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Οι εκπρόσωποι και των οκτώ κοι-
νοβουλευτικών κομμάτων απαντούν 
στη «Σ».
DEBATE /// 9
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Διαμαρτυρία από Λίβανο, τουρκι-
κά σενάρια και ιταλικός πονοκέφαλος 
λίγο πριν από τις υπογραφές για 
EastMed. Ανάπτυξη υποδομών στην 
Κύπρο ζητούν οι εταιρείες. 
ΠΟΛΙ ΙΚΗ    

   
  

Ανάλυση από άσιο Ορεινό για το 
φαινόμενο της αποχής στις εκλογές. 
Άνοδο ευρωσκεπτικιστών δείχνουν οι 
τελευταίες δημοσκοπήσεις.      
ΕΚΛΟΓΕΣ  , 

  Ε  
 

Στα δυο στενά ο Τούρκος Πρόε-
δρος, ο οποίος προσπαθεί να ανατρέ-
ψει το κλίμα εν μέσω προβλημάτων. 
ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η   
   

Χαράς ευαγγέλια αλλά και ευ-
τράπελα από την υπερχείλιση του 
Ασπρόκρεμμου στην Πάφο. 
ΡΕΠΟΡ Α   

Κ   
Σ
Η κλιματική αλλαγή απειλεί με 

αφανισμό τα… θρυλικά βιολιά.
ΔΙΕΘΝΗ   

Η   
   Υ Ε

«Το Υπουργείο Εξωτερικών διαμέ-
σου των ετών» είναι ο τίτλος της έκθε-
σης φωτογραφίας που παρουσιάζεται 
στους χώρους του Υπουργείου. Ένα 
χρονολόγιο, που κωδικοποιεί σημαντι-
κές στιγμές της ιστορίας της ΚΔ.  
ΠΟΛΙ ΙΚΗ   

Της Κυριακής
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ΑΘΛΙΟ Η ΕΣ ΟΥΡΚΙΑΣ
ΜΕ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ 
Με ψευδομάρτυρες και αναξιόπιστες 
πληροφορίες προσπαθεί να ροκανίσει τον 
χρόνο και να εμποδίσει το έργο της ΔΕΑ. 
Αποκαλύψεις έστορος στη «Σημερινή».
ΠΟΛΙ ΙΚΗ   

ΣΚΛΗΡΑ ΠΑ ΑΡΙΑ ΓΙΑ 
ΜΙΣΘΟΥΣ  ΦΕΛΗΜΑ Α 
Πυρετώδεις διαβουλεύσεις σε τράπεζες, 
οικοδομική βιομηχανία και ξενοδοχεια-
κό κλάδο. Στο περίμενε για τις συλλογι-
κές συμβάσεις χιλιάδες εργαζόμενοι. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   

OΥπουργός Οικονομικών 
ήταν και είναι δημι-
ούργημα πολιτικό και 
Υπουργικό Εργαλείο και 

του Αβέρωφ και του Αναστασιάδη. Ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης τον διόρισε 
διαχειριστή των οικονομικών θεμά-
των του τόπου. Η ανάδειξη ευθυνών 
του Υπουργού, είναι πολιτική ευθύνη 
του Προέδρου που τον διόρισε. 
Αυτός τον διόρισε, αυτός τον χρησι-
μοποίησε, αυτός τον συντήρησε και 
αυτός τον προστατεύει. Δεν είναι ο 
Υπουργός που χρειάζεται την «εμπι-
στοσύνη και εκτίμηση» του Αβέρωφ. 
Είναι ο Αναστασιάδης που τη χρει-
άζεται!..  Αλλά ο ίδιος ο κ. Αναστα-
σιάδης δεν υπολογίζει ύπαρξη είτε 
Αβέρωφ είτε Γεωργιάδη, αν και όταν 
δεν παίζουν όπως τους διατάσσει. 

     Όλα όσα συνέβαιναν και 
συμβαίνουν στην οικονομική (και 
όχι μόνο) καταστροφή του τόπου, 
οφείλονται σε διαχειρίσεις, αποφά-
σεις και διαταγές του κ. Αναστασιάδη. 
Οι εξυπνάδες για εμπιστοσύνες δεν 
πείθουν ούτε τετράποδα. Η ιστορία 
είναι απλή. Η «ομάδα» αλληλοϋπο-
στηρίζεται, αλληλοπροστατεύεται 
και αλληλοδιασώζεται. Η «ομάδα» 
λειτουργεί με αλληλοϋποστήριξη. Το 
πρόβλημα του Κυπριακού Ελλη-
νισμού είναι ότι οι ηγέτες του είναι 
φτηνών πολιτικών προδιαγραφών. 
Είναι και ευτελών ευαισθησιών σε 
σοβαρά ηθικά διλήμματα… Συνεπώς 
αλληλοϋποστηρίζεται η αποτυχία και 
η φθορά…

     Η Εξουσία και η καρέκλα έχουν 
δημιουργήσει αδίστακτους χαρα-
κτήρες καρεκλοκένταυρων. Ουδείς 
απολογείται, ούτε τιμωρείται. Ουδείς 

αραι αι. Ουδείς αισθάνεται 
την ανάγκη να πει ea u pa. Όλοι 
είναι ωραίοι, άψογοι, επιτυχημένοι, 
αναγκαίοι. Μοναδικοί και αναντικα-
τάστατοι. Και ο Πρόεδρος που τους 
διορίζει, όταν δεν τους εξευτελίζει σε 
κα  ι α  συνομιλίες του και όταν 
δεν τους δοξάζει δημοσίως για τις 
επιτυχίες τους, τους… προστατεύει. 
Γιατί; Γιατί προφανώς και αυτοί 
προστατεύουν τον Πρόεδρο. Γιατί 
αυτοί ξέρουν και σιωπούν και πώς 
και ποιες σκοπιμότητες, συμφέρο-
ντα κ.λπ υπηρετεί ο Πρόεδρος όταν 
αποφασίζει…

     Ας αφήσουν, λοιπόν, όχι μόνο 
τις εξυπνάδες. Ας αφήσουν, κυρίως, 
τους θεατρινισμούς και τα πολιτικά 
Καραγκιοζιλίκια. Ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας «λύνει» όλα τα προβλή-
ματα. Είναι Κυβέρνηση ενός ανδρός! 
Και οι άνθρωποί του (κοντά του ή 
απέναντί του) είναι πειθήνια όργανα. 
Είναι γλοιώδεις υπηρέτες των επι-
θυμιών του και των ανευθυνοϋπεύ-
θυνων αποφάσεών του. Αφέθησαν 
οι Τράπεζες να καταστραφούν και 
οι καταθέτες να χρεοκοπήσουν. Το 
τραπεζικό σύστημα κατέρρευσε σε 
ερείπια. Οι ηγέτες, όμως, η Κυβέρνη-
ση, ο Πρόεδρος είχαν «πετυχημένη» 
οικονομική πολιτική. 

     Η Κύπρος τούρκεψε η μισή 
και απειλείται η τουρκοποίηση της 
υπόλοιπης, αλλά οι παλαιοί και νυν 
ηγέτες, οι προηγούμενοι και ο νυν 
Πρόεδρος είναι υπερήφανοι για 
επιτεύγματά τους! Για όσο χρόνο ο 
Λαός θα κοιμάται και δεν θα αντιδρά 
αποτελεσματικά, θα υποτάσσεται με 
απάθεια και υποταγή στις ολέθριες 
αποφάσεις των Κυβερνητών του, οι 
συμφορές του θα επιδεινώνονται…
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Ποιος θα θωρακίσει την κυπριακή 
ΑΟ , αν η Άγκυρα επιχειρήσει 
να τρυπήσει ή προκαλέσει θερμό 

επεισόδιο; Η εξαγγελθείσα στρατιωτική 
συνεργασία με τη Γαλλία για διευκολύνσεις 
στη ναυτική Βάση Μαρί αποτέλεσε ένα 
καλό νέο, αλλά ταυτόχρονα και μια μακρινή 
προοπτική, η υλοποίηση της οποίας θα 
εξαρτηθεί από πολλούς -αστάθμητους για 
την ώρα- παράγοντες. «Άλλο οι συνερ-
γασίες και άλλο οι συμμαχίες», τονίζουν 
στη «Σημερινή» στρατιωτικοί και πολιτικοί 
αναλυτές.

«Δεν θα έρθουν Λουξεμβουρ-
γιανοί πεζοναύτες να σώσουν το 
Καστελόριζο», σημειώνει με νόημα 
ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, 
Άγγελος Συρίγος, προσθέτοντας ότι 
«η μοναδική βοήθεια που μπορεί 
να περιμένει η Κύπρος, εκατόν τοις 
εκατόν, είναι από την Ελλάδα». 

«Καμία μεγάλη δύναμη, ούτε οι 
ΗΠΑ, ούτε η ωσία, ούτε η Γαλλία, 
δεν θα διακινδυνεύσουν μια θερμή 
εμπλοκή με την Τουρκία», αναφέρει 
ο αξιωματικός εν αποστρατεία, Σάβ-

βας Καλεντερίδης, και προσθέτει στη 
λίστα το Ισραήλ, εξηγώντας ότι «μία 
τέτοια εμπλοκή θα έθετε σε κίνδυνο 
την ασφάλειά του σε ένα δύσκολο 
περιβάλλον όπως είναι η Μέση 
Ανατολή».  Από την πλευρά του, ο 
διεθνολόγος Χαράλαμπος Χρυσο-
στόμου επισημαίνει ότι «τα οικόπεδα 

 και ,  που παρανόμως η Τουρκία 
αμφισβητεί και επιχειρεί να γκριζά-
ρει, δεν ανήκουν στα οικόπεδα όπου 
έχει επιδειχθεί γαλλικό ενδιαφέρον».
ΡΕΠΟΡ Α    

 αλλία είναι μακρι

Εκτός απροόπτου θα ελέγχει το μεγαλύτερο ποσοστό 
της Ελληνικής μετά την άσκηση σχεδόν του συνόλου 
των δικαιωμάτων προτίμησής της, όπως και η Δήμητρα 
Επενδυτική, η οποία αναμένεται να ελέγχει πέριξ του 
20  στη νέα δομή της τράπεζας. Στο 11  υποχωρεί το 
ποσοστό του ταμείου T ird oint, ενώ Κύπριοι θεσμικοί 
παίρνουν το 10 . Μεγαλομέτοχος και η i o, κάτω 
από το 1  περιορίζεται η Εκκλησία, στις 1  Μαρτίου οι 
ανακοινώσεις. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   

Πρώτο βιολί η  στην Ελληνική
Με στοιχεία και ντοκουμέντα για τη 

μεταφορά επιλαρχίας 2 τεθωρακισμένων 
αρμάτων μάχης γερμανικής κατασκευής 
υποδέχθηκε τη Γερμανίδα ομόλογό του ο 
Κύπριος ΥΠΑΜ. Ελάβαμε δεσμεύσεις ότι 
θα γίνουν διαβήματα. Ενδιαφέρον Λευκω-
σίας για αναβάθμιση με γερμανικά άρματα 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Άμυνας (ΕDA).
ΠΟΛΙ ΙΚΗ  
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ΌΙ ΠΌΛΙΤΙΚΈΣ ΈΥΘΥΝΈΣ  ΈΑΝ ΤΑ ΠΌΡΙΣΜΑΤΑ 
ΈΙΝΑΙ ΌΜΌΦΩΝΑ  ΔΈΝ ΑΦΗΝΌΥΝ 
ΈΠΙΛΌΓΗ ΈΙΣ ΤΌΝ ΚΡΙΝΌΜΈΝΌ
Ν  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  2013
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ο θέμα της μεταφο-
ράς μιας επιλαρχίας 

2 τεθωρακισμένων 
αρμάτων μάχης τύπου 

eopard 2A  στην Κύ-
προ, όπως αποκάλυψε 
η «Σημερινή» τον πε-

ρασμένο Δεκέμβριο, ήγειρε ο Υπουργός 
Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
Σάββας Αγγελίδης, προς τη Γερμανίδα 
ομόλογό του, Ούρσουλα ον τερ Λάιεν, 
στη συνάντηση που είχαν την περασμένη 
Τρίτη στη Λευκωσία. 

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες 
της εφημερίδας μας, το κυπριακό Υπουρ-
γείο Άμυνας ήγειρε και παρουσίασε το 

θέμα με πλήρη στοιχεία και ντοκουμέντα, 
κάτι που ήταν και η αρχική απαίτηση της 
γερμανικής πλευράς, προκειμένου να έχει 
ολοκληρωμένη εικόνα για την τουρκική 
κίνηση, στο πλαίσιο των διαβημάτων στα 
οποία αναμένεται να προβεί. 

Όπως πληροφορούμαστε, η Γερμανίδα 
ΥΠΑΜ αντίκρισε με τη δέουσα σοβαρότητα 
το ζήτημα, ωστόσο, επισήμανε στην κυπρι-
ακή πλευρά ότι το θέμα εμφανίζει διάφορες 
περιπλοκότητες, λόγω της συναρμόδιας 
ανάμειξης και άλλων υπηρεσιακών δομών 
του γερμανικού κράτους και δεν αφορά 
απλό χειρισμό του Υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, 
αυτήν τη στιγμή το θέμα, από γερμανικής 

πλευράς, τυγχάνει χειρισμού σε επίπεδο 
Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο αναμέ-
νεται να προβεί σε όλα τα προβλεπόμενα 
διαβήματα προς την Άγκυρα, αν και, επί 
της ουσίας, δεν προβλέπεται να πειθανα-
γκαστεί ή να πειστεί η Τουρκία για την 
απόσυρση των αρμάτων. 

Την ίδια ώρα, κατά τη συνάντηση επι-
βεβαιώθηκε το ενδιαφέρον της Κυπριακής 
Δημοκρατίας για προμήθεια, στο μέλλον, 
μιας επιλαρχίας αναβαθμισμένων τεθωρα-
κισμένων αρμάτων μάχης eopard 2A , 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Άμυνας (ΕDA), μέσω του Σχεδίου Βελ-
τιστοποιήσεως Κυρίου Άρματος Μάχης 

eopard 2 (OM T- eo 2).

Το πρόγραμμα αυτό, που περιλαμβάνει 
καινούργιες παραγωγές ή αναβαθμίσεις 
υφιστάμενου υλικού, προβλέπει ότι κρά-
τη-μέλη του (EDA), που έχουν εν χρήσει 
τον συγκεκριμένο τύπο άρματος, μπορούν 
να προσφέρουν, διά της διαδικασίας της 
εκμισθώσεως, αριθμό αρμάτων σε ενδι-
αφερόμενα άλλα κράτη-μέλη.

Μία από τις χώρες αυτές είναι η Ελλάδα, 
η οποία έχει γνωστοποιήσει ότι μπορεί να 
διαθέσει μέχρι και μία Επιλαρχία Μέσων 
Αρμάτων (ΕΜΑ) 1 eopard 2A , προ-
κειμένου να εξευρεθούν πόροι για την 
υλοποίηση ενός προγράμματος αναβάθ-
μισης των υπολοίπων αρμάτων του ιδίου 
τύπου που διαθέτει ο Ελληνικός Στρατός.

Το Βερολίνο, με δεδομένη και τη διαρ-
κώς αναβαθμιζόμενη αμυντική σχέση του 
με τη Λευκωσία, αντικρίζει θετικότατα το 
κυπριακό ενδιαφέρον για την αγορά, σε 
μελλοντικό στάδιο, των eopard, τα οποία 
θα αυξήσουν κατακόρυφα την επιχειρη-
σιακή ισχύ της Εθνικής ρουράς. 

υρ πα κή άμυνα
και ασ άλεια

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν 
όλα τα θέματα της ευρωπαϊκής και περιφε-
ρειακής ασφάλειας που απασχολούν τις δύο 
χώρες και συμφωνήθηκε η εντατικοποίηση 
της συνεργασίας τους στο πλαίσιο της Μόνι-
μης Διαρθρωμένης Συνεργασίας ( ESCO). 
Λευκωσία και Βερολίνο συγκλίνουν στη 
διαπίστωση ότι η Κύπρος, με τη μοναδική 
γεωγραφική  θέση που διαθέτει, αποτελεί 
καθοριστικό τελεστή γεωπολιτικής ισχύος 
για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, 
που μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί, 
επιχειρησιακά, στο έπακρον. 

Υψίστης σημασίας για τη λυσιτελέστερη 
γεωστρατηγική και γεωπολιτική αναβάθ-
μιση της Κύπρου αποτελεί η σύγκλιση 
των δύο χωρών ότι η συνεργασία αυτή θα 
πρέπει να αναπτυχθεί τόσο στο πλαίσιο της 

ESCO, όσο και σε διμερές επίπεδο -και 
αυτό αφορά, μεταξύ άλλων, τις επιχειρησι-
ακές υποδομές της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, όπως αεροδρόμια, λιμάνια κ.ά., αλλά 
και άλλους μηχανισμούς επιχειρησιακής 
δράσης- ώστε οι διαδικασίες αναβάθμισης 
να επιτελεστούν με γρηγορότερους ρυθ-
μούς. Σύγκλιση, η οποία κινείται στο ίδιο 
πνεύμα των συνεργασιών και με άλλες 
χώρες, όπως η Γαλλία, που αναπτύσσεται 
σε διάφορα προγράμματα, που αφορούν, 
μεταξύ άλλων, τη «στρατιωτική κινητικό-
τητα και το δίκτυο κόμβων εφοδιασμού».   
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Προσοχή 
στις αυριανές
εξορμήσεις

υ υ ς ρ ς υς ς υ 
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Η  
ΈΚΤΌΣ ΑΠΡΌΌΠΤΌΥ 
ΘΑ ΈΛΈΓΧΈΙ ΤΌ 
ΜΈΓΑΛΥΤΈΡΌ ΠΌΣΌΣΤΌ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΈ ΑΣΦΑΛΈΙΣ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΈΣ
ΤΗΣ ΈΦΗΜΈΡΙΔΑΣ ΜΑΣ  ΤΌ ΚΥΠΡΙΑΚΌ 
ΥΠΌΥΡΓΈΙΌ ΑΜΥΝΑΣ ΗΓΈΙΡΈ ΚΑΙ
ΠΑΡΌΥΣΙΑΣΈ ΤΌ ΘΈΜΑ ΜΈ ΠΛΗΡΗ ΣΤΌΙΧΈΙΑ 
ΚΑΙ ΝΤΌΚΌΥΜΈΝΤΑ  ΚΑΤΙ ΠΌΥ ΗΤΑΝ ΚΑΙ
Η ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΈΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΠΛΈΥΡΑΣ  ΠΡΌΚΈΙΜΈΝΌΥ ΝΑ ΈΧΈΙ
ΌΛΌΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΈΙΚΌΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΌΥΡΚΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ  ΣΤΌ ΠΛΑΙΣΙΌ ΤΩΝ ΔΙΑ ΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΑ ΌΠΌΙΑ ΑΝΑΜΈΝΈΤΑΙ ΝΑ ΠΡΌ ΈΙ 

ΠΑΡΈΜ ΑΣΗ ΣΈ ΔΙΑΛΈΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΌΦΑΣΗ-ΣΤΑΘΜΌ 
ΤΌΥ ΔΙΈΘΝΌΥΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΌΥ

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, 7 
Μαρτίου, η διαδικασία άσκησης 
των δικαιωμάτων προτίμησης 

της Ελληνικής Τράπεζας στο πλαίσιο της 
διαδικασίας αύξησης του μετοχικού της 
κεφαλαίου, με τους δύο εκ των τριών με-
γάλων παικτών να τα ασκούν, σύμφωνα με 
πληροφορίες της «Σ», στο έπακρον. Συγκε-
κριμένα, η War a in  άσκησε σχεδόν όλα 
τα ri ts αφήνοντας κάποιο μικρό κομμάτι 
στο προσωπικό της, με αποτέλεσμα στη νέα 
μετοχική σύνθεση να ελέγχει εκτός απροό-
πτου το μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 
21, . Tα δικαιώματα προτίμησης άσκησε 
και η Δήμητρα Επενδυτική, η οποία πα-
ράλληλα εξαγόρασε και το 2  των μετοχών 
που είχε μέχρι πρόσφατα στην κατοχή της 
η Εκκλησία της Κύπρου.

 Με βάση το ενημερωτικό δελτίο, η συμ-
φωνία εγγραφής μεταξύ της Τράπεζας και 
της Δήμητρας  προνοεί ότι η ολοκλήρωση 
της εγγραφής από τη Δήμητρα θα πραγμα-
τοποιηθεί την τρίτη εργάσιμη ημέρα που 
έπεται της γραπτής κοινοποίησης από την 
Τράπεζα, ότι η τελευταία προϋπόθεση 
( onditions pre edent) έχει ικανοποιηθεί 
ή έχει αναιρεθεί και από τα δύο μέρη ή 

κατά οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία που 
θα συμφωνηθεί από την Τράπεζα και τη 
Δήμητρα. Κύκλοι της αγοράς εκτιμούν, πά-
ντως, πως το τελικό ποσοστό της Δήμητρας 
θα κυμανθεί οριακά πιο πάνω από το 20 .

Κύπριοι εσμικοί 
αποκτούν το 

Το αμερικανικό επενδυτικό ταμείο T ird 
oint δεν έχει ασκήσει τα δικαιώματα προ-

τίμησης, με αποτέλεσμα το ποσοστό του να 
υποχωρήσει από 2 ,2  στο 11,1 . Στο 
μετοχολόγιο έχει κάνει την εμφάνισή του 
και το επενδυτικό ταμείο 7  In est td, το 
οποίο, σύμφωνα με διασταυρωμένες πλη-
ροφορίες της «Σ», εκπροσωπεί Κύπριους 
θεσμικούς επενδυτές και συγκεκριμένα 
Ταμεία Προνοίας και Ταμεία Συντάξεως. 
Αναμένεται να καταστεί και αυτό ένας εκ των 
μεγαλομετόχων με ποσοστό περίπου 10 .

νακοιν σεις 
στις  αρτίου

Από την Παρασκευή και μέχρι τις 1  
Μαρτίου το επιτελείο της Ελληνικής Τρά-
πεζας θα μελετήσει τις αιτήσεις για τα ασκη-
θέντα δικαιώματα προτίμησης και μέχρι 

το απόγευμα της προσεχούς Πέμπτης, σε 
συνεδρία του ΔΣ του Ομίλου, θα συνε-
δριάσει και θα ανακοινώσει επίσημα τα 
ποσοστά που κατέχουν οι νέοι μέτοχοι. Με 
βάση το ενημερωτικό δελτίο, το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Τράπεζας κατά την από-
λυτη διακριτική του ευχέρεια, δύναται να 
παραχωρήσει στη Δήμητρα επιπρόσθετες 
νέες συνήθεις μετοχές, για τις οποίες δεν 
θα γίνει εγγραφή, ως αποτέλεσμα της μη 
άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης 
κατά την περίοδο άσκησης.

 Στις 1  Μαρτίου να θυμίσουμε είναι 
η ημερομηνία αποστολής της επιστολής 
παραχώρησης των νέων συνήθων μετοχών 
της Ελληνικής, που προέκυψαν από την 
άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και 
την ιδιωτική τοποθέτηση.

εγαλομέτο ος 
και η 

Στο νέο διοικητικό σχήμα της Ελληνι-
κής αναμένεται να προστεθεί και η oppy 
Sar , που συνδέεται με την i o, η οποία 
θα λάβει μετοχές αξίας 0 εκατ., μέσω 
ιδιωτικής τοποθέτησης. Αυτό αναμένεται 
να γίνει μέχρι τις 31 Μαρτίου και θα τη 

φέρει να ελέγχει ποσοστό στο νέο σχήμα 
της τάξης του 17 .

Θολό είναι το τοπίο στο ενδεχόμενο να 
συμμετάσχει ως μέτοχος της Ελληνικής η 
μεγαλομέτοχος της ΟΠΑΠ στην Ελλάδα 
τσεχικών συμφερόντων, E a A p a, η 
οποία προσδοκούσε να αποκτήσει ποσοστό 
κοντά στο 9 .

Η νέα σύν εση 
του Σ του μίλου

Ανατροπές θα έχουμε και στη νέα σύν-
θεση του ΔΣ του Ομίλου, καθώς θεωρείται 
πέρα από βέβαιο ότι η Δήμητρα Επενδυ-
τική θα έχει παρουσία στο νέο σχήμα, την 
οποία θα προσπαθήσει να ενισχύσει και 
με την παρουσία της 7 , η οποία είναι και 
μεγαλομέτοχός της, ενώ δεδομένη θεωρείται 
και η παρουσία της i o στο νέο σχήμα. 
Εκτός ΔΣ μπορεί να βρεθεί η E RD, η οποία 
άσκησε, σύμφωνα με πληροφορίες της «Σ», 
τα μισά από τα ri ts που της αναλογούσαν. 
Τέλος να σημειωθεί πως η Εκκλησία της 
Κύπρου, η οποία πριν από  χρόνια ήλεγχε 
το 2  της Ελληνικής Τράπεζας, θα δει 
το ποσοστό της να υποχωρεί σε επίπεδα 
κάτω του 1 .

λείνει το πα λ τ ν με αλομετό ν στην Ελληνική 

γειρε το θέμα των eopard
o Σάββας Αγγελίδης 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΗΣ ΛΕΥΚ ΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑ ΑΘΜΙΣΜΕΝ Ν  Σ Ο ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΥ   

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΟΥ 

Τ η σημασία της γνωμοδότησης 
του Διεθνούς Δικαστηρίου της 
Χάγης ως προς το αρχιπέλαγος 

C a os εξήρε ο Γεν. Εισαγγελέας της 
Δημοκρατίας, Κώστας Κληρίδης, στο 

πλαίσιο  διάλεξης που πραγματοποιή-
θηκε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας την 
περασμένη Τετάρτη. Ο κ. Κληρίδης,  απο-
δεχόμενος την πρόσκληση του καθηγητή 
Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας,  Γιώργου Κέντα, ο οποίος 
ήταν και ο εμπνευστής της διάλεξης, 
απηύθυνε μια σύντομη από βήματος  
τοποθέτηση, μιας και, ως γνωστόν, ηγείτο 
της κυπριακής αποστολής στη Χάγη. Ο 
Εισαγγελέας ανέφερε αρχικά πως οφείλει 
να παραμείνει φειδωλός στις τοποθετήσεις 
του λόγω του ότι η γνωμοδότηση είναι 
ακόμη υπό εξέταση, τονίζοντας, ωστόσο, 
πως για τη δική μας πλευρά η απόφα-
ση του Διεθνούς Δικαστηρίου κρίνεται 
ως επιτυχής. Προχώρησε δε μισό βήμα 
παραπέρα, δηλώνοντας πως στο παρόν 
στάδιο ετοιμάζεται νομική ανάλυση της 

γνωμοδότησης,  η οποία και θα δοθεί στην 
εκτελεστική εξουσία. Το γεγονός αυτό 
από μόνο του δεικνύει την κατ’ αρχήν 
βούληση για αξιοποίηση του διεθνούς 
αυτού πορίσματος με ό,τι και αν αυτό 
συνεπάγεται. Την έκπληξή του για μια 
τόσο ξεκάθαρη τοποθέτηση διατύπωσε με 
τη σειρά του ο κοσμήτορας της ομικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 
Αχιλλέας Αιμιλιανίδης. Χαρακτήρισε την 
απόφαση τολμηρή και καταπελτική, ιδίως 
από τη στιγμή που αυτή στρέφεται ενα-
ντίον ενός κράτους μονίμου μέλους του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Προέβη 
παράλληλα σε μια δική του εκτίμηση για 
τις ομοιότητες που παρουσιάζει η περίπτω-
ση του Μαυρικίου με αυτήν της Κύπρου, 
που είναι και το ουσιαστικό ζητούμενο 
στη δική μας περίπτωση.

 « εν έ ει σημασία 
το μέγε ος κρατ ν»

Με αυτήν τη φράση επέλεξε ο Διδάκτωρ 
Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου ικόλας Α. 
Ιωαννίδης να χαρακτηρίσει τη σημασία 
της συγκεκριμένης γνωμοδότησης. Ο κ. 
Ιωαννίδης, ο οποίος, ειρήσθω εν παρόδω, 
συμμετείχε στην αποστολή της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στη Χάγη, προέβη σε μια 
ενδελεχή ανάλυση της σημασίας που υπέ-
χουν οι διεθνείς αποφάσεις και το Διεθνές 
Δίκαιο για τα απανταχού κράτη. Εξόχως 
σημαντικό στην όλη φάση της διαδικασίας 
είναι, κατά τον κ. Ιωαννίδη, το γεγονός πως 
το Δικαστήριο υιοθέτησε τις θέσεις της 
κυπριακής αποστολής σε πολλά ζητήματα, 
και πως αυτό συνιστά τεράστια δικαίωση. 
Σημεία όπως η ύπαρξη συνεχιζόμενης 
άδικης πράξης και διεθνούς ευθύνης 

και η δημιουργία υποχρεώσεων έναντι 
όλων (er a o nes) ήσαν εξ αυτών που 
υιοθετήθηκαν και ενισχύουν τη δική μας 
φαρέτρα.

ποικιακό κατάλοιπο
Ο έτερος ομιλητής της διάλεξης, αναπλη-

ρωτής καθηγητής της ομικής Σχολής του 
Πανεπιστήμιου UC AN, Κλέαρχος Κυρια-
κίδης, επικεντρώθηκε μέσω ντοκουμέντων 
στην κρίσιμη τετραετία 19 -19 0, περί-
οδο κατά την οποία ο βρετανο-τουρκικός 
διπλωματικός άξονας επέβαλε το μοντέλο 
διαίρεσης στο νησί. Χαρακτηρίζοντας το 
καθεστώς των Βρετανικών Βάσεων στην 
Κύπρο ως αποικιακό κατάλοιπο, προέ-
βη σε εκτίμηση της γνωμάτευσης για το 
αρχιπέλαγος C a os, με τις εν Κύπρω 
πραγματικότητες.

ν λυση ια σεις ετοιμ ει ο ώστας ληρίδης   

Αίθριος ο καιρός
με παροδικές

νεφώσεις

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@ 
simerini.com 

Σ ΚΡΑ ΗΣ Ι ΑΚ ΙΜ
socra is @ mail.com
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Το Θέμα 3
ΔΕΥ ΕΡΗ ΑΝΑΓΝ ΣΗ Σ Ο ΠΟΡΙΣΜΑ ΚΑ ΑΠΕΛ ΗΣ ΓΙΑ ΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑ ΙΣΜΟ

υτυχώς που ο ίκος 
Αναστασιάδης διανύει 
τη «δεύτερη και τελευ-
ταία θητεία», γιατί κάθε 
φορά που εκλέγεται, 
κλείνει και μια τρά-
πεζα. Ελπίζουμε δε να 

κρατήσει τη δέσμευσή του, γιατί αν -ο 
μη γένοιτο- υπάρξει «τρίτη φορά», δεν 
θα μείνει όρθια ούτε η… Κεντρική. Κι αν 
για την πρώτη φορά με τη Λαϊκή, πολλά 
μπορούν να ειπωθούν ως δικαιολογίες, 
εντούτοις, τη δεύτερη φορά με τον Συνερ-
γατισμό, τα δεδομένα είναι συντριπτικά 
σε βάρος του. 

Μπορεί η Ερευνητική Επιτροπή -ίσως 
από σεβασμό προς τον θεσμό, ίσως από 
έλλειψη επαρκών στοιχείων- να μην κα-
ταλογίζει σχεδόν καμιά πολιτική ευθύνη 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την 
κατάρρευση του Συνεργατισμού, πέραν 
του ότι διατήρησε στη θέση του έναν 
ανεπαρκή Υπουργό (σελ. 7  - 7 ), 
αλλά η απλή ανάγνωση του πορίσματος, 
η αλληλουχία γεγονότων όπως και το 
ίδιο το Σύνταγμα, καθιστούν τις ευθύνες 
του Αρχηγού του Κράτους τεράστιες και 
συγκεκριμένες. 

Το ήξεις α ήξεις 
ενός Προέδρου

Ευθύνες, οι οποίες πολλαπλασιάζο-
νται από την οργανωμένη προσπάθεια 
να υποβαθμίσει ένα πόρισμα, το οποίο 
ο ίδιος ζήτησε στις 20 Ιουνίου 201 , 
δηλώνοντας ότι «στόχος είναι να ενη-
μερωθεί ο κυπριακός λαός για όσους 
τυχόν φέρουν ευθύνες». Βαρύγδουπες 
δηλώσεις εκ του ασφαλούς, πριν βγει 
το πόρισμα και… «ενημερωθεί ο λαός».

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί και το 
γεγονός ότι ο Αναστασιάδης του 2019 
δεν έχει καμιά σχέση με τον Αναστα-
σιάδη του 2013, που δήλωνε (μετά το 
πόρισμα Πολυβίου για το Μαρί), ότι «οι 
πολιτικές ευθύνες είναι εξ εκείνων που 
εάν τα πορίσματα είναι ομόφωνα, δεν 
αφήνουν επιλογή εις τον κρινόμενο ώστε 
όχι απλώς να δηλώσει ότι αναλαμβάνει, 
αλλά στην πράξη να υλοποιήσει αυτό 
το οποίο υπαγορεύει η πολιτική ηθική, 
δηλαδή να παραιτηθεί και να οδηγηθεί 
στο σπίτι του». Ο ίκος Αναστασιάδης του 
2019, αντί να στείλει «σπίτι του» εκείνο τον 
Υπουργό που το ομόφωνο πόρισμα της 
Ερευνητικής θεωρεί ότι «φέρει τεράστια 
ευθύνη» για την εξαφάνιση του Συνερ-
γατισμού  (σελ. 777), τον καλύπτει γιατί 
«χαίρει της εμπιστοσύνης του» (γραπτή 
δήλωση, 0  Μαρτίου 201 ).

ΤΙ ΗΞΈΡΈ Ό ΠΡΌΈΔΡΌΣ 
ΓΙΑ ΤΌ ΠΑΡΤΙ  ΠΌΥ 
ΓΙΝΌΤΑΝ ΣΤΗ ΣΚΤ
ΤΗΝ ΠΡΌΗΓΌΥΜΈΝΗ
ΠΈΝΤΑΈΤΙΑ ΜΈΤΑ ΤΌ
ΜΠΑΞΙΣΙ ΤΌΥ 1  ΔΙΣ

πόπειρα παραπλάνησης
Η ευθύνη του Προέδρου δεν περιορίζεται 

στο γεγονός ότι διατηρεί στη θέση του έναν 
στενό του συνεργάτη, αλλά επεκτείνεται 
στο ότι επιχειρεί να παραπλανήσει για 
το περιεχόμενο του πορίσματος και τις 
ευθύνες της δικής του διακυβέρνησης. 
Σε προχθεσινή του δήλωση, ο Πρόεδρος 
διερωτήθηκε επί λέξει: «Αν σου παρα-
δώσουν έναν ασθενή διασωληνωμένο με 
κατεστραμμένα τα ζωτικά όργανα, όπως 
ήταν ο Συνεργατισμός που παρεδόθη μετά 
το 2013, (τότε) φέρει ευθύνη η διαχείριση 
μετά το 2013, ο γιατρός -που όντως υπάρχει 
πτώμα- ο οποίος οδήγησε στην κατάστα-
ση, έτσι ώστε ο ασθενής να εκπνεύσει;». 
Η παρομοίωση του Προέδρου θα ήταν 
χαριτωμένη, αν δεν ήταν μακάβρια και 
αν είχε έστω μια υποτυπώδη σχέση με το 
περιεχόμενο του πορίσματος. Ομοίως και 
η αναφορά του σε «δάνεια με υποθήκες 
νεκροταφεία, σε 90χρονες για να ξοφλή-
σουν μετά από 30 χρόνια…». 

Ουσιαστικά, ο Πρόεδρος επιχειρεί να 
παραπλανήσει τον λαό αφενός διότι για τις 
αμαρτίες προ του 2013 πληρώσαμε τον 
λογαριασμό με 1,7 δισεκατομμύριο και, 
αφετέρου, ήταν η δική του κυβέρνηση που 
χαρακτήριζε τον Συνεργατισμό «βιώσιμο» 
το 201  και όχι «πτώμα». Χαρακτηριστικές 
επί τούτου ήταν οι αναφορές του Υπουργού 
Οικονομικών στη Βουλή ότι «ο Συνεργατι-
σμός είναι βιώσιμος και γι’ αυτό εισηγείται 
η Τρόικα την ανακεφαλαιοποίησή του με 
δημόσιο χρήμα, αλλά όχι βεβαίως λευκή 
επιταγή ή να νομίζουμε πως απλώς θα 
βάλουμε τα λεφτά και τελείωσε. Τα δύσκο-
λα», συνέχιζε ο Χάρης Γεωργιάδης, «είναι 
η μεγάλη προσπάθεια να τεθεί πλέον ο 
Συνεργατισμός σε πολύ πιο υγιείς βάσεις 
(…) και σε αυτήν την προσπάθεια ρόλο θα 

έχουν οι ίδιοι άνθρωποι του Συνεργατισμού, 
αλλά βεβαίως και η εποπτική Αρχή και 
βεβαίως το κράτος, που θα είναι ο μέτοχος 
ιδιοκτήτης…» (σελ. 210 του πορίσματος). 

ταν ο άρης πανηγύρι ε
Οι πανηγυρικές δηλώσεις Χάρη Γεωρ-

γιάδη συνεχίστηκαν και μετά την έγκριση 
του σχεδίου αναδιάρθρωσης του Συνερ-
γατισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στις 2  εβρ. 201 : «Θεωρώ ως ιδιαίτερα 
σημαντικό το γεγονός ότι το προτεινόμενο 
σχέδιο εγκρίθηκε σε ένα πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα, χωρίς ιδιαίτερες πα-
ρατηρήσεις, που δέχονται ακριβώς πως 
μπορούμε να εκσυγχρονίσουμε, να βελ-
τιώσουμε, να θωρακίσουμε τον ΣΠΤ και 
να τον μετατρέψουμε σε έναν από τους 
σημαντικούς πυλώνες του τραπεζικού 
συστήματος» (ο.π.). Αυτό ήταν το «πτώ-
μα» που ανέφερε ο Πρόεδρος και για το 
οποίο ο φορολογούμενος πλήρωσε 1,  
δισεκατομμύριο για να αναστηθεί!  

ν ρι ε ο Πρόεδρος  
Όσο ατυχείς (και εκτός πραγματικό-

τητας) όμως είναι οι… παρομοιώσεις του 
Προέδρου, άλλο τόσο μεγάλες είναι οι ευ-
θύνες του. Είτε γνώριζε για τη λεηλασία 
μετά τη λεηλασία στον Συνεργατισμό τα 
πέντε χρόνια της διακυβέρνησής του, είτε 
όχι. Στο πόρισμά της, η Ερευνητική Επι-
τροπή σημειώνει ότι «ο ίδιος ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας δεν είχε ενημέρωση για 
τις επερχόμενες δυσμενείς εξελίξεις, παρά 
μετά τη συνάντηση που είχε με τη Διοικητή 
της Κεντρικής στις 13/9/2017, όταν πλέον 
τα γεγονότα έτρεχαν προς ακραίες λύσεις» 
(σελ. 7 2). Επισημαίνεται, επίσης, ότι ο 
Υπουργός Οικονομικών, «παρά τις περί 
του αντιθέτου ενώπιόν μας δηλώσεις του, 

δεν κρατούσε ενήμερο, ούτε τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, ούτε το Υπουργικό Συμ-
βούλιο για τα χρονίζοντα προβλήματα, τα 
οποία ο ίδιος καλώς εγνώριζε μέσα από 
την ενημέρωση που ιδιαίτερα είχε από 
τις εποπτικές Αρχές» (σελ. 7 ). Ο ίδιος 
ο κ. Γεωργιάδης, ωστόσο, επέμεινε «στην 
αόριστη τοποθέτηση ότι ενημέρωνε τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά δεν δι-
ευκρίνισε ούτε πότε, ούτε πώς» (σελ. 7 2). 

Αν δεχτούμε την εκδοχή πως ο Πρόε-
δρος δεν γνώριζε για την «έκδηλη απουσία 
ουσιαστικού ενδιαφέροντος από τον μέτοχο 
(η οποία) συνέβαλε στην παρατεταμένη 
παρουσία των σοβαρών αδυναμιών στην 
εταιρική διακυβέρνηση και σαν αποτέλεσμα 
τη φτωχή διαχείριση των ΜΕΧ» (σελ. 2 7) 
ή το γεγονός ότι «οι κακές τραπεζικές πρα-
κτικές του παρελθόντος συνεχίστηκαν και 
μετά το 2013» (σελ. 2 ), τότε η Ερευνητική 
έχει κατά το ήμισυ δίκαιο. Ο Πρόεδρος 
έχει το ελαφρυντικό της παντελούς άγνοιας 
για το  φαγοπότι που στήθηκε κάτω από 
τη μύτη του σε μια κρατική τράπεζα που 
ο φορολογούμενος ακριβοπλήρωσε. Ένα 
«πάρτι», το οποίο τεκμηριώνει με τα πλέον 
μελανά χρώματα το πόρισμα-καταπέλτης 
της Επιτροπής.   

Όταν, τέλος πάντων, ενημερώθηκε ο 
Πρόεδρος για το σχέδιο του Υπουργού να 
παραχωρήσει δωρεάν μετοχές (παρά τις 
έντονες αντιδράσεις σε Κύπρο και ραν-
κφούρτη, σελ. 17), εκείνο που φαίνεται να 
τον ενδιέφερε ήταν πώς να έχει «πολιτικό 
όφελος» (σελ. 7 2).  Όπως γράφει στο πό-
ρισμα η Ερευνητική, «από τη συζήτηση 
η οποία έγινε στο Υπουργικό Συμβούλιο 
στις 31/ /2017, φαίνεται ότι ο Πρόεδρος 
ευνοούσε τη δωρεάν παραχώρηση μετοχών 
γιατί ενδεχομένως την έβλεπε σαν ένα μέτρο, 
το οποίο θα του απέφερε κάποιο πολιτικό 

όφελος εν όψει μάλιστα επερχόμενων προ-
εδρικών εκλογών (…). Το ερώτημα, όμως, 
είναι αν ο Πρόεδρος αποδέχθηκε να έχει 
πολιτικό όφελος, γνωρίζοντας ότι αυτό θα 
οδηγούσε σε καταστροφικές συνέπειες για 
την πορεία του ΣΠΤ. Έχουμε ήδη καταλή-
ξει στο συμπέρασμα ότι ο ίδιος δεν είχε 
επίγνωση των συνεπειών, τις οποίες μια 
τέτοια απόφαση θα επέφερε», αναφέρει 
η Επιτροπή (σελ. 7 2). 

« η αναστρέ ιμη»
Δεδομένων των πιο πάνω, μόνο ως 

υπόθεση… ακραίου σεναρίου, μπορεί 
να ειπωθεί ότι ο Πρόεδρος γνώριζε για 
το «πάρτι» και έκανε τα στραβά μάτια. Το 
βέβαιο είναι ότι ενημερώθηκε για τελευταία 
φορά από τη Διοικητή της Κεντρικής στις 
10 Ιαν. 201  (και ενόσω ο επιτόπιος έλεγ-
χος του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εποπτικού 
Μηχανισμού ήταν σε εξέλιξη), ότι η πορεία 
του Συνεργατισμού ήταν «μη αναστρέψιμη, 
εφ’ όσον η εξεύρεση κεφαλαίων καθίστατο 
πλέον αδύνατη» (σελ. 7 3). 

Την ώρα όμως που ο Πρόεδρος γνώριζε 
ότι η κρατική τράπεζα πνέει τα λοίσθια, δύο 
εβδομάδες αργότερα και τρεις ημέρες πριν 
από την πρώτη Κυριακή των Προεδρικών, 
αφήνει σκιές κατά ανθυποψηφίου του ότι 
προσπαθεί να καταστρέψει τον Συνεργα-
τισμό. Δήλωνε, μάλιστα, τότε ο κ. Αναστα-
σιάδης τα εξής: «Εάν δεν έχεις δισταγμό 
να προστατεύσεις τα καλώς νοούμενα 
του κράτους πώς θα τα υπηρετήσεις την 
επομένη, αφού ο στόχος είναι απλώς να 
καταλάβεις την καρέκλα, ανεξάρτητα αν 
μπορείς να υλοποιήσεις όσα υπόσχεσαι 
ή και το χειρότερο ανεξάρτητα από τη ζη-
μιά που μπορεί να προκαλέσεις σε έναν 
ευαίσθητο τομέα όπως είναι ο τραπεζικός 
τομέας»...  

Οι ευθύνες του ίκου Αναστασιάδη

• Κ    Τ   α 
ας ια αι  ι  υ ρ α ικ  κ η α ρ -

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

  Κ Τ   υ ρ α ι ς κ ι 
κα  

 Τ Κ  Τ   κ  ρακι ης  και 
 κ  ρας ρ η  ρ ι υ ρ α ι  υ -
αι ια η  κα ρρ υ η υ Τ ρι   ι 

υ ς υς ή α  ρ ι ς    
  Τ   α  α κ ι-

ικ  υ υ ι ια ις ρ ις και ις αρα ις 
ας  ρ ς α ρ  α ικα  ς 

ι  αρ  και α ρ ή α α υ κ ηρ -
ή α   
     Τ   υ ρ-

α ι ς αι  ας α  υς ι  ρ υ υς 

ρα ικ ς ρ α ι ς η  υρ η  κ ι 
υ υ αρ ι η υ α η α ρα ης ι ικής 
η η  ικ  υ υ α ή  και ια-

 
    υ ρ α ι ς αι 

ι ι ς και ι  αυ  ι η αι η Τρ ικα η  α ακ -
α αι η ή υ  η ι  ρή α  

    ΚΤ α ρ ι α 
ρ   υ ρ   α α ια  υ 

υ ιακυ ρ η ης   αυ  α ι  
η α ικ  κ η κ ικής ηρ ας ια  

    κρα ική υ η υ  
ις ι   α ς  υ ι  ας και 

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

α η υ ή   
   υ   ι ς 

α ι α αι  Κ  και ρ ρικ   ι ικ  
ι ι  η  α α η η ης κ ι ας και υ 

υ υ  ι ικ  υ  ια α η η 
υ υ  α   ρ ρ  α α   α α ρ ς 

 ι ικ  ρα ικ η α  ι  και ι ια υ -
ς  υ  α α α     

ρι α υ υ  
 Τ Κ   ι ρ ή η ι ι η  

α υ α ια ή  υ ή η ης και ρ η α-
ι  η  ική ι ρ ή ρη α ικ ικής 

α ρ η ας ια ις ι α ς αρ ς ι ις 
υ ρ ή α ς υ Τ  υρ ρ  ρη α -

ικ ικ  η α ης Κ ρ υ  Τ  ς αυ  
 υ υα   η  α ή υ  ικ ικ  

α  ς ις υ ρ ς ης ι ρ ής  η ι υρ  
αρ  ρ ή α α ια η η α α υ α ι α  ι 

αρ ι ς ρ ς η ια ι η ης ρη α ικ -
ικής α ρ η ας υ υ    

ι δήλωναν οι πρωταγωνιστές  

Όλα τα κόμματα συγκυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης, όπως είναι τώρα 
ή υπήρξαν σ’ όλο το χρονικό διάστη-
μα στο οποίο αφορά το πόρισμα της 
ερευνητικής επιτροπής, κατάφεραν και 
πάλι να υπερβούν τα όρια της λογικής, 
απλώς χάριν μικροπολιτικής επιδίωξης. 

Όλοι έχουν ευθύνες για τον Συ-
νεργατισμό. Όλοι έχουν ευθύνη για το 
Χρηματιστήριο και την καταστρεπτική 
φούσκα που επέφερε. Όλοι έχουν ευθύνη 
για τις Κυπριακές Αερογραμμές, για το 

κούρεμα των καταθέσεων. 
Όλοι θα έχουν την ευθύνη για την 

ενδεχόμενη αποτυχία ομαλής και συ-
νεχούς λειτουργίας του ΓεΣΥ. Ακόμα 
πιο σοβαρό το θέμα της ευθύνης για το 
πώς διεκδικούν να υπάρξει λύση στο 
Κυπριακό, που να αφήνει τη βεβαιότητα 
ότι θα επιβιώσει και θα είναι λειτουργική. 

Επιτέλους, ας γίνει κατανοητό ότι 
ο τόπος και οι απλοί πολίτες έχουν 
υποστεί συνέπειες, μη εξαιρουμένης 
και της τραγωδίας του Μαρί, από την 
κομματική αντιπαλότητα και συμφέροντα 
μικροπολιτικής. 

Ας συναισθανθούν, επιτέλους, σε ποια 
κατάσταση κινδύνου έφεραν τον τόπο 
και τους πολίτες και ποιο το μέλλον που 
του «διασφαλίζουν». 

*Δικηγόρος 

 αντα νισμός  ια το ποιος 
είναι ο πρ ταθλητής της παρακμής

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. 
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ*
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ας κ  α  ις ιρ ρ ς υ α ς 
υ ήκ ς  Τ  ρ ι  υ ηκ  
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 υρ  ικ ικ  α ι 
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υ υ ρ α ι    ς 
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 α   υ α υ 
κυ ριακ  α     

Η «διαφορά»
προ και μετά

του 

Ατυχής η προσπάθεια 
παραπλάνησης από 

έναν Πρόεδρο, ο οποίος 
συγκρίνει ανόμοιες 
καταστάσεις για να 
καλύ ει τη «μεγάλη 

ευθύνη» του Υπουργού 
του και όχι μόνο 

ΓΙ ΡΓΟΣ ΑΓΑΠΙΟΥ 
a apiou @simerini.com  
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και ι ή ι υ  η  αρα ι-
κή ι ική  ια   ι η α 
υ ρ ι ρ υ α α ρ ής  ρ ς 

υ κι ς  α ρ ρή ι η Κυ ριακή 
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η α  ρα και α ι υκρι ι  
ι  ης ι α ικής  ι   

η Τ υρκ α κα ι ρυ ι  η 
υ α ικ   ς ης 

Κυ ριακής   α ρ ιή ι 
η  αρ ρα     υ ηκ   
η  α α κρ η η   α ι  
ης η ης  υ  υ ρ η 
α αρ υ  κ  υ α ή ήρι η  
   αρ ρα ς α α ρ ι α 
ής   ρ η κα  η  α 

κρ ς ς  η η 
 α ς υ  α α κρ η η 

υ  α υ αρ υ  ή ια και 
υ ρ ή  α α α υ υ  η 
ι ή υς  α   ρ ρ   
υ Κα α α ικ  ρ η   

 υ   ηρ ι  ι ια ρ  
αρακ ήρα ης ι ικής α ιας 

και υ ας ρι  κρα   
 α η ή ι η  ι ή κυρ  

 ης Τ υρκ ας  ς υ η η  
ρ η ης Κρι α ας  ια κα ή 

υς  ρ α υ και α ι υ ης 
Κυ ριακής η κρα ας  υ αι και 
κρ ς ς ης  η  ακ υ η 

ική η   Τ υρκ α ι αι  
ρ ς ης ιας ης  και  υ ρ -

 ης  υ  ρ ι α ι η -
α  Και  α  υ  ας η  α ι ρ υ  
ι α ρ ι ας     ρ υ  α 

υ  κ  ς α ι ι ας και ς 
 α  ης υρ ης και ι ς   

Κα α α ης ιακής ης 
Τ υρκ ας   και   ι ή  

α α ρ  η  Τ υρκ α   ρ υ ή 
 υρ α κ  ικα ήρι   ρ ς 

ης Τ υρκ ας  η α αι υ  α η 
ρα και αρα ι ι α κυριαρ ικ  

ικαι α α κρ υς υς ης  και 
κα  κ α ι  η ς υ ης ιας 
ης  Τρ ι ρ ης υ ρ υ   ις 

η ς ας ι αι  

Διπλωματικά και νομικά όπλα στην ΕΕ

ίπε, λοιπόν, ο Πρωθυ-
πουργός του Ισραήλ 
Βενιαμίν ετανιάχου ότι 
το πολεμικό ναυτικό της 
χώρας του είναι έτοιμο 
να υπερασπιστεί και να 
προστατεύσει τον αγωγό 

EastMed. Άρα, ας τολμήσει η Τουρκία 
να τα βάλει με το Ισραήλ. Αυτό σημαίνει 
κοινωνία οικονομικών και ενεργειακών 
συμφερόντων με την Κύπρο και άλλους 
εμπλεκομένους, που έχει επένδυση στρα-
τιωτικής αποτροπής. Βεβαίως, μπορεί να 
ισχυριστεί κάποιος ότι η Τουρκία υπερέχει 
των Ισραηλινών στη θάλασσα. Πιθανόν η 
θέση αυτή, να ισχυριστεί κάποιος ότι είναι 
ορθή.  Όμως, εάν η Τουρκία κτυπήσει 
πολεμικό πλοίο του Ισραήλ, σημαίνει 
πόλεμο και ο αγώνας θα μεταφερθεί σε 
άλλα επίπεδα και πεδία, όπου το κόστος θα 
είναι καταστροφικό για την Άγκυρα. Και το 
γνωρίζει και ο Ερντογάν και οι στρατηγοί 
του. Αυτό θα πει αποτροπή. 

ταν κτυπούσαν το σραήλ...  
Κάποτε, πάντως, οι ηγεσίες του ΑΚΕΛ 

και του ΔΗΣΥ ισχυρίζονταν ότι η καλύτερη 
επιλογή για το φυσικό μας αέριο ήταν ο 
αγωγός προς Τουρκία. Εμείς, τότε, υπο-
στηρίζαμε ότι η καλύτερη επιλογή είναι 
αυτή του EastMed και του τερματικού, 
εφόσον υπάρχουν επαρκείς ποσότητες 
και εφόσον και στη μια και στην άλλη 
περίπτωση ληφθεί στρατηγική απόφαση. 
Χωρίς να αποκλείεται και η Αίγυπτος, για 
ευνόητους λόγους και μάλιστα ένεκα των 
κοινών ΑΟ  και των γειτονικών τεμαχίων.  
Όταν, δε, λέμε στρατηγική απόφαση, εννο-
ούμε ότι θα ληφθεί λαμβάνοντας υπόψη 
το βάθος του χρόνου, καθορίζοντας έτσι 
τους συμμάχους μας. Πριν από δύο με 
τρία χρόνια, ακόμη και προ μερικών μη-
νών, οι οπαδοί του αγωγού προς Τουρκία 
ισχυρίζονταν τα εξής: Μας θέλει, άραγε, το 
Ισραήλ; Μα πώς μας θέλει, αφού επιδιώκει 
να περάσει αγωγό προς Τουρκία; Ακόμη 
και αν δεχθούμε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί 
δεν προβάλλονταν εκ του πονηρού, οι ανη-
συχίες αυτές ακούγονταν λογικές, μέχρι 
πρότινος. Τώρα, όμως, έχει εμπεδωθεί η 
αντιπαράθεση Τουρκίας - Ισραήλ, το οποίο 
ξεκαθαρίζει τη θέση του. Το έχει πράξει και 
στην τελευταία τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, 
Ισραήλ. Είναι έτοιμο να παρέχει ασφάλεια, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η πολιτική του 
Ισραήλ μάς επιτρέπει να μένουμε με τα 
χέρια σταυρωμένα ή οι κυβερνητικοί αξι-
ωματούχοι να πολυλογούν στα ραδιόφωνα 
και στις τηλεοράσεις για τις ενεργειακές 
επιλογές που έχουμε χωρίς να λαμβάνουν 
υπόψη μια σημαντική μεταβλητή: Αυτήν 
της ασφάλειας, στην οποία θα πρέπει και 
εμείς να συνεισφέρουμε, ξεκινώντας από 
τα του οίκου μας και φτάνοντας ώς τις 
εξωτερικές συμμαχίες. 

Προτάσεις για την νική 
ρουρά 
Επί του θέματος της ασφάλειας τονί-

ζουμε ότι επιβάλλεται: 
Πρώτον, η κάλυψη της γραμμής αντι-

παράταξης με σύγχρονες κάμερες και με 
εποχούμενες μονάδες ταχείας επέμβα-
σης. Δεύτερον, θα πρέπει να αλλάξει η 
διάρθρωση της Εθνικής ρουράς, που 
σημαίνει λιγότερες μονάδες με μεγα-
λύτερη πληρότητα, για να αυξήσουν τη  
μαχητικότητα και την αποτελεσματικότητά 
τους. Τρίτον, η αναδιάρθρωση της επιστρά-
τευσης. Λιγότερο χρόνο εκπαίδευσης και 

Ο ΙΣΡΑΗΛ ΑΝΑΛΑΜ ΑΝΕΙ ΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΥ   Α ΕΠΟΜΕΝΑ ΗΜΑ Α ΗΣ ΕΦ 

Μπλόκο στο τουρκικό τρυπάνι
 μέσω Ευρώπης 

ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΈΘΝΩΝ ΣΧΈΣΈΩΝ
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ΦΌΡΜΌΥΛΑ ΜΈ ΤΈΣΣΈΡΑ ΜΈ-
ΤΡΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΠΌΥ ΜΠΌ-
ΡΌΥΝ ΝΑ ΛΗΦΘΌΥΝ ΈΝΤΌΣ 
ΤΗΣ ΈΈ  ΈΑΝ Η ΑΓΚΥΡΑ ΠΡΌ-
ΧΩΡΗΣΈΙ ΣΈ ΈΡΈΥΝΈΣ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΌΖ   

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Συν την 
αναδιάρθρωση της πολιτικής άμυνας. Εάν 
ρωτήσετε τους υπουργούς, δεν γνωρίζουν 
πού θα αφήσουν τις οικογένειές τους σε 
περίπτωση κρίσης. Τέταρτον, η ποιοτική 
αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του 
υλικού της Εθνικής ρουράς. Πέμπτον, 
η δημιουργία Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
και Ανάπτυξης Εθνικής ρουράς, για να 
μπορεί να συμμετέχει σε συνεργασία με 
άλλα Ιδρύματα σε ερευνητικά προγράμματα 
της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντική 
η δυνατότητα συμπαραγωγών, έστω και μι-
κρών. Υπό αυτές τις συνθήκες, αυξάνεις την 
ερευνητική δραστηριότητα και μειώνεις το 
κόστος, ενώ, ταυτοχρόνως, δημιουργούνται 
νέες θέσεις εργασίας, χωρίς να επιβαρύνεται 
οικονομικά το κράτος. Αυτό δεν σημαίνει 
ότι η Πολιτεία δεν έχει ευθύνη και δη πα-
ροχής οικονομικής στήριξης στις ένοπλες 
δυνάμεις. Μετά λύπης της, η κοινή γνώμη 
άλλα παρατηρεί: Ενώ ο πολίτης φορολογείται, 
οι δαπάνες για την άμυνα μειώνονται και 
φτάνουν περί τα 2  εκ. τον χρόνο, εκτός και 
αν συμβεί κάτι επείγον και προωθηθεί συ-
μπληρωματικός προϋπολογισμός. Δηλαδή, 
εγκρίνονται οι μισθοί και τα πολύ αναγκαία! 
Υπάρχει μια λογική από το Υπουργείο Οι-
κονομικών, που είναι σεβαστή και βάσιμη. 
Δεν επιτρέπονται σπατάλες. Ωραία, και οι 
σπατάλες είναι στον χώρο της άμυνας; Δεν 
χρειάζεται ανακύκλωση υλικού, συντήρηση 
κ.λπ. ή αγορά νέων οπλικών συστημάτων; 
Υπήρξαν σκάνδαλα στην άμυνα; Εάν ναι, 
να λεχθούν πού και πότε συνέβησαν και, 
όσοι παρανόμησαν, να πληρώσουν. Εδώ, 
αποδεικνύεται και από την τελευταία έρευνα, 

ότι στον Συνεργατισμό ήταν τα σκάνδαλα 
και οι δαπάνες ακόμη και μετά το κούρεμα. 
Γιατί τονίζονται αυτά; Για δύο, εκτός των 
άλλων, λόγους: Α) Κάθε κράτος έχει δύο 
βασικές υποχρεώσεις έναντι του πολίτη 
του και έναντι του εαυτού του στο πλαίσιο 
της ελάχιστης άσκησης των κυριαρχικών 
του δικαιωμάτων. Η πρώτη υποχρέωση 
είναι η εσωτερική ασφάλεια, με την Αστυ-
νομία και η άλλη είναι η εξωτερική, με τις 
ένοπλες δυνάμεις. Αλλιώς, πώς να ασκείς 
την κυριαρχία σου; Β) Ο πολίτης πληρώνει 
μηνιαίως για την άμυνα. Σε ποιες μαύρες 
τρύπες καταλήγουν τα χρήματά του; Και ποιος 
ελέγχει; Ποιος είναι ο ρόλος της Επιτροπής 
Άμυνας; ητά η Πολιτεία φόρους από τον 

λαό για την ασφάλειά του και καταλήγουν 
στην κάλυψη διαφόρων ελλειμμάτων, για τα 
οποία κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. 
Πόσο σοβαρή είναι μια τέτοια Πολιτεία και 
οι θεσμοί της; Αυτό και αν είναι δημοκρατικό 
έλλειμμα και ασέβεια σε βάρος των πολιτών 
και της ίδιας της ασφάλειας του κράτους.   

Οι δαπάνες για τη άμυνα δεν είναι 
πεταμένα λεφτά, αλλά επένδυση στην 
ασφάλεια του κράτους, των πολιτών και 
των συμμαχιών με άλλες χώρες. Όταν 
έχεις άμυνα, έχεις συμμαχίες αξιόπιστες 
και αποτροπή. Δεν θα μείνεις στήλη άλατος 
όταν οι Τούρκοι κατεβάσουν τρυπάνι σε 
οικόπεδα της κυπριακής ΑΟ . Εάν έχεις 
αξιόπιστη αποτροπή, δεν θα το πράξουν, 
διότι το κόστος και οι συνέπειες της δράσης 
τους θα είναι μεγαλύτερες του οφέλους. 
Η σημασία του στρατού είναι να διαφυ-
λάσσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια, 
να αποτρέπει και όχι να εμπλέκεται σε 
επιθετικούς πολέμους. 

Συμμα ικές σ έσεις 
Η εξωτερική πτυχή της άμυνας αφορά, 

εκτός των άλλων, αυτό που ονομάζουμε 
στρατιωτική διπλωματία. Η Κύπρος δεν είναι 
υπερδύναμη. Αποτελεί ένα μικρό κράτος 
με σημαντική γεωπολιτική θέση, η οποία 
αυξήθηκε από τα κοιτάσματα στον «Γλαύκο» 
και θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο με τα νέα 
κοιτάσματα που βρίσκονται στην κυπριακή 
ΑΟ . Υπό αυτές τις συνθήκες αυξάνεται 
και η τουρκική απειλή, που σημαίνει ότι 
και εμείς, από την πλευρά μας, θα πρέπει 
να προβούμε σε μια σειρά αποτρεπτικών 
και συμμαχικών κινήσεων, όπως: 

 Η επιτάχυνση και η εμβάθυνση της 
συμμαχίας με τη Γαλλία. Η  παραχώρηση 
των διευκολύνσεων στη Βάση στο Μαρί 
πρέπει να εδραιωθεί και να διευρυνθεί. 
Μετά την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ, 
η Γαλλία θα είναι η μόνη επί του παρόντος 
χώρα της ΕΕ που θα έχει συμμαχικές διευ-
κολύνσεις στην Κύπρο, για να ενεργεί στην 
περιοχή και να δύναται να προστατεύει τα 
ενεργειακά της συμφέροντα. 

 Η παροχή διευκολύνσεων σε συμμαχι-
κές χώρες στη Βάση Ανδρέας Παπανδρέου 
και πρόσθετων διευκολύνσεων στους Ισ-
ραηλινούς στο Τρόοδος, επί τη βάσει μιας 
συνεργίας που θα περιλαμβάνει και τεχνο-
λογική γνώση, ακόμη και συμπαραγωγές 
με την εμπλοκή  Ευρωπαίων εταίρων στην 
Κύπρο, εφόσον μια τέτοια κοινοπραξία θα 
έχει θεσμοθετηθεί επί τη βάσει του δικαίου 
της ΕΕ. 

 Η παροχή πρόσθετων διευκολύνσεων 
στις ΗΠΑ και δη στρατιωτικών και μεγαλύ-
τερη σοβαρότητα από μερίδα της πολιτικής 
ηγεσίας, που ακόμη ζει στην εποχή του 
δαιμονισμένου ΑΤΟ και των Αμερικανών. 
Η Αριστερά θα ήθελε να είναι εχθροί μας 
οι Αμερικανοί, για να ζει το παραμύθι με 
τον δράκο, που, όντως, στηρίζεται, μερικώς, 
σε αληθή ιστορικά γεγονότα, από τα οποία 
δεν είμαστε άμοιροι ευθυνών. Όμως, στην 
παρούσα φάση οι ΗΠΑ, επί τη βάσει κοι-
νών ενεργειακών συμφερόντων, απέτρεψαν 
κάθε τουρκική ενέργεια στο οικόπεδο 10, 
όπως έπραξαν και το 2011 επί αριστερής 
Κυβέρνησης Χριστόφια στο οικόπεδο 11. 

Η Ουάσιγκτον δεν τα πάει καλά με την 
Τουρκία, λόγω συμφερόντων, ένεκα της 
εκβιαστικής τουρκικής πολιτικής και 
επειδή η Άγκυρα «απειλεί» την πρωτο-
καθεδρία του Ισραήλ, το οποίο δηλώνει 
ετοιμότητα να στείλει το ναυτικό του για 
να προστατεύσει τον EastMed. Και δεν το 
στέλνει χωρίς να έχει όφελος. Το αντίθετο. 
Εδραιώνει τη μοναδική του έξοδο προς 
την Κύπρο και την Ελλάδα, αφού πάσχει 
από έλλειψη στρατηγικού βάθους και δι-
ευρύνει τον λεγόμενο ζωτικό του χώρο 
στη θάλασσα και στον αέρα και αποκτά 
ερείσματα εντός της ΕΕ, αφού θα την προ-
μηθεύει με φυσικό αέριο. Έχει, δηλαδή, 
στρατηγικά, γεωπολιτικά και οικονομικά 
οφέλη. Ταυτοχρόνως, το Ισραήλ δεν θέλει 
να περάσει αγωγό προς την Τουρκία, ούτε 
να πάρει τα αποθέματά του στην Αίγυπτο, 
για ευνόητους λόγους. Επιζητά επιλογές με 
όσο το δυνατόν λιγότερες εξαρτήσεις και 
προβλήματα. Είναι παγκοίνως γνωστό το 
πρόβλημα του Ισραήλ με τον αραβικό και 
μουσουλμανικό κόσμο. Ουδόλως, δε, θα 
ήθελε να τεθεί υπό την τουρκική εξάρτηση. 
Ερώτημα: Αυτά τα πλεονεκτήματα που 
βλέπει το Ισραήλ και αφορούν κι εμάς, 
δεν θα πρέπει να ενταχθούν, το ταχύτε-
ρο, σε μια συμμαχική σχέση; Το ίδιο δεν 
πρέπει να ισχύσει και για το τερματικό; Ο 
EastMest μάς δένει όλους σε μια κοινότη-
τα συμφερόντων και η Άγκυρα χάνει το 
τρένο. Περνά σε μειονεκτική θέση, λόγω 
δικών της πολιτικών επιλογών.

 πόλεμος τ ν τόξ ν...  
Η Τουρκία με τη «Γαλάζια Πατρίδα» 

δημιουργεί ένα πέταλο αμυντικής προ-
στασίας σε εξωτερικά της σύνορα, από τη 
Μαύρη Θάλασσα ώς το Αιγαίο και από 
εκεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Δημι-
ουργεί στην περιοχή μας ένα τόξο από 
τα Βαλκάνια έως τη Μέση Ανατολή, για 
να μπορεί να λέει και στους Αμερικανούς 
και στους ώσους και στους Ευρωπαίους 
ότι «μαζί μου θα παίξετε, διότι εγώ ελέγχω 
την κατάσταση». Η στρατηγική και οι κα-
νόνες της αποτροπής επιβάλλουν το εξής: 
Η Κύπρος και η Ελλάδα θα πρέπει να 
δημιουργήσουν, μαζί με το Ισραήλ, που 
είναι διαθέσιμο, καθώς και με τις ευλογίες 
των ΗΠΑ και την εμπλοκή ευρωπαϊκών 
χωρών, όπως η Γαλλία, ένα ανάποδο του 
τουρκικού, συμμαχικό τόξο-πέταλο, από 
τα Βαλκάνια έως τη Μέση Ανατολή, που 
θα εξουδετερώνει τις απειλές σε βάρος της 
Κύπρου και της Ελλάδας και των υπόλοι-
πων λαών, αλλά και των δυτικών ενερ-
γειακών συμφερόντων. Ταυτοχρόνως, θα 
δημιουργεί και ενεργειακές και αμυντικές 
απεξαρτήσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ από 
την Τουρκία, ενώ θα αυξάνει τα ερείσμα-
τά μας στην ΕΕ. Όταν το Ισραήλ θέλει να 
αυξήσει τα ερείσματά του στην ΕΕ μέσω 
του EastMed, εμείς γιατί να μη θέλουμε; 
Η ωσία δεν έχει λόγο να διαμαρτύρεται. 
Η ίδια επέλεξε να μείνει εκτός των οικο-
πέδων της Κυπριακής Δημοκρατίας, διότι 
ήθελε να παίξει με την Τουρκία, διά του 
αγωγού Tur is  Strea , του πυρηνικού 
προγράμματος και του αντιδραστήρα στο 
Άκιουγιου, αλλά και ένεκα άλλων δικών 
της συμφερόντων στη Συρία και αλλού, 
με απώτερο στόχο να εκμεταλλευθεί τη 
ρήξη στις σχέσεις Τουρκίας - ΗΠΑ. Εμείς 
ποτέ δεν της κλείσαμε την πόρτα. Και δεν 
πρέπει να είμαστε αχάριστοι για τη στήριξη 
που μας παρέχει, η οποία, όμως, ας μην 
είμαστε αφελείς, εξυπηρετεί και τα δικά 
της συμφέροντα. 

 Πώς το Ισραήλ 
διευρύνει τον ζωτικό 
του χώρο και αυξάνει 

ερείσματα στην ΕΕ 
 Η τουρκική στρατηγική 
και το αντίδοτο μέσω 
συμμαχιών στη βάση 

συμφερόντων 
 Πού πάνε τα χρήματα 

του πολίτη για την άμυνα    
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Πολιτική 

Τουρκία συστηματικά 
ακολουθεί επιθετική 
και επεκτατική πολι-
τική σε βάρος του Ελ-
ληνισμού, με μακρο-
πρόθεσμο στρατηγικό 
στόχο τη συρρίκνωση 

των κυριαρχικών δικαιωμάτων τής Ελ-
λάδας στο Αιγαίο και τη Θράκη και την 
επέκταση της τουρκικής κυριαρχίας σε όλη 
την Κύπρο. Με δράσεις που συνεχίζονται 
επί μισό αιώνα, διεκδικεί παράνομα και 
δυναμικά έναν εκτεταμένο θαλάσσιο χώρο 
στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο 
(ΑΜ) σε βάρος των κυριαρχικών δικαιω-
μάτων της Ελλάδας και της Κύπρου. Τα 
τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά  τον 
εντοπισμό υδρογονανθράκων στην ΑΜ, 
ονόμασε «Γαλάζια Πατρίδα» της αυτόν 
τον θαλάσσιο χώρο, για να προβάλει, πα-
ραπλανητικά, ότι αυτές οι θάλασσες είναι 
δικά της πάτρια εδάφη. Η παραπλάνηση 
είναι προσφιλής μέθοδος της Τουρκίας 
για να καλύπτει τις παράνομες επεκτα-
τικές πράξεις της. Με το ίδιο σκεπτικό 
ονόμασε τη βάρβαρη εισβολή στη Κύπρο 
το 197  «Ειρηνευτική Επιχείρηση» και 
εκείνην στο A rin της Συρίας το 201  
«Κλάδο Ελαίας».

Η Τουρκία μεθοδικά οικοδομεί από 
τη δεκαετία του 1970 μια εκτεταμένη θα-

λάσσια και εναέρια ζώνη ασφαλείας γύρω 
από τις δυτικές και νότιες ακτές της, για 
να λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας της 
μικρασιατικής χερσονήσου και ως βατή-
ρας εκτόξευσης της ναυτικής ισχύος της 
στην ΑΜ και πέραν αυτής. Παράλληλα, 
θα της προσφέρει σημαντικούς οικονομι-
κούς πόρους από την εκμετάλλευση των 
πλούσιων ενεργειακών αποθεμάτων που 
διαπιστώθηκε ότι έχει η ΑΜ και θα ενι-
σχύσει το γεωπολιτικό βάρος της και τον 
ηγεμονικό ρόλο της. 

Οι διεκδικήσεις της Τουρκίας εκτεί-
νονται προς δυσμάς μέχρι το μέσον του 
Αιγαίου (2 ος μεσημβρινός) και προς νότο 
μέχρι τη γραμμή νοτίως Κύπρου - Κρήτης 
(3 ος παράλληλος). Για τις παράνομες δι-
εκδικήσεις της χρησιμοποιεί το πολεμικό 
ναυτικό της, την πολεμική αεροπορία της 
και τον στόλο των ερευνητικών σκαφών 
της, που έχει εμπλουτισθεί με γεωτρύπανα 
μεγάλου βάθους. Παράλληλα, επιδιώκει 
να αναθεωρήσει τις Συνθήκες Λωζάννης 
1923 και Παρισίων 19 7, που διέπουν 
το status uo στο Αιγαίο, αρνείται να συμ-
μορφωθεί προς τη σύμβαση των ΗΕ για το 
Δίκαιο της Θάλασσας (UNC OS 19 2) και 
δεν αναγνωρίζει το κράτος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (ΚΔ), το οποίο θεωρεί ότι 
εξέλιπε από το 19 3.

Οι διεκδικήσεις της Τουρκίας αφορούν 
όλους τους τομείς: ΑΟ , FIR, εναέριος χώ-
ρος, χωρικά ύδατα, περιοχή Έρευνας - Διά-
σωσης, κυριαρχία - αποστρατιωτικοποίηση 
νησιών στο Αιγαίο, κ.ά. Δεν αναγνωρίζει 
ότι τα νησιά του Αιγαίου έχουν  δικαίωμα 
σε ΑΟ   και για την  ΚΔ δεν αναγνωρί-
ζει ότι έχει τα ίδια δικαιώματα σε ΑΟ  
όπως τα παράκτια κράτη. Οι δράσεις της  

περιλαμβάνουν: Παράνομες έρευνες στις 
ΑΟ  Κύπρου - Ελλάδας, παραβιάσεις και 
παραβάσεις εναέριου χώρου, αεροναυτικές 
ασκήσεις με έκδοση παράτυπων NA TE  
και NOTAM, προβολή ναυτικής ισχύος, 
παρενόχληση του ενεργειακού προγράμ-
ματος της ΚΔ, καταπολέμηση του αγωγού 
EASTMED, απειλές κατά της ΚΔ να μην 
εκμεταλλευθεί τα ενεργειακά αποθέματά 
της, απειλές για  γεωτρήσεις της Τουρκίας 
στην ΑΟ  της Κύπρου, έκδοση χαρτών  
αγνοώντας την UNC OS κ.ά.

Για την αρπαγή του ενεργειακού 
πλούτου των ελληνικών θαλασσών, η 
Τουρκία  ενίσχυσε το δυναμικό της με: 
(1) την απόκτηση ερευνητικών σκαφών 
υδρογονανθράκων και γεωτρύπανων με-
γάλου βάθους, (2) τη συγκρότηση ειδικής 
ναυτικής δύναμης για επέμβαση στην ΑΜ, 
με έδρα τη Μερσίνα έναντι της Κύπρου, 
(3) τη ναυπήγηση πολεμικών σκαφών 
από την τουρκική πολεμική βιομηχανία 
(υποβρύχια, κορβέτες, αποβατικά σκάφη 
κ.ά.) και τη δρομολόγηση απόκτησης  ελι-
κοπτεροφόρου, με τον φιλόδοξο στόχο, το 
τουρκικό πολεμικό ναυτικό να αποκτήσει 
δυνατότητες παγκόσμιας εμβέλειας και 
να ενταχθεί στην Κατηγορία 3 (Mediu  
G oba  o er ro e tion Na y), και ( ) 
την απόκτηση πυραυλικών συστημάτων 
και τον προγραμματισμό απόκτησης νέας 
γενεάς πολεμικών αεροσκαφών.

Οι παραβιάσεις της Τουρκίας στον θα-
λάσσιο και εναέριο χώρο Κύπρου-Ελλάδας 
από τη δεκαετία του 1970 περιλαμβάνονται 
σε 90 έγχρωμους χάρτες, στο σημαντικό 
βιβλίο που εξέδωσε το 201  ο αντισυνταγ-
ματάρχης τεθωρακισμένων της Εθνικής 

ρουράς (Ε ) Κωνσταντίνος Στυλιανού 

με τίτλο «Αντίδραση του Ελληνισμού προς 
Αναχαίτιση της Τουρκικής Επιθετικής 
Στρατηγικής στον τομέα της Ενέργειας». 
Το βιβλίο είναι μια εμπεριστατωμένη μελέ-
τη, πολύτιμο βοήθημα για την κατανόηση 
και αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής. 
Η συνθετική εικόνα χαρτογράφησης των 
τουρκικών ενεργειών στο βιβλίο προβάλλει 
με παραστατικό τρόπο τις συντονισμένες 
δράσεις (έρευνες, ασκήσεις κ.ά.), για τη 
σταδιακή, επί μισό αιώνα, οικοδόμηση 
των τουρκικών διεκδικήσεων που δια-
μορφώθηκαν ώς το δόγμα της «Γαλάζιας 
Πατρίδας». Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται από 
την Τουρκία στη διεκδίκηση του  θαλάσσιου 
χώρου μεταξύ Κύπρου - Κρήτης/ όδου, 
όπου εκτείνεται μεγάλο τμήμα των ΑΟ  
Κύπρου-Ελλάδας. Οι ενέργειές της στον 
χώρο αυτό έχουν ενταθεί μετά το 2000, 
λόγω υποβάθμισης του Δόγματος του Ενι-
αίου Αμυντικού Χώρου (ΔΕΑΧ) Κύπρου 
- Ελλάδας και κατάργησης της αεροναυ-
τικής άσκησης «Τοξότης- ικηφόρος». Η 
Τουρκία επιδιώκει να οριοθετήσει στον 
χώρο αυτό την ΑΟ  της με την Αίγυπτο 
και δεν αναγνωρίζει ότι Ελλάδα και Κύ-
προς έχουν δικαίωμα σε ΑΟ  σε αυτήν 
την περιοχή. 

Οι αμφισβητήσεις και  δράσεις της Τουρ-
κίας αυξάνονται συνεχώς και εδραιώνεται 
η «Γαλάζια Πατρίδα», όσο μεγεθύνεται η 
ανισορροπία ισχύος προς όφελός της και 
όσο ο Ελληνισμός ακολουθεί κατευναστική 
και υποχωρητική πολιτική, που όχι μόνο 
δεν ανακόπτει την τουρκική επιθετικότη-
τα, αλλά την αυξάνει (Θουκυδίδης Α1 0). 
Μεγάλη τρωτότητα παρουσιάζει ο θαλάσ-
σιος χώρος της Κύπρου, λόγω μειωμένης 
αποτρεπτικής ικανότητας της ΚΔ. Η Ε  

στερείται ουσιαστικά πολεμικού ναυτικού 
και πολεμικής αεροπορίας, οι δε δυνάμεις 
ξηράς της χρειάζονται εκσυγχρονισμό  και 
συμπλήρωση των οπλικών συστημάτων 
τους. Η τουρκική απειλή επιβάλλει αναθε-
ώρηση της αμυντικής πολιτικής της ΚΔ, στη 
βάση της κατανόησης της σημασίας που έχει 
η στρατιωτική ισχύς για την προάσπιση των 
δικαίων μας («το μεν γαρ ισχύος δικαιώ-
σει» Θουκυδίδης Δ ) και συγκεκριμένα: 
Σύνταξη Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας, 
διάθεση στην Ε  όλων των εισπράξεων 
του Ταμείου Αμυντικής Θωράκισης, άμεση 
προώθηση εξοπλιστικών προγραμμάτων, 
αναθεώρηση της μορφής αναδιοργάνω-
σης της Ε , αναζωογόνηση του ΔΕΑΧ 
Κύπρου-Ελλάδας, σύναψη αμυντικών 
συμμαχιών με φιλικές χώρες στη βάση 
κοινών συμφερόντων, μέτρα εξύψωσης 
του εθνικού φρονήματος.

 Η μεγάλη αεροναυτική άσκηση «Γαλάζια 
Πατρίδα» της Τουρκίας, που βρίσκεται 
σε εξέλιξη στην ΑΟ   Κύπρου-Ελλάδας, 
είναι μία επίδειξη ισχύος του σύγχρονου 
πολεμικού δυναμικού της, με σκοπό να 
προβάλει τη δυνατότητα και αποφασιστικό-
τητά της να υπερασπιστεί τις θάλασσες που 
διεκδικεί και να ασκήσει πίεση στην ΚΔ, 
να αποδεχθεί λύση τουρκικών όρων στο 
Κυπριακό. Η τουρκική προκλητική άσκηση, 
η απειλή γεωτρήσεων σε θαλασσοτεμάχια 
της ΑΟ  της ΚΔ, η  επέκταση της τουρκι-
κής κατοχής στα Στροβίλια και η ενίσχυση 
των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων με 
αυτοκινούμενα πυροβόλα 1  χιλ. Firtina 
και άρματα eopard, ας αποτελέσουν, έστω 
και αργά, το έναυσμα αναθεώρησης της 
αμυντικής πολιτικής της ΚΔ.                                                                                                          

* Αντιστράτηγος ε.α.  

«Γαλάζια Πατρίδα»: Μισός αιώνας
παράνομων τουρκικών διεκδικήσεων

ΦΟΙ ΟΣ ΚΛΟΚΚΑΡΗΣ*

Ιδιαίτερη βαρύτητα 
δίδεται από την ουρκία 

στη διεκδίκηση του  
θαλάσσιου χώρου 

μεταξύ Κύπρου - Κρήτης
Ρόδου, όπου εκτείνεται 
μεγάλο τμήμα των ΑΟ  

Κύπρου-Ελλάδας.
Οι ενέργειές της στον 

χώρο αυτό έχουν 
ενταθεί μετά το , 
λόγω υποβάθμισης του 
Δόγματος του Ενιαίου 

Αμυντικού Χώρου ΔΕΑΧ  
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Ω ς έναν «ενδιάμεσο σταθμό για το 
γαλλικό ναυτικό και ιδιαίτερα για 
το αεροναυτικό συγκρότημα που 

σχηματίστηκε γύρω από το αεροπλανοφόρο 
C ar es de Gau e», χαρακτήρισε την Κύπρο 
ο Μακρόν τον περασμένο Ιανουάριο, μετά 
από κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, στη διάρκεια της Συνόδου 
Κορυφής των MED 7 στη Λευκωσία. «Υπο-
λογίζω πολύ σε αυτήν τη συνεργασία, στην 
οποία αντικατοπτρίζεται η φιλοδοξία μιας 
κυρίαρχης Ευρώπης, η οποία εξασφαλίζει 
τα μέσα για να προφυλάξει τον εαυτό της», 
έλεγε για την αμυντική συνεργασία Λευκω-
σίας - Παρισίων και πρόσθετε ότι αποτελεί 
«ένα σημαντικό στοιχείο του ευρωπαϊκού 
σχεδιασμού άμυνας». Η Γαλλία, πάντως, 
βρίσκεται επισήμως στο κάδρο των σημα-
ντικών στρατηγικών εταίρων της Κύπρου 
από το 2007, όταν επί προεδρίας Τάσσου 
Παπαδόπουλου υπογράφτηκε από τον τότε 
Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Λιλλήκα και την 
Υπουργό Άμυνας της Γαλλίας, Μισέλ Αλιό-
Μαρί, η δεκαετούς διάρκειας (με πρόνοια 
ανανέωσης για επιπλέον 10 χρόνια), Συμφωνία 
Αμυντικής Συνεργασίας, η οποία προνοού-
σε, μεταξύ άλλων, παροχή διευκολύνσεων 

στρατιωτικής φύσης. Η Συμφωνία αποτέλεσε 
μέρος της Κοινής Δήλωσης για Ενίσχυση 
των Διμερών Σχέσεων, η οποία εξαγγέλθηκε 
τον οέμβριο του 200 . Στις / /2017, στο 
Παρίσι, έπεσαν οι υπογραφές των Υπουρ-
γών Άμυνας στην αναβαθμισμένη συμφωνία. 
Μεταξύ Χριστόφορου ωκα δη και αν Ιβ 
Λεντριάν συμφωνήθηκε επικαιροποιημένο 
κείμενο, που προβλέπει την ανάπτυξη μιας 
στρατιωτικής και τεχνικής συνεργασίας, με 
πρόνοιες για επέκταση σε νέους τομείς συ-
νεργασίας, όπως η ενεργειακή και θαλάσσια 
ασφάλεια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το 
ζήτημα επέκτασης της ναυτικής βάσης στο 
Μαρί τέθηκε από τότε στο τραπέζι. Τρεις μήνες 
αργότερα, έχοντας τοποθετηθεί σε νευραλγικό 
πόστο στην κυβέρνηση Μακρόν, λοράνς 
Παρλί, πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη 
επίσκεψή της στην Κύπρο και δήλωσε ότι 
η συνεργασία Κύπρου-Γαλλίας  αποτελεί 
«πυλώνα σταθερότητας για την περιοχή». 
Στη συνάντηση προσδόθηκε στρατηγική, 
αλλά και συμβολική σημασία, δεδομένης 
της έναρξης των γεωτρήσεων της Tota  στο 
τεμάχιο 11 - το «Μπαρμπαρός» βρισκόταν 
ανοιχτά της Πάφου για «σεισμικές έρευνες». 
Διπλωματικές πηγές έκαναν, τότε, λόγο 

και για «μήνυμα προς τις προκλήσεις των 
Τούρκων».  Σημειώνεται ότι, το κυρωτικό 
νομοσχέδιο, που έθεσε σε εφαρμογή την εν 
λόγω συμφωνία, κατατέθηκε στη Βουλή στις 
20/2/201  ως απόρρητο.

Συμμετο ή στη « έδουσα»
Ευρισκόμενος επί της φρεγάτας atou e-

Tr i e, που είναι ελλιμενισμένη στον λιμένα 
του Πειραιά, ο πρέσβης της Γαλλίας στην 
Ελλάδα, Κριστόφ Σαντεπί, αποκάλυψε την 
περασμένη Τετάρτη ότι η χώρα του επιθυ-
μεί μελλοντικά να συμμετάσχει ενεργά στην 
κοινή άσκηση Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου, 
«Μέδουσα». Δήλωσε μάλιστα ότι η Γαλλία 
έχει ήδη καταθέσει σχετικό αίτημα. Η δή-
λωση του Γάλλου πρέσβη εγγράφεται στο 
πλαίσιο της διπλωματικής προσπάθειας για 
επέκταση της τριμερούς, με συμμετοχή του 
Παρισιού, εξ ου και περιγράφεται ως «εν 
πολλοίς αναμενόμενη». Σημειώνεται ότι η 
άσκηση «Μέδουσα» θεωρείται η σημαντικό-
τερη άσκηση που διενεργείται στον άξονα της 
στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου 
- Αιγύπτου και η προοπτική διεύρυνσής της 
μ’ έναν ήδη  σημαντικό εταίρο χαρακτηρίζεται 
ως «πολύ θετική εξέλιξη». 

ναμένουν ενημέρ ση 
Ποιοι οι συγκεκριμένοι στόχοι που θα 

εξυπηρετήσει η εμβάθυνση της συνερ-
γασίας με τη Γαλλία; Θα προστατεύσει το 
ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας; Θα αναβαθμιστεί μέσω αυτής 
η επιχειρησιακή ικανότητα της Εθνικής 

ρουράς και οι υποδομές που διαθέτει; 
«Δεν έχουμε ιδιαίτερη πληροφόρηση για 
τις λεπτομέρειες της συνεργασίας», απαντά 
στη «Σ» ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Άμυνας, Μαρίνος Σιζόπουλος. 
«Αντιλαμβάνομαι ότι πιθανόν να έχουμε στο 
μέλλον κάποια ενημέρωση, γιατί αυτήν τη 
στιγμή η συμφωνία βρίσκεται στην ουσία σε 
στάδιο επεξεργασίας και σε τέτοιου είδους 
συμφωνίες έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία 
η ακριβής διατύπωση των διαφόρων προ-
νοιών», προσθέτει. Επιπλέον, διευκρινίζει 
ότι «η Επιτροπή Άμυνας δεν έχει οποιαδή-
ποτε εμπλοκή άμεση ή έμμεση σε θέματα 
σύναψης αυτών των συνεργασιών - αυτό 
που μπορεί να κάνει είναι να ψηφίζει τους 
κανονισμούς, να εγκρίνει τα κονδύλια, να 
ελέγχει ότι η αγορά των οπλικών συστη-
μάτων και όλα τα υπόλοιπα κινούνται στη 
σωστή κατεύθυνση».

ΝΑ ΑΛΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 
michaelidoun@simerini.com

το μωσαϊκό των στρα-
τιωτικών συνεργασιών 
της Κυπριακής Δημο-
κρατίας προστίθεται η 
υπό διαπραγμάτευση 
αναβάθμιση της συμφω-
νίας με τη Γαλλία, μέσα 

από την παροχή μόνιμων διευκολύνσεων. 
Θα αποτελέσει, όμως, το γαλλικό πολεμικό 
ναυτικό ασπίδα προστασίας της Κύπρου 
από επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας; 
Ποιος θα θωρακίσει την κυπριακή ΑΟ  
αν η Άγκυρα επιχειρήσει να τρυπήσει ή 
προκαλέσει θερμό επεισόδιο; Επί τούτου, 
απαντούν στη «Σ» ο Ελλαδίτης αξιωματικός 
εν αποστρατεία, Σάββας Καλεντερίδης, ο 
καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτε-
ρικής Πολιτικής, Άγγελος Συρίγος και ο 
διεθνολόγος, Χαράλαμπος Χρυσοστόμου.

«Η Γαλλία είναι σύμμαχός μας και, στο 
πλαίσιο αυτό, κάνουμε συνεχώς ενέργειες 
για αναβάθμιση της σχέσης μας, είτε αυτή 
αφορά το Μαρί είτε αεροπορική βάση ή 
οτιδήποτε άλλο», δήλωσε την περασμένη 
Κυριακή ο Υπουργός Άμυνας, Σάββας Αγγε-
λίδης. Στο προοίμιο, μετά από συνάντησή του 
στο Παρίσι με την Υπουργό Ενόπλων Δυνά-
μεων της Γαλλίας τον περασμένο Οκτώβρη, 

λοράνς Παρλί, έκανε λόγο για «ενίσχυση 
των διμερών σχέσεων και της αμυντικής 
συνεργασίας Κύπρου - Γαλλίας, με συγκεκρι-
μένα βήματα», που με βάση δημοσιεύματα 
μερίδας του Τύπου αφορούν επικείμενες 
ανακοινώσεις από Αναστασιάδη και Μακρόν 
για ισχυροποίηση της στρατιωτικής συνερ-
γασίας της Κύπρου με τη Γαλλία, μέσω της 
επέκτασης της ναυτικής βάσης «Ευάγγελος 

λωράκης» στο Μαρί (κατασκευή υψηλών 
προδιαγραφών ναυστάθμου) και τον εκσυγ-
χρονισμό της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας 
Παπανδρέου» στην Πάφο.

Η προοπτική αυτή, πάντως, φαντάζει μα-
κρινή και η υλοποίησή της θα εξαρτηθεί 
από πολλούς -αστάθμητους για την ώρα- 
παράγοντες. Το ερώτημα είναι κατά πόσον, 
οι ξένες δυνάμεις θα τεθούν σε θέση μάχης 
σε περίπτωση που η Τουρκία υλοποιήσει 
τις απειλές για επιθετικές ενέργειες εντός 
της κυπριακής ΑΟ  ή ακόμα και στην ξηρά. 
Δίκτυ ασφαλείας ή σενάρια εσωτερικής 
κατανάλωσης; 

« υσε ής πό ος 
η επέκταση της άσης»

Η ολοκλήρωση των διεργασιών για γαλ-
λική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο 
με αγκυροβόλιο στην Κύπρο και κατασκευή 
ναυστάθμου, που θα φιλοξενεί τα γαλλικά 
πολεμικά πλοία στην περιοχή της Βάσης «Ευ-
άγγελος λωράκης» στο Μαρί, τοποθετείται 
από τους καλά γνωρίζοντες σε βάθος χρόνου 
και… τσέπης. Πρόκειται, σύμφωνα με πρώην 
μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, για ένα 
δύσκολο εγχείρημα, που «χρειάζεται χρόνια 
για να ολοκληρωθεί και είναι ανέφικτο να 
πραγματοποιηθεί σε μερικούς μόνο μήνες». 
Άλλο «δίνω Βάση» και άλλο «παραχωρώ 
διευκολύνσεις», ξεκαθαρίζει περαιτέρω 
στρατιωτική πηγή, που υποστηρίζει ότι ναι 
μεν «οι Γάλλοι θέλουν διευκολύνσεις και μια 
στρατηγική σχέση με την Κύπρο, όμως δεν 
είπαν ποτέ ότι θα πληρώσουν οι ίδιοι». Κυ-
βερνητική πηγή, πάντως, δήλωσε στη «Σ» ότι 
«σε περίπτωση που καταλήξουμε σε πολιτική 
συμφωνία, η Γαλλία εξέφρασε την πρόθεση 
να αναλάβει το κόστος της επέκτασης και της 
αναβάθμισης των υποδομών, αλλά δεν τέθηκε 
θέμα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης». Αξίζει 
να σημειωθεί ότι τόσο η ναυτική βάση, όσο 
και η αεροπορική βάση στην Πάφο, δημιουρ-
γήθηκαν στο πλαίσιο του Ενιαίου Αμυντικού 
Δόγματος και ήταν επί της ουσίας υποδομές για 
υποστήριξη του πολεμικού ναυτικού και της 
πολεμικής αεροπορίας της Ελλάδας. Οι αρχικοί 
δε σχεδιασμοί προέβλεπαν πολύ μεγαλύτερης 
έκτασης υποδομές, που περιορίστηκαν στη 
συνέχεια με πολιτικές αποφάσεις. 

λλο συνεργασία και
άλλο συμμα ία

Τον διαφορετικό χαρακτήρα μιας στρατιω-
τικής συνεργασίας από μια συμμαχία, επιση-
μαίνει με δηλώσεις του στη «Σ» ο διεθνολόγος 
Χαράλαμπος Χρυσοστόμου, εντοπίζοντας την 
απόκλιση στην περίπτωση που εκδηλώνεται 
απειλή ή επίθεση. «Η στρατιωτική συνεργασία 
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ητείται δίχτυ για την κυπριακή ΑΟ

ι πρα ματικ ς  προθ σεις τ ν λλ ν

αφορά σε συγκεκριμένη συμφωνία μεταξύ 
δύο χωρών για συνεργασία σε στρατιωτικά 
θέματα ή και θέματα ασφάλειας», εξηγεί και 
προσθέτει ότι στην προκειμένη περίπτωση 
«με βάση και τις επίσημες δηλώσεις, δεν πρό-
κειται για συμμαχία, όπου πιθανή επίθεση 
κατά της Κύπρου, θα σήμαινε και επίθεση και 
κατά των υπολοίπων μερών». Όσον αφορά 
τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν μια στρα-
τιωτική συνεργασία για θέματα ασφάλειας, 
υποδεικνύει ότι θα πρέπει να είναι «αμοιβαίου 
οφέλους», αλλά και «ισοβαρείς, με την έννοια 
ότι δεν θα πρέπει το ένα μέρος να παραχωρεί 
πολύ περισσότερα απ’ όσα θα παίρνει από 
τη συμφωνία». Κατά πόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις στη συμφωνία Κύπρου - Γαλ-
λίας «για να μπορέσει ν’ αποφανθεί κάποιος 
γι’ αυτό το ζήτημα, θα πρέπει να μελετήσει 
ολοκληρωμένο το περιεχόμενο και τις πρόνοιές 
της όσον αφορά τόσο το οικονομικό κόστος, 
όσο και τις τεχνικές λεπτομέρειες». 

Στρατιωτικές πηγές τονίζουν ότι, «για να 
αποκτήσει η Κύπρος έναν αποδεκτό βαθμό 
ασφάλειας,  πρέπει να μετατρέψει τις στρατιωτι-
κές συνεργασίες, που έχει συνάψει με διάφορες 
γειτονικές χώρες, σε αμυντικές συμμαχίες», 
καθότι ο όρος «συμμαχία» είναι πολύ πιο 
ισχυρός και προϋποθέτει τον προσδιορισμό 
κοινού εχθρού, κοινών συμφερόντων, κοινών 
στόχων και κοινής συνεισφοράς. «Χωρίς να 
υπάρχει αμυντική συμμαχία, δεν έχουμε ένα 
δίκτυ ασφαλείας ικανό», δηλώνουν.

Σημαντικά ο έλη 
για το Παρίσι

«Με τη δυνατότητα που θα έχει πλέον λόγω 
της συμφωνίας για διαρκή και μόνιμη ύπαρξη 
διευκολύνσεων σε ναυτική βάση στην Κύπρο, 
η Γαλλία θα ενισχύσει την παρουσία και τον 
ρόλο της στη ν/α Μεσόγειο, η οποία είναι μια 
κρίσιμα ευαίσθητη περιοχή για τα συμφέροντά 
της», σχολιάζει ο κ. Χρυσοστόμου, εξηγώντας 
ότι η δυνατότητα αυτή «λειτουργεί ως αντιστάθ-
μισμα, λόγω της απώλειας προσβάσεων στη 
Συρία, αλλά και στην αβεβαιότητα επιρροής 
στον Λίβανο λόγω της ασταθούς κατάστασης 
στη χώρα αυτή». Στους λόγους για τους οποίους 
η Γαλλία επιθυμεί τη συγκεκριμένη εξέλιξη 
προσθέτει την «ενίσχυση της επιρροής της 
και όσον αφορά τους ενεργειακούς σχεδια-
σμούς στην ν/α Μεσόγειο». Συμπληρωματικά, 
αναφέρεται στην αναβάθμιση της αμυντικής 

συνεργασίας των χωρών μελών της ΕΕ που 
επιχειρεί να πετύχει η Γαλλία μέσω της ESCO 
( er anent Stru tured Cooperation) «εφόσον 
είναι υπέρμαχος της δημιουργίας αυτόνομης 
ευρωπαϊκής άμυνας ή και ευρωστρατού». 
Πέραν τούτου, λόγω re it, «επιδιώκει μεγα-
λύτερο ηγετικό ρόλο εντός ΕΕ και καταγράφει 
την παρουσία της στη ν/α Μεσόγειο ανάμεσα 
σε ωσία, ΗΠΑ και Βρετανία». 

Επιχειρώντας να εξηγήσει τη γαλλική 
στάση, ο Άγγελος Συρίγος θέτει ως αφετηρία 
της επιθυμίας για πιο έντονη παρουσία στην 
περιοχή «τον εβρουάριο του 201 , όταν τρία 
τουρκικά πλοία εμποδίζουν το γεωτρητικό 
σκάφος της ENI να πάει στο τεμάχιο 3» και 
αναφέρει ότι «μετά από αυτό, η παρουσία των 
Γάλλων στην περιοχή άρχισε να γίνεται πιο 
έντονη/ ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν 
οι Τούρκοι το πλοίο της ENI, οδήγησε τους 
Γάλλους να έχουν πιο άμεση παρουσία». 
Προσθέτει δε ότι «ούτως ή άλλως, λόγω 
της επιχειρήσεως του ΟΗΕ για τον Λίβανο 
(UNIFI ), στην περιοχή υπάρχει διαρκώς 
ένα γαλλικό πολεμικό πλοίο, το οποίο τους 
τελευταίους μήνες βρίσκεται νοτίως της Κύ-
πρου». Ο κ. Συρίγος θυμίζει ότι οι Γάλλοι 
είχαν ήδη ζητήσει στρατιωτικές διευκολύν-
σεις στο νησί, από την εποχή του Τάσσου 
Παπαδόπουλου, ενώ τους ενδιέφερε από 
τότε «και η Βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην 
Πάφο και η Βάση Ευάγγελος λωράκης στο 
Μαρί - θέλουν παρουσία στην περιοχή, διότι 
θέλουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις». Αν 
και δεν πρόκειται για δύναμη του βεληνε-
κούς των ΗΠΑ, η οποία «θα αλλάξει ριζικά 
τα γεωπολιτικά δεδομένα», προσθέτει, «το 
γεγονός ότι τάσσεται υπέρ ημών και ειδικά 
σε περιοχές που μας ενδιαφέρουν, περνά 
ένα σαφέστατο μήνυμα αποτροπής προς 
την Τουρκία».

α αποτρέ ουν,
δεν α καταστείλουν

Με κατασταλτικές ή αποτρεπτικές ενέργειες 
δύνανται να διαφυλαχθούν οι κυπριακές 
θάλασσες από τον επεκτατισμό της Άγκυ-
ρας. Όμως, η στρατιωτική συμφωνία με 
τη Γαλλία και ανάλογες συνεργασίες ή εν 
εξελίξει συμμαχίες δεν θα λειτουργήσουν 
κατασταλτικά αν η Τουρκία αποφασίσει να 
ενεργήσει ενάντια στο Διεθνές Δίκαιο. Δεδο-
μένου ότι πρόκειται για μια αναθεωρητική 
δύναμη, η ηγεσία της οποίας χαρακτηρίζεται 
από μια «νευρικότητα», το μόνο που μπορεί 
μετά βεβαιότητας να λεχθεί είναι ότι τέτοιες 
συνεργασίες λειτουργούν περιοριστικά και 
αποτρεπτικά. Άλλωστε, είναι -κατά κοινήν 
ομολογία- και η μόνη οδός που έχει στην 
παρούσα φάση η ΚΔ. «Οι κινήσεις που γί-
νονται από πλευράς κυπριακής κυβέρνησης 
για συνεργασία στον αμυντικό τομέα με τη 
Γαλλία, αλλά και με άλλες δυνάμεις, έχουν 
κυρίως τον χαρακτήρα της αποτροπής», 
δηλώνει στη «Σ» ο Σάββας Καλεντερίδης, 
διευκρινίζοντας ότι «η παρουσία των μονάδων 
αυτών των χωρών στην Κύπρο λειτουργεί 
αποτρεπτικά ως προς το να αποπειραθεί η 
Τουρκία χρήση στρατιωτικής δύναμης». 
Εφόσον «δεν πρόκειται για συμφωνία συμ-
μαχίας, δεν διασφαλίζεται με κατασταλτικές 
ενέργειες εκ μέρους του γαλλικού πολεμικού 
ναυτικού ο τερματισμός πιθανών παράνο-
μων στρατιωτικών ενεργειών εκ μέρους της 
Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟ », ξεκαθα-

ρίζει ο κ. Χρυσοστόμου, υπογραμμίζοντας 
ότι «ούτε και η Κύπρος, λόγω του μεγέθους 
και της δύναμής της μπορεί να προβεί σε 
τέτοιες ενέργειες». Όσον αφορά σε αποτροπή 
ανάπτυξης μίας επιθετικής ενέργειας από 
πλευράς Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟ , 
«αυτό είναι δυνατόν να λειτουργήσει εκεί 
και όπου θα θίγονται συμφέροντα που αφο-
ρούν και τη Γαλλία. Δηλαδή, για τα οικόπεδα 
όπου υπάρχει αδειοδότηση στην TOTA  
για διενέργεια γεωτρήσεων είναι δυνατόν 
η στρατιωτική αυτή συμφωνία, με την πα-
ρουσία γαλλικών πολεμικών στη Βάση στο 
Μαρί, να λειτουργήσει αποτρεπτικά έτσι ώστε 
να μη σημειωθεί επιθετική ενέργεια από 
πλευράς Τουρκίας», συνεχίζει και εξηγεί 
ότι στα τεμάχια «όπου δεν υπάρχουν είτε 
γαλλικών είτε αμερικανικών συμφερόντων 
εταιρείες, η αποτροπή αυτή δεν μπορεί να 
λειτουργήσει». Καταληκτικά σημειώνει ότι 
«τα οικόπεδα  και , που παρανόμως η 
Τουρκία αμφισβητεί και επιχειρεί να γκρι-
ζάρει, δεν ανήκουν στα οικόπεδα όπου έχει 
επιδειχθεί γαλλικό ενδιαφέρον». 

Ανάλογη και η τοποθέτηση του κ. Συ-
ρίγου, που υποστηρίζει ότι «αν οι Τούρκοι 
μπουν στα τεμάχια που έχει πάρει η ENI 
και η TOTA , θα βρουν μπροστά τους 
γαλλικά πλοία. Σε άλλες περιοχές δεν θα 
τα βρουν μπροστά τους - είναι εκεί για να 
προστατεύουν τα γαλλικά συμφέροντα». 
Επιπλέον, δεδομένη είναι η πρόθεση της 
Κυβέρνησης -στο πλαίσιο πάντα της απο-
τροπής- να παραχωρήσει διευκολύνσεις, 
«προκειμένου εκεί που είναι η Ε Ι μόνη 
της, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί, να εμπλέξει 
και την TOTA , διασφαλίζοντας και σε άλλα 
οικόπεδα γαλλική παρουσία». 

« εν α πολεμήσουν 
άλλοι για μας»

«Καμία μεγάλη δύναμη, ούτε οι ΗΠΑ, 
ούτε η ωσία, ούτε η Γαλλία, δεν θα δια-
κινδυνεύσουν μια θερμή εμπλοκή με την 
Τουρκία», δηλώνει ο κ. Καλεντερίδης και 
προσθέτει στη λίστα το Ισραήλ, εξηγώντας ότι 
«μία τέτοια εμπλοκή θα έθετε σε κίνδυνο την 
ασφάλειά του σε ένα δύσκολο περιβάλλον 
όπως είναι η Μέση Ανατολή». Δεν πρέπει 
να τρέφουμε αυταπάτες, υποδεικνύει πρώην 
στέλεχος της Ε . «Κανείς δεν πρόκειται να 
πολεμήσει για μας αν δεν θίγονται τα ζωτικά 
του συμφέροντα», υπογραμμίζει και εκτιμά 
ότι μόνο «όταν τα συμφέροντα της Γαλλίας ή 
οποιασδήποτε άλλης χώρας είναι τόσο μεγάλα 
πλέον στην περιοχή της Κύπρου, θα δράσει 
δυναμικά για να τα προστατεύσει». Εξόχως 
σημαντική και η δυνατότητα αυτοάμυνας, κατά 
τον αντιστράτηγο ε.α. οίβο Κλόκκαρη, που 
αναφέρεται χαρακτηριστικά σε «θεμέλιο λίθο 
οποιουδήποτε οικοδομήματος ασφάλειας». 

Στο ερώτημα «ποιος θα σπεύσει;», αλ-
ληγορική είναι η απάντηση του καθηγητή 
Α. Συρίγου: «Δεν θα έρθουν ποτέ Λουξεμ-
βουργιανοί πεζοναύτες να υπερασπιστούν 
το Καστελόριζο. Εμείς πρέπει να είμαστε 
πάνω στο Καστελόριζο. Η μοναδική βοή-
θεια που μπορεί να περιμένει η Κύπρος, 
εκατόν τοις εκατόν, είναι από την Ελλάδα. Αν 
υπάρξει βοήθεια από την Ελλάδα, μπορεί 
να υπάρξει και βοήθεια από άλλες χώρες. 
Αν δεν υπάρξει βοήθεια και άμυνα από την 
ίδια την Κύπρο και την Ελλάδα, κανένας 
άλλος δεν θ’ ασχοληθεί μαζί μας».

ΔΈΝ ΘΑ ΈΡΘΌΥΝ ΛΌΥΞΈΜ ΌΥΡΓΙΑΝΌΙ 
ΠΈΖΌΝΑΥΤΈΣ ΝΑ ΥΠΈΡΑΣΠΙΣΤΌΥΝ
ΤΌ ΚΑΣΤΈΛΌΡΙΖΌ
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«Η Ελλάδα 
είναι εδώ»
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Έ κθεση φωτογραφίας με τίτλο «Το 
Υπουργείο Εξωτερικών διαμέσου 
των ετών» παρουσιάζεται από τις 2  

εβρουαρίου στους χώρους του Υπουργείου. 
Στα εγκαίνια, τα οποία τέλεσαν ο Πρόεδρος 

της Δημοκρατίας, ίκος Αναστασιάδης, και 
ο Υπουργός Εξωτερικών, ίκος Χριστο-
δουλίδης, παρευρέθησαν, μεταξύ άλλων, 
νυν και πρώην στελέχη του Υπουργείου, 
πρώην ΥΠΕ , μεταξύ των οποίων οι Ιωάν-
νης Κασουλίδης, ίκος ολάνδης, Ερατώ 
Κοζάκου Μαρκουλλή, Γιώργος Λιλλήκας, 
Μάρκος Κυπριανού, αρχηγοί πολιτικών 
κομμάτων και πλήθος κόσμου. 

Η έκθεση αποτελεί μιαν αξιέπαινη πρω-
τοβουλία του Υπουργού Εξωτερικών, ί-
κου Χριστοδουλίδη, με την ολοκλήρωση 
του πρώτου χρόνου της θητείας του στο 
πηδάλιο του Υπουργείου Εξωτερικών, η 
οποία επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο του 
Υπουργείου στη διαμόρφωση της οντότη-
τας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδία μετά 
την τουρκική εισβολή του 197 , περίοδο 
κατά την οποία το κυπριακό κράτος διεξήγε 
και συνεχίζει να διεξάγει έναν συνεχή και 
δύσκολο αγώνα επιβίωσης.  

Πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο 
της ευρύτερης προσπάθειας για μεταρρύθ-
μιση και εκσυγχρονισμό του Υπουργείου 
μέσα από συγκεκριμένες στοχοθετημένες 
δράσεις, η οποία αποσκοπεί, μεταξύ άλ-
λων, στο άνοιγμα προς την κοινωνία και 
την εμπέδωση κουλτούρας διαφάνειας και 
διαδραστικότητας, με κύρια επιδίωξη να 
προβάλει το έργο που έχει επιτελέσει το 
Υπουργείο διαμέσου των ετών.      

Η έκθεση κωδικοποιεί σημαντικές στιγμές 
της ιστορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
που σημάδεψαν την πορεία και την εξέλιξή 
της σ’ ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, 
με φόντο το κυπριακό πρόβλημα και την 
τουρκική κατοχή. 

Ως προς τούτο, δεν αποτελεί μια συμβα-
τική/κλασική έκθεση φωτογραφίας, αλλά 
ένα χρονολόγιο (ti e ine) της ιστορίας του 
Υπουργείου Εξωτερικών από την Ανεξαρ-
τησία μέχρι το τέλος του 2017 (σταματά πριν 
από την ανάληψη της Υπουργίας από τον 

ίκο Χριστοδουλίδη), προβάλλοντας τόσο 
σημαντικά ιστορικά γεγονότα, όσο και τους 
πρωταγωνιστές τους, εμφανείς ή αφανείς. 

Πέραν τ ν  τογρα ι ν 
Το χρονολόγιο σκιαγραφεί, στη βάση 

συγκεκριμένων κομβικών ημερομηνιών 
και με τη χρήση πέραν των 00 φωτογραφι-
ών, τη δράση του Υπουργείου Εξωτερικών 
διαμέσου των 0 ετών ιστορίας της ΚΔ, 
αναδεικνύοντας το άρρηκτο της ιστορίας του 
Υπουργείου με την ιστορία της Δημοκρατίας, 
με έμφαση στον ρόλο που διαδραμάτισε 
και διαδραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό 
του (υπουργοί, αξιωματούχοι, διπλωμάτες, 
λειτουργοί, γραμματειακό προσωπικό 
και λοιποί υπάλληλοι στην Κύπρο και το 
εξωτερικό) σε όλες τις κρίσιμες στιγμές της 
ιστορίας της Δημοκρατίας. 

Τα κείμενα της έκθεσης είναι σε τρεις 
γλώσσες (στην ελληνική, στην τουρκική και 
στην αγγλική), με στόχο η έκθεση να απο-
κτήσει ευρύτερη προσβασιμότητα στο κοινό, 
και δη σε όλους τους Κύπριους πολίτες.   

Όλο το υλικό που παρουσιάζεται είναι 
προϊόν έρευνας και αρχειακής μελέτης που 
διήρκεσε αρκετούς μήνες. Τον γενικό συντο-
νισμό της ομάδας έργου είχαν ο Δημήτρης 
Σαμουήλ και η Ελένη Απέγητου από το 
Υπουργείο Εξωτερικών, την επιμέλεια της 
έκθεσης η ιστορικός/αρχαιολόγος Άννα 
Μαραγκού, ενώ το σχεδιαστικό κομμάτι 
ανέλαβε η γραφίστρια Άντρη Ανδρέου. α 
σημειωθεί ότι, στην έρευνα που προηγή-
θηκε, συνεισέφεραν με αρχειακό υλικό και 
πληροφορίες όλοι οι πρώην Υπουργοί, 
καθώς και αφυπηρετήσαντες Πρέσβεις 
και παλαιά στελέχη της Διπλωματικής 
Υπηρεσίας, ακόμη και Τουρκοκύπριοι, 
που διετέλεσαν στελέχη της. 

Το χρονολόγιο ξεκινά με τις πρώτες επτά 

Διπλωματικές Αποστολές στο εξωτερικό το 
19 1 (στις 2 εκ των οποίων είχαν διοριστεί 
Τ/κ Πρέσβεις) και καταλήγει στο σήμερα, 
με ένα δίκτυο  Διπλωματικών Αποστο-
λών ανά το παγκόσμιο (Πρεσβείες, Μόνιμες 
Αντιπροσωπείες σε Διεθνείς Οργανισμούς 
και Γενικά Προξενεία).

Ανάμεσα στις σημαντικές στιγμές που 
καταγράφονται, περιλαμβάνονται η ένταξη 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία συνέ-
βαλε καταλυτικά το Υπουργείο Εξωτερικών.  

Το χρονολόγιο καλύπτει δύο από τα τρία 
πάνελ στα οποία είναι αναρτημένη η έκθεση. 
Το τρίτο υπερβαίνει τη χρονική διάσταση και 
καταγράφει τη δράση και τα σημαντικότερα 
επιτεύγματα της Δημοκρατίας στο διεθνές 
πεδίο, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, σε 
θεματικούς τομείς όπως είναι ο Αφοπλισμός, 
η Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 
το Δίκαιο της Θάλασσας και η Αναπτυξιακή 
Βοήθεια. Παρουσιάζει, επίσης, παγκόσμιο 
χάρτη, στον οποίο φαίνεται το υφιστάμενο 
δίκτυο Διπλωματικών Αποστολών μας (με 
ημερομηνίες εγκαθίδρυσης της κάθε μιας), 
και σκιαγραφεί την ανάπτυξη του δικτύου 
τριμερών συνεργασιών με χώρες της περιο-
χής μας. α σημειωθεί, επίσης, ότι η έκθεση 
αποτελεί προάγγελο και άλλων συναφών 
εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν 
το 2020, με την ευκαιρία της 0ής επετείου 
της κυπριακής Ανεξαρτησίας. 

ιευ ετήσεις για επισκέ εις
Σχετικά με τις διευθετήσεις που αφορούν 

τη δυνατότητα του κοινού και οργανωμένων 
συνόλων να επισκέπτονται την έκθεση, το 
Υπουργείο ανακοινώνει ότι αυτή θα είναι 
ανοικτή κάθε Τετάρτη (εκτός δημοσίων αρ-
γιών), από τις 11.00 μέχρι τις 1 .00, κατά 
την περίοδο από 20 Μαρτίου μέχρι και 
19 Ιουνίου 2019.

Το πουρ είο Ε τερικών διαμ σου τ ν ετών

ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@ 
simerini.com 
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Προς επιβράβευση,
μέσω Βρυξελλών, η Τουρκία 

ΧΡΙΣ ΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
charalambousc@ 
sigmatv.com

εν φτάνει που συνεχίζει 
την πολιτική των κανονι-
οφόρων στην Ανατολική 
Μεσόγειο και, κυρίως,  
στην Κυπριακή ΑΟ , 
δεν φτάνει που έχει την 
ειδική απεσταλμένη του 

Γενικού Γραμματέα στο περίμενε, ψήνοντάς 
της το ψάρι στα χείλη, η Τουρκία ετοιμάζεται 
να δρέψει τους καρπούς της στάσης της από 
τις εθελοτυφλούσες Βρυξέλλες. 

Το Διευθυντήριο των Βρυξελλών απο-
φάσισε -και ανακοίνωσε- να συγκαλέσει, 
τελικά, συμβούλιο σύνδεσης με την Άγκυρα, 
στο οποίο αναμένεται να τεθούν επί τάπη-

τος, όπως γίνεται πάντα, οι απαιτήσεις του 
νεοσουλτάνου Ερντογάν για ανταλλάγματα, 
είτε αυτά αφορούν στην άρση της θεώρησης 
διαβατηρίων για τους Τούρκους υπηκόους 
είτε στην αναβάθμιση της τελωνειακής σύν-
δεσης είτε, ακόμη, και απειλές για τον τρόπο 
διαχείρισης του προσφυγικού. 

Μέσα σε όλο αυτό το πλέγμα συμφερό-
ντων και στρουθοκαμηλισμού των Βρυξελ-
λών, η Λευκωσία καλείται να ισορροπήσει 
στο συνεχώς τεντωμένο σχοινί που η ίδια 

επέλεξε. Της στήριξης, από τη μια, της ευρω-
παϊκής πορείας της Τουρκίας, παράλληλα, 
όμως, με τη  διασφάλιση των εθνικών συμ-
φερόντων, που περνούν από το ζήτημα του 
Κυπριακού και την επίλυσή του. Πάντως, 
στο Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο 
συνομιλήσαμε, έχουν ήδη μπει σε ρυθμούς 
προεργασίας και, όπως μας λέχθηκε, στα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου Σύνδεσης 
θα υπάρξουν πολύ συγκεκριμένες -θετικές, 
μας λέχθηκε- για την Κύπρο αναφορές, τόσο 

στο πεδίο των ενεργειακών απειλών στην 
ΑΟ , όσο και στο πεδίο του Κυπριακού. 

ά νουν προπαρασκευή 
Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών 

της Ελλάδας έχει μαρσάρει τις μηχανές για 
καθορισμό της πρώτης και, καλώς εχόντων 
των πραγμάτων, όχι τελευταίας συνάντησης 
Κατρούγκαλου - Τσαβούσογλου, στο πλαίσιο 
των προπαρασκευαστικών συζητήσεων για 
τις εξωτερικές πτυχές του Κυπριακού (ασφά-
λεια, εγγυήσεις, στρατεύματα), για τις οποίες 
είχαν προφορικώς συμφωνήσει Τσίπρας 
- Ερντογάν, στην πρόσφατη συνάντησή τους 
στην Τουρκία. Γίνεται προσπάθεια μέσω της 
διπλωματικής οδού να καθοριστεί ημερο-
μηνία, μας έλεγαν διπλωματικές πηγές, που 
θεωρούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ανανεώ-
σει, στο μέτρο του δυνατού, το ενδιαφέρον 
για το Κυπριακό και θα κινητοποιήσει τον 
διεθνή παράγοντα, που φαντάζει και είναι 
παγωμένος εδώ και αρκετό καιρό. 

Αυτό που θα επιδιωχθεί από τις εν 
λόγω συναντήσεις, αν και εφόσον τελικά 
πραγματοποιηθούν (υπενθυμίζεται ότι 
είχαν αποφασιστεί και προ του Κραν 
Μοντανά, αλλά ουδέποτε έγιναν), είναι 
να επανέλθει στο προσκήνιο το θέμα των 
εγγυήσεων, η ανάγκη κατάργησής τους 
και η συμφωνία επί των αρχών γι α απο-
χώρηση των κατοχικών στρατευμάτων. 
Μάλιστα, το άνοιγμα μιας τέτοιας συζή-
τησης θα βοηθούσε, μας έλεγαν άριστα 
ενημερωμένες πηγές, η επαναφορά στο 
τραπέζι τού άτυπου εγγράφου του Γενικού 
Γραμματέα για τον Μηχανισμό Εφαρμογής 

και Παρακολούθησης της Λύσης, που 
δεν συζητήθηκε στο κρίσιμο δείπνο στο 
ελβετικό θέρετρο. Την αξία του εγγράφου 
στις συζητήσεις ανέδειξε, όπως συναφώς 
πληροφορούμαστε, ο κύριος Κατρούγκα-
λος στην πρόσφατη συνάντηση που είχε 
στο Υπουργείο του με την κυρία Λουτ. 

Στάσιμη η αποστολή Λουτ 
Τώρα, σε ό,τι αφορά το μέτωπο της Τζέιν 

Χολ Λουτ, τα πράγματα είναι στάσιμα. Η τε-
λευταία πληροφόρηση που είχε η Λευκωσία 
εξαντλείται στην επικοινωνία του Προέδρου 
Αναστασιάδη με την Αμερικανίδα, όπου 
έγινε γνωστόν ότι ζητήθηκε από την Τουρκία 
ραντεβού, αλλά ακόμη δεν της δόθηκε. Ως 
εκ τούτου, όπως χαρακτηριστικά μάς είπε 
κυβερνητική πηγή, το Κυπριακό είναι στον 
πάγο, μέχρι να αποφασίσει η Τουρκία να 
ανταποκριθεί στο κάλεσμα, για να συζη-
τήσει, πλέον, επί του πρακτέου, για τους 
περιβόητους όρους αναφοράς. 

Και μια τέτοια συζήτηση θα την φέρει στη 
δύσκολη θέση να τοποθετηθεί επιτέλους για 
το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα, όπως 
αυτό κατατέθηκε από τον ίδιο τον Γκουτέ-
ρες και όχι όπως καταγράφηκε σκοπίμως 
από τον Έσπεν Μπαρθ Έιντε. Η βεβαιότη-
τα αυτή, μας εξήγησε πηγή με γνώση των 
όσων λαμβάνουν χώραν στο παρασκήνιο, 
εδράζεται στο γεγονός ότι η κυρία Λουτ 
μπορεί να μην εντόπισε τα πρακτικά της ης 
Ιουλίου, αλλά τουλάχιστον έχει καταφέρει 
να ενημερωθεί πλήρως και λεπτομερώς για 
τα όσα έγιναν τη συγκεκριμένη μέρα και 
δεν μπορεί πλέον να τα αγνοεί.

ΝΑ ΣΤΑΛΌΥΝ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΗΝΥ-
ΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΤΌΣΌ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΈΝΈΡΓΈΙΑ  ΌΣΌ  ΚΥΡΙΩΣ  ΓΙΑ 
ΤΌ ΚΥΠΡΙΑΚΌ ΘΈΛΈΙ Η ΛΈΥ-
ΚΩΣΙΑ  ΣΤΗΝ ΌΠΌΙΑ ΚΤΥΠΗΣΈ 
ΣΥΝΑΓΈΡΜΌΣ ΈΝΌΨΈΙ ΣΥΜ ΌΥ-
ΛΙΌΥ ΣΥΝΔΈΣΗΣ Έ Έ  - ΤΌΥΡΚΙΑΣ 

Ουδέν νεώτερον για 
την κρίσιμη συνάντηση 

ζέιν Χολ Λουτ με τον 
ούρκο ΥΠΕ  Μεβλούτ 

σαβούσογλου 



Η ανακάλυψη του δυνητικού κοιτά-
σματος «Γλαύκος» αποτελεί ένα 
πολύ σημαντικό σημείο καμπής 

για την πορεία του κυπριακού ενεργειακού 
προγράμματος και τη γεωπολιτική δυναμική 
ισχυροποίησης του εναπομείναντος στην 
Κύπρο Ελληνισμού. Ο «Γλαύκος» αποτελεί 
εμπορικά αξιοποιήσιμο απόθεμα αερίου 
μεσαίου μεγέθους με βάση τα παγκόσμια 
δεδομένα, το δεύτερο που εντοπίζεται στην 
έως σήμερα οριοθετημένη Κυπριακή ΑΟ  
μετά το κοίτασμα «Αφροδίτη», που ανακα-
λύφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011.

Τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν 
αποτελούν μιαν αρχική τάξη μεγέθους, η 
οποία είναι μικρότερη από την αντίστοιχη 
εκτίμηση για την εμβέλεια του κοιτάσματος 
που είχε ανακοινωθεί για την «Αφροδίτη». 
Τότε μιλούσαμε για μια εμβέλεια αποθέματος 
από 7 έως 10 ΤΚΠ (Τρις Κυβικών Ποδών) 
με πιθανότητα 0  να βρίσκαμε 9 ΤΚΠ και 
πιθανότητα 7  να βρίσκαμε 7. Στην περί-
πτωση του «Γλαύκου» μιλούμε για μια τάξη 
μεγέθους από  έως  ΤΚΠ, με πιθανότητα 

0  το κοίτασμα να έχει  ΤΚΠ και πιθα-
νότητα 7  να έχει  ΤΚΠ. Οι πιθανότητες 
επιβεβαίωσης αυξάνονται όσο μικραίνει το 
μέγεθος του δυνητικού κοιτάσματος και όχι 
αντιστρόφως, όπως ορισμένοι διατείνονταν 
από τηλεοράσεως το 2011 και το 2013. 

πι ε αι τική γε τρηση
Η παραπάνω εκτίμηση δεν είναι το τελικό 

μέγεθος του κοιτάσματος και γι’ αυτό ακρι-
βώς θα χρειαστεί επιβεβαιωτική γεώτρηση, 
ώστε να σχηματισθεί μια ακριβέστερη εικόνα 
για τον πραγματικό «όγκο» του δυνητικού 
αποθέματος και αυτό μπορεί να πάρει χρόνο. 
Η επιβεβαιωτική γεώτρηση στην Αφροδίτη 
έγινε με καθυστέρηση δύο ετών! Ελπίζουμε 
ότι η παρούσα Κυβέρνηση δεν θα επαναλάβει 
το ίδιο λάθος με την Κυβέρνηση Χριστόφια 
και θα προχωρήσει στην επιβεβαιωτική 
γεώτρηση το συντομότερο δυνατόν. 

Η επιβεβαιωτική γεώτρηση συνήθως 
μειώνει την αρχική εμβέλεια της αρχικής 
εξερευνητικής γεώτρησης. Αυτό δεν συμβαίνει 
πάντοτε αλλά οι περισσότερες πιθανότητες 
είναι υπέρ της επιβεβαίωσης εκτίμησης του 
μικρότερου αρχικού όγκου αποθεμάτων. Στην 
περίπτωση της «Αφροδίτης» το αποτέλεσμα 
της επιβεβαιωτικής γεώτρησης (Σεπτέμβριος 
2013) έδειξε ένα κοίτασμα  έως  ΤΚΠ με 
πιθανότερη μέση τιμή τα  ΤΚΠ. Τελικά τον 
Αύγουστο του 201  η Κυβέρνηση παρα-
δέχθηκε ότι το κοίτασμα εμπεριέχει μόνο  

ΤΚΠ φυσικού αερίου, ενώ οι εταιρίες που 
έχουν την ευθύνη εκμετάλλευσης του κοιτά-
σματος ήδη από το 201  είχαν ανακοινώσει 
μια μέση τελική τιμή κοιτάσματος στα ,  
ΤΚΠ. Στο Λεβιάθαν τα αρχικά αποθέματα 
μειώθηκαν από 22 ΤΚΠ σε 17 ΤΚΠ. 

Πιστοποίηση, έναρξη
παραγ γής και τερματικό

Μια ανάλογη αλλά ελπίζουμε ότι τόσο 
χρονοβόρα διαδικασία πιστοποίησης θα ακο-
λουθηθεί και στην περίπτωση του «Γλαύκου». 
Η πιστοποίηση του κοιτάσματος, ωστόσο, δεν 
σημαίνει το τέλος της διαδικασίας. Η χρονική 
απόσταση που μεσολαβεί από την αρχική 
ανακάλυψη έως την έναρξη παραγωγής κυ-
μαίνεται κατά μέσον όρο στα -7 έτη. Αυτός 
είναι ο παγκόσμιος μέσος όρος, ιδίως όταν 
μιλάμε για υποθαλάσσια κοιτάσματα μεσαίου 
μεγέθους. Πρακτικά, αέριο από τον «Γλαύκο» 
πολύ δύσκολα θα δούμε πριν από το 202 -
202 . Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι 
η έναρξη παραγωγής δεν είναι κάτι άμεσο 
και γι’ αυτόν τον  λόγο θα αποτελούσε μεγάλο 
ατόπημα εάν γίνονταν αποδεκτές προτάσεις 
που προτείνουν να μην προχωρήσει η Λευ-
κωσία με τη συμφωνία πώλησης αερίου στην 
Αίγυπτο το 2022, περιμένοντας το 202  για 
να δούμε εάν θα έχουμε αρκετές ποσότητες 
αερίου ώστε να κατασκευασθεί τερματικό 
υγροποίησης. Για ορισμένους το τερματικό 
έχει καταστεί φετίχ. Άλλοι μπορεί να θεωρούν 

ότι τα τερματικά ή αγωγοί κατασκευάζονται με 
ημερήσιες διαταγές ή με αποφάσεις Κεντρικών 
Επιτροπών. Η πραγματικότητα είναι ελαφρώς 
πιο σύνθετη...Ακόμη και η ανακάλυψη των 
κοιτασμάτων ΔΕ  εγγυάται από μόνη της ότι 
θα κατασκευασθεί τερματικό υγροποίησης. Σε 
κάθε περίπτωση είναι τέτοια η γεωγραφική 
απόσταση μεταξύ «Αφροδίτης» και «Γλαύκου», 
που καθιστά την κοινή τους ανάπτυξη και 
διασύνδεση ιδιαιτέρως προβληματική ακό-
μη και αν αθροιστικά μάς δώσουν 10 ΤΚΠ 
φυσικού αερίου.

Προ πο έσεις 
για το τερματικό

Αυτά τα 10 ΤΚΠ αντιπροσωπεύουν το 
ελάχιστον απαιτητό ποσό αερίου για να 
δικαιολογηθεί μια επένδυση κατασκευής 
τερματικού υγροποίησης στην Κύπρο, που 
μπορεί να ξεπεράσει τα 10 δις. Τα τερματικά 
δεν κατασκευάζονται από τη μια μέρα στην 
άλλη και ο παγκόσμιας μέσος όρος που έχει 
η διάρκεια κατασκευής κυμαίνεται μεταξύ 
3-  ετών, κάτι που σημαίνει ότι εκείνοι που 
θέλουν τερματικό θα πρέπει να ξεκινήσουν 
να το κατασκευάζουν από τώρα για να είναι 
έτοιμο το 2022, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι 
ποσότητες από τον «Γλαύκο» δεν θα δούμε 
παρά μόνο μετά από  χρόνια.

Εάν η κοινοπραξία του οικοπέδου 12 
(S e , De e , Nob e) ήθελε τερματικό, θα το 
είχε κάνει ήδη και δεν θα περίμενε κανέναν 

να της το προτείνει... Γιατί όμως να κάνουν 
κάτι τέτοιο αφού δεν τους βγαίνει οικονομικά 
ιδίως όταν υπάρχει σε υπολειτουργία ένα 
τεράστιο τερματικό 00 χλμ. νοτιοδυτικότερα 
στο νκτου της Αιγύπτου; Ορισμένοι εξα-
κολουθούν να περιμένουν τη βοήθεια των 
Ισραηλινών και επιμένουν παρά το γεγονός 
ότι η εν λόγω ιδέα έχει εγκαταλειφθεί από 
το Τελ Αβίβ ήδη από 2012-2013.  

Τερματικό θα μπορούσε να συζητηθεί 
σοβαρά και ενδεχομένως να προχωρήσει 
εάν οι E on- atar etro eu  έβρισκαν 
στη «Δελφύνη» τα 1  ΤΚΠ που περίμε-
ναν ότι θα έβρισκαν, αλλά, δυστυχώς, δεν 
βρήκαν τίποτε και ούτε είναι πιθανόν να 
επιστρέψουν στη «Δελφύνη», όπως ορισμένοι 
εξακολουθούν να διατείνονται ακόμη και 
μετά τις ανακοινώσεις της εταιρείας ότι δεν 
εντοπίστηκαν αξιοποιήσιμα ίχνη αερίου.

Εφόσον τελικά οι ποσότητες αερίου της 
«Αφροδίτης» πουληθούν στην Αίγυπτο -και 
καλά θα κάνουμε να καταλάβουμε ότι εδώ 
που φτάσαμε δεν φαίνεται να υφίσταται 
άλλη αξιόπιστη επιλογή- θα απαιτηθούν 
νέες ανακαλύψεις πέριξ του Γλαύκου για 
να συγκεντρωθεί το ελάχιστον απόθεμα αε-
ρίου ώστε να ξεκινήσει η αξιολόγηση της 
επενδυτικής βιωσιμότητας ενός τερματικού.

Το έλτιστο σενάριο
και η « ροδίτη»

Το δυνητικό κοίτασμα (;) «Καλυψώ», 

που ανακαλύφθηκε τον Ιανουάριο του 
201  από την κοινοπραξία Tota /Eni στο 
τεμάχιο  και που εδώ και 1 μήνες πα-
ραμένει άγνωστο πόσο αέριο διαθέτει, θα 
μπορούσε να αποτελέσει -λόγω εγγύτητας 
με τον «Γλαύκο»- μιαν αξιόπιστη επιλογή 
για να συγκεντρωθούν αυτά τα 10 ΤΚΠ. 
Αυτό θα ήταν το βέλτιστο σενάριο και από 
άποψη διαχείρισης ρίσκου, καθώς θα κι-
νητροδοτούσε τη στρατηγική συνεργασία 
E on- atar etro eu  μαζί με τις ENI-Tota  
θωρακίζοντας την προοπτική κατασκευής 
τερματικού στις κυπριακές ακτές και από 
γεωπολιτική άποψη.

Εάν η «Καλυψώ» επεκτείνεται στο τεμάχιο 
7, καλά θα κάνουμε να το αδειοδοτήσουμε 
το συντομότερο δυνατόν, ιδίως εάν θέλουμε 
να μιλήσουμε σοβαρά για ένα τερματικό, 
αλλά και για να εδραιώσουμε σε στέρεο 
ενεργειακό υπόβαθρο την αναπτυσσόμενη 
γαλλο-κυπριακή αμυντική συνεργασία.

Ακόμη πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι το 
γεγονός να κλειδώσει η εξαγωγή της «Αφρο-
δίτης» στο νκτου, το τερματικό δηλαδή που 
ήδη υπάρχει, καθώς το εμπορικό παράθυρο 
ευκαιρίας κλείνει με τη σταδιακή αύξηση της 
αιγυπτιακής παραγωγής που διοχετεύεται 
προς υγροποίηση και δεν θα περιμένει τη 
Λευκωσία για πάντα… 

* Επίκουρος Καθηγητής Γεωπολιτικής  Ενερ-
γειακής Πολιτικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 

Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων ΔΗ.ΚΟ.

Της Κυριακής
10.03.2019

Πολιτική 
ΠΕΦ ΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΗΠΑ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΠΟΥΣΙΑ Ι ΑΛΙΑΣ   

Αναταράξεις από EastMed

τις 20 Μαρτίου αναμένεται 
να πραγματοποιηθεί εκτός 
απροόπτου η νέα συνά-
ντηση κορυφής Ελλάδας-
Ισραήλ-Κύπρου με σκοπό 
την τελική υπογραφή της 
διακρατικής συμφωνίας 

για τον αγωγό EastMed. Αν και αρχικά η 
συνάντηση ήταν προγραμματισμένη για 
την Κνωσό της Κρήτης, ωστόσο για μια 
σειρά από λόγους, οι τρεις ηγέτες -Αλέ-
ξης Τσίπρας, Βενιαμίν  ετανιάχου και 

ίκος Αναστασιάδης- θα συναντηθούν 
στο Ισραήλ παρουσία και του Υπουργού 
Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, ο 
οποίος θα βρίσκεται καθ’ οδόν για επίσκεψη 
στα Αραβικά Εμιράτα. Τη διεξαγωγή της 
τετραμερούς συνάντησης επιβεβαίωσε αυτήν 
την εβδομάδα και ο Ισραηλινός Πρωθυ-
πουργός, ο οποίος, μάλιστα, προχωρώντας 
ένα βήμα πάρα πέρα, είπε πως «το ναυτικό 
θα προστατέψει επίσης αυτόν τον αγωγό 
(Εast Med)». Η παρουσία των ΗΠΑ έχει 
έναν ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα και 
κρίνεται σημαντική καθώς προηγήθηκε η 
νέα, σπουδαία ανακάλυψη της αμερικανικής 
E onMobi  στην Κυπριακή ΑΟ , την ώρα 
που ο αμερικανικός κολοσσός εδραιώνεται 
για τα καλά στην περιοχή, αφού συμμετέχει 
και στα οικόπεδα της Αιγύπτου. 

Το αίνιγμα της ταλίας 
Εντύπωση, πάντως, προκαλεί το γεγονός 

ότι στο Ισραήλ δεν θα παραστεί η Ιταλία, στην 
οποία θα καταλήγει ο EastMed. Η ιταλική 
εφημερίδα « a Sta pa» αναφέρει πως αν 
και υπήρχε πρόθεση να πέσουν υπογραφές 
τέλη του Μάρτη, η ώμη ζήτησε μια πα-
ράταση, τουλάχιστον για την υπογραφή της 
συμφωνίας EastMed- oseidon, το κομμάτι 
του αγωγού που θα ενώνει Ελλάδα-Ιταλία. 
Ιταλικές διπλωματικές πηγές βλέπουν κυρίως 
εκλογικούς λόγους πίσω από την καθυστέ-
ρηση, καθώς ο Υπουργός Εσωτερικών και 
Γραμματέας της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι, δέχεται 
επικρίσεις για περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
από τον αγωγό ΤΑ  και δεν επιθυμεί να 
ανοίξει νέο μέτωπο. Η ιταλική εφημερίδα 
επισημαίνει πως χωρίς τελική συμφωνία με 

τη ώμη θα είναι δύσκολο να ξεκινήσουν τα 
έργα για τον EastMed. Σε κάθε περίπτωση 
η ανακάλυψη του «Γλαύκου» στο τεμάχιο 
10 ανοίγει τον χορό των γεωτρήσεων στην 
κυπριακή ΑΟ , με το τερματικό υγροποίησης 
να μπαίνει πλέον ως προτεραιότητα και να 
ακολουθεί δυναμικά και ο EastMed.

Το αίτημα του Λι άνου
Εν τω μεταξύ, ο Λίβανος προειδοποίησε 

την Πέμπτη ότι ο EastMed, με κατεύθυνση 
από το Ισραήλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
παραβιάζει τα θαλάσσια σύνορά του. Υπεν-
θυμίζεται ότι η Βηρυτός εξακολουθεί να 
έχει μιαν ανεπίλυτη θαλάσσια συνοριακή 
διαμάχη με το Ισραήλ για μια θαλάσσια 
περιοχή περίπου 0 τετραγωνικών χιλιο-
μέτρων, που εκτείνεται κατά μήκος τριών 
ενεργειακών οικοπέδων του Λιβάνου.

Σύμφωνα με το Reuters, o Υπουργός 
Εξωτερικών του Λιβάνου Γκέμπραν Μπα-
σίλ έχει ήδη γράψει επιστολή στον Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο 
Γκουτέρες, την επικεφαλής της Εξωτερικής 
Πολιτικής της ΕΕ εντερίκα Μογκερίνι και 
τους Υπουργούς Εξωτερικών της Κύπρου, 
της Ελλάδας και της Ιταλίας, ζητώντας τους 
να διασφαλίσουν ότι ο αγωγός δεν θα πα-
ραβιάσει τα δικαιώματα του Λιβάνου, σε 
αυτό που ισχυρίζεται ως δική του ΑΟ . Σε 
αντίγραφο της επιστολής προς το Υπουργείο 
Εξωτερικών της Ελλάδας, το οποίο το Reuters 
ισχυρίζεται ότι είδε, ο Μπασίλ γράφει ότι ο 
Λίβανος δεν θα επέτρεπε την παραβίαση 
της κυριαρχίας του «ειδικά όταν πρόκειται 
για ενδεχόμενη προσπάθεια του Ισραήλ να 
καταπατήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα και 

τη δικαιοδοσία του Λιβάνου στην ΑΟ ».

Καμπανάκι από εταιρείες
Στη Λευκωσία, ο Υπουργός Ενέργειας 

Γιώργος Λακκοτρύπης, μιλώντας στο « ο 
Eastern Mediterannean Gas Con eren e», 
που πραγματοποιήθηκε αυτήν την εβδο-
μάδα στη Λευκωσία, δήλωσε πως μέσα 
στις επόμενες δύο εβδομάδες θα ενη-
μερωθεί για τα στοιχεία στο κοίτασμα 
«Καλυψώ» της κυπριακής ΑΟ . Ανώ-
τατα στελέχη της ιταλικής «ENI» και της 
γαλλικής «Tota » διαβεβαίωσαν ότι στο 
διάστημα 2019-2020 θα πραγματοποι-
ηθούν πέντε γεωτρήσεις. Ωστόσο όλες 
σχεδόν οι εταιρείες που συμμετείχαν 
στο Συνέδριο, συμπεριλαμβανομένης 
και της E onMobi , προειδοποίησαν 
την Κυβέρνηση ότι πρέπει προβεί σε 
άμεσες ενέργειες για θέματα υποδομών 
και υποστηρικτικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα 
σε σχέση με το θέμα των λιμανιών. Αξι-
ωματούχοι των εταιρειών αναφέρθηκαν 
στις δυνατότητες της Κύπρου να καταστεί 
κέντρο παροχής υποστηρικτών υπηρεσιών 
για δραστηριότητες υδρογονανθράκων 
και υπογράμμισαν τον κίνδυνο η χώρα 
να υστερήσει σε ανταγωνιστικότητα σε 
σχέση με τις άλλες γειτονικές χώρες αν δεν 
βρεθούν άμεσες λύσεις. Εξόχως σημαντική 
ήταν η παρέμβαση του Γενικού Διευθυ-
ντή της «Tota  Κύπρου», es Gros ean, 
ο οποίος τόνισε την ανάγκη να υπάρξει 
κέντρο παροχής υποστηρικτών υπηρεσιών 
(για διεξαγωγή περιβαλλοντικών μελε-
τών, διαχείριση αποβλήτων, επεξεργασία 
δεδομένων κ.ά.), όπου θα εργοδοτείται 
εξειδικευμένο επιτόπιο προσωπικό. 

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
poulladosm@si mali e.com 

Προ ρεί το 
Σε μιαν άλλη εξέλιξη, αντιπρόσω-

ποι υψηλού επιπέδου του « όρουμ 
για το υσικό Αέριο της Ανατολικής 
Μεσογείου» (EMGF) πραγματοποίησαν 
αυτήν την εβδομάδα την εναρκτήρια 
συνεδρίαση στο Κάιρο για να παρακο-
λουθήσουν τις υπουργικές αποφάσεις 
που έλαβαν χώραν  στις 1  Ιανουα-
ρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη 
συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι 
από τις επτά χώρες του όρουμ (Αίγυ-
πτο, Κύπρο, Ελλάδα, Ιορδανία, Ιταλία, 
Παλαιστίνη και Ισραήλ) μαζί με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν 
ως προς τα κριτήρια των εργασιών 
του όρουμ έως ότου ολοκληρωθεί 
και αξιολογήθηκαν οι προτεραιότητες 
που σχετίζονται με την ολοκλήρωση 
των ιδρυτικών διαδικασιών, την προε-
τοιμασία και τη διατύπωση συστάσεων 
για την υπουργική συνάντηση που θα 
πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2019. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνά-
ντησης τον περασμένο Ιανουάριο, οι 
Υπουργοί των εμπλεκόμενων κρατών 
συμφώνησαν τους κύριους στόχους 
του EMGF, οι οποίοι περιλαμβάνουν 
την παροχή βοήθειας για τη δημιουργία 
περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου 
μέσω της εξασφάλισης της προσφοράς 
και της ζήτησης, τη βελτιστοποίηση της 
ανάπτυξης των πόρων και του κόστους των 
υποδομών, τη βελτίωση των εμπορικών 
σχέσεων και την ανταγωνιστική τιμολό-
γηση, καθώς επίσης και την αξιοποίηση 
υφιστάμενων και νέων υποδομών.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΌ ΛΙ ΑΝΌ ΛΌΓΩ ΙΣΡΑΗΛ   
ΚΑΖΑΝΙ ΠΌΥ ΡΑΖΈΙ Η ΤΌΥΡΚΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ 
ΠΌΥ Ό ΓΛΑΥΚΌΣ  ΑΝΌΙΞΈ ΤΌΝ ΧΌΡΌ 
ΤΩΝ ΓΈΩΤΡΗΣΈΩΝ  

Η Ε onΜοbi  έχει πλέον μπει 
δυναμικά και στην αιγυπτιακή Απο-
κλειστική ώνη, αλλά στην Ελλάδα 
παρατηρείται καθυστέρηση για έναρ-
ξη των γεωτρήσεων στην υποσχόμενη 
θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης. 
Η εταιρεία δεν αποκρύβει τη δυσαρέ-
σκειά της για το γεγονός ότι δεν έχει 
προχωρήσει ακόμα η ανάθεση δύο 
περιοχών, νότια και νοτιοδυτικά της 
Κρήτης. «Είμαστε ενθουσιασμένοι 
με την Κρήτη. Είναι μια τεράστια και 
απολύτως ανεξερεύνητη περιοχή και 
αυτό είναι που την κάνει ενδιαφέρουσα. 
Για να έχουμε όμως κάτι παραπάνω να 
σας πούμε, θα πρέπει να πάμε εκεί», 
ήταν το μήνυμα του αντιπροέδρου της 
E onMobi , κ. Τρίσταν Άσπρεϊ, από 
το βήμα του « όρουμ των Δελφών», 
παρόντος του Έλληνα Υπουργού Ενέρ-
γειας Γιώργου Σταθάκη. 

υσ ορία 
 

ια ρήτη

ην άμεση κατασκευή
υποδομών υποστήριξης

για το φυσικό αέριο
ζητούν οι εταιρείες
από την κυπριακή 

Κυβέρνηση
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ρ  α α ρ  η  
Τ υρκ α  ι  ακ α και 
α     ρ  α  η  

α α  η Τ υρκ α α ι η  
ρ ια υ ρ ι αι ια η  

α α υ ή  ης ικ α  
ρ ι   ι α ή α  

ακ η κα ρα ας α ς ή 
ια ιακ η α  α ι 
η  Τ υρκ α  υ  α ι ι 
υς ικ ικ ς ς ης 

Τ υρκ ας  η   ι ας 
η  ρ ιακή ης ρ η η 

α  η α ή α  α ι ικ  
ρ ς αυ ή  κρ η ή  ρ  κα-
ι ας η  ρ ια η -

ρη  υ  υ ι  ι 
 α ς  α ι  

α  η  ρα α ικ η α ρα  
ι ή  υ ρ υ  υ ς  
ς η Τ υρκ α ρ  α α-

ρ υ ι ι κ ια ρ ι η 
ρη α η η ια α κα ι 
 κ ς  

ουρκικά σενάρια 
για αγωγούς

Η Π ΡΟ ΣΙ  ΤΩΝ ΗΠ  
Έ ΈΙ ΈΝ Ν ΙΔΙ ΙΤΈΡΟ 
Σ Μ ΟΛΙ Ο Ρ ΤΗΡ  

Ι ΡΙΝΈΤ Ι ΣΗΜ ΝΤΙ
Η ΩΣ ΠΡΟΗ Η Η
Έ Η ΝΈ  ΣΠΟ Δ Ι  
Ν Λ Η ΤΗΣ ΜΈ

ΡΙ ΝΙ ΗΣ  
ΣΤΗΝ ΠΡΙ Η Ο .



M
ετά τα ενθαρρυ-
ντικά νέα από τον 
στόχο «Γλαύκος», 
που ο Υπουργός 
Ενέργειας Γιώρ-
γος Λακκοτρύπης 
χαρακτήρισε «τη 

μεγαλύτερη ανακάλυψη στην κυπριακή ΑΟ  
και από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως τα δύο 
τελευταία χρόνια», στο τραπέζι των πολιτικών 
αποφάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας 
τίθεται εκ νέου η προοπτική δημιουργίας 
τερματικού σταθμού υγροποίησης φυσι-
κού αερίου. Διά των εκπροσώπων τους, τα 
οχτώ κοινοβουλευτικά κόμματα παίρνουν… 
ενεργειακή θέση, αναλύουν τις νέες παραμέ-
τρους του ζητήματος, μετρούν τα οφέλη, τους 
κινδύνους και τις… ποσότητες στα κοιτάσματα 
και απαντούν στη «Σημερινή» της Κυριακής 
κατά πόσον ενδείκνυται στην παρούσα φάση 
δημιουργία τερματικού σταθμού υγροποίησης 
φυσικού αερίου.

Μετά τον «Γλαύκο», τερματικός σταθμός;

ΜΈ ΑΣΗ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΈΝΑ 
ΔΈΔΌΜΈΝΑ  Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΔΗΜΌΚΡΑΤΙΑ ΘΑ ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ 
ΔΡΌΜΌΛΌΓΗΣΈΙ ΤΗ ΔΗΜΙΌΥΡ-
ΓΙΑ ΤΈΡΜΑΤΙΚΌΥ ΥΓΡΌΠΌΙΗ-
ΣΗΣ ΦΥΣΙΚΌΥ ΑΈΡΙΌΥ Η ΌΧΙ  
ΠΌΙΑ ΤΑ ΠΌΛΙΤΙΚΑ ΌΦΈΛΗ  
ΠΌΙΌΙ ΌΙ ΠΙΘΑΝΌΙ ΚΙΝΔΥΝΌΙ 
ΚΑΙ ΠΌΙΈΣ ΌΙ ΈΝΑΛΛΑΚΤΙΚΈΣ 
ΈΠΙΛΌΓΈΣ

ΠΑΥΛΌΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
ΔΗΚΌ

ρη ικ    α  α  
ρ υ ρ  ι ιη  

η αρ ική α ακ υ η  
α κ   α κ α α 

κ  α  ΤΚ  ρι κα
ρια κυ ικ  ια   

κ α α αυ   υ υα
  η  ρ η  ς 
ι ια ρη ική η α 

α ρ ι ικ  α  α 
 ΤΚ  υ αι  ι ς 

α αι ς κ ς α ρ υ ια 
α ι ρ α ικ
υ ή η ρ η   υ 
ι ιρ  ρι ι αι 

αυ α ρ η και αρα α η ική  
κα ς  α κ ς   α 

ρ ι ικ  α αρα ι 
α ρι  ρι  α    

  υ ικ  α ρι  ης ρ
ης  υ υ και α ικ  
ι αι υ κ ι α ς 
υ ια υ  α αι ι
 α αρα  και α α  
ς    ρ η  

η α ή  αι  ι  ρι η  
αρ  ις ρ ς κα υ

ρή ις υ υ  ι  
υ η ης Κυ ρ η ης α  
  και α ας ι ι

ή α α  ρ ια ρ ρα 
υ κρι ικ    α κ
α α   ς 

αυ ή  η ι ή α α υ  
α  η  ι ική ας και α 
η  ρ ρή υ   η  
α ή α ρ υ α    

ρ η   α   
αι υ ιακ  ρ α ικ  υ ρ
η ης  κ υ

 υ ρ υ  και ς α ακα
ις η   ας  ι ς  

ρ  κ   α κ  
και  αυ ς ς υ  

υ υα ικ    α κ  
υ ι   ΤΚ   α 

ρ υ  α ι ή υ  
αρ  ια α ρ α ικ  

υ ρ η ης η  Κ ρ  α  
κ ι ι   ρ κ ι αι α 

ι ρι  α    ή 
και αρ ρα
Τ ς  α ι ικ  η 

αι αυ η α  υ υ  
αια  ι α ι κ ικη   

α υ κυ ριακ  α  
και ι  ι ικ  κ

ι ή  ή  ρ ς η  
α ρ α ας υ ρ

ΜΑΡΙΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΌΥ
ΈΔΈΚ

Η δημιουργία ενός τερματικού 
υγροποίησης φυσικού αερίου 
στην Κύπρο θα συμβάλει στη  
μετατροπή του νησιού σε ένα 
ενεργειακό κέντρο στον χώρο 
της Μέσης Ανατολής και, ως εκ 
τούτου, η επιλογή κατασκευής 
του δεν πρέπει να αποκλείεται. 
Πριν όμως από τη λήψη μιας 
τέτοιας απόφασης, επιβάλλεται να 
εξετάσουμε και να σταθμίσουμε 
διάφορους παράγοντες, όπως τον 
χρόνο και το κόστος κατασκευ-
ής, πόσο συμφέρουσα είναι η 
κατασκευή του σε σχέση με τον 
συνολικό αριθμό αποθεμάτων που 
υπάρχουν στην περιοχή και αν 
και κατά πόσον  ενδεχομένως θα 
μας φέρει σε «αντιπαράθεση» με 
άλλες χώρες της περιοχής, π.χ. την 
Αίγυπτο που ήδη έχει τερματικό. 
Τέλος, θα πρέπει να εξεταστεί ποια 
υποστήριξη θα έχει η κατασκευή 
του από τρίτες χώρες, και κύρια 
μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης. 
Αξιολογώντας τα πιο πάνω, εκτι-
μούμε ότι ενδεχομένως η επιλογή 
της κατασκευής του αγωγού της 
Ανατολικής Μεσογείου (EastMed) 
να είναι πιο συμφέρουσα πρόταση, 
δεδομένου ότι στην κατασκευή του 
θα εμπλακούν και άλλες χώρες 
της Ευρώπης (Ιταλία, Γαλλία, 
Γερμανία) και θα δημιουργηθεί 
μια ευρύτερη συμμαχία. Την ίδια 
στιγμή, το έργο αυτό θα χρημα-
τοδοτηθεί και από κεφάλαια της 
ΕΕ και πιθανόν να αποτελεί πιο 
γρήγορη και ασφαλή επιλογή. 

υσικά, αυτό το οποίο θα πρέπει 
να πρυτανεύσει για την τελική μας 
επιλογή, είναι ποια από τις δύο 
λύσεις αναβαθμίζει περισσότερο 
τον γεωστρατηγικό ρόλο της Κύ-
πρου και ενισχύει σε μεγαλύτερο 
βαθμό την προστασία που πρέπει 
να υπάρξει για την αξιοποίηση 
του υσικού Αερίου και την 
ολοκλήρωση, χωρίς προβλήματα, 
του ενεργειακού προγράμματος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

ΑΛΚΗΣ ΠΑΠΗΣ 
ΚΙΝΗΜΑ ΌΙΚΌΛΌΓΩΝ

Κατά την άποψή μας η Κυπριακή 
Δημοκρατία θα πρέπει ταχύτατα 
να ολοκληρώσει τις συμφωνίες, 
για να ξεκινήσει τόσο το έργο 
μεταφοράς του φυσικού αέριου 
στην Αίγυπτο, όσο και η κατα-
σκευή του αγωγού EastMed για 
την τροφοδοσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αυτό θα ενισχύσει τη 
γεωστρατηγική μας ασφάλεια και 
θα μας κάνει σημαντικό μέρος 
της γεωπολιτικής στρατηγικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική 
αυτή θα δημιουργήσει γεωπολιτι-
κά κεκτημένα και τετελεσμένα, τα 
οποία πολύ δύσκολα θα μπορούν 
να ανατραπούν.  
Παράλληλα και ανεξάρτητα από 
το προηγούμενο, με τα νέα δεδο-
μένα που αφορούν τις ποσότητες 
του φυσικού αερίου, όπως αυτά 
προέκυψαν από τις πρόσφατες 
γεωτρήσεις, θα μπορούσε να 
μελετηθεί το θέμα της  δημιουργί-
ας τερματικού υγροποίησης φυ-
σικού αερίου. Θεωρούμε ότι και 
εδώ πρέπει να δημιουργηθούν 
οι απαιτούμενες συνεργασίες και 
συμμαχίες για την προώθηση του 
έργου, με το οποίο θα μπορεί να 
γίνει προμήθεια φυσικού αερίου 
και σε άλλες αγορές. 
Η μελέτη για την κατασκευή του 
τερματικού υγροποίησης θα 
πρέπει να συνυπολογίσει, εκτός 
από τα οικονομικά μεγέθη, το 
περιβαλλοντικά βεβαρημένο της 
προτεινόμενης περιοχής για την 
ανέγερσή του, καθώς και τους 
επιπρόσθετους και αθροιστικούς 
κινδύνους ασφάλειας που δημι-
ουργούνται από τη λειτουργία του. 
Δεν θέλουμε να ζούμε υπό την 
απειλή ενός νέου περιστατικού, 
όπως αυτό στο Μαρί. 
Επίσης, η όποια μελέτη θα πρέπει 
από τώρα να διασφαλίζει τις 
διαδικασίες ξηλώματος του τερμα-
τικού όταν παρέλθει η περίοδος 
λειτουργίας του.

ΑΝΔΡΈΑΣ 
ΑΠΌΣΤΌΛΌΥ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΌΛΙΤΩΝ

 ι ή υ ρ υ κ
υ ης  κ ι α  

η  κυ ριακή  α αρ
η  α  η  ι υ α  

 ρή  α  
η  ρ η  αιρ ι  

υ ρα ηρι ι αι η  
 α  και  α ή α  

α υ   κ
ι  υ  α  
υ ι   η  Κυ ριακή  
η κρα α  α ρ ι  α 
αρα υ  αρ  και 
ρ ι ι  υ 
ι  α ικ  ρι ι ής 
ι αι  κ α α  

ρ η   ικ  
 ι ρ ς  ρ α ικ  

κ υ ης ι υ  αυ ή  
η  ι ή υ   α  η 

ι αι α κ ι α α   
Κα υ   ικ   και 

 α κ   ικ   
α ρ ι ρ α α ι
αι  και η υ ια α 

υ  ακ η υ ι  α 
ή  ι υ η ς ρή

ις  υς υς  ια α 
κα αρι  ι ρ ις 

 αιρ ι  ς ρ ς η  
ι ή  υ  ια 

η  κ υ ή υς  ι 
ρ ι κ υ ης αι 

  α ς    
ρ α ικ  υ ρ η ης  

  υ υα ς   α  
 ς  κ ι α   
ι ρ ι   κ  ρ η 

α ρ ι α ια α υ  
η υ ρ α α ας  α α  
η  α ι η και  ικ  

υς υ ρ   υς 
α ρ υς ας η  α ική 

ι   αιρ ι  και 
ης  κ η ή ας αι 

ς η ρ ική η ι υρ ας 
ρ α υ ρ α ικ   
η  Κ ρ  α  η 

ι η η  ικ ικ  και 
ι ικ   Κα ι  η  

Κ ρ  ρ ιακ  κ  η  
ρι ή και ι η  ρ ι

κή ρ η ης υ υ ικ  
ας α ρ υ  η και  

α ή  ης  υ  α 
αρα υ  ρ ι ι 

και α ια ηρ  ς ις 
ρ ικ ς α ς   ική 

η α και υ η η 
α  ρ η ια α 

ρ ια υ ρ αι

ΑΝΔΡΈΑΣ 
ΚΥΠΡΙΑΝΌΥ
ΔΗΣΥ

ρ  ς αυ ή  η ι ή 
ρ ραι η α ρ ι α αι 

η υ ι η υ ρη ικ  
ρ ρ α ς και η ρ
ια υ ρ α ι  α   
αιρ ι  υ ρα ηρι ι

αι η   ης Κ ρ υ  
 κ ήρ η ης υ ας 
 η  υ  ια κ υ

η υ κ ι α ς ρ η 
ρ ι α αι ης η  
η  α α υ υρ υ 

ια ς υς  ρα  υ 
ικ ικ
 α ακ υ η υ αιρ ικής 
ι η ας κ ι α ς  
α κ  ρ  ς αι 

ι ια ρα ική ια η  Κ ρ  
Τα η  αι  ικ

ικ  α  κυρ ς ρα η ι
κ  και  ι ικ     

αρα ι η  ρι ή  α 
ικ  α η  

 ας υ  ρ ι ς 
ρ ικ ς και η ρ ιακή 

α ια ης υρ ης α
αι α ρ  α α α ι  

 α  υς ρ ιακ ς 
ρ υς ης ι α α ικής 

υ   Κ ρ ς α κ  
η  ρ ική α ι ρ ι

ακ  κ ρ  και α ρα η ικ  
υ ρ α η  ρι ή 
α ρ υ  ρκα και 

Τ  ρ α ικ  υ ρ η ης 
αρα ι ρα η ικ ς ς  

ς και  α ς  
 υ ι η υ ρ ιακ  
ρ ρ α ς α κα α ι 

 ρ  κ υ ης  
ια η  Κυ ριακή η κρα α  

 και ια ις αιρ ς υ 
α κ η  α υ   

υ ς  ς ια αρ ι
α  ρ α ικ  υ ρ η ης  

ακ υ η ι ρ  
ή  α  και ρα η ικ ς 

υ ρ α ς  α υ υ  
και ις κα ρ ς ι ς ια 
η  Κ ρ
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ΓΈΑΔΗΣ ΓΈΑΔΗ 
ΈΛΑΜ

Η ανακάλυψη σημαντικού 
κοιτάσματος υσικού Αερίου στο 
κοίτασμα «Γλαύκος» αποτελεί μια 
πολύ θετική εξέλιξη, καθώς τοπο-
θετεί την Κύπρο στον παγκόσμιο 
ενεργειακό χάρτη. Σε συνδυασμό 
με τα υπόλοιπα κοιτάσματα, που 
έχουν ανακαλυφθεί στην κυπρι-
ακή ΑΟ , θα πρέπει να τύχει 
σωστού χειρισμού και αξιοποίη-
σης, για να μη μετατρέψουμε σε 
άνθρακα τον θησαυρό.
Πρώτιστος στόχος των σχεδι-
ασμών δεν πρέπει να είναι τα 
οικονομικά συμφέροντα, αλλά θα 
πρέπει να δούμε πώς μπορούμε 
να αδράξουμε γεωπολιτικά και 
γεωστρατηγικά οφέλη, που θα 
θωρακίζουν την Κυπριακή Δη-
μοκρατία έναντι των τουρκικών 
απειλών. 
Από τη μια, οι εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στο βυθοτε-
μάχιο 10, E on Mobi  και atar 
petro eu , ειδικεύονται στη 
δημιουργία τερματικού υγροποι-
ημένου υσικού Αερίου ( NG). 
Επιπλέον, αν προσεγγίσουμε το 
θέμα από οικονομική οπτική 
γωνία, το NG είναι σε θέση να 
προσφέρει περισσότερα οικονομι-
κά οφέλη, αφού σου επιτρέπει 
να πουλάς όπου θέλεις, με τις 
ανάλογες αυξομειώσεις. 
Τουναντίον, η δημιουργία αγω-
γού δεσμεύει το φυσικό αέριο να 
αποστέλλεται σε μια συγκεκριμέ-
νη τοποθεσία και μια συμφωνη-
μένη τιμή. 
Όμως, η δημιουργία του αγωγού 
EastMed, που θα ενώνει την Κύ-
προ με την Ελλάδα και ακολού-
θως με την υπόλοιπη Ευρώπη, 
έχει άλλα τεράστια οφέλη, όπως 
είναι η γεωπολιτική αναβάθμιση 
της Κύπρου. Η δημιουργία ενός 
τέτοιου αγωγού, προεκτείνει 
την Εθνική Κυριαρχία των 
εμπλεκόμενων χωρών, γεγονός 
που θα λειτουργεί αποτρεπτικά, 
έναντι του εισβολέα πειρατή της 
Άγκυρας. Το ένα εγχείρημα δεν 
σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι εξαιρεί 
το άλλο, όμως, αν ζυγίσουμε όλα 
τα δεδομένα, θεωρούμε ότι προτε-
ραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη 
δημιουργία του EastMed, καθώς 
δεν είμαστε μόνοι στην Ανατολική 
Μεσόγειο, αλλά έχουμε απέναντί 
μας την Τουρκία, παράγοντα που 
πρέπει να υπολογίζουμε για να 
μη βρεθούμε ξανά προ δυσάρε-
στων εξελίξεων, όπως έγινε και 
στην περίπτωση της Ε Ι/Ko as 
το περασμένο καλοκαίρι.  

ΣΤΈΦΑΝΌΣ 
ΣΤΈΦΑΝΌΥ
ΑΚΈΛ

Τουλάχιστον, θα έπρεπε ήδη να 
είχαμε ολοκληρώσει τις μελέτες 
σχετικά με τη δημιουργία τερματι-
κού υγροποίησης φυσικού αερίου. 
Δυστυχώς, η κυβέρνηση Αναστα-
σιάδη - Συναγερμού, αφού αρχικά 
ακολούθησε μιαν αντιφατική 
προσέγγιση στο θέμα, τελικά εγκα-
τέλειψε την προοπτική δημιουργίας 
τερματικού. Τώρα, παρατηρούμε 
ότι δειλά-δειλά η Κυβέρνηση άρ-
χισε να προβληματίζεται και πάλι, 
παρότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. 
Πρέπει να προετοιμαστούμε με 
ταχείς ρυθμούς, ώστε όταν διαμορ-
φωθούν τα απαραίτητα δεδομένα 
-και κυρίως όταν ανευρεθούν 
επαρκείς ποσότητες και υπάρχουν 
οι απαραίτητες επενδύσεις- να 
μπορούμε να προχωρήσουμε 
αμέσως. δη, η E on Mobi  έκανε 
δηλώσεις για μια τέτοια προοπτική 
μετά τον εντοπισμό του κοιτάσματος 
στο οικόπεδο 10. Η δημιουργία 
τερματικού θα έχει μερικές πολύ 
σημαντικές θετικές συνέπειες για 
την Κύπρο:

 Θα αναβαθμίσει τον ρόλο και τη 
σημασία της Κύπρου στον ενερ-
γειακό χάρτη και στα ενεργειακά 
δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή 
της Αν. Μεσογείου και της Μέσης 
Ανατολής.

 Θα προσελκύσει το ενδιαφέρον 
γειτονικών χωρών. Όταν έγινε 
λόγος για δημιουργία τερματικού 
υγροποίησης από την κυβέρνηση 
Χριστόφια, το Ισραήλ είχε εκδηλώ-
σει σχετικό ενδιαφέρον.

 Θα αυξήσει τις επιλογές της 
Κύπρου για εξαγωγή. Το υγρο-
ποιημένο φυσικό αέριο μπορεί να 
εξαχθεί τόσο στην Ευρώπη, όσο 
και στην Άπω Ανατολή, περιοχή 
στην οποία οι τιμές του Α είναι 
ακόμα πιο υψηλές, επομένως και 
το περιθώριο κέρδους πιο μεγάλο. 
Σημειώνουμε ότι στην Ευρώπη 
ήδη μερικές χώρες άρχισαν να δη-
μιουργούν τερματικά αποϋγροποί-
ησης για να μπορούν να δέχονται 
υγροποιημένο Α. Επομένως, το 
τερματικό θα βοηθήσει την Κύπρο 
να αναδειχθεί σε ενεργειακό παρά-
γοντα και τροφοδότη της Ευρώπης. 
Πέρα από το υγροποιημένο Α, 
η Κύπρος θα πρέπει να επενδύσει 
και στη μεταφορά με αγωγούς. 
Είναι σημαντικό η Κύπρος να έχει 
μπροστά της διάφορες επιλογές 
και για οικονομικούς-εμπορικούς 
λόγους, αλλά και για λόγους 
ασφάλειας. Μιλώντας για ασφά-
λεια, είναι αυτονόητο ότι ενόσω 
το Κυπριακό παραμένει άλυτο, 
οι κίνδυνοι από την πειρατική 
συμπεριφορά της Τουρκίας πα-
ραμένουν. Η λύση του Κυπριακού 
θα δημιουργήσει νέες προοπτικές 
και δυνατότητες στην ΚΔ, για 
να αναπτύξει το ενεργειακό της 
πρόγραμμα για παραγωγή και για 
εξαγωγή υδρογονανθράκων.  

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΣΈΛΙΝΌΠΌΥΛΌΣ
ΑΛΛΗΛΈΓΓΥΗ
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παντήσεις που θα 
επουλώσουν, έστω 
και ελάχιστα, τις πλη-
γές των συγγενών των 
αγνοουμένων μας από 
τη βάρβαρη εισβολή 
του Αττίλα το 197  

συνεχίζει να αναζητεί η Διερευνητική 
Επιτροπή για τους Αγνοουμένους.

Η ανεκδιήγητη συμπεριφορά της 
Τουρκίας να μη συνεργάζεται για την 
εξεύρεση της τύχης των αγνοουμένων 
συνεχίζεται, αμείωτη, μέχρι σήμερα, 
δυσχεραίνοντας το, έτσι κι αλλιώς, δύ-
σκολο έργο της Επιτροπής. Επιχειρεί, με 
αναξιόπιστες πληροφορίες και εμπόδια, 
να απομακρύνει από τα σημεία ταφής 
λειψάνων αγνοουμένων τους επιστήμονες 
και τα μέλη της Διερευνητικής Επιτροπής 
για τους Αγνοουμένους (ΔΕΑ), απαγο-
ρεύοντας σε μάρτυρες να υποδείξουν τα 
σημεία ταφής, αγνοώντας τις εκκλήσεις 
για άδειες ανασκαφής, αλλά, κυρίως, 
χρησιμοποιώντας ψευδείς μάρτυρες για 
να ροκανίσουν τον χρόνο, να σκορπι-
στούν τα κονδύλια και να φθάσουμε στη  
στιγμή που οι όποιες πληροφορίες «θα 
χαθούν» με το πέρασμα του χρόνου…

Ακόμα και στο ανθρωπιστικό θέμα της 
εξεύρεσης των λειψάνων των αγνοουμέ-
νων ο τουρκικός στρατός δεν επιθυμεί 
συνεργασία και παρεμβάλλει εμπόδια, 
παρά το ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά 
προσφέρει όλα τα μέσα, τους μάρτυρες 
και τις πληροφορίες της, για να βοηθή-
σει τις οικογένειες των Τουρκοκυπρίων 
αγνοουμένων να βρουν τα λείψανα των 
αγαπημένων τους. 

ελέτη ρ εί ν
τ ν Ην μέν ν ν ν

Η νέα προσπάθεια της ΔΕΑ επικε-
ντρώνεται στην έρευνα και στη μελέτη των 
Αρχείων των Ηνωμένων Εθνών. Αυτήν 
τη στιγμή, κλιμάκιό της μελετά τα Αρχεία 
των Ηνωμένων Εθνών που βρίσκονται 
στην Κύπρο και τις αμέσως επόμενες 
μέρες (μέσα Μαρτίου) αναμένεται να 
μεταβεί στο Λονδίνο. Ακολούθως, περί 
τα μέσα Μα ου, το εν λόγω κλιμάκιο 
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Βρόμικα παιγνίδια με αγνοουμένους

ουσιαστική συνεργασία. Και αποτελεί τον 
πιο σημαντικό παράγοντα για τη σταθερό-
τητα. Όση προσπάθεια και να καταβληθεί 
στο ερευνητικό κομμάτι, εάν δεν υπάρξει 
η σωστή συνέργεια της Τουρκίας, πάλι 
το ποσοστό θα είναι σε αυτά τα επίπεδα», 
υπογράμμισε.

«Η ΔΕΑ», πρόσθεσε, «έχει ανάγκη να 
κάνει εκσκαφές μέσα από σωστή υπό-
δειξη των χώρων ταφής. Άρα, λοιπόν, η 
Τουρκία είναι ο σημαντικός παράγοντας 
για να δουλεύει ομαλά η Διερευνητική 
Επιτροπή. Σε δεύτερη μοίρα έρχονται ο 
μάρτυρες, που πρέπει να αυξηθούν και να 
γίνουν αξιόπιστοι, σε τρίτη μοίρα είναι και 
το πρόβλημα της οικοδομικής ανάπτυξης 
σε περιοχές που θεωρούνται ιδιαίτερης 
σημασίας, όπως Κερύνεια, Λάπηθος, Κα-
ραβάς, Αμμόχωστος, κ.λπ.». 

Η ανάπτυξη, σύμφωνα με τον έστορα 
έστορος, αλλοιώνει το τοπίο, οι μάρτυρες 

μεγαλώνουν ηλικιακά και η Τουρκία συ-
νεχίζει στο ίδιο μοτίβο να απαγορεύει τη 
μετάβασή τους σε χώρους ταφής, έτσι τα 
πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα. 
«Στα κατεχόμενα υπάρχει ένα άλλο καθε-
στώς, υπάρχει ο φόβος και ο εθνικισμός, 
που αποτρέπουν τις πληροφορίες».

Στρατι τικές νες
Από τα μέσα του 201  και μετά η ελλη-

νοκυπριακή πλευρά αντιμετωπίζει σοβαρά 
προβλήματα με τον τουρκικό στρατό, καθώς 
δεν επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
να συνεργαστούν οι δύο πλευρές, όπως 
έπραξαν το 201 -17.

«Υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις 
σε σχέση με την παραχώρηση άδειας, εκ-
κρεμούν άδειες από το 201  και δεν επέ-

τρεψαν πρόσβαση σε όλους τους μάρτυρες 
που εμείς ζητήσαμε να επισκεφθούν τους 
χώρους. Δεν δίνουν άδεια σε όλους τους 
μάρτυρες, σε Ελληνοκύπριους μάρτυρες, 
για υπόδειξη πιθανών χώρων ταφής Ε/κ. 
Η στάση τους δημιουργεί προβλήματα στη  
διαδικασία και στον προγραμματισμό της 
ΔΕΑ, και στον χώρο ανασκαφής», πρόσθεσε. 

Ο κ. έστορος σημείωσε επιπρόσθε-
τα ότι η Τουρκία επιθυμεί να συντηρεί 
αυτήν την κατάσταση, ακόμα και αν αυτό 
δεν επηρεάζει το πολιτικό κομμάτι, ούτε 
θα της κοστίσει σε κανέναν τομέα.  

Ένα επίσης μεγάλο πρόβλημα είναι ότι 
υπάρχει τόσο μεγάλη ανάπτυξη στα κατε-
χόμενα, που δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. 
«Υπήρξαν περιοχές που μας είχαν υπο-
δειχθεί ως στρατιωτικές ζώνες και στην 
πορεία άλλαξε η μορφή τους και έγιναν 
χώροι πάρκου, όπως στον Καραβά. Στον 
χώρο που θέλαμε, υπήρχαν προσκόμματα 
και ξαφνικά τον έκαναν πάρκο. Αν γίνει 
ένα έργο, τρέχεις να πάρεις άδεια και δεν 
είναι εύκολο, μπαίνεις σε επιπρόσθετες 
δαπάνες» εξήγησε.

Πού σκά ουμε σήμερα
Επτά συνεργεία της ΔΕΑ βρίσκονται 

αυτήν τη στιγμή σε διάφορους χώρους και 
σκάβουν. Συγκεκριμένα, σε Κυθρέα, Λάπη-
θο, Γύψου, Κάτω ώδια, Άσσια (Στρατιωτική 

ώνη) και Στρόβολο. Στόχος και σκοπός 
είναι να ανοίξουν άλλα 2 συνεργεία και να 
γίνουν 9, αφού υπάρχουν οι δυνατότητες. 

Τους Ε/κ αγνοουμένους τούς αναζη-
τούμε σε όλη την κατεχόμενη περιοχή και 
τους Τ/κ, που έχουν μείνει, τους μισούς 
στις ελεύθερες περιοχές και τους άλλους 
μισούς πάλι στα κατεχόμενα. Δεν αναζητούμε 

όλους τους Τ/κ στις ελεύθερες περιοχές.
Από τον περασμένο οέμβριο ξεκίνησαν 

ανασκαφές στις Χαμίτ Μάντρες, η ΔΕΑ 
αναζητεί τον τρίτο χώρο ταφής Ελληνοκύ-
πριων αγνοουμένων. Το 201  βρέθηκαν 
δύο χώροι ταφής και εντοπίστηκαν στην 
περιοχή 30 Ε/κ.

Οι μαρτυρίες μιλούν για την περιοχή 
εάπολης, Ομορφίτας, Καϊμακλίου. Πιθανόν 

να βρίσκονται εκεί θαμμένοι άλλοι 10-12 
άνθρωποι, πρόκειται για μια πολύ αξιόπι-
στη πληροφορία που είχε δοθεί το 201 .

Το τελευταίο διάστημα οι πληροφορίες 
που φθάνουν στα γραφεία της ΔΕΑ είναι 
περιορισμένες. Κάποιες πληροφορίες που 
δόθηκαν, μάλιστα, στο παρελθόν ήταν αναξι-
όπιστες, ενώ κάποιες άλλες προσπαθούσαν 
να στρέψουν τη Διερευνητική Επιτροπή 
αλλού…

Ταυτοποιή ηκαν
 πρόσ πα 

Για να επιτευχθεί η ταυτοποίηση 927 
προσώπων (αγνοουμένων), χρησιμοποιήθη-
καν περίπου 9 χιλιάδες γενετικά δείγματα. 
Αρκετά εκατομμύρια, συγκεκριμένα πέραν 
των  εκατομμυρίων, δαπανήθηκαν μόνο 
για τα DNA.

Περιμένουμε, επίσης, να έρθουν απο-
τελέσματα ταυτοποιήσεων από το γενετικό 
εργαστήρι στην Αμερική. Έχουμε περίπου 

0 υποθέσεις Ελληνοκυπρίων αγνοουμένων 
και άλλες 0 Τουρκοκυπρίων. 

«Αν δεν εξευρεθούν λείψανα το 2019, 
τότε θα υπάρξει πρόβλημα στην ομαλή λει-
τουργία του ανθρωπολογικού εργαστηρίου. 
Εκεί γίνεται η ανάλυση των λειψάνων και 
η επιλογή λειψάνων που στέλνονται στο 
εξωτερικό. Δηλαδή, υπάρχει μια ροή και 
ένας τρόπος καθημερινής δουλειάς στο 
εργαστήρι», πρόσθεσε ο Ελληνοκύπριος 
Εκπρόσωπος της ΔΕΑ.

Η προσοχή της ομάδας στρέφεται στον 
εντοπισμό μαζικών χώρων ταφής και είναι 
σίγουρο ότι υπάρχουν μαζικοί χώροι τα-
φής, ιδιαίτερα για τους Ε/κ (περισυλλογές 
νεκρών). Τους μαζικούς τάφους Τ/κ τούς 
έχουμε εντοπίσει ήδη.

Πονεμένο κε άλαιο
Το πιο λυπηρό κομμάτι, που αφορά 

μόνο στην εξεύρεση λειψάνων Ελληνο-
κυπρίων αγνοουμένων, είναι πως ναι μεν 
εντοπίσαμε και ταυτοποιήσαμε 1 Ε/κ, 
αλλά οι μισοί από τους ταυτοποιηθέντες 
δεν ήταν ανατομικοί σκελετοί. 

«Μιλάμε από ένα 1 οστό μέχρι κάποια 
οστά και αν… Μια ταυτοποίηση δεν εξυπα-
κούεται ότι θα είναι πάντα για ανατομικό 
σκελετό. Ωστόσο, δεν υπάρχει η ίδια ει-
κόνα στα λείψανα των Τ/κ»,  διευκρίνισε 
ο έστορας έστορος.

Στις πλείστες των περιπτώσεων, που 
αφορούν Τ/κ, εντοπίζονται ανατομικοί 
σκελετοί, επειδή δεν υπήρξε σκόπιμη 
μετακίνηση. Υπήρξε, σε κάποιες περι-
πτώσεις, διατάραξη χώρου ταφής, αλλά 
όχι μετακίνηση.

Είναι δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες. 
Το 9  των 2  Τουρκοκυπρίων αγνο-
ουμένων που εντοπίστηκαν, αφορούσαν 
ανατομικούς σκελετούς και στο  που 
δεν ήταν ανατομικοί βρέθηκε το 0 , 
όπως στον τάφο Τόχνης, Γεράσας και σε 
κάποιους στην Παρεκκλησιά, όπου έγινε 
μετακίνηση.

θα συνεχίσει με τη μελέτη των Αρχείων 
των Ηνωμένων Εθνών στην έα Υόρκη.

Ο προγραμματισμός για τα επόμενα βή-
ματα όσον αφορά τη μελέτη των αρχείων 
είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία, επειδή 
υπάρχουν πολλά αρχεία τόσον εντός, όσο 
και εκτός Κύπρου. 

Μιλώντας στη «Σημερινή της Κυριακής» ο 
εκπρόσωπος της ελληνοκυπριακής πλευράς 
στη ΔΕΑ, έστορας έστορος, ανέφερε ότι, 
μέχρι στιγμής, έχουμε ταυτοποιήσει 927 
αγνοουμένους. Οι 1 είναι Ελληνοκύπριοι 
και οι  2  Τουρκοκύπριοι.

« άχνουμε πληροφορίες από το εξω-
τερικό και δεν μπορούμε να έχουμε πλη-
ροφορίες από την Τουρκία, που είναι η 
δύναμη που ελέγχει τα κατεχόμενα από το 
197 , ήταν παρούσα σε όλα τα γεγονότα 
και είναι λογικό να έχει όλα τα στοιχεία, 
όπως είναι λογικό να έχει και τα στοιχεία 
από τις περισυλλογές στα πεδία των μαχών, 
οι οποίες έγιναν με διαταγές του τουρκι-
κού στρατού, και υπήρχαν και περιπτώσεις 
που συμμετείχαν και Ε/κ εγκλωβισμένοι. 
Άρα, είναι κάτι που είναι φως φανάρι ότι 
ο τουρκικός στρατός κατέχει τα αρχεία», 
επισήμανε.

Αυτήν τη χρονιά δίνεται μεγάλη έμφαση 
στο κομμάτι της έρευνας και ο λόγος είναι 
πως, τα τελευταία χρόνια, από τον καιρό 
που ξεκίνησε το πρόγραμμα, το κομμάτι 
της έρευνας ήταν ο φτωχός συγγενής.

«Στην αρχή, οι πληροφορίες που έφθαναν 
κοντά μας ήταν αξιόπιστες, εύκολα προσβά-
σιμες, ήταν υποθέσεις που ήταν γνωστές 
και στον περισσότερο κόσμο, οπόταν οι 
πιθανοί χώροι ταφής ήταν πιο εύκολο να 
εντοπιστούν, εξ ου και τα αποτελέσματα, 
όταν ξεκινήσαμε, έφθαναν σχεδόν το 0  

στους χώρους όπου σκάβαμε, βρίσκοντας 
λείψανα. Μετά με την πάροδο του χρόνου, 
αυτό χάθηκε, όσον αφορά την εξεύρεση 
λειψάνων Ελληνοκυπρίων», τόνισε ο Εκ-
πρόσωπος της ΔΕΑ. Η αξιοπιστία των πλη-
ροφοριών αυτήν τη στιγμή που φθάνουν 
στην ελληνοκυπριακή πλευρά κυμαίνεται 
στο 1  και πιο χαμηλά… 

«Θα έπρεπε να παρθούν μέτρα πιο γρή-
γορα από το 2019», πρόσθεσε ο έστορας 

έστορος, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, πως 
για να γινόταν αυτό θα έπρεπε να είχαμε 
περισσότερα και μεγαλύτερα κονδύλια, 
αλλά και να καταφέρναμε να πείσουμε γι’ 
αυτήν την αναγκαιότητα». 

 ρόλος
της Τουρκίας 

Παρά το ότι έγιναν αρκετές βελτιώσεις 
και στο κομμάτι των ανασκαφών και της 
μεθοδολογίας και υπάρχει μια προοδευ-
τική ανάπτυξη του ανθρωπολογικού μας 
εργαστηρίου, η αποχώρηση το 2012 του 
Ινστιτούτου ευρολογίας και Γενετικής από 
τη ΔΕΑ καθυστέρησε την πτυχή της έρευνας, 
με αποτέλεσμα να παραστεί η ανάγκη για 
τη λήψη περαιτέρω μέτρων. Έτσι, το 2019 
προσλήφθηκαν νέοι ερευνητές, άλλαξε το 
σύστημα επικοινωνίας των δύο γραφείων και 
ανταλλαγής πληροφοριών, στέλνοντας αισι-
όδοξα μηνύματα.Όπως είπε ο Εκπρόσωπος 
της ελληνοκυπριακής πλευράς στη ΔΕΑ, το 
σημαντικό τώρα είναι να προσπαθήσουμε 
το καινούργιο σύστημα να ξεκλειδώσει τους 
μάρτυρες που γνωρίζουν και να υπάρξει 
συνέργεια Ε/κ και Τ/κ.

«Ο μεγαλύτερος και πιο σημαντικός πα-
ράγοντας είναι ο παράγοντας Τουρκία, η 
οποία σε καμία χρονική στιγμή δεν έδειξε 
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υρ α κ  ικα ήρι  ρ  
ικαι  ια  ρ  ης η  

υ η  α υ    ρ -
υ ς α  Τ υρκ κυ ρ υς α ρ-

ρ ηκα  α   ικα ήρι   
αρ υ ης υ ρ ικ  ρι ρ υ 
ια ρ υ ή

Τ  ικ  ρ ρα α ης Κυ ρι-
ακής η κρα ας  α   

ρα ρ ς  αι αιρ ικ  
η α ικ  α υ ι  ια   

αρ ς υς  
ρ  ια  ρ ι α  

α α ή ις  υς υς υ ς 
 α υ  ας η  Κ ρ  και  

κα  ρ  η ική ιρ α υ 
α κ ή ηκ  αι α ική ια η  Κ -

ρ   Κ ρ ς κα ρ  α ι  
ρ η ια α ς α υ  ι  

αυ  ή ρα  αι κ αι ις  
υ ρ ι υ ρ α α   ι ή 

ρυ ρ  αυρ  και υ ρ ι  
ια ρ  α  η ι ή κ ι η α 

ια  ς ι υρ   ρ ρα α  
Τις ιρ ς αυ ς ρ ι α ις κ-

α υ  και ια  κα   
αρ ι  ρι α ικ   -

ρικ  
  ρ ς κ  ς  η ι-

ή κ ι η α α ι ι  αρ  η 
η ρι ή κα α η η  Κ ρ  και 
α η α   κυ ριακ  ρ η α  

α  η α ρη ικ α  ι α 
ρ ι α ρ ρ ι αυ ή η -

α και η α η κα υρ  
υρ  και ιρι   ι ικ  και 

 ς ρ ς  

Η Διερευνητική Επιτροπή

ΡΙΣΚΈΤΑΙ ΣΈ ΈΞΈΛΙΞΗ ΜΈΛΈΤΗ ΤΩΝ 
ΑΡΧΈΙΩΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜΈΝΩΝ ΈΘΝΩΝ 
ΠΌΥ ΡΙΣΚΌΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΌ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΚΙΌ ΤΗΣ ΔΈΑ ΘΑ ΜΈΤΑ ΈΙ ΤΙΣ 
ΈΠΌΜΈΝΈΣ ΜΈΡΈΣ ΣΤΌ ΛΌΝΔΙΝΌ  ΓΙΑ 
ΌΛΌΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΈΛΈΤΩΝ ΣΤΑ 
ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΡΧΈΙΑ  ΣΤΗ ΣΥΝΈΧΈΙΑ  ΠΈΡΙ 
ΤΑ ΜΈΣΑ ΜΑ ΌΥ  ΘΑ ΣΥΝΈΧΙΣΤΈΙ Η 
ΜΈΛΈΤΗ ΣΤΑ ΑΡΧΈΙΑ ΤΩΝ Η Έ  ΠΌΥ 

ΡΙΣΚΌΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΈΑ ΥΌΡΚΗ

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΥ ΥΧΙΟΥ
annamariae c iou@ 
o mail.com

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την υριακή, , στον ιερό ναό ί ν νσταντίνου και Ελ νης,  στη ευκ σία, το ετήσιο μνημόσυνο του Τομε ρ η

της Ε  και πρώην πουρ ού Ερ ασίας και οιν νικών σ αλίσε ν, Εσ τερικών και μύνης

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΓΙ ΡΚΑ Η

Επιμνημόσυνο λό ο θα εκ νήσει ο πουρ ός είας, νσταντίνος ννου

α ακολουθήσει τρισ ιο και κατ θεση στε ν ν

Τα παιδι  νσταντίνος και Ελ νη ι ρκ τ η, ιώτης και αρία αννίδη
Ε ονοί, οικο νεια, συνα νιστ ς και ίλοι

 οικο νεια θα δε τεί τους ίλους και εκτιμητ ς του αείμνηστου α νιστή στην οικία του ιου του νσταντίνου,
οδός αριπόλου , ιος νδρ ας, ευκ σία



γήκε το πολυαναμενόμενο 
πόρισμα της Ερευνητι-
κής Επιτροπής για την 
κατάρρευση του Συ-
νεργατισμού. Βγήκαν 
και  τα μαχαίρια από τα 
θηκάρια, με την κριτική 

να βρίσκεται στο απόγειό της, χωρίς βέ-
βαια να αδικούμε όσους επικρίνουν τον 
ΥΠΟΙΚ Χάρη Γεωργιάδη και την κυβερ-
νώσα παράταξη του Συναγερμού  για την 
κατάρρευση ενός οικοδομήματος πέραν 
των 100 χρόνων. Ενός θεσμού,  ο οποίος 
από τις αρχές του αιώνα έσωσε από τους 
τοκογλύφους την αγροτιά, σπίτωσε εκα-
τοντάδες χιλιάδες φτωχές οικογένειες και 
δανειοδότησε τις σπουδές χιλιάδων νέων 
που, σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα είχαν 
καμιά ευκαιρία για ανώτατη εκπαίδευση. 

Το μέγα ερώτημα, ωστόσο, επικρέμεται 
ως δαμόκλειος σπάθη, όπως συνέβαινε και 
συμβαίνει κάθε φορά που αποκαλύπτονται 
σκάνδαλα, οικονομικά εγκλήματα, ενώ, στο 
διά ταύτα, κλείνουν όπως άνοιξαν, χωρίς 
να σπάσει μύτη. Έτσι και σήμερα, μετά το 
πόρισμα της Ερευνητικής και τις ορθές υπο-
δείξεις των μελών της, να γίνουν έρευνες 
από την Αστυνομία για τυχόν ποινικές και 
αστικές ευθύνες, το ερώτημα παραμένει:

* Θα προχωρήσει σε έρευνες η Αστυ-
νομία και θα αναλάβει έργο η ΜΟΚΑΣ; 

Α υτά τα Μέτρα Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης (Μ.Ο.Ε.) πρέπει 
να είναι κάτι μαγικό και θαυ-

ματουργό. Είναι μια άσπρη πινελιά μέσα 
στο απόλυτο μαύρο της τουρκικής αδι-
αλλαξίας. Είναι μια λάμψη κεριού μέσα 
στο απόλυτο σκοτάδι της συνεχιζόμενης 
κατοχής. Όλα πάνε στραβά και ανάποδα, 
όλα δείχνουν ότι η τουρκική στάση δεν 
αλλάζει, αλλά αναμένει με σιγουριά να 
αλλάξει η πλευρά μας και να αποδεχθεί, 
επιτέλους, τις τουρκικές θέσεις για «λύση 
και επανένωση». Αλλά έρχονται τα Μ.Ο.Ε. 
να δώσουν μια ψεύτικη αισιόδοξη νότα 
μέσα στα βάραθρα της απαισιοδοξίας, που 
σκορπά ο κατακτητής και οι υποστηρικτές 
του, ακόμα και μέσα στην Κ.Δ.

Υπάρχουν φυσικά κάποιοι στη δική μας 
πλευρά που πιστεύουν ότι ένα μεγάλο μέρος 
του πληθυσμού, η πλειοψηφία λέω εγώ, 
που δεν αποδεχόμαστε τους τουρκικούς 
όρους, «επιθυμούμε διακαώς να παρα-
μείνουμε όπως είμαστε γιατί μάθαμε να 
ζούμε και να αναπνέουμε από την ύπαρξη 
και μόνο του κυπριακού προβλήματος».

Ενώ αν δείχναμε κι εμείς τη δική τους 
ευελιξία και αποδεχόμασταν την παραμονή 
λίγων στρατευμάτων, αν αποδεχόμασταν 
την εκ περιτροπής προεδρία, τη μια θετική 

ψήφο (δεν τη  λένε ΒΕΤΟ), αν αναγνωρίζαμε 
τους σφετεριστές ως ιδιοκτήτες και αν ανα-
κηρύσσαμε τους Τούρκους υπηκόους σε 
Ευρωπαίους πολίτες, αν αποδεχόμασταν 
όλους τους εποίκους, τότε θα είχαμε «λύση 
και επανένωση, θα απελευθερωνόταν η 
Κύπρος και θα αποφεύγαμε τη διχοτόμη-
ση». Τι πίνουν άραγε και δεν μας δίνουν 
κι εμάς, για να ζούμε αυτήν την εικονική 
πραγματικότητα;

Μας κατηγορούν ότι εμείς δεν θέλουμε 
λύση, επειδή προτιμούμε τη διχοτόμηση, 
που είναι συμβατή με την ιδεολογία μας. 
Εμείς τονίζουμε ότι απορρίπτουμε τη δι-
χοτόμηση. Ότι δεν θέλουμε να νομιμο-
ποιήσουμε και να μονιμοποιήσουμε τη 
διχοτόμηση. Προσωπικά, μάλιστα,  υπο-
βάλλω σε όσους κυνηγούν τόσο πολύ τα 
Μ.Ο.Ε., ότι με την αποδοχή του πλαισίου 
Γκουτέρες οποιασδήποτε ημερομηνίας και 
με τις υποχωρήσεις της πλευράς μας, τα 
Μ.Ο.Ε. αποδέχονται και νομιμοποιούν 
σταδιακά τη διχοτόμηση, ώστε στο τέλος 
αυτή η σταδιακή αποδοχή της διχοτόμησης 
να καταλήξει στην οριστική, νόμιμη και 
μόνιμη διχοτόμηση.

Ας δούμε, για παράδειγμα, το Μ.Ο.Ε. 
για τη διασύνδεση των τηλεφωνικών 
δικτύων. Ανεξάρτητα από τη χρησι-
μότητά του, θα ήταν ένα καλό Μ.Ο.Ε., 
αν η τούρκικη πλευρά αποδεχόταν να 
γίνει ολόκληρη η Κύπρος ένα τηλε-
φωνικό δίκτυο με διεθνή κωδικό της 
Κυπριακής Δημοκρατίας το 3 7. Τι 
έγινε, όμως, στην πραγματικότητα; Ο 
Πτδ αποδέχτηκε μια διευθέτηση, που 
αποτελεί προάσκηση αποδοχής του 

παράνομου κράτους και προάσκηση 
της διχοτόμησης του τηλεφωνικού δι-
κτύου με δυο κωδικούς. Τον κωδικό 
της Κ.Δ. και τον κωδικό της Τουρκίας. 
Η τουρκική πλευρά αποδέχτηκε αυτό 
το Μ.Ο.Ε. γιατί αναγνωρίστηκαν διε-
θνώς παράνομες δικές της εταιρείες και 
υποδομές και διασφαλίστηκαν οι δυο 
κωδικοί για την ίδια χώρα. Δηλαδή, 
νόμιμη διχοτόμηση τηλεπικοινωνιών.

Υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη ότι κά-
ποιοι αποδέχονται και νομιμοποιούν τη 
διχοτόμηση με αυτό το Μ.Ο.Ε.; Αν έρθει η 
ώρα της λύσης, η «Δ.Δ.Ο. της Κύπρου» δεν 
θα έχει έναν κωδικό, αυτόν της Κ.Δ., δηλ. 
το 3 7, αλλά κάθε συνιστώσα πολιτεία θα 
έχει τον δικό της διεθνή κωδικό. Αυτό ήδη 
το αναγνωρίσαμε με το περίφημο Μ.Ο.Ε. 
της σύνδεσης των τηλεφωνικών δικτύων. 
Εμείς διαφωνούμε. Διαφωνούμε, όχι επειδή 
είμαστε εναντίον της λύσης, αλλά επειδή 
είμαστε αντίθετοι και δεν συμβιβαζόμαστε 
με τη διχοτόμηση, που προσπαθούν να μας 
την επιβάλουν σταδιακά, όπως σταδιακά 
την αποδέχονται.

Εμείς δεν θέλουμε αυτήν τη λύση της 
σταδιακής αναγνώρισης της διχοτόμησης. 
Προτιμούμε την αποφυγή μιας λύσης, 
που θα νομιμοποιεί τη διχοτόμηση και 
τα άλλα κακά που περιλαμβάνονται στη 
νέα παντιέρα των ηγεσιών ΔΗ.ΣΥ. - ΑΚΕΛ 
και που ονομάζεται «πλαίσιο Γκουτέρες», 
οποιασδήποτε ημερομηνίας.

Η ηγεσία μας αποδέχεται σταδιακά και 
σταθερά τη διχοτόμησή. Πάμε για λύση 
συνομοσπονδίας, με τα δυο κράτη ελεγ-
χόμενα από την Τουρκία. 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Ο πολιτικο-οικονομικός «ζουρλομανδύας»

ΜΈΤΑ ΤΌ ΠΌΡΙΣΜΑ ΤΗΣ 
ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΌΡΘΈΣ 
ΥΠΌΔΈΙΞΈΙΣ ΤΩΝ ΜΈΛΩΝ 
ΤΗΣ  ΝΑ ΓΙΝΌΥΝ ΈΡΈΥΝΈΣ 
ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΌΜΙΑ ΓΙΑ 
ΤΥΧΌΝ ΠΌΙΝΙΚΈΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙ-
ΚΈΣ ΈΥΘΥΝΈΣ  ΤΌ ΈΡΩΤΗΜΑ 
ΠΑΡΑΜΈΝΈΙ  ΘΑ ΠΡΌΧΩΡΗ-
ΣΈΙ ΣΈ ΈΡΈΥΝΈΣ Η ΑΣΤΥΝΌ-
ΜΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΛΑ ΈΙ ΈΡΓΌ 
Η ΜΌΚΑΣ  ΘΑ ΛΌΓΌΔΌΤΗ-
ΣΌΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΘΌΥΝ 
ΚΑΠΌΙΌΙ  

* Θα λογοδοτήσουν και θα τιμωρηθούν 
κάποιοι; 

* Μια απλή και ανώδυνη παραίτηση 
ενός Υπουργού θα λύσει το πρόβλημα;

* Τα περιουσιακά  στοιχεία της πρώην 
Συνεργατικής Τράπεζας θα παραμείνουν 
εκεί που κείτονται... «εν τόπω φωτεινώ, εν 
τόπω χλοερώ, εν τόπω αναψύξεως, ένθα 
απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός»;

* Το παν αμάρτημα το παρ’ αυτού πρα-
χθέν εν λόγω ή έργω ή διανοία, ως «αγα θοί 
και φιλάνθρωποι» θα το συγχωρήσουμε; 

 * Θα αποδοθούν ευθύνες στους συνερ-
γούς για τη δημιουργία κακών τραπεζών, 
στους βουλευτές και στην Κυβέρνηση που 
ευνόησαν τα μάλα τις «καλές» τράπεζες και 
ουδέν έπραξαν από παράνομες αυξήσεις 
σε τόκους και πανωτόκια; 

 θα επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό, όπως 
άλλα τόσα πολιτικά και οικονομικά εγκλή-
ματα, που, μετά τις απώλειες ανθρώπινων 
ζωών και περιουσιών και τον εκκωφα-
ντικό ντόρο που προηγήθηκε, έκλεισαν 
ερμητικά και στόματα και οι διαδικασίες 
των ποινικών διώξεων; Παρόλο που ο Γ. 
Εισαγγελέας δήλωσε, όταν παραλάμβανε 
το πόρισμα από τα μέλη της Ερευνητικής, 
πως δεν θα μπεί σε κανένα ράφι ή συρτάρι, 
έχουμε τις επιφυλάξεις μας πως η πορεία 
του είναι ήδη προδιαγεγραμμένη.

Τα ατιμ ρητα εγκλήματα 
Σήμερα ολοκληρώνονται  χρόνια 

από τη διεθνή συνωμοσία εναντίον της 
Κύπρου τον Ιούλη του  197  με το τουρ-
κοφόρο πραξικόπημα και την εισβολή της 
Τουρκίας. Ουδείς τιμωρήθηκε από τους 
αυτόχθονες, οι οποίοι εξακολουθούν να το 

αποκαλούν «άφρον», για να μειώσουν τις 
ασήκωτες διεθνείς και εγχώριες πολιτικές 
και ποινικές ευθύνες για το μείζον αυτό 
έγκλημα. Οι Αμερικανοί, κυρίως, που 
ήταν οι πρωτομάστορες της προδοσίας 
της Κύπρου, σήμερα μπαινοβγαίνουν 
ως αφεντικά σε όλα τα κυβερνητικά και 
δημόσια τμήματα. Επιβλέπουν, διορθώνουν 
νομοσχέδια, δίνουν οδηγίες για χειρισμό 
διαφόρων θεμάτων, συμβουλεύουν δη-
μοσιογράφους και Μ.Μ.Ε. πώς να αντι-
μετωπισθεί ο δήθεν «ρωσικός δάκτυλος». 
Συνδράμουν τα μέγιστα για την πλύση 
εγκεφάλου των πολιτών και καθορίζουν 
τα μελλούμενά μας.

προστά  πίσ  
Σήμερα ολοκληρώνονται 19 χρόνια από 

το μεγάλο σκάνδαλο του ΧΑΚ (1999-2000).
Πάνω από 7 δισ. λίρες πέρασαν με δια-

δικασίες φούσκας από τσέπες αφελών και 
ανύποπτων «επενδυτών» στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς  αετονύχηδων σπεκουλαδό-
ρων. Σε αυτούς δεν ήταν μόνο οικονομικοί 
παράγοντες, αλλά και πολιτικοί, οι οποίοι, 
αντί να λογοδοτήσουν, να επιστρέψουν τα 
ποσά που άρπαξαν με κομπιναδόρικες 
μεθόδους, ανέβηκαν ακόμα πιο ψηλά σε 
πολιτικά αξιώματα.

Οι αυτοκτονίες δεκάδων ανθρώπων 
που έχασαν τις περιουσίες, τα χωράφια 
και τα σπίτια τους δεν πτόησαν κανέναν 
από τους πολιτικούς μας, οι οποίοι θυμού-
νται το πραξικόπημα και το σκάνδαλο του 
ΧΑΚ μόνο σε προεκλογικές αναμετρήσεις. 
Τον υπόλοιπον χρόνο βρίσκονται σε χει-
μερία νάρκη. Σήμερα ολοκληρώνονται έξι 
χρόνια από το κούρεμα των καταθέσεων 

στο Euro roup (Μάρτης 2013), με τους 
κουρεμένους και τα θύματα των Τραπεζών 
(κατόχους αξιογράφων) να κτυπούν πόρτες 
της δικαστικής, και όχι μόνον, εξουσίας, 
για να βρουν δικαίωση. Την ώρα που 
η δικαστική εξουσία και το νομικό μας 
σύστημα έχουν χάσει την αξιοπιστία τους 
και την εμπιστοσύνη του λαού, ο οποίος, 
δυστυχώς, παρακολουθεί άπραγος.

Μας έχουν δέσει σφικτά με τον πολιτι-
κο-οικονομικό «ζουρλομανδύα», να πα-
ρακολουθούμε σαν πρόβατα επί σφαγήν 
πόσο θεαματικά και γρήγορα κλείνουν τα 
ατιμώρητα εγκλήματα. Η μνήμη βιάζεται 
καθημερινά, η ιστορία θολώνεται και το 
ψέμα κυριαρχεί.

 
  καταπέλτης που δεν α πέ
σει επί δικαί ν και αδίκ ν

«Το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής 
είναι ένας καταπέλτης», είπαν τα πλείστα 
κόμματα, εκτός του ΔΗΣΥ.  Πλήθος τα 
ανακοινωθέντα, οι οργισμένες δηλώσεις 
και οι στερεότυπες αναφορές.

Ανήμερα τη δημοσιοποίηση του πο-
ρίσματος, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης συ-
ναντιόταν στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ 
με τη γηραιά βασίλισσσα Ελισάβετ. Την 
δήθεν «καλοκάγαθη» και πάντα χαμογελα-
στή «υψηλοτάτη» Ελισάβετ-Αλεξάνδρα, η 
οποία, να υπενθυμίσουμε, λίγα χρόνια μετά 
την ενθρόνισή της (το 19 3), όταν γονείς 
αγωνιστών της ΕΟΚΑ την επισκέφθηκαν 
και της ζήτησαν να δώσει χάρη για να μην 
εκτελεστούν τα παιδιά τους στην αγχόνη, 
αρνήθηκε κατηγορηματικά. Ούτε επέτρεψε 
να δοθούν τα άψυχα σώματα των παιδιών 
τους για να γίνει η ταφή τους σε κοιμητήριο. 

Έτσι, όλοι οι απαγχονισθέντες θάφτηκαν 
διαδοχικά μέσα στις φυλακές των Εγγλέζων 
στη Λευκωσία, γνωστά σήμερα ως « υ-
λακισμένα Μνήματα», στον περίβολο των 
σημερινών Κεντρικών υλακών.

Αυτό σαν μια θλιβερή παρένθεση για το 
κατάντημά μας και την επικίνδυνη απώλεια 
μνήμης στους πλείστους που θέλουν να 
ξεχνούν, γιατί έτσι βολεύονται. 

ι υποσ έσεις έπε ταν
ρο ή, αλλά...

α επιστρέψουμε πίσω στο σκάνδαλο 
του ΧΑΚ τη διετία 1999-2000.

Το 200 , στην αφετηρία της διακυβέρ-
νησης Τ. Παπαδόπουλου, είχαν κληθεί 
Ελλαδίτες εμπειρογνώμονες επί των χρη-
ματοπιστωτικών και των χρηματιστηριακών 
θεμάτων για να αξιολογήσουν τα πορίσματα 
του ανακριτικού έργου που διεξήγαγε η 
Αστυνομία, σε σχέση με το χρηματιστη-
ριακό σκάνδαλο της διετίας 1999-2000. 

Ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας τάξεως, Δώρος Θεοδώρου, σε 
δηλώσεις του ανέφερε πως οι εμπειρογνώ-
μονες θα αξιολογήσουν με τον καλύτερο 
τρόπο τα στοιχεία και τις διαπιστώσεις 
που απορρέουν από το ανακριτικό έργο 
της Αστυνομίας και θα καταγράψουν τις 
δικές τους εκτιμήσεις, τις οποίες θα παρου-
σιάσουν στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Τα  
μέλη της τότε Διερευνητικής Επιτροπής για 
το ΧΑΚ ζήτησαν και πήραν από τον τότε 
Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, 
νέα δεκαπενθήμερη παράταση για ολοκλή-
ρωση της έρευνας, η οποία είχε ξεκινήσει 
πριν από 2  μήνες και θα έπρεπε να είχε 
ολοκληρωθεί μέχρι την 31ην Αυγούστου 
200 . Στην έρευνα επισυνάπτετο και μα-
κρύς κατάλογος ονομάτων νομικών και 
φυσικών προσώπων, που έκαναν μεγάλες 
χρηματιστηριακές πράξεις στη διετία 1999-
2000. Στον κατάλογο περιλαμβάνονταν και 
ονόματα τριών πρώην υπουργών της κυ-
βέρνησης Κληρίδη, οι οποίοι φέρονταν να 
είχαν διευθετήσει όλες τις φορολογικές ή 
άλλες οικονομικές εκκρεμότητες προς τις 
αρμόδιες υπηρεσίες. Η έρευνα παραδό-
θηκε στον τότε Υπουργό Οικονομικών, ο 
οποίος με τη σειρά του την παρέπεμψε στο 
Υπουργικό Συμβούλιο. 

Την ίδια ώρα, η έρευνα που διενήργησε 
η Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση 
με το σκάνδαλο του ΧΑΚ ολοκληρώθηκε 
επίσης και παραδόθηκε στον τότε Πρόεδρο 
του Σώματος, Δημήτρη Χριστόφια. 

Οι τιμωρίες που επιβλήθηκαν για το 
μείζον αυτό οικονομικό έγκλημα δεν ήταν 
απλώς ανώδυνες, αλλά χαϊδευτικά χαστού-

κια, γενικά και αόριστα. Ούτε και η Γενική 
Εισαγγελία στάθηκε στο ύψος των περι-
στάσεων. Βουλευτές που δήλωναν πως θα 
παραιτηθούν, αν δεν αποδοθούν ευθύνες 
και τιμωρηθούν οι υπαίτιοι, σιώπησαν και 
αυτοί. Και η ζωή τράβηξε ξανά την κατη-
φόρα χωρίς σημαίες, μόνο με ταμπούρλα 
λαϊκισμού και απόλυτης απραξίας.  

Και σήμερα  
Ακούγοντας τους κυβερνητικούς αξι-

ωματούχους και τους συνηγόρους τους, 
οι οποίοι επιμελώς θέλουν να ρίξουν την 
μπάλα στα χρόνια πριν από την κρατικο-
ποίηση του Συνεργατισμού και να βγά-
λουν δικά τους πορίσματα για το τις πταίει, 
υποψιαζόμαστε ποια κατάληξη θα έχει κι 
αυτό το σκάνδαλο. Θα ριχθεί και αυτό στον 
Καιάδα της λησμονιάς. Ωστόσο… Ό,τι και 
να ισχυρίζεται η κυβερνώσα παράταξη, η 
ουσία είναι μία. Η παρούσα Κυβέρνηση, 
μετά το 2013, ανακεφαλαιοποίησε τον 
Συνεργατισμό δύο φορές, μία το 2013 
και μία το 201 , με το επιχείρημα ότι ο 
Συνεργατισμός ήταν «βιώσιμος». 

Προηγουμένως, ο Συνεργατισμός ήταν 
ιδιωτικός και ανήκε στους χιλιάδες μετό-
χους του. Άρα, οι φορολογούμενοι δεν θα 
φορτώνονταν τόσα δισεκατομμύρια, όπως 
έγινε στην πορεία μέχρι την κατάρρευσή του. 

Αν τα κόμματα έχουν ευθύνες, αυτές 
εντοπίζονται στην επίμονη άρνησή τους 
να ελέγχεται ο Συνεργατισμός πριν από τo 
2013 από ανεξάρτητους ελεγκτές. Μετά 
το 2013, όταν  κρατικοποιήθηκε από την 
παρούσα κυβέρνηση (για να ξεπουληθεί 
πιο εύκολα), τα κόμματα και πάλι αρνούνταν 
επίμονα να ελέγχεται από την Ελεγκτική 
Υπηρεσία. Υπενθυμίζουμε ότι τον οέμ-
βριο του 201  ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ 
υπερψήφιζαν την πρόταση όμου του Προ-
έδρου του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ εοφύτου, με 
την οποία περιορίστηκαν οι αρμοδιότητες 
του Γενικού Ελεγκτή, για να μπορεί να ασκεί 
ικανοποιητικό έλεγχο επί της Συνεργατικής 
Κεντρικής Τράπεζας και των ΣΠΙ.

Τώρα αναμένουμε το αύριο. Τι θα γί-
νει; Ποιοι θα αναλάβουν ευθύνες, ποιοι 
θα κάνουν την αυτοκριτική τους και ποιοι 
θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και θα επι-
στρέψουν πίσω τις ζημιές για τις οποίες 
ευθύνονται. Και αν η Δικαιοσύνη κάνει 
σωστά, αμερόληπτα και δίκαια τη δουλειά 
της, τότε όλοι θα το εμπεδώσουν, πως δεν 
θα μπορεί πλέον να επαναλαμβάνονται και 
άλλα εγκλήματα χωρίς τιμωρία.

Διαφορετικά, θα παραμείνουμε όλοι 
δεμένοι μέσα στον πολιτικό «ζουρλομαν-
δύα» που μας φόρεσαν.  

Η ΕΥ ΩΠΗ ΘΕΣ  ΣΗΜΕ Α  ΑΥ Ι
 

           
         

        . .   
 . 

   . .    .        
          . 

  .           
               .
         

         
            

. 

           
             

            
 . 

       .     
            

.         
     .      

           
 . 

Το Ε  της τηλε νίας
είναι σταδιακή δι οτόμηση

ΠΕ ΡΟΣ Θ. ΠΑΝ ΕΛΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡ Φ
a. iouro @ mail.com
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ΠΛΗΣΙΑΖΌΝΤΑΣ ΌΛΌΈΝΑ ΚΑΙ 
ΠΙΌ ΚΌΝΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΈΡΑ ΤΩΝ 
ΈΥΡΩΈΚΛΌΓΩΝ  ΜΌΙΑΖΈΙ ΠΙΑ 
ΞΈΚΑΘΑΡΌ ΌΤΙ Η ΜΑΧΗ  ΑΥ-
ΤΗΝ ΤΗ ΦΌΡΑ  ΘΑ ΔΌΘΈΙ ΌΧΙ 
ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ ΈΚΛΌΓΙΚΑ ΠΌ-
ΣΌΣΤΑ  ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ 
ΤΗΣ ΈΈ  ΌΠΩΣ ΤΗΝ ΞΈΡΌΥΜΈ 
ΣΗΜΈΡΑ

Τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν 
διαδηλώσεις στην Αλγερία από 
διαμαρτυρομένους στην απόφαση 

του Προέδρου oute i a να διεκδικήσει 
η προεδρική θητεία. Στις 22 εβρουα-

ρίου υπήρξε μια μεγάλη διαδήλωση στην 
πρωτεύουσα της Αλγερίας, καθώς και σε 
άλλες πόλεις της χώρας.
Ο oute i a είναι από τους ιστορικούς ηγέτες 
της Αλγερίας. Τον Απρίλη του 1999 εξελέγη 
για πρώτη φορά Πρόεδρος της Αλγερίας σε 
ηλικία 2 ετών. Ο πρώτος του προεκλογι-

κός στόχος ήταν να επαναφέρει την ειρήνη 
στην Αλγερία, που βρισκόταν σε εμφύλιο 
πόλεμο από το 1992.
Ο Πρόεδρος oute i a επανεξελέγη ακόμα 
τρεις φορές και τώρα θα επαναδιεκδικήσει 
για η θητεία. Εκείνο που συμβαίνει είναι 
ότι το 2013 ο oute i a υπέστη ένα σοβαρό 
εγκεφαλικό επεισόδιο και από τότε σπάνια 
κάνει δημόσιες εμφανίσεις ή απευθύνεται 
στον αλγερινό λαό και ακόμα δεν δέχεται ξέ-
νους αξιωματούχους. Η υγεία του Προέδρου 
είναι πολύ άσχημη και, κατά τους διαδηλωτές, 

δεν μπορεί πλέον να κυβερνήσει τη χώρα. 
Παρόλα αυτά, προς το παρόν, τουλάχιστον, 
ο Πρόεδρος συνεχίζει να είναι υποψήφιος 
για τις εκλογές της 1 ης Απριλίου.
Η Αλγερία είναι μια χώρα που πολέμη-
σε για την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία 
και μόνον ο τε Γκωλ, με τη δύναμη και 
το γόητρο που διέθετε, είχε το θάρρος να 
διαπραγματευθεί με τους Αλγερινούς και 
η Αλγερία πήρε την ανεξαρτησία της με τις 
συμφωνίες του E ian στις αρχές της δεκαετίας 
του 0. Ένας από τους ιστορικούς ηγέτες 

ήταν και ο oute i a. 
 Αλγερία, σε αντίθεση με την Τυνησία και 

το Μαρόκο, κλείστηκε περισσότερο στον 
εαυτό της. Η Αραβική Άνοιξη δεν την επη-
ρέασε τόσο πολύ, ενώ από την άλλη μεριά 
είναι μια πλούσια σε πετρέλαιο χώρα. Λόγω 
της κατάστασης στην Αλγερία και παρόλο 
τον πλούτο σε πετρέλαιο, πολλοί Αλγερινοί 
διαλέγουν να εγκαταλείψουν τη χώρα για 
να δώσουν καλύτερο μέλλον στα παιδιά 
τους (βλ. Fa i  D ebara Fa e a une So iete 
S erosee, de p us en p us de andidats au 

depart , e Monde, 2 -2  εβρουαρίου 
2019, σελ. 3).
Οι διαδηλώσεις για την υποψηφιότητα 
του Προέδρου δείχνουν γενικά επίσης τη 
δυσαρέσκεια του κόσμου για την πολιτική 
κατάσταση και την κατάσταση γενικά. Το 
προσεχές μέλλον θα μας δείξει και το μέλλον 
της κατάστασης στην Αλγερία.

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

Τμήμα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων      

Η κατάσταση στην Αλγερία

ε λιγότερο από τρεις μή-
νες οι Ευρωπαίοι πολίτες 
οδηγούνται στις κάλπες για 
μια εκλογική διαδικασία 
που αναμένεται να είναι 
διαφορετική αυτήν τη 
φορά. Το πρόβλημα της 

μετανάστευσης, η άνοδος της ακροδεξιάς 
και του ευρωσκεπτικισμού αλλά και το αδι-
έξοδο στο re it μετέβαλαν, με καταλυτικό 
τρόπο, τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη 
λειτουργικότητα της ίδιας της ΕΕ. Αυτές οι 
προκλήσεις έγιναν η κινητήριος δύναμη της 
αλλαγής του πολιτικού τοπίου στις Βρυξέλ-
λες, ενώ η νέα τάση που ήδη διαφαίνεται 
αναμένεται να επιβεβαιωθεί στις 2  Μα ου 
2019. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν 
ότι είναι αναπόφευκτος ο κατακερματισμός 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τα δύο 
μεγάλα κόμματα να συρρικνώνονται, ενώ 

τα μικρότερα, αντιστρόφως, να λαμβάνουν 
περισσότερες θέσεις. Πλησιάζοντας ολοένα 
και πιο κοντά στην ημέρα των εκλογών, 
μοιάζει πια ξεκάθαρο ότι η μάχη αυτήν τη 
φορά θα δοθεί όχι για τα ίδια τα εκλογικά 
ποσοστά, αλλά για την τύχη της ΕΕ, όπως 
την ξέρουμε σήμερα. 

«Στό ος» οι ιούνκερ 
και Σόρος

Τα πρώτα ίχνη των προθέσεών του για 
τη μελλοντική του δράση μέσα στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε από νωρίς 
το κυβερνών κόμμα της Ουγγαρίας του 
πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν. Σε μιαν 
άνευ προηγουμένου εκστρατεία, το κόμμα 

ίντες με διάφορες αφίσες καταφέρθηκε 
ανοιχτά κατά των Βρυξελλών, αλλά και του 
Αμερικανού δισεκατομμυριούχου, Τζορτζ 
Σόρος, υποστηρίζοντας ότι βρίσκονται πίσω 
από το πρόβλημα της μετανάστευσης που 
αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Ο Όρμπαν, σε 
μια προσπάθεια να καθιερωθεί ως ο πλέον 
σφοδρός πολέμιος των μεταναστών στην 
ΕΕ, δεν δίστασε να θέσει στο στόχαστρο της 
εκστρατείας του τον πρόεδρο της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, αν-Κλοντ Γιούνκερ. 
Η συντονισμένη προσπάθειά του, η οποία 
για πολλούς συνοδεύτηκε από a e ne s 
εναντίον των «στόχων» του, δεν πέρασε 
απαρατήρητη από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό 
Κόμμα (ΕΛΚ), στο οποίο ανήκει και το 
κόμμα του Όρμπαν. Με τελεσίγραφο προς 
το ίντες ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής 
δεξιάς, Μάνφρεντ Βέμπερ, το κάλεσε να 
τροποποιήσει τις εθνικιστικές θέσεις του, 
εάν θέλει να αποφύγει την αποβολή από 
το ΕΛΚ. Σε αυτό συνέτειναν οι πιέσεις του 
Γιούνκερ υπέρ της αποβολής του Βίκτορ 
Όρμπαν και του κόμματός του, αφού ανήκει 
και ο ίδιος στην ευρωπαϊκή δεξιά. 

ι τρεις επιλογές 
του ρμπαν

Με την τύχη του να κρίνεται στη σύνοδο 
του ΕΛΚ της 20ής Μαρτίου, το ακροδε-
ξιό κόμμα του Βίκτορ Όρμπαν βρίσκεται 
ενώπιον τριών επιλογών. Αρχικά, μπορεί 
να υποκύψει στην κομματική πειθαρχία, 
μειώνοντας ή και εξαλείφοντας τις διακη-
ρύξεις περί υπεράσπισης των ευρωπαϊκών 
χριστιανικών αρχών και το σταμάτημα της 
μετανάστευσης. Η παραμονή του στο ΕΛΚ 
θα πρέπει να συνοδεύεται από μιαν απο-
λογία για τις «ακραίες» του πράξεις, ενώ η 
βαρύνουσας σημασίας «μεταμέλεια» του 
Όρμπαν θα μεταφραστεί από το ΕΛΚ ως 
«σίγαση» μιας ευρωσκεπτικιστικής φωνής 
εντός της μελλοντικής σύνθεσης του Κοινο-
βουλίου. Εντούτοις, αυτή η μεταστροφή δεν 
αναμένεται να τύχει θερμής υποδοχής στο 
εσωτερικό της Ουγγαρίας, όπου ο Όρμπαν 
με μεγάλο ζήλο καλλιέργησε την άποψη 

ότι ο Γιούνκερ αποτελεί κίνδυνο για την 
ίδια την ασφάλεια της χώρας. Με αυτό το 
σενάριο της «μεταμέλειας» του Όρμπαν 
να μοιάζει απομακρυσμένο, μια από τις 
εναλλακτικές για το ίντες είναι η ένταξη 
στο κόμμα «Ευρώπη των Εθνών και της 
Ελευθερίας», στο οποίο ανήκουν τα κόμ-
ματα του Ματέο Σαλβίνι, της Μαρίν Λεπέν 
και του Χάιντς Κρίστιαν Στράχε. Αν και 
ιδεολογικά έχουν ομοιότητες, η ειδοποιός 
διαφορά βρίσκεται στο κρίσιμο πρόβλημα 
των ροών μεταναστών, αφού η Ουγγαρία 
τάσσεται κατά των ενιαίων ευρωπαϊκών 
πολιτικών για το ζήτημα, ενώ η Ιταλία επι-
διώκει μεγαλύτερη βοήθεια από το μπλοκ 
των 2 .  Η τρίτη εναλλακτική είναι η έντα-
ξη στους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και 
Μεταρρυθμιστές, όπου το πολωνικό κόμμα  

όμος και Δικαιοσύνη είναι η κυρίαρχη 
δύναμη. Ιδεολογικά, βρίσκονται κοντά σε 
καίρια ζητήματα όπως η μετανάστευση, 
ενώ στην εγχώρια αγορά δεσμεύονται με 
ιστορικούς δεσμούς. Εντούτοις, διαφορο-
ποιούνται σε θέματα ασφάλειας και στη 
στάση απέναντι στη ωσία. 

Το κλαμπ 
τ ν ευρ σκεπτικιστ ν 

Οι ομοιότητες που παρουσιάζουν τα 
ευρωσκεπτικιστικά κόμματα στην Ευρώπη 
εύκολα μπορούν να δώσουν την εντύπωση 
ότι μπορούν να διαμορφώσουν μια κοινή 
ομάδα εντός του Κοινοβουλίου. Παρόλα 
αυτά, όμως, όπως διαφάνηκε και πιο πάνω, 
οι ιδεολογικές διαφοροποιήσεις είναι τέτοιες, 
που στο παρόν στάδιο η δημιουργία μιας 
ευρύτερης ευρωσκεπτικιστικής ομάδας 
φαντάζει αδύνατη. Η προσπάθεια του Στιβ 
Μπάνον, πρώην συμβούλου του Αμερικα-
νού Προέδρου, τόναλντ Τραμπ, να φτιάξει 
μια τέτοια ομάδα μοιάζει να φτάνει σε αδι-

έξοδο, αφού ο αρχικός ενθουσιασμός για 
το ενιαίο ευρωσκεπτικιστικό μέτωπο -υπό 
την επωνυμία T e Mo e ent- έχει κατα-
λαγιάσει. Πάντως, οι βαθιές τομές ανάμεσα 
στους ευρωσκεπτικιστές δεν αποθαρρύνουν 
τον Μπάνον, ο οποίος σχεδιάζει να κάνει 
περιοδεία σε όλη την Ευρώπη, ενώ θα 
συγκαλέσει μια μεγάλη σύνοδο στις αρχές 
Μα ου στις Βρυξέλλες. Παραβλέποντας 
τις διαφορές της Λέγκας και του o  για 
το ζήτημα της μετανάστευσης, με ευκολία 
τούς ενέταξε στην ομάδα T e Mo e ent, η 
οποία εξήγησε ότι δεν θα είναι ένα κόμμα, 
αλλά ένα «κλαμπ». Ωστόσο, πολλά κόμματα 
πήραν αποστάσεις από αυτό το εγχείρημα, 
ενώ τραγική ειρωνεία αποτελεί η «ξενοφο-
βική» δήλωση της Μαρίν Λεπέν ότι πρέπει 
να προσέχει από τον Μπάνον, γιατί δεν 
προέρχεται από κάποια ευρωπαϊκή χώρα. 
Αν και στο παρόν στάδιο οι προσπάθειες 
του πρώην συμβούλου του Τραμπ μοιά-
ζουν να πέφτουν στο κενό, εγκυμονεί ο 
κίνδυνος ο διαμεσολαβητικός του ρόλος 
ανάμεσα στα ευρωσκεπτικιστικά κόμμα-
τα να κινήσει διαδικασίες για δημιουργία 
κοινής γραμμής εντός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, τουλάχιστον σε θέματα που 
υπάρχει κοινό έδαφος.   

Το ευρ σκεπτικιστικό 
«κύμα»

Οι πρώτες δημοσκοπήσεις που δημο-
σιοποίησε το Ευρωκοινοβούλιο επιβεβαι-
ώνουν ότι το ευρωσκεπτικιστικό «κύμα» 
θα σαρώσει στις ευρωεκλογές του Μα ου. 
Ειδικότερα, η ιταλική Λέγκα αναμένεται 
να έχει δραματική αύξηση των βουλευ-
τών της, ενώ λίγο πιο χαμηλή θα είναι η 
αύξηση στα ποσοστά του Κόμματος των 
Πέντε Αστέρων, του γαλλικού Εθνικού Συ-
ναγερμού της Λεπέν, του ίντες καθώς και 
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Ευρωεκλογές σε… σκληρό δίσκο  

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙ ΡΓΑΛΛΗΣ 

της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Αν και 
φαίνεται ότι τα παραδοσιακά κόμματα θα 
έχουν την πλειοψηφία στη νέα σύνθεση 
του Κοινοβουλίου, αναμένεται να δεχτούν 
σοβαρά πλήγματα στα ποσοστά από τα μι-
κρότερα κόμματα. Οι δημοσκοπήσεις δεί-
χνουν, παράλληλα, μια άνοδο της Συμμαχίας 

ιλελευθέρων και Δημοκρατών για την 
Ευρώπη, προδιαγράφοντας μια μάχη μεταξύ 
των «φιλελεύθερων» και των «ακροδεξι-
ών» δυνάμεων. Οι Σοσιαλιστές, αντίθετα, 
υπολογίζεται να υποστούν τις μεγαλύτερες 
απώλειες, επιβεβαιώνοντας τον ευρύτερο 
προβληματισμό για την τύχη των σοσιαλι-
στικών κομμάτων στον ευρωπαϊκό χώρο. 

Το ευρ πα κό μανι έστο 
του ακρόν 

Μέσα σε αυτό το «βαρύ» αντιευρωπαϊ-
κό κλίμα, ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμμανουέλ 
Μακρόν, ξετύλιξε το όραμά του για το μέλ-
λον της Ευρώπης. Κάνοντας λόγο για την 
«εθνικιστική αναδίπλωση που δεν προτεί-
νει τίποτα», διακήρυξε, μεταξύ άλλων, την 
αναθεώρηση της Συνθήκης Σένγκεν, τη 
βελτίωση της προστασίας των συνόρων της 
ΕΕ, τον καθορισμό ευρωπαϊκού ελάχιστου 
εγγυημένου μισθού, καθώς και τον προσ-
διορισμό των οικολογικών πολιτικών της 
ΕΕ. Στο αίτημα των ευρωσκεπτικιστών για 
περισσότερη εθνική αυτονομία, μέσω του 
«μανιφέστου» του ο Γάλλος Πρόεδρος προ-
τείνει «περισσότερη Ευρώπη», πράττοντας 
περισσότερα και με ταχύτερους ρυθμούς. 
Η ευρωπαϊκή αναγέννηση του Μακρόν 
βασίζεται στους άξονες της ελευθερίας, της 
προστασίας και της προόδου, ενώ καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι «δεν μπορούμε να 
αφήσουμε την εκμετάλλευση της οργής 
των λαών σε εθνικιστές που δεν έχουν να 
προτείνουν καμία λύση». 

ΔΡ ΧΡΙΣ ΟΣ ΑΧΙΛΛΕ Σ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ*
c.a.theodoulou@cytanet.com.cy

α μέχρι στιγμής 
δεδομένα δείχνουν ότι 
είναι αναπόφευκτος 
ο κατακερματισμός 

του Ευρωπα κού 
Κοινοβουλίου, με τα 

δύο μεγάλα κόμματα να 
συρρικνώνονται, ενώ τα 
μικρότερα, αντιστρόφως, 

να λαμβάνουν 
περισσότερες θέσεις



πευτικών, οι τιμές των οποίων αυξάνονται 
συνεχώς, όπως και όλα τα είδη πρώτης 
ανάγκης, εξαιτίας της συναλλαγματικής 
κρίσης που αναβιώνει η Τουρκία από 
πέρσι το καλοκαίρι. 

Η δαπανηρή 
εξ τερική πολιτική

Η επιθετική εξωτερική πολιτική της 
Τουρκίας, ωστόσο, στοιχίζει ακόμη περισσό-
τερο στην ήδη βαθιά πληγωμένη οικονομία 
της. δη οι Ηνωμένες Πολιτείες, πέρα από 
τις επιβληθείσες κυρώσεις εναντίον της 
χώρας, αποφάσισαν να αφαιρέσουν την 
Τουρκία από τον κατάλογο των χωρών 
εκείνων που απολαμβάνουν την προτίμηση 
για ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων. Εξίσου 
οδυνηρή για την Τουρκία ήταν όμως και 
η απόφαση της Κίνας να κλείσει το προ-
ξενείο της στη Σμύρνη. Μάλιστα, ενώ η 
Τουρκία επέλεξε να αναδείξει το ζήτημα, 
δεν κατάφερε να απολαύσει την υποστήριξη 
των παραδοσιακών της συμμάχων. Είναι 
γεγονός πως σε μια συγκυρία εντάσεων με 
τη Δύση και οικονομικών κλυδωνισμών, 
όπως η τωρινή, η Κίνα αποτελεί κρίσιμο 
αντίβαρο  για την Τουρκία.

ι νέες κυρ σεις
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο μεταξύ, ετοι-

μάζονται να επιβάλουν κι άλλες κυρώσεις 
εναντίον της Άγκυρας αν προχωρήσει με 
την αγορά των αντιπυραυλικών συστη-
μάτων, όπως διατείνεται. Οι εκτιμήσεις 
που δημοσιεύονται στα αμερικανικά 
Μέσα Ενημέρωσης αναφέρουν ότι στο 
στόχαστρο δεν αποκλείεται να μπουν 
εκτός από εκπροσώπους της τουρκικής 

κυβέρνησης, εταιρείες και προσωπικότη-
τες που δραστηριοποιούνται στον χώρο 
της αμυντικής βιομηχανίας. Ο τρόπος δε 
που απαντά ο Ερντογάν σε μια παγκόσμια 
υπερδύναμη, απειλώντας ακόμη και με 
αγορά S- 00, τονώνει το εθνικιστικό ηθικό 
των Τούρκων πολιτών. 

Η αποδόμηση 
τ ν εκλογ ν

Με τις λεκτικές επιθέσεις και απειλές 
του ο Ερντογάν αποδομεί τις δημοτικές 
εκλογές και απονομιμοποιεί ο ίδιος το 
αποτέλεσμά τους, αφού ήδη ο λαός γνω-
ρίζει πως ενδεχόμενη άνοδος των Κούρ-
δων απλώς θα ωθήσει σε αντικατάστασή 
τους από πρόσωπα της κυβέρνησης και 
επιπρόσθετα θα βάλει σε νέες περιπέτειες 
των κουρδικό πληθυσμό. 

Στο μεταξύ, ο Ερντογάν περιλαμβάνει 
στις «τρομοκρατικές» δυνάμεις και το κε-
μαλιστικό κόμμα των επουμπλικανών της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης του Κεμάλ 
Κιλιτσντάρογλου. Ως εκ τούτου, εύλογα 
μπορεί κανείς να διερωτηθεί γιατί να δα-
πανηθούν τόσα χρήματα για τη διεξαγωγή 
δημοτικών εκλογών, αφού όσοι τοπικοί 
άρχοντες δεν αρέσουν στον Ερντογάν, θα 
αντικατασταθούν με διορισμένους από 
εκείνον επιτρόπους. 

ι δύσκολες απο άσεις
Οι δύσκολες αποφάσεις που θα πρέπει 

να λάβει ο Τούρκος Πρόεδρος θα έρθουν, 
ουσιαστικά, μετά το στοίχημα της κάλπης 
της 31ης Μαρτίου. Η Κεντρική Τράπεζα 
της Τουρκίας διατήρησε το επιτόκιο στο 
2 . Οι νέες κυρώσεις είναι προ των πυ-

λών. Αυτονόητο είναι, λοιπόν, ότι έπονται 
αναταραχές στην τουρκική οικονομία. 

Σύμφωνα με Τούρκους οικονομολόγους, 
μετά τις δημοτικές εκλογές, το επίπεδο της 
αναμενόμενης υποτίμησης της λίρας θα 
εξαρτηθεί από την τουρκική κυβέρνηση. 
Θα μπορούσε να περιοριστεί μέσω μιας 
αξιόπιστης εξωτερικής πηγής χρηματο-
δότησης, όπως το Διεθνές ομισματικό 
Ταμείο. Βέβαια, μια τέτοια στροφή θα σή-
μαινε αυτόματα πως ο Ερντογάν δέχεται 
την αμερικανική εποπτεία και παράλληλα 
την απώλεια του ελέγχου, αφού ένα τέ-
τοιο δάνειο ακολουθείται από ορθόδοξες 
οικονομικές πολιτικές. Δεύτερη επιλογή, 
που δεν αποτελεί πραγματικά επιλογή, 
είναι να διατηρήσει τον έλεγχο της χώρας 
του και της οικονομίας αυτής, αφήνοντας 
όμως ανοιχτό τον κίνδυνο μιας δεύτερης 
ελεύθερης πτώσης της λίρας.

Της Κυριακής
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΘΕΟΔ ΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ο δάσος των «Στραντιβάριους»
Το ιταλικό δάσος, απ  όπου πριν από 300 χρόνια αντλείτο η ξυλεία για τα 

θρυλικά βιολιά Στραντιβάριους, κινδυνεύει λόγω κλιματικής αλλαγής. Δασολόγοι 
και οργανοποιοί ανησυχούν για το μέλλον της περιοχής. Για την ιστορία, να 
αναφέρουμε ότι, πίσω στον 17ον αιώνα, ο Αντόνιο Στραντιβάρι -σύμφωνα με 
αφηγήσεις- ταξίδευε επί δύο μέρες από τη γενέτειρά του, την Κρεμόνα, στους 
Δολομίτες μέχρι να βρει το καταλληλότερο ξύλο για να κατασκευάσει τα βιολιά 
του. Τα βιολιά του, κατασκευασμένα από ένα είδος ελάτου που ευδοκιμεί στο 
δάσος Πανεβέγκιο, έμελλε να γράψουν τη δική τους μοναδική ιστορία στον 
χώρο της μουσικής. Μέχρι σήμερα θεωρούνται κορυφαία από άποψη ποιό-
τητας και ακουστικής και πωλούνται σε αστρονομικές τιμές. 300 χρόνια μετά 
τον θάνατο του διάσημου οργανοποιού, το ίδιο δάσος προμηθεύει ακόμη με 
πολύτιμη ξυλεία τους τοπικούς οργανοποιούς εγχόρδων.

Τώρα, το «μουσικό δάσος» των θρυλικών «Στραντιβάριους» βρίσκεται σε 
κίνδυνο λόγω των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή. Τον πε-
ρασμένο Οκτώβριο ασυνήθιστα έντονες καταιγίδες ξερίζωσαν πάνω από 1  
εκατομμύρια δέντρα κατά μήκος της οροσειράς των Δολομιτών, όπου βρίσκεται 
και το δάσος Πανεβέγκιο. Πρόκειται κυρίως για ελατοειδή που ευδοκιμούν μόνο 
στην περιοχή αυτή και τα οποία λόγω του ότι έχουν κοντές ρίζες μπορούν εύκο-

λα να ξεριζωθούν με έναν έντονο άνεμο. 
Από τα παμπάλαια έλατα του ιστορικού 
δάσους σώθηκε μόνο ένα από τις σφοδρές 
καταιγίδες, ηλικίας 1 0 ετών και ύψους 
2  μέτρων.  Δασολόγοι υπογραμμίζουν 
ότι η αναδάσωση θα πάρει χρόνο. Ειδικά 
δε για τους οργανοποιούς, ένα έλατο για 
να είναι αξιοποιήσιμο πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 1 0 χρονών. 

Η πρώτη σέλφι του « eres ee » με τη Γη
Το ισραηλινό διαστημικό σκάφος eres eet (Γένεσις), που βρίσκεται καθ  

οδόν για τη Σελήνη, έστειλε την πρώτη του φωτογραφία «σέλφι» με φόντο τη 
Γη. Η φωτογραφία, όπου διακρίνεται η Αυστραλία, καθώς επίσης η ισραηλινή 
σημαία και το μήνυμα «Μικρή χώρα, μεγάλα όνειρα», στάλθηκε στο κέντρο 
ελέγχου του σκάφους στο Ισραήλ από απόσταση περίπου 37. 00 χιλιομέτρων. 
Το βάρους  κιλών και κόστους 100 εκατομμυρίων δολαρίων eres eet, που 
αναπτύχθηκε με την υποστήριξη της ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας 
από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Spa eI  και από την κρατική ισραηλινή 
αεροδιαστημική εταιρεία Israe  Aerospa e Industries, είχε εκτοξευθεί από 
έναν πύραυλο Fa on 9 της αμερικανικής ιδιωτικής εταιρείας Spa e  από 
το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της λόριντα στις 22 εβρουαρίου.

Το ταξίδι, που ακολουθεί μια περίπλοκη και όχι τη συνήθη σύντομη πορεία, 
αναμένεται να διαρκέσει επτά εβδο-
μάδες. Αν όλα πάνε καλά, το σκάφος 
προγραμματίζεται να προσεληνωθεί 
στις 11 Απριλίου, κάνοντας το Ισραήλ 
την τέταρτη χώρα που θα έχει πετύχει 
κάτι τέτοιο μετά τις ΗΠΑ, την ΕΣΣΔ 
( ωσία) και την Κίνα. Μέχρι στιγμής, 
το σκάφος έχει εμφανίσει δύο μικρές 
τεχνικές δυσλειτουργίες, που όμως 
ξεπεράστηκαν από τους μηχανικούς.

Και δεύτερος ασθενής θεραπεύθηκε από 
Άνδρας με AIDS στο Λονδίνο έγινε ο δεύτερος γνωστός ασθενής που φαίνεται 

να θεραπεύθηκε τελείως από τον ιό, έπειτα από μεταμόσχευση προ τριετίας 
βλαστικών κυττάρων μυελού των οστών από δωρητή με ανθεκτικότητα στον I . 
Ο δωρητής είχε μια σπάνια γενετική μετάλλαξη που προσδίδει αντίσταση στον 
ιό I . Οι εξετάσεις που έγιναν στον ασθενή, ενάμισι έτος αφότου σταμάτησε 
την αντιρετροϊκή φαρμακευτική θεραπεία κατά του I , δεν δείχνουν πλέον το 
παραμικρό ίχνος λοίμωξης στον οργανισμό του. Οι ερευνητές, με επικεφαλής 
τον καθηγητή αβίντρα Γκούπτα του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, έκαναν 
τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature», σύμφωνα με το πρακτορείο 
Reuters, τους «Τάιμς της έας Υόρκης» και το «S ien e». «Δεν υπάρχει καθόλου 
ιός που να μπορούμε να μετρήσουμε. Δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε τίποτε», 
διαβεβαίωσε ο Γκούπτα. Επισήμανε ότι ο ασθενής θεωρείται «λειτουργικά 
θεραπευμένος» και «σε ύφεση», αν και πρόσθεσε ότι «είναι πολύ νωρίς για να 
μιλήσει κανείς για θεραπεία». Όπως ανέφερε, «μετά από δύο χρόνια θα μιλάμε 

περισσότερο για θεραπεία». 
Ο ανώνυμος και άγνωστης ηλικίας 

άνδρας αποκαλείται πλέον «ο ασθενής 
του Λονδίνου», κατ  αναλογίαν με τον 
«ασθενή του Βερολίνου», τον Αμερικανό 
Τίμοθι Μπράουν, την πρώτη και μοναδι-
κή έως τώρα περίπτωση ασθενούς που 
έγινε γνωστό το 2007 ότι, απαλλάχθηκε 
από τον ιό I  και παραμένει μέχρι 
σήμερα θεραπευμένος.  

σως στα δικά μας μυαλά οι δημοτι-
κές εκλογές να μην παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ίσως στις 
δικές μας χώρες να μην έχουν αυ-
ξημένη συμμετοχή. Στην Τουρκία, 
όμως, όπου ο Ταγίπ Ερντογάν έχει 
απόλυτη ανάγκη να ελέγχει τις κοι-

νωνίες, είναι εκλογές υψίστης σημασίας. Γι  
αυτό άλλωστε όσο πλησιάζουν, τόσο πιο 
νευρικός γίνεται ο Πρόεδρος της τουρκικής 
Δημοκρατίας. Αμφισβητεί την αξιοπιστία 
των δημοσκοπήσεων, πολλαπλασιάζει τις 
προεκλογικές εμφανίσεις του και υιοθετεί 
ακόμη πιο εμπρηστική ρητορική από τις 
προεκλογικές αναμετρήσεις των προη-
γούμενων ετών. 

Το Κουρδικό 
και η οικονομία 

Ο ετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι γνωστός 
για τις επιδέξιες κινήσεις τακτικισμού και 
μάλιστα αποτελεί και σημείο αναφοράς 
για άλλους ηγέτες, που επιχειρούν να 
αντιγράψουν το στυλ του. Ένα στυλ που, 
εκ των πραγμάτων, έχει απήχηση στους 
λαούς που έχουν απόλυτη εξάρτηση από 
την εθνική του ταυτότητα. Μόνο που αυτήν 
τη φορά ακόμη και ο ίδιος ο Ερντογάν έχει 
«ξεφύγει» από τα όρια τού -έτσι κι αλλιώς- 
υπερβολικού παρελθόντος του. Το γεγονός 
αυτό τον εξωθεί επικίνδυνα στη διάπραξη 
λαθών, ιδιαίτερα σε δύο βασικά ζητήματα, 
τα οποία εκ των πραγμάτων κρίνουν και το 
μέλλον της Τουρκίας, τόσο μεσοπρόθεσμα 
όσο και μακροπρόθεσμα. Πρόκειται για 
το ζήτημα των Κούρδων και για το στοί-
χημα της οικονομίας. Στοχεύοντας στην 
αύξηση του εθνικισμού και παράλληλα 
στη μείωση των εξουσιών τους στα τοπικά 
κέντρα λήψεως αποφάσεων, κυρίως στη 
νοτιοανατολική Τουρκία όπου και διαμένει 
η πλειοψηφία του κουρδικού πληθυσμού, 
ο Τούρκος Πρόεδρος διαμήνυσε σε όλους 
τους τόνους ότι εάν εκλεγούν δήμαρχοι 
φίλα προσκείμενοι στην «τρομοκρατία», 
θα αντικατασταθούν με επιτρόπους διο-
ρισμένους από την κεντρική διοίκηση, 
όπως έχει ήδη συμβεί με την απερχόμενη 
δημοτική Αρχή σε περίπου 100 δήμους 
της νοτιοανατολικής Τουρκίας. 

Στο πεδίο της οικονομίας, δε, το οποίο 
χρησιμοποιείται περισσότερο ως αντιπε-
ρισπασμός, ο Ερντογάν επιχειρεί να χαλι-
ναγωγήσει την ανατίμηση των οπωροκη-
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ΚΥ Ο ΕΝΗΣ

Ευθύνες και στα πολιτικά κόμματα αποδί-
δει το πόρισμα της Ερευνητικής Επιρο-
πής για την κατάρρευση του Συνεργατι-
σμού, επισημαίνοντας ότι κριτήριο των 
αποφάσεών τους δεν ήταν το καλώς νοού-
μενο συμφέρον του Συνεργατισμού, αλλά 
η δική τους επικράτηση και η εξυπηρέ-
τηση του δικού τους κομματικού συμφέ-
ροντος. Ούτε ο Θεός δεν μπορούσε να 
απομακρύνει τα κόμματα από τον Συνερ-
γατισμό, όπως αναφέρεται στο πόρισμα. 
Ας μη βγάζει, λοιπόν, κανένα κόμμα την 
ουρά του απ’ έξω. Όλα τα κόμματα κυβέρ-
νησαν ή συγκυβέρνησαν αυτόν τον τόπο 
και έχουν ευθύνες, άλλα μεγαλύτερες και 
άλλα μικρότερες, για την κατάρρευση του 
Συνεργατισμού. Τα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια δόθηκαν σε κομματικούς φίλους 
και κουμπάρους, αλλά και στελέχη των 

ίδιων των κομμάτων. Οι κομματικές πα-
ρεμβάσεις και διαπλοκές δεν ήταν και το 
πιο ασυνήθιστο φαινόμενο στην ιστορία 
του Συνεργατισμού. Τα προβλήματα ήταν 
ορατά, αλλά όλοι προσποιούνταν ότι δεν 
υπήρχαν ή ότι δεν τα έβλεπαν. Τα λάθη 
και οι ατασθαλίες έβγαζαν μάτια, αλλά 
φρόντιζαν να τα καλύπτουν κάτω από το 
χαλί του ανθρωπιστικού και φιλολαϊκού 
προσώπου του Συνεργατισμού. Και η 
αναπόφευκτη καταστροφή συνέβη, τελι-
κά, διότι το σύνθημα του Συνεργατικού 
Κινήματος, «Ο καθένας για όλους και όλοι 
για τον καθένα», κατήντησε «Ο καθένας 
για όλους τους κομματικούς παράγοντες, 
τους διοικούντες, τους φίλους, τους συγγε-
νείς και τους κουμπάρους και όλοι αυτοί 
για τον εαυτό τους»...

Μ Ο Ε

Είδαμε, λοιπόν, και το πόρισμα της νεκρο-
ψίας, την οποία διενήργησε η Ερευνητική 
Επιτροπή στο πτώμα του Συνεργατισμού. 
Το πρώτο γενικό συμπέρασμα είναι ότι, 
για τη δολοφονία του ευθύνονται πολλοί, 
άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Κάτι 
σαν τη δολοφονία του Ιούλιου Καίσαρα, 
στην οποία πήραν μέρος πολλοί. υσικά 
ο Καίσαρας δέχτηκε μόνο 23 μαχαιριές 
από τον Βρούτο και τους άλλους. Ο 
Συνεργατισμός κατακρεουργήθηκε με 
απείρως περισσότερες μαχαιριές. Όλοι 
έμπηξαν το μαχαίρι τους στο ανυπεράσπι-
στο σώμα του. Η νυν κυβέρνηση και οι 
προηγούμενες κυβερνήσεις, τα κόμματα, 
οι διοικητές και διευθυντές και στελέχη 
του Συνεργατισμού, τα πολιτικά εκτεθει-
μένα πρόσωπα με τα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια και εκατοντάδες άλλοι. υσικά 
εκείνος στον οποίο επιρρίπτεται η κύρια 

ευθύνη είναι ο Υπουργός Οικονομικών 
Χάρης Γεωργιάδης. Ο οποίος εμφανίζεται 
ως εκείνος που έδωσε τη χαριστική βολή 
(ή ακριβέστερα τη Χαρη-στική βολή) στον 
Συνεργατισμό. Διότι μπορεί μεν να ήταν 
βαριά ασθενής ο Συνεργατισμός, όταν τον 
παρέλαβαν οι νυν κυβερνώντες, αλλά ο 
Χάρης, που είχε την ευθύνη, φρόντισε να 
τον εξαποστείλει μια ώρα γρηγορότερα 
στον... Χάρο. Αντί να του στείλει έμπειρους 
χειρουργούς, του έστειλε ερασιτέχνες χα-
σάπηδες με μαχαίρια. Α! Μια και μιλάμε 
για μαχαίρια, μπορούμε να πούμε ότι με 
το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής, 
το μαχαίρι όντως έφθασε μέχρι το κόκ-
καλο. Για να είμαστε, όμως, ειλικρινείς, 
στον Συνεργατισμό μόνο... κόκκαλο είχε 
μείνει. Το κρέας φρόντισαν να το φάνε οι 
επιτήδειοι.  

ΚΥ Ο ΕΝΗΣ
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Το κοίτασμα «Γλαύκος» έχει αλλάξει δραματι-
κά τα δεδομένα στην κυπριακή ΑΟ . Συνε-
πώς, το όνομα αυτό θα μας συνοδεύει απ’ εδώ 
και στο εξής για πολλά χρόνια. Και για όσους 
διερωτώνται γιατί επελέγη το συγκεκριμένο 
όνομα, εξηγούμε ότι δεν έχει καμιά σχέση με 
τον αείμνηστο... Γλαύκο Κληρίδη, όπως ίσως 
πιστεύουν μερικοί. Και, μάλιστα, σε συνεδρία 
της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργει-
ας, κάποιοι βουλευτές, κάνοντας ασφαλώς 
πλάκα, εισηγήθηκαν οι επόμενοι στόχοι της 
E onMobi  στην κυπριακή ΑΟ  να ονομα-
στούν... «Σπύρος» και «Εζεκίας». Η αλήθεια 
είναι ότι ο Γλαύκος, από τον οποίο πήρε την 
ονομασία του το αεριοφόρο κοίτασμα, ήταν, 
σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ένας 
απλός ψαράς που μεταβλήθηκε σε αθάνατο 
θεό της θάλασσας. Εν πάση περιπτώσει, όπως 

και να ονομαζόταν το κοίτασμα, σημασία έχει 
αυτό που περιέχει. Και αυτό που περιέχει 
είναι πολύ σημαντικό και αισιόδοξο, τόσο 
ενεργειακά όσο και γεωπολιτικά. Και παγιώνει 
την παρουσία του αμερικανικού κολοσσού 
στην περιοχή, με την προοπτική να διευρύνει 
ακόμα περισσότερο τις δραστηριότητές του. 
Ο «Γλαύκος» έβαλε την Κύπρο στο μεγάλο 
ενεργειακό παιχνίδι. Για να το θέσουμε και 
διαφορετικά, από το... τάβλι του συνοικιακού 
καφενέ, βρεθήκαμε ξαφνικά να παίζουμε πό-
κερ ανάμεσα σε μεγάλους παίκτες. Έχοντας και 
άσους, πλέον, στο μανίκι μας. Σε ποιο βαθμό 
θα τους αξιοποιήσουμε, θα φανεί στην πορεία. 
Θυμίζουμε απλώς ότι στο πόκερ δοκιμάζονται 
η δεξιοτεχνία και οι στρατηγικές ικανότητες 
του παίκτη...

ΚΥ Ο ΕΝΗΣ
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* Πληροφορίες της στήλης αναφέρουν ότι ο Χά-
ρης Γεωργιάδης και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
πήραν την έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής 
για τον Συνεργατισμό, την έκοψαν σε μικρά-
μικρά κομματάκια και την έκαναν... κονφετί για 
να το ρίχνουν στη σημερινή καρναβαλίστικη 
παρέλαση.

* Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άντρος 
Κυπριανού θα μεταμφιεστεί σε «Μάντη Κάλχα» 
και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου σε... «Ιφιγένεια», για 
να υποδείξουν στον Πρόεδρο τι έπρεπε να κάνει 
με τον Χάρη.

* Μετά την ανακοίνωση για την ανεύρεση μεγά-
λου κοιτάσματος φυσικού αερίου στον «Γλαύκο», 
μαθαίνουμε από διάφορα καταστήματα πώλησης 
αποκριάτικων μεταμφιέσεων ότι παρατηρήθη-
κε μεγάλη ζήτηση στολής... «σε χη». Κάποιοι, 
πάντως, με περισσότερο χιούμορ, σκέφτονται να 
εμφανιστούν στην παρέλαση ολοτσίτσιδοι, με 
μια ταμπελίτσα στην πλάτη τους και ένα βέλος 
να δείχνει προς τα κάτω, και με την επιγραφή... 
«κοίτασμα φυσικού αερίου».

* Πληροφορίες της στήλης αναφέρουν ότι ο 
Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου,  θα 
εμφανιστεί στο σημερινό Καρναβάλι με μια πρω-
τότυπη αποκριάτικη ενδυμασία και συγκεκριμέ-
να θα παρουσιαστεί σαν ένα τεράστιο... «Συκώτι». 
Για να δείξει πόσο μεγάλη... φλάγκα πρέπει να 
έχει κανένας για να μην αυτομολήσει με όσα 
συμβαίνουν στον τομέα της Υγείας!

* Ο Αβέρωφ εοφύτου θεάθηκε χθες ντυμέ-
νος... «Πίνδαρος», έξω από την... Πινδάρου, να 
απαγγέλλει με οίστρο διάφορα ποιήματα, όπως 
συνηθίζει τελευταία.

* Εδώ Λεμεσός! Εδώ Λεμεσός! Α, ευτυχώς που 
το διευκρινίσατε, φίλοι μου Γιωργαλλέτοι, ότι 
πρόκειται για τη Λεμεσό. Διότι με τόσους πύρ-
γους και ουρανοξύστες νομίζαμε ότι βλέπαμε... τη 

έα Υόρκη...
* Προσοχή! Μπορεί η περίοδος του Καρναβα-
λιού να ολοκληρώνεται σήμερα, αλλά οι διάφο-
ροι... μασκαράδες θα συνεχίσουν τη δράση τους!

ΚΥ Ο ΕΝΗΣ

  
 

«Είμαστε η χώρα που έχει τη μεγαλύτερη ακτο-
γραμμή στην ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε με 
οίηση ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ε, και λοιπόν; Το ότι 
έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή, της δίνει το 
δικαίωμα να απλώνει χέρι και στις ακτογραμ-
μές των γειτόνων της και στις ΑΟ  τους και 
στις υφαλοκρηπίδες τους; Και η ωσία έχει τη 
μεγαλύτερη ακτογραμμή στον πλανήτη, αλλά δεν 
εποφθαλμιά την ΑΟ  της Κίνας ή των βορείων 
γειτόνων της. Είναι επίσης γνωστό ότι η Τουρκία 
διαθέτει και τον μεγαλύτερο στρατό στην Ανα-
τολική Μεσόγειο. Αυτό, όμως, δεν της δίνει το 
δικαίωμα να αρπάζει εδάφη των γειτόνων της ή 
να τους απειλεί. Το διεθνές δίκαιο δεν στηρίζεται 
στην αρχή «το μέγεθος μετράει». Η Τουρκία ανέ-
καθεν προέβαλλε το μέγεθός της και το χρησι-
μοποιούσε ως παράγοντα επιβολής, εκβιασμού, 
κατατρομοκράτησης και άντλησης κερδών από 
τους συμμάχους της. Στις σημερινές συνθήκες, 
ωστόσο, αυτό το μέγεθος προβληματίζει τους 
συμμάχους της. Με επικεφαλής έναν αλαζόνα 
σουλτάνο, η Τουρκία άρχισε να γίνεται επικίνδυ-
νη ακόμα και για την ασφάλεια της Δύσης, με την 
αγορά των ρωσικών S 00 και άλλες κινήσεις. 
Όσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την τρομάζει η 
σκέψη ένταξης μιας τέτοιου πληθυσμιακού με-
γέθους χώρας. Στην πραγματικότητα, η Τουρκία 
δεν θα ενταχθεί ποτέ στην ΕΕ. Ενίοτε, λοιπόν, το 
μέγεθος «μετράει»... αντίστροφα.

Μ Ο Ε

  

Είχα αποφασίσει να μην ασχολούμαι με τις 
διάφορες ηλιθιότητες που γράφονται στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, διότι δεν αξίζει τον κόπο 
να σπαταλά κανένας φαιά ουσία για τον κάθε 
βαρεμένο που βγάζει την κομπλεξικούρα του 
στις αναρτήσεις του. Όμως αυτήν τη φορά ήταν 
τόσο απίστευτη η πρόκληση, που δεν άντεξα. Η 
ανάρτηση του δημοτικού συμβούλου του ΔΗΣΥ 
Λάρνακας, Γιώργου Λακκοτρύπη, για «τουρκό-
σπορους Παφίτες» ήταν τέτοια, που η αγανάκτησή 
μου παρέκαμψε το «εμπάργκο» που είχα βάλει 
στον εαυτό μου να μη σχολιάζω τις διαδικτυακές 
μπούρδες. «Οι μόνοι γνήσιοι (si ) τουρκόρατσα 
της Κύπρου είναι οι παφίτες! Και αν γνωρίζεις 
ιστορία οι Τ/Κύπριοι ήταν παφίτες που αλλαξοπί-
στησαν για να σώσουν της (si ) περιουσίες τους! 
Τουρκόσποροι δηλαδή», απεφάνθη ο Λαρνακέας 
δημοτικός σύμβουλος, με ύφος ιστορικής αυθεντί-
ας. Δεν είναι μόνο ανιστόρητη και ρατσιστική αυτή 
η ανάρτηση. Είναι και εξοργιστικά προκλητική 
γιατί προέρχεται από έναν επώνυμο εκλελεγμένο 
δημοτικό σύμβουλο και όχι από κάποιον ανώνυμο 
υβριστή του διαδικτύου. Και μάλιστα δεν είναι η 
πρώτη φορά που ο εν λόγω κύριος «τουρκοποιεί» 
την Πάφο. Σε άλλη προηγούμενη ανάρτησή του 
είχε αναφέρει «ας μας δώσουν πίσω την Αμμόχω-
στο, που ήταν Ελληνική και ας πάρουν πίσω την 
Πάφο τους,  που ήταν Τουρκική». Εγώ, ως γνήσιος 
και... Ελληνόσπορος Παφίτης, έχω μιαν απάντηση, 
στην... τουρκική γλώσσα, για τον Γ. Λακκοτρύπη, 
αλλά θα την κρατήσω για τον εαυτό μου, επειδή 
δεν γράφεται δημοσίως...

ΚΥ Ο ΕΝΗΣ

Το Εμπορικό Επιμελητήριο Κύπρου-ΗΠΑ θα τιμή-
σει την E onMobi  με το «Βραβείο Διακεκριμένης 
Αξίας  2019», στην ετήσια Βραδιά Βραβείων, την 
Παρασκευή, 3 Μα ου. Κάθε χρόνο τιμώνται εταιρείες 
και άτομα που έχουν αναδείξει το προφίλ της Κύ-
πρου και έχουν συμβάλει εξαιρετικά στην ενίσχυση 
των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και ΗΠΑ. 
Η τελετή θα διεξαχθεί στο Union ea ue C ub, 3  
East 37t  Street, στο Μανχάταν.

Μ

Το Ισραήλ έχει πάρει πολύ ζεστά το θέμα της 
δημιουργίας του αγωγού EastMed. Είναι χαρακτη-
ριστική η τελευταία ανάρτηση του Πρωθυπουρ-
γού ετανιάχου στον λογαριασμό του στο T itter: 
«Σε μερικές ημέρες, οι ηγέτες της Κύπρου και 
της Ελλάδας θα έλθουν εδώ, μαζί με τον Υπουργό 
Εξωτερικών των ΗΠΑ Πομπέο, προκειμένου να 
προχωρήσουμε με τον αγωγό αερίου από το Ισρα-
ήλ προς την Ευρώπη μέσω αυτών των χωρών. Το 
ναυτικό θα προστατέψει επίσης αυτόν τον αγωγό». 
Είναι σημαντική από πολλές απόψεις αυτή η ανάρ-
τηση. Ιδιαίτερα η διαβεβαίωση ότι το ισραηλινό 
ναυτικό θα προστατέψει τον EastMed. Αλλά και 
η αποφασιστικότητα για προώθηση του αγωγού, 
στην παρουσία, αυτήν τη φορά, και του Αμερι-
κανού ΥΠΕ . Το Ισραήλ, λοιπόν, είναι έτοιμο να 
διαθέσει το ισχυρό ναυτικό του για να προστατέψει 
τον αγωγό. Εμείς, βέβαια, δεν έχουμε ναυτικό για 
να συμμετάσχουμε σε μια τέτοια αποστολή. Μα τι 
λέω; Εδώ εμείς δεν έχουμε καν τις αναγκαίες λιμε-
νικές υποδομές για εξυπηρέτηση των γεωτρήσεων 
και υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθρά-
κων, ώστε να είμαστε έτοιμοι για τον EastMed. 
Το θέμα της ανεπάρκειας σε λιμενικές υποδομές 
έθεσαν με δραματικό τρόπο στο o Συνέδριο 
Eastern Mediterranean Gas Con eren e, εκπρό-
σωποι των εταιρειών E onMobi , TOTA  και 
ENI, υποδεικνύοντας ότι αυτήν τη στιγμή μπορεί 
να εξυπηρετηθεί μόνο μία γεώτρηση κάθε φορά! 
Με άλλα λόγια, θέλουμε μεν πλήρη εφαρμογή 
του ενεργειακού μας προγράμματος, αλλά λέμε 
στις εταιρείες: «Με το μαλακό παιδιά. α τρυπάτε, 
αλλά... ένας-ένας»!

Μ Ο Ε

Υπάρχει μεν πόρισμα για τον θάνατο του 
αείμνηστου Συνεργατισμού, αλλά μέχρι 
να φθάσουμε και στην ποινική τιμω-
ρία των δραστών, έχουμε ακόμα πολύ 
δρόμο. Όσο για τις πολιτικές ευθύνες, 
εδώ μπαίνουμε στο πονεμένο κεφάλαιο 
της ανύπαρκτης πολιτικής ευθιξίας στην 
Κυπριακή Μπανανοκρατία. Βαρύτατες 
πολιτικές ευθύνες αποδίδονται στον 
Υπουργό Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη, 
τον οποίο το πόρισμα δαχτυλοδείχνει ως 
τον «μεγάλο υπεύθυνο» για την κατα-
στροφική πορεία του Συνεργατισμού. Ο 
Χάρης, όμως, στην πρώτη του αντίδραση, 
ανακάλυψε μια πρωτοφανή θεωρία, για 
να αποφύγει την ανάληψη πολιτικής ευ-
θύνης, ότι δηλαδή «άλλο είναι η πολιτική 
ευθύνη και άλλο η υπευθυνότητα». Δεν 
καταλάβαμε τη λογική αυτή, που θυμίζει 
την παροιμία «άλλα τα μμάθκια του λαού 

τζι άλλα του κουκκουφκιάου». Αυτό που 
βλέπουμε εμείς με τα... «μμάθκια» μας 
είναι ότι το πόρισμα καταλογίζει στον 
Χάρη ότι δεν επέδειξε καθόλου υπευθυ-
νότητα στους χειρισμούς για τον Συνεργα-
τισμό και συνεπώς έχει και την ανάλογη 
πολιτική ευθύνη. Την οποία έπρεπε να 
αναλάβει εμπράκτως, παραιτούμενος, 
οπότε θα επεδείκνυε και την ανάλογη 
υπευθυνότητα. Από την άλλη, πολιτική 
ευθύνη έχει και ο Πρόεδρος, αφού, όπως 
αναφέρει το πόρισμα, κρατούσε τον Χάρη 
στη θέση του, την ώρα που αυτός οδηγού-
σε τον Συνεργατισμό στην καταστροφή. 
Πολύ περισσότερο τώρα, που μετά και το 
πόρισμα, ο ίκος Αναστασιάδης κάλυψε 
πλήρως τον υπουργό του. Και φορτώθηκε 
κι αυτός τις ανάλογες ευθύνες.  για να το 
θέσουμε διαφορετικά... «μαζί τα κάνανε»! 

Μ Ο Ε
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Από το Μαρί στον Συνεργατισμό και από τον Χριστόφια στον Αναστασιάδη
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ΗΣ , Τρίτη, . .
Λογοδοσία στον εντολέα: 
Τον λαό
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Η σημερινή ελληνική Κυβέρνηση βρίσκεται ενώπιον 
μιας κλιμακούμενης εσωτερικής κοινωνικοπο-
λιτικής κρίσης, που άπτεται της νομιμοποιητι-

κής λειτουργίας του πολιτικού συστήματος σε μια κίνηση 
πολιτικής αβουλίας, δηλαδή συνειδητής ακινησίας και 
ένοχης ουδετερότητας σε σχέση με την προκλητικά πλέον 
εκδηλούμενη άναρχα και απρόβλεπτα βία των «γνωστών 
αγνώστων». Το τελευταίο αφορά σε ανεξελέγκτως και εν 
πλαισίω «νομιμοποιημένης» ανοχής δρώντων, ατόμων και 
ομάδων, ασκούντων βία κατά πάντων, πάση δυνάμει και 
εν πλήρει αμφισβητήσει, κρατικών δομών και θεσμικού 
πολιτικού πλαισίου. Η χώρα διέρχεται μια περίοδο κρίσης, 
που παραπέμπει σε εμφανή και απολύτως ορατά ελλείμματα 
στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας. Υπάρχει μια περί-
εργη ανοχή του κράτους και των θεσμικών του οργάνων, 
κυρίως της πολιτικής κυβερνητικής ηγεσίας της χώρας σε 
μια ασύδοτη και άναρχα ασκούμενη κοινωνική βία. Παρότι 
η βία δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένων ατόμων ή ομάδων, 
δεν είναι δηλαδή ταξικά διαρθρωμένη, αλλά αποτυπώνει 
μια τυφλή προσέγγιση κατά πάντων, αποσκοπώντας σε μια 
καταστροφική αντίληψη της στάσης και συμπεριφοράς τους 
και την εν γένει αποδυνάμωση της κρατικής νομιμοποί-
ησης, εν τέλει, οφείλει κανείς να επισημάνει πως εκείνοι 
που κυρίως πλήττονται από την αδυναμία αστυνόμευσης 
δεν παραπέμπουν στους οικονομικά εύρωστους, αλλά στις 
πλέον ισχνά αμειβόμενες και αδύναμες κοινωνικές ομάδες.

Είναι γνωστό παλαιόθεν πως τα κράτη υπάρχουν πρωτίστως 
για να επιβάλλουν διά της νομιμοποιημένης κρατικής, δηλαδή 
κυβερνητικής βίας, τον νόμο και την τάξη στο κοινωνικό 
σύνολο, στην εφαρμογή ενός κατά νόμον προβλεφθέντος 
πλαισίου θεσμικά οργανωμένης κοινωνικής συμβίωσης. 
Το νομοθετικό πλαίσιο ρυθμίζει τις σχέσεις ατόμων, ομάδων 
και θεσμών, καθώς και τις υποχρεώσεις τους στο εσωτερικό 
και το διεθνές πλαίσιο, όπως απορρέουν από τις νομοθετικές 
και συνταγματικές προβλέψεις. Οι νομοθετικές θεσμικά 
κατοχυρωμένες ρυθμίσεις κοινωνικής συνύπαρξης 
αποτελούν και την raison d’ etre του κράτους, δηλαδή 
τη θεμελιώδη αιτία ύπαρξής του ως πορεύεται εδώ και 
τέσσερεις σχεδόν αιώνες σύγχρονης μορφής και δημο-
κρατικής διάρθρωσης. Η κατά τα ανωτέρω εκδηλούμενη 
πολιτική αβουλία της σημερινής ελληνικής Κυβέρνησης 
να υλοποιήσει την πολιτική της ευθύνη για άσκηση κρα-
τικής πολιτικής υπεράσπισης του κοινωνικού συνόλου, 
των πολιτών, της ζωής και της περιουσίας τους, αντιφάσκει 
με αυτήν τούτη την αποστολή του κράτους. Οι σε κάθε 
ευνομούμενο, σύγχρονο ευρωπαϊκό ή δυτικό εν γένει 
δημοκρατικό κράτος, θεωρούμενες ως αυτονόητες προ-
διαγραφές κρατικής λειτουργίας, για τη σημερινή Ελλάδα 
αποτελούν διά ταύτα ζητούμενο σε εναγώνια αναζήτηση 
γεγονός επερχόμενο μετά φόβου και ανασφάλειας. 

Η δημοκρατική νομιμοποίηση της εκάστοτε κυβερ-
νητικής εξουσίας, που ανεξαρτήτως ιδεολογικοπολιτι-
κής κομματικής καταγωγής λειτουργεί στο πλαίσιο του 

κράτους δικαίου, που εμπεδώνει την προστασία και την 
κατοχύρωση δικαιωμάτων και ελευθεριών για άτομα και 
πολίτες, προάγει ένα πολιτικό σύστημα κατοχυρώνοντας ένα 
σύγχρονο δημοκρατικό κράτος. Αποβλέπει δε πρωτίστως 
στην καλλιέργεια αισθήματος ασφάλειας και την εμπέδωση 
κατά ταύτα σύγχρονου κράτους δικαίου. Πρόκειται για μια 
δέσμη ρυθμίσεων και προβλέψεων κρατικής πολιτικής, 
που είναι καθηκόντως κάθε κυβέρνηση υποχρεωμένη 
να λάβει υπόψη της, προκειμένου να διαφυλάξει, δηλαδή 
να εμπεδώσει την ασφάλεια σε ατομικό και συλλογικό 
επίπεδο στο πολιτικό σύστημα και στην κοινωνία εν ευρεία 
εννοία. Η υπόθεση της ασφάλειας υπάγεται στην ευθύνη 
του κράτους κατά τρόπο απόλυτο και αναμφισβήτητο και 
κατά ταύτα δεν επιτρέπεται η ιδεολογικοποίησή της, διότι 
κάτι τέτοιο αντίκειται στην ίδια τη φύση και προορισμό της.

ίσ ημα ανασ άλειας
Η κοινωνία σήμερα αισθάνεται ανασφαλής, φοβισμένη 

και ευρισκόμενη στις διαθέσεις διαφόρων αναρχοαυτόνομων 
που κινούνται στο περιθώριο, δηλαδή εκτός των πλαισίων 
της έννομης τάξης, οι οποίοι βιαιοπραγούν, καταστρέφουν, 
επιτίθενται χωρίς να υπάρχει η αρμόζουσα και κατά τούτο 
επιβεβλημένη κατασταλτική προστασία των πολιτών. Το 
αίσθημα ελλειμμάτων στην ασφάλεια μπορεί να οδηγήσει 
τους πολίτες σε ενέργειες, που να φτάνουν στα όρια τάσεων 
για αυτοδικία και λειτουργία υποκατάστατων της ευθύνης 
του κράτους. Ο φόβος και η ανασφάλεια που προκαλεί η 
επιθετικότητα των αναρχοαυτόνομων και η απουσία αποτρε-
πτικής προστασίας του κράτους εγκλωβίζει τις παραγωγικές 
δυνάμεις της χώρας σε συνθήκες ομηρίας, φόβου και ανι-
κανότητας να λειτουργήσουν δημιουργικά. Όταν οι πολίτες 
δεν προστατεύονται επαρκώς, τότε επηρεάζεται η πορεία της 
κοινωνίας προς τα εμπρός, καθώς δημιουργούνται συνθήκες 
αποτελματικής στασιμότητας και οπισθοδρόμησης. Σε μακρά 
διαδρομή αυτό θα μπορούσε να έχει ολέθριες συνέπειες, 
γιατί ακριβώς η δημιουργική λειτουργία του ανθρώπου 
επέρχεται σε συνθήκες ελευθερίας και αυτοπραγμάτωσης. 
Το γεγονός της αποτελμάτωσης συνδράμει στη φυγή των 
νέων από τη χώρα και στην αναζήτηση νέων οριζόντων 
ζωής και νέων χωρών ανάπτυξης και περαιτέρω πορείας. 
Αναπτύσσεται τοιουτοτρόπως ένα σύνδρομο εγκατάλειψης 
και παραίτησης. Η εικόνα της εκάστοτε χώρας και των γε-
γονότων μεταφέρεται παντού και εν προκειμένω οτιδήποτε 
συμβαίνει στην Ελλάδα γίνεται κτήμα των ανθρώπων σε 
όλον τον κόσμο. Συνεπώς, η διαμορφούμενη παράσταση 
της χώρας για τον οποιοδήποτε τρίτο παραπέμπει σε ένα 
κράτος, που λειτουργεί ανεπαρκώς έναντι καταστροφικών 
ενεργειών. Εκείνο που επιζητούν οι ξένοι ως επισκέπτες της 
χώρας είναι ένα απολύτως ασφαλές περιβάλλον, το οποίο να 
μην πλήττεται από τις ενέργειες των ως ανωτέρω ομάδων. 

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

Πανεπιστήμιο

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

ΛΑ ΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣ ΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

ν λη η ευθύνης  σημαίνει μεση παραίτηση  
υδείς παραιτήθηκε  υδείς απολο ήθηκε καν

Στην αθηναϊκή Δημοκρατία, οι άρχοντες, μετά το πέρας 
της θητείας τους, λογοδοτούσαν για τα πεπραγμένα 
τους. Στη σημερινή κυπριακή μπανανία, οι κατά 

καιρούς κυβερνώντες και τα κόμματα δεν λογοδοτούν! 
Ασυδοτούν! Αυθαιρετούν! Προκαλούν! Την περασμένη 
Τετάρτη δόθηκε στη δημοσιότητα το ογκωδέστατο πόρι-
σμα της Ερευνητικής Επιτροπής για τον Συνεργατισμό. 
Είναι πέρα από καταπέλτης. Είναι η θλιβερή και ζοφερή 
αποτύπωση της σαθρής, διεφθαρμένης και βρομισμένης 
διακυβέρνησης αυτού του δύσμοιρου τόπου. Είναι η 
τραγική διαζωγράφιση των ολέθριων επιπτώσεων της 
καταστροφικής διαχείρισης των οικονομικών πραγμάτων 
από φίλους, κουμπάρους, νονούς, ημέτερους, κομμα-
τόσκυλα, ανίκανους και πανάσχετους, όλοι διορισμένοι 
και επιβληθέντες από την αδίστακτη κομματοκρατία.

Τα μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής, αφού ξεσκε-
πάζουν την απίστευτη κυβερνητική και κομματική λε-
ηλασία του Συνεργατισμού και απορούν: «Αδυνατούμε 
ν  αντιληφθούμε γιατί η σύνθεση πολλών συμβουλίων 
οργανισμών, οι οποίοι χειρίζονται ζωτικούς τομείς της 
οικονομίας του τόπου, πρέπει ν  αντανακλούν τη δύ-
ναμη των κομμάτων ή γιατί η εκάστοτε κυβέρνηση θα 
πρέπει να ευνοεί σε τέτοιους διορισμούς τα κομματικά 
πλέον ενεργά μέλη, και όχι εκείνα τα πρόσωπα τα πλέον 
ικανά τα οποία, λόγω προσόντων, ικανότητας, πείρας, 
εντιμότητας, μπορούν να συμβάλουν στην πρόοδο του 
συγκεκριμένου οργανισμού και κατ  επέκτασιν στην 
οικονομία του τόπου ευρύτερα».

Γιατί απορούν τα μέλη της Επιτροπής; Από κτίσεως 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και ειδικά επί προεδρί-
ας του μ. Κυπριανού και μετέπειτα του Γ. Βασιλείου, 
η κομματοκρατία θεσμοθετήθηκε σε όλους τους Ημι-
κρατικούς Οργανισμούς και Συμβούλια και, φυσικά, 
και στον Συνεργατισμό. Δήθεν για να συμβάλλουν τα 
κόμματα στην ορθή διαχείριση και στήριξη του ρόλου 
και της αποστολής τους για το δημόσιο συμφέρον. Καρα-
μπινάτες μπούρδες! Και αδίστακτο χοντρό περιπαίξιμο 
όσων αφελών πίστεψαν αυτές τις ασύλληπτες ανοησίες. 

Τα κόμματα, επίσημα πλέον, διαμοίρασαν θέσεις, αξιώ-
ματα, έλεγχο και ποδηγέτηση Οργανισμών και υπηρεσιών 
πρώτα και μόνο για εξυπηρέτηση των κομματόσκυλών 
τους και των δικών τους ιδιοτελών συμφερόντων. Κανένα 
ενδιαφέρον και καμία ανάλωση προσπαθειών για το 
καλό των Οργανισμών ή του Συνεργατισμού και της 
οικονομίας γενικότερα. Δέστε τον Υπουργό Οικονομι-
κών. Ο Χάρης Γεωργιάδης κατηγορείται ότι δεν έλαβε 
υπόψη υποδείξεις από τους επόπτες και την Ευρώπη να 
πάρει έγκαιρα μέτρα για διάσωση του Συνεργατισμού. 
Σε αυτόν η Επιτροπή καταλογίζει βαρύτατες ευθύνες 
για την καταστροφή του. Και τι απάντησε με απύθμενη 
αλαζονεία; Ότι άλλο είναι η πολιτική ευθύνη και άλλο 

η πολιτική υπευθυνότητα. Ανάληψη πολιτικής ευθύνης, 
όμως, σημαίνει παραίτηση, απολογία, λογοδοσία και 
δήμευση περιουσίας. 

Ο Χάρης Γεωργιάδης και οι φίλοι του, που προώθησε 
και διόρισε σε νευραλγικές θέσεις και κατέστρεψαν τον 
Συνεργατισμό, ούτε παραιτήθηκαν, ούτε απολογήθηκαν 
και είναι αμφίβολο αν θα λογοδοτήσουν. δη, ο Πρό-
εδρος και ο ΔΗΣΥ ανέλαβαν την υπεράσπισή του. Ο 
Συναγερμός και η Κυβέρνηση αμφισβητούν το πόρισμα. 
Τι σας ενθυμίζει; Την οργή του ΑΚΕΛ και του Δ. Χρι-
στόφια για το πόρισμα Πολυβίου. Οποία εντυπωσιακή 
ταύτιση ενόχων και καταστροφέων του τόπου! Ειδικά 
για τον Υπουργό Οικονομικών, η Επιτροπή αναφέρει: 

«Οι ευθύνες του Υπουργού Οικονομικών υπήρξαν 
βαρύτατες για την κατάρρευση του ΣΠΤ. Μπορούμε να 
πούμε ότι είναι κατ  αναλογίαν παρόμοιες με τις ευθύνες 
του όποιου μεγαλομετόχου ιδιωτικής εταιρείας, η οποία 
καταλήγει σε διάλυση λόγω κακοδιαχείρισης του ιδίου». 
Τα μέλη της Επιτροπής υπογραμμίζουν:

«Η κύρια αιτία της κακοδαιμονίας του υπήρξε ο 
ανθρώπινος παράγοντας, ιδιαίτερα μάλιστα η αμέλεια, 
ανικανότητα, αλλά το χειρότερο η ασυδοσία και απλη-
στία πολλών, οι οποίοι είχαν ταχθεί να ηγούνται και να 
υπηρετούν τον Συνεργατισμό». Αμέλεια… Ανικανότη-
τα… Απληστία… Ασυδοσία. Βαρύτατες ευθύνες έχουν 
τα νυν κομματόσκυλα και εκείνα της διακυβέρνησης 
Χριστόφια, χωρίς να παραγνωρίζουμε τις ευθύνες των 
προηγούμενων κυβερνήσεων και κομμάτων.

Αυτοί οι άπληστοι, οι ανίκανοι, οι ασύδοτοι και οι 
αμελείς, οι οποίοι έκαναν το μεγάλο φαγοπότι, έχουν 
ονόματα. Κατείχαν ή κατέχουν ακόμα θέσεις. Αρκετοί 
φέρονται να έχουν διαπράξει και ποινικά αδικήματα, γι  
αυτό και η Επιτροπή καλεί την Αστυνομία να προχωρήσει 
σε έρευνες. Ο Γενικός Εισαγγελέας διαβεβαίωσε ότι το 
πόρισμα της Επιτροπής δεν θα μείνει στα συρτάρια, θα 
μελετηθεί και θα αξιολογηθεί. Θα ανέμενε κανείς ότι 
έστω ένας θα αναλάμβανε την ευθύνη παραιτούμενος 
και απολογούμενος. Ούτε μία παραίτηση! Ούτε μία 
απολογία. Ούτε μία λογοδοσία!

Η δυσώδης και φρικώδης εικόνα, την οποία κάθε 
φιλόπατρις και νομοταγής πολίτης αποκομίζει,  και 
αυτήν τη φορά είναι εκείνη διεφθαρμένων, ανίκανων, 
ιδιοτελών, ασύδοτων ηγητόρων, οι οποίοι διαχειρίστηκαν 
ανεπαρκώς και κακώς λεηλάτησαν, κατέστρεψαν και 
ξεπούλησαν δημόσιο πλούτο. Γι  αυτό το έγκλημά τους 
ο λαός απαιτεί την σκληρότατη τιμωρία τους. Η καλπά-
ζουσα ατιμωρησία και η αυθάδης ασυδοσία πρέπει να 
τερματιστούν. Παραδειγματικά και οριστικά. Αρχίζοντας 
από την εκρίζωση του πυώδους και αποκρουστικού 
καρκινώματος της κομματοκρατίας, η οποία είναι η 
βαρύτατη ασθένεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.        

ΣΑ ΑΣ ΙΑΚ ΙΔΗΣΑ ΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ Η
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τον απόηχο του πορίσματος 
της Ερευνητικής Επιτροπής 
για την κατάρρευση του 
Συνεργατισμού εξέχουσα 
θέση κατέχει και ο κατά-
λογος των πολιτικά εκτε-
θειμένων προσώπων, τα 

οποία διατηρούσαν, τουλάχιστον μέχρι το 
καλοκαίρι του 2017, μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια σχεδόν 130 εκατομμυρίων ευρώ. 
Η κοινωνία των πολιτών διψά να μάθει τα 
ονόματά τους και να απαντηθούν τα αμείλικτα 
ερωτήματα που έθεσε στο πόρισμά της η 
Ερευνητική Επιτροπή για τον Συνεργατισμό. 

Η Ερευνητική επικαλείται στοιχεία, από 
τα οποία προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις για 
ευνοϊκή μεταχείριση πολιτικά εκτεθειμένων 
προσώπων, που διατηρούσαν δάνεια στην 
πρώην Συνεργατική. Προκρίνει τη διενέργεια 
ενδελεχούς ελέγχου από τις Αρχές, δίνοντας 
και κατευθυντήριες γραμμές. Σοβαρά τα ερω-
τήματα, που εγείρονται για τους βουλευτές, 

ΑΜΕΙΛΙΚ Α ΕΡ ΗΜΑ Α ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΗ ΙΚΗ 
ΓΙΑ Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑ ΙΣΜΟΥ

 εκ. δανεικά και αγύριστα
 σε Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα

 ΠΩΣ ΚΑΙ ΜΈ ΠΌΙΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΜΈΛΗ ΤΌΥ ΚΌΙΝΌ ΌΥΛΙΌΥ  
ΈΚΤΈΘΈΙΜΈΝΑ ΜΈ ΜΈΔ  
ΈΚΤΈΛΌΥΣΑΝ 
ΤΑ ΝΌΜΌΘΈΤΙΚΑ ΤΌΥΣ 
ΚΑΘΗΚΌΝΤΑ ΌΣΌΝ ΑΦΌΡΑ 
ΤΙΣ ΣΧΈΤΙΖΌΜΈΝΈΣ ΜΈ ΜΈΧ 
ΝΌΜΌΘΈΤΙΚΈΣ ΡΥΘΜΙΣΈΙΣ

ΝΕΣ ΟΡΑΣ ΑΣΙΛΕΙΟΥ
asilioun@si ma .com

οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
των εκτεθειμένων πολιτικά προσώπων με 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια. 

 
Η σούμα 

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεκάδων εκα-
τομμυρίων ευρώ αντιστοιχούν σε εκατοντάδες 
φυσικά πρόσωπα, τα οποία εντάσσονται στην 
κατηγορία των πολιτικά εκτεθειμένων προ-
σώπων. Τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται 
στο πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής, 
αποτυπώνουν την κατάσταση πραγμάτων 
την 31η Ιουλίου 2017. Δεικνύουν ότι το 
συνολικό υπόλοιπο των δανείων Πολιτικά 
Εκτεθειμένων Προσώπων ήταν περίπου 

191,  εκατομμύρια και αντιστοιχούσαν 
σε 2.12  λογαριασμούς. Από αυτά, 127 
εκατομμύρια ήταν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, 
τα οποία αντιστοιχούσαν σε 9  λογαριασμούς 
φυσικών προσώπων.

ουλευτές, πουργός
και άλλοι

Αρχίζοντας από τους πλέον αφερέγγυους 
και κινούμενοι προς τους καλοπληρωτές, με 
βάση τη λίστα, που περιέχεται στο πόρισμα 
της Ερευνητικής Επιτροπής, είναι ευδιάκρι-
τη η έκθεση σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
της πρώην Συνεργατικής όλων των ειδών 
αξιωματούχων πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. 
Το πιο υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων εντοπίζεται στην κατηγορία 
των Δημοτικών Γραμματέων και ακολου-
θούν οι κατηγορίες των μελών Διοικητικών 
Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών, 
κοινοταρχών, μελών του κοινοβουλίου και 
μελών κοινοτικών συμβουλίων. Στον αντί-
ποδα χωρίς καθυστερήσεις είναι τα δάνεια, 
τα οποία αντιστοιχούν σε Γενικό Διευθυντή 
Ημικρατικού Οργανισμού και σε Γενικούς 
Διευθυντές Υπουργείων. 

 ουλευτής  ολεύτηκε
Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά παραδείγ-

ματα αφερέγγυων αξιωματούχων. Μέλος του 
Κοινοβουλίου παρουσιάζεται να έχει λάβει 
δύο δάνεια στις 12 Μα ου 2011 και άλλο ένα 
την 31η Μα ου 2011 με ημερομηνία λήξης 
την 2 η οεμβρίου του 201 . Ο βουλευτής 
δεν πλήρωσε ούτε σεντ κατά τα φαινόμενα. Ένα 
χρόνο και κάτι αργότερα, την 31η Δεκεμβρίου 
2017 παρουσιάζει καθυστερήσεις 3,  εκ. Ο 
ίδιος βουλευτής είχε λάβει κι άλλο δάνειο από 
τη Συνεργατική στις 7 Δεκεμβρίου 2007 με 
ημερομηνία λήξης τις 3 Δεκεμβρίου 20 2. 
Το τέταρτο δάνειό του παρουσιάζει χρεωστικό 
υπόλοιπο 1,1 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2017 
και καθυστερήσεις 9.299.   

ανεικά κι αγύριστα  
Στη δεύτερη περίπτωση μέλος Διοικητι-

κού Συμβουλίου Ημικρατικού Οργανισμού 
φαίνεται να έχει λάβει τρία δάνεια μεταξύ των 
ετών 200  - 2010, τα οποία θα έπρεπε να 
έχουν αποπληρωθεί τα έτη 2012, 201  και το 
τελευταίο το 2020. Το δάνειό του, που έληξε το 
2012, δεν έχει πληρωθεί ποτέ μέχρι το τέλος 
του 2017, οπότε και παρουσιάζει σοβαρές 

καθυστερήσεις στην αποπληρωμή και των 
άλλων δύο δανείων του. Συγκεκριμένα, το 
χρεωστικό υπόλοιπο ανέρχεται στα 2,  εκ. 
και οι καθυστερήσεις 2,  εκ.  

είγμα εύνοιας 
Η Ερευνητική Επιτροπή παραπέμπει σε 

ενδελεχή ανάλυση, που «έτρεξε» η Μονάδα 
Εσωτερικού Ελέγχου της πρώην Συνεργα-
τικής για ένα δείγμα πολιτικά εκτεθειμένων 
προσώπων υψηλού δανεισμού. Αφορούσε 
1  πιστωτικές διευκολύνσεις, 1 ,7 εκ. οι 
οποίες συνδέονται με εννέα Πολιτικά Εκτεθει-
μένα Πρόσωπα, Μέλη Κοινοβουλίου, Μέλη 
Δ.Σ. Ημικρατικών Οργανισμών, Ανώτερους 
Κρατικούς Αξιωματούχους και Δημάρχους. 
Το δείγμα αφορούσε μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων 

00.000 και άνω. Οι κυριότερες αδυνα-
μίες, που εντόπισε ο έλεγχος της Μονάδας, 
δεικνύουν: 

 Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις.
 Ανεξασφάλιστα ποσά, είτε κατά την έκ-

δοση είτε στην πορεία λόγω μείωσης  αξίας 
εξασφαλίσεων.

 Μη ικανοποιητική ασφαλιστική κάλυψη 

δανειοληπτών.
 Μη ικανοποιητική ασφαλιστική κάλυψη 

ενυπόθηκων ακινήτων.
 Μη λήψη μέτρων είσπραξης ή καθυ-

στέρηση στη λήψη μέτρων.
 Καθυστέρηση στη διαδικασία εκποιήσεων 

για όσες πιστωτικές διευκολύνσεις  τερματί-
στηκαν και προχώρησαν σε νομικά μέτρα.

 Επαναλαμβανόμενες αναδιαρθρώσεις.
Τα συμπεράσματα του ελέγχου όπως 

και η διαπίστωση της ανάγκης για περαι-
τέρω έλεγχο στις τέσσερεις από τις εννέα 
περιπτώσεις μιλούν, κατά την Ερευνητική 
Επιτροπή, από μόνα τους. Μεταξύ άλλων ο 
έλεγχος διαπίστωνε ότι εξακολουθούσαν «να 
υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας 
υψηλοί δανεισμοί σε ΠΕΠ, οι οποίοι παρου-
σιάζουν αδυναμίες. Στο πλαίσιο της αρχικής 
χορήγησης των πιστωτικών διευκολύνσεων, 
υπήρξαν περιπτώσεις, κατά τις οποίες ενδέχεται 
να υπήρξε ευνοϊκή μεταχείριση και η αρχική 
παραχώρηση των ΠΔ δεν ήταν σύμφωνα 
με τις βέλτιστες Πολιτικές και Διαδικασίες 
που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ. Υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου πιστωτικές διευκολύνσεις 
έτυχαν αναδιάρθρωσης με εξαιρέσεις από την 
Πολιτική Αναδιαρθρώσεων και Διαγραφών. 
Για τις εν λόγω περιπτώσεις υπήρξε έγκριση 
από Ανώτερο Εγκριτικό Κλιμάκιο». 

Το καίριο ερ τημα 
Ο έλεγχος αυτός εγείρει ανησυχίες στην 

Ερευνητική Επιτροπή, η οποία βασίζει στα 
ευρήματά του τις ενδείξεις για ευνοϊκή μετα-
χείριση πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων. 
Ο έλεγχος παραδόθηκε στη Διεύθυνση της 
πρώην Συνεργατικής τον Απρίλιο του 201 . 
Η Ερευνητική Επιτροπή διατυπώνει στο πόρι-
σμά της ένα ερώτημα πάρα πολύ σημαντικό. 

«Πέραν  των  πιο  πάνω  συμπερασμάτων,  
τα  οποία  περιλαμβάνουν  σοβαρότατες εν-

δείξεις ευνοϊκής μεταχείρισης των πολιτικά 
εκτεθειμένων προσώπων, διαχρονικά (τόσο 
πριν όσο και μετά το 2013) προκύπτει και το 
ερώτημα πώς και με ποια κίνητρα μέλη του 
Κοινοβουλίου εκτεθειμένα με μη εξυπηρε-
τούμενα δάνεια, εκτελούσαν τα νομοθετικά 
τους καθήκοντα όσον αφορά τις σχετιζόμενες 
με ΜΕΧ νομοθετικές ρυθμίσεις;». Στη σφαί-
ρα των συζητήσεων  που έχουν αναπτυχθεί, 
εντάσσεται και το ενδεχόμενο αριθμός πολιτικά 
εκτεθειμένων προσώπων, που περιλαμβά-
νονται στον συγκεκριμένο κατάλογο, να είναι 
και δικαιούχοι του Σχεδίου Εστία. 

πι άλλεται διερεύνηση
Η Επιτροπή θεωρεί επιβεβλημένη τη 

λεπτομερή διερεύνηση του θέματος, για 
εντοπισμό ποινικών ή και άλλων αδικημά-
των. «Θέλουμε να τονίσουμε ότι αν και το 
χρηματικό ποσό του δανεισμού ΠΕΠ είναι 
σχετικά μικρό ( 191 εκ.), εντούτοις αφορούν 
σημαντικότατα ποσά για τους εμπλεκόμενους 
ΠΕΠ και τυχόν ευνοϊκή μεταχείρισή τους συν-
δέεται άμεσα με τις πολιτικές εξαρτήσεις των 
διορισμένων και εκλελεγμένων διευθύνσεων 
και επιτροπειών των ΣΠΙ, που οδήγησαν στα 
προβλήματα κακής διακυβέρνησης, τα οποία 
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην κατάρρευση του 
ΣΠΤ». Για να μπορέσουν να εξαχθούν ασφαλή 
συμπεράσματα, σύμφωνα με την Επιτροπή, θα 
πρέπει να αναλυθεί λεπτομερώς σε ατομικό 
επίπεδο κάθε πολιτικά εκτεθειμένο πρόσω-
πο. Η Επιτροπή δίδει και τις κατευθυντήριες 
γραμμές της έρευνας,  σημειώνοντας ότι «οι 
παράμετροι, πάνω στις οποίες μπορούν να 
αξιολογηθούν, περιλαμβάνουν το επιτόκιο, 
την επάρκεια εξασφαλίσεων, καθυστερήσεις, 
την τήρηση όρων συμφωνιών καθώς και τη 
διαδικασία είσπραξης των καθυστερήσεων 
στις περιπτώσεις Μη Εξυπηρετούμενων  Χο-
ρηγήσεων (ΜΕΧ)».

Φυσικά πρόσωπα Υπόλοιπο Δανείων ΜΕΔ 
 

ημοτικοί ραμματείς  3   0   3
λη  μικρατικών  12 1      1  

οινοτ ρ ες   1    3 1
λη οινοβουλίου  13 1     2
λη οινοτικών υμβουλί ν       1

πουρ ός οι  3 3  2 3    
λη ημοτικών υμβουλί ν 1 1  2     2

ήμαρ οι   2    1
νώτεροι ρατικοί ι ματού οι   2     

Προ στ μενοι Επαρ ιακών ιοικήσε ν 1   1 0    22 1
Πολιτικ  κόμματα   31   1  

λη υμβουλίου νε ρτητης ρ ής      3  
Προ στ μενος οι νε ρτητης ρ ής 2    1    1
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τελευταία συνεδρία της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (ΕΚΤ) οδήγη-
σε σε σημαντική μείω-
ση των εκτιμήσεων σε 
σχέση με την ανάπτυ-
ξη της οικονομίας της 

Ευρωζώνης και τον πληθωρισμό. Όπως 
ανακοινώθηκε, η ΕΚΤ προβλέπει ότι η οι-
κονομία της Ευρωζώνης θα αναπτυχθεί με 
ρυθμό 1,1  το 2019 αντί για 1,7  που είχε 
υπολογιστεί προηγουμένως. 

Ο κ. τράγκι ανέφερε στη συνέντευξή 
του ότι κύριοι λόγοι των αναθεωρημένων 
εκτιμήσεων αφορούν τις αβεβαιότητες γύρω 
από γεωπολιτικούς παράγοντες, την απειλή 
του προστατευτισμού και τις αδυναμίες των 
αναδυόμενων αγορών, ενώ αρκετοί είναι 
οι αναλυτές που εκτιμούν ότι η επόμενη 
κρίση θα είναι ευρωπαϊκή. 

Παραμένουν αμηλά 
τα επιτόκια 

Η ΕΚΤ, βλέποντας και πάλι το ποσοστό 
του πληθωρισμού να εξασθενεί, παρά τις 
αρχικές προβλέψεις, επαναβεβαιώνει ότι 

Επιβραδύνεται η ευρωπαϊκή οικονομία
ΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ*

anastasis.yiasemides@
kpmg.com.cy

τα επιτόκια θα παραμείνουν στα σημερινά 
επίπεδα τουλάχιστον ώς το τέλος του χρόνου, 
την ίδια στιγμή που η ΕΚΤ θα συνεχίσει να 
επανεπενδύει τις αποπληρωμές κεφαλαίου 
από τα χρεόγραφα που αγοράστηκαν υπό 
το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης για 
σημαντική περίοδο μετά την αύξηση των 
επιτοκίων. 

Το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκί-
ων από τη μια βοηθά στην ευνοϊκότερη 
χρηματοδότηση έργων από την άλλη 
επηρεάζει αρνητικά την κερδοφορία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και 
τις αποδόσεις των επενδύσεων των ασφαλι-
στικών και συνταξιοδοτικών ταμείων. Είναι 
γι  αυτόν τον λόγο που αναζητούνται άλλες 
μορφές επενδύσεων, εκτός των ομολόγων 
και των τραπεζικών καταθέσεων. 

Συγκλίσεις στις αναλύσεις 
Οι αναπροσαρμοσμένες εκτιμήσεις 

της ΕΚΤ ακολουθούν αυτές του Διεθνούς 
ομισματικού Ταμείου (Δ Τ) για επιβρά-

δυνση του ρυθμού ανάπτυξης της παγκό-
σμιας οικονομίας και τις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής νωρίτερα φέτος. 

Πολλές είναι οι αναλύσεις που αφο-
ρούν την πορεία μιας οικονομίας και από 
ποιους παράγοντες επηρεάζεται. υσικά 
κάθε χώρα και οικονομία έχει τα δικά της 
χαρακτηριστικά, με κάποιες να είναι πιο 
ανθεκτικές στις περιόδους των κρίσεων 
και άλλες να είναι περισσότερο ευάλωτες 
σε εξωτερικούς παράγοντες.

Υπάρχουν πολλά σημεία που οι ανα-
λύσεις συγκλίνουν, όπως τα αρνητικά 
αποτελέσματα που δημιουργεί η έλλειψη 
ρευστότητας από τις αγορές και ο περιο-
ρισμός της χρηματοδότησης. Επιπλέον 
είναι δεδομένο ότι οικονομίες μετά από 
μια παρατεταμένη περίοδο ανάκαμψης θα 
παρουσιάσoυν επιβράδυνση / διόρθωση 
(φαινόμενο καθόλα υγιές), ενώ αν δεν υπάρ-
ξουν διορθωτικά μέτρα θα οδηγηθούν στην 
ύφεση, με αλυσιδωτές αρνητικές συνέπειες 
όπως την αύξηση της ανεργίας και των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων. Οι ανησυχίες 
σχετικά με τα υψηλά ποσοστά δημόσιου και 
ιδιωτικού χρέους στην Ευρωζώνη παρα-
μένουν, με την ανησυχία να εστιάζεται σε 
συγκεκριμένα κράτη-μέλη όπου τα τραπεζικά 
ιδρύματα παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά 
μη εξυπηρετούμενων δανείων.

νομοιόμορ η πορεία 
μεταξύ τ ν ρ ν

Σημειώνεται, επίσης, η αναταραχή που 
υπήρξε στις διεθνείς αγορές το τέταρτο τρί-
μηνο του 201  και, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι αγορές προεξοφλούν τη μελλοντική 
πορεία της οικονομίας, οι επενδυτές στοι-
χηματίζουν στην οικονομική επιβράδυν-
ση. Οι οικονομίες της Γερμανίας και της 
Ιταλίας παρουσιάζουν επιβράδυνση, ενώ 
o κρατικός προϋπολογισμός της Γαλλίας 
επιβαρύνθηκε μεν από τις παροχές που 
δόθηκαν μετά τις διαμαρτυρίες των πολιτών, 
αλλά η οικονομία συνεχίζει να παρουσιάζει 

θετικό ρυθμό ανάπτυξης.
Η ανομοιόμορφη πορεία που παρου-

σιάζουν οι οικονομίες των χωρών της Ευ-
ρωζώνης καταδεικνύει την ανομοιογένεια 
που υπάρχει, εφόσον ακόμη βρισκόμαστε 
πολύ μακριά από τη δημοσιονομική ενο-
ποίηση και τη λήψη τέτοιων μέτρων που θα 
ενισχύουν τόσο την οικονομία της Ευρω-
ζώνης αλλά και των κρατών-μελών. Αυτό 
καταδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα με το 
μοντέλο ανάπτυξης ορισμένων χωρών σε 
σχέση με το σύνολο, εφόσον διατηρούνται 
οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης. 

Το μοντέλο ανάπτυξης της Γερμανίας, 
με την ανάπτυξη της βιομηχανίας και την 
ενίσχυση των εξαγωγών, αντιμετωπίζει ση-
μαντική δοκιμασία, καθώς αποκαλύπτεται 
πόσο ευάλωτο είναι στις προοπτικές του 
παγκόσμιου εμπορίου, με τις τάσεις προ-
στατευτισμού, και στις οικονομικές συνθή-
κες μεγάλων οικονομιών, όπως αυτή της 
Κίνας. Ωστόσο η χώρα έχει τη δυνατότητα 

να ενισχύσει την ανάπτυξη αυξάνοντας τις 
δημόσιες επενδύσεις, κάτι που συμβάλλει 
στη μερική αντιμετώπιση των ανισοσκελιών 
που παρουσιάζονται. 

Πολλές οι προκλήσεις 
Οι προκλήσεις για την παγκόσμια οι-

κονομία είναι πολλές, όπως η έξοδος της 
Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι 
πολιτικές εντάσεις σε διεθνές επίπεδο, ο 
εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο κυ-
ριότερων οικονομιών του κόσμου και 
γενικότερα ο εθνικός προστατευτισμός, ο 
οποίος αναπτύσσεται.

Οι έντονες πολιτικές και οικονομικές 
διαφωνίες μεταξύ των κρατών, συμπεριλαμ-
βανομένων και των οικονομικών κυρώσεων, 
δημιουργούν ένα νέο πολιτικό περιβάλλον, 
το οποίο οδηγεί σε αδυναμία διαμόρφω-
σης κοινών πολιτικών για αντιμετώπιση 
της επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικο-
νομίας και αντιμετώπιση των σημαντικών 
συγκεντρώσεων ιδιωτικού και δημόσιου 
χρέους από το παρελθόν.  

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

Η κυπριακή οικονομία 
Την ίδια στιγμή η κυπριακή οικονομία 

καλείται να λειτουργήσει σε αυτό το δύσκο-
λο οικονομικό περιβάλλον. Ως εξωγενής η 
οικονομία της Κύπρου επηρεάζεται από την 
πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. υσι-
κά υπάρχουν και ευκαιρίες που πρέπει να 
αξιοποιηθούν, με πρόσφατο παράδειγμα 
την εγγραφή πλοίων μεγάλης εταιρείας του 
Ηνωμένου Βασιλείου κάτω από κυπριακή 

Η ΈΚΤ ΠΡΌ ΛΈΠΈΙ 
ΌΤΙ Η ΌΙΚΌΝΌΜΙΑ ΤΗΣ 
ΈΥΡΩΖΩΝΗΣ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΈΙ 
ΜΈ ΡΥΘΜΌ 1 1  ΤΌ 201  
ΑΝΤΙ ΓΙΑ 1  ΠΌΥ ΈΙΧΈ 
ΥΠΌΛΌΓΙΣΤΈΙ ΠΡΌΗΓΌΥΜΈΝΩΣ

σημαία. Τα πιο πάνω και οι εκθέσεις που 
έχουν δημοσιευτεί από διεθνείς οργανι-
σμούς θα πρέπει να αξιολογηθούν σωστά 
και να σχεδιαστούν πολιτικές απορρόφησης 
οποιωνδήποτε κραδασμών. 

Την ίδια στιγμή η διατήρηση της αντα-
γωνιστικότητας θα πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και την 
Πολιτεία, εφόσον οι ανάγκες των επενδυτών, 
των επιχειρηματιών αλλά και της κοινωνί-
ας μεταβάλλονται συνεχώς, κυρίως με την 
εφαρμογή νέων τεχνολογικά ανεπτυγμένων 
διαδικασιών.

ιατήρηση 
ανταγ νιστικότητας 

Η διατήρηση ενός ανταγωνιστικού μο-
ντέλου λειτουργίας είναι σημαντική, τόσο 
για τις επιχειρήσεις όσο και για τα κράτη. 
Ενδεχόμενη αδυναμία προσαρμογής στις 
αλλαγές και τη μεταβλητότητα που παρου-
σιάζει το διεθνές οικονομικό και πολιτικό 
περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε δυσά-
ρεστα αποτελέσματα.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον 
δείκτη ανταγωνιστικότητας είναι πολλοί, 
και δεν συνδέονται μόνο με τη μείωση των 
δαπανών. Αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο 
είναι η σωστή διαχείριση των πόρων της 
επιχείρησης ή του κράτους, ώστε να κατα-
στεί πιο παραγωγικό. Αν, για παράδειγμα,  
μια επένδυση θα έχει πολλαπλάσια θετικά 
οφέλη στην παραγωγικότητα και τον κύκλο 
εργασιών, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να 
μην προχωρήσει. Η δημιουργία υποδομών, 
οι οποίες θα ενισχύσουν το βιοτικό επίπεδο 
τόσο των ντόπιων αλλά και των ξένων, θα 
ενισχύσει την αξία των επενδύσεων που 
έχουν γίνει στη χώρα μας.  

Απαιτείται προσοχή και εμπεριστατω-
μένη ανάλυση των τρεχουσών συνθηκών 
και των ενδεχόμενων κινδύνων που η κυ-
πριακή οικονομία αναμένεται να αντιμετω-
πίσει βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. 
Οποιαδήποτε ευρωπαϊκή κρίση δεν μπορεί 
να αφήσει αλώβητη τη χώρα μας.
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Η ΝΌΜΙΚΗ ΥΠΗΡΈΣΙΑ 
ΜΈΛΈΤΑ ΚΑΙ ΤΌ ΚΌΜΜΑΤΙ 
ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΈΥΘΥΝΩΝ 
ΈΝΑΝΤΙΌΝ ΣΤΈΛΈΧΩΝ ΤΗΣ 
ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΈΡΓΑΤΙΚΗΣ 
ΜΈ ΣΤΌΧΌ ΤΗΝ ΈΠΙΣΤΡΌΦΗ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ 
ΤΑΜΈΙΑ

ΤΗ ΔΙΈ Ω Η ΠΟΙΝΙ ΩΝ ΈΡΈ ΝΩΝ ΣΈ ΡΟΣ ΝΩΤ ΤΩΝ ΣΤΈΛΈ ΩΝ ΤΟ  ΠΡΩΗΝ Σ ΝΈΡ ΤΙΣΜΟ  ΈΙΣΗ ΈΙΤ Ι ΣΤΟ ΠΟΡΙΣΜ  ΤΗΣ Η ΈΡΈ ΝΗΤΙ Η 
ΈΠΙΤΡΟΠΗ Ι ΠΛΈΟΝ Ν ΜΈΝΟΝΤ Ι ΟΙ ΠΟ ΣΈΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙ ΗΣ ΠΗΡΈΣΙ Σ.

ημαντικές εξελίξεις έπονται, 
τις επόμενες μέρες, στις 
ποινικές και αστικές πτυχές 
του πορίσματος-καταπέλτη 
για την κατάρρευση του 
Συνεργατισμού. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, η ομάδα 

των λειτουργών της ομικής Υπηρεσίας, 
με επικεφαλής τον Γενικό Εισαγγελέα, με-
λετούν με γοργούς ρυθμούς την έκθεση 
των 00 σελίδων, που τους παρέδωσε η 
Ερευνητική Επιτροπή, και αναμένεται να 
λάβουν αποφάσεις για το αν δικαιολογείται 
ή όχι η διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών από 
τις αστυνομικές Αρχές. 

Παράλληλα, μελετάται και το ενδεχόμενο 
άσκησης αστικών αγωγών σε συνεργασία 
με τα αρμόδια όργανα του κράτους, εναντίον 
στελεχών της πρώην Συνεργατικής, με στό-
χο την επιστροφή χρημάτων στα δημόσια 
ταμεία. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται 
να ληφθούν το συντομότερο δυνατόν. 

Όπως ξεκαθάρισε η ομική Υπηρεσία 
με ανακοίνωσή της, την περασμένη Παρα-
σκευή, το θέμα της ανάληψης των πολιτικών 
ευθυνών από διάφορα πρόσωπα, όπως 
αυτές καταλογίζονται εμπεριστατωμένα στο 
πόρισμα, δεν αφορά τον Γενικό Εισαγγε-
λέα, ο οποίος ασχολείται, αποκλειστικά, με 
ποινικά θέματα.

 
ι εισηγήσεις για 

τις ποινικές ευ ύνες
Υπενθυμίζεται πως το πόρισμα της 

Ερευνητικής Επιτροπής εισηγείται τη 
διεξαγωγή ποινικών ερευνών, από τις 
αστυνομικές Αρχές, εναντίον στελεχών 
της πρώην Συνεργατικής, στους οποίους 
περιλαμβάνονται οι ικόλας Χατζηγιάννης 
και Γιάννος Σταυρινίδης, για θέματα όπως 
η επίμαχη συμφωνία για απευθείας ανά-
θεση στην Αλταμίρα της διαχείρισης των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και 
οι υπερχρεώσεις τόκων σε δάνεια. 

Η Επιτροπή εισηγείται, επίσης, ποινικές 
έρευνες εναντίον κι άλλων ΣΠΙ, πέραν των 
21 ιδρυμάτων, που ήδη διερευνώνται ή 
κατηγορούνται ενώπιον δικαστηρίου για 
ατασθαλίες στη χορήγηση δανείων. Ειδι-
κότερα, γίνονται στο πόρισμα αναφορές 
στις ΣΠΕ Άχνας, Αθηένου, Λατσιών, Κρα-
σοχωριών και Πρωτοβουλίας Γυναικών. 

ΠΛΗΣΙΑ ΕΙ Η ΡΑ ΗΣ ΑΝΑ Η ΗΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚ Ν ΕΥΘΥΝ Ν

Ανακριτές για τις αμαρτίες στη ΣΚΤ

Έ ουν αποσα ηνιστεί 
τα αίτια κατάρρευσης

Σε ό,τι αφορά τα γεγονότα και τα αίτια 
κατάρρευσης του Συνεργατισμού, έχουν 
πλέον αποσαφηνιστεί. Οκτώ μήνες μετά 
την έναρξη της έρευνας της τριμελούς Επι-
τροπής, που διόρισε ο Γενικός Εισαγγελέας, 
και πέντε ημέρες μετά την παράδοσή του 
στον Κώστα Κληρίδη, το πόρισμα των 00 
σελίδων δόθηκε στη δημοσιότητα την πε-
ρασμένη Τετάρτη. 

Πλέον, όλη η κυπριακή κοινωνία και 
Πολιτεία έχει στα χέρια της τα γεγονότα 
που οδήγησαν την ιστορική τράπεζα στην 
πώληση και το κλείσιμο. Πρόκειται ου-
σιαστικά για ξεκάθαρες διαπιστώσεις της 
Επιτροπής, έπειτα από μια πολύμηνη και 
περίπλοκη έρευνα, που έγινε με απαίτηση 
όλων. Το πόρισμα προσμετρά και το κολάνι 
των, διαφόρων μορφών, ευθυνών, το οποίο 
τυλίγει πολλούς, πολιτικούς, κόμματα και 
τραπεζίτες, τόσο για την προ του 2013 περί-
οδο, όσο και για την περίοδο μετά το 2013.

 
ι ευ ύνες του άρη
Ως τον «μεγάλο υπεύθυνο για την κατα-

στροφική πορεία του Συνεργατικού Πιστωτι-
κού Τομέα (ΣΠΤ)» από το 201  και εντεύθεν, 
χαρακτηρίζει τον Υπουργό Οικονομικών 
Χάρη Γεωργιάδη η Ερευνητική Επιτροπή 
για την κατάρρευση του Συνεργατισμού στο 
πόρισμά της. Σε ένα εκτεταμένο πόρισμα 

 σελίδων, η Ερευνητική στρέφεται 
και στην προ του 2013 εποχή, η οποία, 
με βάση το πόρισμα, χαρακτηρίζεται από 
ατασθαλίες, συγκάλυψη, διορισμό μελών 
των ΣΠΙ με κομματικά κριτήρια και ση-
μειώνει ότι ο Συνεργατισμός αφέθηκε στον 
«αυτόματο πιλότο». Για την προ του 2013 
εποχή, εισηγείται περαιτέρω αστυνομικές 
έρευνες για αρκετά ΣΠΙ, πέραν αυτών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη. 

«Οι ευθύνες του Υπουργού Οικονομικών 
υπήρξαν βαρύτατες για την κατάρρευση 
του ΣΠΤ. Μπορούμε να πούμε ότι είναι 
κατ  αναλογίαν παρόμοιες με τις ευθύνες 
του όποιου μεγαλομετόχου ιδιωτικής εται-

ρείας, η οποία καταλήγει σε διάλυση λόγω 
κακοδιαχείρισης του ιδίου», αναφέρει η 
Επιτροπή. Κατά την Επιτροπή, η Συνερ-
γατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) και η 
κυπριακή Κυβέρνηση απέτυχαν σε τρεις 
βασικές δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν 
έναντι της ΕΕ (λόγω των όρων που τέθη-
καν για την κρατική ενίσχυση). Πρόκειται 
για την καλή εταιρική διακυβέρνηση, τη 
μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορη-
γήσεων (ΜΕΧ) και την ορθή διαχείριση 
των λειτουργικών εξόδων του ΣΠΤ, με τις 
δύο τελευταίες δεσμεύσεις να εξαρτώνται 
από τη δέσμευση για την καλή εταιρική 
διακυβέρνηση.

Όπως αναφέρει η Ερευνητική, «ικανοί 
χειρισμοί, οι οποίοι έπρεπε να τεθούν στα 
στιβαρά χέρια  ικανών, έμπειρων και άριστων 
από πάσης άποψης διευθυντικών στελεχών. 

ταν εκεί ακριβώς όπου απέτυχε ο κατά 
μεγάλην πλειοψηφίαν μέτοχος, ο ιδιοκτήτης 
της ΣΚΤ», αναφέρει μεταξύ άλλων. «Οι ικανό-
τεροι όταν προσλαμβάνονταν αποχωρούσαν 
ή επαύοντο όταν έρχονταν αντιμέτωποι με 
μέτρια διευθυντικά στελέχη, τα οποία όμως 

είχαν την εύνοια του ιδιοκτήτη»,  σημειώνει 
το πόρισμα και συμπληρώνει: «Ο ιδιοκτήτης 
ήταν το κράτος, το οποίο αντιπροσώπευε 
ο Υπουργός Οικονομικών και ο οποίος 
ουσιαστικά είχε τον απόλυτο έλεγχο  της 
κατάστασης. Δεν είναι τυχαίο ότι δύο από 
τα ανώτερα διευθυντικά  στελέχη ήταν του 
στενού  φιλικού του περιβάλλοντος. Ο Γενι-
κός Διευθυντής, ο κ. ικόλας Χατζηγιάννης 
και ο κ. Γιάννης Σταυρινίδης». 

Για το θέμα του Γενικού Διευθυντή, η 
έκθεση σημειώνει ότι «η επιλογή του κ. 
Χατζηγιάννη δεν ήταν, για λόγους που ήδη 
εξηγήσαμε, ό,τι καλύτερο για τη ΣΚΤ. Η 
απομάκρυνσή του όμως από τον Υπουργό 
Οικονομικών δεν ήταν εύκολη απόφαση, 
λόγω της στενής φιλικής τους σχέσης». «Ο 
Υπουργός Οικονομικών είχε από πολύ 
ενωρίς επανειλημμένες και μερικές φορές 
αυστηρές προειδοποιήσεις, τόσο από τους 
επόπτες στην Κύπρο, όσο και κυρίως από 
τους Ευρωπαίους επόπτες, για την πολύ 
πτωχή και αδύνατη εταιρική διακυβέρνηση 
της ΣΚΤ. Ουδέν, όμως,  έπραξε».

 
υ ύνη στον Πτ  

Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η 
Ερευνητική στην έκθεσή της σημειώνει: 
«Αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φέρει 
κάποια ευθύνη για τα όσα οδηγούσαν στην 
εσπευσμένη πώληση μέρους της ΣΚΤ στην 
Ελληνική Τράπεζα, είναι γιατί διατήρησε 
στο Υπουργείο Οικονομικών πρόσωπο το 
οποίο για μία περίοδο πέραν των τεσσάρων 
ετών δεν κατόρθωσε να οδηγήσει τον ΣΠΤ 
έξω από την καταστροφική πορεία, που εν 
γνώσει του ακολούθησε».  

Η Ερευνητική καταλογίζει στον ΥΠΟΙΚ 
ότι, «παρά τις περί του αντιθέτου ενώπιόν 
μας δηλώσεις του δεν κρατούσε ενήμερο, 
ούτε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτε 
το Υπουργικό Συμβούλιο για τα χρονίζο-
ντα προβλήματα, τα οποία ο ίδιος καλώς 
εγνώριζε μέσα από την ενημέρωση που 
ιδιαίτερα είχε από τις εποπτικές Αρχές». 

Στην έκθεσή της η Ερευνητική καταλογί-
ζει ευθύνη όσον αφορά την προσπάθεια ν  
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Η πολιτική διαφθορά

Στην εκτίμηση ότι η πορεία της Συνερ-
γατικής Πιστωτικής Τράπεζας, μετά 
την κρατική ανακεφαλαιοποίησή της, 

θα μπορούσε να ήταν εντελώς διαφορετική, 
προβαίνει ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας 
Μιχαηλίδης, σε δηλώσεις του στη «Σημε-
ρινή». Κληθείς να σχολιάσει το πόρισμα της 
Ερευνητικής και κατά πόσον η κατάρρευση 
του Συνεργατισμού θα μπορούσε να είχε 
αποφευχθεί, ο κ. Μιχαηλίδης τονίζει ότι «αυτό 
είναι προφανές στο πόρισμα. Η Επιτροπή», 
προσθέτει, «παραθέτει και τεκμηριώνει πλή-
ρως την άποψη ότι ο Συνεργατισμός κατέστη 
βιώσιμος με την κρατική ενίσχυση του 1,7 
δις που δόθηκε το 2013 και το 201 ». Στη 
συνέχεια υπενθυμίζει ότι «στις 9.12.201  
κατατέθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία 
στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρημένο 
Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της ΣΚΤ», στο οποίο 
υπάρχει ένα βασικό και ένα δυσμενές σε-
νάριο (σελ. 11  13) και «στη βάση αυτών 

υπάρχουν προβλέψεις για την κερδοφορία 
και τα στοιχεία ισολογισμού. Μπορεί να γί-
νει αποδεκτό ότι η ΣΚΤ ετοίμαζε τα σενάρια 
και τις προβλέψεις αυτές αλλά ακόμη δεν 
γνώριζε την κατάσταση των δανείων που 
είχαν δοθεί προ του 2013; Ετοίμαζε προ-
βλέψεις για κερδοφορία μιας τράπεζας που 
ήταν θνησιγενής; Προφανώς όχι», τονίζει ο 
Γενικός Ελεγκτής. 

Δεδομένων, πάντως, όσων αναφέρονται 
στο πόρισμα, ρωτήσαμε τον κ. Μιχαηλίδη 
ποιοι προσπαθούσαν να εμποδίσουν την 
Ελεγκτική Υπηρεσία να ελέγξει την κρα-
τική πλέον τράπεζα και απάντησε ότι: «Η 
ενορχήστρωση της προσπάθειας να εκπα-
ραθυρωθεί η Ελεγκτική Υπηρεσία από τον 
έλεγχο του Συνεργατισμού γινόταν από τον 
Υπουργό Οικονομικών, με πρώτο βιολί τον 
κ. ικόλα Χατζηγιάννη». Αυτό, ανέφερε, το 
είχα καταθέσει με στοιχεία τον Αύγουστο του 
201  ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής.

Κληθείς, επίσης, να σχολιάσει την άπο-
ψη του ΥΠΟΙΚ ότι η πολιτική ευθύνη και η 
πολιτική υπευθυνότητα είναι «διαφορετικά 
ζητήματα», ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι «ακόμη 
και κάποιος που συμπεριφέρεται υπεύθυνα 
μπορεί να έχει ευθύνη αν οι πράξεις και 
παραλείψεις του είναι αμελείς ή πλημμελείς, 
π.χ. λόγω άγνοιας ή ανικανότητας, εννοείται δε 
πως κάποιος που συμπεριφέρεται ανεύθυνα 
προφανώς έχει ευθύνη για τούτο».

Περαιτέρω, ερωτηθείς εάν τα συμπτώ-
ματα που εντόπισε η Ερευνητική Επιτροπή 
(κακή εταιρική διακυβέρνηση, αδιαφάνεια, 
διορισμοί φιλικών προσώπων σε υψηλές 
θέσεις, διατήρηση μη ικανών στελεχών και 
λοιπά) τα εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία 
σε κρατικούς οργανισμούς/εκφάνσεις της 
δημόσιας ζωής, ο κ. Μιχαηλίδης μάς είπε 
τα εξής: «Έχουμε τέτοιες παρατηρήσεις σε 
κάποιους ημικρατικούς οργανισμούς και 
είναι όλα αυτά που περιλαμβάνονται στις 

ετήσιες εκθέσεις που εκδίδουμε για τέτοιους 
οργανισμούς. Μην πάμε μακριά. Πρόσφατα 
δεν είχαμε δύο περιπτώσεις φιλικών προ-
σώπων του Υπουργού Οικονομικών που 
διορίστηκαν στη Cyta και στο ΧΑΚ; Αυτή η 
ευνοιοκρατία και αναξιοκρατία παραμένουν 
γάγγραινα στον τόπο», ανέφερε ο Γενικός 
Ελεγκτής. Τέλος, στο θέμα κατά πόσον πρέπει 
να θεσμοθετηθεί αστική και ποινική ευθύνη 
για όσους διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα, 
ο προϊστάμενος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας 
σχολίασε ότι «υπάρχει ήδη κάποιο νομικό 
πλαίσιο. Αν αυτό δεν είναι επαρκές, θα φα-
νεί στην πορεία. Αυτό είναι καθαρά νομικό 
ζήτημα. Εκείνο που αναμένουμε να δούμε», 
τόνισε, «είναι αν θα υπάρξει βούληση από 
πλευράς Κυβέρνησης να στραφεί, όπως υπο-
δεικνύει η Ερευνητική Επιτροπή, με αστικές 
αγωγές για αποζημιώσεις κατά του ικόλα 
Χατζηγιάννη και των μελών της Επιτροπείας 
του Συνεργατισμού».  

δυσσ ας  α μπορούσε να εί ε σ θεί ο υνερ ατισμός

ΗΤΑΝ ΙΩΣΙΜΌΣ 
ΜΈΤΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΈΦΑΛΑΙΌΠΌΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΈΤΌΙΜΑΖΈ
ΣΈΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΈΡΔΌΦΌΡΙΑ ΤΌΥ

Πλέον, όλη η κυπριακή 
κοινωνία και πολιτεία 
έχει στα χέρια της τα 
γεγονότα και τα αίτια 

καταστροφής της 
ιστορικής τράπεζας. ο 
πόρισμα προσμετρά και 
το κολάνι των ευθυνών 

που τυλίγει πολλούς 

αποστερηθεί ο Γενικός Ελεγκτής της εξουσίας 
να ελέγχει την ΣΚΤ. Σε άλλο σημείο της 
έκθεσης, η Ερευνητική υπενθυμίζει πως 
με πρωτοβουλία του ΔΗΣΥ αφαιρέθηκε η 
αρμοδιότητα του Γενικού Ελεγκτή με νόμο 
που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 201 .

 
Έρευνες για ιάννη 
και Σταυρινίδη

Για τον τέως Γενικό Διευθυντή της πρώην 
ΣΚΤ, ικόλα Χατζηγιάννη, η Επιτροπή στην 
έκθεσή της λέει ότι αυτός «φέρει τεράστια 
ευθύνη για την τελική κατάληξη του ΣΠΤ 
και ειδικότερα της ΣΚΤ. Αποδείχθηκε πολύ 
κατώτερος των περιστάσεων». Καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι ο κ. Χατζηγιάννης δυ-
νατόν να έχει αστικές ευθύνες, οι οποίες 
πηγάζουν από τις πιο πάνω παραβιάσεις 
της συμφωνίας του με τη ΣΚΤ.

«Πιστεύουμε, όμως, ότι ο κ. Χατζηγιάννης 
ενδεχομένως ευθύνεται και για τη διάπραξη 
ποινικών αδικημάτων, τα οποία δυνατόν ν  
αποκαλυφθούν ύστερα από μια σε βάθος 
εξέταση από τις αστυνομικές Αρχές. Χρήζουν 
ιδιαίτερα εξέτασης οι δραστηριότητες του 
κ. Χατζηγιάννη σε σχέση με τη διαπραγμά-
τευση και κατάληξη σε συμφωνία με την 
A ta ira, καθώς επίσης σε σχέση με τη 
γνώση του για τις υπερχρεώσεις τόκων». 

Σημειώνει ακόμη ότι «της ίδιας σε βά-
θος εξέτασης χρήζει η, σε συνεργασία με 
τον Γιάννη Σταυρινίδη, δραστηριότητά του 

στον τομέα των διαφημίσεων». Επικαλείται 
και πληροφόρηση που λήφθηκε από τον 
εσωτερικό έλεγχο που διενήργησε η ΚΕ-
ΔΙΠΕΣ για τα θέματα διαφήμισης:  «Εντο-
πίζει ατασθαλίες, παρατυπίες, ανορθόδοξες 
πρακτικές και εισηγείται την  περαιτέρω 
έρευνα σε σχέση με τρία πρόσωπα, ήτοι 
τους Γ. Σταυρινίδη, . Χατζηγιάννη και Π. 
Ονησιφόρου». 

ποπτη χαρακτηρίζει εξάλλου την επιμο-
νή του Βαρνάβα Κουρουνά, Διευθυντή της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης ΜΕΧ της ΣΚΤ. Η 
Επιτροπή λέει ότι η όλη συμπεριφορά του 
σε αγαστή συνεργασία με τον κ. Χατζηγιάννη 
όπως η ΣΚΤ προχωρήσει σε απευθείας 
ανάθεση προς την A ta ira ήδη από το 
201 , θεωρείται -από την Ερευνητική 
Επιτροπή- ύποπτη, ενώ η ΔΔΜΕΧ υπό 
τη δική του διαχείριση είχε πτωχότατα 
αποτελέσματα. 

Εξάλλου, η Ερευνητική Επιτροπή απο-
δίδει μερίδιο ευθύνης και στην Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου, η οποία είτε με τον 
έναν είτε με τον άλλον τρόπο θα μπορούσε 
να έχει επίδραση στα συμβαίνοντα στον 
ΣΠΤ και ειδικότερα στη ΣΚΤ. Αποδίδει επί-
σης μερίδιο ευθύνης και στην Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, «γιατί θα μπορούσε με 
δικές της ενέργειες η πορεία πραγμάτων 
να είχε αλλάξει, αλλά με κανέναν τρόπο δεν 
λέμε  ότι ευθύνεται για την κατάρρευση του 
ΣΠΤ στην Κύπρο».
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Μ ε το δεξί μπήκε το πρώτο δί-
μηνο του 2019 για την αγορά 
ακινήτων στην Κύπρο, καθώς 

η αύξηση στις πωλήσεις κυμάνθηκε κοντά 
στο 20 . Σύμφωνα με στοιχεία, που δη-
μοσιοποίησε το Κτηματολόγιο, τα πωλητή-
ρια έγγραφα στο πρώτο δίμηνο του έτους 
ανήλθαν στα 1. 00 σε σύγκριση με 13 1 
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με την 
αύξηση να φθάνει στο 1 .  

Η μεγαλύτερη αύξηση στις πωλήσεις, 
που έφθασε στο 7 , παρατηρήθηκε στην 
επαρχία Λευκωσίας, όπου τα πωλητήρια 
έγγραφα αυξήθηκαν στα 3  από 2 2 
πέρυσι. Αύξηση 22  καταγράφηκε και 
στην Πάφο, όπου οι πωλήσεις ακινήτων 
ανήλθαν στις 39  από 327 την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο, ενώ η αύξηση στη Λάρ-
νακα έφθασε στο 13 , με τα πωλητήρια 
έγγραφα να φθάνουν τα 239 από 211 
πέρυσι. Στη συμπρωτεύουσα Λεμεσό 
παρατηρήθηκε και πάλι η πρωτιά στις 
πωλήσεις με 07 ακίνητα να αλλάζουν 
χέρια σε σύγκριση με 7 πέρυσι, με 
την αύξηση να περιορίζεται στο , ενώ 
περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι κινή-
θηκε η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, 

με 101 πωλήσεις σε σύγκριση με 100 το 
αντίστοιχο δίμηνο του 201 .  

Τον εβρουάριο η αύξηση στις 
πωλήσεις διαμορφώθηκε στο 2 , με 
τα πωλητήρια έγγραφα να φθάνουν τα 

3  από  τον εβρουάριο του 201 . 
Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι το πέμπτο 
συνεχές έτος που καταγράφεται αύξηση 
στις πωλήσεις, με το 201  να είναι το 
καλύτερο έτος της τελευταίας δεκαετίας 
σε επίπεδο πωλήσεων. 

ύ ορο έδα ος 
και καμπανάκι

Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο του 
Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών 
Ακινήτων, Πόλυ Κουρουσίδη, η φε-
τινή αύξηση οφείλεται κυρίως στην 
επικείμενη αλλαγή των κριτηρίων για 
τις πολιτογραφήσεις. «Αυτό ώθησε 
αρκετούς ξένους να επενδύσουν στην 
αγορά ακινήτων της Κύπρου. ήτηση 
καταγράφεται και από πλευράς Κυπρίων 
για αγορά διαμερισμάτων και σπιτιών. 
Κατά την άποψή μου τη φετινή χρονιά 
θα σπάσει το ψυχολογικό φράγμα των 
10 χιλιάδων πωλήσεων και η φετινή 
χρονιά θα είναι σίγουρα καλύτερη από 
πέρυσι από πλευράς πωλήσεων», είπε. 
Παράλληλα απέδωσε τη φετινή αύξηση 
και στο πάγωμα της αγοράς ακινήτων 
το περσινό πρώτο δίμηνο του έτους, 
λόγω της επιβολής ΠΑ στην αγορά 
οικοπέδων. 

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, ο 
κ. Κουρουσίδης ανέφερε στη «Σ» ότι η 

αύξηση στις πωλήσεις θα επηρεάσει και 
τις τιμές των ακινήτων. «Κατά την άποψή 
μου οι τιμές στα διαμερίσματα στα κέ-
ντρα των πόλεων όπου υπάρχει ζήτηση 
θα αυξηθούν, ενώ μείωση εκτιμώ ότι θα 
παρατηρηθεί σε περιοχές που δεν είναι 
πρώτης επιλογής και κυρίως στα γεωργικά 
ακίνητα», σημείωσε.  

Αντίθετη άποψη εξέφρασε στη «Σ» ο 
οικονομολόγος Ιωάννης Τελώνης. «Οι 
πωλήσεις και κατ’ επέκτασιν οι τιμές των 
ακινήτων στην Κύπρο σήμερα αποτελούν 
μια τεχνητή και ωραία φούσκα. Βλέπουμε 
συνεχώς να ανεγείρονται νέα κτήρια για 
να ικανοποιήσουν τις ανάγκες κυρίως των 
ξένων αγοραστών και, δυστυχώς, η κατά-
σταση της αγοράς ακινήτων εξαρτάται από 
τις συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία», 
προειδοποίησε.

ΘΕΟΔ ΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaou @simerini.com 

ιλιάδες εργαζόμενοι, που 
ανήκουν στους τρεις με-
γαλύτερους κλάδους της 
οικονομίας, κατέρχονται 
τον τελευταίο καιρό σε 
διεκδίκηση των νέων 
συλλογικών συμβάσεων, 

απειλώντας ακόμα και με απεργίες. Τα 
ανοικτά εργασιακά μέτωπα αφορούν στους 
κλάδους των οικοδόμων και των τραπεζι-
κών υπαλλήλων, ενώ στον χορό μπήκαν 
πρόσφατα και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι. 

Κάλεσμα Τ Κ 
Όσον αφορά τις τράπεζες, οι συλλογικές 

συμβάσεις των εργαζομένων έληξαν με το 
τέλος του 201 , με εξαίρεση την Τράπεζα 
Κύπρου, που η συλλογική της σύμβαση 
έληξε ένα χρόνο νωρίτερα. Η ΕΤΥΚ κά-
λεσε με επιστολές της όλες τις τράπεζες 
να ανανεώσουν τις συμβάσεις και αυτήν 
τη στιγμή -όπως μας ανέφερε συντεχνια-
κή πηγή- οι δύο πλευρές βρίσκονται στο 
στάδιο των διαβουλεύσεων με στόχο την 
ανανέωσή τους, χωρίς να υπάρχει ακόμα 
εξέλιξη. Όπως μας λέχθηκε χαρακτηριστικά, 
πρόκειται για μία διαδικασία «έντονων 
διαπραγματεύσεων», χωρίς όμως ιδιαίτε-
ρα προβλήματα τα τελευταία τουλάχιστον 
χρόνια, γεγονός που γεννά την ελπίδα ότι 
και αυτήν τη φορά η κατάληξη θα είναι 
θετική. Βέβαια, φέτος η διαφορά είναι ότι 
η ΕΤΥΚ ζητά, μεταξύ άλλων, επαναφορά 
των περικοπών που είχαν επιβληθεί στους 
εργαζομένους λόγω της οικονομικής κρίσης. 
Σημειώνεται πως, με βάση τον Κώδικα Βιο-
μηχανικών Σχέσεων, δεν υπάρχει χρονικό 
όριο για την ανανέωση των συμβάσεων, 
αφού μέχρις ότου συμφωνηθούν οι νέες 
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Παζάρια για μισθούς και ωφελήματα
σε τράπεζες, κατασκευές, ξενοδοχεία

συμβάσεις, οι εργαζόμενοι καλύπτονται από 
τις προηγούμενες. 

ρίς δημοσιότητα
Από τις δύο μεγάλες τράπεζες του τόπου, 

την Ελληνική και την Τράπεζα Κύπρου (οι 
οποίες μαζί εργοδοτούν .200 υπαλλήλους 
από το σύνολο των περίπου 10.000), δεν 
θέλησαν να προβούν σε οποιεσδήποτε 
δηλώσεις. Το μόνο που μας λέχθηκε χα-
ρακτηριστικά ήταν ότι «ο διάλογος με την 
ΕΤΥΚ προχωρεί κανονικά, μακριά, όμως, 
από τα φώτα της δημοσιότητας».

Κ Π Σ και lt  
Όσον αφορά τις περιπτώσεις ΚΕΔΙΠΕΣ 

και A TAMIRA, η ΕΤΥΚ με πρόσφατη 
ανακοίνωσή της ζητά από την εργοδοτι-
κή πλευρά να επαναφέρει τους μισθούς 
και τα ωφελήματα στα επίπεδα που ήταν 
στις 31/12/2013 και να παραχωρήσει τις 
ετήσιες προσαυξήσεις και την ΑΤΑ. Στην 
ίδια ανακοίνωση η ΕΤΥΚ προειδοποιεί 
τις Διευθύνσεις των δύο Εταιρειών ότι, σε 

περίπτωση που δεν συμμορφωθούν με τις 
συμβατικές τους υποχρεώσεις, θα πάρει όλα 
τα αναγκαία μέτρα, μη αποκλειομένης και 
της απεργίας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με 
πληροφορίες, εξελίξεις αναμένονται εντός 
της ερχόμενης εβδομάδας, σχετικά με τα 
αιτήματα για ανανέωση των συμβάσεων 
των υπαλλήλων της πρώην Συνεργατικής 
που μετακινήθηκαν στην Ελληνική Τράπε-
ζα. Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα της 
Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Υπαλλήλων 
της ΣΕΚ, Ελισσαίο Μιχαήλ, έγιναν ήδη κά-
ποιες επαφές και ενδεχομένως την Πέμπτη 
η Τράπεζα να δώσει την απάντησή της. 

ύ μιση έλουν 
οι οικοδόμοι 

Ένα άλλος κλάδος, που επίσης διεκδικεί 
ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων 
και μάλιστα προχώρησε ήδη μια φορά σε 
2 ωρη απεργία, πριν από περίπου ένα 
μήνα, είναι οι οικοδόμοι. Όπως δήλωσε 
στη «Σ» ο γ.γ. της Ομοσπονδίας Οικοδόμων 
της ΣΕΚ, Γιαννάκης Ιωάννου, οι οικοδό-

μοι πραγματοποίησαν την απεργία γιατί 
η εργοδοτική πλευρά είχε απορρίψει την 
πρότασή τους για νομοθετική ρύθμιση των 
πέντε βασικών δικαιωμάτων και ωφελημά-
των τους, δηλαδή των μισθών, του ταμείου 
προνοίας, των εορτών και των αργιών, του 
φιλοδωρήματος και του ωραρίου. 

Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας 
Μάτσας ανέφερε στη «Σ» ότι βρίσκεται 
σε εξέλιξη προσπάθεια μεσολάβηση της 
Υπουργού Εργασίας έτας Αιμιλιανίδου. 
«Ανάλογα με τις εξελίξεις θα λάβουμε και 
τις αποφάσεις μας, αλλά ευελπιστώ ότι θα 
υπάρξει θετική κατάληξη, ώστε να μην 
υπάρξει κλιμάκωση των μέτρων», είπε. 

 
ι ελπίδες στη έτα 
Από την πλευρά της, η εργοδοτική πλευρά, 

εναποθέτει τις ελπίδες της στην Υπουργό 
Εργασίας, αφού σύμφωνα με τη Διευθύντρια 
Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολι-
τικής της ΟΕΒ, Λένα Παναγιώτου, το μεγάλο 
αγκάθι είναι το αίτημα των εργαζομένων για 
νομοθετική ρύθμιση των πέντε ωφελημάτων. 

Όπως εξήγησε η κ. Παναγιώτου, η εν λόγω 
πρόταση απορρίφθηκε από τις Γενικές Συνε-
λεύσεις των εργολάβων και δεν προχώρησε, 
γι’ αυτό και η Ομοσπονδία απευθύνθηκε 
στην Υπουργό με στόχο να επιτευχθεί η ανα-
νέωση της σύμβασης, χωρίς να περιέχεται 
σε νομοθεσία. «Η ανανέωση της σύμβασης 
εκκρεμεί από το 201  και οι εργολάβοι εί-
ναι διατεθειμένοι να δώσουν αυξήσεις και 
να δουν πώς μπορούν να βελτιωθούν τα 
ωφελήματα του κόσμου», τόνισε. Πρόσθεσε 
πως η Υπουργός διερευνά τις θέσεις των 
δύο πλευρών με στόχο να διαμορφώσει ένα 
πλαίσιο, το οποίο να γεφυρώνει τις διαφορές. 
«Ευελπιστούμε ότι θα προσεγγίσουν και οι 
συντεχνίες θετικά το όλο θέμα, για να μην 
υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις στον κλάδο, ο 
οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους 
της οικονομίας», συμπλήρωσε.  

Στον ορό και οι 
ξενοδο ο πάλληλοι 

Η τρίτη μάχη για ανανέωση των συλ-
λογικών συμβάσεων των εργαζομένων 

άρχισε ήδη και αφορά στην ξενοδοχεια-
κή βιομηχανία. Σύμφωνα με τον κ. Μάτσα, 
στα ξενοδοχεία, η διαπραγμάτευση μεταξύ 
συνδικαλιστικής και εργοδοτικής πλευράς 
είναι σε πολύ αρχικό στάδιο. Εξήγησε πως οι 
ξενοδοχοϋπάλληλοι θεωρούν ότι η ανανέωση 
της συλλογικής τους σύμβασης πρέπει να 
είναι ανάλογη με την πορεία της κερδοφορίας 
του κλάδου και, στην προσπάθειά τους να 
το πετύχουν, έχουν ήδη ξεκαθαρίσει πως 
αν χρειαστεί, θα λάβουν μέτρα. Ο κ. Μά-
τσας  ανέφερε πως η λήψη μέτρων δεν είναι 
αυτοσκοπός και εξέφρασε την ελπίδα ότι 
η εργοδοτική πλευρά θα συναινέσει στην 
ανανέωση της σύμβασης παραχωρώντας 
ουσιαστικά ωφελήματα στους εργαζομένους, 
έτσι ώστε να κατοχυρωθούν. 

Τα αιτήματα των ξενοδοχοϋπαλλήλων, 
σύμφωνα με τον γ.γ. της Ομοσπονδίας ενο-
δοχοϋπαλλήλων της ΣΕΚ, Μίλτο Μιλτιάδου, 
στάλθηκαν στους προέδρους του ΣΤΕΚ και 
του ΠΑΣΥ Ε, από τις 30 Οκτωβρίου του 
201 . Οι συντεχνίες ζητούν ανανέωση της 
συλλογικής σύμβασης της ενοδοχειακής 
Βιομηχανίας, που έληξε την 31.12.201 , 
έτσι ώστε να είναι διετής (με ημερομηνία 
λήξης την 31.12.2020) και όλα τα άρθρα της 
να επανέλθουν όπως ακριβώς αυτά ήταν 
στη σύμβαση που έληξε την 31.12.2012. 

Τα αιτήματα
Πιο συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι των 

ξενοδοχείων ζητούν μεταφορά των αργι-
ών όταν αυτές χάνονται ή παραχώρηση 
αποζημίωσης, για κάθε υπάλληλο με τη 
συμπλήρωση  μηνών υπηρεσίας στη 
βιομηχανία να καταβάλλονται προς το 
ταμείο προνοίας ξενοδοχοϋπαλλήλων 
συνεισφορές από τον εργοδότη της τάξης 
του 10  και τον εργαζόμενο  ή 10 , οι 
Κυριακές να αποζημιώνονται, η εργασία 
τις Κυριακές να αποζημιώνεται σε χρήμα 
κατά 0  περισσότερο του ημερομισθίου 
του επηρεαζόμενου υπαλλήλου, κατά την 
περίοδο του Πάσχα να παρέχεται φιλο-
δώρημα ίσο με 30  του μηνιαίου μισθού 
κ.ά. Παράλληλα, ζητούν παραχώρηση 
μισθολογικών αυξήσεων ύψους  κατ’ 
έτος, αύξηση της e  ratia μονάδας από 

1 ,9  σε 20,00 και ένταξη του 13ου 
μισθού στους Κανονισμούς για τους όρους 
υπηρεσίας στα ξενοδοχεία. 

Από πλευράς εργοδοτικής πλευράς, 
μας αναφέρθηκε πως οι διαβουλεύσεις 
άρχισαν ήδη, καθώς έγινε μία συνάντηση 
με τις συντεχνίες και ακολουθεί και δεύτερη 
εντός των επόμενων ημερών. 

ΠΥΡΈΤΩΔΈΙΣ 
ΔΙΑ ΌΥΛΈΥΣΈΙΣ
ΚΑΙ ΈΠΑΦΈΣ ΣΈ 
ΚΡΙΣΙΜΌΥΣ ΚΛΑΔΌΥΣ
ΤΗΣ ΌΙΚΌΝΌΜΙΑΣ
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Προειδοποιεί 
η ΚεντρικήΣ ΚΡΑ ΗΣ Ι ΑΚ ΙΜ

socratis79@gmail.com
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Η Sa a is ines td έχει εντάξει στον 
στόλο της το νέο εμπορικό πλοίο Rο/Rο 
AKRITAS. Η αγορά έγινε στο πλαίσιο επέ-
κτασης των δραστηριοτήτων του Οργανι-
σμού Σαλαμίς στον τομέα των θαλάσσιων 
μεταφορών. Το πλοίο θα δρομολογηθεί 
αρχές Απριλίου και θα εκτελεί εβδομαδιαία 
δρομολόγια μεταξύ των λιμανιών Θεσσα-
λονίκης, Λεμεσού και Χάιφας. Το Rο/Rο 
AKRITAS έχει τη δυνατότητα μεταφοράς 
όλων των τύπων φορτίων όπως τρέιλερ 
ψυγεία, ontainers, οχήματα, φορτηγά, 
μηχανήματα, γενικό φορτίο, κ.ά.  Με την 

προσθήκη του πλοίου Rο/Rο AKRITAS, η 
Sa a is ines td δίνει τη δυνατότητα στον 
εμπορικό κόσμο για περαιτέρω ανάπτυξη 
των εμπορικών του δραστηριοτήτων. τα 
εβδομαδιαία δρομολόγια των εμπορικών 
πλοίων του Οργανισμού:

 Rο/Rο AKRITAS εβδομαδιαία εμπορική 
γραμμή: Θεσσαλονίκη, Λεμεσός και Χάιφα 

 Rο/Rο A E O εβδομαδιαία εμπορική 
γραμμή: Λαύριο, Λεμεσός  και Χάιφα  

 Container esse  A ASA εβδομαδιαία 
εμπορική γραμμή:  Πειραιάς, Λεμεσός, 
As dod και Χάιφα.  

α ραμμή εσσαλονίκη  εμεσός  ι α
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ΑΡΝΗΤΙΚΌΣ Ό ΑΝΤΙΚΤΥΠΌΣ 
ΣΤΌΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΌ 
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌ 
ΤΗΣ ΑΗΚ  ΈΑΝ Η ΚΥ ΈΡΝΗΣΗ 

ΑΛΈΙ ΧΈΡΙ  ΣΤΌ 
ΑΠΌΘΈΜΑΤΙΚΌ 
ΤΌΥ ΌΡΓΑΝΙΣΜΌΥ

T 
ο όραμά της για την ανά-
πτυξη του Οργανισμού, σε 
μια εποχή που οι προκλή-
σεις μεγαλώνουν, αναλύει 
μιλώντας στη «Σημερινή», 
η νέα Πρόεδρος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου 

της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), 
Έμιλυ Γιολίτη. Ωστόσο, “αρνητικό αντίκτυπο” 
στον αναπτυξιακό προγραμματισμό της ΑΗΚ 
αναμένεται να επιφέρει -σύμφωνα με την 
ίδια- η απόφαση της Κυβέρνησης να λάβει 
μέρισμα από το αποθεματικό του Οργανισμού, 
ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ. 

Όπως εξηγεί η κ. Γιολίτη, το ΔΣ του Οργα-
νισμού εξέφρασε ήδη δημόσια τη διαφωνία 
του επί της συγκεκριμένης απόφασης, για 
την οποία δεν προηγήθηκε διαβούλευση, 
καθώς θέτει σε κίνδυνο έργα που είναι ήδη 
σε εξέλιξη και απαιτούν κονδύλια της τάξης 
εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για να 
υλοποιηθούν. Ένα από αυτά είναι και η επέν-
δυση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την 
οποία χαρακτηρίζει ως την πιο άμεση λύση 
για μείωση του κόστους προς όφελος του 
καταναλωτή. Την ίδια ώρα, η κ. Γιολίτη ανα-
φέρεται στις ενέργειες που γίνονται για την 
προετοιμασία του εδάφους για αξιοποίηση 
του υσικού Αερίου, σχολιάζει την είσοδο 
των ανταγωνιστών της ΑΗΚ στην αγορά ενέρ-
γειας, ενώ ερωτηθείσα σχετικά με το μεγάλο 
αγκάθι της ανείσπρακτης κατανάλωσης στις 
κατεχόμενες περιοχές, δηλώνει πως για την 
περίοδο 19  - 2017 ανέρχεται περίπου 
στα 272 εκατομμύρια. 

 α ρ α  α κι ή υ  
αυ ή  η υ υ η ρ ς α ας η ή-

υ  α α α ρ  υς υς υ 
 α η ις ι ς ης η κ ρικής 

ρ ιας η   Κ ρ  ρ υ  -
ρι ρια ια ραι ρ  ι ις υς 

αρια ς ρ α ς
Είναι πραγματικότητα πως οι τιμές 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο είναι 
υψηλές. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς 
οι διακυμάνσεις τους επιδρούν στην τιμή 
του ηλεκτρικού ρεύματος. Η ουσία είναι να 
απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα με 
τη χρήση υσικού Αερίου για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και να διευρυνθεί η 
λειτουργία εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας. Αυτό θα συμβάλει στη 
σταθεροποίηση των τιμών ηλεκτρισμού 
σε χαμηλά επίπεδα και στη μείωση των 
εκπομπών των ρύπων. Στην κατεύθυνση 
αυτή είναι επιβεβλημένη η χάραξη εθνικής 
στρατηγικής φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 
ια    ρα  η ια η 

ια α υ  η  α α η υ υρ-

Η ΝΕΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΣ ΑΗΚ ΕΜΙΛΥ ΓΙΟΛΙ Η ΜΙΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣ ΙΚΑ Σ Η «ΣΗΜΕΡΙΝΗ»

Σε κίνδυνο έργα εκατομμυρίων 

ραμά μου η «Επιχειρησιακή Αριστεία» 
ι υς υς α   η  α -
η η  κα ηκ  ας και ι  

αι  ρα   ας ια η  Κ

α ξεκινήσω με το όραμα που προσωπικά το 
θεωρώ όχι απλή διατύπωση αλλά το εργαλείο 
που μας δίνει ώθηση να κάνουμε καλύτερα τη 
δουλειά μας, να εξελισσόμαστε συνεχώς και να 
αποδίδουμε αξία στον τόπο και στους κατοίκους 
του. Το όραμά μου για την ΑΗΚ συνοψίζεται σε 
δυο λέξεις: Επιχειρησιακή Αριστεία. 

Για να το επιτύχουμε αυτό έχουμε θέσει 
επιμέρους στόχους σε διάφορους τομείς, όπως: 

Πρώτα και κύρια την εστίαση στους εργαζο-
μένους μας, δηλαδή στην υγεία, ασφάλεια και 
ευημερία τους. Στην εκπαίδευση, υποκίνηση και 
εμπλοκή τους μέσω των εσωτερικών συστημάτων 
εισηγήσεων καινοτόμων ιδεών και των ομάδων 
βελτίωσης, στο πλαίσιο της ολικής προσπάθειας 
για συνεχή βελτίωση του Οργανισμού.

Η ιδιαίτερη έμφαση στο περιβάλλον είναι 
εκ των ων ουκ άνευ στις προτεραιότητές μας. 

Επενδύουμε σημαντικά ποσά στη μείωση των 
ρύπων και γενικότερα στη μείωση του περιβαλ-
λοντικού αποτυπώματος της ΑΗΚ, σε πλήρη 
συμμόρφωση με τις όποιες νομοθετικές απαιτήσεις 
και σύμφωνα με το σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO1 001 που διαθέτουμε. 

Στη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέ-
χειας μέσω της ανάπτυξης κατάλληλου συστή-
ματος διαχείρισης κινδύνων. Επιδιώκουμε την 
ελαχιστοποίηση ενδεχόμενης επίπτωσης από 
δικές μας ενέργειες ή εξωτερικές απειλές όπως 
οι κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες μπορούν να 
έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία και 
οικονομική ευρωστία του Οργανισμού.

Τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης είναι 
ψηλά στις προτεραιότητές μου. Οι ξεκάθαροι 
ρόλοι και αρμοδιότητες Διοίκησης - Διεύθυνσης, 
η ύπαρξη κατάλληλων συστημάτων ελέγχου, η 
διασφάλιση αξιόπιστων μετρήσεων, οι εκθέσεις 
απολογισμού, τα συστήματα παρακολούθησης του 
βαθμού ικανοποίησης της στρατηγικής μας στη 

βάση μετρήσιμων στόχων, πάντοτε στο πλαίσιο 
της συμμόρφωσής μας με το σύστημα Ποιότητας 
ISO9001 που διαθέτουμε, αποτελούν εχέγγυα 
για πλήρη διαφάνεια και ουσιαστική εξυπηρέ-
τηση του κοινωνικού συνόλου. 

Ταυτόχρονα, είμαστε προσηλωμένοι στα 
αποτελέσματα και στο σταδιακό χτίσιμο ενός 
ισχυρά πελατοκεντρικού οργανισμού, με γνώ-
μονα πάντοτε το καλώς νοούμενο συμφέρον του 
καταναλωτή και πελάτη μας.

Ως τεχνικός Οργανισμός, αναζητούμε συνε-
χώς λύσεις για τη συνεχή μείωση του κόστους 
ενέργειας, αφού γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας βασίζεται και 
στο κόστος της W . Γι’ αυτόν τον λόγο επεν-
δύουμε στα έργα ΑΠΕ, στα έξυπνα δίκτυα και 
συμμετέχουμε στη μεγάλη προσπάθεια που 
γίνεται από την Κυβέρνηση για την εισαγωγή 
του φυσικού αερίου σε πλήρη συνεργασία με 
τους άλλους Εταίρους.

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της εργώδους 

προσπάθειας για τον Λογιστικό και Λειτουργικό 
Διαχωρισμό της ΑΗΚ, σύμφωνα με τη σχετική 

υθμιστική απόφαση, απέδειξε ότι ο Οργανι-
σμός μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά 
σε αλλαγές αυτού του μεγέθους. Στόχος μου 
είναι η ενδυνάμωση της δυνατότητας της ΑΗΚ 
να ανταποκρίνεται στην όποια απαίτηση συμ-
μόρφωσης απ’ οπουδήποτε και αν προέρχεται 
είτε αφορά νομοθετικό ή κανονιστικό πλαίσιο ή 
διεθνή πρότυπα, εφαρμόζοντας καλές πρακτικές 
σε όλους τους τομείς. 

Μέσα από την Επιχειρησιακή Αριστεία, στο-
χεύουμε σε μία ΑΗΚ που να μπορεί να συγκριθεί 
με τους καλύτερους Οργανισμούς ενέργειας στην 
Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι ρεαλιστικό και μπορούμε 
να το πετύχουμε γιατί διαθέτουμε ανθρώπινο 
δυναμικό με μεγάλες δεξιότητες, γνώσεις και 
ιδιαίτερα υψηλών προδιαγραφών. Εργαζόμα-
στε για μιαν ΑΗΚ με πρόσωπο δυναμικό και 
σύγχρονο, που δίνει ενέργεια στο σήμερα και 
στο αύριο της Κύπρου. 

ΘΕΟΔ ΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
nicolaouth@simerini.com

«Είμαστε περήφανοι 
που συμβάλλουμε και

στην παραγωγή νερού» 

 ι υς υς ς α -
ρ  α ι ι η Κ  

Όπως ξέρετε η ΑΗΚ, στο πλαίσιο της 
αναπτυξιακής της στρατηγικής, επενδύει 
σε μια σειρά τομέων, όπως είναι αυτός της 
αφαλάτωσης. Πέρα από την παροχή ηλε-
κτρικής ενέργειας, η ΑΗΚ διαθέτει υψηλού 
επιπέδου τεχνογνωσία στις αφαλατώσεις, 
αφού σε όλους τους Η/Σ υπάρχουν από το 
19 3 σχετικές μονάδες για σκοπούς ψύξης. 

Το 2013 δημιουργήθηκε η Μονάδα 
Αφαλάτωσης στον Η/Σ Βασιλικού (μετά 
από αίτημα του Τμήματος υδάτων) που 
παράγει υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό. 
Στην ΑΗΚ είμαστε περήφανοι που μπορού-
με και συμβάλουμε στην παραγωγή ενός 
αγαθού κυριολεκτικά ζωτικής σημασίας 
όπως είναι το νερό.

Το Υπουργείο Γεωργίας και υσικών 
Πόρων ζήτησε από την ΑΗΚ να υποβά-
λουμε προσφορές για δύο θέματα: 

 Αύξηση της παραγωγής νερού στην 
υφιστάμενη μονάδα αφαλάτωσης από 

0.000 κυβικά μέτρα νερού σε 0.000 
ημερησίως (ύδρευση).

 Δημιουργία νέας μονάδας αφαλάτω-
σης στη Δεκέλεια δυναμικότητας 20.000 
κυβικών μέτρων νερού για άρδευση (πό-
τισμα). 

Βεβαίως ο φετινός χειμώνας ήταν ο 
καλύτερος εδώ και δεκαετίες από πλευράς 
βροχόπτωσης και καλύπτονται οι άμεσες 
ανάγκες. Όμως η κλιματική αλλαγή δημι-
ουργεί απρόβλεπτες συνθήκες παρατετα-
μένης ξηρασίας στην περιοχή μας, όπως 
την έχουμε βιώσει τα προηγούμενα χρό-
νια που φτάσαμε σε οριακές καταστάσεις. 
Γι’ αυτό όσο καλύτερα προετοιμασμένοι 
είμαστε σε υποδομές, τόσο πιο σίγουροι 
θα νιώθουμε απέναντι στις αναπόφευκτες 
δυσκολίες.

ικ  υ υ υ α ι ρι α 
α   α α ικ  ης Κ ρ  

α  κα ρια  
Το νομοσχέδιο δεν μας βρίσκει σύμφω-

νους για δύο, κυρίως, λόγους. Ο πρώτος, 
γιατί δεν προηγήθηκε διαβούλευση. Ο 
δεύτερος, διότι η πρόνοια στο κείμενο ότι 
το εκταμιευόμενο ποσό δεν πρέπει να επη-
ρεάζει δυσμενώς το δεκαετές πρόγραμμα 
των συστημάτων μεταφοράς και διανομής, 
περιορίζεται σε αυτές τις δυο δραστηριότητες 
και δεν καλύπτει την παραγωγή. Οι Ανανε-
ώσιμες Πηγές Ενέργειας (που εμπίπτουν 
στην παραγωγή) είναι η πιο άμεση λύση 
που έχουμε στη διάθεσή μας για μείωση 
του κόστους προς όφελος του καταναλω-
τή και για την επίτευξη των ευρωπαϊκών 
μας στόχων για τα θερμοκηπιακά αέρια 
του 2020. Εάν το δεκαετές πρόγραμμα 
παραγωγής δεν είναι παράγοντας που 
θα λαμβάνεται υπόψη σε εισήγηση για 
διανομή μερίσματος, αυτό θα έχει πολύ 
αρνητικές επιπτώσεις και στο κόστος προς 
τους καταναλωτές και στο περιβάλλον μας. 
Όσο για το «αποθεματικό» της ΑΗΚ, θα 
ήθελα να ξεκαθαρίσω πως τα αποθεματι-
κά δεν διατηρούνται σε μορφή μετρητών 
π.χ. στην τράπεζα, αλλά επενδύονται σε 
διάφορα στοιχεία ενεργητικού (πάγιου 
και κυκλοφορούντος), δηλαδή ανάπτυξη 
Παραγωγής, επεκτάσεις δικτύου Μετα-
φοράς και Διανομής και γενικά σε όλες 
τις υποδομές του Οργανισμού.

Τα ταμειακά διαθέσιμα (μετρητά στην 
τράπεζα) χρησιμοποιούνται για τη χρημα-
τοδότηση έργων,  τα οποία εκτελούνται ή 
και προγραμματίζονται με την έγκριση της 

ΑΕΚ. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται 

επενδύσεις ύψους εκατοντάδων εκατομ-
μυρίων ευρώ για το 2019 και σχεδόν δυο 
δισεκατομμυρίων ευρώ για τη δεκαετία 
2019-202 . Τα έργα αυτά επιστρέφουν 
πολλαπλάσια αξία στην κυπριακή κοινω-
νία, καθώς αποτελούν κομβικής σημασίας 
επένδυση στην παραγωγή και διαχείριση 
ενός αγαθού πρωτεύουσας σημασίας όπως 
είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. 

 
 αρ  αυ ή η α α η ι 

ι ις α ι η  Κ και ς 
κ  α α ι ρ  

Εάν εφαρμοστεί η απόφαση αυτή, θα 
έχει αναπόφευκτα αρνητικό αντίκτυπο 
στο αναπτυξιακό πρόγραμμα που υλο-
ποιεί ο Οργανισμός και μάλιστα σε μια 
καθοριστική στιγμή για το μέλλον του, με 
πολύ σημαντικές διεθνείς και τοπικές προ-
κλήσεις στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας. 
Επιγραμματικά, τα έργα που είναι ήδη σε 
εξέλιξη και απαιτούν κονδύλια της τάξης 
εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, για να 
υλοποιηθούν, περιλαμβάνουν: 

  Προσαρμογή εγκαταστάσεων Πα-
ραγωγής της ΑΗΚ για να λειτουργούν με 

υσικό Αέριο.
  Εγκατάσταση Αντιρρυπαντικών Μο-

νάδων Προστασίας του Περιβάλλοντος, που 
απαιτούνται για να είμαστε σε συμφωνία 
με τα μειωμένα επιτρεπόμενα όρια που 
καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Συμμετοχή της ΑΗΚ κατά 30  στη θυ-
γατρική εταιρεία της ΔΕ Α (ΕΤΥ Α), που θα 
επενδύσει στις υποδομές υσικού Αερίου.

  Εγκατάσταση Υποδομής Αυτόματης 
Μέτρησης και 00.000 έξυπνων μετρη-
τών. Έργο που θα υλοποιείται σταδιακά 

σε περίοδο οκτώ ετών.
 Εγκατάσταση έας Μονάδας Παραγω-

γής στον Η/Σ Βασιλικού, ισχύος 1 0MW. 
  Επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας πολλών δεκάδων εκατομμυρί-
ων ευρώ.

 Αντιλαμβάνεστε πως είμαστε ένας υγιής 
Οργανισμός Κοινής Ωφελείας και τα κα-
θαρά ετήσια πλεονάσματα τα επενδύουμε 
σε δύο άξονες: 

Α) για να διασφαλίζουμε ένα αδιάλειπτο, 
αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα 
ηλεκτρικής ενέργειας 2 7 3  και 

Β) για να υλοποιούμε αναπτυξιακά έργα 
υποδομών, που στόχο έχουν να μειώσουν 
το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΠΕ και 
προσαρμογή των εγκαταστάσεων για λει-
τουργία με Α) και να συμβάλουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος (αντιρρυ-
παντικά συστήματα).   

  
 κ ι  ι α ρ ι η 

Κ α α ι ιή ι  υ ικ  ρι  
 κ υ  αρα ής ης και ι η 

α α αι αυ  α ι
Η ΑΗΚ κάνει όλες τις απαραίτητες ενέρ-

γειες, ώστε να είναι έτοιμη να χρησιμοποι-
εί το υσικό Αέριο μόλις το έχουμε στη 
διάθεσή μας. Με τη χρήση Α οι ρύποι 
διοξειδίου του άνθρακα, που εκπέμπουμε, 
θα μειωθούν περίπου κατά 2  με 30 .

 
ρ α α κ η  η κα α κ υή 
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 α ρ  α α ι ικ  -
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Ο ανταγωνισμός είναι η μεγαλύτερή 

μας πρόκληση για να γινόμαστε καλύτε-
ροι. Η ΑΗΚ καλωσορίζει τον ανταγωνισμό 
ως μια σημαντική ευκαιρία εξέλιξης και 
προσαρμογής. Για την Αρχή, ο ανταγωνι-
σμός είναι ένα κίνητρο εξέλιξης υποδομών, 
ποιότητας, εξυπηρέτησης και προσφοράς 
νέων υπηρεσιών στον καταναλωτή. Με το 
να έρθει ο ανταγωνισμός θα δώσει στους 
καταναλωτές την ευχέρεια να κρίνουν, να 
συγκρίνουν και να κάνουν την επιλογή 
τους. Σε ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή, 
μια χώρα που προοδεύει, μια οικονομία 
που αναπτύσσεται και δημιουργεί νέες 
ευκαιρίες, όλα στηρίζονται στο αγαθό της 
ηλεκτρικής ενέργειας και στη δυνατότητα 
παροχής του με επάρκεια. 

 
 Κ α ι  α 

 α ι  η  ρ ιας  
 ι  ρ  

Η επένδυση στο περιβάλλον είναι 
επένδυση στη ζωή. Είναι καθήκον μας 
στην ΑΗΚ να επενδύουμε στις Ανανεώ-
σιμες Πηγές Ενέργειας. Η Κύπρος είναι 
η χώρα του ήλιου. Και ο ήλιος είναι ανε-
ξάντλητη, καθαρή ενέργεια. Οφείλουμε, 
λοιπόν, να τον αξιοποιήσουμε. Γι’ αυτό η 
ΑΗΚ προωθεί τα Β Συστήματα, όπως 
το φιλόδοξο έργο στο Ακρωτήρι Λεμε-
σού. Εκεί θα κατασκευαστεί /Π ισχύος 
20MW, έργο που θα γίνει σε δυο φάσεις: 
πρώτα θα εγκατασταθεί ωτοβολταϊκό 
Πάρκο ισχύος 12MW και ακολούθως 
ένα μικρότερο ισχύος MW. Σημαντικές 
είναι οι συνεργασίες μας: με το Υπουρ-
γείο Παιδείας για την τοποθέτηση Β 

Συστημάτων στις οροφές όλων των σχολείων 
παγκυπρίως, με το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
όπου παρέχουμε την τεχνογνωσία για την 
κατασκευή και λειτουργία του /Π Απόλ-
λων, την Τσιμεντοβιομηχανία Βασιλικού 
για /Β Πάρκο ισχύς  MW και με ιδιώτη 
για το /Β Πάρκο Άγιος Ιωάννης Α. Ειδική 
αναφορά θα ήθελα να κάνω στην κοινο-
πραξία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου 
για ανάπτυξη μεγάλων Β Πάρκων στην 
περιοχή Αχερά συνολικής ισχύος  MW. 

α α κα ρια υρ  α ρ -
αι ι ι ς  αρ   κα -

 ρ ς η  Κ  α ι κ ική  
 α  υ ρ α ι  
Η ανείσπρακτη κατανάλωση στις τουρ-

κοκρατούμενες περιοχές (ΤΚΠ) για την 
περίοδο 19  - 2017 ανέρχεται στα 272 
εκατ. περίπου, ποσό που δεν περιλαμβάνει 
οποιονδήποτε υπολογισμό τόκου. Το θέμα 
αυτό άπτεται πολιτικής πτυχής και το χει-
ρίζεται η Πολιτεία. 

υ   η ια η υ 
ικ υ ης Κ   κ υ   

κα   α ι    
Τι α ι  αυ ή  η  α α η

Και το θέμα αυτό το χειρίζεται η Πολιτεία. 

Η ΝΈ  ΠΡΟΈΔΡΟΣ ΤΟ  ΔΣ ΤΗΣ Η  ΈΜΙΛ  ΙΟΛΙΤΗ. 
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Σ ε λιγότερο από ένα μήνα -στις 29 
Μαρτίου 2019- δρομολογείται 
η προγραμματισμένη έξοδος 

του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ( re it). Επί του 
παρόντος, εξακολουθεί να υπάρχει αβε-
βαιότητα σχετικά με τους όρους με τους 
οποίους το ΗΒ θα εγκαταλείψει την ΕΕ και 
το κατά πόσον μεταβατικές ρυθμίσεις ή 
άλλοι παράγοντες ενδέχεται να επηρεά-
σουν το χρονοδιάγραμμα και το μέγεθος 
των τυχόν επιπτώσεων της αποχώρησης 
του ΗΒ. 

Σε ό,τι αφορά εταιρείες που ενδεχο-
μένως να επηρεαστούν από το re it, 
τόσο η Επιτροπή Ελέγχου και οι υπεύ-
θυνοι ετοιμασίας της ετήσιας έκθεσης 
και των οικονομικών καταστάσεων, όσο 
και οι εξωτερικοί ελεγκτές, καλούνται να 
διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν τη 
σχετική αβεβαιότητα στην κατάρτιση της 
ετήσιας έκθεσης και τον εξωτερικό του 
έλεγχο για το 201  αντιστοίχως. 

πιπτ σεις πέραν 
τ ν συνόρ ν του Η  

Ανοιχτά παραμένουν διάφορα σενάρια, 
μεταξύ των οποίων η έξοδος χωρίς δια-

πραγμάτευση ή η παρατεταμένη περίοδος 
διαπραγμάτευσης. Η αβεβαιότητα που 
συνδέεται με το re it και οι επιπτώσεις 
του μπορεί να γίνουν αισθητές και εκτός 
του ΗΒ και της ΕΕ. Για εταιρείες με -άμεση 
ή έμμεση- έκθεση στο ΗΒ, το re it ενδέ-
χεται να επηρεάσει διάφορες πτυχές  για 
παράδειγμα την αλυσίδα εφοδιασμού, τη 
ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες, τους 
φόρους, τα τιμολόγια και τη χρηματοδότηση. 

e t  έματα για 
την πιτροπή λέγ ου 

Η Επιτροπή Ελέγχου, στο πλαίσιο της 
εποπτείας ετοιμασίας της ετήσιας έκθεσης, 
αναμένεται να αξιολογήσει τη σημαντικότητα 
των επιπτώσεων του re it. Σε περίπτωση 
που τα θέματα re it εγείρουν επιχειρη-
ματικούς κινδύνους, τότε πρέπει να λη-
φθούν απαραίτητα μέτρα διαχείρισης των 
επιπτώσεων. Η Επιτροπή βεβαιώνεται ότι 
η διοίκηση παρακολουθεί τις εξελίξεις για 
να εκτιμήσει τον ενδεχόμενο αντίκτυπο που 
προκύπτει για το επιχειρηματικό μοντέλο, 
τη στρατηγική, τα επιχειρηματικά σχέδια, 
τις προβλέψεις και τη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση.

Σχετικά με το τελευταίο, η Επιτροπή θα 
πρέπει να αξιολογήσει και να αντιμετω-
πίσει καταλλήλως τις πιθανές επιπτώσεις 
που εμπερικλείει το re it στην ετήσια 
έκθεση για το 201 . Πιθανοί τομείς της 
ετήσιας έκθεσης που επηρεάζονται συ-
μπεριλαμβάνουν: την έκθεση διαχείρισης 
( ana e ent report) και τις οικονομικές 
καταστάσεις. 

Σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, η 
Επιτροπή θα πρέπει να έχει υπόψη πιθανούς 
τομείς των οικονομικών καταστάσεων για 
τους οποίους θα πρέπει να αξιολογηθεί 
το κατά πόσον  ενδεχόμενες σημαντικές 
επιπτώσεις του re it αντικατοπτρίζονται 
καταλλήλως, όπως για παράδειγμα:

 γνωστοποιήσεις σχετικά με τη δια-
χείριση κινδύνων, χρήση εκτιμήσεων και 
κρίσεων και τις κύριες πηγές αβεβαιότητας 
των εκτιμήσεων,  

 επιπτώσεις για την αξιολόγηση της 

εταιρείας ως δρώσας οικονομικής μονάδας,
 αξιολόγηση ενδείξεων για απομεί-

ωση της αξίας μη χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακίνητα) και 
σχετικής επιμέτρησης της απομείωσης, 
αν κριθεί αναγκαίο, 

 επιμέτρηση της εύλογης αξίας πε-
ριουσιακών στοιχείων (π.χ. ακίνητα και 
επενδύσεις σε μη εισηγμένους μετοχικούς 
τίτλους), 

 εκτίμηση αναμενόμενων πιστωτικών 
ζημιών,

 γνωστοποιήσεις για θέματα φορολογίας 
και σχετικές αβεβαιότητες, 

 γνωστοποιήσεις για γεγονότα μετα-
γενέστερα του ισολογισμού.

παρκείς γν στοποιήσεις 
Σε ό,τι αφορά την κατάρτιση και επο-

πτεία της ετοιμασίας της ετήσιας έκθεσης, 
είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή στην 
παρουσίαση ουσιαστικών και συγκεκρι-
μένων γνωστοποιήσεων σχετικά με την 
έκθεση της εταιρείας στους κινδύνους που 
σχετίζονται με το re it και την επίδρασή 
τους στις οικονομικές καταστάσεις. 

Επενδυτές και ρυθμιστικές Αρχές ανα-
μένεται να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις 
γνωστοποιήσεις σχετικά με το re it στις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το 
201 . Ορισμένες ρυθμιστικές Αρχές, συμπε-
ριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών (European 
Se urities and Mar ets Aut ority, ESMA), 
έχουν επισημάνει ότι -ανάμεσα σε άλλους 
τομείς- θα εστιάσουν και στις γνωστοποι-
ήσεις για το re it.

Επίσης είναι σημαντικό οι γνωστο-
ποιήσεις να είναι συγκεκριμένες στις 
περιστάσεις της Εταιρείας, ούτως ώστε 
να αντικατοπτρίζουν:

 τους κίνδυνους που αντιμετωπίζουν 
και που έχουν αντίκτυπο στο επιχειρημα-
τικό μοντέλο τους,

 τις πιθανές απειλές, όπως οι αλλαγές 
στους φόρους εισαγωγής ή εξαγωγής,

 τις ενέργειες στις οποίες έχουν προ-
βεί ή που σκοπεύουν να προβούν για 

την καλύτερη διαχείριση των πιθανών 
επιπτώσεων.

Η πρόκληση στην υλοποίηση του στόχου 
αυτού είναι βέβαια η αβεβαιότητα γύρω 
από το τελικό αποτέλεσμα του re it. 

Πάνω απ’ όλα, όμως, οι υπεύθυνοι 
κατάρτισης και εποπτείας της ετήσιας 
έκθεσης πρέπει να έχουν στόχο τη δια-
φάνεια και να βεβαιώνονται ότι οι γνω-
στοποιήσεις δίνουν την αληθινή εικόνα 
για τις πραγματικές επιπτώσεις. Πιθανή 
προσέγγιση για την επίτευξη διαφάνειας 
στις γνωστοποιήσεις περιλαμβάνει σενάρια 
με ανάλυση ευαισθησίας που σχετίζονται 
με τις αναμενόμενες ταμειακές ροές, αλλά 
και με τις εκτιμήσεις και κρίσεις που χρη-
σιμοποιεί η διοίκηση για την επιμέτρηση 
της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων.

ισηγήσεις στην 
πιτροπή λέγ ου

Πρακτικές εισηγήσεις για διευκόλυνση 
της Επιτροπής Ελέγχου στην εποπτεία της 
ετοιμασίας της ετήσιας έκθεσης σε εταιρείες 
που αναμένεται να επηρεαστούν από τις 
επιπτώσεις του re it συμπεριλαμβάνουν:

 Εμβάθυνση στις πιθανές επιδράσεις 
του re it εντός περιβάλλοντος εταιρείας 
για καλύτερη κατανόηση των δυνητικών 
επιπτώσεων.

 Λεπτομερής αξιολόγηση των γνωστο-
ποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις 
για να διαπιστωθεί ότι είναι εύρωστες και 
σχετικές.

 Βεβαίωση ότι η γνωστοποίηση είναι 
συγκεκριμένη στις περιστάσεις της εταιρείας 
- συμπεριλαμβανομένης της επεξήγησης 
του τρόπου με τον οποίο έχει προετοιμαστεί 
ή μετριαστεί η αβεβαιότητα γύρω από το 

re it, όπως επίσης και πώς έχει επη-
ρεάσει ή θα μπορούσε να επηρεάσει τις 
οικονομικές καταστάσεις.

 Συνέπεια στην έκθεση διαχείρισης 
και στις οικονομικές καταστάσεις ως μέρη 
της ετήσιας έκθεσης.

* rin ipa , K MG i ited
Τηλ. 22209000

Το α’ εξάμηνο του 201 , το  των 
έργων προσφορών κρυπτονομισμάτων 
(Initia  Coin O erin s - ICOs), οι οποίες 
είχαν καταχωρηθεί σε κάποιο χρηματιστή-
ριο κρυπτονομισμάτων ( rypto urren y 
e an e) το 2017, βρίσκονταν κάτω από 
την αρχική τιμή εισαγωγής τους και η αξία 
ενός χαρτοφυλακίου, με ICOs αυτού του 
είδους, μειώθηκε κατά , από τη στιγ-
μή που η αγορά έφτασε στο ζενίθ της στις 
αρχές του χρόνου, σύμφωνα με τη μελέτη 
της ΕΥ, Initia  Coin O erin s: T e C ass 
o  2017 - one year ater, η οποία εξέτασε 
την πρόοδο και τις επενδυτικές αποδόσεις 
των ICOs. 

Η μελέτη διαπιστώνει ότι το 30  των ICOs 
έχουν χάσει ουσιαστικά όλη τους την αξία. 
Υπήρξαν κέρδη μεταξύ της τάξης του 2017 
από το ICO τους (όσων δηλαδή εισήλθαν στις 
αγορές το 2017), με τα περισσότερα κέρδη 
(99 ) να συγκεντρώνονται στα 10 κορυ-
φαία ειδικά νομίσματα ICO (ICO to ens), 
η πλειοψηφία των οποίων ανήκουν στην 
κατηγορία υποδομών b o ain. 

Η τελευταία μελέτη ακολουθεί την αρχι-
κή ανάλυση που είχε πραγματοποιήσει η 
ΕΥ πριν από μερικούς μήνες, αναλύοντας 
τα κορυφαία ICOs, που αντιπροσώπευαν 
το 7  της χρηματοδότησης για ICO το 
2017. Διαπίστωσε, επίσης, ότι η έλλειψη 
ουσιαστικής αποτίμησης και διαδικασιών 
due di i en e από τους δυνητικούς επεν-
δυτές οδηγούσε σε μεγάλη αστάθεια την 

απόδοση των ICOs, ένα πρόβλημα που 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η τελευταία 
μελέτη διαπίστωσε ότι τα ICOs ισχυρίζο-
νται ότι συγκέντρωσαν έσοδα πάνω 1  δις 
δολάρια το 201 , εν συγκρίσει με ,1 δις 
δολάρια το 2017. 

Ωστόσο, η ΕΥ διαπίστωσε ότι μόνο 29  
(2 ) από τα έργα ICO του 2017 που αξιο-
λόγησε η ΕΥ, προχώρησαν σε πρωτότυπα 
ή λειτουργικά προϊόντα - μια αύξηση μόλις 
13  από τον Δεκέμβριο του 2017. Το υπό-
λοιπο 71  δεν προσφέρεται στην αγορά. 

Η μελέτη εξέτασε, επίσης, 2  εταιρεί-
ες με λειτουργικά προϊόντα. Από αυτές, 
επτά δέχθηκαν πληρωμές σε παραστατικό 
χρήμα ( iat urren y), καθώς και ειδικά 
νομίσματα ICO για τις προσφορές των 
προϊόντων τους. Ως αποτέλεσμα, οι πελάτες 
μπορούν να πραγματοποιήσουν αγορές 
απευθείας, χωρίς να αγοράζουν τα ειδικά 
νομίσματα που εκδίδονται κατά τη δια-
δικασία ICO, παρακάμπτοντας έτσι την 
κοινότητα των δικαιούχων συμβολαίων 
ειδικών νομισμάτων και μειώνοντας την 
αξία των ειδικών νομισμάτων ICO. Σε 
μία τουλάχιστον περίπτωση, μια εταιρεία 
ICO έχει εγκαταλείψει τους επενδυτές 
ICO, επειδή δεν δέχεται πλέον τα ειδικά 
νομίσματά τους (de-to eni in ).

Το Et ereu  είναι η κυρίαρχη πλατφόρμα 
και καταγράφει την υψηλότερη δραστηρι-
ότητα μεταξύ των προγραμματιστών, αλλά 
και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Ε  πο ώρηση  στις 
προσ ορ ς κρυπτονομισμ τ ν

 και θ ματα ια την Επιτροπή Ελ ου

ΦΑΙΔΡΑ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ* 
phedra.diomidous 
@kpmg.com.cy

Η ΈΠΙΤΡΌΠΗ ΚΑΛΈΙΤΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΧΈΙΡΙΣΤΈΙ 
ΤΗΝ Α Έ ΑΙΌΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΤΗΣ ΈΤΗΣΙΑΣ ΈΚΘΈΣΗΣ

ρόκειται για μια μοναδική 
έκθεση, που σου αφήνει 
το αίσθημα της περηφά-
νιας, ακόμη και αν μόλις 
τον έχεις γνωρίσει. Γιατί 
ο Μιχάλης Αναστασιά-
δης, με μόνη στήριξη το 

μεγάλο του ταλέντο, κατάφερε να μπει με 
τα έργα του στα μεγαλύτερα Μουσεία του 
κόσμου. Κατάφερε με τις δημιουργίες του να 
βρίσκεται στην πρώτη θέση των πωλήσεων, 
σε μιαν από τις μεγαλύτερες εταιρείες φωτιστι-
κών στον κόσμο. Κατάφερε να φτιάχνει έργα 
τέχνης, τα οποία να είναι πάντοτε χρηστικά 
και που τα ερωτεύεσαι με την πρώτη ματιά. 
Είτε πρόκειται για τα διάσημα φωτιστικά της 
F os, είτε πρόκειται για τα έπιπλα της  
Ita ia, της Cassina, της er an Mi er, ή τα 
ηχεία της an   O u sen.

Η έκθεση, που φέρει τον τίτλο «T in s 
t at o to et er», εγκαινιάστηκε την Πέμπτη, 
7 Μαρτίου, στις .00 το βράδυ, στο Δημο-
τικό Κέντρο Τεχνών (NiMAC), με μεγάλη 
επιτυχία. Ανάμεσα σε άλλα περιλαμβάνει 
τις επώνυμες δημιουργίες του καλλιτέχνη, 
καθώς και συνεργασίες του στούντιό του με 
ορισμένους από τους καλύτερους και πιο 
μεγάλους κατασκευαστές στον κόσμο. Μι-
λώντας στους δημοσιογράφους, στη διάρκεια 
ξενάγησής τους στον χώρο μια μέρα πριν από 
τα εγκαίνια, εκ μέρους της Τράπεζας Κύπρου 
η Διευθύντρια Στρατηγικής και Επικοινωνίας, 
Δάφνη Προδρόμου, ανέφερε: «Η Τράπεζα 
Κύπρου δέχτηκε πρόθυμα να στηρίξει την 
έκθεση του Mi ae  Anastassiades, ενός 
καλλιτέχνη-υπόδειγμα, που αποδεικνύει με 
την ίδια τη δουλειά του  πως η καινοτόμος 
ιδέα μπορεί να μεταφραστεί σε επιχειρημα-
τικό σχέδιο και να καταλήξει σε επιτυχία. Και 
μάλιστα πολύ έξω από τα στενά πλαίσια της 
Κύπρου. Αυτό ακριβώς στηρίζουμε μέσα 
από το πρόγραμμα μας IDEA, το ARIS στη 
Λεμεσό, σε αυτό το πλαίσιο περιλήφθηκε 
εξάλλου και η εκδήλωση Open Sta e στη 

ανερωμένη, αλλά και άλλες που έχουν γίνει, 
ή που προγραμματίζονται στο άμεσο μέλλον». 

«Παγκόσμια καταξι μένος»
Από την πλευρά του ο Διευθυντής του 

Δημοτικού Κέντρου Τεχνών Λευκωσίας 
(NiMAC), Δρ Γιάννης Τουμαζής, εξέφρασε 

τη μεγάλη του χαρά για τη διοργάνωση της 
έκθεσης T in s t at o to et er. «Είναι η 
πρώτη μεγάλη έκθεση διεθνώς, στην οποία 
παρουσιάζεται το πολυσχιδές έργο του πα-
γκόσμια καταξιωμένου Κύπριου ντιζάινερ, 
έργα του οποίου βρίσκονται στις συλλογές 
των μεγαλύτερων μουσείων του κόσμου. 
Ευελπιστούμε ότι η εντυπωσιακή αυτή έκ-
θεση θα συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία 
της και σε άλλα μουσεία του εξωτερικού,  
προβάλλοντας το πολύπλευρο ταλέντο του 
Αναστασιάδη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω 
θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποί-
ηση του δύσκολου και απαιτητικού αυτού 
εγχειρήματος», ανέφερε ο κ. Τουμαζής. 

Ο ίδιος ο Mi ae  Anastassiades μάς 
δήλωσε ότι η λέξη «αναδρομική», ως προς 
τον τίτλο της έκθεσης, δεν είναι «επακρι-
βής». «Μια που συνήθως οι αναδρομικές 
εκθέσεις γίνονται στο τέλος της καριέρας 
κάποιου. Μπορούμε να την ονομάσουμε 

ως μέσης καριέρας έκθεση ( id- areer), 
αφού πιστεύω ότι βρίσκομαι στα μέσα της 
διαδρομής. Την αντιμετωπίζω θα έλεγα ως 
μια έρευνα, μια στάση που έχω την τύχη 
να κάνω, ώστε να κοιτάξω πίσω και να δω 
ολόκληρη τη διαδρομή που έχω διανύσει. 
Αυτό θα με βοηθήσει, πιστεύω, να προχω-
ρήσω», μας είπε. Ο Μιχάλης Αναστασιάδης 
δεν θεωρεί τις δουλειές του ως έργα τέχνης, 
ούτε τον εαυτό του ως καλλιτέχνη, αλλά ως 
industria  desi ner. Και όμως αυτό δεν είναι 
αλήθεια, μια που πρόκειται για έναν σπουδαίο 
καλλιτέχνη. Στη διάρκεια της ξενάγησής 
μας από τον ίδιο μάς οδήγησε, μέσα από 
τις αίθουσες του NiMAC, σε ένα ταξίδι, διά 
μέσου των έργων του, σε όλον τον κόσμο. 
Μέσα από τη λονδρέζικη μοντέρνα τέχνη, 
μέσα από την ιταλική φινέτσα, μέσα από τη 
θάλασσα του Αιγαίου, την industria  διάθεση 
της Γερμανίας, τη φουτουριστική ματιά της 
Ιαπωνίας, τα βουνά της Κύπρου. Στα έργα 

του συναντάει κανείς, όλον τον κόσμο. 

πό τη Λευκ σία στα μεγάλα 
ουσεία οντέρνας Τέ νης
Ισορροπώντας ανάμεσα στην τέχνη και το 

desi n, η δουλειά του επιδιώκει να προκαλέ-
σει διάλογο, συμμετοχή και αλληλεπίδραση. 
Δημιουργεί λιτά, χρηστικά αντικείμενα που 
χαρακτηρίζονται όμως από μια αναπάντεχη 
ζωντάνια. ει και εργάζεται στο Λονδίνο και 
είναι συνεργάτης με διάσημους κατασκευ-
αστές, όπως οι F os,  Ita ia, er an 
Mi er, Cassina, an   O u sen, ui or at, 
Frate i Fantini κ.ά. Έργα του παρουσιάζο-
νται στις μόνιμες συλλογές του Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης της έας Υόρκης, του 
Ινστιτούτου Τέχνης του Σικάγου, του Μου-
σείου i toria  A bert του Λονδίνου, του 
MAK της Βιένης, του Συμβουλίου Καλών 
Τεχνών του Λονδίνου και του Κέντρου FRAC 
της Ορλεάνης στη Γαλλία. Έχει συμπερι-

ληφθεί στη λίστα του κορυφαίου στο είδος 
του περιοδικού Wa paper, ανάμεσα στους 
μεγαλύτερους δημιουργούς του διεθνούς 
ντιζάιν. Η εφημερίδα Die eit τον αποκάλε-
σε «ποιητή του φωτός». Εξαιρετικά σχόλια 
έχουν δημοσιευτεί συχνά για τη δουλειά του 
από την Te e rap , τη Wa  Street ourna , 
τους Finan ia  Ti es και τη o ue. Είναι 
Βασιλικός Σχεδιαστής για τη Βιομηχανία 
(RDI) στη Βασιλική Εταιρεία Τεχνών. Συμ-
μετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα σε 
διεθνή ιδρύματα, όπως το Centra  Saint 
Martins, το Πανεπιστήμιο των Τεχνών του 
Λονδίνου και το ECA  στη Λωζάννη. O 
Μιχάλης Αναστασιάδης σπούδασε πολιτικός 
μηχανικός στο I peria  Co e e o  S ien e 
Te no o y and Medi ine του Λονδίνου 
και στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών στον Βιομηχανικό Σχεδιασμό 
στο Roya  Co e e o  Art. 

εύγοντας από την έκθεσή του κρατήσαμε 
δυο πράγματα. Τα σπουδαία έργα που ο 
καλλιτέχνης έχει δημιουργήσει, αλλά και 
τον σεμνό, σχεδόν ντροπαλό του χαρακτήρα, 
κάτι σπάνιο στις μέρες μας, ειδικά για το 
μέγεθος της επιτυχίας του. 

Πρόγραμμα εκδηλ σε ν
στο πλαίσιο της έκ εσης
Ξεναγήσεις στα Ελληνικά:
Τετάρτες 1 :00
13, 27 Μαρτίου  10, 2  Απριλίου  , 22 
Μα ου 
12, 2  Ιουνίου  10, 17 Ιουλίου 2019
Απαιτείται κράτηση: Τηλ.: 22797 00 (Δευ-
Παρ 0 :30-1 :30)
Εκπαιδευτικά Προγράμματα:
Για παιδιά ηλικίας -  ετών
Σάββατα, 10:30-12:30
23 Μαρτίου  , 20 Απριλίου  , 1  Μα ου

, 22 Ιουνίου 2019
Απαιτείται κράτηση: Τηλ.: 22797 00 (Δευ-
Παρ 0 :30-1 :30)
Ώρες λειτουργίας της έκθεσης:
Τρίτη - Σάββατο, 10:00-21:00
Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, NiMAC
19, Παλιάς Ηλεκτρικής, 101  Λευκωσία, 
Τ: 22797 00
in o ni a .or . y, .ni a .or . y, 

. a eboo . o /NiMACni osia/
ttp://studio i ae anastassiades. o /

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΥ  
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Τ ο 201  αποτέλεσε χρονιά-
ορόσημο για τον τομέα της 
έρευνας και της καινοτομίας 

στην Κύπρο,  καθώς τέθηκαν τα θεμέλια 
για την αναδιαμόρφωση του υφιστά-
μενου συστήματος διακυβέρνησης, 
οδηγώντας στη δημιουργία ενός νέου, 
ολοκληρωμένου πλαισίου έρευνας και 
καινοτομίας μετά από σχετική από-
φαση του Υπουργικού Συμβουλίου. 
Πρόκειται για μία εξέλιξη ιδιαίτερα 
θετική και άρρηκτα συνυφασμένη με 
το γεγονός πως η έρευνα και η καινο-
τόμος επιχειρηματικότητα αποτελούν 
βασικότατα εργαλεία ανάπτυξης και 
διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης 
της χώρας. 

Κύριος στόχος του νέου συστήματος 
διακυβέρνησης είναι η οικοδόμηση ενός 
νέου μοντέλου βιώσιμης οικονομικής 
ανάπτυξης της Κύπρου, με βασικούς 
πυλώνες του την έρευνα και την καινο-
τομία, που θα συμβάλλει, παράλληλα, 
στην ενίσχυση της κοινωνικής ευη-
μερίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για 
την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος 
αποτελεί η ενιαία και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση των θεμάτων έρευνας και 
καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα. Προς 
αυτήν την κατεύθυνση το νέο Εθνικό 
Σύστημα Διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων, 
περιλαμβάνει: 

 Τη δημιουργία νέων θεσμών και 
σωμάτων, όπως το Εθνικό Συμβούλιο 
Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ), ως 
το κατ’ εξοχήν συμβουλευτικό όργανο 
για τον καθορισμό στρατηγικής για την 
έρευνα και την καινοτομία. 

 Τον διορισμό του Επικεφαλής Επιστή-
μονα, ο οποίος θα επιτελεί συντονιστικό 
και καθοδηγητικό ρόλο για την προώ-
θηση της έρευνας και της καινοτομίας 
σε εθνικό επίπεδο. 

 Τον ορισμό «Συντονιστών Έρευνας  
Καινοτομίας» σε όλα τα Υπουργεία και 
τη δημιουργία Επιτροπής τους υπό την 
προεδρία του Επικεφαλής Επιστήμονα. 

 Τη μετεξέλιξη του Ιδρύματος Προώ-
θησης Έρευνας σε δρυμα Έρευνας και 
Καινοτομίας και τη λειτουργία του ως 
εκτελεστικού βραχίονα για τα θέματα 
έρευνας και καινοτομίας. 

Το νέο σύστημα διακυβέρνησης 
σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να προωθεί 
την αξιοποίηση των μέγιστων δυνατών 
συνεργειών ανάμεσα στον δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα. Σκοπός είναι η διασύνδεση 
όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα 
της γνώσης, συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρήσεων, των ακαδημαϊκών και ερευ-
νητικών κέντρων. Ωστόσο, μεγαλύτερη 
πρόκληση για το σύστημα συνιστά η με-
τατροπή της επιστημονικής γνώσης που 
παράγεται στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά 
ιδρύματα της Κύπρου, σε καινοτόμα και 
ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας, που θα διαθέτουν 

τις προδιαγραφές για διείσδυση στη διε-
θνή αγορά. Είναι ζωτικής σημασίας ένα 
σημαντικό μέρος των αποτελεσμάτων της 
έρευνας να εισέρχεται στην πραγματική 
οικονομία, δημιουργώντας προστιθέμενη 
αξία για το σύνολο της κοινωνίας. 

Παράλληλα, δυναμική ώθηση θα πρέ-
πει να δοθεί στον επιχειρηματικό κόσμο 
για να επενδύσει στην καινοτομία, πα-
ρέχοντας κίνητρα και διαμορφώνοντας 
ένα ευνοϊκό περιβάλλον με τα κατάλληλα 
υποστηρικτικά εργαλεία και θεσμούς. Γι’ 
αυτό άλλωστε ένας από τους κύριους 
στόχους αυτής της προσπάθειας είναι 
η δημιουργία μιας δραστήριας κοινό-
τητας νεοφυών επιχειρήσεων, που θα 
χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια και θα 
αλληλοεπιδρά αποτελεσματικά με αγο-
ρές και οικοσυστήματα καινοτομίας του 
εξωτερικού. 

Για την επίτευξη των στρατηγικών 
μας επιδιώξεων, η αύξηση των επενδύ-
σεων στην έρευνα και ανάπτυξη αποτε-
λεί επιβεβλημένη ανάγκη. Ειδικότερα, 
το ποσοστό του ΑΕΠ που επενδύει η 
κάθε χώρα συνιστά δείκτη που κα-
ταδεικνύει πόσο προηγμένη είναι. 
Δεδομένου πως η Κύπρος αφιερώνει 
σήμερα το 0,  του ΑΕΠ σε έρευνα 
και ανάπτυξη την ίδια ώρα που ο μέσος 
όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
2,1 , γίνεται αντιληπτό πως υπάρχουν 
σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Σε 
αυτό το πλαίσιο, είναι αναγκαία τόσο 
η συμβολή του δημόσιου όσο και του 
ιδιωτικού τομέα, ενώ εξίσου σημαντι-
κή είναι η άντληση κονδυλίων από το 
εξωτερικό μέσα από προγράμματα και 
πρωτοβουλίες, όπως το Πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καθώς και η προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων για έρευνα και ανάπτυξη. 
Επιπρόσθετα, πέρα από τους χρημα-
τοδοτικούς πόρους, απαραίτητος είναι 
και ο πλήρης συντονισμός και η άριστη 
συνεργασία του οικοσυστήματος αλλά 
και η αλλαγή κουλτούρας, καθώς θα 
πρέπει να γίνει σαφές πως η έρευνα 
και η καινοτομία είναι κάτι που αφορά 
όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως.

* Επικεφαλής Επιστήμονας για την Έρευνα 
και την Καινοτομία της Κυπριακής Δημο-

κρατίας

Βάζει τάξη η Καλογήρου
ΑΡΙΕΣ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙ ΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Της Κυριακής
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α επο ή ια την ρευνα και 
την καινοτομία στην ύπρο

ΠΙΌ ΑΥΣΤΗΡΌ ΤΌ ΝΈΌ
ΠΛΑΙΣΙΌ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΌΧΗ
ΈΠΈΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΈΣΙΩΝ

Αλλαγή σκηνικού για τους CEOs των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιού-
νται στην Κύπρο καθώς, σύμφωνα 

με τα τοπικά αποτελέσματα της 22ης Ετήσιας 
Παγκόσμιας Έρευνας της C για τους CEOs, 
εμφανίζονται λιγότερο αισιόδοξοι, σε σχέση 
με την προηγούμενη χρονιά, για τις προοπτι-
κές ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. 
Στο πλαίσιο της παγκόσμιας έρευνας, που 
πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 1.37  
CEOs από 90 χώρες, η C Κύπρου διε-
ξήγαγε για η συνεχόμενη χρονιά τοπική 
έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 91 CEOs 
από τον επιχειρηματικό κόσμο. Σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα, παρατηρείται άνοδος 
στον αριθμό των CEOs που θεωρούν ότι η 
παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα σημειώσει 
ύφεση κατά τους επόμενους 12 μήνες, με 
ποσοστό 20  σε σχέση με  το 201 . Την 
ίδια ώρα, παρατηρείται μείωση στον αριθμό 
των CEOs που εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι η 
παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα βελτι-
ωθεί στο επόμενο διάστημα, με το ποσοστό 
αυτό να ανέρχεται στο 0 , σημειώνοντας 
μείωση από το 2  του 201 . Η μειωμένη 
αισιοδοξία για την παγκόσμια οικονομία δεν 

φαίνεται όμως να επηρεάζει την άποψή τους 
για τις προοπτικές αύξησης των εσόδων της 
εταιρείας τους για τους επόμενους 12 μήνες. 
Συγκεκριμένα, το 3  των CEOs στην Κύ-
προ είναι αισιόδοξοι για την ανάπτυξη και 
κερδοφορία των εταιρειών τους. Τo ποσοστό 
αυτό μπορεί να είναι ελαφρώς μειωμένο σε 
σύγκριση με το 201  ( ), όμως και πάλι 
σκιαγραφεί μια θετική εικόνα για το μέλλον των 
επιχειρήσεων. Σημαντικό εύρημα της φετινής 
έρευνας είναι το γεγονός πως οι προβλέψεις 
των επιχειρηματικών ηγετών αποδεικνύονται 
αρκετά ακριβείς, καθώς φαίνεται να υπάρχει 
συσχέτιση μεταξύ της αλλαγής στα επίπεδα 
αισιοδοξίας ως προς τις προοπτικές αύξησης 
των εσόδων του οργανισμού τους κατά τον 

επόμενο χρόνο, με την πραγματική οικο-
νομική ανάπτυξη όπως καθορίζεται μέσα 
από το ΑΕΠ. Παράλληλα, σύμφωνα με την 
έρευνα υπάρχει έντονη ανησυχία ανάμεσα 
στους CEOs στην Κύπρο για ένα ευρύ φά-
σμα πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών 
απειλών. Κυριαρχεί η γεωπολιτική αβεβαι-
ότητα με 3 , το μέλλον της Ευρωζώνης με 
31  και η αβέβαιη οικονομική ανάπτυξη με 
29 . Σε επίπεδο επιχειρηματικών απειλών, 
οι CEOs ανησυχούν για τις κυβερνοαπειλές 
με 3 , τον ρυθμό μεταβολής της τεχνολο-
γίας με 32  και το ευμετάβλητο ενεργειακό 
κόστος με 2 .  Η τεχνολογία πρωταγωνιστεί 
γι’ ακόμη μια φορά, αφήνοντας το δικό της 
στίγμα. Σύμφωνα με την έρευνα, αναδεικνύε-
ται η μεγάλη σημασία των δεδομένων (data) 
για τη λήψη αποφάσεων, οι οποίες αφορούν 
στη μακροπρόθεσμη επιτυχία και ευημερία 
των επιχειρήσεων. Εντοπίζονται ωστόσο κενά 
στην επάρκεια των δεδομένων που έχουν 
στη διάθεσή τους οι CEOs, κυρίως λόγω της 
έλλειψης κοινής χρήσης τους καθώς και της 
έλλειψης ταλέντου με αναλυτικές δεξιότητες. 
Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στην ιστο-
σελίδα .p . o . y/ eosur ey.

 Προβληματισμ νοι οι  στην ύπρο

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ *

ο νέο σύστημα 
διακυβέρνησης 

σχεδιάστηκε ώστε
να προωθεί 

την αξιοποίηση
των μέγιστων 

δυνατών συνεργειών 
ανάμεσα 

στον δημόσιο και
τον ιδιωτικό τομέα

ΘΕΟΔ ΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaou @simerini.com 

Κ
αμπάνες 2 ,  εκ. επέ-
βαλε την προηγούμενη 
εξαετία η Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς (ΕΚ) για 
κατάχρηση αγοράς και 
παραπλανητικές ανα-
φορές, ενώ «σημαντικός 

αριθμός πορισμάτων» παραπέμφθηκαν στη 
Γενική Εισαγγελία για περαιτέρω ποινική 
διερεύνηση. Ο έλεγχος από την Επιτροπή 
έγινε ακόμα πιο αυστηρός πέρσι, με την 
εφαρμογή της νέας  ευρωπαϊκής οδηγίας 
για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 
(MiFID II), ενώ επήλθαν σημαντικές αλλαγές 
στο θεσμικό πλαίσιο για την παρεμπόδιση 
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνο-
μες δραστηριότητες μέσω της υιοθέτησης 
ευρωπαϊκής Οδηγίας.  

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαια-
γοράς, Δήμητρα Καλογήρου, μιλώντας σε 
διάσκεψη Τύπου, επεσήμανε ότι δίνεται 
μεγάλη βαρύτητα στην παρακολούθηση 
συμμόρφωσης των εποπτευομένων με 
βάση το νέο αυστηρό κανονιστικό πλαί-
σιο. Σημείωσε ότι το περασμένο έτος η 
Κεφαλαιαγορά διεξήγαγε 1  ξεχωριστές 
έρευνες, που είχαν ως αποτέλεσμα την 
επιβολή διοικητικών προστίμων ύψους πε-
ρίπου 1 ,  εκατ., όχι μόνο στις εισηγμένες 
εταιρείες, αλλά και σε εκτελεστικά και μη 
εκτελεστικά μέλη διοικητικών συμβουλίων. 
Σύμφωνα με τα ευρήματα της ΕΚ, υπήρξαν 
παραβιάσεις που αφορούσαν κατάχρηση 
αγοράς και διαφάνειας, εσφαλμένες ανα-
φορές και παραπλανητικές πληροφορί-
ες τόσο στα ενημερωτικά δελτία, όσο και 
στις οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, η 
Επιτροπή απέστειλε «σημαντικό αριθμό» 
πορισμάτων στον  Γενικό Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας για διερεύνηση της διάπραξης 
ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων, με 
κάποιες υποθέσεις εξ αυτών να βρίσκονται 
ενώπιον της Δικαιοσύνης.

κυρ ηκε η άδεια
 επενδυτικ ν
Επίσης, στο πλαίσιο εποπτείας των ΕΠΕΥ, 

των ΕΠΔΥ και των ΔΟΕΕ, τα τελευταία έξι 
χρόνια επέβαλε πρόστιμα ή κατέληξε σε 
συμβιβασμούς συνολικού ύψους περίπου 

7 εκατ. Ακόμη, η ΕΚ ανέστειλε τη λειτουρ-
γία πέραν των 20 επενδυτικών εταιρειών, 
ενώ ακύρωσε την άδεια σε περισσότερες 
από δέκα και σε οκτώ φυσικά πρόσωπα 
απαγορεύθηκε η δραστηριοποίηση στον 
τομέα για περίοδο έως 10 ετών. Μόνο κατά 
το περσινό έτος, οι διοικητικές κυρώσεις 
που επιβλήθηκαν συνολικά σε εποπτευ-
όμενους και ανώτατους αξιωματούχους 
τους πλησιάζουν τα 7,  εκατ. Από αυτά, 

τα ,  εκατ. επιβλήθηκαν σε εκδότες και 
οι υπόλοιπες 700.000 στους υπόλοιπους 
εποπτευομένους, με την πλειοψηφία να 
αφορά πρόστιμα σε ΚΕΠΕΥ.

Πέραν των χρηματικών ποινών, η ΕΚ 
ανέστειλε την άδεια λειτουργίας τριών ΚΕ-
ΠΕΥ και απέστειλε και πέντε υποθέσεις στον 
Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για 
διερεύνηση της διάπραξης ενδεχόμενων 
ποινικών αδικημάτων.    

Στο μικροσκόπιο
της e l 

Περαιτέρω, η πρόεδρος της ΕΚ αναφέρ-
θηκε και στον έλεγχο από την επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα μέτρα καταπολέμησης της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας (Money a ), που ξεκί-
νησε τον Ιούνιο του 201 . Όπως είπε, 
στο πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης, 
κλιμάκιο της Money a  θα επισκεφθεί 
την Κύπρο τον ερχόμενο Μάιο και θα έχει 
συναντήσεις, μεταξύ άλλων, με τις αρμόδιες 
εποπτικές και άλλες Αρχές, καθώς και με 
εποπτευόμενες οντότητες (ιδιωτικό τομέα). 
Αναμένεται ότι το προσχέδιο της έκθεσης 
αξιολόγησης της Κύπρου θα συζητηθεί στη 
συνεδρία της Ολομέλειας της Mone ya  
τον Δεκέμβριο 2019. 

ι ικ ς αρ ι η ς ης 
ι ρ ής Κ α αια ρ ς υ  

ι υρυ  η α ικ  η  υ-
α α α α και υ  υ ρι η-

 ς ς υ  
ρι α α   υ ι-

κ    ια ιρι  
α ι α  κ α α  και  α-
ρ  ι ικη ικ  υ ηρ ι  

υ κ κρι α  α    ρι 
και   η α υ η υ α 

ρα    ι υ -
ι ης ΚΚ α     

α ή α   α υ ρι  υ  
  ης   α υ ρι  υ 

 ρ κ α  υ  α η  
αι ή ις ια α ι η η  -

υ  ή  ι -
ς ρι α υ   Κ   

 και  αιρ ς ια ρι ης 
υ ικ   και ρ α-
ι ς υ ικ   

Ανάπτυξη 

Η ΠΡΟΈΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΈΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Έ Λ Ι ΟΡ Σ  
ΔΗΜΗΤΡ  ΛΟ
ΗΡΟ  Τ  ΤΗΝ 

Π ΡΟ ΣΙ ΣΗ ΤΟ  
ΠΟΛΟ ΙΣΜΟ  

ΤΟ  ΈΡ Ο  ΤΗΣ 
Έ  ΤΟ 2 18.



Της Κυριακής

Αγορά 2
10.03.2019

Τον Ιανουάριο πραγματοποιήθηκε η μεγάλη κλήρω-
ση της Προωθητικής Ενέργειας A p a Spend  Win, η 
οποία ανέδειξε έναν μεγάλο υπερτυχερό, τον Κωνσταντίνο 
Δανιήλ, που κέρδισε ένα ολοκαίνουριο yundai Kona 
Sty e 1. CRDi 13 S Auto ati  και τρεις τυχερούς που 
κέρδισαν από ένα ταξίδι στο Πουκέτ της Ταϊλάνδης, τους 
Δημήτριο Πηλαβάκη, Κριστίνα Κουμή και Παύλο Αγγε-
λίδη. Με τη συμμετοχή τους σε μηνιαίες κληρώσεις, για 
περίοδο  μηνών, οι κάτοχοι των καρτών Master ard της 
Α p a an  είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν συνολικά 
2 0 δώρα. Συγκεκριμένα, δόθηκαν 3  S art ones 
Sa sun  Ga a y A , 3  S art Wat es Sa sun  
Gear S3 Frontier, 3  Ταξίδια στην Ευρώπη και 1  

Διανυκτερεύσεις σε πολυτελή ξενοδοχεία στην Κύπρο. 
Η A p a an  συνεχίζει να ανταμείβει τους κατόχους 
Καρτών Master ard για τις αγορές τους, επαναφέροντας 
τον διαγωνισμό για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 
Απριλίου 2019, με επιπλέον μηνιαίες κληρώσεις και 
πλούσια δώρα. Στο πλαίσιο αυτό τον Μάιο του 2019 θα 
διεξαχθεί άλλη μια μεγάλη κλήρωση, που θα αναδείξει 
τους υπερτυχερούς που θα κερδίσουν 1 αυτοκίνητο 

yundai Kona Sty e 1. CRDi 13 S Auto ati  και 2 
εξωτικά ταξίδια στο Πουκέτ. Περισσότερες πληροφορίες 
για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
πρόγραμμα A p a Spend  Win είναι διαθέσιμες στην 
ιστοσελίδα .a p aban . o . y.  

Με εδραιωμένη την παρουσία της σε Ελλάδα και Κύπρο, 
η Ce estya  Cruises, μέλος του Ομίλου ouis, έδωσε στη 
δημοσιότητα τα επίσημα αποτελέσματα τής επιτυχημένης 
για την εταιρεία προηγούμενης χρονιάς, ενώ παρουσιά-
στηκαν τα νέα δρομολόγια που προγραμματίζονται για 
το 2019 και το 2020. Στο δημοσιογραφικό γεύμα που 
παρέθεσε την Τρίτη, 19 εβρουαρίου, στο μεζεδοπω-
λείο «Ελληνικό», ο νέος CEO της Ce estya  Cruises, Κρις  
Θεοφιλίδης, παρουσίασε στους εκπροσώπους Τύπου 
επίσημα στοιχεία, στα οποία καταγράφεται η ανοδική 
πορεία της εταιρείας. Σύμφωνα με αυτά, το 201  σημει-
ώθηκε σημαντική αύξηση επιβατών, της τάξης του ,  
συγκριτικά με το 2017, φιλοξενήθηκαν 10 .000 επιβάτες 
απ’ όλον τον κόσμο, σημειώνοντας υψηλή πληρότητα και 
στα δύο κρουαζιερόπλοια. Ενδεικτικά καταγράφηκε μεγάλη 
προσέλευση τουριστών από τη Βόρεια Αμερική (32 ), 
Ισπανία (12 ), Λατινική Αμερική (10 ), Ελλάδα (10 ), 
ενώ ανοίχτηκαν νέες αγορές από το Ηνωμένο Βασίλειο και 
την Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία και 
την Αυστραλία. Το 2019, η  Ce estya  Cruises ξεκίνησε 
δυναμικά, επεκτείνοντας χρονικά τα τουριστικά της πακέτα, 

από τις 1  Μαρτίου μέχρι και τις  Ιανουαρίου 2020, με 
δύο νέα δρομολόγια, τα οποία παρουσίασε αναλυτικά η 
κ. Οδύσσεια Οδυσσέως, Υπεύθυνη για τις πωλήσεις της 
κυπριακής Αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα 
της εταιρείας προστίθεται η νέα επταήμερη κρουαζιέρα 
«Εκλεκτό Αιγαίο», με αφετηρία τον Πειραιά και στάσεις 
στην Κωνσταντινούπολη, το Κανάκαλε με την Τροία και 
την ιστορική Καλλίπολη και τον Βόλο με τα επιβλητικά 
Μετέωρα, το Ηράκλειο, τη Σαντορίνη και τη Μύκονο 
καθώς και η νέα επταήμερη κρουαζιέρα «3 πειροι», 
με αφετηρία τον Πειραιά και στάσεις στην Αλεξάνδρεια 
(Αίγυπτος), το Πορτ Σάιντ (Αίγυπτος), το Ασντόντ (Ισρα-
ήλ), τη Λεμεσό (Κύπρος), τη όδο και την Αρχαία Έφεσο.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον o i o  Cyprus 
Marat on ξεκίνησε και η o i o  ub i  td συνεχί-
ζει να στηρίζει, ως επίσημος χορηγός, τη μεγάλη αυτή 
διεθνή διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί στην 
Πάφο, την Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019. Ο o i o  
Cyprus Marat on είναι ο αρχαιότερος Μαραθώνιος 
στην ιστορία της Κύπρου και είναι αφιερωμένος στον 
θρυλικό, Κύπριο μαραθωνοδρόμο Στέλιο Κυριακίδη. 

έτος, αναμένεται ότι η διοργάνωση θα υποδεχθεί πέ-
ραν των 3. 00 δρομέων από 0 διαφορετικές χώρες. 
Η διαδρομή του Μαραθωνίου ξεκινά από τη γραφική 
Πέτρα του ωμιού και ολοκληρώνεται στο Μεσαιωνικό 
Κάστρο της Πάφου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν στη δι-
άθεσή τους σημεία μουσικής και ανεφοδιασμού υγρών 

σε όλη τη διαδρομή, καθώς και ψυχαγωγικό πρόγραμμα 
στον χώρο τερματισμού. Οι δρομείς μπορούν να επι-
λέξουν μία από τις  διαδρομές: τον Μαραθώνιο, τον 
Ημιμαραθώνιο, τον αγώνα 10 χλμ και το Fun Run  
χλμ. Πρόσθετα, φέτος, ο o i o  Cyprus Marat on θα 
φιλοξενήσει το 1ο Cyprus Marat on Sy posiu , στις 
1  Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Annabe e στην Πάφο, στο 
πλαίσιο του οποίου, διακεκριμένοι ομιλητές του δρομικού 
κινήματος θα παρουσιάσουν συναφή θέματα. Μεταξύ 
των ομιλητών και ο Χρυσόστομος Κρητιώτης, usiness 
Consu tin  Ser i es Dire tor της o i o  So utions, με 
ομιλία με θέμα «Πώς η τεχνολογική καινοτομία ενισχύει 
την επίδοση των αθλητών». Για πληροφορίες και εγγρα-
φές επισκεφθείτε το . o i o yprus arat on. o .

Ο Σύνδεσμος Διαφήμι-
σης-Επικοινωνίας Κύπρου 
(ΣΔΕΚ) διοργανώνει για 
πρώτη φορά τα CARO  
A ards, τα οποία έχουν 
στόχο να αναδείξουν τη δη-
μιουργικότητα στη διαφή-
μιση και να επιβραβεύσουν 
το ταλέντο και τη σκληρή 
δουλειά των στελεχών που εργάζονται στον χώρο της επικοινωνίας στην 
Κύπρο. Τα CARO  A ards αποτελούν μία πρωτοβουλία που φιλοδοξεί 
να καταστεί θεσμός και γιορτή για όλους τους δημιουργούς του τομέα. 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν έργα που παρουσιάστηκαν 
για πρώτη φορά στην Κύπρο ή/και σε άλλες χώρες κατά το διάστημα από 
1.1.201  έως και 31.12.201 . Συμμετοχές θα γίνονται δεκτές μέχρι την 
Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019, και μπορούν να υποβάλλονται στις  
ενότητες του διαγωνισμού: AD, Desi n, R, Di ita   Mobi e, Inte ration. 
Ο ΣΔΕΚ είναι ο επίσημος φορέας που εκπροσωπεί τον χώρο της διαφή-
μισης και επικοινωνίας στην Κύπρο από το 19 2. Το 1990 εντάχθηκε 
στην European Asso iation o  Co uni ations A en ies. Είναι ιδρυτικό 
μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Έρευνας Τηλεθέασης που δημιουργήθηκε 
το 1999 και του ορέα Ελέγχου Διαφήμισης που ξεκίνησε τη λειτουργία 
του το 2012. ητούμενο του ΣΔΕΚ είναι η εκπροσώπηση των μελών του 
Συνδέσμου και η προάσπιση του χώρου της διαφημιστικής επικοινωνίας 
προς όλες τις κατευθύνσεις. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει συνεργασίες και 
επαφές με κρατικούς και άλλους δημόσιους φορείς, καθώς επίσης και 
με τον επιχειρηματικό κόσμο και τα ΜΜΕ. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες για τα βραβεία και για υποβολή συμμετοχών, κάντε κλικ στο ttp://

aroba ards. o . 

Τη σύναψη στρα-
τηγικής συνεργασίας 
με αντικείμενο την 
ανάπτυξη του δικτύ-
ου G στην Κύπρο, 
αρχικά μέσω κοινών 
ερευνητικών δοκιμών 
και στη συνέχεια σε 
εμπορικό επίπεδο, 
ανακοίνωσαν πρό-
σφατα η ΜΤ  Κύπρου και η ua ei. Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συ-
νεργασίας, που υπεγράφη στο πλαίσιο του Mobi e Wor d Con ress 
2019 που διεξάγεται στη Βαρκελώνη, πρόκειται να οργανωθεί μια ειδική 
ομάδα εργασίας που θα μοιραστεί την τεχνογνωσία, το περίφημο G 

oba  e osyste  και παράλληλα να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για 
ομαλή εισαγωγή και ανάπτυξη του G δικτύου στη χώρα. Ο CEO της 
MTN, κ. Θάνος Χρονόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Στη νέα της εποχή, η 
ΜΤ  είναι πιο γρήγορη, πιο ευέλικτη και πιο δυναμική. Η συνεργασία 
μάς εισάγει στο προηγμένο παγκόσμιο οικοσύστημα του G και ανοίγει 
τον δρόμο για το τεχνολογικό μέλλον της Κύπρου. Είμαστε εδώ πρό-
θυμοι και έτοιμοι να παίξουμε τον ρόλο μας στο πλαίσιο μιας εθνικής 
στρατηγικής που οφείλει να αναβαθμίσει δραστικά το αποτύπωμα του 
νησιού στον τηλεπικοινωνιακό χάρτη της περιοχής». O i ip Gan, i e 

resident CEE  Nordi  Re ion, ua ei, ανέφερε χαρακτηριστικά: 
«Με τη σύναψη της νέας αυτής στρατηγικής συνεργασίας με την ΜΤ  
Κύπρου αποδεικνύεται ότι οι ευρωπαϊκές αγορές εστιάζουν πρώτα και 
κύρια στην ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας προκειμένου να ανταπο-
κριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες της νέας εποχής».

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Οινοχόων 
και η εταιρεία ΚΕΟ ανακοινώνουν τη 
συνεργασία τους, με την οποία η μπύρα 
ΚΕΟ γίνεται η επίσημη μπύρα των επαγ-
γελματιών του Συνδέσμου. Ο Παγκύπριος 
Σύνδεσμος Οινοχόων ιδρύθηκε το 2003 
από μια ομάδα επαγγελματιών της εστίασης 
και έχει σαν σκοπό την αναβάθμιση του 
ρόλου του κρασιού σ’ όλους τους χώρους 
όπου καταναλώνεται. Η κατάρτιση αυτή 
δεν σταματά στο κρασί, αλλά επεκτείνεται 
και στα υπόλοιπα προϊόντα που έχουν 
θέση στο τραπέζι: τα αποστάγματα, τα αλκοολούχα ποτά, τις μπύρες, 
τα μεταλλικά νερά, τα αναψυκτικά, τους καφέδες κ.λπ. Στο πλαίσιο της 
συνεργασίας αυτής, η μπύρα ΚΕΟ θα συνδράμει ουσιαστικά στην επι-
μόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση των μελών του Συνδέσμου με 
σκοπό τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του καταναλωτή. Η εταιρεία 
ΚΕΟ θα διοργανώσει γευστολογικά εργαστήρια και θα μοιραστεί με τους 
οινοχόους τα μυστικά και τις γνώσεις της ζυθοποίησης. Από το 19 1 η 
μπύρα ΚΕΟ, το κατ’ εξοχήν κυπριακό σήμα μπύρας, κάνει την Κύπρο 
περήφανη παγκοσμίως. Γι’ αυτόν τον λόγο ο Σύνδεσμος θεωρεί τιμή του 
να εκπροσωπεί την ποιοτική μπύρα της Κύπρου σε όλες τις εκδηλώσεις, 
τόσο στην πατρίδα μας όσο και στο εξωτερικό και την προτείνει για κάθε 
γαστρονομικό συνδυασμό. Γιατί και η μπύρα θέλει τον σομελιέ της!  

    σύντομα
στο  

εσιτ λ πι νου με τον ι ννη ε ρ ίου

 Πρ τοπόροι στη μεί ση ρήσης 
πλαστικού υλικού

  ος πρόεδρος   και 
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Met i e, 

In . (N SE: MET), ο Mi e  A. K a a , Πρόεδρος του 
τομέα US usiness και ΕΜΕΑ, αναλαμβάνει τα καθήκοντα 
του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Met i e 
από την 1η Μα ου 2019. Ο κ. K a a  θα καταλάβει, επί-
σης, θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από 
την 1η Μα ου. Ο μέχρι τώρα Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος της Met i e, Ste en 
A. Kandarian, ο οποίος συνταξιοδοτείται, 
θα συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντά του 
μέχρι και τις 30 Απριλίου 2019. Ο Mi e  
K a a  ήταν πρόεδρος της Met i e ΕΜΕΑ 
από το 2011, ενώ από τον Ιούλιο του 2017 
στα καθήκοντά του προστέθηκε και η ανά-
πτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 
στις ΗΠΑ. Μέσα από τον διευρυμένο αυ-
τόν ρόλο, ήταν υπεύθυνος για τους κλάδους 
Ομαδικών, Συνταξιοδοτικών και Επενδυτικών 
Προγραμμάτων, Γενικών Ασφαλίσεων στις 
ΗΠΑ, καθώς και για το G oba  E p oyee ene its (GE ), 
τη μοναδική οριζόντια δραστηριότητα της Met i e, στο 
πλαίσιο της οποίας παρέχει λύσεις για την ασφάλιση 
εργαζομένων σε τοπικούς και πολυεθνικούς εργοδότες 
σε 39 χώρες. Επίσης, ήταν υπεύθυνος για τις πωλήσεις 
ομαδικών και ατομικών συμβολαίων μέσω πρακτόρων, 
μεσιτών, τραπεζών και απευθείας καναλιών σε περισσό-

τερες από 2  χώρες στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή 
και στην Αφρική. Πριν αναλάβει επικεφαλής EMEA, ο 
Mi e  K a a  ήταν εκτελεστικός αντιπρόεδρος και Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της Met i e για τη Μέση Ανατολή, 
την Αφρική και τη ότια Ασία. Εντάχθηκε στο δυναμικό 
της Met i e το 2010, μετά την εξαγορά της A eri an i e 

Insuran e Co pany (A i o) από την AIG. 
Στη διάρκεια των 21 ετών που εργάστηκε 
στην A i o ανέλαβε σειρά ηγετικών θέσεων 
σε διάφορες αγορές ανά τον κόσμο, μεταξύ των 
οποίων η Καραϊβική, η Γαλλία και η Ιταλία. 
Το 199  έγινε ο πρώτος Γενικός Διευθυντής 
της A i o στην Αίγυπτο. Το 2001 ανέλαβε τη 
θέση του Re iona  Senior i e resident, 
με τομέα ευθύνης τις δραστηριότητες ωής, 
Σύνταξης και Αμοιβαίων Κεφαλαίων της A i o 
για την Πολωνία, τη ουμανία και τις χώρες 
της Βαλτικής. Την ίδια χρονιά έγινε Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος της A p i o i e, 

θυγατρικής εταιρείας Ασφαλίσεων ωής της A i o στην 
Πολωνία. Λίγο αργότερα ανέλαβε τη θέση του αναπληρωτή 
Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της i a i e, 
συνεργαζόμενης εταιρείας της AIG στις ιλιππίνες. Ο 
Mi e  K a a  είναι απόφοιτος του Syra use Uni ersity 
με a e or o  S ien e στη Μηχανολογία και M A στα 
οικονομικά. Είναι μέλος του i e Mana e ent Institute.

Η  εμπειρία της μεγάλης οθόνης αλλάζει σύντομα στη Λευκωσία. Το 
εμπορικό κέντρο Ni osia Ma  ετοιμάζεται πυρετωδώς να υποδεχτεί στους 
χώρους του το ιστορικό RIO Cine a, σε  αίθουσες που θα καθηλώσουν 
όλους τους σινεφίλ. Με τεράστιες οθόνες ακριβείας, πολυτελή αναπαυτικά 
καθίσματα, σύγχρονες εγκαταστάσεις και τελευταίας τεχνολογίας συστήματα 
ήχου και εικόνας που για πρώτη φορά εγκαθίστανται στην Κύπρο, όπως 
το μοναδικό DO  ATMOS, που θα εντυπωσιάσει με τον επαναστατικό 
ήχο του, σε συνδυασμό με καθίσματα που αλληλοεπιδρούν διεγείροντας 
την αδρεναλίνη και μεγιστοποιώντας τις ανθρώπινες αισθήσεις, ως επίσης 
2D και 3D DIGITA  προτζέκτορες με A ER K διαύγεια και ευκρίνεια 
εικόνας. Τα RIO REMIER CINEMAS θα γίνουν το νέο κινηματογραφικό 
επίπεδο αλλάζοντας τον τρόπο που βλέπουμε κινηματογράφο στη Κύπρο, 
χωρίς να έχουν κάτι να ζηλέψουν από οποιοδήποτε άλλο σύμπλεγμα κι-
νηματογράφων στο κόσμο. Ο ιστορικός κινηματογράφος RIO άνοιξε για 
πρώτη φορά τις πόρτες του στις αρχές της δεκαετίας του 0 στη Λεμεσό 
ως υπαίθριος κινηματογράφος. Από τότε, προσφέρει ολοκληρωτικά την 
απόλυτη ψυχαγωγία στους λάτρεις του σινεμά. Και πολύ σύντομα θα 
προσφέρει κορυφαίες κινηματογραφικές στιγμές και στην πρωτεύουσα, 
στο ολοκαίνουργιο Ni osia Ma .  

Σ’ ένα συναρπαστικό μουσικό 
ταξίδι, που περνάει από διάφο-
ρες εποχές, στυλ και χώρες μάς 
παρασύρει ο Γιάννης Γεωργίου, 
ζωντανεύοντας με την ερμηνεία 
του και τη μοναδική δεξιοτεχνία 
του στο πιάνο, έργα μεγάλων 
κλασικών συνθετών. 

Στο ρεσιτάλ που θα δώσει 
ο βιρτουόζος σολίστας στο θέ-
ατρο ιάλτο, στις 17 Μαρτίου, 
θα ερμηνεύσει δημιουργίες των 
Μότσαρτ, τεμπυσσί, Μπραμς 
και αχμάνινοφ, οι οποίες θα 
παρουσιαστούν σε τέσσερεις 
ενότητες με γέφυρες κάποια 
μικρά κομμάτια των Σκαρλάτι 
και Σκριάμπιν. Το ακροατήριο 
θα έχει την ευκαιρία να απολαύ-
σει ένα δημιουργικό μουσικό κολάζ, όπου αντιπροσωπεύονται πολλές 
διαφορετικές γλώσσες και μέσα έκφρασης. 

Ο Γιάννης Γεωργίου ποτισμένος με το μεσογειακό φως, πέρασε την 
παιδική του ηλικία στην Κύπρο. Παίζει πιάνο από τα έξι του και ερωτεύ-
τηκε την κλασική μουσική μέσα από τα πρώτα ακούσματα που γνώρισε 
στο σπίτι του.

οίτησε στο ειδικό τμήμα για νέους του Roya  Co e e o  Musi  και 
σπούδασε στο Κολέγιο Μουσικής Trinity του Λονδίνου, με τους A e ander 
Arda o  και o n in a , όπου βραβεύτηκε σε αρκετούς διαγωνισμούς 
και αποφοίτησε με το Δίπλωμα Ερμηνείας DipTC . 

Κυνήγησε το όνειρό του μέχρι τη Μόσχα, στο Κονσερβατόριο Τσαϊκόφ-
σκι, «ιερός τόπος» για κάθε πιανίστα, με καθηγητές τους a e  Nersessian 
και a ery Kaste s y - μαθητή του θρυλικού einri  Neu aus.

Αποφοίτησε με το Δίπλωμα Aspirant και είναι ο μοναδικός Κύπριος 
πιανίστας που κατέκτησε τον συγκεκριμένο τίτλο. Έχει εμφανισθεί επίσης ως 
σολίστ σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Ελβετία, Γερμανία.

Το ρεσιτάλ τελείται υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού κ. ίκου 
ικολα δη.

Κυριακή, 17 Μαρτίου, 19:30, στο Θέατρο ιάλτο.
Εισιτήρια: 77 77 77  ria to. o . y, 12 ευρώ (μειωμένο 10 ευρώ).

Από τη Δευτέρα, 2  εβρουα-
ρίου, η id  Κύπρου είναι η πρώτη 
εταιρεία του κλάδου που αποσύρει 
τις σακούλες μιας χρήσης  σεντ 
από τα καταστήματά της. Όλοι οι 
καταναλωτές μπορείτε  να βρείτε 
στα 17 καταστήματα id  τη νέα 
σακούλα για να κάνετε τα ψώνια 
σας υπεύθυνα, χρησιμοποιώντας 
την ξανά και ξανά και ξανά! Η νέα 
σακούλα αποτελείται τουλάχιστον 
κατά 0  από υλικό που προκύ-
πτει από ανακύκλωση καταναλω-
τικών προϊόντων και είναι 100  
ανακυκλώσιμη. Με τη χρήση της 
συγκεκριμένης σακούλας οι κατα-
ναλωτές συμβάλλουν στη μείωση 
των απορριμμάτων αλλά και στη μείωση του CO2 έως 0  σε σύγκριση 
με σακούλες από πρωτογενή υλικά. Η id  Κύπρου δεν σταματά ποτέ να 
πρωτοπορεί: Μειώνει τη χρήση πλαστικού υλικού τουλάχιστον κατά 20  
μέχρι το 202 . Εξασφαλίζει 100  τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών 
στις συσκευασίες προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας μέχρι το 202 . Στη id  
Κύπρου θέλουν να δημιουργήσουν μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο 
με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι συσκευασίες και τα πλαστικά, για να 
διασφαλιστεί η ανάκτηση και η διατήρηση των πόρων, η εξάλειψη των 
πλαστικών απορριμμάτων και η μετατόπισή μας προς ένα πραγματικά 
κυκλικό σύστημα μακροπρόθεσμα. Με υπευθυνότητα στη id  Κύπρου 
κάνουν  πράξη τη δέσμευσή τους  για ένα καλύτερο αύριο, γιατί η ανα-
κύκλωση είναι στο χέρι μας. Βρείτε περισσότερα στο . id . o . y.

Το     επαν ρ εται 
με κληρώσεις και πλούσια δώρα

  ια επιτυ ημ νη ρονι  το  

ντίστρο η μ τρηση ια τον   

 Το πρόγραμμα επιβράβευσης yMi  της Χαραλαμπίδης Κρίστης, με 
30.000 και πλέον ενεργά μέλη,  γιορτάζει τα πρώτα του γενέθλια και αντα-
ποδίδει την αγάπη και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών με 100 βαθμούς 
δώρο για όλους τους καταναλωτές. Η ενέργεια άρχισε από  1η Μαρτίου μέχρι 
1η Απριλίου 2019. Μπείτε στο  app  . y i . o . y, εξαργυρώστε και 
απολαύστε. Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση. yMi  Re ard ro ra  

MyCo unity C ara a bidesC ristis ToKa iteroMas

νας ρόνος πρό ραμμα
επιβρ βευσης  

ρ ονται τα  

Τ  και  συνερ ονται
ια το  στην ύπρο

ι σομελι  της ύπρου
σερβίρουν μπύρα Ε  
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*Πρόεδρος Σοσιαλιστικής Γυναικείας 

Κίνησης, πρώην βουλευτής Κ.Σ. ΕΔΕΚ

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας

ΑΣΙΚΌΣ ΣΤΌΧΌΣ 
ΔΙΈΚΔΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑ-
ΜΈΝΈΙ Η ΈΠΙΣΤΡΌΦΗ 
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ 
ΑΓΌΡΑ ΈΡΓΑΣΙΑΣ

ΡΟΥΛΑ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ*

υπερχείλιση του υδα-
τοφράκτη Ασπρόκρεμ-
μου την εβδομάδα που 
μας πέρασε ήταν για 
την Πάφο ένα πολύ 
σημαντικό γεγονός, 
το οποίο, μάλιστα, 

συνοδεύτηκε από διάφορα ευτράπελα,  
που όχι απλώς έλαβαν χώραν στην ίδια 
την περιοχή του φράγματος, αλλά ταξί-
δεψαν μέσα από τα Μέσα Ενημέρωσης 
και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σε 
όλην την Κύπρο. 

Γιατί είναι σημαντική η υπερχείλιση του 
Ασπρόκρεμμου, πέρα από τις στερεότυπες 
αναφορές “της αφθονίας του νερού” και 
“της αποφυγής ταλαιπωρίας των κατανα-
λωτών σε περιόδους λειψυδρίας”, θα το 
αναλύσουμε πιο κάτω.  

Επίσης, εκείνο που είναι σημαντικό να 
αναφέρουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο 
“καλύφθηκε” το γεγονός από τα Μέσα Ενη-
μέρωσης. ωντανές συνδέσεις, ανταπο-
κρίσεις και ρεπορτάζ που κάλυψαν κάθε 
φάσμα της περιβόητης, όπως εξελίχθηκε, 
υπερχείλισης. Από το πόσο νερό εισρέει 
κάθε ώρα στον υδατοφράκτη μέχρι να 
υπερχειλίσει, μέχρι το μενού των μικρο-
πωλητών με τα αγαθά που προσφέρονταν 
στον περιβάλλοντα χώρο, που δεν ήταν 
και λίγα. Από λουκουμάδες και σιάμισι, 
μέχρι φρεσκοψημένες κούπες της στιγμής, 
αλλά και κρέπες ή ξηρούς καρπούς και 
αποξηραμένα φρούτα, ως και παγωτό. Οι 
επιχειρηματίες πλανοδιοπώλες “στρατο-
πέδευσαν” στον Ασπρόκρεμμο μέρες πριν 
και περίμεναν με ανυπομονησία τα καρα-
βάνια των επισκεπτών, που θα έτρεχαν να 
απολαύσουν το θέαμα της υπερχείλισης. 

Ποια η σημασία 
της υπερ είλισης 

Η υπερχείλιση αυτή ήταν η έκτη στον 
Ασπρόκρεμμο από τον καιρό της κατασκευ-
ής του. Το φράγμα είχε υπερχειλίσει ξανά 
το 19 , το 19 9, το 200 , το 2012 και το 
2013. Ο υδατοφράκτης είναι συνολικής 
χωρητικότητας 2 εκατομμυρίων 37  
χιλιάδων κυβικών μέτρων νερού και το 
νερό του χρησιμοποιείται για την άρδευση 
της κοιλάδας της Πάφου και την ύδρευση 
μεγάλου μέρους της επαρχίας Πάφου. Από 
την αναφορά αυτή όλοι μπορούν να αντι-

ληφθούν γιατί είναι σημαντικό να έχουμε 
100  πληρότητα στον φράκτη, αφού από 
το νερό του πίνει νερό ουσιαστικά όλη 
η Πάφος. 

Ας μην ξεχνάμε, μάλιστα, ότι οι βροχές 
του τελευταίου διμήνου ήρθαν ουσιαστικά 
να σπάσουν ένα παρατεταμένο και πολύ-
χρονο διάστημα ανομβρίας, που έφερε 
τους ταμιευτήρες νερού στην Κύπρο και 
δη τους δυο μεγαλύτερους, Κούρρη και 
Ασπρόκρεμμου, σε δραματικά επίπεδα 
πληρότητας.

Τόσο άσχημα ήταν μάλιστα τα πράγμα-
τα, που το περασμένο καλοκαίρι, αφενός 
λόγω της ζέστης αλλά κυρίως λόγω του ότι 
η στάθμη του νερού στον Ασπρόκρεμμο 
έφτασε σε οριακά χαμηλό σημείο, δημι-
ουργήθηκε άλγη στο φράγμα, η οποία 
ήταν και η αιτία που το νερό που “έπινε 
η Πάφος” είχε γεύση χώματος. Οι ειδικοί, 
μάλιστα, τόσο στο Τμήμα Υδάτων όσο και 
στο Διυλιστήριο του Ασπρόκρεμμου έκαναν 
αναφορές σε συνθήκες που δεν μπορούσαν 
να αντιμετωπιστούν, αφού η χλωρίωση 
του νερού αποδείχθηκε ότι δεν ήταν από 

μόνη της αρκετή για να αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα. 

Σήμερα που τα αποθέματα πλέον εκτο-
ξεύθηκαν προς τα πάνω, σήμερα που οι 
συνθήκες διαχείρισης είναι εντελώς δι-
αφορετικές, στο Τμήμα Υδάτων λαμβά-
νουν τα μέτρα τους - τώρα δηλαδή που τα 
πράγματα είναι καλά και όχι όταν φτάσει 
ο κόμπος στο χτένι. 

Δυστυχώς, η υδατική πολιτική του 
κράτους με τη δημιουργία μονάδων 
αφαλατώσεων, με στόχο την πλήρη 
απεξάρτησή μας από τις βροχοπτώσεις 
στην Πάφο, λειτούργησε μάλλον ανάποδα,  
αφού το ξήλωμα της μονάδας αφαλάτωσης 
Πάφου, η οποία δεν μπόρεσε ακόμη να 
αντικατασταθεί, έπαιξε καθοριστικό ρόλο 
ως προς την κατάσταση που περιγράψαμε 
πιο πάνω. 

Σωστή διαχείριση, λένε στο Τμήμα 
Υδάτων. Ακόμη και τώρα που η βουή 
του νερού στο κανάλι υπερχείλισης του 
Ασπρόκρεμμου δημιουργεί ρίγος και ανα-
τριχίλα. Καμία σταγόνα δεν πρέπει να πάει 
χαμένη, διαμηνύουν την ίδια στιγμή που 

οι αγρότες και οι αγροτικές οργανώσεις 
αναμένουν ότι η πλούσια βροχόπτωση θα 
τους δώσει τη δυνατότητα να καλλιεργή-
σουν και να αυξήσουν τις παραγωγές τους. 

Π ς σ ολιά ουν οι αγρότες
Μιλώντας στη «Σημερινή» ο Αντώνης 

Μιλτιάδου, γεωργός της περιοχής, εξέφρασε 
την ικανοποίησή του από την εξέλιξη αυτή. 
Είμαστε τόσα χρόνια γεωργοί και τόσες 
βροχές πρώτη φορά είδαμε, είπε. Μπορεί σε 
κάποιες περιπτώσεις, ανέφερε, η ορμητική 
ροή των ποταμών, κυρίως στις κοινότη-
τες της Ανατολικής Πάφου, να προκάλεσε 
ζημιές και να πήρε στο πέρασμά της από 
γεωργικά και κτηνοτροφικά υποστατικά, 
μέχρι και δέντρα, όμως για να μπορέσει 
αυτός ο κλάδος να ορθοποδήσει, σίγουρα 
πρέπει να υπάρχει νερό. 

Τώρα εκείνο που αναμένουμε, συμπλή-
ρωσε ο κ. Μιλτιάδου, «είναι το Τμήμα 
Υδάτων να κάνει σωστή διαχείριση του 
νερού και να μας δίνει νερό, αλλά βεβαίως 
να χαμηλώσει και το κόστος του για να 
μπορέσουμε να αναπνεύσουμε».  

Η οπτική του κόσμου 
Την ίδια στιγμή αρκετός είναι ο κόσμος 

που εδώ και καιρό αλλά μέχρι και σήμερα 
συνεχίζει και επισκέπτεται την περιοχή 
του φράγματος για να δει τη στάθμη του 
νερού αλλά και την υπερχείλιση. Κάποιοι, 
μάλιστα, όπως ανέφεραν σε δηλώσεις τους 
στο ΣΙΓΜΑ, στο πλαίσιο των καθημερινών 
ρεπορτάζ στις “Τομές στα Γεγονότα”, πηγαι-
νοέρχονται καθημερινά στον Ασπρόκρεμμο 
από την ημέρα που ξεκίνησαν οι έντονες 
βροχοπτώσεις και έβλεπαν με ικανοποίηση 
τη σταδιακή αύξηση του νερού. 

Η υπερχείλιση σκόρπισε ικανοποίηση 
στον κόσμο, ο οποίος σε κάποια στιγμή 
ταλαιπωρήθηκε κιόλας λόγω των προβλη-
μάτων ύδρευσης, ενώ σήμερα δηλώνει 
ικανοποίηση. “Το νερό είναι ζωή και ευλο-
γία”, είπε ο κ. Παναγιώτης Χριστοδούλου, 
ενώ η κ. Κατερίνα από την Αμμόχωστο και 
σήμερα στην Πάφο απέδωσε την πλού-
σια βροχόπτωση στη θέληση του Θεού. 
Πρέπει να προσέχουμε το νερό μας, είπε, 
να έχουμε υδατική συνείδηση και να σε-
βόμαστε το Περιβάλλον. « υσικά να μην 

ΓΙΑ Ι ΕΙΝΑΙ ΟΣΟ ΣΗΜΑΝ ΙΚΗ ΓΙΑ ΗΝ ΠΑΦΟ Η ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΟΥ ΑΣΠΡΟΚΡΕΜΜΟΥ
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ο ευτράπελο

ΠΌΛΙΤΈΣ ΈΠΙΣΚΈΠΤΌΝΤΑΙ 
ΤΌ ΦΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΛΈΠΌΥΝ 
ΜΈ ΙΚΑΝΌΠΌΙΗΣΗ ΤΗΝ 
ΑΥΞΗΣΗ ΤΌΥ ΝΈΡΌΥ 

Η ΠΈΡ ΈΙΛΙΣΗ ΤΟ  Δ ΤΟ Ρ ΤΗ ΤΗΣ 
Π Ο  ΠΟΤΈΛΈΣΈ ΣΗΜ ΝΤΙ Ο Έ ΟΝΟΣ Ι  
ΤΗΝ ΠΈΡΙΟ Η  ΠΟ  ΈΠΙΤΈΛΟ Σ  ΈΔΙ ΣΈΙ 

ΩΤΟ Ρ Ι  ΛΈ ΝΔΡΟΣ Ο ΙΝΟΣ . 

πετάμε μπάζα ούτε σε χαράδρες ούτε σε 
ποταμούς, γιατί όλα αυτά τώρα κατέληξαν 
στα φράγματα ή στη θάλασσά μας», είπε. Η 

ομπέρτα Χριστοδούλου μίλησε για χαρά 
Θεού, ευχόμενη ότι θα ήταν καλά να υπερ-
χειλίζει κάθε χρόνο το φράγμα. 

κανοποιημένοι και 
οι πλανοδιοπ λες

Ο Μιχάλης Λούκα, γνωστός και αγαπη-
μένος στην Πάφο, που δραστηριοποιείται 
χρόνια ως λουκουματζιής, κληθείς από τη 
κυριακάτικη «Σ» να σχολιάσει ότι το νερό 
εκτός από τον φράκτη, έφερε και δουλειά 
στους πλανοδιοπώλες, μας είπε χαρακτηρι-
στικά: «Το νερό είναι ευλογία για όλον τον 
κόσμο. Το έστειλε ο Θεός για να σώσει όλον 
τον κόσμο και για να ξεδιψάσουμε. Με τη 
βροχόπτωση αυτή θα δουλέψουν πιο άνετα 
οι επαγγελματίες της γεωργίας και της κτη-
νοτροφίας, θα έχει νερό να πίνει ο κόσμος, 
δεν θα δυσκολεύονται οι επιχειρήσεις που 
ασχολούνται με τον Τουρισμό, αλλά όπως 
βλέπετε, μας είπε, δουλεύουμε και εμείς 
που ασχολούμαστε με αυτού του είδους της 
επιχειρήσεις. Το νερό και ο ήλιος είναι ευ-
λογία», κατέληξε ο κ. Λούκα και αναμφίβολα 
είναι δώρο του Θεού. 

ΜΑΡΙΟΣ ΙΓΝΑ ΙΟΥ
info@pafospress.com
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Καταγόμενος από τον Άγιο Αμβρόσιο 
της επαρχίας Κερύνειας και με ιατρι-
κές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

ο Μηνάς Χατζημηνάς αναλαμβάνει το 19 0 
τη διεύθυνση του Παιδιατρικού Τμήματος 
του Γενικού οσοκομείου Λευκωσίας. Με 
τη δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας αναβαθμίζει το Παιδιατρικό Τμήμα 
και, ταυτόχρονα, καλύπτει τις ανάγκες του 
Επαρχιακού οσοκομείου της Κερύνειας. 
Αναλαμβάνει, ταυτόχρονα, την παρακολού-
θηση των παιδιών του Αναρρωτηρίου του 
Ερυθρού Σταυρού στο χωριό Καράκουμι, 
που βρίσκεται ανατολικά της πόλης της Κε-
ρύνειας. Το 19 9 ο γιατρός Χατζημηνάς 
ιδρύει την Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου 
και εκλέγεται πρώτος πρόεδρός της. 

Ανήσυχος και δημιουργικός χαρακτή-
ρας, ο γιατρός Χατζημηνάς αντιλαμβάνεται 
ότι η μάστιγα της Θαλασσαιμίας ή αλλιώς 
Μεσογειακής Αναιμίας, η οποία θέριζε τα 
παιδιά του νησιού, έπρεπε να αναχαιτιστεί. 
Το 1971 πρωτοστάτησε στη δημιουργία 
του Κυπριακού Κέντρου Θαλασσαιμίας 
στη Λευκωσία. Οι γονείς των παιδιών με 

θαλασσαιμία, οι οποίοι αντιμετώπιζαν σοβαρά 
οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα, 
δεν επαναπαύθηκαν ποτέ. Στις 1  Μα ου 
1973 συγκεντρώθηκαν στο Α’ Δημοτικό 
Σχολείο Παλουριώτισσας και ίδρυσαν τον 
«Σύνδεσμο Γονέων Παιδιών Μεσογειακής 
Αναιμίας». Στόχος τους ήταν η θεραπευτική 
αντιμετώπιση της ασθένειας και η ριζική 
εξάλειψή της. Τότε, «η συμπαράσταση του 
επιστημονικού κόσμου ήταν σπάνια», ανα-
φέρει με νόημα ο Παγκύπριος Αντιαναιμικός 
Σύνδεσμος, το 201 , στην ιστοσελίδα του. 

Τον Μάρτιο του 197  οι δραστηριότητές 
τους άρχισαν να οργανώνονται πάνω σε πα-
γκύπρια βάση, ιδρύοντας τον «Παγκύπριο 
Αντιαναιμικό Σύνδεσμο», ο οποίος έκτοτε 
συνέδεσε τη δράση του με την αντιμετώπιση 
της θαλασσαιμίας. Η ίδρυση του Συνδέσμου 
συνέπεσε με την υιοθέτηση κυβερνητικού 
προγράμματος εφαρμογής της προγεννητικής 
εξέτασης. Η τουρκική εισβολή τον Ιούλιο του 
197  ήρθε, όμως, να αναστείλει και να αναβάλει 
τις προσπάθειες του Συνδέσμου.  Οι αγώνες 
τους επανήρχισαν αργότερα, με διαβήματα 
και εκδηλώσεις, ώστε η Κυβέρνηση να πάρει 

μέτρα. Ο γιατρός Χατζημηνάς συμπαραστέ-
κεται, και το 19 1 εγκαινιάζεται το νεόδμητο 
κτήριο του Κέντρου Μεσογειακής Αναιμίας 
στην Ακρόπολη της Λευκωσίας, δίπλα στον 
χώρο που θα κτιζόταν αργότερα, το 19 , το 

οσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’».
Ο γιατρός Χατζημηνάς δεν επαναπαύεται. 

Το 19  οργανώνει και ηγείται της εκστρα-
τείας για σωστή ενημέρωση και διαφώτιση 
του πληθυσμού σχετικά με την κοινωνική 
πτυχή της νόσου της θαλασσαιμίας. Ταξιδεύει 
στην ύπαιθρο, συνομιλεί στα καφενεία των 
χωριών με τους αγρότες και εργάτες, επισκέ-
πτεται τα βράδια, μετά την εργασία τους, τους 
απλούς ανθρώπους για να τους εξηγήσει, 
με τη γλώσσα που θα τον καταλάβουν, την 
προγεννητική πρόληψη της ασθένειας. Η 
θετική θέση της Εκκλησίας, και ιδιαίτερα 
του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α’, με την 
καθιέρωση του προγαμιαίου πιστοποιητικού 
για την πρόληψη της Μεσογειακής Αναιμίας, 
συνέβαλε τα μέγιστα στην εκστρατεία του, 
ώστε «κανένα παιδί να μη γεννιέται στην 
Κύπρο με τη Μεσογειακή Αναιμία». 

Πρωτοπόρος και πάντα ανήσυχος, ο 

γιατρός Χατζημηνάς ασχολήθηκε, τη δε-
καετία 19 0, με την οργάνωση προγράμ-
ματος εμβολιασμού των παιδιών κατά της 
ηπατίτιδος Β. Διετέλεσε, επίσης, πρόεδρος 
της ιλοτελικής Εταιρείας Κύπρου, καθώς 
και μέλος της Κυπριακής ομισματικής 
Εταιρείας και της Λέσχης Ιπποδρομιών 
Λευκωσίας. Το 200  βραβεύτηκε με το 
Αριστείο Γραμμάτων, Τεχνών και Επι-
στημών της Κυπριακής Δημοκρατίας, από 
τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
Τάσσο Παπαδόπουλο. Τον γιατρό Χατζη-
μηνά τίμησαν, επίσης, για τη προσφορά 
του προς τα παιδιά της Κύπρου, η Παιδι-
ατρική Εταιρεία και οι Ιατρικοί Σύλλογοι 
Λευκωσίας - Κερύνειας και Λεμεσού, ενώ 
το 200 , σε ηλικία  χρονών, εξέδωσε το 
βιβλίο «Κύπρος και Θαλασσαιμία». 

Ο Μηνάς Χατζημηνάς πέθανε το 2012, σε 
ηλικία 92 χρονών, αφήνοντας αξιόλογο έργο, 
ώστε να δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό του 
ως «Πατέρα της Παιδιατρικής» στην Κύπρο. 

Πηγή: «Κυπρίων ιατρών έργα, η ιατρική στην 
Κύπρο 19 0 - 201 », του Λάκη Κ. Αναστασιάδη. 

Εκδόσεις Εν Τύποις

ΜΗΝΑΣ ΧΑ ΗΜΗΝΑΣ   πατ ρας της Παιδιατρικής   

ΓΙΑΤ ΟΙ ΠΟΥ ΕΓ Α Α  ΙΣΤΟ ΙΑ

ΤΌ 1  Ό ΓΙΑΤΡΌΣ ΧΑ-
ΤΖΗΜΗΝΑΣ ΙΔΡΥΣΈ ΤΗΝ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΈΤΑΙΡΈΙΑ 
ΚΥΠΡΌΥ ΚΑΙ ΈΞΈΛΈΓΗ 
ΠΡΩΤΌΣ ΠΡΌΈΔΡΌΣ ΤΗΣ  
ΈΝΩ ΤΌ 1 1 ΠΡΩΤΌ-
ΣΤΑΤΗΣΈ ΣΤΗ ΔΗΜΙΌΥΡ-
ΓΙΑ ΤΌΥ ΚΥΠΡΙΑΚΌΥ 
ΚΈΝΤΡΌΥ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ 
ΣΤΗ ΛΈΥΚΩΣΙΑ

Ο Π ΙΔΙ ΤΡΟΣ ΜΗΝ Σ Τ ΗΜΗΝ Σ. 

Ο Ιωάννης Γουτεμβέργιος γεννή-
θηκε κατά την επικρατέστερη 
εκδοχή το 1397 και πέθανε στις 

3 εβρουαρίου 1 , σε ηλικία 71 ετών. 
ταν Γερμανός σιδηρουργός, χρυσοχόος, 

τυπογράφος και εκδότης, ο οποίος εισήγαγε 
την τυπογραφία στην Ευρώπη. Η δική του 
εφαρμογή της μηχανικής εκτύπωσης με 
κινητά στοιχεία θεωρείται ευρέως ως η πιο 
σημαντική εφεύρεση της δεύτερης χιλιετίας 
και το γεγονός που εγκαινίασε τη νεότερη 
Εποχή της ανθρώπινης ιστορίας. Διαδρα-
μάτισε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της 
Αναγέννησης, τη Μεταρρύθμιση, τον Διαφω-
τισμό και την επιστημονική επανάσταση και 
έθεσε τη βάση για τη σύγχρονη -βασισμένη 
στη γνώση- οικονομία και τη διάδοση της 
μάθησης στις μάζες. Τόπος γέννησής του εί-
ναι το Μάιντς της Γερμανίας και θεωρείται 
δίκαια ο «πατέρας» της τυπογραφίας. Περίπου 
στα 1 30 εγκαταστάθηκε στο Στρασβούρ-
γο. Τον Μάρτιο του 1 3 , ένα γράμμα του 
υποδεικνύει ότι εκείνη την εποχή διέμενε 
εκεί, όπου είχε κάποιους συγγενείς από την 
πλευρά της μητέρας του. Στο Στρασβούργο 
άρχισε να πειραματίζεται στη μεταλλουργία 
και στα 1 3  έκανε τα πρώτα του βήματα στην 
τυπογραφία. Ο Γουτεμβέργιος θεωρείται ο 
«πατέρας» της μηχανικής εκτύπωσης μολονότι 
είχαν ήδη κατασκευαστεί κινητά τυπογραφικά 
στοιχεία από τον Ολλανδό Λαυρέντιο Κοστέρ 
στο Χάρλεμ, γιατί εκείνος συνέλαβε πρώτος την 
ιδέα της τυπογραφικής μεθόδου στο σύνολό 
της. Ο εκπαιδευμένος χρυσοχόος, μέλος της 
αντίστοιχης συντεχνίας, πειραματίζεται από το 
1 3  με κινητούς ξύλινους χαρακτήρες. Τα 
πρώτα αποτελέσματα διαφαίνονται το 1 3 , 
οπότε εκτυπώνει λαϊκά, θρησκευτικά βιβλία. 
Μετά από διάφορες προσπάθειες πετυχαίνει, 
το 1 1, με τη βοήθεια ενός βελτιωμένου 
μελανιού, να αξιοποιήσει εκτυπωτικά και τις 
δύο όψεις μιας σελίδας χαρτιού. Η τελική 
επιτυχία για την αξιοποίηση της εφεύρεσής 
του ήρθε με την εκτύπωση, το 1 , της Βί-
βλου των 2 γραμμών στα λατινικά, σε 1 0 
αντίτυπα, τα περισσότερα σε κοινό χαρτί και 
12 σε χαρτί εξαιρετικής ποιότητας ( e u ), 
μία αισθητικά άριστη τυπογραφική εργασία. 
Αν και αποτελεί μόλις το πρώτο τυπογραφικό 
προϊόν του, εντούτοις έχει χαρακτηριστεί ως 
αριστούργημα. Είναι ευρέως γνωστή ως η 
Βίβλος του Γουτεμβέργιου. Αποτελεί το πρώτο 
βιβλίο μαζικής παραγωγής, που για πολλούς 
είναι το καλύτερο και αρτιότερο τεχνικά βι-
βλίο που τυπώθηκε ποτέ. Τα πλείστα βιβλία 
της πρώτης έκδοσης που έχουν διασωθεί 
βρίσκονται σήμερα σε βιβλιοθήκες. Μία 
εκ των δύο βίβλων e u  πρώτης έκδο-
σης, που βρισκόταν σε ιδιωτικές συλλογές, 
πωλήθηκε το 19 7 για  εκατομμύρια. Το 
Εγχείρημα Γουτεμβέργιος ονομάστηκε εις 
μνήμην του και είναι μια εθελοντική προ-
σπάθεια ψηφιοποίησης, αρχειοθέτησης και 
διανομής πολιτισμικών έργων μέσω Διαδι-
κτύου. εκίνησε το 1971 και είναι, σήμερα, 
η αρχαιότερη ψηφιακή βιβλιοθήκη.

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 
.artaeri. o .

Μακαρίου 71, Λ/σία

  
ννης ουτεμβ ρ ιος

Τα αξέ αστα καρνα άλια 
πελλόμασκες  του γρού 

 ια κης Τ α αρ ης ρ ι ια 
α ρ  καρ α ια  ις α κ ς  

υ α   ρ   
και α  α α α  ρ ς  

αι ικ  υ ρ  «Από μικρό παιδί 
μόλις  χρονών πήγαινα με τους αξέχα-
στους γονείς μου Σάββα και Βαλεντίνη 
Τσαγγαρίδου να παρακολουθήσουμε 
το τρελό καρναβάλι, πελλόμασκες, του 
χωριού μας. 

Η παρέλαση άρχιζε από την εκκλη-
σία Ελεούσης Αγρού με άτομα ως επί το 
πλείστον επωνύμους του Αγρού. Όπως 
θυμούμαι, ο τότε μουχτάρης του Αγρού, 
Κυριάκος Σιηπιλλής, ντυμένος φουστανελάς, 
ηγείτο της παρέλασης παίζοντας ταμπου-
λέκι, πλαισιωμένος από τους Αριστόδημο 
Καδκιαβγή στο βιολί, Κάττο στο λαούτο και 
τον αξέχαστο παππού μου Γιάννη Τσαγ-
γάρη ντυμένο παντελονά με ένα μαντίλι 
άσπρο στην κεφαλή, χορεύοντας σε όλη 
τη διαδρομή και έχοντας μια κανάτα κρασί 
από το οποίο έπινε λίγο-λίγο. Με άλλα 
λόγια, ήταν ο Βασιλιάς Καρνάβαλος. Ακο-
λουθούσε ο Ανδρέας Σιεηττάνης πάνω σε 
μια μούλα, που τραγουδούσε τσιαττιστά 
τραγούδια ντυμένος φουστανελάς. Πιο 
πίσω ο αξέχαστος τριανταφυλλοπαραγωγός 

ικόδημος Τσολλάκης, ντυμένος νύφη. 
Ο Γιάννης Μιχαήλ από βρακάς παντε-
λονάς με ένα άσπρο μαντίλι στο κεφάλι, 
ακολουθούσε ο Χάμπος ρακένδυτος με 
ένα κανάτι στον ώμο. Γυναίκες του Αγρού 
ντυμένες με παραδοσιακές χωριάτικες στο-
λές χόρευαν και τραγουδούσαν σε όλη τη 
διαδρομή. Η παρέλαση περνούσε απ’ όλο 
το χωριό στην πέρα γειτονιά στου Συρίμη, 
στου Χατζηστυλλή και στον Άγιο Λουκά 
και τανάπαλιν. Στο κέντρο του Αγρού οι 
γυναίκες κερνούσαν τους παρελαύνοντες 
χοιρομέρι, ποσυρτή, πουρέκια και ξηρούς 
καρπούς. Εκεί στα καφενεία σταματούσαν 
και έβγαζε λόγο ο μουχτάρης του Αγρού, 
χόρευαν και τραγουδούσαν με επικεφαλής 
τον καθηγητή του Αγρού και αρχιχορευτή 
Γιάννη Τσαγγάρη.

Από το 19 3-1999 το καρναβάλι συνε-
χίστηκε με άρματα και ομαδικές αμφιέσεις. 
Στην παρέλαση ήταν επικεφαλής η μουσι-
κός Μαρούλλα Χατζηπετρή - ακορντεόν, 
ο Γιάννης Μαρκίδης τρομπέτα, ο Ανδρέας 
Τσαγγαρίδης βιολί και ακορντεόν και η 
χορωδία τραγουδούσε αξέχαστα καρνα-
βαλίστικα τραγούδια καθώς και ερωτικές 
καντάδες ύπνα αγάπη μου’, Μίλα μας 
και μη μας αγαπάς’ κ.ά. Από το 2000 μέχρι 
σήμερα συνεχίζεται η μεγάλη καθιερωμένη 
καρναβαλίστικη παρέλαση σε μεγαλύτερο 
βαθμό με άρματα, ομαδικές αμφιέσεις με 
βραβεία. Η παρέλαση οργανώνεται από 
το Κέντρο εότητας κοντά στην εκκλησία 
Ελεούσης Αγρού η ώρα 3:30 μ.μ. και περνά 
από τα καφενεία μέχρι τον Άγιο Λουκά και 
τανάπαλιν στα καφενεία και τέρμα το Κέντρο 

εότητας. Ο υποφαινόμενος ντυμένος με 
αιγυπτιακή στολή με κασκόλ όλων των 
κυπριακών ομάδων, ακόμη και της ΑΕΚ 
Αθηνών, ηγείται μπροστά από τα άρμα-
τα χορεύοντας μοντέρνους εκφραστικούς 
χορούς με νεαρές υπάρξεις του Αγρού.

Ελάτε στο τρελό καρναβάλι μας να ζήσετε 
αξέχαστες στιγμές ανεμελιάς». 

ν ουσια όμαστε 
εύκολα σαν λαός 

  α ηα ης α α ρ αι α 
κ ι α α υ ικ  α ρ υ  ας 

ς ι Κ ρι ι α  ας α ς υ 
υ ι αι κ α  «Θα αργήσουμε 

πολύ να δούμε τα πρακτικά οφέλη από 
την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου 
στην πατρίδα μας, φίλοι μου. Και εξηγώ: 

Η ΔΕ Α (Δημόσια Επιχείρηση υσικού 
Αερίου), έχει ως αποστολή, την εισαγωγή 
και διασφάλιση των αναγκαίων ποσοτήτων, 
για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 
της νήσου μας. Όλα θα συντονίζονται από 
το πρόγραμμα C ner y. Αποστολή του 
οποίου είναι η ανάλυση αυτών των ανα-
γκών, η ανάπτυξη στρατηγικής για τη χρήση 
του αερίου, στις οδικές μεταφορές, στους 
τομείς βιομηχανίας και εμπορίου, αλλά 
και της ναυτιλίας της Κύπρου.

Σύμφωνα με τον Δρα Συμεών Κασσια-
νίδη, πρόεδρο της ΔΕ Α, έχει προκηρυ-
χθεί διαγωνισμός για την ανάπτυξη των 
υποδομών εισαγωγής υγροποιημένου 
αερίου ( NG), και η ολοκλήρωση της 
φάσης αυτής δεν αναμένεται πριν από 
τα μέσα του 2021.

Η ΔΕ Α, βέβαια, έχει ήδη από το 2017 
ετοιμάσει μελέτη για τον αγωγό που θα 
μεταφέρει φυσικό αέριο από το Βασιλικό 
προς Μονή και Δεκέλεια, δίδοντας προτε-
ραιότητα στις ανάγκες ηλεκτροπαραγωγής 
της ΑΗΚ, αλλά και άλλων αδειοδοτημένων 
ιδιωτών.

Θα κλείσω με την προτελευταία ερώ-
τηση, προς τον πρόεδρο της ΔΕ Α: «Πρέ-
πει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις 
(ποσότητες φυσικού αερίου, κερδοφορία 
κ.λπ), για να προχωρήσει η υλοποίηση του 
αγωγού East Med;». Για να απαντήσει ο 
Δρ Κασσιανίδης, ότι ένα έργο τέτοιου μεγέ-
θους, πρέπει να είναι τεχνικά υλοποιήσιμο, 
αλλά και βιώσιμο οικονομικά!.. «Γνωρίζω, 
μόνο, ότι έχουν ξεκινήσει μελέτες σε όλες 
τις πτυχές», συμπλήρωσε.

Άκουσα ότι, σε... δέκα χρόνια, θα υπάρ-
ξουν -αν υπάρξουν- τα πρώτα απτά, χει-
ροπιαστά οφέλη από αυτήν την ιστορία!.. 

Κατά τα άλλα, αποτελεί πρώτο θέμα σε 
όλα τα δελτία ειδήσεων!.. Και συνδυά-
ζονται με την άσκηση Γαλάζια Πατρίδα 
και τις πολεμοχαρείς, ανόητες ιαχές του 
νεοσουλτάνου!.. Ε, μα είμαστε σοβαροί;

Μια ελληνική παροιμία, λέγει: «Όπου 
ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό 
καλάθι!..».

Προσωπικά, έμαθα να... μην κρατάω 
κανένα καλάθι. Πριν δω απτά αποτελέσματα.

Τα σχόλια, δικά σας».

Τ ρα μπορούμε να 
εξασ αλίσουμε την άμυνα 

 ικ ς κ ς ς 
α α ρ ι ς ρα ρ  α α

α υ  η  υ α  ρ  
ρι  και ς ι  υ ρ ι η 

Τ υρκ α ρ ς α ι ς  «Η απόφαση 
του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης 
για την περίπτωση του Μαυρικίου ότι η 
διαδικασία κατάργησής του ως αποικίας 
(αποαποικιοποίηση) δεν ολοκληρώθηκε 
στην περίπτωση των νησιών του Αρχιπε-
λάγους Τσάγος είναι άμεσου ενδιαφέρο-
ντος για εμάς στην Κύπρο. Η μια οδός να 
ακολουθήσουμε είναι να φωνάζουμε «Έξω 
οι Βάσεις», κάτι που έπραξαν ορισμένα 
μικρά κόμματα. Η άλλη οδός είναι εκείνη 
που πολύ ορθά ακολούθησε η Κυβέρνηση 
που ζητά μελέτη πριν από την απόφα-
ση. Σωστά και ο Γενικός Γραμματέας του 
ΑΚΕΛ, κ. Άντρος Κυπριανού, παρατήρη-
σε ότι, «σε αντίθεση με τον Μαυρίκιο, η 
Κύπρος αντιμετωπίζει και την τουρκική 
κατοχή». Γι’ αυτό τουλάχιστον αυτήν τη 
φορά ας μη βιαστούμε να παρασυρθούμε 
από τις καταστρεπτικές υπερπατριωτικές 
εξάψεις, που ακριβά τις πληρώνουμε και 
συνεχίζουμε να τις πληρώνουμε.  Οφεί-
λουμε με ψυχραιμία να κοιτάξουμε ποιο 
είναι το καλό της αδύναμης Κύπρου μας 

και να αναλογιστούμε τα παθήματα και 
τις μεγάλες δυστυχίες του λαού μας, που 
μπορούμε και πρέπει να τις αποφύγουμε…

…Η γνώμη μας είναι να εξετάσει η κυπρι-
ακή Κυβέρνηση την πιθανότητα σύναψης 
διμερούς Συμφωνίας με τη Βρετανία: «Αν 
αναλάβετε να μας υπερασπισθείτε από κάθε 
επιβουλή, θα μπορούμε να εξετάσουμε 
την παραμονή σας στις Βάσεις. Όχι σαν 
ιδιοκτήτες των εδαφών των Βάσεων αλλά 
με Διμερή Συμφωνία». α θυμηθούμε 
τέτοια Συμφωνία έγινε από τη Βρετανία 
για το Χονγκ Κονγκ. 

Με τη Συμφωνία αυτή εξασφαλίζεται 
η ακεραιότητα των ελεύθερων περιοχών 
μας. Η Τουρκία θα υποχρεωθεί να πάψει 
να μας απειλεί και ίσως γίνει πιο συνεργά-
σιμη στη λύση του Κυπριακού. Αναφορικά 
με τη διάρκεια της συμφωνίας τούτο θα 
συζητηθεί, του Χόνγκ Κόνγκ ήταν 100 έτη, 
μπορεί να συζητηθούν 0 με πιθανότη-
τα ανανέωσης, αλλά ποιος άλλος θα μας 
υπερασπίσει;  Γι’ αυτό θα έλεγα 100 έτη…

Αν κανείς διαφωνεί, ας μας εξηγήσει 
πώς μπορούμε να αμυνθούμε. δη δια-
πράξαμε το λάθος όταν με το Σύνταγμα του 
δίκαιου Αρχιδικαστή άτκλιφ η βρετανική 
Κυβέρνηση μάς πρότεινε να αναλάβει την 
εξωτερική πολιτική και ασφάλεια, μας πρό-
τεινε Βουλή πλήρους πλειοψηφίας Ελληνο-
κυπρίων με μόνο έναν Τουρκοκύπριο για 
τις θρησκευτικές υποθέσεις τους. Ο Αρχιε-
πίσκοπος Μακάριος το απέρριψε. υσικά 
δεν επρόκειτο άμεσα για τη δημιουργία 
κράτους,  αλλά οι Βρετανοί έφευγαν τότε 
συνέχεια από τις αποικίες τους, παράδειγμα 
σταδιακής αποχώρησης η ανεξαρτησία της 
Μάλτας. Τουλάχιστον ας δοκιμάζαμε, όπως 
άλλες αποικίες που πέτυχαν, δυστυχώς δεν 
είχαμε διορατικότητα.

Θα δημοσιεύσω βιβλίο, στο οποίο θα 
περιληφθεί η αλληλογραφία μεταξύ του Αρ-

χιεπισκόπου της Κανταβρυγίας Δρος Fis er 
και του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, την οποία 
μου απέστειλε ο πρώτος λόγω προσπαθειών 
μου για την Κύπρο με το Παγκόσμιο Συμβού-
λιο των Εκκλησιών. Ο Δρ Fis er προέτρεπε 
τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο να επωφεληθεί 
της ευκαιρίας κοιτάζοντας προς το μέλλον, 
όμως δεν δέχτηκε. Εκτός της αλληλογραφίας, 
θα δημοσιεύσω και προσωπική συνομιλία 
μου με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο προς 
το τέλος της ζωής του, που συντετριμμένος 
μου απαρίθμησε λάθη του».

Τ ρα πάνε να κλέ ουν
και τη «γαλά ια πατρίδα»

 ς κ υς  ρ ρ ς  
υ  ι  Κ  

 ι ρ αι α   η Τ υρκ α 
ικαι αι α ι  ια α ια α
ρ α  «Σε μια νέα επίδειξη δυνάμεως 

εξήγγειλε και διεξήγαγε άσκηση με την 
κωδική αυτή ονομασία στην Ανατολική 
Μεσόγειο και στο Αιγαίο με συμμετοχή 
102 πλοίων του πολεμικού της ναυτικού...

Η χώρα αυτή είναι επιρρεπής στο να 
οικειοποιείται οτιδήποτε το ξένο και δη το 
ελληνικό. Ακόμα και το εθνικό τους έμβλημα, 
το μισοφέγγαρο, είναι κλεμμένο από  την 
πανάρχαια ελληνική μας κληρονομιά καθώς 
εμφαίνεται σε αρχαίο ελληνικό νόμισμα! 
Το να αποκαλέσουν την άσκησή τους “Γα-
λάζια πατρίδα” δεν μας εκπλήττει, λοιπόν, 
γιατί μέσω αυτής της κωδικής ονομασίας, 
κρύβονται οι πονηρές της προθέσεις για τις 
επεκτατικές βλέψεις στη Γαλάζια Πατρίδα 
μας. Οι «γκρίζοι λύκοι» δεν αλλάζουν αν 
φορέσουν προβιά. Όσο και αν το έχουν 
κάνει πολλές φορές, δεν έχουν πείσει ούτε 
και θα πείσουν όσες προσωπίδες και αν 
φορέσουν. Η διεθνής κοινή γνώμη τούς 
γνωρίζει. Γνωρίζει τις γενοκτονίες και τις 
βαρβαρότητες που έχουν διαπράξει».

ΈΠΙΣΤΌΛΈΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΤΗΣ ΣΗΜΈΡΙΝΗΣ  - ΣΧΌΛΙΑ  ΑΠΌΨΈΙΣ
ΚΑΙ ΈΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΌ

@ .

Όσοι αναγνώστες επιθυμούν να σχολιάσουν 
ή να καταθέσουν ερωτήματα για οποιοδήποτε 
θέμα, μπορούν να στέλνουν τις επιστολές τους 
στο e ai  sinta i si erini. o , με θέμα 
«Επιστολή για «Σημερινή»». Κατά προτεραι-
ότητα θα φιλοξενούνται τα κείμενα που δεν 
ξεπερνούν σε έκταση τις 00 λέξεις, έχουν 
σωστή σύνταξη και περιέχουν τα στοιχεία του 
συγγραφέα. Δεν θα δημοσιεύονται επιστολές 
που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς 
και ενδεχομένως λίβελο. 

Εκ της σύνταξης 



ια αύξηση των κρουσμάτων βίας 
και παραβατικότητας στα σχολεία 
κάνουν λόγο οι εκπαιδευτικοί, 
απαιτώντας τη λήψη των απαραί-
τητων μέτρων, ώστε να περιορι-
στεί το φαινόμενο. Με κατανόη-
ση φαίνεται να βλέπει το θέμα ο 

Υπουργός Παιδείας, Κώστας Χαμπιαούρης, ο 
οποίος έδωσε οδηγίες για τάχιστη στήριξη των 
σχολικών μονάδων, ώστε να αντιμετωπιστούν 
τα φαινόμενα βίας. Σε σχετική ανακοίνωση του 
Υπουργείου αναφέρεται πως σε περιπτώσεις 
κρίσεως θα παρέχεται άμεση στήριξη με συ-
νοπτικές διαδικασίες. Το αξιοσημείωτο είναι, 
όμως, πως, παρόλες τις φωνές διαμαρτυρίας 
για τη διόγκωση αρνητικών συμπεριφορών που 
παρατηρούνται στις σχολικές μονάδες, εντούτοις, 
το Υπουργείο αναφέρει πως, «σύμφωνα με τις 
έρευνες του Παρατηρητηρίου για τη Βία στα 
σχολεία, που αφορούν στην έκταση του φαινο-
μένου στις σχολικές μονάδες, από το 2011 που 
μετρήθηκε για πρώτη φορά, δεν παρατηρήθηκε 
καμία αύξηση του φαινομένου». 

προ υμία αρμοδί ν 
Σε άμεση τοποθέτηση για το θέμα προχώρη-

σαν οι ανεξάρτητοι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, οι 
οποίοι, με ανακοίνωσή τους, κάνουν λόγο για 
μεθοδευμένη απαξίωση του δημόσιου σχολείου 
αλλά και του εκπαιδευτικού, ενώ αναρωτιούνται 
αν η Πολιτεία επιθυμεί πραγματικά την επίλυση 

αυτού του κοινωνικού προβλήματος. Η ΑΚΙΔΑ 
(Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων ηπιαγωγών) 
φέρνει ξανά στο προσκήνιο την έκθεση τής επι-
τροπής για τη σχολική βία, που εκπονήθηκε το 
2009, η οποία, αφού παρουσίασε την εικόνα 
στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, προχώ-
ρησε σε εισηγήσεις μέτρων, η εφαρμογή των 
οποίων θα μπορούσε να προλάβει αλλά και να 
αντιμετωπίσει οποιαδήποτε δυσάρεστα περι-
στατικά. Αντ’ αυτού, όμως, από τα 2 μέτρα που 
προτάθηκαν, ελάχιστα εφαρμόστηκαν πιλοτι-
κά και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τα 
περισσότερα εγκαταλείφθηκαν. Παρέμεινε η 
Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης, η οποία, φυσικά, 
στο  πλαίσιο εξυγίανσης των δημόσιων οικο-
νομικών έχει μείνει υποστελεχωμένη. Σχετικά 
με τον ρόλο της και κατά πόσον μπορεί να είναι 
αποτελεσματική η Ομάδα Άμεσης Παρέμβα-
σης κάτω από τις σημερινές περιστάσεις, μίλησε 
στη «Σημερινή» ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, ίλι-
ος υλακτού, ο οποίος δήλωσε πως «η ΟΑΠ 
θα μπορούσε να συνεισφέρει τα μέγιστα εάν 
όντως μπορούσε να παρέμβει εξολοκλήρου 
όπου χρειάζεται. Είναι γεγονός ότι είναι υπο-
στελεχωμένη, αφού μέχρι πρόπερσι αποτελείτο 

από μόλις πέντε άτομα, που ήταν υπεύθυνα για 
δημοτική και μέση εκπαίδευση, τα οποία -μετά 
από παρέμβαση της ΠΟΕΔ- ενισχύθηκαν με 
άλλους οκτώ. Αυτή η ολιγομελής ομάδα, που 
αποτελείται από εκπαιδευτικό κόσμο, είναι η 
όαση του εκπαιδευτικού συστήματος γι’ αυτά 
τα θέματα. Αλλά πόσα να προλάβουν; Αυτήν 
τη στιγμή η Ομάδα διαχειρίζεται, μόνο για τη 
δημοτική εκπαίδευση, πάνω από 120 περιπτώ-
σεις. Δηλαδή υπάρχουν περισσότερα από 120 
παιδιά, που κριθήκαν σοβαρές έως και ακραίες 
περιπτώσεις. Είναι τόσο μικρή ομάδα με τόσο 
λίγα εργαλεία στα χέρια τους, με τόσο μειωμένο 
προϋπολογισμό, που όσο καλή και σπουδαία 
να είναι, δεν μπορεί από μόνη της να βγάλει τα 
κάστανα από τη φωτιά». 

δού η λύση 
Την ανησυχία του για τη μη επαρκή αντιμε-

τώπιση της σχολικής βίας εξέφρασε ο κ. υλα-
κτού, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη, εφόσον 
όλοι συμφωνούν, ότι πρέπει να εγκύψουν στο 
πρόβλημα, να δοθούν και τα απαραίτητα χρή-
ματα για ενίσχυση της προσπάθειας αυτής. «Το 
Υπουργείο Παιδείας σπαταλά λεφτά σε άλλους 

τομείς, που δεν αποδίδουν, και δεν αποκόπτει 
από αλλού να τα δώσει εκεί όπου υπάρχει άμε-
ση και επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης. Αποτελεί 
ένα από τα πιο κρίσιμα θέματα που πρέπει να 
διαχειριστούμε. Τη λύση θα δώσουν και οι 
ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί που, 
δυστυχώς, ελλείπουν από τα σχολεία. Πέρα από 
αυτό, όμως, εμείς προτείνουμε ώστε αυτά τα 
παιδιά να έχουν ένα εναλλακτικό πρόγραμμα 
φοίτησης», δήλωσε. 

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. υλακτού έδωσε ένα 
παράδειγμα ενός παιδιού που, αν και είναι μόλις 

 χρονών, «σπάζει κυριολεκτικά όλο το σχολείο 
και δέρνει δασκάλους». Κατά τη γνώμη του, το 
Υπουργείο θα μπορούσε να στείλει ένα δάσκα-
λο όσες ώρες χρειαστεί και να πει ότι «αυτός 
είναι υπεύθυνος γι’ αυτό το παιδί. Το παιδί αν 
είναι καλά, θα είναι μέσα στην τάξη να κάνει 
μάθημα. Αν δεν είναι καλά, θα το αναλαμβάνει 
δάσκαλος -όχι συνοδός όπως συνηθίζεται- να 
αναπτύξει συναισθηματική σχέση μαζί του, να 
το πάρει έξω, να διαβάσει σε κομπιούτερ. Αυτό 
είναι ένα εναλλακτικό πρόγραμμα μάθησης, το 
οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες 
του παιδιού». Όσον αφορά το συγκεκριμένο 
παιδί που προανέφερε, μας είπε πως ο ίδιος 
επισκέφθηκε το σχολείο του και το γνώρισε. 
«Μιλήσαμε, του έδειξα πώς να διαβάζει και 
ανταποκρίθηκε με πολλή προθυμία. Του είπα 
να διαβάσει δυνατά ανάγνωση και του άρεσε. 
Όταν του πρότεινα να διαβάζει έτσι και σπίτι 
του, στη μαμά και στον μπαμπά του, το ίδιο μου 
είπε ότι ο πατέρας του έφυγε και τον άφησε», 
πρόσθεσε. Διερωτήθηκε αν φταίνε τα παιδιά 
των  και 10 ετών για τη συμπεριφορά τους και 
σημείωσε πως το Υπουργείο έχει γνώση για 
τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά δεν κάνει 
τίποτα μέχρι στιγμής. «Το παιδί του χρόνου θα 
προχωρήσει στην επόμενη τάξη. Δεν πρέπει 
να μεριμνήσει γι’ αυτό το παιδί; Αν συνεχίσει 
το παιδί να εξελίσσει μια κακή συμπεριφορά 
εντός του συγκεκριμένου πλαισίου του σχολεί-
ου πώς θα είναι όταν πάει γυμνάσιο; σως να 
είναι χειρότερη η κατάσταση και να ασκεί βία 
ακόμη και στους καθηγητές του», ανέφερε ο 
κ. υλακτού. 

Με αφορμή τις πρόσφατες καταγγελίες για δηλητη-
ριάσεις σκύλων στον Στρόβολο, θεωρώ ως επιβε-
βλημένο καθήκον μου να αναφερθώ στο θέμα αυτό 

και ειδικότερα στην πολύπλευρη δράση που επιτελείται τα 
τελευταία χρόνια από τον Δήμο μας για την ευημερία και τη 
φροντίδα των ζώων.  

Η οποιαδήποτε κακοποίηση ενός ζώου, κατοικίδιου ή μη, 
αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων των ζώων, 
ενώ το απαράδεκτο φαινόμενο της εσκεμμένης δηλητηρίασής 
τους, που επί δεκαετίες παρατηρείται δυστυχώς στον τόπο μας, 
είναι μια ασύλληπτα βίαιη πράξη, μία πράξη που αναιρεί κάθε 
ίχνος σεβασμού της ζωής. Και ερωτώ, πώς μπορεί ένα κράτος 
να λογίζεται ως πολιτισμένο και περιβαλλοντικά ευαισθητοποι-
ημένο, εάν ακόμη και σήμερα, κάποιοι ασυνείδητοι ανάμεσά 
μας προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις; 
Έστω και αν η συνείδηση αυτών 
των «ανθρώπων» τούς επιτρέπει 
να προβαίνουν σε τέτοιες απαράδε-
κτες και καταδικαστέες ενέργειες, 
οφείλουμε όλοι μας να πάψουμε 
να είμαστε απλά αμέτοχοι παρατη-
ρητές, καθώς οι πράξεις τους μας 
προσβάλουν όλους, ως κοινωνικό 
σύνολο.  

Τα τελευταία χρόνια, μέσω συ-
ντονισμένων ενεργειών και κατάλληλου προγραμματισμού, 
ο Δήμος Στροβόλου υλοποιεί σειρά μέτρων και δράσεων για 
την ευημερία και την προστασία των ζώων. Η συμβολή των 
εθελοντικών φιλοζωικών οργανώσεων σε αυτές τις προσπά-
θειες θεωρείται ως ιδιαίτερα πολύτιμη, ενώ οι εισηγήσεις τους 
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.  Ένα από τα πιο σημαντικά έργα 
για τον σκοπό αυτό αποτελεί η λειτουργία -βάσει ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών- του χώρου φύλαξης αδέσποτων σκύλων στο 
Παλαιομέτοχο, ενός άρτια εξοπλισμένου χώρου, σε συνερ-
γασία με άλλους πέντε Δήμους της Μείζονος Λευκωσίας. Ο 
χώρος φιλοξενεί αδέσποτους σκύλους, οι οποίοι εντοπίζονται 
από συνεργεία των Δήμων να περιφέρονται, παρέχοντάς τους 
έναν ασφαλή και υγιή χώρο προσωρινής διαμονής, μέχρι να 
εξευρεθούν ανάδοχοι γι’ αυτά. Πέραν τούτου, όταν εντοπιστούν 
τραυματισμένα ζώα, μεταφέρονται για περίθαλψη από εξουσι-
οδοτημένα συνεργεία του Δήμου σε συνεργάτες ιδιώτες κτηνι-
άτρους. Τα έξοδα περίθαλψής τους καλύπτονται εξολοκλήρου 
από τον Δήμο Στροβόλου. Αναφέρω, επίσης, τη λειτουργία 
πάρκου σκύλων εντός του Πάρκου Αγίου Δημητρίου, την 
εφαρμογή προγράμματος στειρώσεων γάτων, την τοποθέ-
τηση μικρών ξύλινων σπιτιών για αδέσποτους γάτους παρά 
το γραμμικό πάρκο, καθώς και σε αλλά δημοτικά πάρκα και 
την πραγματοποίηση ενημερωτικών σεμιναρίων φιλοζωικού 
περιεχομένου, για την ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας. 

Η ευημερία και προστασία των ζώων είναι υπόθεση όλων 
μας και ιδιαίτερα βαρύνουσας σημασίας για τον Δήμο μας. Ας 
εργαστούμε όλοι γι’ αυτόν τον σκοπό.  

*Δήμαρχος Στροβόλου
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«Οφείλουμε όλοι 
μας να πά ουμε 

να είμαστε 
απλώς αμέτοχοι 
παρατηρητές»

          ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ*

 ευημερία και 
προστασία τ ν ώ ν 

είναι υπόθεση όλ ν μας

« η λύση θα δώσουν
 και οι υχολόγοι και οι κοινωνικοί 

λειτουργοί που, δυστυχώς, 
ελλείπουν από τα σχολεία»

ΚΑ ΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΙΑΣ Η ΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΙΚΟΙ  

Αυξάνονται τα κρούσματα bu yin

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας στην Κύπρο είναι υπεύθυνη για την αστυνόμευση 
των περιοχών της στο Ακρωτήρι και Δεκέλεια.  

Σκοπός της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων είναι:         
                 -

         .  

Κριτήρια Αιτητή: 
      . 
        . 
          .  
               . 
          .
           .
       .  
             . 
                   

   .

          P    www.
sbaadministrationd.org.           -

               -
         . 

         .        
     .      .      -

         .

             -
      e-mail: SBAPOLICE-TrgUnit-GpMailbox@mod.gov.

uk.            .  

Περίοδος αποδοχής αιτήσεων: Μέχρι 31η Μαρτίου 2019   
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ΑΝ  ΧΡΌΝΩΝ ΔΙΑΛΥΈΙ
 ΤΌ ΣΧΌΛΈΙΌ  ΣΤΑ 1  ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΈΙ

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
onoufrioum@sigmatv.com
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ΛΕΥΚ ΣΙΑ
ρ υρού Πανα ιώτα Τ νια  Παύλου ελ  

  δρόμος ρατικής κθεσης , κ μη, 
τηλ  ,  

ικολ ου αρ  ε  υρηνείας  Πλατύ 
δίπλα από ούρνο , λαντ ι , τηλ  

,  
τεν ς εώρ ιος  ε  πύρου υπριανού 

 μετα ύ ώτ ν στυνομίας υκαβηττού 
και αβριηλίδη , ευκ σία, τηλ  , 

 
ατ ηαθανασίου νσταντίνος  ρ  ακαρίου 
  δίπλα από Τ  και πλησίον ούρνο ορ-

π , ακατ μεια, τηλ  ,  
ντ νίου Ελίνα  ε όρος ριστο νους 

 πλησίον αροταβ ρνας   και 
μ  από το δημοτικό ίου πυρίδ να , 

τρόβολος, τηλ  ,  

ΛΕΜΕΣΟΣ
εο αρίδου αρία  ρίβα ι ενή  πλησί-

ον  ρησ υ του , εμεσός, τηλ  , 
 

κούρου ντρια  νας, λία ανν ουρου 
  μ τρα απ ναντι από , νας, 

τηλ  ,  
Παπα υλακτού  Τερίδη Ελ νη  ε  μο-
νοίας   δίπλα από α αροπλαστείο Ε -

, εμεσός, τηλ  ,  
Παπαμιλτι δου ντώνης  ίας υλ ε ς 

 πλησίον , εμεσός, τηλ  
,  

ΛΑΡΝΑΚΑ
αλα τ ή ντρη  ε  ν μ ν ν Πολιτειών 
 δρόμος ου οσοκομείου, εκκλησία 
ίου ε ρ ίου οντού , ρνακα, τηλ  

,  
ριστοδούλου αρ αρίτα  νία ρμενικής 

Εκκλησίας  πλησίον , ντρο πόλε ς , 
ρνακα, τηλ  ,  

ΠΑΦΟΣ
ιομήδους τ ανος  νθ α ού ε ρ ίου β-

βα  μετ  το Πα ιακό τ διο προς εροσκή-
που , εροσκήπου, τηλ  ,  
ιαννιού ταυρούλλα  Ελευθερίου ενι-
λου και ανιών  μ  από Εμπορικό 
ντρο εο νη προς ονι , Π ος, τηλ  

,  

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
τυλιανού τ λιος  τήρας  ναντι 
λινικής ητώ , Παραλίμνι, τηλ  , 

 

αρμακεία

ΛΕΥΚ ΣΙΑ
Παθολό ος  ι λης αββίδης, τηλ  

, 
θαλμίατρος  ντώνης λυκερίου, τηλ  

υρολό ος  ιλλ ας ορ λλης, τηλ  
, 

δοντίατρος  ε ρ ία αυρομμ τη, τηλ  
, 

ΛΕΜΕΣΟΣ
δοντίατρος  όδος ροδότου, τηλ  

Ιατροί

Λειτουργίες  Κηρύγματα 
Ο Μητροπολίτης Τριμυθούντος Βαρ-

νάβας σήμερα Κυριακή και ώρα .30 μ.μ., 
θα προστεί του Κατανυκτικού Εσπερινού 
στον Μητροπολιτικό ναό Παναγίας Ευαγ-
γελιστρίας Ιδαλίου.

σπερινός
Στην Ιερά Μονή  Παναγίας Παντανάσσης 

Κοτσιάτη σήμερα Κυριακή, στις .00μ.μ., 
θα τελεστεί ο εσπερινός της συγχώρεσης. 

ποσ έσεις γάμου
Ο κ. Θωμάς ούσου του Ανδρέα και της 

Ειρήνης από το Μένοικο και η δ. Στέφανη 
Μέρχη του Τζαλάλ από τον Λίβανο και της 
Ανδρούλας Παύλου, από την Κερύνεια και 
τώρα στην Ανθούπολη, έδωσαν αμοιβαία 
υπόσχεση γάμου.

- Ο κ. Ευαγόρας Χριστοφόρου του Γε-
ώργιου από τον Άγιο Γεώργιο Συλίκου 
και της Ανδρούλας Δημοσθένους, από τον 
Μαραθόβουνο, και η δ. Θεοδώρα Αλεξαν-
δράκη του Ιγνάτιου από την Οδού και της 
Δήμητρας Βρυώνη, από την Κερύνεια και 
οι δύο τώρα στη Λεμεσό, έδωσαν αμοιβαία 
υπόσχεση γάμου.

Έσοδα
Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Παγκυπρίου 

Γυμνασίου ανερωμένης ανακοινώνει ότι 
τα καθαρά έσοδα από το ιλανθρωπικό 
Απόγευμα που οργάνωσε την Τετάρτη,  

εβρουαρίου 2019 και ώρα .00 μ.μ., στο 
ξενοδοχείο «Κλεοπάτρα», αφαιρουμένων των 
εξόδων εκ 1. 13, ανήλθαν στο ποσό των 

1. Με την ευκαιρία αυτή, ο Σύνδεσμος 
ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν 
με οποιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία της 
εκδήλωσης. 

- Η Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας, του 
Συνδέσμου «Ιθάκη» για στήριξη Ατόμων 
με Άνοια, πραγματοποίησε εκδήλωση στο 
Προεδρικό Μέγαρο στις 20/2/2019 υπό 
την αιγίδα της κ. Άντρης Αναστασιάδη. Τα 
καθαρά έσοδα ανήλθαν στις . 2 (έσοδα 

.  - έξοδα 2.0 ). Τα έσοδα θα δια-
τεθούν για τη δημιουργία Κέντρου Ημέρας 
στη Λευκωσία για άτομα με Άνοια, όπου 
θα παρέχεται και στήριξη στις οικογένειες 
των ασθενών. Οι τυχεροί λαχνοί είναι: 2 , 
291, 1709, 1332, 1 00, 1 02, 133 , 13 9.

- Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου 
ανακοινώνει ότι τα έσοδα και έξοδα των 
εράνων και εκδηλώσεών του, που έγιναν 
κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1/7/201  
μέχρι 31/12/201 , με βάση την άδεια αρ. 

.Π. 2 /201 , έχουν ως ακολούθως: Τα 
έσοδα από την 3η Πορεία Χριστοδούλας, 
που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλη του 
201 , ανήλθαν στο ποσό των  0. 3. Στο 
ποσό αυτό περιλαμβάνονται εισφορές που 
εισπράχθηκαν μέσω κουπονιών, κουτιών 
εισφορών και χορηγιών  ως ακολούθως: 
Από οδικό έρανο 2.392, από έρανο σε 
καταστήματα και υπεραγορές . 3  και 
από έρανο σε σχολεία 222. Επιπλέον των 
εσόδων από την  3η Πορεία Χριστοδούλας, 
την ίδια περίοδο τα έσοδα από διάφορες 
άλλες εκδηλώσεις ανήλθαν στο ποσό των 

.2 0. Συνολικά τα έσοδα  ανήλθαν στις  
12 .9 3. Τα έξοδα για την οργάνωση  όλων 

των πιο πάνω εκδηλώσεων ανήλθαν στις  
1 .19 . Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται 

εκτυπωτικά και άλλα μικροέξοδα. Σύμφωνα 
με τα πιο πάνω, τα καθαρά έσοδα του Συν-
δέσμου για την εν λόγω περίοδο ανήλθαν 
στο ποσό των 112.7 .

νημόσυνο
Ο Δήμος Λεμεσού τελεί την Κυριακή, 

17/3/2019, στον Καθεδρικό αό Αγίας 
άπας, μνημόσυνο των αειμνήστων Δημάρ-

χων, Ευεργετών και Δωρητών του, και καλεί 
όσους τιμούν τη μνήμη τους να παραστούν. 
Θα προστεί ο Πρωτοσύγγελλος της Ιεράς 
Μητρόπολης Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης π. 
Ισαάκ Μαχαιριώτης.

Παραλίμνι  Καρνα άλι 
Μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση 

σήμερα Κυριακή, η οποία θα ξεκινήσει 
στις 2.00 μ.μ., από το Β’ Δημοτικό Σχο-
λείο Παραλιμνίου και θα καταλήξει στην 
κεντρική πλατεία.

Κα αρά ευτέρα 
Λάρνακα: Εκδήλωση - Γιορτή της Κα-

θαράς Δευτέρας διοργανώνει ο Δήμος 
Λάρνακας αύριο Δευτέρα, από τις 11.00 
π.μ. - .00 μ.μ., στον Εκδρομικό Χώρο Άλ-
σους της Αλυκής. Παραδοσιακή μουσική, 
τραγούδια, τσιαττιστά, χοροί, παιχνίδια  
δραστηριότητες για παιδιά με τον  Π.Ο. 
Αράδιππος. Προσφορά παραδοσιακών 
εδεσμάτων. Είσοδος ελεύθερη.

- Αθηένου: Εκδήλωση - Γιορτή της 
Καθαράς Δευτέρας διοργανώνει ο Δήμος 
Αθηένου αύριο Δευτέρα, από τις 11.00 π.μ. 
- .00μ.μ., στο εξωκκλήσι του Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ, στην Αθηένου.

- Άγιος Θεόδωρος Λάρνακας:  Εκδήλωση 
για την Καθαρά Δευτέρα διοργανώνει το 
Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Θεοδώρου 
Λάρνακας αύριο Δευτέρα, στις 10.30 π.μ., 
στο κοινοτικό γήπεδο της κοινότητας.  Για 
κρατήσεις τηλ. 2 322010.

- Δερύνεια: Εκδήλωση - Γιορτή της 
Καθαράς Δευτέρας διοργανώνει ο Δήμος 
Δερύνειας αύριο Δευτέρα, από τις 9.00π.μ. 
- .00μ.μ., στον περίγυρο της Εκκλησίας 
της Αγίας Μαρίνας, στις παρυφές της Αμ-
μοχώστου.

- ρέναρος:  Εκδήλωση - Γιορτή της 
Καθαράς Δευτέρας διοργανώνει ο Πολι-
τιστικός Όμιλος Κοινοτικού Συμβουλίου 

ρενάρους αύριο Δευτέρα, το μεσημέρι, 
στο Πάρκο Παναγίας Ασπροβουνιώτισσας, 
στο ρέναρος.

μιλία
Ομιλία διοργανώνει ο οταριανός Όμιλος 

Λάρνακας την Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019, στις 
.00μ.μ., στο ξενοδοχείο Radisson u, στη 

Λάρνακα. Ομιλητής ο πρώην Πρόεδρος 
U berto Mondini.

ιάλεξη
Διάλεξη με θέμα «Ένας νέος κόσμος: 

γνώσεις, δεξιότητες, ευκαιρίες», διοργανώνει 
το ηνώνειο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο την 
Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019, στις  7.1  μ.μ., στη 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας. 
Εισηγητής: Παναγιώτης Σεντόνας, Πρόεδρος 
Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού ε-
ολαίας Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη.

Τιμητική εκδήλ ση
Εκδήλωση προς τιμήν του ηθοποιού 

Σταύρου Λούρα διοργανώνει ο Θεατρικός 
Όμιλος Δήμου Δερύνειας την Τετάρτη, 13 
Μαρτίου 2019, στις .00μ.μ., στο Κέντρο 
Ενηλίκων Δήμου Δερύνειας, Αίθουσα έα 
Σκηνή Δερύνειας Τάκης Χριστοφίδης, με 
την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Θε-
άτρου. Καλλιτεχνικό πρόγραμμα, θεατρικά 
τραγούδια από τη ίκη Καρα σκου.

Στo πλαίσιo του 
προγράμματος Σχολείο 
Πρεσβευτής του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, 
μαθητές της πρώτης και 
δευτέρας τάξης του Λυ-
κείου Α’ Εθνάρχη Μα-
καρίου Γ  Πάφου, με τη 
συνοδεία της Ανώτερης 
Πρέσβειρας-εκπαιδευ-
τικού κ. Ελένης Κούτα, 
επισκέφθηκαν τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων. Εκεί  
παρακολούθησαν, από 
τις θέσεις των βουλευ-
τών, μια σύντομη ομιλία για την κριτική σκέψη, η οποία «πρέπει να διακατέχει κάθε 
βουλευτή αλλά και πολίτη». Ακολούθησε μια αναδρομή στην ιστορία της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, καθώς και πληροφόρηση για τον θεσμό και τις αρμοδιότητές του. Στη 
συνέχεια  οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε μια διαλογική αντιπαράθεση 
(debate), αναφορικά με μια υποθετική έγκριση νόμου και να βιώσουν για πρώτη φορά τη 
συγκεκριμένη διαδικασία. Τέλος, ο κ. Παναγιώτης Δημητρίου, πρώην ευρωβουλευτής, 
μίλησε από το βήμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση τού χθες και τού σήμερα, για τα θεσμικά 
όργανα της Ε.Ε. και για τις επικείμενες  ευρωεκλογές.

 Π Π ύπρου συ αίρει τον ίλαν Τρα κοβιτς

η μερίδα Παιδικής ο οτε νίας 

Η ΟΠΑΠ Κύπρου μεταφέρει τα 
συγχαρητήριά της στον πρωταθλητή 
μας Μίλαν Τρα κοβιτς για το  χρυσό 
μετάλλιο που κέρδισε στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στη 
Γλασκόβη. Το πρώτο χρυσό μετάλ-
λιο στην ιστορία της Κύπρου στη 
συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν το 
αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς, 
της συνέπειας και του ταλέντου του 
Μίλαν Τρα κοβιτς, ο οποίος αποτελεί 
και μέλος της οικογένειας της ΟΠΑΠ 
Κύπρου, όπως ο ίδιος δήλωσε κατ’  
επανάληψιν. 

Η ΟΠΑΠ Κύπρου, πέρα από τα 
συγχαρητήριά της, εκφράζει και την 
ικανοποίησή της γιατί τόσο ο Μίλαν 
όσο και όλα τα μέλη της Ολυμπια-
κής ομάδας της Κύπρου σέβονται 
και αξιοποιούν προς όφελος της χώρας μας τη στήριξη και αγάπη που η ΟΠΑΠ τούς 
προσφέρει δικαιωματικά. Η ΟΠΑΠ θα συνεχίσει να στηρίζει με συνέπεια και ειλικρίνεια 
τους πρωταθλητές μας, οι οποίοι με την προσπάθεια και τις νίκες τους αναδεικνύονται 
και ως δυνατά πρότυπα του «ευ αγωνίζεσθαι».     Το Τμήμα Επιστημών 

της Αγωγής του Πανε-
πιστημίου Frederi , το 
Βιβλιοπωλείο Ri er ate, 
η Παγκύπρια Οργάνωση 
Ελλήνων Διδασκάλων 
Π.Ο.Ε.Δ, ο Κυπριακός Σύν-
δεσμος Παιδικού εανικού 
Βιβλίου και ο Σύνδεσμος 
Ιδιωτικής Προσχολικής 
Εκπαίδευσης Κύπρου 
διοργανώνουν την η 
Ημερίδα Παιδικής Λογοτεχνίας «Ιστορίες να ονειρεύεσαι!..», με θέμα τη δημιουργική 
αξιοποίηση λογοτεχνικών βιβλίων στο ηπιαγωγείο. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί 
το Σάββατο, 1  Μαρτίου 2019, από τις .30 π.μ. μέχρι τις 2.00 μ.μ., στο Πανεπιστήμιο 
Frederi  στη Λευκωσία. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης 
και στόχος της είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα που αφορούν τρό-
πους προσέγγισης βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας και η παιδαγωγική αξιοποίησή τους. 
Στην Ημερίδα θα διεξαχθούν βιωματικά εργαστήρια από τους γνωστούς συγγραφείς 
παιδικής λογοτεχνίας: Βαγγέλη Ηλιόπουλο, Λιάνα Δενεζάκη, Κατερίνα Τζαβάρα, Εύα 
Κασιάρου και Μάκη Τσίτα. Κάθε συγγραφέας θα παρουσιάσει το εργαστήριό του δύο 
φορές, έτσι ώστε να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν περισσότεροι εκπαιδευτικοί. 
Κάθε εκπαιδευτικός θα  παρακολουθήσει δύο διαφορετικά/ούς εργαστήρια/συγγραφείς, 
με τη δική του επιλογή, δηλώνοντας την προτίμησή του μέσω της πιο κάτω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής, συνδεθείτε με την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα εγγραφών στη διεύθυνση: ttps://ri er ate- inder19.e entbrite. o  από 
τις 2   εβρουαρίου μέχρι τις 11 Μαρτίου 2019. Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας. οιτητές του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου 
Frederi , που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν 
με τη δρα Χρυσάνθη Κάτζη στο pre. rederi .a . y, δηλώνοντας ποια δύο εργα-
στήρια θέλουν να παρακολουθήσουν και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.     

 ύκειο  Εθν ρ η ακαρίου  Π ος  
Επίσκε η στη ουλή τ ν ντιπροσώπ ν

Μία πανέμορφη υφασμά-
τινη τσάντα, με την απεικόνιση 
πουλιών Κολιμπρί, έχει κάνει 
την εμφάνισή της στις υπε-
ραγορές METRO. Το μικρό 
και όμορφο αυτό πουλί έχει 
σκοπό να σας εμπνεύσει να 
αγοράσετε την τσάντα, ενισχύ-
οντας έτσι την Ομάδα Αντι-
μετώπισης Γαστρεντερικών 
Καρκίνων “Αλθέα”, που ανήκει 
στον Παγκύπριο Σύνδεσμο 
Καρκινοπαθών και ίλων 
ΠΑΣΥΚΑ . Η ομάδα “Αλθέα” 
εργάζεται έχοντας ως στόχο 
την πρόληψη αλλά και τη μείωση των γαστρεντερικών καρκίνων. Παράλληλα, φροντί-
ζει για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής όπως και τη στήριξη των ατόμων οι οποίοι 
έχουν επηρεαστεί από αυτού του είδους τους καρκίνους. Τα  METRO, στο πλαίσιο της 
συνεχούς κοινωνικής τους δράσης, διαθέτουν την όμορφη αυτή τσάντα σε όλες τους τις 
υπεραγορές έναντι του συμβολικού ποσού των , ενώ τα έσοδα από την πώλησή της 
προσφέρονται για ενίσχυση της ομάδας “Αλθέα”. Γιατί όμως πρωταγωνιστεί σε αυτήν 
τη σημαντική προσπάθεια ένα πουλάκι Κολιμπρί; Σύμφωνα με ένα παλιό αφρικανικό 
παραμύθι, το μικρούλι Κολιμπρί, όταν πήρε φωτιά το δάσος, ήταν το μόνο ζωάκι που, παρά 
το μικρό μέγεθός του, πήρε μία σταγόνα νερό και την έριξε στη φωτιά, ενώ τα υπόλοιπα 
ζώα έμειναν άπραγα να το κοιτάνε. Το μικρό Κολιμπρί έπραξε αυτό που του αναλογεί 
στην όλη προσπάθεια για το καλύτερο. Έτσι τώρα, το μικρό Κολιμπρί, έχει έρθει στα 
METRO και σας καλεί να συμβάλετε με τον δικό σας τρόπο σε έναν σημαντικό σκοπό. 

ι υπερα ορ ς  στηρί ουν τον Π

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε σήμερα υριακή, , στον ιερό ναό Πανα ίας

ρυσελεούσας τροβόλου, το δ κατο ετήσιο μνημόσυνο του
πολυα απημ νου μας συ ύ ου, πατ ρα, παππού και αδελ ού

Ι ΑΝΝΗ ΣΟΥΡΟΥΛΛΗ
Οδοντίατρου

και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν

 α ακολουθήσει τρισ ιο στον τ ο, στο κοιμητήριο τροβόλου 
δίπλα στο  

ύ υ ος  ριστίνα Τσουρούλλη
Παιδι  ρύσανθος Τσουρούλλης

ανή Τσουρούλλη
Ε όνια  ννης και νδρ ας

δελ ς και λοιποί συ ενείς

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε σήμερα υριακή, , στον ιερό ναό ίου ην  στο ρι,

το ετήσιο μνημόσυνο του ήρ α

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΚΟΥΛΛΗ

που πεσε στη μ η τ ν α ιβερών στις ,
και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν

Τον επιμνημόσυνο λό ο θα εκ νήσει ο πουρ ός μυνας, ββας ελίδης

Του μνημοσύνου θα προστεί ο ητροπολίτης όστρ ν και αρ ος του Πανα ίου 
Τ ου στην ύπρο, Τιμόθεος

α ακολουθήσει κατ θεση στε ν ν

ικο νεια του ήρ α και Εθνικό ρονα ματεία ικ αλος  ερίου

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Τετ ρτη, , στον ιερό ναό ίου α ρου στη ρνακα, 

το ετήσιο μνημόσυνο του ήρ α της Ε  , μαθητή του σ ολείου αλο ερ  

ΔΗΜΗ ΡΑΚΗ ΔΗΜΗ ΡΙΑΔΗ

Του μνημοσύνου θα προστεί ο ητροπολίτης ιτίου ρυσόστομος  
Επιμνημόσυνο λό ο θα εκ νήσει ο κ  σος ο οκλ ους, Πρόεδρος του υνδ σμου 

νιστών Ε   

ετ  το π ρας του μνημοσύνου θα αλεί τρισ ιο στον νδρι ντα του ρ α, που 
βρίσκεται στην είσοδο του σ ολείου αλο ερ  και θα ίνει κατ θεση στε ν ν

Ε ορεία Ελληνικών  Εκπαιδευτηρί ν ρνακας, ημοτικ  ολεία αλο ερ , 
 ύνδεσμος ον ν και οικο νεια του ρ α

Η ΟΥΝ ΑΙ
Η ΕΙ ΑΙ υπ λληλος ια τον ώρο υποδο-
ής ια στε νοκαθαριστήριο, στην περιο ή 
ασούπολη στη ευκ σία  ευτ ρα  Παρα-

σκευή οι ώρες θα συμ νηθούν , και δύο 
ββατα τον μήνα από τις    ια 

περισσότερες πληρο ορίες στο  

Π ΛΟΥΝ ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Π ΛΕΙ ΑΙ επι είρηση   σου-

βλ κια  με όλον τον ε οπλισμό, σε κεντρικό 
δρόμο στον τρόβολο, λό  συντα ιοδότησης  

ι ενδια ερόμενοι παρακαλούνται να αποτεί-
νονται στο τηλ  

Μικρές Αγγελίες 



ΣΤΌ ΈΡΩΤΗΜΑ  ΓΙΑΤΙ Ό ΈΚΛΌ-
ΓΈΑΣ ΑΠΈΧΈΙ  Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΔΈΝ ΜΠΌΡΈΙ ΝΑ ΈΙΝΑΙ ΜΌΝΌ-
ΔΙΑΣΤΑΤΗ  ΔΈΝ ΘΑ ΜΠΌΡΌΥ-
ΣΈ  ΔΗΛΑΔΗ  ΈΝΑΣ ΚΑΙ ΜΌΝΌ 
ΛΌΓΌΣ ΝΑ ΑΠΌΤΈΛΌΥΣΈ ΤΗΝ 
ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΌΛΈΣ ΤΙΣ ΧΙΛΙΑΔΈΣ 
ΈΚΛΌΓΈΩΝ ΠΌΥ ΑΠΈΧΌΥΝ ΣΈ  
ΚΑΘΈ ΈΚΛΌΓΙΚΗ ΑΝΑΜΈΤΡΗΣΗ

ΔΡ ΝΑΣΙΟΣ 
ΟΡΕΙΝΟΣ* 

εγάλη συζήτηση 
γίνεται για το προ-
βλεπόμενο ύψος 
της αποχής στις 
επερχόμενες Ευρω-
εκλογές. Με βάσει 
και τα προηγούμενα 

στοιχεία, αναμένεται ότι αποχή θα κυμανθεί 
σε υψηλά επίπεδα, αλλά το ακριβές ύψος 
της αναμένεται να συγκεκριμενοποιηθεί 
τις επόμενες εβδομάδες, αφού μελετηθούν 
οι δημοσκοπήσεις.

ια ρονική απο ή
Η αποχή υπήρξε η κυρίαρχη παράμε-

τρος, η οποία έχει επενεργήσει καταλυτικά 
στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, 
ακόμα και στην εκλογή Προέδρου της 
Δημοκρατίας. Είναι γνωστό, πλέον, ότι η 
αποχή τα τελευταία χρόνια έχει ακολου-
θήσει ανοδική πορεία. Στις Ευρωεκλογές 
του 200  ανήλθε στο 27,  και θεωρή-
θηκε λογική για αναμέτρηση ευρωπαϊκών 
εκλογών, ενώ στις Βουλευτικές του 200  
καταγράφηκε στο 11 . Απ  εκεί και πέρα, 
εκτινάχθηκε. Στις Βουλευτικές του 2011, 
όπου παραδοσιακά η αποχή ήταν χαμη-
λή, συνολικά απείχαν 113.21  εκλογείς, 
ποσοστό 21,3 . Το ποσοστό αποχής όσον 
αφορά τους δημάρχους, στις Δημοτικές 
του 2011, έχει καταγραφεί στο 33,3  
(12 .113 εκλογείς), ενώ για τα δημοτικά 
συμβούλια στο 3 ,3  (1 2. 3 εκλογείς). 
Στις Προεδρικές του 2013 η αποχή τον 
1ο γύρο ανήλθε σε 1 ,  (91.9 7 εκλο-
γείς) και στον 2ο γύρο σε 1 , 2  (100.  
εκλογείς). Στις ευρωεκλογές του 201  η 
αποχή υπήρξε η υψηλότερη στην ιστορία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού, επί 
συνόλου 0 .919 εγγεγραμμένων εκλογέων 
(Ε/κ και Τ/κ), συνολικά 3 0.02  εκλογείς 
απείχαν, ποσοστό . Στις Βουλευτικές 
του 201  η αποχή έχει καταγραφεί στο 
33,2 , συγκεκριμένα 1 0.  εκλογείς 
απείχαν. Στις Προεδρικές του 201  η αποχή 
στον Α  γύρο έχει καταγραφεί στο μέγιστο 
ιστορικό, όσον αφορά προεδρικές εκλογές 
στην Κύπρο, συγκεκριμένα στο 2 , όπου 
1 .927 εκλογείς απείχαν.

ιατί ο εκλογέας απέ ει
Ένα σοβαρό πρόβλημα της χαμηλής 

συμμετοχής σε εκλογικές αναμετρήσεις 
είναι το γεγονός ότι οδηγεί σε άνιση εκ-

Οι λόγοι της αποχής σε εκλογές

το ενδιαφέρον. Χαρακτηριστικό είναι το 
γεγονός ότι χαμηλότερο ενδιαφέρον για την 
πολιτική παρουσιάζουν οι ηλικίες 1 -17, 
με το ενδιαφέρον το 2011 να καταγράφεται 
στο 1 , ενώ το 2012 έχει μειωθεί στο 

. Το ποσοστό ενδιαφέροντος ανεβαίνει 
στα άτομα ηλικίας 1 -29, ακολουθώντας 
ακόμα πιο ανοδική πορεία όσο η ηλικία 
αυξάνεται - βεβαίως, να σημειωθεί ότι το 
2011 το ενδιαφέρον έδειξε πτώση και στις 
μεγαλύτερες ηλικίες. Όσον αφορά τους νέ-
ους ηλικίας 1 -17, είναι μάλλον λογικό 
ότι τα ενδιαφέροντά τους δεν εστιάζονται 
στην πολιτική, αλλά μάλλον στο μυαλό τους 
επικρατεί η έγνοια για τυχόν εξετάσεις σε 
κάποιο πανεπιστήμιο, ο στρατός κ.λπ. α 
σημειωθεί ακόμα ότι τα άτομα κάτω των 
1  δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, συνεπώς η 
«πολιτική συνείδηση» είναι ακόμα ελλιπής. 
Με την ένταξή τους στην κοινωνία, όμως, 
και αφού πλέον έχουν δικαίωμα ψήφου, η 
εμπλοκή στην πολιτική αυξάνεται, όπως 
και το ενδιαφέρον.

Ο erba, ο S o ann και ο rady 
σε έρευνά τους το 199  είχαν καταλήξει 
ότι η εξήγηση για την αποχή έγκειται στο 
ενδιαφέρον για την πολιτική. Άτομα με υψη-
λότερο ενδιαφέρον κατέχουν περισσότερες 
πληροφορίες για το πολιτικό σύστημα και 
γενικά για την πολιτική, κάτι που αυξάνει 
την πιθανότητα προσέλευσης. Επιπλέον, ο  
Matsusan a (199 ) σε άλλη έρευνά του 
επισημαίνει ότι η αυτοπεποίθηση της ψήφου 
για την επιλογή ενός ψηφοφόρου, αυτό που 
λέμε χαμένη ψήφος, επίσης αυξάνει την 
πιθανότητα προσέλευσης. Εάν, δηλαδή, 
ένας ψηφοφόρος θεωρεί ότι η ψήφος του 
θα πάει χαμένη, ενδέχεται να απέχει.

ρ ικ η α  Σύμφωνα με τους 
Denny και Doy e, ένας παράγοντας που 
συνήθως παραβλέπεται είναι η προσωπι-
κότητα . Για παράδειγμα, αρκετές μελέτες 
συσχετίζουν διάφορους τύπους προσωπι-
κότητας με τον εθελοντισμό. Ο E s au  και 
ο Met e  σε μελέτη τους το 2001 βρήκαν 
ότι ένα εξωστρεφές άτομο είναι πιθανότερο 
να εμπλέκεται σε εθελοντισμό και γενικό-
τερα σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Είναι πιο 
φιλικό, επιδεικνύει πιο θετικά και ζεστά 
συναισθήματα και συναναστρέφεται και 
δημιουργεί ευκολότερα σχέσεις με άλλα 
άτομα, σε σύγκριση με ένα εσωστρεφές 
άτομο. Παρόλο που ο εθελοντισμός έχει 
κάποιες διαφορές με την προσέλευση στην 
κάλπη, δεν θα πρέπει να παραβλέψει κα-
νείς ότι και οι δύο αποτελούν κοινωνικές 
εκδηλώσεις. Επιπλέον, o Fo er σε έρευνά 
του το 200  επισημαίνει τη σημασία της 
υπομονής . Άτομα υπομονετικά προσδίδουν 

περισσότερη αξία στα μελλοντικά πλεονε-
κτήματα από μια εκλογική αναμέτρηση και 
συνεπώς ενδέχεται να πάνε στην κάλπη 
πολύ περισσότερο από κάποιον ανυπό-
μονο, ο οποίος βάζει περισσότερη αξία 
στο κόστος της προσέλευσης και γενικά 
επιζητά άμεσα αποτελέσματα. 

Κ ι ικ  ρ ή α α  Τα όποια 
προβλήματα υφίσταται μια χώρα, είτε 
αυτά είναι κοινωνικά, οικονομικά ή άλλα, 
επηρεάζουν την προσέλευση. Για χρόνια 
το κυπριακό πρόβλημα υπήρξε κύριος μο-
χλός για προσέλευση στις κάλπες, ιδιαίτερα 
στα χρόνια μετά την εισβολή. Επιπλέον, η 
κατάσταση της οικονομίας ίσως αποθαρ-
ρύνει πολλούς να πάνε στην κάλπη. Η 
εκλογική συμπεριφορά διαμορφώνεται 
τόσο από βραχυπρόθεσμες, όσο και από 
μακροπρόθεσμες επιδράσεις. Όταν λέμε 
βραχυπρόθεσμες, εννοούμε αυτές που 
αφορούν μια συγκεκριμένη εκλογική 
αναμέτρηση. Η κυριότερη βραχυπρό-
θεσμη επίδραση είναι η κατάσταση της 

οικονομίας, ή, γενικά, θέματα οικονομίας. 
Μάλιστα, συχνά οι κυβερνήσεις προσπαθούν 
να δημιουργήσουν τεχνηέντως συνθήκες 
οικονομικής άνθησης κατά την προεκλογική 
περίοδο, ευελπιστώντας να αυξήσουν τις 
πιθανότητες επανεκλογής τους.

Η φύση της αναμέτρησης. Η αρνητική 
διαφήμιση ή τυχόν επιθετικές καμπάνιες 
μπορούν να επηρεάσουν είτε αποθαρρύ-
νοντας τον εκλογέα να ψηφίσει, είτε αυξά-
νοντας την ένταση λειτουργώντας και ως 
μοχλός προσέλευσης. 

Κ α ι ς  Ο έντονος κομματισμός 
οδηγεί συνήθως τα έντονα κομματικοποι-
ημένα άτομα ευκολότερα στην κάλπη.

 ΚΛΗ Ν Κ ΤΗΤ
Η οικογένεια θεωρείται ισχυρός παρά-

γοντας επιρροής, αφού τα παιδιά κληρονο-
μούν συμπεριφορές των γονιών. Τα παιδιά, 
δηλαδή, επηρεάζονται από τη συμπεριφορά 
των γονιών τους. Εάν, σε μια οικογένεια, ένας 
γονέας δεν πάει στην κάλπη, ενδεχομένως 
αυτό να είναι μια αιτία και τα παιδιά να 
πράξουν το ίδιο. Η οικογένεια αναφέρεται 
μάλιστα και ως μια από τις σημαντικότε-
ρες επιδράσεις οι οποίες επισκιάζουν τον 
πολιτικό προσανατολισμό ενός εκλογέα. 
Συνήθως, δηλαδή, τα παιδιά ενστερνίζο-
νται την ιδεολογία των γονιών τους. Πέραν 
αυτού, η κληρονομικότητα αναφέρεται και 
στην τάση κανείς να απέχει. Εάν, δηλαδή, 
κανείς απέχει επανειλημμένα, τότε αυτό 
γίνεται συνήθεια.

 
 ΣΗ ΝΤ Κ ΤΗΤ  ΚΛ -

Κ Ν Ν Τ ΗΣ Ν
Η αποχή διαφοροποιείται ανάλογα με 

το πόσο σημαντική είναι η αναμέτρηση. 
Συνήθως, υψηλότερη αποχή παρατηρείται 
στις Ευρωεκλογές, καθώς και σε δημοτικές 
εκλογές. Υψηλότερη προσέλευση παρατη-
ρείται στις Βουλευτικές και ιδιαίτερα στις 
Προεδρικές, καθώς και σε Δημοψηφίσμα-
τα. Εάν, μάλιστα, η εκλογική αναμέτρηση, 
ιδιαίτερα εάν πρόκειται για Προεδρικές, 
κρίνεται σε κοντινό αποτέλεσμα, τότε η 
αποχή ίσως είναι ακόμα χαμηλότερη. 

 Σ Κ  Λ
Η νομοθεσία έχει υπάρξει ένας σημαντι-

κός παράγοντας επιρροής. Συγκεκριμένα, η 
νομοθεσία που επιβάλλει την υποχρεωτική 
ψήφο αποτελεί έναν από τους σημαντικό-
τερους παράγοντες που επηρεάζουν την 
αποχή. Μέχρι και το 2009, οπότε η ψήφος 
θεωρείτο υποχρεωτική, η αποχή υπήρξε 
σχετικά χαμηλή και κυμαινόταν γύρω στο  
10 -11 . Από το 2009, όταν υπήρξαν 
χαλαρώσεις στη νομοθεσία και ο εκλογέας 
γνώριζε ότι δεν θα υφίστατο κυρώσεις, η 
αποχή αυξήθηκε. 

 ΝΤ ΛΗΠΤΗ Π ΣΗ 
ΤΗΣ Η

Το πώς ο εκλογέας αντιλαμβάνεται ότι 
θα επιδράσει η ψήφος του στα δρώμενα, 
αυτό που λέμε αντιληπτή επίδραση της 
ψήφου, αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό λόγο 
για να απέχει ή να προσέλθει στις κάλπες. 
Χώρες στις οποίες ο δικομματισμός είναι 
αυξημένος, ενδέχεται να έχουν αυξημένη 
αποχή, εάν οι εκλογείς θεωρούν ότι δεν 
υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο 
κύριων κομμάτων. Επιπλέον, εάν οι εκλογείς 
θεωρήσουν ότι το αποτέλεσμα θα κριθεί 
με βάση νοθεία και δεν είναι δίκαιο, αυτό 
επίσης θα επηρεάσει την αντιληπτή επί-
δραση, άρα και την προσέλευση.

 ΛΛ  Λ
Κακές καιρικές συνθήκες, η εποχή την 

οποία θα λάβουν χώραν οι εκλογές, ακόμα 
και η μέρα των εκλογών επηρεάζουν την 
αποχή. Σαββατοκύριακα, ιδιαίτερα τους 
καλοκαιρινούς μήνες, αποθαρρύνουν την 
προσέλευση, αφού αρκετοί βρίσκονται σε 
διακοπές. Από την άλλη, το Σαββατοκύ-
ριακο θεωρείται καλό, αφού ο κόσμος δεν 
εργάζεται, συνεπώς είναι ευκολότερο να 
ασκήσει το δικαίωμα της ψήφου, νοουμέ-
νου, βέβαια, ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν 
την άνοιξη, προτού αρχίσουν οι διακοπές.

Περαιτέρω, η επεξήγηση των λεπτομε-
ρειών μιας αναμέτρησης επίσης επηρεάζει. 
Για παράδειγμα, πού και πώς θα ψηφίσει ο 
εκλογέας, η ευκολία πρόσβασης στην κάλπη 
(περισσότερα εκλογικά κέντρα, καθώς και 
κέντρα στο εξωτερικό), η ευκολία ψήφου 
(δηλαδή να μην περιμένουν στη γραμμή), 
η χρήση ηλεκτρονικής ψήφου, αλλά και 
γενικά η λιγότερη γραφειοκρατία (όπως 
η αυτόματη εγγραφή στους καταλόγους) 
σαφέστατα επηρεάζουν. 

Τέλος, οι πολλές αναμετρήσεις σε σύντομο 
χρονικό διάστημα προκαλούν κούραση 
και επηρεάζουν την προσέλευση.

* Εκλογικός Αναλυτής στο
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
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προσώπηση των εκλογέων τόσο από 
πλευράς ηλικίας, όσο και από πλευράς 
των οπαδών των διαφόρων κομμάτων, 
αυτό που ονομάζουμε αποχή ανά κόμμα. 
Στο ερώτημα, λοιπόν, γιατί ο εκλογέας 
απέχει, η απάντηση δεν μπορεί να είναι 
μονοδιάστατη. Δεν θα μπορούσε, δηλαδή, 
ένας και μόνο λόγος να αποτελούσε την 
αιτία για όλες τις χιλιάδες εκλογέων που 
απέχουν σε  κάθε εκλογική αναμέτρηση. 
Εάν, λοιπόν, μελετήσει κανείς ποιοι είναι 
οι παράγοντες που ωθούν έναν εκλογέα 
στην αποχή, όπως αυτοί αναφέρονται στη 
βιβλιογραφία, θα εντοπίσει ενδιαφέροντα 
στοιχεία. 

 Κ Ν Ν Κ
Κ Ν Κ  Λ  

ρ η  Ερευνητές όπως ο Denny 
και ο Doy e, σε μιαν ανάλυση που διε-
ξήγαγαν το 200  και που αφορούσε την 
προσέλευση ψηφοφόρων στην κάλπη, εί-
χαν επισημάνει ότι άτομα με υψηλότερη 
μόρφωση έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα 
προσέλευσης. Τα άτομα με υψηλότερη 
μόρφωση, λόγω και των αυξημένων δε-
ξιοτήτων τους, έχουν και την ικανότητα 
να παρακολουθούν, να αναλύουν και να 
αντιλαμβάνονται πολύπλοκες πολιτικές 
πληροφορίες, όπως, για παράδειγμα, τα 
θέματα που διακυβεύονται, και ευκολότε-
ρα να επιλέγουν έναν υποψήφιο. Επίσης, 
άτομα με υψηλότερη μόρφωση, λόγω και 
της υψηλότερης κοινωνικοοικονομικής 
τους τάξης, συνήθως οδηγούνται ευκο-
λότερα στην κάλπη, αφού, σύμφωνα με 
τους Denny και Doy e, έχουν περισσότερο 
ενδιαφέρον για το εκλογικό αποτέλεσμα. 
Πέραν αυτού, άλλοι ερευνητές όπως ο 
Wo in er και ο Rosenstone είχαν επιση-
μάνει από το 19 0 ότι η μόρφωση διαμέ-
σου της ανάπτυξης δημοκρατικών αξιών 
προωθεί και αναπτύσσει αυτό που λέμε 
πολιτική συνείδηση και καθήκον, συνεπώς 
ενθαρρύνει τα άτομα να εμπλέκονται σε 
κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως οι εκλογές.

ή α α η ικιακή α  Στις 
Προεδρικές του 201  η αποχή στον Α  
γύρο έχει καταγραφεί στο μέγιστο ιστορι-
κό όσον αφορά προεδρικές εκλογές στην 
Κύπρο, συγκεκριμένα στο 2 . Ενδιαφέ-
ρον στοιχείο, το οποίο προκύπτει, είναι η 
αποχή ανά ηλικία. Με βάση στοιχεία από 
το e it po  του «Σίγμα», ποσοστιαία έχει 
διαφανεί ότι περισσότερο απείχαν οι νέοι 
ηλικίας 1 -2  και τα άτομα ηλικίας . 
Συγκεκριμένα, περίπου 1 στα 2 άτομα 
των δύο αυτών ηλικιών απείχε, 9  των 
νέων και  των ατόμων . Θα πρέπει 
να σημειωθούν τρία σημαντικά στοιχεία. 
Πρώτον, ότι, εάν λάβει κανείς υπόψη το 
γεγονός ότι μια μεγάλη μερίδα νέων δεν 

είχαν εγγραφεί στους εκλογικούς κατα-
λόγους, τότε το ποσοστό των νέων που 
απείχε είναι λίγο υψηλότερο. Δεύτερον, 
θα πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι 
αριθμητικά περισσότεροι εκλογείς ηλικίας 

 απείχαν παρά νέοι, και αυτό γιατί τα 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας είναι πολύ 
περισσότερα στο εκλογικό σώμα. Τρίτον, η 
εικόνα αυτή είναι πανομοιότυπη με προη-
γούμενες αναμετρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι 
στις Βουλευτικές του 201 , για παράδειγμα, 
91. 00 περίπου άτομα ηλικίας  απείχαν, 
ποσοστό  της συγκεκριμένης ηλικίας, 
ενώ η αποχή ήταν υψηλή και ανάμεσα 
στους νέους ηλικίας 1 -2 , όπου το 0  
της συγκεκριμένης ομάδας δεν πήγε στις 
κάλπες, σύνολο περίπου 23.100 εκλογείς. 
Συνεπώς, διαχρονικά φαίνεται η τάση είναι 
η ίδια, δηλαδή ότι νέοι και ηλικιωμένοι 
απέχουν, ενδεχομένως για διαφορετικούς 
λόγους. Αξίζει να επισημανθεί ότι πέραν 
της ηλικίας των 2  και μέχρι την ηλικία 
των  η αποχή ακολουθεί διαχρονικά 
φθίνουσα πορεία. Στις Προεδρικές του 
201  κυμάνθηκε γύρω στο 20 , ενώ 
πέραν των  εκτοξεύτηκε. 

Η εικόνα αυτή συνάδει πλήρως και 
με το ενδιαφέρον για την πολιτική ανά 
ηλικία. Περισσότερο ενδιαφέρον παρου-
σιάζουν οι ηλικίες 2 -  και οι οποίες 
φαίνεται να παρουσιάζουν χαμηλότερη 
αποχή. Τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής 
Κοινωνικής Έρευνας  καταγράφουν ότι 
η σχέση ηλικίας και ενδιαφέροντος για 
την πολιτική είναι αμφίδρομη, αφού όσο 
η ηλικία αυξάνεται, τόσο αυξάνεται και 
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Πάνε τώρα πολλά χρόνια που οι Έλλη-
νες της Κύπρου (με τους Ελλαδίτες 
αδελφούς να τους ακολουθούν 

κατά πόδας) έπαψαν να ασχολούνται με τα 
σπουδαία, ευτελίζοντας όλες τις αληθινές 
Αξίες της ζωής. Το Κυπριακό, εδώ και κάμπο-
σα χρόνια, έπαψε να είναι το πρώτο εθνικό 
θέμα και σχεδόν περιήλθε σε ανυποληψία. 
Λίγοι ασχολούνται με την κατοχή και τις 
συνέπειές της, κι όσοι ασχολούνται με αυτήν 
τη βαθιά πληγή που χάσκει χαίνουσα και 
ματώνει αδιάκοπα για σχεδόν  χρόνια 
το σώμα της μαρτυρικής Κύπρου, τις πιο 
πολλές φορές χαρακτηρίζονται από τους 
γνωστούς υποτακτικούς νεοκύπριους ως 
άνθρωποι παράξενοι, οπισθοδρομικοί, γρα-
φικοί, ακόμα και ακραίοι!!! Όποιος επιμένει 
σε δίκαιη λύση στο Κυπριακό,  σήμερα 
χαρακτηρίζεται ακραίος! 

Και ποιο θέμα νομίζετε ότι απασχολεί πε-
ρισσότερο σήμερα τους πολίτες της ημικατε-
χόμενης Κυπριακής Δημοκρατίας; Χρήματα, 
ριάλια, παράς (τουρκικά: para - νόμισμα της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας), που ταιριάζει με 
τη περίσταση! Όχι, δεν είναι το ποδόσφαιρο το 
λαϊκό άθλημα των Ελλήνων Κυπρίων! Το λαϊκό 
άθλημα των Ελλήνων Κυπρίων πρωτίστως 
(και δευτερευόντως των Ελλαδιτών) είναι ο 
τζόγος! Κτίζουμε καζίνο στις ελεύθερες περιοχές 
επειδή γέμισαν καζίνο τα κατεχόμενα! Για να 
συγκρατήσουμε την ορμή των κατακτημένων 
που παίζουν τα ρέστα τους στα κουμαρτζίδικα 
της Κερύνειας! Άλλοι πουλούν τις περιουσίες 
τους στον κατακτητή! Και πάρα πολλοί για 
να οικονομήσουν μερικές πενταροδεκάρες 
ψωνίζουν στο ψευδοκράτος. Και πολλές χιλιά-
δες ταξιδεύουν για λόγους αναψυχής και όχι 
προσκυνήματος στα κατεχόμενα! Μα και οι 
Τούρκοι Κύπριοι επισκέπτονται τις ελεύθερες 
περιοχές και ξοδεύουν χρήματα, λένε πολ-
λοί. Προς θεού, ας μη συγκρίνουμε ανόμοια 
πράγματα. Οι Τούρκοι Κύπριοι επισκέπτονται 
ένα κανονικό κράτος (την πατρίδα τους), ενώ 

οι Έλληνες Κύπριοι επισκέπτονται ένα ψευ-
δοκράτος,  που συλεί και δηώνει ασύστολα 
τα ιερά και τα όσιά μας!!!

Υπάρχουν όμως κι άλλα πολλά εξαιρετικά 
ντροπιαστικά. Ένα ημικατεχόμενο κράτος 
κατέχει την παγκόσμια πρωτιά στη φυγο-
στρατία! Άρτον και θέαμα με πρωτιές στην 
κατανάλωση και την παραγωγή σκουπιδιών! 
Και χιλιάδες αυτοκίνητα πολυτελείας και 
σπίτια κάστρα (οι περισσότεροι τα χρωστούν 
στις τράπεζες) και καταναλωτικά δάνεια και 
“ ee  end” στα Λονδίνα και πάει λέγο-
ντας! Όχι, δεν υποστηρίζω ότι ο κόσμος 
πρέπει να πάψει να ζει μια κανονική ζωή. 
Ούτε λέω ότι πρέπει να πάψει να ψυχα-
γωγείται. Εδώ όμως δεν μιλάμε για απλή 
ψυχαγωγία. Εδώ δεν μιλάμε για μιαν άνετη 
διαβίωση χωρίς στερήσεις, κάτι που όλοι 
επιδιώκουμε. Εδώ μιλάμε για πραγματική 
παράδοση στην υπερκατανάλωση. Την ώρα 
που υπάρχουν και συμπολίτες μας που δεν 
έχουν ούτε τα απαραίτητα. Την ώρα που το 
μίασμα της ημισελήνου  μάς μουντζώνει 
μέρα νύχτα -αφού εδώ και χρόνια φωτί-
ζεται τα βράδια- χωρίς να μας ενοχλεί. Αν 
επισκεφθεί κάποιος την Κύπρο, χωρίς να 
δει το συρματόπλεγμα, ίσως νομίσει πως 
βρίσκεται σε κάποιο κρατίδιο της Ελβετίας, 
της χώρας που δημιούργησε ο καπιταλισμός, 
για να αποτελεί το σίγουρο καταφύγιο του 
χρήματος των σύγχρονων κροίσων που 
τις πιο πολλές φορές είναι φοροφυγάδες 
και λωποδύτες ολκής! Όλα στον βωμό 
του χρήματος, λοιπόν! Ο «Θρίαμβος του 
καπιταλισμού» είναι πανταχού παρών και 
τα πάντα πληρών! Σε αυτόν τον θρίαμβο 
του καπιταλισμού δεν συμβάλλουν μόνο οι 
υποστηρικτές του, αλλά και η συντριπτική 
πλειοψηφία εκείνων που μεγάλωσαν με 
μυαλά αντικαπιταλιστικά (άλλοι τα λένε 
κομμουνιστικά, σοσιαλιστικά)! Από θεω-
ρίες χορτάσαμε. Πράξεις δεν βλέπουμε.

Πώς κυβέρνησε το ΑΚΕΛ στην Κύπρο; 
Διαχείριση εξουσίας έκανε και τίποτε δεν 
εφάρμοσε από τις κομμουνιστικές θεωρίες 
του! Πώς κυβερνά σήμερα ο ΣΥ Ι Α στην 
Ελλάδα; Στην αντιπολίτευση ζούσαν με τα 
συνθήματα. «Έξω οι Αμερικανοί», «έξω οι 
Βάσεις του θανάτου» κι άλλα πολλά εύηχα 
συνθήματα! Κι όταν ανήλθαν στην εξουσία, 
κατάπιαν τη γλώσσα τους! Τώρα μάλιστα 

βρίσκονται σε στάδιο μετεξέλιξης! Ο Τσί-
πρας ξέχασε και την Κ Ε, ξέχασε και τις 
καταλήψεις, τα ξέχασε όλα, λες και έπαθε 
ιδεολογική αμνησία! 

Θυμίζω ότι όλοι οι πρώην κομμουνιστές 
του ΣΥ Ι Α υποστήριξαν φανατικά το σχέδιο 
Ανάν, που ήταν ένα σχέδιο 100  « ade in 
USA»! Άντε και λίγο εγγλέζικο. Και το « o 

o e Μέρκελ» μετατράπηκε σε αφόρητο 
πολιτικό έρωτα του Αλέξη με τη Γερμανίδα 
καγκελάριο! Και υποσχέσεις. Αμέτρητες υπο-
σχέσεις και ατελείωτα ψέματα! Τόσο άγρια 
φορολογία ουδέποτε έζησε η Ελλάδα! Και αυτά 
τα λέει κάποιος που έγραψε πολλά επαινετικά 
κείμενα για την παρούσα κυβέρνηση όταν 
ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας και 
υποστήριξε το δημοψήφισμα του Αλέξη, που 
ο ίδιος μετέτρεψε σε δημοψήφισμα παρωδία! 

Η κυβέρνηση ΣΥ Ι Α με μερικούς 
τυχάρπαστους κουβαλητούς βουλευτές 
(κομμουνιστής δηλώνει ο Αλέξης) χάριν του 

ΑΤΟ, χάρισε όνομα, ιστορία και γλώσσα 
στα Σκόπια!!! Ο Τσίπρας, που δεν τόλμησε 
να ρωτήσει τον λαό για ένα τόσο μεγάλο 
εθνικό ζήτημα. Όταν τα  Σκόπια για το ίδιο 
θέμα έκαναν δημοψήφισμα!!!  

ούμε, δυστυχώς, στον «εσμό των αυλο-
κολάκων... της «νέας εποχής»». Οι σημαίες 
μονίμως κυματίζουν μεσίστιες. Μοναδικό 
θέμα για τους περισσότερους είναι πώς μέσα 
στην άνεση και τη χλιδή θα απολαύσουν 
περισσότερα υλικά αγαθά. Οι ηθικές και 
πνευματικές Αξίες τέθηκαν οριστικά στο 
περιθώριο. Το κυνήγι του πλούτου έχει κα-
τακυριεύσει τις συνειδήσεις των ανθρώπων. 
Κι όσο αυξάνεται ο πλούτος, τόσο μειώνεται 
η συναισθηματική ευημερία. Ο Σωκράτης 
έλεγε: «Η ΤΩΧΙΑ ΠΛΑΘΕΙ Α Θ ΩΠΟΥΣ 
ΚΑΙ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΕ ΑΤΑ». Σύμφωνα με 
μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονι-
κό περιοδικό Moti ation and E otion, η 
συναισθηματική ευημερία «κάνει βουτιά» 
όσο πιο υλιστικός είναι κανείς… Λαμπρές 
εξαιρέσεις -μέσα στην ένδεια της εποχής- 
πάντα υπάρχουν ασφαλώς… Διερωτώμαι, 
όμως, αν φτάνουν για να αλλάξουν τη στρε-
βλή-απαράδεκτη πορεία μας…  

Αναπληρωτής καθηγητής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι Λεμεσού
a.a oustis ot ai . o

Άρθρο Άριστου Μιχαηλίδη, « ιλελεύθερος», 
17.2.2019, «Το όρεϊν Όφις μάς ηπάτησε 
ξανά. Τώρα για τους εποίκους»). 

Αυτή όμως ήταν  πάγια φιλοτουρκική 
πολιτική του όρεϊν Όφις, που «προς 
τιμήν του»(!)  συνεχίζεται βρέξει-χιονίσει 
απευθείας και μέσω εντολοδόχων του: 

 Στις 27 Αυγούστου 19 , στην Τριμερή 
του Λονδίνου, ο Τούρκος ΥΠΕ  Fatin or u 
είπε ότι «300.000 Τούρκοι της Τουρκίας 
ήταν κυπριακής καταγωγής». Και οι Τούρ-
κοι θεωρούσαν την Κύπρο ως τμήμα του 
δικού τους εδάφους («notre terre»). 

 Το ψέμα or u ακολούθησε δεύτε-
ρο, με μικρότερο αριθμό 7.000 Τ/κ στην 
Τουρκία. Σε υπηρεσιακό σημείωμα αξιω-
ματούχου του όρεϊν Όφις, ημερ. . .19 9, 
αναφέρεται: «Ο κ. ayu en ( it a u  

ay en του τουρκικού ΥΠΕ ) τόνισε ότι 
η Τουρκία δεν σκοπεύει να στείλει πίσω 
όλες τις 7.000 Τουρκοκυπρίων τώρα στην 
Τουρκία...» (Βιβλίο γράφουσας «Έτσι κατέ-
στρεψαν την Κύπρο» 1992). Όλα αυτά βέβαια 
ευθυγραμμισμένα με τις Εκθέσεις Δρος 

ιχάτ Ερίμ για επανάκτηση της Κύπρου. 
 Το 19  στις Εκθέσεις του ο ιχάτ Ερίμ 

έγραφε: «Η σημερινή αναλογία (πληθυσμού) 
δεν είναι αιώνια κι έτσι δεν μπορούμε να 
προτάξουμε κανένα λογικό αίτιο ως προς 
τον υπολογισμό της αναλογίας αυτής ως 
αναλλοίωτης και αιώνιας. (…) Η τουρκική 
κοινότητα (στην Κύπρο), μπορεί να διευρυνθεί 
γοργά και πρέπει να διευρυνθεί». εοκλής 
Σαρρής: «Η άλλη πλευρά», τόμος 2, βιβλίο 
Α I (19 2) . (Λάζαρος Μαύρος, «Σημερινή», 
17.9.2013, «Περί εποίκων τσιμουδιά...»).

 Στις 27 Αυγούστου 197  οι Βρετανοί 
αξιωματούχοι στη συνάντηση που είχαν 
με τον Δρα  enry Kissin er στο Στέιτ τι-
πάρτμεντ, όταν εστάλησαν από τον a es 
Ca a an (Βρετανό Υπ. Εξωτερικών και 
Κοινοπολιτείας) για να εξασφαλίσουν την 
υποστήριξή του στη  ΔΙΚΗ τους λύση της 
δι-περιφερειακής ομοσπονδίας (βλέπε Δι-
κοινοτική, Δι-ζωνική Ομοσπονδία),  του 
είπαν ότι οι Τούρκοι σύντομα θα ξεκινούσαν 
τον εποικισμό των κατεχομένων… (Βιβλίο 
γράφουσας «Η Διζωνική εκτέλεση της ΚΔ 
19 -2011»). 

«Κ
ατά την Οι-
κ ο υ μ ε ν ι κ ή 
Π ε ρ ι ο δ ι κ ή 
Αξιολόγηση’ 
της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, 
στο Συμβούλιο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στη 
Γενεύη, το όρεϊν Όφις παρενέβη για 
να ενημερώσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο 
ανησυχεί για τη στέρηση ιθαγένειας στα 
παιδιά των Τουρκοκυπρίων που ο ένας 
εκ των γονέων τους δεν είναι Κύπριος 
υπήκοος’. Και για να μην ανησυχεί το 
Ηνωμένο Βασίλειο, κάλεσε την Κυπριακή 
Δημοκρατία να αλλάξει τις νομοθεσίες 
της, ώστε να μπορούν «όλα τα πρόσωπα 
που έχουν έναν Κύπριο γονέα να απο-
κτήσουν την ιθαγένεια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας… Αλλά, ακολούθησαν και 
οι Αμερικάνοι. Κατά τη συζήτηση στις 29 
Ιανουαρίου, η εκπρόσωπος των ΗΠΑ υπέ-
δειξε προς την Κυπριακή Δημοκρατία 
να προωθήσει τις αιτήσεις ιθαγένειας 
μεικτών τέκνων που προέρχονται από 
Τουρκοκύπριο γονέα και Τούρκο γονέα, 
εντός λογικού χρονικού πλαισίου’. Μας 
έβαλαν και χρονοδιάγραμμα, δηλαδή. 
Στη συνέχεια ταυτίστηκαν μαζί τους με 
πιο εύσχημη και διπλωματική γλώσσα’, 
όπως λέει το ρεπορτάζ του ανταποκριτή 
μας, Παύλου ανθούλη, η Γερμανία, η 
Ολλανδία, η Ιρλανδία και η Αργεντινή…». 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Διαχρονικά για εποίκους και ΔΔΟ
της «opende o ra y.net» (βλ. σημείωση).   

Τα δημοσιεύματα 
της «Σημερινής»

Σημειώνεται ότι η εφημερίδα Σημε-
ρινή ασχολήθηκε με τον κ. Κ. Καρρά σε 
παλαιότερα δημοσιεύματά της (10 και 
11.10.200 ) με κύριο άρθρο και ειδή-
σεις σχετικά με την κάθοδό του στην Κύ-
προ και τον οργανισμό «CENTER FOR 
DEMOCRAC  AND RECONCI IATION 
IN SOUT EAST EURO E» (δβζ. «Οι αυ-
τόκλητοι παραχαράκτες», θέση εφημερί-
δας «Σημερινή», Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 
200 , «Γενοκτονία της Μνήμης», Μιχάλη 
Παπαδόπουλου, «Σημερινή»,  10, 11, 12 
Οκτωβρίου 200 ).  

 
η η  Το σχετικό απόσπασμα 

του άρθρου του κ. Καρρά στα αγγλικά: 
«T e t ird issue on erns popu ation. 

T e ratio at independen e as 2  Gree  
to 1  Tur is . Sin e 197 , An ara as 
en oura ed ar e-s a e sett e ent ro  
Anato ia to su  a de ree t at t ose o  
Tur is  Cypriot ori in ay no  be 
a inority a on  t ose o on y 
des ribed as Tur is  Cypriot. T e a id 
ar u ent t at t is in rin es t e ourt  
Gene a on ention is et by p eas or t e 

u an ri ts o  sett ers’ i dren born and 
brou t up in Cyprus. ere as e se ere, 
ne  approa es are needed i  ba an e 
respe t or traditiona  de o rap i  ratios 
(in usti e to estab is ed popu ations) 

it  respe t or indi idua s o a e 
ad no ot er o e. Fortunate y, t e irst 
ensus a ter ritis  ru e be an in 1 7  
ound Tur is  Cypriots to be 2 . . 
er aps t en, iti ens ip s ou d be 
i en to Tur is  sett ers’ i dren born 

and brou t up in Cyprus, up to t is 
o era  per enta e. T eir parents i t 
re ain in Cyprus as residents but not 
as iti ens, or be subsidised to return». 

( ttps:// .opende o ra y.net/
arti e/ oba isation/institutions

o ern ent/ yprus). 
* Ερευνήτρια/Δημοσιογράφος 

ΌΙ ΩΜΈΣ ΚΑΙ ΚΥΝΙΚΈΣ 
ΡΈΤΑΝΙΚΈΣ ΥΠΌΔΈΙΞΈΙΣ 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΌ

Έγκλημα Πολέμου 
Ο σκόπιμος εποικισμός, που αποτελεί 

έγκλημα πολέμου, ξεκίνησε ακριβώς όπως 
γνώριζαν οι Βρετανοί. Αρχές του 197 , 
έκθεση της Βρετανικής Υπάτης Αρμοστείας 
στη Λευκωσία προς Λονδίνο έγραφε ότι 
καταφθάνουν στα κατεχόμενα καραβά-
νια Τούρκων εκ Ανατολίας μαζί με τους 
μουχτάρηδές τους... Και πως ήταν πλέον 
ξεκάθαρο ότι η ελληνική πλευρά δεν έπρε-
πε να αναμένει επιστροφή εδαφικού στη 
δυτική περιοχή και πως ο εποικισμός και 
η επανεγκατάσταση της Μόρφου και της 
πέριξ περιοχής συνεχιζόταν εντατικά. Οι 
τουρκικές προετοιμασίες ήταν το ίδιο και 
στην περιοχή της νέας πόλης της Αμμο-
χώστου...

Η πρόκληση του 
Λόρδου Bethell

Τη νομιμοποίηση των εποίκων υποστή-
ριξε ανοικτά ο Βρετανός Λόρδος Ni o as 

et e  (αναμεμειγμένος με τις βρετανικές 
μυστικές υπηρεσίες), επισκεπτόμενος την 
Κύπρο επί προεδρίας Γλ. Κληρίδη -παράλ-

ληλα με την επίσκεψη τής τότε υφυπουργού 
βαρόνης inda C a er- ο οποίος εξόργισε 
με τις αναφορές του για τους εποίκους. 
Έγραψε η «Σημερινή» (2 .9.1993): « ε-
κάθαρη κυνική βρετανική οδηγία προς 
Κύπρο: εχάστε το δίκαιο, παραδοθείτε 
στον Αττίλα... οδηγία προς εμάς που βγαίνει 
από τις συναντήσεις του λόρδου et e , 
προέδρου της ομάδας « ίλοι της Κύπρου» 
που είχε με τον πρόεδρο Κληρίδη και από 
τις δηλώσεις τους σε συνέντευξη στον τη-
λεοπτικό σταθμό «ΛόγοςT ». Ο λόρδος 

et e  αναφέρθηκε στους εποίκους και 
τους εξίσωσε με τους Ελληνοκύπριους 
πρόσφυγες, ισχυριζόμενος ότι έχουν και 
αυτοί δικαιώματα...». Το πρωτοσέλιδο της 
«Σ» ήταν του συνάδελφου Κώστα Βενιζέ-
λου, σήμερα στον « ιλελεύθερο». (Βλέπε 
βιβλίο της γράφουσας «Top Se ret», Θεσ-
σαλονίκη 200 ). 

Κ. Καρράς: «Νομιμοποιήσατε
εποίκους, αυξήστε
τους Τουρκοκυπρίους»!

Την 1.1.200  δημοσιεύθηκε στον « ι-

λελεύθερο» μια συνέντευξη (προς Κώστα 
Βενιζέλο) του περιβόητου Κώστα Καρρά 
συν-ιδρυτή το 197  μαζί με τον τελευταίο 
διχοτόμο κυβερνήτη της αποικίας Κύπρου 
Sir u  Foot των λεγόμενων « ίλων της 
Κύπρου» ( i o a et e ), στην οποία 
υποστήριξε -παραμονές της εκλογής Χρι-
στόφια στη προεδρία- όπως αυξήσουμε 
το ποσοστό των Τ/κ από το 1  στο 2  
με τη νομιμοποίηση παιδιών εποίκων στα 
κατεχόμενα ως Κυπρίων πολιτών!

Ο Κώστας Καρράς μάς ζήτησε να προ-
βούμε σε... «επίθεση  φιλίας προς τους Τ/κ»! 

α κάνουμε το παν σε όλα τα επίπεδα 
να τους προσεγγίσουμε για να καταλά-
βουμε πώς αισθάνονται...». Ούτε λέξη για 
τα αισθήματα των 200.000 προσφύγων 
Ελληνοκυπρίων. Και πώς το εννοούσε; Με 
τη νομιμοποίηση παιδιών των εποίκων 
ως Κυπρίων πολιτών! Το θεωρούσε αυτό 
ως νέα προσέγγιση. 

Αυτό δεν το είπε στη συνέντευξη, αλλά 
το βρήκα σε ένα άρθρο του στα αγγλικά με 
τίτλο «Cyprus 200 », που γράφτηκε μάλλον 
τον Δεκέμβριο του 2007, λίγες ημέρες πριν 
δώσει τη συγκεκριμένη συνέντευξη. Έγραψε 
(σε μετάφραση) επιγραμματικά: «Χρειάζονται 
νέες προσεγγίσεις και εδώ όπως και σε 
άλλα θέματα, ισορρόπηση σεβασμού για 
παραδοσιακές δημογραφικές αναλογίες, 
δικαιοσύνη σε δημιουργημένους πληθυ-
σμούς, και σεβασμός σε άτομα που δεν είχαν 
άλλο σπίτι. Ευτυχώς, η πρώτη στατιστική 
αμέσως μετά τη βρετανική διακυβέρνηση το 
1 7  βρήκε τους Τουρκοκυπρίους να ήταν 
2 , . σως έτσι, υπηκοότητα να πρέπει 
να δοθεί μέχρις αυτό το ποσοστό, σε παιδιά 
Τούρκων εποίκων που γεννήθηκαν και 
μεγάλωσαν στην Κύπρο. Οι γονείς των να 
μείνουν ως κάτοικοι δίχως υπηκοότητα, ή 
να χρηματοδοτηθούν να επιστρέψουν...». 

Δηλαδή, ο Κ. Καρράς μάς ζήτησε ξεκά-
θαρα να αυξήσουμε τον αριθμό των Τ/κ από 
το 1  στο 2 , όταν οι στατιστικές τότε 
έλεγαν ότι οι Τ/κ είχαν μείνει μόνο 10  στα 
κατεχόμενα! Σήμερα βρήκα ότι επανέλαβε 
τις ίδιες υποδείξεις στο άρθρο του «Cyprus in 
t e or d: beyond on i t»,  που αναρτήθηκε 
στις  εβρουαρίου 200  στην ιστοσελίδα 

Α φού, λοιπόν, εμείς είμαστε απα-
σχολημένοι με το άλλο… μεγάλο 
«εθνικό μας θέμα», το χαλλούμι, 

οι Τούρκοι συνεχίζουν την επέλασή τους 
τόσο στην Κυπριακή ΑΟ , όσο και στα 
Στροβίλια και αλλαχού, εντελώς ανενό-
χλητοι.

Δεν γνωρίζω αν, τελικά, θα τους καταγ-
γείλουμε για μιαν ακόμη φορά στον ΟΗΕ, 
αφού  υπάρχει και το σχετικό ψήφισμα για 
τα Στροβίλια -τα οποία κατέλαβαν χρόνια 
μετά την τουρκική εισβολή - αλλά είμαι 
βέβαιος ότι, όπως και σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, δεν θα τους κάμουν, κατά 
την κυπριακή έκφραση, «τέττε» (θα τους 
κάνουν ντα, θα τους τιμωρήσουν, θα τους 
επιπλήξουν κ.λπ).

Οι Τούρκοι, άλλωστε, που μόνο μία 
γλώσσα καταλαβαίνουν -αυτήν της δύνα-
μης και της ισχύος- όπως σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, ψηφίσματα και αποφάσεις 
του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
άλλων διεθνών οργανισμών, τις γράφουν 
στα παλιά τους τα παπούτσια, αν όχι και 
κάπου αλλού (με συγχωρείτε).

Στο μεταξύ, Τούρκοι αξιωματούχοι 
δεν περνά μέρα -αφού έχουν καταλη-
φθεί από οίστρο- που να μη μιλούν περί 
της «γαλάζιας πατρίδας» ( a i atan) και 
για τα δήθεν δικαιώματα και συμφέρο-
ντά τους στο Αιγαίο, στην Κύπρο και την 
Ανατολική Μεσόγειο, ενώ εδραιώνουν 
και την παρουσία τους στα Βαλκάνια, σε 
χώρες της Μέσης Ανατολής, του Κόλπου 
και μέχρι τη Σομαλία. αυπηγούν δε και 
αεροπλανοφόρο.

Το αθηναϊκό κράτος, που πάντοτε δι-
ακήρυττε ότι «τίποτε δεν διεκδικεί και 
τίποτε δεν παραχωρεί», παραχώρησε 
και το όνομα «Βόρεια Μακεδονία» στους 

Σκοπιανούς (δεν γνωρίζω, αν, τώρα, θα 
αυτοπεριλαμβάνει και τον… χαλβά που 
θα ονομάζεται πλέον ως βορειομακεδο-
νικός χαλβάς) και ίσως θα ακολουθήσει 
και η Βόρειος πειρος, αφού τη «Βόρεια 
Κύπρο», τα κατεχόμενα, δηλαδή, εδάφη 
μας, τα έχουμε ήδη παραδώσει με τους 
χάρτες που υποβάλαμε για το εδαφικό!   

Ανακαλώ στη μνήμη μου εκείνο το 
«βυθίσατε το Χόρα», που είπε ο Ανδρέας 
Παπανδρέου, όταν το τουρκικό ερευνη-
τικό σκάφος αλώνιζε στο Αιγαίο, το ίδιο 
που πράττει σήμερα το «Barbarossa 
Hayreddin Paşa».

Είχε πει τότε ο Α. Παπανδρέου ότι οι 
Τούρκοι θα μπορούσαν να καταλάβουν 
και τα ελεύθερα εδάφη της Κύπρου σε 
72 ώρες!

Εδώ, όπου εμείς ζούμε με ψευδαι-
σθήσεις και λέμε ότι «τίποτε δεν θα έχει 
συμφωνηθεί, τελικά, αν δεν συμφωνηθούν, 
εν τω μεταξύ, όλα», οι Τούρκοι έχουν κυρι-
ολεκτικά καταβροχθίσει όλες τις παραχω-
ρήσεις και υποχωρήσεις μας, εδραίωσαν 
τα τετελεσμένα και συνεχώς δημιουργούν 
νέα και αξιώνουν περισσότερα.

Συμπερασματικά, λοιπόν, επαναλαμ-
βάνω αυτά που έγραψα ουκ ολίγες φορές 
στο παρελθόν.

Όταν είχαμε το πάνω χέρι με την πα-
ρουσία μιας ελληνικής μεραρχίας (19 -

7) με ενισχυμένη δύναμη πυρός, δεν 
προχωρήσαμε από θέσεως ισχύος στη 
μονομερή Ε ΩΣΗ, βάσει του σχεδίου που 
κόμισε ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας 
της Ελλάδας Πέτρος Γαρουφαλλιάς κατ’ 
εντολήν του Γεωργίου Παπανδρέου. Θα 
κατοχύρωνε την εθνική και φυσική επιβί-
ωση του Κυπριακού Ελληνισμού στη γη 
των προγόνων του, για τον τορπιλισμό του 
οποίου έγραψα λεπτομερώς πλειστάκις 
στο παρελθόν. Τώρα που οι όροι αντι-
στράφηκαν και οι Τούρκοι βρίσκονται 
αυτοί σε θέση ισχύος, είναι τουλάχιστον 
εμπαιγμός να μιλούν μερικοί πολιτικοί 
και κομματικοί ηγέτες και ηγετίσκοι για 
δήθεν «επανένωση» και «απελευθέρωση», 
αφού μάλλον για «αιωνία μας η μνήμη» 

έπρεπε να λέγουν» αφού τελικός σκοπός 
των Τούρκων είναι η επανάκτηση και 
ο ολοκληρωτικός έλεγχος της Κύπρου.

Σε αυτήν την περίπτωση θα έχουμε 
την τύχη των Ελλήνων της Κωνσταντι-
νούπολης, της μβρου και της Τενέδου.  

Υ.Γ. Είχα δημοσιεύσει τον εβρουάριο 
201  μακροσκελέστατη μελέτη για τον 
Barbarosa Hayreddin Paşa. Αναφέρω 
απλώς ότι η μητέρα του ήταν Ελληνίδα 
και ο πατέρας του Τούρκος, πιθανόν 
γενίτσαρος, ο ίδιος, δε, ναύαρχος του 
οθωμανικού στόλου και πειρατής στην 
Μπαρπαριά (σημερινή Αλγερία). Το όνομα 
Μπαρπαρόσα σημαίνει «κοκκινογένης».  

*Πρώην συνδικαλιστής

Πικρ ς αλήθειες που πον νε…ι νία μας η μνήμη  θα πρεπε, 
μ λλον, να λ ουν

ΔΡ ΑΥΓΟΥΣ ΙΝΟΣ
Ν ΙΝΟΣ  ΑΥΓΟΥΣ Η*

ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. 
ΑΣΙΛΕΙΟΥ*

ούρκοι αξιωματούχοι 
δεν περνά μέρα -αφού 

έχουν καταληφθεί 
από οίστρο- που να 
μη μιλούν περί της 

«γαλάζιας πατρίδας» 
ma i a an  και για τα 
δήθεν δικαιώματα και 
συμφέροντά τους στο 
Αιγαίο, στην Κύπρο και 

την Ανατολική Μεσόγειο, 
ενώ εδραιώνουν και 

την παρουσία τους στα 
αλκάνια, σε χώρες της 
Μέσης Ανατολής, του 
Κόλπου και μέχρι τη 

Σομαλία. Ναυπηγούν δε 
και αεροπλανοφόρο

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
a anoulla@ mail.com
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Η έννοια της πολιτικής ευθύνης 
έρχεται συχνά στο επίκεντρο της 
σφαίρας του δημόσιου διαλόγου 

και επιδέχεται διάφορες ερμηνείες, συχνά 
αυθαίρετες και ατεκμηρίωτες, αλλά και 
ελαυνομένες από σκοπιμότητες. Επιφανείς 
Ευρωπαίοι, μεταξύ των οποίων και Έλληνες 
συνταγματολόγοι, έχουν ενδιατρίψει κατ’ 
επανάληψιν στο θέμα.

Τα βασικά συμπεράσματα από μια σύ-
νοψη του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού 
γύρω από την έννοια της πολιτικής ευθύ-
νης και της ακολουθούμενης πρακτικής 
καθορίζουν το εξής πλαίσιο:

Η πολιτική ευθύνη διακρίνεται ουσι-
ωδώς από την ποινική, πειθαρχική και 
αστική ευθύνη. Οι τρεις τελευταίες, κατά 
απαρέκκλιτο νομικό κανόνα, ρυθμίζονται 
από κανόνες δικαίου, συχνά με συνταγμα-
τική πρόβλεψη. Ως εκ τούτου η πολιτική 
ευθύνη, ως προς την ανάληψή της, δεν 
ρυθμίζεται ούτε επιβάλλεται από οποια-
δήποτε νομοθετική ρύθμιση.

Το βέβαιον είναι ότι συνδέεται άρρηκτα 
με τη λειτουργία του δημοκρατικού πολι-
τεύματος. Με την αρχή της δημοκρατίας. 
Είναι αδιανόητη και ταυτόχρονα ασύμβα-
τη με τη λειτουργία της δημοκρατίας η 
μη ανάληψη, ή η μη απόδοση πολιτικής 
ευθύνης.

Η πολιτική ευθύνη είναι συνακόλουθη 
της άσκησης οποιασδήποτε μορφής εξουσί-
ας. Άρα η διαχείριση δημοσίων υποθέσεων 
και η αρμοδιότητα λήψης και εφαρμογής 
σχετικών αποφάσεων οδηγεί αναπόδραστα 
και στην ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Για 

πράξεις, παραλείψεις ή αστοχίες.
Όπως επιβάλλεται η ανάληψη της πο-

λιτικής ευθύνης για πράξεις ή παραλεί-
ψεις, ζημιογόνες για το δημόσιο συμφέρον, 
αντίστοιχα πιστώνονται οι φορείς άσκησης 
εξουσίας και με πολιτικό όφελος για την 
επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 
Μια κυβέρνηση με την επανεκλογή της και 
το ίδιο, μεμονωμένα πολιτικά πρόσωπα με 
την επανεκλογή ή τον επαναδιορισμό τους.

Σε ό,τι αφορά τη συνήθη πρακτική με-
τατόπισης της πολιτικής ευθύνης από μια 
κυβέρνηση, πρόεδρο, πρωθυπουργό ή 
υπουργό σε υπηρεσιακούς, υφιστάμενους 
λειτουργούς, ο γνωστός Έλληνας συνταγ-
ματολόγος Ευάγγελος Βενιζέλος αναφέρει:

«Προβληματικότερο απ’ όλα είναι το να 
παραδέχεται ένα πολιτικό όργανο, όπως 
η κυβέρνηση ή ένα πολιτικό πρόσωπο, 
ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη, αλλά αυτή 
να καταλογίζεται σε υπηρεσιακό παρά-
γοντα, έστω και υψηλόβαθμο. Ένας απλός 

δημοκρατικός κανόνας λέει ότι πολιτική 
ευθύνη μπορεί να έχει μόνον όποιος δι-
καιούται, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς 
του, να έχει πολιτική άποψη και διακριτική 
ευχέρεια πολιτικών χειρισμών. Αλλιώς, 
η ευθύνη ενός υπηρεσιακού προσώπου, 
μπορεί να είναι πειθαρχική, ποινική ή 
αστική, αυτή όμως προκύπτει μέσα από 
τις σχετικές νομικές διαδικασίες και όχι 
με τους ταχείς ρυθμούς που υπαγορεύει η 
επικοινωνιακή αντίληψη για την πολιτική 
ευθύνη. Η πρόταξη της πολιτικής ευθύ-
νης υπηρεσιακών προσώπων, δεν είναι 
η καλύτερη δημοκρατική μέθοδος». 

Συμπερασματικά. Ο πολιτισμός της δη-
μοκρατίας είναι σύμφυτος με την έννοια 
της πολιτικής ευθύνης. Είναι θεμελιακός 
κανόνας του δημοκρατικού πολιτεύματος. 
Κάθε διαφορετική αντίληψη οδηγεί στην 
αυθαιρεσία της εξουσίας, ακόμα και στην 
απολυταρχική εκδοχή της.
* Τέως Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων

Α φορμή για το άρθρο αυτό έδωσε η 
πρόσφατη Έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την κυπριακή οικο-

νομία (COMMISSION STAFF WORKING 
DOCUMENT - Country Report Cyprus, 
27/2/2019). Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια, καθώς και στο 
υψηλό επίπεδο δανεισμού. Επιπρόσθετα, 
η Έκθεση τονίζει και άλλες υπερβολικές 
ανισορροπίες, καθώς και στρεβλώσεις που 
παρουσιάζει η κυπριακή οικονομία. Εκ των 
πραγμάτων η μη έγκαιρη και επαρκής 
αντιμετώπισή τους εγκυμονεί σοβαρούς 
κινδύνους. 

Η Έκθεση επιβεβαιώνει φόβους και 
αντιλήψεις της συντριπτικής πλειοψηφίας 
των Ελληνοκυπρίων. Εκτός από τα προβλή-
ματα που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν, 
ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός 
ότι «ο νέος δανεισμός στον ιδιωτικό τομέα 
παραμένει περιορισμένος». Επειδή αυτό 
παραπέμπει σε μιαν αρνητική δυναμική, 
θα πρέπει να διερευνηθεί και να αντιμε-
τωπισθεί άμεσα. Είναι κυρίως αποτέλεσμα 
της έλλειψης ευελιξίας των τραπεζών και 
των νέων κανονισμών ή αντικατοπτρίζει σε 
μεγάλο βαθμό και ένα αρνητικό οικονομικό 
κλίμα καθώς και αβέβαιες προσδοκίες;  

Πέρα από την Έκθεση, υπογραμμίζω 
το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας των 

νέων, το οποίο, μεταξύ άλλων, σχετίζεται 
και με το brain drain. Αναφέρω επίσης ότι 
υπάρχουν και άλλες μορφές διαρθρωτι-
κής ανεργίας, που χρήζουν αντιμετώπισης, 
όπως οι μακροχρόνια άνεργοι μεγαλύτερης 
ηλικίας. Ως έχει η κυπριακή οικονομία δεν 
μπορεί να δημιουργήσει επαρκή αριθμό 
θέσεων εργασίας για να απορροφήσει το 
επιστημονικό δυναμικό της χώρας και να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και τις άλλες 
μορφές ανεργίας. 

Έξι χρόνια μετά την κατάρρευση, τον 
Μάρτιο του 2013, η Κύπρος εξακολουθεί 
να είναι σε αναζήτηση ενός νέου οικονομι-
κού υποδείγματος. Ο τραπεζικός τομέας, ο 
οποίος αποτελούσε τη σπονδυλική στήλη 
της οικονομίας, υπέστη τεράστιο πλήγμα 
με πολύ σοβαρές συνέπειες. Ως εκ τούτου, 
δεν πρόκειται ποτέ να επανέλθει στην προ-
τέρα κατάσταση. Σημειώνεται συναφώς η 
αναγκαιότητα σταθεροποίησης του τομέα 
και η ενθάρρυνση επιπρόσθετων μοχλών 
οικονομικής μεγέθυνσης στο πλαίσιο ενός 
νέου οικονομικού υποδείγματος. Προς αυτήν 
την κατεύθυνση δεν έχει γίνει η απαραίτητη 
δουλειά. 

Το ΓεΣΥ δεν αρχίζει με τους καλύτερους 
οιωνούς. Ενώ θα επιβληθούν οι συγκεκρι-
μένες φορολογίες με αρνητικές συνέπει-
ες για την οικονομική δραστηριότητα, την 
απασχόληση και τους πραγματικούς δια-
θέσιμους μισθούς, δεν είναι σίγουρο ότι 
θα προκύψει η ανάλογη αναβάθμιση των 
υπηρεσιών υγείας. Δυστυχώς, κρίνοντας 
από τις αντιπαραθέσεις των τελευταίων 
εβδομάδων, είναι προφανές ότι δεν προ-
ηγήθηκε ο ανάλογος προβληματισμός πριν 
από την ομόφωνη έγκριση του ΓεΣΥ από 
τη Βουλή το περασμένο καλοκαίρι. Εν ολί-
γοις, το όλο ζήτημα δεν περιορίζεται στο 
θέμα των αμοιβών των γιατρών. Το μέγα 
ζήτημα είναι κατά πόσον οι ανάγκες της 
χώρας, της κοινωνίας και του κάθε πολίτη 
μπορούν να εξυπηρετηθούν καλύτερα από 
το ΓεΣΥ όπως έχει διαμορφωθεί, ή μέσα 
από ένα πολυασφαλιστικό σύστημα και 
την παράλληλη ενίσχυση των δημοσίων 
νοσοκομείων.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η αντιμε-
τώπιση των πολυδιάστατων στρεβλώσεων 
και ο εξορθολογισμός των δημοσίων δαπα-
νών σε διάφορους τομείς. Δεν είναι μόνο η 

υγεία, είναι και οι συντάξεις, η εκπαίδευση, 
καθώς και άλλοι τομείς. 

Το θέμα των συντάξεων είναι αρκετά 
σοβαρό, καθώς υπάρχουν συντάξεις δια-
φόρων ταχυτήτων. Θα έπρεπε προ πολλού 
αφενός να είχε θεσμοθετηθεί ένα κατώτα-
το και ένα ανώτατο επίπεδο σύνταξης και 
αφετέρου τα ωφελήματα να ήταν ανάλογα 
με τις περικοπές. 

Αλλά και στο θέμα των δαπανών στην 
εκπαίδευση επισημαίνεται ότι υπάρχουν 
σοβαρές στρεβλώσεις. Ενδεικτικά αναφέ-
ρω την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου 
η υφιστάμενη φιλοσοφία και πρακτική 
όπως εκφράζεται από το νομικό πλαίσιο 
αλλά πολύ περισσότερο από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, παραπέμπουν σε πανεπι-
στήμια, ακαδημαϊκούς και φοιτητές διαφό-
ρων ταχυτήτων. Ένα από τα αποτελέσματα 
αυτής της κατάστασης είναι η δημιουργία 
ανυπέρβλητων εμποδίων στην προσπάθεια 
υλοποίησης του στόχου της Κύπρου για 
μετατροπή της σε περιφερειακό ακαδημαϊκό 
κέντρο. Ενώ με το υφιστάμενο σύστημα δεν 
είναι δυνατόν να υλοποιηθούν οι υψηλοί 
μας στόχοι, παράλληλα, υπογραμμίζω ότι 
με μια ορθολογιστική κατανομή των ίδιων 
πόρων θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. 

Τα δύο αυτά θέματα παραπέμπουν 
και σε ένα γενικότερο ζήτημα: στο χάσμα 
μεταξύ των όρων απασχόλησης στον ευ-
ρύτερο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό 
τομέα. Προφανώς μετά την κατάρρευση 
του 2013 το χάσμα αυτό έχει διευρυνθεί. 
Θα πρέπει οπωσδήποτε να επιδιωχθεί η 
αναστροφή αυτού του φαινομένου. 

Δυστυχώς, δεν έχουμε διδαχθεί από τα 
παθήματα της κρίσης. Κανένας δεν μπορεί 
να αγνοήσει τα συνεχιζόμενα φαινόμενα 
διαφθοράς, διαπλοκής και αναξιοκρατίας. 
Παρά τις αντιξοότητες, οι πολίτες μπορούν 
να ελπίζουν σε καλύτερες μέρες. Απαραίτητη 
όμως προϋπόθεση για μια τέτοια πορεία είναι 
μια ολοκληρωμένη ορθολογιστική οικονο-
μική πολιτική, η οποία να περιλαμβάνει το 
στοιχείο της κοινωνικής ευαισθησίας, καθώς 
επίσης και ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. 
* Ο Καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους είναι Πρό-

εδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και 
Διεθνών Υποθέσεων, καθώς και του Τμήματος 
Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης του 

Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Τ ο πολυθρύλητο πόρισμα για την 
κατάρρευση του Συνεργατισμού 
ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Όπως 

αναμενόμενες ήταν και οι αντιδράσεις των 
πολιτικών κομμάτων, που ζήτησαν, πλην 
ΔΗΣΥ, την κεφαλήν του Υπουργού Οικονο-
μικών επί πίνακι, καλώντας τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, εάν ο κ. Χάρης Γεωργιάδης 
δεν παραιτηθεί ο ίδιος, να τον αποπέμψει 
εκείνος από την Κυβέρνηση.

Το πόρισμα της ερευνητικής επιμερίζει 
ευθύνες σε μια σειρά πολιτειακών και θε-
σμικών αξιωματούχων, του ΠτΔ περιλαμ-
βανομένου, καταλογίζοντας τη μεγαλύτερη 
πολιτική ευθύνη στον Υπουργό Οικονομικών, 
ενώ σοβαρότατες ευθύνες απευθύνονται 
στην ηγεσία του Συνεργατισμού, καθώς 
και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Από τη χορεία των ευθυνών, ωστόσο, 
δεν εξαιρούνται τα πολιτικά κόμματα, τα 
οποία, όπως αναφέρει το πόρισμα, είχαν μια 
μάλλον αρνητική επίδραση στη διαχείριση 
του τραπεζικού ιδρύματος, καθώς, κριτήριο 
των αποφάσεών τους δεν ήταν το καλώς 
νοούμενο συμφέρον του Συνεργατισμού, 
αλλά περισσότερο η δική τους επικράτηση 
και η εξυπηρέτηση του δικού τους κομμα-
τικού συμφέροντος. 

Εν συνεχεία, το πόρισμα περιγράφει τους 
τρόπους παρέμβασης των κομμάτων στα του 
Συνεργατισμού, η οποία αντανακλούσε τους 
εκάστοτε συσχετισμούς κομματικής ισχύος σε 
κάθε περιοχή (ίδε σύνθεση επιτροπειών των 
ΣΠΙ), χωρίς να δίδεται έμφαση στα κριτήρια 
ικανότητας και καταλληλόλητας των μελών.

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται, ακόμη 
και οι προσπάθειες μεταφοράς του ελέγχου 
του Συνεργατισμού στην ΚΤΚ προσέκρουαν 

στην άρνηση των κομμάτων, αφού κάτι τέτοιο 
θα αποδυνάμωνε τη δική τους επιρροή. 

Μάλιστα, στην κατάθεσή της, η Διοι-
κητής της ΚΤΚ,  Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, 
χαρακτήρισε τα ΣΠΙ ως πολιτική δύναμη 
των Κυβερνώντων, με τα ΣΠΙ να διαμοι-
ράζονται στα πολιτικά κόμματα!

Και το πόρισμα, σε ό,τι αφορά τις κομ-
ματικές παρεμβάσεις στον Συνεργατισμό, 
καταλήγει λέγοντας τα εξής:

«Αναντίλεκτα, το συμπέρασμα που συ-
νάγεται απ’ όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο 
αυτό είναι ότι οι κομματικές επιδράσεις και 
επεμβάσεις στο επίπεδο των ΣΠΙ ήταν εντο-
νότατες. Επηρέαζαν την εκλογή των μελών 
των Επιτροπειών και κατά συνέπειαν των 
Γραμματέων. Συνέτειναν στην εκλογή μελών 
και Γραμματέων που πόρρω απείχαν από 
την τραπεζική γνώση και εμπειρία. Επη-
ρέαζαν τις αποφάσεις χορήγησης δανείων 
με κριτήρια κατά της ορθής και συνετής 
τραπεζικής πρακτικής. Επηρέαζαν την απο-
τελεσματικότητα ελέγχου των δράσεων της 
Επιτροπείας. Υποβοηθούσαν στη διευκόλυν-
ση διαπράξεως παρατυπιών, ατασθαλιών, 
ακόμη και ποινικών αδικημάτων.

»Διευκόλυναν τη συγκάλυψη των πιο 

πάνω, τα οποία οδηγούσαν σε ασυδοσία, 
αλλά κυρίως στην δημιουργία απλήρωτων 
δανείων, που υπήρξε όπως ήδη καταγρά-
ψαμε, ο κακός δαίμων του ΣΠΤ...

»Ακόμη και την περιορισμένη αρμοδιό-
τητα την οποία είχαν να επιβάλουν πάνω στα 
ΣΠΙ καλύτερες πρακτικές δεν την ασκούσαν, 
εφόσον αυτό δεν θα εξυπηρετούσε κομμα-
τικές επιδιώξεις...». 

Πέρα, λοιπόν, από τις προφανείς ευθύ-
νες του Υπουργού Οικονομικών και της 
ηγεσίας της ΣΚΤ, ο βαθύτερος πυρήνας 
της κακοδιαχείρισης υπήρξε και εδώ η 
κομματοκρατία και η μετατροπή του Συ-
νεργατισμού σε φέουδο εξυπηρέτησης 
κομματικών συμφερόντων.  

Οι συντάκτες του πορίσματος προβαίνουν, 
μάλιστα, σε μια σαφή διαζωγράφιση της αδια-
πέραστης συμπάγειας του πολιτικο-κομματικού 
συστήματος, το οποίο ενεργεί και συνεργεί 
πάντοτε με την απαρασάλευτη μυστικοπάθεια 
της αμοιβαίας συνενοχής, όταν πρόκειται για 
τον «διαμοιρασμό» -τη λαφυραγώγηση, δη-
λαδή-, των «αγαθών» της εξουσίας.

Βεβαίως, καμία εξεταστική επιτροπή 
δεν κάλεσε ποτέ τα… κόμματα ή το ίδιο το… 
πολιτικό σύστημα ενώπιόν της, για να τα 

υποβάλει στην βάσανον της λογοδοσίας 
για τα πεπραγμένα τους. Ούτε μπορεί να 
το πράξει. 

Οι ευθύνες των κομμάτων είναι, πάντοτε, 
«άυλες», «απροσδιόριστες» και μη αναλή-
ψιμες και οι παρεμβάσεις τους ακαταλόγι-
στες και σκιώδεις. Όποιο σύντριμμα των 
ερειπίων της κυπριακής πολιτείας κι αν 
σηκώσεις, βρίσκονται από κάτω, αλλά, φευ, 
δεν υπέχουν ευθύνη για τίποτα!  

Ακόμη και εκεί που διατρανώνονται ως 
προφανέστατες οι ευθύνες τους, κανένας 
δεν μπορεί να τους υποβάλει να τις ανα-
λάβουν… αυτοκαταργούμενα. Το μόνο που 
γνωρίζουν να κάνουν, είναι να καθίστανται 
οι διαπρύσιοι τιμητές των κακώς εχόντων 
του δημόσιου βίου, ανεξαρτήτως του αν είναι 
τα ίδια οι κύριοι πρόξενοι αυτών.  

Έτσι, έχουμε την κλαυσίγελη εικόνα, 
τα ίδια τα κόμματα, που στο πόρισμα της 
ερευνητικής επιτροπής υποδεικνύονται ως 
ένας από τους σημαντικότερους υπευθύνους 
για την καταστροφή του Συνεργατισμού, να 
καλούν διαπρυσίως τον Χάρη Γεωργιάδη να 
παραιτηθεί και τον ΠτΔ να τον αποπέμψει, 
εάν ο ίδιος δεν υποβάλει παραίτηση. 

Ως προς τις ευθύνες του ΥΠΟΙΚ, το πό-

ρισμα είναι σαφέστατο και συντριπτικό και 
δεικνύει ευγλώττως προς ποια κατεύθυνση 
πρέπει να πορευθεί ο Χάρης Γεωργιάδης, 
αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη: αυτός 
ο δρόμος είναι η παραίτηση. 

 Ωστόσο, όσα έπραξε και δεν έπραξε ο 
Υπουργός Οικονομικών συντελούνται στη 
σκηνή ενός θλιβερού έργου, τα επεισόδια του 
οποίου έγραψαν και συνεχίζουν να γράφουν 
τα πολιτικά κόμματα, με τη δομική, πλέον, 
θέση τους στο σύστημα της διαφθοράς, της 
διαπλοκής και της κακοδιαχείρισης. 

Ο Συνεργατισμός, όπως και όλοι οι συ-
ναφείς οργανισμοί, δεν είναι τίποτε άλλο 
από στιγμές-συμπτώματα του πελατειακού-
κομματικού κράτους και έχουν να κάνουν 
με τη διανομή των ποικιλώνυμων εξου-
σιαστικών αγαθών - ανάληψη δημόσιων 
αξιωμάτων/θέσεων, προσπόριση υλικού 
και συμβολικού κεφαλαίου κ.λπ.  

Με τα λόγια του καθηγητή Γ. Κοντογιώρ-
γη: «Η ενσάρκωση του κράτους από τον 
φορέα της πολιτικής, η σύμπτωση ελεγκτή 
και ελεγχόμενου δημιουργούν προφανώς 
μια ιδιάζουσα πολιτική κατάσταση, μοναδική 
για την εκκόλαψη της διαφθοράς, η οποία 
επιπλέον εννοεί να ενοχοποιεί το “θύμα” 
(την έννοια του έθνους) και στο βάθος την 
κοινωνία για τη διαφθορά των φορέων της» 
(ίδε, «Η δημοκρατία ως ελευθερία. Δημο-
κρατία και αντιπροσώπευση»). 

Ως είθισται, οι ηθικολογικά φερόμενες 
φωνές για την επιβαλλόμενη κάθαρση του 
πολιτικο-οικονομικού συστήματος εκ μέρους 
των ίδιων των  εκπροσώπων του δεν αποσκο-
πούν σε τίποτε άλλο από το να αποκατασταθεί 
η διαταραχθείσα «πίστη» σ’ αυτό (μια πίστη 
σχεδόν μεταφυσικού τύπου), ως αναγκαία 
προϋπόθεση της αναπαραγωγής και διαι-
ώνισής του, όπως έδειξε ο Πιέρ Μπουρντιέ. 

Ο Χάρης Γεωργιάδης, και ο εκάστοτε 
Χάρης Γεωργιάδης, είναι, απλώς, η κορυ-
φή του παγόβουνου μιας βαθιάς θεσμικής 
ενδόρρηξης, οι αυτουργοί  του οποίου εί-
ναι οι ίδιοι οι εκπρόσωποι του πολιτικού 
συστήματος. 

Οι ίδιοι, αλήθεια, πότε θα… παραιτηθούν; 
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Τα κόμματα, πότε θα… παραιτηθούν; 

Περί πολιτικής ευθύνηςΕπικίνδυνες στρεβλώσεις και 
ανισορροπίες στην οικονομία
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