γίνουν 
«Τοπικές Κυβερνήσεις», επειδή θα τους 
δοθούν κάποιες αρμοδιότητες όπως οι 
άδειες μεγαφώνων, άδειες πώλησης οινο-
πνευματωδών ποτών και καπνού, άδειες για 
καζαντί κ.λπ, που σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία είναι  αρμοδιότητες των επαρ-
χιακών διοικήσεων, τις οποίες η κεντρική 
διοίκηση θεωρεί μπελαλίδικες και θέλει να 
τις ξεφορτωθεί εδώ και δεκαετίες…

Ενδεικτική της εσφαλμένης προσέγγι-
σης είναι και η πρόνοια για την έκδοση 
πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών 
από τις Τοπικές Αρχές, όπου πιο περί-

πλοκη κατάσταση θα δημιουργηθεί, παρά 
απλοποίηση της τωρινής κατάστασης, γιατί 
περισσότερες Αρχές έκδοσης αυτών των 
Αδειών (σε όλους τους Δήμους) σημαίνει 
ανομοιομορφία στην εφαρμογή των νο-
μοθεσιών, ανάγκη συντονισμού κ.λπ, ενώ 
αυτό που θα έπρεπε να γίνει θα ήταν μια 
Ενιαία Επαρχιακή Αρχή έκδοσης και των 
δύο Αδειών (και να γίνει ενοποίηση σε μια 
κοινή Άδεια και των δύο Αδειών). 

Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες, θα πρέ-
πει να επισημανθεί ακόμη ότι η μεταφορά 
στους Δήμους κοινωνικών υποδομών, όπως 
αποκαλούνται, δηλαδή κυρίως των κρατικών 
παιδοκομικών  σταθμών και γηροκομεί-
ων, είναι μια μη ορθολογική κίνηση, αφού 
αυτό που  ουσιαστικά προτείνεται είναι να 
αναλάβουν τις παλαιές κρατικές στέγες με 
πολλά προβλήματα.

Η δήθεν «ουσιαστική» πρόνοια της 
Δημοτικής Συγκοινωνία δεν πρόκειται να 
ασκηθεί λόγω του υψηλού κόστους που 
συνεπάγεται. Επίσης, η πρόνοια για τη Δη-
μοτική Αστυνομία, για να έχει νόημα και να 
συγκροτηθεί μια Υπηρεσία ικανοποιητικού 
μεγέθους που να μπορεί να ανταποκριθεί 
αποτελεσματικά (με βάρδιες, εξειδίκευση, 
ιεραρχία κ.λπ), χρειάζεται οι Δήμοι να είναι 
πολύ μεγαλύτεροι από αυτούς που προ-
τείνονται στα νομοσχέδια.

Σε ό,τι αφορά τις Κοινότητες, ενώ η μεγα-

λύτερη ανάγκη για νέες ισχυρές Τοπικές Αρ-
χές είναι στην παιθρο, αυτό που προτείνεται 
είναι  3   συμπλέγματα υπηρεσιών, γεγονός 
που σημαίνει ότι ο μέσος πληθυσμός για το 
καθένα από αυτά  θα είναι περίπου 3.000 
κάτοικοι. Αυτό το μέγεθος είναι πολύ μικρό, 
γι’ αυτό δεν θα μπορέσουν να προσφέρουν 
υποφερτό φάσμα και επίπεδο υπηρεσιών 
στην παιθρο.

Επιπλέον, η θέση του Υπουργείου ότι το 
μέτρο των συμπλεγμάτων είναι μεταβατικό 
και θα γίνουν σε μεταγενέστερο στάδιο Δήμοι 
είναι εσφαλμένη, διότι δεν υπάρχει χρόνος 
για μεταβατικά στάδια και η Μεταρρύθμιση 
πρέπει να προχωρήσει απευθείας στο τελικό 
στάδιο, ενόσω ακόμη υπάρχει πληθυσμός 
στις αγροτικές περιοχές, ιδιαίτερα δε στις 
ορεινές. Επίσης, το γεγονός ότι οι Κοινότητες 
προνοείται να συνεχίσουν να λειτουργούν 
με ξεχωριστό ειδικό νόμο (και οι Δήμοι με 
άλλο) είναι μια αρνητική παράμετρος, που 
πρέπει να εκλείψει με την Μεταρρύθμιση. 

Από την άλλη, στις σημερινές δημαρχού-
μενες περιοχές οι συνενώσεις και συγχωνεύ-
σεις, με βάση τα νομοσχέδια, θα οδηγήσουν 
σε 15 Δήμους. Αυτή είναι μια εσφαλμένη 
προσέγγιση, διότι ενώ δεν προτείνεται να 
αλλάξει κάτι δραματικά για τις εξουσίες και 
αρμοδιότητες ή θέματα διακυβέρνησης, η 
προσπάθεια επικεντρώνεται σε συνενώσεις 
που θα δώσουν τελικά Δήμους με μέσο 

μέγεθος πληθυσμού 50.000 περίπου. Όμως 
αυτό το μέγεθος δεν είναι ικανοποιητικό 
αφού ο πληθυσμός των έξι μεγαλύτερων 
Δήμων είναι σήμερα άνω των 50.000 κα-
τοίκων, ενώ το μέσο μέγεθος των έξι αυτών 
δήμων είναι, περίπου, 80.000 (Λευκωσία, 
Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος, Στρόβολος και 
Λακατάμεια) και όλοι τους έχουν προβλή-
ματα και περιορισμένες δυνατότητες. Μά-
λιστα, κάποιοι από τους νέους δήμους που 
προτείνεται να δημιουργηθούν θα έχουν 
πληθυσμό πιο κάτω και από 20.000, οπότε 
αντιλαμβάνεται κάποιος τους περιορισμούς 
που θα έχουν.

Τα πιο πάνω μεγέθη είναι, όπως και 
στην παιθρο, ανεπαρκή για νέους δή-
μους μετά από μια Μεταρρύθμιση που 
θα στοχεύει σε κάποιες δεκαετίες μπροστά. 
Γιατί, δηλαδή, οι  δήμοι που θα προκύψουν 
σύμφωνα με τα νομοσχέδια και θα έχουν 
μικρότερο μέγεθος από τους εν λόγω έξι 
υφιστάμενους «μεγάλους» Δήμους να μην 
είναι  προβληματικοί; Το ίδιο ισχύει βέβαια 
και για τους έξι υφιστάμενους «μεγάλους» 
δήμους, που τα σοβαρά προβλήματα που 
έχουν δεν θα εξαφανιστούν διά μαγείας 
επειδή θα απορροφήσουν κάποιες χιλιάδες 
κατοίκων διπλανών Δήμων ή Κοινοτήτων.

Η μεταρρύθμιση που προτείνεται, σύμ-
φωνα με τα νομοσχέδια που ετοιμάστηκαν, 
δεν μπορεί να οδηγήσει σε θετική πορεία 

το παρόν και το μέλλον της Αυτοδιοίκησης 
και, ως εκ τούτου, τα νομοσχέδια πρέπει να 
αλλάξουν ριζικά. Διαφορετικά, αν εφαρ-
μοστεί τέτοια μεταρρύθμιση, θα επέλθει 
μεγαλύτερη απορρύθμισή της και ταλαι-
πωρία των πολιτών, παρά τη σημερινή 
κατάσταση πραγμάτων, όσο και αν αυτό 
ακούγεται υπερβολικό.

η η  Στο επόμενο μέρος του Ση-
μειώματός μας θα παρουσιαστεί μια εναλ-
λακτική εισήγηση για μεταρρύθμιση της 
Αυτοδιοίκησης, που πιστεύουμε ότι ταιριάζει 
περισσότερο στις τωρινές και μελλοντικές 
ανάγκες της κοινωνίας μας.

* Πρώην Γραμματέας της Ένωσης Δήμων

σύστημα. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχει εν-
διαφέρον, παρ’όλην αυτήν τη στάση που 
βλέπουμε μέσω γραπτών ανακοινώσεων.

ια  ς     αυ ή  η 
ρα ή ρ η ης

Νομίζω ότι πρέπει να ερωτηθεί ο ίδιος ο 
ΠΙΣ για να επεξηγήσει τη στάση του. Εμείς 
έχουμε έναν  προβληματισμό σε σχέση 
με αυτά που λέει ο ΠΙΣ και με τη στάση 
του γενικά, γιατί ελάμβαναν μέρος στις 
διαβουλεύσεις, γίνονταν συζητήσεις και 
υπήρξαν συγκλίσεις σε αρκετά σοβαρά θέ-
ματα και ιδιαίτερα στα θέματα των αμοιβών 
των γιατρών, αρκετά από τα αιτήματά τους 
έχουν ικανοποιηθεί, έγινε και συνάντηση 
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και μετά 
ακολούθησε αυτή η άρνηση. Όντως μας 
προβληματίζει γιατί συμβαίνει και πώς 
μπορεί να εξηγηθεί, εφόσον και η επίσημη 
θέση του ΠΙΣ ήταν πάντα ότι το Γενικό Σύ-
στημα Υγείας είναι απαραίτητο και πρέπει 
να εφαρμοστεί. Οπότε, ο καθένας πρέπει 
να κρίνει από μόνος του πώς επεξηγεί 
αυτήν τη στάση του ΠΙΣ.

 ι  ακ α και ια α α-
ή ης αρ ής υ  Τι α 

η α ι α ι  
Για εμάς δεν υπάρχει στο τραπέζι αυτό 

το ενδεχόμενο. Υπάρχει νομοθεσία, την 

οποία είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμό-
σουμε, που λέει ότι την 1η Ιουλίου πρέπει 
να εφαρμοστεί το ΓεΣΥ. Συζητήσεις έγιναν 
πάρα πολλές, οι οποίες κράτησαν χρόνια 
και τώρα είμαστε στο παρά πέντε. Οπότε 
προχωρούμε κανονικά. Οι οποιεσδήποτε 
συζητήσεις για αναστολή θεωρώ ότι είναι 
μέρος αυτής της προσπάθειας που γίνεται 
για να μην έχουμε σύστημα υγείας στο τέλος 
της ημέρας. Και αυτό δεν είναι επιλογή για 
εμάς. Η Πολιτεία και η Βουλή αποφάσισαν 
ομόφωνα ότι αυτό το σύστημα πρέπει να 
εφαρμοστεί. Αυτό ψηφίστηκε, με τα συγκε-
κριμένα χρονοδιαγράμματα και με τα συ-
γκεκριμένα ποσοστά εισφορών, οπότε είναι 
ξεκάθαρο ότι εμείς δεν συζητούμε αναστολή 
της εφαρμογής του ΓεΣΥ. Τέτοιου είδους 
συζητήσεις σημαίνουν να μην έχουμε ΓεΣΥ. 
Το να το αφήσουμε και να το ξανασκεφτούμε 
σημαίνει να πάμε να αλλάξουμε τον νόμο 
και να περάσουν ακόμα 15-20 χρόνια για να 
γίνουν ξανά μελέτες, για πράγματα τα οποία 
έγιναν και συζητήθηκαν κατά κόρον. Και όλα 
αυτά για να καταλήξουμε πού; Αν ο στόχος 
είναι να γίνει το ΓεΣΥ, υπάρχει μπροστά μας. 
Είναι καλά σχεδιασμένο, πολύ μελετημένο, 
οπότε είμαστε στο διά ταύτα και πρέπει να 
εφαρμοστεί.

 ρ η υ  υ ρ ι ικα-
ιη ικ ς αρι ς ια ρ  υ α 

ι υ  α υ η     
α ρ  ια ρ ς α  η  α

Ο Οργανισμός δεν προσλαμβάνει 
γιατρούς. Οπότε το να φέρουμε από την 
Ελλάδα δεν ευσταθεί. Αν, όμως, ενδια-
φερθούν γιατροί από την Ελλάδα ή από 
οποιανδήποτε άλλη χώρα και πληρούν τις 
προδιαγραφές και έχουν τα απαραίτητα 
που προνοεί ο νόμος, τότε βεβαίως θα 
μπορούν να ενταχθούν. Εμείς δεν είμαστε 
μέρος καμίας προσπάθειας να φέρουμε 
γιατρούς από το εξωτερικό και δεν μπο-
ρούμε κιόλας. Τώρα, τι θα γίνει αν την 1η 
Ιουλίου δεν έχουμε ικανοποιητικό αριθμό 
γιατρών, οι ενδείξεις που έχουμε σήμερα 
δεν είναι αυτές. Έχουμε αρκετά ικανοποιη-
τικό αριθμό γιατρών που έχουν εγγραφεί. 
Υπάρχει και το θέμα των παιδιάτρων που 
οργανωμένα μέσω της εταιρείας τους φαί-
νεται να έχουν μία πιο ισχυρή αντίσταση 
στο να ενταχθούν στο ΓεΣΥ, παρόλο που 
έχουμε και παιδιάτρους που έχουν ήδη 
ενταχθεί στο σύστημα και έχουν μιλήσει 
και δημόσια για την ανάγκη να ενταχθούν 
και οι υπόλοιποι στο σύστημα. Βέβαια, 
υπάρχουν εργαλεία και τρόποι που μελε-
τούμε για το τι θα γίνει αν έχουμε ελλείψεις 
σε κάποιες ειδικότητες, αλλά σίγουρα δεν 
θα φέρουμε εμείς κανένα γιατρό. Εμείς 
εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι 
να ενημερώσουμε και επικοινωνιακά να 

θέσουμε όλον τον σχεδιασμό μας ενώπι-
ον των γιατρών και απ’ εκεί και πέρα ο 
καθένας πρέπει να προβληματιστεί και 
να αποφασίσει από μόνος του. Δεν τον 
υποχρεώνει κανένας να συμβληθεί, αλλά 
ούτε και μπορεί κανένας να του πει να μη 
συμβληθεί. Οπότε, προχωρούμε έτσι όπως 
ήταν σχεδιασμένο να προχωρήσουμε.

υ ηρ αι  ας ή ας 
α  η  αρ η  ρα   ια-
ρ  υς κα α υς  ι ια ρ  

ρ ηκα  ρι ι ής  
Έχουμε πάνω από 200 γιατρούς μέχρι 

σήμερα. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι 
παιδίατροι, αν και είναι μικρός ο αριθμός 
τους. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι ακόμα δεν 
έχουν εγγραφεί μαζικά οι γιατροί του Δη-
μοσίου. Οπότε και με αυτούς θα είναι πολύ 
αυξημένος ο αριθμός. Άρα θεωρούμε ότι 
έχουμε μία πολύ καλή ανταπόκριση μέχρι 
σήμερα. Είμαστε ικανοποιημένοι και καλούμε 
όλους τους υπόλοιπους να ενημερωθούν 
σωστά από τον ΟΑΥ για να καταλήξουν 
στην απόφασή τους. Δεν είναι για τον ΟΑΥ 
που γίνεται το ΓεΣΥ, ούτε για τους γιατρούς. 
Γίνεται για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί 
καλύτερα ο κόσμος, γιατί σήμερα όλοι πα-
ρατηρούν ότι δεν μπορεί να συνεχίσει ο 
υφιστάμενος τρόπος λειτουργίας. Γι’ αυτό 
πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί το ΓεΣΥ.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩ ΡΙΑ ΔΙΕΥ ΥΝ ΡΙΑ ΟΥ ΟΑΥ Ε Η ΚΑΜΜΙ ΣΗ ΜΙΛΑ Σ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ

200 γιατροί είπαν «ναι» στο ΓεΣΥ

Ο       Α

Ενδεικτική της εσφαλμένης 
προσέγγισης είναι και 

η πρόνοια για την έκδοση 
πολεοδομικών και 

οικοδομικών αδειών από 
τις οπικές ρχές, 

όπου πιο περίπλοκη 
κατάσταση θα 

δημιουργηθεί, παρά  
απλοποίηση

ι ς υ υ ή α ς α 
ρ α   α υ  και 

 α υα α ι ικ  η α
Το πολυασφαλιστικό ήταν στο 

τραπέζι για αρκετό διάστημα και 
οι μελέτες που έγιναν από εμπει-
ρογνώμονες έδειξαν ότι δεν μπορεί 
να εφαρμοστεί στην Κύπρο. Έτσι η 
Βουλή αποφάσισε το μονοασφαλι-
στικό σύστημα, το οποίο υπάρχει 
στη νομοθεσία. Το παρόν σύστημα 
σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί τον 
νόμο και με αυτόν τον τρόπο λειτουρ-
γούν οι δομές του. Τώρα, αν σε 15 
χρόνια χρειαστεί να γίνουν αλλαγές 
και μπορεί, θα γίνουν μετατροπές, 
όπως έγινε σε πολλές χώρες.

Τ   ή α ια η  αρ-
ή υ  αι η κα α ή 
 ι ρ  ρ υ  κα ικ  

η  η αρ υ
Οι εισφορές αρχίζουν κανονικά 

την 1η Μαρτίου, πριν από την εφαρ-
μογή του ΓεΣΥ, ώστε να μπορέσει να 
δημιουργηθεί το ταμείο. Τα ποσοστά 
των εισφορών είναι μέσα στη νομο-
θεσία και θα σταλούν ταχυδρομικώς 
ενημερωτικά εγχειρίδια σε όλα τα 
σπίτια για να ενημερωθεί το κοινό. 
Η γενική αρχή είναι ότι όσοι έχουν 
εισόδημα θα καταβάλλουν το ποσοστό 
που τους αναλογεί και βέβαια θα 
συνεισφέρει και το κράτος.

Ε   

 

Δ    
  



Ιστορία του τόπου μας, αναφέρει σε κριτι-
κό σημείωμά της η κριτικός, Χρυσόθεμις 
Χατζηπαναγή, για να προσθέσει: «Έτσι, η 
αλήθεια της αυθεντικής βιωματικής γραφής 
αποτυπώνεται με την απέριττη εκφραστική 
αρτιότητα της φιλολόγου συγγραφέως και 
τη συνοχή των αυτοτελών αναδιηγηματικών 
δρώμενων στη δομική συνάρθρωση της 
ευθύγραμμης ροής είτε της εγκιβωτιστικής 
τους αναδρομής. Η παραστατική αναβίωση 
των οικογενειακών περιπετειών και των 
αυτοαναφορικών κομβικών σημείων από τη 
νεανική ζωή της αφηγήτριας-συγγραφέως 
συνηχούν αντιστικτικά και εξελικτικά ερμη-
νεύονται μέσα στις ανατρεπτικές αλλαγές του 
ευρύτερου κοινωνικοπολιτικού γίγνεσθαι 
από τις αρχές και τα μέσα του περασμένου 
αιώνα μέχρι τις τραγικές στιγμές του 19 4 
με τους ρυθμούς κινηματογραφικής πρό-
σληψης σε μιαν οιονεί μυθιστορηματική 
αυτοβιογραφία ημερολογιακής καταγραφής».

θηκαν στη λογοτεχνική και ιστορική αξία 
του βιβλίου, σε μια εποχή απίσχνανσης 
της ιστορικής μνήμης και περιφρόνησης 
του παρελθόντος. 

Την παρουσίαση διάνθισε με ανάγνω-
ση επιλεγμένων αποσπασμάτων από το 
βιβλίο ο επίσης Μορφίτης Εκπαιδευτικός, 
Μιχάλης Ζεμπύλας. Η εκδήλωση έκλεισε 
με αντιφώνηση από τη συγγραφέα του 
βιβλίου, Τούλα Χατζηκωστή.

Η συγγραφέας χαρακτήρισε το βιβλίο 
ένα εγχειρίδιο μνήμης, πρόσφορο για την 
περιήγηση στην κοιτίδα «ενός άλλου κό-
σμου πιο ανθρώπινου, πιο όμορφου, πιο 
αληθινού», που χάθηκε, «με το δράμα του 
19 4 και τον ξεριζωμό από την πατρώα 
γη», προϊόν μιας πολύχρονης ψυχικής 
δοκιμασίας. «Μιας δοκιμασίας που πή-
γασε από το χρέος προς τη μνήμη όχι 
μόνο των γονιών μου, που με ανέθρεψαν, 
αλλά και του τόπου και των ανθρώπων 

μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της πατρίδας 
που ως τροφείς με ανάστησαν, όπως το 
βρίσκουμε και στους αρχαίους συγγραφείς 
από τον Όμηρο, τον Πίνδαρο μέχρι και 
τον Αισχύλο».

Χρονικό επο ς 
Η Τούλα Χατζηκωστή, στο διακοσίων 

σελίδων αφήγημά της, με γλαφυρή και 
ζωντανή γλώσσα, ξεδιπλώνει το χρονικό 
της εποχής που εξέβαλε στην τραγωδία 
του 19 4, μέσα από ανθρώπινες ιστορίες, 
που συνέθεσαν και την τοιχογραφία της 
δικής της ζωής. 

δη, το βιβλίο έχει τύχει της προσοχής 
της βιβλιοκριτικής, η οποία έχει επισημάνει 
τόσο το ιστορικό, όσο και το λογοτεχνικό
υφολογικό ενδιαφέρον του.

«Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο ανα-
μνήσεων όπου η βιογραφία, η ηθογραφία, 
η τοπογραφία και η ιστορία του νησιού 

της Αφροδίτης συναντώνται και η ζώσα 
κυπριακή τραγωδία ξεδιπλώνεται με ματιά 
όχι τόσο πολιτική, όσο ανθρώπινη», σημει-
ώνει ο κριτικός Γιάννης Θ. Κεσσόπουλος.

Η συγγραφέας, με αξιοθαύμαστη 
ακρίβεια, καταφέρνει να ανασυνθέσει 
το πολύμορφο τοπίο των τόπων και των 
ανθρώπων πάνω στον καμβά της ιστορί-
ας, «ξεδιπλώνοντας, εν είδει ημερολογίου, 
όλους τους χαρακτήρες που συνέθεσαν 
το φιλμ της δικής της ζωής». 

Η Τούλα Χατζηκωστή, σε αντίθεση με 
επιτηδευμένες τεχνικές μιας εντυπωσιο-
θηρικής αφηγηματογραφίας, κατέχει την 
τέχνη της ζωντανής αφήγησης, που ανα-
δεικνύει τη δύναμη της επικοινωνιακής 
αναγνωστικής αμεσότητας, αλλά και τη 
μέθεξη της συνοδοιπορίας στ’ αχνάρια 
ανθρώπων της αλλοτινής κυπριακής 
κοινωνίας, όπως και σε κρίσιμες καμπές 
δραματικών γεγονότων από την πρόσφατη 
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«Ένας κόσμος που χάθηκε, γλυκόπικρες 
αναμνήσεις από την Κύπρο τού χθες»

Η Η,   Ε Ε  Ε  
Η  Π Η  Η  

Κ ΚΗ , Η Π  Ε Ε  ΕΠ
ΗΜ Ε    Κ , 

 Κ   Ε Κ
Κ  Ε Ε  

ραγματοποιήθηκε, 
με μεγάλη επιτυχία 
και ενώπιον πλήθους 
κόσμου, την περασμέ-
νη Τρίτη, στην αίθουσα 
«Ανδρέας Πατσαλίδης», 
στο Πολιτιστικό Κέντρο 

της Τράπεζας Κύπρου στην παλιά Λευκωσία, 
η παρουσίαση του βιβλίου «Ένας κόσμος 
που χάθηκε, γλυκόπικρες αναμνήσεις από 
την Κύπρο τού χθες», της Τούλας Χατζηκω-
στή. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε 
από τον Δήμο Μόρφου, ξεκίνησε με χαιρε-
τισμό του κ. Ανδρέα Γερμανού, εκδότη του 
βιβλίου, και ακολούθησε χαιρετισμός του 
Δημάρχου Μόρφου, Βίκτωρα Χατζηαβραάμ.

Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε από την 
Κική Ελευθερίου, Φιλόλογο - Εκπαιδευτι-
κό, και τον Μορφίτη Εκπαιδευτικό, Νίκο 
Νικολόπουλο, πρώην Διευθυντή Σχολείων 
Τεχνικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι αναφέρ-

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
o o osm simerini.com 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΟΣ ΔΊΑΣ, ΚΩΣΤΉΣ Χ’’ ΚΩΣΤΉΣ, Ή ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΟΥΛΑ Χ’’ ΚΩΣΤΉ ΚΑΊ Ο ΤΕΩΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΉΣ ΒΟΥΛΉΣ, ΓΊΑΝΝΑΚΉΣ ΟΜΉΡΟΥ.

Ή Κ. Τ. Χ’’ ΚΩΣΤΉ ΚΑΤΑ ΤΉΝ ΑΝΤΊΦΩΝΉΣΉ 
ΤΉΣ ΣΤΉΝ ΕΚΔΉΛΩΣΉ.



Της Κυριακής

Χρηστικά 29
www.simerini.com.cy

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
αραλάμπους ατθαίος  ε φ  Αρμενίας 

Α έναντι Αρμένικης ητρόπολης  τρό ο-
λος  τηλ    

ιούλικος εοδόσης  ε φ  ημοσθένη 
ε έρη  δρόμος ροεδρικού  ευκ σία  

τηλ    
Κ νσταντίνου εώργιος  ιαννιτσών  περι-
ο ή ταυρού  τρό ολος  τηλ   

 
ανιήλ άριος  πποκράτους Α  μέτρα 

από τον πολυ ώρο Α Α  ακατάμεια  
τηλ    
Κραμ ής  Κλεάνθης  Καλλιπόλε ς  -  
δίπλα από τα υδρομείο υκα ηττού  ευ-

κ σία  τηλ    

ΛΕΜΕΣΟΣ
Κουπέπας Ανδρέας  Ανοικοδομήσε ς  

όρεια   ινόπετρας κι αριστερά 
δρόμος υνοικισμού  γιος Αθανάσιος  τηλ  

  
απα ρίστος ρίστος  ε φ  ακαρίου   

έναντι ψησταριάς Καπάτσος  φώτα ιμιλλί-
δη  εμεσός  τηλ    

ραστίτη Ελένη  Αγίας υλά ε ς  απέ-
ναντι από φρουταρία ιμνιά  εμεσός  τηλ  

  
ρουσιώτης νούφριος  λάδστ νος  

έναντι παλαιού οικήματος ΑΕ  εμεσός  
τηλ    

ΛΑΡΝΑΚΑ
Αποστολίδης αύλος  Κοσμά  υσιώτη  
τέρμα Ερμού προς παραλία  άρνακα  τηλ  

  
ασιλείου ριστάκης  απανικολή  Α 

δρόμος ταδίου Ανόρθ σης  άρνακα  τηλ  
  

ΠΑ ΟΣ
ημητρίου Κ νσταντία  Ελευθερίου ενι έ-

λου  κάτ  από την Κλινική γιος εώργι-
ος  άφος  τηλ    

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Καμηλάρης Ανδρέας  Κοραή  απέναντι 
από το ύκειο αραλιμνίου  αραλίμνι  τηλ  

  

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
αθολόγος  Κώστας ί ας  τηλ   

υρολόγος  Α ιλλέας Κορέλλης  τηλ  
 

δοντίατρος  αρίνα αυλίδου  τηλ  
 

ΛΕΜΕΣΟΣ
δοντίατρος  αρία Κοιλώνη  τηλ  

Ιατροί

Η ΟΥΝ ΑΙ
Η ΕΙ ΑΙ οδοντίατρος για εργοδότηση σε 

κεντρικό οδοντιατρείο  που ρίσκεται σε καλό 
προάστιο της ευκ σίας  ια περισσότερες πλη-
ροφορίες αποτείνεστε στα τηλ   ή 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑ Ε ΑΙ στη άρνακα διαμέρι-

σμα υπνοδ ματί ν  κοντά στην περαγορά 
ΕΤ  Τιμή  μηνιαί ς  περιλαμ ανο-

μέν ν κοινό ρηστ ν και σκυ άλ ν  εσίτες 
αποκλείονται  Τηλ  

Ο  γραφείο στη ε φόρο 
Ακροπόλε ς  στη ευκ σία  Καλυμμένος 
ώρος  τ μ  με δύο ώρους στάθμευσης  

κατάλληλο για ιατρείο  αρ ιτεκτονικό γραφείο 
κ ά  Αποταθείτε  Τηλ  

ΠΩΛΟΥΝ ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΩΛΕΙ ΑΙ επι είρηση   σου-

λάκια  με όλον τον ε οπλισμό  σε κεντρικό 
δρόμο στον τρό ολο  λόγ  συντα ιοδότησης  

ι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποτεί-
νονται στο τηλ  

Μικρές Αγγελίες Τυ εροί λα νοί
Οι τυχεροί λαχνοί του Συνδέσμου Ευ-

ημερίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, που 
κληρώθηκαν με άδεια του Υπουργείου Οι-
κονομικών Α Α: 58 2018, είναι: 2060, 3140, 
1860, 3520 και 3059. Τα έσοδα από την 
πώληση των λαχνών ανήλθαν στις 3.505.

ενικ  Συνέλευση
Ο Σύνδεσμος Μελών των Επιμορφωτι-

κών Κέντρων Λευκωσίας του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού διοργανώνει το 
Σάββατο, 23 2 2019, και ώρα 10.30π.μ., 
στο Δημοτικό Σχολείο Αποστόλου Λου-
κά (Λεωφόρος Καντάρας 120, Στρόβολος), 
την Ετήσια Γενική Συνέλευσή του, όπου θα 
αναγνωστούν τα πεπραγμένα της χρονιάς 
2018, θα κατατεθεί η ελεγμένη οικονομική 
κατάσταση και θα διεξαχθεί η εκλογή του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Καλούνται 
οι αντιπρόσωποι των ομάδων των Επιμορ-
φωτικών Κέντρων να παρευρεθούν. Στη 
συνέλευση ο Σύνδεσμος προσκαλεί επίσης 
όλους του εκπαιδευτές και Τοπικούς Υπευ-
θύνους και όλους τους αρμόδιους φορείς του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Για 
περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε 
με το τηλέφωνο του Συνδέσμου 996369 4.

ι λε η
Η Ενορία Τιμίου Σταυρού Στροβόλου, 

το δρυμα «Ιατρός Λένας Λο ζου Κάκκου-
ρας» και η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων 
Επιστημόνων (ΧΕΚΕ) σάς προσκαλούν 
την Τετάρτη, 20 2 2019 και ώρα .00μ.μ., 
στην Ενοριακή Αίθουσα Κατηχητικών και 
Εκδηλώσεων του ιερού ναού Τιμίου Σταυ-
ρού Στροβόλου «Δρ Λένας Κάκκουρας» 
(περίβολος του ιερού ναού), στη διάλεξη 
με θέμα: «Σχέση Θεού και ανθρώπου: μια 
ψυχολογική θεώρηση», που δίδεται στη 
μνήμη του αείμνηστου Ιατρού δρος Λένα 
Κάκκουρα (26 2 1993). Εισηγητής: Δρ 
Παύλος Κυμίσης, Καθηγητής υχιατρικής, 

a  o  o    o , Καθηγητής 
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

κδρομές
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού 

ανακοίνωσε τις ανοιξιάτικες εκδρομές του 
και καλεί τους ενδιαφερόμενους να δηλώ-

σουν  συμμετοχή το συντομότερον στα τηλ. 
22 20000 και 993 3000. Α. Αποκριάτικη 
εκδρομή σε Θράκη-Έβρο, 9-13 3, τιμή 450. 
Β. 8ήμερη πεντάστερη Πασχαλινή εκδρομή 
σε Κέρκυρα-Ζαγοροχώρια, 25 4-2 5, τιμή 

690. Γ. Πασχαλινή εκδρομή στο Ναύπλιο 
26-30 4, τιμή 5 0. Δ. Πεντάστερη Πασχαλινή 
εκδρομή στο Καρπενήσι, 26-30 4, τιμή 5 0. 
Ε. Επιχορηγημένη εκδρομή «Σίμος Νησιώ-
της» σε  Θράκη - Δ. Μακεδονία, 11-15 5, 
τιμή 390, μουσικοχορευτική 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 . - us.

o . Οι θέσεις είναι  περιορισμένες και θα 
δοθούν κατά σειράν  προτεραιότητας. 

ημοτικ  ι λιο κη γκωμης
Σας ενημερώνουμε ότι η Δημοτική Βιβλι-

οθήκη Έγκωμης λειτουργεί στα γραφεία του 
Δήμου Έγκωμης (Ερεχθείου 3, 3ος όροφος) 
από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μεταξύ 
των ωρών 8.00 π.μ. - 2.30 μ.μ. 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Έγκωμης είναι 
δανειστική και διαθέτει 10.000 και πλέον 
τόμους βιβλίων και στόχος της είναι ο συ-
νεχής εμπλουτισμός του μητρώου της. Για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών τα 
βιβλία κατηγοριοποιούνται ως εξής: Ελληνική 
λογοτεχνία, ένη λογοτεχνία (μεταφρασμένη 
ή μη), Παιδικό τμήμα, Ιστορία, Γεωγραφία 
και Βιογραφίες, Θρησκεία και Μυθολογία, 
Φιλοσοφία, υχολογία και συναφείς κλάδοι, 
Κοινωνικές Επιστήμες (Πολιτική, Εκπαίδευση, 
Λαογραφία), Καλές Τέχνες, υχαγωγία και 
Αθλητισμός, Γενικά θέματα (Συλλογή δοκιμίων, 
συνεντεύξεις κ.λπ). Η εγγραφή είναι εντελώς 
δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρείτε να καλείτε στο τηλ.: 22453820.

ροσφορ  αυτοκιν του
από την 

Η εταιρεία o o , στο πλαίσιο της 
εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, προσφέρει 
στον Δήμο Λεμεσού ένα αυτοκίνητο για 
χρήση από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η 
παράδοση του αυτοκινήτου θα γίνει αύριο 
Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 
11.00π.μ., στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού.

Θέλετε να μάθετε ό,τι σχετίζεται με το 
μέλλον; Ελάτε να εξερευνήσουμε νέες 
τεχνολογίες, να κατασκευάσουμε ρομπότ, 
να σχεδιάσουμε πλακέτες με ηλεκτρονι-
κά κυκλώματα και να δημιουργήσουμε 
με τρισδιάστατους εκτυπωτές. Ελάτε να 
γνωρίσετε το πιο εξελιγμένο εκπαιδευ-
τικό ανθρωποειδές ρομπότ στον κόσμο.  
Ανακαλύψτε τις τεχνολογίες του μέλλοντος στο ou  I o ato s a , μια ξεχωριστή μέρα 
από το a a  oo  Λευκωσίας, το a a  u o  oo  και το a a  I st tut . 
Θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα  ( , o o , 

, at at s) τη νέα προσέγγιση στην εκπαίδευση. Το Σάββατο, 23 Φεβρου-
αρίου, στο  a  o  us, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4.00 το απόγευμα. 

Ημερίδα Ασφαλούς ιαδικτύου 
Την Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019, στο 

πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας για την Ασφά-
λεια στο Διαδίκτυο, πραγματοποιήθηκε 
ημερίδα, με θέμα: «Μαζί για ένα Καλύτερο 
Διαδίκτυο». Η ημερίδα, που διοργανώθηκε 
από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 
σε συνεργασία με τη  και την  
και με την υποστήριξη των εταίρων του 
Ευρωπαϊκού Έργου a t  και της 
Εθνικής Στρατηγικής για ένα Καλύτερο 
Διαδίκτυο για τα Παιδιά στην Κύπρο, φιλο-
ξενήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», στη Λευκωσία. 
Παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις: «Διαδίκτυο: Εργαλείο Αμφισβήτησης, Αναζήτησης, 
Ανακάλυψης, Αιτιολόγησης και Συλλογικότητας» από τον δρα Θανάση Χατζηλάκο, 
Καθηγητή Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ινστιτούτου Κύπρου, « ηφιακές 
Τάσεις και ηφιακή Ταυτότητα» από την κ. Νίκη Σωτηροπούλου, o  ou t 

to  R a  t s, «Η εμπειρία του Ανδρέα», μια αληθινή ιστορία από 
τον κ. Ανδρέα Βασιλείου, ο οποίος γεννήθηκε με κινητικά προβλήματα και  είναι ο 
δημιουργός της ιστοσελίδας oo , μιας διαδικτυακής καινοτόμου πλατφόρμας, 
σχετικά με άτομα με αναπηρίες. Παράλληλα με τις εισηγήσεις, προβλήθηκαν τα έξι 
βραβευθέντα βίντεο από τον Διαγωνισμό παραγωγής σύντομου βίντεο  με θέμα: 
«Μαζί για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο»,  που δημιούργησαν μαθητές και μαθήτριες Δη-
μοτικής, Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Κύπρου. 
Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε Έκθεση Αφίσας, με δράσεις και έργα μαθητών
μαθητριών, τα οποία δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρο-
νιάς, αναφορικά με την ασφαλή και δημιουργική αξιοποίηση του Διαδικτύου και  
διαδραστική συζήτηση  από τον Δρα Θανάση Χατζηλάκο και εκπροσώπους μαθητές
μαθήτριες της ομάδας out  a  us, με θέμα την ασφαλή και δημιουργική 
χρήση του Διαδικτύου.

  

ΟΙ ΟΣ ΝΙΚΟΛΑ ΔΗΣ 

Οι πρόγονοί μας από αρχαιοτάτων χρό-
νων πίστευαν ότι η αρετή, η τιμιότητα και η 
προσφορά πρέπει να βραβεύονται! Γιατί, 
όπου τιμάται η αρετή, εκεί ξεφυτρώνουν 
άριστοι άνθρωποι. 

Ένας άριστος της ζωής, ένας ακέραιος 
χαρακτήρας, ένας ωραίος άνθρωπος μέσα-
έξω, με προσφορά στον τόπο έφυγε πριν από 
λίγες μέρες για το μεγάλο ταξίδι. Ο Πάνος 
Γαλανός, ο οποίος υπήρξε ένας αληθινός 
ευπατρίδης, με εντιμότητα, μεγαλείο ψυχής, 
καλοσύνη και πολλές άλλες αρετές, που τις 
βίωσε ως πράξη για μια ολόκληρη ζωή. 
Εξαίρετος άνθρωπος χαμηλών τόνων, με 
ήθος, πηγαία ευγένεια, αξιοπρέπεια και με 
λόγο μεστό και μετρημένο, χωρίς επιτήδευση, 
κατάφερε μέσα από την προσωπική του 
διαδρομή να αφήσει τη δική του σφραγί-
δα. Οξυδερκής, με ευρύτητα αντίληψης, της 
κοινωνίας και του κόσμου, έμεινε από την 
αρχή μέχρι το τέλος της ζωής του σεμνός, 
όσες επιτυχίες, όσες διακρίσεις κι αν πέ-
τυχε, όσα σκαλοπάτια κι αν ανέβηκε στην 
κορυφή. Όπως σταθερές ήταν οι αρχές και 

οι αξίες που κουβαλούσε, έτσι ήταν και ο 
γεμάτος επιτυχίες βηματισμός του στη ζωή. 
Προσηλωμένος στο Μέτρο, ποτέ δεν χώρεσε 
σε καλούπια και φανατισμούς. Αντίθετα, 
έβλεπε πάντα τη μεγάλη εικόνα, της ζωής, 
των πραγμάτων και των ανθρώπων. Γι’ αυτό 
και ήταν πάντα αντικειμενικός και 
μεθοδικός στις αποφάσεις του. 
Νηφάλιος, με μετριοπάθεια 
και κατανόηση για τους άλ-
λους, είχε πάντα ως λάβαρο 
τις αρχές  που του έμαθαν 
οι γονείς του. Στον αγώνα 
της ζωής εργάστηκε σκλη-
ρά και τίμια. Κέρδισε επάξια 
την εκτίμηση και τον σεβασμό 
όλων όσοι είχαν την καλή τύχη 
να εργαστούν ή να συνεργαστούν μαζί 
του. Στη μακρόχρονη και επιτυχημένη 
επαγγελματική του διαδρομή είχε ανιδι-
οτελή προσφορά προς τον συνάνθρωπό 
του και την κοινωνία. Δεν παρασύρθηκε 
ούτε στιγμή στην επιδίωξη του προσωπι-
κού συμφέροντος. Δεν εκμεταλλεύτηκε 
τη θέση και τα αξιώματά του και δεν τον 
άγγιξε η ματαιοδοξία. Με τα στέρεα εφόδια, 
τις πολύτιμες αξίες, που ήσαν οι κρυφοί 

θησαυροί του, η οικογενειακή ευτυχία, η 
επαγγελματική αναγνώριση και η κοινω-
νική καταξίωση  ήταν η φυσική κατάληξη 
στην καθ’ όλα επιτυχημένη προσωπική του 
πορεία. Ενάρετος οικογενειάρχης, άψογος 
πατέρας και σύζυγος, προσπάθησε για το 

καλύτερο στη ζωή και το πέτυχε 
απόλυτα. ταν τυχερός που στο 

επίγειο ταξίδι του είχε συ-
μπαραστάτη και σύντροφο 
της ζωής του την Ανθούλα, 
την άξια αυτή γυναίκα, με 
την οποία πορεύτηκε στη 
ζωή με αφοσίωση. Μεγά-

λωσαν δυο εξαίρετα παιδιά, 
τον Ιάκωβο και την Ελένη, για 

τα οποία δίκαια καμάρωναν και 
οι δυο τους.  Ένιωθε υπερηφάνεια 

για όλα του τα παιδιά και τα εγγόνια του, 
που τα αγαπούσε χωρίς διακρίσεις με έναν 
τρόπο μοναδικό, ολότελα δικό του. Ο Πάνος 
Γαλανός, με άριστες σπουδές στα οικονομι-
κά και τη λογιστική, ήταν από τα  ιδρυτικά 
στελέχη της Ελληνικής Τράπεζας το 19 6 
και πρώτος Γενικός Διευθυντής. Ανέλαβε 
το τιμόνι του Ομίλου της Ελληνικής από 
το 1996, ως Πρόεδρος και Εκτελεστικός 

Διευθυντής μέχρι το 2005. Η ανάπτυξη 
του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας, της 
οποίας υπήρξε σκαπανέας και θεμελιωτής 
με άξιους συνεργάτες γύρω του, ήταν μια 
αξιοπρόσεχτη προσφορά γνώσης αλλά και 
ενός υψηλού οράματος με αξιοθαύμαστα 
αποτελέσματα. 

Από τα πρώτα επαγγελματικά του βή-
ματα υπηρέτησε με πάθος, σεμνότητα και 
αποδεδειγμένη εντιμότητα. Το έργο που 
άφησε πίσω του ο Πάνος Γαλανός είναι με-
γάλο και αξιόλογο, καθώς ήταν ένας άριστος 
τεχνοκράτης, αφοσιωμένος στους στόχους 
του με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Η 
άρτια τεχνοκρατική του γνώση και η μεγάλη 
συμβολή του στη γενικότερη ανάπτυξη του 
τραπεζικού συστήματος, που δοκιμάστη-
κε μέσα από τα δύσκολα χρόνια αμέσως 
μετά την τουρκική εισβολή, είναι ευρέως  
γνωστή και αναγνωρισμένη. Αυτά τα λίγα 
λόγια τιμής και αγάπης ως στερνό αντίο, 
από πολλούς φίλους και συνεργάτες, που 
τον εκτίμησαν αληθινά. Βαρύ το πένθος και 
δυσαναπλήρωτο το κενό για την υπέροχη 
οικογένειά του και για όλους όσοι τον γνώ-
ρισαν από κοντά. Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
που θα τον σκεπάσει. Αιωνία του η μνήμη.

άνος αλανός - Αντί λουλούδια

Τα ΜΙΚΕΛ παγκύπρια, με αφορμή την Ημέρα της 
Αγάπης στις 14 Φεβρουαρίου και της Παγκόσμιας 
Ημέρας Καρκίνου στις 15 Φεβρουαρίου, αποφάσισαν 
να στηρίξουν με ένα όμορφο τρόπο το Καραϊσκάκειο 
δρυμα… για πολλά παιδικά χαμόγελα! Από την Πέ-

μπτη, 14 Φεβρουαρίου, μέχρι και σήμερα Κυριακή, 
1  Φεβρουαρίου 2019, θα προσφέρουν μέρος των 
εσόδων τους από τα ροφήματα Μ o o και a  
att  (μέτριο και μεγάλο μέγεθος) για τη στήριξη του 

νέου Διαγνωστικού και Ερευνητικού Κέντρου Παι-
δικού Καρκίνου του Ιδρύματος. Κοπιάστε να πιείτε 
το καφέ σας για την αγάπη για τη ζωή!

Ένα από τα πιο σημαντικά λειτουργήματα του Κυπριακού Ερυθρού 
Σταυρού - Κλάδου Λευκωσίας είναι το Πρόγραμμα Κοινωνικής Πρό-
νοιας, το οποίο στηρίζει περίπου 1000 οικογένειες κάθε χρόνο με την 
κάλυψη βασικών τους αναγκών. Στον αγώνα μας να προσφέρουμε 
στους συνανθρώπους μας, ο Κλάδος Λευκωσίας του Κυπριακού 
Ερυθρού Σταυρού ξεκινάει μια συνεργασία μαζί με τα a  o 
για να ενισχύσουμε τους πόρους για τους αδύναμους οικονομικά 
συμπολίτες μας. Από την Πέμπτη, 14 2 2019, στο a  o Έγκω-
μης, μπορείτε να προσθέσετε 1 ως συνεισφορά σε κάθε καφέ που 
θα παραγγείλετε και το a  o  θα σας επιβραβεύσει για την 
συνεισφορά σας προσφέροντάς σας ένα δώρο με αγάπη. Προσφέρω. 
Νοιάζομαι. Αγαπώ, λοιπόν, για οικογένειες που μας έχουν ανάγκη.

Ο Παγκύπριος Αντιλευχαιμικός Σύνδεσμος 
ΖΩΗ  ανακοινώνει ότι η κυπριακή εταιρεία 

πετρελαιοειδών Πετρολίνα θα είναι για άλλη 
μια χρονιά ο αποκλειστικός χορηγός καυσίμων 
για τις πορείες μοτοσικλετιστών του Συνδέ-
σμου, για το έτος 2019. Οι πορείες θα πραγ-
ματοποιηθούν σε όλες τις επαρχίες, από τον 
Φεβρουάριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 
και σκοπό έχουν την οικονομική ενίσχυση 
του Συνδέσμου ΖΩΗ , ώστε να μπορέσει να 
συνεχίσει και να βελτιώσει το πολύπλευρο 
έργο του. Οι πορείες θα διεξαχθούν από μοτοσικλετιστές. Η πρώτη πορεία θα γίνει 
στην επαρχία Λευκωσίας, σήμερα Κυριακή, 1  Φεβρουαρίου 2019. Περισσότερες 
πληροφορίες για τον Σύνδεσμο στην ιστοσελίδα .a t u a- o .o . .

Εκδήλωση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα 
διοργανώνει ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λο-
γιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Στην εκδήλωση, που 
εντάσσεται στο πλαίσιο της εταιρικής  ευθύνης 
του ΣΕΛΚ, μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη 
του, οι συνεργάτες του, καθώς και οι πελάτες 
των μελών του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 
2019 και ώρα 22.00, στον μουσικό χώρο ot s  στη Λεμεσό. Στην εκδήλωση θα 
εμφανιστεί το σχήμα του Γιώργου Θεοφάνους με τους γνωστούς καλλιτέχνες Κωνστα-
ντίνο Χριστοφόρου και Δέσποινα Ολυμπίου. Όλα τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης θα 
διατεθούν υπέρ του Ταμείου Ημέρας Αγάπης Παιδιού και του Συνδέσμου «Παιδιά με 
Ηπατικές Παθήσεις - Γιώργος αράς - Rou  a ». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνήσουν για κρατήσεις και πληροφορίες με τα γραφεία του ΣΕΛΚ στη Λευκωσία, 
στο τηλέφωνο 228 0039 και στη Λεμεσό, στο τηλέφωνο 25824545.

Το τα ίδι της αγάπης εκινά με ένα φλιτ άνι καφέ

ροσφέρ  οιά ομαι  Αγαπώ

Η ετρολίνα ορηγός καυσίμ ν στις πορείες 
εράνου του αγκύπριου Αντιλευ αιμικού 

υνδέσμου Η

 Ε Κ στηρί ει φιλανθρ πικά ιδρύματα

✚ ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας αδερφό και θείο

ΠΑΝΑΓΙΩ Η Α. ΜΑΓΙΑ 
  Κ

δολοφονηθέντα από τους Τούρκους εισ ολείς το  τα οστά του οποίου
ρέθηκαν στο τούρκικο ριό Επη ώ και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο 

κηδεύουμε σήμερα Κυριακή    και ώρα  π μ  από τον ιερό ναό
Αγί ν Κ νσταντίνου και Ελένης στο Τσέρι
Καλούνται όσοι επιθυμούν να παραστούν

ι τεθλιμμένοι  
Αδέρφια  τήρα  Κώστας  ιώργος 

Ανίψια και λοιποί συγγενείς 

Αντί στεφάνια  παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για τον ιερό ναό
Αγί ν Κ νσταντίνου και Ελένης στο Τσέρι

✚ ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύ υγο  πατέρα και παππού

ΟΔΥΣΣΕΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
  Π

που απε ί σε θες ά ατο   σε ηλικία  ετών  κηδεύουμε σήμερα 
Κυριακή   στις  μ μ  από τον ιερό ναό αναγίας δηγήτριας στο α-

λιομέτο ο  και καλούμε όσους επιθυμούν να παραστούν

ι τεθλιμμένοι
ύ υγος  παιδιά  εγγόνια
και λοιποί συγγενείς

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή   στον ιερό ναό Αγίου ε ργίου

στα αγουδερά  το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο του προσφιλούς μας συ ύγου  
πατέρα και παππού

ΓΙΑΝΝΗ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ

και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν

ύ υγος  παιδιά  εγγόνια και λοιποί συγγενείς



αθώς διαβάζουμε ειδήσεις 
όπως «Τελική μάχη για 
την εξάλειψη του Ισλα-
μικού Κράτους από 
τον τελευταίο θύλακα 
στην ανατολική Συρία» 
( a , 9 Φεβρουα-

ρίου 2019), μια άλλη εικόνα εξελίσσεται 
από βρετανικής πλευράς. Στις 10 Φεβρουα-
ρίου 2019 το βρετανικό τηλεοπτικό κανάλι 

 προέβαλε την είδηση ότι το Ηνωμένο 
Βασίλειο ξόδεψε 62 εκατομμύρια λίρες 
για υποστήριξη στρατιωτικών υποδομών 
στον Λίβανο και εκπαίδευση του στρατού 
του Λιβάνου για ασφάλεια των συνόρων 
του (Λιβάνου) με τη Συρία. 

Πιο συγκεκριμένα, αυτά τα 62 εκατομ-
μύρια δόθηκαν για την εγκαθίδρυση 6 
παρατηρητηρίων (σκοπιών) κατά μήκος 
των συνόρων Λιβάνου-Συρίας, με στό-
χο να εμποδίζουν και να σταματούν την 
εισροή τρομοκρατών προς την Ευρώπη, 
κάνοντας και ασφαλή τα βόρεια και ανα-
τολικά σύνορα του Λιβάνου. Σύμφωνα 
με τον Βρετανό πρέσβη του Ηνωμένου 
Βασιλείου στον Λίβανο, κ. s Ra , 

Η μετά το t βρετανική στρατηγική

«τα λεφτά δεν ήταν αναγκαία μόνο για τη 
σταθεροποίηση του Λιβάνου, αλλά επίσης 
για να βοηθήσουν να κρατηθεί η Ευρώπη 
ασφαλής από επιθέσεις όπως εκείνες στο 
Παρίσι και τις Βρυξέλλες». Επίσης, είπε 
πως «όταν βλέπεις τον χάρτη και αντιλαμ-
βάνεσαι πόσο κοντά είναι η χώρα όπως ο 
Λίβανος προς τις άκρες της Ευρώπης, η 
Κύπρος απέχει μόνο περίπου 100 μίλια, 
το να κάνουμε σίγουρο ότι μπορούμε να 
ελέγχουμε αυτές τις περιοχές, ειδικά το 
κράτος του Λιβάνου να μπορεί να ελέγχει 
τον δικό του χώρο, και να κρατούμε το 

a s  (Is a  tat ) στην άλλη πλευρά 
των συνόρων, είναι εξαιρετικά σημαντικό 
για τη βρετανική ασφάλεια».

o « » επισήμανε πως, παρόλο που το 
ισλαμικό κράτος έχει ουσιαστικά εξουδετε-
ρωθεί στο πεδίο των μαχών, η ιδεολογία του 
δεν έχει αντιμετωπισθεί. Υπάρχουν ακόμα 
πολλές εν ενεργεία ομάδες στη Συρία και 
το Ιράκ, και πολλοί ξένοι που συμμετείχαν 
στις μάχες του I I  τώρα προσπαθούν να 
επιστρέψουν στις χώρες τους στην Ευρώπη. 
Και ο φόβος, προσθέτει το κανάλι, είναι ότι 
αν τα καταφέρουν, μπορεί να προβούν σε 
τρομοκρατικές επιθέσεις. Ο στρατός του 
Λιβάνου μάς έδειξαν πως περιπολούν τα 
ορεινά σύνορα με την Συρία για να εμπο-
δίσουν παράνομες διελεύσεις.

μεση υποστ ρι η
από φ   

Άμεση ήταν η υποστήριξη του Βρετανού 
Υφυπουργού για τη Μέση Ανατολή, sta  

u t, στην είδηση του Σκάι, ο οποίος ανήρτησε 
τα εξής στο t tt  του: «Είμαστε περήφανοι 
για την αναγκαία δουλειά που ανέλαβε το 
Ηνωμένο Βασίλειο να βοηθήσει να διασφα-
λιστούν τα σύνορα του Λιβάνου με τη Συρία 
για πρώτη φορά στην ιστορία του Λιβάνου. 
Χάρις, εν μέρει, στη συνεργασία μας για την 
ασφάλεια, ο Λίβανος παραμένει η μόνη χώρα 
που απέτρεψε επιτυχώς εισβολή από το a s ».

Επίσης, ο Υφυπουργός u t σε ανακοίνω-
σή του για τη νέα κυβέρνηση του Λιβάνου, 
συνεχάρη τον Πρόεδρο ou , τονίζοντας 
ότι «η νέα Κυβέρνηση θα έχει αυξημένη 
ευθύνη για την προστασία της κυριαρχίας, 
ασφάλειας και σταθερότητας του Λιβάνου, 
περιλαμβανομένης της εφαρμογής πολιτι-
κής αποστασιοποίησης από περιφερειακές 
διενέξεις και συμμόρφωσης με τις πρόνοιες 
των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ, περιλαμβανομένων  
των ψηφισμάτων 1559 και 1 01. Το Ηνω-
μένο Βασίλειο», πρόσθεσε, «θα συνεχίσει να 
υποστηρίζει αυτούς τους στόχους περιλαμ-
βανομένης και της ενίσχυσης του Στρατού 
του Λιβάνου και (…) παραμένει δεσμευμένο 
στην υποστήριξη του Λιβάνου, ειδικά στον 

τομέα της ασφάλειας, εκπαίδευσης και οι-
κονομικής ανάπτυξης…».

Είναι εμφανές, πλέον, ότι το Ηνωμένο 
Βασίλειο περιλαμβάνει τον Λίβανο στη 
μετά το t στρατηγική του και σε αυτό 
το πλαίσιο ενδεχομένως και οι βρετανικές 
Βάσεις στην Κύπρο να αποκτούν -και πάλι- 
μιαν αναβαθμισμένη σημασία. 

Αξίζει εδώ να επισημάνουμε ότι τους 
κινδύνους που εγκυμονεί η πολύ κοντινή 
απόσταση μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και των γεγονότων στην πλησίον περιοχής της 
Συρίας, επεσήμανε εύστοχα και τεκμηριωμένα 
ο καθηγητής Δρ Κλέαρχος Κυριακίδης στην 
ανοικτή επιστολή που έστειλε (μεταξύ άλλων 
παραληπτών) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
τη βρετανική κυβέρνηση, τον Διοικητή των 
Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο και την 
κυπριακή Κυβέρνηση (21 Ιανουαρίου 2019). 
Την επιστολή την ανήρτησε στην ιστοσελί-
δα .a o a- a o u . o  tt : .
a o a- a o u . o  (με τίτλο «  a t 
o  a  o- a  t u o  t  R u  
o  us a  t  o  as  as 

 t  Is a  o  us»). Σχετικά επίσης 
είναι και τα άρθρα στη «Σημερινή» (2  Ια-
νουαρίου 2019) για την πιθανή επίδραση 
στην Κυπριακή Δημοκρατία από ένα άτακτο 
( o a ) t. 

* Ερευνήτρια δημοσιογράφος 
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Να πούμε ότι τα οκτώ o a o 
ts της Βρετανικής Βασιλικής 

Αεροπορίας (Ro a   Fo ),  
που χρησιμοποιούνταν για επιδρομές 
εναντίον του I I  ( a s ) από τη Βάση 
Ακρωτηρίου, έχουν επαναπατριστεί 
πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειo, στην 
αεροπορική βάση a a  στο o o , 
όπου θα τεθούν εκτός λειτουργίας πριν 
από το τέλος του ερχόμενου Μάρτη και 
θα χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς.

Στη βάση Ακρωτηρίου παραμένουν 
έξι oo , που αναλαμβάνουν τώρα 
τον ρόλο των o a o. Ωστόσο, αναμέ-
νεται να σταλούν σύντομα στο Ακρωτή-
ρι και τα νέα αεροπλάνα τύπου F-35s 
(κατασκευή της αμερικανικής εταιρίας 

o  a t  σε συνεργασία με τη  
βρετανική  st s). 

Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας 
a  a so , που επισκέφθηκε 

πρόσφατα τη Βάση a a  στο o o , 
τα νέα αεροπλάνα είναι έτοιμα για δράση 
και σύντομα θα σταλούν στο Ακρωτήρι. 
Υπολογίζεται την άνοιξη να ξεκινήσουν 
αποστολές εναντίον του ισλαμικού κράτους 
στο Ιράκ, και στη Συρία το καλοκαίρι. «Το 
έθνος μας προχωρεί σε μια νέα εποχή 
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τα 
τεράστια επιτεύγματά μας σε αεροπορική 
ικανότητα κάνουν ξεκάθαρο τον ρόλο 
μας στη παγκόσμια σκηνή τόσο στους 
συμμάχους μας όσο και στους εχθρούς 
μας», ανέφερε («  s», 11.1.2019). 

Πρόσθεσε πως «ο σχεδιασμός και κατα-
σκευή του F-35s υπήρξε το πλέον ακριβό 
οπλικό πρόγραμμα στην ιστορία. Το ΗΒ 
σήμερα έχει 9 F-35s και δεσμεύθηκε 
να παραγγείλει άλλα 138 στα επόμενα 
30 χρόνια. Θα πετούν σε συνεργασία  
R F και Ro a  a  (Βρετανική Βασιλική 
Αεροπορία και Βασιλικό Ναυτικό) και 
είναι ικανά να προσγειώνονται πάνω 
στα καινούργια αεροπλανοφόρα του 
Ηνωμένου Βασιλείου» («  s»,  
11.1.2019). 

Το νέο  
Εν τω μεταξύ, μιλώντας στην αερο-

πορική έκθεση του Fa o ou  τον 
περασμένο Ιούλιο 2018,  ο Υπουργός 
Άμυνας a  a so  έκανε και 
τα αποκαλυπτήρια ενός νέου τύπου 
πολεμικού αεροπλάνου, του st, 
το οποίο σταδιακά θα αντικαταστήσει 
το u o t  oo . Η Κυβέρνη-
ση θα ξοδέψει δύο δις λίρες για την κα-
τασκευή του από τώρα μέχρι το 2025, 
το νέο μοντέλο θα μπορεί να πετά μη 
επανδρωμένο σύμφωνα με τα σχέδια 
που αποκάλυψε το Υπουργείο Άμυνας 
και θα έχει τεχνολογία της επόμενης 
γενιάς, σχεδιασμένο να αντιμετωπίζει 
μοντέρνες απειλές. («  ua a », 
16. .2018). Τα oo  υπολογίζεται 
να αφυπηρετήσουν το 2040, αλλά θα 
πετούν ταυτόχρονα με τα st.

Ολοκληρώνω με τις σχετικές επιση-
μάνσεις της γνωστής δημοσιογράφου της 

« ua a »,  a t , στην ανταπό-
κρισή της πίσω στις 13 Απριλίου 2018 : 
«(…) Το Ακρωτήρι είναι μία από τις δύο 
κυρίαρχες περιοχές των Βάσεων που κρά-
τησε η Βρετανία στην πρώην αποικία μετά 
την ανεξαρτησία το 1960. Μαζί, αυτές οι 
περιοχές καλύπτουν 99 τετραγωνικά μίλια, 
παρόλο που τα περισσότερα είναι κυπριακή 
καλλιεργήσιμη γη και χωριά. Μεταξύ των 
στρατιωτικών περιοχών είναι το γιγαντιαίο 
ραντάρ της R F στον Όλυμπο, το πιο ψηλό 
βουνό στο νησί. Το Ακρωτήρι βρίσκεται 
λιγότερο από 112 μίλια (180 χιλιόμετρα) 
από τις ακτές της Συρίας. Η απόσταση 
της Κύπρου από τη Μέση Ανατολή, ως 
της πιο ανατολικής χώρας-μέλους, έδωσε 
στις εγκαταστάσεις (αυτές) περισσότερη 
στρατηγική σημασία με τις ευκολίες 
περισυλλογής σημαντικών μυστικών 
πληροφοριών για τα Κεντρικά Γραφεία 
των κυβερνητικών μυστικών υπηρεσιών 
( ) στη Βρετανία. Κατά τη διάρκεια 
του υχρού Πολέμου αυξήθηκε επίσης η 
χρήση της Βάσης από τους Αμερικανούς 
και το Ακρωτήρι έπαιξε σημαντικό ρόλο 
στις επιδρομές εναντίον του Ισλαμικού 
Κράτους στη Συρία και το Ιράκ». 
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εκτός με μια τουρκική, ελληνική, βρετανική, 
ελληνο-κυπριακή και τουρκο-κυπριακή 
Συμφωνία». (Πηγές: a sa , ous  o  

o o s at s, 19 F ua  1959, 
o u s 618-630 a  . . Κυριακίδης, 

«Συνταγή για άληκτη νεο-αποικιοκρατία», 
«Σημερινή», 1  Ιουνίου 2018, στο .
s a . o s o t s 514533
s ta - a-a t - oa o o at a)

 Όπως και στην περίπτωση της Συμφωνίας 
της Ζυρίχης της 11ης Φεβρουαρίου 1959, 
η Συμφωνία του Λονδίνου δεν προηγήθηκε 
από οποιαδήποτε διαβούλευση με κατοίκους 
της βρετανικής αποικίας της Κύπρου. Ούτε 
τέθηκε η Συμφωνία του Λονδίνου σε κανέ-
να δημοψήφισμα. Αντ’ αυτού, αμφότερες οι 
Συμφωνίες επιβλήθηκαν με αθέμιτο τρόπο.

Ο Χίτλερ
 Η ιστορία μάς διδάσκει ότι ο κοινοτισμός 

είναι εξαιρετικά επικίνδυνος. Τροφοδοτεί τον 
φυλετισμό και δίνει προτεραιότητα στην «κοι-
νότητα», με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει 
απάνθρωπες συνέπειες. Επίσης, η ιστορία μάς 
προειδοποιεί για τους κινδύνους που είναι 
εγγενείς όποτε ένας επικεφαλής κυβέρνησης 
χαρακτηρίζεται επίσημα ως «ηγέτης». Αρκεί 
να αναφερθώ στον Αδόλφο Χίτλερ.  Όταν ο 
Πρόεδρος o  u  της Γερμανίας 
πέθανε στις 2 Αυγούστου 1934, ο Χίτλερ, ο 
τότε Καγκελάριος, όχι μόνο αναθεωρήθηκε 
ως «Ηγέτης» («Fu »). Επιπλέον, αναθε-
ωρήθηκε ως «Ηγέτης της Κοινότητας». Δεν 
χρειάζεται να εξηγήσω τι συνέβη στη συνέχεια.

 
Οι «δύο ηγέτες»

 Παρά τα διδάγματα της ιστορίας, μετά τη 
Συμφωνία του Λονδίνου, Βρετανοί υπουρ-
γοί καλλιέργησαν την ενδημικά φυλετική 

Τ
ο βράδυ της 19ης Φε-
βρουαρίου 1959, ο a o  

a a , ο τότε Πρωθυ-
πουργός του Ηνωμένου 
Βασιλείου (ΗΒ), έκανε μια 
ιστορική ανακοίνωση στη 
Βρετανική Βουλή. Δήλωσε 

ότι στο τέλος της «Διάσκεψης για την Κύπρο», 
που ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά προηγουμέ-
νως στο a ast  ous  στο Λονδίνο, είχε 
επιτευχθεί «μια συμφωνία μεταξύ των τριών 
Κυβερνήσεων της Ελλάδας, της Τουρκίας 
και του ΗΒ και των εκπροσώπων των δύο 
κυριότερων κοινοτήτων του νησιού». 

Εάν διαβάσουμε ολόκληρη αυτήν τη βρε-
τανική πρωθυπουργική ανακοίνωση και 
τα αποχαρακτηρισμένα βρετανικά έγγραφα 
σχετικά με τη «Διάσκεψη», γίνεται σαφές 
ότι, από την άποψη του ΗΒ, πρωταρχικός 
σκοπός της Συμφωνίας του Λονδίνου ήταν η 
διατήρηση των στρατιωτικών συμφερόντων 
του ΗΒ. Ο δευτερεύων σκοπός ήταν η προώ-
θηση των συμφερόντων της Ελλάδας και της 
Τουρκίας. Ο τρίτος και λιγότερο σημαντικός 
σκοπός της ήταν η ίδρυση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (ΚΔ) με «δύο κοινότητες». 

 Με άλλα λόγια, η Συμφωνία του 
Λονδίνου βασίστηκε επάνω στο «Δόγμα 

a a ». Όπως έχω γράψει σε ένα προ-
ηγούμενο άρθρο, το «Δόγμα a a » 
υποστήριζε -και υποστηρίζει- την αρχή της 
«κοινοτικής αυτονομίας» μαζί με την ιδέα 
ότι η Νήσος Κύπρος πρέπει να υπόκειται 
στην «αρχή του συνεταιρισμού» και σε 
έναν «συνεταιρισμό» με «πέντε μέρη», 
δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία, το ΗΒ 
και τις «δύο κοινότητες». Μάλιστα, όταν 
μίλησε στις 19 Φεβρουαρίου 1959, ο κ. 

a a  διατύπωσε την «αρχή του 
συνεταιρισμού» με τον ακόλουθο τρόπο: 

«Πάντοτε υποστηρίζαμε -και αυτό, κατ’ 
εμένα, υπήρξε το όλο πρόβλημα- ότι ου-
δέποτε θα διευθετούσαμε το θέμα αυτό 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Ο Χίτλερ, οι «δύο ηγέτες» 
και η σύγκρουση συμφερόντων 

Παρά τα διδάγματα της 
ιστορίας, μετά τη υμφω-

νία του ονδίνου, ρετανοί 
υπουργοί καλλιέργησαν την 
ενδημικά φυλετική ιδέα ότι 

οι εκπρόσωποι της ελληνι-
κής και της τουρκοκυπρια-

κής κοινότητας  εξομοιώνο-
νταν με τους δύο ηγέτες  

των δύο κοινοτήτων

ιδέα ότι οι «εκπρόσωποι της ελληνικής 
και της τουρκοκυπριακής κοινότητας» 
εξομοιώνονταν με τους «δύο ηγέτες» των 
«δύο κοινοτήτων». Για παράδειγμα, στις 14 
Ιουλίου 1960, ο Ia  a o , ο Βρετα-
νός τότε Υπουργός Αποικιών, περιέγραψε 
τον «Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον Δρα 

ut u » ως «οι Κύπριοι ηγέτες» και ως 
«οι ηγέτες των δύο κυπριακών κοινοτή-
των». (Πηγή: a sa , ous  o  o o s 

at s, 14 u  1960, o u  1621).
 Όπως και άλλες φράσεις του σύγχρονου 

κυπριακού λεξιλογίου της διαίρεσης, η 
φράση «δύο ηγέτες» αποτελεί κληρονομιά 
της βρετανικής αποικιοκρατίας. Έτσι, η ΚΔ 
παραμένει σκλαβωμένη από το «Δόγμα 

a a » και το λεξιλόγιο των Βρε-
τανών. Στη «Διάσκεψη για την Κύπρο» 
που διεξήχθη σε διάφορες ημερομηνί-
ες στην Ελβετία, από τις 12 Ιανουαρίου 
έως τις  Ιουλίου 201 , η ΚΔ δεν ήταν 
ένα από τα «συμβαλλόμενα μέρη». Αντ’ 
αυτού, σύμφωνα με τον Οργανισμό των 
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), τα «μέρη» στην 
Ελβετία το 201  ήταν τα ίδια πέντε «μέρη» 
που έλαβαν μέρος στη «Διάσκεψη για την 
Κύπρο» στο Λονδίνο το 1959. (Βλ., π.χ., 
το έγγραφο 201 814 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ, με ημερομηνία 28 
Σεπτεμβρίου 201 ).

 Σήμερα, η εστίαση στους «δύο ηγέτες» 
διαρκεί. Αυτό αποδεικνύεται από διάφορες 
πήγες. Για παράδειγμα, η ιστοσελίδα της 
Πρεσβείας της ΚΔ στο Βερολίνο αναφέρεται 
επανειλημμένα στη γερμανική γλώσσα 
στους «Fu s» («Ηγέτες»), όπως τον 
«Fu  usta a ». (Βλ. . a.

o . a ass s ass . s
a 14 a 14 o u t 

tt : . a. o . a ass s
ass . s a 14 a 14

o u t )  
Επίσης, το ήφισμα 2453, το οποίο 

ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας στις 30 
Ιανουαρίου 2019, αναφέρεται στις «προ-
σπάθειες των ηγετών» και στη «διαδικασία 
υπό την ηγεσία των ηγετών a s-  

o ss’  από τις 11 Φεβρουαρίου 2014». 
Αυτή ήταν μια σιωπηρή αναφορά στο «Κοινό 
Ανακοινωθέν» που εκδόθηκε από τους 
«δύο ηγέτες» στις 11 Φεβρουαρίου 2014. 
Είναι συμβολικό ότι οι τρεις πρώτες λέξεις 
στο «Κοινό Ανακοινωθέν» είναι «Οι δύο 
ηγέτες» (στον πληθυντικό). Αντίθετα, οι τρεις 
πρώτες λέξεις του Συντάγματος των ΗΠΑ 
είναι «Εμείς, ο λαός» (στον ενικό). 

Όσον αφορά την ουσία του «Κοινού 
Ανακοινωθέντος», αυτό επιβεβαίωσε ότι 
«η προτεινόμενη  διευθέτηση θα βασίζεται 
σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία». 
Για τον σκοπό αυτό, οι «ηγέτες των δύο κοι-
νοτήτων» έκαναν έναν μάλλον περίεργο 
ισχυρισμό: «Αυτοί «οι ηγέτες»  διατηρούν 
την τελική εξουσία λήψης αποφάσεων» (  

ta  t  u t at  s o  a  o .’). 
(Πηγή: .u usta s.o 11- ua -
2014- o t- a at o -o - us  tt :

.u usta s.o 11- ua -2014-
o t- a at o -o - us )

 
Το Σύνταγμα 

Τα προαναφερθέντα κείμενα μπορεί 
να δίνουν έμφαση στους «δύο ηγέτες», 
αλλά το Σύνταγμα της ΚΔ δεν αναγνωρίζει 
ρητά την ύπαρξη της θέσης «ηγέτη». Ούτε 
εξουσιοδοτεί ρητώς τον δήθεν «Ελληνοκύ-
πριο ηγέτη» ή τον δήθεν «Τουρκοκύπριο 
ηγέτη». Αυτά τα γεγονότα προκαλούν μια 

σειρά ερωτήσεων.
Πότε, γιατί, πώς και με ποια νόμιμα 

μέσα δημιουργήθηκαν οι θέσεις που 
περιγράφονται ως «ο Ελληνοκύπριος 
ηγέτης» και «ο Τουρκοκύπριος ηγέτης»; 
Μπορεί ο «Fu  usta a » να 
είναι νόμιμος «ηγέτης» όταν «υπηρετεί» ως 
παράνομος «πρόεδρος» ενός παράνομου 
καθεστώτος σε μια κατεχόμενη περιοχή 
που έχει καταληφθεί και αποικιστεί με 
παράνομους τρόπους; Πώς, από ποιων 
και με ποια νομικά μέσα έχει ελεγχθεί και 
χρηματοδοτηθεί ο κάθε «ηγέτης»; Πότε, 
πώς και με ποια νόμιμα μέσα δημιουρ-
γήθηκε η δήθεν «τελική εξουσία λήψης 
αποφάσεων» των «δύο ηγετών»; Ποια είναι 
η φύση και ποιο είναι το εύρος αυτής της 
«εξουσίας»; Έχει κάποια όρια;

 
Συγκρούσεις συμφερόντων

Πρόσθετα ερωτήματα προκύπτουν από 
τις συγκρούσεις συμφερόντων που φαίνεται 
ότι υπάρχουν, λόγω του δευτέρου ρόλου του 
εκλεγμένου Προέδρου της ΚΔ ως δήθεν 
«Ελληνοκύπριου ηγέτη». Ποιο καθήκον έχει 
προτεραιότητα - το καθήκον που οφείλει ο 
Πρόεδρος προς την ΚΔ ή το καθήκον που 
οφείλει ο «Ελληνοκύπριος ηγέτης» προς 
την Ελληνική Κοινότητα της ΚΔ; 

Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Συντάγ-
ματος, ο Προέδρος της ΚΔ είναι υποχρεω-
μένος να υπερασπίζεται το Σύνταγμα, την 
ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα 
της ΚΔ. Όμως, ο Πρόεδρος έχει παραβιάσει 
αυτά τα συνταγματικά του καθήκοντα; Θέτω 
αυτήν την ερώτηση με βάση το γεγονός 
ότι ο Πρόεδρος έχει δραστηριοποιηθεί με 
στόχο την μεταμόρφωση της ΚΔ σε μια 
«δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία».

Με την ανανέωση της θητείας της δι-
ακυβέρνησης Αναστασιάδη είχα 
δημοσιοποιήσει τους τομείς όπου 

τα διάφορα Υπουργεία έπρεπε να δώσουν 
προτεραιότητα. Για το Υπουργείο Δικαιο-
σύνης αναφέρθηκα στις προσπάθειες που 
πρέπει να γίνουν στα θέματα απονομής της 
δικαιοσύνης. Η πρόσφατη καταγγελία για 
δεκασμούς στην απονομή δικαιοσύνης με 
πήρε πίσω στο τέλος της δεκαετίας του 19 0. 
Η πολύπτυχη ανάπτυξη που προωθούσαμε, 
δεν μπορούσε να μην περιλαμβάνει και 
την απονομή δικαιοσύνης. δη, το Τρίτο 
Πενταετές Σχέδιο Ανάπτυξης, 19 2-19 6, 
αναφέρθηκε στην ανάπτυξη και τον εκσυγ-
χρονισμό του τομέα της Δικαιοσύνης ανά-
μεσα στους άλλους (οικονομικό, κοινωνικό, 
πολεοδομικό, θεσμικό κ.ά.). 

Η ώρα για συστηματική ενασχόληση με 
τα θέματα Δικαιοσύνης ήρθε με κάποια 
καθυστέρηση, αφού περάσαμε μέσα από 
τα δεινά της εισβολής. Τότε το πρόβλημα 
ήταν οι εκκρεμούσες υποθέσεις αστικού 
δικαίου στα Δικαστήρια. Πολλές περιπτώ-
σεις υπερβολικών καθυστερήσεων είδαν 
το φως της δημοσιότητας. Είναι οι ίδιοι οι 
νομομαθείς που λέγουν ότι «καθυστερημένη 
απονομή δικαιοσύνης, δεν είναι δικαιοσύ-
νη». Και τι γίνεται με τα χρηστά ήθη, όταν 

κάθε κατεργάρης, αντί να λογοδοτήσει και 
να τιμωρηθεί, εκμεταλλεύεται τον χρόνο των 
καθυστερήσεων χωρίς να ανταποκρίνεται 
στις υποχρεώσεις του και τελικά ξεφεύγει με 
μια εξώδικη διευθέτηση που τον συμφέρει;  

Η κατάσταση αυτή άρχισε να γίνεται κι 
επικίνδυνη, γιατί όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι, 
πλην του αδικουμένου, δεν είχαν κανένα 
λόγο να επιζητούν την αλλαγή του συστή-
ματος. Οι δικαστές είχαν όλη την άνεση να 
κάμουν τη δουλειά τους με την ησυχία τους. 
Πρέπει εδώ να τονίσω ότι η ποιότητα των 
αποφάσεων των Κυπριακών Δικαστηρίων 
μέχρι τότε δεν αμφισβητήθηκε από κανέ-
ναν. Οι δικηγόροι, με το αζημίωτό τους, 
ανέχονταν και πολλές φορές επιδίωκαν 
την αναβολή κάποιας υπόθεσής τους. Και, 
ασφαλώς, ο κατηγορούμενος δεν έδειχνε 
καμίαν αδημονία να βγει απόφαση. Μό-
νον ο παραπονούμενος δυσανασχετούσε 
όταν παρουσιαζόταν στο δικαστήριο για να 
ακούσει για πολλοστή φορά ότι η υπόθεσή 
του αναβάλλεται.  

Το θέμα αυτό, μαζί με την ανάγκη επί-
σπευσης της αναθεώρησης της αποικιοκρα-
τικής νομοθεσίας, έθεσα στον τότε Υπουργό 
Δικαιοσύνης, Δ. Λιβέρα, με την ευκαιρία 
της ετοιμασίας του Τρίτου Έκτακτου Σχε-
δίου, 19 9-1981, με την παράκληση να 

καλέσει ο ίδιος σύσκεψη των ενδιαφερο-
μένων (Ανωτάτου Δικαστηρίου, Γενικού 
Εισαγγελέα και Επιτρόπου Αναθεώρησης 
και Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας) για 
συζήτησή τους. Είχαμε επανέλθει στην προ 
της εισβολής πρακτική της διαβούλευσης με 
τον ιδιωτικό τομέα και άλλους φορείς κατά 
την ετοιμασία των Σχεδίων Ανάπτυξης. Των 
συσκέψεων αυτών προήδρευε ο Γενικός 
Διευθυντής του αρμόδιου Υπουργείου. 
Στην περίπτωση αυτή, λόγω του στάτους 
των εμπλεκομένων, η παράκληση ήταν 
να προεδρεύσει ο Υπουργός. Ο Υπουρ-
γός Δικαιοσύνης ευχαρίστως ανέλαβε να 
συγκαλέσει τη σύσκεψη και με παρεκάλεσε 
να ετοιμάσω τη σχετική Εισηγητική Έκθεση. 

Αντίδραση από Ανώτατο
Στη σύσκεψη, που έγινε στο Γραφείο του 

Υπουργού, έλαβαν μέρος ο  Μιχαλάκης 
Τριανταφυλλίδης, ο Δημητράκης Στυλιανί-
δης, Πρόεδρος και Δικαστής του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, η Στέλλα Σουλιώτη, Γενική 
Εισαγγελέας, και ο Γιώργος Σταυρινάκης, 
Επίτροπος Αναθεώρησης και Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας, και υπηρεσιακοί λειτουργοί. 
Ο Υπουργός καλωσόρισε τους παρευρι-
σκομένους και στη συνέχεια μού έδωσε 
τον λόγο, μιας και η σύσκεψη έγινε κατόπιν 

δικής μου παράκλησης. Αναφέρθηκα στην 
Έκθεση και ζήτησα να ακούσω τις απόψεις 
τους, ώστε να διαμορφώσουμε το σχετικό 
κεφάλαιο του Σχεδίου, που θα αποτελέσει 
και την κυβερνητική πολιτική στο θέμα της 
Δικαιοσύνης. Η επίθεση που δέχτηκα από 
τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
ήταν άμεση και απότομη. Αμφισβήτησε το 
δικαίωμά μας να επεμβαίνουμε στα θέματα 
της απονομής δικαιοσύνης. Παρατήρησα 
ότι δεν ήταν πρόθεσή μας να πούμε πώς 
θα έκαναν καλύτερα τη δουλειά τους οι Δι-
καστικές Αρχές, αλλά να βοηθήσουμε να 
διαμορφωθεί μια κυβερνητική πολιτική που 
να διευκολύνει το έργο των Δικαστηρίων. 
σως, είπα, θα έπρεπε να μετακαλέσουμε 

εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό, για 
να μελετήσουν το όλο σύστημα και να ει-
σηγηθούν αλλαγές και βελτιώσεις. σως να 
χρειάζονται πρόσθετοι δικαστές, πρόσθετο 
βοηθητικό προσωπικό, μηχανογράφηση των 
εργασιών, πρόσθετες αίθουσες κ.λπ. Αφού 
μελετηθούν όλα αυτά, θα μπορούσαμε να 
επεξεργαστούμε ένα πρόγραμμα δράσης, το 
οποίο να εντάξουμε στο νέο Έκτακτο Σχέδιο 
και να αρχίσουμε σταδιακά να υλοποιούμε 
μέσω του Προϋπολογισμού Ανάπτυξης. 

Μετά από αυτά, τα πνεύματα ηρέμησαν 
κι άρχισε η συζήτηση της Έκθεσης. Όμως, 

το κλίμα που είχε δημιουργηθεί, δεν βοή-
θησε να ανταλλαχθούν σε βάθος κρίσεις και 
απόψεις. Στο Έκτακτο Σχέδιο περιλάβαμε 
βασικά το περιεχόμενο της Έκθεσης, που 
παρέπεμπε σε περαιτέρω μελέτες του θέ-
ματος της επιτάχυνσης της απονομής της 
δικαιοσύνης και του εκσυγχρονισμού της 
Κυπριακής Νομοθεσίας. Έκτοτε, δεν πα-
ρέλειπα με κάθε ευκαιρία να υποδεικνύω 
σε επόμενους Προέδρους του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου την ανάγκη να αναλάβουν οι 
ίδιοι πρωτοβουλία στα θέματα αυτά. Από 
δικής μας πλευράς φροντίσαμε να κτιστούν 
νέα δικαστήρια σε όλες τις πόλεις. Ο Πρό-
εδρος Βασιλείου, αφού πείσθηκε για την 
ανάγκη να μελετηθεί το θέμα, διόρισε Επι-
τροπή υπό τον τότε Πρόεδρο του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, Γιώργο Πική, για να μελε-
τήσει τις διαδικασίες που ακολουθούσαν 
τα Επαρχιακά Δικαστήρια. Δεν ξέρω ποιες 
από τις εισηγήσεις της Έκθεσης Πική έγιναν 
αποδεκτές και τι εφαρμόστηκε. Φαίνεται, 
όμως, πως η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί. 
Αργότερα ακούσαμε από τα ΜΜΕ ότι η 
Κύπρος καταδικάστηκε από Δικαστήριο της 
Ευρώπης για καθυστέρηση στην απονομή 
δικαιοσύνης!
* Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευθυντής 

Γραφείου Προγραμματισμού
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ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ*

Άλλα ερωτήματα προκύ-
πτουν από τη «Διάσκεψη 
για την Κύπρο» του 201 . 

Όταν ο Πρόεδρος έλαβε μέρος στη 
«Διάσκεψη», γιατί ο ΟΗΕ τον πε-
ριέγραψε ως «  astas a s» 
και ως «Ελληνοκύπριο ηγέτη», 
αλλά όχι ως Πρόεδρο της ΚΔ; Ο 
Πρόεδρος συμφώνησε να ανα-
γραφεί με αυτούς τους τρόπους; 
Εάν ναι, γιατί; Στη «Διάσκεψη» 
και σε άλλες συνομιλίες για «το 
Κυπριακό», ποια συμφέροντα έχει 
εξυπηρετήσει, κατά κύριο λόγο, ο 
Πρόεδρος - εκείνα της ΚΔ ή εκείνα 
της Ελληνικής Κοινότητας; Λαμ-
βάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
το άρθρο 113 του Συντάγματος, 
ο Γενικός Εισαγγελέας είναι ο 
νομικός σύμβουλος της ΚΔ και 
του Προέδρου, ποια  άτομα έχουν 
υπηρετήσει ως νομικοί σύμβουλοι 
του «Ελληνοκύπριου ηγέτη», ειδικά 
από τις 11 Φεβρουαρίου 2014; 

Εν όψει της αυτονόητης σύ-
γκρουσης συμφερόντων που φαί-
νεται ότι έχουν προκύψει από τον 
δεύτερο ρόλο του Προέδρου της 
ΚΔ ως δήθεν «Ελληνοκύπριου ηγέ-
τη», μήπως ο Πρόεδρος υπόκειται 
σε οποιονδήποτε προεδρικό κώ-
δικα δεοντολογίας, όπως τον Βρε-
τανικό Υπουργικό Κώδικα («  

st a  o »), ο οποίος εξηγεί 
πώς πρέπει να αποφεύγονται, να 
αντιμετωπίζονται ή να επιλύονται 
οποιεσδήποτε συγκρούσεις συμ-
φερόντων; Εάν ναι, το Προεδρικό 
Μέγαρο έχει δημοσιεύσει τέτοιο 
κώδικα με τον τρόπο που το βρε-
τανικό a t  έχει δημο-
σιεύσει τον Υπουργικό Κώδικα 
(στο . o .u o t

u at o s st a - o ); 
Εάν όχι, γιατί όχι;

Καλώ το Προεδρικό Μέγαρο να 
δώσει απαντήσεις σε όλα τα προα-
ναφερθέντα ερωτήματα πριν από 
τη «συνάντηση των δύο ηγετών» 
στην Λευκωσία, στις 26 Φεβρουα-
ρίου 2019, η οποία ανακοινώθηκε 
από τον ΟΗΕ στις 8 Φεβρουαρίου 
2019. (Βλ. tt s: t tt . o

R ). 
 * Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική 

Σχολή Πανεπιστημίου a  us. 
Οι απόψεις του είναι προσωπικές.
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Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας 
είχε την πρωτοβουλία να προσκα-
λέσει τον Υπουργό Δικαιοσύνης 

για ενημέρωση για τους προβληματισμούς, 
τις δυσκολίες, τους στόχους και τις προσπά-
θειες για μια ριζική αλλαγή, τόσο αναγκαία 
από χρόνια, στο σύστημα και λειτουργία 
της απονομής δικαιοσύνης. 

Όταν πριν τέσσερα, περίπου, χρόνια έγινε 
αντίστοιχη ενημέρωση για τη δημιουργία 
τότε του Διοικητικού Δικαστηρίου, είχα δια-
τυπώσει πολλές διαφωνίες, για το ότι εγίνετο 
η διαφοροποίηση αυτή ως ένα μεμονωμένο 
διάβημα που απέβλεπε απλώς στην απο-
φόρτιση του Ανωτάτου Δικαστηρίου από 
χιλιάδες Πρωτόδικες Προσφυγές και δεν θα 
συντελούσε στην ταχύτερη διεκπεραίωση 
των υποθέσεων. Τότε είχα υποστηρίξει και 
με άρθρα αλλά και στη συνέχεια ως επιχει-
ρήματα για αντισυνταγματικότητα του Νό-
μου και της σχετικής Τροποποίησης του 
Συντάγματος που ακολούθησε, την επάνοδο 
πρώτα στα όσα το Σύνταγμα καθόριζε για το 
Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και για το 
Ανώτατο Δικαστήριο και να ακολουθήσουν 
όσες άλλες απαιτούντο διαφοροποιήσεις, 
με ολοκληρωμένη μελέτη. 

Όπως μας ανέφερε ο Υπουργός, υπάρχει 
από αρκετού χρόνου μια μεθόδευση μελέτης 
και στρατηγικής που αφορά σφαιρικά στα 
πλείστα, ως προς τη λειτουργία και απονομή 
της δικαιοσύνης, προβλήματα. Άλλωστε η 
μεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει όχι μόνο 

συντελεί σε αδικία, αλλά αποτελεί άμεσο κίν-
δυνο για να επέλθει πλήρης κατάρρευση 
της λειτουργίας του όλου συστήματος, που 
ήδη αντιμετωπίζεται από τον απλό πολίτη 
με απαξίωση. Μια σφαιρική αντιμετώπιση, 
που ως αντιληφθήκαμε γίνεται με διαβου-
λεύσεις αλλά και βοήθεια από ειδικούς του 
εξωτερικού με μεγάλη φροντίδα στο να μην 
υπάρξει επέμβαση στην Αρχή της Διάκρισης 
των εξουσιών. Μια προσπάθεια που φαίνεται 
ότι θα γίνει με εξασφάλιση κάποιων μεγάλων 
χρηματικών κονδυλίων που επιτέλους απο-
φάσισε το Κράτος, με τη βοήθεια εν μέρει και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δαπανήσει και 
στον τομέα της απονομής της δικαιοσύνης. 

Η όλη προσπάθεια είναι αναγκαίο να 
επιφέρει διαφοροποιήσεις σε παγιωμένη 
από χρόνια αντίληψη ότι η Εκτελεστική και 
η Νομοθετική εξουσία δεν έχουν δυνα-
τότητα ρύθμισης κάποιων θεμάτων περί 
την κατανομή της ύλης και τη διαδικασία 
λειτουργίας των Δικαστηρίων. Λαμβάνοντας 
όμως υπόψη και άλλα ευρωπαϊκά συστή-
ματα δικαιοσύνης που έτυχαν βελτιώσεων 
έχουμε καθήκον, για να υπάρχει Κράτος 
Δικαίου, να προχωρήσει η ετοιμασία μιας 
νέας νομοθετικής αντιμετώπισης των προ-
βλημάτων, ξεκινώντας από την ύπαρξη κά-
ποιας διαδικασίας προεκπαίδευσης, που 
συνεχίζει με διαφανείς διαδικασίες για τον 
διορισμό και τις προαγωγές ή την πειθαρχική 
ευθύνη για Δικαστές. Μεταρρυθμίσεις που 
θα προσδώσουν ρόλο και συμμετοχή στη 
Γενική Εισαγγελία και στους ίδιους τους 
δικηγόρους. Είναι η ώρα που το Ανώτατο 
Δικαστήριο θα πρέπει να μην αναμειχθεί 
και ούτε να εγκρίνει με τη συμμετοχή του 
σε εργασίες στη Βουλή, τις όποιες μελετού-
μενες νομοθετικές διαφοροποιήσεις. Να 
ενημερώνεται και να διατυπώνει απόψεις 
αλλά όχι να συμμετέχει και να εγκρίνει ως 

έγινε με το Νομοσχέδιο για τη δημιουρ-
γία του Διοικητικού Δικαστηρίου. Ένα νέο 
Δικαστήριο που επέδειξε, λόγω γνώσεων 
ειδικών και εμπειριών που είχαν τα Μέλη 
του, ότι αποδίδει με ταχύτητα, στο πλαίσιο 
του δυνατού, δικαιοσύνη, παρά τον τεράστιο 
φόρτο πρωτόδικων υποθέσεων που του 
ανατέθηκε με τη δημιουργία του και όσες 
άλλες ακολουθούν με τη λειτουργία του.  

Ο μικρός, ομολογουμένως, αριθμός των 
δικηγόρων Λευκωσίας που παρευρέθησαν 
στην ενημερωτική αυτή συνάντηση έδειξε 
να έχει απόψεις, υπέβαλε ερωτήματα και 
εισηγήσεις προς τον Υπουργό και έλαβε 
τη διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσει η ενη-
μέρωση για ό,τι θα ετοιμαστούν  ως Νο-
μοσχέδια προς υποβολή στη Βουλή, αλλά 
και ως προγράμματα που θα αφορούν σε 
νέες ιδέες όπως για Διοικητικό Διευθυντή 
της δημοσιοϋπαλληλικής υπηρεσίας των 
δικαστηρίων αλλά και για νέες κτηριακές 
εγκαταστάσεις και άλλο ηλεκτρονικό εξο-
πλισμό, που τόσο είναι αναγκαίος για να 
επιφέρει επιτάχυνση με νέο δικονομικό 
σύστημα, στην απονομή της δικαιοσύνης. 

Ώρα, λοιπόν, για πράξεις.
* Δικηγόρος

17.02.2019
Της Κυριακής

Η πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα 
Πρωθυπουργού στην Τουρκία 
και η συνάντησή του με τον Τούρ-

κο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν δεν απέφερε 
οτιδήποτε χειροπιαστό σε ό,τι αφορά την 
τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική 
Μεσόγειο και το Αιγαίο. Συνεπώς η υπό-
θεση «πετρέλαια» και «φυσικό αέριο», οι 
συναφείς τουρκικές απειλές εναντίον της 
Κύπρου και όχι μόνο, επαναφέρουν κατά 
τρόπο επίκαιρο και έντονο το μέγα θέμα 
αντιμετώπισης της πολιτικής της Τουρκίας. 

Η σημαντικότερη απειλή κατά της ασφά-
λειας του Ελληνισμού εξακολουθεί να προ-
έρχεται από την πλευρά της Τουρκίας με τη 
συνεχιζόμενη κατοχή στην Κύπρο και τις 
αμφισβητήσεις των νόμιμων κυριαρχικών 
δικαιωμάτων της Ελλάδας, που στοχεύουν 
στην αλλαγή του status quo στην περιοχή. 
Επέκταση των ορίων επιχειρησιακής ευθύ-
νης της Τουρκίας στο Αιγαίο στα πλαίσια 
του ΝΑΤΟ, επέκταση των ορίων του FIR 
της προς τα Δυτικά των ορίων έρευνας 
και διάσωσης, δημιουργία γκρίζων ζωνών 
και συνεκμετάλλευση του υποθαλάσσιου 
πλούτου της ελληνικής υφαλοκρηπίδας  
και απειλή πολέμου σε περίπτωση που η 
Ελλάδα αποφασίσει να ασκήσει το δικαίωμά 
της, δυνάμει του άρθρου 3 του Δικαίου της 
Θάλασσας για επέκταση των χωρικών της 
υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. 

Αμφισβήτηση και των δικαιωμάτων 
της Κύπρου για την αξιοποίηση του  υπο-
θαλάσσιου πλούτου στην υφαλοκρηπίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη ζώνη 
οικονομικής εκμετάλλευσης. Συνεχείς 
παραβιάσεις της ΑΟΖ της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας από τουρκικά σκάφη ερευνών 
συνοδευόμενα από πολεμικά πλοία.  Ακόμα 
συνομολόγηση δήθεν συμφωνίας μεταξύ 
Τουρκίας και ψευδοκράτους για «οριοθέ-
τηση υφαλοκρηπίδας» κατά παραβίαση 
της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της 
Θάλασσας αλλά και των ψηφισμάτων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας 186 του 1964, 541 
του 1983 και 550 του 1985 που ορίζουν 
ως μόνο υποκείμενο Διεθνούς Δικαίου την 
Κυπριακή Δημοκρατία. Αυταπάτες δεν πρέπει 
να υπάρχουν. Η διαφύλαξη του ρόλου Ελ-
λάδας και Κύπρου ως πόλων σταθερότητας 
ενταγμένων σε ένα περιφερειακό σύστημα 
ασφάλειας προϋποθέτει συγκεκριμένο εθνικό 

σχεδιασμό και πολιτικές και διπλωματικές 
κινήσεις, που θα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη 
τη συνεχιζόμενη τουρκική απειλή. 

Και τούτο καθίσταται απόλυτη αναγκαι-
ότητα αν ληφθεί υπόψη η διαμόρφωση 
νέων ισορροπιών στο γεωπολιτικό πεδίο 
της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανα-
τολής. Η σαφής και συνεχής προσπάθεια 
της Τουρκίας να «γκριζάρει» δικαιώματα 
κυριαρχικά, που στηρίζονται σε ρητούς  
κανόνες του διεθνούς δικαίου, διαμορφώνει 
συνθήκες για άμεσο κίνδυνο περιθωριοποί-
ησης και αποδυνάμωσης του κυπριακού 
κράτους αλλά και του καθόλου Ελληνι-
σμού, υποβάθμισης του  ρόλου και των 
δυνατοτήτων του σε ένα γεωγραφικό χώρο 
στον οποίο υπήρξε ιστορικά κυρίαρχος 
και υποδεικνύει την ανάγκη κατεπείγου-
σας υπέρβασης των αδυναμιών μας στα 
πλαίσια μιας μεγαλόπνοης στρατηγικής. 

Οφείλουμε, Κύπρος και Ελλάδα με τις 
ξεχωριστές μας κρατικές οντότητες, να ανα-
δείξουμε τη διαχρονικότητα και την οικου-
μενικότητα του Ελληνισμού ως στοιχείων εν 
δυνάμει ισχύος και ως το πιο σταθερό βάθρο, 
όχι ασφαλώς επανάπαυσης και εφησυχα-
σμού, αλλά αφετηρίας για την ανακοπή της 
τουρκικής απειλής που εμφανώς ενθαρρυ-
νόμενη και απροσχημάτιστα υποθαλπόμενη 
επιχειρεί τη συρρίκνωση Ελλάδας και Κύπρου 
και την εξουδετέρωσή τους ως αξιόπιστων 
κρατικών οντοτήτων, ως πόλων επιρροής 
δυνάμεων, ως κόμβων σταθερότητας και 
συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή και ως 
πολιτιστικών παρουσιών αίγλης, κύρους και 
επιδράσεων. Οι γεωπολιτικές ανατροπές που 
σημειώνονται με επίκεντρο τις έρευνες για 
τον υποθαλάσσιο πλούτο και την προοπτική 
εκμετάλλευσης πλούσιων πηγών υδρογο-
νανθράκων  από πλευράς Κύπρου, Ισραήλ, 
Αιγύπτου και Ελλάδας έχουν προκαλέσει 
νευρικό κλονισμό στην Άγκυρα, η οποία 
εκδηλώνεται με ατελέσφορες προς το παρόν 
στρατιωτικές κινήσεις. 

Με βάση αυτά τα ανεπίδεκτα αμφισβήτη-
σης δεδομένα και τις συναφείς προβλέψεις 
των εξελίξεων, είναι ηλίου φαεινότερον ότι 
ο Ελληνισμός θα πρέπει να κινηθεί τάχιστα 
με στρατηγικές προσαρμογές, κινήσεις και 
μέτρα που θα τον επαναφέρουν ισχυρό σε 
μια φυσική κοιτίδα ιστορικής παρουσίας, 
δημιουργίας και πολιτιστικής του ανάδειξης. 
Χωρίς υποβάθμιση της συμμετοχής της 
Ελλάδας σε περιφερειακούς οργανισμούς, 
πολιτικούς και στρατιωτικούς, όπως η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και χωρίς εγκατάλειψη 
για την Κύπρο του στόχου συμμετοχής 
σε όλους τους πυλώνες πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιστροφή της 
Ελλάδας στην κρίσιμη γεωπολιτική περιο-

χή της Ανατολικής Μεσογείου, η κρίσιμη 
γεωπολιτική θέση Ελλάδας και Κύπρου, ο 
μοναδικός πλούτος του πολιτισμού και της 
ιστορίας μας, συνδυαζόμενα με τη θέλησή  
μας να εργαστούμε σκληρά, μεθοδικά και 
προγραμματισμένα για την ισχυροποίη-
σή μας σε όλα τα επίπεδα, μπορούν και 
πρέπει να δώσουν στον Ελληνισμό, στην 
Ελλάδα και την Κύπρο την προσδοκία και 
την προοπτική μιας δυναμικής παρουσίας 
στην περιοχή. Με αξιοποίηση και διεύρυν-
ση συμμαχιών στην περιοχή. Με μια νέα 
πολιτική στον τομέα της άμυνας, που θα 
τερματίζει μιαν ακατανόητη τα  τελευταία 
χρόνια υποβάθμιση της αμυντικής ισχύος.

Υπάρχει τελικά ένα κεντρικό καταλυτικής 
σημασίας σημείο. Ο αυτοπροσδιορισμός 
αλλά κι η αναγνώριση της Τουρκίας ως 
περιφερειακής υπερδύναμης δεν πηγά-
ζει από τον ρόλο και τη σπουδαιότητά της 
στον Καύκασο ή πολύ περισσότερο στην 
Κεντρική Ασία, αλλά και την απόπειρα επι-
κυριαρχίας της στην Ανατολική Μεσόγειο 
με την ακύρωση ταυτόχρονα της ανατολι-
κο-μεσογειακής κυριαρχίας της Ελλάδας.  

Τελική κατάληξη. Ελλάδα και Κύπρος 
οφείλουν να σχεδιάσουν διεκδικητικά και 
με σωφροσύνη μέσα στο νέο διεθνές και 
περιφερειακό πλαίσιο τις κινήσεις και τις 
πρωτοβουλίες τους. Με επίγνωση της 
τεράστιας σημασίας της παρουσίας του 
Ελληνισμού, με την ευρύτερη έννοια, στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Μόνο έτσι μπορούν 
να αναδειχθούν στη νέα εποχή παράγοντες 
ασφάλειας, σταθερότητας, συνεργασίας, 
οικονομικής ανάπτυξης και ειρήνης. Αυτή 
η πρόκληση είναι μπροστά μας και σε αυτή 
οφείλουμε να ανταποκριθούμε. Διαφο-
ρετικά η Τουρκία θα συνεχίζει όχι μόνο 
να απειλεί αλλά και να επιβάλλει βίαια 
και ανεμπόδιστα την επικυριαρχία της.
* Τέως Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων

Τ
ο τελευταίο διάστημα είχαμε 
δύο γεγονότα, που σημά-
δεψαν την επικαιρότητα. Το 
πρώτο ήταν η απώλεια του 
χαλλουμιού για την Κύπρο 
στην αγορά της Μεγάλης 
Βρετανίας. Φαίνεται, από 

τα δημοσιεύματα τουλάχιστον, ότι, σε ό,τι 
αφορά τον έλεγχο του εμπορικού σήματος 
του χαλλουμιού στη Μεγάλη Βρετανία, αυ-
τός έχει περιέλθει στον έλεγχο ιδιωτικής 
εταιρείας κατ’ αποκλεισμόν της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας. Όπως έγινε αντιληπτό, 
υπήρχε σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία, 
στην οποία η Κυπριακή Δημοκρατία είχε 
τη δυνατότητα να διεκδικήσει προστασία 
του σήματος και αμέλησε να ακολουθήσει 
τα δέοντα δικαστικά διαβήματα. Με απο-
τέλεσμα τη δυσμενή αυτή εξέλιξη. Τώρα ο 
Γενικός Εισαγγελέας, όπως δηλώνει, τρέχει 
και δεν φτάνει προκειμένου να ανατρέψει 
τα εις βάρος μας δεδομένα. 

Χαμηλόφωνες επικρίσεις διατυπώνονται 
προς το Υπουργείο Εμπορίου, το οποίο έχει 
τη γενική αρμοδιότητα και συνεπώς ευθύνη. 
Οι υπόλοιποι μείναμε περιδεείς παρατηρού-
ντες. Μεταξύ κατάπληξης και δυσπιστίας… 
Θεωρώντας ότι έχουμε την πολυτέλεια μιας 
απόστασης από τα δεδομένα. Την έχουμε, 
όμως, πράγματι; Δεν ξέρουμε αν το έχουμε 
αντιληφθεί, αλλά το χαλλούμι είναι ένα εν 
δυνάμει περιουσιακό στοιχείο του τόπου, 
το οποίο έχει παραδοσιακή διάσταση αλλά 
σημαντικότατα και οικονομική. Μπορεί να 
αποφέρει στον τόπο πολλά χρήματα. Είναι 
ας πούμε ένα περιουσιακό στοιχείο όπως 
είναι η ενέργεια, που έχει ανευρεθεί στην 
κυπριακή ΑΟΖ. Μόνο που το χαλλούμι 
δεν διαμορφώθηκε μέσα στο υπέδαφός 
μας αλλά μέσα από τη φροντίδα και αγά-
πη στη γαστρονομική μας παράδοση. Πώς 
ήταν δυνατόν τέτοιο περιουσιακό στοιχείο 
να αφεθεί να χαθεί; Είναι ενδιαφέρον πως 
μόλις έγινε το εύλογο σούσουρο έσπευσε ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας να δηλώσει ότι 
δεν εγείρεται θέμα παραιτήσεων. Γιατί, όμως; 
Δεν είναι μέσα στις ύψιστες υποχρεώσεις 
κάθε πολιτειακής διοίκησης η προστασία 
της εθνικής περιουσίας; 

Το δεύτερο γεγονός που παρακολου-

θήσαμε, είναι αυτό με την παρουσία των 
εφέδρων. Μέσα από την έκθεση του Γενι-
κού Ελεγκτή διεφάνη ότι σημαίνον πολιτικό 
πρόσωπο αποφεύγει τις υποχρεώσεις του 
ως προς την παρουσίαση στην εφεδρεία. 
Αυτής της διαρροής ακολούθησε η δη-
μόσια εξομολόγηση βουλευτή του ΔηΣυ 
ότι, όντως, δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, 
μετανοεί και δηλώνει παρών για να δε-
χθεί τις αναλογούσες κυρώσεις. Όποιες 
και αν είναι αυτές. Του συμβάντος αυτού 
ακολούθησε η παρέμβαση του προέδρου 
του ΔηΣυ, ο οποίος εγκωμίασε την ειλικρί-
νεια του στελέχους του. «Τέτοια ειλικρίνεια 
σπάνια βρίσκει κανείς», περίπου είπε. Και 
το θέμα έκλεισε περίπου εκεί. Αυτό το υπέ-
ροχο δίπολο «σφάλλω» - «μπράβο για την 
παραδοχή σου» ήταν τόσο άμεσο και κα-
θηλωτικό, που έπνιξε κάθε άλλη επίκριση. 
Προφανώς διότι πολλοί που διακινούνται 
σήμερα στο πολιτικό προσκήνιο έχουν το 
ίδιο πρόβλημα. Θα ήταν ενδιαφέρον να 
γίνει μια μελέτη πόσοι από αυτούς που 
επιμένουν να διαχειρίζονται τα κοινά ως 
ηγέτες πολιτών έχουν διαχειριστεί με τον 
ίδιο ζήλο τις υποχρεώσεις τους ως πολίτες. 
Αυτοί δεν θα έπρεπε να έχουν συνέπειες; 

Μέσα από το ίδιο περιστατικό βγήκε 
ξανά στην επιφάνεια το ζήτημα των απαλ-
λαγών από εκπλήρωση θητείας αλλά και 
το γενικότερο θέμα της συμμετοχής στην 
εφεδρεία. Να πει κανείς ντροπή; Ακόμα και 
η ντροπή έχει υποβαθμιστεί ως έννοια. Ο 
δε αρμόδιος Υπουργός της Άμυνας περι-
ορίστηκε να δηλώσει ότι αυτά τα ζητήματα 
πρέπει να κρατούνται εκτός δημοσιότητας. 
Ωσάν να μη γνωρίζει και το παρδαλό κατσίκι 
την οικτρή κατάσταση της άμυνας και της 

εφεδρείας. Προσωπικά, πάντως, αν ήμουν 
Ελλαδίτης πολιτειακός αρμόδιος, θα έθετα το 
εξής ερώτημα: καλά εσείς ζητάτε αμυντική 
ενίσχυση και εμείς στο πλαίσιο αυτό έχου-
με στρατευμένα παιδιά μας στην Κύπρο, 
ΕΛΔΥΚάριους κ.λπ. Τι γίνεται; Αν εσείς 
συμπράττετε στη διάλυση της κυπριακής 
άμυνας με τέτοια ασυγχώρητη αμέλεια, τότε 
γιατί η Ελλάδα να στέλνει νέα παιδιά της 
στην Κύπρο; Έτσι απλά για τη θυσία όταν 
προκύψει το αναπάντεχο, πλην, όμως, όχι 
αδιανόητο; Τότε θα έβλεπες τους Κύπριους 
πολιτειακούς αξιωματούχους να τρέχουν σαν 
τρελοί. Χρειάζεται όμως κόκκαλο για κάτι 
τέτοιο και, δυστυχώς, αυτό απουσιάζει σε 
όλα τα μήκη και πλάτη του εθνικού χώρου. 

Τα ανωτέρω νομίζω δείχνουν ότι η κυ-
πριακή κοινωνία έχει μπει σε καταληκτική 
παρακμιακή φάση. Για τα πιο πάνω δεν 
φταίνε αρμόδιοι που δεν παραιτούνται. Δεν 
φταίνε αρμόδιοι που δεν αλλάζουν τα κακώς 
κείμενα. Φταίμε όλοι εμείς. Που καταστή-
σαμε διά της ανοχής μας αυτά τα πράγματα 
πτυχή της κυπριακής καθημερινότητας. 

Η τροποποίηση στο σύστημα
απονομής δικαιοσύνης

Τα καθήκοντα Ελλάδας - ΚύπρουΑπό την παρακμή στη σήψη
και παραπέρα

Ά
δεια γήπεδα, δυσώδη και 
ερεβώδη παρασκήνια, 
διάτρητες και έκνομες 
δραστηριότητες, η κερ-
δοσκοπία ενός ειδεχθούς, 
εξουσιοθηρικού παρα-
γοντισμού…  

Αυτή είναι η (τραγική) εικόνα που 
παρουσιάζει, σήμερα, το κυπριακό πο-
δόσφαιρο, παρά τις συνεχείς και σταθερές 
επιτυχίες των ομάδων μας, τα τελευταία 
χρόνια, στην Ευρώπη. Για καιρό, έμοιαζε μια 
παράσταση ιερής παντομίμας, που κανείς  
δεν τολμούσε να διακόψει την πάνσεπτη 
τελετουργία της, μα, σήμερα, είναι αδύ-
νατον να κρυφτεί πίσω από τα αλγεινά, 
μισοφαγωμένα προσωπεία της. 

Αναπόσπαστο κομμάτι, κι αυτό, της 
κυπριακής κοινωνίας, προβάλλει, ανα-
πόδραστα, επιμολυσμένο με όλες τις 
παθογένειες και τις καρκινογενέσεις της. 

Υπόνοιες και καταγγελίες για στημένα 
παιχνίδια, ψίθυροι για προαποφασισμέ-
νους αγώνες και «πιασμένους διαιτητές», 
ύποπτες διαμεσολαβήσεις μάνατζερ και 
παραγόντων, διάτρητα συμβόλαια ποδο-
σφαιριστών, συμμετοχή ομάδων στα… όρια 
των κριτηρίων της ΟΥΕΦΑ, ιλιγγιώδη ποσά 
στον βωμό της στοιχηματικής ασυδοσίας και 
άλλα τόσα στον βωμό της τηλεθεαματικής 
παράκρουσης, κόκκινοι και κίτρινοι φάκελοι 
που έμεναν ανεξιχνίαστοι, λόγω… έλλειψης 
στοιχείων, ομάδες των… 50-100 φιλάθλων 
που συντηρούνται, εδώ και δεκαετίες, με 
παχυλότατους προϋπολογισμούς, στην Α’ 

Κατηγορία και, εσχάτως, εύλογες υπόνοιες 
για πλαστά ιατρικά δελτία αθλητών κ.ο.κ.  

Η ευθύνη ανήκει και επιμερίζεται σε όλους: 
Πολιτεία, κόμματα, σωματεία, παράγοντες, 
διαιτητές, ποδοσφαιριστές, ΜΜΕ και οπαδοί 
μερίμνησαν, είτε με τη συμμετοχή είτε με 
την ανοχή είτε με τη σιωπή τους, ώστε το 
ποδόσφαιρό μας να μετατραπεί στο πτώμα 
που βυσσοδομεί, σήμερα, σηπόμενο στα 
ερείπια του αθλητικού ιδεώδους. Κάποιοι, 
γι’ ακόμη μια φορά, θα υποδυθούν ότι δεν 
συμβαίνει τίποτα, περιμένοντας τις καταγγε-
λίες να γίνουν ενδείξεις, τις ενδείξεις βάσιμα 
στοιχεία και, αυτά τα τελευταία, αποδείξεις 
στις αίθουσες των δικαστηρίων. Άλλοι θα 
αναπετάξουν αμέσως το λάβαρο της κάθαρ-
σης, προτρέχοντας των διαδικασιών και των 
εξελίξεων, προκειμένου να καταχωνιάσουν, 
μέσα σ’ ένα παραπλανητικό σύννεφο σκόνης, 
τις δικές τους ευθύνες ή παραλείψεις.   

Δυστυχώς, το κυπριακό ποδόσφαιρο 
βρέθηκε, όχι βεβαίως εν μιά νυκτί, αλλά 
μ’ έναν αμετάστρεπτο βηματισμό, από τον 
θανατηφόρο εναγκαλισμό της κομματικο-
ποίησης και της στρεβλής ιδεολογικοποί-
ησης, που εξακολουθεί να το στραγγαλίζει, 
στον επίσης θανάσιμο εναγκαλισμό του 
αλόγιστου οικονομικού κέρδους, βορά 
κερδοσκοπικών φατριασμών και συχνά 
έκνομων δραστηριοτήτων.

Αποτελεί το μνημείο της κραυγαλέας 
αποτυχίας όσων ασχολήθηκαν και ασχο-
λούνται μαζί του. Όλους εμάς, δηλαδή, εν 
χορώ. Αλλά και πυώδες απόστημα μιας 
ανεπούλωτης θλίψης για όσους κάποτε 
το αγάπησαν και τώρα το ατενίζουν, από 
μακριά, στο λοίσθιο ταξίδι της κατακρήμνι-
σής του.. Όλοι έχουν ένα μεγάλο μερίδιο 
ευθύνης μέσα σ’ αυτόν τον αργόσυρτο χορό 
της ανευθυνότητας, που σέρνει το άθλημα 
στο βάραθρο, και, όσο αρνούνται να την 
αναλάβουν, τόσο περισσότερο υπόλογοι 
καθίστανται γι’ αυτήν. Η ανεξέλεγκτη βία, η 

βαθυνόμενη κρίση αξιοπιστίας του αθλήμα-
τος αλλά και των θεσμών που το διοικούν, 
η εντεινόμενη αναντιστοιχία ανάμεσα στην 
προσφερόμενη ποιότητα του προϊόντος 
και την πληρωτέα αξία του (ολοένα πιο 
ακριβά εισιτήρια για ένα θέαμα που ολοένα 
φθίνει, σε άδειους χώρους, εντελώς απρό-
σφορους για τις ανάγκες μιας σύγχρονης 
απαιτητικής θέασης), αποτελούν μερικές 
μόνον από τις μορφές της γενικευμένης 
απαξίωσης του κυπριακού ποδοσφαίρου. 

Και τώρα, αναρωτιόμαστε, ενεοί: Τι θα 
κάνουμε; Γιατί οι βάρβαροι αυτοί - οι βάρβα-
ρες φυλές των γηπέδων και οι αποτρόπαιοι 
φύλαρχοι των παρασκηνίων τους - ήτο, πράγ-
ματι, μία λύσις, απέναντι στην επελαύνουσα 
δυσώδη αποφορά των σκανδάλων, τους 
υπερχειλίζοντες  οχετούς μιας έκπτωτης 
Πολιτείας, όπου κατακρημνίζονται «έθνη 
και κράτη», κατά τις άτεγκτες προρρήσεις 
της μεγάλης ποιήσεως. Φευ, όμως! 

Ένα άταφο «πτώμα» σε άδειο γήπεδο
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Η διαφύλαξη του ρόλου 
Ελλάδας και Κύπρου 

ως πόλων σταθερότητας
προϋποθέτει συγκεκρι-
μένο εθνικό σχεδιασμό 

και πολιτικές και διπλω-
ματικές κινήσεις, που θα 

λαμβάνουν σοβαρά 
υπόψη τη συνεχιζόμενη 

τουρκική απειλή

Πόσοι από αυτούς
που επιμένουν

να διαχειρίζονται
τα κοινά ως ηγέτες

πολιτών έχουν
διαχειριστεί με τον ίδιο 
ζήλο τις υποχρεώσεις 

τους ως πολίτες;

Η μεγάλη καθυστέρηση 
που υπάρχει, όχι μόνο 

συντελεί σε αδικία, αλλά 
αποτελεί άμεσο κίνδυνο 

για να επέλθει πλήρης 
κατάρρευσης λειτουργίας 

του όλου συστήματος

Η ευθύνη ανήκει και επι-
μερίζεται σε όλους: Πολι-
τεία, κόμματα, σωματεία, 

παράγοντες, διαιτητές, 
ποδοσφαιριστές, ΜΜΕ και 

οπαδοί μερίμνησαν, είτε 
με τη συμμετοχή είτε με 
την ανοχή είτε με τη σι-

ωπή τους, ώστε το ποδό-
σφαιρό μας να μετατραπεί 

στο πτώμα που βυσσο-
δομεί, σήμερα, σηπόμενο 

στα ερείπια του αθλητικού 
ιδεώδους.
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