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Νομοθεσία που παραπέμπει σε 
μεσαιωνικές εποχές για τα παιδιά με 
σύνδρομο . Αναρίθμητα παρα-
δείγματα πετυχημένων ανθρώπων με 
το σύνδρομο σε Κύπρο και εξωτερικό.  
ΡΕΠΟΡΤΑ   

   
  

Αυξάνονται τα παιδιά που ξεκινούν 
απογευματινά μαθήματα. Λύση ανά-
γκης για πολλούς γονείς. 
ΠΑΙΔΕΙΑ  

Η  
  ΕΟΚ  

Α ΙΕΡΩΜΑ  

   
  

Σε διάλογο Κυβέρνηση και συντεχνίες 
για το «υπόλοιπο» που θα προκύψει 
μετά τις εισφορές στο ΓεΣΥ. Σφοδρές 
αντιδράσεις από ΟΕΒ.   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

  
  

Ζενίθ επταετίας στην αδειοδότηση 
νέων οικοδομικών έργων. Αυξάνεται 
η προσφορά ακινήτων τα επόμενα 
χρόνια. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

   
   

Πραγματοποιείται σήμερα ο 21ος  
«   » με 
ρεκόρ συμμετοχών. Έμφαση στον 
«αθλητικό τουρισμό» δίνουν ΚΟΤ και 
ΚΟΑ, που γεμίζουν το καλεντάρι με 
διεθνείς αγώνες.
ΡΕΠΟΡΤΑ   
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ΡΕΠΟΡΤΑ      

ΕΥΓΕΙ Ο ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ
ΑΠΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Η αποχώρηση του Γενικού Διευθυντή 
θα απασχολήσει σύντομα το Υπουργι-
κό Συμβούλιο. Παντελή, Μιχαήλ και 
Τσιώλας τα ονόματα που ακούγονται. 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ   

ΛΕΙ ΥΔΡΙΑ ΤΕΛΟΣ 
ΓΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ

Χαρά Θεού οι φετινές εισροές νερού, 
που έσπασαν όλα τα ρεκόρ. Δεν θα 
γίνουν αποκοπές στην άρδευση φέτος, 
έρχονται μειώσεις στις τιμές φθαρτών. 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Αν η αμερικανική πολιτική έχει να 
επιλέξει μεταξύ των Συμφερόντων της 
και Αρχών Δικαίου, Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων και γενικά Δημοκρατίας 

και Ηθικής, τι θα πράξει; Προδήλως τα συμφέρο-
ντά της. Οικονομικά, στρατιωτικά, στρατηγικά. Αν 
έχει να επιλέξει μεταξύ Τουρκίας και Κυπριακής 
Δημοκρατίας, τι θα πράξει; Προδήλως την Τουρ-
κία. Ό,τι και αν λέγει και αν δηλώνει σχετικώς 
σήμερα, ψευδαισθήσεις δεν πρέπει να υπάρχουν. 
Γιατί; Γιατί η Τουρκία είναι η μεγαλύτερη Δύναμη 
στο ΝΑΤΟ μετά την Αμερική. Γιατί είναι γεωστρα-
τηγικά μεγάλης εμβέλειας και δυνατοτήτων. Γιατί 
δεν θα ήθελε να την «παραχωρήσει» στις αγκάλες 
του Πούτιν. Γιατί… 

Τι θα γίνει στο τέλος; Θα… αναμετρηθούν 
Ουάσιγκτον και Άγκυρα; Θα φθάσουν σε σημείο 
σύγκρουσης; Προδήλως όχι. Αν, δηλαδή, η 
Τουρκία επιχειρήσει νέα στρατιωτική επέμβαση 
κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ουάσιγκτον 
θα βοηθήσει, θα προστατεύσει, θα είναι σύμμαχος 
της Κύπρου; Προδήλως όχι. Θα εξισώσουν και 
πάλιν θύμα και θύτη. Θα συνεχίσουν ρα ικ  
να πολιτεύονται αντιτουρκικά και υ ια ικ  να 
διαφυλάττουν τις Συμμαχικές σχέσεις τους.

Τι αξία, λοιπόν, μπορούν να έχουν οι σημε-
ρινές δήθεν αναμετρήσεις Τουρκίας - Ηνωμέ-
νων Πολιτειών με τους 400, τα αεροσκάφη 

3  κ.λπ; Ποια διαχρονικότητα μπορούν να 
έχουν αυτές οι... «τακτικές» αναμετρήσεις; Μπο-
ρούν να οδηγήσουν σε εμπόλεμη σύγκρουση 
Ουάσιγκτον - Άγκυρα; Όχι. Μπορούν να 
οδηγήσουν σε διάφορες τιμωρίες κατά της 
Τουρκίας, οικονομικής και στρατιωτικής 
φύσεως, με φόρμουλες και συνταγές διαφόρων 
εμπάργκο; Ναι. Αυτή η εξέλιξη είναι δυνατή. 
Όμως θα είναι περιστασιακή και βραχυπρόθε-
σμη και παραπλανητική στρατηγική…

Όλα τα πιο πάνω ερωτήματα και απαντή-
σεις του ΟΧΙ και του ΝΑΙ έχουν, ίσως, μόνο 
ακαδημαϊκής σημασίας αναλύσεις και εκτιμή-
σεις. Αυτό που έχει ΠΡΑΚΤΙΚΗ αξία είναι ότι ο 
Ερντογάν παίζει μέχρι τώρα παιχνίδι και προς 
Ουάσιγκτον και Μόσχα, χωρίς να εισπράττει 
αρνητικές συνέπειες. Μπορεί να συνεχίσει και 
να αναβαθμίσει αυτήν τη δίπτυχη πολιτική της 
Τουρκίας; Θα διαχειρισθεί επιτυχώς περαιτέρω 
τα πολιτικοστρατιωτικά δεδομένα της περιοχής; 
Έχει δυνατότητες πανίσχυρης διαχείρισης;

Η ρ η τουρκική δυνατότης είναι να πει 
στον Πούτιν: «Άκουσε, χρειάζομαι λίγο χρόνο 
να βελτιώσω πλασματικά τις σχέσεις μου με 
τους Αμερικάνους. Να πάρω τα αεροσκάφη. 
Να μείνω η ισχυρή δύναμη στο ΝΑΤΟ. Να 
επιτύχω διευθέτηση στο Κουρδικό. Να πάρω 
στο Αιγαίο και Κύπρο όσα θέλω και μετά θα 
έλθω κοντά σου. Όταν πάρω τα πιο πάνω, τότε 
η φιλία μας θα γίνει πιο γνήσια, πιο ουσιαστι-
κή και πιο αντιαμερικανική».

Η ρη δυνατότης του είναι να πει στου 
Αμερικάνους: «Αφήστε με να παίζω με τον 
Πούτιν. Είναι η Τουρκία οριστικά και αναλλοίωτα 
στο ΝΑΤΟ και στην αμερικανοτουρκική φιλία. 
Βοηθήστε με στο Κουρδικό, στο Αιγαίο, στην 
Ανατολική Μεσόγειο και να είστε βέβαιοι ότι θα 
ακυρ  την παραγγελία των 400. Είμαι μαζί 
σας. Θα συνεχίσω να είμαι πιστός Σύμμαχός σας. 
Αφήστε με να χρησιμοποιήσω τη συνεργασία 
μου με τον Πούτιν στη Συρία για να εξασφαλίσω 
εκεί τις διεκδικήσεις μου. Μετά θα είμαι κοντά 
σας. Ουδεμία αμφιβολία πρέπει να έχετε. Οι 
σκηνοθετημένες αντιπαραθέσεις μπορούν γόνιμα 
και με αμοιβαίο όφελος να συνεχισθούν».

Αυτό το τουρκικό διπλωματικά τεχνούρ-
γημα μπορεί να το κατασκευάσει η Τουρκία. 
Δεν έχει δισταγμούς στην επιστράτευσή του. 
Και δεν έχει αμφιβολίες ότι τελικά η Ρωσία 
δεν πρόκειται να τη βλάψει. Και η Ουάσιγκτον 
δεν πρόκειται να την εγκαταλείψει, αφού είναι 
ισχυρή δύναμη στο ΝΑΤΟ. Και αφού Γεωστρα-
τηγικά είναι μοναδικής σημασίας Σύμμαχος 
στην Κεντρική Ασία, στη Μέση Ανατολή και 
γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Κύπρος δεν πρέπει (με την πείρα που έχει) 
να ζει με μύθους, ότι κάποιοι θα εμποδίσουν (και 
δη οι Αμερικάνοι) τη νέα Εισβολή της Τουρκίας 
στη Θαλάσσια Κύπρο και όχι μόνο… Πρέπει 
οι Συμμαχίες, που ορθώς κτίζει η Κύπρος, να 
γίνουν Συμμαχίες Αμοιβαίας Αρωγής. Αμυντι-
κής Στρατιωτικής Στήριξης. Να υπογραφούν 
Συμφωνίες Αμοιβαίας Αρωγής σε περίπτωση 
νέας τουρκικής επίθεσης κατά της Κύπρου. Μόνο 
έτσι θα μπορούσε ρεαλιστικά να κριθεί ότι θα 
ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ η τουρκική επιθετικότης και θα 
αμβλυνθεί η επεκτατική βουλιμία της...
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Ενεργειακό παιχνίδι με την 
Τουρκία, το Ιράν και τη Συρία 
στήνει η Μόσχα στην περιοχή 

της Ανατολικής Μεσογείου, με στόχο 
τον έλεγχο των θαλάσσιων, και άλλων, 
ενεργειακών οδών προς την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, εγείρει προ-
σκόμματα, μέσω φίλα προσκείμενων 
χωρών, όπως ο Λίβανος, για την 
κατασκευή του ,  οποίος 
εμφανίζεται ως το ανεπιθύμητο αντί-

παλον δέος για τον  .   
Έτσι, τόσο η Μόσχα όσο και η 

Άγκυρα επιδιώκουν τη διέλευση του 
αγωγού από την Κύπρο προς την 
Τουρκία, ώστε να έχουν την επιλογή 
διασύνδεσής του με τον  

, γεγονός που θα τους προσ-
δώσει τη δυνατότητα να θέσουν, εν 
μέρει, αλλά ουσιαστικά, την Ε.Ε. υπό 
τη δική τους ενεργειακή εξάρτηση.
ΑΝΑΛΥΣΗ  

Ισχυρούς κλυδωνισμούς στο πολιτικό 
και οικονομικό σύστημα του τόπου 
εξακολουθεί να προκαλεί το πόρισμα 

της Ερευνητικής Επιτροπής και ο καταιγι-
σμός αποκαλύψεων του « »,  για τα 
δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώ-
πων. Την ώρα που ο σάλος δεν λέει να 

κοπάσει, έρχονται στο φως νέα στοιχεία 
και υποθέσεις, που καθιστούν αναγκαία 
τη διερεύνηση κάθε περίπτωσης ξεχω-
ριστά, ώστε να ριχθεί άπλετο φως σε όλες 
τις πτυχές που αφορούν την πολύκροτη 
κατάρρευση του Συνεργατισμού. 

Σήμερα αποκαλύπτουμε μια νέα 

υπόθεση με δάνειο-μυστήριο στην 
 , στην οποία ως 

διευθυντές εμφανίζονται τρία υψη-
λόβαθμα στελέχη του ΑΚΕΛ και της 
ΠΕΟ. Σύμφωνα με την έκθεση εσω-
τερικού ελεγκτή, η οποία βλέπει για 
πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, 

εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για τις 
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, την 
έλλειψη «αποδεικτικών στοιχείων», 
την αξιολόγηση του δανείου από την 
Επιτροπεία, αλλά και το «προτεινόμε-
νο ύψος για διαγραφή χρεών»… 
ΟΛΑ ΣΤΟ ΩΣ    

ωσοτουρκικέ  τρικλοποδιέ  στον 
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Αυξάνεται κατακόρυ-
φα η παραχώρηση 
«ταυτοτήτων» στο 

ψευδοκράτος, με τις κατο-
χικές «αρχές» να παραχω-
ρούν, μαζικά, υπηκοότητες 
σε Τούρκους, αλλά και σε 
ξένους υπηκόους, που δια-
μένουν ή εργάζονται χρόνια 
στα κατεχόμενα εδάφη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.   

Σύμφωνα με ασφα-
λείς πληροφορίες της 
«Σημερινής», η πολιτική 
παραχώρησης υπηκοο-
τήτων του ψευδοκράτους 
έχει «ανοίξει», με την 
ένταξη στον κατάλογο 
των υπό παραχώρησιν 
ιθαγενείας πολιτών, και 
υπηκόων άλλων χωρών, 
όχι αποκλειστικά τουρ-

κικής προέλευσης, όπως 
γινόταν διαχρονικά, όπως 
το Πακιστάν, η Ινδονησία, 
η Λιβύη κ.ά.  
ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Ι  
  

Η  
ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

πηκο τητε  με τη 
σέσουλα και σε ένου

Κομβικό ρόλο στην προσπάθεια 
ανοικοδόμησης της Συρίας, 
μετά το πέρας του ολέθριου, 

οκταετούς πολέμου που αιματοκύλισε 
τη χώρα, αναλαμβάνει η Κύπρος, η 
οποία έχει όλες τις δυνατότητες να 
λειτουργήσει ως γέφυρα σταθερότητας 
ανάμεσα στην Ευρώπη και την Εγγύς 
Ανατολή, που ταλανίζεται από συνε-
χείς, ασυμφιλίωτες αντιπαραθέσεις.
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ   

ανακτί ουν τη υρία 
με άση την προ
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Τ ην πρόθεση να αποχωρήσει 
λίγους μήνες νωρίτερα από τη 
θέση του γενικού διευθυντή του 

Υπουργείου Οικονομικών εξέφρασε ο 
Χρίστος Πατσαλίδης, ο οποίος κανονικά 
αφυπηρετούσε τον Σεπτέμβριο του 2019. 
Ο κ. Πατσαλίδης αποτέλεσε για πάρα 
πολλά χρόνια το δεξί χέρι των Υπουργών 
Οικονομικών, διεκπεραιώνοντας καθη-
μερινά μεγάλο όγκο εργασίας, και να 
σημειωθεί ότι έχαιρε εκτίμησης απ’ όλα 
τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Ιδιαίτερα 
κατά τη διάρκεια του Μνημονίου ο κ. 
Πατσαλίδης εργάστηκε σκληρά και συ-
νέβαλε εποικοδομητικά στην έξοδο της 
χώρας από το Μνημόνιο, απόρροια της 

πιστής εφαρμογής του. 
Με την αποχώρησή του η θέση πα-

ραμένει ακέφαλη, καθώς ο αρχαιότερος 
εκ των ανώτερων διευθυντικών στελεχών 
στο ΥΠΟΙΚ είναι ο Ανδρέας Χαραλά-
μπους, ο οποίος, ωστόσο,  αφυπηρετεί 
νωρίτερα από τον Χρίστο Πατσαλίδη και, 
συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2019, με 
αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να οριστεί 
ως αντικαταστάτης του. 

Το θέμα, σύμφωνα με πληροφορίες 
της «Σ», θα απασχολήσει σύντομα και 
το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα 
κληθεί να ορίσει μόνιμο ή προσωρινό 
αντικαταστάτη του Χρίστου Πατσαλίδη, 
ώστε να μην παραμείνει για μεγάλο δι-

άστημα ακέφαλο το Υπουργείο.

ι λ ν ι
Σε ό,τι αφορά τη διάδοχη κατάσταση, 

σύμφωνα με πληροφορίες της «Σ», οι 
επικρατέστεροι για να καταλάβουν τη 
θέση είναι τρεις και συγκεκριμένα οι 
Γιώργος Παντελή, νυν ανώτερος Διευ-
θυντής του ΥΠΟΙΚ, ο τέως προϊστάμενος 
των Κρατικών Προϋπολογισμών και 
Οικονομικός Διευθυντής του ΥΠΟΙΚ 
και νυν γενικός διευθυντής του Υπουρ-
γείου Μεταφορών, Σταύρος Μιχαήλ,  
και ο γραμματέας του Υπουργικού 
Συμβουλίου, Θεοδόσης Τσιώλας. Επι-
κρατέστερος για διορισμό φαίνεται να 

είναι, λόγω του προτέρου βίου του, ο 
Σταύρος Μιχαήλ, χωρίς να αποκλείεται 
άλλο ενδεχόμενο.

Αυτήν την στιγμή υπάρχουν ανάγκες 
πάντως για Γενικό Διευθυντή και στη 
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης 
(πρώην Γραφείο Προγραμματισμού). Να 
θυμίσουμε ότι ο Σταύρος Μιχαήλ ανέλαβε 
από την 1η Δεκεμβρίου του 201  τη θέση 
του Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 
ενώ ο Κώστας Ιακώβου το ίδιο χρονικό 
διάστημα κατέλαβε τη θέση του Γενικού 
Διευθυντή στο νεοσύστατο Υφυπουργείο 
Ναυτιλίας. 

ωρίς τέλος οι πολιτικοί κα-
βγάδες για την κατάρρευ-
ση του Συνεργατισμού, μια 
εβδομάδα μετά τη δημοσι-
οποίηση του πορίσματος 
της Ερευνητικής Επιτρο-
πής. Κορυφώνεται ο σάλος 

για τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα μετά 
τις αποκαλύψεις του « », την ώρα που 
Νομική Υπηρεσία και Γενικός Ελεγκτής 
ξεσκονίζουν τα ευρήματα της Επιτροπής 
και αναμένεται νέος γύρος ερευνών. 

Την ίδια ώρα, στον απόηχο των αντιδρά-
σεων, παραπέμφθηκαν στην κοινοβουλευ-
τική Επιτροπή Νομικών οι δύο προτάσεις 
νόμου για το Πόθεν Έσχες του Προέδρου 
της Δημοκρατίας, των υπουργών και των 
βουλευτών και μια πρόταση νόμου για τις 
ερευνητικές επιτροπές. Η μία εκ των δύο 
προτάσεων νόμου κατατέθηκε από τον 
πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου 
και, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική 
έκθεση, σκοπό έχει να καθοριστεί ότι 
οι υπόχρεοι, βάσει της νομοθεσίας για 
δήλωση και έλεγχο των περιουσιακών 
τους στοιχείων, θα περιλαμβάνουν στη 
δήλωσή τους κατάσταση χρεών και πε-
ραιτέρω λεπτομέρειες όσον αφορά μη εξυ-
πηρετούμενα δάνεια. Η δεύτερη πρόταση 
νόμου κατατέθηκε από τον Πρόεδρο του 
Κινήματος Οικολόγων Γιώργο Περδίκη 
και έχει σκοπό να συμπεριλάβει πρόνοια 
στο ειδικό έντυπο για τη δήλωση περιου-
σιακών στοιχείων δήλωσης των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων και της κατάστασης 
δανείων, στα οποία είναι εγγυητές τα ελεγ-
χόμενα από τον νόμο πρόσωπα. Η τρίτη 
πρόταση νόμου, επίσης του κ. Περδίκη, 

αποσκοπεί στην τροποποίηση του περί 
Ερευνητικών Επιτροπών νόμου, ώστε σε 
περίπτωση που τα ευρήματα έρευνας της 
Ερευνητικής Επιτροπής και το  πόρισμά 
της καταλογίζουν ευθύνες σε Υπουργό, 
δημόσιο υπάλληλο, ή πρόσωπο που εργο-
δοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία, 
ή στη Δημόσια Υπηρεσία, με τη σύμφωνο 
γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα, το διορίζον 
όργανο υποχρεούται να προχωρήσει στην 
παύση του προσώπου αυτού.

 ιν  
λι ι  μ μ  
Την περασμένη εβδομάδα πάντως, οι 

πολιτικές έριδες για τον Συνεργατισμό 
συνεχίστηκαν σε πολύ υψηλούς τόνους. 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κληθείς 
να σχολιάσει τις λίστες για Μη Εξυπηρε-
τούμενα Δάνεια, Πολιτικά Εκτεθειμένων 
Προσώπων, ανέφερε ότι, είτε με την αμφι-
σβήτηση θεσμών, είτε με τη σύγκρουση 
θεσμών, είτε με πράξεις του πολιτικού 
προσωπικού της χώρας, η δυσπιστία των 
πολιτών δυστυχώς αυξάνεται. Επιπλέον, 
επανέλαβε τη στήριξή του στον Υπουργό 
Οικονομικών, δηλώνοντας ότι «ο Χάρης 
Γεωργιάδης είναι Υπουργός Οικονομι-

κών και θα συνεχίσει να είναι Υπουργός 
Οικονομικών». 

Το ΑΚΕΛ κατήγγειλε ότι οι κυβερνώντες 
επιχειρούν να μετατοπίσουν την προσοχή 
της κοινωνίας από τις τεράστιες ευθύνες 
τους για την κατάρρευση του Συνεργα-
τισμού, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να 
απαιτεί την παραίτηση ή την παύση του 
Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργι-
άδη, τη συνέχιση των ερευνών για αστικές 
και ποινικές ευθύνες, την προστασία των 
περιουσιακών στοιχείων του Συνεργατι-
σμού. Το ΑΚΕΛ απαιτεί, επίσης, «διαφάνεια 
και διερεύνηση των ΜΕΔ των Πολιτικά 
Εκτεθειμένων Προσώπων».

Για βαρύτατο ατόπημα και θεσμική 
εκτροπή του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας κάνει λόγο το ΔΗΚΟ, αναφερόμενο 
σε «καθολική και απόλυτη αμφισβήτηση 
του Πορίσματος για τον Συνεργατισμό» 
από τον κ. Αναστασιάδη. Το κόμμα κα-
λεί τον Πρόεδρο «να σεβαστεί πλήρως 
το Πόρισμα για τον Συνεργατισμό και να 
αποκαταστήσει το περί δικαίου αίσθημα 
της κοινωνίας, ζητώντας την παραίτηση 
του Υπουργού Οικονομικών Χάρη Γε-
ωργιάδη και παρακινώντας τον Γενικό 
Εισαγγελέα να προχωρήσει άμεσα στη 

διερεύνηση ποινικών και αστικών ευ-
θυνών, με βάση τα συμπεράσματα του 
Πορίσματος». Επίσης, η ΕΔΕΚ ζήτησε την 
πλήρη δημοσιοποίηση όσων πολιτικών 
προσώπων, κομμάτων ή κομματικών ορ-
γανώσεων έτυχαν της όποιας ευνοϊκής 
μεταχείρισης στον Συνεργατισμό, είτε μέσω 
παραχώρησης δανείων είτε διαγραφής 
δανείων ή δραστικής μείωσης επιτοκίων. 

Παράλληλα, πυρά εκτόξευσαν Οικολόγοι 
και Συμμαχία σε κοινή ανακοίνωση, ση-
μειώνοντας ότι είναι λυπηρό, ο Υπουργός 
Οικονομικών «να απαξιώνει με αυτόν τον 
αλαζονικό τρόπο ένα πόρισμα που του 
αποδίδει βαρύτατες ευθύνες». Η αλλη-
λεγγύη ανέφερε ότι η κοινωνία πρέπει 
να γνωρίζει αν υπάρχουν πολιτικοί που 
δεν είχαν επαρκείς εξασφαλίσεις όταν 
τους παραχωρήθηκαν δάνεια, εάν είχαν 
ευνοϊκή μεταχείριση στην παραχώρηση 
των δανείων αλλά και αργότερα κατά τη 
διαδικασία αποπληρωμής των δανείων 
αυτών. Σε παρέμβασή του το ΕΛΑΜ έκανε 
λόγο για «χρήσιμους ηλίθιους του συστή-
ματος», που προσπαθούν  να αποπρο-
σανατολίσουν την κοινή γνώμη από τα 
μεγάλα σκάνδαλα, κάνοντας πλάτες στην 
ασυδοσία, συγκαλύπτοντας τη διαφθορά, 
προσπαθώντας να αποκρύψουν το φαγοπότι 
και το πλιάτσικο των πολιτικών κομμάτων 
που στήθηκε στον Συνεργατισμό.

 
σ α λ  αι

έλ γχ  υσσέα
Εξάλλου, σε παρέμβασή του ο Γενι-

κός Εισαγγελέας, Κ. Κληρίδης, σε γραπτή 
ανακοίνωση σημείωσε πως «οποιεσδή-
ποτε απαξιωτικές αναφορές είτε προς την 
Έκθεση της Επιτροπής είτε προς τα μέλη 
της, εκείνο που επιτυγχάνουν δεν είναι 
να μειώσουν το κύρος οποιασδήποτε συ-
γκεκριμένης Επιτροπής ή των μελών της, 
αλλά να φθείρουν και να πλήξουν τον ίδιο 
τον θεσμό των Ερευνητικών Επιτροπών 
και τη χρησιμότητα που υπηρετεί με βάση 
την κείμενη νομοθεσία». Από την πλευρά 
της η Ελεγκτική Υπηρεσία επιβεβαίωσε 
ότι θα προβεί σε εκτεταμένο διαχειριστικό 
έλεγχο για τα δάνεια που εξασφάλισαν 
πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα από τον  
Συνεργατισμό, ώστε να διαφανεί κατά 
πόσον είναι Μη Εξυπηρετούμενα.  

Της Κυριακής
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Πολλές φορές κάποια γεγονότα 
που συμβαίνουν στη ζωή μας 
αποδεικνύονται καθοριστικά και 

μας σημαδεύουν καταλυτικά στο υπόλοιπο 
του βίου μας. Ειδικά όταν εξαιτίας τους ανα-
γκαζόμαστε να αναθεωρήσουμε παντελώς 
όλη την προηγούμενη επί γης διαδρομή 
μας. Ένα τέτοιο περιστατικό είναι κι αυτό 
που συνέβη την περασμένη Κυριακή με 
τη συντριβή του αεροσκάφους, που είχε 
ως αποτέλεσμα να οδηγηθούν στον θάνατο 
όλοι οι επιβαίνοντες σε αυτό. 

Η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου 
σαν αστραπή. Το αεροπλάνο, που εκτε-
λούσε την πτήση της   
από την Αντίς Αμπέμπα με προορισμό το 
Ναϊρόμπι της Κένυας, δεν έφτασε ποτέ στον 

προορισμό του. Έξι μόλις λεπτά μετά την 
απογείωσή του κατέπεσε και συνετρίβη 
στο έδαφος, με αποτέλεσμα το ακαριαίο 
θάνατο και των 1 7 επιβατών που επέβαι-
ναν σε αυτό (149 επιβάτες από 33 χώρες 
και οκτώ μέλη του πληρώματος).  

Ο Αντώνης Μαυρόπουλος, που επρό-
κειτο να πετάξει με την εν λόγω πτήση, δεν 
επιβιβάστηκε ποτέ στο μοιραίο αεροσκάφος, 
λόγω φοβερών συγκυριών. Για την ακρίβεια, 
έφτασε με καθυστέρηση δύο μόλις λεπτών 
αφότου είχε τελειώσει ο έλεγχος επιβατών 
και άρχισε η διαδικασία της επιβίβασης. 
Ο Έλληνας επιχειρηματίας περιέγραψε με 
συγκλονιστικά λόγια στην τηλεόραση του 
ΣΚΑΙ όλα όσα έζησε και πώς μια αόρατη 
δύναμη τον κράτησε έξω από τη μοιραία 
πτήση. «Έβλεπα τους τελευταίους επιβάτες 
να μπαίνουν μέσα αλλά ήταν κλειστή η πύλη 
και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ζήτησα 
τα ρέστα, όπως γίνεται σε αυτές τις περι-
πτώσεις». Όταν στη συνέχεια προσπάθησε 
να βρει τρόπο να ταξιδέψει με την επόμενη 
πτήση, μάθαινε ότι το  737 » 

αγνοείτο. Και λίγο αργότερα έμεινε στήλη 
άλατος, όταν πληροφορήθηκε ότι το εν λόγω 
αεροσκάφος συνετρίβη σχεδόν αμέσως μετά 
την απογείωσή του, με αποτέλεσμα όλοι οι 
επιβαίνοντες σε αυτό να χάσουν τη ζωή τους.   

«Δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ γιατί 
είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσει κανείς 
όλο αυτό που έγινε. Σιγά-σιγά όσο περνάει 
ο καιρός ερχόμαστε όλο και πιο κοντά με 
την πραγματικότητα. Καταλαβαίνω πόσο 
δίπλα πέρασα από τον θάνατο και από την 
άλλη στενοχωριέμαι και συντρίβομαι για 
τους ανθρώπους που χάθηκαν. Είναι πολύ 
δύσκολη η κατάσταση. έρετε τι γίνεται; 
Είμαι μια από τις περιπτώσεις που μπορεί 
πραγματικά να σου αλλάξουν τη ζωή. Κά-
ποιος φίλος μου είπε ότι «σου δόθηκε δώρο 
μια δεύτερη ζωή. Φρόντισε να την ζήσεις 
όπως θέλεις»», είπε ο κ. Μαυρόπουλος 
και συνέχισε: «Χάσαμε ανθρώπους που 
τους ξέραμε. Γνωστούς, φίλους και είναι 
συγκλονιστικό να ξέρεις ότι χάθηκαν για το 
τίποτα μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. 
Δεν μπήκα στην πτήση από τύχη».

Ο Αντώνης Μαυρόπουλος, παρά την 
απερίγραπτη χαρά του, χρειάστηκε να 
περάσουν αρκετές ώρες μετά το τραγικό 
περιστατικό για να συνειδητοποιήσει τι 
ακριβώς συνέβη. «Μου έφυγε η γη κάτω 
απ’ τα πόδια. Είναι ένα συγκλονιστικό 
συναίσθημα. Να είναι μια αφορμή να 
γίνουν κάποιες αλλαγές. Να δούμε τη 
ζωή με άλλο μάτι. Τέτοιες ευκαιρίες δεν 
δίνονται πάντα». Εδώ ακριβώς είναι που 
πρέπει να σταθούμε όλοι μας. Να δούμε, 
ναι, τη ζωή μας με μιαν άλλη ματιά. Τη 
ζωή μας, που δεν αξίζει να αναλίσκεται 
σε πράγματα ανούσια, επουσιώδη, δίχως 
αξία. Αυτό είναι το μοναδικό δίδαγμα που 
πρέπει να παίρνουμε όλοι μας, ύστερα 
από τέτοια τραγικά περιστατικά. Για να 
ιεραρχούμε τα θέλω της ζωής με άλλα 
κριτήρια, εντελώς διαφορετικά. 

Για να ασχοληθούμε με τις πραγματικές 
αξίες της ζωής, αξίες που μας οδηγούν 
στην πληρότητα, τη γαλήνη, την ηρεμία και 
την αληθινή ευτυχία... να αντιληφθούμε ότι 
την αληθινή ευτυχία δεν την φέρνουν τα 

υλικά αγαθά αλλά η ηθική και πνευματική 
πληρότητα του καθενός από εμάς.  

ι ι  Λίγες μόνο ώρες μετά από 
αυτό το τραγικό περιστατικό μαθαίναμε 
ότι στην κλήρωση του Τζόκερ είχαμε ένα 
μόνο τυχερό, που προέβλεψε όλους τους 
μαγικούς αριθμούς και, ως εκ τούτου, κέρ-
δισε ,3 εκατομμύρια ευρώ. Τύχη βουνό, 
δηλαδή. Τύχη βουνό είχε και ο Αντώνης 
Μαυρόπουλος. Είναι σαν να έπεσε από τον 
ουρανό και έμεινε όρθιος και ζωντανός. 

Ωστόσο, μεταξύ των δύο αυτών περι-
στατικών υπάρχει μια τεράστια ειδοποι-
ός διαφορά. Ο ένας (που για ευνόητους 
λόγους τηρεί την ανωνυμία του) κέρδισε 
εκατομμύρια. Ο άλλος, ο Αντώνης Μαυ-
ρόπουλος, κέρδισε κάτι πολυτιμότερο από 
τα εκατομμύρια του Τζόκερ, κέρδισε την 
ίδια του τη ζωή. Τη μία και μοναδική. 

 Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας 

Από το Μονάγρι Λεμεσού
. .  

 λληνα  που εγέλασε τον θάνατο
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ναποδογυρίζουν την ατζέντα 
του Κυπριακού οι Τούρκοι. 
Αφού πήραν όσα μπορού-
σαν να πάρουν στο Κραν 
Μοντανά και αφού κατο-
χύρωσαν μια διχοτομική 
φόρμουλα ομοσπονδίας 

δύο ισότιμου καθεστώτος συνιστώντων κρα-
τών, θέτουν στην πρώτη γραμμή το θέμα της 
πολιτικής ισότητας, την οποία εντάσσουν στη 
λογική των βέτο επί σημαντικών θεμάτων, 
όπως είναι, για παράδειγμα, το φυσικό αέριο. 
Μέσα από την πολιτική ισότητα θέλουν την 
αναγνώριση χωριστών κρατικών εξουσιών, 
προκειμένου να εμπεδωθεί η πρακτική των 
δύο κρατών και της συνομοσπονδίας και να 
ανατραπούν τα νόμιμα δικαιώματα της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας όπως προκύπτουν 
σήμερα μέσα από την ύπαρξή της ως ενιαίου 
υπό κατοχήν κράτους σε συνάρτηση με το 
Διεθνές Δίκαιο και δη αυτό της Θάλασσας. 
Όσο, δε, για το θέμα της ασφάλειας, των εγ-
γυήσεων και της αποχώρησης των στρατευ-
μάτων, επί του παρόντος θεωρείται για την 
Άγκυρα κόκκινη γραμμή. Εσχάτη προδοσία. 
Και το ερώτημα είναι, γιατί ο Ερντογάν να 
διακινδυνεύσει τη δική του εξουσία και δόξα 
διατάσσοντας την πλήρη αποχώρηση των 
τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο, 
όταν γνωρίζει καλά ότι η αντιπολίτευση θα τον 
στήσει στον τοίχο; Και ο Τούρκος Πρόεδρος 
δεν έχει κανένα λόγο να χαλάσει το πάρτι που 
οργανώνει για τα 100 χρόνια από την ίδρυση 
του τουρκικού κράτους. Στόχος του είναι να 
γίνει ο νέος πατέρας των Τούρκων, ο νέος 
Ατατούρκ. Και δεν μπορεί να γίνει Ατατούρκ 
με υποχωρήσεις, παρά μόνο με καθαρές νί-
κες. Εξ ου και η κίνησή του να αναδείξει την 
Τουρκία ως θαλασσοκράτειρα. Για να ελέγχει 
τις οδούς του φυσικού αερίου. Χωρίς στόλο, 
δεν μπορείς να είσαι περιφερειακή δύναμη.  

σι  αιχν ι
Αυτά συνάγονται από τις επαφές του 

Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου με την κ. Λουτ και τον Έλληνα 
ομόλογό του κ. Κατρούγκαλο, αλλά και από 
τις συναντήσεις του κατοχικού ηγέτη με τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη. Η τουρκική πλευρά 
προτάσσει την πολιτική ισότητα, αφενός για να 
εμβαθύνει προς τη λύση της συνομοσπονδίας 
και, αφετέρου, για να φύγει από πάνω της το 
βάρος της πίεσης που προκαλούν τα ζητή-
ματα των εγγυήσεων και της αποχώρησης 
των τουρκικών στρατευμάτων. Η Τουρκία 
συνεχίζει τον δικό της αμανέ και η συνομο-
σπονδιακή της πολιτική τροφοδοτείται από 
το κεκτημένο των συνομιλιών και το Κραν 
Μοντανά, καθώς και από την αδυναμία των 
Αθηνών και της Λευκωσίας να αλλάξουν 
στρατηγική και να εναρμονίσουν τη λύση 
με τα συμφέροντα της ΕΕ και των ΗΠΑ και 
ουχί με αυτά της Τουρκίας, όπως γινόταν 
μέχρι σήμερα. Διότι, ώς τώρα, το δόγμα που 
επικρατεί είναι το εξής: Η λύση πρέπει να 
εξυπηρετεί τα τουρκικά συμφέροντα! Και θυ-
μώνει, μάλιστα, το ΑΚΕΛ όταν ο Πρόεδρος 
εναρμονίζει τα συμφέροντα της Κύπρου με 
εκείνα του Ισραήλ για την κατασκευή του 
αγωγού Μ , αντί του αγωγού προς 
Τουρκία. Είναι γνωστή η φράση του κ. Α. 
Κυπριανού ότι ο Πρόεδρος είναι δεμένος 
περίπου στο Ισραήλ και ότι τα δικά μας τα 
συμφέροντα είναι ενδεχομένως διαφορε-
τικά. Λογική θέση ως προς το σκέλος των 
συμφερόντων. Δεν μπορεί να συνταυτίζονται 
τα συμφέροντά μας με εκείνα του Ισραήλ 
παντού. Το θέμα είναι ότι ο ΓΓ του ΑΚΕΛ 
ήταν ενοχλημένος, διότι προχωρεί ο  
και κάνει φτερά η επιλογή προς Τουρκία. 
Και, ως εκ τούτου, δεν θα εξυπηρετήσουμε 

τα συμφέροντα της Άγκυρας! Τι δυστυχία... 
Την οποία ζει και η ηγεσία του ΔΗΣΥ. Και οι 
μεν και οι δε υποστηρίζουν τον αγωγό προς 
Τουρκία και, αν ήταν τρόπος, θα ανατίναζαν 
κάθε προσπάθεια για την κατασκευή του 

. Το ίδιο θα ήθελε και η Μόσχα, η 
οποία βρίσκεται πίσω από τις κινήσεις του 
Λιβάνου και τα παιχνίδια στη Συρία. 

Και εξηγούμε. Η Ρωσία:  Θέλει να στήσει 
το δικό της ενεργειακό παιχνίδι στη Μεσό-
γειο, μαζί με το Ιράν και τα πιθανά αποθέματα 
φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή της 
Συρίας, τα οποία έχει ήδη καπαρώσει. Θέλει 
τη δημιουργία αγωγού από το Ιράν προς τη 
Συρία και από εκεί προς διάφορες κατευθύνσεις. 
Ο έλεγχος των θαλάσσιων και άλλων οδών 
του πετρελαίου είναι ένας από τους βασικούς 
λόγους εμπλοκής της στον πόλεμο της Συρίας 
και το φλερτ της με την Τουρκία, η οποία θέλει 
να προωθηθεί πέραν του όρους Καντίλ, για να 
φτάσει, από τη μια, ώς τις ενεργειακές πηγές 
της Μοσούλης, και, από την άλλη, να έχει τη 
δυνατότητα να προωθήσει δυνάμεις νότια. Η 
χερσαία προέκταση προς νότο σχετίζεται με 
τον έλεγχο της θαλάσσιας περιοχής Κύπρου 
και Συρίας και ευρύτερα.    

 Δεν ενεπλάκη συνειδητά στην εκμε-
τάλλευση των οικοπέδων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, διότι έχει μεγαλύτερα συμφέ-
ροντα με την Τουρκία και το είπε καθαρά ο 
Πρόεδρος Πούτιν στον Πρόεδρο Αναστασιάδη, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαστε εχθροί. 
Η Μόσχα σχεδιάζει να πάρει φυσικό αέριο 
στην Ευρώπη μέσω του Βόρειου Αγωγού 2 
και μέσω του  . Γιατί να θέλει 
τον ; Αυτός χαλά την πιάτσα. Είναι 
κοινό μυστικό ότι η αντίδραση του Λιβάνου 
για τον  και οι επιστολές προς τον 
ΓΓ του ΟΗΕ και στην ΕΕ ότι δεν θα πρέπει 
ο αγωγός να περάσει από τη δική του ΑΟΖ, 
λόγω προβλημάτων με το Ισραήλ, σχετίζονται 
με τα ρωσικά συμφέροντα. Όπως οι ΗΠΑ 
χρησιμοποίησαν τις Βαλτικές Χώρες και την 

Πολωνία για να δημιουργήσουν προβλήμα-
τα στον Βόρειο Αγωγό 2, έτσι και η Μόσχα 
βολεύεται με τη στάση του Λιβάνου. Την επι-
διώκει... Βεβαίως, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, 
δεν μπορεί να ασκήσει βέτο στην κατασκευή 
του αγωγού, διότι η ΑΟΖ δεν παύει να είναι 
διεθνή χωρικά ύδατα. Όμως, μπορεί να θέτει 
διάφορα προσκόμματα, εφόσον θεωρηθεί 
και από γειτονικά κράτη, με τα οποία έχει 
υπογράψει πολυμερείς ή μονομερείς συμ-
φωνίες, ότι όντως τα όρια της ΑΟΖ του είναι 
αυτά και ότι, για παράδειγμα, θέτει ζητήματα 
περιβαλλοντικά ή ασφάλειας του έργου κ.λπ., 
που θα ισοδυναμούν ακόμη και με βέτο επί 
του αγωγού. Η τακτική αυτή του Λιβάνου 
δεν βοηθά μόνον τη Ρωσία, αλλά και την 
Τουρκία. Τόσο η Μόσχα, όσο και η Άγκυρα 
θέλουν τον αγωγό από την Κύπρο προς την 
Τουρκία, για να έχουν την επιλογή να τον 
ενώσουν με τον  , έτσι ώστε 
να θέτουν μερικώς, αλλά ουσιαστικώς, την 
ΕΕ υπό τη δική τους ενεργειακή εξάρτηση. 
Σημαντικό, πάντως, είναι ότι, ούτως η άλλως, 
ο  δεν φαίνεται να περνά μέσα από 
την ΑΟΖ του Λιβάνου.    

γ γ   υ α 
Επί τη βάσει των ανωτέρω, τι μας λένε οι 

υποστηρικτές του αγωγού προς Τουρκία; Μας 
εισηγούνται ότι θα πρέπει να δώσουμε τον 
αγωγό ως δώρο, για να πειστεί η Τουρκία 
να φτάσει σε λύση. Και ποια είναι η λύση; 
Των δύο ισότιμων συνιστώντων κρατών, 
που αναγνωρίζει το ψευδοκράτος ως ισότιμο 
συνιστών κράτος, διαλύοντας ταυτοχρόνως 
την Κυπριακή Δημοκρατία, της οποίας οι 
ελεύθερες περιοχές θα υποβαθμιστούν σε 
ισότιμο του ψευδοκράτους συνιστών κράτος. 
Γιατί Άγκυρα και Μόσχα θέλουν τον αγωγό 
προς Τουρκία; Για τον ίδιο λόγο που το Ισραήλ 
θέλει τον . Δηλαδή, για να αυξήσουν 
την επιρροή και τον ρόλο τους στην ΕΕ, η οποία 
θα εξαρτάται ενεργειακά από εκείνους, που 

θα έχουν τον αγωγό και θα της διοχετεύουν 
φυσικό αέριο. Με άλλα λόγια: Η πρόταση της 
ηγεσίας του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ για αγωγό 
προς Τουρκία έχει δύο σκέλη: Πρώτον, να 
δώσουμε τον αγωγό για να δελεαστεί η Τουρ-
κία και να πάμε σε μια διχοτομική λύση δύο 
ισότιμων συνιστώντων κρατών. Δεύτερον, να 
δώσουμε τον αγωγό προς Τουρκία, για να 
αναβαθμιστεί ο δικός της ρόλος, καθώς και 
εντός της ΕΕ σε βάρος ημών! 

 αι μα ι
Η δική μας θέση είναι διαφορετική: 

Πρώτον, ο , καθώς και το τερμα-
τικό είναι σημαντικά, διότι: Α. Αυξάνουν τα 
ερείσματά μας στην ΕΕ. Γίνεται, δε, λόγος 
ότι φλερτάρουν περισσότερο οι εταιρείες 
προς αυτήν την κατεύθυνση, εάν υπάρ-
χουν αναγκαίες ποσότητες κοιτασμάτων. 
Δεν εξαρτάται μόνον από τις εταιρείες, αλλά 
και από τα συμφέροντα των κρατών που 
οι εταιρείες αυτές φέρουν τη σημαία τους. 
Εάν, δηλαδή, οι ΗΠΑ κρίνουν ότι αυτή εί-
ναι η ενεργειακή στρατηγική στην περιοχή, 
ασχέτως εάν χαθούν κάποια χρήματα, τα 
οποία θα εισπραχθούν με άλλους τρόπους, 
τότε τι θα πράξει  και η ; Το ίδιο 
ισχύει και για την Τ , όπως και για την 

. Οι Τούρκοι δεν έκαναν στην , την 
 και την  τα νταηλίκια που έκαναν 

στην , διότι η ιταλική στάση δεν ήταν η 
ίδια με αυτήν των ΗΠΑ και της Γαλλίας.  Β. 
Εξισορροπούμε τα δικά μας συμφέροντα με 
εκείνα της Τουρκίας, κυρίως στις σχέσεις 
με την ΕΕ και τις ΗΠΑ. Δεν θα είναι μόνο η 
Τουρκία μεγάλη αγορά, αλλά και η Κύπρος 
μαζί με το Ισραήλ, ακόμη και την Αίγυπτο 
και τις χώρες που βρίσκονται πίσω από τις 
εταιρείες, λόγω της ενέργειας. Σχηματίζε-
ται δηλαδή μια ενεργειακή συμμαχία, από 
την οποία είναι εκτός η Τουρκία, η οποία 
επιδιώκει να μπει στο παιχνίδι, για να μας 
καπελώσει. Δηλαδή, θα μας κλέψει τον ρόλο 
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Η ΤΟ Κ Α ΑΝΑ ΟΔΟ Ε  
ΤΗΝ ΑΤ ΕΝΤΑ ΤΟ  Κ Α
ΚΟ , ΟΤΑ Ε   Ο Τ ΚΗ 

ΟΤΗΤΑ ΚΑ  ΤΗ ΝΔΕΕ  Ε 
Δ ΟΤΟ Η Η ΚΑ  Δ Α Ε

Ο ΚΟ  ΑΕ Ο   

που εμείς θα έχουμε στην ΕΕ, στην περί-
πτωση που ο αγωγός είναι προς τα δικά 
της παράλια. Γ. Ο , όπως και το 
τερματικό, είναι στρατηγικοί σχεδιασμοί, που 
σχετίζονται με θέματα ασφάλειας, δηλαδή 
με ένοπλες δυνάμεις και ευρύτερα γεωπο-
λιτικά συμφέροντα. Αυτά τα γεωπολιτικά 
συμφέροντα είναι συναφή με τα συστήματα 
και υποσυστήματα ασφάλεια στην περιοχή 
μας, όπου τον κύριο λόγο έχουν οι ΗΠΑ, 
λόγω κυρίως της μεγάλης ναυτικής τους 
ισχύος. Δεύτερον, εάν η Τουρκία θέλει να 
παίξει στο παιγνίδι του φυσικού αερίου, 
θα πρέπει να αναγνωρίσει την Κυπριακή 
Δημοκρατία, όπως η αντιδήλωση της 21ης 
Σεπτεμβρίου του 200  τονίζει και επειδή 
είναι κράτος-μέλος του ΟΗΕ. Έτσι επιλύεται 
και το πρόβλημα της συνέχειας του υφι-
στάμενου κράτους σε περίπτωση λύσης. 

έλ  μέσ   αι α
Οι θέσεις αυτές θα πρέπει να είναι ενταγ-

μένες σε μια συγκροτημένη στρατηγική, που 
θα αναβαθμίζει τον ρόλο των αρχών της ΕΕ 
στη λύση. Η θέση περί αναστολής των εντα-
ξιακών της Τουρκίας δεν μειώνει τις άμυνες 
που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία είτε για 
να αποτρέψει τις τουρκικές γεωτρήσεις εντός 
της κυπριακής ΑΟΖ είτε για να προκαλέσει 
επιπρόσθετο κόστος στην Άγκυρα και συν-
θήκες δίκαιης διευθέτησης ή κατοχύρωσης 
των υφιστάμενων δικαιωμάτων, που τελούν 
ήδη εν κινδύνω. Όχι μόνο λόγω της κατοχής, 
αλλά και ένεκα των προκλήσεων στην ΑΟΖ. 
Η πρόταση στην Τουρκία για αναβάθμιση 
τελωνειακής ένωσης αντί για πλήρη ένταξη, 
βοηθά την Τουρκία, διότι απαλλάσσεται των 
υποχρεώσεων για ουσιαστικές μεταρρυθμί-
σεις, ενώ, την ίδια στιγμή, συνεχίζει να έχει 
οφέλη, κυρίως εμπορικά και οικονομικά. Και, 
μάλιστα,  τεράστια. Χωρίς, βεβαίως, την ψήφο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, ουδέν μπορεί 
να συμβεί. Συνεπώς, τόσο η αποτροπή των 
τουρκικών γεωτρήσεων εντός της Κυπριακής 
ΑΟΖ, όσο και η επίλυση του Κυπριακού και 
δη η συμφωνία για την πλήρη αποχώρηση 
των στρατευμάτων περνά:  Μέσα από τη 
σύμφωνη γνώμη της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Εάν η Τουρκία δεν τερματίσει το εμπάργκο 
σε βάρος των πλοίων και των αεροσκαφών 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και εάν  δεν 
επιτραπεί η εισαγωγή κυπριακών προϊό-
ντων επί της τουρκικής επικράτειας, καμιά 
συζήτηση δεν μπορεί να προχωρήσει επί 
του θέματος της τελωνειακής ένωσης. Εάν 
χρειαστεί, θα πρέπει να ασκηθεί βέτο ή και 
θα πρέπει να μελετηθεί η προσφυγή στο Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο για καταστρατήγηση 
της υφιστάμενης τελωνειακής ένωσης από 
την Τουρκία σε βάρος κράτους μέλους και 
των συμφερόντων του.  Ενεργοποίηση του 
άρθρου 42,7 των Συνθηκών, εάν η Τουρκία 
προχωρήσει σε γεωτρήσεις στην κυπριακή 
ΑΟΖ. Αυτό σημαίνει την αλληλεγγύη και την 
έμπρακτη υποστήριξη των κρατών μελών της 
ΕΕ ακόμη και με στρατιωτικά μέσα, εφόσον 
δεχόμαστε επίθεση. Εάν δεν μπορεί να ενερ-
γήσει αποτρεπτικά η ΕΕ, προειδοποιώντας 
την Τουρκία, εφόσον εμείς το ζητήσουμε, τότε 
δεν θα έχει καμιάν αξιοπιστία ούτε διεθνώς, 
ούτε μεταξύ των λαών της. Το επιχείρημα 
είναι σαφές: Τελούμε υπό κατοχήν, και κάτω 
από νέα επίθεση. Και δεν πλήττονται μόνον 
κυπριακά συμφέροντα, αλλά και τα κοινά 
ευρωπαϊκά. Αποτροπή σημαίνει ότι η κυπρι-
ακή Κυβέρνηση θα πρέπει να ζητήσει με τον 
πλέον επίσημο τρόπο τη λήψη μέτρων κατά 
το πρότυπο της Κριμαίας. Δηλαδή, επιβολή 
κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, όπως 
συνέβη με τη Ρωσία.
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Ο ΧΑΡΤΉΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΈΙ ΤΉΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙ-
ΚΉ ΣΧΈΣΉ ΤΟΥ EA MED ΜΈ ΤΟΝ R I H 

REAM ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΑΠΟ ΙΡΑΝ ΠΡΟΣ 
ΤΉ ΣΥΡΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΉΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΉΝ 
ΤΟΥΡΚΙΑ. Ή ΑΠΑΙΤΉΣΉ ΤΩΝ ΉΠΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩ-
ΘΈΙ Ή ΚΑΤΑΣΚΈΥΉ ΤΟΥ ΒΟΡΈΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 2 
ΈΝΙΣΧΥΈΙ ΤΉΝ ΈΠΙΛΟΓΉ ΤΟΥ EA MED, ΤΟΝ 
ΟΠΟΙΟ ΔΈΝ ΈΥΝΟΟΥΝ ΟΥΤΈ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ, 
ΟΥΤΈ ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΣΥΜΦΈΡΟΝΤΑ. ΑΚΟΜΉ, ΤΑ 
ΡΩΣΟΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΥΜΦΈΡΟΝΤΑ ΈΥΝΟΟΥΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΙΡΑΝ - ΣΥΡΙΑ, ΤΉΣ ΟΠΟΙΑΣ Ή 
ΜΟΣΧΑ ΚΑΠΑΡΩΣΈ ΤΑ ΈΝΈΡΓΈΙΑΚΑ ΟΙΚΟ-
ΠΈΔΑ ΓΙΑ ΜΈΛΛΟΝΤΙΚΉ ΈΚΜΈΤΑΛΛΈΥΣΉ. Ή 
ΤΟΥΡΚΙΑ, ΜΑΛΙΣΤΑ, ΜΈ ΤΉ ΩΝΉ ΣΤΉ ΣΥΡΙΑ 
ΠΡΟΣΔΟΚΑ ΝΑ ΔΉΜΙΟΥΡΓΉΣΈΙ ΣΥΝΘΉΚΈΣ 
ΈΛΈΓΧΟΥ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΈΡΙΟΥ ΤΉΣ ΜΟΣΟΥ-
ΛΉΣ, ΈΧΟΝΤΑΣ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, ΤΉΝ ΈΠΙΧΈΙΡΉ-
ΣΙΑΚΉ ΔΥΝΑΤΟΤΉΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ ΔΥΝΑΜΈΩΝ 
ΣΈ ΟΛΟ ΤΟ ΜΈΤΩΠΟ ΤΉΣ ΩΝΉΣ ΑΣΦΑΛΈΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΠΡΟΣ ΝΟΤΙΑ. 
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ομβικό επιχειρησιακό ρόλο 
στην προσπάθεια ανοικο-
δόμησης της Συρίας, μετά 
τη λήξη του πολυετούς 
αιματηρού πολέμου στη 
γειτονική χώρα, αναμέ-
νεται να διαδραματίσει η 

Κύπρος, γεγονός που θα συμβάλει στην 
ακόμη μεγαλύτερη γεωπολιτική και γεω-
στρατηγική αναβάθμισή της στην περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και στην 
εδραίωσή της ως «γέφυρας» της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης προς τον ευρύτερο χώρο της 
Εγγύς Ανατολής, όπου συντελούνται, λόγω 
των έντονων διεθνών αντιπαραθέσεων και 
ανταγωνισμών, σημαντικές γεωπολιτικές  
μετατοπίσεις και ανακατατάξεις.   

Όπως εγκύρως πληροφορείται η «Ση-

μερινή» της Κυριακής, ήδη η Κυπριακή 
Δημοκρατία έχει, σιωπηρώς, λάβει το 
«χρίσμα» για την επιτέλεση του εν λόγω 
ρόλου από τις Βρυξέλλες, και όχι μόνον, 
αφού είναι η μοναδική χώρα της περιοχής 
που μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια 
και υψηλή επιχειρησιακή επιτελεστικότητα, 
όσον αφορά το μακρόπνοο σχέδιο ανοικο-
δόμησης της γείτονος.  

Ρόλος, ο οποίος θα αποβεί πολλαπλά 
ωφέλιμος για την Κύπρο, αφού ενδεχόμε-
νη επιλογή της ως «κέντρου» συντονισμού 
και προώθησης του λεγόμενου «  

», θα τη φέρει στο επίκεντρο 

των εξελίξεων στα επόμενα χρόνια.  
Το θέμα, όπως πληροφορούμαστε, συ-

ζητήθηκε και στην πρόσφατη επίσκεψη στη 
Λευκωσία, της Γερμανίδας Υπουργού Άμυνας 
της Γερμανίας, Ούρσουλα βαν ντερ Λάιεν, 
η οποία επισήμανε τον καθοριστικό ρόλο 
που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος 
στην ευρύτερη περιοχή, λόγω της μοναδι-
κής γεωγραφικής της θέσης, αλλά και των 
«μεγάλων δυνατοτήτων» που διαθέτει, ως 
μέλος της .   

Είναι χαρακτηριστικό, δε, ότι το θέμα της 
ανοικοδόμησης της Συρίας, στο πλαίσιο της 
πολιτικής για την ασφάλεια, ήταν ένας από 

τους κεντρικούς άξονες της ομιλίας της στο 
συνέδριο «Η ασφάλεια στην Ευρώπη και στη 
Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Γεωπολιτικές 
προκλήσεις και ευκαιρίες», που διοργάνω-
σε πρόσφατα ο ΔΗΣΥ, επισημαίνοντας ότι 
αποτελεί μιαν από τις μεγάλες προκλήσεις 
της περιόδου για την Ευρώπη.  

Η Γερμανίδα ΥΠΑΜ ανέφερε, μεταξύ 
άλλων, πως στη Συρία υπάρχει στρατιωτική 
εμπλοκή, αλλά πρέπει να καθοριστεί ενιαία 
εξωτερική πολιτική εκ μέρους της ΕΕ, ειδικά 
τώρα που υπάρχει πολιτική μετάβαση και 
οι τοπικές κοινότητες χρειάζονται βοήθεια 
και υποστήριξη.

υνα  αι υ αι
Όπως επισήμαναν αρμόδιες πηγές 

στην εφημερίδα μας, η Κύπρος διαθέτει 
όλα τα εφόδια να διαδραματίσει επιτυχώς 
έναν τέτοιο ρόλο, καθώς, «αφενός, αποτελεί 
έναν ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στην 
ευρύτερη περιοχή, ευρισκόμενο στο κέντρο 
των εξελίξεων, και, αφετέρου, έχει μια πα-
ραγωγικά πραγματιστική προσέγγιση για το 
μέλλον και ως προς το τι πρέπει να γίνει». 

Ταυτόχρονα, όπως μας επισημάνθηκε, η 
χώρα μας διατηρεί, διαχρονικά, πολύ καλές 
σχέσεις με τη Συρία, ενώ ήδη συμβάλλει 
σημαντικά, διά οικονομικής βοήθειας, μέσω 
της ΕΕ, στην αντιμετώπιση του μεγάλου 
ανθρωπιστικού προβλήματος που ζουν οι 
πολίτες της χώρας. «Το ανθρωπιστικό και το 
πρόβλημα των προσφύγων είναι θέματα που 
μας αγγίζουν άμεσα και ήδη η Κυπριακή 
Δημοκρατία, μέσω της ΕΕ, έχει προχωρήσει 
στην παροχή σημαντικής οικονομικής βοή-
θειας προς ανακούφιση των προσφύγων και 
των πληγέντων του πολέμου», σημείωσαν. 

Όσον αφορά την επιχειρησιακή πτυχή 
της διαδικασίας, προσώρας, δεν υπάρχουν 
συγκεκριμένα σχέδια, αφού η πολιτική 
κατάσταση στη Συρία βρίσκεται σε μια 
διεργασία μετάβασης, ενόψει της λήξης 
του μακροχρόνιου καταστροφικού πολέμου. 

Γι’ αυτό, «πέρα από τη στάθμιση δυνατοτή-
των και την αξιολόγηση των υπό διαμόρφωσιν 
δεδομένων, είναι πρόωρο να γίνουν επί χάρτου 
οιοιδήποτε στρατηγικοί σχεδιασμοί, όσον 
αφορά το πλαίσιο και τους άξονες αυτής της 
προσπάθειας», καθώς, αυτήν τη στιγμή, όλοι 
οι παίκτες της συριακής κρίσης επιχειρούν 
να εδραιώσουν τις θέσεις τους στη χώρα  
για την επόμενη μέρα, «κεφαλαιοποιώντας 

τα όποια κέρδη τους». Άρα, «θα πρέπει να 
αναμένουμε να ολοκληρωθεί η πολιτική 
διαδικασία μετάβασης στη νέα κατάσταση 
πραγμάτων, και ύστερα να γίνουν οποιοιδή-
ποτε σχεδιασμοί. Το βέβαιο, ωστόσο, είναι ότι 
η Κύπρος μπορεί και έχει τη δυνατότητα να 
λειτουργήσει ως βάση και πυλώνας για τη 
μελλοντική ανοικοδόμηση της Συρίας. Και, 
βέβαια, πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν, ότι δεν 
μπορεί να υπάρξει σχέδιο ανοικοδόμησης, 
χωρίς τη συνέργεια της Δαμασκού, και αυτό 
προϋποθέτει τη διασφάλισης της ειρήνης και 
της ασφάλειας στη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, 
θα πρέπει να εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο 
σχέδιο με στοχευμένες δράσεις, το οποίο να 
αποσκοπεί, ουσιαστικά, στην επίλυση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, με έργα που θα επι-
δράσουν ανακουφιστικά στην καθημερινότητα 
των ανθρώπων. Έτσι εμείς αντιλαμβανόμαστε 
την ουσιαστική διάσταση της ανοικοδόμησης, 
ως τη δημιουργία, δηλαδή, των καλύτερων 
δυνατών προϋποθέσεων για το μέλλον των 
ανθρώπων της χώρας», μας λέχθηκε. 
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Πάντως, μέχρι σήμερα, τόσο οι Αμερικανοί, 
όσο και οι Ευρωπαίοι, θέτουν ως προϋπόθε-
ση για τη συμμετοχή τους στο γιγάντιο έργο 
της ανοικοδόμησης της Συρίας, ειδικά στις 
περιοχές που ελέγχει το καθεστώς Άσαντ, 
την επίτευξη μιας συνολικής πολιτικής λύ-
σης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Ειδικότερα, η 
Κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ συνδέει 
τη στρατηγική της στη Συρία, καθώς και τη 
διπλωματική και άλλη παρουσία της στη 
χώρα με την ύπαρξη και τον ρόλο του Ιράν, 
που αποτελεί, μετά τη Ρωσία, τον κύριο «αντί-
παλο», για την Ουάσιγκτον, στην περιοχή.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑ Α ΜΙ ΕΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

«Βάση» ανοικοδόμησης
της Συρίας η Κύπρος 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@ 
simerini.com 
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Η μορφή της λύσης που θα συμ-
φωνηθεί για το Κυπριακό είναι 
αντικείμενο συνεχών συζητήσε-

ων και εν πολλοίς διαφωνιών μεταξύ των 
πολιτικών δυνάμεων ως προς τη μορφή 
και το περιεχόμενο. 

Η ΔΔΟ απέκτησε σταδιακά υποστηρικτές 
και επικριτές. Είναι ένα πολιτειακό μόρφωμα, 
το οποίο δεν έχει συγκεκριμένη μορφή, οι 
πρόνοιές του επιχειρείται να επινοηθούν ή 

να εφευρεθούν μέσα από έναν ετεροβαρή 
διάλογο, ο οποίος υποβοηθά τον θύτη και 
θυματοποιεί το θύμα. Η Τουρκία, ως έχουσα 
τη στρατιωτική και όχι μόνον ισχύ, επιχει-
ρεί να το μορφοποιήσει με τρόπο, ώστε να 
κατοχυρώνει όχι μόνο τα συμφέροντά της, 
αλλά και η τελική του μορφή να αποτελεί 
πρόκριμα για την υλοποίηση του βασικού 
της στόχου: της πλήρους ενσωμάτωσης της 
Κύπρου στην τουρκική επικράτεια, ώστε η 
Τουρκία να μετατραπεί σε μια μεγάλη περι-
φερειακή δύναμη με παγκόσμια εμβέλεια.  

Αυτήν τη λύση η Τουρκία επιχείρησε 
να την προωθήσει ως μορφή επίλυσης του 
Κυπριακού ήδη πριν από την εισβολή και την 
κατοχή του 1974. Προβάλλοντας το κινδυνο-
λογικό σύνθημα για διχοτόμηση, προωθούσε 
τη ΔΔΟ και αυτό επειδή με τη διχοτόμηση 

θα ήλεγχε μόνο το τ κυπριακό τμήμα, ενώ με 
τη ΔΔΟ θα ασκούσε αποτελεσματικό έλεγχο 
σε ολόκληρη την επικράτεια.

Σε όλες τις «προσπάθειες» για δήθεν 
επίλυση του Κυπριακού εντός του ΝΑΤΟ-
ϊκού πλαισίου, η Τουρκία έθετε ως πρώτο 
θέμα τη δική της, δήθεν, ασφάλεια. Αυτά 
αναφέρονται στα πρακτικά των συζητήσεων 
για το Σχέδιο Άτσεσον τον Αύγουστο του 
19 4 και στα πρακτικά της συνάντησης των 
Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας - Τουρκίας 
τον Δεκέμβριο του 19  στο Παρίσι.

Υπάρχουν σωρεία στοιχείων που επι-
βεβαιώνουν τα πιο πάνω. Τα πλέον, όμως, 
χαρακτηριστικά είναι τα όσα αναγράφονται 
στα πρακτικά της συνάντησης του Έβρου 
(σελ. -7), που πραγματοποιήθηκε τον Σε-
πτέμβριο του 19 7, μετά από πρόσκληση 

της ελληνικής στρατιωτικής χούντας που 
κυβερνούσε την Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρόταση του 
δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλου για λύση δι-
πλής ένωσης, ο τότε Πρωθυπουργός της 
Τουρκίας, Σ. Ντεμιρέλ, δήλωσε ότι «οι συμ-
φωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου καθιέρωσαν 
ομοσπονδία βασιζόμενη επί των ατόμων. 
Τώρα, η Κύπρος να μεταβληθεί σε ομο-
σπονδία με γεωγραφική βάση».

Όπως δήλωσε, οι αρχές της θεμελίωσης 
μελλοντικών λύσεων (καταγράφονται με τη 
σειρά που τις παρουσίασε) είναι:

1. Η διασφάλιση των στρατηγικών συμ-
φερόντων της Τουρκίας, γι’ αυτό και κάθε 
συμφωνία θα πρέπει να παρέχει συγκε-
κριμένες εγγυήσεις.

2. Η διασφάλιση της ουσιαστικής ισορ-

ροπίας, την οποία καθιέρωσαν οι συμφωνί-
ες Ζυρίχης - Λονδίνου, όπως την πολιτική 
ισορροπία την οποία καθιέρωσαν για τα 
δικαιώματα και τα συμφέροντα τόσο των 
δύο κοινοτήτων, όσο και της Ελλάδας και 
της Τουρκίας.

3. Η κάθε επαρχία, τουρκική και ελληνική, 
να έχει ξεχωριστή εσωτερική αυτονομία, 
νομοθετική, διοικητική και δικαστική εξουσία.

4. Συγκεκριμένες εγγυήσεις για τη δια-
σφάλιση της τ κυπριακής κοινότητας.

. Αναγνώριση ξεχωριστής προσωπι-
κότητας και ιδιομορφίας της τ κυπριακής 
κοινότητας.

. Συμμετοχή της τ κυπριακής κοινότη-
τας κατά δίκαιο τρόπο στη γενική διοίκηση 
του νησιού.

7. Διασφάλιση της τοπικής αυτοδιοίκησης 

των Τ κυπρίων.
. Το μελλοντικό καθεστώς του νησιού, 

είτε από τη φύση του είτε από τις συνοδεύ-
ουσες αυτό εγγυήσεις, θα είναι καθεστώς 
το οποίο δεν θα μπορεί να παραβιασθεί.

Με μιαν απλή σύγκριση με το περιε-
χόμενο του σχεδίου Ανάν, αλλά και τα όσα 
έχουν καταγραφεί ως συγκλίσεις στις μέχρι 
σήμερα συνομιλίες, μπορεί ο καθένας να 
αντιληφθεί τον βαθμό που έχουμε προσεγ-
γίσει τις τουρκικές θέσεις και μάλιστα οικει-
οθελώς. Υπάρχουν δυστυχώς και κάποιοι 
που υποστηρίζουν ότι ακόμα δεν δώσαμε 
πολλά και θα πρέπει να το πράξουμε. Εάν 
διαθέταμε ελάχιστη ιστορική αυτογνωσία, 
ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά και 
οπωσδήποτε καλύτερα.

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. Σ. ΕΔΕΚ

στορικής σημασίας μπορεί να χα-
ρακτηριστεί η συνάντηση εργασίας 
μεταξύ των Υπουργών Ενέργειας 
της Ελλάδας, Γιώργου Σταθάκη, της 
Αιγύπτου, Τάρεκ Ελ Μόλα, του Ισ-
ραήλ, Γιουβάλ Στέινιτζ και της Κύ-
πρου, Γιώργου Λακκοτρύπη, που 

πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του διε-
θνούς ενεργειακού συνεδρίου «  
2019» στο Χιούστον των ΗΠΑ, αυτήν την 
εβδομάδα. Στη συνάντηση συμμετείχαν 
επίσης ο Υφυπουργός Εξωτερικών των 
ΗΠΑ, αρμόδιος για θέματα ενεργειακών 
πόρων, Φράνσις Φάνον και ο επικεφαλής 
της μειοψηφίας στην Επιτροπή Εξωτερικών 
Σχέσεων, γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ση-
μερινής», οι πλευρές επιβεβαίωσαν τη 
στήριξή τους στον αγωγό , κάτι 
που επιβεβαίωσε και με ανακοίνωσή του 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
της Ελλάδας. Όπως είναι σε θέση να γνω-
ρίζει η «Σημερινή», με την παρότρυνση και 
του Αμερικανού υφυπουργού Ενέργειας οι 
τέσσερεις χώρες της Μεσογείου συζήτησαν 
την εμβάθυνση της συνεργασίας τους, ώστε 
να διαμορφωθεί μία περιφερειακή αγορά 
φυσικού αερίου στη βάση του   

 , που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 
στο Κάιρο. Η πρόσφατη ανακάλυψη του 
κοιτάσματος «Γλαύκος» στην Κυπριακή 
ΑΟΖ από την  είχε μάλιστα ως 
αποτέλεσμα η συζήτηση για τις προοπτικές 
της Ανατολικής Μεσογείου να βρεθεί ψηλά 
στην ατζέντα του συνεδρίου « 2019», 
όπου συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη 
κυβερνήσεων και εταιρειών απ’ όλον τον 
κόσμο.

ν ιγμα 
αι σ  σ α λ

Παρά το γεγονός ότι η  έχει 
ξεκαθαρίσει δημόσια ότι προτεραιότητά της 
στην Κύπρο είναι η κατασκευή σταθμού 
υγροποίησης, πληροφορίες από τον διε-
θνή Τύπο αναφέρουν ότι ο αμερικανικός 
κολοσσός βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να 
συμβάλει και στο επενδυτικό σχέδιο κατα-
σκευής του  μαζί με τις ΔΕΠΑ και 

. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αμερικα-
νικός κολοσσός ενδιαφέρεται, σύμφωνα με 
το , να λάβει μέρος στον δεύτερο 
γύρο αδειοδότησης της Ισραηλινής ΑΟΖ 
για έρευνες φυσικού αερίου. Αν αυτό γί-
νει πραγματικότητα και βρεθούν επιπλέον 
κοιτάσματα, τότε ενισχύεται περαιτέρω και 
η προοπτική εμπορικής βιωσιμότητας του 

.

ι  ιγ υ
Με αφορμή μια δήλωση για σκεπτικισμό 

της Αιγύπτου σε σχέση με τον  από 
τον Αιγύπτιο Υπουργό Ενέργειας στο ΚΥΠΕ 
τον Φεβρουάριο, πολλοί ήταν εκείνοι που 
έσπευσαν βεβιασμένα να συμπεράνουν ότι 
το Κάιρο δεν επιθυμεί την κατασκευή του 
εν λόγω αγωγού. Ωστόσο η πραγματικό-
τητα φαίνεται να είναι διαφορετική, καθώς 
στο Χιούστον ο ίδιος Υπουργός Τάρεκ Ελ 
Μόλα εμφανίστηκε να δηλώνει τη στήριξη 
της χώρας του στον αγωγό, χωρίς αυτό να 
επηρεάζει την προοπτική μεταφοράς της 
«Αφροδίτης» στα τερματικά της χώρας για 
υγροποίηση.

υ ι  αγ ν α 
Από την πλευρά τους, οι Τούρκοι ερ-

γαλειοποίησαν τις δηλώσεις του Έλληνα 
πρώην Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Κο-
τζιά, περί μη αποκλεισμού της Τουρκίας 
στην ενεργειακή αρχιτεκτονική της περιο-
χή. Συγκεκριμένα, η τουρκική εφημερίδα 

 καλεί Αθήνα-Λευκωσία να λάβουν 
πολύ σοβαρά τις δηλώσεις αυτές και να 
μην αγνοήσουν την τουρκική ισχύ στην 
περιοχή. Οι Τούρκοι επιχειρούν μάλιστα 
να παρουσιάσουν τον αγωγό προς Τουρκία 
μέσω της κυπριακής ΑΟΖ από το Ισραήλ 
ως την πιο συμφέρουσα επιλογή.

Σύμφωνα με τον ra  a a , πρώην 
γενικό διευθυντή της τουρκικής ενεργειακής 
εταιρείας , «εκτός από την Αίγυπτο, 
το Ισραήλ και η Κύπρος δεν είναι εξοικειω-
μένες με τον τομέα του πετρελαίου και του 
φυσικού αερίου όπως είναι η Τουρκία». 

Για την περίπτωση σταθμού υγροποίησης 
στην Κύπρο, αναφέρουν πως η κατασκευή 
μιας κοινής υποδομής με το Ισραήλ μπορεί 
να ελαφρύνει ελαφρώς το φορτίο, αλλά οι 
επιλογές θα δημιουργούσαν κόστος που 
θα μπορούσε να αντισταθμιστεί από την 
πολιτική βούληση μόνο μετά από εξαίρεση 
της Τουρκίας. 

Όσον αφορά τον αγωγό , ο 
 ισχυρίζεται ότι, λόγω της προγραμ-

ματισμένης υποθαλάσσιας διαδρομής του, 
δημιουργεί τεχνικές προκλήσεις, αλλά αυτό 
δεν αποτελεί εμπόδιο. «Το πραγματικό πρό-
βλημα είναι ότι είναι ακριβό εμπορικά. Για 
να έχει εμπορική αξία ο αγωγός, το ποσό 
που πρόκειται να εξαχθεί θα πρέπει να είναι 
κατά προσέγγιση γύρω στα 10  του-
λάχιστον, ενώ η συνολική κατανάλωση της 

Ελλάδας είναι κοντά στα 4 , επομένως, 
το πλεόνασμα πρέπει να μεταφερθεί πέρα 
από την Ελλάδα και αυτό μπορεί να γίνει, 
μέσω μιας σύνδεσης με τον αγωγό -

  ( ), ο οποίος αποτελεί 
επέκταση του αγωγού   

 ( ), ώστε να μεταφέρεται το 
φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου 
στην Ιταλία και πέρα από αυτήν».

Ο ισχυρισμός αυτός είναι παραπλανητι-
κός και αναληθής, καθώς εξετάζονται ήδη 
σενάρια ο αγωγός  να διασυνδεθεί 
μέσω των Σκοπίων (σχέδιο αγωγού ΔΕΣΦΑ-

 Σκοπίων) και της Βουλγαρίας (αγωγός 
). Καθόλου τυχαία δεν ήταν, μάλιστα, 

η δήλωση προθέσεων της Βουλγαρίας να 
συμμετάσχει στον .

 σ ν ι  
Σχετικά με τον αγωγό -  

 ( ), που θα μεταφέρει αζερικό 
αέριο, η ευρωπαϊκή φάση του έργου ανα-
μένεται να ξεκινήσει δοκιμές αερίου στις 1  
Απριλίου. Έτσι τουλάχιστον δήλωσε αυτήν 
την εβδομάδα ο γενικός διευθυντής του 
έργου,  . «Αν όλα πάνε καλά, 
θα είμαστε έτοιμοι να στείλουμε φυσικό 
αέριο στην Ευρώπη μέχρι την 1η Ιουλίου. 
Εντούτοις, ο  μπορεί να μην είναι έτοι-
μος να δεχθεί φυσικό αέριο μέχρι εκείνη 
τη στιγμή», είπε. Ο  εξήγησε ότι οι 
εισαγωγές φυσικού αερίου μέσω αυτού 
του «βασικού έργου που συμβάλλει στην 
ενεργειακή ασφάλεια της Τουρκίας» θα αυ-
ξηθούν προοδευτικά και η Τουρκία θα λάβει 
2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού 
αερίου μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2019 και 4 
δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού 
αερίου μέχρι το τέλος του έτους. Πρόσθε-
σε ότι 190 εργαζόμενοι εξακολουθούν να 
εργάζονται στο έργο, με το υπολογιζόμενο 
επενδυτικό κόστος να ήταν αρχικά 11,77 
δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά έπεσε στα 
7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η υνάντηση του ρου το  και η 
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ΤΗ  ΤΑ Α

Επί της ουσίας η ΕΕ επιδιώκει να δια-
φοροποιήσει τις εισαγωγές αερίου από τη 
Ρωσία μειώνοντας την ενεργειακή εξάρτηση 
και σε αυτό το πλαίσιο ο  και ο 

, αν και σε κάποιο βαθμό ανταγωνι-
στικοί, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. 
Από την άποψη αυτή, η υποστήριξη της 
Ιταλίας για τους δύο αγωγούς φυσικού 
αερίου θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή 
τριβής μεταξύ του Ιταλού αναπληρωτή 
Πρωθυπουργού Ματέο Σαλβίνι και του 
Κρεμλίνου, οι σχέσεις των οποίων φέρονται 
να είναι στενές.

Μέχρι στιγμής ο Σαλβίνι δεν έχει προβεί 
σε αποφασιστικές κινήσεις προκειμένου να 
ακυρώσει ή να μετριάσει τις οικονομικές 
κυρώσεις που επέβαλε η Ε.Ε. εναντίον της 
Ρωσίας, εξαιτίας της Κριμαίας. Αντιθέτως 
η Ιταλία επιδιώκει να αυξήσει το ενερ-

γειακό της προφίλ και δείχνει να είναι 
επίσης ευθυγραμμισμένη με τις ΗΠΑ και 
μερικές χώρες της Κεντρικής Ανατολικής 
Ευρώπης ενάντια στο   ΙΙ, που 
θα μεταφέρει ρωσικό αέριο στην Ευρώπη.

Ο Ιταλός Αναπληρωτής Πρωθυπουργός 
ενόψει και των ευρωεκλογών επιδιώκει 
παράλληλα να οικοδομήσει έναν πολιτι-
κό άξονα με τον ηγέτη του κυβερνώντος 
πολωνικού κόμματος του Νόμου και 
Δικαιοσύνης ( ), Γιαροσλάβ Καζίνσκι, 
που είναι σθεναρός επικριτής της Ρωσίας 
του Πούτιν. Η Πολωνία συνεχίζει εν τω 
μεταξύ να αυξάνει τις εισαγωγές υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου ( ) από το 
Κατάρ, τη Νορβηγία και τις ΗΠΑ, καθώς 
επιδιώκει και αυτή να μειώσει σταδιακά 
την εξάρτησή της από τη Ρωσία. 

Μάλιστα, σε συνεννόηση με τις Ηνω-

μένες Πολιτείες, ο Σαλβίνι εξέφρασε την 
υποστήριξή του στην προσωρινή κυβέρ-
νηση του αυτοανακηρυχθέντος Προέδρου 
της Βενεζουέλας, Χουάν Γκουαϊδό, την 
ώρα που η Μόσχα στηρίζει τον Μαδούρο. 
Επομένως το επόμενο διάστημα, μετά και 
την υπογραφή του  την ερχόμενη 
Πέμπτη στο Ισραήλ παρουσία Πομπέο, 
θα διαφανεί κατά πόσον τα «καμώμα-
τα» της Ιταλίας, που ζήτησε παράταση, 
οφείλονται όντως στις  περιβαλλοντικές 
επικρίσεις προς τον κυβερνητικό εταίρο 
«Πέντε Αστέρια» ή αποσκοπούν στο να 
καθησυχαστεί η ρωσική αρκούδα. Πά-
ντως, σε καταγγελτικό άρθρο του στην 
ιταλική ,  πρώην Υπουργός 
Περιβάλλοντος της Ιταλίας,   , 
ασκεί έντονη κριτική σε όσους βγάζουν 
την Ιταλία από το ενεργειακό παιχνίδι της 

Μεσογείου και τονίζει πως ειδικά για τον 
 η Ρώμη θα έπρεπε να αναλάβει 

πρωταγωνιστικό ρόλο.

ν υσιασμ  
Σημασία έχει το γεγονός ότι ο  

, διευθύνων σύμβουλος της 
ιταλικής , δήλωσε αυτήν την εβδο-
μάδα ότι «η Αίγυπτος είναι ένας από 
τους καλύτερους τόπους, μαζί με την 
Κύπρο και το Ισραήλ, για γεωτρήσεις 
όχι μόνο λόγω των ανακαλύψεων αλλά 
επειδή είναι κοντά στην Ευρώπη και 
η Ευρώπη αυξάνει τη χρήση φυσικού 
αερίου». Ο  εξέφρασε και την 
πεποίθηση ότι η Ιταλία διαθέτει όλα τα 
συστατικά για κάνει την εταιρεία του, 
που είναι δραστήρια σε Κύπρο, Αίγυπτο 
και Λίβανο, επιτυχημένη.

    Ι   ΤΑΡ  as ed  

Σε άρθρο του στο αμερικανικό δί-
κτυο , ο Υπουργός Ενέργειας 
Γιώργος Λακκοτρύπης επεσήμα-
νε πως η Κύπρος πρωτοστάτησε 
στην προσπάθεια προώθησης των 
διαφόρων επιλογών εξαγωγής και 
στην ολοκλήρωση των αναγκαίων 
διακυβερνητικών συμφωνιών. «Οι 
συμφωνίες αυτές θα χαρτογραφήσουν 
τα ζητήματα ασφάλειας, περιβάλλοντος 
και δικαιοδοσίας, ώστε το  

  να καθορίσει τους βέλ-
τιστους τρόπους εξαγωγής φυσικού 
αερίου στις διεθνείς αγορές», είπε, 
προειδοποιώντας, παράλληλα, πως η 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 
εμπεριέχει προκλήσεις, τόσο λόγω 
της σύνθετης γεωλογίας της όσο και 
της γεωπολιτικής της ιστορίας. «Οι 
συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς τα 
τελευταία χρόνια δεν βοήθησαν. Θα 
μπορούσε εύλογα να υποστηριχθεί 
ότι η περιοχή δεν είναι για όσους 
διστάζουν».

Γ. Λ  
Η Κ  

Η on o il  
   

    
  

 
as ed    
ΔΕΠΑ  dison
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Δίνουν υπηκοότητες και σε μη Τούρκους 

έες διαστάσεις στο 
θέμα του παράνομου 
εποικισμού των κατε-
χομένων προσδίδει το 
ψευδοκράτος, καθώς 
το τελευταίο διάστημα 
προχωρεί σε μαζικές 

παραχωρήσεις υπηκοοτήτων και σε πολίτες 
άλλων χωρών, όχι μόνον της Τουρκίας.

Η πολιτική αυτή της Άγκυρας και του 
ψευδοκράτους έχει ως στόχο την πλήρη 
αλλοίωση του δημογραφικού χαρακτήρα 
των κατεχόμενων περιοχών, καθώς και τη 
διαφοροποίηση των πληθυσμιακών συ-
σχετισμών στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης 
λύσης του Κυπριακού, με τη δημιουργία 
νέων τετελεσμένων, τα οποία θα μπορούν 
να δικαιολογήσουν τις απαιτήσεις της τουρ-
κικής πλευράς όσον αφορά την εδαφική 
και τη συνταγματική πτυχή του κυπρια-
κού προβλήματος. Πετυχαίνει, ταυτόχρονα, 
το εθνικό ξεκαθάρισμα της κατεχόμενης 

περιοχής, το οποίο, σε συνδυασμό με την 
καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς 
και την παράνομη αλλαγή των γεωγραφι-
κών ονομάτων στο κατεχόμενο τμήμα της 
Κύπρου, θα καταστήσει δυνατή την πλήρη 
«τουρκοποίηση» των κατεχόμενων εδαφών.

ι  σ μα  ιν
Το μέγεθος του φαινομένου αποτύπωσε 

ο ίδιος ο Τ κ ηγέτης, Μουσταφά Ακιντζί, 
ο οποίος, όπως αναφέρει δημοσίευμα της 
«Κίπρις» την περασμένη Παρασκευή, είπε 
ότι, σύμφωνα με στοιχεία του λεγόμενου 
«υπουργείου εσωτερικών» της «ΤΔΒΚ», 
στα τριάμισι χρόνια αφότου ο ίδιος τέθηκε 
επικεφαλής των συνομιλιών για επίλυση 
του Κυπριακού ως «πρόεδρος», η παρα-
χώρηση υπηκοοτήτων του ψευδοκράτους 
ανήλθε από 220 χιλιάδες σε 3 0 χιλιάδες, 
σημείωσε, δηλαδή, αύξηση 130 χιλιάδες. 

Σύμφωνα με τα ίδια τα λεγόμενα του 
Τ κ ηγέτη, ενώ η προηγούμενη λεγόμενη 

κυβέρνηση προέβαινε στην παροχή 1000 
υπηκοοτήτων ανά μήνα, τώρα, η νυν ψευδο-
κυβέρνηση, προχωρεί στην παροχή 400-

00 υπηκοοτήτων μηνιαίως. Επισήμανε, 
επιπρόσθετα, ότι επιβάλλεται να εφαρμοστεί 
μια «ορθή» πληθυσμιακή πολιτική στην 
«ΤΔΒΚ», σημειώνοντας ότι για να καταστεί 
δυνατόν να υπάρξει ένας καλός σχεδιασμός 
στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας 
θα πρέπει να γίνει απογραφή του «πληθυ-
σμού» της «χώρας» και ακολούθως να δοθεί 
έμφαση στον «περί υπηκοοτήτων νόμο». 

 μ λ γ
α αχώ σ

Το ψευδοκράτος ακολουθεί δύο μεθοδο-
λογίες παραχώρησης υπηκοοτήτων και ιθα-
γένειας: Η πρώτη γίνεται μέσω του λεγόμενου 
υπουργικού συμβουλίου της «ΤΔΒΚ» και 
οι αποφάσεις δημοσιεύονται στη λεγόμενη 
«επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης». 

Η δεύτερη, διά της οποίας επιτελείται 

και η μαζικότερη παραχώρηση υπηκοο-
τήτων, διενεργείται μέσω του λεγόμενου 
«υπουργείου εσωτερικών», το οποίο έχει 
αρμοδιότητα έκδοσης χωρίς να προϋποτίθεται 
απόφαση του «υπουργικού συμβουλίου».  

Σύμφωνα με στοιχεία, σε μία περίπτωση 
μέσα στο 201 , το λεγόμενο «ΥΠΕΣ» προ-
χώρησε στην έκδοση 300 περίπου υπηκο-
οτήτων σε αιτούντες, οι οποίοι διαβιούν ή 
εργάζονται εδώ και χρόνια στο ψευδοκράτος. 
Σύμφωνα, εξάλλου, με στοιχεία που δημο-
σιεύονται στην «επίσημη εφημερίδα» της 
«κυβέρνησης» του ψευδοκράτους, εντός του 
201  παραχωρήθηκαν έντεκα υπηκοότη-
τες σε ξένους πολίτες, δέκα εκ των οποίων 
Τούρκοι και ένας Πακιστανός, ενώ το 2019 
δεκαπέντε υπηκοότητες, όλες σε τουρκικής 
καταγωγής πολίτες, λόγω μακράς διαμονής 
τους στα κατεχόμενα. 

Να υπομνηστεί ότι το 201  το ψευδο-
κράτος είχε αποφασίσει την παραχώρηση 
«λευκής ταυτότητας» σε 40.000 Τούρκους 

πολίτες, ως προπαρασκευαστικού σταδίου 
για την παραχώρηση «υπηκοότητας» στη 
συνέχεια. Σύμφωνα με έκθεση πεπραγμένων 
του λεγόμενου «υπουργείου εσωτερικών», 
κατά τους τελευταίους δέκα μήνες του 201 , 
1. 0  άτομα πήραν «υπηκοότητα», σε σύ-
νολο 1.74  ατόμων που υπέβαλαν αίτηση 
για να αποκτήσουν «υπηκοότητα». 

Πα αχ σ ι
αι αν αλλ γμα α

Το διαφοροποιητικό στοιχείο, ωστόσο, 
στην πολιτική παραχώρησης υπηκοοτή-
των του ψευδοκράτους είναι η ένταξη στον 
κατάλογο των υπό παραχώρησιν ιθαγενεί-
ας πολιτών, και υπηκόων άλλων χωρών, 
όχι αποκλειστικά τουρκικής προέλευσης, 
όπως γινόταν διαχρονικά. Πρόκειται για 
αριθμό ξένων που εργάζονται ή φοιτούν 
στα κατεχόμενα τα τελευταία χρόνια, από 
χώρες όπως το Πακιστάν, η Ινδονησία και, 
πιο πρόσφατα, όπως πληροφορούμαστε, το 
Ιράν, η Λιβύη και η Νιγηρία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πα-
ραχωρήσεις υπηκοοτήτων σε μη Τούρκους 
πολίτες έγιναν την περίοδο 200 -2009, και 
συγκεκριμένα σε πολίτες του Πακιστάν, ως 
«αντάλλαγμα» για την αναγνώριση από τη 
συγκεκριμένη χώρα της «οντότητας» του 
ψευδοκράτους. Οι ιθαγένειες σε υπηκόους 
του Ιράν, της Λιβύης και της Νιγηρίας πα-
ραχωρήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης 
σύγκλισης στις διμερείς σχέσεις των εν λόγω 
χωρών με την Τουρκία, στο πλαίσιο, κυρίως, 
της συριακής κρίσης, αλλά και της ανα-
βάθμισης των οικονομικών και εμπορικών 
τους ανταλλαγών. 

ν ιγμα σ  ι  
Χαρακτηριστικό είναι το πρόσφατο «άνοιγ-

μα» της Άγκυρας προς τη Λιβύη όσον αφορά 
την ΑΟΖ, επιχειρώντας να πείσει την Τρίπολη 
ότι οι δύο χώρες έχουν… θαλάσσια σύνορα, 

καθώς η Ελλάδα έχει «σφετεριστεί» όχι μόνον 
την τουρκική, αλλά και τη λιβυκή υφαλο-
κρηπίδα, στερώντας, έτσι, τα κοινά σύνορα 
μεταξύ των δύο χωρών. Χαρακτηριστικό, δε, 
είναι και δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής 
τουρκικής εφημερίδας  , κατά την 
επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, 
Χουλουσί Ακάρ, στη Λιβύη, ότι «Οι Έλληνες 
κλέβουν την ΑΟΖ της Λιβύης». 

Καθίσταται εύλογο ότι, με τις ενέργει-
ες αυτές εκ μέρους της Τουρκίας και του 
ψευδοκράτους, το θέμα του εποικισμού και, 
συνακόλουθα, της παραμονής εποίκων μετά 
τη λύση του Κυπριακού, καθίσταται ακόμη 
πιο -δυσοίωνα- περίπλοκο, ενώ εκφράζονται 
φόβοι ότι, η Άγκυρα, ενδέχεται να χρησι-
μοποιήσει τους «μη Τούρκους υπηκόους» 
του ψευδοκράτους ως «εφεδρεία», για την 
άσκηση πιέσεων επί της ε κ πλευράς.    

Πα ν μ  μ γ α ι έ  
αλλαγέ

Εξάλλου, έγγραφα πρεσβειών της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό εκ-
δομένα στο τρέχον έτος υπογραμμίζουν το 
γεγονός των παράνομων δημογραφικών 
αλλαγών στα κατεχόμενα, καταγγέλλοντας 
την πολιτική του συστηματικού εποικισμού 
που εφαρμόζει η Τουρκία από το 1974. 

Σύμφωνα με στοιχεία και πληροφορίες 
που επιβεβαιώνονται τόσο από τον τουρκικό 
και τ κ Τύπο, σήμερα, στο κατεχόμενο τμήμα 
της Κύπρου υπάρχουν περίπου 1 0.000 
- 1 0.000 έποικοι, εκτός της παρουσίας 
των 3 .000 τουρκικών κατοχικών στρα-
τευμάτων. Υπολογίζεται, δε, ότι συνολικά 

.000 Τουρκοκύπριοι έχουν μεταναστεύσει 
εκτός Κύπρου. Συγκεκριμένα, ο αριθμός 
των Τουρκοκυπρίων στο κατεχόμενο τμήμα 
της Κύπρου έχει μειωθεί από 11 .000 το 
1974 σε 9.000 σήμερα. Με ένα φυσικό 
ρυθμό αύξησης του πληθυσμού, ο αριθμός 
αυτός θα ήταν 1 3. 7 .

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@simerini.com 
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ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΛΑ ΥΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΗΛΑΣΙΑΣ 

«Εργασίες γεώτρησης» ή εγκλήματα πολέμου;

τις 21 Φεβρουαρίου 2019, 
η παράνομη υποδεέστε-
ρη διοίκηση της Τουρκίας 
στα κατεχόμενα εδάφη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας 
εξέδωσε δύο αξιοσημείω-
τες δηλώσεις στα Αγγλικά.

Η πρώτη δήλωση, η οποία είχε τίτλο 
« : «      

 »», επανέλαβε το ακόλουθο 
νεο-αποικιακό μήνυμα από τον Υπουργό 
Εξωτερικών της Τουρκίας: «Οι φυσικοί 
πόροι στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσό-
γειο και στην Κύπρο αποτελούν για εμάς 
στρατηγικό στόχο και εθνική αιτία». Αυτή η 
παράλειψη είναι προφανώς ενοχοποιητική.

Η δεύτερη δήλωση, η οποία είχε τον 
επεκτατικό τίτλο « : «   

       
     »», επανέ-

λαβε μια εξομολόγηση από τον Υπουργό 
Εξωτερικών της Τουρκίας: 

«Έχουμε το σκάφος . Κάνει γεώτρη-
ση στη θαλάσσια περιοχή στην Αλάνια. Το 
μεταφέρουμε στα Νότια της Κύπρου. Θα 
μετακινήσουμε επίσης τη δεύτερη πλατ-
φόρμα μας στην περιοχή αυτή. Το πλοίο 

   προβαίνει σε 
προκαταρκτικές εργασίες για το θέμα αυτό. 
Ας πραγματοποιήσουμε αυτές τις εργασίες 
γεώτρησης στις καθορισμένες τοποθεσίες». 
Κάπως συμβολικά, ο κ.  έκανε 
λόγο για δύο σκάφη που φέρουν τα ονό-
ματα Οθωμανών πολεμαρχών.

Αυτές οι αυτο-ενοχοποιητικές δηλώσεις 
αποτελούν μέρος μιας μεγαλύτερης εικόνας 
παραβάσεων εκ μέρους της Τουρκίας. Αυτή, 
βεβαίως, είναι μια ταραχοποιός χώρα, η 
οποία δεν έχει υπογράψει και δεν σέβεται 
τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το 
Δίκαιο της Θάλασσας του 19 2. Συνεπώς, 
δεν σέβεται ούτε την Κυπριακή Δημοκρατία 
(ΚΔ), ούτε την Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη ΑΟΖ  αυτής.

χ ι έ  α αγ σ ι
Υποθέτω ότι η Τουρκία είναι πρόθυμη 

να διαπράξει «εργασίες γεώτρησης» και 
καινούργια εγκλήματα πολέμου. Γιατί; 
Είναι καθιερωμένη η απαγόρευση της 
λαφυροποίησης (« ») και της λε-
ηλασίας (« »), δύο πλευρές του ίδιου 
εγκληματικού νομίσματος. Σύμφωνα με 
το άρθρο 2  του Δεύτερου Κανονισμού 
της Χάγης του 1 99: «Η λεηλασία μιας 
πόλης ή ενός τόπου, ακόμη και όταν γίνεται 
βίαια, απαγορεύεται».

Το άρθρο  (β) του Χάρτη του Διεθνούς 
Στρατιωτικού Δικαστηρίου της Νυρεμβέργης 
του 194  περιγράφει «την λαφυροποίηση 
της δημόσιας ή της ιδιωτικής ιδιοκτησίας» ως 
έγκλημα πολέμου.  δεύτερη παράγραφος 
του άρθρου 33 της Τέταρτης Σύμβασης 
της Γενεύης του 1949 επιβεβαιώνει ότι «η 
λεηλασία απαγορεύεται». Το άρθρο 33 είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό. 

Σύμφωνα με το άρθρο  της Τέταρ-
της Σύμβασης της Γενεύης, το άρθρο 
33 ισχύει όχι μόνο «από την αρχή μιας 
σύγκρουσης ή κατοχής», αλλά και «κατά 
τη διάρκεια της κατοχής». Αυτή η πραγ-
ματικότητα είναι σημαντική, ειδικά εάν 
λάβουμε υπόψη μια πρόσφατη απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων της 29ης Ιανουαρίου 
2019.  Το Δικαστήριο επεσήμανε ρητά 
ότι «η διεθνής κοινότητα θεωρεί πως η 
Τουρκία έχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου 
υπό κατοχήν «  »  ...». (Πηγή: 

   .    
(  . 3 92 07), παράγραφος 
193, : . . . %
22 %22: %22001-1 97 1%22  

: . . . )
Το Καταστατικό της Ρώμης του 199  

ενισχύει το καθεστώς της λεηλασίας ως 
εγκλήματος πολέμου. Σύμφωνα με το άρθρο 

.2( ) ( ), η «λεηλασία μιας πόλης ή ενός 
τόπου, ακόμη και όταν πραγματοποιείται 
με επίθεση», αποτελεί έγκλημα πολέμου, 
στο πλαίσιο μιας διεθνούς ένοπλης σύ-
γκρουσης. Σύμφωνα με το άρθρο 2 ( ) ( ), 
τέτοια λεηλασία επίσης αποτελεί έγκλημα 
πολέμου, στο πλαίσιο μιας μη διεθνούς 
σύγκρουσης. Η ιστορία εξηγεί γιατί απαγο-
ρεύεται η λαφυροποίηση και η λεηλασία. 
Αρκεί να αναφερθώ στην απόφαση του 
Διεθνούς Στρατιωτικού Δικαστηρίου της 
Νυρεμβέργης, όπως εκδόθηκε το 194 . 
Όσον αφορά τις περιοχές υπό γερμανική 
κατοχή κατά τη διάρκεια του Δεύτερου 
Παγκόσμιου Πολέμου, το Δικαστήριο 
κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:

«Η δημόσια και ιδιωτική ιδιοκτησία υπο-
βλήθηκε σε συστηματική λαφυροποίηση και 

λεηλασία, για να διευρυνθούν οι πόροι της 
Γερμανίας σε βάρος της υπόλοιπης Ευρώ-
πης... Τα αποδεικτικά στοιχεία στην υπόθεση 
αυτή έχουν αποδείξει ότι τα υπό γερμανική 
κατοχήν εδάφη έτυχαν εκμετάλλευσης προς 
όφελος της γερμανικής πολεμικής προσπά-
θειας με τον πιο άσπλαχνο τρόπο, χωρίς να 
ληφθεί υπ’ όψιν η τοπική οικονομία, συνεπεία 
ενός σκόπιμου σχεδίου και μιας πολιτικής». 
(Πηγή:        

    , 
 1 ( , , 1947), σελίδες 

22  και 239.)

υσ μα ι  λ
Στα κατεχόμενα εδάφη της ΚΔ, μετά από 

κάθε μία από τις δύο τουρκικές εισβολές 
του 1974, η Τουρκία φαίνεται ότι ενήρ-
γησε, με πρόθεση, με παρόμοιο τρόπο με 
τη Γερμανία. Μάλιστα, τότε, η κυβέρνηση 
της ΚΔ συνήθιζε να κατηγορεί την Τουρ-
κία ότι είχε διαπράξει εγκλήματα όπως 
λαφυροποίηση και λεηλασία.

Για παράδειγμα, με επιστολή της 1 ης 
Νοεμβρίου 1974 προς τον τότε Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), ο 
Πρέσβης Ζήνων Ρωσσίδης, ο τότε Μόνιμος 
Αντιπρόσωπος της ΚΔ στον ΟΗΕ, υπέβαλε 
την ακόλουθη «διαμαρτυρία» σύμφωνα 
με «οδηγίες» από την κυβέρνηση της ΚΔ:

«Ο εισβολέας τουρκικός στρατός, αφού 
εξανάγκασε τους αυτόχθονες Ελληνοκύ-
πριους να ξεριζωθούν από τις οικίες και 
τις περιουσίες τους κατά παράβαση του 
διεθνούς δικαίου και των Συμβάσεων της 
Γενεύης του 1949, προχώρησε σε πράξεις 
λεηλασίας και, παράνομα και αυθαίρετα, 
να κατάσχει τα προϊόντα των εδαφών τους. 
Μέρος αυτών των προϊόντων στάλθηκαν 
στην Τουρκία, απ’ όπου εξήχθησαν από 

ΤΟ Α Ο   ΤΟ  Α ΤΗ ΤΟ  Δ Ε ΝΟ  
Τ ΑΤ Τ ΚΟ  Δ ΚΑ ΤΗ Ο  ΤΗ  Ν Ε Ε
Η  ΤΟ   Ε Α Ε  ΤΗΝ Α Ο
Ο Η Η ΤΗ  ΔΗ Ο Α   ΤΗ  Δ Τ ΚΗ  Δ Ο

ΚΤΗ Α   Ε Κ Η Α Ο Ε Ο .  ΔΕ ΤΕ Η 
Α Α Α Ο  ΤΟ  Α Ο   ΤΗ  ΤΕΤΑ ΤΗ  

Α Η  ΤΗ  ΕΝΕ Η  ΤΟ   Ε Ε Α
ΝΕ  ΟΤ  Η ΕΗ Α Α Α Α Ο Ε ΕΤΑ . ΤΟ 

Α Ο  Ε ΝΑ  Δ Α ΤΕ Α Η ΑΝΤ ΚΟ

τουρκικούς εξαγωγικούς οργανισμούς 
σε πολλές ευρωπαϊκές και άλλες χώρες». 

Είναι ειρωνικό ότι αυτές οι χώρες συμπε-
ριελάμβαναν τη Γερμανία. Αυτό διαπιστώ-
θηκε μετά από διαταγή ενός δικαστηρίου 
στο Αμβούργο. (Πηγή: Έγγραφο 11 9 
του ΟΗΕ, σελίδα 1.)

Σε μεταγενέστερη επιστολή του, με ημε-
ρομηνία  Δεκεμβρίου 1974, ο Πρέσβης 
Ρωσσίδης αναφέρθηκε στη λαφυροποίη-
ση και στις λεηλασίες σε εκκλησίες: «Οι 
εισβολείς δεν δείχνουν κανένα σεβασμό 
στην ιερότητα των εκκλησιών. Ορισμένες 
από αυτές έχουν σκοπίμως καταστραφεί ή 
βεβηλωθεί». Ο Πρέσβης Ρωσσίδης έδω-
σε μερικά παραδείγματα, όπως αυτό: «  
εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στα Πάναγρα 
στην Επαρχία Κερύνειας  λεηλατήθηκε 

και, στη συνέχεια, μετατράπηκε σε στάβλο 
για βόδια και μαντρί για πρόβατα». (Πηγή: 
Έγγραφο 11 9 του ΟΗΕ, Παράρτημα ΙΙΙ.)

Η μοίρα της εκκλησίας στα Πάναγρα 
αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης επίθε-
σης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτε-
ρικών της ΚΔ: «Περισσότερες από 0 
ελληνορθόδοξες εκκλησίες, παρεκκλήσια 
και μοναστήρια σε πόλεις και χωριά των 
κατεχομένων περιοχών έχουν λεηλατηθεί, 
υποστεί εσκεμμένους βανδαλισμούς και 
σε αρκετές περιπτώσεις κατεδαφιστεί… Η 
τύχη των εκκλησιαστικών κειμηλίων των 
ναών αυτών, που υπολογίζονται στις 20.000, 
παραμένει άγνωστη. Σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς της Κυπριακής Αστυνομίας, 
πάνω από 0.000 πολιτιστικά αντικείμε-
να έχουν μεταφερθεί παράνομα σε ξένες 
χώρες μετά το 1974. Πολύ σημαντικές 
και ανεκτίμητες εικόνες περιήλθαν στην 
κατοχή οίκων δημοπρασίας και πωλήθη-
καν παράνομα στο εξωτερικό από εμπό-

Ε δώ και μια δεκαετία διεξάγονται 
ατέλειωτες συζητήσεις για τη δια-
βόητη μεταρρύθμιση στον χώρο της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μια εξουσία, που 
αποτελεί ένα από τα θεμέλια και τα βάθρα 
της δημοκρατίας. 

Παρά το γεγονός ότι στις προτάσεις για 
νομοθετικές αλλαγές υπάρχουν και μεταρ-
ρυθμίσεις που κινούνται προς θετικές και 
εκσυγχρονιστικές αλλαγές, εντούτοις ο δημό-
σιος διάλογος παραμένει προσκολλημένος 
σε μια και μόνο προτεινόμενη αλλαγή. Τη 
μείωση του αριθμού των Δήμων, στη λογική 
περιστολής των λειτουργικών δαπανών.

Την επικέντρωση του δημόσιου δια-
λόγου στο θέμα του αριθμού των Δήμων 
προάγει, δυστυχώς,  ο ίδιος ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας. Το έπραξε σε πρόσφα-
τη ομιλία του στα εγκαίνια του Δημοτικού 
Μεγάρου Λευκωσίας.

Ορθά ο πρώην Δήμαρχος Στροβόλου, 
Σάββας Ηλιοφώτου, αναφέρει σε άρθρο 
του που δημοσιεύθηκε στον ημερήσιο 

Τύπο: «Με το νομοσχέδιο, που κατέθεσε 
το Υπουργείο Εσωτερικών, απλώς εισηγείται 
να φύγουμε από τον πολυκερματισμό των 
Δήμων και να πάμε στον κατακερματισμό, 
εισάγοντας και στοιχεία διαφορετικά, ώστε 
η Τοπική Αυτοδιοίκηση, μονίμως να έχει 
ανάγκη την ποδηγέτηση του κράτους, λόγω 
των συγκρούσεων που με βεβαιότητα θα 
υπάρχουν». Ωστόσο, πέραν της αριθμητικής 
μείωσης των Δήμων, υπάρχουν μείζονος 
σημασίας ζητήματα, που θα πρέπει να ανα-
δειχθούν και να ρυθμιστούν προκειμένου 
οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης να 
καταστούν σύγχρονοι και αποτελεσματικοί.

Για να καταστεί ο χώρος της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ένα προνομιακό πεδίο 
διαλόγου, πολιτικών πρωτοβουλιών και 
δράσεων. Για να είναι η φωνή των πολι-
τών. Ένα ζωντανό και δημιουργικό κύτταρο 
συμμετοχής, πρωτοβουλιών και δράσεων 
των τοπικών κοινωνιών. Κέντρο παροχής 
φιλικών και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 
προς τον πολίτη.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί και 
πρέπει να ανταποκριθεί, με τον δικό της 
αυτοτελή και σημαντικό ρόλο στις μεγάλες 
σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν:

 Στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής,
 στην κοινωνική πολιτική,
 στην Παιδεία και τον Πολιτισμό,
 στη νέα γενιά και τον αθλητισμό.

Οι στόχοι αυτοί προϋποθέτουν μια ρι-

ζικά διαφορετική αντίληψη για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Οι σύγχρονοι θεσμοί Αυτο-
διοίκησης πρέπει να κατέχουν σημαντική 
θέση, γενικά αποδεκτή, στο ενιαίο πολιτικό 
και διοικητικό σύστημα της χώρας.

Η διοικητική αυτοτέλεια μακριά από 
αυταρχικές επεμβάσεις της κεντρικής δι-
οίκησης, η αποφασιστική αποκέντρωση 
εξουσιών και η οικονομική αυτοδυναμία 
αποτελούν τους βασικούς πυλώνες μετεξέ-
λιξης των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
σε πραγματικά αυτοδύναμα όργανα και όχι 
σε διεκπεραιωτές και εντολοδόχους μιας 
άλλης εξουσίας.

Θα πρέπει να ανατραπεί, επιτέλους, η 
λογική που θέλει την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
εξαρτημένη οικονομικά από το κράτος και 
με αρμοδιότητα τη διαχείριση δευτερευό-
ντων υποθέσεων. Από την άλλη πλευρά, η 
Αυτοδιοίκηση οφείλει να ανταποκριθεί με 
συνέπεια και αποτελεσματικότητα στις συ-
γκεκριμένες ευθύνες της έναντι των πολιτών.

Η συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση καθιστά ακόμη πιο επιτακτική 
την ανάγκη για τολμηρές μεταρρυθμίσεις 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η μετατροπή 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όργανο λα-
ϊκής κυριαρχίας, βάθρο δημοκρατίας με 
αποφασιστική αποδυνάμωση του κεντρι-
κού κράτους, είναι η μεγάλη επιταγή της 
νέας εποχής. Στο πλαίσιο μιας συνολικής 
μεταρρύθμισης, που θα εκσυγχρονίζει την 

κοινωνία μας και τους πολιτειακούς της 
θεσμούς, πρώτος στόχος θα πρέπει να είναι 
η δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών στις 
κρίσιμες αποφάσεις σε κεντρικό, περιφε-
ρειακό και τοπικό επίπεδο.

Η αναβίωση κατά κάποιο τρόπο της 
Εκκλησίας του Δήμου και η αυθεντική 
δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών, 
προϋποθέτουν απαραίτητα στη νέα επο-
χή την ολόπλευρη ενίσχυση των θεσμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη δραστική 
αποδυνάμωση κάθε είδους συγκεντρωτικών 
εξουσιών. Πρέπει λοιπόν να επιδιώξουμε 
για το σήμερα και το αύριο κοινωνίες ενερ-
γών πολιτών, που θα αυτοδιαχειρίζονται 
τις υποθέσεις τους με γνώμονα το κοινό 
καλό, το κοινό συμφέρον, στη βάση του 
δημοκρατικού διαλόγου, της ανάπτυξης 
πρωτοβουλιών και με συνδετικό κρίκο 
την ηθική και κοινωνική αλληλεγγύη.

Να λοιπόν ένα όραμα για τον νέο αιώνα, 
στον οποίο έχουμε εισέλθει, που μπορεί 
να γίνει χειροπιαστή πραγματικότητα. Να 
συμφιλιώσουμε τους πολίτες με την εξου-
σία. Μια εξουσία που θα τη θεωρούν δική 
τους, που οι ίδιοι θα τη διαμορφώνουν, θα 
την τροποποιούν, θα τη βελτιώνουν. Μια 
αυτενεργό εξουσία των πολιτών πάνω στις 
υποθέσεις που τους αφορούν και δεν θα 
είναι προέκταση της κεντρικής εξουσίας ή 
ένας από τους μηχανισμούς του κράτους 
που ασκεί δημόσια διοίκηση κατά κρατική 

παραχώρηση.
Μια σειρά οδηγιών και κανόνων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπουν για την 
υποχρέωση των κρατών - μελών να εκχω-
ρούν εξουσίες στους θεσμούς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Η συμμετοχή της Κύπρου 
στην Ε.Ε. επιβάλλει τη σταδιακή διεύρυν-
ση των εξουσιών των τοπικών Αρχών, την 
εκχώρηση πόρων και την ανάδειξη της αυ-
τοδιαχείρισης ως μορφής διακυβέρνησης 
σε τοπικό επίπεδο.

Εξουσίες και αρμοδιότητες που μπορούν 
και πρέπει να εκχωρηθούν στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση είναι ενδεικτικά αυτές που 
σήμερα ασκούνται από τις Σχολικές Εφορείες, 
τις Κρατικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέρι-
μνας και τις Υπηρεσίες Πολιτικής Άμυνας.

Είναι φανερό ότι οι κοινωνίες του μέλλο-
ντος δεν θα έχουν τη δομή του υπερτροφικού 
συγκεντρωτικού κράτους του παρελθόντος.

Η εξέλιξη των κοινωνιών και η προαγωγή 
πραγματικών συστημάτων δημοκρατικής 
οργάνωσης, θα επιφέρουν αποφασιστικό 
χτύπημα και θα αποδυναμώσουν καίρια 
το ισχυρό και παντοδύναμο κράτος της 
συγκεντρωτικής εξουσίας.

Νέες μορφές οργάνωσης αυτοδιαχειριζό-
μενων τοπικών κοινωνιών θα αναδειχθούν 
ως η νομοτελειακή εξέλιξη ενίσχυσης του 
ρόλου των ίδιων των πολιτών.

Ας δώσει, λοιπόν, η μονοδιάστατη συ-
ζήτηση για τον αριθμό των Δήμων τη θέση 

της σε ένα διάλογο ουσίας για μετατροπή 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όργανο 
λαϊκής κυριαρχίας, βάθρο δημοκρατίας 
με αποφασιστική αποδυνάμωση του κε-
ντρικού κράτους.

Αυτή είναι η μεγάλη επιταγή της νέας 
εποχής. 

 Τέως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων

ια ανα ίωση τη  κκλησία  του ήμου

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. ΟΜΗΡΟΥ
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ΚΛΕΑΡΧΟΣ 
Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ρους τέχνης». (Πηγή: . . .
201 . 1 1

 : .
. . 201 . 1
1 )

Πρόσθετες λεπτομέρειες μπορούν να 
βρεθούν σε άλλες πηγές, όπως τη δικα-
στική απόφαση που εκδόθηκε το 1990 
από τον έβδομο κύκλο του αμερικανικού 
Εφετείου. Ο Επικεφαλής Δικαστής  
αναφέρθηκε στη «διάπραξη λαφυροποίη-
σης της εκκλησίας της Κανακαριάς» από 
«βανδάλους» και στην «κλοπή» των ψηφι-
δωτών της. Πηγή:  -

      
      917 
.2  27  (1990) . 

Λαμβάνοντας υπόψη τη συστηματική 
εγκληματικότητα στα κατεχόμενα, για 
την οποία η Τουρκία είναι υπεύθυνη 
ως κατοχική δύναμη, δεν είναι έκπληξη 
το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει υπο-
γράψει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για Αδικήματα που αφορούν 
Πολιτιστικά Αγαθά, γνωστή ως η Σύμβαση 
της Λευκωσίας, όπως εγκρίθηκε στις 3 
Μα ου 2017. (Βλ. . .

- -
221 1 23  
: . .

- - 221
1 23 )

 Π ν α υλ
Εδώ πρέπει να αναγνωρίσω την εξαιρε-

τική δουλειά που έχει κάνει η Άννα Μαρία 
Ευτυχίου, για να ειδοποιήσει το κοινό για τη 
«λεηλασία» και την «αλλοίωση του φυσικού 
περιβάλλοντος στον  Πενταδάκτυλο», λόγω 
της «παράνομης λατόμευσης». (Δείτε, π.χ. 
το άρθρο «Χωρίς τέλος η λεηλασία του 
Πενταδακτύλου ( )», της 21.10.201  στο 

. . 3 704
- - - - - -
 : . .

3 704 - - - - -
- ) 

υμ σμα α
Φαίνεται ότι η Τουρκία δεν νοιάζεται 

αν διαπράττει παρανομίες ή ακόμα και 
εγκλήματα πολέμου. Ήρθε η ώρα να τερ-
ματιστεί η συστηματική αδικία. Πρέπει να 
προσαχθούν στη Δικαιοσύνη όλα τα κράτη 
και όλα τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τη 
λαφυροποίηση, για τη λεηλασία και για αλλά 
εγκλήματα, όπως η κάλυψη των εγκλημά-
των. Εν τω μεταξύ, εάν έχει σεβασμό για το 
κράτος δικαίου, το Συμβούλιο Ασφαλείας 
του ΟΗΕ πρέπει να εμποδίσει την Τουρκία 
από το να εμπλακεί σε νέες μορφές παρα-
νομίας στην ΑΟΖ της ΚΔ. Πρέπει επίσης 
να υποχρεώσει την Τουρκία να καταβάλει 
αποζημιώσεις. Με άλλα λόγια, η δικαιοσύνη 
πρέπει να υπερισχύσει.

 Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου  . Οι από-

ψεις στο άρθρο είναι προσωπικές.

ποθέτω ότι η Τουρκία 
είναι πρόθυμη να διαπρά-
ξει «εργασίες γεώτρησης» 
και καινούργια εγκλήματα 
πολέμου. ιατί  Είναι κα-
θιερωμένη η απαγόρευ-
ση της λαφυροποίησης 
« »  και της λε-

ηλασίας « » , δύο 
πλευρές του ίδιου εγκλη-

ματικού νομίσματος
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ε τροχιά προετοιμασίας για 
το σενάριο άνευ συμφωνί-
ας αποχώρησης του Ηνω-
μένου Βασιλείου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση βρί-
σκεται από το περασμένο 
καλοκαίρι η Κυβέρνηση, 

με τις προσπάθειες να εντατικοποιούνται το 
τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με επίσημες 
τοποθετήσεις. Στόχος, ο καθορισμός των 
διμερών σχέσεων Βρετανίας - Κύπρου, 
αναλόγως της έκβασης της υπόθεσης 

 και η ελαχιστοποίηση της ζημιάς 
της άτακτης εξόδου, μέσω της ψήφισης 
νομοσχεδίων και της λήψης αποφάσεων 
σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου υπό 
την αίρεση μη συντεταγμένης εξόδου.  

Την ώρα, όμως, που η κλεψύδρα αδειάζει 
επικίνδυνα, παρά τα χρονοδιαγράμματα που 
έθεσε το Υπουργείο Εξωτερικών ως συντο-
νιστής της προσπάθειας, οι απαιτούμενες 
ρυθμίσεις βρίσκονται ως επί το πλείστον 
σε εκκρεμότητα, εντείνοντας τις ανησυχί-
ες ότι «θα τρέχουμε μέχρι την τελευταία 
στιγμή για να προλάβουμε». Για το σχέδιο 
δράσης της κυβέρνησης, θα πραγματο-
ποιηθεί κλειστή συνεδρία της Επιτροπής 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
στις 21 Μαρτίου, παρουσία του Υπουργού 
Εξωτερικών και του Γενικού Εισαγγελέα. 

 χ ν ιαγ αμμ ν
Σε αντίθεση με άλλα κράτη μέλη, όπως 

για παράδειγμα η Γαλλία, η Κύπρος δεν 
δύναται βάσει του Συντάγματός της να 
προχωρήσει στη θέσπιση ενός «  

», ήτοι ενός γενικού νομοσχεδίου για 
την περίπτωση άτακτου , μέσω του 
οποίου να μπορούν να εφαρμόζονται δια-
τάγματα. Υπό αυτά τα δεδομένα, η Κυπριακή 
Δημοκρατία χρειάζεται να προχωρήσει 
σε ξεχωριστές νομοθετικές ρυθμίσεις για 
κάθε επηρεαζόμενο τομέα, ώστε να είναι 
επαρκώς θωρακισμένη στο ενδεχόμενο 
«  ».

Έκαστο υπουργείο οφείλει να εντοπίσει 
τα ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν 
και να προχωρήσει στους ανάλογους σχε-
διασμούς, είτε μέσω νομοθετικών ρυθμί-
σεων είτε με προτάσεις προς το Υπουργικό 
Συμβούλιο. Για «χρονοβόρα διαδικασία» 
κάνουν λόγο αρμόδιοι λειτουργοί και πα-
ραδέχονται ότι «αν θα είμαστε έτοιμοι, θα 
είμαστε έτοιμοι την τελευταία στιγμή», 
σημειώνοντας ότι τη μερίδα του λέοντος 
επωμίζονται τα Υπουργεία Οικονομικών, 
Εσωτερικών, Παιδείας, Εργασίας και Υγείας. 

Στο παρόν στάδιο, με εξαίρεση τα δύο 
νομοσχέδια που ετοίμασε η Επιτροπή Παι-
δείας και κατατέθηκαν στην ολομέλεια την 
Παρασκευή, ουδεμία άλλη κοινοβουλευ-
τική επιτροπή έχει ενώπιόν της σχετικές 
προτάσεις ή τροποποιητικά κείμενα. Μο-
νοψήφιος δε είναι ο αριθμός νομοσχεδίων 
που έχουν προωθηθεί για επεξεργασία 
στη Νομική Υπηρεσία. «Λίγο-πολύ έχουν 
εντοπιστεί οι επηρεαζόμενοι τομείς», δη-
λώνουν αρμόδιοι στη «Σ», που εξηγούν ότι 
στην παρούσα φάση «αυτό που κάνουν 
τα υπουργεία είναι είτε να ετοιμάζουν τα 
σχετικά νομοσχέδια για τις περιπτώσεις 
που απαιτούνται τέτοιου είδους ρυθμίσεις 
είτε να ετοιμάζουν σχετικές προτάσεις, για 
να μπορούν να ληφθούν αποφάσεις του 
Υπουργικού Συμβουλίου». Στόχος, σύμφωνα 
με πληροφορίες, είναι να κατατεθούν τα 
νομοσχέδια στην Ολομέλεια και να τεθούν 
ενώπιόν της προς ψήφιση τουλάχιστον μέ-
χρι το τέλος του μήνα, παρότι ο αρχικός 
σχεδιασμός του Υπουργείου Εξωτερικών, 
το οποίο ανέλαβε συντονιστικό ρόλο, έθετε 
ως χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των 
απαιτούμενων ενεργειών (επεξεργασία, 
κατάθεση και έγκριση νομοσχεδίων από 
τη Βουλή) τα τέλη Φεβρουαρίου. 

μ  αι α
Στις 70 χιλιάδες ανέρχονται οι Βρετα-

νοί πολίτες που ζουν και εργάζονται στα 
εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, με 

βάση τα στοιχεία της Υπάτης Αρμοστείας, 
εκ των οποίων 1  χιλιάδες συνταξιούχοι 
-εξαιρούνται οι κάτοικοι των περιοχών 
των Βρετανικών Βάσεων. Το θέμα των δι-
καιωμάτων των υπηκόων του Ηνωμένου 
Βασιλείου τέθηκε εξαρχής ψηλά στην ατζέντα 
της Κυβέρνησης, όπως άλλωστε διαμήνυσε 
πρόσφατα και ο Υπουργός Εξωτερικών, 
Νίκος Χριστοδουλίδης, στον Βρετανό 
ομόλογό του κ.  , καλωσορί-
ζοντας παράλληλα την απόφαση του ΗΒ 
να εφαρμόσει μονομερώς τις ρυθμίσεις 
που διαλαμβάνει η Συμφωνία Αποχώρη-
σης για όλους τους υρωπαίους πολίτες 
που διαμένουν στο ΗΒ, διασφαλίζοντας με 
αυτόν τον τρόπο τα δικαιώματα διαμονής 
και πρόσβασης σε παροχές με τους ίδιους 
όρους που ισχύουν επί του παρόντος.

«Σε περίπτωση εξόδου του ΗΒ χωρίς 
συμφωνία, η Κυπριακή Δημοκρατία εί-
ναι έτοιμη να διασφαλίσει ότι οι Βρετανοί 
υπήκοοι που διαμένουν σήμερα και μέ-
χρι τις 29 Μαρτίου 2019 στην Κύπρο, θα 
μπορούν να συνεχίσουν να διαμένουν στη 
χώρα και να απολαμβάνουν τα ίδια δικαι-
ώματα που προβλέπονται στη Συμφωνία 
Αποχώρησης», σημείωνε στην επιστολή 
του ο κ. Χριστοδουλίδης και πρόσθετε ότι 
«η Κυπριακή Δημοκρατία προτίθεται να 
λάβει τα απαραίτητα μέτρα, που θα αντι-
κατοπτρίζουν τις πρόνοιες της Συμφωνίας 
Αποχώρησης, έτσι ώστε να προστατεύονται, 
στο μέτρο του δυνατού, τα υφιστάμενα δι-
καιώματα των Βρετανών πολιτών». 

μαν ι  μα α
Παρότι τα θέματα διαμονής και ιατρο-

φαρμακευτικής περίθαλψης θεωρούνται 
ιδιαίτερα σημαντικές πτυχές του ζητήμα-
τος, κανένα σχετικό νομοσχέδιο δεν έχει 
προωθηθεί μέχρι στιγμής στις αρμόδιες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές.  

Για τα ζητήματα κοινωνικών ασφαλί-
σεων, στο πλαίσιο διασφάλισης των δικαι-

ωμάτων Βρετανών πολιτών που ζουν στα 
κράτη μέλη, βρίσκονται σε ισχύ σχετικές 
διατάξεις της ΕΕ για τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικών ασφαλίσεων, 
άρα δεν απαιτούνται ξεχωριστές ενέργειες 
από το Υπουργείο Εργασίας. Επιπλέον, με 
απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου διασφα-
λίζεται ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες στο ΗΒ 
και οι Βρετανοί πολίτες στην ΕΕ των 27 
θα διατηρήσουν τα προνόμια κοινωνικής 
ασφάλισης που απέκτησαν πριν από την 
αποχώρηση.

α υσ  αναλ γ
ανι ών α σ ν

ηλά στις προτεραιότητες βρίσκονται 
και τα ζητήματα της εκπαίδευσης, όπου 
έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι όσοι φοιτητές 
εισαχθούν μέχρι και το τέλος του 2019 στα 
βρετανικά πανεπιστήμια, θα διατηρήσουν 
το ίδιο καθεστώς μέχρι το πέρας των σπου-
δών τους. Άγνωστο παραμένει τι μέλλει 
γενέσθαι μετά το τέλος του 2019, αν και 
είναι σαφές ότι αναμένεται να υπάρξουν 
αλλαγές, οι οποίες εξαρτώνται αποκλει-
στικά από τις αποφάσεις που θα λάβει η 
βρετανική κυβέρνηση. 

Στο πεδίο… ελέγχου της ΚΔ εμπίπτουν οι 
συνεργασίες πανεπιστημίων και οι ανάλογες 
ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στα κείμενα 
των τροποποιήσεων που κατατέθηκαν στην 
Ολομέλεια την Παρασκευή. Συγκεκριμέ-
να, με τροποποιήσεις στους νόμους του 
201  και 201  «Περί της διασφάλισης 
και πιστοποίησης της ποιότητας της ανώ-
τερης εκπαίδευσης και της ίδρυσης και 
λειτουργίας φορέα για συναφή θέματα», 
όπως επίσης και του «Περί Σχολών Τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης», η Κυβέρνηση 
επιχειρεί να διασφαλίσει ότι η αποχώρηση 
του ΗΒ «δεν θα επηρεάσει τις υφιστάμενες 
εκπαιδευτικές συνεργασίες συμφωνίες, 
όπως τις συμβάσεις δικαιόχρησης (  

), που έχουν συνομολογηθεί 

μεταξύ ιδιωτικών σχολών της Κύπρου και 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Ηνωμένου 
Βασιλείου για απονομή τίτλων σπουδών» 
και ότι οι εν λόγω συμφωνίες θα συνεχί-
σουν να ισχύουν, με προοπτική ανανέωσης, 
αντικατάστασης ή και τροποποίησης. 

ν ι α ι έ  χέ  
για α λ ν α

Σημαντική και αναπόφευκτη αύξηση 
φόρτου εργασίας θα κληθεί να αντιμετω-
πίσει το Τμήμα Τελωνείων. Αν και δεν 
απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις, «είναι 
απαραίτητη η κατάλληλη προετοιμασία, 
ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις 
αλλαγές, εφόσον από τη μια μέρα στην άλλη 
θα χρειαστεί να εφαρμοστούν διαδικασίες 
για τρίτη χώρα, όπως διατυπώσεις, έλεγχοι 
και λοιπά». Παρά τις διαβεβαιώσεις του 
αρμόδιου Υπουργείου ότι «τα τελωνεία μας 
είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν αυτές τις 
αλλαγές, γιατί θα εφαρμόσουν ουσιαστικά 
διαδικασίες τις οποίες ήδη γνωρίζουν», 
πληροφορίες της «Σ» αναφέρουν ότι οι 
εργαζόμενοι του Τμήματος απέστειλαν 
πρόσφατα επιστολή στο Υπουργείο Οι-
κονομικών ζητώντας «ξεπάγωμα των κενών 
θέσεων, λόγω ». Τα τελωνεία λειτουρ-
γούν με μειωμένο κατά 1 % προσωπικό 
βάσει των οργανικών θέσεων, αλλά παρά 
την κοινή παραδοχή «ότι θα αυξηθεί η 
δουλειά και στα αεροδρόμια θα πρέπει 
θεωρητικά να ελέγχεται το 30-40% των 
επιβατών, ούτε έγιναν ούτε προβλέπονται 
προσλήψεις». Σημειώνεται ότι η Ιρλανδία, 
όπως και αρκετές άλλες χώρες μέλη, προ-
χώρησε στην πρόσληψη περί των 1000 
υπαλλήλων για διενέργεια τελωνειακών 
ελέγχων και διασαφήσεις. 

Ανησυχίες, πάντως, εκφράζονται και 
για τον τομέα του εμπορίου. «Τα χέρια 
μας είναι δεμένα»,  δηλώνουν αρμόδιες 
πηγές στη «Σ», εξηγώντας ότι η εμπορική 
πολιτική είναι αποκλειστική αρμοδιότητα 

της ΕΕ και δεν μπορούμε μονομερώς να 
προχωρήσουμε σε συμφωνία με το ΗΒ -θα 
κάνουμε ό,τι αποφασίσει η ΕΕ και είμαστε 
υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε κανόνες 
και δασμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου».

 έλ γχ   υ ισμ
Τους λιγότερους κλυδωνισμούς αναμένει 

η Κυβέρνηση στον τομέα του Τουρισμού, 
κι αυτό λόγω της λύσης των 90 ημερών, 
που δόθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσον 
αφορά τη χορήγηση βίζας  σε Βρετανούς, 
αλλά και της εξασφάλισης της διατήρησης 
της βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας, 
με βάση τα σημερινά δεδομένα. Οι συνα-
φείς κανονισμοί (   και  

 ), θα αποτελέσουν 
«μαξιλαράκι» ασφαλείας για το τουριστικό 
ρεύμα από τη Βρετανία, εξ ου και ο εν 
λόγω τομέας «προκαλεί ίσως τη λιγότερη 
ανησυχία στην Κυβέρνηση». Με βάση τη 
συμφωνία, στην οποία κατέληξαν τα 27 
κράτη μέλη -και τυγχάνει αμοιβαίου χειρι-
σμού από το ΗΒ- οι Βρετανοί πολίτες, που 
θα ταξιδεύουν στην Ευρώπη για διαμονή 
μέχρι και 90 ημέρες, θα απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου. 
Παράλληλα, θα παρέχεται η δυνατότητα σε 
μεταφορείς εγκεκριμένους από το ΗΒ να 
συνεχίσουν τις προγραμματισμένες πτή-
σεις μεταξύ του ΗΒ και των υπόλοιπων 
κρατών μελών, μέχρι τις 2  Οκτωβρίου. 
Συνεπώς, όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, 
«όσον αφορά την πρόσβαση των εταιρειών 
για τουριστικούς σκοπούς, δεν υπάρχει 
θέμα στο παρόν στάδιο». Όσον αφορά τα 
μέτρα αεροπορικής συνδεσιμότητας, δεν 
στοχεύουν στην αλλοίωση του   
που προνοείται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, 
αλλά στη διατήρηση της βασικής συνδε-
σιμότητας ανάμεσα στην ΕΕ και το ΗΒ. 
Υπόκεινται δε στην προϋπόθεση παροχής 
ισοδύναμων δικαιωμάτων από το ΗΒ και 

ΑΝ Α Ε Α ΤΕ ΕΤΟ Ο ,
Α Ε Α ΤΕ ΕΤΟ Ο  ΤΗΝ

ΤΕ Ε ΤΑ Α Τ Η , ΕΝΕ
ΤΗ Η Ε ΝΗ  ΑΝ ΤΕ Ε

Κ Ε ΝΗΤ ΚΕ  Η Ε

της διασφάλισης θεμιτού ανταγωνισμού.
Αστάθμητος παράγοντας και πηγή 

ανησυχίας, σύμφωνα με κυβερνητικές 
πηγές,  «είναι η συναλλαγματική ισοτιμία 
της λίρας, που μπορεί να μας καταστή-
σει ξαφνικά ακριβό προορισμό για τους 
Βρετανούς τουρίστες, και είναι ένα σημείο 
που μπορεί να μας επηρεάσει, εφόσον δεν 
μπορούμε να το ελέγξουμε». 

λ γ  αι 
αγγ λμα ι  σ ν α
Από επίσημα χείλη επισημαίνεται ότι «ακό-

μα και αν δοθεί παράταση, δεν εξαφανίζεται 
ο κίνδυνος του - , άρα είναι ούτως ή 
άλλως απαραίτητο να είμαστε προετοιμα-
σμένοι». Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι δεν 
μπορεί να υπολογιστεί στο παρόν στάδιο ο 
συνολικός αριθμός των νομοσχεδίων που 
απαιτείται να κατατεθούν στη Βουλή, καθώς 
δεν φαίνεται να έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα 
ποιοι τομείς χρήζουν τροπολογιών ή νέων 
νομοσχεδίων και ποια ζητήματα άπτονται 
ρυθμίσεων που εμπίπτουν σε αποφάσεις του 
Υπουργικού Συμβουλίου. «Δεν κυλούν όλα 
ρολόι, ούτε μπορούμε να κοιμόμαστε εντελώς 
ήσυχοι», αναφέρουν στη «Σ» κυβερνητικές 
πηγές, αποδίδοντας την καθυστέρηση σε μιαν 
αντίληψη που επικρατούσε μέχρι πρότινος 
στις υπηρεσίες ότι «αποκλείεται να οδηγηθεί 
η κατάσταση σε άτακτο », γεγονός που 
οδήγησε σε «άρνηση να αντιληφθούμε τον 
κίνδυνο και να προχωρήσουμε στις απαιτού-
μενες για ένα τέτοιο ενδεχόμενο ενέργειες».

Προστίθεται δε ότι βρίσκεται σε εκκρε-
μότητα τροποποίηση της νομοθεσίας σε 
σχέση με φορολογικά ζητήματα και ότι 
ενδεχομένως να απαιτείται τροποποίηση 
της νομοθεσίας για τη διαχείριση των ζη-
τημάτων των επαγγελματικών προσόντων, 
όπως επίσης και ρυθμίσεις για το ζήτημα 
των φαρμακευτικών προϊόντων και της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
Βρετανών πολιτών. 

 ε εκκρεμότητα τεράστιος 
όγκος ρυθμίσεων
για το σενάριο μη

συντεταγμένου 

 έντε πουργεία τρέχουν
να βάλουν τάξη στο  χάος 

 Καμπανάκι από αρμοδίους  
Δεν μπορούμε να κοιμόμαστε 

ήσυχοι 

 .  ρετανοί ζουν
στην Κύπρο, χωρίς να

υπολογίζονται οι άσεις  

Α     
ια  ιρ ρ  ρι  κ η α  
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η  ρ ια α ρι ρ υ  κα  
 υ α  ις α ικ ς υ ι ς και 
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α ι ιή υ  η η ι  υ  
α κρ η η α α  ιρ  α  ρα  
ρ αρ α α ικ  υς υ α 
η α  αρακ ηρι ικ  αρ ι α  

υ    η ι η  α  
 ρα  κ ρη  ι  ρ -

ης υ και ρ ρη  ς ς 
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 η  ια α κα ι υς υς 
ηρ α υς ς και  κυρ ς  

α α υ ας  ρ ας και ικαι-
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ικαι α α  ι  και  αι-
ρ ι  κα  η ι ρκ ια ης ης 

α α ικής ρι υ  

Τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την περίπτωση 
του -  υιοθέτησε την πε-

ρασμένη Τετάρτη το Ευρωκοινοβούλιο, 
με στόχο να περιορίσει την αναταραχή 
που αναμένεται να προκύψει από το εν-
δεχόμενο εξόδου της Βρετανίας χωρίς 
συμφωνία. Τα μέτρα αφορούν, μεταξύ 
άλλων, πρόνοιες για τα ταξίδια, τις με-
ταφορές, το , την κοινωνική 
ασφάλιση και την αλιεία. Ειδικότερα, 
προβλέπεται συνέχιση χρηματοδότησης 
του ευρωπαϊκού προγράμματος διασυνο-
ριακής συνοχής και συνεργασίας (  

), μεταξύ της Ιρλανδίας, της Βορείου 
Ιρλανδίας και της Σκωτίας, η χορήγηση 
άδειας σε αλιευτικά σκάφη της ΕΕ για 
να συνεχίσουν προσωρινά να δραστη-
ριοποιούνται στα βρετανικά ύδατα και 
το αντίστοιχο, όπως επίσης και νομικές 
δικλίδες για το πρόγραμμα  στη 
Βρετανία, με στόχο καθηγητές και μα-
θητές και αυτούς που προέρχονται από 
αυτό, ώστε να μπορέσουν να ολοκλη-
ρώσουν τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές 
τους διαδικασίες. Σημειώνεται, πάντως, 
ότι πρόκειται για μέτρα περιορισμένης 
χρονικής διάρκειας, που υιοθετούνται 
μονομερώς από την ΕΕ, υπό την αίρεση 
αντίστοιχων ενεργειών εκ μέρους του ΗΒ 
στη βάση της αρχής της αμοιβαιότητας.

υρωπα κέ  
δικλίδε  

ασφαλεία
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εισμικέ  δονήσει  
στο σάπιο κομματικ  σ στημα

ν μω  είχαμε ροσωπική 
στική υθ νη

ρο  ανα ήτηση οράματο
και σο αρ τητα

Ο «Στάβλος του Αυγεία» της κυ-
πριακής  μπανανίας διανθίζεται 
ανοιξιάτικα από τις   Μαρτίου  με 

το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για 
την κατάρρευση του Συνεργατισμού. Όπως 
πολύ εύστοχα επισημαίνεται στο πόρισμα, 
ο Συνεργατισμός, το άλλοτε καύχημα της 
κυπριακής κοινωνίας, εξέπνευσε υπό το 
βάρος εγκληματικών λαθών,  κραυγαλέων 
παραλείψεων, κομματικών σκοπιμοτήτων,  
ιδιοτελών πρακτικών και διαχρονικών δι-
αχειριστικών αμαρτιών. 

Η ετυμηγορία της Ερευνητικής Επιτρο-
πής είναι σαφέστατη: Υπάρχουν πιθανές 
ποινικές, αστικές και πολιτικές ευθύνες, 
ανοίγοντας τον δρόμο για ανάληψη δράσης 
εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας και της 
Αστυνομίας. Ασφαλέστατα, το πρόβλημα 
στον Συνεργατισμό δεν προκλήθηκε μετά 
το 2013.  Το οξύτατο πρόβλημα της κακής 
διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου 
των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, 
η αδυναμία τους να εισπράττουν έγκαιρα 
τις οφειλές των δανειοληπτών, αλλά και οι 
οργιάζουσες πολύχρωμες στρεβλώσεις, 
εμφανίζονταν από τα πρώτα χρόνια της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναντίλεκτα, ο 
Συνεργατισμός έχει καταπονεθεί βάναυ-
σα από την κομματοκρατία και το σαθρό 
πολιτικό σύστημα. Η πελατειακή σχέση 
«θαυματουργούσε» σε βάρος των ζωτικών 
κοινωνικών συμφερόντων, τα οποία ο Συ-
νεργατισμός τάχθηκε να υπηρετήσει. Με 
άλλα λόγια, χρησιμοποιήθηκε ως όχημα 
για εξυπηρέτηση κομματικών και συνα-
φών ιδιοτελών συμφερόντων. Σήμερα, υπό 
το φως του πορίσματος της Ερευνητικής 
Επιτροπής, η ωμή πραγματικότητα συνη-
γορεί ότι καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε 
να πάρει ριζοσπαστικά μέτρα για αναχαί-
τιση της ολέθριας κατηφόρας. Το πόρισμα, 
σαφέστατα,  καίει πολλούς, με όνομα και 

διεύθυνση. Τώρα, λοιπόν,  είναι η ώρα να 
μιλήσει η αδέκαστη δικαιοσύνη για τιμωρία 
των ενόχων και συνενόχων. Παράλληλα, 
προβάλλει εκ των ων ουκ άνευ η ανάγκη 
να δρομολογηθεί οδικός χάρτης με σκο-
πό την εξυγίανση του κομματικού βίου και 
απαλλαγή από το σαθρό πολιτικό σύστημα. 
Αυτό θα είναι και η μοναδική εγγύηση ότι 
δεν θα επαναληφθούν μελλοντικά παρό-
μοια εγκλήματα σε βάρος της κοινωνίας 
και γενικότερα των πολιτών.                            

Και το τελευταίο, αλλά και πλέον ση-
μαντικό: Τα κόμματα που κυβέρνησαν ή 
συγκυβέρνησαν αυτόν τον δύσμοιρο τόπο, 
πρέπει να ντρέπονται όχι μόνο για τη συνερ-
γατική - τραπεζική τραγωδία, αλλά για τη 
γενικότερη θλιβερή κατάντια της Κύπρου. 
Οι αχρείες μνημονιακές υποθηκεύσεις, οι 
εμετικές κομματικές αντιπαροχές, η προ-
σφιλής πολιτική πρακτική των ανακυκλω-
μένων θεσιθήρων στα δημόσια αξιώματα, 
οι διορισμοί των «αρίστων», οι φυλακίσεις 
στελεχών απ’ όλα τα μεγάλα κόμματα, οι 
στρατιές προσοντούχων ανέργων και η 
εκκόλαψη νεολαίων κλωνοποιημένων σε 
κλιβάνους μικροπολιτικής όπως εύστοχα 
υπογραμμίζει  ο Γ. Σέρτης , πρέπει να τα-
ρακουνήσουν την κοινωνία των πολιτών, 
επιφέροντας σεισμικές δονήσεις στο κομμα-
τικό σκηνικό και γενικά στο σάπιο πολιτικό 
σύστημα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο τόπος θα 
βλέπει άσπρη μέρα μόνον όταν… χιονίζει! 

Δημοσιογράφος

Το πόρισμα της Επιτροπής ήταν ένας 
πλήρης επιμνημόσυνος λόγος για τον 
αδικοχαμένο Συνεργατισμό. Κι εμείς 

πάντα θα τον μνημονεύουμε. Προσωπικά, 
μπορώ να πω ότι «στους γονείς μου χρωστώ 
το ζην, στους δασκάλους μου το ευ ζην και 
στον Συνεργατισμό το ευ ζην στην οικονομική 
ζωή». Στον Συνεργατισμό οφείλω το πρώτο 
αυτοκίνητο που απέκτησα, οφείλω το σπίτι 
μου, τις σπουδές και την αποκατάσταση των 
παιδιών μου. Για μένα, η αγαθή μνήμη του 
θα είναι παντοτινή. Το δικό μου απόφθεγμα 
είναι «ας όψονται εκείνοι που τον διέλυσαν». 
Όμως, ως απλός συνεργατιστής, νιώθω την 
ανάγκη να αναφερθώ στο πόρισμα, που 
το θεωρώ ωραίο επιμνημόσυνο λόγο.  Οι 
πολιτικοί προσπαθούν να αποτάξουν από 
πάνω τους την ενοχή για την κατάρρευση 
του Συνεργατισμού και διαλέγουν μιαν 
από τις περιόδους στις οποίες αναφέρεται 
το πόρισμα, για να στοιχειοθετήσουν την 
αθωότητά τους και την ενοχή των άλλων. 
Εγώ  θα μιλήσω και για τις δύο περιόδους.

Είναι γεγονός ότι πριν από το 2013 οι 
Επιτροπές των συνεργατικών ιδρυμάτων 
εκλέγονταν με κομματική παρέμβαση. Όλοι 
ξέρουμε ότι τα κόμματα είναι αναμειγμένα σε 
κάθε Επιτροπή και στην εκλογή της. Έτσι, τα 
κόμματα, ανάλογα με τη δύναμή τους, ελέγχουν 
όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, όλα 
τα δημοτικά συμβούλια, όλα τα συμβούλια 
σωματείων και οργανώσεων, όλες τις επι-

τροπές των συνδέσμων γονέων και γενικά 
όλες τις επιτροπές και όλα τα συμβούλια. 
Αυτό είναι ένα μειονέκτημα της κομματι-
κής δημοκρατίας, που διακηρύσσει ότι τα 
κόμματα είναι τα κύτταρα της δημοκρατίας. 
Αυτήν την προσπάθεια των κομμάτων την 
επιδοκιμάζουμε όλοι εμείς, ψηφίζοντας τους 
συνδυασμούς των κομμάτων που μας εκφρά-
ζουν και αποθαρρύνοντας κάθε ανεξάρτητο 
υποψήφιο. Όμως και τα κόμματα επιδιώ-
κουν να έχουν κομματικούς παράγοντες στις 
Επιτροπές και όχι κομματικούς κλέφτες και 
απατεώνες. Τώρα, αν κάποιοι κομματικοί 
παράγοντες ενεργούν ως κοινοί κλέφτες και 
διαπλεκόμενοι της διαφθοράς, δεν σημαίνει 
ότι η ευθύνη ανήκει στα κόμματα. Η ευθύνη 
ανήκει στα πρόσωπα και οι διωκτικές Αρχές 
πρέπει να κυνηγήσουν και να βάλουν στη 
φυλακή τους κλέφτες και τους απατεώνες, 
όπως συνέβη με δημάρχους και δημοτι-
κούς συμβούλους που ήταν δόκτορες της 
διαφθοράς. Έτσι πρέπει να αντιμετωπισθούν οι 
ένοχοι για τις ατασθαλίες στον Συνεργατισμό, 
πριν από το 2013, και όχι να ζητούμε από 
τα κόμματα να αναλάβουν τις ευθύνες τους. 
Ποιες ευθύνες να αναλάβουν; Από πού να 
παραιτηθούν; Αν υπάρχει κομματική κάλυψη 
της παρανομίας και της διαφθοράς, πρέπει να 
την καταγγείλουν εκείνοι που το διακηρύσ-
σουν, για να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες 
σε ένοχα κομματικά στελέχη.Μετά το 2013, 
όταν ο Συνεργατισμός ήταν κρατική τράπεζα, 
υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Δεν υπάρχουν, 
όμως, εύθικτοι πολιτικοί για να τις αναλάβουν, 
παραιτούμενοι από το πολιτικό αξίωμα που 
κατέχουν. Υπάρχουν, όμως, ποινικές, πει-
θαρχικές, αστικές και ηθικές ευθύνες για τα 
πρόσωπα που διοίκησαν τον Συνεργατισμό. 
Τις ηθικές ευθύνες πρέπει να τις αναλάβουν 

εκείνοι που με τις ενέργειες, τις παραλείψεις 
ή την ανοχή και την κάλυψή τους οδήγησαν 
τον Συνεργατισμό στην καταστροφή. Χρει-
άζεται, όμως, ευθιξία και ηθικόν ανάστημα 
για να αναλάβει κάποιος τέτοιες ευθύνες. Και 
οι άριστοι των αρίστων, συνήθως δεν έχουν 
τέτοιο ανάστημα. Μερικοί δεν έχουν ούτε την 
ικανότητα να κατανοήσουν αυτές τις ευθύνες. 
Τις ποινικές ευθύνες, όμως, πρέπει να τις 
διερευνήσει ο Γενικός Εισαγγελέας και η 
Αστυνομία και να προσαγάγουν τους υπό-
πτους στο δικαστήριο. Μόνον αν τερματιστεί 
το καθεστώς της ατιμωρησίας θα μπορούμε 
να ελπίζουμε σε υπεύθυνη διοίκηση και, 
κυρίως, σε χρηστή διοίκηση δημόσιων και 
ημιδημόσιων οργανισμών.

Οι πολιτικοί λένε στα μνημόσυνα των 
ηρώων ότι το καλύτερο μνημόσυνο είναι ο 
αγώνας για δικαίωση της θυσίας τους, έτσι 
και εμείς λέμε ότι το καλύτερο μνημόσυνο 
για τον Συνεργατισμό θα είναι να μπουν στη 
φυλακή τα λαμόγια που τον κατασπάραξαν 
ή, με τις ενέργειες και τις παραλείψεις των, 
συνέβαλαν στη διάλυσή του. Ο Γενικός Εισαγ-
γελέας και οι διωκτικές Αρχές ελπίζουμε να 
τα καταφέρουν. Γιατί οι κυβερνώντες ούτε την 
ευθιξία της παραίτησης έχουν. Αυτοί μόνον 
τον έπαινον επιζητούν και αποδέχονται. Οι 
ευθύνες, πιστεύουν ότι δεν τους αφορούν.

Ο ι ξένοι εμπνευστές των ούτω 
καλούμενων «Μέτρων Οικοδό-
μησης Εμπιστοσύνης» (ΜΟΕ) 

δεν νομίζω να ήθελαν να προωθήσουν την 
«επανένωση» και την «απελευθέρωση» 
και τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής 
με τα ΜΟΕ, αλλά μάλλον τη διαιώνισή της.

Διότι, εάν πράγματι είχαν κατά νουν 
αυτά, θα έπρεπε να εργαστούν για την 
εφαρμογή των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, 
αρχίζοντας πρωτίστως από το ομόφωνο 
ψήφισμα 3212 της Γενικής Συνέλευσης.

Το Κυπριακό δεν είναι ούτε «ψυχο-
λογικό πρόβλημα», ούτε προσέγγισης, 
αλληλοκατανόησης και συνεργασίας, ως 
διατείνονται μερικοί των «δύο κοινοτήτων», 
αλλά θέμα εισβολής και κατοχής, κατα-
πάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
του διεθνούς δικαίου και των αρχών του 
ΟΗΕ.  Κάθε φορά που γίνεται λόγος για τα 
ΜΟΕ, έρχεται στον νου μου το γνωμικό 
«Αφήσαμεν τα θέρη τζιαι ξηκανναου-
ρίζουμεν», αφού δεν ασχολούμαστε με 
την ουσία του κυπριακού προβλήματος.

Αλλά, αφού ασχολούμαστε με τα ΜΟΕ:
1. Γιατί δεν προωθούμε την εφαρμογή 

του ψηφίσματος 0 4 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, που προβλέπει την παρά-
δοση της πόλης της Αμμοχώστου (και 
μάλιστα την εντός των προ της εισβολής 
δημοτικών ορίων) και την επιστροφή των 
προσφυγοποιηθέντων κατοίκων της, αλλά 

και τα ψηφίσματα 41 3 και 7 9 2;
2. Γιατί δεν απαιτούμε την εφαρμογή 

του ψηφίσματος για τα Στροβίλια, τα 
οποία οι Τούρκοι κατέλαβαν το 2000 

και έκτοτε συνεχίζουν με διάφορους τρό-
πους και δικαιολογίες την προέλασή τους;

3. Γιατί δεν ζητούμε την εφαρμογή της 
ούτω καλούμενης Γ’ Βιέννης (2 197 ), 
της συμφωνίας, δηλαδή, Κληρίδη-Ντεν-
κτάς για την ασφαλή 

επανεγκατάσταση των κατοίκων της 
κατεχόμενης Καρπασίας, όπου από τις 
20 περίπου χιλιάδες παρέμειναν μόνον 
μερικές εκατοντάδες, στερούμενοι των 
βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
ελευθεριών; Ειρήσθω εν παρόδω, οι 
Τούρκοι αξιοποίησαν τη συμφωνία, 
μεταφέροντας μέσω Τουρκίας αερο-
πορικώς τους Τ κυπρίους που είχαν 
καταφύγει στις Βρετανικές Βάσεις 
Ακρωτηρίου - Επισκοπής και στη συ-
νέχεια ατμοπλοϊκώς στις κατεχόμενες 
περιοχές, για να καταλάβουν τα σπίτια 
και τις περιουσίες μας, ενώ εμείς πε-
ριοριζόμαστε να προσφέρουμε κάποια 
οικονομική και ανθρωπιστική στήριξη 
σε όσους εξακολουθούν να παραμένουν 
στις πατρογονικές τους εστίες στην Καρ-
πασία, που λανθασμένα τους αποκα-
λούμε εγκλωβισμένους, τους οποίους οι 
Τούρκοι καταπιέζουν παντοιοτρόπως. 
(Τιμή σ’ αυτούς που έμειναν να φρου-
ρούν Θερμοπύλες, όπως λέγει και ο 
Κωνσταντίνος Καβάφης).

4. Γιατί δεν ζητούμε επιμόνως να ανοί-
ξει τα αρχεία του ο τουρκικός στρατός, 
για να εξακριβωθεί οριστικά η τύχη των 
αγνοουμένων μας;

. Γιατί δεν αξιώνουμε όπως τα 00 και 

πλέον ιερά μας προσκυνήματα αποδοθούν 
στην Ιερά Αρχιεπισκοπή και την Εκκλησία 
της Κύπρου, για να τα αναστηλώσει και 
λειτουργήσει ανεμπόδιστα;

Αυτά και άλλα πολλά ουχί ήσσονος 
σημασίας θα μπορούσε να προωθηθούν 
και να διεκδικηθούν, και όχι εκείνα τα 
οποία βολεύουν τους Τούρκους και ικα-
νοποιούν τις αξιώσεις τους.

Παράδειγμα το γεγονός ότι δεν συγκα-
τατίθενται στο άνοιγμα των οδοφραγμάτων 
Πυρο ου και Κοκκίνων, όπου επικαλούνται 
διάφορους λόγους.

Το άνοιγμα των οδοφραγμάτων υπήρ-
ξε καταστροφικό -αρχής γενομένης την 
23ην 4 2003- διότι, αφενός, μεν, έδωσε 
διεθνώς την εντύπωση ότι λειτουργούν 
σημεία συνοριακών ελέγχων, ως να 
υπάρχουν δύο ισότιμα κράτη, και διευ-
κολύνουν το λαθρεμπόριο και όσους 
επιθυμούν να ταξιδεύσουν μέσω του 
παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου, 
τους τζογαδόρους των καζίνων, όσους 
διανυκτερεύουν σε κατεχόμενα ελληνικής 
ιδιοκτησίας ξενοδοχεία, επισκέπτονται 
οίκους ανοχής, από τους οποίους είναι 
γεμάτος ο σκουπιδότοπος της Τουρκίας, 
όπως χαρακτήρισε τα κατεχόμενα πρό-
σφατα Τ κ δάσκαλος - συνδικαλιστής 
κ.λπ., και να στηρίζουν τοιουτοτρόπως 
με εκατομμύρια το ψευδοκράτος.

Τέλος, οι εμπνευστές των ΜΟΕ γιατί 
αγνοούν τη θέληση της συντριπτικής πλει-
οψηφίας του κυπριακού λαού, η οποία, 
με ποσοστό 7 %, απέρριψε το Σχέδιο 
Ανάν και προωθούν δήθεν ΜΟΕ, που 
εδραιώνουν τα τετελεσμένα της εισβολής 
και κατοχής;

 Πρώην συνδικαλιστής

Δικαιολογημένα την τελευταία 
εβδομάδα παρακολουθούμε 
την οργή των πολιτών να συγκε-

ντρώνεται στο πρόσωπο του Υπουργού 
Οικονομικών και της Κυβέρνησης για 
την κατάρρευση του Συνεργατισμού. Ζη-
τούμε παραιτήσεις, «διψούμε» για ηθική 
δικαίωση, όμως ξεχνούμε ότι και πάλι τον 
λογαριασμό θα τον πληρώσουμε εμείς. 

Διαβάζοντας το πόρισμα της Ερευ-
νητικής Επιτροπής, αβίαστα κάποιος 
συμπεραίνει ότι η ευθύνη κατάρρευσης 
είναι αλυσιδωτή, χρονολογείται πέραν 
της μιας δεκαετίας και φυσικά αγγίζει 
όλα τα πολιτικά, κομματικά και κοινωνι-
κοοικονομικά κατεστημένα της χώρας, 
που βολεύονταν από την ασυδοσία, τη 
διαφθορά και τη διαπλοκή. 

Το ερώτημα είναι απλό: Αν είχαμε 
θεσμοθετήσει την αρχή της Προσωπικής 
Αστικής Ευθύνης, θα μπορούσαμε να 
είχαμε αποτρέψει αυτήν την ασυδοσία; 
Θα μπορούσαμε να είχαμε εφαρμόσει 
μια πιο διάφανη κουλτούρα; Θα μπορού-
σαμε, ειδικά σήμερα, να αποδώσουμε 
ορθότερα τις ευθύνες για τη διάλυση 
του τραπεζικού συστήματος της χώρας 
και την κατάρρευση του Συνεργατισμού; 
Θα μπορούσαμε να δούμε επιτέλους σε 
αυτήν τη χώρα να αποδίδεται πραγματική 
δικαιοσύνη; Μιλούμε για κατεστημένα και 
διερωτώμαι αν θα μπορούσαμε μάλιστα 
να τα ονοματίσουμε, ένα προς ένα και 
να τους αποδώσουμε την ευθύνη που 
αναλογεί σε έκαστο άτομο, αν είχαμε 
εισαγάγει την αρχή της Προσωπικής 
Αστικής Ευθύνης.    

Ποιοι άραγε θα προχωρούσαν τόσο 
αβίαστα σε ακατάλληλους διορισμούς 
ημετέρων, εξυπηρετώντας κομματικά 
συμφέροντα, γνωρίζοντας ότι θα έχουν 
Αστική Ευθύνη γι’ αυτές τις αποφάσεις; 
Ποιοι θα σπαταλούσαν εκατομμύρια σε 
συμβόλαια εμπειρογνωμόνων και νομι-
κών εκπροσώπων (που μάλιστα είχαν 

σύγκρουση συμφερόντων) αν γνώριζαν 
ότι θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις ή 
παραλείψεις τους; Ποιοι από τα κομματικά 
στελέχη της ευρύτερης ηγετικής πυραμί-
δας του Συνεργατισμού θα είχαν τα κότσια 
να παραχωρούν δάνεια εκατομμυρίων, 
με πολιτικής φύσης αποφάσεις, αν εί-
χαν το βάρος της Προσωπικής Αστικής 
Ευθύνης απέναντί τους; 

Περαιτέρω, διερωτώμαι τι απέγινε 
όλος ο μηχανισμός της Κεντρικής μας 
Τράπεζας. Έστω για εκείνα τα τελευταία 
χρόνια, όταν ο Συνεργατισμός περιήλθε 
κάτω από τη δική τους εποπτεία. Ποια 
η ευθύνη της ηγεσίας της Κεντρικής 
Τράπεζας και του μηχανισμού της; Θα 
μπορούσαμε να είχαμε αποτρέψει την 
αδιαφορία τους, την έλλειψη συνεργασίας 
και επικοινωνίας, την παντελή απουσία 
εποπτείας, αν υπήρχε αυτή η Προσωπική 
Αστική Ευθύνη να κρέμεται πάνω από τα 
κεφάλια τους, ως «δαμόκλειος σπάθη»; 
Νομίζω καταλαβαίνετε πού το πάω. 

Τουλάχιστον ας μάθουμε μια φορά 
από τα λάθη μας. Ας καταστήσουμε τον 
κάθε αξιωματούχο πραγματικά υπόλο-
γο για τις πράξεις του, τις παραλείψεις 
του, τα σκόπιμα λάθη, την εξυπηρέτηση 
συγκρουόμενων συμφερόντων. Με τη 
θέσπιση της αρχής Προσωπικής Αστικής 
Ευθύνης, θα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα 
προς μια πιο διάφανη και πιο υπεύθυνη 
πολιτική κουλτούρα στη χώρα μας. Ο 
πραγματικός εξευρωπαϊσμός της χώρας 
μας ξεκινά από μια νέα, πιο διάφανη, πιο 
έντιμη πολιτική κουλτούρα.

 Υποψήφιος Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος 
Κινήματος «Συμμαχία Πολιτών» 

Η ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση 
του πορίσματος για την κατάρρευ-
ση του Συνεργατικού Πιστωτικού 

Συστήματος συμπίπτει χρονικά με την έκτη 
επέτειο του θλιβερού Μαρτίου του 2013, όταν 
η Κύπρος οδηγήθηκε σε ένα πολύ σκληρό 
και ταπεινωτικό Μνημόνιο. Κατ’ επανάληψιν 
έχω ασκήσει κριτική στην Τρόικα, όχι μόνο 
για το τι έπραξε στην Κύπρο, αλλά και για τη 
γενικότερη φιλοσοφία της. Αυτό, φυσικά, δεν 
απαλλάσσει την Κύπρο από τις δικές της ευθύ-
νες. Πέραν της ανεπαρκούς διακυβέρνησης, 
υπήρξε διαφθορά, διαπλοκή, κακοδιαχείριση 
και αναξιοκρατία διαχρονικά. Θα αναμένετο 
ότι μετά το 2013 αυτά τα χαρακτηριστικά θα 
εξέλιπαν ή τουλάχιστον θα μειώνονταν. Δυ-
στυχώς, κάτι τέτοιο δεν έγινε και το τίμημα 
που ακολούθησε είναι βαρύ. Παρά τα πολύ 
σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε, το 
Συνεργατικό Πιστωτικό Σύστημα θα μπορούσε 
να επιβιώσει. Αυτός άλλωστε ήταν ο στόχος και 
ο λόγος της ανακεφαλαιοποίησης. Δυστυχώς, 
οι χειρισμοί που έγιναν, οδήγησαν στην τελι-
κή συντριβή του Συνεργατισμού, καθώς και 
στην αύξηση του δημόσιου χρέους. Ούτως ή 
άλλως, σωστά κατανέμονται ευθύνες και για 
την περίοδο πριν από το 2013.

 Συνεργατικό Πιστωτικό Σύστημα υπήρξε 
για πολλά χρόνια αντικείμενο κακοδιαχείρισης, 
εργαλείο εξυπηρέτησης μικροκομματικών 
συμφερόντων καθώς και φορέας άσκησης 
εξουσίας. Τα στοιχεία αυτά ήταν καθοριστικής 
σημασίας για την καταστροφή. Δυστυχώς, η 
εικόνα αυτή αντικατόπτριζε την πλειοψηφία των 
Συνεργατικών Εταιρειών. Αντιθέτως, εκείνες 
που λειτουργούσαν με στοιχειώδη εταιρική 
και τραπεζική κουλτούρα, ήταν η μειοψηφία. 
Ακόμη δεν έχει επεξηγηθεί πειστικά η λογική 
διά της οποίας τα υγιή πιστωτικά ιδρύματα 
φορτώθηκαν τις αμαρτίες των προβληματικών 
οντοτήτων. Οι αρνητικές εξελίξεις στο Συνεργα-
τικό Πιστωτικό Σύστημα επιδεινώθηκαν από 
λανθασμένες πολιτικές αποφάσεις, όπως ήταν 
οι υποσχέσεις για διαγραφές δανείων αλλά 
και η δυστοκία στη θεσμοθέτηση διαδικασι-
ών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από 
στρατηγικούς κακοπληρωτές. Μέγα σφάλμα 
ήταν και οι προσλήψεις υπεράριθμου προσω-
πικού, καθώς και η τοποθέτηση στελεχών με 
λίγες γνώσεις και εμπειρία στην αντιμετώπιση 
του τεράστιου προβλήματος των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων. Τονίζεται συναφώς ότι η 
αντιμετώπιση του μεγάλου ζητήματος των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων και του ιδιωτικού 
δανεισμού είναι καθοριστικής σημασίας για 
τον χρηματοπιστωτικό τομέα και την οικο-
νομία γενικότερα. Αυτό έπρεπε και πρέπει 
να γίνει με τρόπο, ώστε να διαφυλαχθεί και 
το οικονομικό και το κοινωνικό μέτρο. Στο 

πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί κριτικά 
το συναφές νομικό πλαίσιο για τις εκποιήσεις, 
ενώ παράλληλα θα πρέπει να επιστρατευτεί 
και η διακριτική ευχέρεια στήριξης της όλης 
προσπάθειας για μείωση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων με ορθολογισμό αλλά και 
κοινωνική ευαισθησία. Με την καταστροφή 
του Συνεργατισμού οι πολίτες παρακολουθούν 
εμβρόντητοι τις εξελίξεις και γίνονται για μια 
ακόμη φορά μάρτυρες ενός παραλογισμού. Τα 
πορίσματα δεν μπορεί να γίνονται αποδεκτά 
κατά το δοκούν. Και θα πρέπει, επιτέλους, να 
κατανοηθούν απ’ όλους οι προεκτάσεις της 
σκληρής αυτής πραγματικότητας. Η αντιπολί-
τευση κατηγορεί τον Πρόεδρο, τον Υπουργό 
Οικονομικών και την Κυβέρνηση γενικότερα 
για αλαζονεία και έλλειψη σεβασμού για το 
πόρισμα τονίζοντας συναφώς ότι η ανάλη-
ψη ευθυνών έπρεπε να συνοδεύεται με τις 
ανάλογες παραιτήσεις. Η Κυβέρνηση, παρά 
τα σοβαρά προβλήματα που παρατηρούνται, 
φαίνεται να επαναπαύεται στο γεγονός ότι στις 
εκλογές του 201  η επικράτηση του Προέδρου 
Αναστασιάδη ήταν άνετη. Προφανώς η όλη 
παρουσία των δυνάμεων της αντιπολίτευ-
σης (περιλαμβανομένης και της δυστοκίας 
για κατάθεση μιας εναλλακτικής πρότασης 
διακυβέρνησης ευρείας αποδοχής) ήταν τέτοια, 
που η κυβέρνηση Αναστασιάδη θεωρήθηκε 
από την κοινή γνώμη ως το λιγότερο κακό. 
Άλλωστε γι’  αυτό είχαμε την εύκολη επανε-
κλογή του Προέδρου το 201 . 

Πέραν του υπαρξιακού ζητήματος του 
Κυπριακού, τα τελευταία χρόνια η χώρα μας 
συγκλονίζεται από γεγονότα που δημιουργούν 
ανασφάλεια και αβεβαιότητα στους πολίτες. 
Η εμπιστοσύνη προς το κράτος, τους θεσμούς 
και το πολιτικό σύστημα μειώνεται επικίνδυνα. 
Ολοένα και περισσότεροι πολίτες γυρίζουν 
την πλάτη στα κόμματα αλλά και στο πολιτι-
κό σύστημα γενικότερα. Αυξητική είναι και 
η τάση της απαξίωσης, όχι ασφαλώς από 
αδιαφορία αλλά από διαμαρτυρία για όσα 
συμβαίνουν. Οι ευθύνες της Κυβέρνησης και 
όλων των πολιτικών δυνάμεων είναι σοβαρές. 
Θα πρέπει επιτέλους να οικοδομηθεί ένα 
αποτελεσματικό και σοβαρό κράτος και να 
κερδηθεί ξανά η εμπιστοσύνη των πολιτών. 
Σε διαφορετική περίπτωση, θα θρηνήσουμε 
πάνω στα ερείπια μιας χώρας που καταρρέει…  

 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.

πάρχουν, ποινικές,
πειθαρχικές, αστικές
και ηθικές ευθύνες

για τα πρόσωπα
που διοίκησαν

τον υνεργατισμό

ΕΝΗΣ ΕΝΟ ΩΝΤΟΣ 
xfontos@cytanet.com.cy

ΑΝΔΡΕΑΣ 
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έραν του υπαρξιακού 
ζητήματος του Κυπριακού, 

τα τελευταία χρόνια
η χώρα μας συγκλονίζεται 

από γεγονότα που
δημιουργούν ανασφάλεια 

και αβεβαιότητα
στους πολίτες

ονόδρομος η κάθαρση 
με τιμωρία των ενόχων  
συνενόχων και η εξυγίαν
ση του πολιτικού βίου. Τα 
κόμματα που κυβέρνησαν 
ή συγκυβέρνησαν αυτόν 

τον δύσμοιρο τόπο, πρέπει 
να ντρέπονται  όχι μόνο 

για τη συνεργατική τραπε
ζική τραγωδία, αλλά για τη 
γενικότερη θλιβερή κατά

ντια της Κύπρου

Ας καταστήσουμε 
τον κάθε αξιωματούχο 
πραγματικά υπόλογο 
για τις πράξεις του, 
τις παραλείψεις του, 

τα σκόπιμα λάθη, 
την εξυπηρέτηση 
συγκρουόμενων 
συμφερόντων

ερί υνεργατισμο  επιμνημ συνο  λ γο Μ  δραίωση τη  κατοχή

ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. 
ΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ . ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ



εν είναι μόνο στην Κύ-
προ. Είναι παγκόσμιο 
το φαινόμενο -με κά-
ποιες φωτεινές εξαιρέ-
σεις- που η διανόηση 
έπαψε να αντιστέκεται 
στην αλλοτρίωση και 

στις φαστ-φουντ φόρμουλες, τις οποίες 
ετοιμάζουν ειδικά διεθνή κέντρα με 
παρακλάδια εκατοντάδες Μ.Κ.Ο., πο-
λυδαίδαλους οργανισμούς, οργανώσεις, 
εταιρείες, ιδρύματα, που εντέλλονται να 
τις προωθούν δήθεν για να εξυπηρετή-
σουν την «ειρήνη», την «ασφάλεια», «την 
επιχειρηματικότητα», την «καινοτομία» 
και ων ούκ έστι αριθμός συγκεκαλυμ-
μένων τίτλων «μαϊμού», προκειμένου 
να επεκταθεί η ιδεολογική αποσύνθεση, 
η πνευματική αποβλάκωση των λαών 
και η χειραγώγηση της βούλησής τους.

Σήμερα έπαψαν να θεωρούνται ως 
αποτελεσματικά μέτρα καταστολής των 
αντιστάσεων οι παλιές μέθοδοι. Επειδη 
έγινε αντιληπτό πως ενδυναμώνονταν 
οι αντιδράσεις και αναζωοπυρώνονται 
οι ξεσηκωμοί.Τώρα νέοι τρόποι εφαρ-
μόζονται για να ελέγχουν τη σκέψη, να 
καταστέλλουν τις άμυνες και να ισοπε-
δώνουν τις ιδεολογίες.

Η παραπληροφόρηση, η γκαιμπελική 
επανάληψη ενός ψέματος που επιταχύ-
νει την πλύση εγκεφάλου (πίστευε αυτό 
που σου λένε καθημερινά), οι απειλές, 
οι εκβιασμοί, είναι σήμερα τα σύγχρονα 
εργαλεία που βρίσκονται στα χέρια της 
αυτοκρατορίας του χρήματος με τις ΗΠΑ 
να τις προωθούν στις χώρες επιρροής 
τους, όπως χώρες της  Ευρωπαϊκής 
Ενωσης και κράτη δορυφόρων τους, τα 
οποία δεν κάνουν ούτε ένα βήμα χωρίς 
την έγκριση του «μεγάλου αδελφού».

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Ιδεολογική αποσύνθεση
και διανοητική παρακμή

Το Ευρωπα κό Κοινοβούλιο 
προτείνει περισσότερες
κυρώσεις εναντίον της 
ωσίας, αλλά ποτέ δεν 

πρότεινε κυρώσεις 
κατά της Τουρκίας

λοι θέλουν να έχουν 
ευρωβουλευτές και 

στο τέλος κινδυνεύουν 
να μην έχουν κανέναν

ναι για να γ λ ι 
αι  α αλ  α σ ι

Ακούσαμε τις προάλλες τον Υπουργό 
Άμυνας να λέει πως «η Κύπρος συμβάλ-
λει στην ασφάλεια, στη σταθερότητα και 
στην ευημερία της περιοχής, λόγω των 
τριμερών μηχανισμών συνεργασίας που 
ανέπτυξε το τελευταίο χρονικό διάστη-
μα, και πέτυχε να αναπτύξει βαθιές και 
ειλικρινείς σχέσεις με όλα τα κράτη της 
περιοχής μας».

Ανυπόφορα δουλικές και ενδεικτικές 
του βαθμού υποταγής μας σε αυτούς 
που είναι οι πρωταίτιοι και υπαίτιοι της 
κυπριακής τραγωδίας ήταν και οι ανα-
φορές του Κυβερνητικού Εκπροσώπου 
την περασμένη εβδομάδα, με αφορμή 
την Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Κύπρου, 
Ελλάδας και Ισραήλ, η οποία θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 20 Μα ου στο Ισραήλ, 
με τη συμμετοχή και του Αμερικανού 
ΥΠΕ  Μάικ Πομπέο. 

Όπως δήλωνε εύχαρις ο κ. Προδρόμου: 
«Είναι σημαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες 
να επιζητούν να γίνουν οι ίδιες μέρος της 
εξίσωσης ασφάλειας που αναπτύσσεται 
στον γεωπολιτικό χώρο μας», και πως 
«αυτό δείχνει την αξιοπιστία της δυνα-
μικής ασφάλειας και σταθερότητας μέσα 
από συνεργασίες, την οποία αναπτύσσει η 
Κύπρος, απέναντι σε πηγές και συμπερι-
φορές έντασης και αποσταθεροποίησης». 
Ουδείς, ωστόσο, από τους πολιτικούς μας 
ηγέτες βρέθηκε να σχολιάσει ή και να 
απαντήσει ότι οι ΗΠΑ είναι ο πιο επι-
θετικός και αποσταθεροποιητικός παρά-
γοντας, όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά 
και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Κανένας 
δεν βρέθηκε να δηλώσει πως η Κύπρος 
είναι η μοναδική χώρα της Ε.Ε. που ζει 
μέσα στην ανασφάλεια, με τις κάννες του 

τουρκικού Αττίλα να την σημαδεύουν. Και 
πως αυτό το εκτρωματικό δημιούργημα 
είναι έργο των ΗΠΑ. Ούτε και αναφέρθηκε 
από κανέναν πολιτικό μας ότι οι ειλικρινείς 
σχέσεις στηρίζονται στην αμοιβαιότητα και 
στην αμφίδρομη υποστήριξη, κάτι που 
οι ΗΠΑ και οι δορυφόροι τους ουδέποτε 
έπραξαν για την Κύπρο.

Οι αμερικανικών συμφερόντων εται-
ρείες εξόρυξης υδρογονανθράκων βρί-
σκονται στην Κύπρο για να κερδίσουν και 
όχι για να βοηθήσουν τον κυπριακό λαό. 
Για να αρπάξουν και όχι για να δώσουν. 
Ο κυπριακός λαός, μέσα στο κλίμα της 
αποχαύνωσης που επικρατεί, μπορεί να 
αρέσκεται να πιπιλίζει την καραμέλα που 
του υπόσχονται με το Ταμείο Υδρογοναν-
θράκων. Αλλά στο τέλος θα αποδειχθεί πως 
«άνθρακες οι υδρογονάνθρακες», καθότι 
στα ταμεία θα εμβασθούν τα ελάχιστα ή και 
μηδέν εις το πηλίκον. Μόνον οι κολοσσοί 
θα θησαυρίζουν ακόμα περισσότερο. 

Οι όποιες συμφωνίες ή συνεργασίες 
είθισται να είναι ανταποδοτικές. Εμείς φαί-
νεται δεν ζητήσαμε τίποτε ή μια ελάχιστη 
συνδρομή να βοηθήσουν στην απαλλαγή 
της πατρίδας μας από την κατοχή και την 
μπότα του Αττίλα, που πατά στο σβέρκο 
του κυπριακού λαού εδώ και 4  χρόνια. 

 Κύπρος είναι ένα μη κανονικό κράτος 
και οι πολιτικοί μας ηγέτες -κυβερνώντες 
και μη- αποδεικνύονται καθημερινά ανά-
ξιοι των περιστάσεων. Η Κύπρος, πλέον, 
δεν διεκδικεί. Μόνο χαιρετίζει, υπακούει, 
σιωπά, ακολουθεί και δεν αντιστέκεται. 

Πέρα από τους χαρούμενες πορδές και 
τις γελοίες διακηρύξεις των πολιτικών μας 
ηγετών, δεν υπάρχει καμιά ουσιαστική κίνηση, 
που να μας δίνει ελπίδες για ένα ασφαλές 
αύριο. Κατά τα άλλα, γίναμε και «μέρος της 
εξίσωσης της ασφάλειας στην περιοχή».

Ευρωεκλο ές ωρίς ε ένα  Αυτ  δεν ίνεται
Σε πολλούς νέους ψηφοφόρους υπάρχει μια βαθιά απογοήτευση από το πολιτικό σύστη-
μα της χώρας τους. Καθημερινά το βλέπουμε αυτό και στην Κύπρο. Αυτή η απογοήτευση 
μεταφέρεται και στις συζητήσεις για τις Ευρωεκλογές. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: ιδι-
ώτευση, αποχή, ή διαμαρτυρία για τα κακώς κείμενα, μέσω της αποχής.  

Πώς θα ήταν η ΕΕ αν κυριαρχούσε η λογική της αποχής για όσα δεν άρεσαν στους πο-
λίτες στα πρώτα βήματα της ΕΕ  Πολύ απλά δεν θα υπήρχε η ΕΕ, και η Ευρώπη θα ήταν 
ακόμα κομμένη στα δύο και σε συνεχή αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο Ευρώπες . 

Η προοδευτική εξέλιξη της Ευρωπα κής νωσης δείχνει ότι οι, κάθε φορά, νέοι της επο-
χής έκαναν τα αναγκαία βήματα και έπαιρναν με τις αποφάσεις τους την ΕΕ καινούρια 
βήματα μπροστά  

Για παράδειγμα, πριν από 30 χρόνια άρχισε το πρώτο πρόγραμμα Era u . Μια ολόκλη-
ρη γενιά νέων, η γενιά του Era u , είναι σήμερα οι πιο ισχυροί εκφραστές της ευρω-
πα κής ιδέας και αρκετοί κατάφεραν να σταδιοδρομήσουν σε ποιοτικές θέσεις εργασίας. 
Στην Κύπρο, μόνο τα τελευταία 7 χρόνια, έχουν αξιοποιήσει το Era u  πάνω από 20 
χιλιάδες νέοι σε προγράμματα ανταλλαγών.

Είναι πολύ σημαντικό πως πολλοί νέοι στην πολιτική θέτουν υποψηφιότητα για τις Ευ-
ρωεκλογές της 26ης Μα ου. Διεκδικούν την ψήφο μας, άρα ζητούν συμμετοχή και δρά-
ση. Οι νέοι ψηφοφόροι μπορεί να προσέξουν αυτήν την πρόσκληση. Τους αφορά  

Μέσα σε αυτό το κάδρο -όπου η 
Κύπρος φαίνεται σαν μια κου-
τσουλιά εντόμου στον χάρτη- ο 

πλανήτης βρίσκεται σε έναν νέο επικίνδυ-
νο αναβρασμό. Η επιθετικότητα των ΗΠΑ 
κορυφώνεται   στη Βενεζουέλα, με όλα τα 
Μ.Μ.Ε. να προβάλλουν τον νόμιμο ηγέτη 
της χώρας κακό και το ανδρείκελο των ΗΠΑ 
δημοκράτη.

Και το κερασάκι στην τούρτα των απει-
λών. Στον χορό των κυρώσεων εναντίον 
της Βενεζουέλας, της Ρωσίας και η Ε.Ε, την 
οποία σέρνουν από τη μύτη οι ΗΠΑ. 

Την ώρα που η Κύπρος, κράτος-μέλος 
της Ε.Ε., βρίσκεται σε ημικατοχή από την 
Τουρκία για 4  συναπτά έτη, την ώρα που 
η κρίση και ο πόλεμος στη Συρία δημιουρ-
γήθηκε από χώρες της Ε.Ε. και τις ΗΠΑ, 
την ώρα που οι ΗΠΑ και χώρες της ΕΕ. 
εφαρμόζουν εξοντωτικές κυρώσεις σε βά-
ρος του λαού της Βενεζουέλας, θέλοντας 
να εκδιώξουν τη νόμιμη κυβέρνηση και 
να εγκαταστήσουν ένα ανδρείκελό τους∙ το 
Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε νέες κυρώσεις 
σε βάρος της Ρωσίας.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

υιοθέτησε την περασμένη Τρίτη ψήφισμα 
με 402 ψήφους έναντι 1 3 και 9 αποχές, 
στο οποίο προβαίνει σε αποτίμηση της τρέ-
χουσας πολιτικής κατάστασης μεταξύ της 
Ε.Ε. και της Ρωσίας και προτείνουν περισ-
σότερες κυρώσεις. Οι άκρως ανυπόστατοι 
ισχυρισμοί που παραθέτουν είναι «λόγω 
των ρωσικών επεμβάσεων στη Συρία, των 
παρεμβάσεων σε χώρες όπως η Λιβύη και η 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, καθώς και 
των συνεχιζόμενων επιθετικών ενεργειών 
στην Ουκρανία».

Ωστόσο, το Ευρωκοινοβούλιο ποτέ δεν 
πρότεινε κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. 
Ακόμα και την Τετάρτη στην εισήγηση τής 
κας Πίριν στην έκθεση προόδου της Τουρ-
κίας, δεν υπάρχει καμιά αναφορά. 

Τώρα οι ΗΠΑ ετοιμάζουν έναν ειδικό 
προϋπολογισμό πέραν των 00 εκατομ-
μυρίων δολαρίων, για «την καταπολέμη-
ση της ρωσικής επιρροής στη Δύση». Τι 
σημαίνει αυτό; Απειλές, νέες κυρώσεις, 
χρηματοδοτήσεις, εξαγορά συμμάχων 
και συνειδήσεων. Την ίδια ώρα απειλούν 
τους συμμάχους τους στην Ευρώπη που 
υποστηρίζουν την κατασκευή του αγωγού 

φυσικού αερίου   2, προκει-
μένου να τους οδηγήσουν στην αγορά του 
ακριβού αμερικανικού φυσικού αερίου.

Μέσα σε αυτόν τον κυκεώνα δεν βλέπου-
με την Αριστερά του κόσμου να κατεβάζει 
διαδηλωτές στους δρόμους. Να ζητά από τις 
ΗΠΑ να τερματίσουν τον οικονομικό πόλεμο 
δολιοφθοράς εναντίον της Βενεζουέλας. Δεν 
βλέπουμε τους πνευματικούς ανθρώπους, 
τη διανόηση να διαμαρτύρεται. Βλέπουμε 
μια επικίνδυνη συσκότιση και το νέο δόγμα 
των ΗΠΑ να προωθείται επικίνδυνα.

Ο καθείς στον κόσμο του και 
στο μοναχικό του μετερίζι. Η 
Αριστερά στην Κύπρο βρίσκε-

ται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Η 
ιδεολογική αποσύνθεση, οι μεταλλάξεις 
και αναδιατάξεις ανθρώπων και ιδεών 
δημιουργούν μια συγχυσμένη εικόνα. 
Θυμίζει το τραγούδι «ρούχα μαζί που 
πλύθηκαν και έχουνε γίνει ροζ».

Δεν ξεχωρίζεις ποιος είναι αριστε-
ρός, ποιος κομμουνιστής, ποιος σοσι-
αλδημοκράτης και ποιοι  δεξιότεροι 
των δεξιών. Βέβαια, κάποιοι έφτασαν 
και στο κατάντημα να ντρέπονται να 
λένε πως είναι κομμουνιστές 

Οποίον κατάντημα. Το ΑΚΕΛ 
κουβάλησε σοσιαλδημοκράτες ηγέτες 
για να εγκαινιάσουν το ξεκίνημα της 

προεκλογικής του εκστρατείας για τις 
ευρωεκλογές. Δανείστηκε δεξιούς για 
να τοποθετήσει στο ψηφοδέλτιό του 
όπως η περίπτωση του Τ κ ακαδη-
μαϊκού Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, ο οποίος 
ουδέποτε καταδίκασε την Τουρκία ως 
κατοχική δύναμη. Πέραν του γεγονότος 
ότι υπήρξε ακόμα και στο πρόσφατο 
παρελθόν ένας εκ των επικριτών του 
κόμματος με το οποίο κατέρχεται ως 
υποψήφιος για μια έδρα στο Ευρω-
κοινοβούλιο. 

Με ποια λογική ο κ. Νιαζί να είναι 
υποψήφιος του ΑΚΕΛ; Με την ίδια 
λογική εκείνων που προωθούσαν τον 
δεξιότατον πρώην τραπεζίτη Μάικ 
Σπανό για υποψήφιο Πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μετα  φθορά  αφθαρσία  
και συνθηκολ γηση

Η χαμένη πυ ίδα
Τα κόμματα του λεγόμενου κέντρου 

έχασαν φαίνεται τον προσανατολι-
σμό τους και από τη μια υποστη-

ρίζουν θέσεις της Κυβέρνησης-ΔΗΣΥ 
και από την άλλη την επικρίνουν (μια στο 
καρφί και μια στο πέταλο). Δεν βρήκαν 
μια φόρμουλα να κατέλθουν ενωμένοι, 
αφήνοντας πίσω τους τις μικροκομμα-
τικές τους απρέπειες, αντιζηλίες και 
σκοπιμότητες. Όλοι θέλουν να έχουν 
ευρωβουλευτές και στο τέλος 
κινδυνεύουν να μην έχουν 
κανέναν, με το φασιστικό 
ΕΛΑΜ να προελαύνει 
και να πλησιάζει στον 
στόχο του να βρεθεί 
στο Ευρωκοινοβούλιο.

Η άνοδος των 
ακροδεξιών δυνάμεων 
τόσο στον τόπο μας όσο 
και στην Ευρώπη οφείλε-
ται κυρίως στην ιδεολογική 
αποσύνθεση της Αριστεράς, που 
ήταν η βασική δύναμη κρούσης, και 
στη συνθηκολόγησή της με τις δυνά-
μεις του χρήματος και του οικονομικού 
κατεστημένου. Αλλά και στην απουσία 
της διανόησης, των ανθρώπων του πνεύ-
ματος να σηκώσουν ανάστημα και να 
ορθώσουν λόγο.

Ο ΔΗΣΥ είναι αυτός που ήταν. Με τη 
διαφορά πως με τον Αβέρωφ Νεοφύτου 
στα ηνία του κόμματος έχουν παρεισφρή-
σει στις γραμμές του και δυνάμεις που 
παραπέμπουν περισσότερο στο ΕΛΑΜ 
παρά σε μια Δεξιά των μεγαλοαστών 
και του κεφαλαίου. Οι αναφορές περί 
«τουρκόσπορων» Παφιτών είναι μόνο 
ένα μικρό δείγμα. Υπάρχουν και χειρό-
τερα. Όπως και η όλο και περισσότερο 
προσήλωση και στήριξη των αμερικα-

νικών συμφερόντων στην Κύπρο χωρίς 
να ζητούνται ουσιαστικά ανταλλάγματα 
για το καλό του τόπου μας και όχι των 
προσώπων.

 ιχασμέν  μ  
σ ισμέν  υν μ ι  

Είναι θλιβερό γιατί κανένα από τα ε κ 
κόμματα, παρά τις αρχικές προσπάθει-
ες, δεν κατόρθωσε να επιτευχθεί μια 

συμμαχία για κάθοδο Ε κ και 
Τ κ υποψηφίων στις ευρω-

εκλογές. Έτσι το κίνημα 
Γιασεμί του Σενέρ Λε-
βέντ κατέρχεται αυτο-
δύναμο, με όλους όσοι 
εναντιώνονται για μια 

ενωμένη Κύπρο χωρίς 
τουρκικά στρατεύματα 

και εγγυητές να έχουν 
ακροβολιστεί εναντίον 

τους. Παρόλο που αυτοί είναι 
οι πραγματικοί αγωνιστές εναντίον της 
κατοχής και δύο φορές ήρωες εφόσον 
την κάθε τους κίνηση σημαδεύουν με τις 
ξιφολόγχες τους οι δυνάμεις της κατοχής.

Εντός και εκτός Κύπρου δείχνουμε 
την εικόνα μιας διχασμένης Κύπρου 
με σκορπισμένες δυνάμεις, οι οποίες 
επαναλαμβάνουν τα μεγάλα «τίποτε», 
όπως σε κάθε εκλογική αναμέτρηση.

τον κλοι  τη  τρομοκρατία
του μεγάλου αδελφο

 Κ    
   

   
  

 

  

Κ      
   

 
  

  Ε  
 Τ   

 

Η ΑΝΟΔΟ  Τ Ν ΑΚ ΟΔΕ Ν
Δ ΝΑ Ε Ν Ο Ε ΕΤΑ  Κ
ΤΗΝ ΔΕΟ Ο ΚΗ Α Ο Ν Ε Η

ΤΗ  Α ΤΕ Α , Ο  ΗΤΑΝ 
Η Α ΚΗ Δ ΝΑ Η Κ Ο Η , ΚΑ
ΤΗ Ν ΗΚΟ Ο Η Η ΤΗ
Ε Τ  Δ ΝΑ Ε  ΤΟ  Η ΑΤΟ  ΚΑ

ΤΟ  Ο ΚΟΝΟ ΚΟ  ΚΑΤΕ ΤΗ ΕΝΟ

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩ
a.giourov@gmail.com
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Ε ΑΔ Ε ΟΔΟ  ΔΕΝ 
Ε Ο Ν ΤΗ Ν Α 

ΤΗ  Ε , Α Ο ΤΟ Ν 
ΤΟ   ΚΑ  
Ε ΕΝΟ Ν Ε 

ε μόλις τρεις ημέρες το 
βρετανικό Κοινοβούλιο 
κλήθηκε να ψηφίσει σε μια 
σειρά κυβερνητικών προ-
τάσεων και τροπολογιών 
με σκοπό να καθοριστούν 
τα επόμενα βήματα για την 

έξοδο της χώρας από την ΕΕ. Πιο συγκε-
κριμένα, την Τρίτη τέθηκε ενώπιόν τους η 
«γνώριμη» συμφωνία που συνομολόγησε 
η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι με την ΕΕ. 
Η απόρριψή της για δεύτερη φορά οδήγη-
σε στην ψηφοφορία για το εάν η Βρετανία 
έπρεπε να εγκαταλείψει την Ένωση χωρίς 
συμφωνία. Τέλος, η τελευταία και εναπο-
μένουσα επιλογή αφορούσε στην ψήφιση 
ή όχι της παράτασης του άρθρου 0. Το 
αποτέλεσμα των τριών αυτών ψηφοφοριών 
μπορεί να συμπηχθεί στο τρίπτυχο «όχι στη 
συμφωνία της Μέι, όχι σε άτακτη έξοδο, ναι 
στην επέκταση του άρθρου 0».

Εντούτοις, όσο απλές και αν φαίνονται 
αυτές οι τρεις αποφάσεις, αυτό που επιβεβαι-
ώνουν ουσιαστικά είναι οι βαθιές τομές που 
κυριαρχούν εντός της Βουλής των Κοινοτή-
των. Απλό παραμένει όμως και το μήνυμα 
της επόμενης ημέρας των ψηφοφοριών. Η 
εντεινόμενη αβεβαιότητα παραμένει. 

 σ  μ γ λ ν
ών  έι

Η Τρίτη σηματοδότησε τη δεύτερη κατά 
σειρά ντροπιαστική συντριβή της «επίμο-
νης» συμφωνίας της Μέι στο Κοινοβούλιο. 
Το χαρακτηριστικό γι’ ακόμα μια φορά 
ήταν το «χάος» που χώριζε τον αριθμό 
των ψήφων που προσμετρήθηκαν υπέρ 
της συμφωνίας με τις αρνητικές ψήφους. 
Σε αντίθεση όμως με το Βατερλώ του Ια-
νουαρίου, η διαφορά μειώθηκε από τις 
230 ψήφους στις 149.

Παρά τις «έντιμες» προσπάθειες της 
Πρωθυπουργού τις τελευταίες δύο εβδο-
μάδες για την εξασφάλιση μιας πολιτικά 
αποδεκτής συμφωνίας, οι «ανυπότακτοι» 
βουλευτές δεν πείστηκαν. Ο συμβιβασμός 
που «πέτυχε» με τις Βρυξέλλες λίγο πριν 

από την κρίσιμη ψηφοφορία προνοούσε 
ότι το Λονδίνο θα έχει τη δυνατότητα να 
τερματίσει την εφαρμογή του λεγόμενου 

,  καθώς και εγγυόταν «ότι η ΕΕ 
δεν θα μπορεί να ενεργήσει με σκοπό να 
εφαρμόσει το  επ  αόριστον».

Παρά τη δυναμική που δημιούργησαν 
οι «νομικά δεσμευτικές» αυτές τροποποι-
ήσεις, η γνωμοδότηση του Βρετανού γενι-
κού εισαγγελέα, Τζέφρι Κοξ, εξανέμισε τις 
όποιες ελπίδες είχε να περάσει η συμφωνία, 
αφού αποφάνθηκε ότι ο νομικός κίνδυνος 
παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου στο 

 του  επ’ αόριστον «παρέμεινε 
αμετάβλητος». Αυτό ήταν και το θανάσι-
μο πλήγμα για τη συμφωνία της Μέι, η 
οποία για δεύτερη φορά επιβεβαίωσε ότι 
το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η 
βρετανική πολιτική ζωή δεν θα μπορούσε 
να αρθεί με τόσο «εύκολο» τρόπο.

ι χαμέν ι  
α ι  υ

 
Η απόρριψη της συμφωνίας της Μέι 

εκ των πραγμάτων έφερε το Κοινοβούλιο 
ενώπιον του διλήμματος μιας συντεταγ-
μένης εξόδου από την ΕΕ ή ενός άτακτου 

. Η συγκεκριμένη όμως ψηφοφορία 
συνοδεύτηκε από μια τροπολογία, η οποία 
απέκλειε την έξοδο της χώρας χωρίς συμ-
φωνία «σε κάθε περίπτωση», οδηγώντας 
έτσι σε άλλη μια κοινοβουλευτική ήττα 
τη Μέι. Έτσι κι αλλιώς ο μόνος λόγος 
που τέθηκε ενώπιον του Κοινοβουλίου 
η εν λόγω επιλογή ήταν η απόρριψη της 
συμφωνίας την προηγούμενη ημέρα. Το 
«σχέδιο Α» της Μέι ήταν και είναι η απο-
δοχή της συμφωνίας της, έτσι οποιοδήποτε 
άλλο αποτέλεσμα αποτελεί αποτυχία για 
την Πρωθυπουργό. Όμως, μια δεύτερη 
ανάγνωση αυτού του αποτελέσματος δείχνει 
ότι χαμένη δεν είναι μόνο η Κυβέρνηση.

Χαμένοι είναι και οι  που θέ-
λουν ένα δεύτερο δημοψήφισμα. Μπορεί 
να απέτρεψαν το μη συντεταγμένο διαζύγιο, 
όμως ο κίνδυνος δεν απαλείφεται με επέκταση 

του άρθρου 0. Μη κερδισμένοι από αυτήν 
την απόφαση είναι επίσης και οι υπέρμαχοι 
ενός «μαλακού» , οι οποίοι μπορεί να 
εναποθέτουν τις ελπίδες τους στον χρόνο 
που θα τους εξασφαλίσει η παράταση του 
άρθρου 0, όμως δεν φαίνεται να υπάρχει 
ακόμα πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο που 
να οδηγεί σε αυτήν τη διευθέτηση.

Τέλος, στη χειρότερη «μοίρα» μετά 
από αυτήν την απόφαση περιέρχονται 
οι σκληροπυρηνικοί . Παρά το 
γεγονός ότι το «  » βρίσκεται στο 
τραπέζι, η πλειοψηφία των Βουλευτών 
έδειξε ξεκάθαρα ότι δεν συντάσσεται μαζί 
τους στο όνειρό τους για μια «καθαρή» 
έξοδο χωρίς συμφωνία από την ΕΕ. Ακόμα 
χειρότερα, η απόφαση για επέκταση του 
άρθρου 0 που ψηφίστηκε την επόμενη 
ημέρα, καθυστερεί το πολυπόθητο  
και ίσως ανοίξει τον δρόμο ακόμα και για 
την οριστική αναβολή του.

Π ι  ν  
Κατά την τρίτη ημέρα του κοινοβουλευ-

τικού «δράματος» οι βουλευτές άναψαν το 
πράσινο φως στην επέκταση του άρθρου 

0, η οποία ουσιαστικά σηματοδοτεί την 
αναβολή της προγραμματισμένης εξόδου 
στις 29 Μαρτίου 2019. Η τρίτη ψηφοφορία 
ήταν και η «τυχερή» για την Τερέζα Μέι, 
αφού εξασφάλισε μια κοινοβουλευτική 
νίκη, μετά τις επαναλαμβανόμενες ήττες 
των προηγούμενων ημερών. Απαρατή-
ρητο δεν περνάει το γεγονός ότι η Μέι 
πέρασε την κυβερνητική της πρόταση με 
τη στήριξη των Εργατικών, ενώ με μόλις 
δύο ψήφους διαφορά δεν έχασε τον έλεγ-
χο του κοινοβουλευτικού χρόνου για την 
ψήφιση εναλλακτικών προτάσεων για το 

. Εξόφθαλμο δε είναι το γεγονός ότι 
μεγάλη πλειοψηφία των Συντηρητικών, 
μέσα στους οποίους οκτώ Υπουργοί της 
Κυβέρνησης, καταψήφισαν την αναβολή 
του άρθρου 0. Αυτή η πλειοψηφία των 
Τόρυς υποστήριξε ότι η επιλογής ενός «  

» στις 29 Μαρτίου είναι καλύτερη από 
την αναβολή της διαδικασίας.

     Χ
ΑΠΑΝΩΤΑ ΟΧΙ  ΑΠΟ ΤΗ ΡΕΤΑΝΙΚΗ ΟΥΛΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ ΤΟΥ 

Με βάση τα αποτελέσματα 
των ψηφοφοριών, οι δύο 
επιλογές που συγκεντρώ-

νουν πλειοψηφία είναι η απόρριψη 
της άτακτης εξόδου και η αναβολή του 

. Όσο όμως πλησιάζουμε προς την 
29η Μαρτίου, η Βουλή, έστω και δειλά, 
δίνει μια εικόνα για το τι δεν θέλει. Δεν 
εγκρίνει τη συμφωνία της Μέι, δεν θέλει 
ένα «  », αλλά δεν θέλει επίσης να 
αποκηρύξει το ίδιο το . Παράλληλα 
δεν συγκεντρώνει πλειοψηφία για ένα 
δεύτερο δημοψήφισμα, αφού μια τρο-
πολογία που κατατέθηκε την Πέμπτη 
καταψηφίστηκε με 334 κατά και μόλις 

 υπέρ. Πίσω από αυτό το αποτέλεσμα 
βρίσκεται η ανακολουθία των Εργατικών 
στη στήριξη μιας τέτοιας προσπάθειας. Αν 
και δεν φεύγει εντελώς από το τραπέζι το 
δεύτερο δημοψήφισμα, τίθεται το ερώτημα 
πότε θα υπάρξει η πολιτική βούληση για 
να τεθεί ξεκάθαρα ως επιλογή. Τέλος, 
στην τελευταία ψηφοφορία οι Βουλευτές 
καταψήφισαν την επιλογή να δοθεί χρόνος 
για διακομματικές συνομιλίες, ώστε να 
βρεθεί κοινό έδαφος για εναλλακτικές 
επιλογές για άρση του αδιεξόδου.

Η αναβολή του άρθρου 0 
μπορεί να οδηγήσει σε δύο 
σενάρια. Το πρώτο σενάριο 

θέλει τη Μέι να «ανασταίνει» τη συμ-
φωνία της και να την επαναφέρει για 
τρίτη φορά ενώπιον του Κοινοβουλίου 
μέχρι την Τετάρτη, 20 Μαρτίου. Στην 
«απίθανη» -για πολλούς αναλυτές- 
περίπτωση που περάσει η συμφωνία, 
η Πρωθυπουργός θα ζητήσει από τις 
Βρυξέλλες αναβολή του  μέχρι 
τις 30 Ιουνίου, ώστε να περάσουν οι 
απαραίτητες νομοθεσίες που θα προ-
ετοιμάζουν τη χώρα για την έξοδο.

Το δεύτερο σενάριο θέλει τη Μέι 
να επαναφέρει τη συμφωνία της, αλλά 
αυτή να καταψηφίζεται. Σε αυτήν την 
περίπτωση θα ζητήσει και πάλι την 
αναβολή του άρθρου 0 από το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο, μεγαλύτερης όμως 
διάρκειας, ενώ θα τεθεί ως βασική 
προϋπόθεση το αίτημά της να συνοδεύ-
εται από μια «ξεκάθαρη αιτιολόγηση». 
Την ίδια ώρα, δεν αποκλείεται στην 
περίπτωση επέκτασης του άρθρου 0 
πέρα από τις 30 Ιουνίου η Βρετανία 
να αναγκαστεί να συμμετάσχει στις 
Ευρωεκλογές της 2 ης Μα ου 2019.

Τ   
  

Τ    
   

 Κ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΝΟ ΩΝΤΟΣ

Νέα έγγραφα, λογαριασμοί και επιστολές 
του Νομπελίστα φυσικού Άλμπερτ Αϊνστάιν 
βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μέσα 
από αυτά προκύπτουν και νέα στοιχεία 
για τον τρόπο που σκεφτόταν και 
δρούσε ο Αϊνστάιν. 

«Τα 0 χρόνια συνειδητής 
περίσκεψης δεν με έφεραν 
πιο κοντά στην απάντηση 
του ερωτήματος ‘τι είναι τα 
κβάντα φωτός’. Σήμερα ο κάθε 
τυχάρπαστος νομίζει ότι ξέρει, 
αλλά δεν ξέρει»,  έγραφε ο Άλμπερτ 
Αϊνστάιν το 19 1 από το Πρίνστον των 
ΗΠΑ στον στενό του φίλο Μισέλ Μπεσό, 
έναν Ελβετό μηχανικό. 

Η επιστολή αυτή μαζί με άλλα 109 
χειρόγραφα του Αϊνστάιν βρίσκονται στο 
Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. 

Πρόκειται για 4 χειρόγραφες σελίδες με 
μαθηματικές πράξεις αλλά και γράμματα 
προς τον φίλο του Μπεσό και τον γιο 

του Χανς Άλμπερτ. Ένα μεγάλο μέρος 
αυτών των χειρογράφων είναι 

για πρώτη φορά προσβάσιμο 
στους επιστήμονες. Η πλειο-
νότητα των εγγράφων χρο-
νολογούνται μεταξύ 1994 
και 199 .  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει μια επιστολή προς 

τον γιο του, την οποία έγραψε το 
193  και στην οποία εκφράζει την ανη-
συχία του για τον Εθνικοσοσιαλισμό που 
κυριαρχούσε και στην Ελβετία όπου ζούσε 
ο Χανς. Ο Αϊνστάιν έπρεπε σαν Εβραίος 
να φύγει από τη Γερμανία και αναζήτησε 
καταφύγιο, όπως πολλοί άλλοι, στις ΗΠΑ. 

Ένας 7 χρονος Καλιφορνέζος, ο Ερνεστ 
Κιντάνα, έμαθε ότι πρόκειται να πεθάνει 
μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ βρισκόταν στην 
εντατική νοσοκομείου της περιοχής του 
Σαν Φρανσίσκο.

Η Ανναλίσια Ουίλχαρμ βρισκόταν μόνη 
με τον άρρωστο παππού της όταν ένα 
ρομπότ με οθόνη στην οποία εμ-
φανιζόταν ένας γιατρός μπήκε 
στο δωμάτιο του νοσοκομείου 
για να τους πληροφορήσει ότι 
ο πνεύμονας του ασθενούς 
δεν λειτουργεί πλέον 
και ότι δεν θα επι-
στρέψει στο σπίτι 
του. Μάλιστα, η 
εγγονή ήταν υπο-
χρεωμένη να επανα-
λαμβάνει ότι άκουγε 
στον παππού της, που 
είχε πρόβλημα ακοής 

και δεν άκουγε τι έλεγε ο γιατρός. Τελικά 
ο παππούς της πέθανε την επομένη. 

«Ένας γιατρός ρομπότ μπορεί να είναι 
ΟΚ για ορισμένες καταστάσεις, αλλά όχι 
για να πει σε έναν άνθρωπο ότι θα πεθά-
νει», δήλωσε μία φίλη της οικογένειας στο 

, ανεβάζοντας μία φωτογραφία 
από το βίντεο της τηλεδιάσκεψης που 
τράβηξε η εγγονή του ασθενούς.

Από πλευράς του το   
  εξέδωσε ανακοίνωση, με 

την οποία διορθώνει τον όρο «ρομπότ», 
διευκρινίζοντας ότι αυτή η τεχνολογία του 
βίντεο εγγυάται μία απευθείας συζήτηση με 
έναν γιατρό. «Λυπούμαστε που 

δεν ανταποκριθή-
καμε στις προσδο-

κίες του ασθενούς και 
της οικογένειάς του στην 

περίπτωση αυτή», σημειώνει 
το νοσοκομείο. 

Ακόμη και διπλάσιο αριθμό θανάτων 
κάθε χρόνο σε σχέση με ό,τι είχε εκτι-
μηθεί έως τώρα, μπορεί να προκαλεί η 
ρύπανση του αέρα, σύμφωνα με μια νέα 
ευρωπαϊκή επιστημονική μελέτη. Με 
βάση τη νέα εκτίμηση, η ατμοσφαιρική 
ρύπανση σκοτώνει διεθνώς περίπου ,  
εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως, 
έναντι 4,  εκατομμυρίων που ήταν 
η προηγούμενη εκτίμηση, δηλαδή, 
περισσότερους και από όσους το 
κάπνισμα, το οποίο ευθύνεται για 
περίπου 7,2 εκατομμύρια θανάτους 
τον χρόνο, σύμφωνα με τον Πα-
γκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Χρησιμοποιώντας μια 
νέα μέθοδο εκτίμησης 
σχετικά με τις επιπτώσεις 
της ατμοσφαιρικής ρύ-
πανσης, οι επιστήμονες 
εκτίμησαν ότι αυτή ευ-

θύνεται για περίπου 790.000 θανάτους 
ετησίως στο σύνολο της Ευρώπης και 
για 9.000 θανάτους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση των 2  κρατών μελών.

Από αυτούς τους θανάτους, το 40% έως 
0% οφείλεται σε καρδιαγγειακά αίτια, 

όπως τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά. 
Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο η ρύπανση 

του αέρα προκαλεί διπλάσιους θανάτους 
καρδιαγγειακής αιτιολογίας σε σχέση 
με τις αναπνευστικές παθήσεις. Η 
ρύπανση του αέρα, όπως έχουν 
δείξει και προηγούμενες έρευνες, 
προκαλεί βλάβη στα αιμοφόρα αγ-

γεία μέσω αυξημένου οξειδω-
τικού στρες σε αυτά, γεγονός 

που αυξάνει τον κίνδυνο 
για υψηλή αρτηριακή πί-
εση, διαβήτη, εγκεφαλικό, 
έμφραγμα και καρδιακή 
ανεπάρκεια.
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Εμείς στην Κύπρο κάθε μέρα στα ΜΜΕ 
αφιερώνουμε μεγάλο χρόνο για το 
τι κάνει η Τουρκία. Προς το παρόν 

μιλούμε για την επιχείρηση «Γαλάζια Πα-
τρίδα» και για τις διάφορες παραβιάσεις 
που κάνει η Τουρκία στον εναέριο χώρο 
Ελλάδας και Κύπρου, στο Αιγαίο, στην 
ΑΟΖ τής Κύπρου και επίσης αναφέρου-
με τις «απαιτήσεις» της Τουρκίας για τους 
υδρογονάνθρακές μας. Επιπλέον, βεβαίως, 
τα ΜΜΕ μας δεν ξεχνούν να παρουσιάσουν 
τις διάφορες εμφανίσεις του κ. Ερντογάν 
και τα λεγόμενά του.

Πέραν όμως αυτών, η Τουρκία έχει 
αρκετά προβλήματα και το πρώτο είναι η 
οικονομία της. Με την άνοδο του ΑΚ  και του 
κ. Ερντογάν το 2002 η Τουρκία για μερικά 
χρόνια έκανε μεγάλη οικονομική πρόοδο. 
Δεν είναι όμως αυτή η κατάσταση σήμερα, 
αφού έχει χρόνιο έλλειμμα, με χαμηλές κα-
ταθέσεις, λιγοστούς φυσικούς πόρους και 
μεγάλη εξάρτηση στη Ρωσία και το Ιράν για 
προμήθεια αερίου (βλ.   «  

  :     2019 », 
 , 24 Ιανουαρίου 2019).

Το δεύτερο πρόβλημα που πρέπει να 
εξετάσει ένας σχετικά με την Τουρκία είναι 
ότι οι περισσότερες από τις επενδύσεις στη 
χώρα γίνονται από χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.   

Η Τουρκία λοιπόν στηρίζεται υπερβο-
λικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με 
τις επενδύσεις. Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος 
Ερντογάν έχει αποκτήσει μεγάλη δύναμη 
στον οικονομικό τομέα, είναι ένα μεγάλο 
μειονέκτημα για τη χώρα. Οι ξένοι επενδυτές 
και άλλοι δεν εμπιστεύονται ούτε θέλουν να 
εργάζονται με χώρες που βρίσκονται κάτω 
από αυταρχικά καθεστώτα. Συμπερασματικά 
η Τουρκία στηρίζεται πάνω στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στις Δυτικές Δυνάμεις. Σχετικά 
με τη Ρωσία, αντλεί από αυτήν μόνο από 
τον τομέα ενέργειας.

Τελευταία ακούγονται πολλά για τη δια-
μάχη μεταξύ του καθεστώτος του κ.  
και της Τουρκίας σχετικά με την άμυνα. Η 
Τουρκία επιμένει να θέλει να προμηθευ-
τεί από τη Ρωσία τούς πυραύλους -400, 
πράγμα το οποίο εξόργισε και εξοργίζει τον 
κ. . Από την άλλη μεριά η Τουρκία 
θέλει να αγοράσει από τις ΗΠΑ για την 
αεροπορία της τα αμερικανικά -3 . Η πο-
λιτική αυτή της Τουρκίας να χρησιμοποιεί 
τις δύο υπερδυνάμεις στην πράξη τη μια 
εναντίον της άλλης τη φέρνει σε δύσκολη 
θέση απέναντί τους, προκαλώντας περισ-
σότερο την οργή των Η.Π.Α.  

Για το θέμα του πολέμου εναντίον της 

τρομοκρατίας, οι Δυτικοί, και κυρίως οι  
Η.Π.Α., δεν συμφωνούν με την πολιτική της 
Τουρκίας. Πράγματι η Τουρκία δεν πολεμά 
την τρομοκρατία του Ισλαμικού Κράτους 
αλλά περισσότερο τους οπαδούς του κυρί-
ου  και τους Κούρδους μαχητές του 

 στην Τουρκία και  στη Συρία. Η 
πολιτική της Τουρκίας είναι για τα δικά της 
συμφέροντα και όχι ο πόλεμος εναντίον της 
τρομοκρατίας, όπως τον αντιλαμβάνονται 
οι Η.Π.Α. και οι Δυτικοί σύμμαχοί τους. 

Επιπλέον, οι Δυτικοί δεν είναι καθόλου 
ευχαριστημένοι με την κατάσταση των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, 
των ελευθεριών και του κράτους δικαίου 
στην Τουρκία. Μπορούμε να συμπεράνουμε 
ότι η Τουρκία δεν είναι πλέον, κάτω από το 
καθεστώς Ερντογάν,  ο «πιστός» ακόλουθος 
των Η.Π.Α. και της Δύσης. Πολλοί στις Η.Π.Α. 
διερωτώνται για την αξία της Τουρκίας ως 
συμμάχου. Από την άλλη μεριά, τα συμφέ-
ροντα μεταξύ των δυο πλευρών είναι τόσο 
μεγάλα, που είναι δύσκολο να αποφασίσει 
κάποιος για ένα οριστικό διαζύγιο. Οι δύο 
πλευρές θα προσπαθήσουν να επιζήσουν, 
έχοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση, 
προσπαθώντας να πάρουν τα περισσότερα 
για το δικό τους συμφέρον.
  Ο Δρ Χρίστος Α. Θεοδούλου είναι δικηγόρος, 

Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών  Διεθνών 
Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης, Ελβετίας). Πρώην 

Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ στο Τμήμα 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.    

ς ορισμός χρησι-
μοποιήθηκε για 
πρώτη φορά τον 
Δεκέμβριο του 
2017 από τον 
Πρωθυπουργό 
της Ιρλανδίας, 

Λέο Βαραντκάρ, προκειμένου να πε-
ριγράψει τις ρυθμίσεις που απαιτούνται, 
ώστε τα σύνορα στη νήσο της Ιρλανδίας, 
ανάμεσα στη Βόρειο Ιρλανδία (μέρος 
του Ηνωμένου Βασιλείου) και στη 
Δημοκρατίας της Ιρλανδίας (κράτος 
- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλ. 
χάρτη) να παραμείνουν ανοιχτά, ακό-
μη κι αν οι συνομιλίες για το « » 
καταρρεύσουν. 

Ουσιαστικά, πρόκειται για μια ρύθ-
μιση, ένα δίχτυ ασφαλείας, ένα είδος 
«συμβολαίου», που εγγυάται ότι δεν 
θα επιστρέψουν σκληρά σύνορα και 
αυστηροί έλεγχοι στα χερσαία σύνο-
ρα Ιρλανδίας - Βορείου Ιρλανδίας, στα 
οποία θα ισχύουν κανόνες της ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς, όπως και σήμερα.

Υπέρ του « » τάσσονται η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου και η Ιρλανδία. 
Κόκκινο πανί είναι, ωστόσο, για τους 
Βρετανούς ευρωσκεπτικιστές βουλευ-
τές - περιλαμβανομένων και των 10 
βουλευτών του Δημοκρατικού Ενωτικού 
Κόμματος της Βορείου Ιρλανδίας ( ) 
και κυβερνητικού εταίρου της Βρετα-
νίδας Πρωθυπουργού, που θεωρούν 
ότι κάτι τέτοιο θα άφηνε προσδεμένη 
τη Βρετανία στο ευρωπαϊκό άρμα. 

Π  α α μ σ
Σύμφωνα με τη Συμφωνία Αποχώ-

ρησης, που συνομολόγησαν Λονδίνο 
και Βρυξέλλες, το « » θα τεθεί 
σε ισχύ εάν Λονδίνο και Βρυξέλλες δεν 
κατορθώσουν να καταλήξουν σε συμ-
φωνία για τις μελλοντικές τους σχέσεις, 
κατά τη μεταβατική περίοδο, που έχει 
οριστεί μέχρι το τέλος του 2020, αλλά 
θα μπορούσε να παραταθεί και μέχρι 
τον Δεκέμβριο του 2022.

Η κατάσταση τη  ουρκία  στι  αρχέ  του Η κατάσταση του 

ΔΡ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ  
ΕΟΔΟΥΛΟΥ  

c.a.theodoulou@cytanet. 
com.cy
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ΥΕΛΛΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΚΑΙ ΠΟΝΟΚΕ ΑΛΟ ΣΤΙΣ ΡΥ ΕΛΛΕΣ

Το αίνιγμα του « »

Το « », στη βάση πάντα της 
Συμφωνίας που απορρίφθηκε δις από τη 
Βουλή των Κοινοτήτων, θα είναι προσωρινό 
και θα ισχύει μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο 
και η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήξουν 
σε εναλλακτικές ρυθμίσεις. Αυτό, όμως, 
σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα της 
Βρετανίας, αν και μειώνει, δεν αποκλείει 
διά παντός τον νομικό κίνδυνο παγίδευσης 
της χώρας στο « » επ’ αόριστον, 
γεγονός που εντείνει την αντίσταση των 
σκληροπυρηνικών « », που απαι-
τούν αν όχι πλήρη κατάργηση, τουλάχιστον 
αντικατάστασή του.

ια  να υ χ υν 
αν ιχ  σ ν α

Ο στόχος, μεταξύ άλλων, είναι να προ-
στατευθεί η ειρηνευτική «Συμφωνία της 
Μεγάλης Παρασκευής» (199 ), η οποία 
έθεσε τέρμα σε δεκαετίες εχθροπραξιών 
στη Βόρειο Ιρλανδία, ανάμεσα στους Ιρ-
λανδούς εθνικιστές, που αξίωναν ένωση 
με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και τους 

Ενωτικούς, που ήθελαν να παραμείνει η 
περιοχή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με τη «Συμφωνία της Μεγάλης Πα-
ρασκευής» καταργήθηκαν ουσιαστικά οι 
αυστηροί έλεγχοι, καθιστώντας τα χερσαία 
σύνορα, έκτασης 49  χιλιομέτρων, πρακτικά 
αόρατα και ενδεχόμενη επαναφορά τους 
προκαλεί ανησυχία για πιθανή αναβίω-
ση των συγκρούσεων. Προς επίλυση του 
προβλήματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε 
δώσει το δικαίωμα στο Ηνωμένο Βασίλειο 
ν’ αποχωρήσει μονομερώς από την τελωνει-
ακή ένωση, που προβλέπει το ‘’ ’’ 
ως έσχατη λύση, με την προϋπόθεση ότι 
η Βόρεια Ιρλανδία, σε αντίθεση με την 
υπόλοιπη χώρα, θα πρέπει να συνεχίσει 
να συμμορφώνεται με τους κανόνες της 
ενιαίας αγοράς.

Η ευρωπαϊκή προσφορά απορρίφθηκε, 
ωστόσο, από το Λονδίνο και το Μπέλφαστ, 
που θεωρούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα συνε-
παγόταν κανονιστικά και ρυθμιστικά σύνορα 
στη θάλασσα της Ιρλανδίας και θα συνιστού-
σε ντε φάκτο διάσπαση της ενότητας του 

Ηνωμένου Βασιλείου, μέρος του οποίου 
θα τύγχανε διαφορετικής μεταχείρισης. 
Οι ευρωσκεπτικιστές βουλευτές, μάλιστα, 
κατηγόρησαν τις Βρυξέλλες για ασέβεια 
της συνταγματικής και οικονομικής ακε-
ραιότητας της χώρας, κάνοντας λόγο για 
παιχνίδια των Βρυξελλών. 

 ι ν μι  υχ
Σε οικονομικό επίπεδο, το ζήτημα 

περιπλέκεται ακόμη περισσότερο και 
οι εντάσεις προκύπτουν από το αίτημα 
του Ηνωμένου Βασιλείου, βάσει και του 
δημοψηφίσματος του 201 , να κόψει τον 
ομφάλιο λώρο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σήμερα, τα αγαθά και οι υπηρεσίες δια-
κινούνται μεταξύ Ιρλανδίας και Βορείου 
Ιρλανδίας, με ελάχιστους ελέγχους, καθώς 
βρίσκονται και οι δύο στην ενιαία αγορά 
και την τελωνειακή ένωση.

Παρά ταύτα, εάν δεν επιτευχθεί μια ευ-
ρύτερη εμπορική συμφωνία, τότε οι δύο 
χώρες ενδέχεται να βρεθούν σε διαφορετι-
κά τελωνειακά και ρυθμιστικά καθεστώτα, 
προκαλώντας σωρεία προβλημάτων στη 
διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, ακόμη και 
πολιτών, που κατά δεκάδες χιλιάδες δι-
ασχίζουν καθημερινά τα σύνορα για να 
πάνε στην εργασία τους. 

ι μέλλ ι γ νέσ αι
Αυτό είναι ένα ερώτημα, που γενικότερα 

η Βουλή των Κοινοτήτων κατορθώνει ν’ 
ανατρέπει διαρκώς, καθιστώντας αμφίβο-
λη την εξέλιξη της διαδικασίας, η οποία 
βρίσκεται σε τέλμα, ένεκα ακριβώς του 
« ». Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων τέθηκαν 
πολλάκις εναλλακτικές ρυθμίσεις, που 
δυνητικά θα μπορούσαν ν’ αντικαταστή-
σουν το « », ωστόσο καμία -μέχρι 
στιγμής- ευοδώθηκε. Ανάμεσα σ’ αυτές, 
και η διενέργεια ελέγχων με τη χρήση 
της τεχνολογίας (κάμερες, λογισμικά προ-
γράμματα), όπως συμβαίνει στα σύνορα 
της Νορβηγίας, που δεν είναι μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη Σουηδία.

Σε κάθε περίπτωση, η λύση ή όχι του 
αινίγματος « » θα εξαρτηθεί κυ-
ρίως από την πορεία που θα ακολουθηθεί 
ευρύτερα, με δεδομένη την παράταση που 
αναμένεται να δοθεί στο « » και που 
κάθε άλλο παρά λύνει τον «Γόρδιο Δεσμό» 
του διαζυγίου Λονδίνου - Βρυξελλών.

Το μόνο που υπάρχει ως δέσμευση 
είναι η πρόθεση της βρετανικής κυβέρ-
νησης, ακόμη και σε περίπτωση άτακτου 
« » (που παρά την απόρριψή του από 
τη Βουλή των Κοινοτήτων, παραμένει στο 
φάσμα των επιλογών εάν δεν εξευρεθεί 
πεδίο συνεννόησης) να καταργήσει όλους 
τους συνοριακούς ελέγχους μεταξύ Βόρειας 
Ιρλανδίας και Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, 
με εξαίρεση έναν μικρό αριθμό, για τη 
συμμόρφωση με διεθνείς υποχρεώσεις, 
όπως για τη διαφύλαξη της βιοασφάλειας 
της νήσου της Ιρλανδίας.  

Ο Ο Ο  Ο
Δ Α Ε Α Α ΚΑ  
Α ΟΤΕ Ε Ε Α Ο Η
ΚΑ  Α Τ Α Α ΤΗ Δ Η
Α Ο Η ΤΗ  Ν Α
Α Ο Η Η  ΤΗ  ΕΤΑΝ Α
Α Ο ΤΗΝ Ε Α ΚΗ ΕΝ Η

ΟΚΑ Ο ΝΤΑ  Α Δ ΤΕ  
Ε Τ Ε , Ο  ΟΔΗ Ο Ν 
Ε ΑΟΤ ΚΕ  ΚΑΤΑ ΤΑ Ε  

Οι εξελίξεις όσον αφορά το , τη 
διαδικασία δηλαδή αποχώρησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ραγδαίες και κα-
θημερινές, με αποτέλεσμα να προκαλούνται 
αλυσιδωτές επιπτώσεις, που οδηγούν σε 
χαοτικές καταστάσεις. Παρά το γεγονός ότι 
οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση για το πλαίσιο της συμφωνίας 
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
ολοκληρώθηκαν ουσιαστικά τον Νοέμβριο 
του 201 , το Βρετανικό Κοινοβούλιο έχει 
έκτοτε απορρίψει δυο φορές μέχρι στιγμής 
-την πρώτη τον Ιανουάριο του 2019 και 
τη δεύτερη στις 13 Μαρτίου 2019- τη 
συμφωνία αποχώρησης. Οι απορρίψεις, 
μάλιστα,  έγιναν με τεράστια πλειοψηφία 
(διαφορά 230 βουλευτών τον Ιανουάριο 
και 149 τη δεύτερη φορά), γεγονός που 

έχει πλήξει αφάνταστα την Πρωθυπουρ-
γό του Ηνωμένου Βασιλείου, που βλέπει 
συνεχώς τους βουλευτές της να απομα-
κρύνονται από τη γραμμή του κόμματος, 
ενώ ταυτόχρονα πλήγματα δέχεται και η 
κομματική συνοχή της αντιπολίτευσης.

Μετά την απόρριψη του ενδεχομένου 
εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς 
συμφωνία από την πλειοψηφία της Βουλής 
των Κοινοτήτων και την εξουσιοδότηση 
προς την Πρωθυπουργό όπως αιτηθεί 
παράτασης του χρονικού ορίου εξόδου 
της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
η οποία είναι προγραμματισμένη για την 
29η Μαρτίου 2019, το Ηνωμένο Βασίλειο 
βρίσκεται πλέον σε εντελώς αχαρτογράφητα 
νερά. Αυτό γιατί, παρόλο που επιθυμεί πλέον 
την παράταση, δεν εξαρτάται αποκλειστικά 
και μόνο από το Ηνωμένο Βασίλειο να 
παρατείνει την διαδικασία αποχώρησής 
του από την Ένωση, αλλά το αίτημά του, 
το οποίο θα υποβληθεί από την κ. Μέι στο 
επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 
21 Μαρτίου 2019, θα πρέπει να εγκριθεί 
από το κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης ξεχωριστά. Για να γίνει τούτο, 
πρώτον, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει 
να ξεκαθαρίσει το χρονικό περιθώριο που 
επιθυμεί και, δεύτερον, να αιτιολογήσει το 
αίτημα δηλώνοντας ξεκάθαρα τους λόγους 
για τους οποίους επιθυμεί την παράταση 
της αποχώρησής του.

Όπως έχει δηλώσει η κ. Μέι και όπως 

αφηνόταν να νοηθεί τις τελευταίες ημέρες, 
η συμφωνία αποχώρησης, η οποία έχει 
απορριφθεί δυο φόρες μέχρι στιγμής, θα 
τεθεί ξανά προς ψηφοφορία προ της υπο-
βολής του αιτήματος για παράταση στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 20 Μαρτίου 
2019. Ελάχιστα μόνο εικοσιτετράωρα πριν 
από την προγραμματισμένη έξοδο, οι βου-
λευτές θα κληθούν να ψηφίσουν το σχέδιο, 
που έχουν ήδη απορρίψει δις. Στη βάση του 
αποτελέσματος εκείνης της ψηφοφορίας, η κ. 
Μέι θα κρίνει και το χρονικό περιθώριο της 
παράτασης που θα αιτηθεί την επόμενη μέρα. 
Σε περίπτωση υπερψήφισης της συμφωνίας 
αποχώρησης από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, 
η παράταση θα είναι μέχρι την 30ήν Ιουνίου 
2019, δηλαδή πριν από την εγκατάσταση 
του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα 
προκύψει από τις ευρωεκλογές του Μα ου. 
Σε περίπτωση καταψήφισης, για τρίτη φορά, 
της συμφωνίας, τότε η παράταση θα είναι 
μακρά, γεγονός που σημαίνει ότι το Ηνω-
μένο Βασίλειο θα πρέπει να συμμετάσχει 
στις ευρωεκλογές και να αντιπροσωπεύεται 
στα θεσμικά όργανα της Ένωσης για να μην 
εγερθούν σοβαρά νομικά ζητήματα όσον 
αφορά τη νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Γεγονός παραμένει πάντως 
πώς μέχρι αυτήν τη στιγμή το ενδεχόμενο ενός 
άτακτου  παραμένει και γεγονός είναι 
επίσης ότι η όλη αβεβαιότητα που προκαλείται 
από τις ραγδαίες εξελίξεις δημιουργεί ένα 
αρνητικό περιβάλλον σε αρκετούς τομείς. 

ΜΈ ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ Ο ΧΡΩΜΑ 
ΑΠΟΤΥΠΩΝΈΤΑΙ Ο ΧΑΡΤΉΣ 
ΤΟΥ ΉΝΩΜΈΝΟΥ ΒΑΣΙΛΈΙ-
ΟΥ, ΈΝΩ ΜΈ ΠΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΓΚΡΙ Ο ΧΡΩΜΑ Ο ΧΑΡΤΉΣ 
ΤΉΣ ΔΉΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΉΣ 
ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ. Ή ΒΟΡΈΙΟΣ 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΈΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ 
ΜΈΡΟΣ ΤΟΥ ΉΝΩΜΈΝΟΥ 
ΒΑΣΙΛΈΙΟΥ, ΠΟΥ ΈΧΈΙ 
ΧΈΡΣΑΙΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΈ ΤΉ 
ΔΉΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΉΣ ΙΡΛΑΝ-
ΔΙΑΣ. ΈΙΝΑΙ ΤΑ ΛΈΓΟΜΈΝΑ 
ΙΡΛΑΝΔΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ, ΣΤΑ 
ΟΠΟΙΑ Ή ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟ RE I  ΠΡΟΝΟΈΙ 
ΤΉΝ ΈΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ 

AC O .

ΔΡ ΑΝΤΩΝΗΣ  
ΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
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η  ρ κ ή ης

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου, επεσήμανε σε πρόσφατη 
δήλωσή του απευθυνόμενος στην ειδική 

αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη 
Λευκωσία,  Τζέιν Χολ Λουτ, την ανάγκη αναγνώρισης 
ή και εμπέδωσης καθεστώτος πολιτικής ισότητας σε 
μια κατά τα προσδοκώμενα επίτευξη λύσεως του κυ-
πριακού προβλήματος. 

Είναι γνωστό, βέβαια, από την εποχή του Διαφω-
τισμού και την οικοδόμηση του νεωτερικού κράτους 
δικαίου πως η ισότητα, ούσα συστατικό στοιχείο του 
πολιτεύματος και βασικό γνώρισμα του δημοκρατικού 
γεγονότος, αναφέρεται πρωτίστως στα άτομα ως μονάδες 
και την κατά ταύτα απορρέουσα ισότητα. Η τουρκική 

εκδοχή της ισότητας, 
όπως επεχειρήθη και 
διά των συνθηκών 
Ζυρίχης - Λονδίνου 
(19 9-19 0), όπου, εν 
τίνι βαθμώ, επετεύ-
χθη, δεν παραπέμπει 
στην κατά τα ανωτέρω 
αντίληψη, αλλά άπτε-
ται της ισότητας των 
ομάδων, εκδηλουμέ-
νων εν προκειμένω 
ως κοινοτήτων. 

Η παραβίαση της 
αρχής της ισότητας, 
που έλκει την καταγω-
γή της στις Συμφωνίες 
Ζυρίχης - Λονδίνου, με 
τις οποίες ιδρύθηκε η 
Κυπριακή Δημοκρα-
τία, θεσμοθετήθηκε στο 
πλαίσιο λειτουργίας 
του κυπριακού κρά-
τους με την έννοια της 
παραβίασης της αρχής 
της πλειοψηφίας και 

της δυνατότητας της μειοψηφίας να ασκεί το δικαίωμα 
του , στις σημαντικές αποφάσεις της πλειοψηφίας. 
Αυτό σημαίνει πως με τις Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου 
εθεσμοθετείτο η παρεμπόδιση λειτουργίας της δημοκρατίας, 
όπερ και το κυπριακό πολιτικό σύστημα της δυαδικής 
κοινοτικής αρχής όχι μόνο δεν μπόρεσε να λειτουργήσει 
από το 19 0 και μετά, αλλά οδηγήθηκε από τα πρώτα 
χρόνια της ζωής του σε κατάρρευση.

Στις ως άνω συμφωνίες, το γεγονός της ύπαρξης 
λαού, όπου στις δημοκρατικές διεργασίες αναπτύσσο-
νται πολιτικές πλειοψηφίες και μειοψηφίες, ουδόλως 
λαμβανόταν υπόψη. Όλη η πολιτική προσέγγιση του 
γεγονότος και των διαδικασιών, όπως προβλέπονταν, 
στηρίζονταν επί της αρχής ενός δικοινοτικού συστή-
ματος διακυβέρνησης, όπου η κάθε κοινότητα ασκεί, 
εν προκειμένω, πολιτική εξουσία στο πεδίο διακυ-
βέρνησης της ιδίας.

Σήμερα, με τα δεδομένα της εισβολής της Τουρκίας 
στη βόρεια περιοχή της Κύπρου και της κατοχής, που από 
το 1974 παρανόμως ασκείται εις βάρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, έρχεται ο Τούρκος ΥπΕξ να προτείνει μία 

πάγια τουρκική θέση περί πολιτικής ισότητας, η οποία 
για να εφαρμοστεί πρέπει να λειτουργήσει πρωτίστως το 
κυπριακό κράτος σε συνθήκες ανεξαρτησίας και ελευθε-
ρίας, δηλαδή να απαλλαγεί από την τουρκική κατοχή και 
την διεθνώς εγκληματικά παράνομη παρουσία εποίκων 
στα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το τελευταίο 
θα οδηγούσε και στην αποκατάσταση ενός   

 στη μεγαλόνησο.
Η πολιτική ισότητα που η Άγκυρα σήμερα διεκδικητικά 

προβάλλει, στην πραγματική εκδοχή της θα προϋπέθετε 
δύο βασικά στοιχεία: Πρώτον, το δημοκρατικό πολίτευμα 
και, δεύτερον, την αναγνώριση των ατόμων ως φορέων 
της ισότητας. Η ισότητα των ομάδων είναι προέκταση 
προϋπάρχουσας ατομικής ισότητας, δηλαδή είναι ενταγ-
μένη σε ένα δημοκρατικό γίγνεσθαι της χώρας.

Η τουρκική ερμηνεία αναφέρεται στα δύο ούτω 
καλούμενα κράτη, δηλαδή στην παρανόμως ιδρυ-
θείσα μετά την εισβολή «Τουρκική Δημοκρατία της 
Βορείου Κύπρου», την οποία η Τουρκία και ελέγχει 
απολύτως, και την νομίμως κατά πάντα υφιστάμενη 
Κυπριακή Δημοκρατία. Κατά τον Τούρκο ΥπΕξ, τα δύο 
αυτά «κράτη» θα συνυπάρξουν ισοτίμως σε ένα ομο-
σπονδιακό ή συνομοσπονδιακό ενδεχομένως πλαίσιο 
λειτουργίας ενός φεντεραλιστικού κατασκευάσματος 
τουρκικής έμπνευσης. Συνεπώς, κατά τα ανωτέρω, 
ο βορράς θα ελέγχεται πολιτικά από την Τουρκία, ο 
νότος θα είναι μετέωρος, η δε λειτουργία του συνό-
λου, δηλαδή της ομοσπονδιακής δομής, θα επαφίεται 
στη βούληση της Άγκυρας. Τούτο θα σήμαινε πως η 
αναγνώριση της παρανομίας έρχεται να επενδυθεί με 
τον μανδύα της ισότητας και να νομιμοποιηθεί στο 
διεθνές γίγνεσθαι και στην κοινωνία των κρατών ως 
μια κατά πάντα υφιστάμενη νομιμότητα. 

Η διαφορά, λοιπόν, της σήμερα διεκδικούμενης 
από την Τουρκία πολιτικής ισότητας από εκείνη των 
ρυθμίσεων Ζυρίχης- Λονδίνου, συνίσταται στο γεγο-
νός ότι σήμερα η ισότητα εκπέμπεται από την κατο-
χή ενιαίας εδαφικής ζώνης. Η τελευταία προορίζεται 
να αποτελέσει μέρος μιας αυριανής ομοσπονδιακής 
δομής, ενώ η ισότητα των συμφωνιών του 19 0 στη-
ριζόταν σε ένα είδος εξίσωσης των κοινοτήτων σε 
πολιτικο-πληθυσμιακό επίπεδο, χωρίς να υφίσταται 
οποιοσδήποτε εδαφικά συγκροτημένος διαχωρισμός, 
καθώς οι Τουρκοκύπριοι ήσαν διάσπαρτοι σε όλη 
την κυπριακή επικράτεια. 

Επομένως, η κατά τα ανωτέρω τουρκικής εκδοχής 
πολιτική ισότητα παραβιάζει αφ’ εαυτής την αρχή της 
ισότητας των ατόμων ως βασικής δημοκρατικής αρχής. 
Εξάλλου, η ιδιαιτερότητα του κυπριακού προβλήμα-
τος παραπέμπει στην έκδηλη απαίτηση της Άγκυρας 
να μην εφαρμόζονται στην περίπτωση της Κύπρου 
τα ατομικά, πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα του 
κάθε πολίτη ξεχωριστά, αλλά των κοινοτήτων ως εθνι-
κών ομάδων. Το γεγονός αυτό συνιστά κατά τρόπο 
κραυγαλέο την επιτομή της παραβίασης όχι μόνο 
του Διεθνούς Δικαίου, αλλά και όλων των αρχών και 
δικαιωμάτων που συνιστούν τη διεθνή τάξη και τον 
ευρωπαϊκό πολιτικό πολιτισμό. 

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

Πανεπιστήμιο

///////////////////////////////////////////ΕΙΡΗΣΘΩ
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
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λλο  διεφθαρμένοι πολιτικοί αυτοκτονο ν
απ  ευθι ία  την προ  ανα ηφί ονται

Ρ ωτήστε οποιονδήποτε πολίτη να σας πει τη γνώμη 
του για την κατάσταση πραγμάτων στην Κύπρο. 
Θα σας την διαζωγραφίσει με τα μελανότερα χρώ-

ματα, λέγοντας ότι «τίποτε δεν λειτουργεί σε αυτόν τον 
τόπο, όλοι κλέβουν, αρπάζουν, λεηλατούν, δεν υπάρχει 
τιμωρία, παρά μόνο ασυδοσία και παρανομία». Θα σας 
πει ακόμη ότι η διαφθορά, η συγκάλυψη και η μη κα-
ταδίωξη των διεφθαρμένων οδηγεί τους πολίτες στην 
απελπισία και στην αποχή από τα κοινά, επειδή «είναι 
όλοι οι ίδιοι, κλέφτες, απατεώνες, με τη συνέργεια κομ-
μάτων και κυβερνήσεων». 

Μετά τη δημοσιοποίηση του Πορίσματος της Ερευνη-
τικής Επιτροπής για τον 
Συνεργατισμό, η απελ-
πισία των σκεπτόμενων 
και νομοταγών πολιτών 
ξεπέρασε τα όρια της 
αντοχής. Οι αντιδρά-
σεις του Προέδρου 
της Δημοκρατίας, του 
προέδρου του ΔΗΣΥ 
και του Υπουργού Οι-
κονομικών προκάλεσαν 
θύελλα αντιδράσεων και 
καταιγισμό αρνητικών 
σχολίων, τα οποία εστι-
άζονται σε μία τραγικά 
αποτυπωμένη πρότα-
ση: «Αυτός ο τόπος 
δεν σώζεται με τίποτε. 
Πάμε ολοταχώς προς 
καταστροφή».

Γιατί; Πρώτον, το 
λεγόμενο «σύστημα» 
-πολιτικό, κομματικό, 
οικονομικό, κοινωνικό- 
κατασπαράζει κάθε υγιή 
αντίδραση και προσπά-

θεια. Η κομματοκρατία, ως αδίστακτη κρεατομηχανή, 
αλέθει όσους άξιους, ικανούς και αδιάφθορους ακόμα 
υπάρχουν και είτε τους αποβάλλει είτε τους μεταποιεί σε 
ανδράποδα και αχυρανθρώπους. Δεύτερον, η ατιμωρησία 
εκτρέφει την ασυδοσία, η οποία αιμοδοτεί την παρανομία 
και την αλαζονεία. Με τη σειρά τους, αυτές οι μέγαιρες 
ανδρώνουν την απατεωνιά, την κλεψιά, την ιδιοτέλεια 
και την ξεδιάντροπη διαφθορά, η οποία επιδεικνύεται 
εμετική και προκλητική απέναντι στους Νόμους, στους 
Θεσμούς και στις Αρχές.

Τρίτον, η απάθεια και η αδιαφορία των πολιτών έναντι 
της εκάστοτε εξουσίας, των κυβερνώντων και των κομ-
μάτων ενθαρρύνουν την ξετσιπωσιά και την προστυχιά 
τους σε βαθμό πολιτικού και ηθικού κακουργήματος, 
το οποίο εκδηλώνεται με καθύβριση της αξιοπρέπειας, 
του φιλότιμου και της ευπρέπειας των πολιτών και των 
Θεσμών. Παράδειγμα: Το Πόρισμα για τον Συνεργατισμό 
αποδίδει «βαρύτατες ευθύνες» στον Υπουργό Οικονο-
μικών, Χάρη Γεωργιάδη, καθώς και στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και στα κόμματα. 

Ο Χ. Γεωργιάδης, με αλαζονεία, επιχείρησε να δώσει… 

μάθημα περί «πολιτικής ευθύνης και πολιτικής υπευ-
θυνότητας». Ο Ν. Αναστασιάδης και ο Αβ. Νεοφύτου, 
αντί να τον εξαποστείλουν, τον στήριξαν. Δηλαδή, τον 
επαίνεσαν, επειδή συνέβαλε διά πράξεων και παραλεί-
ψεων στο ξεπούλημα του Συνεργατισμού!

Πότε συντελέστηκαν ξανά αυτά τα πρωτοφανή; Την 
ίδια μέρα που ο Πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Γιούχα 
Σίπιλα, υπέβαλε την παραίτηση της Κυβέρνησής του 
μετά την αποτυχία να περάσει ένα πρόγραμμα κοινωνι-
κών μεταρρυθμίσεων και μεταρρυθμίσεων στο σύστημα 
υγείας. Στην Κύπρο της διαφθοράς και της ατιμωρησίας, 
δεν κουνιέται… φύλλο! Επειδή γίνεται πολύς λόγος για 
ευθιξία, ιδού τι συμβαίνει σε σοβαρές χώρες:

Την 1η Μα ου 1993, ο Πιέρ Μπερεγκοβουά, πρώ-
ην Πρωθυπουργός της Γαλλίας, αυτοκτόνησε, διότι δεν 
άντεχε να ζήσει με τη ρετσινιά άτοκου δανείου ύψους 
ενός εκατομμυρίου φράγκων, που έλαβε από φίλο του 
βιομήχανο. Στη Σουηδία, μέσα σε τρία 24ωρα παραιτή-
θηκαν δύο γυναίκες υπουργοί (200 ).  μία, γιατί δεν 
δήλωνε τα χρήματα για την νταντά των παιδιών της.  
άλλη, επειδή δεν πλήρωνε τέλη τηλεόρασης. ν μιά νυκτί, 
παραιτήθηκαν οι υπουργοί Δικαιοσύνης και ικισμού 
της λλανδίας, διότι θεωρούσαν εαυτούς υπευθύνους 
για προβλήματα ασφάλειας στο αεροδρόμιο Σίπχολ.

Το 2002, η υπό τον Πρωθυπουργό Βιμ Κοκ, κυβέρ-
νηση της Ολλανδίας, υπέβαλε την παραίτησή της μετά 
από πόρισμα ερευνητικής επιτροπής για τις ευθύνες του 
ολλανδικού αποσπάσματος κατά τη σφαγή στη Σρεμπρέ-
νιτσα (πρώην Γιουγκοσλαβία), η οποία έγινε το… 199 ! 
Στην Ιαπωνία, ένας διευθυντής σχολείου αυτοκτόνησε, 
επειδή οι μαθητές του σχολείου του δεν μπόρεσαν να 
ανταποκριθούν στις εξετάσεις για εισαγωγή στο πανε-
πιστήμιο.

Το 2014, ο Πρωθυπουργός της Νότιας Κορέας πα-
ραιτήθηκε μετά τη βύθιση πλοίου, που είχε ως τραγικό 
αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εκατοντάδες επιβάτες, 
κυρίως νεαροί μαθητές. Ο Πρώην Πρωθυπουργός της 
Σλοβενίας καταδικάστηκε σε διετή φυλάκιση για δια-
φθορά. Στη Βρετανία, υπουργός, που καθυστέρησε μία 
ώρα να πάει στη Βουλή των Λόρδων, αισθάνθηκε τέτοια 
ντροπή και υπέβαλε την παραίτησή του!

Ο γνωστός κοινωνιολόγος Ραλφ Ντάρεντορφ υπογράμμισε 
(σε συνέντευξη στους «   ») ότι «η ποιότητα 
μιας δημοκρατίας αποτελεί μέτρο για την ευθιξία των πο-
λιτικών. Αυτή καθορίζει και τον τρόπο που οι εκλεγμένοι 
ηγέτες της αντιλαμβάνονται τα δύο βασικά συστατικά της 
πολιτικής, την πολιτική υπευθυνότητα και την προσωπι-
κή ακεραιότητά τους. πευθυνότητα σημαίνει ότι, με τον 
διορισμό του, ο υπουργός γίνεται αυτόματα υπόλογος για 
οτιδήποτε σχετίζεται με τη σφαίρα των καθηκόντων του. 
Είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για τις πράξεις ή τις παρα-
λείψεις και του τελευταίου υπαλλήλου στο υπουργείο του».

Στην Κύπρο δεν έχουμε δημοκρατία ποιότητας αλλά 
ανικανοκρατία και κακιστοκρατία αθλιότητας, προϊόν της 
αδίστακτης κομματοκρατίας. Κανείς δεν παραιτείται. Κα-
νείς δεν απολογείται. Οι αχρείοι αποθρασύνονται και 
τσιμεντώνονται! αναψηφίζονται! Ως ανταμοιβή για το 
μέγεθος του καταντήματος και του τραγικού εκπτώματος 
κράτους και λαού!

ΣΑ ΑΣ ΙΑΚΩ ΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ Η
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Μεταξύ Κυβέρνησης και αντιπολίτευ-
σης άρχισε και μια συζήτηση για το αν 
ήταν ή όχι ήδη πτώμα ο Συνεργατισμός 
όταν τον παρέλαβε ο Νίκος Αναστα-
σιάδης το 2013. Ο ίδιος ο Πρόεδρος 
διερωτήθηκε: «Εάν σου παραδώσουν 
ένα πτώμα -διότι αυτό ήταν ο Συνεργα-
τισμός πριν από το 2013- φέρει ευθύνη 
εκείνος που το ανέλαβε;». Βέβαια, μόλις 
τώρα μας αποκάλυψαν ότι ήταν πτώμα. 
Τότε μας διαβεβαίωναν ότι, παρά τα 
προβλήματα, και με τις ενέσεις που θα 
του έκαναν, ο Συνεργατισμός θα γινόταν 
άππαρος. Από την πλευρά της, η αντι-
πολίτευση πιστεύει ότι ο Συνεργατισμός 
ήταν ολοζώντανος το 2013, έστω και 
καταφατσελλωμένος. Η συζήτηση αυτή, 
βεβαίως, είναι ακαδημαϊκού χαρακτή-
ρα, αφού ούτως ή άλλως ο Συνεργατι-

σμός έχει ήδη κλοτσήσει την σίκλαν. 
Απλώς η αντιπαράθεση δίνει την ευ-
καιρία στις δύο πλευρές να ρίξει η μια 
στην άλλη την ευθύνη για την αποδημία 
του. Η πραγματικότητα είναι ότι το 2013 
ο Συνεργατισμός ήταν ετοιμοθάνατος 
στον αναπνευστήρα και τον κρατούσαν 
στη ζωή με δισεκατομμύρια, όπως τότε 
με την ετοιμοθάνατη Λαϊκή και τον . 
Το αν θα ήταν δυνατό να επιβιώσει 
και να αναρρώσει στη συνέχεια, δεν 
μπορούμε να το ξέρουμε και δεν θα το 
μάθουμε ποτέ, διότι ο Χάρης και η πα-
ρέα του δεν προσπάθησαν και πολύ να 
τον σώσουν, αφού, όπως δήλωσε και ο 
Πρόεδρος, θεωρούσαν ότι είχαν στα χέ-
ρια τους ένα πτώμα. Φυσικά, στο τέλος 
η κηδεία του έγινε... δημοσία δαπάνη. 

ΚΥ Ο ΕΝΗΣ

Ήταν που ήταν σε ανυποληψία τα 
κόμματα, αλλά με τα τελευταία γεγονότα 
στον Συνεργατισμό και τις αποκαλύψεις 
για τη συμμετοχή όλων στο φαγοπότι, 
η πολιτική βρίσκεται πλέον σε ελεύ-
θερη πτώση. Και ο ίδιος ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας παραδέχτηκε ότι η 
δυσπιστία τού  κόσμου προς το πολιτικό 
προσωπικό αυξάνεται, λέγοντας ότι «θα 
πρέπει όλους να μας προβληματίσει και 
να δούμε πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα 
φαινόμενα». Ωραία, λοιπόν. Αφού θα 
πρέπει να μας προβληματίσει όλους και 
να δούμε πώς αντιμετωπίζονται αυτά 
τα φαινόμενα, κάντε εσείς την αρχή, 
κύριε Πρόεδρε, για να αποκατασταθεί η 
εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πο-
λιτικό προσωπικό. Μη μείνετε μόνο στη 
διαπίστωση. Μια καλή αρχή θα ήταν 
η απομάκρυνση του Χάρη Γεωργιάδη 

από τη θέση του Υπουργού Οικονο-
μικών. έρω ότι αυτό είναι εξαιρετικά 
δύσκολο, ιδιαίτερα μετά την ασπίδα που 
του προσφέρατε έναντι των βαρύτατων 
ευθυνών που του καταλόγισε το πόρι-
σμα της Ερευνητικής Επιτροπής, αλλά 
θα ήταν μια ενέργεια που θα άλλαζε το 
κλίμα, θα σας εξύψωνε στα μάτια των 
πολιτών και αν θέλετε θα σας εξιλέωνε, 
σε κάποιο βαθμό, και από τις δικές 
σας ευθύνες. Και, στο κάτω-κάτω, αν 
πέφτει βαρύς ο χαρακτηρισμός «απο-
μάκρυνση» ή «παύση» του Χάρη, μην 
την χαρακτηρίσετε ως τέτοια. Πέστε ότι 
ήταν μια «υπέροχη πράξη αυτοθυσίας 
και αλτρουισμού» του Υπουργού, για 
το κοινό καλό. Σαν άλλος Αγαμέμνονας, 
τολμήστε να θυσιάσετε την προσφιλή 
σας Ιφιγένεια, για να πάει πάσα κακό.   
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Κοντά στους άλλους πονοκεφάλους που έχει 
αυτή την περίοδο ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, 
είναι και αυτός του διορισμού νέου Διοικη-
τή της Κεντρικής Τράπεζας, σε διαδοχή της 
Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, που αφυπηρετεί τον 
επόμενο μήνα. Η προϊστορία των τελευταίων 
τριών διοικητών της Κεντρικής (Αθανάσιος 
Ορφανίδης, Πανίκος Δημητριάδης και Χρυ-
σταλλού), που ήταν θυελλώδης, αναγκάζει 
τον Πρόεδρο να είναι πολύ προσεκτικός στην 
επιλογή του προσώπου που θα αναλάβει 
το σημαντικό αυτό πόστο. Πόσω μάλλον αν 
ληφθεί υπ’ όψιν και το γεγονός ότι απέτυχε σε 
διορισμούς άλλων αξιωματούχων. Από την 
άλλη, υπάρχει και το βαρύ κλίμα που επικρα-
τεί το τελευταίο διάστημα με το πόρισμα της 
Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση 
του Συνεργατισμού. Ήδη ο Πρόεδρος αντιμε-

τωπίζει μιαν ιδιαίτερα εχθρική αντιπολίτευση, 
η οποία τον περιμένει στη γωνία για να εκμε-
ταλλευθεί το κάθε λάθος του. Μέσα σε αυτό το 
σκηνικό καλείται ο Νίκαρος να επιλέξει τον 
νέο Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, με τη 
μόνιμη υπόμνηση και της αρχικής υπόσχε-
σής του, όταν είχε ανέλθει στην εξουσία, ότι 
θα διορίζει τους άριστους των αρίστων. Αυτήν 
τη φορά δεν έχει το παραμικρό περιθώριο 
να αστοχήσει, ούτε και να επιδείξει αδιαφο-
ρία ανάλογη με αυτήν που αποτυπώνεται 
και στους στίχους του γνωστού άσματος του 
Κώστα Χατζή, αγαπημένου τραγουδοποιού 
του Προέδρου:
Κι εμείς οι τρεις στον καφενέ
τσιγάρο, πρέφα και καφέ,
βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ...

ΚΥ Ο ΕΝΗΣ
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Το σίριαλ, που άρχισε να προβάλλεται μετά το 
πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για τον 
Συνεργατισμό, έχει πολλά ακόμη επεισόδια να 
μας παρουσιάσει. Το τελευταίο επεισόδιο, που 
παίζει τώρα στα κανάλια, έχει στο επίκεντρό του 
τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) Πολι-
τικά Εκτεθειμένων Προσώπων (ΠΕΠ). Μιλάμε 
για εκατοντάδες περιπτώσεις ευνοιοκρατικής 
μεταχείρισης, διαγραφής χρεών και κομματι-
κών παρεμβάσεων. Τα κόμματα φρόντιζαν να 
εξυπηρετούν τους δικούς τους, αλλά αυτοί δεν 
θεωρούσαν αναγκαίο να... εξυπηρετούν τα δάνειά 
τους. Τις τελευταίες ημέρες άρχισαν να αποκαλύ-
πτονται από την τηλεόραση του «Σίγμα»  ονόματα 
και κομματικές διευθύνσεις και βλέπουμε ένα 
δείγμα του πανοράματος του μεγάλου εγκλήμα-
τος κατά του Συνεργατισμού, στο οποίο σημαίνο-
ντα ρόλο διαδραμάτισαν και τα ΠΕΠ. Αν ήσουν ο 
ανώνυμος πολίτης Κωστής Γιαννή, δεν διέγρα-
φαν τα δάνειά σου. Αν, όμως, ήσουν... Πεπόνιας 
ή Πέπης, από το ΠΕΠ (Πολιτικά Εκτεθειμένα 
Πρόσωπα), περνούσες από το μπαρμπέρικο της 
Συνεργατικής και σου κούρευαν βαθιά το δάνειό 
σου. Και σου έλεγαν κιόλας «με γεια το κούρε-
μα». Διερωτώμαι γιατί τα λέμε Πολιτικά Εκτεθει-
μένα Πρόσωπα. Ειδικά για κάποιους έπρεπε να 
υιοθετηθεί η ορολογία Πολιτικά Εκτεθειμένοι... 
Ππατταξιήες. Έπαιρναν τα δάνεια και μετά μην 
τους είδατε. Μερικοί, μάλιστα, από αυτούς τους 
κακοπληρωτές, νομοθετούσαν κιόλας για θέματα 
που αφορούσαν τους... κακοπληρωτές. Δανεικά 
και αγύριστα ήταν αυτά που έπαιρναν. Δεν είναι 
τυχαίο που ο Συνεργατισμός κατέληξε στον... 
αγύριστο.

ΚΥ Ο ΕΝΗΣ

Ο   
  

Σ

Στο κόκκινο έφθασαν οι συζητήσεις για τα 
κόκκινα δάνεια δημοσίων προσώπων, με τη 
λαϊκή απαίτηση για δημοσιοποίηση στοιχείων 
να κορυφώνεται. Σχεδόν όλα τα κόμματα, ενόψει 
των ευρωεκλογών, βρίσκονται σε κατάσταση πα-
νικού, προσπαθώντας να περιορίσουν τις τυχόν 
ζημιές από τον ασκό του Αιόλου των αποκαλύψε-
ων που έχει ήδη ανοίξει και τους παίρνει όλους. 
Με ενδιαφέρον αναμένεται και η σχετική έρευνα 
του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Θυμίζουμε ότι ΔΗΣΥ, 
ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ είχαν αποτρέψει παλαιότερα 
τον έλεγχο του Συνεργατισμού από την Ελεγκτι-
κή Υπηρεσία. «Δεν ήθελαν να βλέπουμε αυτά 
που έκαναν στον Συνεργατισμό, γι’ αυτό και μας 
πέταξαν έξω», είχε δηλώσει τότε χαρακτηριστι-
κά ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, 
προσθέτοντας ότι το Υπουργείο Οικονομικών 
και η διοίκηση της Συνεργατικής Κυπριακής 
Τράπεζας έκαναν τα πάντα για να εμποδίσουν 
τον έλεγχο της Υπηρεσίας του. Είναι φανερό ότι 
δεν ήθελαν τον Οδυσσέα μέσα στα πόδια τους, 
επειδή θα ανακάλυπτε τους... Δούρειους ππους 
που χρησιμοποιούσαν για την άλωση του Συ-
νεργατισμού. Λοιπόν. Ήρθε η ώρα να βγουν όλα 
στη φόρα, για να ξέρει ο λαός τι γινόταν. Την ίδια 
ώρα, ωστόσο, δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση 
να χάσουμε από τα μάτια μας εκείνους που είχαν 
και τις βαρύτερες ευθύνες για την κατάρρευση 
του Συνεργατισμού, όπως καταγράφονται και στο 
πόρισμα της Ερευνητικής. Διότι άλλη ευθύνη 
έχει ο καπετάνιος του πλοίου που φουντάρει και 
άλλη ο μούτσος.

ΜΠΟ ΕΡ

Μ    
  

Κατά καιρούς ακούμε για διάφορες περιπτώσεις 
πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων, που προτιμούν να 
φυλάνε στο σπίτι τα λεφτά τους, μέσα σε πρωτότυ-
πες κρύπτες, υπό τον φόβο ενός νέου «κουρέμα-
τος», ή επέλασης διαρρηκτών, ή ακόμα και λόγω 
των πολύ χαμηλών επιτοκίων που προσφέρουν 
πλέον οι τράπεζες. Κάποια περιστατικά ήταν και 
τραγελαφικά, όπως η περίπτωση μιας ηλικιω-
μένης κυρίας, η οποία φύλαξε τα λεφτά της μέσα 
σε φούρνο, τα ξέχασε εκεί και έγιναν... οφτά. Τις 
τελευταίες μέρες ήρθε στο φως μια ακόμα τέτοια 
περίπτωση, ενός 0χρονου συνταξιούχου στη 
Λευκωσία, ο οποίος έκρυβε 0 χιλιάδες ευρώ 
σε μια... κατσαρόλα, την οποία σκέπαζε με μια 
κουβέρτα κάτω απ’ το κρεβάτι του. Κάποια μέρα τα 
χρήματα έκαναν φτερά και την υπόθεση διερευνά 
η Αστυνομία. Δεν βρίσκω άσχημη την ιδέα της 
κατσαρόλας, αλλά κάτω από το κρεβάτι δεν είναι 
και τόσο ασφαλής τόπος. Θα μπορούσε να έβαζε 
τα χρήματα στον πάτο της κατσαρόλας, να τα σκέ-
παζε με ένα προστατευτικό φύλλο αλουμινίου και 
από πάνω για καμουφλάζ να έβαζε τρεις-τέσσερεις 
στρώσεις από... κουπέπια ή κάτι άλλο μαγειρευτό 
και να το τοποθετούσε στο ψυγείο. Με τον τρόπο 
αυτό όχι μόνο θα γλίτωνε τα ευρωπουλάκια του, 
αλλά  θα τα διατηρούσε και φρέσκα! Ρίχνω την 
ιδέα αυτή και για όσους άλλους δεν εμπιστεύονται 
πλέον τις τράπεζες και θέλουν να ξεγελάσουν και 
τους κλέφτες.

Μ Ο Ε

Όταν (σε λίγες μέρες) κοπάσει ο κουρνιαχτός με 
το Πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής, τα δάνεια 
των πολιτικών και τις κομματικές κοκορομαχίες, θα 
συνεχίσουμε απ’ εκεί που μείναμε. Στη μιζέρια μας. 
Απαθείς θεατές στο ίδιο κακοπαιγμένο θέατρο, με 
πρωταγωνιστές την Αλαζονεία, την Εγωπάθεια και 
την Ιδιοτέλεια. Δουλοπρεπείς μπροστά στη Διαπλο-
κή, να διυλίζουμε τον κώνωπα και να καταπίνουμε 
την κάμηλον. Αυτάρεσκοι και ανικανοποίητοι, 
περιμένοντας «στην αγορά συναθροισμένοι» τους 
βαρβάρους «σαν έλθουν να νομοθετήσουν». Και 
αν, ο μη γένοιτο, νυχτώσει και «οι βάρβαροι δεν 
ήλθαν», ας μην ανησυχούμε «τι θα γενούμε χωρίς» 
αυτούς. Έχουν προ πολλού περάσει «απ’ τα σύνο-
ρα» και καθορίζουν τις ζωές μας. 

Με την αποχή στις επερχόμενες Ευρωεκλογές 
να ξεπερνά το 0% (εκλογολόγοι μιλούν και για 
70!), αναμένονται εκπλήξεις μικρού ή μεγάλου 
μεγέθους. Όσοι νιώθουν σίγουροι και έχουν προ-
εξοφλήσει έδρες και πρόσωπα, τάζοντας μάλιστα 
φούρνους-παξιμάδια, καλό θα ήταν να κρατήσουν 
μια πισινή. Τις εκλογές θα τις κρίνουν αυτοί (οι λί-
γοι) που θα πάνε να ψηφίσουν και η επιτυχία από 
την αποτυχία θα είναι μια χούφτα ψήφοι. Τα πάντα 
ρει, που ‘λεγε και ο Ηράκλειτος και επαναλαμβά-
νουν με νόημα κάποια επιτελεία. 

 

Μπόινγκ, το καμάρι της αμερικανικής 
αεροπορικής τεχνολογίας, που θεωρή-
θηκε και ως ένα από τα σύμβολα της 
αμερικανικής ισχύος και υπεροχής. Και 
ξαφνικά επήλθε ο τρόμος και η ανησυ-
χία, ότι αυτός ο ιπτάμενος γίγαντας ίσως 
να έχει την ιδιότητα να μετατρέπεται και 
σε ιπτάμενο φέρετρο. Δυο αεροσκάφη 
της Μπόινγκ, και μάλιστα της νέας 
σειράς Μ , που είναι η τελευταία γενιά 
του  737, συνετρίβησαν στην 
Ινδονησία και την Αιθιοπία μέσα σε 
λιγότερο από πέντε μήνες, υπό παρό-
μοιες συνθήκες, οδηγώντας στον θάνατο 
344 ανθρώπους. Όλες οι χώρες που 
διαθέτουν αεροσκάφη του συγκεκρι-
μένου τύπου, τα καθήλωσαν αμέσως. 
Μέχρι και ο Τραμπ διέταξε να σταμα-
τήσουν να πετούν τα Μπόινγκ Μ , 
κάτι που δείχνει και τη σοβαρότητα του 

προβλήματος. Τώρα οι ειδικοί ψάχνουν 
να βρουν το λάθος. Πριν από μερικούς 
μήνες η ομοσπονδία των Αμερικανών 
πιλότων είχε φέρει στο φως πρόβλημα 
εσφαλμένων πληροφοριών των οργά-
νων ελέγχου των Μπόινγκ Μ , που θα 
μπορούσαν να αποπροσανατολίσουν 
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή της πτήσης 
και αντί να θέσει προς πορεία ανόρθω-
σης το αεροσκάφος, να το θέσει σε πο-
ρεία καθόδου! Ένα ανάλογο πρόβλημα 
(με το λανθασμένο σύστημα συναγερ-
μού του Μπόινγκ 737) είχε οδηγήσει 
και στη δική μας φοβερή τραγωδία, της 
«Ήλιος», το 200 . Αλλά ακόμα και να 
ανακοινώσει τώρα η εταιρεία ότι εντό-
πισε και διόρθωσε το πρόβλημα στα 
Μπόινγκ , ο φόβος των επιβατών 
θα παραμείνει στο !

ΚΥ Ο ΕΝΗΣ



ερίπτωση παραχώρη-
σης δανείου, από την 
πρώην Συνεργατική, σε 
εταιρεία συμφερόντων 
υψηλόβαθμων στελεχών 
πολιτικού κόμματος, με 
αδιαφανή και ενδεχομέ-

νως παράτυπη διαδικασία, αποκαλύπτει η 
«Σημερινή» της Κυριακής, δίνοντας συνέχεια 
στις αποκαλύψεις του ΣΙΓΜΑ για τα δάνεια 
Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων. Πρό-
κειται για την εταιρεία   

. Έκθεση ελέγχου της Μονάδας Εσω-
τερικής Επιθεώρησης της Συνεργατικής, 
ημερομηνίας 0 04 201 , την οποία κατέ-
χουμε, εμφανίζει τους Χαράλαμπο Κυρίτση, 
Κλεάνθη Κλεάνθους, Σωτήρη Φελλά και 
Χρίστο Αλέκου ως Διευθυντές της πρωτο-
φειλέτιδας εταιρείας κατά την υπό διερεύ-
νηση περίοδο. Οι ίδιοι είναι υψηλόβαθμα 
στελέχη του ΑΚΕΛ και της ΠΕΟ. Σκοπός 
του ελέγχου, σύμφωνα με το έγγραφο, είναι 
να διαπιστωθεί αν είχαν ακολουθηθεί οι 
ενδεδειγμένες διαδικασίες  κατά την πα-
ραχώρηση πιστωτικής διευκόλυνσης από 
τη ΣΠΕ Λήδρας Λτδ (πρώην Συνεργατικό 
Ταμιευτήριο Εργαζομένων Κύπρου) στην 

, για περαιτέρω εξέταση του 
αιτήματος διαγραφής χρεών από την αρ-
μόδια Υπηρεσία  Μονάδα της Τράπεζας .

Στο πλαίσιο του ελέγχου, που διεξήχθη 
στις 03 Φεβρουαρίου 201 , έγινε σύγκριση 
μεταξύ του ποσού των συνολικών τόκων, 
που ήταν καταχωρημένοι στο Τραπεζικό 
Σύστημα ΔΕΛΤΑ, με το προτεινόμενο ποσό 
διαγραφής , το ύψος του οποίου, να σημει-
ωθεί, δεν αναφέρεται στο εν λόγω έγγραφο.

α υ μα α 
Ο έλεγχος της Μονάδας Εσωτερικής 

Επιθεώρησης, βάσει της έκθεσης, κατέ-
δειξε τα εξής:

 Δεν υπήρχε διαθέσιμο μητρώο αιτήσεων.
 Η αίτηση της πιστωτικής διευκόλυνσης 

δεν ήταν ορθή και πλήρως συμπληρωμένη.
 Δεν είναι ξεκάθαρος στην αίτηση ο σκοπός 

του δανείου, ο οποίος μάλιστα δεν συμβάδιζε 
με τα αποδεικτικά στοιχεία που υπήρχαν 
στον φάκελο. Αναγράφεται ως «επαγγελμα-
τικός» λόγος, «ενώ υπάρχουν στοιχεία στον 
φάκελο για αγορά μετοχών στην εταιρεία 

   ». 
Η ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιη-

τικού μετοχών στην προαναφερθείσα εται-
ρεία είναι προγενέστερη (11 Οκτωβρίου 
2000), από την ημερομηνία αίτησης για 

έκδοση της πιστωτικής διευκόλυνσης (11 
Δεκεμβρίου 2000).

γ αι έμα 
για ν ι α

 Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι 
διενεργήθηκε πλήρης και τεκμηριωμένη 
αξιολόγηση, που να δικαιολογεί την απόφαση 
της Επιτροπείας για έγκριση του δανείου.

 Υπήρχαν αρνητικές ενδείξεις, αφού στις 
οικονομικές καταστάσεις της πρωτοφειλέτιδας 
εταιρείας υπάρχει έμφαση θέματος για τη 
λειτουργία της εταιρείας ως δρώσας οικο-
νομικής μονάδας, λόγω του ότι οι τρέχουσες 
υποχρεώσεις της εταιρείας υπερέβαιναν το 
κυκλοφορούν ενεργητικό της .

 Δεν υπήρχαν κατά εν την λόγω περίοδο 
εγκεκριμένοι εσωτερικοί κανονισμοί στο 
ΣΤΕΚ Λτδ. 

 Κατά την έγκριση, η αίτηση και τα πρα-
κτικά δεν υπεγράφησαν από τα ίδια άτομα. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με το έγ-
γραφο, η αίτηση υπογράφτηκε μόνον από 
τον Γραμματέα κ. Μιχαλάκη Κωνσταντίνου, 
ενώ τα πρακτικά έγκρισης υπογράφτηκαν 
τόσο από τον Γραμματέα, όσο και από τα 
μέλη της Επιτροπείας κ. Χρίστο Τομπάζο 
(Πρόεδρο), κ. Μάρκο Τσιηφτέ, κ. Χαράλαμπο 
Σταυράκη Πέτρου και κ. Χριστάκη Νεο-
φύτου Ιωάννου. 

 Η Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης 
συμπεραίνει, επίσης, πως δεν υπήρχαν τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για έλεγχο 
κατά πόσον τα άτομα που ενέκριναν την 
αίτηση συνδέονταν με οποιοδήποτε τρόπο 
με άτομα της πρωτοφειλέτιδας εταιρείας. 
Διευθυντές κατά την εν λόγω περίοδο ήταν 
οι κ. Χαραλάμπος Κυρίτσης, κ. Κλεάνθης 
Κλεάνθους, κ. Σωτήρης Φελλάς και κ. Χρίστος 
Αλέκου, οι οποίοι είναι και εγγυητές στην 
εν λόγω πιστωτική διευκόλυνση .

 Η έκθεση καταλήγει πως «δεν υπάρχουν 
αποδεικτικά κατάθεσης εγγραφής της ενε-
χυρίασης των μετοχών στο Κεντρικό Απο-
θετήριο (Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου)».

ι α αλ ι  υ 
Κοινωνική κατακραυγή και ταυτοχρόνως 

πολιτικούς κλυδωνισμούς προκαλούν οι 
αποκαλύψεις του ΣΙΓΜΑ για τους εν ενεργεία 

βουλευτές, τοπικούς άρχοντες, κρατικούς 
αξιωματούχους και τραπεζίτες με «κόκκι-
να δάνεια» στον Συνεργατισμό. Το ΣΙΓΜΑ 
άνοιξε τον εν λόγω «καυτό» φάκελο του 
δανεισμού των ΠΕΠ, από την περασμένη 
Τρίτη, παρουσιάζοντας έγγραφα με ονόματα 
και υπογραφές. Οι υποθέσεις αυτές εγείρουν 
σοβαρό θέμα παραβίασης του κανονισμού 
της Βουλής στις περιπτώσεις βουλευτών 
που διατηρούν μη εξυπηρετούμενο δάνειο, 
χωρίς να το αποκαλύψουν κατά τις συζητή-
σεις και την ψήφιση νομοθετημάτων που 
αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια και 
αναδιαρθρώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις 
δημιουργήθηκαν εύλογα ερωτήματα κατά 
πόσον  προκύπτει ενδεχόμενη ευνοϊκή με-
ταχείριση ΠΕΠ από την πρώην Συνεργατική. 

ώσ α  νσ αν ν υ
Μία εκ των περιπτώσεων, εκείνη του 

εν ενεργεία βουλευτή του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, Κώστα Κωνσταντίνου.

Βάσει του ρεπορτάζ του ΣΙΓΜΑ, ο βου-
λευτής του κυβερνώντος κόμματος έλαβε 
δάνειο ύψους 2,  εκατομμυρίων ευρώ, το 
οποίο αναδιάρθρωσε το 2017, περίοδο κατά 
την οποία οι καθυστερημένες οφειλές υπε-
ρέβαιναν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο ίδιος σε 
δηλώσεις του διέψευσε το ύψος των ποσών.

Το θέμα που ήγειρε το ΣΙΓΜΑ για τον 
βουλευτή, στη βάσει των στοιχείων, ήταν 
αυτό της ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφέρο-
ντος λόγω παραβίασης του κανονισμού της 
Βουλής, ο οποίος υποχρεώνει τα μέλη του 
Σώματος, που διατηρούν μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια, να το αποκαλύπτουν ενώπιον της 
Ολομέλειας, όταν ψηφίζουν επί νομοθετη-
μάτων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η 
περίπτωση δανεισμού του κ. Κωνσταντίνου 
απασχόλησε και την Φρανκφούρτη και τον 
Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό.

 υ υμ
Ακόμη μία περίπτωση ΠΕΠ, που αποκά-

λυψε το ΣΙΓΜΑ, ήταν εκείνη της βουλευτού 
του ΑΚΕΛ, Σκεύης Κουκουμά, η οποία μαζί 
με άλλα τρία στενά συγγενικά της πρόσωπα 
κληρονόμησαν από τον αποθανόντα πατέρα 
τους και για χρόνια μέλος της Επιτροπείας 
της ΣΠΕ Αυγόρου δάνεια, τα οποία κατά τον 

Ιανουάριο του 201  ανέρχονταν στο 1,2 εκα-
τομμύριο ευρώ. Όπως διαπιστώνεται από 
τα έγγραφα, πρόκειται για 7 δάνεια, τερμα-
τισμένα στο σύνολό τους, της τάξης του 1,2 
εκατομμυρίου, για τα οποία εισπράχθηκαν 
μόλις οι 11 χιλιάδες ευρώ. Η Συνεργατική 
κατά την αναδιάρθρωσή τους, το 201 , προ-
χώρησε σε προβλέψεις ύψους 1  περίπου 
χιλιάδων. Υπολόγισε, δηλαδή, το πιστωτικό 
ίδρυμα ότι θα υποστεί αυτήν τη ζημιά.

αχα α  υλ α
Η εφημερίδα Πολίτης  ανέδειξε την 

περίπτωση του βουλευτή του ΔΗΚΟ και 
Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, Ζαχαρία 
Κουλία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μέχρι 
το 2013, εταιρεία στην οποία συμμετείχε ο 
κ. Κουλίας διατηρούσε μη εξυπηρετούμε-
να δάνεια στη ΣΠΕ Μακράσυκας και στο 
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Αμμοχώστου με 
καθυστερήσεις περίπου 300 χιλιάδων ευρώ.

Σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε το 
ΣΙΓΜΑ, ο κ. Κουλίας εμφανίζεται ως μεγαλο-
μέτοχος στην προαναφερθείσα εταιρεία, με 
δανεισμό που το 201  είχε φτάσει συνολικά 
το 1,  εκ. ευρώ. Οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις 
παρουσίαζαν καθυστερήσεις 399 χιλιάδων. 
Σε έντυπο αξιολόγησης για αναδιάρθρωση ή 
και διαγραφή, γίνεται εισήγηση για διαγρα-
φή μέρους του δανείου της τάξης των 713 
χιλιάδων ευρώ, όσων και η πρόβλεψη ζημιάς. 
Από τα έγγραφα, πάντως, δεν διαπιστώνεται 
η έκβαση της εισήγησης.

σ  σα  
Εκ των περιπτώσεων, που είδαν το φως 

της δημοσιότητας, ήταν εκείνη του Χρίστου 
Ρότσα, ο οποίος διετέλεσε βουλευτής του 
ΔΗΣΥ για την περίοδο 1991-2001. Έχει 
διαγραφεί από μέλος του κόμματος, το 2007.

Το ΣΙΓΜΑ παρουσίασε μία εμπιστευτική 
έκθεση, ημερομηνίας 07 0 201 , της Μο-
νάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης, η οποία 
διερεύνησε απόφαση της Επιτροπής ΜΕΧ 
της Συνεργατικής για παροχή πιστωτικών 
διευκολύνσεων στον κ. Ρότσα και σε συνδε-
δεμένες στον ίδιο εταιρείες. Οι διευκολύν-
σεις αφορούν συνολικό ποσό 1,3 εκ. ευρώ. 
Βάσει του εγγράφου, μετά τη διευθέτηση 
που έγινε με την τράπεζα, διαγράφηκαν 907 

χιλιάδες και καταβλήθηκαν ποσά 143. 00 
χιλιάδων σε μετρητά και δόθηκαν έναντι 
του δανείου 11 ακίνητα για ποσό 220. 00.

Ως ιδιαίτερα σημαντικό, χαρακτηρίζεται 
το γεγονός ότι, ενώ στα νομικά έγγραφα 
αναφέρεται ότι η παραχώρηση του ορίου 
παρατραβήματος στην εταιρεία   

 του κ. Ρότσα ανερχόταν στις 
34 χιλιάδες, στο τραπεζικό σύστημα κατα-
χωρίσθηκε όριο ύψους 7 χιλιάδων ευρώ.

Το εν λόγω όριο εγγυήθηκαν μάλιστα 
τρία διευθυντικά στελέχη της πρώην ΣΠΕ 
Στροβόλου. Η Μονάδα εισηγείται λήψη νο-
μικών μέτρων, αλλά και εξέταση από τη 
Νομική Υπηρεσία του ενδεχομένου ύπαρξης 
αστικών και ποινικών αδικημάτων εναντίον 
των στελεχών της πρώην ΣΠΕ Στροβόλου.

ννα Παναγιώ υ
Το ίδιο βράδυ, παρουσιάστηκε και η 

περίπτωση της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, 
Ιωάννας  Παναγιώτου, η οποία συνδέεται με 
τον Όμιλο Ιωάννα Παναγιώτου . Σύμφωνα με 
τα έγγραφα που κατέχει το ΣΙΓΜΑ, προκαλεί 
αίσθηση ο τρόπος με τον οποίο δανειοδοτείτο 
ο εν λόγω όμιλος και εταιρείες συνδεμένες 
με την Επίτροπο, αλλά και ο τρόπος με τον 
οποίον γίνονταν οι αναδιαρθρώσεις.

Ο συνολικός δανεισμός έφτασε μέχρι 
και το 1,4 εκατομμύριο ευρώ περίπου, με 
τις καθυστερήσεις να ανέρχονται στις  
χιλιάδες. Ζητήθηκε, μάλιστα, διαγραφή ποσού 
9  χιλιάδων, ενώ η τελική πρόβλεψη της 
Συνεργατικής ξεπερνά το ένα εκατομμύριο. 
Διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, αναδιάρθρωση 
δανείου που φέρεται να έλαβαν από κοινού 
μέλη της οικογένειας της κ. Παναγιώτου μαζί 
με υπάλληλο της Συνεργατικής Κυπριακής 
Τράπεζας, σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα.

Το 2010 τούς παραχωρήθηκε πιστωτική 
διευκόλυνση ύψους 110 χιλιάδων ευρώ. 
Δεν καταβλήθηκε κανένα ποσό μέχρι το 
2013, που έγινε η αναδιάρθρωση.

α ώλ  αι ν έ υ
Άλλη μια περίπτωση αφορούσε τους 

δημοτικούς Συμβούλους του ΑΚΕΛ στην 
κοινότητα Άχνας, Δημήτρη Κ. Ματώλη και 
Γιαννάκη Α. Ανδρέου, οι οποίοι διατηρούσαν 
κοινό τρεχούμενο λογαριασμό με οφειλές 

προς τη Συνεργατική ύψους συνολικά 110 
χιλιάδων ευρώ περίπου.

Το ΣΙΓΜΑ αποκάλυψε το περιεχόμενο 
εντύπου αξιολόγησης αίτησης, με ημερομηνία 
14 0 201 , η οποία αφορά την εξόφληση 
δανείου, με αναδιάρθρωση και διαγραφή 
μέρους του. Η αξιολόγηση διεκπεραιώθηκε 
από το Επαρχιακό Γραφείο Διαχείρισης 
Καθυστερήσεων και Αναδιαρθρώσεων 
Αμμοχώστου. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται 
ότι οι αιτητές είχαν προσκομίσει επιστο-
λή ημερομηνίας 1 0 201 , στην οποία 
έγραφαν ότι ο εν λόγω Τρεχούμενος δεν 
έγινε για προσωπικούς λόγους, αλλά για 
την ανέγερση του οικήματος των Λαϊκών 
Οργανώσεων Δάσους Άχνας.

Ζητούσαν να τους διαγραφούν οι 0 χι-
λιάδες και να μείνουν προς αποπληρωμή 
μόνο οι 0 χιλιάδες.

Τελικά, η Συνεργατική Αμμοχώστου 
διέγραψε από τις 110 χιλιάδες, που ήταν 
η συνολική οφειλή, τις 4 χιλιάδες.

Το Σίγμα αποκάλυψε ακόμη ένα έγγραφο, 
με το λογότυπο της Επαρχιακής Επιτροπής 
του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου, το οποίο απευ-
θυνόταν προς τη Συνεργατική Κυπριακή 
Τράπεζα. Από το έγγραφο αυτό διεφάνη 
ότι, αν και το δάνειο συνήφθη από τους 
δυο δημοτικούς συμβούλους, η αποπλη-
ρωμή του ποσού των 0 χιλιάδων ευρώ, 
που απέμεινε μετά την αναδιάρθρωση και 
διαγραφή, έγινε από το ΑΚΕΛ. Το κόμμα 
φέρεται, μάλιστα, να έσπασε για τον σκοπό 
αυτόν γραμμάτιο ύψους 90 χιλιάδων ευρώ.

 ι λ υ
Μετά τους βουλευτές και τοπικούς άρχο-

ντες, το ΣΙΓΜΑ διείσδυσε και στα άδυτα του 
ίδιου του Συνεργατισμού, με τις αποκαλύψεις 
να αγγίζουν και ανώτερα στελέχη του. Πρόκει-
ται για τον Νίκο Νικολάου, ο οποίος διετέλεσε 
μέλος της Επιτροπείας της Συνεργατικής, την 
περίοδο 2009 - 2010 και φέρεται να είναι 
συγγενής του Ε. Χλωρακιώτη.

Έκθεση της Μονάδας Εσωτερικής Επι-
θεώρησης της Συνεργατικής, ημερομηνίας 
27 0 201 , εμφανίζει τον κ. Νικολάου 
ως συνέταιρο στην εταιρεία , 

   μέχρι το 201  με 
τους Κύπρο και Πόλα Κυπριανίδου, οι οποίοι 
διηύθυναν παράλληλα την εταιρεία κατά 
την υπό διερεύνηση περίοδο.

Η εν λόγω εταιρεία ήταν σύμβουλος της 
πρώην ΣΠΕ Στροβόλου αναφορικά με το 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, όσο και 
στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία. Η έκθεση αυτή επι-
σημαίνει πως το όνομα της συγκεκριμένης 
εταιρείας αναφερόταν σε δημοσιεύματα που 
την ενέπλεκαν σε σκάνδαλο χρηματοδότησης 
μεγάλων κομμάτων, την γνωστή υπόθεση 

. Στην έκθεση γίνεται αναφορά σε 
αδυναμίες  κατά τη διαδικασία παραχώ-

ρησης 19 πιστωτικών διευκολύνσεων, εκ 
των οποίων οι 1  παραχωρήθηκαν από την 
πρώην ΣΠΕ Στροβόλου. Οι διευκολύνσεις 
αυτές αφορούν τον κ. Νικολάου, συνδεδεμένα 
σ’ αυτόν πρόσωπα, αλλά και την κ. Πόλα 
Κυπριανίδου, βάσει πάντα των εγγράφων. 
Στις 30 4 201 , οι εν λόγω διευκολύνσεις 
παρουσίαζαν υπόλοιπο 7 εκατομμυρίων 
ευρώ περίπου, καθυστερήσεις πέραν των 
1,3 εκατ., με το συνολικό ακάλυπτο ποσό 
να φτάνει τα 4,3 εκατομμύρια. Η Μονάδα 
Εσωτερικής Επιθεώρησης εισηγείται, μεταξύ 
άλλων, τη διεξαγωγή ερευνών για ενδε-
χόμενη διάπραξη αστικών και ποινικών 
αδικημάτων, αλλά και πειθαρχικής έρευνας 
εναντίον στελεχών της πρώην τράπεζας.
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Τ
ους τελευταίους μήνες 
γίνεται αναφορά για 
αλλαγή στο μοντέλο του 
τομέα των υπηρεσιών, με 
την περισσότερη προσο-
χή να δίνεται στον τομέα 
των επενδυτικών ταμείων. 

Πρόκειται για έναν  τομέα πολύ υποσχόμενο, 
ειδικά μετά τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου 
θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση 
και λειτουργία των επενδυτικών ταμείων. 
Φυσικά απαιτείται πολλή προσπάθεια, ώστε 
η Κύπρος να αποτελέσει την πρώτη επιλο-
γή για τέτοια ταμεία και τους διαχειριστές 
τους. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, τα 
τελευταία χρόνια, σύμφωνα με στατιστικά 
που υπάρχουν, τα περιουσιακά στοιχεία 
τέτοιων οργανισμών που έχουν αδειοδο-
τηθεί στην Κύπρο έχουν πολλαπλασιαστεί.

Σημειώνεται πως η Κύπρος συνεχίζει 
να παραμένει ένα αξιόπιστο χρηματοοι-
κονομικό κέντρο παροχής υπηρεσιών 
σε εταιρείες που προέρχονται πέρα από 
τις παραδοσιακές αγορές (δεν πρέπει να 
ξεχνάμε την επιχειρηματική στήριξη που 
είχαμε από επενδυτές προερχόμενους από 
συγκεκριμένες χώρες, ακόμη και αν υπάρχει 
μια τάση προς μετακίνηση προς τη Δύση), 
οι οποίες επέλεξαν σε πολλές περιπτώσεις 
τη δημιουργία βάσης ( ) στην Κύ-
προ. Την ίδια στιγμή, βλέπουμε δηλώσεις 
από αξιωματούχους ευρωπαϊκών χωρών, 
όπως η Ιταλία, να κάνουν αναφορές για 
ανάγκη περιορισμού των κυρώσεων ενα-
ντίον της Ρωσίας.

Ο τομέας των υπηρεσιών 
και οι ανάγκες των επενδυτών

ΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ
anastasis.yiasemides@
kpmg.com.cy

ν υ ι  αμ α
Τα επενδυτικά ταμεία ή οι οργανισμοί 

συλλογικών επενδύσεων αποτελούν σημα-
ντικό μέρος της παγκόσμιας αγοράς χρημα-
τοοικονομικών μέσων. Προσελκύουν μεγάλο 
όγκο επενδύσεων διότι διαθέτουν συγκε-
κριμένα πλεονεκτήματα, όπως η διασπορά 
του κινδύνου και η δυνατότητα επένδυσης 
σε έργα ή χρηματοοικονομικά μέσα που ο 
επενδυτής από μόνος του (δηλαδή χωρίς τη 
συμμετοχή του σε Οργανισμό Συλλογικών 
Επενδύσεων - ΟΣΕ) δεν θα είχε πρόσβαση.

Οι επενδύσεις των συγκεκριμένων ορ-
γανισμών μπορεί να είναι είτε σε κινητές 
αξίες όπως μετοχές, ομόλογα, χρηματοπι-
στωτικές διευκολύνσεις (αγορές δανειακών 
χαρτοφυλακίων από τραπεζικά ιδρύματα) 
και παράγωγα ή σε ακίνητα, έργα υποδομής 
ή ακόμα και σε πολύτιμα μέταλλα ή άλλα 
αντικείμενα αξίας. 

Η Κύπρος διαθέτει σημαντικά πλεονε-
κτήματα, όπως τον χαμηλό εταιρικό φόρο, 
την απαλλαγή από την παρακράτηση φό-
ρων σε μερίσματα όταν λαμβάνονται από 
φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού και 
την απαλλαγή από τον φόρο κερδών που 
προέρχονται από την πώληση χρηματοοι-
κονομικών περιουσιακών στοιχείων όπως 

μετοχές, ομόλογα και μερίδια ( ) ΟΣΕ
επενδυτικών ταμείων. Τα συγκεκριμένα 
κίνητρα αφορούν όχι μόνο τον τομέα των 
επενδυτικών ταμείων αλλά και τους επεν-
δυτές που επιλέγουν τη δραστηριοποίησή 
τους μέσω κυπριακών εταιρικών σχημάτων.

Οι συγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις στην 
Κύπρο αλλά και για επενδύσεις διαμέ-
σου Κύπρου, εφόσον η χώρα προσφέρει 
πρόσβαση τόσο στα ταμεία τα ίδια όσο 
και στους διαχειριστές στην ευρωπαϊκή 
αγορά κεφαλαίων.

Τα επενδυτικά ταμεία και οι εταιρείες δι-
αχείρισης αδειοδοτούνται από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και δίνουν τη δυνατότητα 
άντλησης κεφαλαίων από επενδυτές που 
δεν είναι κατά κάποιο τρόπο συνδεδεμένοι 
μεταξύ τους, βάσει των ιδρυτικών εγγράφων 
και ενημερωτικών δελτίων που εγκρίνονται 
από τις εποπτικές Αρχές. 

Ο τομέας των επενδυτικών ταμείων 
στην Κύπρο, συγκρινόμενος και με άλλα 
χρηματοπιστωτικά κέντρα, βρίσκεται σε 
σταθερή πορεία ανάπτυξης, καταφέρνο-
ντας να προσελκύσει σε μεγάλο βαθμό το 
ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών αλλά και 
των διαχειριστών επενδυτικών ταμείων.

   έν  
α χ  υ σιών 

Είναι ξεκάθαρο ότι το διεθνές οικονομικό 
και επιχειρηματικό περιβάλλον μεταβάλλεται 
συνεχώς, διαμορφώνοντας νέες ανάγκες 
από τους επενδυτές και προσφέροντας ένα 
παράθυρο ευκαιριών για την προώθηση 
της Κύπρου ως πιθανού χώρου μεταφοράς 
έδρας μεγάλων διεθνών εταιρικών ομίλων.

Η μεταβλητότητα στο διεθνές πολιτικό 
και οικονομικό περιβάλλον οδηγεί πολ-
λούς επιχειρηματίες να κάνουν σκέψεις 
για μεταφορά μέρους ή ολόκληρου του 
κύκλου εργασιών τους σε άλλες περιοχές, 
για περιορισμό του ρίσκου. Φυσικά, για 
την επιλογή των συγκεκριμένων περιοχών 
υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια που σταθ-
μίζουν οι επενδυτές και οι σύμβουλοί τους, 
πριν πάρουν τις τελικές τους αποφάσεις.

Επομένως, πρέπει να κτίσουμε στα 
πλεονεκτήματα που παρέχει η Κύπρος 
και να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο πέρα 
από απλά την πώληση κάποιων ακινήτων 
(κάτι που ήδη βοηθά τον κατασκευαστικό 
τομέα και την οικονομία της χώρας). Με την 
τεχνολογική εξέλιξη και την ενοποίηση των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών η αλλαγή 
της έδρας ενός ομίλου γίνεται ευκολότερη, 

κυρίως για επιχειρήσεις που δραστηρι-
οποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών.  

Η επιλογή της χώρας εγκατάστασης 
αποφασίζεται εφόσον ληφθούν υπόψη 
πολλοί παράγοντες όπως η γεωγραφική 
θέση, το χρηματοπιστωτικό, φορολογικό 
και νομικό σύστημα, η ευκολία που μπο-
ρεί κάποιος να ταξιδέψει από και προς τη 
χώρα, ο τρόπος ζωής, το σύστημα υγείας 
και το εκπαιδευτικό σύστημα (εφόσον τα 
διευθυντικά στελέχη που θα έρθουν με την 
οικογένειά τους θα θέλουν τα παιδιά τους 
να έχουν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου 
μόρφωση). 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η 
Κύπρος όχι μόνο κατάφερε να διατηρή-
σει τα σημαντικά πλεονεκτήματά της ως 
χρηματοοικονομικό κέντρο, αλλά σταδιακά 
αναπτύσσει νέα προσόντα και τομείς. Ο 
εταιρικός φόρος συνεχίζει να είναι ένας 
από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη, το 
δίκτυο συμφωνιών αποφυγής διπλής φο-
ρολογίας συνεχώς αυξάνεται, οι εξαιρέσεις 
στη φορολόγηση μερισμάτων παραμένουν, 
ενώ η χώρα διαθέτει ένα ισχυρό και απο-
τελεσματικό, αν εξαιρεθούν οι καθυστερή-
σεις που παρουσιάζονται, νομικό σύστημα. 
Η Κύπρος διαθέτει άρτια εξειδικευμένο 
προσωπικό που ομιλεί σε συντριπτικό 
βαθμό την αγγλική γλώσσα, ενώ σε σχέ-
ση με άλλα χρηματοοικονομικά κέντρα, 
το διοικητικό κόστος είναι μικρότερο. Η 
γεωγραφική θέση της Κύπρου αποτελεί 
σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα, ενώ 
η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
τής δίνει τη δυνατότητα να διαδραματίζει 
τον ρόλο της διόδου κεφαλαίων και επεν-
δύσεων από και προς την Ευρώπη.

υν χ  αν γ  
λ σ  
Πολλοί είναι οι ξένοι επενδυτές που 

επενδύουν ή δραστηριοποιούνται επιχειρη-
ματικά στην Κύπρο, είτε διότι βρίσκουν το 
φορολογικό και νομικό σύστημα ελκυστικό 
είτε επειδή απολαμβάνουν τον τρόπο ζωής, 
τον οποίο συνδυάζουν με την απόκτηση 
υπηκοότητας.

Είναι σημαντικό η πολιτεία να προχω-
ρήσει σε όλες αυτές τις ενέργειες που θα 
διευκολύνουν την επιχειρηματική δρα-
στηριότητα στην Κύπρο (και αυτό αφορά 
όλους όσοι δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, 
ντόπιους και ξένους) και να αναπτυχθούν 
οι υποδομές που θα προσθέσουν από τη 
μια αξία στις επενδύσεις που γίνονται και 
από την άλλη θα βελτιώσουν τον τρόπο 
ζωής των πολιτών.

Σημαντικό μέρος στην προ-
σπάθεια προσέλκυσης 
επενδυτών αποτελεί η στα-

θεροποίηση και ο εκσυγχρονισμός 
του τραπεζικού τομέα. Η γρήγορη 
διεκπεραίωση εμβασμάτων και 
εξυπηρέτηση των επενδυτών απο-
τελεί προτεραιότητα. Εξ ανάγκης τα 
τραπεζικά ιδρύματα στην Κύπρο 
τα τελευταία χρόνια αφιερώνουν 
μεγάλο μέρος των πόρων τους και 
του προσωπικού στη διαχείριση δα-
νείων, ενώ το άνοιγμα λογαριασμών 
και η διεκπεραίωση συναλλαγών
επενδύσεων έχει δημιουργήσει 
τεράστιο διοικητικό κόστος σε 
όλους τους εμπλεκομένους. 

Η Κύπρος μπορεί να αποτε-
λέσει την επιχειρηματική έδρα 
αρκετών ομίλων αφού διαθέτει 
σημαντικά πλεονεκτήματα. Δύο 
είναι τα ζητούμενα σε αυτήν την 
περίπτωση. Πρώτο η ενημέρωση 
των επενδυτών (π.χ. στην περί-
πτωση των πολιτογραφήσεων) 
και δεύτερο η διατήρηση ενός 
περιβάλλοντος ελκυστικού για 
τους επενδυτές (και φυσικά όλους 
όσοι διαμένουν στη χώρα).

Ο τομέας αναπροσαρμόζεται 
σταδιακά στη νέα τάξη πραγμά-
των. Η γκάμα των υπηρεσιών 
που προσφέρονται έχει μεγαλώσει 
εφόσον ενισχύθηκαν οι υπηρεσίες 
που αφορούν τα επενδυτικά ταμεία, 
τη λογιστικοποίηση συναλλαγών 
εταιρειών που βρίσκονται στο εξω-
τερικό (    

) και τις υπηρεσίες 
συμμόρφωσης. Τα εισοδήματα 
που προέρχονται από αυτές τις 
υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των 
συνολικών εισοδημάτων αυξάνονται 
συνεχώς. Φυσικά οι ελεγκτικές και 
φορολογικές υπηρεσίες διατηρούν 
τη μερίδα του λέοντος.

Ο διεθνής ανταγωνισμός είναι 
πολύ μεγάλος και θα πρέπει ως 
χώρα να λαμβάνουμε όλα εκείνα 
τα μέτρα που θα διατηρήσουν τη 
χώρα ως ένα αξιόπιστο και αντα-
γωνιστικό επιχειρηματικό κέντρο. 

Τ  
Σ
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Τ ις δικές τους απαντήσεις και εκδοχές 
για όσα τους καταλογίζονται έδωσαν 
με δημόσιες τοποθετήσεις τους οι 

εμπλεκόμενοι στη λίστα Πολιτικά Εκτεθει-
μένων Προσώπων για κόκκινα δάνεια.

 Η βουλευτής του ΑΚΕΛ, Σ. Κου-
κουμά, ανέφερε ότι η υπόθεση αφορά 
κληρονομικό γεωργικό δάνειο ύψους 

230.000 πλήρως εξασφαλισμένο με 
γεωργική γη, το οποίο είχε αναφέρει στη 
δήλωση Πόθεν Έσχες της Βουλής και 

είχε ενημερώσει συναφώς τον Πρόεδρο 
της Βουλής. Σημείωσε, επίσης, πως «εί-
ναι προφανές ότι δεν θα μπορούσα σε 
καμία περίπτωση να επωφεληθώ από 
τις νομοθεσίες για ΜΕΔ που ψήφισε η 
Βουλή, αφού αυτές αφορούσαν προστασία 
πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής 
στέγης, ενώ το δάνειο που με αφορά 
είναι γεωργικό». Πρόσθεσε, μάλιστα, 
ότι είναι στη διάθεση «οποιουδήποτε, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ», για 
διευκρινίσεις.

 Η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ιωάν-
να Παναγιώτου, σημείωσε ότι ουδέποτε 
ζήτησε και ουδέποτε έλαβε οποιαδήποτε 
προνομιακή ή χαριστική μεταχείριση 

από οποιοδήποτε συνεργατικό ή άλλο 
πιστωτικό ίδρυμα. Τόνισε, επίσης, ότι τα 
στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, τόσο 
για το ύψος του δανείου όσο και για τις 
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, «δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», 
ενώ υποστήριξε ότι η ιδιότητά της ως 
πολιτικού προσώπου «όχι μόνο δεν βο-
ήθησε τις ειλικρινείς μου προσπάθειες 
για αναδιάρθρωση, αλλά τις οδήγησε 
σε ναυάγιο».

 Ο πρώην βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χρ. 
Ρότσας, διερωτήθηκε εάν «είναι ο Αλ 
Καπόνε της Κύπρου» και επεσήμανε 
ότι όσα είδαν το φως της δημοσιότητας 
«περιέχουν ανακρίβειες και δεν ανταπο-
κρίνονται στην πραγματικότητα». «Τους 
έδωσα ένα ακίνητο στον Πεδουλά και 

περιουσία δίπλα από το  στην Κοκ-
κινοτριμιθιά, που βγάζει 30 οικόπεδα», 
είπε και πρόσθεσε ότι το συγκεκριμένο 
ακίνητο «κοστολογήθηκε πολύ πιο χα-
μηλά από την αντικειμενική αξία που 
έχει σήμερα».

 Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κ. Κων-
σταντίνου, είπε ότι πρόκειται για «πα-
ραπληροφόρηση» ως προς το ποσό του 
δανείου, αλλά και ως προς τα άτομα που 
το έχουν συνάψει. Διέψευσε ότι το ύψος 
του δανείου φτάνει στα 2,  εκατομμύ-
ρια και ισχυρίστηκε ότι το ποσό ανήλθε 
στο 1,  εκατομμύριο με τόκους, επιβα-
ρύνσεις και κατόπιν αναδιάρθρωσης. 
Διερωτήθηκε, μάλιστα,  εάν δεν έχει 
το δικαίωμα να πάρει ο ίδιος δάνειο, 
όταν είχε βάλει υποθήκη τεμάχια γης 
με πενταπλάσια αξία. Συμπλήρωσε ότι 
για το ΜΕΔ ήταν σε διαβουλεύσεις με 
την τράπεζα και επετεύχθη συμφωνία 
το 2017 και ότι είχε κάνει αναφορά στη 
δήλωση Πόθεν Έσχες στο αλληλέγγυο 
δάνειο με τη σύζυγό του, που ανήλθε 
στα 9 0.000 ευρώ μετά τη μετατροπή 
από λίρες σε ευρώ, ενώ το υπόλοιπο 
μέρος του δανείου είχε συναφθεί από 
τα ενήλικα παιδιά του. « ήφιζα πάντα 
αυτά που εξυπηρετούσαν το δημόσιο 
συμφέρον και πολλές φορές ενάντια 
στο προσωπικό συμφέρον», ανέφερε 
και πρόσθεσε ότι ακολούθησε τις απο-
φάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας.

 Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζ. Κου-
λίας, δήλωσε ότι όλα έγιναν νομότυπα 
και ότι το δάνειο επηρεάστηκε από την 
οικονομική κρίση, ενώ προηγουμένως 

αποπληρωνόταν κανονικά. Έκανε λόγο για 
ιστορίες σήψης και διαφθοράς, βλέποντας 
σκοπιμότητες πίσω από τις επιλεκτικές, 
όπως τις χαρακτήρισε, διαρροές, λόγω 
ευρωεκλογών. Τα κόκκινα δάνεια χρο-
νολογούνται από το 2010, δήλωσε, και 
διερωτήθηκε γιατί τα αφήνουν να διαρ-
ρεύσουν και τα δημοσιοποιούν τώρα, που 
έγινε το μεγαλύτερο οικονομικό έγκλημα 
εναντίον του Συνεργατισμού και μάλιστα 
επιλεκτικά για κάποιους βουλευτές. Ο κ. 
Κουλίας υποστήριξε ότι όλα όσα έχουν 
δημοσιοποιηθεί, έχουν δημοσιοποιηθεί 
κατά παράνομο τρόπο και κατά παράβαση 
της σχετικής νομοθεσίας περί προσω-
πικών δεδομένων και δήλωσε ότι θα 
κινηθεί νομικά, δηλώνοντας έτοιμος να 
δημοσιοποιήσει όλα τα περιουσιακά του 
στοιχεία, αν το πράξουν όλοι. 

 Ο κοινοτικός σύμβουλος του ΑΚΕΛ 
στην Άχνα, Γ. Αντρέου, απέρριψε τα περί 
ευνοϊκής μεταχείρισης λόγω κομματικής 
ιδιότητας, σε σχέση με τη διαδικασία που 
ακολουθήθηκε για την αναδιάρθρωση του 
δανείου και διατύπωσε τη θέση ότι όλα έγιναν 
νομότυπα σε σχέση με την αναδιάρθρωση 
δανείου ύψους 110 χιλιάδων ευρώ. «Εμείς 
κάναμε μια πρόταση στην  για έναν 
διακανονισμό 0 χιλιάδων, μας είπαν 0 και 
την πληρώσαμε», υπογράμμισε. Περαιτέρω 
δήλωσε άγνοια για το κατά πόσον υπήρξε 
κομματική κάλυψη και το ποσό πληρώθηκε 
από το ΑΚΕΛ, προσθέτοντάς ότι αυτό που 
ξέρει, είναι ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Δ. 
Ματώλης (επίσης κοινοτικός σύμβουλος 
του ΑΚΕΛ) έδωσαν από 30 χιλιάδες και 
εξόφλησαν.

Π       ΠΕΠ
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Τ
ο «όχι» του βρετανικού 
Κοινοβουλίου στην έξοδο 
της χώρας από την Ε.Ε. 
χωρίς συμφωνία γίνεται 
δεκτό με ικανοποίηση και 
από την επιχειρηματική 
κοινότητα στην Κύπρο. Το 

άτακτο  είναι χαοτικό και για την ΕΕ, 
αλλά πολύ περισσότερο για τους Άγγλους. 
Παρά ταύτα τίποτε ακόμη δεν έχει κλειδώσει 
οριστικά ώστε να διαλύεται η ομίχλη της 
αβεβαιότητας και να ξεκαθαρίζει το σκη-
νικό των συνθηκών της μεγάλης εξόδου 
της χώρας από την ΕΕ. Η λογική λέγει ότι 
ένα  χωρίς συμφωνία αφήνει μόνο 
χαμένους και αυτό το δεδομένο ρίχνει βά-
ρος στο ζύγι, που θέλει μια συμφωνημέ-
νη έξοδο. Για την ώρα πλανάται ακόμη ο 
μεγαλύτερος εχθρός της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, η αβεβαιότητα.  

 γ γ σ  
Η Δημοκρατία, με συντονιστή το Υπουρ-

γείο Εξωτερικών, επιχειρεί να προετοιμαστεί 
για το χειρότερο. Στόχος ευθύς εξαρχής 
ήταν και είναι η ετοιμασία νομοσχεδίων 
απ’ όλα τα υπουργεία, που επηρεάζονται. 
«Ετοιμάζονται νομοσχέδια, και σε περί-
πτωση μη συμφωνημένης εξόδου της 
Βρετανίας από την ΕΕ θα ανοίξουμε τη 
Βουλή να περάσουν και να τεθούν αμέ-
σως σε εφαρμογή. Αρκετά βρίσκονται ήδη 
στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό 
έλεγχο», σημειώνουν έγκυρες πηγές στη 
«Σ», η οποία καταγράφει τις ανησυχίες του 
επιχειρηματικού κόσμου.

Την περασμένη Τετάρτη η Επιτροπή 
Παιδείας της Βουλής ολοκλήρωσε την ετοι-
μασία των τροποποιήσεων, που επιβάλλε-
ται να γίνουν προκειμένου να καταστούν 
νόμιμες οι συμφωνίες μεταξύ κυπριακών 
και βρετανικών πανεπιστημίων, καθώς θα 
καταστούν έκνομες στην περίπτωση . 
Πρόκειται για δύο τροποποιήσεις στην κεί-
μενη νομοθεσία, του Φορέα Διασφάλισης 
της Ποιότητας Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων 
και στη νομοθεσία της Τριτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης στην Κύπρο.

α υσ σ ι  μ ν αλλ  
Μπορεί ο επιχειρηματικός κόσμος, αλλά 

και οι επαγγελματίες στον βαρύνουσας 
σημασίας τομέα της παροχής υπηρεσιών, 
να μη θέλουν να σκέφτονται τα προβλή-
ματα, τα οποία δυνατόν να προκύψουν 
σε περίπτωση άτακτου , αλλά δεν 
έχουν άλλη επιλογή. Ο Γενικός Διευθυντής 

Ενός κακού  μύρια έπονται
ΧΤΙ ΟΥΝ ΑΜΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΕΚΑ ΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ

Της Κυριακής
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του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών 
Κύπρου, Κυριάκος Ιορδάνου,  τονίζει στη 
«Σ» ότι τυχόν άτακτο  «σημαίνει 
πως ό,τι υπάρχει σήμερα στη δική μας 
νομοθεσία και παραπέμπει στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, είτε αυτό είναι εμπόριο είτε είναι 
εκπαίδευση  είτε είναι πτυχία, φάρμακα 
και άλλα, φεύγουν από τη νομοθεσία. Άρα 
πρέπει να γίνει μια σειρά ενεργειών από 
το Κράτος. εκίνησαν τα Υπουργεία, είναι 
το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο έχει 
και ρόλο συντονιστή. Η άμμος στην κλεψύ-
δρα του χρόνου αδειάζει. Έγιναν κάποιες 

συναντήσεις με συγκεκριμένα τμήματα 
υπουργείων, στις οποίες συμμετείχε και 
ο ΣΕΛΚ. Νιώθω ότι ακόμα δεν είμαστε σε 
έναν επαρκή βαθμό ετοιμότητας. Μπορεί, 
βέβαια, να μην είναι έτοιμη καμία χώρα 
της ΕΕ, όμως θα έλεγα ότι χρειάζεται πε-
ρισσότερος συντονισμός ευρύτερα».                                                                                            

Την πορεία της προετοιμασίας σχολιάζει 
και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΟΕΒ, 
Κώστας Χριστοφίδης, ο οποίος λέγει χα-
ρακτηριστικά πως «η Κυβέρνηση και το 
κάθε υπουργείο από μόνο του άρχισαν να 
προετοιμάζονται. Μπορώ να πω με κάπως 
αργούς ρυθμούς, αλλά οι προετοιμασίες 
γίνονται. Έχουν γίνει κάποιες ενημερώσεις 
στις επιχειρήσεις για το τι θα αλλάξει από 
τις 30 Μαρτίου όσον αφορά το εμπόριο και 
τις συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο».

Οι επαφές του ΚΕΒΕ με το Υπουργείο 
Εξωτερικών είναι συχνές, λέγει στη «Σ» 
ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρί-
ου, Μάριος Τσιακκής, προκειμένου να 
υπάρξει η καλύτερη δυνατή διαχείριση 
των προβλημάτων, που θα προκύψουν σε 
περίπτωση άτακτου . «Συμμετέχει 
το ΚΕΒΕ μαζί με όλα τα Υπουργεία και τις 
υπηρεσίες, που εμπλέκονται στο όλο θέμα. 
Υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση. Μέτρα 
συγκεκριμένα, μπορεί να πει κάποιος ότι 
δεν έχουν αποφασιστεί, διότι δεν ξέρουμε 
ακόμη ποια θα είναι η κατάσταση», ση-
μειώνει ο κ. Τσιακκής.

 
 γ αμμ  ν υ λλών 
Οι Βρυξέλλες και δη η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή φαίνεται να έχουν δώσει συ-

Εγείρονται όμως και θέματα 
αναγνώρισης επαγγελματικών προ-
σόντων. Υπάρχει  Νόμος για την 
αμοιβαία αναγνώριση επαγγελμα-
τικών προσόντων, από τον οποίο σε 
περίπτωση άτακτου  θα αφαι-
ρεθεί ένα παράρτημα της νομοθεσί-
ας. «Πρόκειται συγκεκριμένα για το 
παράρτημα 1, που παραπέμπει σε 3 , 
περίπου, επαγγελματικούς τίτλους 
από την Αγγλία. Αυτό σημαίνει ότι για 
να υπάρξει μελλοντικά οποιαδήποτε 
αναγνώριση θα χρειαστεί να γίνει 
νέα νομοθετική πράξη, με την οποία 
να εξετάζονται, να αξιολογούνται και 
να αναγνωρίζονται τα προσόντα, τα 
οποία αποκτώνται από την Αγγλία», 
σημειώνει ο Γενικός Διευθυντής του 
ΣΕΛΚ. Σημειώνεται ότι επηρεάζονται 
και άλλα επαγγέλματα πέραν των 
λογιστών. 

«Το έχει υπόψη του το Υπουργείο 
Εργασίας, το οποίο είναι υπεύθυνο», 
λέγει ο κ. Ιορδάνου. Προσθέτει ότι το 
θέμα αποτέλεσε αντικείμενο συζή-
τησης με το Υπουργείο. «Μας έχουν 
ζητήσει και συνδρομή για πιθανή 
λύση του προβλήματος μέσω της 
υποβολής, που έχουμε ετοιμάσει, 
τροποποίησης της νομοθεσίας, την 
οποία θα προωθήσουμε στο Υπουρ-
γείο για να τη μελετήσει. Είναι πάρα 
πολύ σοβαρό θέμα. Αν σκεφτείτε ότι 
έχουμε περίπου 11 χιλιάδες φοιτητές 
στην Αγγλία συν πολλούς άλλους, οι 
οποίοι ακολουθούν επαγγελματικές 
σπουδές, αυτό θα δημιουργήσει σί-
γουρα μιαν αναστάτωση».      

Μ   
  

 

ΑΝΗ Ε  Α Ο Ε Κ, ΚΕ Ε 
ΚΑ  ΟΕ  Α Τ  Ε Τ Ε  
ΤΟ Κ ΑΚΟ Ε Ε Ε Ν

γκεκριμένες κατευθυντήριες προς τα κράτη 
μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με τον Γενικό Δι-
ευθυντή του ΣΕΛΚ, «ο κάθε τομέας πρέπει 
να προετοιμαστεί από μόνος του για να δει 
με ποιον τρόπο θα διαχειριστεί τις δικές 
του προκλήσεις. Αυτό ήταν και το μήνυμα, 
που μας έδωσε η αναπληρώτρια Γενική 
Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

την περασμένη εβδομάδα. Θα έλεγα ότι δεν 
είναι απλώς μια ενέργεια από μια υπηρεσία 
ή ένα υπουργείο, αλλά θα πρέπει να γίνει 
κάτι συλλογικό σε συνεννόηση πάντα και με 
το Υπουργικό Συμβούλιο και με τη Βουλή, 
διότι θα χρειαστεί να γίνουν τροποποιήσεις 
νόμων και νέοι κανονισμοί». 

ι λ γ σ  αι σ ι  
 Το Υπουργείο Εξωτερικών είχε καλέσει 

προ μερικών μηνών άπαντες να μελετήσουν 
τα δεδομένα για τον τομέα τους και ανα-
λόγως να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια 
Υπουργεία. Είχε δώσει, τότε, και κατάλογο 
με ονόματα και τηλέφωνα λειτουργών ανά 
Υπουργείο. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της 
ΟΕΒ εκτιμά ότι «έχουμε δρόμο μπροστά 
μας, καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει, ακόμη, 
πλήρως το σκηνικό εάν θα υπάρχει συμ-
φωνία και τι συμφωνία θα υπάρχει με 
την ΕΕ. Η προετοιμασία με συντονιστή το 
Υπουργείο Εξωτερικών έχει αρχίσει εδώ 
και κάποιους μήνες και ο χρόνος πιέζει. 
Έχουμε αποστείλει στο Υπουργείο Εξω-
τερικών συγκεκριμένες εισηγήσεις και 
κάποιες ανησυχίες, τις οποίες θα πρέπει 
να γνωρίζει και ξέρουμε ότι τα έχει θέσει 
και στις Βρυξέλλες. Τα ίδια, περίπου, προ-
βλήματα με την Κύπρο αντιμετωπίζουν και 
οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ», σημειώνει ο 
κ. Χριστοφίδης.

Ο ΣΕΛΚ, σημειώνει ο κ. Ιορδάνου, δεν 
έχει πέσει από τα σύννεφα παρακολουθώ-
ντας την πορεία των πραγμάτων, εξ ου και 
βρίσκεται σε επαφή με τα Υπουργεία Εξω-
τερικών, Εργασίας και Οικονομικών. «Εδώ 
και μερικούς μήνες έχουμε αξιολογήσει 
την κατάσταση καθώς είχαμε προβλέψει, 
αν θέλετε, την πιθανότητα ενός άτακτου 

. Έχουμε δει το θέμα δεόντως και 
έχουμε υποδείξει με επιστολή μας προς 
το Υπουργικό Συμβούλιο και σε άλλους, 
ποιες νομοθεσίες επηρεάζονται. Έχουμε 
καταθέσει ταυτόχρονα και προτάσεις για 
να διορθωθεί», σημειώνει.

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΣΙΛΕΙΟΥ
vasilioun@sigmatv.com

Ειδικά στην περίπτωση της αποχώρη-
σης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς 
συμφωνία, η ανησυχία χτυπά κόκ-

κινο. Σ’ αυτό το σενάριο τα περισσότερα 
προβλήματα αναμένεται να προκύψουν στη 
διακίνηση των εμπορευμάτων καθώς σε 
περίπτωση συμφωνημένου  θα υπάρχει 
μια ομαλή διαδικασία, η οποία εκτιμάται 
ότι θα καθιστά καλύτερη τη διαχείριση του 
θέματος. «Σε ένα άτακτο , το Ηνωμένο 
Βασίλειο αποκτά πλέον την ιδιότητα της 
τρίτης χώρας», αναφέρει στη «Σ» ο Γενικός 
Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Μάριος Τσιακκής, 
λέγοντας ότι «αυτό συνεπάγεται τελωνειακές 
υποχρεώσεις στην εισαγωγή και εξαγωγή 
προϊόντων, άρα καθυστερήσεις στα λιμάνια 
για εκτελωνισμό προϊόντων, διασαφηνίσεις, 
χαρτιά, ενδεχομένως καταβολή δασμών κατά 
την εισαγωγή προϊόντων. Σημαίνει ότι είναι 
μια άλλη, εντελώς διαφορετική, διαδικασία 
σε σύγκριση με αυτό που συμβαίνει στις 
χώρες μέλη της ΕΕ. Φυσικά το ίδιο καθε-
στώς ισχύει και για εισαγωγές από τρίτες 
χώρες, άρα λίγο-πολύ οι επιχειρήσεις είναι 
εξοικειωμένες με τις διαδικασίες και τις δι-
ατυπώσεις όταν εισάγεις από τρίτη χώρα, 

απλώς θα πρέπει να προστεθεί σ’ αυτές της 
χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο». Ο Γ.Γ. 
του ΚΕΒΕ αναμένει προβλήματα και στο 
θέμα των προτύπων. «Ποια πρότυπα θα 
εφαρμόζονται στις εξαγωγές προϊόντων προς 
το Ηνωμένο Βασίλειο εάν υπάρξει άτακτο 

; Η Αγγλία, όπως ξέρουμε, έχει τα 
βρετανικά πρότυπα, τα οποία είμαι βέβαιος 
ότι θα θέλει να εφαρμόσει. Η Κύπρος και οι 
υπόλοιπες χώρες εφαρμόζουν τα ευρωπα-
ϊκά πρότυπα, κάτι το οποίο εφαρμόζει και 
η Αγγλία σήμερα. Άρα κάποια κυπριακή 
επιχείρηση, που εξάγει προϊόντα στην Αγ-
γλία, θα πρέπει να παράγει κάποια προϊόντα 
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τις χώρες 
της ΕΕ και κάποια προϊόντα με αγγλικά 
πρότυπα για να ικανοποιούν τις ανάγκες 
της αγοράς της Αγγλίας. Αυτό φυσικά δεν 
έχει ακόμη αποφασιστεί, αλλά θεωρώ ότι 
ενδεχομένως θα τεθεί επί τάπητος», ση-
μειώνει ο κ. Τσιακκής.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΟΕΒ, Κώ-
στας Χριστοφίδης, προσθέτει ότι υπάρχουν κι 
άλλα ζητήματα, όπως είναι, για παράδειγμα, 
«η επίλυση εμπορικών διαφορών και ποιο 
δικαστήριο θα δικάζει αυτά τα θέματα. Εί-

ναι το θέμα των απαιτήσεων ασφαλιστικών 
συμβολαίων και πώς θα γίνονται στο μέλλον. 
Υπάρχουν Βρετανοί, οι οποίοι έχουν συμβό-
λαια στην Κύπρο. Είναι το θέμα των Βρετανών, 
που διατηρούν στην Κύπρο εξοχικές κατοι-
κίες και υπό ποιο καθεστώς θα λειτουργούν 
όλα αυτά. Υπάρχουν πολλά θέματα. Κάποια 
μπορεί να μην είναι στην πρώτη γραμμή και 
να χρήζουν άμεσης επίλυσης, αλλά είναι 
σημαντικά, σοβαρά και θα πρέπει να τα δούμε 
στην πορεία. Το ευτύχημα είναι ότι υπάρχει 
συντονισμός, υπάρχει το σύστημα, το οποίο 
θα λειτουργήσει σιγά-σιγά και ανάλογα με 
τις εξελίξεις. Δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, 
αλλά θεωρώ ότι τα σημαντικά θέματα θα 
επιλυθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και όχι σε εθνικό επίπεδο».    

Μπαρά  προ λημάτων στο 
εμπ ριο θα φέρει ένα άτακτο 

το κόκκινο
η ανησυχία

των φορέων

 Κ. ορδάνου  «Τυχόν άτα-
κτο  σημαίνει πως 
ό,τι υπάρχει σήμερα στη 

νομοθεσία, φεύγει »

 . Τσιακκής  « ε ένα 
άτακτο , το Ηνωμένο 
ασίλειο αποκτά πλέον την 

ιδιότητα της τρίτης χώρας»

 Κ. ριστοφίδης  «Τα ση-
μαντικά θέματα πρέπει 

να επιλυθούν σε επίπεδο 
Ευρωπα κής Επιτροπής και 

όχι σε εθνικό επίπεδο»



Τ ην ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου 
ύψους 1 0 εκατομμυρίων ανακοίνωσε 
προχθές Παρασκευή η Ελληνική Τράπεζα, 

με την  να καθίσταται ο μεγαλομέ-
τοχος με ποσοστό 20, 1% του μετοχικού κεφα-
λαίου. Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση κεφαλαίου 
αποφασίστηκε μετά την απόκτηση μέρους των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της 
πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας με 
ένα συνολικό ισολογισμό 10,3 δισεκατομμυρί-
ων. Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, λαμβάνοντας 
υπόψη την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου, οι μέτοχοι που αναμένεται να κατέχουν 
πέραν του % του μετοχικού κεφαλαίου της Εται-
ρείας είναι οι ακόλουθοι:    
με 20, 1% (πριν 24,9%), Δήμητρα Επενδυτική 
Δημόσια Λτδ με 1 ,42% (πριν 10,1%),  

 ( ) με 17,30%,    
   με 12, 9% (πριν 2 ,2%), 7  
   με 9,99%. Υπενθυμίζεται 

ότι η αύξηση κεφαλαίου έγινε μέσω έκδοσης εξα-
σφαλισμένης έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης 
ύψους 100 εκατ. και 0 εκατ. μέσω Ιδιωτικής 
Τοποθέτησης. Μετά την επιτυχή αύξηση κεφαλαίου, 
οι ενδεικτικοί δείκτες κεφαλαίου της τράπεζας 
ενισχύονται στο 1 ,2% όσον αφορά τον δείκτη 
Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 
1 ( 1 ) και στο 20,9% όσον αφορά τον 
δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας. Σε προηγού-
μενη συνεδρία του το Διοικητικό Συμβούλιο της 
τράπεζας εξέτασε και ενέκρινε την παραχώρηση 
113.340.432 νέων συνήθων μετοχών ονομαστικής 
αξίας 0, 0 η καθεμία («Νέες Συνήθεις Μετοχές») 
σε 2.209 μετόχους, οι οποίοι άσκησαν συνολικά 
1 7.41 . 7  Δικαιώματα Προτίμησης, κατά την 
Περίοδο Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης, 
αντλώντας κεφάλαια που αναλογούν στους με-
τόχους ύψους 79.33 .302,40. Σύμφωνα με το 
Ενημερωτικό Δελτίο και με βάση τη συμφωνία 
εγγραφής με τη Δήμητρα Επενδυτική Δημό-
σια Λτδ («Δήμητρα»), το Δ.Σ. έχει παραχωρήσει 
στη Δήμητρα τις υπόλοιπες 29. 1.3 0 Νέες 
Συνήθεις Μετοχές, για τις οποίες δεν έχει γίνει 
εγγραφή κατά τη διάρκεια της άσκησης Δικαι-
ωμάτων Προτίμησης, αντλώντας επιπλέον κε-
φάλαια που αναλογούν στους μετόχους ύψους 

20. 92.9 2,00. Ως αποτέλεσμα της Έκδοσης 
Δικαιωμάτων Προτίμησης, της παραχώρησης 
των αδιάθετων μετοχών στη Δήμητρα και της 
Ιδιωτικής Τοποθέτησης, ο αριθμός των εκδο-
μένων και πλήρως πληρωμένων συνήθων με-
τοχών ονομαστικής αξίας 0, 0 η καθεμία θα 
αυξηθεί από 19 .474.712 σε 412. 0 .07 . Η 
ημερομηνία αποστολής της Επιστολής Παρα-
χώρησης των Νέων Συνήθων Μετοχών είναι η 
1  Μαρτίου 2019. Οι Νέες Συνήθεις Μετοχές 
που προκύπτουν από την Αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου, συνολικά 214.330.3 4, αναμένεται 
να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύ-
πρου στις 2  Μαρτίου 2019, μετά τις σχετικές 
εποπτικές εγκρίσεις.

Της Κυριακής
17.03.2019
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Όλα ανοικτά για τις εισφορές

ΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaou @simerini.com 

εγάλη συζήτηση γύρω 
από την καταβολή των 
εισφορών των ημικρα-
τικών οργανισμών στο 
ταμείο του Γενικού Συ-
στήματος Υγείας (ΓεΣΥ), 
μετά την απόφαση της 

Κυβέρνησης να κατέλθει σε διάλογο με τις συντε-
χνίες των εργαζομένων που ζητούν απόσυρση της 
σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, 
ημερομηνίας 2  Φεβρουαρίου 2019. 

 μαχ  α ασ  
Η εν λόγω απόφαση λήφθηκε ενόψει της έναρξης 

των εισφορών για το ΓεΣΥ από την 1η Μαρτίου και 
προνοούσε την αναπροσαρμογή των υφιστάμενων 
σχεδίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, λαμβά-
νοντας υπόψη τις καλύψεις που θα παραχωρηθούν 
στην πρώτη φάση εφαρμογής του ΓεΣΥ, για την 
περίοδο 1. .2019 - 31. .2020 και ακολούθως την 
κατάργηση όλων των σχεδίων από 1 2020, με την 
πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ. Η Κυβέρνηση καλούσε 
τα διοικητικά συμβούλια των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου, περιλαμβανομένων των Αρχών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των τριτοβάθμιων ακα-
δημαϊκών ιδρυμάτων, των κρατικών οργανισμών 
και επιχειρήσεων, να προσαρμόσουν ανάλογα τους 
προϋπολογισμούς τους. Παράλληλα, τους καλού-
σε να μην προχωρήσουν με οποιοδήποτε τρόπο 
στην ενσωμάτωση του υφιστάμενου κόστους για 
ιατροφαρμακευτική κάλυψη των υπαλλήλων τους 
στις απολαβές του προσωπικού ή στη διάθεσή του 
στα Ταμεία Ευημερίας των εργαζομένων των Συ-
ντεχνιών ή στην  παραχώρησή του με άλλο τρόπο. 

χ ι  ι λ γ  
Οι συντεχνίες ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΟΗΟ-ΣΕΚ και 

ΠΟΑΣ, που αντέδρασαν από την πρώτη στιγμή στο 
άκουσμα της εν λόγω απόφασης, πραγματοποίησαν 
πριν από μερικές μέρες συνάντηση με τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και ακολούθως 

πραγματοποίησαν κοινή σύσκεψη για αξιολόγηση του 
αποτελέσματος της εν λόγω συνάντησης. Σύμφωνα 
με ανακοίνωσή τους, άνοιξε ο δρόμος για διάλογο 
με τον κάθε οργανισμό ξεχωριστά. Οι συντεχνίες 
τονίζουν πως δεν αποσύρθηκε στην ολότητά της η 
απόφαση του Υπουργικού, όπως ήταν το αίτημα των 
Συντεχνιών, σημειώνοντας ότι δεν θα αποδεχτούν 
οποιαδήποτε μονομερή παρέμβαση σε ζητήματα που 
αφορούν τους εργαζομένους και είναι ρυθμισμένα 
με Συλλογικές Συμβάσεις. Οι Συντεχνίες καλούν 
τους Οργανισμούς να προσέλθουν σε διάλογο με 
καλή πίστη και με εποικοδομητικό πνεύμα προκει-
μένου να εξευρεθούν κοινά αποδεκτές διευθετήσεις 
για τα Ταμεία Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 
πριν από την 1ην Ιουνίου 2019, που αρχίζει το 
πρώτο στάδιο εφαρμογής του ΓεΣΥ. Περαιτέρω, 
προειδοποιούν πως αν διαπιστώσουν μονομερείς 
ενέργειες, θα αντιδράσουν. 

ι ν ι συν χν  
Σε δηλώσεις του στη «Σημερινή» ο ΓΓ της ΟΗΟ 

ΣΕΚ, Αντρέας Ηλία, εξήγησε ότι τα ταμεία ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης έχουν δημιουργηθεί 
μέσω των συλλογικών συμβάσεων εδώ και τρεις 
δεκαετίες και δεν μπορεί κανείς να τα καταργήσει 
χωρίς να γίνει πρώτα διάλογος μεταξύ των επηρε-

αζόμενων μερών. Ο κ. Ηλία εξήγησε πως υπάρχει 
πολυμορφία στις συλλογικές συμβάσεις ανάλογα 
με τον οργανισμό, γι’ αυτό και θα πραγματοποιηθεί 
ξεχωριστός διάλογος με κάθε συντεχνία. Τόνισε ότι 
οι συντεχνίες δεν ζητούν εξαίρεση από τις εισφορές 
τους στο ΓεΣΥ, ξεκαθαρίζοντας πως δεν τέθηκε σε 
κανένα επίπεδο τέτοιο αίτημα και πως από την 1η 
Μαρτίου 2019 καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές 
τους. «Ζητούμε να ανοίξει ο διάλογος για το πώς 
μεταφερόμαστε από τα υφιστάμενα ταμεία με βάση 
τις πρόνοιες των συμβάσεων στην πλήρη εφαρμογή 
του ΓεΣΥ», συμπλήρωσε. 

ν ι σ ι  α  λ υ   
Η υπόσχεση του Προέδρου Αναστασιάδη για 

έναρξη του διαλόγου με την κάθε συντεχνία ξεχω-
ριστά, έφερε την αντίδραση του Γενικού Διευθυντή 
της ΟΕΒ, Μιχάλη Αντωνίου, ο οποίος,  μέσω , 
ξεκαθάρισε πως δεν μπορούν να εξαιρεθούν από 
τις εισφορές στο ΓεΣΥ. Να εξηγήσουμε ότι σήμερα ο 
κάθε ημικρατικός οργανισμός καταβάλλει εισφορές 
στα υφιστάμενα ταμεία υγείας των εργαζομένων 
του, που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν και το 

%, ενώ με το ΓεΣΥ θα καταβάλλουν 2,9%, άρα 
θα καταβάλλουν λιγότερα από σήμερα. Αυτό που 
δεν πρέπει να γίνει, σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, 

είναι να καταβληθεί στους μισθούς το περίσσευμα 
που θα προκύψει από τις εισφορές. 

Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως στην ΑΗΚ οι 
εισφορές στα υφιστάμενα ταμεία υγείας φτάνουν 
το ,9%, ενώ στη  φτάνουν το ,7 %, άρα με 
το ΓεΣΥ θα υπάρχει περίσσευμα της τάξης του 3% 
στην ΑΗΚ και 2, % στη . Όπως εξήγησε 
ο κ. Αντωνίου μιλώντας στη «Σ», αν γίνει δεκτή η 
συντεχνιακή απαίτηση για «μηδενικό κόστος-μη-
δενικό όφελος» από πλευράς Κυβέρνησης για τους 
εργοδότες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, «σημαίνει 
ότι θα τους πληρώσουμε το ΓεΣΥ τους και θα τους 
δίνουμε και από πάνω». Να σημειώσουμε ότι η 
ΟΕΒ σε σχετική ανακοίνωσή της προειδοποίησε 
ότι εάν η Κυβέρνηση ενδώσει στις συνδικαλιστικές 
πιέσεις, τότε όλα τα ενδεχόμενα σε σχέση με την 
αντίδρασή της, είναι ανοιχτά.

Στο μεταξύ, η αντίδραση της ΟΕΒ φαίνεται πως 
κινητοποίησε ήδη και πολιτικά κόμματα, αφού απα-
ντώντας στην τοποθέτηση του κ. Αντωνίου στο , 
ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, 
ξεκαθάρισε πως αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε το ΔΗΚΟ 
θα καταθέσει πρόταση για αντίστοιχη και ανάλογη 
μείωση των εισφορών των εργαζομένων του ιδιω-
τικού τομέα, προσθέτοντας πως «δεν είναι δυνατόν 
να υπάρχουν δικαιούχοι δυο ταχυτήτων στο ΓεΣΥ».

Η ΟΕ  ΑΝΤ Δ Α ΤΟ Α ΤΗ Α 
Α Ε Α Ε Η Τ Ν Η Κ ΑΤ Κ Ν 

Α Ο Τ  Ε Ο Ε

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Η Αστυνο ία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας στην Κύπρο είναι υπεύ υνη ια την αστυν ευση 
των περιο ών της στο Ακρωτήρι και Δεκέλεια.  

Σκοπ ς της Αστυνο ίας των Βρετανικών Βάσεων είναι: Προάσπιση του νόμου • Διατήρηση της δημόσιας 
ειρήνης • Προστασία ζωής και περιουσίας και βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη • Συμβολή στην ασφά-
λεια των περιοχών • Λειτουργία επαγγελματικής υπηρεσίας φυλακών.  

Κριτήρια Αιτητή: 
• Να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
• Να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών. 
• Να είναι καλού χαρακτήρα και να έχει καθαρό ποινικό μητρώο.  
• Να έχει αντοχή και διαρκή πνευματική και σωματική εγρήγορση σε κουραστικά και ακανόνιστα εργασιακά ωράρια. 
• Να είναι κάτοχος απολυτηρίου αναγνωρισμένης σχολής μέσης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
• Να έχει πολύ καλή γνώση Αγγλικής και Ελληνικής ή Τουρκικής γλώσσας.
• Να είναι σε καλή σωματική φυσική κατάσταση.  
• Να είναι έτοιμος/η να μεταφέρει και να χρησιμοποιεί πυροβόλα όπλα εν ώρα υπηρεσίας. 
•  Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμη απαλλαγή, όχι όμως για λόγους υγείας 

(ισχύει για άντρες αιτητές).

Τα έντυπα αιτήσεων διατίθενται στο διαδίκτυο κάτω από την επικεφαλίδα E  στην ιστοσελίδα www.
s aa s a o .o g. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ικανότητες για τις οποίες θα αξιολογη-
θούν οι υποψήφιοι, τις διάφορες εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθούν καθώς και λεπτομέρειες για την περι-
γραφή των καθηκόντων του Αστυφύλακα, δίδονται στην πιο πάνω ιστοσελίδα. 

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι με την εργοδότησή τους θα λαμβάνουν 19.228 ως ετήσιο εισόδημα και θα πρέπει 
να εργάζονται 40 ώρες την εβδομάδα. α δικαιούνται 20 μέρες ετήσιας άδειας. Μετά την πάροδο 5 ετών υπη-
ρεσίας, οι μέρες ετήσιας άδειας θα αυξηθούν σε 25 μέρες.

Αν σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στην Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, αποστείλετε ηλεκτρονικά το συμπλη-
ρωμένο έντυπο αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση e- a : A I E-T gU -Gp a o o .gov.
uk. Οι αιτήσεις που δεν θα πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια, θα απορριφθούν.  

Περίοδος αποδο ής αιτήσεων: Μέ ρι 31η Μαρτίου 2019   
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Σ την επιχορήγηση δράσεων που 
αφορούν την επιστήμη, την έρευνα, 
την τεχνολογική ανάπτυξη και την 

καινοτομία προχωρεί το δρυμα Προώθησης 
Έρευνας (ΙΠΕ), έπειτα από την ανακοίνωση 
δύο Προσκλήσεων Υποβολής Αιτήσεων για 
λήψη χορηγίας, συνολικού ύψους 40.000. 
Συγκεκριμένα, οι προσκλήσεις αφορούν στη 
«Διοργάνωση δραστηριοτήτων προβολής 
της επιστήμης, έρευνας, τεχνολογικής ανά-
πτυξης και καινοτομίας», καθώς και στην 
«Εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνείς 
Διαγωνισμούς Επιστήμης, Έρευνας και Και-
νοτομίας». Μέσα από την πρώτη Πρόσκληση, 
το ΙΠΕ επιδιώκει τη στήριξη εκδηλώσεων 
που απευθύνονται σε αριθμητικά μεγάλο 
κοινό και έχουν ως στόχο την προώθηση 
και προβολή θεμάτων επιστήμης, έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, 
στο ευρύ κοινό. Χρηματική υποστήριξη 
μπορούν να διεκδικήσουν φορείς που προ-

γραμματίζουν δραστηριότητες σε συναφή 
θέματα και έχουν έδρα τους την Κύπρο. 
Ειδικότερα, οι εκδηλώσεις που θα προταθούν 
θα πρέπει να στοχεύουν στη γνωριμία, την 
ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του 
κοινού για τη σημασία και τον ρόλο των εν 
λόγω θεμάτων, καθώς και στην παρουσίαση 
σχετικών παραδειγμάτων ή και επιτευγμάτων 
με πρακτικό και κατανοητό τρόπο. Αξίζει 
να σημειωθεί πως οι προτεινόμενες εκδη-
λώσεις δεν πρέπει να έχουν κερδοσκοπικό 
χαρακτήρα, ενώ επιτρέπεται η διοργάνω-
ση σειράς εκδηλώσεων. Επιπρόσθετα, στο 
πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εκπροσώπηση 
της Κύπρου σε Διεθνείς Διαγωνισμούς Επι-
στήμης, Έρευνας, και Καινοτομίας», το ΙΠΕ 
δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες μαθητών και 
φοιτητών να διεκδικήσουν χρηματοδότηση 
για τη συμμετοχή τους σε καθιερωμένους 
διαγωνισμούς που διεξάγονται στο εξωτε-
ρικό. Στόχος του ΙΠΕ είναι, μέσα από την 

προώθηση τέτοιου είδους δράσεων, να εν-
θαρρύνει την ενασχόληση των μαθητών και 
φοιτητών με την επιστήμη, την έρευνα, την 
τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, 
ενισχύοντας ταυτόχρονα τις προσπάθειες 
συμμετοχής τους σε δράσεις εξωστρέφειας 
που προβάλλουν τις δραστηριότητές τους και 
την Κύπρο διεθνώς συμβάλλοντας, μακρο-
πρόθεσμα, στην καλλιέργεια ερευνητικής 
και καινοτομικής κουλτούρας.  Οι αιτήσεις 
εξετάζονται εσωτερικά από το δρυμα κατά 
σειρά προτεραιότητας υποβολής, χωρίς να 
εφαρμόζεται ανταγωνιστική διαδικασία. Ως 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 
ορίστηκε η 31η Οκτωβρίου 2019 ή μέχρι 
εξάντλησης του προϋπολογισμού. Οι δρα-
στηριότητες θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 
του 2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν 
την ιστοσελίδα του ΙΠΕ . . .

 : . . . .

Στην επόμενη φάση των κατασκευαστικών 
εργασιών έχει περάσει από την Τρίτη, 12 
Μαρτίου, το νέο φιλόδοξο έργο της  
στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού. 

Ένα χρόνο μετά την έναρξη της κατασκευής 
του   , έχουν ξεκι-
νήσει οι εκσκαφές στον χώρο ανέγερσής 
του. Ο  , Νίκος Παπανδρέου, 
σχολίασε την πρόοδο στο εργοτάξιο: «Προχω-
ρούμε βάσει χρονοδιαγράμματος - η έναρξη 
της σημερινής εκσκαφής σηματοδοτεί ένα 
σημαντικό ορόσημο για το έργο. Οι πελάτες 
μας θα μπορούν πλέον να παρακολουθούν 
την πρόοδο των εργασιών σε αντίθεση με 
τα προηγούμενα θεμελιώδη, προσωρινά 
έργα που εκτελούνταν υπόγεια. Τώρα επι-
κεντρωνόμαστε στην κατασκευή των μόνι-
μων δομών πάνω και κάτω από το έδαφος». 

Με τη χρηματοδότηση του έργου να είναι 
εξασφαλισμένη και με μια ομάδα έμπειρων 
διεθνών συμβούλων να έχουν αναλάβει τον 
σχεδιασμό και την ανάπτυξή του, το  
αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα -  
έργα στην περιοχή της Μεσογείου και το 
μοναδικό έργο μεγάλης κλίμακας στο νησί, 
του οποίου οι κατασκευαστικές εργασίες ξε-
κίνησαν πριν από την έναρξη των πωλήσεων 
ακινήτων. Αποτελούμενο από μια τριλογία από 
εντυπωσιακούς, παραθαλάσσιους πύργους 
με εγκαταστάσεις πεντάστερου ξενοδοχείου 
και μια πολυσύχναστη δημόσια πλατεία, το 

 προορίζεται να γίνει κέντρο αναφοράς 
για διαβίωση, εργασία και αναψυχή στην 
καρδιά της πιο ζωντανής πόλης της Κύπρου.

Μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί ο 
διαφραγματικός τοίχος της πρώτης φάσης, 

η πασσάλωση του  και   και 
η ανύψωση των δυο οικοδομικών γερανών. 
Το σύστημα αποστράγγισης του νερού, η 
κατασκευή του διαφραγματικού τείχους 
της δεύτερης φάσης και η πασσάλωση 
των υπογείων βρίσκονται σε εξέλιξη. Το 

  θα είναι ο πρώτος πύργος που 
θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2021 και 
θα ακολουθήσει το   στις αρχές 
του 2022. Το    
είναι μια μεικτή ανάπτυξη, κόστους 3 0 
εκατομμυρίων. Μέσα σε λιγότερο από ένα 
χρόνο, έχουν γίνει πωλήσεις και κρατή-
σεις άνω των 100 εκατομμυρίων για τα 
πολυτελή διαμερίσματα και γραφεία, που 
αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό πάνω από το 
3 % των ακινήτων των δυο μπροστινών 
πύργων. 

ορηγίε  για προ θηση τη  έρευνα  και καινοτομία

ροχωρεί το    

Η νέα μετοχική δομή 
τη  λληνική  



το υψηλότερο σημείο 
της τελευταίας επταε-
τίας έφθασε, σύμφωνα 
με στοιχεία που ανα-
κοίνωσε την Τετάρτη η 
Στατιστική Υπηρεσία, η 
αδειοδότηση νέων οικο-

δομικών έργων. Συγκεκριμένα, σύμφω-
να με τα στοιχεία της , το εμβαδόν 
των αδειοδοτηθένων έργων παγκυπρίως  
παρουσίασε το 201  αύξηση 11,9% φθά-
νοντας στα 172 ,  εκ. τετραγωνικά μέτρα 
από 1 42,7 εκ. το 2017, 1047,1 εκ. τ.μ. 
το 201 , 1,1 εκ. τ.μ. το 201  και 7 4,9 
εκ. τ.μ. το 2014.

σ μαμ  σ ν 
λ  μμ χ σ

Σε επίπεδο επαρχιών τη μεγαλύτερη 
αύξηση κατέγραψε η επαρχία της ελεύθε-
ρης Αμμοχώστου με 10 ,4% και εμβαδόν 
αδειοδοτηθέντων έργων 1 9 εκ. τ.μ., ενώ 
ακολούθησαν σε αύξηση η Λάρνακα με 
10,3% και εμβαδόν αδειοδοτηθέντων έρ-
γων 221,  εκ. τ.μ. και η Πάφος με 9,7% 
αύξηση και εμβαδόν αδειοδοτηθέντων 

έργων το 2019 200,4 εκ. τ.μ. Σε ό,τι αφο-
ρά τη Λευκωσία,  η αύξηση ανήλθε στο 

,9% και το εμβαδόν αδειοδοτηθέντων 
έργων στα 73,  εκ. τ.μ., ενώ στη Λεμεσό 
των πύργων η αύξηση περιορίστηκε στο 
2,7% και το εμβαδόν των αδειοδοτηθέντων 
έργων στα 41,3 εκ. τ.μ.

ι  ι μ  
υ αν
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Δε-

κεμβρίου 201  εκδόθηκαν .40  άδειες 
οικοδομής σε σύγκριση με .72  την 
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 
έτους. Η συνολική αξία των αδειών αυτών 
αυξήθηκε στα 2,1 δισ. από 1,7 δισ. το 
2017. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων 
παρουσίασε αύξηση της τάξης του 3 ,4%, 
φθάνοντας στα .201 από 4.939.

σ  σ ν σ  
α ιν ν για ι υ

Όπως ανέφερε στη «Σ» ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της  και μέλος του 
Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης 
Γης, Νικόλας Τοφαρίδης, στην ουσία το τι 
βλέπουμε σήμερα είναι αύξηση στο από-
λυτο εμβαδόν των μέτρων που αιτούνται ή 
έχουν πάρει άδεια οικοδομής. «Αυτό δεν 
σημαίνει ότι αυτά τα μέτρα θα είναι αύριο 
στην αγορά καθώς με βάση την εμπειρία 
μας χρειάζονται άλλα 2-3 χρόνια για να 
παραδοθεί το έργο ή το υποστατικό στην 
αγορά», εξήγησε. Προχωρώντας ένα βήμα 
παραπέρα, ο κ. Τοφαρίδης εξέφρασε την 
άποψη πως αυτό είναι ένας καλός οιωνός ότι 
επίκεινται αυξήσεις στην προσφορά ακινή-
των. «Μέρος αυτών των έργων, καθώς δεν 
αφορούν μόνο τα πολυώροφα κτήρια, αφορά 

τη στέγαση των ζευγαριών στην Κύπρο. Αυτή 
η εξέλιξη, κατά την άποψή μου, θα επιφέρει 
ισοζύγιο στις τιμές που βλέπουμε σήμερα σε 
σύγκριση με την αυξητική τάση των τιμών 
των ενοικίων, η οποία θα συγκρατηθεί σε 
σύγκριση με αυτό που βλέπουμε σήμερα. 
Αυτό είναι θετικό νέο για όλους όσοι δεν 
θεωρούν προσιτές τις τιμές των ενοικίων. 
Για μένα πάντως τώρα οι τιμές των ενοικί-
ων είναι λογικές σε σύγκριση με τις αξίες 
των ακινήτων, για να μην παρερμηνευθεί 
η δήλωσή μου ότι είναι φούσκα οι τιμές 
των ενοικίων σήμερα», εξήγησε.

ν χ μ ν  σ  
λ γ ν ι σ ν 

Θετικές και αρνητικές προεκτάσεις 
βλέπει από την πλευρά του στα στοιχεία 
που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία 

Κύπρου ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου 
Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων, Πό-
λυς Κουρουσίδης. «Από τη μια βλέπουμε 
ότι συνεχίζεται η ανάπτυξη και αυτό είναι 
ιδιαίτερα θετικό για τον κατασκευαστικό 
κλάδο. Από την άλλη θα πρέπει να μας 
προβληματίσει η αύξηση της προσφοράς 
όταν υλοποιηθούν οι άδειες, καθώς δεν 
πρέπει να ξεχνούμε ότι θα παρατηρηθεί 
και αύξηση της προσφοράς στις εκποιήσεις 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Κύ-
πρου, οι οποίες ενδεχομένως να επιφέρουν 
πίεση στις τιμές τόσο των οικιστικών, όσο 
και των εμπορικών ακινήτων». Ο Πόλυς 
Κουρουσίδης πρόσθεσε, παράλληλα, πως 
θα πρέπει οι εργολάβοι και οι  να 
είναι σωστά προετοιμασμένοι για ενδεχόμενη 
πίεση των τιμών, ώστε να μη ζήσει ξανά ο 
κλάδος τα γεγονότα που ζήσαμε μεταξύ 2011 
και 2013 τα οποία επέφεραν σημαντική 
μείωση στις τιμές των ακινήτων. Πάντως ο 
κ. Κουρουσίδης συμφώνησε με τον Νικό-
λα Τοφαρίδη στο ότι οι άδειες οικοδομής 
θεωρούνται καλή ένδειξη της μελλοντικής 
κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Συνεχίζει να επενδύει στη δημοφιλή 
περιοχή των Αμπελοκήπων στην 
Αθήνα ο Όμιλος . ετά την 

επιτυχημένη πορεία των νέων οικοδομών στις 
οδούς Χατζηκωνσταντή και Κορινθίας στους 
Αμπελόκηπους στην Αθήνα,  Όμιλος προ-
χωρεί με νέο επταώροφο κτήριο, στοχεύοντας 
τόσο στους φοιτητές όσο και σε οικογένειες. 
Η σύγχρονη αυτή κατασκευή βρίσκεται στην 
οδό Μεσσηνίας, πολύ κοντά στη στάση Πα-
νόρμου του Μετρό, και διαθέτει διαμπερή 
διαμερίσματα του ενός και δυο υπνοδωματίων, 
πιλοτή, θέσεις στάθμευσης και ένα υπόγειο 
επίπεδο με θέσεις στάθμευσης και αποθή-
κες. Πρόκειται για ένα κτήριο νέας γενιάς, με 
μοντέρνο σχεδιασμό, ενεργειακής απόδοσης 
κατηγορίας Α’, με πλήρως αυτόνομο ατομικό 
λέβητα αερίου για θέρμανση και ζεστό νερό 
χρήσης, εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα 
διπλής ενέργειας, συνεργαζόμενο αυτόματα 
με τον λέβητα αερίου, εξασφαλίζοντας χα-
μηλό κόστος θέρμανσης και ζεστού νερού 
χρήσης. Το κτήριο είναι κατασκευασμένο με 
εξαιρετικής ποιότητας υλικά, εξασφαλίζοντας 
άνετη διαβίωση και χαμηλή ενεργειακή κα-
τανάλωση. Η περιοχή των Αμπελοκήπων 
είναι πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας και 
διαθέτει πληθώρα από μαγαζιά, εστιατόρια, 
καφετερίες, τράπεζες και άλλες υπηρεσίες. 
Η συγκεκριμένη οικοδομή βρίσκεται σε μια 
πλεονεκτική θέση στην περιοχή Αμπελο-
κήπων, κοντά στο ξενοδοχείο , σε 
ήσυχο ασφαλές σημείο και απέχει μόλις 00 
μέτρα από τον σταθμό Πανόρμου του Μετρό, 
το οποίο οδηγεί στο κέντρο της πόλης αλλά 
και στο Αεροδρόμιο. Επιπλέον, στην περιοχή 
υπάρχουν σχολεία, νοσοκομεία και δημόσιες 
υπηρεσίες, με πολύ εύκολη πρόσβαση στους 
κεντρικούς οδικούς άξονες και αστικές συγκοι-
νωνίες (Λ. Μεσογείων - Λ. Αλεξάνδρας - Λ. 
Κηφισίας). Το κτήριο βολεύει ιδιαίτερα τους 
φοιτητές, καθώς  βρίσκεται σε κομβικό σημείο 
όσον αφορά την πρόσβαση στις κυριότερες 
πανεπιστημιακές σχολές και σε απόσταση 
αναπνοής από την Ιατρική Σχολή.

γχρονη
οικοδομή στου  

μπελ κηπου
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Αξίζει να σημειωθεί πως, με βάση 
τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, 
το 2014 το εμβαδόν των αδειοδο-
τηθέντων έργων υποχώρησε στο 
χαμηλότερο ιστορικό σημείο, ενώ 
η καλύτερη ιστορικά χρονιά για τον 
κλάδο ήταν το 200 , όταν το εμβαδόν 
των αδειοδοτηθέντων έργων ανήλθε 
στα 3 9,1 εκ. τ.μ. 



άθεσαι με την παρέα σου 
σε ένα γνωστό καφέ και 
απολαμβάνετε τον ήλιο 
του Μάρτη. Αστειεύεστε, 
ανταλλάσσετε απόψεις, 
σχολιάζετε την επικαι-
ρότητα. Και εκεί που η 

συζήτηση κυλά, άλλοτε χαλαρά και άλλοτε 
σε υψηλούς τόνους έντασης και ενδιαφέρο-
ντος, μια φίλη της παρέας ρίχνει τη βόμβα: 
«Το ακούσατε; Έχει προβλήματα και άλλη 
Τράπεζα». «Μα πού το άκουσες;», ερωτά 
απορημένος ο διαβασμένος της παρέας, 
«ποια τράπεζα; εγώ δεν άκουσα κάτι τέτοιο, 
ούτε τα στοιχεία που μελετούμε καθημερινά 
στο γραφείο μάς δείχνουν κάτι τέτοιο».

Η φίλη αναψοκοκκινίζει, ανοίγει το κι-
νητό της τηλέφωνο και αρχίζει να διαβάζει 
τα διάφορα  στα . « α δεν 
γίνεται να μην το διαβάσατε, βούιξαν τα 

 , το άκουσα και στο κομμω-
τήριο, το λέγανε και κάτι φίλες χθες σε μια 
εκδήλωση που πήγαμε». Ο φίλος, αυτός 
της εταιρείας, ο διαβασμένος, καταβάλλει 
απεγνωσμένα προσπάθειες να την πείσει. 
Επικαλείται στοιχεία, δεδομένα, οικονομικά 
αποτελέσματα. Αυτή αγύριστο κεφάλι, και 
έχει και υψηλή θέση σε γνωστή εταιρεία. 

α  
Οι φήμες, οι ψεύτικες ειδήσεις, η προ-

παγάνδα έκανε τη δουλειά της στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Άλλοτε ηθελημένα 
και άλλοτε χωρίς να είναι προσχεδιασμένο. 
Το κακό νέο, ή καλύτερα η φήμη, η ψεύ-
τικη είδηση, το κουτσομπολιό διαδόθηκε 
αστραπιαία και το ζήτημα αναδείχθηκε σε 
μείζον. Δύσκολο να το σταματήσεις.

Ο κόσμος μας σήμερα είναι απρόβλε-
πτος, αβέβαιος. Ζούμε κάτω από τη συνεχή 
απειλή οικονομικών καταστροφών, μικρών 
και μεγάλων κρίσεων, που απειλούν πο-
λυεθνικές αλλά και μικρότερες εταιρείες, 
στα μέτρα της Κύπρου.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι κρί-
σεις, λόγω της τεχνολογίας, διαδίδονται 
και εξαπλώνονται πολύ γρήγορα, χωρίς 
να προλάβεις να αποτρέψεις το μοιραίο 
παραφουσκωμένο γεγονός, την ψεύτικη 
είδηση ή τη φημολογία.  

Πόσες και πόσες κρίσεις έχουν προκληθεί 
από τα κοινωνικά δίκτυα και έχουν μεγεθυν-
θεί σε ελάχιστο χρόνο λόγω της εμβέλειας 
και της ταχύτητας των νέων μέσων. 

Σκεφτείτε πως είσαστε   
στο Κρατικό Λαχείο. Εάν κάτι δεν πάει λάθος, 
πραγματικά λάθος, το επάγγελμά σας ασχο-
λείται 100% με τα καλά νέα. Αποστέλλετε στα 
ΜΜΕ ένα Δελτίο Τύπου με τη γιαγιά που 
κέρδισε τον δεύτερο λαχνό του λαχείου, τα 
1.000 ευρώ, ή για έναν πατέρα μονογονιό 

που κέρδισε στον πρώτο λαχνό τις 100.000 
ευρώ.  Όλα καλά, και εύκολα.

Όμως, τι γίνεται με σας, που ως  
 ενός οργανισμού που βρίσκεται 

πάντοτε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, 
έχετε τη μεγαλύτερη πρόκληση, να διαχει-
ριστείτε τα κακά νέα; Κακόβουλες φήμες 
και θέματα που δεν μπορείτε να ελέγξετε. 

Γιατί ναι, υπάρχουν και χειρότερα. Όταν 
έρχεσαι αντιμέτωπος με ψιθύρους, ψέματα, 
προπαγάνδα, όλα αυτά είναι κακά νέα που 
κατακλύζουν τον εγκέφαλό σου, και δεν 
είναι καθόλου τυχαία. Όταν ακόμη μια αν-
θρώπινη ύπαρξη βρίσκεται στο στόχαστρο 
και δέχεται τα βέλη.

ι υ ι υν  μ
Όλοι έχουμε εμπειρίες με τα δημόσια 

πρόσωπα που βρίσκονται ψηλά στη συνεί-
δηση του κόσμου όταν η φήμη τους είναι 
δυνατή. Όμως, όταν αρχίσουν οι ψίθυροι, 
τα ψέματα και η προπαγάνδα, αρχίζει ταυ-
τόχρονα να φθείρεται και η φήμη τους. Οι 
ψίθυροι επιμένουν και εντείνονται επειδή οι 
μη πραγματικοί ισχυρισμοί είναι αποτελε-
σματικοί. Ο  , βραβευμένος 

δημοσιογράφος και επαγγελματίας των δη-
μοσίων σχέσεων, με εμπειρία πέραν των 20 
χρόνων, σε σχετικό άρθρο του αναφέρει: « α 
ψέματα υπάρχουν ως η άθλια υπονόμευση 
της αλήθειας. Η προπαγάνδα είναι ακόμη 
πιο σκληρή για να την πολεμήσεις. Είναι μια 
οργανωμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης, 
φόβου, λογοκρισίας, μισής αλήθειας, και 
ψεμάτων. Για να αντιμετωπίσεις αυτούς τους 
καρκίνους χρειάζεται υπομονή, δεξιότητες 
και στρατηγική».

αι προσθέτει: «Οι άνθρωποι θέλουν 
να γνωρίσουν το άγνωστο. Οι άνθρωποι 
θα κουτσομπολεύουν πάντοτε τα δημόσια 
πρόσωπα, τα άτομα στην εξουσία, και κανένας 
δεν είναι υπεράνω αυτής της παροιμιώδους 
παράλογης συνομιλίας, ακόμη κι αν απο-
τύχουν να αντιληφθούν ότι συμμετέχουν 
στο κουτσομπολιό μέχρι να τελειώσει η 
συνομιλία. Είναι αναπόφευκτο». 

 μ λ   μ λ γ α
Είναι πλέον γεγονός ότι οι πλατφόρμες 

κοινωνικής δικτύωσης, όπως το , 
, , και , έχουν 

ενώσει τις δυνάμεις τους την τελευταία 

δεκαετία για να παρέχουν άμεση πρόσβαση 
στην ενημέρωση μέσω των κινητών τηλε-
φώνων και των γραπτών μηνυμάτων. Έχουν 
μετατρέψει «τον μύλο της φημολογίας» σε 
πραγματικά εργοστασιακή φάρμα. Ωστόσο, 
η βιασύνη τού «να είμαι ο πρώτος που 
το μαθαίνει» και το… διαδίδει ανάλογα, 
μπορεί να έχει σημαντικά επακόλουθα. 
Οι φήμες από τη στιγμή που διαδίδονται 
δεν έχουν καμιάν απολύτως διαφορά από 
τα άγρια άλογα: Οι ανεπιβεβαίωτες πλη-
ροφορίες αποκτούν σύντομα τη δική τους 
ζωή, οι φήμες όταν… πιάσουν δουλειά 
είναι πραγματικά σχεδόν αδύνατο να τις 
σταματήσεις. 

Στην Κύπρο, κάθε μέρα όλο και συχνότερα, 
είμαστε μάρτυρες της πιο καταστροφικής 
φημολογίας, αυτής που έχει να κάνει με 
πλασματικά ζητήματα. Με ψεύτικα πράγ-
ματα - όχι ψέματα. Υπάρχει διαφορά. 

Τα ψεύτικα πράγματα είναι αδύνατο να τα 
τεκμηριώσεις: μελλοντικά γεγονότα, μυστήρια 
του παρελθόντος, αληθινά προσωπικά κίνητρα. 
Η φημολογία από τη φύση της δεν συνθλίβεται 
γιατί διαθέτει ενσωματωμένες άμυνες. Κανείς 
δεν μπορεί να γνωρίζει το μέλλον. 

 αιν μ ν  
Στο γραφείο, στην καφετερία, στην υπε-

ραγορά, μέσα στο σπίτι, μπροστά στην τηλε-
όρασή σου, μέσω του κινητού σου, ακούς 
μια φήμη, η οποία πλέον έχει τη δύναμη 
να σε κάνει να σκεφτείς πως είναι αλήθεια.

Στο εξωτερικό οι φήμες μπορούν να 
επηρεάσουν ή να κλυδωνίσουν τους με-
γαλύτερους οργανισμούς παγκοσμίως, την 
πολιτική, τις επαγγελματικές αθλητικές ομά-
δες. Το ερώτημα είναι: «Δεν θα έπρεπε να 
σχολιάσεις ποτέ μια φημολογία; σως θα 
έπρεπε να τη συνθλίψεις αμέσως;».

  υ λ γ α 
Τα ψέματα διαφέρουν από τις φήμες. Το 

ψέμα επιχειρεί να υποσκάψει ένα γνωστό γε-
γονός. Έχει σκοπό να υποσκάψει την αλήθεια. 
Ένα δημοφιλές ακραίο παράδειγμα: «Η γη 
είναι επίπεδη» - ναι υπάρχουν κάποιοι που 
το πιστεύουν ακόμα. Όταν ερχόμαστε αντιμέ-
τωποι με ένα ψέμα, δεν είναι πάντα αρκετό να 
το αντικρούσουμε με τα επιχειρήματα και την 
αλήθεια. Κάποιοι άνθρωποι είναι υποκινού-
μενοι να πιστεύουν και να προπαγανδίζουν 
συγκεκριμένα ψέματα, καθώς αυτά τα ψέμα-
τα υποστηρίζουν την προσωπική αφήγησή 
τους. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα αποτελεί η 
κίνηση , που προπαγάνδιζε τον μύθο, 
σύμφωνα με τον οποίο ο Πρόεδρος Μπάρακ 
Ομπάμα γεννήθηκε εκτός ΗΠΑ.

 αγ ν α
Οι φήμες και τα ψέματα κάποτε κατασκευ-

άζονται και αφήνονται να διαρρεύσουν από 
την αντίπαλη πλευρά, ή κάποιον «παραπο-
νούμενο» αλλά τις περισσότερες φορές απλώς 
συμβαίνουν. Η προπαγάνδα, ωστόσο, είναι μια 
άλλη ιστορία. Πρόκειται για μια οργανωμένη 
προσπάθεια χειραγώγησης του κοινού μέσω 
των ΜΜΕ, τη λογοκρισία, την παραπληρο-
φόρηση, τις μισές αλήθειες και τα ψέματα. Η 
προπαγάνδα χρησιμοποιεί την εικόνα, την 
καρικατούρα και τον φόβο ως όπλα της. Οι 
φήμες και τα ψέματα μπορούν να σε συν-
θλίψουν. Αλλά αν είσαι στο στόχαστρο της 
προπαγάνδας, δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται για 
ένα στιλέτο, που έχει στόχο την καρδιά σου.

Είναι δύσκολο να πολεμήσεις τη φω-
τιά με φωτιά, ειδικά αν δεν είσαι σε θέση 
να χρησιμοποιήσεις τις ίδιες σατανικές 
τεχνικές, χειρισμούς και ψεύδη καθώς το 
αντίπαλο στρατόπεδο σε προπαγανδίζει. 
Ο αγωνιστικός χώρος είναι άνισος, αφού 
θα είσαι τυπικά ο Δαυίδ που παλεύει με 
τον Γολιάθ, καθότι η προπαγάνδα είναι ένα 
εργαλείο στα χέρια εκείνων που έχουν την 
εξουσία. Ωστόσο, η μεγαλύτερη δύναμη 
της προπαγάνδας είναι ταυτόχρονα και η 
μεγαλύτερη αδυναμία της. Δεν χρειάζεται 
να πολεμήσεις με τους δικούς της όρους.

Της Κυριακής

Επιχειρείν 22
17.03.2019

Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων 
σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ - ) απο-
τελούν σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης 

της οικονομίας και των κεφαλαιαγορών. Μέσω 
των ΟΣΕΚΑ δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε 
αγορές και σε προϊόντα, στα οποία η μεμονωμένη 
πρόσβαση είναι αδύνατη στον ιδιώτη επενδυτή. 
Επιπλέον, μέσω της επαγγελματικής διαχείρι-
σης του ενεργητικού του επενδυτικού ταμείου 
εξασφαλίζεται η ορθολογική λήψη επενδυτικών 
αποφάσεων. Ένας από τους βασικούς πυλώνες 
των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ) περί 
ΟΣΕΚΑ (που διέπουν τα επενδυτικά ταμεία τα οποία 
είναι κατάλληλα προς πώληση στο ευρύ κοινό), 
είναι η έννοια της προστασίας των επενδυτών. 
Το καθεστώς ΟΣΕΚΑ έχει ως στόχο να παρέχει 
στα άτομα-ιδιώτες ένα ασφαλές περιβάλλον για 
επενδύσεις κεφαλαίων, ορίζοντας γενικούς κανό-
νες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει 
να διαχειριστούν αυτά τα κεφάλαια, έτσι ώστε να 
διασφαλίζονται τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Οι ισχύοντες κανόνες για τους ΟΣΕΚΑ εισήχθησαν 
στο κυπριακό νομικό πλαίσιο το 2012, το οποίο 
συμπληρώθηκε με εγκυκλίους και κατευθυντήριες 
γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. 
Τα ταμεία που πληρούν αυτά τα κριτήρια μπορούν 
να πωληθούν ελεύθερα στο κοινό σε οποιαδήποτε 
χώρα της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν 
τις τυποποιημένες απαιτήσεις κοινοποίησης ΟΣΕ-
ΚΑ. Αναμφισβήτητα, τα πρότυπα προστασίας των 
επενδυτών από τον ΟΣΕΚΑ είναι ο σημαντικότερος 
παράγοντας για τη ραγδαία ανάπτυξή τους όχι μόνο 
στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Ως εκ τούτου, 
αξίζει να αναφερθούν ενδεικτικά οι μηχανισμοί που 
καθορίζονται στη νομοθεσία και αποσκοπούν στην 
προστασία του επενδυτή. 

ιλέ ιμα ι υσια  σ ιχ α
Τα κεφάλαια των ΟΣΕΚΑ υπόκεινται σε κανόνες 

σχετικά με το είδος των περιουσιακών στοιχείων 
στα οποία μπορούν να επενδύσουν (αποδεκτά πε-
ριουσιακά στοιχεία), τα οποία βρίσκονται στο τμήμα 

επενδυτικής πολιτικής του ενημερωτικού δελτίου ενός 
αμοιβαίου κεφαλαίου. Γενικά, πρέπει να επενδύουν 
σε κινητές αξίες ή σε άλλα ρευστά χρηματοοικο-
νομικά περιουσιακά στοιχεία - για παράδειγμα, σε 
μέσα χρηματαγοράς, όπως ομόλογα, μετοχές και άλλα 
μέσα που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήριο, 
καθώς και σε τραπεζικές καταθέσεις.

ιασ  χα υλα υ 
Η διασπορά αποτελεί ζωτικό μέσο για τη μείω-

ση του κινδύνου για επενδυτές κάθε είδους, από 
τα μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά συστήματα έως τα 
άτομα-ιδιώτες που διατηρούν τις αποταμιεύσεις 
τους σε επενδυτικά ταμεία. Τα διαφορετικά είδη 
ταμείων παρέχουν στους επενδυτές πρόσβαση σε 
κατηγορίες και στρατηγικές περιουσιακών στοιχείων, 
των οποίων η απόδοση μπορεί να ποικίλει ανάλογα 
με τις συνθήκες της αγοράς αλλά και τις ευρύτερες 
οικονομικές συνθήκες. Το ευρύ φάσμα των ταμείων 
ΟΣΕΚΑ στην αγορά προσφέρει διαφοροποίηση στους 
επενδυτές σε ό,τι αφορά τα περιουσιακά στοιχεία στα 
οποία επενδύουν τα κεφάλαιά τους, τον οικονομικό ή 
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτουν και τις χώρες 
ή περιοχές όπου βρίσκονται οι επενδύσεις.

υσ α
Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των 

ΟΣΕΚΑ είναι η διευκόλυνση αγοράς ή πώλησης 
μετοχών ή μεριδίων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου. 
Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές που επιθυμούν 
να πωλήσουν τις συμμετοχές τους σε ένα ταμείο, 
είτε επειδή πιστεύουν ότι η αξία μπορεί να πέσει 
είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, μπορούν να το 
πράξουν χωρίς καθυστέρηση. Κατά γενικό κανόνα, 
οι επενδυτές μπορούν να αγοράζουν ή να πωλούν 
μετοχές ή μονάδες ΟΣΕΚΑ τουλάχιστον δύο φορές 
τον μήνα, με περιορισμένες εξαιρέσεις, αλλά στην 
πραγματικότητα η μεγάλη πλειοψηφία των κεφα-
λαίων ΟΣΕΚΑ προσφέρει ημερήσια ρευστότητα.

μ σ  υ χα υλα υ 
Προκειμένου οι επενδυτές να έχουν εμπιστοσύνη 

σε ένα ταμείο ΟΣΕΚΑ, πρέπει να είναι σε θέση να 
εμπιστεύονται τις αποτιμήσεις που χρησιμοποιούν 
για τον καθορισμό της καθαρής τιμής μεριδίου 
του ΟΣΕΚΑ. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι διαδικασίες 
αποτίμησης του χαρτοφυλακίου πρέπει να έχουν 
σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζουν τη 
«δίκαιη αγοραία αξία». 

ιαχ ισ  ν υ ι  ιν ν υ
Όλες οι επενδύσεις συνεπάγονται κάποιο 

κίνδυνο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ένα 
ταμείο ΟΣΕΚΑ τηρεί το επίπεδο κινδύνου που 
έχει γνωστοποιήσει στους επενδυτές του. Οι δι-
αχειριστές πρέπει να διαθέτουν διαδικασίες για 
τη μέτρηση του κινδύνου επενδύσεων ενός τα-
μείου ανά πάσα στιγμή και η λειτουργία διαχεί-
ρισης κινδύνου πρέπει να είναι ανεξάρτητη από 
τη δραστηριότητα διαχείρισης χαρτοφυλακίου, 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα σύ-
γκρουσης συμφερόντων. Ο διαχειριστής μπορεί 
να προσλαμβάνει μια εξωτερική εταιρεία για την 
παρακολούθηση και μέτρηση του κινδύνου, εάν 
είναι απαραίτητο.

α αι λα
Υπάρχει γενικά ένα ευρύ φάσμα εποπτείας και 

ελέγχων σε διάφορα επίπεδα, ώστε να διασφαλίζεται 
η προστασία των συμφερόντων των επενδυτών. 
Οι εταιρείες διαχείρισης και επενδύσεων των 
ΟΣΕΚΑ είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των 
δραστηριοτήτων του ταμείου και τη διασφάλιση 
των συμφερόντων των επενδυτών. Ένας σημαντικός 
ρόλος ανήκει στον θεματοφύλακα. Τα περιουσια-
κά στοιχεία του ταμείου πρέπει να ανατίθενται σε 
ανεξάρτητο θεματοφύλακα για φύλαξη. 

Πλ  για  αμ
Οι εύκολα προσβάσιμες, κατανοητές και ενη-

μερωμένες πληροφορίες αποτελούν ένα από τα 
καλύτερα είδη προστασίας των επενδυτών. Μπο-
ρεί να τους εμποδίσει από το να αγοράσουν ένα 
ταμείο που δεν είναι κατάλληλο για τις ανάγκες ή 
το προφίλ κινδύνου τους και να τους ειδοποιήσει 
εάν το ταμείο δεν λειτουργεί με τον τρόπο που έχει 
υποσχεθεί ο υποστηρικτής του.

Οι ΟΣΕΚΑ είναι σχεδιασμένοι για να αποτελούν 
επενδυτική επιλογή τόσο για θεσμικούς επενδυ-
τές όσο και για το ευρύ κοινό, με κύριο στόχο τη 
διασφάλιση των δικαιωμάτων του επενδυτή. Το 
νομοθετικό πλαίσιο των αμοιβαίων κεφαλαίων 
ανανεώνεται σε συχνή βάση, έτσι ώστε να παρα-
μένει ενήμερο και ταυτόχρονα να συμβαδίζει με 
τις τάσεις της αγοράς. Εντούτοις, τα προαναφερό-
μενα εργαλεία ήταν και θα παραμείνουν τα κύρια 
εργαλεία για την προστασία του επενδυτή.

  ,  
22 209 000

Τα στελέχη των εταιρειών πετρελαίου και 
φυσικού αερίου διεθνώς ετοιμάζονται να 
επιταχύνουν τις επενδύσεις τους στην ψη-

φιακή τεχνολογία, κυρίως επειδή επιδιώκουν να 
διπλασιάσουν τους στόχους τους για εξοικονόμηση 
κόστους. Η πρόσφατη έρευνα της ΕΥ,   

   ,      ’  
, στην οποία συμμετείχαν 100 στελέχη εται-

ρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου, διαπιστώνει 
ότι το 9% των εταιρειών αναμένουν να αυξήσουν  
τις επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία μέσα στα 
επόμενα δύο χρόνια. Παρά το γεγονός ότι οι τιμές 
πετρελαίου κινούνταν σε πιο ελκυστικά επίπεδα κατά 
το γ’ τρίμηνο του 201 , η λειτουργική αποτελεσμα-
τικότητα παραμένει κύρια προτεραιότητα, λόγω της 
τάσης μειωμένων τιμών κατά τα τελευταία χρόνια. Το 
42% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι το σημαντι-
κότερο κίνητρό τους για επενδύσεις στην ψηφιακή 
τεχνολογία είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας, 
ενώ το % υποστηρίζουν ότι οι σχετικές επενδύ-
σεις θα επικεντρωθούν στη λειτουργική βελτιστο-

ποίηση. Ένα μικρότερο ποσοστό των ερωτηθέντων 
(23%) είναι περισσότερο φιλόδοξοι, υποδεικνύοντας 
ότι το κύριο κίνητρό τους για να επενδύσουν στην 
ψηφιακή τεχνολογία είναι η επέκταση των ψηφια-
κών δυνατοτήτων τους. Σύμφωνα με την έρευνα, η 
ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών ( ) και 
τα προηγμένα  αναμένεται να έχουν τον 
σημαντικότερο αντίκτυπο στον κλάδο τα επόμενα 
πέντε χρόνια, με τις δύο αυτές τεχνολογίες να ανα-
φέρονται από το 2 % των ερωτηθέντων αντίστοιχα. 
Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (7 %) λένε ότι ήδη 
ενσωματώνουν το  στις διαδικασίες τους, ενώ 
το 7% δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν προηγμένα 

 στην προσπάθεια χρήσης των δεδομένων 
για να αυξήσουν την παραγωγικότητα. Αντιστρόφως, 
το     ( ) ενσωματώ-
νεται μόνο από το 19% των ερωτηθέντων. Ενώ το 
70% αναφέρουν ότι σκοπεύουν να υιοθετήσουν το 

 μέσα στους επόμενους 1  μήνες, το 20% των 
ερωτηθέντων πιστεύουν ότι εμπεριέχει το υψηλότερο 
ρίσκο, λόγω των απειλών στον κυβερνοχώρο. 

Η Βρετανική πατη Αρμοστεία φιλοξένησε στο 
Λονδίνο τον νεοδιορισθέντα Επικεφαλής Επι-
στήμονα, Κυριάκο Κόκκινο, στις -7 Μαρτίου, 

σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης των συνεργειών 
μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου στην έρευνα 
και την καινοτομία. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, 
οι Κύπριοι αξιωματούχοι είχαν συναντήσεις με τον 

    της Βρετανικής Κυ-
βέρνησης, Σερ Πάτρικ Βάλανς, ενώ μετέβησαν στο 
Υπουργείο Οικονομίας, Ενέργειας  Βιομηχανικής 
Στρατηγικής, στον οργανισμό Έρευνας και Καινοτομίας 
Η.Β. όπου συνομίλησαν με εκπρόσωπους του Δικτύου 
Επιστημών και Καινοτομίας, περιλαμβανομένης της 
Καθηγήτριας Κάρολ Μάντελ, Ανώτερης Επιστημονικής 
Συμβούλου του Υπουργείου Εξωτερικών και Κοινο-
πολιτείας. Επιπρόσθετα, επισκέφθηκαν το  

, το Κοινοβουλευτικό Γραφείο Επιστήμης και 
Τεχνολογίας, όπως επίσης και το Κυβερνητικό Γραφείο 

ηφιακής Υπηρεσίας, το οποίο έχει τον πρώτο λόγο 
στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Η.Β. Κατά τις συνα-

ντήσεις συμφωνήθηκαν συγκεκριμένες δράσεις που 
θα αναπτυχθούν στο προσεχές χρονικό διάστημα για 
τη δημιουργία αμοιβαία επωφελών συνεργασιών, οι 
οποίες θα προσφέρουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης του 
οικοσυστήματος επιχειρηματικής καινοτομίας. Σχο-
λιάζοντας την επίσκεψη, ο κ. Κόκκινος τόνισε ότι είχε 
διττό στόχο. «Αφενός να διερευνηθούν οι δυνατότητες 
εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών 
σε έρευνα και καινοτομία, χτίζοντας πάνω στις πολυε-
πίπεδες υπάρχουσες συνεργασίες σε ακαδημαϊκό και 
ερευνητικό επίπεδο και, αφετέρου, να δημιουργηθούν 
νέες συνεργασίες, οι οποίες θα εστιάζουν σε κοινές σύγ-
χρονες προκλήσεις όπως η γήρανση του πληθυσμού, 
η κλιματική αλλαγή κ.ά.», ανέφερε χαρακτηριστικά.  
Από πλευράς του, ο πατος Αρμοστής, Στίβεν Λίλι, 
είπε πως «αυτή η επίσκεψη αποτελεί ένα σημαντικό 
ορόσημο στην ενδυνάμωση των δεσμών που έχουμε 
με την Κύπρο στην έρευνα και την καινοτομία, τομείς 
στους οποίους είμαστε ήδη ισχυροί εταίροι, αλλά και 
στη δόμησή τους με πιο αποφασιστικό τρόπο».

 Μηχανισμοί ροστασία  πενδυτ νηση ηφιακ ν επενδ σεων 
σε πετρέλαιο και φυσικ  αέριο  

υνεργασία πρου  Η  
σε έρευνα και καινοτομία 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
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Όταν η φημολογία γίνεται  
και καταστροφική
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ραγματοποιείται σή-
μερα στην Πάφο ο 
21ος   

, ο οποίος και 
φέτος έσπασε ρεκόρ 
συμμετοχών, με τους 
διοργανωτές να τρίβουν 

τα χέρια από ικανοποίηση. Από τους 3. 00 
συμμετέχοντες σε όλες τις αποστάσεις της 
διοργάνωσης, οι 1.700 δρομείς που δήλωσαν 
συμμετοχή προέρχονται από 0 διαφορε-
τικές χώρες. Ο αριθμός αυτός των αθλητών 
συμβάλλει με τον τρόπο του στην ενίσχυση 
του τουριστικού ρεύματος στην Κύπρο σε 
μια περίοδο που οι κρατήσεις σίγουρα είναι 
πιο κάτω από την καλοκαιρινή περίοδο.

Η Πάφος αλλά και οι υπόλοιπες πόλεις 
της Κύπρου, σε συνεργασία με τον ΚΟΤ 
αλλά και τον ΚΟΑ, δίνουν ιδιαίτερη έμφα-
ση στον «Αθλητικό Τουρισμό», κάτι που 
μπορεί κανείς να διαπιστώσει αν ρίξει μια 
ματιά στο ημερολόγιο των αθλητικών δρα-
στηριοτήτων με διεθνές ενδιαφέρον που 
ακολουθούν. Ελεύθερη Αμμόχωστος και 
Λεμεσός παίρνουν τη σκυτάλη, αφού στην 
Αγία Νάπα διεξάγεται επίσης σήμερα το ο 
Τρίαθλο Αγίας Νάπας, ενώ την επόμενη 
εβδομάδα στη συμπρωτεύουσα θα γίνει 
ο 13ος Διεθνής Μαραθώνιος Λεμεσού.

 χ ν  λ ένα αι 
ισσ  συμμ χέ

Ο 21ος Μαραθώνιος καταγράφει νέο 
ρεκόρ συμμετοχών, ξεπερνώντας τις 3. 00 
συμμετοχές. Η περσινή διοργάνωση προ-
σέλκυσε τη συμμετοχή 2.900 δρομέων, ενώ 
αξίζει να αναφερθεί ότι όπως και πέρσι έτσι 
και φέτος, κοντά στο 0% των συμμετοχών 
είναι ξένοι δρομείς, που προέρχονται από 

0 διαφορετικές χώρες. Δηλαδή φέτος θα 
συμμετέχουν πέραν των 1.700 ξένων δρο-
μέων! Ο    έχει 
καταστεί ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά, 
πολιτιστικά και κοινωνικά γεγονότα που 
φιλοξενεί η Πάφος, ενώ συμβάλλει σε πολύ 
μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του χειμε-
ρινού αθλητικού τουρισμού της επαρχίας.

Η διοργάνωση του   
 είναι πιστοποιημένη από την  

Παγκόσμια Ένωση Μαραθωνίων Δρόμων 
 Δρόμων Αντοχής (  -  
     

), η οποία έχει 4 0 μέλη - Μαραθωνίους 
απ’ όλον τον κόσμο. Οι χρόνοι των δρομέων 
στον Μαραθώνιο της Πάφου αναγνωρίζο-
νται παγκοσμίως και δίνουν τη δυνατότητα 

στους δρομείς να κάνουν εγγραφή σε όλους 
τους μεγάλους φημισμένους Μαραθωνίους 
εφόσον φυσικά πληρούν τα όρια του χρόνου.

έσσ ι  ια ι έ
α σ σ ι  

Η αθλητική διοργάνωση ενσωματώνει τέσ-
σερεις διαφορετικές αποστάσεις: Μαραθώνιο 
(42.19  μέτρα), Ημιμαραθώνιο (21.09  μέτρα), 
Αγώνα Δρόμου 10 χλμ και οικογενειακό 
δρόμο  χλμ. Όλοι οι δρομείς θα λάβουν 
αναμνηστική φανελίτσα, ειδικά σχεδιασμένο 
μετάλλιο, αναμνηστικό δώρο, καθώς επίσης 
και πλήθος υπηρεσιών στη διαδρομή των 
αγώνων και στον χώρο τερματισμού. Η 
διαδρομή για τους μαραθωνοδρόμους θα 
ξεκινήσει από την Πέτρα του Ρωμιού, όπου 
σύμφωνα με τον Όμηρο γεννήθηκε η θεά 
της ομορφιάς και του έρωτα Αφροδίτη και θα 
τερματίσει στην Πλατεία του Μεσαιωνικού 
Κάστρου της Πάφου. Οι άλλοι τρεις αγώνες 
(Ημιμαραθώνιος 10 χλμ και οικογενειακός 
δρόμος  χλμ) θα ξεκινήσουν και θα τερ-
ματίσουν στην πλατεία του Μεσαιωνικού 
Κάστρου της Πάφου, όπου θα δημιουργηθεί 
μια εκπληκτική ατμόσφαιρα. 

ι μέν  σ ν 
έλι  υ ια
Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο 

διεθνής Μαραθώνιος   
 είναι αφιερωμένος στον κο-

ρυφαίο μαραθωνοδρόμο Στέλιο Κυρια-
κίδη, νικητή του 0ού Μαραθωνίου της 
Βοστώνης το 194 . Όλοι οι δρομείς θα 
τιμηθούν με αναμνηστικό μετάλλιο που 
φέρει την προσωπογραφία του Στέλιου 
Κυριακίδη, ενώ  οι νικητές της γενικής 
κατάταξης του Μαραθωνίου θα στεφανω-
θούν με επιχρυσωμένα στεφάνια ελιάς, 
τα οποία έφθασαν από τον Μαραθώνα 
προς τιμήν του Στέλιου Κυριακίδη.

υμ λι  ια μ  
αι μα ισμ  

Όλοι οι αγώνες θα τερματίσουν στην Πλα-
τεία του Μεσαιωνικού Κάστρου. Ο πρώτος 
δρομέας των  χλμ αναμένεται να τερματίσει 
περίπου στις :4  π.μ., ο πρώτος δρομέας των 
10 χλμ περίπου στις 9:10 π.μ., ο πρώτος δρο-
μέας του Ημιμαραθωνίου περίπου 9.40 π.μ., 
ενώ ο πρώτος μαραθωνοδρόμος αναμένεται 
περίπου στις 10:00 π.μ. Το όριο χρόνου για 

τερματισμό στον Μαραθώνιο είναι οι  ώρες 
(στη 1:30 μ.μ. αναμένεται η ολοκλήρωση των 
αγώνων), ενώ για την απόσταση του Ημιμα-
ραθωνίου το όριο είναι οι 3 ώρες.

ι σ μ  συμμ χέ  
    Άγγλος δρομέ-

ας, νικητής του περσινού Μαραθωνίου της 
Πάφου. Πρόκειται για μοναδική περίπτωση 
δρομέα εφόσον έχει κερδίσει τους περισ-
σότερους Μαραθωνίους από οποιοδήποτε 
Άγγλο Μαραθωνοδρόμο! Συνολικά έχει 
κερδίσει πέραν των 200 Μαραθωνίων.

   Γεννημένος το 19 0 
στη Μομπάσα της Κένυας, μεταναστεύει 
στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1972. Ο κύριος 

 θα τρέξει τον εκατοστό του Μαραθώ-
νιο στο   , ενώ για 
να γιορτάσει το γεγονός θα τον συνοδεύουν 
άλλοι 3  δρομείς της ομάδας  

 του Ηνωμένου Βασιλείου.
   Πολωνός δρομέας, 

ο οποίος κι αυτός θα τρέξει τον εκατοστό 
του Μαραθώνιο και θα τον συνοδεύσουν 
ακόμη 14 φίλοι του δρομείς για να γιορ-
τάσουν το γεγονός.

   Εξηνταεννιάχρονος Ολλανδός 
δρομέας, ο οποίος τρέχει στο φετινό  

  τον οκτακοσιοστό του 
Μαραθώνιο!

   Η Γερμανίδα δρομέας 
της   συμμετέχει στην 
απόσταση του Μαραθωνίου και θεωρείται 
το φαβορί για να κερδίσει τον Μαραθώνιο.

μαν ι έ  μα ι έ
συμμ χέ  α  

    Ο Μέγα 
χορηγός της αθλητικής διοργάνωσης, η 
εταιρεία ,  συμμετέχει με την πο-
λυπληθέστερη ομάδα δρομέων που ξεπερνά 
αριθμητικά τους 00 δρομείς περιπατητές!

     
 Ομάδα που συμμετέχει για δεύτερη συνε-

χόμενη χρονιά,  ξεπερνώντας φέτος τους 300 

δρομείς περιπατητές. Στην περσινή συμμε-
τοχή της η ομάδα πέτυχε να συγκεντρώσει 
το ποσό των 19.000,00 για υποστήριξη 
του . ’   !

   Συμμετέχει ανελλιπώς 
τα τελευταία χρόνια, ενώ το 2019 η ομάδα 
του   έχει ξεπεράσει τους 120 
δρομείς. Υποστηρίζει οικονομικά τον ΠΑ-
ΣΥΚΑΦ (Καρκινοπαθείς Κύπρου).

    Για πρώτη χρονιά 
συμμετέχει η ομάδα του Υπουργείου Εξω-
τερικών με επικεφαλής τον κύριο Νίκο Χρι-
στοδουλίδη, Υπουργό Εξωτερικών. Η ομάδα 
συμμετέχει για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ενώ 
μέλη της είναι και Πρέσβεις ξένων χωρών.

α α ρ  Κ ρ υ  Συμ-
μετέχουν επίσης ομάδες από Γυμναστήρια 
της Πάφου, καθώς επίσης και από αρκετά 
Σωματεία Δρομέων της Κύπρου όπως .

. . , ΑΠΟΕΛ Δρομείς, «Στέλιος 
Κυριακίδης», «ΕΥ-ΖΗΝ», «Περικλής Δημη-
τρίου»,   ,   

, ΟΜΟΝΟΙΑ Δρομείς, Ανόρθωση 
Δρομείς, κ.λπ. 

Πλ σι  ι μ  
Εκτός από το καθαρά αθλητικό κομμάτι, 

ένα πολύ ενδιαφέρον συμπόσιο, το «  
 » πραγματοποιήθηκε 

για πρώτη φορά χθες βράδυ, στο πλαίσιο 
του Μαραθωνίου στο ξενοδοχείο . 
Στο συμπόσιο μίλησαν διακεκριμένοι ομι-
λητές με πολύχρονη εμπειρία σε θέματα 
αθλητισμού και ειδικά για το τρέξιμο.

Παράλληλα, προχθές Παρασκευή διοργα-
νώθηκε και το   . Πρόκειται 
για τον πρώτο αγώνα δρόμου για το κρασί 
που διοργανώθηκε στην Κύπρο. Η πρωτό-
τυπη αυτή αθλητική εκδήλωση δεν είναι 
ανταγωνιστικού χαρακτήρα, διοργανώθηκε 
στο οινοποιείο Βασιλικόν του χωριού Κά-
θηκας στην Πάφο. Όλοι οι συμμετέχοντες 
δρομείς έζησαν μια μοναδική εμπειρία, με 
επίκεντρο το κρασί και το αγαπημένο τους 
χόμπι, το τρέξιμο. 

.  ΕΤΕ ΟΝΤΕ  
Α Ο  Ε  
ΤΟΝ Ο  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΑΠ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Ο ΚΟΑΠ ανακοινώνει την έναρξη της νέας περιόδου Υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων 2019 ως ακολούθως:

 Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων 18/03/2019 - 18/04/2019
 Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων με ποινή 19/04/2019 - 14/05/2019

 Τελευταία ημερομηνία τροποποιήσεων στις αιτήσεις 31/05/2019

Η Υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων 
(Σύστημα EAS) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eas.capo.gov.cy 

Στην Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ:
• ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
• ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
• ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΚΡΗ ΖΩΝΗ
• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (GREENING)
ΜΕΤΡΟ 10: ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ-ΠΑΑ 
• 10.1.1 Α Αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στα φυλλοβόλα
• 10.1.1 Β Αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στις ελιές
• 10.1.1 Γ Αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στα εσπεριδοειδή
• 10.1.1 Δ Αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων σε καλλιέργειες του παραδοσιακού τοπίου  
• 10.1.1 Ε & Ζ Αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στα αμπέλια και Πυροπροστατευτικοί χειρισμοί
• 10.1.2 Α Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της πατάτας
• 10.1.2 Β1 & Β2 Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια των σιτηρών 
• 10.1.3 Α Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας 
• 10.1.3 Β Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών  
• 10.1.4 Διατήρηση περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της μπανάνας 
• 10.1.6 Προστασία φυσικής βλάστησης και χαρακτηριστικών του τοπίου, για σκοπoύς βιοποικιλότητας και μείωσης της διάβρωσης 
• 10.1.7 Συντήρηση υφιστάμενων ξερολιθιών εντός αγροτεμαχίων 
• 10.1.8 Διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου
• 10.1.10 Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά 
• 10.1.11 Α Περιβαλλοντικές Δράσεις σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας - Σιτηρά 
• 10.1.11 Β Περιβαλλοντικές Δράσεις σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας - Δενδρώδεις 
• 10.1.11 Γ Διαχείριση της βλάστησης σε φυσικούς βοσκότοπους εντός των περιοχών υψηλής φυσικής αξίας  (Νέο)
• 10.1.12 Εθελοντικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και ασθενειών στα αμπέλια 
• 10.1.13 Εφαρμογή πυροπροστατευτικών χειρισμών σε παραδασόβιες εκτάσεις με σιτηρά 
ΜΕΤΡΟ 11: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΠΑΑ)
• 11.1 Μετατροπή από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία και 11.2 Ανάπτυξη της βιολογικής γεωργία
ΜΕΤΡΟ 12: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ NATURA 2000 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ 
• 12.1.1 Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε γεωργικές και δασικές περιοχές Natura 2000 και περιοχές συνεκτικότητας 
• 12.1.2 Διαχείριση Βοσκοτόπων 
ΜΕΤΡΟ 13: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (ΠΑΑ) 

Δεν είναι δυνατή η ένταξη νέων αιτητών στα Μέτρα 10 και 11. 
Τα Μέτρα 12 και 13 προκηρύσσονται σε ετήσια βάση και είναι δυνατή η ένταξη αιτητών κατά το έτος 2019. 

Παρέχεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες τεμαχίων που δεν είναι αιτητές του ΚΟΑΠ, να αποτρέψουν την επιδότηση τεμαχίων τους σε άλλο πρόσωπο 
χωρίς τη συγκατάθεσή τους, μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας, που για την ενεργοποίησή της θα πρέπει όσοι επιθυμούν να απευθυνθούν στον ΚΟΑΠ.

Χαλίτικα ή Τ/Κ τεμάχια που δηλώνονται στην ΕΑΕΕ, θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από μίσθωση / άδειας χρήσης γης ή από 
σχετική αίτηση διάθεσης αυτής, προς την Αρμόδια Υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.capo.gov.cy ή να αποταθείτε στο Κέ-
ντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη στο 77771999.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ  ΚΟΑΠ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ  ΓΡΑΜΜΗ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  ΚΟΑΠ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ιφιγενείας 34, 2007 Στρόβολος, τηλ.: 22 446 500, Φαξ: 22 446 501  7777 1999
ΛΕΜΕΣΟΣ Αγχίστου 4, 3048 Λεμεσός, τηλ.: 25 818 026, Φαξ: 25 818 027
ΠΑΦΟΣ Ανεξαρτησίας 17, 8028 Πάφος, τηλ.: 26 822 651, Φαξ: 26 822 650 ΚΕΝΤΡΙΚΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ  ΚΟΑΠ
ΛΑΡΝΑΚΑ Ακροπόλεως 18, 7103 Αραδίππου, τηλ.: 24 824 320, Φαξ: 24 824 321 Μιχαήλ Κουτσόφτα 20, 2000 Λευκωσία
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Σωτήρας 17, 5286 Παραλίμνι, τηλ.: 23 811 920, Φαξ: 23 811 921 Τηλ.: 22 557 777, Φαξ: 22 557 755
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Της Κυριακής

Αγορά 24
17.03.2019

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας κέρδισε 
τον φετινό διαγωνισμό   , που 
διοργάνωσε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο Σύνδεσμος 
Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου,   

. Στον διαγωνισμό, που διεξήχθη στο Συνεδριακό 
Κέντρο , 2  φοιτητές, χωρισμένοι σε ομάδες 
των 3-  ατόμων από έξι κυπριακά Πανεπιστήμια (Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρω-
παϊκό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Νεάπολις,  

,     ) 
ανέλυσαν και παρουσίασαν το επιχειρηματικό μοντέλο 
και τη μετοχή της κυπριακής εταιρείας πετρελαιοειδών 

 ( )  .  Κάθε ομάδα παρουσί-
ασε την ανάλυσή της ενώπιον ειδικής επιτροπής για 10 
λεπτά, και κατόπιν απάντησε ερωτήσεις από την επιτροπή 
για ακόμα 10 λεπτά, υπό συνθήκες σαν να είναι ήδη εν 
ενεργεία χρηματοοικονομικοί αναλυτές σε πραγματικό 
χρόνο. Η παρουσίασή τους αξιολογήθηκε από ομάδα 
ειδικών και μέτρησε στο 0% της τελικής βαθμολογίας 
και κατάταξης της κάθε ομάδας, ενώ το υπόλοιπο 0% 

της αξιολόγησης προήλθε από τη δεκασέλιδη χρημα-
τοοικονομική αναφορά για την εκτίμηση της αξίας της 
εταιρείας που είχε υποβάλει νωρίτερα η κάθε ομάδα.

 Ο κ. Κωστάκης Λευκαρίτης, Εκτελεστικός Πρόεδρος 
της  ( )  , ο οποίος απένειμε 
το βραβείο στη νικήτρια ομάδα, εξέφρασε την εκτίμη-
σή του προς τον    για την επιλογή 
της Πετρολίνα στο φετινό  , καθώς 
επίσης μετέφερε τα συγχαρητήριά του προς όλους τους 
συμμετέχοντες φοιτητές για την εξαιρετική δουλειά που 
έχουν παρουσιάσει.

Η νικήτρια ομάδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας θα 
εκπροσωπήσει την Κύπρο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό 

 , που διοργανώνει το   
στη Ζυρίχη, στις 10-11 Απριλίου 2019, ενώ η ομάδα του 

     ( ), 
που κατετάγη δεύτερη, θα συμμετάσχει στο  

 των φιναλίστ Μέσης Ανατολής και Βόρειας 
Αφρικής, που θα λάβει χώραν στην Ιορδανία τον ερ-
χόμενο Μάρτιο. 

Τον πρώτο του κατάλογο οχημάτων για εκπο-
μπές ρύπων και ενεργειακή απόδοση έδωσε στη 
δημοσιότητα ο νέος θεσμός αξιολόγησης  

. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα αποτελέσμα-
τα από δοκιμές που έγιναν σε οχήματα κάτω από 
πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Στην κορυφή του 

  το  , με βαθμολογία 
 αστέρων, τον μέγιστο αριθμό αξιολόγησης στις 

σχετικές δοκιμές. Τα αποτελέσματα δόθηκαν στη 
δημοσιότητα, στη διάρκεια δημοσιογραφικής διά-
σκεψης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες και 
η οποία συνέπεσε με την επέτειο της Παγκόσμιας 
Ημέρας Ενεργειακής Απόδοσης. Το   
τοποθετήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας μεταξύ 
των οχημάτων που δοκιμάστηκαν, πετυχαίνοντας τη 
μέγιστη βαθμολογία.

Ο «Διεθνής Δια-
γωνισμός Οίνου  
Αποσταγμάτων Θεσ-
σαλονίκης», ένας από 
τους πιο έγκυρους δι-
αγωνισμούς κρασιού 
ανά το παγκόσμιο, 
ανακοίνωσε τα απο-
τελέσματα της φετινής 
διοργάνωσης. Από τις 

 συμμετοχές, ο 
φετινός διαγωνισμός 
απένειμε, γι’ ακόμα μια 
χρονιά, σειρά μεταλλίων 
στην εταιρεία ΚΕΟ. Συγκεκριμένα, η ΚΕΟ πήρε χρυσό μετάλλιο για την 

ουμανδαρία . , ασημένιο για το ερυθρό ΚΤΗΜΑ ΚΕΟ 201  
και χάλκινα για το ροζέ ΚΤΗΜΑ ΚΕΟ 201 , το ΓΙΑΝΝΟΥΔΙ 201 , 
τη ΖΙΒΑΝΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ, και το ΥΝΙΣΤΕΡΙ 201  για το οποίο 
εξασφάλισε και Ειδική Τιμητική Διάκριση. Τα βραβεία αυτά αποτελούν 
μεγάλη τιμή για την εταιρεία ΚΕΟ. Η υψηλή ποιότητα των κρασιών, που 
παράγονται στο οινοποιείο της εταιρείας στη Μαλλιά, αναγνωρίζεται 
διεθνώς και ανταγωνίζεται επάξια ετικέτες κρασιού απ’ όλον τον κόσμο. 
Η βράβευση, αλλά και η ειδική διάκριση που έλαβε το ΥΝΙΣΤΕΡΙ 
της ΚΕΟ, αποδεικνύουν ότι η προσήλωση της εταιρείας στην ανάδει-
ξη γηγενών ποικιλιών σταφυλιού αποτελεί τον ιδανικό τρόπο για την 
προβολή των κυπριακών κρασιών διεθνώς. Ουσιαστικά, οι κυπριακές 
αυτόχθονες ποικιλίες αναδεικνύουν τον χαρακτήρα και την οινική μας 
παράδοση. Ακόμα ένα παράδειγμα αυτής της επιτυχημένης στρατηγικής 
είναι και η Ζιβανία Σουλτανίνα, η οποία βραβεύεται κατ’ επανάληψιν 
στον διαγωνισμό αυτό. Πρόκειται για ένα μοναδικό μονοποικιλιακό 
προϊόν που μόνο η ΚΕΟ διαθέτει στην αγορά και αποτελεί ακόμα μια 
καινοτομία της εταιρείας, η οποία εξέλιξε το παραδοσιακό αυτό ποτό 
μέσω της απόσταξης στεμφύλων από σταφύλια Σουλτανίνας.  

Με αφορμή της Πα-
γκόσμιας Ημέρας της 
Γυναίκας, η  
κυκλοφόρησε ένα βί-
ντεο που γιορτάζει τη 
διαφορετικότητα του 
γυναικείου προσω-
πικού της, τονίζοντας 
τους ποικίλους ρό-
λους που κατέχουν οι 
γυναίκες στην εταιρεία. 
Εξ αρχής,  Όμιλος της 

 έχει ανα-
γνωρίσει τη σημασία 
τού να απασχολεί ένα 
ποικιλόμορφο εργατι-
κό δυναμικό, με τα δύο 
φύλα να εκπροσωπού-
νται ισάξια σε όλη την 
εταιρεία. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες απασχολούνται σε 1.100 γενικές 
θέσεις εργασίας, καλύπτοντας μία γκάμα σημαντικών επιχειρησιακών, 
εμπορικών και επιχειρηματικών λειτουργιών εντός του Ομίλου. Εκτός 
από ρόλους όπως είναι το πλήρωμα θαλάμου και οι πιλότοι, γυναίκες 
βρίσκονται επίσης σε μια σειρά τεχνικών θέσεων που καλύπτουν τη 
συντήρηση των αεροσκαφών και την παρουσία τους στη μηχανική 
καθώς και στις λειτουργίες ράμπας, πτήσης, πληρώματος και φορτίου. 
Οι αρμοδιότητες αυτές προϋποθέτουν εξειδικευμένα προσόντα, όπως 
μηχανικούς αεροσκαφών, υπεύθυνους φορτίου και ράμπας καθώς και 
συντονιστές και επόπτες πτήσεων.Οι γυναίκες απαρτίζουν περισσότε-
ρο από το 40% του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου της  
και εκπροσωπούν γύρω στις 1 0 εθνικότητες, συμπεριλαμβανομένων 
1.100 γυναικών από τα ΗΑΕ. Οι εργαζόμενες επίσης αντιπροσωπεύ-
ονται σε όλα τα επίπεδα του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων μέσων 
και ανώτερων διοικητικών θέσεων. Περισσότερο από το ένα πέμπτο 
των γυναικών που δουλεύουν για την  απασχολούνται στην 
αεροπορική εταιρεία για τουλάχιστον 10 χρόνια.

 και  έδωσαν το παρ ν
του  στο αρνα άλι γλαντ ιά

  Η καλ τερη 
τη  Μεσογείου

Μήνα  αυτο ελτίωση
ο Μάρτιο  στα 

ο     ανοίγει τι  π ρτε  του σε    
   και 

Το     ανοίγει τις πόρτες του στα 
αγαπημένα  ,  ,  , 

 και , επεκτείνοντας ακόμα πε-
ρισσότερο τις επιλογές του σε ψυχαγωγία και διασκέ-
δαση με τις παραπάνω απολαυστικές προσθήκες στ  
ανακαινισμένο και αναβαθμισμένο   του, που 
μπορούν να απολαμβάνουν όλοι οι απανταχού λάτρεις του 
καλού φαγητού και όχι μόνο. Κάντε μια στάση στη γνωστή 
αλυσίδα αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου, εστιατορίου και 
καφέ  που φέρνει άρωμα Γαλλίας στο   

 , προσφέροντας αυθεντικά, υψηλής ποιότητας 
προγεύματα, γεύματα, γλυκά, καφέ και ψωμί που έχουν 
δημιουργηθεί αποκλειστικά από την ομάδα του , 
δίνοντας έμφαση σε όλα τα φυσικά συστατικά, καθώς και 
ιδιαίτερη προσοχή στην ισορροπημένη διατροφή. Για ένα 
ευχάριστο διάλειμμα από τα ψώνια, επισκεφθείτε το  

, την ευρωπαϊκή εκλεκτή καφετερία, που ιδρύθηκε 
πριν από 20 χρόνια με έμπνευση από τα αυθεντικά ιταλικά 
καφενεία, με την εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα και το πάθος 
για την τέχνη του καφέ. Το κάθε  είναι μοναδικά 
σχεδιασμένο για να προσφέρει αυθεντική ατμόσφαι-
ρα προσαρμοσμένη στα χαρακτηριστικά της τοπικής 
κουλτούρας και μια ξεχωριστή φιλική εξυπηρέτηση, 
ιδανικά ποιοτικά χαρακτηριστικά για να απολαύσετε 
ένα χειροποίητο καφέ με βάση το τέλειο εσπρέσο και 
μια ποικιλία εκλεκτών φαγητών, σε ένα ζεστό και φιλι-
κό περιβάλλον. Αν σας αρέσει το κάτι διαφορετικό, το 
δημοφιλές παν-ασιατικό εστιατόριο  είναι 
έτοιμο να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία 
με γεύσεις που αγγίζουν την ψυχή! Με εξυπηρετικό 
και φιλικό προσωπικό, προσφέροντας την καλύτερη 
σχέση ποιότητας τιμής, οι λάτρεις του καλού φαγητού 
θα ξετρελαθείτε με το μενού του  που προ-

σφέρει γευστικά νουντλς, απολαυστικές σούπες ράμεν, 
επιλογές σε πιάτα κάρυ, σαλάτες, φρέσκους χυμούς και 
λαχταριστές επιλογές για τους μικρούς φίλους.  Το  

   υποδέχεται τα   με περισσό-
τερα από 13.000 καταστήματα σε 97 χώρες. Στα  

 μπορείτε να απολαμβάνετε τα διάσημα ζουμερά 
μπιφτέκια ψημένα στη σχάρα από 100% βοδινό χωρίς 
πρόσθετα και χωρίς συντηρητικά όπως το , το 
ξεχωριστό  , το ασυναγώνιστο   

, αλλά και   όπως το  
 και το   . Τέλος, το 

 φέρνει άρωμα παράδοσης με νοστιμότατο 
φαγητό στη σχάρα, παρουσιασμένο και φτιαγμένο με 
την απλότητα και την πλούσια γεύση που χαρακτηρί-
ζει την κυπριακή και ελληνική κουζίνα. Το Ταβερνάκι 
εξυπηρετεί μόνο με  , όπου ο καθένας μπορεί 
να κάνει μια στάση να παραγγείλει το φαγητό του και 
να γευτεί παραδοσιακές γεύσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το :
. . - .

Τα δυναμικά μοντέλα   και   έδωσαν 
το «παρών» τους στο Καρναβάλι Αγλαντζιάς, το μεγαλύτερο πολιτιστικό 
γεγονός στη Λευκωσία για την περίοδο του καρναβαλιού.  Ένα καρναβάλι 
διαφορετικό από τα άλλα, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη δόση χιούμορ, 
αλλά και πλούσια παρέλαση από τους καρναβαλιστές της πρωτεύουσας. 
Τα  πρωτοποριακά     και   
παρουσιάστηκαν στο φετινό καρναβάλι δίνοντας άλλον αέρα στο ξέφρε-
νους ρυθμούς κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν 
στην κεντρική πλατεία του Δήμου Αγλαντζιάς, ενώ την  Κυριακή το  

 κήρυξε την έναρξη του απόλυτου καρναβαλιού, το οποίο για 9η 
συνεχή χρονιά διοργάνωσε ο Δήμος Αγλαντζιάς με μεγάλη επιτυχία. Το 

  αποτελεί το ιδανικό αυτοκίνητο που εκφράζει το αστικό 
, καθώς διακρίνεται για τον εντυπωσιακό σχεδιασμό του, αλλά 

και τον δυναμισμό του, ενώ διαθέτει κορυφαία ποιότητα αλλά και ανώ-
τερα συστήματα άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας. Ανακαλύψτε τα 
δυναμικά     και   με ένα  

 στις εκθέσεις  σε όλες τις πόλεις. 

Τη διάκριση της «Κα-
λύτερης Διαχειρίστριας 
Εταιρείας Αεροδρομίων 
στη Μεσόγειο» απέσπασε 
η   στα βρα-
βεία   2019, 
που διοργανώνει το βρετανι-
κό περιοδικό  

 .Τα «  
 » επιβραβεύουν τις εταιρείες που βρίσκονται στην 

κορυφή του ανταγωνισμού στον τομέα των αερομεταφορών παγκοσμίως, 
συνεισφέροντας σημαντικά στην ευημερία και πρόοδο του ευρύτερου 
κλάδου και της χώρας τους. Τα βραβεία αποδίδονται αξιολογώντας την 
αφοσίωση, την καινοτομία και τα επιτεύγματα των εμπλεκόμενων φορέων, 
αναδεικνύοντας τους καλύτερους ανάμεσά τους. Η Ελένη Καλογήρου, 
Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια της  , δήλωσε πως 
το βραβείο «Καλύτερης Διαχειρίστριας Εταιρείας Αεροδρομίων στη Με-
σόγειο» στα    έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά 
βραβείων που αναδεικνύουν την επιμονή της  στην αριστεία και 
την καινοτομία, ξεχωρίζοντας τα δύο αεροδρόμια της Κύπρου στην ευ-
ρύτερη περιοχή. «Συνεχίζουμε με την ίδια αφοσίωση να επιδιώκουμε τη 
συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουμε σε επιβάτες και 
εταιρείες, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάδειξη του κυπριακού 
τουριστικού προϊόντος μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως», δήλωσε. 

Τα καταστήματα , με τα πιο 
σύγχρονα και ενημερωμένα βιβλιο-
πωλεία, αφιερώνουν τον Μάρτιο στην 
αυτοβελτίωση. Οι έξι πλούσιες βιβλι-
οθήκες των , που βρίσκονται 
σε όλη την Κύπρο, λειτουργώντας ως 
εστίες φιλαναγνωσίας και σημεία ανα-
φοράς για τους απανταχού λάτρεις του 
βιβλίου, καλούν το κοινό, τον πρώτο 
μήνα της άνοιξης να προμηθευτεί κά-
ποια από τα κορυφαία αναγνώσματα 
αυτοβελτίωσης. Μέσα από αυτά δίνεται 
στον καθένα η ευκαιρία να ανακαλύψει 
τον εαυτό του και να στοχεύσει στη 
βελτίωση της ζωής του, μέσω των κα-
λύτερων ελληνικών και ξενόγλωσσων 
βιβλίων. Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους στην Κύπρο και με 
στόχο να συμμετέχουν ενεργά στα πολιτιστικά δρώμενα της Κύπρου, 
τα  φιλοξενούν συστηματικά παρουσιάσεις βιβλίων, συγγραφείς 
και δημιουργικά εργαστήρια, ενώ έχουν υλοποιήσει μια σειρά από 
δράσεις που προωθούν τη συνήθεια της ανάγνωσης. Πιστά σε αυτήν 
τους τη φιλοσοφία, τα  υποδέχονται την άνοιξη με αισιοδοξία 
και καλή διάθεση.

ο ανεπιστήμιο ευκωσία  κέρδισε το
    

Η μέγιστη δυνατή αθμολογία στο Ηλεκτρικ   

υγκομιδή μεταλλίων για την 

  χαιρετί ει τι  εργα μενέ  
τη  με αφορμή την αγκ σμια

Ημέρα τη  υναίκα

Ο όμιλος Φρου Φρου, διαθέ-
τοντας μιαν από τις μεγαλύτερες 
μονάδες παραγωγής του τόπου, 
έχει ως σταθερό γνώμονα ανά-
πτυξης και επιτυχίας τη διαρκή 
εκπαίδευση και κατάρτιση του 
προσωπικού. Πρωτοπορώντας 
στον ευαίσθητο τομέα παραγωγής 
τροφίμων στον τόπο, η διεύθυνση 
της εταιρείας δεν  σταματάει ποτέ 
να επενδύει τόσο στην προηγ-
μένη τεχνολογία όσο και στην εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, 
ώστε να διασφαλίζει την ανώτερη ποιότητα των προϊόντων που αγαπάει 
και υποστηρίζει διαχρονικά ο Κύπριος καταναλωτής. Στο πλαίσιο αυτής 
της πρακτικής, το προσωπικό παραγωγής παρακολούθησε διαδραστικό 
σεμινάριο, το οποίο οργανώθηκε από την ΚΕΠΑ στις εγκαταστάσεις του 
εργοστασίου της ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ. Το πρόγραμμα κάλυπτε νευραλγικούς 
τομείς όπως η ποιότητα, η παραγωγικότητα, η ασφάλεια, η υγιεινή και η 
παραγωγική συμπεριφορά. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης χρησιμο-
ποιήθηκαν δείγματα διασφάλισης ποιότητας και ξένης ύλης.   

Η ρου ρου επενδ ει στην ε ειδίκευση 
ανθρ πινου δυναμικο

Η οικογένεια 
του Φρέσκου Γά-
λακτος Λανίτης με-
γαλώνει και καλεί 
τους καταναλωτές 
να γίνουν μέλη της 
μέσα από το Λα-
νίτης , το 
πρόγραμμα επι-
βράβευσης που 
δίνει τη δυνατότητα 
στο κοινό της Κύ-
πρου να συγκε-
ντρώσει πόντους 
και να τους εξαργυρώσει μέσα από την ειδική συνεργασία που έχει 
εξασφαλιστεί με μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων τεχνολογίας, ψυχαγω-
γίας και πολιτισμού. Μέσα από έναν καινοτόμο μηχανισμό, το Λανίτης 

 σάς επιτρέπει να συγκεντρώνετε πόντους με κάθε αγορά και 
να τους εξαργυρώνετε. Με κάθε 10 κωδικούς που βρίσκονται κάτω 
από τα καπάκια Φρέσκου Γάλακτος Λανίτης, οι καταναλωτές έχουν 
την ευκαιρία να αποκτήσουν εκπτωτικά κουπόνια αξίας  10  για τα 
καταστήματα . Όσους περισσότερους πόντους συγκεντρώνει 
κανείς, τόσο ανεβαίνει στα σχετικά «επίπεδα», με τους καταναλωτές 
που βρίσκονται στα δύο πιο υψηλά επίπεδα να τους περιμένει μια 
επιπλέον έκπληξη! Η καταχώριση των πόντων γίνεται είτε μέσα από 
την ιστοσελίδα του προγράμματος ανταμοιβής είτε μέσα από τις αντί-
στοιχες εφαρμογές σε  και . Το Φρέσκο Γάλα Λανίτης έχει 
κερδίσει την εμπιστοσύνη του κυπριακού καταναλωτικού κοινού από 
το 2001. Πάντα με σεβασμό προς τους καταναλωτές, η Α φοι Λανίτη 
ανανεώνει τα προϊόντα που προσφέρει, ανταποκρινόμενη με τον πιο 
αξιόπιστο και σύγχρονο τρόπο στις υψηλές ανάγκες και απαιτήσεις 
της κυπριακής αγοράς και οικογένειας.

  Με αγορές αξίας 40 και άνω, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

ίνε μέλο  τη  ανίτη  
και εκίνα να κερδί ει
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υεργετικές αποδεικνύονται οι 
φετινές βροχοπτώσεις, αφού 
για πρώτη φορά μετά από 
αρκετά χρόνια το νησί μας 
δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα 
λειψυδρίας. Η εισροή νερού 
τους πρώτους τρεις μήνες 

του έτους έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, ενώ η 
πληρότητα φραγμάτων έχει φτάσει σε εντυ-
πωσιακά ποσοστά. Αυτό το διάστημα από 
πλευράς Κυβέρνησης γίνεται αξιολόγηση της 
κατάστασης στα φράγματα, όπως συμβαίνει 
άλλωστε κάθε χρόνο, με τη διαφορά πως 
φέτος δεν αναμένεται να ληφθούν μέτρα 
που θα περιλαμβάνουν αποκοπές νερού 
είτε στην ύδρευση είτε στην άρδευση.  

λ  α γμα α 
Όπως φαίνεται από τις τελευταίες μετρήσεις 

του Τμήματος Υδάτων (13 3 2019), η πλη-
ρότητα φραγμάτων ξεπέρασε κατά πολύ την 
αντίστοιχη περσινή. Συγκεκριμένα, η συνολική 
πληρότητα στα φράγματα φτάνει το 0,4%, 
ποσοστό που μεταφράζεται σε 233,94  ΕΚΜ 
νερού, ενώ η αντίστοιχη περσινή ανερχόταν 
μόλις στο 23, % ή αλλιώς σε ,494 ΕΚΜ 
νερού. Όσον αφορά τα φράγματα του Νοτίου 
Αγωγού, η πληρότητα νερού σε αυτά φτά-
νει το 73,1%, δηλαδή τα 13 ,403 ΕΚΜ. Τα 
φράγματα Πολεμιδιών και Γερμασόγειας είναι 
υπερπλήρη, αφού το νερό που έχουν αποθη-
κευμένο ανήλθε στα 3,400 ΕΚΜ και 13, 00 
ΕΚΜ αντίστοιχα, ενώ σχεδόν υπερπλήρες 
είναι το φράγμα στην Καλαβασό, του οποίου 
η πληρότητα ανέρχεται στο 97,3%, δηλαδή 
1 , 4  ΕΚΜ νερού. Την ίδια ώρα, το φράγμα 
του Διπόταμου έχει αποθηκευμένα 11,4 7 
ΕΚΜ νερού, με την πληρότητά του να φτάνει 
στο 74,1%. Η πληρότητα του μεγαλύτερου 
φράγματος της Κύπρου, δηλαδή του Κούρη 
-του οποίου η χωρητικότητα ανέρχεται στα 
11 ,000 ΕΚΜ νερού- φτάνει το 71%, δηλαδή 
τα 1,700 ΕΚΜ νερού.

Η πληρότητα του φράγματος Λευκάρων 
φτάνει το 1, %, ποσοστό που μεταφράζεται 
σε 7,12  ΕΚΜ νερού, ενώ του φράγματος 
Αρμίνου φτάνει το 0,3%, αφού η αποθη-
κευμένη ποσότητα νερού σε αυτό ανέρ-
χεται στα 2,1 1 ΕΚΜ. Πιο... άδειο από τα 
υπόλοιπα φράγματα του Νοτίου Αγωγού 
είναι το φράγμα της Άχνας, του οποίου η 

πληρότητα φτάνει μόλις το 3 %, ποσοστό 
που μεταφράζεται σε 2,3 1 ΕΚΜ νερού. 

Η πληρότητα στα φράγματα της Πάφου 
φτάνει το 94,7%, αφού και τα τρία μαζί έχουν 
αποθηκευμένα συνολικά 7,900 ΕΚΜ νερού. 
Η πληρότητα στο φράγμα του Ασπρόκρεμμου, 
που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο φράγμα 
της Κύπρου με χωρητικότητα 2.37  ΕΚΜ 
νερού, ανήλθε στο 100%, όπως επίσης στο 
100% ανήλθε και στο φράγμα του Μαυρο-
κόλυμπου, στο οποίο είναι αποθηκευμένα 
2,1 0 ΕΚΜ νερού. Στο 77,7% ανέρχεται η 
πληρότητα στο φράγμα Κανναβιού, ποσοστό 
που μεταφράζεται σε 13,34  ΕΚΜ νερού. 

Η πληρότητα στα τέσσερα φράγματα της 
Πόλης Χρυσοχούς ανέρχεται στο 92,4%, ή 
αλλιώς σε 24,1 2 ΕΚΜ νερού. Το τρίτο μεγα-
λύτερο φράγμα της Κύπρου, αυτό της Ευρέτου, 
που έχει χωρητικότητα 24,000 ΕΚΜ νερού, 
σήμερα είναι πλήρες κατά 91,7%, καθώς έχει 
αποθηκευμένη ποσότητα νερού που ανέρχεται 
στα 22,014 ΕΚΜ. Τα άλλα τρία φράγματα, 
δηλαδή της Αργάκας, του Πωμού και της 
Αγίας Μαρίνας, είναι υπερχειλισμένα. 

Πληρότητα της τάξης του 100% έχουν 
και τα τρία φράγματα της Λευκωσίας, τα 
οποία συνολικά έχουν αποθηκευμένα 3,4 3 
ΕΚΜ νερού. Πρόκειται για τα φράγματα 
Βυζακιάς, υλιάτου και Καλοπαναγιώτη.  

 ισ  ν  
Από την 1η Οκτωβρίου του 201  μέχρι 

και την ημέρα των μετρήσεων στα φράγμα-
τα μπήκαν 20 ,799 ΕΚΜ νερού. Μόνο τον 
Ιανουάριο του 2019 η εισροή νερού ανήλθε 
στα 11 ,110 ΕΚΜ, ενώ πέρσι την ίδια περί-
οδο η εισροή έφτασε μέχρι τα 20, 1 ΕΚΜ. 
Μάλιστα, σύμφωνα με τους αριθμούς που 
δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του το Τμήμα 
Αναπτύξεως Υδάτων, φαίνεται πως ο φετινός 
Ιανουάριος ήταν ο καλύτερος μήνας σε εισροή 

νερού τα τελευταία δέκα χρόνια. Ενδεικτικά 
να αναφέρουμε ότι ο δεύτερος καλύτερος 
μήνας σε εισροή νερού στα φράγματα την 
τελευταία δεκαετία ήταν ο Ιανουάριος του 
2012 με 92, 34 ΕΚΜ νερού, ενώ ο τρίτος 
καλύτερος μήνας ήταν ο φετινός Φεβρουάριος, 
αφού η εισροή νερού έφτασε τα 3,909 ΕΚΜ. 

Μέχρι στιγμής, το εξάμηνο που υπολογίζε-
ται η φετινή εισροή νερού στα φράγματα από 
το Τμήμα Υδάτων -δηλαδή από τον περασμένο 
Οκτώβριο μέχρι και σήμερα- έχει ξεπεράσει 
κατά πολύ τη  συνολική εισροή νερού από 
κάθε άλλη χρονιά από το 200 2009 και 
μετά. Όπως αναφέραμε και πριν, το τελευταίο 

μηνο που διανύουμε η εισροή νερού ανήλ-
θε στα 20 ,799 ΕΚΜ, ενώ για παράδειγμα 
όλη την περίοδο 2011 2012 -δηλαδή από 
τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι και το τέλος 
Σεπτεμβρίου του 2012- η εισροή νερού είχε 
ανέλθει στα 191,  ΕΚΜ. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε πως η επόμενη καλή περίοδος σε εισ-
ροή νερού στα φράγματα ήταν το 2009-2010 
(από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι και τα 
τέλη Σεπτεμβρίου του 2010), όταν εισήλθαν 
στα φράγματα συνολικά 140,2 ΕΚΜ νερού. 

ν α γ ν υν 
α έ  ν  

Σχολιάζοντας τα πιο πάνω στοιχεία, ο 
Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής, δήλωσε 
στη «Σημερινή» πως γίνεται συνεχώς αξιο-
λόγηση της κατάστασης στα φράγματα και 
σύντομα θα συνέλθει η Συντονιστική Επι-
τροπή Διαχείρισης Υδάτων, για να εξετάσει 
τα αποθέματα και να αποφασίσει πώς θα τα 
διαχειριστεί. «Το μήνυμα που στέλνουμε 
είναι ότι, επειδή έχουμε νερό, δεν θα πρέ-
πει να το χρησιμοποιήσουμε όλο. Πρέπει 
να κάνουμε μία πολύ συνετή διαχείριση», 
σημείωσε ο Υπουργός. «Προφανώς δεν 
θα έχουμε αποκοπές όπως είχαμε πέρσι, 
που είχαμε 30% στον τομέα της γεωργίας, 
σίγουρα όμως δεν θα κάνουμε και σπατά-
λες», πρόσθεσε. Ο κ. Καδής εξήγησε ότι δεν 
θα δοθούν περισσότερες ποσότητες από 
το κανονικό, καθώς στόχος είναι η σωστή 
διαχείριση των ποσοτήτων που έχουμε, 
ούτως ώστε να μην αντιμετωπίσουμε προ-
βλήματα στη συνέχεια σε ενδεχόμενες πε-
ριόδους ανομβρίας. «Σε κάθε περίπτωση, 

όμως, αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε με 
τη  Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης 
Υδάτων», συνέχισε. 

α μ ν α ασυ μασ  
Από πλευράς του ο Α’ τεχνικός μηχα-

νικός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, 
Φαίδρος Ρουσής, μιλώντας στη «Σ» ανέφερε 
πως φέτος σπάσαμε όλα τα ρεκόρ. «Ήταν η 
καλύτερη χρονιά σε βροχοπτώσεις και σε 
εισροή νερού, ενώ ήταν η τέταρτη καλύ-
τερη χρονιά σε αποθέματα, μετά το 2004, 
το 2012 και το 2013», δήλωσε. Βέβαια, 
όπως είπε, υπάρχουν περιθώρια για να 
γίνει ακόμα καλύτερη η χρονιά όσον αφορά 
τα αποθέματα, αφού αναμένονται ακόμα 
κάποιες εισροές μέχρι και τον Απρίλιο. 

Παρόλα αυτά, ο κ. Ρουσής εμφανίστηκε 
συγκρατημένος. «Να μην παρασυρόμαστε 
ότι έχουμε μεγάλα αποθέματα, διότι αυτά τα 
αποθέματα δύο χρόνια θα αντέξουν», τόνισε. 
Μετά, συνέχισε, αν έχουμε ανομβρία θα είμα-
στε στην ίδια κατάσταση. «Όση περισσότερη 
εξοικονόμηση κάνουμε, τόσο περισσότερο θα 
αντέξουν τα αποθέματα», είπε καταληκτικά. 
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Οι βροχοπτώσεις-ρεκόρ, που έφεραν 
πληρότητα σε υψηλά ποσοστά στα φράγ-
ματα, σε συνδυασμό και με την πρόθεση 
της Κυβέρνησης να μην προχωρήσει φέ-
τος σε αποκοπές νερού για την άρδευση, 
αναμένεται να επιφέρουν και μείωση στις 
τιμές των φθαρτών. 

Σε δηλώσεις του στη «Σ» ο ΓΓ του Πα-
ναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου, Τάσος 
Γιαπάνης, χαρακτήρισε τις φετινές βροχο-
πτώσεις ως ευλογία Κυρίου, ασχέτως αν 
σε ορισμένες περιπτώσεις επέφεραν και 
ζημιές. Σε γενικές γραμμές, όπως είπε, ο 
αγροτικός κόσμος είναι ευχαριστημένος, 
αφού για πρώτη φορά η Κύπρος είναι 
πράσινη και τα εδάφη μας εμπλουτίζονται 
από νερό. Ο κ. Γιαπάνης χαιρέτισε τη 

δήλωση του Υπουργού Γεωργίας ότι δεν 
θα γίνουν αποκοπές νερού φέτος, ωστόσο 
σημείωσε πως ο αγροτικός κόσμος δεν 
μπορεί να ξεχάσει την ταλαιπωρία που 
έζησε τα τελευταία 14 χρόνια λόγω ανομ-
βρίας. Κάλεσε το Υπουργείο Γεωργίας 
και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων να 
διατηρήσουν τα ποσοστά διάθεσης των 
αποθεμάτων στο 0% για την άρδευση 
και στο 40% για ύδρευση, ενώ έθιξε 
επίσης την ανάγκη για νέα έργα υπο-
δομών. Περαιτέρω, ερωτηθείς σχετικά, ο 
κ. Γιαπάνης ανέφερε πως το κέρδος για 
τον καταναλωτή θα είναι πολλαπλάσιο, 
με τη μείωση στις τιμές των προϊόντων 
να θεωρείται σίγουρη. 

Με τη σειρά του ο βοηθός ΓΓ της 

Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ), 
Χρίστος Παπαπέτρου, είπε πως αν πάνε 
όλα καλά και δεν παρουσιαστούν άλλα 
προβλήματα με αντίξοες καιρικές συνθή-
κες, η παραγωγή θα είναι στα κανονικά 
επίπεδα, γεγονός το οποίο σίγουρα θα 
οδηγήσει στη μείωση της τιμής λόγω 
επάρκειας των προϊόντων. «Θα απο-
φευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας, 
από τους εμπόρους, που είχαν ως δι-
καιολογία τη μείωση της παραγωγής 
λόγω έλλειψης νερού», πρόσθεσε. Πε-
ραιτέρω, σημείωσε πως το γεγονός ότι 
δεν θα υπάρξουν αποκοπές νερού, θα 
βοηθήσει και τους παραγωγούς να εξα-
σφαλίσουν ένα εισόδημα γι’ αυτούς και 
τις οικογένειές τους. Το νερό, συνέχισε, 

θα δώσει επίσης ζωή στις δενδρώδεις 
καλλιέργειες, οι ανάγκες των οποίων 
κατά την περσινή χρονιά καλύφθηκαν 
μόνο κατά 20%. 

Κλείνοντας, ο κ. Παπαπέτρου ανα-
φέρθηκε στο πρόβλημα που προκύπτει 
στις αγροτικές περιοχές που παίρνουν 
νερό από το φράγμα της Σολέας, καθώς 
το φράγμα έχει εγκαινιασθεί εδώ και -7 
χρόνια, χωρίς όμως να γίνει το δίκτυο 
για την άρδευση. Αυτό, όπως είπε, έχει 
ως αποτέλεσμα οι αγρότες να λαμβά-
νουν νερό με τα αρδευτικά, τα οποία 
λειτουργούν ακόμα με τον τρόπο που 
λειτουργούσαν πριν γίνει το φράγμα και 
κάλεσε το Τμήμα Υδάτων να θέσει το 
θέμα ως προτεραιότητα. 

Π       

Ο φετινός ανουάριος
ήταν ο καλύτερος

μήνας των τελευταίων 
δέκα χρόνων 
Τα αποθέματα

αντέχουν για δύο χρόνια
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στερα από ομηρία πολλών μηνών 
στο ξενοδοχείο « » στην Κε-
ρύνεια, μετά τη βάρβαρη τουρκική 

εισβολή, ο γιατρός άνθος Χαραλαμπίδης 
εκδιώχθηκε, το 197 , από τους Τούρκους. 
Ήταν ο τελευταίος γιατρός των κατεχομένων 
εδαφών. Έκτοτε, οι εγκλωβισμένοι κάτοικοι 
της Καρπασίας και των Μαρωνίτικων χω-
ριών της περιοχής Κορμακίτη αναγκάζονταν 
να έλθουν στις ελεύθερες περιοχές για την 
ιατρική τους περίθαλψη. Οι εκεί ιατρικές 
συνθήκες δεν ενέπνεαν εμπιστοσύνη στους 
ασθενείς των κατεχόμενων περιοχών. 

Το κατοχικό καθεστώς δεν επέτρεπε 
την ελεύθερη διακίνηση Ελλήνων για-
τρών στις κατεχόμενες από τον τουρκικό 
στρατό περιοχές, μέχρι το 1994, όταν, με 
ειδική διευθέτηση των Ηνωμένων Εθνών, 

ο Μαρωνίτης κυβερνητικός γιατρός Ιωσήφ 
Μουτήρης θα μπορούσε να επισκέπτεται τα 
Μαρωνίτικα χωριά της επαρχίας Κερύνει-
ας, με τους ανάλογους περιορισμούς που 
επέβαλλε ο τουρκικός στρατός κατοχής. 

Ο καρδιολόγος Ιωσήφ Μουτήρης, Βοηθός 
Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής 
στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, μας 
εξιστόρησε τη διευθέτηση: 

«Το 1994 άρχισα να επισκέπτομαι τους 
εγκλωβισμένους των χωριών της περιοχής 
Κορμακίτη (Κορμακίτης 17  άτομα, Καρπα-
σία 3  άτομα και Ασώματος 12 άτομα). Οι 
επισκέψεις γίνονταν 2 φορές τον μήνα, ημέρα 
Σάββατο, αφού η τουρκοκυπριακή (Τ Κ) 
«Αρχή» δεν έδωσε άδεια για καθημερινή, 
εργάσιμη μέρα. Η διάρκεια ήταν συνήθως 
από τις  το πρωί, μέχρι τις  το απόγευμα, 

οπότε έκλεινε το οδόφραγμα μπροστά στο 
ξενοδοχείο «  ». Το 199  η Τ Κ 
«Αρχή» έκλεισε το ιατρείο του Κορμακίτη, 
αλλά εγώ συνέχισα να εξετάζω τους ασθενείς 
με επισκέψεις μου στα σπίτια τους. 

»Τον Φεβρουάριο 1997 η Τ Κ «αστυνο-
μία» με συνέλαβε ενώ εξέταζα ασθενή στο 
σπίτι του, με την κατηγορία της «παράνομης 
άσκησης της ιατρικής» στην υπό τον έλεγχό 
τους περιοχή και με «απέλασαν». 

»Τον Νοέμβριο 1997 παρουσίασα το θέμα 
της ιατρικής φροντίδας των εγκλωβισμένων 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων στο Στρασβούργο και το 199  μού 
επετράπη να ξαναρχίσω τις επισκέψεις, μέχρι 
και το 2003, οπότε η Τ Κ «Αρχή», με τη δικαι-
ολογία της διάνοιξης των οδοφραγμάτων και 
της άρσης του περιορισμού στη διακίνηση των 

εγκλωβισμένων, ανέστειλε τις επισκέψεις μου. 
»Στη διάρκεια των 9 χρόνων, που διήρ-

κεσαν οι επισκέψεις μου, είχα ζητήσει άδεια 
από το Υπουργείο Υγείας και για ιατρικές 
επισκέψεις μου στους εγκλωβισμένους στη 
χερσόνησο της Καρπασίας. Η άδεια δόθηκε, 
αλλά μετά τη δεύτερή μου επίσκεψη η Τ Κ 
«Αρχή» δεν επέτρεψε να συνεχίσω. 

»Για τις υπηρεσίες μου στους εγκλωβισμέ-
νους δεν δέχτηκα αμοιβή από το Λογιστήριο 
της Δημοκρατίας, παρά ζήτησα όπως θεωρη-
θεί προσφορά προς τους εγκλωβισμένους, η 
δε Διεύθυνση των Ιατρικών Υπηρεσιών με 
επιστολή της με επαίνεσε για την προσφορά 
μου στους εγκλωβισμένους». 

Πηγή: «Κυπρίων ιατρών έργα, η ιατρική στην 
Κύπρο 19 0 - 201 », του Λάκη Κ. Αναστασιάδη. 

Εκδόσεις Εν Τύποις
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2014. ΦΩΤ. Λ. Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΉ   

Ο Ευαγόρας ήταν Έλληνας βασιλιάς 
της αρχαίας Σαλαμίνας της Κύ-
πρου (περίπου 43  - 374 π.Χ.). 

Η οικογένειά του βασίλευε στη Σαλαμίνα 
από την εποχή του Τεύκρου ιδρυτή και 
πρώτου βασιλιά της πόλης. 

Την παιδική του ηλικία την πέρασε στην 
εξορία, αφού η οικογένειά του είχε χάσει 
τον θρόνο. Ευρισκόμενος στους Σόλους 
της Κιλικίας συγκέντρωσε 0 οπαδούς 
του και κατέλαβε τη Σαλαμίνα σε μία νύ-
χτα διώχνοντας τον Φοίνικα βασιλιά της 
Αυδήμονα. Ενίσχυσε τα τείχη και την άμυ-
να της πόλης, ακολούθησε αντι-περσική 
πολιτική και μέχρι το τέλος της βασιλείας 
του αγωνίστηκε για την ένωση όλων των 
κυπριακών βασιλείων. Έκανε συμμαχία 
με τους Αθηναίους και συνεργάστηκε μαζί 
τους στη διαμάχη που είχαν με τη Σπάρτη.

Μετά την ήττα των Αθηναίων στους Αιγός 
ποταμούς ο Αθηναίος ναύαρχος Κόνων 
κατέφυγε με τον στόλο του στη Σαλαμίνα. 
Εκεί, με τη βοήθεια του Ευαγόρα και των 
Περσών, νίκησε τους Σπαρτιάτες στη ναυ-
μαχία της Κνίδου το 394 π.Χ.. Οι Αθηναίοι 
τίμησαν τον Ευαγόρα για την προσφορά 
του στήνοντας ανδριάντα το 39  π.Χ. στον 
Κεραμεικό. Παρόλο που ο Ευαγόρας και 
οι Πέρσες συνεργάστηκαν, οι μεταξύ τους 
σχέσεις παρέμεναν τεταμένες. Από το 391 
π.Χ. προσπάθησε να ενώσει τις κυπριακές 
πόλεις. Πρώτη υπέταξε την Αμαθούντα 
και με δυσκολία τις υπόλοιπες πόλεις, 
ενώ συνάντησε και την απροθυμία των 
Αθηναίων να τον βοηθήσουν στέλνοντας 
τον Χαβρία με μικρή στρατιωτική δύνα-
μη. Το 3  π.Χ. η Αθήνα υπογράφει την 
Ανταλκίδειο ειρήνη που άφηνε την Κύπρο 
στους Πέρσες, ο Ευαγόρας δεν πτοείται 
και, κάνοντας συμμαχία με τους Κίλικες, 
απελευθερώνει κάποιες πόλεις της Κιλικίας 
και της Φοινίκης. Το 3 1 π.Χ. ο στόλος του 
Ευαγόρα συντρίβεται στη ναυμαχία του 
Κιτίου και οι μάχες συνεχίζονται στην ξηρά. 
Ο Ευαγόρας αναγκάζεται να υπογράψει 
ειρήνη με δυσβάστακτους όρους.

Σύμφωνα με το Πανηγυρικό του Ισοκρά-
τη, ο Ευαγόρας ήταν ένα πρότυπο ηγεμόνα, 
του οποίου στόχος ήταν να προωθήσει την 
ευημερία του κράτους και των υπηκόων 
του από την καλλιέργεια του ελληνικού 
πολιτισμού. Ο Ισοκράτης αναφέρει επίσης 
ότι πολλοί άνθρωποι μετανάστευσαν από 
την Ελλάδα προς την Κύπρο. Ο Ευαγόρας 
πρωτοστάτησε στην κυπριακή νομισμα-
τοκοπία με την κυκλοφορία εξαιρετικών 
κυπριακών νομισμάτων. Έκοψε χρυ-
σά και αργυρά νομίσματα με 
τον Ηρακλή και το κριάρι 
να απεικονίζονται σε 
αυτά, αντικαθιστώντας 
με αυτόν τον τρόπο το 
περσικό νομισματικό 
σύστημα. Έφερε το ελ-
ληνικό αλφάβητο αντι-
καθιστώντας το κυπριακό 
συλλαβητάριο.

Πέθανε το 374 π.Χ., όταν 
δολοφονήθηκε μαζί με τον γιο του 
Πνυταγόρα και τον διαδέχτηκε ο άλλος γιος 
του Νικοκλής.

Για περισσότερες πληροφορίες 
αποταθείτε στο . . .

Μακαρίου 71, Λ σία
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«Ο Π.Α.Σ ‘’ΖΩΗ’’ από της ιδρύσεώς του 
πριν από 17 χρόνια εναπόθεσε τις ελπίδες 
και προσδοκίες του στην εφαρμογή ενός 
μονοασφαλιστικού, ολοκληρωμένου Γενι-
κού Σχεδίου Υγείας, το οποίο να καλύπτει 
όλον τον πληθυσμό της Κύπρου.

Για τον λόγο αυτό υποστηρίζει και στη-
ρίζει ανεπιφύλακτα αυτήν την προσπάθεια 
για εφαρμογή του ΓεΣΥ και καλεί όλες 
τις πλευρές ΟΑΥ και ΠΙΣ, ιδιαίτερα τους 
γιατρούς οι οποίοι αποτελούν τον βασικό 
πυλώνα λειτουργίας του ΓεΣΥ, να αφήσουν 
κατά μέρος μικροδιαφορές, μικροπολιτικούς 
εγωισμούς και προσωπικές επιδιώξεις και 
να συνεργαστούν κατά μαζικό τρόπο με 
τον Ο.Α.Υ. και γενικά όλους τους εμπλε-
κόμενους φορείς, με κύριο γνώμονα την 
καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυ-
πηρέτηση των ασθενών και γενικά των 
πασχόντων συνανθρώπων μας.

Ο Π.Α.Σ ‘’ΖΩΗ’’ μαζί με τους άλλους 
Συνδέσμους ασθενών θα καταβάλει όσες 
προσπάθειες χρειαστούν για την ολοκλη-
ρωμένη εφαρμογή του ΓεΣΥ, γιατί πιστεύ-
ουμε πως οι ασθενείς,  ανεξαρτήτως του 
εισοδήματός τους και των οικονομικών 
τους δυνατοτήτων, έχουν το αναφαίρετο 
δικαίωμα να απολαμβάνουν ισότιμα ένα 
σχέδιο υψηλού επιπέδου πολύπλευρης 
ιατρικής φροντίδας, μέχρι την πλήρη 
αποκατάστασης της υγείας τους. 

Ας αναλογιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι 
την ηθική ευθύνη που έχουν, έναντι των 
ασθενών και ας λειτουργήσουν σύμφωνα 
με τη συνείδηση και τον όρκο τους ως λει-
τουργοί υγείας και όχι ως επαγγελματίες 
υγείας. Ευχόμαστε να επικρατήσει η σύ-
νεση, η υπευθυνότητα, η σοβαρότητα και 
η ανθρωπιά απ’ όλες τις πλευρές, ΟΑΥ και 
ΠΙΣ, για το καλό του λαού και της πατρίδος». 

Π έ ι να χα υμ  
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«Πρέπει το κράτος να προχωρήσει στις 

απαραίτητες μεταρρυθμίσεις προκειμέ-
νου η Κύπρος να ανοιχτεί σε νέους τομείς 
παροχής υπηρεσιών, γιατί πραγματικά η 
κυπριακή οικονομία ειδικεύεται πλέον 
στον τομέα των υπηρεσιών. Χωρίς με-
ταρρυθμίσεις δεν νοείται αναπτυξιακή 
προοπτική και πρέπει να μετριασθεί η 
βαρύτητα στον τομέα του τουρισμού, σε 
συνδυασμό με νέους προσανατολισμούς 
σε επικερδείς τομείς.

Η χώρα μας πριν από την ανόρθωση 
της οικονομίας βρισκόταν αντιμέτωπη με 
κρίσιμες οικονομικές εξελίξεις και πολλα-
πλές ήταν οι συνέπειες όχι μόνο για την 
οικονομία, αλλά και για την κοινωνική ζωή 
του τόπου. Συνέπειες που δημιούργησαν 
ένα πρωτόγνωρο κλίμα οικονομικής και 

κοινωνικής ζωής του τόπου.
Πρέπει να χαράξουμε μια συγκε-

κριμένη πορεία. Πρέπει να θέσουμε 
ως εθνικό στόχο την αύξηση της 
ευημερίας μας αλλά και την ενί-
σχυση του ρόλου μας μέσα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο και αν 
ακούγεται παράξενο, ο στόχος αυτός 

δεν είναι ξεκάθαρος για όλους. Παρόλο, 
λοιπόν, που οι συνθήκες είναι δύσκολες 

και αντίξοες, πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι 
να ενεργοποιηθούμε, να σοβαρευτούμε 
και να κυνηγήσουμε τον στόχο με προ-
σήλωση, ώστε να σώσουμε την οικονομία  
πριν να είναι πολύ αργά.      

Θεωρώ ότι η απελευθέρωση των αγο-

ρών, η παραγωγική αναδιάρθρωση και η 
τεχνολογική αλλαγή αποτελούν κινητήριες 
δυνάμεις της ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα 
δημιουργούν κινδύνους και αστάθειες εάν 
δεν υπάρχει η σωστή αντιμετώπιση». 

υμν  νι  
αι ι  Π λι α 

 ρ ρ ς υ Κι ή α ς η ι-
κής α ης Κ  Κ ρ υ  Κρ ς 

 ακρ ης  ι  ια α  α 
α α υ α α η α  η  κ ι ή 

η ις υ α ς ς  
«Η γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικα-

στηρίου στην προσφυγή του Μαυρικίου 
εναντίον της Βρετανίας για τις βρετανικές 
στρατιωτικές Βάσεις στο Αρχιπέλαγος 

, με την οποία στην ουσία οι Βά-
σεις των Βρετανών χαρακτηρίζονται ως 
παράνομες, και το πόρισμα της Ερευνη-
τικής Επιτροπής για την κατάρρευση του 
Συνεργατισμού, είναι δύο θέματα, με δύο 
πρόσωπα, αυτό της προοπτικής και αυτό 
της απαισιόδοξης εκτίμησης.

Στη μια περίπτωση, απ’ ό,τι καταλαβαί-
νουμε -και από το χρονικό διάστημα που 
πέρασε, αλλά και από τις πρώτες αντιδρά-
σεις της κυβέρνησης και του ιδίου του 
Προέδρου- δεν υπάρχει καμία διάθεση να 
στριμωχτεί η Βρετανία, δεν υπάρχει καμία 
βούληση να διεκδικήσουμε την αποχώ-
ρηση των βρετανικών στρατευμάτων και 
την επιστροφή των μεγάλων εκτάσεων που 
κατακρατούν, παράνομα απ’ ό,τι φαίνεται, 
στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σε ό,τι αφορά την περίπτωση του πο-
ρίσματος της Ερευνητικής Επιτροπής για 
την κατάρρευση του Συνεργατισμού, τα 
πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, καθώς 
έχουμε ενώπιόν μας ένα πλήρως τεκμηρι-
ωμένο πόρισμα πέραν των 00 σελίδων, 
που αποδεικνύει την τεράστια πολιτική 
ευθύνη αυτών που κυβερνούν από το 
2013. Παρόλο που αυτή η εγκληματική 
συμπεριφορά άρχισε με την «ανεξαρτησία» 
της Κύπρου. Δυστυχώς, όμως, αντιμετω-
πίσαμε και την αλαζονική συμπεριφορά 
των κυβερνώντων και υπευθύνων για την 
κατάληξη του Συνεργατισμού, να αποδε-
χθούν οποιαδήποτε ευθύνη. Ευθύνη απο-
δέχθηκαν, παραιτήσεις δεν έχουμε και η 
πρόβλεψή μας είναι ότι δεν θα τιμωρηθεί 
κανένας, και να τιμωρηθεί, θα του δοθεί 

προεδρική χάρις. 
Το Κίνημα Ελληνικής Αντίστασης πι-

στεύει ότι είμαστε μια γυμνή εθνικά και 
ηθικά Πολιτεία, που οδεύει προς τον όλεθρο 
και τον αφανισμό. Οι αδίστακτοι βάρβαροι 
κάνουν τη δουλειά τους νομίζουν, με το να 
εκμεταλλεύονται τους ανυπεράσπιστους 
και κουτούς λαούς. Όμως τα γεγονότα και 
οι εξελίξεις προδιαγράφουν και το δικό 
τους τέλος. Αμήν!».  

 
 αιν μ ν  

 γι
 Κυρι κ ς υκ ρ υ α α -

ρ αι η  κα ρρ υ η υ υ ρ-
α ι  και  ρ  υ υρ  
ικ ικ  ρη ρ ι η   

«Όλοι οι χειρισμοί της Κυβέρνησης 
τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν άμεμπτοι. 
Για την κατάρρευση του Συνεργατισμού 
φταίνε οι προηγούμενοι, που έκρυβαν τα 
προβλήματα κάτω από το χαλί. Αυτή είναι η 
επίσημη θέση του Υπουργού Οικονομικών 
Χάρη Γεωργιάδη και της Κυβέρνησης 
που εκπροσωπεί. 

Ούτε λέξη για τις πολιτικές και ηθι-
κές ευθύνες απέναντι στους πολίτες που 
πλήρωσαν για τη «διάσωση» του Συνερ-
γατισμού, για να διαπιστώσουν μετά ότι 
εξαπατήθηκαν. Χωρίς να νιώσει άβολα 
ούτε για μία στιγμή -παρά τα επικοινωνιακά 
νευράκια- κατέφυγε σε μια παιδιάστικη 
ετεροχρονισμένη απειλή της κατηγορίας 
«αν δεν φας το φα  σου, θα σε φάει ο λύ-
κος»: αν δεν πληρώναμε τη «διάσωση», 
θα είχαμε κούρεμα καταθέσεων και στον 
Συνεργατισμό. 

Έχουμε γίνει πια τόσο δεδομένοι για 
τους κυβερνώντες, που δεν αισθάνονται 
την ανάγκη να δίνουν εξηγήσεις. Δεν 
προσπαθούν καν να φαίνονται πειστικοί. 
Μπορούν να μπαλώνουν τρύπες, να μην 
τους βγαίνει και απλά να συνεχίζουν να 
παίζουν με τα λεφτά μας χωρίς εξηγή-
σεις. Μπορούν να πετάνε 1,  δισ. σε μια 
μαύρη τρύπα και μετά άλλες 3,  και να 
αισθάνονται και δικαιωμένοι. Στην ουσία 
αυτό που ακούσαμε από τον υπουργό 
ήταν μία απόπειρα να παρουσιάσει τον 
τυχοδιωκτικό τρόπο αντιμετώπισης των 
προβλημάτων, σαν μια καλά σχεδιασμένη 
και προμελετημένη οικονομική πολιτική. 
Η μαύρη αλήθεια είναι πως δεν είχαν ιδέα 

πώς θα τους βγουν τα πράγματα. 
Η λαίλαπα Χριστόφια τελείωσε πριν 

από έξι χρόνια. Το επιχείρημα «βρήκαμε 
έτοιμα τα προβλήματα» μπορείς να το χρη-
σιμοποιείς για λίγο, αλλά έχει ημερομηνία 
λήξης. Η διαχείριση της καταστροφής που 
προηγήθηκε, και έφερε το κούρεμα των 
καταθέσεων, δείχνει ότι η ανεπάρκεια 
αυτής της Κυβέρνησης συναγωνίζεται 
επάξια τους προηγούμενους. Άλλωστε 
έχουν αφήσει κι αυτοί το δικό τους στίγμα 
στην καταστροφή. Το χάσμα του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα όχι μόνο βάθυνε 
σ’ αυτά τα έξι χρόνια, αλλά η μεσαία τάξη 
έχει συνθλιβεί παραχωρώντας τη θέση της 
στην τάξη των νεόπτωχων. Αλλά πού να 
ξέρεις εσύ, κύριε Χάρη μου!». 

αυ ι  αι  
ν ναι  ι

  α ηα ης ρ ι ια η  
ρ ια η α α ης Κ ρ υ  ια υς 

υς  α  ι ικ ρα ι ικής 
υρ ς  

«Η Μεγ. Βρετανία, διά στόματος της 
Αγγλίδας Πρωθυπουργού, Τερέζα Μέι, 
δήλωσε στον κ. Αναστασιάδη ότι δεν 
επιθυμεί ή, μάλλον, δεν διεκδικεί ρόλο 
Εγγυήτριας Δύναμης, μετά τη  διευθέτηση 
του Κυπριακού. Εφόσον το ζητήσουν και 
οι δύο πλευρές, Ε κ και Τ κ.

Γιατί δυσκολεύομαι να σας πιστέψω, κ. 
Μέι; Είναι δυνατόν να πάψετε να έχετε λόγο 
στο τόσο καυτό θέμα του Κυπριακού; Διότι 
η Κύπρος δεν είναι κάπου ανατολικά της 
Μαδαγασκάρης, στην καρδιά του Ινδικού 
Ωκεανού. Μαυρίκιος και Κύπρος δεν εί-
ναι το ίδιο. Εμείς βρισκόμαστε σε σημείο 
υψίστης γεωστρατηγικής σημασίας, τόσο 
σαν αβύθιστο αεροπλανοφόρο, αλλά τώρα 
και σε συνάρτηση με τα Ενεργειακά, δηλ. 
τα σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου 
που θα τροφοδοτούν με ενέργεια την Ε.Ε.

Ο πρώην ΥΠΕ  της Μ. Βρετανίας, Φίλιπ 
Χάμοντ, προχώρησε το... δούλεμα, ακόμη 
ένα βήμα παρακάτω, διαβεβαιώνοντας 
τον κ. Χριστοδουλίδη ότι, στο πλαίσιο 
επίλυσης του εθνικού μας θέματος, δεν 
νοείται στρατιωτική παρουσία, ή επεμβα-
τικά δικαιώματα τρίτων χωρών στο νησί!..

Και, βεβαίως, πρέπει να αντιληφθού-
με, αν δεν το καταλάβαμε τα τελευταία 94 
χρόνια (από το 192  που ήμασταν αποικία 

τους), ότι είναι τεράστια η σημασία της 
νήσου μας, για τους Άγγλους, από πολι-
τικο-στρατιωτικής πλευράς.

Ας μην αναφερθούμε στη Βάση Ακρω-
τηρίου, απ’ όπου βρετανικά μαχητικά συ-
νέβαλαν υποβοηθητικά στις ΝΑΤΟϊκές 
επεμβάσεις των ΗΠΑ, στη σύρραξη στη 
γειτονική Συρία, ή συμμετείχαν σε επι-
χειρήσεις κατά του λεγόμενου Ισλαμικού 
Χαλιφάτου ( ). Ή για τα ραντάρ τους 
στην κορυφή του Τροόδους, απ’ όπου, 
όπως γνωρίζουμε, μπορούν να παρακο-
λουθούν τι λέγει στο τηλέφωνο ο Πούτιν με 
τον Κινέζο πρωθυπουργό, Λι Κετσιάγκ!..

Όχι αυταπάτες, λοιπόν, κύριοι Αναστα-
σιάδη και Χριστοδουλίδη. Ας μην αναμέ-
νουμε κατάργηση Βάσεων, ή Εγγυήσεων 
εκ μέρους της Μεγ. Βρετανίας».

υ  υ αγα ν 
ισσ    

ναι ι γέ ν
 α αρ ας  κ ς ι  ια η  

α α η ια α η η ης ρη ας ι-
α ς υς κα κ υς  α η  

ι ή α α  
«Έστω και καθυστερημένα, η απόφαση 

της Κυβέρνησης, να αυξήσει τη χορηγία 
επιδόματος στους κατοίκους με χαμηλά 
εισοδήματα, χαροποίησε τους λήπτες και 
δη τους γέροντες.

Προσφέροντας αύξηση 0 και άνω τον 
μήνα, δηλαδή πέραν των 00 ετησίως, 
αυτοί που ζουν ταπεινά, ειρηνικά, μακριά 
από συνήθειες οινοπνευματωδών ποτών 
και τυχερών παιχνιδιών, καλυτερεύει η 
ζωή τους και δεν είναι βάρος των παιδιών 
τους και της κοινωνίας γενικά.

Γιατί όπως έλεγαν στο χωριό μου: Αυτοί 
που αγαπούν περισσότερο τη ζωή, είναι οι 
γέροντες . Τους συναντώ καθημερινά στα 
καφενεία, στα καφεστιατόρια των υπερα-
γορών στη Λάρνακα και νιώθω τη χαρά 
και ψυχική τους γαλήνη. Ακούω μερικούς 
να ευχαριστούν και να προσεύχονται για 
την υγεία των καλά μελετημένων Υπουρ-
γών, ειδικά της Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτας Αιμιλια-
νίδου και του Υπουργού Οικονομικών, 
Χάρη Γεωργιάδη, που όπως λέγεται, οι 
Βρυξέλλες τον θεωρούν από τους λίγους 
επιτυχημένους Υπουργούς Οικονομικών, 
Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ε ΤΟ Ε  ΑΝΑ Ν Τ Ν
ΤΗ  Η Ε ΝΗ   Ο Α, Α Ο Ε
ΚΑ  Ε ΤΗ ΑΤΑ ΤΟ

@ .

Όσοι αναγνώστες επιθυμούν να σχολιάσουν 
ή να καταθέσουν ερωτήματα για οποιοδήποτε 
θέμα, μπορούν να στέλνουν τις επιστολές τους 
στο  . , με θέμα 
«Επιστολή για «Σημερινή»». Κατά προτεραι-
ότητα θα φιλοξενούνται τα κείμενα που δεν 
ξεπερνούν σε έκταση τις 400 λέξεις, έχουν 
σωστή σύνταξη και περιέχουν τα στοιχεία του 
συγγραφέα. Δεν θα δημοσιεύονται επιστολές 
που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς 
και ενδεχομένως λίβελο. 

Εκ της σύνταξης 
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 κλοιός γύρω μας όλο και στε-
νεύει σχεδόν σε οποιαδήποτε 
έκφανση ή πτυχή της καθη-

μερινότητάς μας και γινόμαστε -όλο 
και πιο ορατά- όμηροι ενός συστή-
ματος διόλου ανθρωποκεντρικού και 
διόλου ευνοϊκού για το μέλλον εμάς 
και των παιδιών μας. Με άλλα λόγια, 
σε πολλαπλό επίπεδο, επικρατεί ένα 
ληστρικό σύστημα, το οποίο μας περι-
βάλλει και μας καθιστά υπόλογους και 
υποτακτικούς του, χωρίς καν να μας 
δίνει επιλογή για διέξοδο, πέρα από 
αυτήν μιας «άτακτης παράδοσης», η 
αυτή μιας ατελέσφορης ή ακόμη και 
μάταιης αντίδρασης.  

Συνεπώς, το κυρίαρχο αυτό ληστρικό 
και αδηφάγο σύστημα, με τα πολλά πρό-
σωπα και τις πολλαπλές εκφάνσεις, μας 
δείχνει όλο και πιο έντονα και απειλητικά 
τα δόντια του, γκρεμίζοντας τα όνειρα 
και συρρικνώνοντας τις προσδοκίες μας, 
σχεδόν σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Είτε 
μιλάμε για το πολιτικοκοινωνικό στερέωμα 
ή το χρηματοπιστωτικό σύστημα είτε για 

τους διάφορους τομείς της αγοράς ή για 
το ευ ζην και την όποια μορφή θετικής 
προοπτικής, σε κρατικό, σε περιφερει-
ακό ή διεθνές επίπεδο, παρατηρούμε 
τον κανόνα της ζούγκλας και την πικρή 
πραγματικότητα της ανισότητας του ολο-
κληρωτικού κοινωνικού ελλείμματος και 
των δύο μέτρων και δύο σταθμών, να 
εδραιώνονται και να μας επιτάσσουν 
να τα αποδεχτούμε ως δεδομένο και 
ως στάση ζωής. 

Με άλλα λόγια, βλέπουμε έναν τοίχο 
να ορθώνεται μπροστά μας άκρως επι-
βλητικά και απειλητικά, χωρίς καν να μας 
επιτρέπει να «ακούσουμε κρότο κτιστών 
ή ήχο», κατά τον ποιητή, υπό την έννοια 
ότι δεν μας δίνονται και πολλά περιθώρια 
διαφυγής από την πολλαπλού επιπέδου 
συστημική δυσμένεια και μειονεκτική 
θέση, στην οποία μας προκατατάσσει το 
σύστημα.

Όσοι δε από εμάς τολμούμε να 
αντιδρούμε και να αντιστεκόμαστε, σε 
οποιοδήποτε επίπεδο και με οποιον-
δήποτε τρόπο, απέναντι σε αυτήν την 
ηχηρή και σκληρή πραγματικότητα, 
είτε κατατασσόμαστε αυτομάτως στις 
τάξεις των γραφικών είτε χρεωνόμαστε 
με εμπάθεια, φθόνο και επιθετικότη-
τα απέναντι στο δήθεν, κατά τεκμήριο 
επιτυχές και επιδοκιμασμένο. 

Σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι που 
επιλέγω να απαντώ, προς άπαντα απο-
δέκτη, λακωνικά και συνάμα εμφαντικά, 
δανειζόμενος τους στίχους του Γ. Ρίτσου: 
«Εμείς κανένα δεν μισούμε. Αφήστε μας, 
ν’ αγαπάμε τον κόσμο, αφήστε μας να 
σας αγαπάμε. Εμείς άλλον εχθρό δεν 
έχουμε, παρά μονάχα εκείνον που δεν 
σέβεται τον άνθρωπο...». Και με την πιο 
πάνω ρήση οδηγό, απλώς  ελπίζω σε 
καλύτερες μέρες, όπου ο άνθρωπος και 
τα παρελκόμενα πανανθρώπινα γνωρί-
σματά του θα μπορέσουν να επιβληθούν 
ή τουλάχιστον να ισορροπήσουν απέναντι 
στο κυρίαρχο κακό.  

μεί  άλλον εχθρ  δεν έχουμε   
παρά μονάχα εκείνον που 
δεν σέ εται τον άνθρωπο

Ε Ο Ε ΕΝΑΝ ΤΟ Ο ΝΑ 
Ο ΝΕΤΑ  Ο ΤΑ Α  
ΑΚ  Ε ΗΤ ΚΑ 
ΚΑ  Α Ε ΗΤ ΚΑ,  ΚΑΝ 
ΝΑ Α  Ε Τ Ε Ε  
ΝΑ ΑΚΟ Ο Ε Κ ΟΤΟ 
ΚΤ Τ Ν Η Η Ο .

ΤΑ Ο ΟΗ Ε Α Ο Ε Α
Η ΟΝΗ Η, ΕΝΕ 
ΑΤ Η ΑΝΝΗ  ΚΑ  
Ο Ο Ν ΔΗ   

ΧΑΡΗΣ . ΣΟ ΟΚΛΕΟΥΣ

Τ
α κέντρα μελέτης, που 
μπορεί να λειτουργούν 
σε υφιστάμενα φροντιστή-
ρια ή να δημιουργούνται 
αποκλειστικά ως τέτοια 
για παιδιά Δημοτικού, 
αυξάνονται ραγδαία. Τα 

παιδιά μετά το σχολείο συνήθως πηγαί-
νουν σε αυτά ώστε να μελετήσουν και να 
απασχοληθούν δημιουργικά μέχρι αργά το 
απόγευμα. Αυτό από τη μια λύνει τα χέρια 
των γονιών, που δεν έχουν τον χρόνο πλέον 
να κάτσουν μαζί με τα παιδιά τους, ωστόσο 
δημιουργεί εύλογα την απορία αν αυτή η 
«στήριξη» στα παιδιά είναι η ιδανική που 
θα τα βοηθήσει ουσιαστικά να καλλιερ-
γήσουν την αγάπη προς το διάβασμα, τη 
μάθηση και αν θα ανεξαρτητοποιηθούν 
κάποια στιγμή στη μελέτη τους.

α μ λ ια α  αν γ
Η μεγάλη εισροή των παιδιών του Δη-

μοτικού στα φροντιστήρια δημιούργησε την 
ανάγκη λειτουργίας περισσότερων κέντρων 
μελέτης, τα οποία φροντίζουν, όπως λένε, 
να διαβάζουν τα παιδιά τα μαθήματά τους 
αλλά και ακολουθούν δημιουργικές δρα-
στηριότητες, ώστε να ικανοποιούνται όλες οι 
ανάγκες τους. Ο Πρόεδρος της Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Παιδείας, Κυριάκος 
Χατζηγιάννης, μιλώντας στη «Σημερινή», 

τόνισε ότι «δεν είναι προτεραιότητα στα παιδιά 
του Δημοτικού η απόκτηση γνώσεων. Τα 
παιδιά του Δημοτικού πρέπει να αναπτύξουν 
προσωπικότητα, χαρακτήρα, δεξιότητες και 
μέσα από την ολόπλευρη ανάπτυξη έρχεται 
η γνώση. Όμως, για την ανάγκη εγγραφής 
του παιδιού σε μελετητήριο, να ξεκαθαρί-
σουμε ότι δεν είναι ανάγκη του ίδιου του 
παιδιού να πηγαίνει σε χώρο όπου άλλοι 
θα φροντίζουν να κάνει τη μελέτη του, αλλά 
ανάγκη των ίδιων των γονιών που δεν έχουν 
πού ν’ αφήσουν τα παιδιά τους». 

Ο θεσμός των ολοήμερων σχολείων σί-
γουρα θα έδινε μια πολύ καλή λύση στο 
πρόβλημα, σημείωσε ο κ. Χατζηγιάννης, 
ενώ δεν δίστασε να επισημάνει και το χαρα-
κτηριστικό του μιμητισμού, που σπρώχνει 
πολλούς στα κέντρα μελέτης. «Η απουσία 
του θεσμού των ολοήμερων σχολείων είναι 
αυτή που εξαναγκάζει πολλούς να πληρώ-
νουν τεράστια ποσά στα μελετητήρια. Το 
ολοήμερο σχολείο θεωρώ είναι απαραίτητο 
όχι μόνο για τους ίδιους τους γονείς, που 
δεν έχουν πού να αφήσουν τα παιδιά τους, 
αλλά και για τα ίδια τα παιδιά. Μάλιστα 
είχαμε προτείνει ώστε το ολοήμερο σχο-
λείο να δουλεύει στη βάση του αναλυτι-
κού προγράμματος και όχι ανεξέλεγκτα. 
Οι εξαγγελίες για τη λειτουργία του δεν 
έγιναν ακόμη πράξη», ανέφερε. 

ν έχ υν  να 
α σ υν α αι ι

«Πρώτιστη ανάγκη αυτή των ίδιων των γο-
νιών», επισημαίνει και ο Πρόεδρος του Συν-
δέσμου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου, 
Απόστολος αράς. «Το παιδί που φοιτά, για 
παράδειγμα,  στη Β’ Δημοτικού, δεν πρόκειται 
να πει στους γονείς ότι έχει ανάγκη να πάει στο 
μελετητήριο. Η απόφαση λαμβάνεται μέσα από 
τις ανάγκες των ίδιων των γονιών. Δυστυχώς, δεν 
έχουν πού να αφήσουν τα παιδιά τους. Ωστό-
σο τα μελετητήρια μπορούν να εξασφαλίσουν 
στο παιδί ευχάριστες δημιουργικές ώρες, ενώ 
παράλληλα μαθαίνει εκεί πώς να διαβάσει. Τις 
ανάγκες αυτές το δημόσιο σχολείο δεν μπορεί 
να τις καλύψει, έτσι έρχεται ο ιδιωτικός τομέας 
να τις καλύψει. Από την άλλη πλευρά είναι 
τόσοι πολλοί οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, που 
δημιουργούν κέντρα ιδιωτικής εκπαίδευσης, 
ώστε να έχουν δουλειά», πρόσθεσε. Στην ερώ-
τησή μας αν τα κέντρα μελέτης που ανοίγουν 
τόσο γρήγορα έχουν εξασφαλισμένες άδειες, 
ο κ. αράς μάς ξεκαθάρισε ότι «τα μελετη-
τήρια - αναγνωστήρια υπάγονται στον νόμο 
των φροντιστηρίων. Για να μπορέσουν να 
λειτουργήσουν, θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
τις απαραίτητες άδειες. Σίγουρα δεν έχουν όλα 
τις απαραίτητες άδειες, γι’ αυτό καλό θα ήταν 
οι ίδιοι οι γονείς να μεριμνούν να μαθαίνουν 
αν το κέντρο στο οποίο θα εγγράψουν το παιδί 

τους έχει άδεια λειτουργίας ως τέτοιο».

γ υμα ιν  α ασχ λ σ
Ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γο-

νεών Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μορφάκης 
Σολομωνίδης, σε δηλώσεις του στη «Σ», σχο-
λιάζοντας την εισροή πιο μικρών παιδιών 
στα μελετητήρια, τόνισε για άλλη μια φορά 
την αδυναμία του κράτους να παρέχει την 
απαραίτητη επίβλεψη στους μαθητές. «Λόγω 
της απουσίας του θεσμού των ολοήμερων 
σχολείων, λειτουργεί μια υποτυπώδης 
φύλαξη, η οποία αναλαμβάνεται από το-
πικούς συνδέσμους γονέων, ωστόσο είναι 
παράνομο. Δεν είναι αδειοδοτημένο από το 
κράτος. Την ευθύνη την έχει ο Σύνδεσμος 
Γονέων», ανέφερε. Σήμερα, όπως είπε, λει-
τουργούν προαιρετικά ολοήμερα σχολεία 
σε 190 δημοτικά σε παγκύπρια βάση από 
τα 330 σύνολο. «Αυτά, όμως», συνέχισε, 
«λειτουργούν μέχρι τις 1 :30 περίπου και 
δεν είναι για να διαβάσουν τα παιδιά. Εκεί 
παρέχονται εξειδικευμένα μαθήματα όπως 
αγγλικά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές ή τέχνη. 
Και εκεί όμως το κράτος δεν αναλαμβάνει 
την ευθύνη σίτισης των παιδιών και είναι 
αναγκασμένοι οι οργανωμένοι γονείς να 
βρίσκουν εταιρείες παροχής φαγητού». Τα 
ενιαία ολοήμερα, όπως είπε, είναι μόνο 17 
και εκεί υποχρεωτικά μένουν οι μαθητές 
μέχρι τις 1 :30. Σύμφωνα με τον κ. Σολο-
μωνίδη, ένα από τα ενιαία ολοήμερα είναι 
το «Πεύκιος Γεωργιάδης», το οποίο αν και 
καινούριο σχολείο, εντούτοις δεν έχει εστι-
ατόριο και έτσι τα παιδιά αναγκάζονται να 
τρώνε στις τάξεις. «Άλλες λύσεις για τους γονείς 
δίνονται μέσω των πολυδύναμων κέντρων 
που λειτουργούν είτε από δήμους είτε από 
Συμβούλια Κοινωνικής Ευημερίας, τα οποία 
είναι αδειοδοτημένα από το Υπουργείο Ερ-
γασίας. Αυτά όμως δεν έχουν εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα και μέσα σε μια τάξη μπορεί να 
συναντήσεις διαφορετικής ηλικίας παιδιά. Η 
άλλη λύση για γονείς και παιδιά είναι οπωσ-
δήποτε το μελετητήριο. Αυτό ίσως να είναι 
το πιο καλό για τα παιδιά, ωστόσο κοστίζει 
πολύ», ανέφερε καταληκτικά. 

ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΟΥ ΝΑ Α ΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ

Φροντιστήρια από το Δημοτικό 
ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥ ΡΙΟΥ 
onou rioum@si ma . 
com



Α ΩΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 

Τ ο παρόν αποτελεί συνέχεια προηγού-
μενων Σημειωμάτων που κάλυψαν 
τις αδυναμίες των κυβερνητικών νο-

μοσχεδίων καθώς και τον αριθμό των Δήμων 
που προτείνουμε να έχουμε με τη Μεταρρύθ-
μιση, όπου προτείναμε να δημιουργηθούν 
εννέα (9) ισχυροί περιφερειακοί Δήμοι σε 
όλη την ελεύθερη Κύπρο. Το περιεχόμενό 
του καλύπτει τις αλλαγές που προτείνονται 
σε θέματα αρμοδιοτήτων, προσωπικού, 
διοίκησης, οικονομικών και άλλα σχετικά 
θέματα στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης.

μ ι
Οι νέοι Δήμοι που θα δημιουργηθούν με 

τη Μεταρρύθμιση προτείνεται να έχουν τις 
τωρινές αρμοδιότητες που έχουν οι Δήμοι 
με τις πιο κάτω αλλαγές:

 Τα Συμβούλια Αποχετεύσεων και οι 
Υδατοπρομήθειες προτείνεται να ενοποιη-
θούν και να αποτελούν μια οντότητα που θα 
υπάγεται στα ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, 
που προτάθηκε να δημιουργηθούν, όπως 
επεξηγήθηκε σε προηγούμενο Σημείωμά μας, 
στη δικαιοδοσία των οποίων να υπάγονται 
επίσης η διαχείριση των σκουπιδιών και 
η έκδοση πολεοδομικών και οικοδομικών 

αδειών. 
 Οι Σχολικές Εφορείες να καταργηθούν 

ως ξεχωριστές οντότητες και οι αρμοδιότητές 
τους να περιέλθουν στους Δήμους.

 Οι Δήμοι να έχουν αρμοδιότητες υλο-
ποίησης κάποιων ουσιαστικών κοινωνικών 
προγραμμάτων και δράσεων, περιλαμβανο-
μένου και του τομέα της επιμόρφωσης και 
απασχόλησης, που σήμερα εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των κρατικών υπηρεσιών, όπως 
θα συγκεκριμενοποιηθεί στη νομοθεσία. 

 Οι αρμοδιότητες της δημοτικής τροχο-
νομίας να επεκταθούν τόσο στην τροχονομία 
όσο και σε άλλα θέματα, που είναι απλά και 
σήμερα καλύπτονται από την Αστυνομία, 
ιδιαίτερα εκείνα που έχουν σχέση με οχλη-
ρίες και την προστασία της ποιότητας ζωής. 

 Οι αρμοδιότητες προστασίας της δημό-
σιας υγείας να ενισχυθούν, να επεκταθούν 
και να διαχωριστούν με ξεκάθαρο τρόπο από 
τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών δημόσιας 
υγείας του Υπουργείου Υγείας, ώστε να μην 
υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων.

 Στο τομέα του περιβάλλοντος χρειάζεται 
να υπάρξει μια νέα σαφής αρμοδιότητα για 
προστασία του περιβάλλοντος των δημοτικών 
περιοχών, η οποία να δίδει άμεση εξουσία 
στους Δήμους στη λήψη αποτελεσματικών 
μέτρων στις περιοχές τους.

Ο πιο πάνω κατάλογος διαφοροποίησης 

αρμοδιοτήτων δεν είναι εξαντλητικός και 
μπορεί να εμπλουτιστεί. 

 σ ι  
Προτείνεται η ένταξη όλου του προσω-

πικού των Δήμων κάτω από έναν ενιαίο 
εργοδότη, ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη 
αξιοποίησή του σε σχέση με μεταθέσεις, 
ανέλιξη, κάλυψη εποχικών και άλλων ανα-
γκών κ.ο.κ., κάτι που δεν γίνεται σήμερα. 
Περαιτέρω προτείνεται η θεσμοθέτηση 
Επιτροπής Υπηρεσίας Αυτοδιοίκησης, 
που να επιλαμβάνεται, κατ’ αντιστοιχία με 

την ΕΔΥ, των θεμάτων του προσωπικού 
της Αυτοδιοίκησης, ώστε να μειωθούν 
σημαντικά οι κομματικές εξαρτήσεις και 
παρεμβάσεις που υπάρχουν σήμερα σε 
ό,τι αφορά το προσωπικό και αποτελούν 
καθημερινό φαινόμενο.

ι σ  αι ια υ έ ν σ
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και γε-

νικότερα οι νέες τεχνολογίες πρέπει να 
είναι η πρώτη προτεραιότητα σε αυτόν 
τον τομέα, γιατί θα βοηθήσει ουσιαστικά 
στη βελτίωση της παραγωγικότητας και 

αποτελεσματικότητας των Δήμων. Σε ό,τι 
αφορά τις Επιτροπές που λειτουργούν στο 
πλαίσιο του Δημοτικού Συμβουλίου, που 
σήμερα δεν καθορίζονται ρητά στη νομο-
θεσία, προτείνεται όπως αυτές καθοριστούν 
ρητά στη νομοθεσία όπως και το ακριβές 
αντικείμενό τους.   

Σχετικά με τους Αντιδημάρχους, είναι καλό 
να τερματιστεί η σημερινή κατάσταση και ο 
Δήμαρχος να έχει το δικαίωμα να ορίζει ο 
ίδιος Αντιδημάρχους (μέχρι 3-4) από μέλη 
του Συμβουλίου κατά τομέα π.χ. Τεχνικό, 
Οικονομικό κ.λπ., οι οποίοι θα ενεργούν 
αντ’ αυτού και για λογαριασμό του, ώστε 
αυτός να ασχολείται με τα μεγάλα θέματα 
που απασχολούν τους Δήμους και συνολικά 
να επιτυγχάνεται καλύτερο αποτέλεσμα.  

Θα πρέπει, επίσης, να υπάρξει πλήρης 
διαχωρισμός και αποσαφήνιση του ρόλου και 
της αποστολής της Υπηρεσίας, ώστε να μπορεί 
να βοηθά απερίσπαστη, χωρίς παρεμβάσεις 
και στο πλαίσιο των σωστών διαδικασιών, 
τους Αιρετούς στην επίτευξη των στόχων που 
τίθενται. Προς τούτο χρειάζεται να αποσαφη-
νιστεί ποιος είναι ο  στον Δήμο. 

Κρίνεται επίσης σκόπιμο όπως στον 
νόμο καθοριστεί με τη μεγαλύτερη δυνα-
τή σαφήνεια η οργανωτική δομή που θα 
έχουν όλοι οι δήμοι, ώστε να μην επαφίε-
ται στον κάθε δήμο η δημιουργία νέων ή 

αυτοτελών τμημάτων και υπηρεσιών, που 
τελικά οδηγούν σε πολύ περίπλοκες και 
προβληματικές καταστάσεις. 

Τέλος, ένα άλλο θέμα που πιστεύεται 
ότι θα βοηθήσει, είναι η διά νόμου ενο-
ποίηση όλων ανεξαίρετα των δημοτικών 
κανονισμών, ώστε να μην έχει δυνατότη-
τα ο κάθε Δήμος να συντάσσει δικούς του 
Κανονισμούς, δυνατότητα που οδηγεί σε 
σύγχυση και αδυναμίες. 

σ ι  ι λλ ν
Ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετω-

πίζουν οι αστικές περιοχές, αλλά ακόμη 
και οι αγροτικές περιοχές, έχει σχέση με τη 
σωρεία παρανομιών που γίνονται ανεχτές 
σε ό,τι αφορά οχληρίες. Γι’ αυτά τα θέματα 
που τραυματίζουν την ποιότητα ζωής των 
πολιτών πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στη 
νομοθεσία και να εφαρμόζονται ταχύτατα 
διαδικασίες που θα σταματούν άμεσα τις 
παρανομίες και θα προστατεύουν την ποι-
ότητα ζωής των πολιτών.

η η  Το επόμενο και τελευταίο 
μέρος θα καλύψει θέματα ανεξαρτησίας, 
ελέγχου και διαφάνειας, όπως και άλλα 
θέματα και τομείς που είναι αναγκαίες 
αλλαγές και βελτιώσεις.

 Πρώην Γραμματέας Ένωσης Δήμων

Της Κυριακής

Ρεπορτάζ 2
17.03.2019

Σ ε μια καλαίσθητη έκδοση κυκλο-
φόρησε πρόσφατα το βιβλίο του 
Νίκου Παναγιώτου «Μελετήματα 

γ’». Το βιβλίο είναι το τρίτο μιας σειράς 
Μελετημάτων, από τα οποία το πρώτο 
κυκλοφόρησε το 19  και τιμήθηκε με 
το Κρατικό Βραβείο Δοκιμίου Μελέτης, 
και το δεύτερο το 199 . Όπως και στους 
προηγούμενους τόμους, έτσι και στον 
παρόντα, βρίσκονται συγκεντρωμένες 
μελέτες του συγγραφέα, που καλύπτουν 
ευρύ φάσμα θεμάτων, οι πιο πολλές από 
τις οποίες είχαν δημοσιευτεί σε διάφορα 
έντυπα που δεν είναι πάντα προσιτά σε 
ενδιαφερομένους, όχι κατ’ ανάγκην ειδικούς. 

Στις 222 σελίδες του βιβλίου συσσωμα-
τώνονται 17 μελέτες, από τις οποίες οι μισές 
περίπου αναφέρονται είτε σε μεμονωμένα 
περιοδικά («Πίστις» του 1912 1913, «Δελ-
τίον Σχολικής Υγιεινής και Αντιλήψεως» 
του 1947 194 , «Πνευματική Κύπρος» 
του Κύπρου Χρυσανθή βασικά, «Κριτή-
ριον» του Ανδρέα Χριστοφίδη) είτε σε 
περιοδικά μιας χρονικής περιόδου (π.χ. 
«Τα κυπριακά περιοδικά κατά τη διάρ-
κεια της αγγλοκρατίας» και «Κυπριακά 
φιλολογικά λογοτεχνικά περιοδικά από 
το 19 0 ώς σήμερα»). Από τις υπόλοιπες, 
μια αναφέρεται στη σάτιρα, μια στους Τρεις 
Ιεράρχες και μια στα 70χρονα του σω-
ματείου «Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος 
Κύπρου», δυο καλύπτουν σε κάποιο βαθμό 
το έργο δυο δημιουργών, όχι τόσο γνωστών, 
όπως του Ανδρέα Θωμά και του Χρίστου 
Αρτεμίδη, ενώ οι υπόλοιπες καταπιάνονται 
με το έργο τριών μορφών της κυπριακής 
πνευματικής ζωής: των Φρίξου Πετρίδη, 
Κώστα Προυσή και Κύπρου Χρυσανθή. 

Αξίζει να σημειωθεί πως τα πλείστα 
κείμενα γράφτηκαν με αφορμή ειδική τι-
μητική εκδήλωση ή κάποια επέτειο (7  
χρόνια της «Εταιρείας Κυπριακών Σπου-
δών», 70 χρόνια του «Ελληνικού Πνευ-
ματικού Ομίλου Κύπρου», 0 χρόνια της 
«Πνευματικής Κύπρου» και 100 χρόνια 
από τη γέννηση του Κώστα Προυσή και 
του Κύπρου Χρυσανθή). 

Σίγουρα δεν πρέπει να παραλειφθεί το 
γεγονός ότι το βιβλίο αυτό είναι το τελευ-
ταίο μερικών δεκάδων τόμων, που έχει 
ώς τώρα εκδώσει ο Νίκος Παναγιώτου, 
και ότι το συμπαθητικό εξώφυλλο είναι 
καρπός συνεργασίας δυο καλλιτεχνών, 
πατέρα και γιου: των Αντρέα και Νικόλα 
Λαδόμματου. 

ε αφορμή την Πα-
γκόσμια Ημέρα 
Ατόμων με Σύν-
δρομο , 
στις 21 Μαρτίου, 
ο Παγκύπριος 
Σύνδεσμος Συν-

δρόμου  προχώρησε στη δημιουργία 
ενός βίντεο με πρωταγωνιστές παιδιά. Στο 
συγκεκριμένο βίντεο, ο μικρός Ανδρέας, 
με σύνδρομο , προσκαλεί στο πάρτι 
γενεθλίων του τον μικρό Βασίλη, που δεν 
έχει σύνδρομο , αλλά η γνωριμία 
τους στο πάρκο τούς έδεσε με μια φιλία. 
Ο Βασίλης πηγαίνει στα γενέθλια, αλλά 
όταν βλέπει ότι όλοι οι υπόλοιποι καλε-
σμένοι είναι παιδάκια με σύνδρομο , 
διστάζει να προχωρήσει. Τότε ο Ανδρέας 
τρέχει προς το μέρος του φίλου του, τον 
παίρνει από το χέρι, τον βάζει δίπλα του 
και όλοι μαζί σβήνουν τα κεράκια της 
τούρτας, στέλνοντας τον μήνυμα «  

-  », θέλοντας να δείξει ότι τα 
άτομα με σύνδρομο  είναι αποδεκτά, 
μπορούν να έχουν φίλους και να ζήσουν 
μια όμορφη ζωή. 

 μ ν  υ χ ι ν αι 
ναι υ αι α
Στο παρελθόν τα άτομα με Σύνδρομο 

 αντιμετωπίζονταν ως άτομα ενός 
κατώτερου Θεού,  χωρίς καμιά ελπίδα για 
εξέλιξη ή προσωπική ανέλιξη. Δεν είναι 
τυχαίο που παλαιότερα το προσδόκιμο 
ζωής τους ήταν τα 3  περίπου χρόνια. 
Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ διαφο-
ρετικά. Άτομα που έτυχε να γεννηθούν 
με αυτό το έξτρα χρωμόσωμα, κατάφεραν 
όχι μόνο να εκπαιδευτούν στα σχολεία, 
αλλά να ξεχωρίσουν σε ιδιαίτερους τομείς 
που αγάπησαν. 

Στο εξωτερικό τα παραδείγματα είναι 
αναρίθμητα, μεταξύ των οποίων ο Ιωα-
κείμ, από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος στα 
2  του χρόνια μιλά δύο ξένες γλώσσες, 
παίζει δύο διαφορετικά μουσικά όργανα 
και έχει ήδη εκδώσει την αυτοβιογραφία 
του. Στη μακρινή Βραζιλία η Ντεμπόρα 
πήγε σε κανονικό σχολείο, συναναστρε-
φόταν με παιδιά που δεν είχαν κάποιο 
σύνδρομο και κατάφερε να ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις της ζωής, σπουδάζοντας 
παιδαγωγικά και κερδίζοντας τον τίτλο της 
πρώτης δασκάλας πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης με σύνδρομο .  ικάιλα 
από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατάφερε να 
ξεδιπλώσει το ταλέντο της στον χορό και να 
αποσπάσει πολλές διακρίσεις και βραβεία 
στη ζωή της μέχρι σήμερα. Στην Κύπρο 
η Ελένη Λουκά είναι η πρώτη φοιτήτρια 
με σύνδρομο , η οποία κοντεύει να 
ολοκληρώσει τις σπουδές της για το νηπι-
αγωγείο. Η ίδια, όταν εισήχθη στη σχολή 
πριν από δύο χρόνια, δήλωσε ότι ένιωθε 
πολύ ευτυχισμένη, κάνοντάς μας σαφές 
ότι δεν ένιωσε ποτέ διαφορετική από τους 
υπόλοιπους. Στήριγμά της η δική της οι-

κογένεια, που με πείσμα, υπομονή και 
επιμονή αντιλήφθηκε ότι οι δυνατότητες 
ενός ατόμου δεν περιορίζονται και, δίνο-
ντάς της τα απαραίτητα εφόδια, άρπαξε την 
ευκαιρία για να εξελιχθεί η ίδια. 

ν α μ  
να χ υν λλ

Ο μύθος, ότι τα άτομα αυτά πρέπει να 
ζουν στην αφάνεια, καταρρίπτεται οριστικά. 
Τα άτομα αυτά αποδεικνύουν ότι μπορούν 
να δώσουν πολλά και να πάρουν άλλα τόσα. 
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Συνδρόμου 

 κ. Ανδρέας Χριστοδούλου μίλησε 
στη «Σ» για όλα όσα έχουν επιτευχθεί και 
πόσο δρόμο έχουν να διανύσουν ακόμη 
ώστε να εφαρμοστεί στην πράξη το «όλοι 
ίσοι με ίσα δικαιώματα». 

«Δίνεται αρκετή στήριξη στα άτομα αυτά, 
αλλά δυστυχώς όσον αφορά την εκπαίδευση 
ο νόμος είναι παλιός και δεν εναρμονίζε-
ται με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
του 2011, η οποία λέει ότι όλα τα άτομα με 
οποιαδήποτε αναπηρία έχουν ίσα δικαιώ-
ματα και ίσες ευκαιρίες. Ακόμη παλεύουμε 
να βρισκόμαστε στα σχολεία μαζί με τους 
υπόλοιπους. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η 
ενιαία εκπαίδευση δεν κρίνεται απαραίτητη 
μόνο για τα άτομα με όποιες αναπηρίες ώστε 
να μπορούν να συνυπάρχουν, να ενταχθούν 
ομαλά κ.λπ. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι 

η συνύπαρξη όλων των υπολοίπων μαζί 
με άτομα που έχουν αυτές τις ιδιαιτερότη-
τες, θα βοηθήσει και θα ενισχύσει όλους 
μαζί. Δυστυχώς, είμαστε αρκετά πίσω σε 
πολλούς τομείς, ειδικά στην εκπαίδευση, 
σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 
χώρες. Θα πρέπει να δίνονται ευκαιρίες 
μάθησης, ένταξης και αργότερα εργασίας, 
ώστε να έχουν μια ποιότητα στη ζωή τους. 
Το μόνο που θέλουν αυτά τα άτομα είναι 
αγάπη και αποδοχή. Να νιώσουν ισότιμα 
μέλη της κοινωνίας και να μη χρειάζεται 
να παλεύουν για τα αυτονόητα».

 Περισσότερες πληροφορίες: : .
.

ναγκαίε  αλλαγέ  στην οπική υτοδιοίκηση

Η χορηγία της Κυβέρνησης προς την 
Αυτοδιοίκηση πρέπει να θεσμοθετηθεί ως 
ποσοστό των φορολογικών εσόδων του κρά-
τους, για να υπάρχει ανεξαρτησία από την 
Κυβέρνηση όπως και δυνατότητα προγραμ-
ματισμού από την Αυτοδιοίκηση σε ό,τι αφορά 
τα έξοδά της. Η Αυτοδιοίκηση χρειάζεται να 
έχει περισσότερους δικούς της οικονομικούς 
πόρους και δικές τις φορολογίες (χωρίς αυτό 
να σημαίνει ότι οι δήμοι πρέπει να καταστούν 
φορομπηχτικοί οργανισμοί), ώστε να είναι 

περισσότερο ανεξάρτητη και όχι τόσο ευάλωτη 
στις κυβερνητικές διαθέσεις, αλλά για να γίνει 
και η ίδια πιο υπεύθυνη. Σε ό,τι αφορά το 
σκέλος των δαπανών, θα πρέπει να εισαχθούν 
επίσης δείκτες που να εφαρμόζονται υπο-
χρεωτικά με στόχο τον έλεγχο της απόδοσης 
και συγκράτηση των δαπανών. Προς τούτο 
χρειάζεται επίσης όπως ασκούνται, στη βάση 
νέων νομοθετικών ρυθμίσεων, περισσότεροι 
έλεγχοι και περιορισμοί στη σύναψη νέων 
δανείων από τους Δήμους.

Ο  

υκλοφ ρησαν τα 
Μελετήματα γ  

του ίκου 
αναγι του

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ 

«Μην αφήσεις κανέναν πίσω»

Σε παράλογες νομοθεσίες αναφέρθη-
κε επίσης ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Συνδρόμου , οι οποίες δεν προνο-
ούν ουσιαστική στήριξη των ατόμων με 
σύνδρομο , όταν αυτά χάσουν τους 
γονείς τους. «Το παράλογο είναι πρώτα 
απ’ όλα ότι οι γονείς οι οποίοι αποβιώνουν 
δεν μπορούν να αφήσουν κληρονομιά 
στα παιδιά το σπίτι ή χρήματα άνω των 

.000 ευρώ. Η νομοθεσία προνοεί ότι 
αυτά θα τα λάβει το κράτος. Αν είναι 

δυνατόν», τονίζει ο κ. Χριστοδούλου, 
«δεν υπάρχει πρόνοια για όσους μένουν 
ορφανοί. Επίσης αν μείνουν ορφανοί 
και αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο μέλος 
της οικογένειας να τους στηρίξει, τότε 
αυτά καταλήγουν σε οίκους ευγηρίας. 
Δυστυχώς ζούμε με απαρχαιωμένους 
νόμους και δεν γίνεται κάτι για να αλλά-
ξουν αυτά. Εμείς όμως είμαστε εδώ να 
παλεύουμε και να προσπαθούμε για το 
καλύτερο των ατόμων αυτών».

«Είμαστε αρκετά πίσω 
σε πολλούς τομείς, ειδικά 
στην εκπαίδευση. α πρέ-
πει να δίνονται ευκαιρίες 

μάθησης, ένταξης και αργό-
τερα εργασίας. Το μόνο που 
θέλουν αυτά τα άτομα είναι 

αγάπη και αποδοχή»

ε οίκου  ευγηρία
τα ορφανά  

ΑΝΑΡΙΘΜΉΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΈΙΓΜΑΤΑ 
ΟΠΟΥ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΈΤΥΧΈ ΝΑ ΓΈΝΝΉ-
ΘΟΥΝ ΜΈ ΑΥΤΟ ΤΟ ΈΞΤΡΑ ΧΡΩΜΟΣΩ-
ΜΑ, ΚΑΤΑΦΈΡΑΝ ΝΑ ΞΈΧΩΡΙΣΟΥΝ ΣΈ 
ΤΟΜΈΙΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΉΣΑΝ. ΤΉΝ ΈΡΧΟ-
ΜΈΝΉ ΠΈΜΠΤΉ Ή ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΉΜΈΡΑ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΈ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DO
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ
έτρου έσποινα  εωφ  σερίου  δίπλα 

απ  περαγορά υγουστή  έναντι φο ρ-
νου ορπά  τρ ολο  τηλ   

 
λι  ωνσταντίνο γαθ νικο  υκα-
ηττο   ρχάγγελο  μ  απ  τον 

φο ρνο ρυσο αλάντου  ακατάμεια  τηλ  
  

ουρή  ίκο  εωφ  ιγενή κρίτα  
έναντι γορά  γίου ντωνίου  ευκωσία  

τηλ    
αρακ στα ναστασία  Μετοχίου  κοντά 

στην μερικάνικη ρεσ εία  ευκωσία  τηλ  
  

θανασιάδου έσποινα  εωφ  θαλάσσα  
  έναντι πουργείου ικαιοσ νη  

τρ ολο  τηλ    

ΛΕΜΕΣΟΣ
Μιχαηλίδου γγέλα  π ρου υπριανο   
πλησίον  και  ερμασ γεια  τηλ  

  
ορναρίτη αρμέλια  ημητσάνη   απ  

  νδρέα αραλάμπου  προ  
ολεμίδια  ο στρί ιμο αριστερά  άτω 

ολεμίδια  τηλ    
ταυρινίδου η  έτρου σίρου  δρ μο  

  πλησίον εκκλησία  έ-
τρου και α λου και έναντι φο ρνου ορπά  

εμεσ  τηλ    
ριστοφ ρου άρη  π ρου υπριανο   
έναντι  Μέσα ειτονιά  Μέσα ειτονιά  

τηλ    

ΛΑΡΝΑΚΑ
υνεσίου Μαρία  εωφ  τρ  ιμάγια  Μέγα-

ρο υριάκο  δίπλα απ     
άρνακα  τηλ    
εοφάνου  έσπω  ρδου ρωνο  και 
λάδστωνο   έναντι   άρνα-

κα  τηλ    

ΠΑ ΟΣ
αναγι του λενα  πποκράτου   

στην ερ λα έναντι χρυσοχοείου Μαρία  
άφο  τηλ    

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ο ου αναγι τη  εωφ  ρί α ιγενή 

 αραλίμνι  τηλ    

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
αθολ γο  ριστομένη  ημήτριο  ουρ ά  

τηλ   
φθαλμίατρο  ντ νη  λυκερίου  τηλ  

δοντίατρο  λενα ατ ηγεωργίου  τηλ  
 

ΛΕΜΕΣΟΣ
δοντίατρο  ίτα ι οπο λου  τηλ  

Ιατροί

σχέσ ι  γ μ υ
Ο κ. Μιχάλης Παρασκευά του Στέφα-

νου και της Χριστίνας Στυλιανού, από τις 
Κυβίδες και η δ. Λουκία Αλεξανδράκη, 
του Ιγνάτιου από την Οδού Λάρνακας και 
της Δήμητρας Βρυώνη, από την Κερύνεια 
και τώρα στη Λεμεσό, έδωσαν αμοιβαία 
υπόσχεση γάμου.

σ α 
Με τον αριθμό άδειας για διενέργεια 

εράνου 1 0 201 , που έχει δοθεί στο 
άτομό μου (Χρίστος Οικονομίδης με 
Αρ.Ταυτ. 10127990), διεξήχθη έρανος 
στις 10 2 2019, με αφορμή εκδήλωση 
παρουσίασης του βιβλίου μου «Ο Παρά-
δεισος της Σκέψης», με εισιτήριο εισόδου 

3,00. Το ποσό των 240, που εισπράχθη-
κε από την πώληση εισιτηρίων, δόθηκε 
στο Καραϊσκάκειο δρυμα. Δεν υπήρχαν 
οποιαδήποτε έξοδα.

μ  ν ια            
Την ετήσια εκδήλωση «Διαδρομή Αγάπης 

2019», με τη συμμετοχή ομάδας Μοτοσικλετι-
στών, διοργανώνουν ο Παγκύπριος Σύνδεσμος 
για παιδιά με καρκίνο και άλλες συναφείς 
παθήσεις «Ένα Όνειρο μια Ευχή» και η Επι-
τροπή Κοινωνικής Ευημερίας και Πρόνοιας 
του Δήμου Δερύνειας σήμερα Κυριακή, 17 
Μαρτίου 2019 και ώρα 12.00 μ., στον χώρο 
στάθμευσης γηπέδου «Αναγέννησης».

 
α ι  μ α 
Μαθητική ημερίδα με θέμα «Θρησκευ-

τικές Περιηγήσεις: Συνοδοιπόροι στα ιερά 
προσκυνήματα του τόπου μας. Από το πα-
ρελθόν στο παρόν και ατενίζοντας το μέλλον», 
διοργανώνουν τα Σχολεία Μέσης Γενικής 
και Μέσης Τεχνικής  Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και το Συνοδικό Γραφείο 
Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της 
Εκκλησίας Κύπρου, αύριο Δευτέρα, 1  
Μαρτίου 2019, από τις .30π.μ. - 12.00μ., 
στον παλαιό ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου 
Παραλιμνίου.

μιλ
Ομιλία με θέμα: «Η Γαλλία των Ιδεών, 

των Οδοφραγμάτων και των Κινημάτων 
(17 9-2019)»  διοργανώνει ο Ροταριανός 
Όμιλος Λάρνακας την Τρίτη, 19 Μαρτίου 
2019, στις .00 μ.μ., στο δρυμα Θεοδούλου, 
Θεοδούλειον, στη Λάρνακα, στο πλαίσιο 
του μήνα Γαλλοφωνίας. Ομιλία από τον 
ΠΕΑΚ Δρα Χρίστο Α. Θεοδούλου, πρώην 
Ροταριανό Βοηθό Κυβερνήτη.

- Ομιλία με θέμα «Ορθοδοξία! Ιδεολογία 
ή τρόπος ζωής;», διοργανώνει το Γραφείο 
Θρησκευτικής Διαφωτίσεως της Ιεράς Μη-

τροπόλεως Κιτίου σήμερα Κυριακή, 17 
Μαρτίου 2019, στις .30 μ.μ., στο Πολιτιστικό 
Κέντρο της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου 
Κοντού, στη Λάρνακα. Ομιλητής ο Πρε-
σβύτερος Νικόλαος Πάτσαλος, Εφημέριος 
του Ι. Ν. Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κίτι. 

- Ομιλία με θέμα «Ο Χριστός στη ζωή 
μας, ευλογία ή εμπόδιο;», διοργανώνει η 
Φιλόπτωχος Αδελφότητα και η Εκκλησια-
στική Επιτροπή Αποστόλου Λουκά Αραδίπ-
που σήμερα Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019, 
στις .00μ.μ., στην Αίθουσα εκδηλώσεων 
του Δημοτικού Σχολείου Α’ Αραδίππου. 
Ομιλητής: Πάτερ Παναγιώτης Ντουρής.

ι λ  
Διάλεξη με θέμα «Το πλαστικό, εχθρός 

της Γης», θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευ-
τέρα, 1  Μαρτίου 2019, στις 7.30μ.μ., στο 
Κέντρο Ενηλίκων Δήμου Δερύνειας, Αί-
θουσα Νέα Σκηνή Δερύνειας Τάκης Χρι-
στοφίδης. Εισηγητής: Μάριος Ευθυμίου, 
Λειτουργός του Γραφείου της Επιτρόπου 
Περιβάλλοντος. Οργανωτές: Επίτροπος 
Περιβάλλοντος, Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), Επαρχι-
ακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
(ΕΣΣΕ) Αμμοχώστου και Δήμος Δερύνειας.

ν μ ι  λ σ  
Ενημερωτική εκδήλωση για τον σχολικό 

εκφοβισμό ( ), θα πραγματοποιηθεί 
την Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019, στις 7.00μ.μ., 
στο Υπαίθριο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Πα-
ραδοσιακών Επαγγελμάτων στη Δερύνεια. 
Εισηγήτρια: Νάγια Φυλακτού, Σύμβουλος 

υχικής Υγείας - υχοθεραπεύτρια. Δι-
οργανωτές: ΕΔΟΝ Αμμοχώστου και ΚΟΒ 
Νεολαίας ΑΚΕΛ Δερύνειας. Η εκδήλωση 
απευθύνεται σε γονείς και παιδιά.

α ι  α σ ασ
Τη θεατρική παράσταση «Το Ρέκβιεμ 

της Τ » θα παρουσιάσει το Παγκύ-
πριο Λύκειο Λάρνακας αύριο Δευτέρα, 1  
Μαρτίου 2019, στις .00μ.μ., στο Δημοτικό 
Θέατρο Λάρνακας, στο πλαίσιο των 30ών 
Αγώνων Σχολικού Θεάτρου. Σκηνοθεσία 

 . 

υσι χ υ ι
α σ ασ

Φεστιβάλ Ιρλανδέζικου Πολιτισμού για 
την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου διοργανώ-
νει η Πρεσβεία της Ιρλανδίας στην Κύπρο 
σήμερα Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019, από 
τις 3.00 - .00 μ.μ., στην εξέδρα της πα-
ραλίας των Φοινικούδων, στη Λάρνακα. 
Μουσική, χορός, αθλητικές επιδείξεις  και 
ιρλανδέζικα εδέσματα.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του κατεχόμενου χωριού Άγιος Βασίλειος προσκαλεί όλους 
τους συγχωριανούς σε συνάντηση γνωριμίας με τον Μητροπολίτη τους, κ. Χρυσόστομο. 
Η συνάντηση θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων του ιερού ναού του Αγίου Στυλιανού 
στη Λακατάμεια, την Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019, και ώρα 3.1 μ.μ. Κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης ο πανιερότατος θα δώσει τις ευλογίες και τις νουθεσίες του για τη Μεγάλη 
Σαρακοστή. Με την ευκαιρία ο κ. Ανδρέας Πίγγουρας θα παρουσιάσει προσωπική του 
εργασία - χάρτη του χωριού, με αριθμημένα τα 173 σπίτια και τους ιδιοκτήτες τους όπως 
ήταν το 1974. Θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση και θα δοθεί ο χάρτης από τον κ. Πίγγουρα. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας Α. Πίγγουρα, 99 0910.

Η Η  Η Η Η

λκυονίδε  ωρεά φορητή  συσκευή  μελέτη  
πνου στο Μακάρειο οσοκομείο 

 μιλο   στον ο 
 

Καλούνται τα μέλη του ΦΟΡΟΥΜ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, με Αρ. μητρώου 29 3, 
σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23 3 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ., στην 
αίθουσα «ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑ ΗΣ
1. Παρουσίαση πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
2.  Οικονομικός απολογισμός της προηγούμενης χρήσης 201 .
3. Έκθεση Οικονομικού Ελεγκτή.
4. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου.

. Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
. Εκλογές για ανάδειξη  τακτικών και 3 αναπληρωματικών μελών για το Δ.Σ. τριετούς θητείας.

7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Υπενθυμίζεται ότι στη Γενική Συνέλευση μπορούν να πάρουν μέρος μόνο τα μέλη 

και εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει ή καταβάλουν την υποχρέωσή τους μισή ώρα πριν 
από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Όλα τα μέλη μπορούν να διευθετήσουν τις 
ταμειακές τους εκκρεμότητες μέχρι το Σάββατο, 23 3 2019 και ώρα 9.30 το πρωί.

Σημείωση: Την ημέρα της Γ.Σ. δεν γίνονται νέες εγγραφές.  
Υπενθυμίζεται ότι όσα μέλη θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές πρέπει να 

είναι ταμειακώς εντάξει και να υποβάλουν υποψηφιότητα με αίτησή τους ηλεκτρονικά 
στο Δ.Σ. του ΦΟΡΟΥΜ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ( .

. ), μέχρι και τις 1 3 2019.

Η    γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ενισχύοντας έμπρα-
κτα τις γυναίκες στον χώρο εργασίας. Η εταιρεία διοργάνωσε μονοήμερο σεμινάριο, στο 
οποίο συμμετείχαν όλες οι γυναίκες που εργάζονται στην    και είχαν 
την ευκαιρία να μοιραστούν τις απόψεις και σκέψεις τους για το όραμα του Ομίλου  

 όσον αφορά την ενδυνάμωση των γυναικών στον λιμενικό κλάδο. Στη διάρκεια του 
σεμιναρίου, το οποίο συντόνιζε η Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού,  , οι 
συμμετέχουσες μοιράστηκαν ιδέες και απόψεις, με άλλους συναδέλφους τους, καθώς και την 
Ανώτερη Διευθυντική ομάδα της εταιρείας, αναφορικά με την ενδυνάμωση των γυναικών 
και τη σημασία του ρόλου τους στο μέλλον της λιμενικής βιομηχανίας. Μεταξύ άλλων, συζη-
τήθηκαν θέματα που αφορούν την παροχή ίσων ευκαιριών στο χώρο εργασίας, τη μάθηση 
και την ανάπτυξη, την ποικιλομορφία και την ενσωμάτωση, την πολιτική και στρατηγική 
προσλήψεων αλλά και τις διάφορες αντιλήψεις που υπάρχουν σε σχέση με τις γυναίκες που 
εργοδοτούνται σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο κλάδο όπως αυτός των λιμανιών. 

Στο πλαίσιο του εορτασμού των είκο-
σι χρόνων κοινωνικής προσφοράς, το 
Φιλανθρωπικό Σωματείο «Αλκυονίδες» 
προέβη σε δωρεά φορητής καταγρα-
φικής συσκευής μελέτης ύπνου για τις 
ανάγκες της Παιδοπνευμονολογικής 
Κλινικής του Μακάρειου Νοσοκομείου, 
με σκοπό την περαιτέρω αναβάθμιση 
του εργαστηρίου των διαταραχών ύπνου 
σε παιδιά. Η παράδοση της συσκευής, 
αξίας 7.300, πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019, από την 
Πρόεδρο του Φιλανθρωπικού Σωμα-
τείου «Αλκυονίδες», Γεωργία Πολυβίου, στο Μακάρειο Νοσοκομείο στην παρουσία 
του Γενικού Διευθυντή του Νοσοκομείου, του Διευθυντή του Παιδιατρικού Τμήματος 
του Νοσοκομείου και της εταιρείας υπεύθυνης για την εγκατάσταση της συσκευής και 
τη σχετική εκπαίδευση του προσωπικού. Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση σε 
παιδιά με στόχο την άνεση στην εφαρμογή και χρήση, ειδικά σε αυτήν την ευαίσθητη 
κατηγορία ασθενών. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο σπίτι, εφόσον κριθεί 
εφικτό από τον γιατρό, οπότε το παιδί δεν χρειάζεται να παραμείνει στο νοσοκομείο 
για διαγνωστικούς λόγους. Αυτό κάνει τη ζωή όλης της οικογένειας και ιδιαίτερα του 
παιδιού πιο εύκολη και άνετη.

Με στόχο να προάγει το «ευ αγωνίζεσθαι» αλλά και να δώσει την ευκαιρία στο 
προσωπικό του να αθληθεί σε πνεύμα συνένωσης και συνεργασίας, ο Όμιλος  
συμμετείχε στον 1ο   , που πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου. μάδα 12 δρομέων από όλες τις θυγατρικές εταιρείες 
του Ομίλου συμμετείχαν στο    φορώντας μπλουζάκια με το σύνθη-
μα . Η ομάδα είχε μιαν αξιοπρεπή παρουσία στον Μαραθώνιο, αφού 
κατάφερε να εξασφαλίσει τη 14η θέση. Παρά την κούρασή τους μετά τον αγώνα, οι 
δρομείς δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για την εμπειρία τους. Η συμμετοχή στον 
αγώνα είναι μία δραστηριότητα που εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος ανά-
πτυξης ανθρωπίνου δυναμικού «     », αποδεικνύοντας πε-
ρίτρανα πως δεν είναι απλώς ένα σύνθημα. Με το εν λόγω πρόγραμμα, ο Όμιλος  
αποσκοπεί όχι μόνο στην ικανοποίηση των πελάτων του αλλά και στην ευημερία του 
προσωπικού, ώστε να εργάζονται σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με δραστηριότητες 
που προάγουν την ομαδικότητα και την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και 
προσωπική τους ζωή.

υνάντηση γνωριμία

Μια σημαντική όσο και πολυδιάστατη 
συμφωνία συνεργασίας υπογράφτηκε μεταξύ 
της Βιβλιοθήκης Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου 
Β’, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου 
και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς 
Ελλάδας. Η εν λόγω συμφωνία αποτελεί πρό-
τυπο ανάπτυξης τόσο για την Ελλάδα όσο και 
για την Κύπρο, καθότι συνενώνει τις δυνάμεις 
του πνευματικού κόσμου της Εκκλησίας της 
Ελλάδας, της Πανεπιστημιακής κοινότητας, 
της κοινωνίας και του επιχειρείν. Η τελετή 
υπογραφής έγινε στον χώρο της Βιβλιοθή-
κης, που εδρεύει στα Οινόφυτα Βοιωτίας 
και την οποία έχει ιδρύσει ο Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος Β’, 
όπου και συνυπέγραψε τη συμφωνία με τον 
καθηγητή Κώστα Γουλιάμο, Πρύτανη του 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, και 
τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Στερεάς Ελλάδας, Νίκο Κουδούνη. Η κομβικής 
σημασίας αυτή συμφωνία για την ανάπτυξη 
του τόπου, εμπεριέχει στοιχεία συνεργασίας 
που αφορούν την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, 
την έρευνα, τη διά βίου μάθηση, την κατάρτιση, 
την καινοτομία, καθώς και άλλους τομείς 
που συμβάλλουν στην αριστεία. Ταυτόχρονα, 
οι συμφωνίες των συμβαλλομένων μερών 
πρόκειται να αποδείξουν και να αναδείξουν 
τη χρησιμότητα των νέων αναπτυξιακών μο-
ντέλων, ώστε να εκκολαφθεί η «οικονομία 
της γνώσης». Τη σημαντική αυτή τελετή 
τίμησε με την παρουσία του ο κ. Βασίλειος 
Θεοχαράκης, γνωστός για τη πολιτιστική και 
επιχειρηματική του δράση.

υνεργασία υρωπα κο  ανεπιστημίου πρου  ι λιοθήκη  ρχιεπ  λλάδα
και υνδέσμου ιομηχανι ν τερεά  λλάδα

Το Πανεπιστήμιο  , πιστό στη δέσμευση για διασύνδεσή του με τον 
χώρο της αγοράς εργασίας και την προώθηση της απασχολησιμότητας των φοιτητών 
του, διοργανώνει την Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019, από 13.00 - 17.00, το 1ο  .  

   (Έκθεση Καριέρας) θα φιλοξενήσει εταιρείες και οργανισμούς απ’ όλους 
τους τομείς της κυπριακής οικονομίας στην Πανεπιστημιούπολη, στη Λάρνακα. Οι 
εταιρείες που θα παρευρίσκονται είναι οι . . .  ,   

,   ,   ο  ,  , , , 
  , ,  ,     ( ), 
,  ( )  ,  ,   , 
 ,  .   .  ,   ,  

 ,     ( ), ,  , 
  ,  ,  ,  ,  ,  

,   ,  , , . . ,  
,  και      . Στόχος είναι να γεφυρωθεί 

το χάσμα μεταξύ της ανάγκης των εταιρειών να προσλάβουν νέους απόφοιτους υψηλής 
ποιότητας και της σπουδαιότητας για τους φοιτητές να αποκτήσουν μία πρώτης κατηγο-
ρίας επαγγελματική εμπειρία. Η έκθεση απευθύνεται σε άτομα που ψάχνουν εργασία, 
μαθητές Λυκείου, φοιτητές, απόφοιτους και επαγγελματίες. Δεν απαιτείται εγγραφή. Για 
πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Φωτεινή Κούτρα στο 

. .  ή τηλεφωνικώς στο 24 94022.

   διοργαν νει το ο   

ΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλο  για τον χ ρο υπο-

δοχή  για στεγνοκαθαριστήριο  στην περιοχή 
ασο πολη στη ευκωσία  ευτέρα  αρα-

σκευή οι ρε  θα συμφωνηθο ν  και δ ο 
ά ατα τον μήνα απ  τι     ια 

περισσ τερε  πληροφορίε  στο 

 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση   σου-
λάκια  με λον τον ε οπλισμ  σε κεντρικ  

δρ μο στον τρ ολο  λ γω συντα ιοδ τηση  

ι ενδιαφερ μενοι παρακαλο νται να αποτεί-
νονται στο τηλ  

ΔΙΑ ΟΡΑ
ΗΤΕΙΤΑΙ προ  ε αγορά υντελεστή  

μηση  για οικοδομέ  στη ευκωσία  πο-
τείνεστε  ικοδομικέ  πιχειρήσει  ραγκ -
πουλο  τδ  τηλ  

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  υγείο δίπορτο μάρκα  
  παλιέ  ρωσικέ  εικ νε  περ-

σικά χαλιά   αυθεντικοί πίνακε  χειροποίητο 
τραπε ομάντηλο με σμιλί  σκαλιστ  μπουφέ 
και άλλα έπιπλα  ποτείνεστε  ηλ  

Μικρές Αγγελίες 

    γι ρτασε την 
αγκ σμια Ημέρα τη  υναίκα  

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ελο με σήμερα υριακή   στον ιερ  να  γίου εωργίου γλαντ ιά  

προ σταμένου του ρχιεπισκ που πρου ρυσοστ μου  το  ετήσιο μνημ συνο 
του νθυπολοχαγο  Μ

ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΑΣΙΗΝΗ

που έπεσε κατά την εκτέλεση του καθήκοντ  του σε ναρκοπέδιο τη  οταμιά
στι   Μαρτίου  και καλο με σου  τιμο ν τη μνήμη του να παραστο ν

ον επιμνημ συνο λ γο θα εκφωνήσει ο ρ εδρο  του ημοκρατικο  μματο  
ικ λα  απαδ πουλο

ατάθεση στεφάνων στην εκκλησία
α ακολουθήσει τρισάγιο στον τάφο του ήρωα

ικογένεια του ήρωα και  άγμα Μηχανικο



υμπληρώθηκαν χθες 3 
ολόκληρα χρόνια από 
τη μέρα που η ομάδα 
του θρυλικού Καπετάν 
Ζήδρου, Γρηγόρη Αυξε-
ντίου, έστησε τη μεγάλη 
ενέδρα μεταξύ Χαντριών 

και Αγρού, κατά την οποία η Βρετανοί 
στρατιώτες υπέστησαν πανωλεθρία 
και η ΕΟΚΑ έχασε έναν από τους πιο 
σκληροτράχηλος αγωνιστές, τον αεικί-
νητο και ακούραστο εθελοντή αντάρτη 
«Γιαγκούλα» της -Χρίστο Τσιάρτα από 
τον Πολύστυπο. Πολλά έχουν γραφτεί 
για τη διεξαγωγή της ιστορικής εκείνης 
ενέδρα και τ’ αποτελέσματά της. Για όσα 
προηγήθηκαν της ενέδρας και αυτά που 
ακολούθησαν, ελάχιστα είναι γνωστά. Και 
αυτά έχει σκοπό να φέρει σήμερα σε φως 
το κείμενο που ακολουθεί. 

Μετά τη μάχη των Σπηλιών, τη σύλληψη 
του Τομεάρχη Πιτσιλιάς Ρένου Κυριακίδη 
και τη διαφυγή του Αρχηγού Διγενή στην 
Κακοπετριά κι από εκεί στον Κύκκο, τον 
τομέα της ευρύτερης Πιτσιλιάς ανέλαβε 

ΕΝΔΟ ΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥ ΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Η μεγαλύτερη ενέδρα της ΕΟΚΑ

από το στόμα του παπά το φοβερό μαντάτο. 
Δεν ήθελε να πιστέψει ότι ο Χρίστος Τσιάρτας, 
το λεβεντόπαιδο του Πολύστυπου, που δρα-
σκελούσε ακούραστα τα βουνά της Μαδαρής 
και της Παπούτσας, που άφησε γυναίκα και 
δυο μικρά παιδιά για να βγει στο βουνό, 
έπεσε στο πεδίο της τιμής. Ο θάνατος του 
Γιαγκούλας  βύθισε όχι μόνο τους δικούς 

και τους συναγωνιστές του, αλλά ολόκληρο 
τον Κυπριακό Ελληνισμό, σε βαθύ πένθος. 

Όταν ξεκουράστηκαν οι αντάρτες, στην 
Ποταμίτισσα, ο Αυξεντίου μού είπε να τους 
συνοδέψω μέχρι την εκκλησιά. Όταν φτάσαμε 
εκεί, μου είπε: Στη δουλειά σου, βρε! .

Τι    η υ ι  
υ  ρ
Να σκορπίσω αρτύματα στο μονοπάτι 

που θα έπαιρναν οι αγωνιστές για να πάνε 
στον προορισμό τους. Τους ακολούθησα 
κρατώντας τέσσερα κουτιά πιπέρι αλεσμένο 
και άρχισα να τα σκορπίζω πίσω από τους 
αντάρτες για μεγάλη απόσταση και μετά, με 
χίλιες δυο προφυλάξεις, γύρισα στο χωριό.

Της Κυριακής
17.03.2019

Διαδρομές 30

Οι πυροβολισμοί ήταν 
πυκνοί και δυνατοί. Ακού-

ονταν μέχρι κάτω στην 
οταμίτισσα. Είπα μέσα 
μου  ρέπει να έγινε 

μεγάλο κακό . Τα βουνά 
αντιλαλούσαν τις εκρήξεις 

και τους πυροβολισμούς

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 

Ο Α Ν ΤΗ  Κ. Τ ΝΟ
Ο ΑΝΤΑ Ο  Α Ν  

ΑΤΑ  ΚΑ  Α Η Ε ΤΑ  
ΤΟ Α Α ΚΗΝ Ο ΤΗ  ΕΝΕΔ Α
Τ   Α Τ Ο  

Λευτέρη Γεωργίου και του Παπά Ιωακείμ στα 
Χαντριά. Εκεί βρήκαν και τον Πολύκαρπο 
Γιωρκάτζη και τον Αντρέα Τσιάρτα, που είχαν 
έλθει από τον Πολύστυπο. Την άλλη μέρα, 
μόλις βράδιασε, ο Αυξεντίου τούς πήρε και 
τους έδειξε τις θέσεις που θα έπαιρναν κατά 
την ενέδρα και τις κατευθύνσεις διαφυγής 
και απομάκρυνσης. Όταν κατέβηκαν στον 
δρόμο και προχώρησαν 200 περίπου μέτρα 
για να πάνε στα Χαντριά, να ετοιμαστούν και 
να γυρίσουν αργότερα για την ενέδρα, φά-
νηκε να έρχεται από την Κυπερούντα προς 
το μέρος τους φάλαγγα στρατιωτικών αυτο-
κινήτων. Πίσω στις θέσεις σας τροχάδην , 
πρόσταξε ο Αυξεντίου. Και σε λίγο άρχιζε η 
μεγάλη ενέδρα, στην οποία έπεσε ηρωικά ο 
λεβέντης Γιαγκούλας , Χρίστος Τσιάρτας, 
από τον Πολύστυπο. Οι πυροβολισμοί ήταν 
πυκνοί και δυνατοί. Ακούονταν μέχρι κάτω 
στην Ποταμίτισσα. Είπα μέσα μου: Πρέπει να 
έγινε μεγάλο κακό . Τα βουνά αντιλαλούσαν 
τις εκρήξεις και τους πυροβολισμούς.

ήρ ς ή υ α α   υ υ
Δεν πήρα κανένα μήνυμα. Αλλά στο 

μεταξύ μερικοί αντάρτες άρχισαν να κα-
τεβαίνουν τροχάδην στην Ποταμίτισσα, μέσω 
Γριδιών. Από τα Γρίδια τούς οδήγησε στην 
Ποταμίτισσα, στο σπίτι του Παπά Αγαθοκλή, 
ο Γιώργος Βαλανίδης. Αργά, το ίδιο βράδυ, 
με κάλεσε ο Αυξεντίου, που βρισκόταν με 
τους άλλους αντάρτες στο σπίτι του Παπά 
και με ρώτησε, αν έμαθα τίποτε για την 
ενέδρα. Του είπα ότι οι πυροβολισμοί και 
οι εκρήξεις ακούονταν μέχρι το χωριό μας, 
βγήκα στους δρόμους και τα μονοπάτια, 
αλλά δεν συνάντησα κανέναν, ούτε χωριανό, 

ούτε αντάρτη. Τον ρώτησα αν θα έμεναν 
εκεί να διανυκτερεύσουν, για να καλέσω κι 
άλλους αγωνιστές, να διευθετήσουμε σπίτια 
φιλοξενίας των ανταρτών και να επιτηρούμε 
τους δρόμους και τα μονοπάτια γύρω. 

Όχι, θα φύγουμε , μου είπε, αλλά πε-
ριμένουμε και τους άλλους . Τελευταίος 
ήρθε ο Νίκος Σπανός. Ήμουν ακόμα εκεί 
και ο Αυξεντίου τον ρώτησε πού είναι ο 
Τσιάρτας, διότι ήταν δίπλα του στην ενέδρα. 
Αυτός απάντησε ότι τον είδε για τελευταία 
φορά στην κορυφογραμμή, να φεύγει μετά 
την ενέδρα, αλλά άκουσε πυροβολισμούς. 
Τι συνέβη δεν ήξερε, διότι αυτός έτρεχε ν’ 
απομακρυνθεί. Τότε η αγωνία του Αυξεντίου 
και των άλλων άρχισε να κορυφώνεται. Κι 
όσο αργούσε να φανεί ο συναγωνιστής 
τους, φίδια τούς ζώναν. Τελικά, ο Αυξεντίου 
και οι τέσσερεις αντάρτες, που διέφυγαν 
στην Ποταμίτισσα, αναχώρησαν την ίδια 
νύκτα για τον Άγιο Θεόδωρο, μέσω Αη-
Γιάννη. Εκεί, στο σπίτι του παπά του Αγίου 
Θεοδώρου, όπου διανυκτέρευσαν, έμαθαν 
την άλλη μέρα ότι ο Χρίστος Τσιάρτας, ο 
Γιαγκούλας  της ΕΟΚΑ, ο φτεροπόδαρος 

και σκληροτράχηλος εθελοντής αντάρτης, 
είχε πέσει στο πεδίο της τιμής, κατά την 
αποχώρησή του από την ενέδρα.

ι ς η ρ   υ υ 
ια  α  υ Τ ι ρ α

- Τον Αυξεντίου είχε ενημερώσει ο 
παπάς κρυφά, σε άλλο δωμάτιο απ’ εκεί 
που καθόταν με τους άλλους αντάρτες, γιατί 
ήταν μαζί τους και ο αδελφός του Χρίστου, 
ο Αντρέας Τσιάρτας.

Συγκλονίστηκε ο Ρήγας  μόλις άκουσε 

Για τη φιλοξενία των ανταρτών στην 
Ποταμίτισσα προτού αναχωρήσουν 
στα Χαντριά για να στήσουν τη μεγάλη 

ενέδρα και για την επιστροφή τους στο χωριό 
μετά την ενέδρα, ο Χαράλαμπος Χριστοδού-
λου-«Μπαταριάς», ένας από τους αγωνιστές 
που πήραν μέρος σ’ αυτήν, θυμάται: 

«Όταν αποφασίστηκε να γίνει επιχεί-
ρηση-ενέδρα από την ομάδα του Γρηγόρη 
Αυξεντίου στο δρόμο Χανδριών-Αγρού, η 
ομάδα κινήθηκε ως εξής:

»Η Ομάδα ήταν δεκαεφταμελής. Δύο 
άνδρες της, οι Πολύκαρπος Γιωρκάτζης και 
Ανδρέας Τσιάρτας, οι οποίοι απουσίαζαν σε 
περιοδεία, ειδοποιήθηκαν να φθάσουν το 
βράδυ της Πέμπτης 1  Μαρτίου 19 . Οι 
υπόλοιποι 1  άντρες ήταν οι: Γρηγόρης Αυξε-
ντίου, Γεώργιος Μάτσης-«Θαλής», Αυγουστής 
Ευσταθίου-«Ματρόζος», Χρίστος Τσιάρτας-
«Γιαγκούλας», Κυριάκος Κόκκινος-«Κίτσιος», 
Σάββας Κουλλαμής-«Γεροόλυμπος», Χριστό-
φορος Χριστοφίδης, Ανδρέας Νικολα δης, 
Ιωάννης Παύλου-«Πιπίνος», Μιχαλάκης 
Ασσιώτης-«Γαλανός», Γεώργιος Μιχαήλ, 
Γεώργιος Λοϊζίδης-«Απόστρατος», Νίκος 
Σπανός-«Βελισσάριος» και Χαράλαμπος 
Χριστοδούλου-«Μπαταριάς». 

»Μόλις βράδιασε, ξεκίνησαν από τα λη-
μέρια της Παπούτσας για την υλοποίηση 
του προγράμματος. Η Ομάδα πέρασε από 
το σπίτι του Παπά-Κωστή, ιερέα του Αγί-
ου Θεοδώρου,  και στη συνέχεια κατέληξε 
στο σπίτι του Παπά-Αγαθοκλή, ιερέα της 
Ποταμίτισσας, όπου και διανυκτέρευσε. 
Η φιλοξενία από τον ιερέα, αλλά και από 
άλλα μέλη της οργάνωσης του χωριού,  ήταν 
άψογη και συγκινητική.

»Το επόμενο βράδυ, στις 1  Μαρτίου, 
ημέρα Πέμπτη, επιβιβάστηκε η Ομάδα στο 
μικρό λεωφορείο του Κυριάκου Τρύφω-
νος από την Ποταμίτισσα με αριθμό Τ  7  
« » και κατέληξε στην Κυπερού-
ντα και από εκεί έφθασε με τα πόδια, για 
περισσότερη ασφάλεια, στα Χανδριά, όπου 
φιλοξενήθηκε στο σπίτι του Λευτέρη Γεωργίου 
και του Παπά Ιωακείμ, ιερέα της κοινότητας. 
Εκεί, η ομάδα βρήκε και τους Πολύκαρπο 
Γιωρκάτζη και Ανδρέα Τσιάρτα, οι οποίοι, 

όπως προαναφέρθηκε, ειδοποιήθηκαν και 
έφθασαν εκεί λίγη ώρα πρωτύτερα.

»Στις 1  Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή, 
έγινε η ενέδρα στον δρόμο Χανδριών - Αγρού, 
παρά τα Αγρίδια, που είχε μεγάλη επιτυχία, 
αλλά, δυστυχώς, την επισκίασε ο θάνατος 
του Χρίστου Τσιάρτα από τον Πολύστυπο. 

»Μετά τη λήξη της ενέδρας, η ομάδα 
χωρίστηκε σε δυο μικρές ομάδες, φθάνο-
ντας πάλι στην Ποταμίτισσα, στο σπίτι του 
Παπά Αγαθοκλή.

»Όταν συναντήθηκαν όλοι, είδαν ότι απου-
σίαζε ο Χρίστος Τσιάρτας. Κάποιος αντάρτης 
είπε ότι ο Χρίστος είχε αναφέρει κατά την 
πορεία προς τον τόπο της ενέδρας ότι, μετά 
τη μάχη, μπορεί να πάει στο χωριό του, να 
δει λίγο την οικογένειά του. Είχε δυο μικρά 
παιδιά ο Χρίστος, τον Στέφανο και τη Μαρία.

»Τους έτρωγε όλους το σαράκι της 
απουσίας του Χρίστου, αλλά ζούσαν με 
την ψευδαίσθηση πως ίσως να πήγε στο 
χωριό, παρ’ όλο που δεν το πίστευαν.

»Αφού φιλοξενήθηκαν και πάλι για 
λίγο, ξεκουράστηκαν, αποχαιρέτησαν τον 
ιερέα και άλλους αγωνιστές του χωριού, 
που βρίσκονταν εκεί και κατευθύνθηκαν 
πεζή στον Άγιο Ιωάννη Αγρού, όπου και 
πέρασαν το υπόλοιπο βράδυ και την ημέ-

ρα του Σαββάτου στο σπίτι του Παναγιώτη 
Βασιλείου-Βάσιλα.

»Το βράδυ του Σαββάτου, στον δρόμο 
για τα λημέρια της Παπούτσας, πέρασαν για 
ξεκούραση από το σπίτι του Παπά Κωστή, 
στον Άγιο Θεόδωρο, όπου ο παπάς έγνεψε 
στον Αυξεντίου και του ανέφερε στο διπλα-
νό δωμάτιο, ότι το ραδιόφωνο ανακοίνωσε 
πως βρέθηκε νεκρός στον τόπο της ενέδρας 
ο Χρίστος Τσιάρτας από τον Πολύστυπο.

»Παρόντες ήταν ο Πολύκαρπος Γιωρκά-
τζης και ο Χαράλαμπος Μπαταριάς, όταν 
ο παπάς ανέφερε το θλιβερό μαντάτο στον 
Αυξεντίου.

»Η Ομάδα έφυγε εσπευσμένα για την 
Παπαπούτσα, όπου την επόμενη μέρα, Κυ-
ριακή το πρωί, ο Αυξεντίου ανακοίνωσε στον 
Αντρέα Τσιάρτα τον θάνατο του αδελφού 
του. Ήταν πράγματι μια συγκινητική στιγμή 
που ποτέ δεν ξεχνιέται...».

(Όλη την εξέλιξη της ενέδρας και τις 
συγκινητικές στιγμές που ακολούθησαν, 
μπορεί ο αναγνώστης να τις βρει με κάθε 
λεπτομέρεια στο βιβλίο του σεμνού αγωνιστή 
Χαράλαμπου Μπαταριά: «ΕΟΚΑ 19 - 9 
- Οι θύμησες του Μπαταριά»).

Από το ανέκδοτο βιβλίο 
«Ποταμίτισσα-Το Σούλι της ΕΟΚΑ».

Η   Χ  Μ

ο Γρηγόρης Αυξεντίου, που ηγήθηκε της 
μεγάλης ενέδρας στις 1  Μαρτίου 19 , 
μεταξύ Χαντριών και Αγρού. Για όσα προ-
ηγήθηκαν της ενέδρας και όσα ακολούθη-
σαν  μού μίλησε ο Κυριάκος Τρύφωνος 
- ο «Πανταχού Παρών» στις μεταφορές 
ανταρτών και οπλισμού σ’ ολόκληρο τον 
τομέα Πιτσιλιάς:

Μόλις νύκτωσε, 14 Μαρτίου 19 , ο 
Αυξεντίου, με την ομάδα του, ήταν όλοι 1 , 
έφθασαν στην Ποταμίτισσα προερχόμενοι από 
τον Άγιο Θεόδωρο Αγρού, μέσω Άη Γιάννη. 
Επειδή ήταν πολλοί,  οι περισσότεροι έμειναν 
στο σπίτι του Παπά Αγαθοκλή και 4-  στο 
σπίτι μου. Την άλλη μέρα, μόλις νύκτωσε, 
με ειδοποίησε ο Αυξεντίου να παραλάβω 
όλους τους αντάρτες και να τους πάρω με το 
αυτοκίνητό μου, στα Χαντριά. Σε λίγο ήταν 
όλοι έτοιμοι. Ανέβηκαν στο αυτοκίνητο και 
έβαλα μπροστά. Όταν φθάσαμε στις Δύμες, 
βρήκαμε άλλο αυτοκίνητο σταματημένο στη 
μέση του δρόμου. Δεν μπορούσαμε να προ-
χωρήσουμε, διότι ο δρόμος ήταν στενός. Ο 
Νικόλας Χατζηιωάννου είπε στον οδηγό του, 
τον Αντρέα Κώστα, να το μετακινήσει αμέσως. 
Εκείνος, όμως, αντί να συμμορφωθεί, έπαιζε 
τον πελλόν . Έκανε πως δεν καταλάβαινε ότι 
εμπόδιζε και καθυστερούσε να μετακινήσει 
το αυτοκίνητο, λες και πήγαινε γυρεύοντας. Ο 
Απόστρατος θύμωσε και είπε στον Αυξεντίου: 
Μάστρε, να κατεβώ να φωνάξω ‘κέρφιου’ 

και να φύγουν όλοι; . Ο Αυξεντίου τού είπε 
να κάτσει φρόνημα και ευτυχώς, χωρίς άλλη 
καθυστέρηση, ο προκλητικός οδηγός, ίσως 
κάτι να μυρίστηκε , μετακίνησε το αυτοκίνητό 
του βιαστικά. Προχωρήσαμε κι όταν φθάσα-
με στην Κυπερούντα, προτού μπούμε στο 
χωριό, μου είπε ο Αυξεντίου να σταματήσω 
να κατέβουν οι 1  αντάρτες που επέβαιναν, 
μήπως πέσουμε σε ενέδρα στον δρόμο. Εγώ 
γύρισα στην Ποταμίτισσα και περίμενα νέο 
μήνυμα για να τους μετακινήσω. 

Οι αντάρτες πήγαν περπατητοί στον τόπο 
της ενέδρας. Έμειναν τη νύχτα στα σπίτια του 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΜΉΛΙΑ ΤΡΥΦΩΝΟΣ. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΙΑΡΤΑΣ. Ο ΓΡΉΓΟΡΉΣ ΑΥΞΈΝΤΙΟΥ.



επέλεξαν οι διοργανωτές εμπνευστές της 
εκδήλωσης, με την παρουσία μάλιστα του 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
εφόσον αυτή «συνέπεσε» να είναι η επο-
μένη της θυσίας του αγωνιστή της ΕΟΚΑ 
19 - 9 Γρηγόρη Αυξεντίου στα βουνά 
του Μαχαιρά, στις 3.3.19 7, στα χέρια των 
Βρετανών αποικιοκρατικών στρατιωτικών 
δυνάμεων.

Σχετικό το άρθρο του αγαπητού Γιώρ-
γου Αγαπίου (Αρχισυντάκτη της «Σημερι-
νής»), με τίτλο «Οι « -300» που έμειναν 
Κύπρο», 3.3.2019, στο οποίο σημείωσε 
ευθαρσώς ο συγγραφέας: «… Όσο όμως 
συμπεριφερόμαστε όπως τους μπάτλερ 
στο Μπάκιγχαμ, θα έχουμε την ανάλογη 
αντιμετώπιση. Τι μας έδωσε το Λονδίνο 
και του χρωστούμε τόσα πολλά, που τα 
αποπληρώνουμε δεκαετίες με κυριαρχία 
και εκδούλευση; Τι οφέλη είχαμε από την 
αγγλική εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις 
στο Κυπριακό;.. Το Έπος του Μαχαιρά 
το έγραψε ένας πρώην επαγγελματίας 
οδηγός. Οι ηγέτες έπιναν τσάι. Τότε και 
σήμερα… Τον έλεγαν όμως Γρηγόρη και 

Τ
η Δευτέρα, 4 Μαρτίου 
2019, έλαβεν χώραν μια 
«γιορτή» στο Παλάτι του 
Μπάκιγχαμ με οικοδε-
σπότη τον Πρίγκιπα της 
Ουαλίας Κάρολο, με προ-
σκεκλημένους άνω των 

1 0 Κυπρίων της κυπριακής ομογένειας 
(Ε κ και Τ κ) «επιλεγμένους» από την 
κυπριακή Υπ. Αρμοστεία στο Λονδίνο. 
Η επίσημη πρόσκληση από το Παλάτι 
ακολούθησε. Με προσκεκλημένο της 
κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
Νίκο Αναστασιάδη. Η επίσημη επίσκε-
ψη ξεκίνησε στις 3 Μαρτίου (μέχρι τις ), 
ημέρα του ολοκαυτώματος του Γρηγόρη 
Αυξεντίου. 

«   », την ονό-
μασαν, αλλά εννοούσαν «για να τιμήσουν 
την προσφορά της κυπριακής ομογένειας 
στη βρετανική κοινωνία». Η μόνη αναφορά 
σε Κυπριακή Δημοκρατία φαίνεται να 
ήταν στην αρχική πρόσκληση από την 
Υπάτη Αρμοστεία. Από όλες όσες ακο-
λούθησαν η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν 
απούσα από την εκδήλωση, όπως στην 
πενταμερή της Ελβετίας το 2017, εκτός 
από το τουίτερ της βασιλικής οικογένειας 
που αναφέρθηκε σωστά σε «Πρόεδρο της 
ΚΔ». Η Βασίλισσα, όμως, είναι Αρχηγός 
της Κοινοπολιτείας. 

Αυτή η παράλειψη, δεν πιστεύεται 
ότι ήταν τυχαία και κάποιοι το πρόσε-
ξαν και το έθεσαν ως θέμα στους δικούς 
μας. Υπενθυμίζεται ότι μέλος της Κοινο-
πολιτείας στις 13 Μαρτίου του 19 1 δεν 
έγινε η «Κύπρος» σκέτα, αλλά επίσημα 
η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 7 μήνες 
μετά την ανακήρυξή της σε ανεξάρτητο 
κράτος. Οι αναφορές φωτογράφιζαν δύο 
κοινότητες στο νησί αναμφίβολα με πο-
λιτική σκοπιμότητα για τη «λύση» που 
προωθεί το Φόρεϊν Όφις από το 1974… 

ι σ ι  για
ν μ μ ν α
Στην Κύπρο γράφτηκαν και λέχθηκαν 

αρκετές επικρίσεις για την ημερομηνία που 
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Τι ζητούν από τον Αναστασιάδη οι Βρετανοί;
εκδηλώσεις και μετρούν τους κινδύνους 
σε περίπτωση συγκρούσεων με γεγονότα 
που μπορούν να ενοχλήσουν (το λεγόμενο 

 ). Τι συνέβη, άραγε; Μήπως 
οι διοργανωτές από πλευράς Κυπριακής 
Δημοκρατίας θεώρησαν ότι με φόντο την 
ευκαιρία να βρεθούν κάποιοι στο Παλάτι 
θα ήταν αρκετό να επισκιαστεί η σημασία 
της ημερομηνίας και έτσι προχώρησαν 
αγνοώντας την; Ή ξέχασαν παντελώς την 
ημέρα της θυσίας του Αυξεντίου… Γιατί, 
αλλιώς, όφειλαν να απαιτήσουν από το 
Φόρεϊν Όφις να αλλάξουν την ημερομη-
νία. Από τις 3  μέρες του χρόνου δεν 
υπήρχε άλλη ημερομηνία άραγε;

   λ υ α
 έ ασ

Τελικά αυτό το «κατόρθωμα» θυμίζει 
τη βρετανική τηλεοπτική σειρά του  
«  ». Ο σκόπιμος «οστρακισμός», 
όμως, πέραν των όσων αναφέρονται εδώ (το 
Λόμπυ είναι εναντίον της ρατσιστικής βρε-
τανο-τουρκικής Δι-κοινοτικής, Δι-ζωνικής 
Ομοσπονδίας) μπορεί να χαρακτηριστεί 
και ως « » εις βάρος της ελεύθερης 
έκφρασης, των δημοκρατικών δικαιωμά-
των των πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο…

Το κύριο άρθρο του κ. Κώστα Χατζη-
κωστή στις 10.3.2019 στη «Σημερινή», 
«Πολιτικά Καραγκιοζιλίκια», εξηγεί τον 
αδίστακτο χαρακτήρα των κυβερνώντων. 
Την αλαζονεία, δουλοπρέπεια και σκό-
πιμη αμνησία των ίδιων ανθρώπων, που 
κατά τα άλλα δίχως ίχνος ντροπής σε λί-
γες μέρες θα… τιμούν τόσο στο Λονδίνο 
όσο και στην Κύπρο τον «ένδοξο αγώνα 
της ΕΟΚΑ 19 - 9». Αλλά έτρεξαν να 
στολιστούν και να σταθούν προσοχή στο 
Παλάτι για μια χειραψία με τον Πρίγκιπα 
Κάρολο, στις 4.3.2019… 

σως, οι διοργανωτές να έχουν ένα ελα-
φρυντικό για το ότι δεν κάλεσαν κάποιους 
από την ομογένειά μας (περιλαμβανομένης 
και της γράφουσας), με την πρόβλεψη ότι 
πολύ πιθανόν θα ελάμβαναν πίσω την 
πρόσκλησή τους ως    
- όταν θα βλέπαμε την ημερομηνία…

α μα α 
Αλλά στα διά ταύτα: Τι ζητούν από τον 

Αναστασιάδη οι Βρετανοί; Και γιατί έτρεξε 
εντός 4  ωρών ο Πολιτικός Διευθυντής 
του Φόρεϊν Όφις,  , να 
επισκεφθεί την ΚΔ «μετά την επίσκεψη-
ορόσημο του Προέδρου Αναστασιάδη 
στο ΗΒ για να δει Νίκο Χριστοδουλίδη, 
Μαυρογιάννη, Ακιντζί επί σειρά θεμάτων 
όπως, , περιφερειακές σχέσεις  
Κυπριακό» σύμφωνα με το τουίτερ της 
Βρετ. Υπάτης Αρμοστείας ( .3.2019); Και 
να σημειώσουν ότι «επαναβεβαιώθηκε 
η θετική πορεία των σχέσεων ΗΒ»; Γιατί 
αποκάλεσαν «ορόσημο» την επίσκεψη στο 
Λονδίνο, εφόσον η παρουσία του ήταν για 
να… τιμήσουν την ομογένεια;  
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ημερομηνιών και μετρούν 
τους κινδύνους σε

περίπτωση συγκρούσεων 
με γεγονότα που μπορούν 

να ενοχλήσουν

ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΟΔΟΥΛΟΥ   

ΔΕΝ ΚΑΤΑ Ε ΤΑ  
ΕΝΑ ΝΤΑ Α 
ΚΑ  ΔΕΝ Δ Α ΕΤΑ
ΕΝΑ Κ ΑΤΟ  Ο  
ΤΕ ΑΤ Ο  Α  
ΤΕΤ Α Ε Ο  
Δ Ε ΝΟ  Ν Α

Με τη γνωμοδότηση του Διεθνούς 
Δικαστηρίου ( ) στο ζήτημα του 
Μαυρικίου, στις 2 02 2019, είναι 

πλέον τεκμηριωμένη η από τριακονταετίας 
άποψή μας, ότι οι βρετανικές στρατιωτικές 
Βάσεις βρίσκονται στην Κύπρο παράνομα. 
Όταν εγείρεται ζήτημα απομάκρυνσής τους 
μερικοί, άλλοι φανερά και άλλοι «υπόγεια», 
προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι, τυχόν κατάρ-
γηση της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης θα συ-
μπαρασύρει σε ακύρωση και το κυπριακό 
Σύνταγμα. Καθίσταται λοιπόν επιτακτική η 
ανάγκη εξέτασης του ισχυρισμού, αφού κανένας 
δεν θα συνηγορούσε υπέρ μιας ενέργειας που 
θα άφηνε το κράτος μας μετέωρο, τη στιγμή 
μάλιστα κατά την οποία μεγάλο μέρος του 
κατέχεται στρατιωτικά από μια ξένη χώρα.

Προσπάθησαν να μας πείσουν ότι η 
Συνθήκη Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας είχε προηγηθεί νομικά της 
γέννησης  του κυπριακού κράτους. Μερικοί, 

μάλιστα, υποστηρίζουν ότι είναι η Συνθήκη 
Εγκαθίδρυσης που έχει δώσει  το Σύνταγμα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού αποτε-
λεί ένα από τα παραρτήματά της. Η νομική 
πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική και 
προκύπτει, σαφής και κατηγορηματική, με 
μια συνεπή και αυστηρά επιστημονική προ-
σέγγιση, χωρίς την εμπλοκή οποιασδήποτε 
πολιτικής ή άλλης σκοπιμότητας.

Η υπογραφή του πακέτου  συμφωνιών 
έγινε στη Ζυρίχη (11 02 19 9) και το Λον-
δίνο (19 02 19 9) από τους εκπροσώπους 
των δύο κυπριακών κοινοτήτων, οι οποί-
οι φέρονταν μεν να αντιπροσωπεύουν τον 
κυπριακό λαό, αλλά δεν ήσαν περιβεβλη-
μένοι με συγκεκριμένη νομικά αποδεκτή 
και έγκυρη υπόσταση ώστε να δεσμεύουν 
την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία ήταν 
τότε ανύπαρκτη για το διεθνές δίκαιο. Για 
κάλυψη  του κενού και για να προσδοθεί 

«νομική εγκυρότητα και δεσμευτικότητα» 
στις υπογραφές των Κυπρίων ηγετών πε-
ριλήφθηκε στο Σύνταγμα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας το άρθρο 19 . Με το άρθρο 
αυτό προσδόθηκε    εγκυρότητα 
στη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης από το ίδιο 
το κυπριακό Σύνταγμα, με αποτέλεσμα να 
τεθεί σε ισχύ και να είναι δεσμευτική από 
την ημερομηνία υπογραφής της.

  
Σύμφωνα με το άρθρο 19  του Συντάγ-

ματος: «Παρά τα οριζόμενα εν τω Συντάγματι 
οι εκλεγέντες ως πρώτος Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας και ως πρώτος Αντιπρόεδρος της 
Δημοκρατίας, οίτινες δυνάμει του άρθρου 

1 7 αναγνωρίζονται ως πρώτος Πρόεδρος και 
ως πρώτος Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, 
πριν ή εγκατασταθώσιν εις το λειτούργημα 
αυτών ή μετά την τοιαύτην εγκατάστασιν, ως 
εν άρθρω 42 ορίζεται, έχουσι και θεωρούνται 
ότι έσχον, από κοινού, το αποκλειστικόν 
δικαίωμα και την εξουσίαν να υπογράψωσι 
και συνομολογήσωσιν εν ονόματι της Δη-
μοκρατίας την συνθήκην εγκαθιδρύσεως 
της Δημοκρατίας της Κύπρου, μεταξύ της 
Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ελλάδος, 
της Δημοκρατίας της Τουρκίας και του Ηνω-
μένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας 
και Βορείου Ιρλανδίας (…)».

Με βάση την πιο πάνω νομική διαδικασία, 
την οποία οι Βρετανοί είχαν τότε θεωρήσει ως 
νόμιμη και συνάδουσα με το Διεθνές Δίκαιο, 
το κυπριακό Σύνταγμα πήρε την πρωτεύουσα 
θέση του ως ο υπέρτατος νόμος της νεοσύστα-
της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόσο σύμφωνα 
με τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς και 
δημόσιου δικαίου, όσο και δυνάμει ρητής 
διάταξης που είχε περιληφθεί στο άρθρο 179 
του Συντάγματος, ενώ η Συνθήκη Εγκαθίδρυσης 
αναγνωρίστηκε ως απλή τετραμερής διεθνής 
σύμβαση, η οποία δεσμεύει, κάτω από τις 
προϋποθέσεις που τίθενται από το διεθνές 
δίκαιο, το κυπριακό Σύνταγμα και την ίδια τη 
συνθήκη, τα συμβαλλόμενα μέρη και μόνον. 

ια ι ν  συμ ν α
Στη νομική πραγματικότητα η Συνθήκη 

Εγκαθίδρυσης ήταν και είναι μια διεθνής 
συμφωνία, η οποία διέπεται από τις δια-
τάξεις του άρθρου 1 9 του Συντάγματος. 
«(…) με άλλα λόγια μια συνθήκη, σύμβαση 

ή διεθνής συμφωνία, η οποία έχει συντε-
λεστεί και δημοσιευτεί σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του άρθρου 1 9 θα πρέπει να 
έχει αυξημένη ισχύ έναντι οποιουδήποτε 
νόμου που βρίσκεται σε ισχύ κατά τον χρόνο 
της δημοσίευσης αυτής ή έχει θεσπιστεί 
μεταγενέστερα, αλλά δεν μπορεί να έχει 
αυξημένη ισχύ έναντι του υπέρτατου νόμου, 
δηλαδή του Συντάγματος».

Σύμφωνα με το άρθρο 1 9 του Συντάγ-
ματος της Κυπριακής Δημοκρατίας: 

«Τηρουμένων των διατάξεων του άρ-
θρου 0 και της τρίτης παραγράφου του 
άρθρου 7-

»(1) Οποιαδήποτε διεθνής συμφωνία με 
άλλα κράτη ή οποιοδήποτε διεθνή οργανισμό, 
που αφορά εμπορικά θέματα, οικονομική 
συνεργασία, περιλαμβανομένων πληρω-
μών και πιστώσεων και  , 
συνομολογούνται μετά από απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου.

»(2) Η διαπραγμάτευση οποιασδήπο-
τε άλλης συνθήκης, σύμβασης ή διεθνούς 
συμφωνίας όπως και η υπογραφή τους, 
γίνεται μετά από απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, δεν τίθενται όμως σε ισχύ και 
δεν δεσμεύουν τη Δημοκρατία, παρά μόνο 
εφόσον κυρωθούν με νόμο, που θα ψηφιστεί 
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, οπότε 
και συνομολογούνται».

Πλασμα ι  ια ι ασ α
Το ερώτημα που εγείρεται είναι κατά 

πόσον η παρέκκλιση από τις διατάξεις του 
άρθρου 1 9(2) του Συντάγματος, η οποία 
εισάγεται από το άρθρο 19  και η οποία 

παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές δημοκρα-
τίας, είναι νόμιμη και έγκυρη. Στην πράξη 
εισάγεται το στοιχείο τής κατά τεκμήριον 
εκπροσώπησης του κυπριακού λαού και της 
υπογραφής της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης 
από τον κατά τεκμήριον Πρόεδρο και Αντι-
πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς 
οι ενέργειες αυτές να ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα και την αλήθεια. Πρόσθε-
τα, η τεκμαρτή νομιμότητα της υπογραφής 
της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης επιβαρύνεται 
και με την αποφυγή έγκρισής της από το 
Υπουργικό Συμβούλιο και επικύρωσής της 
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, θεσμικά όργανα του 
κράτους τα οποία δεν υπήρχαν, ούτε καν 
εικονικά κατά τον χρόνο της υπογραφής 
της συνθήκης. 

Η διαδικασία όμως αυτή αντίκειται προς 
θεμελιώδεις αρχές δημοκρατίας και σεβα-
σμού της ανεξαρτησίας και της αξιοπρέπειας 
ενός κράτους, αφού επιβάλλει σοβαρές δε-
σμεύσεις στην κυριαρχία του χωρίς αυτές 
να έχουν τύχει έγκρισης και επικύρωσης 
από τα συνταγματικά αρμόδια όργανά του.

Η ίδια πλασματική διαδικασία με την 
οποία εισάγεται η κατά τεκμήριον νομιμό-
τητα φαίνεται να αντίκειται στις διατάξεις του 
άρθρου 179 του Συντάγματος, οι οποίες 
προνοούν ρητά τα ακόλουθα:

«1. Το Σύνταγμα είναι ο υπέρτατος νόμος 
της Δημοκρατίας.

 2. Ουδείς νόμος ή απόφασις της Βουλής 
των Αντιπροσώπων ή εκατέρας Κοινοτι-
κής Συνελεύσεως ως και ουδεμία πράξις 
ή απόφασις οιουδήποτε οργάνου, Αρχής 

ή προσώπου εν τη Δημοκρατία ασκούντος 
εκτελεστικήν εξουσίαν ή οιονδήποτε διοι-
κητικόν λειτούργημα δύναται να είναι καθ’ 
οιονδήποτε τρόπον αντίθετος ή ασύμφω-
νος προς οιανδήποτε των διατάξεων του 
Συντάγματος».

Στην πράξη, λοιπόν, οι παρεκκλίσεις από 
τις πρόνοιες του Συντάγματος, οι οποίες είχαν 
επιβληθεί από τους Βρετανούς με στόχο την 
κατά πλάσμα δικαίου νομιμοποίηση των 
ενεργειών τους, θεμελιώνονταν σε συγκε-
κριμένες πρόνοιες του ίδιου του Συντάγ-
ματος. Κατά συνέπειαν, θα έπρεπε χρονικά 
να είχε τεθεί σε ισχύ πρώτα το Σύνταγμα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι πρόνοιες 
του οποίου θα έθεταν σε ισχύ τις «νομικές 
αλχημείες» των Βρετανών.

Πέρα από τα νομικά επιχειρήματα, τα 
οποία έχουν προαναφερθεί, το Σύνταγμα 
είχε υιοθετηθεί από τον κυπριακό λαό ως 
ο υπέρτατος νόμος που τον διέπει. Έτσι, το 
Σύνταγμα είχε αποσπαστεί από το «πακέτο» 
συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου, τόσο για να 
ενεργοποιήσει τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης, 
όσο και για να δημιουργήσει τη διεθνή υπό-
σταση της πολιτείας. Αποτέλεσμα η αποδοχή 
της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ανεξάρτητου 
κράτους στα Ηνωμένα Έθνη (20 09 19 0) 
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (01 0 2004), 
με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισχυρού 
πλέγματος δικαιωμάτων υποχρεώσεων και 
σχέσεων στη διεθνή σκηνή. Δεν καταργείται 
ένα Σύνταγμα και δεν διαλύεται ένα κρά-
τος λόγω τερματισμού μιας τετραμερούς 
διεθνούς συμφωνίας.

 Νομικός, πρώην Εισαγγελέας της Δημοκρατίας

Τ  Κ  Σ       Σ  Ε

πέθανε στον Μαχαιρά. Πολεμούσε -και 
αυτός- για την Ελευθερία. Της δικής του 
πατρίδας εναντίον μιας ιμπεριαλιστικής 
αποικιοκρατικής δύναμης.  

Υστερόγραφο: Μόνο ένας έκπτωτος 
ηγέτης θα προσκυνούσε τη βασίλισσα 
ανήμερα την επέτειο  του Μαχαιρά».

Όπως και του συνάδελφου Άριστου 
Μιχαηλίδη στον «Φιλελεύθερο», 3.3.2019, 
με τίτλο «Εσύ, Γρηγόρη, δεν ήξερες τα ΜΟΕ 
και πήγες να θυσιάσεις τη ζωή σου;»

«…Για να καταλάβεις, να σου πω το 
πρόγραμμα του Προέδρου μας. Σήμερα, 
επέτειο της θυσίας σου, θα είναι στην Αγγλία. 
Ναι, μην απορείς. Είμαστε πια συνεργάτες. 
Εταίροι στενοί. Λοιπόν, αύριο θα πάει στο 
παλάτι της βασίλισσας Ελισάβετ. Η ίδια 
είναι ακόμα. Αυτή που υπόγραφε τους 
απαγχονισμούς των συντρόφων σου. Θα 
του οργανώσουν, λέει, στο Μπάκιγχαμ, 
εορτασμό για την Κύπρο. Θα δει και τον 
πρίγκιπα Κάρολο, θα δει και την Ελισάβετ 
την ίδια, την Τετάρτη. Μεγάλη υπόθεση. Η 
πατρίδα σου στο παλάτι με τη βασίλισσα. 
Υποκλίσεις και τέτοια. Μην το μάθει ο Βα-
γορής, δεν χρειάζεται. Αρκεί που υποφέ-
ρουν όσοι από εμάς αδυνατούν ακόμα να 
προσαρμοστούν στα νέα ιδανικά κι έμειναν 
κολλημένοι στα παλιά, της Ελευθερίας και 
της Δικαιοσύνης…». 

Τώρα ποιοι πράγματι είχαν την έμπνευ-
ση ότι τάχα… θυμήθηκαν να τιμήσουν την 
προσφορά της κυπριακής ομογένειας (!) 
ειδικά την περίοδο αυτή, με το , με 
τις δύο πολύ πρόσφατες δικαστικές απο-
φάσεις για το καθεστώς των βρετανικών 
Βάσεων (μία δεσμευτική, του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου στο Λονδίνο, 30.7.201 , ότι 
αυτές αποτελούν αποικιακά κατάλοιπα και 

δεύτερη, η Συμβουλευτική Γνωμοδότηση 
του Διεθνούς Δικαστηρίου, 2 .2.2019), με 
τις πιέσεις για επανέναρξη των συνομιλιών 
για το Κυπριακό, με τις γαλάζιες πατρίδες 
της Τουρκίας, την Έξον Μόμπιλ στην ΑΟΖ 
της Κύπρου, με τον Ν. Κοτζιά να μας καλεί 
να τα μοιραστούμε όλα με την Τουρκία, 
είναι άξιον απορίας.

υ  υ 
ν λ σαν
Δυσμενή τα σχόλια για το ότι κανένας από 

το Λόμπυ για την Κύπρο δεν έχει προσκλη-
θεί, και ένα δύο άτομα που προσκλήθηκαν 
και παρευρέθησαν, καλέστηκαν με την 
επαγγελματική τους ιδιότητα. Ο συντονι-
στής του Λόμπυ Θεόδωρος Θεοδώρου και 
άλλα μέλη που συνεργάζονται στενά με 
την Υπάτη Αρμοστεία αγνοήθηκαν, όπως 
πολλά άλλα άτομα με αξιόλογη προσφορά 
στα κοινά, όπως π.χ. ο Λεωνίδας Λεωνίδου, 
ο οποίος υπηρέτησε στα παροικιακά μας 
σχολεία για χρόνια, γνωστός συγγραφέας 
πολλών βιβλίων και πρόεδρος της ΕΚΕΚΑ, 
Επιτροπής Κατεχομένων Εδαφών Αγγλίας, 
που παρόλο που τα τελευταία χρόνια δεν 
έχει μεγάλη δράση,  εντούτοις για χρόνια 
η ΕΚΕΚΑ υπηρέτησε την ομογένεια υπε-
ρασπιζόμενη τα κατεχόμενά μας εδάφη.

Ενώ καλεσμένοι ήσαν οι «Συντηρητι-
κοί φίλοι της Κύπρου», μια κατά τα άλλα 
κομματική οργάνωση, αλλά όχι η ομάδα 
«Εργατικοί φίλοι της Κύπρου», πρόεδρος 
της οποίας είναι ο Δρ Βασίλης Μαύρου, 
που αντιπροσωπεύει και τον Σύνδεσμο 
Αμμοχώστου.

Το συμπέρασμα εν ολίγοις είναι ότι 
αγνοήθηκαν σκόπιμα άτομα και οργανώ-
σεις που είχαν την ελάχιστη πιθανότητα 

να εκφράσουν έστω και μία λέξη για τη 
συνεχιζόμενη κατοχή της μισής Κυπριακής 
Δημοκρατίας από την Τουρκία, για να μην 
ενοχληθεί η εκδήλωση, οι διοργανωτές 
ή ο οικοδεσπότης της. Αποκλείσθηκαν, 
εννοείται, από τους δικούς μας…

Όπως μου το έθεσε ένας φίλος στο Λον-
δίνο: «Είτε η κυβέρνησή μας (Κ.Δ.) και η 
Υπάτη Αρμοστεία είναι τόσο ηλίθιοι να 
εκτιμήσουν τη σημασία της ημερομηνίας 
ή τόσο απελπισμένοι να ικανοποιήσουν 
τους Βρετανούς. Το καλό του Λόμπυ για την 
Κύπρο είναι ότι ποτέ δεν ανησυχήσαμε αν 
θα προσβάλουμε τους Βρετανούς πρωτίστως 
γιατί γεννηθήκαμε εδώ και μεγαλώσαμε 
σ’ αυτό το περιβάλλον. Δεν έχουμε καμία 
δυσκολία να τους πούμε, όταν χρειάζεται,  
πόσο βλάκες είναι και αυτό γιατί υιοθετούν 
μέτρα που δεν ικανοποιούν κανένα και 
κατορθώνουν ένα τίποτα».

υν  σέχ υν  
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατί-

ας δεν ήταν προσκεκλημένος του Στέμματος 
ή φιλοξενούμενος της Βασίλισσας, αλλά 
προσκεκλημένος της βρετανικής κυβέρ-
νησης. Αυτό έχει σημασία εφόσον από το 
19 0 η Βασίλισσα δεν έχει δεξιωθεί κανένα 
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Αντίθετα, τρεις πρόεδροι της Τουρκίας 
επισκέφθηκαν το Ηνωμένο Βασίλειο προ-
σκεκλημένοι του Στέμματος. Ο πρόεδρος 

  το 19 7, ο πρόεδρος  
 το 19  και ο πρόεδρος  

 το 2011. Και μία φορά τον Βασιλέα 
Παύλο και την βασίλισσα Φρειδερίκη 
μεταξύ 9-12 Ιουλίου του 19 3.

Οι Βρετανοί συνήθως προσέχουν στην 
επιλογή ημερομηνιών για επισκέψεις και 
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Πάρτε τις ανακοινώσεις και δη-
λώσεις των κομμάτων και του 
Προεδρικού για το πόρισμα για 

τον Συνεργατισμό και όπου «Συνεργατι-
σμός» αντικαταστήστε με τη λέξη «Μαρί». 
Θα εκπλαγείτε πόσο εναλλάξιμες είναι οι 
ανακοινώσεις με αυτές που εκδίδονταν 
το 2011, όταν έγινε η καταστροφή στο 
Μαρί. Η ίδια ανακοίνωση του ΑΚΕΛ για 
το πόρισμα Μαρί θα μπορούσε να είχε 
εκδοθεί τώρα από τον ΔΗΣΥ για το πό-
ρισμα του Συνεργατισμού και τανάπαλιν. 
Κάποια άλλα κόμματα, που τήρησαν την 
ίδια στάση στα δύο γεγονότα, μπορούσαν 
απλώς να εκδώσουν την ίδια ανακοίνωση 
αντικαθιστώντας απλώς τα δύο λήμματα. 
Είναι σαν να υπάρχει μια βάση προτύπων 
ανακοινώσεων, την οποία χρησιμοποι-
ούν τα κόμματα αναλόγως περιστάσεων: 
«ανακοινώσεις υπέρ πορισμάτων ερευ-
νητικών επιτροπών»∙ «ανακοινώσεις κατά 
πορισμάτων ερευνητικών επιτροπών». 
Ή πάλι μπορεί να ανατρέχουν στα ίδια 
εγχειρίδια. «Εγχειρίδιο υπονόμευσης 
πορισμάτων ερευνητικών επιτροπών»∙ 
«εγχειρίδιο δικαίωσης πορισμάτων 
ερευνητικών επιτροπών». Όλοι αυτοί οι 
πρότυποι τρόποι αντίδρασης είναι πλέον 
τόσο τυποποιημένοι και ψευδοφανείς, που 
κάλλιστα μπορεί να υποθέσει κανείς ότι 
βρίσκονται σε μια και μόνο κοινή βάση 
δεδομένων, στην οποία είναι συνδρομητές 
όλα τα κόμματα! 

Όταν το 2013 έγινε αλλαγή στην προ-
εδρία με την αποχώρηση Χριστόφια και 
την ανάληψη Αναστασιάδη, συζητούσα 
με συναγερμικούς φίλους. Ήταν βεβαίως 
ενθουσιασμένοι με την ανάληψη της εξου-
σίας από τη  θεωρούμενη Δεξιά και έλεγαν 
ότι έμπαινε μια νέα εποχή για τον τόπο. 
Μακριά από τις «βλακείες» της θεωρού-
μενης Αριστεράς και του τέως Προέδρου 
Χριστόφια. Εγώ εξέφραζα την άποψη ότι 
το πρόβλημα του τόπου είναι πολύ βα-
θύτερο και πιο νοσηρό. Δεν είναι ζήτημα 
«βλακείας» ενός προσώπου ή πολιτικής 
αιθεροβασίας μιας παράταξης. Το ζήτημα 
είναι συστημικό και ροκανίζει την ίδια τη 
δημοκρατική λειτουργία.

Η κωμωδία που είδαμε να διαδραμα-
τίζεται με τον Συνεργατισμό διασκέδασε 
μια και καλή τις αμφιβολίες. Κατ’ αρχάς 
το ίδιο το πόρισμα δεν περιορίζεται στην 

τρέχουσα κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά την 
περίοδο πριν το 2013, κατανέμει ισοτίμως 
την ευθύνη σε όλα τα κόμματα καθώς 
διαγκωνίζονταν ή ενίοτε και συντονίζονταν 
για να διαρρήξουν τα ιμάτια του Συνεργα-
τισμού. Το πόρισμα μάλιστα παραπέμπει 
σε παλαιά ανακοίνωση, όπου κομματικές 
τοπικές επιτροπές δημοσιοποιούν ανε-
ρυθρίαστα συντονισμό για καταμερισμό 
των θέσεων στις επιτροπές διαφόρων ΣΠΙ. 
Ανερυθρίαστα με μια λογική ακραίου πα-
ραλογισμού. Για την περίοδο μετά το 2013 
σαφές προβάδισμα παίρνει ο Υπουργός 
Οικονομικών και η νυν Κυβέρνηση, που 
παρέλαβε ένα ημιθανή Συνεργατισμό 
και φρόντισε να τον σκοτώσει. Όχι με 
εσφαλμένους χειρισμούς. Εξάλλου τα 
λάθη είναι ανθρώπινα. Με χειρισμούς 
που ιεραρχούσαν πρώτα την ικανοποίηση 
των ημετέρων. Αυτό είναι το έγκλημα. Το 
πόρισμα περιγράφει την κατάσταση μετά 
το 2013 ως απουσία εταιρικής διακυ-
βέρνησης. Αυτό όμως είναι η άλλη όψη 
της κομματοκρατίας ή κουμπαροκρατίας. 
Διότι ο λόγος που δεν εφαρμόστηκαν σε 
αυτήν τη κρίσιμη φάση κανόνες σωστής 
διαχείρισης δεν ήταν από άγνοια ή παρά-
λειψη ή αμέλεια. Είπαμε. Στην Κύπρο του 
σήμερα αυτό είναι το ελάχιστο πρόβλημά 
μας. Δεν εφαρμόστηκε εταιρική διακυ-
βέρνηση, διότι πρώτα έπρεπε να τραφεί το 
κομματικό θηρίο. Έπεται η διάσωση του 
Συνεργατισμού. Και βεβαίως ο Συνεργα-
τισμός κατέρρευσε… πόσα αμαρτήματα 
να κουβαλήσει ο έρμος; 

Πολλοί διερωτώνται ποιο είναι το 
επόμενο βήμα στην απόδοση ευθυνών. 
Αναζητούν τη συνέχεια στη νομοθεσία. 
Ματαιοπονούν. Η έκθεση της ερευνητι-
κής επιτροπής έγινε βάσει του περί Ερευ-
νητικών Επιτροπών νόμου Κεφ 44. Δεν 
προβλέπεται στο νομοθέτημα επιβολή 
κυρώσεων. Ελλιπές νομοθέτημα, θα πει 
κανείς. Όμως δεν έχουν έτσι τα πράγματα. 
Βεβαίως ο Γενικός Εισαγγελέας θα μελε-

τήσει το πόρισμα για ποινικές ευθύνες. 
Δεν είναι όμως αυτός ο βασικός ρόλος του 
ερευνητικού πορίσματος. Είναι η κατανομή 
ευθύνης σε πρόσωπα που διαχειρίζονται 
εξουσία σε θέματα δημοσίου ενδιαφέ-
ροντος. Φέρνει στο φως τέτοιες ευθύνες, 
αλλά δεν τιμωρεί. Αυτό το αναλαμβάνουν 
οι θεσμοί της Δημοκρατίας. Εκεί όμως 
όπου υπάρχουν. Η τιμωρία, λοιπόν, έχει 
χαρακτήρα πολιτικό. Σε λειτουργούσες 
δημοκρατίες αναλαμβάνουν το έργο οι 
υγιείς θεσμοί και οι πολίτες. Στην Κύπρο 
ποιος πολιτικός θεσμός έχει επιβιώσει της 
γενικής σήψης; Μήπως η αντιπολίτευση, 
η οποία κουβαλά το Μαρί της; Μήπως 
τα κόμματα που ήταν συνδαιτυμόνες στο 
ίδιο συμπόσιο; 

Και μένουν οι πολίτες. Όταν όμως ο 
ίδιος ο Πρόεδρος, που μιλούσε πρόσφατα 
για προστασία των θεσμών, βγαίνει τόσο 
απροκάλυπτα και προσφέρει πολιτική 
κάλυψη, τι σημαίνει αυτό; Ουσιαστικά 
αποτιμά την αντίδραση των πολιτών ως 
μηδενική. Θα το καταπιούν και αυτό. Συ-
νεπώς το ζήτημα στο τέλος της ημέρας 
ανάγεται στη μαχητικότητα ή μάλλον πα-
θητικότητα του πολίτη. Η ουσία είναι μία: 
Η Δημοκρατία γέννησε και εξέθρεψε τα 
κόμματα. Αυτά στη συνέχεια γύρισαν και 
την κατασπάραξαν. Απλή μητροκτονία!    

Η συστημική λογική λειτουργεί, πά-
ντα, κατά τον ίδιο τρόπο: Είτε είναι 
κάποιος συντηρητικός, φιλελεύθε-

ρος, κεντρώος, είτε είναι σοσιαλδημοκράτης, 
σοσιαλιστής, κομμουνιστής, ενεργών μέσα 
στο σύστημα της κατεστημένης εξουσίας, 
έχει, αδιακρίτως, με κάποιες, ενδεχομένως, 
δυσδιάκριτες αποχρώσεις, τον ίδιο τρόπο 
συμπεριφοράς, τις ίδιες αντιδράσεις, τους 
ίδιους ανακλασμούς. 

Σαν να τους διαπερνά και να τους συν-
δέει όλους ένα ανεξάλειπτο «παβλοφικό» 
ανακλαστικό όσον αφορά τη διασύνδεση 
με την εξουσία, με αποτέλεσμα να επιδει-
κνύουν μια πανομοιότυπη συμπεριφορά 
όταν έρθουν ενώπιον του φάσματος της 
δημόσιας λογοδοσίας και της ανάληψης 
ευθύνης. 

Δεν πρέπει να εκπλήσσει, λοιπόν, η ίδια 
και απαράλλακτη συμπεριφορά των νυν 
κυβερνώντων με τους τέως ενώπιον του 
καταπελτώδους πορίσματος μιας ερευνητικής 
επιτροπής, την οποία οι ίδιοι διόρισαν και 
της οποίας τα συμπεράσματα δεσμεύθη-
καν, εκ των προτέρων, ότι θα σεβαστούν, 
συμμορφούμενοι προς αυτά και τις συνε-
παγωγές τους. 

Και στις δύο περιπτώσεις, οι πράξεις 
επιβεβαιώνουν το ρηθέν υπό του «θυμό-
σοφου λαού» ότι «όλοι είναι ίδιοι», ίδιοι στον 
τρόπο που πράττουν και πολιτεύονται, ίδιοι 

στον τρόπο που προσδένονται στην εξουσία, 
ίδιοι στον τρόπο που αντιλαμβάνονται την 
άσκηση της πολιτικής και την έννοια της 
πολιτικής και ηθικής ευθύνης - όσο και αν 
κάποιοι εξεγείρονται όταν τους αμφισβητείται 
το «προνόμιο» της «διαφορετικότητας». Αν 
ήταν διαφορετικοί και τα πράγματα διαφο-
ρετικά, δεν θα γινόμασταν μάρτυρες της 
θλιβερούς και κατά νοσηρή τακτικότητα 
επανάληψης των ίδιων διεφθαρμένων και 
νοσηρών συμπεριφορών, που υποθάλπουν 
τον ελλέβορο των σκανδάλων και τσιμεντώ-
νουν, στα όρια της διαστροφικής εμμονής, 

την πρόσδεση με την εξουσία. 
«Ανθρωπολογικά», είναι όλοι διαμορφω-

μένοι στα θερμοκήπια μιας κεχωρισμένης 
εξουσίας που δεν έμαθε να λογοδοτεί ποτέ και 
σε κανέναν, και η οποία αυτοαναπαράγεται 
ωσάν αυτοθεσμοθετημένος και αυτονομι-
μοποιούμενος κτήτορας του κράτους και 
της κοινωνίας.

Φορείς μιας μονοπωλιακής εξουσίας, που 
όσο πιο ανέλεγκτη γίνεται, τόσο περισσότερο 
καθίσταται διεκπεραιωτικός εκφραστής των 
ίδιων των συμφερόντων του εντολοδόχου, 
παρά του εντολοδότη. 

Απρόσβλητοι μέσα σε μια «ελευθερία 
που τους παρέχει το μονοπώλιο της παρα-
γωγής και της επιβολής των θεσμοθετημέ-
νων πολιτικών συμφερόντων», έχουν «τη 
δυνατότητα να επιβάλουν, ως συμφέροντα 
των εντολοδοτών τους, τα συμφέροντά τους 
ως εντολοδόχοι», σύμφωνα με τον Πιέρ 
Μπουρντιέ.

Ο Γάλλος κοινωνιολόγος, αναλύοντας 
την έννοια του πεδίου - που «αποτελεί ένα 
σύστημα ιστορικών κοινωνικών σχέσεων 
μεταξύ αντικειμενικά προσδιορίσιμων θέσεων 
μέσω ενός ‘συστήματος μεταβλητών πολλών 

διαστάσεων’, των μορφών κεφαλαίου, ανά-
λογα με τη σύνθεση των οποίων κάθε άτομο 
και κάθε κοινωνική ομάδα καταλαμβάνουν 
μια συγκεκριμένη θέση εντός του πεδίου. 
Οι σύνθετες, διαφοροποιημένες κοινωνίες 
του ανεπτυγμένου καπιταλισμού συνιστούν 
ένα σύνολο διαφορετικών πεδίων (οικο-
νομικό, πολιτικό, πνευματικό-διανοητικό, 
αισθητικό-καλλιτεχνικό, θρησκευτικό, κα-
θώς και το μεταπεδίο της ισχύος)» - έδειξε 
ότι μια από τις λιγότερο ορατές ιδιότητές 
του είναι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι σ’ αυτό 
παίκτες, εν προκειμένω το πολιτικό πεδίο, 
διακρίνονται από έναν ορισμένο αριθμό 
κοινών θεμελιωδών συμφερόντων, που 
είναι συνδεδεμένα με την ίδια την ύπαρξη 
αυτού τούτου του πεδίου. «Ως εκ τούτου, 
το ίδιο το πεδίο υποβάλλει μιαν αντικει-
μενική συνενοχή, που υπόκειται σε όλους 
τους ανταγωνισμούς», καθώς η (πολιτική) 
πάλη θέτει ως προϋπόθεση μια κατ’ αρχήν 
συμφωνία ανάμεσα στους διάφορους αντα-
γωνιστές ως προς αυτό για το οποίο αξίζει 
να παλεύουν, μέσα στη δομή του πεδίου.  

Γι’ αυτό, κάθε φορά που εμφανίζεται ένα 
πολιτικό σκάνδαλο ή μια «παρεκκλίνουσα» 
συμπεριφορά που απειλεί να διαταράξει τη 
θεσμισμένη τάξη, θέτοντας εν κινδύνω την, 
σχεδόν μεταφυσικού τύπου, «πίστωση» σ’ 
αυτήν, εκείνο που σπεύδουν, πρωτίστως, 
να διαφυλάξουν, διά των επαγγελιών περί 
κάθαρσης και μεταρρύθμισης του πολιτικού 
συστήματος, είναι αυτήν  την τελευταία, ως 
αναγκαία προϋπόθεση της αναπαραγωγής 
και διαιώνισής του. Και είναι μονίμως συ-
νένοχοι, ακόμη και όταν ξιφουλκούν, άχρι 
«θανάτου», στην αρένα ενός εκφυλιστικού 
χαρτοπολέμου.

Είναι η τραγελαφική στιγμή της ιστορίας, 

όπου οι όμοιοι θα φορέσουν, γι’ ακόμη μια 
φορά, ως ταχυδακτυλουργικό τέχνασμα, το 
προσωπείο του διαφορετικού, για να απωθή-
σουν τη διαβρωτικά πληθυνόμενη όψη του 
τέρατος και ο σαλτιμπάγκος, στις πολύχρω-
μες πλατείες του πανηγυριού, θα καταπιεί, 
ξανά, τα φλεγόμενα σπαθιά της δόξας του. 
Και σ’ αυτό το σπαραξικάρδιο θέαμα, οι 
ρόλοι αναλαμβάνονται εναλλάξ: Ο χθεσινός 
τιμητής είναι ο σημερινός, απρόσβλητος, 
μέσα στην πανοπλία της αλαζονικής, ανεύ-
θυνης ισχύος του, διαπομπευόμενος. Για 
να συνεχίσουμε να ζούμε εμείς καλά, και 
αυτοί καλύτερα...

17.03.2019
Της Κυριακής

Σ ε πρόσφατη σύνοδο της Κοινοβου-
λευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, 
ο εκπρόσωπος της τουρκικής αντι-

προσωπίας Οσμάν Ακίν Μπακ δήλωσε 
τα εξής: «Η Τουρκία είναι η τελευταία 
πλευρά που έχει φταίξιμο στην Κύπρο. 
Η Τουρκία έχει μεγαλύτερη ακτογραμμή 
προς το Αιγαίο.  Είναι μια διαμάχη και 
προϋποθέτει διαπραγματεύσεις που μέχρι  
τώρα δεν έχουν γίνει κατορθωτές, γιατί η 
ελληνική πλευρά εμμένει στις μονομερείς 
ενέργειες και ερμηνείες». Θα ήταν απόλυτα 
ορθό και εκφραστικό να λεχθεί ότι «όποιος 
δεν ντρέπεται, ο κόσμος είναι δικός του» 
(κυπριακή παροιμία)!  Δυστυχώς, όμως, 
αυτό δεν αρκεί. Και δύο φορές, δυστυχώς, 
ουδείς απάντησε σ’ αυτήν τη θρασύτατη 
και προσβλητική προς το διεθνές δίκαιο 
δήλωση. Και, όταν τέτοιες τοποθετήσεις 
μένουν αναπάντητες, επιτρέπουν στην 
Τουρκία να κτίζει εντυπώσεις.  Ειδικά 
στον χώρο της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ, η 
Τουρκία συνεχώς επιτίθεται σε Κύπρο 
και Ελλάδα ανεμπόδιστα και ανερυθρί-
αστα. Ώστε, λοιπόν, η χώρα που εισέβα-
λε και κατέχει το 37% της ανεξάρτητης 
Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1974, 
χώρας-μέλους του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Ευρωζώνης, ουδέν έχει 
φταίξιμο. Αποτελεί κατάντημα να δηλώνει 
κυριολεκτικά ό,τι θέλει στο πλαίσιο του 
ΝΑΤΟ η χώρα μόνιμος προσβολέας του 
Διεθνούς Δικαίου και νομιμότητας και 
κανένας να μη συγκινείται. Της συμμαχίας 
που κάποιοι ευαγγελίζονται ότι θα σώσει 
την Κύπρο από τα νύχια του Γκρίζου Λύ-
κου. Η Ελλάδα οφείλει στην Κύπρο και 
στον εαυτό  της να αναλάβει μια συντονι-
σμένη και καλά οργανωμένη προσπάθεια 
συνεχούς ανατροπής των ψεμάτων που η 
Τουρκία προβάλλει εντός του ΝΑΤΟ. Η 
ΝΑΤΟϊκή «σύμμαχος» Τουρκία εισέβαλε 
στην Κύπρο με ΝΑΤΟϊκά όπλα και συνε-
χίζει να κατέχει τη μισή Κύπρο με όπλα 
«συμμαχικά» και την ίδια ώρα κατέχει 
εξέχουσα θέση στο ΝΑΤΟ. Είναι η ίδια 
χώρα που παραβιάζει ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ την 
Κυπριακή ΑΟΖ και την ελληνική εθνική 
κυριαρχία στο Αιγαίο. Είναι η ΝΑΤΟϊκή 
χώρα, η οποία παραβιάζει σταθερά και 
προγραμματισμένα κάθε έννοια Διεθνούς 

Δικαίου και νομιμότητας σε βάρος Ελλά-
δος και Κύπρου.  Σε βάρος δύο χωρών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα 
και εις βάρος ευρωπαϊκού εδάφους και 
της ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Σε βάρος 
ενός εταίρου της στο ΝΑΤΟ και την ίδια 
ώρα παραβιάζει διμερείς και διεθνείς 
διακρατικές συμφωνίες και αποφάσεις 
του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Από πού άραγε αντλεί αυτό το θράσος; 
Θα λεχθεί, από διάφορους παράγοντες, 
οι οποίοι έχουν πολλές φορές αναλυθεί. 
Γιατί, όμως, κατά κανόναν αποφεύγουν 
οι πλείστοι αναλυτές την αναφορά στο 
ΝΑΤΟ; Γιατί κλείνουν τα μάτια ότι αυτή 
η ιδιότητα  της Τουρκίας είναι ζωτικός 
παράγοντας, που επιτρέπει την παράνομη 
και θρασύτατη συμπεριφορά της;  

Πλέγμα συμμαχιών
Η διαχρονικά εχθρική και επεκτατική 

συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι της 
Ελλάδας και της Κύπρου επιβάλλει και 
στις δύο χώρες, αξιοποιώντας τις νέες 
κάθε φορά συγκυρίες και δυνατότητες, 
να οικοδομούν ένα πολύπλευρο πλέγμα 
συμμαχιών και συνεργασιών, ώστε να 
αντιμετωπίσουν τον κύριο και μόνιμο 
κίνδυνο που είναι η Τουρκία. Αυτή εί-
ναι η σωστή προσέγγιση. Γιατί, η άλλη, η 
πλήρης και αποκλειστική εναπόθεση όλων 
των ελπίδων μας στα γνωστά συμμαχικά 
πλαίσια, δεν αποδίδει. Δεν αποδίδει εδώ 
και δεκαετίες. Ακόμα και τώρα, όταν οι 
σχέσεις Τουρκίας με Ευρωπαϊκή Ένω-
ση και ΗΠΑ δεν βρίσκονται καθόλου σε 
θετικό σημείο, τα πράγματα στο μέτωπο 
Ελλάδα-Κύπρος από τη μια και Τουρκία 
από την άλλη δεν άλλαξαν.  Άστε που 

πρέπει να προετοιμαζόμαστε και για το 
ενδεχόμενο της μεγάλης στροφής.  Το 
ενδεχόμενο η Τουρκία να κάνει ξαφνική 
στροφή προς τη Δύση και να βρεθούμε 
αιωρούμενοι, αν, στο μεταξύ, δεν έχουμε 
λάβει τα μέτρα μας.  Αν και δεν φρονώ ότι 
με τον Ερντογάν στην εξουσία μπορούν 
να επανέλθουν οι σχέσεις της Τουρκίας 
με τη Δύση στο σημείο όπου βρίσκονταν 
πριν, από την άλλη είμαι βέβαιος πως μια 
δυτικόστροφη στάση της Τουρκίας θα μας 
πλήξει έντονα. Γιατί, η Δύση, με τίποτα δεν 
θέλει να χάσει την Τουρκία προς τη Ρωσία. 
Ειδικά στο Κυπριακό, μια βελτίωση των 
αμερικανοτουρκικών σχέσεων θα έχει 
αντίκτυπο στις προσπάθειες επίλυσης του 
Κυπριακού στη βάση αρχών. Η σχέση 
και συμπεριφορά μας στα «συμμαχικά» 
πλαίσια δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι 
δουλική, γιατί ανάλογο θα είναι και το 
αποτέλεσμα. Όπως ανάλογο είναι από το 
1922, τουλάχιστον, και εντεύθεν.

Η ομοιοπαθητική των σαλτιμπάγκων 

Η δουλική συμπεριφορά
έχει ανάλογο αποτέλεσμα
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Δεν πρέπει να εκπλήσσει, 
λοιπόν, η ίδια και απα-

ράλλακτη συμπεριφορά 
των νυν κυβερνώντων με 

τους τέως ενώπιον του 
καταπελτώδους πορίσμα-
τος μιας ερευνητικής επι-
τροπής την οποία οι ίδιοι 
διόρισαν και της οποίας 

τα συμπεράσματα δεσμεύ-
θηκαν, εκ των προτέρων, 

ότι θα σεβαστούν, συμ-
μορφούμενοι προς αυτά 

και τις συνεπαγωγές τους 

Το πρόβλημα του τόπου 
είναι πολύ βαθύτερο και 

πιο νοσηρό. Δεν είναι 
ζήτημα  «βλακείας» ενός 

προσώπου ή πολιτικής 
αιθεροβασίας 

μιας παράταξης

Η Ελλάδα οφείλει στην 
Κύπρο και στον εαυ-

τό της να αναλάβει μια 
συντονισμένη και καλά 

οργανωμένη προσπάθεια 
συνεχούς ανατροπής των 

ψεμάτων που η Τουρ-
κία προβάλλει εντός του 
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