
 
   

 
Λεπτό προς λεπτό η πορεία του 
Γρηγόρη προς τη Δόξα. Οι προδότες, 
τα σχέδια των Άγγλων και το ηρωικό 
τέλος.   
Α ΙΕΡΩΜΑ  

ΣΥ     
  

Περί τα μέσα του μήνα, οι εγγραφές 
στο νέο σύστημα.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ      

Δ   
 

Κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια 
δεκάδες επικίνδυνα κτήρια σε όλες τις 
πόλεις της Κύπρου. 
ΡΕΠΟΡΤΑ    

Α   
   Κ

Νέο μπουμ επενδύσεων με πύρ-
γους και πολυώροφα ξενοδοχεία 
σε Λεμεσό, Λευκωσία, Πάφο, Πύλα 
και Ορόκλινη.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  
 

Μ   
  

Δεν βρέθηκε τελικά η χρυσή τομή στη 
ΜΕΠΕ  και οι εκπαιδευτικοί προει-
δοποιούν με μέτρα.
ΡΕΠΟΡΤΑ     

Ο  
   

Νέο μέτωπο γεωπολιτικής έντασης 
ΗΠΑ-Ρωσίας. Απομακρυσμένο το 
ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, 
όχι όμως και εμφυλίου. 
ΑΝΑΛΥΣΗ  

Της Κυριακής
03.03.2019

www.simerini.com.cy ΑΡ.   ΜΑ Ι ΜΈ ΟΚ   ΈΝΘΈΤΟ      

ΠΟΡΙΣΜΑ ΟΜ Α
Ο  Κ Ι
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 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ  

Όταν κανείς αποφασίζει να μπει στην πολι-
τική, πρέπει να έχει συνείδηση των κανό-
νων της. Είναι αυτοί οι κανόνες σκληροί. 

Κάποτε απάνθρωποι. Συχνά προαγωγοί διαφθοράς 
και φθοράς υχής, Πνευμάτων και Σωμάτων. Ο 
πολιτικός ανταγωνισμός, η πολιτική πορεία προς 
την επιβίωση και την επιβολή, οδηγούν σε αήθειες, 
κακοήθειες, μικρότητες και βαναυσότητες. Οι χαρα-
κτήρες των πολιτικών με τον χρόνο μεταλλάσσονται. 
Γίνονται πιο κυνικοί, πιο αδίστακτοι, πιο εκδικητικοί, 
πιο εξουσιαστικοί, πιο άπληστοι. Η απληστία είναι 
μητέρα όλων των κακών…

Η επιδίωξη της πολιτικής εξουσίας και η 
κατάληψή της προ ποθέτει θυσία αρχών, αξιών 
και κανόνων ήθους. Και ευγενούς άμιλλας και 
συμπεριφοράς. Η κατάληψη της εξουσίας στο 
τέλος της είναι ίση με καταστροφή και της υγείας 
και της ψυχοπνευματικής ομαλότητας του Πολι-
τικού Ηγέτη. Ο φιλόσοφος Σπινόζα χαρακτήρισε 
το «αγαθόν» της δόξας και της εξουσίας ως 

ρι . Φέρνει μόνο καταστροφή στον λάτρη 
της. Όπως ακριβώς η λατρεία του Πλούτου και 
η Απληστία στο κυνήγημά της, ρ ι μόνιμο 
άγχος, ανικανοποίητη ζωή και τελικά υ υ α.

Η επιδίωξη της Πολιτικής Εξουσίας όπως 
και η επιδίωξη της Οικονομικής Εξουσίας 
επιτυγχάνονται μόνο με πάθος. Αυτό το πάθος 
είναι τόσο δυνατό, όσο το ερωτικό πάθος. Με 
την καρέκλα της Εξουσίας το ερωτικό πάθος 
είναι απερίγραπτο, όπως ακριβώς και το πάθος 
της αύξησης του Πλούτου στην ανταγωνιστική 
του αρρωστημένη μανία. Αυτό το πάθος φέρνει 
μόνο δυστυχία, όχι μόνο στον εξουσιαστή ηγέτη 
και ενσαρκωτή του, αλλά και στους Λαούς. 
Οι Λαοί είναι θύματα αυτού του πάθους. Ένα 
πάθος που δεν αρνείται να πατήσει και επί 
των… πτωμάτων των ανταγωνιστών του. Αυτό 
το πάθος φέρνει υ υ α   και α α. 
Γι’ αυτό και οι φορείς του ονομάζονται και 
Αλγεσίδωροι.

Τα βάσανα και οι πόνοι του Κυπριακού 
Ελληνισμού δεν προξενήθηκαν από τρίτους. 
Οι τρίτοι απλώς προστάτευαν τα συμφέροντά 
τους. Οι καταστροφές στον τόπο αυτό ήλθαν από 
αποφάσεις των πολιτικών ηγετών του. Ήταν οι 
ηγέτες του χαμηλά δυσανάλογοι προς την εποχή 
και τις αξιώσεις της. Αντί να υπηρετήσουν και 
να λύσουν τα προβλήματα του Λαού, «έλυαν» τα 
προσωπικά και τα ατομιστικά τους συμφέροντα. 
Ικανοποιούσαν τις μικροφιλοδοξίες του. Αντί να 
λύσουν τα Εθνικά (και όχι μόνο) προβλήματα  του 
Λαού, τα διεύρυναν και τα συσσώρευαν και τα 
περιέπλεκαν. Και τα έφερναν σε χώρους ασφυξί-
ας και σε διαστάσεις τραγωδίας.

Η ανεπάρκεια των ηγετών, η πτωχή γνώση 
και επίγνωσή τους, η ανυπαρξία υποδομής σε 
πείρα και αξιότητα, ήταν η μια αιτία τής κατ’ 
επανάληψιν καταστροφής που έφεραν. Η άλλη 
ήταν  η σταδιακή παραγνώριση και απαξίωση 
του Λαού. Έφερε την καταστροφή των δυνα-
τοτήτων αυτού του Λαού να αντιδρά έγκαιρα, 
ορθά και αποτελεσματικά. Ο Λαός κατέστη εξ 
αντικειμένου καλός αγωγός και συνεργός στις 
ηγετικές ανεπάρκειες και μικροπολιτικές και 
εφαρμοσμένες συμπεριφορές. Ο Μακιαβέλι 
είχε χαρακτηριστικά αποτυπώσει τη σκληρή 
πραγματικότητα. Ο λαός είναι αντανάκλα-
ση των ηγετών του και αντιστρόφως… Είναι 
λιοντάρι ο Λαός, λιοντάρι θα είναι και ο ηγέτης 
του, αλεπού ο Λαός, αλεπού και ο ηγέτης του, 
πρόβατο ο Λαός, πρόβατο και ο ηγέτης του… 

Ο Κυπριακός Ελληνισμός, μετά από 60 
χρόνια συμφορών, ούτε δρα, ούτε αντιδρά για 
αποτροπή των νέων συμφορών του, οι οποίες 
είναι όχι απλώς ορατές, αλλά ψηλαφητές. Και οι 
πολιτικοί του ηγέτες, οι εκλεκτοί, οι εψηφισμένοι, 
οι επιλεγμένοι εξουσιαστές του; Αυτοί συνεχί-
ζουν τη λεηλασία της Λαϊκής παθητικότητας. 
Εντείνουν την εκμετάλλευση της λαϊκής βολικής 
καλοπιστίας και αδιαφορίας. Έρχονται, όμως, νέα 
δεινά, με πράξεις και παραλείψεις των ηγετών 
του. Και ο Λαός υπνώττει και αναπαύεται στις 
αυταπάτες της ενδημικής νεοκαλοζωίας του. 
Θέλει να του προσφέρουν, αλλά αυτό που ο ίδιος 
πρέπει να εξασφαλίζει αγωνιζόμενος…

Όσοι Έλληνες της Κύπρου είναι ηλικίας 
κάτω των 50-55, δεν κατανοούν τι έγινε σ’ 
αυτόν τον δύσμοιρο τόπο. Δεν έχουν διάθεση 
να δουν τι μπορεί να γίνει. Και οι άλλοι, όσοι 
έζησαν τις προηγούμενες συμφορές, είτε 
λησμόνησαν τις συνέπειές τους, είτε υμνούν 
τους Αλγεσίδωρους που τις προκάλεσαν ή δεν 
απέτρεψαν. Αναλίσκονται στον πλασματικό κό-
σμο της καθημερινότητάς τους και της σχόλης 
τους. Η Κύπρος έτσι δεν σώζεται. Συνεχίζει τη 
νέα καταστροφική της πορεία.

Ο  Α

ΟΠΟΙΟΣ ΈΛΈΥΘΈΡΑ ΣΥΛΛΟ ΑΤΑΙ ΣΥΛΛΟ ΑΤΑΙ ΚΑΛΑ  ΡΗ ΑΣ ΦΈΡΑΙΟΣ

OK!
ΤΟ ΝΟΥΜΈΡΟ 

ΈΝΑ 
ΠΈΡΙΟΔΙΚΟ 

ΤΏΝ
 

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ

ΑΝ ΗΣ 
Ο ΟΥ

ΣΤΡΟΒΙΛΙΑ  
Η ΝΈΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗ 
ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

ΑΚΗΣ Κ Η ΙΔΗΣ
ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗ ΜΈΛΈΤΗ
ΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ  

ΜΙ Α ΗΣ 
Α ΑΔΟ ΟΥ ΟΣ

ΈΝΑΣ ΠΑΡΑΛΟ ΙΣΜΟΣ
ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΑΙΡΙΑ ΈΙ 
ΑΠΟ ΕΙΣ  

Το θέμα της προστασίας 
της πολιτισμικής μας 
κληρονομιάς στα κατε-

χόμενα, με προεξάρχοντα  το 
ζήτημα του Αποστόλου Αν-
δρέα και τους σχεδιασμούς 
των Τούρκων για ανέγερση 
μεγάλου μουσουλμανικού 
τεμένους στον χώρο της 
Μονής, που αποκάλυψε η 
«Σημερινή», έθεσε ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας στον 

Τ/κ ηγέτη, στη συνάντησή 
τους την περασμένη Τρίτη. 
Ο κ. Αναστασιάδης ήγειρε, 
ταυτόχρονα, την αναγκαιότη-
τα περαιτέρω ενίσχυσης της 
Δικοινοτικής Επιτροπής για 
τον Πολιτισμό, ενώ εξήγγειλε, 
μονομερώς, την καταβολή 
επιπρόσθετου κονδυλίου, 
ύψους 500.000 ευρώ, στο 
Ταμείο της. 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Ενώ το Κυπρια-
κό συνεχίζει να 
διολισθαίνει στη… 

διαπραγματευτική τελμά-
τωση, εν μέσω έξαρσης 
της τουρκικής επιθετικό-
τητας τόσο στην κυπριακή 
ΑΟΖ, όσο και στη γραμμή 
αντιπαράταξης, οι δύο 
ηγέτες συμφώνησαν την 
εφαρμογή νέων Μέτρων 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύ-

νης. στατη προσπάθεια 
να διασκεδαστεί η έλλειψη 
προόδου στο καταπονη-
μένο, πια, τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων ή 
προσπάθεια μετατόπι-
σης του Κυπριακού από 
πρόβλημα ισχύος σε θέμα 
εμπιστοσύνης; 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ    
ΑΠΟΡΡΙ ΗΚΕ ΤΟ 
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΛΟΥΤ   

 
GAS
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Έ εσε το τζαμί στον κιντζί ΜΟ  σε  στρα ό κλίμα

ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ 
ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Σε περιφερειακή θαλάσσια δύναμη 
επιδιώκει να αναδειχθεί η Τουρκία, 
η οποία κάνει επίδειξη ισχύος μέσω 
της «Γαλάζιας Πατρίδας». 
ΑΝΑΛΥΣΗ  ΧΑΡΤΗΣ   

Η ΚΑΥΤΗ ΚΑΡΕΚΛΑ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
Η νέα τάξη πραγμάτων θέλει ισχυρά 
κεφαλαιοποιημένα τραπεζικά ιδρύματα, 
απαλλαγμένα από ΜΕΔ και έτοιμα να 
αντέξουν στα ρίχτερ μιας νέας κρίσης.  
ΑΝΑΛΥΣΗ   

Ο Γ
 

Έναν ευχάριστο «πονοκέφα-
λο», με σοβαρές πολιτικές 
και οικονομικές προεκτά-

σεις, καλείται να διαχειριστεί η 
Κυβέρνηση μετά την ανακάλυψη 
του κοιτάσματος-μαμούθ στο 
οικόπεδο «10». Η συνολική αξία 
των τεσσάρων κοιτασμάτων της 
κυπριακής ΑΟΖ («Αφροδίτη», 
«Καλυψώ», «Ονησίφορος» και 
«Γλαύκος») αγγίζει πλέον τα 

73 δις και ανοίγει για τα καλά 
τη συζήτηση για τη δημιουργία 
τερματικού σταθμού  στην 
Κύπρο. Στο τραπέζι παραμένουν 
και οι επιλογές για εξαγωγή του 
αερίου της «Αφροδίτης» στην 
Αίγυπτο, αλλά και η δημιουργία 
του αγωγού as e . 
ΤΟ ΕΜΑ  

 ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ Α ΙΑΣ  ΔΙΣ ΣΤΗΝ ΑΟΖ  Ο ΠΟΝΟΚΈΦΑΛΟΣ  ΤΗΣ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ

Αυτό που πολλοί γνώριζαν, και 
βρίσκεται καλά κλειδωμένο 
στα συρτάρια του Προεδρικού 

από το 2007, επιβεβαίωσε η απόφαση 
του Διεθνούς Δικαστηρίου την περα-
σμένη Δευτέρα. Το αποικιακό κατάλοι-
πο, που ακούει στο όνομα «Βρετανικές 
Βάσεις» στην Κύπρο, δεν είναι ούτε 
«κυρίαρχες» ούτε «νόμιμες», με βάση 
τους τρεις εγνωσμένου κύρους και 
διεθνούς εμβέλειας συνταγματολόγους, 
που κλήθηκαν επί προεδρίας Τάσσου 

Παπαδόπουλου να απαντήσουν για το 
καθεστώς των εδαφών που χρησι-
μοποιεί το Ηνωμένο Βασίλειο στη 
Δεκέλεια και στο Ακρωτήρι. 

Οι τρεις ξένοι συνταγματολόγοι 
(εκ των οποίων ο ένας δεν βρίσκεται 
εν ζωή), υπήρξαν στις γνωματεύσεις 
τους εξίσου ξεκάθαροι με τους «13» 
της Χάγης, που γνωμοδότησαν υπέρ 
της υπόθεσης του Μαυρικίου. Ήτοι, οι 
Βρετανικές Βάσεις αποτελούν προϊόν 
ατελούς αποαποικιοποίησης και αντι-

βαίνουν στους κανόνες του Διεθνούς 
Δικαίου. 

Το ερώτημα που εκ των πραγμάτων 
τίθεται -και παραμένει εδώ και τουλάχι-
στον 12 χρόνια αναπάντητο- είναι γιατί 
η Κυπριακή Δημοκρατία ουδέποτε 
προχώρησε στην αξιοποίηση των 
νομικών όπλων που διαθέτει, ώστε να 
απαιτήσει αποχώρηση των Βρετανών 
ή, έστω, αναθεώρηση του απαράδε-
κτου καθεστώτος των Βάσεων; 
ΡΕΠΟΡΤΑ     

ΙΔΟΥ ΟΙ ΓΝΏΜΑΤΈΥΣΈΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΈΤΑΝΙΚΈΣ ΒΑΣΈΙΣ ΠΟΥ ΈΜΈΙΝΑΝ ΣΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΈΔΡΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΟΥΝ ΟΙ  Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  Γ. ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ  Κ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ  Α. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  Α. ΓΚΙΟΥΡΩ  Γ. ΟΜΗΡΟΥ

Η ξεχασμένη κληρονομιά του Τάσσου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΈΥΗ 
ΈΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΧΡΈΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΈΡΙΠΟΥ 

 ΜΈ   ΚΑΙ 
ΟΙ ΜΈΧΡΙ ΤΏΡΑ 

ΈΠΙΒΈΒΑΙΏΜΈΝΈΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΈΣ ΑΝΈΡΧΟΝΤΑΙ 

ΠΈΡΙΠΟΥ ΣΤΑ  



ε γνώμονα την 
αποκατάσταση 
της εμπιστοσύ-
νης των πολιτών 
προς το κράτος, 
την αποτελεσμα-
τική και χρηστή 

λειτουργία των θεσμών, καθώς και τη βελ-
τίωση του επαγγελματικού και επενδυτικού 
περιβάλλοντος, το Υπουργικό Συμβούλιο 
ενέκρινε την περασμένη Πέμπτη, τη σύ-
σταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής 
κατά της Διαφθοράς.

Ο θεσμός υπάρχει και εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά, λειτουργώντας αρμονικά 
με όλα τα υπόλοιπα όργανα του κράτους, 
ανεξάρτητους θεσμούς και υπηρεσίες, σε 
τουλάχιστον 32 χώρες του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, ενώ η ύπαρξη οργάνου για 
την αποτροπή της διαφθοράς προνοείται 
τόσο από το άρθρο 6 της Σύμβασης των 
ΗΕ, που κυρώθηκε από την ΚΔ το 2008, 
όσο και από το άρθρο 20 της Σύμβασης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
ποινικοποίηση της διαφθοράς, που κυ-
ρώθηκε το 2000.

τ π τ π
Με βάση το νομοσχέδιο του Υπουρ-

γείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τά-
ξεως, προωθείται η εγκαθίδρυση μιας 
ανεξάρτητης Αρχής, αρμόδιας για την 
ανάληψη των αναγκαίων ενεργειών για 
τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των δράσεων των 
υπηρεσιών του δημοσίου, του ευρύτε-
ρου δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα 
σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης 
της διαφθοράς, στα πρότυπα των Συστά-
σεων της Επιτροπής . Η Αρχή, η 
οποία θα αποτελείται από έναν Επίτροπο 
Διαφάνειας και δύο Βοηθούς, θα ενεργεί 
και ως υπηρεσία για τον συντονισμό της 

καταπολέμησης της απάτης, σύμφωνα με 
τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό σχετικά με τις 
έρευνες που πραγματοποιούνται από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης ( ), διευκολύνοντας την 
αποτελεσματική συνεργασία και ανταλλα-
γή πληροφοριών, περιλαμβανομένων και 
πληροφοριών επιχειρησιακού χαρακτήρα, 
με την .

Απ κοπτ π
ε ει δεδο ν ν

Μεταξύ άλλων, η Αρχή θα έχει εξουσία 
να διερευνά, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά 
από καταγγελία  είτε μετά από απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου, οποιοδήποτε 
θέμα το οποίο αφορά σε πράξεις διαφθοράς 
ή πράξεις εν δυνάμει διαφθοράς οποιασ-
δήποτε υπηρεσίας και να υποβάλλει έκθε-
ση στην αρμόδια Αρχή ή στο Υπουργικό 
Συμβούλιο. Επίσης, θα συνεργάζεται με 
διεθνείς οργανισμούς, όργανα και υπη-
ρεσίες της ΕΕ ή άλλων κρατών για την 
εκπόνηση, ανάληψη, χρήση, υλοποίηση 
προγραμμάτων για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς και της απάτης. Περαιτέρω, 
θα δέχεται καταγγελίες και θα συλλέγει 
πληροφορίες επί υποθέσεων διαφθοράς, 
παρατυπιών, υπόνοιας απάτης, έχοντας 
την εξουσία απρόσκοπτης πρόσβασης σε 
πληροφορίες, έγγραφα, αρχεία, ηλεκτρονι-
κές βάσεις δεδομένων όλων των τμημάτων 
- διευθύνσεων, αρχών και υπηρεσιών του 
δημοσίου τομέα ή του ευρύτερου δημοσίου 
ή του ιδιωτικού τομέα.

νοι κ ι ι
ε δεί π ο ο ίε
Όποιος αρνείται ή παραλείπει να πα-

ραχωρήσει στην Αρχή απρόσκοπτη πρό-
σβαση στις προαναφερθείσες πληροφορίες 
ή με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδίζει ή 
παρακωλύει τη διεξαγωγή του ερευνητι-
κού έργου της Αρχής, θα είναι -με βάση 
το νομοσχέδιο- ένοχος αδικήματος και, 
σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται 
σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα 
έτος και σε χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. Πέραν του 
ελέγχου για τις καταγγελίες, η Αρχή θα 

προχωρεί στην αξιολόγηση των κινδύνων 
από φαινόμενα διαφθοράς, θα υποβάλλει 
εισηγήσεις και προτάσεις για καταστο-
λή και περιορισμό τους και θα καθορίζει 
τους δείκτες αξιολόγησης. Επιπρόσθετα, 
θα συντονίζει, εποπτεύει και αξιολογεί τις 
δράσεις των υπηρεσιών του δημοσίου, 
ευρύτερου δημοσίου και του ιδιωτικού 
τομέα σε θέματα πρόληψης και καταστολής 
της διαφθοράς, ενώ θα είναι αρμόδια να 
εκπονεί μελέτες, να εκδίδει εγκυκλίους 
προς τις αρμόδιες Αρχές και να λαμβά-
νει σχετικά μέτρα προς διασφάλιση της 
αποστολής της.

Όσον αφορά τυχόν ψευδείς ή παρα-
πλανητικές πληροφορίες, οποιοσδήποτε 
παρέχει στην Αρχή εκ προθέσεως τέτοια 
στοιχεία ή στοιχεία που γνωρίζει ότι είναι 
ανακριβή, είναι ένοχος αδικήματος και 
σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται 
σε φυλάκιση μέχρι και τρία έτη και σε 
χρηματική ποινή μέχρι και 50.000 ευρώ. 
Περαιτέρω, προβλέπεται η τήρηση μη-
τρώου του συνόλου των υποθέσεων. Με 
βάση πάντα το νομοσχέδιο, η Αρχή και το 

προσωπικό της, καθώς και τα πρόσωπα 
στα οποία ανατίθενται εργασίες από την 
Αρχή, δεν θα ζητούν, ούτε θα επιδέχο-
νται οδηγίες από την Κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας ή οποιαδήποτε όργανα ή 
Αρχές που λειτουργούν δυνάμει νόμου, 
ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα, κατά την 
εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους.
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ΟΣΟ ΣΥΜΠΈΡΙΦΈΡΟΜΑ-
ΣΤΈ ΟΠΏΣ ΤΟΥΣ ΜΠΑΤ-
ΛΈΡ ΣΤΟ ΜΠΑΚΙΓΧΑΜ, 
ΘΑ ΈΧΟΥΜΈ ΤΗΝ ΑΝΑ-
ΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΈΤΏΠΙΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΏΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΝΈ ΑΡΤΗΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 
ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΧΟΛΈΙΤΑΙ ΜΈ
ΘΈΜΑΤΑ ΈΛΈΓΧΟΥ,
Α ΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΈΡΈΥΝΗΣΗΣ ΘΈΜΑΤΏΝ
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΑΠΙΟΥ 
io  
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Ή ρθε, ξανά, η μέλισσα. Να μας 
κεντρίσει στο παχύδερμο μυαλό, 
μπας και κάποτε ξυπνήσουμε 

από τον παρατεταμένο λήθαργο. Ήρθε από 
μακριά. Ήρθε από τη Χάγη. Η απόφαση 
του Διεθνούς Δικαστηρίου δεν ήταν κε-
ραυνός εν αιθρία. Ήταν μια αναμενόμενη 
απόφαση, που ήρθε (όπως πάντα έρχονται 
τέτοια μαντάτα) την κατάλληλη στιγμή. 
Την ώρα του re , της «Γαλάζιας Πα-
τρίδας», των κάποιων ΜΟΕ, μιας Λουτ 
και ενός «Γλαύκου». 

Ήταν μια απόφαση που ήρθε να εμπλου-
τίσει ένα ήδη πλούσιο νομικό οπλοστάσιο 
και να κάνει «μπετόν-αρμέ» μια γραμμή 
άμυνας, που μπορεί να αντέξει πολλαπλές 
επιθέσεις - απ’ έξω ή ακόμα και από μέσα. 
Βάλαμε ένα σύστημα τύπου -300 στο πο-
λιτικό και νομικό μας οπλοστάσιο.   

Η γνωμοδότηση για τον Μαυρίκιο 
μπορεί να είναι «μη δεσμευτική», αλλά 
μας λύνει τα χέρια να διεκδικήσουμε αυτό 
που κάθε κανονικό κράτος θα διεκδικούσε. 
Αυτονομία. Πλήρη αυτοτέλεια και έλεγχο σε 
όλες τις περιοχές, χωρίς «αποικιοκρατικά 
κατάλοιπα». Χωρίς ένα άλλο «κράτος» μέσα 
στο κανονικό Κράτος. Και, μέσω αυτής της 
διεκδίκησης, ίσως πετύχουμε μια καλύτερη 
συμφωνία - κυρίως πολιτική, ίσως μόνο 
πολιτική, γιατί τώρα δεν έχουμε μνημόνιο, 
αλλά «Γλαύκο». 

Είναι όμως ΕΓΚΛΗΜΑ (η λέξη κε-
φαλαία γιατί οι ευθύνες είναι βαριές) η 
πολιτική ηγεσία να μην αξιοποιεί αυτό 
το οπλοστάσιο. Όσο τα συμφέροντα του 
Λονδίνου ταυτίζονται με τα συμφέροντα 
της Άγκυρας, δεν έχουμε κανένα λόγο να 

στρουθοκαμηλίζουμε. Η Βρετανία χρειάζεται 
τις στρατιωτικές Βάσεις, όπως τις χρειάζονται 
και οι Αμερικανοί σύμμαχοί τους. Ας τους 
τις δώσουμε, ας τους δώσουμε και άλλες 
πολλές στρατιωτικές διευκολύνσεις, όπως 
κάνουμε με τη Γαλλία και τη Γερμανία, 
ζητώντας και τα ανάλογα ανταλλάγματα. 
Όσο όμως συμπεριφερόμαστε όπως τους 
μπάτλερ στο Μπάκιγχαμ, θα έχουμε την 
ανάλογη αντιμετώπιση.    

Τι μας έδωσε το Λονδίνο και του 
χρωστούμε τόσα πολλά, που τα απο-
πληρώνουμε δεκαετίες με κυριαρχία και 
εκδούλευση; Τι οφέλη είχαμε από την 
αγγλική εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις 
στο Κυπριακό; Με εξαίρεση τον Τάσσο, 
ποια αποτελέσματα είχε η πολιτική το θέμα 
των Βάσεων «να το λύσουν τα εγγόνια 
και τα δισέγγονά μας»; 

Όσο εμείς οι ίδιοι δεν διεκδικούμε τα 
συμφέροντά μας, τα αυτονόητα συμφέροντά 
μας, ας μην περιμένουμε να το κάνουν άλλοι 
για μας. Ούτε καν τα ενοίκια δεν μας πλη-
ρώνουν από το 1965 και εμείς δεχόμαστε 
απαθείς τη δική τους εκδοχή. Και το θέμα 
δεν είναι οικονομικό. Είναι αμιγώς πολιτικό 
απέναντι σε μια χώρα που συμπεριφέρεται 

ως κράτος εν κράτει, υπονομεύει τα εθνικά 
μας συμφέροντα και αξιοποιεί τον δικό μας 
πλούτο και τις δικές μας περιοχές, χωρίς 
να δώσει λογαριασμό σε κανέναν. 

Οι συνθήκες πλέον έχουν αλλάξει δρα-
ματικά και η Αγγλία αντλεί τον διεθνή της 
ρόλο περισσότερο από το αποικιοκρατικό της 
παρελθόν και λιγότερο από την πραγματική 
της (πολιτική, οικονομική, διπλωματική) 
ισχύ. Αυτό που είχε αποφασίσει ο Τάσσος 
το 2007 με αφορμή τη «σοβαρή αρνητι-
κή εξέλιξη» της στρατηγικής συμφωνίας 
Βρετανίας-Λονδίνου, είναι καιρός να το 
επανεύρουμε. Να ξεσκονίσουμε τις γνω-
ματεύσεις και, μαζί με την πολύ σημαντική 
απόφαση του Μαυρικίου, να ξαναδούμε 
ένα θέμα που ποτέ δεν έκλεισε. Το θέμα 
των «κυρίαρχων» βρετανικών Βάσεων στην 
Κύπρο. Γιατί έχουμε ιστορική ευθύνη απέ-
ναντι στα εγγόνια και στα δισέγγονά μας.   

ρ ρα  Την Επανάσταση του 
1821 την ξεκίνησε ένας πιλοποιός, ένας 
καταχρεωμένος έμπορας και ένας τέως 
φοιτητής. Το Έπος του Μαχαιρά το έγρα-
ψε ένας πρώην επαγγελματίας οδηγός. Οι 
ηγέτες έπιναν τσάι. Τότε και σήμερα.

Οι  που μειναν Κύπρο

Βούλα από το Υπουργικό στη 
σύσταση Αρχής κατά της Διαφθοράς
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Αν τον έλεγαν Τσε και πέθαινε στη Βολι-
βία, θα ήταν σήμερα μπλουζάκι που θα το 
φορούσαν οι λογής-λογής νεο-αριστεροί. Τον 
έλεγαν όμως Γρηγόρη και πέθανε στον Μα-
χαιρά. Πολεμούσε -και αυτός- για την Ελευ-

θερία. Της δικής του πατρίδας εναντίον μιας 
ιμπεριαλιστικής αποικιοκρατικής δύναμης.    

ρ ρα  Μόνο ένας έκπτωτος 
ηγέτης θα προσκυνούσε τη βασίλισσα 
ανήμερα την  επέτειο του Μαχαιρά.  

Α    Τ    
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Το Θέμα 3
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Ο «Γλαύκος» αλλάζει την ιστορία

έες ελπιδοφόρες 
προοπτικές για το 
ενεργειακό μέλλον 
τόσο της Κύπρου 
όσο και της ευρύ-
τερης περιοχής 
δημιουργεί η ανα-

κάλυψη της on o  στο τεμάχιο 10 
της Κυπριακής ΑΟΖ. Σύμφωνα με τις 
επίσημες ανακοινώσεις Κυβέρνησης-
Εταιρείας, η ποσότητα φυσικού αερίου 
στο κοίτασμα «Γλαύκος» ανέρχεται σε 
5-8 τρις κυβικά πόδια ( c ) και πρό-
κειται για την μεγαλύτερη ανακάλυψη 
στην Κυπριακή ΑΟΖ και μιαν από τις 
μεγαλύτερες ανακαλύψεις παγκοσμίως 
τα τελευταία τρία χρόνια. 

Μπορεί στον στόχο «Δελφύνη» να 
μη βρέθηκαν εμπορεύσιμα κοιτάσμα-
τα, ωστόσο ο «Γλαύκος» ξεπέρασε τις 
προσδοκίες, γεγονός που αφήνει όλες 
τις πλευρές ικανοποιημένες. Μία τέτοιου   
μεγέθους ανακάλυψη δεν αλλάζει φυσικά 
άρδην την υφιστάμενη ενεργειακή αρ-
χιτεκτονική της περιοχής. Δημιουργεί, 
ωστόσο, έναν «ευχάριστο πονοκέφαλο» 
για την Κυβέρνηση, που καλείται πλέον 
να βρει την πιο συμφέρουσα πολιτικο-
οικονομική φόρμουλα εκμετάλλευσης, 
προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα οφέ-
λη σε γεωστρατηγικό επίπεδο από την 
αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλού-
του. Ο αγωγός as  e , η επίλυση 
του ζητήματος της εκμετάλλευσης της 
«Αφροδίτης» με Ισραήλ και μεταφοράς 
του κοιτάσματος προς το τερματικό Ιντκού 
της Αιγύπτου, αλλά και η κατασκευή 
σταθμού υγροποίησης στην Κύπρο 
βρίσκονται επίσημα στο τραπέζι. 

Από την άλλη, η Άγκυρα, που πα-
ρακολουθεί αμήχανη αναζητώντας 
τρόπους να εμπλακεί στην Κυπριακή 
ΑΟΖ για να αποτρέψει τα ενεργειακά 
τετελεσμένα από Ισραήλ-Αίγυπτο-Ελ-
λάδα-Κύπρο,  κλείνει το μάτι στις ΗΠΑ, 
επιχειρώντας να επαναφέρει το σχέδιο 
αγωγού Τουρκίας-Ισραήλ μέσω της κυ-
πριακής ΑΟΖ, σπέρνοντας, παράλληλα, 
σενάρια διχόνοιας.

επ εν τ
Η ανακάλυψη του «Γλαύκου» δεν 

σημαίνει ταυτόχρονα και άμεση αξιο-
ποίηση και οικονομικά οφέλη, καθώς, 
όπως ανακοίνωσε η ίδια η εταιρεία, τους 
επόμενους μήνες θα ακολουθήσει ανά-
λυση των δεδομένων της γεώτρησης 
και θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω 
εργασίες αξιολόγησης για να εκτιμηθεί 
με μεγαλύτερη ακρίβεια η ποσότητα 
του φυσικού αερίου. Κατά μέσο όρο η 
χρονική απόσταση που μεσολαβεί από 
την αρχική ανακάλυψη έως την έναρξη 
παραγωγής κυμαίνεται στα 4-7 έτη. Αυτό, 
σε πρακτικό επίπεδο, συνεπάγεται πως ο 
«Γλαύκος» δεν θα αποφέρει κέρδη πριν 
από το 2025-2026. Αυτό είναι το πιο 
θετικό σενάριο, αν αναλογιστεί κανείς 
πως η «Αφροδίτη» έχει ανακαλυφθεί το 

ΈΥΧΑΡΙΣΤΟΣ ΠΟΝΟΚΈΦΑΛΟΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ, ΠΟΥ 
ΚΑΛΈΙΤΑΙ ΠΛΈΟΝ ΝΑ ΒΡΈΙ 
ΤΗΝ ΠΙΟ ΣΥΜΦΈΡΟΥΣΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΈΚΜΈΤΑΛΛΈΥΣΗΣ 
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Υπενθυμίζεται ότι η «Αφροδίτη» πα-
ραμένει ανεκμετάλλευτη εξαιτίας του 
ότι οι Ισραηλινοί ζητούν να έχουν 

λόγο στη διαχείριση του κοιτάσματος, αφού 
ισχυρίζονται πως ένα πολύ μικρό ποσοστό 
εκτείνεται στο κοίτασμα «Ιs a » της δικής 
τους ΑΟΖ. Διαχειριστές του ισραηλινού κοι-
τάσματος είναι, μεταξύ άλλων, η εταιρεία 
« srae  or un  nerg  esources ».

Σε μια πρώτη αντίδραση για την ανακά-
λυψη του «Γλαύκου», η εταιρεία (όπως και 
η « amma   an  as», που ελέγχεται 
από τον enn  e nme ) ανέφερε στην 

o es ότι «η ανακάλυψη στην Κύπρο θα 
επιταχύνει τις προσπάθειες, που έχουν ήδη 
καταβληθεί για την ανάπτυξη της «Αφροδί-
της» που ανήκει στον όμιλο e e , o e  
και κυπριακής κυβέρνησης. Μέρος της 
«Αφροδίτης» ανήκει στο Ισραήλ. Επειδή 
είναι μια κοινής ιδιοκτησίας δεξαμενή, 
τα έσοδα για το δημόσιο ταμείο εκτιμά-
ται ότι υπερβαίνουν τα 3 δισεκατομμύρια 

 (728 χιλιάδες ευρώ). Καλούμε την 
ισραηλινή κυβέρνηση να επιμείνει στο 
να λάβει το Ισραήλ τα δικαιώματά του, και 
να αποφευχθεί η ανάπτυξη της «Αφρο-

δίτης» χωρίς δέσμευση της κυπριακής 
Κυβέρνησης και των εταίρων της, που 
εγγυώνται ότι το Ισραήλ θα λάβει το με-
ρίδιό του από το κοίτασμα».

τ ει το
κ ι ο

Στο ίδιο δημοσίευμα ο αναλυτής της 
« en or eum  a a  ar e s», a 

r e , δήλωσε για την επιτυχία της on 
στον «Γλαύκο» τα εξής: «Αυτή είναι μια 
δραματική ανακάλυψη, διότι η ιδέα ενός 
περιφερειακού κόμβου δεν φαίνεται πλέ-

ον μη ρεαλιστική. Σε συνδυασμό με την 
«Αφροδίτη», η παρουσία της αμερικανι-
κής εταιρείας θα είναι πιθανώς λιγότερο 
ευαίσθητη στις περιφερειακές πολιτικές. 
Όταν οι περιφερειακές φιλοδοξίες της Αι-
γύπτου και του Ισραήλ ληφθούν υπ’ όψιν, 
η προσθήκη μιας άλλης αμερικανικής 
φιλοδοξίας μπορεί να συμβάλει μόνο 
μακροπρόθεσμα στο φυσικό αέριο του 
Ισραήλ. Είναι σημαντικό για το Ισραήλ να 
έχει άλλες βλέψεις εκτός από ευρωπαϊκές 
χώρες, όπως η n  και η , επειδή οι 
Ευρωπαίοι είναι πιο ευαίσθητοι σε μια 

σχέση με τα κράτη του Περσικού Κόλ-
που. Εκτός από την o e nerg , δεν 
υπάρχει ούτε μία αμερικανική εταιρεία 
στη Μεσόγειο Θάλασσα».

Η on o , συνέχισε, «διαθέτει οικο-
νομίες κλίμακας και αν μιλάμε για περιφε-
ρειακό κόμβο, το φυσικό αέριο του Ισραήλ 
μπορεί επίσης να καταστεί συνεργάτης στο 
μέλλον. Η Ελλάδα έχει επίσης γεωτρήσεις, 
όπως και η Τουρκία. Υπάρχει σημαντική 
περιφερειακή παρουσία εδώ. Το κοίτασμα 
Λεβιάθαν έχει ακόμα το πλεονέκτημα ότι 
είναι κοντά στην παραγωγή, ενώ οι άλλοι 

εξακολουθούν να βρίσκονται στο στάδιο 
των γεωτρήσεων. Θεωρώ ότι η γεώτρηση 
της on o  είναι πολύ σημαντική για 
τη λεκάνη της Μεσογείου».

 πρ τη αντίδραση τ ν ισραηλιν ν εταιρει ν

«Αυτή είναι μια 
δραματική ανακάλυ η, 

διότι η ιδέα ενός 
περι ερειακού κόμβου 

δεν αίνεται πλέον 
μη ρεαλιστική»

Για την κατασκευή ενός σταθμού 
υγροποίησης στην Κύπρο χρειά-
ζονται περίπου 10 με 15 c , με τις 

μέχρι τώρα επιβεβαιωμένες ποσότητες 
να ανέρχονται περίπου στα 11 c. Η 
κοινοπραξία on o  και a ar 

e ro eum ξεκαθάρισε εδώ και καιρό 
πως η επιλογή, την οποία προκρίνει 
σε περίπτωση που ανακαλυφθούν ικα-
νοποιητικά κοιτάσματα, είναι αυτή της 
κατασκευής σταθμού υγροποίησης .

Ο ίδιος ο Υπουργός Ενέργειας Γιώρ-
γος Λακκοτρύπης χαρακτήρισε «καλή 
βάση» την ποσότητα του «Γλαύκου», 
ενώ επεσήμανε πως τον πρώτο ρόλο για 
κατασκευή τερματικού υγροποίησης 
τον έχουν οι εταιρείες «που στο τέλος 
της ημέρας θα βάλουν και τα λεφτά». 
Υπενθυμίζεται ότι παλαιότερα υπήρχαν 
δημοσιεύματα για ενδιαφέρον από δι-
άφορες πλευρές για κατασκευή τερμα-
τικού στο νησί, ωστόσο, η Κυβέρνηση 
πάντα επέμενε ότι μόνο με ανακάλυψη 
κοιτασμάτων δικαιολογείται μια τέτοια 
επένδυση. Σήμερα, που διαφαίνεται ότι 
οι προοπτικές στην ΑΟΖ είναι ελπιδο-
φόρες, θα πρέπει να καταβάλει αγώνα 
δρόμου για να καλύψει το χαμένο έδαφος. 
Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος 
της on o , Τρίσταν Άσπρεϊ, δεν 
το απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο στο 
μέλλον, αφού, όπως είπε, ακόμη βρι-
σκόμαστε στην αρχή του ταξιδιού.

Μπορεί οι υφιστάμενες ποσότητες 
στην Κυπριακή ΑΟΖ να μη δικαιολογούν 
πλήρως την κατασκευή σταθμού , 
ωστόσο η Λευκωσία θα μπορούσε να 
συνεργαστεί με το Ισραήλ προκειμένου 
να διασφαλίσει ότι ποσότητες από τη δεύ-
τερη φάση αξιοποίησης του «Λεβιάθαν» 
θα έρθουν στην Κύπρο για υγροποίηση 
και εξαγωγή. Από την άλλη, αναλυτές 
θεωρούν πως το πιο σημαντικό στην 
παρούσα φάση είναι να κλειδώσει 
η εξαγωγή του φυσικού αερίου του 
κοιτάσματος «Αφροδίτη» στο Ιντκού 
της Αιγύπτου, όπου υπάρχουν έτοιμες 
υποδομές. Παράλληλα, ο «Γλαύκος» 
θα μπορέσει να δώσει νέα προοπτική 
και ώθηση στα σχέδια κατασκευής του 
αγωγού as  e , ο οποίος αποτελεί 
τον εφιάλτη της Άγκυρας.

 Α  
 s  e

Τα νέα δεδομένα 
για τερματικό μετά

την ανακάλυ η του 
μικρού «Ζορ»

Αυτήν την εβδομάδα η φιλο-ερ-
ντογανική εφημερίδα «Γενί Σα-
φάκ» δημοσίευσε ένα εξαιρετικής 

σημασίας άρθρο, που αφορά τις σχέσεις 
Τουρκίας-Ισραήλ, έχοντας προεκτάσεις 
στα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογεί-
ου. Το άρθρο είναι γραμμένο με αφορμή 
την επίσκεψη του γαμπρού του Τραμπ 
και ανώτατου συμβούλου του Αμερικανού 
Προέδρου, Τζαρέντ Κουσνέρ, στην Άγκυρα 
και τη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο 
Πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν.

Ένας από τους ειδικούς σε θέματα 
ενέργειας είναι ο Τούρκος καθηγητής 
Γιουρκάν Κουμπάρογλου, πρόεδρος του 

Συλλόγου «Η Οικονομία της Ενέργειας», ο 
οποίος ισχυρίστηκε στη «Γενί Σαφάκ» ότι η 
συμφωνία για κατασκευή αγωγού που θα 
μεταφέρει το φυσικό αέριο του κοιτάσματος 
«Αφροδίτη» σε εγκατάσταση υγροποίησης 
στην Αίγυπτο και από εκεί στην Ευρώπη, 
αποκλείει το Ισραήλ. Ο ίδιος εκφράζει την 
εκτίμηση ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 
πυροδοτήσει εξελίξεις που θα ανατρέψουν 
τις ισορροπίες υπέρ της Τουρκίας, ενώ την 
ίδια στιγμή θα αποδυναμώσει το σχέδιο 
κατασκευής του αγωγού as  e , που 
θα μετέφερε και το αέριο του Λεβιάθαν 
μέσω Ελλάδος στην Ευρώπη.

«Έτσι, η συμφωνία Κύπρου-Αιγύπτου 

μπορεί να οδηγήσει το Ισραήλ κοντά στην 
Τουρκία, για μεταφορά του αερίου του 
Λεβιάθαν με αγωγό μέσω Τουρκίας στην 
Ευρώπη», αναφέρει, προσθέτοντας ότι: 
«Η οικογένεια Κουσνέρ διατηρεί στενές 
σχέσεις με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ 
Νετανιάχου. Ο Κουσνέρ φέρνει πρόταση 
για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, 
που θα φέρει την ειρήνη στη Μέση Ανα-
τολή, αλλά δεν θα σταθεί μόνο σ’ αυτό. 
Θα φέρει στο τραπέζι των συζητήσεων 
την κατασκευή αγωγού από το Λεβιάθαν 
προς την Τουρκία, εξέλιξη που θα φέρει 
και πάλι κοντά την Τουρκία με το Ισραήλ, 
σε σημείο που θα μπορούμε να μιλάμε 

για μια στρατηγική σχέση. Επιπλέον, η 
κατασκευή του αγωγού αυτού θα αποτε-
λέσει παράγοντα ειρήνης και ασφάλειας 
στην Αν. Μεσόγειο και θα θέσει πλέον σε 
μόνιμη βάση τη συνεργασία Τουρκίας-
ΗΠΑ-Ισραήλ στη Μεσόγειο». Ο καθηγητής 
Κουμπάρογλου είναι ο ίδιος ο οποίος 
πρότεινε ως απάντηση στον as  e  as 

orum τον σχηματισμό ενός αντίστοιχου 
«Φόρουμ» στη Βορειοανατολική Μεσόγειο 
με έδρα τα κατεχόμενα. Και συμπλήρωνε 
ότι «η Ρωσία, που έχει αποκτήσει δικαί-
ωμα για γεωτρήσεις αερίου στα συριακά 
ύδατα, θα μπορούσε να διαπραγματευτεί 
εκ μέρους της Συρίας».

Κάτι μαγειρεύει η ουρκία 

2011 και, μέχρι σήμερα, λόγω και κυβερ-
νητικών χειρισμών αλλά και προβλημάτων 
με τις εταιρείες εκμετάλλευσης, παραμένει 
αναξιοποίητη.

Σε κάθε περίπτωση, με το εμπορεύ-
σιμο κοίτασμα «Γλαύκος», σημαίνει ότι 
η on o  και η a ar e ro eum 
εδραιώνονται στην Κύπρο για τα επόμενα 
20 χρόνια για την αξιοποίηση αλλά και την 
αναζήτηση περισσότερων υδρογονανθράκων 
στο τεμάχιο 10, όπου υπάρχουν και άλλοι 
στόχοι που δεν έχουν διερευνηθεί. Σημασία 
έχει, επίσης, το γεγονός ότι ο αντιπρόεδρος 
της on o , Τρίσταν Άσπρεϊ, σχολιά-
ζοντας τις τουρκικές προκλήσεις, εξέφρασε 
ενθουσιασμό για τα κοιτάσματα στον «Γλαύ-
κο» και υπογράμμισε πως το οικόπεδο 10 
δεν αμφισβητείται.

ο ντικ τοι είο
τ ν κ

Η πιο αξιοσημείωτη παρατήρηση από τον 
«Γλαύκο» έγκειται στο ότι το κοίτασμα εντο-

πίστηκε σε γεωτρητικό βάθος 4.200 μέτρων 
κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, σε 
βάθος νερού 2.063 μέτρων. Αυτό σημαίνει 
μικρότερο κόστος εξόρυξης για την εταιρεία 
και μεγαλύτερη αποδοτικότητα, ενώ παράλ-
ληλα αυξάνονται πλέον τα ποσοστά εξεύρεσης 
κοιτασμάτων σε σχηματισμούς τύπου «Ζορ», 
αλλά σε μικρότερο βάθος από το «Ζορ». Επί 
της ουσίας ο «Γλαύκος» είναι τύπου «Ζορ», 
αλλά σε διαφοροποιημένη μορφή.

Δεν είναι τυχαίο ότι η ιταλική εταιρεία 
ΕΝΙ περίμενε με αγωνία τα αποτελέσματα 
της γεώτρησης,  δεδομένου ότι πρόσφατα 
χαρτογράφησε τρεις επιπλέον στόχους τύ-
που «Ζορ» στο οικόπεδο 8 (« ra os en s 

ou -1» κ.λπ), όπως και στο θαλασσοτε-
μάχιο 12. Επιπλέον, με την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας αδειοδότησης στο θαλασ-
σοτεμάχιο 7 στην κοινοπραξία o a / n  
θα επιταχυνθούν και οι διαδικασίες για τη 
διενέργεια της δεύτερης γεώτρησης στο 
τμήμα της «Καλυψούς», που εκτείνεται 
στο τεμάχιο 7.

ί τ ν πο ε τ ν
Στην Κυπριακή ΑΟΖ, μέχρι σήμερα 

έχουν ανακαλυφθεί τέσσερα κοιτάσματα 
φυσικού αερίου, η «Αφροδίτη» (ψαμμιτικό 
κοίτασμα), η «Καλυψώ», ο «Γλαύκος» 
και ο «Ονησίφορος» (ασβεστολιθικά 
κοιτάσματα τύπου Ζορ). Με βάση την 
τιμή 6,42 ευρώ/χίλια κυβικά πόδια ει-
σαγωγής φυσικού αερίου στην ΕΕ, το 
υπεργιγαντιαίο κοίτασμα «Ζορ», το οποίο 
περιέχει 35 τρισ. κυβικά πόδια φυσικό 
αέριο και ανήκει στην Αίγυπτο, αξίζει 
περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Η 
«Αφροδίτη», με ποσότητα 4,5 τρις κυβικά 
πόδια, αξίζει 29 δις ευρώ, ο «Ονησίφορος» 
με 0,35 c , 2,5 δις, ενώ ο «Γλαύκος», 
αν δεχτούμε τη μέση ποσότητα στα 6,5 
c , ανέρχεται στα 42 δις ευρώ. Εκτός 

λοιπόν από την «Καλυψώ», που ακόμη 
δεν γνωρίζουμε τις ακριβείς ποσότητες, 
η μέχρι στιγμής συνολική αξία των κοι-
τασμάτων στην ΑΟΖ φτάνει περίπου τα 
73 δις ευρώ.

 Ο αγωγός  , 
η επίλυση της «Α ροδίτης» 

και η μετα ορά του 
κοιτάσματος  προς

το τερματικό Ιντκού,
αλλά και η κατασκευή 
στα μού υγροποίησης 

στην Κύπρο βρίσκονται 
επίσημα στο τραπέζι 

 Με βάση το ετικό σενάριο, 
ο «Γλαύκος» α αρχίσει 

να απο έρει κέρδη στην 
Κύπρο από το 

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
o osm  

si m i e.com 
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Η 
«Γαλάζια Πατρίδα» 
θα αγκυροβολήσει 
και στην Κύπρο. Δεν 
υπάρχει επί τούτου 
καμιά αμφιβολία. 
Είναι στο πρόγραμ-
μα της άσκησης. Ο 

τουρκικός στόλος, αφού εισβάλει στην 
Κυπριακή ΑΟΖ, μετά θα σταθμεύσει 
και σε λιμάνια των κατεχομένων για να 
ανυψώσει το ηθικό των Τουρκοκυπρίων 
και να σπάσει το δικό μας, αποδεικνύο-
ντας στην πράξη ότι η δική τους μητέρα 
πατρίδα είναι πάντα κοντά. Δεν λογαριάζει 
αποστάσεις. Άλλωστε, η άσκηση «Γαλάζια 
Πατρίδα», η μεγαλύτερη διακλαδική, στην 
ουσία, άσκηση, καθότι σ’ αυτήν δεν θα 
συμμετάσχουν μόνο ναυτικές, αλλά και 
αεροπορικές καθώς και χερσαίες απο-
βατικές δυνάμεις, ξεκινά από τη Μαύρη 
Θάλασσα, περνά μέσα από το Αιγαίο και 
καταλήγει στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι 
σημαίνει η άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα»;  
Είναι απλώς μια άσκηση εντυπωσιασμού, 
αποτυπώνει κάποιο νέο στρατηγικό δόγμα 
και πού αποσκοπεί; Μπορεί να αντιμε-
τωπιστεί και πώς; 

ο δ κ ι το εκκ ε
Στα προηγούμενα χρόνια είχαμε το 

δόγμα της τουρκικής θάλασσας, η οποία 
εκτείνετο από τη Μαρμαρίδα ώς την Αλε-
ξανδρέττα. Τώρα έχουμε το δόγμα της 
«Γαλάζιας Πατρίδας», που καλύπτει τις 
θαλάσσιες περιοχές από τη Μαύρη  Θά-
λασσα ώς την Ανατολική Μεσόγειο διά 
του Αιγαίου. Απλά πράγματα: Οι Τούρκοι 
θεωρούν ότι και η θάλασσα είναι πατρίδα 
και ότι η κυριαρχία τους εκεί είναι εξίσου 
σημαντική και απολύτως συμπληρωματική 
της κυριαρχίας τους στην ξηρά και στον 
αέρα. Εκεί, δηλαδή, στη θάλασσα, υπάρχει ο 
πλούτος, δηλαδή το φυσικό αέριο. Συνεπώς, 
η άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα» επιδιώκει: 

ρ  να δείξει στον κόσμο όλο το 
νέο τουρκικό στρατηγικό δόγμα, που είναι 
συναφές με την ανάδειξη της Τουρκίας σε 
ανεξάρτητη περιφερειακή δύναμη. -

ρ  να τονώσει το ηθικό των Τούρκων 
και, αν το εξυψώσει, να εδραιώσει ακό-
μη περισσότερο το καθεστώς Ερντογάν, 
ενόψει των εορτασμών των 100 χρόνων 
του νέου τουρκικού κράτους. Στόχος του 
Ερντογάν είναι να καταστεί ο νέος Πατέ-
ρας των Τούρκων. Τρ  να στείλει το 
μήνυμα προς τις γειτονικές χώρες ότι η 
Τουρκία είναι το αφεντικό στη θάλασσα. 
Πρόκειται για προβολή ισχύος. Τ αρ-

 να ενισχύσει αυτό που ο Ερντογάν 
αναφέρει ως ανεξαρτησία. Δηλαδή, θέλει 
μια χώρα, η οποία να είναι όσο το δυνατόν 
πιο απεξαρτημένη από τις ΗΠΑ και τη 
Δύση, δηλαδή το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. Γι’ 
αυτό, και εκτός των άλλων, αναπτύσσει 
την πολεμική της βιομηχανία, που είναι 
κλάδος συνδεδεμένος με την οικονομία 
και την αγορά εργασίας, καθώς και την 
ανάπτυξη και την τεχνολογία. Η Τουρ-
κία πλέον κατασκευάζει δικά της πλοία, 
πυροβόλα κ.λπ., τη στιγμή που η Ελλάδα 
και η Κύπρος αδυνατούν από δική τους 
υπαιτιότητα. Η Άγκυρα, στη λογική της 
απεξάρτησης, υιοθετεί ήδη την πολιτική 
του εκκρεμούς. Όταν δεν της κάνουν τα 
χατίρια οι ΗΠΑ, στρέφεται προς τη Μόσχα 
και αντίστροφα. Μια τέτοια πολιτική είναι 
ακροβατική. Και ο βαθμός επικινδυνότητας 
μειώνεται όσο αυξάνεται ο βαθμός της 
απεξάρτησης, γεγονός που αυξάνει τον 
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Οι δυόμισι τουρκικοί πόλεμοι 
και το τόξο της «Γαλάζιας Πατρίδας» 
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δείκτη ανεξαρτησίας, και όσο αυξάνεται η 
στρατιωτική ισχύς ενός έθνους κράτους, η 
οποία είναι συνδεδεμένη με τα διάφορα 
συμφέροντα και την οικονομία, που ήταν 
πάντα για την Τουρκία η αχίλλειος πτέρνα 
της. Μέσα σε δύο μήνες οι ΗΠΑ γονάτισαν 
μαζί με το Ισραήλ την τουρκική οικονομία, 
με το πρόσχημα της παράδοσης ενός πά-
στορα. Βεβαίως, παντού υπάρχουν όρια. 
Συνεπώς, από την πλευρά τους, οι Αμερικα-
νοί προτιμούν μια πληγωμένη οικονομικά 
Τουρκία, παρά την πτώση του καθεστώτος 
και τη δημιουργία χάους. Εάν άλλες χώρες, 
όπως η Ελλάδα, σε συμμαχία με εκείνες τις 
χώρες που απειλούνται από την Άγκυρα 
είχαν κοινή στρατηγική και πρόταση προς 
τις ΗΠΑ και την ΕΕ για μια εναλλακτική 
επιλογή, που θα στηριζόταν ακόμη και 
σε αυτόν τον τεμαχισμό της Τουρκίας, η 
κατάσταση θα ήταν διαφορετική. Επί του 
παρόντος, όχι μόνον κάτι τέτοιο δεν συ-
ντρέχει, αλλά εναγωνίως επιδιώκεται μια 
συμμαχία αποτροπής, η οποία δεν είναι 
αξιόπιστη επαρκώς. Εάν ήταν, η Άγκυρα 
δεν θα αλώνιζε τις θάλασσες ανενόχλητη 
κάνοντας επίδειξη δυνάμεως. Είναι ανόη-
το να υποστηρίζει κάποιος τον πόλεμο. Ο 
πόλεμος, όμως, προκύπτει τότε και μόνον 
τότε, όταν δεν υπάρχει αποτροπή. Και όταν 
δεν υπάρχει αποτροπή, αποφεύγεται, όταν 
ο αδύναμος υποκύπτει στις αξιώσεις του 
ισχυρού, εφόσον ο ισχυρός ξέρει και αυτός 
να παίζει καλά τον ρόλο του στο παιχνίδι της 
ισχύος. Εάν όχι, τότε η αλαζονεία, και αυτό 
το είδαμε πολλές φορές στην περίπτωση 
της Τουρκίας, μπορεί να δίδει την ευκαιρία 
στον αδύναμο να ξεφεύγει από τη μέγκενη 
των απειλών. Εάν, δηλαδή, η Άγκυρα κά-

νει ένα κλικ στο θέμα της ασφάλειας και 
των εγγυήσεων, μπορεί να φέρει τούμπα 
το Κυπριακό και να ελέγχει το σύνολο της 
Κύπρου μέσα από τις συνταγματικές δομές 
τής υπό συζήτηση ομοσπονδιακής λύσης, 
συνομοσπονδιακού χαρακτήρα. 

ντί ο ο κ ι
τ ί νο το δι ο

Το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» είναι 
συναφές ζήτημα με τη στρατηγική της Τουρ-
κίας να αναδειχθεί περιφερειακή δύναμη. 
Συνεπώς, σχετίζεται με τις Βάσεις που έχει 
η Άγκυρα πέραν των δικών της εδαφών, 
στο Κατάρ και στη Σομαλία, που μαζί με τον 
έλεγχο της Κύπρου συνιστούν το «τρίγωνο 
του διαβόλου» και σύστημα εξυπηρέτησης 
των στρατηγικών και άλλων συμφερόντων 

της. Εάν δει κάποιος τον χάρτη, τόσο η λο-
γική της «Γαλάζιας Πατρίδας», όσο και του 
«Τριγώνου του Διαβόλου», είναι  σημαντι-
κά για την Τουρκία, προκειμένου να έχει 
λόγο στις θαλάσσιες οδούς και στον έλεγχο 
στρατηγικών σημείων όπως το Σουέζ, το 
Χορμούζ και ο Βόσπορος. Για να συμβεί, 
όμως, κάτι τέτοιο πρέπει κάποιο κράτος 
να έχει αξιόπιστες ένοπλες δυνάμεις και 
δη πολεμικό στόλο. Οι θαλάσσιες οδοί δεν 
σχετίζονται μόνο με το εμπόριο, αλλά και με 
το φυσικό αέριο. Εξ ου και το γεγονός ότι η 
Τουρκία δεν εισέβαλε στη Συρία μόνο για τη 
δημιουργία ζώνης ασφαλείας, αλλά επειδή 
γνωρίζει το αυτονόητο: Από την περιοχή ήταν 
προγραμματισμένο να περάσουν αγωγοί. 
Ταυτοχρόνως, θέλει να δώσει τη χαριστι-
κή βολή στους Κούρδους και να αλλάξει 
πλήρως το σκηνικό με τις εξής κινήσεις: 
Προώθηση των στρατευμάτων της για την 
κατάληψη του Καντίλ, όπου βρίσκεται η 
φωλιά του κουρδικού αντάρτικου, το οποίο 
θεωρεί ως πηγή τρομοκρατίας. Η Τουρκία, 
από το Καντίλ, περνά ανατολικώς του Ευ-
φράτη και, αφενός, μπορεί, μέσω της ζώνης 
ασφαλείας, να αναλαμβάνει στην περιοχή 
άλλες επιχειρήσεις, όταν κρίνει σκόπιμο, 
κατεβαίνοντας προς τα νότια, αφετέρου φτάνει 
πλησίον των πετρελαίων της Μοσούλης. 

Από την άλλην, η Κύπρος θεωρείται εκ 
των πραγμάτων ζωτικής σημασίας και αβύ-
θιστο αεροπλανοφόρο, το οποίο η Άγκυρα 
είτε θα διατηρήσει ως έχει με την πρόθε-
ση δημιουργίας Ναυτικής Βάσης, παρότι 
λειτουργεί ως τέτοια η Αμμόχωστος, είτε 
μέσω μιας ομοσπονδιακής λύσης που θα 
της κατοχυρώνει: Α) Τον έλεγχο του πολι-
τειακού συστήματος μέσω συνταγματικών 

δομών και του δικαιώματος των βέτο για 
κάθε σημαντικό θέμα, στη λογική της πο-
λιτικής ισότητας. Η Τουρκία θα έχει βέτο 
στα εσωτερικά μας μέσω των Τουρκοκυ-
πρίων, αλλά και μέσω της ισχύος της, που 
σημαίνει  Β) Τον γεωστρατηγικό  έλεγχο 
της περιοχής. Αυτό μεταφράζεται ως εξής: 
Η ασφάλεια της Κύπρου θα ανήκει στην 
Τουρκία είτε εντός είτε εκτός ΝΑΤΟ και 
συνεπώς και το φυσικό αέριο θα είναι σε 
αυτήν εγκλωβισμένο. Είναι γι’ αυτόν τον 
λόγο που το Ισραήλ δεν θα ήθελε μια τέτοια 
εξέλιξη, διότι, όπως εκτιμούν οι Ισραηλινοί, 
αντί να μιλούν μαζί μας, θα μιλούν για θέματα 
ενέργειας, και όχι μόνο, με την Άγκυρα. 
Ακόμη, οι Ισραηλινοί, ενώ σήμερα έχουν 
μια έξοδο μέσω Κύπρου, λόγω της έλλειψης 
στρατηγικού βάθος, εάν το σκηνικό αλλάξει 
με μια ομοσπονδία και η Άγκυρα δεν με-
ταβάλει την πολιτική της, θα είναι σε αυτήν 
εγκλωβισμένη. Η Τουρκία θα αποκτήσει 
νέα γεωπολιτικά πλεονεκτήματα. Η απειλή 
της δεν θα μειωθεί, αλλά θα κλιμακωθεί 
και οι κίνδυνοι κρίσης θα αυξηθούν. Εκτός 
και αν επέμβουν άλλοι παράγοντες, όπως 
οι ΗΠΑ, για παράδειγμα. 

Αι ιοποί τ Α κ ι
εκ δενι π τ

Είναι πρόδηλον ότι η Τουρκία έχει 
ήδη αιγαιοποιήσει την ΑΟΖ της Κύπρου. 
Η Άγκυρα όχι μόνο διεκδικεί το μισό Αιγαίο 
φτάνοντας ώς την Κρήτη, αλλά σταδιακά 
επιζητά να ξεπεράσει τον «σκόπελο» της 
θάλασσας, εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις, 
με την κατασκευή πυραυλικών συστημάτων 
που θα έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν ώς 
και τα 1000 χιλιόμετρα. Προσοχή,  λοιπόν: 

Μόνο τους τελευταίους 12 μήνες, η Τουρ-
κία, εκτός των άλλων, έχει ενισχυθεί με 72 
πυραυλικά συστήματα , δικής της 
κατασκευής, με βεληνεκές 240 χιλιόμετρα, 
με 44 ελικόπτερα τουρκικής κατασκευής 
Τ-129 ΑΤΑΚ και 75 V a ra ar. Η 
τουρκική πολεμική βιομηχανία εργάζεται 
επί του συστήματος , με απώτερο 
στόχο τα 1000 χιλιόμετρα και, ως εκ τού-
του, να μπορεί να κτυπά επί ελληνικού 
εδάφους (στον ηπειρωτικό χώρο). Γίνεται 
αντιληπτόν ότι η ανεξαρτησία της Τουρ-
κίας είναι συναφής με την πολεμική της 
βιομηχανία. 

Η άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα»:  Δίδει 
το στίγμα της δημιουργίας ενός τουρκι-
κού τόξου κάτω από την περιφέρεια της 
Ευρασίας και της καρδιάς της Γης, επί 
τη βάσει της οποίας οι ΗΠΑ οικοδομούν 
από τις αρχές του περασμένου αιώνα τις 
στρατηγικές τους για την κυριαρχία τους 
στο παγκόσμιο σύστημα.  

 Σε συνδυασμό με την εν εξελίξει 
στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία, όπου 
λαμβάνουν μέρος περί τις 80 χιλιάδες, 
ανεξαρτήτως εάν αυτό ισχύει στην πράξη 
ή όχι, δημιουργεί την εικόνα ότι η ικα-
νότητά της να διεξάγει δυόμισι πολέμους 
δεν είναι λόγια.  

 Προσφέρει στην Τουρκία το πλεο-
νέκτημα να έχει αναπτυγμένο τον στρατό 
σε θέσεις μάχης. Όχι μόνον τον στόλο της, 
αλλά και τις αεροπορικές και τις χερσαίες 
δυνάμεις της. Έχει, δηλαδή, πλεονέκτημα 
και ανά πάσα στιγμή δύναται να δημι-
ουργήσει επεισόδιο ή κρίση. Λογικά, οι 
δυνάμεις της Ελλάδας και της Κύπρου, 
σε συνεργασία με το Ισραήλ, θα έπρεπε 
να παρακολουθούν στενά την κατάστα-
ση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να 
παρασυρθούμε και, ως εκ τούτου, να μας 
οδηγήσει η Άγκυρα σε κλιμάκωση της 
κρίσης και στη δημιουργία νέων τετελε-
σμένων είτε στη θάλασσα είτε στην ξηρά. 
Υπάρχει επί του θέματος αυτού η ευφυής 
στρατηγική του Ιωάννη Μεταξά έναντι των 
ιταλικών προκλήσεων προτού ξεσπάσει η 
επίθεση της 28ης Οκτωβρίου. Ο Μεταξάς, 
κάτοχος της στρατιωτικής τέχνης και της 
στρατηγικής, σε καμιά περίπτωση δεν πα-
γιδεύτηκε στις ιταλικές προκλήσεις, ώστε 
να υπάρχει το πρόσχημα για τη Ρώμη να 
επιτεθεί. Ακόμη και όταν οι Ιταλοί βύθι-
σαν την «Έλλη», παρέμεινε ψύχραιμος και, 
ταυτοχρόνως, με όσες δυνάμεις και μέσα 
είχε, προετοιμαζόταν για την αναπόφευ-
κτη ιταλική εισβολή, γράφοντας το έπος 
του ‘40. Δεν καθόταν με σταυρωμένα τα 
χέρια. Πολύ φοβούμαστε ότι η δική μας 
ηγεσία, στην περίπτωση της Τουρκίας, 
απλώς εφαρμόζει το ένα σκέλος της στρα-
τηγικής Μεταξά και όχι το δεύτερο. Δεν 
ακολουθεί τις προκλήσεις, αλλά δεν έχει 
αξιόπιστη αποτροπή. Και εξηγούμε: Τι 
θα πράξει η κυπριακή Κυβέρνηση ή το 
κομματικό σύστημα όταν η Τουρκία θα 
κατεβάσει εντός ολίγων μηνών τρυπάνι στην 
Κυπριακή ΑΟΖ; Θα προβεί σε διαμαρτυρία 
στον ΟΗΕ; Ποιον ΟΗΕ, αυτόν του οποίου 
οι εκπρόσωποι χάνουν τα έγγραφα των 
συνομιλιών; Ας υποθέσουμε ότι κάνουμε 
το διάβημα. Μύγα τσίμπησε την Τουρκία. 
Τι θα της κάνει ο ΟΗΕ; Τίποτα! Ωραία, τι 
θα πρέπει να κάνουμε; Πόλεμο; Αστείο. 
Και να θέλαμε, δεν μπορούμε. Είμαστε 
κράτος - νησί, έχουμε «γαλάζια πατρίδα» 
έντεκα φορές πιο μεγάλη από την ξηρά 
και δεν έχουμε ναυτικό. Τι, τέλος πάντων, 
να πράξουμε; Να λύσουμε το Κυπριακό 
και να δώσουμε το φυσικό αέριο στην 
Τουρκία και να μας δώσει ποσοστά;  Ήδη, 
κάποιοι το λένε. Εάν, όμως, υποχωρήσου-
με, γιατί η Άγκυρα, με τη λογική που τη 
διακατέχει, να μη ζητήσει και άλλα; Εκτός 
και αν στείλουμε το κομματικό σύστημα, 
που συχνά πυκνά τρώει και πίνει με τον 
Ακιντζί, να τον πείσει για έλεος. Και σε αυτό 
το εγχείρημα, όμως, δεν υπάρχουν μεγάλες 
πιθανότητες επιτυχίας. Εάν υπήρχαν, δεν θα 
τον έπειθαν και στη λύση του Κυπριακού; 
Το κομματικό κατεστημένο όχι μόνο δεν 
έπεισε τους Τούρκους για λύση, αλλά φέρει 
ακεραία την ευθύνη για το αδιέξοδο και για 
το γεγονός ότι εδραιώνεται η διχοτόμηση. 
Αυτοί κυβερνούσαν με την ομοσπονδι-
ακή εξευμενιστική τους πολιτική. Αυτοί 
αφόπλισαν την Κύπρο, ειδικώς από την 
εποχή του Τ. Παπαδόπουλου έως σήμερα, 
και αυτοί δημιούργησαν τις συνθήκες για 
την κλιμάκωση της τουρκικής απειλής 
στην κυπριακή ΑΟΖ. 
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Η αιφνιδιαστική προώθηση προ δε-
καπέντε και πλέον ημερών των 
Τουρκικών Κατοχικών Δυνάμε-

ων (ΤΚΔ) στο χωριό Στροβίλια συνιστά μια 
νέα προκλητική και επιθετική επεκτατική 
ενέργεια εις βάρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας (ΚΔ) με την ανοχή της Ειρηνευτικής 
Δύναμης (ΕΔ) και την ποντιοπιλατική στάση 
της διοίκησης των Βρετανικών Βάσεων (ΒΒ) 
Δεκέλειας  - Αγίου Νικολάου, στο έδαφος 
των οποίων βρίσκεται το μείζον του χωριού. 
Το χειρότερο, όμως, είναι η σιωπηρή στάση 
που τήρησε η ΚΔ για 10 ημέρες, ενέργεια 
που δείχνει κρατική αδυναμία έναντι μιας 
εχθρικής ενέργειας και ανοχή γκριζαρίσματος 
ελευθέρων εδαφών, τα οποία τίθενται υπό 
την αμφισβήτηση και τη διεκδίκηση των 
ΤΔΚ και κατ’ επέκτασιν του ψευδοκράτους.

Το ιστορικό των παραβιάσεων των ΤΔΚ 
στην περιοχή των Στροβιλιών χρονολογείται 
από τον Ιούνιο 2000, όταν οι ΤΔΚ κατέλαβαν 
μέρος του χωριού που ήταν στην ουδετέρα 
ζώνη και το ίδιο πράγμα επανέλαβαν και 
το 2003. Στην ίδια περιοχή το 2013 άνοιξε 
οδόφραγμα για διακίνηση προς και από 
τα κατεχόμενα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η όλη τουρκική 
ενέργεια έγινε κατά την διάρκεια των προ-
σπαθειών των Ηνωμένων Εθνών να φέρουν 
στο τραπέζι των συνομιλιών τις δύο πλευρές. 
Από το όλο περιστατικό διαφαίνεται καθα-
ρά η αδυναμία της Ειρηνευτικής Δύναμης 
να εκτελέσει αμερόληπτα και κατά τρόπον 
επαγγελματικό την αποστολή της, καθότι 
αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει το όλο θέμα 
χρονοτριβώντας με νερόβραστες δηλώσεις 
και προσπαθώντας, κατά την προσφιλή της 

τακτική, να μοιράσει τις ευθύνες ταυτόχρονα 
στην ΚΔ και το ψευδοκράτος - ΤΔΚ, ενώ οι 
ΒΒ κάνουν λόγο για ενέργειες που σκοπό 
έχουν την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. 

Η στάση της Ειρηνευτικής Δύναμης 
μειώνει την αξιοπιστία και τον ρόλο της 
δημιουργώντας εύλογες αρνητικές σκέψεις 
για το πόσο θα εκτραχυνθούν οι Τούρκοι 
και πόσες επιθετικές ενέργειες και κατα-
κτήσεις εδαφών θα κάνουν σε περίπτωση 
τυχόν μελλοντικής αποχώρησης της ΕΔ από 
την Κύπρο. Ένα άλλα αρνητικό για την ΕΔ 
είναι η μεγάλη μείωση της δύναμής της 
και η κατάργηση των φυλακίων - στατικών 
παρατηρητηρίων και συχνών εποχούμενων 
και πεζών περιπολιών καθ’όλο το μήκος 
και πλάτος της Νεκρής Ζώνης.

Σε ό,τι αφορά τις ΒΒ, είναι ξεκάθαρα 
υποκριτική η στάση τους αναφορικά με 
τη λήψη μέτρων για καταπολέμηση του λα-
θρεμπορίου στην εν λόγω περιοχή, ενώ είναι 
γνωστή σε όλους η από το 1974 διεξαγωγή 
λαθρεμπορίου στις περιοχές των ΒΒ, χωρίς 
οι ΒΒ να τοποθετήσουν οδοφράγματα για 
έλεγχο των Τουρκοκυπρίων που διακι-
νούνται από τα κατεχόμενα μέσω των ΒΒ 
προς τις ελεύθερες περιοχές ανεξέλεγκτα.

Μερίδιο ευθύνης, φυσικά, φέρει και 
η ΚΔ, που κατήργησε το οδόφραγμα της 
Αστυνομίας στην νότια είσοδο του χωριού 
Πύλα εδώ και πέραν των 20 χρόνων.

ο κικ επι ετικ εν ειε
Όλες οι τουρκικές επιθετικές ενέργειες 

αποσκοπούν στα ακόλουθα: 
1. Άσκηση συνεχούς πίεσης προς την 

ΚΔ και σύρσιμό της σε συνομιλίες υπό το 
κράτος φόβου και απειλών.

2. Γκριζάρισμα - αμφισβήτηση ελευθέρων 
περιοχών της ΚΔ.

3. Δημιουργία αισθημάτων φόβου στον 
κυπριακό λαό, προκειμένου να δεχτεί λύση 
κατά τη  βούληση της Τουρκίας.

Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι η 
ΚΔ ακολουθεί τα τετελεσμένα και τις εξελίξεις 

που διαμορφώνουν οι εισβολείς, οι οποίοι 
αποθρασύνονται από την παθητική στάση 
της ΚΔ, η οποία δεν δραστηριοποιείται στο 
πλαίσιο της ΕΕ, προκειμένου να ασκηθούν 
πιέσεις και να προκληθεί κόστος στην ίδια 
την Τουρκία. 

Τονίζεται ότι όλες οι τουρκικές επιθετικές 
ενέργειες στη Δένεια, τη Δερύνεια, τα Στρο-
βίλια και άλλες που έγιναν στο παρελθόν, 
είναι μέρος ενός επιθετικού σχεδίου άμεσα 
και άρρηκτα συνδεδεμένου με τις τουρκι-
κές προκλήσεις στην ΑΟΖ της ΚΔ. Τυχόν 
συνέχιση της παθητικής στάσης της ΚΔ θα 
αυξήσει την τουρκική βουλιμία, με μεγάλες 
και αρνητικές συνέπειες σε βάρος της.

Τέλος, έστω και την υστάτη, η ΚΔ επι-
βάλλεται να ενισχύσει τους αδύνατους 
συντελεστές ισχύος της, με προεξάρχουσα 
την ενίσχυση της ΕΦ με σύγχρονα οπλικά 
συστήματα, δημιουργία Πολεμικής Αερο-
πορίας, κτίσιμο Πολεμικού Ναυτικού και 
επανασύσταση του Δόγματος του Ενιαίου 
Αμυντικού Χώρου με την Ελλάδα.

τρο ίλια   ν α τουρκική κατάκτηση και 
λεγ ος εδα ν της Κυπριακής ημοκρατίας
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δινεν όρος και έτεκεν 
μυν… Δεν είναι η 
πρώτη φορά, ούτε 
η τελευταία, που 
η… σηπόμενη 
στασιμότητα στο 
Κυπριακό επι-

χειρείται να εξεύρει διέξοδο σε Μέτρα 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ως μια 
ύστατη προσπάθεια να διασκεδαστεί 
η έλλειψη προόδου στο καταπονημένο, 
πια, τραπέζι των διαπραγματεύσεων. 

Και η πλευρά μας, γι’ ακόμη μια φορά, 
έσπευσε, εν μέσω έξαρσης των τουρκι-
κών προκλήσεων (ίδε προέλαση και νέα 
τετελεσμένα στα Στροβίλια, προώθηση 
στη νεκρή ζώνη στη Δένεια, αμφισβή-
τηση της κυπριακής κυριαρχίας στην 
ΑΟΖ, έναρξη «Γαλάζιας Πατρίδας» από 
τη Μαύρη Θάλασσα έως την Ανατολική 
Μεσόγειο), να δράσει ως αμετανόητος… 
λαθροθήρας του «καλού κλίματος», ώστε 
να διασωθεί και το τελευταίο, προσχη-
ματικό, φύλλο συκής της τελματώδους 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης. 

Ενώ, λοιπόν, το σκηνικό στο Κυπρια-
κό βρίσκεται στο ναδίρ της αξιοπιστίας, 
απογυμνωμένο από κάθε προοπτική 
ουσιαστικής ανάκαμψης, οι δύο ηγέτες 
ανακοίνωσαν, κατά την πρόσφατη συνά-
ντησή τους για συζήτηση των προοπτικών 
επανέναρξης του διαλόγου, μια σειρά 
νέων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστο-
σύνης, προς βελτίωση του δυσχερούς 
κλίματος ανάμεσα στις δύο κοινότητες.  

Ευλόγως, τίθεται το ερώτημα: Ποια 
λυσιτέλεια έχει για την ε/κ πλευρά η 
συμφωνία για εφαρμογή νέων ΜΟΕ, 
τη στιγμή που η Άγκυρα «γκριζάρει» 
τα πάντα, αυξάνει την επιθετικότητα και 
τις προκλήσεις, παραβιάζει, εκ νέου, το 
στάτους κβο στη γραμμή αντιπαράταξης 
και απειλεί ανοικτά με πόλεμο, με αφορμή 
το φυσικό αέριο; Τη στιγμή, ακόμη, που 
το πλαίσιο επανέναρξης του διαλόγου 
παραμένει αδιευκρίνιστο, με τις διαφορές 
ανάμεσα στις δύο πλευρές, λόγω των 
απαράδεκτων τουρκικών αξιώσεων, να 
παραμένουν αγεφύρωτες; 

Ποιο νόημα έχει, άραγε, η εφαρμογή 

ΜΟΕ, την ώρα που ο κατοχικός στρατός 
προελαύνει στα Στροβίλια, επεκτείνοντας 
την παράνομη κατοχή κυπριακού εδά-
φους; Δεν θα έπρεπε η αποχώρησή του 
να ήταν η απαράβατη προ πόθεση για 
τη συμφωνία εφαρμογής ΜΟΕ και για 
επανέναρξη των συνομιλιών; 

Όλα αυτά δηλούν ότι το Κυπριακό ου-
δέποτε ήταν, ούτε είναι, πρόβλημα αξιο-
πιστίας ή «καλού κλίματος», αλλά ζήτημα 
ισχύος, που γίνεται ακόμη δυσχερέστερο, 
λόγω της χαώδους, υπέρ της Τουρκίας, 
ανισοκατανομής της. 

ει κ ειτονί
Τι σημαίνουν και τι περισσότερο μπο-

ρούν, λοιπόν, να προσφέρουν τα νέα ΜΟΕ 
στην τελματώδη στασιμότητα του Κυπρι-
ακού;  

Πρόκειται για Μέτρα τα οποία θα βο-
ηθήσουν σχέσεις «καλής γειτονίας», στη 
λογική των δύο ισοτίμων κρατών, και όχι 
να συμβάλουν στη δημιουργία ευχερέ-
στερων προ ποθέσεων για επίλυση του 
Κυπριακού, αφού, ήδη, άλλα σημαντικότερα 
συμφωνηθέντα ΜΟΕ, όπως η επιστροφή 
της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου 
στους νόμιμους κατοίκους της, δεν έχουν 
εφαρμοστεί, εξ υπαιτιότητας της τουρκικής 
πλευράς, επισημαίνει ο τέως Πρόεδρος της 
Βουλής, Γιαννάκης Ομήρου, προσθέτοντας: 
«Έχω επαναλάβει και στο παρελθόν ότι 
τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης 
μπορεί να αποβούν θετικά μόνον όταν 
υπάρχει πρόοδος στο Κυπριακό προς 
την κατεύθυνση λύσης. 

»Κάτω από τις δεδομένες συνθήκες 
της τουρκικής αδιαλλαξίας και με κλιμα-
κούμενη την τουρκική προκλητικότητα, ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έπρεπε να 
αξιώσει τον τερματισμό των προκλήσεων 
στα Στροβίλια, αλλά και των συνεχιζόμενων 
παραβιάσεων στην κυπριακή ΑΟΖ. Αν, 
λοιπόν, το ζητούμενο είναι η εφαρμογή 
ΜΟΕ για βελτίωση του δυσχερούς κλί-
ματος, το μέγιστο Μέτρο Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης που θα έπρεπε να ληφθεί, 
είναι η επιστροφή της περίκλειστης πόλης 
της Αμμοχώστου, βάσει των υφισταμένων 
συμφωνιών ανάμεσα στις ηγεσίες των δύο 
κοινοτήτων. Και θα έπρεπε, μάλιστα, να 
τεθεί ως προ πόθεση». 

εν π ει ε ί ετ
Την εκτίμηση ότι δεν μπορεί να υπάρξει 

λύση του Κυπριακού με ημίμετρα, όπως 
είναι τα (εν λόγω) ΜΟΕ εκφράζει ο πρώην 
Υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου, Νίκος 
Ρολάνδης, σημειώνοντας πως, παρότι έχουν 
ως στόχο να συμβάλουν στο να έρθουν 
εγγύτερα οι δύο κοινότητες, είναι αμφίβολο 
αν θα μπορέσουν να προσφέρουν κάτι 
ουσιαστικό στις εξελίξεις του Κυπριακού 
και να αποτελέσουν ένα πραγματικό αντί-

βαρο σε όσα δυσμενή συμβαίνουν τώρα.
«Όσο περνά ο καιρός, το κυπριακό 

πρόβλημα γίνεται περιπλοκότερο και 
περισσότερο δυσεπίλυτο. Η Τουρκία, με 
την πάροδο του χρόνου, επιτείνει τα κα-
τοχικά δεδομένα, ενώ είναι βέβαιο ότι θα 
καταστεί ακόμη επιθετικότερη όταν διασα-
φηνιστεί πλήρως το ενεργειακό σκηνικό 
στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικότερα 
στην κυπριακή ΑΟΖ. Η Άγκυρα αυτήν τη 
στιγμή αναμένει να δει τις ακριβείς ποσό-
τητες των ενεργειακών κοιτασμάτων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και αναλόγως 
θα αντιδράσει», τονίζει, για να προσθέσει: 
«Γι’ αυτό, όπως θα ενθυμείσθε, είχα προ-
τείνει, εγκαίρως, μια φόρμουλα εκτόνω-
σης της έντασης, με προσωρινή αναστολή 
του ενεργειακού σχεδιασμού της ΚΔ, η 
οποία δεν ελήφθη υπ’ όψιν.  Όπως και 
να ‘χει, μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο έντασης, 
που χαρακτηρίζεται από τις συνεχιζόμενες 
προκλήσεις των Τούρκων στα Στροβίλια, 
στη Δένεια και στην κυπριακή ΑΟΖ, έχουν 
συμφωνηθεί κάποια νέα ΜΟΕ -σύνδεση 
τηλεπικοινωνιών, αποναρκοθέτηση, επι-
στροφή έργων τέχνης Κυπρίων καλλιτε-
χνών κ.λπ.-, τα οποία δημιουργούν μια 
προσδοκία για βελτίωση του κλίματος. 

Ωστόσο, παρότι, ως θέμα αρχής, είναι 
καλοδεχούμενα, αφού συμβάλλουν στο να 
έρθουν εγγύτερα οι δύο κοινότητες, είναι 
αμφίβολο αν θα μπορέσουν να προσφέ-
ρουν κάτι ουσιαστικό και να αποτελέσουν 
ένα πραγματικό αντίβαρο σε όσα δυσμενή 
συμβαίνουν». 

Θα πρέπει, επίσης, να επισημανθεί, υπο-
γραμμίζει ο Ν. Ρολάνδης, πως, ανεξαρτή-
τως των οιωνδήποτε μέτρων οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης, η κατάσταση στο Κυπριακό, 

επί της ουσίας, παραμένει αναλλοίωτη και, 
μάλλον, βαίνει επιδεινούμενη, λόγω των 
νέων τετελεσμένων, τα οποία έχει επιβάλει 
όλα αυτά τα χρόνια η Τουρκία. Και, «με 
ημίμετρα, δεν επιλύεται το Κυπριακό. 
Είμαστε σ’ ένα πολύ δύσκολο σημείο, το 
οποίο θα καταστεί δυσχερέστερο, όταν, όπως 
ανέφερα και προηγουμένως, θα διαφανεί 
τι ακριβώς βρίσκεται στον υποθαλάσσιο 
χώρο μας».      

Όσον αφορά την αποδοτικότητα των 
ΜΜΕ, ο Ν. Ρολάνδης επισημαίνει ότι, αν 
εξαιρέσει κανείς τη διάνοιξη κάποιων οδο-
φραγμάτων, που βοήθησαν, όντως, στη 
βελτίωση του κλίματος, έκτοτε δεν έγινε 
οτιδήποτε ουσιαστικό. «Αν κάνουμε μιαν 
αναδρομή στο παρελθόν, θα διαπιστώσουμε 
ότι κάποιες προσπάθειες που έγιναν δεν 
τελεσφόρησαν ή άλλες έμειναν ατελέσφο-
ρες», σημειώνει. 

π ν π τ
Ως απάτη, και μάλιστα δαπανηρή, χαρα-

κτηρίζει ο νομικός, πρώην αναπληρωτής 
πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Γιώργος Κολοκασίδης, 
την εφαρμογή ΜΟΕ, εξηγώντας πως αν τα 
μέτρα αυτά ήσαν πιστά στην ονομασία τους, 
τότε θα έπρεπε να αύξαιναν την εμπιστοσύνη 
μεταξύ των αντιπαρατιθεμένων και, κατ’ 
επέκτασιν, να βελτίωναν την πιθανότητα 
εξεύρεσης λύσης.

«Τίποτα απ’ όλα αυτά, όμως, δεν συμ-
βαίνει», επισημαίνει. «Εν πρώτοις, δεν είναι 
η εμπιστοσύνη το απουσιάζον στοιχείο 
στο Κυπριακό. Η τουρκική πλευρά δεν 
μετακινείται στο Κυπριακό όχι διότι δεν 
εμπιστεύεται την πλευρά μας. Ασχέτως αν 
μας εμπιστεύεται ή όχι, μας θεωρεί κατ’ 
ουσίαν μιαν αμελητέα ποσότητα χωρίς καμία 

ΕΛΛΕΙ ΕΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑ ΕΡΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΜΟΕ… στου κουφού την πόρτα 
επιδραστική αξία. Και, βεβαίως, η στάση 
των Τούρκων έναντι ημών δεν εξαρτάται 
καθόλου από την ύπαρξη ειλικρίνειας και, 
κατ’ επέκτασιν, εμπιστοσύνης στην πλευ-
ρά μας. Η τουρκική στάση στο Κυπριακό 
είναι συνάρτηση ισχύος και γεωπολιτικής 
στοχοθεσίας». 

Κατά δεύτερον, σημειώνει περαιτέρω, 
αυτό το σκηνικό οικοδόμησης εμπιστοσύ-
νης στήνεται με πρωταγωνιστές τον Νίκο 
Αναστασιάδη, ως ηγέτη της ελληνοκυ-
πριακής πλευράς, και τον κύριο Ακιντζί, 
ο οποίος κακώς τιτλοφορείται ηγέτης των 
Τουρκοκυπρίων. Αυτές όμως οι κοινοτικές 
ιδιότητες είναι εν πολλοίς άσχετες με την 
κυπριακή κρίση. Ο βασικός υπαίτιος και 
ρυθμιστής είναι η ίδια η Τουρκία, ένας 
εξωγενής παράγοντας, ο οποίος απουσι-
άζει από το διαπραγματευτικό τραπέζι και 
αξιοπρεπώς δεν συμμετέχει σε αυτόν τον 
τραγέλαφο των ΜΟΕ. Το γεγονός ότι οι 
πραγματικές αποφάσεις στο Κυπριακό 
λαμβάνονται στην Άγκυρα, συνάγεται και 
στην παρούσα ιστορική συγκυρία. 

Για τη χρονική συγκυρία που συμφωνή-
θηκαν τα εν λόγω ΜΟΕ, ο κ. Κολοκασίδης 
υπενθυμίζει ότι οι Τούρκοι έχουν προωθη-
θεί στη νεκρή ζώνη «και όταν ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας ήγειρε το ζήτημα στον κ. 
Ακιντζί, η αντίδρασή του ήταν ενδεικτική: 
Αυτά τα πράγματα δεν τα ελέγχω εγώ, αλλά 
είναι θέματα του τουρκικού στρατού. Και 
ενώ σε εκείνο το σημείο ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας έπρεπε να ζητήσει να μιλήσει 
με την Τουρκία, αντί τούτου προχώρησε σε 
ΜΟΕ με τον ανευθυνο πεύθυνο κ. Ακιντζί. 
Και όλα αυτά, ενώ γύρω μας προωθούνται 
τουρκικές δυνάμεις, οι οποίες, αλίμονο, δεν 
μπορούν να χαλάσουν το ρομαντικό κλίμα 
μεταξύ των ηγετών. Να μην ξεχνάμε, όμως, 
ότι ο έρως ανά τους αιώνες πάντοτε ενείχε 
το στοιχείο του παραλογισμού». Προς τι, 
λοιπόν, η σπουδή για εφαρμογή νέων ΜΟΕ; 

Το όλο σκηνικό, επαναλαμβάνει, έχει 
και μια διάσταση απατηλή, καθώς δίδεται 
η εντύπωση ότι υπάρχει εξέλιξη στο πρό-
βλημα, όταν η μόνη εξέλιξη είναι η προώ-
θηση των τουρκικών δυνάμεων. «Δίδεται 
η εντύπωση ότι ο πυρήνας του κυπριακού 
προβλήματος είναι η ασυνεννοησία μετα-
ξύ των κοινοτήτων, όταν ο υπαίτιος είναι, 
βεβαίως, η Τουρκία. Και, βεβαίως, αυτή η 
απατηλή εικόνα διακοινοτικής συνεννόησης 
χρησιμεύει και ως ένα πέπλο συγκάλυψης 
των τουρκικών ανοσιουργημάτων. Δηλαδή, 
δεν φτάνει που είμαστε παθόντες, κάνουμε 
ό,τι περνά από το χέρι μας για να βοηθή-
σουμε τον εγκληματούντα να συγκαλύψει 
τα εγκλήματά του». 

Γιατί, όμως, το πράττει η πλευρά μας; 
«Αφενός, διότι δεν έχει εκπονήσει καμία 
εναλλακτική επιλογή. Αφετέρου, λαχταρά 
ακόμα και την ψευδαίσθηση μιας ομαλοποί-
ησης. Είναι, όμως, μία ψευδαίσθηση. Διότι 
δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ομαλές 
οι συνθήκες, όταν οι Τούρκοι προωθού-
νται εις βάρος της εδαφικής επικράτειας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και 
της υδάτινης στην ΑΟΖ. Αντί, λοιπόν, να 
συμπράττει στη συγκάλυψη, η Κυβέρνησή 
μας πρέπει να ξυπνήσει από τον λήθαργο 
και, επιτέλους, να δει πώς θα διαχειριστεί 
τα αρνητικά δεδομένα στο πραγματικό τους 
μέγεθος».    

«Η στάση των Τούρκων 
έναντι ημών δεν εξαρτάται 

κα όλου από την ύπαρξη 
ειλικρίνειας και, κατ  επέ-

κτασιν, εμπιστοσύνης στην 
πλευρά μας. Η τουρκική 

στάση στο Κυπριακό είναι 
συνάρτηση ισχύος και γε-
ωπολιτικής στοχο εσίας» 

Τι είναι, όμως, τα ΜΟΕ, και ποιους 
σκοπούς εξυπηρετούν; Πότε εμφα-
νίστηκαν στην πορεία του Κυπρι-

ακού, ποια μορφή διέλαβαν και σε ποιες 
συγκυρίες; 

Γενικά, η χρήση των Μέτρων Οικοδόμη-
σης Εμπιστοσύνης αποτελεί μια διπλωματική 
τακτική, η οποία αφορά ζητήματα χαμηλής 
πολιτικής, τα οποία άπτονται της καθημερι-
νότητας των πολιτών και αποσκοπούν στο να 
δημιουργήσουν ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστο-
σύνης - στην προκειμένη περίπτωση ανάμεσα 
στην ε/κ και την τ/κ κοινότητα στην Κύπρο.  

Ως τέτοια, συχνά, λειτουργούν ως 
υποκατάστατο της έλλειψης προόδου στις 
διαπραγματεύσεις ή ελλείψει, παντελώς, 
διαπραγματεύσεων, για να διατηρείται 
ανοικτός ένας δίαυλος επικοινωνίας ανά-
μεσα στις δύο πλευρές, συντηρώντας μια 
ψευδαίσθηση κινητικότητας, σε περιόδους 
«αυξημένης δυσπιστίας και καχυποψίας».

Στο πλαίσιο αυτό, βρίθει εξαιρετικού 
ενδιαφέροντος μια αναδρομή στην εμφάνιση 
των ΜΟΕ στην πορεία του Κυπριακού, 
η οποία καταδεικνύει ότι, ακόμη και σε 
επίπεδο χαμηλής πολιτικής, τα προβλή-
ματα στο Κυπριακό είναι, εφ’ όλης της 

ύλης, δυσυπέρβλητα, αφού ούτε σ’ αυτό 
το επίπεδο μπορούν να παραμεριστούν 
αξιώσεις ισχύος και εδραίωσης κεκτημένων.   

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ στο 
gma e o Τάσος Χριστοδούλου, η ιδέα 

των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης 
στο Κυπριακό εμφανίστηκε το 1992, εν 
μέσω του αρνητικού αποτελέσματος των 
συνομιλιών επί των ιδεών Γκάλι.

Στις 24 Νοεμβρίου του 1992, ο νέος, 
τότε, διαμεσολαβητής του Γ.Γ. του ΟΗΕ 
ανέλαβε την πρωτοβουλία σύνταξης ΜΟΕ, 
έχοντας προηγουμένως εξασφαλίσει την 
έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Το 1994 οι ηγέτες των δυο κοινοτήτων 
(Κληρίδης - Ντενκτάς) συναντήθηκαν στη 
Νέα Υόρκη για την έναρξη συνομιλιών 
στο Κυπριακό.

Ως Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύ-
νης τέθηκαν, μεταξύ άλλων, το άνοιγμα 
του αεροδρομίου Λευκωσίας, αλλά και 
η επιστροφή της Αμμοχώστου στην ε/κ 
πλευρά, χωρίς να υπάρξει κατάληξη στα 
εν λόγω ζητήματα.

Αν τ ι δ κ ι
Με την ανάληψη της εξουσίας το 2013, ο 

Νίκος Αναστασιάδης προέβη σε διάφορες 
προσπάθειες για την προώθηση Μέτρων 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Συγκεκριμένα, στις 7/10/2013, ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι η άρση 
του εμπάργκο που επιβάλλει η Τουρκία 
κατά των πλοίων υπό κυπριακή σημαία 
είναι ένα από τα μέτρα που περιλαμβά-
νονται στη δέσμη Μέτρων Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), που προτείνει η 
Κυβέρνηση.

Στην ομιλία του τότε, o Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης είπε ότι στα προτεινόμενα ΜΟΕ 
περιλαμβάνεται και η επιστροφή της Αμμο-
χώστου, για να προσθέσει, όμως, ότι, μέχρι 
στιγμής, δεν υπάρχει θετική ανταπόκριση.

Στις 2/4/2014, ο Νίκος Αναστασιάδης 
υπέδειξε στον τότε Γ.Γ. του ΟΗΕ Μπαν 
Κι Μουν ότι τα ΜΟΕ θα συμβάλουν στην 
αλλαγή του κλίματος.

Στις 4/7/2014, Νίκος Αναστασιάδης και 
Ντερβίς Έρογλου συναντώνται στο αερο-
δρόμιο Λευκωσίας και στο επίκεντρο της 
συνάντησης βρέθηκαν τα Μέτρα Οικοδό-
μησης Εμπιστοσύνης, οι όροι εντολής και 
λειτουργίας των Τεχνικών Επιτροπών, το 
άνοιγμα τεσσάρων οδοφραγμάτων, μεταξύ 

των οποίων και αυτό του Πυρο ου-Αθη-
ένου και μέτρα που αφορούσαν το θέμα 
των αγνοουμένων.

Στις 28/4/2015 ο Νίκος Αναστασι-
άδης ανακοινώνει μονομερώς τέσσερα 
ΜΟΕ. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή 
του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε: 
«Στην πρώτη κοινή συνάντηση με τον κ. 
Ακιντζί προτίθεμαι να δώσω τους χάρτες 
και στοιχεία που αφορούν 28 ναρκοπέδια 
κατά προσωπικού στην περιοχή του Πε-
νταδακτύλου. Εκχώρηση της διαχείρισης 
στο a  των μουσουλμανικών χώρων 
λατρείας στις ελεύθερες περιοχές που ανή-
κουν στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και 
δεν βρίσκονται υπό την προστασία ξένων 
πρεσβειών.

Απόφαση πρόσληψης στα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών στη Λευκωσία 
λειτουργών με γνώση της τουρκικής 
γλώσσας, ούτως ώστε να διευκολύνεται 
η εξυπηρέτηση των Τουρκοκύπριων 
συμπατριωτών μας.

Χαιρετίζω την προσπάθεια που βρίσκεται 
σε εξέλιξη για ενοποίηση του κυπριακού 
ποδοσφαίρου και εύχομαι να ευοδωθεί το 
συντομότερον».

π ντε το
Στις  28/5/2015 ανακοινώνονται πέντε 

Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, μεταξύ 
του Πρόεδρου Αναστασιάδη και του Τ/κ 
ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί.

α πέντε έτρα ικοδόμησης μπι-
στοσύνης που συμφωνήθηκαν ήταν:

 Διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων, αρχίζο-
ντας από τη Λεύκα και τη Δερύνεια.  Ένωση 
συστημάτων ηλεκτρισμού των δύο πλευρών. 
Διαλειτουργικότητα ( n ero era ) της 
κινητής τηλεφωνίας.

 Τερματισμός παρεμβολών στις ρα-
διοφωνικές συχνότητες.

 Συμφωνία για κατάρτιση επιτροπής 
ισότητας των δύο φύλων.

π τ
Στις 26/2/2019, σε άτυπη συνάντηση 

που είχαν Αναστασιάδης και Ακιντζί, οι 
δυο ηγέτες δεσμεύτηκαν να εντείνουν τη 
δουλειά των Τεχνικών Επιτροπών, με στόχο 
τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων 
των Κυπρίων.

Αποφάσισαν να εφαρμόσουν ΜΟΕ σχε-
τικά με τη διαλειτουργικότητα της κινητής 
τηλεφωνίας (του 2015) μέσω χωριστών 

συμφωνιών με τους παροχείς και στις δύο 
πλευρές, με έναν κόμβο που έχει τη βάση 
του στην Ευρώπη, για να διευκολυνθεί η 
μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των 
δύο κοινοτήτων.

Ανακοίνωσαν, επίσης, ότι η διασύνδεση 
των δύο δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, 
όπως συμφωνήθηκε το 2015, έχει τώρα 
επιτευχθεί.

Επίσης, οι ηγέτες συμφώνησαν στον 
καθαρισμό εννέα περιοχών για τις οποίες 
υπάρχουν υποψίες πως είναι επικίνδυνες 
και στις δύο πλευρές του νησιού, με στόχο 
να εργαστούν για μια Κύπρο χωρίς νάρκες.

Ως χειρονομία καλής θέλησης, ο κ. 
Ακιντζί μετέφερε την απόφαση της τ/κ 
πλευράς να επιστρέψει πίνακες Ελληνο-
κύπριων καλλιτεχνών που παρέμεναν 
υπό την προστασία της τουρκοκυπριακής 
πλευράς από το 1974.

Από την πλευρά του, ο κ. Αναστασιάδης 
μετέφερε στον κ. Ακιντζί την απόφαση της 
ελληνοκυπριακής πλευράς να δώσει οπτικές 
και ακουστικές ηχογραφήσεις Τουρκο-
κυπρίων καλλιτεχνών που υπάρχουν στα 
Αρχεία του ΡΙΚ και ανήκουν στην περίοδο 
πριν από το 1963.

Π    Μ  Ο  Ε   Κ



ΠΡΟΣΧΈΔΙΟ ΙΔΈΏΝ ΤΗΣ ΛΟΥΤ 
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ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΦΈΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΛΑΠΤΈΙ 
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κ. Αναξαγόρα 30, 2014 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος                                                                                                      
Τ.Θ. 16197, 2086 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: 357 22 411434 Φαξ: 357 22 519115

λ. Ταχυδρ. in o y e t.o . y

ΚΕΝΗ ΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙ ΕΩΡΗΤΗ

 Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Επιθεωρητή.

Σχέδιο πηρεσίας και έντυπα αιτήσεων βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα  και στα γραφεία της Εταιρείας (Κώστα Αναξαγόρα 30, 
2014 Στρόβολος, κτήριο ΣΤ ΡΙΚ Ν , 4ος όροφος, Λευκωσία), κ. Γεωργία Νικολάου, τηλ. 22411434.

Γ α σκο ο ς της αρο σας ροκήρ ης ο  αν γκες της ετα ρείας α α το ν αναγνωρ σ νο τίτλο τρ τοβ ας εκ αί ε σης στην Ε κ -
τητα της Μη ανολογ κής Μη αν κής

Ε ρ σ ετα α α το ντα  τα ακ λο α:
 

1  Ε ε ρία στον το α το  σ ε ασ ο  κα  της εγκατ στασης ανελκ στήρων σ νολ κής ρκε ας:

α  το λ στο τεσσ ρων  ετ ν  εκ των ο οίων το λ στον τρία  τη ρακτ κή ε ε ρία στην εγκατ σταση ανελκ στήρων ή
β  α τε  ε ε ρία στον το α της ε ε ρησης ανελκ στήρων ρκε ας το λ στον τρ ν  ετ ν

2   ε  αρακολο ήσε  ε ε τ ία εωρητ κή εκ αί ε ση σε ατα σ ε ασ ο  τε ν κ ν ρο αγρα ν  ροτ ων  ε ων ελ γ-
ο  ανελκ στήρων κα  εκτί ησης των κ ν νων ρκε ας το λ στον εκατ  100  ωρ ν  

ι αιτήσεις μπορούν να σταλούν ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Θυρίδα Αρ. 16197, 2086 Λευκωσία, ή να παραδοθούν στα γραφεία της εταιρείας μέχρι 
τις 06/03/2019 και ώρα 15.00. λες οι αιτήσεις θα πρέπει να απευθύνονται προς:

Γεν κή Δ ε ντρ α
Κ ρ ακή Ετα ρεία Π στο οίησης

 ημερομηνία που θα ληφθεί υπό η είναι η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας ή της απόδειξης παραλαβής της αίτησης από τα γραφεία της εται-
ρείας. ι αιτήσεις μπορούν επίσης να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση in o y e t.o . y. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ληφθεί υπό η η ημε-
ρομηνία του ηλεκτρονικού μηνύματος.

ε ουσιαστικό πρόβλη-
μα, μεγαλύτερο ακόμη 
και από το πραγματικό 
πρόβλημα που είναι η 
εισβολή και η κατοχή, 
μετατρέπεται, με ευθύ-
νη εν μέρει και της ελ-

ληνοκυπριακής πλευράς, η προσπάθεια 
της κυρίας Λουτ να συνομολογήσει τους 
περιβόητους όρους αναφοράς. Τουρ-
κία και κατοχικό καθεστώς παίζουν τον 
γνωστό αμανέ τους και, σαν άβουλοι 
εμπλεκόμενοι, τόσο η διεθνής κοινότη-
τα όσο και η ελληνοκυπριακή πλευρά, 
χορεύουν στον ρυθμό τους.

Απ ι π ο εδίο
κ ι ν

Η ανάγκη του Προέδρου της Δημο-
κρατίας να απορρίψει προσχέδιο ιδεών 
της κυρίας Λουτ για τους όρους αναφο-
ράς, γιατί αυτό υιοθετούσε την τουρκική 
θεώρηση των παραμέτρων του Γενικού 
Γραμματέα, που τεχνηέντως προώθησε ο 
Έιντε, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. 

Το διήμερο 3 και 4 Φεβρουαρίου, κατά 
το οποίο η Αμερικανίδα βρισκόταν στην 
Κύπρο, μετατράπηκε σε βάσανο για τη 
Λευκωσία, καθότι είδε με τα μάτια της να 
μην πείθει για το πιο σημαντικό κεκτημένο 
των συνομιλιών, που είναι οι αναφορές που 
έγιναν από τον Γενικό Γραμματέα την 4η 
Ιουλίου για την κανονικότητα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας μετά από λύση, που πρέπει να 
προνοούν και άμεση κατάργηση εγγυήσεων 
και επεμβατικών δικαιωμάτων, καθώς και 
δραστική μείωση του κατοχικού στρατού 
μέχρι την τελική αποχώρηση. 

Το γεγονός και μόνο ότι η Αμερικανίδα 
παρουσίασε ιδέες τουρκικών προδιαγραφών 
πρέπει να προβληματίσει έντονα, καθώς η 
Λευκωσία κινείται, όπως μαθαίνουμε, σε ένα 

λεπτό σκοινί, αφού δεν μπορεί να παρασυρ-
θεί από τη μία στα τουρκικά παιχνίδια που 
θα οδηγήσουν πίσω στην αφετηρία, ενώ, 
από την άλλη, νιώθει την ανάγκη να μην 
έλθει σε ευθεία σύγκρουση με την ειδική 
απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα. 

Είναι πάντως αναγκαίο να διευκρινιστεί 
ότι το προσχέδιο δεν έχει κατατεθεί, καθώς, 
για να καταστεί έγγραφο εκ μέρους των 
Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει να τύχει της 
έγκρισης όλων των πλευρών.

Η δυσκολία πάντως να καταλήξουν 
οι πλευρές σε συμφωνημένους όρους 
αναφοράς εγείρει πολλούς κινδύνους, 
είτε για οριστικό αδιέξοδο είτε για κείμε-
νο με αμφίσημες αναφορές, τους οποίους 
θα πρέπει το Προεδρικό να διαχειριστεί. 

νο ν εν κτικ …
Ο προβληματισμός που επικρατεί στο 

παρασκήνιο για τις εμμονές του Ακιντζί 
και προφανώς της εντέλλουσας Τουρκίας 
εξάγεται και από την κίνηση των Αθηνών 
και του Υπουργού των Εξωτερικών Γιώργου 
Κατρούγκαλου συγκεκριμένα, να επαναφέρει 
στο προσκήνιο των εμπιστευτικών διαβου-
λεύσεων το άτυπο έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα για τον Μηχανισμό Εφαρμογής 
και Παρακολούθησης της λύσης. 

Σύμφωνα με διπλωμάτες που γνωρίζουν 
όσα λαμβάνουν χώραν στο παρασκήνιο 
και όχι στο προσκήνιο, είναι σαφές ότι ανα-
ζητείται μια κοινά αποδεκτή αφετηρία, η 
οποία, όμως, δεν θα διαγράφει το κεκτημένο 
των συνομιλιών στο Κραν Μοντανά, ώστε 

Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΙ Η ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΥΤ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μάχη να μη χαθεί το... κεκτημένο
να καταβληθεί άλλη μια προσπάθεια για 
κλείδωμα της στρατηγικής συμφωνίας που 
ζητούσε ο Γενικός Γραμματέας. Απαραίτητη 
προ πόθεση, όπως λέχθηκε και πιο πάνω, 
η «κανονικότητα» του κράτους. 

Υπενθυμίζεται άλλωστε πως η ίδια η Λευ-
κωσία είχε προτείνει ως προπαρασκευαστι-
κή εργασία το να συγκληθεί μια διάσκεψη 
αναπληρωτών (ένα νέο Μον Πελεράν 3) για 
έναρξη συζήτησης επί του άτυπου εγγράφου. 
Θέση όμως που ουδέποτε, όπως φαίνεται, 
κέρδισε έδαφος στις σκέψεις της διεθνούς 
κοινότητας. Σημειώνεται πάντως πως ένα 
πλήρως αρνητικό στοιχείο είναι πως όλοι, 
πλέον, παραδέχονται ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
κάτι πριν από τον Ιούνιο, με την Τουρκία να 
επιβάλλει γι’ ακόμη μια φορά τη θέση της. 

ι ει … ι
Στο κάδρο των επόμενων ενεργειών της 

Λευκωσίας είναι και η αποψινή συνάντηση 
του Προέδρου της Δημοκρατίας με την 
Πρωθυπουργό της Βρετανίας και φίλη του 
Ερντογάν, Τερέζα Μέι. Από την οποία, εξ 
όσων αντιλαμβάνεται η «Σημερινή», θα 
ζητηθεί όπως μεσολαβήσει προς την Τουρ-
κία για να ολοκληρωθεί το συντομότερον ο 
κύκλος επαφών της Τζέιν Χολ Λουτ, ώστε 
να επανέλθει στο νησί και να τελειώσει την 
αποστολή για τους όρους αναφοράς. Εφόσον 
βέβαια είναι αυτό εφικτό. Καθώς ιδιαίτερη 
βαρύτητα θα πρέπει να δίδει κάποιος στις 
αναφορές Αναστασιάδη περί «τέτοιων όρων 
αναφοράς που να επιτρέπουν…». 

Τοποθετήσεις που κρύβουν τον φόβο της 
Λευκωσίας, λόγω διαφορετικών προσεγγί-
σεων των δύο πλευρών, να προταθούν από 
την Αμερικανίδα Ειδική Απεσταλμένη του 
Γκουτέρες τέτοιοι επιφανειακοί όροι αναφο-
ράς, οι οποίοι θα προσομοιάζουν με το μνήμα 
του Αγίου Νεοφύτου, που όλα τα χωράει και 
που θα αποτελέσουν ήττα για το κεκτημένο 
-όπως το χαρακτηρίζει η Λευκωσία- της 
ανάγκης για δημιουργία ενός κανονικού 
κράτους χωρίς εγγυήσεις, επεμβατικά δι-
καιώματα, ξένα στρατεύματα κ.λπ. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Αλυσιδωτές εξελίξεις αποδέσμευσε η 
ανακοίνωση της on o  για τον 
«Γλαύκο», που διαφοροποιούν άρ-

δην το γεωπολιτικό σκηνικό στην Ανατολική 
Μεσόγειο.  Η ανεύρεση υδρογονανθράκων 
στη λεκάνη της Λεβαντίνης και οι τριμερείς/
τετραμερείς συνεργασίες στην περιοχή με βάση 
την ενέργεια, αποδεικνύονται καταλύτης ση-
μαντικών μετατοπίσεων στους υφιστάμενους 
γεωπολιτικούς συσχετισμούς ισχύος, αναβαθ-
μίζοντας τον γεωστρατηγικό ρόλο της Κύπρου.

Σε μια εξέλιξη-ορόσημο για την πορεία των 
πραγμάτων στην περιοχή, φαίνεται να κλειδώνει 
η διεύρυνση της τριμερούς συνάντησης Ελλάδας-
Κύπρου-Ισραήλ στις 20 Μαρτίου στο Τελ Αβίβ 
σε τετραμερή, με τη συμμετοχή του Υπουργού 
Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο.  

Η είδηση, σύμφωνα με τις Τομές στα 
Γεγονότα του gma, επιβεβαιώθηκε την 
Παρασκευή το απόγευμα, και αποτελεί μια 

τεράστια επιτυχία για τη Λευκωσία, αφού η 
αμερικανική συμμετοχή προσδίδει άλλες 
διαστάσεις στις συμπηχθείσες συνεργασίες. 

Στην επιβεβαίωση προέβη ο ίδιος ο 
Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδου-
λίδης, ο οποίος χαρακτήρισε το γεγονός ως 
εξέλιξη-ορόσημο για την εξωτερική πολιτική 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Λευκωσία εκτιμά πως με την πραγμα-
τοποίηση της τετραμερούς και, κυρίως, με τις 
αναφορές που αναμένεται να γίνουν από τον 
επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας 
θα γίνει κατανοητό από τους πάντες, συμπε-
ριλαμβανομένης της Τουρκίας, ότι αλλάζουν 
οι γεωπολιτικές ισορροπίες. Αποκλειστικό 
θέμα συζήτησης στη συνάντηση, η οποία 
αντικαθιστά την προαναγγελθείσα τριμερή 
στην Κρήτη, θα είναι η ενεργειακή ασφάλεια.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η επιβεβαί-
ωση της παρουσίας του Μ. Πομπέο συμπί-
πτει με τη συγκυρία των ανακοινώσεων της 

on o  για το κοίτασμα «Γλαύκος» στο 
οικόπεδα 10 της κυπριακής ΑΟΖ. Αντίθετα, 

καταδεικνύει την ταύτιση των συμφερόντων 
της αμερικανικής εταιρείας με τα στρατηγικά 
συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην 
περιοχή. Το δε γεγονός πως η αξιοποίηση του 
κοιτάσματος δεν μπορεί να ολοκληρωθεί πριν 
από την παρέλευση 20 ετών, όπως αναφέρει 
το gma,  δείχνει ότι οι ΗΠΑ, ως χώρα, θα 
είναι παρούσες στην περιοχή, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται σε γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό 
και οικονομικό επίπεδο.

Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί, ότι η 
αναβαθμισμένη παρουσία των Αμερικανών 
δεν οδηγεί σε εφησυχασμό τη Λευκωσία, 
η οποία σχεδιάζει τα επόμενά της βήματα 
λελογισμένα και με βάση τη λογική των 
ευρύτερων γεωπολιτικών ισορροπιών.  

Την ίδια ώρα, το επόμενο μεγάλο βήμα 
που αναμένεται είναι η επιβεβαίωση της δι-
εύρυνσης και της τριμερούς με την Αίγυπτο, 
με τη συμμετοχή της Γαλλίας. Με την οποία, 
ειρήσθω εν παρόδω, εμβαθύνονται οι αμυντικές 
σχέσεις, ενώ αναμένονται και οι ανακοινώσεις 
για τη στρατιωτική Βάση στο Μαρί.

Μ  Π     Ι

ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΈΝΟ ΠΡΈΠΈΙ 
ΝΑ ΈΙΝΑΙ ΈΝΑ ΙΔΙΟΤΥΠΟ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΈΥΜΑ, 
ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑ 
ΤΗΝ ΈΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ  

Όταν κατέρρευσαν οι συνομιλίες 
στο Κραν Μοντανά τον Ιούλιο 
του 2017, μέρος του πολιτικού 

κόσμου κατηγόρησε τον Πρόεδρο Νίκο 
Αναστασιάδη και τον τότε Υπουργό Εξω-
τερικών της Ελλάδας, Νίκο Κοτζιά, ως 
υπεύθυνους για το ναυάγιο. Εκφράσθηκε, 
επίσης, η άποψη ότι χάθηκε μια ιστορική 
ευκαιρία. Η πραγματικότητα, όμως, είναι 
διαφορετική. Η Άγκυρα εξακολουθεί να 
εμμένει στις εγγυήσεις, ενώ παράλληλα 
αξιωματούχοι της κυβέρνησης Ερντογάν 
αλλά και Τουρκοκύπριοι πολιτικοί δη-
λώνουν συστηματικά ότι δεν είναι ρεα-
λιστικό να αναμένεται από την Τουρκία 
να παραιτηθεί από τα επεμβατικά της 
δικαιώματα.  

Αλλά ακόμα και αν η Τουρκία υποχω-
ρήσει στο κεφάλαιο αυτό, τυχόν υλοποίηση 
της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με 
βάση το διαπραγματευτικό κεκτημένο δεν 
θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη διευθέτηση. 
Πέραν των προβλημάτων λειτουργικότη-
τας, το τρικέφαλο κράτος δεν θα μπορεί 
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη συμμετοχή στην Ευρω-
ζώνη. Για τους λόγους αυτούς η σημερινή 
κατάσταση αποτελεί secon  es  so u on. 

Επειδή όμως αυτό δεν μας ικανοποιεί, 
είναι υποχρέωσή μας να αγωνισθούμε 
για ένα καλύτερο μέλλον. 

Μετά την τραγωδία του 1974, η ελληνο-
κυπριακή πλευρά σταδιακά αποδέχθηκε 
τον οδυνηρό συμβιβασμό μιας διζωνικής 
δικοινοτικής ομοσπονδίας, με στόχο την 
αποφυγή της διχοτόμησης.  Έκτοτε, και 
παρά τις συνεχείς υποχωρήσεις και τη στα-
διακή μετατόπιση του διαπραγματευτικού 
κεκτημένου προς τις τουρκοκυπριακές 
θέσεις, η λύση δεν κατέστη δυνατή. Δια-
φαίνεται ότι η πολιτική που έχει ακολου-
θηθεί όλα αυτά τα χρόνια απέτυχε. Πέραν 
τούτου, η Άγκυρα και οι εντολοδόχοι της 
στην κατεχόμενη Κύπρο απαιτούν κατά το 
δοκούν δικαιώματα που πηγάζουν από 
την Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς την 
αίσθηση των ανάλογων υποχρεώσεων. 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα το Κυ-
πριακό, είναι σημαντικό να έχουμε υπ’ όψιν 
μας τους στόχους της Τουρκίας. Σημειώνεται, 
συναφώς, ο υβριδικός πόλεμος από την Τουρ-
κία εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Αναφέρω, για παράδειγμα, τον συνεχιζόμενο 
εποικισμό, τη ροή λαθρομεταναστών από 
τα κατεχόμενα εδάφη προς την ελεύθερη 
Κύπρο και τις συνεχείς παραβιάσεις στη 
θάλασσα και στη στεριά. 

Ο αγώνας για ένα κανονικό κράτος δεν 
αφορά μόνο τα επεμβατικά δικαιώματα 
και τις εγγυήσεις. Αφορά επίσης και τις 
εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού, καθώς 
και τις δομές του νόμιμου κράτους, το οποίο 
θα πρέπει να έχει συνέχεια. Δεν αποτελεί 
κανονικότητα ο παραμερισμός της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας και η αντικατάστασή 
της από ένα τρικέφαλο μόρφωμα και τρία 
συντάγματα, τα οποία θα στηρίζονται στον 
εθνοκοινοτισμό. Ούτε οι ρυθμίσεις με βάση 
το διαπραγματευτικό κεκτημένο, που σε 
πολλές περιπτώσεις παραπέμπουν σε κα-
ταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 
Άλλο είναι να υπάρχουν ρυθμίσεις που 
να μην επιτρέπουν την περιθωριοποίηση 
των Τουρκοκυπρίων ως μειονότητα και 
άλλο να υπάρχει ένα σύνταγμα, το οποίο 
να προνοεί ότι δεν μπορεί να υπάρχει 
καμία απόφαση σε σημαντικά ζητήματα 
χωρίς τη συμμετοχή τους. Επίσης, δεν μας 
διαφεύγει το γεγονός ότι οι Ελληνοκύπριοι 

αποτελούν μια γεωπολιτική μειονότητα. 
Και δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τον 
εγκλωβισμό μας σε μια διευθέτηση, η οποία 
θα επιδεινώσει την υφιστάμενη κατάσταση. 

Κανονικό κράτος και δίκαιη λύση 
θα προέκυπταν από τις ενισχυμένες 
ενδοκυπριακές συνομιλίες πριν από το 
1974. Ο Κυπριακός Ελληνισμός δεν είναι 
υπεύθυνος για το χουντικό πραξικόπημα,  
που έδωσε την ευκαιρία στην Τουρκία 
να εισβάλει με τις συνέπειες που έχουμε 
ενώπιόν μας. Και ούτε είναι δυνατό να 
υπάρξει μια βιώσιμη διευθέτηση για το 
σήμερα και το αύριο, που να στηρίζεται 
στα αποτελέσματα των τετελεσμένων του 
1974 και την εμβάθυνση της κατοχής. Από 
την άλλη δεν είναι εφικτή μια λύση στη 
βάση του ενιαίου κράτους. Ως εκ τούτου, 
το ζητούμενο πρέπει να είναι ένα ιδιότυπο 
ομοσπονδιακό πολίτευμα, που να αποκα-
θιστά την ενότητα της χώρας, στο οποίο 
αφενός θα είναι δυνατό να οικοδομηθεί 
ένα ελάχιστο κοινό πλαίσιο στόχων και, 
αφετέρου, να παρέχει ευρεία αυτονομία 
στην τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Αμέσως μετά το δημοψήφισμα του 2004 
θα έπρεπε να είχαμε προχωρήσει σε μια 
ουσιαστική επαναξιολόγηση και επανα-
τοποθέτηση της βάσης των συνομιλιών. 
Έστω και τώρα προβάλλει η υλοποίηση 
αυτής της αναγκαιότητας. Η Κυπριακή 
Δημοκρατία καλείται να αναλάβει πρω-
τοβουλίες και να καταθέσει ένα πλαίσιο 
κατευθυντήριων γραμμών, που να κινείται 
σε μια τέτοια πορεία. (Ιδέες προς αυτήν 
την κατεύθυνση υπάρχουν.) Ταυτόχρονα, 
κατανοώντας τις υφιστάμενες δυσκολίες, 
η νέα στρατηγική θα πρέπει να εμπεριέχει 
τη φιλοσοφία μιας εξελικτικής διαδικασίας. 
Έχοντας υπ’ όψιν το ανισοζύγιο δυνάμεων 
καθώς και την επικρατούσα σύγχυση και 
τις ψευδαισθήσεις στο εσωτερικό μέτω-
πο, ο δρόμος προς την κανονικότητα και 
προς μια βιώσιμη διευθέτηση θα είναι 
μακρύς και δύσκολος. Αλλά θα πρέπει 
να τον διανύσουμε. 

* Ο Καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους είναι 
Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπα-
ϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς και του 

Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυ-
βέρνησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ο   
  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΟ ΑΝΟΥΣ*

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
charalambousc@sig-
matv.com
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Η κληρονομιά του Τάσσου

ΝΑΤΑΛΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ  
michaelidoun@simerini.com

ο κεφάλαιο Βρετα-
νικές Βάσεις -μια... 
ξεχασμένη πτυχή του 
Κυπριακού- ανέσυρε 
εκ νέου στην επιφά-
νεια το Διεθνές Δικα-
στήριο της Χάγης. Το 

ξεκάθαρο και καταπελτικό περιεχόμενο 
της γνωμοδότησης αποτελεί ένα αδι-
αμφισβήτητο «νομικό όπλο», όπως το 
χαρακτήρισε ο Γενικός Εισαγγελέας, στα 
χέρια της Κύπρου. Δεν είναι, όμως, το 
μοναδικό. Ήδη, από τον Νοέμβριο του 
2007, τρεις εγνωσμένου κύρους και 
διεθνούς εμβέλειας συνταγματολόγοι 
παρέδωσαν στην κυπριακή Κυβέρνηση 
τις δικές τους γνωματεύσεις, οι οποίες 
παραμένουν μέχρι σήμερα σε συρτά-
ρια... ερμητικά κλειστά στο Προεδρικό 
Μέγαρο. 

Αν και πρόκειται για έγγραφα που 
εφοδίαζαν την Κυπριακή Δημοκρατία 
με εκείνα τα ισχυρά επιχειρήματα που 
θα της επέτρεπαν να εγείρει θέμα Βά-
σεων, οι προεδρικές εκλογές του 2008 
σήμαναν την επιστροφή της Κυβέρνησης 
στη γνωστή και… αέναη αναζήτηση της 
«κατάλληλης στιγμής» για να «ανοίξει 
το μέτωπο με τους Βρετανούς». 

Οι εν λόγω γνωματεύσεις, που 
υπέγραψαν αυθεντίες στον τομέα 
του Διεθνούς Δικαίου, παρέμειναν 
έκτοτε ανεκμετάλλευτες και τη δική 
τους εξήγηση περί τούτου παραθέτουν, 
με δηλώσεις τους στη «Σημερινή», η 
Ερατώ Κοζάκου - Μαρκουλλή, που 
βρισκόταν στο τιμόνι του Υπουργείου 
Εξωτερικών κατά τον ουσιώδη χρόνο 
και ο διάδοχός της, Μάρκος Κυπρι-
ανού. Για τις προθέσεις του Τάσσου 
Παπαδόπουλου έναντι της Βρετανίας, 
καταθέτει στη «Σ» τη μαρτυρία του ο 
τότε στενός συνεργάτης του και πρώ-
ην Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος 
Λιλλήκας, ενώ περισσότερο φως στα 
όσα εκτυλίχθηκαν προσδίδεται από τα 
απόρρητα πρακτικά συνεδρίας που 
πραγματοποίησε το Υπουργικό Συμ-
βούλιο, λίγες μόνο μέρες πριν κληθούν 
οι συνταγματολόγοι να γνωμοδοτήσουν. 

Δεδομένων αφενός των περιορι-
σμών ως προς την εθνική κυριαρχία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας από 
τον τρόπο λειτουργίας των Βάσεων 
και της κοινής παραδοχής ότι πρό-
κειται για αποικιακό κατάλοιπο και 
αφετέρου της στάσης αναμονής που 
αποφάσισε να τηρήσει η Κυβέρνηση 
-θέτοντας ως προ πόθεση τη γνω-
μοδότηση του Κ. Κληρίδη, ώστε να 
προβεί έστω και σε δηλώσεις για την 
απόφαση της Χάγης- το ερώτημα 
«πότε η Κύπρος θα εγείρει θέμα Βά-
σεων;» τίθεται εκ των πραγμάτων 
επιτακτικά στο τραπέζι. 

ο τ ν
πο ι νο

Η γνωμάτευση του Διεθνούς Δικαστηρίου 
της Χάγης «επιβεβαίωσε επί της ουσίας τις 
τρεις γνωματεύσεις που είχε στα χέρια της 
η ΚΔ από το δεύτερο εξάμηνο του 2007», 
δηλώνει στη «Σ» ο Γιώργος Λιλλήκας. «Τότε, η 
Κυβέρνηση Τάσσου Παπαδόπουλου ζήτησε 
τις γνωματεύσεις γιατί ήταν αποφασισμένη 
να ανοίξει το κεφάλαιο των Βάσεων», υπο-
γραμμίζει και συμπληρώνει ότι, «δυστυχώς, 
η επόμενη Κυβέρνηση, του Δημήτρη Χρι-
στόφια, αποφάσισε ότι δεν είναι η ώρα να 
ανοίξουμε το ζήτημα και θα το ανοίξουν τα 
εγγόνια των εγγονιών μας». Εκφράζοντας 
τη θέση ότι «πρέπει να ανοίξουμε θέμα Βά-
σεων», εφόσον «το μέτωπο το έχει ανοίξει 
ούτως ή άλλως η Βρετανία, εδώ και πάρα 
πολλά χρόνια, υποστηρίζοντας τις τουρκι-
κές θέσεις στο Κυπριακό», ο κ. Λιλλήκας 
θυμίζει παράλληλα ότι πολύ πρόσφατα «η 
Αγγλία, με παρέμβασή της προσπάθησε να 
εξαναγκάσει την ΚΔ να προσφέρει υπηκο-
ότητες στα παιδιά των εποίκων». «Τι άλλο 
περιμένουμε;», διερωτάται και δηλώνει 
ότι «όσοι δεν βλέπουν τις πραγματικότη-
τες, απλώς στρουθοκαμηλίζουν κι αυτό 
δεν εξυπηρετεί την εθνική μας υπόθεση». 
Ερωτηθείς κατά πόσον η Κυβέρνηση Τάσ-
σου Παπαδόπουλου προχώρησε μετά τις 
γνωματεύσεις του 2007 στη διαμόρφωση 
συγκεκριμένης στρατηγικής, απαντά ως εξής: 
«Υπήρχε τότε η απόφαση να ζητήσουμε τις 
γνωματεύσεις για να απαντηθούν τα ερωτή-
ματα αν οι Βάσεις είναι κυρίαρχες ή όχι, αν 
οι Βάσεις είναι νόμιμες ή όχι, αν μπορούμε 
να τις καταγγείλουμε και με ποια διαδικασία 
και κατά πόσον θα επηρεαζόταν η διεθνής 
οντότητα του κράτους μας δεδομένων των 
παραμέτρων της Συνθήκη Εγκαθίδρυσης». 
Η απάντηση που δόθηκε, σύμφωνα με τον 
ίδιο,  «ήταν ότι δεν επηρεάζεται το διεθνές 
καθεστώς και η οντότητα της ΚΔ, διότι δεν 
εδράζεται πλέον η κρατική μας οντότητα 
και η διεθνής της υπόσταση στη Συνθήκη 
Εγκαθίδρυσης του 1960, αλλά εδράζεται 
στο ψήφισμα 186/1964 και σε μια σειρά 
από άλλους παράγοντες που έχουν προ-
κύψει έκτοτε». 

π τ π κτικ
το πο ικο

Των γνωματεύσεων που ζητήθηκαν από 
την κυπριακή Κυβέρνηση το φθινόπωρο 
του 2007, προηγήθηκε μια σειρά γεγονότων 
που πυροδότησε μια συμφωνία στρατηγι-
κού συνεταιρισμού μεταξύ Βρετανίας και 
Τουρκίας. Στο έγγραφο, που υπέγραψαν 
στις 23 Οκτωβρίου 2007 οι πρωθυπουργοί 
των δύο χωρών, Γκ. Μπράουν και Ταγίπ 
Ερντογάν, γινόταν αναφορά στο κατεχό-
μενο τμήμα της Κύπρου ως «Τουρκική 
Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», γεγονός 
που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της 
Λευκωσίας. Σημειώνεται ότι τον Σεπτέμβρη 
του ίδιου έτους είχε πραγματοποιηθεί και 
η τελευταία συνάντηση Τάσσου - Ταλάτ 
για εφαρμογή της 8ης Ιουλίου. 

Χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία ως «σο-
βαρή αρνητική εξέλιξη, αφού αποσκοπεί 
στη συστηματική προαγωγή χωριστής 
ανάπτυξης του παράνομου καθεστώτος 
των κατεχομένων σε κρατική οντότητα και 
χωριστών σχέσεων με άλλες χώρες». Στο 
σχετικό απόσπασμα από τα πρακτικά της 
συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου 
στις 7 Νοεμβρίου 2007, που φέρουν τη 
σήμανση «άκρως απόρρητο», αναφέρεται 
ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη 
εξέλιξη, η Κυβέρνηση «έκρινε αναγκαία τη 
συνολική επανεξέταση όλου του φάσματος 
των δεσμεύσεων προς αναθεώρηση των 
σχέσεών μας με τον Ηνωμένο Βασίλειο» και 
προστίθεται ότι σε σύσκεψη που πραγματο-
ποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2007 «αποφα-
σίστηκε η αποχή μέχρι νεότερης απόφασης, 
τόσο του Προέδρου της Δημοκρατίας όσο 
και των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου 
και άλλων κρατικών αξιωματούχων από 
δεξιώσεις και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις 
που διοργανώνει η πατη Αρμοστεία του 
Ηνωμένου Βασιλείου, καθιστώντας σαφή 
τον λόγο της μη συμμετοχής τους». Στην 
ίδια συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου 
αποφασίστηκε η σύσταση δύο Επιτροπών, 
«οι οποίες θα ενεργήσουν με σκοπό την 
αναθεώρηση των σχέσεων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, σε 
ό,τι αφορά ειδικά τις Βρετανικές Βάσεις και 

περιορίζονται στο χαρτί, υπό την αιτιολόγη-
ση της εξεύρεσης του σωστού m ng και 
των κατάλληλων πολιτικών συνθηκών για 
άνοιγμα «δεύτερου μετώπου» στο Κυπριακό. 
Σημειώνεται ότι, κατά τον προεκλογικό 
του 2013, μεταξύ άλλων θέσεων του Ν. 
Αναστασιάδη ως προς τα «χαρακτηριστικά 
της λύσης», περιλαμβανόταν και η φράση 
«να καταργεί τις εγγυήσεις του 1960 και 
τις Βρετανικές Βάσεις». 

ο κο κο
εν ν ι ι τι
ν τε ει

«Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο υπόψη 
μου, ούτε είχε τεθεί ενώπιόν μου ανάλογη 
γνωμοδότηση όταν ανέλαβα τα καθήκοντα 
μου ως Υπουργός Εξωτερικών το 2007 
και το 2011», απάντησε στη «Σ» η τέως 
Υπουργός Εξωτερικών, Δρ Ερατώ Κο-
ζάκου - Μαρκουλλή, ερωτηθείσα γιατί 
δεν αξιοποιήθηκαν από την κυπριακή 
Κυβέρνηση οι τρεις γνωματεύσεις. «Γνωμο-
δοτήσεις για επιμέρους νομικά θέματα που 
αφορούν τις Βρετανικές Βάσεις υπήρξαν 
στο παρελθόν, όχι όμως ανάλογης φύσε-
ως με τα ερωτήματα που αφορούν την 
περίπτωση του Αρχιπελάγους agos, 
τουλάχιστον που να είχαν τεθεί υπόψη 
μου είτε ως Διευθύντριας Κυπριακού είτε 
ως Υπουργού  Εξωτερικών», προσθέτει.

Όσον αφορά τη γνωμοδότηση του 
Διεθνούς Δικαστηρίου για τον Μαυρί-
κιο, η κ. Μαρκουλλή θεωρεί ότι «είναι 
εξαιρετικής σημασίας τόσο από πλευράς 
Διεθνούς Δικαίου και της διαδικασίας 
αποαποικιοποίησης, που συνδέεται με 
το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών, 
αλλά και για χώρες όπως η Κύπρος που 
αποτελούσε Βρετανική αποικία και που 
η ανεξαρτησία της πραγματοποιήθηκε 
κάτω από συνθήκες που δεν επέτρεψαν 
την πλήρη αποαποικιοποίηση της νήσου, 
εφόσον στο έδαφός της παρέμειναν δύο 
περιοχές ως κυρίαρχες στρατιωτικές 
Βάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου». 
Αυτός είναι, όπως εξηγεί, ο λόγος που 
η ΚΔ «παρενέβη στη διαδικασία του 
Διεθνούς Δικαστηρίου επισημαίνοντας 
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ΤΡΈΙΣ ΓΝΏΜΑΤΈΥΣΈΙΣ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΏΝ 
ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΈ Ο ΤΑΣΣΟΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΈΙΣ - ΤΟ 
ΣΚΛΗΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
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Ως «παράδοξο» χαρακτηρίζει ο καθη-
γητής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, Δρ Ανδρέας Στεργίου, το μέχρι 
σήμερα καθεστώς ύπαρξης και λειτουργίας 
των στρατιωτικών Βάσεων του ΗΒ στην 
Κύπρο και εξηγεί: «Αυτό το φαινόμενο, 
που τείνει να εκλείψει στις περιοχές που 
κάποτε χαρακτηρίζονταν τριτοκοσμικές, 
εκδηλώνεται σήμερα στην Κύπρο όχι 
από μια μητροπολιτική χώρα της Δύσης 

απέναντι σε μια τριτοκοσμική χώρα, αλλά 
από μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εις βάρος μιας άλλης χώρας-μέλους της 
ίδιας Ένωσης».

Επιχειρώντας απάντηση στο ερώτημα 
γιατί καμία κυβέρνηση της Κύπρου δεν 
αποτόλμησε την κατάργηση των παράνομων 
Βρετανικών Βάσεων, ο πολιτικός αναλυτής, 
Γιώργος Κέντας, αποδίδει τη συγκεκριμένη 
στάση σε «φόβο της αλλαγής προς το χει-

ρότερο της βρετανικής πολιτικής έναντι της 
Κύπρου». Ρητορικά δε, θέτει το ερώτημα 
«Πότε η βρετανική εξωτερική πολιτική υπο-
στήριξε τα συμφέροντα της Κύπρου;» και 
διατυπώνει την εκτίμηση ότι «όταν οι Βάσεις 
τεθούν εν αμφιβόλω και καταργηθούν, τότε 
πιθανόν η Μ. Βρετανία να αναθεωρήσει την 
πολιτική της στην Κύπρο». Ανάλογη, σύμ-
φωνα με τον Γ. Κέντα, ήταν η συμπεριφορά 
που επέδειξε η κυπριακή Κυβέρνηση και 

κατά τις διαπραγματεύσεις για το re . 
«Με διάθεση που θα μπορούσε κανείς να 
χαρακτηρίσει ‘μοιρολατρική’ πήγαμε να δια-
πραγματευτούμε το καθεστώς εφαρμογής του 
κοινοτικού κεκτημένου στις Βάσεις, μετά την 
έξοδο της Βρετανίας, με δεδομένα τα οποία 
διαμορφώθηκαν το 2002, με αποτέλεσμα 
να επιβεβαιώνεται από το Πρωτόκολλο η 
κυριαρχία των Βρετανικών Βάσεων και η 
ΚΔ να αποκτά δικαίωμα μερικής εφαρμογής 

του κοινοτικού κεκτημένου μόνο μετά από 
σαφή εξουσιοδότηση της Βρετανίας». Με 
αυτόν τον τρόπο, δηλώνει χαρακτηριστικά, 
«λειτουργεί ως εντολοδόχος του στέμματος». 

Αναφορικά με τη γνωμοδότηση του 
Διεθνούς Δικαστηρίου, αναφέρει ότι 
«πρόκειται για απόφαση μέσα από την 
οποία προκύπτουν τεράστιες πολιτικές 
δυνατότητες -άλλωστε, η διαπραγμάτευση 
είναι πάντα πολιτική, δεν θα γίνει σε δικα-

στήριο». Προσθέτει, μάλιστα, ότι «η χλιαρή 
και αναβλητική στάση της Κυβέρνησης 
να τοποθετηθεί ενόψει μιας τόσο συγκλο-
νιστικής απόφασης - γνωμοδότησης είναι 
ενδεικτική αμηχανίας». Ενόσω, προσθέ-
τει, «μας καταδιώκουν φοβικά σύνδρομα, 
θα ερχόμαστε ενώπιον συγκλονιστικών 
εξελίξεων από κράτη που έχουν πολύ 
λιγότερες θεωρητικά δυνατότητες από 
εμάς, που είμαστε κράτος-μέλος της ΕΕ».

Ε   

το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της για τα συ-
μπεράσματα του Διεθνούς Δικαστηρίου 
στη σχετική γνωμοδότηση». Παρόλη τη 
μη δεσμευτικότητά τους, προσθέτει «οι 
γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Δικαστη-
ρίου φέρουν τεράστια νομική βαρύτητα 
και ηθικό κύρος». 

Εκφράζει, επίσης, την άποψη ότι «θα 
πρέπει να τύχει πολύ σοβαρής μελέτης 
τόσο από τον Γενικό Εισαγγελέα όσο και 
από την Κυβέρνηση, ούτως ώστε όταν 
κριθεί ότι η στιγμή είναι κατάλληλη, κυ-
ρίως αναφορικά με τη διαδικασία επίλυσης 
του Κυπριακού, να τύχει αξιοποίησης με 
στόχο την απαλλαγή της Κύπρου από τα 
αναχρονιστικά κατάλοιπα της αποικιο-
κρατίας». Καταληκτικά, αναφέρει ότι «το 
θέμα, όμως, είναι εξαιρετικά ευαίσθητο 
και οι χειρισμοί που θα γίνουν θα πρέπει 
να τύχουν σοβαρής και ενδελεχούς μελέ-
της, προετοιμασίας και αξιολόγησης, τόσο 
νομικής όσο και πολιτικής, κυρίως από 
πλευράς των σχέσεών μας με το Ηνωμένο 
Βασίλειο και του ρόλου του ως εγγυήτρι-
ας δύναμης και ως μόνιμου μέλους του 
Συμβουλίου Ασφαλείας». 

π ι νο τ
ο δ ο ι

Τη σημαντικότητα της απόφασης της 
Χάγης εξαίρει και ο Μάρκος Κυπριανού, 
λέγοντας ότι «επιβεβαιώνει το κατάλοιπο 
της αποικιοκρατίας στη μορφή Βάσεων και 
θα είναι ένα ακόμα βέλος στη φαρέτρα της 
ΚΔ, όταν θελήσει να επιδιώξει την αλλαγή 
του καθεστώτος των Βάσεων». Ερωτηθείς 
κατά πόσον πρέπει να τύχει εκμετάλλευσης 
από την Κυβέρνηση, σημειώνει ότι «είναι 
θέμα πολιτικής απόφασης, που θα ληφθεί 
με βάση τις συγκυρίες που υπάρχουν στην 
Κύπρο, τις επιπλοκές της τουρκικής εισβο-
λής, αλλά και τον απρόβλεπτο τρόπο που 
αντιδρά το Ηνωμένο Βασίλειο». «Γνώρι-
ζα για τις γνωματεύσεις εκείνες», απαντά 
σε σχέση με τις εκθέσεις που ζήτησε ο Τ. 
Παπαδόπουλος το 2007 και προσθέτει 
ότι  «επιπλέον είναι σαφές και το Διεθνές 
Δίκαιο -το γεγονός ότι πρόκειται περί αποι-
κιοκρατικού καθεστώτος είναι δεδομένο». 
Το ζήτημα, εξηγεί ο κ. Κυπριανού, είναι 
«πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή με τις 
ιδιάζουσες συνθήκες της Κύπρου, να επι-
διωχθεί κάτι σχετικό και η επικρατούσα 
πολιτική μέχρι σήμερα απ’ όλες τις κυ-
βερνήσεις ήταν ότι το θέμα εγείρεται μεν, 
αλλά επιδιώκεται η διευθέτησή του μετά 
τη λύση του κυπριακού προβλήματος». 

Για την παραμονή των «ξεχασμένων» 
γνωματεύσεων στα συρτάρια, δηλώνει 
ότι «δεν είναι απόφαση του Υπουργείου 
Εξωτερικών, που σε συνδυασμό με τη Νο-
μική Υπηρεσία κάνουν μια τεχνοκρατική 
διαχείριση -είναι απόφαση του εκάστοτε 
Προέδρου της Δημοκρατίας, καθότι πρό-
κειται για πολύ σημαντικό θέμα». Αν θα 
εγερθεί ή όχι ζήτημα Βάσεων, προσθέτει, 
«αποφασίζεται στο ανώτατο επίπεδο». Συ-
μπληρώνει ότι «δεν θα έπαιρνε μόνο του 
ένα υπουργείο μια απόφαση». Για τους 
λόγους που επί θητείας του δεν ηγέρθη 
θέμα Βάσεων, εξηγεί ότι  «τότε γινόταν μια 
νέα προσπάθεια επίλυσης του κυπριακού 
προβλήματος, το ΗΒ πάντα διαδραματίζει 
ένα σημαντικό ρόλο σ’ αυτήν την προσπά-
θεια, επομένως σ’ εκείνη τη φάση -αλλά 
γι’ αυτό θα πρέπει να απευθυνθείτε στον 
Πρόεδρο της εποχής- κρίθηκε καλύτερο 
να μην ανοίξουμε πολλά μέτωπα ταυτό-
χρονα όταν έχουμε ανοιχτό το μέτωπο της 
Τουρκίας». 

Η προσέγγιση, εξηγεί περαιτέρω, «ήταν 
με άλλα λόγια ότι ‘αυτήν τη στιγμή γίνεται 
μια προσπάθεια (συνομιλίες με Ταλάτ) προς 
μια κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού, 
ας μην ανοίξουμε άλλα μέτωπα’». Πάντως, 
όπως αναφέρει, «πάντα εγειρόταν το θέμα 
και ουδέποτε έγινε αποδεκτό ότι θα είναι 
επ’ άπειρον το θέμα των Βάσεων όπως 
έχει σήμερα». 

διευκολύνσεις που διεκδικεί το Ηνωμένο 
Βασίλειο στην Κύπρο, με βάση τις ισχύ-
ουσες σχετικές Συνθήκες και Συμφωνίες 
μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
του Ηνωμένου Βασιλείου». Συγκεκριμένα, 
συστάθηκαν τότε Ομάδα Υψηλού Επιπέδου 
για τη γενική αναθεώρηση της στάσης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της πα-
ρουσίας των Βρετανικών Βάσεων, αλλά και 
Μόνιμη Υπηρεσιακή Επιτροπή με σκοπό 
τη «συστηματική καταγραφή και μελέτη 
των καθημερινών σχέσεων των Αρχών της 
Κυπριακής Δημοκρατίας με τις Αρχές του 
Ηνωμένου Βασιλείου και ειδικότερα με τις 
Αρχές των Βρετανικών Βάσεων» και να 
«επανεξετάσει τις σχετικές πολιτικές και 
πρακτικές της κυπριακής Κυβέρνησης, με 
βάση τις ισχύουσες σχετικές Συνθήκες και 
Συμφωνίες μεταξύ της Κυπριακής Δημο-
κρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου».  Στις 
9 Νοεμβρίου, το Προεδρικό ζήτησε τη συν-
δρομή των τριών ξένων συνταγματολόγων 
και την υποβολή νομικών γνωματεύσεων 
σε σχέση με τις Βρετανικές Βάσεις. 

ι π τε
ν τε ει

Κληθέντες να απαντήσουν σε 5 συγκε-
κριμένα ερωτήματα, αναφορικά με περι-
ορισμούς και δικαιώματα των Βρετανών 
ως απόρροια της Συνθήκης Εγκαθίδρυ-
σης και των σχετικών παραρτημάτων, οι 
τρεις συνταγματολόγοι -με γνώμονα τις 
αρχές του Διεθνούς Δικαίου- κατέληγαν 
συμφωνούντες στο παράνομο του καθε-
στώτος των Βρετανικών Βάσεων. Όπως 
είναι σε θέση να γνωρίζει η «Σημερινή», 
σε μία τουλάχιστον εκ των γνωματεύσεων 
εξάγεται ρητά το συμπέρασμα ότι το Ηνω-
μένο Βασίλειο δεν μπορεί να θεωρείται 
ότι κατέχει «κυριαρχία» επί των βρετανικών 
στρατιωτικών Βάσεων. 

Το απόλυτο νομικό έρεισμα, ώστε η 
κυπριακή Κυβέρνηση ν’ ανοίξει θέμα για 
τις βάσεις και να διαπραγματευτεί μια νέα 
συμφωνία με τους Βρετανούς, δόθηκε πριν 
από δώδεκα περίπου χρόνια. Εντούτοις, οι 
προεκλογικές διακηρύξεις για το ακανθώδες 
αυτό ζήτημα, φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να 
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Στον δρόμο που χάραξε ο Μαυρίκιος

Μία από αση ορόσημο για τη διε νή κοινότητα

ΝΑΤΑΛΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ς «ισχυρό νομικό όπλο» 
στα χέρια της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας 
χαρακτηρίστηκε από 
την πρώτη στιγμή η 
ιστορική γνωμοδό-
τηση του Διεθνούς 

Δικαστηρίου της Χάγης, που έλαβε την 
περασμένη Δευτέρα μιαν απόφαση-ορό-
σημο για τα αποικιακά κατάλοιπα. Για 
«γνωμάτευση-σταθμό στην εξέλιξη του 
διεθνούς δικαίου» κάνει λόγο ο πρώην 
Γενικός Εισαγγελέας, Αλέκος Μαρκίδης, 
ενώ ο νομικός Πόλυς Πολυβίου, που 
αγόρευσε ενώπιον του Δικαστηρίου εκ 
μέρους της ΚΔ τον περασμένο Σεπτέμβρη, 
υπογραμμίζει την «τεράστια συμβολική 
και ηθική σημασία». Την αξιοποίηση της 
απόφασης στο πολιτικό πεδίο προκρίνει ο 
πρώην Εισαγγελέας, Στέλιος Θεοδούλου, 
διερωτώμενος εάν η Κυπριακή Δημοκρα-
τία «θα συνεχίσει να ανέχεται την ύπαρξη 
αποικιών στα εδάφη της». 

ε τιο το ο
τ π

Διευκρινίζοντας εκ προοιμίου ότι το 
ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων ενέχει 
δύο πτυχές, νομική και πολιτική, ο Αλέ-
κος Μαρκίδης δηλώνει στη «Σ» ότι η 
γνωμάτευση της Χάγης, η οποία «απευ-
θύνεται προς τη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών, αν και δεν είναι νομικά 
δεσμευτική, εντούτοις πρέπει οπωσδή-
ποτε να θεωρείται σταθμός εις την όλη 
εξέλιξη του δημοσίου διεθνούς δικαίου». 
Ανεξάρτητα από τη δεσμευτικότητά της, 
όπως υπογραμμίζει, «το βάρος της είναι 
τεράστιο και στο μέλλον πιστεύω ότι θα 
θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει το εθιμικό 

αναγκαστικό διεθνές δίκαιο, όπως αυτό 
έχει εξελιχθεί μετά το 1960». Επί του ιδίου 
σημείου, της δεσμευτικής ισχύος, ο Πόλυς 
Πολυβίου σημειώνει ότι «μπορεί να μην 
είναι δεσμευτική ή να έχει διατακτικό χα-
ρακτήρα, αλλά έχει τεράστια συμβολική 
και ηθική σημασία, καθότι για ορισμένους 
αυτή η γνωμοδότηση καταλήγει σε σαφή 
συμπεράσματα, τα οποία δεσμεύουν τόσο 
τα ΗΕ όσο και τα μέλη τους, γεγονός το 
οποίο είναι πολύ σημαντικό».

ι εν …
Στις μεγάλες ομοιότητες των δύο περι-

πτώσεων, του Μαυρικίου και της Κύπρου, 
εστιάζει από την πλευρά του ο κ. Πολυβίου. 
«Τα συμπεράσματα Δικαστηρίου σχετίζονται 
σε μεγάλο βαθμό με τη δική μας περίπτωση, 
διότι το επίδικο θέμα, δηλαδή η αποικιο-
κρατία, είναι το κύριο θέμα και στις δύο 
περιπτώσεις». Τόσο στην περίπτωση του 
Μαυρικίου όσο και στην περίπτωση της 
Κύπρου, εξηγεί περαιτέρω, «παραχωρή-
θηκε έδαφος πριν από την Ανεξαρτησία, 
επομένως η διευθέτηση δεν έγινε μεταξύ δύο 
κρατών, αλλά μεταξύ ενός κράτους -της Αγ-
γλίας- και της αποικίας της». Ο κ. Μαρκίδης 
σημειώνει ότι «αυτή η απόφαση βασίζεται 
κυρίως στο αντιαποικιακό Σύμφωνο που 
είχε ψηφιστεί από τη Γενική Συνέλευση 
μετά την κυπριακή ανεξαρτησία, δηλαδή 
μετά την υπογραφή των Συνθηκών Εγκα-

θίδρυσης, της Συνθήκης Εγγυήσεως και 
της Συνθήκης Συμμαχίας». Συνεχίζει δε 
θέτοντας ως παράμετρο το ενδεχόμενο «να 
μπορεί να προσδοθεί σε αυτήν την απόφα-
ση αναδρομική ισχύς, υπό την έννοια ότι 
διακηρύττει το Δίκαιο όπως ήταν πάντοτε 
και όχι όπως εξελίχθηκε αργότερα» και 
σχολιάζει ότι «είναι ένα από τα ερωτηματικά, 
τα οποία θα απασχολήσουν τον οποιοδήποτε 
ασχοληθεί με αυτό το θέμα στο μέλλον». 

Σε περίπτωση που θα ληφθεί πολιτική 
απόφαση από πλευράς κυβέρνησης να 
θέσει θέμα αποχώρησης των Βάσεων, 
υποστηρίζει ο κ. Μαρκίδης, «τότε αυτή 
η γνωμάτευση θα αποτελέσει ένα από τα 
κυριότερα, αν όχι το κυριότερο νομικό όπλο 
στα χέρια της ΚΔ, προκειμένου να προω-
θήσει μια τέτοια θέση». Υπομνύει, όμως, 
ότι «οι υπεραπλουστεύσεις δεν βοηθούν». 
Αγγίζοντας ένα από τα πλέον αμφιλεγόμε-
να σημεία της συζήτησης που διεξάγεται 
επί σειράν  ετών για τη νομιμότητα ή μη 
των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, ο 
πρώην Γενικός Εισαγγελέας παραθέτει τα 
εξής: «Κάποιος μπορεί να πει ότι τα περί 
Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο είναι 
τμήμα της Συνθήκης Εγκαθίδρυσής της, 
που υπεγράφη αμέσως πριν από την επί-
σημη γέννηση της Δημοκρατίας στις 16 
Αυγούστου 1960, αλλά υπογράφτηκε από 
τους τότε εκλελεγμένους, σε προηγούμε-
νες εκλογές, του Δεκεμβρίου του 1959, 

ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΏΤΑΤΗΣ ΝΟΜΙ-
ΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΈΣ ΤΗΣ 
ΧΑΓΗΣ ΔΙΗΝΥΣΑΝ, ΡΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΠΈΡΙΦΡΑΣΤΑ,  ΤΗΝ ΑΠΟΣ-
ΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΠΈΛΑΓΟΣ 
ΤΣΑΓΚΟΣ ΣΤΗ ΔΈΚΈΛΈΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟ ΑΚΡΏΤΗΡΙ

Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο. Περαιτέρω δε, 
κάποιοι φρόντισαν, αυτές οι τρεις Συνθήκες 
που είχαν υπογραφεί αμέσως πριν από τη 
γέννηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, να 
μνημονευτούν στο Σύνταγμά της, το οποίο 
ισχύει και σήμερα με τη διατύπωση ότι 
αυτά τα οποία υπέγραψαν ο Αρχιεπίσκο-
πος Μακάριος και δρ Κουτσιούκ αμέσως 
πριν από την Ανεξαρτησία, θεωρούνται ότι 
υπεγράφησαν και δέσμευσαν την ΚΔ, που 
γεννήθηκε ολίγα δευτερόλεπτα αργότερα». 

Παρά ταύτα, ο κ. Πολυβίου σημειώνει 
ότι, σύμφωνα με το Δικαστήριο, «ο ουσι-
ώδης χρόνος είναι αυτός κατά τον οποίο 
παραχωρήθηκε το έδαφος και το έδαφος 
των Βάσεων παραχωρήθηκε εντός του 1959 
και όχι μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου». 
Εξηγώντας ότι το ζήτημα ανάγεται στη θε-
ωρία της Συναίνεσης στο Διεθνές Δίκαιο, 
συμπληρώνει ότι «οι διευθετήσεις και στον 
Μαυρίκιο και στην Κύπρο έγιναν όταν η 
χώρα ήταν αποικία, επομένως δεν υπάρχει 
το τεκμήριο της ελεύθερης βούλησης». 

ε ν τον… ε τ το
Υπενθυμίζοντας ότι στην υπόθεση as r, 

όσον αφορά στο καθεστώς των Βάσεων, «το 
ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας 
αποφάσισε σαφώς ότι πρόκειται για αποι-
κίες», ο κ. Πολυβίου εξηγεί ότι, παρόλο που 
η γνωμοδότηση της Χάγης δεν δεσμεύει 
την Αγγλία, «εντούτοις η απόφαση του ιδίου 

της Ανωτάτου Δικαστηρίου την δεσμεύει». 
Στην εν λόγω απόφαση, η οποία εκδόθηκε 
στις 30 Ιουλίου και αφορούσε σε έξι από 
τους 75 πρόσφυγες που τον Οκτώβριο του 
1998 ναυάγησαν ανοιχτά της Κύπρου, με 
αποτέλεσμα να διασωθούν από βρετανικά 
ελικόπτερα και να μεταφερθούν στη Βάση 
Ακρωτηρίου, σημειώνεται χαρακτηριστικά 
ότι  «ο (βρετανικός) νόμος περί Κύπρου 
του 1960 δεν μετέβαλε το καθεστώς των 
Κυρίαρχων Περιοχών των Βάσεων, απλώς 
τις εξαίρεσε από τη μεταβίβαση εδάφους 
στη νέα Δημοκρατία της Κύπρου» και «το 
γεγονός πως το Ηνωμένο Βασίλειο έχασε 
το 97  του νησιού της Κύπρου δεν μετέ-
βαλε το καθεστώς του 3  που διατήρησε».

ετ νικ π δο
πε ί ποικί

Περαιτέρω σαφείς παραδοχές των ίδιων 
των Βρετανών ότι «οι εδαφικές περιοχές 
των βρετανικών στρατιωτικών Βάσεων 
στην Κύπρο εξακολουθούν να έχουν το 
νομικό και πραγματικό καθεστώς αποικίας», 
υπογραμμίζει και ο νομικός και πρώην 
Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, Στέλιος 
Θεοδούλου. Σε επίσημο έγγραφο του 

ore gn ce (13.6.1960)  αναφέρεται 
ότι «οι κυρίαρχες Βρετανικές Βάσεις, 
σύμφωνα με τη Συνθήκη, παραμένουν 
βρετανικό έδαφος και για λόγους διεθνών 
υποθέσεων θα είναι σαν ‘αποικίες’, αν και 

εσωτερικά η Δημοκρατία θα εφαρμόζει 
πολλές από τις κυβερνητικές της αρμο-
διότητες. Για πολιτικούς λόγους όμως θα 
αποφεύγεται η λέξη ‘αποικία’». Στην ενδιά-
μεση απόφασή του στην ποινική υπόθεση 
του δικηγόρου Χαράλαμπου Σιαμπέτα (αρ. 

 1637/95), o Βρετανός δικαστής . . . 
ar  τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι «η κυ-

ριαρχία των περιοχών των Βάσεων δεν 
πηγάζει από παραχώρηση (των εδαφών) 
από την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά από 
την κυριαρχία που το Ηνωμένο Βασίλειο 
είχε πάνω σε ολόκληρο το νησί πριν από 
την ανεξαρτησία το 1960. Δεν είναι έργο 
αυτού του δικαστηρίου να κρίνει τα καλά 
ή τα κακά της αποικιοκρατίας». Στην ενδι-
άμεση απόφασή του στην ποινική υπόθε-
ση του Κώστα Χαραλάμπους (αρ. 81/95) 
στις 22.4.1996, ο ίδιος δικαστής τονίζει, 
μεταξύ άλλων, ότι «οι περιοχές αυτές (των 
Βάσεων) παρέμειναν κάτω από τη συνεχή 
κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου και 
είναι αυτήν την επιφυλαχθείσα κυριαρχία 
που η Κυπριακή Δημοκρατία είχε αναλάβει 
να σέβεται, στο πρώτο μέρος του άρθρου 
ΙΙΙ της Συνθήκης Συμμαχίας». 

Η ρητή και κατηγορηματική νομική, 
πολιτική και πραγματική θέση της Βρετα-
νίας δημιουργεί, σύμφωνα με τον κ. Θεο-
δούλου, «πολύ σοβαρό πολιτικό, νομικό 
και ηθικό πρόβλημα, αφού ισοδυναμεί 
με ευθεία οικειοποίηση κυριαρχικών δι-
καιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
προβάλλοντας επίσημα τον ισχυρισμό ότι 
τα εδάφη των Βάσεων εξακολουθούν να 
έχουν το καθεστώς αποικίας». Και διερω-
τάται: «Θα συνεχίσει η Κύπρος να ανέχεται 
την ύπαρξη αποικιών στα εδάφη της, όταν 
η παγκόσμια κοινωνία έχει χαρακτηρίσει 
την αποικιοκρατία ως ‘διεθνές έγκλημα’;». 
Συμπληρώνει, μάλιστα, ότι «δεν μπορεί, 
καλόπιστα, να υπάρχει καμιά αμφιβολία για 
την ερμηνεία που οι ίδιοι οι Βρετανοί δίνουν 
επίσημα στην υπόσταση των στρατιωτικών 
Βάσεών τους στην Κύπρο, ιδιαίτερα μετά 
και τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικα-
στηρίου στην υπόθεση του Μαυρικίου». 
Εφιστώντας την προσοχή στις διαδικασίες 
που θα ακολουθηθούν εν συνεχεία από 
τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ, δηλώνει 
ότι «το θέμα μετατρέπεται από νομικό σε 
πολιτικό». Καταληκτικά υποδεικνύει ότι 
η συγκεκριμένη απόφαση αφορά στον 
Μαυρίκιο και ότι όσον αφορά στα καθ’ 
ημάς «η Κύπρος απέφυγε και εξ όσων 
αντιλαμβάνομαι θα αποφύγει και στο 
μέλλον να εγείρει θέμα Βάσεων». 

Αναντίλεκτα, η 25η Φεβρουαρίου 
2019 αποτελεί, πλέον, ορόσημο για 
τη διεθνή κοινότητα και το Διεθνές 

Δίκαιο. Το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης 
(«το Δικαστήριο») εξέδωσε τη γνωμοδότησή 
του σε σχέση με τις έννομες συνέπειες του 
διαχωρισμού του Αρχιπελάγους agos από 
τον Μαυρίκιο και τη συνεχιζόμενη διοίκηση 
της περιοχής από το Ηνωμένο Βασίλειο 
(«ΗΒ»). Τη γνωμοδότηση αιτήθηκε η Γενι-
κή Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών («ΓΣ ΟΗΕ») με το ήφισμα 71/292 
(22 Ιουνίου 2017), το οποίο περιελάμβανε 
δύο ερωτήματα: α) κατά πόσον η διαδικασία 
αποαποικιοποίησης του Μαυρικίου ολο-
κληρώθηκε νομότυπα και β) ποιες είναι οι 
έννομες συνέπειες που προκύπτουν από τη 
συνεχιζόμενη διοίκηση του Αρχιπελάγους 

agos από το ΗΒ.
Επιγραμματικά, το Δικαστήριο έκρινε ότι 

η απόσπαση του Αρχιπελάγους πριν από 
την ανεξαρτησία καθιστά την αποαποικιο-
ποίηση του Μαυρικίου μη ολοκληρωμένη, 
καθώς δεν έγινε σε συμμόρφωση με τους 
σχετικούς κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. 
Άρα, η μέχρι σήμερα διοίκηση του Αρχιπε-
λάγους από το ΗΒ αποτελεί διεθνώς άδικη 
πράξη ( n erna ona  rong u  ac ), η οποία 
προκαλεί τη διεθνή ευθύνη του ΗΒ, που θα 
πρέπει να τερματίσει αυτήν την παράνομη 
συμπεριφορά το συντομότερο δυνατόν. 

Ένα αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι οι 
νομικές θέσεις που εξέφρασε η Κύπρος 
ενώπιον του Δικαστηρίου αντανακλώ-
νται σε μεγάλο βαθμό στη γνωμοδότηση. 

Η γνωμοδότηση εξεδόθη με συντριπτική 
πλειοψηφία (13-1) σε σχέση με τα κύρια 
νομικά σημεία και το λεκτικό της είναι ξε-
κάθαρο. Το ζήτημα θα επιστρέψει στη ΓΣ 
ΟΗΕ, η οποία θα αναλάβει να συντονίσει 
τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση της 
αποαποικιοποίησης του Μαυρικίου. 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα ευρή-
ματα του Δικαστηρίου στη συγκεκριμένη 
γνωμοδότηση μπορούν να εφαρμοστούν και 
σε άλλες περιοχές όπου η αποικιακή δύναμη 
έχει κατακρατήσει τμήμα της επικράτειας τής 
πρώην αποικίας και η αποαποικιοποίηση 
δεν έχει ολοκληρωθεί νομότυπα. 

ο πε ιε ενο
τ ν οδ τ

Αφού έκρινε ότι είχε αρμοδιότητα να 
παράσχει την εκζητούμενη γνωμοδότηση, 
το Δικαστήριο προχώρησε σε εξέταση των 
σχετικών κανόνων του Διεθνούς Δικαίου 
για να απαντήσει στα ερωτήματα που είχαν 
τεθεί από τη ΓΣ. Αναφορικά με την πρώ-
τη ερώτηση, το Δικαστήριο σημείωσε ότι 
το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση είναι ένας 
από τους σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών. 
Αρκούντως σημαντικό είναι ότι το Δικαστή-
ριο απεφάνθη πως το ήφισμα της ΓΣ του  
ΟΗΕ 1514/1960 περί αποαποικιοποίησης 
επιβεβαίωσε το προ πάρχον δικαίωμα στην 
αυτοδιάθεση και την εδαφική ακεραιότητα 
των αποικιών, όπως είχε αναπτυχθεί στο 
εθιμικό δίκαιο. Άρα, το δικαίωμα στην αυ-
τοδιάθεση ήταν νομικός κανόνας πριν το 
1960, με αποτέλεσμα να καλύπτει και την 
περίπτωση της Κύπρου.

Ακολούθως, το Δικαστήριο τόνισε ότι η 
άσκηση του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση 
θα πρέπει να συνιστά την ελεύθερα εκπε-
φρασμένη και γνήσια βούληση του λαού. 

Επιπρόσθετα, η αυτοδιάθεση θα πρέπει να 
ασκείται επί του συνόλου της επικράτειας 
μιας αποικίας, καθώς η αρχή της εδαφικής 
ακεραιότητας είναι θεμελιώδες συστατικό 
στοιχείο του δικαιώματος στην αυτοδιάθε-
ση. Συνεπώς, ο διαμελισμός του εδάφους 
μιας αποικίας από την αποικιακή δύναμη, 
εκτός κι αν βασίζεται στην ελεύθερα εκπε-
φρασμένη και γνήσια βούληση του λαού, 
καταστρατηγεί το διεθνές δίκαιο.

Ένα ακόμα εξόχως σημαντικό σημείο είναι 
ότι το Δικαστήριο εξέφρασε τη θέση πως 
όταν ένα από τα μέρη σε συμφωνία για την 
παραχώρηση εδάφους βρίσκεται κάτω από 
την εξουσία του άλλου, τότε δεν υφίσταται 
διεθνής συνθήκη. Ένεκα τούτου, απαιτείται 
πολύ προσεκτική εξέταση και συνεχής παρα-
κολούθηση των περιπτώσεων όπου δίδεται 
συγκατάθεση για την απόσπαση τμήματος του 
εδάφους μιας αποικίας. Τούτων λεχθέντων, 
το Δικαστήριο απεφάνθη ότι από τη στιγμή 
που ο διαχωρισμός του Αρχιπελάγους δεν 
βασίστηκε στην ελεύθερη και γνήσια βούληση 
του λαού του Μαυρικίου, η αποαποικιοποίηση 
της περιοχής δεν ολοκληρώθηκε σύμφωνα 
με το Διεθνές Δίκαιο.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, το Δικα-
στήριο σημείωσε ότι στην υπό κρίση υπόθε-
ση πρέπει να εφαρμοστεί το Διεθνές Δίκαιο 
όπως ισχύει σήμερα και όχι όπως πιθανόν 
να ίσχυε κατά τον χρόνο ανεξαρτησίας του 
Μαυρικίου. Αφ’ ης στιγμής το Δικαστήριο 
είχε αποφασίσει ότι η αποαποικιοποίηση 
του Μαυρικίου δεν συνετελέσθη νομότυ-
πα, έκρινε ότι η συνεχιζόμενη διοίκηση του 
Αρχιπελάγους agos από το ΗΒ συνιστά 
διεθνώς άδικη πράξη, η οποία ενεργοποιεί 
τη διεθνή ευθύνη του τελευταίου, το οποίο 
πρέπει να παύσει την έκνομη συμπεριφορά 
όσο το δυνατόν πιο σύντομα για να περατωθεί 

η αποαποικιοποίηση. Ο τρόπος με τον οποίο 
θα ολοκληρωθεί η διαδικασία θα καθοριστεί 
από τη ΓΣ του ΟΗΕ, ενώ όλα τα κράτη πρέπει 
να συνεργαστούν με τον ΟΗΕ προς τον σκοπό 
αυτό, καθώς το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση 
γεννά υποχρεώσεις έναντι όλων (erga omnes).

Ατο ικ ν ε δικ τ ν
Παρά το γεγονός ότι το Δικαστήριο 

δεν επιβεβαίωσε πως το δικαίωμα στην 
αυτοδιάθεση συνιστά κανόνα επιτακτικού 
δικαίου ( us cogens), εντούτοις οι Δικαστές 

an a o r n a e και o nson τόσο στην 
Κοινή Ατομική Γνώμη τους όσο και στις 
Ατομικές Γνώμες τους, όπως και η Δικα-
στής e u n e στην Ατομική Γνώμη της, 
ανέφεραν ότι το Δικαστήριο θα έπρεπε να 
είχε επαναβεβαιώσει ρητά τον επιτακτικό 
χαρακτήρα της αυτοδιάθεσης (η άποψη αυτή 
είναι αποδεκτή στη θεωρία και νομολογία 
του Διεθνούς Δικαίου). 

Μάλιστα, ο Δικαστής  an a o r n a e 
στην Ατομική Γνώμη του έκανε ρητή αναφορά 
στα επιχειρήματα της ΚΔ, η οποία υποστήριξε 
τον επιτακτικό χαρακτήρα της αυτοδιάθεσης 
και ότι η παροχή συναίνεσης για τη συνέχι-
ση της αποικιοκρατίας δεν απαλλάσσει την 
αποικιακή δύναμη από την υποχρέωση να 
τερματίσει την έκνομη συμπεριφορά της. 

Ο Δικαστής o nson στην Ατομική 
Γνώμη του συμπεραίνει ότι, εφόσον το δι-
καίωμα στην αυτοδιάθεση είναι κανόνας 
επιτακτικού δικαίου και έχει παραβιαστεί 
στην περίπτωση του Αρχιπελάγους agos, 
η συμφωνία μεταξύ ΗΒ-ΗΠΑ για εγκαθί-
δρυση στρατιωτικών Βάσεων της δεύτερης 
στο Αρχιπέλαγος είναι άκυρη εξ υπαρχής. 
Η ρηθείσα άποψη, μεταβλητέων των μετα-
βλητών, μπορεί να αντιπαραβληθεί με το 
επιχείρημα ότι απαιτείται συναίνεση όλων 

των συμβαλλομένων μερών για οποιαδήποτε 
τροποποίηση των Συνθηκών του 1960.

Επίσης, ο ίδιος δικαστής υποστήριξε ότι 
οι εκλογές στον Μαυρίκιο μετά τη διευθέ-
τηση για το Αρχιπέλαγος δεν εξομοιούνται 
με παροχή συναίνεσης για την απόσπαση 
του Αρχιπελάγους, καθώς αυτό ήταν ήδη 
τετελεσμένο γεγονός ( a  accom ) κατά τον 
κρίσιμο χρόνο. Αυτό το επιχείρημα απαντά 
σε όσους υποστηρίζουν ότι οι προεδρικές 
εκλογές στην Κύπρο μετά την υπογραφή των 
Συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου επικύρωσαν 
την εγκαθίδρυση των βρετανικών Βάσεων 
σε Ακρωτήρι και Δεκέλεια.

Η Αντιπρόεδρος του Δικαστηρίου, Δι-
καστής ue, έκανε μια πολύ σημαντική 
παρατήρηση στην Ατομική Γνώμη της. 
Συγκεκριμένα, είπε ότι η υποχρέωση του 
ΗΒ για επιστροφή του Αρχιπελάγους όταν 
πια δεν θα είναι απαραίτητο για αμυντικούς 
σκοπούς εμμέσως δείχνει πως δεν υπήρξε 
επίσημη μεταβίβαση κυριαρχίας από τον 
Μαυρίκιο στο ΗΒ κατά τον διαχωρισμό της 
περιοχής. Το σημείο αυτό προσιδιάζει στην 
περίπτωση της Κύπρου, καθώς το ΗΒ έχει 
αναλάβει την ίδια υποχρέωση επιστροφής 
εδαφών έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σε σχέση με τις βρετανικές Βάσεις. 

ι νο ικ ει τ π ο
Ένα γενικό συμπέρασμα, που προκύπτει 

από την όλη διαδικασία, είναι ότι ακόμα και 
τα μικρά κράτη μπορούν να συμβάλουν 
ουσιαστικά στο διεθνές γίγνεσθαι, αρκεί να 
έχουν συγκεκριμένους στόχους και να κατα-
βάλουν σοβαρή και μεθοδική προσπάθεια. 
Η συμμετοχή της Κύπρου στη διαδικασία 
επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές. Οι θέσεις 
της Κύπρου για ελεύθερα εκπεφρασμένη και 
γνήσια βούληση σε σχέση με τον διαμελισμό 

αποικιακού εδάφους, προσεκτική εξέταση 
των περιπτώσεων όπου δίδεται συγκατάθεση 
για απόσπαση εδάφους, εφαρμογή του διε-
θνούς δικαίου όπως ισχύει σήμερα, ύπαρξη 
συνεχιζόμενης άδικης πράξης και διεθνούς 
ευθύνης και δημιουργία υποχρεώσεων έναντι 
όλων (erga omnes) υιοθετήθηκαν από το Δι-
καστήριο, ενώ ο ισχυρισμός για τον επιτακτικό 
χαρακτήρα της αυτοδιάθεσης υποστηρίχθηκε 
από τρεις δικαστές στις ατομικές γνώμες τους. 

Οι κάτοικοι του Μαυρικίου αγωνίστηκαν 
για δεκαετίες, κατά τη διάρκεια των οποίων 
δέχθηκαν ηχηρά ραπίσματα. Μετά το απο-
τέλεσμα της γνωμοδότησης, όμως, μπορού-
με να πούμε μετά βεβαιότητας ότι κανένας 
αγώνας δεν πάει χαμένος. Όπως αναφέρει 
η επιγραφή στο δάπεδο του Παλατιού της 
Ειρήνης στη Χάγη, όπου στεγάζεται το Δι-
καστήριο: « o  us ae us ra nos»  («Είθε 
ο ήλιος της δικαιοσύνης να μας φωτίζει»).

* Δικηγόρος, Διδάκτωρ Δημόσιου
Διεθνούς Δικαίου και μέλος της ομάδας της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας στη δίκη για την υπόθεση 

του Μαυρίκιου.

ΝΙΚΟΛΑΣ Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ*

Ακόμα και τα μικρά κράτη 
μπορούν να συμβάλουν 
ουσιαστικά στο διε νές 

γίγνεσ αι, αρκεί να έχουν 
συγκεκριμένους στόχους 

και να καταβάλουν 
σοβαρή και με οδική

προσπά εια



τις 19 Φεβρουαρίου 1959 
ολοκληρώθηκε η Συμφω-
νία του Λονδίνου. Όμως, 
κανένας από τους πέντε 
κυρίους που υπέγραψαν 
τη Συμφωνία δεν είχε 
εκλεγεί από τον λαό της 

Κύπρου ως ένα ενιαίο συλλογικό σύνολο. 
Επίσης, κανείς δεν είχε συγκεκριμένη εντολή 
από αυτόν τον λαό να υπογράψει. Ακόμη 
χειρότερα, ο λαός δεν είχε την ευκαιρία 
να συμμετάσχει στη διαδικασία, π.χ., μέσω 
ενός δημοψηφίσματος, για να εγκρίνει ή 
να απορρίψει είτε τη Συμφωνία της 19ης 
Φεβρουαρίου 1959 είτε το Σύνταγμα, τις 
Συνθήκες και τα άλλα έγγραφα που εισή-
χθησαν αργότερα, στις 16 Αυγούστου 1960.

Ως αποτέλεσμα, ιδρύθηκε η Κυπριακή 
Δημοκρατία (ΚΔ) με νεο-αποικιακό τρόπο. 
Το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) διατήρησε δύο 
περιοχές της Κύπρου υπό συνεχιζόμενη 
βρετανική κυριαρχία. Επιπλέον, η Τουρ-
κία και το ΗΒ, οι δύο τελευταίοι ηγεμόνες 
της αποικίας της Κύπρου, συν την Ελλάδα, 
απέκτησαν μια σειρά μονίμων δικαιωμάτων. 
Αυτά τα δικαιώματα ήταν απαραίτητες προ-

ποθέσεις της περιορισμένης ανεξαρτησίας.

ο ι ν ποικι κ
κ τ οιπ

Από τις 16 Αυγούστου 1960, το ΗΒ άρχισε 
να καμουφλάρει τον αποικιακό χαρακτήρα 
των δύο περιοχών υπό συνεχιζόμενη βρε-
τανική κυριαρχία. Το ΗΒ τις χαρακτήρισε 
ως « o ere gn ase reas» (« s»), δη-
λαδή «Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων». 
Επίσης, το ΗΒ όρισε έναν μη εκλεγμένο 
στρατιωτικό αξιωματούχο ως «Διαχειρι-
στή» (« m n s ra or») των « s» και ως 
«Αρχιστράτηγο» (« omman er»). Ωστόσο, 
τους τελευταίους μήνες, δύο δικαστήρια έχουν 
σκουπίσει το καμουφλάζ από τα s.

Στην υπόθεση « as r», η βρετανική 
κυβέρνηση υποστήριξε ότι τα « s» ήταν 
«νέες οντότητες», οι οποίες «δημιουργήθη-
καν το 1960». Όμως, στις 30 Ιουλίου 2018, 
το Ανώτατο Δικαστήριο (« u reme our ») 
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«Μια καθοριστική στιγμή»
του ΗΒ διαφώνησε. Επτά ανεξάρτητοι και 
ατρόμητοι Βρετανοί Δικαστές, υπό την 
Προεδρία της a  a e, διαφώνησαν. 
Αποφάσισαν ότι: « o rus c  1960 
μια νομοθεσία της βρετανικής Βουλής  

δεν άλλαξε το καθεστώς των s, αλλά 
απλώς τις απέκλεισε από τη μεταφορά 
της επικράτειας στη νέα Κυπριακή Δη-
μοκρατία... Στην περίπτωση των s, η 
μόνη αλλαγή που σημειώθηκε το 1960 
ήταν ότι, ενώ προηγουμένως ανήκαν στην 
εξαρτώμενη από το ΗΒ επικράτεια της 
Κύπρου, μετά το 1960  ανήκαν εξ ολο-
κλήρου σ’ αυτό το ΗΒ . Το γεγονός και 
μόνον ότι το ΗΒ έχασε το 97  της Νήσου 
της Κύπρου δεν άλλαξε το καθεστώς του 
3  που διατήρησε» (Πηγή:  ( ag n 

ama an as r  rs)  ome ecre ar  
2018   45, παράγραφοι 62  69).

Αυτή ήταν μια συγκλονιστική ήττα για τη 
βρετανική κυβέρνηση. Μάλιστα, η υπόθεση 
« as r» αναφέρθηκε από τον κ. Κώστα 
Κληρίδη, τον Γενικό Εισαγγελέα της ΚΔ, 
όταν εμφανίστηκε ενώπιον του Διεθνούς 
Δικαστηρίου της Δικαιοσύνης στη Χάγη, 
στις 4 Σεπτεμβρίου 2018. Στο πλαίσιο μιας 
υπόθεσης σχετικά με τις «Νομικές συνέπειες 
του διαχωρισμού του Αρχιπελάγους των 
Νησιών agos από τον Μαυρίκιο το 1965», 
ο κ. Κληρίδης δήλωσε ότι «ακόμη και στα 
μάτια του ίδιου του ΗΒ», όπως επιβεβαίωσε 
το Ανώτατο Δικαστήριο του ΗΒ, «η αποικι-
οκρατία φαίνεται να είναι ζωντανή και να 
κρατά καλά σήμερα, αν και με διαφορετι-
κά ονόματα» (Πηγή: . cj-c j.org/ es/
case-re a e /169/169-20180904- -
02-00- . , σελίδες 47-48).

Στη Συμβουλευτική Γνωμοδότησή 
του, που εκδόθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 
2019, το Διεθνές Δικαστήριο σημείωσε 
ότι «από το 1967 έως το 1973, ολόκληρος 
ο πληθυσμός του Αρχιπελάγους agos 
είτε διώχτηκε βίαια είτε εμποδίστηκε από 
το να επιστρέψει από το ΗΒ». 

Το Διεθνές Δικαστήριο κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι: «Ως αποτέλεσμα της 
παράνομης αποσύνδεσης του Αρχιπελά-
γους του agos και της ενσωμάτωσής 
του σε μια νέα αποικία, γνωστή ως , 
η διαδικασία απο-αποικιοποίησης του 
Μαυρικίου δεν ολοκληρώθηκε νομίμως 
όταν ο Μαυρίκιος απέκτησε ανεξαρτησία 
το 1968... Συνεπώς, το ΗΒ είναι υποχρεω-
μένο να τερματίσει το ταχύτερο δυνατόν τη 
διοίκησή του στο Αρχιπέλαγος του agos, 
επιτρέποντας, έτσι, στον Μαυρίκιο να ολο-
κληρώσει την απο-αποικιοποίηση της 
επικράτειάς του κατά τρόπο σύμφωνο 
με το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών».

ο ι
Στην αιτιολογία του, το Διεθνές Δικαστή-

ριο έδωσε έμφαση σε ένα ιστορικό ψήφισμα 
της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 
Εθνών (ΟΗΕ) - το ψήφισμα 1514 ( V) της 
14ης Δεκεμβρίου 1960. Το προοίμιο του 
ψηφίσματος διακηρύσσει ότι «πρέπει να 
τεθεί τέλος στην αποικιοκρατία και σε όλες 

τις πρακτικές διαχωρισμού και διακρίσε-
ων που συνδέονται με αυτήν». Σύμφωνα 
με το Δικαστήριο, η «έγκριση» αυτού του 
ψηφίσματος «αντιπροσωπεύει μια καθορι-
στική στιγμή στην παγίωση της κρατικής 
πρακτικής για την απο-αποικιοποίηση» 
που χρονολογείται από τα ψηφίσματα 637 
(V ) της 16ης Δεκεμβρίου 1952.

Σχετικά με το ψήφισμα 1514 ( V) του 
1960, το Δικαστήριο επίσης παρατήρησε 
ότι: «Η διατύπωση που χρησιμοποιείται 
στην απόφαση 1514 ( V) έχει κανονιστικό 
χαρακτήρα, στο μέτρο που επιβεβαιώνει 
ότι «όλοι οι λαοί έχουν το δικαίωμα της 
αυτοδιάθεσης». Το προοίμιό του διακη-
ρύσσει «την ανάγκη να τεθεί σε ταχύ και 
άνευ όρων τέλος η αποικιοκρατία σε όλες 
τις μορφές και εκδηλώσεις της»»…

«Για να αποφευχθεί η διάλυση των μη 
αυτοδιοικούμενων εδαφών, η παράγραφος 
6 του ψηφίσματος 1514 ( V) προβλέπει 
ότι: «Κάθε απόπειρα με στόχο τη μερική 
ή ολική διακοπή της εθνικής ενότητας και 
της εδαφικής ακεραιότητας μιας χώρας 
είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς και 
τις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ»».

«Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι, ενώ 
η άσκηση αυτοδιάθεσης μπορεί να επι-
τευχθεί με μιαν από τις επιλογές που θέτει 
η απόφαση 1541 ( V), πρέπει να είναι 
η έκφραση της ελεύθερης και γνήσιας 
θέλησης του ενδιαφερομένου λαού « e 

eo e concerne » ». (Πηγή: . cj-
c j.org/ es/case-re a e /169/169-
20190225-01-00- . , παραγράφους 
43, 150, 157, 174, 178 κ.ά.).  

Εδώ πρέπει να επισημάνω ότι έχει 
δικαιωθεί ο Πρέσβης Ζήνωνας Ρωσσίδης, 
ο πρώτος Μόνιμος Αντιπρόσωπος της ΚΔ 
στον ΟΗΕ και συγχορηγός του ψηφίσματος 
1514 ( V). Την ημέρα της έκδοσης του 
ψηφίσματος, στις 14 Δεκέμβριου 1960, 
ο Πρέσβης Ρωσσίδης το περιέγραψε 
ως ένα με «μακροπρόθεσμη σημασία». 
Γιατί; «Τελειώνει ένα μακρύ κεφάλαιο 
στην ιστορία, που χαρακτηριζόταν από 
‘τη βία, την υποταγή και την εκμετάλ-
λευση’». (Πηγή:  enera  ssem  

c a  ecor s, 947  enar  ee ng, 
aragra s 121-123).

* Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου an rus. Οι από-

ψεις στο άρθρο είναι προσωπικές.

Έ να μικρό κράτος, μέλος του ΟΗΕ, 
πιστεύοντας στη δύναμη της νομι-
κής διεκδίκησης, κατέφυγε με τη 

στήριξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ένα εκ 
των οργάνων του ΟΗΕ) διεκδικώντας το 
αυτόδηλο δικαίωμα κάθε Κράτους και 
λαού στην αυτοδιάθεση και την ανάγκη 
να υπάρχει πλήρης αποαποικιοποίηση και 
κατάργηση των όποιων παρεπόμενων αυτής. 
Διεκδίκηση που προσφέρεται ως δίδαγμα 
προς όλα τα Κράτη πρώην αποικίες, γιατί το 
δίκαιο είναι το ασφαλές καταφύγιο αλλά και 
η δύναμη των μικρών Κρατών. Μια εξαί-
ρετη διεκδίκηση της οποίας το αποτέλεσμα 
και η σημασία του, πέρα από σεβαστά, θα 
πρέπει να τύχουν ανάδειξης και μίμησης.

Η δεδομένη πλέον γνωμοδότηση του 
Δικαστηρίου κατά την πλειοψηφία δεκατρι-
ών έναντι ενός Δικαστών, αποτελεί ένα νέο 
κεφάλαιο στο Διεθνές Δίκαιο δικαστικής και 
όχι θεωρητικής εμβέλειας, που επιτρέπει 

κάθε νόμιμη διεκδίκηση γενικά κατά της 
αποικιοκρατίας και των καταλοίπων της, 
όπως και για την πραγμάτωση της πλή-
ρους αυτοδιάθεσης και την απαλλαγή από 
στρατούς κατοχής.

Μέχρι προχθές και πριν από την κρίση 
του Δικαστηρίου της Χάγης, η πολιτική της 
Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Αγγλίας 
παρουσίαζε διαχρονικά μίαν ηττοπαθή στάση, 
παρά το γεγονός ότι η ίδια η Αγγλία παραβί-
ασε ανοικτά ή συγκεκαλυμμένα πολλαπλώς 
τις Συνθήκες που υπέγραψε και αφορούσαν 
τις υποχρεώσεις της έναντι της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Μια πολιτική θεώρηση που 
επεξηγήθηκε ότι αποτελούσε τακτική απο-
φυγής δεύτερου μετώπου, πρόσθετα προς 
τις παρανομίες της Τουρκίας σε βάρος της 
Κύπρου. Αντίληψη που εμπεριέχει πολιτικό 
σφάλμα, αφού η όποια παρανομία πρέπει 
να αμφισβητείται κατά το Δίκαιο.

ο δικ ίο
Το παράδοξο είναι ότι ήδη υπάρχουν 

φωνές ακόμη και από ΜΜΕ που τείνουν 
στο να μειώσουν τη σημασία της κρίσης 
αυτής, γιατί, όπως αναφέρουν (ως υποστη-
ρίζει άλλωστε και η Βρετανία), είναι μη δε-
σμευτικής φύσεως. Η απόφαση αυτή δεν 
παρέχει βέβαια τη δυνατότητα εξαναγκασμού 
σε συμμόρφωση, αλλά δεν παύει από του 
να είναι μια τομή δικαίου που προέκυψε ως 

δικαστική κρίση μετά από αντιπαραθετικές 
νομικές απόψεις, η οποία διαμόρφωσε ήδη 
ένα ξεκάθαρο νέο κεφάλαιο στο Διεθνές 
Δίκαιο περί την αποικιοκρατία και τις συ-
νέπειές της.

Τομή και κανόνας διεθνούς δικαίου που 
μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθούν ακόμη 
και για ακύρωση της διεθνούς συμφωνί-
ας με τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις, περί 
την Κυπριακή Δημοκρατία. Ως γνωστόν, 
η νομική θέση των Βρετανικών Βάσεων 
στην Κύπρο προβλέφθηκε στη Συνθή-
κη Εγκαθίδρυσης του 1960, μαζί με τα 
παραρτήματα που τη συνόδευαν όπως 
και τις διακοινώσεις οι οποίες αντηλλά-
γησαν στις 16 Φεβρουαρίου 1960. Τότε 
η Βρετανία ήταν το ισχυρό μέρος, στην 
όλη δοτή συνταγματική λύση. Πρέπει 
επίσης να υπενθυμίσω ότι, όταν η ίδια 
η Αγγλία κατέστη μέλος της τότε ΕΟΚ, 
φρόντισε, όχι τυχαία, να αφήσει εκτός 
της συμφωνίας ένταξής της, ειδικά τις 
στρατιωτικές Βάσεις της στην Κύπρο. 
Δεν περιορίστηκε, όμως, μόνο σ’ αυτή 
την σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στάση, αλλά συνέχισε και μεταγενέστερα, 
αφού ήταν ο ισχυρός στην όλη εξέλιξη 
και φρόντισε, αφού δεν πέρασε το Σχέδιο 
Ανάν, να επιβληθεί ανάλογο εμπόδιο και 
όταν εντάχθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. 

Α ιοποί δεδικ νο
Τα όσα η Κυπριακή Δημοκρατία παρέ-

θεσε διά του Γενικού Εισαγγελέα και της 
όλης ομάδας στο Δικαστήριο της Χάγης 
έχουν πρόσθετη σημασία, γιατί το Κράτος 
πρέπει να καταδείχνει συνέπεια στα όσα 
εν προκειμένω υποστήριξε στο Δικαστήριο 
της Χάγης. Προφανώς θα πρέπει πολιτικά 
να αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο δεδικα-
σμένο και μάλιστα τούτο να συνδυαστεί με 
το θέμα της εξόδου της Βρετανίας από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, πρέπει τώρα με τη 
βοήθεια της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
να διεκδικηθεί καθαρά η απαίτηση ώστε να 
εγκαταλείψει η Αγγλία κάθε δική της αξίωση 
για τα όποια κυριαρχικά «δικαιώματά» της 
σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε 
να υπαχθούν τα εδάφη αυτά στην κυριαρχία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και άρα στο 
κοινοτικό κεκτημένο.

Στο πλαίσιο της οφειλόμενης από την 
Αγγλία τελικής διαμόρφωσης της νέας 
σχέσης της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
εμείς ως Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μπορούμε να διεκδικήσουμε για 
πρώτη φορά από θέση ισχύος, την άρση 
της όποιας νομικής υπόστασης έχουν οι 
Βάσεις. Η Αγγλία μετά το 1959 (συμφωνίες 
Λονδίνου-Ζυρίχης) δεν έχει την ισχύ να 
επιβάλει όρους κατά την επιθυμία της, ως 
είχε κατά τη διακήρυξη της Ανεξαρτησί-

ας ή κατά το χρόνο της δικής μας ένταξης 
στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Η χρονική 
σύμπτωση της απόφασης του Δικαστηρίου 
της Χάγης προσφέρει μιαν ανεπανάληπτη 
συγκυρία νομικών, πολιτικών δεδομένων 
που επιτρέπει να αξιώσουμε επιτέλους από 
την Αγγλία μιαν αντικειμενική συνδρομή 
για μια δίκαιη επίλυση του κυπριακού 
προβλήματος. Ας μην αφήσουμε λοιπόν 
στην Αγγλία τη δυνατότητα να διατηρή-
σει σε βάρος του δικαίου και του τόπου 
το δικαίωμα στρατιωτικών Βάσεων, ή να 
υποστηρίζει λύση με «συνιστώντα» κρατί-
δια εκ παρθενογένεσης, για να παραμένει 
αν όχι «εγγυήτρια», «συνιδιοκτήτρια» επί 
του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Προ πόθεση όμως για πραγματική αξιο-
ποίηση της απόφασης αυτής του Μαυρικίου 
είναι οι πολιτικές δυνάμεις και ιδιαίτερα η 
Κυβέρνηση, όπως και ο κάθε απλός πολίτης, 
να κατανοήσουν τη σημασία και αξία της 
δικαστικής αυτής κρίσης του Δικαστηρίου της 
Χάγης. Κύρια όμως ας μη «ραφοποιήσουμε» 
και την απόφαση αυτή, όπως έγινε με την 
απόφαση της 4η Διακρατικής Προσφυγής 
Κύπρου κατά Τουρκίας που αποφάσισε το 
ΕΔΑΔ. Πρέπει να τις αξιοποιήσουμε ως 
πολιτική δράση και στρατηγική, αλλά και ως 
μέθοδο για ανάταση των πεποιθήσεών μας 
περί το δίκαιο και τη δικαίωση του τόπου.

*Δικηγόρος

ΑΠΟ ΤΙΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ , ΤΟ ΗΒ ΑΡΧΙΣΈ 
ΝΑ ΚΑΜΟΥΦΛΑΡΈΙ ΤΟΝ ΑΠΟΙΚΙΑΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
ΤΏΝ ΔΥΟ ΠΈΡΙΟΧΏΝ ΥΠΟ ΣΥΝΈΧΙΖΟΜΈΝΗ ΒΡΈ-
ΤΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ. ΤΟ ΗΒ ΤΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΈ ΏΣ 

   , ΔΗΛΑΔΗ 
ΠΈΡΙΟΧΈΣ ΤΏΝ ΚΥΡΙΑΡΧΏΝ ΒΑΣΈΏΝ

 διεκδίκηση του κράτους του Μαυρικίου   δικαστική κρίση

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ*

Σ    
  

 Α   
  

   
  Ε  

   
  

 Ε  
  

  
   
   

   
  

  
 

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ*

ρ κ υ  ι ρα ρ ή α α  
ς αυ  υ α α ρ αι αρακ  

1  υ α υ υ   
α α και ι ρ ις υ ήκ ς 

ης ης υ υ  ρ -
ι ηκα   α ι ς ια ικα ς 

ή α ι ς αρ ς ρι ις

2 ρ  α υ ι α  ι ρ ι-
ς υ υ α ς ης Κ  υ ρ υ 
ια ρι  και  ιακρ  

 ι ις κα ς  ς αυ ς υ 
α α ρ αι  ή ι α  

3 αι και ι ρ ις υ ήκ ς υ 
 ή ι ή  ρ ι ς 

ης κα ι ς αρ ς  ι ή 
ρ  η  α ικι κρα α ρ ς ς 

  υ α  α ικιακ  η  
ης Κ ρ υ    ης αρ ης 

α ης   ή  ης 
αρ ι ης ης αυ ι ης

4Τ  ρ κ  ια υς  
η υ α υρ ης υ 

 α  η   αι αρ  

ή υ ηρ  α ρι υς κ ς  ι-
ι ι ι κ ι α α α αι ι α 

ικαι α α και ις υ ρ ις  
ρ  ης υ ήκης κα ρυ ης υ 

 η α ρ  α αι αρ -
η ή α ρι ι αρ ς ια ις  
 ς ι ρ η υ ς ι  

ρή ς Κ ηρ ης  η ικ ρ η α 
α ρ ι η  ρα η ης α α ης 

η  υ η  ι α  α 
α ρ ι η  ρα η ης υ υ-

υ ικής ή ς

5 ρ  α υ ι α  α 
αρ α α α α   
υρκικ  ι  υ   

υς ι ις κα ς υ ι ς 
ικα υ  ς αυ ς υ ρ ι ρ -

αι  ή ι α   και η 
α η ια  κ η α υ αρ ι  

υ  η α α α ρ αι  ή ι-
α   και α η  η  κα α κη 

ης α ικι κρα ας  υ ια ρι  
και  ιακρ

6 ρ  α υ ι α  η η 
υ υ υ υ α ας υ 

 υ ρ υ ια ρι   

ης ρ ι ης ικ ι ικής  ι -
ικής ας   α  η  ρ η α 

α ι υ ια ρι  υ κ η -
αι α   ή ι α   και  

η  ς η κρα ική ια υ 
ια ρ υ α   ρ ς υ 

ρη ι ι αι η  αρ ρα   
ης ρ α α ρ ας υ υ υ ικής 

ή ς

7 ια  η α  η Τ υρκ α    
και η Κ    υ ρα α  η 

α η κα  υ αρ ι  
ς αυ  αι  ς ι 
ι υ ηρ υ  ια ι υ η η  

υ α α αι  ι κ ι ικ ς  και 
ι ικ ς  ρ ς υ α αρ ι  

α  ις α ικιακ ς ι υ-
ς   υ α  α ικιακ  

η  ης Κ ρ υ

υ ς ι ρ ή ις ρ ι α α α-
η  α  η  υρ α κή ι ρ ή 

και ις κυ ρ ή ις υ  και ης  Κ  
ρι  α  ια ή  ικ ρ η ης 
υ ας ικ   η  υρ η 
υ  α  η  

Ε

Μπορεί να συμβιβαστούν 
οι πρόνοιες του Συντάγ-
ματος της ΚΔ υπέρ του 

διαχωρισμού και των δι-
ακρίσεων με εμελιώδεις 
κανόνες, όπως αυτές που 
ανα έρονται στο ή ι-
σμα  ( ) της Γενι-
κής Συνέλευσης των ΗΈ;



T
o Διεθνές Δικαστήριο 
της Χάγης, σε μια ιστο-
ρικής σημασίας γνω-
μοδότησή του για την 
περίπτωση των βρετα-
νικών Βάσεων στο Αρ-
χιπέλαγος Τσάγκος του 

Μαυρικίου, μας προσφέρει μιαν ανέλπιστη 
ευκαιρία να αποτινάξουμε επιτέλους από 
πάνω μας τον κακό δαίμονα της Κύπρου, 
που ευθύνεται για όλα τα δεινά στο διχο-
τομημένο μας νησί.

Το αποικιοκρατικό κατάλοιπο, οι βρε-
τανικές Βάσεις, που μας έχουν  απομείνει 
με τις συνθήκες Λονδίνου -Ζυρίχης, θα 
πρέπει να τερματιστεί εδώ και τώρα. Είναι 
εξοργιστικό, κυβερνώντες, πρώην κυβερ-
νώντες, πολιτικοί και νομικοί και δήθεν 
συνταγματολόγοι να μασούν τα λόγια τους 
και να ψάχνουν δικαιολογίες πως «δεν 
είναι της ώρας... γιατί υπάρχει ακόμα η 
τουρκική κατοχή».

Ή, ακόμα, πως «πρέπει να αξιοποιή-
σουμε αυτήν την ευκαιρία για να έχουμε 

τη στήριξη της Βρετανίας στο Κυπριακό...».
Δηλαδή, θεωρούν και κρίνουν ως «ανα-

γκαίο κακό» τη συνέχιση της παραμονής 
των Βάσεων, επειδή, άκουσον-άκουσον, 
υφίσταται ακόμα η τουρκική κατοχή στο 
βόρειο τμήμα του νησιού.

Ε, και; Μήπως βοήθησε έστω και στο 
ελάχιστο την Κύπρο η πρώην αποικιοκρα-
τική δύναμη και αργότερα ως εγγυήτρια; 
Αντίθετα, κατά της διάρκεια της βάρβαρης 
τουρκικής εισβολής όχι μόνον εμφανιζόταν 
ως επιτήδειος ουδέτερος, αλλά βρισκό-
ταν πίσω από σειρά δολοπλοκιών. Πέραν 
τούτων, από το 1963 δεν κατέβαλε ούτε 
μία στερλίνα, όπως προνοείται από τις 
συμφωνίες. Θεωρεί την Κύπρο και κατ’ 
επέκτασιν τα εδάφη των Βάσεων ως έδα-
φός της. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που σε 
όλα τα σχέδια  επίλυσης του Κυπριακού 
είναι έντονη η σφραγίδα της βρετανικης 
διπλωματίας, όπου  φροντίζει να διατηρεί τα 
αποικιοκρατικά της κατάλοιπα κατά τρόπο 
προκλητικό, υποχθόνιο και υπονομευτικό.

Σε όλα τα σχέδια λύσης για το Κυπριακό 
-του Ανάν περιλαμβανομένου- υπάρχει 
έντονο το στοιχείο του διαχωρισμού των 
δύο κοινοτήτων, των πολιτικών ασαφει-
ών και με την Τουρκία να δικαιώνεται ως 
συνιδιοκτήτης. Αλλά και τη Βρετανία ως 
«βασιλεύουσα» εσαεί στο νησί, να κόβει, να 
ράβει, να υποσκάπτει και να υποδαυλίζει.  

Ακόμα και στο τελευταίο προκλητικό 
επεισόδιο των τουρκικών κατοχικών δυ-
νάμεων στα Στροβίλια η Υπάτη Αρμοστεία 
της Βρετανίας βρήκε λόγους για να δικαι-
ολογήσει την παραβίαση του στάτους κβο.

Η προκλητική προέλαση των κατοχικών 
δυνάμεων σε έδαφος της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας (που θεωρείται η Νεκρή Ζωνη) 
ήταν, κατά τους Βρετανούς, «προσπάθεια 
να παρεμποδιστεί το λαθρεμπόριο» (!!!)

Βέβαια, καμιά δολοπλοκία της Βρετανίας 
δεν θα πετύχαινε, αν δεν υπήρχαν πρόθυμοι 
υποτελείς, αχυράνθρωποι και αποδέκτες 
των εντολών σε διατεταγμένη του Φόρεϊν 
Όφις. Οι αυτόχθονες ορτινάντζες τους για 
να κάνουν τη βρόμικη δουλειά.

τε κ ν πι εί
Η Κύπρος, όταν η Γ.Σ. του ΟΗΕ παρέπε-

μπε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης το 
αίτημα του Μαυρικίου (το 2017), όχι μόνο 
παρέλειψε να γίνει διάδικος, αλλά συμφω-
νούσε για την παρουσία των βρετανικών 
Βάσεων στο νησί και μετά το re . Είναι 
ενδεικτικά τα σχόλια, τα ανακοινωθέντα 
και οι αναφορές του τέως ΥΠΕΞ στη δι-
άρκεια των διαπραγματεύσεων με τους 
Βρετανούς για το μέλλον των Βάσεων μετά 
την αποχώρηση της Βρετανίας από την 
Ε.Ε. Την ίδια τακτική ακολούθησε και ο 
διάδοχος του τέως, ο νυν ΥΠΕΞ. 

Επίσης, κυβερνώντες και πολιτικοί 
έκλειναν ερμητικά τα μάτια και τα αφτιά 
τους όταν η Βρετανία ανακοίνωνε -πριν από 
δύο περίπου χρόνια- την αναβάθμιση με 
νέα εξοπλιστικά προγράμματα και επέκτα-
ση των Βάσεών της στο νησί με κονδύλια 
ύψους πολλών εκατομμυρίων στερλινών.

Για τις υποχρεώσεις της, την καταβολή 
των ενοικίων της, ούτε κουβέντα! 

π τε κ οι τε
Ηχούν ακόμα στ’ αφτιά μας οι προκλη-

τικές δηλώσεις της Βρετανίδας  Πρωθυ-
πουργού, Τερέζα Μέι, η οποία σε ένα ταξίδι 
αστραπή στη στρατιωτική Βάση του Ακρω-
τηρίου παραμονές των Χριστουγέννων του 
2017 (συγκεκριμένα, στις 22 Δεκεμβρίου 
2017), δήλωνε με απόλυτο θράσος πως η 
Κύπρος και ειδικά οι Βάσεις στο Ακρωτήρι 
και τη Δεκέλεια είναι «μια πατρίδα μακριά 
από  την πατρίδα». Κάτι «σαν σπίτι μακριά 
από το σπίτι» τους. Δηλαδή, σε ελεύθερη 
μετάφραση, αμπελοχώραφο της Βρετανίας, 
για να χρησιμοποιεί τα εδάφη της Κύπρου 
ως ορμητήριο, για να σκορπούν το θα-
νατικό βομβαρδίζοντας γειτονικά κράτη. 
Και όχι μόνο.

Στη μακρά αλυσίδα της βρόμικης 
πολιτικής του Φόρεϊν Όφις, η Κύπρος 
ήταν και παραμένει το κλοτσοσκούφι. Ο 
αποδιοπομπαίος τράγος, προκειμένου 
η Βρετανία να υλοποιεί τα τυχοδιωκτικά 
της σχέδια μαζί με την Τουρκία και τους 

λοιπούς ΝΑΤΟϊκούς τους συμμάχους.
Στο αίτημα της Κύπρου για τερματισμό 

των επεμβατικών δικαιωμάτων των εγγυ-
ητριών δυνάμεων η Βρετανία δεν εμφα-
νίζεται με ξεκάθαρες θέσεις. Τη μια λέει 
ότι συμφωνεί, στην ουσία, όμως, υπογείως 
συμφωνεί με την Τουρκία. Γι’ αυτό και 
αντιδρά μαζί με τις ΗΠΑ στο πάγιο αίτημα 
του κυπριακού λαού (όχι των ηγετών) να 
μετέχουν όλα τα μόνιμα μέλη του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας σε διεθνείς συνόδους, 
όπου παίζεται η μοίρα της Κύπρου.  

Η Κύπρος είναι η μοναδική χώρα της 
Ευρώπης, και  μέλος της Ε.Ε., που κρατείται 
με τη βία διαιρεμένη από τον τουρκικό 
στρατό. Και όχι μόνον. Έχουμε στο σβέρκο 
μας και τους πρώην αποικιοκράτες. Η 
καταγεγραμμένη στις συμφωνίες Ζυρί-
χης-Λονδίνου ως «εγγυήτρια» δύναμη 
Βρετανία, αντί να τηρήσει τις υποχρεώσεις 
της, το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να 
διατηρεί στο νησί τα αποικιοκρατικά της 
κατάλοιπα και να αναμειγνύεται ξετσίπωτα 
στα εσωτερικά της χώρας όταν αισθάνε-
ται πως απειλούνται τα συμφέροντά της. 
Τον πρόστυχο ρόλο τους στη διάρκεια 
της τουρκικής εισβολής τον είδαμε και 
τον ζήσαμε. 

Τώρα, αντί η Κυβέρνηση και όλα τα 
κόμματα να αδράξουν την ευκαιρία και 
να θέσουν θέμα τερματισμού του αποι-
κιοκρατικού καταλοίπου, εμφανίζονται 
ξανά διχασμένοι και περί άλλα τυρβάζουν.

Βέβαια, η κυβερνώσα συναγερμική πα-
ράταξη είναι γνωστή για τα φιλοδυτικά της 
φρονήματα και τη δουλικότητά της προς 
καθετί δυτικό. Άρα, αναμενόμενες και οι 
αντιδράσεις της.

Παραμένουν πιστοί στο δόγμα των 
επιγόνων τους: «Ας ανήκομεν στη Δύση 
και ας τρώμεν πέτρες»!

Το ΔΗΚΟ φωνάζει να φύγουν οι Βάσεις, 
η ΕΔΕΚ το ίδιο. Οι Οικολόγοι, η Συμμαχία 
Πολιτών, το Κίνημα Αλληλεγγύη τονίζουν 
τον άμεσο τερματισμό του αποικιοκρατικού 
καταλοίπου και καλούν την Κυβέρνηση 
να πάρει αποφάσεις. 

ΓΙΑΝΝΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ *

Έχω παρακολουθήσει με προσοχή 
τα όσα διαδραματίζονται στα ΜΜΕ 
τις τελευταίες μέρες μετά  τις πολύ 

σοβαρές καταγγελίες του δικηγόρου Νίκου 
Κληρίδη σε σχέση με σύγκρουση συμφερό-
ντων δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 
Είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης όταν 
εγείρονται τέτοιες σοβαρές καταγγελίες να 
προκαλούνται αντιδράσεις και ο καθένας να 
προσπαθεί να αμυνθεί και να προστατέψει 
τον εαυτό του. Η απονομή δικαιοσύνης 
όμως είναι υπεράνω και των δικηγόρων 
και των δικαστών και των αρχηγών κρατών 
και πρέπει να είναι υπεράνω συμφερό-
ντων. Αποτελεί εντολή του Δημιουργού 
μας για να διατηρείται η έννομη τάξη στην 
ανθρωπότητα για το γενικό καλό.

Η ουσία που βγαίνει μέσα από αυτές 
τις καταγγελίες είναι ότι παρατηρήθηκε 
παραβίαση μίας σημαντικής αρχής, που 
έχει σχέση με τη διατήρηση της αμερο-
ληψίας και ανεξαρτησίας του δικαστικού 
σώματος. Η αρχή αυτή προβλέπει ότι η 
δικαιοσύνη δεν πρέπει μόνο να απονέμεται 
αλλά πρέπει να φαίνεται ότι απονέμεται. 
Όπως δηλαδή η γυναίκα του Καίσαρα. 
Μια πολύ παλιά και καλά εδραιωμένη 
αρχή, που αποσκοπεί στην εξασφάλιση 
της σωστής απονομής της δικαιοσύνης 
και της εμπιστοσύνης του κόσμου στο κύ-
ρος, την τιμιότητα και την αμεροληψία του 
δικαστικού σώματος, ώστε να μη θίγεται 
ο θεσμός της Δικαιοσύνης.

 αρχή αυτή υιοθετήθηκε και από το Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο στη υπόθεση c o as 

 rus 63246/10, η οποία εκδόθηκε στις 

9 Ιανουαρίου 2018. Αφορούσε αίτηση κά-
ποιου Κύπριου εναντίον της Δημοκρατίας 
διότι παραβιάστηκαν τα ανθρώπινά του δι-
καιώματα από το Ανώτατο Δικαστήριο της 
Κύπρου λόγω σύγκρουσης συμφερόντων 
του Προεδρεύοντος δικαστή, κ. Κραμβή, της 
σύνθεσης του Ανωτάτου που τότε αποτελεί-
το από τρεις δικαστές που εκδίκασαν την 
έφεση του Αιτητή. Συγκεκριμένα, ο εν λόγω 
δικαστής δεν εξαιρέθηκε από την υπόθεση, 
αλλά ούτε έθεσε ενώπιον των δικηγόρων 
το γεγονός ότι ο γιος του ήταν παντρεμένος 
με την κόρη του δικηγόρου κ. Πολύβιου 
Πολυβίου, διευθύνοντος συμβούλου του 
δικηγορικού γραφείου Χρυσαφίνης και 
Πολυβίου , ο οποίος αντιπροσώπευε τους 
Εναγόμενους / Εφεσίβλητους στην Έφεση 
και ότι μάλιστα και οι δύο τους εργάζονται 
στο εν λόγω δικηγορικό γραφείο.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε 
ότι η μη εξαίρεση του δικαστή κάτω από 
τέτοιες περιστάσεις ήταν μεμπτή, παραβίαζε 
την αρχή της αντικειμενικής αμεροληψίας, 
δηλαδή ότι η δικαιοσύνη δεν πρέπει μόνο 
να απονέμεται αλλά πρέπει να φαίνεται 
ότι απονέμεται και κατά συνέπειαν η συ-
μπεριφορά αυτή παραβίασε το άρθρο 6 
(1) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Περί Προ-
στασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
κηρύσσοντας τη διαδικασία ως μολυσμένη,  
καταδικάζοντας τη Δημοκρατία σε απο-
ζημιώσεις και έξοδα.

Το δικαστήριο, μεταξύ άλλων, τόνισε 
ότι με τέτοιες συμπεριφορές κλονίζεται η 
εμπιστοσύνη του κόσμου σε σχέση με τη 
σωστή απονομή της δικαιοσύνης από τους 
δικαστές, κάτι το οποίο πρέπει σε κάθε 
δημοκρατική κοινωνία να διασφαλίζεται. 

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου μετά 
την απόφαση c o as  rus 63246/10 
εξέδωσε στις 8 Μαρτίου του 2019 σχετικό 
κανονισμό, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην 
επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στις 16 Μαρτίου 2018, σύμφωνα 
με τον οποίον κανένας δικαστής δεν πρέπει 
να δικάζει είτε μόνος του ή μαζί με άλλους 
δικαστές σε υποθέσεις στις οποίες οι διάδικοι 
αντιπροσωπεύονται από δικηγόρους που 
έχουν συγγενική σχέση με τον δικαστή ή 
από δικηγορικά γραφεία στα οποία εργά-
ζονται συγγενικά πρόσωπα των δικαστών.

Όμως, σύμφωνα με τους κανονισμούς 
αυτούς, ο δικαστής έχει διακριτική ευχέρεια 
να αυτοεξαιρεθεί και καλείται απλώς να 

αποκαλύψει τη σχέση του με το δικηγορικό 
γραφείο που αντιπροσωπεύει έναν από 
τους διαδίκους και εάν ο δικηγόρος του 
άλλου διαδίκου δεν φέρει ένσταση, τότε ο 
δικαστής μπορεί να εκδικάσει την υπόθεση, 
ασχέτως της σύγκρουσης συμφερόντων.

Το τι πρέπει να διερωτηθούμε είναι κατά 
πόσον αυτός ο κανονισμός είναι ικανοποι-
ητικό μέτρο για τη διατήρηση του Κανόνα 
Δικαίου ή μάλλον καλύτερα του αισθήματος 
Δικαίου. Δηλαδή πώς διασφαλίζεται καλύ-
τερα στα μάτια του κόσμου η εμπιστοσύνη 
στον Θεσμό της Δικαστικής Εξουσίας, όταν 
ο Δικαστής εξαιρείται σε περιπτώσεις που 
υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ή όταν 
ρίχνει το βάρος στους δικηγόρους των δι-
αδίκων να αποφασίσουν κατά πόσον θα 
πρέπει να εξαιρεθεί ή όχι.

Είναι λογικό, όπως πολύ σωστά αναφέ-
ρουν διάφοροι, που έχουν αρθρογραφήσει 
επί του θέματος τις τελευταίες μέρες, ότι 
αρκετοί δικηγόροι θα προβληματιστούν να 
ζητήσουν την εξαίρεση του Δικαστή φοβού-
μενοι αρνητικές συνέπειες για τους ίδιους, 
κάτι που δεν πρέπει να παραγνωρίζεται.

Έχοντας ως δεδομένο ότι η προτεραιότητα 
κάποιου αμερόληπτου Δικαστή κάτω από 
τέτοιες περιστάσεις θα είναι η διαφύλαξη του 
αισθήματος Δικαίου και της εμπιστοσύνης 
του πολίτη προς τη σωστή απονομή της δι-
καιοσύνης από αμερόληπτο Δικαστήριο, δεν 
μπορώ να κατανοήσω γιατί ένας Δικαστής 
να επιλέγει να μην εξαιρεθεί, ούτε μπορώ 
να σκεφτώ πώς εξυπηρετείται καλύτερα η 
Δικαιοσύνη με τη μη εξαίρεσή του. 

Άλλωστε είναι γνωστό ότι αρκετοί δικα-
στές στην Κύπρο, τόσο του Επαρχιακού Δι-
καστηρίου όσο και του Ανωτάτου, προφανώς 
αναγνωρίζοντας την ανάγκη διαφύλαξης της 
εμπιστοσύνης του πολίτη στη Δικαιοσύνη 
ως κόρην οφθαλμού, επιλέγουν από μόνοι 
τους να αυτοεξαιρούνται αυτόματα όταν 
υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, χωρίς 
να ρωτούν τους δικηγόρους των διαδίκων!

Κατά την άποψή μου αυτή η τακτική 
είναι αναμφίβολα πιο αποτελεσματική για 
σκοπούς διαφύλαξης της εμπιστοσύνης του 
κόσμου προς τη Δικαιοσύνη και εξυπηρετεί 
καλύτερα το συμφέρον της Δικαιοσύνης.

Έχοντας υπόψη λοιπόν τα πιο πάνω και 
τις νομικές αρχές ως έχουν διατυπωθεί στην 
υπόθεση c o as  rus 63246/10 
και άλλες παρόμοιες υποθέσεις, σε συν-
δυασμό με την αντίδραση του κόσμου 

στην Κύπρο στο άκουσμα των καταγγε-
λιών του κ. Νίκου Κληρίδη, πιστεύω ότι 
η εξαίρεση των δικαστών κάτω από αυτές 
τις περιστάσεις δεν πρέπει να αφήνεται 
στη διακριτική ευχέρεια των δικαστών και 
των δικηγόρων των διαδίκων. Θα πρέ-
πει να ρυθμιστεί νομοθετικά και να είναι 
αυτόματη. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει 
ένας κώδικας δεοντολογίας των δικαστών 
και μία ανεξάρτητη Αρχή που να ελέγχει 
τη συμπεριφορά εκείνων των δικαστών 
που δεν συμπεριφέρονται σωστά, ώστε να 
διαφυλάξουμε το κύρος του Δικαστικού 
Σώματος και του Κανόνα Δικαίου!

Θεωρώ επίσης σημαντικό να τονίσω ότι 
η Δικαιοσύνη και η Δημοκρατία εξυπηρε-
τούνται καλύτερα όταν οι ίδιοι οι δικηγόροι, 
δικαστές και γενικά οι Λειτουργοί της Δι-
καιοσύνης έχουν το θάρρος να εγείρουν 
τέτοιου είδους θέματα όπως έκανε ο κ. 
Νίκος Κληρίδης χωρίς να φιμώνονται ή να 
τυγχάνουν εκδικητικής αντιμετώπισης. Το 
εάν υπάρχει ή όχι διαφθορά στο Δικαστικό 
Σώμα είναι κάτι που πρέπει να κρίνεται 
στο πλαίσιο μιας δίκαιης δίκης εφόσον 
σύμφωνα με μία άλλη σημαντική αρχή 
της δικαιοσύνης, ο κάθε άνθρωπος είναι 
αθώος μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. 

Το τι μπορούμε όμως να πούμε με βεβαι-
ότητα είναι ότι η εκδίκαση υποθέσεων από 
δικαστές των οποίων συγγενικά πρόσωπα 
εργάζονται σε δικηγορικά γραφεία, που αντι-
προσωπεύουν έναν  από τους διαδίκους, 
παραβιάζει τους κανόνες της δίκαιης δίκης 
σύμφωνα με το Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων ως έχει αποφασιστεί στην 
υπόθεση c o as  rus 63246/10 και 
θα έπρεπε να δοθεί τέλος σε κάτι τέτοιο για 
το καλόν όλων.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, αναγνωρίζοντας 
τη σοβαρότητα και την άμεση ανάγκη για 
επίλυση του προβλήματος μετά απ’ όλη 
την πρόσφατη κρίση και την εκτεταμένη 
δημοσιότητα, προχώρησε με τροποποίηση 
της πιο πάνω Δικαστικής Πρακτικής του 
2018 στις 28 Ιανουαρίου 2019 με ισχύ από 
1 Φεβρουαρίου 2019,  ώστε οι δικαστές να 
εξαιρούνται αυτόματα σε περίπτωση που 
συγγενικά τους πρόσωπα εργάζονται σε 
δικηγορικά γραφεία που αντιπροσωπεύ-
ουν έναν από τους διαδίκους με εξαίρεση 
τις τυπικές εμφανίσεις και υποθέσεις που 
εκδικάζονται από την ολομέλεια.

* Δικηγόρος  Νομικός Σύμβουλος

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Το «αναγκαίο κακό» δεν αξίζει στον λαό

ΑΝΤΙ Η ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΑ 
ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ  ΝΑ ΑΔΡΑ ΟΥΝ 
ΤΗΝ ΈΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΘΈΣΟΥΝ 
ΘΈΜΑ ΤΈΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΙ-
ΠΟΥ, ΈΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑ 
ΔΙΧΑΣΜΈΝΟΙ ΚΑΙ ΠΈΡΙ ΑΛΛΑ 
ΤΥΡΒΑΖΟΥΝ 

Η Έ ΑΙΡΈΣΗ ΔΈΝ ΠΡΈΠΈΙ 
ΝΑ ΑΦΗΝΈΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ 
ΈΥΧΈΡΈΙΑ ΤΏΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ ΚΑΙ 
ΤΏΝ ΔΙΚΗΓΟΡΏΝ ΔΙΑΔΙΚΏΝ,
ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ ΡΥΘ-
ΜΙΣΤΈΙ ΝΟΜΟΘΈΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ 
ΈΙΝΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ

ο Α ντί ν πει τον
ιο κοιτ ει το δ κτ ο
Το «αριστερό» ΑΚΕΛ, που κάθε λίγο και 

λιγάκι κατέβαζε διαδηλωτές να φωνάζουν 
έξω οι Βάσεις του ΘαΝΑΤΟυ, τι κάνει; 
Ακόμα να ξυπνήσει από τον ιδεολογικό 
λήθαργο; Αντί να βλέπει τον ήλιο, κοιτάζει 
το δάκτυλο που τον δείχνει;

Δεν τους ενδιαφέρει, αν οι Βρετανοί 
συνεχίσουν να  χρησιμοποιούν τις Βάσεις 
ως ορμητήριο για την εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων του ΝΑΤΟ και της Βρετα-
νίας ενάντια στους γειτονικούς μας λαούς;  

Τι είπε ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ για την γνω-
μοδότηση του Δικαστηρίου της Χάγης; 
Τα μεγάλα ναι, μεν, αλλά;

Μετά τη λύση του Κυπριακού να 
συνεχισθούν οι προσπάθειες για πλήρη 
αποστρατιωτικοποίηση; Το παραπέμπει 
και αυτός στις επόμενες γενιές; Στα παιδιά 
και στα εγγόνια μας; 

Εμείς δεν είμαστε ικανοί, δεν έχου-
με τσαγανό, δεν έχουμε θάρρος και την 
ελάχιστη πολιτική αξιοπρέπεια να πούμε 
στους δολιοφθορείς του κυπριακού λαού, 
στους τότε και νυν αποικιοκράτες, να πάνε 
στα τσακίδια;  

Αμ, το στέλεχος του ΑΚΕΛ, Τουμάζος 
Τσελεπής, δίκην συνταγματολόγου, τι ψέλλι-
σε στα κανάλια; Πως προέχει το Κυπριακό 
και μετά βλέπουμε… Αυτός  -που κρατούσε 
το σχέδιο Ανάν παραμάσχαλα και έτρεχε 
δεξιά και αριστερά να πείσει πως είναι το 
καλύτερο- δεν πείθει ούτε και τώρα.

Δεν θα αναφερθούμε στους άλλους 
γνωστούς δεξιούς από κούνιας, που ούτε 
και αυτοί βλέπουν τώρα απομάκρυνση 
των Βάσεων. Αυτοί, όμως, το έχουν στο 

 της ιδεολογίας τους να είναι οσφυ-
οκάμπτες και δουλικοί στη Δύση.

Η Αριστερά, όμως, δεν δικαιολογείται. 
Επήλθε τέτοια πολιτική μετάλλαξη, που η 
νυν ηγεσία του ΑΚΕΛ ομογνωμεί ακόμα 
και στο θέμα των βρετανικών Βάσεων με τη 
Δεξιά, τον Συναγερμό και την Κυβέρνηση;  

Κρίμα!Τέτοια ιδεολογική και ταξική 
απονεύρωση είναι θλιβερό κατάντημα. 

Μοιρολατρικά και χωρίς κανένα ίχνος 
διεκδικητικότητας περιμένουν μέχρι η 
Τουρκία να αποκτήσει «φτερούγες αγγέ-
λου» και η Βρετανία να μας «βοηθήσει» 
στην εξεύρεση «λύσης».

Γι’ αυτό χειροκροτούν περιχαρείς τα 
ΜΟΕ που συμφώνησε ο Αναστασιάδης 
με τον Ακιντζί; 

Ούτε λέξη για τις προκλήσεις της Τουρκί-
ας στη διάρκεια  της στρατιωτικής άσκησης 
«Γαλάζια Πατρίδα», στην οποία χρωμά-
τισαν τον χάρτη της Κύπρου ως να είναι 
ιδιοκτησία τους, προέκταση της Τουρκίας. 

Δυστυχώς, οι εκπτώσεις με τις οποίες 
συμβιβάστηκε η νυν ηγεσία του ΑΚΕΛ 
δεν σταματούν μόνο στο εθνικό θέμα. Η 
ιδεολογική και ταξική υποχώρηση από 
τις αρχές του Μαρξισμού-Λενινισμού 
δείχνει μια «νέα ταυτότητα», παρόμοια με 
του φιλοδυτικού, πλέον, ΣΥΡΙΖΑ. Μιας  
παράλληλης πορείας με τις θέσεις της Σο-
σιαλδημοκρατίας και των «ναι μεν, αλλά, 
αριστερών», όπου στην πλατφόρμα τους 
χωρούν τα πάντα. Ακόμα και η συμφιλίωση 
με τον κατακτητή και τον ιμπεριαλισμό, ως 
αναγκαίο κακό. Δεν αξίζουν, όμως, στον λαό 
ηγεσίες που συμβιβάζονται με το «αναγκαίο 
κακό». Ούτε και ηγεσίες, όπως της Δεξιάς, 
που σκέφτονται πρώτα τα συμφέροντα των 
Δυτικών και μετά του λαού. 

Η εκδίκαση υπο έσεων από δικαστές των οποίων συγ-
γενικά πρόσωπα εργάζονται σε δικηγορικά γρα εία, 

που αντιπροσωπεύουν έναν από τους διαδίκους, παρα-
βιάζει τους κανόνες της δίκαιης δίκης και α έπρεπε να 

δο εί τέλος σε κάτι τέτοιο για το καλόν όλων

μερολη ία δικαστ ν και δίκαιη δίκη

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩ
. io ro m i .com
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ΟΡΑΤΟ ΤΟ ΈΝΔΈΧΟΜΈΝΟ
ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ Έ ΟΔΟΥ, 
ΜΈ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΝΑ ΖΗΤΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΈΟ ΓΥΡΟ
ΔΙΑΒΟΥΛΈΥΣΈΏΝ  

ΑΝΤΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ* Ο Αλτιέρο Σπινέλι, Ιταλός πολιτικός, 
ευρωβουλευτής και Ευρωπαίος 
Επίτροπος, πρωτοστάτησε στη 

δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
το γνωστό «σχέδιο Σπινέλι».  Ως εκ τούτου 
η είσοδος του κεντρικού κτηρίου του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες 
φέρει το όνομά του. Βέβαια τα κόκκαλα του 
Σπινέλι θα τρίζουν σήμερα, αφού ο τέως 
ευρωβουλευτής και σημερινός Υπουργός 
Εσωτερικών της χώρας, Ματέο Σαλβίνι, προ-
ωθεί μέσα από μια λαϊκίστικη ρητορική 
αλλά και μέσα από ακροδεξιές εξάρσεις 
τη ρήξη ανάμεσα στους υπέρμαχους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια και τους 
ευρωσκεπτικιστές από την άλλη. 

Το 1976 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιτα-
λίας, του οποίου ο Σπινέλι διετέλεσε μέλος, 
έλαβε 34,37  των ψήφων στις εθνικές 
εκλογές, ενώ στήριζε τη διεύρυνση της 
τότε ΕΟΚ προς τον Νότο, όπως γράφει ο 

Γιάννης Μπαλαμπανίδης στο βιβλίο του 
«Ευρωκομμουνισμός». Σήμερα στη χώρα 
του Σπινέλι κυρίαρχη δύναμη είναι η ακρο-
δεξιά Λέγκα του Βορρά, ο επικεφαλής της 
Σαλβίνι και οι σύμμαχοί του λαϊκιστές του 
κινήματος των πέντε αστέρων, γεγονός που 
αναγκάζει αρκετούς Ιταλούς ακροδεξιούς 
να νοσταλγούν την περίοδο των Μουσολίνι 
και Χίτλερ, μιας και η χώρα, προτάσσοντας 
το γνωστό σύνθημα «οι Ιταλοί πρώτα», ένα 
co  as e σύνθημα, όπως αναφέρει το γερ-
μανικό περιοδικό er ege , βυθίζεται 
στον σκοταδισμό και τον νεοφασισμό. 

Ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών αξιοποιεί 
μάλιστα στο έπακρον την εμπειρία του ως 
ευρωβουλευτή, για να συμμαχήσει με την 
ακροδεξιά Γαλλίδα Μαρίν Λεπέν, εναντίον 
του Γάλλου Προέδρου Μακρόν και των 
ιδεών του για βελτίωση της εικόνας της Ε.Ε.  

Γενικότερος στόχος των ακροδεξιών δυ-
νάμεων της Ευρώπης είναι η ενίσχυσή τους 

στις επικείμενες Ευρωεκλογές, έτσι ώστε να 
μπορούν να διαδραματίζουν καθοριστικότερο 
ρόλο αλλά και επιρροή, προβάλλοντας τις 
ευρωσκεπτικιστικές τους θέσεις.  

κ ο ε
Ας σημειωθεί ότι ο Σαλβίνι έχει καταφέρει 

με τη βοήθεια των ΜΜΕ, κάτι που πέτυχε 
παλαιότερα και ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, να 
στρέψει την πλειοψηφία των Ιταλών κατά 
της Ε.Ε. με την επόμενη μάχη να κρίνεται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά 
την εκλογή του νέου Προέδρου της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής. Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο 
αγώνας επικράτησης στην Ε.Ε. αναμένεται 
να είναι μακρύς και δύσκολος, εφόσον ο 
Σαλβίνι και η ακροδεξιά συμμαχία του, αφού 
πρώτα άλωσαν την Ιταλία, ετοιμάζονται να 
διεισδύσουν και στην καρδιά της Ε.Ε. 

Η Ε.Ε. των πολλών ταχυτήτων διαθέτει 
έναν σκληρό γερμανικό ηγεμονικό πυρήνα.  

Αρκετός κόσμος πιστεύει ότι τα ευρωπαϊκά 
όργανα δεν λογοδοτούν πουθενά, αφού οι 
αποφάσεις και η πολιτική τους υπαγορεύο-
νται από διάφορα λόμπι, καθώς και από την 
ελεγχόμενη από το Βερολίνο και το Παρίσι 
γραφειοκρατία, όπως ισχυρίζεται ο συγγρα-
φέας Κώστας Λουλουδάκης στο βιβλίο του 
«Από το Τρίτο Ράιχ στην Ευρωπαϊκή Ένωση».  

Ωστόσο σήμερα ο φασισμός στην Ευρώπη 
ενισχύεται λόγω των διαφόρων κρίσεων που 
περνά το καπιταλιστικό σύστημα, όπως η 
οικονομική, η κοινωνική κρίση και το προ-
σφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα. Ας μην ξε-
χνάμε ότι μία παρόμοια οικονομική κρίση 
αξιοποιήθηκε άλλοτε από τους Μουσολίνι 
και Χίτλερ, σε μια περίοδο ευρύτερης πολιτι-
κής αστάθειας για την επιβολή της εξουσίας 
τους με αυταρχισμό και τρομοκρατία στις 
επικράτειές τους. Τα εθνικιστικά/φασιστικά 
καθεστώτα, που εγκαθιδρύθηκαν στην Ευ-
ρώπη τη δεκαετία του 1920, έχουν σήμερα 

στην «ενωμένη» Ευρώπη «άξιους» συνεχιστές. 
Χώρες που ανήκουν στα ιδρυτικά μέλη της 
τότε «Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και 
Χάλυβα», έχουν σήμερα στα σπλάχνα τους 
τον σπόρο του φασισμού, καμουφλαρισμένο 
βέβαια με μια μοντέρνα εκδοχή λαϊκισμού 
και g  ακροδεξιάς. 

Σε κάθε περίπτωση ο φασισμός δεν επι-
στρέφει από μόνος του, απλώς ριζώνει και 
ευδοκιμεί σε κατάλληλες συνθήκες που τον 
ευνοούν, βγάζοντας μπροστά τους ιδανικούς 
λαϊκιστές, εθνικιστές και ακροδεξιούς.  Η 
συνήθης δικαιολογία που ακούμε είναι ότι 
αυτοί προστατεύουν το έθνος από εξωγενείς 
παράγοντες, τις αντιλαϊκές πολιτικές, και την 
αλλοίωση του δημογραφικού χαρακτήρα από 
την «εισβολή» των προσφύγων/μεταναστών. 
Δυστυχώς, η σκοτεινή πλευρά της ιστορίας 
στην Ιταλία επαναλαμβάνεται και βυθίζει 
στο σκοτάδι κι άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε. 

*Δήμαρχος Δερύνειας 

Η        Ι

ΣΗΜΈΡΑ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ 
ΈΥΡΏΠΗ ΈΝΙΣΧΥΈΤΑΙ ΛΟΓΏ 
ΤΏΝ ΔΙΑΦΟΡΏΝ ΚΡΙΣΈΏΝ 
ΠΟΥ ΠΈΡΝΑ ΤΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙ-
ΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΟΠΏΣ Η 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, Η ΚΟΙΝΏΝΙΚΗ 
ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
ΜΈΤΑΝΑΣΤΈΥΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

στερα από μήνες, το 
ομιχλώδες πολιτικό 
σκηνικό πάνω από τη 
Βρετανία φαίνεται να 
γίνεται λίγο πιο ξεκάθα-
ρο, μετά την έγκριση με 
συντριπτική πλειοψηφία 

της νέας στρατηγικής της πρωθυπουρ-
γού Τερέζα Μέι για το re . Στις 12 
Μαρτίου, η συμφωνία που θα κρίνει το 
πολιτικό μέλλον Βρετανίας και Ε.Ε. θα 
τεθεί για άλλη μια φορά προς ψήφιση 
ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων. 

Με την κλεψύδρα του χρόνου να αδειά-
ζει επικίνδυνα, αφού μόλις 27 ημέρες 
απομένουν μέχρι την 29η Μαρτίου, η 
βρετανική Κυβέρνηση, παίζοντας τα τε-
λευταία της χαρτιά, «υποσχέθηκε» στους 
βουλευτές ότι εάν δεν δώσουν το πράσι-
νο φως στη συμφωνία για το re , θα 
έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν υπέρ 
της αποχώρησης χωρίς συμφωνίας (no 

ea ). Εάν το απορρίψουν και αυτό, η 
Βουλή θα ψηφίσει στις 14 Μαρτίου κατά 
πόσον θα ζητήσει μια «σύντομη, περιο-
ρισμένη παράταση» στην περίοδο του 
Άρθρου 50. Με τις ισορροπίες να έχουν 
αλλάξει άρδην από την ψηφοφορία του 
Ιανουαρίου, στην οποία απορρίφθηκε 
συντριπτικά η εν λόγω συμφωνία, και 
λίγο πριν από τη λήξη των προκαθορι-
σμένων χρονοδιαγραμμάτων, οι βασικοί 
παίκτες άρχισαν να ξεκαθαρίζουν πλέον 
τις προθέσεις τους. 

ι τ ει επι ο
Σε ένα τριήμερο που αναμένεται να 

κρίνει την έκβαση του δράματος του re , 
οι Βρετανοί βουλευτές θα βρεθούν αντι-
μέτωποι με τρεις επιλογές. Πρώτον, κατά 
την ψηφοφορία της 12ης Μαρτίου, θα 
τεθεί εκ νέου προς ψήφιση η συμφωνία 
της Πρωθυπουργού Μέι με την ΕΕ. Η 
συμφωνία, η οποία αναμένεται να τύχει 
διαπραγμάτευσης με τις Βρυξέλλες, εάν 
υπερψηφιστεί,  ανοίγει τον δρόμο για μια 
συντεταγμένη έξοδο της Βρετανίας από 
την ΕΕ στις 29 Μαρτίου. Ταυτόχρονα το 
Λονδίνο θα εισέλθει στη μεταβατική πε-
ρίοδο και θα κληθεί να δώσει νέες μάχες 
για τη διαμόρφωση των μελλοντικών 

σχέσεων με το μπλοκ των 27. 
Στην περίπτωση, ωστόσο, απόρριψης 

αυτής της συμφωνίας, η αμέσως επόμε-
νη ημέρα θα φέρει ενώπιον των Βρετα-
νών νομοθετών την επιλογή ενός re  
χωρίς συμφωνία. Η υπερψήφιση αυτής 
της επιλογής θα επιβεβαιώσει αυτόματα 
τα χειρότερα σενάρια και θα ρίξει βίαια 
Βρετανία και ΕΕ σε αχαρτογράφητα νερά.

Τέλος, στην περίπτωση που απορρί-
ψουν το σενάριο του «no ea », η αμέσως 
επόμενη επιλογή είναι η στήριξη της «με-
ρικής» επέκτασης του άρθρου 50. Αυτή η 
επιλογή, η οποία θα χρειαστεί τη συγκατά-
θεση των 27 της ΕΕ για την ενεργοποίησή 
της, παρά τις επιπλοκές που αναμένεται 
να προκαλέσει, εάν λάβουμε υπόψη τις 
Ευρωεκλογές, είναι ο μόνος τρόπος να 

αποτραπεί η «συντριβή» της χώρας με 
μια έξοδο χωρίς συμφωνία. 

Α τ το ικ
τ ν δ ο κο τ ν

Για την ώρα, πάντως, ο παράγοντας του 
χρόνου, αλλά και οι αποχωρήσεις βουλευτών, 
τόσο από το κόμμα των Εργατικών, όσο και 
από τους Συντηρητικούς, ανάγκασαν τους 
πολιτικούς ηγέτες της χώρας να αλλάξουν 
τη ρητορική τους και να επανακαθορίσουν 
τις θέσεις τους. Αρχικά, για κανένα λόγο δεν 
πρέπει να υποτιμηθεί η αποχώρηση των 
τριών βουλευτών από τους Συντηρητικούς, 
εάν λάβουμε μάλιστα υπόψη την ισχνή πλειο-
ψηφία που κατέχει η Κυβέρνηση στη Βουλή, 
η οποία επιβιώνει λόγω της εύθραυστης 
συμμαχίας με τους δέκα βουλευτές του Βο-

ρειοϊρλανδικού Ενωτικού Κόμματος. 
Η κάθε απώλεια έχει μεγάλη σημασία για 

το κυβερνών κόμμα την ώρα, μάλιστα, που 
μαίνεται ένας πόλεμος εντός του Υπουργι-
κού Συμβουλίου για την «αμφιλεγόμενη» 
στάση της πρωθυπουργού στην πιθανότητα 
ενός «no ea ». Υπό τον φόβο νέων απο-
χωρήσεων, η Μέι έδωσε στους βουλευτές 
από τη μια την επιλογή της απόρριψης μιας 
άτακτης εξόδου από την ΕΕ, μεταθέτοντας 
έτσι αλλού το βάρος της ευθύνης μιας τέτοιας 
απόφασης, ενώ από την άλλη προσπάθησε 
να ισορροπήσει ενδοκομματικά ανάμεσα 
στους υποστηρικτές ενός «μαλακού» re  
και στους «σκληρούς» re eers. 

Στο «φιλοευρωπαϊκό» στρατόπεδο των 
Εργατικών, οι απώλειες ήταν μεγαλύτερες, 
με την αποχώρηση εννέα βουλευτών, οι 

ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ  ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε ΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜ ΩΝΙΑΣ

Αναζητούν διέξοδο στο re
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

οποίοι και σχημάτισαν την ομάδα των 
Ανεξάρτητων. Αυτές οι απώλειες αλλά 
και η στρατηγική κίνηση της Μέι να 
«ενδώσει» στην επέκτασης του άρθρου 
50, ώστε να «καπελώσει» την αντίστοιχη 
τροπολογία των Εργατικών, ανάγκασε 
τον Τζέρεμι Κόρμπιν να ακολουθήσει 
τη γνώριμη τακτική των εκλογών του 
2017. Συγκεκριμένα, πριν από  δύο 
χρόνια το κόμμα των Εργατικών τήρησε 
ίσες αποστάσεις στο δίλημμα «παραμο-
νή ή έξοδος», δηλώνοντας από τη μια 
ότι σέβεται τις ψήφους όσων ήθελαν 
αποχώρηση από την ΕΕ, αλλά από την 
άλλη τάχθηκε υπέρ μιας ευρωπαϊκής 
προοπτικής της χώρας. Κατά τον ίδιο 
τρόπο, για πρώτη φορά η αντιπολίτευση 
υποστήριξε ανοιχτά ένα δεύτερο δημο-
ψήφισμα, γνωρίζοντας εκ του ασφαλούς 
ότι ακόμα και εάν γίνει εφικτό, υπάρχει 
πολύς δρόμος για τη διεξαγωγή του. 

ι πε ι ο
τ ν ο ε τ ν

Παράλληλα με τις «μάχες» εντός 
έδρας, η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι 
προσπαθεί να εξασφαλίσει αλλαγές στο 
λεγόμενο ac  s o  για τα ιρλανδικά 
σύνορα. Με τις συνομιλίες στις Βρυ-
ξέλλες να μην προοιωνίζονται, τουλάχι-
στον μέχρι αυτήν την ώρα, σημαντικές 
διαφοροποιήσεις στη συμφωνία, στις 
12 Μαρτίου οι Βρετανοί βουλευτές θα 
κληθούν να ψηφίσουν ένα κείμενο, το 
οποίο είχαν απορρίψει λίγες εβδομάδες 
πριν. Εντούτοις, δεν αποκλείεται καθόλου 
το σενάριο, η τροπή της ψηφοφορίας 
να μην έχει την ίδια κατάληξη. 

Συγκεκριμένα, η «ανανεωμένη» συμ-
φωνία μπορεί να εκληφθεί ως η λιγότε-
ρο κακή επιλογή, τόσο από τα μέλη του 
Κοινοβουλίου, που θέλουν απεγνωσμένα 
έξοδο από την ΕΕ, όσο και από τους βου-
λευτές που τάσσονται υπέρ της παραμο-
νής, λόγω των προνοιών του κειμένου για 
τις μελλοντικές σχέσεις των δύο μερών. 
Στην περίπτωση όμως που δεν περάσει 
η συμφωνία, η Βουλή των Κοινοτήτων 
αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με δύο 
επιλογές. Τη μη συντεταγμένη έξοδο και 
την επέκταση της προθεσμίας αποχώρη-
σης. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν 
ότι η πλειοψηφία των βουλευτών δεν θα 
ταχθούν υπέρ του «no ea ». 

Παραδόξως, όμως, αυτό δεν σημαί-
νει αυτόματα ότι η πρόταση για παρά-
ταση θα υπερψηφιστεί. Οι «σκληροί» 

re eers δεν βλέπουν με θετικό μάτι 
την καθυστέρηση της εξόδου, η οποία 
μπορεί να οδηγήσει ακόμα στην οριστι-
κή αναβολή του re . Την ίδια ώρα, η 
κρίσιμη αυτή ψηφοφορία θα αναδείξει 
δύο πραγματικότητες. Αρχικά, θα απο-
δώσει τον πραγματικό αριθμό των υπο-
στηρικτών μίας εξόδου χωρίς συμφωνία. 
Κατά δεύτερον, θα θέσει το δίλημμα στους 
σκληροπυρηνικούς Συντηρητικούς είτε 
της στήριξης της υπάρχουσας συμφω-
νίας είτε του ρίσκου της απώλειας του 
πολυπόθητού τους re . 

Π   
  

 
 Σ  

 Ε  
   

Το μεγάλο ερώτημα είναι, εάν η Βου-
λή των Κοινοτήτων υπερψηφίσει 
την επέκταση, τι θα ακολουθήσει 

στη συνέχεια; Αρχικά να σημειωθεί ότι 
ακόμα και εάν πάρει το πράσινο φως η 
επέκταση του άρθρου 50, δεν αποσο-
βείται ο κίνδυνος ενός άτακτου re , 
αλλά αναβάλλεται για μερικούς μήνες. 

Επίσης, σε αυτήν την εξίσωση πρέπει 
να προστεθεί η ΕΕ, καθώς το Ηνωμένο 
Βασίλειο δεν μπορεί να επεκτείνει το άρ-
θρο 50 μονομερώς. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες 
μέχρι σήμερα απέρριπταν αυτό το σενάριο, 
εκτός από την περίπτωση που υπήρχε 
κάποιος ουσιαστικός λόγος. Ειδικότερα, 
δεν ήθελαν να δώσουν χρόνο στους Βρε-

τανούς για περαιτέρω συζήτηση πάνω σε 
μία συμφωνία που είχαν απορρίψει ήδη. 
Παρόλα αυτά, όμως, δεν προτίθενται να 
επιλέξουν την πιθανότητα μιας χαώδους 
κατάστασης λόγω μιας άτακτης εξόδου, 
όταν μπορούν να την αναβάλουν προ-
σωρινά τουλάχιστον. Ακόμα όμως και 
με τη συγκατάθεση των 27, αναμένεται 

να περιπλεχθεί η κατάσταση λόγω των 
επικείμενων Ευρωεκλογών του Μα ου. 

Το νέο Ευρωκοινοβούλιο είναι προ-
γραμματισμένο να αρχίσει τις εργασίες 
του την 1η Ιουλίου, καθιστώντας έτσι 
υποχρεωτική τη συμμετοχή Βρετανών 
βουλευτών, εάν η επέκταση λάβει χώραν 
πέρα από τα τέλη Ιουνίου. 

Τ        
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ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ: ΠΟΙΟΝ ΝΑ ΗΦΙΣΩ  
ι υπο ήφιοι ευρωβουλευτές έχουν αρχίσει τη μάχη για τη διεκδίκηση μιας εκ των έξι 

θέσεων (στο σύνολο 705) που αναλογούν στην Κύπρο. Τι, όμως, περιμένει ο Κύπριος 
πολίτης από έναν υπο ήφιο ευρωβουλευτή   

Πρώτο, να γνωρίζει σε βάθος το ευρωπα κό οικοδόμημα, να γνωρίζει τους θεσμούς, 
τις διαδικασίες, τα πρόσωπα.

Δεύτερο, να κατανοεί με ποιον τρόπο συμμετέχουμε σε ένα κοινό οικοδόμημα, στο οποίο 
πρέπει να γνωρίζει πώς να συγκεράσει το εθνικό με το κοινοτικό συμφέρον.   

Τρίτο, να είναι εξωστρεφής, να μπορεί σα συνομιλήσει με άλλους ευρωβουλευτές, να 
μπορεί να κτίζει γέφυρες συνεννόησης, τόσο με άλλους θεσμούς, όσο και άλλα πρόσωπα.

Τέταρτο, το Ευρωκοινοβούλιο λειτουργεί με βάση τις πολιτικές ομάδες (Ευρωπα κό Λα-
κό Κόμμα, Σοσιαλιστικό, Φιλελεύθεροι, Πράσινοι, όρεια Ενωτική Αριστερά).
Πέμπτο, ο κάθε υπο ήφιος ευρωβουλευτής έχει καθήκον να αντλήσει εμπειρίες και να 
τις μεταφέρει στην Κύπρο με βάση τις βέλτιστες πρακτικές στον χώρο της Ευρώπης.
Στο Ευρωπα κό Κοινοβούλιο υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια με τα οποία αξιολογεί-
ται - η επιρροή που ασκεί, ο αριθμός των παρεμβάσεων στην ολομέλεια, ο αριθμός 
των ερωτήσεων και των τροπολογιών που καταθέτει, ο αριθμός των ηφισμάτων που 
συνυπογράφει κ.ά. 
Αρκετοί ευρωβουλευτές έχουν επιτύχει στο έργο τους και βοήθησαν στην παραγωγή 
σημαντικού νομοθετικού έργου, άλλοι παρέμειναν στάσιμοι, γιατί δεν μπόρεσαν να προ-
σαρμοστούν σε αυτό το πιο σύνθετο περιβάλλον. 

ηφίζουμε στις Ευρωεκλογές έχοντας περισσότερη γνώση για τη σημασία τους. 
Αυτήν τη φορά δημιουργούμε περισσότερες ελπίδες για όλους

Μία νέα εξέταση αίματος, που 
μπορεί να ανιχνεύσει τον καρ-
κίνο του μαστού, ετοιμάζεται να 

κυκλοφορήσει στην αγορά. Σε ένα δείγμα 
900 συμμετεχόντων η εξέταση προέβλεψε 
σωστά τον καρκίνο σε ένα ποσοστό 75 . 
Μάλιστα, σε γυναίκες κάτω των 50 ετών η 
επιτυχία άγγιξε το 86 . Ερευνητές από τη 
Χαϊδελβέργη ανέπτυξαν μία νέα μέθοδο, η 
οποία βασίζεται στις ενδείξεις των βιολογι-
κών δεικτών του αίματος. Οι ειδικοί μιλούν 
για τον «θεμέλιο λίθο» στην ανίχνευση του 
καρκίνου του μαστού. Η εξέταση αίματος 

αποτελεί «έναν νέο, επαναστατικό τρόπο να 
ανιχνευθούν οι καρκινικοί δείκτες στο αίμα, 
γρήγορα και δίχως επεμβατική εξέταση», 
εξηγεί ο Κρίστοφ Ζον, ιατρικός διευθυντής 
της Πανεπιστημιακής Κλινικής στη Χαϊδελ-
βέργη. Όπως σημειώνει, πρόκειται για μία 
διαδικασία, η οποία είναι αφενός λιγότερο 
επίπονη για τις γυναίκες και αφετέρου δεν 
έχει καμία επιβάρυνση από ακτινοβολία.Η 
εξέταση βασίζεται σε μία «υγρή βιοψία». Με 
αυτήν μπορούν στις εκκρίσεις του σώματος, 
όπως στο αίμα, στα ούρα ή στο σάλιο, να 
ανιχνευθούν πληροφορίες σχετικά με διά-

φορες ασθένειες και διαβιβαστικές ουσίες 
καρκινικών κυττάρων.Οι ερευνητές εντόπισαν 
στο αίμα των γυναικών που έλαβαν μέρος 
στην έρευνα 15 διαφορετικούς βιολογικούς 
δείκτες, με τη βοήθεια των οποίων μπόρεσαν 
να ανιχνεύσουν ακόμη και πολύ μικρούς 
καρκινικούς όγκους. Επιπλέον μπόρεσαν 
να εντοπίσουν πληροφορίες σχετικά με την 
εξέλιξη της ασθένειας: οι βιολογικοί δείκτες 
παρέχουν έγκαιρα στοιχεία σχετικά με το 
ενδεχόμενο μετάστασης ή υποτροπής της 
ασθένειας, ακόμη και αναφορικά με την 
αντίδραση του οργανισμού στη θεραπεία.

Την πρώτη μη επανδρωμένη ρομπο-
τική αποστολή στο διάστημα πραγ-
ματοποίησε το Ισραήλ. Το σκάφος 

« eres ee » σημαίνει στα αραμαϊκά «νέα 
αρχή». Έτσι ονομάζεται στην Τορά ή Πεντά-
τευχο, στο ιερό δηλαδή βιβλίο της εβραϊκής 
πίστης, η πρώτη εβδομάδα της Γενέσεως. 
Εκτός από το ότι είναι η πρώτη ισραηλινή 
απόπειρα εξερεύνησης του διαστήματος, είναι 
συγχρόνως και η πρώτη φορά που διαστημι-
κή αποστολή χρηματοδοτείται εξολοκλήρου 
από ιδιώτες.  ιδέα πίσω από το « eres ee » 
ξεκίνησε από έναν διαγωνισμό της oog e 

και συγκεκριμένα από το Βραβείο oog e 
unar  r e το 2007. Η oog e τότε είχε 

απευθύνει έκκληση σε ιδιωτικές εταιρείες 
από τον χώρο της διαστημικής τεχνολογίας 
να σχεδιάσουν ένα ερευνητικό ρομπότ, που 
θα έφτανε στη Σελήνη τον Μάρτιο του 2018. 
Προ πόθεση ήταν το ρομπότ να μπορεί να 
κινηθεί τουλάχιστον 500 μέτρα στην επι-
φάνεια του φεγγαριού και να στείλει φωτο-
γραφίες υψηλής ανάλυσης πίσω στη Γη. Αν 
και τότε καμία από τις 34 ομάδες που είχαν 
λάβει μέρος δεν κέρδισε το βραβείο, διότι η 

oog e δεν θεώρησε ότι δε μπορούσαν να 

κατασκευάσουν διαστημικά ρομπότ εντός 
της προθεσμίας, μια ομάδα από το Ισραήλ, 
ονόματι ace , δεν το έβαλε κάτω. Έτσι, 
αρκετά χρόνια μετά τον διαγωνισμό, κατά-
φερε να σχεδιάσει το δικό της ρομποτικό 
αεροσκάφος, που εκτοξεύθηκε αισίως με 
προορισμό τη Σελήνη. Η ace  είναι μια 
μη κερδοσκοπική οργάνωση, που προωθεί 
εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα 
στον τομέα της τεχνολογίας. Χρηματοδοτείται 
αποκλειστικά από ιδιώτες σπόνσορες αλλά 
διατηρεί ταυτόχρονα και μια συνεργασία με 
τη Διαστημική Υπηρεσία του Ισραήλ ( ). 

Σ τις 18 Μα ου, την Παγκόσμια Ημέρα 
Μουσείων, ανοίγει το πρώτο μέρος 
του Μοναστηριού της Παναγίας του 

Σουμελά στην Τραπεζούντα, στη Μαύρη 
Θάλασσα, ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουρ-
γός Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι. Τα 
τελευταία χρόνια είναι σε εξέλιξη οι εργα-
σίες αποκατάστασης του μοναστηριού, ενώ 

αναμένεται ότι τον Δεκαπενταύγουστου του 
2019 θα γίνει κανονικά η λειτουργία από τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Την 
περίοδο που το Μοναστήρι ήταν ανοιχτό, 
οι επισκέπτες συνέρρεαν. Σύμφωνα με τις 
πληροφορίες του Κυπριακού Πρακτορείου 
Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), χαρακτηριστικό είναι πως 
έναν χρόνο πριν ξεκινήσουν οι εργασίες συ-

ντήρησης, οι επισκέπτες του μοναστηριού 
έφταναν τις 700 χιλιάδες. Ο θρησκευτικός 
τουρισμός είναι μια από τις κύριες πηγές 
εσόδων της περιοχής. Το μοναστήρι, που 
πιστεύεται ότι ιδρύθηκε τον 4ον αιώνα μ.Χ., 
είχε κλείσει το 2015 για εργασίες ανακαίνισης 
αλλά και για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 
της πτώσης βράχων.

Ι ΗΠΑ ετοιμάζουν 
στρατιωτική επέμ-
βαση στη Βενεζουέλα. 
Αυτή είναι η θέση που 
σθεναρά υποστηρίζει 
η Μόσχα. Είναι όμως 
πράγματι τόσο εύκολο 

για τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανοίξουν 
ένα πεδίο μάχης τόσο κοντά στο δικό τους 
έδαφος; Στην πραγματικότητα είδαμε πολλές 
φορές τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες 
να κηρύσσουν πολέμους ή να εμπλέκονται 
σε αυτούς υπό προσχήματα, κυρίως όμως 
στη Μέση Ανατολή. Στόχος, η αύξηση της 
επιρροής τους. Μόνο που η Μέση Ανατολή, 
περιοχή πλούσια υπό γεωστρατηγικούς και 
φυσικούς όρους, δεν βρίσκεται κοντά στα 
εδάφη των δύο ισχυρών και φυσικά ποτέ 
δεν είδαμε άμεση σύγκρουση των δύο. Από 
μόνο του αυτό το γεγονός, λοιπόν, απομα-
κρύνει το σενάριο ενός πολέμου ανάμεσα 
σε Μόσχα και Ουάσιγκτον, όχι όμως και τη 
μετεξέλιξη της επανάστασης στη Βενεζουέλα 
σε πραγματικό εμφύλιο πόλεμο, με τις δύο 
πλευρές να προμηθεύονται τα «απαραίτητα» 
από τους δύο προέδρους. 

ι τί οι Α δεν
τ π ο ν

Το σκηνικό πολέμου έχει ήδη στηθεί. 
Κυρίως για ψυχολογικούς λόγους. Λόγους 
που αφενός πιέζουν τη Βενεζουέλα και τον 
Μαδούρο, καθώς επίσης και τα υπόλοιπα 
κράτη της Λατινικής Αμερικής και, αφε-
τέρου, δεν τσαλακώνουν το «πρεστίζ» της 
Ουάσιγκτον διεθνώς. 

Ο οικονομικός πόλεμος των κυρώσεων, 

φυσικά, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ο πόλεμος 
με πραγματικά πυρά, αντίθετα, όχι. Εκ των 
πραγμάτων η προοπτική μιας στρατιωτικής 
σύγκρουσης στη Βενεζουέλα έχει ενισχυθεί 
μετά τις αναφορές ότι ΗΠΑ και Ρωσία στέλνουν 
ενισχύσεις για να στηρίξουν τους «εκλεκτούς» 
τους. Στις αρχές της εβδομάδας, μάλιστα, είδε το 
φως της δημοσιότητας μια φωτογραφία από το 
σημειωματάριο του Αμερικανού Συμβούλου 
Εθνικής Ασφάλειας, Τζον Μπόλτον, στην οποία 
απεικονιζόταν μια ιδιόχειρη σημείωση για 
5.000 στρατιώτες στην Κολομβία. Αντίστοιχα 
οι πληροφορίες ανέφεραν πως η Ρωσία έχει 
στείλει 400 «μισθοφόρους» στη Βενεζουέλα 
για να στηρίξουν τον Μαδούρο, γεγονός που 
η Μόσχα δεν επιβεβαίωσε. 

Ένας από τους βασικούς ανασταλτικούς 
παράγοντες που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν 
θα μπουν με τις στρατιωτικές μπότες στη 
Βενεζουέλα, είναι η στήριξη που δεν έλαβαν 
στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η Βενεζουέλα 
του Νικολάς Μαδούρο δεν έχει μείνει μόνη 
στη διεθνή αρένα. Στηρίζουν τη διεξαγωγή 
πρόωρων εκλογών, δεν συναινούν, ωστόσο, 
να κηρύξουν τον Μαδούρο παράνομο.

Δεύτερος βασικός λόγος, που απομακρύνει 
το σενάριο της σύγκρουσης Μόσχας - Ουάσι-
γκτον στο έδαφος της Βενεζουέλας, είναι πως, 

παρά τις μερικές απόπειρες ανταρσίας στις 
γραμμές των εθνικών δυνάμεων, η στρατιωτική 
ηγεσία της Βενεζουέλας παραμένει σταθερά 
στο πλευρό του Προέδρου Μαδούρο. Ένα 
πράγμα που πρέπει όλοι να καταλάβουμε για 
τη Βενεζουέλα είναι πως, παρά τα δεινά που 
περνά ο λαός στη μεγάλη του πλειοψηφία, οι 
ένοπλες δυνάμεις, που αριθμούν περί τους 
120.000 άνδρες του τακτικού στρατού, ουδέποτε 
«κουρεύτηκαν», παραμένουν πολυάριθμες και 
είναι καλά οπλισμένες. Διαθέτουν σύγχρονα 
ρωσικά επιθετικά ελικόπτερα, αεριωθούμενα, 
τεθωρακισμένα και τα τελευταία επιθετικά 
τουφέκια ΑΚ-103 από τη Ρωσία. 

Στο μεταξύ, μπορεί ο Μαδούρο να μετρά 
εκατομμύρια «εχθρούς» στο σύνολο του 
πληθυσμού, μετρά ωστόσο και εκατομμύ-
ρια υποστηρικτές. Το κλειδί του παραμένει 
ο ενθουσιασμός που προκαλεί στα φτωχά 
λαϊκά στρώματα η μορφή του σοσιαλισμού 
του Τσάβες. Γενική παραδοχή είναι πως η 
αντιπολίτευση προσελκύει περισσότερο τους 
φιλελεύθερους, σχεδόν μεσαίας τάξης, πολίτες. 
Κυρίως όμως ο Μαδούρο κρατά το κλειδί της 
εθνικής ταυτότητας των Βενεζουελάνων, αφού 
στην πλειοψηφία του ο καταπονημένος λαός 
δεν θα συναινούσε ποτέ σε σύμπραξη με τους 
Αμερικανούς, με τους οποίους έχει ταυτιστεί ο 

Γκουαϊδό. Οι Αμερικανοί γνωρίζουν δε καλά, 
από τα παραδείγματα του παρελθόντος, ότι 
βασική αιτία να συνασπιστεί ένας διχασμένος 
λαός μιας χώρας με έντονη εθνική ταυτότητα, 
είναι η επιδρομή των ξένων δυνάμεων. Πώς 
λοιπόν μετά τις καταστροφές στο Ιράκ και στο 
Αφγανιστάν, οι ΗΠΑ να είναι διατεθειμένες να 
διακινδυνεύσουν μιαν «ανθρωπιστική επέμ-
βαση» εναντίον μιας χώρας με όπλα πολύ πιο 
ισχυρά; Η διάλυση θα προκαλούσε αστάθεια 
σε όλο το ημισφαίριο. 

πι εί ε π οκ
ο ο ί κ ι ι ί
Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι 

οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ηγηθούν ενός 
ενδεχόμενου πολέμου από τα μετόπισθεν, 
βάζοντας μπροστά χώρες που συνορεύουν 
με τη Βενεζουέλα και τις οποίες ελέγχουν, 
όπως για παράδειγμα η Κολομβία και η 
Βραζιλία. Ακόμη όμως και αυτό το σενάριο 
μοιάζει να απομακρύνεται καθώς οι δύο 
αυτές χώρες, στο πλαίσιο μιας δεύτερης 
ανάγνωσης, δεν θα μπορούσαν να υποστούν 
το στρατιωτικό, πολιτικό και οικονομικό 
κόστος ενός ανοικτού πολέμου κατά του 
λαού της Βενεζουέλας, όποιας στήριξης κι 
αν τύχουν από τους Αμερικανούς. 

ΜΕΤΩΠΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ  ΜΟΣΧΑΣ

υχρός Πόλεμος στη Βενεζουέλα 

ταση αίματος ανι νεύει τον καρκίνο του μαστού

 πρ τη ιδι τική αποστολή στη ελήνη

νοίγει το Μοναστήρι της αναγίας ουμελά
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΜΈΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΤΟΥ Η ΈΤΗ ΤΗΣ ΈΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΈΛΈΥΣΗΣ, 
ΧΟΥΑΝ ΚΟΥΑ ΔΟ, ΝΑ ΑΝΑΚΗΡΥΞΈΙ ΤΟΝ 
ΈΑΥΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΏΡΙΝΟ ΠΡΟΈΔΡΟ ΤΗΣ 
ΧΏΡΑΣ, ΚΑΘΏΣ ΔΈΝ ΘΈΏΡΈΙ Έ ΚΥΡΈΣ ΤΙΣ 
ΈΚΛΟ ΈΣ ΤΟΥ ΠΈΡΑΣΜΈΝΟΥ ΜΑ ΟΥ. 
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ΜΈ .  ΈΥΡΏ 
ΈΠΙΠΛΈΟΝ ΈΝΙΣΧΥΈΙ
Η ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ
ΤΗ ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΈΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

λίψη, οργή και αγα-
νάκτηση προκάλεσε 
το ρεπορτάζ της «Ση-
μερινής» της περα-
σμένης Κυριακής 
για την καταστροφή 
της πολιτισμικής μας 

κληρονομιάς στα κατεχόμενα, αλλά και τη 
διαφαινόμενη πρόθεση των Τ/κ να ανεγεί-
ρουν μεγάλο μουσουλμανικό τέμενος στον 
ιερό, προσκυνηματικό χώρο του Αποστό-
λου Ανδρέα στην Καρπασία. Η καταστροφή 
είναι καθημερινή και συνεχιζόμενη και, 
ήδη, ένα πολύ μεγάλο, και σημαντικό, από 
ιστορικής και αρχαιολογικής άποψης, μέρος 
των ελληνικών και χριστιανικών μνημείων 
στην κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου έχουν 
καταστραφεί ανεπιστρεπτί, ενώ εκατοντάδες 
είναι τα μνημεία τα οποία απειλούνται με 
ολοσχερή κατάρρευση.  

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήγειρε το 
θέμα της προστασίας της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς στον Τ/κ ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί, 
στη συνάντηση που είχαν την περασμένη 
Τρίτη, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα 
να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το έργο 
της Δικοινοτικής Επιτροπής για τον Πολιτι-
σμό, τόσο οικονομικά, όσο και όσον αφορά 
τη διευκόλυνση των διάφορων δράσεων 
του έργου της. Στο πλαίσιο αυτό, εξήγγειλε, 
μονομερώς, την περαιτέρω ενίσχυση της 
Επιτροπής με κονδύλι ύψους 500.000 ευρώ, 
το οποίο θα κατατεθεί στο οικείο Ταμείο. 

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της 
«Σ», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε, 
επίσης, την ανάγκη αποκατάστασης όλων 
των ιστορικών μνημείων της Κύπρου, όσες 
προσπάθειες κι αν χρειαστούν, αφού απο-
τελούν την πολιτισμική κληρονομιά του τό-
που, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη όπως 
παραχωρούνται, εφεξής, οι προσήκουσες 
διευκολύνσεις στους πιστούς για την άσκηση 
των θρησκευτικών καθηκόντων τους στις 
δυνάμενες να λειτουργηθούν εκκλησίες 
των κατεχομένων. 

Ήγειρε, παράλληλα, το θέμα της αποκα-
τάστασης του καταρρεύσαντος, πρόσφατα, 
ιερού ναού του Αγίου Ιακώβου, στη νεκρή 
ζώνη, κάτι για το οποίο οι Τούρκοι υποστή-
ριξαν ότι οι προσπάθειες συντήρησής του 
διακόπηκαν, λόγω της ανεύρεσης… νάρκης 
στην περιοχή, γεγονός που καθυστέρησε 
τις εργασίες συντήρησης και είχε ως απο-
τέλεσμα την κατάρρευση του ναού. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε, 
επίσης, το θέμα του Αποστόλου Ανδρέα, με 
αφορμή το πρόσφατα ρεπορτάζ της εφημε-
ρίδας μας, υποδεικνύοντας ότι το ζήτημα 
είναι πολύ σοβαρό και πως ενδεχόμενη 
ανέγερση μεγάλου μουσουλμανικού τεμένους 
στον προσφιλέστερο προσκυνηματικό χώρο 
των Κυπρίων ορθοδόξων θα προκαλούσε 
μεγάλη και αχρείαστη αναστάτωση. 

Ζήτησε, ταυτόχρονα, από τον Τ/κ ηγέτη 
όπως επιστραφούν στον χώρο της ιεράς μονής 
σημαντικές εικονογραφίες που φυλάσσονται 
σήμερα στο Κάστρο της Κερύνειας, αλλά και 
όπως αποκατασταθεί ως ορθόδοξο μνημείο ο 
ιερός ναός της Παναγίας της Λύσης, ο οποίος 
έχει μετατραπεί από τους Τούρκους σε τζαμί. 
Ειρήσθω εν παρόδω, ότι, επιστολή για την 
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς 
διαβίβασε, πρόσφατα, στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας η πρώην Επίτροπος Πολιτι-
σμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αντρούλα 
Βασιλείου, ζητώντας από τον Νίκο Αναστα-
σιάδη να προβεί σε όλα τα ενδεικνυόμενα 
διαβήματα προς την τ/κ πλευρά, για λήψη 
των επιβαλλόμενων διορθωτικών μέτρων. 

δικοινοτικ επιτ οπ
Η δικοινοτική επιτροπή για τον πολι-

τισμό πράττει ό,τι μπορεί για να διασώσει 
ό,τι σώζεται, ωστόσο, η έλλειψη ικανών 
οικονομικών πόρων, αφενός, και οι πε-
ριοριστικοί όροι εντολής της, αφετέρου, 
που την υποχρεώνουν να λειτουργεί σε 
μια λογική απόλυτης ισορροπίας, με βάση τη 
φόρμουλα «ένα χριστιανικό μνημείο έναντι 
ενός μουσουλμανικού», δεν επιτρέπουν την 
έγκαιρη και αποτελεσματική διάσωση των 
χριστιανικών και ελληνικών μνημείων, που 
είναι διάσπαρτα στην κατεχόμενη περιοχή 
και απειλούνται με ολοκληρωτική εξαφάνιση. 

Μαζί τους θα εξαφανιστούν και όλα τα 
εναπομείναντα ίχνη του ελληνικού και χρι-
στιανικού πολιτισμού του τόπου (σε όλες 
τις εκφράσεις και εκδοχές του), κάτι που 
εξυπηρετεί, άριστα, τα σχέδια της Τουρκί-
ας για εκτουρκισμό και εξισλαμισμό των 
κατεχομένων εδαφών. 

Άλλωστε, η πολιτική της Άγκυρας για 
εκτουρκισμό της Κύπρου στηρίζεται σε τρεις 
βασικούς άξονες: α) την εθνοκάθαρση και τη 
διατήρηση, διαμέσου μιας διαιρετικής λύσης, 
μιας αυτόνομης περιοχής στο βόρειο μέρος 
του νησιού αμιγώς τουρκικής, β) την αλλαγή 
των ελληνικών τοπωνυμίων στις ελεγχόμενες 
από την ίδια περιοχές, και γ) τη «γενοκτονία 
της ιστορικής μνήμης», διά της εξαφανίσεως 
κάθε ίχνους ελληνικού και χριστιανικού πο-
λιτισμού, όπερ, με την καταστροφή όλων των 
μη μουσουλμανικών και τουρκικών μνημείων 
στα κατεχόμενα εδάφη. Όπως επισημαίνει ο 
Πρόεδρος της Βυζαντινολογικής Εταιρείας 
Κύπρου, Ανδρέας Φούλιας, ο οποίος, με τη 
συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα 
στην εφημερίδα μας, ανέδειξε το μέγεθος 
του προβλήματος, «για μας, ως Έλληνες της 
Κύπρου, το να διατηρήσουμε ένα μνημείο 
στην κατεχόμενη Κύπρο, συνιστά μια δι-
αρκή υπόμνηση της συνεχούς παρουσίας 
του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού στο 
νησί, σε μια περιοχή που απειλείται από 
εκτουρκισμό και εξισλαμισμό». 

Δυστυχώς, προσθέτει, ήδη, στην κατε-
χόμενη περιοχή, «τα τζαμιά άρχισαν να 
φαίνονται περισσότερο από τις εκκλησίες», 
αλλοιώνοντας, βίαια και ανεπανόρθωτα, το 
πολιτισμικό τοπίο του χώρου. 

Μια αλλοίωση που δεν είναι μόνον 
ποσοτική, αλλά και «ποιοτική», καθώς η 
ανέγερση των τζαμιών στα κατεχόμενα, που 
χρηματοδοτείται από σαουδαραβικά ταμεία, 
έχει επιπτώσεις και στην αρχιτεκτονική των 
νεοανεγειρόμενων τεμενών. «Γι’ αυτό, δεν 
είναι τυχαίο», σημειώνει περαιτέρω, «αυτό 
που παρατηρούμε εξόφθαλμα, ότι τα νέα 
τζαμιά, σε όγκο, κυρίως, αλλά και στυλ, δεν 
έχουν καμία σχέση με τα παραδοσιακά 
μουσουλμανικά τζαμιά της Κύπρου, που 
ήταν ‘σεμνότερα’ σε ύφος και μικρότερα 
σε μέγεθος».

Αδιαφορία, λοιπόν, μεθοδευμένη εγκατά-
λειψη και εσκεμμένη σύληση συνεργούν στο 
«έργο» του πανδαμάτορα χρόνου, ο οποίος, 
εάν δεν ληφθούν επειγόντως άμεσα μέτρα, 
θα εξαφανίσει και τα τελευταία αποτυπώματα 
της ιστορίας από την κυπριακή γη. 

«Αν δεν επέμβει ο ανθρώπινος παράγο-
ντας, κάποια στιγμή όλα θα καταρρεύσουν», 
τονίζει. «Πόσω μάλλον σε μια κατεχόμενη 
περιοχή, όπου δεν υπάρχει έλεγχος και 
παρακολούθηση και, συχνά, επιτρέπεται 
κάθε είδους ασυδοσία. Αν θέλει κάποιος 
να πάρει ένα παράθυρο ή κάποιες πέτρες 
για δική του χρήση απ’ όλα αυτά τα ερειπω-
μένα ή μισοερειπωμένα μνημεία, ποιος θα 
τον εμποδίσει; Και μιλάμε για ανθρώπους 
που δεν μπορούν να καταλάβουν τη ση-
μασία αυτών των μνημείων, αλλά, ακόμη 
και στην περίπτωση που μπορέσουν να 
καταλάβουν, δεν έχουν οιοδήποτε δεσμό 
με τους συγκεκριμένους χώρους, για να 
τους σεβαστούν. Από την άλλη, όταν βλέπει 

κάποιος μπροστά του ένα σωρό από ερείπια 
για τα οποία δεν ενδιαφέρεται κανένας, γιατί 
να μην τα πάρει; Είναι η λογική ροή των 
πραγμάτων. Αν προσθέσει κανείς και τις 
διάφορες φυσικές καταστροφές -θύελλες, 
καταιγίδες, νεροποντές-, τότε η καταστροφή 
είναι αμετάκλητη». 

κονδ ι
Τα χρησιμοποιούμενα κονδύλια προ-

έρχονται, ως επί το πλείστον, από την Κυ-
πριακή Δημοκρατία και, από τ/κ πλευράς, 
από το a , ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί 
τόσο αμερικανικά, όσο και ευρωπαϊκά 
κονδύλια για σκοπούς συντήρησης και 
αποκατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν 
σημαντικές αποκαταστάσεις, όπως η Παναγία 
των Αρμενίων στη Λευκωσία, ο ναός του 
Αγίου Αυξεντίου στην Κώμη Κεπήρ, τα τείχη 
της Αμμοχώστου, ο Άγιος Παντελεήμονας 
στη Μύρτου, κ.ά., ωστόσο, μένουν παρά 
πολλά ακόμη να γίνουν, και μάλιστα με 
τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος.

Γενικότερα, υπάρχει, όπως σημειώνει 
ο κ. Φούλιας, ενδιαφέρον και από οργανι-
σμούς και πανεπιστήμια του εξωτερικού, 
καθώς αρκετά από τα μνημεία μας ήταν 
ήδη αρκετά γνωστά στην έρευνα, όπως η 
Κανακαριά, η Έγκωμη, κ.ά. Μάλιστα, λόγω 
αυτού του γεγονότος, διάφοροι ερευνητές, 
στην αντίληψη των οποίων είχαν περιέλ-
θει κλεμμένες κυπριακές αρχαιότητες από 
αρχαιοκαπήλους, ήρθαν σε επαφή με την 
Κυπριακή Δημοκρατία και την ενημέρω-
σαν, με αποτέλεσμα να διασωθούν αρκετά. 

Ωστόσο, για να έχει αντίκρισμα το ενδι-
αφέρον αυτών των διεθνών οργανισμών, 
εξηγεί, θα πρέπει να υπάρχει η δέουσα 
συνεργασία των κατοχικών «αρχών». «Εάν 
δεν επιτρέψουν, όπως έγινε συχνά στο πα-
ρελθόν, να γίνει επόπτευση ενός χώρου, 
επειδή, όπως ισχυρίζονται, βρίσκεται σε 
στρατιωτική περιοχή, πώς θα παρέμβει 
κάποιος;».  

ο τ ποκ τ τ
τ ν π ί

Αυτήν την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη 
ένα σημαντικό πρόγραμμα αποκατάστασης 
μνημείων στην Καρπασία, η οποία, όπως 
λέει ο κ. Φούλιας, «είναι, από μόνη της, ένα 
τεράστιο και ανεκτίμητο σε αρχαιολογικούς 
θησαυρούς μουσείο! Δεν θα ήταν υπερ-
βολή να πούμε ότι, η χερσόνησος, είναι η 
κοιτίδα τόσο του Ελληνισμού, όσο και του 
Χριστιανισμού στην Κύπρο. Ας θυμηθούμε 
την Αχαιών Ακτή, τη Σαλαμίνα, τον Από-
στολο Βαρνάβα, τον Απόστολο Επιφάνιο, 
ένας απίστευτος πλούτος όπου, δυστυχώς, 
τεράστια είναι και η καταστροφή». 

ΤΟ ΕΜΑ ΤΟΥ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΗΓΕΙΡΕ Ο Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΟΝ ΑΚΙΝΤ Ι  

«Μουσταφά, τον πολιτισμό και τα μάτια μας»! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΥΛΙΑΣ
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Ομοσπονδιακής διάρ ρ σης 
διλήμματα
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Με αφορμή τις πρόσφατες συζητήσεις του Προ-
έδρου της Κύπρου Ν. Αναστασιάδη και του 
ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Μ. Ακιντζί και 

την πιθανή αναθέρμανση του Κυπριακού, επανήλθαν 
στον δημόσιο διάλογο διάφορα σενάρια γύρω από τα 
μοντέλα εφαρμογής ομοσπονδιακής διάρθρωσης του 
κυπριακού κράτους μετά την επίλυση του προβλήματος.  

Η επιτυχής έκβαση του εγχειρήματος της ομοσπονδίας, 
εκεί όπου επιχειρείται, εάν δεν εφαρμόζεται επί ευφόρου 
εδάφους, δηλαδή σε εθνικό και κρατικό πλαίσιο, με υφι-
στάμενη εν προκειμένω σχετική πολιτιστική και πολιτική 
παράδοση, τελεί εν αμφιβόλω. Τούτο γιατί τα ομοσπονδιακά 

συστήματα, φύσει ευ-
άλωτα και εύθραυστα, 
αποτυπώνουν πραγ-
ματικότητες κρατικής 
πολιτικής οργάνωσης, 
όπου ενδεχόμενη άρ-
νηση του μέρους μιας 
ομοσπονδιακής δομής 
να στηρίξει το σύνολο 
οδηγεί ευκόλως και 
στην κατάρρευσή του, 
ιδίως μάλιστα όταν σε 
αυτό συντρέχει πολυε-
θνική ή διεθνική δομή 
και η υπόστασή του βα-
σίζεται στην πολιτική 
βούληση τρίτης χώρας, 
όπως συμβαίνει στην 
Κύπρο με την Άγκυ-
ρα, χώρας ασκούσης 
δομικό επεκτατισμό 
εις βάρος της Κύπρου 

και του Ελληνισμού. Στα συνήθη πολιτικά συστήματα του 
ενιαίου κράτους, η δημοκρατική αρχή επιβάλλει την υπα-
κοή των μειοψηφιών στην πολιτική βούληση των πολλών. 
Στις ομοσπονδιακές δομές η θέση του λαού υπακούει στη 
βούληση των μερών που συναποτελούν την ομοσπονδιακή 
κρατική οντότητα. Αυτό σημαίνει πως σε μια ομοσπονδιακής 
διάρθρωσης κρατική δομή δεν προηγείται ο ομοσπονδιακός 
λαός στη λήψη πολιτικών αποφάσεων της κεντρικής εξουσίας, 
αλλά υπερισχύει η θέληση των μερών της ομοσπονδίας, από 
των οποίων την πολιτική βούληση εξαρτάται και η επιβίωση 
του όλου, δηλαδή της ομοσπονδιακής κρατικής οντότητας. 

Στην περίπτωση μάλιστα της Κύπρου, όπου εδώ και δε-
καετίες υιοθετείται η ιδέα της διζωνικής ομοσπονδίας ως 
συνταγή επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, τούτο είναι 
έτι επικινδυνότερο για την υπόσταση της Κύπρου εν γένει 
γιατί η μία από τις δύο ζώνες, η τουρκοκυπριακή, ελεγχόμενη 
προδήλως από την Άγκυρα, θα υπονομεύει εκβιάζουσα κατά 
το δοκούν την υπόσταση μιας ούτως ή άλλως εύθραυστης 
κυπριακής ομοσπονδίας. Αυτό παραπέμπει στο λεγόμενο 
εξωτερικό πολιτικό κέντρο, το οποίο αφεύκτως λειτουργεί 
ως πλαίσιο καθοδηγητικό του τουρκοκυπριακού παράγοντα 
ή του κατεχόμενου βόρειου τμήματος της Κύπρου. Όταν 
προβάλλουμε εν είδει πανάκειας διάφορες ιδέες, όπως την 
αποκαλούμενη διζωνική ομοσπονδία, όπου τα δύο συνα-
ποτελούντα την ομοσπονδιακή δομή μέρη δεν θα είναι σε 

θέση να λάβουν αποφάσεις ελευθέρως και αυτοβούλως, αλλά 
το ένα τμήμα, το αποκαλούμενο βόρειο εν προκειμένω θα 
τελεί υπό την καθοδήγηση της Άγκυρας, τότε θα ομιλούμε 
για ένα εν τοις πράγμασι ή εν δυνάμει προτεκτοράτο ελέγ-
χου του βορρά και συγκυριαρχίας του νότου, αλλά και κατ’ 
επέκτασιν ένα κράτος δούρειο ίππο της Τουρκίας στην ΕΕ.

Εσχάτως γίνεται αναφορά στην αποκεντρωμένη λεγόμενη 
ομοσπονδία. Τούτο θα σήμαινε στην αληθή της διάσταση, 
δηλαδή τη γνήσια εφαρμογή της, την αποκέντρωση του 
υφιστάμενου πολιτικού συστήματος, δηλαδή της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, επί τη βάσει της νομιμότητας της πληθυσμι-
ακής παρουσίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων σε 
αυτόνομες διοικητικές δομές καθ’ άπασα την επικράτεια 
της Κύπρου. Η αποκέντρωση του πολιτικού συστήματος 
παραπέμπει σε δημιουργία ζωνών πέραν των δύο. Μετα-
φέρονται τοιουτοτρόπως αρμοδιότητες και εξουσίες στις 
περιφερειακές και επαρχιακές δομές του κράτους, ενώ 
το κράτος διατηρεί την πρωτοβουλία της εκπροσώπη-
σης προς τα έξω. Προδήλως, όμως, αυτό το ενδεχόμενο 
εξαρτάται από τη βούληση του τουρκικού παράγοντα να 
εγκαταλείψει τη βόρεια κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου, 
αποκαθιστώντας έτσι τη νομιμότητα στην Κυπριακή Δη-
μοκρατία. Η διζωνικότητα αντίκειται στην αποκεντρωμένη 
δομή, αφού η τελευταία δεν παραπέμπει σε δύο ζώνες, αλλά 
προ ποθέτει αποκέντρωση εξουσιών σε όλο το πολιτικό 
σύστημα και αυτονόμηση επαρχιακών και περιφερειακών 
δομών σε επίπεδο εδαφικών και πληθυσμιακών ζωνών, 
που βρίσκονται στο πλαίσιο της νομιμότητας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Αναφερόμαστε, λοιπόν, σε δύο διαφορετικά 
σενάρια λύσης, τα οποία δεν συνάδουν μεταξύ τους και 
αυτονοήτως ούτε θα μπορούσαν να συνδυαστούν.

Το ευχερέστερο που θα μπορούσε να επέλθει κατά 
τα ανωτέρω θα ήταν οι νόμιμες επαρχιακές δομές της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, που διαθέτουν διοικητική εξου-
σία, να αποκτήσουν μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική 
αυτονομία. Αυτό θα ήταν ένα μοντέλο μεγαλύτερης αυτο-
νόμησης σε επίπεδο περιοχών, το οποίο εντασσόμενο σε 
μια ομοσπονδιακή διάρθρωση συνάδει προς τη δομή της 
λειτουργικής αποκεντρωμένης ομοσπονδιακής δομής. Η 
προ πόθεση είναι πως στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης 
διοικητικής δομής διατηρείται η ενότητα του κράτους 
και των κεντρικών πολιτειακών θεσμών, όπως είναι του 
Προέδρου, που εκπροσωπούν όλους τους Κυπρίους. 

Η αποκεντρωμένη δομή φεντεραλιστικού επιπέδου μπο-
ρεί να λάβει χώραν εφόσον συνδυαστεί με δημοκρατικό 
υπόβαθρο και μόνο στην περίπτωση επιστροφής σε ένα 
s a us uo an e, δηλαδή άρσης των συνθηκών της κατοχής 
και πρότερης αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων 
και των εποίκων. Τούτο γιατί η αποκεντρωμένη ομοσπον-
διακή δομή επέρχεται, όπως και κάθε σύγχρονο πολιτικό 
σύστημα, μόνο σε συνθήκες ελευθερίας, μη αναγνωρίζοντας 
τα επελθόντα από το διεθνές έγκλημα της κατοχής και του 
εποικισμού. Όλα τα άλλα ενδεχόμενα υπό συνθήκες κατοχής 
εκφράζουν μόνο ευσεβείς πόθους, που ως «έπεα πτερόε-
ντα» διατυπώνονται σε άνευ αντικρίσματος προσεγγίσεις. 

* Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής,
Διευθυντής Κέντρου Ανατολικών Σπουδών

για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία,
Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΟΤΣΑΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*
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α ΜΟ  δεν κτίζουν εμπιστοσύνη
αλλά τσιμεντ νουν τα δύο κράτη...

Πρόκειται, πλέον, περί ανίατης πολιτικής παράνοι-
ας. Έτσι εξηγείται και η πολιτική παραλυσία της 
ηγεσίας του τόπου. Οι Τούρκοι προέλασαν και 

κατέλαβαν κι άλλο έδαφος στα Στροβίλια. Να θυμίσουμε 
ότι τον Ιούλιο του 2000, επί προεδρίας Γλ. Κληρίδη και 
με Υπουργό Άμυνας τον Σ. Χάσικο, οι Τούρκοι προωθή-
θηκαν κατά 300 μέτρα στα Στροβίλια και κατά 50 μέτρα 
προς την Άχνα. Έγιναν διαβήματα, καταγγελίες, σε κάθε 
ψήφισμα περί Κύπρου γίνεται ειδική αναφορά στα Στρο-
βίλια και καλείται η κατοχική Τουρκία να αποσυρθεί για 
να επανέλθει η περιοχή στο πρότερο s a us uo. Ουδέν 
έγινε! Η Τουρκία παραμένει στερρώς αρνητική. Πρόσφα-

τα προωθήθηκε μέχρι 
τα όρια των βρετανικών 
Βάσεων. Η Κυβέρνηση 
επιδόθηκε στα γνωστά 
διαβήματα, έγιναν πα-
ραστάσεις και κάποιοι 
τουρκολιγούρηδες δι-
ερωτήθηκαν γιατί τόση 
φασαρία «για μερικές 
βαρέλες». Ως εάν η 
κατάκτηση έστω και 
ενός χιλιοστού πατρίδας 
είναι… βαρέλα. Ταυτό-
χρονα, οι Τούρκοι προ-
κάλεσαν επεισόδια στη 
Δένεια, όπου επιδίωξαν 
να προωθηθούν όπως 
και στον Αστρομερίτη. 
Χειρότερα: Σύντομα οι 
Τούρκοι θα προβούν 
σε γεωτρήσεις σε δή-
θεν αμφισβητούμενα 
θαλασσοτεμάχια της 
κυπριακής -και ευρω-
παϊκής- ΑΟΖ. Επιπλέον, 
αυτές τις μέρες διεξά-
γουν τη μεγαλύτερη 
ναυτική άσκηση στην 
ιστορία της Τουρκίας.

Τα μηνύματα είναι 
ξεκάθαρα προς την Ελ-

λάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ: Οι Τούρκοι επιχειρούν να 
επιβληθούν διά της ισχύος και να καρπωθούν οφέλη από 
το φυσικό αέριο της Αν. Μεσογείου,  ενώ δεν δικαιούνται. 
Τόσος είναι ο ραγιαδισμός και η ασύγγνωστη, πλέον, 
υποτέλεια κυβερνώντων και ΔΗΣΥ, ώστε καλούν την 
Τουρκία να συμβάλει σε λειτουργική λύση στο Κυπριακό 
για να επωφεληθεί και αυτή από το φυσικό αέριο. Μα, ο 
σουλτάνος δεν θέλει λύση λειτουργική και βιώσιμη, ούτε 
ευρωπαϊκό «κανονικό κράτος», όπως ορθά επιμένει ο 
Ν. Αναστασιάδης. Απαιτεί λύση τουρκικών προδιαγρα-
φών και έλεγχο-κατοχή όλης της Κύπρου ως μέσου για 
την υλοποίηση των νεο-οθωμανικών, ιμπεριαλιστικών 
ονειρώξεών της.

Μέσα σε αυτό το καταθλιπτικό και αφόρητο κλίμα 
πιέσεων, απειλών και εκβιασμών εκ μέρους της Τουρ-
κίας, πραγματοποιήθηκε η άτυπη συνάντηση του Προ-

έδρου Αναστασιάδη με τον κατοχικό φίλο του, Ακιντζί. 
Λογικά και για λόγους στοιχειώδους αξιοπρέπειας και 
υπεράσπισης των δικαίων και συμφερόντων της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος όφειλε να θέσει 
ελάχιστους όρους: Απόσυρση του Αττίλα στις προ του 
2000 θέσεις, τερματισμό των προκλήσεων καθ’ όλο το 
μήκος της γραμμής αντιπαράταξης και των παράνομων 
ενεργειών στην κυπριακή -και ευρωπαϊκή- ΑΟΖ. Τουλά-
χιστον, ας απαιτούσε εκείνη η βρομιά που μαγαρίζει τον 
γέρο-Πενταδάκτυλο, να σβηστεί ως ελάχιστη απόδειξη 
τουρκικής καλής θέλησης.

Ο Πρόεδρος απλώς έκανε αναφορά στις τουρκικές 
προκλήσεις αλλά… Προχώρησε σε άκρως επικίνδυνες 
ενέργειες. Πρότεινε νέα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστο-
σύνης. Δήθεν για να βελτιωθεί το κλίμα και τάχα οι δύο 
κοινότητες να έρθουν πιο κοντά και να αποκατασταθεί 
η εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Δεν υπάρχει πιο βάναυση, 
πιο εξοργιστική, πιο απαξιωτική και πιο προσβλητική 
υποτίμηση της νοημοσύνης και της αξιοπρέπειας των 
πολιτών από τα δήθεν νέα ΜΟΕ, που είναι παλιά και απλώς 
ξαναζεστάθηκαν. Ας προσεχθεί μόνο ένα ΜΟΕ: Οι Αρχές 
τηλεπικοινωνιών των δύο πλευρών θα συμφωνήσουν 
με ξένο πάροχο -ο κατοχικός Ακιντζί αναφέρθηκε στο 
Λουξεμβούργο και στην Ελβετία- και να συμβληθούν μαζί 
του για σύνδεση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων τους. 

Τι σημαίνουν αυτά; Πρώτον, αναγνωρίζονται δύο 
ισότιμες τηλεπικοινωνιακές Αρχές. Δεύτερον, η παρά-
νομη αρχή των κατεχομένων εξισώνεται προς τη νόμιμη 
ΑΤΗΚ. Τρίτον, αναγνωρίζεται μία άλλη «κρατική» αρχή, 
εκείνη των κατεχομένων, η οποία εξισώνεται προς τη 
νόμιμη Κυπριακή Δημοκρατία. Τέταρτον, αναβαθμίζε-
ται ακόμα περισσότερο το κατοχικό τερατούργημα και 
υποβαθμίζεται ξανά η Κυπριακή Δημοκρατία. Πέμπτον, 
στη συνείδηση των πολιτών εμπεδώνεται η εικόνα δύο 
κρατικών οντοτήτων, οι οποίες λειτουργούν πλάι-πλάι 
και… συνεργάζονται για να ενισχύσουν τάχα την εμπι-
στοσύνη μεταξύ των δύο κοινοτήτων. 

Χαίρε, Ντενκτάς! Ούτε και μετά θάνατον, εκείνος ο 
βδελυρός εφιάλτης της Κύπρου θα πίστευε ότι Έλληνας 
Κύπριος ηγέτης θα συνεργούσε να τσιμεντωθεί η εικόνα 
δύο κρατικών οντοτήτων που… συνεργάζονται αρμονικά 
για την καλλιέργεια εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο… λαών. 
Η διχοτομική, καταστροφική πολιτική του ολετήρα της 
νήσου δικαιώνεται σιγά-σιγά. Το σχέδιο Ανάν προωθείται 
και εφαρμόζεται από τον Ν. Αναστασιάδη, ο οποίος το 
2004 και μετέπειτα μας απειλούσε ότι «θα μας το μπήξει» 
κατά πλήρη απαξίωση του βροντερού ΟΧΙ. 

Ο Ν. Αναστασιάδης δεν έλαβε καθόλου υπόψη τις 
τουρκικές απειλές, τις επεκτατικές ενέργειες της Τουρ-
κίας στα Στροβίλια και στην κυπριακή -και ευρωπαϊκή- 
ΑΟΖ. Υποτιμά πλήρως την τουρκική στρατηγική, η οποία 
βροντοφωνάζει την κατάκτηση της Κύπρου. Περιπαθώς 
καίγεται για συνομιλίες με τον πράκτορα της τουρκικής 
κατοχής και δεν καταλαβαίνει ότι τα ΜΟΕ δεν κτίζουν 
εμπιστοσύνη αλλά τσιμεντώνουν και εδραιώνουν την 
εικόνα δύο κρατών. Οδηγούμαστε, λοιπόν, προς λύση 
δύο κρατών και πιθανή συνομοσπονδία; Όχι! Συρό-
μαστε, εν αναστασιαδικαίς χορδαίς και οργάνοις, προς 
τουρκοποίηση!

ΣΑ ΑΣ ΙΑΚΩ ΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ Η

Αίτημά μας πρέπει
να είναι η απόδοση

των Βάσεων πίσω στην 
Κυπριακή Δημοκρατία,

να αναγνωρισ εί, δηλαδή, 
από τη Βρετανία η κυπρι-
ακή κυριαρχία των Βάσε-

ων και οι Βάσεις να
μείνουν και να συνεχί-
σουν με ενοίκιο πλέον



03.03.2019
Της Κυριακής

ξ Απορρήτων
ΕΝΔΟΣ Ο ΙΚΟΙ Υ ΟΔΑ ΜΟΙ
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ΚΥ Ο ΕΝΗΣ

Σε στάση εργασίας προχώρησαν την 
Τετάρτη οι οργανώσεις των καθηγητών, 
με αφορμή σοβαρό επεισόδιο τραυμα-
τισμού ενός μαθητή και δύο καθηγητών 
από μαθητή συγκεκριμένου σχολείου. 
Το περιστατικό ξαναφέρνει στην επικαι-
ρότητα το πρόβλημα των κρουσμάτων 
βίας και αντικοινωνικής συμπεριφοράς 
σε σχολικές μονάδες, αλλά και έξω από 
αυτές. Για ασήμαντες αφορμές τα παιδιά 
μας είναι έτοιμα να αλληλοσπαραχθούν 
με πρωτοφανή επιθετικότητα το ένα 
προς το άλλο. Τι θέλουν να αποδείξουν 
με αυτήν τη βιαιότητα, όπου κυριαρχεί 
ένα κακώς νοούμενο γόητρο, μια εντε-
λώς λανθασμένη αντίληψη του ανδρι-
σμού και μια παρεξηγημένη ευθιξία; Εί-
ναι πράγματι αξιοθρήνητο. Νέοι που σε 
λίγο θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν 
και εκλέγεσθαι, να χαραμίζουν όλην την 

ενεργητικότητά τους στο δέρνειν και δέρ-
νεσθαι. Με τρομοκρατεί το ενδεχόμενο 
να φορτώσουμε στα παιδιά μας και άλλα 
ιδιαίτερα μαθήματα. Εκτός από τα φρο-
ντιστήρια, να τα στέλνουμε και σε σχολές 
καράτε για να μάθουν αυτοάμυνα, 
ώστε να μην τις τρώνε τζάμπα από τους 
νταήδες του σχολείου. Έχουν αλλάξει 
οι καιροί. Οι μαθητές δεν περιορίζονται 
πια να αντιγράφουν από τους διπλανούς 
τους μέσα στην τάξη. Άρχισαν να αντι-
γράφουν και από τους παρανόμους έξω 
από την τάξη. Κάποιες αντιγραφές είναι 
ιδιαζόντως ανησυχητικές, όπως στο θέμα 
των ναρκωτικών. σως θα πρέπει να βρε-
θεί τρόπος να βαθμολογούμαστε κι εμείς 
οι γονείς γι’ αυτά τα θλιβερά φαινόμενα. 
Όταν ο μαθητής προβαίνει σε έκτροπα, 
να μηδενίζεται ο κηδεμόνας του...

Μ Ο Ε

Δεν είπαμε να παίξουμε και τις καμπά-
νες για τις μεγάλες ποσότητες φυσικού 
αερίου που εντοπίστηκαν στον «Γλαύ-
κο», αλλά, βρε αδερφέ, όχι και να... 
κατεβάσουμε μούτρα, όπως έκαναν στο 
ΑΚΕΛ. Λες και δυσαρεστήθηκαν που 
ήταν επιτυχημένη η γεώτρηση. Η «Χα-
ραυγή» αφιέρωσε μόλις δυο γραμμές 
στην πρώτη σελίδα, για να παραπέμψει 
την είδηση σε εσωτερική σελίδα, τη 
στιγμή που όλες οι άλλες εφημερίδες 
την είχαν πρώτο θέμα. Και το ΑΚΕΛ, σε 
ανακοίνωσή του, χαρακτήρισε μεν θετι-
κό το γεγονός, αλλά έσπευσε να σημει-
ώσει ότι «δεν ανταποκρίνεται στις πολύ 
υψηλές προσδοκίες που καλλιέργησαν 
κάποιοι». Δηλαδή, για να καταλάβουμε, 
το κόμμα δεν θεωρεί ικανοποιητικό 
το ότι βρέθηκε αέριο 5-8 τρισεκατομ-
μυρίων κυβικών ποδών, αξίας 30-40 
δισεκατομμυρίων δολαρίων; Αλλά το 

θέμα είναι αλλού. Το ΑΚΕΛ πιστεύει 
ότι, με την ανακάλυψη του «Γλαύκου», 
ο Αναστασιάδης θα αππωθεί και δεν θα 
επιδείξει διάθεση συνεννόησης με τον 
Ακιντζί, ή τουλάχιστον δεν θα ενεργήσει 
κατά τον συμβιβαστικό τρόπο που το 
ΑΚΕΛ θεωρεί ότι πρέπει να ενεργήσει 
στο Κυπριακό. Επίσης, ο «Γλαύκος» 
φέρνει πιο κοντά τον as e  και 
απομακρύνει ακόμα περισσότερο την 
προοπτική για αγωγό μέσω Τουρκίας, 
του οποίου το ΑΚΕΛ είναι ένθερμος 
υποστηρικτής. Εξάλλου μόλις πρόσφα-
τα ο Δημήτρης Χριστόφιας καλούσε 
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να κάνει την 
Τουρκία «να ανοίξει το στόμα της και να 
πάρει το λουκούμι», δηλαδή τους υδρο-
γονάνθρακες. Καταλάβατε τώρα γιατί 
στην Εζεκία Παπαϊωάννου επικρατεί 
κατήφεια για τον «Γλαύκο»;

Μ Ο Ε

ΔΕΝ Α ΗΚΑΝ ΙΑ ΟΝ ΑΥΚΟ

Η Ε ΙΣ Ο Η Ν  ΙΝΑΚ Ν

Φ   ... 

Μ  ,  

Στον Μαχαιρά τελείται σήμερα το μνημόσυ-
νο του αθάνατου ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου. 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα είναι 
εκεί. Θα βρίσκεται στο ανάκτορο του Μπά-
κιγχαμ, στο Λονδίνο, παρέα με τη Βασίλισσα 
Ελισάβετ. Την ίδια μέρα που οι στρατιωτικές 
δυνάμεις της Αυτής Μεγαλειότητος, με μικρο-
ψυχία, απανθρωπιά και στρατιωτική δειλία, 
έκαψαν ζωντανό τον πολεμιστή ήρωα μέσα 
στο κρησφύγετό του. Ο Πρόεδρος Αναστασι-
άδης θα είναι προσκεκλημένος της βασιλικής 
οικογένειας σε τιμητική εκδήλωση που διορ-
γανώνει το Παλάτι, στο πλαίσιο της Κοινοπο-
λιτείας, με τίτλο «Εορτασμός για την Κύπρο». 
Τι συνέβη; Ξέχασαν εκεί στο Προεδρικό ότι 
η εκδήλωση συμπίπτει με το μνημόσυνο του 
Αυξεντίου, όπου κάθε χρόνο η πολιτική ηγε-
σία αποτίει φόρο τιμής στον Σταυραετό του 

Μαχαιρά; Ή μήπως το πρόσεξαν αλλά έκαναν 
πως δεν το είδαν; Ο ίδιος ο Πρόεδρος ήταν ο 
κύριος ομιλητής στο μνημόσυνο του Αυξε-
ντίου στις 28 Φεβρουαρίου 2016. Και στα 
επόμενα μνημόσυνα έστελνε κάποιον να τον 
εκπροσωπήσει. Άρα το μνημόσυνο πρέπει 
να ήταν στο ημερολόγιο του Προεδρικού και 
για φέτος. Οπότε, κάποιος θα έπρεπε να είχε 
επισημάνει τη σύμπτωση της ημερομηνίας 
του μνημοσύνου με την εκδήλωση του Μπά-
κιγχαμ. Ο Πρόεδρος προτίμησε να παραστεί 
στην εκδήλωση της Βασίλισσας. Δικαίωμά 
του. Αλλά δικαίωμα και όσων θυμούνται και 
τιμούν τη μνήμη του απαράμιλλου ήρωά μας, 
να θεωρούν την παρουσία του Προέδρου στο 
Μπάκιγχαμ, ειδικά σήμερα, ως ατόπημα. Για 
να πω το λιγότερο.

ΚΥ Ο ΕΝΗΣ

  Ε

Εξαιρετικά νέα μάς επεφύλασσε ο «Γλαύκος» στο 
οικόπεδο 10. Ένα κοίτασμα παγκόσμιας κλάσης, 
με αέριο από 5 έως 8 τρισεκατομμύρια κυβικά 
πόδια, το μεγαλύτερο που έχουμε βρει μέχρι 
τώρα στην ΑΟΖ μας. Με τη φαντασία μας, μυ-
ρίσαμε ήδη το αέριο. Και το αναμείξαμε με την... 
τσίκνα των ψηνομένων κρεάτων, καθώς η ευχά-
ριστη ανακοίνωση έγινε ακριβώς την Τσικνο-
πέμπτη, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η ευφορία 
του κυπριακού λαού, ο οποίος εκείνη την ώρα 
απολάμβανε τα τσικνιστά του. Ας είμαστε, όμως, 
συγκρατημένοι στον ενθουσιασμό μας. Δεν γίνα-
με ξαφνικά μεγάλη ενεργειακή δύναμη. Ούτε και 
θα βγάλουμε το αέριο αύριο. Χρειάζονται υπομο-
νή, σύνεση, σχεδιασμός, σοβαρότητα, διαφανείς 
διαδικασίες και προσεκτικοί χειρισμοί. Ευτυχώς 
το αέριο του «Γλαύκου» θα αναλάβει να το βγάλει 
η on, η οποία θα παραμείνει στην περιοχή 
για τα επόμενα είκοσι, τουλάχιστον, χρόνια. Γιατί 
αν ήταν κι αυτό στα χέρια μας, είδαμε τι πάθα-
με με το χαλλούμι... Τέλος πάντων. Ας είμαστε 
αισιόδοξοι. Οι προοπτικές που ανοίγονται είναι 
μεγάλες και η ανεύρεση του νέου κοιτάσματος 
ενισχύει και τις πιθανότητες υλοποίησης του με-
γαλεπήβολου έργου του as e . Ελπίζω μόνο 
να μην πεταχτεί κανένας επαναπροσεγγιστής και 
να μας εισηγηθεί να διαφοροποιήσουμε το όνο-
μα του νέου κοιτάσματος, για να στείλουμε θετικά 
μηνύματα προς τους Τουρκοκύπριους, και να το 
μετονομάσουμε σε... «Γλαύκος-Μουσταφά».

ΚΥ Ο ΕΝΗΣ

Μ   
   

Γέμισαν το Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο 
με πολεμικά πλοία οι Τούρκοι. Συνολικά 102 
σκάφη συμμετέχουν στην άσκηση με τη συμβο-
λική ονομασία «Γαλάζια Πατρίδα», που παρα-
πέμπει στη διεκδίκηση θαλασσίων περιοχών 
που ανήκουν στην Ελλάδα και την Κύπρο και 
κανονικά θα έπρεπε να αποκαλείται «Γκρίζα 
Πατρίδα». Μια άσκηση με την ανάλογη θορυ-
βώδη επικοινωνιακή προβολή, για να στέλνει 
πιο ηχηρά τα μηνύματά του ο Ερντογάν. Τόσο 
στο εσωτερικό (ενόψει των δημοτικών εκλογών) 
όσο και στο εξωτερικό (ενόψει των ενεργειακών 
συμμαχιών που αφήνουν την Τουρκία έξω από 
το παιγνίδι). «Γαλάζια Πατρίδα», το λοιπόν, έκτα-
σης 462.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Που 
αποτελείται από γαλάζιες θάλασσες, στις οποίες 
η Τουρκία δεν έχει κανένα νόμιμο δικαίωμα. 
«Γαλάζια Πατρίδα». Την οποία οι Τούρκοι είναι 
έτοιμοι να μετατρέψουν σε κόκκινη, με το αίμα 
των «εχθρών». «Γαλάζια Πατρίδα». Που έγινε 
κατάμαυρη από τις πειρατικές σημαίες, οι οποίες 
έχουν απλωθεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη 
της. Μια άσκηση που έχει χαρακτηριστεί και ως 
«πρόβα πολέμου», ενώ εμφανής στόχος είναι η 
επίδειξη ισχύος. Σάμπως και ξέρει τίποτε άλλο η 
Τουρκία από επίδειξη (και επιβολή) ισχύος. Την 
ίδια στιγμή, η Ελλάδα και η Κύπρος, ανίσχυρες 
και ανήμπορες να αντιδράσουν στην τουρκική 
προκλητικότητα, κάθονται απλώς και βλέπουν 
τις παραβιάσεις της κυριαρχίας τους από την 
Τουρκία. Με την κρυφή ελπίδα ότι οι Έλληνες 
θα καταφέρουν τελικά να κατατροπώσουν τους 
Τούρκους στο... ur or!

ΚΥ Ο ΕΝΗΣ

Η   

Και να, πάλι, η στερεότυπη φράση «ευτυχώς 
δεν θρηνήσαμε θύματα», με αφορμή την αιφνί-
δια κατάρρευση παλιάς οικοδομής στην παλιά 
Λευκωσία. Θα μπορούσε να διέμενε εκεί κανένας 
φουκαράς άστεγος, ή να καταπλακωνόταν κανένας 
άτυχος που ίσως περνούσε εκείνη την ώρα από 
δίπλα. Κανένας, ωστόσο, δεν μπορεί να προβλέψει 
αν η τύχη θα μας δείξει και πάλι την εύνοιά της την 
επόμενη φορά, ή μάλλον τις επόμενες φορές, αφού 
υπάρχουν πολυάριθμες άλλες οικοδομές που 
είναι ετοιμόρροπες. Σπεύσατε, λοιπόν, κύριε Γιωρ-
κάτζη μου. Μέχρι που να βρεθεί μόνιμη λύση στο 
πρόβλημα, με κάποιες νομοθετικές αλλαγές, θα 
πρέπει να εκδώσετε έκτακτες οδηγίες προς τους 
Λευκωσιάτες, όπως οι ακόλουθες:
* Όταν περνάτε δίπλα από ετοιμόρροπη οικοδομή, 
μη μιλάτε δυνατά, μην αψιουρίζεστε και μη βήχετε, 
και μην εκβάλλετε άλλους δυνατούς ήχους. 
Υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσει η οικία από τη 
δόνηση.
* Να περπατάτε στο απέναντι πεζοδρόμιο μιας 
τέτοιας επικίνδυνης οικοδομής, αν δεν θέλετε να 
γίνει η τελευταία σας κατοικία.
* Να φοράτε κράνος όταν κάνετε περίπατο στην 
παλιά Λευκωσία.
* Αν είσαστε ιδιοκτήτης ετοιμόρροπης ακατοίκη-
της κατοικίας, προτρέπεσθε να πηγαίνετε κάθε 
μέρα εκεί, να εκθειάζετε τα προτερήματα του 
κτηρίου και να παίρνετε κι ένα λιβανιστήρι να το 
λιβανίζετε. Αυτό θα το κάνετε με βάση τη λαϊκή 
πεποίθηση ότι «αν δεν παινέψεις το σπίτι σου, θα 
πέσει να σε πλακώσει»!
* Αυτά, αγαπητοί Χωρα τες, και η τύχη (και... οι 
τοίχοι) μαζί σας!

ΚΥ Ο ΕΝΗΣ

Φαίνεται πως ζούμε στην εποχή που χαλούν 
πολύχρονες και δυνατές φιλίες. Η αρχή έγινε με 
το τέλος της 45χρονης φιλίας του Προέδρου του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου Μύρωνα Νικολάτου και 
του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη. Και τι να 
πούμε για τις φιλίες των πολιτικών; Τις τελευταίες 
μέρες έχουμε γίνει μάρτυρες μιας πρώην θερμής 
φιλίας που κατέληξε σε θανάσιμη εχθρότητα! 
Μιλάμε για τη φιλία στον «ενδιάμεσο χώρο» 
μεταξύ Γιώργου Λιλλήκα, Νικόλα Παπαδόπουλου 
και Μαρίνου Σιζόπουλου. Η φιλία τους ήδη είχε 
κλονιστεί ανεπανόρθωτα στις προεδρικές εκλογές 
του 2018, όταν ο Γ. Λιλλήκας κατέβηκε ως ανθυ-
ποψήφιος του Νικόλα. Τώρα, όμως, με αφορμή 
τις καταγγελίες Λιλλήκα ότι το ΔΗΚΟ και η ΕΔΕΚ 
υπονομεύουν το ΓεΣΥ, η αγάπη έγινε δίκοπο (ή 
αν προτιμάτε ΔΗΚΟπο) μαχαίρι. Κι είδαμε τον 
Νικόλα να αποκαλεί τον Λιλλήκα «Δούρειο ππο 
του Αναστασιάδη» και τον Λιλλήκα να χαρακτηρί-
ζει τον Νικόλα «ξύλινο ποδάρι του Αναστασιάδη». 
Πίσω, βέβαια, από την αλληλοσφαγή βρίσκονται 
οι επικείμενες Ευρωεκλογές. Είναι προφανές ότι ο 
Γ. Λιλλήκας επιδιώκει να αναδειχθεί ως ο Ρομπέν 
των Φτωχών και ο φανατικότερος υπερασπιστής 
του ΓεΣΥ, ευελπιστώντας να προσελκύσει τις 
ανάλογες ψήφους. Στην προσπάθειά του αυτή 
επιχειρεί να στιγματίσει το ΔΗΚΟ και την ΕΔΕΚ 
ως εχθρούς των απλών και ταλαιπωρημένων 
ασθενών, προκαλώντας την οργίλη αντίδραση των 
πρώην φίλων του. «Ο φίλος τον φίλον εν κινδύνοις 
γιγνώσκει», πίστευαν οι πρόγονοί μας. Σήμερα 
ισχύει το «ο φίλος τον φίλον εν... ττενέκκα γιγνώ-
σκει»!

Μ Ο Ε

Μα σοβαρά τώρα; Μπορεί να θεωρηθεί 
ΜΟΕ το ότι θα μας επιστρέψουν 200 
έργα Ελληνοκυπρίων καλλιτεχνών, που 
τα έχουν φυλακισμένα στα κατεχόμενα 
από το 1974; Δηλαδή αν ο κλέφτης 
μού επιστρέψει το ένα εκατομμυριοστό 
από αυτά που μου έκλεψε, θα πρέπει να 
τον ευχαριστήσω κιόλας; Και να του το 
ανταποδώσω; Προφανώς αποφάσισαν 
να επιστρέψουν τους πίνακες επειδή 
δεν μπορούσαν να τους πουλήσουν με 
κάποιο σημαντικό κέρδος. Μιλάμε για 
έργα αγνώστων, στο εξωτερικό, Ελληνο-
κυπρίων καλλιτεχνών. Δεν μιλάμε για 
πίνακες του Πικάσο και του Βαν Γκογκ. 
Αλλά γιατί δεν τους επέστρεψε νωρίτερα 
το κατοχικό καθεστώς; Πίνακες είναι. 
Δεν είναι ούτε κατοικίες ούτε περιουσί-
ες για να έχει πρόβλημα να τις επιστρέ-
ψει. Πίνακες, όπου ο κάθε ζωγράφος 
αποτύπωσε ένα κομμάτι από την ψυχή 

του. Τώρα που είπα ψυχή, θυμήθηκα 
ένα άλλο έργο τέχνης, που βρίσκεται κι 
αυτό στα κατεχόμενα. Είναι ένα άγαλ-
μα της Ελληνιστικής περιόδου, που 
παριστάνει τον Έρωτα και την υχή, 
και βρέθηκε σε «ανασκαφές» κοντά στο 
κατεχόμενο μοναστήρι του Αποστόλου 
Βαρνάβα το 2007. Βρίσκεται κι αυτό 
αιχμάλωτο, μαζί με χιλιάδες άλλες δικές 
μας αρχαιότητες και καλλιτεχνικές δη-
μιουργίες. Έρωτας και υχή! Αριστούρ-
γημα ενός ανώτερου πολιτισμού, όταν 
αυτοί που το κρατούν σήμερα αιχμάλω-
το βρίσκονταν σε ημιάγρια κατάσταση. 
Και προσέξτε πόσος συμβολισμός 
υπάρχει σ’ αυτό το άγαλμα. Μπορεί οι 
Τούρκοι να το κρατούν αιχμάλωτο, αλλά 
τον Έρωτα και την υχή δεν μπορούν 
ούτε να τους αιχμαλωτίσουν, ούτε να 
τους εγκλωβίσουν...  

Μ Ο Ε
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νδελεχή μελέτη του 
πορίσματος-φωτιά 
800 σελίδων, για το 
μεγάλο φαγοπότι, 
που οδήγησε τον 
Συνεργατισμό στην 
κατάρρευση, άρχισε 

ομάδα λειτουργών της Νομικής Υπη-
ρεσίας, υπό τον Γενικό Εισαγγελέα, 
Κώστα Κληρίδη, ο οποίος το παρέλα-
βε, προχθές Παρασκευή, από τα τρία 
μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής, τους 
Γεώργιο Αρέστη (Πρόεδρο), Γεώργιο 
Χαραλάμπους και Γεώργιο Γεωργίου. 
Αφoύ ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και 
ληφθούν αποφάσεις για τους περαιτέρω 
χειρισμούς, το πόρισμα αναμένεται να 
δοθεί στη δημοσιότητα. Δεν αποκλείε-
ται,  πάντως, να υπάρξει και σταδιακή 
δημοσιοποίηση του πορίσματος.

Στην έκθεσή της η τριμελής Επι-
τροπή διαπιστώνει περιθώρια για 
περαιτέρω διερεύνηση του ενδεχο-
μένου διάπραξης αστικών και ποινι-
κών αδικημάτων, αλλά και την ύπαρξη 
πολιτικών ευθυνών και πριν και μετά 
το 2013. Οι εξελίξεις που έπονται στις 
επόμενες εβδομάδες αναμένεται να 
συνταράξουν το πολιτικοοικονομικό 
σύστημα.  

ε νί τ κε
το δι

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που 
απαντά το πόρισμα, για την μετά 2013 
εποχή, είναι πώς «εξαφανίστηκε» το 1,7 
δις της ανακεφαλαιοποίησης, που έγινε 
από το κράτος το 2013 και το 2015. Για 
τη σύνταξη του πορίσματος των 800 σε-
λίδων χρειάστηκαν οκτώ μήνες έρευνας, 
από την τριμελή Επιτροπή, ύστερα από 
δύο τρίμηνες και μία δίμηνη παράτα-
ση. Λήφθηκαν συνολικά 98 καταθέσεις 
από 75 μάρτυρες και παραλήφθηκαν, σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, πέραν 
των 120 χιλιάδων σελίδων. Στις σημα-
ντικότερες καταθέσεις περιλαμβάνονται 
πρώην μέλη των Επιτροπειών της ΣΚΤ, 
ο τέως Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας 
Νικόλας Χατζηγιάννης και ο Υπουργός 
Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης.

εν είνει
το τ ι

Παραλαμβάνοντας το πόρισμα ο Γενικός 
Εισαγγελέας ευχαρίστησε την Επιτροπή 
για το έργο της, διαβεβαιώνοντας ότι το 
πόρισμα «δεν θα μείνει στο συρτάρι» 
και ότι θα αποδοθούν ευθύνες εκεί και 
όπου υπάρχουν. Το πόρισμα, συνέχισε, 
θα δημοσιοποιηθεί «το συντομότερο δυ-

νατόν», αφότου τύχει ενδελεχούς μελέτης, 
από την ομάδα λειτουργών της Νομικής 
Υπηρεσίας και παρθούν οι αποφάσεις για 
τους περαιτέρω χειρισμούς. Ο κ. Αρέστη 
είπε πως η Επιτροπή αποφάσισε τη δημο-
σιοποίηση του πορίσματος, αλλά άφησε 
στον Γενικό Εισαγγελέα την απόφαση για 
το χρονικό στάδιο της δημοσιοποίησης.

Σε ερώτηση αν θα μπορούσε να δη-
μοσιοποιηθεί η απόδοση των πολιτικών 
ευθυνών από τώρα, αφού δεν ενέχει νο-
μική πτυχή, ο κ. Κληρίδης είπε πως μετά 
που θα τύχει της αναγκαίας μελέτης,  εκεί 
όπου θα κριθεί πως δεν προκαλείται το 
οποιοδήποτε πρόβλημα σε οποιαδήποτε 
περαιτέρω έρευνα, ναι θα τύχει δημοσι-
οποίησης.

Αν πιν
νικ ν τ τ δο ί
κ ι π τί

Σε ομιλία του κατά την τελετή παράδο-
σης και πλαισιούμενος από τα άλλα δύο 
μέλη της Επιτροπής, Γιώργο Χαραλάμπους 
και Γιώργο Γεωργίου, ο κ. Αρέστη είπε 
ότι το έργο που διεξήγαγε η Επιτροπή και 
τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε 
«αποτελούν στην ουσία τη ληξιαρχική 
πράξη εξαφάνισης ενός επιτεύγματος 
του κυπριακού λαού».

«Αισθανόμαστε ότι στην ουσία έχουμε 
διεξαγάγει ένα είδος θανατικής ανάκρισης, 
αναζητώντας μέσα από την επίπονη έρευνά 
μας τα αίτια της κατάρρευσης αυτού του 
επιτεύγματος», είπε. Πάντως, ο κ. Αρέστη 
είπε πως η απόφαση της Επιτροπής εί-
ναι ομόφωνη σε όλα τα θέματα, τα οποία 
καλύπτει.

Ειδικότερα, το πόρισμα καλύπτει δύο 
περιόδους, από το 1985, όταν θεσπίστηκε 
ο Περί Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα 
Νόμος, μέχρι και το 2013, όταν κρατι-
κοποιήθηκε ο Συνεργατισμός, και την 
περίοδο από το 2013 μέχρι την πώληση 
του Συνεργατισμού. Σε μια ένδειξη της 
βαρύτητας της έκθεσης, αναφέρεται ότι το 
πόρισμα για την πρώτη περίοδο καλύπτει 
9 κεφάλαια και 28 για τη δεύτερη περίοδο.

Χωρίς να παραγνωρίζει ότι εξ αντι-
κειμένου δυσκολίες και εξωγενείς πα-
ράγοντες συνέβαλαν στη διάρκεια των 
ετών στη δημιουργία προβλημάτων στην 
ομαλή πορεία του Συνεργατισμού, ο κ. 
Αρέστη τόνισε: «Όμως η κύρια αιτία της 
κακοδαιμονίας του υπήρξε ο ανθρώπινος 
παράγοντας, ιδιαίτερα, μάλιστα, η αμέ-
λεια, η ανικανότητα, αλλά το χειρότερο 
η ασυδοσία και απληστία πολλών, οι 
οποίοι είχαν ταχθεί να ηγούνται και να 
υπηρετούν τον Συνεργατισμό».

να από τα βασικά
ερωτήματα, που απαντά 
το πόρισμα, είναι πώς 

«εξα ανίστηκε»
το ,  δις της

ανακε αλαιοποίησης
του Συνεργατισμού

από το κράτος
το  και το 

Ομάδα λειτουργών
της Έισαγγελίας, 
με επικε αλής
τον . Κληρίδη, 

άρχισε την αξιολόγηση 
του πορίσματος, το οποίο 

α δημοσιοποιη εί
α ότου λη ούν

οι απο άσεις για το έμα 
της απόδοσης ευ υνών
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άθε νοικοκυριό και 
κάθε άτομο ξεχωριστά 
προσπαθεί να κάνει τον 
δικό του προ πολογι-
σμό, υπολογίζοντας τις 
τωρινές και ενδεχόμενες 
ανάγκες της οικογένειάς 

του, τη διασφάλιση του μέλλοντος για τον 
ίδιο (π.χ. σύνταξη) και τα παιδιά του (π.χ. 
σπουδές) και επενδύοντας ή αποταμιεύ-
οντας τα πλεονάσματα.

Φυσικά ο καθένας και η κάθε οικο-
γένεια έχει τις δικές της προτεραιότητες, 
ενώ μετά την οικονομική κρίση οι συ-
νήθειες των πολιτών άλλαξαν, προσπα-
θώντας πρωταρχικά να διασφαλίσουν τα 
απαραίτητα και μετά να προχωρήσουν 
σε αγορές ειδών πολυτελείας (παρόλο 
που τελευταία αυξάνεται ο αριθμός των 

Κατανάλωση, ασφάλιση και αποταμίευση
πολυτελών οχημάτων που κυκλοφορούν, 
ένδειξη της ανάκαμψης του οικονομικού 
κλίματος και της αύξησης των εισοδημάτων).

ε νοδικ τ ο ι
κ τ ν
Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτι-

μήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, το 
2018 ο δείκτης κύκλου εργασιών στο 
λιανικό εμπόριο κατέγραψε αύξηση για 
πέμπτο συνεχές έτος (5,4  σε σύγκριση 
με το 2017). Τη μεγαλύτερη αύξηση, 
που ανήλθε στο 12,4  σημείωσαν το 
2018 τα ηλεκτρικά είδη και έπιπλα, ενώ 
αύξηση σημειώθηκε και στον εξοπλισμό 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, βιβλίων και 
άλλων. Μείωση 2,2  καταγράφηκε στο 
άλλο λιανικό εμπόριο, σε μη ειδικευμένα 
καταστήματα.

Σημειώνεται ότι η πορεία της κατανά-
λωσης αποτελεί σημαντική ένδειξη για 
το υγιές μιας οικονομίας και ταυτόχρονα 
καταδεικνύει τις διαθέσεις των καταναλω-
τών/πολιτών. Η ενίσχυση της εσωτερικής 
ζήτησης συνεισφέρει σημαντικά στον κύκλο 
εργασιών των επιχειρήσεων και ενισχύει 
τα δημόσια οικονομικά μέσω της είσπρα-
ξης φορολογιών. Τονίζεται ότι ο λιανικός 
τομέας ένεκα της κρίσης αναδιαρθρώθηκε 
σημαντικά με αρκετές εταιρείες, κυρίως 
μικρομεσαίες, να αναστέλλουν δραστηρι-
ότητες λόγω οικονομικών προβλημάτων, 
και νέους «παίκτες» να εισέρχονται στην 
αγορά ή υφιστάμενους να ενισχύουν τον 
κύκλο εργασιών τους.

ι ι ο ει δ
Η κατανάλωση, πέρα από τη διάθεση 

των καταναλωτών, επηρεάζεται και από 
τη ρευστότητα που υπάρχει στην αγορά 
και το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυ-
ριών, καθώς και τη διάθεση των πολιτών 
να αποταμιεύσουν. Με τα καταθετικά 
επιτόκια στο ναδίρ και τον υψηλό φόρο 
επί των τόκων εισπρακτέων, η διάθεση 
για αποταμίευση είναι περιορισμένη. 
Σε ό,τι αφορά την ασφάλιση παρέχο-
νται συγκεκριμένα κίνητρα, ενώ από 

τον Μάρτιο επίκειται η επιβολή των 
περικοπών που σχετίζονται με το Γενικό 
Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ). Μεγαλύτερη 
συνεισφορά από τον πολίτη ισοδυναμεί 
και σε μείωση των διαθέσιμων εισο-
δημάτων του, προς όφελος όμως της 
διασφάλισης ενός σταθερού εισοδήματος 
κατά τη συνταξιοδότησή του και καλής 
ποιότητας υπηρεσίες υγείας όταν τις 
χρειαστεί.

το οι ι ει
π ο ο ο ί

Σύμφωνα με τις φορολογικές νομοθεσίες, 
οποιεσδήποτε συνεισφορές σε εγκεκριμένο 
Ταμείο Προνοίας, στο Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, σε ιδιωτικά συμβόλαια ασφά-
λισης ζωής, καθώς και αυτές που αφορούν 
το ΓεΣΥ, εκπίπτουν για σκοπούς φόρου. Το 
ποσό της αφαίρεσης θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι περιορίζεται στο 1/6 του ακαθάριστου 

εισοδήματος του φυσικού προσώπου. Άτομα, 
δηλαδή, που ήδη έχουν καλύψει αυτό το 1/6 
δεν έχουν πλέον κανένα φορολογικό κίνητρο 
για να προχωρήσουν σε ασφάλεια ζωής. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι συνεισφο-
ρές του ΓεΣΥ εμπίπτουν στο ποσό του 1/6, 
κάτι που περιορίζει ακόμη περισσότερο 
πιθανό φορολογικό όφελος για προσωπική 
ασφάλιση (υπάρχουν πολλοί συμπολίτες 
μας που προχωρούσαν σε σύναψη ασφα-
λιστηρίων ζωής ή συνεισφορές σε ταμεία 
προνοίας για τα γεράματά τους, έχοντας 
υπόψη ότι το τελικό ποσό που κατέβαλλαν 
ήταν λιγότερο από αυτό της συνεισφοράς 
λόγω του φορολογικού οφέλους).

Η παραχώρηση φορολογικών αφαιρέσε-
ων αποτυπώνει την πρόθεση της Πολιτείας 
να παραχωρήσει κίνητρα στους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις, είτε να αποταμιεύ-
σουν είτε να προχωρήσουν σε επενδύσεις, 
με απώτερο σκοπό τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. Η φορολογία αποτελεί 
εργαλείο δημοσιονομικής πολιτικής που 
επιτρέπει στην εκάστοτε κυβέρνηση να 
διαμορφώνει την κοινωνική της πολιτική, 
τον αναπτυξιακό της σχεδιασμό και την 
προώθηση πολιτικών που αφορούν στο-
χευμένες ενέργειες, όπως για παράδειγμα 
η προστασία του περιβάλλοντος.

Η διαμόρφωση τέτοιων πολιτικών 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη από τη μια 
την κοινωνική συνοχή και από την άλλη 
τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης. Δεν 
πρέπει, δηλαδή, το φορολογικό βάρος να 
είναι τέτοιο (σε πολίτες και επιχειρήσεις) 
που για τους ιδιώτες να περιορίζει σημα-
ντικά τις καταναλωτικές τους συνήθειες 
και για τις επιχειρήσεις να περιορίζει τις 
επενδύσεις και την περαιτέρω ανάπτυξή 
τους. Την ίδια στιγμή, το φορολογικό σύ-
στημα μιας χώρας πρέπει να είναι απλό 
στην εφαρμογή, δίκαιο και να προωθεί 
τη φορολογική συμμόρφωση. 

Υπενθυμίζεται ότι ο φορολογικός κάτοι-
κος Κύπρου καταβάλλει φορολογία επί των 
παγκόσμιων εισοδημάτων του, εκτός κι αν 
το είδος του εισοδήματος που εισπράττει 
ανήκει στην κατηγορία των εξαιρουμένων 

από τη φορολόγηση, όπως είναι τα με-
ρίσματα εισπρακτέα και το κέρδος από 
την πώληση μετοχών εταιρειών που δεν 
κατέχουν ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο.

ιε κ ινί ει ι το ε
Το 2015, μέσα από δέσμη φορολο-

γικών μέτρων, υιοθετήθηκε ο ορισμός 
του non om c e, επιτρέποντας σε άτομα 
που γίνονται για πρώτη φορά φορολο-
γικοί κάτοικοι Κύπρου για τα πρώτα 17 
χρόνια να μην υπόκεινται στη νομοθεσία 
για την έκτακτη εισφορά για την άμυνα 
(υπενθυμίζεται ότι στις άλλες περιπτώσεις 
φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου υπόκει-
νται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα 
σε μερίσματα, τόκους και ενοίκια εισπρα-
κτέα). Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, 
άτομο που είναι μέτοχος σε εταιρεία στο 
εξωτερικό ή ακόμη και στην Κύπρο, και 
το οποίο επιλέγει να είναι φορολογικός 
κάτοικος Κύπρου αλλά non om c e, 
μπορεί να λαμβάνει και να δηλώνει τα 
μερίσματα εισπρακτέα στην Κύπρο χωρίς 
να καταβάλλει οποιαδήποτε φορολογία. 

Αυτό πλέον δεν ισχύει στο 100 , αν και 
πρέπει να επιβεβαιωθεί επίσημα, εφόσον 
μερίσματα τα οποία εισπράττονται από 
κυπριακές εταιρείες υπόκεινται τώρα στις 
συνεισφορές για το ΓεΣΥ (δηλαδή 2,65  
με το μέγιστο ποσό επί του οποίου να 
υπολογίζεται στις 180.000). Το ποσό δεν 
είναι σημαντικό, όμως αυτό που πρέπει 
να διασφαλιστεί είναι ότι όλοι όσοι συνει-
σφέρουν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση 
στο ΓεΣΥ. Την ίδια στιγμή, θα πρέπει να 
ξεκαθαριστεί ότι παρόμοιος θα είναι ο 
χειρισμός στις περιπτώσεις λογιζόμενης 
διανομής μερίσματος. Παράλληλα, δια-
φαίνεται ότι θα υπάρξει ρύθμιση ώστε 
εισοδήματα που λαμβάνονται από Ταμεία 
Προνοίας (εφάπαξ) να μην υπόκεινται στις 
περικοπές που αφορούν το ΓεΣΥ (όταν 
εγκρίθηκε ο νόμος των εισφορών, το 
συγκεκριμένο άρθρο παρέπεμπε στην 
παράγραφο της φορολογικής νομοθεσίας 
όπου ορίζεται τι είναι εισόδημα και όχι τι 
είναι φορολογητέο εισόδημα).

ΟΙ ΣΥΝΈΙΣΦΟΡΈΣ ΣΈ ΤΑΜΈΙΟ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΣΤΟ ΤΚΑ, ΣΈ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΖΏΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΈΣΥ 
ΈΚΠΙΠΤΟΥΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ 
ΦΟΡΟΥ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΟΣΟ 
ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΈΣΗΣ ΠΈΡΙΟΡΙΖΈΤΑΙ 
ΣΤΟ  ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ 
ΈΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΔΗΛΑΔΗ, ΟΣΟΙ 
ΈΧΟΥΝ ΗΔΗ ΚΑΛΥ ΈΙ ΤΟ ΠΟ-
ΣΟΣΤΟ, ΔΈΝ ΈΧΟΥΝ ΚΙΝΗΤΡΟ 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΏΡΗΣΟΥΝ 
ΣΈ ΑΣΦΑΛΈΙΑ ΖΏΗΣ

Σε ό,τι αφορά τις αποταμιεύσεις, τα τελευταία χρόνια βιώνουμε ένα περιβάλλον 
χαμηλών επιτοκίων. Η υψηλή φορολόγηση των τόκων εισπρακτέων αποθαρ-
ρύνει ακόμη περισσότερο τους πολίτες από την αποταμίευση, επιλέγοντας 

επενδύσεις σε άλλους τομείς με μεγαλύτερες αποδόσεις και την κατανάλωση. 
Ενίσχυση της αποταμίευσης περιορίζει τη ρευστότητα στην αγορά και ενδεχομένως 
την ανάπτυξη. Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος και η σημαντική μείωση του 
ποσοστού της ανεργίας ενισχύει τα εισοδήματα των νοικοκυριών, τα οποία ανα-
προσαρμόζουν τον οικογενειακό προ πολογισμό (ο οποίος αντιμετωπίζει ακόμη 
προκλήσεις), λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό του ιδιωτικού χρέους έναντι του 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας, που παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. 

Π   
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Μεγάλο το θέμα ΤΚΑ, λίγος 
ο διαθέσιμος χώρος. Έτσι, 
θα περιγράψω το πρόβλη-

μα μόνο. Για τις λύσεις ελπίζω να μου 
δοθεί ευκαιρία αργότερα. Αρχίζω με 
αναφορά στις εισφορές του εργοδότη 
και εργαζομένου στο ΤΚΑ, που κάποτε 
ήταν 6,3 . Δηλαδή, σύνολο εισφορών 
των δύο πλευρών: 12,6 . Με τη χρήση 
διοικητικών και λαϊκίστικων τρικ (δη-
λαδή βαθμιαία αύξηση εισφορών για 
μην προκληθεί τρόμος από την αρχή) 
το 6,3  έγινε 6,8 , μετά 7,3 , ακολού-
θως 7,8  και σήμερα 8,3 . Δηλαδή, 
16,6  για τις δύο πλευρές. Στο πλαί-
σιο του ιδίου κόλπου, το έτος 2039 η 
κάθε πλευρά θα συνεισφέρει 10,3 : 
συνολικά 20,6  από 16,6  σήμερα. 
Και η χιονοστιβάδα φόρων (γιατί περί 
φόρων πρόκειται) δεν σταματά εδώ, 
γιατί ακολούθως με τρικ το 8,3  θα 
γίνει 8,8 , μετά 9,3 , ακολούθως 9,8  
και τελικά (εάν υπάρξει τέλος!) 10,3 . 
Δηλαδή, συνολικά 20,6  σε εισφορές.

Εάν ο αναγνώστης νομίζει πως τελειώ-
σαμε με φόρους, απλώς αναφέρω πως ο 

εργοδότης έχει να καταβάλει επιπρόσθετα 
και ακόμα 2  για «Κοινωνική Συνο-
χή» (κάτι που εμφανίστηκε τα τελευταία 
χρόνια και προκαλεί σύγχυση). Για το 
Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού 
(με αποζημιώσεις πλεονασμού πολύ 
υψηλότερες από αυτές του Ηνωμένου 
Βασιλείου) 1,2  και για κατάρτιση 0,5 . 
Δηλαδή, ακόμα 3,7  για τον εργοδότη, 
πέραν του 10,3  που αναφέρουμε πιο 
πάνω. Δηλαδή, σύνολο για τον εργοδό-
τη 14,0  και για τον υπάλληλο 10,3 : 
Σύνολο για τις δύο πλευρές 24,3 . Και 
δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, γιατί ο ερ-
γοδότης θα καταβάλλει και 2,90  για 
το ΓεΣΥ και ο εργαζόμενος άλλα 2,65  
(σύνολο: 5,55 ). Ξεχωρίζω κάπως το 
ΓεΣΥ αλλά και αυτό είναι κόστος για τον 
εργοδότη και τον εργαζόμενο, που ανε-
βάζει το σύνολο περικοπών σε 29,85  
(24,3   5,55 ). Ας πούμε 30 .

Για μια ζωή ασχολούμαι με τα θέματα 
οργάνωσης και προσωπικού, αλλά εδώ 
δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση 
τού «τι τελικά θα γίνει με αυτήν την κα-
τάσταση;». Θα καταρρεύσει το σύστημα 
υπό το βάρος του κόστους; Θα χρειαστεί 
καινούργια χρηματοδότηση γιατί θα δρα-
πετεύσουν πολλοί εργοδότες από ένα 
δυσβάστακτο σύστημα; Θα μειωθούν 
οι θέσεις εργασίας με τη συμβατική 
έννοια; Τελικά θα αυξηθεί η ανεργία;

Τα λέγω αυτά γιατί γνωρίζω πώς 
λειτουργεί η λογική τέτοιων ενεργει-
ών, η οποία είναι η ακόλουθη: Για να 
δημιουργήσει μια θέση εργασίας η 
Εταιρεία πρώτα ρωτά τι θα στοιχίσει 
η συγκεκριμένη εργοδότηση (οροφή 
κόστους). Δηλαδή, ρωτά αυτό που λέμε 
«τι θα είναι το cos  o e em o er»; 
Ποιο ποσό μπορώ να αντέξω για τη συ-
γκεκριμένη θέση που θα δημιουργήσω; 
Για παράδειγμα, μπορεί να πει: «Έχω 
στη διάθεσή μου για επένδυση στην 
‘Α’ θέση το ποσό των 1000/μήνα».

Εφόσον αποφασιστεί ο αριθμός, 
αμέσως αρχίζουν οι αφαιρέσεις των 

φόρων εργοδότησης/em o men  a es 
(δηλαδή αυτά που στην Κύπρο ονομά-
ζονται εισφορές στο  ΤΚΑ). Δηλαδή, 
από τα 1000 αφαιρούνται τα 240 
(ΤΚΑ) για να μείνουν καθαρά για τον 
υπάλληλο 760. Τώρα και με το ΓεΣΥ 
θα αφαιρεθούν συνολικά 300. Απο-
μένουν για τον υπάλληλο μόνο 700. 
Σαν ο υπάλληλος ξοδεύει τα 700, το 
κράτος θα πάρει αυτόματα και άλλα 

113 σε ΦΠΑ, οπότε το σύνολο που 
θα πάει σε κάποιο ταμείο ή οργανισμό 
του κράτους θα είναι 413. Δηλαδή, 
από τα 1000 που διαθέτει ο εργοδό-
της απομένουν μόνο τα 587 για τον 
εργαζόμενο. Και γεννιέται το ερώτημα: 
«Όταν το κράτος παίρνει από τον φτωχό 
υπάλληλο ‘για το καλό του’ το 41  τους 
εισοδήματός του σε διάφορες μορφές 
φόρων, το συγκεκριμένο οικονομικό 
σύστημα συνεχίζει να αποκαλείται καπι-
ταλιστικό ή σοσιαλιστικό/κομμουνιστι-
κό;». Θα αντέξει μια τέτοια διευθέτηση 
μέσα σε ένα οικονομικό σύστημα, που 
«αριστεροί» και «δεξιοί» στην Κύπρο 
προβάλλουν σαν καπιταλιστικό; Ένα 
είναι το σίγουρο νομίζω: τελικά ο πρώ-
τος που θα βγει ζημιωμένος θα είναι 
ο μη προνομιούχος εργαζόμενος και 
ο φτωχός και βέβαια ο μικρο-μεσαίος.

Η οικονομία έχει ανακάμψει από το 
καταστροφικό σημείο του 2013. 
Οι δείκτες την τελευταία πενταετία 

δείχνουν ξεκάθαρα ότι έχουμε ξεφύγει από 
την κρίση. Όταν λέμε όμως έχουμε ξεπερά-
σει την κρίση, δεν σημαίνει εφησυχασμός. 
Η οικονομία δεν είναι σταθερό σημείο, το 
οποίο δεν περιέχει κινδύνους είτε εσωτε-
ρικούς είτε εξωτερικούς που απειλούν την 
σταθερότητα. Γι’ αυτό η συνέχιση της συνετής 
οικονομικής πολιτικής είναι αναγκαία και 
απαραίτητη για διατήρηση και καλυτέρευση 
των δεικτών της οικονομίας.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ανοδική 
βελτίωση σχεδόν όλων των δεικτών της 
οικονομίας αντικατοπτρίζεται και στην εμπι-
στοσύνη των αγορών αλλά και στις ξένες 
επενδύσεις, που είχαμε τα τελευταία χρόνια. 
Η αξιολόγηση της Κύπρου από Διεθνείς 
Οίκους στην Επενδυτική Βαθμίδα και ο 
πρόσφατος Δανεισμός του Κράτους με 
επιτόκια κάτω του 3  (15ετή Ομόλογα) 
κρίνεται θετικός.

Η ανάπτυξη της οικονομίας που είχαμε τα 
τελευταία χρόνια αναμένεται να συνεχιστεί και 
το 2019, με ρυθμούς που πλησιάζουν το 4 . 
Η ανεργία συνεχίζει σταθερά να μειώνεται 
κάτω του 9  (σε σύγκριση με το πιο υψηλό 
δείκτη ανεργίας το 2013, που ξεπέρασε το 
16 ). Το Δημοσιονομικό Πλεόνασμα για το 
2018 αναμένεται να είναι γύρω στο 2,9  
(2017 πλεόνασμα 1,8 ). Οι Δείκτες αυτοί 
δείχνουν την πρόοδο που επιτελέστηκε τα 
τελευταία χρόνια.

Παρόλα τα πιο πάνω θετικά στοιχεία και 
την πρόοδο που επιτελέστηκε, ελλοχεύουν 
κίνδυνοι που πρέπει να παρακολουθούνται 
σε συνεχή βάση και εκεί και όπου χρειάζεται 
να λαμβάνονται έγκαιρα μέτρα, για μετρια-
σμό των επιδράσεών τους στη οικονομία.

Τέτοια προβλήματα είναι πρώτιστα το 
υψηλό Δημόσιο Χρέος (που έγινε υψηλό-
τερο λόγω της πώλησης της Συνεργατικής 
Τράπεζας). Είναι σημαντικό εντός του 2019 
να ληφθούν τέτοια μέτρα που να οδηγήσουν 
το Δημόσιο Χρέος ξανά κάτω του 100  
(τον 12/2017 ήταν 96,1 ). 

Το τραπεζικό σύστημα είναι μια άλλη 
πρόκληση, παρ’όλη τη μείωση των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων. Οι κίνδυνοι στον 
τραπεζικό τομέα, μολονότι έχουν μειωθεί σε 
μεγάλο βαθμό, παραμένουν, και η σωστή 
κεφαλαιοποίηση με τους νέους κανόνες δεν 
πρέπει να μας εφησυχάζει. Η κερδοφορία 
των τραπεζών αλλά και η τεχνολογική ψη-
φιακή ανάπτυξή τους είναι ένας τομέας στον 
οποίο οι τράπεζες θα πρέπει να δώσουν 
τεράστια σημασία.

Σοβαρά προβλήματα έχουμε επίσης σε 
θέματα ανταγωνιστικότητας. Οι δείκτες και 
η βαθμολογία που παίρνει η Κύπρος στις 
δύο πιο γνωστές εκθέσεις ( or  conom c 

orum και or  an ) καταδεικνύουν 
την πρόοδο που χρειάζεται να γίνει.

Το σχετικά νεοσύστατο Συμβούλιο Οικο-
νομίας και Ανταγωνιστικότητας προγραμμα-
τίζει μια Στρατηγική Μελέτη για τον δρόμο 
που πρέπει να ακολουθήσει η Κύπρος τα 
επόμενα 10-15 χρόνια. Η μελέτη αυτή θα 

καθορίσει τα ανταγωνιστικά και συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της Κύπρου και σε ποιους 
τομείς θα πρέπει να δοθεί έμφαση, αλλά και 
μεταρρυθμιστικές αλλαγές για να βελτιωθεί 
η ανταγωνιστικότητα της Κύπρου σε σχέση 
με άλλες χώρες. Θα πρέπει να τονίσω ότι 
η ανάπτυξη της Στρατηγικής θα γίνει με 
διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Υπάρχουν τομείς στους οποίους η Κύπρος 
υστερεί και θα πρέπει να γίνουν σημαντικά 
βήματα βελτίωσης. Μπορώ να πω ότι σε 
συγκεκριμένους τομείς υστερούμε και το 
χάσμα με άλλες χώρες μεγαλώνει εις βά-
ρος μας. Τέτοιοι τομείς είναι η ηφιακή 
Τεχνολογία, όπου τόσο ο κρατικός όσο και 
ο ιδιωτικός τομέας υστερούν και η πρό-
οδος που έχει επιτευχθεί είναι κατώτερη 
του αναμενόμενου. Αναμένουμε ότι με τη 
σύσταση του Συμβουλίου Καινοτομίας και 
Έρευνας και τον διορισμό του Επικεφαλής 
Επιστήμονα τα πράγματα θα τρέξουν με 
μεγαλύτερη ταχύτητα.

Υπάρχει όμως και ανάγκη για διαρθρω-
τικές αλλαγές για να γίνει η χώρα μας πιο 
ανταγωνιστική και ελκυστική για νέες επεν-
δύσεις. Τέτοιες αλλαγές είναι η βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα, 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, η διευκόλυνση 
των αδειοδοτήσεων προς όφελος του πολίτη 
αλλά και για μεγάλες στρατηγικές επενδύ-
σεις. Για τέτοιες μεταρρυθμίσεις χρειάζεται 
πολιτική βούληση, μακριά από λαϊκισμούς 
και μικροπολιτικές.

* Πρώην Υπουργός Οικονομικών 

ΔΡ ΑΡΗΣ ΠΕΤΑΣΗΣ

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΑΙΡΝΈΙ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΦΤΏΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ  ΤΟ  ΤΟΥ 
ΈΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΈ ΔΙΑΦΟ-
ΡΈΣ ΜΟΡΦΈΣ ΦΟΡΏΝ

Η ΜΈΛΈΤΗ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΈΙ
ΤΑ ΑΝΤΑΓΏΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΈ ΠΟΙΟΥΣ 
ΤΟΜΈΙΣ ΘΑ ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ ΔΟΘΈΙ 
ΈΜΦΑΣΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΜΈΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΈΣ ΑΛΛΑΓΈΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΒΈΛΤΙΏΘΈΙ
Η ΑΝΤΑΓΏΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΈ ΣΧΈΣΗ ΜΈ ΑΛΛΈΣ ΧΏΡΈΣ
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Τριμερής στις… ανισορροπίες   
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΑΠΟ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΣΕ ΚΥΠΡΟ  ΕΛΛΑΔΑ  ΙΤΑΛΙΑ

το κλαμπ των οικονο-
μιών «με υπερβολικές 
ανισορροπίες» εντάσσει 
η Κομισιόν την Κύπρο, 
μαζί με την Ιταλία και 
την Ελλάδα, στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Οικο-

νομικού Εξαμήνου. Η Κομισιόν έδειξε 
επίσης κίτρινη κάρτα σε ακόμη δέκα 
χώρες, στις οποίες διαπιστώνονται «ανι-
σορροπίες» (Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, 
Βουλγαρία, Κροατία, Ιρλανδία, Ολλανδία, 
Πορτογαλία, Ρουμανία και Σουηδία).

Πιο συγκεκριμένα, στην 97σέλιδη 
έκθεση της Κομισιόν για την Κύπρο τονί-
ζεται ότι η χώρα έχει σημειώσει κάποια 
πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή των 
ειδικών συστάσεων για το 2018. Ειδι-
κότερα, η Κύπρος, όπως αναφέρεται, 
έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στα 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δεδομένου 
ότι έχουν προχωρήσει οι εργασίες για 
την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης 
στρατηγικής (συμπεριλαμβανομένης 
της θέσπισης ενισχυμένων νομικών 
πλαισίων για την αφερεγγυότητα, τις 
εκποιήσεις και την πώληση δανείων).

Επίσης, έχει σημειώσει κάποια πρό-
οδο όσον αφορά: 

την πρόσβαση των μικρών και με-
σαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση 
(δεδομένου ότι τα χρηματοδοτικά μέσα 
που στηρίζονται από κονδύλια της ΕΕ 
αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα) 

και την υγεία, δεδομένου ότι έχουν προ-
χωρήσει οι εργασίες για την πρώτη φάση 
της εφαρμογής του εθνικού συστήματος 
υγείας, π.χ. έχει αρχίσει η μεταρρύθμιση 
των υπηρεσιών εξωτερικών ιατρείων.

ε ιο ι ν π οδο
Πέραν τούτων, η Κύπρος έχει σημει-

ώσει περιορισμένη πρόοδο όσον αφορά: 
Τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, 

δεδομένου ότι έχει καθυστερήσει η βασική 
νομοθεσία για τη δημόσια διοίκηση, την 
τοπική αυτοδιοίκηση και τη διακυβέρνηση 
των κρατικών επιχειρήσεων. 

Τις ιδιωτικοποιήσεις, όπου μόνο λίγα 
έργα ιδιωτικοποιήσεων βρίσκονται σε εξέ-
λιξη και προχωρούν με αργούς ρυθμούς. 

Το δικαστικό σύστημα, δεδομένου ότι 
η εξειδίκευση των δικαστηρίων βρίσκεται 
μόλις σε αρχικό στάδιο και η πρόοδος εί-
ναι αργή, αν και καταβάλλονται ορισμένες 
προσπάθειες για την αναθεώρηση της 
πολιτικής δικονομίας και την εισαγωγή 
της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. 

Τη δημιουργία ενός αξιόπιστου συ-
στήματος για την έκδοση και μεταβίβαση 
δικαιωμάτων επί ακινήτων (π.χ. κτηρίων 
και οικοπέδων), καθώς εξακολουθεί να 
υπάρχει σωρεία εκκρεμών υποθέσε-
ων στις περιπτώσεις αγοραστών που 
κατέβαλαν ολόκληρο το ποσό για ένα 
ακίνητο και δεν έχουν ακόμη λάβει τα 
έγγραφα νόμιμης κυριότητας. Επίσης, η 

Σχετικά με το δημόσιο χρέος, η 
Κομισιόν εκτιμά ότι θα μειώνε-
ται σταθερά κατά την περίοδο 

2019-2020, λόγω της αναμενόμενης 
συνέχισης των υψηλών επιδόσεων στα 
δημόσια οικονομικά. Ωστόσο, σύμφωνα 
με την Επιτροπή, οι κίνδυνοι παραμέ-
νουν. Ειδικότερα, το δημόσιο χρέος εί-
ναι από τα υψηλότερα στην ΕΕ, γεγονός 

που καθιστά την Κύπρο ευάλωτη σε 
ενδεχόμενους χρηματοπιστωτικούς ή 
οικονομικούς κλυδωνισμούς. Οι κίνδυ-
νοι αυτοί μετριάζονται κάπως από την 
ικανοποιητική συγκράτηση των μεσο-
πρόθεσμων χρηματοδοτικών αναγκών, 
ενώ πρόσφατα η χώρα επανέκτησε την 
αξιολόγηση επενδυτικού βαθμού για 
το χρέος της Κύπρου. 

Ιδιαίτερη αναφορά στην έκθεση γίνεται 
για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, 
τα οποία, σύμφωνα με την Κομισιόν, 

μειώθηκαν αισθητά το 2018, κυρίως λόγω 
της πώλησης και εκκαθάρισης της Συνερ-
γατικής Κυπριακής Τράπεζας, η οποία 
μετέφερε ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο 
επισφαλών στοιχείων ενεργητικού από το 
τραπεζικό σύστημα σε χωριστό δημόσιο 
φορέα. «Επιπλέον», τονίζεται, «οι Αρχές 
βελτίωσαν τα πλαίσια αφερεγγυότητας 
και εκποιήσεων και τον νόμο για την 
πώληση δανείων και θέσπισαν νόμο 
περί τιτλοποίησης δανείων. Συνεπώς, 

η αποφασιστική εφαρμογή των νόμων 
είναι το επόμενο βήμα». 

Προστίθεται, ωστόσο, ότι «το σχέδιο 
Εστία, για την αντιμετώπιση μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων που είναι εξασφαλι-

σμένα με υποθήκες σε πρώτη κατοικία, 
πρόκειται να εφαρμοστεί το 2019. Το 
σχέδιο», σύμφωνα με την Κομισιόν, 
«έχει προκαλέσει ανησυχίες σχετικά 
με τον ηθικό κίνδυνο και τον δίκαιο 
χαρακτήρα του. Η άμεση χρήση όλων 
των διαθέσιμων εργαλείων σε συνδυα-
σμό με ένα αποτελεσματικό δικαστικό 
σύστημα μπορεί να μετριάσει ορισμένους 
από αυτούς τους κινδύνους και τελικά 
να ενισχύσει τη νοοτροπία συνέπειας 
στις πληρωμές. Τα μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα του σχε-
δίου δεν είναι ακόμη ορατά». 

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ 
Υ ΗΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΚΑΙ ΙΔΙΏΤΙΚΟ ΧΡΈΟΣ, 
Υ ΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΈΔ 
ΚΑΙ ΜΈΤΑΡΡΥΘΜΙΣΈΙΣ

ΈΧΏΡΙΖΈΙ ΤΟ ΏΡΟΦΟ 
 ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

ΜΈΤΏΠΟ ΤΗΣ ΛΈΜΈΣΟΥ, 
ΤΟ ΠΙΟ ΗΛΟ ΚΤΗΡΙΟ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
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μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
η οποία θα μπορούσε να απλουστεύσει 
τις διαδικασίες, δεν έχει ακόμη εγκριθεί.

Την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης 
και την αύξηση της προσέγγισης των νέων 
που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκ-
παίδευσης ή κατάρτισης, δεδομένου ότι 
η αποτελεσματικότητα των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης εξακολουθεί 
να είναι ανεπαρκής, παρά την αύξηση του 
προσωπικού, η αξιολόγηση των ενεργη-
τικών πολιτικών για την αγορά εργασί-
ας ακόμη εκκρεμεί και η εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης για την ένταξη των νέων 
στην απασχόληση, την εκπαίδευση ή την 
κατάρτιση είναι αργή. 

Όσον αφορά την εκπαίδευση, δεν έχει 
ακόμη ανακοινωθεί μια συγκεκριμένη 
πρόταση για τη βελτίωση του συστήματος 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. 

Ανε ετ τ οι
Σε αντίθεση με τα πιο πάνω, η Κύπρος δεν 

έχει σημειώσει καμία πρόοδο όσον αφορά: 

την ενοποίηση και ενίσχυση της επο-
πτείας των ασφαλιστικών εταιρειών και 
των συνταξιοδοτικών ταμείων, δεδομένου 
ότι οι σχετικοί νόμοι βρίσκονται ακόμη 
στο στάδιο της προετοιμασίας,

την απλοποίηση των πολύπλοκων δια-
δικασιών για τους στρατηγικούς επενδυτές, 
δεδομένου ότι η σχετική νομοθεσία δεν 
έχει ακόμη εγκριθεί.

 
οκ ει κ ι ε κ ι ίε

Άλλα βασικά οικονομικά ζητήματα, 
που αναλύονται στην παρούσα έκθεση, 
επισημαίνουν ιδιαίτερες προκλήσεις για 
την κυπριακή οικονομία, η οποία εκτι-
μάται πως φέτος θα κινηθεί με ρυθμό 
ανάπτυξης 3,3 . Ειδικότερα, η Κομισιόν 
επισημαίνει ότι:

Η ισχυρή οικονομική ανάκαμψη της 
Κύπρου δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες 
για τη διόρθωση των υπερβολικών μα-
κροοικονομικών ανισορροπιών και την 
πραγματοποίηση βασικών διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων για τη μακροπρόθεσμη 
στήριξη της ανάπτυξης. 

Η Κύπρος εξακολουθεί να παρου-
σιάζει σημαντικές μακροοικονομικές 
ανισορροπίες σε διάφορους τομείς, και 
συγκεκριμένα υψηλό ιδιωτικό, δημόσιο 
και εξωτερικό χρέος και υψηλό ποσοστό 
μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

Η οικονομία αναπτύσσεται ταχέως, 
δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες 
για την αποπληρωμή του χρέους. 

Η οικονομική ανάκαμψη αποτελεί 
ευκαιρία για τη μεταρρύθμιση βασικών 
τομέων, όπως το επιχειρηματικό περι-
βάλλον, ο δημόσιος τομέας, το δικαστικό 
σύστημα, η εκπαίδευση και η αγορά 
εργασίας, με στόχο την προσέλκυση 
επενδύσεων που αυξάνουν την παρα-
γωγικότητα, διαφοροποιούν την οικο-
νομία και συμβάλλουν στη διατήρηση 
εύρωστης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης μακροπρόθεσμα.

Η οικονομική ανάπτυξη εξακολουθεί να 
είναι στέρεη και η αγορά εργασίας έχει βελ-
τιωθεί αισθητά. Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα του αναπτυξιακού μοντέλου 
της Κύπρου αποτελεί βασική πρόκληση. 

 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 

Έκρηξη επενδύσεων αναμένεται το 
επόμενο διάστημα στην Κύπρο, με 
πολυώροφα κτήρια και ξενοδοχεία. 

Μεγάλες αναπτύξεις βρίσκονται στα σκα-
ριά σε Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο, Πύλα και 
Ορόκλινη, οι οποίες έρχονται να προστεθούν 
στα ήδη υφιστάμενα μεγάλα κτήρια που 
δεσπόζουν στα αστικά κέντρα.  

Στη Λεμεσό παρελθόν θα αποτελέσει 
σύντομα το εμπορικό κέντρο « e en ams 

m a» του ομίλου Σιακόλα, το οποίο 
θα κατεδαφιστεί για να πάρει τη θέση του 
ακόμη ένας πύργος, στον παραλιακό δρό-
μο Λεμεσού. Θα είναι ο ψηλότερος πύργος 
της Κύπρου, με 45 ορόφους και 197 μέτρα 
ύψος. Το μελλοντικό δημιούργημα θα έχει 
το όνομα « ura» και τον σχεδιασμό του 
θα αναλάβουν οι διεθνώς αναγνωρισμένοι 
αρχιτέκτονες os er  ar ners, οι οποίοι 
δημιούργησαν το er n u ng ή αλ-
λιώς  ar ’s e u ng στο Λονδίνο. 

Η εταιρεία κατέθεσε μελέτη εκτίμησης 
επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΜΕΕΠ), η 
οποία αφορά και τις τρεις φάσεις της προ-
τεινόμενης οικιστικής ανάπτυξης « ura». 
Δηλαδή την κατεδάφιση του υφιστάμενου 
κτηρίου και την κατασκευή και λειτουργίας 
της νέας ανάπτυξης. Οι εργασίες κατεδάφι-
σης αναμένεται να αρχίσουν μόλις εκδοθεί 
η πολεοδομική άδεια και θα διαρκέσουν 
3-4 μήνες. Η φάση κατασκευής αναμένε-
ται να ξεκινήσει το 2019 και το έργο θα 
ολοκληρωθεί  προς το τέλος του 2022. Το 
έργο θα περιλαμβάνει κατοικίες, μηχανικές 
εγκαταστάσεις, γραμμικό πάρκο, υποδοχή, 
εστιατόρια, υπηρεσίες αναψυχής και δη-
μόσιο πάρκο. 

ο ο ενοδο είο
τ ν κ ιν

Έκρηξη επενδύσεων αναμένεται και για 
την επαρχία Λάρνακας, για τις περιοχές Ορό-
κλινη και Πύλα, οι οποίες εισέρχονται δυνα-
μικά στον τουριστικό χάρτη με περίπου τρεις 
χιλιάδες κλίνες,  που συνεχώς αυξάνονται. 
Αναλυτικά, στην Ορόκλινη θα προστεθεί το 
δεκαώροφο ξενοδοχείο a sson arnaca 

eac  esor , 202 δωματίων, που θα πάρει 
τη θέση του ξενοδοχείου r ncess, το οποίο 
κατεδαφίστηκε. Το a sson eac  αναμέ-
νεται να είναι έτοιμο του χρόνου.

ε
κ ι τ ν

Στην Πύλα, η εργοληπτική εταιρεία αδελ-
φοί Ιακώβου προωθεί τις διαδικασίες για 
ανέγερση σύγχρονου ξενοδοχείου πέντε 
αστέρων και δέκα ορόφων στην παραλιακή 
ζώνη δίπλα από το o en a  eac . Επι-
πρόσθετα το εγκαταλελειμμένο για αρκετά 
χρόνια ξενοδοχείο c ae s έχει αγοραστεί 
από έναν Ιορδανό επιχειρηματία το 2017 
και ανακαινίζεται με ένα κόστος 7 εκ. 
Στην ακτογραμμή και το ξενοδοχείο a m 

eac , το οποίο, επίσης, ανακαινίζεται, ενώ 
το φθινόπωρο αναμένεται να λειτουργήσει 
το o aar o e , με 150 κλίνες. Ακόμη, το 
για χρόνια ερημωμένο a o e  αγόρασε 
Ρωσίδα επιχειρηματίας, η οποία κατέθεσε 
αίτηση για κατεδάφισή  του και ανέγερση 
νέας ξενοδοχειακής μονάδας.

Στα  σκαριά βρίσκεται και το Βeau age, 
το οποίο πουλήθηκε σε εταιρεία αμερικα-
νικών συμφερόντων, την  , 
η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια δισεκατομ-
μυρίων σε ολόκληρο τον κόσμο. Η επένδυ-
ση-μαμούθ περιλαμβάνει τουριστική και 
οικιστική ανάπτυξη, η οποία αναμένεται να 
αγγίξει τα 100 εκ.

ο τε ο κτ ιο
τ ε κ ί

Στη Λευκωσία τον Σεπτέμβριο του 2019 
αναμένεται να ολοκληρωθεί το κτήριο «360», 
του οποίου η κατασκευή έφτασε ήδη στον 
31ο όροφο, από τους συνολικά 34 ορόφους 
που θα διαθέτει το κτήριο. Αυξημένο είναι 
το ενδιαφέρον από Κύπριους και ξένους 
αγοραστές για το έργο, καθώς πέραν του 
40  του κτηρίου έχει πωληθεί. Όλα τα 
διαμερίσματα διαθέτουν πανοραμική θέα 
απ’ όλες τις πλευρές του κτηρίου, δίνοντας 
στους αγοραστές την ευκαιρία να επιλέξουν 
το ύψος και τη θέα που προτιμούν να απο-
λαμβάνουν», τόνισε σχετικά.   

ο π οι τ ν ο
Αιτήσεις για δύο πολυώροφα κτήρια 

δέχθηκε και ο Δήμος Πάφου. Συγκεκρι-
μένα, υπέβαλαν αίτηση ο όμιλος anos 

o e s για ανέγερση μεικτής ανάπτυξης στο 
παραλιακό μέτωπο της Κάτω Πάφου, την 
οποία συνθέτουν ένας πύργος 20 ορόφων με 
διαμερίσματα και ένα μοντέρνο ξενοδοχείο 
επίσης 20 ορόφων, έχει ήδη εξασφαλίσει το 
πράσινο από τον Δήμο Πάφου και βρίσκεται 
ενώπιον της πολεοδομίας για έγκριση. Πα-
ράλληλα και η oran na omes κατέθεσε 
αίτηση για δύο πύργους 18 ορόφων και η 
Πολεοδομία τους έριξε στους 16 ορόφους.

ΝΕΟ ΜΠΟΥΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΠΥΡΓΟΥΣ 
ΚΑΙ ΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Α   

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΡΥ ΕΛΛΕΣ  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚ ΙΜ
socratis79@gmail.com

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.  



αν σήμερα, 3 Μαρτίου, 
πριν από 50 χρόνια, ο 
αείμνηστος Χριστόφορος 
Καποδίστριας, ακολου-
θώντας το επιχειρηματικό 
του ένστικτο και, παρά το 
γεγονός ότι ο ίδιος δεν 

διέθετε καν αυτοκίνητο, προχώρησε στη 
δημιουργία της ομώνυμης Εταιρείας. Είχε 
πάρει την απόφασή του μερικούς μήνες 
νωρίτερα, όταν είχε γεννηθεί ο πρωτότοκος 
υιός του, ο Κωνσταντίνος (ο σημερινός 

o-  της Χρ. Καποδίστριας  Υιοί 
Λτδ), ώστε να εξασφαλίσει τα προς το ζην 
για την οικογένειά του. 

50 χρόνια μετά, η Χρ. Καποδίστριας 
είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας και προ-
μηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων 
στην Κύπρο, προσφέροντας μια πλήρη 
γκάμα προϊόντων με επτά καταστήματα 
σε Λευκωσία (κεντρικό κατάστημα και 
έδρα της Εταιρείας), Λακατάμεια, Λάρνακα, 
Λεμεσό, Πάφο, Παραλίμνι και Αλάμπρα.

ι π οί εο τ οί
Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 

50χρονα, η Εταιρεία Χρ. Καποδίστριας 
 Υιοί Λτδ σχεδιάζει σειρά από δράσεις. 

Η πρώτη έλαβεν χώραν στις 21 Φεβρου-
αρίου και αφορούσε επιχειρηματικούς 
συνεργάτες από την Κύπρο και το εξω-
τερικό, εκπροσώπους της οικονομικής 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Επιχειρείν 21
ΤΟ   ΕΝΟΣ ΑΝ ΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥ ΗΣΕ ΤΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ ΤΟΥ

Χρυσό Ιωβηλαίο για την Χρ. Καποδίστριας  Υιοί

ΟΙ ΈΚΔΗΛΏΣΈΙΣ ΤΏΝ ΧΡΟΝΏΝ 
ΈΚΙΝΗΣΑΝ ΜΈ ΈΝΑ ΛΑΜΠΡΟ 

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΈΠΙΧΈΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΈΡΓΑΤΈΣ 
ΤΗΣ ΈΤΑΙΡΈΙΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ 
ΚΑΙ Έ ΏΤΈΡΙΚΟ

και πολιτικής ζωής αλλά και των ΜΜΕ. 
Επρόκειτο για ένα λαμπρό a a nner, 
το οποίο τίμησαν με την παρουσία τους 
οι Υπουργοί Εσωτερικών και Υγείας, κ.κ. 
Κωνσταντίνος Πετρίδης και Κωνσταντίνος 
Ιωάννου, αντίστοιχα. Παρόντες ήταν, επίσης, 
οι Δήμαρχοι Λευκωσίας και Στροβόλου, 
κ.κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης και Ανδρέας 
Παπαχαραλάμπους, αντίστοιχα. 

Ειδικά για την περίσταση 
αφίχθηκαν από το εξω-
τερικό εκπρόσωποι κο-
λοσσιαίων οργανισμών 
όπως η o er  osc , η 

an oo , η oo ear-
un o , η as ro , o Όμι-

λος c ae er, ο Όμιλος 
, κ.ά. Τον Όμιλο emo  

n erna ona , του οποίου η 
εταιρεία Καποδίστριας είναι μέλος 
και μέτοχος, εκπροσώπησε ο κ. o er  

c er roc , αναφέροντας ότι «η Χρ. 
Καποδίστριας  Υιοί Λτδ συμπυκνώνει 

όλα εκείνα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, 
ώστε να είναι άξιο μέλος του Ομίλου μας».

ε πο κε εντ το
«Η Χρ. Καποδίστριας  Υιοί Λτδ ιδρύ-

θηκε ως μια μικρή εταιρεία ανταλλακτικών 
και σήμερα κατέχει ηγετική θέση στον τομέα 
του a er mar e , υλοποιώντας το όνει-

ρο ζωής του αείμνηστου πατέρα 
μας. Εορτάζουμε την επέτειο 

αυτή με τους ανθρώπους 
που βοήθησαν, ώστε το 

όνειρο να γίνει πραγ-
ματικότητα», σημείωσε 
ο o- , κ. Μάριος 

Καποδίστριας. «Είμαστε 
πελατοκεντρική εταιρεία 

και τέτοια πρέπει να παρα-
μείνουμε. Για τον λόγο αυτό 

επενδύουμε στις νέες, πλήρως 
αυτοματοποιημένες αποθήκες μας, που 
θα είναι έτοιμες περί τα τέλη του 2020», 
πρόσθεσε. 

κίν ε το ίντεο
Ξεχωριστή στιγμή στη βραδιά ήταν η προ-

βολή ενός βίντεο αφιερωμένου στη ζωή και το 
έργο του Χριστόφορου Καποδίστρια. «Διδά-
χθηκα από αυτόν ότι η σεμνότητα, το ήθος, το 
όραμα, η ειλικρίνεια, ο σεβασμός, η σκληρή 
δουλειά και πολλές άλλες αρετές και χαρακτη-
ριστικά, είναι απολύτως απαραίτητα για την 
επιτυχία», ανέφερε ο έτερος o- , 
κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας. 
«Στις μεγάλες επιχειρήσεις τα 
οικονομικά αποτελέσματα, τα 
κέρδη και οι αριθμοί είναι 
σημαντικά. Μια οικογε-
νειακή επιχείρηση πάει 
πέρα από αυτά. Υπάρχει η 
αίσθηση ευθύνης. Ευθύνη 
για τις προηγούμενες, αλλά 
και τις επόμενες γενιές», τόνισε. 

ι τικ δι κ ί ει
Μεταθανάτια τιμητική διάκριση απονεμή-

θηκε στην οικογένεια του Μιχάλη Καποδίστρια, 

αδελφού του Χριστόφορου Καποδίστρια και 
συνοδοιπόρου του στο επιχειρείν για πολλά 
χρόνια. Τιμήθηκαν επίσης για τον σημαντι-
κότατο ρόλο που έπαιξαν στην εταιρεία, η 
κα Χρυστάλλα Κωνσταντίνου, που μετράει 
45 χρόνια υπηρεσίας στην εταιρεία Καπο-
δίστριας, καθώς και ο κ. Γιαννάκης Κανέζος, 
με 40 χρόνια υπηρεσίας. 

Δόθηκαν άλλες πέντε τιμητικές 
διακρίσεις, σε εταιρείες που 

συνεργάζονται για περισσό-
τερα από 45 χρόνια με την 
Καποδίστριας. Αυτές εί-
ναι οι εξής: o orser ce 
n erna ona , c ae er 
u omo e, r ng 
nger,  r c on 

και  r e r c s a en. Την 
εκδήλωση έντυσε μουσικά το 

συγκρότημα or ss mo. 
Περισσότερες πληροφορίες στο .

c r a o s r as.com και φωτογραφικό υλικό 
στο . ace oo .com/ r. a o s r as. 

Μ. Καποδίστριας
«Έίμαστε πελατοκε-
ντρική εταιρεία και 
τέτοια πρέπει να
παραμείνουμε»

Κ. Καποδίστριας  «Τα 
κέρδη και οι αρι μοί 
είναι σημαντικά. Μια 
οικογενειακή επιχεί-
ρηση πάει πέρα από 
αυτά. Υπάρχει η αί-

σ ηση ευ ύνης για τις 
προηγούμενες και τις 

επόμενες γενιές»
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ο 2019 διαδέχεται μια βα-
ρυφορτωμένη με εξελίξεις 
χρονιά στα τραπεζικά. Η 
υποστολή της σημαίας 
της πρώην Συνεργατικής 
Κυπριακής Τράπεζας και 
η διαγραφή της από τον 

τραπεζικό χάρτη του τόπου, το περασμένο 
καλοκαίρι, σηματοδοτούσε επί της ουσίας 
τη νέα τάξη πραγμάτων. Όταν ο Ενιαίος 
Εποπτικός Μηχανισμός πατούσε την κα-
ρωτίδα της πρώην Συνεργατικής, μηδενίζο-
ντας αξίες εξασφαλίσεων μακροχρόνιων μη 
εξυπηρετούμενων δανείων,  έδειχνε προ-
θέσεις και πιστοποιούσε τη δυσανεξία της 
Φρανκφούρτης στα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια.  Όσοι πίστεψαν ότι ο χρόνος στα-
μάτησε στην πρώην Συνεργατική, πρέπει 
να ξυπνήσουν και ο επόμενος Διοικητής 
της Κεντρικής Τράπεζας θα έχει και αυτόν 
τον άχαρο, πλην, όμως, σημαντικό ρόλο να 
επιτελέσει. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
καλείται να λάβει σωστές αποφάσεις και να 
διορίσει το κατάλληλο πρόσωπο, το οποίο 
θα διαδεχθεί τη Χρυστάλλα Γιωρκάτζη.  

ι π ιτ ει
Η νέα τάξη πραγμάτων θέλει λιγότερες 

τράπεζες, λιγότερα τραπεζικά καταστήμα-
τα, περισσότερη τεχνολογία, άρα λιγότερο 

ανθρώπινο δυναμικό. Θέλει ισχυρά κεφα-
λαιοποιημένα τραπεζικά ιδρύματα, απαλ-
λαγμένα από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, 
έτοιμα να αντέξουν στα ρίχτερ μιας νέας 
κρίσης. Ταυτόχρονα, θέλει τα τραπεζικά 
ιδρύματα να είναι καθαρά από παράνομο 
χρήμα και μακριά από τα πλοκάμια της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

ο το
Η φράση «ο χρόνος είναι χρήμα» αποτυ-

πώνεται στην περίπτωση της Κύπρου με τον 
πιο έντονο τρόπο. Τα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια, παρά την αισθητή συρρίκνωσή τους 
το 2018, παραμένουν υψηλά. Το 2019 θα 
πρέπει να μειωθούν σημαντικά περαιτέρω 
από τα επίπεδα  που έχουν φτάσει στο τέ-
λος Οκτωβρίου του περασμένου χρόνου, 
οπότε και τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία 
της Κεντρικής Τράπεζας. Δεδομένα όσο 
υπάρχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια δη-
μιουργούνται πιέσεις και συνεπεία τούτων 
κίνδυνοι για τα τραπεζικά ιδρύματα και την 
οικονομία γενικότερα. Το τρέχον έτος θα 
είναι καθοριστικό και ο ρόλος του ατόμου, 
που θα αναλάβει τη Διοίκηση της Κεντρικής 
Τράπεζας, καθόλου εύκολος. Η τράπουλα 
μοιράζεται στη Φρανκφούρτη και εκεί θα 
πρέπει να μπορεί ο νέος Διοικητής να εκ-
φράζει άποψη και να έχει διασυνδέσεις.

Η Κεντρική Τράπεζα και δη ο επικεφαλής 
της θα πρέπει να μπορεί να κρατήσει την 
Ευρώπη σε απόσταση, κερδίζοντας χρόνο 
για τις τράπεζες και ταυτόχρονα να πιέζει 
τις Διοικήσεις των τραπεζών να «πιάσουν» 
τους στόχους τους έγκαιρα. Στο εσωτερικό 
θα πρέπει να υπενθυμίζει τους επικεφαλής 
των τραπεζών ότι οι λύσεις εν τη απουσία 
του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού είναι 
και οι καλύτερες.  

ε το οπ ο τ ιο
Το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο έχουν, 

πλέον, στη διάθεσή τους οι τράπεζες για 
να «στριμώξουν» ακόμη και στρατηγικούς 
κακοπληρωτές έχει ενδυναμωθεί αποτε-
λεσματικά,  σύμφωνα με κύκλους της 
Κεντρικής Τράπεζας, κάτι το οποίο είναι 
θετικό για το πρόσωπο, που θα διαδεχθεί 
την κ. Γιωρκάτζη. Τα νομοσχέδια και οι 
τροποποιήσεις πέρασαν άθικτα μέσα από 
τη «σκόνη», που είχε ξεσηκωθεί λόγω της 
πρώην Συνεργατικής. Συνεπώς οι εύκολες 
δικαιολογίες δεν έχουν θέση στο νέο σκη-
νικό, όπως έχει διαμορφωθεί. Οι πωλήσεις 
δανείων δοκιμάστηκαν, άρεσαν και σίγουρα 
θα ξαναχρησιμοποιηθούν, άλλωστε αυτό 
σχεδιάζουν να πράξουν τόσο η Τράπεζα 
Κύπρου όσο και η Ελληνική Τράπεζα.

Πηγές από την εποπτική Αρχή σημειώ-

νουν χαρακτηριστικά ότι «ενδυναμώθηκε 
πολύ η νομοθεσία για τις εκποιήσεις. Μια 
τράπεζα σε μια διαπραγμάτευση με ένα 
στρατηγικό κακοπληρωτή έχει πραγματικό 
μαστίγιο στα χέρια της. Υπάρχει ο νόμος της 
τιτλοποίησης. Έχουν εργαλεία και πρέπει 
να τα χρησιμοποιούν καλύτερα και στις 
αναδιαρθρώσεις και στις ανταλλαγές χρεών 
έναντι ακινήτων και στην πώληση δανεί-
ων». Την ίδια ώρα προσθέτουν, όμως,  ότι 
είναι αναγκαίες οι σωστές αναδιαρθρώσεις. 
«Παλαιότερα και ειδικά τα πρώτα χρόνια 
αναδιαρθρώσεων διαφαίνεται από τα 
στατιστικά ότι οι τράπεζες έκαναν αναδι-
αρθρώσεις, οι οποίες δεν ήταν βιώσιμες. 
Αυτό συνέβαινε γιατί πρότειναν, για παρά-
δειγμα, στον δανειολήπτη να μην πληρώνει 
τόκο για τρία χρόνια, χωρίς να αλλάζουν 
τίποτε άλλο. Στην πράξη δεν έκαναν αναδι-
άρθρωση, αλλά έσπρωχναν το πρόβλημα 
παρακάτω. Αναδιάρθρωση σημαίνει ότι η 
τράπεζα πρέπει να αναλύσει τα δεδομέ-
να του δανειολήπτη και να του προτείνει 
συγκεκριμένη λύση. Ο Χ είναι ιδιοκτήτης 
μιας επιχείρησης. Εάν του χαριστεί 20  
του δανείου του σώζεται; Εάν προκύπτει 
ότι μπορεί να σωθεί και να επιβιώσει η 
τράπεζα οφείλει να υποστεί ένα κόστος 20  
για να εξυπηρετηθεί το υπόλοιπο 80  του 
δανείου του Χ. Θα πρέπει όμως να γίνει 
σωστή ανάλυση», σημειώνουν, βάζοντας 
στην εξίσωση την τήρηση προβλέψεων 
από τις τράπεζες.

Η καυτή καρέκλα της Κεντρικής
ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΡΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η τεχνολογία έχει αλλάξει και συνε-
χίζει να αλλάζει τον κόσμο γύρω 
μας με απροσδόκητους τρόπους 

και ρυθμούς. Ενώ υπάρχουν σίγουρα 
πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να 
κάνουμε χωρίς αυτή, η τεχνολογία έχει 
επιφέρει πολλά καλά. Οι συνέπειες της 
ανάπτυξης της τεχνολογίας είναι φανερές 
και στον επιχειρηματικό κόσμο, με τις μι-
κρές επιχειρήσεις να απολαμβάνουν τις 
θετικές αλλά και τις αρνητικές επιπτώσεις 
της τεχνολογίας.

Είναι γενικά παραδεκτό πως η τεχνο-
λογία έχει βοηθήσει τις μικρές επιχειρή-
σεις στις καθημερινές τους λειτουργίες. 
Οι τεχνολογικές εξελίξεις αναπόφευκτα 
τις επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και σε 
διάφορους τομείς: φορητούς υπολογιστές, 
χρήση του διαδικτύου, εκτυπωτές, ηλε-
κτρονική αλληλογραφία, αποθήκευση 
αρχείων και εφαρμογές που βασίζονται 
στο διαδίκτυο. Η τεχνολογία επιφέρει 
αρνητικό ή θετικό αντίκτυπο στις μικρές 
επιχειρήσεις, ανάλογα με τους στόχους 
που έχει η κάθε επιχείρηση, τα προϊόντα 
ή τις υπηρεσίες που προσφέρει, το όραμα 

της ηγεσίας της και τον τρόπο με τον οποίο 
οι υπάλληλοί της προσαρμόζονται σε νέα 
συστήματα και τάσεις.

Μεταξύ άλλων, τα τεχνολογικά πλεονε-
κτήματα αφορούν τη δυνατότητα άμεσης 
οπτικοακουστικής σύνδεσης, ανταλλαγής 
πληροφοριών και λήψης σχολίων, χρή-
ση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άμεσων 
μηνυμάτων, καθώς και χρήση e - ase  
προγραμμάτων διαχείρισης έργων, τα οποία 
μπορούν να προσφέρουν μια διαδικτυα-
κή προσέγγιση για την παρακολούθηση 
των έργων, την ανάθεση καθηκόντων, την 
ενημέρωση των μελών της ομάδας και των 
πελατών, τον εντοπισμό του χρόνου και 
την ανταλλαγή εγγράφων, σε πραγματικό 
χρόνο. Για τις μικρές επιχειρήσεις, αυτό 
μεταφράζεται ως επικαιροποιημένες πλη-
ροφορίες, ανεξάρτητα από την τοποθεσία 
ενός ατόμου.

Δεν αμφισβητούμε ότι οι μεγάλες επι-
χειρήσεις έχουν ακόμα ανταγωνιστικό πλε-
ονέκτημα σε ό,τι αφορά τους πόρους, αλλά 
οι μικρές επιχειρήσεις με τη βοήθεια της 
τεχνολογίας έχουν περισσότερες ευκαιρίες 
στη διάθεσή τους. Η τεχνολογία επιτρέπει 
στις μικρές επιχειρήσεις να συνεργάζονται 
καλύτερα με άλλες επιχειρήσεις καθώς 
και με τους πελάτες τους. Πιο γρήγορα, 
φθηνότερα, ευέλικτα και αποτελεσματικά.

Αυτή η εξέλιξη ουσιαστικά πολλα-
πλασίασε τις ευκαιρίες ανάπτυξης των 
μικρών επιχειρήσεων μέσω ιστότοπων, 
ηλεκτρονικών καταστημάτων και πλατφορ-
μών κοινωνικών μέσων. Για παράδειγμα, 
δεν χρειάζεται πλέον να αποστέλλονται 
έρευνες στους πελάτες ταχυδρομικά και 
να περιμένουν για απαντήσεις, ούτε πρέπει 
να κάνουν προσπάθεια για συλλογή σχο-
λίων από πελάτες. Η τεχνολογία επιτρέπει 
την επικοινωνία με τους πελάτες μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστότοπων 
και κοινωνικών δικτύων. Οι επιχειρήσεις 
μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν τη 
«ζωντανή» σύνδεση, λαμβάνοντας άμε-
ση ανατροφοδότηση ( ee ac ) από τους 

πελάτες τους και εφαρμόζοντας αμέσως 
βελτιώσεις και καινοτομίες στις υπηρε-
σίες και προϊόντα τους, αν το θεωρούν 
κατάλληλο.

Με τη μεταφορά των καταναλωτών 
στο διαδίκτυο για να βρουν τα πάντα, από 
δώρα έως παραγγελίες από υπεραγορές, η 
δημοτικότητα των ηλεκτρονικών αγορών 
αυξάνεται με την ποικιλία των προϊόντων 
και υπηρεσιών που προσφέρονται διαδι-
κτυακά. Οι επιχειρήσεις μπορούν να δημι-
ουργήσουν ηλεκτρονικά καταστήματα για 
να διευρύνουν την προβολή τους και να 
προσεγγίσουν αγορές-στόχους πέρα από 
τις γειτονιές τους και τις γύρω κοινότητες.

Σύμφωνα με έρευνα της Στατιστικής Υπη-
ρεσίας Κύπρου του 2017, το ποσοστό των 
μικρών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούσαν 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές ήταν 96,9 , με 
το 95,8  των επιχειρήσεων αυτών να έχει 
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το ποσοστό των 
επιχειρήσεων που διέθεταν ιστότοπο ανέβηκε 
από 46,6  το 2007 σε 72,8  το 2017. Τα 
κοινωνικά δίκτυα, όπως το ace oo  και το 

n e n, είναι τα πιο δημοφιλή στις επιχει-
ρήσεις με ποσοστό 65,3 . Στην Κύπρο, η 
χρήση υπηρεσιών διαδικτυακού νέφους δεν 
είναι και τόσο διαδεδομένη στις επιχειρήσεις 
και ανερχόταν στο 19,5  το 2017 για τις 
μικρές επιχειρήσεις. 

Είναι εμφανές ότι υπάρχει ακόμα περι-
θώριο βελτίωσης της χρήσης της τεχνολογί-
ας από τις κυπριακές επιχειρήσεις. Ακόμη 
και κάποιες εφαρμογές της τεχνολογίας 
που μπορεί να φαίνονται πιο απόμακρες, 
όπως η χρήση rones για παρακολού-
θηση εργασιών και καταμέτρηση αποθε-
μάτων, ή εφαρμογή  με αισθητήρες 
θερμοκρασίας σε ένα μεταφορικό μέσο 
τροφίμων, μπορεί να βοηθήσουν στην 
πιο αποτελεσματική λειτουργία της επι-
χείρησης, ώστε να προσελκύσει επιπλέον 
πελάτες. Οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει 
να βλέπουν με θετικό μάτι τις αλλαγές της 
τεχνολογίας και να αρχίσουν να σκέφτονται 
πιο ανοιχτόμυαλα για να βρούνε τι είναι 

κατάλληλο γι’ αυτές.
Στον αντίποδα, η ψηφιοποίηση του 

κόσμου έχει επιβάλει έναν εντελώς νέο 
κόσμο απειλών που πρέπει να ξεπεράσουν 
οι μικρές επιχειρήσεις. Ενώ οι παραδοσια-
κές απειλές περιελάμβαναν διάρρηξη και 
κλοπή, ο σύγχρονος κόσμος είναι γεμάτος 
εγκλήματα στον κυβερνοχώρο - και πιθα-
νή απώλεια δεδομένων που προκαλείται 
είτε από ατύχημα είτε κακόβουλα. Κατά το 
2017, το 61  των μικρών επιχειρήσεων 
ανά το παγκόσμιο έπεσαν θύματα επιθέ-
σεων στον κυβερνοχώρο.

Καθώς οι μικρές επιχειρήσεις εφαρμό-
ζουν νέες τεχνολογίες στις διαδικασίες τους, 
πρέπει να εκπαιδεύσουν τους υπαλλήλους. 
Ενώ οι νέοι υπάλληλοι είναι πιθανό να 
προσαρμοστούν εύκολα στις τεχνολογίες, 
οι πιο παλιοί και μεγαλύτεροι σε ηλικία 
υπάλληλοι ενδέχεται να αντισταθούν στις 
νέες τεχνολογίες ή πρέπει να περάσουν 
μια καμπύλη μάθησης, η οποία μπορεί 
προσωρινά να μειώσει την παραγωγικότητα.

Η ταχεία πρόοδος της τεχνολογίας δεν 
πρόκειται να επιβραδυνθεί σύντομα. Όλο 
και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις που 
αποτυγχάνουν να προσαρμοστούν θα μεί-
νουν πίσω, ενώ αυτές που μαθαίνουν να 
συμβαδίζουν θα αποκομίσουν τα οφέλη. Δεν 
χρειάζεται να ξαναχτιστεί μια επιχείρηση 
από τα θεμέλια, απλώς πρέπει να γίνει 
αντιληπτό πώς η τεχνολογία επηρεάζει 
την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά.

Τέλος, η τεχνολογία είναι απαραίτητη 
στην προσπάθεια που γίνεται για εκσυγ-
χρονισμό του χρηματοοικονομικού μας 
μοντέλου και των επαγγελματικών υπη-
ρεσιών που προσφέρουμε ως χώρα. Με 
την αρμονική εισαγωγή της τεχνολογίας, 
πέρα από την αναβάθμιση των μικρών 
επιχειρήσεων, αναμένεται να ενισχυθεί η 
αποδοτικότητα και η ποιότητα των επαγ-
γελματικών υπηρεσιών που παρέχονται 
στους πολίτες και τους επιχειρηματίες που 
δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

* r nc a ,  m e , 22 209 000

 ανάπτυ η της τε νολογίας και οι μικρ ς επι ειρήσεις

Η u  nerg  n orma on είναι στην 
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει 
ότι το as ern e erranean 

as on erence ( ) επιστρέφει στο 
on rus, στη Λευκωσία, στις 6 και 7 

Μαρτίου 2019. Το συνέδριο χορηγούν η 
c um erger και η e o e και στηρίζουν 

το or  , το as rocess ng  , 
το rocar on rocess ng, το e ro eum 

conom s , το e ne  as ourna  και 
το n ergroun  ons ruc on.

Το σκηνικό των ενεργειακών εξελίξε-
ων στην Ανατολική Μεσόγειο συνεχίζει να 
αλλάζει και να αναπτύσσεται. Η πρόσφατη 
απόκτηση δικαιώματος ελέγχου του αγωγού 
στη χερσόνησο του Σινά μεταξύ Ισραήλ και 
Αιγύπτου από την e e  r ng, τη o e 

nerg  και την g an as  as μπορεί 
να καταστήσει δυνατές εξαγωγές φυσικού 
αερίου αντίστροφης ροής, από το Ισραήλ 
στην Αίγυπτο, το 2019. Η εξέλιξη αυτή 
θα επιτρέψει στο Ισραήλ να εξασφαλίσει 
σημαντικούς αγοραστές για το φυσικό του 
αέριο από την ευρωπαϊκή αγορά. 

Μεγάλα αποθέματα κοντά σε αναπτυσ-
σόμενες αγορές, σε συνδυασμό με νέους 
παίκτες στην αγορά και πολιτικές συμμαχίες 
που αλλάζουν, συνεχίζουν να τροφοδοτούν 
πρωτοβουλίες στον τομέα  αλλά και 

συζητήσεις για τις υποδομές εξαγωγών. 
Οι προοπτικές στα πολύ βαθιά  νερά της 
Ελλάδας φαίνονται συναρπαστικές, και αξι-
ωματούχοι από τον τομέα ενέργειας της 
Ελλάδας θα παρουσιαστούν για πρώτη 
φορά στο  το 2019. 

Έχουν προκύψει πολλές συζητήσεις 
και διάφορες προτάσεις για ανάπτυξη 
υποδομών, αλλά πολύ λίγα συγκεκρι-
μένα βήματα έχουν γίνει. Χρειάζεται διε-
θνής συνεργασία για να υλοποιηθούν τα 
έργα. Στο , εταιρείες που δραστη-
ριοποιούνται στην Ανατολική Μεσόγειο 
και εμπειρογνώμονες της περιοχής θα 
συζητήσουν τις προτάσεις για αγωγούς και 
τερματικά , καθώς και υφιστάμενες 
και πιθανές μελλοντικές εξελίξεις στον 
τομέα του φυσικού αερίου.

Το  είναι το κορυφαίο συνέδριο για 
όσους ενδιαφέρονται για τις ευκαιρίες που 
παρουσιάζονται στην περιοχή. Στις εργασίες 
του συνεδρίου θα λάβουν μέρος κορυφαία 
στελέχη, κυβερνητικοί αξιωματούχοι καθώς 
και εμπειρογνώμονες της περιοχής που 
συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενεργειακών 
πολιτικών στην Ανατολική Μεσόγειο για 
μια εις βάθος συζήτηση για τις τελευταίες 
εξελίξεις, προκλήσεις και ευκαιρίες στην 
περιοχή.   

ο   
  επιστρ ει

ΟΙ ΣΥΝΈΠΈΙΈΣ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥ ΗΣ ΤΗΣ 
ΤΈΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΈΙΝΑΙ 
ΦΑΝΈΡΈΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ 
ΈΠΙΧΈΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΣΙΛΕΙΟΥ
vasilioun@sigmatv.com
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Τ ο 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο 
της δράσης της για το κλίμα, έθεσε τους γνω-
στούς στόχους του 2020. Οι στόχοι αυτοί είχαν 

σκοπό μέχρι το 2020 η Ε.Ε. να πετύχει: 
 Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκη-

πίου κατά 20  σε σχέση με τις εκπομπές του 1990.
 Αύξηση της συνεισφοράς των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο 20  της τελικής κατανά-
λωσης ενέργειας. Αυτό περιελάμβανε την παραγωγή 
ενέργειας αλλά και την ενέργεια στις μεταφορές.

 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20  
μέσω της αποδοτικής χρήσης ενέργειας.

Οι πιο πάνω στόχοι αναφέρονται συνολικά στα 
κράτη μέλη. Για κάθε ένα κράτος μέλος έγιναν ειδικές 
διευθετήσεις ιδιαίτερα όσον αφορά τις ΑΠΕ. Για την 
Κύπρο, ο συνολικός στόχος ήταν 13 , με επιμέρους 
στόχους το 16  συνεισφορά των ΑΠΕ στην παρα-
γωγή ενέργειας και ποσοστό 10  στις μεταφορές. 
Μέχρι το τέλος του 2018 η Κύπρος ήταν στο 9,9  
στον συνολικό στόχο αντί στο 13 .

Στους επιμέρους στόχους η συμμετοχή των ΑΠΕ 
στις μεταφορές ήταν στο 2  περίπου αντί 10 . Αυτό θα 
είναι ιδιαίτερα οδυνηρό, γιατί για όσα υπολειπόμαστε 
σαν χώρα θα αναγκαστούμε να αγοράσουμε δικαιώ-
ματα εκπομπών, που σε σημερινές τιμές υπολογίζεται 
σε ένα ετήσιο ποσό των 40 εκ. Η επιβάρυνση αυτή 
θα μεταφερθεί φυσικά στα καύσιμα, με αποτέλεσμα 
την αύξηση π.χ. της τιμής του λίτρου βενζίνης.Από τις 
διάφορες επιλογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 
η χρήση φωτοβολταϊκών είναι η πιο απλή και η πλέον 
διαδεδομένη στην Κύπρο. Το σχέδιο Καθαρής Μέ-
τρησης , που προσφέρει η Υπηρεσία Ενέργειας, είναι 
πολύ απλό και το κόστος αγοράς και εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκών έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία 
χρόνια. Δυστυχώς, δεν γίνεται καμιά προώθηση του 
σχεδίου. Έχει επίσης σταματήσει και το σχέδιο με το 
οποίο γινόταν εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κατοικίες 
οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα. Από την άλλη, η 
ίδια η Κυβέρνηση δεν έχει προωθήσει τα φωτοβολ-
ταϊκά όπως έπρεπε. Δεν έχουν εγκατασταθεί σε πολλά 
κυβερνητικά κτήρια. 

Μια άλλη τεχνολογία παραγωγής ενέργειας είναι 
οι οικιακές ανεμογεννήτριες και ιδιαίτερα οι κάθετες 

που γυρίζουν με χαμηλές ταχύτητες του αέρα. Δυ-
στυχώς στην Κύπρο δεν επιτρέπεται η εγκατάστασή 
τους. Στο εξωτερικό, οι όροι που έχουν είναι απλοί. 
Να μη φαίνονται από τον δρόμο, να μην ενοχλούν 
την κεραία τηλεόρασης του γείτονα και να μην δονεί-
ται το κτήριο. Οι κάθετες οικιακές ανεμογεννήτριες 
έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι κομψές, ελαφριές και 
γυρίζουν άσχετα με την κατεύθυνση του αέρα. Πολύ 
διαδεδομένη στο εξωτερικό είναι και η παραγωγή 
ενέργειας από οργανικά απόβλητα με την παραγωγή 
βιοαερίου και μετά ηλεκτρισμού.

Μια δράση που έπρεπε να εισαχθεί εδώ και πολλά 
χρόνια είναι η χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων 
σε ξεχωριστό κάδο έξω από το σπίτι. Τα οργανικά από-
βλητα συλλέγονται, παστεριώνονται και μετά μπαίνουν σε 
αναερόβια επεξεργασία, το αποτέλεσμα της οποίας είναι 
η παραγωγή βιοαερίου. Το βιοαέριο είναι το καύσιμο 
γεννήτριας που παράγει ηλεκτρισμό. Το υπόλειμμα 
του οργανικού υλικού στεγνώνεται και πωλείται στην 
αγορά σαν φυτόχωμα. Το πλεονέκτημα της μεθόδου 
αυτής είναι ότι από τη μια δίνεται μια εξαιρετική λύση 
στα απόβλητα και από την άλλη υπάρχει η δυνατότη-
τα αποθήκευσης του βιοαερίου και η χρήση του για 
παραγωγή ηλεκτρισμού όποτε χρειάζεται, όπως για 
παράδειγμα τις ώρες της ημέρας που η ζήτηση είναι 
πολύ υψηλή. Δυστυχώς, με τη λανθασμένη πολιτική 
διαχείρισης οικιακών αποβλήτων, που προωθούσαν οι 
κυβερνήσεις από το 2003 μέχρι τώρα, δεν καταφέρα-
με να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της τεχνολογίας 
αυτής. Τώρα με την ανάληψη της ευθύνης διαχείρισης 
όλων των αποβλήτων από το Τμήμα Περιβάλλοντος 
ετοιμάζονται νομοθετικές αλλαγές, με τις οποίες θα 
επιβάλλονται και η ανακύκλωση αλλά και η χωριστή 
συλλογή των οργανικών αποβλήτων. Έτσι θα έχουμε 
και μια αύξηση της παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ.

 * Βουλευτής Κινήματος Οικολόγων
Συνεργασία Πολιτών

Της Κυριακής

Απόψεις 23
www.simerini.com.cy

«Το νορβηγικό μοντέλο δια-
χείρισης υδρογοναν ράκων 
εωρείται διε νώς το πλέον 

αξιόπιστο, δια ανές και ελ-
κυστικό σύστημα, με ιδιαίτερη 
αποτελεσματικότητα στα περί-
που  χρόνια ε αρμογής και 

λειτουργίας του».

Για τη συνεισ ορά των 
ΑΠΈ στις μετα ορές

α αναγκαστούμε 
να αγοράσουμε 

δικαιώματα εκπομπών,  
που σε σημερινές τιμές 

υπολογίζεται σε ένα ετήσιο 
ποσό των  εκ.

Notice of Dissolution of
COPLINE CORPORATION IBC No. 063520                                                                                                                                           

 (The “Company”) 
In accordance with the International Business Companies Act of 2016 of the Republic 
of Seychelles and in the matter of COPLINE CORPORATION we hereby give notice 
that on 21 February 2019 the company commenced the process of being dissolved. 
Anyone who has any claims against the company must lodge their claims with the 
liquidator within one month hereof.
Dated 21 February 2019
Liquidator
David Lowseck
Beau Vallon, Mahé, Seychelles

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί Ακινήτου Iδιοκτησίας 
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε 
να πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στο ακίνητο που αναφέρεται πιο κάτω:
Δήλωση Μεταβίβασης: 1/Π/590/2019
Πωλητής: Χριστοδούλου Χριστοδούλου Ροδούλα, Θεμιστοκλέους 26, δι-
αμ. 001, 2060 Χρυσελεούσα, Δήμος Στροβόλου, Λευκωσία.
Αγοραστής: CCSRE Real Estate Company Limited, Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 
1096 Τρυπιώτης, Δήμος Λευκωσίας, Λευκωσία.
Ακίνητο: Αρ. Εγγραφής: 6/2198, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 
30/31Ε2/6/2068/4, Είδος Ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 1150 τ.μ., Γεω-
γραφική Περιοχή: Λευκωσία, Δήμος Λατσιών, Άγιος Γεώργιος, Τοποθεσία: 
Μακριές Μίζες, Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/2, Ποσό Πώλησης: €68.500.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ-
θρο 25 του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας 
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
Νόμου, Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε 
να πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον 
στο ακίνητο που αναφέρεται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης:
1/Π/608/2019
Πωλητής: Χάννα Καρμέλλα, Ευρώ-
πης 8, Διαμ. 42, 2064 Χρυσελεούσα, 
Δήμος Στροβόλου, Λευκωσία.
Αγοραστής: Τσιακλίδου-Γεωργίου 
Άννα, Πάφου 4Α, 2322 Αγία Παρα-
σκευή, Δήμος Λακατάμειας, Λευκωσία.
Ακίνητο: Αρ. Εγγραφής: 5/76, 
Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 
30/13W2/5/79/4, Είδος Ακινήτου: 
Χωράφι, Εμβαδόν: 5426 τ.μ., Γεω-
γραφική Περιοχή: Λευκωσία, Δήμος 
Λακατάμειας, Αγία Παρασκευή, Το-
ποθεσία: Κόκκινες, Ποσό Πώλησης: 
€30.000,00.

Κύπρος και νανε σιμες
ηγ ς ν ργειας

Τ ο 1973 στη Λευκή Βίβλο με τις «10 
εντολές περί υδρογονανθράκων» η νορ-
βηγική Κυβέρνηση και το νορβηγικό 

Κοινοβούλιο συνομολόγησαν ότι οι πετρελαϊκοί 
πόροι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 
ανάπτυξη μιας ποιοτικά καλύτερης κοινωνίας 
σε μια μακροπρόθεσμη βάση όπως πιο κάτω: 

 Πρώτη εντολή: Θα πρέπει να διασφαλίζεται 
η συνεχής παρακολούθηση και ο έλεγχος όλων 
των σχετικών διεργασιών για την εξόρυξη και τη 
διαχείριση των νορβηγικών υδρογονανθράκων.

 Δεύτερη εντολή: Οι ανακαλύψεις υδρογο-
νανθράκων θα πρέπει να τύχουν εκμετάλλευσης, 
έτσι ώστε η Νορβηγία να είναι ανεξάρτητη από 
τρίτους όσον αφορά τις ανάγκες της σε υδρογο-
νάνθρακες.

 Τρίτη εντολή: Θα αναπτυχθεί νέα πετρε-
λαϊκή βιομηχανία.

 Τέταρτη εντολή: Η ανάπτυξη πετρελαϊκής 
βιομηχανίας θα πρέπει να λάβει υπόψη υφι-
στάμενες βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς 
επίσης και την προστασία της φύσης και του 
περιβάλλοντος.

 Πέμπτη εντολή: Η καύση εκμεταλλεύσιμου 
νορβηγικού αερίου δεν είναι αποδεκτή εκτός κατά 
τη διάρκεια μικρών δοκιμαστικών περιόδων. 

 Έκτη εντολή: Οι νορβηγικοί υδρογονάν-
θρακες θα πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας 
και διαχείρισης σε νορβηγικό έδαφος, έκτος σε 
περιπτώσεις όπου κοινωνικο-πολιτικοί λόγοι 
καταδείξουν διαφορετικά.

 Έβδομη εντολή: Η νορβηγική πολιτεία θα 
πρέπει να εμπλακεί σε όλα τα επίπεδα και να 
συμβάλει στον συντονισμό των νορβηγικών 
συμφερόντων της βιομηχανίας πετρελαίου της 
Νορβηγίας, καθώς επίσης και στη δημιουργία 
ολοκληρωμένου πετρελαϊκού συνδέσμου, τόσο 
σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

 Όγδοη εντολή: Θα δημιουργηθεί κρατική 
εταιρεία υδρογονανθράκων, που θα προασπίζεται 
τα εμπορικά συμφέροντα του νορβηγικού κρά-
τους και θα διατηρεί την κατάλληλη συνεργασία 
με εγχώρια και ξένα πετρελαϊκά συμφέροντα.

 Ένατη εντολή: Θα πρέπει να επιλεγούν δι-
άφορες δραστηριότητες βόρεια του 62ου πα-
ράλληλου, που θα αντικατοπτρίζουν τις ειδικές 
κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες που επικρατούν 
σε αυτό το τμήμα της Νορβηγίας.

 Δέκατη εντολή: Οι μεγάλες ανακαλύψεις 
υδρογονανθράκων μπορούν να επαναστοχοθε-
τήσουν την εξωτερική πολιτική της Νορβηγίας.

Η διακηρυγμένη θέση της Νορβηγίας, ότι 
οι πετρελαϊκοί πόροι ανήκουν στον νορβηγικό 
λαό και ότι αυτός θα πρέπει να τους διαχειρίζε-
ται κατά τρόπο που να ωφελείται το σύνολο της 
νορβηγικής κοινωνίας, αποτέλεσε το θεμέλιο 
της διαχείρισης των πετρελαϊκών της πόρων. 
Το νορβηγικό μοντέλο διαχείρισης υδρογοναν-
θράκων θεωρείται διεθνώς το πλέον αξιόπιστο, 
διαφανές και ελκυστικό σύστημα, με ιδιαίτερη 
αποτελεσματικότητα στα περίπου 50 χρόνια 
εφαρμογής και λειτουργίας του.

Οι Νορβηγοί επενδύουν τα χρήματα που 
προκύπτουν από την εκμετάλλευση του ορυ-
κτού πλούτου, τα οποία αντιστοιχούν στο 25  
του συνολικού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος 
(ΑΕΠ), σε προγράμματα χρηματοδότησης με άξονα 
την ευημερία των πολιτών της χώρας τους. Πα-
ράλληλα, μερίδιο από τα κέρδη που αποκομίζει 
το κράτος επενδύονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
εξασφαλιστούν και οι επόμενες γενιές, όταν και 
εφόσον τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου της Νορβηγίας εξαντληθούν.

Οι Νορβηγοί έχουν μεγάλη τεχνογνωσία στα 
θέματα των ερευνών, αλλά και το πλέον προχωρη-
μένο θεσμικό πλαίσιο. Πρωτοποριακά, με ιδιαίτερα 
κοινωνική διάσταση, είναι το σύστημα φορολόγησης 
και ο τρόπος αξιοποίησης των εσόδων του νορβηγι-
κού κράτους, που προέρχονται από τη βιομηχανία 
υδρογονανθράκων και που ανέρχονται σήμερα 
στο 25  του συνολικού ΑΕΠ της Νορβηγίας. Οι 
ειδικοί αυτοί πόροι αξιοποιούνται προς όφελος 
της κοινωνίας, μέσα από τη δημιουργία ταμείου 
συντάξεων για την κάλυψη των πολιτών.

Το Ταμείο αυτό διαθέτει σήμερα περιουσία 
που ξεπερνά τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 
έσοδα συγκεντρώνονται από τη φορολογία, τα 
μερίσματα των πετρελαϊκών εταιρειών και από 
τη διάθεση αδειών για έρευνες. Τα κεφάλαια 
επενδύονται από την Κεντρική Τράπεζα της 
Νορβηγίας σε ακίνητα, μετοχές και ομόλογα 
ανά τον κόσμο, ενώ η διαχείριση γίνεται εκτός 
από οικονομικά και με ηθικά κριτήρια. Για πα-
ράδειγμα δεν γίνονται επενδύσεις σε εταιρείες 

που δεν πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.
Μπορούμε να αξιοποιήσουμε το νορβηγι-

κό μοντέλο για τις ανάγκες τις Κύπρου; Ναι, θα 
μπορούσαμε. Ήδη, έχει ειπωθεί αρκετές φορές 
ότι πρόθεση της Πολιτείας είναι το κυπριακό 
μοντέλο ανάπτυξης υδρογονανθράκων να βαδίσει 
σε παράλληλο δρόμο με το νορβηγικό μοντέλο 
και να δημιουργηθούν ανάλογες δομές.

Δηλαδή, τα έσοδα της Πολιτείας από την αξι-
οποίηση των υδρογονανθράκων θα πρέπει να 
αποτελέσουν το βασικό στοιχείο ενός ταμείου 
κοινωνικής αλληλεγγύης γενεών, που θα στηρίξει 
σε βάθος δεκαετιών το ασφαλιστικό σύστημα 
της Κύπρου, κατά το αντίστοιχο πρότυπο της 
Νορβηγίας και ταυτόχρονα θα δώσει τεράστια 
γεωοικονομική ώθηση και αναβάθμιση στη χώρα 
μας, μέσα από την επίλυση βασικών προβλη-
μάτων της εθνικής οικονομίας.

Όπως και στην περίπτωση της Νορβηγίας, 
οι πετρελαϊκοί πόροι ανήκουν στον κυπριακό 
λαό και θα πρέπει να τυγχάνουν διαχείρισης 
κατά τρόπο που να ωφελείται το σύνολο της 
κυπριακής κοινωνίας. Γι’ αυτό, είναι αναγκαίο 
πριν ακόμη προχωρήσουμε σε οποιεσδήποτε 
άλλες ενέργειες σχετικά με τη διαχείριση των 
κυπριακών αποθεμάτων φυσικού αερίου και 
πετρελαίου, να κωδικοποιήσουμε τις κυπρια-
κές δέκα εντολές περί υδρογονανθράκων. Αυτές 
θα πρέπει να αποτελέσουν μια όσο το δυνατόν 
ευρεία διακομματική συμφωνία, όπως έγινε το 
1973 στη Νορβηγία. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα 
διασφαλιστεί η συνέχεια και η σωστή διαχείριση 
των κυπριακών υδρογονανθράκων, ανεξάρτητα 
από την εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία, 
προς όφελος των Κυπρίων πολιτών.

* Πρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ* 

Ο «θόρυβος» γύρω από το co n 
έφερε στο προσκήνιο την τεχνο-
λογία πίσω από αυτό. Ο λόγος 

για το πολυσυζητημένο oc c a n, που 
αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο 
στη λεγόμενη Τέταρτη Βιομηχανική Επα-
νάσταση.

Το oc c a n (αλυσίδα καταχωρίσεων) 
μπορεί να μεταμορφώσει τον τρόπο που 
ανταλλάζουμε δεδομένα και συναλλασ-
σόμαστε, ώστε τα πάντα να γίνονται χωρίς 
διαμεσολαβητές και, άρα, πιο γρήγορα και 
με λιγότερο κόστος. Πρόκειται ουσιαστικά 
για μία σειρά καταχωρίσεων που αφορούν 
συναλλαγές, σε ένα δημόσιο αποκεντρωμέ-
νο ανοιχτό λογιστικό βιβλίο, το οποίο είναι 

κοινό για όλους τους συμμετέχοντες, αφού 
όλοι οι εμπλεκόμενοι αποθηκεύουν ένα 
αντίγραφό του. Τα oc s προκύπτουν μέσα 
από μια διαδικασία επαλήθευσης που ονο-
μάζεται « roo  o  or », κατά την οποία 
επιτυγχάνεται η αλγοριθμική επίλυση ενός 
περίπλοκου υπολογιστικού προβλήματος. 
Κάθε καινούρια ομάδα καταχωρίσεων ( oc ) 
συνδέεται με τα προηγούμενα, δημιουρ-
γώντας ένα oc c a n.

Η σπουδαιότητα της τεχνολογίας αυτής 
οδήγησε επιχειρήσεις, οργανισμούς και κυ-
βερνήσεις παγκοσμίως να την υιοθετήσουν 
σε διάφορους τομείς των υπηρεσιών τους, 
ενώ η ΕΕ ανακοίνωσε στις αρχές του 2018 
τη σύσταση παρατηρητηρίου και orum με 
σκοπό την παρακολούθηση και προώθηση 
του oc c a n. Ακολούθησε η υπογραφή 
διακήρυξης συνεργασίας ανάμεσα σε κρά-

τη-μέλη της ΕΕ, με τη δέσμευση να συνερ-
γαστούν για την ανάπτυξη τεχνολογιών με 
βάση το oc c a n. 

 Μάλτα έχει ήδη προχωρήσει στη δημι-
ουργία ρυθμιστικού νομοθετικού πλαισίου 
για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 
κρυπτονομίσματα και oc c a n. Η Εσθονία 
έχει από το 2016 μετατρέψει όλα τα φορολογικά, 
ιατρικά, φαρμακευτικά και άλλα δεδομένα 
των πολιτών της, όπως και τα δεδομένα σχε-
δόν όλων των κρατικών υπηρεσιών της σε 
ψηφιακά, καταχωρώντας τα στην τεχνολογία 

oc c a n. Η Σιγκαπούρη έχει εφαρμόσει το 
oc c a n στη βιομηχανία της αεροπορίας, 

επιτρέποντας σε όλους τους εμπλεκομένους να 
έχουν πρόσβαση στο συνεχώς επικαιροποι-
ημένο σύστημα του αεροδρομίου που αφορά 
τις αφίξεις, αναχωρήσεις και καθυστερήσεις. 
Κατάφερε, έτσι, να μειώσει τις πιθανότητες 

για τυχόν λάθη που προκύπτουν από τις 
αντικρουόμενες πληροφορίες που μπορεί 
να βρει κανείς διαδικτυακά. Το πολυτεχνείο 

gee nn ( ) στη Σιγκαπούρη έχει επίσης 
υιοθετήσει το oc c a n, έτσι ώστε να επα-
ληθεύει τη γνησιότητα των διπλωμάτων του. 
Με τη χρήση της oc c a n ταυτότητας των 
φοιτητών, ενδεχόμενοι εργοδότες δύνανται 
να ανακτούν χρήσιμες ακαδημαϊκές πληρο-
φορίες γι’ αυτούς. 

Το oc c a n μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και στο κτηματολόγιο, κατά τη διαδικασία 
εγγραφής περιουσιακών δικαιωμάτων, αφού 
με την καταχώριση και επαλήθευση του 
τίτλου ιδιοκτησίας στο oc c a n, ο τίτ-
λος θα είναι ακριβής και μόνιμος. Πολλές 
χώρες έχουν ήδη αρχίσει να εργάζονται 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Αποτελεί, 
επίσης, χρήσιμο εργαλείο στην εκλογική 

διαδικασία, παρεμποδίζοντας ενδεχόμενες 
παραποιήσεις των ψήφων, όπως διαφάνηκε 
τον Νοέμβριο του 2018 στις ενδιάμεσες 
εκλογές της Δυτικής Βιρτζίνια στις ΗΠΑ, 
όπου και χρησιμοποιήθηκε.

Αδιαμφισβήτητα, το oc c a n αποτελεί 
μια καινούρια, υπό εξερεύνηση, μη επαρκώς 
νομοθετημένη και συνεχώς αναπτυσσόμε-
νη τεχνολογία. Σε μια εποχή, όμως, όπου 
η άμεση εμπλοκή των πολιτών στις δρα-
στηριότητες των δημόσιων Αρχών μέσω 
της ψηφιοποίησης των δεδομένων γίνεται 
ολοένα και πιο αναγκαία και η δυσαρέσκεια 
των πολιτών σε θέματα παραποίησης και/ή 
υποκλοπής δεδομένων ολοένα και μεγαλώ-
νει, το oc c a n φαντάζει ως απαραίτητη 
εξέλιξη στην καθημερινή σχέση των δυο. 

Η Κύπρος, ακολουθώντας τα πιο πάνω 
παραδείγματα και στη βάση μιας πιο μο-

ντέρνας και προοδευτικής αντίληψης των 
παγκόσμιων εξελίξεων, μπορεί να προχω-
ρήσει στη νομοθετική ρύθμιση πτυχών του 

oc c a n, θεσπίζοντας πλαίσια που οι ρυθ-
μιστικές Αρχές και οι χρήστες θα μπορούν 
να εμπιστευτούν. Η νομοθετική ρύθμιση της 
τεχνολογίας δύναται να συμβάλει θετικά σε 
διάφορους τομείς της κοινωνίας μας (π.χ. 
οικονομία, εκπαίδευση, υγεία). Μια τέτοια 
κίνηση, όμως, απαιτεί όχι μόνο έμπειρους 
νομικούς, αλλά και εξειδικευμένους επαγ-
γελματίες του χώρου της τεχνολογίας πλη-
ροφοριών, ώστε να διασφαλιστεί κατ’ αρχάς 
μια σωστή αντίληψη από τους νομοθέτες της 
τεχνολογίας του oc c a n και στη συνέ-
χεια η καθοδήγηση των πολιτών, αλλά και 
η προστασία τους από μια τέτοια νομοθεσία.  

* Δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο er es, 
nas ass ou, eo ou 

  Κύπρος στο κατ λι της ν ας η ιακής επο ής

οιες είναι οι δ κα νορ ηγικ ς 
εντολ ς περί υδρογοναν ράκ ν

ΔΡ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΛΙΚΑΣ*ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΟΠΕΜΠΤΟΥ * 
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Το νέο συλλεκτικό s  e a er, από τον 
οίκο o nn e a er, έχει λανσαριστεί και στην Κύ-
προ, σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 15 
Φεβρουαρίου, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του 
1888 ne  oc a . ι προσκεκλημένοι είχαν την 
ευκαιρία να απολαύσουν διάφορα coc a s με βάση 
το e a er  o nn e a er. Για τους λάτρεις 
της gourme  κουζίνας, το e a er πρόσφερε μια 
γαστρονομική πανδαισία σε συνεργασία με τη σεφ Μα-
ρία Μαρκιτανή, η οποία πλαισίωσε τις δημιουργίες σε 
κόκτειλς του a e r a με τρία εκπληκτικά πιάτα. Τα 
αποκλειστικά αυτά δείπνα πραγματοποιήθηκαν από τις 
19-21 Φεβρουαρίου. Το en  δημιουργήθηκε από τον 

s  e er  eorge ar er, σε συνεργασία με την 
ομάδα εξειδικευμένων en ers του o nn e a er 
και σερβίρεται παγωμένο, κατευθείαν από την κατάψυξη, 
αντιπροσωπεύοντας την ψυχρή παρουσία των e 

a ers. Νότες καραμέλας και βανίλιας, φρέσκων κόκ-
κινων μούρων, είναι τα κύρια γευστικά χαρακτηριστι-
κά του, ενώ στην καρδιά του βρίσκονται τα s ng e ma  

s es ar u και ne s . Το e a er  
o nn e a er θα είναι διαθέσιμο στην Κύπρο και 

διανέμεται από τον Όμιλο Εταιρειών Φώτος Φωτιάδης. 

Η omm  ger λανσάρει την ανδρική και γυ-
ναικεία συλλογή omm  or , μία νέα σειρά η οποία 
συνδυάζει το κλασικό αμερικανικό coo   του ran  
με τα es - n-c ass αθλητικά σχέδια. Με την άνεση ως 
γνώμονα, βασικά αθλητικά ρούχα ενσωματώνουν την 
τεχνολογία συμπίεσης, τα υδατο-απωθητικά υφάσματα, τα 
στοιχεία mo s ure c ng και s re c , ενώ συνδυάζονται 
με ένα σύγχρονο s . Τα κομμάτια της συλλογής έχουν 
ως γνώμονα την υψηλή επίδοση, ενώ έχουν σχεδιαστεί 
εργονομικά για να διασφαλίζουν τη βέλτιστη κίνηση και 
τις πολλαπλές χρήσεις. Η συλλογή στοχεύει στη νέα γενιά 
καταναλωτών, που προσεγγίζουν την  ευεξία, τις υπαίθριες 
δραστηριότητες και γενικά την άθληση ως τρόπο ζωής. 
Από τα αρχεία του ran  μέχρι την πόλη και τον στίβο, 
η συλλογή διαθέτει πραγματικές αθλητικές λειτουργίες 
και αισθητική, η οποία βασίζεται στην πλούσια omm  

ger κληρονομιά. Η συλλογή omm  ro  για την 
Άνοιξη 2019, η οποία περιλαμβάνει ρούχα, παπού-
τσια και αξεσουάρ, θα είναι διαθέσιμη στα καταστήματα 

omm  ger, και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης, 
από τις 26 Μαρτίου.    

Με κεντρικό μήνυμα «Για να ξεπερνάμε τους πόνους 
που ζούμε!», η νέα διαφημιστική καμπάνια του ana o  

ra ance έρχεται να υπενθυμίσει σε όλους μας τη 
σημασία και τη δύναμη της προσφοράς προς αυτούς 
τους συνανθρώπους μας που μας έχουν πραγματικά 
ανάγκη.  νέα διαφημιστική καμπάνια του ana o  ra 

ance αναδεικνύει τη δυνατή ιστορία της a a na 
sco ar, μίας γυναίκας από την Κολομβία, η οποία έχει 

αφιερώσει τη ζωή της στην ανιδιοτελή προσφορά σε 
νεαρές γυναίκες, θύματα φτώχιας και κακοποίησης, και 
τα μωρά τους.  Όταν πριν από χρόνια έχασε απρόσμενα 
τον γιο της σε ένα τραγικό ατύχημα, πήρε την απόφαση 
να ιδρύσει τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό « uan e», 
ώστε να προσφέρει βοήθεια σε φτωχές έφηβες μητέρες, 
οι οποίες δεν έχουν τα απαραίτητα εφόδια για να με-
γαλώσουν σωστά τα παιδιά τους. Σε αυτήν τη δύσκολη 
καθημερινότητα, και ο παραμικρός πόνος μπορεί να είναι 
ανασταλτικός και να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο 
το έργο της a a na, αλλά όπως δηλώνει και η ίδια: 
«Για τα κορίτσια μου, κάθε πόνος αξίζει!», καθώς μπρο-
στά στη χαρά που παίρνει από τη δεύτερη οικογένειά 

της στο « uan e», κανένας πόνος δεν μπορεί να σταθεί 
εμπόδιο. «Η  onsumer ea care δημιουργεί 
καινοτόμα προϊόντα που βοηθούν τους ανθρώπους να 
κάνουν περισσότερα, να νιώθουν καλύτερα και να ζουν 
περισσότερο. Η νέα καμπάνια του ana o  ra ance 
αναδεικνύει ιστορίες απλών ανθρώπων, όπως η a a na 

sco ar, που είναι πρότυπα και πηγή έμπνευσης για 
όλους εμάς. Ανθρώπους που με το παράδειγμά τους 
μπορούν να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε τον εαυτό 
μας και να προσφέρουμε σε όσους μας έχουν ανάγκη. 
Στο δύσκολο έργο τους, σύμμαχός τους είναι το ana o  

ra ance, που προσφέρει άμεση και αποτελεσμα-
τική ανακούφιση από τον πόνο, ώστε να μπορέσουν 
απρόσκοπτα να φροντίζουν όλους όσοι χρειάζονται τη 
βοήθειά τους», αναφέρει χαρακτηριστικά η ομάδα της 

  Ελλάς. Για πληροφορίες σχετικά με την εται-
ρεία, επισκεφθείτε τη σελίδα .gs .com :// .
gs .com . Στην Κύπρο, η διανομή προϊόντων της  

onsumer ea care γίνεται  από τον όμιλο εταιρειών 
. . a ae nas, ο οποίος κατέχει ηγετικό ρόλο  στην 

κυπριακή αγορά.

Το πανεπιστήμιο an έχει περήφανα κερδίσει σε τρεις κατηγορίες 
των mes g er uca on βραβείων για το 2018, κάτι που αποτελεί 
ρεκόρ καθώς ξεπέρασε κάθε άλλο πανεπιστήμιο εκείνη τη βραδιά. Ευρέως 
αναγνωρισμένα ως τα «Όσκαρ του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης «, 
το πανεπιστήμιο an κατάφερε να συλλέξει τα βραβεία για την Καλύτερη 
διεθνή συνεργασία της χρονιάς, για Αριστεία και Καινοτομία στις Τέχνες και 
για την Πιο καινοτόμο συμβολή στη συνεργασία μεταξύ Επιχειρήσεων και 
Πανεπιστημίων. Οι κριτές είπαν ότι είχαν εντυπωσιαστεί από «τη γρήγορη 
και ευγενή ανταπόκριση αλλά και από τις θετικές επιπτώσεις που είχε στις 
δημόσιες αντιλήψεις του an και των πανεπιστημίων γενικότερα». Το 
πανεπιστήμιο an μετέφερε περίπου 700 φοιτητές και προσωπικό από 
το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Ιατρικής Σχολής της Καραϊβικής στην 
πανεπιστημιούπολή του όταν αυτοί εκτοπίστηκαν από τον τυφώνα rma 
στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2017. Αναγνώρισαν επίσης ότι η συνεργασία 
οδήγησε σε έναν διαρκή συνεταιρισμό μεταξύ των δύο ιδρυμάτων. «Οι 
εκδόσεις του πανεπιστημίου an είναι μία επικερδής και επιτυχημένη 
επιχείρηση», είπαν οι κριτές, «η οποία συνδυάζει με επιτυχία την εμπλο-
κή των φοιτητών και την εκπαίδευσή τους με ένα ευρηματικό εγχείρημα 
για τη διάδοση της γραφής από νέους και καθιερωμένους συγγραφείς». 
Ένας οργανισμός που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση ανακύκλωσης για να 
υποστηρίξει φιλανθρωπικό έργο κέρδισε σε αυτήν την κατηγορία, αφού 
συνεργάστηκε με ένα πανεπιστήμιο σε ένα έργο που πιστεύεται ότι άλλαξε 
τα δεδομένα όσον αφορά την ανακύκλωση αυτοκινήτων. Είναι επίσης ση-
μαντικό να αναφερθεί ότι το πανεπιστήμιο an ήταν υποψήφιο σε πέντε 
κατηγορίες, καταρρίπτοντας προηγούμενα ρεκόρ, οι οποίες περιελάμβαναν 
επίσης τα βραβεία για το Εξαιρετικό Επιχειρηματικό Πανεπιστήμιο και την 
Εξαιρετική Συμβολή στην Τοπική Κοινότητα.

Ένα ακόμη όνειρο της  γίνεται πραγματικότητα, καθώς η 
γνωστή και αγαπημένη διεθνής μάρκα μπαίνει για πρώτη φορά στην 
κατηγορία του παγωτού, με μια λαχταριστή καινοτόμο σειρά. Άλλωστε, 
όταν ενώνονται δύο κορυφαία ονόματα, όπως η n e er και η errero, 
δεν μπορούμε παρά να περιμένουμε μία ασύγκριτη παγωτο-απόλαυση! 
Για τη νέα της σειρά η  βασίζεται στην ιστορία και την εμπειρία 
της, την οποία συνδυάζει με τους πιο δημοφιλείς, στη χώρα μας, τύπους 
παγωτού: πύραυλος, σάντουιτς και ξυλάκι. Να θυμίσουμε ότι και η 

n e er πρωταγωνιστεί στην κατηγορία, καθώς διαθέτει, μεταξύ άλλων, 
τη γνωστή και δημοφιλή μάρκα g a. Τα νέα παγωτά περιέχουν χα-
ρακτηριστικά συστατικά που συνθέτουν τη μοναδική εμπειρία  
απόλαυσης. Μια πρόταση αφιερωμένη στα παιδιά με απίθανη γεύση, 
μικρές μερίδες και συμβατή με τα αυστηρά διατροφικά κριτήρια της 

n e er για την παραγωγή παιδικών παγωτών με τη σήμανση «Υπεύ-
θυνα Φτιαγμένο για τα Παιδιά», καθώς και μια πρόταση n er ueno 
για το ευρύτερο κοινό. Τα νέα παγωτά  θα κυκλοφορούν στην 
κυπριακή αγορά από τον Μάρτιο και  θα διατίθενται τόσο στην u  o  

ome αγορά όσο και στα su er mar e  στα ψυγεία g a.

υνεργασία μετα ύ ανεπιστημίου 
εάπολις και ανεπιστημίου  

 Μια αλυσίδα ύ ης που σ εται
το περι άλλον

.   τόνους συσκευασι ν 
ανακύκλ σε η   

ερισσότερα από  εκατομμύρια μπαταρίες 
ανακυκλ ηκαν στην Κύπρο το 

ύο ν ες διακρίσεις της  στα   
Η αυτοκινητοβιομηχανία un a  βραβεύθηκε για 

πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στα  es gn ar s, για 
τον πρωτοποριακό σχεδιασμό δύο μοντέλων της. Το 

a sa e και το πειραματικό e  ouge κέρδισαν την 
κατηγορία Αυτοκίνητα/Οχήματα του παγκόσμια ανα-
γνωρισμένου θεσμού. Η τιμητική βράβευση αποτελεί 
ρεκόρ για τη un a  και ακόμα μια σημαντική σελίδα 
στην ιστορία της. Το νέο a sa e, η ναυαρχίδα στα V 
της un a , έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του 
στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Λος Άντζελες το 2018.

Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι εφοδιασμένο με 
εξαιρετικά πρωτοποριακή τεχνολογία και ανέσεις, για 
ασφαλή οδήγηση σε οποιαδήποτε μορφή εδάφους. 
Το πειραματικό e  ouge, που έκανε την πρώτη 
εμφάνισή του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης, το 
2018, έρχεται να επανερμηνεύσει με εξαιρετικά ιδι-
όμορφο τρόπο το δημιουργικό πνεύμα της un a  
στον  σχεδιασμό αυτοκινήτων, με γνώμονα το πρώτο 
κουπέ της εταιρείας, που είχε κυκλοφορήσει πίσω στο 
1974. Με αισθησιακό σπορ πνεύμα, το e  ouge 
εναρμονίζει τους 4 βασικούς σχεδιαστικούς πυλώνες: 
αναλογία - αρχιτεκτονική - στυλ - τεχνολογία, συνδυ-
άζοντας ταυτόχρονα ομορφιά και λειτουργικότητα. Για 
πάνω από 64 χρόνια τα  es gn ar s αναγνωρί-

ζονται ως σύμβολο αριστείας από τους επαγγελματίες 
σχεδιαστές σ’ όλον τον κόσμο. Οργανώνονται από το  
n erna ona  orum es gn m , στο Ανόβερο, που 

είναι το αρχαιότερο ανεξάρτητο ινστιτούτο δημιουργικού 
σχεδιασμού. Το πολύτιμο βραβείο απονέμεται στους κο-
ρυφαίους σχεδιαστές σε διάφορες κατηγορίες. Το 2019, 
εταιρείες από 50 χώρες είχαν δηλώσει συμμετοχή στη 
διοργάνωση και υπέβαλαν 6.400 προτάσεις, οι οποίες 
αξιολογήθηκαν από κριτική επιτροπή από 67 ειδικούς.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπο-
λις Πάφου ανακοινώνει την 
επίσημη έναρξη της συνεργα-
σίας του με το Πανεπιστήμιο 

ese  του Λονδίνου. Η 
υπογραφή της συμφωνίας 
έγινε μεταξύ του κ. Μιχαήλ 
Λεπτού, Προέδρου του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου Νεάπολις, 
και της κ. Άννας Κυπρια-
νού, ro V ce- ance or 
an  ecu e ean του 
Πανεπιστημίου ese . Η συνεργασία επιτρέπει την απονομή δύο 
πτυχίων σε ήδη πιστοποιημένα  προγράμματα του Πανεπιστημίου Νεά-
πολις, τα οποία έχουν επικυρωθεί και από το Πανεπιστήμιο ese . 
Αυτό σημαίνει ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση ενός τέτοιου προγράμματος, 
που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Νεάπολις εξολοκλήρου στην Κύπρο, 
στους φοιτητές θα απονέμονται δύο πτυχία, ένα από το Πανεπιστήμιο 
Νεάπολις και ένα από το Πανεπιστήμιο ese . Τα επικυρωμένα 
προγράμματα περιλαμβάνουν τα πτυχία: c ccoun ng, an ng an  

nance, c us ness m n s ra on και c e  n orma cs. Η 
δυνατότητα εγγραφής σε επικυρωμένα προγράμματα από το Πανεπιστή-
μιο ese  δίδεται τόσο σε νέους αλλά και υφιστάμενους φοιτητές 
του Πανεπιστημίου Νεάπολις και υπόκειται στα ίδια κριτήρια εισδοχής. 

Η  Κύπρου δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται. Στο πλαίσιο της επέ-
κτασης και του εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεών της αλλά και της 
αλυσίδας ανατροφοδότησης των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες 
της, δημιουργεί νέους και πλήρως αναβαθμισμένους χώρους. Ως συνέ-
χεια αυτής της ενέργειας εγκατέστησε νέο σύστημα κλιματισμού και νέες 
μονάδες ψύξης φιλικές στο περιβάλλον με προπάνιο -290. Φυλάσσο-
ντας τα προϊόντα της σε ψυγεία τελευταίας τεχνολογίας στην κατάλληλη 
θερμοκρασία, διασφαλίζει την ποιότητά τους και διατηρεί την αλυσίδα 
ψύξης σταθερή σε όλα τα στάδια. Μια επένδυση που θα ξεπεράσει τα 

28,5 εκατ. και θα δώσει τη δυνατότητα να επεκτείνει ακόμη περισσό-
τερο την γκάμα της προς όφελος των καταναλωτών. Έχοντας πάντα ως 
αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας της να συμβάλει ενεργά και στον 
τομέα του περιβάλλοντος, σταδιακά  θα εγκατασταθούν νέα, φιλικά στο 
περιβάλλον, ανοιχτά ψυγεία σε όλα τα καταστήματα της , δημιουργώντας 
περισσότερα μέτρα ψυγείου για περισσότερα προϊόντα, διασφαλίζοντας 
την καλύτερη συντήρηση στον χώρο πώλησης.

Η reen o  Κύπρου γι’ ακόμα μια χρονιά κατάφερε να υπερκαλύψει 
τον στόχο ανακύκλωσης, ο οποίος προβλέπεται από τη νομοθεσία και την 
αδειοδότησή της, αφού κατάφερε με τη βοήθεια του κοινού να ανακυκλώσει 
56.560 τόνους συσκευασιών. Το συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης για 
το 2018 ανήλθε στο 82  έναντι του 65  που προβλέπει η νομοθεσία, 
υπερκαλύπτοντας τον στόχο αυτό κατά 26 . Ειδικότερα, οι ποσότητες 
οικιακών συσκευασιών που συλλέχθηκαν από τα ρεύματα του , 
Χαρτιού και Γυαλιού το 2018, παρουσίασαν αύξηση 5  σε σχέση με 
την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Ταυτόχρονα, οι ποσότητες εμπορικών/
βιομηχανικών συσκευασιών, που ανακυκλώθηκαν το 2018, κινήθηκαν 
συνολικά στα ίδια επίπεδα με το 2017. Αξιοσημείωτη αύξηση 11  σημεί-
ωσε η ανακύκλωση γυάλινων συσκευασιών, αφού καθ’ όλη τη διάρκεια 
της χρονιάς έγιναν πολλές ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή. Ο Ορ-
γανισμός απέστειλε επίσης για ανάκτηση ενέργειας 1121 τόνους υλικών, 
καλύπτοντας το 24  του στόχου που προβλέπει η νομοθεσία. Σημαντική 
επιτυχία σημείωσε παράλληλα και το ειδικό πρόγραμμα συλλογής κενών 
συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που πραγματοποιείται 
σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας Κύπρου. Συνολικά 
συλλέχθηκαν 13,3 τόνοι συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
σε σύγκριση με 8.66 τόνους το 2017, σημειώνοντας αύξηση 54 .

Ξεπερνώντας κάθε προσδοκία το 2018, η ΑΦΗΣ Κύπρου, το συλλογικό 
σύστημα διαχείρισης μπαταριών, κατάφερε με τη βοήθεια του κοινού να 
συλλέξει και να ανακυκλώσει 77 τόνους μπαταριών (περίπου 4.300.000 
μπαταρίες). Η ποσότητα αυτή παρουσιάζει αύξηση 18  σε σχέση με τη 
συλλογή μπαταριών το 2017. Ο αριθμός αυτός αποτελεί ρεκόρ για τον 
Οργανισμό, που για φέτος θέτει ακόμα υψηλότερους στόχους, φιλοδοξώ-
ντας στη συλλογή 90 τόνων μπαταριών. Οι ποσότητες που συνελέγησαν 
αντικατοπτρίζουν από τη μια το αποτέλεσμα των εντατικών προσπαθειών 
του Οργανισμού και, από την άλλη, την προσπάθεια που έγινε από το 
κοινό για να ανακυκλώσει τις μπαταρίες του και να μην τις απορρίψει 
στα σκουπίδια. 

ο   λανσάρει το   

   λανσάρει τη συλλογή  

α καμπάνια από το   

ο  απαρι μεί τρεις επιτυ ίες στα 
 του πανεπιστημιακού κόσμου

ρα η εμπειρία  σε παγ τό
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ε τροχιά υλοποίησης ει-
σήλθε και επίσημα το 
πολυσυζητημένο Γενικό 
Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ), με 
τον Οργανισμό Ασφά-
λισης Υγείας (ΟΑΥ) να 
φαίνεται αποφασισμένος 

να τηρήσει κατά γράμμα τα χρονοδιαγράμ-
ματα. Από την Παρασκευή, 1η Μαρτίου 
2019, ξεκίνησε η καταβολή των εισφορών 
από τους δικαιούχους, γεγονός που μπορεί 
να χαρακτηριστεί ως το πρώτο βήμα της 
υλοποίησης αυτής της μεγαλεπήβολης 
μεταρρύθμισης. 

ονοδι τ
Μετά την έναρξη των εγγραφών των 

προσωπικών ιατρών στους καταλόγους 
του ΟΑΥ -οι οποίες ξεπέρασαν τις 250 σε 
αριθμό- και της καταβολής των εισφορών, 
ακολουθούν οι εγγραφές των δικαιούχων, 
που αναμένεται να αρχίσουν εντός Μαρτίου. 
Ακολούθως, θα τεθεί σε εφαρμογή η Α’ 
φάση του ΓεΣΥ, την 1η Ιουνίου 2019, η 
οποία θα καλύπτει την εξωνοσοκομειακή 
φροντίδα. Απ’  εκεί και πέρα, από την 1η 
Μαρτίου του 2020 θα αυξηθούν οι εισφορές 
των δικαιούχων, λόγω της αύξησης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών που θα επέλ-
θει την 1η Ιουνίου 2020, με την πλήρη 
εφαρμογή του συστήματος. 

ι ει ο τ ν δικ ιο ν
Οι εισφορές των δικαιούχων, που ξεκί-

νησαν να καταβάλλονται από την 1η Μαρ-
τίου 2019, οι οποίες θα ισχύουν για ένα 
χρόνο, έχουν ως εξής: για τους μισθωτούς 
1,70  επί των αποδοχών τους, για το κράτος 
1,65  επί των αποδοχών των μισθωτών, 
των αυτοεργοδοτουμένων, αξιωματούχων 
και επί των συντάξεων, για τους αυτοτελώς 
εργαζομένους 2,55  επί των αποδοχών 
τους, για τους συνταξιούχους 1,70  επί 
της σύνταξης που λαμβάνουν, για τους ει-
σοδηματίες 1,70  επί των εισοδημάτων 
τους, για τους αξιωματούχους 1,70  επί 
των αποδοχών τους και για τα πρόσωπα 
που είναι υπεύθυνα για την καταβολή 
σε αξιωματούχους των προβλεπόμενων 
αποδοχών τους 1,85 . 

τ τ ν
ι τ εν ν εδί ν

Σημειώνεται πως, στο πλαίσιο της έναρξης 
των περικοπών για το ΓεΣΥ, το Υπουργικό 
Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρία απο-
φάσισε να καλέσει τα διοικητικά συμβούλια 
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, 
περιλαμβανομένων των Αρχών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, των τριτοβάθμιων ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων, των κρατικών οργανισμών και 
επιχειρήσεων, να αναπροσαρμόσουν τα 
υφιστάμενα σχέδια ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, λαμβάνοντας υπόψη τις καλύ-
ψεις που θα παραχωρηθούν στην πρώτη 
φάση εφαρμογής του ΓεΣΥ, για την περίοδο 
1.6.2019 - 31.5.2020. Επίσης τους καλεί να 
καταργήσουν όλα τα σχέδια ιατροφαρμακευτι-

κής περίθαλψης από 1/6/2020, με την πλήρη 
εφαρμογή του ΓεΣΥ και να προσαρμόσουν 
ανάλογα τους οικείους Προ πολογισμούς 
τους, με βάση τα πιο πάνω, ενώ τονίζει πως 
απαγορεύεται να προχωρήσουν με οποιο-
δήποτε τρόπο στην ενσωμάτωση του υφι-
στάμενου κόστους για ιατροφαρμακευτική 
κάλυψη των υπαλλήλων τους στις απολαβές 
του προσωπικού ή τη διάθεσή του στα Ταμεία 
Ευημερίας των εργαζομένων των Συντεχνιών 
ή παραχώρησής του με άλλον τρόπο. Οι εν 
λόγω αποφάσεις προκάλεσαν τις αντιδράσεις 
των συντεχνιών των εργαζομένων ΣΕΚ και 
ΠΕΟ, που κάνουν λόγο για παράβαση των 
συλλογικών συμβάσεων και ζητούν από 
την Κυβέρνηση την έναρξη διαλόγου επί 
του θέματος. 

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑ ΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Το πρώτο βήμα για το ΓεΣΥ
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ΠΙΣ

Όσον αφορά τα ιδιωτικά ασφαλι-
στικά σχέδια υγείας, ο Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών 
Κύπρου (ΣΑΕΚ), Ανδρέας Αθανασιάδης, 
ξεκαθαρίζει πως συνεχίζουν να ισχύουν 
κανονικά όπως και πριν. Σε δηλώσεις 
του στη «Σημερινή», με αφορμή την 
έναρξη της καταβολής των εισφορών, 
ανέφερε πως οι ασφαλιστικές εταιρείες 
παρακολουθούν τα δεδομένα και η κάθε 

εταιρεία, όταν αντιληφθεί τα κενά που 
θα υπάρχουν στις υπηρεσίες που θα 
παρέχει το ΓεΣΥ, θα αναπροσαρμόσει τα 
ασφαλιστικά της σχέδια, ώστε να είναι πιο 
ελκυστικά. Σε κάθε περίπτωση, τόνισε, 
πρέπει να γίνει αντιληπτό πως το κάθε 
ασφαλιστικό συμβόλαιο συνεχίζει να 
ισχύει όσον αφορά την ιδιωτική ιατρική, 
ενώ στην πορεία θα προστεθούν και 
νέες καλύψεις που θα αφορούν το ΓεΣΥ. 

ε στάση αναμονής
οι ασ αλιστικ ς 

ΑΡΧΙΣΈ ΗΔΗ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΤΏΝ ΈΙΣΦΟΡΏΝ, ΑΠΟ

Η ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΈ ΈΦΑΡΜΟΓΗ 
Η ΠΡΏΤΗ ΦΑΣΗ

ΣΈ ΤΡΟΧΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΗΚΈ ΤΟ ΜΈ ΑΛΈΠΗΒΟΛΟ ΈΡ Ο 
ΤΟΥ ΈΣΥ, ΜΈ ΤΟΝ ΟΑΥ ΝΑ ΔΗΛΏΝΈΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΈΝΟΣ ΝΑ 
ΤΗΡΗΣΈΙ ΑΠΑΡΈ ΚΛΙΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ 
ΚΑΘΟΡΙΣΤΈΙ. ΜΈΛΑΝΟ ΣΗΜΈΙΟ ΟΙ ΈΝΤΟΝΈΣ ΈΝΣΤΑΣΈΙΣ ΤΟΥ 
ΠΙΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΝΈΧΙ ΈΙ ΝΑ ΚΑΛΈΙ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ-ΜΈΛΗ 
ΤΟΥ ΝΑ ΜΗ  ΣΥΜΜΈΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΝΈΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.



Της Κυριακής

Επιστολές 26
03.03.2019

1962: Μόλις την εποχή αυτή αρχίζει 
στην Κύπρο η άσκηση νέων ειδι-
κοτήτων της ιατρικής, από νέους 

γιατρούς που έρχονταν από το εξωτερικό. 
Ως ιδιώτης γιατρός ξεκίνησε την καριέρα 
του και ο καρδιοχειρουργός Ανδρέας Δη-
μητριάδης, ο οποίος στις 5 Ιουνίου 1962 
στη Λευκωσία έγραψε ιατρική ιστορία 
στην Κύπρο, όταν έκανε με επιτυχία την 
πρώτη εγχείρηση καρδιάς. Επρόκειτο για 
γυναίκα 35 χρονών, από την Κακοπετριά, 

με στένωση της μιτροειδούς βαλβίδος. Στην 
πρωτοποριακή αυτή επέμβαση βοήθησαν 
οι γιατροί Γεώργιος Ν. Ιακωβίδης, γενικός 
χειρουργός, και Σταύρος Μαρτούδης, ως 
αναισθησιολόγος. Οι εφημερίδες της εποχής 
κάλυψαν ευρέως το γεγονός.

Ο γιατρός Δημητριάδης υπήρξε πρω-
τοπόρος επιστήμονας, που το κατεστημένο 
αδυνατούσε, δυστυχώς, να τον παρακο-
λουθήσει και να τον αποδεχθεί. Ήταν ένας 
επιστήμονας με ισχυρή προσωπικότητα, 

που έλεγε πάντα με θάρρος και χωρίς πε-
ριστροφές τη γνώμη του. Ήταν αμείλικτος 
στην κριτική του για τα κακώς έχοντα της 
ιατρικής και δεν ανεχόταν τις μετριότητες. 
«Δυστυχώς οι φελλοί πάντα επιπλέουν!», 
συνήθιζε να υπενθυμίζει σε φίλους και μη. 

Ο γιατρός Δημητριάδης καθιέρωσε την 
καρδιοθωρακοχειρουργική στην Κύπρο. 
Το 1974, κατά την τουρκική εισβολή, η 
προσφορά του στην αντιμετώπιση πολε-
μικών τραυμάτων στο Γενικό Νοσοκομείο 

Λευκωσίας υπήρξε σημαντική. Δύο χρόνια 
αργότερα, το 1976, αποφασίστηκε η ανα-
στολή λειτουργίας του Θωρακοχειρουργι-
κού Τμήματος, από το τότε ιατρο-πολιτικό 
κατεστημένο. Απογοητευμένος επέστρεψε 
στην Αμερική το 1982, όπου παρέμεινε 
και εργάστηκε στη as ng on . . για 
δέκα περίπου χρόνια. 

Πηγή: «Κυπρίων ιατρών έργα, η ιατρική στην 
Κύπρο 1950-2015», του Λάκη Κ. Αναστασιάδη. 

Εκδόσεις Εν Τύποις

Ο Φίλιππος Β’ o Μακεδών γεννή-
θηκε το 382 π.Χ. στην Πέλλα και 
πέθανε το 336 π.Χ. Ήταν βασιλιάς 

της Μακεδονίας από το 359 π.Χ. μέχρι τη 
δολοφονία του το 336 π.Χ. Ήταν ο βασιλιάς 
που έκανε τη Μακεδονία ισχυρό βασίλειο, 
ένωσε υπό την ηγεμονία του τα υπόλοιπα 
ελληνικά βασίλεια και προετοίμασε στην 
ουσία την κατάκτηση της Περσίας και του 
μεγαλύτερου μέρους του τότε γνωστού κό-
σμου από τον γιό του Μέγα Αλέξανδρο.

Έχοντας αυξήσει το γόητρό του με το 
να γίνει ολυμπιονίκης κατά τους 106ους, 
107ους και 108ους Ολυμπιακούς Αγώνες 
στα ιππικά αγωνίσματα του κέλη, τέθριπ-
που και συνωρίδος αντίστοιχα, από το 346 
π.Χ. προσπάθησε να πείσει τις ελληνικές 
πόλεις-κράτη του νότου με τη δύναμη της 
διπλωματίας για ένωση και κοινή εκστρατεία 
κατά των Περσών.

 Φίλιππος, έχοντας διώξει την πρώτη του 
σύζυγο και μητέρα του Αλέξανδρου, Ολυμπιάδα, 
παντρεύτηκε μια Μακεδόνισσα πριγκίπισσα, 
την Κλεοπάτρα, ανιψιά του Αττάλου. Στο γα-
μήλιο γλέντι ο Άτταλος εύχεται στο ζευγάρι να 
αποκτήσει γρήγορα έναν νόμιμο διάδοχο. Ο 
Αλέξανδρος αδειάζει το ποτήρι του στο πρό-
σωπο του Αττάλου και ξεσπά ένας φοβερός 
καβγάς. Ο Φίλιππος, μεθυσμένος, τραβά το 
ξίφος του, αλλά σκοντάφτει και πέφτει κάτω. 
Ο Αλέξανδρος σχολιάζει «δείτε τον άνθρωπο 
που θέλει να περάσει στην Ασία και δεν μπορεί 
να περάσει πάνω από ένα τραπέζι».

Σύμφωνα με τον Διόδωρο, σε μια επίδειξη 
δύναμης ο Φίλιππος έκανε την είσοδό του 
στο θέατρο των Αιγών χωρίς τη φρουρά 
του. Τότε όμως δολοφονήθηκε από έναν 
από τους πιο έμπιστους σωματοφύλακές 
του, τον Παυσανία. 

Στις 8 Νοεμβρίου 1977, ο αρχαιολό-
γος Μανόλης Ανδρόνικος ανακοίνωσε την 
ανακάλυψη του ασύλητου τάφου (Τάφος 
ΙΙ, όπως έχει ονομαστεί από τους αρχαι-
ολόγους) του Φιλίππου Β’ στη  Βεργίνα 
της Ημαθίας, γεγονός που υπήρξε μείζων 
αρχαιολογική ανακάλυψη παγκοσμίως. 

Τον Μάρτιο του 2015 πιστοποιήθηκε 
από ομάδα ερευνητών ότι η σορός του Τά-
φου Ι εμφανίζει οπή στο οστό του γονάτου. 
Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, το 339 π.Χ., 
τρία χρόνια δηλαδή πριν από τη δολοφονία 
του Φιλίππου, κατά τη διάρκεια μάχης, είχε 
τραυματιστεί από δόρυ που διαπέρασε το 
πόδι του. Το οστούν έχει επίσης υποστεί 
αγκύλωση μεταξύ της κνήμης και του μηρού, 
που δείχνει ότι το άτομο κούτσαινε, όπως 
και ο Φίλιππος μετά τον τραυματισμό του. 
Όλα αυτά δείχνουν, κατά την ερευνητική 
ομάδα, πως ο Τάφος Ι ανήκει στον Φίλιππο 
Β’ και ο ασύλητος Τάφος ΙΙ (τον οποίο ο 
Ανδρόνικος είχε συνδέσει με τον Φίλιππο 
Β’) στον Φίλιππο Γ’ Αριδαίο.

Για περισσότερες πληροφορίες 
αποταθείτε στο .ar aer .com.

Μακαρίου 71, Λ/σία

Δεν είναι λίγα τα δείγματα γραφής 
που έχουμε ενώπιόν μας και προσ-
δίδουν στη σύγχρονη κοινωνική 

δικτύωση ένα καθ’ όλα αρνητικό πρόσημο. 
Είτε αναφερόμαστε στους κινδύνους του 
διαδικτύου είτε στην ηλεκτρονική βία, στον 
ηλεκτρονικό εκφοβισμό ή σε ψευδείς και 
ανακριβείς ειδήσεις και όλα τα συναφή 
επακόλουθα, είναι γενικά παραδεκτό ότι 
η τεχνολογική κοινωνική δικτύωση, όπως 
έχει εδραιωθεί στις μέρες μας, εμπεριέχει 
αρκετά μελανά σημεία. 

Στον αντίποδα, όμως, η κοινωνική δικτύωση 
και η ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων αποτε-
λούν μιαν από αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις, 
οι οποίες υποβοηθούν την αλληλεπίδραση 
του ανθρώπου με το οικείο και εργασιακό 
του περιβάλλον, αλλά και έξω από τον στενό 
κοινωνικό κύκλο. Οι άνθρωποι είμαστε εκ 
φύσεως κοινωνικά όντα και έχουμε αυτήν 
την παρόρμηση για μεταξύ μας συσχέτιση. 
Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο μπορούμε να 
περάσουμε τα μηνύματά μας σε άλλα άτομα. 
Επομένως, τα κοινωνικά δίκτυα, είτε όπως τα 
γνωρίζουμε σήμερα είτε σε μια πιο πρωτο-
γενή μορφή, έχουν υπάρξει διαχρονικά ένας 
από τους πιο καθοριστικούς οδηγούς των 
ανθρώπινων σχέσεων και δεσμών. 

Η αναγκαιότητα, λοιπόν, είναι η μητέρα της 
εφεύρεσης. Συνεπώς, η κοινωνική δικτύωση 
και η άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων προέ-
κυψαν από αναγκαιότητα για ανθρώπινες 
αλληλεπιδράσεις προς όλες τις κατευθύνσεις. Η 
επιθυμία να έχουμε έναν ενοποιημένο κόσμο, 
όπου οι άνθρωποι μπορούν να μοιράζονται 
ιδέες και έννοιες μεταξύ τους, έφερε την κοι-
νωνική δικτύωση να γεμίσει το κενό, να μας 
φέρει μαζί. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορούμε 
να διευκολύνουμε τη διάδοση μηνυμάτων, 
μέσω μιας παγκόσμιας συνέργειας.

Η κοινωνική δικτύωση, σε συνέργεια με την 
τεχνολογική αιχμή και τις συνεχώς αυξανόμενες 
τεχνολογικές δυνατότητες, ήρθε να ενισχύσει 
τις ανθρώπινες σχέσεις και να μας φέρει πιο 
κοντά. Υποβοηθά στη συνεργασία και έχει, 
υπό μια έννοια, επιφέρει περισσότερη ευζωία 
στον κόσμο, έχει μειώσει την ταλαιπωρία και 
την έλλειψη συντονισμού, που επικρατούσαν. 
Παράλληλα μπορεί να λεχθεί ότι η σύγχρονη 
αυτή μορφή αλληλεπίδρασης μάς έχει φέρει 
πιο κοντά με τον ανθρώπινο παράγοντα και 
την ανθρώπινη διάστασή μας και μας βοήθησε 
στη διάδοση ειδήσεων και πληροφοριών. Είναι 
συνεπώς ευρέως παραδεκτό ότι στις μέρες μας 
οι πληροφορίες δύνανται να ταξιδεύουν τόσο 
γρήγορα όσο ποτέ άλλοτε. Έχουμε πλέον τη 
δυνατότητα, μέσω των μικρών πλην έξυπνων 
τηλεφώνων και άλλων ανάλογων ηλεκτρονικών 
συσκευών, να μεταδώσουμε τις απόψεις μας 
και να αλληλεπιδράσουμε όπως ποτέ άλλοτε. 

Προκειμένου, όμως, τα πιο πάνω να 
υπερισχύσουν των πιθανών προβλημάτων 
που δύναται να επιφέρει μια λανθασμένη 
χρήση της κοινωνικής δικτύωσης και της 
ηλεκτρονικής διακίνησης της πληροφορίας, 
προ ποτίθεται να δημιουργηθεί μια  υγιής 
και ισορροπημένη βάση, η οποία να εδρά-
ζεται σε υγιή δεδομένα και να είναι κατά το 
δυνατόν απαλλαγμένη από σκοπιμότητες, 
κινδύνους και βαρίδια, τα οποία, όπως έχει 
προαναφερθεί, μπορούν να επιφέρουν αρ-
νητικά και επιζήμια αποτελέσματα.    

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  ρ τη εγ είρηση καρδιάς στην Κύπρο 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΓΡΑ ΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
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Μετά την εγκληματική απόφαση 
για τη διάλυση του Συνεργατισμού, τα 
ακίνητα και τα υπόλοιπα περιουσια-
κά στοιχεία που είχε η Συνεργατική 
Κεντρική Τράπεζα πέρασαν στη νέα 
εταιρεία που δημιουργήθηκε, με βασικό 
μέτοχο το Κράτος. Μπορεί η διαχείρισή 
τους να γίνεται από την Αλταμίρα, αλλά 
τη στρατηγική και την ευθύνη για το 
μέλλον τους την έχει η Κυβέρνηση…. 

…Ήδη, δύο κοινότητες αλλά και η Ένω-
ση Κοινοτήτων φωνάζουν ότι ακίνητα που 
θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τις 
τοπικές κοινωνίες πωλήθηκαν σε ιδιώτες, 
παραγνωρίζοντας, μάλιστα, την πρόθεση 
των κοινοτήτων να γίνει αξιοποίησή τους 
για κοινωφελείς σκοπούς. Οι δε υπηρε-
σιακοί του Υπουργείου Οικονομικών 
δηλώνουν ότι γίνονται σκέψεις για να 
αξιοποιηθούν ακίνητα για σκοπούς στέ-
γασης δημόσιων κτηρίων. Την ίδια ώρα, 
όμως, αντί να δουλεύουν προς αυτήν την 
κατεύθυνση, ζητούν από τη Βουλή να 
αποδεσμεύσει το ποσό που αφορά τα 
ενοίκια που πληρώνει το Κράτος, χωρίς 
να γίνεται καμία πρόνοια για μείωση 
των ενοικίων, ένεκα αξιοποίησης των 
ακινήτων του Συνεργατισμού. 

Όσο και αν προσπαθεί να πείσει 
για το αντίθετο, είναι σαφές ότι η Κυ-
βέρνηση δεν έχει βούληση για ου-
σιαστική αξιοποίηση των ακινήτων. 
Και θα μπορούσαν να γίνουν πολλά. 
Πρώτα και κύρια, χρειάζεται διαφάνεια. 
Να είναι ξεκάθαρο προς όλους πώς 
θα αξιοποιηθούν αυτά, στη βάση μια 
ολοκληρωμένης στρατηγικής. Διότι, ο 
καθένας αντιλαμβάνεται το περιθώριο 
εκμετάλλευσης που υπάρχει σε μια 
περιουσία που φθάνει τα 600 εκ. 

Απ’ εκεί και πέρα, ούτε το Κράτος 
θα πρέπει να βγει ζημιωμένο, αλλά 
ούτε και οι τοπικές κοινωνίες. Αυτό 
μπορεί να γίνει μέσα από μια συντο-
νισμένη αξιοποίηση των ακινήτων για 
διάφορους σκοπούς. Είτε αυτό αφορά 
κέντρα υγείας είτε πολιτιστικά κέντρα. 
Είτε ακόμα και την αξιοποίηση κτηρί-
ων, στο πλαίσιο ολοκληρωμένης στε-
γαστικής πολιτικής του κράτους, που 
θα περιλαμβάνει στέγαση αστέγων και 
αξιοποίηση ακινήτων σε προσιτές τιμές 
για οικογένειες με μειωμένα εισοδήματα. 
Τέτοιες χρήσεις μπορεί αποφέρουν 
μειωμένα οικονομικά έσοδα, άμεσα, 
συμβάλλουν, όμως, στη βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου της κοινωνίας. Επί-
σης, θα μπορούσε να μελετήσει την 
αξιοποίηση των ακινήτων για σκοπούς 
στέγασης των δημοσίων υπηρεσιών…

εν ο ε
 Κυρι κ ς υκ ρ υ ρ ι 

ια ις ς ις ι ρι  υ 
ι α   η ι  η ι ας 
ς  υ  υα  
Ό,τι έκτισε η Κυβέρνηση κατά την 

περίοδο του επαχθούς μνημονίου, που 
είχε συνάψει με τους διεθνείς πιστωτές, 
το χαλά κάθε τρεις και λίγο. Και αυτό 
ενώ κατάφερε να μειώσει κατά 4.500 
τις θέσεις στο Δημόσιο και να παγώσει 
τις προαγωγές. Τώρα άνοιξαν πολλές 
θέσεις διορισμού και προαγωγής στο 
Δημόσιο, στους Δημόσιους Οργανι-
σμούς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Και, όμως, δεν φαίνεται να βάζου-
με μυαλό και να μαθαίνουμε από τα 
παθήματά μας. Το αντίθετο συμβαίνει. 
Αφού κάποιοι ασπόνδυλοι σαλίγκαροι 
της πολιτικής επιμένουν να συμπε-
ριφέρονται ανεύθυνα, επιπόλαια και 
να οδηγούν την κυπριακή οικονομία 
στα τάρταρα! 

Αλήθεια, βάσει ποιων αναγκών και 

κριτηρίων γίνονται αυτές οι πολλαπλές 
προσλήψεις; Ας τερματιστεί άμεσα αυτή 
η κακή συνήθεια βολέματος ημετέρων, 
προτού εξευτελιστούμε για δεύτερη 
φορά! 

κ ι το
κ π ι κ π
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η ική ρ α η ης κ υρ ς 
ια υ ι η υ ρ υ ης

Αυτό που βλέπουμε να προωθείται 
στην περιοχή Στροβίλια, στην κατεχό-
μενη Αμμόχωστο, δεν είναι τίποτα άλλο, 
από ένα καλά προετοιμασμένο σχέδιο 
αναβάθμισης των κατοχικών «αρχών».

Στο πίσω μέρος του μυαλού τους 
έχουν, ή μάλλον φέρουν βαρέως, και 
δεν ανέχονται το γεγονός  ότι εμείς 
είμαστε το διεθνώς αναγνωρισμένο 
κράτος, ως Κυπριακή Δημοκρατία, 
ενώ εκείνοι παραμένουν απλώς ένα 
ψευδο-μόρφωμα, υποτελές και εξαρ-
τώμενο από την Τουρκία.

Και διερωτώμαι, ποια η σκοπιμότητα 
ενός πρόσφατου εγγράφου τους; Αναφέ-
ρομαι στο έγγραφό τους, ημερομηνίας 
31ης  Ιανουαρίου 2019, με το οποίο 
προτείνουν ή ζητούν να υπάρξει μια 
συμφωνία-πλαίσιο, που θα υποβαθ-
μίζει τον ρόλο της , και από 
Στρατιωτικό Απόσπασμα, ή Δύναμη, 
θα μετατραπεί σε... αστυνομικό σώμα, 
που θα ρυθμίζει τις όποιες διενέξεις ή 
διαφορές προκύπτουν, στη διαχωρι-
στική γραμμή, ή στη λεγόμενη Νεκρή 
Ζώνη ( u er Ζone). 

Μάλιστα, αναφέρεται στο έγγραφο ότι 
αυτή η κίνηση αποτελεί προτεραιότητα 
για τα Ην. Έθνη, και προστίθεται ότι 
αυτό θα αποτελέσει, παράλληλα, ένα 
Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης 
(ΜΟΕ). Πιο κάτω, διαμαρτύρονται με 
θράσος χιλίων πιθήκων ότι η Λευκω-
σία διέκοψε την a  oc επιτροπή, η 
οποία επεξεργαζόταν την εναρμόνιση 
των Τουρκοκυπρίων με το κοινοτικό 
κεκτημένο!..

Μα, ποιον πάνε να εξαπατήσουν; 
Νομίζουν ότι τρώμε κουτόχορτο; 
Ποιος Ελληνοκύπριος  εμπιστεύεται 
τους ύπουλους νεο-οθωμανούς της 
Άγκυρας, που, χρησιμοποιώντας ως 
αιχμή του δόρατος της επεκτατικής 
τους πολιτικής τις 40.000 πάνοπλων 
στρατιωτών του Αττίλα, επιδιώκουν 
βήμα-βήμα την τουρκοποίηση ολό-
κληρου του νησιού και τη μετατροπή 

του σε προτεκτοράτο; 
…Η , εδώ και πολλές 

δεκαετίες, επιτελεί ικανοποιητικά το 
ειρηνευτικό της έργο, και είναι απα-
ραίτητο να λειτουργεί ως αποτρεπτική 
Στρατιωτική Δύναμη. Αν οι συμπατρι-
ώτες μας Τουρκοκύπριοι επιθυμούν 
ένα ειρηνικό και ασφαλές -και για τις 
δύο πλευρές- μέλλον για μας και τις 
επερχόμενες γενεές, ας προσέλθουν με 
συναινετικό πνεύμα σε μια ειλικρινή 
συζήτηση, μήπως και μπορέσουμε 
κάποτε να καταλήξουμε σε μια λύση. 
Μια διευθέτηση, που να αποκλείει 
επεμβάσεις από ξένους στρατούς και να 
απορρίπτει οποιαδήποτε επεμβατικά 
δικαιώματα τρίτων χωρών (της Ελλάδας 
συμπεριλαμβανομένης).

Μόνον τότε η στρατιωτική παρουσία 
Ειρηνευτών δεν θα έχει καμιά θέση στο 
πολύπαθο νησί μας. Ας το καταλάβουν, 
επιτέλους! 

εν πει εί κ νεί
το ο ο
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Οι Νορβηγοί παρήγγειλαν 11.000 
ec er  oc  416 τελευταίου 

τύπου αυτόματα τουφέκια από τη 
Γερμανία για 22 εκατ., δηλ. 2.000 
το ένα. Εμείς έχουμε ακόμα για τους 
στρατιώτες μας τα 3, τεχνολογίας του 
1950! 

Δώσαμε για τους νοσοκόμους μας 
48 εκατ., αναλάβαμε τα χρέη των Δή-

μων 181 εκατ., ακυρώσαμε τον μικρό 
φόρο στους μισθούς άλλα 73 εκατ. 
και επιστρέφουμε στους υπαλλήλους 
του ευρύτερου δημοσίου τομέα άλλα 

265 εκατ. Και λέμε δεν έχουμε λεφτά; 
Δεν θέλουμε!!! 

Για να γνωρίζει ο κυπριακός λαός.

ει τ ο εοδο ί
κ ι το τ το ο ίο …
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Η Βουλή των Αντιπροσώπων 
έλυσε το θέμα του απεγκλωβισμού 
των συνιδιόκτητων κτημάτων,  που 

ίσως ταλαιπωρούσε τους ιδιοκτήτες 
γης από την εποχή της οθωμανικής 
κατοχής. Μέχρι την  ψήφιση του νό-
μου ήταν ανάγκη όλοι οι ιδιοκτήτες 
να συμφωνήσουν για να διαχωριστεί 
και να αναπτυχθεί ένα κτήμα. Τώρα 
όποιος κατέχει είκοσι πέντε τοις εκατόν 
(25 ) ενός συνιδιόκτητου κτήματος 
μπορεί να κάνει αίτηση υποχρεωτικού 
Διαχωρισμού.

Οι βουλευτές ευτυχώς υπερέβησαν 
προτάσεις για καθορισμό ελάχιστου 
ποσοστού ιδιοκτησίας στο 75  και 65  
και πολύ σωστά καθόρισαν ένα ποσοστό 
που θα βοηθήσει στον απεγκλωβισμό 
μεγάλου αριθμού συνιδιόκτητων κτη-
μάτων. Αποτέλεσμα η ανάπτυξή τους, 
γεγονός που θα βοηθήσει στη συγκρά-
τηση ή και στην ελάττωση των τιμών 
των ενοικίων, των διαμερισμάτων και 
των κατοικιών.

Γι’ αυτό οι βουλευτές μας είναι 
άξιοι συγχαρητηρίων, γιατί πέτυχαν 
την εξυπηρέτηση του λαού,  γιατί τα 
ενοίκια και οι τιμές των κατοικιών και 
των διαμερισμάτων είναι πέρα από τη 
δυνατότητα του μεγαλύτερου ποσοστού 
του πληθυσμού, με αποτέλεσμα ιδίως 
τα νέα ζευγάρια να αδυνατούν να εξα-
σφαλίσουν στέγη, κάτι το απαράδεκτο.

Την πρωτοπορία στην αύξηση των 
τιμών έχει η Λεμεσός, ακολουθεί η 
Αμμόχωστος και μετά η Πάφος.

Όμως δεν αρκεί η Βουλή να ψηφίσει 
για την εξυπηρέτηση του λαού. Σειρά 
να βοηθήσει είναι της Πολεοδομίας 
και του Κτηματολογίου. Πρέπει να 
εγκαταλείψουν τις γραφειοκρατίες 
και να ανακοινώσουν πόσος χρόνος 
θα χρειάζεται για την εφαρμογή του 
διαχωρισμού ενός κτήματος μετά την 
υποβολή μιας αίτησης. Ο λαός δικαι-
ούται να γνωρίζει.

Διαφορετικά η απόφαση της Βουλής 
θα μπλοκαριστεί στο να βοηθήσει στον 
γρήγορο απεγκλωβισμό των συνιδιό-
κτητων κτημάτων και στην εξυπηρέ-
τηση της απόφασης της Βουλής των 
Αντιπροσώπων.

Αναμένεται, λοιπόν, ανακοίνωση 
εκ μέρους της Πολεοδομίας και του 
Κτηματολογίου. Ο λαός που ανέμενε 
έξι χρόνια για την τελική ψήφιση της 
Νομοθεσίας, λόγω έλλειψης στην αρ-
χική ετοιμασία, δικαιούται να γνωρίζει 
πότε θα μπορέσει να αποκτήσει στέγη 
σε λογικές τιμές.

Αναμένουμε την Κυβέρνηση να 
προσέξει το θέμα και να βοηθήσει 
τον λαό.

ΈΠΙΣΤΟΛΈΣ ΑΝΑΓΝΏΣΤΏΝ
ΤΗΣ ΣΗΜΈΡΙΝΗΣ  - ΣΧΟΛΙΑ, ΑΠΟ ΈΙΣ
ΚΑΙ ΈΡΏΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ

.

Όσοι αναγνώστες επιθυμούν να σχολιάσουν 
ή να καταθέσουν ερωτήματα για οποιοδήποτε 
θέμα, μπορούν να στέλνουν τις επιστολές τους 
στο ema  s n a s mer n .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 

ΗΤΑΝ ΑΜΈΙΛΙΚΤΟΣ ΣΤΗΝ 
ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΚΏΣ 
ΈΧΟΝΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΔΈΝ ΑΝΈΧΟΤΑΝ ΤΙΣ 
ΜΈΤΡΙΟΤΗΤΈΣ

Η ανταλλαγή άμεσων 
μηνυμάτων αποτελεί μιαν 

από τις τεχνολογικές 
εξελίξεις, οι οποίες υποβο-
η ούν την αλληλεπίδραση 

του αν ρώπου

ΧΑΡΗΣ . ΣΟ ΟΚΛΕΟΥΣ 

Ο ΘΏΡΑΚΟΧΈΙΡΟΥΡ ΟΣ ΑΝΔΡΈΑΣ Δ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΑΡΧΈΙΟ Α. Δ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ .



λέπουν τη δύση της ζωής 
τους καθισμένοι μόνοι σε 
μια πολυθρόνα στο μικρό 
τους σπιτάκι. Δεν έχουν 
κάποια στήριξη και περι-
μένουν απλώς ένα τηλέ-
φωνο να κτυπήσει και μια 

πόρτα να ανοίξει για να τους πει μια καλημέρα. 
Δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά και δεν 
είναι λίγα. Πρόκειται για τα δικά μας άτομα, 
αυτά της Τρίτης Ηλικίας, που πάλεψαν με τον 
δικό τους τρόπο για μας, έβαλαν το δικό τους 
λιθαράκι για να έχουμε εμείς μια καλύτερη 
ζωή, βίωσαν δύσκολες εποχές, αλλά ακόμη 
και σήμερα «παλεύουν» για προς το ζην. 

ν το τ ει
ε ν κε τ ι

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
χαμηλοσυνταξιούχοι είναι πολλά και γνω-
στά, με κυριότερο το οικονομικό θέμα, που 
προκύπτει από τις χαμηλές συντάξεις που 
λαμβάνουν. Η χαμηλότερη σύνταξη, που είναι 
αυτή της οικοκυράς ή αλλιώς κοινωνική 
σύνταξη, ανέρχεται στα 340,41. Από το Τα-
μείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων η χαμηλότερη 
είναι στα 352,22. Στις χαμηλές συντάξεις 
έρχεται να προστεθεί η μικρή επιταγή των 

170, η οποία με την αύξηση που εγκρίθηκε 
στο Υπουργικό Συμβούλιο τις προάλλες θα 
γίνει 220. Στόχος όλων των οργανώσεων 
που αφορούν τους συνταξιούχους είναι να 
μην υπάρχουν συνταξιούχοι κάτω από το 
όριο της φτώχιας. Ο Γενικός Γραμματέας της 
ΕΚΥΣΥ, Κώστας Σκαρπάρης, μιλώντας στη «Σ», 
ανέφερε ότι ένας στους τρεις συνταξιούχους 
ζει σε συνθήκες φτώχιας. «Με βάση επίσημα 
στοιχεία, αυτήν τη στιγμή έχουμε 38.000 
φτωχούς συνταξιούχους. Δηλαδή έχουν 
πολύ χαμηλά εισοδήματα και λαμβάνουν 

τη μικρή επιταγή. Τα στοιχεία λαμβάνονται 
από τους αριθμούς των μικρών επιταγών 
που δίδονται. Υπάρχουν όμως ακόμη 15.000 
συνταξιούχοι περίπου που δεν έχουν κάνει 
αίτηση για μικρή επιταγή και υπολογίζονται 
και αυτοί στους φτωχούς συνταξιούχους, 
άρα στο σύνολο έχουμε περίπου 50.000 
φτωχούς συνταξιούχους. Ο λόγος που δεν 
έχουν κάνει αίτηση για τη  μικρή επιταγή 
είναι επειδή επικρατεί μια σύγχυση όσον 
αφορά τη νομοθεσία που αφορά το ΕΕΕ και 
τους χαμηλοσυνταξιούχους. Εμείς όμως 
προσπαθούμε να ενημερώσουμε σωστά, 
ώστε όλοι όσοι δικαιούνται να μπορέσουν 
να κάνουν την αίτηση για να λαμβάνουν τη 
μικρή επιταγή».  Από την άλλη πλευρά η 
ΣΕΚ τονίζει την ανάγκη αύξησης των χα-
μηλών συντάξεων. Ο Γραμματέας Επιτρο-
πής Συνταξιούχων ΣΕΚ, Μιχάλης Ρωσσής, 
ανέφερε στη «Σ» ότι «αίτημα είναι η αύξηση 
των εισοδημάτων των ατόμων της Τρίτης 
Ηλικίας. Επίσης υπάρχει μέσα το αίτημα 
για την κατάργηση της ποινής ύψους 12  
σε όσους επιλέγουν να βγουν στη σύνταξη 
από τα 63 τους χρόνια». 

Αν κο ι
π το ε

Για την εξασφάλιση της ποιότητας στην 
υγεία τους έκαναν λόγο ΣΕΚ και ΠΕΟ, συμ-
φωνώντας ότι η εφαρμογή του ΓεΣΥ θα δώσει 
μιαν ανάσα ικανοποίησης στα άτομα της Τρίτης 
Ηλικίας. Ο κ. Ρωσσής ανέφερε χαρακτηριστικά 
ότι «η εφαρμογή του Γενικού Συστήματος 
Υγείας θα βοηθήσει πολύ τους ηλικιωμένους. 
Οι χαμηλοσυνταξιούχοι, όπως γνωρίζετε, 
πάνε στα νοσοκομεία. Τώρα θα έχουν το 
δικαίωμα να πάνε σε άλλους ιατρούς και δεν 
θα περιμένουν με τις ώρες».  Για την εξάλειψη 
του βασανιστηρίου της πολύωρης αναμονής 

στα δημόσια νοσηλευτήρια έκανε λόγο ο κ. 
Σκαρπάρης. «Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα 
αυτό, το να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν 
άμεσα οι συνταξιούχοι και να περιμένουν 
με τις ώρες στις ουρές για να τους δει ένας 
ειδικός. Σκεφτείτε ότι υπάρχει κόσμος που 
έχει φύγει από τη ζωή ενώ βρισκόταν σε 
λίστες αναμονής για εγχείρηση. Το ΓεΣΥ 
είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί».

τ ι κ ι ον ι
Οι χαμηλές συντάξεις δεν μπορούν να 

συντηρήσουν αυτά τα άτομα όλον τον μήνα. 
Αυτό επιβεβαιώνει με τη σειρά της η βουλευτής 
στη Βουλή των Γερόντων, κ. Κάτια Λουκά, η 
οποία περιέγραψε ένα περιστατικό ανάμεσα 
στα τόσα που συναντά καθημερινά. «Πριν 
από λίγο καιρό επισκέφθηκα μια ηλικιω-
μένη που ήταν άρρωστη με γρίπη. Της είχα 
πει να πάει άμεσα στον  γιατρό και μου είπε 
χαρακτηριστικά: ‘Κόρη μου ο μήνας έχει 15, 
μόλις που τα βγάζω πέρα με τα 340. Αν θα 
πάω στα εξωτερικά ιατρεία, θα χρειαστώ ταξί 
πέντε ευρώ, θα χρειαστώ άλλα τρία ευρώ για 
τα χαρτιά μου εκεί στα εξωτερικά, άλλα για τα 
φάρμακα, έτα 20 ευρώ. Θα περιμένω το τέλος 
του μήνα για να πάω στον γιατρό. Αυτήν τη 
στιγμή ούτε γάλα δεν έχω να αγοράσω’. Κι 
άλλες τόσες περιπτώσεις που ξέρουμε. Αυτά 
τα ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού, τους 
χαμηλοσυνταξιούχους, η Κυβέρνηση και τα 
αρμόδια σώματα να τους δουν με μεγάλη 
επιείκεια. Είναι κρίμα οι άνθρωποι στη δύση 
της ζωής τους να ταλαιπωρούνται τόσο πολύ. 
Οι άνθρωποι της βιοπάλης, που διήνυσαν τη 
ζωή τους σε μεταλλεία, σε ορυχεία, σε δρόμους, 
σε εργοστάσια, σε πολύ δύσκολες και αντίξοες 
συνθήκες, να πάρουν αυτό το νόμισμα από το 
κράτος. Εκτός αυτού, οι συνταξιούχοι βιώνουν 
το βάσανο της μοναξιάς…». 

Ο αριθμός των Τοπικών Αρχών 
που θα υπάρξουν με τη Με-
ταρρύθμιση έχει προβληθεί 

απ’ όλες της πλευρές μέχρι σήμερα ως 
η πιο σημαντική πτυχή της. Η δική μας 
εισήγηση προνοεί για εννέα (9) ισχυρούς 
Δήμους, συγκριτικά με τα κυβερνητικά 
νομοσχέδια που προνοούν για 15 Δή-
μους και 37 συμπλέγματα Κοινοτήτων, 
δηλαδή για 52 Τοπικές Αρχές. 

Α. Προτείνουμε όπως προωθηθεί 
η συνένωση των υφιστάμενων δήμων 
στις αστικές και περιαστικές περιοχές 
Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου 
και Παραλιμνίου/Αγίας Νάπας/Δερύ-
νειας/Σωτήρας και να δημιουργηθούν 
«Περιφερειακοί Δήμοι». Προτείνεται 
επίσης όπως οι περιοχές των σημερι-
νών Δήμων και Κοινοτήτων διατηρή-
σουν τις ονομασίες τους ως συστατικά 
στοιχεία της κάθε Τοπικής Αρχής και 
να δοθούν, για παράδειγμα, τα πιο κάτω 
ονόματα στις πέντε νέες Τοπικές Αρχές: 
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΗΔΡΑ», 
«…ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ», «… ΚΙΤΙΟΝ», «… ΚΙ-
ΝΥΡΑΣ» και «… ΚΩΣΤΑΝΙΑ». Με την 
πρόταση αυτή, θα έχουμε στις αστικές 
περιοχές της ελεύθερης Κύπρου πέντε 
μεγάλους Δήμους που θα καλύπτουν 
το 85 , περίπου, του πληθυσμού της 
Κύπρου και, λόγω μεγέθους, θα έχουν 
δυνατότητες να προσφέρουν τις υπηρε-
σίες που χρειάζονται οι πολίτες σε μια 
σύγχρονη κοινωνία. Οι σημερινοί Δήμοι 
και Κοινότητες που θα αποτελούν τους 
Περιφερειακούς Δήμους θα συνεχίσουν 
να υφίστανται ως οντότητες, αλλά χωρίς 
Αιρετές Αρχές. Εννοείται βέβαια ότι δεν 
θα εκλέγονται Αντιδήμαρχοι σε κάθε ση-
μερινό Δήμο που θα συμμετέχει στον 

Περιφερειακό Δήμο, δεν θα υπάρχουν 
Δημοτικά Διαμερίσματα και Επιτροπές 
Δημοτικών Διαμερισμάτων γιατί αυτές 
οι Δομές μάλλον αρνητικά παρά θετικά 
μπορούν να επιφέρουν. 

Β. Το υπόλοιπο μέρος της Κύπρου, 
που θα αφορά το 15 , περίπου, του πλη-
θυσμού, είναι οι υπόλοιποι Δήμοι και 
Κοινότητες που βρίσκονται στην παιθρο. 
Στις περιοχές αυτές προτείνεται όπως και 
πάλι δημιουργηθούν «Περιφερειακοί 
Δήμοι», δηλαδή θα έχουμε τέσσερεις 
Περιφερειακούς Δήμους, έναν στην 
κάθε επαρχία, ώστε να έχουμε μεγέθη 
που να δημιουργούν ουσιαστικές οικο-
νομίες κλίμακας. Για την ονοματολογία 
θα ισχύουν και πάλι τα προαναφερθέντα 
για τις αστικές περιοχές και θα έχουμε 
τον «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟ ΕΠΑΡ-
ΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ», «…ΛΕΜΕΣΟΥ», «…
ΛΑΡΝΑΚΑΣ» και «…ΠΑΦΟΥ». 

Γ. Πέραν των Περιφερειακών Δήμων, 
προτείνεται όπως δημιουργηθούν και Επαρ-
χιακά Συμβούλια, τα όρια των οποίων θα 
είναι οι σημερινές επαρχίες και τα Συμβούλια 
αυτά να έχουν στη δικαιοδοσία τους την 
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙ-
ΚΩΝ/ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ, ΤΗΝ 
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟ-
ΧΕΤΕΥΣΕΩΝ  ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ. 
Τα Επαρχιακά Συμβούλια προτείνεται να 
έχουν ως μοναδικό πρόσθετο καθήκον την 
υποβολή προτάσεων στη Κυβέρνηση για 
το αναπτυξιακό πρόγραμμα κάθε Επαρχίας. 

Δ. Εκτός από τη δομή της Αυτοδιοί-
κησης, αναβάθμισης χρήζει και η δομή 
των αρμοδίων Υπηρεσιών της Κεντρικής 
Διοίκησης. Προς τούτο προτείνεται η δη-
μιουργία νέου ανεξάρτητου «Τμήματος 
Αυτοδιοίκησης» στο Υπουργείο Εσωτε-
ρικών, όπως το Τμήμα Κτηματολογίου, 
Πολεοδομίας κ.α., το οποίο να στελεχωθεί 
κατάλληλα.

Ε. Για τους Κατεχόμενους Δήμους, η 
κατάσταση προτείνεται να μείνει ως έχει 
μέχρι τη λύση του Κυπριακού, αλλά αν 

αποφασιστεί ότι πρέπει να γίνουν συγχω-
νεύσεις/συνενώσεις και γι’ αυτές, τότε να 
γίνουν διευθετήσεις όπως προτείνονται 
για τις ελεύθερες περιοχές.

Καταληκτικά, χρειάζεται οι Αυτοδιοι-
κήσεις που θα διαμορφωθούν να είναι 
ισχυρές οντότητες, με δυνατότητες και 
αυτοδυναμία και να σταματήσουν να είναι 
επαίτες και συμπληρώματα της Κεντρικής 
Διοίκησης. Υπάρχουν ουσιαστικά θέμα-
τα αρμοδιοτήτων, ελέγχων, εποπτείας, 
χρηστής διοίκησης, διακυβέρνησης και 
γενικότερα της λειτουργίας των Τοπικών 
Αρχών που πρέπει να αναθεωρηθούν 
και βελτιωθούν, αλλά αυτά τα θέματα 
και παράμετροι δεν αποτελούν, βεβαί-
ως, αντικείμενο του παρόντος σύντομου 
Σημειώματος που περιορίζεται κυρίως 
στον τύπο, μέγεθος και γεωγραφία των 
Τοπικών Αρχών που προτείνεται να 
έχουμε στη Κύπρο.  

Εν κατακλείδι, η Κυβέρνηση και τα 
Κόμματα/ Βουλή έχουν, εκ των πραγμά-
των, την κύρια ευθύνη για την προώθηση 
των σημαντικών αλλαγών που χρειάζεται 
η Αυτοδιοίκηση στον τόπο μας. Όμως θα 
ήταν πολύ ωφέλιμο αν, εκτός από τις δικές 
τους απόψεις, επιδιώξουν να ακουστούν 
και διαφορετικές απόψεις και εισηγήσεις, 
στο πλαίσιο και της επιβαλλόμενης δη-
μόσιας διαβούλευσης, που δεν πρέπει 
να περιορίζεται μόνο στα Κόμματα και 
στους Αιρετούς της Αυτοδιοίκησης.

 * Πρώην Γραμματέας Ένωσης Δήμων 
Κύπρου
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 ισ υροί ήμοι   ερι ερειακοί
και παρ ιακά υμ ούλια

Α ΩΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ *
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Τ εράστιας σημασίας για την ογκο-
λογία στην Κύπρο, αλλά και όλη 
την νατολική Μεσόγειο, είναι η 

συμφωνία συνεργασίας που υπέγραψαν 
το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο της Λε-
μεσού με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 

a assa  της Ιερουσαλήμ, μέσω του αντι-
προσώπου του στην Κύπρο, την εταιρεία 

 e ca  er ces .
Η υπογραφή της συνεργασίας έγινε 

πρόσφατα και περιλαμβάνει τους τομείς 
της έρευνας και καινοτομίας, την ανταλλα-
γή εξειδικευμένων επιστημόνων και καλών 
πρακτικών, της εκπαίδευσης και του ιατρικού 
τουρισμού. Η διατελούσα χρέη διευθύνοντος 
συμβούλου και υπεύθυνη Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνίας της  e ca  er ces, 
Μαριάννα Φόρτωμα, σε δηλώσεις της μετά 
την υπογραφή της συμφωνίας, τόνισε πως 
«αυτή αποτελεί μεγίστης σημασίας στρατηγική 
συνεργασία, η οποία έχει ως αποκλειστικό 
σκοπό την προσφορά στους ογκολογικούς 
ασθενείς ολοκληρωμένων θεραπειών από 
τους πλέον εξειδικευμένους επιστήμονες, οι 

οποίοι πλαισιώνονται από άρτια καταρτισμένο 
νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό και 
έχουν στη διάθεσή τους εξοπλισμό τελευταίας 
τεχνολογίας». Η κ. Φόρτωμα πρόσθεσε ότι η 

 θεωρεί ιδιαίτερη τιμή τη συνεργασία με 
τον διακεκριμένο καθηγητή της ακτινοθερα-
πευτικής ογκολογίας δρα Νικόλαο Ζαμπόγλου, 
βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών με 
τον τίτλο του αντεπιστέλλοντος μέλους στον 
κλάδο της Ιατρικής για τη συμβολή του στην 

-Βραχυθεραπεία (Επεμβατική Ακτινοο-
γκολογία). Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 

a assa  στα Ιεροσόλυμα είναι κορυφαίο 
ιατρικό και νοσηλευτικό ίδρυμα, το οποίο 
για περισσότερα από 100 χρόνια καθορί-
ζει τα πρότυπα του μοντέρνου συστήματος 
υγείας του Ισραήλ. Αξίζει ν’ αναφερθεί ότι 
η πλειοψηφία των ιατρικών ανακαλύψεων 
της χώρας έχουν γίνει από επιστήμονες του 

a assa . Το νοσοκομείο διαθέτει πάνω από 
130 τμήματα και κλινικές και προσφέρει 
προηγμένες διαγνωστικές και θεραπευτικές 
υπηρεσίες στον εγχώριο πληθυσμό, καθώς 
επίσης και σε σημαντικό αριθμό ασθενών από 
άλλες χώρες.  εταιρεία  ( n erna ona  

e ca  a ua on an  e erra ) αποτελεί 
έναν παγκοσμίου εμβέλειας πάροχο ιατρι-
κών υπηρεσιών και είναι ο αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος του Πανεπιστημιακού Νο-
σοκομείου a assa  σε Κύπρο και Ελλάδα. 
Προσφέρει τη δυνατότητα στους ασθενείς 
να έχουν πρόσβαση σε νέες θεραπείες 
στα πλέον εξειδικευμένα και προηγμένα 
τεχνολογικά ιατρικά ιδρύματα σε όλοn τον 
κόσμο, από επιστήμονες πρωτοπόρους στην 
ειδικότητά τους.

υνεργασία ερμανικού Ογκολογικού με το 
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Σύνταξη για τις πρώτες 
μέρες του μήνα

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥ ΡΙΟΥ 
onoufrioum@sigmatv.com

ΔΥΣΚΟΛΑ ΤΑ ΒΓΑΖΟΥΝ
ΠΈΡΑ ΔΈΚΑΔΈΣ ΧΙΛΙΑΔΈΣ
ΗΛΙΚΙΏΜΈΝΟΙ
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θα αυξάνει τις επικίνδυνες οικοδομές και 
θα κάνει συχνότερη την απροειδοποίητη 
κατάρρευσή τους θέτοντας σε κίνδυνο πε-
ριουσίες και ανθρώπινες ζωές. Σύμφωνα με 
τον ίδιο, τα υφιστάμενα νομοθετικά εργαλεία 
για τις επικίνδυνες οικοδομές είναι πυρο-
σβεστικά και ανεπαρκή, καθώς αφορούν 
το στάδιο στο οποίο η οικοδομή έχει ήδη 
καταστεί επικίνδυνη, σημείο όπου συχνά 
ο ιδιοκτήτης, εν απουσία αποτελεσματικών 
μέτρων επιβολής, δεν έχει κίνητρο για να 
λάβει μέτρα προς άρση της επικινδυνότη-
τας. Όπως μας εξήγησε, το 2016 έγινε μία 
τροποποίηση της νομοθεσίας, ωστόσο το 
κενό παραμένει. Σήμερα, όπως είπε, δεν 
υποχρεώνεται ο ιδιοκτήτης να ελέγχει προ-
ληπτικά την οικοδομή του, ενώ όταν κριθεί 
από την αρμόδια τοπική Αρχή ότι υπάρχει 

πρόβλημα, ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης για να 
προχωρήσει στις ανάλογες επιδιορθώσεις. 
Αν δεν το πράξει, τότε του θέματος επιλαμβά-
νεται η τοπική Αρχή, η οποία επωμίζεται το 
κόστος της επιδιόρθωσης. Απ’ εκεί και πέρα 
το κόστος μετατρέπεται σε αστικό χρέος του 
ιδιοκτήτη προς την τοπική Αρχή. 

π τ το
Ο κ. Αχνιώτης ανέφερε πως εδώ και 

χρόνια το ΕΤΕΚ έχει καταθέσει πρόταση 
για θεσμοθέτηση της τακτικής επιθεώρησης 
οικοδομών, έτσι ώστε να ελέγχονται έγκαιρα 
και να προλαμβάνονται καταστάσεις όπου οι 
οικοδομές καθίστανται επικίνδυνες. Σύμφωνα 
με τον ίδιο, η πρόταση προνοεί ότι η κάθε 
οικοδομή, ανάλογα με το είδος της -δηλα-
δή αν είναι πολυκατοικία, ή κατοικία ή μη 

κατοικήσιμος χώρος- και με τη χρονολογία 
κατασκευής της, θα τυγχάνει επιθεώρησης 
ανά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τα 
χρόνια επιθεώρησης καθορίζονται με βάση 
την κατηγορία του κάθε κτηρίου και, βάσει 
της πρότασης, κυμαίνονται από τα 5 μέχρι τα 
15. Για παράδειγμα, αν ένα κτήριο κτίστηκε 
πρόσφατα -δηλαδή από το 2012 και μετά 
που υιοθετήθηκαν ευρωπαϊκά πρότυπα- θα 
επιθεωρείται κάθε 15 χρόνια, ενώ αν ένα 
κτήριο κατασκευάστηκε πριν καθοριστούν 
τα αντισεισμικά πρότυπα -δηλαδή πριν από 
το 1994- θα επιθεωρείται κάθε 5 χρόνια. 

τ κ ι ι
Από πλευράς του το Υπουργείο Εσωτε-

ρικών, σε ανακοίνωσή του με αφορμή την 
κατάρρευση της διώροφης οικοδομής στη 

Λευκωσία, σημειώνει πως ο περί Ρυθμίσεως 
Οδών και Οικοδομών Νόμος ενισχύθηκε 
σημαντικά για τις περιπτώσεις των επικίνδυνων 
οικοδομών, έπειτα από σχετική τροποποίηση 
το 2016, ωστόσο αναφέρει πως θα καλέσει 
όλες τις Οικοδομικές Αρχές και την Ένωση 
Δήμων να του διαβιβάσουν τυχόν απόψεις 
για περαιτέρω τροποποίηση της νομοθεσίας. 
Περαιτέρω, αναφορικά με την πρόταση του 
ΕΤΕΚ για τακτική επιθεώρηση οικοδομών, το 
Υπουργείο θεωρεί ότι μπορεί να αποτελέσει 
ένα θετικό εργαλείο. Γι’ αυτό, όπως προσθέτει, 
αυτό το διάστημα εξετάζεται το πλαίσιο της 
περιοδικής επιθεώρησης σε συνεργασία 
με το ΕΤΕΚ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
το Υπουργείο, εξετάζονται θέματα όπως η 
κατηγοριοποίηση των οικοδομών για τις 
οποίες θα πραγματοποιείται η επιθεώρη-
ση, η διαδικασία που θα ακολουθείται, τα 
προσόντα των ατόμων που θα προβαίνουν 
στους ελέγχους καθώς και οι τρόποι επιβολής.

ονοκ ο ι
ο το δ ο
Το πρόβλημα με τα επικίνδυνα κτήρια 

επεκτείνεται σε όλους τους δήμους παγκυ-
πρίως, ωστόσο οι πλείστες περιπτώσεις 
που προκύπτουν κατά καιρούς αφορούν 
οικοδομές που βρίσκονται στα ιστορικά 
κέντρα των πόλεων. Ο Δήμος Λευκωσίας, 
όπως μας ανέφερε ο δημοτικός σύμβουλος, 
Χρύσανθος Φάκας, από το 2012 μέχρι 
σήμερα έχει εντοπίσει 194 επικίνδυνες 
οικοδομές, εκ των οποίων έχει άρει την 
επικινδυνότητα σε 169 (από αυτές οι 39 
επιδιορθώθηκαν από τους ιδιοκτήτες). 
Σήμερα, όπως σημείωσε, βρίσκονται 
σε εξέλιξη εργασίες από τον Δήμο σε 8 
οικοδομές και από την Επαρχιακή Δι-
οίκηση Λευκωσίας σε 5 τ/κ οικοδομές, 
ενώ οι υπόλοιπες 13 οικοδομές, που δεν 
έχουν κριθεί υψηλού κινδύνου, παρακο-
λουθούνται από τον Δήμο και βρίσκονται 
σε διάφορα στάδια της διαδικασίας. 

Πολύ στενά παρακολουθεί το ζήτημα και 
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Δημόσιος κίνδυνος τα κτήρια-ερείπια
ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ ΝΟΜΟΘΈΤΙΚΗ 
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ΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com

ε παγκύπρια κλίμακα 
εντοπίζεται το πρόβλημα 
με τα επικίνδυνα ή ακόμα 
και ετοιμόρροπα κτήρια. 
Το κενό που υπάρχει στη 
νομοθεσία επιτρέπει στους 
ιδιοκτήτες να κάνουν πως 

δεν βλέπουν το ζήτημα που υπάρχει με το 
υποστατικό τους ή ακόμα και να αποφεύγουν 
να το επιλύσουν, με αποτέλεσμα να δημι-
ουργείται θέμα δημόσιας ασφάλειας. Κάτι 
παρόμοιο είδαμε να συμβαίνει πριν από λίγες 
ημέρες, όταν διώροφο εγκαταλελειμμένο 
κτήριο κατέρρευσε σε πολυσύχναστο δρόμο 
στην καρδιά της πρωτεύουσας, ευτυχώς χω-
ρίς να θρηνήσουμε θύματα και περιουσίες. 
Το εν λόγω κενό στη νομοθεσία επιχειρεί 
να καλύψει το Υπουργείο Εσωτερικών,  το 
οποίο, σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ, ετοιμάζει 
σχετικό νομοσχέδιο, που θα υποχρεώνει 
τους ιδιοκτήτες να προβαίνουν σε συχνές 
επιθεωρήσεις των υποδομών τους. 

ο νο ο ετικ κεν
Σε δηλώσεις του στη «Σημερινή» ο Πρόε-

δρος του ΕΤΕΚ, Στέλιος Αχνιώτης, σημείωσε 
ότι ένας σημαντικός αριθμός κτηρίων στην 
Κύπρο έχουν ανεγερθεί πριν από την εφαρ-
μογή του κυπριακού σεισμικού κώδικα και τη 
θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής επίβλεψης. 
Αυτό, σημείωσε, σε συνδυασμό με την έλλειψη 
της κουλτούρας συντήρησης των οικοδομών, 

ο Δήμος Λεμεσού, που μας ενημέρωσε ότι 
αυτήν τη στιγμή υπάρχουν 5-6 περιπτώσεις 
οικοδομών που κηρύχθηκαν επικίνδυνες και 
ήδη έγιναν από πλευράς του δήμου οι απα-
ραίτητες ενέργειες για να επιδιορθωθούν. Σε 
όλες τις περιπτώσεις, ο Δήμος ενημέρωσε τους 
ιδιοκτήτες και τους επέστησε την προσοχή για 
να προχωρήσουν με τις υποχρεώσεις τους 
όπως αυτές προνοούνται στον νόμο. 

Άλλος ένας δήμος με ιστορικό κέντρο, 
είναι ο Στρόβολος, ο δήμαρχος του οποίου, 
Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, σε δηλώσεις 
του στη «Σ», ανέφερε πως δεν υπάρχουν 
ετοιμόρροπα κτήρια, ωστόσο υπάρχουν 
2-3 περιπτώσεις οικοδομών που κρίθηκαν 
επικίνδυνες.  Όπως μας είπε, οι ιδιοκτήτες 
ενημερώθηκαν σχετικά και σε περίπτωση 
που δεν προχωρήσουν οι ίδιοι για επι-
διόρθωση των οικοδομών τους, τότε θα 
επέμβει ο δήμος.  

Σοβαρό πρόβλημα με τις επικίνδυνες οι-
κοδομές αντιμετωπίζει και ο Δήμος Πάφου, 
το οποίο σύμφωνα με τον δήμαρχο, Φαίδωνα 
Φαίδωνος, προκύπτει κατά κύριο λόγο από 
τα τουρκοκυπριακά κτήρια λόγω κακής συ-
ντήρησης. Μιλώντας στη «Σ», ο κ. Φαίδωνος 
εξήγησε πως σε κάποιες εκ των περιπτώσεων, 
ο δήμος προχωρεί και κατεδαφίζει αρκετά από 
αυτά τα κτήρια, αφού βέβαια εξασφαλίσει τη 
συγκατάθεση του κηδεμόνα τ/κ περιουσιών. 
Περαιτέρω, όπως είπε, υπάρχουν επίσης γύρω 
στα είκοσι κτήρια που δεν είναι τ/κ και έχουν 
κηρυχθεί επικίνδυνα, των οποίων οι ιδιοκτήτες 
είναι μετανάστες στο εξωτερικό και τα έχουν 
εγκαταλείψει εδώ και μερικές δεκαετίες. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, όπως σημείωσε, είναι 
λίγο πιο πολύπλοκα τα πράγματα, ώστε να 
επέμβει ο δήμος, ωστόσο γίνονται διάφο-
ρες ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Όσον αφορά τις κατοικήσιμες επικίνδυνες 
οικοδομές, σύμφωνα με τον κ. Φαίδωνος, 
έχουν εντοπιστεί δύο πολυκατοικίες, εκ των 
οποίων για τη μία -που βρίσκεται πλησίον της 
Μητρόπολης Πάφου- ο δήμος προχώρησε 
στην έκδοση διατάγματος για κατεδάφιση. 

Η ΔΙΏΡΟΦΗ ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΠΟΥ ΚΑΤΈΡ-
ΡΈΥΣΈ ΤΑ ΞΗΜΈΡΏΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΈ ΚΈΝΤΡΙΚΗ 
ΠΈΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΈΥΚΏΣΙΑΣ. Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ, ΠΟΥ ΒΡΙ-
ΣΚΈΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΈΙΝΑΙ ΠΛΙΝΘΟ-
ΚΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΈΙΧΈ ΚΑΈΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΑΡΚΈΤΑ ΧΡΟΝΙΑ.
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ
υ υμίου  Κούλα Μαρία  ε . Καλλι

πόλε ς  μ. από το ανεπιστήμιο  
ευκ σία  τηλ.   . 
α ίτης ι ργος  υκα ηττού   πίσ  

από Μακάρειο τάδιο ρόμος ρυσο αλά
ντου  Έγκ μη  τηλ.   . 

ρ στη αναγι της  ε . τρο όλου  
πλησίον   τρό ολος  τηλ.  

 . 
υαγγ λου σποινα  Μετο ίου   ευκ

σία  τηλ.   . 
απαγε ργίου ναστασία  ε . ταυρού 

  ναντι ημοτικού ολείου ταυρού  
τρό ολος  τηλ.   . 

ΛΕΜΕΣΟΣ
υσι της αγγ λης  πύρου Κυπριανού  

δίπλα από   ερμασό
γεια  τηλ.   . 
Μακρίδου  Κλόκκου Κίκα  Μίλτ νος  γ. 
πυρίδ νας πλησίον    
εμεσός  τηλ.   . 
ιλιππίδου  ουρλά Μαρίνα  ίκου αττί η 
 μ. όρεια τ ν τ ν τ ν ολεμι

δι ν   μετα ύ τ ν πρατηρί ν ετρολίνα και 
ΚΟ  εμεσός  τηλ.   . 
ιάνναρου ο ία  γίας υλά ε ς  . 
ορεί ς τ ν Κα  αρί  ναντι  
εμεσός  τηλ.   . 

ΛΑΡΝΑΚΑ
λουρή ι ρα  αύλου αλσαμάκη  

πλατεία γίου αζάρου  άρνακα  τηλ.  
 . 

αναγι του Μικα λλα  ε . απανικολή  
απ ναντι από το τάδιο ντ νης απαδόπου

λος  άρνακα  τηλ.   . 

ΠΑ ΟΣ
αλι του Μαρία  λε άνδρου απάγου  

  ε νικής ολής προς  
 ά ος  τηλ.   . 

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
λαπαή ριστίνα  ρί α ιγενή  δίπλα από 

τη υνεργατική ράπεζα  πλατεία αραλιμνί
ου  αραλίμνι  τηλ.   . 

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
α ολόγος  Μι άλης α ίδης  τηλ.  

 .
Ο αλμίατρος  ντ νης λυκερίου  τηλ.  

.
Ουρολόγος  ιλλ ας Κορ λλης  τηλ.  

 .
Οδοντίατρος  ε ργία Μαυρομμάτη  τηλ.  

 .

ΛΕΜΕΣΟΣ
Οδοντίατρος  όδος ροδότου  τηλ.  

Ιατροί

πο ει ο
Ο κ. Γιώργος Μάρκου του Βάσου Άσπρου 

από την Καλογραία Κερύνειας και τώρα στον 
Άγιο Θεόδωρο Λάρνακας, και η δ. Μαρία 
Ιωσήφ του Ανδρέα από τον Γερόλακκο και 
της Ειρήνης Χαραλάμπους, από τη Λάπηθο 
και τώρα στη Λακατάμεια, έδωσαν αμοιβαία 
υπόσχεση γάμου.

κδ
Το Πανεπιστήμιο re er c , σε συνερ-

γασία με το ΕΤΕΚ και το Πανεπιστήμιο 
ec n on του Ισραήλ, διοργανώνει συμπό-

σιο με θέμα: Μεγάλες Αστικές Αναπτύξεις 
στην Κύπρο και το Ισραήλ: Πολεοδομία, 
Προκλήσεις και Πραγματικότητες ( arge 

r an e e o men s n rus an  
srae : ann ng on e , a enges an  

ea es). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
την Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019, στις 16.00, 
στο κτήριο του Εκπαιδευτικού Κέντρου του 
ΕΤΕΚ, Θησέως 8, στη Λευκωσία. 

ν ικοκ ν ν κ
Η Ένωση Κυπρίων Οικοκυρών Λάρνα-

κας - Αμμοχώστου θα πραγματοποιήσει τη 
μηνιαία της συνεστίαση  αύριο Δευτέρα,  
4/3/19 και ώρα 4.00 μ.μ., στο κέντρο  «Λε-
ωνίδας» στη Λάρνακα. 

οτ ι ν ι ο ν κ
Εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα της Γυ-

ναίκας με την ηθοποιό Αννίτα Σαντοριναίου 
διοργανώνει ο Ροταριανός Όμιλος Λάρνακας 
την Τρίτη, 5/3/2019, στις 8 μ.μ., στο ιατρικό 
Μουσείου Κυριαζή, στη Λάρνακα.

Η Ένωση Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδας Κύπρος 74  (Ε.Κ.Π.Ε.) και ο Δήμος Κυθρέας 
διοργανώνουν εκδήλωση για την κατεχόμενη πόλη της Κυθρέας και τις κατεχόμενες 
κοινότητες της Λευκωσίας, αύριο Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019 και ώρα 7μ.μ., στο Σπίτι της 
Κύπρου , Ξενοφώντος 2Α στο Σύνταγμα, με θέμα: Η Κυθρέα - Όραμα για επιστροφή . 
Χαιρετισμό θα απευθύνει ο κ. Λο ζος Λο ζου, Πρόεδρος Ε.Κ.Π.Ε. Ομιλητές θα είναι ο 
Εκπρόσωπος της Ένωσης Κατεχόμενων Κοινοτήτων επαρχίας Λευκωσίας κ. Χρήστος 
Λαμπρίας, Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέου Χωρίου Κυθρέας και ο Δρ 
Πέτρος Καρεκλάς, Δήμαρχος Κυθρέας. Θα προβληθεί ντοκιμαντέρ. Η εκδήλωση γίνεται 
με τη στήριξη του Σπιτιού της Κύπρου .

Διαθέσιμο και φέτος το u ca e Ελπίδας από 
τους Φούρνους Ζορπάς με αφορμή τον γιορτα-
σμό για την Ημέρα της Γυναίκας, 8 Μαρτίου. Τo 

u ca e λπίδας,  με σήμα τη γνωστή ροζ κορδέλα, 
αποτελεί πλέον θεσμό για τους Φούρνους Ζορπάς, 
που στόχο έχουν να στείλουν μήνυμα ελπίδας και 
αισιοδοξίας, στηρίζοντας παράλληλα τη  uro a 

onna Κύπρου χορηγικά. Η ροζ κορδέλα, σύμβολο 
ευαισθητοποιήσης για τον καρκίνο το μαστού, μας 
θυμίζει ότι το σημαντικότερο δώρο για τον εαυτό 
μας είναι η υγεία μας και η προάσπισή της μέσα 
από προληπτικούς ελέγχους. Το m e  e on 
cu ca e θα βρίσκεται σε όλους τους Φούρνους 
Ζορπάς παγκύπρια από την Τρίτη, 5/3/2019, μέχρι και την Κυριακή,  10/3/2019. Ας 
γιορτάσουμε λοιπόν πραγματικά την Ημέρα της Γυναίκας με μία ξεχωριστή πράξη 
αγάπης, ένα συμβολικό δώρο που κρύβει πολλά μηνύματα. 

 σιμεντοποιία ασιλικού στηρίζει το πρόγραμμα 
επι ορήγησης της Κυπριακής Ομοσπονδίας 

ιδικ ν Ολυμπιακ ν 

Ο ντικαρκινικός ύνδεσμος στηρίζει 
την ε αρμογή του ε

κδηλ σεις με α ορμή την αγκόσμια ημ ρα 
εμ οιδήματοςΣτις 20 Φεβρουαρίου 2019, η Τσιμεντοποιία Βασιλικού παρευρέθη στη Δημοσιογρα-

φική Διάσκεψη που διοργάνωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών ( ec a  
m cs) για ανακοίνωση της συμμετοχής της κυπριακής ομάδας στους Παγκόσμιους 

Αγώνες. Η Εταιρεία είναι ένας από τους υποστηρικτές του προγράμματος «Υιοθετήστε έναν 
αθλητή», που προωθεί η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών, για την αποστολή 
της κυπριακής ομάδας στους Παγκόσμιους Αγώνες, που θα πραγματοποιηθούν από τις 8-12 
Μαρτίου 2019 στο Άμπου Ντάμπι. Στη διάσκεψη, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών παρουσίασαν την Κυπρι-
ακή Αποστολή Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων και παρέδωσαν τιμητικές πλακέτες στους 
υποστηρικτές. Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού έλαβε τιμητική πλακέτα για την «υιοθεσία» της 
αθλήτριας της ρυθμικής γυμναστικής, Λουκίας Γεωργίου. Βασικός στόχος και φιλοσοφία 
των Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων είναι να δώσουν όσο το δυνατόν  περισσότερες ευκαι-
ρίες στα άτομα με νοητική αναπηρία, μέσα από τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες. 
Στους Παγκόσμιους Ειδικούς Αγώνες του 2019 θα συμμετάσχουν 35 αθλητές των Ειδικών 
Ολυμπιακών Κύπρου, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στα αθλήματα στίβου, μπόουλινγκ, μπότσε, 
κολύμβησης, ενόργανης γυμναστικής, ρυθμικής γυμναστικής, ποδηλασίας και καλαθοσφαί-
ρισης. Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού εύχεται κάθε επιτυχία σε όλους τους αθλητές.

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου υπο-
στηρίζει ανεπιφύλακτα τις ενέργειες και δράσεις 
της Πολιτείας και των υπόλοιπων συμβαλλό-
μενων φορέων, που στόχο έχουν την καθολι-
κή εφαρμογή του ΓεΣΥ. Σε ανακοίνωσή του, ο 
Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου αναφέρει ότι 
είναι από τους πρώτους συνδέσμους ασθενών 
που ιδρύθηκαν στη χώρα μας με σκοπό την 
παροχή δωρεάν υπηρεσιών ανακουφιστικής 
φροντίδας σε ασθενείς με καρκίνο. Ο Σύνδεσμος χαιρετίζει τη στάση της Ογκολογικής 
Εταιρείας Κύπρου υπέρ του ΓεΣΥ και καλεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, συμπε-
ριλαμβανομένης και της ιατρικής κοινότητας, με σύνεση και με γνώμονα το δημόσιο 
συμφέρον να συνεργαστούν εποικοδομητικά με τις αρμόδιες Αρχές στην προσπάθεια 
για εφαρμογή του.

Με την ευκαιρία της Πα-
γκόσμιας ημέρας Λεμφοι-
δήματος στις 6 Μαρτίου, το 
Κέντρο Μαστού Κύπρου δι-
οργανώνει για πρώτη φορά 
στην Κύπρο εκδηλώσεις προς 
ενημέρωση των γυναικών με 
εμπειρία καρκίνου του μαστού, 
τόσο για την πρόληψη όσο και 
για την αντιμετώπιση του λεμ-
φοιδήματος. Το λεμφοίδημα 
είναι μια χρόνια παθολογική 
κατάσταση που παρουσιάζεται 
με αύξηση του όγκου (πρήξιμο) των άκρων ή του κορμού λόγω δυσλειτουργίας του 
λεμφικού συστήματος (λεμφαδένες, λεμφαγγεία) και αν δεν υπάρχει σωστή αντιμετώπιση, 
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των ασθενών. Κάθε γυναίκα λοιπόν που 
έχει αφαιρέσει λεμφαδένες ή έχει κάνει ακτινοθεραπεία, πρέπει να είναι  ενημερωμένη 
για το λεμφοίδημα. Τα στατιστικά στοιχεία αναφέρουν ότι 1 στις 5 γυναίκες με καρκίνο 
μαστού και λεμφαδενικό καθαρισμό, θα παρουσιάσει λεμφοίδημα. Σπανιότερα μπορεί 
να συμβεί αυτό και με την αφαίρεση και βιοψία του λεμφαδένα φρουρού. Το 95  των 
γυναικών που θα παρουσιάσουν λεμφοίδημα, θα εκδηλωθεί στα 3 πρώτα χρόνια από 
την έναρξη των θεραπειών, με μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσουν οι γυναίκες που 
έχουν κάνει και ακτινοθεραπεία. Η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση του λεμφοι-
δήματος, από εξειδικευμένο θεραπευτή λεμφοιδήματος, μπορεί να το βελτιώσει ή να το 
σταθεροποιήσει στο σημείο που βρίσκεται και να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις σε 
μεγάλο βαθμό. Με επίκεντρο τη γυναίκα, το Κέντρο Μαστού Κύπρου, στις 6 Μαρτίου, 
θα προσφέρει δωρεάν αξιολόγηση και ενημέρωση για το λεμφοίδημα καθώς και δω-
ρεάν ανάλυση της σύστασης σώματος με τη βοήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού, σε 
γυναίκες που υποβλήθηκαν στο παρελθόν σε θεραπείες αντιμετώπισης καρκίνου του 
μαστού. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να κλείσουν προσωπικό ραντεβού για αξιολόγηση 
και συνεπώς έγκαιρη διάγνωση στο 22054545. Επίσης στις 7 Μαρτίου,  στις 17.30, 
θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις από καταξιωμένους επιστήμονες, με θέμα «Καρκίνος 
του Μαστού και Λεμφοίδημα» στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη βιβλιοθήκη «Στέλιος 
Ιωάννου», αίθουσα 12.  Η κράτηση θέσης είναι απαραίτητη στο τηλ. 22054545.

κδήλ ση για την Κυ ρ α

ούρνοι ορπάς   λπίδας

Ο θεσμοθετημένος και επιτυχημένος 
Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ, που θα πραγ-
ματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο, 23 και 24 
Μαρτίου 2019, θα έχει και φέτος ως μεγάλο  
χορηγό την ΟΠΑΠ Κύπρου, ενώ για τέταρτη 
συνεχή χρονιά θα στηριχθεί μέσω του αγώνα 
και το Καραϊσκάκειο δρυμα. Η ανανέωση 
της σύμπραξης ανθρωπιάς έγινε τη Δευτέρα, 
25/2/19, στο Ολυμπιακό Μέγαρο και είχε 
ιδιαίτερη σημασία, αφού ο 13ος  ΟΠΑΠ Μα-
ραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ «τρέχει»  παράλληλα 
με τις εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια παρουσίας 
της ΟΠΑΠ στην Κύπρο. «Πενήντα χρόνια 
με δημιουργικές διαδρομές στην Υγεία, τον 
Πολιτισμό, την Παιδεία, το Περιβάλλον και 
βέβαια στον Αθλητισμό», είπε χαρακτηρι-
στικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ 
Κύπρου, Δημήτρης Αλετράρης, εκφράζοντας 
τη χαρά του γιατί «την ιστορική επέτειο για 
μας και για τον τόπο θα την τιμήσουμε μαζί 
και με τους χιλιάδες δρομείς, οι οποίοι θα 
λάβουν μέρος στον 13ο ΟΠΑΠ Μαραθώνιο 
Λεμεσού ΓΣΟ, μέσω του οποίου ωφελείται 
και το Καραϊσκάκειο δρυμα». Ο Διευθυντής 

της διοργάνωσης, Σπύρος Σπύρου, ευχαρί-
στησε την ΟΠΑΠ Κύπρου για την ειλικρινή 
στήριξή της και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι 
ο 13ος ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ 
θα δημιουργήσει νέα επίδοση συμμετοχών 
καθιστώντας την Κύπρο έναν από τους πιο 
δημοφιλείς προορισμούς για τέτοιες μεγάλες 
εκδηλώσεις, και θα μπορέσουν και φέτος να 

σταθούν αρωγοί στο τεράστιο ανθρωπιστικό 
έργο που παράγει το Καραϊσκάκειο δρυμα. 
Η Πρόεδρος του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, 
δρ. Πόπη Κανάρη, ευχαρίστησε με τη σειρά 
της την ΟΠΑΠ Κύπρου αλλά και τους διοργα-
νωτές του Μαραθωνίου για τη δημιουργική 
συνεργασία τους και τόνισε τη σημαντικότητα 
της ευαισθητοποίησης του κοινού, ιδιαίτερα 

των νέων, στο θέμα των δοτών μυελού των 
οστών, μέσω της μαζικότητας του αθλητισμού. 
Στη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε 
και η σχετική ταινία που θα προωθήσει τον 
13ο ΟΠΑΠ Μαραθώνιο Λεμεσού ΓΣΟ μέσα 
από συγκλονιστικά μηνύματα, όπως αυτά 
ετοιμάστηκαν από το γραφείο «Τελεία και 
Παύλα» και την ΟΠΑΠ Κύπρου.

 Ο  Κύπρου αναν σε τη σύμπρα η αν ρ πιάς 

Την Τρίτη, 13/2/2019, ο Δήμαρχος Στροβόλου Ανδρέας Παπαχαραλάμπους πα-
ρέδωσε επιταγή ύψους 2.481,00 σε εκπρόσωπο του Συνδέσμου Γονέων και Φίλων 
Παιδοογκολογικής Μονάδας, που αποτελεί τις συνολικές εισπράξεις από την πώλη-
ση των εισιτηρίων εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 20/12/18. Η εκδήλωση 
αυτή ολοκλήρωσε τον κύκλο των εκδηλώσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα του Δήμου 
Στροβόλου για το β’ εξάμηνο του 2018. Τα ποσά που παραχωρήθηκαν στους φιλαν-
θρωπικούς φορείς το β’ εξάμηνο του έτους 2018 είναι: Ποσό ύψους 1.024 δόθηκε 
στον Σύνδεσμο για τη Νόσο un ng on, από τα έσοδα της συναυλίας «Σε μια οθόνη 
μαγική», που δόθηκε στις 10/10/18 (Αρ. εράνου 87/2018). Ποσό ύψους 2.671 δό-
θηκε στη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Στροβόλου, από τα έσοδα της συναυλίας «Αφιέρωμα 
στον Δημήτρη Μητροπάνο», που δόθηκε την 1/11/18 (Αρ. άδειας εράνου 97/2018). 
Ποσό ύψους 1.919 δόθηκε στο δρυμα «Στέγη Άγιος Χριστόφορος», από τα έσοδα της 
συναυλίας της Ορχήστρας Εγχόρδων του Δήμου « ass ca  us c ee s oc », που 
δόθηκε στις 7/11/18 (Αρ. άδειας εράνου 35/2018). Ποσό ύψους 1.314 δόθηκε στον 
Σύνδεσμο Φίλων Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, από τα έσοδα της συναυλίας 
«Αλλοτινές μου Εποχές», που δόθηκε στις 16/11/18 (Αρ. Άδειας Εράνου 88/2018). 
Ποσό ύψους 2.481 δόθηκε στον Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής 
Μονάδας, από τα έσοδα της χριστουγεννιάτικης συναυλίας με την Ορχήστρα Εγχόρδων 
του Δήμου και τη Συμφωνική Μπάντα Δήμου Στροβόλου-Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 
Κύπρου, που δόθηκε στις 20/12/18 (Αρ. Άδειας Εράνου 96/2018). Το συνολικό ποσό 
που συλλέχθηκε από εκδηλώσεις του Δήμου που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2018 
και διατέθηκε προς φιλανθρωπικούς φορείς ανέρχεται στις 21.161. Επίσης επιταγή 
ύψους 3.060 επιδόθηκε την Παρασκευή, 15/2/2019, στον Πρόεδρο της Οργάνωσης 
Παραπληγικών Κύπρου, Δημήτρη Λαμπριανίδη, από τον Δήμαρχο Στροβόλου Αν-
δρέα Παπαχαραλάμπους. Η ενέργεια αυτή αποτελεί την υλοποίηση της απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου, που λήφθηκε τον Ιούνιο του περασμένου έτους, 
σύμφωνα με την οποία το 50  των ετήσιων εσόδων που προέρχονται από εξώδικα 
πρόστιμα για παράνομη στάθμευση σε χώρους στάθμευσης για ΑμεΑ, θα διατίθενται στην 
Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου. Η εν λόγω πρωτοβουλία εφαρμόστηκε αρχικά από 
τον Δήμο Αγλαντζιάς και υιοθετήθηκε ως καλή πρακτική και από τον Δήμο Στροβόλου, 
στο πλαίσιο  της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής του. Η Οργάνωση Παραπληγικών 
Κύπρου δεσμεύτηκε όπως χρησιμοποιήσει το εν λόγω ποσό για εκστρατεία σεβασμού 
των χώρων στάθμευσης ΑμεΑ. 

αρα ρηση εσόδ ν από τις παραστάσεις του 
ήμου τρο όλου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Ο νικός ύλλογος ήδρος  τελεί την Κυριακή   

στον ιερό ναό ιμίου ταυρού στα άν  ολεμίδια  
το ετήσιο μνημόσυνο του παρ ηγού της ΟΚ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥ ΕΝΤΙΟΥ

ου μνημοσύνου α προστεί ο ρ ιμανδρίτης ατήρ ρυσόστομος.

ον επιμνημόσυνο λόγο α εκ νήσει ο πουργός αιδείας
και ολιτισμού  ρ  Κ στας αμπιαούρης.

Μετά το τ λος του μνημοσύνου α ακολου ήσει πορεία προς
το ματείο  όπου α γίνει τρισάγιο στην προτομή του ήρ α.

ντί στε άνια  α κατατί ενται κλαδιά από δά νη και α γίνονται 
εισ ορ ς σε νεαρό οικογενειάρ η  κάτοικο άν  ολεμιδι ν

που πάσ ει από λευ αιμία.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ελούμε την Κυριακή   στον ιερό ναό αναγίας

ρυσελεούσας τρο όλου  το δ κατο ετήσιο μνημόσυνο του
πολυαγαπημ νου μας συζύγου  πατ ρα  παππού και αδελ ού

ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΟΥΡΟΥΛΛΗ
Ο

και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

 α ακολου ήσει τρισάγιο στον τά ο  στο κοιμητήριο τρο όλου 
δίπλα στο  .

ύζυγος  ριστίνα σουρούλλη
αιδιά  ρύσαν ος σουρούλλης

ανή σουρούλλη
γγόνια  Ι άννης και νδρ ας
δελ ς και λοιποί συγγενείς

✚ ΚΗΔΕΙΑ
ην πολυαγαπημ νη μας σύζυγο  μητ ρα  γιαγιά και αδερ ή

ΤΑΣΟΥΛΛΑ Α ΑΝΑΣΙΟΥ
 Λ   Λ

που απε ί σε σε ηλικία  ετ ν  κηδεύουμε αύριο ευτ ρα  
και ρα .  π.μ.  από τον ιερό ναό γίου αύλου  στον γιο αύλο ευκ σίας

και καλούμε όσους επι υμούν να παραστούν.

 οικογ νεια α δε εί συλλυπητήρια στον ιερό ναό από τις .  π.μ. .  π.μ.

Οι τε λιμμ νοι
ύζυγος  άσος ανασίου

αιδιά  άρης  Έ η
γγόνια   και άσος

δ λ ια  ά ας και Οδυσσ ας ατζη ενο ντος
και λοιποί συγγενείς

ντί στε άνια  παρακαλούμε να γίνονται εισ ορ ς για το αμείο Κοιν νικής
ρόνοιας απη ι τ ν και ιλόπτ ο νορίας γίου αύλ υ.



Πρέπει, επιτέλους, να μας πουν το μεγάλο 
τους μυστικό όραμα με το πραγματικό 
του όνομα. Να αφήσουν κατά μέρος το 

επίπεδο της υγείας που θα προσφέρει το ΓεΣΥ, 
να αφήσουν τον ελλειμματικό προ πολογισμό, 
να αφήσουν τα διάφορα επίθετα για τις ποιοτικές 
υπηρεσίες υγείας που θα προσφέρει η ιδιωτική 
ιατρική και να το πουν καθαρά: «Δεν θέλουμε το 
μονοασφαλιστικό σχέδιο, γιατί είναι αντίθετο με τα 
συμφέροντά μας. Θέλουμε το πολυασφαλιστικό 
σχέδιο, για να υπάρχει συναγωνισμός, για να πέ-
σουν οι τιμές, για να ανεβεί η στάθμη της υγείας 
και να μπορεί η ιδιωτική ιατρική να θεραπεύει 
‘πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν’».

Αμέσως μετά, να μας εξηγήσουν πώς θα λει-
τουργεί ένα πολυασφαλιστικό σύστημα υγείας. Ο 
κόσμος αναμένει να δει, αν το μονοασφαλιστικό 
θα έχει δυσκολίες και μειονεκτήματα. Δεν ξέρει 
αν θα αντιμετωπίσει προβλήματα, τα οποία θα 
πληρώσουν οι συνήθεις ύποπτοι, δηλαδή οι άποροι 
ασθενείς. Ξέρουμε, όμως, όλοι ότι το μονοασφα-
λιστικό έχει δύο φυσικά χαρακτηριστικά, που 
αποτελούν εγγύηση για τους χαμηλά αμειβομέ-
νους, τους ανέργους, τους ηλικιωμένους και τους 
χρόνιους ασθενείς. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά 
είναι η διά νόμου καθολική συμμετοχή και η αλ-
ληλεγγύη. Στο μονοασφαλιστικό συμμετέχουν όλοι 

υποχρεωτικά. Πληρώνουν όλοι υποχρεωτικά. Και 
αυτό σημαίνει ότι καθένας θα πληρώνει σύμφωνα 
με τα εισοδήματά του και θα λαμβάνει φροντίδες 
υγείας και βασική θεραπευτική αγωγή ανάλογα 
με τις ανάγκες του. Αυτό αποτελεί και το δεύτερο 
σημαντικό χαρακτηριστικό του. Την αλληλεγγύη. 
Οι νέοι και υγιείς, οι έχοντες μεγάλα εισοδήματα, 
θα πληρώνουν αρκετά, χωρίς να παίρνουν τα ανά-
λογα, εφόσον είναι υγιείς και δεν θα έχουν ανάγκη 
ιατρικής περίθαλψης. Οι χαμηλά αμειβόμενοι και 
οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα πληρώνουν λιγότερα 
και θα παίρνουν ιατρική φροντίδα ανάλογα με τις 
ανάγκες που έχουν. Ένας χαμηλοσυνταξιούχος, 
που έχει χαμηλή σύνταξη και μεγάλη ανάγκη 
ιατρικής φροντίδας, θα πληρώνει λίγα και θα 
καρπούται την ιατρική περίθαλψη που χρειάζε-
ται. Το ίδιο και ο χρόνιος ασθενής. Το ίδιο και τα 
παιδιά των πτωχών. Οι έχοντες και κατέχοντες θα 
είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν ανάλογα με τα 
εισοδήματά τους και θα έχουν την ίδια περίθαλψη 
με τους άπορους και ηλικιωμένους με αρκετά 
ιατρικά προβλήματα. Οι έχοντες και κατέχοντες 
θα μπορούν να απευθύνονται και στην ιδιωτική 
ιατρική και στα πολυτελή ιδιωτικά νοσοκομεία για 
να έχουν πιο εξειδικευμένη και πολυτελή ιατρι-
κή περίθαλψη και όλα όσα σήμερα μπορούν και 
αγοράζουν με τα υψηλά εισοδήματά τους.

Σε ένα πολυασφαλιστικό σχέδιο, θα υπάρχει 
ο συναγωνισμός για καλύτερη και φτηνότερη 
ιατρική περίθαλψη. Θα χαθεί, όμως, η ισότιμη 
καθολικότητα και, το σημαντικότερο, θα καταρ-
γηθεί η αλληλεγγύη, που τόσο την έχει ανάγκη 
η κοινωνία και η εποχή μας. Οι ασφαλιστικές 
εταιρείες θα καλοβλέπουν τους έχοντες υψηλά 
εισοδήματα και θα αποφεύγουν να ασφαλίσουν 
τους χαμηλά αμειβομένους, τους υποφέροντες από 
ασθένειες, τους χρόνιους ασθενείς. Θα βγάλουν 
από το πελατολόγιό τους τούς ασθενείς και τους 
ηλικιωμένους. Αυτούς, ποιος θα τους ασφαλίζει; 
Και για τους άπορους, ποιος θα μεριμνά; 

Η απόφαση του λαού είναι τελεσίδικη και αμε-
τακίνητη. Κανένας δεν μπορεί να την ανατρέψει. 
Ούτε με σοφιστείες, ούτε με λιποταξίες. Ο λαός 
θέλει η συμμετοχή να είναι καθολική και η αλ-
ληλεγγύη υποχρέωση όλων.

Την 1ην  Ιουνίου όλοι οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ θα 
έχουν καθολική ισότιμη πρόσβαση στην ποιοτική 
ιατρική περίθαλψη. Και όλοι θα είμαστε αλληλέγ-
γυοι. Όσοι πιστοί...

Κάθε που έρχεται ο Μάρτης, ο όπου γης Ελλη-
νισμός σκύβει και προσκυνά ευλαβικά στον 
τόπο της θυσίας του Γρηγόρη Αυξεντίου, του 

γιου του Πιερή και της Αντωνούς από την Ηρωομάνα 
Λύση, του αθεράπευτου Έλληνα, του ευσεβούς Χρι-
στιανού, του αγνού πατριώτη που έγινε ολοκαύτωμα 
για την πανώρια λευτεριά και την αιώνια Ελλάδα.   

«Το μόνο που αγαπούσε από μωρό ήταν η Ελλάδα 
και η Ελευθερία», αφηγείται η μάνα του. «Δεν ήταν σαν 
τα άλλα παιδιά», αναφέρει ο πατέρας του. «Από παιδί με 
ρωτούσε και με ξαναρωτούσε για τους ήρωες του ‘21, για 
τους αγώνες του Γένους». «Ο Γρηγόρης πολέμησε μόνο 
για την ΕΝΩΣΗ! Μελετούσε τους μεγάλους αγωνιστές 
του ‘21 και όλους τους ήρωες. Είχε πάθος με την Ελλάδα 
ο Γρηγόρης...», λέει η αδελφή του Χρυσταλλού.

Το 1949 ο Γρηγόρης έρχεται στην Αθήνα. Αποτυγ-
χάνει να εισέλθει στη Σχολή Ευελπίδων, που ήταν και 
το μεγάλο του όνειρο. Γίνεται Έφεδρος Αξιωματικός 
και υπηρετεί στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Εκεί 
θα γνωριστεί με τον Κυριάκο Μάτση, που σπουδάζει 
στη Γεωπονική Σχολή της Θεσσαλονίκης και μαζί 
στοχάζονται και προετοιμάζονται για τον υπέρ πά-
ντων αγώνα. Η ελληνική Κυβέρνηση θα αρνηθεί να 
τον προαγάγει σε μόνιμη θέση ανθυπολοχαγού. Η 
πίκρα του είναι μεγάλη και η επιστροφή στο νησί 
του αναπόφευκτη. 

Πρώτα γίνεται εργάτης γης κι ύστερα οδηγός, μεταφέρο-
ντας μεροκαματιάρηδες στην αγγλική Βάση της Δεκέλειας. 
Εντάσσεται από τους πρώτους στο αντάρτικο της Ε.Ο.Κ.Α. 
Αντί του καθιερωμένου όρκου, ο Αρχηγός Διγενής δέχτηκε 
τον λόγο της στρατιωτικής του τιμής. Το πρώτο περίστροφο 
του Γρηγόρη το αγόρασε ο ίδιος ο πατέρας του. Με την 

ευχή να το τιμήσει στα βουνά της Κύπρου. 
Η στρατιωτική του κατάρτιση, το θάρρος και οι 

μεγάλες μάχες που έδωσε, τον ανέδειξαν ως τον 
πρώτο μεταξύ των πρώτων μαχητών της Ε.Ο.Κ.Α. Ο 
Διγενής, διαβλέποντας τις τεράστιες ικανότητές του, 
θα τον ανακηρύξει Υπαρχηγό του. Κατά καιρούς τού 
δόθηκαν τα ψευδώνυμα «Ζήδρος», «Ρήγας», «Αία-
ντας», «Άρης», «Μάστρος», «Ανταίος» και «Ζώτος».

Ο Αυξεντίου ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Εγγλέζων. 
Στις 11 Δεκεμβρίου 1955, στην ιστορική μάχη των 
Σπηλιών, θα αναδειχθούν οι εξαίρετες στρατιωτικές 
του ικανότητες, όταν με τις παράτολμες ενέργειες και 
τους άριστους σχεδιασμούς του θα καταφέρει να συ-
γκρουστούν μεταξύ τους οι αποικιοκρατικές δυνάμεις, 
με πολλούς νεκρούς και τραυματίες. 

Το Πάσχα του 1956 βρίσκει τον Αυξεντίου ν’ αναρρώνει 
μετά από εγχείρηση στο ιστορικό μοναστήρι του Μαχαιρά 
(ιδρύθηκε το 1148). Εκεί θα συμβεί και το πρωτοφανές 
της εμφάνισής του ενώπιον των Άγγλων στρατιωτών, όταν 
αυτοί θα περικυκλώσουν το Μοναστήρι. Μεταμφιεσμένος 
σε καλόγερο ο Γρηγόρης θα παρουσιαστεί και θα συστηθεί 
στον Άγγλο επικεφαλής αξιωματικό ως ο «πάτερ- ρύσαν-
θος» και στη συνέχεια θα τους κεράσει γλυκό! 

Στις 31 Δεκεμβρίου του 1956, παραμονή Πρωτοχρο-
νιάς, κυκλώνεται μαζί με τα παλληκάρια του στο χωριό 
Ζωοπηγή. Ακολούθησε σφοδρή σύγκρουση. Ο Αυξεντίου 
τραυματίζεται, αλλά διαφεύγει. Στη μάχη αυτή, όμως, χάνει 
τον αγαπημένο του συναγωνιστή Μάκη Γεωργάλλα.

Στις 3 Μαρτίου 1957, Άγγλοι στρατιώτες, κατόπιν 
πληροφοριών, ζώνουν από παντού το κρησφύγετό του, 
λίγο πιο κάτω από τη Μονή Μαχαιρά. «Ο Θεός να με 
βγάλει ψεύτη, προδοθήκαμε», λέει στους συντρόφους του. 
«Αρχηγέ, μαζί σου και στον θάνατο», ήταν η απάντησή 
τους. Οι σιδερόφρακτοι βρίσκονταν ήδη μπροστά στην 
κρύπτη της σπηλιάς. «Παραδοθείτε», πρόσταξαν, χωρίς 
να λάβουν καμίαν απάντηση. 

«Μέχρι σήμερα μαθαίνατε πώς πολεμούν οι Έλληνες. 
Σήμερα θα μάθετε και πώς πεθαίνουν», είπε, και προστάζει 
τους συντρόφους του να βγουν έξω από το κρησφύγετο! 
Σε λίγο η άνιση μάχη αρχίζει. Το «Μολών λαβέ» του Λε-
ωνίδα αντιλαλεί και ο σάλαγος της μάχης φθάνει ώς τα 
πέρατα της Γης. Ο Αυξεντίου πολεμά μόνος, αλλά αντέχει! 
Οι Άγγλοι καταφεύγουν στην εύκολη λύση! Ένα ελικόπτερο 
καταβρέχει με βενζίνη το κρησφύγετο! 

Ο ήλιος είχε δύσει για τα καλά, όταν έφθανε στη Λύση 
το μαύρο μαντάτο. Το ελεγχόμενο από τους αποικιοκράτες 
κυπριακό ραδιόφωνο θριαμβολογούσε: «Δυνάμεις Ασφα-
λείας, που ενεργούσαν κατόπιν πληροφοριών, εφόνευσαν 
σήμερον την μεσηβρίαν εις περιοχήν παρά την Μονή 

Μαχαιρά, τον επικηρυγμένο διά ποσού 5.000 λιρών, 
γνωστόν Υπαρχηγό της Ε.Ο.Κ.Α. και πρώην αξιωματικό 
του Ελληνικού Στρατού, τρομοκράτη Γρηγόριο Αυξεντίου. 
Εν τω μεταξύ,  κατόπιν πληροφοριών, ότι επ’ ευκαιρία του 
θανάτου και της κηδείας του φονευθέντος τρομοκράτου 
προετοιμάζονται εις την γενέτειράν του Λύση διά κοσμο-
συρροή εξ όλων των μερών της Νήσου αντιβρετανικαί 
εκδηλώσεις με κίνδυνον να εξελιχθούν, ως εκ της εξάψεως 
των πνευμάτων από σχεδιαζόμενον επικήδειον λόγον της 
μητρός του, εις αναταραχήν και πράξεις αντεκδικήσεως, 
επεβλήθη εκεί γενικός κατ’ οίκον περιορισμός και η Α.Ε., ο 
κυβερνήτης, διέταξε όπως ο νεκρός τρομοκράτης μεταφερθεί 
προς ταφήν εις τας Κεντρικάς Φυλακάς της Λευκωσίας». 

Ο ηρωικός θάνατος του Αυξεντίου και η επαίσχυντη 
συμπεριφορά των Άγγλων συγκλόνισαν το πανελλήνιο και 
τις όπου Γης φιλελεύθερες και δημοκρατικές ψυχές. Στην 
ελεεινή προσπάθεια των δυνάμεων κατοχής να μειώσουν 
την αξία της θυσίας του Αυξεντίου απαντούν δικοί τους 
άνθρωποι: «Ο Αυξεντίου διεξήγαγε μίαν τρομεράν και 
εμπνευσμένη μάχη επί δέκα ώρες», θα πει ο συνταγμα-
τάρχης Μόραν, που διηύθυνε την επιχείρηση. 

Η Αγγλίδα δημοσιογράφος s a  θα γράψει στην 
εφημερίδα « mes o  rus»: «Όταν ένας αποκλεισθεί 
και πρέπει να αποθάνει ή να παραδοθεί, και εκλέξει αυ-
τοβούλως τον αγώνα, μόνος εναντίον αγνώστου αριθμού 
στρατιωτών, γνωρίζων ότι ο θάνατός του είναι αναπόφευ-
κτος, τότε ούτος είναι γενναίος, εις οιανδήποτε γλώσσαν. Η 
γενναιότης του αξίζει να τύχη του σεβασμού, με τον οποίο 
περιβάλλει πάντοτε η εκδήλωσις θάρρους καθ’ όλην την 
ιστορία της ανθρωπότητος. Με το να υποτιμά τις τούτο, δεν 
υποβιβάζεται το γοήτρον του ανδρός που επολέμησε και 
απέθανε, αλλά του ανδρός που ζη και χλευάζει. Ούτος 
προσβάλλει τους συμπατριώτες του». 

Ο πατέρας του θα τον αναγνωρίσει «απ’ τις χοντρές 
ελληνικές κοκκάλες», όμοιες με τις δικές του, κι απ’ τον 
σταυρό της πατρίδας που είχε φυλαχτάρι μες στις τρίχες 
του κόρφου του. Η μάνα του Αντωνού, τον αποχαιρετά με 
έναν μεστό από λυρισμό επικήδειο: «Χαλάλιν της Πατρίδος 
μου, ο γιος μου, η ζωή μου, τζι αφού εν επαραδόθηκεν, τζι 
έμεινεν τζιαι σκοτώθηκεν, ας έσιει την ευτζιήν μου…». Η 
Κύπρος και ο Ελληνισμός ολόκληρος θα τον δοξάζει και 
θα τον ευγνωμονεί στους αιώνες των αιώνων! 

Γιατί ο Αυξεντίου δεν συμβιβάστηκε με τίποτε μέτριο, με 
καμιά μέση λύση, με τίποτε εφήμερο. Ο Αυξεντίου, χωρίς 
εξάρσεις και μεγαλοστομίες, υπερνίκησε τον θάνατο για 
την αξιοπρέπεια της ζωής…. 

* Αναπληρωτής καθηγητής Παν. Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι Λεμεσού
a.a gous s o ma .com  
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ΣΤΟ ΜΟΝΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜ-
ΜΈΤΈΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΥΠΟΧΡΈΏΤΙΚΑ. 
ΠΛΗΡΏΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΥΠΟΧΡΈΏΤΙΚΑ. 
ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΈΙ ΟΤΙ ΚΑΘΈΝΑΣ 
ΘΑ ΠΛΗΡΏΝΈΙ ΣΥΜΦΏΝΑ ΜΈ ΤΑ 
ΈΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΛΑΜΒΑ-
ΝΈΙ ΦΡΟΝΤΙΔΈΣ ΥΓΈΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ 
ΘΈΡΑΠΈΥΤΙΚΗ ΑΓΏΓΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΈ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΈΣ ΤΟΥ

ΈΙΤΈ ΖΗΣΟΥΜΈ ΈΙΤΈ ΠΈΘΑΝΟΥΜΈ, 
ΈΝΑ ΘΑ ΈΙΝΑΙ ΤΟ ΈΠΑΘΛΟ ΤΟΥ ΑΓΏ-
ΝΑ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΝΈΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΖΏΝΤΑΣ. Η 
ΚΥΠΡΟΣ ΝΑ ΓΙΝΈΙ ΈΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ 
ΖΗΣΈΙ ΈΛΈΥΘΈΡΗ ΚΑΙ ΈΥΤΥΧΙΣΜΈΝΗ

ΠΕΤΡΟΣ . ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΔΡ  ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ  
ΝΤΙΝΟΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΗ *



αξιωματικός, ο ταγματάρχης . . o c , 
πληροφόρησε μέλη του 1ου Τάγματος (του 
Συντάγματος του Δούκα του e ng on) 
ότι ο Πέτρος θα τους υπεδείκνυε το σημείο 
του κρησφύγετου της ομάδας Αυξεντίου 
και ότι μάλιστα θα τους οδηγούσε εκεί 
αυτοπροσώπως.

ν τ
ετ νικ επι εί
Οι Βρετανοί, θεωρώντας ότι ο Γρ. Αυξε-

ντίου θα προέβαλλε σθεναρή αντίσταση σε 
περίπτωση που εντοπιζόταν, αποφάσισαν 
όπως μεταβούν στο σημείο του κρησφυγέτου 
με τις δυνάμεις τους ενισχυμένες και όχι 
απλώς με μία μικρή ομάδα αναγνώρισης. Η 
διοίκηση της επιχείρησης ανατέθηκε στον 
ταγματάρχη . . arr s. Ο τελευταίος, 
λαμβάνοντας υπόψη του το άγνωστο της 
περιοχής αλλά και του επιπέδου αξιοπιστίας 
του πληροφοριοδότη, αποφάσισε όπως η 
βρετανική ενέργεια ελάμβανε χώραν την 
αυγή της 3ης Μαρτίου.

Για την εφαρμογή του σχεδίου περικύ-
κλωσης, που εκπονήθηκε, ήταν απαραίτητες 
δύο ομάδες εφόδου, ένα τμήμα κάλυψης 
με χειριστές δύο ren και δύο ομάδες ανα-
κοπής. Η μία ομάδα ανακοπής θα έπαιρνε 
θέση στη βόρεια πλευρά του κρησφυγέτου, 
ώστε να εμποδίσει οποιαδήποτε απόπειρα 
διαφυγής. Η δεύτερη ομάδα θα ελάμβανε 
θέση στην πλαγιά της απέναντι πλευράς της 
κοιλάδας, καλύπτοντας τυχόν προσπάθεια 
διαφυγής προς εκείνη την κατεύθυνση.

Όσον αφορούσε τα δύο τμήματα εφόδου, 
αυτά θα προσέγγιζαν το κρησφύγετο εξ 
ανατολών  στη συνέχεια, πραγματοποιώντας 
κυκλωτικό ελιγμό υπό τη μορφή λαβίδας, 
θα πλησίαζαν τον στόχο από βόρεια και 
νότια, με τους πολυβολητές των ren να 
καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή του 
κρησφυγέτου. Η πιθανότητα διαφυγής 
των ανταρτών της ΕΟΚΑ προς το πάνω 
μέρος της κοιλάδας (βόρεια), αποκλείστη-
κε εφόσον η διαδρομή οδηγούσε είτε στη 
Μονή (όπου είχε εγκαταστήσει τον σταθμό 
του το βρετανικό τάγμα) είτε στην περιοχή 
που κατείχε ο Λόχος Β’ της μονάδας. Η 
επιχείρηση υποστηριζόταν και από ένα 
ελικόπτερο, στο οποίο ανατέθηκε η αποστολή 
του εντοπισμού από αέρος οποιασδήποτε 
απόπειρας διαφυγής και ανάσχεσης αυτής 
μέσω των πυρών του.

εντοπι
το κ το

Όπως αναφέρεται στο βρετανικό υλικό, 
τα πιο πάνω στρατιωτικά κλιμάκια ακο-
λούθησαν μία πολύ δύσκολη πορεία 
πάνω από τις απότομες πλαγιές της πε-
ριοχής. Γύρω στις 5:30 π.μ. έφθασαν στο 
σημείο από το οποίο ο πληροφοριοδότης 
τούς επεσήμανε τη γενική τοποθεσία του 
κρησφυγέτου των μελών της ΕΟΚΑ. Ακο-
λούθως, δηλώνοντας άγνοια για την ακριβή 
θέση του κρησφυγέτου, τους υπέδειξε το 
σημείο όπου πιθανώς διέμενε η ομάδα 
Αυξεντίου. Τα βρετανικά τμήματα άρχι-
σαν να προσεγγίζουν την υποδειχθείσα 
περιοχή. Σύντομα εντόπισαν μία κρύπτη, 
εντός της οποίας φυλασσόταν ένας όλμος. 
Το γεγονός αυτό αποτέλεσε απτή απόδειξη 
για τους Βρετανούς ότι μαχητές της ΕΟΚΑ 
βρίσκονταν ή είχαν βρεθεί στην περιοχή.

Συνεχίζοντας τις έρευνές τους, ο λοχαγός 
. . e on και ο δεκανέας . r n er 

εντόπισαν μερικές ασυνήθιστες πέτρες. Η 
μετακίνηση των λίθων αποκάλυψε την είσοδο 
ενός κρησφυγέτου. Η πρώτη εντύπωση 
που αποκόμισαν οι Βρετανοί ήταν ότι η 

Η 
Μάχη του Μαχαιρά, 
στις 3 Μαρτίου 1957, 
αποτελεί ένα από τα 
γνωστότερα περιστα-
τικά του Αγώνα της 
ΕΟΚΑ 1955-1959, 
του τελευταίου δη-

λαδή εθνικοαπελευθερωτικού επανα-
στατικού κινήματος ενός τμήματος του 
Ελληνισμού: η απόφαση ενός από τους 
πιο επιφανείς μαχητές της ΕΟΚΑ, του 
Γρηγόρη Αυξεντίου, να μην παραδοθεί, 
αλλά αντίθετα, να πέσει μαχόμενος στο 
φλεγόμενο κρησφύγετό του εναντίον των 
πολυάριθμων Βρετανών στρατιωτών που 
τον είχαν περικυκλώσει, συγκλόνισε το 
Πανελλήνιο και τον καταξίωσε στη συλλο-
γική μνήμη του Κυπριακού Ελληνισμού 
στα χρόνια που ακολούθησαν.

Οι αναφορές στα γεγονότα της 3ης 
Μαρτίου επικεντρώνονται -δίκαια βέ-
βαια- στον ηρωικό τρόπο θανάτου του 
αγωνιστή της ΕΟΚΑ και τη βρετανική 
αδυναμία να καμφθεί η αντίστασή του 
με συμβατικές στρατιωτικές τακτικές. Η 
αδυναμία αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη 
χρήση εμπρηστικών υλών. Η αφήγηση 
που παρατίθεται στη συνέχεια παρακο-
λουθεί γενικότερα την πορεία εξέλιξης της 
επιχείρησης « s  ac». Επρόκειτο 
για στρατιωτική ενέργεια, την οποία εκτέ-
λεσε στην περιοχή Μαχαιρά ένα εκ των 
βρετανικών εκλεκτών στρατευμάτων (που 
είχε μεταφέρει η Βρετανία για καταστολή 
της επανάστασης στην Κύπρο), μετά τη 
λήψη πληροφορίας ότι ο Γρ. Αυξεντίου 
και τέσσερεις συναγωνιστές του είχαν βρει 
εκεί καταφύγιο. Σκοπός της εν λόγω επι-
χείρησης ήταν η σύλληψη του ικανότατου 
αυτού μαχητή της ΕΟΚΑ.

Χρήσιμες πληροφορίες αντλούνται 
από ένα τεύχος του περιοδικού « e ron 

u e», το οποίο εξέδωσε η βρετανική 
στρατιωτική μονάδα που ανέλαβε την 
αποστολή εξουδετέρωσης του Αυξεντίου, 
το Σύνταγμα του Δούκα του e ng on 
( u e o  e ng on’s eg men ). Στο 
συγκεκριμένο τεύχος περιγράφεται η 
συμμετοχή τμημάτων του Συντάγματος 
στην επιχείρηση εντοπισμού της ομάδας 
της οποίας ηγείτο ο Γρ. Αυξεντίου. Το εν 
λόγω υλικό έθεσε υπ’ όψιν μας ένας συ-
μπατριώτης μας που διαμένει μόνιμα 
στην Αυστραλία, ο Μιχάλης Χατζηλύρας.

ι ετ νοί τ
ί ν το Α εντίο

Σύμφωνα με την αφήγηση στο βρετα-
νικό περιοδικό, στα τέλη Φεβρουαρίου 
του 1957 στοιχεία του Συντάγματος του 
Δούκα του e ng on έλαβαν οδηγίες 
για τη διεξαγωγή ερευνών σε περιοχή 
που βρισκόταν τρία μίλια βόρεια της 
Ιεράς Μονής Μαχαιρά. Σύντομα δύο 
πληροφοριοδότες μεταφέρθηκαν από 
τον χώρο κράτησής τους στις Πλάτρες. 
Ένας εξ αυτών υπήρξε μέλος της ομάδας 
του Γρ. Αυξεντίου στο παρελθόν. Στην 
περιοχή Μαχαιρά η ανάκριση των δύο 
πληροφοριοδοτών κατέληξε στον εντο-
πισμό πολεμικού υλικού της ΕΟΚΑ (σ.σ. 
ειδικά τους πρώτους τρεις μήνες του 1957 
η επαναστατική οργάνωση είχε δεχτεί 
σημαντικά πλήγματα ως αποτέλεσμα της 
δραστηριοποίησης προδοτών). Πιο σημα-
ντικά, όμως, οι Βρετανοί απέσπασαν μία 
υψίστης σημασίας πληροφορία: στη γύρω 
περιοχή είχε διαμείνει στο παρελθόν για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα ο Αυξεντίου. 
Το διάστημα εκείνο η τροφοδοσία του 
μεταφερόταν από το Μοναστήρι πάνω 
σε μουλάρια, που οδηγούσε ένα άτομο 
ονόματι Πέτρος. Οι Βρετανοί προχώρη-
σαν άμεσα στη σύλληψη του τελευταίου. 
Αφού προωθήθηκε στο αρχηγείο της 
3ης Ταξιαρχίας Πεζικού, υπεβλήθη σε 
ανάκριση. Στις 2 Μαρτίου ένας Βρετανός 
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Η πορεία του Γρηγόρη προς τη Δόξα 
ο τ ο το Α εντίο

Στις 7:15 π.μ. αποφασίστηκε όπως 
προβούν στη χρήση εμπρηστικών υλών 
εναντίον του μαχητή της ΕΟΚΑ. Ως προς 
τούτο ζητήθηκαν πενήντα γαλόνια βενζίνης 
και η βοήθεια ειδικών από το Μηχανικό. 
Επιπρόσθετα, μετά από περίπου μισή ώρα 
πραγματοποιήθηκε η άφιξη μίας ακόμη 
διμοιρίας. Υποστηριζόμενη από δύο επι-
πρόσθετα οπλοπολυβόλα ren, σχημάτισε 
ακόμη πιο στενό κλοιό γύρω από το κρη-
σφύγετο. Επικράτησε μικρή ανάπαυλα, κατά 
την οποία το πάνω μέρος του κρησφυγέτου 
καθαρίστηκε μερικώς από τους θάμνους. 
Ταυτόχρονα, σποραδικοί πυροβολισμοί 
ρίχνονταν από τη μεριά των Βρετανών. Γε-
νικά, όπως υποδεικνύεται στη βρετανική 
περιγραφή, η τοποθεσία που είχε επιλεγεί 
για την κατασκευή του κρησφυγέτου, καθώς 
και η μορφολογία του εδάφους δημιουρ-
γούσαν διαρκώς σημαντικές δυσκολίες στις 
αποικιακές δυνάμεις κατά τη διεξαγωγή 
της επιχείρησης.

Γύρω στις 9 π.μ. ένα καραβάνι από 
μουλάρια κατέφθασε μεταφέροντας την 
ποσότητα βενζίνης που είχε ζητηθεί. Εντού-
τοις, η πρώτη βρετανική απόπειρα χρήσης 
εμπρηστικών υλών απέβη αποτυχημένη: 
η βενζίνη δεν ρίφθηκε με πολλή ευστοχία 
προς το κρησφύγετο, ενώ και οι καιρι-
κές συνθήκες (βροχή) συνέβαλαν στη μη 
καύση των θάμνων στην οροφή. Από τη 
μεριά τους, οι δύο αγωνιστές εκτόξευσαν 
μία χειροβομβίδα.

Στη συνέχεια, η βρετανική ηγεσία έλαβε 
την απόφαση για αξιοποίηση των υπηρε-
σιών των αξιωματικών του Μηχανικού. 
Ειδικότερα, θα καταβαλλόταν προσπάθεια 
ανατίναξης του πάνω τμήματος του κρησφυ-
γέτου με τη βοήθεια πλαστικής εκρηκτικής 
ύλης. Εν τέλει, η έκρηξη έλαβεν χώραν σε 
μικρή απόσταση νότια του κρησφυγέτου, 
αποτυγχάνοντας να δημιουργήσει σημα-
ντικά πλήγματα στην κρυψώνα των μελών 
της ΕΟΚΑ. Οι τελευταίοι απάντησαν και 
πάλι με τη ρίψη χειροβομβίδας.

Η μάχη αναζωπυρώθηκε με τα οπλο-
πολυβόλα των Βρετανών να βάλλουν συ-
νεχώς και τους στρατιώτες να εκτοξεύουν 
χειροβομβίδες. Γύρω στις 12:00 το μεσημέρι 
αφίχθηκε επιπλέον ποσότητα βενζίνης, η 
ρίψη της οποίας αυτήν τη φορά ήταν πολύ 
πιο εύστοχη σε σχέση με την προηγούμενη 
απόπειρα. Μέσα από το κρησφύγετο ακού-
στηκαν φωνές και ένας άνδρας εξήλθε αυτού. 
Τα τέσσερα οπλοπολυβόλα ren άνοιξαν 
πυρ, καλύπτοντας όλες τις κατευθύνσεις 
προς τις οποίες μπορούσε να εκδηλωθεί 
απόπειρα διαφυγής. Στη συνέχεια ακού-
στηκαν εκρήξεις μέσα από το κρησφύγετο.

Οι Βρετανοί αποφάσισαν όπως προκα-
λέσουν ακόμη μία μεγάλη έκρηξη πάνω 
από το κρησφύγετο, ώστε να είναι σίγου-
ροι για την αποτελεσματικότητά τους. Η 
συγκεκριμένη έκρηξη, σύμφωνα με τη 
βρετανική αφήγηση, πραγματοποιήθηκε 
περίπου στη 1:30 μ.μ. Στη συνέχεια, μία 
μικρή ομάδα στρατιωτών και αξιωματικών 
προσέγγισε την είσοδο του κρησφυγέτου, 
έριξε μία καπνογόνο βόμβα, καθώς και 
πυροβολισμούς στην είσοδο. Επιπρό-
σθετα, εντόπισαν τον μαχητή της ΕΟΚΑ 
που κρυβόταν εκεί κοντά (σ.σ. Αυγουστής 
Ευσταθίου) και τον υποχρέωσαν να μπει 

ξανά στο κρησφύγετο για να πιστοποι-
ήσει ότι ο Γρηγόρης Αυξεντίου ήταν 
νεκρός. Το νεκρό σώμα του ήρωα 

ανασύρθηκε απανθρακωμένο 
την επόμενη μέρα.

* Δρ. Κυπριακής Ιστορίας 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ * 

ΠΟΙΟΙ ΠΡΟΔΏΣΑΝ ΤΟΝ ΗΡΏΑ, 
ΠΏΣ ΤΟΝ ΠΈΡΙΚΥΚΛΏΣΑΝ 
ΟΙ ΒΡΈΤΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΈΙΣ 
ΑΠΟΠΈΙΡΈΣ ΝΑ ΚΑ ΟΥΝ
ΤΟ ΚΡΗΣΦΥΓΈΤΟ ΤΟΥ 
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κρυψώνα ήταν εγκαταλελειμμένη. Ξαφνικά, 
όμως, ακούστηκαν φωνές από το εσωτερικό 
της. Ένα διερμηνέας κάλεσε τους άνδρες 
που βρίσκονταν εντός του κρησφυγέτου να 
βγουν έξω άοπλοι. Όντως, τέσσερα μέλη 
της ΕΟΚΑ εξήλθαν ο ένας μετά τον άλλο 
από την είσοδο, την οποία σχημάτιζε μία 
σήραγγα διαστάσεων περίπου 18 Χ 18 n. 
Σε σχετική ερώτηση που έκαναν οι Βρε-
τανοί, οι τέσσερεις μαχητές απάντησαν ότι 
ο αρχηγός τους είχε παραμείνει εντός του 
κρησφυγέτου. Ο Αυξεντίου κλήθηκε να 
παραδοθεί. Ο αγωνιστής απάντησε με μία 
ριπή πυροβολισμών. Οι σφαίρες έπληξαν 
θανάσιμα τον δεκανέα . ro n. Τότε ο 
λοχαγός e on έριξε μία χειροβομβίδα 
εντός της εισόδου. Οι στρατιώτες, σε μια 
προσπάθεια να μη διακινδυνεύσει η ζωή 
κάποιου μέλους τους, διέταξαν έναν από 
τους συναγωνιστές (σ.σ. Αυγουστή Ευστα-
θίου) του Αυξεντίου να διαπιστώσει κατά 
πόσον ο αρχηγός του είχε εξουδετερωθεί.

πίτ τ ντί τ
Μετά την είσοδο ενός από τους συλληφθέ-

ντες στο κρησφύγετο, ο Αυξεντίου φώναξε: 
«Τώρα είμαστε δύο. Ελάτε να μας πάρετε». 
Στη συνέχεια άρχισε να πυροβολεί και πάλι. 
Οι Βρετανοί στρατιώτες ανταπέδωσαν τα 
πυρά και η μάχη άρχισε να εντείνεται. Η 
βρετανική πλευρά προχώρησε σε εκτίμη-
ση της κατάστασης. Οι πληροφορίες που 
απέκτησαν για τον οπλισμό του αγωνιστή, 
ο φόβος μήπως ο Αυξεντίου πραγματο-
ποιήσει έφοδο αυτοκτονίας, επιδιώκοντας 
να σκοτώσει όσο δυνατό περισσότερους 
και ο βρετανικός ασφυκτικός κλοιός 
γύρω από το κρησφύγετο οδήγη-
σε τους Βρετανούς στην απόφαση 
για εξουδετέρωση του Αυξεντίου, 
προτού κατορθώσει να προκαλέσει 
άλλες απώλειες.

Έξέχουσα έση
στις η ίδες που 

συν έτουν το
η ιδωτό της Μάχης

α καταλαμβάνει 
πάντα το απαράμιλλο 

σ ένος του ήρωα
στη μαρτυρική
του συνάντηση
με τον άνατο
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Ε ξεδόθη στις 25 Φεβρουαρίου η 
συμβουλευτική γνωμοδότηση του 
Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης 

κατόπιν σχετικού αιτήματος της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ υπό το άρθρο 96 του 
Χάρτη. Υπό την παράγραφο 1 του άρθρου 
96 η Γενική Συνέλευση ή το Συμβούλιο 
Ασφαλείας μπορούν να ζητούν από το 
Διεθνές Δικαστήριο να γνωμοδοτεί για 
οποιοδήποτε νομικό θέμα. Το σχετικό 
ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης είχε 
υιοθετηθεί το 2017 (71/292). 

Τα ερωτήματα της ΓΣ ήσαν δύο: (α) 
αν η διαδικασία της αποαποικιοποίησης 
του Μαυρικίου είχε ολοκληρωθεί νόμιμα, 
ιδιαίτερα υπό το φως ψηφισμάτων που 
κατοχυρώνουν το δικαίωμα της αυτοδι-
άθεσης των λαών, και (β) ποιες είναι οι 
συνέπειες υπό το Διεθνές Δίκαιο από 
τη συνεχιζόμενη διοίκηση που ασκεί η 
Μεγάλη Βρετανία στο αρχιπέλαγος Τσά-
γκος. Το Διεθνές Δικαστήριο παραμέρισε 
προδικαστικές ενστάσεις δικαιοδοσίας, κρί-
νοντας ότι έχει αρμοδιότητα και εφόσον 
έχει αρμοδιότητα ενδείκνυται να ασκήσει 
και τη διακριτική του ευχέρεια υπέρ της 
άσκησης της δικαιοδοσίας του. Στο πλαίσιο 
αυτό απέρριψε και επιχείρημα της Μεγά-
λης Βρετανίας ότι πρόκειται για διμερή 
διαφορά, στην οποία δεν χωρεί παρέμβα-
ση του Διεθνούς Δικαστηρίου χωρίς την 
έγκριση των επηρεαζομένων κρατών. Το 
Δικαστήριο έκρινε ότι η αποαποικιοποίηση 
είναι θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για 
τον ΟΗΕ, στο οποίο μπορεί και πρέπει 

να ασκήσει τη διακριτική της ευχέρεια. 
Το Δικαστήριο θεώρησε ως κρίσιμη 

περίοδο για το ερώτημα την περίοδο με-
ταξύ της απόσπασης του αρχιπελάγους 
το 1965 και της ανεξαρτητοποίησης του 
Μαυρικίου το 1968. Μέσα σε αυτήν την 
περίοδο είχε μορφοποιηθεί τόσο λόγω του 
ψηφίσματος της ΓΣ 1514 (ΧV), όσο και ως 
μέρος του εθιμικού δικαίου, το δικαίωμα 
της αυτοδιάθεσης ως επιτακτικός κανών του 
διεθνούς δικαίου (jus cogens) και συνεπώς 
ίσχυε με επιτακτική ισχύ στην περίπτωση 
της απόσπασης του αρχιπελάγους από 
τον Μαυρίκιο. Προχώρησε να αποφανθεί 
ότι η απόσπαση και κατακράτηση από 
τη Μεγάλη Βρετανία του αρχιπελάγους 
Τσάγκος ήταν ασύμβατη με το δικαίω-
μα στην αυτοδιάθεση του Μαυρικίου, η 
οποία πραγματοποιήθηκε ατελώς. Τέτοια 
απόσπαση μπορούσε να γίνει μόνο με τη 
γνήσια έκφραση ελεύθερης βούλησης του 
λαού στον οποίο αφορά, δηλαδή του λαού 
του Μαυρικίου. Πράγμα, που, βεβαίως, 
δεν είχε γίνει. 

Η απόφαση είναι τεράστιας σημασίας 
για την Κύπρο και για το καθεστώς των 
βρετανικών Βάσεων. Μπορεί η απόφα-
ση να είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, 
πλην όμως αντικατοπτρίζει το ισχύον δί-

καιο. Συνεπώς, έστω και αν δεν μπορεί 
να υποχρεωθεί η Μεγάλη Βρετανία να 
παραδώσει το αρχιπέλαγος Τσάγκος στον 
Μαυρίκιο, εντούτοις βρίσκεται σε παρά-
βαση του Διεθνούς Δικαίου. Θεωρώ ότι, 
αργά ή γρήγορα, η Μεγάλη Βρετανία θα 
υποχρεωθεί να συζητήσει με τον Μαυρίκιο 
ομαλοποίηση αυτής της παράβασης και 
επιστροφή του αρχιπελάγους.

Το ερώτημα που τίθεται εν πρώτοις 
ως προς τις εν Κύπρω βρετανικές Βάσεις 
είναι το εξής: Το 1960, όταν ανεξαρτητο-
ποιήθηκε η Κύπρος και κατακρατήθηκε η 
περιοχή των Βάσεων, είχε μορφοποιηθεί 
ως επιτακτικός κανών Διεθνούς Δικαίου το 
δικαίωμα στην αυτοδιάθεση; Στην απόφασή 
του το Δικαστήριο στάθμιζε την περίοδο 
1965-1968. Συνεκτίμησε το ψήφισμα 
1514 (ΧV), το οποίο όμως είχε εκδοθεί 
τον Δεκέμβρη του 1960. Δηλαδή μετά την 
κυπριακή ανεξαρτησία. Αναφέρει, όμως, 
στην απόφασή του το Διεθνές Δικαστή-
ριο ότι το ψήφισμα αυτό είναι ουσιαστικά 
διακηρυκτικό του διεθνούς δικαίου και 
ότι η αρχή της αυτοδιάθεσης ήδη υπήρχε 
ως μέρος του εθιμικού δικαίου. Συνεπώς 
το πιθανότερο είναι ότι η αρχή ισχύει και 
για την Κύπρο.

Το δεύτερο ερώτημα είναι αν η Κυ-
πριακή Δημοκρατία, δεδομένης της ητ-
τοπάθειας αλλά και οσφυοκαμψίας της 
πολιτικής της ηγεσίας, έκανε οτιδήποτε 
μέσα από τα χρόνια για να ολοκληρώσει 
τον ‘ατελή’ τίτλο που είχαν οι Βρετανοί στις 
Βάσεις. Θα πρέπει να δούμε εξαρχής και 
με λεπτομέρεια τη συμφωνία προσχώρη-
σης της Κύπρου στην ΕΕ, αλλά και άλλα 
έγγραφα και δηλώσεις που έγιναν κατά 
καιρούς. Θα είναι τραγικό αν μέσα από 
σφάλματα, παραλείψεις και με γνώμονα 
ένα κακώς εννοούμενο ρεαλισμό καταλή-
ξαμε να έχουμε αποποιηθεί δικαιώματά  
μας σε μέρος της κυπριακής επικράτειας.

Η Νομική Υπηρεσία πρέπει να εξετάσει 
τα δεδομένα και η κυπριακή Κυβέρνηση 
πρέπει να χαράξει σχέδιο πολιτικής δράσης. 
Δεν σημαίνει ότι η Μεγάλη Βρετανία θα 
τα μαζέψει και θα φύγει. Κάθε άλλο. Τα 
νομικά μας όμως δικαιώματα έχουμε υπο-
χρέωση να τα διεκδικήσουμε και σίγουρα 
από μια διεκδίκηση κάποια στιγμή θα βγει 
και αποτέλεσμα. Και, πάντως, η παλαιά 
δουλοπρεπής επωδός περί κυριάρχων 
Βάσεων θα πρέπει να σταματήσει. Όσο 
και αν μια στάση διεκδικητικότητας συ-
γκρούεται με τη συνεσταλμένη φύση μας!

Η γνωμοδότηση-απόφαση του 
Διεθνούς Δικαστηρίου της 
Χάγης στην προσφυγή του 

κράτους του Μαυρικίου, πέραν του ότι 
συνιστά θρίαμβο του Διεθνούς Δικαίου 
αλλά και ηθική και νομική δικαίωση των 
αντιαποικιακών αγώνων των λαών, έχει 
ουσιαστικά εκπέμψει το μήνυμα ότι ο 
αποικισμός και τα κατάλοιπά του πρέπει 
να περάσουν οριστικά στο χρονοντούλα-
πο της Ιστορίας. Ως απεχθές φαινόμενο 
που μαζί με τη δουλεία λέρωσαν και 
στιγμάτισαν για αιώνες την Ιστορία της 
ανθρωπότητας και του πολιτισμού.

Τι ακριβώς αποφάσισε το δικαστήριο 
στη γνωμοδότησή του; Και ποια η σχέση 
της με την περίπτωση της Κύπρου;

1. Δεν υπήρξε νόμιμη ολοκληρωμένη 
αποαποικιοποίηση στον Μαυρίκιο μετά τον 
παράνομο διαχωρισμό του αρχιπελάγους 
«Τσιάγκος» και την ενσωμάτωσή του στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, ως νέα αποικία. Ούτε 
συνεπώς ολοκληρωμένη αποαποικιοποί-
ηση της Κύπρου.

2. Δεν νοείται νόμιμη σύμβαση όταν 
το ένα μέρος τελεί υπό τη διοίκηση του 
άλλου. Όπως και στη δική μας περίπτωση, 
διότι οι Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου 
έγιναν πριν από την ανεξαρτησία.

3. Η κατακράτηση εδαφών του Μαυ-
ρικίου αποτελεί παράνομη πράξη και το 
Ηνωμένο Βασίλειο έχει υποχρέωση να 
δώσει τέλος στη διοίκηση του αρχιπελάγους 
«Τσιάγκος». Το ίδιο ισχύει και στην Κύπρο.

4. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι αυτό που 
ισχύει σήμερα και όχι εκείνο που ίσχυε 
κατά την εποχή της ανεξαρτησίας του 
Μαυρικίου.

5. Η αναγνώριση της αυτοδιάθεσης είναι 
υποχρέωση προς τη διεθνή κοινότητα. 

Η απόφαση του Δικαστηρίου της Χά-
γης ισχύει «erga omnes», δηλαδή έναντι 
πάντων. Η απόφαση είναι σαφές ότι αφορά 
και τις παράνομες Βρετανικές Βάσεις στην 
Κύπρο, που συνιστούν επίσης κατάλοιπο 
αποικισμού. Ακόμα και με απόφαση του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βρετανίας oι 
Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο χαρακτη-
ρίστηκαν ως αποικίες. 

Καθήκον της κυπριακής Κυβέρνησης 
να προχωρήσει αμελλητί και τάχιστα στη 
μελέτη όλων των νομικών και πολιτικών 
παραμέτρων του θέματος, συνεκτιμούμενων 
στο ευρύτερο πλαίσιο των στρατηγικών 
μας επιλογών, με στόχο μια πολιτική που 
θα θέτει θέμα απομάκρυνσης των Βρετα-
νικών Βάσεων από την Κύπρο, στο πλαί-
σιο εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου, της 
κρατικής κυριαρχίας και της αυτοδιάθεσης 
των λαών.

Φοβικές και άτολμες, ωστόσο, είναι 
οι πρώτες αντιδράσεις της κυπριακής 
Κυβέρνησης.

Το πρώτο επιχείρημα, που άρχισε δειλά-
δειλά να προβάλλεται, είναι ότι οι Βάσεις 
των Βρετανών στην Κύπρο δημιουργή-
θηκαν επί Κυπριακής Δημοκρατίας, με 
τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης. Ξεχνώντας ή 
παραγράφοντας το γεγονός ότι η διατήρηση 

των στρατιωτικών Βάσεων της Βρετανίας 
είχε συνομολογηθεί με τις προγενέστερες 
συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου, όταν η 
Κύπρος βρισκόταν υπό αποικιακή διοί-
κηση. Και διαγράφοντας το, ακόμα πιο 
σημαντικό, ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της 
Βρετανίας αποφάσισε το 2018 ότι οι Βάσεις 
αποτελούν αποικίες. Προβάλλεται, ακόμα, 
από μερικούς, η άποψη ότι δεν πρέπει να 
ανοίξουμε μέτωπο με τη Βρετανία, αφού 
έχουμε το μέτωπο με την τουρκική κατοχή. 
Ξεχνούν, βέβαια, ότι είναι η Βρετανία που 
διατηρεί διαχρονικά μέτωπο με την Κύπρο. 

Κατά σαφή παραβίαση των υποχρε-
ώσεών της δυνάμει της Συνθήκης Εγ-
γυήσεως και της Συνθήκης Συμμαχίας, 
αρνήθηκε να παρεμποδίσει την τουρκική 
εισβολή του 1974. Αντίθετα, διά πράξεων 
και παραλείψεων, ανέχθηκε το δίδυμο 
έγκλημα σε βάρος της πατρίδας μας. 
Στη συνέχεια αρνείται συστηματικά να 
ενεργήσει για την ανατροπή της τουρκι-
κής κατοχής και την αποκατάσταση της 
ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της 
εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Παρέλειψε, ακόμα, να λάβει, 
ως όφειλε, οποιοδήποτε μέτρο για την 
αποτροπή και ανατροπή της παράνο-
μης ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Να 
υπενθυμίσουμε, ακόμα, την άρνηση της 
Βρετανίας να καταβάλει, από το 1965, 
τα νομίμως οφειλόμενα ποσά προς την 
Κύπρο δυνάμει συμφωνίας που υπήρξε 
το 1960, για εξυπηρετήσεις και χρήσεις 
των Βάσεων από το κυπριακό κράτος. 

Ήλθε η ώρα να εγκαταλειφθεί μια ανε-
ξήγητη, αιδήμων και άτολμη συμπεριφορά 
έναντι της Βρετανίας. Ήλθε η ώρα, όλες 
οι νομικές και πολιτικές παράμετροι του 
θέματος να αξιοποιηθούν για να στηρίξουν 
μια πολιτική που θα θέτει θέμα απομάκρυν-
σης των Βρετανικών Βάσεων στο πλαίσιο  
εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου. 

* Τέως Πρόεδρος της Βουλής
των Αντιπροσώπων 

Έ νας από τους πιο κραυγαλέους πα-
ραλογισμούς στην πολυετή πορεία 
του Κυπριακού, που έχουν επιση-

μανθεί επανειλημμένως, είναι το γεγονός ότι 
συνομιλούμε, ως «ε/κ πλευρά», με κάποιον 
που δεν έχει καμία πραγματική εξουσία στα 
χέρια του. Αυτός ο αδολέσχης και μονίμως 
στερούμενος εξουσίας συνομιλητής είναι 
ο εκάστοτε Τ/κ ηγέτης, ο οποίος άγεται και 
φέρεται από τις αδήριτες επιταγές του τουρ-
κικού βαθέος κράτους, είτε στην κεμαλική 
είτε στην ερντογανική εκδοχή του.

Εκείνος που διοικεί, στην ουσία, τα 
κατεχόμενα είναι ο τουρκικός στρατός 
κατοχής, ο οποίος λαμβάνει απευθείας 
εντολές από την Άγκυρα, χωρίς να «λογο-
δοτεί» σε κανέναν Ταλάτ, Έρογλου, Ακιντζί 
ή σε οιονδήποτε άλλον βρεθεί στο ετερο-
κίνητο πηδάλιο της τ/κ ηγεσίας. (Οποία 
κοινοτοπία, θα πει κανείς, αλλά, να που 
επαναλαμβάνεται κατά κόρον, μη και τα 
παθήματα γίνουν, κάποια στιγμή, μαθήματα).   

Συνομιλούμε με τον Μ. Ακιντζί ή ετοι-
μαζόμαστε να παρακαθίσουμε σε μιαν 
από τις πλέον κρίσιμες συναντήσεις για 
την επανέναρξη της διαπραγματευτικής 
διαδικασίας, και ο κατοχικός στρατός 
προβαίνει, μεθοδικά και οργανωμένα, σε 
συνεχείς παραβιάσεις του «στάτους κβο» 
στη «γραμμή αντιπαράταξης», στη γραμμή 
κατοχής, με άλλα λόγια, συνεχίζοντας την 
προέλαση επί του κυπριακού εδάφους. 

Και ενώ οι δύο ηγέτες -ως ηγέτες κοι-
νοτήτων- συμφωνούν για την εφαρμογή 
νέων ΜΟΕ (τα οποία εφαρμόζει, από τη 
μια, ένα αναγνωρισμένο νόμιμο κράτος, η 
Κυπριακή Δημοκρατία, και, από την άλλη, 

ένα παράνομο μόρφωμα, ελεγχόμενο από 
τον στρατό κατοχής μιας ξένης δύναμης), 
ο κατοχικός στρατός συνεχίζει να επιτελεί 
το «θεάρεστο» έργο του, γελοιοποιώντας 
τόσο τους δύο ηγέτες -ή, μάλλον, τον έναν εξ 
αυτών-, όσο και τις λέξεις και τις σημασίες 
τους. Για ποια εμπιστοσύνη μπορεί να μιλά 
κανείς, όταν η τουρκική αρπακτικότητα δια-
λάμπει, στυγνή και αδιάπτωτος, στα Στροβίλια, 
στη Δένεια και σε άλλα σημεία της Νεκρής 
Ζώνης; Και για ποια «οικοδόμηση» γίνεται 
λόγος, όταν αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει 
είναι η επανοικοδόμηση, δι’ επεκτάσεως, 
του αίσχους της κατοχής; 

Την ίδια ώρα, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυ-
νάμεις, υλοποιώντας το δόγμα της «Γαλάζιας 
Πατρίδας», αλωνίζουν ανενόχλητες στην 
κυπριακή ΑΟΖ και στα νερά του Αιγαίου, 
επιβάλλοντας τα «μέτρα» της τουρκικής 
επικυριαρχίας. Ο Τ/κ ηγέτης ερωτάται 
περί της νέας τουρκικής προκλήσεως και, 
ως ιδανικός και… άξιος εγκάθετος, ποιεί 
την νήσσαν. «Δεν είναι αρμοδιότης μου», 
λέγει, «δεν γνωρίζω, δεν έχω εξουσία»! 
«Καλύτερα, ρωτήστε τον τουρκικό στρατό»!  

Εν τω μεταξύ, ενώ συνομιλούμε για επα-
νέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικα-
σίας και συμφωνούμε για εφαρμογή νέων 
Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ο 
τουρκικός στρατός μπορεί, χωρίς να ρωτήσει 
ή να ενημερώσει κανέναν, να προχωρήσει 
σε μεγαλύτερο βάθος εντός του κυπριακού 
εδάφους, καταλαμβάνοντας ολόκληρη τη 
Νεκρή Ζώνη, και παραπέρα… Έχει, μάλι-
στα, την ευχέρεια, μ’ ένα αστραπιαίο και 
καίριο πλήγμα, να καταλάβει ολόκληρη 
την Κύπρο, ενώ οι δύο ηγέτες συνομιλούν 
για να… ξαναρχίσουν οι συνομιλίες και να 
υλοποιηθούν τα νέα ΜΟΕ!!! 

Πώς μπορούμε να μη μειδιάσουμε 
μπροστά σ’ αυτήν τη θλιβερή τραγικοκω-
μωδία της αδιέξοδης μοίρας μας; Ο ηγέτης 
ενός ημικατεχόμενου κράτους-παρωδία 
συνομιλεί με το ανδρείκελο μιας μονίμως 
παρανομούσας απολυταρχικής δύναμης, 

ευρισκόμενης σε επεκτατικό παροξυσμό.   
Σε μιαν από τις πιο ενδιαφέρουσες 

ανεκδοτολογικές ιστορίες της λήξης του 
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, την 
περίοδο που οι νικητές προετοίμαζαν το 
παρασκήνιο για τη Διάσκεψη της Γιάλτας, 
οι Δυτικοί σύμμαχοι βολιδοσκόπησαν τον 
Ιωσήφ Στάλιν, κατά πόσον μπορούσε να 
συμμετάσχει στη διάσκεψη και ο Προκα-
θήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, 
Πάπας Ρώμης. Για να λάβουν την αφοπλι-
στική… απορία του Σοβιετικού ηγέτη: Μα, 
ο Πάπας, πόσες Μεραρχίες έχει;  

Ο Μουσταφά Ακιντζί, λοιπόν, πόσες έχει; 
Όχι πως ο Νίκος Αναστασιάδης έχει και 
τίποτα για να τον φοβάσαι, ωστόσο, είναι ο 
ίδιος ο υπεύθυνος λογο-θέτης της γύμνιας και 
της αδυναμίας του, αυτός που θα δώσει, ως 
είθισται, τη μνησιπήμονα προσταγή… «όπλο, 
παρά πόδα» ή που θα δώσει το σύνθημα 
για την «παρά δύναμιν» ανταπάντηση στις 
προκλήσεις, κι όποιον πάρει ο Χάρος.  Με 
άλλα λόγια, ο Μ. Ακιντζί δεν έχει τη δύνα-
μη να αποφασίζει ούτε για πόλεμο, ούτε για 
ειρήνη, αλλά ούτε πού θα πάει ένας απλός 
Τούρκος στρατιώτης, ενώ ο Ν. Αναστασιάδης 
την έχει, έστω και αν δεν μπορεί ούτε πόλεμο 
να κάνει, ούτε να διασφαλίσει την ένοπλη, 
δυναστευμένη ειρήνη που του επιβλήθηκε. 

Εδώ, συνοψίζεται όλη η παρωδία των 
συνομιλιών δι’ εντολοδόχου. Που συνεχί-
ζονται και, δυστυχώς, θα τελειώσουν μέσα 
σε μια σπαραξικάρδια «εγκαστρίμυθη» 
παντομίμα, μαζί με τους τίτλους τέλους.  

03.03.2019
Της Κυριακής

Χρόνια πολλά τώρα ακούω και δια-
βάζω ότι, ένας από τους λόγους 
που πάθαμε όσα πάθαμε,  είναι 

γιατί πιστεύαμε ότι ήμασταν το κέντρο του 
κόσμου. Ο ομφαλός της Γης. Γιατί, όμως, 
να νιώθαμε ή και να νιώθουμε ακόμα έτσι; 
Πρώτος προφανής λόγος η φυσική και φυ-
σιολογική απομόνωση ενός οποιουδήποτε 
νησιού. Απομόνωση, η οποία, όμως, όσο 
περνούσαν οι αιώνες και αναπτύσσονταν οι 
συγκοινωνίες και επικοινωνίες, κατέρρεε. 
Και μαζί κατέρρεε και το φυσικό τείχος 
του απομονωτισμού, η γαλάζια θάλασσα, 
δηλαδή το φυσικό φρούριό μας για αιώνες.  
Η ανάπτυξη των συγκοινωνιών, η πρόοδος 
των μεταφορικών μέσων έφερε στο νησί μας 
τους ξένους. Τους ξένους κάθε εποχής. Τους 
περιηγητές, τους επισκέπτες, του εμπόρους, 
τους μετανάστες, τους κατακτητές.

Παρ’ όλη, όμως, τη συνάφεια με τόσον 
κόσμο, ο ιδιότυπος απομονωτισμός συνε-
χίστηκε.  Συνεχίσαμε να κοιτάμε τον εαυτό 
μας, να κλεινόμαστε στο μέσα μας. Ως ένα 
βαθμό, μέτρο αυτοπροστασίας απέναντι 
στους μύριους επιδρομείς και κατακτητές. 
Όλους εκείνους που θέλησαν να μας κα-
τακτήσουν, φυσικά και πνευματικά. Από 
τη στιγμή, όμως, που αιώνες μετά, όταν οι 
κάτοικοι αυτού του νησιού συνέδεσαν την 
τύχη τους με τις μητέρες πατρίδες, αυτή η 
εσωστρέφεια άνοιξε λίγο ώς τα σύνορα της 
Ελλάδας και της Τουρκίας και, φυσικά, της 
Αγγλίας.  Της κηδεμόνος αυτής της νήσου 
-ίσως μέχρι σήμερα- η οποία, για ένα μέρος 
του πληθυσμού, αποτέλεσε και συνεχίζει 
να είναι το παράδειγμα. Πέραν, όμως, του 
τι συνέβαινε στην Ελλάδα (Ε/κ), την Τουρκία 
(Τ/κ) και στην Αγγλία (Ε/κ και Τ/κ), δεν μας 
πολυενδιέφερε. Ο κόσμος προχωρούσε ή 
οπισθοδρομούσε, σε κάθε περίπτωση μας 
προσπερνούσε και τον αφήναμε να φύγει 
βυθισμένοι στα δικά μας. Στον δικό μας αγώνα 
επιβίωσης και αναζήτησης ταυτότητας, για 
πολλούς, και κυρίως αναζήτησης της μητρικής 
αγκαλιάς. Η πορεία του κόσμου, όμως, την 
οποία εμείς δεν παρακολουθούσαμε ούτε 
και μας ένοιαζε -αυτό ισχύει ως σήμερα- 
ολοένα και απομάκρυνε τη νήσο Κύπρο 

από τις μητρικές αγκαλιές και μετέτρεπε τις 
μητέρες σε μητριές. Μέχρι που έγιναν και 
επίσημες μητριές, όταν κρίθηκε ότι το μωρό 
ενηλικιώθηκε (1960), αλλά δεν ωρίμασε και 
χρειαζόταν κηδεμονία. Όχι μόνο από έναν, 
αλλά τρεις κηδεμόνες. Δυστυχώς, και μετά 
από αυτό το συμβάν συνεχίσαμε βασικά 
την πορεία μας μέσα στον εσωτερικό μας 
κύκλο και τον κύκλο των κηδεμόνων μας. 
Απόπειρες να ανοίξουμε πανιά και για άλλες 
θάλασσες, να γνωρίσουμε και να μάθουμε και 
άλλους κόσμους, να χειραφετηθούμε από την 
εσωστρέφειά μας αλλά και τους κηδεμόνες 
πληρώθηκαν με αιμάτινο τίμημα. Μέχρι που 
φτάσαμε στο σοκ της διπλής τραγωδίας, του 
1974. Της ανείπωτης καταστροφής και του 
ατέλειωτου πόνου. Δυστυχώς, ακόμα και 
αυτό το συγκλονιστικό σοκ δεν μπόρεσε να 
διορθώσει αποτελεσματικά τη μοναδικότητα 
της εσωστρεφούς πορείας μας. Υποχρεωτικά, 
βέβαια -είχαμε την ανάγκη των τρίτων όσον 
ποτέ- κινηθήκαμε προς τα έξω.  Αναζητώντας 
πολιτικά και οικονομικά στηρίγματα. Μέχρι 
που φτάσαμε στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Τότε που πολλοί πίστεψαν ότι εισήλ-
θαμε στη Γη της Επαγγελίας. Στα δάση της 
ευτυχίας, όπου οι καλοί φύλακες κρατούσαν 
μακριά τον Κακό Λύκο. Για την ακρίβεια, 
πιστέψαμε ότι θα κρατούσαν μακριά και τον 
Γκρίζο Λύκο της Ανατολίας, αλλά  φευ… Και 
αφού πέρασαν λίγα χρόνια, συνηθίσαμε και το 
δάσος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μείναμε, 
μεν, εκεί, και μάλιστα προχωρήσαμε και στα 
ενδότερα  (Ευρωζώνη), αλλά επιστρέφοντας 
και πάλι στα δικά μας. Μέχρι του σημείου 
που διεξάγουμε Ευρωεκλογές χωρίς Ευ-
ρώπη, ουσιαστικά.  Ασχολούμαστε σχεδόν 
αποκλειστικά με τον εαυτό μας.

Ανεπίδεκτοι…
Όταν μετά τον τεκτονικό σεισμό του 1974 

ήλθε και μας βρήκε το ευρωπαϊκό τσουνάμι 
του κουρέματος (2013), και πάλι αναζητήσαμε 
να γνωρίσουμε και άλλους κόσμους και, 
συνήθως, όταν τα ψάξετε, όποτε δεχόμασταν 
κάποιο ολέθριο χαστούκι από Δυσμάς, θυμό-
μασταν την Ανατολή. Την οποία Ανατολή και 
πάλι ξεχνούσαμε για την αγκαλιά της Δύσης, 
όπου επιστρέφαμε μόλις συνερχόμασταν από 
τα κτυπήματα. Όπως επιστρέψαμε και στην 
εσωστρέφειά μας. Και συνεχίζουμε. Ούτε 
και η ανακάλυψη του Φυσικού Αερίου μάς 
συνέτισε. Δεν μας βοήθησε να καταλάβουμε 
την ανάγκη να κολυμπήσουμε στα διεθνή 
ύδατα, τα οποία φυσικά και θα έπρεπε να 
μελετήσουμε πρώτα, για να ξεχωρίσουμε 

τα ήρεμα από τα άγρια νερά.  Να καταλά-
βουμε τι ήθελαν και οι άλλοι ποντοπόροι και 
να συνεργαστούμε. Εμείς, απλώς, και πάλι 
τρέξαμε μόνο στην αγκαλιά της Δύσης, με 
την προσθήκη ενός δυτικότροπου γείτονα 
στη φαρέτρα των φίλων μας. Και πάλι, όμως, 
αρνούμενοι να μελετήσουμε το τι συμβαίνει 
γύρω μας και στον κόσμο. Και συνεχίζουμε… 

Τι φταίει, λοιπόν, γι’ αυτήν την ιδιότυπη 
εσωστρέφειά μας; Οι λόγοι πολλοί και, 
διαχρονικά, ορισμένοι δεν είναι οι ίδιοι. 
Μιλώντας, όμως, για σήμερα θα αναφέρω 
μόνο δύο παραδείγματα και θα επανέλθω 
σε άλλο άρθρο. Συγκρίνετε το ποσοστό 
των διεθνών ειδήσεων στα ΜΜΕ και στα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κυπριακής 
ευθύνης με το ποσοστό των εγχώριων ειδή-
σεων, καθώς και το ποσοστό των Διεθνών 
Ειδήσεων, σήμερα που είμαστε και μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το 1975 π.χ. ή το 
1980 και θα καταλάβετε. Η επιλογή των δύο 
χρονολογιών έγινε τυχαία.  Και το δεύτερο 
και τελευταίο για σήμερα παράδειγμα, μια 
ακόμα σύγκριση. Συγκρίνετε το επίπεδο των 
γενικών γνώσεων των Κυπρίων, ειδικά των 
αποφοίτων μέσης και ανώτατης εκπαίδευσης 
των περασμένων δεκαετιών, με σήμερα. Αρ-
κεί να παρακολουθήσετε μια-δυο εκπομπές 
του «Αδύναμου Κρίκου» στο ΡΙΚ και θα 
καταλάβετε. Ο πιο αδύναμος κρίκος είμαστε 
εμείς. Η άρνησή μας να γνωρίζουμε νέους 
κόσμους, να τους μελετούμε και αξιοποιούμε 
για να μπορέσουμε να συνεχίζουμε το τα-
ξίδι μας στη Γαλάζια Πατρίδα (τον πλανήτη 
μας, δηλαδή) και όχι να αγωνιούμε μη μας 
πνίξει οριστικά η «Γαλάζια Πατρίδα» του 
νεοσουλτάνου.

Μαυρίκιος και Κύπρος Ένας παραλογισμός που μας... ταιριάζει 
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