
Πόσο καιρό ακόμα 
α κορο δεύουμε 

τους Κερυνει τες
Γ. Λουκα δης και Π. Μυλωνάς σχολι-
άζουν όσα (δεν) είπε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας για Κυπριακό, EastMe , 
Κερύνεια και Γενικό Ελεγκτή. 
DEBATE /// 10
Η Α ΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΔΟΥΛ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ  

Αύριο η από αση 
για τον γιο Μαυρίκιο 
Η γνωμοδότηση του Διεθνούς 
Δικαστηρίου θα δώσει «απαντήσεις 
σε διάφορα σοβαρά ζητήματα, που 
σχετίζονται με τον ορθό και νόμιμο 
τρόπο αποαποικιοποίησης», τονίζει 
στη «Σ» ο Κ. Κληρίδης. 

ΟΛΙΤΙΚΗ  

 
Τα πα ματα στο 
 έγιναν μα ματα 

για την Τουρκία
Καλεντερίδης, Πενταράς και Αρ. Αρι-
στοτέλους αναλύουν αποκλειστικά στη 
«Σ» τους στόχους της μεγαλύτερης 
αεροναυτικής άσκησης της Τουρκίας, 
η οποία ξεκινά την Πέμπτη, με το 
όνομα «Γαλάζια Πατρίδα». 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ    
 

Παζάρι εκατομμυρίων 
για  Έλληνικ ς
Η T ir  oint, μέσω τρίτου, βολιδο-
σκόπησε Δήμητρα Επενδυτική και 
Emma ol ings για την αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. 
Θα γίνει κρούση και στη argaming. 

ΑΡΑΣΚΗΝΙΟ  

Ό πιο αδύναμος κρίκος
της παραγωγ ς
Νομοσχέδιο-ασπίδα για τους αγρότες 
προωθεί ο Καδής, μετά τα απανωτά 
σοβαρά κρούσματα αθέμιτων εμπορι-
κών πρακτικών. 
ΡΕ ΟΡΤΑ   

Η ανίερη συμμαχία 
της Μέσης Ανατολ ς
Ο κοινός εχθρός (Ιράν) φέρνει πιο 
κοντά Ισραήλ και Σαουδική Αραβία 
σε μια πρωτοφανή συμμαχία στην 
περιοχή. 
ΑΝΑΛΥΣΗ   

Της Κυριακής
24.02.2019
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ΕΡ ΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ 
ΜΕΙΝΟΥΝ ΚΥ ΡΟ
Στοιχεία-σοκ στο μεταναστευτικό. 
Σε τελικό προορισμό για χιλιάδες 
πρόσφυγες μετατρέπεται η Κύπρος. 
Τρύπες στη διαδικασία ελέγχου.  
Α ΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ    

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟ ΟΡΙΑΣ 
Α Ο  ΜΕ ΡΙ 
Πρακτικά παραδείγματα για τον τρόπο 
υπολογισμού των νέων τελών για και-
νούργια και μεταχειρισμένα οχήματα, μετά 
την υιοθέτηση του προτύπου «Euro».  
ΡΕ ΟΡΤΑ      

Λησμονήθηκε ότι η Κύπρος υπέστη 
Τουρκική Εισβολή. Λησμονείται 
ότι η Κύπρος τελεί υπό Τουρκική 

Στρατιωτική Κατοχή από το 1974. Λησμο-
νείται ότι η Τουρκία θέλει όλη την Κύπρο. 
Απαξιώνεται ότι η Τουρκία λέγει πως δεν 
υφίσταται Κυπριακό Κράτος. «Εξέλιπε», 
λέγει, «από το 1963 ». Και αφού Κράτος δεν 
υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρχει Οικονομική 
Ζώνη ανύπαρκτου Κράτους, λέγει η Τουρκία. 
Και δεν αντιδρά η Κύπρος.

Με παραλυτική φοβία, λησμονείται ότι η 
Τουρκία καθορίζει, επεκτείνει και προστατεύ-
ει,  Στρατιωτικά, τη «Γαλάζια Πατρίδα». Μια 
θαλάσσια τουρκική περιοχή 450 χιλιάδων 
χιλιομέτρων! Και αυτά δεν είναι πλέον φραστι-
κές απειλές ή εκβιασμοί. Είναι ΕΦΑΡΜΟΣ-
ΜΕΝΗ Στρατηγική. Δεν είναι επιθυμία, δεν 
είναι πρόθεση. Είναι απόφαση που υλοποιεί-
ται με Σχέδια και πρακτική υλοποίησή τους.

Ενώ, λοιπόν, η Τουρκία προχωρεί στην 
εφαρμογή της Αυτοκρατορικής αυτής Στρα-
τηγικής, η ελληνική πλευρά ψάχνει να βρει 
χαμένα «πρακτικά»  Συνομιλιών. Είναι 
καταγέλαστη αλλά και ταυτοχρόνως τραγική 
η αμηχανία της πλευράς μας. Προσπαθεί, 
δήθεν, να ξαναρχίσουν Συνομιλίες. Και να 
τις χειρισθεί τη φορά αυτή συνετά και με 
σοφία, ώστε (λέγουν οι διάφοροι ηγέτες) αν 
αποτύχουν, να φταίουν οι Τούρκοι. Αυτή η 
επαναλαμβανόμενη αυταπάτη ερεθίζει, δεν 
φοβίζει τον Τούρκο. Προκαλεί, δεν αποτρέ-
πει την τουρκική κατακτητική βουλιμία.

     Τι έπρεπε να πράττει η ηγεσία μας; 
Έπρεπε, μετά από 45 χρόνια πείρας, να 
σοβαρευτεί. Να λυτρωθεί από τις πλάνες 
και τους ευσεβοποθισμούς της. Από τις 
αυταπάτες και τις βολικές τυποποιημένες 
πολιτικές ασυναρτησίες. Δεν είναι πολιτική 
ασυναρτησία να υποστηρίζεται ότι οι 
όποιες νέες Συνομιλίες θα αναγκάσουν την 
Τουρκία να υποχωρήσει, ώστε να βρεθεί 
λύση λειτουργική και βιώσιμη; Δεν είναι 
πολιτικός παραλογισμός και ανεπίτρεπτος 
ρομαντισμός να πιστεύει, να ελπίζει, να 
προσδοκά η ελληνική πλευρά ότι, όταν και 
πάλιν αποτύχουν οι Συνομιλίες (εκτός κι 
αν παραδοθούμε ολοκληρωτικά), θα κατα-
δικασθεί, δήθεν, η Τουρκία για αδιαλλαξία; 

Η Τουρκία δεν παρουσιάζει απλώς 
άκαμπτη αδιαλλαξία στη διεκδίκηση των 
«δικαιωμάτων» της. Διεκδικεί ανυποχώ-
ρητα και τις παλαιές εδαφικές αξιώσεις της 
και τις τελευταίες θαλάσσιες αρπαγές της. 
Η Τουρκία συμπεριφέρεται ως η Κυρί-
αρχη Γεωστρατηγική Δύναμη της Μέσης 
Ανατολής, της Ανατολικής Μεσογείου και 
των Βαλκανίων. Αυτήν την Τουρκία θα 
υποχρεώσει η Κύπρος σε υποχώρηση με 
επανάληψη των 45 χρόνων τυποποιημένων 
Συνομιλιών; Αυτήν την Τουρκία, της «Γαλά-
ζιας Πατρίδας», του Αεροπλανοφόρου της, 
των ρωσικών πυραύλων και των αμερικα-
νικών αεροπλάνων;

Με ποια πρόσθετη ΔΥΝΑΜΗ θα 
προσέλθει σε νέες Συνομιλίες η δύσμοιρη 
Κύπρος; Έχει δυναμώσει Οικονομικά, Δι-
πλωματικά και Στρατιωτικά σε βαθμό που 
η Τουρκία να αισθάνεται ότι έχει απέναντί 
της Αντίπαλον Δέος; Κάτι διαφορετικό από 
το παρελθόν; Υπάρχει οποιοδήποτε νέο 
δεδομένο, πέραν του  χαμένου «πρακτι-
κού»(!), το οποίο να ενισχύει την ελληνική 
πλευρά ώστε να έχει αμυδρή υποψία ότι θα 
επιβάλει στην Τουρκία το Διεθνές Δίκαιο; 

Εδώ και 45 χρόνια Κ  τα 
ηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, με τις 

πολιτικές εξυπνάδες των ηγετών μας. Με 
την εξευμενιστική νοοτροπία που εξαγρι-
εύει την τουρκική επεκτατικότητα. Για ποιο 
«πρακτικό», για ποιον «Γκουτέρες» και 
για ποιους «όρους αναφοράς» μιλούν οι πο-
λιτικοί; Όλα αυτά, αν δεν είναι α α ή ις 
του Λαού, είναι ανίατες αυ α ς των 
ηγετών. Αντί να ενημερώσουν τον Λαό, κω-
μικοτραγικά, για το χαμένο «Πρακτικό», ας 
του πουν τι θα κάμουν στις νέες Συνομιλίες. 
Με ποιου Λαού εξουσιοδότηση και με ποιο 
Διεθνές Δίκαιο θα υπαγορεύσουν υποχώ-
ρηση στις τουρκικές θέσεις;  Όλα τα άλλα 
είναι αναμασημένες παραπλανήσεις ενός 
καταπατημένου και ενός καταστρεφόμενου 
Ελληνισμού. Ενός Ελληνισμού που αι 
μαζί με το «χαμένο Πρακτικό»
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ΣΗΜΈΡΑ ΣΤΌ ΠΑΚΈΤΌ
ΌΚ!   
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ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 
Α ΟΓ Α Ο
ΑΝΤΗΣ ΛΌ ΖΌΥ
ΠΡΟ Η ΑΤΑ ΑΣ Α ΕΙΑΣ
ΠΡΙ  ΚΑΙ ΕΤΑ ΤΗ ΎΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ  

ΦΌΙΒΌΣ ΚΛΌΚΚΑΡΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΑΣ 
ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ
ΣΤΟ ΚΎΠΡΙΑΚΟ

ΟΛΙΤΙΚΗ  

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΌΜΗΡΌΥ
Ο ΕΠΟΙΚΙΣ ΟΣ 
ΠΟΎ ΕΧΑΣΑ Ε 
Α Ο ΕΙΣ   
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ     

«Δυστυχώς, ό,τι δημιουργήθηκε 
με πολύν κόπο, δεν υπάρχει 
πια. Πέραν της εξυπηρέτησης 

των πολιτών δεν υπάρχει συγκεκριμένο μο-
ντέλο δημόσιας διοίκησης που να εξυπηρε-
τεί τις βασικές ανάγκες του τόπου», αναφέρει 
σε συνέντευξη-ποταμό στη «Σημερινή» ο 
Δρ Ιάκωβος Αριστείδου, ο οποίος διετέλεσε 
για πολλά χρόνια επικεφαλής του Γραφείου 
Προγραμματισμού και πρώην Υπ. Εργασίας. 
ΣΥΝΕΝΤΕΥ Η    

εύτερη ανά ν ση 
στη με άλη έξοδο 

του άρη

Στην Κύπρο 
απο ασί ουν
οι… περαστικοί 
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Μεγάλο τέμενος στο μοναστή-
ρι του Αποστόλου Ανδρέα, 
στην κατεχόμενη χερσόνη-

σο της Καρπασίας, θέλουν να κτίσουν 
οι Τούρκοι. Διαστρεβλώνοντας ιστορι-
κές πηγές και επικαλούμενοι ότι στο 
σημείο όπου βρίσκεται το Μοναστήρι 
σκοτώθηκε συνοδός του «Προφήτη» 
Μωάμεθ, «επιστήμονες» στα κατε-
χόμενα επαναφέρουν τη δημιουργία 
τεμένους για να τιμήσουν, όπως ισχυ-
ρίζονται, το εν λόγω πρόσωπο. 

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που 
κύκλοι των κατεχομένων επιδιώκουν 
την αλλοίωση του ιστορικού και φυσι-
κού περιβάλλοντος της περιοχής. Πριν 
από δέκα περίπου χρόνια, το θέμα της 

ανέγερσης μουσουλμανικού τεμένους 
είχε τεθεί στο προσκήνιο, αλλά η κα-
τασκευή δεν προχώρησε, χωρίς όμως 
ποτέ να εγκαταλειφθεί η «ιδέα». 

«Έχω δει φωτογραφία του σχεδίου, 
πρόκειται για ένα τεράστιο τέμενος 
με έξι μιναρέδες. Αν τελικά γίνει κάτι 
τέτοιο, θα πρόκειται για πραγματική 
καταπάτηση και βιασμό του χώρου και 
της ιστορίας», σχολιάζει στη «Σημερι-
νή» ο πρόεδρος της Βυζαντινολογικής 
Εταιρείας Κύπρου, κ. Ανδρέας Φούλιας.

Πάντως, το ιστορικό μας μονα-
στήρι είναι μόνο ένα από τα εκατο-
ντάδες μνημεία στα κατεχόμενα που 
απειλούνται με ολοσχερή κατάρρευ-
ση, αν και για μερικά εξ αυτών 

δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα 
συντήρησης. 

Σε οριακή κατάσταση βρίσκο-
νται η ιστορική εκκλησία της Αγίας 
Παρασκευής του 16ου αι. και ο Άγιος 
Παντελεήμονας στην Αμμόχωστο, ο 
Άγιος Γεώργιος του Φαράγγου του 
12ου αι., ο ναός των Αγίων Σεργίου 
και Βάκχου στη Νέτα της Καρπασίας, 
ο Άγιος Γεώργιος ο Ρηγάτης, ο Άγιος 
Βασίλειος στο Καράκουμι, ο ναός της 
Παναγίας στο παλαιό κοιμητήριο της 
Μόρφου, η Παναγία η Μελανδρίνα 
στην Κερύνεια και πάμπολλα άλλα. 
Την ίδια ώρα οι πληροφορίες για τα 
δεκάδες μνημεία που βρίσκονται σε 
«στρατιωτικές ζώνες» είναι από ανύ-

παρκτες ώς ελάχιστες και εκφράζονται 
φόβοι για ολοκληρωτική καταστροφή 
τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι η μετατροπή ιστορικού ναού 
σε  αποθήκη πυρομαχικών.  

Το μέγεθος της πολιτιστικής κατα-
στροφής είναι ασύλληπτο και η λογική 
της «απόλυτης ισορροπίας» της δι-
κοινοτικής επιτροπής, «η συντήρηση, 
δηλαδή, ενός χριστιανικού μνημείου 
έναντι ενός μουσουλμανικού, ενός στις 
ελεύθερες περιοχές και ενός στις κατε-
χόμενες», δεν είναι καθόλου βοηθητι-
κή. Κληρονομιά αιώνων βρίσκεται στο 
έλεος του χρόνου, της εγκατάλειψης, 
των αρχαιοκάπηλων και της Κατοχής.  

ΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ  

Αποκαλύπτουμε το 
«πακέτο τουρκοκυπρι-
ακών προτάσεων» που 

κατέθεσε ο Ακιντζί με βάση το 
έγγραφο Έιντε της 30ής Ιουνίου 
2017. Πρόκειται, στην ουσία, για 
απαράδεκτες τουρκοκυπριακές 
θέσεις, οι οποίες είχαν προκα-
λέσει τη σφοδρή αντίδραση 
της Λευκωσίας και έμφραγμα 

στις συνομιλίες. Οι «προτάσεις» 
Ακιντζί είναι σε πλήρη ευθυ-
γράμμιση με τις πάγιες θέσεις της 
Άγκυρας περί διατήρησης των 
εγγυήσεων και προσαρμογής 
τους σε μια νέα συνθήκη, ενώ 
την ίδια ώρα επιμένει στο θέμα 
της πολιτικής ισότητας και της 
αποτελεσματικής συμμετοχής.
Για την ώρα, πάντως, η Λουτ 

φέρεται να έχει εντοπίσει τις 
ηχογραφημένες συνομιλίες με 
τις διευκρινίσεις Γκουτέρες στις 4 
Ιουλίου 2017 και πλέον ο χρόνος 
μετρά αντίστροφα. Το ερώτημα 
είναι εάν και πώς θα αξιοποιήσει 
η αξιωματούχος των Ην. Εθνών 
τα ηχητικά ντοκουμέντα, αλλά και 
σε ποια κατεύθυνση θα στραφεί. 
ΕΓΓΡΑ Α      

ον αμανέ του ο Ακιντ ί ια ε υ σεις

Η ουτ άκουσε
τις συνομιλίες

της ης ουλίου

ΕΡΙΚΟ ΕΣ Δ.Υ. 
Ο ΗΜΑ  

 Σ ΚΑ ΟΜΜ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ    

Π ΟΕΔ ΟΣ ΤΗΣ
Β Α Τ Ο ΟΓ ΚΗΣ
ΕΤΑ Ε ΑΣ Κ Π Ο  

«Α  ΔΕ  Γ Ε  Σ ΤΟΜΑ
ΕΠΕΜΒΑΣΗ, Ο Α 

Α ΚΑΤΑ Ε ΣΟ » 

ον αμανέ του ο Ακιντ ί ια ε υ σεις



ΝΑΤΑΛΙ ΜΙ ΑΗΛΙΔΟΥ 
michaelidoun@simerini.com

ίσω στα  γραφεία τους 
για επανασύσταση και 
επανασύνταξη Κώδικα 
Δεοντολογίας, αυτήν 
τη φορά λεπτομερούς 
και εφαρμόσιμου, 
έστειλε τους δικαστές 

η G E O. Πληροφορίες της «Σ» αναφέ-
ρουν ότι τα στελέχη της Ομάδας Κρατών 
κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, κατόπιν μελέτης και αξιολόγησης 
του πολυσυζητημένου Οδηγού Συμπερι-
φοράς που υιοθέτησε πρόσφατα το Ανώτα-
το Δικαστήριο, βασισμένο στις δικαστικές 
αρχές Bangalore, αποφάνθηκαν εκ νέου 
ότι πρόκειται για ανεπαρκές κείμενο, που 
χρήζει προσθηκών και περαιτέρω επεξη-
γήσεων. Κληθείς να σχολιάσει την εξέλιξη, 
ο εκπρόσωπος Τύπου της G E Ο δήλωσε 
στη «Σ» ότι βρίσκονται «στη διαδικασία 
συνεχούς διαλόγου με τις κυπριακές Αρ-
χές στο πλαίσιο της εκκρεμούσας Έκθεσης 
συμμόρφωσης της Κύπρου που σχετίζεται 
με τον τέταρτο γύρο αξιολόγησης», ο οποίος 
αφορά, μεταξύ άλλων, και τη διαφθορά στη 
δικαστική εξουσία. Συμπλήρωσε, πάντως, 
ότι αυτήν τη στιγμή η G E O «δεν είναι 
σε θέση να σχολιάσει τις επιμέρους πτυχές 
του εν εξελίξει διαλόγου».

να ο ή διορισμ ν
Παράλληλα, σε ανάκληση της προκή-

ρυξης θέσεων για 32 δικαστές προχώρησε 
το Ανώτατο. Σε σχετική ανακοίνωσή του 
την Παρασκευή, το Ανώτατο Δικαστήριο 
αναφέρει ότι «σε συνεδρία του ημερομηνίας 
11.2.2019 αποφάσισε όπως ακυρώσει 
την προκήρυξη για πλήρωση νέων θέ-
σεων Δικαστών επί του  παρόντος, ενόψει 
της Έκθεσης των Εμπειρογνωμόνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με θέ-
σπιση αντικειμενικών κριτηρίων για τη 
πρόσληψη Δικαστών» και υπενθυμίζει 
ότι «στην προσπάθεια προώθησης της 
Μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονι-

σμού του Δικαστικού μας Συστήματος, 
ζήτησε τις εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση 
κριτηρίων διορισμού και προαγωγής των 
Δικαστών».

Κληθείς να σχολιάσει την απόφαση, 
ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας 
Τάξης χαρακτηρίζει ορθή την αναβολή 
των διορισμών στο παρόν στάδιο, η οποία 
είναι παράλληλα ενδεικτική της πρόθεσης 
του δικαστικού Σώματος να εφαρμόσει τα 
νέα κριτήρια που θα καθοριστούν. «Με 
τον τρόπο αυτό αναμένεται να υπάρξει 
διαφάνεια και αναμένεται να διευκολυνθεί 
η διαδικασία επιλογής των καταλληλότε-

ρων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τον μεγάλο 
αριθμό των προσλήψεων», δηλώνει στη 
«Σ» ο κ. Ιωνάς Νικολάου. 

ρο  α αγή κριτηρί ν
Η προκήρυξη των θέσεων, που έγι-

νε τον περασμένο Οκτώβρη στο πλαίσιο 
της μεταρρύθμισης των δικαστηρίων, 
αφορούσε σε 20 θέσεις Επαρχιακών 
Δικαστών, πέντε θέσεις Ανώτερων 
Επαρχιακών Δικαστών και επτά θέσεις 
Προέδρων Επαρχιακού Δικαστηρίου. Η 
ανάκληση, εν αναμονή της έκθεσης των 
εμπειρογνωμόνων, η οποία θα παρου-
σιαστεί στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 18 

Μαρτίου, δεικνύει ότι η διαδικασία διο-
ρισμών ενδέχεται να τροποποιηθεί λίαν 
συντόμως, ενώ με ενδιαφέρον αναμένει 
ο νομικός κόσμος να διαπιστώσει εάν σε 
αυτήν θα συμπεριλαμβάνεται πλέον και 
η γραπτή εξέταση των υποψηφίων. Από 
πλευράς αρμόδιου Υπουργείου, πάντως, 
το συγκεκριμένο ζήτημα ηγέρθη κατά τη 
συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες τον 
περασμένο Οκτώβρη, ενώ ο κ. Νικολάου 
σημειώνει ότι «εξίσου σημαντικό είναι να 
εξετάζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας 
διορισμού και θέματα που άπτονται της 
καταλληλότητας, του ήθους και της αντί-
στασης του ατόμου σε θέματα διαφθοράς». 
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ΜΕ ΤΑ ΕΑ Κ ΤΗ Α 
ΠΟ  Α ΕΣΠ ΣΤΟ  
ΣΤΗ ΒΑΣΗ Ε ΣΗΓΗΣΕ  
ΕΜΠΕ ΟΓ ΜΟ  ΤΗΣ ΕΕ 

Α Δ Ο ΣΤΟ  
Ο   ΕΟ  Δ ΚΑΣΤΕΣ

ΔΕ  Ε Α  ΕΠ ΔΗΜ Α ,
ΕΕ  ΤΟ 
ΠΟ ΓΕ Ο ΓΕ ΑΣ

Σαράντα τέσσερα πικρά χρόνια 
τουρκοκρατίας κι αναθεμάτων 
στάζει αίμα η κοχλάζουσα μνή-

μη. Κι η ψυχή πονεί ασταμάτητα για το 
παρατεινόμενο έγκλημα της κατοχής της 
μισής πατρίδας. Μαζί και το αμέτρητο πα-
ράπονο του λαού για την αναλγησία της 
ανθρωπότητας, που παραμένει άψυχη 
ενώπιον του ιστορικού κακουργήματος 
που μετατρέπεται σε ιταμή πρόκληση και 
προσβολή για την ελεύθερη κοινωνία και 
τον πολιτισμό που ποδοπατείται από τον 
Τούρκο παραβάτη, εισβολέα και κατακτη-
τή. Και ναι μεν  ένοχοι και  συνεργοί του 
ονείδους παραμένουν αδιάφοροι μπροστά 
στους όγκους των ευθυνών τους, αλλά 
εμείς; Τα θύματα, ο λαός, ο Ελληνισμός; 
Γιατί ξεστρατήσαμε από τη διεκδίκηση 
και τη δικαιοσύνη; Γιατί εγκαταλείψαμε 
τα συλλαλητήρια και τις αξιώσεις από τη 
διεθνή Κοινή Γνώμη; Γιατί στεκόμαστε 
σιωπηροί, ενώ οι ψυχές μας αιμορραγούν 

και το αίμα που στάζει γράφει την ηθική 
καταδίκη της συνενοχής για το πάθος της 
πατρίδας; Και ακόμα γιατί τηρούμε σιγή 
για την ατιμώρητη προδοσία των πρωτα-
γωνιστών του ιστορικού δράματος, που 
μας καταδικάζει και μας ατιμάζει στο 
διηνεκές που ερμηνεύεται ανοχή του 
εγκλήματος; Στην ιστορία μας ηχούν οι 
φωνές των πατέρων πως το «μεγαλύτερο 
απ’ όλα τα κακά είναι η ατιμωρησία του 
κακούργου» (Πλάτωνος, Γοργίας 479  
D). Και από τα «Ηθικά Νικομάχεια» του 
μεγάλου Μακεδόνα, του Αριστοτέλη, 
διδασκόμεθα πως είναι ακατανόητο να 
ανέχεσαι την καταδίκη από τις συνέπειες 
του εγκλήματος που διεπράχθη εναντίον 
σου. Και ο Βολταίρος μάς περιγελά κατα-
κριτικά επειδή σωπαίνουμε μπροστά στην 
αδικία που μας εξευτελίζει. Η Τουρκία μάς 
σκλάβωσε για δεύτερη φορά, μας σφάζει 
και μας τυραννεί, βιάζει την αξιοπρέπεια 
και ποδοπατεί την ανθρωπιά μας κι εμείς 
αδρανούμε. Με την ανοχή μας γινόμαστε 
συνεργοί των συνεργών του εγκλήματος. 
Γνωρίζουμε ποιοι μας πρόδωσαν, ποιοι μας 
εγκατέλειψαν, ποιοι μας παρέδωσαν στον 
εχθρό και τους αφήνουμε ατιμώρητους. 
Και τα ερωτήματα εγείρονται αμείλικτα:

Καρπασίτες, ψάξατε να βρείτε και να 

ρωτήσετε τον τότε ταγματάρχη Ακράδων 
Μαύρο ποιος τον διέταξε να πάρει τον 
στρατό και να το βάλει στα πόδια για τις 
Αγγλισίδες, ενώ η τουρκική λαίλαπα 
πατούσε τη Χερσόνησο των Αγίων και 
των Ηρώων; Βαρωσιώτες, που γυρνάτε 
τον κόσμο και ζητιανεύετε αποκλειστική 
ελευθερία, αναζητήσατε τον αντισυνταγ-
ματάρχη Ζαρκάδα,  που εγκατέλειψε την 
πόλη σας την ώρα που τα άρματα του 
Τούρκου ανάσκαφταν τις προσβάσεις 
προς το Βαρώσι; Τον ρωτήσατε ποιος 
τον διέταξε να τραπεί σε άτακτη φυγή, 
παραδίδοντας την Αμμόχωστο αμαχητί 
στον εισβολέα; Κερυνειώτες, που τρέφεστε 
στην προσφυγιά με το παράπονο, βρήκατε 
τον αντισυνταγματάρχη Μιχόπουλο και τον 
ρωτήσατε ποιος διέταξε την άτακτη φυγή 
από την Κερύνεια; Γιατί διέταξε σιγή των 
πολυβόλων ενώ αποβιβαζόταν ο εχθρός 
από τη θάλασσα; Μορφίτες, που θέλετε 
πρωτιά στην απελευθέρωση, απαιτήσατε 
να σας πουν ποιος σας πρόδωσε; Ποιος 
διέταξε την υποχώρηση και απογύμνωση 
της γης που ζητάτε να σας δωρίσουν; Όλοι 
εσείς που έχετε επιλέξει ρόλους ικετών 
της σύγχρονης τραγωδίας, στήσατε στο 
εδώλιο της Δίκης τον Μπονάνο, τον Γα-
λατσάνο, που πρόδωσαν την Κύπρο και 

«πήγαν για ύπνο» όταν η ευθύνη τούς 
χτυπούσε κατάνυχτα την πόρτα ζητώντας 
χέρι βοήθειας; Βαρωσιώτες, Κερυνειώ-
τες, πιάσατε από τον λαιμό τον Ιωαννίδη 
και τον ρωτήσατε με ποιο δικαίωμα σάς 
παρέδωσε στους Τούρκους; Καρπασίτες, 
Μορφίτες, Μεσαρίτες, φτύσατε κατάμουτρα 
τους στρατηγούς, τους αντισυνταγματάρ-
χες, τους ταγματάρχες, που σας αφήκαν 
σύξυλους κι απροστάτευτους στα χέρια 
του επιδραμόντος κτήνους;

Όταν στις 14 του Σεπτέμβρη του 1958 
οι Εγγλέζοι παραβίασαν το φτωχόσπιτο 
του Καλαϊτζή κι ένας έσπρωξε τη δωδεκά-
χρονη κόρη του, ο Χαράλαμπος άρπαξε 
το κουζινομάχαιρο από το τραπέζι και 
καταύγασε με λεβεντιά τους σκοτεινούς 
αιώνες. Πάλεψε μπροστά στα μάτια των 
7 παιδιών και της γυναίκας του με τέσσε-
ρεις πάνοπλους στρατιώτες. Σκότωσε τους 
δυο κι έτρεψε σε φυγή τους άλλους, που 
πέταξαν τα όπλα κι έτρεξαν στην αυλή. 
Τους κυνήγησε και συνέχισε την πάλη 
του, ώσπου τον πυροβόλησαν καραδοκού-
ντες και τον σκότωσαν. Κι η γαλανομάτα 
η Σαβού, άρπαξε τα όπλα, πετάχτηκε τη 
δόμη και τα έκρυψε στο διπλανό σπίτι, 
ενώ ο άντρας της χαροπάλευε.

Και το ερώτημα του Παντελή Μηχανικού 

μουγκρίζει από τον τάφο: Εσύ ρε, γιατί δεν 
τράβηξες τον σουγιά, όταν μπροστά σου 
βίαζαν τη γυναίκα σου; Τι έγινε η αρετή που 
έγραψε λίγα χρόνια πριν τη σκυταλοδρομία 
του θανάτου της ΕΟΚΑ στον Αχυρώνα; Ο 
Ηλίας, ο Φώτης, ο Αντρέας, ξεχάστηκαν; 
Ο Μιχαλάκης, ο Ευαγόρας, που βάδισαν 
ευθυτενείς στην κρεμάλα; Ο Παναγίδης 
που αποχαιρέτησε τα τρία ανήλικα παιδιά 
του και τράβηξε στην αγχόνη; Ο Γρηγόρης, 
που μάγεψε την οικουμένη, μεταλαμπα-
δεύοντας τη διεκδίκηση της λευτεριάς 
κι αγιάζοντας τη σπηλιά της Παναγίας τι 
απέγινε; Το πνεύμα του διαλύθηκε στον 
καπνό της μάχης; Η φωτιά που άναψε με 
τις σάρκες του έσβησε από τα σάλια της 
συμφεροντολογίας;

Όχι, τίποτα δεν έσβησε την πνοή του 
ηρωισμού. Απλώς οι θεομπαίχτες που 
ενέσκηψαν απογοήτευσαν τον άνθρωπο, 
όταν πρόδωσαν τις αρχές της περηφά-
νιας του και μαγάρισαν την ιστορία του, 
μολύνοντας το άγιο δισκοπότηρο των ιδε-
ολογικών του μεταλήψεων. Βιάζοντας την 
παράδοση που γεννούσε στις χιλιετίες τον 
σωστό Έλληνα άνθρωπο. Όταν οι λιποτάκτες 
μετάλλαξαν την πεμπτουσία των αξιών σε 
συμφεροντολογικό τυχοδιωκτισμό, κλεψιά 
και παλιανθρωπιά.

Αιμορρα εί η μν μη

Πρώτα μεταρρύθμιση
και μετά διορισμοί

Έ να νέο σοβαρό περιστατικό γρίπης 
Α επιβεβαιώθηκε την περασμένη 
Παρασκευή σε νοσοκομείο της Κύ-

πρου, ανεβάζοντας τον αριθμό των ασθε-
νών που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση 
στην Εντατική Μονάδα στους δέκα. Από το 
δίκτυο επιτήρησης των σοβαρών περιστα-
τικών γρίπης έχουν καταγραφεί από την 
1η Δεκεμβρίου μέχρι στιγμής 54 σοβα-
ρά περιστατικά, τα οποία νοσηλεύτηκαν 
σε μεγάλα νοσοκομεία, εκ των οποίων τα 
δώδεκα κατέληξαν, αριθμός που αποτελεί 
ρεκόρ για την τελευταία δεκαετία.

Σχολιάζοντας την αύξηση των περιστατι-
κών η Βοηθός Διευθύντρια Παιδιατρικής και 
Συντονίστρια της Ομάδας Επιτήρησης και 
Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων στο Υπουργείο 
Υγείας, Δρ Μαρία Κολιού, σε δηλώσεις της στη 
«Σημερινή», ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται 
για επιδημία, ενώ εξήγησε πως φέτος είχαμε 
για μία εβδομάδα την εποχική έξαρση της 
γρίπης. στόσο, σημείωσε πως φέτος ήταν 
η πρώτη χρονιά μετά από αρκετά χρόνια που 
είχαμε αυξημένους θανάτους από γρίπη Α, 
γεγονός το οποίο απέδωσε στο ότι πιθανόν ο 
ιός να είναι πιο επιθετικός από άλλες χρονιές. 

Στο μεταξύ, την Παρασκευή παραλήφθηκε 
η επιπλέον παρτίδα εμβολίου γρίπης και 
θα είναι διαθέσιμη στα κρατικά φαρμακεία 
από αύριο Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019. 
Το εμβόλιο χορηγείται κατά προτεραιότητα 
στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, που 
δεν έχουν μέχρι σήμερα εμβολιαστεί για την 
εποχική γρίπη 2018-2019. Σημειώνεται 
ότι άτομα 65 ετών και άνω μπορούν να 
αποτείνονται για εμβολιασμό απευθείας 
στα Κέντρα Εμβολιασμού Ενηλίκων των 
Νοσοκομείων ή στα Αστικά και Αγροτικά 
Κέντρα Υγείας, προσκομίζοντας μόνο την 

ταυτότητά  τους για επιβεβαίωση της ηλι-
κίας τους. Στα υπόλοιπα άτομα που είναι 
δικαιούχοι δωρεάν ιατροφαρμακευτικής 
και ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, 
το εμβόλιο της εποχικής γρίπης θα χορη-
γείται δωρεάν, όπως και τις προηγούμενες 
χρονιές, από τα πιο πάνω κέντρα, κατόπιν 
συνταγογράφησης από κυβερνητικό ιατρό. 
Οι μη δικαιούχοι που ανήκουν στις ομάδες 
υψηλού κινδύνου μπορούν να εγγράφονται 
κανονικά σε ιατρό στα κρατικά νοσηλευτή-
ρια (ΟΚΥπΥ), αφού πληρώσουν το αντίτιμο 
ή να επισκέπτονται τον ιδιώτη ιατρό τους.

Από αύριο νέοι εμ ολιασμοί ια ρίπη Α 

ΓΙΑΝΝΗΣ Σ ΑΝΟΣ
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Η τροχοδρόμηση της 
ειδικής σχέσης μέσω της 

τελωνειακής ένωσης

Τα νομικά και διπλωματι-
κά όπλα της ΚΔ που μπαί-

νουν στο ράφι 

Τα παιχνίδια στην Ευρω-
βουλή, το εθνικό και κομ-

ματικό συμφέρον  

ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΡΑΛΑΜ ΙΔΗΣ
Δ  Δ Ε  Σ ΕΣΕ
yiannos10@gmail.com

Επιτροπή Εξωτερικών 
του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ψή-
φισε την περασμένη 
Τετάρτη την έκθεση 
αξιολόγησης για την 
ενταξιακή πορεία 

της Τουρκίας και έβαλε τις σχέσεις της 
Άγκυρας με την ΕΕ σε μια νέα κατεύθυν-
ση. Αυτήν της ειδικής σχέσης, αντί της 
πλήρους ένταξης. Και αυτό προκύπτει 
από το εξής: Από τη μια ζητείται η ανα-
στολή των ενταξιακών διαδικασιών της 
Τουρκίας με την ΕΕ έως ότου η χώρα 
αυτή προχωρήσει στον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λειτουρ-
γήσει στοιχειωδώς δημοκρατικά και, από 
την άλλη, προσφέρεται ως εναλλακτική 
επιλογή, η εμβάθυνση της τελωνειακής 
ένωσης μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ. 
Χρησιμοποιείται, μάλιστα, για τον σκοπό 
αυτό μια διατύπωση, η οποία δεν είναι 
καθόλου τυχαία. Γίνεται εισήγηση για 
την εμβάθυνση της τελωνειακής ένωσης, 
με την εξής φράση: «Για να διατηρηθεί 
-εννοεί η Τουρκία- αγκιστρωμένη στην 
ΕΕ». Η φράση αυτή είναι «κλοπιμαία» 
από την παράγραφο 23 των συμπερα-
σμάτων του Δεκεμβρίου του 2004, στα 
οποία αναφέρεται ότι οι ενταξιακές δια-
δικασίες της Τουρκίας θα ξεκινούσαν, 
αλλά με ανοικτό το αποτέλεσμα και ότι 
εάν δεν κατέληγαν σε πλήρη ένταξη, θα 
έπρεπε να βρεθούν άλλοι τρόποι για να 
διατηρηθεί η Τουρκία αγκιστρωμένη 
στην ΕΕ.  

ποσ νδεση από υπριακό
Όσα έχουμε ήδη αναφέρει είναι άμεσα 

συσχετιζόμενα με το Κυπριακό, ανεξαρ-
τήτων λύσης ή όχι, καθότι η αναβάθμιση 
της τελωνειακής ένωσης είναι συναφής 
με τις υποχρεώσεις της Άγκυρας, όπως 
αυτές προκύπτουν από την υφιστάμενη 
τελωνειακή ένωση. Επί του σημείου αυτού 
εγείρεται άλλο ένα ζήτημα: Πώς μπορεί 
να προχωρήσει η ΕΕ σε εμβάθυνση της 
τελωνειακής ένωσης, όταν η Τουρκία 
δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις προς 
την Κυπριακή Δημοκρατία από την ήδη 
υφιστάμενη; Ενώ, λοιπόν, είχαμε ακούσει 
ορθά και από τον Υπουργό  Εξωτερικών 
Ν. Χριστοδουλίδη και από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, ότι δεν μπορεί να προ-
κύψει εμβάθυνση, εάν δεν εκπληρώσει 
η Τουρκία τις υφιστάμενες υποχρεώ-
σεις της, η συμβιβαστική τροπολογία 
επί του σχετικού θέματος στην έκθεση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 

ενταξιακή διαδικασία για την Τουρκία, άλλα 
λέει. Τονίζει ότι θα ήταν δυνατό να αρχίσει η 
διαδικασία εφόσον η Άγκυρα προχωρήσει 
σε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στον το-
μέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών. Καμιά αναφορά 
δεν υπάρχει στη συγκεκριμένη παράγραφο 
για το θέμα της εκπλήρωσης των τουρκικών 
υποχρεώσεων, που να εκληφθεί ως προ-

πόθεση για την εμβάθυνση. Εκείνο που 
επισημαίνεται είναι το εξής: «Η υφιστάμενη 
τελωνειακή ένωση δεν θα αποκτήσει την 
πλήρη δυναμική της έως ότου η Τουρκία 
εκπληρώσει το πρόσθετο πρωτόκολλο». Άμα, 
όμως, της φτιάξουν νέα τελωνειακή ένωση, 
τι την ενδιαφέρει εάν η υφιστάμενη δεν 
φτάσει την πλήρη δυναμική, αφού το όφελος 
από τη νέα θα είναι μεγαλύτερο από την 
πλήρη δυναμική της παλιάς; Η Αριστερά 
και το ΑΚΕΛ καταψήφισαν. Το ερώτημα 

που εγείρεται έχει ως ακολούθως: Γιατί ο 
ΔΗΣΥ δεν προστάτευσε τον Πρόεδρο και 
τον Υπουργό Εξωτερικών μέσω του ΕΛΚ; 
Και εξηγούμε: Εάν το ΕΛΚ και οι Σοσιαλιστές 
-και εδώ μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι 
προκύπτουν ευθύνες στο ΔΗΚΟ και την 
ΕΔΕΚ- εξηγούσαν τι συμβαίνει στο θέμα της 
τελωνειακής θέσης και ποιες είναι οι θέσεις 
μας, τότε η συμβιβαστική τροπολογία για 
την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης 
θα ήταν διαφορετική. Το ζήτημα δεν είναι 
κομματικό. Είναι εθνικού συμφέροντος. Και 
τονίζονται αυτά μετά λόγου γνώσεως διότι, 
όταν παλαιότερα, κυρίως στο ΕΛΚ συμμε-
τείχε ο Γ. Μάτσης ως ευρωβουλευτής, όχι 
μόνο τέτοιες τροπολογίες δεν περνούσαν, 
αλλά ούτε καν για τη διζωνική δικοινοτι-
κή ομοσπονδία γινόταν σταδιακά λόγος. 
Τότε, μάλιστα, αλλά και αργότερα με την 
Ε. Θεοχάρους, ακόμη και ο Ι. Κασουλίδης 
έλεγε χαριτολογώντας: «Είδετε, εφάμεν τζιαι 
την ομοσπονδία...». Για να είμαστε δίκαιοι 
μαζί του, άλλοτε διεκδικούσε τις δάφνες της 
διαγραφής της ομοσπονδίας και άλλοτε στο 
παρασκήνιο έπραττε, λόγω του ευέλικτου 
χαρακτήρα του, τα αντίθετα... ρίχνοντας την 
«ευθύνη» στον Αναστασιάδη και στις οδη-
γίες του «Κέντρου». Την πρώτη θητεία στην 
Ευρωβουλή ακόμη και οι ευρωβουλευτές 
του ΑΚΕΛ, Κ. Τριανταφυλλίδης και Αδ. Αδά-
μου, δεν συμπαθούσαν την ομοσπονδία. Το 
ΑΚΕΛ ήταν ακόμη σε συνεργασία με τον 
Τ. Παπαδόπουλο και το «όχι» στο σχέδιο 
Ανάν νωπό. Μάλιστα, ο κ. Τριανταφυλλίδης 
δήλωνε δημόσια αντιομοσπονδιακός. Ήταν,  
δε, πρόδηλη η δυσφορία του ΑΚΕΛ για τη 
στάση των ευρωβουλευτών του, εξ ου και 
η θέση ότι θα έπρεπε να εκλέγονται για τις 
Βρυξέλλες ελεγχόμενα πρόσωπα, παρότι τους 

διέφυγε ο Τριανταφυλλίδης και εκλέγηκε 
για δεύτερη πενταετία. Γιατί αναφέρονται τα 
ανωτέρω; Διότι η διαμόρφωση θέσεων σε 
διεθνείς οργανισμούς και δη στην ΕΕ δεν 
πραγματοποιείται μόνο από τους ξένους, 
αλλά και από τους ημετέρους. Μάλιστα, το 
2006 είχε εκδοθεί το καλύτερο από πλευράς 
περιεχομένου για το Κυπριακό ψήφισμα 
επί της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας 
στην ΕΕ, που αναφερόταν σε λύση του Κυ-
πριακού σύμφωνη με τις αρχές και αξίες 
της ΕΕ, σε άμεση και πλήρη αποχώρηση 
των τουρκικών στρατευμάτων, χωρίς ανα-
φορά στη διχοτομική διζωνική ομοσπον-
δία. Τότε, κυρίως, ενοχλήθηκε το ΑΚΕΛ, 
διότι δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι  το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την 
ομοσπονδία. Την περίοδο, μάλιστα, εκείνη, 
παρότι δεν είχαμε Κύπριο ευρωβουλευτή 
στη Σοσιαλιστική Ομάδα, τον ρόλο αυτό 
αναλάμβανε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, 
Πάνος Μπεγλίτης, ο οποίος, αν και ήταν 
από τους υποστηριχτές του σχεδίου Ανάν, 
διατύπωνε πάντοτε την εξής πατριωτική 
θέση: Εάν μπορούμε να πετύχουμε κάτι 
καλύτερο από το σχέδιο Ανάν και την ομο-
σπονδία, γιατί όχι. Και όταν του ζητήθηκε, 
το έκανε πράξη. Θεώρησε και αυτός ότι, 
εφόσον μπορούσαμε, θα ήταν καλύτερα να 
εκδοθεί παράγραφος χωρίς το σχέδιο Ανάν 
και χωρίς τις ομοσπονδίες, στηριζόμενο στη 
θέση ότι λύση στο Κυπριακό θα πρέπει 
να είναι σύμφωνη με τις αρχές της ΕΕ και 
με την άμεση και πλήρη αποχώρηση των 
τουρκικών στρατευμάτων και των εποίκων. 

π  ό α έ ει το πανέρι
Επισημαίνονται όλα αυτά, για ν’ αντι-

ληφθεί κάποιος τι συμβαίνει στα διεθνή 

φόρα και τι παιχνίδια παίζονται. Διότι, 
παρόμοιο παιχνίδι εξελίχθηκε και στο 
τελευταίο, περί ου ο λόγος, ψήφισμα, για 
την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Ενώ 
στο αρχικό κείμενο δεν υπήρχε αναφορά 
στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, παρά 
μόνο σε τελική λύση επί των ψηφισμάτων 
του ΟΗΕ και σύμφωνη με το κεκτημένο, 
ήρθε το ΑΚΕΛ με τροπολογία, την οποία 
παρασκηνιακά υποστήριξε και ο ΔΗΣΥ, 
όπως και οι Σοσιαλιστές και άλλες πο-
λιτικές ομάδες, η οποία αποτελεί, πλέον, 
τμήμα της κοινής συμβιβαστικής (βλέπε 
παράγραφος 19) και ομοιάζει με το μνή-
μα του Αγίου Νεοφύτου. Τα έχει όλα το 
πανέρι, αλλά είναι αλληλοσυγκρουόμενα 
μεταξύ τους. Γιατί; Διότι, χωρίζει την ου-
σία σε δυο σκέλη ως προς τη λύση του 
Κυπριακού. Στο πρώτο γίνεται λόγος για 
λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπον-
δίας με μία ιθαγένεια, μία κυριαρχία και 
μία διεθνή προσωπικότητα, σύμφωνη με 
τις αρχές και αξίες της ΕΕ. Εάν αυτή είναι 
η λύση, σημαίνει ότι όλοι οι πρόσφυγες 
θα επιστρέψουν στα σπίτια τους, όλοι οι 
έποικοι θα πρέπει να φύγουν ως προϊόν 
πολέμου και αρκετοί των Τουρκοκυπρίων 
θα επιστρέψουν στις περιουσίες τους στον 
νότο. Εφόσον, μάλιστα, με βάση τις αρχές 
και αξίες της ΕΕ η πλειοψηφία εδάφους 
και πληθυσμού είναι ελληνική και εφό-
σον θα ισχύει η αρχή «ένας άνθρωπος 
μία ψήφος», τότε θα έχουμε δυο ελληνικά 
συνιστώντα κράτη! Ένα στον βορρά και ένα 
στον νότο. Αυτή είναι η ομοσπονδία ως 
συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
που θα στηρίζεται στις αρχές και αξίες της 
ΕΕ, καθώς και στο διεθνές δίκαιο και όχι 
στους νόμους της κατοχής. Η άλλη, η υπό 

ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΒΕΤΟ ΣΤΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ Η Ε ΙΤΥ ΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΑΝ ΜΟΝΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡ ΒΟΥΛΗ

Τα ελληνικά συνιστώντα κράτη 
και το μνήμα του Αγίου Νεοφύτου 

συζήτηση ομοσπονδία, δεν έχει σχέση 
με το πρώτο σκέλος της παραγράφου 
για το Κυπριακό επί της έκθεσης για την 
ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην ΕΕ. 
Η πρώτη παράγραφος είναι το ναρκω-
τικό για να περάσουμε επί της ουσίας, 
δηλαδή στο δεύτερο σκέλος της παρα-
γράφου, που αναφέρεται στις «οικονο-
μημένες επιτυχίες του Κραν Μοντανά», 
που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση 
για την εξεύρεση μιας ομοσπονδιακής 
λύσης, η οποία, όπως πολύ ορθά είπε ο 
Πρόεδρος,  δεν θα επιτρέπει στους Κε-
ρυνειώτες και σε πολλούς άλλους να 
επιστρέψουν, παρά μόνο ως τουρίστες 
και επί τη βάσει ποσοστώσεων. Αυτή 
είναι η ομοσπονδιακή λύση που θα νομι-
μοποιήσει τα τετελεσμένα της εισβολής, 
δηλαδή τον διοικητικό, πληθυσμιακό και 
γεωγραφικό διαχωρισμό της Κύπρου, και 
δεν θα επιτρέπει στους Ελληνοκύπριους 
να έχουν ψήφο στον βορρά στις εθνικές 
εκλογές, ενώ θα παραχωρεί δικαίωμα 
ψήφου στο 20% όσων θα επιστρέψουν, 
και αυτό μόνο στις δημοτικές εκλογές. 
Είναι επίσης περίεργο και το εξής: Πώς 
βρέθηκε στη συμβιβαστική τροπολογία 
η φράση για τις επιτυχίες του Κραν Μο-
ντανά όταν ακόμη και το φιλοτουρκικό 
μπλοκ αναφέρεται σε αποτυχία του Κραν 
Μοντανά, και όταν ο ίδιος ο Πρόεδρος 
ψάχνει ακόμη το έγγραφο της 4ης Ιουλίου; 
Ποιος είχε τη φαεινή ιδέα να πείσει τη 
Σοσιαλίστρια εισηγήτρια και το ΕΛΚ να 
προωθήσουν αυτήν τη φράση αφήνο-
ντας στο απυρόβλητο την Τουρκία; Διότι, 
εφόσον ήταν πετυχημένο το Κραν Μο-
ντανά και συνιστά τη βάση της συνέχισης 
των συνομιλιών, πώς θα καταλογιστούν 
ευθύνες στην Τουρκία όπως ορθά ζητά 
το ΑΚΕΛ και κατηγορεί τον Πρόεδρο 
ότι επί τούτου ολιγώρησε; Ερώτημα: 
Είχε ή δεν είχε το ΑΚΕΛ εκπρόσωπο 
στις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις του 
ψηφίσματος και της εν λόγω παραγρά-
φου; Πάντως, οι περισσότερες φράσεις 
της συμβιβαστικής τροπολογίας ανήκουν 
στο ΑΚΕΛ. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η 
εν λόγω τροπολογία δεν έχει θετικά, όπως 
έχουμε αναφέρει,  στοιχεία, για να μπορεί, 
προφανώς, να προβληθεί ως επιτυχία 
ενόψει Ευρωεκλογών και να καλύψει 
τα απαράδεκτα. Και η εκμετάλλευση 
δεν θα γίνει μόνο από το ΑΚΕΛ αλλά 
και από οποιονδήποτε θελήσει να την 
πωλήσει ως τέτοια, αφού περιλαμβάνει 
φράσεις από την επιστροφή της Αμμο-
χώστου, ώς τους αγνοούμενους, και τον 
σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία, 
όμως, στην ίδια παράγραφο, διχοτομεί, 
αφού υιοθετεί ως βάση λύσης το Κραν 
Μοντανά, που παραπέμπει σε δυο ισό-
τιμα συνιστώντα κράτη. Καλά, το ΑΚΕΛ 
κάνει την κομματική του δουλειά, διότι 
έτσι πιστεύει ότι πρέπει να πράξει, το 
ΔΗΚΟ και η ΕΔΕΚ τι πράττουν στους 
Σοσιαλιστές; Ταυτοχρόνως, πώς ο ΔΗΣΥ 
υιοθετεί μέσω του ΕΛΚ ότι υπάρχουν 
επιτυχίες στο Κραν Μοντανά, όταν ο ίδιος 
ο Πρόεδρος ψάχνει το έγγραφο της 4ης 
Ιουλίου, που το πήρε ο Έιντε κι έφυγε; 
Ποια είναι η νέα βάση των συνομιλιών 
όταν δεν υπάρχει το έγγραφο της 4ης 
Ιουλίου; Εκείνο της 30ής Ιουνίου, το 
οποίο, όπως ελέχθη, δεν είναι ακριβές 
και δεν ανταποκρίνεται στις θέσεις και της 
ελληνοκυπριακής πλευράς, αφήνοντας 
ασάφειες ως προς τα έξι σημεία του Γ.Γ. 
του ΟΗΕ; 

Με αφορμή την έκθεση στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο, διαπιστώνε-
ται ότι είτε από ολιγωρία είτε εκ 

προθέσεως, κακώς δεν υπάρχει πρόθεση 
για τη διατύπωση εναλλακτικής πρότασης 
για δημοκρατική λύση, καλύτερη από την 
ομοσπονδία. Επί τούτου υπήρχε έδαφος, 
ειδικώς, διότι ουδεμία περί της ομοσπον-
δίας αναφορά υπήρχε στο αρχικό κείμενο. 
Εάν, δε, οδηγηθούν τα πράγματα σε ένα νέο 
Κραν Μοντανά, όπως εισηγείται η έκθεση, 
η Τουρκία ή θα πάρει αυτό που θέλει ή θα 
οδηγήσει τις συνομιλίες σε αδιέξοδο και 
κατ’ ελάχιστον θα επιχειρήσει τη νομιμο-
ποίηση της κατοχής. Υπενθυμίζουμε ότι, 
και προ του Κραν Μοντανά, στηριζόμενοι 
στην ίδια φόρμουλα και διαδικασία, ΔΗΣΥ 
και ΑΚΕΛ ισχυρίζονταν ότι θα πάρουν την 

Τουρκία σε μια διεθνή διάσκεψη είτε για 
λύση είτε για καταλογισμό ευθυνών. Ούτε 
το ένα συνέβη, ούτε το άλλο. Τώρα, μάλι-
στα, η αποτυχία εμφανίζεται ως επιτυχία! 
Επειδή κανείς δεν μπορεί να είναι εκ των 
υστέρων προφήτης, πέραν της κριτικής 
προτάσσουμε εναλλακτικές δράσεις στο 
πλαίσιο συγκροτημένης στρατηγικής. Συ-
νεπώς, δεν μπορεί να αρχίσει η εμβάθυνση 
της τελωνειακής ένωσης, εκτός και αν: Α. Η 
Τουρκία εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 
προς την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως η 
υφιστάμενη τελωνειακή ένωση καθορίζει. 
Β. Η Τουρκία αναγνωρίσει την Κυπριακή 
Δημοκρατία, όπως η αντιδήλωση της 21ης 
Σεπτεμβρίου καθορίζει, ως τμήμα, που εί-
ναι, του κεκτημένου. Εάν, όπως κάποιοι 
ισχυρίζονται, κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο, τότε 

γιατί πανηγυρίζουν όταν περιλαμβάνεται 
στα συμπεράσματα του Συμβουλίου; Γιατί 
ενταχθήκαμε στην ΕΕ; Η εναλλακτική επιλογή 
στη μη πλήρη ένταξη της Τουρκίας στην 
ΕΕ, δηλαδή η αναβάθμιση της τελωνειακής 
ένωσης και η κατάργηση της βίζας για την 
είσοδο Τούρκων πολιτών στην ΕΕ, πρέπει 
να συνδεθεί με τη δημοκρατική λύση του 
Κυπριακού και με το φυσικό αέριο στην 
εξής βάση: Για να αρχίσει η αναβάθμιση 
της τελωνειακής ένωσης και για να έχει 
οφέλη η Τουρκία από το φυσικό αέριο, 
θα πρέπει να σεβαστεί τη διεθνή έννομη 
τάξη και το κεκτημένο και να αναγνωρίσει 
την Κυπριακή Δημοκρατία. Και ουχί να 
συμβεί το αντίθετο, όπως μας εισηγούνται 
ουκ ολίγοι, ημέτεροι και ξένοι, δηλαδή να 
περάσουμε αγωγό προς Τουρκία, για να 

δεχθεί η Άγκυρα να αναγνωρίσει την Κυ-
πριακή Δημοκρατία ως ελληνοκυπριακή 
διοίκηση του νότου στη βάση ενός ελλη-
νοκυπριακού συνιστώντος κράτους και 
εμείς να αναγνωρίσουμε το ψευδοκράτος 
και τα τετελεσμένα της κατοχής ως ισότιμο, 
συνιστών τουρκοκυπριακό κράτος! Αφού η 
Τουρκία έχει εξασφαλίσει λόγω ΑΚΕΛ και 
ΔΗΣΥ αυτήν τη θέση, περί αγωγού προς 
Τουρκία, τι μας σερβίρει, τώρα, διά του κ. 
Ακιντζί; Ότι οι Τουρκοκύπριοι, και μέσω 
αυτών η Άγκυρα, θα έχουν βέτο στα θέματα 
του φυσικού αερίου! Αυτήν τη θέση δεν τη 
συνδέουν μόνο με την πολιτική ισότητα, αλλά 
και με κάτι άλλο: Επικαλούνται τοποθετήσεις 
των ημετέρων, ότι οι Τουρκοκύπριοι θα 
μπορούν να έχουν βέτο σε θέματα δικών 
τους συμφερόντων υψίστης σημασίας. 

Στρατη ικές προτάσεις  δράσης στην 
Εδώ είναι που εμπίπτει η στρα-

τηγική σημασία του EastMe , 
ο οποίος δεν είναι ένας απλός 

αγωγός, αλλά μια στρατηγική πολυμε-
ρής συμμαχία αποτρεπτικού, έναντι των 
τουρκικών απειλών, χαρακτήρα, για 
ασφαλή εκμετάλλευση του φυσικού 
αερίου, αλλά και για κάτι άλλο: Εξισορ-
ροπεί τα οικονομικά και ενεργειακά 
συμφέροντα μεταξύ της Κύπρου και 
της ΕΕ, καθώς και των ΗΠΑ από τη 
μία και της Τουρκίας με την ΕΕ και τις 
ΗΠΑ από την άλλη. Πλέον, οι αποφάσεις 
στην ΕΕ δεν θα λαμβάνονται για την 
Κύπρο μόνο επί τη βάσει δικαίου, αλλά 
και συμφερόντων, τα οποία θα είναι 
για τους εταίρους εξίσου σημαντικά με 

εκείνα που έχουν να εξυπηρετήσουν 
στην Τουρκία. Επιλογές επιτυχίας 
υπάρχουν όταν υπάρχει ηγεσία, που 
προβαίνει σε αυτοκριτική, αναλύει τα 
καθέκαστα και σταματά να οικοδομεί 
σε αποτυχημένες συνταγές, όπως αυτή 
του Κραν Μοντανά. Διότι, εάν δεν μα-
θαίνεις από τις αποτυχίες, το νέο λάθος 
θα είναι χείριστο του προηγούμενου. 

Ε    

Π Σ ΜΠΟ Ε  Α Κ Ε ΣΕ  ΤΟ ΠΑ Α Ο 
ΠΟ  Α Ο Ε ΣΤ Σ Β Ε ΕΣ Γ Α Α Α
ΒΑ Μ ΣΗ ΤΗΣ ΤΕ Ε ΑΚΗΣ Ε ΣΗΣ, 

Σ Α Ε Α  Π Ο ΠΟ ΕΣΗ Ο  ΤΟ
ΚΟΓΕ Ε Σ ΠΟ Ε ΣΕ Σ  
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ΑΠΟ ΤΗ  ΠΟ ΗΤ ΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑ  ΤΟ  ΚΑΤΕ ΑΣΜΟ 

Α ΣΤ Α Ο ΜΕ ΣΕ Α Τ ΣΤΑΣΗ 
ΚΑ  Δ ΕΚΔ ΚΗΤ ΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΟΠ Α 
ΤΟ Δ ΚΑ Ο ΚΑ  ΤΗ  Σ

Με τον όρο στρατηγική εννοούμε 
τον βέλτιστο συνδυασμό στό-
χου, μέσων και τρόπου. Αυτοί 

είναι οι βασικοί συντελεστές οποιασδήποτε 
στρατηγικής. Αν έστω και ένας από αυτούς 
τους συντελεστές απουσιάζει, τότε παύει να 
υπάρχει η έννοια της στρατηγικής, αλλά και 
όταν υπάρχει στρατηγική, αυτή είναι καταδι-
κασμένη σε αποτυχία, αν έστω και ένας από 
τους συντελεστές της τέθηκε λανθασμένα.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, που τελεί σε 
ημικατοχή επί 45 χρόνια, ο Ελληνισμός Ελ-
λάδα και Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ)  αφού 
απέτυχε να υιοθετήσει πανεθνική στρατηγική 

απελευθέρωσης, θα πρέπει τουλάχιστον να 
διασώσει το κράτος της ΚΔ και τις ελεύθε-
ρες περιοχές από την τουρκοποίηση και να 
μην προσυπογράψει τη νομιμοποίηση της 
διχοτόμησης που επέβαλε βίαια η Τουρκία, 
με την εισβολή και κατοχή.

Η ακολουθούμενη επί 40 χρόνια στρα-
τηγική, με στόχο τη Διζωνική Δικοινοτική 
Ομοσπονδία (ΔΔΟ) και τρόπο τη διεξαγωγή 
χρονοβόρων Διακοινοτικών Συνομιλιών 
(ΔΣ) με την υποτελή διοίκηση της Τουρκίας, 
υπό την απειλή των Τουρκικών Δυνάμεων 
Κατοχής (ΤΔΚ), είναι λανθασμένη. Στόχος: 

 ΔΔΟ επιβλήθηκε από την Τουρκία και 
τη Βρετανία προς εξυπηρέτηση των δικών 
τους συμφερόντων, για έλεγχο όλης της 
Κύπρου από την Τουρκία και διαιώνιση 
της παραμονής των Βρετανικών Βάσεων. 
Θα οδηγήσει στην κατάλυση της ΚΔ, στη 
νομιμοποίηση της διχοτόμησης και στην 
επέκταση του ελέγχου της Τουρκίας σε 
όλη την Κύπρο, μέσω του τουρκοκυπρια-
κού (ΤΚ) κρατιδίου, που θα προκύψει από 
τη νομιμοποίηση της «ΤΔΒΚ» και μέσω 
της απαίτησης για συναπόφαση των δύο 
κρατιδίων για όλα τα ζωτικά θέματα στο 
επίπεδο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. 
Τρόπος: Οι χρονοβόρες ΔΣ εξυπηρέτησαν 
την Τουρκία να παγιώσει τα τετελεσμένα της 
κατοχής και να μετατρέψει τις κατεχόμενες 
περιοχές σε οιονεί επαρχία της με τις ΤΔΚ, 
τον εποικισμό, και την εγκατάσταση ψευδο-

κράτους («ΤΔΒΚ»), το οποίο υποστηρίζει τα 
συμφέροντά της, αφού έχει πλήρη εξάρτηση 
από αυτήν μέσω παράνομων διμερών συμ-
φωνιών σε όλους τους τομείς λειτουργίας 
του (οικονομία, ασφάλεια, νόμισμα, εμπόριο, 
επικοινωνίες, ενέργεια, νερό κ.ά.). Η στρατη-
γική που ακολουθήθηκε για το Κυπριακό 
οδηγεί σε καταστροφική πορεία, επειδή οι 
βασικοί συντελεστές της πάσχουν σοβαρά. 
Ο στόχος (ΔΔΟ) όχι μόνο δεν επανενώνει 
την Κύπρο, αλλά νομιμοποιεί τη διχοτό-
μηση και ο τρόπος (ΔΣ) εξυπηρετεί μόνο 
την Τουρκία. 

Απαιτείται νέα στρατηγική εθνικής 
επιβίωσης, με προτεινόμενους βασικούς 
συντελεστές της τους εξής:

Στόχος (Εθνικός Σκοπός): Ισχυροποίηση 
και εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του 
κράτους της ΚΔ, αποτροπή της επέκτασης του 
τουρκικού ελέγχου στις ελεύθερες περιοχές 
και της νομιμοποίησης της διχοτόμησης (με 
την απόρριψη λύσης τουρκικών όρων στο 
Κυπριακό όπως είναι η ΔΔΟ) και διεξαγωγή 
αγώνα απομάκρυνσης της Τουρκίας από 
την Κύπρο και επανενσωμάτωσης  των 
κατεχομένων περιοχών στην ΚΔ.

Μέσα (Εθνική Ισχύς): Η ισχυροποίη-
ση των συντελεστών ισχύος της ΚΔ. Των 
εσωτερικών (άμυνα, οικονομία, διπλωματία, 
εθνικό φρόνημα) και εξωτερικών (Δόγμα 
Ενιαίου Αμυντικού χώρου Κύπρου - Ελλά-
δας, στρατηγικές συνεργασίες με τις γειτο-

νικές χώρες στους τομείς της ασφάλειας και 
ενέργειας, σύναψη αμυντικών συμμαχιών 
με φίλες χώρες στη βάση κοινών συμφερό-
ντων και κοινής συνεισφοράς, διεκδίκηση 
από τα ΗΕ  και την ΕΕ της εφαρμογής του 
διεθνούς δικαίου για την ΚΔ και επένδυση 
στη δημιουργία του αγωγού EA TMED).

Τρόπος (Σχέδιο): Η επανατοποθέτηση 
του Κυπριακού στην ορθή βάση του, ως 
του διεθνούς εγκλήματος που διέπραξε η 
Τουρκία σε βάρος της ΚΔ με την εισβολή, την 
κατοχή, τον εποικισμό και την εθνοκάθαρση 
και όχι ως θέματος δικοινοτικής διαφοράς, 
με δράσεις: (1) Να διακόψουμε τις ΔΣ, που 
διεξάγονται υπό την απειλή των ΤΔΚ με 
την υποτελή διοίκηση που εγκατέστησε 
βίαια η Τουρκία στην Κύπρο και η οποία 
λόγω πλειοψηφίας εποίκων και διμερών 
συμφωνιών εξάρτησης υποστηρίζει τα 
τουρκικά συμφέροντα σε βάρος εκείνων 
της Κύπρου. (2) Να αποκηρύξουμε τη λύση 
ΔΔΟ που διχοτομεί το έδαφος, τον λαό και 
την εξουσία στην Κύπρο (βίαιη επιβολή 
ζωνών), παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα (εγγυημένες πλειοψηφίες κατοίκων/
περιουσιών στις  ζώνες) και καταστρατηγεί 
την δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας 
στη λήψη αποφάσεων (ΒΕΤΟ των Τουρκο-
κυπρίων) που παραλύει το κράτος. (3) Να 
υποστηρίζουμε  στο Κυπριακό, τη συνέχιση 
της λειτουργίας της ΚΔ όπως αυτή εντάχθηκε 
με το πρωτόκολλο 10 στην ΕΕ με όλη την 

επικράτειά της (με αναστολή του ευρωπαϊκού 
κεκτημένου στις κατεχόμενες περιοχές) και 
προσαρμόσθηκε στο ευρωπαϊκό κεκτημένο 
με την 5η τροποποίηση του συντάγματος 
της ΚΔ. Να προχωρήσουμε σε περαιτέρω 
εκσυγχρονισμό του συντάγματος για την 
απαλλαγή του απ’ όλες τις διχοτομικές, δυ-
σλειτουργικές και ρατσιστικές διατάξεις που 
επέβαλε η Τουρκία και η Βρετανία το 1960 
(ΒΕΤΟ αντιπρόεδρου, ξεχωριστές πλειοψη-
φίες στη Βουλή μεταξύ Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων, χωριστοί δήμοι κ.ά.) και τη 
συμπλήρωσή του με νέες διατάξεις. Διατάξεις 
που προάγουν την πλήρη εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού κεκτημένου, και κατοχύρωση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευ-
θεριών όλων των πολιτών της ΚΔ, για τους 
οποίους να ακολουθείται η δημοκρατική 
αρχή «ένα άτομο μία ψήφος» στις εκλογές 
όλων των αιρετών αξιωματούχων της ΚΔ. 
(4) Να αγωνισθούμε με όλα τα πολιτικά, 
νομικά, διπλωματικά και οικονομικά μέσα 
για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου 
στην Κύπρο, με παράλληλη ενδυνάμωση 
των συντελεστών ισχύος της ΚΔ και πρω-
τίστως της υποβαθμισμένης στρατιωτικής 
ισχύος της στην ξηρά, τη θάλασσα και τον 
αέρα Συγκεκριμένα, να αγωνισθούμε για:

Την απομάκρυνση των ΤΔΚ που ει-
σέβαλαν παράνομα στην Κύπρο το 1974 
(παραβίαση άρθρου 2.4 του Καταστατικού 
Χάρτη των ΗΕ και του 8 bis του καταστατικού 

του Διεθνούς ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ)).
Την απομάκρυνση των παράνομων 

Τούρκων εποίκων (παραβίαση του άρθρου 
49 της Σύμβασης της Γενεύης του 1949 
και του 8(2) (b) ( III) του ΔΠΔ).

Την επιστροφή όλων των ξεριζωμένων 
από την Τουρκία Ελλήνων προσφύγων και 
την ανάκτηση των περιουσιών τους (παρα-
βίαση από την Τουρκία του άρθρου 7(1)  
και 7 (2)  του ΔΠΔ).

Τη διάλυση της παράνομης οντότητας της 
«ΤΔΒΚ» (ψήφισμα 541 (1983) του ΣΑ/ΗΕ).

Την επισημοποίηση της κατάργησης των 
συνθηκών Εγγυήσεως/Συμμαχίας 1960 που 
είναι παράνομες και άκυρες (παραβίαση των 
άρθρων 2.1, 2.4 και 103 του Καταστατικού 
Χάρτη των ΗΕ και των άρθρων 53 και 60 
της Συνθήκης της Βιέννης του 1969 για το 
Δίκαιο των Διεθνών Συνθηκών).

Την επανενσωμάτωση των κατεχομένων 
περιοχών και των Τουρκοκυπρίων στην ΚΔ.

Η ΚΔ χρειάζεται μία νέα στρατηγική 
εθνικής επιβίωσης προς ανακοπή της 
καταστροφικής πορείας των ΔΣ για λύση 
ΔΔΟ. Από την υποχωρητικότητα και τον 
κατευνασμό να στραφούμε σε αντίσταση 
και διεκδικητικότητα με όπλα το δίκαιο και 
την ισχύ. Η εφαρμογή της προτεινόμενης 
νέας στρατηγικής είναι εξαιρετικά δύσκολο 
έργο, αλλά είναι η μοναδική επιλογή για 
την επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού.

* Αντιστράτηγος ε.α. 

Α  Ν  Σ   Κ

εφαλαιοποίηση του 
περιθωρίου να κατα-
θέτουν προτάσεις για 
λύση τουρκικών προ-
διαγραφών, που ούτε 
καν με το (σκοπίμως 
διαστρεβλωθέν) αρχι-

κό πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα ήτο 
συμβατές, επιχειρούν διά της εμμονής 
τους στο κείμενο της 30ής Ιουνίου που 
μεθόδευσε ο Έιντε, τουρκοκυπριακή και 
τουρκική πλευρά. Η «Σημερινή» αποκαλύ-

πτει σήμερα το «πακέτο τουρκοκυπριακών 
προτάσεων», όπως τιτλοφορείται το έγγραφο 
που κατέθεσε ο Ακιντζί αμέσως μετά την 
αποστολή από τον τότε Ειδικό Σύμβουλο του 
Γ.Γ., του απαράδεκτου γραπτού κειμένου 
με τις έξι διαστρεβλωμένες παραμέτρους 
της 30ής Ιουνίου. Διά των γραπτών αυτών 
προτάσεων εξηγείται βεβαίως και η πρό-
ταση-βόμβα του Ακιντζί, τον περασμένο 
Μάιο, προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη 
για υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας 
επί του διαστρεβλωθέντος (και προ των 
ουσιωδών διευκρινίσεων) πλαισίου του 
Αντόνιο Γκουτέρες.  

Παράλληλα, ίσως αυτό εξηγεί και την 
εσκεμμένη, όπως όλα δείχνουν, απόκρυψη 
(μέχρι στιγμής τουλάχιστον) των πρακτικών 
που κράτησαν τα Η.Ε. την 4η Ιουλίου, που 
περιλαμβάνουν τις διευκρινίσεις Γκουτέρες, 
οι οποίες άλλαζαν άρδην προς το θετικότερο 
την εικόνα των παραμέτρων που σκοπίμως 
παρουσίασε γραπτώς ο Έιντε. Μαθαίνου-
με δε ότι ακριβώς η παρουσίαση αυτών 
των προτάσεων είναι που είχε οδηγήσει 
στη σφοδρή αντίδραση της Λευκωσίας, η 
οποία με τη σειρά της οδήγησε τελικά στις 
τηλεφωνικές διευκρινίσεις του επικεφαλής 
του διεθνούς Οργανισμού. 

Προς επίρρωση της θέσης ότι, άλλο 
εισηγήθηκε ο Γκουτέρες και άλλο κατέγραψε 
σκοπίμως ο Έιντε, παραθέτουμε και την 

επιστολή Αναστασιάδη στον Γ.Γ. του ΟΗΕ 
δύο μήνες μετά την κατάρρευση του Κραν 
Μοντανά, στην οποία επαναλαμβάνει τις 
θέσεις του επί των έξι παραμέτρων, όπως 
αυτές διευκρινίστηκαν. 

Σημειώνεται ότι επιστολή Αναστασιάδη, 
που κυκλοφόρησε τέλη της εβδομάδας 
διαδικτυακά,  ημερομηνίας 18 Ιουλίου 
2017, με αναφορά όπως γράφτηκε στην 
30ή Ιουνίου, δεν ήτο προς τον Γ.Γ., αλλά 
προς τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου 
Ασφαλείας και ηγέτες ευρωπαϊκών κρατών.

έ ουν την πίτα ο όκ ηρη
Ουσιαστικά οι Τ/κ, πατώντας πάνω στο 

διαστρεβλωμένο γραπτό που έσπευσε να 
ετοιμάσει ο Έιντε, κατέθεσαν προτάσεις, 
οι οποίες σε ουδεμία περίπτωση ανταπο-
κρίνονταν στα όσα ο Γκουτέρες ενώπιον 
όλων είπε. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, 
όπως φαίνεται και στο σχετικό απόρρητο 
έγγραφο, επανέλαβαν την τουρκική θέση 
περί διατήρησης των εγγυήσεων και προ-
σαρμογής τους σε μια νέα συνθήκη, ενώ 
σε ό,τι αφορά τα κατοχικά στρατεύματα, αν 
και μιλούν για απόσυρση ενός αριθμού, 
δεν υιοθετούν την αναφορά σε «ραγδαία 
μείωση», ούτε αναφέρονται σε περιορισμό 
του αριθμού σε ό,τι προβλεπόταν εν είδει 
αγημάτων, στη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης 
του 1960.  

Αυτά για την ουσία του προβλήματος, 
δηλαδή την ασφάλεια/εγγυήσεις και τα 
κατοχικά στρατεύματα. Γιατί όσον αφορά 
τα θέλω τους, που είναι η πολιτική ισό-
τητα, η αποτελεσματική συμμετοχή και 
το εδαφικό, αναπτύσσουν τις θέσεις τους, 
δείχνοντας βεβαίως πως σε ό,τι αφορά την 
ουσία δεν κάνουν βήμα πίσω, ενώ σε ό,τι 
αφορά τις ενδοκοινοτικές διαφορές έχουν 
εκτός παραμέτρων απαιτήσεις. 

πιστο ή τ  
για η ου ίου 

Στο μεταξύ, ενώ δίνουν και παίρνουν 
οι συζητήσεις για τις δύο πλέον ημερομη-
νίες-ορόσημα του Κυπριακού, την 30ήν 
Ιουνίου και την 4ην Ιουλίου του 2017, και 
επειδή υπήρξε δημοσιοποίηση επιστολής 
του Προέδρου όχι προς τον Γ.Γ. αλλά προς τα 
Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, 
η «Σ» ανέτρεξε στο αρχείο εγγράφων της και 
παρουσιάζει την πρώτη επαφή του Νίκου 
Αναστασιάδη με τον Αντόνιο Γκουτέρες, 
μετά την αποτυχημένη ολοκλήρωση της 
διάσκεψης στο Κραν Μοντανά. Η επιστολή 
φέρει ημερομηνία 22 Σεπτεμβρίου 2017 
και σε αυτήν  ο επικεφαλής της ε/κ πλευράς 
αναπτύσσει, μεταξύ άλλων, τις θέσεις του 
για τις έξι διευκρινισμένες παραμέτρους 
του λεγόμενου πλαισίου του Γ.Γ.  

Μεταξύ άλλων στην πολυσέλιδη επι-

στολή, που κάλυπτε τότε και το ζήτημα της 
ανανέωσης της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τότε 
επαναλάμβανε την ανάγκη ο Γενικός Γραμ-
ματέας να ζητήσει γραπτώς τις προτάσεις 
όλων των πλευρών επί του πλαισίου του, 
το οποίο, όπως περιγράφεται μέσα στην 
επιστολή, παραπέμπει, όχι στις σημειώσεις 
Έιντε, αλλά στις διευκρινίσεις Γκουτέρες 
που μιλούσαν τόσο για άμεση κατάργηση 
των εγγυήσεων και των επεμβατικών δι-
καιωμάτων, αλλά και για δραστική μείω-
ση των κατοχικών στρατευμάτων από την 
πρώτη μέρα με τελικό στόχο τη μείωση 
στους αριθμούς των αγημάτων του 1960, 
με ρήτρα λήξης παρουσίας και όχι ρήτρα 
ανανέωσης. 

Η Ε ΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛ ΕΝ ΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Η ΔΙΕ ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚ ΣΙΑΣ

Απαράδεκτες οι τ/κ θέσεις
με βάση την 30ήν Ιουνίου

Τ   
 

Αν και οι σχετικές πληροφορίες, για 
σκοπούς προφανώς διπλωματικής αβρό-
τητας, δεν επιβεβαιώνονται επίσημα από 
το Προεδρικό, εντούτοις οι πληροφορίες 
της «Σ» επιμένουν ότι η Τζέιν Χολ Λουτ, 
που δείχνει ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα, 
έχει εντοπίσει το ηχητικό ντοκουμέντο, τόσο 
των όσων προφορικώς την πρώτη μέρα 
παρουσίας του είπε ως πλαίσιό του ο Αντόνιο 
Γκουτέρες, όσο και ηχητικό ντοκουμέντο για 
τα όσα ο Έιντε μετέφερε προφορικώς στις 
πλευρές, ως διευκρινίσεις του κ. Γκουτέρες, 
το πρωινό της 4ης Ιουλίου. 

Απ’ εκεί και πέρα, ο εντοπισμός (αν επι-
βεβαιωθεί) των ηχητικών ντοκουμέντων δεν 
απαντά στο πρόβλημα ουσίας που φαίνεται να 
αντιμετωπίζει η προσπάθεια για επανέναρξη 
διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Όπως μας 
εξηγούσε αξιωματούχος με γνώση όλων των 
συζητήσεων που έγιναν, ανέφερε ότι θα πρέπει 
επιτέλους να δούμε την ουσία. «Και η ουσία 
είναι», είπε, «ότι αν η Τζέιν Χολ Λουτ με τον 
έναν ή τον άλλον τρόπο υιοθετήσει τη θέση 
Γκουτέρες για κατάργηση εγγυήσεων και 
επεμβατικών δικαιωμάτων από την πρώτη 
μέρα, καθώς και μείωση των στρατευμάτων 
σε αριθμούς 1960 με ρήτρα αποχώρησης, 
δεν θα αρχίσουν οι συνομιλίες γιατί δεν το 
δέχεται η Τουρκία». Άρα, σημείωσε, επιπλέον 
οι συζητήσεις πρέπει να κατευθυνθούν στο 
τι λέει η Τουρκία και όχι να αναλωνόμαστε 
σε κάτι που είναι δεδομένο. 

Δεν έχω σκοπό να ενδιατρίψω 
σε διπλωματικές πρακτικές και 
πολιτικές ενέργειες εν μέσω 

δύσκολων διαπραγματεύσεων. Άλλω-
στε αυτό δεν είναι η δουλειά μου. Θα 
πω όμως μιαν άποψη που δύσκολα 
-θεωρώ- μπορεί να αποδομηθεί με 
επιχειρήματα. Απλά και σταράτα. 

Αφού ο Έιντε μεθόδευσε πονηρώς 
τη διαστρεβλωμένη καταγραφή του 
πλαισίου του Γ.Γ. (30ή  Ιουνίου) και 
φρόντισε να το καταγράψει κιόλας 
αποστέλλοντάς το σε έντυπη μορφή 
μέσω email, γιατί ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας και ο Διαπραγματευτής ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΑΝ όταν ανακοινώθηκαν 
προφορικώς οι διευκρινίσεις του Γ.Γ. 
(4η Ιουλίου) ΝΑ ΕΝΣ ΜΑΤ ΘΟΥΝ 
ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ και αυτό 
να ΕΠΑΝΑΣΤΑΛΕΙ διορθωμένο στα 
εμπλεκόμενα μέρη; 

Αν γινόταν αυτό, τίποτα από όσα 
τραγελαφικά ζούμε σήμερα, δεν θα 
ελάμβανεν χώραν. Αν απαιτούσαμε 
να γραφτούν όλα κάτω, θα γλιτώναμε 
και από τις τουρκικές μεθοδεύσεις και 
από τις έριδες στο εσωτερικό μέτωπο. 
Δεν νομίζω ότι αξιωματούχοι που δι-
απραγματεύονται τις τύχες λαών δεν 
γνωρίζουν το λατινικό αξίωμα « erba 

olant, scripta manent». Ελληνιστί, τα 
προφορικά χάνονται, τα γραπτά μένουν. 

Οφείλουν, λοιπόν, να παραδεχθούν 
το λάθος τους και κυρίως να μην το 
επαναλάβουν. 

Χρ. Χαρ.

ΑΡΕΜΒΑΣΗ
 

   

ΡΙΣΤΟΣ ΑΡΑΛΑΜ ΟΥΣ 
charalambousc@ 
sigmatv.com
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Τ ο τελευταίο διάστημα διαπιστώνουμε 
ότι το αφήγημα της πολιτικής ισό-
τητας βρίσκεται πρώτο στις προτε-

ραιότητες της τουρκικής και τ/κ πλευράς, σε 
σχέση με ό,τι μέχρι τώρα και οι δύο πλευρές 
(Ε/κ και Τ/κ) θεωρούσαν κλειδιά στη λύση 
του Κυπριακού, δηλαδή τις εγγυήσεις και την 
παραμονή στρατευμάτων. Δεν είναι τυχαίο 
και δεν πρέπει να προσπεράσει η πλευρά 
μας το γεγονός ότι στις δημόσιες δηλώσεις 
των κ. Τσίπρα και Ερντογάν, μετά τη πρόσφα-
τη συνάντησή τους στην Άγκυρα, το μόνο 
ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκε ο Τούρκος 
Πρόεδρος αναφορικά με το Κυπριακό ήταν 
αυτό της πολιτικής ισότητας και, μάλιστα, 
όπως τόνισε, έναντι οποιασδήποτε μορφής 
λύση, εννοώντας είτε την ομοσπονδία είτε 
τη συνομοσπονδία, είτε, ακόμα, και τα δύο 
κράτη. Γιατί, όμως, η Τουρκία επιμένει τόσο 
πολύ στην πολιτική ισότητα; Η απάντηση 
είναι απλή: Γιατί είναι ο μόνος θεσμικός 
τρόπος, προκειμένου η Τουρκία να ασκεί 

τον γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό έλεγχο 
όχι μόνον ολόκληρης της Κύπρου, αλλά 
και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής 
λεκάνης της Μεσογείου. Με λίγα λόγια, να 
επιτρέπει ή να απαγορεύει οποιαδήποτε 
δραστηριότητα εν ειρήνη και εν πολέμω 
στο I  Λευκωσίας, στην ΑΟΖ της Κύπρου, 
καθώς και σε θέματα έρευνας και διάσωσης. 

Έχουμε κατ’ επανάληψιν τονίσει σε προ-
ηγούμενη αρθρογραφία ότι το ενδιαφέρον 
της Τουρκίας σχετικά με τη Κύπρο δεν 
έχει σχέση ούτε με το έδαφος, ούτε με τον 
πληθυσμό της. Αν δεν υπήρχε στον χάρτη η 
Κύπρος ή αν υπήρχε και δεν είχε κανέναν 
κάτοικο, η Τουρκία δεν θα έδειχνε κανένα 
ενδιαφέρον γι’ αυτή. Τους στρατηγικούς της 
στόχους, ήτοι την ασφάλεια του μαλακού 
της υπογαστρίου, τον στρατηγικό έλεγχο της 
ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου και  τους 
ενεργειακούς της σχεδιασμούς στη λεκάνη 
της Λεβαντίνης, τους επιτυγχάνει από τα νότια 
παράλιά της, στα οποία φρόντισε να εγκα-
ταστήσει τέσσερεις ναυτικές και ισάριθμες 
αεροπορικές βάσεις. Εκείνο που φοβάται η 
Τουρκία στην Κύπρο, είναι η ύπαρξη κρά-
τους μη φιλικού (ελεγχόμενου) από αυτήν. 
Και τούτο, διότι η ύπαρξη κράτους, και δη 
νησιωτικού, όπως είναι η Κύπρος, πέραν 
της κυριαρχίας που εξ υπαρχής αποκτά στο 
χερσαίο έδαφος, στην αιγιαλίτιδα ζώνη και 

στον εθνικό εναέριο χώρο, το διεθνές δίκαιο 
τού παραχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα στην 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, καθώς και 
δύο αποκλειστικές αρμοδιότητες. Τη διαχεί-
ριση του I  Λευκωσίας και την ευθύνη 
έρευνας και διάσωσης εντός της θαλάσσιας 
περιοχής που περικλείεται από την κάθετη 
προβολή του I . Το κυπριακό κράτος, μέσω 
της άσκησης της κυριαρχίας, των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων και των διεθνών αρμοδιοτή-
των, εμποδίζει την Τουρκία να ασκήσει τα 
αντίστοιχα δικά της στον ζωτικό χώρο της 
ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου και ου-
σιαστικά την περιορίζει στα στενά όρια της 
Κιλικίας. ς εκ τούτου, απώτερος  στόχος 
της Τουρκίας ήταν και είναι, μέσω θεσμικών 
διαδικασιών που θα προβλέπονται στη συμ-
φωνία λύσης του Κυπριακού, να καταστήσει 
αδύναμο το κυπριακό κράτος να ασκεί την 
κυριαρχία, τα κυριαρχικά του δικαιώματα 
και τις διεθνείς αρμοδιότητες. Και η μόνη 
θεσμική διαδικασία σύμφωνη με το διεθνές 
δίκαιο είναι το βέτο (ή η θετική ψήφος) της 
τ/κ κοινότητας -δηλαδή της Τουρκίας- σε 
όλες τις αποφάσεις που θα έχουν και την 
παραμικρή σχέση με την εξωτερική πολιτική, 
την άμυνα και ασφάλεια, την οικονομία, τη 
διαχείριση της ΑΟΖ, την πολιτική αεροπορία, 
την έρευνα και διάσωση και σε πολλά άλλα 
παρεμφερή ζητήματα.

νδεση πο ιτική  ισότητα  
και α ια  ατρίδα

Ακόμα και στην ακραία περίπτωση της 
λύσης των δύο κρατών, η Τουρκία δεν εννοεί 
τη θεσμική τους υπόσταση και τη λειτουργία 
τους, όπως δύο ανεξάρτητων και φυσιολογι-
κών κρατών. Θα φροντίσει, ώστε, με όχημα 
την πολιτική ισότητα, οι αποφάσεις του ενός 
κράτους, ιδιαίτερα για τα προαναφερθέντα 
θέματα, να έχουν είτε την έγκριση του άλλου 
κράτους είτε ενός κοινού διευθυντηρίου, όπου 
οι εκπρόσωποι των δύο κοινοτήτων να έχουν 
το δικαίωμα του βέτο ή της θετικής ψήφου. 
Αυτό ακριβώς εννοούσε ο κ. Ερντογάν όταν 
μίλησε στον κ. Τσίπρα για πολιτική ισότητα 
έναντι οποιασδήποτε μορφής λύσης. Το θέμα 
αυτό, άλλωστε, δεν είναι τωρινό. Στη γνωστή 
διάσκεψη του Λονδίνου (Αυγ. 1955), ο Τούρ-
κος Υπουργός Εξωτερικών Φατίν Ζορλού 
δήλωσε ότι «εάν η Κύπρος κατέχεται από 
εχθρικό κράτος, η Τουρκία θα πρέπει να 
αυτοκτονήσει». Ο δε Νιχάτ Ερίμ στην παρά-
γραφο 4 του σχεδίου του (1956), καθόριζε 
ότι «για τα θέματα ασφάλειας του μέρους 
της Κύπρου που θα ελέγχουν οι Ρωμιοί, τον 
πρώτο λόγο θα έχει η Τουρκία, ενώ για το 
μέρος που θα ελέγχουν οι Τούρκοι δεν θα 
συμβαίνει το ίδιο με την Ελλάδα. Και τούτο, 
επειδή η Κύπρος απέχει από την Τουρκία 
μόνο 40 μίλια, ενώ από την Ελλάδα 600». 

Η πρόταξη από την Τουρκία της πολιτι-
κής ισότητας ως πρώτης προτεραιότητας στη 
διαδικασία λύσης του Κυπριακού, δεν είναι 
άσχετη και με τη στρατηγική της «Γαλάζιας 
Πατρίδας» των 462 χιλιάδων τετραγωνικών 
χιλιομέτρων που διακήρυξε η Τουρκία πρό-
σφατα. Η ονομασία από την Τουρκία μιας 
θαλάσσιας περιοχής ως «Γαλάζιας Πατρίδας» 
δεν είναι τυχαία. Στη συνείδηση των λαών, η 
πατρίδα έχει την έννοια του χερσαίου εδάφους, 
στο οποίο το κράτος ασκεί πλήρη κυριαρχία. 
Με τον όρο «Γαλάζια Πατρίδα», η Τουρκία 
θέλει να δώσει το μήνυμα ότι η θάλασσα 
αυτή, το 80% της οποίας ανήκει στις ΑΟΖ 
Κύπρου και Ελλάδας, αποτελεί προέκταση 
του χερσαίου εδάφους της Τουρκίας και, κατά 
συνέπειαν, μπορεί να ασκεί πλήρη κυριαρχία 
επ’ αυτής, όπως και στο χερσαίο έδαφος. Και 
επειδή η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν μπορούσε 
να επεκταθεί και ανατολικότερα, ώστε να 
καλύπτει ολόκληρη την ΑΟΖ της Κύπρου, 
λόγω, προφανώς, εκτιμώμενων αντιδράσε-
ων της διεθνούς κοινότητας, αλλά και των 
γειτονικών χωρών με τις οποίες η Κύπρος 
υπέγραψε συμφωνίες διαχωρισμού της ΑΟΖ, 
έπρεπε η περιοχή αυτή  να ελεγχθεί με άλ-
λον τρόπο από την Τουρκία. Και ο τρόπος 
αυτός είναι η πολιτική ισότητα, όπως, βέβαια, 
την εννοεί η Τουρκία, μέσω της λύσης του 
Κυπριακού, κάτω από οποιαδήποτε μορφή. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τις οποίες η 
Τουρκία διαμορφώνει με την αναθεωρητική 
νεο-οθωμανική της πολιτική, το κυπριακό 
πρόβλημα περιπλέκεται  ακόμα περισσότερο, 
η λύση απομακρύνεται και ο Ελληνισμός 
της νήσου για πρώτη φορά στην τρισχιλιετή 
ιστορία του κινδυνεύει με αφανισμό.

* Αντιστράτηγος ε.α.  
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«
τρατηγικό στό-
χο» και «εθνικό 
ζήτημα» χαρα-
κτήρισε αυτήν 
την εβδομάδα 
τον ενεργειακό 
πλούτο γύρω 

από την Κύπρο ο Τούρκος Υπουργός 
Εξωτερικών,  Μεβλούτ Τσαβούσογλου, 
ανακοινώνοντας, παράλληλα, ότι και τα 
δύο τουρκικά γεωτρύπανα θα έρθουν το 
επόμενο διάστημα στην κυπριακή ΑΟΖ για 
γεωτρήσεις. Ο Τσαβούσογλου προχώρησε 
ένα βήμα πάρα πέρα, στέλνοντας το μήνυμα 
στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
κυπριακή ΑΟΖ ότι «στη Μεσόγειο τίποτα 
δεν μπορεί να γίνει χωρίς την Τουρκία». 
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν, μάλιστα, 
στον τουρκικό Τύπο ότι τα δύο τουρκικά 
γεωτρύπανα αναμένεται να πιάσουν δου-
λειά στη θαλάσσια περιοχή γύρω από την 
Κύπρο μέχρι τον Απρίλιο. Τις κινήσεις της 
Άγκυρας παρακολουθεί με προβληματι-
σμό η Λευκωσία, που σε συντονισμό με 
την Αθήνα και τις χώρες των εταιρειών που 
εμπλέκονται στην ΑΟΖ αναζητούν τρόπους 
αποκλιμάκωσης τυχόν έντασης στην περιοχή. 
Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα, ωστόσο, 
στο τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ, όπου, 
εκτός απροόπτου, αυτήν την εβδομάδα θα 
υπάρξουν οι επίσημες «αποκαλύψεις» της 
Ε onMobil για τις γεωτρήσεις σε «Δελ-
φύνη» και «Γλαύκο».

 επιδί η τη  ευκ σία  
Στόχος της Λευκωσίας είναι να πείσει τους 

εταίρους της στην Ε.Ε. αλλά και τις ΗΠΑ ότι 
οι συνέργειες για ασφαλή αξιοποίηση των 
υδρογονανθράκων στην ευρύτερη λεκάνη της 
Μεσογείου μπορούν να οδηγήσουν μακρο-
πρόθεσμα στη σφυρηλάτηση ενός σταθερού 
οριζόντιου άξονα ειρήνης και ασφάλειας. Αυτό 
θα σημαίνει ταυτόχρονα και εξισορρόπηση 
των συμφερόντων της νοτιοανατολικής πτέ-

ρυγας του ΝΑΤΟ, σε μια περιοχή όπου η 
Ρωσία δείχνει να κερδίζει έδαφος, μέσω της 
εμπλοκής της στη Συρία. Δεν είναι, άλλωστε, 
τυχαίο ότι καθ’ όλην τη διάρκεια της γεώτρησης 
της E onMobil το Αεροσκάφος Έγκαιρης 
Προειδοποίησης και Ελέγχου του NATO07 
L N90451 E3A πραγματοποιεί αεροπερι-
πολίες πάνω από το γεωτρύπανο tenna Ice 
Ma . Σε νέα ανάλυση στο Αtlantic ouncil 
σημειώνεται πως οι ΗΠΑ έχουν στρατηγικά 
συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο και 
συμμετέχουν τόσο στην ασφάλεια της Ευρώπης, 
όσο και στην αδιάλειπτη ροή ενεργειακού 
εφοδιασμού των κρατών της. 

Το μήνυμα ενέντε
Όχημα για εκπλήρωση του οράματος 

ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας στην 
περιοχή αποτελεί ο αγωγός East Me , του 
οποίου οι τελικές υπογραφές κατασκευής 
αναμένεται να μπουν στην Κρήτη στο τέλος 
του τρέχοντος μήνα. Μιλώντας αυτήν την 
εβδομάδα στο German Mars all un , το 
μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 
της Γερουσίας των ΗΠΑ, Μπομπ Μενέντεζ, 
τόνισε πως οι ΗΠΑ «θα πρέπει να επικρίνουν 
λιγότερο και να ηγηθούν περισσότερο». «Αντί 
να ζητάμε απλώς διαφοροποίηση της ενέργειας 
στην Ευρώπη, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε 

και να προωθούμε πιο ενεργά τον ιδιωτικό 
τομέα, καθώς και να εμπλέξουμε χώρες να 
ολοκληρώσουν έργα όπως ο αγωγός East 
Me », είπε.

Ο αγωγός East Me , που βάζει ουσιαστικά 
ταφόπλακα στις νεο-οθωμανικές επιδιώξεις 
του Ερντογάν στην περιοχή, αμφισβητήθηκε 
και εξακολουθεί να αμφισβητείται από τις 
χώρες και τις δυνάμεις εκείνες που επε-
δίωκαν την κατασκευή αγωγού προς την 
Τουρκία μέσω της κυπριακής ΑΟ , με 
πακέτο την επίλυση του Κυπριακού. Τα 
επιχειρήματά τους ταυτίζονται πλήρως 
με αυτά των Τούρκων, που μιλoύν για μη 
εμπορική και τεχνο-οικονομική βιωσιμότητα 
του έργου. Αποκαλούν, μάλιστα, τον East 
Me  ως ένα γαλλο-ιταλικό σχέδιο, με σκο-
πό την κλιμάκωση της έντασης γύρω από 
την Κύπρο και να εμποδιστεί η θαλάσσια 
«συνεκτικότητα» της Τουρκίας στη Λιβύη.

ριτική εκ τ ν έσ  σε Ταγίπ
Οι παράνομες δραστηριότητες της Τουρ-

κίας στην κυπριακή ΑΟΖ επισημαίνονται 
επιφανειακά και στην έκθεση της Επιτροπής 
Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου, γεγονός που ενοχλεί την Κυβέρνηση 
Ερντογάν, η οποία ενόψει των εκλογών για 
την τοπική αυτοδιοίκηση στις 31 Μαρτίου 

κλιμακώνει την επιθετική ρητορική της. Την 
ίδια ώρα, οι γεωτρήσεις της Τουρκίας στη 
Μεσόγειο αποτελούν σημείο εσωτερικής 
αντιπαράθεσης, με την αντιπολίτευση του 
Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος να 
κατηγορεί τον Ερντογάν ότι δεν έχει βρει 
«ούτε έναν κουβά πετρέλαιο» στη Μεσόγειο, 
αλλά, παρόλα αυτά, συνεχίζει τις δαπανηρές 
έρευνες. «Αυτό που μας πληγώνει περισ-
σότερο, είναι η αντιπολίτευση να μιλά με 
το στόμα των Ε/κ. Η αντιπολίτευση έπρεπε 
να ήταν περήφανη από αυτές τις στρατη-
γικές κινήσεις, όχι να ενοχλείται», ήταν η 
απάντηση του Τούρκου Προέδρου, που 
ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσουν μέχρι τέλους 
και «δεν θα σταματήσουν να υπερασπίζονται 
τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τ/κ 
του ψευδοκράτους».

ι σραη ινοί ασκήσει
εμεί  διπ ματία

Σε περίπτωση που η Άγκυρα υλοποι-
ήσει τις απειλές της και πραγματοποιήσει 
γεώτρηση εντός της κυπριακής ΑΟΖ, αυτό 
θα σημαίνει παράλληλα και νέα ενεργειακά 
τετελεσμένα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και 
για το μέλλον των διαπραγματεύσεων στο 
Κυπριακό. Δεδομένης της έλλειψης στρατι-
ωτικής ισχύος, η Κυπριακή Δημοκρατία θα 

εξαντλήσει γι’ ακόμη μια φορά όλα τα διπλω-
ματικά της όπλα, προκειμένου να αποφύγει 
τα χειρότερα. Από την πλευρά του, πάντως, 
το Ισραήλ, εδώ και καιρό προετοιμάζεται 
και σε επίπεδο στρατιωτικό, προκειμένου 
να διασφαλίσει την αμυντική θωράκιση των 
ενεργειακών αποθεμάτων και υποδομών του. 
Συγκεκριμένα, την τελευταία εβδομάδα του 
περασμένου μήνα, το Ισραηλινό Πολεμικό 
Ναυτικό διεξήγαγε μια σύνθετη πολυκλαδική 
άσκηση που προσομοιώνει επιθέσεις στην 
υποδομή πετρελαίου και φυσικού αερίου 
στην ΑΟΖ της χώρας. Η άσκηση περιελάμ-
βανε συντονισμένες επιχειρήσεις μεταξύ 
δεκάδων ναυτικών σκαφών και αεροσκαφών 
και ενσωμάτωσε ακόμη και μια δοκιμή πυ-
ραύλων ενάντια σε ένα εγκαταλελειμμένο 
φορτηγό σκάφος. Η εβδομαδιαία άσκηση 
του Ισραήλ aging ea  αποτελεί ουσια-
στικά συνέχεια δύο κοινών στρατιωτικών 
ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν τον 
Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο με την Κύπρο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα του 
Ισραήλ από τους φόρους και τις ποσο-
στώσεις πετρελαίου, φυσικού αερίου και 
ορυκτών, αυξήθηκαν το 2018 κατά 9,3%, 
όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας 
της χώρας. Το μεγαλύτερο μέρος προήλθε 
από τις ποσοστώσεις στους υδρογονάνθρα-
κες, που έφτασαν τα 209, 6 εκατομμύρια 
ευρώ, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό 
προήλθε από το κοίτασμα Ταμάρ, το οποίο 
παρήγαγε πάνω από 10 δις κ.μ. αερίου και 
477.000 βαρέλια συμπυκνώματος. Για το 
2019, το Υπουργείο προβλέπει σημαντική 
άνοδο των εσόδων σε επίπεδα άνω των 
243 εκατομμυρίων, ως αποτέλεσμα της 
ανάπτυξης του Λεβιάθαν.

Το ενδια έρον τη  ου γαρία
Mε απόφαση του Έλληνα Υπουργού Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου  Σταθάκη 
ανακοινώθηκε αυτήν την εβδομάδα η έκδοση 
άδειας εγκατάστασης για το ελληνικό τμήμα 
του διασυνδετικού αγωγού φυσικού αερίου 
Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB). Σε συνέντευξή 
της στο A et News η Βουλγάρα Υπουργός 
Ενέργειας Temenu ka etko a μίλησε 
για τη διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας, 
αλλά και για τις προοπτικές σύνδεσης με 
τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογεί-
ου. «Η υλοποίηση του έργου είναι επίσης 
στρατηγικά σημαντική, λόγω των πολλών 
ευκαιριών σύνδεσης με άλλα μεγάλα ενερ-
γειακά έργα. Το έργο δημιουργεί ευκαιρίες 
συνδεσιμότητας με άλλα μελλοντικά έργα 
στην περιοχή, όπως το τερματικό σταθμού 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην 
Αλεξανδρούπολη της Βόρειας Ελλάδας 
και τον αγωγό φυσικού αερίου EastMe , 
ο οποίος θα παρέχει εφοδιασμό με φυσικό 
αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο - από 
τα υπεράκτια θαλασσοτεμάχια του Ισραήλ 
και της Κύπρου, και στο μέλλον από την 
Αίγυπτο». Το IGB, συνέχισε, είναι στρατηγικής 
σημασίας για την υλοποίηση του Κάθετου 
Διαδρόμου Αερίου, με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που συνδέει τα 
δίκτυα της Βουλγαρίας, της Ελλάδας, της 
Ρουμανίας και της Ουγγαρίας.

ολιτικ  ισότητα και « αλά ια ατρίδα»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΝΤΑΡΑΣ*

Δοκιμάζει αντοχές και συμμαχίες η Άγκυρα
ΜΑΡΙΟΣ ΟΥΛΛΑΔΟΣ
poulladosm@ 
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ΣΤΟ ΟΣ ΤΗΣ Ε Κ Σ ΑΣ Ε Α  
Α ΠΕ ΣΕ  ΤΟ Σ ΕΤΑ Ο Σ ΤΗΣ 

ΣΤΗ  Ε.Ε. Α Α ΚΑ  Τ Σ ΗΠΑ 
ΟΤ  Ο  Σ Ε ΓΕ ΕΣ Γ Α ΑΣ Α

Η Α ΟΠΟ ΗΣΗ Τ  Δ ΟΓΟ
Α ΑΚ  ΣΤΗ  Ε ΤΕ Η 
ΕΚΑ Η ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕ Ο  

ΜΠΟ Ο  Α ΟΔΗΓΗΣΟ  
ΜΑΚ ΟΠ Ο ΕΣΜΑ ΣΤΗ Σ
Η ΑΤΗΣΗ Ε ΟΣ ΣΤΑ Ε Ο  

Ο Ο Τ Ο  Α Ο Α Ε Η ΗΣ 
ΚΑ  ΑΣ Α Ε ΑΣ

Ο αγωγός  ,
που βάζει ουσιαστικά

ταφόπλακα στις
νεο οθωμανικές

επιδιώ εις του Ερντογάν 
στην περιοχή,

αμφισβητήθηκε και
ε ακολουθεί να

αμφισβητείται από
τις χώρες και τις δυνάμεις 

εκείνες που επεδίωκαν 
την κατασκευή αγωγού 
προς την Τουρκία μέσω 

της κυπριακής ΑΟ ,
με πακέτο την επίλυση

του Κυπριακού.
Τα επιχειρήματά τους

ταυτίζονται πλήρως με 
αυτά των Τούρκων, που 
μιλ ύν για μη εμπορική 
και τεχνο οικονομική

βιωσιμότητα του έργου
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Σ ΕΔΙΑ ΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ Α ΟΣΤΟΛΟ ΑΝΤΡΕΑ 

Πλίνθοι και κέραμοι η Κληρονομιά 
τα πρόθυρα ολοσχερούς 
κατάρρευσης βρίσκονται 
εκατοντάδες ιστορικά μνη-
μεία στην κατεχόμενη 
Κύπρο, βορά στη φθο-
ρά του χρόνου και στην 
αναλγησία των κατοχικών 

«αρχών». Η πρόσφατη κατάρρευση της 
εκκλησίας του Αγίου Ιακώβου στη νεκρή 
ζώνη, στην παλιά Λευκωσία, ανέδειξε, με 
τον δραματικότερο τρόπο, το ζήτημα της 
συντήρησης και διάσωσης των αρχαιο-
λογικών μας μνημείων στις κατεχόμενες 
περιοχές, που, στη συντριπτική πλειοψηφία 
τους, απειλούνται με οριστική εξαφάνιση.  

Μιλώντας στη «Σ» της Κυριακής, ο Πρό-
εδρος της Βυζαντινολογικής Εταιρείας (η 
οποία επανανέδειξε το γεγονός), Αντρέας 
Φούλιας, διαζωγράφισε με μελανά χρώμα-
τα την όλη κατάσταση, επισημαίνοντας ότι 
πάμπολλοι ναοί καθώς και άλλα ιστορικά 
μνημεία βρίσκονται σε ερειπιώδη κατάσταση, 
ενώ, άλλα, είτε αποσαθρώνονται σταδιακά 
είτε απειλούνται με ολοσχερή κατάρρευση, 
χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ανακοπής 
της πορείας προς την καταστροφή. Το ίδιο 
συμβαίνει και με πάμπολλα συλημένα και 
κατεστραμμένα νεκροταφεία (εικόνα, βεβαίως, 
που παρατηρείται ενίοτε και στις ελεύθερες 
περιοχές με μουσουλμανικά νεκροταφεία).

Μεταξύ των μνημείων που βρίσκονται 
σε ανάλογη κατάσταση είναι ο ναός των 
Αγίων Σεργίου και Βάκχου στη Νέτα της 
Καρπασίας, ο Άγιος Γεώργιος του Φαράγγου, 
η Αγία Παρασκευή και ο Άγιος Παντελεή-
μονας στην Αμμόχωστο/Βαρώσια, ο Άγιος 
Γεώργιος ο Ρηγάτης, ο Άγιος Βασίλειος στο 
Καράκουμι, ο ναός της Παναγίας στο πα-
λαιό κοιμητήριο της Μόρφου, η Παναγία η 
Μελανδρίνα στην Κερύνεια, ενώ ουδεμία 
πληροφόρηση υπάρχει για τα μοναστήρια, 

μεγάλο θέμα είναι και το οικονομικό. Η 
λογική της ισορροπίας, δε, που διέπει τη 
φόρμουλα λειτουργίας της, η συντήρηση, 
δηλαδή, ενός χριστιανικού μνημείου έναντι 
ενός μουσουλμανικού, ενός στις ελεύθε-
ρες περιοχές και ενός στις κατεχόμενες, 
αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν μπορεί να 
λειτουργήσει αποτελεσματικά για πολύν 
καιρό. Είναι εις βάρος των δικών μας ιστο-
ρικών μνημείων, διότι είναι πάρα πολύ 
περισσότερα, έχουν υποστεί πολύ μεγα-
λύτερες καταστροφές και, αρχιτεκτονικά, 
είναι πολύ πιο πολύπλοκα και σημαντικά 
απ’ ό,τι τα μουσουλμανικά 
-και αυτό το λέω με απόλυτο 
σεβασμό στα μουσουλμανικά 
μνημεία-, αφού συνδυάζουν 
πολλές μορφές τέχνης, πέρα 
από την αρχιτεκτονική, όπως 
η ζωγραφική, το ψηφιδωτό, 
η γλυπτική, κ.λπ.. Άλλωστε, 
τα περισσότερα από τα μου-
σουλμανικά τεμένη συντη-
ρούνται προσηκόντως από 
την Κυπριακή Δημοκρατία». 

Υπό αυτές τις συνθήκες, 
υπογραμμίζει, «εάν δεν υπάρξει σύντομα 
λύση», ο μοναδικός τρόπος διάσωσης των 
μνημείων μας, στο μέτρο που μπορεί να 
διασωθούν, είναι η αύξηση των κονδυ-
λίων της δικοινοτικής επιτροπής. «Θα 
μπορούσε να εξοικονομηθούν κάποια 
κονδύλια από άλλες δραστηριότητες, τα 
οποία να διοχετευθούν στην προσπάθεια 
διάσωσης των μνημείων. Χρειάζονται πε-
ρισσότερα χρήματα, περισσότερη αρωγή, 
περισσότερος έλεγχος και φροντίδα, ενδε-
χομένως και περαιτέρω ενδυνάμωση των 
επιτροπών που ασχολούνται με αυτά τα 
θέματα. Βασικότατο, επίσης, είναι η αλλαγή 
του μοντέλου με το οποίο λειτουργεί η 
Επιτροπή, αφού στόχος πρέπει να είναι 
να διορθωθούν και να αποκατασταθούν 
όλα τα αρχαία μνημεία μας, είτε ελλη-
νικά/χριστιανικά είτε μουσουλμανικά, 
εξολοκλήρου». 

εδι ουν τ αμί 
στον πόστο ο νδρέα

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, 
τις οποίες επιβεβαιώνει ο Ανδρέας Φούλιας, 
οι κατοχικές «αρχές» σχεδιάζουν την ανέ-
γερση μεγάλου μουσουλμανικού τεμένους 
στον Απόστολο Αντρέα στην Καρπασία, κάτι 
που, αν γίνει, θα συνιστούσε πρωτοφανή 
καταπάτηση του ιστορικού μνημείου και 
μια ακραία προσβολή του θρησκευτικού 
αισθήματος των Ελλήνων Κυπρίων. 

Όπως πληροφορούμαστε, οι «αρχές» 
του ψευδοκράτους είχαν, αρχικά, λάβει 
απόφαση για την ανέγερση του τεμένους, 
την οποία στη συνέχεια επανεξέτασαν, 
χωρίς, όμως, ποτέ να την εγκαταλείψουν, 

Ο Π ΟΕΔ ΟΣ ΤΗΣ Β Α
Τ Ο ΟΓ ΚΗΣ ΕΤΑ Ε ΑΣ, 

Α Τ ΕΑΣ Ο ΑΣ, Δ Α
Γ Α Ε  ΜΕ ΜΕ Α Α 

ΜΑΤΑ ΤΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Τ  ΠΟ Τ ΣΤ Κ  ΜΑΣ 

ΗΣΑ  ΣΤΑ ΚΑΤΕ Ο
ΜΕ Α, ΕΠ ΣΗΜΑ Ο ΤΑΣ 
ΟΤ  ΠΑΜΠΟ Ο  ΑΟ  
ΚΑ Σ ΚΑ  Α Α ΣΤΟ ΚΑ 
Μ ΗΜΕ Α Β ΣΚΟ ΤΑ  ΣΕ 
Ε Ε Π ΔΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 
Ε , Α Α, Ε ΤΕ ΑΠΟΣΑ

Ο ΤΑ  ΣΤΑΔ ΑΚΑ Ε ΤΕ 
ΑΠΕ Ο ΤΑ  ΜΕ Ο ΟΣ
Ε Η ΚΑΤΑ Ε ΣΗ, Σ 
Α ΠΑ Ε  Δ ΑΤΟΤΗΤΑ 

Α ΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΟ Ε ΑΣ 
Π ΟΣ ΤΗ  ΚΑΤΑΣΤ Ο Η

καθώς συνεχίζει να παραμένει στις σκέψεις 
και στους σχεδιασμούς τους.   

Για το θέμα έχει ασχοληθεί, ήδη, με 
σχετικό δημοσίευμα, η «Αφρίκα», η οποία 
επανήλθε, προσφάτως, στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, γεγονός που καταδεικνύει ότι 
παραμένει στις «σκέψεις» των κατοχικών 
«αρχών».  

Για τις διαστάσεις αυτής της  «πρωτά-
κουστης» ιστορίας, ο κ. Φούλιας κάνει μια 
διαφωτιστική αναφορά, παραθέτοντας και 
την ψευδή, ιστορικά, «τεκμηρίωση» της 
πρόθεσης των Τούρκων: «Ο Απόστολος 

Ανδρέας είναι ένα τεράστιο, 
όσο και λεπτό θέμα. Πρό-
σφατα, στα κατεχόμενα ηγέρ-
θη ζήτημα για οικοδόμηση 
μουσουλμανικού τεμένους 
στον χώρο του μοναστηριού, 
επειδή τάχα εκεί βρισκόταν 
θαμμένος ένας μουσουλμά-
νος a abe, δηλαδή συνο-
δός του Προφήτη Μωάμεθ, 
ισχυρισμός ο οποίος δεν 
επικυρώνεται ιστορικά.

»Οι Τ/κ, για να το δικαι-
ολογήσουν αυτό, προβαίνουν σε παρερ-
μηνεία μιας μεσαιωνικής πηγής, ότι στο 
συγκεκριμένο σημείο σκοτώθηκε ο εν λόγω 
συνοδός του Προφήτη Μωάμεθ, κάτι που δεν 
έχει καμιά σχέση με τον Απόστολο Αντρέα. 
Είναι σε άλλη παραθαλάσσια πλευρά της 
Κύπρου που αναφέρεται η εν λόγω πηγή, 
χωρίς να ονοματίζει πού. Οπότε, κάποιοι 
εντεταλμένοι, σε εισαγωγικά «επιστήμονες», 
από την άλλη πλευρά, έσπευσαν να πουν 
ότι η τοποθεσία αυτή είναι ο Απόστολος 
Αντρέας. Είναι ένας φόβος τον οποίον έχω 
και θεωρώ το θέμα εξαιρετικά επικίνδυνο. 
Αν γίνει κάτι τέτοιο, θα πρόκειται για πραγ-
ματική καταπάτηση και βιασμό του χώρου 
και της ιστορίας.  Έχω δει φωτογραφία του 
σχεδίου, πρόκειται για ένα τεράστιο τέμενος 
με έξι μιναρέδες. Η συντήρηση, πάντως, 
της μονής με συνεισφορά της Εκκλησίας 
της Κύπρου, αλλά και του E kaf, ελπίζουμε 
πως είναι μια συνειδητή θετική ενέργεια 
για συνεργασία και όχι μια υστερόβου-
λη ενέργεια των Τούρκων για μελλοντική 
εφαρμογή της επιθυμίας τους για ανέγερση 
τεμένους».

Να σημειώσουμε πως ο κ. Φούλιας προ-
βαίνει σε σχετική αναφορά, σε πρόσφατη, 
υπό δημοσίευση, μελέτη του για τα ασκη-
τήρια της επαρχίας Αμμοχώστου που θα 
δημοσιεύσει η Μητρόπολις Αμμοχώστου.

Για τη συζήτηση γύρω από το θέμα, βλ. . 
arman ah, Appropriating ommon Groun  

On Apostolos An reas Monastery in arpas 
eninsula, L. ummerer, . aba (e s), T e 

Nort ern face of yprus. New tu ies in 
ypriot Arc aeology an  Art istory, Ege 
ayinlari, Istanbul 2016, σ. 477-488.

σπάθειες, μέσω φίλων και γνωστών αρχαι-
ολόγων, αλλά δεν μας επετράπη ποτέ να 
πλησιάσουμε. Ένας ιστορικός ναός, ο οποίος 
είναι σήμερα αποθήκη πυρομαχικών. Αν, 
δε, υπολογίσει κανείς ότι η μισή περίπου 
κατεχόμενη περιοχή είναι στρατιωτική 
ζώνη, τότε αντιλαμβάνεται το μέγεθος του 
προβλήματος. Μόνο με το να πάει κάποιος 
και να προσπαθήσει να βγάλει μερικές φω-
τογραφίες, θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του». 

Μεγάλο κίνδυνο εξαφάνισης διατρέχουν 
και τα μνημεία των κατεχόμενων κοινοτήτων, 
με τις μοναδικής ωραιότητας «εκκλησίες μι-
νιατούρες τους». Μετά βεβαιότητας μπορούμε 
να πούμε, αναφέρει, ότι, «στη συντριπτική 
πλειοψηφία τους, με την πάροδο του χρό-
νου, όλα αυτά τα μνημεία θα εξαφανιστούν, 
και αρκετά έχουν, ήδη, χαθεί ανεπιστρεπτί. 
«Εμείς γνωρίζουμε τα πολύ μεγάλα μνημεία, 
όμως, αν πάει κανείς στα κατεχόμενα χωριά 
μας, θα αντικρίσει μνημεία με τη δική τους 
μοναδική ιστορία, επενδυμένα με τα βιώματα 
και τις μνήμες των ανθρώπων, που χάνονται 
μέρα με τη μέρα». 

Ο πλέον αδυσώπητος εχθρός για τα μνημεία 
είναι «ο χρόνος, η αδιαφορία, η εγκατάλειψη 
και η εσκεμμένη σύληση  Αν δεν επέμβει ο 
ανθρώπινος παράγοντας, κάποια στιγμή όλα 
θα καταρρεύσουν. Πόσω μάλλον σε μια κατε-
χόμενη περιοχή, όπου δεν υπάρχει έλεγχος 
και παρακολούθηση και, συχνά, επιτρέπεται 
κάθε είδους ασυδοσία», εξηγεί. 

 ρό ο  τη  ικοινοτική
Παρ’ όλα αυτά, επισημαίνει ο κ. Φούλιας, 

ο ρόλος της δικοινοτικής επιτροπής για 
τον πολιτισμό είναι πολύ θετικός, «έχει 
κάνει ένα πολύ αξιόλογο έργο, το οποίο 
πρέπει να της πιστώσουμε». στόσο, το-
νίζει, «οι πολιτικές συνθήκες δεν ευνοούν 
πάντα την απρόσκοπτη λειτουργία της, ενώ 

ΜΙ ΑΛΗΣ Α ΑΔΟ ΟΥΛΟΣ
.  

Α ΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΎΗ ΑΡΏΣΙΏ  ΟΣ 

ΑΙΏ ΑΣ  ΕΤΟΙ ΟΡΡΟΠΗ.

Ο ΚΟΙ ΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΑΟΣ ΣΤΟ 

ΤΡΙΚΏ Ο  ΠΟΎ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΡΕΎΣΕΙ.

Ο Α ΙΟΣ ΕΏΡ ΙΟΣ ΤΟΎ ΑΡΑ ΟΎ ΣΤΟ ΑΡΏΣΙ  Η ΕΙΟ ΤΟΎ ΟΎ ΑΙ. Ε ΕΤΑ Ε ΕΣΤΕΡΕΣ 

ΕΠΕ ΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘ ΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΗΔΗ ΚΑΤΕΡΡΕΎΣΕ ΤΟ Α ΑΤΟ ΙΚΟ Τ Η Α ΤΗΣ ΚΑ ΑΡΑΣ.

ΤΟ ΑΡ Ε Ο Ο ΑΣΤΗΡΟ  ΤΟΎ Α ΙΟΎ ΑΚΑΡΙΟΎ  Ε Α ΑΠΟ ΤΑ ΣΗ Α ΤΙΚΟΤΕΡΑ Η ΕΙΑ ΤΟΎ 

ΑΡ Ε ΙΚΟΎ ΧΡΙΣΤΙΑ ΙΣ ΟΎ  ΣΕ ΕΡΕΙΠΙΏΔΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

ΣΕΡ ΙΟΣ ΚΑΙ ΑΚΧΟΣ ΣΤΗ ΕΤΑ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ. 

Ε Α ΣΠΟΎΔΑΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ ΙΚΑ Η ΕΙΟ 

ΤΟΎ ΟΎ ΑΙΏ Α  ΣΧΕΔΟ  ΕΤΟΙ ΟΡΡΟΠΟ.

Ο ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΕΙ ΕΙ ΑΠΟ ΤΗ Ο Η ΤΗΣ ΠΑ Α ΙΑΣ ΑΎ ΑΣΙΔΑΣ ( ΟΣ ΟΣ ΑΙΏ ΑΣ)  ΠΟΎ 

ΚΑΤΑΣΤΡΑ ΗΚΕ ΕΚ ΘΕ Ε ΙΏ  ΣΕ ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΙΑ ΤΗ ΑΖΙΚΗ ΔΟ Ο Ο ΙΑ Τ Κ Ύ ΑΙΚΟΠΑΙΔΏ  

ΣΤΙΣ  ΑΎ ΟΎΣΤΟΎ  ΑΠΟ Ε Η ΤΗΣ ΕΟΚΑ  ΣΤΑ ΧΏΡΙΑ ΣΑ ΤΑ ΑΡΗ  ΑΡΑΘΑ  Α ΟΑ.

 Α ΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙ Η ΣΤΟ ΕΡΑ Ι Α ΟΧΏ

ΣΤΟΎ  ΠΟΎ ΣΗ ΕΡΑ ΔΕ  ΎΠΑΡΧΕΙ ΚΑΘΟ ΟΎ. 

ΤΗ  ΕΧΟΎ  ΕΡΙΖΏΣΕΙ Ο ΟΚ ΗΡΏΤΙΚΑ.

τα οποία έχουν μετατραπεί σε στρατώνες, 
όπως ο Άγιος Χρυσόστομος και η Παναγία 
η Αφέντρικα στον Κουτσοβέντη και ο Άγιος 
Σπυρίδωνας στην Τρεμετουσιά. 

Μιλώντας, ειδικότερα, για τις εκκλησίες 
και τα μνημεία της περιοχής Αμμοχώστου, 
ο κ. Φούλιας επισήμανε ότι η ιστορική 
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, του 
16ου αι., βρίσκεται, πλέον, σε ερειπιώδη 
κατάσταση και αποτελεί, ίσως, τον πλέον 
κατεστραμμένο ναό, από στατική άποψη, 
της περιοχής της Αμμοχώστου. «Είναι 
μία από τις παλαιότερες εκκλησίες της 
Αμμοχώστου, του 16ου αιώνα, και μαζί 
με τη Χρυσοσπηλιώτισσα αποτελούν τα 
αρχαιότερα μνημεία των Βαρωσίων». 

Ένα άλλο μνημείο, πάλι στο Βαρώσι, 
μεγάλης πολιτισμικής σπουδαιότητας, 
το οποίο επίσης βρίσκεται σε άσχημη 
κατάσταση, είναι ο Άγιος Γεώργιος του 
Φαράγγου, του 12ου αι. «Ήδη, ένα κομμάτι 
του, στην ανατολική πλευρά, έχει πέσει (κα-
μάρα οροφής), ως επίσης ένα άλλο κομμάτι 
στη δυτική πλευρά κατέρρευσε», εξηγεί ο 
Πρόεδρος της Βυζαντινολογικής Εταιρείας, 
προσθέτοντας: «Είναι ένα μνημείο πολύ 
σημαντικό, το οποίο κινδυνεύει άμεσα  
Συγκρίνοντας φωτογραφίες του 2013, 2015, 
2016 και 2017, τις οποίες βγάλαμε στο 
πλαίσιο της καταγραφής των μνημείων, 
διαπιστώνουμε ότι οι καταστροφές είναι 
πολύ μεγάλες και συνεχίζονται».   

νυπο όγιστη καταστρο ή
Όσον αφορά το μέγεθος της καταστρο-

φής της πολιτισμικής μας κληρονομιάς στα 
κατεχόμενα, ο κ. Φούλιας διευκρινίζει ότι, σε 
ακριβείς αριθμούς, δεν μπορούμε να πούμε 
σε ποια επίπεδα ανέρχεται. «Γνωρίζουμε, 
ωστόσο», σημειώνει, «ότι ο αριθμός των 
κατεχόμενων εκκλησιών ανέρχεται πάνω 
από τις 550. Όλα τα μνημεία, συμπεριλαμ-
βανομένων των αρχαιοτήτων, είναι πολύ 
περισσότερα. Από τις εκκλησίες, ένας μεγάλος 
αριθμός έχει στατικά προβλήματα - άλλες 
έχουν ραγίσει, άλλες έχουν καταρρεύσει, κι 
άλλες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, δηλαδή 
δεν υφίστανται πλέον, οπόταν μπορούμε να 
συλλάβουμε το μέγεθος της καταστροφής».

Μεγαλύτερο κίνδυνο εξαφάνισης αντι-
μετωπίζουν τα μνημεία που βρίσκονται 
κοντά ή σε στρατιωτικές ζώνες, αφού, γι’ 
αυτά, δεν υπάρχει ουδεμία δυνατότητα 
εποπτείας και ελέγχου. 

«Γι’ αυτά τα μνημεία, παρότι δεν μπορούμε 
να πούμε ότι είναι a priori χαμένα, δυσχε-
ραίνει εξαιρετικά η κατάσταση, καθότι δεν 
έχουμε τη δυνατότητα εποπτείας», λέει. Ένα 
τέτοιο μνημείο είναι ο Άγιος Χρυσόστομος 
στον Κουτσοβέντη, «τον οποίον, εδώ και 
44 χρόνια, μόνο δύο άνθρωποι τον είδαν, 
ο Άγιος Σπυρίδωνας στην Τρεμετουσιά, 
για τον οποίον κάναμε πάρα πολλές προ-

«Η δικοινοτική επιτροπή 
για τον πολιτισμό έχει 

επιτελέσει ένα σημαντικό 
έργο και αυτό οφείλουμε να 
της το πιστώσουμε, ωστόσο, 

πρέπει να ενισχυθεί περαι-
τέρω οικονομικά, αλλά και 
να αλλά ει το μοντέλο λει-

τουργίας της, που βασίζεται 
σε μια λογική απόλυτης 

ισορροπίας, καθώς στόχος 
πρέπει να είναι να διορθω-

θούν και να αποκαταστα-
θούν όλα τα αρχαία μνημεία 

της Κύπρου, είτε ελληνικά
χριστιανικά είτε μουσουλμα-

νικά, ε ολοκλήρου» 



Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Έρχονται για να μείνουν Κύπρο

ΝΑΤΑΛΙ ΜΙ ΑΗΛΙΔΟΥ 
.

ελικός προορισμός έχει 
καταστεί πλέον η Κύπρος 
για χιλιάδες αιτητές διε-
θνούς προστασίας. Μόνο 
τον περασμένο Γενάρη οι 
νέες αιτήσεις ξεπέρασαν 
τις χίλιες και αρμόδιοι, με 

τους οποίους συνομιλήσαμε, μιλούν για 
«απίστευτους αριθμούς». Προβλέπεται, 
μάλιστα, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα 
διατηρήσει τα  σκήπτρα στα κατ’ αναλογί-
αν πληθυσμού ποσοστά μεταναστευτικών 
ροών στο σύνολο της Ευρώπης, γεγονός 
που καθιστά πέραν πάσης αμφιβολίας την 
κατάσταση μη διαχειρίσιμη.

Την ίδια ώρα, τα σενάρια αντιμετώπισης 
της κρίσης -και η «διέξοδος» που ακούει 
στο όνομα Λίβανος- βρίσκονται μόνο στο 
χαρτί, ενώ το προφίλ των άτυπων μετανα-
στών, που είναι κατά πλειοψηφία Σύριοι 
άνδρες νεαρής ηλικίας, εντείνει τους προ-
βληματισμούς, όπως και το γεγονός ότι η 
πλειοψηφία έρχονται μέσω κατεχομένων.   

εν ρια αντιμετ πιση  
Η ανάγκη της πλήρους αναθεώρησης 

της μεταναστευτικής πολιτικής που ακολου-
θείται τα τελευταία χρόνια έχει εντοπιστεί 
εδώ και καιρό. Η Λευκωσία εναποθέτει 
τις ελπίδες της στην αναθεώρηση της 
Συνθήκης του Δουβλίνου και κατ’ επέ-
κτασιν σε μια συνολική αλλαγή πλεύσης 
της πολιτικής της ΕΕ, ώστε να εφαρμοστεί 
ο μηχανισμός αυτόματης ανακατανομής 
σε όλη την επικράτειά της Ένωσης και 
να καθιστούν «διαχειρίσιμες» οι μαζικές 
προσφυγικές ροές.  

Κληθείς να σχολιάσει το μέγεθος του 
προβλήματος ο Υπουργός Εσωτερικών, 
Κωνσταντίνος Πετρίδης, εξηγεί σε δηλώσεις 
του στη «Σ» ότι τα αίτια είναι πολλαπλά. 
«Έχει δημιουργηθεί ήδη μια αρκετά με-
γάλη κοινότητα Σύριων στην Κύπρο, ενώ 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν γίνει πιο 
αυστηρές και διενεργούν πολύ περισσό-
τερους ελέγχους - ένα από τα βασικότερα 
προβλήματά μας, τα οποία συζητούμε σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ότι είναι αδύνατο 
να ταξιδέψουν από την Κύπρο σε άλλο 
κράτος μέλος», αναφέρει. «Υπό αυτές τις 
συνθήκες, είμαστε τελικός προορισμός 
και έχουμε υπερβεί τους αριθμούς που 
μπορούμε να απορροφήσουμε, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται», υπογραμμίζει.

ι αριθμοί
Προς επίρρωσιν τούτου, σύμφωνα με 

επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, ενώπιον της αρμόδιας Υπηρεσίας 
Ασύλου εκκρεμούν σήμερα αιτήσεις συνο-
λικά 2.461 Σύριων υπηκόων. Από το 2010 
μέχρι το 2018 υποβλήθηκαν, από Σύριους, 
8.423 αιτήσεις διεθνούς προστασίας, εκ 
των οποίων 146 είναι αναγνωρισμένοι 
πρόσφυγες και 5.359 έλαβαν καθεστώς 
συμπληρωματικής προστασίας. Κατά το 

2018 αιτήθηκαν ασύλου 2007 Σύριοι, 
883 άτομα από την Ινδία, 637 από την 
Μπαγκλαντές, 587 άτομα από το Πακιστάν 
και 507 από το Καμερούν.

ε ανα ήτηση 
συμ νία

Ανάμεσα στα μέτρα που αποφάσισε 
η Λευκωσία, στο πλαίσιο σύσκεψης της 
Υπουργικής Επιτροπής για θέματα με-
ταναστευτικής πολιτικής τον περασμέ-
νο Σεπτέμβρη, ήταν και η σύναψη και 
εφαρμογή συμφωνίας επανεισδοχής με 
τον Λίβανο. Στο τραπέζι τέθηκε και θέμα 
πρόληψης των ροών από τη συγκεκριμένη 
χώρα, η οποία έχει λάβει μέχρι σήμερα 
βοήθεια ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ 
για το προσφυγικό. Παρόλα αυτά, καμία 
επιστροφή δεν πραγματοποιείται επί του 
παρόντος, ενώ δεν διευκρινίζονται οι λό-
γοι που η άτυπη συμφωνία για την οποία 
γίνεται λόγος από έγκυρες πηγές δεν έχει 
ολοκληρωθεί μέσω επαφών που αναμε-

νόταν να πραγματοποιηθούν εκ μέρους 
του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Συναφή με το θέμα και τα «νομικά εμπό-
δια» που δύνανται να προκύπτουν από τις 
πρόνοιες τόσο του Διεθνούς Προσφυγικού 
Δικαίου όσο και του Δικαίου των Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων. Ειδικότερα φαίνεται 
να απασχολεί το ενδεχόμενο μια τέτοια 
συμφωνία να προσκρούει στην Αρχή του 
non-refoulement (μη επαναπροώθησης), 
που έχει ως αφετηρία τη συμβατική της 
κατοχύρωση στο άρθρο 33 της Σύμβασης 
της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των 
Προσφύγων, αλλά και στο Άρθρο 4 του 
Πρωτοκόλλου 4 της ΕΣΔΑ, που απαγορεύει 
μαζικές απελάσεις. Παρά ταύτα, νομικοί 
κύκλοι εξηγούν ότι όσον αφορά τουλάχι-
στον την αρχή της μη επαναπροώθησης, 
είναι εφικτή η εξατομικευμένη προσέγγι-
ση των αιτήσεων για να εξετάζεται κατά 
πόσον εμπίπτει στις ειδικές περιστάσεις 
κάθε ατόμου. Παράλληλα, διερευνάται το 
ενδεχόμενο συμφωνίας με την Πορτογα-

λία και πληροφορίες αναφέρουν ότι από 
πλευράς Κυβέρνησης έχουν ήδη γίνει οι 
πρώτες επαφές.

την Τουρκία 
το κ ειδί

Πρόληψη προτείνουν στρατιωτικοί 
κύκλοι, δηλώνοντας χαρακτηριστικά στη 
«Σ» ότι «δεν είναι λύση οι περιπολίες της 
λιμενικής στα 12 μίλια από την Κύπρο» και 
προτείνοντας επέκταση της ζώνης επιτή-
ρησης της υπηρεσίας φύλαξης συνόρων 

ONTE , πλησίον των ακτών της Νότιας 
Τουρκίας. Η εν λόγω υπηρεσία διαθέτει 
διευρυμένες εξουσίες, που περιλαμβά-
νουν ακόμα και δυνατότητα παρέμβασης 
στις χώρες-μέλη της ΕΕ. Ερωτηθείς κατά 
πόσον ένα τέτοιο αίτημα έχει τεθεί ενώ-
πιον ONTE , ο εκπρόσωπος Τύπου 
της υπηρεσίας απάντησε στη «Σ» ότι «δεν 
έχει περιέλθει εις γνώσιν μας οποιοδήποτε 
διάβημα από την ΚΔ για περιπολίες κοντά 
στις τουρκικές ακτές». 

Πρόσθεσε, επίσης, ότι ενεργούν «πάντα 
μετά από αίτημα των κρατών-μελών και 
διενεργούμε σε ετήσια βάση μελέτες ευα-
λωτότητας ( olnurability tests), τις οποίες 
για ευνόητους λόγους δεν δίνουμε στη 
δημοσιότητα, αλλά κοινοποιούμε στις 
αρμόδιες Αρχές των κρατών-μελών». Με 
δεδομένο ότι όλες οι νέες αφίξεις γίνονται 
από τις κατεχόμενες περιοχές και ότι το 
σύνολο των Σύριων υπηκόων εισέρχονται 
παράνομα μέσω Τουρκίας, στην εξίσωση 
μπαίνει αυτόματα το θέμα της Πράσινης 
Γραμμής, που οι ίδιοι κύκλοι χαρακτη-
ρίζουν ως «πρακτικό ζήτημα, πολιτικών 
όμως προεκτάσεων», εξηγώντας ότι «αν 
τους σταματήσεις στα κατεχόμενα και τους 
στείλεις πίσω, δημιουργείς κατάσταση συ-
νοριακή», εγείροντας με τον τρόπο αυτό 
το νευραλγικό ζήτημα των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων.

ιθανό  ο επαναπατρισμό  
Την προθυμία της Συρίας να υποστηρίξει 
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Σ ε αρκετές χώρες-μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), παραδοσιακά 
κόμματα, όπως οι χριστιανοδημο-

κράτες και σοσιαλδημοκράτες, βλέπουν τα 
ποσοστά τους να μειώνονται συνεχώς. ς 
εκ τούτου, ο σχηματισμός κυβερνητικού 
συνασπισμού καθίσταται αρκετά δύσκολο 
εγχείρημα, αφού η συνύπαρξη ή η ταύτιση 
απόψεων μεταξύ των παραδοσιακών κομ-
μάτων οδηγεί πολλές φορές στη στροφή των 

ψηφοφόρων προς τη δεξιά ή την ακροδεξιά.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ’ επέκτα-

σιν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα σείεται εκ 
βάθρων, αφού μαστίζεται από πληθώρα 
σοβαρών προβλημάτων, όπως το Bre it, το 
μεταναστευτικό, η προσφυγική κρίση και η 
ενταξιακή πορεία των χωρών των Βαλκανίων 
και της Τουρκίας. Όλα αυτά τα φλέγοντα 
θέματα δίνουν τροφή και συμβάλλουν με 
μια γερή δόση ψεύτικου πατριωτισμού στην 
αύξηση του εθνικισμού και του λαϊκισμού.

Αυτό που λείπει σήμερα από την Ευρώπη, 
όπως έγραφε η γερμανική εφημερίδα ie 

ue eutsc e eitung, είναι η αλληλεγγύη 
μεταξύ των κρατών-μελών. Η Ευρώπη, συ-
νεχίζει η εφημερίδα, δεν ενθουσιάζει τους 
πολίτες της, δεν προσφέρει κάτι το νέο, το 
διαφορετικό ή το εντυπωσιακό. Της λείπει 

το πάθος και υπερτερεί σε γραφειοκρατία. 
Η απουσία επαρκούς κοινωνικής πολιτικής 
οδηγεί τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, τα 
ΑμεΑ και τους μονογονιούς στη φτώχια ή 
στην αστυφιλία. Η πάλαι ποτέ Ευρώπη των 
πολιτών οδεύει σε μια ομάδα των λίγων και 
των εκλεκτών, σχήμα οξύμωρο για τις αρχές, 
που πρεσβεύει και την πορεία που τελικά 
ακολουθεί. Δεν είναι, λοιπόν, καθόλου τυχαίο 
που κάποιες χώρες-μέλη ζητούν τη μείω-
ση του αριθμού των μελών της Ε.Ε., όπως 
αναφέρει σε κύριο άρθρο της η εφημερίδα 

ie elt. Η αύξηση του εθνικισμού και του 
λαϊκισμού σε χώρες όπως η Ουγγαρία και η 
Ιταλία προβληματίζει αρκετούς Ευρωπαίους 
ηγέτες, οι οποίοι δεν διαβλέπουν ότι μπο-
ρούν να επιβληθούν στους εκφραστές της 
ρητορικής του μίσους και του ρατσισμού.

Η Ευρώπη μοιάζει με ακυβέρνητο 
καράβι, του οποίου ο κυβερνήτης είναι 
βυθισμένος στις προσωπικές υποθέσεις 
των συνοδοιπόρων του.  Η εκλογή του 
Μακρόν έδωσε ελπίδα για βελτίωση της 
πεπαλαιωμένης εικόνας της Ευρώπης με 
ένα φρέσκο πρόσωπο.  Ο Μακρόν, όμως, 
κάπου «κάηκε» στην εκκίνηση, αφού είχε 
την εσφαλμένη πεποίθηση ότι, λόγω του 
νεαρού της ηλικίας του, θα μπορούσε να 
βρίσκεται παντού, τόσο εντός Γαλλίας όσο και 
στις υπόλοιπες ηπείρους. Ο Γάλλος Πρόε-
δρος δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει τη 
δύναμη να σώσει το βυθιζόμενο καράβι της 
Ευρώπης, γιατί δεν έχει τη Μέρκελ δίπλα 
του, αφού προετοιμάζει ήδη τη διαδοχή 
της, παλεύοντας να σώσει, πράγμα πολύ 
δύσκολο, τον κυβερνητικό συνασπισμό.   

Η Γερμανίδα Καγκελάριος ίσως να έχει 
βάλει πλώρη για τα πιο υψηλά αξιώματα, 
εντός της Ε.Ε., αφού αρκετοί είναι αυτοί που 
θα επιθυμούσαν να την έχουν στις Βρυ-
ξέλλες. Η Μεγάλη Βρετανία της Μέι έχει 
τα δικά της προβλήματα με την έξοδο ή μη 
από την Ε.Ε., κάτι που αναμένεται να λάβει 
συνταρακτικές πολιτικές διαστάσεις μέχρι το 
τέλος Μαρτίου του 2019. Το σίγουρο είναι 
ότι η Μεγάλη Βρετανία, είτε προχωρήσει σε 
συμφωνία είτε όχι με την Ε.Ε., θα συνεχίσει 
τον αμερικανικό της προσανατολισμό, σε 
σύγκριση με τη Γαλλία του Μακρόν, που 
διάκειται λιγότερα ευνοϊκά προς την Αμερική 
απ’ ό,τι η ουδέτερη Γερμανία.

Η εκλογή του Μακρόν, όπως και η επα-
νεκλογή της Μέρκελ, καθησύχασε αρκετούς 
Ευρωπαίους ηγέτες.  Η πραγματική, όμως, 

εικόνα της Ε.Ε. πόρρω απέχει από τη λάμψη 
της Γαλλίας και τη σταθερότητα της Γερμανίας. 
Η Ε.Ε. έχει στα σπλάχνα της ακροδεξιούς και 
λαϊκιστές ηγέτες, όπως ο Όρμπαν, ο Σαλβίνι 
και ομοϊδεάτες τους, οι οποίοι ξέρουν να απο-
προσανατολίζουν και να στρέφουν τα «ευαί-
σθητα» φώτα της δημοσιότητας πάνω τους. Η 
Ευρώπη δεν είναι πλέον μια ομάδα κρατών 
που αλληλοβοηθούνται και συνεργάζονται. 
Η κάθε χώρα-μέλος έχει τις ιδιαιτερότητες 
και τις ευαισθησίες της, οι οποίες πολλές 
φορές οδηγούν σε ακραίες καταστάσεις και 
σύγκρουση συμφερόντων. Η επικράτηση του 
λαϊκισμού και του εθνικισμού έχει πλήξει 
την ηγεσία της Ε.Ε., η οποία δείχνει ανίκανη 
να αντιμετωπίσει τη ραγδαία αύξηση αυτών 
των φαινομένων.   

*Δήμαρχος Δερύνειας     

ΑΝΤΡΟΣ 
Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ*

ο α έ αιο μέλλον της υρ πης

τυχόν προσπάθειες της ΚΔ για επαναπα-
τρισμό των προσφύγων, «στη βάση της 
πρωτοβουλίας που ανέλαβε σε συνεργασία 
με τη Ρωσία και με την επικουρία των 
Ηνωμένων Εθνών», εκφράζουν διπλωμα-
τικές πηγές. Οι ίδιες πηγές, πάντως, δηλώ-
νουν ότι καμία κρούση δεν έγινε προς την 
Πρεσβεία της Αραβικής Δημοκρατίας της 
Συρίας από το κυβερνητικό στρατόπεδο, 
ώστε να συζητηθεί έστω ένα τέτοιο ενδε-
χόμενο. Υπενθυμίζεται ότι λήψη μέτρων 
προς διευκόλυνση της επιστροφής των 
Σύριων προσφύγων στην πατρίδα τους 
περιλαμβάνονται και σε μνημόνιο που συ-
νομολόγησαν Μόσχα και Άγκυρα για την 
εφαρμογή της αποστρατιωτικοποιημένης 
ζώνης στην επαρχία του Ιντλίμπ, ενώ οι 
δύο χώρες συμφώνησαν παράλληλα ότι 
θα εργαστούν τηρώντας αυστηρά το ψή-
φισμα 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία και θα 
σεβαστούν την εθνική κυριαρχία και την 
εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Οι ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές 
ροές, που κατέκλυσαν την Ευρώπη 
το 2015,  «αποτέλεσαν θρυαλλίδα 

που κλόνισε τη συνοχή της, διευκόλυνε τον 
ακρωτηριασμό της, μέσα από την αποχώρηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου και ανέστειλε για 
μεγάλο διάστημα την ελεύθερη διακίνηση 
στο εσωτερικό της και την κατάργηση των 
εσωτερικών συνόρων, που αποτελεί και την 
πεμπτουσία της οικονομικής λειτουργίας της», 
έγραψε σε πρόσφατο άρθρο του, υπό τον τίτλο 
«Μεταναστευτικές ροές και υβριδικός πόλε-
μος», ο νομικός και καθηγητής Κοινοτικού 
Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων στη Στρατιωτική 
Σχολή Ευελπίδων, Πολύκαρπος Αδαμίδης.

Η διαδικασία ελέγχου των άτυπων μετανα-
στών αποτέλεσε εξ αρχής μιαν από τις βασικές 
πτυχές επικέντρωσης των προσπαθειών αλλά 
και των πόρων των ευρωπαϊκών χωρών, μη 
εξαιρουμένης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Τόσο η τεράστια πρόκληση των αυξανόμενων 

αριθμών, που αναμένεται να κατατάξουν την 
Κύπρο πρώτη σε ροές και το τέταρτο τρίμηνο 
του 2018 στις σχετικές εκθέσεις της Eurosta , 
όσο και το προφίλ των Σύριων μεταναστών που 
εισέρχονται στη χώρα αποκλειστικά από τα 
κατεχόμενα, δημιουργούν εύλογους προβλη-
ματισμούς στους αρμοδίους, που διαμηνύουν 
ότι δεν εφησυχάζουν.

Διόλου τυχαίο ότι, λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των 
Σύριων που αιτούνται ασύλου στην Κύπρο, 
στρατιωτικές αλλά και κυβερνητικές πηγές 
παραδέχονται ότι πρόκειται για «εν δυνάμει 
κίνδυνο». Ο κίνδυνος, εξηγούν, ενδέχεται να 
προκύψει είτε από περιπτώσεις με προηγού-
μενη σχέση με εξτρεμιστικές οργανώσεις και 
στοιχεία είτε λόγω πρόθεσης της Τουρκίας 
να δημιουργήσει συνθήκες ενδεχόμενης 
προβοκάτσιας επί του εδάφους της ΚΔ, χρη-
σιμοποιώντας ως «όχημα» μετανάστες που 
καταφθάνουν μετά από μεγάλης διάρκειας 

παραμονή στα εδάφη της.
«Κατά την άφιξη παράτυπων μεταναστών/

προσώπων που χρήζουν προστασίας στην 
Κύπρο, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους 
βάσει του Ειδικού Εθνικού Σχεδίου Ναυκρά-
της , προβαίνουν στις ανάλογες διαδικασίες», 
εξηγούν αρμόδιοι αναφερόμενοι στα βήματα 
που ακολουθούνται με τον εντοπισμό και 
συμπληρώνουν ότι «οι παράτυποι μετανάστες, 
με την άφιξή τους, εκφράζουν την επιθυμία 
για υποβολή αιτήματος διεθνούς προστα-
σίας και οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες 
εφαρμόζουν την ενδεδειγμένη διαδικασία, 
βάσει της εθνικής νομοθεσίας, στην οποία 
έχει ενσωματωθεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο 
μέσω οδηγιών και κανονισμών».

Με τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά 
το επίπονο έργο των ελέγχων είναι επιφορ-
τισμένη η Αστυνομία, η οποία, στο πλαίσιο 
των λεγόμενων safety screenings,  ακο-
λουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες, που 

περιλαμβάνουν:
 Συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα 

Υπουργεία και Υπηρεσίες, όπως Υπουργείο 
Εσωτερικών, Υπηρεσία Ασύλου, Πολιτική 
Άμυνα, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, 
Ιατρικές Υπηρεσίες κ.ά.

 Ενημέρωση άλλων Υπηρεσιών για 
θέματα που εμπίπτουν στις δικές τους 
αρμοδιότητες.

 Συνεντεύξεις με τα εν λόγω πρόσωπα 
που αποσκοπούν στη συλλογή στοιχείων/
πληροφοριών σε σχέση με το δρομολόγιο, 
κυκλώματα διακινητών, τρόπο διακίνησης, 
χρηματικό ποσό που καταβλήθηκε, ενδε-
χόμενη διασύνδεση με παράνομες δρα-
στηριότητες κ.ά.

 Έλεγχος στοιχείων/έρευνα σε διάφορες 
εθνικές και άλλες βάσεις δεδομένων όπως 
της Interpol και Europol.

Λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και 
φωτογραφιών.

 Ενημέρωση και συνεργασία με φορείς 
όπως European Bor er an  oast Agency 
( ronte ), Interpol, Europol, Μη Κυβερνη-
τικούς Οργανισμούς, κ.ά.

 Επιπλέον, «στο πλαίσιο της στενής συνερ-
γασίας με ευρωπαϊκούς φορείς, ζητείται η 
συνδρομή εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι έχουν 
υποστηρικτικό ρόλο κατά την εφαρμογή των 
διαδικασιών που ακολουθούνται, όπως για 
παράδειγμα η στελέχωση των Επαρχιακών 
Κλιμακίων της Υ.Α Μ στα οποία διενεργείται 
το πρώτο στάδιο υποβολής αίτησης ασύλου 
με λειτουργούς από την Ευρωπαϊκή Υπη-
ρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EA O)».   

Πάντως, παρόλο που έγκυρες πληρο-
φορίες της «Σ» αναφέρουν ότι ήταν αρκετές 
οι περιπτώσεις κατά τις οποίες «κτύπησε 
καμπανάκι» κατά την ταυτοποίηση στοιχείων, 
η Αστυνομία, επικαλούμενη την ευαίσθητη 
φύση των πληροφοριών, δεν δίνει σχετικές 
λεπτομέρειες. 

ν δυνάμει υ ριδικ  απειλ  το μεταναστευτικό 
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Δεν πρέπει να υποτιμάται 
το τουρκικό ενδιαφέρον 

στην Ανατολική Μεσόγειο, 
όπου αναμένεται να γίνε-
ται ολοένα και πιο διεκδι-
κητικό επί των θαλάσσι-
ων πόρων και ειδικά της 

κυπριακής ΑΟ

ΔΡ ΑΡΙΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ * 

Τι (δεν) είπε ο Αναστασιάδης

1 Από αυτήν τη δήλωση και μόνο, είναι φανε-
ρό ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συζητά 
και άλλες λύσεις πέραν της ομοσπονδίας. Το 

τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλιστα, όχι μόνο πα-
ραλείπει σε διάφορες περιπτώσεις να προτάξει τη 
λύση ΔΔΟ, αλλά αντίθετα επιδίδεται σε μια αρνητική 
ρητορική και σε δαιμονοποίηση της λύσης ΔΔΟ 
με πολιτική ισότητα. Δίνοντας συνέχεια στο φλερτ 
του με τη λύση δύο κρατών και συνομοσπονδίας. 
Είναι ενδεικτική η δήλωσή του στις 18.01.2019, ότι 
δεν θα επιτρέψει το κράτος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας να μετατραπεί σε κοινότητα. Μία θέση που, 
όταν την προέβαλε ο μ. Τάσσος Παπαδόπουλος, την 
επέκρινε δριμύτατα λέγοντας ότι οδηγεί σε λύση 
δύο χωριστών κρατών. Τυχαία, άραγε, την επικα-
λείται ο ίδιος σήμερα; Θέλω να επαναλάβω για άλλη 
μια φορά ότι για το ΑΚΕΛ, πέραν της ομοσπονδίας,  
υπάρχει μόνο η διχοτόμηση, η οποία θα οδηγήσει 
νομοτελειακά στην οριστική παράδοση της μισής 
Κύπρου στην Τουρκία, αλλά και στη διατήρηση της 
τεράστιας ανασφάλειας και των κινδύνων για την 
υπόλοιπη μισή. Εμείς θα συνεχίσουμε ακούραστα 
να συγκρουόμαστε με συνέπεια και σταθερότητα με 
οτιδήποτε και οποιονδήποτε οδηγεί σε διχοτομική 
λύση, σε λύση δύο κρατών και συνομοσπονδίας.

2 Είναι αλήθεια ότι ο παράγοντας «χρόνος» 
επενεργεί αρνητικά σε βάρος μας και δυ-
σχεραίνει τις προσπάθειες για την επίτευξη 

αμοιβαία αποδεκτής λύσης στο Κυπριακό. Έχουμε 
πει επανειλημμένως ότι η παρέλευση του χρόνου 
εδραιώνει περαιτέρω τα τετελεσμένα (δημογραφικά, 
οικονομικά κ.ά.) της κατοχής και κάθε μέρα που 
περνά η τ/κ κοινότητα αφομοιώνεται στην Τουρκία, 
όπως και συνολικά τα κατεχόμενα.  συνεχιζόμενη 
τουρκική κατοχή και το άλυτο πολιτικό πρόβλημα 
επηρεάζουν, επομένως, αρνητικά πρώτα τους ίδιους 
τους Κυπρίους, πόσω μάλλον τους πρόσφυγες, η 
πλειοψηφία των οποίων έχει αποβιώσει με τον καη-
μό της επιστροφής. Είναι, επομένως, σημαντικό ο 
κ. Αναστασιάδης, πέραν της αυταπόδεικτης διαπί-
στωσης ότι ο χρόνος λειτουργεί σε βάρος μας, να 
συνειδητοποιήσει ότι οι χειρισμοί, οι πράξεις και οι 
παραλείψεις του έχουν ήδη προξενήσει τεράστια 
ζημιά στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. 
Αυτό που χρειάζεται είναι να πείσει τον ΓΓ του ΟΗΕ 
ότι παραμένει σταθερά προσηλωμένος σε λύση ΔΔΟ 
και ότι έχει την απαιτούμενη βούληση και ετοιμό-
τητα για να συμβάλει θετικά και εποικοδομητικά 
στη σύνταξη των όρων αναφοράς.

3 Η πολιτική ισότητα εδώ και δεκαετίες αναφέ-
ρεται και περιγράφεται σε σειρά ψηφισμάτων 
του ΟΗΕ και σε καμία περίπτωση αυτή δεν 

μεταφράζεται με αριθμητική ισότητα, ούτε βεβαίως 
και με μία θετική ψήφο σε όλα τα ομοσπονδιακά 
όργανα. Υπάρχει, δε, σύγκλιση που αφορά σε μια 
θετική ψήφο στις αποφάσεις του Υπουργικού Συμ-

βουλίου. Το τελευταίο διάστημα, ο κ. Αναστασιάδης 
έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα αμφισβήτησης και 
δαιμονοποίησης της πολιτικής ισότητας, μέσω μιας 
ακατάσχετης κινδυνολογίας. Με τέτοιες τοποθετήσεις 
ο κ. Αναστασιάδης το μόνο που καταφέρνει είναι 
να αποτρέπει τον ΓΓ του ΟΗΕ από την ανάληψη 
πρωτοβουλίας για επανέναρξη των συνομιλιών.

4 Το παράδειγμα του Προέδρου Αναστασιάδη 
για τον αγωγό EastMe  ήταν ατυχέστατο, όπως 
επίσης και η άποψή του ότι δεν επηρεάζει τα 

ζωτικά συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων. Οι αναφορές 
αυτές του Προέδρου δίνουν δικαιολογημένα την 
εντύπωση ότι η δική μας πλευρά υπαναχωρεί από 
την πολύ σημαντική σύγκλιση, η οποία σχετίζεται με 
τη μία θετική ψήφο που θα έχουν οι Τουρκοκύπριοι 
στο Υπουργικό Συμβούλιο. Την ώρα που ο Πρόε-
δρος διακηρύττει την ετοιμότητά του να συνεχίσει τις 
διαπραγματεύσεις από το σημείο που διακόπηκαν, 
την ίδια στιγμή με τις αναφορές αυτές ακυρώνει συ-
γκλίσεις, δημιουργώντας περαιτέρω προσκόμματα 
στις προσπάθειες επίτευξης λύσης. Κυρίως, όμως, 
οι αναφορές αυτές του Προέδρου είναι ιδιαιτέρως 
επικίνδυνες. Η αφαίρεση της θετικής ψήφου των 
Τ/κ επί των ενεργειακών ζητημάτων επηρεάζει την 
πολιτική ισότητα. Ή μήπως ο Πρόεδρος εννοεί ότι 
θα έχουμε δύο ΑΟΖ, τις οποίες θα διαχειρίζονται 
ξεχωριστά οι δύο συνιστώσες πολιτείες, κάτι που 
ισοδυναμεί με δύο κράτη;  Για το ΑΚΕΛ είναι προ-
φανές ότι η διασφάλιση των συμφερόντων όλων 
των Κυπρίων και η αντιμετώπιση των εκατέρωθεν 
ανησυχιών επιτυγχάνεται μέσα από την υιοθέτηση 
των συγκλίσεων για τη διαχείριση των εσόδων από 
τους υδρογονάνθρακες: της σύγκλισης για μία ΑΟΖ, 
η οποία αποτελεί ομοσπονδιακό θέμα, της σύγκλι-
σης ότι οι φυσικοί πόροι αποτελούν ομοσπονδιακή 
αρμοδιότητα και της σύγκλισης για τον διαμοιρασμό 
των ομοσπονδιακών εσόδων. Αυτές τις συγκλίσεις τις 
υπογραμμίζει, μάλιστα, στις τελευταίες του εκθέσεις 
και ο ΓΓ του ΟΗΕ.

5 Οι θεσμοί και η αξιοκρατία έχουν δεινοπα-
θήσει στα χρόνια της διακυβέρνησης Νίκου 
Αναστασιάδη. Η παρούσα Κυβέρνηση και 

ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσωπικά έχουν 
έφεση στο να συγκρούονται με τους ανεξάρτητους 
θεσμούς. Και τα παραδείγματα είναι πολλά. Θυμίζω 
μόνο τη σφοδρή σύγκρουση του Προέδρου με τον 
Γενικό Εισαγγελέα, για να εισπράξει από τον τελευ-
ταίο το περιβόητο: «Ντροπή, κ. Πρόεδρε». Την ίδια 
στιγμή, ως ΑΚΕΛ έχουμε εντοπίσει παρεμβάσεις του 
Γενικού Ελεγκτή που εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων 
του, όπως για παράδειγμα στη σύγκρουσή του με 
τους εκπαιδευτικούς. Σε κάθε περίπτωση, θέση του 
ΑΚΕΛ είναι πως όλοι οι ανεξάρτητοι θεσμοί πρέπει 
να επιτελούν τον ρόλο τους και να ασκούν τα κα-
θήκοντά τους στη βάση της κείμενης νομοθεσίας 
και του Συντάγματος.

Η Α Α ΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤ ΚΗΣ Η Ο  Τ  Τ Κ ΕΠ  
Τ  Ε Ε ΓΕ ΑΚ  ΗΤΗΜΑΤ  ΕΠΗ ΕΑ Ε  ΤΗ  
ΠΟ Τ ΚΗ ΣΟΤΗΤΑ.  ΜΗΠ Σ Ο Π ΟΕΔ ΟΣ Ε ΟΕ  
ΟΤ  Α Ε Ο ΜΕ Δ Ο ΑΟ , Τ Σ ΟΠΟ ΕΣ Α Δ Α Ε
Ο ΤΑ  Ε ΣΤΑ Ο  Δ Ο Σ ΣΤ ΣΕΣ ΠΟ ΤΕ ΕΣ, 

ΚΑΤ  ΠΟ  ΣΟΔ ΑΜΕ  ΜΕ Δ Ο Κ ΑΤΗ   

Α ΤΗ Η Δ ΑΠ ΣΤ ΣΗ ΤΟ  Π ΟΕΔ Ο  ΔΕ  Σ ΑΔΕ  
ΜΕ ΤΗ  ΠΑ Α ΗΣΗ ΣΤΗ  Α Η Π Ε Α ΤΗΣ ΕΚ 
ΠΕ Τ ΟΠΗΣ Π ΟΕΔ ΑΣ. Ο ΤΕ ΜΕ ΤΗ Σ ΗΤΗΣΗ 
ΚΑ  ΤΗ  ΠΟΒΟ Η Π ΟΤΑΣΕ  ΑΠΟ ΜΕ Ο Σ ΤΟ  
Γ Α ΔΗΜ Ο Γ Α ΕΣΜ  ΠΟΤ ΕΤΑ  ΕΠ ΣΗΣ Δ
Α Ο , Ο  ΟΠΟ ΕΣ ΔΕ  Ε Α  ΚΑ Ο Ο  ΣΑ Ε Σ

1 Έχει απόλυτο δίκαιο ο Πρόεδρος. Πρέπει 
να προβληματιστούμε για το τι θα γίνει 
σε περίπτωση επιμονής της Τουρκί-

ας σε λύση που θα μετατρέπει την πατρίδα 
μας σε τουρκικό προτεκτοράτο, είτε με τη μη 
λειτουργικότητα του κράτους είτε με την εσα-
εί παραμονή τουρκικών στρατευμάτων και 
εγγυήσεων. Αυτό ίσως θα ήταν σοφότερο 
να το είχε σκεφτεί νωρίτερα, όταν δυστυχώς 
-καλοπροαίρετα πιστεύω- με τις συνεχείς του 
υποχωρήσεις έδωσε το δικαίωμα ακόμα και 
στα Ηνωμένα Έθνη να κρατούν ίσες αποστάσεις. 
Είναι γνωστό, και αισθανόμαστε δικαιωμέ-
νοι γι’ αυτό, ότι οι τουρκικοί σχεδιασμοί δεν 
αποτρέπονται με τις συνεχείς υποχωρήσεις, 
αλλά με την αλλαγή τακτικής και στρατηγι-
κής. Υπάρχουν οι δυνατότητες, είμαστε μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συμμαχίες με το 
Ισραήλ, την Αίγυπτο και άλλες χώρες είναι 
εφικτό να αποφέρουν αποτελέσματα θετικά 
για εμάς, επομένως σωστή η διάγνωση του 
Προέδρου, λανθασμένη η λύση που προτείνει.

2 Δεν ξέρουμε ποιοι κοροϊδεύουν τους 
Κερυνειώτες - πάντως εμείς δεν το κά-
νουμε. Δικός μας στόχος είναι όλοι οι 

πολίτες αυτού του κράτους, επομένως και οι 
Κερυνειώτες, να απολαμβάνουν όλα τα δι-
καιώματα που σε άλλες χώρες θεωρούνται 
αυτονόητα. Η διεκδίκηση των στοιχειωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορεί να 
αποκαλείται κοροϊδία. Εάν λοιπόν η συνε-
χιζόμενη πολιτική των τελευταίων χρόνων 
μάς οδήγησε στα χειρότερα, τότε αυτό που 
πρέπει να κάνουμε είναι να αλλάξουμε αυτό 
που κάναμε και δεν αποδίδει. Από την άλλη, 
την ώρα που μπορούμε να αποδεχτούμε την 
παραμονή εποίκων, επικαλούμενοι διάφορες 
λογικοφανείς εξηγήσεις μεικτών γάμων και 
λοιπά, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής 
μας η ανάγκη να υπερασπιστούμε τα δικαιώ-
ματα των Κερυνειωτών, που διά της βίας των 
όπλων εξαναγκάστηκαν να απομακρυνθούν 
από τα σπίτια τους, και των απογόνων τους.

3 Συμφωνούμε απόλυτα. Η εφ’ όλης της 
ύλης θετική ψήφος των Τουρκοκυπρίων 
θα δημιουργήσει τις προ ποθέσεις δυ-

σλειτουργίας του κράτους και κατά συνέπειαν 
κατάρρευσής του. Αλλά αυτή η διαπίστωση του 
Προέδρου δεν συνάδει με την παραχώρηση 
στην άλλη πλευρά της εκ περιτροπής Προε-
δρίας. Ούτε με τη συζήτηση και την υποβολή 
προτάσεων από μέρους του για δημιουργία 
θεσμών υποτίθεται επίλυσης διαφορών, οι 
οποίες δεν είναι καθόλου σαφείς. Παράδειγ-
μα, τα πολύπλοκα κριτήρια στο περιουσιακό, 
όπου πιθανή ερμηνεία από τουρκικής πλευράς 

πολλών από αυτών των κριτηρίων θα δικαί-
ωνε τους σφετεριστές χρήστες σε βάρος των 
νόμιμων ιδιοκτητών.

4 Τα συμφέροντα των Κυπρίων, των 
νόμιμων κατοίκων δηλαδή του τόπου 
μας, δεν διασφαλίζονται με τη δημιουρ-

γία αγωγού που θα περνά από την Τουρκία. 
Μια τέτοια εξέλιξη θα έδινε το δικαίωμα στην 
Τουρκία ανά πάσα στιγμή να εκβιάζει και να 
παρεμβαίνει στα εσωτερικά ζητήματα μιας 
ανεξάρτητης, υποτίθεται, χώρας. Άλλωστε, η 
δημιουργία του EastMe  επηρεάζει -και το 
γνωρίζουμε όλοι- και μεγαλύτερα συμφέροντα, 
που δεν έχουν σχέση με την Κύπρο. Επομέ-
νως, τα εμπλεκόμενα συμφέροντα Ρωσίας, 
Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. 

5 Η παρέμβαση του Προέδρου με τον 
τρόπο αυτόν, όσον αφορά τη λειτουργία 
του θεσμού του Γενικού Ελεγκτή, είναι 

επιεικώς απαράδεκτη. Πέραν του γεγονότος 
ότι ο ανεξάρτητος θεσμός του Γενικού Ελεγκτή 
θα πρέπει να προστατεύεται από όλους και όχι 
να υποσκάπτεται, θα πρέπει να σημειώσουμε 
επίσης το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος Γενικός 
Ελεγκτής αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση 
για όλους τους εκφραστές του δημοσίου συμ-
φέροντος. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, κατά την 
άποψή μας, επιτελεί ίσως το σημαντικότερο 
έργο, ακολουθώντας πάντα κατά γράμμα τις 
νομοθεσίες και τους κανονισμούς υπερασπι-
ζόμενος το δημόσιο χρήμα και την εύρυθμη 
λειτουργία του κράτους, πράγμα που σημαίνει 
πως υπερασπίζεται τα συμφέροντα του λαού. 
Εάν υπάρχουν ενέργειες οι οποίες μπορούν 
να ερμηνευτούν νομικά ως εκτός των πλαι-
σίων που καθορίζει το Σύνταγμα, υπάρχουν 
οι συνταγματικές διαδικασίες που μπορούν 
να ακολουθηθούν.

Δ ΑΒΑ Ο ΤΑΣ Α ΑΜΕΣΑ ΣΤ Σ 
Γ ΑΜΜΕΣ ΤΗΣ Σ Ε ΤΕ ΗΣ 

ΤΟ  Π ΟΕΔ Ο  ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚ ΑΤ ΑΣ ΠΟ ΤΗΣ , 
 ΕΒ Ο Α Ο , Ο Γ ΓΟΣ 
Ο ΚΑ ΔΗΣ ΑΚΕ  ΚΑ  Ο 

ΠΑ ΟΣ Μ ΑΣ ΔΗΚΟ  
Σ Ο Α Ο  ΤΑ ΕΠ ΜΑ Α 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑ  
Α Τ ΠΑ Α ΕΤΟ  Ε ΜΗ Ε ΕΣ 

ΚΑ  ΕΣΕ Σ 

ΝΑΤΑΛΙ ΜΙ ΑΗΛΙΔΟΥ 
michaelidoun@simerini.com

1. «Οφείλουμε να προβληματι-
στούμε και για το τι θα γίνει σε 
περίπτωση που, είτε λόγω της 

επιμονής της Τουρκίας είτε λόγω 
της αδυναμίας να διαμορφωθεί 

ένα σωστό πλαίσιο με όρους ανα-
φοράς, δεν θα προχωρήσει η δια-
δικασία λύσης. Συνεχίζουμε τη μη 
λύση, την αβεβαιότητα, μένουν οι 

Τ/κ στο έλεος της Τουρκίας;».

2. «Πέστε μου πόσο ακόμα θα 
κοροϊδεύουμε τους Κερυνειώτες 
ότι θα έχουν τη δυνατότητα να 
επιστρέψουν ή ότι δεν θα με-
ταβληθεί προς το χειρότερο η 

κατάσταση».

3. «Θα υπάρχει μια θετική ψήφος 
εάν και εφόσον οι αποφάσεις 
επηρεάζουν αρνητικά. Εάν εί-
ναι εφ’ όλης της ύλης η θετική 
ψήφος, θα υπάρχει μονίμως η 

ανησυχία από ε/κ πλευράς ότι το 
σύστημα θα είναι δυσλειτουργικό, 

με κινδύνους κατάρρευσης».

4. «Εκείνο το οποίο είπα, είναι 
ότι ο EastMed αφορά τον τρό-
πο μεταφοράς του αερίου από 
τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο 

προς την Ευρώπη. Το από πού θα 
περάσει ο αγωγός δεν θεωρώ ότι 

είναι τόσης σημασίας, όση ση-
μασία έχει να διασφαλιστούν τα 

συμφέροντα των Κυπρίων».

5. «Δεν θα ήμουν ορθός εάν έλε-
γα ότι (σ.σ. ο Γενικός Ελεγκτής) 
παραμένει εντός των πλαισίων 

που το Σύνταγμα καθορίζει. 
Πολλές φορές παρατηρείται 

παρερμηνεία των καθηκόντων, με 
αποτέλεσμα να υπάρχουν τριβές».

ΟΣ Ο ΚΑ ΗΣ Α ΟΣ Μ ΑΣ

Θα ήταν γελοιότητα η Άγκυρα με 
τη χρησιμοποίηση τέτοιου όγκου 
αεροναυτικών και άλλων στρατι-

ωτικών δυνάμεων  να επιδιώκει μόνο να 
τρομάξει με τα γυμνάσια αυτά τη μικρή Κύ-
προ. Οι αναλογίες και τα μεγέθη, ιδίως στον 
αέρα και τη θάλασσα, είναι γνωστές όπως 
και η τουρκική στρατιωτική υπεροχή. Οι 
στόχοι της άσκησης είναι πολλαπλοί. στόσο 
η Τουρκία εκπέμπει επιλεκτικά μηνύμα-
τα κατά της Ελλάδας και της Κύπρου -στο 
Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο- και  
προβάλλει ως ο Μπαμπούλας της περιοχής.

Βέβαια το ευαίσθητο σημείο της Ελλάδας 
απέναντι στην Τουρκία είναι η Κύπρος, 
ένεκα γεωγραφικών δεδομένων. Παρά 
ταύτα και παρόλο που τέτοιες τουρκικές 
ενέργειες θέτουν σε  εγρήγορση τις Ελ-
ληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, δεν κατατρο-
μοκρατούν  την Αθήνα, ούτε στο  Αιγαίο, 
ούτε στον ευρύτερο ελληνοτουρκικό χώρο. 
Η σύγκριση εδώ δεν είναι τόσο καλή για 
την Τουρκία, ενώ σε κάποιους τομείς στο 
Ναυτικό και την Αεροπορία μειονεκτεί 
έναντι της Ελλάδας. Γνωρίζει δε πως το 
αποτέλεσμα μιας σύγκρουσης είναι απρό-
βλεπτο και το τίμημα τεράστιο.

Η Άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα» περι-
λαμβάνει τη Νεκρά Θάλασσα, το Αιγαίο 
και την Ανατολική Μεσόγειο. Όμως η 
Άγκυρα επιμελώς αποφεύγει αναφορές 
που θα θεωρούνταν άμεση  πρόκληση 
από άλλες χώρες της περιοχής. Και τούτο, 
παρά το γεγονός ότι -άσχετα με τις πρό-
σφατες σχετικά καλές σχέσεις τους- πάγι-
ος γεωπολιτικός αντίπαλος της Τουρκίας 

στην περιοχή είναι  η ισχυρή Ρωσία, της 
οποίας την απειλητική ανάσα στη Μαύρη 
Θάλασσα, την αισθάνεται πιο κοντά μετά 
τη ρωσική κατάληψη της Κριμαίας και την 
ενίσχυση του στόλου της εκεί.

Επίσης στην Ανατολική Μεσόγειο, εκτός 
από τους παλληκαρισμούς της απέναντι στην 
Κύπρο, η Τουρκία δεν μπορεί να κάνει το 
ίδιο με την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Παρά την 
αντιπάθεια Ερντογάν προς τις δύο χώρες, 
η Άγκυρα δεν έχει τόσο ζωτικές εθνικές 
διαφορές με αυτές -εκτός από έμμεσες 
τριβές στα θέματα ΑΟΖ- αλλά ούτε και 
διαθέτει τις στρατιωτικές ικανότητες που 
θα καθιστούσαν τυχόν απειλές εναντίον 
τους αξιόπιστες και σοβαρές. 

Βέβαια ο κύριος σκοπός της άσκησης 

είναι η εκγύμναση των Τριών Όπλων, σε 
συνδυασμένες επιχειρήσεις. Είναι η δο-
κιμασία των συστημάτων Διοίκησης και 
Ελέγχου, η εκπαίδευση και ο συντονισμός 
των δυνάμεων αυτών, που μετά τις εκκα-
θαρίσεις στελεχών από τον Ερντογάν το 
2016 σημειώθηκαν σοβαρά οργανωτικά 
και επιχειρησιακά κενά.

Από την άλλη, δεν πρέπει να υποτιμάται 
το τουρκικό ενδιαφέρον στην Ανατολική 
Μεσόγειο, όπου αναμένεται να γίνεται ολοέ-
να και πιο διεκδικητική επί των θαλάσσιων 
πόρων και ειδικά της κυπριακής ΑΟΖ. Ούτε 
και το ότι έχει βλέψεις να διαδραματίζει 
κυρίαρχο ρόλο στην περιοχή αλλά και να 
ασκεί επιρροή πέρα από αυτήν. 

Με το «κόνσεπτ» περί «Γαλάζιας Πα-

τρίδας» η Τουρκία διαμηνύει τη σπου-
δαιότητα που αποδίδει στη θάλασσα ως 
αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς της και 
των συμφερόντων της. Αυτό υπογραμμίζε-
ται και με την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα» 
αλλά και με τον στρατιωτικό σχεδιασμό, τα 
εξοπλιστικά προγράμματα, την πολεμική 
βιομηχανία και τα ναυπηγεία που έχουν 
αναπτυχθεί για να καταστήσουν, σύμφωνα 
με το Τούρκο Πρόεδρο, τη χώρα του πολύ 
πιο ισχυρή και αυτάρκη αμυντικά. 

Ιδιαίτερα στο Ναυτικό η Τουρκία έχει 
επιδοθεί στην παραγωγή κορβετών, υπο-
βρυχίων και τον Απρίλιο του 2021 αναμέ-
νεται να ναυπηγήσει το πρώτο της ελαφρύ 
αεροπλανοφόρο, δημιουργώντας προ πο-
θέσεις όχι απλώς για περαιτέρω ενίσχυση 

της ναυτικής υπεροχής της, αλλά και των 
διεκδικήσεών της και της ικανότητάς της 
για προβολή ισχύος πέρα από την περιοχή.

Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να 
παραμείνει θεατής ούτε και να επιτρέψει να 
ανατραπούν οι ισορροπίες ιδιαίτερα στον 
ελληνοτουρκικό χώρο, γιατί θα κινδυνεύει 
να εξαναγκαστεί σε εθνικές εκπτώσεις και 
συμβιβασμούς. Η δε Κύπρος κακώς άφησε 
τον αμυντικό τομέα να φθίνει σε απαρά-
δεκτα επίπεδα. Πέραν των προσπαθειών 
εξασφάλισης διεθνούς υποστήριξης και 
αναζήτησης λύσης του Κυπριακού, μια 
ισχυρή άμυνα έστω και μικρή αλλά απο-
τελεσματική, σε συνδυασμό με μια πολύ 
πιο ισχυρή Ελλάδα στρατιωτικά, αποτελούν 
σοβαρά υπολογίσιμο αποτρεπτικό παρά-
γοντα προστασίας της Δημοκρατίας και 
ενισχυτικό των προοπτικών επιβίωσής της.

* Ειδικός σε θέματα Άμυνας και Στρατηγικής 

     



ρόνια τώρα το ίδιο έργο. Με 
τα κομματικά στρατόπεδα 
να λένε τα ίδια παραμύθια. 
Κι αυτοί που έχουν κάθε 
συμφέρον να θολώνουν τα 
νερά, να στρέφουν αλλού 
την προσοχή, επαναλαμ-

βάνουν το ίδιο ακριβώς πονηρό ερώτημα: 
«Ποιος κυβερνά αυτόν το τόπο;»

Μα είναι δυνατόν να μη γνωρίζουν; Δεν 
βλέπουν γύρω τους; Δίπλα τους; Πισω από 
τη βιτρίνα; Δεν είναι τόσο αδιάφανη όπως 
θέλουν να νομίζουμε.

Μα είναι ξεκάθαρο ποιος κυβερνά. Ο 
«άγγελος εξάγγελος», που μας ήλθε από 
μακριά, ο θείος Σαμ από την Αμερική. Οι 
άνθρωποι της IA, το βαθύ κράτος των 
Βρυξελλών και οι διορισμένοι τεχνοκράτες 
τους, οι ξένοι δανειστές, οι διεθνείς τραπεζί-
τες. Οι κάθε λογής «Σόρος», οι οικονομικοί 
κολοσσοί, αυτοί που αποτελούν τον «χρυσό 
κορμό» της παγκόσμια αυτοκρατορίας του 
χρήματος. Αυτοί που χρυσοπληρώνουν σε 
όλες τις γωνιές του πλανήτη όπως και στον 
τόπο μας, τους γνωστούς αφιονισμένους 
επιστρατευμένους από τις περιβόητες ΜΚΟ, 
ή την τάχα μου τάχα μου «κοινωνία των 
πολιτών». Ένας όρος που εφηύραν και χρη-
σιμοποιούν ευρέως για να δικαιολογείται η 
κάθε ανομία και το κάθε υποχθόνιο παίγνιο. 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Αναλύσεις 11

Η πολιτική μας μιζέρια

Τότε και σήμερα στο ίδιο έργο. 
Αβέρωφ, Άντρος, μπαινοβγαί-
νουν στα κατεχόμενα ως να έχει 

νομιμοποιηθεί το υποτελές στην Τουρκία 
ανομιμοποίητο καθεστώς - σύμφωνα με 
τις τότε αποφάσεις του τότε ΟΗΕ. Συνο-
μιλούν, συντονίζονται (;), συντονίζουν, 
φωνάζουν πως θέλουν λύση

Όλοι μας θέλουμε λύση. Αλλά μια 
λύση χωρίς ξένους αφέντες και εγγυητές.  
Ο λαός παρακολουθεί συγχυσμένος. Έχει 
χαθεί και διερωτάται πώς χάθηκε -εάν 
χάθηκε- το χαμένο πρακτικό της 4ης 
Ιουλίου; Είναι υπαρκτό ή αποκύημα 
φαντασίας, ενός ονείρου θερινής νυκτός; 
Βλέπουμε την ηγεσία του ΑΚΕΛ να τρέχει 
αλαφιασμένη προσπαθώντας να βγάλει 
τον Πρόεδρο ψεύτη και ανακόλουθο. Έστω 
και αν είναι για όσα του καταλογίζουν. 
Ποιους εξυπηρετεί η καθημερινή κριτική 
τους, μονόπλευρα και εξοντωτικά, μόνο 
κατά του νόμιμου ηγέτη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας; Να του τα λεν κατ’ ιδίαν 
και όχι να δίνουν επιχειρήματα στους 
εγκάθετους της Άγκυρας. Τι θέλουν να 
αποδείξουν; Ότι η Τουρκία είναι συνε-
πής και ο επικεφαλής της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ο αναξιόπιστος; Και προς 
τι η προσπάθεια θεοποίησης του ΓΓ. του 
ΟΗΕ; Είναι μήπως άμοιρος ευθυνών 
για το αδιέξοδο στο Κραν Μοντανά; 
Γιατί ο Γκουτέρες ξέχασε όλα τα περί 
Κύπρου ψηφίσματα μαζί και αυτό που 
αφορά το ψευδοκράτος  και αποδέχε-
ται την κατοχική δύναμη με τον κάθε 
Τσαβούσογλου να είναι επί ίσοις όροις 
μέρος των διαπραγματευτών; 

Όταν ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ 
προειδοποιεί με δασκαλίστικο ύφος ότι 
«ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βαδίζει 
σε έναν δρόμο σύγκρουσης με τη Γενική 

Γραμματία του ΟΗΕ» σχετικά με τα πρα-
κτικά της 4ης Ιουλίου, και ότι  «αυτή η 
σύγκρουση δεν θα βγει σε καλό για την 
Κύπρο και για τον αγώνα που διεξάγουμε 
για τη λύση του Κυπριακού», τι εννοεί; Πως 
επειδή είναι Γ.Γ. του ΟΗΕ θα έχει πάντα 
δίκαιο; Και ότι  κινείται πάντα στα σωστά 
πλαίσια; Από πού και ώς πού; Ξέχασαν 
όλοι αυτοί οι οποίοι χαρακτήριζαν δίκαιο το 
εθνοκτόνο σχέδιο Ανάν; Και όσοι έκλαιγαν 
επειδή  δεν πέρασε από τον λαό, τι αγώ-
νες ακολούθησαν για να μην περάσουν 
τα εκβιαστικά τελεσίγραφα του τότε Γ.Γ. 
του ΟΗΕ Κόφι Ανάν; Του τότε Γ.Γ. του 
ΟΗΕ, ο οποίος εκδικητικά επιχειρούσε 
να αλλάξει εν μιά νυκτί ψηφίσματα του 
ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας που 
κατέγραφαν ως παράνομο και υποτελές 
στην Τουρκία το ψευδοκράτος; 

Τελικά ο έρωτας για την πατρίδα έχει 
κόστος. Δυστυχώς, παρερμηνεύεται και 
λοιδωρείται η γνήσια και αυθεντική αγάπη 
για τούτο το νησί, που, μετά την προδοσία 
του 74 από τα λεγόμενα «εθνικά κέντρα», 
μάτωσε και μοιράστηκε στα δυο, και που 
σήμερα οι ξένοι εμπόροι το μετατρέπουν 
σε αποικία τους. Κατηγορούνται όπως 
τότε, έτσι και σήμερα, πως «τείνουν να 
ευθυγραμμιστούν με τους ακραίους 
εθνικιστικούς κύκλους» επειδή δεν 
θέλουν λύση.  Αν κάποιοι θεωρούν ότι 
οι εκχωρήσεις και οι υποχωρήσεις στον 
ιμπεριαλισμό, η μη βιώσιμη λύση για το 
Κυπριακό, η υπεράσπιση του σημερινού 
ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, 
και όλων αυτών των «διεθνών θεσμών», 
συνιστούν καλή υπηρεσία στην πατρίδα 
και τα λαϊκά συμφέροντα, αυτό δεν είναι 
πατριωτισμός. Είναι ενδοτισμός του χει-
ρίστου είδους. Και ο λαός δεν πρόκειται 
να δείξει ξανά έλεος.

Τ    

Ο Ε ΤΑΣ Γ Α ΤΗ  ΠΑΤ ΔΑ 
Ε Ε  ΜΕΓΑ Ο ΚΟΣΤΟΣ...

Ο κάθε ύπουλος σχεδιασμός, που θέλουν 
να περάσει, φορτώνεται στους πρόθυμους 
υποτελείς. Στους κράκτες. Κάθε φορά που 
«ξεμυτίσει» μια μεθοδευμένη εξέλιξη για το 
Κυπριακό αμολούνται στους δρόμους και 
φωνάζουν «εδώ και τώρα λύση ». «Όπως 
να ναι και ότι να ναι ». 

Αυτοί μας κυβερνούν, μα όχι μόνοι τους. 
Έχουν και υπαλληλικό «προσωπικό». Τους 
γνωστούς και αγνώστους πρόθυμους. Μαζί 
με τους άλλους που είναι «δεμένοι χειροπό-
δαρα» και πιασμένοι από όλα τα σημεία και 
φοβούνται να σηκώσουν κεφάλι. Ξέρουν 
αυτοί πώς να χειραγωγούν αδύναμους χαρα-
κτήρες ή «αμαρτωλούς». Είτε με απειλές και 
εκβιασμούς είτε με δέλεαρ υποσχέσεων πως 
θα τους ανεβάσουν πιο ψηλά απ’ όπου είναι 
σήμερα. Σε ύπατα αξιώματα με  «ευκολίες 
πληρωμής» βεβαίως και με ανταλλάγματα 
επικύψεων. Χωρίς αυτούς,  δεν είναι εύκολη 
υπόθεση να ελέγχουν τη μετατρεπόμενη 
σε αποικία τους Κύπρο.

Και η Ελλάδα, από την οποία περιμέ-
νουμε οι αφελείς χείρα βοηθείας, τα ίδια 

και χειρότερα. Δεν βλέπετε τον Τσίπρα; 
Υποψήφιος για Νόμπελ Ειρήνης μαζί με 
τον ψευδομακεδόνα Ζάεφ. Μέχρι και ο 
Τραμπ «ερωτεύτηκε» τον αριστερό Αλέξη, 
και για το ξεπούλημα της Μακεδονίας τού 
στέλνει τα θερμά του συγχαρητήρια και 
πολλές ευχές με νόημα. Μέχρι να τους 
γίνει και αυτός άχρηστος

Χωρίς όλους αυτούς τους πρόθυμους, 
τους μίζερους και τους υποτελείς, οι ύπατοι 
και οι ανθύπατοι δεν θα κυκλοφορούσαν 
με το αγέρωχο ύφος τους, δίνοντας εντολές 
στα υπουργεία να κάνουν καλά τη δου-
λειά τους με το εν ζωή ακόμα μνημόνιο. 
Ελέγχουν αν έσφιξαν και άλλο τα ζωνάρια 
του κυπριακού λαού. Αν τον φανάτισαν 
ή τον αποκοίμισαν, καθώς πρέπει, για 
να περάσει μια λύση, να βολεύει όλους 
αυτούς, εκτός από τον κυπριακό λαό. 
Μπαινοβγαίνουν ελεύθερα, οι δευτερο-
κλασάτοι και τριτοκλασάτοι ανθύπατοι. 
Ελέγχουν παντού. Ρωτούν,  μαθαίνουν, 
γνωρίζουν  Για τις γεωτρήσεις, για το 
Ταμείο Υδρογονανθράκων και σε ποια 

α κοσμιοποίηση και
«νέα τάξη πρα μάτ ν»

Είναι γεγονός ότι καθημερινά ασκεί-
ται έντονη κριτική με απαρίθμηση 
των απειλών που συνεπάγεται η 

παγκοσμιοποίηση. Στον δυτικό κόσμο οι 
πολίτες είναι τρομαγμένοι από τις μεγάλες 
και αστραπιαίες μεταβολές. Αφενός γιατί δεν 
κατανοούν τις παγκόσμιες διεργασίες στην 
οικονομία και αφετέρου επειδή διαπιστώ-
νουν ότι μέχρι στιγμής η παγκοσμιοποίηση 
δεν λειτούργησε προς όφελός τους. Αυτό 
επιβεβαιώνεται και μέσα από τα στοιχεία 
σχετικής μελέτης της Παγκόσμιας Τράπε-
ζας. Η παγκοσμιοποίηση είναι καλή για 
την ευρωπαϊκή, ενδεχομένως και για την 
παγκόσμια οικονομία, αλλά αυτό δεν έχει 
νόημα για τους πολίτες της όταν τα οφέλη δεν 
κατανέμονται με δίκαιο και ισότιμο τρόπο. 

Τι σημαίνει όμως στην πραγματικότητα πα-
γκοσμιοποίηση και «Νέα Παγκόσμια Τάξη»; 
Παγκοσμιοποίηση σημαίνει πολυεθνικές 
εταιρείες και χρηματοπιστωτικό μονοπώλιο 
και ανάδυση παγκόσμιων χρηματοπιστωτι-
κών αγορών που ευαγγελίζονται μεγάλους 
ρυθμούς ανάπτυξης και αύξηση κερδών για 
τις επιχειρήσεις. Παγκοσμιοποίηση σημαί-
νει εδραίωση της οικονομικής ορθοδοξίας, 
του νεοφιλελευθερισμού και την επέκταση 
πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων 
σε περιοχές και χώρες που δεν γειτνιάζουν 
με τα πολιτικά ισχυρά κράτη. 

 τεράστια αύξηση στην κίνηση αν-
θρώπων, αγαθών και κεφαλαίου, η όλο και 
εντονότερη σύνδεση των οικονομιών των 
διαφόρων χωρών και η ανάδυση τεράστιων 
πολυεθνικών επιχειρήσεων των οποίων ο 
κύκλος εργασιών ξεπερνά σε αρκετές περι-
πτώσεις το ΑΕΠ κρατών, συμβάλλουν στην 
όλο και εντονότερη περιθωριοποίηση των 
εθνών-κρατών, τα οποία δυσκολεύονται να 
διαχειριστούν τη νέα κατάσταση. 

Όλα τα παραπάνω οδηγούν τον άνθρωπο 
σε καταστάσεις απολύτως εξαρτώμενες από 
τις οποίες δύσκολα μπορεί να ξεφύγει. Η πα-
γκοσμιοποίηση της οικονομίας ευνοεί πάντα 
τη σκοτεινή πλευρά των συναλλαγών και την 
κίνηση ξεπλύματος βρόμικου χρήματος (οι 
οίκοι αξιολόγησης αξιολογούν τα πάντα χωρίς 

οι ίδιοι να αξιολογούνται ποτέ). Με αποτέλεσμα 
να καταστρέφουν την παγκόσμια οικονομία, να 
γεμίζουν με χρέη τους λαούς εξαγοράζοντας 
τους πολιτικούς του σε όλες τις χώρες, να δη-
μιουργούν νέους πολέμους ή να συντηρούν 
τους πολέμους για να σπέρνουν χάος και να 
πωλούν τα όπλα τους. Μόνο έτσι μπορούν 
να τους κλέβουν το βιός τους. 

Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που αναδει-
κνύουν τις τρομερές προσπάθειες να μας 
υποδουλώσουν. Ένα 99% του πληθυσμού 
της Γης κυβερνάται από την «ελίτ», που είναι 
μικρότερη του 1%! Η παγκοσμιοποίηση 
είναι μια μηχανή που δεν θα σταματήσει 
από μόνη της, εκτός και αν καταστραφεί 
από την επίγνωση της ανθρωπότητας

Μέσα σε όλα αυτά συνυπάρχει πάντοτε 
η παγκοσμιοποίηση της πληροφόρησης, 
που κατευθύνει τα πάντα, αφού συνήθως 
εξελίσσεται σε μαύρη προπαγάνδα με σκοπό 
τον απόλυτο έλεγχο της ανθρωπότητας, των 
φυσικών πόρων της και την οδήγησή της 
στη μόνιμη δουλεία.

Η παγκοσμιοποίηση ωστόσο δεν αφο-
ρά μόνο την οικονομία. Παγκοσμιοποίηση 
σημαίνει και την ενίσχυση της πολυπολιτι-
σμικότητας μέσω της εξαγωγής κουλτού-
ρας. Στόχος της παγκοσμιοποίησης είναι η 
κατευθυνόμενη καλλιέργεια  του πνεύμα-
τος, της παιδείας αλλά και της συνολικής 
πνευματικής παράδοσης και η δημιουργία 
μιας κοινής παγκόσμιας κουλτούρας! 

Στην εποχή της «Νέας Παγκόσμιας Τάξης», 
όπου με τρόπο ασύμμετρο και συνωμοτικό 
κατεδαφίζεται συθέμελα κάθε έννοια εθνικού 
κράτους προς όφελος μιας αμφιλεγόμενης 
παγκόσμιας πολυπολιτισμικότητας, μοιάζει με 
ουτοπία, σχεδόν απαγορεύεται, να κάνουμε 
αναφορά στις έννοιες της πατρίδας, να μιλάμε 
για ιδανικά, να πιστεύουμε στον Θεό και 
(όπως μας υπαγορεύει το γλωσσάριο των 
προθύμων) να μιλάμε για κατοχή!  

Όποιος επιμένει να ασπάζεται τις Αξίες 
του Χριστιανισμού και τα ιδανικά της πα-
τρίδας θεωρείται περιθωριακός! 

Η ισοπέδωση των εθνικών χαρακτηρι-
στικών, μοιραία οδηγεί σε ενίσχυση των 
ακραίων κύκλων που περιχαρακώνονται 
γύρω από τη λεγόμενη εθνική καθαρότητα. 
Το ζητούμενο όμως δεν είναι να βάζουμε 
στην ίδια μοίρα τους σκοτεινούς κύκλους 
που απεργάζονται την εθνική και θρησκευ-
τική αποδόμηση με εκείνους που αρνούνται 
συνεργασία με οτιδήποτε διαφορετικό. 

Οι φιλοξενούμενοι λαοί πρέπει και δικαιού-
νται την ανθρώπινη αλληλεγγύη, χωρίς αυτό 
να λειτουργεί σε βάρος των φιλοξενούντων. 
Κάθε άνθρωπος που φθάνει κατατρεγμένος 
σε μια ξένη γη, δικαιούται περίθαλψη και 
μιαν ανθρώπινη συμπεριφορά. Με την προ-

πόθεση ότι κι αυτός θα προσαρμοστεί στα 
δεδομένα της χώρας που τον φιλοξενεί. Δεν 
θα αλλάξουμε εμείς για να γίνουμε αρεστοί 
στους ξένους! Δεν θα χαλάσουμε τις εκκλησιές 
μας για να κτίσουμε μιναρέδες! 

Η ελληνική φιλοξενία ήταν από τα χρόνια 
του Ομήρου και είναι και σήμερα μοναδική 
και ξεχωριστή. Το ιστορικό μας παρελθόν και 
το ορθόδοξο χριστιανικό φρόνημα μάς έχουν 
επιβάλει τη φιλοξενία και την ανθρωπιά ως 
στάση ζωής προς οιονδήποτε δυστυχισμένο 
και κατατρεγμένο άνθρωπο, ανεξαρτήτως 
χρώματος, θρησκεύματος και πολιτισμού. 
Η περίθαλψη και φροντίδα ενός ξένου ήταν 
πάντα και παραμένει και σήμερα Θεσμός 
για τους Έλληνες. Σε μια εποχή ιδιαίτερα 
κρίσιμη (σε Ελλάδα και Κύπρο), όπου η 
εθνική μας συνοχή σείεται συθέμελα. 

ρ ρα  Ολόκληρη κυβέρνηση 
αρνείται να λάβει χριστιανικό όρκο! Στο 
κράτος που το ελευθέρωσε ο Κολοκοτρώ-
νης (κι άλλοι πολλοί Οπλαρχηγοί και απλοί 
αγωνιστές), ο οποίος έλεγε χαρακτηριστικά: 
«Δύο φορές βαφτίστηκα! Μια φορά με λάδι 
για να γίνω χριστιανός και μια φορά με αίμα 
για να λευτερώσω την Ελλάδα»!
* Αναπληρωτής καθηγητής στο Παν. Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι Λεμεσού
a.a goustis otmail.com  

ΔΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΝΤΙΝΟΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΗ*
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Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας εμεσού ΤΔ πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται ή προ-
τίθενται να ασχοληθούν με τη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ότι δέχεται αιτήσεις ένταξης έργων για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου ορηγιών. 
 
Συγκεκριμένα, μέσω του Σχεδίου δύνανται να χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία 1. Εκσυγχρονισμός και ίδρυση μονάδων Μεταποίησης  Αλιευτικών Προϊόντων για διεξαγωγή χονδρικού εμπορίου.
Κατηγορία 2. Εκσυγχρονισμός και ίδρυση σημείων Χονδρικού Εμπορίου Αλιευτικών Προϊόντων.

Στόχος του Σχεδίου είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και πα-
ροχή στήριξης της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που 
εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της 
αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας.

Ο συνολικός προ πολογισμός της δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση του Σχεδίου ανέρχεται στο ποσό των 00.000. Από το ποσό 
αυτό το  ( 0.000) καλύπτεται από το ΕΤ Α και το υπόλοιπο 2  ( 1 0.000) από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. σες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια, θα προωθούνται για 
αξιολόγηση και έγκριση αμέσως, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους. Ο ελάχιστος συνολικός επιλέξιμος προ πολογισμός 
κάθε έργου για την παρούσα πρόσκληση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 10.000 και ο μέγιστος δεν μπορεί να ξεπερνά τις 00.000. 

Το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50  (δημόσια δαπάνη) για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και το υπόλοιπο 
50  αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή. Για άλλες επιχειρήσεις το ποσοστό χρηματοδότησης (δημόσια δαπάνη) μειώνεται στο 30 . Η κατα-
βολή της χρηματοδότησης θα γίνεται σε μια ή περισσότερες δόσεις, ανάλογα με τη φύση της πρότασης και το ύψος της χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ισχύει η αναδρομικότητα των δαπανών και οι επιλέξιμες δαπάνες δεν πρέπει να έχουν 
πραγματοποιηθεί πριν από την 01/01/2014. Τα προτεινόμενα έργα θα έχουν χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης τα δύο χρόνια 
από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης. Για τα έργα στα οποία συμπεριλαμβάνονται ανα-
δρομικές δαπάνες, δεν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πλήρως το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο πριν να υποβάλει ο αιτη-
τής την Αίτηση Υποβολής Πρότασης. 

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με τη μεταποίηση και την εμπορία 
αλιευτικών προϊόντων (οι επιχειρήσεις πρέπει να αφορούν αποκλειστικά το χονδρικό εμπόριο) εντός της περιοχής παρέμβασης 
της Στρατηγικής, την οποία συναποτελούν οι Δήμοι: Λεμεσού και Γερμασόγειας και οι Κοινότητες: Ακρωτήρι, Μονή, Πεντάκωμο, 
Πισσούρι, Φοινί, Άγιος Τύχωνας, Αυδήμου, Επισκοπή και Τριμίκλινη.

Ο Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου μπορεί να εξασφαλίζεται από τα Γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας εμεσού, που βρί-
σκονται στη διεύθυνση Αρχ. Μακαρίου Γ’ Αρ.83 στον ψωνα, από την ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.anele .co ), καθώς και από την 
ιστοσελίδα του ΕΠ άλασσα  201 -2020 (www. oa.go .cy/thalassa). 
 
Οι αιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τη Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου του 2019 μέχρι την Πέμπτη, 18 Ιου-
λίου του 2019, στα γραφεία της Εταιρείας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες της Εταιρείας, αποκλειστικά χρησιμοποιώντας τα τυπο-
ποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής πλήρως συμπληρωμένα.  ΑΝΕ ΕΜ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται: 
ειτουρ ός Ενημέρωσης: Κωνσταντίνος Γεωργιάδης 

Διεύθυνση: Αρχ. Μακαρίου Γ  83, 181 Υψωνας, εμεσός. 
Τηλ.: 25760111, αξ: 25760303. 

ail: cgeorgiades anelem.com.cy. 

Το ζητούμενο δεν είναι 
να βάζουμε στην ίδια

μοίρα τους σκοτεινούς
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εθνική  και θρησκευτική 
αποδόμηση με εκείνους 
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διαφορετικό 

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡ
a.giourov@gmail.com

Είναι γνωστό το σκηνικό. Δεν ξεχάσαμε 
ποιοι, πότε  και πώς ξεροστάλιαζαν έξω από 
οικίες ξένων διπλωματών την εποχή προ 
του σχεδίου Ανάν και έδιναν υποσχέσεις 
πως θα περάσει  το  σχέδιό τους. 

Άλλωστε βρέθηκαν τότε στο ίδιο χαρά-
κωμα δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι, η σάρα, 
η μάρα και το κακό συναπάντημα  Και 
χαίρονταν πως οι τότε χειριστές των «ευ-
αίσθητων εθνικών θεμάτων»  είχαν κάνει 
καλή δουλειά. Έλεγχαν τους ιθαγενείς νό-
μιζαν ώς το δόξα πατρί  Μετρούσαν μέλη 
κομμάτων, έκαναν τη σούμα και έτριβαν 
τα χέρια τους. 

στόσο, άγνωστες οι βουλές του λαού 

και άβυσσος η ψυχή του. Προτίμησε τον 
έρωτα για την πατρίδα και γύρισε την πλάτη 
στους εκβιαστές, στους υποτελείς και στους 
γυρολόγους της ιδεολογικής εξαχρείωσης. 
Δεν πέρασαν ούτε τα εκβιαστικά τελεσίγραφα 
του Κόφι Ανάν, ούτε και πτοήθηκαν οι ιθαγε-
νείς από τις απειλές των αξιωματούχων των 
Βρυξελλών πως θα «κτυπηθεί» η αχίλλειος 
πτέρνα της οικονομίας, ο τουρισμός μας.

Έτσι, ή το σχέδιο ή η διχοτόμηση και 
οικονομική μιζέρια δεν πέρασε. Το τελευ-
ταίο, δυστυχώς, το πέτυχαν με το κούρεμα 
καταθέσεων οκτώ χρόνια μετά, τον Μάρτη 
του 2013 (!!!) Και έπεται συνέχεια σε τι άλ-
λου είδους πειραματόζωο μας προορίζουν.

σημεία και πού θα κρύβονται στο νομο-
σχέδιο οι Τροϊκανοί  Αν τα νοσοκομεία 
μας έχουν επαρκείς κλίνες και προσωπι-
κό σε περίπτωση μιας νέα στρατιωτικής 
επιδρομής εδώ γύρω στη γειτονιά μας. 
Άλλωστε ο πόλεμος στη Συρία δεν τέ-
λειωσε ακόμα. Τώρα γίνεται ο μεγάλος 
καβγάς των μεγάλων θηρευτών ποιος θα 
μοιραστεί το μεγαλύτερο κομμάτι από το 
θήραμα που ψυχορραγεί. 

Σε τελική ανάλυση, η υποτέλεια τρέφε-
ται και από τους συμμετέχοντες ιθαγενείς. 
Χωρίς τους «ηρακλείς» της υποτέλειας, τι 
θα μπορούσαν να κάνουν οι διάφοροι ξένοι 
διπλωμάτες που δεν χρειάζονται εφημερίδες, 
ραδιόφωνα και ΜΜΕ για να ενημερωθούν 
για το τι γίνεται στην αποικία. Τα γνωρίζουν 
πριν ακόμα συμβούν. Και έχουν από πρώτο 
ή δεύτερο χέρι πληροφόρηση. Κι όχι μόνο. 
Αυτοί καθορίζουν την ατζέντα των εξελίξεων 
και των επικείμενων συμβάντων.

Άρα το ερώτημα ποιος κυβερνά επιτέλους 
αυτόν τον τόπο δεν μπορεί να εγείρεται 
κυρίως από πολιτικούς.

εν τα ξεχάσαμε
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Μ
όλις οκτώ μή-
νες μετά την 
ανάληψη του 
πρωθυπουργι-
κού θώκου, ο 
Πέδρο Σάντσεθ 
ετοιμάζεται να 

σπάσει άλλο ένα ρεκόρ της ισπανικής 
πολιτικής ζωής. Ενώ είχε πετύχει την 
πρωτάκουστη εκθρόνιση του Μαριάνο 
Ραχόι, μέσω της πρότασης μομφής, ετοι-
μάζεται τώρα να γίνει ο πιο βραχύβιος 
πρωθυπουργός στη 40χρονη ιστορία της 
Ισπανικής Δημοκρατίας. 

Δύο ημέρες μετά την απόρριψη του 
σχεδίου προ πολογισμού που κατέ-
θεσε στη Βουλή, ο Σάντσεθ προκήρυξε 
πρόωρες εκλογές στις 28 Απριλίου, οι 
οποίες αναμένεται ότι θα μετρήσουν τον 
πολιτικό παλμό της χώρας λίγο πριν τις 
κρίσιμες περιφερειακές αλλά και ευρω-
παϊκές εκλογές, σε μια χρονική συγκυρία 
μάλιστα που η «πληγή» του καταλανικού 
ζητήματος παραμένει ανοιχτή. Η απόφα-
ση του νεαρού Πρωθυπουργού να στείλει 
τους Ισπανούς ψηφοφόρους στην κάλπη 

για τρίτη φορά σε λιγότερο από τέσσερα 
χρόνια καταδεικνύει την εύθραυστη φύση 
του πολιτικού σκηνικού, όχι μόνο στην 
Ισπανία, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, 
με το μοτίβο να επαναλαμβάνεται. Μία 
κεντροαριστερή κυβέρνηση να καταρρέει 
μαζί με τον δικομματισμό πολλών ετών, 
ενώ παράλληλα παρατηρείται άνοδος της 
ακροδεξιάς. 

ροδικασμένη ε έ ι η 
Οι πολιτικές εξελίξεις που διαμορ-

φώθηκαν όμως κατά κάποιο τρόπο ήταν 
προκαθορισμένες από την ανάληψη της 
εξουσίας από τον Πέδρο Σάντσεθ τον Ιού-
νιο του 2018. Τον Μάιο έγινε γνωστό ότι 
στελέχη του κόμματος του κυβερνώντος 
Λαϊκού Κόμματος (ΡΡ), του Μαριάνο Ραχόι 
εμπλέκονταν σε σκάνδαλο διαφθοράς. Τότε 
ο Σάντσεθ, εκμεταλλευόμενος την πολιτική 
συγκυρία, κατέθεσε πρόταση μομφής και 
κατάφερε να πάρει τα ηνία της χώρας, «κλη-
ρονομώντας», όμως, μια μεγάλη αδυναμία. 
Η κυβέρνηση που σχημάτισε κατ’ ουδένα 
τρόπο δεν είχε πλειοψηφία στη Βουλή. 

Αντίθετα, οικοδομήθηκε πάνω σε «γυάλινα 
πόδια», υποβασταζόμενη από μικρότερα κόμ-
ματα. Η υπόσχεσή του μετά τον σχηματισμό 
κυβέρνησης ήταν ότι θα διέλυε τη Βουλή 
και θα εξήγγελλε εκλογές, παραβλέποντας 
όμως τον ορισμό ακριβούς ημερομηνίας, 
έχοντας ως απώτερο σκοπό να αυξήσει τα 
εκλογικά του ποσοστά με την εφαρμογή 
μέτρων για ανακούφιση των πολιτών από 
την οικονομική κρίση. Το εγχείρημά του 
όμως ναυάγησε όταν, παρουσιάζοντας 
τον προ πολογισμό της Κυβέρνησής του, 
βρήκε απέναντί του όχι μόνο τους πρώην 
συμμάχους του, τους Καταλανούς αυτονο-
μιστές, αλλά και τα κόμματα της Δεξιάς. 
Η χρονική συγκυρία της ψήφισης 
του προ πολογισμού συνέπεσε 
με την έναρξη της δίκης των 
12 ηγετών των Καταλανών 
αυτονομιστών, οι οποίοι κατη-
γορούνται για εξέγερση, ανταρσία 

και κατάχρηση δημοσίου χρήματος, μετά 
την ανακήρυξη ανεξαρτησίας το 2017. 

ι όγοι τη  κήρυ η  
πρό ρ ν εκ ογ ν

Πάντως ο σοσιαλιστής ηγέτης δεν ήταν 
αναγκασμένος να κηρύξει πρόωρες εκλογές 
εξαιτίας του πολιτικού αδιεξόδου με τον 
προ πολογισμό. Βάσει νόμου μπορούσε 
να συνεχίσει να κυβερνά, εφαρμόζοντας 
τον περσινό προ πολογισμό. Εντούτοις, 
αναλύοντας τα πολιτικά δεδομένα, υπάρχουν 
αρκετοί λόγοι για τους οποίους επέλεξε 
αυτήν τη στρατηγική. Οι πρόσφατες δη-
μοσκοπήσεις δείχνουν προβάδισμα των 
δεξιών κομμάτων, των οποίων οι ψηφο-
φόροι είναι πολωμένοι μετά τη νίκη στην 
Ανδαλουσία, η οποία για δεκαετίες αποτε-
λούσε το «προπύργιο» των σοσιαλιστών. 
Συγκεκριμένα, δημοσκόπηση της El ais 
δίνει στο Ισπανικό Σοσιαλιστικό Κόμμα των 
Εργατών του Σάντσεθ 24%, στο Λαϊκό Κόμμα 
21%, στους φιλελεύθερους iu a anos 
18% , στους o emos 15% και τέλος στο 
ακροδεξιό o  περίπου 10%. 

Έχοντας στο μυαλό ότι επικρατέστερο 
σενάριο είναι η δημιουργία συνασπισμού 
της δεξιάς πτέρυγας, δηλαδή του Λαϊκού 
Κόμματος, των iu a anos και του o , 
ο Σάντσεθ επέλεξε να ριχτεί στην αρένα 
των εκλογών για να εκμεταλλευτεί αυτήν 
την «ενότητα» των δεξιών αντιπάλων του. 
Συγκεκριμένα, θέλει να αξιοποιήσει την 
ομογένεια αυτών των κομμάτων, ώστε να 
εμφανιστεί ως η μοναδική εναλλακτική 
επιλογή. Μάλιστα, η ημερομηνία των εθνι-
κών εκλογών τοποθετήθηκε πιο μπροστά 
από τις περιφερειακές και τοπικές εκλο-
γές του Μα ου, ώστε να μην επηρεαστεί 
από τις συμμαχίες που ενδεχομένως να 
αλλάξουν μέχρι τότε. Εάν δεν καταφέρει η 
δεξιά πτέρυγα να συγκεντρώσει στις εθνικές 
εκλογές απόλυτη πλειοψηφία (176 από τις 
350 έδρες), αυτόματα νικητής θα είναι ο 
Σάντσεθ, αφού θεωρείται απομακρυσμέ-
νο το ενδεχόμενο κάποια άλλα κόμματα 

να υποστηρίξουν μια συμμαχία που θα 
περιλαμβάνει το ακροδεξιό o .

Το αγκ θι  
τη  ατα νία

Η καταλανική κρίση, από το 2017, κα-
τάφερε να εξαπλωθεί και να επηρεάζει τον 
πυρήνα της πολιτικής ζωής της Ισπανίας. 
Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο οι Κατα-
λανοί αυτονομιστές βουλευτές έδωσαν τη 
χαριστική βολή σε δύο πρωθυπουργούς 
με τις ψήφους τους στο εθνικό κοινοβούλιο 
της Μαδρίτης. Μετά τη σύμπραξη με τις 
υπόλοιπες δυνάμεις για στήριξη της πρό-
τασης μομφής κατά του Ραχόι, το σκηνικό 
επαναλήφθηκε, αυτήν τη φορά έχοντας 
ως στόχο τον Πέδρο Σάντσεθ. 

Συγκεκριμένα, οι Καταλανοί ένωσαν τις 
δυνάμεις τους με τα «εχθρικά» κόμματα της 
δεξιάς και καταψήφισαν τον προ πολογι-
σμό, μετά το ναυάγιο των διαβουλεύσεων 
με την κυβέρνηση για τη διενέργεια νέου 
δημοψηφίσματος για ανεξαρτητοποίηση 
αλλά και την απελευθέρωση των 12 αυ-
τονομιστών από τη φυλακή. Η στάση των 
Καταλανών βουλευτών συνοψίζεται στις 
δηλώσεις του E uar  u ol, ο οποίος ανέ-
φερε ότι «δεν μπορείς να κυβερνήσεις την 
Ισπανία, χωρίς να ακούς την Καταλωνία». 

Πάντως, η τωρινή κυβέρνηση δύσκολα 
μπορούσε να σταματήσει τις δικαστικές 
διαδικασίες για τους 12 αυτονομιστές, 
ενώ με την εκδίκαση της υπόθεσης να 
διεξάγεται ταυτόχρονα με την προεκλογική 
εκστρατεία για τις εθνικές εκλογές, αναμέ-
νεται το πολιτικό θερμόμετρο να κτυπήσει 
κόκκινο από τις εθνικές εξάρσεις. Αν και ο 
πρωθυπουργός επένδυσε μεγάλο πολιτικό 
κεφάλαιο προσπαθώντας να προσεγγίσει 
τους αυτονομιστές, συγκεντρώνοντας πα-
ράλληλα τις βολές των δεξιών κομμάτων, η 
απόρριψη του προ πολογισμού από τους 
Καταλανούς πρώην συμμάχους του μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα ότι δεν 
ενέδωσε στις επιταγές τους για περισσό-
τερη αυτονομία. 
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ς γνωστόν, μετά την πτώση του τείχους 
του Βερολίνου το 1989, κοσμογονία 
έγινε στη διεθνή σκηνή. Το 1991 

η κραταιά Σοβιετική Ένωση κατέρρευσε και 
μαζί της η σοβιετική «αυτοκρατορία». Οι πε-
ρισσότερες χώρες που ανήκαν στη Σοβιετική 
Ένωση έγιναν ανεξάρτητες και η Ανατολική 
Ευρώπη «έφυγε» από τον κομμουνισμό και 
συνωστιζόταν να εισέλθει στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Οι παλιοί λοιπόν δορυφόροι της Σοβι-
ετικής Ένωσης ανεξαρτητοποιήθηκαν και 
ορισμένοι δεν είναι πλέον ούτε καν υπό την 
επιρροή της σημερινής Ρωσίας. Για να πούμε 
τα πράγματα όπως είναι, όπως είναι γνωστό, 
με τον κ. Πούτιν παρόλα τα πιο άνω, η Ρωσία 

απέκτησε σταδιακά την  παλιά της δύναμη 
και είναι σήμερα μια από τις υπερδυνάμεις.

Παρόλα αυτά, πολλοί από τους δορυφόρους 
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ανεξαρτητο-
ποιούνται από την επιρροή της Ρωσίας (βλ. 
Isabelle Man rau , « ussie, Les anciens 
satellites s’ emancipent», Le Mon e, 17-18 

ebruary 2019, σελ. 14-15). Έτσι, είχαμε τη 
διαμάχη με τη Γεωργία, και τελευταία τη 
διαμάχη με την Ουκρανία, την κατάληψη 
της Κριμαίας από τη Ρωσία και επίσης το 
θέμα με την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ου-
κρανίας. Μέχρι τελευταία, η Εκκλησία της 
Ουκρανίας ήταν κάτω από την επιρροή του 
Πατριαρχείου της Μόσχας. Ο Οικουμενικός 

Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος έδωσε την 
αυτοκεφαλία στην Εκκλησία της Ουκρανίας, 
πράγμα το οποίο προκάλεσε την μήνιν της 
Ρωσίας, αλλά και μερίδας των Ουκρανών. 
Επίσης η Μολδαβία είναι από εκείνες τις 
χώρες οι οποίες αιωρούνται μεταξύ Ρωσίας 
και Ευρώπης. Ακόμα, οι πρώην δορυφόροι 
της Ασίας απομακρύνονται σε ορισμένα θέ-
ματα από τη Ρωσία. 

Το ζήτημα είναι απλό: Στο παιχνίδι δύναμης 
της διεθνούς πολιτικής οι Δυτικοί προσπα-
θούν να εισέλθουν στη σφαίρα επιρροής της 
Ρωσίας, όπως ήταν κάτω από τη Σοβιετική 
Ένωση. Χρόνια κομμουνιστικού καθεστώτος 
οδηγούν τους πρώην δορυφόρους προς τη 

Δύση, πιστεύοντας ότι θα έχουν καλύτερη 
μεταχείριση από τις Δυτικές Δυνάμεις. Σύ-
ντομα θα ανακαλύψουν ότι ίσως οι μέθοδοι 
να είναι διαφορετικές, το αποτέλεσμα, όμως, 
παραμένει το ίδιο. Πρέπει να προσπαθήσουν 
να φύγουν από τη μια κυριαρχία, αλλά όχι 
να καταλήξουν στην άλλη. Είναι όμως αυτό 
δυνατό; Αυτό εξαρτάται από τις αντικειμενικές 
συνθήκες κάθε χώρας και τη δεξιότητα που 
έχει κάθε χώρα να υπερασπίζει τα εθνικά 
της συμφέροντα.

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

ην Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ στο Τμήμα 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων      

Η σία και οι πρ ην δορυ όροι της

ΔΡ ΡΙΣΤΟΣ Α ΙΛΛΕ Σ 
ΕΟΔΟΥΛΟΥ* 

c.a.theodoulou@cytanet.com.cy
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πολιτικής, οι Δυ-
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Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, 
στις 18 Φεβρουαρίου 2019, η 
3673η σύνοδος του Συμβουλίου 

Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης υπό την προεδρία της κ. Φεντερί-
κα Μογκερίνι, πατης Εκπροσώπου για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτι-
κής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Στην ατζέντα της συζήτησης, πέραν των 
τρεχόντων ζητημάτων, βρέθηκαν τα θέματα 
που αφορούν στο Κέρας της Αφρικής, στην 
Ουκρανία, στη Συρία και στη Βενεζου-
έλα, ενώ εγκρίθηκαν επιμέρους θέματα 
που αφορούν στις εξωτερικές υποθέσεις 
και σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
Υπουργοί Εξωτερικών της Ένωσης χαιρέ-
τισαν ταυτόχρονα την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης των Πρεσπών που αφορά στη 
μετονομασία των Σκοπίων. 

Στο ζήτημα της Ουκρανίας διεξήχθη 
μία εις βάθος συζήτηση για τα θέματα που 

αφορούν τη  διαδικασία μεταρρυθμίσεων, 
αλλά και την ανθρωπιστική κατάσταση 
στη χώρα, με ιδιαίτερη αναφορά στα ζη-
τήματα ασφάλειας, ειδικά στην ανατολική 
Ουκρανία και στην Αζοφική Θάλασσα, 
ενώ ταυτόχρονα το Συμβούλιο επανα-
βεβαίωσε την πλήρη στήριξή του στην 
ανεξαρτησία της Ουκρανίας, τον σεβα-
σμό της εδαφικής της ακεραιότητας και 
κυριαρχίας, καταδικάζοντας ταυτόχρονα 
ξανά την προσάρτηση της Κριμαίας και 
της Σεβαστούπολης από τη Ρωσία. 

Όσον αφορά το μείζον ζήτημα της Συρίας, 
το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 
Ε.Ε. επαναβεβαίωσε την πλήρη στήριξη 
της Ένωσης στις προσπάθειες του Ειδικού 
Απεσταλμένου του ΟΗΕ για την ειρηνευ-
τική διαδικασία, που πρέπει να στηρίζε-
ται σε μιαν αξιόπιστη πολιτική μετάβαση 
στη χώρα, η οποία θα αποτελέσει και τη 
μόνη βιώσιμη μακροπρόθεσμη επίλυση 

του προβλήματος. Ταυτόχρονα, οι Υπουρ-
γοί Εξωτερικών των κρατών - μελών της 
Ένωσης επαναβεβαίωσαν την πρόθεση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσει 
στην ανασυγκρότηση και αναδόμηση της 
χώρας μόνον όταν επέλθει μια συνολική, 
ειλικρινής και ομαλή πολιτική μετάβαση. 
Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις προετοι-
μασίες για τη σύνοδο που θα διοργανώσει 
η Ε.Ε. στις 12-14 Μαρτίου 2019 με θέμα 
«Στηρίζοντας το μέλλον της Σύριας και της 
περιοχής», γνωστό και ως Brussels 3, και 
το οποίο θα εστιάσει, μεταξύ άλλων, στον 
ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και των 
γυναικών. Υπενθυμίζεται ότι ο πόλεμος στη 
Συρία εισέρχεται πλέον στον ένατο χρόνο, 
με την ανθρωπιστική κατάσταση να χειρο-
τερεύει συνεχώς. Στόχος της τρίτης αυτής 
συνόδου για τη Συρία είναι η διασφάλιση 
ανθρωπιστικής βοήθειας προς στήριξη των 
Σύρων πολιτών που βρίσκονται είτε εντός 

της Συρίας είτε σε γειτονικές χώρες και 
ταυτόχρονα η παροχή πολιτικής στήριξης 
στην υπό των Ηνωμένων Εθνών ειρηνευ-
τική διαδικασία για τη Συρία. 

Όσον αφορά την κατάσταση στη Βενεζου-
έλα, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων 
της Ε.Ε. τόνισε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια 
πρέπει να παραδίδεται στους ανθρώπους 
που το έχουν ανάγκη στη χώρα και δεν 
μπορεί να χρησιμοποιείται για πολιτικούς 
σκοπούς που δεν συνάδουν με το διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο, ενώ παράλληλα υπήρξε 
ενημέρωση ενόψει της πρώτης τεχνικής 
αποστολής που θα μεταβεί στο Καράκας 
υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Ουρουγουάης.

*Λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας, LL.BLaw (Bristol), .D in Law - 

International Law an  uman ig ts ( ent), 
Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανε-

πιστημίου Λευκωσίας

Μ
ετατροπή σε πε-
ριφερειακή δύ-
ναμη της Μέσης 
Ανατολής και της 
ευρύτερης περι-
οχής. Αυτός είναι 
ο ρόλος που δι-

εκδικούν οι βασικοί παίκτες της περιοχής, 
με απώτερο σκοπό να εξασφαλίσουν και 
να κατοχυρώσουν μακροχρόνια τα δικά 
τους συμφέροντα στην περιοχή. Ακόμη 
κι όταν αυτή η επιθυμία επιβάλλει εκσυγ-
χρονισμό και απομάκρυνση από τις βαθιές 
ρίζες του Ισλάμ. Είναι γεγονός πως πίσω 
από τους θορυβώδεις πολέμους και την 
«αναστάτωση» που προκαλούν τα κύματα 
προσφύγων από τη Συρία και το Ιράκ, 
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ένας μυστικός 
μετασχηματισμός ολόκληρης της Μέσης 
Ανατολής. Οι εξελίξεις, για κάποιον που 
παρακολουθεί στενά την περιοχή, είναι 
ραγδαίες και θα πρέπει να θεωρείται δε-
δομένο πως πρόκειται να επηρεάσουν 
τόσο τα περιφερειακά, όσο και τα διεθνή 
ζητήματα των επόμενων χρόνων. 

Τι α ει στη 
έση νατο ή
Το πρώτο ερώτημα που τίθεται υπό 

εξέταση, από διεθνούς και εγνωσμένου 
κύρους διεθνολόγους, είναι κατά πόσον η 
Μέση Ανατολή, με τη μορφή που τη γνω-
ρίζουμε σήμερα, θα συνεχίσει να υπάρχει 
ή θα μετατραπεί σε περιφέρειες, τριών, 
κυρίως, αξόνων της Μέσης Ανατολής. Το 
πιθανότερο σενάριο χωρίζει τη μια Μέση 
Ανατολή που γνωρίζουμε, σε τρεις πε-
ριφέρειες, του Αραβικού Κόλπου, 
του Λεβάντε και της Βορείου Αφρι-
κής. Αυτό βεβαίως θα γίνει με τις 
ευλογίες των δυτικών κρατών, 
αν όχι με τις οδηγίες τους, τα 
οποία διεκδικούν αντίστοιχα 
μερίδια ισχύος σε καθεμιάν 
από τρεις περιφέρειες. 

Ο «διαμοιρασμός» εν-
δέχεται να έχει ήδη προ-
συμφωνηθεί με την τελική 
σφραγίδα, να υπονοείται 
ότι μπήκε στην περιβόητη 
συνάντηση του Ντόναλντ 
Τραμπ με τον Βλαντιμίρ 
Πούτιν, πέρσι, στο Ελσίνκι. 
Οι θεωρίες -συνωμοσίας ή 
πραγματικότητας (;)- θέλουν 
η περιφέρεια του Αραβικού 

Κόλπου να εκχωρείται στις Ηνωμένες 
Πολιτείες και τον ηγετικό ρόλο θα έχει 
η Σαουδική Αραβία. Η περιφέρεια του 
Λεβάντε, στον οποίο ηγετικό ρόλο θα έχει 
το Ισραήλ -σύμφωνα με τις ίδιες θεωρίες- 
εκχωρείται επίσης στις Ηνωμένες Πολι-
τείες, ωστόσο πολιορκεί στενά η Ρωσία. 
Σε ό,τι αφορά την περιφέρεια της Βορείου 
Αφρικής, φαίνεται πως εκχωρείται στην 
Ευρώπη, γεγονός που δεν αποκλείεται να 
προκαλέσει εξίσου την έντονη αντίδραση 
της Ρωσίας - αν και προς το παρόν δεν 
έχει δείξει έντονο «θυμό» - ή ακόμη και 
να προκαλέσει φθορά και προστριβές 
στα ίδια τα κράτη μέλη της Ε.Ε., τα οποία 
προφανώς και δεν συμμερίζονται τις ίδιες 
αξίες, ιδεολογίες και τακτικές σε ό,τι αφορά 
τα μεταναστευτικά ζητήματα. 

 μετασ ηματισμό  
τη  αουδική  ρα ία

Η Τουρκία προφανώς και θα επιθυ-
μούσε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην περιφέρεια του Αραβικού Κόλ-

που και προς αυτήν την κατεύθυνση 
αναγκάστηκε να συμμαχήσει με το Ιράν, 

αφήνοντας πίσω τις παλιές έχθρες -  έστω 
προσωρινά. Αυτό, όμως, που δεν έχει η 
Τουρκία, αλλά ούτε και το Ιράν, είναι την 
οικονομική επιφάνεια του Ριάντ. Η Σα-
ουδική Αραβία είναι εκ των πραγμάτων 
μια ιδιαίτερη χώρα. Πολλές φορές παρε-
ξηγημένη και άλλες το αντίστροφο. Από 
την ίδρυσή της ως κράτος / βασίλειο, το 
1932 μέχρι και σήμερα στηρίζεται στην 
ιδέα και το δόγμα του ουαχαμπισμού, την 
πιο ακραία μορφή του Σουνιτικού Ισλάμ, 
στην οποία πιστεύουν και στηρίζονται οι 
τζιχαντιστές του λεγόμενου Ισλαμικού 
Χαλιφάτου. Βαθιά συνδεδεμένη με την 
οικογένεια των Σαούντ. Το πετρέλαιο είναι 
το απόλυτο αγαθό που ενδυνάμωσε την 
οικονομία της τόσο, ώστε να της δώσει το 
δικαίωμα στην κυριαρχία. 

Συνειδητοποιώντας πως οι εποχές 
άλλαξαν και μαζί αλλάζουν και οι ισορ-
ροπίες, κυρίως μέσα από την «αμερι-
κανική επανάσταση του σχιστολιθικού 
πετρελαίου», ήρθε και η αλλαγή, που 
ονομάστηκε μεταρρύθμιση και η οποία 
θεωρήθηκε επιβαλλόμενη αν το βασίλειο 
ήθελε να διατηρήσει την κυριαρχία του 
και τον ηγετικό ρόλο του στη νέα αυτή 
εποχή. Κύριο συστατικό της μεταρρύθμισης 
είναι η αποδοχή του δυτικού κόσμου, η 
προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες και η 
τήρηση αποστάσεων από το γεωπολιτικό 
χάος της υπόλοιπης περιοχής. 

Η Σαουδική Αραβία δεν ονειρεύεται 
να «βάλει χέρι» στην υπόλοιπη Μέση 
Ανατολή και, ως εκ τούτου, όχι μόνο συ-
ναινεί, αλλά παίζει και πρωταγωνιστικό 
ρόλο στον διαχωρισμό των περιφερειών 
ή ζωνών επιρροής όπως ονομάζονται 
σήμερα, ώστε να αποκόψει εαυτόν από 

τις «προβληματικές» περιφέρειες και 
τους προβληματικούς ανταγωνισμούς 
των άλλων δύο περιφερειών που «πνίγο-
νται» στις γεωπολιτικές και ενεργειακές 
εξελίξεις. 

Το παρ δειγμα 
του σραή

Στην πραγματικότητα η Σαουδική Αρα-
βία, βρίσκοντάς τα με το Ισραήλ στη βάση 
της θεωρίας «ο εχθρός του εχθρού μου 
είναι φίλος μου» -θεωρία που πρωταγω-
νιστεί στο διεθνές διπλωματικό γίγνεσθαι-  
ακολούθησε και το παράδειγμά του. ς 
χώρα που κινδύνευε περισσότερο από 
ιδρύσεώς του το Ισραήλ κατάφερε, πέρα 
από την ισχυρή άμυνα που του έδωσε 
έρεισμα και λόγο στην περιοχή, να ξεφύγει 
από τον κίνδυνο του εύθραυστου κράτους, 
μέσα από την αυτόνομη οικονομική και 
κυρίως τεχνολογική ανάπτυξη. Το μεγα-
λύτερο κέρδος είναι πως δεκαετίες μετά 
τη σύλληψη και υλοποίηση του στόχου, 
το κράτος του Ισραήλ, όποιες κι αν είναι οι 
γεωπολιτικές εξελίξεις, δεν κινδυνεύει να 
αφανιστεί, δεν κινδυνεύει η ύπαρξή του. 

Άλλωστε, μεταξύ άλλων, το Ισραήλ κα-
τάφερε να υπογράψει Συνθήκες ειρήνης 
που δεν αποτελούν μέρος των παιγνίων 
σε κινούμενη άμμο, όπως όλες σχεδόν 
οι υπόλοιπες συμμαχίες στην ευρύτε-
ρη περιοχή που διαμορφώνονται και 
μεταλλάσσονται αναλόγως συμφερό-
ντων. Η πρώτη το 1979 με την Αίγυπτο 
και η δεύτερη το 1994 με την Ιορδανία, 
αποτελούν συνθήκες που αντικειμενικά 
εξυπηρετούν αμοιβαία εθνικά συμφέροντα 
και δεν αναμένεται υπό καμία περίσταση 
να παραβιαστούν.

Της Κυριακής
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ης α ι ή η ης υ κ ρ ι 

η Τ ρ η η ι η α  
α  ια κα αρ  ρη κ υ ικ ς 

υς  ι ή η α υ ική ρα α 
ρ  αυ  ι ρ  ακα και 

υ ηρ η ης κκας και ης 
ας  ι  ι  ι ρ ς ις 

   υ   
ια ή υ  α  
η  α ρ ή ια  α και 

α  και η  ικα αι ρι 
ή ρα   ς και η κυριαρ α 

αι η υ ια ική αι α  α  και 
ι ικ ς ια ρ ς  α  ι 
ρα   αι ρα ς α  ι -
υρ α ι  α ι ρ  και 

ή   η  η  ραή  
ρ αι  ρ  α    

 η ι α ική α α η  
υ  υ ια   

α  α ικα η   κ ι-
κ  κα ς υ η    

ια ηρ  κα ς ις  η  
υ ι κ  κ  η Τ ρ η 

α ι  η  αρ η υ κρ υς 
υ ραή  ας α ι ι 

η ική ης ιρρ ή η  ρι ή  
 α η ς ς α υ ικής 
ρα ας και ραή   υ 
υς  ρι ρ  αι η 
κα ι ή υς α  ις -
ς ι ς  υ η  ρ Τρα  

ή ι  α υ ηρ  ς 
α ς  ικ ς ης  α ς  

ρι ς ρι ις α  α 
υ ρ α   ρ   
ι  αρακ ηρι ικ  αρ ι α 

αυ  ης υ ας   ια  
υρη ικ  ρ ρα α ης Τ ρ -
ης  υ α α   ρ  α   

κα   κρα   υ ικ  
ρ κ  και ι ή α η 

και ρα α υ ι  υκαιρ α 
ι  και α υ ης   

ρ ια ρ ρα   α  ι ις  
ι ς ι ς α  
κα α ι  ική υκ α 

η  ή  κα ς  α  
υ  υ υ υ ρακ  

ι α α ς υ ρ αι η η 
α ή α κρι  α  α α-

ική αρ ή  υ ικρα   και 
κα ς η  ρι ή  Τη  αρ ή 

ης κ ι η ας

σον αφορά το μείζον
ζήτημα της Συρίας,

το Συμβούλιο
επαναβεβαίωσε την πλήρη 

στήρι η της νωσης
στις προσπάθειες

του Ειδικού Απεσταλμένου 
του ΟΗΕ για την ειρηνευτική

διαδικασία, που πρέπει να 
στηρίζεται σε μιαν
α ιόπιστη πολιτική

μετάβαση στη χώρα,
η οποία θα αποτελέσει

και τη μόνη βιώσιμη
μακροπρόθεσμη επίλυση 

του προβλήματος

Ο  Π ΑΓΜΑΤ ΚΟ  
Π ΤΑΓ ΣΤΕΣ 
Τ  ΣΟΒΑ  Ε ΔΗΣΕ   
ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ Α ΑΤΟ ΗΣ 
Ε Α  Η ΣΑΟ Δ ΚΗ 
Α ΑΒ Α ΚΑ  ΤΟ Σ ΑΗ

α αποτελέσματα του Συμ ουλίου ξ τερικ ν ποθέσε ν ε ρουαρίου

ΔΡ ΑΝΤ ΝΗΣ  
ΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ*
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Ανίερη συμμαχία 
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πόφαση-σταθμό για το 
ζήτημα των Βρετανικών 
Βάσεων θα εκδώσει αύ-
ριο, Δευτέρα (16:00 - ώρα 
Κύπρου), το Διεθνές Δι-
καστήριο της Χάγης. Θα 
γνωμοδοτήσει ουσιαστικά 

κατά πόσον είναι νόμιμο, με βάση το διεθνές 
δίκαιο, η Βρετανία να κατέχει έδαφος στο 
νησί Άγιος Μαυρίκιος στον Ινδικό κε-
ανό, το οποίο αποτέλεσε πρώην αποικία 
της και το οποίο η Βρετανία χρησιμοποιεί 
ως στρατιωτική Βάση. Η γνωμοδότηση 
του Δικαστηρίου θα έχει προεκτάσεις 
στην Κύπρο και σε άλλες χώρες, όπου η 
Βρετανία διατηρεί Βάσεις. Η απόφαση θα 
αποσταλεί, όπως πληροφορούμαστε, στη 
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, 
η οποία ήταν και το όργανο που ζήτησε τη 
γνωμοδότηση, για περαιτέρω προώθηση.

Εάν το Διεθνές Δικαστήριο δικαιώσει 

τον Άγιο Μαυρίκιο και αποφανθεί ότι η 
αποικιοκρατία αποτελεί παραβίαση του 
Διεθνούς Δικαίου και του Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών, αναγνωρίζοντας ότι το 
δικαίωμα στην αυτοδιάθεση είναι το ίδιο 
αναφαίρετο, όπως και η κυριαρχία ενός 
κράτους, τότε η Κυπριακή Δημοκρατία 
θα αποκτήσει ένα ισχυρό νομικό όπλο , 
που θα μπορεί να αξιοποιήσει. Η Βρετανία 
κατέχει σήμερα το 3% της Κύπρου.

Αξίζει να αναφερθεί πως το ίδιο νομικό 
όπλο  θα αποκτήσουν και οι υπόλοιπες 

χώρες - πρώην βρετανικές αποικίες, εκ των 
οποίων ορισμένες είναι και υπερδυνάμεις. 
Σε μία τέτοια εξέλιξη, θα δημιουργηθεί και 
η δυνατότητα για μαζικές αξιώσεις απομά-
κρυνσης των βρετανικών Βάσεων, εφόσον 
φυσικά δημιουργηθεί πολιτική βούληση 
από τους εμπλεκομένους. Υπενθυμίζεται ότι 
οι Βάσεις κρατήθηκαν από τους Βρετανούς 
μετά την ανεξαρτησία και τη μετάβαση της 

Κύπρου από Αποικία του Στέμματος σε 
ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος. Το Ηνωμένο 
Βασίλειο απαίτησε και πέτυχε την κατοχή ενός 
τμήματος της Κύπρου υπό μορφή στρατιω-
τικών Βάσεων, λόγω της στρατηγικής θέσης 
της Κύπρου στη Μεσόγειο Θάλασσα, προς 
όφελος των βρετανικών συμφερόντων. Από 
την 1η Ιανουαρίου του 2004, που η Κύπρος 
εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε η 
δεύτερη χώρα της Ευρώπης, της οποίας ένα 
μέρος ελέγχεται από άλλο μέλος της Ένωσης 
(μαζί με την Ισπανία, της οποίας το Γιβραλτάρ 
επίσης ελέγχεται από τη Βρετανία). 

 ηρίδη  παντήσει  
σε σο αρ  ητήματα

Μιλώντας στη Σημερινή της Κυριακής , 
ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης 
ανέφερε πως η Δημοκρατία αναμένει αύριο 
τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστη-
ρίου. «Αναμένεται να δώσει», όπως είπε, 

«απαντήσεις σε διάφορα σοβαρά ζητήματα, 
που σχετίζονται με τον ορθό και νόμιμο 
τρόπο αποαποικιοποίησης».

Αναμένεται, σύμφωνα με τον κ. Κληρί-
δη, να ληφθεί υπόψη ότι η Βρετανία, ενώ 
έδωσε σε πρώην αποικία ανεξαρτησία, 
η συμφωνία που έγινε, «δεν καλύπτει 
ολόκληρη την επικράτεια της αποικίας, 
με αποτέλεσμα μέρος του εδάφους της 
να παραμένει στην κυριαρχία της αποι-
κιακής Δύναμης ή να τελεί υπό κάποιο 
άλλο ιδιόμορφο καθεστώς». 

Η αίτηση στο Διεθνές Δικαστήριο κατα-
χωρήθηκε μετά από απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, τον Ιούνιο 
του 2017, κατόπιν εισήγησης του Μαυρίκιου. 
Στις 4 Σεπτεμβρίου 2018 είχαν αγορεύσει 
εκπρόσωποι 22 χωρών, μεταξύ των οποί-
ων και η Κύπρος. Ειδικότερα αγόρευσαν οι 
εξής χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Μαυρίκιος, 
Βραζιλία, Κύπρος, ΗΠΑ, Γουατεμάλα, Νή-

σοι Μάρσαλ, Ινδία, Ισραήλ, Νικαράγουα, 
Σερβία, Νότια Αφρική, Γερμανία, Αργεντινή, 
Αυστραλία, Μπελίζ, Λίχτενσταϊν, Ολλανδία, 
Γαλλία, Ρωσία, Σε χέλλες, Χιλή, Κορέα, Μα-
δαγασκάρη, Κίνα, Τζιμπουτί, Λεσότο, Κούβα, 
Βιετνάμ και Ναμίμπια. 

Στην αγόρευσή του, εκπροσωπώντας την 
Κυπριακή Δημοκρατία, ο Γενικός Εισαγ-
γελέας Κώστας Κληρίδης είχε διατυπώσει 
τη θέση ότι το δικαίωμα στην αυτοδιάθε-
ση είναι το ίδιο αναφαίρετο όπως και η 
κυριαρχία ενός κράτους, σημειώνοντας 
ότι η αποικιοκρατία αποτελεί παραβίαση 
του Διεθνούς Δικαίου και του Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών. Ο κ. Κληρίδης είχε ανα-
φέρει ότι η Κύπρος υπέβαλε παρατηρήσεις 
στην παρούσα υπόθεση για δύο λόγους:

 ρ  ως πρώην αποικία, η 
οποία έγινε ανεξάρτητη Δημοκρατία το 
1960, στέκεται στο πλευρό των λαών που 
εξακολουθούν να επιδιώκουν την πλήρη 
εφαρμογή του δικαιώματός τους για αυ-
τοδιάθεση και έλεγχο του εδάφους και 
των φυσικών πόρων τους.

 ρ  η Κύπρος μιλά μέσα 
από την εμπειρία της εφιστώντας την 
προσοχή του Δικαστηρίου στο γεγονός 
ότι οι δεσμοί τής αποικιοκρατίας παίρ-
νουν πολλές μορφές και ζητώντας από 
το Δικαστήριο να λάβει ιδιαίτερα υπόψη, 
όταν συμβουλεύει τα Ηνωμένα Έθνη, την 
ανάγκη αντιμετώπισης των πραγματικο-
τήτων της αυτοδιάθεσης και όχι μόνο των 
επιφανειακών εκφάνσεών της.

Στη δική του αγόρευση εκ μέρους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας ο νομικός Πόλυς 
Πολυβίου σημείωσε «ότι αποικιοκρατία 
είναι ένα κατάλοιπο του παρελθόντος. Ας 
μην το διατηρήσουμε ως ένα εμπόδιο για 
το μέλλον. Ας το τερματίσουμε γρήγορα».

Της Κυριακής
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Ο ΓΕ ΚΟΣ Ε ΣΑΓΓΕ ΕΑΣ 
Μ Α ΣΤΗ Σ  Γ Α Τ Σ Π ΟΕ
ΚΤΑΣΕ Σ ΤΗΣ Γ ΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΠΟ  Α ΕΚΔ ΣΕ  ΤΟ Δ Ε ΕΣ 
Δ ΚΑΣΤΗ Ο ΤΗΣ ΑΓΗΣ

Κ. ΚΛΗΡΙΔΗΣ  Α ΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΑ ΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΡΟ

Αύριο η ιστορική απόφαση 
για τις Βρετανικές Βάσεις

Ο Μαυρίκιος είναι νησιωτικό κρά-
τος του Ινδικού κεανού ανατολικά της 
Μαδαγασκάρης. Έχει συνολική έκταση 
2.040 τ.χλμ. και πληθυσμό, σύμφωνα με 
επίσημες εκτιμήσεις του 2018, 1.2 εκατ. 
κατοίκους. Το νησί του Μαυρίκιου ήταν 
γνωστό στους Άραβες και Ινδονήσιους 
ναυτικούς από τον 10ον αιώνα. Πρώτοι 
όμως εγκαταστάθηκαν οι Πορτογάλοι το 
1507, οι οποίοι και ίδρυσαν σε αυτό μία 
βάση ανεφοδιασμού, χωρίς όμως κάποιο 
μόνιμο οικισμό. Το 1598, τρία πλοία από 
έναν ολλανδικό στόλο με προορισμό τα 
νησιά των μπαχαρικών κατέληξαν στον 
Μαυρίκιο σε συνέχεια ενός τυφώνα. Οι 
ναυτικοί αυτοί έδωσαν στο νησί το σημερι-
νό όνομά του για να τιμήσουν τον πρίγκιπα 
Μαυρίκιο του Νασσάου, κυβερνήτη και 
κληρονόμο των Κάτω Χωρών. Το 1638 οι 
Ολλανδοί ίδρυσαν και την πρώτη μόνιμη 
αποικία, την οποία όμως εγκατέλειψαν 
κάποιες δεκαετίες αργότερα λόγω των 
δυσμενών κλιματικών συνθηκών. Το 
1715, οι Γάλλοι, οι οποίοι κατείχαν το 
γειτονικό νησί Μπουρμπόν (το σημερινό 
Ρε νιόν), κατέλαβαν τον Μαυρίκιο και τον 
μετονόμασαν σε Ιλ ντε Φρανς (δηλ. το νησί 
της Γαλλίας). Με τη γαλλική κυριαρχία, στο 
νησί αναπτύχθηκε μία εύρωστη οικονομία 
βασισμένη στην παραγωγή ζάχαρης. Κατά 
τους Ναπολεόντειους πολέμους (1803-
1815), το νησί έγινε στόχος των Βρετανών, 
οι οποίοι προσπάθησαν να το καταλάβουν. 
Παρά τη νίκη των Γάλλων στη ναυμαχία 
του Γκραντ Πορτ, τη μοναδική γαλλική 
ναυτική νίκη απέναντι στον βρετανικό 
στόλο, οι Γάλλοι παρέδωσαν τον Μαυ-
ρίκιο τρία χρόνια αργότερα, μετά από μία 
απόβαση των Βρετανών στην τοποθεσία 
Καπ Μαλερό. Η επίσημη παράδοση του 
νησιού στο Βρετανικό Στέμμα έγινε το 
1810, με τον όρο της διατήρησης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας γης και περι-
ουσίας για τους Γάλλους αποίκους, αλλά 
και τη διατήρηση της γαλλικής γλώσσας 
και νομοθεσίας σε αστικά και ποινικά 
θέματα. Με τη βρετανική κυριαρχία, το 
όνομα του νησιού επανήλθε ως Μαυρίκιος. 
Το 1968 το νησί κατάφερε να κερδίσει 
την ανεξαρτησία του.
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ομικός πεκτατισμός

     η Κ ρ ς ρ  
και α ρ   η  η ι -

ια υ η  ρ κι  η η  α 
ή α  α ρα υ ι α α ι η-

ης ης η ιακής ρ ιας  ι ή-
υ η ρ α ή ρια  υ ρ η-

 και ρι η  η   Κ ρ  
κα ια υς    α ι  

η  ρ ιας
  α  α κ ήρι  ης  

κα ικ ς  υκα ικ ς  αρα 
και ικ  η ια και ι ι ικ  

ρ ιακ ς αυ ρ α  
α κ

 α ρ  και α ρ  α 
αι ια ρα  α ρι ρα 

η κ ρ κ η α αυ κ η α
 Και  α ης α α  α -

αιρ ς  α ια υ  ρ α και 
ηρ α α και ρι α  α 

α α κα α υ ή α α κ ι α ι  
ι α και κα κα ρι

 ια ρα  α ι ρα ι -

ικα και υς ι ρ υς ρ υς και 
α ι ρ ς  υς ρι ρ υς 
υ ι ς κα κ υς  Και  ρα  ικ ι-
κ ς υη ρ α  

 αι υ α  ρα  α η  
ρ  α  κα ρ ι ια 

ρα  η α  κ ς α  η ή 
η ι ια ρ α  ια ι και 

η υ   υς ρι ρ υς  
κα  κ α ή  υ ι υς α -

ι η  και υς ρι ρ υς 
κα  ρα ικ  ι ι ρ  ρ -

ρ υς και κα υς κ ρ   
η  υ α  ικα α υς ια κ  

υς ς  και ς
 υ υ ς και α  ρ -

κ αι   Και ρ ι υς 
ρ ς ης α ηρ υ  

α ι α α α  η  υρ α κή 
η  α αυ α α  ρ ι-

α ικ ικ  κυρ  ια η  
α υ α ης  η  α ι η  ης  η  

ι ρ α ης  η  α ι  ης  η  
α α α η ης  ς α α ς 
α ρ κ  κρ ς

Κ Τ  ια α ια ακρι ς 
ρ α  α ρ κ υ κρ υς  

  ια α  α    
υς ς υ   ρ ι α ις 

 η ρ ς  ι  ια  

και ι   ια αρ ή 
 ικ  ι  ας  ρι η  
η  κα ια υ  Και α  

 α   κ ηρα ρ ια   ι 
 α  α κ ρ αι ακ η  

η υ ή η ή υ
 και ακραι ς  

υ ς  Της ια ης και α -
ης ι η ας  α ακ η ας και 

ι  κακ υρ η α ικής α υ-
υ η ας α ρ κ  κρ ς   

κα υ α  η  κα ρ ι 
α κα α ή ι α α α ικ  

η α ι ή α ης  ικ  
υ κ υ   ις κι α ς  

 Κ ρ ς Τρ α ας  ρ ας 
κι ας ι  αυ ή ακρι ς η κ η α-
ική υ α ια  υ αι ια ις 

ρι ρ ς α    η ς  
 ρ α  α ρ κ ι  και 

ρ α  α α ηρι
Τ  α ια κρα ικ  

ρ α  η α  και κα η α  
αυ ή  η ρα α α η και α κα η 

α ρ ι ι ική  α ι ι η 
και α α ική α ρ ική 
α υ ική ρα ι ική ι  α α ι 

υς Τ ρκ υς Κα ακ η ς ης και 
ις ι ρ ικ ς ικ ς α ι ς 

υς  Τη  η α  ρ ς η  α α κα α 

ική ρ ρ α και ικ  
αυ ικ  υ ι  α ια ι ια  

α ρ ι υς υρκικ ς κ ια-
ς α α ρ υ ης ης κη ης  

κυριαρ ικ  ης ικαι  η  
ηρ  η α α  και  α ρα

 α κρ ς     ρ ια 
α  υ υ η η  υρκική ι ή 
και υ α αι η  κα ή υ α 

 ης ι ής υ ικρ ιας  α κ -
ι  ακ η  ς α αής κ ς  

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

 υ υ
Κ Τ   α ια ρ -

α  ρ κ αι  υς 
α αιρ ς υς ς ης κρα ι-
κής ρα ηρι η ας και υ ης  

η  αι α  η  ικ α  η  
κ ι ική υ ή  η  υ α  η 

ρη ή ι κη η  η ικαι η  
η ιακυ ρ η η ρική κι 

ρική ι ική  ις η ι ς 
υ κ ι ς  ακ η και υς ς 
ης ικής αυ ι κη ης  ις 

α ι υ ις   κα ς κα α-
ρα  α ι  υ ρ ας  

ρι και  ι   η  
η  ι ική υ ή  α ια και 

α αρ α α ρ α  αυ  υ 

α ρ κ υ κρ υς ι υ
  α αι  α ι  ια 

 αυ
 ς η αι  ς   

 ρ κ αι κ ι  
αυα ι  και ι  αυ   

κρ ς
  αι αυ ς υ ι 

α υ α ς και ι α ι ια  ι αι 
 α ρ κ
α  ι α  ια ι και η-

υ   υς ρι ρ υς  κα  
κ α ή  υ ι υς α ι η  
και υς ρι ρ υς κα  ρα -

ικ  ι ι ρ  ρ ρ υς και κα-
υς κ ρ   η  υ α  

ικα α υς ια κ  υς -
ς  και ς  υ ς α ι-

κ αι κ α ς κ ς
Τ  και η ή  αυ  κα  

η  ρ ρι ή ρι  κα ι  η -
ι ρα ική  η ης ή ης  αι

  ι υ α ιαρκ ς  ια και 
α αρ α η  κ α κρα α

  α ακ η ς υ ι ς 
κ α ικ  υ  υ  α ς 
α α ικ ι ις κ  κ ς

 η α ή  η ή η ι
   η α κή ή ς ι 
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Με αφορμή τις τουρκικές ναυτικές και ευρύτε-
ρες κινήσεις στρατιωτικής στρατηγικής στην 
περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου και 

της Κύπρου ειδικότερα, μπορεί κανείς να τις θεωρήσει, 
παραπέμποντας σε έννοιες και όρους του παρελθόντος, 
ως ενέργειες αποτυπώνουσες αντιλήψεις και πρακτικές 
σύγχρονου ιμπεριαλισμού. Ενώ, λοιπόν, ο ιμπεριαλισμός 
στην κλασική του μορφή σήμαινε την κατακτητική εκμε-
τάλλευση χωρών, εδαφικών περιοχών και λαών, ο δομικός 
επεκτατισμός εκδηλώνεται ιμπεριαλιστικά επιχειρώντας 
την εθνική και ιστορική αλλοτρίωση χώρων, εδαφικών 
οντοτήτων και εθνικών ταυτοτήτων, καθώς και την ανα-
τροπή πολιτιστικών και πολιτισμικών δεδομένων. 

Πρόκειται για μια περιφερειακή εξέλιξη που επέρ-
χεται για τους αδικο-
πραγούντες, άνευ κό-
στους από τη διεθνή 
κοινότητα, γνωστής 
ούσης της υφιστάμε-
νης ατιμωρησίας που 
διατρέχει κατά κανόνα 
τη δομή του διεθνούς 
συστήματος στα δι-
εθνοπολιτικά δρώ-
μενα έναντι διεθνώς 
παρανομούντων, της 
τουρκικής περίπτωσης 
προεξαρχούσης.  

Η τουρκική επιθε-
τικότητα ανασύρει τις 
επιθετικές της στιγμές 
στην Κύπρο και στην 
κυπριακή τραγωδία, 
όπου και η Άγκυρα 
δοκίμασε, νικηφόρα 
για την ίδια, τις αντοχές, 
αλλά και την ικανότητα 

άμεσης αντίδρασης των Αθηνών. Εκεί διαπιστώθηκε μια 
ιστορικών διαστάσεων ολιγωρία του ελληνικού κράτους, 
όπερ και εκλαμβανόμενο ως φόβος, ενίσχυσε τον τουρκικό 
ηγεμονισμό, επιτείνοντας κατά ταύτα την επεκτατική βούλησή 
του. Η Άγκυρα μετά την Κύπρο  εστράφη πάση πλέον δυνάμει 
προς το Αιγαίο, διεκδικώντας επαναδιαπραγμάτευση της 
Λωζάννης, αλλά και της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων 
του Φεβρουαρίου του 1947, διά της οποίας παραχωρούντο 
από την ηττημένη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου Ιταλία, τα 
Δωδεκάνησα στην Ελλάδα, στον μητρικό δηλαδή κορ-
μό διά της επίτευξης της ιστορικής πλέον επιταγής της 
ενώσεως. Η Ελλάδα σήμερα, τούτων εχόντων, δηλαδή με 
πλήρη επίγνωση του τουρκικού επεκτατικού σχεδιασμού, 
είναι εκ των πραγμάτων, πλέον, δηλαδή εκούσα-άκουσα, 
υποχρεωμένη να οργανώσει, προβάλλοντας στρατηγικές 
αποτροπής, την εθνική της άμυνα. 

Τούτο καθίσταται ζωτικής σημασίας ζήτημα, γνωστής 
και της, εδώ και δεκαετίες, ανάπτυξης στα μικρασιατικά 
παράλια, δηλαδή έναντι των νήσων του Αιγαίου, της τέ-
ταρτης στρατιάς, που συγκροτεί μια διακηρυγμένα και 
κατά πάντα επιθετική αποβατική δύναμη, αποσκοπούσα 
στην επικυριαρχία του Αιγαίου. Τούτο αποβλέπει στον 
εξαναγκασμό της Ελλάδος να προχωρήσει στην οικο-
δόμηση ενός νέου status uo συνθηκών «συνάντησης» 
των δυο χωρών στο Αιγαίο. Η αποτρεπτική ισχύς, δηλα-
δή η προβολή αντίστοιχης στρατηγικής, που εκπέμπει 

τη θέληση υπεράσπισης χώρου και κυριαρχίας με τη 
μηνυματική αντίληψη της πρόκλησης μεγαλύτερου κό-
στους απ’ ό,τι οφέλους στον αντίπαλο, συνιστά απολύτως 
αναγκαία κίνηση της απειλούμενης χώρας, έτσι ώστε να 
υπερασπίσει την εθνική της κυριαρχία αξιόπιστα. Αυτή 
δε η κίνηση αποκτά μεγαλύτερη αξιοπιστία εφόσον τυγ-
χάνει της απαραίτητης, αναγκαίας κοινωνικής, πολιτικής, 
εθνικής κατά ταύτα συναίνεσης.

Επομένως, η ελληνική πολιτική προσέγγιση της διαμορ-
φούμενης κατάστασης δεν μπορεί να είναι κατευναστική, 
ακολουθούσα την γνωστή αντίληψη Τσάμπερλαιν έναντι του 
Χίτλερ στην περίφημη συνάντηση του Μονάχου, όπου και 
καθιερώθηκε η σύγχρονη προσέγγιση τού κατευνασμού 
στη διεθνή πολιτική. Εμείς οφείλουμε να προσεγγίζουμε 
τα δρώμενα έναντι της Τουρκίας επί τη βάσει της αρχής 
της ρεαλιστικής πολιτικής σκέψης, που καταγράφει και 
αναδεικνύει την προβολή ισχύος ως βασική και αναγκαία 
διάσταση προβολής δικαίου και υπεράσπισης δικαιωμάτων. 
Το επιχείρημα κατά τα ανωτέρω μιας εν είδει con itio sine 

ua non αναγκαιότητας υπεράσπισης της ύπαρξης κρά-
τους και λαού, δηλαδή του έθνους, υπερέχει πάσης άλλης 
λογικής, που προβάλλει σε μια κατά τα ειωθότα αντίληψη 
ταμειακής λογικής της κρατικής δράσης προγραμματισμού 
και προοπτικής της χώρας. Εάν δεχτούμε τη θεώρηση της 
πλευράς εκείνης που λέει πως η ισχυρή άμυνα και κυρίως 
η αποτρεπτική στρατηγική στερεί πόρους από τη χώρα και 
την ανάπτυξή της ή ότι η τουρκική επιθετικότητα μπορεί 
να αντιμετωπιστεί με τις επιλογές ή τις μεθοδεύσεις ενός 
διαλόγου, πρέπει κανείς να υπογραμμίσει πως αυτό που 
κυριαρχεί ως πρωταρχικό επιχείρημα της Αγκύρας εν 
μέσω του σκηνικού των διεκδικήσεων χώρου ελληνικής 
κυριαρχίας συνίσταται επιγραμματικά στο: «ελάτε να συ-
ζητήσουμε γι’ αυτά που διεκδικώ»! Περί αυτού πρόκειται. 

Η θεωρία του κατευνασμού, που παραπέμπει σε αντι-
στρόφως ανάλογη της πραγματικότητας προσέγγιση του 
τουρκικού επεκτατισμού, θεωρώντας ότι «το θηρίο εξημε-
ρώνεται διά του διαλόγου», οδηγεί σε μια εν προκειμένω 
ανάγνωση του τουρκικού παράγοντα ως διακατεχόμενης 
της Ελλάδος από φοβικό σύνδρομο. Αυτό οδηγεί ιστορικά 
και νομοτελειακά σε περαιτέρω διεκδικήσεις, επιθετικές 
συμπεριφορές και ενδυνάμωση της επεκτατικής παρουσίας 
της Άγκυρας στην περιοχή. Ακόμα και η ιδέα που ανεπτύχθη 
εν είδει πολιτικής από ορισμένους κύκλους στο παρελθόν 
περί τουρκικής ένταξης στην ΕΕ, έτσι ώστε μια ευρωπαϊκή 
Τουρκία να καταστεί ικανή συνεννόησης με την Ελλάδα, 
απεδείχθη απολύτως εκτός τουρκικής πραγματικότητος, 
καθώς η Άγκυρα ήταν καταφανώς απρόθυμη να επιδείξει 
οποιαδήποτε διάθεση δομικών μεταβολών, που να την ευ-
θυγράμμιζαν με τα ευρωπαϊκά πολιτικά και δικαιϊκά θέσμια. 

Επομένως, βρισκόμαστε ενώπιον μιας προβλέψιμης ως 
προς την εκδήλωση και κατά τα ιστορικώς προηγηθέντα 
εξέλιξη, που άπτεται της τουρκικής διεκδικητικής παρου-
σίας στην περιοχή και η οποία οφείλει να αντιμετωπιστεί 
διά της εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου αντιμετώπισης 
του καθ’ όλα αναγνωρίσιμου και υπαρκτού τουρκικού 
επεκτατισμού, διαβάζοντας την επιθετική βούληση του 
τουρκικού διεθνοπολιτικού υποκειμένου στις πραγματικές 
του διαστάσεις και όχι μέσα από διαθλάσεις κατόπτρου 
ειρηνικών διαθέσεων και προσανατολισμών. 

* Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, 
Διευθυντής Κέντρου Ανατολικών Σπουδών

Για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία,
Πάντειο Πανεπιστήμιο

///////////////////////////////////////////ΕΙΡΗΣΘ

ΛΑ ΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
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σίπρας Αναστασιάδης ς άλλοι  
και  του κυπριακού Μονάχου

Η Ιστορία πρέπει να διδάσκει. Οι πολιτικοί οι 
οποίοι δεν διδάσκονται από την Ιστορία εί-
ναι καταδικασμένοι, κατά τον Μάρξ, να την 

επαναλαμβάνουν, άλλοτε υπό μορφή τραγωδίας και 
άλλοτε υπό μορφή φάρσας. Η ελληνική και κυπριακή 
ηγεσία επιδεικνύουν συμπεριφορά τραγικής φαρσοκω-
μωδίας έναντι της αταλάντευτα επιτιθέμενης κατά του 
Ελληνισμού, Τουρκίας. Τσίπρας και Αναστασιάδης δεν 
άκουσαν ποτέ για τις Συμφωνίες του Μονάχου; Δεν γνω-
ρίζουν τίποτε περί της ολέθριας πολιτικής κατευνασμού 
του ναζιστικού θηρίου από την Αγγλία και τη Γαλλία; 
Φαίνεται, πως, όχι! Πριν ακριβώς από δύο Κυριακές, 

από αυτήν τη στήλη, 
διερωτώμεθα γιατί 
ο Αλέξης Τσίπρας 
πήγε να συναντήσει 
τον σουλτάνο Ερντογάν.

Ο Έλληνας Πρω-
θυπουργός φαίνεται 
δεν κατάλαβε ότι το 
αττιλικό θηρίο δεν 
κατευνάζεται με κα-
λοπιάσματα. Αντίθετα 
αποθηριώνεται περισ-
σότερο επειδή γνωρίζει 
ότι στην Αθήνα και στη 
Λευκωσία υπάρχουν 
αδύναμοι ηγέτες, οι 
οποίοι δεν διανοού-
νται καν να αντιστα-
θούν. Οι Τούρκοι είναι 
αδίστακτα ξεκάθαροι: 
Έχουν επεκτατικούς 
και κατακτητικούς 
σκοπούς. Απαιτούν 
το μισό Αιγαίο και 
τον έλεγχο όλης της 
Κύπρου. Καθημερινά, 
σε όλους τους τόνους, 
βροντοφωνάζουν αυ-
τούς τους εφιαλτικούς 
στόχους τους. Οι ηγέ-
τες της Ελλάδας και της 
Κύπρου ούτε ακούν, 

ούτε καταλαβαίνουν, ούτε αντιδρούν. 
Για πολλοστή φορά, οι Τούρκοι διαμηνύουν τις 

πραγματικές προθέσεις τους προς την αμήχανη ηγε-
σία του Ελληνισμού. Την περ. Τετάρτη, ο Υπουργός 
Εξωτερικών, Τσαβούσογλου, δήλωσε:  «Τις επόμενες 
ημέρες θα αρχίσουμε επιχειρήσεις γεώτρησης ανοι-
κτά της Κύπρου με δύο πλοία, ώστε να δουν εκείνοι 
που έρχονται από μακριά με τις επιχειρήσεις τους 
ότι, χωρίς εμάς, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στην 
περιοχή αυτή». Και επανέλαβε ωμά: 

«Το Αιγαίο, η Ανατολική Μεσόγειος και ο ενεργειακός 
πλούτος γύρω από την Κύπρο είναι για μας στρατηγικοί 
στόχοι, εθνικά ζητήματα. Ποτέ δεν αφήσαμε να σφε-
τεριστεί κανείς τα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού 
λαού και της Τουρκίας, και δεν θα το επιτρέψουμε 
ούτε στο μέλλον». Αναφερόμενος στις γεωτρήσεις 
υπογράμμισε ότι «στη Μεσόγειο τίποτα δεν μπορεί 

να γίνει χωρίς την Τουρκία», ενώ προανήγγειλε ότι 
«τις επόμενες ημέρες ξεκινάμε γεώτρηση γύρω από 
την Κύπρο με δύο πλοία».

Ήδη, από ημερών, το τουρκικό πολεμικό εισέβαλε 
στο θαλασσοτεμάχιο 9 της κυπριακής -και ευρωπα-
ϊκής- ΑΟΖ, το κατέλαβε και ο «Βάρβαρος» διεξάγει 
έρευνες αλλά  μην ανησυχείτε: Η Λευκωσία και 
η Αθήνα δεν θα παρασυρθούν από την τουρκική 
ρητορική της έντασης στην κυπριακή ΑΟΖ και στο 
Αιγαίο. Δυστυχώς, για την Αθήνα και τη Λευκωσία, 
ο σουλτάνος Ερντογάν ΕΝΝΟΕΙ και ΥΛΟΠΟΙΕΙ όσα 
αυτός και άλλοι Τούρκοι πολιτικοί και στρατιωτικοί 
εξαγγέλλουν.

Η Τουρκία παραβιάζει την κυπριακή και ευρωπα-
ϊκή ΑΟΖ. Καμία αντίδραση, κυρίως καμία εξαγγελία 
μέτρων εναντίον της, ειδικά στην ΕΕ. Αντ’ αυτών, Αθήνα 
και Λευκωσία γίνονται χαλί για να περάσει η ένταξη 
της, κατοχικής της Κύπρου, Τουρκίας στην Ε.Ε. διότι, 
δήθεν, θέλουν διαύλους επικοινωνίας! Χειρότερα: 
Αναστασιάδης, Αβέρωφ και ΑΚΕΛ υποβάλλουν ότι 
το φυσικό αέριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, την 
οποία η Τουρκία δεν αναγνωρίζει και θεωρεί ως 
«εκλιπούσα», μπορεί να ενεργήσει ως καταλύτης για 
λύση του Κυπριακού. 

Διερωτάται κάθε πατριώτης Έλληνας: Η Τουρκία δεν 
δικαιούται ούτε μέτρο φυσικού αερίου. Γιατί να πάρει; 
Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν υποχρεούται να δώσει 
φυσικό αέριο στην Τουρκία. Γιατί να της προσφέρει; 
Καμία λογική απάντηση. Στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 
1938, οι Πρωθυπουργοί της Αγγλίας και της Γαλλίας, 
Τσάμπερλεν και Νταλαντιέ, υπέγραψαν τις Συμφω-
νίες του Μονάχου με τους Χίτλερ και Μουσολίνι. Ο 
Νταλαντιέ, προς μεγάλη έκπληξή του, στο αεροδρόμιο 
του Bourget έγινε δεκτός με χειροκροτήματα επειδή 
δήθεν «έσωσε την ειρήνη».

Ο Τσάμπερλεν έγινε δεκτός ως ήρωας από τις μάζες, 
οι οποίες πίστεψαν ότι απέφυγαν τον πόλεμο. Όμως, ο 
Τσώρτσιλ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του, στις 21/11/1938, 
φέρεται να είπε τα εξής για την προσπάθεια κατευνασμού 
του ναζιστικού και φασιστικού θηρίου:  «(Τσάμπερλεν και 
Νταλαντιέ) έπρεπε να επιλέξουν μεταξύ της ατίμωσης και 
του πολέμου. Επέλεξαν την ατίμωση. Θα έχουν πόλεμο». 
Και τον είχαν, την 1η Σεπτεμβρίου 1939. 

Τσίπρας και Αναστασιάδης επιχειρούν κατευνα-
σμό του αττιλικού θηρίου. Η πολιτική τους, η οποία 
στηρίζεται σε ευσεβείς πόθους, βάναυση υποτίμηση 
της τουρκικής στοχοθεσίας και καταφανή στρατιωτική 
αδυναμία, δεν κατευνάζει αλλ’ αποθρασύνει την Τουρ-
κία. Εκείνη είναι η κατέχουσα, έχει την ισχύ, διαθέτει 
αποφασιστικότητα, η επιθετικότητά της δεν έχει όρια 
και γνωρίζει ότι απέναντί της έχει ένα ελληνικό κενό. 
Κάποια στιγμή θα αποφασίσει να το πληρώσει. Τότε 
θα έχουμε πόλεμο! 

Οι Συμφωνίες του Μονάχου έπρεπε να διδάσκουν. Η 
Γαλλία είχε εγγυηθεί την ανεξαρτησία και ακεραιότητα 
της Τσεχοσλοβακίας. Την κρίσιμη στιγμή την εγκατέλειψε! 
Ποιος θα πολεμήσει για μας όταν τα άρματα του Αττίλα 
θα ορμήσουν ξανά κατά των ελεύθερων περιοχών; Ποιος 
θα αντιδράσει όταν οι Τούρκοι τρυπήσουν την ΑΟΖ μας; 
Κανείς! Ο κατευνασμός του Τούρκου ισοδυναμεί με την 
τουρκοποίηση της Κύπρου.

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚ ΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ Η
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Eξ Απορρήτων
ΈΡΧΈΤΑΙ ΝΌΤΙΑ Ό «ΠΌΡΘΗΤΗΣ»

ΒΙΌΝ ΑΝΘΌΣΠΑΡΤΌΝ 
ΚΑΙ... ΈΙΚΌΝΙΚΌΝ!
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α η  Και ι  αυ   

ι ικ   υς ή υς  
ρα ρ ι αι α α 

υ ης  υ αι α -
α και  ρ ι αι ς 
ια ικα ς  Κι  ρα α 

α ις ι  ι ικ ς ς 
ή   υ ης αι 

ικ ικ  ς α ι αυ  
α η   ή ς ή  αρ ς 

ή  ρα  Κα α η ης 
ρ ας ρ  α  υς 

υ υς α ρ κ υ  
α ις  ς α αι ρα 

 υ ρι αρ υ α  υς 
υ ς   η  ρ η α 
υ υ   ι   

ικ  αρ ικ  α α  ι ρ-
ς ρ ι α ρ υ  ι ς 

ρ υς α υ  και αυ   
αι  ρ  υ  ι 

ρ κ  η  υρ η  ς 
 α ρυ  ια α ήρια  
ΚΥΠΡΌΦΡΈΝΗΣ

ΌΤΑΝ Ό ΝΙΚΑΡΌΣ
ΗΤΑΝ… ΤΖΌΥΝΙΌΡ

 κ ς α α ι ης υ η-
ρ ι   ρ ια 
α   υ α ηκ   

 ς και   ή ς ης 
ι ικής ής ης ας -

ής  α   ρ   καιρ ς  
η ι ική ιακυ ρ η η ης 

ρας υ ι ρι ρ  ις 
α ι ς κα ς ς ης κ -
α κρα ας και υ κρ
α ρ υ  κα ι ρ  ια 
η κρα ική ρα  η  α 
υ κι  η α ι κρα α  η 

α και η ια ια  Τα 
κ α α αι  ι ρ -

κ η ικ ς υ ρι ρ ς ρι -
ρ ς και ι ι ρι α 

υ  ι  ι ρ α  
ι η ρη και υ α α 

η α    α α ι ης 
α κα  α  κα  η  
ρ η  ια αι  

κα η ρι   και α  ρ -
α  α υ  α ρ ή-

α α ι υρ
α υ υ  α ς ι  
ρ  υρ ικ  υ   

α α ι ης  κα ι υς 
υρ ς υ α υ ι  

ις αρα ηρή ις υ ικ  
κ ή ης η κρα ας και α 

 α  ρι η α  
ι  Τ  αια  κ ρια 

ή α  η ι α  ι ική ρια 
ης Κ ρικής Τρ ας και ι 

κ ι ς υ  α  υ -
α και ι ρ υ ι  

ακ ι   υ  ρ ρ ς  
υ υ ς  ια  κ ρι  α α-
ι η  ικ ς κ ής αι 

α  ις αιρ ις υ ικ  υ 
κα α  ας ι ρι ς υ ή α  

ς  Και α  ι α υς 
ρή υ  υς α α   

γ.α.

Η κυβέρνηση Ερντογάν έχει αγοράσει 
τρία πλοία από τη Νορβηγία για έρευνες 
και γεωτρήσεις στη Μεσόγειο, αλλά μέχρι 
στιγμής «δεν έχουν βρει ούτε έναν κουβά 
πετρέλαιο», ειρωνεύτηκε τον σουλτάνο 
κάποιος βουλευτής της αντιπολίτευσης. 
Παιδιά, αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Δεν 
βρήκαν «ούτε έναν κουβά πετρέλαιο» 
δικό τους, με τις γεωτρήσεις που έκαναν 
στα ανοιχτά της Τουρκίας, οπότε θα εφαρ-
μόσουν τώρα την καθιερωμένη τακτική 
τους. Θα έρθουν να φέρουν τον κουβά 
τους σε περιοχές που δεν τους ανήκουν. 
Ήδη ο Τσαβούσογλου ανακοίνωσε ότι η 
Τουρκία στέλνει νοτίως της Κύπρου τα 
γεωτρύπανά της, τόσο τον «Πορθητή» όσο 
και το δεύτερο γεωτρύπανο που αγόρασε 
και που φτάνει τις επόμενες μέρες. Είπε 

επίσης ότι θα αρχίσουν γεωτρήσεις σε 
εκείνη την περιοχή, στα σημεία που 
έχουν εντοπίσει με τις έρευνές τους. 
Δεν μας είπε ποια είναι αυτά τα σημεία, 
αλλά προφανώς βρίσκονται μέσα στην 
κυπριακή ΑΟΖ. Το ενδιαφέρον είναι να 
δούμε αν θα επιχειρήσουν γεωτρήσεις σε 
οικόπεδα που είναι ήδη αδειοδοτημένα 
σε ενεργειακούς κολοσσούς και πώς θα 
αντιδράσουν αυτοί και οι χώρες τους. Η 
πραγματικότητα είναι ότι ο «Πορθητής» 
έρχεται και μαζί έρχονται δύσκολες μέρες. 
Ας σταματήσουμε, λοιπόν, να τσακωνόμα-
στε μεταξύ μας για αστειότητες κι ας δού-
με πώς αντιμετωπίζουμε την επικείμενη 
νέα εισβολή, που θα έχει ως σύνθημα «Ο 
Πορθητής πάει διακοπές... στη Λεμεσό».

ΜΠΌΞΈΡ

Με έναν νεαρό βρακά συναντήθηκε ο 
(πάντα πρωτότυπος) Αβέρωφ Νεοφύτου, 
στα γραφεία του ΔΗΣΥ. Ο βρακάς διάβα-
σε και ένα τσιαττιστό που έγραψε ειδικά 
για τον Πάφιο πολιτικό. Με αφορμή αυ-
τήν τη συνάντηση, έκατσα και σκέφτηκα 
ότι δεν θα ήταν καθόλου άσχημο αν η 
«γέρημη η βράκα» επανερχόταν γενικά 
ως ένδυμα των Νεοκυπρίων. Αν μη τι 
άλλο, τουλάχιστον θα αποτελούσε μια 
προσπάθεια να συνδυαστεί με την επι-
στροφή και σε κάποιαν άλλην αρετή που 
επικρατούσε παλαιότερα: την αδρωπιάν! 
Εισηγούμαι, μάλιστα, τη βράκα να τη φο-
ρούν ειδικότερα οι πολιτικοί μας και τα 
άλλα δημόσια πρόσωπα. Η αίσθηση ότι 
φοράς βράκα, αυτό το τιμημένο ένδυμα 
που το έφεραν με περηφάνια οι πρόγο-
νοί μας, ίσως οδηγήσει τους βρακοφό-
ρους πολιτικούς σε δεύτερες σκέψεις για 
την εν γένει συμπεριφορά τους. Αν και 

είμαι σίγουρος ότι, ακόμα και με τη βρά-
κα, οι πολιτικοί θα εξακολουθήσουν να 
λύνουν τα... βρακοζώνια τους για καβγά. 
Εν πάση περιπτώσει, επί τη ευκαιρία, να 
μου επιτρέψει ο αγαπητός κ. Νεοφύτου 
να δημοσιεύσω ένα τσιαττιστό που έγρα-
ψα ειδικά γι’ αυτόν.

Φούλη μου, μέγα βουλευτή, που ‘σαι που 
την Αρκάκαν
θα έθελα να σε θωρώ ντυμένον με την 
βράκαν.
Στες συνεδρίες της Βουλής να φκαίννεις ν’ 
αγορεύκεις,
να σύρνεις πέντε... τσιαττιστά τζι ούλλους 
να τους γητεύκεις.
Να τραουδάς μελωδικά της Τζύπρου τα 
χαΐρκα
όπως οι ποιητάρηδες κάμνουν στα... 
παναΰρκα.

ΚΥΠΡΌΦΡΈΝΗΣ

Η ΠΑΦΙΑ «ΑΛΈΠΌΥ» ΚΑΙ Ό ΒΡΑΚΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΈΝΘΑΡΡΥΝΘΌΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΌΙ
ΝΑ ΜΙΛΗΣΌΥΝ

   

Α    Π
... Σ

Με την ευκαιρία της απονομής των φετινών 
κινηματογραφικών βραβείων Όσκαρ, η στήλη 
θα μοιράσει τα δικά της Όσκαρ σε έργα της 
κυπριακής επικαιρότητας.
* Όσκαρ καταστροφικότερης ταινίας απονέμε-
ται στο έργο «Ο Συνεργατιτανικός». Πρόκειται 
για τη δραματική ιστορία ενός υπερωκεα-
νίου που βυθίζεται όταν χτυπά πάνω σε ένα 
παγόβουνο μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
κακοδιαχείρισης, λανθασμένων κυβερνητικών 
αποφάσεων, ατασθαλιών και κομματικών 
παρεμβάσεων.
* Όσκαρ χειρότερης μουσικής απονέμεται 
στην ορχήστρα του «Συνεργατιτανικού», υπό 
τη διεύθυνση του Χάρη Γεωργιάδη, που 
έπαιζε ακόμα και την ώρα που βυθιζόταν το 
υπερωκεάνιο.
* Όσκαρ ανατριχιαστικότερης ταινίας τρό-
μου απονέμεται στο έργο «Οι γιατροί με τα 

νυστέρια», όπου ένας ασθενής στέκεται στον 
τοίχο νοσηλευτηρίου και δεκάδες γιατροί του 
ιδιωτικού τομέα περνούν από μπροστά του με 
τη σειρά και του ρίχνουν από ένα νυστέρι, εν 
είδει παιχνιδιού arts. 
* Όσκαρ δραματικότερου δικαστικού δράματος 
απονέμεται στην ταινία «Η τυφλή Θέμιδα που 
βλέπει». Πρωταγωνιστούν δικαστές, δικηγόροι, 
συγγενείς δικαστών και δικηγόρων, ο Γενικός 
Εισαγγελέας και ο αδερφός του Γενικού Εισαγ-
γελέα σε ρόλο σεναριογράφου. Γκεστ σταρ η 
G E O. Κομπάρσοι οι κάτοχοι αξιογράφων.
* Όσκαρ κωμικής ταινίας μυστηρίου απονέμε-
ται στο έργο «Το φάντασμα των πρακτικών της 
4ης Ιουλίου». Πρωταγωνιστεί: Νίκος Αναστασι-
άδης. Σενάριο: Νίκος Αναστασιάδης. Σκηνοθε-
σία: Νίκος Αναστασιάδης. Σε ρόλο «Αρτεμάκη» 
(«εγώ εν τζιαι...») ο Έσπεν Μπαρθ Έιντε.

ΚΥΠΡΌΦΡΈΝΗΣ

Τα δικά μας Όσκαρ

Ήταν η εποχή της «πολιτικής της ζιβανίας» μεταξύ 
Αναστασιάδη και Ακιντζί. Που την έπιναν εύχαρεις 
και την... «τσιλλούσαν» με χαλλούμι. Αυτό, λοιπόν, 
το χαλλούμι έμεινε από τότε αιχμάλωτο στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και δεν προχώρησε η κατοχύρω-
σή του ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας 
Προέλευσης. Διότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
και ο φίλος του ο Μουσταφά, στην παρουσία του 
Προέδρου της Κομισιόν Γιούνκερ, κατέληξαν 
τον Ιούλιο του 2015 σε «κοινή συναντίληψη», με 
αναφορά σε προσωρινή λύση για το χαλλούμι, που 
«θα υλοποιηθεί εκκρεμούσης της επανένωσης της 
Κύπρου». στόσο, το θέμα συνδέθηκε άμεσα με 
τον κανονισμό της Πράσινης Γραμμής και έκτοτε 
η κατοχύρωση του χαλλουμιού έμεινε μπλοκαρι-
σμένη στην Κομισιόν. Τώρα ο Πρόεδρος έστειλε 
επιστολή στον Γιούνκερ και ζήτησε να προχωρήσει 
η κατοχύρωση του χαλλουμιού. Όμως η παλιά 
αμαρτία της «κοινής συναντίληψης» μάς καταδιώ-
κει. Διότι η απάντηση από τις Βρυξέλλες ήταν ότι 
η oμισιόν βρίσκεται (ακόμα) στη διαδικασία της 
εξέτασης των ενστάσεων που της έχουν αποσταλεί 
σε σχέση με την κατοχύρωση του χαλλουμιού ως 
ΠΟΠ, «στη βάση της συναντίληψης που είχε επι-
τευχθεί για το θέμα το 2015». Το οποίον σημαίνει 
ότι ενόσω εκκρεμεί «η επανένωση της Κύπρου», η 
Κομισιόν φαίνεται απρόθυμη να κατοχυρώσει το 
χαλλούμι. Αλλά φταίει βασικά η Κυβέρνησή μας, η 
οποία παρασύρθηκε τότε από τη χαζοχαρούμενη 
προσδοκία της λύσης, αντί να υποδείξει στις Βρυ-
ξέλλες την οδυνηρή πραγματικότητα ότι οι Τούρκοι 
βλέπουν την Κύπρο σαν ένα... χαλλούμι έτοιμο για 
καταβρόχθιση.

ΚΥΠΡΌΦΡΈΝΗΣ

Το χαλλούμι 
αιχμάλωτο της... 
ζιβανίας

Δεν είμαι σε θέση να κρίνω αν ο Γενικός Ελεγκτής 
«εκφεύγει των συνταγματικών πλαισίων», όπως 
υποστήριξε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Εκείνο που 
ξέρω είναι ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης έχει ανε-
βάσει τον έλεγχο σε άλλα επίπεδα, έχει συμβάλει 
στο να ξεσκεπαστούν σκάνδαλα και να διορθωθούν 
στρεβλώσεις και, γενικά, όπως ο συνονόματός του 
της μυθολογίας, τα έχει βάλει με τους μονόφθαλ-
μους Κύκλωπες της δημόσιας υπηρεσίας, έχει 
αποκαλύψει τους Λωτοφάγους που προσποιούνται 
ότι ξεχνούν τις ατασθαλίες που έκαναν, έχει εξου-
δετερώσει τις Κίρκες που νομίζουν ότι μπορούν 
να κάνουν τα «μαγικά» τους χωρίς συνέπειες, έχει 
περάσει μέσα από τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη των 
διαφόρων κατεστημένων κ.λπ. Μπορεί, στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων του, να επέδειξε υπερβάλ-
λοντα ζήλο σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά είναι 
προτιμότερο να χώνει τη μύτη του και σε υποθέσεις 
στις οποίες ίσως δεν πρέπει να αναμειγνύεται, 
παρά να την χώνει μόνο εκεί που δεν θα ενοχληθεί 
κανένας. Αυτό που έλειπε από την μπανανία μας 
από τον καιρό της ανεξαρτησίας της και εντεύθεν 
είναι ο αυστηρός έλεγχος. Έχουμε συνηθίσει να 
δρούμε ανεξέλεγκτα και ατιμώρητα. Ενοχλούμαστε 
όταν μας υποδεικνύουν τα λάθη μας και δείχνουμε 
δυσαρέσκεια όταν μας ζητούν να λογοδοτήσουμε. 
Γι’ αυτό και ο Οδυσσέας μπήκε στο μάτι πολλών 
«φεουδαρχών» και διαφόρων... μνηστήρων της λα-
μογιάς και της αυθαιρεσίας στη δημόσια υπηρεσία. 
Οι οποίοι σίγουρα... «εκφεύγουν των συνταγματι-
κών πλαισίων»! 

ΜΠΌΞΈΡ

Ό Πρόεδρος,
ο Όδυσσέας και
οι Κύκλωπες

Το 85% των Ελληνοκυπρίων δηλώνουν ικανοποι-
ημένοι από τη ζωή τους, σύμφωνα με το τελευταίο 
Ευρωβαρόμετρο. Το ποσοστό, μάλιστα, αυτό βρί-
σκεται πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (83%). Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο το 
γεγονός ότι οκτώ στους δέκα συμπατριώτες μας 
αισθάνονται ευχαριστημένοι από τη ζωή τους, σε 
ένα σκηνικό χαμηλών μισθών, υψηλής ανεργί-
ας, καταχρεωμένων νοικοκυριών και χιλιάδων 
ανθρώπων κάτω ή λίγο πάνω από το όριο της 
φτώχιας. Προσπάθησα να βρω κάποιες εξηγήσεις 
για το φαινόμενο και ιδού το πόρισμά μου:
1) Όσοι ερωτήθηκαν, στο πλαίσιο της έρευνας, 
τυγχάνει να είναι... δημόσιοι υπάλληλοι.
2) Οι περισσότεροι που πήραν μέρος στην έρευνα 
είναι αυτοί που μοιράζουν τη ζωή τους μεταξύ 

acebook, Instagram και άλλων διαδικτυακών 
μέσων που προσφέρουν ψευδαισθήσεις ευτυχίας.
3) Πολλοί είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους, 
αναλογιζόμενοι ότι θα μπορούσε να ήταν χειρότε-
ρη.
4) Πολλοί είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους, 
επειδή σταμάτησαν να ελπίζουν σε κάτι καλύτερο.
4) Κάποιοι από τους ερωτηθέντες ήταν υπό την 
επήρεια αλκοόλ ή ουσιών.
5) Κάποιοι από τους ερωτηθέντες ήταν υπό την 
επήρεια της τσίκνας σούβλας ή σιεφταλιών.
6) Κάποιοι από τους ερωτηθέντες ήταν υπό την 
επήρεια χαζοχαρούμενων τηλεοπτικών εκπο-
μπών.
7) Τέλος, μια εξήγηση είναι ότι όντως οι Κυπραίοι 
άρχισαν να ικανοποιούνται με λιγότερα, με μικρό-
τερα και με λιτότερα. Οπότε έχουμε κάνει μια καλή 
αρχή για καλύτερη συνέχεια... 

ΚΥΠΡΌΦΡΈΝΗΣ

Τα βενετσιάνικα τείχη της Λευκωσίας, αυτό το 
εντυπωσιακό  έργο στρατιωτικής αρχιτεκτονικής 
του 16ου αιώνα, από τα σημαντικότερα αξιοθέατα 
της πρωτεύουσας, άρχισαν να χτίζονται το 1567, 
με σχέδια του περίφημου Ιταλού στρατιωτικού 
μηχανικού Τζούλιο Σαβορνιάνο. Όλα εκείνα 
τα κυκλικά τείχη, με τους χαρακτηριστικούς 11 
καρδιόσχημους προμαχώνες, χτίστηκαν μέσα σε 
τρία μόνο χρόνια. Με τα μέσα της τότε εποχής, 
όταν δεν διέθεταν ούτε εκσκαφείς, ούτε γερανούς, 
ούτε μπετονιέρες, ούτε άλλα βαρέα μηχανήματα. 
Και το επισημαίνω αυτό, σε αντιδιαστολή με τα 
σύγχρονα έργα στη Λευκωσία, με χαρακτηριστικό-
τερη περίπτωση εκείνην της Πλατείας Ελευθερίας, 
όπου οι προκαταρκτικές εργασίες είχαν ξεκινήσει 
το... 2008, το πρώτο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρω-
σής της έληγε το 2011, έχουμε φθάσει αισίως στο 
2019 και ακόμα η Πλατεία δεν έχει ολοκληρωθεί. 
Στο μεταξύ οι Λευκωσιάτες υποβάλλονται σε 
καθημερινό μαρτύριο με το κυκλοφοριακό χάος 
σε ώρες αιχμής και λόγω του κλεισίματος της 
λεωφόρου Ομήρου (υποτίθεται ότι τα έργα εκεί 
θα ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο του 2019) και 
των έργων στο τρίγωνο Στασικράτους - Μακαρίου 
- Ευαγόρου και στην Καλλιπόλεως. Εντάξει, είναι 
έργα που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην 
πρωτεύουσα, αλλά μέχρι να τελειώσουν (και κα-
νένας δεν μπορεί να μας διαβεβαιώσει αξιόπιστα 
πότε θα τελειώσουν) δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, 
που είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τους 
δρόμους αυτούς καθημερινά, θα χρειαστούν τη 
βοήθεια νευρολόγων...

ΜΠΌΞΈΡ

Φαίνεται ότι εκτός απ’ όλα τα άλλα εξω-
φρενικά που συμβαίνουν στην μπανα-
νία μας, είμαστε και χώρα των... ζόμπι! 
Νεκροί γραμμένοι στους... εκλογικούς 
καταλόγους, νεκροί που πηγαίνουν... 
δουλειά και χτυπούν κάρτα! Στην τελευ-
ταία αυτή περίπτωση, δεν χτύπησε κάρτα 
ο νεκρός, ακριβώς, αλλά του τη χτύπησε 
κάποιος άλλος, και μάλιστα την επόμενη 
μέρα της δολοφονίας του! Το περιστα-
τικό ήταν ανάμεσα σε διάφορα που 
καταγγέλθηκαν στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ελέγχου. Αυτό που ξεχωρίζει 
είναι ότι τις καταγγελίες (24 συνολικά) 
έκανε υπάλληλος του Κτηματολογίου 
Λεμεσού, ο οποίος ανέφερε ότι έκανε 
τις καταγγελίες και στην Υπηρεσία του, 
αλλά δεν έγινε τίποτε. Και όχι μόνο αυτό, 
αλλά τον μετακίνησαν και εκδικητικά, 
όπως κατήγγειλε ο δικηγόρος του. Έτσι ο 
υπάλληλος αναγκάστηκε να καταφύγει 

στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος 
ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών 
τη διενέργεια ανεξάρτητης διοικητικής 
έρευνας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής 
Ελέγχου, Ζαχαρίας Κουλίας, έδειξε 
εντυπωσιασμένος από την πρωτοφανή 
ενέργεια ενός απλού υπαλλήλου να βγει 
και να καταγγείλει όσα θεώρησε ως κα-
κώς έχοντα στην Υπηρεσία του. Τόνισε, 
μάλιστα, ότι οι υπάλληλοι που προβαί-
νουν σε τέτοιες καταγγελίες πρέπει να 
προστατεύονται. Για τον σκοπό αυτό 
πρέπει να προωθηθεί επειγόντως το νο-
μοσχέδιο που αφορά την προστασία των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Για 
να ενθαρρυνθούν και άλλοι να μιλήσουν, 
ώστε να ανατραπεί η παλαιόθεν επικρα-
τούσα αντίληψη παρά τοις Κυπρίοις, που 
συνοψίζεται στην παροιμία... «λείψε που 
το ψυσιηκόν, να μεν σ’ εύρει το κρίμαν».

ΜΠΌΞΈΡ
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ι δικαστικές απο-
φάσεις για την αντι-
συνταγματικότητα 
των περικοπών στις 
συντάξεις και στα 
εφάπαξ δημοσίων 
υπαλλήλων δημι-

ουργούν ανησυχίες για επιπτώσεις στα 
δημόσια οικονομικά. Ανησυχίες, οι οποίες 
δεν είναι τωρινές αλλά χρονολογούνται 
και αποτυπώνονται καθεχρονικά από το 
Υπουργείο Οικονομικών. Το σύνολο των 
περικοπών στους δημοσίους υπαλλήλους 
από το 2012 μέχρι σήμερα προσεγγίζει, 
όπως αναφέρεται δημοσίως, τα 3 δις και 
είναι προφανές ότι εάν το Κράτος κληθεί ή 
υποχρεωθεί να καταβάλει αυτά τα ποσά, οι 
συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες. Παρά 
ταύτα, ένα τέτοιο ενδεχόμενο μπορεί να 
είναι τόσο εύκολο όσο και δύσκολο. 

ι απο σει  και 
η εκκρεμότητα 

Τον περασμένο Νοέμβριο δικαιώθη-
καν 115 συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν 
προσφύγει στη Δικαιοσύνη αμφισβητώ-
ντας τη συνταγματικότητα της απόφασης 
της Κυβέρνησης να περικόψει μέρος των 
συντάξεών τους της περίοδο της οικονο-
μικής κρίσης. Η Δημοκρατία ζήτησε την 
αναστολή της απόφασης. Την περασμένη 
Δευτέρα το Διοικητικό Δικαστήριο κήρυξε 
άκυρη τη μείωση του εφάπαξ ποσού, το 
οποίο δικαιούνταν να λάβουν κατά την 
αφυπηρέτησή τους δημόσιοι υπάλληλοι. 
Η Δημοκρατία θα ασκήσει, σύμφωνα με 
πληροφορίες, έφεση. Επίσης, δημόσιοι 

υπάλληλοι έχουν προσφύγει στη Δικαιο-
σύνη και για τις περικοπές στους μισθούς 
τους, αλλά η δικαστική απόφαση δεν έχει 
ακόμη εκδοθεί.

ντό   ημερ ν
Οι αποφάσεις αφορούν, για την ώρα 

τουλάχιστον, μόνον όσους έχουν προσφύγει 
στη Δικαιοσύνη εμπρόθεσμα και, συγκε-
κριμένα, εντός 75 ημερών. Πρόκειται για 
την προθεσμία που δίδει το Σύνταγμα στον 
πολίτη να υποβάλει προσφυγή στο Ανώ-
τατο παραπονούμενος για μια απόφαση 

της Κυβέρνησης, που τον επηρεάζει. Οι 
75 ημέρες αρχίζουν να μετρούν από την 
ημέρα που του γνωστοποιείται η απόφαση.  

Άρση περικοπ ν
Οι συνταξιούχοι, πρώην πλέον, κρατι-

κοί υπάλληλοι οι οποίοι έχουν προσφύγει 
στο δικαστήριο και έχουν κερδίσει ήδη 
επωφελούνται, αναφέρουν στη «Σ» γνώ-
στες του θέματος. «Αποφάσισε τελεσίδικα 
το δικαστήριο, ότι κακώς το Κράτος τούς 
είχε μειώσει τις συντάξεις. Έχει έρθει το 
Κράτος και εφαρμόζει την απόφαση του 

δικαστηρίου και δίδει κανονικές συντάξεις, 
αλλά από την ημέρα που έχει εκδοθεί η 
δικαστική απόφαση κι έπειτα». 

Οι ενδιαφερόμενοι, όσοι κινήθηκαν 
δικαστικώς, διεκδικούν να τους αποδο-
θούν αναδρομικά και τα χρήματα που 
είχαν περικοπεί από τις συντάξεις τους 
εξαρχής. Αυτή η απαίτηση δεν έχει ακόμη 
εκδικαστεί. Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι 
«αυτοί, οι οποίοι είχαν κάνει την προσφυγή,  
σαφώς και δικαιούνται επιστροφή όλων 
των περικοπών, οι οποίες έχουν γίνει». 
Υπάρχει βεβαίως και η έφεση

ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΚΑ ΑΡΙ ΟΥΝ ΟΙ ΕΡΙΚΟ ΕΣ ΟΛ Ν Τ Ν ΔΗΜΟΣΙ Ν Υ ΑΛΛΗΛ Ν

Το ερώτημα των 3 δισεκατομμυρίων
Το κρίσιμο ερ τημα

Το μεγάλο ερώτημα, το οποίο πλανά-
ται και η απάντησή του θα έρθει από τη 
Δικαιοσύνη, είναι κατά πόσον οι δικα-
στικές αποφάσεις ισχύουν για όλους και 
εάν το Κράτος θα κληθεί να πληρώσει το 
σύνολο των περικοπών και αναδρομικά. 
Επ’ αυτού καταγράφονται οι εξής από-
ψεις από νομικούς, οι οποίοι θέλησαν να 
διατηρήσουν την ανωνυμία τους: 

«Κατά πόσον αυτή η απόφαση ισχύει 
και για άλλους με βάση την Αρχή της 
Νομιμότητας, αμφισβητείται από τη 
Δημοκρατία και ήδη εκκρεμούν άλλες 
υποθέσεις ενώπιον των δικαστηρίων σε 
σχέση με αυτό το ζήτημα. Κατά πόσον 
σε τέτοιες περιπτώσεις λόγω της Αρχής 
της Νομιμότητας το Κράτος πρέπει να 
εφαρμόσει γενικά την απόφαση για όλους 
και να μην περιοριστεί σ’ εκείνους που 
την έχουν κερδίσει, δεν έχει λυθεί ακόμη 
διότι εκκρεμούν διαδικασίες».

«Ένας νόμος όταν κριθεί αντισυ-
νταγματικός είναι έναντι των πάντων 
αντισυνταγματικός και είναι ωσάν να 
μην υπήρξε ποτέ. Άρα, εκείνα που μου 
περιέκοψε εμένα το Κράτος και δεν έχω 
κάνει προσφυγή τα κατακρατεί και γίνε-
ται πλουσιότερο παράνομα. Αναμένονται 
αποφάσεις γι’ αυτό το θέμα. Το έχει εγεί-
ρει η Δημοκρατία για να περιορίσει την 
ενδεχόμενη ζημιά της». 

«Η κάθε περικοπή θεωρείται ότι εί-
ναι χωριστή διοικητική πράξη. Νομίζω 
θα είναι λίγο δύσκολο να ισχύσει για το 
σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, οι 
οποίοι δεν έχουν κάνει προσφυγή. Είναι 
αμφίβολο αν δικαιούνται αναδρομικά. 
Θα δικαιούνται από την ημέρα που έχει 
εκδοθεί η απόφαση να μην τους περικό-
πτεται πλέον μέρος της σύνταξής τους, 
αλλά όχι να πάρουν και εκείνα, τα οποία 
τους περικόπηκαν». 

«Από τούδε και στο εξής μπορεί 
οποιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος να 
διεκδικήσει άρση των περικοπών του 
διότι αρχίζει μια νέα προθεσμία από 
την ώρα που θα κάνει την αίτησή  του 
για το μέλλον. Εάν τα θέλει, όμως, ανα-
δρομικά θα πρέπει να πάει δικαστήριο, 
ούτως ή άλλως, διότι το κράτος θα τον 
αμφισβητήσει λέγοντάς του ότι έχασε την 
προθεσμία (των 75 ημερών) και δεν τα 
πληρώνει. Υπάρχει και η θεωρία που 
λέει ότι η Αρχή της Νομιμότητας, η Αρχή 
της Ισότητας λέει να του αποδοθούν. Επ’ 
αυτού αναμένεται η έκδοση αποφάσεων 
από τα δικαστήρια εν καιρώ». 

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ 
δηλώνει στη «Σ» ότι οι δικαστικές 
αποφάσεις δεν αποτελούν «κεραυνό 

εν αιθρία». Ο Γλαύκος Χ’’ Πέτρου υπενθυμίζει 
και τη θέση του τέως Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, Πέτρου Κληρίδη, ο οποίος είχε 
προειδοποιήσει τη Βουλή για ενδεχόμενη 
αντισυνταγματικότητα των μέτρων. «Απλώς 
δεν είχαν σεβαστεί τη γνώμη του νομικού 
τους συμβούλου και έχουμε φτάσει εδώ, 
που έχουμε φτάσει», σημειώνει.

Όσον αφορά αυτές καθαυτές τις δικα-
στικές αποφάσεις, ο Γενικός Γραμματέας 
της ΠΑΣΥΔΥ αναφέρει ότι, «από την ώρα 
που εκδόθηκε η ακυρωτική απόφαση, από 

εκείνη την ημέρα καλύπτει τους πάντες 
διότι μια ακυρωτική απόφαση ισχύει έναντι 
πάντων, και εκείνων που έχουν προσφύγει 
και εκείνων που δεν έχουν προσφύγει. Από 
την ημερομηνία της έκδοσης. Εκείνοι  που 
έχουν κάνει (αγωγή) θα λάβουν αναδρομικά 
από την ημέρα που έχουν κάνει. Εκείνοι 
που δεν έχουν κάνει (αγωγή), εάν δεν γίνει 
δεκτή η έφεση του Γενικού Εισαγγελέα, την 
οποία θα εξετάσει το Εφετείο, θα πάρουν, 
όλοι, εκείνα που δικαιούνται από τις 27 
Νοεμβρίου, που έχει εκδοθεί η απόφαση. 
Το εφάπαξ, μια φορά πληρώνεται, άρα θα 
αποζημιωθούν μόνο όσοι έχουν πάει δι-
καστήριο, οι άλλοι τα έχουν χάσει».

ΕΚ ΕΣΗ ΔΗΜΟΣ Ο ΟΜ Κ
Κ Δ  ΤΟ  
Π. Ο ΚΟ ΟΜ Κ

Από τον Σεπτέμβριο του 2014, όπως 
και τα χρόνια που ακολούθησαν μέ-
χρι και την τελευταία χρονικά Έκθεση 

Δημοσιονομικών Κινδύνων του Υπουργείου 
Οικονομικών, που συνοδεύει τον Κρατικό 
Προ πολογισμό, στην ενότητα «Αγωγές, 

που είναι σε εξέλιξη» το θέμα των δημοσί-
ων υπαλλήλων βρίσκεται στην πρώτη θέση 
των κινδύνων. Συγκεκριμένα, στην ανάλυση 
κινδύνων της Κεντρικής Κυβέρνησης αναφέ-
ρεται, κάθε Σεπτέμβριο, ότι: «Οι δημοσιονομι-
κοί κίνδυνοι προκύπτουν σε περίπτωση που 
εκδοθεί απόφαση δικαστηρίου εναντίον της 
Δημοκρατίας,  οπότε επιβάλλεται η καταβολή 
χρηματικών αποζημιώσεων στους ενάγοντες. Σε 
περίπτωση  που οι χρηματικές αποζημιώσεις 
είναι υψηλές, τότε επηρεάζονται αρνητικά τα 
δημόσια οικονομικά και κατά  συνέπειαν η μη 
επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, που 
τίθενται με όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα. 
Οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι θα προκύψουν 

κυρίως από: την καταβολή οικονομικών απο-
ζημιώσεων από τυχόν δικαστικές αποφάσεις 
σε βάρος της Κυπριακής  Δημοκρατίας που 
αφορούν τις αγωγές δημοσίων υπαλλήλων 
για τις μειώσεις των απολαβών τους  βάσει του 
«Περί της Μείωσης των Απολαβών και των 
Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων 
και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας 
και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου». 

Τον περασμένο Σεπτέμβριο η έκθεση 
σημείωνε ότι «οι πραγματικές εξοικονο-
μήσεις για το κράτος από τις μειώσεις των 
απολαβών και συντάξεων για  το έτος 2017 
ανήλθε στα 265,3 εκ., ενώ το αντίστοιχο 
ποσό για το 2016 ανήλθε στα 259,5 εκ. 

Δ  Κ   

Ανατρέχοντας στις εκθέ-
σεις δημοσιονομικών 
κινδύνων του Υπουργεί-

ου Οικονομικών προκύπτει ότι 
οι εξοικονομήσεις του Κράτους 
από τις περικοπές διαμορφώνο-
νταν ανά έτος ως εξής:  

2017  265,3 εκ.
2016  259,5 εκ.
2015  259 εκ. 
2014  262 εκ.
2013 *  200 εκ. 

* Δεν προσδιορίζεται ακριβώς 

Ο  

ΣΕ Κ Ι Α ΚΑ ΗΣ ΣΎ Ε ΟΗΣΗΣ  ΔΙΕ ΗΧΘΗ ΤΟ  ΠΕΡΑΣ Ε Ο ΟΚΤΏ ΡΙΟ (ΕΘΙ ΟΤΎΠΙΚΗ) ΣΎ Α ΤΗΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΕΔΡΟΎ ΤΗΣ ΔΗ ΟΚΡΑΤΙΑΣ Ε ΤΗ  Η ΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΣΎΔΎ  ΑΠ  ΟΠΟΎ ΚΑΙ ΤΟ ΏΤΟ ΡΑ ΙΚΟ ΣΤΙ

ΙΟΤΎΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ Ε ΑΡΟ. ΟΙ Ε Ε Ι ΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΤΏΠΟ ΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ Ε ΔΕΧΕΤΑΙ Α ΑΠΟΤΕ ΕΣΟΎ  Ε Α  ΠΟ Ύ ΣΟ ΑΡΟ Ο Ο ΙΑ  Α Ε ΕΙ Α Α ΣΤΟ  Ο Ο Η Α ΤΙΠΡΟ

ΣΏΠΙΑ ΤΗΣ ΠΑΣΎΔΎ Ε ΕΠΙΚΕ Α ΗΣ ΤΟ  Κ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΎ  ΚΑΘΟΤΙ ΕΑ  ΔΙΚΑΙΏΘΟΎ  ΟΙ ΔΗ ΟΣΙΟΙ ΎΠΑ Η ΟΙ  ΟΙ ΣΎ ΕΠΕΙΕΣ ΙΑ ΤΑ ΔΗ ΟΣΙΑ ΟΙΚΟ Ο ΙΚΑ ΠΕΡΙ ΡΑ Ο ΤΑΙ ΏΣ Α ΎΠΟ Ο ΙΣΤΕΣ .     

Γιατί το θέμα των περικοπών 
στους μισθούς των δικαστών 

δικάστηκε σε τρεις περίπου 
μήνες και η περικοπή είχε 
κριθεί αντισυνταγματική  

Γιατί το θέμα των διπλών 
ή και περισσότερων συντά-
εων δικάστηκε εντός ενός 

έτους περίπου  



Της Κυριακής

Αναλύσεις 18
24.02.2019

πιτυχής κρίνεται η έξοδος 
της Κύπρου στις αγορές 
την εβδομάδα που πέρασε, 
εφόσον προχώρησε για 
πρώτη φορά στην έκδο-
ση 15ετούς ομολόγου. 
Το ποσό που αντλήθηκε 

ήταν ένα δισεκατομμύριο ευρώ με επιτό-
κιο 2,75%. Η έκδοση ενός ομολόγου με 
τέτοια διάρκεια δίνει τη δυνατότητα στην 
Κυπριακή Δημοκρατία για καλύτερη δι-
αχείριση του δημόσιου χρέους. Επιπλέον 
προσδίδει ευελιξία στον σχεδιασμό, εφόσον 
«απλώνει» τις λήξεις των ομολόγων και 
μειώνει την πίεση για εξεύρεση άμεσων 
πόρων για εξυπηρέτησή τους.

Το γεγονός ότι οι επενδυτές είναι δια-
τεθειμένοι να δανείσουν στην Κύπρο σε 
μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα (λαμβάνοντας 
υπόψη και την κάλυψη της έκδοσης κατά 
οκτώ φορές), καταδεικνύει τη σημαντική 
βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος 
στη χώρα και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης 
των επενδυτών. Φυσικά, η έξοδος στις αγορές 
έγινε σε μια περίοδο που οι συνθήκες στις 
ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές ομολόγων 
ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές (ο εντοπισμός της 

Αξιολόγηση της εξόδου στις αγορές
ΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ*

anastasis.yiasemides@
kpmg.com.cy

κατάλληλης περιόδου πιστώνεται στο Τμήμα 
Δημόσιου Χρέους και στους οργανισμούς 
που ανέλαβαν ως ανάδοχοι της έκδοσης). 

Οι αποδόσεις των κυβερνητικών ομολό-
γων στις διεθνείς αγορές βρίσκονται ακόμη 
σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό είναι απότοκο 
των προγραμμάτων ποσοτικής χαλάρωσης 
που εφάρμοσαν και εφαρμόζουν κεντρικές 
τράπεζες, ενώ εντοπίζεται η τάση της σταδι-
ακής επιστροφής των επενδυτών προς αυτά. 
Τους τελευταίους μήνες Ιταλία, Ισπανία και 
Ελλάδα προχώρησαν σε ιδιαίτερα επιτυχείς 
εκδόσεις ομολόγων (πριν από την Κύπρο).

εν μπορεί να συγκριθεί 
με ερμανία  τα

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, αν 
συγκριθεί ιστορικά η συγκεκριμένη έκ-
δοση, τότε κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχημένη, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια και το 
κόστος του ομολόγου. Αν όμως κριθεί με 
βάση τις τρέχουσες συνθήκες στις αγορές 
και τις αποδόσεις παρόμοιας διάρκειας 
ομολόγων άλλων χωρών της Ευρωζώνης, 
το κόστος δανεισμού κρίνεται αυξημένο (η 
Κύπρος δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια 
από άλλες χώρες της Ευρωζώνης). 

Όμως θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, 
εφόσον η Κύπρος δεν μπορεί να συγκριθεί 
με τη Γερμανία ή τη Μάλτα, των οποίων 
οι αξιολογήσεις βρίσκονται σε υψηλό-
τερη βαθμίδα. Δεν πρέπει να ξεχνούμε 
ότι η Κύπρος πέρασε από μια δύσκολη 
περίοδο αναδιάρθρωσης και μνημονίου, 
με υψηλά επίπεδα ύφεσης και απότομης 
σμίκρυνσης του χρηματοπιστωτικού τομέα. 
Οι προκλήσεις για την κυπριακή οικονομία 
συνεχίζουν να υπάρχουν και πρέπει να 
τύχουν σωστής διαχείρισης. Το ζητούμε-
νο είναι η διατήρηση των πλεονασμάτων 
και της πτωτικής πορείας του δημόσιου 
χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, καθώς και 
η ενίσχυση του οικονομικού κλίματος.

ι τομεί  τη  αν καμ η
Η συγκέντρωση της κυπριακής οικονο-

μίας σε συγκεκριμένους τομείς αποτέλεσε 

σε μεγάλο βαθμό μιαν από τις αιτίες της 
οικονομικής κρίσης. Η ιδιαίτερα υψηλή 
μόχλευση των νοικοκυριών αλλά και των 
επιχειρήσεων, κυρίως αυτών που δραστη-

ριοποιούνται στους τομείς των ακινήτων 
και του τουρισμού, οδήγησαν στο υψηλό 
ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
και την αδυναμία των δανειοληπτών να 

τηρήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
Όμως, αν κάποιος αναλύσει αυτήν τη 

στιγμή σε ποιους τομείς οφείλεται το θετικό 
ποσοστό ανάπτυξης που παρουσιάζεται, θα 
διαπιστώσει ότι η ανάπτυξη έχει προέλθει 
από τους ίδιους παραδοσιακούς τομείς 
που τροφοδοτούσαν το ΑΕΠ της χώρας και 
πριν από δέκα χρόνια. σως να εντοπίζεται 
μια διαφοροποίηση ως προς το μέγεθος 
της συνεισφοράς ανά τομέα.

Τουρισμός, ναυτιλία, επαγγελματικές 
υπηρεσίες, συγκεκριμένοι τομείς του λια-
νικού και χονδρικού εμπορίου, ο τομέας 
των ακινήτων που αρχίζει να ανακάμπτει, 
αποτελούν τους κύριους αιμοδότες του 
κυπριακού ΑΕΠ. Ο τομέας των χρημα-
τοπιστωτικών υπηρεσιών παρουσιάζει 
αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης, κάτι το οποίο 
αναμενόταν άλλωστε, εφόσον ο τομέας περνά 
μια μακρά περίοδο κρίσης και αναδιάρ-
θρωσης. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά, είναι 
ευδιάκριτο ότι η ανάκαμψη προέρχεται 
από τους παραδοσιακούς τομείς (και όχι 
λόγω της εμφάνισης ενός νέου οικονομι-
κού μοντέλου).

η ό ρέο  και  
Το ζήτημα του υψηλού ιδιωτικού χρέους 

παραμένει την ώρα που σταδιακά αυξάνεται 
ο αριθμός των εκποιήσεων, ενώ ενδιαφέ-
ρον έχει και η διαχείριση της οποίας θα 
τύχουν οι χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις 
που αγοράστηκαν από επενδυτικά ταμεία. 
Την ίδια στιγμή, η κυπριακή οικονομία 
καλείται να λειτουργήσει σε ένα δύσκολο 
εξωτερικό οικονομικό και πολιτικό περι-
βάλλον, με το Bre it να είναι χρονικά η 
πρώτη μεγάλη πρόκληση. Ήδη φορείς του 
τουρισμού εξέφρασαν τον προβληματισμό 
τους για την πορεία του τομέα το 2019 
και τον αντίκτυπο που θα έχει σε αυτό 
ένα άτακτο Bre it.

Οι έντονες πολιτικές και οικονομικές 
διαφωνίες μεταξύ των κρατών, συμπεριλαμ-
βανομένων και των οικονομικών κυρώσεων, 
δημιουργούν ένα νέο πολιτικό περιβάλλον, 
το οποίο οδηγεί σε αδυναμία διαμόρφωσης 

κοινών πολιτικών για αντιμετώπιση της 
επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονο-
μίας και αντιμετώπισης των σημαντικών 
συγκεντρώσεων ιδιωτικού και δημόσιου 
χρέους από το παρελθόν. 

Το σκηνικό στην
παγκόσμια οικονομία

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

Η μεγάλη ανάπτυξη της κινεζικής οι-
κονομίας τα τελευταία χρόνια βασίστηκε 
εν πολλοίς στην πιστωτική επέκταση. 
Ο περιορισμός των πιστωτικών διευ-
κολύνσεων και της χρηματοδότησης 
από τη μια περιορίζουν τους ρυθμούς 
ανάπτυξης, από την άλλη μπορεί να 
θεωρηθεί ως μια «υγιής» διόρθωση, 
εφόσον επίπεδα χρέους που δεν μπο-
ρούν να υποστηριχθούν από το ΑΕΠ της 
χώρας και τα οικογενειακά εισοδήματα, 
δεν είναι σε καμιά περίπτωση βιώσιμα. 
Η σταδιακή αναδιάρθρωση μιας τέτοιας 
μεγάλης οικονομίας δημιουργεί σημα-
ντικές προκλήσεις, όμως επιτυχία του 
εγχειρήματος θα τη θέσει σε πιο στέρεες 
βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.

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

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, 
η χρονική στιγμή που επιλέχθηκε 
για έξοδο στις αγορές ήταν σωστή, 

λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στις 
διεθνείς αγορές και το γεγονός ότι πολύ 
σύντομα ενδεχομένως να υπάρξουν γεγο-
νότα που θα προκαλέσουν αναταράξεις, 
π.χ. Bre it. Είναι καλό επίσης να αναλυθεί η 
πορεία του δημόσιου χρέους την τελευταία 
δεκαπενταετία, που από το 48% του ΑΕΠ 
ανέβηκε στο 110% και η χώρα βρέθηκε 
αποκλεισμένη από τις αγορές, ενώ όλοι θα 

θυμόμαστε τις διψήφιες αποδόσεις που 
είχαν τα κυπριακά ομόλογα στις διεθνείς 
αγορές την περίοδο 2012 - 2013.

Η επιτυχημένη έξοδος στις αγορές 
ήταν ακόμη ένα βήμα προς την ομα-
λοποίηση, αλλά σε καμιά περίπτωση 
αυτό δεν σημαίνει ότι οι κίνδυνοι έχουν 
απομακρυνθεί. Απαιτείται συνεχής ανά-
λυση της οικονομίας και του εξωτερικού 
περιβάλλοντος, ώστε να διασφαλιστεί η 
βιώσιμη ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής 
των πολιτών της χώρας. 

Κ     

ΑΚΟΜΗ Ε Α ΒΗΜΑ Π ΟΣ
ΤΗ  ΟΜΑ ΟΠΟ ΗΣΗ, Α Α
ΣΕ ΚΑΜ Α ΠΕ ΠΤ ΣΗ 
ΔΕ  Ε Ο  ΑΠΟΜΑΚ Ε
Ο  Κ Δ Ο  Γ Α ΤΗ  
Κ Π ΑΚΗ Ο ΚΟ ΟΜ Α

ΤΟΎΡΙΣ ΟΣ  ΑΎΤΙ ΙΑ  ΕΠΑ Ε ΑΤΙΚΕΣ ΎΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΣΎ ΚΕΚΡΙ Ε ΟΙ ΤΟ ΕΙΣ ΤΟΎ ΙΑ ΙΚΟΎ 
ΚΑΙ ΧΟ ΔΡΙΚΟΎ Ε ΠΟΡΙΟΎ  Ο ΤΟ ΕΑΣ ΤΏ  ΑΚΙ ΗΤΏ  ΠΟΎ ΑΡΧΙΖΕΙ Α Α ΑΚΑ ΠΤΕΙ  ΑΠΟΤΕ

ΟΎ  ΤΟΎΣ ΚΎΡΙΟΎΣ ΑΙ ΟΔΟΤΕΣ ΤΟΎ ΚΎΠΡΙΑΚΟΎ ΑΕΠ.
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Την επιλογή εννέα συνολικά 
κυπριακών προτάσεων από τις 
δέκα οι οποίες κατατέθηκαν -σε 

σύνολο 43 σε πανευρωπαϊκό επίπεδο- για 
το στάδιο των «ακροάσεων» ( earings) 
της Δράσης «Teaming», ανακοίνωσε το 
δρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), το 

οποίο αποτελεί μαζί με τη Γενική Δι-
εύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), 
συντονιστικό φορέα των δραστηριοτήτων 
για τη συμμετοχή της Κύπρου στη Δράση. 

Η Δράση «Teaming» αποτελεί εργαλείο 
του χρηματοδοτικού Προγράμματος της 
ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία 
«Ορίζοντας 2020» και στοχεύει στη δη-
μιουργία Κέντρων Αριστείας σε Έρευνα 
και Καινοτομία στις χώρες της Ένωσης με 
μικρότερη ένταση στις δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας. Οι προτάσεις 
οι οποίες θα επιλεγούν για χρηματοδό-
τηση από την ΕΕ θα λάβουν μέχρι 15 
εκατ. σε ορίζοντα επταετίας. Επιπρόσθετα, 
θα χρηματοδοτηθούν με άλλα 15 εκατ. 
από την κυπριακή Κυβέρνηση μέσω της 
ΓΔ ΕΠΣΑ, σε περίοδο δεκαπενταετίας. 
Συνολικά, αναμένεται να εγκριθούν για 
χρηματοδότηση 14-15 προτάσεις σε πα-
νευρωπαϊκό επίπεδο. 

Σε δηλώσεις του, ο Γενικός Διευθυ-
ντής του ΙΠΕ, Δρ Βασίλης Τσάκαλος, 
σημείωσε ότι «πέρα από την άμεση 
εισροή σημαντικών ευρωπαϊκών κον-
δυλίων, αναμένεται να δημιουργηθούν 
οι συνθήκες για περαιτέρω ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων επιχειρηματικής καινο-
τομίας, περιλαμβανομένης της δημιουρ-
γίας νεοφυών επιχειρήσεων, σε τομείς 

που αποτελούν προτεραιότητες για την 
Κύπρο». Ο Δρ Τσάκαλος πρόσθεσε ότι 
κάθε νέο Κέντρο Αριστείας συνοδεύεται 
από τη δημιουργία δεκάδων ή και εκα-
τοντάδων νέων θέσεων απασχόλησης. 
Η χρηματοδότηση, είπε, «θα συμβάλει 
επίσης στη γενικότερη αναβάθμιση της 
ικανότητας της Κύπρου για απορρόφηση 
χρηματοδοτήσεων από τα ανταγωνιστικά 
Προγράμματα της ΕΕ και θα αποτελέ-
σει ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την 
προώθηση της Κύπρου στην περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου ως περιφε-
ρειακού κέντρου έρευνας, καινοτομίας 
και επιχειρηματικότητας».

Αναγνωρίζοντας την πολυδιάστατη 
σημασία της συμμετοχής της κυπριακής 
ερευνητικής κοινότητας στο Πρόγραμμα, 
το ΙΠΕ διοργάνωσε πρόσφατα εκδήλωση 
με θέμα «  Εμπειρία των Υφιστάμενων 
Κέντρων Αριστείας», με σκοπό την κα-
λύτερη προετοιμασία των συντονιστών 
των προτάσεων που έχουν κληθεί για τη 
διαδικασία των «ακροάσεων» στις  Βρυ-
ξέλλες. Στη συνάντηση φιλοξενήθηκαν οι 
Καθηγητές Μ. Πολυκάρπου του κέντρου 

IO  - esearc  an  Inno ation enter 
of E cellence και Γιώργος Χρυσάνθου 
του κέντρου I E - esearc  entre on 
Interacti e Me ia, mart ystems an  
Emerging Tec nolοgieς, οι οποίοι μοι-
ράστηκαν με τους παρευρισκόμενους τις 
εμπειρίες τους από την επιτυχή συμμε-
τοχή τους στην πρώτη Πρόσκληση της 
Δράσης. Τα δύο Κέντρα εγκρίθηκαν το 
2016 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο 
ανάπτυξης.

ε ανατολίτικο παζάρι για 
την πώληση των rig ts 
που δικαιούται να ασκήσει 
στην αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της Ελληνικής 
Τράπεζας προχώρησε, σύμ-
φωνα με αποκλειστικές 

πληροφορίες της «Σ», η μεγαλομέτοχός της 
T ir  oint. Συγκεκριμένα, το αμερικανικών 
συμφερόντων fun , που σήμερα ελέγχει το 
26,2% του Ομίλου της Ελληνικής, διόρισε 
την A ia entures Group Lt  (ιδιωτικό όμι-
λο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών), να 
προσεγγίσει ενδιαφερομένους αγοραστές 
των rig ts. Η A ia entures δραστηριο-
ποιείται στον χώρο των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής, καθώς 
και στην παροχή υπηρεσιών προς μεγάλες 
επιχειρήσεις και θεσμικούς πελάτες με αντι-
κείμενο την πραγματοποίηση επενδύσεων 
στις αγορές κεφαλαίου.

2 1 ενδια ερόμενοι  
Ήδη, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η 

«Σ», η A ia entures προσέγγισε τη Δήμητρα 

Επενδυτική ζητώντας στην ουσία τιμή για την 
εξαγορά των rig ts της T ir  oint, αλλά και 
την τσεχικής ιδιοκτησίας EMMA AL A, με-
γαλομέτοχο της ΟΠΑΠ στην Ελλάδα, η οποία 
επέδειξε βούληση να αποκτήσει ποσοστό 
στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής 
μέχρι 9%. Οι δύο ενδιαφερόμενοι αγορα-
στές δεν έδωσαν πάντως προσφορά για την 
αγορά των rig ts για στρατηγικούς λόγους, 
αν και εξέφρασαν την πρόθεσή τους να τα 
εξαγοράσουν. Κρούση αναμένεται να γίνει 
στις επόμενες μέρες και στη argaming, η 
οποία ελέγχει σήμερα το 24,8% και θέλει να 
διατηρήσει -ή και να διευρύνει- την επιρροή 
που έχει στο Δ.Σ. του Ομίλου. Η argaming 
θα ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησής της 
με αποτέλεσμα το ποσοστό της να υποχω-
ρήσει στο 20,5%, ενώ σε περίπτωση που 
εξαγοράσει τα rig ts της T ir  oint τότε 
το ποσοστό της θα αγγίξει το 30%. 

νακοιν σει  στι  1  αρτίου
Το σκηνικό αναμένεται να ξεκαθαρίσει 

στις 18 Μαρτίου με βάση το ενημερωτικό 
δελτίο της Ελληνικής Τράπεζας, το οποίο 
ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Συ-

γκεκριμένα, τα Δικαιώματα Προτίμησης 
θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν σε 
όλους τους υφιστάμενους μετόχους που 
θα κατέχουν μετοχές της Εταιρείας κατά 
την Ημερομηνία Αρχείου, 4 Φεβρουαρίου 
2019, δωρεάν σε αναλογία ενός Δικαιώ-
ματος Προτίμησης προς μία Υφιστάμενη 
Συνήθη Μετοχή. Δικαιώματα Προτίμησης 
θα παραχωρηθούν σε μετόχους οι οποίοι 
θα αγοράσουν μετοχές μέχρι και συμπερι-
λαμβανομένης της 31ης Ιανουαρίου 2019. 
Από την 1η Φεβρουαρίου 2019, οι μετοχές 
της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς 
το δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση των 
Δικαιωμάτων Προτίμησης (e  rig ts ate). 

Το ρονοδι γραμμα
Οι Επιστολές Παραχώρησης Δικαιω-

μάτων Προτίμησης στους εγγεγραμμένους 
Μετόχους αποστάληκαν στις 8 Φεβρουαρίου 
2019, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης 
των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ΧΑΚ 
άρχισε τις 15 Φεβρουαρίου 2019 και θα 
διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη, 28 Φεβρου-
αρίου 2019. Η περίοδος άσκησης των 
Δικαιωμάτων Προτίμησης άρχισε στις 

εχ ρισε η Κύπρος 
στο « » 
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Παζάρι για τα rig ts  
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15 Φεβρουαρίου 2019 και θα διαρκέσει 
μέχρι τις 7 Μαρτίου 2019. 

εικτ  έσοδα από
α ηση κε α αίου

Τα συνολικά μεικτά έσοδα από την Αύ-
ξηση Κεφαλαίου αναμένεται να ανέλθουν 
σε ποσό ύψους μέχρι 150.031.254,80. 
Τα μεικτά έσοδα που αναμένεται να αντλη-
θούν από την έκδοση Δικαιωμάτων Προ-
τίμησης ανέρχονται σε ποσό ύψους μέχρι 

100.031.254,40 (με την προ πόθεση ότι 
θα ασκηθούν όλα τα Δικαιώματα Προτίμη-
σης). Τα μεικτά έσοδα που αναμένεται να 
αντληθούν από την Ιδιωτική Τοποθέτηση 
ανέρχονται σε 50.0000.000,40. 



Μ
ε επιτυχία ολο-
κληρώθηκε η 
απόπειρα της 
Κ υ π ρ ι α κ ή ς 
Δημοκρατίας 
να δοκιμάσει 
τις αγορές με 

διεθνές ομόλογο 15ετούς διάρκειας, με 
ημερομηνία λήξης τις 26 Φεβρουαρίου 
2034. Οι προσφορές ανήλθαν στα 8 δις, 
με τη χώρα μας να αντλεί από τις αγορές 

1 δις, ενώ η απόδοση του 15ετούς ομο-
λόγου ανήλθε στο 2,76%. Να σημειωθεί 
ότι μέρος του δανείου θα καλύψει μέρος 
της αποπληρωμής του ρωσικού δανείου, 
του οποίου έχει αποπληρωθεί ήδη το ένα 
τέταρτο, ενώ θα καλύψει και τη συνήθη 
διαχείριση του δημόσιου χρέους.

ακροπρόθεσμη 
εμπιστοσ νη 

Η έκδοση για πρώτη φορά 15ετούς 
ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στις διεθνείς αγορές,  από το οποίο αντλή-
θηκε 1 δις με επιτόκιο 2,7%, δείχνει τη 
μακροπρόθεσμη εκτίμηση των διεθνών 
αγορών στην κυπριακή οικονομία, δήλωσε ο 
Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, 
χαρακτηρίζοντας πολύ λογικό το 15ετές 
επιτόκιο. «Πρόκειται για μια εξαιρετική 
ένδειξη μακροπρόθεσμης εμπιστοσύνης 
προς την κυπριακή οικονομία, η οποία 
έχει μέγεθος 20 δις. Για τους συμπολί-
τες μας είναι δύσκολο να αντιληφθούν το 
άμεσο όφελος, διότι είναι γεγονός ότι το 
όφελος είναι έμμεσο και όχι άμεσο, διότι 
δεν θα αλλάξει κάτι σήμερα στα κυπριακά 
δεδομένα των νοικοκυριών και των κυ-
πριακών επιχειρήσεων. Έμμεσα, όμως, 
είναι μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη, 
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Η μεγάλη έξοδος του Χάρη
Σ ΚΡΑΤΗΣ Ι ΑΚ ΙΜ
socratis79@gmail.com

ΔΡ ΜΙ ΑΛΗΣ ΚΑΜΜΑΣ * 

την οποία μπορούμε να αντιληφθούμε στην 
απουσία της. Περάσαμε περιόδους που δεν 
είχαμε τη δυνατότητα να αντλήσουμε όχι 
μόνο για τόσο μακράς διάρκειας, αλλά ούτε 
και βραχυπρόθεσμο, ούτε και ένα ευρώ», 
υπογράμμισε ο Υπουργός. 

τον ρτη πο  
σημαντικ ν επενδυτ ν

Ο Χάρης Γεωργιάδης επανέλαβε ότι το 
όφελος είναι μακροπρόθεσμο και στρατηγι-
κής σημασίας,  ενώ υπάρχει και η πρακτική 
πτυχή, ότι δηλαδή σπρώχνουμε τη λήξη 
χρέους σε βάθος χρόνου για να μπορούμε 
με μεγαλύτερη άνεση να διαχειριστούμε 
το οικονομικό όφελος. «Η Κύπρος μπαίνει 
στον χάρτη πολύ σημαντικών επενδυτών, 
είτε είναι επενδυτικά ταμεία είτε ασφα-
λιστικά είτε τράπεζες του εξωτερικού, οι 
οποίοι συστηματικά θα παρακολουθούν 
την πορεία της οικονομίας για να δουν πώς 

πάει η επένδυσή τους. Πρόκειται για μια 
εξέλιξη, η οποία από τη μια οφείλεται στη 
βελτίωση των δεδομένων της οικονομίας 
και από την άλλη υποστηρίζει την παραπέ-
ρα θετική αναπτυξιακή προοπτική», είπε.

ιατί δεν επι έ αμε 
δεκαετέ  ομό ογο

Κληθείς να σχολιάσει το γιατί δεν βγή-
καν για δεκαετές ομόλογο, το οποίο θα είχε 
χαμηλότερο επιτόκιο, διευκρίνισε ότι όσο 
πιο βραχυπρόθεσμος είναι ο δανεισμός, 
τότε τόσο πιο φθηνό είναι το κόστος. «Για 
παράδειγμα, έχουμε πολύ βραχυπρόθεσμο 
δανεισμό του ενός μηνός, ο οποίος αντλείται 
από το εσωτερικό, κυρίως τράπεζες και ταμεία 
προνοίας, για τα οποία δεν πληρώνουμε 
τίποτα. Αντίθετα, παίρνουμε για να δανεί-
σουμε. Όμως, όσο πιο μακροπρόθεσμη είναι 
η διάρκεια του χρέους, τόσο πιο μεγάλο 
είναι το επενδυτικό ρίσκο και αυξάνεται 

το επιτόκιο. Ένα κράτος δεν πρέπει να έχει 
μόνο βραχυπρόθεσμο δανεισμό αλλά ούτε 
και μόνο μεσοπρόθεσμο. Για να έχει μιαν 
αξιόπιστη διαχείριση του χρέους του πρέ-
πει να επεκτείνεται και σε μακροπρόθεσμο 
δανεισμό», τόνισε.

Το έκτο πιο υ η ό επιτόκιο
Αξίζει να σημειωθεί ότι το επιτόκιο 

που εξασφάλισε η Κύπρος είναι το έκτο 
πιο υψηλό επιτόκιο σε εκδόσεις 15ετών 
κυβερνητικών ομολόγων. Τα πιο υψηλά 
επιτόκια για 15ετή ομόλογα πληρώνουν η 
Ρωσία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Πολωνία 
και η Ιταλία. Τέλος, βάσει των  εκτιμήσεων 
του Υπουργείου Οικονομικών, η Κύπρος 
θα έχει πλεόνασμα πέραν του 3% το 2019, 
με αποτέλεσμα τη μείωση του δημοσίου 
χρέους από τα επίπεδα του 104% του ΑΕΠ 
που αναρριχήθηκε μετά τη στήριξη στον 
Συνεργατισμό. 

ΤΟ ΕΠ ΤΟΚ Ο ΠΟ  Ε ΑΣ Α ΣΕ 
Η Κ Π ΟΣ Ε Α  ΤΟ ΕΚΤΟ 
Π Ο Η Ο ΕΠ ΤΟΚ Ο ΣΕ ΕΚΔΟΣΕ Σ 

ΕΤ  Κ ΒΕ ΗΤ Κ  ΟΜΟ ΟΓ

TARQUIN GROUP LIMITED
(In Voluntary Liquidation)

Company No. 1061996

Notice is hereby given that pursuant to Section 204(1)(b) of the BVI Business 
Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation. The 
voluntary liquidation commenced on 14 February 2019. The Liquidator is 
Pamela Aletraris of 18 Spyrou Kyprianou, 3rd Floor, 1075 Nicosia, Cyprus. 

Dated this 14th day of February 2019
Pamela Aletraris

CADAIR HOLDING LIMITED
(In Voluntary Liquidation)

Company No. 1967914

Notice is hereby given that pursuant to Section 204(1)(b) of the BVI Business 
Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation.  The 
voluntary liquidation commenced on 15 February 2019.  The Liquidator is 
Pamela Aletraris of 18 Spyrou Kyprianou, 3rd Floor, 1075 Nicosia, Cyprus. 

Dated this 15th day of February 2019
Pamela Aletraris

LEMOINE INC.
(In Voluntary Liquidation)

Company No. 1045924

Notice is hereby given that pursuant to Section 204(1)(b) of the BVI Business 
Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation.  The voluntary 
liquidation commenced on 7 November 2018.  The Liquidator is Costas 
Christoforou of 5 Esperidon Street, 4th floor, 2001 Strovolos, Nicosia, Cyprus. 

Dated this 7th day of November, 2018
Costas Christoforou

Μπαίνοντας με βροχές, ο νέος χρόνος 
δίνει μία αισιόδοξη νότα για το 
2019, αν και φαίνεται ότι δεν θα 

είναι μία εύκολη χρονιά, παρά την καιρική 
ευφορία. Η πορεία της οικονομίας τα τελευ-
ταία χρόνια, η οποία κατέγραψε υψηλούς 
θετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυν-
σης, τα συνεχή πρωτογενή πλεονάσματα, η 
σταδιακή μείωση της ανεργίας, ο περιορι-
σμός του όγκου των Μη Εξυπηρετούμενων 
Δανείων και η αναβάθμιση της κυπριακής 
οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα, μεταξύ 
άλλων, προδιαθέτουν θετικά για το τι θα 
ακολουθήσει, αφήνοντας πίσω τις κακές 
αναμνήσεις των προηγούμενων χρόνων. 

Οι προκλήσεις, όμως, συνεχίζονται. Τα 
Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια παραμένουν 
ψηλά και πρέπει να μειωθούν σημαντικά 
το 2019. Το θεσμικό πλαίσιο που έχει δη-
μιουργηθεί δεν έχει βοηθήσει στον βαθμό 
που αναμενόταν, όμως μπήκε το νερό στο 
αυλάκι με την έννοια ότι η εργαλειοθήκη που 
υπάρχει -για αντιμετώπιση του προβλήματος- 
έχει ενισχυθεί και είναι παρόμοια πλέον, 
όχι όμως στον ίδιο βαθμό αποτελεσματική 
με αυτήν που υπάρχει στις χώρες της Ε.Ε.

ε ί ει  σε ευρ πα κό επίπεδο
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το τραπεζικό 

σύστημα έχει να αντιμετωπίσει το αυξη-
μένο κόστος παροχής υπηρεσιών λόγω του 
αυστηρότερου εποπτικού και ρυθμιστικού 
πλαισίου, καθώς και τον ανταγωνισμό που 
προέρχεται πλέον από inTec s και το λεγό-
μενο a ow Banking. Επιπρόσθετα, λόγω 
του ότι το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαί-
σιο που διέπει τις inTec s και το a ow 
Banking δεν είναι το ίδιο απαιτητικό και 
αυστηρό όσο εκείνο των τραπεζών, δημι-
ουργεί ανισορροπίες και ανταγωνιστικά 
μειονεκτήματα στο τραπεζικό σύστημα. 

Περαιτέρω, η αντιμετώπιση του κινδύ-
νου για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και 
αντιμετώπιση της τρομοκρατίας συνεπά-
γεται αυξημένα κόστη για τις τράπεζες, οι 
οποίες πλέον αναγκάζονται να δαπανήσουν, 
επιπρόσθετα, σημαντικά κονδύλια για ανα-
βάθμιση των συστημάτων τους καθώς και 
σε νέες τεχνολογίες και επιπλέον εξειδικευ-
μένο προσωπικό, γεγονός που συμβάλλει 
ακόμη περαιτέρω στην αύξηση του κόστους 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Επιπρόσθετα, η εισαγωγή και η εφαρμο-
γή της νέας Οδηγίας για πληρωμές D2 
σε συνδυασμό με το open banking που 
επιχειρείται, το οποίο δίνει πρόσβαση σε 
λογαριασμούς πελατών σε μη τραπεζικά 
ιδρύματα είναι μια επιπρόσθετη πρόκληση 

στις παραδοσιακές υπηρεσίες που προσφέ-
ρουν οι τράπεζες, που αυξάνει τον αντα-
γωνισμό και κατ’ επέκτασιν περιορίζει τα 
εισοδήματά τους. 

Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, το ηλε-
κτρονικό έγκλημα διά μέσου του διαδικτύου, 
οι χάκερ  κ.λπ. υποχρεώνουν τις τράπεζες και 
όχι μόνο, να επενδύουν σημαντικά ποσά σε 
συστήματα προστασίας, αυξάνοντας έτσι το 
κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά 
ταυτόχρονα και το κόστος διεκπεραίωσης 
εργασιών.

ιεθνέ  περι ον
Η μείωση δε της παραγωγής στη Γερμανία 

τα δύο τελευταία τρίμηνα, η αύξηση του 
προστατευτισμού στο Διεθνές Εμπόριο, η 
αλλαγή όσον αφορά τη νομισματική πολιτική 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (τερ-
ματισμός του προγράμματος της ποσοτικής 
χαλάρωσης), η τάση για σταδιακή αύξηση 
των επιτοκίων στις ΗΠΑ, καθώς και οι επι-
κείμενες εκλογές στο Ευρωκοινοβούλιο, 
καθώς και η νέα θητεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής επιτείνουν το περιβάλλον αστά-
θειας και επηρεάζουν αρνητικά τις αγορές.

σ τερικέ  ε ε ί ει
Στη χώρα μας επίσης παραμένουν 

σημαντικές προκλήσεις. Τα γεγονότα 
που ακολούθησαν των αποφάσεων του 
Eurogroup του 2013 δεν βοήθησαν στην 
αλλαγή της νοοτροπίας μας. Ο εκσυγχρο-
νισμός στη Δημόσια Υπηρεσία παραμένει 
ένα σημαντικό στοίχημα. Οι αγκυλώσεις 
στην αγορά εργασίας παραμένουν, οι ζη-
τούμενες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της 
Παιδείας προχωρούν αργά, ενώ χρειάζονται 
σημαντικές αλλαγές στην υλικοτεχνική υπο-
δομή των σχολείων / Γυμνασίων / Λυκείων 
μας.  Η εφαρμογή του ΓεΣΥ και η παροχή 
ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, με ή χωρίς 
ΓΕΣΥ για το σύνολο του πληθυσμού, τίθε-
ται υπό αμφισβήτηση.  Σε επίπεδο θεσμών 
δε, πολλά έχουν να γίνουν σε ρυθμιστικό 
και εποπτικό επίπεδο, ενώ στον τομέα της 
δικαιοσύνης οι καθυστερήσεις που παρα-
τηρούνται στην απονομή της επηρεάζουν 
αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα. 
Σημειώνεται δε, ότι η προσέλκυση των πολύ 
ζητούμενων ξένων επενδύσεων στο νησί 
μας είναι συνυφασμένη με τη γρήγορη και 
αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης. 

Η αυξημένη ανεργία μεταξύ των νέων 
πτυχιούχων μας και η παροχή επίσης χα-
μηλών μισθών σ’ αυτούς που ευρίσκουν 
εργασία επηρεάζει αρνητικά την οικονομική 
δραστηριότητα, καθότι δεν τους επιτρέπει 

εύκολα να δημιουργήσουν οικογένεια και 
το δικό τους νοικοκυριό και δεύτερο δημι-
ουργεί δημογραφικές ανησυχίες σε σχέση 
με το μέλλον της χώρας μας και περαιτέρω 
πιέσεις στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τέλος, η αυξανόμενη δημαγωγία, καθώς 
και τα γεωπολιτικά γεγονότα και προκλή-
σεις που λαμβάνουν χώραν στην Ανατολική 
Μεσόγειο γύρω από την Κύπρο, δύνανται 
να επηρεάσουν την οικονομία και ευημε-
ρία της χώρας μας αρνητικά και μάλιστα 
ξαφνικά και αστραπιαία. 

ς εκ τούτου, δεν επιτρέπεται εφησυ-
χασμός, θα πρέπει δε να επικρατήσουν 
βασικά δεδομένα και στοιχεία όπως η 
συνεργασία, ο διάλογος και η κατανόηση 
μεταξύ μας. Θα πρέπει επίσης μακριά 
από μικροπολιτικά συμφέροντα, να επι-
λέγονται στις διάφορες θέσεις άτομα με 
αξιοκρατικά κριτήρια, τα οποία θα έχουν 
ως στόχο την προσφορά και το καλώς νο-
ούμενο συμφέρον των Οργανισμών που 
υπηρετούν και την πατρίδα μας, για να 
μπορούμε να ατενίζουμε με αισιοδοξία 
το μέλλον των επόμενων γενεών.

* Οικονομολόγος, Γενικός 
Διευθυντής Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου 

Οι απόψεις που εκφράζονται 
στο άρθρο είναι προσωπικές 

Ο   

Η Α Α ΟΜΕ Η ΔΗΜΑΓ Γ Α, 
ΚΑ Σ ΚΑ  ΤΑ ΓΕ ΠΟ Τ ΚΑ 
ΓΕΓΟ ΟΤΑ ΚΑ  Π ΟΚ ΗΣΕ Σ 
ΠΟ  ΑΜΒΑ Ο  Α  
ΣΤΗ  Α ΑΤΟ ΚΗ ΜΕΣΟΓΕ Ο 
Δ Α ΤΑ  Α ΕΠΗ ΕΑΣΟ  
ΤΗ  Ο ΚΟ ΟΜ Α ΚΑ  Ε ΗΜΕ Α 
ΤΗΣ ΑΣ ΜΑΣ Α ΗΤ ΚΑ 
ΚΑ  ΜΑ ΣΤΑ Α ΚΑ 
ΚΑ  ΑΣΤ ΑΠ Α Α

Η ΚΎΠΡΟΣ ΠΑΙ ΕΙ ΣΤΟ  ΧΑΡΤΗ ΠΟ Ύ ΣΗ Α ΤΙΚΏ  ΕΠΕ ΔΎΤΏ  ΕΙΤΕ ΕΙ ΑΙ ΕΠΕ ΔΎΤΙΚΑ ΤΑ ΕΙΑ ΕΙΤΕ ΑΣ Α ΙΣΤΙΚΑ ΕΙΤΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΎ Ε Ώ
ΤΕΡΙΚΟΎ  ΕΕΙ Ο ΎΠΟΎΡ ΟΣ.

Πανηγυρίζουμε ότι υπήρξε υπερ-
κάλυψη 8 φορές για την έκδοσή 
μου. Αυτή η υπερκάλυψη, κατά 

την άποψή μου, μπορούσε να μας εξα-
σφάλιζε ακόμη χαμηλότερο επιτόκιο. Για 
παράδειγμα, αν ήταν 0,1% χαμηλότερο, 
αυτό θα σήμαινε εξοικονόμηση 10 εκατ. 
τον χρόνο. Πάντως, δεν θεωρώ πως έπρε-
πε να ζητήσουμε περισσότερα χρήματα 
από αυτά που πήραμε, διότι καλύπτουν 
τις ανάγκες της οικονομίας μας.

* Οικονομολόγος, τέως 
επικεφαλής Συνεργατισμού 

Το επιτόκιο που πέτυχε η 
Κύπρος είναι καλό υπό τις 
συνθήκες της αγοράς, αλλά 

πιο ψηλό από την έκδοση του δε-
καετούς ομολόγου τον Σεπτέμβριο, 
καθώς πρόκειται για μακροπρόθεσμο 
δανεισμό που εμπεριέχει μεγαλύτερα 
ρίσκα για τον επενδυτή. Η κίνηση 
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, 
καθώς η Κύπρος εκμεταλλεύεται τις 
τελευταίες αναβαθμίσεις από τους 
οίκους αξιολόγησης και ταυτόχρονα 
τις ευνοϊκές συνθήκες που επικρα-
τούν στην αγορά των κυβερνητικών 
ομολόγων. Είναι θετικό ότι η Κύπρος 
αποπληρώνει χρέη όπως το ρωσικό 
δάνειο με πιο υψηλά επιτόκια και 
αναχρηματοδοτεί τις ανάγκες με χα-
μηλότερο κόστος δανεισμού», υπο-
γράμμισε. Πρόσθεσε, ωστόσο, πως, 
παρά το βελτιωμένο περιβάλλον, τα 
ρίσκα για την κυπριακή οικονομία πα-
ραμένουν, κυρίως λόγω του μεγάλου 
όγκου μη εξυπηρετούμενων δανείων 
και ακινήτων που παραμένουν στα 
χαρτοφυλάκια των τραπεζών.

* Καθηγητής χρηματοοικονομικών 
στο IIM

Το επιτόκιο που εξασφαλίσαμε, 
αντικατοπτρίζει την επενδυτική 
βαθμίδα στην οποία βρίσκεται η 

Κύπρος. Είναι καλή η κίνηση που έκανε η 
Κύπρος. Υπάρχει ρευστότητα στην αγορά 
και γι’ αυτό είδαμε προσφορές ύψους 8 
δις. Η Κύπρος δεν θεωρείται πλέον υψη-
λού κινδύνου επένδυση μετά την έξοδό 
της από την κατηγορία σκουπίδια. Αυτό 
θα επιτρέψει στην Κυβέρνηση να φανεί 
συνεπής με υποχρεώσεις που ήταν πιο 
βραχυπρόθεσμες και να χαμηλώσει το 
επιτόκιο δανεισμού στο ρωσικό δάνειο, 
που ήταν αρκετά υψηλό. 

* Οικονομολόγος 

Μ
  

ΜΑΡΙΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ

 
  

ΓΙ ΡΓΟΣ ΕΟ ΑΡΙΔΗΣ 

Ε  
Ι ΑΝΝΗΣ ΤΕΛ ΝΗΣ

Η κίνηση είναι προς 
τη σωστή κατεύθυν-
ση, καθώς η Κύπρος 

εκμεταλλεύεται τις 
τελευταίες αναβαθμί-
σεις από τους οίκους 
α ιολόγησης και ταυ-
τόχρονα τις ευνο κές 

συνθήκες



Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Αναλύσεις 21

Με βάση τους πλείστους δείκτες, 
η οικονομία σήμερα βρίσκεται 
σε πολύ καλύτερη κατάσταση 

σε σύγκριση με την προβληματική περίοδο 
2009-2013. Με την πιστή εφαρμογή των 
προνοιών δημοσιονομικής προσαρμο-
γής του Μνημονίου, επιτύχαμε μακροοι-
κονομική σταθερότητα, ξανακερδίσαμε 
την εμπιστοσύνη των αγορών και δημι-
ουργήσαμε την προοπτική για σταδιακή 
μείωση του δημοσίου χρέους. Οι συνεχι-
ζόμενες καλές επιδόσεις στον τομέα των 
υπηρεσιών, και οι μεγάλες επενδύσεις 
στα ακίνητα που χρηματοδοτούνται από 
το εξωτερικό, στηρίζουν τη  μείωση της 
ανεργίας και την ανάκτηση του εδάφους 
που χάθηκε με τη σημαντική συρρίκνωση 
της οικονομίας, με σταθερούς ρυθμούς 
ανάπτυξης γύρω στο 4%.

Παρόλο που τα στοιχεία ακόμη δεν 
το δείχνουν, οι πιέσεις και εξαγγελίες για 
ανατροπή δημοσιονομικών μέτρων που 
πάρθηκαν την ώρα της κρίσης, ενώ το 
δημόσιο χρέος παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, 
ορατές αρνητικές εξελίξεις στο εξωτερι-
κό περιβάλλον, οι πολύ περιορισμένες 
επενδύσεις σε παραγωγικούς τομείς, και 
η όλο και περισσότερο αυστηρή εποπτεία 
ξένων επιχειρηματιών, θέτουν σε κίνδυνο 
τη μακροοικονομική σταθερότητα και τον 
ρυθμό ανάπτυξης. Ενώ λοιπόν ο σημερινός 
απολογισμός της πορείας της οικονομίας 
είναι θετικός, θα πρέπει να αντισταθού-
με στη αύξηση μονίμων δαπανών που 
χρηματοδοτούνται με παροδικά έσοδα 
και να μην εντυπωσιαζόμαστε από μη 
παραγωγικές επενδύσεις.

Την ίδια ώρα, παρ’ όλη τη σημαντι-
κή πρόοδο στη μείωση των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων, το τραπεζικό μας 
σύστημα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει 
σοβαρά προβλήματα. σως η σοβαρότερη 
μεσοπρόθεσμη πρόκληση για τις τράπεζές 
μας είναι η αδύναμη προσαρμογή στα 

νέα δεδομένα τεχνολογίας και διαχείρισης 
προσωπικού για μεγαλύτερη παραγωγι-
κότητα και χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα. 
Παράλληλα, σε μια παρατεταμένη περί-
οδο αυξημένων κινδύνων και χαμηλής 
κερδοφορίας, οι τράπεζες θα πρέπει να 
εξεύρουν τα αναγκαία κεφάλαια για να 
μπορέσουν να απορροφήσουν ζημιές που 
πιθανό να προκληθούν από οικονομική 
ύφεση, ενώ ταυτόχρονα να είναι σε θέση 
να παραχωρήσουν δάνεια υποβοηθώντας 
την ανάκαμψη. Για τη διατήρηση υψηλών 
ρυθμών ανάπτυξης και τη δημιουργία ποι-
οτικών θέσεων εργασίας, η άλλη σοβαρή 
πρόκληση που αντιμετωπίζει η οικονομία 
είναι ο επαναπροσανατολισμός του ανα-
πτυξιακού μας μοντέλου. Η ανάπτυξη θα 
πρέπει να βασίζεται λιγότερο στις κατα-
σκευές και φορολογικά πλεονεκτήματα 
και περισσότερο σε επενδύσεις σε παρα-
γωγικούς τομείς που ενδυναμώνουν την 
παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. 
Για την προσέλκυση αυτών των επενδύ-
σεων χρειάζεται πολιτική βούληση για 
την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που θα 
λύσουν γνωστά προβλήματα.

Οι διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να 
υλοποιήσουμε για να προσελκύσουμε τις 
σωστές επενδύσεις είναι καταγεγραμμένες 
σε συγκριτικούς πίνακες που ετοιμάζουν 
διεθνείς οργανισμοί και που κατατάσσουν 
την Κύπρο σε πολύ χαμηλές θέσεις σε ση-
μαντικές κατηγορίες όπως η κυβερνητική 
γραφειοκρατία, η διαφθορά και το δυσκίνητο 
σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Προτά-
σεις και σχέδια υπάρχουν, αλλά η πολιτική 
βούληση υστερεί. Είναι επίσης καθοριστικό 
για το μέλλον της ΑΤΗΚ, και για το καλό των 
τομέων που βασίζονται στην τεχνολογία, 
να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατό 
στην προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή 
για σημαντικό ποσοστό της εταιρείας που 
να επιτρέπει και τη διαχείρισή της. Όμως 
η πλέον σημαντική μεταρρύθμιση είναι η 
υιοθέτηση μιας στρατηγικής κατεύθυνσης 
που να εμπνέει στην κοινωνία σταθερότητα, 
συνέπεια και μακροχρόνια σκέψη. Αυτή η 
αλλαγή θα αντικαταστήσει την τρέχουσα 
κουλτούρα, όπου οι πολιτικές αποφάσεις 
για την οικονομία παίρνονται ως αντίδραση 
σε πιέσεις στενών συμφερόντων οργανωμέ-

νων ομάδων χωρίς συνοχή και στρατηγικό 
χαρακτήρα.

Με τις σωστές μεταρρυθμίσεις που 
να διευκολύνουν ξένες επενδύσεις στην 
τεχνολογία, και τις υπηρεσίες μας να μη 
βασίζονται σε ένα υπερμέγεθες τραπεζικό 
σύστημα αλλά σε ένα πλαίσιο τραπεζικής 
διαφάνειας, οι προοπτικές για την οικονομία 
μας είναι θετικές. Ήδη παρατηρείται αυξη-
μένη επιχειρηματική δραστηριότητα στους 
τομείς της Υγείας, Παιδείας, Ενέργειας και 
Πληροφορικής προς όφελος της διεύρυνσης 
της παραγωγικής βάσης της οικονομίας μας. 
Απαραίτητη προ πόθεση για την προοπτι-
κή σταθερής και διατηρήσιμης ανάπτυξης 
είναι η ριζική μεταρρύθμιση του εκπαιδευ-
τικού μας συστήματος. Η αγορά εργασίας 
παρουσιάζει έλλειμμα δεξιοτήτων στους 
νέους αυτούς τομείς, ενώ τα αποτελέσματα 
από συγκριτικούς διαγωνισμούς γνώσε-
ων και τρόπους σκέψεως σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, εμφανίζουν ένα σημαντικό μέρος 
της νεολαίας της Κύπρου ανέτοιμους να 
ενταχθούν στο ποιοτικό εργατικό δυναμικό 
με ανάλογες απολαβές. Βελτιωμένη παιδεία 
θα βοηθήσει στη μείωση της συνεχώς αυ-
ξανόμενης ψαλίδας μεταξύ των απολαβών 
των εργαζομένων στον δημόσιο και στον 
ιδιωτικό τομέα που αποτελεί σημαντική  
πηγή ανισότητας και απειλή στην κοινωνική 
συνοχή της χώρας μας.

* Πρώην Υπουργός Οικονομικών

Κατά την άποψή μου ο εθισμός που 
άρχισε να διαμορφώνεται στο σχε-
τικά ευνοϊκό περιβάλλον αποτελεί 

τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την κυπριακή 
οικονομία. Ο εθισμός αυτός, όπως και στο 
παρελθόν, αφορά και στον δημόσιο και στον 
ιδιωτικό τομέα. Κατά την περίοδο της χρη-
ματιστηριακής φούσκας όλοι θεωρούσαν 
ότι οι τιμές των μετοχών θα είχαν για πάντα 
ανοδική πορεία. Αγνοώντας τα φαινόμενα 
διαφθοράς, σε ξεκάθαρα παράλογες εκτι-
μήσεις και ενέργειες είχαν οδηγηθεί απλοί 
πολίτες, πολιτικοί, ακόμη και ειδήμονες. 

Την περίοδο της φούσκας των ακινήτων, 
το ίδιο. Στελέχη του Κτηματολογίου, που δεν 
είχαν συμφέρον, υποδείκνυαν ότι «οι τιμές 
των ακινήτων στην Κύπρο ποτέ δεν πέφτουν» 
και με αυτόν  τον τρόπο συνέβαλλαν στο 
πρόβλημα. Όλοι πίστευαν ότι το όνειρο 
ήρθε και θα παρέμενε για πάντα. Έτσι και 
σήμερα, συνθήκες/καταστάσεις που πιθανόν 
να αποδειχθούν προσωρινές δημιουργούν 
έναν εθισμό που, αν δεν ελεγχθεί, μπορεί 
να οδηγήσει στα ίδια ακριβώς φαινόμενα.

Είναι πολύ δύσκολο να πει κάποιος με 
ακρίβεια πότε ακριβώς μια τιμή είναι φούσκα 
ή πότε μια δραστηριότητα θα τερματιστεί. 
Το ίδιο δύσκολο είναι να καθοριστεί πότε 
και πού θα καταλήξει. Όλα αυτά καθιστούν 
λιγότερο πιστευτούς όσους προειδοποιούν 
για τους κινδύνους. Όπως όμως μας έχει 
διδάξει η πρόσφατη ιστορία, όταν αυτές οι 
υποθέσεις αποδειχθούν λανθασμένες, έχουν 
πολλές και συχνά καταστροφικές επιπτώσεις:

 Η άμεση ζημιά στο σπάσιμο της φού-
σκας: Η πρώτη επίπτωση που όλοι θυμού-
νται είναι η ζημιά που δέχεται ο κάτοχος 
της μετοχής/ του ακινήτου τη στιγμή που 
σκάει η φούσκα.

 Ο υπερδανεισμός: Αν η επένδυση στο 
περιουσιακό στοιχείο έγινε με δανεισμό με 
την υπόθεση ότι η εξόφλησή του θα γινόταν 
με την πώληση, τότε οι επιπτώσεις αρχίζουν 

να επεκτείνονται και στον τραπεζικό τομέα.
 Η δημιουργία μόνιμων ανελαστικών 

δαπανών: Η υπόθεση ότι η αύξηση στις 
τιμές ή μια υπερ-κερδοφόρα δραστηρι-
ότητα θα συνεχιστούν για πάντα, οδηγεί 
στη δημιουργία μόνιμων δαπανών, τόσο 
σε επίπεδο νοικοκυριών και επιχειρήσεων 
όσο και στην κρατική μηχανή. Αυτές οι 
μόνιμες δαπάνες, ιδιαίτερα στον δημόσιο 
τομέα, είναι δύσκολο έως και αδύνατο να 
αντιστραφούν. Προκαλούν συγκρούσεις, 
δυσφορία και προβλήματα προσαρμογής, 
ακόμη και δημοσιονομικές κρίσεις.

 Οι παράπλευρες απώλειες: Η οποια-
δήποτε νέα δραστηριότητα αναπόφευκτα 
επηρεάζει άλλες («Ολλανδική Ασθένεια»). 
Μεταφέρει πόρους μακριά από αυτές και 
αυξάνει το κόστος λειτουργίας τους. Μπορεί 
να οδηγήσει στον ολικό τερματισμό τους. Αυτό 
δεν είναι κατ’ ανάγκην αρνητικό. Είναι ο τρό-
πος με τον οποίο λειτουργεί και εξελίσσεται 
μια οικονομία. Για παράδειγμα, ο τουρισμός 
στην Κύπρο αντικατέστησε τη βιομηχανία 
δερμάτων και υποδημάτων και δημιούργησε 
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας 
και περισσότερους πόρους για το κράτος. Όταν 
όμως η νέα δραστηριότητα είναι προσωρινή 
και προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά σε άλλους 
τομείς, τότε με τον τερματισμό της πρώτης 
προκαλούνται προβλήματα. 

 Η μη προώθηση αναγκαίων μεταρ-
ρυθμίσεων: Ενώ μια κοινωνία βρίσκεται σε 
καλύτερη θέση να προωθεί μεταρρυθμίσεις 
στις σχετικά καλές περιόδους, εντούτοις στις 
πλείστες περιπτώσεις συμβαίνει το αντίθετο. 
Αυτό διαφαίνεται και τα τελευταία δύο χρό-
νια. Το προσωρινά θετικότερο κλίμα κάνει 
όλους πιο διστακτικούς και απρόθυμους 
να αντιμετωπίσουν το νέο, οι αντιστάσεις 
των κατεστημένων εντείνονται και δύσκολα 
προωθούνται μεταρρυθμίσεις.

Η Κύπρος είναι μια μικρή και ανοικτή 
οικονομία, με σοβαρά προβλήματα αντα-
γωνιστικότητας. Την ίδια ώρα ο δημόσιος 
και ο ιδιωτικός τομέας έχουν πολύ υψηλό 
δανεισμό. Η πρόκληση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων παραμένει. Όλα αυτά 
την καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτη σε ένα 
νέο σοκ ή σε συνδυασμό σοκ.

Το σχέδιο ενίσχυσης του κατασκευαστι-

κού τομέα βοήθησε την Κύπρο να βγει από 
την κρίση. Όμως με μειωμένη ανεργία και 
υψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης 
η συνέχιση και διεύρυνση αυτής της δρα-
στηριότητας, που δεν μπορεί να θεωρείται 
μόνιμη, αναπόφευκτα θα προκαλέσει τα 
πιο πάνω προβλήματα. Επιπρόσθετα, η συ-
γκεκριμένη ενίσχυση ομάδων με κρατικό 
παρεμβατισμό δημιουργεί δικαιολογημένες 
απαιτήσεις από άλλους. Αυτό οδηγεί σε 
άλλα σχέδια με δημοσιονομικό κόστος που 
πιθανόν θα αποδειχθούν μόνιμα.

Ακόμη μια παραδοχή που ενδεχομένως 
να μην αποδειχθεί μόνιμη, είναι η διατήρηση 
του ευνοϊκού εξωτερικού περιβάλλοντος. 
Το αυξημένο τουριστικό ρεύμα προς την 
Κύπρο, η ζήτηση για προϊόντα και υπηρε-
σίες, το μειωμένο κόστος δανεισμού και η 
άφθονη ρευστότητα βοήθησαν και βοηθούν 
την κυπριακή οικονομία. Ο κίνδυνος όμως 
επιδείνωσης δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Τώρα είναι η περίοδος για μεταρρυθ-
μίσεις και δημιουργία αποθεματικών, που 
θα βοηθήσουν την κυπριακή οικονομία να 
αποφύγει ή να ξεπεράσει μια νέα κρίση. 
Επιπρόσθετα, αυτό θα τη φέρει σε καλύτε-
ρη θέση να διαχειριστεί προβλήματα που 
αναπόφευκτα θα προκύψουν από άλλες 
σημαντικές αλλαγές, όπως η λειτουργία του 
ΓΕΣΥ και η λύση του κυπριακού προβλή-
ματος. Αν αγνοηθούν αυτά και αρχίσουν οι 
αλόγιστες διεκδικήσεις και παραχωρήσεις,  
τότε με το πρώτο σοκ η Κύπρος θα βρεθεί 
ξανά σε δυσμενή θέση. 

* Πρόεδρος Δημοσιονομικού Συμβουλίου
Οι απόψεις που εκφράζονται είναι προσωπικές.

ετικές προοπτικές με αστερίσκο Ο εθισμός στο προσ ρινά ευνο κό περι άλλον
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ον Ιούλιο του 2018 η Ελ-
λάδα έζησε τη φονικότερη 
πυρκαγιά στην ιστορία του 
σύγχρονου ελληνικού 
κράτους, τη δεύτερη πιο 
καταστροφική πυρκαγιά 
παγκοσμίως τον 21οαιώ-

να, μετά τις πυρκαγιές στην Αυστραλία τον 
Φεβρουάριο του 2009. 

 πυρκαγιά στο Νέο Βουτζά, το Κόκκινο 
Λιμανάκι και το Μάτι βύθισε τον Ελληνισμό 
σε εθνικό πένθος και «μάτωσε» τις ψυχές 
των ανθρώπων. Οι πληγές είναι ακόμη 
ανοικτές

Ένα χρόνο νωρίτερα, στις 15 Νοεμβρίου 
2017, η Ελλάδα γνώρισε επίσης έναν πρω-
τόγνωρο «εφιάλτη». Έντονα καιρικά φαινό-
μενα, ορμητικά νερά και λάσπες πλήττουν 
την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων και 
της Νέας Περάμου. Μέσα σε 90 λεπτά η 
Μάνδρα ζει την ανείπωτη τραγωδία. Κα-
ταιγίδες πλήττουν την περιοχή, δύο μεγάλα 
ρέματα υπερχειλίζουν και τεράστιοι όγκοι 
φερτών υλικών και λάσπης «καταπίνουν» 
την πόλη.

ινητοποίηση
Η Κύπρος κινητοποιείται και δίνει το 

«παρών» της. Ο μη κυβερνητικός οργανισμός 
EA TION,  σε συνεργασία με την Τρά-

πεζα Κύπρου, θέτει σε άμεση εφαρμογή το 
Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών 
και κινητοποιείται για να βοηθήσει στην 
ανακούφιση των πληγέντων. 

Η κινητοποίηση είναι παλλαϊκή. Το πρό-
γραμμα «Δίπλα στην Ελλάδα» υλοποιείται 
με την καθολική στήριξη όλων των πολιτών 
της Κύπρου και την υποστήριξη της D L 
E press yprus, της Aegean Airlines και 
της obaltAir.

Καταγράφονται οι ανάγκες των πληγέντων, 
συγκεντρώνονται είδη πρώτης ανάγκης, τρό-
φιμα και ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός 
και αποστέλλονται στις περιοχές.

Εθελοντές του EA TION και της Τρά-
πεζας Κύπρου μεταβαίνουν στις πληγείσες 
περιοχές και βοηθούν με τον δικό τους τρόπο 

στην καταγραφή των αναγκών. Ο κυπρι-
ακός λαός κινητοποιείται για να στηρίξει 
την Ελλάδα.

 
ρ ευση για νταπόκριση 

σε έκτακτη αν γκη  
Σε μια όμορφη τελετή, που πραγματο-

ποιήθηκε στην Αθήνα, ο Πρόεδρος του 
EA TION  κ. Μάριος Σταύρου παρέλαβε 

το βραβείο στην κατηγορία «Ανταπόκριση 
σε έκτακτη ανάγκη» στο πλαίσιο των ελ-
ληνικών βραβείων « esponsible Business 
Awar s 2019». 

Ο Μάριος Σταύρου δήλωσε πως «το 
βραβείο ανήκει σε όλον τον λαό της Κύ-

πρου, σε εκείνα τα άτομα, τις οργανώσεις, 
τις εταιρείες που έφεραν δεκάδες τσάντες 
τρόφιμα και φάρμακα, αλλά και ειδικότερα σε 
εκείνους που από το υστέρημά τους στήριξαν 
αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια. Μακάρι να 
μη χρειαστεί ποτέ ξανά».

Η Υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης της Τράπεζας Κύπρου, κ. Έλλη 
Ιωαννίδου, παρευρέθη στην απονομή της 
βράβευσης, συνεχάρη το eaction, και 
ανέφερε: «Σε μια εποχή που οι κοινωνι-
κές ανάγκες είναι εντονότερες από ποτέ, η 
Τράπεζα Κύπρου στηρίζει πρωτοβουλίες 
και οργανισμούς που αναλαμβάνουν ενεργό 
ρόλο, δημιουργώντας αξία για την κοινωνία. 

Είναι τιμή μας να συμμετέχουμε σε δράσεις 
και ενέργειες που βελτιώνουν την καθημε-
ρινότητα των πολιτών, να υλοποιούμε έργα 
που υποστηρίζουν πραγματικές ανάγκες 
των ανθρώπων και να συμβάλλουμε στην 
κοινωνική πρόοδο».

Τα ελληνικά βραβεία « esponsible 
Business Awar s», που αναδεικνύουν 
υπεύθυνες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες 
και αναγνωρίζουν τη δέσμευση στις αρχές 
της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνι-
κής συνεισφοράς, διοργανώνονται από τη 
Boussias ommunications και αποτελούν 
τον θεσμό αναγνώρισης της επιχειρημα-
τικής αριστείας. 

Βράβευση στην ανταπόκριση της Κύπρου
για τις πυρκαγιές και πλημμύρες στην Ελλάδα

ΒΡΑΒΕΙΟ     ΣΤΗΝ Ρ ΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ  ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑ Ε ΑΣ ΚΥ ΡΟΥ

ΑΝΑΓΙ ΤΑ ΓΕ ΡΓΙΟΥ* 
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Παρά τις ανησυχίες διαφόρων 
φορέων αναφορικά με τη συνε-
χιζόμενη αύξηση στην παροχή 

πολεοδομικών αδειών μεγάλης κλίμακας 
αναπτύξεων ψηλών κτιρίων, η πραγ-
ματικότητα παραμένει ότι ψηλά κτήρια 
έχουν κτιστεί και συνεχίζουν να κτίζονται 
και η σημασία των φορέων πρέπει να 
στραφεί πλέον στη λειτουργικότητα και 
καλή διαχείριση των κτηρίων αυτών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό 
ιδιοκτητών και ενοίκων που συνωστίζονται 
σε ένα κτήριο, τις επαυξημένες ανάγκες 
σε σχέση με τη διαχείριση και συντήρη-
ση των κτηρίων και τον  αντίκτυπο στις 
γειτνιάζουσες περιοχές, ο σχεδιασμός και 
καταρτισμός κανονισμών αναφορικά με τη 
χρήση και συντήρηση των κτηρίων πρέ-
πει να προωθείται έγκαιρα, ούτως ώστε οι 
προ ποθέσεις για χρηστή διαχείριση και 
λειτουργία να δεσμεύουν κάθε ιδιοκτήτη 
και κάτοχο μονάδας. 

Εν τη απουσία οποιασδήποτε άλλης 
νομοθετικής ρύθμισης αναφορικά με τα 
ψηλά κτήρια υπό το υφιστάμενο καθεστώς, 
για σκοπούς διαχείρισης τα ψηλά κτήρια 
θεωρούνται ότι είναι κοινόκτητες οικοδο-

μές, δηλαδή οικοδομές που αποτελούνται 
από πέντε τουλάχιστο μονάδες και κάθε 
μονάδα αυτής τυγχάνει αποκλειστικής και 
ανεξάρτητης κάρπωσης και εκμετάλλευσης 
από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη της. ς 
μονάδα μπορεί να θεωρηθεί κάθε όροφος ή 
τμήμα, ή τμήμα ορόφου, δωμάτιο, γραφείο, 
διαμέρισμα ή κατάστημα ή οποιοδήπο-
τε άλλο τμήμα ή χώρος της κοινόκτητης 
οικοδομής. 

Ένα κτήριο μπορεί να εγγραφεί ως 
κοινόκτητη οικοδομή μετά από σχετι-
κή αίτηση που υποβάλλεται από τον 
εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του ακινήτου, 
νοουμένου ότι θα προσκομιστούν στο 
αρμόδιο επαρχιακό κτηματολογικό γρα-
φείο όλα τα απαραίτητα έγγραφα που 
περιλαμβάνουν πιστοποιητικά τελικών 
εγκρίσεων απ’ όλες τις εμπλεκόμενες 
αρμόδιες Αρχές. Σημειώνεται ότι, ανα-
φορικά με τις κοινόκτητες οικοδομές, 
υπάρχει υποχρέωση για ασφάλιση για 
ποσό που θα αντιστοιχεί στην αξία αντι-
κατάστασης της κοινόκτητης οικοδομής. 

Μετά την εγγραφή μιας οικοδομής ως 
κοινόκτητης, οι κύριοι των μονάδων (ο 
ορισμός περιλαμβάνει τον μακροχρόνιο 
μισθωτή ή το μακροχρόνιο υπομισθω-
τή, ανάλογα με την περίπτωση, εκτός αν 
η σύμβαση της μίσθωσης προνοεί ότι ο 
μακροχρόνιος μισθωτής ή ο μακροχρόνι-
ος υπομισθωτής δεν θα λογίζεται κύριος 
της μονάδας) μπορούν να ψηφίσουν, να 
τροποποιήσουν ή και να συντάξουν τους 
δικούς τους κανονισμούς και να τους κα-
ταχωρίσουν στο κτηματικό μητρώο. Οι εν 
λόγω κανονισμοί δεσμεύουν όλους τους 
κύριους των μονάδων αλλά και τους με-
ταγενέστερους ιδιοκτήτες. Σε περίπτωση 
που δεν καταχωρισθούν κανονισμοί από 
μέρους των κύριων των μονάδων, τότε οι 
πρότυποι κανονισμοί που παρέχονται από 
τη νομοθεσία τίθενται σε ισχύ και πρέπει 
να εφαρμόζονται.

Αναφορικά με τα ψηλά κτήρια, οι κα-
νονισμοί επιβάλλεται να είναι διατυπω-

μένοι ενδελεχώς, εξαιτίας κυρίως των 
εξειδικευμένων θεμάτων ασφαλείας, 
πυροπροστασίας και οργάνωσης αλλά 
και των αυξημένων αναγκών συντήρησης. 
Επιπρόσθετα, οι κανονισμοί, ειδικότερα 
σε σχέση με τη χρήση των κοινόχρη-
στων χώρων και τις τυχόν επεμβάσεις 
και αλλοιώσεις στην όψη των κτηρίων 
από κάποιους εκ των κατόχων μονάδων, 
πρέπει να στοχεύουν στη διαφύλαξη της 
επένδυσης με τη δημιουργία μια συνε-
κτικής πολιτικής χρήσης, η οποία θα 
είναι αποδεκτή από όλους τους ιδιοκτήτες 
και θα συμβαδίζει με τους όρους των 
πολεοδομικών αδειών αναφορικά με 
τη χρήση. Προτείνεται όπως, ιδιαίτερα 
στις περιπτώσεις των ψηλών κτιρίων, οι 
ιδιοκτήτες προβαίνουν σε ετοιμασία και 
κατάρτιση εξειδικευμένων κανονισμών, 
παρά στην υιοθέτηση των πρότυπων κα-
νονισμών ή κανονισμών στη βάση της 
μέχρι σήμερα ισχύουσας πρακτικής για 
μικρότερα κτήρια.

Το υπεύθυνο όργανο για την τήρηση 
και τη σωστή λειτουργία των καθορισμέ-
νων κανονισμών καθώς και για τη σωστή 
διαχείριση όλων των θεμάτων που απα-
σχολούν την κοινόκτητη οικοδομή είναι η 
διαχειριστική επιτροπή, τα μέλη της οποίας 
θεωρούνται ότι ενεργούν προς όφελος όλων 
των κύριων των μονάδων. Η διαχειριστική 
επιτροπή φέρει τη νομική ευθύνη για την 
τήρηση όλων των σχετικών νόμων και 
κανονισμών. Μια διαχειριστική επιτροπή 
μπορεί να ενάγει και ενάγεται για θέματα 
που αφορούν την κοινόκτητη οικοδομή και 
τη διαχείριση αυτής. Για παράδειγμα, σε 
περίπτωση που ένας ιδιοκτήτης μονάδας 
παραλείπει συστηματικά να καταβάλλει 
τα ποσά συνεισφοράς ως προνοούνται 
από τους εν ισχύι κανονισμούς, τότε η 
διαχειριστική επιτροπή δύναται να προ-
χωρήσει με δικαστικές διαδικασίες, ούτως 
ώστε να απαιτηθούν όλα τα οφειλόμενα 
ποσά. Ένα άλλο παράδειγμα είναι, όταν ένα 
άτομο εμπλακεί σε κάποιο ατύχημα στους 

κοινόχρηστους χώρους μιας κοινόκτητης 
οικοδομής, τότε να μπορεί να εγείρει αγωγή 
εναντίον της διαχειριστικής επιτροπής για 
σκοπούς αποζημιώσεων σε περίπτωση που 
αποδειχθεί ότι το ατύχημα προκλήθηκε και 
ήταν αποτέλεσμα συνθηκών συντήρησης 
της κοινόκτητης οικοδομής.

Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί η 
απαραίτητη άδεια οικοδομής αναφορικά 
με την ανέγερση μιας οικοδομής αλλά η 
τελευταία δεν έχει ακόμη καταχωρισθεί στο 
κτηματικό μητρώο ως κοινόκτητη, τότε οι 
κανονισμοί που ισχύουν είναι οι πρότυποι 
κανονισμοί που βρίσκονται στο σχετικό 
παράρτημα του περί Ακίνητης Ιδιοκτη-
σίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
Νόμου (ΚΕΦ. 224). 

Είναι αμφίβολο το κατά πόσον οι καθιε-
ρωμένες μέχρι σήμερα πρακτικές αναφο-
ρικά με τη διαχείριση και λειτουργία των 
κοινόκτητων οικοδομών είναι κατάλληλες 
για τα ψηλά κτήρια. Είναι επίσης αμφίβολο 
το κατά πόσον οι πρότυποι κανονισμοί 
διαχείρισης είναι κατάλληλοι για τα ψηλά 
κτήρια. Όμως ακόμα και με αναφορά σε 
χαμηλά κτήρια, είναι αμφίβολο το κατά 
πόσον  σήμερα τηρούνται οι κανονισμοί 
(πρότυποι και μη) υπό την επίβλεψη των 
διαχειριστικών επιτροπών. ς αποτέλεσμα, 
τίθεται το ερώτημα σε ποιο βαθμό πρέπει 
να διαφυλάσσεται η αρχή ότι τα μέλη των 
διαχειριστικών επιτροπών σε ψηλά κτήρια 
είναι δεόντως καταρτισμένα για τον σκοπό 
του διορισμού τους.

Εν κατακλείδι, σημειώνεται ότι η συζή-
τηση αναφορικά με τους κανόνες λειτουρ-
γίας και διαχείρισης των ψηλών κτηρίων 
ως κοινόκτητων οικοδομών, χρειάζεται 
να επεκταθεί σε όλες τις συλλογικά ορ-
γανωμένες αναπτύξεις περιλαμβανομένων 
των εμπορικών κέντρων (malls), μαρίνων 
και άλλων, προκειμένου να διαφυλαχθεί 
η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.

* rincipal, MG Limite  
** Legal A isor II, MG Limite
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υθμίσεις ια τη λειτουρ ία και 
διατ ρηση τ ν ηλ ν κτηρί ν 

Συνολικά 85 αστέρια για τα πολυτελή θέ-
ρετρά της εξασφάλισε η Melco esorts 

 Entertainment Limite , σύμφωνα 
με την επίσημη λίστα κατάταξης του orbes 
Tra el Gui e ( TG) για το 2019. Οι διακρίσεις 
αποτελούν ρεκόρ για τον κολοσσό ψυχαγω-
γίας καθώς πέρσι είχε λάβει 71 αστέρια. Το 
2019 αποτελεί τη δέκατη διαδοχική χρονιά 
για το ξενοδοχείο Altira Macau που λαμβάνει 
διάκριση πέντε αστέρων στο orbes Tra el 
Gui e. Ακόμη, το N wa Macau παραμένει 
το πρώτο και μοναδικό ξενοδοχείο στην Ασία, 
το οποίο λαμβάνει διάκριση πέντε αστέρων 
σε όλο το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών του, στο 
σπα και στους χώρους εστίασης. Παράλληλα, 
το tar Tower του καζίνου-θερέτρου tu io 

ity έχει διακριθεί για πρώτη φορά με πέντε 
αστέρια σε τρεις κατηγορίες. O Πρόεδρος και 
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Melco 

esorts  Entertainment, κ. Lawrence o, 
δήλωσε: «Η επίτευξη αυτού του επιπέδου 
αναγνώρισης από το orbes Tra el Gui e 

έχει τεράστια σημασία για εμάς. Είμαστε στην 
ευχάριστη θέση να δούμε κάθε καζίνο - θέρετρο 
της Melco να βραβεύεται με την πιο έγκυρη 
αναγνώριση TG πέντε αστέρων. Ο θεσμός 
των orbes Tra el Gui e tar Awar s είναι 
ιδιαίτερα σημαντικός τόσο για το προσωπικό 
μας όσο και για τους επισκέπτες μας, ενώ 
αποτελεί συνεχή απόδειξη της δέσμευσης της 
Melco για την αριστεία και τον απαράμιλλο 
ενθουσιασμό για τη δημιουργία αξέχαστων 
εμπειριών. Εκφράζω τη βαθύτατη εκτίμησή 
μου σε όλους τους επαγγελματίες του χώρου 
φιλοξενίας για τη σκληρή δουλειά τους που 
οδήγησε στην ανάδειξη της Melco Asia ως 
κορυφαίου διαχειριστή πολυθεματικών 
θερέτρων». Το orbes Tra el Gui e είναι η 
παγκόσμια «αυθεντία» για ταξίδια πολυτελείας. 
Το ανεξάρτητο σύστημα βαθμολόγησης του 
οδηγού για πολυτελή ξενοδοχεία, εστιατόρια 
και σπα είναι διεθνώς αναγνωριζόμενο ως 
κορυφαία αξιολόγηση στον τομέα των ταξιδιών 
και της φιλοξενίας. 

Η ΕΥ ανακοίνωσε την έναρξη λειτουρ-
γίας του Φορολογικού Εργαστηρί-
ου Προηγμένης Τεχνολογίας (E  

A ance  Tec nology Ta  Lab), το πρώτο 
τμήμα του παγκόσμιου δικτύου «Φορολογικών 
Εργαστηρίων», που στοχεύει να δημιουργή-
σει η ΕΥ, με στόχο την επίλυση σύνθετων 
φορολογικών θεμάτων, μέσω της χρήσης 
προηγμένων τεχνολογιών. Το Φορολογικό 
Εργαστήριο της ΕΥ λειτουργεί σε συνεργασία με 
τον αναγνωρισμένο επιστήμονα πληροφορικής 
του Massac usetts Institute of Tec nology 
(MIT), Ale  an y  entlan , έναν από τους 
επιστήμονες με τις περισσότερες αναφορές 
διεθνώς και επικεφαλής των εργαστηρίων 

onnection cience an  uman Dynamics του 
MIT. Η έναρξη λειτουργίας του Φορολογικού 
Εργαστηρίου, που εδρεύει στο Κέιμπριτζ της 
Μασαχουσέτης, ενισχύει τη δέσμευση της ΕΥ 
να βοηθήσει τους πελάτες της και την αγορά 
να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του εξελισ-

σόμενου φορολογικού περιβάλλοντος, καθώς 
οι νέες τεχνολογίες εισέρχονται στην αγορά 
και ωριμάζουν με πρωτοφανή ταχύτητα, επη-
ρεάζοντας επιχειρηματικά μοντέλα, αλυσίδες 
αξίας, αλλά και τη φορολογική λειτουργία. Το 
νέο εργαστήριο της ΕΥ επικεντρώνεται στη 
σύγκλιση των μετασχηματιστικών τεχνολογι-
ών που λειτουργούν ως κινητήριος δύναμη 
για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, όπως 
το blockc ain, τα προηγμένα ata analytics 
και η τεχνητή νοημοσύνη (AI) - με ιδιαίτερη 
έμφαση στο mac ine learning και τη λειτουργία 
επεξεργασίας φυσικών γλωσσών (natural 
language processing). Σε συνεργασία με το 
MIT, η ομάδα για την Παγκόσμια Φορολογική 
Καινοτομία της ΕΥ εξετάζει τη σχέση μεταξύ 
ανθρώπων και υπολογιστών, προκειμένου 
να κατανοήσει πώς οι μηχανές μπορούν να 
ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των επαγ-
γελματιών στη φορολογία, καταλήγοντας σε 
ένα αποτέλεσμα συλλογικής ευφυ ας.

εκόρ διακρίσε ν ια τη  
στο    

 ναρξη του ορολο ικού 
ερ αστηρίου προη μένης τεχνολο ίας
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ι ευρωπαϊκοί 
τύποι Euro σε 
συνδυασμό με 
τους ρύπους θα 
καθορίζουν τα 
τέλη κυκλοφορίας 
των οχημάτων, εάν 

τελικά ψηφιστεί ως έχει το νέο νομο-
σχέδιο που έχει ενώπιόν της η Βουλή, 
το οποίο αναμένεται να οδηγηθεί στην 
Ολομέλεια του Σώματος την Παρασκευή, 
1η Μαρτίου. 

Ποιοι είναι όμως οι τύποι Euro και 
πώς θα γίνεται ο υπολογισμός των τε-
λών; Η «Σημερινή» δίνει παραδείγματα 
υπολογισμού των τελών στις περιπτώσεις 
που ένα όχημα αγοράζεται καινούργιο 
από τις αντιπροσωπίες στην Κύπρο ή 
εισάγεται από τρίτες χώρες μέχρι 5 ετών 
ή εισάγεται από χώρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και είναι μεγαλύτερης ηλικίας. 

Τα πρότυπα  
Πιο συγκεκριμένα, οι τύποι που κα-

θορίζει η ΕΕ ονομάζονται «Euro» και 
διαβαθμίζονται από το ένα μέχρι το έξι. 
Το «Euro 1» τέθηκε σε ισχύ το 1992 
και σταδιακά από το 2014 φτάσαμε στο 
«Euro 6». Αυτό σημαίνει ότι οι κατασκευ-
αστές από το 2014 και μετά πρέπει να 
κατασκευάζουν κινητήρες οχημάτων με 
βάση το πρότυπο «Euro 6». Για κάθε 

Π ΑΚΤ ΚΑ 
ΠΑ ΑΔΕ ΓΜΑΤΑ
Γ Α ΕΑ ΚΑ  
ΜΕΤΑ Ε ΣΜΕ Α
Ο ΗΜΑΤΑ

ΚΑ ΑΔ ΚΟΣ ΟΜ ΟΣ
ΜΕΓΑ Η Ο Α Α Ε  
ΤΟ ΜΕ Δ Ο ΤΟ  ΣΤΗ  
Κ Π ΑΚΗ ΑΣ Α ΣΤ ΚΗ

Η ellas Direct, η κυπριακή online 
ασφαλιστική εταιρεία, ανακοι-
νώνει ότι η ortag3 entures 

( ortag3 ) αύξησε το μετοχικό της μερίδιο 
στην εταιρεία. Με επικεφαλής τους aul 
Desmarais III (Εκτελεστικό Πρόεδρο) και 
A am elesky (Διευθύνοντα Σύμβουλο), η 

ortag3 αύξησε την επένδυσή της αγορά-
ζοντας το μειοψηφικό μερίδιο που κατείχε 
προηγουμένως η T ir  oint LL . Στο 
πλαίσιο της συναλλαγής ο A am elesky, 
μαζί με την εταίρο της ortag3 στο Παρίσι 

l ne alc ier, θα γίνουν μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της ellas Direct. Η 

l ne alc ier μετακινήθηκε πρόσφατα 
στην ortag3 από τη γαλλική ασφαλιστική 
εταιρεία N  Assurances A, όπου ηγή-
θηκε μιας σειράς επενδύσεων ιδιωτικών 
μετοχικών κεφαλαίων του ομίλου.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που η 
ortag3 θα εμβαθύνει την εμπλοκή της 

στη ellas Direct, μεγαλώνοντας το με-
ρίδιό της και αυξάνοντας τη συμμετοχή 
στις λειτουργίες μας. Στόχος μας είναι να 
αξιοποιήσουμε το δίκτυο παγκόσμιων 
επενδυτών της ortag3, που διαχειρίζεται 
πάνω από 1 τρις δολάρια σε ασφάλειες, 
τραπεζικά και προσωπικά δάνεια, για να 
μας οδηγήσει σε νέα ύψη. Μέσα στους 
επόμενους μήνες θα ανακοινώσουμε 
μια σειρά από στρατηγικές πρωτοβου-
λίες, θα επεκτείνουμε το τοπικό μας 
αποτύπωμα και θα διευρύνουμε την 
προσφορά μας προς τους καταναλωτές», 
δήλωσε ο Αιμίλιος Μάρκου, E ecuti e 
Director της ellas Direct.

Ιδρυμένη από τον Αιμίλιο Μάρκου 
και τον Αλέξη Πανταζή, δύο πρώην 
στελέχη της Gol man ac s που είδαν 
μία ευκαιρία να αλλάξουν την ελλη-
νική ασφαλιστική αγορά ενώ η χώρα 
εισερχόταν στη βαθύτερη οικονομική 
ύφεση της σύγχρονης εποχής, η ellas 
Direct είναι μία αμιγώς online ασφα-
λιστική εταιρεία, που βασίζεται στην 
τελευταία τεχνολογία και την τεχνητή 
νοημοσύνη. Η κυπριακή εταιρεία έχει 
την υποστήριξη μίας μακράς λίστας κο-
ρυφαίων επενδυτών, όπως η ortag3, ο 
I  (μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας), 
η En ea or atalyst, ο πρώην οικο-

νομολόγος της Gol man ac s Lor  
O’Neill και ο βετεράνος στα ιδιωτικά 
επενδυτικά κεφάλαια on Moulton. Η 

ellas Direct αντλεί έμπνευση από το 
άριστο λειτουργικό μοντέλο της Ama on, 
με στόχο να εφαρμόσει ένα αντίστοιχο 
μοντέλο στην ασφαλιστική αγορά. Η 

ellas Direct παρουσίασε εκθετική 
ανάπτυξη στα πέντε πρώτα χρόνια 
λειτουργίας της, ακόμα και όταν στην 
Ελλάδα σημειωνόταν μείωση κατά 25% 
του ΑΕΠ και πτώση των ασφαλίστρων 
κατά 40%.  

Η ellas Direct ξεκίνησε πρόσφατα 
την ασφάλεια κατοικίας στην Κύπρο σε 
συνεργασία με τη wiss e, έναν από τους 
μεγαλύτερους αντασφαλιστές παγκοσμίως, 
και τη e olut, την ταχύτερα αναπτυσσόμε-
νη εναλλακτική τράπεζα στην Ευρώπη. Οι 
τρεις εταιρείες εισήγαγαν ένα ευρύ φάσμα 
καινοτομιών στην κυπριακή αγορά, όπως τη 
δυνατότητα αγοράς ασφάλισης με την ημέρα, 
τον άμεσο διακανονισμό των απαιτήσεων 
και την επιστροφή ημερήσιων μικρο-πλη-
ρωμών σε καταναλωτές που δεν είχαν ζημιά.  

«Ο Αιμίλιος, ο Αλέξης και η ομάδα 
τους έχουν φέρει εντυπωσιακά αποτε-
λέσματα. Η επόμενη φάση ανάπτυξης 
είναι ακόμη πιο υποσχόμενη. Είμαστε 
ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε 
στην ιστορία τους καθώς συνεχίζουμε 
να επενδύουμε σε ανερχόμενες, και-
νοτόμες εταιρείες σε όλον  τον κόσμο», 
δήλωσε ο  aul Desmarais III. Η ortag3 
είναι ένας early-stage επενδυτής, αφι-
ερωμένος στη στήριξη της επόμενης 
γενιάς καινοτόμων, παγκόσμιων εται-
ρειών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
που εργάζονται προς όφελος όλων των 
καταναλωτών. Σχηματισμένη αρχικά το 
2016 ως μέρος του οικοσυστήματος 
της ower inancial orporation σε 
συνεργασία με τις Great- est Lifeco 
Inc. και IGM inancial Inc., η ortag3 
έχει υποδεχθεί από τότε εξωτερικούς 
επενδυτές ώστε να δημιουργηθεί ένα 
κορυφαίο, διασυνδεδεμένο fintec  οικο-
σύστημα, το οποίο ενισχύει με επιτυχία 
portfolio εταιρείες, μοιράζεται βασικά 
στοιχεία της αγοράς, και αξιοποιεί τη 
συλλογική δύναμη διανομής για την 
προώθηση της καινοτομίας στις χρη-
ματοπιστωτικές υπηρεσίες σε όλον τον 
κόσμο. Σήμερα η ortag3 έχει παρουσία 
σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ασία. 
«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ενδυνα-
μώνουμε της σχέση μας με την ortag3. 
Η υποστήριξή τους θα μας επιτρέψει 
να επιταχύνουμε κάποιους από τους 
πιο μακροπρόθεσμους στόχους μας 
και να επιδιώξουμε μια πιο επιθετική 
στρατηγική στην περιοχή», πρόσθεσε ο 
Αλέξης Πανταζής, E ecuti e Director της 

ellas Direct. Οι όροι της συναλλαγής 
δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.   

κατηγορία ισχύουν τα ακόλουθα: 
Οι περιορισμοί για το πρότυπο «Euro 

1» που ίσχυε από το 1992 μέχρι το 1996, 
ήταν: 2,72 γρ. μονοξειδίου του άνθρακα ανά 
χιλιόμετρο για πετρελαιοκίνητα, 0,97 γρ. 
ανά χιλιόμετρο σε οξείδια του αζώτου και 
0,14 γρ. αιωρούμενων σωματιδίων (ανθρα-
κόσκονη, ποτάσιο, χλώριο κλπ).

Με το «Euro 2», που τέθηκε σε ισχύ από 
το 1996, οι μέγιστες εκπομπές σε μονοξείδιο 
του άνθρακα μειώθηκαν σε 1 γρ., τα οξεί-
δια αζώτου σε 0,7 γρ. και τα αιωρούμενα 
σωματίδια σε 0,8 γρ. 

Με το «Euro 3», που τέθηκε σε ισχύ από 
το 2000, οι εκπομπές μειώθηκαν σε 0,64 γρ. το 
μονοξείδιο του άνθρακα, σε 0,50 γρ. τα οξείδια 
του αζώτου και σε 0,05 γρ. τα αιωρούμενα 
σωματίδια, ενώ εισήχθη και περιορισμός 
στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες με 
μέγιστο όριο τα 0,56 γρ. ανά χιλιόμετρο. 

Από το 2005, με τον τύπο «Euro 4» 
μειώθηκαν ακόμη περισσότερο τα όρια μο-
νοξειδίου του άνθρακα σε 0,50 γρ., σε 0,25 
γρ. τα οξείδια του αζώτου και σε 0.025 γρ. τα 
αιωρούμενα σωματίδια, ενώ ο περιορισμός 
στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες μει-
ώθηκε σε 0.30 γρ. ανά χιλιόμετρο.

Με το «Euro 5a», από τον Σεπτέμβριο 
του 2009 παρέμειναν ως μέγιστα επιτρε-
πόμενα όρια τα 0,50 γρ. μονοξειδίου του 
άνθρακα, αλλά μειώθηκαν σε 0,18 γρ. τα 
οξείδια του αζώτου, σε 0,23 γρ. οι αρωμα-
τικοί υδρογονάνθρακες και σε 0,005 γρ. τα 
αιωρούμενα σωματίδια. 

Με το «Euro 5b», σε ισχύ από τον Σε-
πτέμβριο του 2011, διατηρήθηκαν τα ίδια 
όρια λόγω της διεύρυνσης των οχημάτων 
με άμεσο ψεκασμό αλλά προστέθηκε και 
το όριο N, δηλαδή του μείγματος σωματι-
δίων και σταγονιδίων που αποτελείται από 
οργανικές ενώσεις, μέταλλα, οξέα, κάπνα 
και σκόνη. 

Με το «Euro 6» από το 2014 και μετά, 
μειώθηκαν τα επιτρεπόμενα όρια οξειδίων 
αζώτου στα ντίζελ οχήματα σε 0,08 γρ., ενώ 
για τους κινητήρες βενζίνης σε 0,06 γρ. 

Αξίζει να τονιστεί ότι οι προαναφερό-
μενες ημερομηνίες δεν έχουν να κάνουν 

κατά κανόναν με την ηλικία του οχήματος, 
καθώς συνήθως οι αυτοκινητοβιομηχανίες 
αρχίζουν να παράγουν μοντέλα με αυτούς 
τους περιορισμούς προτού γίνουν υποχρε-
ωτικοί. Άρα είναι πιθανό, για παράδειγμα, 
ένα όχημα ηλικίας 10 χρονών, να έχει κι-
νητήρα με πρότυπο «Euro 6», ενώ το ίδιο 
πρότυπο -ίσως λίγο εξελιγμένο- έχουν και 
τα οχήματα που κατασκευάζονται σήμερα. 

Τι προνοεί το νομοσ έδιο 
Το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης προ-

νοεί ότι η ετήσια άδεια κυκλοφορίας θα 
καθορίζεται κατ’ αρχήν βάσει των ρύπων 
που εκπέμπει επιβατηγό αυτοκίνητο μέχρι 
9 θέσεων. Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός 
για τους ρύπους θα γίνεται ως εξής:  

για οχήματα με εκπομπή διοξειδίου 
του άνθρακα μέχρι 120 γρ. ανά χιλιόμετρο, 
μισό ευρώ ανά γραμμάριο.

για οχήματα με εκπομπή μεγαλύτερη 
από 120 μέχρι 150 γρ. ανά χιλιόμετρο, 3 
ευρώ ανά γραμμάριο. 

για οχήματα με εκπομπή μεγαλύτερη 
από 150 μέχρι 180 γρ. ανά χιλιόμετρο, 5 
ευρώ ανά γραμμάριο.

για οχήματα με εκπομπή πέραν των 180 
γρ. ανά χιλιόμετρο, 10 ευρώ ανά γραμμάριο. 

Περαιτέρω, το σύνολο της ετήσιας άδειας 
θα επιβαρύνεται με εφάπαξ τέλος, ανάλογα 
με τα πρότυπα «Euro», όταν το όχημα θα 
εγγράφεται για πρώτη φορά. Ουσιαστικά, το 
συνολικό ποσό των τελών κυκλοφορίας θα 
αθροίζεται με μία απλή πρόσθεση του ποσού 
των ρύπων και του ποσού που προκύπτει 
ανάλογα με τον τύπο του κάθε οχήματος. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νέο 
νομοσχέδιο, ένα όχημα με πρότυπο το «Euro 
6 » και «6c» δεν θα έχει επιπρόσθετη επι-
βάρυνση. Τα υπόλοιπα «Euro 6» δεν έχουν 
επιβάρυνση αν είναι βενζινοκίνητα, ενώ αν 
είναι πετρελαιοκίνητα θα έχουν επιβάρυνση 
ύψους 100. Αν είναι «Euro 5», θα έχει 
επιβάρυνση 100 το βενζινοκίνητο και 

250 το πετρελαιοκίνητο, ενώ αν είναι 
«Euro 4, 3, 2 ή 1», θα έχει επιβάρυνση 

300 αν είναι βενζινοκίνητο και 600 αν 
είναι πετρελαιοκίνητο. 

Έτσι θα πληρώνουμε 
τα νέα τέλη κυκλοφορίας

Για να γίνει πιο κατανοητός ο τρόπος 
υπολογισμού των τελών με βάση το 
νέο κυβερνητικό νομοσχέδιο, ισχύουν 

τα εξής υποθετικά σενάρια:

1Με την αγορά ενός καινούργιου βενζινοκί-
νητου οχήματος από αντιπροσωπία στην 
Κύπρο, δεν θα υπάρξει καμία επιπλέον 

επιβάρυνση, αφού θα είναι τύπου «Euro 6» 
και η άδεια κυκλοφορίας του θα υπολογίζεται 
μόνο με βάση του ρύπους που εκπέμπει. Για 
παράδειγμα, αν εκπέμπει ρύπους 120 γρ. 
ανά χιλιόμετρο, τότε θα πληρώνει τέλη 60. 
Αν όμως το όχημα είναι πετρελαιοκίνητο, τότε 
θα επιβαρυνθεί με επιπλέον 100.

2Το ίδιο θα συμβεί και σε περίπτωση 
που, για παράδειγμα, κάποιος αγο-
ράσει μεταχειρισμένο βενζινοκίνητο 

όχημα από την Ιαπωνία, αφού υπάρχει ο 
κανονισμός που λέει ότι απαγορεύεται η 
εισαγωγή οχημάτων πάνω από 5 ετών από 
οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Άρα, αν το όχημα 
είναι 5 ετών τότε θα είναι τύπου «Euro 6» 
και δεν θα επιβαρύνεται περαιτέρω. Ο υπο-
λογισμός των τελών θα γίνεται και πάλι με 
βάση τους ρύπους και μόνο. Στην περίπτωση, 
όμως, που το όχημα είναι πετρελαιοκίνητο 
θα επιβαρυνθεί με επιπλέον 100 όπως 
και στην προηγούμενη περίπτωση. 

3Αν όμως κάποιος αγοράσει μεταχειρι-
σμένο όχημα ηλικίας πέραν των πέντε 
ετών από ευρωπαϊκή χώρα (όπου 

δεν υπάρχει ο περιορισμός στην ηλικία του 
οχήματος όπως συμβαίνει με τις τρίτες χώρες), 
τότε θα πληρώσει ανάλογα με το «Euro» και 

τους ρύπους που εκπέμπει. Για παράδειγμα, 
αν εισάγει κάποιος ένα όχημα 10 ετών από 
τη Γαλλία, το οποίο εκπέμπει ρύπους 150 
γρ. ανά χιλιόμετρο, θα πληρώσει 150 ευρώ 
( 60 για τα πρώτα 120 γρ. και επιπλέον 

90 ευρώ για τα 30 γρ. που ξεπερνούν τα 
120 γρ. ανά χιλιόμετρο) και αν είναι τύπου 
«Euro 4» τότε θα επιβαρυνθεί με επιπλέον 

300 αν είναι βενζινοκίνητο και 600 αν 
είναι πετρελαιοκίνητο. 

Σημειώνεται πως το νομοσχέδιο θα τεθεί 
ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής την 
1η Μαρτίου 2019, ωστόσο ενδέχεται να 
υπάρξουν αλλαγές και τροποποιήσεις από 
τα κόμματα. Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι από 
την έναρξη ισχύος του νόμου αποφασίστηκε 
να δοθεί περίοδος χάριτος 30 ημερών για 
όσους παρήγγειλαν ήδη οχήματα.  

Α    

Αυτό ουσιαστικά που άλλαξε από 
το αρχικό νομοσχέδιο που κατέ-
θεσε στη Βουλή η Κυβέρνηση, 

είναι η εισαγωγή του υπολογισμού των 
ρύπων με βάση τους τύπους «Euro», 
αντί με βάση την ηλικία των οχημάτων. 
Παράλληλα, η Κυβέρνηση απέσυρε 
το νέο σχέδιο παροχής κινήτρων για 
απόσυρση παλαιών οχημάτων, αφού η 
πλειοψηφία των κομμάτων το θεώρησε 
ως μη ικανοποιητικό. 
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Η Χαραλαμπίδης Κρί-
στης παρουσίασε την ημέρα 
αγάπης, Πέμπτη, 14 Φε-
βρουαρίου, σε Συνέντευξη 
Τύπου, που πραγματοποι-
ήθηκε στο Πολιτιστικό Ερ-
γαστήρι των Αγίων Ομολο-
γητών,  τη νέα δράση του 
προγράμματος κοινωνικής 
αλληλεγγύης και έμπρακτης προσφοράς της εταιρείας, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, με όχημα το γαλατάκι της Χαραλαμπίδης Κρίστης,  
συμβάλλει με τη νέα δράση του προγράμματος «Ανθρώπινες Γειτονιές» 
στην  αναβάθμιση της γειτονιάς των Αγίων Ομολογητών, γενέτειρας της 
γαλακτοβιομηχανίας, το 1945. Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί σε 
συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας και το Γραφείο Επιτρόπου Πε-
ριβάλλοντος, μέσα από ειδικό σχέδιο βελτίωσης και εξωραϊσμού της 
γειτονιάς, με ανακυκλώσιμα υλικά και φωταγώγηση, με ενεργειακό 
φωτισμό, ώστε ο πυρήνας της γειτονιάς των Αγίων Ομολογητών να γίνει 
περιβαλλοντικά πιο φιλικός και οικιστικά πιο ανθρώπινος, τόσο για την 
καθημερινότητα των κατοίκων όσο και των επισκεπτών του. Για τους 
σκοπούς της δράσης, από τις 15 Φεβρουαρίου το γαλατάκι κυκλοφορεί 
σε συλλεκτική συσκευασία, όπου απεικονίζονται οι πρωταγωνιστές της 
ταινίας «Βουράτε Γειτόνοι», η οποία θα προβληθεί στις αίθουσες τον 
Μάρτιο 2019. Αξίζει να σημειωθεί ότι, για πρώτη φορά στην ιστορία 
των 45 χρόνων του, το γαλατάκι εικονογραφεί τις συσκευασίες του με 
στοιχεία πέραν των εταιρικών και αυτό γίνεται για να συμβάλλει μέσα 
από τις πωλήσεις του, στη δράση της ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «Ανθρώπινες 
Γειτονιές». Στο τέλος της Δημοσιογραφικής Διάσκεψης, οι καλεσμένοι  
είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να απολαύσουν το πρωτοεμφα-
νιζόμενο ello Milk Drink, ένα κοκτέιλ με βάση και πρωταγωνιστή το 
αγαπημένο γαλατάκι.

Στο πλαίσιο της κοι-
νωνικής του προσφοράς, 
το Πρόγραμμα ΜΒΑ του 
Πανεπιστημίου Κύπρου 
προσφέρει δέκα υποτροφίες, 
ύψους μέχρι 50% των διδά-
κτρων, σε Κύπριους νέους 
επιστήμονες που επιθυμούν 
ν’ αναπτύξουν τις διοικητικές 
και ηγετικές τους γνώσεις 
και δεξιότητες, με φοίτησή τους στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπου-
δών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Σχετική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Προγράμματος ΜΒΑ και του 
Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου υπογράφηκε την Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 
2019. Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Καθηγητής Λεωνίδας Λεωνίδου, εκ 
των Συν-Διευθυντών του Προγράμματος ΜΒΑ, και ο κ. Παναγιώτης 
Σεντώνας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού 
Νεολαίας Κύπρου. Νέοι επιστήμονες που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν 
στα προγράμματα ΜΒΑ (στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα) του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, και να διεκδικήσουν τις προσφερόμενες υπο-
τροφίες, προτρέπονται να υποβάλουν αίτηση είτε μέσω του ΟΝΕΚ είτε 
απευθείας στο Πρόγραμμα ΜΒΑ του ΠΚ. Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την εισδοχή αιτητών και τα κριτήρια απονομής υποτροφιών 
σε υποψηφίους μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.mba.ucy.ac.cy, 
στο τηλέφωνο 22893600 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
διεύθυνση mba ucy.ac.cy. 

έα τιμητικ  διάκριση ια την Κ Α  
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Στα καλύτερα της υρ πης τα ξενοδοχεία της  

πίσημη παρουσίαση ια τα νέα Α   και   

Ιδιαίτερα σημαντικές διακρίσεις από τον ανεξάρτητο 
διαδικτυακό τουριστικό οργανισμό Tripa isor έλαβαν 
τα ξενοδοχεία της Louis otels. Στα βραβεία «Tripa isor 
Tra ellers oice 2019», με βάση τα σχόλια πελατών 
κατά το 2018, ανάμεσα στα καλύτερα 25 ξενοδοχεία 
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στην κατηγορία «Best All-
Inclusi e esorts in Europe» συμπεριλήφθηκαν τρεις 
μονάδες του κυπριακού ομίλου. Ιδιαίτερα τιμητική ήταν 
η 7η θέση που απέσπασε στην πιο πάνω κατηγορία 
το Louis Le ra Beac , ενώ στη 12η θέση της σχετικής 
λίστας βρέθηκε το Louis aet on Beac  και στην 18η 
θέση το Louis erkyra Golf. To t. Elias esort κατα-
τάχθηκε ανάμεσα στα Top 25 Best amily otels in 
Europe . Tεράστια διάκριση κατέκτησε και το ing ason 

rotaras, το οποίο ψηφίστηκε ως το καλύτερο ξενοδοχείο 
της Κύπρου, ενώ στην 3η θέση παγκύπρια βρέθηκε το 

ing ason ap os. Το ing ason rotaras βρέθηκε και 
στην πρώτη 25αδα των καλύτερων ξενοδοχείων στην 
Ευρώπη, ενώ ανάμεσα στις διακρίσεις που έλαβε ήταν 

«Top Best otel er ice in Europe» και «Τop Best otel 
for omance in Europe». Eνδεικτικά, στη λίστα με τα 
25 καλύτερα ξενοδοχεία της Κύπρου βρέθηκαν άλλες 
τέσσερεις μονάδες της Louis otels: το Louis Imperial 
Beac  (10η θέση), το Louis Le ra Beac  (13η θέση), T e 

oyal Apollonia (22η θέση) και το Louis aet on (25η 
θέση). Υψηλές διακρίσεις έλαβαν και τα ξενοδοχεία της 
Louis otels που βρίσκονται στην Ελλάδα. Ανάμεσα σε 
αυτές ήταν η 5η θέση του Louis erkyra Golf και η 9η 
θέση του enti o Louis lago Beac  στην κατηγορία 
«Top All-Inclusi e esorts in Greece». Την ίδια στιγμή, 
τα ξενοδοχεία της Louis otels διακρίθηκαν και από 
την Booking.com, τη μεγαλύτερη ιστοσελίδα κρατήσεων 
με τα «Guest e iew Awar s 2018». Συνολικά, τη διά-
κριση έλαβαν 12 ξενοδοχεία της Louis otels, τα οποία 
συγκέντρωσαν βαθμολογία πάνω από 8 με άριστα το 
10. Τις ψηλότερες βαθμολογίες εξασφάλισε το Louis 
Alt ea alamies με 9,1/10, το ing ason ap os με 
8,9/10 και το oyal Apollonia με 8,9/10. 

Τα νέα  μοντέλα της premium μάρκας Au i, Α1 και 
3, παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019, 

κερδίζοντας τις εντυπώσεις, σε ένα αλλιώτικο appening 
με επικό brunc  και a y funk μουσική. Στο λανσάρισμα 
των δύο αυτοκινήτων παρευρέθησαν εκπρόσωποι των 
ΜΜΕ και συνεργάτες της nicars, οι οποίοι είχαν την 
ευκαιρία να δουν από κοντά τα νέα μοντέλα και να πάρουν 
πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους. Με 
το σύνθημα Εpic Mo e On και χαρακτηριστικά από το 
θρυλικό Au i uattro, το νέο Α1 portback αναβιώνει 
τη sport οδήγηση στη σύγχρονη έκδοση προσφέροντας 
μοναδική αίσθηση ασφάλειας και τεχνολογικής υπεροχής. 
Ανταποκρινόμενο στις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού, 
το νέο μοντέλο της γερμανικής μάρκας παρέχει ευέλικτο 
χειρισμό, εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού 
και i-tec  Infotainment, αλλά και τεράστιες δυνατότητες 
εξατομίκευσης. Με ανατρεπτικό esign, κορυφαία ποι-
ότητα υλικών, και κύλιση ανώτερης κατηγορίας, το νέο 
Au i Α1 έρχεται να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία 
των premium compact αυτοκινήτων. Από την άλλη το 
εντυπωσιακό Au i 3, με προοδευτική σχεδίαση, ισχυρό 
και ευέλικτο, παρέχει την απόλυτη οδηγική απόλαυ-
ση. Η δεύτερη γενιά του αγαπημένου  της Au i 
έρχεται πιο ολοκληρωμένη από ποτέ, με βελτιωμένη 

χρηστικότητα, χάρη στην αφθονία χώρου, την ευελιξία 
και την πρακτικότητα που το χαρακτηρίζουν, αλλά και 
τον πληρέστερο εξοπλισμό ασφάλειας στην κατηγορία 
του. Με αέρα αυτοπεποίθησης, σύστημα τετρακίνησης 

uattro για εκτός δρόμου αποδράσεις και προηγμένη 
τεχνολογία, το νέο εξελιγμένο Au i 3  is appening! 
Τα δύο νέα μοντέλα της Au i, A1  3, προσκαλούν 
όλους τους καταναλωτές για να τα γνωρίσουν από κοντά 
και να τα οδηγήσουν στις εκθέσεις Au i.

Νέα τιμητική διάκριση απο-
τελεί για την ΚΕΑΝ, που εδώ και 
70 χρόνια δραστηριοποιείται στον 
τομέα παραγωγής και συσκευασίας 
χυμών, αναψυκτικών και φρουτο-
προϊόντων, η απονομή του Βραβείου 
Εξαγωγών, στα βραβεία Ποιότητας 
2018. Η ΚΕΑΝ καθιερώθηκε για τη 
συνέπεια και τη  σταθερότητά της, 
αλλά και τη γεύση και την ποιότητα 
των προϊόντων της. Το εργοστάσιό 
της είναι το μοναδικό στην Κύπρο 
που παράγει πλειάδα προϊόντων 
και συσκευασιών τελευταίας τεχνο-
λογίας, προσφέροντας στην αγορά παραδοσιακά και καινοτόμα προϊόντα. 
Τα προϊόντα της ΚΕΑΝ εξάγονται σήμερα σε 50 χώρες σε όλον τον κόσμο, 
στις 5 ηπείρους, με τις εξαγωγές να αποτελούν το 30% της παραγωγής. 
Η εξαγωγική διαδικασία υλοποιείται από το έμπειρο και εξειδικευμένο 
Τμήμα Εξαγωγών της εταιρείας στην Κύπρο, που είναι σε θέση να διαχει-
ρίζεται αποτελεσματικά μεγάλο αριθμό παραγγελιών και αποθεμάτων και 
να προσφέρει γρήγορη εξυπηρέτηση στους πελάτες της εταιρείας διεθνώς.

Σημαντικές διακρίσεις για τον πρωτότυπο σχεδιασμό και την αρχι-
τεκτονική του έλαβε το νέο κατάστημα των ublic στο Νicosia Mall. Το 
ολοκαίνουργιο στολίδι του δικτύου καταστημάτων τεχνολογίας, ψυχα-
γωγίας και πολιτισμού έλαβε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Best 
International tore» στα βραβεία « ommercial Interiors Awar s», που 
διοργανώνονται στην Ελλάδα. Το κατάστημα των ublic στο Nicosia Mall 
απέσπασε επίσης άλλα τρία βραβεία σε διαφορετικές κατηγορίες, ένδειξη 
της λειτουργικότητάς του, του σύγχρονου σχεδιασμού του και της ξεχωρι-
στής προσέγγισης που φέρνει στο λιανικό εμπόριο όχι μόνο της Κύπρου, 
αλλά και της ανατολικής Μεσογείου. Στην τελετή απονομής των βραβείων 
« ommercial Interiors Awar s»,   που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 
την Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου, το κατάστημα των ublic στο Nicosia Mall, 
εκτός από το χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Best International tore», 
που απονέμεται στο καλύτερο έργο στο οποίο υλοποιείται η σύγχρονη 
αντίληψη της επιχείρησης για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τη δια-
κόσμηση στο λιανικό εμπόριο, έλαβε αργυρά βραβεία στις κατηγορίες 
«Best Interior - opping Mall», που απονέμεται στο κατάστημα που 
λειτουργεί εντός εμπορικού κέντρου και ξεχωρίζει για τον εντυπωσιακό 
και λειτουργικό σχεδιασμό του και « oncept tore», με το οποίο βρα-
βεύονται χώροι που έχουν σχεδιαστεί βάσει ξεχωριστής προσέγγισης 
(concept). Ταυτόχρονα, το νέο κατάστημα στο Nicosia Mall απέσπασε 
χάλκινο βραβείο στην κατηγορία «Best Interior - Non oo  etail», που 
απονέμεται σε χώρους λιανικής πώλησης στους οποίους έχουν υλοποιηθεί 
έργα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού - διακόσμησης εσωτερικών χώρων, που 
αναδεικνύουν τα εικαστικά και λειτουργικά στοιχεία τους, με αποτέλεσμα 
την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των πελατών.

«Ανθρ πινες ειτονιές»

Συνερ ασία ανεπιστημίου Κύπρου
και Ορ ανισμού εολαίας

ΠΩΣ ΘΑ ΗΤΑΝ Η ΕΥΡΩΠΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΕ;
Συχνά συζητούμε για τα μειoνεκτήματα της ΕΕ, όπως η γραφειοκρατία, ή οι αργές 
αποφάσεις. Δεν συζητούμε, όμως, την πιο μεγάλη αλήθεια. Δεν διερωτόμαστε πώς 
θα ήταν η Ευρώπη αν δεν υπήρχε η ΕΕ! Οι Μεγάλες Δυνάμεις στην Ευρώπη οδή-
γησαν τον κόσμο σε δύο Παγκοσμίους Πολέμους, αφήνοντας πίσω τους εκατομ-
μύρια νεκρούς και τεράστιες καταστροφές. 

Τα πράγματα μπήκαν σε άλλη τροχιά μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πο-
λέμου. Μεγάλοι πολιτικοί ηγέτες αποφάσισαν να αλλάξουν τον ρουν της ευρωπαϊ-
κής ιστορίας. Οι ιδέες που καλλιέργησαν οι Πατέρες της Ευρωπαϊκής Ιδέας και κο-
ρυφαίοι πολιτικοί διανοητές (Μονέ, Σούμαν, Αντενάουερ, Ντε Γκωλ, Σπινέλι) πήραν 
τα ηνία. Στη Ρώμη το 1957 μπήκαν τα θεμέλια για να οικοδομηθεί μια διαφορετι-
κή Ευρώπη. Έκτοτε ο ευρωπαϊκός χώρος που καλύπτει η ΕΕ είναι χώρος ειρηνικής 
συνεργασίας. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο φέρνει μαζί τους ηγέτες των κρατών-μελών. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει μαζί κράτη, πολίτες και πολιτικούς συσχετισμούς, σε 
μια υπερεθνική διακυβέρνηση. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώνει τους πολίτες των κρατών-μελών μέσα από την 
απευθείας ψηφοφορία σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. 

Το Ευρωκοινοβούλιο αποτελεί το κατ’ εξοχήν πεδίο έκφρασης της λαϊκής θέλησης 
σε ολόκληρη την ΕΕ, συνεπώς, η συμμετοχή των πολιτών στην αναμέτρηση για την 
εκλογή νέων ευρωβουλευτών στις 26 Μαΐου 2019 έχει μεγάλη σημασία για όλους. 
Για την Κύπρο. Και για την ΕΕ. 

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:

• Interactive Visualisation 3D Modeller (STARC_IV3DM_19_03)
• Communications Officer (CYI_CO_19_01)
• 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)
•  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.  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), ο επίσημος φορέας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προώθηση της έρευνας, της τεχνο-
λογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο θέσεων: 

Γραφέα Γενικών Καθηκόντων (με Σύμβαση 12 μηνών, μη επεκτάσιμη).

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να κατέχουν Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, να έχουν πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής 
γλώσσας και ευχέρεια στον χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή και ιδιαίτερα των πακέτων Word και Excel και του διαδικτύου. 

Οι δώδεκα (12) υποψήφιοι/ες, που θα βαθμολογηθούν ως οι καταλληλότεροι/ες για την εν λόγω θέση, στη βάση κριτηρίων αξιο-
λόγησης και της σχετικής μοριοδότησής τους, θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη. 

Πληροφορίες - Έντυπα Αιτήσεων - Ημερομηνία Υποβολής
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν από τον ιστοχώρο (www.research.org.cy) του Ιδρύματος το Έντυπο Υποβο-
λής Αίτησης, καθώς επίσης και άλλες σχετικές πληροφορίες για τη θέση, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αξιολόγησης και 
τη μοριοδότηση. 

Οι αιτήσεις για την πιο πάνω θέση, μαζί με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή, 8 Μαρτί-
ου 2019, είτε διά χειρός στα γραφεία του ΙΠΕ (μέχρι η ώρα 15.00), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@research.org.cy.
Μόνο οι  εμπρόθεσμες αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην κ. Έλενα Πουλλή στο τηλέφωνο: 22205028 και το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο: epoulli@research.org.cy.
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ΑΓ ΟΤ ΚΕΣ Ο ΓΑ ΣΕ Σ 

ΕΟΔ ΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
.  

Το παράδειγμα της Γερμασόγειας 
επιθυμούν να ακολουθήσουν κοι-
νότητες και αγροτικές οργανώσεις, οι 

οποίες διεκδικούν την αξιοποίηση των 2.800 
και πλέον ακινήτων που έμειναν «ορφανά» 
μετά την κατάρρευση του Συνεργατισμού. 
Ο Δήμος Γερμασόγειας σε ανύποπτο χρόνο 
είχε αγοράσει δύο υποστατικά, τα οποία 
ανήκαν στον Συνεργατισμό, με στόχο να 
τα αξιοποιήσει για τις ανάγκες της τοπικής 
κοινότητας. «Τα κτήρια του Συνεργατισμού 
κτίστηκαν από το σύνολο της κοινωνίας και 
θεωρώ ότι ανήκουν στην κοινωνία και πρέπει 
να της αποδοθούν», μας λέει ο Δήμαρχος 
Γερμασόγειας Κυριάκος Ξυδιάς. 

Τον περασμένο Αύγουστο, στις τελευταίες 
ημέρες του πάλαι ποτέ κραταιού Συνεργατισμού, 
η Altamira είχε βγάλει σε πλειστηριασμό (τα 

τελευταία) δύο ακίνητα του Συνεργατισμού που 
υπήρχαν στη Γερμασόγεια και ο Δήμος δεν 
άφησε την ευκαιρία να φύγει. «Τα αγοράσαμε 
ταυτόχρονα. Το μεγάλο το κτήριο ήταν 850 τ.μ. 
και εκεί στεγάζονταν η πρώην ΣΠΕ Γερμασό-
γειας (αγοράστηκε έναντι 800.000) και το 
άλλο ήταν ένα πιο μικρό κτήριο, που βρίσκεται 
στον πυρήνα του χωριού (έναντι 108.000). 
Στο πρώην κτήριο της ΣΠΕ θα μεταστεγαστεί 
το δημαρχείο της Γερμασόγειας, αναμένουμε 
την έγκριση του Τμήματος Πολεοδομίας και 
θα προχωρήσουμε», αναφέρει ο κ. Ξυδιάς, 
προσθέτοντας ότι το άλλο κτήριο προορίζεται 
για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γερμασόγειας. 
«Έγιναν από τους παππούδες μας προς όφελος 
της κοινότητας και αυτός είναι ο λόγος που κι 
εμείς κινηθήκαμε άμεσα και διασφαλίσαμε 
ότι αυτά τα κτήρια δεν θα αποξενωθούν από 

τους δημότες της Γερμασόγειας, που είναι ου-
σιαστικά οι ιδρυτές του Συνεργατισμού και 
αυτοί που τα έκτισαν», τονίζει. Σχολιάζοντας 
την πρόταση αγροτικών οργανώσεων για να 
τους παραχωρηθούν τα ακίνητα του Συνεργα-
τισμού, ο Δήμαρχος σημείωσε πως «πρέπει 
να βρεθεί ο νόμιμος τρόπος για αξιοποίηση 
για δημόσιο όφελος». 

Τι ητο ν οι οργαν σει  
«Εμείς θέλαμε να επιστρέψουμε στις 

βασικές αρχές του Συνεργατισμού», ανα-
φέρουν και οι αγροτικές οργανώσεις που 
διεκδικούν «επιστροφή» των ακινήτων 
στις κοινότητες. Όπως αναφέρει στη «Σ» 
ο Γενικός Γραμματέας του Παναγροτικού 
Συνδέσμου, Αναστάσης Γιαπάνης, «ο Συ-
νεργατισμός ιδρύθηκε με μία βασική αξία: 

να γλιτώσει τον αγροτικό τομέα από τους 
τοκογλύφους που τους έπαιρναν τη γη τους». 
Προσθέτει ότι πριν από τρία χρόνια, όταν 
έγινε προσπάθεια από τις αγροτικές οργα-
νώσεις να επανιδρύσουν τον Συνεργατισμό, 
«βρήκαμε μπροστά μας ένα εμπόδιο: τον 
έφορο κρατικών ενισχύσεων, ο οποίος μας 
είπε ότι δεν μπορεί το κράτος να δώσει ακί-
νητα στις αγροτικές οργανώσεις». στόσο, 
«μπορεί το κράτος να δώσει στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση αυτές τις υποδομές με ένα 
πολύ χαμηλό ενοίκιο και αυτοί με τη σειρά 
τους να τα ενοικιάσουν σε κλαδικές αγροτι-
κές οργανώσεις με ένα ενδεικτικό ενοίκιο 
για να μπορέσουν να τις αξιοποιήσουν». 

Σημειώνει ότι σήμερα υπάρχουν πέραν των 
2.800 υποδομών του πρώην Συνεργατισμού, 
εκ των οποίων κάποιες -όπως οι αποθήκες 

και τα συσκευαστήρια- θα μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν από τον αγροτικό τομέα, όπως 
για παράδειγμα για τη φύλαξη των σιτηρών. 
Με δεδομένη την κατ’ αρχήν θετική θέση 
του Υπουργού Οικονομικών, οι εκπρόσωποι 
των αγροτών προχωρούν σε καταγραφή των 
αναγκών τους και στους τρόπους αξιοποίησης 
των υποδομών του πρώην Συνεργατισμού. 
Για παράδειγμα, ο κατάλογος της Παγκύ-
πριας Οργάνωσης Σιτηρών περιλαμβάνει 
49 υποδομές του πρώην Συνεργατισμού, 
ενώ παρόμοιες λίστες ετοιμάζουν οι αμπε-
λουργοί, οι παραγωγοί εσπεριδοειδών και 
άλλες κλαδικές οργανώσεις. 

Μέχρι το τέλος του μήνα, αναμένεται να 
γίνει νέα συνάντηση στο Υπουργείο Οικο-
νομικών για να παραδοθούν οι κατάλογοι 
και να περάσει η συζήτηση στο διά ταύτα

ι διαφωνίες και οι 
αντιπαραθέσεις στον 
τομέα της Υγείας 
καλά κρατούν. Ο 
διάλογος είναι πά-
ντοτε ανοικτός αλλά 
με τις πλευρές να 

εμμένουν στις θέσεις τους, χωρίς να αχνο-
φαίνεται κάποιο μικρό φως στην άκρη του 
τούνελ, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. 
Μεγάλο μέρος της ιατρικής κοινότητας 
αρνείται την είσοδό της σε ένα σύστημα 
που δεν διασφαλίζει τα αυτονόητα, όπως 
λένε, ενώ από την άλλη οι εγγραφές στη 
λίστα του ΓεΣΥ συνεχίζονται, με ΟΚΥΠΥ και 
ΟΑΥ να διακηρύσσουν την ετοιμότητά τους 
για εφαρμογή του νέου συστήματος. Ποια 
είναι όμως τα προβλήματα που ενδέχεται 
να αντιμετωπίσει η εφαρμογή του ΓεΣΥ 
όπως αυτό έχει διαμορφωθεί και ποια τα 
ζητούμενα του ΠΙΣ για την ένταξή τους σε 
ένα σύστημα που θα μπορεί να επιτύχει; 

εν υπ ρ ει 
ιδανικό σ στημα

Η ύπαρξη ενός γενικού συστήματος 
υγείας ήταν το στοίχημα πολλών ετών, το 
οποίο βρίσκεται ένα βήμα πριν από την 
εφαρμογή του. Εντούτοις, οι διαφωνίες σε 
σημαντικά σημεία που αφορούν προ -
πολογισμούς και διαδικασίες έφεραν τα 
πάνω κάτω στις σχέσεις μεταξύ Υπουργείου 
Υγείας (με τον ΟΚΥΠΥ και ΟΑΥ στο δικό 
του στρατόπεδο) και Παγκύπριου Ιατρι-
κού Συλλόγου. Οι ενστάσεις προκύπτουν 
ως φυσικό επακόλουθο όταν υπάρχουν 
αλλαγές, πόσω μάλλον όταν πρόκειται για 
μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε 
μια εξολοκλήρου νέα πραγματικότητα 
στον τομέα της υγείας για ασθενείς αλλά 
και για ιατρική κοινότητα. 

Τα «όχι» που ακούστηκαν μέχρι σή-
μερα από διάφορες ιατρικές υπηρεσίες 
και εταιρείες είναι τόσα πολλά, που σε 
κάνουν να αναρωτιέσαι αν πράγματι αυτό 
το σχέδιο υγείας θα μπορέσει να πετύχει 
και να σταθεί ως έχει. στόσο υπάρχουν 
και οι δυνατές φωνές του «ναι», που αισι-
οδοξούν στην επιτυχία ενός συστήματος 
απαραίτητου όπως λένε στον τόπο μας. 

 ηγεσία του 
το κυριότερο πρό ημα

Για ανυπαρξία ιδανικού συστήματος 
υγείας κάνει λόγο ο καρδιολόγος Δρ Λάκης 
Αναστασιάδης, ο οποίος μίλησε στη «Σ» 
για την αναγκαιότητα της εφαρμογής του 
ενιαίου συστήματος υγείας. «Δεν υπάρχει 
ιδανικό σύστημα, το οποίο να ευχαριστεί 
όλους. Μας συστήθηκε ένα μείγμα δια-
φόρων συστημάτων και το εφαρμόσαμε. 
Σε κάποια ζητήματα που αντιτίθενται οι 
ιατροί, έχουν δίκιο, αλλά δεν είναι σωστό 
να το σταματήσουμε τώρα. Το καλύτερο 
θα ήταν να το εφαρμόσουμε με όσα μειο-
νεκτήματα μπορεί να υπάρχουν και να το 
βελτιώσουμε στην πορεία. Προβλήματα 
προκύπτουν και θα προκύπτουν, αλλά εδώ 
είμαστε για να βρούμε τις λύσεις, όπως 
για παράδειγμα το οικονομικό μέρος. Το 
κυριότερο πρόβλημα, όμως, είναι ότι εί-
μαστε αρνητικοί στο να συμπορευθεί η 
ηγεσία μας». 

ο έ  ασ ειε  
Την υποστήριξή του στο ΓεΣΥ εξέφρασε 

ανοικτά και ο παθολόγος-γαστρεντερολόγος 
Δρ Γιώργος Ποταμίτης, ο οποίος, όμως, 
διασαφήνισε μιλώντας στη «Σ» ότι θα υπάρ-
ξουν πολλά προβλήματα αν η εφαρμογή 
γίνει χωρίς ξεκαθάρισμα των διαδικασιών 
και των οικονομικών. «Υπάρχουν πολλές 
ασάφειες, στις οποίες ο ΟΑΥ δεν έχει δώσει 
ακόμη απαντήσεις, γι’ αυτό επικρατεί η 
άρνησή τους. Είπαμε να υποστηρίξουμε, 
αλλά οι γιατροί δεν έχουν ξεκάθαρες απα-
ντήσεις σχετικά με τις κοστολογήσεις, με τα 
αναλώσιμα, με τις κατευθυντήριες γραμμές 
που εξασφαλίζουν τη σωστή άσκηση του 

επαγγέλματος. Αυτές οι γραμμές θα πρέπει 
να δοθούν από επιστημονικές εταιρείες 
και όχι από ακαδημαϊκές επιτροπές. Το 
εργασιακό πλαίσιο στο οποίο θα εργάζο-
νται οι γιατροί δεν είναι ξεκάθαρο. Εν τη 
απουσία ιατρών δεν γίνεται να λαμβάνονται 
αποφάσεις. Η πλειοψηφία των ιατρών θέλει 
να ενταχθεί αλλά δεν νιώθουν ασφάλεια να 
το πράξουν με τα δεδομένα. Αυτό σαφώς 
δημιουργεί και θα δημιουργήσει πολλά 
προβλήματα».

 
ήρη  ετοιμότητα  

Στον αντίποδα της ανησυχίας των υπέρ 
και κατά του ΓεΣΥ, όπως αυτό έχει δια-
μορφωθεί, βρίσκεται ο ΟΚΥΠΥ, ο οποίος 
δηλώνει την ετοιμότητα του συστήματος 
να προχωρήσει στην πρώτη φάση εφαρ-
μογής του. Σε ερώτησή μας τι χρειάζονται 
τα δημόσια νοσηλευτήριά μας για να είναι 
έτοιμα προς την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ, 
ο Λειτουργός του ΟΚΥΠΥ Χαράλαμπος 
Χαριλάου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «τα 
νοσηλευτήρια πληρούν όλες τις προδια-
γραφές για να ξεκινήσουν να λειτουργούν 
υπό καθεστώς ΓεΣΥ. Από τις κτηριακές 
υποδομές, μέχρι τον τεχνικό εξοπλισμό και 
το προσωπικό, τα νοσηλευτήρια, που θα 
είναι πλέον κέντρα υγείας και εξωτερικά 
ιατρεία εξωνοσοκομειακών ειδικοτήτων, 
είναι έτοιμα για την πρώτη τουλάχιστον φάση 
εφαρμογής του ΓεΣΥ». Όσον αφορά την 
πλήρη εφαρμογή του, η οποία αναμένεται 
σε ενάμιση χρόνο περίπου, ο κ. Χαριλάου 
ανέφερε ότι η αναγκαία αναδιοργάνωση θα 
ολοκληρωθεί. «Σε περίπου τρία με πέντε 
χρόνια θα ολοκληρωθεί η πλήρης αναδι-
οργάνωσή τους και εξοπλισμός  τους, ώστε 

να μπορούν να λειτουργούν χωρίς καμία 
δυσκολία. Αλλά και πάλι δεν θα αντιμετω-
πιστούν ιδιαίτερες δυσκολίες, εφόσον οι 
υποδομές μας είναι εξαιρετικές». 

Την ικανοποίησή του για το μεγάλο εν-
διαφέρον και ανταπόκριση του κόσμου 
στην εξαγγελία των 305 θέσεων εργασίας 
εξέφρασε ο κ. Χαριλάου, επαναλαμβάνοντας 
την αισιοδοξία του για τη λειτουργικότητα 
ενός συστήματος που χρειάζεται ο τόπος μας. 

ο παράδει μα της ερμασό ειας και τα ακίνητα του Συνερ ατισμού

 ΓΙΑΤΡΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗ Σ  ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

Πρώτη διάγνωση για το ΓεΣΥ

ΟΚ Π  ΤΑ ΔΗΜΟΣ Α 
ΟΣΗ Ε ΤΗ Α Π Η Ο  

Ο ΕΣ Τ Σ Π ΟΔ ΑΓ Α ΕΣ 
Γ Α Α ΕΚ ΗΣΟ  

Α Ε ΤΟ ΓΟ  
ΠΟ ΚΑ ΕΣΤ Σ ΓΕΣ

Δ  . Α ΑΣΤΑΣ ΑΔΗΣ  Το 
καλύτερο θα ήταν να το 

εφαρμόσουμε, με όσα 
μειονεκτήματα μπορεί να 

υπάρχουν, και να το βελτι-
ώσουμε στην πορεία

Δ  Γ. ΠΟΤΑΜ ΤΗΣ  Οι για-
τροί δεν έχουν εκάθαρες 

απαντήσεις σχετικά με 
τις κοστολογήσεις, με τα 

αναλώσιμα, με τις κατευ-
θυντήριες γραμμές που 

ε ασφαλίζουν τη σωστή 
άσκηση του επαγγέλματος

Δ  ΒΑΣΟΣ Ο ΚΟ ΟΜΟ   
Η Πολιτεία να διαθέσει πε-

ρισσότερα χρήματα στον 
τομέα της γείας και δεν 
εννοούμε στους μισθούς 

των ιατρών

Ο ΠΙΣ μένει αμετάκλητος στις θέσεις 
του, καθώς αυτές καθορίζουν το μέλλον 
του ιατρικού επαγγέλματος στην Κύπρο 
αλλά και τη σωστή μεταχείριση των ασθε-
νών. Για πρόχειρους και ρηχούς σχεδι-
ασμούς, επικίνδυνους για κατάρρευση, 
έκανε λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του 
Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, Δρ Βά-
σος Οικονόμου, ο οποίος μας εξήγησε 
τους λόγους για τους οποίους «υπάρχουν 
περισσότεροι από 3.000 πικραμένοι ιατροί 
στην παρούσα φάση», όπως χαρακτη-
ριστικά ανέφερε. Σύμφωνα με τον Δρα 
Οικονόμου, οι ενστάσεις του Ιατρικού 
Συλλόγου αφορούν τα εξής σημεία: 

1«Βασική πρόταση είναι όπως η 
Πολιτεία διαθέσει περισσότερα 
χρήματα στον τομέα της υγείας. 

Δεν εννοούμε στους μισθούς των ιατρών, 
όπως πολλοί υποστηρίζουν, αλλά στον 
γενικότερο προ πολογισμό. Η δουλειά 
του ιατρού καθορίζεται όχι μόνο από το 
πόσο καλός χειρουργός είναι, αλλά και 
από τα αναλώσιμα που θα χρησιμοποι-
ήσει - όπως γάζες, ραφές, φάρμακα κλπ. 
Απορρίφθηκε. 

2Οι αμοιβές των ιατρών και η στα-
θερότητα αυτών είναι κάτι οπωσ-
δήποτε που μας ενδιαφέρει και 

που πρέπει να διασφαλιστεί, ωστόσο 
ακόμη υπάρχει διαφωνία. 

3Ο αριθμός των ιατρών που ισχύ-
ει για την πρώτη φάση του ΓεΣΥ 
δεν είναι ικανοποιητικός. Τα πιο 

γνωστά ιδιωτικά νοσηλευτήρια δεν έχουν 
ενταχθεί. Τι θα γίνει αν ο προσωπικός 
ιατρός θα πρέπει να παραπέμψει τον 
ασθενή σε ακτινογραφίες, ultrasoun , 
εξειδικευμένες αναλύσεις αίματος, κλπ.; 
Έτσι ΔΕΝ αποσυμφορούνται τα δημόσια 
νοσηλευτήρια, αλλά τα επιβαρύνουμε 
περισσότερο. 

4Θέμα ελεύθερης άσκησης ιατρικού 
επαγγέλματος στο πλαίσιο του ΓεΣΥ. 
Απορρίφθηκε. Αντ’ αυτού ο ΟΑΥ 

θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο στην 
τιμολόγηση, στις διαδικασίες, σε ποινές. 

5Το ΓεΣΥ έγινε για τους πολίτες, να 
είναι καθολικό για όλους, να μπορεί 
να αναλάβει δύσκολες περιπτώ-

σεις χωρίς η οικογένεια να προβαίνει σε 
εράνους για να μπορέσει να πληρώσει 
τα έξοδα. Όπως είναι σήμερα, αδυνατεί 
να λάβει τέτοιες ευθύνες. 

6Να δοθεί το δικαίωμα στον πολίτη 
που έχει την οικονομική ευχέρεια, 
να μπορεί να χρησιμοποιεί ΔΙΚΗ 

του προσωπική ασφάλεια, να πάει στον 
γιατρό της επιλογής του είτε μετέχει αυτός 
είτε όχι και να πληρώσει αυτός ή η ασφά-
λειά του. Να μην είναι μονοασφαλιστικό 
το σύστημα. Επίσης δεν έγινε δεκτό. 

7Στους γιατρούς να δοθούν κίνητρα 
για να ενταχθούν στο ΓεΣΥ. Για 
παράδειγμα, αν θέλει μια μέρα 

της εβδομάδας να ιδιωτεύει, κάνοντας 
δικά του χειρουργεία και να φορολογείται 
κανονικά. Ούτε αυτό συζητείται». 

Γ    ΙΣ

Ε Α Ο ΕΡΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙ Ο
ΤΗΤΑΣ ΑΡ ΕΙΤΑΙ ΤΗ  ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΣΕ 
Ε Α ΣΎΣΤΗ Α ΠΟΎ ΔΕ  ΔΙΑΣ Α ΙΖΕΙ ΤΑ 
ΑΎΤΟ ΟΗΤΑ  ΟΠΏΣ Ε Ε  Ε Ώ ΑΠΟ ΤΗ  
Α Η ΟΙ Ε ΡΑ ΕΣ ΣΤΗ ΙΣΤΑ ΤΟΎ ΕΣΎ 
ΣΎ ΕΧΙΖΟ ΤΑΙ  Ε ΟΚΎΠΎ ΚΑΙ ΟΑΎ Α 
ΔΙΑΚΗΡΎΣΣΟΎ  ΤΗ  ΕΤΟΙ ΟΤΗΤΑ ΤΟΎΣ 
ΙΑ Ε ΑΡ Ο Η ΤΟΎ ΕΟΎ ΣΎΣΤΗ ΑΤΟΣ.
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Ξεχωριστής αναφοράς χρήζει ο ορ-
θοπαιδικός Κώστας Χατζηκακού, 
ο πρώτος στην Αμμόχωστο ορθο-

παιδικός, με την πλατιά αναγνώριση, την 
ανιδιοτέλεια, το χαρακτηριστικό γλυκό 
χαμόγελο και τον γραφικό του μύστακα. 

Με την κάθοδό του στην Αμμόχωστο 
το 1961, μετά από σπουδές στο Ηνωμένο 
Βασίλειο,  κέρδισε την εμπιστοσύνη, όχι 
μόνον των συμπολιτών του, αλλά και ασθε-
νών που ερχόντουσαν από ολόκληρο το 
νησί. Υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός μεταξύ των 
Τούρκων συμπολιτών του. Συνάδελφοί του 
θυμούνται, σήμερα, ότι λεωφορεία γεμάτα 
ασθενείς κατέφθαναν καθημερινά -ακόμη 
και από τη μακρινή Πάφο- στην «Κλινική 
Χατζηκακού» στην Αμμόχωστο. Έξω δε από 

την κλινική του και στη γύρω περιοχή, η 
εικόνα έμοιαζε με εμποροπανήγυριν, με 
μικροπωλητές να διαλαλούν τις πραμάτειες 
τους και οι ασθενείς να συναγελάζονται 
μεταξύ τους ώσπου να ρθει η σειρά τους 
να εξεταστούν. Λέγεται ότι ο γιατρός Χα-
τζηκακού μπορούσε να εξετάσει μέχρι και 
200 ασθενείς σε μία μέρα! 

Κατά την τουρκική εισβολή, το καλοκαίρι 
του 1974, μαζί με άλλους Αμμοχωστιανούς 
γιατρούς, εργάστηκε μερόνυκτα για να απα-
λύνει τον πόνο των τραυματιών συμπολιτών 
του. Ο γιατρός Χατζηκακού εθελοντικά εντά-
χθηκε σε ιατρικές μονάδες και υπηρέτησε 
σε προκεχωρημένες στρατιωτικές θέσεις, 
καθώς και στο πρόχειρο νοσοκομείο που 
στεγάστηκε στο ξενοδοχείο «Μάρκος» στην 

Αμμόχωστο και αργότερα στον καταυλισμό 
της Ορμήδειας, μέσα σε αντίσκηνο. 

Με τη λήξη των εχθροπραξιών, ερ-
γάσθηκε ως στρατιωτικός γιατρός στην 
Εθνοφρουρά και βοήθησε στο Νοσοκομείο 
Λάρνακας. Τελικά εγκαταστάθηκε με την 
οικογένειά του στη Λάρνακα και η κλινική 
του στεγάσθηκε στο παλιό πατρικό σπίτι 
του Τάκη Λευκαρίτη, ο οποίος το παρα-
χώρησε δωρεάν. Οι ασθενείς συνέχισαν 
να κατακλύζουν και τη νέα του κλινική και 
με τη βοήθεια του νεαρού ορθοπαιδικού 
Σέργιου Κ. Σεργίου συνέχισε με μεγαλύ-
τερους ρυθμούς την προσφορά του - και, 
φυσικά, χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή από 
τους πρόσφυγες συμπολίτες και συνεπαρ-
χιώτες του, και όχι μόνο!

Βρήκε χρόνο να εμπλακεί στην πολιτι-
κή και να εκλεγεί βουλευτής Αμμοχώστου 
για δύο περιόδους, το 1970 με την Προ-
οδευτική Παράταξη και το 1981 με τον 
Δημοκρατικό Συναγερμό, εξασφαλίζοντας 
τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων απ’ όλους 
τους άλλους υποψηφίους. 

Κάπνιζε από πολύ μικρή ηλικία και είχε 
σακχαρώδη διαβήτη. Αυτοί οι δύο παρά-
γοντες πιθανόν να συνέβαλαν ώστε, νέος 
ακόμα, να αρχίσει να έχει προβλήματα με την 
καρδιά του. Το 1969, σε ηλικία 45 χρονών, 
είχε το πρώτο έμφραγμα μυοκαρδίου. Νο-
σηλεύτηκε επανειλημμένα στα Νοσοκομεία 
Λάρνακας και Λευκωσίας με στηθαγχικά 
επεισόδια και κολπική μαρμαρυγή. 

Δεν σταμάτησε, όμως, να εργάζεται με 

τους ίδιους ρυθμούς, αλλά και να καπνίζει. 
Δύο φορές έχασε τις αισθήσεις του μέσα 
στο χειρουργείο. Αρνήθηκε να μεταβεί στο 
εξωτερικό για αγγειογραφία και πιθανή εγ-
χείρηση «bypass» των στεφανιαίων αρτηριών 
όταν του το υπεδείχθη στο Καρδιολογικό 
Διαγνωστικό Κέντρο στη Λευκωσία. Άφησε 
την τελευταία του πνοή ενώ εξέταζε ασθενή 
του, στις 3 μ.μ. την 11η Ιουλίου 1982. 

Τα δύο του παιδιά ακολούθησαν τα 
βήματά του στην ιατρική, με τον Περικλή 
στην ορθοπαιδική και την Κλαίρη στην 
αναισθησιολογία. 

 Πηγή: «Κυπρίων ιατρών έργα, η ιατρική 
στην Κύπρο 1950 - 2015», του Λάκη Κ. 
Αναστασιάδη. 

Εκδόσεις Εν Τύποις

Ο Mανόλης Aνδρόνικος γεννήθηκε 
στην Προύσα στις 23 Οκτωβρίου 
1919 και πέθανε στις 30 Μαρτίου 

1992. Ήταν Έλληνας αρχαιολόγος. Μπήκε 
στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης το 1936, όπου προσωπικότη-
τες όπως αυτή του καθηγητή Κωνσταντίνου 
Ρωμαίου τού κίνησαν σε πρώτο στάδιο το 
αρχαιολογικό του ενδιαφέρον. 

Η κορυφαία στιγμή της καριέρας του 
θεωρείται η 8η Νοεμβρίου 1977, όταν 
στη Βεργίνα έφερε στο φως ένα από τα 
σημαντικότερα αρχαιολογικά μνημεία, τον 
ασύλητο μακεδονικό τάφο ΙΙ της Μεγάλης 
Τούμπας. Διατύπωσε την άποψη ότι στο 
μνημείο αυτό τάφηκε ο Φίλιππος Β’, βασι-
λιάς της Μακεδονίας (359-336 π.Χ.). Στο 
εσωτερικό του τάφου διασώζονταν πολυ-
άριθμα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και 
αξιόλογα έργα τέχνης, τα οποία εκτίθενται 
στη Μεγάλη Τούμπα της Βεργίνας. Η ταυτό-
τητα του νεκρού αμφισβητείται από μερίδα 
αρχαιολόγων. Νεότερη επιστημονική έρευνα 
υποστήριξε ότι ο τάφος που ο Ανδρόνικος 
απέδωσε στον Φίλιππο Β’ ανήκει όντως στον 
Αρριδαίο. Η σημασία του μνημείου είναι 
αναμφισβήτητη 
και θεωρείται 
μία από τις 
μεγαλύτερες 
αρχαιολογικές 
ανακαλύψεις 
του 20ού αιώ-
να σε παγκό-
σμιο επίπεδο.

Ο Βρετα-
νός ιστορι-
κός Νίκολας 
Χάμοντ, ανα-
φερόμενος 
στο έργο 
του Ανδρό-
νικου, δήλωσε: «Στις πολλές επισκέψεις 
μου στη Βεργίνα θαύμασα την εκπληκτική 
δεινότητα του Ανδρόνικου και της ομάδας 
αρχαιολόγων και τεχνικών του, όπως και 
την τελειότητα των ερευνών τους υπό την 
καθοδήγησή του. Ήταν ο εξαιρετικός ανα-
σκαφέας, μελετητής και ιστορικός τέχνης 
της γενιάς του, που ανέτρεψε άρδην την 
αντίληψή μας για την αρχαία Μακεδονία 
σε τέτοιο βαθμό, που ποτέ δεν θα υπάρξει 
όμοιός του. Όπως φάνηκε και από την επι-
στολή που μου έστειλε, ήταν ένας εξαιρετικά 
γενναιόδωρος συνάδελφος, ένας τολμηρός 
στοχαστής και άνθρωπος της δράσης, στον 
οποίο οι απανταχού μελετητές πρέπει να 
αισθάνονται βαθύτατο χρέος».

Ο καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας 
Μιχάλης Τιβέριος αναφέρει πως ο Ανδρό-
νικος είχε πολύ σημαντική προσφορά στην 
κατανόηση των επιτύμβιων μνημείων. Στη 
διατριβή «Λακωνικά ανάγλυφα» έδειξε 
πως μια ομάδα αναγλύφων, που ως τότε 
θεωρούνταν επιτύμβια για νεκρούς, ήταν 
αναθηματικά ανάγλυφα σε χθόνιες θεότητες. 
Στη μελέτη «Ελληνικά επιτάφια μνημεία» 
παρουσίασε μια συνολική εικόνα της μορφής 
και του ρόλου του επιτάφιου μνημείου των 
προϊστορικών και γεωμετρικών χρόνων. Στη 
μελέτη αυτή και την «Ομηρικά και Μυκη-
ναϊκά έθιμα ταφής» ο Ανδρόνικος εκθέτει τις 
διαφορές που παρουσιάζει ο τρόπος ταφής 
στον μυκηναϊκό και τον γεωμετρικό κόσμο, 
και υποστηρίζει πως τα ταφικά έθιμα που 
αναφέρονται στον Όμηρο δεν είναι της Μυ-
κηναϊκής εποχής αλλά φανερώνουν έθιμα 
και ιδέες των γεωμετρικών χρόνων. Ο Τιβέ-
ριος χαρακτηρίζει το έργο του Ανδρόνικου 
«Totenkult» (Λατρεία νεκρών) «κλασικό έργο 
των αρχαιογνωστικών επιστημών».

Το 1992 τού απονεμήθηκε ο Μεγαλό-
σταυρος του Φοίνικος. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
αποταθείτε στο www.artaeri.com.
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Κ ΣΤΑΣ ΑΤ ΗΚΑΚΟΥ  Ο «ανάρ υρος» ορθοπαιδικός  

ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΓΡΑ ΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΏΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΎ 

(ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚ. Κ. ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΎ)

  
ανόλης νδρόνικος

εν έρει ο ρόεδρο  τον 
π ηθυσμό τη  ερ νεια

 ή ς Κ ρ ιας α α  ις 
η ις υ ρ ρ υ ης η -

κρα ας κ υ α α ι η ικ  
  αρι  υ η υ  ης 

Κ ρ ιας  
«Ο κ. Νίκος  Αναστασιάδης, ως Λεμε-

σιανός, πιθανόν να μην είχε επισκεφθεί 
πότε την Κερύνεια προ του 1974. ς 
Λεμεσιανός, έχει δικαίωμα να μη γνωρίζει 
τον ακριβή (ή έστω κατά προσέγγιση) 
πληθυσμό της Κερύνειας έως το 1974. 

ς Πρόεδρος (ήδη διανύει τη δεύτερη 
θητεία του) της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
όμως, δεν δικαιούται να αγνοεί, άρα να 
κάνει λάθος, στους αριθμούς που αφο-
ρούν στην Κερύνεια. Εκτός αν το κάνει 
επίτηδες, πράγμα που δεν θέλουμε να 
πιστέψουμε.

»Δυστυχώς, όμως, ο κ. Αναστασιάδης 
έδωσε (συνέντευξη στην εφημερίδα «Πο-
λίτης», 17 Φεβρουαρίου 2019) λανθα-
σμένους αριθμούς για τον πληθυσμό της 
Κερύνειας και της επαρχίας Κερύνειας 
έως το 1974! Είναι εξωφρενικό, αλλά 
γεγονός. Ο ΠτΔ είπε ότι Κερύνεια και 
επαρχία είχαν 12.000 κατοίκους το 1974.

»Να διορθώσουμε τον κ. Αναστασιάδη, 
λοιπόν: Οι Δήμοι και μόνο Κερύνειας, 
Λαπήθου και Καραβά είχαν 12.000 
κατοίκους. Ο συνολικός πληθυσμός, 
δε, της επαρχίας μας, σύμφωνα με  την 
απογραφή του 1973, ήταν 32.586 ψυχές. 
Εξ αυτών, μόλις 4.382 ήσαν Τουρκο-
κύπριοι. Σε ποσοστιαία αναλογία, αλλά 
και σε απόλυτους αριθμούς, η επαρχία 
Κερύνειας είχε μακράν τους λιγότερους 
Τουρκοκύπριους κατοίκους, αλλά και το 
μικρότερο ποσοστό τουρκοκυπριακής 
ακίνητης ιδιοκτησίας (12%).

»Το ότι σήμερα, σύμφωνα με τον ΠτΔ, 
κατοικούν 44.000 Τούρκοι (εκ Τουρκίας 
και Τουρκοκύπριοι) στην ευρύτερη πε-
ριοχή Κερύνειας (και ίσως να ξεπερνούν 
τις 100.000 σε όλην  την επαρχία) είναι 
απότοκο της εισβολής του 1974, της συ-
νεχιζόμενης επί 45 χρόνια κατοχής και 
του εποικισμού που αποτελεί έγκλημα 
κατά της ανθρωπότητας, βάσει των διε-
θνών συνθηκών».

ι ρο έ  και η Τσερίου     
 Κυρι κ ς υκ ρ υ α α -

ρ αι α ρ ή α α ης ρ υ 
Τ ρ υ η υκ α  α α α ι-

ή ηκ  α  ι ι    αυ κ -
η   α  η ρ η   

«Ήταν Σάββατο μετά το μεσημέρι 
και επέστρεφα από τη Λάρνακα στη 
Λευκωσία. Οι καταρρακτώδεις βροχές, 
που παρουσιάστηκαν ξαφνικά, μείωναν 
την ορατότητα και έκαναν τη διαδρομή 
μας δύσκολη. Παρόλα αυτά, έστω κι αν 
έπρεπε ως οδηγός να έχω τα μάτια μου 
δεκατέσσερα για αποφυγή ατυχήματος, 
και εγώ αλλά και οι συνεπιβάτες μου δεν 
κρύβαμε τη χαρά και την ικανοποίησή 
μας για το χαρμόσυνο γεγονός της βρο-
χής. Στην Κύπρο ζούμε και, δυστυχώς, 
τέτοια καιρικά φαινόμενα είναι λίγα έως 
ελάχιστα, γι’ αυτό και όταν έρχονται, είναι 
καλοδεχούμενα. Το νερό που χτυπούσε 
ρυθμικά στο αυτοκίνητο και κυλούσε στα 
τζάμια του για να καταλήξει στην άσφαλτο 
δημιουργούσε όμορφες εικόνες που θύ-
μιζαν πίνακες αφηρημένης ζωγραφικής. 
Απολαμβάναμε, λοιπόν, την γκρίζα βροχή 
με διάφορα σχόλια, ενώ την ίδια ώρα 
παρακολουθούσαμε τη διψασμένη γη 
να καταπίνει με μανία το νερό και να το 
εξαφανίζει σε δευτερόλεπτα. Πλησιάζοντας 
στην πρωτεύουσα, η καταιγίδα κόπασε 
και ο ήλιος έλαμψε και πάλι, φωτίζοντας 
από τη μια τη μουντή ατμόσφαιρα και 
προσγειώνοντάς μας από την άλλη στην 
κυπριακή πραγματικότητα. 

»Στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας 
- Λευκωσίας καλά περάσαμε, γιατί, αν 
εξαιρέσουμε τη χαμηλή ορατότητα και την 

προσοχή που χρειαζόταν, οι οδηγοί δεν 
αντιμετώπιζαν κάποιο άλλο σοβαρό πρό-
βλημα. Τι γίνεται, όμως, όταν κατευθύνεσαι 
προς Στρόβολο και είσαι αναγκασμένος 
να διασχίσεις τη λεωφόρο Τσερίου μετά 
από τέτοιο καιρό; Ας μην πούμε για τα 
προβλήματα που αφορούν τη συγκεκρι-
μένη οδό και τις λωρίδες, αν θα είναι τρεις 
ή δύο, για το πόσοι χώροι στάθμευσης 
θα πρέπει να δημιουργηθούν και για 
την έλλειψη πεζοδρομίων. Προβλήματα 
που χρονίζουν, αφού Κυβέρνηση και 
καταστηματάρχες/κάτοικοι της περιοχής 
ψάχνουν ακόμα να βρουν τη λύση στο 
θέμα. Βεβαίως, όλα αυτά δεν είναι άσχετα 
με την κατάσταση που δημιουργείται στην 
εν λόγω λεωφόρο μετά από λίγης ώρας 
βροχή, την οποία είχαμε γι’ ακόμα μια 
φορά την  τύχη να αντιμετωπίσουμε το 
περασμένο Σάββατο. Ούτε στην Κασπία 
Θάλασσα να βρισκόμασταν... Η διακίνη-
ση σχεδόν αδύνατη, αφού τα αυτοκίνητα 
βούλιαζαν κυριολεκτικά στο νερό και 
κανένας περαστικός δεν γλίτωνε από 
το μούσκεμα που αυτά προκαλούσαν, 
παρά τη χαμηλή ταχύτητα με την οποία 
κινούνταν. Η λύση των προβλημάτων 
στην Τσερίου προβάλλει επιτακτική και 
οι αρμόδιοι καλούνται να τη βρουν και 
να την εφαρμόσουν άμεσα!».

 ομορ ι  του 
δ σου  θα σσα  

 ι κ ς Κ ρ ης και η α 
Κ α υ  κ ρ υς ης ας 

α  ια η  α ι  ρ ι 
ια η  ρ ι  υ ικ  
α ικ  ρκ υ α-

ας  η ι ας 
και ια ρα α  

«Η πιο πάνω 
φωτογραφία από 
το Εθνικό Δασικό 
Πάρκο Αθαλάσσας 
αυτήν την εποχή, που 
πράγματι είναι πολύ 
ωραίο και γοητευτικό. 
Ένα είναι το σίγουρο: Ένα 
δάσος δεν είναι μόνο τα πέ-
ντε δέντρα και αυτό που λένε 
οι κυβερνητικοί -τι κι αν τα κόψουμε, 
θα  φυτέψουμε άλλα δέκα- και οι αφε-
λείς τούς πιστεύουν ή  θέλουν και τους 
πιστεύουν.

»Είναι ολόκληρο οικοσύστημα που 
καταστρέφεται και που δεν μπορεί να 

επανέλθει στο μέλλον. Όχι στην επέκταση 
της Λεωφόρου Ακαδημίας μέσα από το 
δάσος Αθαλάσσας». 

 υποκρισία  η ανεπ ρκεια 
και η ε θρότητα του  

 Κρ ς  ακρ ης  ρ ρ ς 
υ Κι ή α ς η ικής α ης 

Κ  Κ ρ υ  ρ ι ια η  α -
α ικ η α υ  

« Η ανενεργή ύπαρξη της Κοινωνίας 
των Εθνών ολοκληρώνει και τυπικά τον 
κύκλο τής αποτυχημένης της δράσης, 
το 1946, λίγο μετά το τέλος του Δεύτε-
ρου Παγκοσμίου Πολέμου. Λίγο πριν, 
και συγκεκριμένα στις 26 Ιουνίου του 
1945, ιδρύεται ο Οργανισμός Ηνωμένων 
Εθνών και στις 24 Οκτωβρίου του ιδίου 
έτους αρχίζει η ισχύς του Καταστατικού 
Χάρτη του ΟΗΕ.

»Σαφώς πιο οργανωμένος, με ρητές 
εντολές και πλαίσιο λειτουργίας, με θε-
ωρητική υποστήριξη των κανόνων του 
διεθνούς δικαίου, με πολλούς διεθνείς 
οργανισμούς να υπάγονται σ’ αυτόν, ο 
ΟΗΕ είναι σημείο αναφοράς στις διεθνείς 
σχέσεις. Είναι, όμως, αποτελεσματικός;

»Η ιστορία αποδεικνύει πως η απο-
τελεσματικότητα του ΟΗΕ καθορίζεται 
από τους συσχετισμούς δυνάμεων στον 
παγκόσμιο χάρτη και από τη σύμπτωση 
ή την αντίθεση διαφόρων συμφερόντων  
Στην περίπτωση της Κύπρου, ο ΟΗΕ 
παρακολουθούσε και οι μεγάλες δυνάμεις 
είτε υπέθαλπαν την εισβολή είτε έμε-

ναν απαθείς παρατηρητές, ενώ για το 
Κουβέιτ κινητοποιήθηκε όλη 

σχεδόν η ανθρωπότητα. 
Βλέπετε, χαριτολογώ-

ντας, άλλο πετρέλαιο, 
άλλο πατάτες.

»Η ιστορία του 
ΟΗΕ, μέσα από τη 
μελέτη του κυπρια-
κού προβλήματος, 

αποδεικνύει την 
υποκρισία του διε-

θνούς οργανισμού, αλλά 
αποτελεί και απόδειξη του 

αυτοεξευτελισμού του. Από το 
ψήφισμα του 1964 που καταδικάζει 

την τουρκοανταρσία και εδραιώνει την 
οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
μέχρι το ψήφισμα 3212 της Γενικής Συ-
νέλευσης του 1974, που καταδικάζει 
την τουρκική εισβολή και απαιτεί την 

αποχώρηση του τουρκικού στρατού από 
την Κύπρο, μέχρι τα τραγικά ψηφίσματα 
επί της διακυβέρνησης Βασιλείου, που 
αναφέρονται στη Διζωνική, Δικοινοτική 
Ομοσπονδία, ο ΟΗΕ αυτοαναιρέθηκε 
ουκ ολίγες φορές. Ο ίδιος ο ΟΗΕ, με 
ψηφίσματά του, αναγκάζει την ελληνο-
κυπριακή πλευρά και την Κυβέρνηση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας να παρα-
βιάσει τον Καταστατικό Χάρτη και το 
Διεθνές Δίκαιο.

»Από τη δεκαετία του 
1990 και μετά και εξ 
υπαιτιότητας των 
ηττοπαθών ηγε-
σιών σε Κύπρο 
και Ελλάδα, ο 
ΟΗΕ ουδέποτε 
υπήρξε πραγμα-
τικός προστάτης 
των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην 
Κύπρο, ουδέποτε (πλην 
δύο περιπτώσεων) οι εκ-
πρόσωποι του εκάστοτε Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ ήταν δίκαιοι. Στην 
ουσία, ο ΟΗΕ είναι σαν μια άλλη μεγάλη 
δύναμη, που επιθυμεί το κλείσιμο του 
Κυπριακού όπως - όπως και όχι την 
εξεύρεση μιας δίκαιης, δημοκρατικής 
και βιώσιμης λύσης.

»Το πρόσφατο παράδειγμα του υπο-
τίθεται χαμένου  πρακτικού της 4ης 
Ιουλίου 2017, των διαπραγματεύσεων 
για το Κυπριακό στο rans Montana 
είναι μια ακόμα περίπτωση όπου ο 
ΟΗΕ κοροϊδεύει τους Ελληνοκυπρίους 
και η κορύφωση του εξευτελισμού του 
Οργανισμού και της απαξίωσής του. 
Όπως κατήντησε ο ΟΗΕ, είναι ένας 
ακόμα εχθρός του Ελληνισμού της Κύ-
πρου αλλά και όλων των αδυνάτων 
κρατών μελών του. Ποτέ δεν σταμάτησε 
την αιματοχυσία, ποτέ δεν επέβαλε την 
ειρήνη και το δίκαιο. 

»Και το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα 
συνεχίσουμε να εναποθέτουμε τις ελ-
πίδες μας για εξεύρεση σωστής λύσης 
στον ΟΗΕ ή αν θα πρέπει να σκεφτούμε 
υπαλλακτικούς δρόμους. Το Κίνημα Ελ-
ληνικής Αντίστασης πιστεύει ότι πρέπει 
επιτέλους να στηριχθούμε στις δικές μας 
δυνάμεις και τη Μητέρα Ελλάδα και να 
πολεμήσουμε μέχρις εσχάτων για τα 
δίκαιά μας και την απελευθέρωση της 
πατρίδας μας». 

ια ποιον έ ρε ε  
  α ηα ης ρ ι ια ις 

υ α ς υ ρ ικ ς ρ ις 
υ α  η  Κ ρ  και ι ρ αι 

ια  ας υ ή ηκ   ς και ας 
ις ι  

«Πρέπει να ήταν πριν από καμιά δεκα-
ριά χρόνια, εκεί γύρω στο 2008 με 2009, 
όταν ευρισκόμενος εδώ στο νησί μας είχα 
πάει στο κηποθέατρο της Λεμεσού, για να 
παρακολουθήσω το εξαιρετικό θεατρικό 
έργο του μακαριστού Μιχ. Πιτσιλλίδη: 
Για ποιόν να βρέξει; .

» Τώρα, μετά από πολύχρονη ανομ-
βρία, ο Θεός αυτήν τη χειμερινή περίοδο, 
Δεκέμβρη-Φεβράρη, μας έκανε το χατίρι και 
επέτρεψε στους κρουνούς των ουρανών να 
ανοίξουν και με μια απίστευτη ροή νερού 
να γεμίζουν ένα-ένα τα φράγματα. Και να 
λυθεί -τουλάχιστον για τα επόμενα 2 χρόνια, 
όπως ακούσαμε- το πολύ εφιαλτικό σενά-
ριο της λειψυδρίας, στη συχνά πληττόμενη 
από συνεχόμενα χρόνια ανομβρίας, γη των 
Αγίων και των σκανδάλων!..

»Θα μεταβάλω τον χρόνο του ρήματος 
από Ενεστώτα εις Αόριστον και, χάριν συζη-
τήσεως, θα ερωτήσω: Για ποιον... έβρεξε; . 
Διότι, όπως διαβάζουμε και στις Γραφές, ούτε 
ένα φύλλο δένδρου δεν πίπτει στο έδαφος, 
αν ο Μεγαλοδύναμος δεν το επιτρέψει!..

»Και θα διερωτηθώ: Αλλάξαμε ως 
νεο-κύπριοι, προς το καλύτερο; Γίναμε 
πιο ηθικοί, πιο σωστοί, περισσότερον 
ευσεβείς; Γεμίζουμε κάθε Κυριακή 
την εκκλησία, προσευχόμενοι με πόνο 
ψυχής και δάκρυα ταπείνωσης; Έπαψαν 
όλα αυτά τα σκάνδαλα, που ταλανίζουν 
τον χώρο της Δικαιοσύνης; Αρχίσαμε να 
φερόμαστε ανθρώπινα προς τα καημένα τα 
ζώα; Μόλις χθες άκουσα  ότι συνεχίζουν 
κάποιοι παλιάνθρωποι, υπάνθρωποι, για 
να μην πω τίποτα χειρότερο, να δηλητη-
ριάζουν κυνηγετικά σκυλιά! Αλλά, και 

αδέσποτα γατάκια.
»Αφήσαμε το αμάρτημα της 
απληστίας στην άκρη, και εν-

διαφερόμαστε για το κοινό 
- κοινωνικό καλό του 

συνόλου; Σταμάτησαν 
τα φαινόμενα παιδε-
ραστίας, οι φόνοι, οι 
κλοπές (βλέπε τον 
απίστευτο σε αγρι-

ότητα φόνο των δύο 
φιλήσυχων ανθρώπων, 

στο Στρόβολο); Η χρήση 
ουσιών; 16χρονοι μαθητές 

φτιάχνονται  με ουσίες, ακόμη 
και στον χώρο του σχολείου! 

»Σταμάτησε η εξαπάτηση ηλικιωμέ-
νων από επιτηδείους; Προχθές άκουσα 
ότι κάποια νεαρή εξαπάτησε έναν αγα-
θό γέροντα, ότι τάχα μου έχει άρρωστο 
παιδάκι, και του απέσπασε το ποσόν των 
16.000 ευρώ! Έλεος!

»Ομονοήσαμε στα του Κυπριακού; Εντά-
ξει, αυτό δεν εμπίπτει στην Πίστη προς τον 
Θεό, αλλά παραμένουμε αδικαιολόγητα 
αγενείς. Ρίξτε μια ματιά στο Διαδίκτυο. 
Αναφέρομαι στις Ευρωεκλογές. Έπεσα 
τυχαία στην ανάρτηση του Τ/κ καθηγητή 
Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, τις προάλλες. Ζητά την 
ψήφο μας ο άνθρωπος, άσχετα με ποιο 
κόμμα θα κατέλθει. Εγώ, του έγραψα: Άν-
και δεν ψηφίζω ΑΚΕΛ, εσένα πιθανόν, 
επαναλαμβάνω: πιθανόν, να σε τιμήσω 
με την ψήφο μου, ως βαθύ γνώστη σε 
ό,τι αφορά το εθνικό μας θέμα . Να σαι 
καλά! , μου απάντησε  με ευγένεια,  ο 
συμπατριώτης μας. Αλλά, πηγαίνοντας 
προς τα κάτω, να δω και τα υπόλοιπα σχό-
λια, έμεινα άναυδος...! Τι οχετός ύβρεων 
υπάρχει, δεν θα το πιστέψετε!

»...Ε, είναι γι’ αυτούς όλους τους λόγους 
που δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί μας 
λυπήθηκε ο Κύριος και Δημιουργός μας 
και, αντί για κεραυνούς επί των ξερών 
κεφαλών μας, μας έστειλε άφθονες βρο-
χές για να μη διψάσουμε. Άγνωσται, αι 
βουλαί του Κυρίου »! 

ΕΠ ΣΤΟ ΕΣ Α ΑΓ ΣΤ
ΤΗΣ ΣΗΜΕ ΗΣ   Σ Ο Α, ΑΠΟ Ε Σ
ΚΑ  Ε ΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ

.

Όσοι αναγνώστες επιθυμούν να σχολιάσουν 
ή να καταθέσουν ερωτήματα για οποιοδήποτε 
θέμα, μπορούν να στέλνουν τις επιστολές τους 
στο email sinta i simerini.com, με θέμα 
«Επιστολή για «Σημερινή»». Κατά προτεραι-
ότητα θα φιλοξενούνται τα κείμενα που δεν 
ξεπερνούν σε έκταση τις 400 λέξεις, έχουν 
σωστή σύνταξη και περιέχουν τα στοιχεία του 
συγγραφέα. Δεν θα δημοσιεύονται επιστολές 
που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς 
και ενδεχομένως λίβελο. 

Εκ της σύνταξης 
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Τ ο εμπορικό κέντρο της Λευκωσί-
ας αργοπεθαίνει εδώ και πολλά 
χρόνια, ως αποτέλεσμα της λαν-

θασμένης και ανεπαρκούς πολεοδομικής 
πολιτικής του κράτους, η οποία διαχρονικά 
έχει επιτρέψει την ανεξέλεγκτη οριζόντια 
εξάπλωση των πόλεων. ς Δήμος Λευκω-
σίας έχουμε κατ’ επανάληψιν τοποθετηθεί 
εναντίον της άναρχης αυτής αποκέντρωσης, 
χωρίς την απαιτούμενη αύξηση πληθυσμού 
και της δημιουργίας εμπορικών κέντρων 
στην περιφέρεια, χωρίς αντισταθμιστικά 
μέτρα στήριξης του κέντρου της πόλης και 
αποτροπής της μείωσης της εμπορικής 
του κίνησης, πρακτική που ακολουθείται 
ευρέως σε άλλες χώρες. Η πραγματικό-
τητα σήμερα είναι δεδομένη. Η άναρχη 
αποκέντρωση μετέτρεψε το εμπορικό 
κέντρο της Λευκωσίας, το οποίο άλλοτε 
εξυπηρετούσε σχεδόν όλον τον πληθυσμό 
της επαρχίας, σε έναν υποβαθμισμένο, 
τοπικού χαρακτήρα, εμπορικό άξονα. Δεν 
είναι δυνατόν να γυρίσουμε τον χρόνο 
πίσω. Η στρατηγική μας και οι δράσεις 
μας επιβάλλεται να λαμβάνουν σοβαρά 
υπόψη, ως βασική παράμετρο, τη σημερινή 
πραγματικότητα.  Επιβάλλεται, κατά συνέ-
πειαν, να δημιουργήσουμε ένα συγκριτικό 
πλεονέκτημα για το εμπορικό κέντρο, το 
οποίο θα αυξήσει ξανά την επισκεψιμότητα 
της περιοχής. Αυτό το πλεονέκτημα θα το 
δώσει ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον, 
αισθητικά (ενιαία πεζοδρόμια και δρόμοι, 
δενδροστοιχίες, νέα αστική επίπλωση και 
νέος φωτισμός) και λειτουργικά (αυξημένη 
πρόσβαση για πεζούς). Δηλαδή, συνολι-
κή και ριζική αναβάθμιση της περιοχής, 
ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί 
την περιφέρεια. Αυτό, άλλωστε, ήταν 
πάγιο και έντονο αίτημα των επηρεαζο-
μένων ιδιοκτητών και καταστηματαρχών. 
Ανταποκρινόμενος ο Δήμος Λευκωσίας 

διεκδίκησε πόρους, σχεδίασε και σήμερα 
υλοποιεί την ανάπλαση του εμπορικού 
τριγώνου Μακαρίου Γ’, Στασικράτους, 
Ευαγόρου, η οποία συνολικά περιλαμ-
βάνει 13 δρόμους. Στόχος του έργου, το 
οποίο τέθηκε ψηλά στις προτεραιότητες 
της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου 
Λευκωσίας, είναι να καταστεί το αστικό 
εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας εύκολα 
προσβάσιμο, ελκυστικό και φιλικό στον 
άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού 
του έργου, αλλά και μετά την έναρξη των 
κατασκευαστικών εργασιών, η υπηρεσία 
του Δήμου ήταν και είναι σε επαφή με τους 
επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες και καταστη-
ματάρχες. Έγκαιρα ενημέρωσε για τα έργα 
-και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας- και 
προσάρμοσε τις εργασίες, στον βαθμό που 
ήταν δυνατόν, βάσει των αιτημάτων των 
καταστηματαρχών. Εδώ και πέντε χρό-
νια η υπηρεσία του Δήμου Λευκωσίας 
είναι δίπλα στους καταστηματάρχες της 
περιοχής, τους ενημερώνει και προγραμ-
ματίζει το έργο σε συνεννόηση μαζί τους. 
Αντιλαμβάνομαι πλήρως και λυπούμαι 
για την ταλαιπωρία που προκαλούν τα 
έργα, καθώς και για το γεγονός ότι η έντονη 
βροχόπτωση των τελευταίων εβδομάδων 
δημιούργησε επιπλέον αναστάτωση στην 
περιοχή. Όμως, με εξαίρεση το τελευταίο 
ιδιαίτερα βροχερό διάστημα, οι εργασίες 
προχωρούν ικανοποιητικά, βάσει του χρο-
νοδιαγράμματος. Το σίγουρο είναι ότι εάν 
δεν προχωρήσουν τα συγκεκριμένα έργα, 
χρόνο με τον χρόνο ο κύκλος εργασιών 
των καταστημάτων θα μειώνεται, χωρίς 
προοπτική αναστροφής του κλίματος. 
Αντίθετα, με την υλοποίηση του έργου θα 
αυξηθεί η επισκεψιμότητα και η περιοχή 
θα αποκτήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα 
που σήμερα της λείπει. Ο τρόπος με τον 
οποίο χιλιάδες συμπολίτες μας αγκάλιασαν 
την οδό Κωστάκη Παντελίδη, ένα έργο 
ανάλογης έκτασης και σημασίας, το οποίο 
ολοκληρώθηκε πρόσφατα, αποτελεί ένα 
εξαιρετικό παράδειγμα των προοπτικών 
που μπορούν να δημιουργηθούν. 

* Δήμαρχος Λευκωσίας

χεδόν όλοι οι Κύπριοι 
παραγωγοί έχουν πέσει 
θύματα εκμετάλλευσης 
και αθέμιτων πρακτικών 
εμπορίας. Είναι ο πιο αδύ-
ναμος κρίκος στην αλυσίδα 
εφοδιασμού αγροδιατρο-

φικών προϊόντων και για τον σκοπό αυτό το 
Υπουργείο Γεωργίας προωθεί νόμο για να 
τερματιστούν τέτοιες πρακτικές σε βάρος των 
παραγωγών. Το νομοσχέδιο έχει ήδη τεθεί σε 
δημόσια διαβούλευση και σύντομα αναμένε-
ται να αποσταλεί στη Νομική Υπηρεσία της 
Δημοκρατίας για νομοτεχνική επεξεργασία 
και ακολούθως στη Βουλή,  για ψήφιση. Το 
θέμα της ενίσχυσης και  προστασίας των 
παραγωγών και της μείωσης της ψαλίδας 
μεταξύ τιμής παραγωγού και καταναλωτή 
βρίσκεται στις άμεσες προτεραιότητες του 
Υπουργείου Γεωργίας, λόγω των πολυά-
ριθμων προβλημάτων που αντιμετωπίζει 
την τελευταία περίοδο ο αγροτικός κόσμος, 
ένεκα και των φυσικών συνθηκών που ειδικά 
φέτος έχουν «γονατίσει» την πλειοψηφία 
των παραγωγών. 

π εια εισοδήματο  
και υ η ό κόστο

Η πρωτοβουλία του Υπουργείου άρχισε 
τον περασμένο Μάιο. Στο πλαίσιο αυτό, το 
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών διεξήγαγε 
σχετική έρευνα και διερεύνησε συστη-
ματικά την εμφάνιση πρακτικών, όπως: 
η μεγάλη περίοδος αποπληρωμής του 
παραγωγού, οι ακυρώσεις παραγγελιών της 
τελευταίας στιγμής και οι μονομερείς τρο-
ποποιήσεις συμβάσεων. Τα αποτελέσματα 
της έρευνας παρουσιάστηκαν στις αρχές 
Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της Παγκύπριας 
Αγροτικής Έκθεσης, και λήφθηκαν υπόψη 
στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου για 

την αντιμετώπιση «όλων των αθέμιτων 
εμπορικών πρακτικών» που διαπιστώθηκε 
ότι εφαρμόζονται στην αλυσίδα εφοδια-
σμού αγροδιατροφικών προϊόντων στην 
Κύπρο. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 
επηρεάζουν αρνητικά όλους τους τομείς 
της οικονομίας, όμως κατά κανόναν 
πλήττουν τον πιο αδύναμο συμμετέχοντα 
στην αλυσίδα, που δεν είναι άλλος από 
τον ίδιο τον παραγωγό, επιφέροντας 
απώλεια εισοδήματος, υψηλό 
κόστος και δυσχέρειες 
στον προγραμματισμό 
της παραγωγής. Η 
σοβαρότητα του 
προβλήματος απο-
δεικνύεται και από 
την προσπάθεια 
που καταβάλλε-
ται σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο για 
νομική ρύθμιση 
του θέματος με 
την έκδοση 
« π ρ ό τ α σ η ς 
ο δ η γ ί α ς » . 
Στην εν λόγω 
πρόταση ανα-

φέρεται ότι «αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 
είναι οι πρακτικές που αποκλίνουν σε 
μεγάλο βαθμό από την καλή εμπορική 

συμπεριφορά, αντίκεινται στην καλή 
πίστη και τις θεμιτές συναλλα-

γές και επιβάλλονται μονο-
μερώς από έναν εμπορικό 
εταίρο σε άλλο». 

ματα το 1  
Στην έρευνα που πραγ-

ματοποίησε το Ινστιτούτο Γε-
ωργικών Ερευνών και εκ-

δόθηκε τον περασμένο 
Οκτώβριο, το 91,7% των 
παραγωγών υποστήρι-
ξαν ότι έπεσαν θύματα 
αθέμιτων εμπορικών 
πρακτικών. Ανά κατη-
γορία, θύματα αθέμι-
των εμπορικών πρα-
κτικών δηλώνουν ότι 

έχουν πέσει το 100% 
των αλιέων/ιχθυο-

καλλιεργητών, το 
97,6% των επιχει-
ρήσεων χονδρι-
κού εμπορίου, το 

93,9% των μεταποιητικών επιχειρήσεων, 
το 92,3% των Οργανώσεων Παραγωγών, 
το 92% των γεωργών/κτηνοτρόφων και το 
74,1% των επιχειρήσεων λιανικού εμπο-
ρίου. Η πιο συχνή ΑθΕΠ στο σύνολο του 
δείγματος είναι οι προθεσμίες πληρωμής 
για ευπαθή ή άλλα γεωργικά προϊόντα 
διατροφής μεγαλύτερες των 30 ημερών. 
Δεύτερη συχνότερη αθέμιτη πρακτική είναι 
οι μονομερείς και αναδρομικές τροποποι-
ήσεις των συμβάσεων. 

 
υμπερ σματα  

Τα κυριότερα συμπεράσματα που προ-
κύπτουν από την έρευνα του Ινστιτούτου 
Γεωργικών Ερευνών είναι ότι οι «αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές αποτελούν σοβαρό φαι-
νόμενο στην κυπριακή αλυσίδα εφοδιασμού 
τροφίμων και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 
με εθνική νομοθεσία που να συμβάλλει στη 
διατήρηση μιας ανταγωνιστικής γεωργίας, 
να αντιμετωπίζει τη μεταβλητότητα των τι-
μών και των ποσοτήτων, να περιορίζει τις 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, ιδίως 
στους μικρούς αγρότες, και να διασφαλίζει 
τη μακροπρόθεσμη προοπτική της προσφοράς 
τροφίμων προς ικανοποίηση της αυξανόμενης 
και διαφοροποιημένης ζήτησης». 

ο νέο εμπορικό
κέντρο της ευκ σίας

ΒΑΡΥ ΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ Α Ο Α ΕΜΙΤΕΣ ΕΜ ΟΡΙΚΕΣ ΡΑΚΤΙΚΕΣ

Παραγωγός, ο πιο αδύναμος κρίκος

Στο νομοσχέδιο «Περί των Αθέμιτων 
Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα 
Εφοδιασμού Αγροδιατροφικών Προϊόντων 
(2018)» τίθενται δικλίδες ασφαλείας όσον 
αφορά την τήρηση των συμβάσεων, τις 
πληρωμές προς τους παραγωγούς, τις 
ακυρώσεις παραγγελιών, τις ακυρώσεις 
όρων συμφωνίας, τις επιστροφές προϊό-
ντων καθώς και τις χρεώσεις για σκοπούς 
προώθησης των προϊόντων. Αναφέρεται, 
επίσης, πως «απαγορεύεται η κατοχή ή 
η τοποθέτηση αγροδιατροφικών προϊό-
ντων ενός προμηθευτή σε κιβώτια συ-

σκευασίας άλλου προμηθευτή, χωρίς 
την εξασφάλιση της γραπτής έγκρισης 
τόσο του προμηθευτή στον οποίο ανή-
κουν τα προϊόντα όσο και του προμη-
θευτή στον οποίο ανήκουν τα κιβώτια 
συσκευασίας, στα οποία αναγράφεται η 
εμπορική επωνυμία ή το όνομα του νομι-
κού προσώπου ή το σήμα του». Εξάλλου, 
προνοείται η παραχώρηση εξουσιών σε 
λειτουργούς του Υπουργείου Γεωργίας 
για επιθεώρηση και διεξαγωγή ελέγχου, 
ενώ οι ποινές μπορεί να ανέρχονται σε 
χρηματικό πρόστιμο ύψους 100 χιλιάδων 

ευρώ ή/και έξι μήνες φυλάκιση. 
Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας 
Καδής, μιλώντας κατά τη διάρκεια της 
διαβούλευσης για την ετοιμασία του νομο-
θετήματος, ανέφερε ότι «απώτερος στόχος 
του Υπουργείου είναι η καθιέρωση μιας 
αλυσίδας εφοδιασμού αγροδιατροφικών 
προϊόντων με δίκαιες εμπορικές συναλ-
λαγές, η οποία θα λειτουργεί αποτελε-
σματικά και αποδοτικά για όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς και γενικότερα 
για τον Κύπριο πολίτη». 

Τ    

Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΓΙ ΡΚΑΤ ΗΣ * 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΥΛΙΚΚΑΣ
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επένδυση σε μισθούς με τη συνολική μι-
σθοδοσία να ξεπερνάει τα 12.000.000 το 
2019. Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση 
των βασικών αρχών της όπως είναι η αξι-
οκρατία, η εμπιστοσύνη και η δικαιοσύνη 
αλλά και η ισότητα ευκαιριών για όλους. 

 η α ική αι ια ας η κ-
α υ η  ρ α  ας

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστη-
ριοποιούμαστε μεταβάλλεται συνεχώς και, 
με βάση τις τρέχουσες ανάγκες, θα πρέπει 
να εξελίσσονται οι άνθρωποί μας, προκει-
μένου να διεκδικούμε την ηγετική θέση 
που θέλουμε για τη Li l, γι’ αυτόν τον λόγο 
επενδύουμε στην εκπαίδευση. Ο καθένας μας 
συμβάλλει από τη θέση του στην ανάπτυξη 
της επιχείρησης και όλοι γινόμαστε κάθε 
μέρα καλύτεροι. Για να υποστηρίξουμε τη 
στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης, όχι 
μόνο πρέπει αλλά θέλουμε να αναπτυχθού-
με, αναλαμβάνοντας όλο και περισσότερη 
ευθύνη, πιο σημαντικές αρμοδιότητες, έναν 
πιο αναβαθμισμένο ρόλο. Άλλωστε, η φι-
λοσοφία της Li l είναι να υποστηρίζει την 
ανάπτυξη και την εξέλιξη των συνεργατών 
της,  ξεκινώντας από τα προγράμματα trainee 
international  uales stu ium, μέχρι και 

τα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυ-
ξης που διεξάγονται για τα υψηλόβαθμα 
στελέχη. Έτσι κάθε συνεργάτης, ανάλογα με 
τις ιδιαίτερες ανάγκες του, έχει στη διάθεσή 
του ένα ασφαλές, υποστηρικτικό και δίκαιο 
περιβάλλον εργασίας, με πολλές ευκαιρίες 
ανάπτυξης και ολοκληρωμένη εκπαίδευση 
για τα καθήκοντα που μπορεί να αναλαμ-
βάνει, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις 
προδιαγραφές της θέσης εργασίας του.

ι ς ρ ις ι ρ α  ια η  
ικα η η  ρ α  ας

Η Li l Κύπρου διατηρεί σταθερά ένα 
θετικό, σύγχρονο και ελκυστικό εργασιακό 
περιβάλλον, παραμένοντας ία αναγνω-
ρισμένα υπεύθυνη εταιρεία στην Κύπρο. 
Φροντίζουμε για την καθημερινότητα των 
εργαζομένων μας για να έχουν μια ισορ-
ροπία ανάμεσα στην προσωπική και την 
επαγγελματική τους ζωή. Οι συνθήκες και 
το περιβάλλον εργασίας αποτελούν ση-
μαντικό σημείο για εμάς. Η Li l Κύπρου 
είναι μαζί με τους συνεργάτες της σε κάθε 
φάση. Παράλληλα, για την ικανοποίηση των 
συνεργατών μας, δεν σταματάμε ποτέ να 
προσφέρουμε και γι’ αυτό μέσα στο 2019 
θα διοργανώσουμε πολλά δρώμενα, με 

κόστος που ξεπερνάει τις 60.000 ευρώ, 
όπως είναι εκδήλωση οικογένειας, υγείας 
κι ευεξίας, πρόγραμμα εθελοντισμού κ.ά.

ι  αι  α α υ ιακ   ια 
α α η

Σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα αναπτυσσό-
μενο, όπως αυτό της Κύπρου, οι απαιτήσεις 
των καταναλωτών από το λιανικό εμπόριο 
είναι πιο υψηλές. Προς αυτήν την κατεύθυνση 
κινηθήκαμε όλα τα χρόνια της πορείας μας. 
Έχουμε προγραμματίσει εμπλουτισμό της 
σταθερής γκάμας μας με βαρύτητα στην 
ομάδα των φρέσκων και ειδικότερα στο 
κομμάτι των προϊόντων ψυγείου. Συγκε-
κριμένα, τη νέα χρονιά θα αναπτυχθεί η 
γκάμα μας κατά 340 κωδικούς, που αυτό 
σημαίνει μια επένδυση του 20%,  δίνοντας 
προτεραιότητα στις φρέσκιες κατηγορίες 
του καταστήματος ώστε να καλύψουμε 
τις καθημερινές και άμεσες ανάγκες του 
Κύπριου καταναλωτή. Δεύτερος πυλώνας 
ανάπτυξης είναι η ανάπτυξη του δικτύου 
με στόχο μας να έρθουμε κοντά σε πελάτες 
που ακόμη δεν μας γνωρίζουν. Έχουμε θέ-
σει στόχο να φτάσουμε τα 21 καταστήματα 
μέχρι το 2021. Παράλληλα εξελισσόμαστε 
σε όλα μας τα καταστήματα αλλά και στο 

υπερσύγχρονο logistic center μας με νέες 
μονάδες ψύξης φιλικές στο περιβάλλον ε 
προπάνιο -290. Τρίτος πυλώνας ανάπτυ-
ξής μας είναι η αγοραστική εμπειρία που 
παρέχουμε στους πελάτες μας για εύκολες 
και ευχάριστες αγορές σε έναν καθαρό χώρο 
καταστήματος με υψηλές προδιαγραφές.

 
ια αι α ι  ας  κ ι 

ης αιρικής Κ ι ικής υ ης  
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη Li l 

Κύπρου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 
της λειτουργίας της και συμβάλλει καθο-
ριστικά στην ενίσχυση και τη στήριξη της 
κοινωνίας όπου δραστηριοποιείται. Πέντε 
είναι οι βασικοί πυλώνες δραστηριοποίησης 
της εταιρείας, πάντα σε εναρμόνιση με τους 
παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυ-
ξης του ΟΗΕ και αφορούν την κοινωνία, 
το περιβάλλον, την υπεύθυνη κατανάλωση 
και τη διατροφή με συνείδηση, εξωτερικούς 
και εσωτερικούς συνεργάτες. Στον πυλώνα 
κοινωνία βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον 
Αντικαρκινικό Σύνδεσμο. Εδώ και έξι χρόνια 
αρωγοί και συμπαραστάτες του συνδέσμου, 
εκτός από τα χρήματα που προσφέραμε για τη 
λειτουργία της Αροδαφνούσας, στηρίζουμε τη 
σίτιση των πασχόντων - φιλοξενουμένων στην 
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Η  Κύπρου ια η ορά   σε Κύπρο και υρ πη
πό το 2010, όταν η Li l άνοι-
ξε τα πρώτα καταστήματά 
της, έφερε στην κοινωνία 
της Κύπρου καινοτομίες. 
Έξυπνες αγορές, προϊό-
ντα ιδιωτικής ετικέτας, τα 
οποία είναι εγγυημένα σε 

29 χώρες όπου λειτουργεί η Li l, καθώς και 
ασυναγώνιστες τιμές. Η Li l Κύπρου σήμερα 
λειτουργεί 17 καταστήματα, κεντρικά γρα-
φεία, καθώς και ένα υπερσύγχρονο κέντρο 
διανομής. Απασχολεί περισσότερους από 
500 εργαζομένους και αξιοποιεί την κατανα-
λωτική της γνώση και το διεθνές της δίκτυο 
για να προσφέρει οικονομικότερα αλλά και 
ποιοτικότερα προϊόντα σε όλην την Κύπρο.

  Κ ρ υ ιακρ ηκ    
    α  υς -

α ρ υς ρ ς ης ρας  Τι 
η α ι αυ ή η ρ υ η  

Για εμάς σημαίνει ξεκάθαρα ευθύνη και 
δέσμευση. Είμαστε ένα σημείο αναφοράς για 
την κυπριακή αγορά εργασίας με ευρωπαϊκά 
πρότυπα και αυτό έχει αναγνωριστεί. Το 
Ινστιτούτο Top Employers διενεργεί στις 
επιχειρήσεις που το επιθυμούν, κάθε χρόνο, 
μιαν αξιολόγηση, στα σημαντικότερα πεδία 
που ξεχωρίζουν τους καλύτερους εργοδότες. 
Έτσι, βάσει αυτών των δεδομένων, πιστο-
ποιεί τις επιχειρήσεις που καλύπτουν τα 
πολύ υψηλά του στάνταρντς, στις οποίες 
απονέμει τη διάκριση «Top Employer» για 
τη συγκεκριμένη χρονιά. Η διεθνής αυτή 
διάκριση για δεύτερη χρονιά επιβεβαιώ-
νει τη στρατηγική ορθότητα και την πολύ 
καλή δουλειά που γίνεται στη Li l. Εμείς 
στη Li l Κύπρου έχουμε ως προτεραιότητα 
την παρακίνηση, την ικανοποίηση και τη 
δέσμευση των ανθρώπων μας, έχοντάς τους 
στο επίκεντρο. Γι’ αυτό, υιοθέτησε πέρυσι το 
«new way of working» στα νέα της γραφεία 
στη Λάρνακα, με μοντέρνους χώρους που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζο-
μένων μας. Όταν έχεις την καλύτερη ομάδα, 
παραμένεις στην κορυφή! Με τον τίτλο TO  
EM LO E  ξανά δικό μας, συνεχίζουμε με 
ακόμα υψηλότερες αποδοχές για την ream 
team μας. Η νέα μισθολογική πολιτική που 
ανακοινώσαμε θα έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση των απολαβών όλων των εργαζο-
μένων και κατά συνέπειαν την αυξημένη 

Αροδαφνούσα χορηγώντας τρόφιμα και υλικά 
αγαθά. Ενώ χρηματοδοτούμε τους μισθούς 
και τα λειτουργικά έξοδα που απαιτούνται, 
ώστε καθημερινά να μπορείτε να προσφέρετε 
υγιεινά και νόστιμα γεύματα στους ασθενείς.

 υ α ρι  έχουμε θέσει 
μόνοι μας στόχο τη μείωση της χρήσης 
πλαστικού κατά 20% έως το 2025. Στη Li l 
κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για τη 
βιωσιμότητα της εταιρείας μας, προχωρώντας 
σε ενέργειες προστασίας του οικοσυστήματός 
μας οικειοθελώς, πριν καμία νομοθεσία να 
το επιβάλει.  Από 25.02.2019 αποσύρου-
με τις πλαστικές σακούλες μιας χρήσης 6 
λεπτών από τα καταστήματά της και έως 
το τέλος του 2019 θα σταματήσουμε την 
πώληση πλαστικών ειδών μιας χρήσης 
και στα 17 καταστήματα που διαθέτουμε 
σε όλη τη χώρα. 

 υ α υ υ η κα α η 
και η ια ρ ή  υ η η είμα-
στε δίπλα στην ΚΟΠ με το σλόγκαν «Μαζί 
σε κάθε Φάση» και τη χορηγία της Li l 
Κύπρου προς το κυπριακό ποδόσφαιρο. 
Αυτή η χορηγία περιλαμβάνει, εκτός από 
οικονομική στήριξη, σειρά από ενέργειες 
που στοχεύουν στην άριστη διατροφή των 
ποδοσφαιριστών του πρωταθλήματος αλλά 
και των μικρών παιχτών των ακαδημιών. 

Και τέλος πάντα δίπλα στα παιδιά και τη 
νέα οικογένεια στηρίζουμε τους μαθητές 
μέσα από τη  συνεργασία μας με το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Πολιτισμού. Καλώντας τα 
δημόσια σχολεία να συμμετέχουν μέσα από 
το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας της 
Μέσης Εκπαίδευσης, να επισκεφθούν τη 
Li l oo  Aca emy για παιδιά. Με σκοπό 
του προγράμματος τα παιδιά να μάθουν να 
εκτιμούν το υγιεινό σπιτικό φαγητό και να 
αγαπήσουν το μαγείρεμα, μέσα από μια 
διαδραστική εμπειρία. Τέλος στηρίζοντας 
τα ταλαντούχα παιδιά συνεχίζουμε τη πολύ-
χρονη στήριξη στο Κέντρο για Ταλαντούχα 
Παιδιά ( T  Greece) του Κολεγίου Ανατόλια, 
στο οποίο προσφέρονται υποτροφίες σε 
ταλαντούχους μαθητές της Κύπρου όπου 
φέτος, με τη στήριξη της Li l, ένα νέο μάθημα 
προστίθεται στο πρόγραμμα μαθημάτων του 
Κέντρου, το μάθημα «Nutrition: ig way 
to ealt » και θα αφορά τόσο στη χημεία 
των τροφίμων όσο και στις αρχές της υγι-
εινής διατροφής.

Μέτρα για ενίσχυση του κλάδου 
της αιγοπροβατοτροφίας προ-
ωθεί τους επόμενους μήνες το 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος, μέσω του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Σημειώνεται ότι η αύξηση της παραγω-
γής αιγοπρόβειου γάλακτος είναι καίριας 
σημασίας για την παρασκευή χαλλουμιού 
με βάση το πρότυπο, το οποίο εκκρεμεί για 
κατοχύρωση στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με το 
πρότυπο, για μια μεταβατική περίοδο 10 ετών 
απαιτείται αναλογία αιγοπρόβειου γάλακτος 
τουλάχιστον 20% σε σχέση με το αγελαδινό, 
ώστε η αναλογία αυτή σταδιακά να αυξάνεται 
και να φτάσει τουλάχιστον στο 51%.

Το πρώτο μέτρο που αναμένεται να 
προκηρυχθεί τον ερχόμενο Απρίλιο αφορά 
την ευημερία των αιγοπροβάτων. Πρόκειται 
για το μέτρο 14 που είχε προκηρυχθεί και 
πριν από δύο χρόνια, με διετή διάρκεια. Τον 
Απρίλιο το μέτρο θα προκηρυχθεί για δεύ-
τερη φορά και αναμένεται να έχει αυξημένη 
ενίσχυση ανά ζώο σε σχέση με την πρώτη 

προκήρυξη. Σύμφωνα με το μέτρο, οι αι-
γοπροβατοτρόφοι αναλαμβάνουν κάποιες 
δράσεις για ευημερία των ζώων και παίρνουν 
ως αντιστάθμισμα μια ενίσχυση, η οποία 
αναμένεται να ανέλθει σε 15 ανά ζώο, σε 
σχέση με 12 που ήταν στην προηγούμενη 
προκήρυξη. Το μέτρο συγχρηματοδοτείται 
κατά 53% από κοινοτικούς και κατά 47% 
από εθνικούς πόρους.

Το Υπουργείο επεξεργάζεται επίσης 
μια δεύτερη προκήρυξη του επενδυτικού 
μέτρου για την κτηνοτροφία προς το ερχό-
μενο φθινόπωρο. Η προκήρυξη αναμένεται 
αυτήν τη φορά να είναι πιο εστιασμένη σε 
συγκεκριμένους κλάδους, με την προτεραι-
ότητα να δίνεται στην αιγοπροβατοτροφία, 
η οποία πιθανόν να έχει και δικό της ποσό 
όπως υπήρχε και στην πρώτη προκήρυξη.

Να σημειωθεί ότι τον Νοέμβριο 2017 η 
Κυβέρνηση είχε αποφασίσει αύξηση του 
προ πολογισμού για την πρώτη προκήρυξη 
του επενδυτικού μέτρου του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης από τα 20 
εκ. στα 45 εκ.

Προσωρινή διακοπή της κυ-
κλοφορίας και απαγόρευση 
της στάθμευσης οχημάτων σε 

συγκεκριμένους δρόμους της πρωτεύ-
ουσας θα έχουμε σήμερα Κυριακή, 24 
Φεβρουαρίου, λόγω της διεξαγωγής του 
Μαραθωνίου Λευκωσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου 
Στροβόλου, από τις 06:00 μέχρι τις 14:00, 
θα είναι κλειστοί για την τροχαία κίνηση 
οι ακόλουθοι δρόμοι: Λεωφόρος Στρο-
βόλου (φωτοελεγχόμενη διασταύρωση 
Αλεξανδρουπόλεως παρά το Δημαρχείο 
Στροβόλου) μέχρι τη συμβολή με την 
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, Λεωφόρος 
Προεδρικού Μεγάρου, Λεωφόρος Δη-
μοσθένη Σεβέρη, Οδός Κρατίνου, Οδός 
Γλαύκου, Οδός Αρσινόης, Οδός Αρμενίας 
μέχρι τη φωτοελεγχόμενη διασταύρωση 
με την οδό Ιφιγένειας, Οδός Ιφιγένειας 

από την φωτοελεγχόμενη διασταύρωση 
με την οδό Στασίνου, Οδός Στασίνου, Οδός 
Αγίας Παρασκευή, Οδός Αγίου Αντωνίου, 
Λεωφόρος Λεμεσού, από τη διασταύρωση 
του Aluminium Tower μέχρι τη φωτοε-
λεγχόμενη διασταύρωση του ΡΙΚ, Οδός 
Έβρου, Οδός Σαν Σουσί, Λεωφόρος Κυ-
ριάκου Μάτση από τη συμβολή με την 
οδό Γλαύκου, Λεωφόρος Αθαλάσσης μέ-
χρι τη διασταύρωση με τις Λεωφόρους 
Γ. Παρασκευα δη - Ιωσήφ Χατζηϊωσήφ, 
Λεωφόρος Ιωσήφ Χατζηϊωσήφ μέχρι την 
οδό Δημοκρατίας (παρά τον φούρνο Ζορπά).

Οι διοργανωτές του Μαραθωνίου 
Λευκωσίας απολογούνται για την ανα-
πόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί 
και καλούν το κοινό όπως επιδείξει την 
απαραίτητη κατανόηση και συμμορφώ-
νεται με την προσωρινή οδική σήμανση 
και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.
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ΑΝΤΡΗ ΑΡΑΛΑΜ ΟΥΣ 

T
o σημερινό μοντέλο της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
έκλεισε τον κύκλο του, 
δήλωσε στη «Σημερινή» 
ο Δήμαρχος Στροβόλου, 
Ανδρέας Παπαχαραλά-
μπους. Σε μια εφ’ όλης 

της ύλης συζήτηση, ο κ.  Παπαχαραλά-
μπους αναφέρθηκε εκτενώς στα προβλή-
ματα ενός Δήμου 70.000 κατοίκων, στην 
υποστελέχωση της Δημοτικής Υπηρεσίας 
τα τελευταία χρόνια και στην κατά πολύ 
μειωμένη κρατική χορηγία, που δυσχε-
ραίνουν τις προσπάθειες του δημοτικού 
συμβουλίου.  

Τα έρια μα  είναι δεμένα
Κύριο πρόβλημα για τον Δήμο, σύμφω-

να με τον επικεφαλής της τοπικής Αρχής, 
είναι το γεγονός ότι δεν έχει οικονομική 
αυτοτέλεια, εξαιτίας του υφιστάμενου μο-
ντέλου Τοπικής Αυτοδιοίκησης. «Τα χέρια 
μας είναι πολλές φορές δεμένα», τόνισε, 
υποδεικνύοντας ότι αυτό μπορεί να αφορά 
από ένα κύρτωμα στο οδικό δίκτυο έως 
μεγάλα έργα υποδομών.  

γορ  υπηρεσι ν 
για τα σκουπίδια

Για παράδειγμα, μεγάλο πρόβλημα, για 
το οποίο διαμαρτύρονται πολλοί κάτοικοι 
του Στροβόλου, είναι η καθαριότητα, καθώς 
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Αλλάζει τα φώτα του Στροβόλου

είναι κοινή παραδοχή ότι τόνοι σκουπιδιών 
συσσωρεύονται σε δρόμους, καταστήματα 
και ανοικτούς χώρους την ώρα μάλιστα που 
ο Δήμος έχει ανακηρυχθεί ως «Πράσινη 
Πρωτεύουσα» της Κύπρου για το 2018! 
«Δίνουμε έναν  καθημερινό αγώνα για 
να κρατούμε τον Στρόβολο καθαρό», μας 
ανέφερε ο κ. Παπαχαραλάμπους, επιση-
μαίνοντας το θέμα της υποστελέχωσης 
του Δήμου. Προς τούτο, το Δημαρχείο 
θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα στην 
αγορά υπηρεσιών με κόστος 300,000. 

Την ίδια ώρα, ο Δήμος έχει να διαχειρι-
στεί και 170 σημεία σε ανοικτούς χώρους 
τα οποία ασυνείδητοι έχουν μετατρέψει 
σε χωματερές, πετώντας από καναπέδες 
μέχρι πλυντήρια. Για τον  σκοπό αυτό, το 
Δημαρχείο προχωρεί στη δημιουργία 
πράσινων σημείων, τα οποία θα τεθούν 

σε λειτουργία αρχές Απριλίου και σε πα-
ράλληλη ενημέρωση των δημοτών. 

 
Το κυκ ο οριακό

«Πονοκέφαλο» προκαλεί και το κυκλοφο-
ριακό ζήτημα, καθώς ο Στρόβολος διαθέτει 
τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους, με 
τα «εμφράγματα» στο οδικό δίκτυο να είναι 
καθημερινά. Αυτό όμως δεν είναι θέμα το 
οποίο μπορεί να επιλύσει από μόνο του το 
Δημαρχείο, καθώς εμπλέκονται διάφορες 
κρατικές υπηρεσίες. 

Τα καλά νέα, πάντως, είναι ότι το πρό-
βλημα που ακούει στο όνομα «Λεωφόρος 
Τσερίου» βαίνει προς επίλυση. «Μπήκε το 
νερό στο αυλάκι», μας είπε ο Δήμαρχος, 
τονίζοντας ότι η ανάπλαση της λεωφόρου 
θα προχωρήσει κανονικά και με γνώμονα 
ανθρωποκεντρικό. 

Το γε ρι του εδιαίου
Τον χειμώνα, όμως, οι δημότες του Στρο-

βόλου έχουν να αντιμετωπίσουν ακόμα ένα 
πρόβλημα,  που ακούει στο όνομα Πεδιαίος. 
Κάθε χειμώνα η υπερχείλιση του ποταμού, 
παρά την οδό Αλεξανδρουπόλεως, μετατρέπε-
ται σε «εφιάλτη» για τους δημότες της περιοχής. 
Ο Δήμαρχος δηλώνει αποφασισμένος να 
δώσει «ένα τέλος» στα προβλήματα και γι’ αυτό, 
στο πλαίσιο της ετοιμασίας των δημοτικών 
προ πολογισμών, συμπεριλήφθηκε πρόνοια 
για κατασκευή νέας γέφυρας πάνω από τον 
Πεδιαίο Ποταμό, που βρίσκεται πλησίον του 
Δημοτικού Μεγάρου.

Στο παρόν στάδιο προωθείται η ετοιμασία 
των κατασκευαστικών σχεδίων από ιδιώτη 
μελετητή, σε συνεργασία με το Τμήμα Δη-
μοσίων Έργων και η κατασκευή αναμένεται 
να αρχίσει εντός του 2020.  

ρ ονται τα  
Πέραν τούτων, ο Δήμαρχος προωθεί την 

αντικατάσταση των 9.000 λαμπτήρων για 
τη φωταγώγηση των δρόμων με οικονομι-
κούς λαμπτήρες τύπου LED. Υπολογίζεται 
με τους νέους λαμπτήρες, όταν αντικατα-
σταθούν, ο Δήμος Στροβόλου να επιτύχει 
εξοικονόμηση έως και 50% από τα 1,2 
εκατομμύρια που ξοδεύει κάθε χρόνο. 

ΑΠΟ ΑΣ ΣΜΕ ΟΣ Γ Α 
ΤΟΜΕΣ ΚΑ  ΜΕΤ Α
ΔΗ Ε  ΣΤΗ Σ  
Ο ΔΗΜΑ ΟΣ Α Δ ΕΑΣ 
ΠΑΠΑ Α Α ΑΜΠΟ Σ

Η 

Ιδιαίτερα περήφανος δηλώνει 
ο Δήμαρχος Στροβόλου για τη 
σύγχρονη Λαϊκή Αγορά, η οποία 

εγκαινιάστηκε επίσημα τον περασμένο 
Ιανουάριο. Η νέα Λαϊκή Αγορά λει-
τουργεί στον χώρο στάθμευσης του 
ΓΣΠ και έχει σχεδιαστεί με τρόπο 
που να παρέχει όλες τις απαραίτη-
τες υπηρεσίες και διευκολύνσεις σε 
επισκέπτες και παραγωγούς.
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ΛΕΥΚ ΣΙΑ
Κουσίδης ι ρ ος  ε όρος Α ίου αύλου 

Α μ  από δημοτικό σχολείο Α  Ανδρέα 
και αροτα έρνα ατσί προς ιππόδρομο  

ευκ σία  τηλ    
Σταύρου Αυ  ε  ι εν  Ακρίτα  από 

 προς Α ορά Α  Αντ νίου  ευ-
κ σία  τηλ    
Κολιού ννα  Α ίας αρασκευ ς Α δίπλα 
από Απολλ νειο οσοκομείο  κ μη  τηλ  

  
ούμπα ιούλα  ε  Αθαλάσσης  και 

ριέ ν έναντι καταστ ματος  
Στρό ολος  τηλ    

ΛΕΜΕΣΟΣ
απαθεοδούλου ακ ίνα  ρί α ι εν   

 εάπολη έναντι υπερα οράς λ α 
Μέ α  εμεσός  τηλ    
σο καράκη λένη  ιάννου Κρανιδι τη  
δρόμος εμεσού  λατρ ν  Κάτ  ολεμί-

δια  τηλ    
ριστο όρου έαρχος  ε  Μακαρίου  
μεταξύ παιδικ ν  και Αιμίλιου Ηλιάδη 

τδ  απέναντι από όπης ικάντικο  εμεσός  
τηλ    
Συ ελίδου ννα  Καρα σκάκη  έναντι 
Κεντρ  Συνερ ατικού αμιευτηρίου  εμεσός  
τηλ    

ΛΑΡΝΑΚΑ
Σταύρου Μέλιος  ρμού   ασιλέ ς 
υα όρου  έναντι   άρνακα  

τηλ    
άμπρου άμπρος  α α λ Σάντη  έναντι 

καταστ ματος   άρνακα  τηλ  
  

Α ΟΣ
Μακαρίου ε ρ ιος  εαπόλε ς  τέρμα 
δρόμου εκκλησίας Αποστόλου αύλου  

ά ος  τηλ    

ΑΡΑΛΙΜΝΙ
Μαυρό ιαννου  ικολάου ντρη  ε  
ρί α ι εν   απέναντι από τη  
αραλίμνι  τηλ    

Φαρμακεία

ΛΕΥΚ ΣΙΑ
αθολό ος  Αριστομένης ημ τριος ουρ άς  

τηλ   
Ο θαλμίατρος  Αντ νης λυκερίου  τηλ  

Οδοντίατρος  Μαρία Σι ου  τηλ   

ΛΕΜΕΣΟΣ
Οδοντίατρος  Μαρία υα ελίδου  τηλ  

 

Ιατροί

ΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΗΤΟΥΝΤΑΙ ια άμεση ερ οδότηση από 

τα δι τικά ροντιστ ρια « αυλάς» στη άρ-
νακα  α  ασκάλα λος ημοτικ ς κπαίδευσης  

 ιλόλο ος   υσικός  ια περισσότερες 
πληρο ορίες αποτείνεστε στο τηλέ νο 

 ια αποστολ  ιο ρα ικού στο 
  

ίνονται δεκτές αιτ σεις ια τη νέα σχολικ  
χρονιά  ια όλες τις ειδικότητες

ΗΤΕΙΤΑΙ οδοντίατρος ια ερ οδότηση σε 
κεντρικό οδοντιατρείο  που ρίσκεται σε καλό 
προάστιο της ευκ σίας  ια περισσότερες πλη-
ρο ορίες αποτείνεστε στα τηλ    

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΤΑΙ στη άρνακα διαμέρι-

σμα υπνοδ ματί ν  κοντά στην περα ορά 
Μ Ο  ιμ   μηνιαί ς  περιλαμ ανο-
μέν ν κοινόχρηστ ν και σκυ άλ ν  Μεσίτες 
αποκλείονται  ηλ  

Ο  ρα είο στη ε όρο 
Ακροπόλε ς  στη ευκ σία  Καλυμμένος 
χ ρος  τ μ  με δύο χ ρους στάθμευσης  
κατάλληλο ια ιατρείο  αρχιτεκτονικό ρα είο 
κ ά  Αποταθείτε  ηλ  

ΛΟΥΝΤΑΙ Ε Ι ΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση   σου-

λάκια  με όλον τον εξοπλισμό  σε κεντρικό 
δρόμο στον Στρό ολο  λό  συνταξιοδότησης  
Οι ενδια ερόμενοι παρακαλούνται να αποτεί-
νονται στο τηλ  

Μικρές Αγγελίες ποσ έσει  γ μου
Ο κ. Στέφανος Στυλιανού του Παρασκευά, 

από το Καπούτι Μόρφου και τώρα στον Στρό-
βολο, και η δ. Άντρια Ιωάννου του Αβραάμ, 
από τον Κάμπο και τώρα στη Λευκωσία, 
έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου.

- Ο κ. Ιωάννης Αντωνίου του Γιώργου 
από το Καλό Χωριό Λεύκας και η δ. Στέφανη 
Ευριπίδου του Ευριπίδη, από τη Λεμεσό, 
έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου

  
αρ ταση ερ νου 
Ο Παγκύπριος Αντιλευχαιμικός Σύνδε-

σμος «Ζ Η» ανακοινώνει ότι ο παγκύπριος 
έρανος με αριθμό  51/2018, και ημερομηνία 
κλήρωσης 27 Φεβρουαρίου, παρατείνε-
ται. Η κλήρωση,  κατόπιν έγκρισης του 
Υπουργείου Οικονομικών, θα γίνει στις 
30 Απριλίου 2019. Παρακαλούνται όσοι 
έχουν αγοράσει λαχνούς να τους κρατή-
σουν μέχρι τις 30/04/2019, που είναι και 
η νέα ημερομηνία κλήρωσης. Για περισ-
σότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε 
στο  22342080.

δικό  έρανο
Ο Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδιών 

με Ειδικές Ανάγκες Άγιος Γεώργιος -Χρι-
στάκης Χασάπης Λάρνακας, διοργάνωσε 
τον ετήσιο οδικό έρανό του στις 

30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2018, 
στην πόλη και επαρχία Λάρνακας που ήταν 
εις μνήμη της Γεωργίας Κυριακίδου Θεοδο-
σίου (δασκάλας) .Τα έσοδα ήταν 14.784,28 
και τα έξοδα 148,75.

ιμοδοσίε
Η Ενορία Απ. Λουκά Κόκκινες Στροβόλου 

και το δρυμα «Ιατρός Λένας Λο ζου Κάκκου-
ρας»  διοργανώνουν την Τρίτη, 26/2/2019, 
και ώρα 6.30μ.μ., στο Κατηχητικό Κέντρο 
«Ιατρός Λένας Λ. Κάκκουρας» (πίσω από 
την εκκλησία Απ. Λουκά στον συν. Κόκκι-
νες  Στροβόλου), αιμοδοσία για τις ανάγκες 
του Κέντρου Θαλασσαιμίας. Η αιμοδοσία 
πραγματοποιείται στη μνήμη του ιατρού 
Λένα Κάκκουρα (  26/2/1993). 

- Την 35η ετήσια εθελοντική του αιμο-
δοσία διοργανώνει ο Δήμος Αγίας Νάπας 
σε συνεργασία με την Τοπική Επιτροπή 
Αιμοδοσίας και όλα τα Οργανωμένα Σύνο-
λα της πόλης την Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 
2019, από τις 6.00 - 8.00μ.μ., στο Δημοτικό 
Μέγαρο. Όλοι όσοι είναι κάτοχοι κάρτας 
αιμοδοσίας παρακαλούνται όπως την προ-
σκομίσουν μαζί τους. Για πληροφορίες, στα 
τηλέφωνα 23816319, 23816307.

ια έ ει
Διάλεξη - ανοικτή συζήτηση με θέμα «Προ-

οπτικές ανάπτυξης της Λάρνακας - παρόν και 
μέλλον», διοργανώνει η Επαρχιακή Επιτροπή 
Λάρνακας - Αμμοχώστου του Κυπριακού 
Κέντρου Μελετών (ΚΥ.ΚΕ.Μ.) την Τρίτη, 26 Φε-
βρουαρίου 2019, στις 7.30μ.μ., στο ξενοδοχείο 
« a isson Blu», στη Λάρνακα. Χαιρετισμό από 
τον Υφυπουργό Τουρισμού, Σάββα Περδίο. 
Εισηγητές: Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας 
Βύρας. Μάριος Πολυβίου, eo unnyseeker 

otels. Τηλ. 99758896. Είσοδος ελεύθερη.
- Διάλεξη με θέμα: «Σεξουαλική κακο-

ποίηση παιδιών: Ένας εφιάλτης πίσω από 
κλειστές πόρτες», διοργανώνει το Ζηνώνειο 
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο την Τρίτη, 26 Φε-
βρουαρίου 2019, στις 7.15 μ.μ., στη Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας. Εισηγη-
τής: Ανδρέας Δημητρίου, Εκπαιδευτικός/
Σχολικός υχολόγος. Είσοδος ελεύθερη.

μι ία
Ομιλία για τον ρόλο της ποίησης στην 

ειρήνη διοργανώνει ο Ροταριανός Όμιλος 
Λάρνακας την Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019, 
στις 8.00μ.μ., στο ξενοδοχείο « a isson Blu», 
στη Λάρνακα. Ομιλητής ο διάσημος Κούρδος 
ποιητής En er eren. 

ουσική εκδή ση
Τη Μουσική εκδήλωση «Αξέχαστες Φω-

νές σε Μεγάλα Τραγούδια» θα παρουσιάσει 
το Μουσικό Σχήμα «Μουσικοί Συνοδοιπό-
ροι» την Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019, στις 

8.30μ.μ., στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ευρωπαϊκός 
Πολιτιστικός Χειμώνας, που διοργανώνει 
ο Δήμος Λάρνακας. Είσοδος 8.

αρουσι σει  ι ί ν
Εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου 

«Αραδίππου - Η αυλή της Δεσποτείας από 
την αρχαιότητα ώς τη σύγχρονη εποχή», 
διοργανώνει ο Δήμος Αραδίππου αύριο 
Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019, στις 
7.00μ.μ., στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκείου 
Τάσος Μητσόπουλος, στην Αραδίππου. Την 
εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Υπουργός Εξω-
τερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης. Το βιβλίο 
θα παρουσιάσει ο κ. Πέτρος Παπαπολυβίου, 
Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος 
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

- Ο Όμιλος Φίλων Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Στροβόλου σάς προσκαλεί στην παρουσίαση 
του βιβλίου του Χρήστου Αλεξάνδρου «Το 
Εκκλησιαστικό Φρόνημα στον Κωνσταντίνο 
Καβάφη», την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 
2019 και ώρα 19.30, στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Στροβόλου (Αρχ. Κυπριανού 34). Χαιρετισμός 
από τη δρα Μαρία Μιχαηλίδου, πρόεδρο 
του Ομίλου, Ομιλία με θέμα: «Αίσθηση 
ταυτότητας και πατρίδας στον Κωνσταντίνο 
Καβάφη» από τον Σωτήρη Δημόπουλο, δρα 
Πολιτικών Επιστημών, Απαγγελία από την 
ηθοποιό Μαρία Χριστοδούλου, Ομιλία με 
θέμα: «Συνείδηση Εκκλησίας και Αμαρτίας» 
από τον Κώστα Βασιλείου, φιλόλογο, ποιητή, 
Απαγγελία από την ηθοποιό Μαρία Χριστο-
δούλου και Αντιφώνηση από τον συγγραφέα. 
Θα ακολουθήσει δεξίωση.

κδρομέ  
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού 

ανακοίνωσε τις ανοιξιάτικες εκδρομές του 
και καλεί τους ενδιαφερόμενους να δηλώ-
σουν συμμετοχή το συντομότερον στα τηλ. 
22720000 και 99373000. 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 570. Δ. Πεντάστερη Πασχα-
λινή εκδρομή στο Καρπενήσι 26-30/4, τιμή 

570. Ε. Επιχορηγημένη εκδρομή «Σίμος 
Νησιώτης» 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 αναρ-
τημένα στην ιστοσελίδα www.iep-cyprus.
com. Οι θέσεις είναι  περιορισμένες  και θα 
δοθούν κατά σειρά προτεραιότητας. 

γεία και ρό η η
Με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού 

σε θέματα υγείας, το Ευρωπαϊκό Πανεπι-
στήμιο Κύπρου και η εταιρεία εισαγωγής 
πετρελαιοειδών E O συνεχίζουν και φέτος 
να προσφέρουν δωρεάν προληπτικές εξετά-
σεις για πίεση, σάκχαρο και χοληστερόλη. 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και E O αγκα-
λιάζουν την κοινωνία υλοποιώντας και το 
2019 το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης 
«Υγεία και Πρόληψη». O κλάδος Νοσηλευ-
τικής του Τμήματος Επιστημών Υγείας του 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συμ-
μετέχει ενεργά από το 2008 στο πρόγραμμα 
της E O «Υγεία και Πρόληψη» με έμπειρο 
νοσηλευτικό ακαδημαϊκό προσωπικό και 
φοιτητές/τριες του Νοσηλευτικού Κλάδου, στη 
δωρεάν μέτρηση των επιπέδων χοληστερόλης, 
γλυκόζης του αίματος και αρτηριακής πίεσης. 
Οι εκδηλώσεις που έχουν καταστεί ετήσιος 
θεσμός πραγματοποιούνται σε πρατήρια της 
E O σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης 
Κύπρου. Κατά μέσο όρο διοργανώνονται 
γύρω στις 20 εκδηλώσεις τον χρόνο. Στόχος 
αυτού του προγράμματος είναι η πρόληψη, 
γι’ αυτό όσοι παρουσιάσουν αποτελέσματα 
που παρεκκλίνουν από τα επιτρεπτά, παρο-
τρύνονται να επισκεφθούν τον γιατρό τους 
για περαιτέρω εξετάσεις. Το πρόγραμμα 
τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Η μιλυ ιολίτη παραχ ρεί στο
«   »    τις μηνιαίες 

απολα ές της ς ροέδρου του Σ  της ΑΗΚ 

Κλ ρ ση του αδιομαραθ νίου

« αι» στο εΣ  από τη   Κύπρου

Σχολεία «πρεσ ευτές» του υρ κοινο ουλίου
στην Κύπρο

ρεά ενικ ν Ασ αλει ν Κύπρου
στο Ο κολο ικό

ιλανθρ πικό 

Η  προσ έρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Η κ. Έμιλυ Γιολίτη, μέλος του 
Ανώτατου Συμβουλευτικού Συμ-
βουλίου του « ope or il ren» 

 olicy enter, στηρίζει τον 
Οργανισμό παραχωρώντας σε αυ-
τόν τις μηνιαίες απολαβές της ως 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού 
Κύπρου. Το « ope or il ren» 

 olicy enter επιθυμεί να 
ευχαριστήσει θερμά την κ. Γιολίτη 
για την ευγενική και αμέριστη 
πρωτοβουλία. Πρωτοβουλίες και δράσεις ανιδιοτέλειας όπως αυτή, αναδεικνύουν τη 
σπουδαιότητα της οικονομικής στήριξης, της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης 
του κοινωνικού συνόλου για την προστασία των παιδιών. Ο Γενικός Διευθυντής του 
Οργανισμού, κ. osep  arug ese, ευχαρίστησε την κ. Γιολίτη για την απόφαση αυτή. 
Τόνισε, επίσης, ότι τέτοια κίνηση αποτελεί παράδειγμα έμπρακτης ανταπόκρισης των 
πολιτών προς τις ανάγκες των συνανθρώπων τους, και ιδιαίτερα των παιδιών. Παράλληλα 
εξέφρασε την εκτίμησή του στο πρόσωπο της κ. Γιολίτη για την υποστήριξη τόσο ως 
μέλος του Ανώτατου Συμβουλευτικού Συμβουλίου, όσο και ως μέλος του κοινωνικού 
συνόλου που επικροτεί και ενισχύει τις προσπάθειες που καταβάλλονται και το έργο 
που επιτελείται από το « ope or il ren»  olicy enter.

Η Πρώτη Κυρία και Πρόεδρος του 
Ιδρύματος Ραδιομαραθωνίου, Άντρη 
Αναστασιάδη, παρέδωσε στην τυχε-
ρή της κλήρωσης του αυτοκινήτου, 
Δέσποινα Νικολα δου, από τη Λευ-
κωσία, το αυτοκίνητο μάρκας or  

iesta, αξίας 11.800 ευρώ. Το αυτο-
κίνητο ήταν δωρεά του Προέδρου της 
εταιρείας Na y Group International 

etrol Tra ers, Elie G. Ei , προς το 
δρυμα Ραδιομαραθώνιος και όλα τα 

έσοδα από την πώληση των λαχνών 
δόθηκαν στο δρυμα. 

Η Europa Donna Κύπρου επιθυμεί με τον πιο κατηγορηματι-
κό και ξεκάθαρο τρόπο να επαναλάβει την ισχυρή δέσμευση και 
υποστήριξή της προς το ΓΕΣΥ. ς Σύνδεσμος που εκπροσωπεί και 
υπερασπίζεται διαχρονικά τα δικαιώματα των ασθενών με καρκίνο 
του μαστού, καλεί όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φο-
ρείς όπως επιδείξουν πνεύμα συναίνεσης, συνεργασίας αλλά και 
υπευθυνότητας, και να αντιληφθούν το μέγεθος του εγχειρήματος 
αλλά και το γεγονός ότι το Γενικό Σχέδιο Υγείας αποτελεί,  μέχρι 
στιγμής, την πιο σημαντική μεταρρύθμιση που έχει προγραμμα-
τιστεί να γίνει στη χώρα μας. Το δικαίωμα όλων των ασθενών να έχουν ισότιμη και 
καθολική πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες, είναι θεμελιώδες και 
αδιαπραγμάτευτο. Προς τούτο, ως Europa Donna Κύπρου και σε συνεργασία με την 
Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ), καθώς και με 
τους ασθενείς και τις οικογένειές τους ευρύτερα, θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά  
όλες τις εξελίξεις σχετικά με την εισαγωγή του Γενικού Σχεδίου Υγείας.

Με απόλυτη επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε πρόσφατα το 
δεύτερο σεμινάριο για τους 
Ανώτερους Πρεσβευτές του 
Προγράμματος «Σχολείο 
Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου», το οποίο συ-
νεχίζεται για τρίτη χρονιά στα 
σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης 
του ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα. Πιστό στη διαχρονική 
του αρχή να στηρίζει την Ευ-
ρωπαϊκή Ιδέα, το International 

c ool of ap os (I O ) ξε-
χώρισε με τις δράσεις του τα 
τελευταία δύο χρόνια στο πρόγραμμα, με τους Δόκιμους Πρεσβευτές του να επισκέπτονται 
κάθε χρόνο το Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο εκπροσωπώντας την Κύπρο. Φέτος, 
το πρόγραμμα επικεντρώνεται περισσότερο στις επερχόμενες Ευρωεκλογές και στόχος 
των Δόκιμων Πρεσβευτών είναι να ενημερώσουν την κοινωνία όχι μόνο του σχολείου 
τους, αλλά και ευρύτερα για τη σημασία της συμμετοχής των ψηφοφόρων στις εκλογές 
για το Ευρωκοινοβούλιο που θα λάβουν χώραν στις 23-26 Μα ου 2019. Για τον σκοπό 
αυτό πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με κύριους ομιλητές τον Διευθυντή του Γραφείου 
Ενημέρωσης του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο κ. Ανδρέα Κεττή, εκπροσώπους του 
Οργανισμού Νεολαίας, την κ. Λίτσα Χαραλάμπους εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας 
L E και τον κ. Νεκτάριο Νικολα δη, υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του γραφείου του 
ΕΚ στη Λευκωσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρότζεκτ του I O  T e European all 
of nity’ ψηφίστηκε σε συνέδριο στις Βρυξέλλες ως μια από τις καλύτερες ιδέες του 
Προγράμματος ΣΠΕΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση 
για άλλα σχολεία του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο της προσπάθει-
ας για καλλιέργεια οδικής συ-
νείδησης, οι Γενικές Ασφάλειες 
Κύπρου έχουν ανακοινώσει 
στην αγορά την εφαρμογή κι-
νητού τηλεφώνου Dri e afe. 
Το Dri e afe βοηθά τους 
οδηγούς να γίνουν ακόμη 
καλύτεροι στον δρόμο και να 
οδηγούν με έναν πιο φιλικό 
προς το περιβάλλον τρόπο. 
Με το Dri e afe, ο οδηγός 
ενημερώνεται στο τέλος κάθε 
διαδρομής για την οδηγική 
του συμπεριφορά, λαμβάνει 
μια βαθμολογία (0-100), έτσι 
είναι σε θέση, άμεσα, να αντιληφθεί τα αδύνατα σημεία στην οδηγική του συμπεριφορά 
και να τη βελτιώσει. Πρόσθετα, ο οδηγός μπορεί να δει την οδηγική του συμπεριφορά 
διαχρονικά και πώς αυτή συγκρίνεται με άλλους οδηγούς. Παράλληλα, ανάλογα με 
την οδηγική τους συμπεριφορά, οι Dri e afe οδηγοί μαζεύουν GI  afeMiles. Όσο 
πιο ψηλά είναι τα σκορ των οδηγών, τόσα περισσότερα GI  afeMiles μαζεύουν. Οι 
Γενικές, ως Εταιρεία ευαίσθητη απέναντι στα προβλήματα των συνανθρώπων μας και 
της κοινωνίας, έχουν εξαγγείλει ότι θα μετατρέψουν τα GI  afeMiles σε συνεισφορά 
στο Ογκολογικό Κέντρο. Όλα τα GI  afeMiles που οι Dri e afe οδηγοί έχουν μαζέψει 
από την εισαγωγή του Dri e afe (Οκτώβριος 2018) μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2019 
αποτελούν τη συνεισφορά των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου στο Ογκολογικό Κέντρο. 
Για κάθε 1.000 GI  afeMiles οι Γενικές συνεισφέρουν ένα ευρώ. Συνολικά, οι Dri e 

afe οδηγοί έχουν μαζέψει 2.614.494 GI  afeMiles και, ως εκ τούτου, οι Γενικές 
έκαναν δωρεά 2.165 στο Ογκολογικό Κέντρο.

Το Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2019, στο 
Dionysus Mansion, πραγματοποιήθηκε Φι-
λανθρωπικό Brunc  του ιδρύματος «Άγιος 
Στέφανος».  Όλοι οι παρευρισκόμενοι έχουν 
περάσει υπέροχα  απολαμβάνοντας τα πλούσια 
εδέσματα του Βrunc . Τα έσοδα της εκδήλωσης 
θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση του 
Ιδρύματος.

Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Mέγαρο, στο πλαίσιο της εταιρικής 
κοινωνικής της ευθύνης, η εταιρεία E onMobil παρέδωσε στον Δήμο Λεμεσού ένα 
ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας E onMobil στην Κύπρο, 
Βαρνάβας Θεοδοσίου, στην παρουσία μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, Λειτουργών 
του Δήμου και εκπροσώπων των ΜΜΕ, παρέδωσε στον Δήμαρχο Λεμεσού τα κλειδιά 
του ηλεκτρικού αυτοκίνητο. Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε την εταιρεία για την ευγενή δω-
ρεάν της, η οποία αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο κοινωνικής της ευθύνης. 

Με το δυναμικό μήνυμα «Κάνε το 
Καραϊσκάκειο δρυμα κομΜάτι της ζωής 
σου», το Καραϊσκάκειο δρυμα έχει 
δημιουργήσει και φέτος το βραχιόλι - 
χελιδόνι «Ματάκι Ζωής 2019», σχέδιο 
Χρύσανθου Τζιαπούρα. Και επειδή ένα 
χελιδόνι δεν φέρνει ποτέ την άνοιξη, 
έχουν φτιάξει πολλά, για εσάς για ένα 
κοινό σκοπό... για έναν κόσμο γεμάτο 
παιδικά χαμόγελα! Σύντομα διαθέσιμο από το Καραϊσκάκειο δρυμα, και σε διάφορα 
σημεία πώλησης, σε όλες τις πόλεις (θα ανακοινωθούν σύντομα). Τιμή πώλησης: 6. Για 
πληροφορίες/παραγγελίες στο 22210858, 95119565 ή στο info karaiskakio.org.cy

ραχιόλι Μαρτάκι του Καρα σκάκειου δρύματος

Ο Νίκολα Τέσλα οραματίστηκε μια ενέργεια προσιτή 
για όλους, την Ελεύθερη Ενέργεια! Οι ηθικές αρχές που 
διέπουν τη δράση του αφορούν την ανιδιοτελή βελτίωση 
της πλειοψηφίας των ανθρώπων και ειδικότερα των 
αδυνάμων, με εργαλείο την επιστήμη, δίχως οικονο-
μική φιλοδοξία και προσδοκία. Πώς θα είχαν άραγε 
εξελιχθεί η τεχνολογία και η κοινωνία, εάν ο Νίκολα 
Τέσλα είχε προλάβει να ολοκληρώσει κάποια από τα 
μεγαλύτερα πειράματα του; Η Eksagon E ibitions 
παρουσιάζει περήφανα την έκθεση «Νίκολα Τέσλα: Ο 
άνθρωπος που εφηύρε το μέλλον», η οποία φιλοξενείται 
στη Διεθνή Κρατική Έκθεση Λευκωσίας, από την 1η 
Μαρτίου έως και τη 19η Απριλίου. Στόχος η ανάδειξη 
του εξαιρετικά σημαντικού έργου του επιστήμονα, της πολύπλευρης προσωπικότητάς 
του και της γενικότερης κοσμοθεωρίας του, μέσα από μια εντυπωσιακή, διαδραστική 
ξενάγηση στα οπτικά και ηχητικά στοιχεία σε πληροφοριακά πάνελ, τις εφευρέσεις του 
και τη φιλοσοφία του. 

κθεση ίκολα έσλα
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Οι μέχρι τώρα θέσεις των κυπρι-
ακών κυβερνήσεων, λόγω των 
αδύναμων συντελεστών ισχύος 

(ΔΙΠΛ ΜΑΤΙΑ - ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ - ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ - ΚΥΒΕΡΝΟΔΥ-
ΝΑΤΟΤΗΤΕΣ κ.ά.), που έχουν μειωμένη 
κυριαρχία, λόγω της τουρκικής κατοχής, 
αφ’ ενός υποθηκεύουν την ασφάλειά της 
Κύπρου και, αφ’ ετέρου, την καθιστούν 
πλήρως αναξιόπιστη στα κράτη που έχουν 
κοινούς εχθρούς μαζί της. Ήτοι Ισραήλ και 
Αίγυπτο - παραλείπω την Ελλάδα, λόγω 
ανερμάτιστης πολιτικής, διακατεχόμενης 
από φοβικά σύνδρομα των κυβερνήσεών 
της από το 1960 και μετά.

 
Κύρια αρνητικά στοιχεία στα θέματα 

της ασφάλειας της ΚΔ είναι τα ακόλουθα:
1. Η υποβάθμιση των παραγόντων ισχύος 

και δη των Ενόπλων της Δυνάμεων (ΕΔ), 
και η κατάργηση του ΔΕΑΧ, το οποίο είχε 
όντως προβληματίσει την Τουρκία. 

 Η ούτω καλούμενη αναδιοργάνωση της 
ΕΦ χωρίς νέους εξοπλισμούς και μάλιστα σε  
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ  (επιθετικά 
Ε/Π, πολλαπλοί εκτοξευτές πυραύλων κ.ά.). 

Επίσης, είναι πρωτοφανής στην παγκόσμια 
ιστορία η υποτονική, αν όχι απαθής στάση 
της ΚΔ στα θέματα της ενίσχυσης της άμυνάς 
της. Η ΚΔ, που δέχθηκε εισβολή, της οποίας 
κατέχεται το 40 τοις εκατόν του εδάφους 

της και που ο κατοχικός στρατός βρίσκε-
ται σε επιθετική διάταξη με προωθημένο 
το πυροβολικό και τις μονάδες αρμάτων 
μάχης και μηχανοκίνητου πεζικού, για 44 
χρόνια συνεχώς ενισχύεται και αναβαθ-
μίζεται (πέρυσι ενισχύθηκε με σύγχρονο 
αυτοκινούμενο πυροβολικό 155χιλ. και μια 
επιλαρχία αρμάτων ΛΕΟΠΑΡΝΤ), προβάλ-
λοντας όλο και περισσότερες απαιτήσεις με 
παράλληλες προκλήσεις στον αέρα και στη 
θάλασσα (ΑΟΖ).

Η ποιοτική αναλογία του οπλοστασίου 
της ΕΦ και των ΤΔΚ είναι χειρότερη της 
αναλογίας που υπήρχε το 1974.

πα ί ση τη  θνική  ρουρ
 Το χειρότερο για την ΚΔ και πολύ 

ευχάριστο για την Τουρκία είναι η συνεχής 
απαξίωση της ΕΦ.  

Συγκεκριμένα:
  Χωρίς να μειωθεί η απειλή, μειώ-

θηκε η στρατιωτική θητεία των κληρωτών 
οπλιτών από τους 24 στους 14 μήνες, με 
ταυτόχρονη πρόσληψη Συμβασιούχων 
Οπλιτών (ΣΥΟΠ). 

Ένας θεσμός ο οποίος ξεκίνησε με σκο-
πό οι ΣΥΟΠ να καλύψουν το κενό που θα 
δημιουργείτο στην κάλυψη των σκοπών 
και των λοιπών μέτρων ασφαλείας των Μο-
νάδων και την επάνδρωση των Ομαδικών 
Όπλων και των ΤΘ και Μηχανοκινήτων 
μέσων της ΕΦ, όταν θα απολύονταν στους 
14 μήνες οι κληρωτοί.

Το χειρότερο είναι ότι το Υπουργείο 
Άμυνας ανέχεται την επιλεκτική ανάθεση 
καθηκόντων και αποστολών στους ΣΥΟΠ 
και μεγάλος αριθμός από αυτούς, στην πλει-
οψηφία γυναίκες, υπηρετούν σε γραφειακά 
καθήκοντα.

  Καταργήθηκε μεγάλος αριθμός Μο-

νάδων, φυλακίων και έκλεισαν στρατόπεδα 
για εξοικονόμηση προσωπικού στα μέτρα 
ασφάλειας, κάτι που είναι αντίθετο με τη 
διασπορά και την επιχειρησιακή ετοιμότητα 
της ΕΦ, δεδομένης μάλιστα της εχθρικής 
απειλής και της επιθετικής διάταξης των 
ΤΔΚ και που επηρεάζει άμεσα την έγκαιρη 
επιτήρηση και έλεγχο της Νεκρής Ζώνης, 
καθώς και την προβολή προωθημένης 
άμυνας. 

Με το ισχυρό τους πυροβολικό σε δια-
μέτρημα και βεληνεκές, οι ΤΔΚ μπορούν 
αιφνιδιαστικά να πλήξουν Μονάδες ΤΘ, 
αρμάτων και πυροβολικού και το κατοχι-
κό αρματικό δυναμικό, λόγω μη ύπαρξης 
κωλυμάτων (ναρκοπέδια - Α/Τ Τάφρους) 
δύναται να ενεργήσει αιφνιδιαστικά και 
ταχέως.

 Παρά τις μεγάλες ελλείψεις της ΕΦ 
σε έμψυχο δυναμικό, διατέθηκε μεγάλος 
αριθμός υπαξιωματικών και ΕΠΥ εις βά-
ρος της επιχειρησιακής ετοιμότητας της ΕΦ 
στην Αστυνομία για εκτέλεση αστυνομικών 
καθηκόντων στα αεροδρόμια.

 Μειώθηκαν οι ημέρες παρουσίασης 
των εφέδρων και των εθνοφυλάκων, ενέργεια 
εγκληματική για τον ομιλούντα. 

 Καταργήθηκαν ή και υποβαθμίστηκαν 
μεγάλες πολυήμερες ασκήσεις, διακλαδικές 
με πραγματικά πυρά και με επιστράτευση 
εφέδρων, οι οποίοι, μετά την δεύτερη ή την 
τρίτη ημέρα, ενσωματώνονταν πλήρως στις 
Μονάδες τους και το πνεύμα αυτών, αλλά 
το πλέον ουσιώδες ήταν η εξύψωση του 
ηθικού όχι μόνο των κληρωτών και των 
εφέδρων, αλλά και του ίδιου του λαού.

 Για χρονικό διάστημα πέραν των 10 
ετών δεν έγιναν σοβαροί εξοπλισμοί.

 Δυστυχώς, η Κύπρος ως νησιωτικό 
κράτος δεν διαθέτει ναυτικές και αεροπο-

ρικές δυνάμεις, βασικά στοιχεία για την 
προστασία της στην ξηρά και στην ΑΟΖ της.

  Μη σύναψη στρατιωτικών συμμαχι-
ών με χώρες με τις οποίες η Κύπρος έχει 
κοινά συμφέροντα, με πραγματοποίηση 
κοινών στρατιωτικών ασκήσεων και όχι 
μόνον έρευνας διάσωσης.

 Σε περίπτωση λύσης ομοσπονδίας, η 
αποστρατιωτικοποιημένη Κύπρος, ως χώρα 
μέλος της ΕΕ, χωρίς ΕΔ, δεν θα μπορεί να 
απαιτήσει στρατιωτική υποστήριξη από 
χώρες της ΕΕ σε περίπτωση που δεχθεί 
επίθεση. Με λίγα λόγια, κολοβωμένη συμ-
μετοχή στην ΚΕΠΑ της ΕΕ.

πιδι ει  
Ποιες πρέπει να είναι, λοιπόν, οι επι-

διώξεις της πλευράς μας στον τομέα της 
ασφάλειας στο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού;

 Κατάργηση των συνθηκών εγγυήσεως 
και συμμαχίας του 1960 που επιβλήθηκαν 
στην τότε νεοσύστατη ΚΔ και που λειτούρ-
γησαν καταστροφικά. 

 Απομάκρυνση όλων των ξένων στρα-
τευμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των ΒΒ.

  Η Κυβέρνηση να μην πέσει στην πα-
γίδα της Τουρκίας, σε περίπτωση απεμπό-
λησης των εγγυήσεων από αυτή, να δεχθεί 
οποιαδήποτε λύση, γιατί η Τουρκία θα είναι 
στην Κύπρο εσαεί με τις συμφωνηθείσες 
συγκλίσεις.

 Δημιουργία κυπριακών ΕΔ κατά την 
κρίση της ΚΔ.

Η λύση της αποστρατιωτικοποίησης 
εξυπηρετεί πλήρως τα συμφέροντα της 
Τουρκίας και του ΗΒ, που θα εκμεταλλεύ-
ονται μονοπωλιακά τη γεωστρατηγική αξία 
της Κύπρου.

 Επιπλέον, η Τουρκία θα έχει δίπλα της 
μιαν αποστρατιωτικοποιημένη χώρα, για 
την οποία απέδειξε ότι έχει επεκτατικές 
βλέψεις. Για το κατανοητικότερο, είναι σαν 
να κοιμάται μια γυναίκα με έναν βιαστή.

Αξίζει να τονισθεί ότι η Συνθήκη της Λισ-
σαβώνας της 13ης Δεκεμβρίου 2007, στο 
άρθρο 42, δεσμεύει τα κράτη μέλη της ΕΕ 
να βελτιώνουν τις στρατιωτικές δυνατότητές 
τους και να παρέχουν συνδρομή και βοήθεια 
με όλα τα μέσα σε οποιοδήποτε κράτος της 
Ένωσης δεχθεί ένοπλη επίθεση και διαθέτει 
δικές του ΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 51 του 
Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ.

 Αποχώρηση των βρετανικών στρα-
τευμάτων και κατάργηση των Βρετανικών 
Βάσεων (ΒΒ).

 Ένταξη της Κύπρου σε Οργανισμούς 
Συλλογικής Ασφάλειας, μη αποκλειομένου 
του ΝΑΤΟ, και στον Συνεταιρισμό για την 
Ειρήνη. Προεκλογική δέσμευση του ΠτΔ, 
την οποίαν άγνωστο εάν και πότε θα τηρήσει. 

 Σύναψη Συμμαχιών με χώρες κατά 
προτεραιότητα γειτονικές, επί τη βάσει 
κοινών συμφερόντων και κοινών απειλών.

υμπερ σματα
Σε μια βιώσιμη λύση του κυπριακού 

προβλήματος επιβάλλεται:
 Η πλευρά μας να αναθεωρήσει και 

να αποσύρει από τις διαπραγματεύσεις την 
αποστρατιωτικοποίηση του κυπριακού 
κράτους, που θα πρέπει να έχει και αυτό, 
όπως όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις δικές 
του ΕΔ και το δικαίωμα της αυτοάμυνας, 
που κατοχυρώνεται από το άρθρο 51 του 
Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ.

 Να εκμεταλλευθούμε στο έπακρον 
την ιδιότητά μας ως κράτους μέλους της 
ΕΕ, προκειμένου να πεισθεί η Τουρκία να:

  Εγκαταλείψει τις επεκτατικές βλέψεις 
της σε βάρος της Κύπρου.

 Αποσύρει τα κατοχικά στρατεύματα 
και τους παράνομους εποίκους.

 Αναγκαστεί να αποδεχθεί κατάργηση 
των αναχρονιστικών Συνθηκών Εγγυήσεως 
και Συμμαχίας του 1960, που επιβάλλονται 
μόνο σε προτεκτοράτα, και 

 Οι ΒΒ να γίνουν κυπριακές και να 
διατεθούν στο ΝΑΤΟ, μέλος του οποίου 
να γίνει η Κύπρος.

η  Το παρόν άρθρο περιλαμβάνει 
τα πλέον ουσιώδη στοιχεία της ομιλίας 
του συγγραφέα του, στον Παγκύπριο 
Σύνδεσμο Εφέδρων Πυροβολικού, στις 
7 Φεβ. 2017.

Προβλήματα ασφάλειας πριν και
μετά τη λύση του Κυπριακού 

ΑΝΤΗΣ ΛΟ ΟΥ
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Μ
εταφέρει την 
πολύτιμη πεί-
ρα και γνώση 
δεκαετιών στα 
της δημόσι-
ας διοίκησης, 
όντας ένας από 

τους πρωτεργάτες της συγκρότησης της 
δημόσιας υπηρεσίας, τόσο από τη θέση 
του Γενικού Διευθυντή του Γραφείου 
Προγραμματισμού, όσο και από τη θέση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

ς επικεφαλής, δε, του πλέον επιτελι-
κού οργάνου του κράτους, του Γραφείου 
Προγραμματισμού, ο Δρ Ιάκωβος Αρι-
στείδου δρομολόγησε τη θεσμοθέτηση 
πολλών καινοτόμων προγραμμάτων, 
αλλά και την εγκαθίδρυση σημαντικών 
δημόσιων μηχανισμών, στην προοπτική 
μετεξέλιξης της «νεαρής» και «άπειρης» 
Κυπριακής Δημοκρατίας σ’ ένα σύγχρονο, 
λειτουργικό και αποτελεσματικό κράτος. 

Δυστυχώς, όπως επισημαίνει στη 
συνέντευξη που ακολουθεί, η τουρκική 
εισβολή του 1974, καθώς και η ακατάσχε-
τη   «εισβολή» της κομματικοποίησης στη 
δημόσια διοίκηση, ανέστειλαν αυτήν τη 
διαδικασία εκσυγχρονισμού, με συνέπεια 
να φτάσουμε, σήμερα, στην πλήρη, σχεδόν, 
απορρύθμιση και απαξίωση της δημόσιας 
υπηρεσίας, που της αφαιρεί τη δυνατότητα 
να επιτελέσει τον ρόλο και την αποστολή, 
που κάποτε πέτυχε: τη μετατροπή από έναν 
παραδοσιακό διοικητικό μηχανισμό, σε 
μηχανισμό ανάπτυξης, επ’ ωφελεία του 
τόπου και του συνόλου των κατοίκων του. 

ι ς αι ι κ ρι ς α ι ς 
ης κυ ριακής η ιας ι κη ης 

και  ι  ρ  ρ  α ρα-
υ  
Η κυριότερη παθογένεια της κυπρια-

κής δημόσιας διοίκησης είναι η συνεχής 
υποβάθμιση της σημασίας και του ρόλου 
της στα κυπριακά δρώμενα. Όπως πολλοί 
άλλοι θεσμοί, έτσι κι η δημόσια υπηρεσία 
έχει καταντήσει όργανο των κομματικών 
σκοπιμοτήτων των εκάστοτε κυβερνώντων. 
Ευτυχώς που υπάρχουν ακόμη στελέχη 
που δραστηριοποιήθηκαν σε άλλες εποχές 
και μπορούν να μεταφέρουν εκείνες τις 
εμπειρίες. Όμως, χρειάζεται μια συλλογική 
και συστηματική προσπάθεια ορθής επα-
νατοποθέτησης της λειτουργίας της ΔΥ.     

   Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε τελευταίως 
σε συζήτηση που γίνεται με τα κόμματα 
για τη διαχείριση του αξιόλογου δημόσιου 
ανθρώπινου δυναμικού. Η μεταρρύθμιση 
της ΔΥ ήταν ένα από τα πρώτα μελήματα 
της Ανεξάρτητης Κύπρου. Σκοπός ήταν 
να μετατραπεί από έναν παραδοσιακό 
διοικητικό μηχανισμό σε μηχανισμό ανά-
πτυξης, κάτι που επιτεύχθηκε, αν κρίνει 
κανένας από τα θεαματικά αποτελέσματα 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Αποφασίζουν οι  περαστικοί 
ολοήμερο σχολείο). Για το πολύ καυτό 
θέμα της έγκαιρης κι αντικειμενικής 
απονομής δικαιοσύνης είναι και πάλι ο 
Μηχανισμός αυτός που ασχολήθηκε, από 
το 1979, κάτι που εξόργισε την τότε ηγεσία 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Από τις διά-
φορες μελέτες, που κάναμε τότε, φάνηκε 
ότι το μικρό δεν είναι πάντοτε κι ωραίο’. 
Σε μια χώρα με πληθυσμό το 1/10 του 
Λονδίνου, δεν μπορεί να έχουμε τόσους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Τέλος, στα θέματα έρευνας και καινοτο-
μίας ο Μηχανισμός μας πρωτοστάτησε 
στην ίδρυση κυπριακών Πανεπιστημίων, 
σε εποχή που η πολιτική ηγεσία θεω-
ρούσε προδοσία την αποκοπή από τις 
πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα, 
προωθήσαμε την ίδρυση ερευνητικών 
κέντρων και τη σύσταση του Ιδρύματος  
Προώθησης Έρευνας ως εθνικού φορέα 
για την προώθηση της έρευνας, της τεχνο-
λογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, την 
παραγωγή καινοτόμων και τεχνολογικά 
αναβαθμισμένων προϊόντων, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας 
των κυπριακών επιχειρήσεων.          

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος 
Αναστασιάδης παρουσίασε το όραμά του 
για το νέο μοντέλο οικονομίας, αναφερό-
μενος σε 14 σημαντικές μεταρρυθμίσεις, 
μέσω των οποίων η Κυβέρνηση φιλοδο-
ξεί, όπως είπε, να αλλάξει την εικόνα της 
χώρας στα επόμενα χρόνια. Ξεκινώντας 
από το πιο πολύτιμο αγαθό, την υγεία, ο 
Πρόεδρος έδωσε την στήριξή του στους 
χειρισμούς του Υπουργού Υγείας για το 
ΓεΣΥ για να εφαρμοστεί εντός των τεθέ-
ντων χρονοδιαγραμμάτων. Το θέμα αυτό 
τέθηκε συστηματικά πριν από πενήντα 
χρόνια κι οι Κυβερνήσεις έκτοτε εργά-
στηκαν για τη δημιουργία των προ πο-
θέσεων για την εισαγωγή του (νέα γενικά 
κι εξειδικευμένα νοσοκομεία, ερευνητικά 
κέντρα, υιοθέτησή του από τα οργανωμένα 
σύνολα του λαού, ενθάρρυνση και στή-
ριξη του ιδιωτικού τομέα να μετεξελιχθεί 
στις σύγχρονες πολυκλινικές). Από καιρό 
τώρα όλα είναι έτοιμα για το μεγάλο πή-
δημα, όμως το θέμα μπήκε και πάλι στη 
διελκυστίνδα. Τα εναπομείναντα θέματα 
μπορούν με καλή θέληση να ξεπεραστούν 
και να μετατρέψουμε την Κύπρο σε ένα 
πρότυπο ιατρικό κέντρο. Πολύ ορθά ο 
Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ολοκλή-
ρωση της μεταρρύθμισης της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (συγχωνεύσεις Δήμων, 
συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών), ώστε 
να υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση στις 
υπηρεσίες προς τους πολίτες και την 
εφαρμογή εθνικής στρατηγικής σε διά-
φορους τομείς (τουρισμό, αδειοδότηση 
έργων). Έχω αναφερθεί κι άλλοτε στην 
ανάγκη εξοικονόμησης πόρων σε έναν 
μικρό Τόπο. Όταν το Λονδίνο με πολλά 
εκατομμύρια κατοίκους είναι ένας Δήμος, 
πώς γίνεται η Λευκωσία να έχει τόσους 
Δήμους; Πέραν της ίδρυσης πανεπιστημίων 
κι ερευνητικών κέντρων, συστάθηκε το 
δρυμα Προώθησης Έρευνας ως ο εθνικός 

φορέας για την υποστήριξη και προώθηση 
της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης 
και της καινοτομίας. Δεν θα απέρριπτα 
την ιδέα του Υφυπουργείου αναβαθμίζο-
ντας το ΙΠΕ με διευρυμένες αρμοδιότητες. 
Τούτο θα βοηθήσει την παραγωγή καινο-
τόμων και τεχνολογικά αναβαθμισμένων 
προϊόντων, την περαιτέρω ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των 
κυπριακών επιχειρήσεων.   Κλείνοντας 
επαναλαμβάνω την εισήγησή μου για τη  
δημιουργία ενός Υφυπουργείου Ανάπτυξης 
για προγραμματισμό και συντονισμό της 
προώθησης θεμάτων, όπως τα πιο πάνω 
και πολλών άλλων. Μόνο έτσι θα είμαστε 
πιο αποτελεσματικοί. 

Η ΔΗΜΟΣ Α ΠΗ ΕΣ Α ΚΑ Σ
ΤΑΤΑ  Ε Α Σ ΜΑ ΕΚΤΕ ΕΣΗΣ 
Τ  ΑΠΟ ΑΣΕ  Α  
ΠΕ ΑΣΤ Κ . Π Σ ΜΠΟ Ε , 
ΕΤΣ , Α Δ Ο ΚΕ ΤΑ  ΜΕ Σ ΓΟ
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 κυρ αρ ς ι ικ ς ι ς  
η ι ρη και η ια ι ική  

Ευτυχείς συγκυρίες με έφεραν, μετά 
την περάτωση και των μεταπτυχιακών 
μου σπουδών, να ηγηθώ της κατ’ εξοχήν 
αναπτυξιακής Υπηρεσίας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, του Γραφείου Προγραμ-
ματισμού, σε μια περίοδο που η Δημόσια 
Υπηρεσία διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο 
στις αποφάσεις της Πολιτικής Ηγεσίας 

(1967/1989). Ο Πρόεδρος Βασιλείου 
με διόρισε στο αξίωμα του Υπουργού 
Εργασίας και ΚΑ (1990/1993). Η λήξη 
της υπουργικής μου θητείας σήμαινε και 
την έξοδό μου από την άμεση δράση στα 
κοινά. Είχαμε ήδη μπει για καλά στην 
ενεργό ανάμειξη των κομμάτων στην 
επιλογή των Υπουργών και των άλλων 
κυβερνητικών αξιωματούχων. Προσω-
πικά, δεν ανήκα σε κομματικούς σχη-
ματισμούς. Το κόμμα μου ήταν πάντα η 
Κύπρος. Αν έπρεπε να χαρακτηρίσω τα 
πολιτικά μου πιστεύω με κομματικούς 
όρους, θα τοποθετούσα τον εαυτό μου 
στον ευρύτερο χώρο του Κέντρου, με 

έντονες σοσιαλιστικές αποκλίσεις κι εξίσου 
έντονες αποκλίσεις προς την ελεύθερη 
δημιουργικότητα του ανθρώπου. Ή, για 
να το βάλω αντίστροφα, είχα πάντοτε 
μιαν αντιπάθεια  για τον αποκλεισμό 
της ελεύθερης βούλησης των ατόμων 
μιας κοινωνίας από τη διαμόρφωση 
της ζωής και του μέλλοντός τους, είτε 
λόγω του συστήματος διακυβέρνησης 
είτε λόγω της άκρατης επικράτησης των 
συμφερόντων των ολίγων. Το ζητούμενο 
είναι η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων 
των δύο ακραίων μορφών κοινωνικής 
και οικονομικής οργάνωσης μέσα σε ένα 
δημοκρατικό πλαίσιο. 

Κ    Κ

1967-1971, έθεσε ως στόχους την κα-
τάργηση της γραφειοκρατίας, την εμφύ-
σηση επιχειρηματικού πνεύματος και την 
προσέλκυση/διατήρηση στην υπηρεσία 
προσώπων με υψηλά προσόντα για την 
εφαρμογή φιλόδοξων προγραμμάτων 
ανάπτυξης. Έκτοτε είχαμε κηρύξει πό-
λεμο κατά της γραφειοκρατίας, είτε αυτή 
οφειλόταν στους ίδιους τους υπαλλήλους 
είτε στο σύστημα. Αναλάβαμε σταυροφο-
ρία μηχανογράφησης των κυβερνητικών 
εργασιών, υποστηρίξαμε ποικιλοτρόπως 
την επιμόρφωση των λειτουργών και την 
απλοποίηση των διαδικασιών. Κι εκεί που 
κατά καιρούς νομίζαμε ότι έγινε πρόοδος, 
φαίνεται ότι το σύνδρομο του Σίσυφου 
επενεργεί και την ανατρέπει.  

ομματικοποίηση 
και υπο θμιση τη  

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

Ένα θέμα που ενοχλούσε ιδιαίτερα ήταν 
η έλλειψη συντονισμού μεταξύ Τμημάτων. 
Η αίτηση ιδιώτη πήγαινε κι ερχόταν από 
Τμήμα σε Τμήμα για απόψεις. Το τι γινόταν 
στις περιπτώσεις των ξένων επενδύσεων/
υπεράκτιων εταιρειών ήταν τριτοκοσμικό! 
Οι ίδιοι οι ξένοι αιτητές περιέφεραν τους 
φακέλους από γραφείο σε γραφείο για να 
πάρουν τις σχετικές εγκρίσεις/υπογραφές. 
Ζητήσαμε τότε και λειτούργησε για πρώ-
τη φορά η μονοθυριδική εξυπηρέτηση 
(one stop s op).  Κι ενώ έγιναν πολλά για 
αναβάθμιση της ΔΥ -μηχανογράφηση, 
συστηματοποίηση εργασιών, δημιουργία 

σχολής δημόσιας υπηρεσίας, δημιουργία 
ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας- η 
κομματικοποίηση της πολιτικής ζωής 
οδήγησε στη σταδιακή υποβάθμισή της. 
Ο ΓΔ ενός Υπουργείου δεν είναι πια ο 
ανώτατος υπηρεσιακός άρχων, ο Σύμβου-
λος του Υπουργού και της Κυβέρνησης. 
Ο Υπουργός διαθέτει προσωπικούς Συμ-
βούλους, προφανώς κομματικούς, και η 
Κυβέρνηση Επιτρόπους σε καίρια πόστα, 
που κανονικά έπρεπε να χειρίζονται τα 
αρμόδια Τμήματα (πρόσθετο κόστος 1.1 
εκ. το 2018). Με τον τρόπο αυτό, η ΔΥ 
καθίσταται ένα σώμα εκτέλεσης των απο-
φάσεων άλλων περαστικών. Πώς μπορεί 
έτσι να διοικείται με σιγουριά η Κύπρος;

 
νυπαρ ία μοντέ ου διοίκηση  

ρ  ι  ι  υ ι -
  ι κη ης η  ις 

υ α η ς υ ή α ρ ή α α και 
ι υ ι υρ ς υ αρα ηρ αι  

αι και  υς αρ ς
Για ποιο μοντέλο διοίκησης μιλάτε; Δυ-

στυχώς, ό,τι δημιουργήθηκε με πολύν κόπο, 
δεν υπάρχει πια. Πέραν της εξυπηρέτησης 
των πολιτών με πολύν κόπο, δεν υπάρχει 
συγκεκριμένο μοντέλο δημόσιας διοίκησης 
που να εξυπηρετεί τις βασικές ανάγκες 
του τόπου. Πολύ νωρίς μετά την Ανεξαρ-
τησία η Κυβέρνηση Μακαρίου υιοθέτησε 
το πείραμα της Γαλλίας και δημιούργησε 
τον Μηχανισμό Προγραμματισμού/Συντο-
νισμού του αναπτυξιακού κυβερνητικού 
έργου. Δόθηκε, έτσι, η ευκαιρία στη ΔΥ 
να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην οικονομι-

κή και κοινωνική ανάπτυξη του Τόπου. 
Αξιοποιώντας όλα τα μέσα που είχαμε στη 
διάθεσή μας (Πρόγραμμα Ανάπτυξης των 
ΗΕ, Τεχνική Βοήθεια Ξένων Χωρών) κα-
ταφέραμε νωρίς να αποφοιτήσουμε’ ως οι 
καλύτεροι μαθητές μεταξύ των αναπτυσσό-
μενων χωρών. Με δική μας πρωτοβουλία 
ξεκινήσαμε τον τιτάνιο αγώνα ανασυγκρό-
τησης και δραστηριοποίησης της οικονο-
μίας μετά τα καταστροφικά πλήγματα της 
εισβολής, καθώς και πολλές ενέργειες για 
αποκατάσταση της πληγείσας οντότητας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας (Συμφωνίες 
Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας 
με πολλές Χώρες). Το ίδιο κάναμε και με 
την ΕΟΚ σχετικά με την ολοκλήρωση της 
Συμφωνίας Τ.Ε. Σε όλες αυτές τις ενέργει-
ες ελάμβαναν μέρος αρμόδιοι Λειτουργοί 
Υπουργείων, καθώς κι εκπρόσωποι του 
Ιδιωτικού Τομέα.          

ια ι ική ακ υ ή ηκ   
α ρ  η  υ η η  ρ ρα -

 
Όσον αφορά, τώρα, πολλά προγράμματα 

της εσωτερικής κοινωνικο-οικονομικής 
ανάπτυξης, είναι ο ίδιος Μηχανισμός που 
έθεσε τις βάσεις, έστω κι αν ακόμη οι κυβερ-
νώντες δεν κατάφεραν να τα υλοποιήσουν. 
Ξεκινώντας από το πιο πολύτιμο αγαθό, την 
υγεία, είναι ο Μηχανισμός αυτός που από 
το 1973 έθεσε την ανάγκη εισαγωγής του 
ΓεΣΥ κι εργάστηκε για τη δημιουργία των 
προ ποθέσεων για την επιτυχία του. Το ίδιο 
έκαμε με την αναβάθμιση της εκπαίδευσης 
(αξιοκρατικός κατάλογος διορισίμων και 

ΜΙ ΑΛΗΣ 
Α ΑΔΟ ΟΥΛΟΣ

papadopoulosm@ 
.  

αι  υ  ς ια αρρ -
ι η και κ υ ρ ι  υ η ι υ 

α  α α  ια κ ι υς  η α -
ι ι ρ  κρ ς  και α ρη 

κή υ ι ι ικ  α  υ -
  αυ ή  η  ρ ι η  

Η ανάγκη μεταρρύθμισης και εκσυγχρονι-
σμού του δημόσιου τομέα δεν έχει να κάμει με 
το δίλημμα που απασχόλησε κι απασχολεί και 
σήμερα πολλούς: Τι είναι καλύτερο για έναν 
τόπο, περισσότερη ανάμειξη του κράτους ή 
μεγαλύτερη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην 
οικονομική δραστηριότητα; Τελικός στόχος 
είναι η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
ενός τόπου, η απαλλαγή του ανθρώπου από 
τις καθημερινές έγνοιες επιβίωσης, για να 
μπορέσει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο 

στην πνευματική και ψυχική καλλιέργειά 
του, να γίνει ένας ολοκληρωμένος κι ευτυ-
χισμένος άνθρωπος. Βέβαια, η σχέση αυτή 
δεν είναι αυτόματη. Η επίτευξη οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης απαιτεί ειδική 
συντονισμένη μεταχείριση. Η όλη διεργασία 
ομοιάζει με τις διεργασίες μιας ορχήστρας, 
την ατομική προσπάθεια κάθε μέλους και 
τον συντονισμό όλων των οργάνων, μέχρι 
την τελική ορχηστρική μελωδία. Έτσι και 
στην περίπτωση μιας χώρας, η έξοδος από 
την οικονομική και κοινωνική υπανάπτυξη 
γίνεται με άμεση παρέμβαση πάνω στους 
πιο ώριμους αναπτυξιακούς πυλώνες κι 
αξιοποίηση των πιο σημαντικών συγκρι-
τικών πλεονεκτημάτων της. Σημαντικός, εν 
προκειμένω, είναι ο ρόλος της ΔΥ.    

Μ    

που είχαμε πριν, αλλά, κυρίως, μετά 
την εισβολή. Δυστυχώς, στη συνέχεια 
παρατηρήθηκε μια συνεχής απορρύθ-
μιση και απαξίωσή της. 

 διοικητική μεταρρ θμιση 
  ια η ή α α  κυρ ς  

αρα ηρή ηκα  υ ι υρ ς  
Δεν είναι μόνο στα θέματα προγραμ-

ματισμού/συντονισμού που εγκαταλεί-
ψαμε διευθετήσεις, οι οποίες απέδωσαν 
καρπούς στον τόπο, αλλά και στο εξίσου 
σοβαρό θέμα του εκσυγχρονισμού της 
ΔΥ. Το έργο αυτό ανατέθηκε σε κάποια 
φάση στον Υφυπουργό παρά τω Προέ-
δρω. Με την υπουργοποίησή του μάθαμε 
ότι σύσσωμη’ η Μονάδα Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης μετακόμισε στο πουρ-
γείο Εσωτερικών, που δεν έχει οργανική 
σχέση με το θέμα. Τώρα, μάθαμε ότι 
το έργο της ΜΔΜ είχε να κάμει με τις 
αρμοδιότητες τού υπό συζήτηση Υφυ-
πουργείου Ανάπτυξης. Ειλικρινά, δεν 
το καταλαβαίνω. Γιατί δεν έδωσαν τότε 
στη ΓΔ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων/
Συντονισμού και Ανάπτυξης τις παλιές 
της αρμοδιότητες, ένα βήμα προς τη 
δημιουργία Υφυπουργείου Ανάπτυξης;  

Το πρό ημα τη
γρα ειοκρατία  

 υ ρ κη  ρα ι κρα α 
α  α α  α κ ρια ρ ή-

α α ης η ιας ι κη ης  ς 
α ι ηκ

Το Δεύτερο Σχέδιο Ανάπτυξης, 



Η γιορτή των Ελληνικών Γραμμάτων 
αποτέλεσε για μια ακόμη φορά 
ευκαιρία, ώστε ο Δήμος Κερύ-

νειας, με τη Σχολική Εφορεία Κερύνειας 
και το Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου 
να τιμήσουν την πνευματική δημιουργία 
Κερυνειωτών και παράλληλα να τονίσουν 
με τη διοργάνωση της συγκεκριμένης 
εκδήλωσης ότι η μνήμη και η επιθυμία 
επιστροφής παραμένουν πηγή έμπνευσης 
για συνεχή διεκδίκηση.

Αφιερωμένη η εκδήλωση στη μνήμη 
της Κερυνειώτισσας συγγραφέως Στέλλας 
Σπύρου, περιελάμβανε την παρουσίαση 
δύο βιβλίων με ποιήματα της Κερυνειώ-
τισσας Ελένης Παπαϊωάννου Κουλούδη 
(που ζει και εργάζεται στα Χανιά Κρήτης) 
και τα σατιρικά ποιήματα του Χριστάκη 
Μιλτιάδου. Η ανάλυση-παρουσίαση αντί-
στοιχα από τον Τάκη Νεοφύτου και τη 
Ρήνα Κατσελλή δικαίως, φυσιολογικά και 
αναπόφευκτα ζωντάνεψαν μνήμες και πα-
ράλληλα ανέδειξαν την αποφασιστικότητα, 
πως δεν ξεχνούν και δεν διαγράφουν οι 
Κερυνειώτες τις πατρογονικές εστίες και 
τους τόσους αγαπημένους τόπους, που τους 
στερεί η παράνομη στρατιωτική κατοχή 
του άδικου και επεκτατικού ισχυρού.

Ένα νοερό ταξίδι στον προ της εισβολής 
κόσμο της Κερύνειας για όσους είχαν την 
ευτυχία να ζήσουν στην ανθρώπινη και 

γραφική τότε πόλη, που ως περιγράφουν 
οι επισκέπτες της πόρρω απέχει από τη 
σημερινή της μορφή. Μαθαίνουμε από το 
παρελθόν για να αντιμετωπίσουμε το παρόν 
και το μέλλον για το δίκαιο, τον τόπο και 
επόμενων γενιών.

Εκείνο που ξεχώρισε όμως στην όλη εκδή-
λωση ήταν ο λακωνικός μεν, αλλά πλουσιότατος 
σε μηνύματα χαιρετισμός του Μητροπολίτη 
Κερύνειας, ο οποίος ξεκάθαρα διεμήνυσε ότι 
δεν εγκαταλείψαμε και ούτε είναι επιτρεπτό να 
εγκαταλείψουμε την επιθυμία και το δικαίωμα 
επιστροφής. Μήνυμα σαφέστατο που έχει 
αποδέκτες όχι μόνον όσους εκ του εξωτερικού 
έχουν την όποια ανάμειξη και συντελούν σε 
λύση υποταγής στην επικυριαρχία της Τουρ-
κίας αλλά επίσης σε όσους εδώ στην Κύπρο 
σκέφτονται, και ενδεχομένως αποδέχονται, 
νέες υποχωρήσεις έναντι της επεκτατικής 
επιθυμίας της Τουρκίας.

Μια εκδήλωση για τα Γράμματα και 
γενικότερα το πολιτισμό, που περιελάμ-
βανε επίσης στο επίκεντρό της τη βρά-
βευση αριστούχων Κερυνειωτών μαθητών 
της χρονιάς 2017-2018. Νέα γενιά που 
επωμίζεται το βάρος της δικής μας απο-
τυχίας, για να επιτύχουν αυτοί δικαίωση 
των τόσων θυσιών, αιμάτινων και άλλων, 
προγενέστερων γενιών.

Ο χρόνος που απλώνεται στον ωκεανό 
της μνήμης κυλά, πλοηγώντας τον κάθε 
πρόσφυγα στα αγκυροβόλια του, κατά την 
ιστορία, τη μνήμη και την επιθυμία του. 
Αντήχηση σπαραγμών αλλά και παλμός 
επιθυμίας για επιστροφή, που αποτελούν 
ψηφίδες οι οποίες μαζί σμίγουν ώστε να 
υπάρξει συνδιαμόρφωση πραγματικής και 
συνεχούς διεκδίκησης. Δίκαιη θα είναι εκείνη 
η λύση που θα δικαιώνει την Κερύνεια.

* Δικηγόρος  

Η Κυπριακή Δημοκρατία στις 12 
Δεκεμβρίου του 1988 επικύρω-
σε τη Σύμβαση των Ηνωμένων 

Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και στη 
συνέχεια προχώρησε στην οριοθέτηση της 
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, κατά 
σειράν το 2003 με την Αίγυπτο, το 2007 
με τον Λίβανο και το 2010 με το Ισραήλ.

Είναι κρίσιμο να υπογραμμίσουμε ότι 
η συμφωνία οριοθέτησης μεταξύ των χω-
ρών βασίζεται στη διεθνώς αποδεκτή αρχή 
της μέσης γραμμής (δηλαδή γραμμής ίσης 
αποστάσεως από τις ακτές των χωρών) και 
στους όρους της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Ενώ ήταν σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις για 
τις οριοθετήσεις, η Κυπριακή Δημοκρατία 
προχώρησε στην οριοθέτηση των τεμαχίων 
(οικοπέδων) στο νότιο τμήμα της ΑΟΖ της 
και το 2007 προχώρησε στον πρώτο γύρο 
υποβολής αιτήσεων αδειών έρευνας και 
αδειών εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων 
για το Οικόπεδο 12, ενώ ακολούθησε ο 
δεύτερος γύρος το 2012, για τα οικόπεδα 
2, 3, 9 και 11 και το 2017 ο τρίτος γύρος 
για τα οικόπεδα 6, 8 και 10.

Με βάση τις παραπάνω διαδικασίες, 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον και απέκτησαν 
δικαιώματα έρευνας στα προαναφερθέντα 
οικόπεδα ενεργειακοί κολοσσοί, όπως η 
Noble Energy και η ΕΧΧΟΝ Mobil (ΗΠΑ), 

η TOTAL (Γαλλία) και η ENI (Ιταλία).
Όταν ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας 

και εγκατάστασης της εξέδρας στο Οικόπεδο 
12, η Τουρκία προσπάθησε να εκτροχι-
άσει το χρονοδιάγραμμα των εξελίξεων, 
στέλνοντας στην περιοχή το ερευνητικό 
σκάφος Πίρι Ρέις να διεξαγάγει έρευνες στο 
Οικόπεδο 12, με τη συνοδεία της φρεγάτας 
Giresun και της κορβέτας Bartin.

Τότε οι προσπάθειες της Τουρκίας 
έπεσαν στο κενό κυρίως για δυο λόγους. 
Ο ένας ήταν η αδυναμία της Άγκυρας να 
δημιουργήσει τετελεσμένα στην κυπριακή 
ΑΟΖ, επειδή δεν έβρισκε ανταπόκριση 
από τις ξένες εταιρείες στις προσκλήσεις 
που απηύθυνε για αδειοδότηση στα «οι-
κόπεδα» που είχε χαράξει αυθαίρετα στην 
κυπριακή ΑΟΖ, και ενώ δεν είχε τις δικές 
της τεχνικές δυνατότητες να το πράξει η ίδια. 

Ο άλλος λόγος ήταν η αποφασιστική 
στήριξη των ΗΠΑ και της τότε Υπουργού 
Εξωτερικών κ. Χίλαρι Κλίντον, στην αμε-
ρικανική εταιρεία Noble Energy.

Έτσι, οι τουρκικές απειλές έπεσαν στο 
κενό και οι διαδικασίες στο οικόπεδο 12 
συνεχίζονται κανονικά και απρόσκοπτα.

Τα παθήματα στο 
οικόπεδο 12 έγιναν 
μαθήματα για την Άγκυρα

Αμέσως αναπροσάρμοσε τη στρατη-
γική της, με στόχο να αποκτήσει τεχνικές 
δυνατότητες δημιουργίας τετελεσμένων, 
τα οποία θα ήταν σε θέση να τα υποστη-
ρίξει με παρουσία ναυτικών δυνάμεων 
στις περιοχές-στόχους. Σε τι συνίσταται η 
στρατηγική αυτή, που τείνει να κορυφωθεί 
το επόμενο διάστημα.

Απόκτηση σε πρώτη φάση ενός 
υπερσύγχρονου ερευνητικού σκάφους, 

κατασκευή ενός δεύτερου σε τουρκικά 
ναυπηγεία και απόκτηση με αγορά ή ενοι-
κίαση πλοίων εξεδρών, τα οποία μπορούν 
να κάνουν γεωτρήσεις σε μεγάλα βάθη.

Ταυτόχρονα, επεξεργασία επιχειρη-
σιακών σχεδίων κυρίως για το πολεμικό 
ναυτικό και την πολεμική αεροπορία, τα 
οποία θα υποστηρίξουν τα σχέδια δημιουρ-
γίας τετελεσμένων στην κυπριακή ΑΟΖ.

Η στρατηγική αυτή θωρακίστηκε και 
απέκτησε πολιτική και νομική υπόσταση 
με σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου 
Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, για 
να περάσει στη συνέχεια στη φάση της 
σταδιακής υλοποίησης.

Έτσι, αυτά τα χρόνια, από το 2011 μέχρι 
σήμερα, η Τουρκία απέκτησε τα ερευνητικά 
σκάφη «Μπαρμπαρός» και «Ορούτς Ρέις» 
και τις πλωτές εξέδρες εξόρυξης Deepsea 
Metro II (Φατίχ-Πορθητής) και μια δεύτερη 
που είναι εν πλω προς την Τουρκία και δεν 
έχει λάβει ακόμα το τουρκικό της όνομα.

Το ίδιο διάστημα επεξεργάστηκε το 
δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», το οποίο 
αφορά τις θαλάσσιες περιοχές που χάραξε 
και οριοθέτησε μονομερώς η Τουρκία, για 
την προστασία των οποίων συντάχθηκαν και 
τα αντίστοιχα επιχειρησιακά σχέδια από το 
τουρκικό πολεμικό ναυτικό και την πολε-
μική αεροπορία. Η ομώνυμη αεροναυτική 
άσκηση, που ξεκινά σε λίγες μέρες, πέραν 
του πολιτικού μηνύματος που θέλει να εκ-
πέμψει κυρίως προς ΗΠΑ και Γαλλία και 
δευτερευόντως προς Ελλάδα, Κύπρο, Αίγυπτο 
και Ισραήλ, είναι και η πρώτη δοκιμή των 
επιχειρησιακών σχεδίων των Τουρκικών 
Ενόπλων Δυνάμεων για την περιοχή.

Είπαμε παραπάνω ότι η στρατηγική 
της Τουρκίας για εκτροπή και πάγωμα 
του χρονοδιαγράμματος κορυφώνεται το 

επόμενο διάστημα.
Πώς;
Η παρουσία των τουρκικών ερευνητι-

κών σκαφών στα οικόπεδα της κυπριακής 
ΑΟΖ αποτελεί βάναυση παραβίαση των 
δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, όμως οι έρευνες δεν δημιουργούν 
τετελεσμένα.

Η Τουρκία, λοιπόν, αφού δημιουργεί 
κλίμα έντασης στην περιοχή με την άσκηση 
«Γαλάζια Πατρίδα», το επόμενο διάστημα 
θα στείλει την εξέδρα εξόρυξης στα αδειο-
δοτημένα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΖ, 
θέλοντας να δώσει το μήνυμα προς όλες 
τις κατευθύνσεις ότι είναι αποφασισμένη 
να δημιουργήσει τα δικά της τετελεσμένα.

Ο απώτερος στόχος;
Να εκβιάσει ΗΠΑ και Γαλλία για να 

βάλουν και την Τουρκία στο «παιχνίδι» της 
εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Και αν γίνει αυτό, που έχει όνομα και 
λέγεται «συνεκμετάλλευση», θα λειτουρ-
γήσει και ως «οδηγός» για το Αιγαίο και 
όχι μόνο.Ας πάρουμε τα μέτρα μας σε 
Λευκωσία και Αθήνα, για να αποφύγουμε 
νέες εθνικές καταστροφές.

24.02.2019
Της Κυριακής

Η αναπληρώτρια μόνιμη αντι-
πρόσωπος της Βρετανίας στη 
Γενεύη, Μύριαμ Σιέρμαν, στο 

πλαίσιο παρέμβασής της στο Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη 
Γενεύη, στις 29 Ιανουαρίου, ανέφερε τα 
εξής: «Το Ηνωμένο Βασίλειο ανησυχεί 
για τη στέρηση ιθαγένειας στα παιδιά των 
Τουρκοκυπρίων, που ο ένας εκ των γο-
νέων τους δεν είναι Κύπριος υπήκοος». 
Και με απύθμενη θρασύτητα κάλεσε την 
Κυπριακή Δημοκρατία να νομιμοποιήσει 
τους εποίκους, τροποποιώντας τη νομο-
θεσία της!

Την παρέμβαση της Βρετανίδας αντι-
προσώπου στήριξε με δική του παρέμβαση 
ο Αμερικανός αντιπρόσωπος. Όλα αυτά 
δεν είναι fake-news. Είναι πραγματικά 
γεγονότα. Που, δυστυχώς, οφείλονται 
και στη δική μας ράθυμη και υποτονική 
αντίδραση στη συστηματική προσπάθεια 
που καταβάλλει η Τουρκία, εδώ και δε-
καετίες, να αλλοιώσει τον δημογραφικό 
χαρακτήρα της κατεχόμενης Κύπρου με 
την παράνομη εισαγωγή και εγκατάσταση 
εποίκων.

Τι έχει πράξει η Κυπριακή Δημοκρατία 
όλα αυτά τα χρόνια, για να καταγγείλει το 
συντελούμενο έγκλημα του εποικισμού; 
Πόσες προσφυγές κατατέθηκαν στον ΟΗΕ 
για καταδίκη του εγκλήματος αυτού; Γιατί 
δεν προτάσσεται αυτή η έκνομη δραστηρι-
ότητα της Τουρκίας, ως κορυφαίο ζήτημα 
σε όλα τα διεθνή βήματα και περιφερειακά 
βήματα; Γιατί αφέθηκε, με ολιγωρία και 
παραλείψεις, να ξεχαστεί αυτή η κατάφωρη 
παραβίαση του διεθνούς δικαίου, για να 
μπορούν με απίστευτη κυνικότητα, Βρε-
τανοί και Αμερικανοί να απαιτούν ανερυ-
θρίαστα από την Κυπριακή Δημοκρατία 
να «τροποποιήσει τη νομοθεσία της για 
νομιμοποίηση των εποίκων;»

Τι προβλέπει όμως η διεθνής έννομος 
τάξη και ποια τα γεγονότα σε ό,τι αφορά 
τον εποικισμό της Τουρκίας στην Κύπρο; 
Η σύμβαση της Γενεύης του 1949 καθό-
ρισε ως έγκλημα πολέμου τη μεταφορά 
πληθυσμού σε στρατιωτικά κατεχόμενα 
εδάφη από την κατέχουσα δύναμη. Καμιά 
λοιπόν παραμόρφωση της αλήθειας, καμιά 
διαστροφή της πραγματικότητας, δεν είναι 
δυνατό να συσκοτίσουν την αδιαμφισβή-

τητη πραγματικότητα. Που κραυγάζει ότι 
η μεταφορά Τούρκων από την Τουρκία 
και η εγκατάστασή τους στην κατεχόμε-
νη περιοχή της Κύπρου εντάσσεται στα 
πλαίσια  της πολιτικής της Άγκυρας για 
αλλοίωση της εθνολογικής σύστασης του 
πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ο Τούρκος καθηγητής Νιχάτ Ερίμ σε 
μια έκθεσή του για την Κύπρο προς την 
τουρκική Κυβέρνηση με ημερομηνία 24 
Νοεμβρίου 1956, αναφέρει: «Επειδή σε 
μια δεδομένη στιγμή μέσα στη ροή της 
Ιστορίας ένας πληθυσμός σε σύγκριση 
με τον άλλο πληθυσμό έχει υπερτερήσει 
κατά εκατό ή διακόσιες χιλιάδες, δεν είναι 
επαρκής λόγος να καθορίσει την αιώνια 
τύχη μιας μεγαλονήσου όπως είναι η Κύ-
προς. Δεν μπορεί να την καθορίσει. Και 
μάλιστα αν λάβει κανείς υπόψη του ότι 
ένα τέτοιο νησί μπορεί να αποτελέσει έναν 
τρομακτικό κίνδυνο για την ασφάλεια μιας 
χώρας 25 -ήταν τότε- εκατομμυρίων όπως 
είναι η Τουρκία. Για την ασφάλεια της 
Τουρκίας η Κύπρος είναι ένα γεωγραφικό 
δεδομένο, το οποίο δεν είναι δυνατό να 
παραγνωρισθεί». Και εισηγούμενος την 
προώθηση της λύσης της προσάρτησης 
της Κύπρου στην Τουρκία, ο Νιχάτ Ερίμ 
αναφέρει ότι «σαν προπαρασκευαστικό 
στάδιο θα πρέπει να συλλεγούν στοιχεία 
που να αποδεικνύουν ότι η πλειοψηφία της 
ιδιοκτησίας της γης στην Κύπρο ανήκει 
στους Τούρκους, ότι θα πρέπει να συνταχθεί 
δημογραφικός χάρτης που να καθορίζει 
τον αριθμό των Τούρκων του νησιού σε 
κάθε πόλη και χωριό και ακόμα πως θα 
πρέπει να συλλεγούν οι καλύτερες δυνα-
τές πληροφορίες για τους Κυπρίους της 
Τουρκίας και γενικά όσους βρίσκονται 
εκτός Κύπρου για την περίπτωση του 
εποικισμού». Μετά το πραξικόπημα και 
την τουρκική εισβολή δεν υπήρχε βέβαια 
ανάγκη για προσχήματα με επιστροφή 
δήθεν Τουρκοκυπρίων. Ο εποικισμός 
μετά το 1974 πήρε τη μορφή ενός καλά 
οργανωμένου σχεδίου, που αποβλέπει 
σταθερά στη δημογραφική αλλοίωση των 
πληθυσμιακών δεδομένων με τελικό στόχο 
την ανατροπή τους.

Ο Economist στις 4.9.1976 έγραφε: 
«Ο προφανής στόχος της Τουρκίας είναι 
να μετατρέψει τη Βόρεια Κύπρο σε μια 
επαρχία της Τουρκίας. Ο δημογραφικός 
εκτουρκισμός του Βορρά σύντομα θα είναι 
πλήρης. Πόλεις και χωριά όπως η Κερύ-
νεια και η Λάπηθος, που παρέμεναν κενά 
μέχρι πρόσφατα, είναι τώρα γεμάτα από 
εποίκους από την Τουρκία».

Ο Φαζίλ Κουτσιούκ γράφει στη «Χαλ-
κίν Σεσί» το 1978 και τα εξής: «Αυτοί 

οι έποικοι που δεν σεβάστηκαν το νόμο 
στα αρχικά τους χωριά έκαμαν τους για 
400 χρόνια κατοίκους αυτού του νησιού 
να ξερνούν αίμα. Όλοι αυτοί έχουν συ-
γκεντρωθεί μαζί και πολλά ανατολίτικα 
σουλτανάτα δημιουργήθηκαν σε πολλά 
από τα χωριά μας. Καλούμε την Κυβέρνηση 
να μη μετατρέψει αυτό το νησί σε τάφο».

Από τότε έχουν περάσει 41 ολόκληρα 
χρόνια. Ο εποικισμός εντάθηκε και μετε-
ξελίχθηκε σε μια οργανωμένη επιχείρηση 
πλήρους ανατροπής των πληθυσμιακών 
δεδομένων της Κύπρου.

Είναι κατάδηλον ότι η Τουρκία παραβι-
άζει κατά συρροήν και κατ’ εξακολούθησιν 
τη Σύμβαση της Γενεύης του 1949, που 
προβλέπει ρητά στο άρθρο 49 (6) ότι: «Η 
κατέχουσα δύναμις δεν δύναται να εξορί-
σει ή να μεταφέρει μέρος του δικού της 
άμαχου πληθυσμού εις το κατεχόμενο 
υπ’ αυτής έδαφος».

Και είναι φανερόν από τα όσα έχουν 
αναφερθεί ότι ο εποικισμός αποτελεί στην 
Κύπρο μια κραυγαλέα διεθνή παρανο-
μία της Τουρκίας. Αποτελεί ταυτόχρονα 
άμεση απειλή για την ιστορική συνέχεια 
του Ελληνισμού στην Κύπρο.

Καμιά διαπραγμάτευση για λύση του 
Κυπριακού δεν μπορεί να παραγνωρίζει 
το τεράστιο πρόβλημα του εποικισμού. Η 
θρασεία απαίτηση της Τουρκίας, όπως 
περιέχεται σε κατατεθέν έγγραφο στις 
διαπραγματεύσεις, για ανεξέλεγκτη και 
χωρίς περιορισμούς έλευση στην Κύπρο 
και απόλαυση από αυτούς των τεσσά-
ρων ελευθεριών που απολαμβάνουν 
οι Ευρωπαίοι πολίτες, καταδεικνύει τον 
μη αποκρυβόμενο στόχο τουρκοποίησης 
της Κύπρου. Ώρα για αποκάλυψη και 
καταγγελία του τουρκικού εγκλήματος. 
Άμεση ανάληψη  διεθνούς εκστρατείας 
για αποκάλυψη του ομολογημένου τουρ-
κικού στόχου μετατροπής της Κύπρου σε 
τουρκική επαρχία. Το θλιβερό περιστατικό 
της προπετούς συμπεριφοράς Βρετανών 
και Αμερικανών στη Γενεύη, επιτέλους 
να μας αφυπνίσει.

Σ το τελευταίο «Ευρωβαρόμετρο», 
στην ερώτηση για το πόσο εμπι-
στεύονται οι πολίτες τα πολιτικά 

Κόμματα, το 84% (!!) απαντούν αρνητικά 
και μόλις το 10% (!!) απαντούν θετικά.

Συγκλονιστικό αποτέλεσμα, το οποίο θα 
έπρεπε να συγκλονίσει και τα Κόμματα. 
Εύρημα το οποίο επαναλαμβάνεται εδώ 
και μερικά χρόνια σε ανάλογα υψηλά επί-
πεδα, σε όλες ανεξαίρετα τις έρευνες. Οι 
λόγοι πολλοί και διάφοροι και εναπόκειται 
στα ίδια τα Κόμματα να τους εντοπίσουν 
και αντιμετωπίσουν. Θα ήθελα, όμως, να 
σταθώ σε έναν από τους λόγους, κατά τη 
γνώμη μου, φυσικά, την καθαρότητα του 
λόγου τους. Και θα φέρω ως παράδειγμα 
το «σκάνδαλο» με τα πρακτικά του Κραν 
Μοντανά. Ο χειρισμός των πολιτικών Κόμ-
ματων και των πολιτικών γενικότερα, όπως 
και η αναπαραγωγή του από τα ΜΜΕ με 
τις σχετικές προσθήκες των απαραίτητων 
εφέ, το μετέτρεψαν σε χολιγουντιανό θρίλερ. 
Ή, αν προτιμάτε, φωσκολικό σίριαλ ή και 
τα δύο. Επί της ουσίας, φωσκολικό δράμα, 
και, επί της παρουσίασης, χολιγουντιανή 
ταινία δράσης. Γιατί;

Διότι, για αρκετό χρονικό διάστημα, 
είχαμε τη σύγκρουση για το αν υπήρχαν 
δύο πλαίσια Γκουτέρες ή ένα. Μετά από 
πολλούς μήνες καταλήγουμε στο συμπέ-
ρασμα ότι το πλαίσιο είναι ένα, εκείνο της 
30ής Ιουνίου, το οποίο, με τις αντιδράσεις 
των πλευρών, αναπαρήχθη προφορικά 
και πάλι στις 4 Ιουλίου, με επεξηγήσεις 
για τα σημεία τα οποία ήγειραν οι πλευρές. 
Επί του σημείου αυτού, κατά την πρόσφα-
τη παρουσίαση του βιβλίου του πρώην 
Υπουργού Εξωτερικών της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας, Νίκου Κοτζιά, στη Λευκωσία, 
τόσον ο Νίκος Κοτζιάς και ο νυν Υπουργός 
Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
Νίκος Χριστοδουλίδης, όσο και ο τέως 
ΥΠΕΞ,  Γιαννάκης Κασουλίδης, είχαν να 
πουν τα καλύτερα για τον κ. Έιντε ή Άιντε. 
Και είναι να διερωτάται κάποιος, γιατί τό-
σους μήνες δεν μπόρεσαν Κόμματα και 
πολιτικοί να αρθρώσουν το απλό γεγονός; 
Το άλλο σημείο, το οποίο εγείρεται για τα 
πολιτικά πρόσωπα τα οποία χειρίστηκαν 
το θέμα, είναι το γιατί αποδέχτηκαν τη 
διαδικασία της προφορικής και μόνο 
ενημέρωσης. Γιατί δεν απαίτησαν, έστω 

και με τη λήξη της διαδικασίας, να τους 
δοθεί γραπτώς το κείμενο, το οποίο τους 
αναφέρθηκε προφορικά;

Το άλλο σημείο αυτού του δράματος 
υπήρξε και είναι το κατά πόσον κρατήθηκαν 
ή όχι πρακτικά και από ποιους. Και τι δεν 
ακούσαμε. Πόσο μελάνι απλώθηκε σε χαρ-
τιά, πόσοι λόγοι εκφωνήθηκαν και πόσες 
παρουσιάσεις γέμισαν τα τηλεοπτικά πλατό 
στη μάχη της κράτησης ή όχι πρακτικών. 
Και, τελικά, μετά από μήνες παραστάσεων, 
καταλήγουμε και σ’ αυτό το θέμα σε κοινό 
παρονομαστή. Ναι, κρατήθηκαν πρακτικά 
από τις ενδιαφερόμενες πλευρές και τα 
Ηνωμένα Έθνη, αλλά ανεπίσημα. Μένεις 
απορημένος, για μιαν ακόμα φορά, με τη 
δυσκολία να διατυπωθεί απλά και καθαρά 
ένα γεγονός.

Το τρίτο επεισόδιο του δράματος αφορά 
στα κατά πόσον υπήρξε πρακτικό στις 4 
Ιουλίου.  Ακούσαμε ότι, ναι, κρατήθηκε. 
Όχι, λέει η τ/κ πλευρά. Μετά, ότι κρατή-
θηκε από τις πλευρές, αλλά όχι από τα 
Ηνωμένα Έθνη, γιατί ήταν άρρωστη η 
στενογράφος. Την ίδια ώρα, ακούσαμε 
ότι κρατήθηκε πρακτικό, αλλά χάθηκε. Το 
βράδυ της Τετάρτης, στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας, Κοτζιάς και Χριστοδουλίδης 
ήταν κατηγορηματικοί ότι κρατήθηκε 
πρακτικό από τα Ηνωμένα Έθνη και 
βρίσκεται στην κατοχή τους. Νομίζω ότι 
αυτό προκύπτει ως εκ της ποντιοπιλατι-
κής στάσης του ΟΗΕ, ο οποίος επέλεξε 
στο σημείο αυτό, αλλά και, ευρύτερα, στο 
θέμα «πλαίσιο Γκουτέρες», την τακτική 
της εποικοδομητικής ασάφειας.

Τουρκική αντίδραση 
Έχω εδώ και μήνες τοποθετηθεί ότι 

το απλούστερο και φυσιολογικότερο των 
πραγμάτων θα ήταν ο Γ.Γ. του ΟΗΕ να είχε 
διατυπώσει γραπτώς το Πλαίσιο που φέρει 
το όνομά του και να το δώσει στις πλευρές 
ή και καλύτερα να το συμπεριελάμβανε σε 
μιαν από τις Εκθέσεις του προς το Συμβού-
λιο Ασφαλείας που ακολούθησαν το Κραν 
Μοντανά. Γιατί δεν επέλεξε καμιάν από 
τις δύο οδούς ο Γ.Γ.;  Προφανώς, κάποιοι 
αντιδρούσαν. Ποιοι; Μα, φυσικά, κάποιοι 
από τα εμπλεκόμενα μέρη. Η ε/κ ή η τ/κ 
πλευρά, ή μία ή και δύο από τις Εγγυήτρι-
ες Δυνάμεις. Αλλά, αν συνέβη κάτι τέτοιο, 
που μάλλον αυτό έχει συμβεί, σημαίνει 
ότι η αντιδρώσα πλευρά ενοχλείται πολύ 
σοβαρά από κάποιο σημείο του Πλαισίου 
Γκουτέρες. Η λογική υποβάλλει το εξής: 
Αφού δύο είναι τα ιδιαιτέρως ακανθώδη 
ζητήματα, ένα για κάθε πλευρά, κάπου εδώ 
βρίσκεται το πρόβλημα. Είτε αφορά την 
Πολιτική Ισότητα είτε αφορά το κεφάλαιο 

Ασφάλεια, Εγγυήσεις, Στρατεύματα. Με 
δεδομένο ότι η ε/κ πλευρά από χρόνια έχει 
αποδεχτεί την Πολιτική Ισότητα, ανεξαρτήτως 
αν σήμερα υπάρχουν διαφορές ως προς 
τον τρόπο εφαρμογής της, τότε το αγκάθι 
που δεν ξεπερνιέται είναι το δεύτερο. Και, 
άρα, η πλευρά που αντιδρά στη γραπτή 
διατύπωση του Πλαισίου Γκουτέρες είναι 
η Τουρκία...  Τι θα μπορούσε να γίνει;

Αυτήν την εβδομάδα, ο Γ.Γ.  του ΑΚΕΛ, 
αντιδρώντας σε επικρίσεις της Κυβέρνησης 
προς τον ίδιο, ζήτησε να απευθυνθούν 
προς τον κ. Γκουτέρες. Το λέω εδώ και 
μήνες ότι είναι ο μόνος που μπορεί και 
οφείλει να ξεκαθαρίσει το θέμα. Μπορεί 
και οφείλει ο Γ.Γ. του ΟΗΕ να λύσει το 
ζήτημα με εύκολο τρόπο. Να υπαγορεύσει 
στην ειδική απεσταλμένη του (!), κυρία 
Λουτ, το δικό του (!) Πλαίσιο (!).  Απορώ, 
όμως, και πάλι με τα Κόμματα:  Γιατί αυτό 
το απλό, να αποταθούμε στον Γ.Γ.  του 
ΟΗΕ να ξεκαθαρίσει ο ίδιος ποιο είναι 
το Πλαίσιό του, δεν το έκαναν τόσο καιρό;

Τέλος, να πω το εξής: Δεν είναι η ουσία 
το αν υπήρξαν πρακτικά. Ουσία είναι να 
επαναρχίσει ο διάλογος και να υπάρξει 
πρόοδος. Η βάση συζήτησης, δηλ. οι όροι 
αναφοράς, δεν μπορεί να εμπεριέχουν 
στοιχεία εκτός των αποφάσεων του ΟΗΕ 
και της έννοιας «Κανονικού Κράτους».  
Δεν μπορεί να είναι άλλοι από το Πλαίσιο 
εκείνο που όλοι στην Κύπρο συμφωνού-
σαν και συμφωνούν ότι αναφέρεται και 
στις Εγγυήσεις και τα Στρατεύματα και 
τη Μόρφου. Ουσία είναι να αναλάβουμε 
πρωτοβουλίες, πριν η κυρία Λουτ μάς 
παρουσιάσει ένα νέο σχέδιο.

Κερύνεια που θυμάται
και διεκδικεί

Από το Σχέδιο Ανάν και το
Κραν Μοντανά στη «συνεκμετάλλευση»;

Ο εποικισμός που ξεχάσαμε Η ουσία είναι…

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ 

Η στρατηγική
της Τουρκίας για

εκτροπή και πάγωμα
του χρονοδιαγράμματος 

κορυφώνεται 
το επόμενο διάστημα

Το θλιβερό περιστατικό 
της προπετούς

συμπεριφοράς Βρετανών 
και Αμερικανών

στη Γενεύη, επιτέλους
να μας αφυπνίσει

Η βάση συζήτησης, δηλ. 
οι όροι αναφοράς, δεν 
μπορεί να εμπεριέχουν 

στοιχεία εκτός των απο-
φάσεων του ΟΗΕ και 

της έννοιας «Κανονικού 
Κράτους».  Δεν μπορεί να 

είναι άλλοι από το Πλαί-
σιο εκείνο που όλοι στην 

Κύπρο συμφωνούσαν και 
συμφωνούν ότι αναφέ-

ρεται και στις Εγγυήσεις 
και τα Στρατεύματα και τη 

Μόρφου  

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. 
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ*

ΣΑΒΒΑΣ 
ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. ΟΜΗΡΟΥ*


	simerini_3-3_inn

