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Ήθελε να περάσει στις ελεύθερες 
περιοχές με σημαία ψευδοκράτους, 
αλλά τον πρόδωσε ένα τηλεφώνημα 
της τελευταίας στιγμής.
Ρ ΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ  /// 

Μ Σ

ΑΠΟ ΙΣ /// 

«Ανεύθυνη η κυβέρνηση Ανα-
στασιάδη», «είμαστε δίδυμο με την 
υπευθυνότητα, όχι με τον Αβέρωφ», 
«κατακόρυφη πτώση στο Κυπριακό».
ΣΥΝ ΝΤ Υ Η /// 

Μ

 /// 
ΑΠΟ Η  Α. ΑΓΓ ΛΙΔΗΣ /// 

Μ
Δύο επιλογές-παγίδα στη Μέι από 

τους «27». στατη παράταση μέχρι τη 
12η Απριλίου ενόψει Ευρωεκλογών. 
ΔΙ ΝΗ /// 

Προετοιμασίες… νοθείας στις δημο-
τικές εκλογές. Πάνω από 1,5 εκατ. 
ψηφοφόροι άλλαξαν περιφέρεια. 
ΑΝΑΛΥΣΗ ///  

Ένα μεγάλο κενό καλύπτει το 
πρώτο κλειστό Κέντρο θεραπείας που 
ξεκινά σε λίγες μέρες. 
ΚΟΙΝ ΝΙΑ /// 

Της Κυριακής
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www.simerini.com.c/// ΑΡ.  /// ΜΑ Ι ΜΈ ΟΚ    I   ,

ΔΙΑ Ι ΙΣΜΟΙ 

ΔΙΑ ΙΟΥ ΑΣΥΛΙΑ
ΣΤΟΝ ΠΡΟΈΔΡΟ  
ΑΠΑΝΤΗΣ ΙΣ ///  

ΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡ ΙΣ
Μ Ν Ι ΚΤΟΣ ΣΤΙΑΣ

Μετ’ εμποδίων προχωρεί η υλοποίηση 
του Σχεδίου. Χιλιάδες εν δυνάμει δικαιούχοι 
δανειολήπτες δεν θα καλύπτονται από τις 
πρόνοιες του «Εστία», λόγω υπερδανεισμού. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ///  

ΑΠΙΣΤ ΥΤΟ ΜΠΑΧΑΛΟ 
Μ  ΜΟ  ΚΙΝΗΤΗΣ

Νομικά μπερδέματα με τη συμ-
φωνία Αναστασιάδη-Ακιντζί. Στον 
αέρα το μέτρο, αντιδράσεις εντός 
Κύπρου, εμπόδια από Τουρκία
ΑΠΟΚΛ ΙΣΤΙΚΟ /// 

«Δεν υπάρχει κείμενο περισσό-
τερο άξιο να μελετηθεί λεπτο-
μερώς από τους λόγους του 
Χίτλερ». Αυτά φώναζε ο Ουίν-

στον Τσώρτσιλ για χρόνια, πριν από την έναρξη 
του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι απειλητικοί 
λόγοι του Χίτλερ έφθαναν στο Λονδίνο καθαροί 
και επαναλαμβανόμενοι… Αλλά η φωνή του 
Τσώρτσιλ δεν ακουόταν. Τον ίδιο επεκτατισμό 
του Γ’ Ράιχ εκπέμπουν τις τελευταίες δεκαετίες 
σε βάρος της Μάνας και της Κόρης (Ελλάδος και 
Κύπρου) οι Τούρκοι ηγέτες. Όλοι ανεξαιρέτως 
οι Τούρκοι ηγέτες. Δεξιοί, αριστεροί και αριστε-
ροδεξιοί. Οι λόγοι τους, όμως, οι απειλές τους, 
δεν εμελετώντο. Και χλευάζονταν ως «ρομαντι-
κοί» και «ακραίοι».

Οι Τούρκοι πάντοτε απεκάλυπταν και 
προανήγγελλαν τα Επεκτατικά τους Σχέδια. 
Οι Έλληνες (όπως και σήμερα) πάντοτε τα 
αντιμετώπιζαν είτε με πολιτικό σαρκασμό είτε με 
αφέλεια. Τους παρουσίαζαν ως παλιάτσους μιας 
ρητορικής επεκτατικής πολιτικής, η οποία ήταν 
εκτός πραγματικότητας. Η αφυπνιστική δύναμη 
έμπρακτης απόδειξης της υλοποίησης των 
τουρκικών απειλών, όπως προαναγγέλλονταν, 
υπήρξε η Εισβολή και Κατάκτηση της μισής 
περίπου Κύπρου το 1974. Και, όμως, ούτε αυτή 
η Εθνική Τραγωδία φρονημάτισε…

Έλεγε, απειλούσε, κατονόμαζε η Τουρκία, 
αλλά Ελλάδα και Κύπρος χαμογελούσαν ειρωνι-
κά. Δεν ξυπνούσαν. Ούτε σήμερα ξυπνούν… Την 
τότε ύστατη τουρκική τελεσιγραφική απειλή ο 
Γεώργιος Μαύρος (Υπουργός τότε Εξωτερικών 
της Ελλάδος) αντιμετώπιζε με το τραγικά γνωστό 
ηρωϊκό «η Ελλάς, μεταξύ ταπείνωσης και πολέ-
μου, θα επιλέξει τον πόλεμο». Όταν ερπύστριες 
των Τούρκων κινήθηκαν στην Κύπρο με την 
έναρξη της δεύτερης Εισβολής,  Μαύρος και… 
Εθνάρχης Καραμανλής εί α  και  εμ  
και η  α εί ωση. Είχαν τον πόλεμο και την 
καταστροφή της Κύπρου. Είχαν την ταπείνωση 
και τον εξευτελισμό της Ελλάδος.

Όπως τότε έτσι και σήμερα, οι Έλληνες πολιτι-
κοί ηγέτες κρίνουν ότι οι φραστικές προαναγγελίες 
της τουρκικής επεκτατικής πολιτικής είναι μπλό-
φες. Είναι (όπως συνηθίζουν να λέγουν) ρητορικές, 
που καλύπτουν εσωτερικά τουρκικά προβλήματα. 
Τι έχει, όμως, πέραν πάσης αμφιβολίας, αποδει-
χθεί στην πράξη; Έχει αποδειχθεί ότι οι Τούρκοι 
πραγματοποιούν αυτά που ανακοινώνουν. 
Επιβεβαιώνουν εμπράκτως τα όσα αναγγέλλουν. 
Αθήνα και Λευκωσία στη σχετική ενδημική τους 
ΑΥΤΑΠΑΤΗ, με την κωμικοτραγική πολιτική του 
Κατευνασμού αποκοιμούνται βολευόμενοι. Ο μό-
νος τρόπος αποτροπής της τουρκικής βουλιμίας, ο 
μόνος ρεαλιστικός τρόπος ματαίωσής της, είναι η 
ΔΥΝΑΜΗ. Όχι οι συνεχείς υποχωρήσεις…

Εδώ και 45 χρόνια η Τουρκία χωνεύει όσα 
πήρε στην Κύπρο. Τώρα ξεκαθαρίζει ότι η «Γαλά-
ζια Πατρίδα», δηλαδή η Τουρκία της Ανατολικής 
Μεσογείου και του Αιγαίου, είναι χαρτογραφημένο 
γεγονός και, μάλιστα, βάσει του... Διεθνούς Δικαίου  
Είναι «τουρκικά δικαιώματα», τα οποία απειλούν 
ότι θα επιβάλουν διά της βίας. Και Ελλάς και 
Κύπρος πώς αντιδρούν; Οι δικοί μας ηγέτες με μοι-
ραία κα ευ ασ ική συμπεριφορά προσπαθούν 
να αμβλύνουν την τουρκική επεκτατική βουλιμία. 
Και πώς το επιδιώκουν; Έφτασαν ακόμα και στο 
σημείο να αποφεύγουν συνειδητά να μιλούν για 
Τουρκική Εισβολή και Κατοχή στην Κύπρο, για να 
μην εκνευρίζουν και ερεθίζουν την Τουρκία

Αλλά η Τουρκία σχεδιάζει χρόνια πριν εξαγ-
γείλει. Προγραμματίζει χρόνια πριν υλοποιήσει 
τις εξαγγελίες της. Είναι δραματικά πληθωρικές 
οι εμπειρίες των Ελλήνων. Είναι εμπειρίες 
γραμμένες με το αίμα χιλιάδων Ελλήνων. Από 
τη Σμύρνη του 1922, στην Κύπρο του 1974. 
Και τότε και σήμερα η Μάνα θυσίασε, ω  
α σ σεως, τις κόρες της. Οι τραγικές αυτές 
εμπειρίες δεν έπρεπε να επιτρέπουν πρόσθετες 
αυταπάτες, εφησυχασμούς και ερασιτεχνισμούς. 
Από αυτά δεν καταλαβαίνει η Τουρκία… 

Τι να πει και τι να αναφέρει κανείς για την 
αυριανή Εθνική Επέτειο; Ντρέπεται ο κάθε 
ταπεινωμένος και κατακτημένος Έλληνας για 
το κατάντημά μας. Οι τότε Έλληνες πολέμησαν 
και πέτυχαν. Πρότυπα αποφασιστικότητας και 
θυσίας. Χωρίς όπλα, χωρίς χρήματα, χωρίς ορ-
γάνωση, χωρίς πείρα, χωρίς φίλους. Είχαν μόνο 
την ΠΥΡΑ της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Είχαν τη Φλόγα 
της επιτυχίας. Το όραμα «μιας ώρας ελεύθερης 
ζωής». Τη θέληση να νικήσουν. Δεν ξεκίνησαν 
με σύνδρομα ήττας και υποταγής. Δεν ζήτησαν 
συμβιβασμούς και «έξυπνες» φόρμουλες υπο-
ταγής και παράδοσής τους.

Πώς μας κοιτάζουν σήμερα ο πυρίκαυστος 
Αυξεντίου, ο απαγχονισμένος Παλληκαρίδης, οι 
δεκάδες των πεσόντων αγωνιστών της  Ελευθε-
ρίας; Όλοι εκείνοι οι ωραίοι Έλληνες, που πολέ-
μησαν για την Ελευθερία της πατρίδας τους με 
πρότυπό τους τούς αγωνιστές του 1821; Πώς μας 
κοιτάζουν σήμερα μέσα από τους τάφους τους, 
μέσα από τα Ιερά Χώματα που τους σκεπάζουν; 
Δακρύζουν για τις ντροπές που οι Έλληνες δέχο-
νται, ανέχονται και που είναι έτοιμοι να βαφτίσουν 
εθνική επιτυχία την παράδοση των εδαφών, των 
Ιερών και των Οσίων τους στον Τούρκο Κατακτη-
τή.  Ο αγώνας του 1821 και η 25η Μαρτίου δεν 
ήταν φρόνηση και σύνεση. Ήταν τόλμη, βούληση 
και αποφασιστικότης. ΔΥΝΑΜΗ. Σήμερα υπάρ-
χει μόνο ο «αγώνας», η «αγωνία», ο «ρεαλισμός» 
και η «σύνεση» της υποταγής.
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ΟΠΟΙΟΣ ΈΛΈΥ ΈΡΑ ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ ΚΑΛΑ  ΡΗΓΑΣ ΦΈΡΑΙΟΣ

OK!
ΤΟ ΝΟΥΜΈΡΟ 

ΈΝΑ 
ΠΈΡΙΟΔΙΚΟ 
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«Χάρη, φύγε»

Η τριμερής της Ιερουσαλήμ, με τη 
συμμετοχή του Αμερικανού ΥΠΕ , 
Μάικ Πομπέο, διαμορφώνει, σχε-

δόν τελεσίδικα, τον έναν διακριτό πόλο του 
διεξαγόμενου γεωπολιτικού μπρα-ντε-φερ 
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 
και της Μέσης Ανατολής, με ενδεχόμενο, 
αυτός να διευρυνθεί και με τη συμμετοχή 
και άλλων χωρών της περιοχής.  

Την ίδια ώρα, η Τουρκία τείνει να 
διαλάβει για τη Δύση τον ρόλο ενός οιονεί  
«Δούρειου ππου» των ρωσικών συμφε-
ρόντων, αφού η γκυρα δείχνει να εντείνει 

τον ευρω-ασιατικό προσανατολισμό της, 
προσεγγίζοντας περαιτέρω τη Μόσχα και 
την Τεχεράνη και επιχειρώντας να ελέγξει 
ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Με-
σογείου, από την Κύπρο έως τα Βαλκάνια. 
ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ///  

Η αμερικανική παρουσία, 
αλλά και η κοινή δήλωση των 
τεσσάρων καθιστά εύγλωττο το 
ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την 
Ανατολική Μεσόγειο, με κύριο 
μοχλό την κυπρο-ελληνο-ισρα-
ηλινή συνεργασία.    
ΠΟΛΙΤΙΚΗ /// 

Η αναφορά για την αντιμε-
τώπιση «εξωτερικών κα-
κών επιρροών» επισκιάζε-
ται από τις μη αναφορές σε 

st e  και Ιταλία. 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ /// 

 τουρκικό  « ούρειο  ππο » στα ενεργειακ

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ   ΑΠΑΙΤ Ι ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ Δ  ΚΑΙ Τ ΡΑ
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Εάν οι ασθενείς 
έχουν συνταγή 
από γιατρό, θα 

προμηθεύονται τα 
φάρμακά τους πλη-
ρώνοντας ένα ευρώ, 
ενώ αν επιλέξουν πιο 
ακριβό φάρμακο, θα 
πληρώνουν τη διαφορά 

της τιμής. Για τα φάρ-
μακα τα οποία δεν είναι 
συνταγογραφούμενα, οι 
ασθενείς θα πληρώ-
νουν το κόστος. Από 
την 1η Ιουνίου ξεκινά η 
διάθεση φαρμάκων στο 
νέο περιβάλλον. 
ΠΑΡΑΔ ΙΓΜΑΤΑ /// 

Εντός της εβδομάδας ανα-
κοινώνεται ο διάδοχος της 
Γιωρκάτζη. Φαβορί ο Ηροδό-

του, ανοιχτό για Συρίχα, Περσιάνη, 
αν δεν υπάρξει διορισμός-έκπληξη. 
Πατσαλίδης και Σμιθ για τη θέση 
Χούρικαν, έρχονται αλλαγές και στο 
Δ.Σ. της Ελληνικής.  
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ /// 

Ε Α   Ε  
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ
Ν ΝΟΣ
Υ ΟΥΣ Η

Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ 
Η ΈΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ 
Α Ι Ρ ΜΑ /// 

ΝΟΥ
Υ ΟΥ

ΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
«  » 
ΑΠΟ ΤΟ  
ΑΝΑΛΥΣΗ /// 

Ν Σ ΟΣ
Ο ΝΟΣ
Η ΠΡΏΤΗ 
ΈΡΈΥΝΑ ΓΙΑ 
ΈΥΡΏΈΚΛΟΓΈΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ///  

Ο ΟΣ
Σ ΗΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΟΜΠΈΟ 
ΣΤΗΝ ΤΡΙΜΈΡΗ
Ν ΡΓ ΙΑ /// 

Μ ΗΣ
Ο ΟΥ ΟΣ

ΜΑ, ΤΟ 
ΡΙΚ ΈΧΈΙ
«ΙΔΙΏΤΙΚΟΠΟΙΗ ΈΙ»
ΑΠΟ ΙΣ /// 

Την άμεση απομάκρυνση του 
Υπουργού Οικονομικών από 
το κυβερνητικό σχήμα απαι-

τούν οι πολίτες μετά το πόρισμα της 
Ερευνητικής Επιτροπής, ενώ εδραία 
είναι η πεποίθηση ότι δεν επιλύονταν 
προβλήματα του Συνεργατισμού, 
προκειμένου να εξυπηρετηθούν 
«πολιτικές σκοπιμότητες».  Την ίδια 
ώρα, πάντως, τα πυρά του κόσμου 

στρέφονται και προς το κομματικό 
σύστημα, την Κυβέρνηση και τον ίδιο 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στους 
οποίους επιμερίζουν ευθύνες τόσο 
για την προ του 201  κατάσταση, 
όσο και μετά την ανακεφαλαιοποί-
ηση της κρατικής πλέον τράπεζας. 

στόσο, η «κύρια ευθύνη» για την 
καταστροφική πορεία του Συνεργατι-
σμού αποδίδεται στους τεχνοκράτες, 

οι οποίοι ανέλαβαν να τον… σώσουν.  
Από την έρευνα, που διενήργησε η 

/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για 
τη «Σημερινή», ξεχωρίζει επίσης 
η συντριπτική λαϊκή απαίτηση για 
απόδοση ποινικών ευθυνών στους 
υπαίτιους της καταστροφής και η πί-
στη της πλειοψηφίας για αναγέννηση 
του συνεργατικού κινήματος.
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ  ΚΟΛΑ ΟΣ /// 

 
«Η καθυστέρηση στον χειρισμό 
των προβλημάτων που αφορού-
σαν τον  Συνεργατισμό εξυπηρε-
τούσε πολιτικές σκοπιμότητες»

«Χάθηκε ευκαιρία για να σωθεί ο 
Συνεργατισμός»

 
«Βάσει του πορίσματος να απο-
δοθούν ποινικές ευθύνες στους 
υπαίτιους»

Σ   Τ  
 Ε    

  
ΠΟΡΙΣΜΑ /// 

Δ   
Τ     

 Σ
Ρ ΠΟΡΤΑ  /// 

Έτσι θα παίρνουμε 
ρμακα στο ε

τόμινο αλλαγών 
σε Κεντρικ  και 

μεγ λε  τρ πε ε  



Δεν έχει σημασία πόσο καλός ή 
κακός ήταν. Δεν έχει σημασία 
αν «έσωσε» την οικονομία ή αν 

καταδίκασε σε βαθιά φτώχια χιλιάδες 
κόσμου. Δεν έχει σημασία αν ήταν ένας 
Υπουργός «βαρύ γλυκύς», «μέτριος» ή 
«σκέτος-νέτος». Στη συλλογική μνήμη 
καταγράφηκε ως ο Υπουργός της «πο-
λιτικής υπευθυνότητας». 

Και αυτές οι λέξεις, βαριές και ασήκω-
τες σαν ρότσοι, θα επιστρέφουν την ύβριν 
στον ρήτορα που τις εκστόμισε. Όπως τις 
επέστρεψε το ρήμα «δεσμεύομαι», όπως 
το έκαναν «οι άριστοι των αρίστων», όπως 
κατήντησε το παραμύθι με τον «ηγέτη της 
κρίσης». Οι Λέξεις δεν λησμονούν, δεν συγ-
χωρούν, δεν έχουν άλλα κίνητρα πέρα από 
την Αλήθεια. 

Από την πρώτη στιγμή που εκδόθηκε 
το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για 
τον  Συνεργατισμό του 1,7 δις, οι ευθύνες 
παραμένουν πεντάρφανες. Θα αρκούσε 
ένα « e  l », ένα σκέτο «αναλαμβά-
νω την πολιτική ευθύνη», μια παραίτηση 

«ευθιξίας» με… ουρά, για να φύγει με το 
κεφάλι ψηλά και με αξιοπρέπεια. Αν το 
έκανε, θα έδινε ακαταμάχητα όπλα σε 
όλους εκείνους που -χωρίς καν να ξεφυλ-
λίσουν το 844 σελίδων πόρισμα- βγήκαν 
να σώσουν την «Ιφιγένειά» τους. Αν το 
έκανε, θα έστηνε στον τοίχο και όλους τους 
άλλους που ξεδιάντροπα τον κατηγορούν 
γι’ αυτά που οι ίδιοι έκαναν πρώτοι. Αλλά 
ουδέν έπραξε. Μεταξύ όμως της έντιμης 
παραίτησης και της ευθύνης, επέλεξε την 
«πολιτική υπευθυνότητα». Την καρέκλα 
μέχρι παρακάτω. Για να συμπληρώσει 

τα ένσημα μιας πολιτικής καριέρας, που 
τελειώνει άδοξα στα 46 του χρόνια. 

Και οι Λέξεις, επιστρέφουν ακόμα πιο 
σκληρές στον ρήτορα και του λένε: «Σήκω 
και φύγε». Έστω και τώρα, έστω και αργά. 
Σήκω και φύγε για να σώσεις ό,τι μπορεί 
να σωθεί, γιατί ο κόσμος έχει κρίση, ο 
κόσμος ξέρει, ο κόσμος συγχωρεί σχεδόν 
τα πάντα, αλλά δεν του αρέσει να (νομίζουν 
ότι μπορούν να τον) κοροϊδεύουν.

Αυτός ο κόσμος ο ραγιάς, κάποτε 
σηκώνει κεφάλι. Ποτέ δεν ξέρεις πότε. 
Ποτέ δεν ξέρεις πώς. Αυτά τα αποφασίζει 

η ροή της Ιστορίας. Για την ώρα, ζούμε 
την Επανάσταση των Λέξεων. 

Σήκω και Φύγε. 

σ ερ ρα : Τελικά, δεν είμαστε 
τόσο μικροί και ασήμαντοι, δεν είμαστε 
τόσο μίζεροι και παρακατιανοί. Μετρήσαμε 
το μπόι μας και βρήκαμε ότι φτάνουμε 
ίσαμε το Ισραήλ, ομοτράπεζοι με τους 
Ρωμαίους της εποχής μας. Δεν είναι για 
τα πανηγύρια αυτά, ούτε όμως και για 
κλάματα. Έχουμε τόση δύναμη, όση μας 
ορίζει το μυαλό και η ψυχή μας. 

ΝΑΤΑΛΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 
michaelidoun@simerini.com 

ρατό το ενδεχόμενο να 
προσκρούσει στην 
κείμενη νομοθε-
σία η ενδεχόμενη 
εφαρμογή του Μέ-
τρου Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης που 

αφορά τη διαλειτουργικότητα της κινητής 
τηλεφωνίας, όπως αυτή συμφωνήθηκε 
ανάμεσα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
Νίκο Αναστασιάδη και στον κατοχικό ηγέτη, 
Μουσταφά Ακιντζί, στις 26 Φεβρουαρίου.

τ ν απ  ω
Ε και Ε Ε

Παρά το γεγονός ότι το όλο ζήτημα είναι 
άμεσα συνυφασμένο με τη νομοθεσία που 
καλούνται να εφαρμόσουν το Τμήμα Ηλε-
κτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου 
Μεταφορών (ΤΗΕ), αλλά και το Γραφείο 
Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επι-
κοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), 
η συμμετοχή τους στις συζητήσεις που 
πραγματοποιούνται είναι από ελάχιστη 
έως μηδαμινή. Συγκεκριμένα, όπως πλη-
ροφορείται η «Σ», το ΓΕΡΗΕΤ δεν κλήθηκε 
να μετάσχει στη δικοινοτική Τεχνική Επι-
τροπή που χειρίζεται το θέμα και δεν έχει 
στο παρόν στάδιο ουδεμία πληροφόρηση 

για τις τεχνικές λεπτομέρειες που συζητού-
νται, ενώ το ΤΗΕ συμμετέχει και λαμβάνει 
ενημέρωση μόνο για τις συναντήσεις που 
γίνονται από ελληνοκυπριακής πλευράς. 
Σύμφωνα, πάντως, με τη σχετική νομοθε-
σία της Κυπριακής Δημοκρατίας («Ο περί 
Ραδιοεπικοινωνιών Νόμος» και «Ο περί 
Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 
2004», Ν112(Ι)/2004) και οι δύο δύνανται 
να αφαιρέσουν άδεια από οποιοδήποτε πά-
ροχο δεν συμμορφώνεται με τις πρόνοιες, 
ενώ γίνεται αναφορά σε ποινικά κολάσιμη 
πράξη, η οποία παραπέμπεται στον Γενικό 
Εισαγγελέα. Κυβερνητικές πηγές, πάντως, 
διαβεβαιώνουν ότι αυτό που επιδιώκεται είναι 
η περιαγωγή σε ολόκληρο το νησί, μέσω της 
υπογραφής συμφωνίας με τρίτο, με τρόπο 
που να μην προσκρούει στις διατάξεις που 
απαγορεύουν τη διασύνδεση με παράνομα 
δίκτυα, όπως αυτά των κατεχομένων. 

 μ οδος των τρι ν
Σε περίπτωση κατάληξης σε συμφωνία, 

τρεις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας 
θα κληθούν να τοποθετηθούν επί της λύσης 
που εν τέλει θα δοθεί και να αποφανθούν 
κατά πόσον υπάρχει ή όχι συμμόρφωση με 
τον νόμο. Πέρα από το ΤΗΕ και το ΓΕΡΗΕΤ, 
επιβεβλημένη θεωρείται και η θέση της 
Νομικής Υπηρεσίας, ενώ είναι πολύ πιθα-
νόν να ζητηθούν  riori τοποθετήσεις, από 
οποιοδήποτε παροχέα ή τρίτους, ως προς 
τον έλεγχο συμμόρφωσης με την κείμενη 
νομοθεσία. Πάντως, παρά τις επίσημες 
διαβεβαιώσεις ότι θα εξευρεθεί τρόπος 
παράκαμψης όλων των κωλυμάτων που 
παρουσιάζονται, πάνω στα οποία προ-
σκρούει η υλοποίηση του συγκεκριμένου 
Μέτρου Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, οι 
νομικές και οι τεχνικές λεπτομέρειες της 
προωθούμενης λύσης-συμφωνίας δεν 
γνωστοποιούνται στο παρόν στάδιο.

ναζ τούν λύσ
από το 0

Υπενθυμίζεται ότι, εν έτει 2015 είχε ζητηθεί 

από τους δεόντως αδειοδοτημένους από την 
Κυπριακή Δημοκρατία παρόχους, οι οποίοι 
είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΡΗΕΤ, και από τις 
δραστηριοποιούμενες στα κατεχόμενα εται-
ρείες να προσέλθουν σε συζητήσεις, με στόχο 
να τεθούν στο τραπέζι τεχνικά και εμπορικά 
μίας λύσης περιαγωγής. Έτυχαν, τότε, επε-
ξεργασίας τρία σενάρια. Το πρώτο αφορούσε 
σε απευθείας σύνδεση και απορρίφθηκε 
λόγω της εξόφθαλμης μη συμμόρφωσης 
με τη νομοθεσία. Το δεύτερο σενάριο, το 
οποίο εφαρμόζεται ήδη από έναν παροχέα 
στις ελεύθερες περιοχές, ήταν η λύση του 
λεγόμενου « l e sy», που απορρίφθηκε 
από τους Τουρκοκύπριους ως μη ΜΟΕ. 
Τρίτο και τελευταίο σενάριο, η λύση μέσω 
χωριστών συμφωνιών με τους παροχείς και 
στις δυο πλευρές, με έναν κόμβο που έχει 
τη βάση του στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής εκ μέ-
ρους της ελληνοκυπριακής πλευράς 
στη δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για 
την επιχειρηματικότητα, τα οικονομικά 
και εμπορικά θέματα, Φειδία Πηλείδη, 
«υπήρχαν πάντα εμπόδια λόγω της νο-
μοθεσίας που απαγορεύει σε παρόχους 
τηλεπικοινωνιών να συμβάλλονται με μη 
αδειούχους και είναι αυτό το πρόβλημα 
που γίνεται προσπάθεια να υπερπηδηθεί 
για να μην υπάρχει παραβίαση». Μιλώντας 
στη «Σ», ο κ. Πηλείδης σημειώνει ότι το 
νομικό εμπόδιο θα υπερπηδηθεί «μέσω 
ενός κόμβου, χωρίς να συμβληθούν οι 
εταιρείες απευθείας μεταξύ τους». 

ουρκική παντι ρα
Η συγκεκριμένη λύση -ήτοι η σύνδεση 

μέσω ενός κόμβου του εξωτερικού ώστε να 
μην έρχονται σε επαφή οι παροχείς ένθεν 
και ένθεν της γραμμής κατάπαυσης του 
πυρός- ενδέχεται να εφαρμοστεί με δύο 
τρόπους: αφενός η σύνδεση μέσω τρίτου 
κόμβου μπορεί να γίνει μεταξύ των δε-
όντων αδειοδοτημένων παροχέων που 
δραστηριοποιούνται στην ΚΔ με τούρκικες 
εταιρείες και αφετέρου μέσω συνομολό-
γησης συμφωνιών με τον κόμβο, από τη 

μια με τις νόμιμα δραστηριοποιούμενες 
εταιρείες και από την άλλη με τις  παράνο-
μα δραστηριοποιούμενες στα κατεχόμενα. 
Παρόλο που το πρώτο εναλλακτικό σενάριο 
δεν δημιουργεί κανένα νομικό ζήτημα, το 
ενδεχόμενο απορρίφθηκε από την τουρ-
κοκυπριακή πλευρά, καθώς προσκρούει 
στις επιταγές του τουρκικού Υπουργείου 
Εξωτερικών. Εκ των πραγμάτων, σύμφωνα 
με έγκυρες πηγές, παραμένει μόνο η επιλογή 
υπογραφής ξεχωριστών συμφωνιών με τις 

παράνομες εταιρείες του ψευδοκράτους. 
Κατά πόσον οι τεχνικές λεπτομέρειες μιας 
τέτοιας λύσης θα είναι συμμορφούμενες ή 
μη συμμορφούμενες παραμένει ερωτη-
ματικό, ενώ ανησυχίες εκφράζονται και 
για την… τύχη της ίδιας της υφιστάμενης 
νομοθεσίας. «Θέλουμε να την αλλάξουμε 
ή δεν θα την εφαρμόζουμε;», διερωτώνται 
αρμόδιοι λειτουργοί.

Περαιτέρω, αρμόδιες πηγές του ΤΗΕ 
σημειώνουν ότι «φαίνεται πως η δυνατότητα 
που παρέχεται είναι να υπογράψουν μια 
συμφωνία οι δικοί μας πάροχοι με τον 
ιδιοκτήτη του κόμβου και αντίστοιχα και η 
άλλη πλευρά». Προσθέτουν, όμως, ότι «εδώ 
υπάρχει ερωτηματικό, αν θα υπογράψουν 
οι Τουρκοκύπριοι ή οι Τούρκοι πάροχοι, 
διότι σύμφωνα με την αριθμοδότηση το 
δίκτυο στην Κύπρο είναι υποσύνολο των 
δικτύων στην Τουρκία, δηλαδή εμφανίζο-
νται τα τουρκοκυπριακά νούμερα ως υπο-
σύνολο της αριθμοδότησης της Τουρκίας». 
Σε περίπτωση σύνδεσης των Τούρκων 
παρόχων με τον κόμβο, σύμφωνα με τις 
ίδιες πηγές, «πέραν πάσης αμφιβολίας 
δεν υπάρχει κανένα νομικό πρόβλημα».

Σύμφωνα, πάντως, με τον κ. Πηλείδη, 
όσον αφορά την αριθμοδότηση, δεν αντι-
μετωπίζονται δυσκολίες. «Εξ όσων αντι-
λαμβάνομαι δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε 
ένδειξη είτε προς τα κατεχόμενα είτε οπου-
δήποτε αλλού», αναφέρει και συμπληρώνει 
ότι «δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη 
στον αριθμό που να υπονοεί τα κατεχό-
μενα». Ερωτηθείς κατά πόσον υπάρχουν 
ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να μην υπάρχει 
μέσω της συμφωνίας και της εφαρμογής 
του ΜΟΕ οποιαδήποτε νύξη έμμεσης ανα-
γνώρισης του ψευδοκράτους, δηλώνει ότι 
«αυτή ακριβώς είναι η προσπάθεια που 
γίνεται». Καταληκτικά, αναφέρει ότι σε σχέ-
ση με τη νομοθεσία «δεν υπάρχει καμιά 
εισήγηση από τη δική μας πλευρά ή και 
πρόθεση για να τροποποιηθεί η νομοθεσία, 
δηλαδή αν θα γίνει σύνδεση να γίνει με 
τρόπο που να μη συμβληθούν οι εταιρείες 
μας εταιρείες του ψευδοκράτους». 

Της Κυριακής
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Στο μικροσκόπιο 
ερευνών

οι αποκαλύψεις
του ΣΙΓΜΑ

Λογαριάζουν χωρίς 
τον ξενοδόχο

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π ΝΗΝΤΑ

Τ  κ ι ω  ερευ  ια α 
αμαρ ω  εια σ  Συ ερ-

α ισμ  ρ ισε α σ ί ει και 
υ σεις υ ερε σ  ως ης η-
μ σι η ας  Σ  ις ρ η με ες 
ημ ρες  εικ ε αι ως κ ιες εκ 
ω  ερι σεω  ε  ή α  σε ση 
ω  αρμ ίω  ε ικ  ρ ω  
ι ί ι ε ερ ι αι  και 

υ  σ  μικρ σκ ι  υς ρ σω α 
και κα ασ σεις

υ  κε ρίσει η  ρ σ ή 
αρμ ίω  ε ικ  ρ ω  και 

ρ ω  ως  Σ εσμ ς κεκρι-
μ ω  ισ  Κ ρ υ   ί ς 

εσε υ   μικρ σκ ι  υ ρε-
ρ  υ Σ  ης ερασμ ης 

αρασκευής  ια η  ερί ωση 
αρα ρησης ιευκ σεω  α  

η Συ ερ α ική σε ρ η  μ ς ης 
ι ρ είας ης ί ιας ρ ε ας και 

συ ε εμ ης σ  αυ  ε αιρείας  με 
ρ  μ ισ α υ ημι υρ σε 

υ ίες ια ε ε με η ευ κή 
με α είριση και αρα υ ίες  

ι εμ εκ με ι σ η  ε  ω 
υ εση  σει ω  σ ι είω  συ -

α  και με η  αμαρ ω ή  υ -
εση ης  Σε ε ικ ι ω ία υ 

Σ  με  ε ικ  ιευ υ ή υ 
Σ Κ  Κυρι κ  ρ υ  μας α -

ερε ι  Σ Κ ε ε ει  ρισμα 
ης ρευ η ικής ι ρ ής ια  

Συ ερ α ισμ  ως και ις α κα -
εις υ κα ε  Σ  ρ σ α α 
υ α ρ  μ η υ  α με 

η  ρεία ω  ιερευ ήσε  υ 
και ε σ  ρ κ υ  μα α υ 
ε ε μ ως α συ ισ  ει αρ-

ικ  α ικήμα α ή αρα ίαση μ υ 
ή και αρα ίαση υ κ ικα ε -

ίας  ε α ρ ωρήσει με 
α η η ει αρ ικής ια ικασίας  
Σ  σ ι  αυ  ρ σ εσε  α η-
η  η σεις και κα α σεις α  
σ υς εμ κ αι  ε  υ ρ ει και 

η ι α η α ε ημ ρωσης και ω  
αρμ ιω  ρ ω

Της ιας ι ικής συμ ω ίας 
σε σ ση με   ης κι η ής η-

ε ω ίας ε αι  ή ημα συμ ω-
ίας και ω  αρ ω  κα  α  
ρ  με η ιασ εση μ σω με 

  Τ  συ κεκριμ  μ ρ  
ε αρμ ε αι ε ί ης αρ σης α  

α  αρ α  με υς υ ι υς 
α υ  εκ ρ σει η ση ι α 
 ε ε σ υ  μ  ε  και ε σ  

ε  η συμ ω ία ι Τ κ   Σε ι 
α ρ   συ μ ηση συμ-

ω ίας με  κ μ   κ  η εί ης 
ιευκρι ί ει ι ε α κει αι σ  

κ ε ρ  α α ασίσει α  ε ι-
υμεί α υι ε ήσει α μ ρα  α  
ρε εί μια ς υ εί αι α εκ ή  

ε ε α κει αι σ η  κ ε ε αιρεία 
α  ει α ακ υ ήσει  ε  α 

υς ε ι η εί  σημει ει αρα-
κ ηρισ ικ  ρω η είς κα  σ  
με  κ μ  α συμ η  ε αι-
ρείες ω  κα ε μ ω  ή υρκι-
κ ς ε αιρείες   ρ ε ρ ς υ Κ  
α α ρει ι αυ  υ ωρί υμε 
α  ις ε αιρείες ις ικ ς μας εί αι 

ι α συ ε  με  κ μ   
εκεί και ρα ε  υς ε ια ρει ι 

α ί ει  ε σ  ε  α συμ η  
με κ ι  

Τ ,   
 ,  
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 ΔΕΝ ΥΠΑΡ ΕΙ ΠΡΟΘΕΣΗ

ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ
Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, 
ΑΠΑΝΤΑ Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΤΗΣ ΤΕ ΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

γ κε με πρόωρη σύνταξη από τα 

Μπάχαλο με τη διασύνδεση κινητής
ΑΧΝΟΥΝ ΝΟΜΙΚΗ… ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ  ΑΚΙΝΤ Ι

ΟΔ ΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
nicolaou h@simerini.com 

Π ρόταση νόμου, που προνοεί την 
ποινικοποίηση κακοποίησης 
ζώων, κατέθεσε στη Βουλή η 

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής επιτροπής ΔΗΚΟ. 
Σκοπός της πρότασης είναι η τροπο-
ποίηση του Ποινικού Κώδικα, ώστε να 
τερματιστούν τα φαινόμενα βασανισμού 
και θανάτωσης ζώων, να προαχθεί η 
ευημερία και η προστασία τους και να 
ενισχυθεί η προσπάθεια δημιουργίας 

φιλοζωικής συνείδησης στην Κύπρο. 

δικήματα και ποιν ς 
Σύμφωνα με την πρόταση, πρόσωπο 

το οποίο κακόβουλα και εσκεμμένα κα-
κοποιεί ζώο είναι ένοχο αδικήματος και, 
σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται 
σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει 
τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που 
δεν υπερβαίνει τις 20.000. Προνοεί 
επίσης ότι πρόσωπο το οποίο κακόβου-
λα και εσκεμμένα κακοποιεί ζώο και η 
κακοποίηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη 
θανάτωση του ζώου, είναι ένοχο αδική-
ματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, 

υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν 
υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις 0.000. 
Η ίδια ποινή προβλέπεται και στην πε-
ρίπτωση που υπάρχει κακόβουλη και 
εσκεμμένη θανάτωση ζώου. 

Μορ ς κακοποί σ ς 
Για τους σκοπούς των πιο πάνω 

τροποποιήσεων, προτείνεται όπως δι-
ευκρινιστεί στον νόμο ότι η «θανάτωση 
ζώου» σημαίνει οποιαδήποτε πράξη βίας 
η οποία επιφέρει άμεσο θάνατο του ζώου 
και περιλαμβάνει εκτέλεση, δηλητηρίαση, 
κρέμασμα, πνιγμό, κάψιμο, σύνθλιψη και 

αποκεφαλισμό αλλά δεν περιλαμβάνει 
θανάτωση που αφορά σε ζώο το οποίο 
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, 
τηρουμένων των διατάξεων του περί Σφα-
γείων Νόμου και του περί Προστασίας και 
Διαχείρισης γριων Πτηνών και Θηρα-
μάτων Νόμου. Επίσης, σύμφωνα με την 
πρόταση, «κακοποίηση» περιλαμβάνει 
τον βασανισμό και τη βάναυση μεταχείρι-
ση ζώου, τη διατήρηση, χρησιμοποίηση 
και εκμετάλλευση ζώου για παραγωγή 
θεάματος, για ψυχαγωγικούς ή καλλι-
τεχνικούς ή άλλους σκοπούς, με σκοπό 
την αποκόμιση οικονομικού οφέλους και 
οποιαδήποτε πράξη βίας εναντίον ζώου 

περιλαμβανομένων του παστουρώματος, 
του ακρωτηριασμού, της αιχμαλωσίας, 
της σεξουαλικής συνεύρεσης μεταξύ 
ζώων ή μεταξύ ζώου και ανθρώπου με 
σκοπό το κέρδος και της κτηνοβασίας. 
Καταληκτικά, ξεκαθαρίζεται πως «πράξη 
βίας» δεν περιλαμβάνει στείρωση ζώου, 
κτηνιατρική πράξη με θεραπευτικό σκοπό, 
ευθανασία ζώου διά θεμιτών μέσων και 
τακτικών της κτηνιατρικής επιστήμης, 
καθώς και αθλητική, κοινωνική ή άλλη 
εκδήλωση φιλανθρωπικού χαρακτήρα και 
επίδειξη εκπαιδευμένων σκύλων, εφόσον 
δεν προκύπτει οικονομικό όφελος και 
τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ευζωίας.

Πέντε χρόνια υλακ  για θαν τωση ώων 

«Καμιά Επανάσταση δεν φθάνει 
στην επιτυχία, αν δεν υπάρξουν 
άλλες προεπαναστάσεις’ χωρίς επι-
τυχία. Η επανάσταση του Ρήγα δεν 
έγινε στο πεδίο της μάχης  έγινε στο 
μυαλό και στην ψυχή των Ραγιάδων. 
Όσοι προετοίμασαν, οργάνωσαν 
και κατηύθυναν τον επαναστατικό 
αγώνα, ασφαλώς έκαναν λάθη. Αλλά, 
όμως, λάθη δεν κάνει, όποιος δεν 
κάνει τίποτε». (Απόσπασμα από το 
βιβλίο του Δάσκαλου του Γένους «Η 
Ελληνική Επανάσταση του 1821», 
μ. Σαράντου Ι. Καργάκου)

Υστερόγραφο: «Επανάσταση 
δεν είναι περίπατος στη Λεωφόρο 
Νιέφσκη» (Βλαδίμηρος Ι. Λένιν) 

ια το  

Ο  γγλος παλιός πρωθυπουργός 
Βενιαμίν Ντισραέλι είχε πει ότι «υπάρ-
χουν τριών ειδών ψεύδη: τα συνήθη, τα 
καταστρεπτικά και η στατιστική». Τα δύο 
πρώτα είναι εμφανή. Θνησιγενή στη ροή 
του χρόνου. Το τρίτο είναι ανθεκτικό. Την 
ώρα που ένας Υπουργός μιλά για «s ess 
story», τον επιβεβαιώνουν οι αριθμοί. Χρή-
σιμοι και αναγκαίοι. Οι αξιολογήσεις, ο 
ρυθμός ανάπτυξης, η ανεργία που πέφτει. 
Σταθερά βήματα μπροστά. Για την ώρα, 
ζούμε -στην καλύτερη περίπτωση- το Οι-
κονομικό Έτος 2009. Σε αυτό το έτος, ένα 
γκαρσόνι (μεσήλικας πια) που δούλευε 

δεκάωρα έξι μέρες την εβδομάδα, έπαιρνε 
μισθό 1 00 ευρώ. Συν τα πουρμπουάρ. 
Τα έβγαζε πέρα. Ο ίδιος υπάλληλος, δέκα 
χρόνια μετά, με ένα κούρεμα, ένα μνημόνιο 
και περισσότερα οικογενειακά βάρη στην 
καμπούρα του, βγάζει το πολύ 900 ευρώ 
τον μήνα. Συν τα πουρμπουάρ. Δεν θα 
μιλήσουμε για τους εργαζόμενους που μετά 
από 0 χρόνια στο κουρμπέτι λαμβάνουν 
τα μισά, για να σώσουν την επιχείρηση στην 
οποία δουλεύουν. Αγόγγυστα υπομένουν 
την κρίση μετά την κρίση, χωρίς ελπίδα 
πια ότι μπορεί κάποτε να υπάρξει και γι’ 
αυτούς μια καλύτερη μέρα. Οικονομία, 

όμως, δεν είναι η στατιστική. Οικονομία 
είναι οι νθρωποι. Οι ίδιοι που έβαλαν 
πλάτες για να στηρίξουν μια «βιώσιμη 
τράπεζα» με 1,7 δισεκατομμύριο και κα-
τέρρευσε επειδή κάποιοι έκαναν πάρτι 
και επειδή «εξυπηρετούσαν πολιτικές 
σκοπιμότητες». Όλα τα υπόλοιπα είναι 
κατά συρροήν ψεύδη.

σ ερ ρα : «Κανείς δεν επανα-
στατεί -ακόμα και αν είναι πάμπτωχος- 
όταν νιώθει κατώτερος  επαναστατεί 
όποιος νιώθει ανώτερος. Ο κατώτερος 
εξεγείρεται, δεν επαναστατεί».

Το «success s or » ενός εργαζομένου

ΓΙ ΡΓΟΣ ΑΓΑΠΙΟΥ 
a apiou @ 
simerini.com  



Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Δημοσκόπηση 

56%
Σ Ο Α ΝΑ   

19%
ΜΑΛΛΟΝ ΝΑ  

9%
ΜΑΛΛΟΝ Ο   

16%
Σ Ο Α Ο

ΓΙ ΡΓΟΣ ΑΓΑΠΙΟΥ

agapioug@simerini.com

Κ
όλαφος για το κομματικό σύστη-
μα, την Κυβέρνηση και τον ίδιο 
τον Υπουργό Οικονομικών είναι 
τα ευρήματα της δημοσκόπησης για 
την κατάρρευση του Συνεργατισμού. 
Στον απόηχο του πορίσματος της 
Ερευνητικής Επιτροπής, οι πολίτες 

επιζητούν κάθαρση, απόδοση ποινικών ευθυνών 
και άμεση απομάκρυνση του Χάρη Γεωργιάδη από 
την Κυβέρνηση.

Η βαθιά θεσμική κρίση και το έλλειμμα εμπι-
στοσύνης αποτυπώνονται σε σειρά απαντήσεων 
του κόσμου, ο οποίος επιμερίζει βαρύτατες ευ-
θύνες για τις εξελίξεις σε όλο το πολιτικό φάσμα, 
στις εποπτικές Αρχές και στους υψηλόβαθμους 
τεχνοκράτες που διοικούσαν την κρατική τράπε-
ζα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εδραία 
αντίληψη της κοινής γνώμης ότι «η καθυστέρηση 
στον χειρισμό των προβλημάτων εξυπηρετούσε 
πολιτικές σκοπιμότητες»  

Καταπέλτης είναι ο κόσμος και για τη στάση που 
τήρησε το πολιτικό προσωπικό μετά τη δημοσιοποίηση 
του πορίσματος της τριμελούς Ερευνητικής. Ούτε τα 

κόμματα της αντιπολίτευσης διασώζονται, παρά το 
γεγονός ότι η δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι 
σε Κυβέρνηση, ΔΗΣΥ και Υπουργό Οικονομικών 
κτύπησε «κόκκινο». Μάλιστα, η απόφαση του Χάρη 
Γεωργιάδη να παραμείνει στο κυβερνητικό σχήμα 
έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με την πλειοψηφία 
της κοινής γνώμης, η οποία σε ποσοστό 7  θεωρεί 
πως θα έπρεπε να είχε ήδη παραιτηθεί.   

Τα μόνα καλά νέα σε αυτό το νοσηρό περιβάλ-
λον είναι ότι ο κόσμος εξακολουθεί να πιστεύει πως 
υπάρχει χώρος και ρόλος για έναν νέο Συνεργατισμό, 
στηρίζοντας εμμέσως τις προσπάθειες που γίνονται 
για αναγέννηση του κινήματος από τις στάχτες του.

 Ε Ε
Γραφείο: /Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ανάθεση: 
«Σημερινή» της Κυριακής. Διεξαγωγή: Μάρτιος 2019. 
Κάλυψη: Παγκύπρια - αστικές και αγροτικές περιοχές. 
Χαρακτηριστικά δείγματος: νδρες και γυναίκες άνω 
των 18. Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα.
Επιλογή δείγματος: Τυχαία στρωματοποιημένη δειγ-
ματοληψία. Συλλογή στοιχείων: τηλεφωνικές συνε-
ντεύξεις με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

ΦΏΝΗ ΛΑΟΥ 
ΚΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,
ΚΟΜΜΑΤΏΝ ΚΑΙ 
ΟΣΏΝ ΕΙ ΑΝ ΤΗΝ
ΕΥΘΥΝΗ  ΣΏΤΗΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΙΚΟΝΑ ΚΑΤΑΡΡ ΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ Ρ ΙΠΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ ΡΓΑΤΙΣΜΟΥ

Ευθύνες παντού, να φύγει ο Χάρης

Η Ν Υ Σ Ν Σ Ο ΣΥΝ ΣΜΟΣ Ν Η Η Υ ΥΝ Ν Η ΟΥΝ Ο Ο Σ

ΣΕ ΠΟ Ο ΒΑΘΜΟ Ε ΕΤΕ ΠΑ ΑΚΟΛΟ Θ ΣΕ  Τ Σ Ε ΕΛ Ε Σ ΠΟ  Α Ο Ο Ν 
ΤΟ ΠΟ ΣΜΑ Τ Σ Ε Ε Ν Τ Κ Σ ΕΠ Τ ΟΠ Σ Α ΤΟΝ Σ ΝΕ ΑΤ ΣΜΟ

Πρώτο θέμα ήταν για τους πολίτες οι εξελίξεις στον Συνεργατισμό. Το πόρισμα της 
Ερευνητικής και όσα ακολούθησαν βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της 
κοινής γνώμης, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στα ευρήματα της 
δημοσκόπησης.     

Π ΣΤΕ ΕΤΕ ΟΤ , ΕΑΝ ΝΟΤΑΝ Ν ΤΕ Α Ο Δ Α ΣΜΟΣ ΤΟ  Σ ΝΕ ΑΤ
ΣΜΟ  ΣΕ ΚΑΛ  ΚΑ  ΚΑΚ  Τ ΑΠΕ Α, ΘΑ Ε Ε ΑΠΟ Ε ΘΕ  ΤΟ ΚΛΕ Σ ΜΟ ΤΟ

Ο διαχωρισμός της τράπεζας θα ήταν μια κάποια λύση για να σωθεί ο Συνεργατισμός, 
θεωρεί η πλειοψηφία απαντώντας στο υποθετικό αυτό σενάριο. Σε υψηλά ποσοστά, 
πάντως, ήταν οι αμφιβολίες του κόσμου απέναντι σε αυτήν τη «λύση».   

Ο Θ     ΛΑΝΘΑΣΜΕΝ    ΜΑΛΛΟΝ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝ    ΛΑΝΘΑΣΜΕΝ    Δ /ΔΑ
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 Π ΣΤΕ ΕΤΕ ΟΤ  ΘΑ Π ΕΠΕ  ΝΑ Δ Μ Ο ΘΕ  ΑΝΑ Ο Σ ΝΕ ΑΤ ΣΜΟΣ

Πίστη ότι μπορεί να υπάρξει ξανά ένας νέος Συνεργατισμός σε υγιείς βάσεις εκ-
φράζει ο κόσμος. Είναι και αυτό ένα δείγμα της μακραίωνης σχέσης και συνεισφοράς 
του Συνεργατισμού στα κοινωνικά και οικονομικά πράγματα του τόπου.

ΘΕ Ε ΤΕ ΟΤ  Ο  Κ ΟΤΕ ΕΣ ΕΝΕ Ε ΕΣ ΠΟ  ΟΔ ΣΑΝ ΣΤ Ν ΚΑΤΑ
Ε Σ  ΤΟ  Σ ΝΕ ΑΤ ΣΜΟ  Π Α ΜΑΤΟΠΟ Θ ΚΑΝ Τ Ν ΠΕ ΟΔΟ Π Ν 

ΑΠΟ ΤΟ 201   Τ Ν ΠΕ ΟΔΟ ΜΕΤΑ ΤΟ 201

Η πλειοψηφία πιστεύει ότι οι παλιές αμαρτίες του Συνεργατισμού διαδραμάτισαν καθορι-
στικό ρόλο στην κατάρρευσή του, αν και την ίδια ώρα ένα σημαντικό ποσοστό επιμερίζει την 
απόλυτη ευθύνη στις ενέργειες που έγιναν μετά την πρώτη ανακεφαλαιοποίηση το 201 .  

ΝΑΔ /ΔΑ Ο  

35%2% 63%

 ΜΕΤΑ Τ  Δ ΜΟΣ ΟΠΟ Σ  ΤΟ  ΠΟ ΣΜΑΤΟΣ Τ Σ Ε Ε Ν Τ Κ Σ, Π ΣΤΕ
ΕΤΕ ΟΤ  ΘΑ Π ΕΠΕ  ΝΑ ΠΑ Α Τ ΘΕ  Ο ΠΟ ΟΣ Ο ΚΟΝΟΜ Κ Ν  Ο

Καθαρό το μήνυμα του κόσμου προς τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος, σύμφωνα 
με το πόρισμα της Ερευνητικής, είχε την μεγαλύτερη πολιτική ευθύνη για την κατάρρευση 
του Συνεργατισμού. Σε ελεύθερη πτώση η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τον Χάρη Γε-
ωργιάδη, λίγες μέρες μάλιστα αφότου είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να παραιτηθεί 
από το Υπουργείο στα τέλη του χρόνου. 

ΜΕ ΒΑΣ  ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟ  ΠΟ ΣΜΑΤΟΣ Τ Σ Ε Ε Ν Τ Κ Σ 
ΕΠ Τ ΟΠ Σ Α ΤΟΝ Σ ΝΕ ΑΤ ΣΜΟ, Π ΣΤΕ ΕΤΕ ΟΤ  ΘΑ Π ΕΠΕ  ΝΑ 
ΑΠΟΔΟΘΟ Ν ΠΟ Ν ΚΕΣ Ε Θ ΝΕΣ ΣΤΟ Σ ΠΑ Τ Ο Σ  Ο

Ηχηρό «ναι» στην απόδοση ποινικών ευθυνών για το κλείσιμο του Συνεργατι-
σμού. Καθολική η απαίτηση των πολιτών για κάθαρση και απονομή δικαιοσύνης.  
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Π Ν ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΑ ΤΟ 201

ΘΕ Ε ΤΕ ΟΤ  ΑΘ ΚΕ Ε ΚΑ Α Α ΝΑ Σ ΘΕ  Ο Σ ΝΕ ΑΤ ΣΜΟΣ

Κάθε άλλο παρά προδιαγεγραμμένο ήταν το τέλος του Συνεργατισμού. «Χάθηκε 
ευκαιρία για να σωθεί», λένε οι πολίτες, άποψη που ενισχύεται από τις απαντήσεις 
του κόσμου στις επόμενες κάρτες.  

Π ΣΤΕ ΕΤΕ ΟΤ   ΚΑΘ ΣΤΕ Σ  ΣΤΟΝ Ε ΣΜΟ Τ Ν Π ΟΒΛ ΜΑΤ Ν 
ΠΟ  Α Ο Ο ΣΑΝ ΤΟΝ Σ ΝΕ ΑΤ ΣΜΟ Ε Π ΕΤΟ ΣΕ ΠΟΛ Τ ΚΕΣ ΣΚΟ
Π ΜΟΤ ΤΕΣ  Ο

Απάντηση-κόλαφος. Σε συντριπτικό ποσοστό οι πολίτες αποδίδουν «πολιτικές σκο-
πιμότητες» στη μη λήψη μέτρων για τη σωτηρία του Συνεργατισμού. Η βεβαιότητα 
που εκφράζουν οι πολίτες επιβεβαιώνει περίτρανα τη βαθιά κρίση θεσμών και την 
αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, όπως έχουν καταγραφεί και σε σωρεία άλλων 
δημοσκοπήσεων.   

ΜΕ ΒΑΣ  ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟ  ΠΟ ΣΜΑΤΟΣ, ΠΟ Ο  Π ΣΤΕ ΕΤΕ ΟΤ  
Ε Ο Ν Τ Ν Κ Α Ε Θ Ν  Α Τ Ν ΚΑΤΑ Ε Σ  ΤΟ  Σ ΝΕ ΑΤ ΣΜΟ

Ευθύνες παντού επιμερίζει ο κόσμος για την κατάρρευση του Συνεργατισμού. Κυρίως 
οι ευθύνες βαραίνουν την Κεντρική Διοίκηση του Ιδρύματος (περισσότεροι από ένας 
στους δύο), το κομματικό σύστημα και τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών. 
Στο κάδρο των ευθυνών Βουλή, Κεντρική, εκπρόσωποι των ΣΠΙ και ο ίδιος ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας.   

 ΒΟ Λ  

 ΚΕΝΤ Κ  Τ ΑΠΕ Α 
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Ο ΠΟ ΟΣ Ο ΚΟΝΟΜ Κ Ν 

ΤΑ ΠΟΛ Τ ΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

 ΚΕΝΤ Κ  Δ Ο Κ Σ  ΤΟ  Σ ΝΕ ΑΤ ΣΜΟ

 ΠΟ Α Ε ΝΑ   ΑΠΟ  ΣΑΣ Α Τ  ΣΤΑΣ  ΠΟ  Τ ΣΑΝ Ο  ΑΚΟΛΟ ΘΟ  
ΜΕΤΑ Τ  Δ ΜΟΣ ΟΠΟ Σ  ΤΟ  ΠΟ ΣΜΑΤΟΣ

Απροβίβαστο λαμβάνει όλο το πολιτικό σύστημα για τον τρόπο με τον οποίο χει-
ρίστηκε το πόρισμα της Ερευνητικής. Ούτε η αντιπολίτευση δεν διασώζεται, αν και τα 
πυρά στρέφονται κυρίως προς την κυβερνητική πλευρά. Καταποντίζεται ο Υπουργός 
Οικονομικών (μόλις 20  εγκρίνουν τους χειρισμούς του), βαρύ πλήγμα για ΔΗΣΥ και 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
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εν είναι καθόλου απλό 
το γεωπολιτικό παιχνί-
δι στην περιοχή μας και 
ευρύτερα. Είναι πολύ 
πιο περίπλοκο και, ως 
εκ τούτου, θέλει καλή 
ανάγνωση για τη λήψη 

αποφάσεων, που αφορούν και την Κύπρο 
και τα ενεργειακά της προγράμματα. Πέραν 
των τριμερών ή τετραμερών, πρόσφατων 
και παλαιότερων, θα πρέπει κάποιος να 
εξετάσει πού βρίσκει τόση αυτοπεποίθη-
ση ο Ταγίπ Ερντογάν να υψώνει τον τόνο 
της φωνής του στις ΗΠΑ και περίπου να 
αδιαφορεί, εάν η σχέση του με τη Μόσχα 
και το Ιράν θα ήταν δυνατό να του προ-
καλέσει μεγαλύτερο κόστος απ’ ό,τι όφε-
λος. Το ερώτημα που απασχολεί πλέον 
τη Δύση είναι το εξής: Είναι η Τουρκία ο 
Δούρειος ππος της Δύσης, δηλαδή της ΕΕ, 
των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ; Πώς μπορεί να 
είναι τόσο σίγουρη για τη σχέση της με τη 
Ρωσία; Είναι όντως σίγουρη ή πρόκειται 
για την κλασική περίπτωση της πολιτικής 
του εκκρεμούς, που σημαίνει ότι κινείται 
μια προς τις ΗΠΑ και μια προς τη Ρωσία, 
αναλόγως των συμφερόντων της; 

ριμερής συμμαχία και
ο πνιγμός του Ερντογάν

Ό,τι βλέπεις υπάρχει, αλλά, ό,τι δεν βλέ-
πεις, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Ο νέος 
δρόμος του μεταξιού, όπως τον χαρακτηρίζει 
η τουρκική διπλωματία, δεν είναι ορατός από 
την Κύπρο ή την Ευρώπη ή τις ΗΠΑ διά 
γυμνού οφθαλμού. Και, όμως, οι Τούρκοι 
ισχυρίζονται ότι υπάρχει και ότι μπορεί να 
αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο, με κέρδη 
που θα φθάνουν τα 21 τρισεκατομμύρια δο-
λάρια τον χρόνο. Τι εννοούν ως νέο δρόμο 
του μεταξιού; Εννοούν τον άξονα Τεχεράνης, 
Κωνσταντινούπολης και Μόσχας, που καλύ-
πτει τον χώρο της Ευρασίας και έχει απώτερο 
στόχο να επεκταθεί προς την ενδοχώρα της 
Αφρικής, καθώς και προς τη Μέση Ανατολή 
από εμπορικής, παραγωγικής και ενεργειακής 
πλευράς, χωρίς, βεβαίως, να παραλείπεται 
και η στρατιωτική. Καθόλου, δε, τυχαίο δεν 
είναι ότι η Μόσχα επιδιώκει να διαδραματίσει 
ηγετικό ρόλο με την πώληση σύγχρονων 
οπλικών συστημάτων, όπως είναι οι S-400 
στην Τουρκία και οι παλαιότερης γενεάς 
S- 00 στο Ιράν, όπως και στην Ινδία, καθώς 
και σε άλλες χώρες, με απώτερο στόχο να 
δημιουργηθεί μια ευρύτερη αντιπυραυλική 
ρωσικής προελεύσεως ομπρέλα στον χώρο 
της Ευρασίας. Γιατί, λοιπόν, οι ΗΠΑ ανέχο-
νται τον Ερντογάν; Αφενός, διότι δεν έχουν 
εναλλακτική εσωτερική επιλογή, καθότι ο 
Τούρκος Πρόεδρος ελέγχει το κράτος με μια 
ιδιόμορφη ισλαμογενή δικτατορία με έντονα 
δυτικά χαρακτηριστικά, και, αφετέρου, επειδή 
φοβούνται ότι στην περίπτωση ανατροπής 
του θα  δημιουργηθεί, επί του παρόντος, μια 
ανεξέλεγκτη κατάσταση, από την οποία μπο-
ρεί να ξεπηδήσει ένα νέο ιδιόμορφο Ιράν. 
Προτιμούν να φτάνει το νερό ώς το στόμα του 
Ερντογάν, να αισθάνεται δηλαδή τον φόβο του 
πνιγμού, και να τον ελέγχουν, τουλάχιστον 
στα βασικά, μέσω οικονομικών και άλλων 
μέτρων, όπως συνέβη προ μερικών μηνών.  

πό τ ν Ευρασία
στις ρυ λλες 

Η Μόσχα θέλει να έχει τον έλεγχο της 
Ευρασίας, όπου το πεπρωμένο της την έταξε 
να βρίσκεται και να έχει συμμάχους και να 
δύναται να αισθάνεται ασφαλής από την 

όποια απειλή των ΗΠΑ. Αν δει κάποιος τον 
χάρτη, θα διαπιστώσει ότι οι Αμερικανοί, 
από την Ασία ώς την Αφρική και τη  Βό-
ρεια Ευρώπη ώς τα σύνορα με τη Ρωσία, 
ελέγχουν όλες τις θαλάσσιες διαβάσεις και 
με τον στόλο τους μπορούν να έχουν, μαζί 
με τους συμμάχους τους, εγκλωβισμένη τη 
Ρωσία. Η Συρία και οι Βάσεις της Ταρτούς 
είναι μια από τις ρωσικές διεξόδους και η 
περιοχή μας, λόγω των κοιτασμάτων φυ-
σικού αερίου, αυξάνει τη γεωπολιτική της 
σημασία. Επί του παρόντος, είναι πρόδηλον 
ότι το παιχνίδι ελέγχεται από το Ισραήλ με 
τη σύμφωνη γνώμη των ΗΠΑ και με την 
εμπλοκή μεγάλων αμερικανικών και ευρω-
παϊκών πετρελαϊκών κολοσσών. Η Ρωσία 
επέλεξε να παίξει με την Τουρκία, λόγω του 

r ish Stre , των μεγάλων εμπορικών 
συναλλαγών και της ατομικής ενεργειακής 
πολιτικής της γκυρας, αφού αυτή είναι που 
οικοδομεί τον πυρηνικό σταθμό του κιουγιου. 
Ταυτοχρόνως, είναι ο κύριος τροφοδότης της 
Τουρκίας σε φυσικό αέριο, κυρίως μέσω 
του l e Stre , και τώρα οι ενεργειακές 
σχέσεις των δύο χωρών ενισχύονται, αφού, 
όπως ανακοινώθηκε την περασμένη εβδο-
μάδα, το υποθαλάσσιο τμήμα του r ish 
Stre  ολοκληρώθηκε. Και, προφανώς, θα 
αρχίσει η παροχή αερίου προς την Τουρκία 
και  θα προχωρήσει ο αγωγός για διοχέτευ-
ση ενέργειας και προς χώρες της Ευρώπης. 
Οι Αμερικανοί δεν έχουν ανακοινώσει την 

αντίθεσή τους ή τη λήψη μέτρων στην περί-
πτωση του r ish Stre , όπως συνέβη 
με τον Βόρειο Αγωγό 2 από τη Ρωσία προς 
τη Γερμανία, αλλά, βεβαίως, δεν είναι ικα-
νοποιημένοι όταν αυξάνεται η ενεργειακή 
και κατ’  επέκτασιν η πολιτική εξάρτηση 
χωρών-κλειδιά, όπως είναι η Γερμανία και 
η Τουρκία. Είναι τέτοια η σχέση πλέον της 
Τουρκίας με την ΕΕ, που στην περίπτωση 
που της δοθεί δικαίωμα πλήρους ένταξης, 
το ερώτημα που εγείρεται είναι ανάλογο με 
εκείνο του γερμανικού ζητήματος: Εάν, δη-
λαδή, θα έχουμε μια ευρωπαϊκή Τουρκία ή 
μια τουρκική Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίον ότι 
γίνεται, πλέον, λόγος για αναστολή, ακόμη 
και για διακοπή των ενταξιακών διαδικασι-
ών και τη δημιουργία μιας ειδικής σχέσης, 
επί τη βάσει της λεγόμενης εμβάθυνσης της 
τελωνειακής ένωσης. 

τρατ γικό εργαλείο
Ερώτημα: Όταν η ΕΕ και δη τα μεγάλα 

της κράτη, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, 
φοβούνται ότι η Τουρκία, εάν πάρει καθε-
στώς πλήρους ένταξης, θα αποτελέσει έναν 
Δούρειο ππο που θα οδηγήσει στην άλωση 
και στη διάλυση των Βρυξελλών, πώς είναι 
δυνατόν οι ηγεσίες του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ 
να θέλουν να φτεροκοπούν από χαρά, όταν 
τους δίδει σημασία ο Τούρκος Πρόεδρος; Τις 
προάλλες, μάλιστα, η κ. Μέρκελ ενοχλήθηκε, 
γιατί ο Ερντογάν παρευρέθη στους γάμους του 

ποδοσφαιριστή της ρσεναλ, Μεζούτ Οζίλ, 
διότι θεωρεί ότι κάθε κίνηση του Τούρκου 
Προέδρου έχει ως απώτερο στόχο να δημι-
ουργήσει προβλήματα εντός της Γερμανίας, 
διά της χρήσης της τουρκικής εκεί μειονότητας, 
την οποία εκλαμβάνει ως στρατηγικό και πο-
λιτικό εργαλείο επεμβάσεων στα εσωτερικά 
της Γερμανίας. Όταν η πανίσχυρη Μέρκελ 
ανησυχεί, εμείς γιατί θα πρέπει να ζούμε στην… 
κοσμάρα μας, όταν γίνεται λόγος για λύση στην 
οποία οι Τουρκοκύπριοι και οι έποικοι όχι 
απλώς θα έχουν δικαιώματα όπως πρέπει, 
αλλά υπερδικαιώματα, που θα προσφέρουν 
στην Τουρκία τη δυνατότητα να έχει λόγο διά 
της πλαγίας οδού;

ς δ σουμε προσοχή  
Εκτός των ανωτέρω, υπάρχει ακόμη ένα 

ερώτημα: Πώς είναι δυνατόν, από τη μια να 
υπάρχουν πανηγυρισμοί για την τελευταία 
Τριμερή (Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας) με την 
παρουσία του ΥπΕξ των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, 
καθώς και για την κατασκευή του st e , 
που ακυρώνει τον αγωγό προς Τουρκία, και, 
από την άλλη, να μεταβαίνει ο Έλληνας ΥπΕξ 
στην Τουρκία για να συζητήσει επανέναρξη 
των συνομιλιών εκεί απ’ όπου είχαν μείνει 
στο Κραν Μοντανά, με απώτερο στόχο να 
καταλήξουμε σε μια λύση δύο ισότιμου 
καθεστώτος συνιστώντων κρατών; Από τη 
μια έχουμε την πολιτική της αποτροπής και, 
από την άλλη, του εξευμενισμού.  

Ας δώσουμε επί του θέματος αυτού 
προσοχή: Τα δικαιώματα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας επί της Κυπριακής ΑΟΖ πη-
γάζουν από το Σύνταγμα της Ζυρίχης και 
τη συμμετοχή και αναγνώρισή της διεθνώς, 
και δη ως κράτους μέλους δύο σημαντικών 
Οργανισμών, του ΟΗΕ και της ΕΕ. Εάν η 
υπό συζήτηση λύση υπογραφεί χωρίς την 
εκ των προτέρων αναγνώριση της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας από την Τουρκία, το νέο 
πολιτειακό καθεστώς, που θα προκύψει, 
απειλεί να αλλάξει σχεδόν τα πάντα και δη 
τις ΑΟΖ, διότι από τώρα η Τουρκία και ο 
κ. Ακιντζί αξιώνουν: Α. Την παραχώρηση 
βέτο στο τουρκοκυπριακό συνιστών κρά-
τος στα θέματα του φυσικού αερίου, διότι, 
κατά τον ισχυρισμό τους, αυτό επιβάλλει 
η πολιτική ισότητα. Β. Τη νομιμοποίηση 
των συμφωνιών που έχει υπογράψει το 
ψευδοκράτος με την Τουρκική Εταιρεία 
Πετρελαίων για έρευνα και εκμετάλλευση 
εντός της κυπριακής ΑΟΖ, κατεχόμενης και 
μη. Γ. Τη δημιουργία ενός νέου συστήματος 
ασφάλειας, το οποίο θα ελέγχει η Τουρκία 
για τους εξής λόγους: α. Η Κύπρος δεν θα 
έχει στρατό, β. Η Ελλάδα θα είναι μακριά. 

Ακόμη λοιπόν και αν κατασκευαστεί ο 
st e , από τη στιγμή κατά την οποία 

θα αλλάξει το νομικό καθεστώς της Κύ-
πρου από πλευράς συνταγματικής, εξέλιξη 
που θα έχει αντίκτυπο και στα δικαιώματά 
της με βάση το διεθνές δίκαιο, και αφού η 
Τουρκία θα διαθέτει τη στρατιωτική ισχύ, ο 

st e  θα αλλάξει ιδιοκτήτη. Η Τουρκία 
θα είναι, στην ουσία, η νέα συνιδιοκτήτρια 
του st e  και του όποιου αγωγού μέσω 
Κύπρου και όχι εμείς. 

ο κλασικό παράδειγμα 
Με την υπό συζήτηση λύση, η Τουρκία 

δεν ελέγχει μόνον την Κύπρο, αλλά και 
ολόκληρη την περιοχή ώς τα Βαλκάνια, 
κάτω από την περιφέρεια της Ευρασίας, 
και καθιστά εαυτήν πιο αναγκαία για τη 
Ρωσία, αλλά και για τις ΗΠΑ στο παιχνίδι 
ισχύος, ενώ ταυτοχρόνως ενισχύει τη θέση 
της και στο πλαίσιο του νέου δρόμου του 
μεταξιού. Δεν είναι, μάλιστα, καθόλου τυ-
χαίο το γεγονός ότι η Τουρκία αναφέρεται 
πλέον στη «Γαλάζια Πατρίδα», δηλαδή στην 
επέκτασή της πέραν της ξηράς και προς 
τη θάλασσα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τι 
το Διεθνές Δίκαιο καθορίζει. Αντιθέτως, η 

γκυρα θεωρεί ότι διά της ισχύος επανα-
καθορίζει τις σχέσεις της με τους γείτονές 
της και τον τρόπο με τον οποίο το Διεθνές 
Δίκαιο θα εφαρμοστεί. Η Κύπρος είναι κλα-
σικό παράδειγμα. Το βόρειο κατεχόμενο 
τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, που 
εμφανίζεται σήμερα ως ψευδοκράτος, επί 
τη βάσει του κεκτημένου του Κραν Μοντα-
νά, θα αναγνωριστεί διεθνώς ως ισότιμο 
τουρκοκυπριακό συνιστών κράτος. 

Της Κυριακής
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Τ υς κι υς υ α ι αμ-
αι η ρκε  και ι 

υρω αί ι ως ρ ς η  ι-
ική ης Τ υρκίας  ις κα α εί και  
ρω υ υρ ς υ σραή  ε ιαμί  
ε α ι υ  Σ η  ε ευ αία Τριμερή σ  

σραή  ησε ω α   ε ερ ειακ  
ρ η η  Τ υρκία  αρ ι  ως εί ε  

ή α  ικ μικ ς ω ε η ας  μια 
συμ ρ υσα ε ι ή  Και ια ή α  η 
α ί ραση υ  ω   ικ 

μ  ι κα α εί  ι μ   
υρκικ  α  και  ιρα ικ  κί υ  

α  η Τε ερ η εί αι η ασική σ -
σ ρας ης ρ μ κρα ίας    ικ  
μας κ μμα ικ  κα εσ ημ  ε  κα α-

εί  ί ε ε ιμ ει σε α  ρω α ωρίς 
α ίκρισμα με υς ρ  και κι ί  
εί ε α ρρί ει  ωρίς α ρ εί ει  σ η 

ική μιας ης α ι ι ευ ικής -
ι ικής  ρ υ  ε αίως  ε α ακ ι-

κ ς ε ι ς  ως ι ε ής: ση ω  
συ μι ι  ρ ει α εί αι  ιε ς 

ίκαι  και  κεκ ημ  υ σημαί ει 
ι: Σ μ ω α με η  α ι ή ωση ης  
υ εκ ηκε η  η Σε εμ ρί υ  η 

Τ υρκία α ρ ει α ρ ωρήσει σ η  
μα ίηση ω  σ σε  ης με η  

Κυ ριακή ημ κρα ία  η ία  συμ -
ως ρ ς  ρω κ   ε ηκε 

κ ηρη σ η   Σ  ρει  μήμα ης 
Κ ρ υ  κεκ ημ  ε  ε αρμ ε αι  
ε ει ή η κυ ριακή Κυ ρ ηση ε  ασκεί 
ε αρκή ε  ως α εσμα ης κα-

ής  ς εί αι υ α  α α η υρί ει 
σ μ ασα η ι ική η εσία  α  η  
ε α α ε αι ει αυ ς ις σεις  και  
α  η  η  α ις ει η  ί ια σ ι μή 
σ  ρ ι   ι  η Τ υρκία ει 

α ει συ ερ ασία σ  υσικ  α ρι  
με ι  ιε ς ίκαι  κα ρί ει και 

ι με ι η α α εωρη ική ης ι ική 
ε ι ει  α ρ ει α σε ασ εί ις αρ ς 
και α ίες ης  ι ς  ε α α -
μιση ε ω ειακής ωσης α ει  ω 
κυ ριακ   και αυ  α ρ ει α 

ί ει εκ αρ  ρ ς κ ε κα ε υ ση  
 αυ ς ις συ ήκες: 
  ια α συμμε ει η Τ υρκία 

σ α  ε ερ ειακ  ως  ιε ς ί-
και  ρί ει  α ρ ει α α σ ρει 

 σ ρα  ης α  η  Κ ρ  και α 
α α ωρίσει η  Κυ ριακή ημ κρα-
ία  κα  ρ  σ ε α σ υμε  
ρ ημα ης συ ειας υ κρ υς 

με  η ιευ ηση υ ρ ήμα ς  
  ι Τ υρκ κ ρι ι υ  
η α   υσικ  α ρι  ε  α 

ρ ει α κα α ικ υ  υς εαυ ς 
υς με α σ ισ ικ ς ι ικ ς  υ 

εί αι α ί ε ες με  ιε ς ίκαι  
και ις αρ ς και α ίες ης  Συ ε ς  

εί υ  α σκε  ρ ισ ικ  
και α α ήσ υ  σ  ι η ική υ 

ρω ε ς ικαί υ και  α α ε-
 η  ε α ε σωμ ωσή υς σ η  

Κυ ριακή ημ κρα ία και μα ί με 
υς η κ ρι υς α ρ ωρήσ υ  

σε α α ε ρηση υ Συ μα ς και 

σε ρ ίηση ι ικη ικ  α α-
 υ α ε ι υ   ικ ι ικ  

κρ ς ης υρί ης και ε  α  ι -
μ  ως  κεκ ημ  υ Κρα  

α  ρ ει   
σ ς μας εί αι η ια ήρηση ης 

μικής υ σ ασης ης Κυ ριακής 
ημ κρα ίας  ης ίας η κυριαρ ία 

ε ισ ε αι μ σα α  ερι ερειακ ς 
συμμα ίες  ι ίες μας ε ι ρ υ  
η  α ρ ή ης υρκικής α ει ής 

και η  ασ α ή εκμε ευση υ υ-
σικ  αερί υ εί ε μ σω υ  
εί ε μ σω ερμα ικ  ως  ι με 
α ω  ρ ς Τ υρκία  Τ υς κι υς 

ε  υς κα α με μ  εμείς  α  
και ι σραη ι ί  ακ μη και ι  

 ε ική υ  ε ί η ημ ω  
ε ρ ειας  σε ερί ωση υ υ -

ρα εί η υ  συ ή ηση ση  ί ε 
 ε  συ ισ  αρ  μ   μικ  
ρει   ης Τ υρκίας ια  

ε  υ υσικ  μας αερί υ

ναλλακτικές προτάσεις για Τ/κ και γκυρα 

 Γιατί η Μόσχα 
επιλέγει να παίζει

με την γκυρα 

 Πώς η Τουρκία 
επιδιώκει αλλαγή

των ΑΟ  

 

 Γιατί οι ΗΠΑ 
ανέχονται τον 

ρντογάν
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ς μια πρωτοφανή 
εξέλιξη, τεράστιας 
πολιτικής βαρύτη-
τας, χαρακτηρίζει 
την πρόσφατη τρι-
μερή συνάντηση  
Κύπρου-Ελλάδας-

Ισραήλ στα Ιεροσόλυμα, με τη συμμετοχή 
του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ 
Πομπέο, ο καθηγητής Βαγγέλης Κουφου-
δάκης, ομότιμος καθηγητής και πρύτανης 
του n i n  ni ersity- er e ni ersity, 
στο Φορτ Γουέιν των ΗΠΑ, και ομότιμος 
πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Επισημαίνει, παράλληλα, ότι στέλνει σαφές 
και ηχηρό μήνυμα προς την γκυρα, τόσο 
εκ μέρους των τριών, όσο και, κυρίως, εκ 
μέρους των ΗΠΑ, όσον αφορά την προο-
πτική της διαμορφούμενης ενεργειακής και 
γεωπολιτικής αρχιτεκτονικής της Ανατολικής 
Μεσογείου, αλλά και τον ρόλο, σ’ αυτήν, 

της Ουάσιγκτον και, ευρύτερα, του ΝΑΤΟ.
Στο πλαίσιο αυτό, τονίζει ότι ο ρόλος 

του Ισραήλ, καθώς και η αναπαλλοτρίω-
τη γεωστρατηγική σχέση του με τις ΗΠΑ 
παραμένουν κεντρικά, αποτελώντας τον 
κύριο πόλο των εξελίξεων, οι οποίες συ-
μπεριλαμβάνουν μια σημαντική, γεωπο-
λιτική, επαναπρόταξη των ελληνικών και 
κυπριακών συμφερόντων, αφού μπορού-
με να μιλάμε, πλέον, για δημιουργία ενός 
ισχυρού διακρατικού άξονα, που τείνει να 
συμπεριλάβει και άλλες σημαντικές χώρες 
της περιοχής και ο οποίος εκτείνεται σ’ έναν 
πέραν της ενέργειας γεωπολιτικό ορίζοντα. 

Ειρήσθω εν παρόδω ότι, σύμφωνα και 
με πληροφορίες (ίδε Βαγγέλης Σαρακινός), 
υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να θεσμοθε-
τηθούν, πλέον, συναντήσεις και σε επίπεδο 
Υπουργών Εξωτερικών, οι οποίες, ασφαλώς, 
δεν περιορίζονται μόνον σε ζητήματα οικο-
νομικής συνεργασίας, αλλά ενδιατρίβουν 
και σε ζητήματα γεωπολιτικού σχεδιασμού.

Ταυτόχρονα, επαναφέρει την Ελλάδα 
στον ζωτικό γεωπολιτικό της χώρο της 
Ανατολικής Μεσογείου, που έτεινε, τα τε-
λευταία χρόνια, λόγω και της εντεινόμενης 
τουρκικής πίεσης, να αποκοπεί.  

«Η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού 
Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στην τριμερή 
συνάντηση των Ιεροσολύμων ήταν κάτι που, 
διπλωματικά, δεν το ξαναείδαμε πριν. Και 
υπογραμμίζει το μεγάλο ενδιαφέρον της 
Ουάσιγκτον όχι μόνο για τα θέματα της 
ενέργειας, όπου η εμπλοκή των αμερι-
κανικών εταιρειών το καθιστά αυτονόητο, 
αλλά και για τη γεωπολιτική ασφάλεια και 
σταθερότητα, σε μια περιοχή πυριφλεγών 
γεωπολιτικών ανακατατάξεων και μετατο-
πίσεων», επισημαίνει. 

Υπό αυτό το πρίσμα, «στέλνει σαφές αλλά 
και ηχηρό μήνυμα προς την γκυρα, προ-
ειδοποιώντας την, εμμέσως, ότι πρέπει να 
σκεφθεί πολύ σοβαρά τις επόμενες κινήσεις 

της, αφού, πλέον, οι σχέσεις της με τη Δύση 
κινούνται σχεδόν επί ξυρού ακμής».

Παρατηρούμε, σημειώνει περαιτέρω 
ο κ. Κουφουδάκης, ότι αναπτύσσεται μια 
εξαιρετικά θετική δυναμική για τα ελληνικά 
συμφέροντα, η οποία επιβάλλεται να τύχει 
του δέοντος διπλωματικού χειρισμού τόσο 
από την Αθήνα, όσο και από τη Λευκωσία, 
προς κατοχύρωση ή και μεγιστοποίηση των 
προδιαγραφόμενων οφελών. «Χρειάζεται, 
δηλαδή, μια δυναμική διπλωματία εκ μέρους 
των Κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου, στο 
πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής 
για την Ανατολική Μεσόγειο. Προφανώς, 
θα υπάρξει συζήτηση και με άλλες χώρες 
της περιοχής για ενδεχόμενη διεύρυνση της 
τριμερούς συνεργασίας ή και τη δημιουργία 
και άλλων, ευέλικτων, συνεργατικών σχη-
μάτων, και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για 

όσες  κινήσεις χρειαστεί να γίνουν». 

 παρουσία ομπ ο
Η παρουσία, βεβαίως, του Αμερικανού 

Υπουργού Εξωτερικών στα Ιεροσόλυμα, 
προσθέτει, σχετίζεται και με την επικείμενη 
διεξαγωγή εθνικών εκλογών στο Ισραήλ 
και την προσπάθεια της Κυβέρνησης Ντό-
ναλντ Τραμπ να ενισχύσει προεκλογικά τον 
Μπενιαμίν Νετανιάχου, «καθώς πρόκειται 
για δύο ιδιόμορφα συστήματα εξουσίας, 
με έντονα προβλήματα στο εσωτερικό, που 
υποστηρίζουν σθεναρά το ένα το άλλο».

στόσο, «όλα αυτά δημιουργούν μια 
ευτυχή συγκυρία γεγονότων, την οποία 
Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να εκμεταλλευ-
τούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, προς 
εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων». 

Όσον αφορά την αντίδραση, εφεξής, 

της Τουρκίας στο υπό διαμόρφωσιν πε-
ριβάλλον στην περιοχή, ο κ. Κουφουδάκης 
σημειώνει ότι, η γκυρα, ως συνήθως, θα 
κινηθεί σε δύο επίπεδα: «Το πρώτο, είναι 
το επίπεδο των κλιμακούμενων απειλών 
και προκλήσεων στις οποίες αρέσκεται ο Ρ. 
Τ. Ερντογάν, ο οποίος έχει, τώρα, μπροστά 
του και μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. 

στόσο, δεν πρέπει πότε να παραθεωρείται 
-και αυτό έχει γίνει, πλέον, συνείδηση, στα 
διάφορα κέντρα διαμόρφωσης πολιτικής και 
λήψης αποφάσεων στη Δύση-, ότι ο Ερντογάν 
είναι ένας δικτάτορας με σαφείς ηγεμονι-
κές βλέψεις στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου, μετατρέποντας την Τουρκία σε 
μια επικίνδυνη αναθεωρητική δύναμη». 

Το δεύτερο επίπεδο αφορά μια πιο πραγ-
ματιστική προσέγγιση των εξελίξεων, οι οποίες 
υποχρεώνουν την Τουρκία να λάβει σημαντικές 
αποφάσεις όσον αφορά τον γενικότερο γεω-
πολιτικό και γεωστρατηγικό προσανατολισμό 
της. «Σ’ αυτό το επίπεδο, δεσπόζουν οι σχέσεις 
της γκυρας με τις ΗΠΑ, οι σχέσεις με το 
Ισραήλ, καθώς και με τις υπόλοιπες αραβι-
κές χώρες που αποτελούν συμμάχους της 
Ουάσιγκτον και με τις οποίες η Κυβέρνηση 
Ερντογάν βρίσκεται σε ένταση. Αναπόδραστα, 
η Τουρκία θα πρέπει να κινηθεί σ’ αυτό το 
επικίνδυνα εύθραυστο πεδίο, γνωρίζοντας, 
ήδη, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη μια μείζων 
αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ». 

00 και 
Σ’ αυτό το πλαίσιο, το θέμα της αγοράς του 

ρωσικού πυραυλικού συστήματος τέταρτης 
γενιάς S400 από την γκυρα προκαλεί, βε-
βαιότατα, ακόμα σοβαρότατες αναταράξεις στις 
ήδη προβληματικές σχέσεις μεταξύ των δύο 
χωρών, με την Ουάσιγκτον να εξετάζει σοβαρά 
το ενδεχόμενο να ακυρώσει την παράδοση 
των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς 5 
στην Τουρκία. «Σ’ αυτό το θέμα», επισημαίνει 
ο Βαγγέλης Κουφουδάκης, «όλα εξαρτώνται 

από την γκυρα και τις τελικές αποφάσεις της. 
Οι ΗΠΑ εμφανίζονται εξαιρετικά ενοχλημένες 
από τη στάση της Τουρκίας, η οποία διευ-
κολύνει τη Ρωσία εις βάρος του ΝΑΤΟ, και 
είναι διατεθειμένες να φτάσουν στα άκρα, αν 
δεν υπάρξει διαφοροποίηση της τουρκικής 
πολιτικής στο συγκεκριμένο θέμα». 

Κυπριακό 
Οι εξελίξεις, ασφαλώς, δεν αφήνουν 

ανεπηρέαστο και το Κυπριακό, το οποίο 
διέρχεται μια εξαιρετικά κρίσιμη καμπή, 
με τις προσπάθειες επανέναρξης της δια-
πραγματευτικής διαδικασίας να βρίσκονται 
ενώπιον πιθανής κατάρρευσης. Γι’ αυτό το 
θέμα, ο Καθηγητής Κουφουδάκης τονίζει 
ότι η Κύπρος πρέπει, πρωτίστως, να δια-
σαφηνίσει τη θέση της γύρω από τη μορφή 
λύσης του κυπριακού προβλήματος. «Η 
προτεινόμενη, αυτήν τη στιγμή, λύση δι-
ζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπως 
έχω αναφέρει πλειστάκις και στο παρελθόν, 
απειλεί την ακεραιότητα και τη βιωσιμό-
τητα του Κράτους και θα οδηγήσει σε νέες 
εθνικές περιπέτειες, με απρόβλεπτη έκβα-
ση. Επιβάλλεται, λοιπόν, με βάση και τη 
στάθμιση των συντελούμενων γεωπολιτικών 
ανακατατάξεων στην περιοχή, να ληφθούν 
σοβαρές στρατηγικές αποφάσεις».     

Είναι προφανές, καταλήγει, πως η Τουρ-
κία εντάσσει τόσο τη λύση του Κυπριακού, 
όσο και τις διεκδικήσεις της στα ζητήματα 
της ενέργειας στο πλαίσιο της ηγεμονικής 
στρατηγικής που ακολουθεί. Συνακόλου-
θα, επιδιώκει στην Κύπρο μια λύση που 
να ικανοποιεί τα εθνικά της συμφέροντα, 
όπως, βεβαίως, η ίδια τα εννοεί. Γι’ αυτό, 
θα πρέπει, από ελληνικής και ε/κ πλευράς, 
να γίνουν εξαιρετικά προσεκτικές κινήσεις, 
εντάσσοντας μια ενδεχόμενη λύση του κυ-
πριακού προβλήματος στο ευρύτερο πλέγμα 
του συσχετισμού δυνάμεων στην περιοχή, 
όπως αναδιαμορφώνεται.   

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΜΙΑ Ε ΑΙΡΕΤΙ
ΚΑ ΘΕΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, Η 
ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΤΥ ΕΙ 
ΤΟΥ ΔΕΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΏΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΘΗΝΑ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΥ
ΚΏΣΙΑ, ΠΡΟΣ ΚΑΤΟ ΥΡΏΣΗ  
ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΏΝ ΠΡΟ
ΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΏΝ ΟΦΕΛΏΝ

Η πρώτη δημοσκόπηση της ri e 
r et ese r h, η οποία διε-

νεργήθηκε μεταξύ της 8ης - 15ης 
Μαρτίου 2019 για λογαριασμό του «Σίγμα», 
καταγράφει ενδιαφέροντα ευρήματα. 

Ο μέσος Κύπριος πολίτης δεν είναι ικα-
νοποιημένος από τον τρόπο λειτουργίας της 
δημοκρατίας στην Κύπρο, πιστεύει ότι υπάρχει 
διαφθορά, ενώ ταυτόχρονα δεν εμπιστεύεται 
ιδιαίτερα τη δικαστική εξουσία και θεωρεί 
σχετικά κακή την κατάσταση της Παιδείας 
στην Κύπρο. Σημειώνεται ότι η έρευνα κα-
ταδεικνύει ότι 8 στους 10 πιστεύουν πως 
υπάρχει διαφθορά. Επιπλέον, να σημειωθεί 
ότι η ευρωπαϊκή κοινωνική έρευνα, η οποία 
διενεργείται στην Κύπρο από το 2006 με κοινό 
ερωτηματολόγιο σε όλα τα κράτη, καταγράφει 
ότι το 2006 η μέση ικανοποίηση από τον τρόπο 
λειτουργίας της δημοκρατίας καθώς και για 
την κατάσταση της παιδείας καταγραφόταν 
στο 6.6  και 6.27 αντίστοιχα με μέγιστο το 10. 
Απ’ εκεί και πέρα οι δύο αυτές παράμετροι 
έχουν ακολουθήσει πτωτική πορεία. Σήμερα 
στην έρευνα της ri e καταγράφουν μέσο 
όρο στο .91 και 4.6  αντίστοιχα με μέγιστο 
το 10. Συνεπώς, η συζήτηση θα πρέπει να 
περιστραφεί γύρω από το γιατί ο Κύπριος 
πολίτης δεν είναι ικανοποιημένος από τη 
λειτουργία της δημοκρατίας. 

ιακυ εύματα και 
πρό εσ  ή ου

Τέσσερα φαίνεται να είναι τα κύρια δι-
ακυβεύματα των Ευρωεκλογών του 2019. 

Πρώτο, ποιος θα λάβει την 4η θέση, γιατί 
ενδεχομένως να πάρει και την 6η έδρα, 
δεύτερο, ποιος θα λάβει την 1η θέση και 
ποια θα είναι η διαφορά του από τον 2ο, 
τρίτο, τι θα καταγράψει η ΔΗΠΑ και η συ-
νεργασία Οικολόγοι-Συμμαχία και, τέταρτο, 
ποιο θα είναι το μέγεθος της τελικής απο-
χής. Σημειώνεται ότι, με βάση τα ευρήματα 
της δημοσκόπησης, η μάχη ΕΔΕΚ-ΕΛΑΜ 
βρίσκεται πολύ κοντά και η διαφορά είναι 
κάτω από τη μισή μονάδα. Συγκεκριμένα, 
μετά από στρογγυλοποίηση των ποσοστών, 
ΕΛΑΜ και ΕΔΕΚ καταγράφουν 5.5 και 5 
αντίστοιχα. Κατά πόσον η μάχη θα συνεχίσει 
μέχρι την 26η Μαΐου καθώς και εάν θα 
απειληθούν από άλλα κόμματα είναι κάτι 
που θα διαφανεί στη συνέχεια. 

Πρώτο κόμμα στη δημοσκόπηση ο ΔΗΣΥ 
με ποσοστό 22 , ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 
17 , και πιο πίσω το ΔΗΚΟ με 10 . Οικο-
λόγοι-Συμμαχία και ΔΗΠΑ καταγράφουν 
2,5  και 1  αντίστοιχα,  ενώ οι « λλοι» 
αθροίζουν 4 . Να σημειωθεί ότι τα ποσο-
στά όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί στη 
δημοσκόπηση δεν συμπεριλαμβάνουν 
την αδιευκρίνιστη ψήφο και συγκεκριμένα 
όσους ακόμα είναι αναποφάσιστοι ή δεν 
απαντούν. Τονίζεται ότι η πρόθεση ψήφου 
δεν είναι εκτίμηση αποτελέσματος και ότι τα 
ποσοστά των κομμάτων στις Ευρωεκλογές 
για κάποιους θα είναι σαφώς υψηλότερα 
ανάλογα και με το πώς θα συμπεριφερθούν 
οι δύο αυτές ομάδες. Απ’ εκεί και πέρα θα 

πρέπει να έχουμε υπόψη ότι στο δείγμα της 
δημοσκόπησης, ένεκα της πρακτικής δυ-
σκολίας διερεύνησής τους καθώς διαμένουν 
στα κατεχόμενα, δεν συμπεριλαμβάνονται 
οι Τουρκοκύπριοι. 

Δικαίωμα ψήφου στις Ευρωεκλογές 
έχουν 80.000 Τουρκοκύπριοι. Αυτή η 
ομάδα ψηφοφόρων, αναλόγως με το πώς 
θα συμπεριφερθεί, θα μπορούσε θεωρητικά 
να  καθορίσει το αποτέλεσμα των Ευρωε-
κλογών. Παρόλο που το 2014 μόλις το  
αυτών είχαν ψηφίσει, μια κάθοδος 20.000 
Τουρκοκυπρίων, ανάλογα βέβαια και με 
τον αριθμό των εγκύρων, και ψήφος τους 
σε ένα συνδυασμό θα μπορούσε να εκλέξει 
υποψήφιο.

* Εκλογικός Αναλυτής

Η πρώτη έρευνα τη   
για τι  Ευρωεκλογέ
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Η παρουσία του Αμερικανού ΥΠΕ  
Μάικ Πομπέο στην τριμερή σύ-
νοδο Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, 

στις 20 Μαρτίου, αποτελεί τομή στην 
περιφερειακή γεωπολιτική δυναμική, 
που ξεκίνησε το 2010 ως απόρροια της 
τουρκο-ισραηλινής ρήξης επ’ αφορμή του 
επεισοδίου «Μαβί Μαρμαρά». Έκτοτε με 
επίκεντρο την κοινή, αλλά όχι ταυτόση-
μη, αντίληψη του κινδύνου που δημι-
ουργεί για την περιφερειακή ασφάλεια 
ο ερντογανικός αναθεωρητισμός, τα τρία 
φιλελεύθερα δημοκρατικά κράτη της Ανα-
τολικής Μεσογείου έχουν δημιουργήσει 

ένα πολυεπίπεδο πλέγμα συμφερόντων 
και συνεργειών πρωτίστως στα λεγόμενα 
ζητήματα «χαμηλής πολιτικής».

Μέχρι και την ανοικτή απόκλιση των 
αμερικανο-τουρκικών συμφερόντων στο 
Συριακό, που καταγράφηκε το καλοκαίρι 
του 2018, και τη συνεχιζόμενη αντιπα-
ράθεση Ουάσιγκτον- γκυρας γύρω από 
τη στενότατη στρατηγική σχέση που ανα-
πτύσσει η Τουρκία με τη Ρωσία αλλά και 
με το Ιράν, η Ουάσιγκτον επιχειρούσε να 
γεφυρώσει το χάσμα της τουρκο-ισραη-
λινής αντιπαράθεσης. Το 201  ο ίδιος ο 
Πρόεδρος Ομπάμα είχε επέμβει για να 
επιφέρει τη σύντομη -όπως αποδείχθηκε- 
επανομαλοποίηση των τουρκο-ισραηλινών 
σχέσεων, ενώ η αμερικανική διπλωματία 
συστηματικά προωθούσε μέχρι και την 
εκλογή του Προέδρου Τραμπ την κατασκευή 
ενός τουρκο-ισραηλινού αγωγού αερίου, 
έστω και αν αυτός θα κατασκευαζόταν κατά 
παράβαση των κυπριακών κυριαρχικών 
δικαιωμάτων και κατά τρόπο που θα ανα-
βάθμιζε γεωπολιτικά (ενδεχομένως δε και 
νομικά) το τ/κ ψευδοκράτος.

Πολλοί μάλιστα Αμερικανοί αξιωματούχοι 
θεωρούσαν παραδόξως ότι ένας τουρκο-
ισραηλινός αγωγός αερίου θα βοηθούσε 
στην εξομάλυνση και επανασυγκόλληση 
των σχέσεων γκυρας-Τελ Αβίβ, ένα μύ-
θευμα που δυστυχώς βρήκε πρόθυμους 
αναμεταδότες τόσο στην Αθήνα όσο και στη 
Λευκωσία. Η παρουσία Πομπέο στο Ισραήλ, 
σε μια τριμερή που κανονικά θα έπρεπε 
να μονογράψει την εγκεκριμένη από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή τετραμερή διακυ-
βερνητική συμφωνία για τον αγωγό st 

e , είναι δηλωτική του διευρυνόμενου 
τουρκο-αμερικανικού χάσματος.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής δι-
πλωματίας δεν βρίσκεται στο Ισραήλ για 
να επιχειρηματολογήσει υπέρ της εξομά-
λυνσης των τουρκο-ισραηλινών σχέσεων, 
αλλά για να υπερθεματίσει την υποστήριξη 
των ΗΠΑ σε ένα σχέδιο αγωγών που, εάν 
κατασκευασθεί, θα αποκλείσει την Τουρκία 
από τον διαμερισμό των αποθεμάτων φυσικού 
αερίου της Ν.Α. Μεσογείου οριοθετώντας 
-ιδίως εάν σε μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο 
συμμετάσχει στον αγωγό και η Αίγυπτος- την 
πρώτη υποδομή συγκρότησης ενός αντι-
τουρκικού ανασχετικού τόξου. Η δεύτερη 
υποδομή θα είναι το κοινό ελληνο-ισραηλινό 
ραντάρ on  orizon, που θα κατασκευαστεί 
στην Ανατολική Κρήτη. Η τρίτη θα πρέπει 
να είναι ευρωπαϊκές αεροναυτικές βάσεις 
στην Κύπρο και η τέταρτη, η ουσιαστική 
επικαιροποίηση του Ενιαίου Αμυντικού 
Δόγματος Ελλάδος-Κύπρου. 

Αυτή θα μπορούσε να είναι η υφέρπουσα 
γεωπολιτική «υπεραξία» του st e  για 
τον Ελληνισμό,αλλά αυτό δεν συνεπάγεται 
ότι και οι ΗΠΑ στηρίζουν ή θα στηρίξουν 
έναν τέτοιο γεωστρατηγικό προσανατολι-
σμό. Οι ΗΠΑ θα κληθούν να αποφασίσουν 
εάν θα στηρίξουν έμπρακτα ένα τέτοιο 
πολυδάπανο έργο υποδομής, όχι λόγω 
του αντιτουρκικού του χαρακτήρα, αλλά 
γιατί ο st e  συνάδει απόλυτα με τη 
στρατηγική προτεραιότητα Ουάσιγκτον και 

Βρυξελλών να περιοριστεί η εξάρτηση της 
Ε.Ε. από τις εισαγωγές ρωσικού αερίου που 
συνεχίζουν να αυξάνονται ασταμάτητα τα 
τελευταία 5 χρόνια.

Η υπογραφή -όταν τελικά επιτευχθεί- της 
τετραμερούς διακυβερνητικής συμφωνίας 
για την κατασκευή του αγωγού st e  
θα αποτελέσει μια θετική εξέλιξη υπό την 
άποψη ότι δημιουργεί το πλαίσιο μέσα στο 
οποίο θα αναπτυχθεί το εν λόγω σχέδιο, 
υπό την υποστήριξη και τη συνεργασία των 
άμεσα ενδιαφερόμενων κρατών και της Ε.Ε.

στόσο, η διακυβερνητική συμφωνία 
δεν αποτελεί εγγύηση υλοποίησης του έρ-
γου, ούτε κλειδώνει τη χρηματοδότησή του. 
Και ο  είχε διακυβερνητική συμφω-
νία και ο bb o είχε διακυβερνητική 
συμφωνία -αμφότεροι μάλιστα αναγνω-
ρισμένα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος 
και προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή- αλλά ο ΤΑΡ τελικά υλοποιή-
θηκε στην κούρσα για το ποιος αγωγός θα 
ανοίξει τον λεγόμενο «Νότιο Διάδρομο» 
μεταφέροντας αζερικό αέριο στην Ε.Ε. Ο 

st e , που αποτελεί μονόδρομο για 
την ΕΕ και την Ελλάδα, αλλά και μιαν από 
τις διαθέσιμες μεσοπρόθεσμες εξαγωγικές 
επιλογές για την Κύπρο και το Ισραήλ, δεν 
είναι άμεσα υλοποιήσιμος. Ούτε τίθεται ένα 
τέτοιο θέμα από τους άμεσα εμπλεκομέ-
νους. Ορισμένοι μπορεί να επιχειρήσουν 
να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση μιας 
αμεσότητας, αλλά αυτό ουδεμία σχέση έχει 
με την πραγματικότητα.

Είναι ενδεικτικό ότι ακόμη δεν έχουν 

αρχίσει καν οι εργασίες της τελικής μελέτης 
σκοπιμότητας ( ront n  n ineerin  n  

esi n- ) που θα μας δώσει μια λεπτο-
μερή εικόνα του κόστους και της ακριβούς 
όδευσης του αγωγού. Μόνο η  θα 
κοστίσει περί τα 100 εκατομμύρια, εκ των 
οποίων τα 4,5 θα δοθούν από την Ε.Ε., 
ενώ το τελικό κόστος του έργου ενδέχεται 
να ξεπεράσει κατά πολύ τα αρχικά υπολογι-
ζόμενα 7 δις. Ο δρόμος για την υλοποίηση 
του st e  είναι βραδύς, δύσκολος και 
ανηφορικός, αλλά όχι εκ προοιμίου αδιέξοδος 
και καταδικασμένος, όπως υποστηρίζουν 
ορισμένοι, οι οποίοι θεωρούν την επιλογή 
κατασκευής ενός τερματικού υγροποίησης 
στο Βασιλικό ως θέσφατο, ή διατείνονται 
άλλοι, που θεωρούν την επιλογή εξαγωγής 
μέσω Τουρκίας ως μονόδρομο επιβεβαίω-
σης του γεωπολιτικού τους αυτισμού που 
τάχατες θα λύσει και το Κυπριακό.

Ο αγωγός st e , εάν κατασκευαστεί, 
θα μεταφέρει αέριο από ένα συνδυασμό 
χωρών, δηλαδή και την Κύπρο και το Ισραήλ, 
και το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
είναι ότι έως τα μέσα της επόμενης δεκα-
ετίας καμία από τις δύο χώρες δεν θα έχει 
εξαγώγιμες ποσότητες που θα μπορούσαν 
να δεσμευθούν για την υλοποίησή του. Τόσο 
η Κύπρος όσο και το Ισραήλ έχουν πολύ 
απλά άλλες αμεσότερες προτεραιότητες.

Το Ισραήλ θα εξάγει σε Ιορδανία και 
Αίγυπτο και η Κύπρος (πεδίο Αφροδίτη) στην 
Αίγυπτο μέσω του τερματικού υγροποίησης 
στο νκτου. Μόνο η β’ φάση παραγωγής 
του Λεβιάθαν και ο Γλαύκος θα διαθέτουν 

εξαγώγιμες ποσότητες έως ή μετά το 2025-
2026, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι αυ-
τές οι ποσότητες θα δεσμευθούν υπέρ του 

st e . Η απόφαση αυτή δεν πρόκειται 
να ληφθεί πριν  από το 2022-202  από 
τη Λευκωσία και το Τελ Αβίβ, ενώ σημα-
ντικό ρόλο σε αυτήν θα διαδραματίσουν 
τυχόν νέες ανακαλύψεις από την ot l ή/
και την on που φαίνεται αποφασισμέ-
νη να διευρύνει την παρουσία της σε όλη 
την Ανατολική Μεσόγειο διεκδικώντας νέα 
προς εξερεύνηση πεδία σε Αίγυπτο, Κύπρο, 
Ελλάδα και ενδεχομένως και το Ισραήλ. Οι 
πιθανότητες υλοποίησης του st e  θα 
αυξηθούν κατακόρυφα εάν συμμετάσχει στο 
έργο η on ή μια μεγάλη αμερικανική 
κατασκευαστική εταιρεία όπως η llib rton.

Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να 
διασφαλισθεί η συμμετοχή της Αιγύπτου 
στον αγωγό, κάτι που θα αυξήσει και την 
οικονομική του βιωσιμότητα και τη γεωπο-
λιτική του θωράκιση από μια ενδεχόμενη 
απονενοημένη τουρκική επιχείρηση για 
την παρεμπόδιση της κατασκευής του. Η 
αιγυπτιακή συμμετοχή δεν θα είναι άμεση. 
Θα αποτελέσει πιθανόν το τελευταίο αέριο 
που θα μπει στον αγωγό, μετά τη δέσμευση 
ισραηλινών και κυπριακών ποσοτήτων και 
αφού καλυφθεί η δυναμικότητα αμφότερων 
των τερματικών υγροποίησης που διαθέτει 
στη Δαμιέττα και το ντκου μέσω της εξα-
γωγής κυπριακού και ισραηλινού αερίου.

* Επίκουρος Καθηγητής Γεωπολιτικής  Ενερ-
γειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Λευκω-

σίας  Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων ΔΗΚΟ

πραγματοποίηση της 
τριμερούς συνάντηση 
κορυφής Κύπρου-
Ελλάδας-Ισραήλ στην 
Ιερουσαλήμ, παρουσία 
του Υπουργού Εξωτε-
ρικών των ΗΠΑ, Μάικ 

Πομπέο, αυτήν τη βδομάδα,  αποτελεί από 
μόνη της αδιαμφισβήτητα ένα ιστορικό γε-
γονός. Παρά τις όποιες δημοσιογραφικές και 
λεκτικές υπερβολές, Τελ Αβίβ, Λευκωσία 
και Αθήνα έλαβαν όντως το χρίσμα των 
«δημοκρατικών συμμάχων» στην περιοχή 
από την Κυβέρνηση Τραμπ, η οποία «ευ-
λόγησε» την ενεργειακή συνεργασία των 
τριών «έναντι εξωτερικών κακών επιρροών». 
Εκτός από αυτήν την αναφορά στην Κοινή 
Διακήρυξη, η οποία έχει σαφώς πολλούς 
αποδέκτες, συμπεριλαμβανομένης και της 
Τουρκίας, κάποιος μπορεί να κρατήσει δύο 
σημαντικά στοιχεία: Πρώτον, την απουσία 
γραπτής αναφοράς στον αγωγό stΜe  
και, δεύτερον, την παράλειψη οποιασδήποτε 
αναφοράς για τον ρόλο της Ιταλίας. Η μη 
αναφορά στον st e  δεν καθησύχασε 
μόνον τους Τούρκους, αλλά αποτέλεσε και 
σημείο υπερβολικής κριτικής από αρκετούς 
αναλυτές και πολιτικά κόμματα που επιχεί-
ρησαν να υποβιβάσουν τη σημειολογία της 
συνάντησης. Αποσιωπώντας τη σημασία 
του γεγονότος ότι είναι η πρώτη φορά στην 
ιστορία που γίνεται συνάντηση κορυφής 
Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας παρουσία των 
ΗΠΑ, διάφοροι επικαλούνται τη δήλωση 

Κατρούγκαλου για συμπερίληψη της Τουρ-
κίας στα ενεργειακά της περιοχής, για να 
δικαιολογήσουν τον «ρεαλισμό» που τους 
υποβάλλει η διαχρονική τους ηττοπάθεια. 
Τo παράδοξο δεν είναι ότι ο Πομπέο δεν 
στήριξε ανοιχτά τον st e , αλλά ότι δι-
αχρονικά ο αγωγός δέχεται πόλεμο εκ των 
έσω από εκείνους που θεωρούν πως το 
συγκεκριμένο έργο θίγει τα συμφέροντα της 

γκυρας, ανατρέποντας τα σχέδια επίλυσης 
του Κυπριακού στη βάση της ΔΔΟ. 

 αλλαγή πλάνων 
Αν και αρχικά ήταν προγραμματισμένο 

να πέσουν οι τελικές υπογραφές για τον 
Ε st e  στην Κρήτη, ωστόσο κάτι τέτοιο 
δεν έγινε και οδηγηθήκαμε, για μια σειρά 
από πολιτικούς λόγους, στην σύνοδο της 
Ιερουσαλήμ, από την οποία, όντως, απουσίαζε 
η Ιταλία. Η τελική υπογραφή της διακρατι-
κής συμφωνίας για κατασκευή του αγωγού 

st e  δεν αναμένεται να υλοποιηθεί πριν 
από τις ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου, 
αφού η Ρώμη, της οποίας η υπογραφή είναι 
απαραίτητη για να συνεχιστεί η διαδικασία, 
ζήτησε μικρή παράταση για μετά τις εκλογές.

Είναι γεγονός ότι η Ιταλία επιθυμεί να 
διαφοροποιήσει τους προμηθευτές φυσι-
κού αερίου της και να αποτελέσει κόμβο 
για φυσικό αέριο στη νότια Ευρώπη, τόσο 
μέσω του αγωγού st e  όσο και υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου ( ) από την 
Αίγυπτο ή άλλες χώρες. στόσο, αυτές οι 
φιλοδοξίες δείχνουν να συγκρούονται με τα 

γεωπολιτικά σχέδια του Ρώσου Προέδρου 
Βλαντιμίρ Πούτιν. Αν και ο Ματέο Σαλβίνι 
εξέφρασε δημόσια την υποστήριξή του για 
τον αγωγό st e  στη συνάντηση που 
είχε πριν από μερικούς μήνες με τον Βε-
νιαμίν Νετανιάχου, την ίδια ώρα δηλώνει 
φίλος του Πούτιν και τάσσεται υπέρ της 
ολοκλήρωσης του αγωγού r ns- ri ti  

i eline ( ). Παράλληλα, υπάρχει και το 
Κίνημα 5 Αστέρων, που προσπάθησε να 
μπλοκάρει τον ΤΑ , προβάλλοντας περι-
βαλλοντικές ανησυχίες.

Σε κάθε περίπτωση, η Ρώμη θεωρεί πως 
μια πλήρης στήριξη για τους δύο αγωγούς, 

st e  και , θα μπορούσε να αποτελέ-
σει πηγή τριβής μεταξύ του Σαλβίνι και του 
Κρεμλίνου, των οποίων οι σχέσεις φαίνεται 
τώρα να είναι πολύ στενές. Δημοσιεύματα, 
μάλιστα, από τον ιταλικό Τύπο αναφέρουν πως 
η Λίγκα του Βορρά του Σαλβίνι εξασφάλισε 
ρωσική χρηματοδότηση για την προεκλογική 
εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
γεγονός που μπορεί να συνέβαλε στον σκε-
πτικισμό εκ μέρους της Ιταλίας για τελική 
υπογραφή του st e  και αποχή από την 
Τριμερή Σύνοδο.

μασία και ρόλος τ ς  
Από τον Ιούλιο του 2014, η διαχείριση του 
st e  ανήκει στη θυγατρική της ΔΕΠΑ 

«ΥΑΦΑ - ΠΟΣΕΙΔ Ν», στην οποία συμ-
μετέχει ισομερώς και η ιταλική ison, η 
οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία 
διαχείρισης φυσικού αερίου στη χώρα. 

Μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων της Ιταλίας, ο αντιπρόεδρος της 
Ε ison, r o r heri, είπε πως για το 
άμεσο μέλλον υπάρχουν ήδη διασφαλισμένες 
επιλογές για να καλύψουν τις ενεργειακές 
ανάγκες της χώρας. Ένα συμβόλαιο από 
το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο θα ενεργοποι-
ηθεί, όπως είπε, όταν μπει σε λειτουργία 
το δίκτυο - , και ένα συμβόλαιο 
για υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις 
ΗΠΑ αξίας 1 εκατομμυρίου τόνων με τη 

ent re lob l. Όσον αφορά την Ανατολική 
Μεσόγειο, είπε πως μπορεί τα κοιτάσματα 
στην Αίγυπτο να προορίζονται για εγχώρια 
κατανάλωση, ωστόσο οι ανακαλύψεις μεταξύ 
Κύπρου και Ισραήλ διαφέρουν ως προ το 
γεγονός ότι οι τοπικές ανάγκες της αγοράς 
είναι περιορισμένες. «Εκεί υπάρχουν 0 
δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα έτοιμα για 
εξαγωγή που αναζητούν δρομολόγια για 
εξαγωγή. Ένα από αυτά είναι η σύνδεση 
με την Ιταλία», είπε ο r heri. Σχολιάζο-
ντας, παράλληλα, την Τριμερή στο Ισραήλ 
παρουσία των ΗΠΑ και το θέμα του αγω-
γού, τόνισε: «Για να έχει νόημα ο st e , 
χρειάζεται και η συμμετοχή της Ιταλίας».

Επομένως, αν ο Σαλβίνι θέλει να διαφυ-
λάξει τα εθνικά-ενεργειακά συμφέροντα της 
χώρας του, θα πρέπει να ζυγίσει τις επιλογές 
του και να βρει τη χρυσή τομή, έστω και αν 
αυτό δυσαρεστήσει τη ρωσική αρκούδα. 
Έχει, πάντως, ενδιαφέρον να δούμε ποιες 
επιλογές προκρίνει και η ιταλική , που 
δραστηριοποιείται στην Ανατολική Μεσόγειο, 
τόσο στην αιγυπτιακή όσο και την κυπριακή 
ΑΟΖ, αλλά και στον Λίβανο, και έχει άμεσα 
οικονομικά συμφέροντα. 

ντίπαλοι του  δεν 
είναι μόνον οι ούρκοι

«Η πολυδιαφημισμένη συνάντηση των 
Κυβερνήσεων του Ισραήλ, της Ελλάδας, της 
Κύπρου, με τη συμμετοχή και κάτω από 
την «ομπρέλα» του Υπουργού Εξωτερικών 
των ΗΠΑ, Μ. Πομπέο, για τον ενεργειακό 
αγωγό st e  και την «ασφάλεια», είναι σε 
αντίθεση με τα συμφέροντα των λαών και τις 
ανάγκες τους. Υπηρετεί τα συμφέροντα της 
πλουτοκρατίας, των μονοπωλιακών ομίλων 
που εκπροσωπούν οι κυβερνήσεις αυτών 
των κρατών και τα στρατηγικά σχέδια των 
ΗΠΑ και της ΕΕ», αναφέρει ανακοίνωση 
του ΚΚΕ, προσθέτοντας ότι «αυτό ισχύει 
τόσο για τα κοιτάσματα στην περιοχή, όσο 
και για τους σχετικούς αγωγούς, όπως ο 

st e , πολύ περισσότερο που γύρω 
από αυτά εκδηλώνονται έντονες αντιθέσεις 
και ανταγωνισμοί, συνυπάρχουν οι απειλές 
της τουρκικής ηγεσίας και αυξάνονται οι 
κίνδυνοι για τους λαούς». « λλωστε, έχει 
αποδειχθεί ότι οι ενεργειακοί ανταγωνισμοί 
οδήγησαν σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις 
και πολέμους, όπως αυτοί στη Συρία, το Ιράκ 
και τη Λιβύη», υπογραμμίζει το ΚΚΕ. Στην 

ανακοίνωση προστίθεται ότι «η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ συνεργάζεται στενά με το Ισραήλ, 
που δολοφονεί τον παλαιστινιακό λαό».

Εν ργεια και εκλογ ς
στ ν ουρκία

Πάντως, το θέμα της ενέργειας αποτελεί 
έναν από τους βασικούς πυλώνες της προ-
εκλογικής εκστρατείας του Ερντογάν στην 
Τουρκία. Δεν είναι τυχαίες οι επαναλαμ-
βανόμενες αναφορές για γεωτρήσεις στην 
Ανατολική Μεσόγειο, για έρευνες στη Μαύρη 
Θάλασσα και οι ξαφνικές «αποκαλύψεις» 
για εύρεση πετρελαίου. Υπάρχει σοβαρός 
λόγος για τον οποίο οι Τούρκοι ψηφοφόροι 
θα λάβουν υπόψη τις ενεργειακές πολιτικές 
του Ερντογάν όταν θα πάνε στην κάλπη να 
ψηφίσουν στις επερχόμενες δημοτικές εκλο-
γές. Αυτό αποκάλυψε μια δημοσκόπηση 
που διεξήγαγε για τρίτη συνεχή χρονιά το 
Κέντρο Ερευνών του Κέντρου Ενέργειας και 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου 

ir  s της Κωνσταντινούπολης. Διαπί-
στωση είναι μια γενικευμένα αυξανόμενη 
τάση στα επίπεδα συνειδητοποίησης σε θέ-
ματα ενέργειας ανάμεσα στους Τούρκους 
πολίτες. Οι υψηλές τιμές εξακολουθούν να 
παραμένουν ως το νούμερο ένα πρόβλημα 
των Τούρκων καταναλωτών όταν πρόκει-
ται για ενεργειακά ζητήματα, αποκάλυψε η 
δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε αυ-
τήν την εβδομάδα. Το 2018 παρατηρήθηκε 
μία από τις υψηλότερες αυξήσεις των τιμών 
στην ενέργεια στη σύγχρονη ιστορία της 
Τουρκίας. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας 
υποβλήθηκαν σε αύξηση πέντε φορές τον 
χρόνο, με την αύξηση να φτάνει το 45  στα 
νοικοκυριά και το 70  στη βιομηχανία. 
Ομοίως, οι τιμές του φυσικού αερίου αυ-
ξήθηκαν τέσσερεις φορές, με την αύξηση 
να φτάνει από 27 έως 7 τοις εκατό στα 
νοικοκυριά, το 29 τοις εκατό στις μικρές 
βιομηχανίες και το 100 τοις εκατό στη 
βαριά βιομηχανία. Περίπου το 42  των 
ερωτηθέντων της έρευνας ανέφεραν ότι 
«το υψηλό κόστος είναι το πιο σημαντικό 
πρόβλημα του ενεργειακού συστήματος 
της Τουρκίας».

Η σημασία τη  παρουσία  Πομπέο στην ριμερ
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ΣΥΜΜΕΤΑΣ ΕΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
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ΟΠΏΣ Η 
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ΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙ ΕΙΑ  ΠΡΏΤΟΝ, ΤΗΝ 
ΑΠΟΥΣΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟΝ ΑΓΏΓΟ  Μ  ΚΑΙ, 
ΔΕΥΤΕΡΟΝ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ 
ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
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Με επιδίωξη να υποβοηθηθεί κατά 
το δυνατόν  η Βουλή ενόψει της 
ψήφισης, προχθές Παρασκευή, 

του αναθεωρημένου προ πολογισμού του 
ΡΙΚ και κατόπιν δημόσιων αναφορών σχε-
τικά με προβλήματα κακοδιαχείρισης στο 
δρυμα, η Ελεγκτική Υπηρεσία εξέτασε εκ 

νέου το θέμα και υπέβαλε, προς τούτο, ειδική 
έκθεση.  Η έκθεση αφορά στοιχεία για τον 
αριθμό και τις δαπάνες του προσωπικού 
του ΡΙΚ και κάποια στοιχεία συνολικού 
κόστους λειτουργίας για το 2018.

Ανάμεσα στα ευρήματα καταγράφονται οι 
ετήσιες απολαβές των Γενικών Διευθυντών 
και το συνολικό κόστος για το ΡΙΚ, το οποίο 
ανέρχεται στις 867.118,76.

Όπως καταγράφεται στην έκθεση, το 
υπαλληλικό προσωπικό του ΡΙΚ ανέρχεται 

συνολικά στα 74 άτομα για το 2018. Οι 
μόνιμοι υπάλληλοι είναι 8 , οι συνεργάτες 
αορίστου χρόνου 25  και οι  τακτικοί 8, 
ενώ οι συνολικές δαπάνες στους μισθούς 
και τα επιδόματα των εργαζομένων για το 
2018 ανέρχονται στα 14.418.770.

Επίσης, το 2018, το δρυμα κατέβαλε 
κατ’ αποκοπήν μηνιαίο επίδομα τηλεφώνου 
( 12,75 - 25) σε 1 5 άτομα, συνολικού 
ποσού ύψους 22.211.

 Οι αποζημιώσεις για εργασία τις Κυρια-
κές, αργίες, επίδομα βάρδιας και υπερωρίες 
των μόνιμων υπαλλήλων ανέρχονται για 
το 2018 στις 188.5 4, ενώ για τους συ-
νεργάτες αορίστου χρόνου στις 618. 51.

Εσωτερικ ς παραγωγ ς
ναφορικά με το συνολικό κόστος των 

εσωτερικών παραγωγών, αυτό ανήλθε στο 
1.110.421,46 και των συμπαραγωγών στο 
1.251.950,00.

Οι δύο πιο ακριβές εσωτερικές παραγωγές 
του ΡΙΚ για το 2018 είναι η σειρά εποχής 
«Καμώματα τζι αρώματα», το κόστος της 
οποίας ανέρχεται σε 492.718,45, και το 
τηλεπαιχνίδι γνώσεων «Ο πιο αδύναμος 
Κρίκος» με 27 .596, 4.

Η πιο πολυέξοδη συμπαραγωγή για 
το 2018 είναι τα «Χάλκινα Χρόνια» με 

52.800,00.

αροχείς υπ ρεσι ν 
Την ίδια ώρα, το συνολικό κόστος ανα-

φορικά με τις προσλήψεις παροχέων υπη-
ρεσιών ανέρχεται στις 764.910. 

Το 2018 το ΡΙΚ εργοδοτούσε 0 σκη-
νοθέτες, 15 μοντέρ, 49 δημοσιογράφους, 
6 παρουσιαστές και 1  εκφωνητές.

Η έκθεση προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση 
στη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπη-
ρεσιών, σημειώνοντας ότι το δρυμα, ενώ 
εργοδοτούσε Λειτουργούς με τις πιο πάνω 

ειδικότητες, έχει προβεί στην πρόσληψη/
αγορά νέων παροχέων υπηρεσιών, και 
υποδεικνύει: o δρυμα, για κάλυψη των 
αναγκών του, οφείλει να αξιοποιεί πρώτα το 
υφιστάμενο προσωπικό, προτού προσφύγει 
σε αγορά υπηρεσιών .

πευ είας ανα σεις
Σύμφωνα με επιστολή η οποία στάλθηκε 

στο Ραδιοφωνικό δρυμα Κύπρου, ημερ. 
14. .2019, που αφορούσε στον δειγμα-
τοληπτικό έλεγχο που διεξήχθη για την 
αγορά Υπηρεσιών και Συνεργατών (Μι-
σθωτοί) Ορισμένου Χρόνου, αναφέρθηκαν 
τα ακόλουθα:

(i) . . . e in  l si e t . Το 
δρυμα, παρά το γεγονός ότι εργοδοτεί  

ενδυματολόγους, προέβη χωρίς την προ-
κήρυξη διαγωνισμού, αλλά με απευθείας 
ανάθεση, σε αγορά  υπηρεσιών ενδυμα-
τολόγου με την πιο πάνω εταιρεία για τις 
ανάγκες των παρουσιαστών/αθλητικογράφων 
των Δελτίων Ειδήσεων και ενημερωτικών 
εκπομπών του ΡΙΚ, για την περίοδο από 
1.9.2018 μέχρι 0.11.2018, για το ποσό 
των 1.500 πλέον ΦΠΑ μηνιαίως.

Όπως μας αναφέρθηκε, η ανάγκη για 
αγορά υπηρεσιών ενδυματολόγου είναι 
για πέραν των  μηνών και το δρυμα θα 
προβεί σε προκήρυξη διαγωνισμού για την 
αγορά των υπηρεσιών αυτών».

Ακολούθως, ο Γενικός Ελεγκτής προ-
βαίνει στις παρακάτω συστάσεις: 

«Παρόλο που το κόστος της σύμβασης 
που υπογράφηκε με απ’ ευθείας ανάθεση 
δεν υπερβαίνει τις 5.000, το δρυμα έπρεπε 
εξ αρχής να προβεί σε προκήρυξη διαγω-
νισμού. Το δρυμα οφείλει να ακολουθεί τις 
προβλεπόμενες από τον Νόμο διαδικασίες 
για αγορά υπηρεσιών και να μην προβαίνει 
σε κατάτμηση των συμβάσεων.

Σχετικά με τα πιο πάνω, εκφράζουμε τις 

επιφυλάξεις μας κατά πόσον ήταν αναγκαία 
η αγορά των συγκεκριμένων υπηρεσιών, 
αφού το δρυμα διαθέτει αρκετούς λειτουρ-
γούς που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 
για τον σκοπό αυτό». 

 ρόλος τ ς δ μόσιας 
ραδιοτ λεόρασ ς 
και α μιτος ανταγωνισμός 

Μια δημόσια ραδιοτηλεόραση θα έπρεπε 
να πληροί τα ακόλουθα βασικά κριτήρια 
λειτουργίας: Να είναι πλήρως ακηδεμόνευτη 
από κυβερνητικές, κομματικές ή άλλου είδους 
παρεμβάσεις, να έχει ως αποστολή την προ-
ώθηση της παιδείας και του πολιτισμού και 
τη διαρκή επιμόρφωση των πολιτών, να είναι 
ανεξάρτητη από ποικιλώνυμα κατεστημένα 
συμφέροντα και εξουσίες, να ανταγωνίζεται 
τους υπόλοιπους τηλεοπτικούς σταθμούς σε 
ποιότητα προγράμματος και όχι τηλεθέασης, 
και να καθορίζει τη λειτουργία της σ’ ένα 
πλαίσιο κριτηρίων που να απελευθερώνει 
τη δημιουργικότητα των διαμορφωτών του 
προγράμματος και όχι να την καταστέλλει. 

Υπάρχουν, μάλιστα, χώρες όπου η δη-
μόσια ραδιοτηλεόραση υπάγεται, θεσμικά, 
στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολι-
τισμού και δεν έχει ουδεμία σχέση με ό,τι 
συμβαίνει στη λεγόμενη «τηλεοπτική αγο-
ρά», γεγονός που υπογραμμίζει την, επί 
της ουσίας, επιμορφωτική λειτουργία της 
για την κοινωνία. 

Το ΡΙΚ πόρρω απέχει από το να λειτουρ-
γεί με αυτόν τον τρόπο, ευρισκόμενο, λόγω 
ακριβώς της «αγοραίας» και… «παρασιτικής» 
λογικής του, σε συνεχή ανταγωνισμό με 
τα ιδιωτικά κανάλια, και μάλιστα αθέμιτο. 

Στο πλαίσιο αυτό, είχε αποφασιστεί, ως 
γνωστόν, η αποχή του κρατικού καναλιού 
από την εμπορική διαφήμιση, γεγονός το 
οποίο προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων 
αλλά και μια υποφώσκουσα προσπάθεια 

παραγόντων του ιδρύματος να ανατραπεί 
η απόφαση.

Θα πρέπει, ωστόσο, να γίνει αποδεκτή 
η προφάνεια αυτής της αθεμιτότητας, ότι, 
πρώτον, το ΡΙΚ δεν μπορεί να λαμβάνει 
κρατική χορηγία του ύψους που λαμβάνει, η 
οποία υπερκεράζει τους προ πολογισμούς 
όλων των υπόλοιπων παγκύπριων καναλιών, 
και συγχρόνως να έχει πρόσβαση στη δια-
φημιστική πίτα, που αποτελεί το μοναδικό 
έσοδο των ιδιωτικών ΜΜΕ. Ότι, δεύτερον, 
δεν μπορεί να ανταγωνίζεσαι τα υπόλοιπα 
κανάλια επί τη βάσει της επιδίωξης της τηλε-
θέασης και της κάρπωσης των διαφημιστικών 
κονδυλίων, αλλά στόχος του πρέπει να είναι 
ο ανταγωνισμός στην ποιότητα, καλύπτοντας 

τα ενδιαφέροντα του συνόλου του πληθυσμού 
και όχι μόνο μερικών κατηγοριών ή του, 
μη υπαρκτού, στην ουσία, «μέσου όρου». 
Ότι, τρίτον, δεν μπορεί να μετατρέπεται σε 
τσιφλίκι της εκάστοτε Κυβέρνησης και των 
κομμάτων, τα οποία το χρησιμοποιούν ως 
έναν ακόμη μοχλό στο πλέγμα των πελα-
τειακών σχέσεων που έχουν εγκαθιδρύσει, 
κατά κανόνα με αναξιοκρατικούς και ενίοτε 
σκανδαλώδεις όρους.  

Υπό αυτό το πρίσμα, το ΡΙΚ, ως δημόσια 
ραδιοτηλεόραση, δεν μπορεί να λειτουρ-
γεί κάπου στο ενδιάμεσο - λειτουργώντας, 
δηλαδή, ως εκείνο που δεν πρέπει, και μη 
μπορώντας να λειτουργήσει ως εκείνο που 
πρέπει και μπορεί.  

εν περιορίζονται στα 
λανθασμένα μηνύματα 
που στάληκαν από τον 
εγκάθετο της γκυρας 
στα κατεχόμενα, οι συνέ-
πειες της μη παρουσίας 
του στον προγραμματι-

σθέντα από τον Γενάρη δικοινοτικό φιλικό 
αγώνα στην Πύλα μεταξύ της Σαλαμίνας 
και της Μαγκούσας. Το παρασκήνιο των 
εξελίξεων πιστοποιεί και επισφραγίζει ότι 
ο κατοχικός ηγέτης, που κατέβαλε τιτάνια 
προσπάθεια να παρουσιαστεί ως θύμα, 
ήξερε τα πάντα, έστησε παγίδα, αλλά τελικά 
λόγω ενός τηλεφωνήματος «δεν του βγήκε». 

Επιχείρ σε ιγκόγκνιτο 
ανα ά μισ  

Όπως αποκαλύπτει η Σημερινή  βασι-
ζόμενη σε πλήρως διασταυρωμένες πηγές, 
το πρόβλημα του Μουσταφά Ακιντζί δεν 
ήταν ούτε το γήπεδο, ούτε δήθεν τα μέ-
τρα ασφάλειας που δεν μπορούσαν, κατ’ 
ισχυρισμόν του, να πάρουν τα Ηνωμένα 
Έθνη. Το πρόβλημά του ήταν ότι τελευταία 
στιγμή τον μυρίστηκαν και στη βάση ενός 
τηλεφωνήματος τού ξήλωσαν το παίγνιο 
αναβάθμισης του καθεστώτος, που πήγε να 
στήσει, στη ράχη μίας εκδήλωσης ειρήνης 
και συνύπαρξης. 

Συγκεκριμένα, ο κύριος Ακιντζί προ-
γραμμάτιζε να μεταβεί κανονικά στην εκ-
δήλωση, στο γήπεδο που βρίσκεται στις 
υπό τη Δημοκρατία ελεγχόμενες περιοχές, 
με τη λιμουζίνα του και κυρίως με αναρτη-
μένη τη λεγόμενη σημαία του παρανόμου 
καθεστώτος του οποίου ηγείται.

Γνώριζε από την πρώτη στιγμή και πού 
βρισκόταν το γήπεδο και ποιες ήταν οι 
συνεννοήσεις που έγιναν. Ουδέποτε αντέ-

δρασε, παρά μόνο όταν υπεδείχθη στον 
εκπρόσωπό του, Μπαρίς Μπουρτζιού, 
ότι δεν νοείται να περάσει στις ελεύθε-
ρες περιοχές με αναρτημένο το παράνομο 
σύμβολό του. Εκεί, λοιπόν, ευρισκόμενος 
υπό πίεση, κλήθηκε να σκαρφιστεί διά-
φορες δικαιολογίες για να δικαιολογήσει 
τα αδικαιολόγητα, φέρνοντας ακόμη και 
δικούς του ανθρώπους στην κοινότητά 
του, απέναντί του. Του ασκήθηκε έντονη 
κριτική και ουδένα έπεισε ότι η αντίδρασή 
του ήτο δικαιολογημένη ή ακόμη και ότι 
έτσι διασφάλιζε δήθεν τα συμφέροντα της 
νέας γενιάς των Τ/κ. 

Κυπριακό μ σω εν ργειας 
Στο μεταξύ, αν και δεν συζητήθηκε εκτε-

νώς, πέρα από τη διμερή συνάντηση με τον 
Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, η τριμε-
ρής σύνοδος στην Ιερουσαλήμ, παρουσία 
των ΗΠΑ είχε έντονο άρωμα Κυπριακού. 
Και αυτό γιατί, όπως πληροφορούμαστε, 
διά των εκεί συζητήσεων, έγινε σαφές ότι η 
αποδέσμευση όλης της ενέργειας για τους 
υδρογονάνθρακες απαιτεί, όπως ευκρινώς 
το είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής 
διπλωματίας, ένα περιβάλλον πολιτικής 
πάνω απ’ όλα ασφάλειας. Κάτι που σαφώς 

παραπέμπει και στην ανάγκη η επίλυση 
του Κυπριακού, αν και εφόσον υπάρξει, να 
μην επιτρέπει την παρέμβαση τρίτων στο 
νησί που φιλοδοξεί να γίνει ενεργειακός 
κόμβος. Κάτι που αντιλαμβάνονται πλέον 
και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που ναι μεν 
τα έχουν σπάσει με την Τουρκία, αλλά 
έχουν και τη δύναμη και την επιρροή να 
ασκήσουν τις αναγκαίες πιέσεις διεθνώς, 
ώστε αυτό να γίνει καθολικά αποδεκτό 
και άρα βίωμα όλων ότι δεν μπορεί η 

γκυρα να κάνει πάρτι με τις απαράδε-
κτες θέσεις που υποστηρίζει. «Το γεγονός 
ότι σύντομα θα υπάρξει μία τετραμερής 
συνάντηση σε επίπεδο τεχνοκρατών του 
Υπουργείου Εξωτερικών για εντοπισμό 
νέων πυλώνων συνεργασίας σε πολιτικό 
επίπεδο, δεν μπορεί να περνά απαρατήρητο 
απ’ όσους δηλώνουν ότι το Κυπριακό δεν 
μπορεί να έχει σχέση με τις περιφερεια-
κές συνεργασίες», έλεγε χαρακτηριστικά 
στη «Σημερινή» πηγή από την κυπριακή 
αντιπροσωπία. 

α ερωτήματα 
για Κατρούγκαλο  

Βεβαίως και το ρεπορτάζ «Κυπριακού» 
δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει τη συνά-

ντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών 
Γιώργου Κατρούγκαλου με τον Τούρκο 
ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην 
Αττάλεια της Τουρκίας. Μία συνάντηση 
που δημιούργησε περισσότερα ερωτήμα-
τα, παρά απάντησε σε σωρεία άλλων που 
προ πήρχαν της πραγματοποίησής της. 

Μέγιστο των οποίων, με ποιες εντολές ο 
νέος Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, 
που στις κρίσιμες στιγμές του Κυπριακού 
δεν ήταν σε αυτήν τη θέση, διαπραγμα-
τεύτηκε με τον κύριο Τσαβούσογλου 
για τις μείζονες πτυχές του Κυπριακού; 
Γνωρίζει κάποιος τι ακριβώς είπε πίσω 
από τις κλειστές πόρτες της συνάντησης; 
Έχει ενημερωθεί ο κυπριακός λαός για 
το τι άκουσε, πέραν αυτών που δημοσίως 
λέχθηκαν και τα οποία ουδεμία προοπτική 
αφήνουν; Δεν είναι υποχρέωση όλων, του 
Προέδρου Αναστασιάδη συμπεριλαμβανο-
μένου, να ενημερώσουν τον Ελληνισμό της 
Κύπρου για το τι ακριβώς έγινε, λέχθηκε, 
ακούστηκε;

Τα ερωτήματα στο Κυπριακό και τον 
τρόπο διαχείρισής του πολλαπλασιάζονται. 
Μήπως δεν πρέπει να ακούσουμε από 
επίσημα χείλη ξεκάθαρα τι σημαίνει αυτή 
η συνάντηση που είχαν οι ΥΠΕ  Ελλάδας 

Τουρκίας για το μέλλον του Κυπριακού; 
Ομοίως δεν πρέπει να ξέρουμε αν θα υπάρ-
ξει συνέχεια και με ποιο περιεχόμενο; Η 
δήλωση Τσαβούσογλου ότι οι εγγυήσεις 
όχι μόνο δεν είναι αναχρονιστικές αλλά 
και αναγκαίες, τι περιθώριο συνέχισης της 
συζήτησης δίνει; Να συζητήσεις τι; Να 
διαπραγματευτείς τι; Είναι γι’ αυτό που ο 
τρόπος διαχείρισης του εθνικού προβλή-
ματος πρέπει να περάσει στα χέρια του 
λαού, ο οποίος δίνει εντολές στους ηγέτες, 
και όχι να συνεχίσει η αντίστροφη πορεία. 
Ο λαός πρέπει να γνωρίζει τι λέγεται και 
πώς, να κρίνει και να επικρίνει και τελικά 
να δίνει εντολές για την πορεία διαχείρισης.  

Αποκαλυπτικ  έκθεση τη  Ελεγκτικ  πηρεσία  για το ΡΙΚ

ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕ
ΟΡΑΣΗ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ, ΜΕΤΑ Υ 
ΑΛΛΏΝ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΏΣ 
ΑΚΗΔΕΜΟΝΕΥΤΗ ΑΠΟ ΚΥ
ΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ, ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ  
ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, 
ΚΑΙ ΝΑ Ε ΕΙ ΏΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΤΗΝ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙ
ΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΏΣΗ ΤΏΝ 
ΠΟΛΙΤΏΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΙΝΤΖΙ, ΠΟΥ 
ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ  ΝΑ Π ΡΑΣ Ι ΣΤΙΣ Λ Υ Ρ Σ Π ΡΙΟΧ Σ Μ  ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ

Σικέ παιχνίδι απο τον Ακιντζί

  
   

   
    

  ,
   -

  

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@simerini.com 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
charalambousc@sigmatv.
com

Αποχωρεί 
οριστικά 

ο Μαυρογιάννης 

Επιβεβαιώνεται η προ μηνός 
αποκλειστική είδηση της τη-
λεόρασης του «Σίγμα» και της 

εφημερίδας «Σημερινή», ότι ο, επί 
σειράν ετών, επιτυχημένος κατά την 
καθολική αντίληψη διαπραγματευτής 
Αντρέας Μαυρογιάννης, αποχωρεί 
από τη θέση του. Είχαμε αποκαλύψει 
ότι ετοιμάζει βαλίτσες για τη θέση 
του Μονίμου Αντιπροσώπου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στην έδρα 
του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Κάτι που 
θα υλοποιηθεί, μαθαίνουμε, αρχές 
Απριλίου, οπότε για προσωπικούς 
λόγους θα επιστρέψει στη βάση του, ο 
νυν Μόνιμος Αντιπρόσωπος, πρέσβης 
Κορνήλιος Κορνηλίου. Η εθελούσια 
αποχώρηση του πρέσβη Μαυρογιάν-
νη από τη θέση του διαπραγματευτή 
σε καμία περίπτωση δεν βλάπτει τις 
προοπτικές για επανέναρξη ουσιωδών 
συνομιλιών.

Πηγές από τον προεδρικό λόφο, 
που επιβεβαίωσαν την είδηση, ση-
μείωναν στην εφημερίδα μας ότι 
«όταν και εφόσον υπάρξει ανάγκη, 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπο-
ρεί -και θα το πράξει- να καλέσει τον 
οποιονδήποτε να συμμετέχει στην 
ομάδα διαπραγμάτευσης, ακόμη και 
αν εκτελεί καθήκοντα στο εξωτερι-
κό». Σημειώνεται, για προληφθούν 
οι όποιες πολιτικές εκμεταλλεύσεις 
του ζητήματος, ότι η τ/κ πλευρά και ο 
Ακιντζί δεν διατηρούν διαπραγματευτή 
εδώ και δύο χρόνια. Από τότε δηλα-
δή που ο πρώην διαπραγματευτής 
αποχώρησε για να συμμετάσχει στη  
λεγόμενη  κυβέρνηση του καθεστώτος. 

ΣΥΜΒ ΥΛΙ  ΕΜΠ ΙΑΣ ΚΥΠ ΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ

Π ΚΗ Υ Η ΔΙΑ ΩΝΙΣΜΩΝ Π ΣΦ ΩΝ

Το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών ζητά προσφορές για τα  πιο κάτω

Αριθμός Προσ οράς 1 2019

Eνοικίαση ψυκτικών θαλάμων για αποθήκευση μέχρι 2000-2500 τόνων πατατών /πατατο-
σπόρου.  αποθήκευση αφορά την χρονική περίοδο από τις 15 Απριλίου 2019 μέχρι τέλος 
Σεπτεμβρίου 2019.

Αριθμός Προσ οράς 2 2019
Αγορά μάντων (P C με cleat )  για Μηχανές Συσκευασίας

Αριθμός Προσ οράς 3 2019
Αγορά  2 FO  LIFTS Μπαταρίας

Οι προσφορές πρέπει να τοποθετηθούν στο κιβώτιο Προσφορών στα γραφεία του Συμβου-
λίου Πατατών, οδός Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, 05  Λάρνακα, το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 9 
Απριλίου 2019 και ώρα 12 το μεσημέρι, σε ώρες γραφείου.

ια επιπρόσθετες πληροφορίες και/ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν 
να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με το Συμβούλιο (τηλ. 24 5551, 24 5559).

Από το Συμ ούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών
22 3 2019
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Απόλυτη η προεδρική ασυλία

ΝΑΤΑΛΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 
michaelidoun@simerini.com

οιο είναι το εύρος της 
αστικής ασυλίας που 
παρέχει το Σύνταγμα 
στον εκάστοτε Πρόε-
δρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και σε 
ποιες περιπτώσεις 

μπορούν να εξεταστούν οι ενέργειές του, 
σε επίπεδο αστικής ευθύνης, μετά τη λήξη 
της θητείας του; Με δύο αποφάσεις τους -η 
πρώτη σε επίπεδο Ανωτάτου Δικαστηρίου 
σε αγωγή καταχωρισθείσα επί προεδρίας 
Δ. Χριστόφια και η δεύτερη, πρωτόδικη, σε 
αγωγή που καταχωρίστηκε μετά τη λήξη 
της θητείας του- τα κυπριακά δικαστήρια 
διαμόρφωσαν πλέον εγχώρια νομολογία, 
θέτοντας εκ νέου τα εν λόγω ερωτήματα 
στη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης. Τις 
απόψεις τους παραθέτουν στη «Σ» έγκριτοι 
νομικοί, αλλά και η πλευρά των εναγόντων 
διά στόματος Νικόλα Ιωαννίδη και του δικη-
γόρου Δημήτρη Αραούζου. Το ενδεχόμενο 
τροποποίησης του Συντάγματος προτείνει ο 
Χρήστος Τριανταφυλλίδης, ενώ ο Ανδρέας 
Αγγελίδης σημειώνει ότι οι συγκεκριμένες 
διατάξεις «είναι θέμα ερμηνείας». 

 από ασ
Το Δικαστήριο κλήθηκε να εξετάσει κατά 

πόσον ο εναγόμενος, Δημήτρης Χριστόφιας, 
απολαύει με βάση το ρθρο 45(6) του 
Συντάγματος ασυλίας έναντι των αγώγιμων 
δικαιωμάτων της οικογένειας Ιωαννίδη, 
«έχοντας ως δεδομένο ότι η Αγωγή κα-
ταχωρίσθηκε σε χρόνο που ο Εναγόμε-
νος είχε παύσει να είναι ο Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας».

Σημειώνεται ότι, βάσει του άρθρου 45 (6), 
«ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δημο-
κρατίας δεν δύναται να εναχθή δι’ οιανδήποτε 
πράξιν ή παράλειψιν αυτού εν τη εκτελέσει 
του λειτουργήματός του ουδέν όμως των 
εν τη παρούση παραγράφω οριζομένων 
δύναται να ερμηνευθή ως αποστερούν καθ’ 
οιονδήποτε τρόπον οιονδήποτε πρόσωπον 
του δικαιώματος εναγωγής της Δημοκρατίας, 
ως ο νόμος προβλέπει».

Το ζητούμενο, σύμφωνα με το Δικαστήριο, 
ήταν κατά πόσον η προστασία που παρέχεται 
στον Πρόεδρο «επεκτείνεται χρονικά και 
μετά το σημείο που παύει να είναι Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας ή κατά πόσον μετά 
τη λήξη της θητείας του παύει να υφίσταται 
η εν λόγω προστασία και δύναται πλέον να 
εναχθεί». Όπως παρατηρεί το Δικαστήριο, 
αναφορικά με το ζήτημα της προεδρικής 
ασυλίας και της έκτασής της, πέραν της από-
φασης που εξέδωσε το Εφετείο τον Απρίλη 
του 2018, «δεν υπάρχει άλλη νομολογία». 
Ανατρέχοντας στη νομολογία των ΗΠΑ, το 
Δικαστήριο κάνει αναφορά σε δύο αποφάσεις 
και χαρακτηρίζει ως «ιδιαίτερης σημασίας» 
το σκεπτικό του αμερικανικού Δικαστηρίου 
στην υπόθεση i on . itz er l  (1982) 
«σε σχέση με τους λόγους ύπαρξης της 
προεδρικής ασυλίας», αναφέροντας ότι στη 
συγκεκριμένη απόφαση επισημάνθηκε ότι 
«είναι λειτουργικά επιβεβλημένη ως εκ της 
μοναδικής θέσης που κατέχει ο Πρόεδρος 
εκ του Συντάγματος και της διάκρισης των 
εξουσιών υποστηριζόμενης από την ιστορία 
και τη δημόσια πολιτική». Με άλλα λόγια, 
συνεχίζει η απόφαση, «η αρχή της διάκρισης 
των εξουσιών επιβάλλει την αναγνώριση 
της ασυλίας σε πολιτικές υποθέσεις του 
Προέδρου, έτσι που να μην παρεμποδίζεται 
η λειτουργία της Προεδρίας».

Παρόμοιες επισημάνσεις, σημειώνει 
το Δικαστήριο, έγιναν και στην υπόθεση 

linton . ones (1997) και παρατηρεί ότι 
με βάση τις δύο αυτές αποφάσεις συνάγεται 
ότι ο Πρόεδρος «ως ο Αρχηγός της Πολιτείας 
επιβάλλεται να θωρακίζεται από απόλυτη 
ασυλία ( bsol te i nity) για θέματα αστι-
κής ευθύνης προκύπτοντα κατά την εκτέλεση 
του λειτουργήματός του», ώστε να μπορεί 
«να ασκεί απερίσπαστος τα καθήκοντά του 
χωρίς να επικρέμαται ο κίνδυνος ενδεχόμενης 
έγερσης στο μέλλον αγωγών εναντίον του».

τ  αχνάρια του νωτάτου
«Εκείνο που έχει σημασία και δεσμευτική 

ισχύ για το παρόν Δικαστήριο είναι η απόφαση 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου», καταγράφει 
στην απόφασή της η κ. Λένα Δημητριάδου, 
για να σημειώσει ότι, σύμφωνα με το Εφε-
τείο, «ο μόνος διαχωρισμός, ο οποίος γίνεται, 
είναι μεταξύ της δημόσιας λειτουργίας του 
Προέδρου, η οποία καλύπτεται από ασυλία 
και η οποία καλύπτει κάθε πράξη ή παρά-
λειψή του όταν αυτός λειτουργεί υπό την 
ιδιότητά του ως Πρόεδρος και της ιδιωτικής 
λειτουργίας του, η οποία δεν καλύπτεται από 
ασυλία, όταν, δηλαδή, ενεργεί ως ιδιώτης και 
οι πράξεις ή παραλείψεις του αφορούν σε 
συναλλαγές, δικαιοπραξίες κ.λπ. ιδιωτικής/
προσωπικής φύσεως». 

Στην απόφαση του Επαρχιακού ση-
μειώνεται επιπλέον ότι, σύμφωνα με το 
Ανώτατο, «οι Ενάγοντες δεν παραμένουν 
χωρίς θεραπεία», εφόσον «τους παρέ-
χεται η θεραπεία του ρθρου 172 του 
Συντάγματος εναντίον της Δημοκρατίας», 
το οποίο διαλαμβάνει ότι «η Δημοκρατία 
ευθύνεται διά πάσαν ζημιογόνον άδικον 
πράξιν ή παράλειψιν των υπαλλήλων ή 
Αρχών της Δημοκρατίας εν τη ασκήσει 
των καθηκόντων αυτών ή κατ’ επίκλησιν 
ασκήσεως των καθηκόντων αυτών. Νόμος 
θέλει καθορίσει τα περί της ευθύνης της 
Δημοκρατίας». 

Σε συνάφεια με τον βασικό σκοπό 
ύπαρξης της προεδρικής ασυλίας, ο πε-
ριορισμός της στο χρονικό διάστημα της 
προεδρικής θητείας, με βάση την απόφαση, 
«θα εξουδετέρωνε τον λόγο ύπαρξής της», 
αφού ο κίνδυνος «να αντιμετωπίσει στο 
μέλλον και όταν δεν θα ήταν πλέον Πρόε-
δρος αστικές αξιώσεις θα ήταν δυνατόν να 
επηρεάσει, κατά τη διάρκεια της θητείας 
του, τις αποφάσεις του στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως Πρόεδρος». 

Η απόφαση καταλήγει ότι «η προε-
δρική ασυλία με βάση το ρθρο 45(6) 
του Συντάγματος ισχύει και μετά τη λήξη 
της θητείας του εκάστοτε Προέδρου της 
Δημοκρατίας». 

μα ερμ νείας
Υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για 

πρωτόδικη απόφαση, ο Α. Αγγελίδης 
αναφέρει στη «Σ» ότι «το Δικαστήριο 
έμεινε προσεκτικά έξω από τις πολλές 
λεπτομέρειες και από τα γεγονότα και 

περιορίστηκε μόνο εις το άρθρο 45 (6) 
του Συντάγματος». Επισημαίνει ότι «είναι 
η πρώτη απόφαση επί αυτού του ζητήμα-
τος», αλλά «είναι σε πρωτόδικο επίπεδο, 
άρα δεν δεσμεύει κανέναν άλλο δικαστή, 
που μπορεί να έχει διαφορετική άποψη 
αν τεθεί ενώπιόν του ένα ανάλογο θέμα». 

Όσον αφορά τις διατάξεις του Συ-
ντάγματος, σημειώνει ότι «δεν είναι τόσο 
ξεκάθαρες» και συμπληρώνει ότι «είναι 
θέμα ερμηνείας και η ερμηνεία που έδω-
σε το Δικαστήριο είναι ότι εκεί όπου λει-
τουργεί ως Πρόεδρος και δημιουργήσει 
οποιαδήποτε ζημιά, αυτήν τη ζημιά την 
πληρώνει το Κράτος και όχι ο ίδιος». Το 
Δικαστήριο, συνεχίζει, «παρατήρησε ότι 
ήδη το Εφετείο είχε διακρίνει μεταξύ των 
ενεργειών του Προέδρου στο πλαίσιο της 
δημόσιας λειτουργίας του και εκείνου που 
είναι δυνατόν να έκανε στη σφαίρα της 
ιδιωτικής λειτουργίας του». 

Όπως το έχει διακρίνει πιο εξειδικευμένα 
πλέον και ειδικά επί του θέματος, αναφέρει 
ο κ. Αγγελίδης, «το Δικαστήριο θεωρεί ότι 
όπως και αν ερμηνεύσουμε το άρθρο 45 
(6), η ασυλία του Προέδρου επεκτείνεται 

άρθρου του Συντάγματος, ούτως ώστε τουλά-
χιστον ορισμένες πράξεις, που ενδεχόμενα 
οι συνέπειες είναι πολύ σοβαρές, όπως είναι 
η περίπτωση που ήταν υπό εξέταση που 
κατέληξε στον θάνατο 1  ανθρώπων, να 
μην υπάρχει αυτό το προνόμιο της ασυλίας 
από αστική ευθύνη». 

Επί της ερμηνείας των σχετικών συνταγ-
ματικών διατάξεων, με βάση την αγόρευση 
Αραούζου «αν η πρόθεση της Συνταγματικής 
Επιτροπής ήταν να προστατεύσει διαχρονικά 
και για πάντα ένα πρώην Πρόεδρο, το λεκτικό 
του άρθρου 45.6 δεν θα περιοριζόταν στο 
Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δημο-
κρατίας δεν δύναται να εναχθή…’ αλλά θα 
ήταν διαφορετικό, όπως π.χ. Ο Πρόεδρος 
ή ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας δεν 
δύναται να εναχθή κατά τη διάρκεια της 
θητείας του ή και μεταγενέστερα δι’ οιαν-
δήποτε πράξιν ή παράλειψιν αυτού εν τη 
εκτελέσει του λειτουργήματός του…’».

Έχοντας πλέον μίαν απόφαση του Ανω-
τάτου και μίαν απόφαση του Επαρχιακού 
Δικαστηρίου Λάρνακος, «ξέρουμε τώρα 
ποια είναι η θέση της νομολογίας στην 
Κύπρο», σημειώνει ο κ. Τριανταφυλλίδης 
και διατυπώνει τη θέση ότι «αν εφεσιβλη-
θεί και επιβεβαιωθεί, τότε θα έχουμε την 
τελική θέση της νομολογίας και τότε θα 
πρέπει σίγουρα να μελετήσουμε σοβαρά 
το ενδεχόμενο τροποποίησης».

χ ς και επιδερμικ ς
οι απο άσεις των δικαστ ν

Αφήνοντας εκ προοιμίου ανοιχτό το 
ενδεχόμενο να εφεσιβληθεί η πρωτόδικη 
απόφαση, ο δικηγόρος της οικογένειας Δ. 
Αραούζος διασαφηνίζει ότι «η φράση κλειδί 
στο σχετικό άρθρο του Συντάγματος είναι 
εν τη ασκήσει του λειτουργήματός του’». 
Εκείνο που έπρεπε να ερμηνευτεί από τα 
δικαστήρια, λέει, «είναι κατά πόσον αυτή η 
φράση, σημαίνει ότι τυγχάνει προστασίας 
εάν και εφόσον αυτά τα οποία πράττει είναι 
εν τη ασκήσει του λειτουργήματός του και 
προκύπτει το ερώτημα: ποιο είναι το λει-
τούργημα του Προέδρου;». Η απάντηση 
βρίσκεται στο Σύνταγμα, συνεχίζει, «το οποίο 
οριοθετεί ποιο είναι το λειτούργημα του 
Προέδρου, τι μπορεί και τι δεν μπορεί να 
κάνει». Στην αγόρευσή του δε, τόνισε επί 
τούτου ότι με βάση το Σύνταγμα «οι πιο 
σημαντικές εκτελεστικές εξουσίες παρα-
χωρούνται για τους ιστορικούς λόγους που 

ΑΔΙΑΤΡΗΤΟ  ΜΑΝΔΥΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΡΕ ΕΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Η
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ ΤΟΝ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΙΣΤΟΦΙΑ ΣΤΟ ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ

Τ   με  α ρα ικ  ε -
α σ  αρί  η ικ εια ωα ί η 

κα α ρισε α ω ή σ  αρ ιακ  
ικασ ήρι  εμεσ  ε α ί  με α-
 ω  και υ ε ρ ρ υ ης 

ημ κρα ίας  ημή ρη ρισ ια  
ια ρ εις και αρα εί εις υ 

υ ρ κ εσα   α  υ 
ι ρ υ ρ α ωα ί η   κ  

ρισ ιας με αί ησή υ ή ησε η 
ια ρα ή υ α  ι ικ ς  εκα 

ασυ ίας  κ ι υ ηκε  ικα-
σ ήρι  με α αση υ ε ωσε 
σ ις  υ ί υ  κ ως  
η α αση αυ ή ε εσι ή ηκε α  
η  ικ εια ωα ί η  ωσ σ   

α  ικασ ήρι  σ ε   ρ -
ια με  η  ρω ικη α αση 

και συ κεκριμ α σ ις  ρι ί υ 
 ε ι ε αίωσε η  α αση 

υ ρω ικ υ ικασ ηρί υ  Τ  
 με  η ή η ης η είας υ 

κ  ρισ ια  η ικ εια ωα ί η 
κα α ρισε ασ ική α ω ή ε α ί  

υ σ  αρ ιακ  ικασ ήρι  ρ-
ακας  υ ηκε  ρ ικασ ικ  

ερ ημα κα  σ  ει ασυ ία 
και με  η  κ ήρωση ης η-
είας υ  Σ η  α ασή υ  σ ις  

αρ ί υ   ικασ ήρι  κρι ε 
ι  κ  ρισ ιας κα ε αι α  

ασυ ία και με  η ή η ης η είας 
υ και α ρρι ε η ρη είσα α ω ή

Το χρονικό
της υπόθεσης

όλοι γνωρίζουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο 
που θα απαρτιζόταν από Ελληνοκύπριους 
και Τουρκοκύπριους Υπουργούς».

«Δεν συγκεντρώνονται όλες οι εξου-
σίες σε έναν Πρόεδρο ή στην απουσία 
του στον Αντιπρόεδρο, όπως συμβαίνει 
στην Αμερική ή σε άλλα κράτη», δηλώνει 
στη «Σ», για να συμπληρώσει ότι «ένας 
πρωτοετής φοιτητής της Νομικής, όταν 
διαβάσει το Σύνταγμα, δεν δυσκολεύεται 
να το αντιληφθεί αυτό το πράγμα, ότι ζη-
τήματα ασφάλειας, ζητήματα διαχείρισης 
περιουσίας του κράτους, ζητήματα εξω-
τερικής πολιτικής καθορίζονται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο». 

Αν και ο ρόλος του Προέδρου αναβαθμί-
στηκε εκ των πραγμάτων μετά το 1974, δεν 
σημαίνει ότι πρέπει να ξεχνούμε ότι η πραγ-
ματική εκτελεστική εξουσία έχει παραμείνει 
στο υπουργικό συμβούλιο», υποδεικνύει. 
Παραπέμποντας στο πόρισμα Πολυβίου, 
θυμίζει ότι ο κ. Χριστόφιας «δεν πήρε από-
φαση να πάρει το θέμα στο Υπουργικό και 
στο τέλος της μέρας, διαχειρίστηκε e f to 
την τύχη της περιουσίας του κράτους και 
ουσιαστικά έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια 
των ανθρώπων, την ασφάλεια της χώρας 
μας». Ο τρόπος με τον οποίο «χειριστήκαμε 
το λάθος του Προέδρου», δημιούργησε κατά 
τον ίδιο «στρέβλωση πάνω στην στρέβλωση». 
Εκφράζοντας απογοήτευση για την έκβαση 
της υπόθεσης, κάνει λόγο για «ρηχές και 
επιδερμικές αποφάσεις των δικαστών μας» 
και προσθέτει ότι η δικαστική εξουσία πρέπει 
να είναι πάνω απ’ όλους και να ελέγχει τους 
πάντες. «Δεν νοείται ο νόμος να είναι κάτω 
από πρόσωπα», αναφέρει χαρακτηριστικά. 

ολ ς κατά ενικού
Εισαγγελ α

Ο κ. Αραούζος επαναφέρει και το ζήτη-
μα της ποινικής δίωξης, αφήνοντας σαφείς 
αιχμές εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα. 
«Ενώ έλεγε ότι θα επανεξέταζε το θέμα 
της ποινικής δίωξης μετά τις εφέσεις Μ. 
Κυπριανού και Κ. Παπακώστα, μετά το 
πέρας της υπόθεσης μάς ενημέρωσε ότι 
δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον και 
ότι πέρασε πολύς χρόνος», δηλώνει στη 
«Σ», για να προσθέσει ότι «δεν άφησε ούτε 
ιδιωτικά να καταχωρισθεί ποινική αγωγή, 
δεν έδωσε άδεια και το απαγόρευσε». Ανα-
φέρει επίσης ότι όσον αφορά την αγωγή 
που καταχωρίσθηκε το 2011 και εκκρεμεί 
ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λε-
μεσού, αναμένεται απάντηση από τη Γενική 
Εισαγγελία να αποφασίσει κατά πόσον θα 
πληρώσει τις αποζημιώσεις για την πρό-
κληση θανάτου, ώστε «να παραμείνει προς 
εκδίκαση μόνο το σημείο της παραβίασης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας ως προς το 
άρθρο 2 της Σύμβασης Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, δηλαδή το σκέλος που αφορά 
την υποχρέωση διερεύνησης των αιτιών 
της πρόκλησης θανάτου κατά πάντων, 
περιλαμβανομένου και του Προέδρου». 

επ’ αόριστον για ό,τι έχει διαπράξει κατά τη 
διάρκεια της θητείας του και από απόψεως 
αστικής ευθύνης». Αναφέρει ότι επειδή δεν 
υπάρχει κυπριακή νομολογία επί του θέ-
ματος, η απόφαση στηρίχθηκε κατά κύριο 
λόγο σε δύο αμερικανικές αποφάσεις, ενώ 
επικαλείται και «άρθρο στο δικό μας Σύνταγμα, 
το 172, όπου κάθε πράξη που είναι ζημιο-
γόνος προς κάποιο άτομο, που προέρχεται 
από οποιοδήποτε υπάλληλο του δημοσίου 
ή Αρχή της Δημοκρατίας, άρα και από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπεύθυνη για 
αποζημιώσεις είναι η Δημοκρατία». 

ς εκ τούτου, κατά τον κ. Αγγελίδη 
«θεώρησε ότι υπάρχει διπλή προστασία 
του Προέδρου -αφενός μεν ότι μόνο για 
αστικές υποθέσεις που έχουν σχέση με 
τις ιδιωτικές του ενέργειες μπορεί να κι-
νηθεί αγωγή μετά που θα παύσει να είναι 
Πρόεδρος, ότι η ασυλία του επεκτείνεται 
και για αστικές υποθέσεις επ’ αόριστον και 
ότι για οποιαδήποτε πράξη του η οποία 
επέφερε ζημιά στον οποιοδήποτε, αυτήν 
είναι υπόχρεα πλέον να την αποζημιώσει η 
Κυπριακή Δημοκρατία, δυνάμει του 172». 
Αν και χαρακτηρίζει ως «καλά δεμένη» 
την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστη-
ρίου Λάρνακας, εκφράζει καταληκτικά τη 
βεβαιότητα «ότι θα γίνει έφεση».

ρήζει τροποποί σ ς
το ύνταγμα

Η απόφαση, σύμφωνα με τον Χ. Τριαντα-
φυλλίδη, «υιοθετεί προηγούμενη απόφαση 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου» και καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι «η ασυλία σχετικά με 
θέματα αστικής ευθύνης είναι απόλυτη και 
ενόσω υπηρετεί ως Πρόεδρος και μετά που 
θα λήξει η θητεία του», κατόπιν ερμηνείας 
του σχετικού άρθρου του Συντάγματος. «Εάν 
βεβαίως οι πράξεις του Προέδρου δεν είναι 
στο πλαίσιο άσκησης του λειτουργήματός 
του, δεν έχει ασυλία», διευκρινίζει. «Η άποψή 
μου είναι ότι η απόφαση, όπως ερμηνεύει 
τη σχετική διάταξη του Συντάγματος, είναι 
σωστή, διότι οι πράξεις αυτές έλαβαν χώραν 
κατά τη διάρκεια άσκησης του λειτουργή-
ματος του τότε Προέδρου της Δημοκρατί-
ας», δηλώνει ο κ. Τριανταφυλλίδης, αλλά 
υπογραμμίζει ότι «αυτό δεν σημαίνει ότι 
είναι ορθή και η νομική κατάσταση όπως 
τη διαγνώσκει το Δικαστήριο». Εξ ου και θα 
πρέπει, σύμφωνα με τον ίδιο, «να εξεταστεί 
η πιθανότητα τροποποίησης του σχετικού 

Τα ικασ ήρια α υ α  α με ε-
ήσ υ  ε ισ αμ α και α εκ ρ υ  
εκμηριωμ η η ια  ακα -
ες ή ημα ης ρ ε ρικής ασυ ίας  
η ει σ η Σ   ικ ας ωα ί ης  

Σ μ ω α με  ι  υ ι ρ υ  
ρ α ωα ί η  α κυ ριακ  ικα-

σ ήρια εί α  μια ισ ρική ευκαιρία α 
α σα η ίσ υ  ις ε ως αμ ίσημες 
συ α μα ικ ς ια εις ερί ασυ ίας  
ωσ σ  ε ει α  α μία και α ρ -

υμία α  ρ υ  και ι ι -
σ ι ες α σεις και η ε ι ερμική 
α υση υ μα ς κα α εικ υ  

υ υ  α η ς και κ ε  
αρ  ιμή ερι ι  ια η  κυ ρι-

ακή ικαι σ η   υ σεις υ 
α ρ ι ες ω ς ηκα  με ι  

αυσ  ρ  α ιμε ω ί αι με 
ση ρ ειρ η α  ε  εί αι α α ρεί 

κα είς ια ί η ικαι σ η σεί
 κ  ωα ί ης σ ει  αρ η-

α  α η ηρ  μή υμα σε α ς 
α κ ες  εκ ρ ας η  ε ί α 

ι α  ης σ ι μής η ικαι σ η ε  
ήρ η σ  ς ω  ερισ σεω  η 

ι εία α α α ει ρω υ ία 
ια α ίηση και ιασα ή ιση ω  

σ ε ικ  συ α μα ικ  ια εω  
ι  μ ε ικής ρ μισης  ρ σ ει 

ι α ικαι μα α ω  ι  ης 
Κυ ριακής ημ κρα ίας α ί υ  η 

ισ η υ α ή ρ σ ασία και  ει ικ  

η κ ρω ί α ω  α ρω ί ω  ικαι-
ωμ ω  ή ι  ικαίωμα σ η ωή   

ε εί ει ς ια η  κ ι ω ία 
μας α ει ικασ ήρια υ κρί υ  

ι ας ρ ε ρ ς ης ημ κρα ίας 
ει ασυ ία ε  ρ υ ωής ια ες ις 

ρ εις ή αρα εί εις υ κα  η ι-
ρκεια ης η είας υ  ει  κα ας 
η  κ ι ω ία ε  ει  ως και η  

ακα ημα κή και ικη ρική κ ι -
η α  α α α υ  ις ευ ες υς

Ν. Ιωαννίδης  νειδος η εφ’ όρου ζωής ασυλία
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«
ύλογες ανησυχίες 
ότι μας κορόιδευ-
αν και θα συνε-
χίσουν να μας 
κοροϊδεύουν» 
διατυπώνει ο 
Χρύσης Παντε-

λίδης αναφερόμενος στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και στον Υπουργό Οικονο-
μικών, κάνοντας μάλιστα λόγο για αφερέγ-
γυα κυβέρνηση. Δίνοντας συνέχεια στο 
σκληρό αντιπολιτευτικό πρέσινγκ, ο στενός 
συνεργάτης του Νικόλα Παπαδόπουλου 
και μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του 
Δημοκρατικού Κόμματος δηλώνει στη «Σ» 
ότι ανάληψη πολιτικής ευθύνης από τον 
Χάρη Γεωργιάδη «σημαίνει παραίτηση 
σήμερα» και εξηγεί τις παραμέτρους της 
απόφασης του κόμματος όσον αφορά την 
επόμενη μέρα στη Βουλή. εκαθαρίζει ότι 
Νικόλας και Αβέρωφ δεν πάνε χέρι-χέρι 
στην οικονομία και διαμηνύει ότι όσο ο 
Νίκος Αναστασιάδης είναι Πρόεδρος, το 
ΔΗΚΟ θα είναι κόμμα της αντιπολίτευσης.

Τι σημαί ει ρακ ικ  η α αση 
υ ήρε η  ερασμ η ε μ α  

κ ε εσ ικ  ρα εί  υ Κ  
Κατ’ αρχήν, η απόφαση του Εκτελε-

στικού κρίνει το πόρισμα ως πλήρες, ως 
τεκμηριωμένο και ως ορθό. Για εμάς είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να επαναλαμβάνου-
με με κάθε τρόπο την αφοσίωσή μας στο 
πόρισμα, γιατί η Κυβέρνηση έχει φροντί-
σει τις τελευταίες 15 ημέρες να απαξιώσει 
τόσο το Πόρισμα όσο και την Ερευνητική 
Επιτροπή που το κατήρτισε. Η απόφαση 
στέλνει επίσης το μήνυμα ότι η παραίτηση 
ή η παύση του Υπουργού Οικονομικών 
είναι επιβεβλημένη.  

α ε α ήσε ε α ρια υ κ ι -
υ ευ ικ  ε υ σ α κυ ερ η ικ  
μ σ ια  α ασκήσε ε ι  σκ ηρή 

α ι ί ευση
Το ΔΗΚΟ πολιτευόταν, πολιτεύεται 

και θα πολιτεύεται υπεύθυνα, με βάση 
τις θέσεις και τις αρχές του και με βάση 
το δημόσιο συμφέρον. Δεν πρόκειται να 
λειτουργήσουμε εκδικητικά, γιατί με τον 
τρόπο αυτό δεν ζημιώνει η Κυβέρνηση, 
ζημιώνει ο τόπος. Όμως, αυτή η Κυβέρνηση, 
αυτός ο Πρόεδρος και αυτός ο Υπουργός 

Οικονομικών, έδειξαν με τη στάση τους 
ότι δεν μπορούμε να τους εμπιστευόμαστε 
και δεν μπορούμε να συνεργαστούμε στον 
όποιο βαθμό συνεργαζόμασταν μέχρι τώρα, 
γιατί δεν είναι φερέγγυοι. Όπως είπε ο 
Νικόλας Παπαδόπουλος «εγείρεται θέμα 
αξιοπιστίας». Ακριβώς επειδή η κυβέρνη-
ση Δημοκρατικού Συναγερμού - Νίκου 
Αναστασιάδη είναι ανεύθυνη, εμείς, ως 
κόμμα της αντιπολίτευσης, έχουμε δι-
πλή υποχρέωση να είμαστε υπεύθυνοι. 
Ο Υπουργός Οικονομικών και ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, με βάση το πόρισμα, 
κορόιδευαν τη Βουλή για πέντε ολόκληρα 
χρόνια. Σε πολλές περιπτώσεις, για πάρα 
πολλά θέματα. ρα εμείς, ως κόμμα που 
δρούμε μέσα στη Βουλή, έχουμε εύλογα την 
ανησυχία ότι προφανώς μας κοροϊδεύουν 
και θα συνεχίσουν να μας κοροϊδεύουν 
και σε άλλα θέματα. Με αυτήν την έννοια, 
η απόφαση του Εκτελεστικού σηματοδοτεί 
μιαν αλλαγή, όχι στον τρόπο που πολιτεύεται 
το ΔΗΚΟ, αλλά στο πόσο πιο αναξιόπιστη 
εμφανίζεται πλέον η Κυβέρνηση. 

λήττουν τ ν 
α ιοπιστία τ ς χ ρας

 αραι η εί ή αυ εί  ρης 
εωρ ι ης και ι ρισ εί ας ς 

υρ ς   Κ  α ε α α α εω-
ρήσει η σ ση υ

Επαναλαμβάνω ότι η στάση μας ορίζεται 
για κάθε θέμα με βάση τις απόψεις μας και 
το δημόσιο συμφέρον. Αυτό ισχύει, όποιος 
και να είναι ο Υπουργός Οικονομικών. 
Παύση ή παραίτηση του Χάρη Γεωργι-
άδη σήμερα, θα σημαίνει  αναγνώριση 
εκ μέρους της Κυβέρνησης της πολιτικής 
ευθύνης που της καταλογίζει το πόρισμα 
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«Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ
ΚΏΝ ΕΙ Ε ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟ
ΓΗ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙ
ΝΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ. ΥΠΗΡ Ε 
ΟΜΏΣ ΚΑΙ ΕΙΡΟΤΕΡΗ ΕΠΙ
ΛΟΓΗ  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ»

και διάθεση να συνεργαστεί, να κατανοήσει, 
να αναγνωρίσει τις ανησυχίες που έχουν 
τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα δείξει, 
δηλαδή, η Κυβέρνηση ότι πήρε το μήνυμα 
του πορίσματος, διότι οι πολιτικές ευθύνες 
δεν θα μπορούσαν να είχαν κατανεμηθεί 
με μεγαλύτερη σαφήνεια και πιο ξεκά-
θαρο τρόπο. Θα δείξει ότι γυρίζει σελίδα 
και ότι θέλει να βελτιώσει την εικόνα της, 
αλλά και τη συνεργασία της με τη Βουλή. 
Όσο επιμένει στη στάση που τηρεί αυτήν 
τη στιγμή, προκαλεί και πλήττει τόσο τη 
δική της αξιοπιστία όσο και την αξιοπιστία 
της ίδιας της χώρας. 

Ο Υπουργός Οικονομικών είχε την καλή 
επιλογή να παραιτηθεί και την κακή επιλογή 
να παραμείνει στη θέση του. Υπήρχε, όμως, 
και χειρότερη επιλογή: αυτό που έκανε. Να 
δηλώσει δηλαδή ότι θα αποχωρήσει στο 
τέλος του χρόνου. Εκτός από διάθεση ατο-
μικού τακτικισμού σε σχέση με τη δική του 
πολιτική καριέρα και τις δικές του πολιτικές 
προτεραιότητες, βάζει και τη χώρα σε μια 
παρατεταμένη αστάθεια 9-10 μηνών, γιατί όλοι 
θα γνωρίζουν ότι ο συγκεκριμένος Υπουργός 
Οικονομικών κάποια στιγμή θα φύγει. Για 
εμάς ανάληψη πολιτικής ευθύνης σημαίνει 
παραίτηση σήμερα.

 ε αιρ σ υμε  κε αι  Συ ερ α-
ισμ ς  η η εία ρη εωρ ι η ή α  

κα  α α  ε ι υ ημ η
Έχοντας πιάσει πάτο το 201 , προφα-

νώς θα υπήρχαν και κάποιες επιτυχημένες 
δράσεις της Κυβέρνησης και του Υπουργού 
Οικονομικών, αλλά το συνολικό πρόσημο 
αναμφίβολα είναι αρνητικό. Υπήρξαν και 
κάποια στοιχεία που ήταν επιτυχημένα, χάρη 
και στη βοήθεια και στη στήριξη της Βουλής. 

Διαχειρίστηκε την μετά το κούρεμα και μετά 
το μνημόνιο εποχή με όλες τις δυσκολίες 
που υπήρχαν σε κάποιες περιπτώσεις με 
επιτυχημένο τρόπο και σε άλλες με μη επι-
τυχημένο. Θυμίζω ότι ασκούσαμε κριτική 
στην Κυβέρνηση και στον Χάρη Γεωργιάδη 
και το 2014 και το 2015 και το 2016, για 
την έλλειψη ουσιαστικής διαπραγμάτευσης 
με την Τρόικα και για το γεγονός ότι πολλά 
πράγματα, τα οποία υπήρχαν στο μνημόνιο, 
περνούσαν χωρίς οποιαδήποτε συζήτηση. 
Έχει ευθύνη για τα προβλήματα της πραγ-
ματικής οικονομίας, τα οποία υπήρχαν για 
5 χρόνια και συνεχίζουν να υπάρχουν και 
σήμερα. Έχει ευθύνη γιατί και ο ίδιος και η 
Κυβέρνηση υποβάθμισαν για περίπου τρία 
χρόνια το πρόβλημα των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, απαξιώνοντας  τις δικές μας 
διαπιστώσεις και τις δικές μας προτάσεις για 
να έρθουν τώρα, ξαφνικά, να παραδεχτούν 
ουσιαστικά ότι είναι το μεγαλύτερο πρό-
βλημα της χώρας. Ο Συνεργατισμός είναι 
ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτυχίας επί θητείας του. 

ί α ε η ήσει η  αραί ησή υ και 
ρι  α  μερικ ς μή ες

Ναι, λόγω της κάκιστης συμφωνίας που 
έγινε ανάμεσα στον Συνεργατισμό και την 
Ελληνική Τράπεζα, η οποία κόστισε στον 
Κύπριο φορολογούμενο 5 δισεκατομμύρια 
ευρώ. Ζητήσαμε και τότε την παραίτησή του, 
γιατί θεωρούσαμε ότι υπάρχει πολιτική ευ-
θύνη στον Υπουργό. Δεν ενεργήσαμε, όμως, 
ανεύθυνα. ηφίσαμε τη συμφωνία, παρά 
το γεγονός ότι ήταν κακή, ακριβώς για να 
μη  γίνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα 
και να μη χαθούν οι καταθέσεις του κόσμου. 
Δώσαμε μια διαδικαστική πίστωση χρόνου, 

περιμένοντας και το πόρισμα της Ερευνητικής. 
Να θυμίσω ότι ακόμα και η ίδια η Κυβέρ-
νηση παρέπεμπε στο πόρισμα όλους τους 
προηγούμενους μήνες, όποτε γινόταν λόγος 
για τα θέματα του Συνεργατισμού, αλλά μόλις 
δημοσιοποιήθηκαν τα ευρήματα έπραξαν 
ακριβώς όπως ο κ. Χριστόφιας. 

ικρα εί  ως  η ε ωση ι 
ικ ας και ρω  Κ  και Σ  

ε ρι ρι σ α μα α ης ικ -
μίας και μα ί η ί υ  α κυ ερ η ικ  

μ σ ια
Αυτός είναι ένας μύθος που καλλιερ-

γήθηκε τα τελευταία χρόνια, διότι βολεύει 
τον Δημοκρατικό Συναγερμό και τον Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου για σκοπούς δικούς τους. 
Βόλευε το προηγούμενο διάστημα και την 
ηγεσία του ΑΚΕΛ. Το ΔΗΚΟ, με πρόεδρο 
τον Νικόλα Παπαδόπουλο, απέδειξε κατ’ 
επανάληψιν τα τελευταία χρόνια ότι ψηφίζει 
με βάση τις θέσεις του και συμφωνεί ή δια-
φωνεί είτε με την Κυβέρνηση είτε με άλλα 
αντιπολιτευόμενα κόμματα βάσει αυτών. 
Είμαστε περήφανοι, γιατί σε αντίθεση με 
την υπόλοιπη αντιπολίτευση, που πολ-
λές φορές ακολουθεί μια στείρα στάση, 
ως ΔΗΚΟ έχουμε καταθέσει προτάσεις 
και έχουμε καταφέρει να επιβάλουμε 
την εφαρμογή δικών μας προτάσεων στο 
πλαίσιο μιας συνεχούς διαπραγμάτευσης 
με την Κυβέρνηση στην προσπάθειά μας 
να είμαστε αποτελεσματικοί. Αν είμαστε 
δίδυμο με κάτι είναι με την υπευθυνότητα 
και τη σταθερότητα και καλό θα ήταν όλοι 
αυτοί που ειρωνεύονται ή χλευάζουν, να 
αναλογιστούν πού θα βρισκόταν η χώρα, 
δημοσιονομικά και άλλως πώς, αν το ΔΗΚΟ 
δεν τηρούσε αυτήν τη στάση. 

Μετά τις 
υρωεκλογές

για ενδιάμεσο

ε  ις υρωεκ ς  ι ρ -
σ ειες ω  κ μμ ω  υ ε ι-

μεσ υ ια ημι υρ ία ισ υρ  
ρί υ υ α συ ε ισ  ή 

ει κα αρρε σει η ρ σ εια
Δεν έχει καταρρεύσει σίγουρα, 

αλλά δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν 
αυτήν τη στιγμή οι ιδανικές συν-
θήκες και το εύφορο έδαφος, το 
οποίο υπήρχε προηγουμένως. Δεν 
είναι και η πιο δόκιμη περίοδος 
να επανεξετάσουμε το ενδεχόμε-
νο, για λόγους που αφορούν το 
ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον. 
Όμως, το Δημοκρατικό Κόμμα 
ούτε αποκλείει ούτε προεξοφλεί. 
Είμαστε η μεγαλύτερη δύναμη του 
κεντρώου χώρου και θα σταθούμε 
στο ύψος των περιστάσεων αν κρί-
νουμε ότι πρέπει να αναλάβουμε 
ξανά την πρωτοβουλία μετά τις 
Ευρωεκλογές. Αυτό θα το κρίνουμε 
όταν έρθει η ώρα.

σ  ι α  εί αι α με  
Κ  σ η  Κυ ρ ηση ασ ασι η

Εξαιρετικά απίθανο. Με Πρόεδρο τον 
κ. Αναστασιάδη, το ΔΗΚΟ είναι κόμμα 
της αντιπολίτευσης. Οι διαφωνίες μας 
με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και την 
Κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συνα-
γερμού είναι σαφείς και ξεκάθαρες. 
Είμαστε εμείς η κυρίαρχη πολιτική 
δύναμη που διαφωνεί με την πολιτική 
Αναστασιάδη στο Κυπριακό, είμαστε εμείς 
που θεωρούμε απολύτως αποτυχημένη 
και επικίνδυνη την πολιτική που ακο-
λουθήθηκε τα τελευταία έξι χρόνια με 
τη στήριξη της ηγεσίας του ΑΚΕΛ και 
είμαστε εμείς που ασκούμε υπεύθυνη 
και σκληρή αντιπολίτευση στα θέματα 
της εσωτερικής διακυβέρνησης εκεί που 
έχουμε πραγματικά διαφωνίες. 

εκα ε ρ ια με   ημ -
ή ισμα ια  Σ ι   ι ει 

α ει σ  Κυ ριακ
Τα πάντα. 

ρ ει ι ίσ ηση
Αν συγκρίνουμε πού βρισκόταν το 

κυπριακό πρόβλημα στη λήξη της θητείας 
του Τάσσου Παπαδόπουλου το 2008 

και πού βρίσκεται σήμερα, δεν μιλάμε 
απλώς για μια διολίσθηση. Μιλάμε για 
μια κατακόρυφη πτώση σε ό,τι αφορά τα 
συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της ελληνοκυπριακής κοινότητας 
ειδικότερα. Το 2008 είχαμε στο χέρι μας 
τη συμφωνία της 8ης Ιουλίου και τις 
συνθήκες για να αρχίσει μια διαδικασία 
διαπραγμάτευσης με σωστούς όρους και 
σωστές προ ποθέσεις, ώστε να πετύχου-
με το σωστό περιεχόμενο, για το οποίο 
τόσο πολύ μας έχουν κατηγορήσει. Τα 
τελευταία έντεκα χρόνια ακολουθείται 
η πολιτική την οποία στηρίζει η ηγεσία 
του ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ. Αυτά τα έντεκα 
χρόνια, πρώτον δεν έχει λυθεί το κυπρι-
ακό πρόβλημα και δεν έχει λυθεί λόγω 
της Τουρκίας. Η διαφορά είναι ότι εμείς 
πάντα λέγαμε ότι είναι λόγω της Τουρκίας 
που δεν λύνεται, ενώ αυτοί που σήμερα 
διαχειρίζονται τη τύχη του Κυπριακού 
κατηγορούσαν τον Τάσσο Παπαδόπουλου 
και τους Ελληνοκύπριους ότι τάχα δεν 
θέλουν λύση. Πέραν τούτου, καταγρά-
φεται καθημερινά και σε όλα τα επίπεδα 
μια μεγάλη αναβάθμιση του κατοχικού 
ψευδοκράτους, μια μεγάλη αναβάθμιση 
του εκάστοτε κατοχικού ηγέτη και μια 
μεγάλη απο-ενοχοποίηση της Τουρκίας, 

η οποία έχει αποθρασυνθεί. Το βλέπουμε 
στην ΑΟΖ, το βλέπουμε στα Στροβίλια. 
Αν δεν αλλάξουμε πολιτική κι αν δεν 
επιχειρήσουμε να προκαλέσουμε πολιτικό 
και διπλωματικό κόστος στην Τουρκία, 
δεν πρόκειται να πετύχουμε μια σωστή 
λύση. Και όταν λέω να προκαλέσουμε 
πολιτικό και διπλωματικό κόστος στην 
Τουρκία, δεν είναι κάτι που θα γίνει από 
τη μία ημέρα στην άλλη, δεν είναι κάτι που 
θα γίνει σ’ ένα Σαββατοκύριακο. Απαιτεί 
συνέχεια, απαιτεί μεθοδικότητα, απαιτεί 
επιμονή, μακροπρόθεσμη πολιτική και 
σχεδιασμό, για να αλλάξει το κλίμα που 
έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια.

ί αι ρα ς  κί υ ς σης  
κρα

Είναι ορατός και μεγάλος ο κίνδυνος 
και είναι τεράστια η ευθύνη που φέρει 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, γιατί είτε 
επέτρεψε είτε ενθάρρυνε είτε 
προκάλεσε μια τέτοια 
συζήτηση πίσω από 
κλειστές πόρτες. Και η 
συζήτηση αυτή πρέ-
πει να σταματήσει 
το συντομότερο 
δυνατόν.

«Κατακόρυ η πτώση στο Κυπριακό»
ρ ε η ρα α α ι εί και  κε-

αι  ω  ρε α ικ  σεω
Πάντα είναι η ώρα να ανοίγουμε το 

θέμα του καθεστώτος και της κατάργησης 
των Βρετανικών Βάσεων και αυτό δεν 
σημαίνει απαραιτήτως ότι ανοίγουμε 
ένα νέο μέτωπο. Όσοι ισοπεδωτικά λένε 
ότι περίπου θα ανοίξουμε πόλεμο με 
τη Βρετανία, απλώς κινδυνολογούν 
και υπεραπλουστεύουν τα πράγματα. 
Εφόσον συμφωνούμε ότι η παρουσία 

των Βάσεων είναι αποικιοκρατική, 
αναχρονιστική και ξεπερασμένη, 

δεν έχουμε καμία δικαιολογία να 
καθυστερούμε τη συζήτηση με 

τη βρετανική κυβέρνηση. Δεν 
σημαίνει ότι θα ανοίξουμε 
μέτωπο, δεν σημαίνει ότι θα 

συγκρουστούμε, αλλά πρέπει 
να αρχίσουμε μια συζήτηση. 

Η μη συζήτηση απλώς διαιω-
νίζει κάτι το οποίο είναι 

λανθασμένο και 
υπονομεύει 

και την ίδια 
την κρατική 
μας οντότη-

τα. Και αν 

αυτή η συζήτηση οδηγήσει σε μια διελ-
κυστίνδα με τη Βρετανία, εδώ είμαστε, 
με πολιτικά και νομικά επιχειρήματα να 
χειριστούμε το ζήτημα. Αλλά η θέση ότι 
το θέμα των Βάσεων «θα το χειριστούν 
τα παιδιά και τα εγγόνια μας», που ακού-
στηκε από το στόμα του κ. Χριστόφια 
το 2008, ή η θέση ότι δεν πρέπει να 
αγγίξουμε καθόλου το θέμα, είναι σε 
διάσταση και με την πραγματικότητα 
και με το τι γίνεται διεθνώς, αλλά και 
με το κοινό λαϊκό αίσθημα, που θέλει 
να καταργηθούν οι Βρετανικές Βάσεις. 
Θεωρούμε ότι η γνωμοδότηση του Δι-
εθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για τον 
Μαυρίκιο προσφέρει ένα ακόμη όπλο, 
ώστε να καθίσουμε στο τραπέζι με τους 
Βρετανούς. Επιπρόσθετα, το επικείμενο 

re it είναι ακόμα ένας λόγος για να 
ανοίξουμε τη συζήτηση. Και πραγμα-
τικά μας προκαλεί μεγάλη εντύπωση 
ο τρόπος με τον οποίο η Κυβέρνηση 
Αναστασιάδη αρνείται να συζητήσει 
αυτά τα ζητήματα με την υπόλοιπη 
πολιτική ηγεσία. 

 Τ σσ ς ή α  ιμ ς α α ί ει 
 μα σε ερί ωση ε α εκ ής 

υ   ι υμ σε κα ρ ησή 
υς
Το 2007 ο Τάσσος Παπαδόπουλος 

άνοιξε πρώτος το θέμα των Βρετανικών 
Βάσεων, τότε ως «αντίμετρο» στη στρα-
τηγική συμφωνία που είχε υπογράψει η 
Βρετανία με την Τουρκία. Σε περίπτωση 
επανεκλογής του, θα είχαμε τουλάχι-
στον μια επαναδιαπραγμάτευση της 
σχέσης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
με τις Βρετανικές Βάσεις. Αν αυτή η επα-
ναδιαπραγμάτευση δημιουργούσε τις 
συνθήκες ακόμα και για την κατάργησή 
τους, τότε ναι, καθώς δεν πιστεύω ότι 
υπάρχει Ελληνοκύπριος που θέλει στο 
έδαφός του Βρετανικές Βάσεις. Ας μην 
ξεχνάμε ότι η αποδοχή τους, στο πλαίσιο 
των συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου, 
ήταν μια αναπόφευκτη επιλογή από έναν 
λαό που διψούσε για την ελευθερία του 
και διαπραγματευόταν με τον κατακτητή 
του. Δεν μπορεί να θεωρείται δίκαιη 
μια τέτοια συμφωνία, γιατί προφανώς 
ο ένας είναι σε θέση ισχύος και ο άλλος 
σε θέση αδυναμίας. Συμβιβαστήκαμε 
με δύο Βάσεις που 60 χρόνια μετά εί-
ναι αποικιοκρατικές, αναχρονιστικές 
και ξεπερασμένες.

« επερασμένες οι άσεις»

ΦΏΤΟ  Α  ΜΑΝΏΛΗ
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ΔΗΣΥ s Αλληλεγγύη για την 56η έδρα

1 Η έδρα αναντίλεκτα ανήκει στο Κίνημα Αλ-
ληλεγγύη. Με βάση το εκλογικό σύστημα 
της απλής αναλογικής η έδρα έχει ήδη, με 

την πράξη του Εφόρου Εκλογής, κατακυρωθεί στην 
Αλληλεγγύη. Ας μην ξεχνάμε ότι, σύμφωνα με την 
απλή αναλογική, ο εκλογέας ψηφίζει το κόμμα της 
επιλογής του και το πολιτικό πρόγραμμα που πρε-
σβεύει. Το πρόσωπο που καταλαμβάνει την έδρα 
έρχεται αργότερα στην εικόνα όταν αποφασίζεται, 
κατά περίπτωση, η εκλογική περιφέρεια στην οποία 
παραχωρείται η έδρα. Να υπενθυμίσουμε ότι στη 
δεύτερη και τρίτη κατανομή των εδρών παραχωρείται 
η έδρα σ’ εκείνην την εκλογική περιφέρεια όπου 
υπάρχει η έδρα και κατά τη σειρά που κατανέμεται, 
ανεξαρτήτως αν το επιλεγόμενο πρόσωπο διαθέτει 
περισσότερες ή όχι ψήφους από τον υποψήφιο άλ-
λου κόμματος. Αυτό επιτάσσει το ίδιο το σύστημα.

 2 Θεραπείες υπάρχουν, αρκεί να γίνουν 
σεβαστές κάποιες βασικές αρχές. Πρώτη 
αρχή που είναι άμεσα συνυφασμένη με 

το εκλογικό σύστημα είναι η αρχή της λαϊκής κυ-
ριαρχίας, σύμφωνα με την οποία ο κυρίαρχος λαός 
αποφαίνεται, ψηφίζοντας το κόμμα της επιλογής του. 
Η μειοψηφούσα απόφαση του Δικαστή Παμπαλλή 
είναι σχετική και σε πλήρη αρμονία με το εκλογι-
κό σύστημα που ισχύει. Η αρχή της αναλογικής 
εκπροσώπησης των κομμάτων είναι σύμφυτη με 
το αναλογικό εκλογικό σύστημα και ισχύει από την 
αρχή ώς το τέλος. Ένα κατ’ εξοχήν αντιπροσωπευτικό 
Σώμα, όπως η Βουλή, δεν μπορεί να προέρχεται 
από διαφορετικές εκλογικές ρυθμίσεις που είναι 
διαμετρικά αντίθετες με το εκλογικό σύστημα της 
απλής αναλογικής.

Υπάρχει κενό στην υφιστάμενη νομοθεσία. Δεν 
ρυθμίζονται οι περιπτώσεις που από της ανακήρυξης 
ως εκλεγέντος ενός υποψηφίου μέχρι της επίσημης 
διαβεβαίωσής του, η ανακηρυχθείσα έδρα δεν κα-
τέχεται για οποιοδήποτε λόγο (θάνατος, αποποίηση 

κ.λπ). Για τους γνωρίζοντες και σε χρόνο ανύποπτο 
έγιναν προτάσεις για πλήρωση του κενού, αλλά το 
θέμα αφέθηκε για ευθετότερο χρόνο.

Η αντιμετώπιση του θέματος γίνεται με τον απλό 
τρόπο της πλήρωσης του πιο πάνω κενού, τίποτε 
λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Η ρύθμιση μπορεί 
να ισχύσει αναδρομικά, όχι με την έννοια που έχει 
καλλιεργηθεί, αλλά ως καλύπτουσα τη συγκεκριμένη 
βουλευτική περίοδο, ως χρονική περίοδο, για την 
οποία και εντοπίστηκε το κενό. Ένα παράδειγμα, 
για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κατανοητοί, είναι 
η αλλαγή του φορολογικού νόμου, η οποία μπο-
ρεί να γίνει αναδρομικά εφόσον γίνεται μέσα στο 
φορολογικό έτος που το αφορά. Βέβαια, θεραπεία 
θα μπορούσε ίσως να δώσει και το Ευρωπαϊκό  
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχοντας 
κατά νουν ότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο υπερτερεί 
του Κυπριακού Δικαίου από το 2004.

3 Η τροποποίηση του Συντάγματος θα ήταν 
καλοδεχούμενη εφόσον υπήρχαν οι απαι-
τούμενες πλειοψηφίες, κάτι που δεν φαίνεται 

να συμβαίνει στην παρούσα περίπτωση. Ας μην 
ξεχνούμε ότι, όταν κατ’ αρχήν υιοθετήθηκε το εκλογικό 
σύστημα που τώρα ισχύει, ήταν το αποτέλεσμα της 
αλλαγής του Συντάγματος που θέσπισε ο συντακτικός 
νομοθέτης και στη βάση του σκεπτικού που έγινε απ’ 
όλους αποδεκτό. Από την άλλη, η επίκληση σήμερα 
άλλων ζητημάτων προκειμένου να διαμορφωθούν 
οι αναγκαίες πλειοψηφίες αλλαγής του Συντάγματος, 
δεν είναι το λιγότερο δόκιμες εκεί που θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν αντικείμενο σχετικής νομοθεσίας, 
αφού πρώτα γίνουν οι αναγκαίες μελέτες και στη 
βάση συγκριτικής έρευνας.

4 Αν η Πολιτεία εν τη σοφία της προκρίνει 
διαφορετικά, ασφαλώς και θα διεκδικηθεί 
η 56η έδρα. ς Κίνημα αισθανόμαστε ότι 

το  οφείλουμε στους ψηφοφόρους μας.

«ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΙΣΏΣ ΝΑ ΔΏΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 
ΕΥΡΏΠΑ ΚΟ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΏΠΙΝΏΝ 
ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΏΝ, Ε ΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΝΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ
ΕΥΡΏΠΑ ΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΤΟΥ 
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ »

«ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΑ ΝΙΏΘΏ ΠΑΝΕΥΤΥ ΗΣ, 
ΘΑ ΚΑΤΕΛΘΏ ΏΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΏΣΗ 
ΑΝΑΠΛΗΡΏΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ 
ΕΙΜΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΒΟΛΕΜΑΤΟΣ»

1 Είναι ξεκάθαρο. Το 2016 έγινε λάθος 
κατανομή. Αυτό αποφάνθηκε τρεις φορές 
η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστη-

ρίου, το οποίο έκρινε ότι, στην προκειμένη 
περίπτωση, η κ. Θεοχάρους αποποιήθηκε την 
έδρα στη Λεμεσό πριν ορκιστεί και δώσει τη 
νενομισμένη διαβεβαίωση, κάτι που δεν επι-
τρέπεται. Εφόσον η έδρα ουδέποτε περιήλθε 
στο Κίνημα της Αλληλεγγύης, σύμφωνα με την 
απόφαση, δεν μπορούσε νόμιμα να πληρωθεί 
από τον πρώτο επιλαχόντα. Κατά συνέπειαν, 
η έδρα είναι σαν να μην καταλήφθηκε ποτέ. 
Το Ανώτατο χαρακτήρισε την έδρα «ουδέποτε 
καταληφθείσα» από το Κίνημα της Αλληλεγγύης 
και έκρινε ότι έπρεπε να πάει στον επόμενο 
σχηματισμό. 

2 Υπάρχουν δύο επιλογές. Η πρώτη, 
αυτή που προκρίνουμε εμείς, είναι 
αναπληρωματική εκλογή για μία έδρα 

στη Λεμεσό, ούτως ώστε να αποφανθεί ο κό-
σμος της Λεμεσού ποιον επιθυμεί να στείλει 
στο Κοινοβούλιο. Αυτό, όμως, πρέπει να γίνει 
εντός 40 ημερών. Η δεύτερη επιλογή είναι 
ανακατανομή των εδρών. Δηλαδή, να ανατρέξει 
ο Έφορος Εκλογών πίσω στον Μάιο του 2016 
και να κάνει τη σωστή κατανομή, όπως είπε 
το Ανώτατο Δικαστήριο τρεις φορές. 

3 Δεν είμαι ειδικός για ν’ αποφανθώ γι’ 
αυτό το θέμα και ούτε θα το επιδιώξω. 
Αυτό είναι θέμα της Νομικής Υπηρεσίας 

και των κομμάτων, όχι δικό μου.

4 Θα είμαι υποψήφιος σε συνεννόηση 
με την παράταξή μου και τον πρόεδρό 
της, Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος με 

στήριξε σε όλην αυτήν τη διάρκεια αυτής της 

διαδικασίας. Ο κυριότερος λόγος που θα διεκ-
δικήσω την έδρα είναι ότι αν δεν κατέλθω ως 
υποψήφιος σε ενδεχόμενη αναπληρωματική 
εκλογή, δικαιολογημένα ο κόσμος θα θεωρήσει 
ότι έκανα αυτήν την προσπάθεια -την κουρα-
στική, σκληρή προσπάθεια που διήρκεσε τρία 
σχεδόν χρόνια- για να πιέσω τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας και την παράταξή μου να 
με διορίσουν κάπου για να… βολευτώ. Δεν 
τίθεται θέμα να μην την διεκδικήσω τη θέση. 
Δεν θέλω να πει κάποιος ότι βολεύτηκα στον 
ΚΟΑ. Είναι τιμητικός διορισμός και με γεμίζει 
που ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, έστω και 
αμισθί. Παρόλο που στον ΚΟΑ, υπηρετώντας 
τον αθλητισμό που είναι η ζωή μου ολόκληρη, 
νιώθω πανευτυχής, θα κατέλθω ως υποψήφιος, 
γιατί δεν είμαι ο τύπος του βολέματος.

ΑΙΏΡΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΔΡΑ ΤΗΣ 

ΒΟΥΛΗΣ ΤΏΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΏΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΤΟΥ ΑΝΏΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ.  
ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΕΛΙΚΏΝ 
ΑΠΟΦΑΣΕΏΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗΣ 

ΤΟΥ ΑΔΙΕ ΟΔΟΥ, 
ΟΙ ΔΥΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΕΣ 

ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ, 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙ ΑΗΛΙΔΗΣ 

ΚΑΙ ΓΙΏΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΏΝΟΥΝ ΤΑ ΙΦΗ 
ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

ΝΑΤΑΛΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 
michaelidoun@simerini.com

1. Σε ποιον ανήκει 
η 56η έδρα;

2. Ποιες επιλογές/θερα-
πείες υπάρχουν μετά 

την απόφαση του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου;

3. Εκτιμάτε ότι πρέπει να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο 
τροποποίησης των προ-
νοιών του Συντάγματος;

4. Σε περίπτωση 
αναπληρωματικής 
εκλογής θα είστε 

υποψήφιος;

Ι Ρ  ΠΑΠΑ Π
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛ ΓΓΥΗ

Α ΡΕΑ  ΜΙ ΑΗ Ι Η
ΔΗΣΥ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι 
μια εκ των τριών ανεξαρτήτων και 
διακρινόμενων εξουσιών και, κατά 

τη δομή και λειτουργία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, έχει εξουσία να νομοθετεί 
για κάθε θέμα. Πρόσθετα η Βουλή, κατά το 
Σύνταγμα, έχει εξουσία πέρα από το νομο-
θετικό της έργο να λαμβάνει κάθε πολιτική 
«απόφαση» ( ρθρα 78 και 82) που κρίνει 
αναγκαία και η οποία δημοσιεύεται, επίσης 
στην Επίσημη Εφημερίδα. Εξουσία που 
της επιτρέπει να ρυθμίζει πολλά θέματα 
στα του οίκου της, όπως για παράδειγμα 
ορισμό και επιλογή μόνιμου αναπληρωτή 
Προέδρου (αντί να γίνεται αναπλήρωση 
από τον εκάστοτε αρχαιότερο). Είναι δε 
η εκ του λαού εκλεγόμενη εξουσία, που 
απεικονίζει κατά τη σύνθεσή της την όλη 
κομματική εκπροσώπηση των πολιτικών 
απόψεων του λαού.

ς γνωστόν, το ίδιο το Σύνταγμα στο 
ρθρο 62 καθόρισε τον αριθμό των βου-

λευτικών 
εδρών σε πενήντα σε αναλογία 70  

Ελληνοκύπριοι και 0  Τουρκοκύπριοι 
(δηλαδή 5 με 15). Το ίδιο το ρθρο αυτό 
προβλέπει εξουσία στη Βουλή, ώστε με 
«απόφασή» της, που μπορούσε να ληφθεί 
κατά πλειοψηφία των 2/  αντίστοιχα των 
βουλευτών της κάθε κοινότητας, να μετα-
βάλλει εάν το κρίνει αναγκαίο τον αριθ-
μό των εδρών. Είναι με βάση αυτήν την 
πρόνοια που η Βουλή με απόφασή της 
κατά το δίκαιο της ανάγκης, αύξησε τον 
αριθμό των βουλευτικών εδρών σε 80, εκ 
των οποίων οι 56 έδρες καταμερίζονται 
στους Ελληνοκύπριους βουλευτές κατά 
το ποσοστό που το Σύνταγμα όρισε (70 ). 

Το να λειτουργεί η Βουλή με 55 βου-
λευτές, ενώ είναι 56 οι βουλευτικές έδρες, 
προφανώς αποτελεί ανωμαλία, πολιτική 
αλλά και συνταγματική, με ενδεχομένως 
απρόβλεπτα παρεπόμενα. Κύρια όμως ούτε 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως Εκτελεστι-
κή Εξουσία αλλά ούτε η Δικαστική Εξουσία 
μπορεί να ασχοληθεί ή να καθορίσει την 
κατανομή των βουλευτικών εδρών κατά 
την εκλογική δύναμη εκάστου κόμματος 
ως την αποφάσισε ο κυρίαρχος λαός στις 
καθιερωμένες ανά πενταετία βουλευτικές 
εκλογές. Κατά το αναλογικό εκλογικό μας 
σύστημα, η καταμέτρηση ψήφων και η 
κατανομή των εδρών κατά την εκλογική 
δύναμη εκάστου κόμματος γίνεται από μη 
πολιτικό αρμόδιο περί τούτου όργανο, τον 

Έφορο Εκλογής, ο οποίος το 2016 στις τότε 
εκλογές προχώρησε στην προβλεπόμενη 
ονομαστική ανακήρυξη των 56 βουλευτών. 
Από την ανακήρυξή τους και χωρίς να 
υπάρξει η όποια δικαστική αμφισβήτηση, 
οι συγκεκριμένοι 56 από το σύνολο των 
υποψηφίων ήσαν βουλευτές και προς 
επιβεβαίωση τούτου δημοσιεύθηκαν 
ονομαστικά στην Επίσημη Εφημερίδα, 
ποιοι είναι οι 56 κατά την επιλογή των 
ψηφοφόρων, βουλευτές. 

ρα είχαμε έκτοτε με την καταμέτρη-
ση των ψήφων και με την ανακήρυξη, 56 
εκλελεγμένους βουλευτές και παρέμενε να 
συνεδριάσει η Βουλή στη πρώτη συνεδρί-
ασή της μετά τις εκλογές, για να υπάρξει η 
προβλεπόμενη κατά το Σύνταγμα διαβεβαί-
ωση και η εκλογή Πρόεδρου της Βουλής 
και η ανάληψη γενικά των καθηκόντων 
των 56 βουλευτών. ρα ένας υποψήφιος, 
που ανακηρύσσεται από τον Έφορο Εκλο-
γής ως βουλευτής, έχει την ιδιότητα αυτή 
προτού δώσει τη σχετική διαβεβαίωση με 

βάση τις ψήφους που έλαβε το κόμμα στο 
οποίο ανήκει και τους δικούς του σταυρούς 
προτίμησης. Το Σύνταγμα προβλέπει ότι 
ο κάθε ανακηρυχθείς βουλευτής δίνει τη 
νενομισμένη και προβλεπόμενη από το 

ρθρο 69 διαβεβαίωση, πριν αναλάβει 
τα καθήκοντά  του. Η διαβεβαίωση είναι 
καθήκον που βαρύνει και αφορά, ήδη 
ανακηρυχθέντα βουλευτή. 

Το Σύνταγμα επίσης προβλέπει ότι είναι 
δυνατό μια βουλευτική έδρα, για την οποία 
ανακηρύχθηκε από τον Έφορο Εκλογής 
ένας συγκεκριμένος υποψήφιος ως εκλεγείς 
βουλευτής, να κενωθεί, ανεξάρτητα εάν 
έδωσε ή όχι ο εν λόγω βουλευτής την κατά 
το Σύνταγμα διαβεβαίωση. Κενούται δε 
μια βουλευτική έδρα και για τον λόγον ότι 
υπήρξε «…παραίτησις του βουλευτή», που 
είναι ο κάθε ανακηρυχθείς από τον Έφο-
ρον. Απλή πολιτική ερμηνεία ήταν αρκετή 
έκτοτε και για το ότι μια ανακηρυχθείσα το 
2016 βουλευτής, η κ. Ελένη Θεοχάρους, 
άσκησε το δικαίωμα παραίτησης ως είχε 

κατά το Σύνταγμα, πριν από την πρώτη 
συνεδρίαση της Βουλής και άρα πριν από 
τη διαβεβαίωση. Ήταν παραίτηση βουλευτή, 
ως ατομικό δικαίωμά  του.

Από αυτήν την παραίτηση προέκυψε το 
λεγόμενο ζήτημα της 56ης έδρας. Ζήτημα 
αχρείαστο γιατί η συγκεκριμένη βουλευτική 
έδρα, που ήδη αποδόθηκε στην «Αλληλεγ-
γύη» δυνάμει των εκλογικών ποσοστών, 
παρέμεινε, κατά το Σύνταγμα, δήθεν κενή 
λόγω της παραίτησης. Και όμως μπορούσε 
κατά τον Εκλογικό Νόμο, με βάση την αρχή 
της αναλογικότητας, να πληρωθεί με τον 
επιλαχόντα του συγκεκριμένου κόμματος, 
στην ίδια Εκλογική Επαρχία, τη Λεμεσό, 
όπως και έγινε  

Το όλο ζήτημα έχει εξαιρετική πολι-
τική διάσταση, πέρα από την ερμηνεία 
του Συντάγματος και/ή του Εκλογικού 
Νόμου. Είναι ένα θέμα κύρους και νό-
μιμης συγκρότησης της Βουλής, όπως 
ο κυρίαρχος λαός διαμόρφωσε τη σύν-
θεσή της για να ισχύει σ’ όλη τη θητεία 

της Βουλής. Ανεξάρτητα με όσα υπήρξαν 
λάθη, πείσματα και ενίοτε μικροπολιτική, 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και 
η ίδια η Βουλή έπρεπε προ πολλού να 
υπερβούν, χάριν σεβασμού προς τη λαϊκή 
επιλογή, τέτοιες αντιλήψεις ή χειρισμούς. 
Όφειλαν και οφείλουν να διαφυλάξουν τη 
δημοκρατική επιλογή του λαού αλλά και 
το κύρος και τη νομιμότητα της λειτουργίας 
της Βουλής. Προσεκτική μελέτη της πρώτης 
απόφασης του Εκλογοδικείου επιτρέπει 
την άποψη ότι υπήρξαν σφάλματα με κυ-
ρίαρχο μάλιστα θέμα τη μη νομιμοποίηση 
του κ. Μιχαηλίδη, αφού ανήκε σε άλλο 
κομματικό κατάλογο υποψηφίων, που η 
σειρά τους εξαρτιόταν από τη σύγκριση των 
μεταξύ τους σταυρών προτίμησης. Ουδείς 
μπορεί να υποκαταστήσει τη δεδηλωμένη, 
με την ψήφο του λαού, προτίμηση για το 
ποσοστό που έλαβε το κάθε κόμμα στις 
εκλογές του 2016  

Οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου. ορθές ή εσφαλμένες, δεν μπορούν 
να δώσουν λύση επί ενός τόσο σοβαρού 
και κατ’ εξοχήν πολιτικού θέματος πα-
ραίτησης βουλευτού και διαδοχής του. 
Οι εκλογές του 2016 ανέδειξαν Βουλή 
με ανακηρυχθέντες 56 βουλευτές και συ-
νεπώς δεν πρέπει να λειτουργεί με μια 
έδρα κενή, ενώ επί παραίτησης βουλευ-
τού ανακηρύσσεται ο επιλαχών του ιδίου 
κόμματος. Δεν χωρεί, λοιπόν, νέα εκλογική 
διαδικασία. Όσοι συνετέλεσαν σ’ αυτήν τη 
θεσμική ανωμαλία, πρέπει να συμβάλουν 
στην άμεση άρση της. Η όποια παράταση 
του προβλήματος αποτελεί ασυγχώρητη 
πολυτέλεια για ένα Κράτος, που σε βάρος 
του η Τουρκία προωθεί, συστηματικά, την 
επεκτατική πολιτική της.

 * Δικηγόρος 

 

Οι  βουλευτικές έδρες και οι  βουλευτές

ΑΝΔΡ ΑΣ Σ. 
ΑΓΓ ΛΙΔΗΣ*



ροφητικός ο Έλληνας 
Νομπελίστας ποιητής 
Οδυσσέας Ελύτης.  
ποιητής του φωτός και 
του Αιγαίου, ο οποίος 
με τον πλούτο  της 
γλώσσας, τη διεισδυ-

τική του αντίληψη για τον κόσμο, την  πο-
λυσημία των λέξεων και τη σημασία τους 
ύμνησε όσο ελάχιστοι τον άνθρωπο, τον 
έρωτα, τη ζωή, τις πανανθρώπινες αξίες 
κρατώντας γερά τις ρίζες του ελληνικού 
πολιτισμού. 

Σήμερα που, όπου και να κοιτάξουμε 
γύρω μας, απλώνεται το μιαρό πέπλο της  
βαρβαρότητας με όλες τις σκοτεινές της 
μορφές. Βαρβαρότητα στον πολιτισμό, στην 
πολιτική, στην κοινωνία, στην οικονομία. 
Χρησιμοποιούνται σύγχρονες, «εκλεπτυσμέ-
νες» μέθοδοι, που δεν μπορεί να διανοηθεί 
ανθρώπινος νους. Ή, και να διανοηθεί, θα 
απλωθούν όλα τα πλοκάμια, όλες οι μαριο-
νέτες και οι θλιβερές ορτινάντζες τους με 
τα σύγχρονα εργαλεία αποβλάκωσης, για 
να ριχθεί στον Καιάδα της γραφικότητας 
όποιος είναι υποψιασμένος ή επιμένει να 
στέκει όρθιος.

Παντού συστήματα παρακολούθησης. Ο 
«Μεγάλος Αδελφός» θέλει να είναι παντού, 
θέλει να ελέγχει χωρίς να ελέγχεται. έρουν 
με ποιους μιλάς, με ποιους συντρώγεις, τα 
«θέλω» σου, να γίνουν «θέλω» τους.

Ες γην Εναλίαν Κύπρον, όπου μας έτα-

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Είναι η βαρβαρότητα... 

«ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ, ΤΗ 
ΒΛΕΠΏ ΝΑ Ρ ΕΤΑΙ ΜΕΤΑΜ
ΦΙΕΣΜΕΝΗ, ΚΑΤΏ ΑΠΟ ΑΝΟ
ΜΕΣ ΣΥΜΜΑ ΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΜ
ΦΏΝΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΥΛΏΣΕΙΣ. 
ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
Φ ΥΡΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΤΛΕΡ, ΙΣΏΣ, 
ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ 
ΟΙΟΝΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑ
ΘΥΠΟΤΑ Η ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ. 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ Ε ΕΥΤΕΛΙΣΜΟ 
ΤΟΥ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΙΜΏΣΗ ΤΟΥ» 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ

ξαν οι «Θεοί» και οι Μοίρες να παίρνουμε 
ανάσες ζωής  

Η Κύπρος -που την κούρσεψαν αιμο-
σταγείς κουρσάροι - κινδυνεύει να έχει 
ένα λαό χωρίς μνήμη. Είναι να απορείς 
πώς γέμισε ασφυκτικά ο τόπος με τόσους 
πολλούς βαρβάρους και τόσους πολλούς 
συνοδοιπόρους. Με τόσες αυθεντίες στο 
ψέμα, στον δόλο, στην απάτη, στο κάρφωμα, 
στον εξευτελισμό. Με τόσους πολλούς να 
φορούν τη μάσκα του έντιμου, του ευυπό-
ληπτου και του  υπεράνω κάθε υποψίας 
πολιτικού, τραπεζίτη, δικηγόρου, δικαστή, 
δημοσιογράφου και εκτελούντων χρέη κρα-
κτών για να σβήνουν με τη γομολάστιχα 
της παραπληροφόρησης τ’ αχνάρια των 
βαρβάρων.

Δεν υπάρχουν οικονομικά σκάνδαλα, 
αλλά υπευθυνότητα, μας λένε. Δεν υπάρχει, 
μας λένε, πρόβλημα εισβολής και κατοχής 
στην Κύπρο, ούτε και εγκλήματα πολέμου. 
Μόνο κάποιοι ξεροκέφαλοι που αρνούνται 
να καταπιούν τον πολτό του «γλωσσαρίου» 
τους. Τώρα είναι η ώρα για ποδοσφαιρικά 
ματς, με ένα τσούρμο όλων σχεδόν των 
πολιτικο-κομματικών αποχρώσεων να δια-
λαλούν την ειρήνη που αποκοιμήθηκε και 
αυτή στις αγκάλες του Τούρκου εισβολέα. 
Ο αγκρισμένος Ακιντζί θέλει ισότητα, τη 
νεκρή ζώη ως προέκταση των κατοχικών 
δυνάμεων και με ό,τι θυμάται χαίρεται. 

σπου να τον καθαιρέσουν κι αυτόν, με 
πιο έμπιστους και πιο υποταγμένους στο 
σουλτανάτο του Ερντογάν. 

Παραπλανούν τον κόσμο ότι πακτωλός 
θα είναι τα κέρδη από τους υδρογονάνθρα-
κες, αλλά του κρύβουν τις περισσότερες 
αλήθειες για το πότε, εάν και εφόσον θα 
ξεκινήσει το μέτρημα μετά το 2025. Και 
βλέπουμε.

Έγινε και η πολυσυζητημένη τριμερής 
σύνοδος κορυφής Κύπρου-Ελλάδας-Ισ-
ραήλ στην Ιερουσαλήμ και αίφνης όλοι 
πέταξαν και το τελευταίο ρούχο υποψίας, 
πανηγυρίζοντας μέσα στη μέθη της αμνη-
σίας  πως ήταν εκεί και ο Μάικ Πομπέο. Ο 
Αμερικανός ΥΠΕ  που, κατά τον Πρόεδρό 
μας, γνωρίζει σε βάθος το Κυπριακό. 

Μα πώς να μην το γνωρίζει, Πρόεδρε; 
Αυτοί «παπάδες» και αυτοί  «τατάδες». Οι 
γνωστοί μακελάρηδες της Κύπρου, Δευ-
τερογιούνη μήνα, εν έτει 1974.

Και τώρα οι «βάρβαροι», χωρίς καν πο-
λιτικές ασάφειες, χωρίς καν προσχήματα, 
έχουν διεισδύσει παντού. Σαν τις κατσαρίδες 
που δεν τις πιάνει το εντομοαπωθητικό.

  
υμνοί και παροπλισμ νοι 

Οι πολίτες σήμερα είναι γυμνοί, παρο-
πλισμένοι, γιατί αφέθηκαν να αφοπλισθούν. 

άχνουν να βρουν αποκούμπι και διαπι-

στώνουν πως το ένα κόμμα είναι χειρότε-
ρο από το άλλο. Το ένα κάστρο είναι πιο 
πορθημένο από το άλλο.

Διερωτόμαστε, ακόμα, γιατί οι πολίτες 
δεν αντιδρούν με όλον τον σάπιο σανό που 
τους δίνουν για κατανάλωση. Συνθήματα 
και διακηρύξεις κρεμασμένα πάνω στα κά-
γκελα της παράνοιας και του παράλογου.  

Αίφνης, έγιναν όλοι φιλο-αμερικανάκια 
και υμνούν την Αστερόεσσα ως τη δύναμη 
που θα μας λυτρώσει από ξένους δυνάστες. 

σχετο, αν η ίδια είναι ο πιο βάρβαρος 
και αδίστακτος ξένος δυνάστης. Και η 
Κύπρος γνώρισε στο πετσί της την καυτή 
σφραγίδα του.

πό ποιους α μας
προστατεύσουν

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον αλλά και 
αρκούντως ανησυχητικό το μήνυμα που 
έστειλε προς (πάσαν;) κατεύθυνση η κοινή 
δήλωση Κύπρου - Ελλάδας - Ισραήλ - ΗΠΑ, 
μετά την 6η τριμερή Σύνοδο Κορυφής με 
τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών 
των ΗΠΑ, στην Ιερουσαλήμ. Όπως σημει-
ώνεται, οι «Κυβερνήσεις των Ηνωμένων 
Πολιτειών, του κράτους του Ισραήλ, της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας συναντήθηκαν σήμερα 
στην Ιερουσαλήμ για να διαβεβαιώσουν 
την κοινή τους δέσμευση να προωθήσουν 
την ειρήνη, τη σταθερότητα, την ασφάλεια 
και την ευημερία στην περιοχή της Ανα-
τολικής Μεσογείου...

»Οι ηγέτες συμφώνησαν να αυξήσουν 
την περιφερειακή συνεργασία, να στηρίξουν 
την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια, 
και να αμυνθούν ενάντια σε εξωτερικές 

κακές επιρροές στην Ανατολική Μεσόγειο 
και την ευρύτερη Μέση Ανατολή».

παντες οι πολιτικοί μας ηγέτες πανηγυ-
ρίζουν. Ο καθένας δίνει τη δική του ερμηνεία 
ενάντια σε ποιους θα αμυνθούν οι τρεις με 
τον Πομπέο. Λάθος κατάλαβαν. Δεν είναι 
την Τουρκία που εννοούν οι ΗΠΑ ως τις 
«εξωτερικές κακές επιρροές…», αλλά τη 
Ρωσία, το Ιράν και όσους τα βάζουν κατά 
των ΗΠΑ και του τοποτηρητή τους στην 
περιοχή Ισραήλ. 

Ο Πομπέο, άλλωστε, δεν μασά τα λόγια 
του. Είναι γεράκι που θέλει να πιάνει «που-
λιά στον αέρα». λλωστε, το είπε πριν από 
λίγον καιρό στον δρόμο προς την Τουρκία, 
πως είναι κατά της Ρωσίας που θέλουν να 
στραφούν.

Τα χαστούκια που εισέπραξαν από τη 
Μόσχα στη Συρία δεν τους προσγείωσαν. 
Και θέλουν συνεταίρους στην «τρέλα» και 
την Κύπρο και την Ελλάδα.  

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης μίλησε για 
υπέροχη στιγμή και ευχαρίστησε τον Βενι-
αμίν Νετανιάχου για την ιστορική σύνοδο 
στην Ιερουσαλήμ. Ταυτόχρονα, εξέφρασε 
τη χαρά του για τη συμμετοχή του Μάικ 
Πομπέο, η οποία, όπως είπε, «δίνει προ-
στιθέμενη αξία στη Σύνοδο».

«Είμαστε ευτυχείς που ο Αμερικανός 
Υπουργός Εξωτερικών, κ. i e o eo, 
μας ενώνει σήμερα. Η παρουσία του είναι 
μια απτή απόδειξη ότι οι τρεις χώρες μας 
αποτελούν αξιόπιστους εταίρους των ΗΠΑ, 
ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας και 
της ασφάλειας, και μια σταθερή  παρουσία  
στην Ανατολική Μεσόγειο», είπε μεταξύ 
άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ένα είναι σίγουρο, πως Κύπρος και 

Ενωμένη Ευρώπη: 
Ελεύθερη και ασ αλής διακίνηση 

Μερικοί τομείς στη δράση της ΕΕ θεωρούνται αυτονόητοι από τους πολίτες ή βρί-
σκονται στην αφάνεια παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί. νας από αυτούς 
αφορά τον τομέα των μεταφορών, συνεπώς συνδέεται με τα ταξίδια, τον τουρισμό, 
την αναζήτηση εργασίας και τη διακίνηση από χώρα σε χώρα. 

Οι επιβάτες στην ΕΕ προστατεύονται μέσα από ένα πρόγραμμα  δικαιωμάτων, τα 
οποία καλύπτουν όλα τα μέσα μεταφοράς  αεροσκάφη, τρένα, πλοία, λεωφορεία 
και πούλμαν. Οι μη ασφαλείς αεροπορικές εταιρείες http //ec.europa.eu/tran port/
mode /air/ a et /air-ban/index el.htm απαγορεύεται να πετούν στην Ευρώπη. 
Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να επενδύουν το  του ΑΕΠ τους στην ρευνα και 
την Καινοτομία μέχρι το 2020 (1  δημόσια χρηματοδότηση, 2  επενδύσεις ιδιω-
τικού τομέα). Με αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργηθούν ,  εκατομμύρια θέσεις ερ-
γασίας και θα αυξηθεί το ετήσιο ΑΕΠ της ΕΕ κατά 800 περίπου δισ. ευρώ. 

Το Ευρωπα κό νστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας δημιουργεί εταιρικές σχέσεις 
μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, «κοινότητες γνώσης και καινοτομίας».

Στις Ευρωεκλογές στις 2  Μα ου δεν ψηφίζουμε μόνο για όσα έχουμε κατακτήσει 
όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες μαζί. ηφίζουμε για όσα προγραμματίζονται να γίνουν, 
ψηφίζουμε για την Ευρώπη που θέλουμε για καλύτερες σπουδές, περισσότερα τα-
ξίδια, περισσότερες  ευκαιρίες για δουλειά. 

Με την ψήφο μας επηρεάζουμε τις εξελίξεις και διεκδικούμε την περισσότερη ΕΕ

Ελλάδα, όπως είναι παροπλισμένες και 
υποταγμένες, θα μετατραπούν σε αβύθιστα 
αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, 
για να τους επιτρέπουν να στρέφουν τα 
πυρά τους εναντίον παραδοσιακών φιλικών 
χωρών, όπως είναι η Ρωσία. 

Και μια παρένθεση, για να μην ξεχνούμε 
ποιους μας συστήνουν για εταίρους μας. 
Αλλά και μια υπενθύμιση, να φυλλομετρού-
με, πού και πού, την πρόσφατη ιστορία για 
τους δολιοφθορείς του πλανήτη. 

νας δολιο ορ ας
ε ομολογείται  

Τη σκοτεινή πλευρά των ιμπεριαλι-
στικών οργανισμών, όπως η Παγκόσμια 
Τράπεζα, αποκαλύπτει με το βιβλίο του 
«Ομολογίες ενός οικονομικού δολιοφθορέα» 
( onfessions of n ono i  it n), 
ο Τζον Πέρκινς, ο οποίος πήρε μέρος σε 
πολλές «αποστολές», ως μέλος του Σώμα-
τος των «οικονομικών δολιοφθορέων» που 
συγκροτήθηκε τη δεκαετία του 50 από τις 
υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ.

Ο Τζον Πέρκινς εξηγεί πώς άρχισε η 
προσωπική του «περιπέτεια»: «Στρατολο-
γήθηκα, τέλη της δεκαετίας του 60, ενώ 
ήμουν ακόμη φοιτητής σε σχολή στελεχών 
επιχειρήσεων, από την Υπηρεσία Εθνικής 
Ασφαλείας, μιαν από τις μεγαλύτερες και πιο 
σκοτεινές αμερικανικές κατασκοπευτικές 
υπηρεσίες. Κατά το μεγαλύτερο διάστημα 
της συμμετοχής μου, εργάστηκα ως στέλεχος 
ιδιωτικών εταιρειών».

Μιλώντας για τον ρόλο των «οικονομι-
κών δολιοφθορέων», ο Πέρκινς αναφέρει: 
«Βασικά, εκπαιδευτήκαμε για να βοηθή-
σουμε με τη δράση μας στην οικοδόμηση 
της αμερικανικής αυτοκρατορίας. Αυτή η 
αυτοκρατορία, αντίθετα από οποιαδήποτε 
άλλη στην ιστορία του κόσμου, χτίστηκε 
πρωτίστως μέσω της οικονομικής χειραγώ-
γησης, της απάτης, της παραπληροφόρησης, 
της εξαγοράς. Μέσω των οικονομικών δο-
λιοφθορέων , ένας εκ των οποίων ήμουν 
κι εγώ».

Για να γίνει κατανοητό το πώς δρούσαν 
οι «οικονομικοί δολιοφθορείς», ο Πέρκινς 
αναφέρει ορισμένα παραδείγματα: «Η επι-
χείρηση στην οποία εργάστηκα αρχικά 
ονομαζόταν h s. . in  στη Βοστώνη. 
Σύντομα, έγινα προϊστάμενος στο τμήμα των 
οικονομολόγων, το οποίο αριθμούσε 50 
εργαζομένους. Η πραγματική μου εργασία 
ήταν να διαπραγματεύομαι τεράστια δάνεια 
σε ξένες χώρες, πολύ μεγαλύτερα απ’ αυτά 
που θα μπορούσαν να ξεπληρώσουν. Ένας 
από τους όρους των δανείων ήταν ότι η 
χώρα που θα έπαιρνε το δάνειο, έπρεπε να 
επιστρέψει ένα ποσοστό, περίπου 90  του 
δανείου, σε αμερικανικές εταιρείες, όπως η 

llib rton , ή η e htel , οι οποίες θα 
αναλάμβαναν την κατασκευή έργων υποδο-
μής (μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, λιμάνια, 
εθνικές οδούς, κ.ά.) στη συγκεκριμένη χώρα. 
Οι εταιρείες αυτές θα συνεργάζονταν και 
θα ενίσχυαν μερικές από τις πλουσιότερες 
οικογένειες της χώρας».

Στη συνέχεια, ο Πέρκινς εξηγεί πώς 
εξυφαίνεται το δίχτυ της υποτέλειας της 
χώρας αυτής και της καταλήστευσής της: 
«Μια χώρα, όπως ο Ισημερινός, δίνει 
πάνω από το μισό του ΑΕΠ της για την 
αποπληρωμή των δανείων. Είναι λογικό 
να αδυνατεί. Έτσι, τον βάζουμε στο χέρι. 
Όταν, λοιπόν, θέλουμε περισσότερο πε-
τρέλαιο, πηγαίνουμε στον Ισημερινό και 
λέμε, κοιτάξτε, δεν είστε ικανοί να ξεπλη-
ρώσετε τα χρέη σας, επομένως να δώσετε 
στις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες το 
τροπικό δάσος του Αμαζονίου, στο οποίο 
έχουν εντοπιστεί κοιτάσματα .

»Έτσι χορηγούμε αυτό το μεγάλο δάνειο, 
το μεγαλύτερο μέρος του οποίου επιστρέφει 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, η δανειοδοτούμενη 
χώρα βουλιάζει, οι κυβερνήτες της γίνονται 
υπάλληλοί μας, οι εργαζόμενοι γίνονται 
σκλάβοι των επιχειρήσεών μας. Να πώς 
χτίζεται η αμερικανική αυτοκρατορία».

Σήμερα και στον οικονομικό πόλεμο τα 
ίδια και χειρότερα εφαρμόζουν οι ΗΠΑ.

Κι εμείς τώρα ως «εταίροι» τι κάνουμε; ς 
σύγχρονοι αγγελιοφόροι, θα απαντήσουμε 
στην Ελένη που δεν πήγε στην Τρωάδα, 
αλλά ήταν μόνο το είδωλό της:

« στε για μια νεφέλη τραβήξαμε του 
κάκου τόσα βάσανα»; 

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡ
a.giourov@gmail.com

Ένα είναι σίγουρο, 
πως Κύπρος και 
λλάδα, όπως είναι 
παροπλισμένες 

και υποταγμένες, 
θα μετατραπούν 

σε αβύθιστα 
αεροπλανοφόρα των 

ΗΠΑ και του Ισραήλ, για 
να τους επιτρέπουν να 
στρέφουν τα πυρά τους 
εναντίον παραδοσιακών 
φιλικών χωρών, όπως 

είναι η Ρωσία

Στο άρθρο αυτό δεν θα μιλήσω ούτε 
για τα μη εξυπηρετούμενα, ούτε για 
τα εξυπηρετούμενα δάνεια. Θα ασχο-

ληθώ με μιαν άλλη κατηγορία δανείων. Δεν 
έχουν να κάμουν με χρήματα και με δόσεις. 
Έχουν να κάνουν μόνο με υποχρεώσεις 
των δανειοληπτών. Θα ονομάσω αυτά τα 
δάνεια εφ’ όρου ζωής αξόφλητα δάνεια. 
Οι δανειολήπτες δεν εισπράττουν κανένα 
χρηματικό ποσό. Εισπράττουν, όμως, χάρες 
πραγματικές και φανταστικές, ρουσφέτια 
μικρά και μεγάλα. Και θέτουν υπό εκλογι-
κήν υποθήκη την ψήφο και τον εαυτό τους. 

Δανειολήπτες των αξόφλητων δανείων 
είναι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων. Και 
πιστωτές όλοι οι πολιτικοί που διεκδικούν 
εκλογή και τα κόμματά τους, που ενδιαφέ-
ρονται μόνο για το κομματικό συμφέρον 
και για την δόξα της ηγεσίας τους. Οι δα-
νειολήπτες δεν υπογράφουν χρεωστικό 
γραμμάτιο. Δεν πληρώνουν χρηματικές 
δόσεις. Εκχωρούν όμως την ψήφο τους 
και την ελευθερία της άποψής τους στον 
κομματάρχη και το κόμμα του. Και η δόση 
που πληρώνουν είναι ότι δίνουν την ψήφο 
τους στον κομματάρχη που τους κάνει το 
ρουσφέτι και τους παραχωρεί το αξόφλητο 
δάνειο, με το οποίο μαζεύει τις ψήφους για 
την εκλογή του και για το κόμμα του.

Το πολιτικό και το κομματικό μας σύστημα 
έχει δημιουργήσει αυτήν την κατάσταση. 
Ο κάθε ψηφοφόρος πιστεύει ότι μόνο με 
την παρέμβαση του κομματάρχη και του 

κόμματός του μπορεί να διεκδικήσει τα 
δικαιώματά του. Θέλει να πιστεύει ότι το 
δικαίωμά του στην εργασία, την υγεία, τον 
διορισμό, στην εξυπηρέτηση εξαρτώνται 
από τα κόμματα και τους εκπροσώπους 
τους. Δεν ενδιαφέρεται να διεκδικήσει τα 
δικαιώματά του με τον νόμο. Προτιμά να 
εξασφαλίσει με ρουσφέτι το δικαίωμά του 
στην υγεία, στην παιδεία, τον διορισμό του 
παιδιού του στη δημόσια υπηρεσία, την 
παραχώρηση δανείου ή επιδόματος από 
την Κυβέρνηση, την πολεοδομική και την 
άδεια οικοδομής. Προτιμά να αποτείνεται 
στον κομματικό του μέντορα ή στο κομμα-
τόσκυλο της περιοχής του και υπογράφει, 
έτσι, αξόφλητο δάνειο, εκχωρώντας και την 
αξιοπρέπειά του. Και τα κόμματα φροντίζουν 
να του επιβεβαιώνουν αυτήν την άποψη και 
να του δημιουργούν προσδοκία συμμετοχής 
σε κάποιου είδους διαπλοκή.

Χαρακτηριστικά θυμούμαι παλαιότερα 
έναν γνωστό μου, που ήθελε να του παραχω-
ρηθεί βοήθεια για ανέγερση προσφυγικής 
κατοικίας για την κόρη του. Πληρούσε όλα τα 
κριτήρια και με τη συμπλήρωση μιας απλής 
αίτησής του το αίτημά του θα ικανοποιείτο 
αμέσως. Όμως ο «βουλευτής του» τον έπεισε 
ότι η υπόθεσή του ήταν πολύ δύσκολη και 
ότι ο ίδιος θα φρόντιζε να ικανοποιηθεί. Το 
πίστεψε. Έτσι συνήψε ένα εφ’ όρου ζωής 
αξόφλητο δάνειο, εκχωρώντας την ψήφο 
του στο κόμμα για πάντα.

Για τούτο τα μεγάλα κόμματα δεν χάνουν 
ποτέ τα ποσοστά τους, έστω κι αν με την 
πολιτική τους θα καταστρέψουν την Κύ-
προ. Ο ψηφοφόρος δεν τους τιμωρεί για την 
ανικανότητα, τη διαπλοκή, την ανεπάρκεια 
και την καταστροφική τους διακυβέρνηση. 
Απλώς πληρώνει με την ψήφο του προς το 
πρόσωπο που του κάνει το ρουσφέτι. Κα-

ταβάλλει, έτσι, τη δόση του για το αξόφλητο 
δάνειο. Όταν, όμως, η ψήφος του δεν δίνεται 
σε πρόσωπο, βουλευτή, ευρωβουλευτή, πρό-
εδρο, δήμαρχο, ή δημοτικό σύμβουλο, αλλά 
είναι ψήφος σε δημοψήφισμα, τότε νιώθει 
ελεύθερος. Και ψηφίζει κατά συνείδησιν, 
όπως συνέβη στο δημοψήφισμα του 2004. 
Στις άλλες περιπτώσεις η ψήφος του είναι  
δόση του αξόφλητου χρέους για το ρουσφέτι.

Στις προεδρικές εκλογές του 2008 ο ηγέ-
της τού ΟΧΙ δεν κατάφερε να περάσει στον β’ 
γύρο. Την πρώτη θέση πήρε ένας από τους 
φανατικότερους οπαδούς του σχεδίου Ανάν. 
Ανήκε όμως σε κόμμα με πολλά αξόφλητα 
χρέη. Ακολούθησε η καταστροφή στο Μαρί, 
η οικονομική καταστροφή, το κούρεμα των 
καταθέσεων, το κλείσιμο μιας τράπεζας, οι 
απαράδεκτες υποχωρήσεις στο Κυπριακό, 
το κλείσιμο δύο εθνικών αερογραμμών, 
η διάλυση του Συνεργατισμού. Και, όμως, 
τα κόμματα, που βαρύνονται με αυτές τις 
καταστροφικές ενέργειες, συνεχίζουν να δι-
ατηρούν 60-70  του εκλογικού σώματος. 
Αξιοποιούν τα πολλά αξόφλητα δάνεια που 
έχουν οι οπαδοί τους, που επενδύουν και 
στην προσδοκία ρουσφετιού.

Τα κόμματα του κέντρου δεν μπορούν 
να επενδύουν σε προσδοκίες ρουσφετιού, 
όπως αυτές που προσφέρουν τα μεγάλα 
κόμματα. Και οι ψηφοφόροι με τα αξόφλητα 
δάνεια είναι λίγοι. Για τούτο δεν προβλέ-
πεται αλλαγή του εκλογικού χάρτη, όπως 
θα συνέβαινε σε μια κανονική χώρα. Τα 
μαντριά θα μείνουν αναλλοίωτα. 

Ο ΠτΔ, ο Αβέρωφ και ο ντρος έχουν 
πολλές επενδύσεις σε αξόφλητα δάνεια. 
Και αυτά είναι πλήρως εξυπηρετούμενα. 
Οι δόσεις τους είναι πάντα οι ψήφοι. Για τούτο 
και τα δύο μεγάλα κόμματα θα παίρνουν 
μαζί πάντα 60-70  των ψήφων.

α ε  όρου ω  αξό λητα δ νεια

Π ΤΡΟΣ . ΠΑΝΤ ΛΙΔΗΣ
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Της Κυριακής

ι Ευρωπαίοι αξι-
ωματούχοι μετά 
από μακρές και 
κοπιώδεις συ-
νομιλίες με την 
Πρωθυπουργό 
της Βρετανίας, 

Τερέζα Μέι, προσέφεραν τελικά στη 
Βρετανία δύο επιλογές. Αρχικά, έδω-
σαν την επιλογή «μιας αναβολής ώς την 
22α Μαΐου, με την προ πόθεση ότι η 
Συμφωνία Αποχώρησης θα εγκριθεί από 
τη Βουλή των Κοινοτήτων την επόμενη 
εβδομάδα». Στην περίπτωση, όμως, κατά 
την οποία η συμφωνία απορριφθεί για 
τρίτη φορά, αυτομάτως ενεργοποιείται 
το δεύτερο σενάριο, που θέλει την παρά-
ταση του άρθρου 50 να μην ξεπερνάει 
τη 12η Απριλίου, ημερομηνία  η οποία 
θα κρίνει κατά πόσον η Βρετανία θα 
συμμετάσχει στις Ευρωεκλογές του 
Μαΐου. Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι 
προτάσεις αποτελούν μια «παγίδα» των 
«27» στη Βρετανίδα Πρωθυπουργό, μιας 
και το πρώτο σενάριο φαντάζει απίθανο. 
Βγάζοντας λοιπόν από την εξίσωση το 
πρώτο σενάριο, η 12η Απριλίου καθί-
σταται πλέον η νέα «29η Μαρτίου» και 
αφήνει μία μόνο επιλογή στο Λονδίνο, 
υπό τη μορφή «εκβιασμού». Είτε άτακτη 
έξοδο από την ΕΕ είτε συμμετοχή στις 
Ευρωεκλογές. 

νοικτ ς όλες οι επιλογ ς 
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμ-

βουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, μετά το πέρας 
της κρίσιμης αυτής Συνόδου Κορυφής, 
διαβεβαίωσε ότι μέχρι τις 12 Απριλίου 
«όλες οι επιλογές θα παραμείνουν ανοι-
χτές». Πιο συγκεκριμένα, απαρίθμησε 
τέσσερα σενάρια που θα «μπορούσε» 
να ακολουθήσει η Βρετανία: «Απο-
χώρηση με συμφωνία, αποχώρηση 
χωρίς συμφωνία, μακρά παράταση ή 
ανάκληση» του re it. Στην απίθανη 
περίπτωση που η συμφωνία της Μέι 
εξασφαλίσει την έγκριση της Βουλής 
των Κοινοτήτων, το Ηνωμένο Βασίλειο 
αποχωρεί συντεταγμένα στις 22 Μαΐου. 
Εντούτοις, το πιο πιθανό σενάριο είναι η 
συμφωνία να αποτύχει για τρίτη φορά, 

Η «γλυκιά» Γαλλία είναι η χώρα 
των ιδεών και των διαφόρων 
κινημάτων. 

Η Γαλλική Επανάσταση του 1789 χάραξε 
με ανεξίτηλα γράμματα την παρουσία της 
στην Παγκόσμια Ιστορία (βλ. Χρίστου Α. 
Θεοδούλου Θέσεις: Από τη Διεθνή και 
Κυπριακή Πολιτική ζωή (1957-1970), 
Λευκωσία, Εκδόσεις «Χέλκα», 1971, σε-
λίδες 1 -18 «Γαλλία 68, «Η Κομμούνα 
της Νιότης»»).

Μετά τη σύντομη επικράτηση της 
επανάστασης έχουμε την παντοκρα-
τορία του Ναπολέοντα, ο οποίος, αφού 
κυριάρχησε στην Ευρώπη και τα έβαλε 
με όλον τον κόσμο, ήταν φυσικό να επέλ-
θει το Βατερλώ του το 1815. Μετά την 
«παλινόρθωση» με την επιστροφή των 
Βουρβόνων έχουμε νέο κίνημα με τις 
«μέρες του Ιουλίου» 18 0, που ξανάφεραν 
στη Γαλλία τα οδοφράγματα, βάζοντας 

στον θρόνο τον Λουδοβίκο - Φίλιππο. 
Τις «μέρες του Ιουλίου» διαδέχθηκαν 
οι «μέρες του Φλεβάρη» του 1848, όταν 
πήρε την εξουσία μετά ένας άλλος Βο-
ναπάρτης, ο οποίος ανέβηκε στον θρόνο 
ως Ναπολέοντας ο Τρίτος.

Το Σεντάν (1870) έφερε την πτώση 
του Ναπολέοντα του Τρίτου και το τέλος 
της Δεύτερης Γαλλικής Δημοκρατία και 
γέννησε αυτό που είναι γνωστό στην 
Παγκόσμια Ιστορία ως η «Κομμούνα 
του Παρισιού» 1871.  Όπως προηγου-
μένως το 1789, 18 0, 1848, το Παρίσι 
τότε γέμισε με οδοφράγματα και οδομα-
χίες. Η «Κομμούνα» γρήγορα έδωσε της 
θέση της στην η Γαλλική Δημοκρατία, 
που τελείωσε με τη γαλλική παράδοση του 
Μαΐου του 40, για να δώσει τη  θέση της 
στην 4η Δημοκρατία στο τέλος του 2ου 
Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο πόλεμος της Αλγερίας μαζί με όλες τις 

δυσκολίες που αντιμετώπισε η Γαλλία μετά 
τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο έφεραν στην 
εξουσία τον ήρωα του 2ου Παγκοσμίου 
Πολέμου Σαρλ Ντε Γκωλ και μαζί του την 
Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία.

Και είναι στην εποχή του Ντε Γκωλ που 
εμφανίστηκε η μεγαλύτερη αναταραχή στην 
Γαλλία, που έγινε γνωστή ως «Μέρες του 
Μάη» 1968, την οποίαν αποκάλεσα στο 
άνω αναφερόμενο άρθρο μου «Κομμούνα 
της Νιότης». Οι «Μέρες του Μάη» του 
68 άρχισαν με εξέγερση των φοιτητών 
στη Σορβόννη, που   γενικεύθηκε σε άλλα 
Πανεπιστήμια και είχε ως επακόλουθο το 
ξεσήκωμα των εργατών, των αγροτών και 
όλων των δυσαρεστημένων με το Γκωλι-
κό καθεστώς των 10 τελευταίων χρόνων 
και η Γαλλία έφτασε σε μια κατάσταση 
πραγματικής αναρχίας.

Ο Ντε Γκωλ επικεντρωνόταν στο «με-
γαλείο» της Γαλλίας και στις εξωτερικές 

σχέσεις, παραμελώντας την εσωτερική 
πολιτική, πράγμα το οποίο έφερε τα πράγ-
ματα σε ταραχές και βία. Όπως γράφω στο 
βιβλίο μου Θέσεις (οπ.παρ.): «Η Γαλλία 
δεν είναι η πρώτη φορά που είδε οδο-
φράγματα και στιγμιαίαν αναρχία. Είναι 
η φύση της, ο αέρας της, ο τρόπος τού 
σκέπτεσθαι και ενεργείν των παιδιών της. 
Να απορεί κανείς για τον τρόπο αυτόν 
της διεκδίκησης από τους Γάλλους των 
αιτημάτων και δικαιωμάτων τους και να 
κυκλοφορεί κάθε μέρα - όπως πολλές 
μη γαλλικές εφημερίδες και περιοδικά 
- «Γαλλική Επανάσταση» με πηχυαίους 
τίτλους, δείχνει άγνοια της Ιστορίας. Επι-
προσθέτως, με τα εγγλέζικα «sit - in» οι 
Γάλλοι στήνουν και οδοφράγματα και, 
για να στήσουν οδοφράγματα, πρέπει 
να ξεριζώσουν δένδρα και να αναπο-
δογυρίσουν αυτοκίνητα. Αυτήν όμως τη 
φορά είναι οι φοιτητές που «έβαλαν τον 

πρώτον λίθον» (σελ. 17-19). 
Στις μέρες μας ζούμε μιαν άλλη ανατα-

ραχή στη Γαλλία, όμοια με τον Μάη του 
68, το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων».

ς γνωστόν, τα «Κίτρινα Γιλέκα» άρχι-
σαν διαμαρτυρόμενοι για την αύξηση της 
τιμής των καυσίμων, μετά όμως επεκτά-
θηκαν σε πολλά θέματα της εσωτερικής 
πολιτικής και της κοινωνίας, όπως την 
υψηλή φορολογία, το θέμα των συντα-
ξιούχων, το θέμα των πολυεθνικών και 
άλλα θέματα. Η αναταραχή συνεχίζεται. 
Εν τω μεταξύ, το κίνημα των «Κίτρινων 
Γιλέκων»  μιμήθηκαν και άλλες χώρες, 
μεταξύ των οποίων και η Κύπρος. Θα 
δούμε την εξέλιξη και την κατάληξη 
αυτού του κινήματος στο μέλλον.

* Διάλεξη του Δρος Χρίστου Α. Θεοδούλου, 
στο πλαίσιο του Μηνός Γαλλοφωνίας στις 19 

Μαρτίου 2019, 8:00 μ.μ., στο δρυμα Θεοδού-
λου στη Λάρνακα

ΟΙ  ΑΠ ΤΡ ΑΝ ΠΡΟΣ ΡΙΝΑ ΤΗΝ ΑΤΑΚΤΗ ΟΔΟ

Δύο σενάρια για το re it 

Η Γαλλία των Ιδεών, των Οδοφραγμάτων και των Κινημάτων 

ΏΣ ΓΝΏΣΤΟΝ, ΤΑ «ΚΙΤΡΙΝΑ ΓΙΛΕ
ΚΑ» ΑΡ ΙΣΑΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥ ΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΏΝ 
ΚΑΥΣΙΜΏΝ, ΜΕΤΑ ΟΜΏΣ
ΕΠΕΚΤΑΘΗΚΑΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΣΏΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΏΝΙΑΣ, 
ΟΠΏΣ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, 
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΏΝ ΣΥΝΤΑ ΙΟΥ ΏΝ, 
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΏΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΏΝ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΡ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛ Σ 
ΟΔΟΥΛΟΥ* 

c.a.theodoulou@cytanet. 
com.cy

δρομολογώντας έτσι ραγδαίες πολιτικές 
εξελίξεις. Για παράδειγμα, η Βουλή των 
Κοινοτήτων, η πλειοψηφία της οποία έδειξε 
τις προθέσεις της στις προηγούμενες ψη-
φοφορίες, θα μπορούσε να αναλάβει τον 
έλεγχο του re it πριν από τις 12 Απριλίου, 
προωθώντας στενότερη σχέση με την ΕΕ 
μέσω της παραμονής στην Τελωνειακή 
Ένωση. Επιπρόσθετα, εάν η συμφωνία 
συντριβεί για τρίτη φορά, θα σηματοδο-
τήσει την ολοκληρωτική πια κατάρρευση 
της διαπραγματευτικής διαδικασίας των 
τελευταίων τριών χρόνων, εξέλιξη η οποία 
θα συμπαρασύρει μαζί της την Τερέζα Μέι. 
Μπορεί να προκηρυχθούν εκλογές, αλλά 
αυτό απαιτεί επίσης παράταση για την 
αποφυγή ενός re it χωρίς συμφωνία. 
Με την προκήρυξη εκλογών και την εν-
δεχόμενη ανάληψη της εξουσίας από τους 
Εργατικούς, θα μπορούσε να επανέλθει η 
εναλλακτική λύση για ένα νέο δημοψή-
φισμα. Τέλος, στην περίπτωση κατά την 
οποία το πολιτικός χάος στο Λονδίνο θα 
είναι τέτοιο που θα απορριφθεί τόσο η 
συμφωνία με ΕΕ όσο και η συμμετοχή 
στις ευρωεκλογές, το Ηνωμένο Βασίλειο 
πέφτει στα βράχια μετά τις 12 Απριλίου. 

ιατί οι  εν κριναν τ ν
ανα ολή του άρ ρου 0

Όσο αγανακτισμένοι και αν ήταν οι 
Ευρωπαίοι ηγέτες για την τροπή που πήρε 
το re it, στο κάλεσμα της Τερέζα Μέι 
για αναβολή της εξόδου, δεν είχαν άλλη 
επιλογή από το να ενδώσουν. Έτσι, παρά 
τους υψηλούς τόνους που κυριάρχησαν 
μιαν ανάσα πριν από την έναρξη της Συ-
νόδου Κορυφής -ο Μακρόν είχε δηλώσει 
ότι εάν το Ηνωμένο Βασίλειο απορρίψει 
την συμφωνία, τότε οδεύουμε προς μια 
έξοδο άνευ συμφωνίας- τελικά η Βρετανία 
βρέθηκε να έχει, τουλάχιστον στο θέμα 
της έγκρισης, το πάνω χέρι. Παρά την 
πολεμική ρητορική, αποδείχτηκε ότι οι 
ηγέτες της ΕΕ είχαν μηδενική «νομιμο-
ποίηση» να επιβάλουν κάτι στη Βρετανία. 
Αν και ήταν στο χέρι τους η απόφαση 
για παράταση ή όχι του άρθρου 50, και 
παρά τις προ ποθέσεις που έθεσαν, η 
συγκατάθεση στο αίτημα της Μέι ήταν 
μονόδρομος. Καμιά χώρα της ΕΕ δεν θα 
ήθελε να αναλάβει την ευθύνη ενός άτα-
κτου re it θέτοντας βέτο, ξέροντας ότι οι 
συνέπειές του θα συμπαρασύρουν μαζί 
με τη Βρετανία και τις οικονομίες πολλών 

κρατών μελών. Ακόμα όμως και οι προ -
ποθέσεις που έθεσαν δεν θα μπορούσαν 
να περάσουν τις κόκκινες γραμμές της 
εθνικής κυριαρχίας. Θα ήταν ανήκου-
στο δε να προσπαθούσαν να λύσουν τον 
γόρδιο δεσμό του re it, ζητώντας ένα 
δεύτερο δημοψήφισμα ή εθνικές εκλογές. 
Πράττοντάς το θα δημιουργούσε   προ-
ηγούμενο που θα «στοίχειωνε» τα άλλα 
κράτη μέλη σε μελλοντικές διαδικασίες. 

ο ε ιαλτικό σενάριο 
των Ευρωεκλογ ν

Παρότι οι διαπραγματεύσεις για το 
re it κράτησαν σχεδόν τρία χρόνια, 

αντικείμενο «παζαρέματος» αποτέλεσε 
η ακριβής ημερομηνία αποχώρησης της 
Βρετανίας. Συγκεκριμένα, ενώ η Βρετανίδα 
Πρωθυπουργός στην επιστολή της ζητού-
σε παράταση μέχρι τις 0 Ιουνίου, πριν 
αλλά και κατά τη διάρκεια της Συνόδου 
Κορυφής, οι Βρυξέλλες φρόντισαν να την 
προσγειώσουν στην πραγματικότητα. Ο 
Ντόναλντ Τουσκ επικαλέστηκε «πολιτικά 
και νομικά προβλήματα», θεωρώντας ότι η 
όποια παράταση δεν θα έπρεπε να υπερ-
βαίνει την ημερομηνία των Ευρωεκλογών 

στις 26 Μαΐου 2019. Αν και πρόκειται για 
διαφορά «μερικών» ημερών, στην ουσία 
κρίνουν τη μελλοντική σύνθεση του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε κάθε περί-
πτωση οι Βρυξέλλες, θέτοντας το δίλημμα 
των δύο σεναρίων στη Βρετανία, σκοπό 
έχουν να αποτρέψουν τη συμμετοχή της 
στις Ευρωεκλογές. Το σενάριο της συμ-
μετοχής αποτελεί «εφιάλτη» για την ΕΕ, 
καθώς οι σκληροπυρηνικοί ευρωσκεπτι-
κιστές, οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα 
θα εκλεγούν σε περίπτωση συμμετοχής 
τους, θα ναρκοθετούσαν κάθε διαδικασία 
εντός του Ευρωβουλής. Ήδη η άνοδος των 
ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων τρομάζει 
τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, πόσω 
μάλλον η περίπτωση κατά την οποία σε 
αυτούς θα εντάσσονταν οι «αγανακτισμένοι» 
Βρετανοί βουλευτές. Το βέτο στα χέρια των 
νομοθετών του Ηνωμένου Βασιλείου θα 
μπορούσε εύκολα να ανατινάξει τις κρί-
σιμες διαπραγματεύσεις για τον επταετή 
προ πολογισμό, ενώ δεν αποκλείεται 
το ενδεχόμενο να το χρησιμοποιούσαν 
«εκβιαστικά» για τη διαμόρφωση προς 
όφελός τους των μελλοντικών σχέσεων 
με την ΕΕ. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙ ΡΓΑΛΛΗΣ 

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 
ΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ 

ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΏΝ « »
ΏΣ «ΠΑΓΙΔΑ» ΓΙΑ ΤΗ ΜΕ

Της Συνόδου Κορυφής προη-
γήθηκε ένα σπάνιο διάγγελμα 
της Πρωθυπουργού Τερέζα 

Μέι προς τον βρετανικό λαό έξω από 
το νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, 
στο οποίο η Πρωθυπουργός Τερέζα 
Μέι «άνοιξε πυρ» κατά των βουλευτών, 
χρεώνοντάς τους την καθυστέρηση 
στην έξοδο της χώρας από την ΕΕ, 
ενώ προειδοποίησε ότι άρχισε να 
χάνει την υπομονή της με τα «πολι-
τικά παιχνίδια» στο Γουεστμίνστερ. 
Αποκλείοντας την ανάληψη της 
όποιας προσωπικής ευθύνης για 
το πολιτικός χάος στη χώρα, η Μέι 
εξαπέλυσε επίθεση κατά του βρετα-
νικού Κοινοβουλίου αναφέροντας ότι 
«δύο χρόνια μετά, οι βουλευτές δεν 
μπόρεσαν να υλοποιήσουν το re it 
και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσουμε 
να φύγουμε εγκαίρως». Η επίθεση 
αυτή, σε μια χρονική συγκυρία όπου 
η υποστήριξη της Β ουλής θα κρί-
νει την τύχη της διαδικασίας εξόδου, 
κρίνεται όχι μόνο άστοχη αλλά και 
επικίνδυνη. Αμέσως μετά το διάγγελμα 
βουλευτές από όλους τους πολιτικούς 
χώρους επέστρεψαν τα «πυρά» στη 
Βρετανίδα Πρωθυπουργό, θέτοντας 
το ζήτημα εάν αυτό το «τοξικό παι-
χνίδι κατηγοριών» είναι μέρος της 
τακτικής της με σκοπό να εξαντλήσει 
τον χρόνο και να αποκλείσει τις άλλες 
επιλογές. Κρίνοντας λοιπόν από τις 
αντιδράσεις διάφορων βουλευτών, 
εκτιμάται ότι θα είναι μάλλον απίθανο 
να εγκριθεί η συμφωνία που έκλεισε 
για την επόμενη εβδομάδα.

Το πρόβλημα, όμως, της Τερέζα 
Μέι δεν είναι το Κοινοβούλιο. Πρό-
βλημα επίσης δεν είναι η απόφαση του 
προέδρου της Βουλής των Κοινοτήτων, 
Τζον Μπέρκοου, να μην επιτρέψει την 
επαναφορά της συμφωνίας για τρίτη 
φορά κατά την ίδια κοινοβουλευτική 
περίοδο, η οποία θα είναι ίδια στην ουσία 
με εκείνην που απορρίφθηκε από το 
Σώμα στις 12 Μαρτίου, επικαλούμενος 
κοινοβουλευτικό κανόνα του 1604. Το 
ουσιαστικό πρόβλημα της Πρωθυπουρ-
γού είναι η απουσία πλειοψηφίας στο 
ίδιο το νομοθετικό Σώμα. Ο δρόμος 
για να βγει η χώρα από το τέλμα είναι 
η εξασφάλιση αυτή της πλειοψηφίας 
για έγκριση της συμφωνίας της. Έτσι κι 
αλλιώς εάν καταφέρει να βρει τους βου-
λευτές που θα την υποστηρίξουν μπορεί 
να προσπεράσει τον σκόπελο που έθεσε 
ο Μπέρκοου, κινώντας τις αντίστοιχες 
κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Επίσης, 
εάν αποτύχει κάθε προσπάθεια της Κυ-
βέρνησης να θέσει ενώπιον του Κοινο-
βουλίου για τρίτη φορά τη συμφωνία, 
έχει τη δυνατότητα να τερματίσει την 
τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο 
και να αρχίσει καινούργια χωρίς την 
προκήρυξη εκλογών. Παρόλα αυτά, 
όμως, δεν απαλείφεται η πραγματική 
αιτία του πολιτικού προβλήματος της 
Βρετανίας, η οποία διαφαινόταν ήδη 
από τον προηγούμενο Νοέμβριο. Η 
Πρωθυπουργός δεν μπορεί να συγκε-
ντρώσει πλειοψηφία για την υποστήριξη 
της συμφωνίας της.

Η επίθεση και το 
πρόβλημα της Μέι

ΓΑ ΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΈΞΙΣΏΣΗ ΤΟ 
ΠΡΏΤΟ ΣΈΝΑΡΙΟ, Η Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
ΚΑ ΙΣΤΑΤΑΙ ΠΛΈΟΝ Η ΝΈΑ « Η 
ΜΑΡΤΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΦΗΝΈΙ ΜΙΑ ΜΟΝΟ 
ΈΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ, ΥΠΟ ΤΗ 
ΜΟΡΦΗ «ΈΚ ΙΑΣΜΟΥ»
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ι σχεδιασμοί του Ερντο-
γάν για τη μετατροπή 
της Τουρκίας σε ένα 
νέου τύπου οθω-
μανικό χαλιφάτο, το 
οποίο θα κρατεί τα 
ηνία του ισλαμικού 

κόσμου, δεν αλλάζουν. Το όραμα του Τα-
γίπ Ερντογάν δεν ξεπήδησε ξαφνικά τα τε-
λευταία χρόνια, αλλά σχεδιάστηκε χρόνια 
πριν από τον ίδιο που μέχρι σήμερα με 
μεθοδικότητα το υλοποιεί και σε μεγάλο 
βαθμό το καταφέρνει. Το τελευταίο αυτό 
γεγονός, ωστόσο, είναι που ίσως αποβεί 
μοιραίο για τον νεοσουλτάνο, ο οποίος έχει 
αποθρασυνθεί επικίνδυνα. 

ι ενδεί εις τ ς 
απο ράσυνσ ς

Σχεδόν καθημερινά, στο πλαίσιο των προε-
κλογικών εμφανίσεών του, ο Ταγίπ Ερντογάν, 
πρώτος εκτελεστικός πρόεδρος στην ιστορία 
της Τουρκίας με απευθείας εκλογή από τους 
πολίτες, βαφτίζει ε νέους όρους τα ιστορικά 
δεδομένα της χώρας του, ενώ αμφισβητεί τη 
Συνθήκη της Λωζάννης και το Διεθνές Δίκαιο, 
διεκδικώντας παράλληλα δήθεν δικαιώματα 
σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Σαφώς και 
η Τουρκία έχει δικαιώματα στη γεωγραφική 
περιοχή στην οποία βρίσκεται, όμως αυτά 
δεν αρκούν στον Ερντογάν, που θέλει όλο και 
περισσότερα. Βασικό όπλο στην προεκλογική 
του φαρέτρα -παραδοσιακά- είναι η ένταση 
με το Ισραήλ, που πλέον αποτελεί μάλλον 
«πυλώνα» της επιθετικής πολιτικής του. 

Ερντογάν ο χαμαιλ ων
Ανάλογα με το πού εμφανίζεται, ο Ρετζέπ 

Ταγίπ Ερντογάν φορά τον αντίστοιχο μανδύα. 
Όταν βρίσκεται στη Σμύρνη, στη Σαμψούντα και 

σε άλλες κεμαλικού προσανατολισμού επαρχίες, 
ο Τούρκος Πρόεδρος «νερώνει» το κρασί του, 
γίνεται πιο διαλλακτικός και δεν αποτάσσεται 
τον δυτικό τρόπο ζωής. Όσο περισσότερο πε-
ριοδεύει στη «βαθιά» Ανατολή, παρουσιάζει 
εαυτόν όλο και πιο πατριώτη, ενώ εμφανίζει 
ως απάτριδες τους Ρεπουμπλικανούς, ως τρο-
μοκράτες τους Κούρδους και τους φίλους τους 
και εξυμνεί τον τουρκικό εθνικισμό. 

ο  
Βεβαίως αν οι υποψήφιοι του κυβερνώντος 

κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης της 
Τουρκίας, με τη δεδομένη υποστήριξη του 
νεοσουλτάνου, δεν καταφέρουν να κερδίσουν 
το στοίχημα, υπάρχει και η εφαρμογή του 
Σχεδίου Β, που ήδη είναι -αν και χαλαρά- σε 
εξέλιξη. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που 
βλέπουν το φως της δημοσιότητας, κυρίως 
από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, «υπε-
ραιωνόβιοι» ψηφοφόροι που εδώ και χρόνια 
«έχουν αποδημήσει εις… Αλλάχ» εγγράφηκαν 
σε εκλογικούς καταλόγους και μάλιστα σε 
ορισμένες περιπτώσεις έχουν αλλάξει και 
δήμο ή κοινότητα.

Μεταξύ των… νέων ψηφοφόρων που για 
πρώτη φορά ενεγράφησαν στον εκλογικό 
κατάλογο είναι ένας άνδρας 165 ετών, ο οποί-
ος, σύμφωνα με τα έγγραφά του, γεννήθηκε 
επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατά τη 
βασιλεία του σουλτάνου Αμπντούλ Μεζίτ. 

Σε μιαν άλλη περίπτωση στον κατάλογο 
ενεγράφη ένας νέος ψηφοφόρος που ονο-
μάζεται «Ζουλφού», χωρίς άλλα στοιχεία, 
και είναι 149 ετών. Συνολικά, όπως καταγ-
γέλλει η αντιπολίτευση, στους εκλογικούς 
καταλόγους έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά 
6. 89 ψηφοφόροι άνω των 100 ετών. 

Η ανακατανομή του πληθυσμού προκαλεί 
επίσης ανησυχίες στην τουρκική αντιπολίτευ-

ση, η οποία μυρίζεται μετακινήσεις τακτικής, 
ιδιαίτερα μετά τις αναφορές του ίδιου του 
Ταγίπ Ερντογάν ότι περισσότεροι από 1,5 
εκατομμύριο άνθρωποι - ψηφοφόροι έχουν 
μετακινηθεί σε άλλες περιφέρειες. Οι εκτιμή-
σεις αναφέρουν πως εκατοντάδες χιλιάδες 
άνθρωποι θα εμφανιστούν για να ψηφίσουν 
σε περιφέρειες που παραδοσιακά ανήκουν 
στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε να 
αλλάξουν το χρώμα του αποτελέσματος. 

ι συμμαχίες
Τα δεδομένα απαίτησαν τη δημιουργία 

«λυκο-συμμαχιών» μεταξύ κομμάτων που 
δεν μοιράζονται απαραίτητα την ίδια ιδεολο-
γία ή όραμα. Ειδικοί αναλυτές συμφωνούν 
πως ο δρόμος προς την εξουσία περνά μέσα 
από το αξίωμα του δημάρχου. Έτσι, άλλω-
στε, ξεκίνησε και τη λαμπρή καριέρα του ο 
ίδιος ο νεοσουλτάνος το 1994, οπόταν και 
υπηρέτησε από τη θέση του δημάρχου Κων-
σταντινουπόλεως. Οι πιο σκληρές μάχες θα 
δοθούν στις μεγάλες πόλεις. Αυτό το γνωρίζει 
ο Ερντογάν και γι’ αυτό συνεχίζει τη λεγό-
μενη «λαϊκή συμμαχία» με το ακροδεξιό 
Εθνικιστικό Κόμμα του Μπαχτσελί. 

στόσο και τα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης έχουν προχωρήσει με την ανάπτυξη 
συμμαχιών, με επικεφαλής το Ρεπουμπλι-
κανικό Λαϊκό Κόμμα. Οι τελευταίες δημο-
σκοπήσεις, στο μεταξύ, δείχνουν πως τα δύο 
μεγάλα κόμματα έχουν μειώσει σημαντικά 
τη διαφορά τους, με πρώτο συνολικά να 
παραμένει το κόμμα του Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν. Παράγοντες όπως η ασθενής 
οικονομία, η πολιτική αστάθεια, η απο-
τυχία του δημοκρατικού μηχανισμού, οι 
περιορισμοί της ελευθερίας έκφρασης και η 
στέρηση στα πολιτικά δικαιώματα ενδέχεται 
να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα.

Το βραβείο bel των Μαθηματικών 
δόθηκε για πρώτη φορά σε μια γυναίκα. 
Ο λόγος για την Αμερικανίδα Κάρεν Ού-
λινμπεκ, ειδική στις μερικές διαφορικές 
εξισώσεις. Η Ούλινμπεκ έλαβε το βραβείο 

bel 2019 για το θεμελιώδες έργο της στη 
γεωμετρική ανάλυση και στη e theory 
που άλλαξε ριζικά το μαθηματικό τοπίο. Οι 
θεωρίες της ανέτρεψαν την αντίληψή μας για 

τις ελάχιστες επιφάνειες, όπως αυτές που 
σχηματίζονται από σαπουνόφουσκες και 
πιο γενικά προβλήματα ελαχιστοποίησης σε 
πολυδιάστατους χώρους. Η 76χρονη από το 
Κλίβελαντ έχει διακριθεί στην πανεπιστη-
μιακή έρευνα ως επισκέπτρια καθηγήτρια 
στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον και στο 
nstit te for n e  St y ( S) στις 

ΗΠΑ και αποτελεί μία προσωπικότητα που 

πρωτοστατεί επίσης για την ισότητα των 
φύλων στις επιστήμες και στα μαθηματικά.

Είναι η πρώτη γυναίκα που τιμάται με 
το βραβείο bel, που θεσπίστηκε το 200  
από τη νορβηγική κυβέρνηση με στόχο να 
αντισταθμίσει την απουσία του βραβείου 
Νόμπελ Μαθηματικών. Φέρει το όνομά 
του Νορβηγού μαθηματικού Νιλς Χέντρικ 
Αμπελ (1802-1829).

Την πρώτη κλωνοποίηση αστυνομικού 
σκύλου πραγματοποίησαν με επιτυχία επι-
στήμονες στην επαρχία Γιουνάν της νοτιοδυ-
τικής Κίνας, στο πλαίσιο ενός προγράμματος 
που ελπίζουν ότι θα μειώσει δραστικά τον 
χρόνο και το κόστος της εκπαίδευσης των 
λαγωνικών. Οι επιστήμονες κλωνοποίησαν 
τη «Σέρλοκ Χολμς των αστυνομικών σκύλων», 
ένα θηλυκό σκύλο ανιχνευτή και ο κλώνος της 
ονομάστηκε n n.  Η εταιρεία Sino ene, 

που εργάστηκε πάνω στην κλωνοποίηση 
με το Γεωργικό Πανεπιστήμιο της Γιουνάν, 
ελπίζει ότι θα μπορέσει να επιτύχει «μαζική 
παραγωγή» κλωνοποιημένων αστυνομικών 
σκύλων, ώστε να συμβάλει στη μείωση του 
χρόνου και του κόστους εκπαίδευσης. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα « hin  
ily», η n n, που είναι τριών μηνών, 

θα εκπαιδευτεί για τον εντοπισμό ναρκωτικών, 
θα μάθει τεχνικές ελέγχου και έρευνας για 

τον εντοπισμό στοιχείων. Στο μέλλον θα γίνει 
ένα πιστοποιημένο αστυνομικό σκυλί και 
θα ξεκινήσει να εργάζεται για τις Αρχές σε 
ηλικία περίπου δέκα μηνών. Αυτό θα γλιτώσει 
στο κράτος και χρήμα αλλά και χρόνο, αφού 
υπό κανονικές συνθήκες η εκπαίδευση ενός 
αστυνομικού σκύλου διαρκεί πέντε χρόνια. 

Σημειώνεται πως ο πρώτος κλωνοποιημέ-
νος σκύλος στον κόσμο δημιουργήθηκε από 
επιστήμονες από τη Νότια Κορέα το 2005. 

Δεκάδες σοροί ορειβατών εντοπίζονται όλο 
και συχνότερα στο Έβερεστ από το λιώσιμο 
των πάγων, το οποίο, ως γνωστόν, οφείλεται 
στην κλιματική αλλαγή. Τα πτώματα των 
χαμένων για χρόνια ορειβατών βρίσκονται 
κυρίως στην κινεζική πλευρά, προς το βόρειο 
τμήμα του όρους. Σύμφωνα με δημοσίευμα 
του , περισσότεροι από 00 ορειβάτες 
υπολογίζεται πως έχουν πεθάνει στην προ-
σπάθειά τους να ανέβουν στην υψηλότερη 

κορυφή του κόσμου, εκ των οποίων τα 2/  
δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη, καθώς παρα-
μένουν θαμμένοι κάτω από το χιόνι και τον 
πάγο. Όπως ανέφερε κρατικός υπάλληλος, 
που εργάζεται στο όρος, ο ίδιος έχει ανασύ-
ρει από τα χιόνια τουλάχιστον 10 νεκρούς, 
ενώ, όπως εξήγησε πολύ συχνά, εντοπίζονται 
χέρια, πόδια και άλλα άκρα, κοντά στο καμπ 
του Έβερεστ. Τα περισσότερα πτώματα που 
έχουν εντοπιστεί ώς τώρα αφορούν πρόσφατα 

περιστατικά. Μερικά από αυτά, κυρίως στα 
μεγάλα υψόμετρα, χρησιμοποιούνται ακόμη 
και ως «σημαδούρες» από τους ορειβάτες, 
για να βρίσκουν τη διαδρομή αναρρίχησης. 

Σημειώνεται πως η ανάκτηση και η αφαί-
ρεση των σωμάτων από τους καταυλισμούς 
που βρίσκονται σε πολύ υψηλά σημεία είναι 
δαπανηρή και εξαιρετικά δύσκολη, με τους 
ειδικούς να υπολογίζουν ότι κοστίζει από 
40.000 έως 80.000 δολάρια.

Σε γυναίκα το βραβείο bel

Ο πρώτος κλώνος αστυνομικού σκύλου 

Λιώνουν οι πάγοι, εμφανίζονται σoροί 

Μικρά μικρά /// ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΟΔ ΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Ο Υ ΟΣ
Σ ΗΝΟ ΗΣ
Τ  Κ ει  και  σκη -
ες  ς ικαι εί αι α εις  

σκη ες  α  α α α ι ι-
ω ικ  κα ια ε  υ  σ υς  

α  η α ρία υ ια ωσε  
με α   ω   ρω  

ε υ  α   κ μμα υ  
αι ι ι ας υς ες  κα α-

ή ισε  ρ ισμ  υ 
Κ  ι  ει ίκαι   ρω  
ι  σκη ες εί αι ί  ι  

αυ  α κ ω κ ιες ειση ήσεις 
ια η με ακί ηση μερικ  α  

αυ ς  σ ε α α ρ ισ εί 
και  μισ ι  α μ ρ σα  

ι  α ρ υ  α  σ  ρ ε-
ρικ  ια α σκη ε εί ις εμ α-
ίσεις υ ρ ρ υ  α με 

 συ μι η ή υ   ρ ε ρ ς 
α υι ε εί η  α η αρ υ-

σίαση  α  ας με  α συ α-
αι με η  ρ σ η ω   α 

ρ ει κα υμ ικ  κα  α 
μι ει με ρ ρ  Τ ας και α 
κ ει ειρ μίες α α α  
Τραμ  ας ε ερ ς σκη ης 

α μ ρ σε α α σ ασ εί σ η 
υ ή  ια α συμ υ ε ει υς 

εκ ρ σ υς υ α  ς α 
κ υ  ι  εα ρικ ς ις αρα-
σ σεις υς σ η  μ εια και 
ις ι ρ ς  ας ρί ς σκη -

ης α αίρια ε σ  υρ εί  
ικ μικ  υ α κα η-

σε  ρη α ε κα α εί ει 
 ωσ  αρκισσισ ικ  υ κι 

και α υι ε ήσει  σ υ  με α-
σης α α η ής  ίσως  

συ ωρ σει και  ικ ας    
α ι ερ ς σκη ης ω  
εί αι  ί ι ς  ης   

ας μ ας σκη ης α σκη-
ε σε σ  ε υ ημ α η 

ραμα ική α ρρι η υ ρ -
ισμ  υ Κ  ια α μ ρ σει 

α ε ει υς σ υς υ
Υ Ο ΝΗΣ

Ν Ο Ο Ο Ο ΝΗΣ
Μ Ν Μ

ΟΝ ΟΥ Η

 ε ική ε ει ς ης ης 
αρ ί υ  μ ς ρίσκει ι 

σε ση αρσης ης υρκικής 
ρ κ η ικ η ας και με μια  

α μ σ αιρα υ μας υμί ει ι 
ι Τ ρκ ι ε  υ  α ει 

και  α  ε υ εί α   
η ισμ  κ ω α   ια α ι 

υς  ς εμείς υμε α ει 
ρ η  σε σ ση με υς α ω ι-

σ ς υ ικ σι α  υ ε  -
ριασα  η  υ ερ ία υ κα α-
κ η ή και μησα  με ερή 
αυ α ρ ηση ια η  ε ευ ερία 
ή  α  α ασ ήκα ε ι 

ρεία α αιρ α  α ρ μα α  
α  ε  Κ κ ρ ης και  
Καρα σκ κης  αι α  μ α  
με  Κι υ α ή και  ρ μα η  

ως η ε ι ή ε ική ε ει ς 
συμ ί ει με μια ερί  υ  

ε ωμα ς σ υ ς ρ αί-
ει σε α ρη ες ρ κ ήσεις ρ ς 
υς η ες  ευ υ με ς  ις 

ρ ες  σ υς κα ίκ υς ης 
Σμ ρ ης  ε εσ μισε  με ρ -
σ η ικ  ρ  ια υς η ες: 

Σμ ρ η  εσ  υ ρί εις υς 
κια ρη ες σ η ασσα  Τη  

ί ια ρα  ρ  κ ει ρ ε-
ιμασίες α αρ ίσει εω ρήσεις 

σ η  κυ ριακή  και ιε ει 
συ ε είς ασκήσεις σ α ωρικ  
μας α α  α  και ης ας  

ωρίς α ρε εί κ ι ς ς  
Κα ρης α υ υρ ήσει 
κα α εμικ  σκ ς   ς 
Κι υ α ής εί αι ι  ρι ς και 

ι  α ει η ικ ς α  κ ε η 
ρ  κεί  υ εί ει α   

ικ  μας κ ρ  εί αι ας ς 
Κ κ ρ ης  ας ς Καρα-
σκ κης  ας ς α σι ς 
ι κ ς   είσ ε  ρ  αι ι
Υ Ο ΝΗΣ

Πεπεισμένος ότι ο Συνεργα-
τισμός δεν σωζόταν με τίποτε 
εμφανίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος. 
Καταφεύγοντας και σε εκκλη-
σιαστικές ορολογίες, απεφάνθη 
ότι ούτε «άγγελος εξ ουρανού» 
να κατέβαινε, δεν θα μπορούσε 
να σώσει τον Συνεργατισμό. 
Κατέστη, έτσι, ο Μακαριότατος... 
ο φύλακας άγγελος του Χάρη, 
έστω και εάν τον μάλωσε κι 
αυτόν, λέγοντας ότι έκανε λάθη. 
Η ουσία της δήλωσής του, 
ωστόσο, είναι ότι έχει δίκαιο η 
κυβέρνηση να λέει ότι παρέλαβε 
ένα πτώμα, αφού ούτε και εάν 
κατέβαινε άγγελος εξ ουρανού 
δεν θα μπορούσε να το αναστή-
σει, όπως ο Κύριος τον Λάζαρο. 
Βεβαίως, Μακαριότατε, τέτοια 
απαξιωτική αναφορά εκ μέρους 
σας, σε αδυναμία των αγγέλων 
να παρέμβουν θαυματουργικά 
και να ενεργήσουν σωτήρια, 
δεν στέλνει και τα καλύτερα 

μηνύματα στο χριστεπώνυμο 
πλήρωμα της Εκκλησίας ημών. 
Εν πάση περιπτώσει, υπό το 
φως και της δήλωσης του 
Αρχιεπισκόπου, ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης θα πρέπει να 
σταματήσει πλέον να αναφέρεται 
σε θυσία της Ιφιγένειας, για τον 
Χάρη, και να αναφέρεται σε... 
θυσία του Αβραάμ. ς γνωστόν, 
και ο Αβραάμ θα θυσίαζε τον 
γιο του, Ισαάκ, αλλά την τελευ-
ταία στιγμή άγγελος Κυρίου 
συγκράτησε το χέρι του Αβραάμ 
και τον διέταξε να θυσιάσει ένα 
κριάρι. Η διαφορά είναι ότι ο 
Αβραάμ είχε προθυμοποιηθεί 
να θυσιάσει το παιδί του, ενώ ο 
Πρόεδρος αρνήθηκε να το κάνει 
για τον Χάρη. Φανταστήκατε να 
έλεγε τότε ο Αβραάμ «δεν θα 
θυσιάσω τον Ισαάκ, επειδή... έτσι 
αποφάσισαν τρεις (Πατήρ, Υιός 
και γιον Πνεύμα)»

Υ Ο ΝΗΣ

ΟΥ ΟΣ ΟΥ ΝΟΥ Μ   

    

   
 

Η τετραμερής των Ιεροσολύμων ήταν ένας 
ακόμη κρίκος στην αλυσίδα των συνεργασιών 
και συμμαχιών που αναπτύσσονται τα τελευταία 
χρόνια ανάμεσα στα κράτη της Ανατολικής Με-
σογείου, τα οποία συμμερίζονται τις ίδιες δημο-
κρατικές αξίες, είναι πυλώνες σταθερότητας και 
αξιοπιστίας και έχουν κοινά συμφέροντα. σως 
βρισκόμαστε τώρα στη φάση της αξιοποίησης 
των «εμπλεκομένων συμφερόντων», που ανέκα-
θεν υποστήριζε ο Βάσος Λυσσαρίδης. Η παρου-
σία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, 
Μάικ Πομπέο, που μετέτρεψε την τριμερή σε 
τετραμερή, έδωσε νέα διάσταση και νέα δυναμι-
κή στη συνεργασία της Κύπρου, της Ελλάδας και 
του Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι ο πιο σημαντικός 
μας φίλος στην περιοχή και μέσω του μπορούμε 
να έχουμε θετική επιρροή και στην Ουάσιγκτον. 
Γι’ αυτό πρέπει με κάθε τρόπο να διατηρήσουμε 
και να ενισχύσουμε αυτήν τη συνεργασία, που σε 
κάποια στιγμή μπορεί να καλύψει και τον στρατι-
ωτικό τομέα. Τα μηνύματα των τεσσάρων από τα 
Ιεροσόλυμα προς την Τουρκία ήταν ισχυρά και 
ξεκάθαρα. Ειδικότερα το σημείο που αναφέ-
ρει ότι οι ηγέτες συμφώνησαν «να αμυνθούν 
ενάντια σε εξωτερικές κακόβουλες επιρροές στην 
Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση 
Ανατολή». Το θέμα είναι αν η Τουρκία έχει 
οποιαδήποτε διάθεση και πρόθεση να ακούσει 
αυτά τα μηνύματα. Και κυρίως πώς θα ενεργή-
σουν, σε έμπρακτο επίπεδο, οι τέσσερεις, αν η 
Τουρκία, παρά τα μηνύματα, προχωρήσει σε 
νέες «κακόβουλες» προκλήσεις και αποτολμήσει 
και γεώτρηση μέσα στην κυπριακή ΑΟΖ, όπως 
απειλεί εδώ και καιρό...

Υ Ο ΝΗΣ

Από τα Ιεροσόλυμα έσπευσε στην Αττάλεια ο Υπουργός 
Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Κατρούγκαλος, μπας και 
παρεξηγηθούν οι ελληνικές προθέσεις έναντι της Τουρκίας, 
ότι δηλαδή θέλει να την αποκλείσει από τα ενεργειακά της 
περιοχής, μέσω των τριμερών και τετραμερών συνεργασιών. 
Πήγε για να εξηγήσει στον Τσαβούσογλου ότι «η Ελλάδα 
βλέπει θετικά τη συμμετοχή της Τουρκίας στην ενεργειακή 
εξίσωση της Ανατολικής Μεσογείου». Και ο Μεβλούτ τον 
ευχαρίστησε γι’ αυτό. Οι κάμερες κατέγραψαν τους εντυ-
πωσιακά εγκάρδιους και ενθουσιώδεις εναγκαλισμούς του 
κ. Κατρούγκαλου με τον Τσαβούσογλου. Αλλά τα πράματα 
έμειναν στους εναγκαλισμούς. Απ’ εκεί και πέρα, ο Τούρ-
κος ΥΠΕ  φρόντισε να επαναφέρει τον φίλο του or o στη 
σκληρή πραγματικότητα των άτεγκτων και αδιάλλακτων 
θέσεων της γκυρας σε όλο το πλέγμα των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων και στο Κυπριακό φυσικά. Ειδικά στο θέμα των 
εγγυήσεων ο Τσαβούσογλου απέρριψε ευθέως την ελληνική 
θέση, όπως την εξέθεσε ο κ. Κατρούγκαλος, πως το καθεστώς 
των εγγυήσεων είναι αναχρονιστικό, αντιτείνοντας ότι η Τουρ-
κία θέλει να είναι εγγυήτρια δύναμη ώστε να προασπίζει τα 
συμφέροντα τής τουρκοκυπριακής κοινότητας και έφερε ως 
παράδειγμα τις «μονομερείς γεωτρήσεις» της ελληνοκυπρια-
κής πλευράς. Οι δυο Υπουργοί συμφώνησαν να συναντηθούν 
στις 12 Απριλίου για να διαπιστώσουν «πού βρίσκονται οι 
δύο πλευρές στο Κυπριακό». Μα η τουρκική πλευρά, κύριε 
Κατρούγκαλέ μου, βρίσκεται καρφωμένη εκεί που βρισκόταν 
πάντα. Είναι η δική μας πλευρά που μετακινείται συνεχώς και 
δεν ξέρει πού βρίσκεται...

Μ Ο

Πάλι το παίζει παρα-
πονεμένος ψευδο-
πρόεδρος, που θέλει 
να αναγνωριστεί ως 
πρόεδρος ισότιμος με 
τον νόμιμο Πρόε-
δρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ο 
Μουσταφά Ακιντζί. 
Ακόμα και σε θέματα 
χαμηλής πολιτικής, 
όπως το ποδόσφαιρο, ο κατοχικός ηγέτης δεν θέλει να κρατά... 
χαμηλά την μάππαν και προβάλλει αξιώσεις ισότητας σε όλα 
τα επίπεδα και σε όλους τους χώρους. Έτσι, αρνήθηκε να 
παραστεί στη δικοινοτική εκδήλωση «Ημέρα Φιλικού Ποδο-
σφαίρου», στο μεικτό χωριό Πύλα, προβάλλοντας αρχικά τη 
δικαιολογία ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν πήραν τα απαραίτητα 
μέτρα ασφαλείας, μετά ότι ο αγώνας διεξήχθη σε γήπεδο 
στις ελεύθερες περιοχές και τελικά ανακοίνωσε ότι δεν θα 
παρίσταται σε εκδηλώσεις στις ελεύθερες περιοχές, εάν δεν 
υπάρχει ανάλογη εκδήλωση και στα κατεχόμενα. Ε, ας μην 
παρίσταται. Δεν θα τα βάψουμε μαύρα. Αυτός θα χάσει, όπως 
έχασε την ευκαιρία να... ανταλλάξει πάσες με τον θρύλο του 
διεθνούς ποδοσφαίρου Ντιντιέ Ντρογκμπά, όπως έκανε ο Νί-
καρος. Η αρνητική στάση του Ακιντζί σε ένα απλό θέμα, όπως 
αυτό μιας εκδήλωσης με φιλικό ποδόσφαιρο, προδιαγράφει 
και τη στάση που θα τηρήσει σε περίπτωση επανάληψης των 
συνομιλιών. Θα επιμένει να είναι... στημένο το ματς και το 
αποτέλεσμα να το καθορίσει η Τουρκία. Και όλα αυτά τα κάνει 
ο Μουσταφά για να καλοκρατεί τον Ερντογάν, με την ελπίδα 
ότι αυτός δεν θα τον... σουτάρει τελικά έξω από το γήπεδο.

Μ Ο

Αυτή η ιστορία με την 56η έδρα στη Βουλή θυμίζει σκύλο 
που κυνηγά απεγνωσμένα την ουρά του, αλλά δεν καταφέρνει 
να την πιάσει. Τα πράγματα παραμένουν σε αδιέξοδο, μετά 
τη νέα απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με την οποία 
κήρυξε αντισυνταγματική τη νομοθεσία βάσει της οποίας 
η Ολομέλεια της Βουλής, κατά πλειοψηφία, επανέφερε τον 
Γιώργο Παπαδόπουλο της Αλληλεγγύης στα κοινοβουλευτικά 
έδρανα. Η υπόθεση έχει εισέλθει σε έναν νομικοσυνταγματι-
κοπολιτικό λαβύρινθο και κανένας δεν μπορεί να προβλέψει 
αν θα βρεθεί πρακτική λύση για να πληρωθεί σύντομα η 
56η έδρα, ή αν θα πρέπει να περιμένουμε να πληρωθεί... στις 
επόμενες βουλευτικές εκλογές, το 2021. Η θέση της Νομι-
κής Υπηρεσίας για κάλυψη του κενού είναι ότι θα πρέπει να 
τροποποιηθεί το Σύνταγμα προκειμένου ό,τι προβλέπεται για 
την κενωθείσα βουλευτική έδρα να προβλέπεται και για τη μη 
καταληφθείσα έδρα. στόσο, η τροποποίηση αυτή δεν μπορεί 
να έχει αναδρομικότητα για να καλύψει και τη συγκεκριμένη 
περίπτωση. Ο Γενικός Εισαγγελέας μελετά το θέμα, σε συνεν-
νόηση με τον Έφορο Εκλογής, αλλά οι προσφερόμενες λύσεις 
δεν είναι απλές, ενώ την ίδια ώρα δεν υπάρχει συναίνεση 
ούτε μεταξύ των κομμάτων. Πάντως, αν τελικά καταλήξουμε 
σε αναπληρωματική εκλογή, ας ψηφίσει τον υποψήφιο της 
Αλληλεγγύης σύσσωμη η αντιπολίτευση (περιλαμβανομένου 
του ΑΚΕΛ). Για να αποδοθεί δικαιοσύνη και στην πράξη. Αλλά 
και για να δοθεί ένα άριστο παράδειγμα πολιτικής ηθικής. 

Μ Ο
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Λογαριασμοί ηλικιών  χρόνων…

Ενεργειακ  αποτροπ  τριμερ

Τ  Σ  α ω  
ρη ω  και ω  υ  ι 

ικ ί υς α ες  ρι  α  
εκα  ρ ια  ήσα  ι ι υ  υ 
ή η εί α  ιε α ει υς  ε ευ-

ερω ικ ς α κα ικ ς μ υς υ 
 και υ ερ ι ασίασα  η  

ε α ική ε ικρ εια υ  ε ε ερ υ 
ε α ικ  μας κρ υς

Κ  ι α ες και ι 
ρ ι  α εκα  ρ ια ι  
ρι  ήσα  η ευ ημ η και η ε -

ερη ε ι  υ ε ερ υ ε η ικ  
ημ  υς  υ κα α  η  α -
σ αση υ  ε α ί  ης ε ρακ -
σίω  ρ ω  ρικ ής Τ υρκ κρα ίας

 ι ερισσ ερ ι η α ή  ι ι 
α κα ε  υ ήρ α  και ι Τ υρκ

ρ σκυ ημ ι  ι ωμ ες  ι 
ε ί σαρ ι κ κ

ΤΣ  α  σ  ερί υ και σ  

κα  ακρί εια  ω  η ικι  ι ρ -
ι ω  α ω  και ρ -

ω  ης ε  ωή σημερι ής ε ι ς 
ημ  ω  ή ω  ρι  ακρι ς α  

 ρ ια  κα   ευ ημ  ια 
υς υς ε με υς αι ες ς 

 ης η ικής α σ ασης  
μη α ας   ρισ ι  
ρα ια ισμ  α σ ησα   ς  

υ α  η  α ι ε εσία  Κ ρ ισα  
η  

Κ Σ  αρ   ρ ια 
α  ε  συ ε ί υμε α υ-
με α α ι και ε α ί  μας η  
Τ υρ ι  ι ε σ υ ι και 

ε ωμα ί κυ ερ ή ες  ης 
ίας  ραμα ί αι και  σ ρα η-

ες υ ερ ία α κι α ι κ α  
με ε υ  η  ε α ασ σ αση 
ης ωμα ικής υ κρα ρίας  
η  ε α κ ηση  ης Κ ρ υ  
η  υρκ ίηση υ ι αί υ  
ης ρ κης και ω  ησι  η  

υρκική η εμ ία σ η  α ική 
εσ ει

 Σ   ε η ικ  μας 
ς ε  εί αι ι ε α ιωμ ι 

υ υ ι ρα ι ες ω  εσσ ρω  

αι ω  ης Τ υρκ κρα ίας 
 ια ει  κρ η  α ία  

αρ  ις α ε η ες κα ρα ακι ς  
α ικα η ες κι α ε ι η ες  μ ρ  

α σ κ υ  σ α ια υς  Και α ι-
ασ υ  η  ε ευ ερία υ υ α  

ι ρ ι ω  α ω  μας  
 και ω  κ ε ω  α ε ευ ε-

ρω ικ  α ω  υ υς  ια -
ει  ε ι  ως εκ ω  α ημ ω  

μα ήμα α  και η  ιμη σ ία 
α μη  ε ι ρ ει η  ε α η η 

ριω  ια η  α ρί α α  και 
ρ ω  ι υς  εμ ι-
υς σ αρα μ ς:

 Τ  ικ σι α  αρ  υς 
εμ υ ί υς υ υ ή ησα  σ η  

αυαρ κρα ία   ή α  ης ρ ης 
ευ ερι ς

 Τ  ικ σι   ε  αι ίας υ 
ικ  ι ασμ  ή α  ης ικρα-

σια ικής Κα ασ ρ ής
 Τ  Σαρ α Τ σσερα  ή α  

α  ης ευ ερι ς α  η α ισ ική 
Κα ή

 Τ  μή α Τ σσερα  
ε  αι ίας ω  εμ υ ίω  α  και 
ης ικ α ρίας  ή α  ης Κυ ριακής 

Κα ασ ρ ής
η  ε ς  υ η α-

ι ε εσία ε ρ ε αι σε μία Κ ρ  
υ ρ υσα η  α ρη η η Τ υρ-
κ κρα ία  : Τη  κα ή 
ω  σκ α ωμ ω  α   ί α 

ρειω  ε η ικ  ε α  μας  
  α κ ήρω ς α ε ευ ερω-

ικ ς α ας υ  ε α ί  ης 
ωμα ικής υρκ κρα ίας  συ ε ί-

ε αι  εί ει α συ ε ί ε αι  ως 
ακρι ς  ε ρασε ια υς μας 
κι  ιη ής σης ιερί ης: 

Τ η η ί α ε  σ ή ει  η η 
μ η ε  α ει  ί ια ρ ια α  ε-
ρ σ υ  ε  ε αί υμε σκ ι

   ΣΤ Σ Σ υ  ρ σ-
ι ρί υ  ε αρ ς α κα ήκ α 

συ ισης υ ικ σι α:  ε ω-
μα ική ε ι υ ή ω  Τ ρκω  ισ α-
μισ  σ υ ω  ης κυρας  
α  με ικ  α α ευ α  σ ρα-
η εί η  α κ ηση  ι μ  ης 

Κ ρ υ  α  κι ω  σω  ασα  
ι ωμα ί α  η  α σ ασή 

μας υ  ι υ ή  ι μ  
ε α ί  ω   κρα  υ η-

ισμ  μα και ω  ω  α  ης 

ερι ής  ίως ω  α ω ι μ ω  
ε ί  ρ ια ια η  α ε ευ ρωσή 

υς Κ ρ ω  Κι ακ μη  ε α ί  
ης αρα αί υσας υρ ης  ω  

Κα ευ ασ  υ α ίσ ακ υ ε
σ υ α υ

Σ  α κα ήκ α συ ισης 
υ ικ σι α σ ις μ ρες μας  ρ ς 

υ  α ι σκ αι ασ αμ η α  
ρ ς α υ ή  α  ις ερ ς ια 

η  ε α σ ασή μας  α ε ρκει-
ες και α υ αμίες:

 Τ   ρω ίσ ως  
υ ασ ει α σκή ρ  η ερή  

κα ε ς αμ ε ει  ρ   -
ας  και συ  η  ία ρ σ ι ρισε 

σ ις ε ευ αίες  α  ις  ε ρ -
σ ι ες σ ρ ς  μ υ εις η  

ευ ερία  α     ε ικ ς 
μας ιη ής ι σι ς Σ ωμ ς

 Τ Σ Σ μ υς  
ιαρκ σης ης α ασ σεως  υ 

σ η ί ευσε μ  αη ία  σ ρα η ς 
ακρυ ι ης σ  μ ημ ε μα  
υ: Τ ε σι ηκα ως ι υ 
 ωμαίικ   κι  α α εμ ισα η  

ευ ερι  υ α κ μωμε μ  αυ ς 
υς  ε ή α ι ι ες ρ σια  

μή α μισ  α μ υ σε ε  κρ ας ι  
εμ ι  εμ  ε  υ

 Τ Σ Σ Σ  ι ια  
εμ ια η  υ σ η ί ευσε 
ε ισ ημ ικ  σ υς α ε ί εκ υς 
ε  ίς κι ε ί μακρ  μα ήσεως 

α ς υ   υκυ ί ης  με  
 ω  κερκυρα κ  υ  

ρ  σ η  υ ρα ή υ:
ω   αυ  αί ι  αρ ή η 

ι  ε ε ία  και ι ιμία  εκ 
 αυ  και ες  ι ικεί  κα ι-

σ αμ ω   ρ υμ   ι ία ω  
αυ  η μα ι ης ί α ια ε υσία 

υ ε  η ε ε ία κι η αρ μα ία 
και η ρ υμία σ ις α ριασ ικ ς  
κ μμα ικ ς ρι ες

     Τ  Σ  α α καία ρ -
ική σ ία  μα ί με  α α και α-

 ε ι υς σ ε ιασμ  α ε ικής 
Σ ρα η ικής ε ευ ρωσης:

 κα ερης κι α ε εσμα ικ ε-
ρης  α  ι ρι  α   ρ ια  ης 

ε ικα ερης α    ε η ι-
κής ε ε ς κεί ω  υ αυ ρ αι-
ρ ως υσι σ ηκα  υ   αρ  

υ ευ ερία  α ς  ια α 
ε α εί υ   ρα ια ισμ  

Η υπόθεση της αποτροπής παραπέμπει στην, διά 
της προβολής ισχύος, θέσεων, αντιλήψεων και 
δικαιωμάτων, πορεία μιας διαρκούς, μιας αδιάλει-

πτης υπεράσπισης εθνικού συμφέροντος. Στο διαχρονικά 
και σύγχρονα άναρχο διεθνές περιβάλλον, δεδομένης της 
κραυγαλέας απουσίας συστήματος συλλογικής ασφά-
λειας, δηλαδή έλλειψης συνεκτικού θεσμικού πλαισίου 
επιβολής του διεθνούς νόμου και της παγκόσμιας τάξης, η 
υπεράσπιση δικαίου και δικαιωμάτων επαφίεται σχεδόν 
απολύτως σε ίδιες δυνάμεις στην προβολή αποτρεπτικής 
ισχύος, προβαλλόμενης κατά μόνας ή και μετά συμμάχων.

Η επί θύραις κινούμενη ενεργειακή συμμαχία Ελλάδας 
- Κύπρου - Ισραήλ δημιουργεί ασφαλείς και αξιόπιστες 
προ ποθέσεις προβολής σοβαρής αποτρεπτικής ισχύος. Με 
δεδομένες τις κατά τα ανωτέρω υφιστάμενες παραμέτρους 

διεθνούς ανομίας, η 
συμμαχική σύμπηξη 
μετώπου αναπτύσσει 
έναν ορίζοντα εμπέ-
δωσης συνθηκών 
εθνικής ασφάλειας, 
σταθερότητας και ει-
ρήνης, στο πλαίσιο του 
οποίου το ενεργειακό 
στοιχείο εκδηλώνεται 
πρωταγωνιστικά. 

Η συμμετοχή του 
Αμερικανού υπουρ-
γού Εξωτερικών, 
Μάικ Πομπέο, στην 
έκτη Τριμερή Σύνοδο 
Κορυφής, που έλαβε 
χώραν στην Ιερουσα-
λήμ, δημιουργεί όρους 
και προ ποθέσεις ου-
σιαστικής αναβάθμισης 
του χώρου και του  συ-
νολικού εγχειρήματος, 
ιδιαιτέρως μάλιστα με 
δεδομένο το γεγονός ότι 
η συνάντηση λαμβάνει 
χώραν στο Ισραήλ. Οι 
ΗΠΑ, από τη λήξη του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου, προπάντων όμως 

και όλως ιδιαιτέρως από το τέλος του υχρού Πολέμου 
και εντεύθεν ενδιαφέρονται τα μάλα για τις εξελίξεις στην 
Ανατολική Μεσόγειο και αναπτύσσουν παρεμβατική ενίοτε 
παρουσία στα δρώμενα. Ο παράγων ενέργεια ενισχύει 
τη γεωστρατηγική θέση του χώρου και ενδυναμώνει τα 
ενδιαφέροντα των μεγάλων δυνάμεων, ιδιαιτέρως δε της 
Ουάσιγκτον για ενεργότερη παρουσία στην περιοχή, όπερ 
και συμβαίνει. Υπ’ αυτό το πρίσμα πρέπει να αναγνωσθεί 
και η επίσκεψη του Μάικ Πομπέο στην Ιερουσαλήμ. Το 
Ισραήλ παραπέμπει στην Ουάσιγκτον, γιατί ακριβώς οι 
κινήσεις των ΗΠΑ διαμορφώνονται μέσα από τη δομημένη 
διεθνή επιρροή στην Ουάσιγκτον του ισραηλινού λόμπι, 
όπου η ίδια η πολιτική διαμορφώνεται και υλοποιείται με 
βάση εβραϊκά, αλλά και ισραηλινά συμφέροντα. 

Η επιλογή, δε, από τις ΗΠΑ του αγωγού Ε st- e  με 
διέλευση από την Κρήτη, την Πελοπόννησο και εκβο-
λή του στην Ιταλία, έναντι της επιλογής ενός τουρκικού 

αγωγού, ο οποίος,  ειρήσθω εν παρόδω, θα ήταν και οι-
κονομικότερος, αποδίδεται σε ζητήματα ασφάλειας που 
δεν παρέχει το τουρκικό σύστημα στο εσωτερικό του, όσο 
και στις σημερινές κακές σχέσεις Ουάσιγκτον - γκυρας, 
όπως και Τελ Αβίβ - γκυρας.

Η συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, με την ενεργό 
στήριξη των ΗΠΑ, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τακτικής 
υφής, αφού η ίδια η φύση της είναι στρατηγική, καθώς 
δεν αποτυπώνει τη διαχείριση εξελίξεων του παρόντος 
και μόνον, αλλά αποσκοπεί σε κινήσεις ενός επερχόμενου 
μέλλοντος. Η γεωστρατηγική αναβάθμιση του χώρου θα 
είναι, βεβαία, ραγδαία και εξόχως σημαντική.

Το εκδηλούμενο σχήμα προβάλλει ως σύμπραξη συμ-
φερόντων, η αποτύπωση των οποίων επιφέρει αφενός 
μεν το υπολογισμένο ρίσκο αντιδράσεων από τρίτους, της 
Τουρκίας προεξαρχούσης, αφετέρου δε οικοδομεί μια 
πλατφόρμα αξιόπιστης, δηλαδή αποτρεπτικής παρουσίας 
του Ελληνισμού, ιδίως μάλιστα της οιονεί απειλούμενης 
Κύπρου. Η Τουρκία διεκδικεί παρουσία και συμμετοχή 
σε οτιδήποτε τεκταίνεται στην περιοχή της Νοτιοανατολι-
κής Μεσογείου και του Αιγαίου και επομένως αντιδρά 
όταν δεν προβλέπεται η συμμετοχή της. Οι δηλώσεις 
και η στάση της γκυρας αντανακλούν αυτήν τη φιλο-
σοφία και θέλησή της για μια οιονεί παρουσία σε όλες 
τις  εξελίξεις. Εδώ πρέπει να σημειώσει κανείς πως οι 
αναμενόμενες ως επερχόμενες αντιδράσεις της γκυρας 
μπορούν σε σεναριακό επίπεδο ευχερώς να υπολογισθούν, 
παραπέμπουν δε σε πειρατικής υφής προαναγγελθείσες 
ερευνητικές δραστηριότητες και ενδεχόμενες γεωτρήσεις 
σε μη αδειοδοτημένα οικόπεδα υπαγόμενα στην κυπρι-
ακή θαλάσσια επικράτεια. Η διεκδικητική αυτή πολιτική 
προσκρούει σε εκείνες τις περιπτώσεις, όπου ο διεθνής 
παράγων είναι σε θέση να υπερασπιστεί τα συμφέροντά 
του, όπου και όταν ταυτίζονται εν προκειμένω με τα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις προ-
βάλλεται από τον διεθνή παράγοντα έναντι της Τουρκίας 
ανάλογη αποτρεπτική πολιτική ισχύος, παρεμποδίζοντάς 
την αυτονοήτως να προχωρήσει σε εκτός διεθνούς νομι-
μότητας ενέργειες έναντι του ιδίου στην  περιοχή.

Το κυρίως ζήτημα που αναφύεται στο πλέγμα του 
ανωτέρω σκεπτικού άπτεται της ικανότητας των πολιτι-
κών ηγεσιών Κύπρου και Ελλάδος να αξιοποιήσουν το 
μομέντουμ υπέρ πολιτικών εθνικά ωφέλιμων για την 
χώρα και που εξυπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα των 
δυο κρατών του Ελληνισμού. Το τελευταίο παραπέμπει 
σε μια μόνο κατεύθυνση ως εθνική κατά ταύτα επιλογή 
και άπτεται της αδήριτης ανάγκης για απελευθέρωση των 
κατεχομένων εδαφών και αποκατάσταση του st t s o 

nte, τουτέστιν της διεθνούς νομιμότητας στην Κύπρο πριν 
και στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης. Επομέ-
νως, οι συζητήσεις που βρίσκονται επί θύραις σήμερα για 
επανέναρξη συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού και 
που βασίζονται στο χρεοκοπημένο ως διαδικασία και ως 
πολιτική σύλληψη μοντέλο της Διζωνικής, Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας, που στην ουσία αποδέχεται τις «πραγμα-
τικότητες» της εισβολής, οφείλουν να δώσουν τη θέση 
τους σε μια νέα, κατά τα ανωτέρω, πολιτική αντίληψη 
επανατοποθέτησης στην διαχείριση του Κυπριακού στη 
βάση των νέων δεδομένων.

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

Πανεπιστήμιο

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

ΛΑ ΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

λες οι προσπάθειες 
για συνομιλίες οδηγούν 
σε τουρκική λύση στο 

Κυπριακό. Γιατί Αθήνα και 
Λευκωσία εθελοτυφλούν  

Και γιατί αρνούνται 
να παραδεχτούν ότι η 
πολιτική κατευνασμού 
και εξημέρωσης της 
Τουρκίας απέτυχε  Η 

«Δήλωση της Ιερουσαλήμ» 
αλλάζει δραστικά 

και αποφασιστικά τα 
δεδομένα στη σκακιέρα 
της Αν. Μεσογείου και 
της Μ. Ανατολής. α τα 
αξιοποιήσουν υπέρ του 

λληνισμού

Οι συζητήσεις που 
βρίσκονται επί θύραις 

σήμερα για επανέναρξη 
συνομιλιών για επίλυση 

του Κυπριακού και 
που βασίζονται στο 
χρεοκοπημένο ως 
διαδικασία και ως 

πολιτική σύλληψη μοντέλο 
της ΔΔΟ, που στην 

ουσία αποδέχεται τις 
«πραγματικότητες» της 
εισβολής, οφείλουν να 

δώσουν τη θέση τους σε 
μια νέα πολιτική αντίληψη 

επανατοποθέτησης στη 
διαχείριση του Κυπριακού 

στη βάση των νέων 
δεδομένων

Η « λωση τη  Ιερουσαλ μ», ο ξονα  του 
κακού και τα  θεμελιώδη προαπαιτούμενα

Η «Δήλωση της Ιερουσαλήμ» της Τετάρτης, 
20/ /2019, από τους ηγέτες της Ελλάδος, της 
Κύπρου και του Ισραήλ, με τις ευλογίες των 

ΗΠΑ, σηματοδοτεί μια πολυδιάστατης σημασίας  εξέλιξη, 
η οποία ήδη αλλάζει άρδην τα γεωπολιτικά, στρατηγικά 
και ενεργειακά δεδομένα της περιοχής. Πρώτα απ’ όλα, 
επαναφέρει και εδραιώνει τις ΗΠΑ ως τον κυρίαρχο και 
ισχυρό δρώντα στην περιοχή της Αν. Μεσογείου και της 
Μέσης Ανατολής, μετά τις ολέθριες επιπολαιότητες του 
Μπαράκ Ομπάμα και της Χίλαρι Κλίντον, που πίστεψαν, 
αφελώς, στις προοπτικές της «Αραβικής νοιξης».

Δεύτερον, σχηματίζεται ένας πανίσχυρος πολιτικός, 
στρατηγικός, ενεργει-
ακός και στρατιωτικός 
άξονας που εκτείνεται 
από το Ισραήλ, μέσω 
Κύπρου προς Ελλάδα, 
με την απροκάλυπτη 
συμμετοχή των ΗΠΑ, 
προς την Ευρώπη. 
Τρίτον, η ανακάλυψη 
και επιβεβαίωση ότι 
το κυπριακό θαλασ-
σοτεμάχιο «Γλαύκος» 
διαθέτει μεταξύ 5 και 
8 τρισεκατομμυρίων 
κυβικών  ποδών φυσι-
κού αερίου, όπως και 
το φυσικό αέριο του Ισ-
ραήλ και της Αιγύπτου,  
συνιστούν μιαν εξόχως 
εναλλακτική λύση στο 
ρωσικό φυσικό αέριο. 

Η Ευρώπη, υπό την 
ομπρέλα των ΗΠΑ, έχει 
πλέον συγκεκριμένες 
δυνατότητες απεξάρτη-
σης από οποιουσδήποτε 
μελλοντικούς ενεργει-
ακούς εκβιασμούς από 
τη Μόσχα. Τέταρτον, ο 
αγωγός st e  πρέπει 

να θεωρείται γεγονός. Ήδη εξαγγέλθηκε η χρηματοδότη-
σή του. Οι Πρωθυπουργοί της Ελλάδος και του Ισραήλ 
προέβησαν, επί του προκειμένου, σε ταυτόσημες δη-
λώσεις. «Το όραμα είναι να δημιουργηθεί ένα ασφαλές 
δίκτυο μεταφοράς ενεργειακών πόρων από το Ισραήλ, 
την Κύπρο, την Ελλάδα, προς την Ευρώπη».

Εμφαίνεται πως η Ιταλία αποστασιοποιείται, προς 
το παρόν, μέχρι νεωτέρας. Όμως, τέταρτον, το πιο ση-
μαντικό σημείο της «Δήλωσης της Ιερουσαλήμ», είναι 
η ακόλουθη παράγραφος: «Ο Υπουργός Εξωτερικών 
Πομπέο υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν τον τριμερή 
μηχανισμό που δημιούργησαν το Ισραήλ, η Ελλάδα και 
η Κύπρος, σημειώνοντας τη σημασία της αυξανόμενης 
συνεργασίας. Οι ηγέτες συμφώνησαν να αυξήσουν την 
περιφερειακή συνεργασία, να στηρίξουν την ενεργειακή 
ανεξαρτησία και ασφάλεια, και να αμυνθούν ενάντια σε 
εξωτερικές κακές επιρροές στην Ανατολική Μεσόγειο 

και την ευρύτερη Μέση Ανατολή». 
Ποιες είναι οι «εξωτερικές κακές επιρροές», έναντι 

των οποίων θα αμυνθούν; Το Ιράν (με τα τρομοκρατι-
κά ενεργούμενά του), η Τουρκία και η Ρωσία. Πρώτη 
αντέδρασε η Τουρκία. Διά του ΥπΕξ Τσαβούσογλου και 
στην παρουσία του Έλληνα ομολόγου του προειδοποίησε 
απειλητικά, για το θέμα των υδρογονανθράκων: «Δεν 
είναι ρεαλιστικό κανένα σχέδιο που δεν περιλαμβάνει 
την Τουρκία ή την αποκλείει. Η Τουρκία έχει δικαιώ-
ματα με βάση το Διεθνές Δίκαιο». Η δήλωση-απειλή 
του Τσαβούσογλου έγινε ακριβώς μετά από ακατανόητη 
δήλωση Κατρούγκαλου ότι «η Τουρκία έχει δικαιώματα 
στην Ανατολική Μεσόγειο και η Αθήνα το αναγνωρίζει 
αυτό».

Πέμπτον, η συμμετοχή του Αμερικανού ΥπΕξ, Πομπέο, 
στην τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ δεν αφίστατο και 
προεκλογικής υποστήριξης προς τον Πρωθυπουργό του 
Ισραήλ, Νετανιάχου, ο οποίος θεωρείται ο καλύτερος φίλος 
του Προέδρου Τραμπ. Πρέπει, όμως, να επισημανθεί 
ότι η συμμετοχή Πομπέο στη σύνοδο της Ιερουσαλήμ 
οφείλεται πρώτιστα στον Νετανιάχου, ο οποίος ξεκαθά-
ρισε ότι ο αγωγός st e  δεν πρόκειται να περάσει 
από την Τουρκία. 

Έκτον, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έστειλαν μηνύματα, η 
μία προς την Τουρκία, η οποία επιμένει να συναγελά-
ζεται με τους Ρώσους και να εγκαταστήσει τους πυραύ-
λους S-400. Το δε Ισραήλ, προς το Ιράν, τον ορκισμένο 
εχθρό του, που βρίσκεται στην εξώπορτά του, στη Συρία. 
Έβδομον, η Κύπρος ανήκει, περισσότερο ξεκάθαρα από 
ποτέ, στη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ και της Δύσης. 
Όγδοον, φίλη μεν της Κύπρου η Ρωσία και κρίσιμος 
εταίρος αλλ’ εκτός ενεργειακού και άλλου παιγνιδιού 
επειδή συνεργάζεται με την Τουρκία και συγκρούεται 
με τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Όλες αυτές οι εξελίξεις μπορεί να αποβούν θετικές ή 
και σωτήριες για τον Ελληνισμό υπό τα ακόλουθα τέσ-
σερα προαπαιτούμενα: Πρώτον, Αθήνα και Λευκωσία 
στο εξής να ενεργούν με άκρα σοβαρότητα, αξιοπιστία, 
διεκδίκηση και συνέπεια έναντι των ισχυρών εταίρων 
τους, ΗΠΑ και Ισραήλ. Δεύτερον, να ενισχύσουν την 
οικονομία τους, διότι είναι το εχέγγυο για το τρίτο προ-
απαιτούμενο: Ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις. Οι συμμα-
χίες και οι συνεργασίες για το κολοσσιαίο θέμα των 
υδρογονανθράκων απαιτούν… χτες και στρατιωτική 
ισχυροποίηση Ελλάδος και Κύπρου. 

Γιατί; Διότι η Τουρκία έχει κτίσει έναν ισχυρό στόλο, 
διά του οποίου μόλις πρόσφατα αμφισβήτησε, με την 
άσκηση «Γαλάζια Θάλασσα», τη «γαλάζια ενδοχώρα» 
της Ελλάδος, της Κύπρου και του Ισραήλ. Η Ελλάδα και 
ιδίως η κατεχόμενη Κύπρος, πώς θ  αντιμετωπίσουν 
την τουρκική επιθετικότητα; Τέταρτον, όλες οι προσπά-
θειες για συνομιλίες οδηγούν σε τουρκική λύση στο 
Κυπριακό. Γιατί Αθήνα και Λευκωσία εθελοτυφλούν; 
Και γιατί αρνούνται να παραδεχτούν ότι η πολιτική 
κατευνασμού και εξημέρωσης της Τουρκίας, απέτυ-
χε; Η «Δήλωση της Ιερουσαλήμ» αλλάζει δραστικά 
και αποφασιστικά τα δεδομένα στη σκακιέρα της Αν. 
Μεσογείου και της Μ. Ανατολής. Θα τα αξιοποιήσουν 
υπέρ του Ελληνισμού;

ΣΑ ΑΣ ΙΑΚ ΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ Η
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φόβος ότι το Σχέ-
διο «Εστία» θα έχει 
απώλειες, και δεν θα 
δώσει λύσεις στον 
βαθμό που αναμέ-
νουν ακόμη και οι 
ευάλωτοι δανειολή-

πτες, υποβόσκει. Το μνημόνιο, που θα 
υπογράψουν τράπεζες και Κράτος, ώστε 
να ανακοινωθεί επισήμως η λειτουργία 
του Σχεδίου, βρίσκεται για την ώρα στη 
Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Τρέ-
χουν και οι διαδικασίες για τη δημιουργία 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που θα 
χρησιμεύει για την αποστολή των αιτή-
σεων από την κάθε τράπεζα ξεχωριστά 
στον κρατικό φορέα.  

ρο λ ματισμός
 Το αποτέλεσμα που θα φέρει η εφαρ-

μογή του Σχεδίου Εστία στην πράξη έχει 
ιδιαίτερη σημασία και το ενδεχόμενο 
σημαντικός αριθμός δανειοληπτών, οι 
οποίοι πληρούν τα κριτήρια που έχουν 
τεθεί, να μείνουν τελικά εκτός «Εστίας», 
προβληματίζει. Η αιτία δεν είναι άλλη 
από το πρόβλημα του υπερδανεισμού. 
Απαραίτητη προ πόθεση για την ένταξη 
κάποιου δανειολήπτη στο «Εστία»,  πέ-
ραν των κριτηρίων, είναι και η ικανότητα 
αποπληρωμής. Η λύση που θα δοθεί θα 
πρέπει να τον καθιστά βιώσιμο. Οι πρώτες 
εκτιμήσεις των τραπεζιτών φέρουν, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, έναν στους τρείς 
δανειολήπτες, περίπου, να απορρίπτεται 
και να μένει εκτός «Εστίας» με βάση αυτό 
το δεδομένο.

 οδ γία  
Η οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας, που 

αφορά στη διαχείριση καθυστερήσεων ή 

καλύτερα αναδιαρθρώσεων, δεν αφήνει 
περιθώρια ελιγμών. Ορίζει ξεκάθαρα ότι 
θα πρέπει να αξιολογηθεί η ικανότητα 
αποπληρωμής του δανειολήπτη για το 
σύνολο των δανείων του. Το μνημόνιο, 
που θα υπογράψουν τράπεζες και Κράτος, 
παραπέμπει στην οδηγία της Κεντρικής 
Τράπεζας. Συνεπεία τούτου, όσες σκέ-
ψεις έγιναν και τέθηκαν υπό συζήτηση 
για να μελετηθεί το ενδεχόμενο κάποιας 
εξαίρεσης, παρέμειναν σκέψεις. 

Πηγές από το Υπουργείο Οικονομικών 
αναφέρουν στη «Σ» ότι το θέμα της βιω-
σιμότητας του δανειολήπτη προκειμένου 
να προχωρήσει η αναδιάρθρωση και 
η ένταξή του στο «Εστία» ήταν ευθύς 
εξαρχής ξεκάθαρο και παραπέμπουν 
στην οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας. 
«Εάν οι τράπεζες ή κάποιες από τις 
τράπεζες δεν το είχαν ακριβώς υπόψη 
τους, δεν διαφοροποιεί κάτι. Δεν μπορεί 
να γίνει αναδιάρθρωση εάν δεν είναι 
βιώσιμος ο οφειλέτης. Δεν κερδίζουν 
τίποτε, επομένως στην αναδιάρθρωση 
λαμβάνεται υπόψη γενικά η κατάσταση 
του οφειλέτη, να γίνεται βιώσιμος. Αυτό 
πάντα έτσι ήταν και δεν υπάρχει άλλος 
τρόπος».

Ομοίως πηγές από την Κεντρική Τρά-
πεζα σχολιάζουν στη «Σ» ότι «δεν θέλουμε 
να κάνουμε αναδιαρθρώσεις και μετά να 
έχουμε πάλι προβλήματα. Δεν μπορούμε 
να κάνουμε κάτι. Θα ήταν εντελώς λάθος 
να πούμε ότι κάνουμε αναδιάρθρωση και 
μετά μένουμε πάλι με ΜΕΔ».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι σε περι-
πτώσεις που ο δανειολήπτης διατηρεί κι 
άλλα δάνεια, πέραν του στεγαστικού του, 
«θα πρέπει οι ίδιες οι τράπεζες να τον βο-
ηθούν. Μπορεί να πρέπει να βοηθήσουν 
λίγο περισσότερο οι τράπεζες, αλλά αυτό 

είναι εκτός «Εστίας». Μπορεί να πρέπει, για 
να είναι βιώσιμο, να κάνουν και κάποιαν 
αναδιάρθρωση του υπόλοιπου δανείου».  

Κόλλ σε  το μν μόνιο
 Βασικό συστατικό του «Εστία» είναι 

το μνημόνιο, που θα υπογράψουν με 
το κράτος όσες τράπεζες επιθυμούν να 
συμμετέχουν στο Σχέδιο. Εδώ και μερι-
κές εβδομάδες το μνημόνιο βρίσκεται 
στη Νομική Υπηρεσία για να περάσει 
από τον απαραίτητο νομοτεχνικό έλεγχο. 
«Πήρε λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά 
αυτό είναι σύνηθες», σημειώνουν πηγές 
από το Υπουργείο Οικονομικών. 

Όταν η Νομική Υπηρεσία ανάψει πράσι-
νο φως, θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού 
Συμβουλίου προς έγκριση. Ακολούθως 
θα δοθεί στις τράπεζες, έτσι ώστε όσες 
ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, να το 
υπογράψουν. Με τα δεδομένα ως έχουν 
τη δεδομένη χρονική στιγμή θεωρείται 
δύσκολο να πέσουν υπογραφές επί του 
μνημονίου πριν από τον Μάιο, δεδομένου 
ότι μεσολαβεί και το Πάσχα. Επιπλέον 
κάποιες από τις τράπεζες και κυρίως οι 
θυγατρικές θα πρέπει να περάσουν το 
μνημόνιο από τα Διοικητικά τους Συμ-
βούλια. Το γεγονός αυτό προσθέτει κι άλλο 
χρόνο για την ολοκλήρωση των διαδικα-
στικών, που πρέπει να τρέξουν ώστε να 
ανακοινωθεί το «Εστία». Αναμένεται ότι 
οι τράπεζες αυτές θα ζητήσουν πρόσθετο 
χρόνο δύο ή τριών εβδομάδων για την 
υπογραφή του μνημονίου, καθώς απαι-
τείται αυτή η περίοδος για τη σύγκληση 
των Διοικητικών τους Συμβουλίων.

το περίμενε για
τ ν πλατ όρμα

 Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία 

για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα δι-
αβιβάζουν οι τράπεζες του τόπου τις 
αιτήσεις, για το «Εστία», στον κρατικό 
φορέα. Πρόκειται για όγκο εγγράφων, 
που αφορούν και προσωπικά δεδομέ-
να, άρα η όλη διαδικασία δεν μπορεί 
να γίνει με τη μεταφορά φακέλων από 
τις τράπεζες στο Υπουργείο Εργασίας. 
Πηγές από το Υπουργείο Οικονομικών 
σημειώνουν ότι «πλέον δεν εξαρτάται 
από το Υπουργείο η λειτουργία του 
«Εστία». Εξαρτάται από την πλατφόρμα 
και από τη νομοτεχνική επεξεργασία. 
Αυτές οι δύο δραστηριότητες πρέπει να 
πάρουν τον χρόνο τους και εξαρτάται 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες». 

Σε κάθε περίπτωση, σημειώνουν, 
η επιδότηση του 1/  της δόσης του 
δανειολήπτη θα γίνει στο τέλος του 
χρόνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
υπάρχει επαφή με την εταιρεία, η 
οποία θα αναλάβει να δημιουργήσει 
την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η εταιρεία, 
η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη της 
πλατφόρμας, χρειάζεται, σύμφωνα με 
καλά ενημερωμένες πηγές, επτά με 
εννέα εβδομάδες. 

« ρα η καθυστέρηση, που παρατη-
ρείται στη διαδικασία του νομοτεχνι-
κού ελέγχου, δεν δημιουργεί ιδιαίτερο 
πρόβλημα», σημειώνουν. Γνώστες του 
θέματος αναφέρουν στη «Σ» ότι ακόμη και 
να «ανοίξει» η διαδικασία του Εστία για 
υποβολή αιτήσεων, δεν σημαίνει ότι θα 
πρέπει να είναι έτοιμη και η πλατφόρμα. 
«Μπορεί, για παράδειγμα, η πλατφόρμα 
να είναι έτοιμη και ένα μήνα αργότερα 
και να φορτωθούν εκεί όλες οι αιτήσεις, 
που θα έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τότε», 
σχολιάζουν χαρακτηριστικά. 

Ν ΣΤΟΡΑΣ ΑΣΙΛ ΙΟΥ
vasilioun@sigmatv.com
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σ ία  με  εμ ίω  

  α ει ή ης α συμ η-
ρ ει και α υ ει σ η  
Τρ ε  υ αί ηση  η ία α 
συ ε ε αι α  α α α αι -
με α ικαι η ικ  

  Τρ ε α α ιε ει ε  
ιωσιμ η ας και ακ ως α 
ρ ω εί α α ρα α σ  υρ-
εί  ρ ασίας  Σε ερί ωση υ 

η Τρ ε α εωρεί ι  αι η ής ε  
ει ικα η α α ηρωμής και 

κρί ει ι ε  α εί αι ι σιμη η 
α α ι ρ ρωση  ε  αι η ής ε  

α συμμε ει σ  Σ ι  κ -
ως η αί ηση α υ ε αι 

η εκ ρ ικ  μ σω ης α ρμας 
σ  υρ εί  ρ ασίας

 Τ  υρ εί  ρ ασίας α 
α ι εί και α ε κρί ει ή α 
α ρρί ει η  αί ηση  α ε ημε-
ρ ει ρα ς  α ει ή η 
και η  Τρ ε α ια η  κριση 
ή η  α ρρι η ης αί ησης και 

α ρ ωρεί μεσα σ η σ α η 
σ μ ασης με  α ει ή η  

 ε  η  α ι ηση   
υρ εί  ρ ασίας α ε ημερ -

ει ια  α εσμα η  Τρ ε α  
η ία και εί αι υ ε υ η α 
ε ημερ σει  α ει ή η  

 Σ η  ερί ωση υ  α ει -
ή ης α μ ρεί α συμμε σ ει σ  

Σ ι  η Τρ ε α ρ ει α ρ -
σκα σει  α ει ή η ια α υ 

ρ σ ρει η ση α α ι ρ ρωσης

Τα  βήματα για 
ένταξη στο Σχέδιο
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Δ εν είναι εύκολο να κρίνει κανείς 
κατά πόσον μια απόφαση είναι 
ορθή ή λανθασμένη, έστω και 

εκ των υστέρων, ακόμα και αν έχει στη 
διάθεσή του όλες τις πληροφορίες και τα 
δεδομένα κάτω από τα οποία έχει ληφθεί η 
απόφαση. Πόσω μάλλον, όταν καλούμαστε 
να κρίνουμε τον Υπουργό Οικονομικών 
μιας χώρας, ο οποίος παρέλαβε μια πολύ 
δύσκολη κατάσταση το 201  και έπρεπε 
να τη διαχειριστεί χωρίς καθυστέρηση. 
Έκτοτε, ο Υπουργός Οικονομικών έλαβε 
πολλές δύσκολες αποφάσεις, οι οποίες 
ήταν μεν αντιλαϊκές, αλλά ωφέλιμες για 
την οικονομία και την κοινωνία. 

Είναι πραγματικά εύκολο να ασκεί κανείς 
κριτική στον Υπουργό Οικονομικών για τις 
αποφάσεις που έχουν ληφθεί, διότι απλώς οι 
αποφάσεις ήταν δύσκολες, και οι δύσκολες 
αποφάσεις δεν μπορεί να ικανοποιήσουν 
όλους. Θεωρώ ότι οι όποιες αποφάσεις δεν 
πρέπει να κρίνονται εκ των υστέρων, αλλά 
εκ του αποτελέσματος. Κρίνοντας λοιπόν 
εκ του αποτελέσματος, οι επιδόσεις του 
Υπουργού Οικονομικών στο πηδάλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών ήταν άρι-
στες. ριστες διότι η οικονομία τρέχει με 
υψηλούς ρυθμούς, χωρίς δημοσιονομικά 
ελλείμματα, η ανεργία είναι στο μισό σε 
σχέση με το 201 , τα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια εντός του τραπεζικού συστήματος, 
που κατά γενικήν ομολογίαν ήταν το μεγάλο 
αγκάθι του τραπεζικού συστήματος, έχουν 
μειωθεί πιο κάτω από το μισό. Μπορεί τα 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια να συνεχίζουν 
να υφίστανται, όμως τα μισά είναι πλέον 
εκτός των ισολογισμών των τραπεζών, με 
αποτέλεσμα η χρηματοπιστωτική σταθε-
ρότητα της χώρας να ενισχύεται. 

Η καλύτερη αξιολόγηση όμως είναι αυτή 
που προέρχεται από τη διεθνή κοινότητα, 
τους διεθνείς θεσμούς, όπως είναι η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

και οι οίκοι αξιολόγησης, στους οποίους 
βασίζονται αυτοί που μας δανείζουν. Δι-
ότι χωρίς τους επενδυτές που μας δανεί-
ζουν, η Κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να 
αναχρηματοδοτήσει τα χρέη που άλλοι 
δημιούργησαν, καθώς αυτά λήγουν. Με 
τις συνεχείς αναβαθμίσεις της κυπριακής 
Οικονομίας και τη βελτίωση του αξιόχρεου 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, το κόστος 
μακροχρόνιου δανεισμού της Κυβέρνη-
σης από τις αγορές έχει υποχωρήσει στο 
ιστορικό χαμηλό 2,7 . 

Και η ανάπτυξη της οικονομίας συνε-
χίζεται, τα δημοσιονομικά πλεονάσματα 
διατηρούνται, και το δημόσιο χρέος μει-
ώνεται (αν εξαιρέσει κανείς τον επιπρό-
σθετο δανεισμό για την εξαγορά των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων της Κυπρια-
κής Συνεργατικής Τράπεζας, μια ενέργεια 
που ήταν αναγκαία για να μη  γίνουν οι 
εκποιήσεις). λλωστε, ήταν αίτημα όλων 
των κομμάτων να δημιουργηθεί ο «Φο-
ρέας Διαχείρισης Κόκκινων Δανείων». 

Διερωτώμαι γιατί φωνάζουν σήμερα ότι 
φορτώθηκε ο φορολογούμενος τα .5 
δις που πλήρωσε η Κυβέρνηση για να 
αγοράσει τα δάνεια αυτά, αφού αυτοί πίεζαν 
την Κυβέρνηση να τα αγοράσει, και ακόμα 
πιέζουν την Κυβέρνηση να αγοράσει και τα 
μη εξυπηρετούμενα των άλλων τραπεζών.

Για να επιτευχθούν όμως τα πιο πάνω, 
χρειάστηκαν τολμηρές αποφάσεις, από μέ-
ρους του Υπουργού Οικονομικών, διότι 
ήταν αυτός που θα έπρεπε να φροντίσει 
να εφαρμοστούν. Θεωρώ ότι τα δύο με-
γάλα «συν» του Υπουργού Οικονομικών 
ήταν, πρώτο η αποφασιστικότητά του να 
εφαρμόσει το μνημόνιο με φόντο τη δη-
μοσιονομική πειθαρχία, με αποτέλεσμα 
τα δημοσιονομικά ελλείμματα να μετα-
τραπούν σε πλεονάσματα, και δεύτερο, η 
διαχείριση της τραπεζικής κρίσης του 2018, 
που κατέληξε στη μεταφορά εργασιών της 
Κυπριακής Συνεργατικής Τράπεζας στην 
Ελληνική Τράπεζα. Ακόμα και οι μεγά-
λες συντεχνίες θεωρούν την κίνηση αυτή 
ως «μεταφορά εργασιών», και απαιτούν 
τη διατήρηση των δικαιωμάτων των ερ-
γαζομένων. Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, 
ούτε μια θέση εργασίας, και ενισχύθηκε 
η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. 

Όμως, για να είμαστε δίκαιοι, ο Υπουργός 
Οικονομικών δεν ήταν τέλειος στο έργο του, 
αλλά διέπραξε και λάθη. Το μεγαλύτερο 
«πλην» θεωρώ πως ήταν η ενίσχυση των 
κεφαλαίων της Συνεργατικής Τράπεζας με 

1.5 δις, το 201 , αλλά και η επιπρόσθετη 
ενίσχυση με 175 εκατομμύρια το 2015. Η 
ενίσχυση αυτή είχε γίνει συνειδητά για να 
αποφευχθεί «κούρεμα» καταθέσεων στον 
Συνεργατισμό και ήταν αποδεκτό απ’ όλα 
τα κόμματα. Όμως ήταν λάθος, κατά την 
άποψή μου, διότι πέρα από το βάρος που 
φορτώθηκε ο φορολογούμενος, η ενέργεια 
αυτή συνιστά άνιση μεταχείριση μεταξύ 
των πολιτών. Διότι ενώ στις άλλες τράπεζες 
έγινε «κούρεμα», στον Συνεργατισμό δεν 
έγινε «κούρεμα» και τον λογαριασμό τον 
πλήρωσε ο φορολογούμενος πολίτης. 

Το δεύτερο μεγάλο «πλην» του Υπουρ-
γού Οικονομικών είναι ότι αποδέχθηκε τη  
σταδιακή κατάργηση των περικοπών στους 
μισθούς των εργαζομένων του Δημοσίου, 
ένα τεράστιο κόστος για την Κυβέρνηση 
και τον φορολογούμενο. Θεωρώ ότι οι 
μισθοί στο Δημόσιο πρέπει να συγκλί-
νουν με τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα, 
διότι η μεγάλη ψαλίδα που συντηρείται 
σήμερα προκαλεί τεράστια στρέβλωση 
στην αγορά εργασίας. Υπάρχει τεράστιος 
ανταγωνισμός για μια θέση στο Δημόσιο 
και αυτό προκαλεί και κοινωνικό κόστος. 
Βέβαια, δεν είμαι σίγουρος κατά πόσον ο 
Υπουργός Οικονομικών θα μπορούσε να 
αποφύγει τις πιο πάνω ενέργειες, διότι όπως 
αναφέραμε και στην αρχή του άρθρου, οι 
αποφάσεις θα πρέπει να αξιολογούνται 
με βάση όλα τα δεδομένα, που μπορεί 
να μην γνωρίζουμε.

. ri es e . . y
* Βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού 

Της Κυριακής
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24.03.2019

ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ,
ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΗΤΑΝ ΑΡΙΣΤΕΣ. ΑΡΙΣΤΕΣ ΔΙΟΤΙ 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΡΕ ΕΙ ΜΕ 
ΥΨΗΛΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ, ΏΡΙΣ 
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ, Η ΑΝΕΡΓΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΣΕ Σ ΕΣΗ
ΜΕ ΤΟ  ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΔ 
Ε ΟΥΝ ΜΕΙΏΘΕΙ ΠΙΟ ΚΑΤΏ 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΟ

ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΏΝΤΕΣ,
ΜΕ ΠΡΟΜΑ Ο ΤΟΝ ΑΡΗ 
ΓΕΏΡΓΙΑΔΗ, ΖΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΙΚΟ 
ΤΟΥΣ ΚΟΣΜΟ, ΠΟΥ ΔΕΝ Ε ΕΙ 
ΚΑΜΙΑ Σ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΣΤΟΝ 
ΟΠΟΙΟ ΖΕΙ Η ΜΕΓΑΛΗ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Π ΚΗ Υ Η ΔΙΑ ΩΝΙΣΜ Υ
 ΕΛΔ Κ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια αυτής

με ρούτα και Οπωρολαχανικά με CP  
0 200000- , 0 220000-9, 0 221000- , 15 00000-1. 
Ο μέγιστος αριθμός συμβάσεων που θα προκύψουν είναι δύο (02), μία για κάθε
 κατηγορία.  διάρκεια θα είναι ένας χρόνος με δυνατότητα παράτασης ενός έτους. 
Εκτιμώμενη αξία σύμβάσεως 26 .262   χωρίς ΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. 
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών  2 04 2019 και ώρα 13:30. 

 διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ. .Δ. .Σ., μέσω της 
www.promit e s.gov.gr (με αριθμό 94 9) στις 0/04/2019 και ώρα 09.00. 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρίσθηκε στην ιστοσελίδα www.arm .
gr στο Κ ΜΔ Σ και στον ιστότοπο http //et.diavgeia.gov.gr/.
Αρμόδιος  για  πληροφορίες   πλγός Π , Ευάγγελος άρκος, τηλέφωνο και φαξ  
0035722412741, ηλ. ταχυδρομείο  eld -prom@arm .gr

ΕΠΑ ΙΑΚ  ΚΤΗΜΑΤ Λ ΙΚ  ΑΦΕΙ : ΛΑ ΝΑΚΑΣ
ΝΩΣΤ Π ΙΗΣΗ

νωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί Ακινήτου Iδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγρα-
φή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στο 
ακίνητο που αναφέρεται πιο κάτω.
Δήλωση Μετα ί ασης: 1 Π 60 2019
Πωλητής: άννα Καρμέλλα, Ευρώπης 8, διαμ. 42, ρυσελεούσα, Δήμος Στροβόλου, Λευκωσία.
Αγοραστής: Τσιακλίδου- εωργίου ννα, Πάφου 4Α, 2 22 Αγία Παρασκευή, Δήμος Λακα-
τάμειας, Λευκωσία.
Ακίνητο: Αρ. Εγγραφής  5/ , ύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.  0/1 2/5/ 9/4, Είδος Ακι-
νήτου  ωράφι, Εμβαδόν  542  τ.μ., εωγραφική Περιοχή  Λευκωσία, Δήμος Λακατάμειας, 
Αγία Παρασκευή, Τοποθεσία  Κόκκινες, Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν.  4 5/542 , Ποσό Πώλη-
σης  € 0.000,00.ob Opport nities at t e C pr s Instit te

The C pru  In titute (C I, www. i.a . ) i  a novel, non-pro it 
re earch and educational in titution and invite  application  or the 
ollo ing po ition

•  A ociate e earch Scienti t in Experimental Atmo pheric Science  
(EE C A ES 19 0 )

• Interactive i uali ation D Modeller (STA C I DM 19 0 )
•  Facult  Po ition in Modelling and Simulation or Engineering Application  

ith Speciali ation in Computation-ba ed Science and Technolog  
(C I FPEC 18 0 )

A more detailed de cription o  the po ition  a  ell a  in ormation 
concerning candidate re uirement  and the application proce  i  
available at ttp: obboard. i.a .  here the re erence number 
or the po ition i  po ted.  

ΔΗΜ ΣΙ Σ ΠΛΕΙΣΤΗ ΙΑΣΜ Σ
Την Πέμπτη, 28/0 /2019, στις 9 π.μ., θα γίνει στην Αποθήκη Δημοσίου του Τε-
λωνείου Λεμεσού Δημόσιος Πλειστηριασμός. 

λα τα εμπορεύματα που θα πωληθούν περιλαμβάνονται σε γνωστοποίηση του 
Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας Αρ. 1 4,  ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2019.  Aντίγραφο μπο-
ρούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν και στην ιστοσελίδα www.mo .gov. e.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιθεωρήσουν τα εμπορεύματα στην Αποθήκη 
του Τελωνείου Λεμεσού, που βρίσκεται στο Λιμάνι Λεμεσού,  αποθήκη αρ. 2, 
στις 2  και 2  Μαρτίου 2019, μεταξύ των ωρών 9 π.μ. - 1 μ.μ. 

ια περισσότερες πληρο ορίες οι ενδια ερόμενοι μπορούν
να αποτείνονται στον αρμόδιο Κλάδο του Τελωνείου Λεμεσού

τηλ. 25 02415  25 02526  25 02522 .

ΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕ ΑΤΗΣ 
ΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑ ΙΕΣ  ΛΕΜΕΣ Υ - ΠΑΦ Υ

 εταιρεία Cas master Trading Ltd, με έδρα 
τη Λευκωσία, ζητά συνεργάτη για διανομή του 
ξυλοκάρβουνου ΕΤ OSA και άλλων συναφών 
προ όντων στις  επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνή-
σουν με την ηλεκτρονική διεύθυνση  apola@
as master. om.   παραθέτοντας το ονο-

ματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την 
ονομασία της εταιρείας με το ονοματεπώνυ-
μο του διευθυντή, καθώς και  δύο τηλέφωνα, 
σταθερό και κινητό. 

ια περισσότερες πληρο ορίες τηλ. 99611153

Ανακοίνωση Παγκύπριου Συντονιστικού
Συμ ουλίου Εθελοντισμού ΠΣΣΕ

Π ΚΗ Υ Η ΙΑ Α Α ΥΠΗ ΕΣΙΩΝ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤ Υ Υ
ΤΗΣ Β ΥΛΗΣ ΤΩΝ Ε ΝΤΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων  28 Μαρτίου 2019, 
ώρα 11.00 

 προκήρυξη και η αίτηση είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ

www.vol nteerism- .org.  

Ο Χάρης Γεωργιάδης παρέλαβε τη 
σκυτάλη στο Υπουργείο Οικονο-
μικών από τον Μιχάλη Σαρρή, ο 

οποίος θυσιάστηκε ως «άλλη Ιφιγένεια» 
-για να χρησιμοποιήσουμε μια φράση του 
Νίκου Αναστασιάδη- μετά που η Κυβέρ-
νησή του συμφώνησε το καταστροφικό 
κούρεμα καταθέσεων.

Έκτοτε ο Χάρης Γεωργιάδης ανέλαβε 
να σηκώσει το -ομολογουμένως- πολύ 
βαρύ φορτίο της οικονομικής πολιτικής, 
σε συνθήκες οικονομικής και τραπεζικής 
καταστροφής που προκάλεσε το κούρε-
μα καταθέσεων. Με το χαρακτηριστικό 
ύφος του προωθεί και εφαρμόζει ένα 
μοντέλο οικονομίας, στο οποίο οι κυ-
βερνώντες ομνύουν δογματική πίστη 
και αφοσίωση. Με αυτήν την έννοια, ο 
Χάρης Γεωργιάδης μπορεί να αφήνει τη 
δική του σφραγίδα στην πολιτική που 
εφαρμόζεται, πλην όμως αυτή δεν είναι 
δική του, αλλά των κυβερνώντων. Επο-
μένως, οι ευθύνες για την οικονομική 
πολιτική δεν είναι προσωπικές (υπάρχουν 
κι αυτές οι ευθύνες), αλλά πρωτίστως 
συλλογικές της Κυβέρνησης και του 
κυβερνώντος κόμματος.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά 
αυτής της πολιτικής;

1 Εφαρμογή μιας μονόπλευρης και 
ψευδεπίγραφης δημοσιονομικής 
πειθαρχίας. Μονόπλευρη, επειδή 

κατ’ ουσίαν η πειθαρχία -η οποία μετατρέ-
πεται σε αναλγησία- εφαρμόζεται μόνον 
όταν οι δαπάνες αφορούν ανάγκες των 
πολιτών και της κοινωνίας. Οι κυβερνώντες, 
με άλλοθι την οικονομική κρίση, απέκοψαν 
κονδύλια από κοινωνικές πολιτικές και 
προγράμματα, γεγονός που έπληξε καίρια 
το κοινωνικό κράτος και το βιοτικό επίπεδο 

του λαού. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την 
αναστολή των στεγαστικών και προσφυγι-
κών προγραμμάτων, τη συρρίκνωση των 
παροχών και των επιδομάτων σε ευάλωτες 
ομάδες του πληθυσμού, τη σοβαρή μείωση 
των δαπανών στην υγεία, την παιδεία, τον 
πολιτισμό και αλλού.

Η δημοσιονομική πειθαρχία είναι 
ψευδεπίγραφη, επειδή οι κυβερνώντες, 
σε αντίθεση με το τι κάνουν στις κοινωνικές 
πολιτικές, είναι πολύ γενναιόδωροι με τις 
τράπεζες, τους πλούσιους και τα μεγάλα 
ιδιωτικά συμφέροντα. Η στήριξη σε τράπεζες 
και το ξεπούλημα του Συνεργατισμού στην 
Ελληνική Τράπεζα εκτόξευσαν το δημόσιο 
χρέος από τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ 
στα 2 . Φόρτωσαν, δηλαδή, στους ώμους 
των φορολογουμένων και των επόμενων 
γενεών οκτώ ολόκληρα δισεκατομμύρια 
σε χρέος. Για να αντιληφθούμε τα μεγέθη, 
η αύξηση του χρέους ισούται σχεδόν με 
τον ετήσιο προ πολογισμό του κράτους.

Με άλλα λόγια, οι κυβερνώντες κόβουν 
τα ψίχουλα της κοινωνικής πολιτικής και 
ρίχνουν δισεκατομμύρια στη μαύρη τρύπα 
των τραπεζών. 

Επιπρόσθετα, με συνοπτικές διαδικασίες 
οι κυβερνώντες φρόντισαν να δώσουν όλα 
τα εργαλεία στις τράπεζες για εκποιήσεις, 
για πώληση δανείων, έδωσαν φορολογικές 
απαλλαγές σε τράπεζες και την ίδια ώρα, 
κατήργησαν τη φορολογία ακίνητης περι-
ουσίας για τις μεγάλες αξίες στα ακίνητα, 
καθώς και τους φόρους κατανάλωσης στα 
αυτοκίνητα πολυτελείας. 

Για την προστασία της πρώτης κατοικίας, 
της μικρομεσαίας επαγγελματικής στέγης 
και των μη βιώσιμων δανειοληπτών οι 
κυβερνώντες έμειναν στις δεσμεύσεις και 
τις διαβεβαιώσεις, οι οποίες δεν υλοποι-
ήθηκαν ποτέ.

2 Η οικονομική πολιτική των κυβερ-
νώντων χαρακτηρίζεται από ψευδο-
λογίες, ανευθυνότητα, δογματισμό 

και έλλειψη ευθιξίας. Οι κυβερνώντες προ-
εκλογικά δεσμεύονται για ό,τι σημαντικό 
απαιτεί η κοινωνία και μετεκλογικά απο-
δεσμεύονται με τη μεγαλύτερη ευκολία. 
Έτσι έκαναν με το κούρεμα καταθέσεων, 
έτσι έκαναν με τις ιδιωτικοποιήσεις των 
κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών, 
με τον Συνεργατισμό, τις εκποιήσεις και 
τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και με 
πολλά άλλα. Και δεν φτάνει που μετεκλογι-
κά αλλάζουν άρδην τις πολιτικές τους και 
κάνουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που 
δεσμεύτηκαν, όχι μόνο δεν αναλαμβάνουν 
τις ευθύνες τους, αλλά τις ρίχνουν σε άλλους. 
Ακόμα και σήμερα, που βρισκόμαστε στον 
έβδομο χρόνο της διακυβέρνησής τους, 
δεν σταμάτησαν να φορτώνουν τα πάντα 
στην προηγούμενη κυβέρνηση. Με τον 
εμμονικό δογματισμό τους στις ιδιωτικο-
ποιήσεις, προχώρησαν σε μιαν απίστευτα 
κακή συμφωνία για το Λιμάνι Λεμεσού, 

που οδήγησε σε μεγάλες απώλειες για το 
κράτος και την Αρχή Λιμένων, της οποί-
ας η οικονομική βιωσιμότητα τέθηκε σε 
αμφιβολία.

3Η οικονομική πολιτική των κυ-
βερνώντων χαρακτηρίζεται από 
αδιαφάνεια, απληστία και ημετε-

ροκρατία. Το πιο τρανταχτό παράδειγμα 
σ’ αυτόν τον τομέα αποτελεί η επιχείρηση 
που έχει στηθεί από τους κυβερνώντες με 
τα «χρυσά διαβατήρια». Τα εκατομμύρια 
είναι πάρα πολλά και τα επωφελούνται 
κύκλοι που βρίσκονται πέριξ του Προε-
δρικού και της Πινδάρου. Παρά το γεγονός 
ότι αυτή η επιχείρηση έχει προκαλέσει την 
αντίδραση Ευρωπαίων και άλλων κύκλων 
διεθνώς, οι οποίοι κατηγορούν την Κύπρο 
για ξέπλυμα χρήματος και παρά το γεγονός 
ότι η Κύπρος κατρακυλά στους δείχτες 
διαπλοκής και διαφθοράς, οι κυβερνώντες 
συνεχίζουν απτόητοι. Έφτασαν στο σημείο 
οι κυβερνώντες να κατηγορούν τους ξένους 
για σκοπιμότητες, όπως έκανε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, του οποίου το δικηγο-
ρικό γραφείο που φέρει το επίθετό του 
έχει ασχοληθεί με δεκάδες περιπτώσεις 
έκδοσης διαβατηρίων.   

4Οι κυβερνώντες, με πρόμαχο τον 
Χάρη Γεωργιάδη, ζουν στον δικό 
τους κόσμο, που δεν έχει καμία σχέ-

ση με τον πραγματικό κόσμο στον οποίο 
ζει η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού. 
Ο Χάρης Γεωργιάδης δεν χάνει ευκαιρία 
να διαφημίζει το «s ess story» που λέει 
ότι επιτεύχθηκε στην Κύπρο, παραγνωρί-
ζοντας (ή αποσιωπώντας) το γεγονός ότι 
η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στην 
Ευρώπη στην εισοδηματική ανισότητα, 
την εργασιακή και κοινωνική ανισότητα 
και στον κίνδυνο φτώχιας. 

Ο Χάρης Γεωργιάδης επανειλημμένα 
δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για φούσκες στην 
Κύπρο ούτε και για τις τιμές των ενοικίων. 
Με ψυχρές και γεμάτες έπαρση δηλώσεις 
του τύπου «για τα ψηλά ενοίκια ευθύνο-
νται οι νέοι που προτιμούν να ενοικιάζουν 
αντί να αγοράζουν στέγη» ή «το s ess 
story θα φανεί στο τέλος της θητείας της 
κυβέρνησης», συνεχίζει να προκαλεί την 
κοινωνία.

Το αποκορύφωμα, βέβαια, της προ-
κλητικότητάς του -μαζί ασφαλώς και των 
κυβερνώντων- είναι στην περίπτωση της 
κατάρρευσης του Συνεργατισμού. Ο Χά-
ρης Γεωργιάδης, στον οποίο αποδίδονται 
μεγάλες προσωπικές ευθύνες για την κα-
τάρρευση, όχι μόνο δεν τις αποδέχεται, αλλά 
κτυπά και τα ρέστα του ισχυριζόμενος ότι 
το ξεπούλημα του Συνεργατισμού ήταν 
επωφελές για την οικονομία

Απύθμενο θράσος και έπαρση από 
έναν ψυχρό εκτελεστή μιας αντιλαϊκής 
και ζημιογόνας πολιτικής.  

* Εκπρόσωπος Τύπου ΑΚΕΛ

ετικό πρόσημο στον ρηυχρό  εκτελεστ
μια  αντιλαϊκ  πολιτικ
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ΣΤΗ ΜΕΘΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ 
ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣ ΟΥΝ Ο ΓΕΝΙ
ΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ 
ΟΜΑΔΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΏΝ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ 
ΜΕΛΕΤΟΥΝ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΗΝ ΕΡ ΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΟΥΤΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, 
ΟΥΤΕ ΟΙ ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ 
ΗΤΑΝ ΣΕ ΘΕΣΗ 
ΝΑ ΠΡΟΏΘΗΣΟΥΝ 
ΑΝΑΠΤΥ ΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Aπό την έναρξη της τελευταίας οικονο-
μικής κρίσης με τηλεμηνύματα προς 
τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

και τους αρμόδιους Υπουργούς με συγκε-
κριμένες εισηγήσεις επέμενα στην ανάγκη 
προώθησης της ανάπτυξης παράλληλα με 
την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών. 
Στην προσπάθειά μου να σπρώξω προς 
την κατεύθυνση αυτή δημοσιοποίησα και 
σχετικά άρθρα, όπως το «Γιατί όχι ενίσχυση 
του παρονομαστή». 

Η θέση μου ήταν ότι, το πρόβλημα που 
προέκυψε, λόγω της οικονομικής κρίσης, 
εμφανίζεται τελικά σε δύο λόγους/κλάσματα, 
το ποσοστό του δημοσιονομικού ελλείμματος 
και το ποσοστό του δημόσιου χρέους. Και 
στις δύο περιπτώσεις παρονομαστής είναι 
το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Η έμφαση 
που δόθηκε και οι πλείστες συζητήσεις που 
έγιναν στράφηκαν προς την κατεύθυνση 
της μείωσης των δημόσιων δαπανών και 
του δημόσιου χρέους, δηλαδή τη μείωση 
του αριθμητή του κλάσματος. Πολύ λίγες 
εισηγήσεις έγιναν για την αύξηση του 
παρονομαστή, την αύξηση του ΑΕΠ, την 
προώθηση της ανάπτυξης.

Μερικοί έγκριτοι οικονομολόγοι όταν 
αναφέρονταν στην ανάπτυξη δεν προχώρη-
σαν παρακάτω, γιατί θεώρησαν ότι αυτή δεν 
μπορούσε να προωθηθεί, λόγω της υφιστά-
μενης δημοσιονομικής κατάστασης. Ούτε η 
Κυβέρνηση, ούτε οι Ημικρατικοί Οργανισμοί 
ήταν σε θέση να προωθήσουν αναπτυξιακά 
έργα. Από την άλλη, ένα ευρύτερο πρό-
γραμμα ενθάρρυνσης του ιδιωτικού τομέα 

για δραστηριοποίηση και πάλι, σύμφωνα 
με την άποψη αυτή, θα είχε ως συνέπεια 
την απώλεια δημοσίων εσόδων. Κι έτσι, 
η όλη προσπάθεια επικεντρώθηκε στην 
περικοπή δαπανών και την αύξηση των 
εσόδων. Κι οι δύο ενέργειες, έστω κι αν 
γίνονται υπό τον μανδύα των διαρθρωτικών 
αλλαγών και μπορεί να είναι σωστές υπό 
ομαλές συνθήκες, είχαν ως αποτέλεσμα την 
περαιτέρω συρρίκνωση της οικονομικής 
δραστηριότητας. Έτσι είχαμε κάπου εφαρ-
μογή της γνωστής κυπριακής παροιμίας 
«το σσoινίν του χωρκάτη μονό δεν φτάνει 
και διπλό φτάνει και περισσεύει».

Αλλά, δεν είναι πρόθεσή μου να εμπλα-
κώ τώρα σε οικονομικές θεωρίες για τη 
σημασία τόνωσης της ζήτησης σε περίοδο 
ύφεσης μέσω της οικονομικής πολιτικής 
της Κυβέρνησης. Ούτε θα επαναλάβω τη 
ρήση του μεγάλου οικονομολόγου Κέινς ότι, 
σε περίπτωση οικονομικής ύφεσης, ακόμη 
και τρύπες στους δρόμους θα πρέπει να 
ανοίγουμε, για απασχόληση ανέργων και 
τόνωση της ζήτησης. Δυστυχώς, τόσο στην 
Κύπρο, όσο κι ευρύτερα, επικράτησαν οι 
οικονομολόγοι της συντήρησης. Όμως, θα 
επαναλάβω κάτι που έκαμα τότε με σχετικά 
σημειώματα προς τους ιθύνοντες κι εδώ και 
στην Ελλάδα. Εφόσον ο δημόσιος τομέας 
δεν είναι σε θέση να τονώσει τη γενικότερη 
ζήτηση (κατανάλωση επένδυση), γιατί η 
Κυβέρνηση δεν ενθαρρύνει και υποβοηθά 
τον ιδιωτικό τομέα να επιδείξει ο ίδιος με-
γαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον; Κι ας μην 
προβληθεί το επιχείρημα ότι ο ιδιωτικός 
τομέας δεν είναι πρόθυμος να επενδύσει 
εν μέσω ύφεσης. Ο ίδιος ο οργανωμένος 
ιδιωτικός τομέας (ΟΕΒ/ΚΕΒΕ) δημοσιοποί-
ησε, τότε, κατάλογο με μεγάλα αναπτυξια-
κά έργα, που θα μπορούσε να προωθήσει, 
αν είχε την ενθάρρυνση/διευκόλυνση της 
Κυβέρνησης. 

ύστ μα 
Πέραν τούτου, η εισήγησή μου προς 

τους αρμοδίους ήταν όπως η Κυβέρνηση 
αναθέσει αριθμό δημοσίων έργων με το 
σύστημα του  στον ιδιωτικό τομέα. 
Μερικά από τα έργα που εισηγήθηκα 
ήταν η ανέγερση κυβερνητικών κτηρίων 
παγκύπρια, τα περισσότερα από τα οποία 
σήμερα είναι ενοικιαζόμενα, η ανάθεση της 
ανέγερσης κατοικιών για τους δικαιούχους 
του Οργανισμού Χρηματοδότησης Στέγης, 
η εκτέλεση οδικών έργων, μαρίνων κ.ά. Τα 

έργα αυτά θα πρέπει, ούτως ή άλλως, να 
γίνουν. Γιατί να μη γίνουν σε μια περίοδο 
ύφεσης; Κι αν ακόμα με την μέθοδο αυτή 
αυξηθεί το δημόσιο χρέος, τα οφέλη από 
τη δραστηριοποίηση της οικονομίας, την 
αύξηση της απασχόλησης ευρύτερα και τη 
βελτίωση των δημόσιων οικονομικών στη 
συνέχεια θα είναι τέτοια, που θα μπορού-
σαμε να «αντέξουμε» μια μικρή αύξηση 
του χρέους.

Αυτά έπρεπε να γίνουν όταν διαφάνη-
κε ότι η διεθνής κρίση θα επηρέαζε και 
την κυπριακή οικονομία. Με την κρίση 
ρευστότητας στον ευρύτερο χρηματοοικο-
νομικό τομέα αργότερα, ίσως να ήταν πιο 
δύσκολο να επιτύχει ένα τέτοιο εγχείρημα. 
Όμως, θα έπρεπε να είχε επιχειρηθεί, 
έλεγα στους αρμοδίους το 2011. Για τις 
δυσκολίες χρηματοδότησης του ιδιωτι-
κού τομέα, γενικά, από τις τράπεζες, που 
προέκυψαν στη συνέχεια, εισηγήθηκα τότε 
να μελετηθεί ένα εγχείρημα που κάναμε 
αμέσως μετά το 1974, όταν αντιμετωπίζαμε 
ανάλογες και πιο δύσκολες καταστάσεις. 
Τότε δημιουργήσαμε το Ταμείο Χρημα-
τοδότησης Έργων Προτεραιότητας στην 
Κεντρική Τράπεζα, με την υποχρεωτική 
κατάθεση ενός μικρού ποσοστού των κα-
ταθέσεων των τραπεζών. Με βάση έναν 
κατάλογο προτεραιοτήτων, που ετοιμά-
σαμε, και με κυβερνητική εγγύηση οι 
τράπεζες χρηματοδοτούσαν, μέσω του 
Ταμείου, έργα επαναδραστηριοποίησης/
ανάπτυξης. Η επιτυχία του εγχειρήματος 
ήταν μεγάλη, ενώ η Κυβέρνηση δεν είχε 
καμιάν απώλεια. Τα δάνεια θα δίδονται με 
τις συνήθεις εξασφαλίσεις και τραπεζικές 
διαδικασίες. Δεν μελέτησα τότε τις τυχόν 
δυσκολίες, λόγω των δεσμεύσεών μας με 
την ΕΕ. Αλλά κι αν ακόμα θεωρούσαν τις 
κυβερνητικές εγγυήσεις ως μέρος του 
δημόσιου χρέους, νομίζω θα άξιζε τον 
κόπο να υποστούμε μια κάποια αύξησή 
του, αν, πράγματι, καταφέρναμε, με τον 
τρόπο αυτό, να δραστηριοποιήσουμε την 
οικονομία. 

Τέλος, όταν μπήκαμε στο Μνημόνιο, η 
εισήγησή μου ήταν να ζητήσουμε από την 
Τρόικα να προστεθεί ένα ποσό για χρημα-
τοδότηση έργων αναπτύξεως και τόνωση 
της οικονομικής δραστηριότητας, κάτι που 
θα μας βοηθούσε να βγούμε πιο νωρίς και 
σίγουρα από το Μνημόνιο.   

* Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός 
Διευθυντής Γραφείου Προγραμματισμού

Πλησιάζει η ώρα των μεγάλων 
αποφάσεων για τις ποινικές και 
αστικές έρευνες στον Συνεργατι-

σμό. Σύμφωνα με έγκυρη πληροφόρηση 
της Σημερινής της Κυριακής , την Τρίτη θα 
πραγματοποιηθεί ακόμη μία σύσκεψη στη 
Νομική Υπηρεσία για συζήτηση των επό-
μενων ενεργειών, στη βάση των συστάσεων 
του πορίσματος της Ερευνητικής Επιτροπής.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο Γε-
νικός Εισαγγελέας, Κώστας Κληρίδης, και 
οι δύο ομάδες που έχουν συσταθεί για να 
συνεχίσουν το ξεσκόνισμα  του πορίσματος, 
ώστε να διακριβώσουν κατά πόσο δικαι-
ολογείται η έναρξη ανακρίσεων ως προς 
το ενδεχόμενο διάπραξης οποιωνδήποτε 
ποινικών ή/και αστικών αδικημάτων.

Βάσει των πληροφοριών, δεν θα πα-
ρευρεθούν ούτε σ  αυτήν τη σύσκεψη 
αστυνομικοί ανακριτές, οι οποίοι θα ει-
δοποιηθούν από τη Νομική Υπηρεσία 
μόλις ληφθούν οι αποφάσεις για τους 
περαιτέρω χειρισμούς.

Ο Γενικός Εισαγγελέας είχε ξεκαθαρίσει 
με ανακοίνωσή του ότι η εξέταση του ενδε-
χομένου διάπραξης ποινικών ή/και αστικών 
αδικημάτων θα γίνει ανεξάρτητα από το εάν 
αυτά συνέβαλαν ή όχι στην κατάρρευση του 
Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι σε μιαν από τις 
προηγούμενες συσκέψεις που έγιναν 
στη Νομική Υπηρεσία για το όλο θέμα 
συμμετείχαν και ο Πρόεδρος και το μέ-
λος της Επιτροπής, Γεώργιος Αρέστη και 
Γεώργιος Χαραλάμπους. Είχαν κληθεί να 
δώσουν κάποιες περαιτέρω πληροφορίες 
και διευκρινίσεις για τα θέματα των αστι-
κών και ποινικών ευθυνών.

ι εισ γήσεις 
για τις ποινικ ς ευ ύνες

Υπενθυμίζεται πως το πόρισμα της 
Ερευνητικής Επιτροπής εισηγείται τη 
διεξαγωγή ποινικών ερευνών, από τις 

αστυνομικές Αρχές, για διάφορα θέματα, 
εναντίον στελεχών της πρώην Συνεργα-
τικής, στους οποίους περιλαμβάνεται ο 
τέως Γενικός Διευθυντής της τράπεζας, 
Νικόλας Χατζηγιάννης.

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

εκά αρες οι 
πολιτικ ς ευ ύνες

Σε ό,τι αφορά τα γεγονότα και τα αίτια κα-
τάρρευσης του Συνεργατισμού καταγράφονται 
λεπτομερώς και εμπεριστατωμένα στο πόρισμα, 
το οποίο δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα 
ύστερα από οκτώ μήνες έρευνας. 

Το πόρισμα αποδίδει την κυριότερη ευ-
θύνη για την κατάρρευση της τράπεζας στον 
Υπουργό Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη, 
και την Κυβέρνηση, ότι οι χειρισμοί τους 
από το 2014 και εντεύθεν ήταν, ουσιαστικά, 
καταστροφικοί για την τράπεζα. 

Μεγάλο μερίδιο ευθύνης αποδίδεται 
και στη Διοίκηση της Τράπεζας, αλλά και 
στα μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα, τόσο 
για την προ του 201  περίοδο, όσο και για 
την περίοδο μετά το 201 . Διαπιστώνονται 
κομματικές παρεμβάσεις στους διορισμούς 
και συγκάλυψη ατασθαλιών αναφορικά 
με δανεισμούς εκατομμυρίων.  

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος 
Αναστασιάδης να ανακοινώσει τον 

όνομα του νέου Διοικητή της Κεντρικής 
Τράπεζας, ο οποίος θα αντικαταστήσει 
τη Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, η θητεία της 
οποίας ολοκληρώνεται στις 11 Απριλίου. 
Ανώτερη κυβερνητική πηγή τόνισε στη «Σ» 
ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει 
καταλήξει ακόμη στον αντικαταστάτη της 
κας Γιωρκάτζη, θέτοντας στην ουσία τρία 
βασικά κριτήρια για τον διάδοχό της:

πρώτον να είναι εξοικειωμένος με το θέμα,  
δεύτερο να μπορεί να σταθεί σε διεθνές 

επίπεδο,  
και τρίτο να έχει την ικανότητα να δι-

οικήσει σε εσωτερικό επίπεδο.
Η ίδια κυβερνητική πηγή ξεκαθάρισε 

πως δεν υπάρχει «short list» υποψηφίων 
και πως υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις 
που αξιολογούνται, οι οποίες, ωστόσο, δεν 
έχουν δει, ακόμη, το φως της δημοσιότητας.

ι υπο ή ιοι ιοικ τ ς
Τα ονόματα πάντως που είδαν το φως 

της δημοσιότητας και βρίσκονται στο κά-
δρο των υποψηφίων είναι οι Κωνσταντί-
νος Ηροδότου, εκτελεστικός σύμβουλος 
στην Κεντρική Τράπεζα (πρώην Έφορος 
Αποκρατικοποιήσεων, ενώ έχει εργαστεί 
επί πολλά χρόνια στον τραπεζικό κλάδο 
στο Λονδίνο, στη S n est ent n ), 
Ανδρέας Περσιάνης, μη εκτελεστικό μέ-

λος του διοικητικού συμβουλίου της ΚΤΚ 
(με πολυετή εμπειρία στο εξωτερικό και 
στην Κύπρο στον επενδυτικό και χρημα-
τοοικονομικό κλάδο) και Γιώργος Συρίχας, 
πρώην εκτελεστικό μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας.

λήρωσ  και άλλων 
κεν ν σεων

Στην Κεντρική Τράπεζα υπάρχει και μια 
κενή θέση εκτελεστικού συμβούλου, η οποία 
επίσης θα πρέπει να καλυφθεί, ενώ σε περί-
πτωση διορισμού του Κωνσταντίνου Ηροδότου 
στη θέση του Διοικητή θα είναι δύο οι κενές 
θέσεις των εκτελεστικών συμβούλων. Να 
θυμίσουμε ότι κενή παραμένει και η θέση 
του Διευθυντή του Τμήματος Εποπτείας 
της εποπτικής Αρχής των τραπεζών μετά 

την αποχώρηση του Γιάγκου Δημητρίου.
Κύκλοι της αγοράς πάντως σημειώνουν 

πως δεν αποκλείεται το άτομο που θα διο-
ριστεί στη θέση του Διοικητή στις πρώτες 
συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής να έχει τον  ρόλο του παρατηρητή 
μέχρι την έγκριση του διορισμού του και 
κατ’ επέκτασιν δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου. 

λλαγ ς και στις
μεγάλες τράπεζες

Αλλαγές πάντως επίκεινται και στη διοίκηση 
της Ελληνικής Τράπεζας και της Τράπεζας 
Κύπρου. Στην μεν Ελληνική η ολοκλήρωση 
της αύξησης κεφαλαίου φέρνει και αλλαγές 
σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου, καθώς 
η Δήμητρα Επενδυτική αύξησε το ποσοστό 
της, η hir  oint δεν μετείχε στην αύξηση 
και η συμμετοχή της περιορίστηκε και εισήλ-
θαν δύο νέοι θεσμικοί επενδυτές, η αμερι-
κανική i o και η κυπριακή 7  n est, η 
οποία είναι μεγαλομέτοχος και στη Δήμητρα 
Επενδυτική. Το ΔΣ του Ομίλου της Ελληνικής 
αποτελείται από 11 μέλη, από τα οποία τα 
επτά είναι ανεξάρτητα και τα τέσσερα είναι μη 
ανεξάρτητα και εκπροσωπούν επί της ουσίας 
τους μετόχους. Το σκηνικό θα ξεκαθαρίσει 
οριστικά τον Μάιο, οπότε είναι ορισμένη η 
ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της.

άχνουν αντικαταστάτ  
του ζον ούρικαν

Στη δε Τράπεζα Κύπρου έχουν ήδη εκ-
κινήσει οι διαδικασίες για την πλήρωση, 
μέσω εξειδικευμένου οίκου, της θέσης του 
διευθύνοντος συμβούλου ενόψει της αποχώ-
ρησης του Τζον Χούρικαν τον Σεπτέμβριο. 
Παράλληλα τρέχει και η αλλαγή σκυτάλης 
στην προεδρία του διοικητικού συμβουλίου 
του συγκροτήματος, με τον Τάκη Αράπογλου 
να αναμένει την τυπική έγκριση της ΕΚΤ.

Σε ό,τι αφορά τον διάδοχο του κ. Χούρι-
καν για την ώρα υπάρχουν δύο υποψήφι-
οι: ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος 
Χριστόδουλος Πατσαλίδης και ο Νικ Σμιθ, 
διευθυντής της Διεύθυνσης Αναδιάρθρωσης 
και Ανάκτησης Χρεών. Δεν αποκλείεται 
πάντως να προσληφθεί τρίτο άτομο, το οποίο 
σήμερα βρίσκεται εκτός Συγκροτήματος.

Ν Α ΣΥΣΚ Η ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡ ΣΙΑ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑΡΡ ΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝ ΡΓΑΤΙΣΜΟΥ

Πλησιάζει η ώρα των ποινικών ερευνών

ΝΤΟΜΙΝΟ ΑΛΛΑΓ Ν ΣΤΟ ΤΡΑΠ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο διάδοχος της Γιωρκάτζη

 Κληρώνει και για 
εκτελεστικά μέλη

στην Κεντρική 
Έρχονται αλλαγές και 
στο Δ.Σ. της λληνικής

 Πατσαλίδης και Σμιθ 
ακούγονται για τη θέση 

του Χούρικαν

άσει των 
πληροφοριών, δεν 
θα παρευρεθούν 
ούτε σ  αυτήν τη 

σύσκεψη αστυνομικοί 
ανακριτές, οι οποίοι θα 
ειδοποιηθούν από τη 

Νομική Υπηρεσία μόλις 
ληφθούν οι αποφάσεις 

για τους περαιτέρω 
χειρισμούς 

Η ένταξη της Κύπρου στην . . 
και η οικονομική κρίση

ΔΡ ΙΑΚ ΟΣ 
ΑΡΙΣΤ ΙΔΟΥ* 
www.iacovosaristidou.com

Σ ΚΡΑΤΗΣ Ι ΑΚ ΙΜ
socra is @ mail.com

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π ΝΗΝΤΑ
.penin ae @si ma .com.penin ae @si ma .com



ε βάση τα απο-
τελέσματα της 
Έρευνας Ταξι-
διωτών, οι αφί-
ξεις τουριστών 
τον Φεβρουάριο 
2019 ανήλθαν σε 

105.571 σε σύγκριση με 101.481 τον Φε-
βρουάριο 2018, σημειώνοντας αύξηση 
4,0 . Οι αφίξεις Φεβρουαρίου 2019 ήταν 
οι ψηλότερες που είχαμε στην Κύπρο μέ-
χρι σήμερα κατά τον μήνα αυτό. Για την 
περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019 
οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 187.541 
σε σύγκριση με 177. 48 την αντίστοιχη 
περίοδο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 
5,7  αλλά και ξεπερνώντας τις αφίξεις που 

Της Κυριακής
24.03.2019

Ρεπορτάζ 20
ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ρ ΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟΝ Τ Λ ΥΤΑΙΟ ΜΗΝΑ ΤΟΥ Χ ΙΜ ΝΑ

105.571 τουρίστες τον Φεβρουάριο

Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΚΥΠΡΙΟΙ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕ
ΝΟΙ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΝΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΕΝΟΔΟ ΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗ Α

ΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΟΛΥ ΑΜΗΛΟΙ 
ΜΙΣΘΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ, 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σ ΚΡΑΤΗΣ Ι ΑΚ ΙΜ
socratis79@gmail.com

καταγράφη καν ποτέ στην Κύπρο κατά τους 
πρώτους δύο μήνες του έτους.
 

νάλυσ  μετα ολ ν
Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο 

αυξήθηκαν κατά ,9  τον Φεβρουάριο 2019 
σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2018, ενώ 
στα ίδια επίπεδα με πέρσι κυμάνθηκαν οι 
αφίξεις από την Ελλάδα. Αντίθετα, σημειώ-
θηκε μείωση 22,7  στις αφίξεις τουριστών 
από τη Ρωσία, 1 ,4  από το Ισραήλ και 
10,5  από τη Γερμανία.  

Κυριότερες χ ρες
Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί την κύ-

ρια πηγή τουρισμού για την Κύπρο για τον 
Φεβρουάριο 2019, με ποσοστό 5,1  και 
ακολουθούν η Ελλάδα με 11,4 , η Ρωσία 
με 8,8  και το Ισραήλ με ποσοστό 7,5 . 
Αναλυτικά το πρώτο δίμηνο του 2018 εί-
χαμε αφίξεις:

Ηνωμένο Βασίλειο 60.49
Ελλάδα 2 .251
Ρωσία 17.1 4
Ισραήλ 16.620
Γερμανία 8.497

ι μετα ολ ς ανά χ ρα
Τη μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση 

με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κα-
τέγραψαν οι:

Δανία 106,1  με σύνολο 775 επισκέπτες
Φινλανδία 89,7  με σύνολο 497 επισκέπτες

Αυστρία 89,5  με σύνολο 2.066 επισκέπτες
 Ουκρανία 50,  με σύνολο 4.725 επι-
σκέπτες
Σουηδία 45,2  με σύνολο 2.224 επισκέπτες

Στην αντίπερα όχθη τη μεγαλύτερη μεί-
ωση σημείωσαν οι αφίξεις από: Ρωσία με 
24,9 , Βέλγιο 18,7 , Γαλλία 17,1 , Λίβανο 
14,1  και Ισραήλ με 4,5 .

ιατί ρχονται Κύπρο
Ο σκοπός ταξιδιού τον Φεβρουάριο 2019 

ήταν για ποσοστό 59,0  των τουριστών οι δι-
ακοπές, για 22,0  η επίσκεψη σε φίλους ή 
συγγενείς και για ποσοστό 18,6  επαγγελμα-
τικός. Τα στοιχεία προκύπτουν από την Έρευνα 
Ταξιδιωτών, η οποία διεξάγεται στις αφίξεις 
και αναχωρήσεις των αεροδρομίων Λάρνακας 
και Πάφου, καθώς και από διοικητικές πηγές, 
όπως τις μηνιαίες αφίξεις στα λιμάνια. 

Η έρευνα καλύπτει όλα τα άτομα που 
περνούν από έλεγχο διαβατηρίων στα λιμάνια 
και αεροδρόμια της Κύπρου και αναφέρονται 
στην ελεγχόμενη από το Κράτος περιοχή. Δεν 
περιλαμβάνει τους ταξιδιώτες που έρχονται 
και φεύγουν παράνομα μέσω λιμανιών και 
αεροδρομίων της κατεχόμενης περιοχής της 
Κύπρου. Η αναγωγή των στοιχείων γίνεται 
με βάση στοιχεία που αποστέλλονται στη 
Στατιστική Υπηρεσία από το Τμήμα Πολιτικής 
Αεροπορίας και από τις λίστες επιβατών των 
πλοίων, καθώς και στοιχεία που αποστέλλονται 
από το Γραφείο Ανάλυσης και Στατιστικής 
της Αστυνομίας Κύπρου.

Η ΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ
ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΙΣ ΥΡΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ, 
ΡΏΣΙΑ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας στην Κύπρο είναι υπεύθυνη για την αστυνόμευση 
των περιοχών της στο Ακρωτήρι και Δεκέλεια.  

Σκοπός της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων είναι: 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 «POLICE» στην ιστοσελίδα www.
sbaadministrationd.org. 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. Θα 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-mail: SBAPOLICE-TrgUnit-GpMailbox@mod.gov.
uk. Οι αιτήσεις που δεν θα πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια, θα απορριφθούν.  

Περίοδος αποδοχής αιτήσεων: Μέχρι 31η Μαρτίου 2019   
 

SBA Police Training Department Dhekelia, BFPO 58 
E mail: SBAPOLICE-TrgUnit-GpMailbox@mod.gov.uk  Tel: 24 74 4695 (Δευ-Παρ. 09.00-11.00 π.μ.)  

ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΑ
ΤΟΥ ΑΝΏΤΑΤΟΥ 
ΟΜΟΦΏΝΑ ΑΘΏΟΙ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ 
ΖΕΥΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ Ε Ι ΡΟΝΙΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑ ΗΣ

ΟΔ ΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaou h@simerini.com  

Αθώοι κρίθηκαν και από το Ανώ-
τατο Δικαστήριο η εταιρεία risto 

e elo ers, ο Θεόδωρος Αριστο-
δήμου, η σύζυγός του Ρούλα και ο τέως 
δημοτικός μηχανικός του Δήμου Πάφου, 
Σάββας Σάββα. Με την ομόφωνη απόφα-
ση, που εκδόθηκε την περασμένη Δευτέρα, 
απορρίφθηκαν οι εφέσεις που καταχώρισε ο 
Γενικός Εισαγγελέας εναντίον της αθωωτικής 
απόφασης του Κακουργιοδικείου Πάφου 
που αφορούσε τον διαχωρισμό οικοπέδων 
στην περιοχή Σκαλί.

 από ασ  
Στην απόφασή του, το δικαστήριο υπενθυ-

μίζει τα γεγονότα της υπόθεσης, αναφέροντας 
ότι η εταιρεία risto e elo ers t , επειδή 
ασχολείτο με την ανάπτυξη γης και ήταν ιδι-
οκτήτρια μεγάλης έκτασης γης στην περιοχή 
Σκαλί στην Κάτω Πάφο, στις 4 Μαρτίου 2010 
υπέβαλε αίτηση για έκδοση πολεοδομικής 
άδειας για διαχωρισμό της εν λόγω έκτασης, 
σε 177 οικόπεδα. Η εν λόγω αίτηση, αφού 
έτυχε της αναγκαίας εξέτασης, εγκρίθηκε στις 
2 Αυγούστου 2010. Ακολούθως, η εταιρεία 
υπέβαλε στις 2  Αυγούστου 2010 αίτηση 

για άδεια διαχωρισμού 177 οικοπέδων. Τε-
λικώς, στις 2  Δεκεμβρίου 2011 η αίτηση 
για τον διαχωρισμό 178, πλέον,  οικοπέδων, 
εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Πάφου. 

Η διαφοροποίηση στον αριθμό των οι-
κοπέδων αποτέλεσε το έναυσμα για την 
καταγγελία που έγινε από Δημοτικό Σύμ-
βουλο του Δήμου, προς την Πολεοδομική 
Επιτροπή, για παρανομία και πλαστογρα-
φία. Την εν λόγω καταγγελία ακολούθησε 
αστυνομική διερεύνηση και καταχώριση της 
υπόθεσης ενώπιον του Κακουργιοδικείου 
Πάφου. Κατηγορούμενοι ήταν η εταιρεία, το 
ζεύγος Αριστοδήμου (που ήταν οι διευθυντές 
και μέτοχοι της εταιρείας), ο σχεδιαστής της 

εταιρείας και ο τότε δημοτικός μηχανικός 
Πάφου, οι οποίοι αντιμετώπιζαν συνολικά 

1 κατηγορίες. Η θέση που προβλήθηκε 
από την Κατηγορούσα Αρχή ήταν ότι η 
προετοιμασία και η κατασκευή του τοπο-
γραφικού σχεδίου σε κλίμακα 1:5000 έγινε 
με σκοπό την παραπλάνηση των αρμόδιων 
Αρχών και δη του Δήμου Πάφου, ώστε 
να επωφεληθεί η εταιρεία περισσότερης 
οικοπεδοποιήσιμης γης παραχωρώντας, 
ταυτόχρονα, μειωμένη περιοχή πρασίνου 
και κοινοτικού εξοπλισμού. Κατηγορίες που 
τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ευσταθούσαν, 
καθώς το Κακουργιοδικείο στις 28 Ιουλίου 
2015 απάλλαξε όλους τους κατηγορουμένους 
απ’ όλες τις εναπομείνασες κατηγορίες, με 
μία μακροσκελέστατη απόφαση. 

Το Κακουργιοδικείο απέρριψε και την 
κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες πράξεις, εφόσον δεν είχε αποδει-
χθεί διάπραξη αδικήματος, ούτε και οποια-
δήποτε απόκτηση εσόδου, ενώ ως προς την 
κατηγορία της συνωμοσίας κρίθηκε ότι δεν 
στοιχειοθετήθηκε αδίκημα, εφόσον απουσίαζε 
οποιαδήποτε μαρτυρία που να αποδεικνύει 
πρόθεση προς επίτευξη παράνομου σκοπού. 

εσ  από Εισαγγελία
Ο Γενικός Εισαγγελέας στις 6 Αυγούστου 

του 2015 καταχώρισε έφεση επί της απόφασης 
του Κακουργιοδικείου. στόσο, το Ανώτα-
το Δικαστήριο στις 18. .2019 αποφάσισε 
πως η κατάληξη του Κακουργιοδικείου περί 
αθώωσης των εφεσιβλήτων στις κατηγορί-
ες που αντιμετώπιζαν ήταν ορθή και ως εκ 
τούτου απέρριψε τις εφέσεις. Όσον αφορά 
την εμπλοκή του τέως δημοτικού μηχανι-
κού του Δήμου Πάφου, σύμφωνα με τον 
δικηγόρο του, Ηλία Στεφάνου, το Ανώτατο 
Δικαστήριο συμφώνησε με την κρίση του 
Κακουργιοδικείου Πάφου, ότι οι ενέργειες του 
πελάτη του, στο πλαίσιο της εν λόγω αίτησης 
της εταιρείας risto, «έγιναν καλόπιστα και 
χωρίς πρόθεση εξαπάτησης ή δολιότητας».

Το 2018 το τουριστικό ρεύμα προς 
την Κύπρο έσπασε τις επιδόσεις 
όλων των εποχών αγγίζοντας τα 

τέσσερα εκατομμύρια άτομα. Για το τρέχον 
έτος τα πράγματα είναι εξίσου αισιόδοξα, 
παρά τη δυστοκία κρατήσεων από την 
αγγλική αγορά, λόγω της εκκρεμότητας 
του re it. Τον τελευταίο καιρό, Κυβέρ-
νηση και ενοδόχοι διακηρύττουν ότι 
το μέγα στοίχημα είναι η ποιότητα, η 
διακριτή ταυτότητα και, κατ’ επέκτασιν, 
η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών,  
στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για τον 
τουρισμό με ορίζοντα το 20 0. 

Τις τελευταίες ημέρες οι Σύνδεσμοι 
ενοδόχων επαναφέρουν επιτακτικά 

στο προσκήνιο το γνωστό θέμα της έλ-
λειψης προσωπικού στην ξενοδοχειακή 
βιομηχανία, αξιώνοντας από την Υπουργό 
Εργασίας να ανάψει τάχιστα το πράσινο 
φως για εργοδότηση εργατικού δυναμικού 
από τρίτες χώρες μη ευρωπαϊκές . Στην 
προσπάθειά τους να καταστούν πειστικοί 
στο αίτημά τους, οι ξενοδόχοι ισχυρίζονται 
ότι δεν καρποφόρησαν οι ενέργειές τους 
για εξεύρεση ειδικευμένου κοινοτικού 
προσωπικού, όπως η Ελλάδα και χώρες 
της πρώην Ανατολικής Ευρώπης.

Πιστεύουμε βαθύτατα ότι ο λόγος που 
οι  Κύπριοι και οι κοινοτικοί εργαζόμενοι 
δεν ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν στην 
κυπριακή ξενοδοχειακή βιομηχανία είναι 
οι πολύ χαμηλοί μισθοί που προσφέρο-
νται, αλλά και οι μη ελκυστικές συνθήκες 
εργασίας. Είναι, άλλωστε, ζώσα και επι-
κίνδυνη η εργατική διαμάχη  ενοδόχων 
- Συντεχνιών, λόγω καταστρατήγησης της 
συλλογικής σύμβασης, η οποία μπορεί 
ανά πάσα στιγμή να εκραγεί,  διαρρηγνύ-
οντας την εργατική ειρήνη στον κλάδο. 

Είναι ηλίου φαεινότερον ότι οι ξενοδόχοι 
στοχεύουν στην εργοδότηση αλλοδαπών, 
στο πλαίσιο της πάγιας πολιτικής της αρ-
πακτής και του εύκολου κέρδους. 

Έχοντας αυτά κατά νουν θα θέλαμε να 
στείλουμε το μήνυμα στους ξενοδόχους, 
αλλά και στην Πολιτεία, ότι, για να επι-
τευχθούν οι τεθέντες στόχοι, χρειάζεται 
σύνεση, προγραμματισμένη δουλειά χωρίς 
ιδιοτελείς σκοπιμότητες και, προπαντός, 
αρμονική συνεργασία με το συνδικα-
λιστικό κίνημα που εκπροσωπεί τους 
εργαζομένους, οι οποίοι αποτελούν την 
ψυχή του τουρισμού. Φρονούμε πως, 
αν, πράγματι, οι ξενοδόχοι θέλουν να 
αποκτήσει ο κυπριακός τουρισμός την 
αίγλη την οποία οραματίζονται, μπορούν 
να εργοδοτήσουν, αν το θελήσουν, φυ-
σικά, ειδικευμένο ντόπιο, ελλαδικό και 
κατ’ επέκτασιν κοινοτικό προσωπικό για 
τις ανάγκες της τουριστικής περιόδου 
2019. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα 
πρέπει να επιδείξουν έμπρακτα :

Την προσήλωση στα εργασιακά 
θέσμια.

Την τήρηση των προνοιών της συλ-
λογικής σύμβασης.

Τον απαιτούμενο σεβασμό στο προ-
σωπικό με ικανοποιητικούς μισθούς και 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Επιπρόσθετα, οι ξενοδόχοι καλού-
νται να ενεργήσουν κατά τρόπον που 
να αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό το 
ντόπιο καταρτισμένο εργατικό δυναμι-
κό, προκειμένου ο κυπριακός τουρισμός 
να αποκτήσει την επιθυμητή απ’ όλους 
ταυτότητα με κύριο χαρακτηριστικό την 
κυπριακή φιλοξενία και την υψηλή ποι-
ότητα υπηρεσιών. Παράλληλα, να δη-
μιουργήσουν τις αναγκαίες συνθήκες 
επαγγελματικής ανέλιξης του προσω-
πικού, που θέλει να σταδιοδρομήσει 
στο ξενοδοχειακό επάγγελμα. Όλα τα 
άλλα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις, 
καθώς η ξενοδοχειακή - τουριστική 
βιομηχανία της Κύπρου αμαυρώνεται 
με  απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, με 
την αδήλωτη απασχόληση να οργιάζει 
και την εργασιακή εκμετάλλευση να 
«θαυματουργεί». Ήρθε, λοιπόν, ή ώρα 
της αλήθειας για τους ξενοδόχους, έχο-
ντας μπροστά τους δύο επιλογές: Ή να 
επιδείξουν τον απαιτούμενο κοινωνικό 
πατριωτισμό, συμβάλλοντας  συνειδητά 
στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊ-
όντος με εργοδότηση εξειδικευμένου και 
καλά αμειβόμενου ντόπιου, κατά κύριο 
λόγο, εργατικού δυναμικού, ή να παρα-
μείνουν προσκολλημένοι στην προσφιλή 
τακτική της αρπακτής και του εύκολου 
πλουτισμού, σε βάρος της ποιότητας και 
των παρεχομένων υπηρεσιών. 

*Δημοσιογράφος 

ΤΟ  ΟΣΏΝ ΈΠΙΣΚΈΦ ΗΚΑΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΝ ΠΈΡΑΣΜΈΝΟ ΜΗΝΑ ΗΡ ΑΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΈΣ, ΤΟ  ΓΙΑ ΈΠΙΣΚΈ Η ΣΈ ΦΙΛΟΥΣ Η ΣΥΓΓΈΝΈΙΣ ΚΑΙ 
ΤΟ  ΓΙΑ ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ  

Πάντως ο Υφυπουργός Τουρι-
σμού, Σάββας Περδίος, εκτιμά 
ότι το 2019 θα είναι μια δύ-

σκολη χρονιά με πολλές προκλήσεις. 
«Είμαστε συγκρατημένοι ως προς τις 
εκτιμήσεις μας για τη φετινή χρονιά, 
αφού το θέμα του re it δεν έχει ξεκα-
θαρίσει ακόμα. Η κατάσταση παρακο-
λουθείται στενά από το Υφυπουργείο 
Τουρισμού και δεν είναι εύκολο να 
γίνουν προβλέψεις», σημείωσε. 

Αναφορικά με ανταγωνιστικούς 
προορισμούς, όπως είναι η Τουρκία 
και η Αίγυπτος, ο Υφυπουργός ανέφερε 
πως άρχισαν για φέτος να δέχονται 
κρατήσεις από νωρίς, σε αντίθεση με 
πέρσι που δέχονταν κρατήσεις από 
το καλοκαίρι και μετά λόγω θεμάτων 
ασφάλειας. Συμπλήρωσε, πάντως, ότι 
θα είναι ικανοποιημένος αν η φετινή 
χρονιά κυμανθεί στα ίδια με τα περυ-
σινά επίπεδα.

Αύξηση παρουσιάζουν και τα 
ταξίδια των κατοίκων Κύπρου 
στο εξωτερικό. Τον Φεβρου-

άριο 2018 ανήλθαν στις 94.418 σε 
σύγκριση με 92.862 τον Φεβρουάριο 
2017, σημειώνοντας αύξηση 1,7 , όπως 
ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία 
Κύπρου, με βάση τα αποτελέσματα 
της Έρευνας Ταξιδιωτών. 

Συγκεκριμένα, για τις επιστροφές 
κατοίκων Κύπρου από Ρωσία παρατη-
ρήθηκε αύξηση της τάξης του 6,  και 
από τη Γερμανία αύξηση 0,8 , ενώ 
μείωση παρατηρήθηκε στις επιστροφές 
από Ελλάδα και από το Ηνωμένο Βα-
σίλειο (2,6  και 15,2  αντίστοιχα). Ο 
σκοπός του ταξιδιού ήταν «αναψυχή» 
για το 68,5 , για το 25,7  «επαγγελμα-
τικοί λόγοι» και οι σπουδές για το 4,5 . 
Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η τρίτη 
διαδοχική χρονιά που καταγράφεται 
αύξηση στα ταξίδια των κατοίκων της 
Κύπρου προς το εξωτερικό.

Περδίος  Δύσκολη 
χρονιά το 

Αύξηση και 
στα ταξίδια 

των Κυπρίων

ικαίωση για  

Σχολιάζοντας την αθωωτική από-
φαση του Ανωτάτου, η εταιρεία με 
ανακοίνωσή της αναφέρει πως η 

σκληρή δοκιμασία, τόσο της εταιρείας όσο 
και του ζεύγους Αριστοδήμου, ξεκίνησε 
πριν από περίπου έξι χρόνια, με τη στο-
χοποίηση της οικογένειας και διήρκεσε 
μέχρι και την ημέρα έκδοσης της εν λόγω 
απόφασης. «Εντούτοις», προσθέτει, «οι 
πληγές ουδέποτε θα επουλωθούν πλή-
ρως. στόσο», συνεχίζει, «δραττόμαστε 
της δοθείσης με την πιο πάνω απόφαση 
ευκαιρίας, για να εκφράσουμε ακόμα μια 
φορά τη διαχρονική εμπιστοσύνης μας στο 
θεσμό της δικαιοσύνης αλλά και την από 
τα βάθη της καρδιάς μας ευγνωμοσύνη 
μας, σε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας, 
πίστεψαν σε μας και την αθωότητά μας 
και μας στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια».

«Σκληρή 
δοκιμασία»

Η εργοδότηση ξένων εργατών
και οι Κύπριοι ξενοδόχοι

ΝΗΣ ΝΟ ΝΤΟΣ



ΟΔ ΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
nicolaou h@simerini.com 

κδήλωση διαμαρτυρίας 
για τα τεκταινόμενα στον 
Συνεργατισμό, τα οποία 
οδήγησαν στο οριστικό 
κλείσιμό του, διοργα-
νώνουν από κοινού οι 
Αγροτικές Οργανώσεις 

ΠΕΚ - ΕΚΑ - ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ - ΝΕΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΕΥΡ ΑΓΡΟΤΙ-
ΚΟΣ, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και 
οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ 
- ΠΟΕΔ - ΟΛΤΕΚ. Οι οργανώσεις και οι 
κοινότητες ενώνουν τη φωνή τους και 
διεκδικούν τα «ορφανά» ακίνητα του 
πρώην Συνεργατισμού, που θεωρούν 
πως τους ανήκουν. 

ορεία διαμαρτυρίας 
Σε σχετική κοινή ανακοίνωση, οι διορ-

γανωτές, «αντιδρώντας στις άδικες μεθο-
δεύσεις και στα διαφαινόμενα σκάνδαλα, 
που καθημερινά αναδύονται, καλούν όλα 
τα μέλη τους και την κοινωνία των πολιτών 
να δώσουν το «παρών» τους στην επι-
βαλλόμενη εκδήλωση διαμαρτυρίας που 
συνδιοργανώνουν την ερχόμενη Τετάρτη, 
27 Μαρτίου 2019 και ώρα  6: 0 μ.μ., 
έξω από την ΠΑΣΥΔΥ, με πορεία προς 
το Προεδρικό». Απώτερος σκοπός της 
διαμαρτυρίας είναι κατ’ αρχάς η απόδοση 
διαχρονικών ευθυνών (πολιτικών, αστι-

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Θέλουν τα «ορφανά» του Συνεργατισμού

ΚΟΙΝΗ ΕΚΔΗΛΏΣΗ 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ Ε Ώ ΑΠΟ
ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ

Εβδομήντα δύο νέοι απόφοιτοι του 
 παρέλαβαν τους τίτλους 

σπουδών τους στη δεύτερη Τελε-
τή Αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκε 
στην Κύπρο. Τα πτυχία δόθηκαν στους 
φοιτητές που ολοκλήρωσαν  με επιτυχία 
τα μαθήματά τους και έχουν πιστοποιη-
θεί την περίοδο μεταξύ 1ης Αυγούστου 
2017 και 1ης Οκτωβρίου 2018. Η τε-
λετή, παρουσία του Αντιπροέδρου του 

, κ. r  iller, του Προέδρου, 
του Γενικού Διευθυντή και Μελών του 
Δ.Σ. του ΣΕΛΚ, άλλων εκπροσώπων των 
Λογιστικών και Ελεγκτικών Γραφείων, 
εκπροσώπων Εκπαιδευτικών Φορέων και 
πλήθος κόσμου, πραγματοποιήθηκε στις 
1  Μαρτίου 2019, στο oy l ll στη 
Λευκωσία.

Κύριος Ομιλητής στην Τελετή Απο-
φοίτησης του  ήταν ο Εκτελεστικός 
Πρόεδρος και Ανώτατος Εκτελεστικός 
Διευθυντής της Ελληνικής Μεταλλευτι-
κής Δημόσιας Εταιρείας, κ. Παναγιώτης 
Χατζηπαντελής, ο οποίος, αφού συνεχάρη 
τους αποφοίτους, επισήμανε τη σημασία 
και τον ρόλο του λογιστικού επαγγέλματος. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέραν της απο-
νομής του διπλώματος αποφοίτησης του 

, πραγματοποιήθηκαν τριάντα μία 
βραβεύσεις των κορυφαίων φοιτητών (to  

rize winners) που πέτυχαν τις πρώτες 
θέσεις παγκυπρίως στις εξετάσεις του 

, καθώς και επτά βραβεύσεις των 
κορυφαίων  ffili tes.

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών 
Κύπρου (ΣΕΛΚ), σε συνεργασία με το 

, λειτουργεί το Κοινό Σχέδιο Εξε-
τάσεων -ΣΕΛΚ από το 2004, στο 
οποίο όλοι οι φοιτητές που είναι μόνιμοι 
κάτοικοι Κύπρου και δίνουν εξετάσεις 
στην Κύπρο, υποχρεώνονται βάσει των 
κανονισμών του Κοινού Σχεδίου ΣΕΛΚ - 

 να εγγράφονται ως φοιτητές στον 
Σύνδεσμο.

Ο ΣΕΛΚ παραμένει προσηλωμένος 
στις αρχές, στις αξίες και στις αρμοδιότητές 
του, συνεχίζοντας να αποτελεί σταθερό 
στρατηγικό συνεργάτη της Πολιτείας και 
των παραγωγικών φορέων της οικονο-
μίας, με έμφαση στην εξυπηρέτηση του 
δημοσίου συμφέροντος. 

Ο Σ ΛΚ δίπλα στα 
νέα μέλη του  

κών, ποινικών) σε όσους αποδεδειγμένα 
σχετίζονται με την κατάρρευση του Συνερ-
γατισμού, με ταυτόχρονη παραδειγματική 
τιμωρία τους. Σκοπός τους είναι επίσης ο 
τερματισμός της διαδικασίας αποξένωσης 
της περιουσίας του Συνεργατισμού και της 
εξεύρεσης τρόπου για να επιστραφούν οι 
περιουσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων 
των κτηρίων, των αποθηκών, των συσκευα-
στηρίων, των εργοστασίων, των οικοπέδων, 
στους νόμιμους δικαιούχους τους, που 
-όπως αναφέρουν- δεν είναι άλλοι από 
τα μέλη των Συνεργατικών Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων, των Ταμιευτηρίων των Δασκά-
λων, των Καθηγητών, των Αστυνομικών, 
των Δημοσίων Υπαλλήλων κ.ά. Ο τρίτος 
στόχος της επικείμενης διαμαρτυρίας, 
όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, είναι 
«η προσπάθεια για αναβίωση της ιδέας 
υγιούς Συνεργατισμού στον τόπο μας, μιας 
ιδέας που ο απλός κόσμος στήριξε για 
δεκαετίες προς όφελος του κοινωνικού 
συνόλου». Μάλιστα, όπως σημειώνουν, 
στην εκδήλωση οι παρευρισκόμενοι θα 
ανάψουν συμβολικά κεριά, θέλοντας να 
στείλουν το μήνυμα της ελπίδας.   

ι ζ τούν οι οργαν σεις 
Ο ΓΓ του Παναγροτικού, Τάσος Γιαπά-

νης, μιλώντας στη «Σημερινή», ανέφερε 
πως ο κατάλογος με τις υποδομές που 
διεκδικούν οι οργανώσεις βρίσκεται στην 
τελική ευθεία και, όταν ολοκληρωθεί, θα 
παραδοθεί στην αρμόδια Αρχή. Περαιτέρω, 
ερωτηθείς ποιες υποδομές ζητά το αγρο-
τικό κίνημα, αρκέστηκε στο να αναφέρει 
ότι από τις περίπου 2800 υποδομές που 
«ορφάνεψαν», όταν έκλεισε ο Συνεργατισμός, 
οι αγρότες δεν ζητούν περισσότερες από 
100-110 υποδομές παγκυπρίως. 

Από πλευράς τους οι εκπαιδευτικές 

οργανώσεις, ζήτησαν κι αυτές με τη σειρά 
τους να λάβουν τον κατάλογο που περι-
λαμβάνει όλα τα ακίνητα του Συνεργατι-
σμού, ώστε να εντοπίσουν εκείνα που τους 
ανήκουν και τα οποία θα διεκδικήσουν. 
Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικές ορ-
γανώσεις διεκδικούν τις υποδομές στις 
οποίες στεγάζονταν τα Ταμιευτήρια των 
εκπαιδευτικών, τα οποία αποξενώθηκαν 
από αυτούς. Όπως μας ανέφερε πηγή εκ 
των εκπαιδευτικών οργανώσεων, είναι 
κάποια κτήρια, όπως για παράδειγμα 
εκείνα που ανήκαν στο Συνεργατικό 
Ταμιευτήριο Ελλήνων Λειτουργών Μέ-
σης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΤΕΛΜΕΚ), 
που αποτελούν περιουσία των μετόχων 
-δηλαδή των εκπαιδευτικών- των οποίων 
οι οργανώσεις απαιτούν την ανάκτηση. 
Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι το ΣΤΕΛ-
ΜΕΚ είχε ιδιόκτητα κτήρια σε Λευκωσία, 
Λεμεσό και Πάφο, καθώς επίσης δεύτερο 
υποκατάστημα στη Λευκωσία και Λάρνακα,  
τα οποία ενοικίαζε. Πρόκειται για κτήρια 
που θα διεκδικήσουν οι εκπαιδευτικοί, 
χωρίς, ωστόσο,  μέχρι στιγμής να έχουν 
εικόνα για το πώς θα τα αξιοποιήσουν. 

Τέλος, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της 
Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, Ανδρέα Κι-
τρομηλίδη, υποδομές του Συνεργατισμού 
διεκδικούν και οι κοινότητες. Όπως εξήγησε 
μιλώντας στη «Σ», η Ένωση Κοινοτήτων 
κάλεσε τις κοινότητες να ετοιμάσουν η 
καθεμία ξεχωριστά επιστολές, με τις οποίες 
να δηλώνουν ποια ακίνητα ζητούν και να 
τις αποστείλουν στο Υπουργείο Εσωτε-
ρικών. Ερωτηθείς σχετικά, ανέφερε πως 
δεν υπάρχει ακόμη ακριβής αριθμός των 
υποδομών που διεκδικούν οι κοινότητες. 

 τριμελής επιτροπή 
Από πλευράς Κυβέρνησης, με απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου διορίστηκε 
τριμελής τεχνική επιτροπή, η οποία μέχρι 
τέλος Απριλίου θα ετοιμάσει κατάλογο με 
τα ακίνητα, τα οποία θα πάρει το κράτος 
έναντι των οφειλών του Συνεργατισμού, 
με επικαιροποιημένη εκτίμηση σε τιμές 
αγοράς. Παράλληλα, όλα τα αιτήματα των 
οργανώσεων και των κοινοτήτων θα κατα-
λήξουν σε αυτήν την επιτροπή, η οποία θα 
εξετάσει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά 
και θα εγκρίνει εκείνες όπου τεκμηριώ-
νεται η ανάγκη διάθεσης των ακινήτων. 
Ακολούθως θα ενημερώσει το Υπουργικό 
Συμβούλιο για τις εγκρίσεις και τα εν λόγω 
ακίνητα θα παραχωρηθούν στους αιτητές, 
έναντι συμβολικής μίσθωσης. 

Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως υπάρ-
χουν καταγεγραμμένα 2850 ακίνητα, που 
«ορφάνεψαν» με το κλείσιμο της τράπε-
ζας, εκ των οποίων τα 2/  είναι χωράφια 
και οικόπεδα και το 1/  είναι γραφεία, 
διαμερίσματα και κατοικίες. Αυτά τα κτή-
ρια, όπως δήλωσε πρόσφατα ο Υπουργός 
Οικονομικών, ενδιαφέρουν το κράτος κα-
θώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
ανάγκες κάποιων υπουργείων, κάποιων 
υπηρεσιών και κάποιων υπηρεσιών της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όταν περάσουν 
στα χέρια του κράτους, τότε θα έχει την 
ευχέρεια να τα παραχωρήσει για χρή-
ση εκεί που χρειάζεται, όπως είχε πει ο 
Υπουργός. 
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άποτε, πριν από κάποια 
χρόνια, η εξυπηρέτηση 
από την Τράπεζά σας ήταν 
διαφορετική. Περιμένατε 
υπομονετικά στην ουρά, 
κάποιες φορές εκνευρι-
ζόσασταν, είχατε μαζί σας 

το πορτοφόλι σας, και πραγματοποιούσατε 
κατάθεση ή ανάληψη χρημάτων. Και βέβαια 
πάντοτε φεύγατε με μια μικρή ανησυχία 
ότι μπορεί να χάσετε τα χρήματά σας ή 
να σας τα κλέψουν. Οι καιροί άλλαξαν, οι 
άνθρωποι το ίδιο, οι συνήθειές τους, οι 
αδυναμίες τους, τα θέλω και οι επιθυμίες 
τους. Από τον Ταμία περάσαμε στο ΑΤΜ και 
στη συνέχεια στον καναπέ και στην 1 n  
από την άνεση του σπιτιού μας. Σήμερα, 
στην εποχή των ανέπαφων συναλλαγών, 
πόσοι από εμάς θυμούνται το «σάρωμα» 
της κάρτας στο χαρτί;

Η τεχνολογία πλέον κυριαρχεί παντού, σε 
κάθε φάση της ζωής μας. Οι καταναλωτές, 
παρασυρόμενοι από το ρεύμα της εποχής ή 
ακόμη ακολουθώντας τις τάσεις των καιρών, 
διαπιστώνουν ότι υπάρχουν πιο εύκολοι 
και ασφαλείς τρόποι στη σχέση τους με την 
Τράπεζα. Έτσι αλλάζουν τη συμπεριφορά 
τους και απαιτούν λύσεις, που τους διασφα-
λίζουν εμπιστοσύνη, ευκολία και ασφάλεια. 
Στην Κύπρο όλο και περισσότεροι επιλέγουν 
«έξυπνες» λύσεις, παρόλο που πριν από 
κάποια χρόνια ήταν επιφυλακτικοί στην 
καινοτομία και στήριζαν το παραδοσιακό. 
Με εντυπωσιακή ταχύτητα προσαρμόζονται 
στα νέα δεδομένα και επιλέγουν όλο και 

συχνότερα πληρωμές μέσω του κινητού 
τους τηλεφώνου ή του διαδικτύου.

υναλλαγ ς χωρίς μετρ τά και 
κάρτες στ ν κλασική τους μορ ή 

Σήμερα, οι «έξυπνες» επιλογές για πραγ-
ματοποίηση των  συναλλαγών χωρίς τη χρήση 
μετρητών ή καρτών, μια τάση που κυριαρχεί 
στο εξωτερικό, εξελίσσεται σε κανόνα και 
όχι εξαίρεση. Οι καταναλωτές επιλέγουν, 
και όλο και περισσότεροι εμπιστεύονται 
το ηλεκτρονικό πορτοφόλι για πληρωμές 
από το κινητό τους τηλέφωνο.

Είναι πολύ απλό  Το κινητό τηλέφωνο 
μετατρέπεται σε ηλεκτρονικό κατάστημα και 
ηλεκτρονικό πορτοφόλι ( i it l w llet) και 
σας παρέχει τη δυνατότητα να πραγματο-
ποιείτε τις αγορές σας σε καταστήματα, να  
μεταφέρετε χρήματα στα παιδιά ή στους 
φίλους σας, με απλές κινήσεις και με απόλυτη 
ασφάλεια. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε πια 
να κυκλοφορούμε χωρίς το πορτοφόλι μας 
και να πληρώνουμε για όλα, με το κινητό 
μας τηλέφωνο. Οι αγορές μέσω του κινητού 
τηλεφώνου είναι το μέλλον στις συναλλαγές, 
γι’ αυτό και η εφαρμογή του llet  
θεωρείται ως ιδιαίτερα σημαντική.

Στην Τράπεζα Κύπρου η νέα i it l εποχή 
συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς. Αυτήν τη 
φορά  με το o  llet , τη νέα πρωτο-
ποριακή εφαρμογή ανέπαφων συναλλαγών. 
Εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, εύχρηστο και 
υποβοηθητικό στις  συναλλαγές σας. Το μόνο 
που χρειάζεστε είναι το κινητό σας τηλέφωνο 
και τα τερματικά S που φέρουν τη σήμαν-

ση για ανέπαφες συναλλαγές. Τα υπόλοιπα 
γίνονται εύκολα και γρήγορα. Τα στοιχεία επι-
βεβαιώνουν την τάση. Δυο εβδομάδες από 
την παρουσίασή του και  8.500 πελάτες της 
Τράπεζας Κύπρου έχουν ήδη κατεβάσει και 
χρησιμοποιούν το o  llet .

το πλαίσιο υλοποί σ ς
τ ς  στρατ γικής
τ ς ράπεζας Κύπρου

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Λιανικής Τρα-
πεζικής και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της 
Τράπεζας Κύπρου, Δρ Χάρης Πουαγκαρέ, 
μιλά για τη νέα επανάσταση στον κόσμο των 
ηλεκτρονικών πληρωμών και τη νέα υπηρε-
σία. Όπως εξηγεί  «το ηλεκτρονικό πορτοφόλι 
είναι σημαντική υπηρεσία, που εντάσσεται 
στο πλαίσιο υλοποίησης της i it l στρατηγι-
κής της Τράπεζας και της παροχής ψηφιακών 
προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες της».

Διευκρινίζει πως «το o  llet  είναι 
ένα ψηφιακό πορτοφόλι, το οποίο εγκαθίσταται 
δωρεάν από το oo le Store, και στο οποίο ο 
κάτοχος εισάγει την κάρτα ή τις κάρτες S  
που έχει στην κατοχή του. Έτσι, κάθε φορά 
που πραγματοποιεί αγορά σε οποιαδήποτε 
επιχείρηση στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, αντί 
να χρησιμοποιεί το πλαστικό της κάρτας, έχει τη 
δυνατότητα να πλησιάσει το κινητό τηλέφωνό 
του στο τερματικό αποδοχής καρτών ( S) 
και να ολοκληρώσει άμεσα την πληρωμή του 
απλά, εύκολα και γρήγορα». 

Ο Δρ Πουαγκαρέ προσθέτει ακόμη πως 
«το o  llet  προσφέρει πρόσθετη 
ασφάλεια, καθώς χρησιμοποιεί τεχνολογία 

o eniz tion, η οποία διασφαλίζει ότι τα 
πραγματικά στοιχεία της κάρτας κρυπτο-
γραφούνται χωρίς να αποθηκεύονται στην 
εφαρμογή ή σε οποιοδήποτε μέρος της τη-
λεφωνικής συσκευής». Πώς μπορείτε να 
κάνετε χρήση της νέας πρωτοποριακής 
εφαρμογής; Είναι πολύ απλό

Κατεβάζετε το o  llet  στο 
κινητό σας τηλέφωνο.  Καταχωρείτε στη 
συγκεκριμένη εφαρμογή τον αριθμό ή τους 
αριθμούς των καρτών is  της Τράπεζας 
Κύπρου που επιθυμείτε. Έχετε την ευχέρεια 
να προσθέσετε την ίδια κάρτα σε οποιαδήποτε 
ή και όλες τις συσκευές στις οποίες είναι 
εγκαταστημένο το o  llet. Σημειώστε 
ότι δεν μπορείτε να προσθέσετε δυο φορές 
την ίδια κάρτα στο ίδιο o  llet. 

Μπορείτε, όμως, να προσθέσετε όλες τις 
κάρτες S  της Τράπεζας Κύπρου, χρε-
ωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες. 
Προς το παρόν το o  llet δεν διατίθεται 
για κάρτες ster r . 

Μόνο για 
Το  llet  είναι διαθέσιμο 

μόνο για συσκευές n roi  S rt hone 
με δυνατότητα  και λειτουργικό 5.0 , 
όχι roote . Εγκαθίσταται δωρεάν από το 

oo le Store. Πώς γίνεται η συναλλαγή;   
  Ενεργοποιήστε/αφυπνίστε την οθόνη της κι-
νητής συσκευής σας (πατώντας ένα πλήκτρο 
χωρίς να χρειαστεί να την ξεκλειδώσετε).  
  Πλησιάστε τη συσκευή σας πάνω από το 
τερματικό S με την οθόνη να βλέπει 
προς τα πάνω. Αυτόματα ενεργοποιείται η 

οθόνη της συσκευής σας, και σας εμφανίζει 
την οθόνη πληρωμής του o  llet.

  Για συναλλαγές κάτω των 20 η συναλ-
λαγή γίνεται αυτόματα.  

  Για συναλλαγές άνω των 20, πληκτρολο-
γήστε το llet  στην κινητή συσκευή. 
Ακολούθως, πλησιάστε ξανά την κινητή 
συσκευή σας πάνω από το τερματικό S. 
Η συναλλαγή αποστέλλεται για επεξεργασία. 

  Όταν πραγματοποιείτε 5 διαδοχικές συναλ-
λαγές κάτω των 20, στην 6η συναλλαγή 
θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε το 

llet . 

 λλες χρήσιμες πλ ρο ορίες
  Δεν απαιτείται η χρήση του llet  
για πληρωμές κάτω των 20, εκτός εάν 
αλλάξατε τη σχετική ρύθμιση επιλέγοντας το 
« llet  lw ys» στο μενού του llet 

. Με τη ρύθμιση αυτή καταχωρείτε το 
llet  για την κάθε πληρωμή σας. 

  Μόλις η συναλλαγή διαβιβαστεί για επε-
ξεργασία ή εάν απορριφθεί, λαμβάνετε 
ειδοποίηση μέσω του o  llet.

  Όταν η συναλλαγή αποσταλεί για επε-
ξεργασία, θα δείτε το αποτέλεσμα της 
πληρωμής στην οθόνη του τερματικού 

S και στην απόδειξη που θα τυπωθεί. 
  Μπορείτε να κάνετε πληρωμές σε οποιο-
δήποτε κατάστημα στην Κύπρο ή στο 
εξωτερικό, εφόσον το τερματικό S 
του καταστήματος υποστηρίζει ανέπαφες 
πληρωμές και φέρει το σχετικό λογότυπο.

Περισσότερες πληροφορίες στο :
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Πολυμελή διπλωματική αποστολή 
φιλοξένησε στις κτηριακές εγκα-
ταστάσεις της, στις 15 Μαρτίου 

2019, η κυπριακή εταιρεία πετρελαιο-
ειδών Πετρολίνα, ενισχύοντας την κοινή 
προσπάθεια προώθησης της Κύπρου ως 
ελκυστικού επενδυτικού προορισμού. Στο 
πλαίσιο της φιλοξενίας, πάνω από 40 δι-
πλωμάτες από 2  χώρες συναντήθηκαν με 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Πετρολίνα 
στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη 
Λάρνακα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Πετρολίνα, Ντίνος Λευκαρίτης, προέβη σε 
παρουσίαση της Εταιρείας και απάντησε σε 
ερωτήσεις των επισκεπτών για τις επενδύσεις 
της, καθώς και για την επικείμενη μετακί-
νηση στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 
της στο Ενεργειακό Κέντρο στο Βασιλικό. 
Η επίσκεψη των διπλωματών στην Κύπρο, 
από χώρες όπως το Βέλγιο, η Γερμανία, η 

Ελλάδα, οι ΗΠΑ, Ουζμπεκιστάν, Πορτογα-
λία, Ιταλία και πολλές άλλες, διοργανώθηκε 
από τις 1  έως τις 16 Μαρτίου 2019, από 
τον οργανισμό nter rise ree e, σε συ-
νεργασία με τη Λέσχη Οικονομικών και 
Εμπορικών Συμβούλων ένων Πρεσβειών 
στην Ελλάδα και την Πρεσβεία της Κύπρου 
στην Αθήνα. Στόχος της επίσκεψης ήταν η 
τόνωση της εξωστρέφειας, η προβολή των 
επιχειρηματικών ευκαιριών της Κύπρου 
και η προώθηση κλάδων με έντονο επι-
χειρηματικό και επενδυτικό ενδιαφέρον. 
Οι 4  απεσταλμένοι κατά την παραμονή 
τους στο νησί είχαν, μεταξύ άλλων, συνα-
ντήσεις με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, Πρόδρομο 
Προδρόμου και αρμόδιους υπουργούς και 
υφυπουργούς, ενώ επισκέφθηκαν το υπό 
εξέλιξη έργο της Μαρίνας Αγίας Νάπας 
καθώς και τη Μαρίνα Λεμεσού.

Ρ ΝΟΣ Ι ΑΝΝΙΔΗΣ*  
rioannides@kpmg.com

ΗΝ ΝΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ**  
zkalogirou@kpmg.com

Η οικονομική κρίση στην Κύπρο 
κατέδειξε δυο αδιαμφισβήτητες 
πραγματικότητες: α) τη σημασία 

και τις επιδράσεις της ιδιωτικής επιχειρη-
ματικής πρωτοβουλίας στην οικονομική 
ανάπτυξη του τόπου και β) τον υπερβολικό 
δανεισμό που έχει συσσωρεύσει ο ιδιωτι-
κός επιχειρηματικός τομέας, οδηγώντας 
αρκετές επιχειρήσεις στο κλείσιμο ή στα 
πρόθυρα της χρεοκοπίας, υπό το βάρος 
του μη βιώσιμου δανεισμού τους. 

Η σημασία της έγκαιρης διάσωσης 
επιχειρήσεων καθορίζεται από σχετική 
πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου αναφορικά με τα πλαίσια προ-
ληπτικής αναδιάρθρωσης, προκειμένου 
να αποφεύγεται η αφερεγγυότητα και να 
διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των οφειλετών.

Βασική πτυχή του κυπριακού εταιρικού 
πλαισίου αφερεγγυότητας για εταιρείες 
είναι ο διορισμός Εξεταστή, στη βάση του 
ιρλανδικού μοντέλου « inershi », που 
στοχεύει:

στη διάσωση και αποκατάσταση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας,

στη διατήρηση των βιώσιμων επι-
χειρήσεων,

στη συμβολή της οικονομικής ανάπτυ-
ξης και στη διασφάλιση θέσεων εργασίας.

Κύριες πρόνοιες 
του μ χανισμού

Ο διορισμός Εξεταστή προ ποθέτει την 
ακόλουθη διαδικασία:

Αίτηση (από την επιχείρηση-εταιρεία 
ή μετόχους ή πιστωτές ή εγγυητές) προς 
το Δικαστήριο, όταν πληρούνται συγκε-
κριμένα κριτήρια. Η αίτηση συνοδεύεται 
με έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα.

Εάν το Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι 
υπάρχουν εύλογες προοπτικές επιβίωσης 
ολόκληρης ή μέρους της Εταιρείας, διορίζει 

Εξεταστή και εκδίδει προστατευτικό διά-
ταγμα για περίοδο 4 μηνών (με δυνατότητα 
παράτασης γι’ ακόμα 2 μήνες).

Ο Εξεταστής διαμορφώνει προτάσεις 
αναδιάρθρωσης των χρεών, τις οποίες πα-
ρουσιάζει σε συνελεύσεις με πιστωτές και 
μετόχους προς ψήφιση.

Οι προτάσεις υποβάλλονται στο Δικα-
στήριο για επικύρωση και, σε περίπτωση 
που εγκριθούν, είναι δεσμευτικές σε όσους 
επηρεάζονται από αυτές.

Οι διευθυντές, κατά την περίοδο εξέ-
τασης, συνεχίζουν να έχουν τον έλεγχο των 
δραστηριοτήτων, ωστόσο κάποιες από τις 
εξουσίες τους δύνανται να δοθούν στον 
Εξεταστή, εάν αυτό κριθεί σκόπιμο από 
το Δικαστήριο.

δυναμίες και εισ γήσεις 
Παρόλο που η σχετική νομοθεσία τέθηκε 

σε ισχύ το 2015, δεν έχει ολοκληρωθεί 
μέχρι σήμερα κανένας διορισμός Εξεταστή. 
Είναι πρόδηλο ότι η υφιστάμενη διαδικα-
σία αντιμετωπίζει βασικές αδυναμίες και 
χρήζει ριζικών βελτιωτικών αλλαγών, ως 
καταγράφεται πιο κάτω:

1. Ο σκοπός του μηχανισμού φαίνεται 
πως δεν έχει γίνει κατανοητός από τα εν-
διαφερόμενα μέρη, με αποτέλεσμα: 

επιχειρήσεις, μέτοχοι/διευθυντές, 
πιστωτές, να αντικρίζουν με καχυποψία 
τον μηχανισμό,

κάποιοι σύμβουλοι αφερεγγυότητας 
πιθανό να δίνουν κατά καιρούς λανθασμένες 
εκτιμήσεις/συμβουλές,

Δικαστές ενίοτε επικεντρώνονται σε 
νομοτεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας, 
ενδεχομένως αγνοώντας την επιχειρημα-
τική ουσία μιας υπόθεσης.

Εισήγηση: διοργάνωση ειδικής εκπαί-
δευσης σε θέματα εταιρικών αναδιαρθρώ-
σεων προς Συμβούλους Αφερεγγυότητας 
και Δικαστές, και ενημερωτικών σεμιναρίων 
και συνεδρίων προς χρεώστες και πιστωτές.

2. Αριθμός υποθέσεων έχουν απορρι-
φθεί από το Δικαστήριο λόγω κατάχρησης 
της διαδικασίας. Εταιρείες προβαίνουν σε 
αίτηση διορισμού Εξεταστή με μοναδικό 
σκοπό την παρεμπόδιση διορισμού πα-
ραλήπτη/διαχειριστή από τον πιστωτή (η 

νομοθεσία παρέχει αυτήν τη δυνατότητα 
εντός 0 ημερών από τον διορισμό) και 
όχι τη διάσωση της εταιρείας. 

Εισήγηση: Η περίοδος των 0 ημερών 
πρέπει να μειωθεί σημαντικά, ούτως ώστε 
να αποτρέπεται η κατάχρηση. Η αντίστοιχη 
περίοδος στην Ιρλανδία είναι μόνο  ημέρες.

. Λόγω του συσσωρευμένου όγκου 
εκκρεμών υποθέσεων στα Δικαστήρια, 
παρατηρείται υπερβολική καθυστέρηση 
στη διαδικασία.

Εισήγηση: δημιουργία ειδικών Δικαστη-
ρίων, με εξειδικευμένους σε εταιρικά θέματα 
Δικαστές, με το απαραίτητο προσωπικό και 
τεχνολογία. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι 
η διαδικασία διορισμού Εξεταστή μπορεί 
να απλοποιηθεί προκειμένου, κάτω από 
συγκεκριμένες προ ποθέσεις, να μην 
απαιτείται η συμμετοχή του Δικαστηρίου - 
στα πρότυπα του βρετανικού μηχανισμού 
« inistr tion».

4. Η περίοδος προστασίας των 4 μηνών 
(με δυνατότητα παράτασης για ακόμα 2 
μήνες) φαίνεται να είναι μικρή για τα τοπικά 
δεδομένα, δεδομένου ότι αυτή αρχίζει από 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
στο Δικαστήριο. Πρακτικά, ο χρόνος εξέ-
τασης της αίτησης και των ενδεχόμενων 
ενστάσεων μειώνει τον διαθέσιμο χρόνο 
του Εξεταστή για καταρτισμό προτάσεων 
αναδιάρθρωσης.

Εισήγηση: Τροποποίηση της νομοθεσίας 
με προκαθορισμένη περίοδο για τελική 
απόφαση επιτυχίας/απόρριψης της αίτησης. 
Επίσης, το Δικαστήριο, σε ιδιάζουσες υπο-
θέσεις, να έχει, κατ’ εξαίρεσιν, την εξουσία 
επέκτασης της περιόδου προστασίας για 
περίοδο πέραν των 2 μηνών, με μέγιστη, 
όμως, περίοδο προστασίας έως 12 μήνες.

5. Το κόστος της διαδικασίας (δικηγορικά, 
έκθεση εμπειρογνώμονα) ενδεχομένως να 
είναι αποτρεπτικός παράγοντας. 

Εισήγηση: Απλοποίηση της διαδικα-
σίας, ειδικότερα για μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις.

6. Αίτηση για διορισμό Εξεταστή από 
πιστωτή είναι πρακτικά αδύνατο να επιτύχει, 
αφού οι πιστωτές δεν έχουν στη διάθεσή 
τους την απαραίτητη πληροφόρηση για 
κατάρτιση έκθεσης ανεξάρτητου εμπει-

ρογνώμονα. 
Εισήγηση: Τροποποίηση της νομοθεσίας 

ούτως ώστε να ακολουθείται απλοποιη-
μένη διαδικασία σε αυτές τις περιπτώσεις. 
Εναλλακτικά, το Δικαστήριο να υποχρεώνει 
την εταιρεία για την υποβολή των στοι-
χείων που απαιτούνται για την ετοιμασία 
της έκθεσης.

7. Η διαδικασία προνοεί την ειδοποίη-
ση εντός  ημερών από την αίτηση όλων 
των ενδιαφερομένων μερών (πιστωτές, 
μέτοχοι, εγγυητές), αριθμός ο οποίος σε 
κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ανέρχε-
ται σε εκατοντάδες, καθιστώντας το όλο 
εγχείρημα (με προσωπική ειδοποίηση) 
πρακτικά αδύνατο. 

Εισήγηση: να απλοποιηθεί η πρόνοια 
ώστε η ειδοποίηση να δύναται να δίδεται με 
δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας ή και στον ημερήσιο Τύπο.

8. Ένα επιτυχημένο σχέδιο αναδιάρ-
θρωσης προ ποθέτει, σε κάποιες περι-
πτώσεις, την εισαγωγή νέων κεφαλαίων, 
είτε από επενδυτές είτε μέσω τραπεζικής 
αναχρηματοδότησης, που πρακτικά είναι 
δύσκολο να επιτευχθεί.

Εισήγηση: Αύξηση των εξουσιών του 
Εξεταστή (στα πρότυπα του βρετανικού 
« inistr tion»), δίνοντάς του τη δυνα-
τότητα πώλησης της επιχείρησης ή μέρους 
της (εάν δεν εξευρεθούν κεφάλαια).

υμπ ρασμα
Η δημιουργία υγιούς κουλτούρας 

εταιρικής διάσωσης και ο επαναπροσ-
διορισμός ενός ριζικά διαφορετικού μο-
ντέλου-υποδείγματος συνεργασίας μεταξύ 
χρεωστών και πιστωτών, που θα στοχεύει 
στην επιχειρηματική αναδιοργάνωση και 
αποκατάσταση, είναι στοιχεία απόλυτα συ-
νυφασμένα με την οικονομική ανάπτυξη 
της χώρας μας. 

Οι ανωτέρω εισηγήσεις για μεταρρύθ-
μιση του υφιστάμενου πλαισίου αφερεγ-
γυότητας στοχεύουν στη θωράκιση και 
στην αναβίωση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας.

* rin i l,  i ite
** n er,  i ite

22 209000

Η ir tes δίνει την ευκαιρία στο 
κοινό της Κύπρου να εξερευνήσει 
το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι και 

να επωφεληθεί από τις μοναδικές προσφο-
ρές της ενόψει καλοκαιριού. Απολαύστε 
τον ήλιο, κολυμπήστε στις απαράμιλλης 
ομορφιάς πλήρως αναπτυγμένες παραλίες, 
δειπνήστε στα γκουρμέ εστιατόρια, κάντε τα 
ψώνια σας στα κλασάτα εμπορικά κέντρα 
και περιηγηθείτε στα φανταστικά αξιοθέατα 
της πόλης. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 27 
Μαρτίου 2019, για ταξίδια που θα γίνουν 
από τις  Μαΐου μέχρι και 20 Ιουνίου 2019. 
Οι επιβάτες που θα ξεκινήσουν το ταξίδι 
τους από τη Λάρνακα μπορούν να κλείσουν 
εισιτήρια ono y l ss που αρχίζουν 
από 499 ή siness l ss από 2.579. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με την ir tes, συμπεριλαμβανομένου 
του τρόπου κράτησης εισιτηρίων και της 
πλήρους λίστας όρων και προ ποθέσεων, 
επισκεφτείτε το e ir tes. o , το ταξιδιωτικό 
πρακτορείο σας ή το τοπικό γραφείο της 

ir tes. * Ισχύουν όροι και προ ποθέσεις.

Πετρολίνα  Προωθεί την Κύπρο 
ω  επενδυτικό προορισμό

Ειδικέ  τιμέ  από την  Η αναγκαιότητα τη  επιχειρηματικ  εξυγίανση
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Υ ΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

α προγράμματα πολιτο-
γράφησης επενδυτών 
αποτελούν σημαντικό 
εργαλείο ανάπτυξης σε 
αρκετές χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Συμβάλ-
λουν, μεταξύ άλλων, στην 

ενίσχυση συγκεκριμένων τομέων οικο-
νομικής δραστηριότητας, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και στην προσέλκυση 
κεφαλαίων σε περιόδους περιορισμένης 
ρευστότητας. Η Κύπρος υιοθέτησε το δικό 
της Πρόγραμμα τον Μάιο του 201 , όταν 
βρέθηκε στη δίνη της οικονομικής και τρα-
πεζικής κρίσης και ενώπιον της αδήριτης 
ανάγκης για προσέλκυση ξένων επενδύ-
σεων. Έκτοτε το έχει διαφοροποιήσει δύο 
φορές, προσαρμόζοντας πρόνοιές του στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες και προτεραιό-
τητες της κυπριακής οικονομίας. Έτσι, ενώ 
το Πρόγραμμα του 201  επέτρεπε επεν-
δύσεις σε τραπεζικές καταθέσεις ή αγορά 
κυβερνητικών ομολόγων, στο Πρόγραμμα 
του 2016, μετά την έξοδο της Κύπρου από 
το μνημόνιο, οι συγκεκριμένες πρόνοιες 
καταργήθηκαν.

Το Πρόγραμμα δεν αφορά αποκλειστικά 
την αγορά ακινήτων, όπως υπάρχει η λαν-
θασμένη εντύπωση. Επιτρέπει επενδύσεις 

Εργαλείο ανάπτυξης οι πολιτογραφήσεις 

σε όλους τους τομείς της οικονομίας, πλην 
της αγοράς γης που είναι ενταγμένη σε 
ζώνη μηδενικής ανάπτυξης. Επομένως, 
δεν αποκλείεται κανένας κλάδος της οι-
κονομίας από τις πρόνοιες του Προγράμ-
ματος. Παρ’ όλα αυτά, είναι γεγονός ότι ένα 
πολύ σημαντικό ποσοστό των επενδύσεων 
κατευθύνεται στην αγορά ακινήτων. Αυτό 
οφείλεται σε δύο λόγους: Ο πρώτος αφορά 
την υποχρέωση αγοράς κατοικίας αξίας 
τουλάχιστον 500.000, ακόμη και σε 
περίπτωση που η επένδυση θα γίνει σε 
άλλο τομέα. Ο δεύτερος σχετίζεται με την 

έντονη δραστηριοποίηση των επιχειρη-
ματιών ανάπτυξης γης στο εξωτερικό, με 
στόχο την προσέλκυση επενδυτών.   

Οι επιθέσεις που δέχεται το Πρόγραμμα 
αποδίδονται κυρίως σε κινήσεις άλλων 
χωρών που διαθέτουν παρόμοια προγράμ-
ματα. Ο Υπουργός Οικονομικών, Χάρης 
Γεωργιάδης, δήλωσε πρόσφατα πως δεν 
αποδέχεται τον όρο «πώληση υπηκοότη-
τας». Υπάρχει, όπως είπε, παραχώρηση 
υπηκοότητας όταν προκύψει σημαντικός 
δεσμός με τη χώρα, μέσω σημαντικής επέν-
δυσης, με απόκτηση μόνιμης κατοικίας και 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 
ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Στοιχεία που δημοσιοποίησε 
πρόσφατα η rost t, καταδει-
κνύουν ότι κάθε χρόνο γίνονται 

εκατοντάδες χιλιάδες πολιτογραφή-
σεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (χωρίς 
κατ’ ανάγκην αυτές να συνδέονται 
με προγράμματα για επενδυτές). 
Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2017, 
τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν, η 
Ιταλία με 146.600 πολιτογραφήσεις, 
η Γερμανία με 115.400 και η Γαλλία 
με 114. 00. Η Κύπρος με 5.517 
πολιτογραφήσεις βρίσκεται στη 16η 
θέση, ενώ τη μεγαλύτερη αριθμητική 
αύξηση έναντι του 2016 κατέγραψαν 
Σουηδία και Βέλγιο. 

Οι πρωταθλητές 
των διαβατηρίων 
στην υρ. Ένωση

ύστερα από πολύ αυστηρό έλεγχο. Ούτε 
η έκταση αυτού του Προγράμματος πρέ-
πει να υπερεκτιμάται, ανέφερε ο Χάρης 
Γεωργιάδης. «Για παράδειγμα, γίνονται 
στην Κύπρο περίπου 5.000 πολιτογρα-
φήσεις τον χρόνο. Αυτές που σχετίζονται 
με πραγματοποίηση επένδυσης είναι το 
ένα δέκατο. Το ένα δέκατο των κυπριακών 
πολιτογραφήσεων σχετίζονται με επενδύσεις 
και όλες οι κυπριακές πολιτογραφήσεις 
δεν είναι πάνω από το μισό τοις εκατόν 
των ευρωπαϊκών πολιτογραφήσεων σε 
ετήσια βάση».

Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε 
το Υπουργείο Οικονομικών, από την 1η 
Ιουνίου 201  μέχρι 15 Αυγούστου 2018 
εγκρίθηκε η πολιτογράφηση 1.864 επεν-
δυτών. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν 104 
πολιτογραφήσεις στη βάση του Σχεδίου 
του 201 , 1.002 στη βάση του Σχεδίου 
του 2014 και 758 στη βάση του Σχεδίου 
του 2016. Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός 
των πολιτογραφήσεων φαίνεται μικρός, τα 
δεδομένα της οικονομίας επιβεβαιώνουν 
την ουσιαστική συμβολή του Προγράμματος 
σε τρία επίπεδα: Στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, στην αύξηση του ΑΕΠ και των 
εσόδων του κράτους και στη μείωση των 
μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων επι-
χειρήσεων. Μόνο τα έσοδα από τον ΦΠΑ 
του κατασκευαστικού τομέα διπλασιάστη-
καν μεταξύ 2014 και 2018. Ταυτόχρονα 
υπάρχουν και μια σειρά έμμεσα οφέλη, 
όπως στην κατανάλωση, τις επαγγελματικές 
υπηρεσίες, την εκπαίδευση και άλλους 
τομείς από τους νέους κατοίκους και τις 
οικογένειές τους.  

ωλήσεις ακινήτων
Οι πωλήσεις ακινήτων, οι οποίες είχαν 

υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο το 
201  ( .767 πωλητήρια έγγραφα), βρέ-
θηκαν πέντε χρόνια μετά, το 2018, στις 
9.242, καταγράφοντας αύξηση 145 . Ακόμη 
πιο έντονα ανοδική τάση ακολουθούν οι 
πωλήσεις ακινήτων προς αλλοδαπούς, οι 
οποίες αυξήθηκαν από 1.017 το 201  σε 
4. 67 το 2018 (αύξηση 0 ). Περίπου το 
40  των αλλοδαπών αγοραστών το 2018 
ήταν πολίτες της Ε.Ε., άρα δεν σχετίζονται 
με το πρόγραμμα πολιτογράφησης μέσω 

επένδυσης. Πάντως, οι πωλήσεις ακινήτων 
παραμένουν αισθητά πιο κάτω από τα επί-
πεδα στα οποία είχαν βρεθεί προ κρίσης, 
ενώ η αναλογία Κύπριων αγοραστών προς 
αλλοδαπούς δεν έχει διαφοροποιηθεί αι-
σθητά. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι δέκα 
χρόνια πριν, το 2008, οι συνολικές πωλήσεις 
ακινήτων ήταν 14.467, εκ των οποίων οι 
7.987 αγοραστές ήταν αλλοδαποί. 

ύ σ  απασχόλ σ ς
Η συνολική απασχόληση στην Κύπρο 

την πενταετία 2014 - 2018 αυξήθηκε κατά 
10,5  (προστέθηκαν περίπου 40.000 θέ-
σεις εργασίας). Σε αυτήν την αύξηση δεν 
συνέβαλαν όλοι οι τομείς της οικονομίας. Τη 
σημαντικότερη συμβολή είχαν οι κατασκευ-
ές, με περισσότερες από 8.000 νέες θέσεις 
εργασίας (αύξηση 4 ) και ακολούθησε 
ο τουρισμός με σχεδόν 7.000 νέες θέσεις 
εργασίας (αύξηση 2 ). Πέραν του αμιγώς 
κατασκευαστικού τομέα, η συμβολή του 
τομέα ανάπτυξης γης αποτυπώνεται επί-
σης στην αύξηση της απασχόλησης στην 
κατηγορία διαχείριση ακίνητης περιουσίας 
( 94 ).  Επίσης, από το Πρόγραμμα και 
από την παρουσία στην Κύπρο διεθνών 
επιχειρηματιών της δεδομένης εμβέλειας, 
επωφελούνται έμμεσα μια σειρά άλλων 
επαγγελμάτων, όπως αρχιτέκτονες και 
πολιτικοί μηχανικοί, ελεγκτικοί και νο-
μικοί οίκοι, τράπεζες, ιδιωτικά σχολεία, 
ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.ά.. 

δειες οικοδομής 
μεγάλ ς α ίας

Η συμβολή του Προγράμματος Πολι-
τογράφησης μέσω Επένδυσης επιβεβαι-
ώνεται και από την αύξηση του αριθμού 
και της αξίας των αδειών οικοδομής, οι 
οποίες αποτελούν σημαντικό δείκτη για 
τη μελλοντική δραστηριότητα της οικοδο-
μικής βιομηχανίας. Σύμφωνα με στοιχεία 
της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των 
Αδειών Οικοδομής το 2018 ήταν αυξημέ-
νος κατά 0  έναντι του 2014, ενώ η αξία 
των ακινήτων που οι συγκεκριμένες άδειες 
αφορούν, αυξήθηκε κατά 1 9  (από 859 
εκατ. το 2014 σε 2,05 δις το 2018). Πρώ-
τη το 2018, σε αριθμό αδειών οικοδομής 
και σε αριθμό οικιστικών μονάδων, ήταν 
η επαρχία Λευκωσίας και ακολουθούσε 
από κοντά η Λεμεσός. Σε επίπεδο αξίας, 
αν και με λιγότερες άδειες αριθμητικά, 
προηγείται η Λεμεσός.  

Μείωσ  των μ  
ε υπ ρετούμενων δανείων

Οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 
οικοδομική βιομηχανία (κατασκευές και 
διαχείριση ακίνητης περιουσίας), αν και 
παραμένουν ακόμη σε υψηλό επίπεδο, 
έχουν καταγράψει τη μεγαλύτερη μείωση 
την πενταετία 2014 - 2018. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τη μελέτη του ΥΠΟΙΚ, από 
τα 7,5 δις, στα οποία βρίσκονταν το 2014 
( 5,1 δις οι κατασκευές και 2,4 δις οι επι-
χειρήσεις διαχείρισης ακίνητης περιουσίας), 
μειώθηκαν κατά 70  υποχωρώντας στο 
σύνολό τους περίπου στα 2,  δις ( 1,5 
δις και 0,8 δις αντίστοιχα). 

εριορισμ ν  
επίδρασ  στις τιμ ς

Ανησυχίες που εκφράζονται κατά καιρούς 
εντός Κύπρου, σε σχέση με το πρόγραμμα, 
αφορούν, αφενός το ενδεχόμενο δημιουρ-
γίας φούσκας στα ακίνητα και αφετέρου 
τον κίνδυνο μαζικής πώλησης των συγκε-
κριμένων ακινήτων μετά την παρέλευση 
τριών ετών από την απόκτηση του διαβα-
τηρίου. Παράγοντες της αγοράς ακινήτων 
εξηγούν ότι για δύο λόγους δεν υπάρχει 
κίνδυνος δημιουργίας φούσκας. Ο πρώτος 
αφορά το γεγονός ότι τα χρήματα με τα 
οποία οι ξένοι αγοράζουν τα ακίνητα δεν 
προέρχονται από εγχώριο δανεισμό. Όπως 
αναφέρει και η μελέτη του Υπουργείου 
Οικονομικών, «η έκθεση και οι κίνδυνοι 
για τον εγχώριο τραπεζικό τομέα στη χρη-
ματοδότηση των επενδύσεων είναι αρκετά 
περιορισμένη, εφόσον αυτή προέρχεται 
από το εξωτερικό και από ιδίους πόρους 
των ξένων επενδυτών». Όσον αφορά την 
επίδραση στις τιμές των ακινήτων, φαίνεται 
να είναι μικρής έκτασης και να περιορί-
ζεται σε συγκεκριμένο είδος ακινήτων σε 
μία μόνο επαρχία. Πάντως, σύμφωνα με 
τη μελέτη του Υπουργείου Οικονομικών, 
οι τιμές των ακινήτων εξακολουθούν να 
βρίσκονται σε αισθητά πιο χαμηλά επίπεδα 
από τα αντίστοιχα της περιόδου προ κρίσης. 

Όσον αφορά τη δεύτερη ανησυχία, οι 
ενδείξεις από τους επιχειρηματίες ανάπτυ-
ξης γης είναι ότι οι ξένοι επενδυτές που 
πολιτογραφήθηκαν Κύπριοι αγοράζοντας 
ακίνητη περιουσία, δεν δείχνουν να βιάζο-
νται να την «ξεφορτωθούν», παρόλο που 
το πρόγραμμα τούς δίνει αυτήν την ευχέ-
ρεια. Συγκεκριμένα, όπως δηλώνουν, ενώ 
οι πρώτοι αγοραστές, του 201 , του 2014 
και εν μέρει του 2015, θα μπορούσαν ήδη 
να επιδιώξουν να πωλήσουν τα ακίνητά 
τους, δεν το έπραξαν. Αντίθετα, όπως ανα-
φέρουν, κάποιοι από αυτούς στο χρονικό 
διάστημα που μεσολάβησε προέβησαν και 
σε άλλες επενδύσεις στη χώρα μας. 

 Δημιουργία νέων 
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Η ΚΕΑΝ, εδραιωμένη 
στη συνείδηση του κυπρια-
κού καταναλωτικού κοινού 
για τη συνέπεια και τη στα-
θερή επιχειρηματική της 
παρουσία, έδωσε και φέτος 
δυναμικά το «παρών» της 
στην 24η Διεθνή Έκθεση 

 2019, που 
πραγματοποιήθηκε τον 
Φεβρουάριο στον εκθεσιακό χώρο orl  r e enter στο Ντουμπάι των 
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Όπως είναι γνωστό, το Ντουμπάι αποτε-
λεί ισχυρότατο παγκόσμιο τουριστικό και εμπορικό κέντρο και η Διεθνής 
Έκθεση  προσελκύει κάθε χρόνο περισσότερους από 100.000 
εμπορικούς επισκέπτες. Η έκθεση προσφέρει σε περίπου 5.000 εκθέτες απ’ 
όλον τον κόσμο σημαντικές ευκαιρίες για επαφές με στόχο την ανάπτυξη της 
εξωστρέφειας και τη σύναψη συμφωνιών για επέκταση της εξαγωγικής τους 
δραστηριότητας. Η ΚΕΑΝ, μέσα από το περίπτερό της, παρουσίασε στους 
ξένους εμπορικούς επισκέπτες, υφιστάμενους πελάτες και νέους ενδιαφε-
ρόμενους τη σειρά των προϊόντων της αλλά και τις δυνατότητες της ΚΕΑΝ 
για εξυπηρέτηση σε θέματα παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και 
αξιολόγησε ευκαιρίες για διείσδυση σε νέες αγορές.

Της Κυριακής

Αγορά 24
24.03.2019

Στην επόμενη φάση των κατασκευαστικών εργασι-
ών έχει περάσει από την Τρίτη, 12 Μαρτίου, το νέο 
φιλόδοξο έργο της yb r o στο παραλιακό μέτωπο της 
Λεμεσού. Ένα χρόνο μετά την έναρξη της κατασκευής 
του rilo y i ssol Se front έχουν ξεκινήσει οι εκσκα-
φές στον χώρο ανέγερσής του. 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 rilo y αποτελεί 
ένα από τα μεγαλύτερα hi h-rise έργα στην περιοχή 
της Μεσογείου και το μοναδικό έργο μεγάλης κλίμακας 
στο νησί, του οποίου οι κατασκευαστικές εργασίες ξεκί-
νησαν 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 rilo y προορίζεται να γίνει κέντρο αναφοράς για 
διαβίωση, εργασία και αναψυχή στην καρδιά της πιο 
ζωντανής πόλης της Κύπρου. Έχουν ολοκληρωθεί ο 
διαφραγματικός τοίχος της πρώτης φάσης, η πασσά-
λωση του est και st ower 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 est ower θα είναι ο πρώτος 
πύργος που θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2021 και θα 
ακολουθήσει το st ower στις αρχές του 2022. Το 

rilo y i ssol Se front είναι μια μεικτή ανάπτυξη, 
κόστους 50 εκατομμυρίων. Μέσα σε λιγότερο από 
ένα χρόνο, έχουν γίνει πωλήσεις και κρατήσεις άνω των 

100 εκατομμυρίων για τα πολυτελή διαμερίσματα και 
γραφεία, που αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό πάνω από 
το 5  των ακινήτων των δυο μπροστινών πύργων. Για 
περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 8000 50 

0 ή επισκεφθείτε το trilo yli ssol. o .

Το Σάββατο, 2 Μαρτίου, καλωσορίσαμε την άνοιξη, στην 
πλήρως ανακαινισμένη φρουτολαχαναγορά «Η Παλιά 
Αποθήκη» στην Παλουριώτισσα και γιορτάσαμε τα 6 
χρόνια λειτουργίας της, απολαμβάνοντας ένα ξεχωριστό 
πρωινό με γεύσεις από τη φύση. Με φρέσκα εικόνα 
και αναβαθμισμένες υπηρεσίες, η «Παλιά Αποθήκη» 
προσφέρει πλέον μια ολοκληρωμένη εμπειρία ψωνί-
σματος στους πελάτες της. Διαθέτει άφθονες ποικιλίες 
φρούτων και λαχανικών, όσπρια, έτοιμες συσκευασμέ-
νες σαλάτες, κρεοπωλείο, το οποίο διαθέτει καθημερινά 
φρέσκα κυπριακά κρέατα, τμήμα παντοπωλείου με μια 
μεγάλη ποικιλία από είδη σουπερμάρκετ, κυπριακά χει-
ροποίητα ψωμιά και εδέσματα, και φρεσκοαλεσμένο 
κυπριακό καφέ. Αν είσαι λάτρης των εξωτικών φρούτων, 
εδώ θα βρεις μια τεράστια γκάμα από κάθε γωνιά της 
Γης, όπως erries, r on r it, y hee, rillo, 

h ’s n , b t n, n osteens, iw no.  
Αν λατρεύεις το ine le άλλα σε ζορίζει το καθάρι-
σμά του, τότε σίγουρα πρέπει να έρθεις μια βόλτα στην 
«Παλιά Αποθήκη». Η διαδραστική μηχανή με το όνομα 

, που βρίσκεται αποκλειστικά στη φρουτολα-
χαναγορά, σε προκαλεί να παίξεις μαζί της, αφού μέσα σε 
20 δευτερόλεπτα θα έχει καθαρισμένο και τεμαχισμένο το 

ine le που διάλεξες. Εντός της φρουτολαχαναγοράς 
βρίσκεται και το i e r με το όνομα « r it h so y», 

όπου ετοιμάζονται φρέσκοι χυμοί, εξωτικά s oothies, 
υγιεινά τσιμπήματα και καφές. Όλα αυτά μπορείς να τα 
απολαύσεις χαλαρά στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, 
είτε σε t e w y. Το διαφημιστικό γραφείο obsters 
έχει αναλάβει την αναβαθμισμένη εικόνα της «Παλιάς 
Αποθήκης», περιλαμβάνοντας σε αυτό την ανακαίνιση, 
τα so i l e i  αλλά και τη δημιουργία μιας σειράς από 
ξεχωριστές υφασμάτινες τσάντες, τις οποίες μπορείτε να 
προμηθευτείτε μόνο από την «Παλιά Αποθήκη» και να 
έχετε πάντα μαζί σας για τα ψώνια σας.

Το Πανεπι-
στήμιο Νεάπο-
λις, στο πλαίσιο 
της έμπρακτης 
συνεισφοράς 
του στην τοπική 
κοινωνία, υπέ-
γραψε πριν από 
λίγες ημέρες 
μνημόνιο συ-
ναντίληψης και 
συνεργασίας με το Διεθνές Επιμελητήριο Νέων Πάφου,  hos, 
με σκοπό την ενδυνάμωση της κοινής μας προσπάθειας για περαι-
τέρω προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής, επιστημονικής 
και πολιτιστικής συνεργασίας τους. Μερικοί από τους άξονες στους 
οποίους εδράζεται η συνεργασία του Πανεπιστημίου Νεάπολις με 
το  Διεθνές Επιμελητήριο Νέων Πάφου είναι η συνεργασία για την 
ανάπτυξη προγραμμάτων διά Βίου Μάθησης στα γνωστικά αντικείμενα 
των Προγραμμάτων Σπουδών  του Πανεπιστημίου σε συνάφεια με 
τα πεδία δραστηριοποίησης του Επιμελητηρίου, η από κοινού προε-
τοιμασία υποβολής προς υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και η υποστήριξη  των ευκαιριών πρακτικής άσκησης 
των φοιτητών του Πανεπιστημίου στο πεδίο ενεργοποίησής του Επιμε-
λητηρίου και γενικότερα τη διασύνδεση των Προγραμμάτων σπουδών 
του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας των νέων. Μέσα από τη  
συνεργασία αυτή ανακοινώνεται επίσης η συμμετοχή εκπροσώπου 
του Επιμελητηρίου στα σχετικά με το αντικείμενό του Επιστημονικά 
Συμβούλια των Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου. Η συ-
νέργεια των δύο φορέων επισφραγίστηκε με την υπογραφή Μνημονίου 
Συνεργασίας από την Πρόεδρο του Διεθνές Επιμελητηρίου Νέων 
Πάφου, Ντολόρες Νικολαΐδου και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Νεάπολις Πάφου, Καθηγητή Παντελή Σκλιά.

Πολυμελής διπλω-
ματική αντιπροσωπία, 
αποτελούμενη από Οι-
κονομικούς και Εμπορι-
κούς Ακολούθους ένων 
Πρεσβειών στην Αθήνα, 
σε συνεργασία με τον 
οργανισμό nter rise 

ree e και υπό την αι-
γίδα της Πρεσβείας της 
Κύπρου στην ελληνική πρωτεύουσα, επισκέφτηκε στις 15 Μαρτίου 2019 
τον χώρο ανέγερσης του εμβληματικού έργου της Μαρίνας Αγίας Νάπας. 
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για την τόνωση 
της εξωστρέφειας και την προβολή των επιχειρηματικών ευκαιριών στην 
Κύπρο. Τους υψηλόβαθμους επισκέπτες υποδέχτηκε και ξενάγησε στον χώρο 
του εργοταξίου ο Διευθύνων Σύμβουλος της . .  ronisos rin  

t , Σταύρος Καραμοντάνης, ο οποίος τόνισε τη σημασία της κατασκευής 
της Μαρίνας Αγίας Νάπας για την ενίσχυση του ναυτικού τουρισμού στην 
Ανατολική Μεσόγειο και τη συμβολή του έργου στην αναβάθμιση του του-
ριστικού προϊόντος της Κύπρου με την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού 
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Κατά την ξενάγηση, οι διπλωμάτες είχαν 
την ευκαιρία να διαπιστώσουν τη σημαντική εξέλιξη των εργασιών, καθώς η 
πρώτη φάση που αφορά στην υποδομή των έργων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. 
Στους διπλωμάτες, που δήλωσαν χαρακτηριστικά ότι δικαίως η Μαρίνα Αγίας 
Νάπας περιλαμβάνεται στα πλέον φιλόδοξα έργα τόσο της Κύπρου όσο και 
της Ανατολικής Μεσογείου, δόθηκε αναλυτικό ενημερωτικό υλικό για τις 
εξελίξεις και την τελική εικόνα του μεγαλειώδους αυτού έργου.

Με την έμπνευση να συμπυκνώσει σε μικρές μπου-
κίτσες μια σειρά από γλυκομαγείες, η Φρου Φρου δημι-
ουργήσε ένα «σύμπαν» από ini oo ies σε 4 Αστεράτες 
γεύσεις. ho ol te hi  oo ies, ri le ho ol te hi  

oo ies, y oo ies με σοκολατοκαραμέλες και 
tterfly oo ies με γεύση βουτύρου. Σφραγισμένα 

σε πρακτικές και μοντέρνα σχεδιασμένες συσκευασίες, 
κυκλοφορούν αφράτα και ολόφρεσκα σε υπεραγορές 
και ini r ets. Η  y r s, αναδεικνύοντας 
τον χαρακτήρα των νέων ini oo ies, σχεδίασε την 
εκστρατεία επικοινωνίας με σλόγκαν «Μικρά… αλλά 
τεράστια». Σε ένα τηλεοπτικό σποτ-υπερπαραγωγή με 
si fi σεναριακή πλοκή, βλέπουμε το ανθρώπινο είδος να 
έρχεται σε επαφή με μια νέα διαστρική δύναμη γλυκιάς 
απόλαυσης .. Η συνέχεια στις οθόνες.

Αγαπάτε τη φύση; Έχετε 
φυτά στο σπίτι; Θα θέλατε 
να μεγαλώνουν αποτελε-
σματικά με τον πιο υγιή 
τρόπο; Τότε διαβάζετε το 
σωστό άρθρο. Σας παρου-
σιάζουμε τους « li izer», 
μια μαθητική εταιρεία από 
το Λύκειο Λατσιών, που στο 
πλαίσιο του διαγωνισμού 

nior hie e ent τέ-
θηκαν να αντιμετωπίσουν 
ένα σοβαρό πρόβλημα του 
πλανήτη μας… τους ελαιο-
πυρήνες. Μπορεί να ακού-
γεται αστείο, αλλά γνωρίζατε 
ότι η καύση των ελαιοπυρήνων, που μέχρι τώρα θεωρούνταν εντελώς 
άχρηστοι, αποτελεί μιαν από τις σοβαρότερες αιτίες του φαινομένου του 
θερμοκηπίου που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας; Ε, λοιπόν, οι Οli izer 
το ξέρουν και, μετά από πολύ προβληματισμό και άπειρα πειράματα, 
σας παρουσιάζουν το μοναδικό λίπασμα που προέρχεται από εκεί που 
καταλήγει, δηλαδή τα φυτά. Παίρνουν τα κουκούτσια των ελιών και με 
μια εντελώς οικολογική διαδικασία δημιουργούν ένα σούπερ λίπασμα, 
που κάθε φυτό θα επιθυμούσε. Σας παρέχουν το λίπασμά τους σε δυο 
υπέροχες συσκευασίες: από τη μια το  με 4 πουγκιά bio l sti  
(βιοπλαστικό το οποίο παράγουν μόνοι τους από πρώτες ύλες φιλικές 
προς το περιβάλλον), που λειτουργεί ως δεύτερο λίπασμα. Ενώ, από την 
άλλη, το μοναδικό  S  έρχεται να ικανοποιήσει τις ανάγκες για 
καλύτερη ανάπτυξη μεγαλύτερων φυτών και κήπων. Οι li izer σάς 
υπόσχονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Οι τιμές του ertie και 

i  bl st είναι 4,50 και 12,00 αντίστοιχα. Μπορείτε να προμηθευτείτε 
το λίπασμα επικοινωνώντας με τα τηλέφωνα 9927 770/96678467, 
είτε στέλνοντας προσωπικό μήνυμα στα πιο κάτω κοινωνικά δίκτυα:

 nst r : li izer  
 eboo : li izer

Το y ri e el 
 με ανανεω-

μένο loo   feel 
είναι διαθέσιμο 
για όλους τους 
συνδρομητές κι-
νητής ri e el, 
π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α ς 
ολοκληρωμένη 
διαχείριση του λο-
γαριασμού τους. Το y ri e el  ανανεώθηκε και εμπλουτίστηκε 
με νέες δυνατότητες, ώστε να βελτιστοποιήσει την εμπειρία χρήσης των 
συνδρομητών κινητής ri e el, οι οποίοι μπορούν πλέον να έχουν 
ολοκληρωμένη επισκόπηση του λογαριασμού τους, αλλά και πρόσβαση 
σε μια σειρά σύγχρονων υπηρεσιών. Με το ανανεωμένο y ri e el 

 οι συνδρομητές καρτοκινητής και συμβολαίου έχουν τη δυνατό-
τητα: e l ti e ενημέρωσης για το υπόλοιπο χρόνου ομιλίας, S S 
και δεδομένων. Πρόσβασης στο ιστορικό κλήσεων και χρεώσεων ανά 
κατηγορία χρήσης. nline πληρωμής λογαριασμών. Παρακολούθησης 
της χρήσης όλης της οικογένειας με σύνδεση διαφορετικών λογαρια-
σμών. o -  του λογαριασμού τους. Ρύθμισης του μηνιαίου ορίου 
χρήσης και Πρόσβασης σε γραφιστική απεικόνιση των εξόδων τους. 
Επίσης, οι χρήστες του y ri e el  μπορούν να αναζητήσουν 
τα πλησιέστερα φαρμακεία και πρατήρια καυσίμων, να εντοπίσουν το 
κοντινότερο Κέντρο Εξυπηρέτησης ri e el, τα καταστήματα elefone 
και bli , αλλά και να συμβουλευτούν το εορτολόγιο της εφαρμογής. 
Παράλληλα, μέσω του y ri e el , οι συνδρομητές ri e el 
ενημερώνονται άμεσα για εξατομικευμένες προσφορές, νέα και εκ-
πτώσεις, ενώ οι νέοι χρήστες επιβραβεύονται με 1  για 0 μέρες με 
τη σύνδεσή τους στην εφαρμογή. Το y ri e el  είναι διαθέσιμο 
δωρεάν σε i S  n roi . Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε 
το www. ri etel. o . y. 

ιορτέ  α ιερωμένε  στο πρ σινο
από τον μιλο επτό

Η ΚΕΑ  στην η ιεθν  Έκθεση 
  στο τουμπ ι

α προϊόντα  αποκλειστικ
στι  περαγορέ  Παπαντωνίου

ι λεξη Κ  Μαρκίδη στην ρ πε α Κύπρου
«     »

Ο γνωστός Κύπριος καθηγητής και συγγραφέας, 
Κώστας Μαρκίδης, που ζει και εργάζεται στο εξωτε-
ρικό, σηματοδότησε την έναρξη του προγράμματος 
S ills eler tor, της Τράπεζας Κύπρου. Στόχος του 
νέου μεγάλου ro e t της  είναι να εφοδιάσει τους 
εργαζόμενους στον μεγαλύτερο τραπεζικό οργανισμό 
της Κύπρου, με γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να αντα-
ποκρίνονται με άνεση στις ραγδαία αναπτυσσόμενες 
τεχνολογικές απαιτήσεις της εποχής.  Κώστας Μαρκίδης 
είναι καθηγητής Στρατηγικής και Διεθνούς Διοίκησης, 
και πρόεδρος του Τμήματος Στρατηγικής στο on on 

siness S hool. Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων 
και βιβλίων επιχειρηματικότητας/στρατηγικής, κάτο-
χος Δοκτοράτου από το r r  siness S hool και 
γνωστός για τις διαλέξεις που παραδίδει σε μεγάλες 
εταιρείες, σε όλον τον κόσμο. Σε μια κατάμεστη αίθου-
σα, ο δρ Μαρκίδης με ευχάριστο τρόπο και χιούμορ, 
εξήγησε στους εργαζόμενους απ’ όλες τις βαθμίδες 
της Τράπεζας Κύπρου, τη σημασία της έννοιας «S ll 
Ste s - i  t». Με ποιον τρόπο δηλαδή τα μικρά 
βήματα που ο καθένας κάνει, μπορούν να οδηγήσουν 
στη μεγάλη αλλαγή του συνόλου. «Δεν υπάρχει η πο-
λυτέλεια της «απόστασης» από τις νέες τεχνολογίες», 
εξήγησε. Προτείνοντας, ταυτόχρονα, σε όλους όσοι θέλουν 
να επιβιώσουν επαγγελματικά, ή επιθυμούν να δουν 
τον οργανισμό στον οποίο εργάζονται να επιβιώνει, να 
υιοθετήσουν μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά τους, 
οι οποίες θα τους εξοπλίσουν με σχετική ευκολία και 
άνεση, στην προσαρμογή που αναπόφευκτα θα γίνει 
σε επίπεδο νέας τεχνολογίας, τη γνωστή ψηφιοποίη-
ση. «Η άρνηση, στην αλλαγή, δεν είναι η λύση», είπε 
χαρακτηριστικά. Μιλώντας με παραδείγματα από τον 

χώρο των μεγάλων εταιρειών και του διαδικτύου, ο 
δρ Μαρκίδης παρουσίασε συγκεκριμένους τρόπους 
και ti s που μπορεί κάποιος να εφαρμόσει, ώστε να 
αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες της ψηφιακής 
εποχής. «Λύσεις απλές, εύκολες, που δεν απαιτούν να 
αφιερώσουμε πέραν της 1 ώρας την εβδομάδα, όσο 
δηλαδή ένας καφές», είπε χαρακτηριστικά, δίνοντας ως 
παράδειγμα τη δυνατότητα που όλοι έχουν σήμερα να 
παρακολουθήσουν δωρεάν διαδικτυακά προγράμμα-
τα. Η διάλεξη του Κώστα Μαρκίδη ήταν η πρώτη μιας 
σειράς που προγραμματίζονται στο πλαίσιο του S ills 

eler tor. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά εκπαι-
δευτικών παρεμβάσεων όπως ομιλίες και από άλλους 
διακεκριμένους ομιλητές, σεμινάρια και εργαστήρια 
σε θέματα τεχνολογίας εξειδικευμένων γνώσεων και 
μελλοντικών δεξιοτήτων. Η αναβάθμιση των γνώσεων 
και των δεξιοτήτων των εργαζομένων στην Τράπεζα 
Κύπρου είναι μια συνεχής προσπάθεια, η οποία έχει 
μπει δυναμικά σε εφαρμογή. 

Ο Όμιλος Λεπτός διοργα-
νώνει φέτος τις ετήσιες γιορτές 
για το πράσινο στην περιοχή 
του Κόλπου των Κοραλλίων, 
στην Πέγεια. Τις εκδηλώσεις, οι 
οποίες θα πραγματοποιηθούν 
το Σαββατοκύριακο 2  και 24 
Μαρτίου, θα τιμήσουν με την 
παρουσία τους ο Υπουργός Οι-
κονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, 
οι Πολιτικές, Εκκλησιαστικές και 
Δημοτικές Αρχές της Πάφου, 
καθώς επίσης ντόπιοι και ξένοι κάτοικοι των γύρω Κοινοτήτων. Το πρόγραμ-
μα περιλαμβάνει δημοσιογραφική διάσκεψη, Έκθεση Ρετρό φωτογραφίας 
Κερύνεια - Πάφος - Λεπτός , Δενδροφύτευση, καθώς επίσης κοκτέιλ για 

όλους τους παρευρισκομένους. Ο Όμιλος Λεπτός, μέσα από την 60χρονη 
παρουσία του στην ανάπτυξη του νησιού μας, κατάφερε να συμβάλει θετικά 
τόσο στην προστασία, διατήρηση αλλά και τον εμπλουτισμό του πρασίνου, 
όπως επίσης στη διαφύλαξη της κληρονομίας του τόπου μας.

Σε Διάσκεψη Τύπου που 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρ-
τη, 1 / /2019, στη Λευκωσία, 
οι Υπεραγορές Παπαντωνίου 
ανακοίνωσαν την αποκλειστική 
συνεργασία τους με την εται-
ρεία S insb ry’s. Τα προϊόντα 
S insb ry’s βρίσκονται στην 
κορυφή της προτίμησης του 
κοινού στη Μεγάλη Βρετανία, 
χάρη στη μοναδική τους ποιότη-
τα, τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουν και φυσικά τις ανταγωνιστικές 
τους τιμές. Οι Υπεραγορές Παπαντωνίου προχώρησαν στη σπουδαία αυτή 
συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες ανάγκες του μοντέρνου 
καταναλωτή. Τώρα, οι πελάτες των Υπεραγορών Παπαντωνίου θα έχουν το 
προνόμιο να απολαμβάνουν ακόμα περισσότερα, βγαίνοντας διπλά κερδισμένοι, 
αφού εκτός από τις ήδη συμφέρουσες τιμές των Υπεραγορών Παπαντωνίου, 
θα μπορούν να αγοράζουν και τα αγαπημένα προϊόντα S insb ry’s σε πολύ 
ελκυστικές τιμές. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν 
για τη νέα προοπτική που αναμφίβολα θα δώσει στον καταναλωτή επιπρό-
σθετες επιλογές. Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Υπεραγορών Παπαντωνίου, 
Πάμπος Παπαντωνίου, εξέφρασε τη μεγάλη του ικανοποίηση για την εταιρεία 
S insb ry’s, η οποία έδειξε εμπιστοσύνη προς την αγαπημένη κυπριακή 
αλυσίδα Υπεραγορών και την επέλεξε για τη στρατηγική της ανάπτυξη στον 
τόπο μας. Εκ μέρους της αλυσίδας καταστημάτων S insb ry’s, στην εκδή-
λωση παρευρέθη ο κ. i h el , ire tor of siness e elo ent, 
καθώς και η κα iz oo er, siness Str te y n er, οι οποίοι δήλωσαν 
ενθουσιασμένοι με τη συνεργασία και σημείωσαν πόσο εύκολα πάρθηκε η 
απόφαση να δώσουν τα χέρια με τις Υπεραγορές Παπαντωνίου. Υπεραγορές 
Παπαντωνίου και S insb ry’s. Μαζί... για αγορές που αξίζουν  

Προχωρούν εντατικ  οι κατασκευαστικέ  εργασίε
στο    

Πλ ρω  ανακαινισμένη η ρουτολαχαναγορ  «Η Παλι  Αποθ κη»

Πρωτόκολλο συνεργασία  Πανεπιστημίου 
ε πολι  και ιεθνού   Επιμελητηρίου 

έων Π ου

ιπλωματικ  αποστολ  
στη Μαρίνα Αγία  πα

έα οικογένεια  
από τη ρου ρου

νωρίστε του  « »

έο  
Απόκτησε τον απόλυτο έλεγχο τη  

επικοινωνία  σου σε   
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Στην κλειστή κοινωνία της Κύπρου, 
δεκάδες οικογένειες ζουν τον εφιάλτη 
των ναρκωτικών, ανήμπορες πολλές 

φορές να μιλήσουν, λόγω του στιγματισμού 
που θα δεχθούν και της προκατάληψης που 
υπάρχει, και τελικά καταλήγουν σιωπηρά 
να ανηφορίσουν τον Γολγοθά τους, που σε 
κάποιες περιπτώσεις οδηγεί στην απόλυτη 
καταστροφή και στην απώλεια ζωών. 

Πόσο όμως αυτό σημαδεύει τις ζωές όταν 
πρόκειται για μικρά παιδιά, για ανήλικους 
νέους που επέλεξαν να ακολουθήσουν αυ-
τόν τον δρόμο για να γλιτώσουν από την 
ίδια τη ζωή; Κάποιοι νέοι πιστεύουν ότι 
αυτό απαιτεί η μόδα ή με τον τρόπο αυτό 
«ξεχωρίζουν». Μέσα στην ανωνυμία της 

πλαστής ευφορίας, διασκέδαζαν καλύτερα, 
λένε. Βέβαια αυτό από ένα σημείο και μετά 
καταλήγει σε δράμα. 

Σε ό,τι αφορά τους εφήβους, οι αιτίες 
είναι συνήθως διαφορετικές. εκινούν ή 

δοκιμάζουν ουσίες διότι θεωρούν είτε πως 
έτσι επαναστατούν είτε ότι γίνονται αποδεκτοί 
από συνομηλίκους τους. Μερικές φορές 
ισχύουν και τα δύο. Κοινός παρονομαστής 
για όλους είναι το μεγάλο σωματικό και 
ψυχικό κόστος, ενώ δυστυχώς ορισμένοι 
πληρώνουν αυτήν την επιλογή ακόμη και 
με την ίδια τους τη ζωή.

Και  όμως  χουμε 
ανήλικους χρήστες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής Αντι-
μετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), 
το 2017 ζήτησαν θεραπεία 112 ανήλικοι. 
Υπολογίζεται, μάλιστα, ότι κάθε χρόνο έχουμε 
άμεση ανάγκη να κρατήσουμε σε κλειστή 
μονάδα θεραπείας περίπου 15 ανηλίκους.

Τα στοιχεία της «ΑΑΕΚ» για το 2015 
αναφέρουν ότι οι χρήστες μαθητές στην 
Κύπρο υπολογίζονται στο 7 , την ίδια ώρα 
που ο μέσος όρος στην υπόλοιπη Ευρώπη 
είναι στο 16 . Οι συχνότερες ουσίες που 
«επιλέγονται» από τους μαθητές μας είναι 
η κάνναβη και οι μεταμφεταμίνες « ryst l 

et h». 
Δυστυχώς, τα δεδομένα οδηγούν στην 

ανάγκη δημιουργίας νέων δομών ή κάλυψη 
κενών που θα τερματίσουν το φαινόμενο 

και θα δώσουν δεύτερη ευκαιρία και ελπί-
δα στους νέους μας. Ευτυχώς την ανάγκη 
αυτή επεσήμανε πρώτη η Αρχή Αντιμετώ-
πισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Ο πρόεδρός 
της, θως Γεωργίου, σε συνεργασία με την 
Κοινότητα Απεξάρτησης «Αγία Σκέπη» και 
το Υπουργείο Υγείας, επιχειρούν τώρα να 
καλύψουν ένα τεράστιο κενό.

Κλειστή μονάδα 
στ  ευκωσία 

Η πρώτη κλειστή στέγη απεξάρτησης 
για ανηλίκους ουσιοεξαρτώμενους είναι 
πλέον γεγονός και βρίσκεται στη Λευκωσία. 
Η μονάδα θα αρχίσει να λειτουργεί μέχρι 
το τέλος του μήνα. 

«Όπως γνωρίζετε, μέχρι στιγμής δεν υπήρ-
χε κάτι ανάλογο, υπήρχαν μόνο ανοικτές 
δομές, δηλαδή τα ουσιοεξαρτώμενα παιδιά, 
μετά το απόγευμα επέστρεφαν σπίτι τους, ενώ 
τώρα με αυτήν τη διευθέτηση αντιμετωπίζεται 
ένα υπαρκτό πρόβλημα που υπήρχε μέχρι 
σήμερα και έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. 
Με αυτήν την ενέργεια αντιμετωπίζουμε 
το συγκεκριμένο πρόβλημα», επεσήμανε ο 
Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου, 
κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε προ 
ημερών στην κλειστή μονάδα. Ερωτηθείς 
εάν θα υπάρχει κόστος για τα άτομα που θα 
διαμένουν στη Στέγη ή αν θα φιλοξενούνται 
δωρεάν, ο Υπουργός διευκρίνισε ότι για 
τη λειτουργία του Κέντρου δίνεται χορηγία 
από το Υπουργείο Υγείας μέσω της ΑΑΕΚ. 

Από πλευράς του ο Πρόεδρος της ΑΑΕΚ 
δήλωσε πως το συγκεκριμένο έργο ανα-
μένεται να ικανοποιήσει ελλείμματα που 
υπήρχαν στην κυπριακή κοινωνία και 
επανέλαβε ότι υπάρχει δυνατότητα έντα-
ξης 15 ατόμων, τονίζοντας ότι θα υπάρχουν 
συγκεκριμένα κριτήρια για την ένταξή τους, 
με κύριο γνώμονα την εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων τους. 

Κληθείς να πει πόσο μεγάλο είναι το 
πρόβλημα με τους ουσιοεξαρτώμενους, 
ο κ. Γεωργίου σημείωσε ότι το πρόβλημα 
όντως είναι υπαρκτό. «Δεν μπορούμε να 
αγνοήσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και 
γι’ αυτό λειτουργούμε αυτό το Κέντρο. Αν 
μιλήσουμε για αριθμούς, είμαστε καλύτερα 
από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Από τη στιγμή 
που υπάρχει ένας χρήστης, η δική μας η 
φιλοσοφία είναι ότι υπάρχει πρόβλημα», 
επεσήμανε.

 χρόνος ιλο ενίας 
Όσον αφορά τον χρόνο που επιβάλλεται 

να παραμένουν στη Μονάδα οι ανήλικοι 
χρήστες, αυτός καθορίζεται ανάλογα με τις 
ανάγκες των ατόμων αλλά υπολογίζεται από 
έξι μέχρι εννιά μήνες.

Μιλώντας στη «Σημερινή» ο πρόεδρος 
της «ΑΑΕΚ», ανέφερε ότι με αυτό το έργο 
ολοκληρώνεται το θεραπευτικό πλαίσιο των 
ανηλίκων και το επόμενο βήμα είναι δημι-
ουργία εντατικού ημερήσιου προγράμματος.

«Αυτήν τη στιγμή», πρόσθεσε, «υπάρ-

χουν τέσσερα προγράμματα ανηλίκων σε 
όλην την Κύπρο και θεωρούμε ότι το θε-
ραπευτικό πλαίσιο αξιολογείται με θετικό 
πρόσημο, σύμφωνα και με αξιολογήσεις 
που έχουν γίνει». 

Το έργο στη νέα στέγη θα χρηματοδοτείται 
εξολοκλήρου από την Αρχή, θα αξιολογείται 
και θα εποπτεύεται από αυτήν και θα λει-
τουργεί κάτω από την επιστημονική ομάδα 
ειδικών της «Αγίας Σκέπης».

Κριτήρια επιλογής   
Για όσους επιλεγούν να φιλοξενηθούν 

στη Μονάδα θα υπάρχουν κριτήρια, μετα-
ξύ άλλων η ηλικία (κάτω των 19 ετών), ο 
βαθμός της χρήσης που γίνεται και πόσο 
αυτή επηρεάζει την καθημερινότητά τους 
και προκαλεί παραβατική συμπεριφορά. 

Αξίζει να αναφερθεί πως αντίστοιχα 
Κέντρα στο εξωτερικό καταγράφουν επι-
τυχία, ενώ για τη  λειτουργία του δικού μας 
Κέντρου γίνονται επισκέψεις για ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών.

ο πρώτο κλειστό Κέντρο εραπεία  για αν λικου  χρ στε

ΟΔ ΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaou h@simerini.com 

ετά το «ναι» των 
φαρμακοποιών 
στην πρόταση 
του Οργανισμού 
Α σ φ ά λ ι σ η ς 
Υγείας (ΟΑΥ) 
και την αναμε-

νόμενη ψήφιση σχετικών κανονισμών 
από τη Βουλή σε δύο εβδομάδες, ανοίγει 
οριστικά ο δρόμος για τη διάθεση φαρμά-
κων στο πλαίσιο του Γενικού Συστήματος 
Υγείας (ΓεΣΥ). Στο περιβάλλον ΓεΣΥ οι 
δικαιούχοι θα λαμβάνουν τα φάρμακά 
τους απ’ όλα τα φαρμακεία που είναι συμ-
βεβλημένα με τον ΟΑΥ, προσκομίζοντας 
συνταγή παροχέα υγείας (προσωπικού ή 
ειδικού γιατρού ή οδοντιάτρου ή ΤΑΕΠ) 
που συμμετέχει στο ΓεΣΥ. 

  
Μόνο με συνταγή

Το ΓεΣΥ καλύπτει μόνο συνταγογρα-
φούμενα φάρμακα, δηλαδή φάρμακα για 
τα οποία, βάσει νομοθεσίας, απαιτείται 
ιατρική συνταγή για να τα πάρει κάποιος 
από το φαρμακείο. Τα φάρμακα αυτά θα 
περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Φαρμα-
κευτικών Προϊόντων, ο οποίος αυτήν την 
περίοδο ετοιμάζεται από τον ΟΑΥ κατόπιν 
εισήγησης της σχετικής επιστημονικής 
επιτροπής. Αυτός ο κατάλογος θα επικαι-
ροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
ώστε να αντικατοπτρίζει τις εξελίξεις στον 
χώρο της φαρμακευτικής και θα περιέχει 
τόσο τα πρωτότυπα όσο και τα γενόσημα 
σκευάσματα ενός φαρμάκου. 

αραδείγματα
Πρακτικά, μετά την εξασφάλιση συ-

νταγής από ιατρό, ο δικαιούχος θα μπο-

ρεί να προμηθευτεί τα φάρμακά του από 
οποιοδήποτε φαρμακείο, παρουσιάζοντας 
τη συνταγή στον φαρμακοποιό. Ο φαρ-
μακοποιός θα εντοπίζει τη συνταγή στο 
σύστημα πληροφορικής του ΓεΣΥ για 
να την εκτελέσει. Σε περίπτωση που το 
συνταγογραφημένο φάρμακο ανήκει σε 
μια ομάδα όπου υπάρχουν ανταλλάξιμα 
φάρμακα, αλλά δεν είναι αυτό που του 
καλύπτει πλήρως το ΓεΣΥ, ο φαρμακο-
ποιός θα ενημερώνει τον δικαιούχο για 
την επιλογή που έχει στη διάθεσή του: 
δηλαδή, είτε να πάρει το πλήρως καλυ-
πτόμενο σκεύασμα ή να παραμείνει στο 
φάρμακο που του έχει συνταγογραφήσει 
ο ιατρός του και να πληρώσει τη διαφορά. 
Στις περιπτώσεις όπου συνταγογραφεί-
ται φάρμακο για το οποίο δεν υπάρχει 
ανταλλάξιμο, π.χ. δεν έχει κυκλοφορήσει 
γενόσημο ή για συγκεκριμένους ιατρικούς 
λόγους δεν μπορεί να γίνει αντικατάσταση, 
ο ΟΑΥ θα το καλύπτει πλήρως. Επίσης, ο 
ΟΑΥ θα καλύπτει πλήρως το σκεύασμα 
με τη χαμηλότερη τιμή από μια ομάδα 

ανταλλάξιμων φαρμάκων.
όσα α πλ ρ νουμε  
Ο δικαιούχος θα καταβάλλει ένα μι-

κρό ποσό συμπληρωμής (ένα ευρώ) για 
κάθε φάρμακο. Στις περιπτώσεις όπου ο 
δικαιούχος επιλέγει ακριβότερο φάρμακο 
από αυτό που καλύπτει πλήρως το ΓεΣΥ, 
θα καταβάλλει τη Συνεισφορά , δηλα-
δή ένα ευρώ και τη διαφορά τιμής των 
σκευασμάτων. 

Για παράδειγμα, αν υπάρχουν στην αγο-
ρά δύο σκευάσματα με την ίδια χρήση, το 
πρωτότυπο που αξίζει 10 ευρώ και ένα 
ανταλλάξιμο που στοιχίζει 7 ευρώ και ο 
γιατρός μάς συνταγογραφήσει το φθηνό 
φάρμακο, τότε θα πληρώσουμε ένα ευρώ. 
Εάν, όμως, επιλέξουμε να αγοράσουμε το 
ακριβό φάρμακο, τότε θα πληρώσουμε 1 
ευρώ για τη συμπληρωμή και  ευρώ που 
είναι η διαφορά της τιμής μεταξύ των δύο 
σκευασμάτων (σύνολο 4 ευρώ). 

Σύμφωνα με τον ΟΑΥ, η συμπληρω-
μή εφαρμόζεται ώστε να αποφευχθεί το 
φαινόμενο της υπερσυνταγογράφησης 

και της κατάχρησης, το οποίο, πέραν της 
οικονομικής σπατάλης, είναι δυνατό να 
εκθέσει τον ασθενή σε αχρείαστο κίνδυνο. 
Για τα ενδονοσοκομειακά φάρμακα δεν 
θα καταβάλλεται από τον δικαιούχο καμία 
συμπληρωμή. Παράλληλα, αξίζει να ση-
μειωθεί ότι για την οικονομική προστασία 
του δικαιούχου έχει καθοριστεί μέγιστο 
ετήσιο ποσό συμπληρωμής, πέραν του 
οποίου δεν θα πληρώνει.

Όσο αφορά τα δαπανηρά φάρμακα, δεν 
θα διατίθενται στα ιδιωτικά φαρμακεία, αλλά 
θα συνεχίσουν να δίνονται από συγκεκριμέ-
να νοσοκομειακά φαρμακεία. Επίσης, πρέπει 
να τονίσουμε ότι σε περιπτώσεις χρόνιας 
πάθησης ο ιατρός θα έχει τη δυνατότητα 
έκδοσης επαναλαμβανόμενης συνταγής, 
η οποία θα ισχύει μέχρι έξι μήνες, ώστε 
να αποφεύγεται η αχρείαστη ταλαιπωρία 
του δικαιούχου. 

υτά δεν α αποζ μι νονται
Τα Μη Συνταγογραφού ενα Φάρ α-

κα (ΜΗΣΥΦΑ), κατά κανόνα, δεν αποζη-

μιώνονται από τα Συστήματα Υγείας και 
δεν θα αποζημιώνονται από το ΓεΣΥ. Ο 
κύριος λόγος που αυτά τα φάρμακα είναι 
μη συνταγογραφούμενα, είναι γιατί δεν 
χρειάζονται επίβλεψη ιατρού, είναι σχετι-
κά ασφαλή και η πιθανότητα κατάχρησης 
δεν υφίσταται, ή είναι πολύ περιορισμένη. 
Είναι ουσιαστικά φάρμακα που αφορούν 
ήπιες καταστάσεις όπως κοινό κρυολό-
γημα, ήπιο πόνο, ήπια προβλήματα του 
γαστρεντερικού, φροντίδα του δέρματος 
κ.λπ, όπως για παράδειγμα τα παυσίπονα. 

Η Κλινική Διευθύντρια της Θε-
ραπευτικής Κοινότητας «Αγία 
Σκέπη», Τίνα Παύλου, εξέφρασε 

ιδιαίτερη ικανοποίηση για την υλοποίηση 
του έργου και ανέφερε ότι ήδη υπάρχει 
ομάδα εφτά ατόμων που θα ενταχθεί τις 
επόμενες μέρες. Πρόσθεσε πως στην όλη 
διαδικασία περιλαμβάνεται προετοιμα-
σία των ανήλικων ουσιοεξαρτώμενων για 
περίπου 7-10 ημέρες. «Ένας από τους 
μεγάλους μας στόχους είναι η εκπαίδευση, 
δηλαδή να μπορέσουμε να επαναφέρουμε 
αυτά τα άτομα, που είναι εκτός σχολείου 
συνήθως, πίσω στο εκπαιδευτικό σύστη-
μα, να πάρουν όσα εφόδια μπορούν, να 
στηρίξουμε τους γονείς και την οικογένεια 
με δεξιότητες για να μπορούν να αντιμε-
τωπίσουν αυτό που συμβαίνει στο σπίτι 
τους, ούτως ώστε φεύγοντας από εδώ να 
μπορούν να ζήσουν για το υπόλοιπο της 
ζωής τους», υπογράμμισε. Η νέα κλειστή 
δομή για ανήλικους χρήστες στελεχώνε-
ται από έμπειρους επαγγελματίες υγείας, 
ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουρ-
γούς, οι οποίοι θα βρίσκονται στο πλευρό 
τόσο των ανήλικων ουσιοεξαρτώμενων 
όσο και των οικογενειών τους. Στο πρό-
γραμμα θα περιλαμβάνεται εκτός από την 
εκπαίδευση, μουσική και αθλητισμός, 
ενώ ο στόχος είναι να προσφέρεται και 
εξατομικευμένο πρόγραμμα με βάση τις 
ανάγκες του κάθε παιδιού.

Οι σχετικοί κανονισμοί που 
αφορούν στον τρόπο λει-
τουργίας των ιδιωτικών 

φαρμακείων στο ΓεΣΥ και τον τρόπο 
συμμετοχής των φαρμακοποιών στο 
νέο σύστημα, βρίσκονται ενώπιον της 
Βουλής. Όπως δήλωσε στη «Σημερινή» 
ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, 
Κώστας Κωνσταντίνου, οι κανονι-
σμοί θα συζητηθούν την ερχομένη 
Πέμπτη και θα προωθηθούν προς 
ψήφιση στη μεθεπόμενη συνεδρία 
της Ολομέλειας της Βουλής στις 5 
Απριλίου. Υπενθυμίζεται, άλλωστε, 
ότι, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμ-
ματα, η διάθεση φαρμάκων μέσω του 
ΓεΣΥ θα ξεκινήσει από την 1η Ιουνίου 
του 2019, δηλαδή με την έναρξη της 
εφαρμογής της Α’ φάσης του νέου 
συστήματος.  

«Ναι» στη συμμετοχή τους 
στο ΓεΣΥ είπαν την 
περασμένη εβδομάδα 

οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι κατά τη 
γενική συνέλευση του Παγκύπριου 
Φαρμακευτικού Συλλόγου ενέκριναν 
κατά πλειοψηφία την τελική πρόταση 
του ΟΑΥ. Η εν λόγω πρόταση προνοεί, 
μεταξύ άλλων, ότι οι φαρμακοποιοί που 
θα συμμετέχουν στο ΓεΣΥ θα αμείβο-
νται ανά συσκευασία φαρμάκου, γι’ 
αυτό και παραχωρήθηκε εγγύηση της 
τιμής μονάδας στη βάση της οποίας 
θα υπολογίζονται οι αποζημιώσεις 
τους. Προνοεί, επίσης, ότι οι φαρμα-
κοποιοί θα αμείβονται επιπρόσθετα 
για τις άλλες υπηρεσίες τους. Συγκε-
κριμένα, για τις διανυκτερεύσεις θα 
λαμβάνουν επιπρόσθετα 70, για το 
Σάββατο 100 και για Κυριακές ή αρ-
γίες το ποσό των 200. Παράλληλα, ο 
ΟΑΥ παραχώρησε κίνητρα 25.000 
για συστέγαση φαρμακείων αλλά και 
για δραστηριοποίηση σε ορεινές και 
απομακρυσμένες περιοχές.

πιστροφή 
στο σχολείο 

Από η Ιουνίου
ξεκινά η διάθεση

μέσω ΓεΣΥ

Τα βρήκαν με ΟΑΥ
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Ο αι ία ρ ς μερίκ ς ρ-
υρί υ ε ή ηκε σ η  

η ρυσ ς   
α ί ησε α   α κ ρι  υ-
μ σι  και η  μερικα ική κα ημία 
σ η ρ ακα και σ ασε α ρική 
σ  α ε ισ ήμι  η  ε εκ-

αι ε ηκε σ η  αι ια ρική σ  
ωμ  ασί ει  και με υ ρ ία 

ης α κ σμιας ρ ωσης είας 
αρακ ησε  ια α ρ  η-

μ σια υ εία ρε  και μη ρω  σ  
μερικ ικ  α ε ισ ήμι  ηρυ  

ήρ ε μία ε ωρισ ή ρ σω ι-
κ η α  ίσως η μ α ική σ η  Κ ρ  

υ συ ασε η  ε ισ ημ ική υ 
ι ι η α ως αι ι ρ υ με αυ ή  υ 

ι ρω υ ί η   ε κα ει-
ε η ση υ ιευ υ ή υ αι ι-

α ρικ  Τμήμα ς υ σ κ μεί υ 
εμεσ     ημι ρ ησε 
  η  ρ η ι ιω ική αι ια-

ρική κ ι ική σ η εμεσ  ε ισμ η 
με  ερμ κ ι ί ες  ήρ ε η ρ η ι ι-
ω ική αι ια ρική κ ι ική σ η  Κ ρ  

Ταυ ρ α   μ ρι  υ  
μα ί με ι ιακεκριμ υς συμ ί ες 

υ  υ ή α  ευαισ η ιημ ι α  
 με  κ ι ω ικ  ρ ημα ης η ι-

κής υσ ρησης  ημι ρ ησα   ρυμα 
ε κ ς   ί  ρ  σ  εί ε η 

ημι υρ ία ικ ρ εί υ ια η ρ ί α 
ω  αρι  υσ ερημ ω  αι ι  και η  

εκ αί ευση και α υ η ω  ε α ρ ερα 
υσ ερ ω  αι ι  ε ή  και α -
σίωση και  ια ρ ς ρ υρί υ ρ ρη-
σε σ η ημι υρ ία α υσί ας ι ρυμ ω  
συ σμω  και υ ηρεσι  σ η εμεσ  

ως η ια ω εί  μ α ημερήσιας 
ρ ί ας  μ α ρ σ ικής α ω ής  

ερ ασ ήρι ης και ικισ ικ ς μ ες 
σ η  η ια α ε ρ ηση α   ρυμα  
εμ κ ας ς ε ε ς  συ ερ -
ες και ί υς υ ρ υ υ  

 ια ρ ς μερίκ ς ρ υρί υ  μως  
ή ε ε α συμ ει και σ η  ρ η η ης 

η ικής υσ ρησης  α  ε ε σ  
α ις υσκ ίες υ υ ρ υ  σ η  

ερί α η και α κα σ αση αυ  
ω  αι ι  Τ   ί ρυσε  Κ ρ  
ρ η ης ευμα ικής Κα υσ ρησης  

κα ιερ ας ε ικ  ρ ρ μμα α  
κα ας κ ηρ   η υσμ  
ης Κ ρ υ  ε ε ς ωρε  

Τ  ρ  ρ ραμμα α ρ σε η  
καιρη α ί ευση υ υ υρε ει ι-

σμ  και ης αι υ κε υρίας   
ασ ειες  ι ίες α  ε  ια ωσ  

καιρα κα  η ρε ική ερί  η-
 σε σ αρ ς μ ιμες ευρ ικ ς 

α ήσεις
Τ  ρί ι  υ  κα ιερ ηκε 

 ε ερ  ρ ραμμα ρ ε η ικ  
ε υ ια α ί ευση ρωμ σωμιακ  
α ωμα ι  κυρίως ια  σ ρ μ  

 και ι ρες α ωμα ίες υ ω-

ιαί υ σω ή α  
   σε συ ερ ασία με ις ε ι-

σ ημ ικ ς ια ρικ ς ε αιρείες   Κ ρ  
α α αμ ει  ι ημικ  ε  και 
η  υ ερη ρα ική α ι ηση υ εμ-
ρ υ  Τ    Κ ρ  ρ η ικής 
αι ια ρικής ως με μ σ ηκε σ η  
ρεία υ  ε και ίασε  ρί  ρ ραμ-

μ  υ   ί  α ρ σε η  α ί ευση 
ης α ειας ακ ής σ α ε  Τ   

 Κ ρ  συ ε ί ει ις ρασ ηρι η ς 
υ  συ ί ας και ε σωμα ας 
ες ις ες ε ε ί εις σ η  ρ η ική 

αι ια ρική   ισ ρία σ  υ Κ ρ υ 
ρ η ικής αι ια ρικής σ  και υ 

ι ρ μα ς ε κ ς  κα α ρ αι 
σε ι ί  με μ ρ ή ρ σω ικής κα-

εσης  υ ι ρυ ή υς αι ι ρ υ 
μερίκ υ ρ υρί υ  υ κυκ ρησε 
  Τ  Κ ρ  ρ η ικής αι ι-

α ρικής ει α κα ιασ εί σ  α   
ια ρικ  κ σμ  σ  και η  κ ι ω ία  κεί 

υ  κρ ς υσ ερεί ή α υσι ει η 
ι ιω ική ρω υ ία ρ ε αι αρω ς  

 ια ρ ς μερίκ ς ρ υρί υ υ ήρ ε 
ραμα ισ ής  ρω ερ ης  ρω ρ ς 

ε ισ ήμ ας και ε ερ ς ί ης  Τιμή-
ηκε ε ια α  ς κ ι ω ικ ς 

και ια ρικ ς ρείς  Τ   η υ ή 
ω  ι ρ σ ω  ι  υ ρ ρ υ 
ης ια κη μήρ υ  ίμησε  ι  
ια ρ  και η αι ια ρική αιρεία Κ -
ρ υ  α ει ε σε ί ιμ  ρ ε ρ  

ης  Τ  ια ρ  μερίκ  ρ υρί υ ια-
ηκε σ η  ρ ε ρία υ ι ικη ικ  

συμ υ ί υ υ Κ ρ υ ρ η ικής 
αι ια ρικής  ι ς υ  αι ία ρ ς ρ-
ρης ρ υρί υ  ε   ί ι ς συ ε ί ει 

α η εί αι υ ρ μα ς ε κ ς  

η ή: Κυ ρίω  ια ρ  ρ α  η ια ρι-
κή σ η  Κ ρ     υ κη 
Κ  ασ ασι η  

κ σεις  Τ ις

Αμερίκος Αργυρίου και το δρυμα « εοτόκος»

ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΓΡΑ ΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΜΈΡΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΑΡΧΈΙΟ Α  ΑΡΓΥΡΙΟΥ   

Ο Οδυσσέας, ασιλιάς της Ιθάκης, είναι 
ο κυριότερος χαρακτήρας στο επι-
κό ποίημα του Ομήρου, Οδύσσεια, 

και επίσης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο 
στο άλλο έπος του Ομήρου, την Ιλιάδα. Είναι 
ευρέως γνωστός για την πονηριά και εφευρε-
τικότητά του, διάσημος και για τα δέκα χρόνια 
που του πήρε η επιστροφή στο σπίτι του, 
μετά τον Τρωικό Πόλεμο, όπως αλληγορικά 
του απέδωσε ο ποιητής Όμηρος. Ήταν γιος 
του Λαέρτη και της Αντίκλειας, σύζυγος της 
Πηνελόπης και πατέρας του Τηλεμάχου. Με 
τον Οδυσσέα πλέον μέλος του εκστρατευτικού 
σώματος, ο Αγαμέμνων στράφηκε προς τον 
Αχιλλέα, επειδή είχε ειπωθεί ότι η Τροία δεν 
θα έπεφτε χωρίς αυτόν. Ο Οδυσσέας στάλθηκε 
στη Σκύρο, στην Αυλή του Λυκομήδη, για 
να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του Αχιλλέα.  
Στην Ιλιάδα ο Οδυσσέας παρουσιάζεται από 
τον Όμηρο ως ένας ανδρείος πολεμιστής, συ-
νετός βασιλιάς και πολυμήχανος αρχηγός. Η 
άποψή του πάνω σε πολλά θέματα υιοθετείται 
από τους άλλους αρχηγούς καθώς όλοι τον 
σέβονταν. Εξάλλου η τριάδα Νέστωρ, Οδυσ-
σέας και Ιδομενέας αναγνωρίζονταν ως οι 
πιο αξιόπιστοι σύμβουλοι. Η πιο καταλυτική 
συνεισφορά του Οδυσσέα στον Τρωικό Πό-
λεμο, όμως, ήταν η έμπνευση του Δούρειου 
ππου. Το ξύλινο αυτό κατασκεύασμα, δείγμα 

στρατηγικής ευφυΐας, κατασκευάστηκε από τον 
πειό σύμφωνα με τις οδηγίες του Οδυσσέα. 

Όταν ολοκληρώθηκε, ο Οδυσσέας οδήγησε 
στο εσωτερικό του ππου δεκάδες Αχαιούς 
και περίμεναν καρτερικά τους «θριαμβευ-
τές» Τρώες. Οι Τρώες, αφού πίστεψαν ότι οι 
Αχαιοί εγκατέλειψαν τις ακτές της Τροίας και 
τους άφησαν ως δώρο τον Δούρειο ππο, 
τον οδήγησαν στο εσωτερικό της πόλης και 
άρχισαν ξέφρενα γλέντια. Με το πέσιμο της 
νύχτας, όμως, οι κρυμμένοι στο εσωτερικό 
του ππου Αχαιοί εξόρμησαν και κατάφε-
ραν να καταλάβουν την απροστάτευτη πόλη 
σχετικά εύκολα. Αυτό σήμανε και το τέλος 
του Τρωικού Πολέμου. Μετά τη λήξη του 
πολέμου, ο Οδυσσέας, όπως όλοι, πήρε 
τον δρόμο της επιστροφής για την Ιθάκη. 
Για τις προσβολές κατά των Θεών όμως 
που διέπραξε στην Τροία (ύβρις) επήλθε η 
τιμωρία του (νέμεσις), δεκάχρονη περιπλά-
νηση πριν φτάσει στην Ιθάκη. Αρχικά, για 
τον Οδυσσέα, οι Θεοί δεν είχαν αποφασίσει 
για μια τόσο μεγάλη τιμωρία αλλά όταν ο 
Οδυσσέας τύφλωσε τον Πολύφημο, εξόργισε 
τον Ποσειδώνα, ο οποίος ορκίστηκε να μην 
τον αφήσει ποτέ να επιστρέψει στην Ιθάκη. 
Όλες οι περιπέτειες και περιπλανήσεις περι-
γράφονται λεπτομερώς από τον Όμηρο στην 
Οδύσσεια. Κατά κανόναν, στα μετα-Ομηρικά 
έπη ο Οδυσσέας παρουσιάζεται ως ένας δο-
λοπλόκος χαρακτήρας, που δεν έχει αρετές 
και ηθικούς φραγμούς. Στο έργο «Κύπρια 
έπη» αναφέρεται ότι παρίστανε τον τρελό, 
οργώνοντας και σπέρνοντας τα χωράφια του 
με αλάτι αντί για σπόρους, με σκοπό να μη 
λάβει μέρος στην εκστρατεία. 

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 
www. rt eri. o .
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δυσσέα

Κα εδρικός αός 
στον μόσιο Κήπο

 ρης  Σ κ υς  Σ μ υ ς 
αιρικής και ρευ η ής ι ικής 
ικ ι ω ίας και  ι κ ωρ α ε-

ισ ημί υ ε ις και α ε ισ ημί υ 
ε ήσ υ  α α ρε αι σ  ή ημα 

α ερσης κα ε ρικ  α  σ  ημ -
σι  κή  ης υ: «Είδαμε εσχάτως 
και κατά περίεργο τρόπο -έπειτα από 
κάποια χρόνια και αφού μεσολάβησε 
η ανταλλαγή της επίμαχης έκτασης με 
αντίστοιχη κρατική γη- να επέρχεται δρι-
μύτερο στην επικαιρότητα το ζήτημα ανέ-
γερσης καθεδρικού ναού στον χώρο του 
δημόσιου κήπου της Πάφου. Δεν θέλω 
να είμαι απόλυτος ως προς το τι πρέπει 
και το τι δεν πρέπει να γίνει και στο κατά 
πόσον επιβάλλεται ή έστω ενδείκνυται η 
ανέγερση ναού στο συγκεκριμένο σημείο, 
πέραν τούτου όμως πιστεύω ακράδαντα 
ότι η συγκεκριμένη περιοχή, η οποία 
αποτελεί τοπόσημο και σήμα κατατεθέν 
για την πόλη της Πάφου, χρειάζεται ιδι-
αίτερο αρχιτεκτονικό χειρισμό και κατ’ 
επέκτασιν ιδιαίτερο σεβασμό.  

Πέρα από τον αρνητικό περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο και τον περιορισμό του πρασίνου, 
που αναμένεται να επιφέρει μια τέτοια ενέρ-
γεια, πιστεύω ότι ένα κτίσμα ομοίωμα, για 
να μην πω κακέκτυπο βυζαντινού ναού, με 
τρούλους και υπερυψωμένα κωδωνοστάσια, 
όπως αυτό που φαίνεται σε σχετική εικόνα 
που είδε το φως της δημοσιότητας, θα συνιστά 
χειρίστου βαθμού βεβήλωση του χώρου 
και επιβάρυνση της αισθητικής του τοπίου 
και θα πλήττει ανεπανόρθωτα τη μοναδική 
εικόνα της περιοχής. Επιπλέον, πιστεύω 
ότι η ανέγερση κακέκτυπων κτισμάτων, 
οποιασδήποτε μορφής και οποιασδήποτε 
χρήσης, δεν συνάδει ποσώς ούτε με τον 
ιδιαίτερο χαρακτήρα του προσφάτως ανα-
βαθμισμένου περιβάλλοντος χώρου, αλλά 
ούτε με την ιστορική παρακαταθήκη της 
περιοχής και το στίγμα που έχουν αφή-
σει στην περιοχή χαρισματικές μορφές 
του παρελθόντος, όπως ο Χριστόδουλος 
Γαλατόπουλος, του οποίου παρεμπιπτό-
ντως είδαμε έπειτα από την ανάπλαση του 
ευρύτερου χώρου να καταργείται (ελπίζω 
προσωρινά) και η οδός που φέρει το όνομά 
του επί του συγκεκριμένου σημείου… 

Τέλος, πιστεύω ότι τα έργα υποδομής 
έχουν πιο στέρεα θεμέλια και είναι πιο 
ωφέλιμα και ουσιαστικά, όταν εδράζονται 
αφενός πάνω σε σαφείς παρακαταθήκες 
και όταν σέβονται την ιστορία και τις 
ιστορικές καταβολές και αφετέρου όταν 
λαμβάνουν υπόψη τις προοπτικές και το 
ευοίωνο μέλλον του τόπου, για τον οποίο 
προορίζονται...». 

μεσ  ανάγκ  για δεύτερ  
εχνική χολή στ ν ά ο

 ιευ υ ής Τε ικής και α -
ε μα ικής Σ ής κ αί ευσης και 

Κα ρ ισης υ  ε ωρ ς κης  
 ία  ρ ει ια η  μεση α -

κη ημι υρ ίας ε ερης Τε ικής 
Σ ής σ η  : «Στην Τεχνική και 
Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης Πάφου φοιτούν σήμερα 595 
μαθητές, παρά το γεγονός ότι η δυνατό-
τητα της Σχολής είναι για 500 μαθητές. 
Αυτό, όπως είναι φυσικό, δημιουργεί 
σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του 
σχολείου. Μερικά τέτοια προβλήματα 
είναι η ομαλή λειτουργία του ωρολογίου 
προγράμματος, η έλλειψη εργαστηρίων 
και ειδικών αιθουσών, προβλήματα στην 
εφαρμογή των προγραμμάτων στήριξης 
των μαθητών, προβλήματα στη διοίκηση, 
στην προσφορά εξειδικευμένης βοήθειας 

και πολλά άλλα. Παρά τις φιλότιμες προ-
σπάθειες των εκπαιδευτικών, αλλά και 
την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων 
για προσφορά εξειδικευμένης και επι-
πρόσθετης βοήθειας στους μαθητές, τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι 
σοβαρά και πολυδιάστατα. Το λυπηρό, 
αλλά παράλληλα και ανησυχητικό εί-
ναι ότι αρκετοί μαθητές αναγκάζονται να 
φοιτήσουν σε λύκεια, κάνοντας επιλογές 
ανάγκης , αφού είναι αδύνατον να εξασφα-
λίσουν θέση στην Τεχνική Σχολή Πάφου. 

Όλες οι άλλες επαρχίες της Κύπρου 
διαθέτουν από τρεις Τεχνικές Σχολές η 
καθεμία, οι οποίες δίνουν την ευχέρεια σε 
όλους τους μαθητές των επαρχιών αυτών 
να φοιτήσουν στον  κλάδο και ειδικότητα 
που επιθυμούν. Αυτό φυσικά δεν μπορεί 
να γίνει στην επαρχία της Πάφου, δημι-
ουργώντας έτσι μαθητές δυο ταχυτήτων. 
Η λειτουργία κάποιων ειδικοτήτων που 
θα συστεγάζονται με άλλο λύκειο της 
επαρχίας μας αποτελεί πρόχειρη λύση, 
η οποία δεν θα επιλύσει το πρόβλημα, 
αλλά θα δώσει επιφανειακές απαντήσεις. 
Με αυτήν τη λύση επιλέγουμε γι’ ακόμη 
μια φορά τη μετριότητα. Επιλέγουμε την 
εύκολη, αλλά σίγουρα όχι την ποιοτική 
λύση στο πρόβλημα. Το κρίσιμο, όμως, 
ερώτημα είναι: Εάν αφορούσε τα δικά μας 
παιδιά, την ίδια απόφαση θα παίρναμε;  

μεσα, λοιπόν, και χωρίς άλλη καθυ-
στέρηση θα πρέπει να γίνει σχεδιασμός 
για μία νέα Τεχνική Σχολή στην Πάφο. 
Στη συνέχεια, το έργο θα μπορούσε να 
χωριστεί σε δυο φάσεις. Η πρώτη φάση 
να υλοποιηθεί άμεσα, ώστε η νέα Τε-
χνική Σχολή να έχει τη δυνατότητα να 
φιλοξενήσει 250 περίπου μαθητές. Εάν 
σε μερικά χρόνια ο αριθμός των μαθητών 
που επιλέγουν την Τεχνική Εκπαίδευση 
συνεχίσει να αυξάνεται, τότε να προχω-
ρήσει η υλοποίηση της δεύτερης φάσης. 
Έτσι, με μικρότερο κόστος θα μπορέσει 

άμεσα να υλοποιηθεί η ανέγερση νέας 
Τεχνικής Σχολής. Ταυτόχρονα, θα δοθεί η 
δυνατότητα στους  μαθητές της Πάφου να 
κάνουν τις επιλογές που επιθυμούν, ενώ 
παράλληλα θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες 
με τους συμμαθητές τους στις υπόλοιπες 
επαρχίες της Κύπρου».  

νάπλασ  τ ς αν ρ πιν ς 
ύσ ς μ σω τ ς τεχνολογίας 

 αρ αμ ς ερακ ής α α ρε-
αι σ η  α υ η ης σ ρ ης ε -

ίας και σ η  ε ί ρασή ης σ η ωή 
ω  α ρ ω : «Βρισκόμαστε απέναντι 

σε μια κυριολεκτικά ποιοτική μετάλλαξη 
της σύγχρονης τεχνολογίας, που ξεκινά 
από τη Βιοπληροφορική, την τεχνητή 
Νοημοσύνη, τη Γενετική Μηχανική και 
φθάνει  μέχρι τη Βιοϊατρική, που σχετί-
ζεται άμεσα με τη διατήρηση και όχι με 
την ανάπτυξη των ανθρώπων. 

Ενώ η ανθρωπότητα διανύει μια πο-
λύχρονη οικονομική - κοινωνική κρίση 
και μια πλανητική οικολογική υποβάθ-
μιση, οι υπεραισιόδοξοι βιο-ανανεωτές 
τονίζουν ότι θα υπάρξει μια συνολική 
βελτιωμένη κατάσταση για τους περισ-
σότερους ανθρώπους από την ανοδική 
πορεία των ανθρωπίνων κοινωνιών παρά 
την εργασιακή υποτίμηση της παραγωγι-
κής αξίας των ανθρώπων σε σχέση με τα 
μηχανικά τους υποκατάστατα, τη μείωση 
των εργασιακών αποδοχών, της ανόδου 
της ανεργίας, της υποβάθμισης των υφι-
στάμενων κοινωνικών παροχών και των 
ανασφαλειών που θα προκύψουν από τις 
νέες οικολογικές καταστροφές, τις νέες 
επιδημίες που θα πλήξουν τον πλανήτη 
καθώς επίσης και τη βεβαρημένη ζωή που 
θα έχουν οι άνθρωποι στις μεγαλουπόλεις.

Σ’ αυτούς τους αισιόδοξους για το μέλλον 
των ανθρώπων είναι ο κορυφαίος Σουηδός 
γιατρός ns oslin , ειδικός στη διεθνή 
υγεία, και ο διάσημος Βρετανός βιολόγος 

tt i ley, που επισημαίνουν πως η 
άγνοια σχετικά με τον σύγχρονο κόσμο είναι 
τόσο διαδεδομένη και επίμονη και πως 
οι σύγχρονοι και διαρκώς ενημερωμένοι 
άνθρωποι δίδουν στις πλείστες περιπτώσεις 
λανθασμένες απαντήσεις στα περισσότερα 
προβλήματα της ανθρωπότητας ή για την 
τρέχουσα κατάσταση του πλανήτη.

Επίσης επισημαίνεται πως ο βασικός 
αποφασιστικός παράγοντας για την ταχύ-
τατη βιοκοινωνική και πολιτισμική εξέλιξη 
του είδους μας ήταν η προδιάθεση των 
ανθρώπων να ανταλλάσσουν μεταξύ τους 
προϊόντα - υπηρεσίες - ιδέες. 

Η ειδοποιός διαφορά των σύγχρονων 
ανθρώπων ( o os iens) από τους 
μακρινούς μας προγόνους ή από τα πιο 
συγγενικά αλλά εξαφανισμένα είδη αν-
θρώπων (Νεάντερταλ) δεν ήταν γονιδιακή 
ή εγκεφαλική αλλά μάλλον κοινωνική, η 
οποία προήλθε από την κοινωνική συνερ-
γασία, καταμερισμό εργασίας και από την 
παραγωγή - ανταλλαγή εξειδικευμένων 
προϊόντων, η οποία δεν παρατηρήθηκε 
σε άλλα πρωτεύοντα. 

Αυτήν τη συλλογική νοημοσύνη και 
δημιουργικότητα την έζησε ο άνθρωπος 
στις 11 χιλιάδες χρόνια της πορείας του 
με επιτυχία, που ξεκινά από τη γεωργική 
και κτηνοτροφική του επινόηση, μέχρι 
τη σημερινή υπερτεχνολογική εποχή της 
πλανητικής δικτύωσης, παρά τις μεγάλες 
κρίσεις που είχε στην πορεία του. 

Το μεγάλο ερώτημα που αιωρεί-
ται είναι εάν θα ζήσουμε μια σταδιακή 
απανθρωποίηση του ανθρωπίνου είδους 
ή βιοτεχνολογικά θα βιώσουμε λύσεις των 
πλανητικών προβλημάτων». 

Καν νας δεν νοιάζεται 
για το περι άλλον

 Κυρι κ ς υκ ρ υ ε ιση-
μαί ει ι αρα ηρεί αι α ια ρία ια 

 ερι  α  η  κ ι ω ία  ις 

Κ ι ικ ς ρ ς  ις αρ ιακ ς ι ι-
κήσεις και ις ερι α ικ ς ρ α-

σεις:  «Υποτίθεται ότι η προστασία του 
περιβάλλοντος θα έπρεπε να απασχολεί 
γενικότερα την κοινωνία μας. Υποτίθεται 
ότι η οικολογική συνείδηση θα έπρεπε 
να καλλιεργείται μέσα μας απ’ τα πρώτα 
βήματά μας σ’ αυτόν τον κόσμο. Και υπο-
τίθεται ότι θα έπρεπε να νοιαζόμαστε για 
τη φυσική κληρονομιά του τόπου μας. 
Αλλά για τους περισσότερους το θέμα 
«περιβάλλον» είναι ήσσονος σημασίας. 
Δεν το θεωρούν καν πρόβλημα. Γι’ αυτό 
και επιμένουν να μην το σέβονται, προ-
καλώντας ανυπολόγιστες οικολογικές 
καταστροφές. Κάθε χρονιά που περνά η 
κατάσταση γίνεται χειρότερη και το μόνο 
που σκέφτονται κάποιοι είναι η ανάπτυξη 
για τους λίγους. Το κέρδος επιχειρηματι-
ών, ο «πλασματικός» πλούτος κοινοτήτων. 
Πάντοτε, εις βάρος του περιβάλλοντος. 
Πάντοτε, εις βάρος της ζωής όλων μας…

Στην κοινότητα Επισκοπειού και δίπλα 
από τη Μητρόπολη Ταμασσού απεικο-
νίζεται, ιδίοις όμμασι, η αδιαφορία για το 
περιβάλλον από την κοινωνία, τις Κοινοτικές 
Αρχές, τις Επαρχιακές Διοικήσεις και τις 
Περιβαλλοντικές Οργανώσεις. Οι πρόνοιες 
των οδηγιών της ΕΕ και της κυπριακής 
νομοθεσίας για τη διατήρηση της φύσης και 
την προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς 
χαλαρώσεις, εκπτώσεις, παρεκκλίσεις και 
παραθυράκια, δεν γίνονται σεβαστές. Γι’ 
αυτό Κυβέρνηση και Βουλή οφείλουν, στο 
πλαίσιο της περιβαλλοντικής ευθύνης και 
της συμμόρφωσης με το περιβαλλοντικό 
κεκτημένο, να επιβάλλουν τη νομοθεσία 
για την πρόληψη και την αποκατάσταση 
οποιασδήποτε περιβαλλοντικής ζημιάς...

Αν μας νοιάζει έστω και λίγο αυτός ο 
τόπος, προλαβαίνουμε να αφυπνίσουμε 
την οικολογική μας συνείδηση και να τον 
προστατεύσουμε, χωρίς παρωπίδες και 
ενδοιασμούς ».

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΏΣΤΏΝ
ΤΗΣ «ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ»  Σ ΟΛΙΑ, ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΡΏΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ

@ .

Όσοι αναγνώστες επιθυμούν να σχολιάσουν 
ή να καταθέσουν ερωτήματα για οποιοδήποτε 
θέμα, μπορούν να στέλνουν τις επιστολές τους 
στο e il sint i si erini. o , με θέμα 
«Επιστολή για «Σημερινή»». Κατά προτεραι-
ότητα θα φιλοξενούνται τα κείμενα που δεν 
ξεπερνούν σε έκταση τις 400 λέξεις, έχουν 
σωστή σύνταξη και περιέχουν τα στοιχεία του 
συγγραφέα. Δεν θα δημοσιεύονται επιστολές 
που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς 
και ενδεχομένως λίβελο. 

Εκ της σύνταξης 
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ρόνια τώρα οι κάτοικοι του 
ευρύτερου διαμερίσματος 
Πόλεως Χρυσοχούς φωνά-
ζουν για το ότι η περιοχή 
τους έμεινε πίσω από την 
υπόλοιπη Κύπρο στα θέ-
ματα ανάπτυξης. Το χρόνιο 

αίτημα των κατοίκων της περιοχής ήταν και 
είναι η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου 
Πάφου - Πόλεως Χρυσοχούς, ενώ πάντα 
είναι επίκαιρο, κυρίως την καλοκαιρινή 
περίοδο, το θέμα της αναβάθμισης και της 
επαρκούς στελέχωσης του νοσοκομείου 
της περιοχής. Την ίδια στιγμή οι κάτοικοι 
όλου του διαμερίσματος Χρυσοχούς, από 
τη Γιόλου και κάτω μέχρι και τον Πωμό 
ή τον Παχύαμμο, ζητάνε επιτακτικά έργα 
υποδομής, που θα κρατήσουν τους νέους 
στην περιοχή καταπολεμώντας την αστυφιλία 
και που θα επιμηκύνουν ημερολογιακά 
την τουριστική «σεζόν» αλλά και θα ανα-
βαθμίσουν το προϊόν τους.

Είναι παραδεκτό σε όλη την Επαρχία 
Πάφου, ίσως και παγκύπρια, ότι η Πόλις 
Χρυσοχούς είναι ίσως ο μοναδικός δήμος 
στον οποίο δεν έγιναν εξωραϊστικά έργα τα 
τελευταία χρόνια και δεν αξιοποιήθηκαν τα 

όποια διαθέσιμα κονδύλια υπήρχαν από 
τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Όλα αυτά τη στιγμή που η αδικία την 
οποία νιώθουν, συγκριτικά με άλλες μικρό-
τερες πληθυσμιακά περιοχές της Κύπρου 
που αναπτύχθηκαν και έχουν και σύγχρο-
νες συγκοινωνίες, τόσο στη Λευκωσία όσο 
και στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, 
έρχεται να προστεθεί σε κάποια δεδομένα 
όπως το ότι οι άνθρωποι αυτοί ζουν στην 

ομολογουμένως ομορφότερη περιοχή του 
νησιού που βρέχεται από τις καταγάλανες 
παρθένες περιοχές του Ακάμα μέχρι τις 
παραθαλάσσιες κοινότητες της Αργάκας, 
της Αγίας Μαρίνας και του Πωμού που 
συνδυάζουν δάσος και θάλασσα. 

Η Πόλη, όμως, αλλάζει, όπως ήταν και μέχρι 
πρόσφατα το σύνθημα για την Πάφο. Πλέον 
αλλάζει και η Πόλις. Σήμερα η Κυριακάτικη 
«Σημερινή» σάς παρουσιάζει πώς θα είναι 

η σύγχρονη Πόλις μέσω των σχεδιασμών 
που ήδη τροχοδρόμησε αλλά και με τα πλά-
να όπως κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν για 
προώθηση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ο όραμα του μάρχου 
Ο Δήμαρχος της Πόλεως Χρυσοχούς, 

Γιώτης Παπαχριστοφή, μίλησε στη «Ση-
μερινή» και ξεδίπλωσε το όραμά του για 
την Πόλιν του αύριο. «Το νέο Δημοτικό 

Συμβούλιο, από το 2016 μέχρι σήμερα, 
αποφάσισε να σχεδιάσει και να ωριμάσει 
όλα τα έργα που χρειάζονται να γίνουν στον 
δήμο μας. Πριν από μερικούς μήνες βγήκαμε 
σε προσφορές, κατακυρώσαμε πέντε έργα 
για να αρχίσει ο σχεδιασμός. Τα τρία είναι ο 
κεντρικός πυρήνας της Πόλης με την Αγορά, 
ο πυρήνας του Προδρομιού και οι δρόμοι 
που οδηγούν από τον κεντρικό πυρήνα της 
πόλης προς τη θάλασσα», ανέφερε. Επίσης, 
συνέχισε, «προχωρούμε στη διαμόρφωση 
του περιβάλλοντος χώρου του Δημαρχείου 
και του παλιού Αστυνομικού Σταθμού, οι 
τρεις αρχαιολογικοί χώροι τους οποίους θα 
επιδιώξουμε να ενοποιήσουμε κιόλας για 
να είναι όσο πιο προσβάσιμοι γίνεται και 
ελκυστικοί για τους επισκέπτες». 

Παράλληλα, πρόσθεσε ο κ. Παπαχριστοφή, 
«έχουμε και άλλα έργα που βρίσκονται σε 
εξέλιξη και σχεδιασμό, όπως οι Αποθήκες 
στο Λατσί, που εκμισθώθηκαν στον Δήμο 
Πόλεως και για τις οποίες προχωρούμε σε 
αξιοποίηση για πολιτιστικούς χώρους. Ταυ-
τόχρονα σε εξέλιξη βρίσκεται η επέκταση του 
λιμανιού του Λατσιού, ο παρακαμπτήριος 
δρόμος στο Λατσί αλλά και ο παραλιακός 
δρόμος από το Λατσί προς την περιοχή 
Λίμνης».

Έχουμε επίσης, είπε, «τον πεζόδρομο από 
το Λατσί προς τον κατασκηνωτικό χώρο, για 
τον οποίο, όμως, πρέπει και τα Τμήματα 
Περιβάλλοντος αλλά και Αλιείας να απο-
δεχθούν το συντομότερο τον κατατεθειμένο 
σχεδιασμό, ούτως ώστε να προχωρήσει το 
έργο που κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό 
για να μπορεί ο κόσμος να απολαμβάνει 
τις ομορφιές της περιοχής και τις μαγευ-
τικές μας παραλίες. Στους σχεδιασμούς 
μας είναι βεβαίως και η αναβάθμιση του 
κατασκηνωτικού χώρου. Επίσης στα πλάνα 
μας είναι και η τοπιοτέχνηση των τεσσάρων 
εισόδων της πόλης, για τις οποίες είμαστε 
σε συνεννόηση με το Αρχιτεκτονικό Τμήμα 
του Πανεπιστημίου Νεάπολις», δήλωσε. 

«Στόχος μας είναι η ποιοτική και αισθητική 
αναβάθμιση της περιοχής μας», συμπλήρωσε 
ο κ. Παπαχριστοφή, «που θα προσελκύσει 
ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Θέλουμε 
να κάνουμε την Πόλιν πραγματικό στολίδι 
και σημείο αναφοράς», συμπλήρωσε, το 
οποίο θα είναι παράδειγμα για όλη την 
υπόλοιπη Κύπρο. 

«Την ιστορία και την παράδοση που έχει 
ο Δήμος μας μέσα από συντονισμένες κι-
νήσεις, βελτιωτικά έργα και ουσιαστικές 
παρεμβάσεις οφείλουμε να την αναδεί-
ξουμε», πρόσθεσε ο Δήμαρχος Πόλεως 
Χρυσοχούς. «Όλα αυτά θα φέρουν νέες 
θέσεις εργασίας, θα φέρουν ανάπτυξη και 
φυσικά θα κρατήσουν τους νέους μας στην 
περιοχή για να δραστηριοποιηθούν και όχι 
να ξενιτεύονται», είπε καταληκτικά. 

ργα επτά εκατ  ευρ  
Στη βάση της πιο πάνω κουβέντας μας 

αλλά και δεδομένου ότι πλέον το νερό μπήκε 
για τα καλά στο αυλάκι, τα υπό κατασκευ-
ήν, σχεδιασμό αλλά και μελέτη έργα, με 
συνολικό προ πολογισμό που αγγίζει τα 
7 εκατομμύρια, μπορούν πραγματικά να 
αλλάξουν την εικόνα της Πόλεως προς το 
καλύτερο και να την μετατρέψουν σε μια 
σύγχρονη πόλη με μοντέρνο σχεδιασμό,  
αποβάλλοντας την εικόνα που σήμερα κά-
ποιοι της αποδίδουν, του μεγάλου χωριού 
δηλαδή που έμεινε πίσω και είναι παραμε-
λημένο από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και το 
κεντρικό κράτος. λλωστε ας μην ξεχνάμε 
ότι μιλάμε για την ομορφότερη περιοχή του 
νησιού μας, με μεγάλες επενδύσεις που 
ήδη έχουν γίνει τόσο στο Νέο Χωρίο με 
ξενοδοχειακές μονάδες που θεωρούνται οι 
κορυφαίες στην κατηγορία τους παγκοσμίως 
αλλά και άλλες που σχεδιάζονται, όπως τα 
γήπεδα γκολφ και τα τουριστικά χωριά που 
αν υλοποιηθούν σε ένα χρονικό ορίζοντα 
δέκα ετών,  τότε θα δημιουργήσουν έναν 
σύγχρονο Παράδεισο.

Σ  ΤΡΟΧΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΓΑ ΠΤΑ ΚΑΤΟΜΜΥΡΙ Ν ΥΡ

Η νέα Πόλις Χρυσοχούς 
ΜΑΡΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
info@pafospress.com
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αγόρια έχουν τέσσερεις φορές μεγαλύτερη 
πιθανότητα να προσβληθούν απ’ ό,τι τα 
κορίτσια. Η κατάσταση αυτή δυσκολεύει 
τη ζωή του ατόμου αλλά και της οικο-
γένειάς του. Περιορίζει την ικανότητά 
του να επικοινωνήσει και να σχετίζεται 
με άλλα πρόσωπα, ακόμη και στις περι-
πτώσεις που η νοημοσύνη του ατόμου 
είναι υψηλότερη από αυτήν του μέσου 
ανθρώπου. Κάποιες εμμονές είναι πιθανό 
να παρατηρηθούν στα άτομα αυτά, όπως 
με την τήρηση αυστηρού προγράμματος, 
τις επαναληπτικές κινήσεις και τη σταθερή 
ενασχόληση με αντικείμενα, καταστάσεις, 
γεγονότα. Τα συμπτώματα, όπως λένε οι 
ειδικοί, κυμαίνονται από πολύ ήπια έως 
αρκετά σοβαρά. Η διάγνωση των διαταρα-
χών του φάσματος του αυτισμού γίνεται 
συνήθως με αξιοπιστία αφού κλείσει τα 
δύο χρόνια το παιδί, ενώ τα συμπτώματα 
μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και στη 
βρεφική ηλικία. Οι γονείς είναι αυτοί 
που παρατηρούν κάποιες ασυνήθιστες 
συμπεριφορές στο παιδί τους, όπως για 
παράδειγμα την απουσία του χαμόγελου, 
την απουσία ανταπόκρισης στη φωνή της 
μαμάς, σε δυνατούς ήχους ή την έλλειψη 
εστίασης σε πρόσωπα. Κάποιοι γονείς περι-

γράφουν ότι το παιδί τους διέφερε από την 
ώρα της γέννησης, ενώ άλλοι αναφέρουν 
ότι το παιδί τους αναπτυσσόταν κανονικά 
και ξαφνικά σταμάτησε να εκφράζει λόγο, 
ή δεν γυρνούσε το κεφάλι προς το μέρος 
αυτού που του μιλούσε, ή δεν χαμογε-
λούσε καθόλου. 

 απουσία του χαμόγελου 
οδήγ σε στ  διάγνωσ

Οι ιστορίες βρεφών που δεν χαμογελού-
σαν ή φαινομενικά δεν αναζητούσαν στον 
χώρο το πρόσωπο της μαμάς ήταν τόσες 
πολλές, ώστε οι ειδικοί να τα εντάξουν στα 
πρώιμα συμπτώματα της κατάστασης. Τα 
ίδια θυμάται η κ. Τασούλα Γεωργιάδου, 
η οποία πριν από  χρόνια, έχοντας τον 
γιο της αγκαλιά, πήρε τη διάγνωση στα 
χέρια της. Μια διάγνωση, η οποία δεν 
βγήκε από ειδικούς στο νησί μας, αλλά 
από την μακρινή Αμερική. Όπως η ίδια 
εξομολογήθηκε στη «Σ», τότε στην Κύπρο 
δεν υπήρχε εξειδίκευση σε θέματα αυτι-
σμού και μάλιστα η ίδια ταλαιπωρήθηκε 
πολύ εφόσον δεν ήξερε τι είχε το παιδί 
και πού να απευθυνθεί. «Θυμάμαι πόση 
ταλαιπωρία τράβηξα μέχρι να αντιληφθώ 
τι συνέβαινε με το παιδί μου. Έκλαιγε πάρα 

πολύ και δεν σταματούσε. Έφτασε σε ηλι-
κία έξι μηνών και δεν χαμογελούσε, δεν 
έψαχνε τη μαμά. Τον πήγα σε διάφορους 
γιατρούς, αλλά δεν ήξεραν τι να μου πουν. 
Έτσι αποφάσισα μόνη μου να το ψάξω και 
σηκώθηκα και πήγα στην Αμερική. Πήρα 
τη διάγνωση, ήρθα πίσω στην Κύπρο και 
πάλι δεν ήξερα πώς να βοηθήσω το παιδί 
μου και τι ακριβώς να κάνω. Πάλι ξεκί-
νησα από το μηδέν, εφόσον δεν υπήρχαν 
ειδικοί εδώ. Πήγα σε ψυχαναλύτρια, αλλά 
δεν μπορούσε να βοηθήσει και να στηρί-
ξει το παιδί. Έφυγα ξανά, πήγα Αμερική 
κι εκεί εκπαιδεύτηκα για δύο μήνες για 
να μπορέσω πρώτα εγώ να στηρίξω το 
παιδί και μετά να ξέρω πού να το πάω 
για να εξελιχθεί». Η κ. Γεωργιάδου μάζε-
ψε όσες δυνάμεις είχε και, θέλοντας σαν 
μάνα το καλύτερο για το παιδί της αλλά 
και για όλα τα παιδιά που αντιμετώπιζαν 
παρόμοια κατάσταση και τις οικογένειές 
τους, ίδρυσε το 1990 τον Παγκύπριο Σύν-
δεσμο για άτομα με Αυτισμό. Από τότε 
ως πρόεδρος του Συνδέσμου δίνει τον 
δικό της αγώνα όχι μόνο για το δικό της 
παιδί, αλλά για την εξασφάλιση των δι-
καιωμάτων των ατόμων με αυτισμό, για 
να βγάλει στο φως τα άτομα αυτά και να 

βγάλει από το σκοτάδι όλους εμάς που 
τα περιθωριοποιούμε λόγω άγνοιας. «Ο 
αγώνας είναι πραγματικά πολύ δύσκολος. 
Εξακολουθούν να υπάρχουν ταμπού όσον 
αφορά την ύπαρξη του αυτισμού, αν και 
καθημερινά πλέον αναφέρονται καινούρια 
περιστατικά. Στον Σύνδεσμο υπάρχουν 
περισσότερα από 00 άτομα με αυτισμό, 
ωστόσο υπάρχουν πολύ περισσότερα, τα 
οποία δεν έχουν εγγραφεί κοντά μας, έτσι 
δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα 
ποσοστά ατόμων στην Κύπρο». 

Της Κυριακής
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«Συμπτώματα
αποτελούν η απουσία

του χαμόγελου και
η μη ανταπόκριση

στη φωνή της μαμάς»

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜ ΡΑ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

«Είμαι ιδιαίτερος, όπως κι εσύ»

ΟΙ ΑΥ ΑΝΟΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΕΠΙΤΑΣΣΟΥΝ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ 
ΜΑΣ ΝΑ ΣΗΚΏΘΕΙ ΚΑΙ 
Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΜΑΣ 
ΝΑ ΣΤΡΑΦΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗ 
ΜΕΡΙΑ ΤΏΝ ΑΤΟΜΏΝ ΑΥΤΏΝ

«Είμαι παράξενος, είμαι καινούριος
Αναρωτιέμαι αν είσαι κι εσύ
Ακούω φωνές στον αέρα
Βλέπω ότι εσύ δεν ακούς κι αυτό δεν είναι 
δίκαιο
Θέλω να μη νιώθω μελαγχολία
Είμαι παράξενος, είμαι καινούριος
Υποκρίνομαι ότι είσαι κι εσύ
Αισθάνομαι σαν ένα αγόρι στο διάστημα
Αγγίζω τα αστέρια και νιώθω εκτός τόπου
Ανησυχώ τι μπορεί να σκεφτούν οι άλλοι
Κλαίω όταν ο κόσμος γελάει
Με κάνει να μαζεύομαι 
Είμαι παράξενος, είμαι καινούριος, 
Τώρα καταλαβαίνω ότι κι εσύ είσαι 
Αισθάνομαι σαν ναυαγός
Και ονειρεύομαι μια μέρα που θα είναι 
εντάξει με αυτό
Προσπαθώ να ταιριάξω 
Και ελπίζω ότι μια μέρα θα το καταφέρω
Είμαι παράξενος, είμαι καινούριος…»

να δεκάχρονο αυτιστικό 
αγόρι, από τη Μ. Βρετα-
νία, πριν από τρία χρό-
νια έγραψε το πιο πάνω 
ποίημα ως εργασία στο 
σχολείο, εκφράζοντας με 
αυτόν τον τρόπο όλα όσα 

νιώθει και βιώνει ο ίδιος με τον αυτισμό. 
Ο αυτισμός τοποθετεί τον άνθρωπο σε 
μια ιδιαίτερη κατάσταση για όλη τη ζωή 
του. Κι ενώ ο άνθρωπος στην πάλη που 
δίνει για να μάθει να ζει με αυτόν βγαίνει 
νικητής, στη μεγαλύτερη μάχη του για να 
ενταχθεί στο ευρύτερο σύνολο συνήθως 
βγαίνει -ακόμη- χαμένος.  

 ιδιαιτερότ τα  
του αυτισμού

Ο αυτισμός είναι μια σύνθετη αναπτυξι-
ακή διαταραχή του ανθρώπου. Ανήκει σε 
μια ομάδα διαταραχών που είναι γνωστές 
ως Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού 
και σε μια ευρύτερη κατηγορία, τις Διάχυτες 
Αναπτυξιακές Διαταραχές. Το φαινόμενο 
είναι πλέον συχνό, ενώ για κάποιο λόγο τα 

Το μέλλον τους 
στην Κύπρο

ε  εί αι ί ες ι ρ ς υ ακ -
σαμε ια ι ι υ ες υ υ  κ ια 
σ ρ μα υ α ήκ υ  σ  σμα υ 
αυ ισμ  ισ α υ  ε ωρίσει ια 

 ρ  υς και ρ σ ερα   σ η  
κ ι ω ία  Σε ερ ησή μας α  ί αι 
ευκαιρίες σ α μα αυ  α ε ωρίσ υ  
η ρ ε ρ ς υ Συ σμ υ ια μα 
με υ ισμ  ε ρασε α α η ευ ικ  
μ σα υ ί αι μ ρι σήμερα σ α 

μα αυ  υσ υ ς  εί αι ί α α 
μ σα υ ια υμε  σ ε α υ ρ ει η 
κα η η κα ι ρ εια και εκμε ευση 
ω  α μω  αυ  α σκε εί ε ι α 

μα αυ  η αί υ  σ εί  σε ει ικ ς 
μ ες  ωρίς α αρ ε αι η ε α μι-
κευμ η εκ αί ευση υ ρει αι  

α ρ ει α ί ει κα α η  ι η κ ε 
ερί ωση εί αι ε ωρισ ή και ρει ε αι 

ε α μικευμ η ρ ί α  ε η σειρ  
μας ρ σ α με α κα υμε ιες 
α κες υ ρ υ  α  α σ  εί αι 
ερ σ ια και α ε υμε μ ι μας  Τ  

 ω  ε ω  κα αι ευ υ ς 
α   υρ εί  ρ ασίας  α  ακ μη 

ε  υμε κ ια συ ερ ασία με α 
υρ εία είας και αι είας  σ ε α 

σ ηρι  ακ μη ερισσ ερ  α αι ι  
αυ  ρ ει η Σ μ αση ω  ωμ ω  

 υ κα ει α α ικαι μα α 
ω  αι ι  με α α ηρίες α  ακ μη 
ε  υ ε ε αρμ ής α  η  Κυ ριακή 
ημ κρα ία  σ  α ρ   μ  
υς με   σ εί  η κ  εωρ ι υ 

α ερε η  α υσία ει ικ  εκ αι ευ-
ικ  ρ ραμμ ω  υ α μ ρ  
α ι ήσ υ  ι ε ή ικες  ρ υ  
α κ ρα ημ ρας  α ία μ ρ  α 

α ασ  αι ι  α  α μα ω 
ω   ε  ε  υ   α ι ήσ υ  

Τ  ρωί μ ρι ις ρεις ερί υ υς 
α ασ με με μημ η ερ ασία  
α  με  ι ί ε αι  υμε μα υ 

ειωσα   σ εί  και ρ σ α  
α ρ υ  υ ει  μεσα σε αυ  α 

μα υμε και αυ  υ μ υμε 
ι ι υ ες  μως υ  ις ι ιαι ερ η ς 

υς  ρεί α υ  α εί αι α -
μ ωμ ι  α μη  υ  μεση ε α ή 
με  κ σμ  α  σί υρα μ ρ  

α υ  ή υ ει  ρ ει α 
ί υ  α με  σ  Σ ς μας εί-
αι α υς ε υμε σ η  κ ι ω ία  
υ  ρ σ α με και αυ  ρ ει α 

κ υμε με συ ική και ρ α ωμ η 
ρ σ εια  Σ ις  ρι ί υ εί αι η α-
κ σμια μ ρα υ ισμ  και  ως κ ε 
ρ  α ω α ω η   κ ήρια 

σ η  Κ ρ  με μ ε ρ μα  Τ  ρ μα 
μ ε εί αι αυ  υ ει συ ε εί με 

 αυ ισμ  

(Το παρόν άρθρο αποτελεί συνέχεια του 
Σημειώματος με τίτλο «Αναγκαίες αλλαγές 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», που δημοσι-
εύτηκε την περασμένη Κυριακή): 

Πολλά είναι τα προβλήματα σε σχέση 
με τον έλεγχο και τη διαφάνεια των 
Δήμων και είναι γνωστά και γι’ 

αυτό δεν χρειάζεται περαιτέρω επεξήγηση 
για τη σκοπιμότητα εισαγωγής των μέτρων 
που παρατίθενται συνοπτικά στη συνέχεια: 

 Θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής λογοδο-
σίας των αξιωματούχων της Αυτοδιοίκησης, 

η οποία να γίνεται στη βάση προτύπων που 
να καλύπτουν και συγκεκριμένους τομείς 
και  κατηγορίες δαπανών και δράσεων. 

Δημιουργία θεσμού Επιτρόπου Αυτο-
διοίκησης, ώστε να υπάρχει ταχύτατη και 
εξειδικευμένη αντιμετώπιση των παραπό-
νων  πολιτών που αφορούν τους Δήμους.

Σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση συμφε-
ρόντων, θα πρέπει οιοσδήποτε Αιρετός ή 
στέλεχος της Αυτοδιοίκησης έχει συμφέ-
ρον από οιανδήποτε απόφαση ή δράση της 
Αρχής που υπηρετεί να το δηλώνει εκ των 
προτέρων, με θεσμικό τρόπο, ανεξαρτήτως 
αν συμμετέχει ή όχι στη λήψη των σχετικών 
αποφάσεων από την εν λόγω Αρχή.

Να μη δικαιούται Αιρετός Τοπικής 
Αρχής να συμμετέχει σε διαγωνισμούς 
δημοσίων προσφορών άλλων Τοπικών 
Αρχών για διασφάλιση της ίσης μεταχεί-
ρισης μεταξύ των προσφοροδοτών.

Τα ωφελήματα των αξιωματούχων 
(αντιμισθίες, επιδόματα, συντάξεις κ.λπ.) να 
εγκρίνονται από τη Βουλή και όχι από τους 
ιδίους τους Αιρετούς της Αυτοδιοίκησης, 
όπως συμβαίνει σήμερα. 

Ενίσχυση του θεσμού του εσωτερικού 
ελέγχου για υποβοήθηση της διοίκησης 
των δήμων στη λήψη ορθών και αποτελε-
σματικών αποφάσεων. 

Για οποιοδήποτε σημαντικό έργο ανά-
πτυξης, που ο προ πολογισμός του υπερ-
βαίνει ένα σημαντικό όριο (π.χ. 2 εκ. ευρώ) 

Αναγκαίε  αλλαγέ  στην οπικ  Αυτοδιοίκηση 

Α Σ Γ ΡΜΑΝΟΣ *

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΟΠΏΣ ΕΙΣΑ ΘΕΙ 
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ Υ 
ΤΏΝ ΔΥΟ ΠΡΏΤΏΝ ΥΠΟΨΗΦΙ
ΏΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 
Ε ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΝΏ ΤΟΥ  

ρει ε αι α ί ει εκ  α  
η  Κυ ρ ηση και α κ μμα α ι 
ρ ει α υ ρ υ  σημα ικ ς 

α α ς και ι αυ ς ι α α ς 
μ ρεί α μη  ευ  η συ ιση 
ης κ μμα κρα ίας σ η  υ ι-
ίκηση  υ μ  α ε αρ  

ω ησε  εσμ  Τ  εμα 
κ μμα ικ  ί ω  και σ ε ε  
σ η ι ίκηση ή ις υ ηρεσίες ω  

ήμω  και η ρησιμ ίηση ω  
ικ  εκ  ια κ μμα ικ  

ρε σε  ε ει ω  εκ  
ή ω  ι ικ  ιερ ασι  ει 

η ήσει ε ικ  η  υ ι ίκηση 
σε α υ η ία

ια ί ια α υ ρ ει ρα μα ική 
υ ι ίκηση  α ρ ει ι α ιω-

μα ι ης α υ  ι ί ι ι α 
ικ  υς εκ ισμα και α ε αρ η-

σία και ι α ρ σ ρ αι ή α 
α αμ υ  α ρησιμ ιη  
α  α κ μμα  υς  α ε ρ η α 
α  αυ  εί αι ή ι ρ ς  συμ-

ρ  ω  ικ  κ ι ω ι  ις 
ίες υ ί ε αι υ  α εί α 

υ ηρε  

Κ α ι  μ ι α  ε ε υ α ί α  α  ι 
σ α η ε ισήμα ση:  Κυ ρ η-

ση  κ ια κ μμα α και κ ι ι 
ιρε ί ης υ ι ίκησης ας μη  

ε ευ ε ίσ υ  ήρως  εσμ  ης 
ρ σ ρ ας ή α ε με ι ως 

α α μα  ια υ σ ήρι η ης 
ρ α είσας α  η Κυ ρ ηση 

συ κεκριμ ης με αρρυ μισ ικής 
ρ ασης  η  ε κ αση ης η-
είας ω  υ ισ με ω  ιρε  

κα   μή ες  με η  ρ αση ι 
αυ  α ί ει ια α συμ ί υ  

ι εκ ς Τ ικ  ρ  με ις 
υρωεκ ς

Τέρμα στην κομματοκρατία

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥ ΡΙΟΥ 
onoufrioum@sigmatv.com

θα πρέπει να θεσμοθετηθεί διαδικασία της 
διενέργειας δημοσίων ακροάσεων ή/και 
δημοψηφισμάτων, ώστε να υπάρχει δυνα-
τότητα λόγου των πολιτών, πριν ληφθούν 
τελικές αποφάσεις.

λοποί σ  ργων 
και προγραμμάτων

Οι Δήμοι να αναλάβουν την υλοποίηση 
των δικών τους έργων υποδομής και να 
ενισχύσουν και επεκτείνουν τη συμμετο-
χή τους σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και 
Σχέδια με ουσιαστικό και νέο περιεχόμενο, 
όπως σε θέματα καινοτομίας, περιβάλλοντος, 
απασχόλησης κ.ά.

νε αρτ σία 
και αυτοτ λεια 

Σε ό,τι αφορά αυτήν την εξάρτηση, προ-
τείνεται όπως όλες οι κανονιστικές διατάξεις 
που αφορούν τη λειτουργία της Αυτοδιοί-
κησης, περιλαμβανομένων των θεμάτων 
που αφορούν το  προσωπικό, ψηφίζονται 
από τη Βουλή και να μην έχει δικαίωμα 
ο Υπουργός Εσωτερικών για έκδοση οι-
ωνδήποτε Κανονισμών ή περιορισμών. 
Επίσης, όλες οι χορηγίες που δίδονται από 
την κυβέρνηση προς την Αυτοδιοίκηση 
να είναι στο πλαίσιο του κρατικού προ -
πολογισμού και να πάψουν να υπάρχουν 
«ειδικά» κονδύλια που διαχειρίζεται ο 
εκάστοτε Υπουργός Εσωτερικών.

Εκλογικό σύστ μα
Ένα λάθος σε αυτό το θέμα αφορά 

την πρόνοια του νόμου που επιτρέπει 
σε υποψήφιο Δήμαρχο να εκλεγεί από 
την πρώτη Κυριακή των εκλογών χωρίς 
να πάρει πέραν του 50  των ψήφων. Γι’ 
αυτό προτείνεται όπως εισαχθεί η δεύτερη 
Κυριακή μεταξύ των δύο πρώτων υποψη-
φίων της πρώτης Κυριακής των εκλογών, 
στις περιπτώσεις που δεν εξασφαλίζεται 
ποσοστό άνω του 50  από την πρώτη 
Κυριακή, ή η εισαγωγή ενός ποσοστού 
περί του 45  ως ελάχιστου ποσοστού  
εκλογής από την πρώτη Κυριακή.

Επίσ μ  εκπροσ π σ  
στο ε ωτερικό

Για τις αντιπροσωπίες στην Επιτροπή 
των Περιφερειών και το Κογκρέσο του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης  να περιληφθούν 
ειδικές πρόνοιες στη νομοθεσία, ώστε ο 
διορισμός τους από την Κυβέρνηση να 
γίνεται πάντοτε στη βάση κριτηρίων που 
θα διασφαλίζουν από τη μια ότι η Κυβέρνη-
ση σέβεται τις απόψεις της Αυτοδιοίκησης 
για τους εκπροσώπους που θέλει και, από 
την άλλη, η Αυτοδιοίκηση να επιλέγει τους 
πλέον κατάλληλους που πληρούν κάποια 
ελάχιστα προσόντα, ώστε να μπορούν να 
συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες των εν 
λόγω Σωμάτων. 

* Πρώην Γραμματέας Ένωσης Δήμων Κύπρου

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΈΝΟ ΈΙΝΑΙ ΠΛΈΟΝ ΣΥΧΝΟ, 
ΈΝΏ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ 
ΈΧΟΥΝ ΤΈΣΣΈΡΈΙΣ ΦΟΡΈΣ ΜΈΓΑΛΥΤΈΡΗ 
ΠΙ ΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣ ΛΗ ΟΥΝ
ΑΠ  Ο,ΤΙ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ



Της Κυριακής

Χρηστικά 29
www.simerini.com.cy

Λ ΥΚ ΣΙΑ
πανού ατ ηχαραλ μπου  ριστι να  Αθη

νών     μεταξύ ημαρχείου και  
 , τρό ολο , τηλ  , 

 
Μένοικο  Μιχ λη  εω  ρνακο   Α, 
Αγλαντ ι , τηλ  ,  
α ίδη  Κύπρο  Ι ιγενεία    μ  από 

εκκλησία Αγίου ημητρίου , τρό ολο , τηλ  
,  

Αγγελ  Ελένη  Ανθουπόλεω   στα ώτα 
του Ε Η Α αριστερ  στα μ , ακατ
μεια, τηλ  ,  
Παπαδοπούλου ανθ Ελευθερία  αρών 

Α έναντι Ιπποκρ τειου οσοκομείου , 
Έγκωμη, τηλ  ,  

Λ Μ ΣΟΣ
Καρδιακίδου Μαρι ννα  εω  η  κτω
ρίου    , εμεσό , 

τηλ  ,  
Κλεο ούλου Κλειώ  εόδωρου Ποταμι νου 

 πλησίον , Κ τω Πολεμίδια, τηλ  
,  

Ανδρέου σια  εω  Μακαρίου ΙΙΙ  ένα

ντι Πυροσ εστικ , αϊκό Αρ  , εμεσό , 
τηλ  ,  
Πατέλλη  ομικό  Αθηνών  πλησίον αριπό
λου, απέναντι από πρώην ο λιοπωλείο Ιωαννί
δη , εμεσό , τηλ  ,  

ΛΑΡΝΑΚΑ
Κληρίδη  Αντώνη  Πατρών  μεταξύ 
Κεντρικ  υνεργατικ  ρ πε α  και ρου
ταρία  υγό , ρνακα, τηλ  , 

 
αμπουλλ  Μιχ λη  Αγίου α ρου  
πλησίον Εκκλησία  Αγίου α ρου , ρνα

κα, τηλ  ,  

ΠΑ ΟΣ
Παπαδοπούλου ριστι να  Ελλ δο   
έναντι υπεραγορ  , Π ο , τηλ  

,  

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Μιχα λ Ελένη  εω  Πρωταρ   δρόμο  
υπεραγορ  ΜΕ , Παραλίμνι, τηλ  

,  

Φαρμακεία

Λ ΥΚ ΣΙΑ
Παθολόγο  Αριστομένη  ημ τριο  ουρ , 
τηλ  , 

θαλμίατρο  Αντώνη  λυκερίου, τηλ  

υρολόγο  Αχιλλέα  Κορέλλη , τηλ  
, 

δοντίατρο  Μαρία ιώ ου, τηλ  , 

Λ Μ ΣΟΣ
δοντίατρο  ω ώ Κωνσταντίνου, τηλ  

Ιατροί

ήμος ύσ ς
Ο Δήμος Λύσης και η Εκκλησιαστική 

Επιτροπή Ι. Ν. Παναγίας της Λύσης  διορ-
γανώνουν εκδηλώσεις για τον εορτασμό 
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Σήμερα 
Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019, στις 5. 0μ.μ., 
Πανηγυρικός Εσπερινός στον ιερό ναό 
Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς, στην οποία 
φυλάσσεται η Θαυματουργός Εικόνα 
της Παναγίας της Λύσης, προϊσταμένου 
του  Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγόριου. 
Στις 6. 0μ.μ., Φιλανθρωπική Αγορά. Στις 
7.00μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων της 
εκκλησίας, σύντομο πρόγραμμα μνήμης 
Λύσης. Αύριο Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2019, 
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία του Ευαγγε-
λισμού της Θεοτόκου, στον ιερό ναό Αγίου 
Γεωργίου Αγλαντζιάς, καθώς και λιτάνευση 
της Εικόνας της Παναγίας της Λύσης.

ρόσκλ σ  ενικής
υν λευσ ς

Η Παγκύπρια Οργάνωση Γονέων και 
Φίλων Παιδιών με Εγκεφαλικές και άλλες 
Αναπηρίες Αγκαλιά Ελπίδας  σάς προσκαλεί 
στην ετήσια Γενική Συνέλευσή της, που θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 6 Απριλίου 
2019, και ώρα 10.00 π.μ., στο Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο στη Λευκωσία,  στο Αμφι-
θέατρ Α. Για περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλ. 224 6161 ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση li el i s yt net. o . y

αρουσίασ  ι λίου
Ο Όμιλος Φίλων Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

Στροβόλου σάς προσκαλεί στην εκδήλωση για 
την παρουσίαση του βιβλίου «Η Πνευματική 
Δημιουργία στη Λάρνακα, τ. Α’ 100 λογοτέχνες 
της Λάρνακας» των  Γλαύκου Γεωργιάδη, 
Γιώργου Κιτρομηλίδη και Κώστα Κατσώνη, 
την Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 7. 0 
μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου. Θα 
μιλήσει για το βιβλίο ο φιλόλογος-μελετητής 
της λογοτεχνίας κ. Στέλιος Παπαντωνίου και 
θα απευθύνει χαιρετισμό η πρόεδρος του 
Ομίλου Φίλων Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Στροβόλου, δρ Μαρία Μιχαηλίδου. Η εκ-
δήλωση περιλαμβάνει επίσης απαγγελίες 
ποιημάτων και μουσικό πρόγραμμα.

   
Τα κανάλια o ine  και το Κέντρο 

Αίματος του Υπουργείου Υγείας προσκαλούν 
όλους τους f ns του « e of hrones», 
αλλά και όλους τους δωρητές αίματος, σε 
εθελοντική αιμοδοσία, η οποία θα λάβει χώ-
ραν στις 28 Μαρτίου, σε Λευκωσία, Λεμεσό 
και Λάρνακα. Η πρωτοβουλία της ΗΒΟ έχει 
αγκαλιαστεί από τη o  y r s και τα κα-
νάλια o ine  αλλά και τις πλατφόρ-
μες blenet, ,   ri etel που 
αναμεταδίδουν τα κανάλια, και σε συνεργα-
σία με το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου 
Υγείας προσκαλούν όλους να συμβάλουν 
στην εθελοντική αιμοδοσία, την Πέμπτη, 28 
Μαρτίου, στα σημεία: Λευκωσία: Σταθμός 
Αιμοδοσίας - Κέντρο Υγείας Έγκωμης, Λεω-
φόρος Νίκου Κρανιδιώτη και Μακεδονίας 
Γωνία, Έγκωμη (πλησίον υπεραγοράς λφα 
- Μέγα). ράριο Αιμοδοσίας: 7. 0-20.00. 
Λεμεσό: he riti e enter ( lo  ), 
Λεωφόρος Ομόνοιας 141, Λεμεσός 045 
(κοντά στο Νέο Λιμάνι). ράριο Αιμοδοσίας: 
14.00-18.00. Λάρνακα: Τράπεζα Αίματος 
Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. ράριο 
Αιμοδοσίας: 8.00-14.00. Στους εθελοντές 
αιμοδότες θα δοθεί από ένα συλλεκτικό 
μπλουζάκι « lee  or he hrone». 

ιάλε
Διάλεξη με θέμα: Ο ρόλος της Βιβλιοθή-

κης στη σύγχρονη κοινωνία: Αρχιτεκτονική 
και λειτουργική προσέγγιση του Κέντρου 
Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη Στέλιος Ιωάν-
νου του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει 
το Ζηνώνειο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο την 
Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019, στις 7.15 μ.μ., στη 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας. 
Εισηγητές: Έλενα Διομήδη-Παρπούνα, Ανα-
πληρώτρια Διευθύντρια Βιβλιοθήκης και 
Φίλιππος Ιωάννου, Αρχιτέκτονας-Μηχα-
νικός,Τεχνικές Υπηρεσίες, Πανεπιστήμιο 
Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. 

Μουσική εκδήλωσ
Τη μουσική εκδήλωση «Ταξιδεύοντας 

με το Ελληνικό Τραγούδι» διοργανώνει το 
δρυμα Χριστίνα Α. Αποστόλου την Τετάρτη, 

27 Μαρτίου 2019, στις 8:00 μ.μ., στο Δημοτικό 
Θέατρο Λάρνακας. Τραγουδούν: Πηνελόπη 
Καραολιά Προκοπίου, ore eli n, r 

oy ne, Ευαγγελία Γεωργίου. Συνοδεύει στο 
πιάνο: r  r ho ri n. Είσοδος 7,00.

 Μαρτίου 
  πριλίου 

μμ ωσ ς
Αύριο Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2019, στις 

9. 0π.μ., Πανηγυρική Δοξολογία στον Μη-
τροπολιτικό ναό Αγίου Γεωργίου, χορο-
στατούντος του Μητροπολίτη Κωνσταντίας 
- Αμμοχώστου Βασιλείου. Την Κυβέρνηση 
θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Ενέργει-
ας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος 
Λακκοτρύπης. Τον Πανηγυρικό της ημέρας 
θα εκφωνήσει ο κ. Κυριάκος Παναγιώτου, 
Διευθυντής Γυμνασίου Παραλιμνίου. Στις 

10.15π.μ., τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων 
στο Μνημείο Ηρώων. 

- Αύριο Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2019, στις 
9. 0π.μ., Πανηγυρική Δοξολογία στην εκκλη-
σία Παναγίας Αγίας Νάπας. Τον Πανηγυρικό 
της ημέρας θα εκφωνήσει η Πρόεδρος της 
τοπικής Επιτροπής ΔΗΣΥ Αγίας Νάπας, 
Παντελίτσα Χατζηνικόλα Σεργίου.

- Αύριο Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2019, στις 
9.15π.μ., Πανηγυρική Δοξολογία στην εκ-
κλησία Αγίων Πάντων. Την Κυβέρνηση θα 
εκπροσωπήσει ο Γραμματέας του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου, Θεοδόσης Τσιόλας, ο 
οποίος θα εκφωνήσει τον Πανηγυρικό της 
ημέρας. Παρέλαση στις  10.00π.μ., στη Λεωφ. 
Ελευθερίας.

- Αύριο Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2019, 
στις 9. 0π.μ., Πανηγυρική Δοξολογία στον 
ιερό ναό Αναστάσεως του Σωτήρος. Τον 
πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η 
Διευθύντρια Β’ Δημοτικού Σχολείου Σω-
τήρας, Παναγιώτα Κυριαζή - Κεφάλα. Στις 
9:45π.μ. Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων 
στο Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων 
Σωτήρας. Στις 10.00π.μ., παρέλαση κατά 
μήκος της Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’.

ρ ακα  
Πανηγυρική Δοξολογία στον ιερό ναό 

Παναγίας Φανερωμένης στις 10.00 π.μ., 
αύριο Δευτέρα, χοροστατούντος του Επισκό-
που Αρσινόης Νεκτάριου. Την Κυβέρνηση 
θα εκπροσωπήσει η Υπουργός Εργασίας 
Ζέτα Αιμιλιανίδου. Τρισάγιο και κατάθεση 
στεφάνων στις 11.15π.μ., στο  Μνημείο της 
Ελευθερίας. Παρέλαση στις 11.45 π.μ., στην 
παραλιακή Λεωφόρο Αθηνών. 

- Πανηγυρική Δοξολογία στην Πανα-
γία τη Χρυσελεούσα της Αθηένου, στις 
10.00π.μ., αύριο Δευτέρα. Τον Πανηγυ-
ρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο κ. Πέτρος 
Δημητρίου, Διευθυντής του Γραφείου του 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Αμέσως μετά παρέλαση από την Κεντρική 
Πλατεία Εκκλησιών με πορεία προς την 
οδό 28ης Οκτωβρίου.

- Πανηγυρική Δοξολογία στον Απόστολο 
Λουκά της Αραδίππου στις 9. 0π.μ., αύριο 
Δευτέρα. Τον Πανηγυρικό της ημέρας θα 
εκφωνήσει η κ. Κλέλια Βασιλείου, Αναπλη-
ρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος. 

Στις 10.00π.μ., παρέλαση στη Λεωφ. Μα-
καρίου Γ’ και στις 10. 0π.μ. τρισάγιο και  
κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων. 

- Πανηγυρική Δοξολογία στον Τίμιο 
Σταυρό των Λευκάρων στις 10.00 π.μ. αύ-
ριο Δευτέρα. Τον Πανηγυρικό της ημέρας 
θα εκφωνήσει ο κ. Κωνσταντίνος Λύτρας, 
Βοηθός Διευθυντής Α’, Περιφερειακού 
Γυμνασίου και Λυκείου Λευκάρων. Στις 
10.45π.μ. παρέλαση και στις 11.15π.μ. κα-
τάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων.

- Πανηγυρική Δοξολογία στον ιερό 
ναό Τριών Ιεραρχών στις 9.15π.μ. αύριο 
Δευτέρα. Τον Πανηγυρικό της ημέρας θα 
εκφωνήσει η κ. Κωνσταντία Κυριακίδου, 
Φιλόλογος Περιφερειακού Λυκείου Λιβα-
διών. Παρέλαση στις 10.00π.μ. στη Λεωφ. 
Γρηγόρη Αυξεντίου, στον Συνοικισμό.

- Πανηγυρική Δοξολογία στον ιερό 
ναό Τιμίου Προδρόμου στις 9. 0π.μ. αύ-
ριο Δευτέρα. Τον Πανηγυρικό της ημέρας 
θα εκφωνήσει ο κ. Γιώργος Κάρουλλας, 
βουλευτής ΔΗΣΥ Αμμοχώστου. Παρέλαση 
στις 10. 0π.μ. στη Λεωφ. Ελευθερίας.

Ε ελοντική ιμοδοσία
Το Δημοτικό Συμβούλιο Γερμασόγειας 

σε συνεργασία με τις οικογένειες των απο-
βιωσάντων δημοτών και τους Συνδέσμους 
Γονέων και Κηδεμόνων του Περιφερειακού 
Δημοτικού Σχολείου Γερμασόγειας και του 
Χριστάκειου Δημοτικού Σχολείου Ποταμού 
Γερμασόγειας διοργανώνουν εθελοντική 
αιμοδοσία εις μνήμην  των Γεώργιου Δρου-
σιώτη, Νικόλα Κιννή, Στέφανου Δρουσιώτη 
και Εύρου Αβραάμ, για ενίσχυση της Τρά-
πεζας Αίματος του Δήμου.  εθελοντική 
αιμοδοσία θα γίνει την Κυριακή, 7 Απριλίου 
2019, από τις 10.00 π.μ. μέχρι τη 1.00 μ.μ., 
στο Πνευματικό Κέντρο Αγία Παρασκευή 
στη Γερμασόγεια. 

Εκδρομ ς  
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού 

διοργανώνει τις πιο κάτω εκδρομές στην 
Ελλάδα και καλεί τους ενδιαφερόμενους 
να δηλώσουν συμμετοχή το συντομότερο 
στα τηλ. 22720000, 99 7 000  και in.el.

olitis o il. o . Πασχαλινή εκδρομή 
στο Ναύπλιο - Αθήνα 26- 0/4, τιμή 570 σε 

* με ημιδιατροφή (Αθήνα 4* με πρόγευμα). 
Πεντάστερη Πασχαλινή εκδρομή στο Καρ-
πενήσι 26- 0/4, τιμή 570 με ημιδιατροφή  
(Αθήνα 4* με πρόγευμα). Επιχορηγημένη 
εκδρομή «Σίμος Νησιώτης» σε Θράκη - Δ. 
Μακεδονία 11-15/5, τιμή 90 σε 4* με 
ημιδιατροφή, μουσικοχορευτική εκδήλωση 
με τη Λυγερή ΣΕΚ και συγκρότημα από την 
Καβάλα. Επταήμερη εκδρομή στη Ν. Ιταλία 
- Σικελία (Μεγάλη Ελλάδα- n  re i ) 
6-12/7, τιμή 890 σε 4* με  πρόγευμα και 
δύο δείπνα. Περιλαμβάνεται αεροπορικό με 
φόρους, διαμονή σε δίκλινο, περιηγήσεις 
βάσει των προγραμμάτων, τα οποία είναι 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.ie - y r s.

o . Οι θέσεις είναι  περιορισμένες και θα 
δοθούν κατά σειρά προτεραιότητας.

Το Πανεπιστήμιο του e in , με ιδιαίτερη 
χαρά διοργανώνει δεξίωση αποφοίτων του πα-
νεπιστημίου στο ilton y r s στη Λευκωσία, 
την Τετάρτη, 27 Μαρτίου, στις 19.00. Όλοι οι 
απόφοιτοι του Πανεπιστημίου του e in  και 
του enley siness S hool είναι προσκεκλημέ-
νοι. Αυτή θα είναι μια φανταστική ευκαιρία για 
πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο αποφοίτων στην Κύπρο, καθώς και να επανασυνδεθείτε με 
παλιούς συμφοιτητές αλλά και με το Πανεπιστήμιό σας. Ο Αναπληρωτής Καγκελάριος του 
πανεπιστημίου, Δρ  o ini  , θα κάνει μια σύντομη παρουσίαση για την τεράστια 
πρόοδο που έχει επιτύχει το Πανεπιστήμιο τα τελευταία χρόνια . Η συμμετοχή είναι δωρεάν, 
αλλά είναι απαραίτητη η εγγραφή. Θα ακολουθήσει κοκτέιλ. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, 
κάντε κλικ στον παρακάνω σύνδεσμο για να κάνετε κράτηση τώρα. htt ://www.re in .

. / l ni n S orters/e ents/ o in ents/ y r s-re e tion-2019. s  o 
πανεπιστήμιο του e in  αντιπροσωπεύεται στην Κύπρο από την lob l tion 
Ser i es. Για πληροφορίες για το πανεπιστήμιο αλλά και για εξασφάλιση θέσης μπορείτε 
να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα 22780250  και 22772244.

ιμητικ  δι κριση τη  αραλαμπίδη  Κρίστη  

ΠΑΠ  «  νθρωποι και στιγμέ
που έγρα αν ιστορία»

Η Παρασκευή, 15 Μαρτίου 
2019, αποτέλεσε για την Χαρα-
λαμπίδης Κρίστης την έναρξη 
μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας 
και υποστήριξης με την Κυπριακή 
Εθνική Παραολυμπιακή Επιτρο-
πή. Το πρωί της Παρασκευής, σε 
δημοσιογραφική διάσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπι-
ακό Μέγαρο, ανακοινώθηκε η 
Παγκύπρια Εκστρατεία «Συμμε-
τοχή και Περηφάνια για το Παραολυμπιακό Πνεύμα», μιας κοινής πρωτοβουλίας της 
Κυπριακής Εθνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και του προγράμματος έμπρακτης 
προσφοράς και κοινωνικής αλληλεγγύης ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, της Χαραλαμπίδης Κρίστης.  
Το βράδυ έλαβεν χώρα στο ol bi  l z  η  Επίσημη Τελετή Απονομής Βραβείων 
στους αθλητές της Κυπριακής Παραολυμπιακής Ομάδας, υπό την αιγίδα του Προέδρου 
της Κυπριακής  Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη και στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στη Χαραλαμπίδης Κρίστης για τη στήριξή της στην 
ανάπτυξη και προώθηση του  Παραολυμπιακού κινήματος. Η παγκύπρια εκστρατεία 
«Συμμετοχή και Περηφάνια για το Παραολυμπιακό Πνεύμα» έχει στόχο να γίνει η 
άγνοια, γνώση,  να ενημερωθεί  και να εκπαιδευτεί η κοινωνία, ώστε να αγκαλιάσει το 
Παραολυμπιακό Πνεύμα και τους Παραολυμπιονίκες και όλη η Κύπρος να είναι περή-
φανη  για τις επιδόσεις των Παραολυμπιονικών και να συμμετέχει ενεργά στη στήριξη 
των αθλητών. Η εκστρατεία περιλαμβάνει μια σειρά από ουσιαστικές και πολυεπίπεδες 
δράσεις, οι οποίες  θα διαρκέσουν μέχρι και το 2020.  

Εκφράζοντας τον σεβα-
σμό και την εκτίμησή της 
στη δημιουργική δράση 
των ανθρώπων του τόπου 
μας, η ΟΠΑΠ Κύπρου πα-
ρουσίασε σε εκδήλωση, 
που έγινε στο Προεδρικό 
Μέγαρο στις 6 Μαρτίου, 
τη συλλεκτική έκδοση «50 
άνθρωποι και στιγμές που έγραψαν ιστορία». Οι στιγμές και τα εν ζωή πρόσωπα που 
καταγράφονται τιμητικά στις 2 5 σελίδες της έκδοσης, επιλέγηκαν στη βάση της προ-
σφοράς τους στην Υγεία, τον Πολιτισμό, την Παιδεία, το Περιβάλλον και τον Αθλητισμό 
τα τελευταία πενήντα χρόνια, εκφράζοντας συμβολικά και την πενηντάχρονη δράση της 
ΟΠΑΠ Κύπρου στους αντίστοιχους τομείς. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη την 
ΟΠΑΠ Κύπρου, τόσο για τη συλλεκτική έκδοση όσο και για την πορεία των πενήντα 
χρόνων, είτε ως Οργανισμού αρχικά είτε με τη μετεξέλιξή της ως εταιρείας αργότερα 
και η οποία, όπως είπε,  «αναγνωρίζεται καθόλα ωφέλιμη για την κυπριακή κοινωνία». 
Αίσθηση προκάλεσε ο χαιρετισμός του Προέδρου του Ομίλου ΟΠΑΠ, Καμίλ Τσίγκλερ, 
τόσο για το περιεχόμενό του, όσο και για το γεγονός ότι αναγνώσθηκε από τον ίδιο στην 
ελληνική γλώσσα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ Κύπρου, Δημήτρης Αλετράρης, 
εξέφρασε τον σεβασμό του στα τιμώμενα πρόσωπα,  τονίζοντας ότι η ιστορική αναδρομή 
της πεντηντάχρονης πορείας της ΟΠΑΠ Κύπρου μαρτυρεί ακριβώς τη συνέπεια, την ει-
λικρίνεια και τη δύναμη με την οποία στήριξε διαχρονικά την κυπριακή κοινωνία σε όλες 
τις εκφάνσεις της. Στη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε και συνοπτική ιστορική αναδρομή 
της πεντηντάχρονης πορείας της ΟΠΑΠ Κύπρου. Χειροκροτήθηκαν ιδιαίτερα, τόσο ο 
Πολιτιστικός Όμιλος Διάσταση για το εισαγωγικό του καλλιτεχνικό πρόγραμμα,  όσο και 
οι δημιουργοί Γιώργος Θεοφάνους, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και Δέσποινα Ολυμπίου 
για τις ερμηνείες τους, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η εκδήλωση. 

εξίωση για απο οίτου  του 
  στη ευκωσία

Τη μεγάλη πορεία των μοτοσι-
κλετιστών του θεσμού «Διαδρομή 
Αγάπης 2019» καλωσόρισε η εται-
ρεία ni rs την Παρασκευή, 15 
Μαρτίου, στα Κεντρικά Γραφεία της 
στα Λατσιά, με στόχο την οικονομική 
ενίσχυση του φιλανθρωπικού έρ-
γου του Παγκύπριου Συνδέσμου 
για παιδιά με καρκίνο και συναφείς 
παθήσεις «Ένα Όνειρο, Μια Ευχή». 
Οι μοτοσικλετιστές του «Διαδρομή 
Αγάπης 2019» παρέλαβαν την επι-
ταγή από τους εκπροσώπους της ni rs, Κωνσταντίνο Ανανιάδη, r etin  n er, 
και Λίζα Γεωρκάτζη, ertisin   o ni tions n er, οι οποίοι με ιδιαίτερη 
συγκίνηση παρέδωσαν την οικονομική ενίσχυση της ni rs, με όνειρο και ευχή της 
εταιρείας την υλοποίηση των επιθυμιών όλων των παιδιών που πάσχουν από κάποια 
συναφή ασθένεια.  ni rs, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, πιστή 
στις αξίες της και πάντα δίπλα στους συνανθρώπους της, έβαλε και το δικό της λιθαράκι 
στην ενίσχυση του σπουδαίου έργου του Παγκύπριου Συνδέσμου για παιδιά με καρ-
κίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα Όνειρο, Μια Ευχή», στηρίζοντας ταυτόχρονα και την 
πορεία των μοτοσικλετιστών που μεταφέρουν το μήνυμα της ελπίδας και του αγώνα 
για ζωή, για τα παιδιά και τις οικογένειές τους που έχουν ανάγκη τη βοήθεια όλων μας.  

     Στις 25/1/19 πραγματοποι-
ήθηκε εκδήλωση με τίτλο «Το 
δικό μας δέντρο μεγαλώνει στην 
καμένη γη της Αττικής», που ήταν 
αφιερωμένη στον αδόκητο χαμό 
τόσων ανθρώπων και την κατα-
στροφή τόσων περιουσιών στην 
Αττική, λόγω των πυρκαγιών του 
Ιουλίου 2018. Η εκδήλωση, που 
στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, 
διεξήχθη με σκοπό την αποκα-
τάσταση χώρου πρασίνου και 
παιδότοπου, καθώς όλα της τα έσοδα διατέθηκαν για να αγοραστούν δέντρα και λοιπά 
υλικά, τα οποία θα αξιοποιηθούν για την αποκατάσταση χώρου πρασίνου και παιδό-
τοπου στην περιοχή Πευκώνας Πικερμίου στον Δήμο Ραφήνας. Την Παρασκευή, 15 
Μαρτίου, ομάδα από στελέχη και εθελοντές με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Κινήματος 
Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών, Γιώργο Περδίκη, αναχώρησαν για την Ελλάδα μαζί 
με τους συνδιοργανωτές της εκδήλωσης, δηλαδή τον Δήμαρχο Στροβόλου, Ανδρέα 
Παπαχαράλαμπους και τον Προέδρο του Σωματείου Εθελοντών Σιας, Φίλιππο Φι-
λίππου, για τον Δήμο Ραφήνας, προκειμένου να συμμετέχουν στη δενδροφύτευση. Η 
προγραμματισμένη δενδροφύτευση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία το Σάββατο, 
16 Μαρτίου, στις 11. 0 π.μ., στον Δήμο Ραφήνας, στην παρουσία του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος της ελληνικής Κυβέρνησης Γ. Δημαρά, του  Πρέσβη της Κύπρου στην 
Ελλάδα Κυριάκου Κενεβέζου, του Δημάρχου Ραφήνας Ευάγγελου Μπουρνούς και των 
Οικολόγων Πράσινων της Ελλάδος.

 ποδέχθηκε τη διαδρομ  αγ πη
του «Ένα όνειρο, μια Ευχ » 

Έγινε πρ ξη  ο δικό μα  δέντρο μεγαλώνει
στην καμένη γη τη  Αττικ

ΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΗΤ ΙΤΑΙ υπ λληλο  για τον χώρο υπο

δοχ  για στεγνοκαθαριστ ριο, στην περιοχ  
ασούπολη στη ευκωσία  ευτέρα  Παρα

σκευ  οι ώρε  θα συμ ωνηθούν , και δύο 
ατα τον μ να από τι     ια 

περισσότερε  πληρο ορίε  στο 

ΔΙΑ ΟΡΑ
ΗΤ ΙΤΑΙ προ  εξαγορ  υντελεστ  

όμηση  για οικοδομέ  στη ευκωσία  Απο
τείνεστε  ικοδομικέ  Επιχειρ σει  ραγκό
πουλο  τδ, τηλ  

Μικρές Αγγελίες 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ελούμε την Κυριακ , , στον ιερό ναό Αποστόλου Ανδρέα στο Πλατύ
Αγλαντ ι , το μερο μνημόσυνο τη  προσ ιλού  μα  μητέρα  και γιαγι

Δ ΡΑΣ ΠΑΡΤ ΙΛΗ ΣΟ ΙΑΝΟΥ
από την Αμμόχωστο

και καλούμε όσου  τιμούν τη μν μη τη  να παραστούν

ΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμ  όλου  όσοι παρέστησαν στην κηδεία, κατέθεσαν στε νια και 
λουλούδια, έκαναν εισ ορέ   με οποιονδ ποτε λλον τρόπο μ  συμπαραστ θηκαν 

στο αρύ μα  πένθο

ι τεθλιμμένοι
Παιδι  Κούλα ο ιανού

ρι  ο ιανού  ημ τρη  ατ ησ α
Εγγον  αταλία ατ ησ α

και λοιποί συγγενεί

Το Πάσχα βρίσκεται προ των πυλών και η αγορά της λαμπάδας είναι το ζήτημα των ημερών 
για κάθε νονά και νονό, αλλά και για τον καθένα μας. Αν θέλουμε λοιπόν μέσα από την προσφορά 
της λαμπάδας, εκτός από χαρά στους αγαπημένους μας, να προσφέρουμε παράλληλα και μια 
συμβολική οικονομική ενίσχυση για κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα, που επιτελεί σπουδαίο 
έργο με ευαισθησία και συνέπεια, δεν έχετε παρά να προτιμήσετε τις λαμπάδες του Καραϊ-
σκάκειου Ιδρύματος. Πανέμορφες λαμπάδες που δημιούργησαν με φαντασία οι εθελοντές 
του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος... για πολλά παιδικά χαμόγελα  Διαθέσιμες στο Καραϊσκάκειο 
δρυμα και στα 22210851, 99981552 ή στο info r is io.or . y.Τιμή πώλησης .

ειροποίητε  πασχαλινέ  λαμπ δε



ε ιερή συγκίνηση 
και εθνική υπε-
ρηφάνεια θα τι-
μήσουμε και θα 
εορτάσουμε και 
φέτος πανηγυρι-
κά, όπως κάθε 

χρόνο, την 198η επέτειο της Ελληνικής 
Επανάστασης, της Εθνικής Παλιγγενεσίας, 
και θα αναβαπτιστούμε με θάρρος και 
δύναμη από τον ηρωισμό και τη θυσία 
των Ελλήνων ενάντια στην τυραννία και 
την υποδούλωση. Σ’ αυτήν τη μεγάλη 
στιγμή του Γένους, προσέτρεξε και πάλιν 
ο Κυπριακός Ελληνισμός για να δώσει, 
μαζί με όλους τους υπόλοιπους ραγιάδες 
Έλληνες, τον υπέρ πάντων αγώνα.  

Στην Κύπρο, η κατάληψη της Λευκω-
σίας από τους Τούρκους συνοδεύτηκε 
από πρωτοφανείς λεηλασίες, σφαγές και 
αιχμαλωσίες, που κράτησαν τρεις ημέρες. 
Η αιματηρή κατάληψη της Αμμόχωστου το 
1571 και οι φρικαλεότητες των Τούρκων, 
που διαπόμπευσαν τους υπερασπιστές της 
πόλης, σήμαναν και την ολοκληρωτική 
κατάληψη της Κύπρου από τους Οθωμα-
νούς, οι οποίοι  άρπαζαν και κατέστρεφαν 
ό,τι έβρισκαν στο διάβα τους, έκοβαν τα 
κεφάλια για να δοκιμάσουν τα σπαθιά τους, 
ενώ άλλους  τους έσερναν στις φυλακές 
και στα σκλαβοπάζαρα, όπου πουλούσαν 
ακόμα και  μικρά αγόρια και κορίτσια. 
Οι ίδιοι κόμπαζαν πως οι λεηλασίες ξε-
περνούσαν εκείνες της Βασιλεύουσας... 
Η περήφανη Μαρία Συγκλητική τίναξε 
στον αέρα το πλοίο που τη μετέφερε στα 
μπουντρούμια των Οθωμανών. 

Μαζί με τον ήγα
Στο μακρύ διάστημα της τουρκοκρατίας 

αλλά και τα χρόνια της επανασύστασης, 
η Κύπρος, ως ακρότατο φυσικό σύνορο 
του Ελληνισμού, μοιράστηκε την τύχη του 
υπόδουλου γένους αλλά και τους κοινούς 
αγώνες του για ελευθερία. Η αρχή θα γίνει 
τον Ιούνιο του 1798 στο Βελιγράδι, όταν 
ο στενός συνεργάτης και σύντροφος του 
Ρήγα Βελεστινλή, Ιωάννης Καρατζάς, από 
τη Λευκωσία, θα ακολουθήσει τον δάσκαλό 
του μέχρι τέλους στο φρικτό μαρτύριο. 

τ  ιλική Εταιρεία
Αργότερα, πολλοί Κύπριοι έγιναν μέλη 

της «Φιλικής Εταιρείας». Σκορπισμένοι 
παντού σε όλα τα τουρκοπατημένα εδά-
φη, μετείχαν ενεργά στη δημιουργία των 
συνθηκών, πάνω στις οποίες έκτισε και 
πρόσφερε η Φιλική Εταιρεία. Το 1818 ο 

Η Κύπρος και η Επανάσταση του 21

κής Βιβλιοθήκης, το Γενικό Αρχείο του 
Κράτους, τα Αρχεία Μητροπόλεων και 
Μοναστηριών και άλλες πολλές ιστορικές 
πηγές αναφέρονται πολλές λεπτομέρειες 
για τη συμμετοχή των Ελλήνων της Κύπρου 
στην Εθνική Παλιγγενεσία. 

Η συνείδηση της συμμετοχής της Κύ-
πρου στον πανεθνικό ξεσηκωμό, γράφει η 
Θεοδώρα Μαρκάτου, εκφράστηκε αργό-
τερα με τη συμμετοχή και Κυπρίων στην 
κάλυψη της δαπάνης για την ανέγερση 
του Ηρώου του Εικοσιένα. 

 γ νν σ  του 
ελλ νικού κράτους

Πολεμώντας για την Ελλάδα, οι Κύπριοι 
προσέβλεπαν πάντα και στη δική τους 
λύτρωση από τα τυραννικά δεσμά και στην 
ενσωμάτωση της ιδιαίτερής τους πατρίδας 
στον εθνικό κορμό. Η άφιξη του Ιωάννη 
Καποδίστρια -γόνου εκ μητρός της Κυπρίας 
Αδαμαντίας Γονέμη από τη Λεμεσό- στην 
Ελλάδα αναπτέρωσε τις ελπίδες για εθνική 
ολοκλήρωση. Από τον Οκτώβριο του 1827 
ο Ιωάννης Καποδίστριας ευρισκόμενος 
στο Παρίσι, ερωτηθείς από τον εκπρόσωπο 
του αγγλικού Υπουργείου Εξωτερικών, 

il ot- orton, ποια είναι τα γεωγραφικά 
όρια του μελλοντικού κράτους που αξι-
ώνει η ελληνική πλευρά, απάντησε: «Τα 
όρια ταύτα από του 1821 καθορίζονται 
υπό του αίματος του εκχυθέντος εις τα 
σφαγεία των Κυδωνιών, της Κύπρου, της 
Χίου, της Κρήτης, των αρών και του 
Μεσολογγίου…».

στόσο λίγο αργότερα, στη Συνδιάσκεψη 
του Πόρου για τον καθορισμό των ορίων 
του ελληνικού κράτους, η Κύπρος απου-
σίαζε από τις διεκδικήσεις.  Απ’ εδώ κι 
ύστερα ξεκινά μια άλλη μεγάλη διαδρομή, 
γεμάτη απότομες ανηφόρες, αβάστακτο 
πόνο, ποταμούς δακρύων και αίμα, που 
δεν έφερε δυστυχώς ποτέ το ποθούμενο…

σ ερ ρα : Η κυπριακή συμμετοχή 
στην Ελληνική Επανάσταση του 1821, 
αλλά και σε όλους τους εθνικούς αγώνες, 
παραμένει ένα από τα σχετικά άγνωστα 
κεφάλαια της νεότερης ελληνικής Ιστορίας 
για το ευρύ κοινό. Γιατί άραγε;  

* Αναπληρωτής Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Από το Μονάγρι Λεμεσού
. o stis hot il. o
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Ο  Ιωάννης Καρατζάς, 
από τη Λευκωσία, 
συνεργάτης και 
σύντροφος του 

Ρήγα ελεστινλή, 
θα ακολουθήσει τον 
δάσκαλό του μέχρι 
τέλους στο φρικτό 

μαρτύριο 

Το  ο Ηπειρώτης 
Δημήτριος πατρος μύησε 
στη ιλική ταιρεία τον 
Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό  

Κατά τη διάρκεια της 
πανάστασης ο Κανάρης 

με τα καράβια του φθάνει 
συχνά στο λιμάνι της 

Κερύνειας και φορτώνει 
πολεμιστές και κάθε 
είδους υλική βοήθεια  

ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟ
ΚΡΙΤΗΣ ΕΓΡΑΨΕ  «ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΤΡΙΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΤΥ Ε ΝΑ ΖΗΣΏ 
ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΣΚΗΝΕΣ ΕΝΘΟΥ
ΣΙΑΣΜΟΥ  ΟΠΏΣ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, 
ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΠΡΏΤΗ 
ΦΟΡΑ ΏΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ »

Ηπειρώτης Δημήτριος πατρος έφτασε στην 
Κύπρο και μύησε στη Φιλική Εταιρεία τον 
Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό. Το παράδειγμα 
του Κυπριανού ακολούθησαν και άλλοι 
κληρικοί και πρόκριτοι του νησιού. 

ράμμα από 
τον λάντ

Λίγους μήνες πριν ο Παλαιών Πα-
τρών Γερμανός υψώσει το Λάβαρο της 
επανάστασης στην Αγία Λαύρα, ο ίδιος 
ο Αλέξανδρος Υψηλάντης απέστειλε στον 
Κυπριανό γράμμα, ζητώντας του να επι-
σπεύσει τη βοήθεια:

«...Ο φιλογενέστατος κύριος Δημήτριος 
πατρος με εβεβαίωσε περί της γενναί-

ας συνεισφοράς… την οποίαν η υμετέρα 
Μακαριότης υπεσχέθη προς αυτόν διά το 
σχολείον (συνθηματικό της Επανάστασης) 
της Πελοποννήσου… έναρξις του Σχολεί-
ου εγγίζει... Ας ταχύνει, λοιπόν, η υμετέρα 
Μακαριότης να εμβάση τόσον της υμετέρας 
Μακαριότητος τας συνεισφοράς, όσον και 
των λοιπών αυτού ομογενών, είτε χρημα-
τικάς είναι, είτε ζωοτροφίας».

Τον Απρίλιο του 1821, παρά τα συμφωνη-
θέντα, ο Αρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος διένειμε 
στη Λάρνακα προκηρύξεις με επαναστατικό 
περιεχόμενο. Η ενέργεια αυτή έγινε αντιλη-
πτή από τον Τούρκο κυβερνήτη Κιουτσούκ 
Μεχμέτ, που ανέφερε το γεγονός στην Υψηλή 
Πύλη, η οποία ενέκρινε το αίτημά του για 
εκτελέσεις κληρικών, προκρίτων και λαϊκών. 

  ουλίου 
Οι απαγχονισμοί και οι σφαγές  άρχισαν 

την 9η Ιουλίου 1821. Πρώτος απαγχο-

νίστηκε στην Πλατεία του Σεραγίου, στη 
Λευκωσία, ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός 
και λίγα λεπτά μετά  αποκεφαλίστηκαν 
οι Μητροπολίτες Πάφου, Κιτίου και Κυ-
ρηνείας. Οι εκτελέσεις συνεχίστηκαν ως 
τις 14 Ιουλίου και είχαν ως αποτέλεσμα 
τη δολοφονία  486 Ελλήνων. Με τα ση-
μερινά πληθυσμιακά δεδομένα, οι 486 
που απαγχονίστηκαν και σφαγιάστηκαν 
αναλογούν περίπου σε 4.500  Ήταν η πρώ-
τη κατάθεση φόρου αίματος της Κύπρου 
στον εθνικό ξεσηκωμό, μετά τη θυσία του 
Ιωάννη Καρατζά. Εξήντα δύο χωριά και 
συνοικισμοί εξαφανίσθηκαν τελειωτικά… 
Πολλές εκκλησίες μετατράπηκαν σε τζαμιά 
και άλλες σε στάβλους.

ροντερό παρ ν
Παρά τους εξανδραποδισμούς και τις 

εκτελέσεις, εκατοντάδες Έλληνες της Κύ-
πρου θα μεταβούν στην Ευρώπη και την 
επαναστατημένη Ελλάδα και θα δώσουν 
βροντερό «παρών» στον πανελλήνιο απε-
λευθερωτικό αγώνα. Ο Κανάρης φθάνει 
συχνά με τα καράβια του στις ακτές της 
Κερύνειας και τα φορτώνει πολεμιστές 
και κάθε είδους υλική βοήθεια. Πολλοί 
εκποίησαν τις περιουσίες τους για τους 
σκοπούς της Επανάστασης.   

Αναφορά γίνεται σε ποιητική μαρτυρία 
του εθνικού ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη για 
τον απόπλουν επαναστατών από την Καρ-
πασία, οι οποίοι είχαν ως όραμά τους τη 
Μεγάλη Ελλάδα: «Είπαν μου πώς εφύασιν 
ποτζιεί που το Καρπάσιν μια κοπή παίδκιοι 
τοπιανοί τζιαι πώς επήαν πέρα, πέρα στους 
λας που πολεμούν τζιαι παν κατά την Πόλη».

Εκατοντάδες ε ελοντ ς
Οι Κύπριοι εθελοντές, εκτός από την 

ένταξή τους σε διάφορα στρατιωτικά Σώματα, 
είχαν δημιουργήσει και δικό τους λόχο, με  
δικό τους λάβαρο, λευκό με γαλανό μεγάλο 
σταυρό στη μέση, που στο επάνω μέρος 
υπήρχε γραμμένη η ένδειξη «ΣΗΜΕΑ 
ΕΛΗΝΗΚΙ ΠΑΤΡΗΣ ΚΥΠΡΟΥ». 

Συγκλονιστικές είναι οι έγγραφες μαρ-
τυρίες μεγάλων προσωπικοτήτων της 
Επανάστασης, όπως των Κολοκοτρώνη, 
Νικηταρά, Μακρυγιάννη, Κανάρη, Νοταρά, 
Γιατράκου και πλήθος άλλων κορυφαί-
ων ηγετών και οπλαρχηγών, μέσα από 
τις οποίες υμνούνται οι Έλληνες Κύπριοι 
που ήρθαν το 1821 στην επαναστατημέ-
νη Ελλάδα και πολέμησαν παντού - στα 
ελληνικά Αρχεία καταγράφονται πέραν 
των 580 επίσημα. στόσο άλλοι μιλούν 
για πολύ μεγαλύτερο αριθμό εθελοντών 
πολεμιστών, αφού ήταν αδύνατον να κα-
ταγραφούν όλοι.

Πολλοί που επέζησαν των μαχών 
έμειναν για το υπόλοιπο της ζωής τους 
στην Ελλάδα, όπως ο Ιωάννης Σταυριανός, 
που έφτασε στον βαθμό του ταγματάρχου 
Χωροφυλακής. Ο Φιλικός Χαράλαμπος 
Μάλης διετέλεσε γραμματέας του Πατρι-
άρχου Αντιοχείας Ανθέμιου και αργότερα 
διδάσκαλος στην Κωνσταντινούπολη, ενώ 
το 1822 διορίστηκε Γενικός Γραμματέας 
του Υπουργείου Θρησκείας της πρώτης 
επαναστατημένης Κυβέρνησης. 

Στο Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου 
Εξωτερικών, το Αρχείο της Βουλής, το 
Αρχείο της Ιστορικής και Εθνολογικής 
Εταιρείας, το Αρχείο Αγωνιστών της Εθνι-

ΠΑΡΑ ΤΟΥΣ Ε ΑΝΔΡΑΠΟΔΙ
ΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ, 
ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑ
ΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 
ΘΑ ΔΏΣΟΥΝ ΒΡΟΝΤΕΡΟ «ΠΑ
ΡΏΝ» ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΏΤΙΚΟ ΑΓΏΝΑ

Όταν το 18 5 ο Βασιλιάς Όθων 
(1815-1867) ενηλικιώθηκε και 
ανέλαβε την εξουσία στην Ελλά-

δα, δεν εορταζόταν κάποια εθνική επέτειος 
σχετικά με την Επανάσταση του 1821, αν 
και υπήρχαν κάποιες προτάσεις. Μια από 
αυτές που αφορούσε την ημερομηνία «25 
Μαρτίου» κατατέθηκε το 18 4 από τον λο-
γοτέχνη Παναγιώτη Σούτσο (1806-1868). 
Το σκεπτικό του ήταν ότι, ενώ η επανάσταση 
είχε ξεκινήσει λίγες μέρες πιο πριν, γενικεύ-
τηκε στην Πελοπόννησο στις 25 Μαρτίου. Ο 
Υπουργός Εσωτερικών Ιωάννης Κωλέττης 
υποστήριξε την πρόταση με σχέδιο νόμου 
(22-1-18 5). Τελικά η 25η Μαρτίου καθιε-
ρώθηκε ως η ημέρα επετείου της Ελληνικής 
Επανάστασης με το Βασιλικό Διάταγμα 980 
(15- -18 8). Την πρόταση είχε καταθέσει 
εκ νέου ο Γεώργιος Γλαράκης, Υπουργός 
των Εκκλησιαστικών, της Δημόσιας Εκπαί-
δευσης και των Εσωτερικών. 

Στις 2  Μαρτίου αναρτήθηκαν στην 

Αθήνα προγράμματα που περιέγραφαν 
τις εκδηλώσεις. Στις 24 του μήνα κατά τη 
δύση του ηλίου ρίχτηκαν 21 κανονιοβολι-
σμοί. Το ίδιο έγινε και με την ανατολή του 
ηλίου στις 25 Μαρτίου. Εκείνο το πρωί μια 
μουσική μπάντα τριγυρνούσε στην πόλη 
και ειδοποιούσε τους κατοίκους για την 
πανηγυρική ημέρα. Σε όλες τις εκκλησίες 
γίνονταν λειτουργίες, με πιο επίσημη αυτή 
στον καθεδρικό ναό της Αγίας Ειρήνης στην 
οδό Αιόλου.

Στις 8 το πρωί στρατιωτικά αγήματα είχαν 
παραταχθεί στους δρόμους απ’ όπου θα 
περνούσε η βασιλική άμαξα. Οι βασιλείς 
φορούσαν τις επίσημες παραδοσιακές 
ελληνικές φορεσιές τους. εκίνησαν από 
το πρώτο παλάτι τους, που σήμερα είναι 
το Μουσείο της Πόλης των Αθηνών στην 
πλατεία Κλαυθμώνος. Ο χώρος έξω από αυτό 
είχε διαμορφωθεί σε μια μεγάλη δενδροφυ-
τεμένη πλατεία, που ονομάστηκε Πλατεία 
25ης Μαρτίου, επειδή έγινε εκεί η πρώτη 

πάνδημη εορτή για την 25η Μαρτίου. Στον 
ίδιο χώρο ο δήμος ανήγειρε ένα μνημείο 
και μιαν αψίδα. 

Η βασιλική άμαξα έφτασε στον μητρο-
πολιτικό ναό, ενώ χιλιάδες λαού που είχαν 
κατακλύσει τους γύρω δρόμους επευφη-
μούσαν τους βασιλείς. Στον ναό υπήρχαν 
επίσημοι κάθε είδους, μαζί δε και πολλές 
από τις θρυλικές μορφές της επανάστασης, 
όπως ο Κολοκοτρώνης, ο Κουντουριώτης, 
ο Νικηταράς και ο Μακρυγιάννης.

Ένας Γερμανός ανταποκριτής έγραψε: 
«Κατά την τριετή παραμονή μου στην Ελ-
λάδα δεν έτυχε να ζήσω παρόμοιες σκηνές 
ενθουσιασμού… όπως εκείνη την ημέρα της 
25ης Μαρτίου, που γιορτάστηκε για πρώτη 
φορά ως Εθνική Εορτή του Ελληνισμού στην 
εκκλησία της Αγίας Ειρήνης… Δάσος από 
σημαίες πλαισίωνε την άμαξα του βασιλέα, 
που στις εννέα το πρωί προχωρούσε πανη-
γυρικά προς την εκκλησία της οδού Αιόλου, 
ενώ ο λαός ξέσπαγε απ’ όλες τις πλευρές σε 

ενθουσιώδεις ζητωκραυγές, καθώς έβλεπε 
το βασιλικό ζεύγος ντυμένο με ελληνικές 
λαϊκές φορεσιές…». 

Όταν τελείωσε η δοξολογία έπεσαν 
ακόμα 21 κανονιοβολισμοί και οι βασι-
λείς επέστρεψαν στο παλάτι. Παρά το ότι 
έριχνε ψιλόβροχο επί πέντε σχεδόν ώρες, 
ακολούθησε μια μεγαλόπρεπη τελετή στην 
πλατεία του παλατιού και βέβαια ένα ατε-
λείωτο γλέντι ανάμεσα στον κόσμο που είχε 
συγκεντρωθεί εκεί. 

   Ο Ρήγας Παλαμήδης (1794-1872), 
αγωνιστής της Επανάστασης, λόγιος και 
πολιτικός, περιγράφει τις εκδηλώσεις: «Η 
τελετή εγένετο μεθ’ όλης της πομπής και 
επισημότητας - είχον δε συνέλθει ενταύ-
θα άπασαι σχεδόν αι δημοτικαί Αρχαί της 
Αττικής και πλήθος λαού των περιχώρων 
μετά των σημαιών, όπλων και τυμπάνων…». 
Επίσης η Ιουλία φον Νόρντενφλιχτ ( li  

on or enfly ht), κυρία επί των τιμών 
και παιδαγωγός της βασίλισσας Αμαλίας, 

εκείνη τη μέρα έγραψε σε επιστολή της ότι 
οι βασιλείς παρακολούθησαν τη δοξολογία 
και μετά επέστρεψαν στο παλάτι. Το ίδιο και 
οι χιλιάδες του λαού που «συνηθροίσθησαν 
υπό τον εξώστην, επί του οποίου οι βασιλείς 
ίσταντο και μετ’ ολίγον ήρχισεν υπό τον ήχον 
της χωρικής μουσικής η εκτέλεσις τού οτέ 
μεν υπό δύο οτέ δε υπό πλειόνων προσώ-
πων, χορευομένου τοσούτον ιδιορρύθμου 
ελληνικού χορού. Εσχηματίσθησαν διάφοροι 
κύκλοι χορευτών επί της μεγάλης πλατείας 
προ των ανακτόρων…».

Το κλίμα ευφορίας επικρατούσε παντού 
εκείνη τη μέρα. Και όταν νύχτωσε, όλη η πόλη 
ήταν φωταγωγημένη, μαζί και η Ακρόπολη. 
Στον δε Λυκαβηττό σχηματίστηκε με φανούς 
ένας τεράστιος σταυρός με την επιγραφή «ΕΝ 
ΤΟΥΤ  ΝΙΚΑ», πράγμα που προξένησε 
την έκπληξη των Αθηναίων. 

Παρόμοιες εκδηλώσεις έγιναν και σε 
άλλες πόλεις της ελεύθερης Ελλάδας.  

* Συγγραφέας, ιστορικός, αρχαιολόγος

 πρώτο  εορτασμό  τη  Εθνικ  Εορτ  στην Ελλ δα του θωνα  
ΑΝΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ*

ΔΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΝΤΙΝΟΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΗ*



Ο obert ber, Αμερικανός συγ-
γραφέας, δημοσιογράφος ακτι-
βιστής και μελετητής (s hol r), 

ταξίδεψε στην Κούβα προς το τέλος του 1950 
ως δημοσιογράφος και ακολούθησε τον 
Φιντέλ Κάστρο, τον Τσε Γκεβάρα και τους 
συναγωνιστές τους κατά τη διάρκεια της 
επανάστασης για ανατροπή του δικτάτορα 

l en io tist  και απελευθέρωση της 
χώρας. Όταν αυτός ανετράπη, κατέφυγε 
αρχικά στη «Δομινικανή Δημοκρατία» που 
κυβερνάτο επίσης από τον δικτάτορα f el 

r illo και τελικά βρήκε πολιτικό άσυλο 
στην Πορτογαλία, που κυβερνάτο από τον 
δικτάτορα ntonio li ier  S l z r.

Ο ber ύμνησε την Κουβανική Επα-
νάσταση και μεταξύ άλλων συνέγραψε το 
πρώτο του βιβλίο « he w r of the le : 

he l ssi  St y of errill  rf re» 
που έγινε παγκόσμια γνωστό. Στα Ελλη-
νικά κυκλοφόρησε στις αρχές το 1965, 
με τον τίτλο «Θεωρία και πρακτική του 
ανταρτοπολέμου: Ο πόλεμος του ψύλλου».

Στο βιβλίο γίνεται αναφορά στα ση-
μαντικότερα εθνικοαπελευθερωτικά 
και ανταρτικά κινήματα του 20ού αιώνα 
(Κούβα, Κίνα, Ινδοκίνα, Βόρειος Ιρλανδία, 

Ισραήλ, Κύπρος, Φιλιππίνες, Μαλαισία, 
Ελλάδα και άλλα). Στο βιβλίο εξέχουσα 
θέση με αρκετές σελίδες κατέχει ο αγώνας 
της ΕΟΚΑ. Η επικράτηση της κουβανικής 
επανάστασης συνέπεσε με τη λήξη του 
αγώνα της ΕΟΚΑ και ο Φιντέλ Κάστρο 
έστειλε τότε τηλεγράφημα στον Διγενή, 
με το οποίο εξέφραζε τα συγχαρητήρια 
και τον θαυμασμό του και τόνιζε ότι πολλά 
διδάχτηκε από αυτόν τον Αγώνα.

Δεύτερο τηλεγράφημα έστειλε ο Φιντέλ 
Κάστρο στη σύζυγο του Διγενή, Κική, όταν 
αυτός πέθανε,  για να εκφράσει τα συλλυπη-
τήριά του. Αναφορά στα δύο τηλεγραφήματα 
γίνεται στο βιβλίο «Ανταρτοπόλεμος και 

Αγών της ΕΟΚΑ».
Η επικράτηση της Κουβανικής Επανά-

στασης συνέπεσε με τη λήξη του Αγώνα 
της ΕΟΚΑ, ο σκοπός του οποίου δεν επι-
τεύχθηκε όχι εξ υπαιτιότητας της ηγεσί-
ας της και των αγωνιστών της, αλλά της 
πολιτικής ηγεσίας του, που εγκατέλειψε 
το αίτημα της ΕΝ ΣΗΣ και απεμπόλησε 
το δικαίωμα αυτοδιαθέσεως και δεν αξιο-
ποίησε τις θυσίες των αγωνιστών και του 
Κυπριακού Ελληνισμού, αλλά υπέγραψε τις 
επάρατες συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου, 
με τις οποίες η Τουρκία επανήλθε στην 
Κύπρο με «επεμβατικά δικαιώματα» και 
στους Τ/κ παραχωρήθηκαν υπερπρονό-

μια που ουδεμία άλλη μειονότητα ανά την 
υφήλιο έχει.

(Αναφέρω παρεμπιπτόντως ποιας με-
ταχειρίσεως τυγχάνει η μουσουλμανική 
μειονότητα των Ροχίγκια στη Μιανμάρ 
(Βιρμανία) και η μουσουλμανική μειο-
νότητα των Ουϊγούρων στην Κίνα). 

Παραχώρησε, επίσης, «κυρίαρχες στρα-
τιωτικές Βάσεις» στους Βρετανούς, που 
κινητοποίησαν 40 χιλιάδες για να συντρί-
ψουν την ΕΟΚΑ, αλλά αυτή κυριολεκτικά 
τους ντρόπιασε και παραδέχθηκαν, τελικά, 
ότι αυτή είναι αήττητη. 

Ιστορική είναι η απάντηση που έδωσε 
τότε ο αείμνηστος Θεμιστοκλής Δέρβης στον 

Στρατάρχη Σερ Τζων Χάρτινγκ: «Είμεθα 
όλοι ΕΟΚΑ» και η απάντηση της Οργά-
νωσης στην απαίτησή του να παραδοθεί, 
που ήταν η περιφορά ενός γαϊδάρου στην 
τότε πλατεία Μεταξά (νυν Ελευθερίας), με 
το σύνθημα « y rs l  s rren er».

Ο Χάρτινγκ, εκτός από Κυβερνήτης της 
Κύπρου, ήταν και ο Αρχηγός του Βρετανι-
κού Αυτοκρατορικού Επιτελείου, ο οποίος 
στάλθηκε για να συντρίψει την ΕΟΚΑ. Αφού 
απέτυχε, τελικά ανακλήθηκε ντροπιασμένος 
και αργότερα καταδικάστηκε για μοιχεία. 

ς γνωστόν, τον αντικατέστησε ο Σερ 
Χιου Φουτ και οι γγλοι αναζητούσαν πλέον 
πολιτική λύση. Αυτά τα γεγονότα είναι η 
απάντηση σε όσους εθνικώς ασπόνδυλους 
και γραικύλους, χωρίς αιδώ, ασεβούν στη 
μνήμη εκείνων που έδωσαν τη ζωή τους 
για την ΕΝ ΣΗ και όχι για τις συμφωνίες 
Ζυρίχης-Λονδίνου και τη Διζωνική, Δι-
κοινοτική Ομοσπονδία. 

Η ΕΟΚΑ και οι Αγωνιστές της έγρα-
ψαν την πιο λαμπρή και ένδοξη σελίδα 
στην Ιστορία της Κύπρου από την εποχή 
του Ευαγόρα και του Ονήσιλου και δεν 
ευθύνονται αυτοί, αλλά άλλοι, γιατί δεν 
επιτεύχθηκε ο σκοπός του Αγώνα: Η 
ΕΝ ΣΗ με τη Μητέρα Ελλάδα. 

Τέλος, συγκρίνετε την αυτοθυσία, τη 
γενναιότητα, τους ηρωισμούς και τις αρε-
τές που θριάμβευσαν την εποχή εκείνη 
με την αθλιότητα που επικρατεί σήμερα 
στην κυπριακή κοινωνία, όπως την πε-
ριέγραψα σε προηγούμενα άρθρα μου: 

1) «Η Κύπρος της διάλυσης» και 2) «Η 
κρίση είναι ηθική».  

Υ.Γ. Ενοχλήθηκαν οι εθνικώς ασπόνδυ-
λοι και οι λογής-λογής γραικύλοι για την 
ανάρτηση του συνθήματος ΚΥΠΡΟΣ-ΕΛ-
ΛΑΣ-ΕΝ ΣΗΣ στο μνημόσυνο του Διγενή, 
που ήταν το κυρίαρχο σύνθημα του Αγώνα. 
Περιέργως, δεν φαίνεται  να ενοχλούνται 
από το σύνθημα «    

» (Ευτυχισμένος Τούρκος), που 
μολύνει τον Πενταδάκτυλο.  

* Πρώην συνδικαλιστής

εξωτερικού, αλλά ορισμένες φορές χρησι-
μοποιούσε και ακαδημαϊκούς και ανταπο-
κριτές εντός του Ηνωμένου Βασιλείου και 
αναμειγνυόταν και στα εσωτερικά πολιτικά 
πράγματα του Η.Β. Σύμφωνα με το βιβλίο 
« rit in’s Se ret ro n  r 1948 
- 1977» των συγγραφέων l sh r 

n  es li er (οι οποίοι ερευνούσαν 
για χρόνια την ύπαρξη αυτού του τμήμα-
τος), το  δημιουργήθηκε το 1948 από 
την Εργατική Βρετανική Κυβέρνηση και 
χρηματοδοτήθηκε με μυστικά κονδύλια 
που παραχωρούνταν για τις Μυστικές 
Υπηρεσίες (Se ret ntelli en e Ser i e 
ΜΙ5 και ΜΙ6). Και επειδή αυτές χρημα-
τοδοτούνται από το λεγόμενο «se ret ote», 
δηλαδή τα κονδύλια του Δημοσίου που 
παραχωρούνται για τις Μυστικές Υπηρεσίες 
και δεν γίνονται γνωστά στους βουλευτές, 
το Τμήμα δεν ελεγχόταν…

Κατασκεύαζαν σκευωρίες
Ο δημοσιογράφος l sh r μαζί με 

μια ομάδα άλλων συναδέλφων του αποκά-
λυψαν την ύπαρξη του τμήματος αυτού το 
1978. Δηλαδή, ένα χρόνο μετά που «έκλεισε 
το τμήμα αυτό», με τη «διακριτική από-
φαση του τότε Υπουργού Εξωτερικών και 
Κοινοπολιτείας Δρος i  wen». Να 
συμπληρώσω εδώ, ότι διαχρονικά βρίσκαμε 
στα έγγραφα που αποδεσμεύονταν κάποιες 
περιστασιακές αναφορές στο , αλλά 
πέραν του ότι ήταν ένα τμήμα ξεχωριστό 

Α
πό τις αρχές του 2019 
στο Βρετανικό Εθνικό 
Αρχείο ξεκίνησε μια 
νέα αποδέσμευση βρε-
τανικών εγγράφων, αλλά 
με μια ιδιαιτερότητα. Οι 
φάκελοι αυτοί (περίπου 

2.000), αποκαλύπτουν και καλύπτουν 
μια τεράστια μυστική επιχείρηση, που 
ελάμβανεν χώραν για σχεδόν 0 χρόνια 
(1948-1977) στα άδυτα του Φόρεϊν Όφις. 
Κυριολεκτικά μια  βιομηχανία κατασκευής 
ψευδών ειδήσεων. Με τον τίτλο «« εύτικες 
ειδήσεις» έστελνε κυβερνητικό τμήμα» 
(« e news» sent o t by o ern ent 

e rt ent) τιτλοφόρησε την είδηση το 
 στις 18. .2019: Αυτές οι «ειδήσεις» 

αφορούν τις μέρες και νύχτες του λεγόμενου 
 ( nfor tion ese r h e rt ent), 

τμήματος που λειτουργούσε αποκλειστικά 
εντός του Φόρεϊν Όφις για περισυλλογή 
πληροφοριών και όχι μόνον.

Το  (στα ελληνικά: Τμήμα Έρευνας 
Πληροφοριών) ήταν το μεγαλύτερο και 
πιο καλά χρηματοδοτούμενο τμήμα του 
Φόρεϊν Όφις μέχρι που «σιωπηρά έκλεισε 
με διαταγή του Υπουργού Εξωτερικών 
και Κοινοπολιτείας r. i  wen το 
1977, μετά από 29χρονη λειτουργία και 
αυτό έγινε γνωστό το 1978», έγραψε σε 
άρθρο του ο δημοσιογράφος n ob in 
στην « r i n», στις 24.7.2018, με τίτλο: 
«Η κυβέρνηση Ουίλσον χρησιμοποίησε 
μυστικό τμήμα για να δυσφημίσει ηγέτες 
των συντεχνιών» ( ilson o ern ent 

se  se ret nit to s e r nion le ers). 

Μυστικό τμήμα 
προπαγάνδας

Το τμήμα αυτό είχε παραρτήματα σε 
πάρα πολλές βρετανικές πρεσβείες σε όλον 
τον κόσμο (περιλαμβανομένης και της 
Κύπρου), αποτελούσε το «μυστικό προ-
παγανδιστικό τμήμα του Φόρεϊν Όφις» 
και τροφοδοτούσε με παραπλανητικές 
τις περισσότερες φορές πληροφορίες, 
ακαδημαϊκούς και δημοσιογράφους του 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Βιομηχανία «f e news» από το 1948  
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για περισυλλογή πληροφοριών του Φόρεϊν 
Όφις, δεν συμπληρωνόταν τίποτα άλλο.

Κάποιες τέτοιες αποδεσμεύσεις έγιναν 
και το 2018 και από τα περσινά αποδε-
σμευμένα έγγραφα, που χρησιμοποίησε 
ο ob in, βγήκε στην επιφάνεια ότι ο Ερ-
γατικός es ll h n, όταν διετέλεσε 
Υπουργός Εσωτερικών μεταξύ 1967-1970, 
είχε την προβοκατόρικη ιδέα να ξεκάνει δύο 
συνδικαλιστές. Πιο συγκεκριμένα, είχε πει 
στον Sir r e ren  ( binet Se ret ry), ότι 
έπρεπε να ενεργούσαν για να έριχναν δύο 
συνδικαλιστές, τους  ones και h 
S nlon. Απ’ όλην εκείνη τη σκευωρία μόνο 
ένα αντίγραφο εγγράφου κρατήθηκε και 
αυτό ως «μυστικό» και τοποθετήθηκε σε 
φάκελο του Υπουργικού Γραφείου, στο οποίο 
διατηρούνταν οι δραστηριότητες του . Η 
σκευωρία εκείνη του es ll h n δεν 
έγινε δεκτή από άλλους συναδέλφους τους.

Σημειώνεται εδώ ότι ήταν το ίδιο αδίστα-
κτο εργατικό δίδυμο ( ilson/ ll h n), 
που όταν ανέλαβε ξανά την εξουσία το 
1974, διέπραξε την αιματηρή σκευωρία 
εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Ήταν αυτοί που έδωσαν το «ελεύθερο» στον 
Τούρκο Πρωθυπουργό Μπουλέντ Ετζεβίτ 
στις 17.7.1974 να εισβάλει στην Κύπρο και 
να αλλάξουν το στάτους κβο σε δύο κράτη, 
μέσω της ρατσιστικής βρετανο-τουρκικής 
δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας -την 
οποία για 45 χρόνια το Φόρεϊν Όφις προ-
σπαθεί αδίστακτα και με κάθε τρόπο να 

επιβάλει. Σήμερα, μάλιστα, απαιτώντας να 
μοιραστούμε και τον θαλάσσιο πλούτο της 
κυπριακής ΑΟΖ με την Τουρκία… (βλ. και 
δημοσίευμα της «Ελευθερίας» Λονδίνου, 
1 .12.2018, με τίτλο «Επιμένει φιλοτουρ-
κικά ο λαν Ντάνκαν για συνδιαχείριση’ 
του φυσικού αερίου…»). Υπ’ όψιν επίσης 
ότι ο σερ λαν Ντάνκαν είναι ο σημερινός 
κατ’ εξοχήν υπεύθυνος στο Φόρεϊν Όφις 
για το Κυπριακό… 

Είχαν 600 υπαλλήλους! 
Οι νέοι φάκελοι για το μυστικό αυτό 

τμήμα του Φόρεϊν Όφις, που αποδεσμεύο-
νται από τις αρχές του χρόνου, χρειάζονται 
βαθιά και λεπτομερή μελέτη έκαστος, ενώ 
καλύπτουν το αποκορύφωμα των ημερών 
του  τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας τού 
1960. Τότε, το τμήμα αυτό, σύμφωνα με τον 

sh r, είχε στην υπηρεσία του μεταξύ 
400 και 600 υπαλλήλων, με κύρια ασχολία 
τους  την κατασκευή ψευδών ειδήσεων, 
παραπληροφόρηση, πλαστογράφηση και 
κύριο στόχο τις κομμουνιστικές χώρες, π.χ. 
τη Βόρειο Κορέα και την Ανατολική Γερμα-
νία, όπου οι ψευδείς ειδήσεις παράγονταν 
σε «βιομηχανική» βάση.

«Μπορεί μια δημοκρατία να εκδίδει 
μυστικά ψευδή ή πλαστογραφημένο υλικό; 
Όχι. Αν ολοκληρωτικοί διαστρεβλώνουν τα 
πράγματα… δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τους 
ακολουθούμε», δήλωσε ο sh r στο . 

* Ερευνήτρια/δημοσιογράφος 

Η πιο ένδοξη και λαμπρ  σελίδα

ΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
afanoulla@gmail.com

Τ ο διαβόητο αυτό τμήμα του Φόρεϊν 
Όφις είχε ιδρύσει παράρτημα και 
στην Κυπριακή Δημοκρατία το 1961. 

Το 1964 συνεργάστηκε με το Τμήμα υ-
χολογικών Επιχειρήσεων για να αντιμετω-
πίσουν τα δικαιολογημένα αντι-βρετανικά 
αισθήματα του Ελληνισμού. Να θυμίσω εδώ 
ότι τη χρονιά εκείνη είχαν φθάσει στο απο-
κορύφωμά τους τα ανθελληνικά βρετανικά 
δημοσιεύματα από ανταποκρίσεις των δη-
μοσιογράφων τους στην Κύπρο αλλά και όχι 
μόνο. Για παράδειγμα, σε ένα αποδεσμευμένο 
έγγραφο που είδε η γράφουσα προ πολλού, 
στις 21 Απριλίου 1964, ο Διοικητής των 
Βρετανικών Δυνάμεων Κύπρου ζήτησε από 
τον Υπουργό μυνας στο Λονδίνο βοήθεια 
για την αντιμετώπιση των αντι-βρετανικών 
αισθημάτων στο νησί για να οικοδομηθεί 
ένα καλύτερο βρετανικό πρόσωπο προς 
τους Κυπρίους, στα χωριά, στις πόλεις και 
τον κυπριακό Τύπο. «Μια πιθανή μεγάλη 
συνδρομή μπορεί να γίνει από τα μέλη των 
ψυχολογικών επιχειρήσεων σε συνεργασία 
με το προσωπικό του  της Βρετανικής 
Υπάτης Αρμοστείας στη Λευκωσία. Ο στόχος 
θα είναι η δημοσιοποίηση με έντυπο ή ίσως 
και στις κυπριακές εφημερίδες ιστοριών 
καλής θέλησης, ορισμένες εκ των οποίων να 
χρηματοδοτούνται από τα ταμεία κοινοτικών 
σχέσεων...», έγραψαν. 

Σκοπός, βέβαια, ήταν η πλύση εγκε-
φάλου των Ελλήνων στην Κύπρο, ότι δεν 
είχαν δίκαιο για όλα όσα καταλόγιζαν στους 
Βρετανούς και ότι αυτοί ήσαν καλά παιδιά. Η 
έκθεση για ψυχολογικές επιχειρήσεις στην 
Κύπρο μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου 
1964 ετοιμάστηκε τότε από τον t. ol. . 

. orsyth του Κέντρου υχολογικών 
Επιχειρήσεων με ημερομηνία 1.5.1964. 
Ο orsyth ηγήθηκε ομάδας που έφθασε 
στην Κύπρο για τον σκοπό αυτό (βλ. βιβλίο 
γράφουσας «Διζωνική Εκτέλεση της ΚΔ 
1955-2011»).  Χώρια, βέβαια, οι σκευω-
ρίες και οι ψεύτικες ειδήσεις που διέδιδαν 
εναντίον των Ελλήνων, όπως π.χ. εκείνη του 
Βρετανού στρατιωτικού rtin r , 
που μας είχε ασύστολα κατηγορήσει ότι 
είχαμε δολοφονήσει 27 Τουρκοκύπριους 
στο νοσοκομείο Λευκωσίας και τους κάναμε 
σκόνη, την οποία πετάξαμε σε χωράφια 
στη Σκυλλούρα. Μια αδίστακτη τουρκική 
προπαγάνδα, που υιοθέτησε τότε ο r  
και πίστεψαν και δικοί μας, μέχρι που τελικά 
αναγκάστηκε να αποσύρει στις .5.1999 
μέσω της « r i n» και του φίλου του 

eter reston (« n  ti e of ss res, 
one s r i or st be the tr th»), μετά από 
πενταετή προσπάθεια της γράφουσας να 
φανεί η αλήθεια (βλ. «Η αποκάλυψη μιας 
σκευωρίας», Χαράλαμπου Χαραλαμπίδη, 
«Σημερινή»,  στις 19.5.1999).  

Παράρτημα στην 
Κύπρο το 
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Έ να από τα επιχειρήματα που προ-
τάσσονται εναντίον των «επιτιθέμε-
νων» κατά του ΡΙΚ είναι ότι βάλλουν 

κατά της κρατικής ραδιοτηλεόρασης εμφο-
ρούμενοι από ένα τυφλό νεοφιλελεύθερο 
πάθος υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Τους 
ενοχλεί που είναι κρατικό ίδρυμα, λένε οι 
επικριτές, διότι οτιδήποτε κρατικό θέλουν 
να το συντρίψουν και, άρα, το ΡΙΚ δεν θα 
αποτελούσε εξαίρεση. Επιχειρηματολογία 
που εντάσσεται στο πλαίσιο της ιδεολογι-
κοπολιτικής σύγκρουσης όσον αφορά τη 
σχέση δημόσιου - ιδιωτικού, σχέση εξόχως 
πολιτική και όχι μόνον οικονομική, όπως 
θέλουν να την παρουσιάζουν κάποιοι και 
στη Δεξιά και στην Αριστερά.   

Το πρόβλημα, ωστόσο, του ΡΙΚ, παρά τις 
«σημασιολογικές μεταθέσεις» του στο πεδίο 
της ιδεολογικοπολιτικής αντιπαράθεσης, 
δεν είναι ότι πρόκειται για μια… κρατική 
ραδιοτηλεόραση, αλλά ότι πρόκειται για 
μιαν κακή ή ανεπαρκή κρατική ραδιοτη-
λεόραση, που υπολείπεται του κρίσιμου 
δημόσιου ρόλου της, εφελκυόμενη από 
τις… Σειρήνες της ιδιωτικής.  Το πρόβλημα 
είναι ότι είναι μια κρατική ραδιοτηλεόραση 
που απομιμείται, άσχημα και θλιβερά, την 
ιδιωτική τηλεόραση, προκειμένου να την 
ανταγωνιστεί σ’ ένα πεδίο που δεν αφορά 
τους όρους εντολής της. Που αποπειράται 
να γίνει ανταγωνιστική στο επίπεδο της πιο 
οικτρής ασημαντότητας, εκεί ακριβώς όπου 
η ιδιωτική τηλεόραση -με τις όποιες εξαι-
ρέσεις- θριαμβεύει θεαματικά. 

Κι αυτή η… επιτυχία, βεβαίως, έχει τερά-
στιο κόστος, το οποίο επωμίζονται οι φορο-
λογούμενοι πολίτες (δεν χρειάζεται νομίζω 
να υπενθυμίσει κανείς τις δαπανηρότατες 
συμφωνίες με ελλαδικούς lifestyle τηλεοπτι-
κούς σταθμούς, τις εκπομπές υποκουλτούρας 
και τις «πεταμένα λεφτά» παραγωγές).   

Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, η κρατική 
ραδιοτηλεόραση έχει «ιδιωτικοποιηθεί» εδώ 
και χρόνια, και μάλιστα με τον χειρότερο 

τρόπο, «χειρότερο» και από αυτόν τον οποίο 
«ονειρεύονται» ακόμη και οι πιο διαπρύσιοι 
«πολέμιοι» του δημόσιου χαρακτήρα της.

Έχει ιδιωτικοποιηθεί μέσα στα χρυσο-
πληρωμένα σκουπίδια της showbiz, μέσα 
στην περιφρόνηση της παιδευτικής και 
εκπολιτιστικής αποστολής της, μέσα στην 
αυτόβουλη περιστολή της σ’ ένα κακόγουστο 
«ψυχαγωγικό» τσίρκο, όπου προεξάρχουν 
οι κακέκτυπες «ελαφρές» εκπομπές και τα 
μικροαστικά/αγροτικά μελοδράματα.

Φυσικά, δεν είναι μικρό… κατόρθωμα να 
καταφέρεις να μεταγλωττίσεις στο ιδίωμα 
της ποταπότητας όλες τις ανεκπλήρωτες 
φαντασιώσεις του μέσου Κύπριου, και μά-
λιστα στη συσκευασία ενός. Οι άνθρωποι 
εκεί στο ημικρατικό, την έκαναν καλά τη 
δουλειά. Κωδικοποίησαν, και καταχώρισαν 
στο διηνεκές, ως απαράγραπτα στοιχεία της 
νεοκυπριακής ταυτότητας, όλα τα ρημάδια 
της διεθνούς υποκουλτούρας.  

Βλέποντας, πολύ γρήγορα, τη μονοκρα-
τορία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να 
καταρρέει και τον πατερναλιστικό ρόλο που 
επιχείρησε να διαδραματίσει στο νέο ραδι-
οτηλεοπτικό σκηνικό να μετατρέπεται στη 
μίζερη, αποκρουστική μάσκα αποκαμωμένου 
κομπάρσου, που σύρεται, περιβεβλημένος 
το ειδεχθές σαρκίο του, στην άκρη της σκη-
νής, άρπαξαν τα πρώτα κουρελόρουχα που 
βρήκαν στον δρόμο, και τώρα, προτάσσο-
ντας το επιχρυσωμένο δισκίο του έκπτωτου, 
ελέω θεού, βασιλέως, επαιτούν για ολίγα… 
επάργυρα ψίχουλα, ώστε να ταΐσουν όλους 
εμάς, τους χαμερπείς υπηκόους. 

Για να το πούμε αλλιώς, ανίκανοι να εκτι-
μήσουν τις εξελίξεις και τον ρόλο που όφειλε 
να παίξει η κρατική τηλεόραση μέσα στο νέο 
περιβάλλον -ρόλος που, επαναλαμβάνουμε, 
συνάπτεται πρώτιστα με την παιδεία και την 
επιμόρφωση των πολιτών- επιδόθηκαν σ’ 
ένα εξουθενωτικό και άσκοπο ανταγωνιστικό 
ράλι με τα ιδιωτικά κανάλια, με… βενζίνη 
τα λεφτά του Κύπριου πολίτη, ο οποίος, 
κάθεται, σήμερα, στην πολυθρόνα του και 
παρακολουθεί, ενεός, το δημόσιο κανάλι 
να του ρίχνει στα μούτρα όλη την αξιοθέ-
ατη σαβούρα της τηλεοπτικής χωματερής. 
Επιβλητική πινακοθήκη της τηλεοπτικής 
κακογουστιάς: αυτό είναι σήμερα το δημόσιο 
ραδιοτηλεοπτικό ίδρυμα, το οποίο υποχρε-
ώνει τους πολίτες να χρυσοπληρώνουν οι 

ίδιοι από την τσέπη τους το αντίτιμο για 
την ίδια την αποβλάκωσή τους. Κατάφεραν, 
ελαφρά τη καρδία, παραγνωρίζοντας και 
προσβάλλοντας την ανεκτίμητη, κατά το πα-
ρελθόν, προσφορά του ΡΙΚ στην κυπριακή 
κοινωνία, να το μετατρέψουν στο «άθλιο 
χαζοκούτι που πληρώνουμε». Και δεν είναι 
τυχαίο πως, το κρατικό ίδρυμα, βρίσκεται 
κυριολεκτικά στον πάτο, όσον αφορά την 
παραγωγή επιμορφωτικών και πολιτιστικών 
προγραμμάτων, ενώ θα έπρεπε, αντίθετα, 
να πρωτοπορεί. Η σύγκριση με αντίστοιχα 
κρατικά κανάλια άλλων χωρών προκαλεί… 
ίλιγγο.  Όσον αφορά, τέλος, τον επιβαλλόμε-
νο, ως κρατική τηλεόραση, υπερκομματικό 
και ακηδεμόνευτο χαρακτήρα του, αυτόν 
ουδέποτε τον είχε για να τον έχει τώρα.

24.03.2019
Της Κυριακής

Αδιαμφισβήτητα η προώθηση, 
εμπέδωση και επέκταση διμερών, 
τριμερών, τετραμερών και πεντα-

μερών ακόμα συνεργασιών στο πλαίσιο 
και απ’ αφορμή την εύρεση ενεργειακών 
αποθεμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο 
είναι ορθή ενέργεια. Οι συνεργασίες, οι 
συμφωνίες και τα κοινά ανακοινωθέντα 
είναι όντως βήματα θετικά. Βήματα προς 
την ορθή κατεύθυνση. Είναι όμως αρκετά; 
Είναι λόγος για πανηγυρισμούς; Και απαντώ 
αμέσως. Λόγος για πανηγυρισμούς σίγουρα 
δεν είναι. Αρκετά, επίσης, δεν είναι, αλλά 
είναι ικανά να βοηθήσουν την απρόσκο-
πτη ανάπτυξη του ενεργειακού  μας προ-
γράμματος. Θέματος εξέχουσας σημασίας. 
Η σημασία του όμως και κατ’ επέκτασιν 
και η απάντηση στο ερώτημα για τον ρόλο 
των διαφόρων συνεργασιών έγκειται στο 
ακόλουθο: Να αποτελέσουν όλα αυτά τα 
βήματα και μαζί  άλλα, σε άλλους τομείς, 
προωθητή της λύσης αρχών στο Κυπριακό.  
Όλα τα άλλα μπορούν να χαρακτηριστούν 
όπως θέλει ο καθένας. Αλλά, χωρίς λύση 
του Κυπριακού, ούτε ενεργειακή, ούτε θα-
λάσσια, ούτε και κυρίως εθνική ασφάλεια 
δεν θα υπάρξει. Πέραν τούτου, για μας δεν 
μπορεί να τίθεται υπό μορφήν διλήμματος 
το ζήτημα λύση του Κυπριακού από τη μια, 
ανάπτυξη του ενεργειακού μας προγράμ-
ματος από την άλλην. Η εξασφάλιση της 
ενεργειακής και θαλάσσιας ασφάλειας της 
κυπριακής ΑΟΖ χωρίς λύση του Κυπριακού 
δεν είναι επαρκής όρος ικανοποίησης των 
ζωτικών αναγκών του κυπριακού λαού. 
Γιατί, το δεύτερο, από μόνο του -δηλαδή 
εξασφάλιση και υλοποίηση ενεργειακού 
σχεδιασμού- μπορεί να αποτελέσει υπό 

ορισμένες συνθήκες και μοχλό οριστικής 
διχοτόμησης. Γιατί, οι τρίτοι ικανοποιούνται 
λογικά με την εξασφάλιση των ενεργειακών 
αποθεμάτων της Ανατολικής Μεσογείου 
και την εκμετάλλευσή τους, πράγμα που 
σημαίνει διασφάλιση της ύπαρξης της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, αλλά, δυστυχώς, είτε 
με λύση, είτε χωρίς λύση. Τι ενοχλεί, αλή-
θεια, τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν, χάριν της 
ενέργειας, την Κυπριακή Δημοκρατία υπό 
το σημερινό καθεστώς, οπόταν το Κυπριακό 
λύθηκε. Ή, ακόμα, τι είναι εκείνο που θα τις 
οδηγήσει να στηρίξουν μια λύση αρχών και 
όχι μια λύση βασισμένη στη διαχρονική 
θέση τους για διευθέτηση ένα σε δύο, όχι 
δύο σε ένα, που ισχύει από το 1962;  Με 
άλλα λόγια, και μια λύση συγκαλυμμένης 
συνομοσπονδίας, φερ’ ειπείν, ο λόγος, δεν 
χαλά τις ΗΠΑ και τα συμφέροντά τους στην 
περιοχή. Και ο λόγος; Διότι, τα δικά τους 
συμφέροντα στην περιοχή δεν έχουν να 
κάνουν μόνο με τα αποθέματα του Φυσικού 
Αερίου.  Έχουν να κάνουν με την ασφάλεια 
του Ισραήλ, την οριστική τοποθέτηση του 
καθεστώτος Σίσι στην Αίγυπτο στις αγκάλες 
της Δύσης, τη διασφάλιση των φιλικών κα-
θεστώτων στην περιοχή και άλλα. Κυρίως, 
όμως, έχουν να κάνουν με τον παντί τρόπω 
αποκλεισμό της Ρωσίας από την περιο-
χή. Και επειδή αυτός ο αποκλεισμός είναι, 
πλέον, ανέφικτος, λόγω των εξελίξεων στη 
Συρία, ο στόχος είναι  η απομόνωση της 
Συρίας ως περίπου μιας όασης ρωσικής 
παρουσίας, χαμένης και αποκλεισμένης 
στην έρημο της αμερικανικής κυριαρχίας 
στην περιοχή. Για να υπάρξει κάτι τέτοιο, 
όμως, δεν αρκούν η Κύπρος και η Ελλάδα. 
Χρειάζονται, αλλά δεν αρκούν. Δεν αρκούν 
η Κύπρος, η Ελλάδα και το Ισραήλ, ακόμα 
μαζί και η Αίγυπτος. Χρειάζονται την Τουρ-
κία. Την χρειάζονται στο δυτικό μαντρί, ή, 
τουλάχιστον, έξω από το ρωσικό. Σκεφτείτε, 
προς στιγμήν, την Τουρκία εκτός δυτικής 
συμμαχίας, τι θα έχουμε στην περιοχή της 
Εγγύς και Μέσης Ανατολής.  Ένα αρνητικό 
τόξο για τη Δύση, που θα περιλαμβάνει 
Ρωσία, Ιράν, Τουρκία και άλλα μικρότε-

ρα κράτη. Ρίξτε μια ματιά στον χάρτη και 
θα καταλάβετε. Και εδώ είναι οι κίνδυνοι 
για την υπόθεσή μας. Γιατί, συμπίπτουν, 
μεν, ορισμένα συμφέροντα των ΗΠΑ και 
της Δύσης με τα δικά μας στην περιοχή, 
αλλά δεν ταυτίζονται με αυτά, αναφορικά 
με τη λύση του Κυπριακού και ειδικά το 
είδος της λύσης. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι 
απαραίτητο οι χειρισμοί μας στα θέματα 
όπου συμπίπτουν τα συμφέροντα μας με 
ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως, π.χ.,  
ενέργεια, θαλάσσια ασφάλεια κ.λπ., να 
λειτουργούν ως καταλύτης για την ορθή 
λύση του Κυπριακού. Και επειδή σ’ αυτήν 
την προσπάθεια -λύση Κυπριακού δηλα-
δή- χρειαζόμαστε και άλλους πέραν των 
ΗΠΑ, η συνεργασία μας με τις ΗΠΑ δεν 
πρέπει να μας μετατρέπει σε εχθρούς με 
άλλες, αναγκαίες για τη λύση του Κυπρι-
ακού, χώρες.

Το γερμανικό περιοδικό Stern φιλο-
ξένησε πρόσφατα σε κύριο άρθρο 
του την πρωτοποριακή πρωτοβου-

λία ενός πρώην άστεγου νεαρού, ο οποίος 
προμηθεύει άστεγους και άπορους πολί-
τες με τρόφιμα λίγο πριν από τη λήξη της 
ημερομηνίας κατανάλωσής τους.  Ο ίδιος 
ο νεαρός, όπως αναφέρεται στις σελίδες του 
περιοδικού, τρεφόταν για αρκετό καιρό από 
κάδους απορριμμάτων. Σύμφωνα με το Stern, 
18 εκατομμύρια τόνοι τέτοιων τροφίμων 
καταλήγουν στα γερμανικά σκουπίδια κάθε 
χρόνο. Αυτό ώθησε κάποιους δραστήριους 
νέους, οι οποίοι είχαν την ατυχή εμπειρία 
να είναι οι ίδιοι για αρκετό χρονικό διά-
στημα άστεγοι, να αρπάξουν την ευκαιρία 
που τους πρόσφεραν τα προϊόντα αυτά, 
δημιουργώντας το δικό τους παντοπωλείο 
που προορίζεται για άστεγους και φτωχούς. 

Όσο και αν ακούγεται παράξενο για 
την πολιτισμένη Ευρώπη του 2019, ο 
αριθμός των φτωχών και άπορων οικο-
γενειών αυξάνεται σε αρκετές χώρες, τη 
στιγμή που πολλές οικογένειες δεν έχουν 
λεφτά για να αγοράσουν προϊόντα πρώτης 
ανάγκης, όπως γάλα και ψωμί. Τη λύση σε 
αυτό το πρόβλημα επιχειρούν να δώσουν 
τα καταστήματα των φτωχών, τα οποία 
προμηθεύονται τρόφιμα από εστιατόρια, 
υπεραγορές και αρτοποιεία και τα διαθέ-
τουν σε χαμηλές τιμές σε αυτούς που τα 
έχουν πραγματικά ανάγκη. Τα προϊόντα 
που διατίθενται είναι κυρίως ζυμαρικά, 
ψωμί, γάλα μακράς διαρκείας, φρούτα και 
λαχανικά, κονσέρβες και ποτά.  

Αυτά τα προϊόντα δεν θεωρούνται κακής 
ποιότητας, αφού διατίθενται στους κατανα-
λωτές λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της 
ημερομηνίας κατανάλωσής τους.  Ακόμα κι 
αν περάσουν λίγες ημέρες από τη σχετική 
ημερομηνία, τα προϊόντα δεν αλλοιώνο-
νται, όπως μας διαβεβαιώνει ο ιδρυτής των 
καταστημάτων, που έχει δει τη φήμη των 
καταστημάτων των φτωχών να φτάνει σε 
όλη τη Γερμανία, αφού αυτά λειτουργούν 
σε αρκετές μεγάλες πόλεις της χώρας, με 

την πελατεία να αυξάνεται κάθε χρόνο. 
Τα προϊόντα μπορεί να μην είναι εντελώς 

φρέσκα, αλλά ο κόσμος δεν ενοχλείται, αν 
τα φρούτα και τα λαχανικά δεν γυαλίζουν ή 
δεν είναι όμορφα. Ούτε η γεύση των χτυ-
πημένων εξωτερικά κονσερβών, οι οποίες 
δεν γεμίζουν το μάτι του καταναλωτή στο 
ράφι, αλλοιώνεται. Ο νεαρός ιδρυτής των 
καταστημάτων των φτωχών μαζί με την ομά-
δα του προσπαθούν να δώσουν τροφή και 
ελπίδα στους φτωχούς ανθρώπους, για να 
μη στερούνται αγαθά πρώτης ανάγκης.  Η 
δική τους εμπειρία ήταν, φαίνεται, αρκετή 
για να μη θέλουν να ζήσουν παρόμοιες 
καταστάσεις και άλλοι συνάνθρωποί τους. 

Ενδεικτική, ωστόσο, είναι και η αντα-
πόκριση των Τοπικών Αρχών, όχι μόνο 
στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες, 
όσον αφορά την κοινωνική πρόνοια και 
ευημερία των πολιτών τους. Στην Κύπρο, 
αρκετοί δήμοι και κοινότητες διαχειρίζονται 
τα δικά τους παντοπωλεία ή λαϊκά παζα-
ράκια, ώστε ο κάθε δημότης να μπορεί να 
προμηθευτεί δωρεάν ή σε χαμηλές τιμές 
τρόφιμα, είδη ένδυσης και υπόδησης.   

Δυστυχώς, στη μικρή Κύπρο, σε αντίθεση 
με τη Γερμανία, όπου οι άποροι μπαίνουν 
στα λαϊκά παντοπωλεία χωρίς αισθήματα 
φόβου ή κατωτερότητας, η κοινωνία δεν 
φαίνεται να είναι ακόμα έτοιμη να απο-
δεχτεί την ύπαρξη φτωχών και άπορων 
ανθρώπων. Ακόμη και η ίδια η κοινωνία 
των πολιτών είτε είναι αρκετά περήφανη 
είτε καθόλου εξοικειωμένη με το σχετικό 
θέμα, ώστε να αποδεχτεί το οικονομικό 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αρκετές 
οικογένειες της διπλανής πόρτας. Οι καιροί 
που περνάει η κοινωνία μας, όμως, είναι 
αρκετά δύσκολοι και πολλά νοικοκυριά 

έχουν ανάγκη από κοινωνική στήριξη. Γι’ 
αυτό ακριβώς η δραστηριότητα αρκετών 
εθελοντών, αλλά και η συμβολή των Το-
πικών Αρχών είναι βαρυσήμαντη για την 
εξάλειψη της πείνας, των στερήσεων, αλλά 
και του κοινωνικού αποκλεισμού.  

Ας αναλογιστούμε πόσος κόσμος θα είχε 
ρούχα να φορέσει, αν κάθε που αλλάζει η 
εποχή δεν πετάγαμε στα σκουπίδια όσα 
κρίνουμε ακατάλληλα, πια, για μας, αλλά 
κατάλληλα για τους κάδους ανακύκλωσης 
ρούχων. Ας αναλογιστούμε ακόμη πόσα παι-
διά θα είχαν φαγητό, στις τρίτες χώρες, κυρίως, 
αν δεν σπαταλούσαμε τα τρόφιμα και δεν 
τα πετάγαμε με τους τόνους στα σκουπίδια. 

*Δήμαρχος Δερύνειας 

Σ τη συμφωνία «υψηλού επιπέδου» 
Κυπριανού-Ντενκτάς της 19ης 
Μαΐου του 1979, που συνομολο-

γήθηκε υπό την αιγίδα του Γ.Γ. του ΟΗΕ, 
περιλαμβάνεται η εξής πρόνοια:

«Θα δοθεί προτεραιότητα στην επίτευξη 
συμφωνίας για την επανεγκατάσταση στα 
Βαρώσια Ελληνοκυπρίων προσφύγων, υπό 
την αιγίδα του ΟΗΕ, αμέσως με την έναρξη 
της, υπό των συνομιλητών, εξέτασης των 
συνταγματικών πτυχών, επί μιας συνολικής 
συμφωνίας. Ειδικότερα,  μετά την επίτευξη 
συμφωνίας για τα Βαρώσια, θα εφαρμοστεί 
χωρίς να αναμένεται το αποτέλεσμα των 
συζητήσεων επί των άλλων πτυχών του 
προβλήματος».

Στο ψήφισμα 550 της 11ης Μαΐου 1984 
του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφέρεται 
επίσης:

«Θεωρεί τις απόπειρες για εποικισμό 
οποιουδήποτε τμήματος των Βαρωσίων από 
άτομα, άλλα  από τους κατοίκους τους, ως 
απαράδεκτες και ζητά τη μεταβίβαση της 
περιοχής αυτής στη διοίκηση των Ηνω-

μένων Εθνών».
Στο ψήφισμα 789 της 25ης Νοεμβρί-

ου του 1992, του Συμβουλίου Ασφαλείας, 
αναφέρεται: «Με σκοπό την εφαρμογή του 
ψηφίσματος 550 (1984), η περιοχή που 
σήμερα βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ειρη-
νευτικής Δύναμης του ΟΗΕ να επεκταθεί 
και να συμπεριλάβει τα Βαρώσια».

Μάλιστα στην παράγραφο 8 του ψη-
φίσματος η επιστροφή των Βαρωσίων 
χαρακτηρίζεται ως «μέτρο οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης». 

Είναι «ηλίου φαεινότερον» ότι τόσο στη 
συμφωνία του 1979 όσο και στα πιο πάνω, 
σχετικά με την επιστροφή της Αμμοχώστου, 
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, 
υπάρχει σαφής  αποσύνδεση από την 
τελική λύση του Κυπριακού. Δηλαδή, με 
συναίνεση της τουρκικής πλευράς και με 
την επίσημη διατύπωση του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, καθορίστηκε η επιστροφή της 
περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου, 
ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Είναι, ως εκ τούτου, απορίας άξιον, 
γιατί ενώ συζητούνται και αποφασίζονται 
Μ.Ο.Ε., τα οποία,  εν πολλοίς, οδηγούν σε 
διαμόρφωση συνθηκών «ομαλής και κα-
λής γειτονίας» μεταξύ «των δύο πλευρών» 
αφέθη, με δική μας ευθύνη, στο περιθώριο, 
ένα Μ.Ο.Ε., περιβεβλημένο με την επίση-

μη έκφραση της συλλογικής βούλησης 
της διεθνούς κοινότητας, όπως είναι τα 
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. 
Είναι μήπως δικαιολογία ότι μια τέτοια 
απάντηση θα προσέκρουε στην άρνηση 
της τουρκικής πλευράς;

Αλλά, αν αυτή είναι η νοοτροπία που 
χαρακτηρίζει την εκ μέρους μας διαχείριση 
του Κυπριακού, θα έπρεπε από καιρό να 
θεωρήσουμε ως ματαιοπονία κάθε κίνηση, 
πρωτοβουλία ή διάβημα με επίκληση της 
τουρκικής αδιαλλαξίας. Το καθήκον της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και της ελληνι-
κής κυπριακής πλευράς είναι η άρνηση 
συζήτησης οποιουδήποτε ΜΟΕ, αν δεν 
εφαρμοστεί, κατά προτεραιότητα, ένα ύψιστο 
τέτοιο μέτρο, όπως είναι η επιστροφή της 
πόλης των Βαρωσίων.

Σημείωση: Στο πρόσφατο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο οποίο ζη-
τείται «η αναστολή των ενταξιακών διαπραγ-
ματεύσεων με την Τουρκία», για πολλοστή 
φορά ζητείται «η μεταβίβαση της περίκλει-
στης περιοχής της Αμμοχώστου στον ΟΗΕ». 
Ακόμα μια ισχυρή συνηγορία για το θέμα 
της Αμμοχώστου, η οποία παραμένει «ορ-
φανή», αφού δεν προβάλλεται -διεκδικείται 
από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας.

* Τέως Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων

Ενέργεια, Κυπριακό και ΗΠΑ

Αλληλεγγύη μεταξύ αστέγων

Ένα απλοϊκό ερώτημα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ 
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Η δημόσια 
ραδιοτηλεόραση έχει 
ιδιωτικοποιηθεί εδώ 

και χρόνια… Έχει 
ιδιωτικοποιηθεί μέσα 
στα χρυσοπληρωμένα 

σκουπίδια της showbiz, 
μέσα στην περιφρόνηση 

της παιδευτικής 
και εκπολιτιστικής 

αποστολής της, μέσα 
στην αυτόβουλη 
περιστολή της σ’ 
ένα κακόγουστο 

«ψυχαγωγικό» τσίρκο, 
όπου προεξάρχουν οι 

κακέκτυπες «ελαφρές» 
εκπομπές και τα 

μικροαστικά/αγροτικά 
μελοδράματα

ΓΙΑΤΙ ΕΝΏ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑΙ 
Μ.Ο.Ε. ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ
ΔΙΑΜΟΡΦΏΣΗ ΣΥΝΘΗΚΏΝ 
«ΚΑΛΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ», ΑΦΕΘΗ 
ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΏΡΙΟ ΕΝΑ Μ.Ο.Ε.
ΠΕΡΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑ
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ;

Χωρίς λύση του 
Κυπριακού, ούτε 
ενεργειακή, ούτε 

θαλάσσια, ούτε και 
κυρίως εθνική ασφάλεια 
δεν θα υπάρξει. Πέραν 

τούτου, για μας δεν 
μπορεί να τίθεται υπό 
μορφήν διλήμματος 
το ζήτημα λύση του 
Κυπριακού από τη 
μια, ανάπτυξη του 
ενεργειακού μας 

προγράμματος από την 
άλλη 

Τη λύση στο πρόβλημα 
της σίτισης των απόρων 
επιχειρούν να δώσουν 
τα καταστήματα των 
φτωχών, τα οποία 

προμηθεύονται τρόφιμα 
από εστιατόρια, 
υπεραγορές και 

αρτοποιεία και τα 
διαθέτουν σε χαμηλές 
τιμές σε αυτούς που 
τα έχουν πραγματικά 

ανάγκη

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. ΟΜΗΡΟΥ*

Μα, το ΡΙΚ έχει «ιδιωτικοποιηθεί»
από καιρό 


