
Θ. Θεοφίλου, Γ. Αρέστης 
και Δ. Χατζηχαμπής 
γράφουν στη «Σ» 
για την Αμμόχωστο 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ /// 2

Π. Δημητρίου: Σινιάλο
Προεδρικού στο ΔΗΚΟ   

«Άκρως επιτυχημένη η συνταγή 
με ΔΗΚΟ», τονίζει ο Διευθυντής του 
Γραφείου του Προέδρου. Αντεπίθεση 
για πόρισμα και εξηγήσεις για ΜΟΕ.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ /// 9

Ερωτοκρίτου: Έτσι θα 
γίνει η μεταρρύθμιση
στα δικαστήρια 

Καμπανάκι από τον επικεφαλής της 
μεταρρύθμισης: αν δεν κάνουμε αλλα-
γές, το σύστημα θα καταρρεύσει.
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ /// 8

Δικαστική βόμβα 
στην  οικονομία 

Βέβαιη η έφεση στη δικαστική από-
φαση. Ανησυχίες για επιπτώσεις-ντόμινο. 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ /// 2  

Τα ανοιχτά μέτωπα 
του νέου Διοικητή  

Τα «κόκκινα» δάνεια και η σταθε-
ροποίηση του συστήματος, τα μεγάλα 
στοιχήματα του Ηροδότου. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ /// 17 

Το «Κατηγορώ» του 
τέως προέδρου της 
ΟΕΒ, Χρ. Μιχαηλίδη
ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ /// 23

 

«Παράνομοι οδηγοί 
μάς κλέβουν το ψωμί» 

Κραυγή αγωνίας από τους οδηγούς 
ταξί, που ζητούν παρέμβαση της Πολιτείας.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ /// 28 

Μπάχαλο με Brexit, 
όλα ανοιχτά 

Στην τελική ευθεία του θρίλερ, με 
το σενάριο μιας «μαλακής» εξόδου να 
είναι πιο ορατό από ποτέ.
ΔΙΕΘΝΗ ///12

Της Κυριακής
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ-ΣΟΚ
S.O.S. ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΠΙΝΑΚΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ /// 14

Η ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΟ
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 

Η συνάντηση στην Έγκωμη που κλεί-
δωσε την έναρξη του Απελευθερωτικού 
Αγώνα και οι κινήσεις των πρωταγωνιστών 
λίγο πριν από το τέλος.   
ΑΦΙΕΡΩΜΑ /// 30-32  

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΙΩΣΕΙ
Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ; 

Λαϊκό αίτημα η δημιουργία ενός 
νέου συνεργατικού κινήματος. Εμπόδια 
βλέπουν οι ειδικοί, αναγκαία η επανί-
δρυση, γράφει ο Ν. Κατσουρίδης. 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ /// 25, 32

Θα αποδειχθεί μοιραία η νέα 
φραστική δήλωση του Κα-
τευνασμού, εκ μέρους του 
Υπουργείου Εξωτερικών 

της Ελλάδος. Δεν πρέπει να είμαστε 
«Μοναχοφάηδες», είναι η νέα διατύπω-
ση της άγονης, απαράδεκτης, καταστρο-
φικής πολιτικής έναντι της εντεινόμενης 
επεκτακτικής τουρκικής βουλιμίας. Να 
μην είναι δηλαδή οι Έλληνες «μοναχο-
φάηδες», να τρώνε οι Τούρκοι από τα 
εδάφη και από τις θάλασσές μας! Εμείς 
να μην τρώμε από τα τούρκικα εδάφη 
και τις τούρκικες θάλασσες. Ούτε απο-
τρέπουμε ΤΟ ΦΑΓΩΜΑ μας… Αυτή 
είναι η πολιτική του Φόβου. Η μοιραία 
υποταγή στις τουρκικές αξιώσεις, όπως 
κλιμακώνεται, όχι μόνο εσχάτως, από 
τους Υπουργούς Εξωτερικών της Μη-
τέρας Ελλάδος.

Αυτή η πολιτική δεν φέρνει την 
Τουρκία σε ανταπόκριση και… σύ-
νεση. Δεν κατευνάζεται η επεκτατική 
στρατηγική της. Δεν αμβλύνονται οι 
εκρηκτικές καθημερινές επιθέσεις 
της κατά του Αιγαίου και της Κύπρου. 
Αυτή η πολιτική, είναι πολιτική όχι 
παραγωγής ειρηνικών αποτελεσμά-
των. Δεν οδηγεί σε ειρηνικές εξελί-
ξεις. Κατ’ ευθείαν οδηγεί στην ενί-
σχυση της τουρκικής επιθετικότητας. 
Επειδή ακριβώς προδίδει αδυναμία. 
Επειδή εκδηλώνει εθνικοπολιτικά 
τάση αυτοχειριασμού! Αυτόχειρες εί-
ναι, όχι «Μοναχοφάηδες» οι Έλληνες 
ηγέτες. Τέτοιοι «μοναχοφάηδες» έχει 
αποδειχθεί ότι είναι μόνο οι Τούρκοι.

Αυτή η αυτοκτονική τάση βα-
πτίζεται «ρεαλισμός». Βαπτίζεται 
«ειρηνική» αντιμετώπιση των 
εθνικοπολιτικών προβλημάτων κατά 
της Ελλαδικής Κυριαρχίας. Οι Αυτό-
χειρες βαπτίζονται «προοδευτικοί» 
πολιτικοί. Αυτοί χαρακτηρίζονται ρω-
μαλέοι εκφραστές νέας εποχής και 
νέας τεχνοτροπίας επίλυσης Εθνικών 
Προβλημάτων. Είναι όμως ουσιαστι-
κά οι κήρυκες της παράδοσης και της 
υποχώρησης. Της ταπείνωσης και 
της ντροπής, χάριν του βολέματος της 
ανενόχλητης και ήρεμης εξουσίας.

Οι εκάστοτε Υπουργοί Εξωτε-
ρικών της Ελλάδος και ο εκάστοτε 
Πρωθυπουργός δεν νομιμοποιούνται 
να έχουν άλλες αυταπάτες. Πρέπει 
να μελετήσουν και να μάθουν από 
τα λάθη των προκατόχων τους. Πώς 
και γιατί έγιναν οι Εθνικές Καταστρο-
φές. Το 1974 η Μητέρα Ελλάς μάς 
κατέστρεψε με το Πραξικόπημα και 
δεν μας προστάτευσε με την… απα-
γορευτική «απόσταση» του Εθνάρχη 
Καραμανλή. 

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας δεν είναι εξουσιοδο-
τημένος από τον Κυπριακό Ελληνι-
σμό να αναθέτει είτε στον εκάστοτε 
Πρωθυπουργό είτε στον εκάστοτε 
Υπουργό της Ελλάδος πρωτοβουλίες 
για το Κυπριακό ερήμην του Λαού. 
Ο Πρόεδρος, ήδη, είναι υπόλογος. 
Πρέπει να ενημερώσει τον Κυπριακό 
Λαό τι συζήτησαν και τι συζητούν για 
το Κυπριακό ο Τσίπρας με τον Ερ-
ντογάν και τι ο Κατρούγκαλος με τον 
Τσαβούσογλου, στην Άγκυρα και στη 
Λαττάκεια. Η σιωπή του είναι πολλα-
πλώς περίεργη… αν όχι ύποπτη. 

Οι Αυτόχειρες
«Μοναχοφάηδες»

ΟΠΟΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ ΚΑΛΑ • ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ:
ΟΚ! & ECONOMY TODAY

Μπορεί στο Κογκρέσο να διαμορ-
φώνεται θετικό κλίμα για την άρση του 
εμπάργκο πώλησης αμερικανικών 
όπλων στην Κύπρο, αλλά το κλειδί 
είναι η στάση που θα τηρήσει το Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ, το οποίο για την ώρα εμ-
φανίζεται επιφυλακτικό. Η αποχώρηση 
του Γουές Μίτσελ από το αμερικανικό 
ΥΠΕΞ δυσχεραίνει τις προσπάθειες 

της Λευκωσίας, χωρίς, ωστόσο, να τις 
ακυρώνει. 

Την ίδια ώρα, τα μηνύματα από τα 
δύο νομοθετικά σώματα των ΗΠΑ είναι 
αισιόδοξα, υπό το φως και των ευρύ-
τερων εξελίξεων στην Ανατολική Μεσό-
γειο. Με θετικό πρόσημο η επίσκεψη 
Χριστοδουλίδη.  
ΑΝΑΛΥΣΗ: Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ /// 6

«Αναστασιάδης: Δόξα τω 
Θεώ, κέρδισε ο Τραμπ!»

Αποκαλύψεις στο βιβλίο του 
πρώην στενού συνεργάτη του 
Αμερικανού Προέδρου, Γιώργου 
Παπαδόπουλου. Λέει ότι μπήκε 
στο στόχαστρο του Ντάουνερ επει-
δή έθεσε θέμα για αντικατάσταση 
των βρετανικών Βάσεων από 
αμερικανικές. 
ΜΑΡΤΥΡΙΑ /// 6

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ
ΣΑΒΒΑΣ 
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
ΤΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΜΕ,  
ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ…
ΑΠΟΨΕΙΣ /// 15
 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
ΟΜΗΡΟΥ
ΕΙΝΑΙ Η Ε.Ε. 
ΔΕΛΕΑΡ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ; 
ΑΠΟΨΕΙΣ /// 32

ΦΑΝΟΥΛΑ 
ΑΡΓΥΡΟΥ 
«Η ΕΝΩΣΗ ΘΑ 
ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ 
ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΗ»
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ /// 10 

ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΕΚΛΙΠΟΥΣΑ ΚΔ ΚΑΙ 
ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΑΣ 
ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ
ΑΠΟΨΕΙΣ /// 8

ΛΑΖΑΡΟΣ 
Α. ΜΑΥΡΟΣ
Ε.Ο.Κ.Α. = ΚΑΘΗΚΟΝ 
ΑΠΟ 490 Π.ΧΡ. 
ΕΩΣ 2019  Μ.ΧΡ. 
ΚΑΙ ΕΣΑΕΙ…
ΑΠΟΨΕΙΣ /// 15

Η μάχη της Κύπρου στην Ουάσιγκτον

Διαφάνεια 
α λα καρτ
Ποιοι ελέγχουν τους βουλευτές 

που έχουν μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια αλλά ψηφίζουν κανονικά, 

χωρίς να το δηλώνουν, τις συναφείς νομο-
θεσίες; Ποια είναι τα όρια της διαφάνειας 
και ποια της δεοντολογίας; Πού σταματά 
το δημόσιο συμφέρον και πού ξεκινούν τα 
προσωπικά δεδομένα; Η «Σημερινή», στο 
πλαίσιο μεγάλης έρευνας, ρώτησε όλους 
τους βουλευτές και τους Υπουργούς κατά 
πόσον οι ίδιοι ή στενά συγγενικά τους 
πρόσωπα είχαν «κόκκινα δάνεια», αν τους 
έγινε αναδιάρθρωση ή αν είναι εγγυητές 
σε δάνεια τρίτων που δεν εξυπηρετούνται.

Η πλειοψηφία των βουλευτών (είτε 
έχουν ΜΕΔ είτε όχι) επέλεξαν να απα-

ντήσουν στο ερωτηματολόγιο της «Σ», 
κάποιοι έθεσαν θέμα αρχής και προσω-
πικών δεδομένων, άλλοι δεν σχολίασαν 
καθόλου, ενώ το ΑΚΕΛ απάντησε (με 
εξαίρεση δύο βουλευτών του) με γραπτή 
ανακοίνωση. Όλες οι απαντήσεις και οι 
αντιδράσεις παρατίθενται αυτούσιες στο 
αναλυτικό ρεπορτάζ της «Σ».

Εκείνο το οποίο, εκ πρώτης όψεως, 
διαφαίνεται, πέρα από τις διαφορετικές 
αντιλήψεις των βουλευτών για τα θέματα δι-
αφάνειας, είναι η ανάγκη για ένα σαφές και 
αποτελεσματικό κανονιστικό πλαίσιο, που 
θα ρυθμίζει τα όρια ελέγχου και διαφάνειας 
για λόγους δημοσίου συμφέροντος.   
ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ /// 18, 19, 20 

• ΡΩΤΗΣΑΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥΣ
• ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΦΟΔΡΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
• ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ «Σ»

>> ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: ΟΙ 
ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

>> Πάνω από €100 εκατ. τα ΜΕΔ Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων 

>> Πώς απαντά το ΑΚΕΛ στις ερωτήσεις της «Σημερινής» 

>> «Πώς και με ποια κίνητρα μέλη 
του Κοινοβουλίου εκτεθειμένα με 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια, εκτε-
λούσαν τα νομοθετικά τους καθή-
κοντα όσον αφορά τις σχετιζόμενες 
νομοθετικές ρυθμίσεις;» 
ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ 



Δεν ρώτησαν τον λαό. Αυτοί 
ήξεραν. Δεν άκουσαν τους 
ειδήμονες. Αυτοί ήξεραν κα-

λύτερα. Δεν μέτρησαν τα κουκκιά τους. 
Οι παντογνώστες! Έκαναν του κεφαλιού 
τους και παρέδωσαν όνομα, γλώσσα και 
ταυτότητα σε ένα κράτος-κατασκεύα-
σμα της κομμουνιστικής εποχής. Και 
ο Λαός τούς απαντά. Στις ταβέρνες, στις 
πλατείες, στα σχολεία, στα σπίτια, στις 
παρελάσεις: «…του Αλεξάνδρου η χώρα» 
είναι Ελληνική.

Το άσμα, με τις άγνωστες καταβολές, 
έγινε το σύμβολο της Αντίστασης ενός 
λαού εξαπατημένου, καταφρονημένου 
και καταδιωγμένου. Έγινε ο ύμνος του 
απλού κόσμου, που εδώ και μια δεκα-
ετία πέρασε τα πάνδεινα, αλλά αντέχει. 
Εκείνου του κόσμου που επέζησε από 
τα γερμανικά μνημόνια, τα οποία μπο-

ρούν να συγκριθούν μόνο με τις πιο 
μαύρες μέρες της ναζιστικής κατοχής. 
Όλων αυτών που τους πήραν τις οικο-
νομίες, τους κούρεψαν τις ελπίδες, τους 
καταδίκασαν στην παντοτινή φτώχια, 
αλλά δεν τους πήραν την ψυχή. Αυτή 
δεν ξεπουλήθηκε, δεν ανταλλάχθηκε 
για μια υπουργική καρέκλα, δεν ξε-
γελάστηκε. 

Επειδή ο κόσμος ξέρει, ξέρει πολύ 
περισσότερα από τους πολιτικάντηδες, 
η κυβέρνηση Τσίπρα φεύγει. Δεν έπεσε 
με το μνημόνιο, πέφτει για τη Μακεδο-
νία. Η Ύβρις των Πρεσπών επιστρέφει 
σε αυτούς που την υπέγραψαν ερήμην 
του λαού. Και αυτός που έρχεται μπορεί 
να είναι ένας Μητσοτάκης, που θυμίζει 
(στην κοψιά και κυρίως στις αντιλήψεις) 
μια βελτιωμένη εκδοχή του Χάρη, αλλά 
αυτήν την ώρα προηγείται να φύγουν 

«οι βασιλείς και οι μασκαράδες».  
Ας είναι! Είναι και αυτό ένα καλό μά-

θημα σε όλους όσοι εδώ στην Κύπρο 
μαγειρεύουν συμφωνίες ή σκέφτονται 
«ιδέες» χωρίς να ρωτούν τον λαό. Ή σε 
όσους νομίζουν ότι μπορούν να κοροϊ-
δεύουν τους πάντες για το προσωπικό 
τους συμφέρον. Περαστικοί είναι, όπως 
ήταν και οι άλλοι πριν απ’ αυτούς. 

Και ας μην ξεχνούν ότι, ακόμα και 
σε αυτό το σάπιο σύστημα, «η ψήφος 
είναι πιο δυνατή από τη σφαίρα. Με τη 
σφαίρα μπορεί να σκοτώσεις τον εχθρό 
σου. Με την ψήφο μπορεί να σκοτώσεις 
το μέλλον των παιδιών σου». Ο κόσμος, 
που πολλές φορές σιωπά, ξέρει. Ξέρει 
καλύτερα.  

Υστερόγραφο: Για ποιο λόγο θυσι-
άστηκαν οι Ήρωές μας; 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Β. ΘΕΟΦΙΛΟΥ *  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΑΡΕΣΤΗΣ ** 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ ***

Τ ην περασμένη Κυριακή ο κύρι-
ος Γιαννάκης Λ. Ομήρου, τέως 
Πρόεδρος της Βουλής των Αντι-

προσώπων, δημοσίευσε ένα άρθρο στη 
εφημερίδα «Σημερινή» με τίτλο «Ένα 
Απλό Ερώτημα». Το ερώτημα, το οποίο 
είναι όντως απλό για κάθε άνθρωπο που 
διαθέτει έστω και στοιχειώδη κοινή λογική 
και το οποίο όμως παραμένει αναπάντητο 
για δεκαετίες, αφορά τα ψηφίσματα 550 
του 1984 και 789 του 1992 του Συμβου-
λίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 
Τα ψηφίσματα αυτά προνοούν την άμεση 
μεταβίβαση της περιοχής των Βαρωσί-
ων (και Βαρώσια ήταν όλη η περιοχή της 
Αμμοχώστου) στα Ηνωμένα Έθνη προς 
τον σκοπό επανεγκατάστασης των κατοί-
κων της, τούτο δε κατά προτεραιότητα και 
ανεξαρτήτως της λύσης του Κυπριακού. 

Η κατά προτεραιότητα επανεγκατάσταση 
στα Βαρώσια προνοείτο μάλιστα και στη 
Συμφωνία Υψηλού Επιπέδου του 1979. 
Με αυτό το υπόβαθρο θέτει, λοιπόν, ο 
κύριος Ομήρου το ερώτημα:

«Είναι, ως εκ τούτου, απορίας άξιον, γιατί 
ενώ συζητούνται και αποφασίζονται ΜΟΕ, 
τα οποία, εν πολλοίς, οδηγούν σε διαμόρ-
φωση συνθηκών ‘ομαλής και καλής γειτο-
νίας’ μεταξύ ‘των δύο πλευρών’, αφέθη, με 
δική μας ευθύνη, στο περιθώριο ένα ΜΟΕ, 
περιβεβλημένο με την επίσημη 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 δι-
αχείριση 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 ελληνικής 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». 

Υποδεικνύει περαιτέρω ο κύριος 
Ομήρου ότι και τα επανειλημμένα ψη-
φίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για μεταβίβαση της περίκλειστης πόλης 
της Αμμοχώστου στα Ηνωμένα Έθνη 
παραμένουν ανεκμετάλλευτα αφού δεν 
υπάρχει ανάλογη προβολή και διεκδίκηση 
από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι εκτοπισμένες οικογένειες της Αμ-
μοχώστου δικαιούνται να θέτουν και να 
ξαναθέτουν το ερώτημα που θέτει και ο 
κύριος Ομήρου και να απαιτούν απάντηση, 
όπως δικαιούνται να θέτουν και να ξαναθέ-
τουν το ερώτημα και να απαιτούν απάντηση 
γιατί απερρίφθη η επανεγκατάσταση στα 
Βαρώσια που προνοείτο στο Αγγλοαμερι-

κανοκαναδικό σχέδιο του 1978 και που 
θα εγίνετο χωρίς όρους παρά μόνο με την 
έναρξη συνομιλιών για λύση ανεξάρτητα 
από την τελική έκβαση των συνομιλιών. 
Τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών μάς 
έδωσαν ένα ισχυρότατο διεθνές έρεισμα 
για διεκδίκηση της επανεγκατάστασης στα 
Βαρώσια υπό την αιγίδα των Ηνωμένων 
Εθνών, το οποίο δεν εκμεταλλευτήκαμε, 
ενώ καθήκον μας ήταν, όχι απλώς να μη 
συζητούμε άλλα ΜΟΕ αν δεν εφαρμόζοντο 
πρώτα τα ψηφίσματα 550 και 789, όπως 
υποδεικνύει ο κύριος Ομήρου, αλλά να 
μη συζητούμε καν έναρξη οποιωνδήποτε 
συνομιλιών αν δεν εφαρμόζοντο πρώτα 
τα ψηφίσματα 550 και 789. Αυτό ήταν 
και το νόημα της κατά προτεραιότητα και 
ανεξάρτητα από τη λύση του Κυπριακού 
επανεγκατάστασης στα Βαρώσια. Αντί τούτου, 
στις δεκαετίες που ακολούθησαν αφήσαμε 
το τεράστιο αυτό ΜΟΕ, που θα ήταν και 
καταλύτης της λύσης, να περιθωριοποιηθεί 
και ουσιαστικά να εξουδετερωθεί, αφού 
το θέμα των Βαρωσίων συνεδέθη, όπως 
ήταν η τουρκική επιδίωξη, με τη λύση του 
Κυπριακού. Και ας μη υποκρινόμαστε. Η 
εξέλιξη αυτή δεν ήταν θέμα ευρύτερης πο-
λιτικής αλλά απότοκο της παρανοημένης 
‘Αμμοχωστοποίησης’ του Κυπριακού που 
συνδέετο τόσο με την αλόγιστη συναισθη-
ματική αντίληψη τού ‘ή όλοι ή κανένας’ όσο 
και ιδιαιτέρως με μεγάλα τοπικά οικονομικά 
συμφέροντα που το ίδιο αλόγιστα θεωρούσαν 
ότι θα επηρεάζοντο από την επανεγκατά-
σταση στην Αμμόχωστο, στερώντας έτσι 
από ένα μεγάλο αριθμό των εκτοπισμένων 
την αποκατάσταση στα δικαιώματα που 
όλοι οι μη εκτοπισμένοι απολαμβάνουν. 
Επήλθε έτσι η δαιμονοποίηση του θέμα-
τος της Αμμοχώστου, προς μεγάλη ζημία 
και της όλης υπόθεσης του Κυπριακού. 
Έκτοτε, το Κυπριακό παρέμεινε άλυτο και 
κατέστη συνεχώς πιο δυσεπίλυτο, η επί 
τόπου κατάσταση εδραιώνεται, η αλλαγή 
του δημογραφικού χαρακτήρα συνεχίζεται 

αφού οι Τουρκοκύπριοι μειώνονται και 
φεύγουν και οι έποικοι αυξάνονται και 
πληθύνονται, η επιρροή της Τουρκίας στις 
κατεχόμενες περιοχές και η ισλαμοποίησή 
τους παγιώνονται χωρίς να αντιλαμβανό-
μαστε μέσα στην κατεστημένη μακαριό-
τητα της ευημερίας και ‘ανάπτυξής’ μας 
τις μακροπρόθεσμες συνέπειες, καμιά 
έκταση των κατεχομένων περιοχών δεν 
ανεκτήθη παρά μόνο διαρκώς απειλείται 
επέκτασή τους, κανένας εκτοπισμένος δεν 
επέστρεψε στο σπίτι του παρά μόνο η πλειο-
ψηφία των εκτοπισμένων έχουν αποβιώσει, 
οι κατεχόμενες περιοχές έχουν τύχει μη 
αναστρέψιμης κατοχής, αλλοτρίωσης και 
εκμετάλλευσης, και η Αμμόχωστος συνεχίζει 
να είναι βόρεια και δυτικά των τειχών μία 
νέα και σύγχρονη μεγάλη τουρκική πόλις, 
νοτιοδυτικά μία άθλια κατοικία εποίκων, 
και νότια μία μεγάλη περίκλειστη έκταση 
που περιλαμβάνει όλη την περιοχή η οποία 
ταυτίστηκε με τη θαυμαστή Αμμόχωστο 
του 1974 και που σπαταλάται άσκοπα 
φθειρόμενη μέσα στις δεκαετίες.

Και τίθεται πάλι επιτακτικά το απλό 
ερώτημα του κυρίου Ομήρου, υπό το φως 
μάλιστα των σημερινών συνθηκών που 
εδώ και δύο σχεδόν χρόνια οι συνομιλίες 
διακόπηκαν και το Κυπριακό βρίσκεται 
σε τέλμα. Δεν μπορεί η υπόθεση της Αμ-
μοχώστου, που εκρίθη από το σύνολο της 
διεθνούς κοινότητας να είναι θέμα προτε-
ραιότητας και ανεξάρτητο της λύσης του 
Κυπριακού, να παραμένει όμηρος της μη 
επερχόμενης λύσης και να μην τίθεται συ-
νεχώς και πιεστικά από τη δική μας πλευρά 
ως συγκεκριμένη και σταθερή πολιτική ως 
το μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης και 
ο καταλύτης της ίδιας της λύσης. Το θέμα 
δεν μπορεί να αποφεύγεται λέγοντας για 
δεκαετίες τώρα ότι επίκειται η λύση του 
Κυπριακού, διότι τα ίδια τα ψηφίσματα το 
αποσυνδέουν από τη λύση, ενώ και η λύση 
δεν επέρχεται. Ούτε λέγοντας προκαταβολικά 
ότι η Τουρκία δεν θα συναινέσει, διότι η 

Τουρκία έτσι όχι μόνο δεν πιέζεται αλλά 
αποενοχοποιείται, ενώ η όποια επίκληση 
της τουρκικής αδιαλλαξίας θα αναιρούσε 
κάθε προσπάθεια προόδου στο Κυπριακό. 
Εξάλλου, σε προηγούμενα άρθρα μας είχαμε 
υποβάλει μία εμπλουτισμένη πρόταση για 
την Αμμόχωστο υπό το φως των συνθη-
κών που διεμορφώθησαν μέσα στα χρόνια, 
η οποία παρέχει πολλά ωφελήματα και 
στους Τουρκοκυπρίους και θα μπορούσε 
να τύχη της στήριξης της ίδιας της Τουρκίας 
εφ’ όσον προωθείτο με πρωτοβουλία της 
πλευράς μας ως συγκεκριμένη πρόταση 
με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και κατ’ επέκτασιν της διεθνούς κοινότητας.

Η ουσία είναι, όπως υποδεικνύει ο 
κύριος Ομήρου, ότι το θέμα της Αμμο-
χώστου είναι ‘περιβεβλημένο με την 
επίσημη έκφραση της βούλησης της 
διεθνούς κοινότητας’ και τα τελευταία 
χρόνια μάλιστα με την επίσημη έκφραση 
της βούλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μέσω των επανειλημμένων ψηφισμάτων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η όλη 
υπόθεση του Κυπριακού στηρίζεται στα 
ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, ώστε 
να είναι τουλάχιστον απορίας άξιον γιατί τα 
ψηφίσματα 550 και 789 αφέθησαν με δική 
μας ευθύνη στο περιθώριο. Δεν μπορεί η 
διεθνής κοινότητα και ιδιαίτερα η Ευρω-
παϊκή Ένωση να μας παρέχουν ερείσματα 
και εμείς να μη τα εκμεταλλευόμαστε. Είναι 
καθήκον της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
της ελληνοκυπριακής πλευράς η άμεση 
και απαρέκκλιτη προώθηση και πρόταξη 
των ψηφισμάτων 550 και 789.

* Πρέσβης ε.τ., Πρώην Μόνιμος Αντιπρόσω-
πος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

** Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του 
Kent, πρώην Δικαστής του Ανωτάτου Δικα-

στηρίου και τέως Δικαστής του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

*** Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου 
του Exeter, τέως Πρόεδρος του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου
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Π
ονοκέφαλο για την 
Κυβέρνηση αποτελεί 
η επίμαχη απόφαση 
του Διοικητικού Δικα-
στηρίου, με την οποία 
έκρινε ως αντισυνταγ-
ματικές τις νομοθεσίες 

που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της οικο-
νομικής κρίσης και προνοούσαν περικοπές 
μισθών και μειώσεις στις συντάξεις των 
υπαλλήλων και συνταξιούχων του δη-
μόσιου και ευρύτερου δημοσίου τομέα. 
Πολύ πιθανό η Κυβέρνηση, αφού έρθει 

σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία, 
να εφεσιβάλει την απόφαση και παράλ-
ληλα να αιτηθεί την αναστολή της, αφού 
πρόκειται για περικοπές που -αν η από-
φαση ισχύει για όλους τους υπαλλήλους 
και όχι μόνο για όσους προσέφυγαν στη 
Δικαιοσύνη- φτάνουν μέχρι και τα 3 δις 
ευρώ, τα οποία θα πρέπει να επιστρέψει 
πίσω αναδρομικά. 

Η επίμαχη απόφαση 
Υπενθυμίζεται ότι το τριμελές Διοικητικό 

Δικαστήριο έκρινε ως αντισυνταγματικούς 
τους νόμους που προνοούσαν: πάγωμα των 
προσαυξήσεων, μείωση των απολαβών 
δημόσιων υπαλλήλων, 3% εισφορά στο 
σχέδιο σύνταξης, που τέθηκαν σε ισχύ το 
2012 και το 2011 αντίστοιχα. Οι νόμοι 
κρίθηκαν αντισυνταγματικοί διότι παραβι-
άζουν το άρθρο 23 του Συντάγματος που 
αφορά στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας, αφού 
οι αιτητές υποστήριξαν στο Δικαστήριο και 
δικαιώθηκαν ότι οι απολαβές αποτελούν 
περιουσιακό στοιχείο.

Μελετάται το 
ενδεχόμενο έφεσης 

Από την ημέρα της απόφασης 
(29/3/2019), η Δημοκρατία έχει περιθώριο 

42 ημερών για να ασκήσει έφεση. Πρό-
κειται για ένα ενδεχόμενο που είναι πολύ 
πιθανό, αν και η επίσημη πλευρά ακόμη 
δεν το δήλωσε ξεκάθαρα. Στην πρώτη του 
αντίδραση ο Γενικός Εισαγγελέας, Κώστας 
Κληρίδης, δήλωσε πως «οι τρεις αποφάσεις 
θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά για 
να διακριβωθεί το ενδεχόμενο καταχώ-
ρισης έφεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο». 
Παράλληλα, όπως είπε, μελετάται και το 
ενδεχόμενο να επιτευχθεί κάποια ανα-
στολή εκτέλεσης των αποφάσεων μέχρι 
να εκδικαστεί η έφεση. Σύμφωνα με τον 
κ. Κληρίδη, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει σύ-
ντομα. Θα ζητηθεί η εκδίκαση της έφεσης 
να γίνει το συντομότερο δυνατόν, όπως 
επίσης και να επιληφθεί της εκδίκασης 
η πλήρης Ολομέλεια του Ανωτάτου Δι-
καστηρίου. Εντός των επόμενων ολίγων 
ημερών, πρόσθεσε, και αφού μελετηθούν 
οι αποφάσεις, θα συγκαλέσουν σύσκεψη 
μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών 
του κράτους για να αποφασίσουν τι θα 
πράξουν.  

Από πλευράς του ο Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος, Πρόδρομος Προδρόμου, 
ανέφερε ότι «πρόκειται για απόφαση επί 
ενός ιδιαίτερα σοβαρού ζητήματος, με πολύ 
μεγάλες συνέπειες για τη χώρα, την οποία 

η Κυβέρνηση, σε στενή συνεργασία με τη 
Νομική Υπηρεσία, μελετά και θα αξιολογή-
σει. Σε αυτό το πλαίσιο θα διευκρινιστούν 
ο χρόνος και ο τρόπος εφαρμογής της 
απόφασης του Δικαστηρίου και αναλό-
γως οι πρακτικές επιπτώσεις». Σε κάθε 
περίπτωση, πρόσθεσε, η Κυβέρνηση θα 
εξαντλήσει κάθε περιθώριο, προκειμένου 
να διασφαλιστούν δύο στόχοι μείζονος 
σημασίας: η σταθερή πορεία της οικο-
νομίας μας και το περί δικαίου αίσθημα 
της κοινωνίας. 

«Βόμβα» στα θεμέλια 
της οικονομίας

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το 
ΚΕΒΕ, χαρακτηρίζοντας ως «βόμβα» στα 
δημόσια οικονομικά την εν λόγω απόφαση. 
Το ΚΕΒΕ καλεί την Κυβέρνηση να ασκήσει 
έφεση κατά της απόφασης και προειδοποιεί 
όλους ότι οι φορολογούμενοι, και ειδικά 
οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι στον 
ιδιωτικό τομέα, δεν έχουν περιθώρια για 
άλλες φορολογίες, προκειμένου να καλύ-
ψουν τις επιστροφές των περικοπών των 
δημοσίων υπαλλήλων. Ανησυχία λόγω 
της απόφασης εκφράζει και η ΟΕΒ, που 
ζητά διορθωτικές ρυθμίσεις από Πολιτεία 
και Βουλή. 

Της Κυριακής
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Βαθιά θλίψη
για την Εύη 

Παπαδοπούλου
Συγκίνηση ανά το παγκύπριο προκάλεσε 

η είδηση του θανάτου της Εύης Παπαδο-
πούλου. Η γνωστή για τη φιλανθρωπική 
της δράση επιχειρηματίας, Πρόεδρος της 
Europa Donna Κύπρου και τέως Πρόεδρος 
της Europa Donna Ευρώπης, απεβίωσε 
την Παρασκευή, μετά από πολύχρονη 
μάχη με τον καρκίνο, αφήνοντας πίσω 
της πλούσιο κοινωφελές έργο. Τη θλίψη 
του για τον θάνατο της Εύης Παπαδοπού-
λου εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης. «Με 
μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο 
της προσωπικής μου φίλης και φίλης όλων 
των γυναικών. Η Εύη Παπαδοπούλου, Πρό-
εδρος της @EuropaDonnaCY, υπήρξε 
υπερδραστήρια, πρωτοπόρος και ωφέλιμη 
σε νευραλγικό πόστο. Ας είναι η πορεία 
της, παράδειγμα δύναμης και προσφοράς, 
για όλους μας. Θερμά συλλυπητήρια στην 
οικογένεια και τους οικείους της», έγραψε 
ο  Πρόεδρος Αναστασιάδης.

Η Εύη Παπαδοπούλου σπούδασε 
στο Cambridge College of Technology 
Ηνωμένου Βασιλείου (1969-1971) και 
μετέπειτα στο Brunel University, στον τομέα 
οικονομικών σπουδών (1971-1975). Το 
1976 άρχισε να εργάζεται στην οικογε-
νειακή εταιρεία KEAN Soft Drinks Ltd, 
δημιουργώντας το τμήμα Μάρκετινγκ του 
Ομίλου, κατέχοντας από το 2000 τη θέση 
Marketing Director. Διετέλεσε πρόεδρος 
της μητρικής Εταιρείας της ΚΕΑΝ, Τάκης 
Χριστοδούλου ως επίσης και Μέλος του 
Συμβουλίου της και των άλλων 4 θυγατρι-
κών εταιρειών του Ομίλου. Υπήρξε μέλος 
του Συμβουλίου Βιομηχανικής Ανάπτυξης, 
του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού την περίοδο 1991-1995, 
ως επίσης και σε διάφορες επιχειρημα-
τικές επιτροπές της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ. 
Στην Εύη Παπαδοπούλου απονεμήθηκε 
επίσης από κοινού μαζί με την αδελφή 
της Κικούλα Κότσαπα το τιμητικό Βραβείο 
«Business Leaders Awards» του ΚΕΒΕ στην 
κατηγορία «Βιομηχανία». Συγκεκριμένα, 
διετέλεσε Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συ-
νομοσπονδίας για τον Καρκίνο του Μαστού  
Europa Donna το 2018, ενώ υπήρξε εκ 
των ιδρυτικών μελών και Πρόεδρος της 
Europa Donna Κύπρου, όπως και μέλος 
επιτροπών του Υπουργείου Υγείας. Το 
2017, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας 
της Εύης Παπαδοπούλου, κερδήθηκε ένα 
στοίχημα πολλών αγώνων και συγκεκριμέ-
να η δημιουργία εξειδικευμένου Κέντρου 
Μαστού για όλες τις γυναίκες της Κύπρου, 
υποστηριζόμενου από την κινητοποίηση 
του κόσμου. Ήταν παντρεμένη με τον Λάκη 
Παπαδόπουλο, ενώ αφήνει πίσω της δυο 
παιδιά, την Αριάνα και τον Δημήτρη, και 
τρία εγγόνια. Η κηδεία θα τελεστεί την Τε-
τάρτη, 3 Απριλίου, στις 2μ.μ., από τον ιερό 
ναό Αγίου Νικολάου Λεμεσού.

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ 
ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ 
ΟΙ ΗΡΩΈΣ ΜΑΣ; 

ΣΧΈΔΟΝ ΒΈΒΑΙΗ
Η ΈΦΈΣΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ

ΤΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ
Η.Έ. ΜΑΣ ΈΔΩΣΑΝ ΈΝΑ
ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΟ ΔΙΈΘΝΈΣ
ΈΡΈΙΣΜΑ ΓΙΑ ΔΙΈΚΔΙΚΗΣΗ 
ΤΗΣ ΈΠΑΝΈΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΣΤΑ ΒΑΡΩΣΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΈΝ 
ΈΚΜΈΤΑΛΛΈΥΤΗΚΑΜΈ, ΈΝΩ 
ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ ΗΤΑΝ, ΟΧΙ 
ΑΠΛΩΣ ΝΑ ΜΗ ΣΥΖΗΤΟΥΜΈ 
ΑΛΛΑ ΜΟΈ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΗ
ΣΥΖΗΤΟΥΜΈ ΚΑΝ ΈΝΑΡΞΗ 
ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΈ
ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ ΑΝ ΔΈΝ
ΈΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΝ ΠΡΩΤΑ
ΤΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 550 ΚΑΙ 789

Δικαστική βόμβα €3 δις 
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΜΑ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

Ένα απλό ερώτημα για την Αμμόχωστο

Όσον αφορά τον δημοσιο-
νομικό αντίκτυπο της επίμαχης 
απόφασης, σύμφωνα με πηγές 
από το Υπουργείο Οικονομικών, 
είναι πρόωρο να εκτιμηθεί, αφού 
πρέπει να διευκρινιστεί εάν η 
επιστροφή των περικοπών θα 
αφορά όλους τους δημόσιους 
υπαλλήλους ή αν περιορίζεται 
αποκλειστικά σε όσους προσέφυ-
γαν ονομαστικά κατά των νομοθε-
σιών αυτών, κάτι που περιορίζει 
σημαντικά το κόστος. Πάντως, 
αξίζει να αναφέρουμε ότι, σε πε-
ρίπτωση που οι δικαστικές αυτές 
αποφάσεις ισχύουν για όλους, 
τότε το Κράτος θα κληθεί να πλη-
ρώσει το σύνολο των περικοπών 
αναδρομικά, οι οποίες από το 
2012 μέχρι σήμερα εκτινάχθηκαν 
στα 3 δις ευρώ. 

Ο αντίκτυπος
στα δημόσια 
οικονομικά

«Μακεδονία ξακουστή» Η Απόφαση

Η απόφαση του Δικαστηρίου που έκρινε αντι-
συνταγματικές τις περικοπές μισθών και συντάξεων 
στον δημόσιο τομέα είναι, με την κοινή λογική, 
άνω ποταμών. Όλοι αντιλαμβάνονται τις συνέπειες 
που θα έχει η αναδρομική εφαρμογή μιας τέτοιας 
απόφασης -πέρα από την εξόφθαλμη πρόκληση 
στις χιλιάδες των εργαζομένων του ιδιωτικού το-
μέα, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους 
χαμηλοσυνταξιούχους που έχουν πληρώσει το 
βαρύτερο κόστος για την κρίση. Δεν συμφωνούν 
βέβαια όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι με τις επιλογές 
κάποιων συναδέλφων τους και της ηγεσίας τους. 
Υπάρχουν και αυτοί που ξέρουν ότι το ατομικό 
συμφέρον μπαίνει σε δευτεροτρίτη μοίρα και 
κατανοούν ότι το τελευταίο πράγμα που έχουμε 
ανάγκη είναι να διχαστούμε σε «προνομιούχους» 
εργαζόμενους και μη προνομιούχους. Επειδή 
όμως τα τερτίπια έχουν ένα όριο, είναι ευθύνη 
της ΠΑΣΥΔΥ να πατήσει το φρένο, ανυστερόβουλα 
και χωρίς ανταλλάγματα. Διαφορετικά, απλώς θα 
ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας…  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΑΠΙΟΥ 
agapioug@ 
simerini.com  





Ελλήνων, να απαντήσει θετικά στο ερώτημα 
κατά πόσον ήταν ορθός ή όχι ο αγώνας 
της ΕΟΚΑ. Ήταν, λοιπόν, ο αγώνας ορθός 
ως προς τον χρόνο, λόγω και του διεθνούς 
περιβάλλοντος αλλά και ένεκα της εσωτερι-
κής συνοχής και της καθολικής αποδοχής 
του στόχου, δηλαδή της Ένωσης, από την 
κοινωνία. Την εποχή εκείνη, αφενός η Βρε-
τανική Αυτοκρατορία κατέρρεε, αφετέρου 
τις δεκαετίες του ‘50 και του ‘60 υπήρχε ένα 
επαναστατικό ρεύμα, που οδηγούσε τους 
λαούς σε εξεγέρσεις και εθνική αποκατά-
σταση. Βεβαίως, υπάρχει ένας ακόμη λόγος 
στρατηγικής σημασίας, ο οποίος αφορά στον 
σκοπό του αγώνα της ΕΟΚΑ.

Δηλαδή, στην Ένωση με την Ελλάδα. Εάν 
η Κύπρος ενωνόταν με την Ελλάδα, τότε το 
ελληνικό κράτος, διαρκούντος του Ψυχρού 
Πολέμου, θα μπορούσε να ασκεί σημαντικό 
κρατικό και εθνικό έλεγχο ή συνέλεγχο με 
τους λοιπούς συμμάχους του, στο πλαίσιο 
του ΝΑΤΟ, από τα Βαλκάνια ώς τη Μέση 
Ανατολή. Συνεπώς, πληρούνται και το γε-
ωπολιτικό και το γεωστρατηγικό κριτήριο, 
που είναι ιδιαιτέρως σημαντικές μεταβλητές 
για να καθορίσουν, εάν ένας στόχος είναι 
συναφής με την εξυπηρέτηση των εθνικών 
συμφερόντων ή όχι.

Υπό αυτές τις συνθήκες, δηλαδή με την 
Ένωση: 1) Η Ελλάς θα διέθετε την επιχει-
ρησιακή ευθύνη, ομού μετά των Δυτικών 
συμμάχων, καθώς και τη στρατηγική χρήση 
και εκμετάλλευση του ζωτικού, γεωστρατη-
γικού τριγώνου των νησιών Ρόδος - Κρήτη 
- Κύπρος, το οποίο σήμερα, λόγω του φυ-
σικού αερίου, αποτελεί στρατηγικό κλειδί 
πλούτου και ισχύος για το ελληνικό έθνος.

2) Η Ελλάς θα ενίσχυε τη γεωστρατηγι-
κή της σημασία στον διεθνή διπλωματικό 
και γεωπολιτικό χώρο, καθιστώντας εαυτήν 

ως σημαντικότατο σύμμαχο των ΗΠΑ, του 
ΝΑΤΟ και γενικότερα της Δύσης, κατά τη 
διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Πολύ πιο 
σημαντικό απ’ ό,τι ήταν χωρίς την Κύπρο.

3) Θα περιοριζόταν η σημασία του γεω-
στρατηγικού ρόλου της Τουρκίας στη νοτι-
οανατολική Μεσόγειο, ψυχροπολεμικά και 
μεταψυχροπολεμικά. Όμως, θα μπορούσε 
μέσα από μια συνεργασία Ελλάδας - Τουρ-
κίας, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ακόμη και 
της Βρετανίας, να ήταν η δυτική συμμαχία, 
ειδικώς την περίοδο εκείνη, δηλαδή του 
Ψυχρού Πολέμου, ακόμη πιο ενισχυμένη 
απ’ ό,τι ήταν χωρίς την Ένωση.

4) Θα μειωνόταν η σημασία και ο ρόλος 
της παρουσίας της Βρετανίας, διότι με την 
Ένωση, εφόσον η Ελλάδα ήταν κράτος-μέ-
λος του ΝΑΤΟ, τα συμφέροντα της Δύσης 

θα εξυπηρετούνταν μέσω των Ελλήνων 
στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Βεβαίως, 
η παραμονή των Βάσεων θα προέκυπτε 
αναπόφευκτα, για στρατηγικούς λόγους, ως 
αντάλλαγμα στην όποια λύση, καθώς και ως 
εξυπηρέτηση των αγγλικών και των ευρύ-
τερων δυτικών ΝΑΤΟϊκών συμφερόντων. 
Και υπό αυτές τις συνθήκες θα μπορούσαν 
να ήταν τμήμα μιας οιονεί ελληνοβρετανικής 
επιχειρησιακής συνδιαχείρισης στο πλαίσιο 
του ΝΑΤΟ. Ή θα μπορούσαν να είχαν οι 
Βάσεις μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα 
ημερομηνία λήξης. Ούτως ή άλλως, η μεί-
ωση του ρόλου των Βρετανών δεν θα ήταν 
ταπεινωτική, αλλά στο πλαίσιο ενός λογικού 
συμβιβασμού και ενός «win-win game».

5) Η ασφάλεια της Κύπρου θα ετίθετο 
υπό την ευθύνη του ελληνικού κράτους και 
του ΝΑΤΟ, εφόσον το νησί θα ήταν τμήμα 
τους. Ενδεχόμενη μελλοντική επίθεση από 
την Τουρκία θα σήμαινε ελληνοτουρκικό 
πόλεμο και ρήξη στη νοτιοανατολική πτέρυγα 
του ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 
Πολέμου. Δηλαδή, θα πλήττονταν τα αμερι-
κανικά συμφέροντα. Ως εκ τούτου, θα ήταν 
αυξημένες οι πιθανότητες εφαρμογής του 
εξής σεναρίου: Οι ΗΠΑ θα λειτουργούσαν 
αποτρεπτικά έναντι μιας σύγκρουσης και της 
δημιουργίας συνθηκών πολιτικής αστάθειας.

Συνεπώς, η Ένωση της Κύπρου με την Ελ-
λάδα δεν είχε μόνο συναισθηματικό, αλλά και 
στρατηγικό χαρακτήρα, στη βάση της ψυχρής 
εξυπηρέτησης εθνικών συμφερόντων, όπως 
αυτά κατά την ψυχροπολεμική περίοδο ήταν 
ενταγμένα στη λογική του «power game». 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η κρίση των 
Κοκκίνων το καλοκαίρι του 1964, όταν στην 
Κύπρο βρισκόταν η Ελληνική Μεραρχία. Οι 
Αμερικανοί επενέβησαν για την αποτροπή 
ελληνοτουρκικής σύρραξης με «πέτρα του 

σκανδάλου» την Κύπρο και την απειλή της 
Τουρκίας να εισβάλει πριν από και μετά τους 
βομβαρδισμούς στην Τηλλυρία.

Τα εμπόδια και η Βρετανία
Βεβαίως, τα πλεονεκτήματα αυτά, που 

θα πρόσφερε η Ένωση στους Έλληνες, 
καθίσταντο, ταυτοχρόνως, εμπόδια στην 
εκπλήρωση του σκοπού τους. Γιατί; Διότι:

α) Η Βρετανία δεν ήταν μόνο σύμμαχος 
με την Ελλάδα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Θε-
ωρούσε ότι ήταν και η «μεγάλη αδερφή», 
που την «ξελάσπωσε», κατά την περίοδο του 
εμφυλίου πολέμου, από τον κομμουνιστικό 
κίνδυνο. Τότε, η Βρετανία δεν είχε απλώς 
αυτοκρατορική συνείδηση, αλλά ασκούσε, 
ταυτοχρόνως -παρότι παρακμάζουσα- αυ-
τοκρατορική πολιτική. Ερώτημα,  λοιπόν: 
Γιατί η Αγγλία να ήθελε να δει την Ελλά-
δα να της αρπάζει μέσα από τα χέρια έναν 
ρόλο ή τμήμα αυτού του ρόλου, τον οποίο 
διατηρούσε, ειδικώς στην ψυχροπολεμική 
περίοδο, ως περιφερειακής και παγκόσμιας 
εμβέλειας δύναμη, αναγκαία για τις ΗΠΑ στον 
αγώνα ενάντια στο κομμουνιστικό μπλοκ;

β) Η Τουρκία θεωρούσε ότι, εάν η Ελλάδα 
ήλεγχε την Κύπρο, τότε θα απειλείτο στο 
μαλακό της υπογάστριο. Υποστήριζε και 
συνεχίζει να υποστηρίζει ότι θα τελούσε 
όμηρος μιας γεωστρατηγικής λαβίδας, 
που θα ξεκινούσε από τη Θράκη και, δι-
αμέσου του Αιγαίου, θα κατέληγε στην 
Κύπρο. Ήταν σημαντική σύμμαχος της 
Δύσης και δη των ΗΠΑ και θα ζητούσε, 
εάν θεωρούσε ως αναπόφευκτη λύση την 
Ένωση, ανταλλάγματα, όπως συνέβη την 
περίοδο ‘63-’67. Ταυτοχρόνως, όμως, όπως 
παραδέχεται ο Νιχάτ Ερίμ, όταν άρχιζε ο 
αγώνας της ΕΟΚΑ, η Τουρκία δεν είχε επί 
του Κυπριακού πολιτική και στρατηγική, 

ΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΡΧΏΝ ΚΑΙ
ΑΞΙΏΝ ΤΗΣ 1ΗΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΎ
ΚΑΙ ΠΏΣ ΤΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ
ΤΟΎ ΑΓΏΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΑ
ΣΗΜΕΡΑ 

Της Κυριακής
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• Πώς ο στόχος της ΕΟΚΑ 
νομιμοποιείται μέσα από το 

Διεθνές Δίκαιο;  

• Ήταν τυχαίο ή αποτέλεσμα 
στρατηγικής απόφασης το 
«ουδέποτε» του Χόπκινσον;

• Πώς η ΕΟΚΑ θα καθιστού-
σε τον Ελληνισμό περιφερει-

ακή δύναμη;

• Πώς η ΕΟΚΑ επιβεβαιώνεται 
μέσω του φυσικού αερίου;

ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΏΝ ΣΧΕΣΕΏΝ
yiannos10@gmail.com

Τ
ην 1η Απριλίου του 1955 
η ΕΟΚΑ αναλάμβανε να 
δράσει ενόπλως για να 
αποτινάξει τον βρετανι-
κό ζυγό και να ενώσει 
την Κύπρο με την Ελλάδα. 
Σήμερα, εξήντα τέσσερα 

χρόνια μετά, ο Αγώνας εκείνος, το Έπος 
των Ελλήνων της Κύπρου, λογικό είναι να 
ιδωθεί μέσα από την ηθική, γεωπολιτική 
και γεωστρατηγική του διάσταση, καθώς 
και μέσω της Χάρτας του ΟΗΕ. Είναι, δε, 
ένα βασικό ερώτημα, το οποίο θα πρέπει 
να απαντηθεί: Ήταν ορθός ή όχι ο στόχος 
της Ένωσης; Ήταν η ΕΟΚΑ τρομοκρατική 
οργάνωση, όπως οι Τούρκοι και οι Βρετανοί 
θέλουν να την παρουσιάζουν, ή υπηρέτησε 
ένα διαχρονικό σύστημα αρχών και αξιών 
που κυριαρχεί, ακόμη και στις μέρες μας, 
τόσο στα Ην. Έθνη όσο και στην Ε.Ε.;

Η νομιμοποίηση του αγώνα 
Επί της ουσίας, λοιπόν. Από πού αντλεί 

ο αγώνας της ΕΟΚΑ τη νομιμοποίησή του; 
Απάντηση:

1. Από το δικαίωμα της Αυτοδιάθεσης 
των λαών (άρθρο 1 παράγραφος 2 του Χάρτη 
των Ην. Εθνών).

2. Από το Ενωτικό Δημοψήφισμα του 
‘50, με το οποίο οι Έλληνες της Κύπρου 
αποφάσισαν ιδιογράφως να ενωθούν με 
την Ελλάδα.

3. Από το «Ουδέποτε» του Βρετανού 
Υπουργού Αποικιών, Χένρι Χόπκινσον· ότι, 
δηλαδή, η Βρετανία «ουδέποτε» θα αποδε-
χόταν την αυτοδιάθεση των Κυπρίων και την 
Ένωση με την Ελλάδα. Υπό αυτές τις συνθή-
κες, οι Έλληνες της Κύπρου απαντούσαν με 
δημοκρατικό τρόπο στους Βρετανούς υπέρ 
της Ενώσεως. Οι Βρετανοί, από την πλευρά 
τους, εφόσον έκλειναν την πόρτα στην Ένωση, 
εξωθούσαν την κατάσταση στα άκρα και στην 
επιλογή του ένοπλου αγώνα, ειδικώς σε μια 
ιστορική περίοδο, η οποία χαρακτηριζόταν 
από ένοπλα αντιαποικιοκρατικά κινήματα. 
Υπάρχουν, δε, συναφή επί τούτου βρετανικά 
έγγραφα της δεκαετίας του ‘50, που αποδει-
κνύουν ότι το Λονδίνο δεν είχε πρόθεση να 
παραδώσει ειρηνικά την Κύπρο στην Ελλάδα. 
Τα έγγραφα αυτά καταρρίπτουν τον ισχυρι-
σμό ότι, χωρίς τη δράση της ΕΟΚΑ, θα ήταν 
δυνατό να γίνει η Ένωση (βλέπε αυτούσια 
τα έγγραφα στο βιβλίο του γράφοντος, «Δι-
πλωματικές Ίντριγκες»). 

4. Από το αντιαποικιοκρατικό ρεύμα 
που επικρατούσε τα τέλη της δεκαετίας 
του 1950 και του 1960 και στηριζόταν στις 
φιλελεύθερες αντιλήψεις, που υπερίσχυαν 
διεθνώς μετά τη νίκη των συμμάχων σε 
βάρος του φασισμού και του ναζισμού στον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

5. Η ΕΟΚΑ πρέσβευε ένα απαράμιλλο 
σύστημα αρχών και αξιών, που στηριζόταν 
στην αγάπη προς την πατρίδα, στον Θεό και 
τον Χριστιανισμό και ό,τι αυτά πρεσβεύουν, 
όπως η ηθική, η αυταπάρνηση, η αλληλεγγύη, 
η αδελφοσύνη. Η ΕΟΚΑ πολεμούσε και 
υπερασπιζόταν τη δημοκρατία και τασσόταν 
εναντίον της τυραννίας. Αγωνιζόταν για την 
ελευθερία και δίδαξε την αυταπάρνηση και 
την αυτοθυσία. Την αγάπη για την Ελλάδα 
και τον στόχο: Την Ένωση, που ήταν έννοια 
συνταυτισμένη με την αυτοδιάθεση και την 
ελευθερία. Αυτό το σύστημα αρχών και αξι-
ών είναι η σπονδυλική στήλη του ΟΗΕ και 
οι βασικές αρχές και αξίες επί των οποίων 
στηρίζεται σήμερα η Ε.Ε. και τα σύγχρονα 
δημοκρατικά συντάγματα. Αυτά τα στοιχεία 
ήταν που μετέτρεψαν τους δούλους σε επα-
ναστάτες και όταν οι Βρετανοί τούς καταδί-
καζαν εις θάνατον, τραγουδούσαν τον Ύμνον 
προς την Ελευθερία και γίνονταν άρχοντες 
της αγχόνης!

Ο στόχος της Ένωσης
Εκ των όσων έχουν αναφερθεί, μπορεί 

κάποιος, ομιλώντας από την πλευρά των 

η οποία οργανώθηκε σε δύο επίπεδα. Με 
την «Τριμερή» (Ελλάδα, Τουρκία, Βρετανία) 
τον Σεπτέμβριο του 1955, με την οποία η 
Άγκυρα μπαίνει στο παιχνίδι του Κυπρια-
κού, παρότι είχε αποποιηθεί κάθε δικαίωμα 
επί της Κύπρου σύμφωνα με τη Συνθήκη 
της Λωζάννης του 1923. Ταυτοχρόνως, η 
Βρετανία έθετε σε εφαρμογή τη στρατηγική 
της διχοτόμησης της Κύπρου στη βάση 
της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας 
από το 1956.

Το λάθος της ανθενωτικής 
πολιτικής

Το γεωστρατηγικό παιχνίδι, όπως είχε 
αρχίσει και εξελισσόταν, με τον αγώνα της 
ΕΟΚΑ θα το κέρδιζε εκείνος που θα είχε 
την πιο σταθερή στρατηγική, θα έπραττε 
τα λιγότερα λάθη και θα ήταν έτοιμος να 
εκμεταλλευτεί τις συγκυρίες. Πάντως, ο 
στόχος της Ένωσης είχε μετατραπεί σε 
μιαν ακρωτηριασμένη ανεξαρτησία, όχι 
γιατί ήταν λανθασμένος, αλλά λόγω έλλει-
ψης στρατηγικής από τις πολιτικές ηγεσίες 
Αθηνών και Λευκωσίας.

Εκείνο που έλειπε από την ελληνική 
πλευρά δεν ήταν η ανδρεία στο πεδίο της 
μάχης, αλλά η ικανότητα και η θέληση της 
πολιτικής ηγεσίας να υπηρετήσει έναν τόσο 
υψηλό στόχο αρχών και συμφερόντων. Η 
αλλαγή του στόχου, δηλαδή από την Ένωση 
στην ανεξαρτησία, χωρίς τη λήψη κοινής 
στρατηγικής απόφασης από τους αρχηγούς 
του αγώνα και την Ελλάδα, και κυρίως χωρίς 
την εκ των προτέρων ενημέρωση του στρα-
τιωτικού αρχηγού, αποτελούσε σφάλμα, το 
οποίο ο Ελληνισμός πλήρωσε ακριβά, χωρίς 
να αποδίδουμε στον οποιονδήποτε δόλιες 
προθέσεις. Απλώς εκείνο που ελέγχουμε 
είναι τη στρατηγική και τη γεωπολιτική 
διάσταση. Η Ζυρίχη ήταν ένας συμβιβασμός 
συμφερόντων, στο πλαίσιο του οποίου οι 
Έλληνες της Κύπρου αισθάνονταν ότι αδι-
κούνταν, καθώς και ότι γεωστρατηγικά και 
γεωπολιτικά ήταν όμηροι της Τουρκίας. Ο 
στόχος παρέμενε ανεκπλήρωτος.

Οι Βρετανοί, πάντως, επιδίωξαν να ταυ-
τίσουν τα δικά τους και τα τουρκικά εθνικά 
συμφέροντα με το αμερικανικά και τα ΝΑΤΟ-
ϊκά. Και αυτό συνέβη για να δικαιολογηθεί η 
δική τους στρατηγική και τα δικά τους εθνικά 
συμφέροντα και η ανθενωτική τους πολιτική, 
η οποία θεμελιώθηκε επί της δημιουργίας 
ενός κράτους υπό την κηδεμονία της Ελλά-
δας, της Τουρκίας και της Βρετανίας. Ενός 
κράτους που είχε τέτοιες αντιδημοκρατικές 
δομές, που θα το οδηγούσαν σε κατάρρευση 
και όχι σε λειτουργία.

Τελικώς, η ανθενωτική πολιτική απο-
δείχθηκε αντίθετη με τα συμφέροντα του 
ΝΑΤΟ και μέγα στρατηγικό σφάλμα, αφού το 
Κυπριακό και το κράτος υπό κηδεμονία, που 
δημιούργησαν οι Βρετανοί με τους Τούρκους, 
στο πλαίσιο ενός ελληνικού συμβιβασμού, 
δημιούργησε μια πραγματική βόμβα στα 
θεμέλια της νοτιοανατολικής πτέρυγας του 
ΝΑΤΟ τις δεκαετίες του ‘60 και του ‘70, ακόμη 
και αργότερα. Εάν οι Βρετανοί συναινού-
σαν στην Ένωση κατά τη δεκαετία του ‘60, 
όταν οι Τούρκοι δεν είχαν καν στρατηγική 
ούτε καν διεκδικήσεις στο Κυπριακό, η τύχη 
της περιοχής μας θα ήταν διαφορετική. Και 
προφανώς οι Βρετανοί και οι ΗΠΑ θα εί-
χαν εξίσου σημαντικό ρόλο, ακόμη και πιο 
ισχυρό και ήρεμο, απ’ ό,τι σήμερα.

Απόδειξη της λανθασμένης ανθενωτικής 
πολιτικής και της αλλαγής πλεύσης προς 
την ανεξαρτησία αποτελούν τρία, μεταξύ 
άλλων, ιστορικά γεγονότα:

1. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Μακμίλαν 
παραδέχεται ότι η ΕΟΚΑ τού προκαλούσε 
τέτοιο κόστος διεθνώς και εσωτερικά, κατά 
τρόπον ώστε, εάν δεν εξευρίσκετο λύση, θα 
ήταν δυνατό, όπως έγραψε ο στενός συνερ-
γάτης του Εθνάρχη Μακαρίου, Μιλτιάδης 
Χριστοδούλου, να χάσει τις εκλογές από τους 
αντιπάλους του, δηλαδή τους Εργατικούς, 
οι οποίοι ήταν έτοιμοι, εάν έρχονταν στην 
εξουσία, να συζητήσουν εναλλακτικές επι-
λογές, μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα 
της αυτοδιάθεσης.

2. Οι Αμερικανοί επανήλθαν το 1964 και 
πήραν τα διπλωματικά σκήπτρα από τους 
Βρετανούς για να εισηγηθούν μια μορφή 
Ένωσης, στο πλαίσιο των σχεδίων Άτσεσον.

3. Σήμερα, Κύπριοι και Ελλαδίτες ευ-
ρωβουλευτές μαζί με άλλους Ευρωπαίους 
κάθονται στα ίδια έδρανα στην Ε.Ε., όπως 
και σε επίπεδο Συμβουλίου για να υπε-
ρασπιστούν τις δημοκρατικές αρχές και 
αξίες και την ελευθερία των λαών. Αυτές 
τις αρχές και αξίες υπέγραψαν με το αίμα 
τους οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Εάν διαβάσει 
κάποιος τα χειρόγραφα του Κυριάκου Μά-
τση, θα διαπιστώσει το όραμα των αρχών 
και των αξιών της Ε.Ε. από τότε, το οποίο 
υπέγραψε με τη ζωή του.

ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΟΡΘΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Ελευθερία, διά χειρός ΕΟΚΑ

Η διαχρονική ορθότητα της σύ-
ζευξης του γεωπολιτικού χώρου 
Κύπρου - Ελλάδας διαπιστώνεται 

και μέσα από την αποχώρηση της Ελ-
ληνικής Μεραρχίας, που σηματοδότησε 
την αντίστροφη μέτρηση της Κύπρου. 
Και αυτό διότι με τη Μεραρχία στην Κύ-
προ υπήρχε καθεστώς οιονεί Ενώσεως 
ολόκληρου του νησιού. Εν συνεχεία η 
Κύπρος έμεινε αθωράκιστη και, μετά 
την εισβολή, ο Ανδρέας Παπανδρέου 
είχε αντιληφθεί ό,τι και ο πατέρας του, 
Γεώργιος, στα μέσα  της δεκαετίας του 
‘60, και ομού μετά του Γλαύκου Κληρίδη 
έφτιαξαν το 1993 το Δόγμα του Ενιαίου 
Αμυντικού Χώρου, στη λογική της γεω-
πολιτικής και γεωστρατηγικής σύζευξης 
του εθνικού χώρου, που τίναξε, όμως, στον 
αέρα ο Κώστας Σημίτης, με την ανοχή της 
Λευκωσίας, προβάλλοντας το επιχείρημα 
ότι η Κύπρος θα εντασσόταν στην Ε.Ε.

Ποια, όμως, Κύπρος θα εντασσόταν; 
Όχι βεβαίως η Κυπριακή Δημοκρατία, 

δηλαδή μια ενιαία πολιτεία, αλλά τα δύο 
συνιστώντα κράτη του σχεδίου Ανάν, 
όπως τα δημιούργησε η εισβολή, στο 
πλαίσιο μιας διζωνικής δικοινοτικής ομο-
σπονδίας. Δηλαδή, παραλίγο να είχαμε 
ανατροπή της ιστορίας, αφού ο άλλοτε 
ουτοπικός στρατηγικός, διχοτομικός, 
στόχος της ομοσπονδίας εμφανίστηκε 
και εμφανίζεται ως ο μοναδικός εφικτός 
στόχος. Και αυτό παρότι στο Κραν Μο-
ντανά αποδείχθηκε ανέφικτος, ο οποί-
ος για να καταστεί εφικτός θα πρέπει 
να γίνουν δεκτές οι τουρκικές θέσεις. 
Οπότε η ομοσπονδία θα είναι το όχημα 
μεταφοράς στην τουρκοποίηση. Ουδεμία 
σχέση με το σύστημα αρχών και αξιών 
που υπηρέτησε η ΕΟΚΑ και οι ήρωες.

Η ιστορία κάνει νέους κύκλους και 
σήμερα, με αφορμή το φυσικό αέριο και 
τη σύγκλιση συμφερόντων, εμφανίζεται 
μια νέα ευκαιρία για τη σύζευξη του γε-
ωστρατηγικού και γεωπολιτικού χώρου 
από τα Βαλκάνια ώς τη Μέση Ανατο-

λή, στη βάση μιας συμμαχίας Ελλάδας, 
Κύπρου, Ισραήλ με προέκταση προς 
την Ιταλία και τη λοιπή Ευρώπη. Μια 
συμμαχία που θα επιτρέπει την ασφαλή 
εκμετάλλευση του φυσικού αερίου και 
θα  αποτρέπει την τουρκική απειλή, ενώ 
ταυτοχρόνως θα ανατρέπει τον τουρκικό 
σχεδιασμό που θέλει τη διχοτόμηση του 
Αιγαίου και τη διάσπαση της σύζευξης 
του ελληνικού χώρου, έτσι ώστε να κα-
ταστεί η περιοχή από τη Μαρμαρίδα 
ώς την Αλεξανδρέττα τουρκική λίμνη.

Μια τέτοια στρατηγική εξέλιξη μπορεί 
να νομιμοποιηθεί μέσω του τουρκικού 
και βρετανικού στόχου της ομοσπονδίας. 
Το ερώτημα, μετά από εξήντα τέσσερα 
χρόνια, είναι εάν θα υπογράψουμε τη 
λύση ομοσπονδίας, που ήταν ο βρετα-
νοτουρκικός στόχος, ανατρέποντας την 
ιστορία και βοηθώντας στην υλοποίηση 
της αναθεωρητικής αυτοκρατορικής 
τουρκικής στρατηγικής ή εάν θα υιοθε-
τήσουμε την εναλλακτική στρατηγική των 

συμμαχιών και τη σύζευξη των γεωπολι-
τικών χώρων για να σωθεί ο Ελληνισμός, 
να εξουδετερωθεί η τουρκική απειλή και 
να δημιουργηθούν συνθήκες ώστε να 
εγκαθιδρυθεί ένα πολιτειακό σύστημα 
στη βάση των αρχών και των αξιών του 
σύγχρονου κόσμου, τις οποίες υπέγραψε 
με τις θυσίες της και το αίμα της η ΕΟΚΑ, 
και όχι μια λύση προκύπτουσα από τους 
κανόνες των τουρκικών όπλων.

Στα όπλα του κατακτητή η ΕΟΚΑ ποτέ 
δεν υπέκυψε. Ποτέ δεν υποκλίθηκε. 
Διά της δικής της χειρός υπεγράφη η 
ελευθερία. Γι’ αυτό κι εμείς, αλλά και 
κάθε πολιτισμένος λαός, υποκλινόμαστε, 
ηθικά και πολιτικά, στο μεγαλείο της! 
Στους άρχοντες των πεδίων των μαχών 
και της αγχόνης. Η ΕΟΚΑ δεν αποτελείτο 
από μικροπολιτικούς φεουδάρχες, αλλά 
ήταν ένα απελευθερωτικό κίνημα έντι-
μων πολεμιστών της ελευθερίας και της 
δημοκρατίας, που αξίζουν τον σεβασμό 
μας. Στην πράξη και όχι στα λόγια.

Διαχρονική ορθότητα και γεωπολιτική





Δ
ιπλωματικές ζυμώσεις 
σε πολλαπλά επίπεδα 
πραγματοποιεί η Λευ-
κωσία, με απώτερο 
σκοπό την επίτευξη 
μιας συνάντησης μεταξύ 
του Προέδρου των ΗΠΑ 

Tραμπ και του Προέδρου Αναστασιάδη. 
Οι τεταμένες σχέσεις Άγκυρας-Ουά-
σιγκτον αποτελούν ασφαλώς ένα καλό 
παράθυρο ευκαιρίας για την κυπριακή 
Κυβέρνηση να προωθήσει περαιτέρω τα 
ενεργειακά-πολιτικά της συμφέροντα στην 
περιοχή, υπό την ομπρέλα της τριμερούς 
συνεργασίας με Αθήνα και Τελ Αβίβ. Η 
ενεργειακή απομόνωση, ωστόσο, της Τουρ-
κίας στην Ανατολική Μεσόγειο δεν ήταν 
πάντα στην ατζέντα των ΗΠΑ, ειδικά με 
την προηγούμενη Κυβέρνηση Ομπάμα. 
Αυτά αποκαλύπτει στο βιβλίο «Deep State 
Target» («Στόχος του Βαθέος Κράτους»), 
που κυκλοφόρησε αυτήν την εβδομάδα 

ο ομογενής Γιώργος Παπαδόπουλος, ο 
οποίος βρισκόταν στον στενό κύκλο του 
Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά 
την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. 
Ο ίδιος κατηγορήθηκε αργότερα από το 
FBI για δεσμούς με τους Ρώσους, αλλά 
πίσω από την υπόθεση βλέπει πλεκτά-
νη του πρώην ειδικού απεσταλμένου του 
ΟΗΕ στο Κυπριακό μεταξύ 2008-2014 
Αλεξάντερ Ντάνουερ και αποκαλύπτει μια 
σειρά από καταστάσεις και επαφές που είχε 
με πολιτικά πρόσωπα τόσο στην Κύπρο, 
μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης, όσο και στην Ελλάδα, αλλά και 
τον πόλεμο που δέχτηκε από Βρετανούς 
και Αμερικανούς διπλωμάτες με τουρκική 
ενεργειακή ατζέντα.

Όταν έμπαιναν οι βάσεις
Ο κ. Παπαδόπουλος έκανε γνωστές 

δημόσια τις πολιτικές απόψεις του για 
την ενεργειακή παράκαμψη της Τουρκίας, 
πράγμα που είχε αναστατώσει, όπως ο 
ίδιος ισχυρίζεται, τις δυτικές Υπηρεσίες 
Πληροφοριών, που είχαν αντίθετα σχέδια. 
Υπενθυμίζεται ότι, κατά το παρελθόν, έγρα-
ψε διάφορα άρθρα γνώμης σε ισραηλινά 
Μέσα Ενημέρωσης, τονίζοντας τη συνερ-
γασία μεταξύ του Ισραήλ, της Ελλάδας και 
της Κύπρου και την αποφυγή εκτενούς 
συνεργασίας με την Τουρκία. Διετέλεσε, 
επίσης, διευθυντής του Κέντρου Ασφάλειας 
Διεθνούς Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 
στο Λονδίνο, ενώ προηγουμένως, από το 
2011, διατελούσε σύμβουλος για ενεργει-
ακά ζητήματα του ινστιτούτου Hudson. 
Με αυτήν την ιδιότητα, ο κ. Παπαδόπου-
λος αποτέλεσε έναν εκ των διοργανωτών 
μιας από τις πρώτες ημερίδες με θέμα την 
ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας, Αμερι-
κής, Ισραήλ και Κύπρου, υπό τον τίτλο: 
«Ενεργειακές αλλαγές στην Ανατολική 
Μεσόγειο: Η ανερχόμενη στρατηγική 
συνεργασία του Ισραήλ με Ελλάδα και 
Κύπρο», στην Ουάσιγκτον.

Η πρώτη άφιξη στην Κύπρο
Στις 21 Ιουλίου 2014, μαζί με τον 

Seth Cropsey, έναν ανώτερο συνεργάτη 
στο ινστιτούτο γεωπολιτικών αναλύσεων 
Hudson, o Παπαδόπουλος πραγματοποιεί 
στην Κύπρο συνάντηση με τον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη, όπου του μεταφέρει τις ιδέ-
ες του για την ενεργειακή αρχιτεκτονική 
της περιοχής. Όπως αναφέρει στο βιβλίο 
του, πέρα από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη 
είχαν και άλλες επαφές και εισηγήσεις 
προς άλλες κατευθύνσεις, που δεν έτυχαν 
αποδοχής. «Συναντηθήκαμε επίσης με τον 
Αμερικανό Πρέσβη στο νησί, Τζο Κόενιγκ. 
Μας είπε πως αναζητούσε βοήθεια. Μετά 
από αυτήν τη συνάντηση, ο Seth κι εγώ 
στείλαμε ένα ηλεκτρονικό  μήνυμα (e-mail) 
στην πρεσβεία με πολιτικές ιδέες. Όταν η 
μελέτη μας δημοσιεύτηκε, τα e-mails μας 
δεν έλαβαν απάντηση. Ξεκάθαρα, οι πολι-
τικές μας ιδέες ενόχλησαν. Και, όπως μου 
είπε ένας Αμερικανός πρώην Πρέσβης, 
δεν άρεσε καθόλου στο State Department 
η μελέτη μας».

Μετά την εκλογή Τραμπ
Στις 9 Νοεμβρίου 2016 ο Ντόναλτ Τραμπ 

εκλέγεται νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ και ο 
Παπαδόπουλος, μετά την Ελλάδα, φτάνει 
στην Κύπρο τον Δεκέμβριο, όπου έχει επα-
φές αρχικά με τον Πρόεδρο της Βουλής, 
Δημήτρη Συλλούρη. Στις 16 Δεκεμβρίου, 
όπως γράφει, ξανασυναντήθηκε με τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο οποίος «κάπνιζε 
ένα τσιγάρο και ήταν ενθουσιασμένος», 
και του είπε: «Δόξα τω Θεώ, κέρδισε ο 
Τραμπ! Ψάχνουμε τρόπους να κάνουμε 
business με την Αμερική και η Κλίντον 
δεν καταλάβαινε τίποτα, ευελπιστούμε να 
προσελκύσουμε αμερικανικές επενδύσεις», 
σημειώνει ότι είπε ο Αναστασιάδης. «Ενώ 
μου ανέλυε τα ενεργειακά σχέδια, έριξα 
την ιδέα να απαλλαγεί η Κύπρος από τις 
βρετανικές Βάσεις και να τις αντικαταστή-
σει με αμερικανικές μπότες. Οι Κύπριοι 

βλέπουν την αμερικανική παρουσία εκεί 
ως απομεινάρι της εξαφανισμένης Βρετα-
νικής Αυτοκρατορίας. Καθώς μιλούσαμε, 
μια ιδέα αποκρυσταλλώθηκε στο μυαλό 
μου: Aυτός ήταν ακόμη ένας λόγος για τον 
οποίο ο Βρετανός Στέφαν Χάλπερ και ο 
Αλεξάντερ Ντάουνερ με έβαλαν στο στόχα-
στρο, οι επαφές μου στην Κύπρο ήταν στο 
υψηλότερο επίπεδο. Το τελευταίο πράγμα 
που θα ήθελαν, θα ήταν η συζήτησή μου 
με τον Πρόεδρο της Κύπρου για απόσυρση 
των βρετανικών στρατευμάτων», αναφέρει. 

Η επιθυμία του Καμμένου
Μεταξύ άλλων, ο Παπαδόπουλος γράφει 

πως είχε μια εκτεταμένη συνομιλία και με 
τον πρώην Υπουργό Άμυνας της Ελλάδας, 
Πάνο Καμμένο, όπου συζήτησαν την ιδέα 
μιας νέας αμερικανικής βάσης στην Κάρ-
παθο, αλλά και τη δυνατότητα να μειωθεί 
το χρέος, με αντάλλαγμα την πρόσβαση 
σε φυσικούς πόρους της χώρας. Όλα τα 
παραπάνω τα μετέφερε, όπως σημειώνει, 
στον Μάικλ Φλιν (πρώην σύμβουλο εθνικής 
ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, αντιστρά-
τηγο εν αποστρατεία) και σε άλλους: «Η 

απάντησή τους είναι ενθουσιώδης», γράφει.

Τα τουρκικά συμφέροντα
Tον Οκτώβριο του 2015 ο Παπαδό-

πουλος πραγματοποιεί ομιλία στο Δεύτερο 
Ετήσιο Συνέδριο Πετρελαίου και Φυσικού 
Αερίου στο Λονδίνο, γεγονός που θορύ-
βησε τον Αμερικανό πρώην διπλωμάτη 
Mάθιου Μπράιζα, ο οποίος πλέον εργάζεται 
ως σύμβουλος σε ενεργειακές εταιρείες 
στην Τουρκία και ήταν πάντοτε υπέρμαχος 
του αγωγού Τουρκίας-Ισραήλ μέσω της 
κυπριακής ΑΟΖ και προωθεί λύσεις δύο 
κρατών στην Κύπρο. Γράφει χαρακτηριστικά 
στο βιβλίο του: «Φεύγοντας από το Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ, ο Μπράιζα μετακόμισε στην 
Κωνσταντινούπολη και άρχισε να συμ-
βουλεύει αριθμό τουρκικών ενεργειακών 
εταιρειών, αλλά η αντίληψη αρκετών μέσα 
στη βιομηχανία ήταν ότι δούλευε στενά 
με τις υπηρεσίες εξωτερικής πολιτικής 
των ΗΠΑ. Με το που συναντηθήκαμε, 
φάνηκε εκνευρισμένος που με είδε. «Δεν 
πίστευμα ποτέ ότι θα εμφανιζόσουν. Τι 
στο καλό κάνεις εδώ;»», φέρεται να είπε 
στον Παπαδόπουλο, ο οποίος προσθέτει 

στο βιβλίο: «Όπως φαντάζεστε, ο Μπρά-
ιζα δεν βλέπει θετικά τη δουλειά που 
κάνει το Hudson Institute, και εξέλαβα 
το ερώτημά του ως τακτική εκφοβισμού. 
Ήθελε, με αυτόν τον τρόπο, να μου δείξει 
ότι εκνευρίζω ανθρώπους τόσο από το 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όσο και από τον ιδιωτικό 
τομέα. Η υπόνοια ήταν: Πώς τόλμησα να 
εμφανιστώ σε ένα ευρωπαϊκό συνέδριο! 
Ασφαλώς, το όραμά μου για ένα Ισραήλ και 
Κύπρο να συνεργάζονται με την Ελλάδα 
ήταν αντίθετο με τα σχέδια της Κυβέρνησης 
Ομπάμα στην περιοχή, μη αναφέροντας 
τον Μπράιζα και τους Τούρκους πελάτες 
του. Οπόταν, δεν είχα εντελώς εκπλαγεί 
ότι με έβλεπε ως αντίπαλο. Και δεν ήταν 
ο μόνος. Μου είπε ότι το Στέιτ Ντιπάρμεντ 
ήταν εξαιρετικά επικριτικό για τη δουλειά 
μου», αναφέρει στο βιβλίο. 

Μια παράξενη συνάντηση 
Μια συνάντηση που πέρασε σχεδόν 

απαρατήρητη αυτήν την εβδομάδα ήταν 
αυτή του εκτελεστικού αντιπροέδρου της 
ιταλικής ΕΝΙ, Λάπο Πιστέλι, με τον πρώ-
ην Υφυπουργό Ενεργειακών Υποθέσεων 
των ΗΠΑ στην περιοχή μας, τον γνωστό 
Άμος Χοκστάιν. «Μια καλή συνάντηση 
αναφορικά με τις προοπτικές της αγοράς 
φυσικού αερίου και τον ρόλο της Ανατολι-
κής Μεσογείου», έγραψε στο twitter του ο 
Ιταλός. Οι φυσικοί πόροι στην Ανατολική 
Μεσόγειο και οι διάφορες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζονται για εμπορευματοποίησή 
τους βρέθηκαν αυτήν την εβδομάδα στην 
εναρκτήρια σύνοδο ολομέλειας Offshore 
Mediterranean Conference (OMC), που 
πραγματοποιήθηκε στη Ραβένα της Ιταλίας. 
Ο κ. Michele de Pascale, δήμαρχος της 
Ραβένας, δήλωσε στη διάσκεψη ότι «η Ιταλία 
μετατοπίστηκε από να μην έχει ενεργειακή 
στρατηγική, στο να έχει πλέον μια λανθα-
σμένη στρατηγική». Υπενθυμίζεται ότι η 
Iταλία φαίνεται να κάνει δεύτερες σκέψεις, 
προς το παρόν, για τον αγωγό East Med.

Τ
ο θέμα της άρσης του 
εμπάργκο πώλησης 
όπλων στην Κυπριακή 
Δημοκρατία από τις ΗΠΑ 
ήταν το κύριο αντικείμενο 
της συνάντησης ανάμεσα 
στον Υπουργό Εξωτερικών, 

Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον επικεφαλής 
της μειοψηφίας στην Επιτροπή Εξωτερικών 
Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ, 
την περασμένη εβδομάδα, που πραγμα-
τοποιήθηκε στο πλαίσιο της τριήμερης 
επίσκεψης του Κύπριου ΥΠΕΞ στην Ου-
άσιγκτον, όπου έλαβε μέρος στο συνέδριο 
του AIPAC, της μεγαλύτερης οργάνωσης 
του αμερικανο-εβραϊκού λόμπι.

«Είχα πάντα την άποψη για την άρση του 
εμπάργκο όπλων», είπε ο δημοκρατικός 
γερουσιαστής. «Νομίζω ότι βρισκόμαστε 
όλο και πιο κοντά και πρέπει να αποδώ-
σουμε εύσημα στην κυπριακή Κυβέρνηση 
για μια σειρά ενεργειών που νομίζω ότι 
καθιστούν δυνατή αυτήν την κίνηση», 
επισήμανε, ενώ, σε δηλώσεις του, ο κ. 
Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι εκείνο που 
προκύπτει μέσα από τη συνάντηση με 
τον κ. Μενέντεζ είναι πως «από πλευράς 
νομοθετικής εξουσίας υπάρχει ξεκάθαρη 
πρόθεση το αμέσως επόμενο διάστημα να 
υπάρξουν συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες 
θα επιτρέπουν την περαιτέρω ενίσχυση 
των σχέσεων των ΗΠΑ με την Κυπριακή 
Δημοκρατία, αλλά και γενικότερα μέσα από 
την αναγνώριση του ρόλου της Κυπριακής 

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΚΑΝΕ ΓΝΩΣΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΙΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ 
ΕΙΧΕ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΕΙ, ΟΠΩΣ Ο 
ΙΔΙΟΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ, ΤΙΣ ΔΥΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, 
ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡ-
ΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΟΠΛΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑ-
ΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟΥ-
ΣΙΑΣΤΗ ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΕΝΕΝΤΕΖ 
ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ 
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«Δόξα τω Θεώ, κέρδισε ο Τραμπ»

Επιφυλάξεις από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
«ΜΑΧΗ» ΣΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΑΡΓΚΟ - ΠΛΗΓΜΑ Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΥΕΣ ΜΙΤΣΕΛ  

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
poulladosm@ 
sigmalive.com 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@simerini.com 

Καθοριστική για τη 
διαμόρφωση των 

τελικών ισορροπιών 
σε Βουλή και Γερουσία 

αναμένεται να είναι 
η στάση του Στέιτ 

Ντιπάρτμεντ, ωστόσο η 
Λευκωσία προσδοκά ότι 
θα υπάρξει η κατάλληλη 

υποστήριξη για αίσια 
έκβαση του θέματος

Δημοκρατίας στην Ανατολική Μεσόγειο».
Ο κ. Ρόμπερτ Μενέντεζ μαζί με ομάδα 

μελών του Κογκρέσου αναμένεται να παρου-
σιάσουν και να προωθήσουν, στο αμέσως 
χρονικό διάστημα, νομοσχέδιο για άρση του 
εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κύπρο, κάτι 
το οποίο εμφανίζεται πιθανότερο από ποτέ στο 
παρελθόν, λόγω και της σημαντικής αναβάθ-
μισης των σχέσεων Ουάσιγκτον-Λευκωσίας, 
η οποία παρατηρείται το τελευταίο διάστημα 
και η οποία τείνει να διαλάβει στρατηγικού 
χαρακτήρα χαρακτηριστικά.  

«Ηγετικός ρόλος»
«Είμαστε πραγματικά ενθουσιώδεις για 

τον ηγετικό ρόλο που η Κύπρος συνεχίζει να 
διαδραματίζει στην περιοχή. Είμαστε πολύ 
αισιόδοξοι για την εξερεύνηση (ερευνητικές 
γεωτρήσεις) που γίνεται και την ικανότητα 
της Κύπρου να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο όσον αφορά την ενέργεια και την 
ενεργειακή ασφάλεια, όχι μόνο για την 
περιοχή αλλά και για την Ευρώπη. Είναι 
κάτι το οποίο επικροτούμε και θέλουμε να 
διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσει να συμβεί», 
σημείωσε περαιτέρω, προσθέτοντας ότι 
θεωρεί πως η κυπριακή Κυβέρνηση μπορεί 
να παίξει πολλούς ρόλους στην περιφε-
ρειακή συνεργασία και στον στρατηγικό 
σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου.

«Ελπίζουμε να αποτυπώσουμε κάποιους 
από αυτούς στη νομοθεσία. Αλλά, ελπίζω 
ότι αυτή η νομοθεσία θα έχει διακομματική 
στήριξη στο εγγύς μέλλον», συμπλήρωσε.

Στο κλίμα αυτής της θετικότητας, ο 
εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου 
Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC), Έντι 
Ζεμενίδης, που δραστηριοποιείται έντονα 
με μέλη του Κογκρέσου, προωθώντας την 
κατάργηση του εμπάργκο, αποκάλυψε για 
το νομοσχέδιο ότι ο γερουσιαστής Μενέ-
ντεζ και οι βουλευτές Ντόιτς, Σιτσιλίνε και 
Μπιλιράκης, ετοιμάζουν αυτό που μπορεί 
να αποβεί «το πιο σπουδαίο νομοσχέδιο 
υπέρ της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και 
του Ισραήλ στην ιστορία του Κογκρέσου».

«Είναι για την Ανατολική Μεσόγειο. Θα 
μας βοηθήσει και με το εμπάργκο, αλλά 
και με πολλά άλλα πράγματα, όπως την 
ενέργεια και τις διμερείς σχέσεις. Και αυτό 
δείχνει ότι το Κογκρέσο έχει βάλει στο μυαλό 
του πόσο σημαντική είναι η Ανατολική 
Μεσόγειος και ότι, όσον αφορά την περι-
οχή, ωφελεί τη στρατηγική της Αμερικής 
να είναι γύρω από τις τρεις δημοκρατίες 

της περιοχής, την Κύπρο, την Ελλάδα και 
το Ισραήλ», τόνισε.

«Διστακτικό» 
το Στέιτ Ντιπάρτμεντ 

Ωστόσο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφο-
ρίες της «Σημερινής» της Κυριακής, το θέμα 
της κατάργησης του εμπάργκο πώλησης αμε-
ρικανικών όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία 
δεν είναι τόσο απλό όσο παρουσιάζεται και 
πόρρω απέχει από το να ανταποκρίνεται στο 
κλίμα υπερβολικής αισιοδοξίας ως προς την 
προοπτική αίσιας έκβασής του.  Σύμφωνα 
με τις ίδιες πληροφορίες, μπορεί, σε επίπεδο 
νομοθετικής εξουσίας, να διαμορφώνονται 
θετικοί όροι και προϋποθέσεις για την προώ-
θηση του θέματος, ωστόσο -προσώρας, του-
λάχιστον-, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εμφανίζεται 
επιφυλακτικό ως προς το ενδεχόμενο άρσης 
του εμπάργκο αυτήν τη στιγμή, χωρίς αυτό 
να σημαίνει ότι αποθαρρύνει ενέργειες προς 
αυτήν την κατεύθυνση.

Σημαντικός παράγων όσον αφορά τη 
διαφοροποίηση του κλίματος στο αμερικα-
νικό ΥΠΕΞ ήταν η αποχώρηση, τον περα-
σμένο Ιανουάριο, του βοηθού Υπουργού 
Εξωτερικών, Γουές Μίτσελ, υπευθύνου 
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις σχέσεις με 
την Ευρώπη, την Τουρκία και τη Ρωσία, ο 
οποίος κατείχε θέση-κλειδί για τα ελληνο-
τουρκικά θέματα και ήταν ο αξιωματούχος 
από αμερικανικής πλευράς που υπέγραψε 
με τη Λευκωσία τη γνωστή δήλωση προ-
θέσεων για συνεργασία στον τομέα της 
ασφάλειας μεταξύ των δύο χωρών. Τασ-
σόταν, δε, αναφανδόν υπέρ της τριμερούς 
συνεργασίας Κύπρου - Ελλάδας - Ισραήλ, 
θεωρώντας ότι οι τρεις χώρες εντάσσονται 
σαφώς στη ζώνη των συνοριακών κρα-
τών (frontier states), που εγγυώνται την 
ασφάλεια της περιφέρειας της Ευρασίας 
(Rimland), άρα και εκείνη των ΗΠΑ. Είχε 
στείλει, μάλιστα, κι ένα αυστηρότατο μή-
νυμα προς την Άγκυρα, όσον αφορά τις 
διεκδικήσεις της στην κυπριακή ΑΟΖ, 
τονίζοντας ότι η άποψη της Τουρκίας για 
την κυπριακή ΑΟΖ αποτελεί «μειονότητα 
του ενός» έναντι του υπόλοιπου κόσμου.

Όπως χαρακτηριστικά μας λέχθηκε, ο κ. 
Μίτσελ, τουλάχιστον φραστικά, ήταν θετικός 
για την άρση του εμπάργκο, θεωρώντας ότι 
η προσέγγιση μεταξύ των δύο χωρών είχε 
φτάσει σε τέτοιο σημείο, που καθιστούσε 
δυνατή, αλλά και ωφέλιμη, εκατέρωθεν, 
την κατάργηση της απαγόρευσης. 

Πλειοψηφία και 
στα δύο Σώματα

Οι ελπίδες της Λευκωσίας για αίσια 
έκβαση του θέματος επαφίενται στη δι-
αμόρφωση των αναγκαίων ισορροπιών 
στο νομοθετικό Σώμα, καθώς απαιτείται 
πλειοψηφία και στα δύο σώματα, τόσο 
στη Γερουσία, όσο και στη Βουλή, για 
να περάσει το νομοσχέδιο. «Υπάρχει η 
προσδοκία ότι θα υπάρξει καλή υποστή-
ριξη στο Κογκρέσο, καθώς χρειάζεται 
πλειοψηφία και στα δύο σώματα για την 
έγκριση του νομοσχεδίου», επισήμαναν 
στην εφημερίδα μας καλά ενημερωμένες 
πηγές, προσθέτοντας ότι, για τη διαμόρ-
φωση των τελικών ισορροπιών, πολλά 
θα εξαρτηθούν από τη στάση του Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ, τουλάχιστον όσον αφορά 
τη θέση της πλειοψηφίας.   

Βεβαίως, «οι όποιες εξελίξεις θα πρέπει 
να αντικριστούν μέσα στο πλέγμα των ευ-
ρύτερων συσχετισμών στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου και, ασφαλώς, υπό 
το πρίσμα των αμερικανοτουρκικών και των 
τουρκοϊσραηλινών σχέσεων», μας επιση-
μάνθηκε, οι οποίες βρίσκονται σε οριακά 
άσχημο σημείο το τελευταίο διάστημα. 

«Στο πλαίσιο αυτό», συμπλήρωσαν οι 
ίδιες πηγές, «οι προσπάθειες προς επίτευξη 
του συγκεκριμένου στόχου αναπτύσσονται 
με βάση τον πραγματισμό και τη ρεαλιστική 
αξιολόγηση των δεδομένων, έχοντας υπ’ όψιν 
ότι δεν είναι ένα καθόλου απλό ζήτημα».   
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Η 
συμφωνία των Πρεσπών, 
παρά την επικύρωσή 
της από τη Βουλή των 
Ελλήνων, είναι δυνατόν 
να ακυρωθεί, επισημαί-
νει στη «Σημερινή» της 
Κυριακής ο Καθηγητής  

Ι. Θ. Μάζης (Καθηγητής Οικονομικής Γεω-
γραφίας και Γεωπολιτικής Θεωρίας, Πρό-
εδρος Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και 
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Σχολή 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών), αφού αντίκειται ευθέως στη Συν-
θήκη Ειρήνης του Βουκουρεστίου του 1913, 
διευκρινίζοντας πως, προς τούτο, απαιτείται 

σθεναρή πολιτική απόφαση από την 
επόμενη ελληνική Κυβέρνηση (δυνητι-
κώς της ΝΔ σε συνεργασία με το ΚΙΝΑΛ), 
ενεργός και σύντονη διπλωματική δράση, 
πίστη στη στόχευση και αξιοποίηση κάποιων 
σημαντικών παραλείψεων και σφαλμάτων 

που εντοπίσθηκαν κατά τη  διάρκεια της 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης - υπογρα-
φής, αλλά και στα στάδια της κύρωσης και 
επικύρωσής της.

Ο Ι. Θ. Μάζης προτάσσει κάποια ση-
μαντικά ιστορικο-διπλωματικά σημεία 
ακυρότητας της Συμφωνίας των Πρεσπών, 
σημειώνοντας ότι ο βασικότερος λόγος νο-
μικής ακυρότητας, ab initio (εξ αρχής), της 
Συμφωνίας των Πρεσπών, συνίσταται στο 
ότι οι προβλέψεις της αντίκεινται ευθέως 
στη Συνθήκη Ειρήνης του Βουκουρεστίου 
του 1913 μεταξύ των Βασιλείων της Ελλά-
δας, της Ρουμανίας, της Σερβίας, και του 
Μαυροβουνίου, αφενός, και της Βουλγαρίας 
αφετέρου, η οποία τελεί ακόμη εν ισχύι, και 
των Συμφωνητικών που την συνοδεύουν.

Ήτοι, οι παραβιάσεις που έχουν γίνει με 
τη Συμφωνία των Πρεσπών είναι οι εξής:

Πρώτον, καταπατάται η Συνθήκη του Βου-
κουρεστίου, εφόσον Ελλάδα και Σερβία δεν 
έχουν εισέτι καταγγείλει ή αποκηρύξει i) το 
Πρωτόκολλο των Αθηνών και ii) την Ελλη-
νο-σερβική Συνθήκη Φιλίας και Αμυντικής 
Συμφωνίας, η οποία προβλέπει ρητώς κοινά 
σύνορα, όπως και το συνοδό Πρακτικό Υπο-
γραφής των συγκεκριμένων κοινών συνόρων.

Ως εκ τούτου, όπως σημειώνει, «σιωπη-
ρώς, έχει καταπατηθεί από τρίτους η Συνθήκη 
του Βουκουρεστίου, διά της δημιουργίας 
ενδιαμέσου κράτους (της ΠΓΔΜ).

  Δεύτερον, τα σύνορα του παρεμβληθέ-
ντος κράτους της ΠΓΔΜ δεν δύνανται να 
θεωρηθούν έγκυρα άνευ αναγνωρίσεως 
και προσυπογραφής των από την αρμόδια 
Διμερή Ελληνο-Σερβική Επιτροπή. Για να 
πραγματοποιηθεί, όμως, αυτή η πράξη, τα 
Σκόπια οφείλουν να αποκηρύξουν την ονο-
μασία «Μακεδονία», διότι τοιαύτη επαρχία 
ή περιοχή δεν υφίστατο προ της υπογρα-
φής της Συνθήκης του Βουκουρεστίου στο 
πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
στη γεωγραφική εδαφική περιοχή όπου 
ευρίσκονται οι σημερινές βαλκανικές χώ-

ρες. Καθότι, «οι μόνες διοικητικές ενότη-
τες, οι οποίες υφίσταντο στην περιοχή επί 
οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήσαν: 1) το 
βιλαέτι του Κοσσόβου και Μετοχίων, 2) το 
βιλαέτι του Μοναστηρίου, και 3) το βιλαέτι 
της Θεσσαλονίκης.

Τρίτον, βάσει των πέντε Πρωτοκόλλων 
και Συμφωνιών, Ελλάδα και Σερβία (άρθρα 
4, 5 και του υπ. αριθμ. 9 Πρωτοκόλλου της 
25ης Ιουλίου/7 Αυγούστου 1913 Συνδι-
ασκέψεως του Βουκουρεστίου), έχουν έν-
νομο συμφέρον να καθορίσουν το όνομα 
και τα σύνορα του ενδιαμέσου κράτους, εάν 
αποφασίσουν, τελικώς, για την ύπαρξή του. 
«Αυτό», εξηγεί, «έγινε παρεμβατικώς από τη 
Σερβία, και γίνεται τώρα με την Συμφωνία 
των Πρεσπών από την Ελλάδα, αλλά ως 
προσύμφωνο. Η Σερβία και η Ελλάδα, όμως, 
έχουν έννομο συμφέρον να απαιτήσουν i) 
όχι μόνον να γίνει ουδέτερη μία βλαπτική 
προς αυτές ονομασία (π.χ. μια ονομασία 
που θα περιλαμβάνει όρους όπως Σερβία ή 
Μακεδονία), αλλά και: ii) τροποποίηση των 
συνόρων, iii) τροποποίηση του Συντάγμα-
τος, iv) ελεύθερη διέλευση/Διάδρομο-Ζώ-
νη Ελλάδος-Σερβίας, v) μέτρα προστασίας 
δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, 
όπως και αντιστοίχως της σερβικής μει-
ονότητας, που διαβιούν στο έδαφος του 
νέου αυτού κράτους, και vi) ρύθμιση των 
εκκλησιαστικών ζητημάτων.

Τέταρτον, τα Σκόπια δεν έχουν νόμιμη 
ονομασία, ούτε νόμιμα σύνορα, εφόσον 
αυτά είναι αποτέλεσμα κεκτημένου των 
στρατευμάτων της Ελλάδας και της Σερ-
βίας, το 1913 (βάσει των άρθρων 1, 2, 3 
της Συνθήκης του Βουκουρεστίου 1913).

Πέμπτον, υπάρχει θέμα προστασίας της 
Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, όπως και 
προστασίας της ελληνικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς στα Σκόπια, όπου, μετά την 
απόσυρση των σερβικών στρατευμάτων, 
η Ελλάδα παραμένει διαθέτουσα ισχυρά 
συμβατικά δικαιώματα επί των περιοχών της 

Αχρίδος, Μοναστηρίου, επί των περιχώρων 
Κιτσέβου, Κρουσόβου, Πριλάπου (Περλε-
πές), Καβάρτατσι, Στρώμνιτσας, Γευγελής». 

Συνεπώς, τονίζει, η δημιουργία του κρατι-
διακού τεχνήματος των Σκοπίων είναι αντίθετη 
προς: i) το Πρωτόκολλον των Αθηνών της 
5-5-1913, ii) την Ελληνο-Σερβικήν Συμφωνία 
της 1-6-1913, iii) το Οριοθετικόν Πρακτικό 
της 21-7-1913 και την Συνθήκην του Βου-
κουρεστίου της 28-7-1913.

Εξόχως ενδιαφέρον, δε, είναι ότι τα εν 
λόγω κείμενα, από διεθνοδικαϊκής πλευράς, 
ισχύουν μέχρι σήμερα, καθώς ουδέποτε 
κατηγγέλθησαν από την ελληνική ή/και τη 
σερβική πλευρά. Και όπως σημειώνει ο κ. 
Μάζης, «η ΝΑΤΟϊκή διάλυση της Γουγκο-
σλαβίας και η βίαιη απότοκος δημιουργία 
της FYROM δεν αναιρούν, ούτε κατ’ ελάχι-
στον, την ισχύ των ανωτέρω συμφωνιών». 
Ως εκ τούτου, «η ανυπαρξία καταγγελίας 
από τα υπογράψαντα αυτές μέρη, καθιστά 
τις συμφωνίες εισέτι ισχυρές». 

Συμπέρασμα
Συμπερασματικά: «1. Η δημιουργία των 

Σκοπίων παραβιάζει το Πρωτόκολλον των 
Αθηνών, την Ελληνο-Σερβικήν Συμφωνία 
και το Οριοθετικόν Πρακτικόν Βενιζέλου 
- Πάσιτς του 1913.

2. Η ύπαρξη και δημιουργία των Σκοπίων 
κινείται εις απολύτως αντίθετη τροχιά από 
τα οριζόμενα από τη Συνθήκη Βουκουρε-
στίου 1913.

3. Τα σύνορα των Σκοπίων με την Ελλάδα 
δεν έχουν την δέουσα νομική κατοχύρωση.

4. Η Ελλάδα έχει ιστορικά, εδαφικά και 
μειονοτικά δικαιώματα επί του Νοτίου 
Τμήματος των κρατογενετικού τεχνήματος 
Σκοπίων, το οποίο αποτελεί την αλύτρωτη, 
ελληνική, Βόρεια Μακεδονία.

5. Η οιαδήποτε νομιμοποίηση ή ανα-
γνώριση ή ονομασία όπως και τα όρια 
των συνόρων του εκ τεχνηματικής κρατο-
γενέσεως προκύψαντος αυτού κρατιδίου 

πρέπει να καθορισθούν μέσω Βαλκανικού 
Συμφώνου, με την υπογραφή Σερβίας και 
Ελλάδας και την προσυπογραφή του από 
τα Σκόπια. Άλλωστε, η Βουλγαρία έσπευσε 
ήδη να υπογράψει Συνθήκη Φιλίας με το 
κρατίδιο, επιλύοντας προς όφελός της διμερή 
θέματα, όπως το θέμα της Μακεδονικής 
Εθνικότητας, την οποίαν δεν αναγνωρίζει 
ως πραγματικώς υφισταμένην.

6. Οιαδήποτε πιθανή νέα διαπραγμάτευση, 
θα πρέπει να λάβει σοβαρώς υπ’ όψιν τα 
ανωτέρω και να τα τοποθετήσει εις την τρά-
πεζα των διαπραγματεύσεων με τα Σκόπια. 
Μόνον έτσι θα υπάρξει κοινώς αποδεκτή 
λύση για τους λαούς των δύο πλευρών, αλλά 
κυρίως για τον ελληνικό λαό, ο οποίος μέχρι 
στιγμής ουδέποτε ρωτήθηκε».

Εξαπατήθηκε
ο ελληνικός λαός 

Επιπρόσθετα, ο Ι. Θ. Μάζης χαρακτηρίζει 
την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών 
εξόχως προβληματική και για τον λόγον ότι 
δεν έτυχε της εγκρίσεως του ελληνικού λαού, 
ο οποίος εκλήθη να επωμιστεί ένα άκρως 
αρνητικό, εθνικώς, τετελεσμένο χωρίς την 
επικύρωση της λαϊκής ψήφου, και γι’ αυτό, 
δικαίως «αισθάνεται εξαπατημένος», στην 
πλειονότητά του τουλάχιστον.   

Ο Καθηγητής αποδομεί, ταυτόχρονα, την 
καταστροφολογική ρητορική από πλευράς 
ελληνικής Κυβέρνησης και υποστηρικτών 
της Συμφωνίας, υπενθυμίζοντας την αντί-
στοιχη καταστροφολογία για την Κυπριακή 
Δημοκρατία, όταν ο κυπριακός λαός εκλήθη 
να ψηφίσει υπέρ ή εναντίον του Σχεδίου 
Ανάν. «Τότε, όπως ενθυμείστε, ακούστη-
καν τα πλέον φρικτά και απαίσια δεινά, τα 
οποία θα επέπιπτον επί της κεφαλής της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, εάν η ελληνοκυ-
πριακή πλευρά απέρριπτε το Σχέδιο Ανάν. 
Τίποτε, όμως, τέτοιο δεν συνέβη. Απεναντίας, 
έκτοτε η Κυπριακή Δημοκρατία 1) έγινε 
πλήρες μέλος της ΕΕ, 2) οριοθέτησε ΑΟΖ, 

3) απέκτησε ισχυρούς οικονομικούς και 
πολιτικούς συμμάχους (Ισραήλ, Αίγυπτος) 
και αναβάθμισε τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ, 
4) ξεχώρισε βυθοτεμάχια της ΑΟΖ της προς 
εκμετάλλευσιν σε ενεργειακούς κολοσσούς, 
οι οποίοι μέχρι σήμερα λειτουργούν και 
ως στρατηγική της ασπίδα εναντίον των 
τουρκικών προκλήσεων, όπως απέδειξε 
και η τελευταία τριμερής συνάντηση Ελ-
λάδας-Κύπρου-Ισραήλ υπό την παρουσία 
του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μ. Πομπέο, η οποία 
δήλωσε σημειολογικώς, διπλωματικώς αλλά 
και expressis verbis (ρητώς) την προστασία 
των ΗΠΑ και του Ισραήλ στα δικαιώματα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας επί της εκμε-
ταλλεύσεως των κοιτασμάτων της ΑΟΖ της». 

Αντίθετη σε διατάξεις
δημοσίου διεθνούς δικαίου

Εξάλλου, ο Ομότιμος Καθηγητής Νομικής 
Σχολής, ΕΚΠΑ, Γ. Κασιμάτης, επισημαίνει 
ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι άκυρη, 
ως αντίθετη σε διατάξεις δημοσίου διεθνούς 
δικαίου, καθώς και σε συνταγματικές δια-
τάξεις. Όπως αναφέρει, η συμφωνία είναι 
άκυρη, επειδή δεν πληροί τους όρους της 
διαφάνειας, της αλήθειας και της ακρίβειας 
του δημοσίου διεθνούς δικαίου, «αλλά 
και διότι δεν μπορεί να υπάρξει έγκυρη 
συμφωνία, με την οποία να αναγνωρίζο-
νται εθνότητα και γλώσσα, που δεν έχουν 
αναγνωριστεί διεθνώς». Επισημαίνει, ταυ-
τόχρονα, ότι, «ανεξαρτήτως των λοιπών νο-
μικών κωλυμάτων, δεν μπορεί να ισχύσει 
οποιαδήποτε συμφωνία που αναγνωρίζει 
μη υφιστάμενη εθνότητα, στηριζόμενη σε 
αποδεδειγμένα ιστορικά ψεύδη και αντε-
πιστημονική απόπειρα σφετερισμού της 
ιστορικής κληρονομίας άλλου κράτους, 
καθώς και ότι η Συμφωνία των Πρεσπών 
συνιστά ένα βήμα επιβολής των σχεδίων 
των ΗΠΑ για τα Βαλκάνια, γεγονός που 
θέτει σε κίνδυνο ακόμα και την εδαφική 
ακεραιότητα της Ελλάδας».

 Ι. Θ. ΜΑΖΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΕΥΘΕΩΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΤΟΥ 1913

«Άκυρη η Συμφωνία των Πρεσπών» 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@simerini.com 

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ; 
ΝΑΙ, ΑΠΑΝΤΑ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
Ι. Θ. ΜΑΖΗΣ, ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΘΕΝΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  



Η θεωρία της Τουρκίας περί εκλι-
πούσας Κυπριακής Δημοκρατίας, 
ενορχηστρωμένη εκ του μακρινού 

1963, φαίνεται πως, μέσα από έναν σκοτεινό, 
υπόγειο δρόμο, έχει εισβάλει, και καθιζάνει 
νοσηρώς, στο πολιτικό ασυνείδητο μερικών 
και στην ημεδαπή. Δεν την υιοθετούν, βεβαί-
ως, αυτούσια μέσα στο τουρκικό εξαλειπτικό 
αφήγημα, ωστόσο, την υπονοούν, ως ένα 
πρωθύστερο ακολούθημα της μη λύσης του 
Κυπριακού. Ο «λυσίφιλος» οίστρος τους 
-λύση εδώ και τώρα, ό,τι και να ‘ναι- τείνει 
να διαλάβει εσχατολογικές και κρισεολογι-
κές διαστάσεις, αφού η μη επίτευξη λύσης, 
διακηρύττουν, θα σημάνει οριστικά το τέλος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, σφραγίζοντας 
τη σύντομη τραγική ιστορία της. Μέσα σ’ 
αυτό το σχεδόν υστερικό παραλήρημα, η 
Κυπριακή Δημοκρατία, ούτε λίγο ούτε πολύ, 
παραπαίει ως ένας πεισιθάνατος ασθενής, 
που, κατά κάποιον τρόπο, ήδη έχει εισέλθει 
στην πορεία της ιστορικής του εξαφάνισης.  

Γι’ αυτό, δεν έχει καμιά σημασία το γεγονός 
ότι συνεχίζει να λειτουργεί ως Κράτος που 
μεριμνά για το παρόν και το μέλλον του. Δεν 

έχουν καμιάν απολύτως σημασία οι συμμα-
χίες με άλλα κράτη (ίδε Ισραήλ, Αίγυπτος, 
Γαλλία κ.λπ.), η προσπάθεια γεωπολιτικής 
και γεωστρατηγικής της αναβάθμισης, η 
εδραίωσή της ως πυλώνα σταθερότητας 
στην Ανατολική Μεσόγειο, η μετατροπή 
της σε γέφυρα συνεργασίας της ΕΕ με τις 
χώρες της Μέσης Ανατολής, οι ενεργεια-
κοί της σχεδιασμοί και η μετατροπή της σε 
κόμβο ενεργειακής ασφάλειας, κ.λπ., αφού 
όλα αυτά δεν γίνονται με… γνώμονα τη λύση, 
ή δεν φέρνουν ακόμη πιο κοντά τη λύση. 

Αυτή η στάση διαφαίνεται εντόνως, τελευ-
ταίως, στις δηλώσεις του ΓΓ και στελεχών του 
ΑΚΕΛ, οι οποίοι, στην προσπάθειά τους να 
αποδομήσουν, πολιτικά, τις προβαλλόμενες, 
από την Κυβέρνηση, ως «επιτυχίες» της εξω-
τερικής της πολιτικής, επισείουν, διαρκώς, 
το «στοιχειωμένο» γεγονός της μη λύσης, 
για να πουν ότι όλα αυτά δεν έχουν καμιάν 
απολύτως σημασία, αφού ευρισκόμαστε 
μπροστά στο φάσμα της μη λύσης, άρα της 
οριστικής καταστροφής.  Αυτή η σχεδόν μανι-
κή καταστροφολογία, ασυνείδητα, προφανώς, 
παραλαμβάνει το αφήγημα της έκλειψης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για να το προβάλει 
στο μέλλον, αφού ήδη, το κυπριακό κράτος, 
πρέπει να θεωρείται εκλιπόν, καθώς δεν πράτ-
τει όσα πρέπει να πράξει για να επιλύσει το 
κυπριακό πρόβλημα. Και ενάντια σ’ αυτό, είναι 
και όλα όσα μετέρχεται για να διασφαλίσει 
την ύπαρξή του στην «επερχόμενη για αιώνες 
βαρβαρότητα».

Της Κυριακής
31.03.2019
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Γ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: «ΑΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΕΙ, ΘΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ»

 Ώρα μηδέν για Δικαιοσύνη

ΝΑΤΑΛΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 
michelidoun@simerini.com

Σ
τοχεύοντας πρωτίστως 
στη βελτίωση των ρυθ-
μών απονομής της δικαι-
οσύνης, η δικαστηριακή 
μεταρρύθμιση μπήκε στις 
ράγες πριν από τρία περί-
που χρόνια, επιχειρώντας 

παράλληλα να καταστήσει απλούστερες, 
ευκολότερες και αποτελεσματικότερες τις 
σχετικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο συζήτησης 
στρογγυλής τραπέζης, που διοργάνωσε η 
Ένωση Οικονομολόγων την περασμένη 
Πέμπτη, ο πρώην δικαστής του Ανωτάτου, 
Γιώργος Ερωτοκρίτου, στον οποίο ανατέ-
θηκε από το 2017 η διεύθυνση του Γρα-
φείου Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης, 
έδωσε το περίγραμμα των προωθούμενων 
αλλαγών στα κυπριακά δικαστήρια. Με 
την παράδοση των διαφόρων μελετών και 
εκθέσεων από τους εμπειρογνώμονες ολο-
κληρώνεται η πρώτη φάση της και ξεκινά 
το δύσκολο εγχείρημα υλοποίησης των 
επιμέρους έργων.

Διαχρονικές αδυναμίες
«Η Δικαιοσύνη στην Κύπρο πάντα 

στεκόταν ψηλά. Ουδέποτε υπήρξε το 
οποιοδήποτε κρούσμα διαφθοράς. Εκείνο 
που πάντα χώλαινε ήταν η αποδοτικότητα 
των δικαστηρίων, η οποία αναμφιβόλως 
επηρεάζει και τους ρυθμούς απονομής 
δικαιοσύνης», σημείωσε εισαγωγικά ο κ. 
Ερωτοκρίτου, τονίζοντας ότι «τα προβλήματα 
των δικαστηρίων δεν είναι καινούργια». 
Περαιτέρω, εξήγησε ότι κατά την περίοδο 
της τραπεζικής κρίσης «υπήρχαν τόσες 
πολλές καθυστερήσεις, οι οποίες στην ουσία 
ανέδειξαν τις διαχρονικές αδυναμίες και 
αστοχίες των δικαστηρίων». 

Διευκρινίζοντας εξαρχής ότι διατυπώνει 
προσωπικές θέσεις και όχι διαπιστώσεις 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εξήγησε ότι «η 
Πολιτεία ανέκαθεν θεωρούσε τα δικαστήρια 
μη παραγωγικό τομέα, με αποτέλεσμα να 
μην ξοδεύει τα απαιτούμενα κονδύλια για 

ενίσχυσή τους». Προς επίρρωσιν τούτου, 
επικαλέστηκε εκθέσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που κατατάσσουν την Κύπρο 
τελευταία ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ ως 
προς τους οικονομικούς πόρους που παρέ-
χονται από την κυβέρνηση στα Δικαστήρια. 
«Ενώ σήμερα υπάρχουν 107 πρωτόδικοι 
δικαστές, θα έπρεπε να υπάρχουν τουλά-
χιστον 170 για να συγκρινόμαστε με τον 
μέσο όρο της ΕΕ», τόνισε χαρακτηριστικά. 

Μεταρρύθμιση 
λόγω... Τροϊκανών

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πρώτα ερεθί-
σματα για μεταρρύθμιση στα δικαστήρια 
ήρθαν από την Τρόικα. Το Ανώτατο «αν και 
δεν είχε τα χρήματα για την ετοιμασία των 
αναγκαίων μελετών, ενθαρρύνθηκε από την 
υπηρεσία στήριξης διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» 
και υπέβαλε αίτημα για τεχνική βοήθεια, 
ώστε να προχωρήσει στις απαραίτητες αλ-
λαγές. Προηγήθηκε η κωδικοποίηση των 
προβλημάτων, υπό μορφήν έκθεσης που 
ετοίμασαν τρεις δικαστές εκ μέρους του 
Ανωτάτου, η οποία αποτέλεσε τη βάση 
του αιτήματος για τεχνική βοήθεια που 
υποβλήθηκε περί τα τέλη του 2016. 

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης ξε-
κίνησαν ή είναι προγραμματισμένα να 
ξεκινήσουν 18 έργα ή δράσεις, εκ των 
οποίων εννέα είναι πλήρως χρηματοδοτού-
μενα από την υπηρεσία SRSS (Structural 
Reform Support Service) της  Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ενώ τα υπόλοιπα καλύπτονται 
από εθνικά κεφάλαια. Τέσσερα από τα έργα 

έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Την αφετηρία 
της υλοποίησης σηματοδότησε το έργο 
υπό τον τίτλο «Γενική Μεταρρύθμιση των 
Δικαστηρίων», το οποίο είναι χρηματο-
δοτημένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και ολοκληρώθηκε με την παράδοση της 
σχετικής έκθεσης των εμπειρογνωμόνων 
στο Ανώτατο πριν από ένα περίπου χρόνο. 
Η έκθεση περιλαμβάνει 21 εισηγήσεις 
για ευρείας κλίμακας μεταρρυθμίσεις, οι 
οποίες υιοθετήθηκαν «αφού σε μεγάλο 
βαθμό ταυτίζονταν με τις διαπιστώσεις 
του Ανωτάτου στην έκθεση του 2016». 

Πρόβλημα στέγασης 
για την Ομάδα Κρούσης

Από τις 21 εισηγήσεις των εμπειρογνω-
μόνων, το Ανώτατο απασχόλησε πρωτίστως 
η μείωση των καθυστερήσεων, το λεγόμενο 
backlog, προς αντιμετώπιση των οποίων 
αποφασίστηκε ο διορισμός Ομάδας Κρού-
σης (Taskforce), που κρίθηκε στη βάση 
ανάλυσης ότι θα πρέπει να αποτελείται από 
26 νέους δικαστές, ώστε οι καθυστερήσεις 
να εκλείψουν μέσα σε δύο με τρία χρόνια. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, όπως χαρακτη-
ριστικά σημειώθηκε κατά την ομιλία, «αν 
όλοι οι δικαστές της Κύπρου τα επόμενα 
χρόνια δεν έκαναν τίποτα άλλο, θα τους 
έπαιρνε 4-5 χρόνια για να εκδικάσουν τις 
καθυστερημένες υποθέσεις». Ο κ. Ερω-
τοκρίτου έκανε επίσης λόγο 

για «πολλές και σοβαρές προκλήσεις» 
όσον αφορά το κατά πόσον θα βρεθούν 
εγκαίρως «τόσοι πολλοί ικανοί δικαστές 
για να προσληφθούν άμεσα», λαμβάνο-

ντας υπόψη ότι θα χρειαστεί επιπλέον η 
πρόσληψη 16 Εφετών, πέντε δικαστών για 
το Εμπορικό και πέντε για το Διοικητικό 
Δικαστήριο. Επεσήμανε, παράλληλα, ότι 
«δεν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι στα δι-
καστήρια για να στεγάσουν την Ομάδα 
Κρούσης». Αν, όπως είπε, δεν εξευρεθούν 
τέτοιοι χώροι, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο η 
Ομάδα «να εργάζεται για μερικά χρόνια τα 
απογεύματα στα υφιστάμενα δικαστήρια», 
αν και σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο έχουν ήδη 
εκφραστεί ενστάσεις από δικηγόρους. 

Λίαν συντόμως 
θεσμοί και Εφετείο

«Περίπλοκο και χρονοβόρο έργο» χα-
ρακτήρισε ο κ. Ερωτοκρίτου την αναθεώ-
ρηση των θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, 
που ξεκίνησε επίσης από την υπηρεσία 
SRSS. Της ομάδας των εμπειρογνωμόνων 
ηγείται ο πρώην δικαστής του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου της Αγγλία, Λόρδος Tyson, o 
οποίος μαζί με την ομάδα του επισκέφθηκε 
τρεις φορές μέχρι σήμερα την Κύπρο και 
είχε επαφές με δικαστές, δικηγόρους και 
την Επιτροπή Θεσμών, η οποία διορίστηκε 
από το Ανώτατο Δικαστήριο. Με στόχο την 
κατάρτιση θεσμών «κυπριακής ιδιοκτησί-
ας», το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί 
τον ερχόμενο Ιούνιο και να τεθεί ενώπιον 
Ανωτάτου για τελική έγκριση. Σημειώνεται 
ότι έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 
«για να γίνει εντατική εκπαίδευση στους 
δικαστές και δικηγόρους για τους νέους 
θεσμούς και για να δημιουργηθεί σύστημα 
που να αξιολογεί τον βαθμό υλοποίησης 
των μεταρρυθμίσεων στα δικαστήρια».

Πάντως, κατά τον κ. Ερωτοκρίτου «το 
σοβαρότερο μεταρρυθμιστικό έργο είναι 
η δημιουργία δευτεροβάθμιου Εφετείου, 
προς υλοποίηση του οποίου το Υπουρ-
γείο Οικονομικών δήλωσε εξαρχής ότι 
θα διαθέσει τα αναγκαία κονδύλια. «Το 
στεγαστικό για άλλη μια φορά αποδείχθη-
κε ακανθώδες πρόβλημα», σημείωσε, για 
να συμπληρώσει ότι «προς τιμήν της η 
Κυβέρνηση διέθεσε το κτήριο του πρώην 
ξενοδοχείου «Φιλοξένια» για να στεγά-
σει τόσο το δευτεροβάθμιο Εφετείο όσο 
και το Εμπορικό Δικαστήριο», το οποίο 
επίσης περιλαμβάνεται στις σημαντικές 
μεταρρυθμιστικές αλλαγές. Στόχος και του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι η παράδοση 
του κτηρίου περί τα τέλη του χρόνου, με 
προοπτική το νέο δευτεροβάθμιο Εφετείο να 
λειτουργήσει αρχές του 2020, ενώ «μέχρι 
τότε αναμένεται να ξεπεραστούν κάποια 
σοβαρά συνταγματικά θέματα, που αφο-
ρούν το ποιος θα πρέπει να διορίζει τους 
δικαστές του νέου Εφετείου». Σημειώνεται 
ότι, στο πλαίσιο προηγούμενου ρεπορτάζ 
της «Σ», αρμόδιες πηγές ανέφεραν ότι οι 
Εφέτες της ενδιάμεσης βαθμίδας, που δη-
μιουργείται, θα διορίζονται απευθείας από 

ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ 
ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ 
ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΔΕΝ ΧΩ-
ΡΕΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΒΟΛΕΣ, 
ΔΙΑΜΗΝΥΕΙ Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

Αν και αποτέλεσε το πρώτο έργο 
που μπήκε σε τροχιά υλοποίησης, 
με εθνικά κεφάλαια στις αρχές του 
2017, η σύσταση Ανεξάρτητης Σχο-
λής Δικαστικής επιμόρφωσης «κόλ-
λησε» σε διελκυστίνδα Ανωτάτου 
- Υπουργείου επί του νομοσχεδίου. 
Ο λόγος, όπως εξήγησε ο κ. Ερωτο-
κρίτου στο πλαίσιο της παρουσίασης, 
είναι ότι το Ανώτατο θεωρεί στην 
ουσία πως το νομοσχέδιο ξέφυγε 
από τις εισηγήσεις του εμπειρογνώ-
μονα, οι οποίες έτυχαν έγκρισης και 
συμπεριλαμβάνει «πράγματα που 
δεν είχαν συμφωνηθεί». Παρά την 
καθυστέρηση στη λήψη τελικής από-
φασης, η Σχολή Δικαστών υλοποιεί 
ήδη το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα, 
μετά από εκπαίδευση αριθμού δικα-
στών με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
τον περασμένο Οκτώβρη. 

Μία από τις δεσμεύσεις που ανέ-
λαβε η κυβέρνηση έναντι της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής κατά την πώληση 
του Συνεργατισμού «αφορά τη διε-
ξαγωγή μελέτης για εισαγωγή στα 
δικαστήρια συστήματος ακουστικής 
καταγραφής των διαδικασιών». Το 
έργο, που χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υλοποιείται 
με βάση την κατεπείγουσα διαδι-
κασία, ξεκίνησε πριν από ένα μήνα 
και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον 
ερχόμενο Μάιο. Ως απόρροια των 
εισηγήσεων αναμένεται να ξεκινή-
σουν και άλλα έργα ή δράσεις, όπως 
η δημιουργία ανεξάρτητης υπη-
ρεσίας για διοίκηση των δικαστη-
ρίων και η ενθάρρυνση διαδίκων 
να χρησιμοποιούν υπαλλακτικούς 
τρόπους επίλυσης διαφορών. Αξι-
οσημείωτες ήταν οι αναφορές του 
πρώην δικαστή του Ανωτάτου και 
για την οικοδόμηση του νέου Επαρ-
χιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, 
που, όπως είπε, «εκκρεμεί εδώ και 
τριάντα χρόνια». Σημείωσε ότι «ήδη 
υπήρξε επαφή με τη Διεθνή Τρά-
πεζα, η οποία διεξήγαγε μελέτη για 
την ανάληψη του έργου» και ότι η 
προσωρινή κοστολόγηση ανέρχεται 
περίπου στα 50 εκατομμύρια.

Σκαλώνει
σε διαφωνίες

η Σχολή Δικαστών

Σε εκκρεμότητα 
εδώ και 30 χρόνια

τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

Επείγουν τα 
κριτήρια διορισμού

Στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων 
έργων, ολοκληρώθηκε επίσης συγκριτική 
μελέτη από εμπειρογνώμονες για τη θέ-
σπιση αντικειμενικών κριτηρίων για την 
πρόσληψη και προαγωγή των δικαστών, 
η οποία παραδόθηκε στο Ανώτατο στις 
18 Μαρτίου. Ο κ. Ερωτοκρίτου εξέφρασε 
μάλιστα την άποψη ότι «αν υιοθετηθεί, θα 
συμβάλει τα μέγιστα στην εδραίωση της 
αξιοκρατίας στο δικαστικό Σώμα». 

Περαιτέρω, «η θέσπιση των κριτηρίων 
θεωρείται πολύ επείγουσα επειδή το Ανώ-
τατο Δικαστήριο επιθυμεί να προσλάβει 
τους επόμενους δικαστές για το δευτερο-
βάθμιο Εφετείο, το Εμπορικό Δικαστήριο 
και την Ομάδα Κρούσης, με βάση τα νέα 
κριτήρια που το ίδιο θα θεσπίσει». 

Παράλληλα, τρέχει και το έργο για την 
ηλεκτρονική δικαιοσύνη, το οποίο «ανα-
μένεται να αλλάξει ριζικά τις διαδικασίες 
στα δικαστήρια» και σύντομα θα ανακοι-
νωθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
των προσφορών. Προωθείται, επίσης, από 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης η ίδρυση Δι-
καστηρίου για αιτητές πολιτικού ασύλου. 
Το έργο, είπε ο κ. Ερωτοκρίτου, «είναι υψί-
στης σημασίας για την Πολιτεία, γιατί θα 
συμβάλει στην έγκαιρη διεκπεραίωση των 
αιτήσεων», αν και εξέφρασε ανησυχία για 
τον χρόνο που θα χρειαστεί η ανακαίνιση 
του κτηρίου Άστρα, την αγορά του οποίου 
διαπραγματεύεται το Υπουργείο, ώστε να 
στεγάσει το νέο δικαστήριο. 

«Δεν χωρεί αναβολές»
Ο Διευθυντής του Γραφείου Μεταρρύθ-

μισης σημείωσε ότι «το υπάρχον σύστημα 
στα δικαστήρια γενικά πιστοποιείται από 
τους εμπειρογνώμονες ως ακατάλληλο για 
τις ανάγκες του 21ου αιώνα» και ότι «χρει-
άζεται επειγόντως εκ βάθρων αλλαγή». 
Εξέφρασε περαιτέρω την πεποίθηση ότι, 
αν οι εισηγήσεις υιοθετηθούν, «το τοπίο 
στα δικαστήρια μέχρι το 2022-2023 θα 
βελτιωθεί τόσο πολύ, που δεν θα θυμίζει 
καθόλου το παλιό». Προσφέρεται, όπως 
είπε, μια μοναδική ευκαιρία για ριζική 
μεταρρύθμιση και πρόσθεσε ότι «η κα-
τάσταση στον χώρο της δικαιοσύνης δεν 
χωρεί άλλες αναβολές, γιατί το σύστημα 
αν δεν μεταρρυθμιστεί, θα καταρρεύσει». 
Καταληκτικά ανέφερε τα εξής: «Αν δεν 
εκμεταλλευτούμε τη δυναμική και την υπο-
στήριξη που έχουμε σήμερα τόσο εντός 
όσο και εκτός Κύπρου, η ιστορία σίγουρα 
θα μας καταγράψει ως τους υπαίτιους. Θα 
πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι ιστορικά 
οι θεσμοί που επιβιώνουν δεν είναι αυτοί 
που θεωρούνται δυνατοί, αλλά αυτοί που 
ανταποκρίνονται καλύτερα στις αλλαγές». 

Job Opportunities at the Cyprus Institute
The Cyprus Institute (CyI, www.cyi.ac.cy) is a novel, non-profit research and 
educational institution and invites applications for the following positions:

• Interns for the Instrumentation Lab (ref.no. EEWRC_RTAIL_19_04)
• Head of the Office of Graduate Studies (ref.no. CYIGS_HGS_19_01)
•  Postdoctoral Fellow(s) for Energy Systems Analysis at the Energy Division 

at EEWRC (ref.no. EEWRC_PDESA_19_06)
•  Associate Research Scientist in Experimental Atmospheric Sciences (EEWRC_

ARES_19_03)
• Interactive Visualisation 3D Modeller (STARC_IV3DM_19_03)
•  Faculty Position in Modelling and Simulation for Engineering Applications 

with Specialization in Computation-based Science and Technology (CYI_
FPEC_18_07)

A more detailed description of the positions as well as information concerning 
candidate requirements and the application process is available at http://
jobboard.cyi.ac.cy/ where the reference number for the position is posted. 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
(ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 12(1)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) 
Κανονισμών, με την παρούσα γνωστοποιείται ότι ο Φάνος Λοϊζίδης προτίθεται να υποβά-
λει αίτηση στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού, για τη χορήγηση πολεοδομικής 
άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για την ακόλουθη ανάπτυξη: 
Ανέγερση ισόγειας κατοικίας.
Η αίτηση αφορά το τεμάχιο με αρ. 599, Φ/Σχ. 48/33, στην περιοχή του Κοινοτικού Συμβου-
λίου Καλού Χωρίου Λεμεσού. Το τεμάχιο βρίσκεται στην οδό Κύπρου Λοϊζίδη.
Η παρέκκλιση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση αφορά την ανέγερση ισόγειας κατοικίας 
870-900 τ.μ., από την οικιστική ζώνη στο Καλό Χωρίο Λεμεσού.
Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατό να ληφθούν από τα Γραφεία της Πολεοδομικής Αρχής 
κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Έγγραφες παραστάσεις είναι δυνατό να υποβληθούν στην 
Πολεοδομική Αρχή μέσα σε διάστημα ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας ειδοποίησης.

Η εκλιπούσα ΚΔ και το πολιτικό μας ασυνείδητο 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@ 
simerini.com 



Της Κυριακής
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Συνέντευξη 9
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΗ «Σ»

«Πετυχημένη η συνταγή με ΔΗΚΟ»

ΝΑΤΑΛΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 
michaelidoun@simerini.com

Μ
ε το γάντι αντι-
στρέφει τα επι-
χειρήματα των 
κομμάτων της 
αντιπολίτευσης 
για το πόρισμα 
της Ερευνητικής, 

ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου, 
Πέτρος Δημητρίου. «Όταν στο πόρισμα 
αναφέρεται ότι όσο πλησιάζουμε το 2013 
οι ευθύνες των κομμάτων μεγαλώνουν 
και ότι το πρόβλημα διογκώνεται, αυτά 
τα ευρήματα υιοθετούνται;», διερωτάται, 
προσθέτοντας ότι μετά την αλλαγή των επο-
πτικών παραμέτρων για τον υπολογισμό 
των ΜΕΔ, η Κυβέρνηση βρέθηκε ενώπιον 
ενός επώδυνου διλήμματος. «Είχαμε να 
επιλέξουμε ανάμεσα στην κατάρρευση και 
στην πώληση του καλού κομματιού», ση-
μειώνει ο εκ των στενών συνεργατών του 
Προέδρου. Την ίδια ώρα, ο κ. Δημητρίου 
ρίχνει γέφυρες προς την πλευρά του ΔΗΚΟ, 
επισημαίνοντας την πρότερη στήριξη του 
κόμματος της ήσσονος αντιπολίτευσης «σε 
καιρούς δύσκολους, όπου οι σειρήνες 
του λαϊκισμού έβρισκαν ευήκοα ώτα». 
Παράλληλα, απαντά στο ερώτημα κατά 
πόσον ένας αγωγός φυσικού αερίου θα 
πρέπει να περάσει από την Τουρκία, αν 
η Κύπρος πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, 
ποια είναι η σκοπιμότητα των ΜΟΕ και 
γιατί μένει εκτός η επιστροφή της Αμμοχώ-
στου, σχολιάζοντας επίσης τη σημασία των 
τριμερών και περιφερειακών ενεργειακών 
και αμυντικών συνεργασιών. 

Τι εννοεί ο Πρόεδρος όταν κάνει λόγο 
για σχέδιο β’ στο Κυπριακό;

Οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας πως 
οι συνομιλίες αποτελούν μια δυναμική 
και εξελισσόμενη διαδικασία. Μπορούν 
να επηρεαστούν από εξωγενείς εξελίξεις, 
όπως επίσης και από την κατάληξη του 
προηγούμενου γύρου συνομιλιών. Αλίμονο 
αν ο ηγέτης μιας χώρας δεν προβληματίζεται 
για όλα αυτά και αυτό είναι που δήλωσε 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και όχι την 
όποια σκέψη για σχέδιο β’. Αλίμονο αν η 
ηγεσία μιας χώρας δεν προετοιμάζει εκ των 
προτέρων τα όποια σημεία αντίδρασης στα 
οποιαδήποτε σενάρια κληθούμε ενδεχο-
μένως να αντιμετωπίσουμε. Συνεχίζοντας 
στην ίδια δήλωση, ο Πρόεδρος αυτό που 
είπε είναι ότι ως ενεργός πολίτης προβλη-
ματίζεται και ανησυχεί για το ενδεχόμενο 
αποτυχίας και αυτής της διαδικασίας συ-
νομιλιών. Για το ποια θα είναι η επόμενη 
μέρα, για το ποια θα είναι η αφετηρία μιας 
νέας διαπραγμάτευσης σε περίπτωση απο-
τυχίας. Αυτό, ασφαλώς, δεν σημαίνει ότι 
δεν παραμένει η στοχοπροσήλωσή μας για 
λύση του Κυπριακού όχι μόνο στη βάση 
της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδί-
ας, αλλά και ως συνέχεια της διαπραγμά-
τευσης του Κραν Μοντανά, η οποία μας 
άφησε ως κεκτημένο τις ρητές και σαφείς 
αναφορές για κατάργηση εγγυητικών και 
επεμβατικών δικαιωμάτων και εδαφικές 
προσαρμογές που ανταποκρίνονται στις 
ευαισθησίες της πλευράς μας. Είναι μέσα 
σ’ αυτά τα πλαίσια που επιθυμούμε να 
καθοριστούν οι όροι αναφοράς της κυρί-
ας Λουτ, με σκοπό την ταχύτερη δυνατή 
επανέναρξη των συνομιλιών, αλλά μέσα 
από μια στοχευμένη και συνεπώς αποτε-
λεσματική διαπραγματευτική διαδικασία. 

Εφόσον το Κυπριακό βρίσκεται εν 
αναμονή για τους όρους αναφοράς, 
αλλά και διευκρινίσεων επί του πλαι-
σίου Γκουτέρες, ποια η σκοπιμότητα 
συμφωνίας νέων ΜΟΕ;

Να κρατήσουν ζωντανές τις γέφυρες 
επικοινωνίας, να κρατήσουν ζωντανή την 
επαφή μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Υπήρξε 
μια περίοδος ψυχρότητας, προϊόν κυρίως 
της απογοήτευσης, και επανερχόμαστε σ’ 
έναν κύκλο μέτρων, στο βαθμό που μπο-
ρούμε και με τις δυσκολίες που υπάρ-
χουν, προκειμένου να προσπαθήσουμε 

να δημιουργήσουμε ξανά ένα καλό κλίμα.

Συμφωνήθηκαν, όμως, μέτρα όπως 
αυτό της κινητής τηλεφωνίας, για το 
οποίο η Κυβέρνηση έχει δεχτεί σκληρή 
κριτική από κόμματα της αντιπολίτευ-
σης, την ώρα που άλλα ΜΟΕ, όπως η 
επιστροφή της Αμμοχώστου, παραμέ-
νουν στον… πάγο.

Επειδή δεν μπορείς να τρέξεις, δεν σημαί-
νει κιόλας ότι δεν μπορείς να περπατήσεις. 
Αν είχαμε να επιλέξουμε από μια λίστα 
ΜΟΕ ποια θα εφαρμόζονταν, πιθανό να 
μην επιλέγαμε μόνο τα συγκεκριμένα. Η 
επιλογή, όμως, δεν ήταν μεταξύ κάποιων 
ΜΟΕ. Ήταν αν θα κρατήσουμε την κατάσταση 
ζωντανή ή αν θα την θάψουμε. Άλλωστε, το 
νόημα αυτών των μέτρων δεν ήταν ποτέ να 
αντικαταστήσουν την ουσία του κυπριακού 
προβλήματος, αλλά να λειτουργήσουν ως 
γέφυρα μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Συγκε-
κριμένα, όμως, ο ΠτΔ έχει καταθέσει, όπως 
είναι καλά γνωστό, σειρά ΜΟΕ μέσα από 
έναν κατάλογο που περιλαμβάνει τόσο την 
Αμμόχωστο όσο και σειρά βημάτων προς 
την επίτευξη του στόχου επιστροφής της.

«Δεν αποκλείουμε 
την Τουρκία»

Όσον αφορά τους ενεργειακούς σχε-
διασμούς, σε ποια κατεύθυνση προ-
σανατολίζεται το Προεδρικό μετά τα 
αποτελέσματα στον «Γλαύκο»; Παρα-
μένει στρατηγικός στόχος η δημιουργία 
τερματικού σταθμού;

Βασική επιδίωξη της Κυβέρνησης, η 
οποία αντιλαμβάνεται πλήρως τους συντελε-
στές ισχύος, το μέγεθος και τις δυνατότητες 
της χώρας μας, ως επίσης και τις προκλήσεις 
που έχει να αντιμετωπίσει, υπήρξε εξ αρχής η 
προσέλκυση ενεργειακών κολοσσών που θα 
διαφυλάττουν την ασφάλεια και σταθερότητα 
στους ενεργειακούς μας σχεδιασμούς. Αυτή 
παραμένει ως βασική μας προτεραιότητα 
και για τα υπόλοιπα των οικοπέδων. Για 
του λόγου το αληθές, οι διαπραγματεύσεις 
για το οικόπεδο 7 εισέρχονται στο τελικό 
στάδιο, για να δοθεί η σχετική άδεια για 
γεωτρήσεις. Η δημιουργία τερματικού σταθ-
μού υγροποίησης φυσικού αερίου είναι 
καλά γνωστό πως προϋποθέτει μια τεράστια 
δαπάνη. Συνεπώς, οι ίδιες οι εταιρείες θα 
μελετήσουν διεξοδικά τα αποτελέσματα όλων 
των γεωτρήσεων και ακολούθως θα λάβουν 
τις αποφάσεις τους. Εμείς, με τη σειρά μας, 
μελετούμε διεξοδικά τα δεδομένα, τα οποία 
αλλάζουν συνεχώς, ούτως ώστε να βρούμε 
την πιο συμφέρουσα πολιτικο-οικονομι-
κή φόρμουλα εκμετάλλευσης, η οποία θα 
αναδεικνύει περισσότερο από κάθε άλλη 
τον αναβαθμισμένο γεωστρατηγικό ρόλο 
της Κύπρου. 

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αγωγού μέσω 
Τουρκίας;

Εκείνο που λέγαμε πάντα είναι πως 
βασική προϋπόθεση για το ενδεχόμενο 
αγωγού μέσω Τουρκίας είναι η επίλυση 
του Κυπριακού. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι, 

σε περίπτωση λύσης, ο αγωγός θα περάσει 
οπωσδήποτε μέσω Τουρκίας. Εξάλλου, δεν 
αντιμετωπίζαμε ποτέ το ενεργειακό κομμάτι 
ή ακόμα και τις διμερείς ή τριμερείς συνερ-
γασίες ως πρόταξη εναντίον της οποιασδή-
ποτε χώρας. Εκείνο που επιδιώκουμε -και 
ξεκίνησε ήδη να δίνει καρπούς- είναι τη 
διασφάλιση της ειρήνης και της συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών. Αν, πάντως, δούμε ποιες 
είναι οι σχέσεις της Τουρκίας σήμερα και 
με τις υπόλοιπες χώρες της ενεργειακής 
λεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου, δεν 
θεωρώ ότι μεγαλύτερο πρόβλημα για την 
Τουρκία είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. 

Οι επιμέρους πτυχές αυτών των συ-
νεργασιών δύνανται να λειτουργήσουν 
κατασταλτικά σε περίπτωση υλοποίησης 
των τουρκικών απειλών είτε στην ΑΟΖ 
είτε επί του εδάφους;

Οι συνεργασίες αυτές θα πρέπει να θεω-
ρούνται ως συνεργασίες ειρήνης, που έχουν 
ένα βασικό στόχο: να καταστεί η Ανατολική 
Μεσόγειος πυλώνας σταθερότητας, που θα 
συμβάλει στην αναγκαία ενεργειακή ασφά-
λεια και στη διαφοροποίηση των υφιστά-
μενων ενεργειακών διαδρόμων προς την 
Ευρώπη και όχι μόνο. Δεν είναι δηλαδή 
συνεργασίες αποκλεισμού της Τουρκίας, 
γιατί εμείς θα θέλαμε να ενταχθεί στον όλο 
σχεδιασμό μας και αυτή η χώρα, εάν και 
εφόσον βέβαια συμβάλει εποικοδομητικά 
στην επίλυση του Κυπριακού. Ως προς το 
ερώτημά σας, θα έλεγα ότι η εμβάθυνση των 
συνεργασιών, η μεθοδικότητα στην υλοποί-
ηση του ενεργειακού μας σχεδιασμού και 
οι χαμηλοί τόνοι είναι εκείνο το τρίπτυχο 
που, πιστεύω, λειτουργεί αποτρεπτικά έναντι 
των όποιων απειλών της Άγκυρας.

Δεν θα έπρεπε, παράλληλα, να προ-
ωθηθούν και συμφωνίες αμοιβαίας 
αμυντικής συνδρομής;

Μια καλή συνεργασία, που διασυνδέει 
τα συμφέροντα που έχουν στην Κύπρο η 
Γαλλία, οι Η.Π.Α., το Ισραήλ, η Αίγυπτος, 
ακόμα και η Ιορδανία, είναι ένας αποτρε-
πτικός παράγοντας. Δεν συνιστούν δύναμη 
αποτροπής μόνο τα αεροπλανοφόρα ή τα 
μαχητικά αεροσκάφη. Αποτρεπτικός παρά-
γοντας για μια μικρή χώρα είναι ακριβώς να 
αξιοποιήσει αυτά που έχει -τη γεωγραφική 

«ΑΝ ΘΑ ΠΙΑΣΤΟΎΜΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
ΤΟΎ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΎΠΟΎΡΓΟ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΏΝ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΏΡΑ ΝΑ 
ΎΙΟΘΕΤΗΣΟΎΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΎ ΑΦΟ-
ΡΟΎΝ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΕΣ ΚΎΒΕΡΝΗΣΕΙΣ;»

της θέση, την ΕΕ, τα κοιτάσματα φυσικού 
αερίου- ούτως ώστε η όποια απειλή εναντίον 
μας να είναι και απειλή έναντι των συμφε-
ρόντων τους. Όλα όσα έχουν επιτευχθεί 
στην εξωτερική μας πολιτική, τα οποία και 
αναγέννησαν πραγματικά την παρουσία 
μας, που βεβαίως έχει βοηθηθεί από τα 
κοιτάσματα φυσικού αερίου, δομούνται στην 
απαίτηση τού να είμαστε ένας αξιόπιστος 
-κι αυτό είναι πολύ σημαντικό- εταίρος, που 
μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα των 
χωρών αυτών με την Ευρώπη. 

Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο ένταξης 
στο ΝΑΤΟ;

Το θέμα δεν είναι αν υπάρχει ή όχι το 
ενδεχόμενο. Το θέμα είναι ποιες είναι οι δυ-
νατότητές σου να το επιτύχεις. Ας μην ξεχνάμε 
ότι, αν και περνά κρίση στην παρούσα φάση 
η σχέση της με το ΝΑΤΟ, η Τουρκία είναι 
ένας σοβαρός εταίρος της Βορειοατλαντι-
κής Συμμαχίας. Αλλά τη δεδομένη χρονική 
στιγμή, πρέπει να δούμε σε ποια επίπεδα 
μπορούμε να ανοίξουμε την ατζέντα και να 
επιλέξουμε εκείνα τα οποία θα μεγιστοποι-
ήσουν τα οφέλη μας και την ικανότητά μας 
να πετύχουμε τους στόχους μας. 

«Ας μην επαναλάβουμε 
τα λάθη του Συνεργατισμού»

Για ποιους συγκεκριμένους λόγους η 
Κυβέρνηση θεωρεί ότι το πόρισμα της 
Ερευνητικής Επιτροπής για τον Συνερ-
γατισμό ήταν «ανεπαρκές»;

Αν και έχει απαντηθεί κατά κόρον, θα πω 
ότι υπάρχει ένα πόρισμα στο οποίο οφεί-
λουμε να δώσουμε τη δέουσα προσοχή. 
Είναι, αν μη τι άλλο, προϊόν μιας σοβαρής 
δουλειάς, που αξίζει κάθε σεβασμού. Θα 
πρέπει, όμως, κάποια στιγμή σε αυτόν τον 
τόπο να κατανοήσουμε ότι δεν υπάρχει κάτι το 
οποίο να λειτουργεί ως δόγμα στην πολιτική. 
Ως θέσφατο, δηλαδή, που δεν επιδέχεται 
καμίαν απολύτως αμφισβήτηση. Πιστεύω 
δηλαδή στην αλληλεπίδραση λόγου και 
αντίλογου, μέσα από την οποία επωφελείται 
τόσο η πολιτική όσο και η επιστημοσύνη. Οι 
άνθρωποι και η κοινωνία προοδεύουν μέσα 
από καλοπροαίρετες και εποικοδομητικές 
κρίσεις και όχι μέσα από την υιοθέτηση 
δογματικών αντιλήψεων ή απόψεων. Σε 
κάθε περίπτωση, η Κυβέρνηση βεβαίως 
και θα αξιοποιήσει το πόρισμα της Ερευνη-
τικής Επιτροπής για τον Συνεργατισμό, στον 
βαθμό που μπορεί να το αξιοποιήσει. Δεν 
σημαίνει, όμως, ότι πρέπει να υιοθετήσει 
όλα όσα το πόρισμα αποφαίνεται. 

Υπάρχει και η εκδοχή ότι απορρίπτε-
τε το πόρισμα επειδή «δεν σας αρέσει»…

Προσωπικά, εκείνο το οποίο μου προ-
καλεί απορία, βλέποντας πώς εξελίσσεται 
η δημόσια συζήτηση, είναι η στάση των 
υπόλοιπων κομμάτων, τα οποία κατηγο-
ρούν την Κυβέρνηση ότι δεν υιοθετεί το 
πόρισμα, την ίδια ώρα που η δική τους 
συμπεριφορά δείχνει να μην το υιοθετεί. Και 
εξηγώ. Αν θα πιαστούμε από τις αναφορές 
του πορίσματος στα συμπεράσματα που 

Αυξημένα
τα ποσοστά

επιτυχίας των νέων
σε θέσεις ευθύνης

Ρίχνει γέφυρες

Με βάση την προσωπική σας 
εμπειρία, θεωρείτε σημαντικό να 
δίδονται ανάλογες ευκαιρίες σε 
νέους ανθρώπους;

Ασφαλώς. Όχι όμως με κυριότερο 
κριτήριο την ηλικιακή ομάδα στην οποία 
αυτοί ανήκουν, αλλά τις αυξημένες πι-
θανότητες που έχουν ν’ αδράξουν την 
ευκαιρία που τους δίνεται και, συνεπώς, 
να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους. 
Αλλιώς καταλήγουμε σ’ έναν άτυπο 
ηλικιακό ρατσισμό, τον οποίο προσω-
πικά απορρίπτω. Αυτό που η εμπειρία 
μου καταδεικνύει είναι τα αυξημένα 
ποσοστά επιτυχίας σε νέους που τους 
ανατέθηκαν θέσεις ευθύνης. Πιστεύω 
ότι η παρούσα διακυβέρνηση έδωσε 
σημαντικές ευκαιρίες σε νέους ανθρώ-
πους σε πολιτικές ή πολιτειακές θέσεις 
και συνέβαλε στο να δημιουργηθεί η 
απαραίτητη κουλτούρα ευθύνης έναντι 
της Πολιτείας που τους εμπιστεύτηκε, 
ούτως ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα 
του παρελθόντος, όπου συμπατριώ-
τες μας ένιωθαν ότι η ίδια η Πολιτεία 
χρωστά σ’ εκείνους. Η εμπιστοσύνη της 
Κυβέρνησης στους νέους ανθρώπους 
διαπιστώθηκε εκ νέου έμπρακτα και 
στους πρόσφατους διορισμούς στα 
Συμβούλια Ημικρατικών Οργανισμών, 
όπου είναι αυξημένη η συμμετοχή των 
νέων κάτω των 40 ετών.

Ποιες εναλλακτικές εξετάζει η Κυ-
βέρνηση προκειμένου να εξασφαλί-
ζει την απαιτούμενη πλειοψηφία σε 
κοινοβουλευτικό επίπεδο, εφόσον 
η στήριξη του ΔΗΚΟ δεν μπορεί να 
θεωρείται πλέον δεδομένη;

Η Κυβέρνηση δεν έλαβε ποτέ ως 
δεδομένη την a priori στήριξη οποιου-
δήποτε κόμματος. Και αυτό γιατί τα κόμ-
ματα θα πρέπει να δίνουν τη στήριξή 
τους όταν συμφωνούν με την ουσία 
των νομοσχεδίων, τα οποία αφορούν 
συνήθως πολιτικές και μεταρρυθμίσεις 
που έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία. 
Ομολογουμένως το ΔΗΚΟ στήριξε 
την προσπάθεια για ανόρθωση της 
οικονομίας και εκσυγχρονισμού του 
κράτους. Σε καιρούς δύσκολους, όπου 
οι σειρήνες του λαϊκισμού έβρισκαν 
ευήκοα ώτα, το ΔΗΚΟ, αφού πρόσθε-
τε και το δικό του στίγμα, υπερψήφιζε 
στη συνέχεια κυβερνητικά νομοσχέδια, 
συμβάλλοντας στο να διαμορφωθεί η 
απαιτούμενη πλειοψηφία. Πρόσφατα, 
μάλιστα, η συνεργασία ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ 
συνεχίστηκε και στη λεγόμενη «θετική 
ατζέντα», όπως π.χ. στην κατανομή των 
κοινωνικών μερισμάτων, αλλά και στην 
επιβολή μηδενικού συντελεστή φόρου 
κατανάλωσης στα αυτοκίνητα. Η μέχρι 
τώρα εποικοδομητική στάση του ΔΗΚΟ 
έχει κερδίσει την εκτίμηση ενός μεγάλου 
μέρους του κυπριακού λαού και πιστεύω 
ότι θα πρέπει να συνεχιστεί. Ασφαλέστατα 
είναι δικαίωμά τους να έχουν τις δικές 
του θέσεις και διαφορές σε επιμέρους 
θέματα, αλλά από την άλλη ενδεχόμενη 
θεσμική κρίση θα πλήξει πρώτα και 
κύρια την κυπριακή οικονομία και την 
προσπάθεια περαιτέρω εκσυγχρονισμού 
του κράτους και, συνεπώς, το σύνολο 
του κυπριακού λαού. Η Κυβέρνηση 
θα συνεχίσει να πορεύεται συναινετικά 
και να διαβουλεύεται συνεχώς όχι μόνο 
με το ΔΗΚΟ, αλλά και με τα υπόλοιπα 
πολιτικά κόμματα. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι 
η εν λόγω συνταγή αποδείχθηκε άκρως 
πετυχημένη και είναι κρίμα να αναζη-
τούμε είτε άλλες εναλλακτικές λύσεις 
είτε αποδιοπομπαίους τράγους. 

«Αν τα φορτώνουμε όλα 
σ’ έναν αποδιοπομπαίο 
τράγο, απλώς για να 
καλύψουμε τις δικές 

μας ευθύνες, δεν 
οδηγούμαστε κάπου»

αφορούν τον Υπουργό Οικονομικών, δεν 
πρέπει την ίδια ώρα να υιοθετήσουμε και 
τα σημεία που αφορούν τις προηγούμενες 
κυβερνήσεις; Όταν στο πόρισμα αναφέρεται 
ότι όσο πλησιάζουμε το 2013 οι ευθύνες των 
κομμάτων μεγαλώνουν και ότι το πρόβλημα 
διογκώνεται, που σημαίνει ότι κατανέμει την 
ευθύνη στις δύο προηγούμενες κυβερνήσεις, 
αυτά τα ευρήματα υιοθετούνται; Επιπλέον, 
όταν λέει το πόρισμα ότι ήταν εγκληματικό 
λάθος που ο Συνεργατισμός αφέθηκε εκτός 
της εποπτείας της Κεντρικής Τράπεζας, το 
υιοθετούμε; Εποπτεία σημαίνει πως όλα 
αυτά τα δάνεια που δίνονταν σε 80άχρονους 
με τριάντα χρόνια διάρκεια αποπληρωμής 
ή με εξασφαλίσεις νεκροταφείων, απλώς 
δεν θα δίνονταν γιατί θα τα έλεγχε τα εν 
λόγω δάνεια η Κεντρική Τράπεζα. Αυτή 
είναι, εξάλλου, η ευθύνη της. Αντί τούτου, 
εμείς αποφασίσαμε ότι ο Συνεργατισμός 
λειτουργεί ως τράπεζα αλλά δεν είναι τρά-
πεζα και βάλαμε επόπτες να τα χειρίζονται. 

Αναφερόμενη στις προηγούμενες κυβερ-
νήσεις, η Ερευνητική αναφέρει ευθαρσώς ότι 
για δέκα χρόνια τα όποια πορίσματα, προσθέ-
τοντας μάλιστα ότι ήταν ελλιπή, κατατίθεντο, 
αν κατατίθεντο στα Υπουργικά Συμβούλια για 
τυπικούς λόγους, χωρίς καν να συζητούνται. 
Όμως, η δημόσια συζήτηση περιστράφηκε 
γύρω από το ερώτημα αν ο Υπουργός ενημέ-
ρωνε τον Πρόεδρο. Αν, λοιπόν, θέλεις κανείς 
να αντιμετωπίσει το θέμα σφαιρικά και όχι a 
la carte, δεν μπορεί να επιλέγει εκείνο που 
του συμφέρει επειδή τη δεδομένη χρονική 
στιγμή έχει όνομα ο Υπουργός και είναι εν 
ενεργεία και έχει όνομα και ο Πρόεδρος 
και είναι εν ενεργεία. 

Ο Συνεργατισμός, όμως, ανακεφαλαι-
οποιήθηκε το 2013, επί της παρούσας 
κυβέρνησης,  επειδή θεωρήθηκε «βι-
ώσιμος». Τι πήγε στραβά; 

Είναι καλά γνωστό τι έγινε με τον Συ-
νεργατισμό. 7 δις ΜΕΔ δεν μπορούσαν να 
μπουν σε πορεία εξυγίανσης. Έγινε προσπά-
θεια. Σοβαρή προσπάθεια. Λάθη; Έγιναν. 
Ήταν ικανά όμως τα συγκεκριμένα λάθη 
των τελευταίων 5 χρόνων να οδηγήσουν στο 
κλείσιμο του Συνεργατισμού; Η πορεία και 
οι αριθμοί δείχνουν κάτι διαφορετικό. Ότι, 
παρά τα όποια λάθη καταλογίζονται και τα 
οποία ενδεχομένως να είχαν γίνει, τα ΜΕΔ 
είχαν μειωθεί, η τράπεζα μπήκε σε πορεία 
αναδιάρθρωσης, τα λειτουργικά έξοδα είχαν 
μειωθεί, τα συνεργατικά ιδρύματα είχαν 
ενοποιηθεί και ξεκίνησε η διαδικασία να 
μπει o Συνεργατισμός στο Χρηματιστήριο 
και να πωληθεί. Εκείνο που άλλαξε -και 
ήταν μοιραίο για τον Συνεργατισμό- ήταν 
οι προβλέψεις των εποπτών και ο τρόπος 
με τον οποίο υπολογίζονταν τα ΜΕΔ. Εί-
χαμε να επιλέξουμε, λοιπόν, ανάμεσα στην 
κατάρρευση και στην πώληση του καλού 
κομματιού. Και αυτό έγινε. Καμία πρόταση, 
πέραν στείρας κριτικής, για την υποτιθέμενη 
διάσωση δεν ακούσαμε. Πολύ απλά γιατί 
δεν υπήρχε μετά τις νέες προβλέψεις των 
εποπτών.  Πωλήθηκε το καλό κομμάτι, προ-
κειμένου να εξασφαλιστούν οι καταθέσεις του 
κόσμου, να εξασφαλιστούν με συγκεκριμέ-
νους όρους οι εργαζόμενοι, να μπορέσει το 
κράτος να ανακτήσει έστω κάποια περιουσία. 
Αν κατέρρεε ο Συνεργατισμός, τίποτα απ’ όλα 
αυτά δεν θα ίσχυε. Επιπλέον, υπενθυμίζω 
ότι μετά την πώληση του καλού κομματιού 
του Συνεργατισμού, οι οίκοι αξιολόγησης 
αναβάθμισαν την κυπριακή οικονομία στην 
πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα. Αυτό, 
νομίζω, λέει από μόνο του πολλά.

Δεν φέρει ευθύνη ο Υπουργός Οικο-
νομικών γι’ αυτήν την κατάληξη; 

Αν για όλα αυτά φταίει ο Υπουργός Οικο-
νομικών, και θα πρέπει να του φορτώσουμε 
μονοδιάστατα την ευθύνη, τότε αγνοούμε 
ότι τίποτα σε τόσο σοβαρά ζητήματα δεν 
μπορεί να είναι ευθύνη ενός.

Αν φταίνε όλοι, όμως, τότε δεν φταίει 
κανείς…

Όχι. Αν ευθύνονται όλοι και υποδείξουν 
πού ευθύνονται και δείξουν την ίδια ώρα τη 
βούληση να διορθωθεί, τότε τουλάχιστον δεν 
θα επαναληφθούν τα ίδια λάθη. Αν, όμως, 
τα φορτώνουμε όλα σ’ ένα αποδιοπομπαίο 
τράγο, απλώς για να καλύψουμε τις δικές 
μας ευθύνες, δεν οδηγούμαστε κάπου. Η 
ουσία είναι να διαφυλάξουμε πως μάθαμε 
από το παρελθόν μας. Και αυτό θα γίνει όταν 
καταφέρουμε να διαφυλάξουμε την ουσία 
της υπόθεσης του Συνεργατισμού. Και η 
ουσία δεν είναι ασφαλώς να παραιτηθεί 
ένας υπουργός ή να πούμε φταίει μια κυ-
βέρνηση, αλλά να κακίσουμε συλλογικές 
νοοτροπίες του παρελθόντος. Μάθαμε όμως 
να ψάχνουμε την ευθύνη μονοδιάστατα. Λες 
και είναι μόνο άσπρο ή μαύρο.

«Η εποικοδομητική 
στάση του ΔΗΚΟ έχει 
κερδίσει την εκτίμηση 
ενός μεγάλου μέρους 
του λαού και πιστεύω 

ότι θα πρέπει να 
συνεχιστεί»



Σ
τις 23 Νοεμβρίου 1988 
η βρετανική εφημερίδα 
«Times» έγραψε, μεταξύ 
άλλων, στο κύριο άρθρο 
της, υπό τον τίτλο «Μαθή-
ματα Ιστορίας -ο πυρήνας 
του πολιτισμού- πυρήνας 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων», τα εξής: 
«Το να αγνοεί κάποιος τι συνέβη προτού 
γεννηθεί σημαίνει παραμένει παιδί για 
όλη του τη ζωή (…) Τα κράτη γράφουν 
την αυτοβιογραφία τους σε τρεις τόμους, 
το βιβλίο το πράξεών τους, το βιβλίο των 
δηλώσεών τους και το βιβλίο της τέχνης 
τους. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να γί-
νει κατανοητό δίχως τη μελέτη των άλλων 
δύο (…) Η ζωή ενός ανθρώπου δεν είναι 
καλύτερη από ενός ζώου, εκτός και αν είναι 
συνυφασμένη με τη ζωή των προγόνων του 
βάσει των ιστορικών παρακαταθηκών (…) 
Η Ιστορία είναι κάτι περισσότερο από ένα 
εργαλείο απόλαυσης, είναι εκείνο που μας 
καθορίζει όλους…».

Την 1η Απριλίου 1955, στη βρετανική 
αποικία Κύπρο, ξεκίνησε ένας ένοπλος αγώ-
νας για ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ. Εγκαταλείφθηκε από τον έναν από 
τους αρχηγούς του για μια ομοσπονδιακού 
τύπου ψευτο-ανεξαρτησία, με τρεις εγγυητές. 
Που αναβάθμισε μια μειονότητα του 18% σε 
κοινότητα για να προωθούνται τα τουρκικά 
συμφέροντα και σχέδια του Δρος Νιχάτ Ερίμ…

Στις 7 Απριλίου 2017, εξευτελιστικά 
υπο-τασσόμενοι στον «Νόμο Ακιντζί», όπως 
ονομάστηκε με αγανάκτηση, 30 βουλευτές 
ΔΗΣΥ/ΑΚΕΛ ψήφισαν την απόσυρση της 
προηγούμενης απόφασης της Βουλής της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για ολιγόλεπτη 
επετειακή αναφορά στα σχολεία για το Δημο-
ψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 1950 (άρθρο 
Λάζαρου Μαύρου «Οι Τριάκοντα ΔΗΣΗ/
ΑΚΕΛ…», εφημερίδα Σημερινή, 23/4/2017).

Mary Fisher: Καθαρή έκφρα-
ση του κυπριακού λαού

Tον Ιανουάριο του 1950, όταν η βρετανι-
κή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον ειδοποίησε 
το Γραφείο Αποικιών ότι κάποιος Αμερι-
κανός στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ είπε πως αν 
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«Η Ένωση θα γίνει και θα είναι τελική»
πιεστεί το τμήμα του για το Δημοψήφισμα 
θα επικαλείτο πως αυτό «δεν αντιπροσώ-
πευε μια έγκυρη έκφραση των επιθυμιών 
του κυπριακού λαού», με έντονο ύφος η 
αξιωματούχος του Γραφείου Αποικιών, 
Mary Fisher, αντέδρασε με τρόπο που 
πρέπει να ντροπιάζει τους τριάκοντα του 
ΔΗΣΥ/ΑΚΕΛ και τους αρχηγούς των 
κομμάτων τους:

«ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗ-
ΠΟΤΕ -ΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΤΕΪΤ 
ΝΤΙΠΑΡΤΜΕΝΤ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΟΣ- ΠΟΥ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΠΩΣ ΤΟ 
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥ-
ΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ ΤΟΥ 
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΑΛΛΑ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
ΝΑ ΜΗ ΛΕΧΘΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΠΑΡΟΝ, ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΟΙΑ 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ ΑΝΑ-
ΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ».

Για να προσθέσει και ο ανώτερος αξιω-
ματούχος του Γραφείου Αποικιών, Fletcher 
Cooke, τα εξής: «Είναι στρατηγικοί οι λόγοι 
που η Βρετανία δεν δέχεται την Ένωση της 
Κύπρου με την Ελλάδα».

«Η Κύπρος είναι Ελληνική»
Το δε βρετανικό Υπουργείο Άμυνας 

(αντίθετα με την πολιτική του Φόρεϊν Όφις), 
μέχρι το 2009 είχε αναρτημένη τη σύντομη 
«Ιστορία της Κύπρου-Cyprus History» στην 
ιστοσελίδα του (η οποία από το 2009 μετα-
φέρθηκε ως ιστορική πηγή στο Βρετανικό 
Εθνικό Αρχείο). Σε μετάφραση η «Ιστορία 
της Κύπρου» έγραφε τα εξής: 

«Λίγες χώρες έχουν ιστορία πάνω από 
10.000 χρόνια, όμως σχεδόν 8.000 χρόνια 
προ Χριστού η νήσος Κύπρος ήταν ήδη 
κατοικημένη και διένυε τη νεολιθική εποχή 
της. Μία από τις πλέον σημαντικές ανα-
σκαφές που έγιναν στη χώρα αυτήν ήταν η 
ανακάλυψη του χαλκού, copper ή Kuprum 
στα Λατινικά, από τον οποίο και πήρε το 
όνομα Κύπρος, η ελληνική ονομασία της 
Κύπρου. Η στρατηγική θέση της νήσου, τα 
αποθέματα χαλκού και η ξυλεία της ήταν 
εκείνα που έφεραν τους πρώτους Έλληνες 
στο νησί πριν από 3.000 και τόσα χρόνια, 
προς το τέλος των Τρωικών Πολέμων. Εγκα-
ταστάθηκαν στο νησί, φέρνοντας μαζί τους 
και δημιουργώντας την ελληνική ταυτότητα. 
Διά μέσου των αιώνων η Κύπρος πέρασε 
από πολλούς δυνάστες, περιλαμβανομένων 
των Αιγυπτίων, Ασσυρίων και Περσών, που 
αντικατέστησαν τον Μέγα Αλέξανδρο και τους 
Ρωμαίους, προτού η Κύπρος γίνει μέρος της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αργότερα ήλθαν 
οι Σταυροφόροι, οι Φράγκοι, Λουζινιανοί 
και Ενετοί, οι Οθωμανοί και οι Βρετανοί. Η 
Κύπρος κέρδισε την ανεξαρτησία της το 1960, 
για πρώτη φορά έπειτα από 3.500 χρόνια, 
όμως η ελληνική ταυτότητα της γλώσσας 
και του πολιτισμού είχε διατηρηθεί».

Μισητή πολιτική 
Στις 30 Απριλίου 1958, τέσσερα χρόνια 

μετά την έναρξη του Αγώνος 1955-59 για 
Ένωση με την Ελλάδα, ο αξιωματούχος 

του Φόρεϊν Όφις, J. M. Addis, έγραψε για 
το υπουργείο του τα πιο κάτω:

«Η γενική πολιτική μας για τις μη αυ-
το-κυβερνούμενες περιοχές είναι να τις 
οδηγήσουμε προς τον δρόμο της αυτο-
κυβέρνησης και στα επίπεδα εκείνα που 
θα μπορούν να αποφασίσουν μόνες τους 
για το μέλλον τους. Είναι σφόδρα ενάντια 
στις παραδόσεις μας να περιορίζουμε την 
ελευθερία επιλογής όταν έρχεται η ώρα 
της ανεξαρτησίας. (…) Η αρχή της ΔΙΚΟΙ-
ΝΟΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗΣ, την οποία 
περιγράφει η δήλωση της 19ης Δεκεμβρίου 
1956, είναι ΜΙΣΗΤΗ (odious) γιατί αρνείται 
την ενότητα σε μια μεικτή κοινότητα. (…) 
Ο διαχωρισμός είναι ιδιαίτερα αρνητικός 
σε μια περιοχή τόσο μικρή όσο η Κύπρος 
και μάλιστα σε μεσογειακό περιβάλλον. Γι’ 
αυτούς τους λόγους η δική μου άποψη είναι 
πως η μόνη σωστή λύση για την Κύπρο 
είναι η αυτοδιάθεση που οδηγεί στην ένωση. 
Αντιλαμβάνομαι, βέβαια, ότι είναι εντελώς 
αδύνατο για τη σημερινή κυβέρνηση (σ.σ. 
Μακμίλλαν) να διακηρύξει αυτήν τη λύση 
ως τον σωστό στόχο, αν όχι για τίποτε άλλο 
από τη δήλωσή μας της 19ης Δεκεμβρίου 
1956. Μου φαίνεται πως η μόνη λύση 
για να βγει η κυβέρνηση της Α.Μ. από τη 
δυσκολία, είναι να δηλώσει δημόσια πως 
όλες οι απόπειρες συμβιβαστικής λύσης… 
απέτυχαν. (…) Δεν πιστεύω ότι οι δυσκολίες 
αυτές θα είναι μεγαλύτερες από εκείνες 
που θα δημιουργηθούν αν εγκριθούν τα 
σχέδια που έχουμε ετοιμάσει. Αν δεν τα 
εφαρμόσουμε, τουλάχιστον θα βρισκόμαστε 
στο δρόμο για μια μόνιμη και σταθερή 
λύση, η οποία θα βασίζεται στις βασικές 
αρχές της γενικής μας πολιτικής…» (σημ.: 
οι υπογραμμίσεις της γράφουσας.)

Ποιος, άραγε, μπορεί να αμφισβητήσει 
τα όσα προνοητικά έγραψε ο κ. Addis το 
1958 και ότι οι δυσκολίες που τόσο σοφά 
προέβλεψε, ακόμα βασανίζουν αυτό το νησί 
με τη μισητή δι-κοινοτική αυτοδιάθεση, που 
δεν είναι άλλη από την αντιδημοκρατική 
ρατσιστική δι-κοινοτική δι-ζωνική ομο-
σπονδία; Που για 61 χρόνια προσπαθούν 
να επιβάλουν με τη συνεργασία δικών μας;

* Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

Δεν θα ασχοληθώ σήμερα με τα πορί-
σματα της Έκθεσης της Ερευνητικής 
Επιτροπής για τη  ΣΚΤ. Η μελέτη 

της Έκθεσης από τους ανακριτές, που θα 
διορίσει ο Γενικός Εισαγγελέας, αναμένω 
να βοηθήσει να ξεκαθαρίσει διαχρονικά το 
μέγεθος της ευθύνης της κάθε πλευράς και 
του κάθε εμπλεκόμενου ατόμου. 

Από τη μέχρι τώρα συζήτηση που προ-
κάλεσε, διαφαίνεται ότι η Έκθεση βιάστη-
κε να αποδώσει μεγάλη πολιτική ευθύνη 
μόνο στον νυν Υπουργό Οικονομικών, ενώ 
αναμένει να επισημανθεί το μέγεθος και 
το είδος της ευθύνης των αξιωματούχων 
που επισήμανε. Όμως, η Έκθεση επιση-
μαίνει, έστω και γενικόλογα, τη διαχρονική 
ευθύνη όλων των κομμάτων στην κατάρ-
ρευση του Συνεργατισμού, αναφέροντας 
ότι η ανεξαρτησία και αυτονομία των ΣΠΙ 
δημιουργούσε ευνοϊκό πεδίο για πολιτικές 
και κομματικές επιρροές στην επιλογή των 
μελών της επιτροπείας και του διευθυντικού 
προσωπικού από πρόσωπα που δεν είχαν 

τα κατάλληλα προσόντα, με αποτέλεσμα όχι 
μόνο την άσκηση κακών τραπεζικών πρα-
κτικών, αλλά και τη διάπραξη ατασθαλιών 
και καταχρήσεων και τη συγκάλυψή τους. 
Όλα εξελίσσονταν σε έναν κλειστό κομματικό 
κύκλο, σύμφωνα με την Επιτροπή. 

Δυστυχώς, ο Τόπος μας κατατρύχεται από 
προβλήματα, λόγω του μικρού του μεγέθους. 
Οι μικρές παραγωγικές μας μονάδες δεν 
είναι ανταγωνιστικές κι ούτε μπορούν εύκολα 
να αναβαθμιστούν τεχνολογικά. Ακόμη και 
οι Δήμοι μας δυσκολεύονται να τα βγάλουν 
πέρα, λόγω μεγέθους. Αφήνω που η συγ-
γένεια, η φιλία, η γνωριμία λειτουργούν 
ανασχετικά σε κάθε αντικειμενική απόφα-
σή μας, όπου και να είμαστε. Όπως τόνισα 
κι άλλοτε, το «Μικρό δεν είναι πάντοτε κι 
Ωραίο» στην κοινωνία και την οικονομία! 
Το πρόβλημα μεγάλωσε μετά την εισβολή, 
όταν η Κύπρος έγινε ακόμη πιο μικρή κι 
επισωρεύτηκαν κι άλλα προβλήματα. Θα 
ανέμενε κανένας τα Κόμματα να πρωτοστα-
τήσουν στην έξοδο από αυτήν την παγίδα. 

Το βασικό αυτό πρόβλημα το διαπιστώ-
σαμε από νωρίς στα Σχέδια Ανάπτυξης, 
που περιέλαβαν επίσης μέτρα και ενέρ-
γειες για αντιμετώπισή του. Υπενθυμίζω 
τις αδυναμίες στην παραγωγική δομή, 
ιδιαίτερα στη βιομηχανία (πολλές μικρές 
μονάδες με πλημμελή οργάνωση, χαμηλή 

τεχνολογία και προστιθέμενη αξία, υψηλή 
εξάρτηση από εισαγόμενες πρώτες ύλες και 
σχετικά χαμηλό επίπεδο παραγωγικότητας/
ανταγωνιστικότητας). Προσπαθήσαμε να τις 
αντιμετωπίσουμε με προώθηση συνεργασιών 
σε όλα τα στάδια (βιομηχανικές περιοχές, 
τεχνολογικά πάρκα, κοινή προμήθεια πρώτων 
υλών, κοινή προσπάθεια εξαγωγών). Για να 
αντιμετωπισθούν οι εγγενείς αδυναμίες της 
κυπριακής γεωργίας υιοθετήθηκαν πολλά 
σχέδια, που απέβλεπαν στη δημιουργία βι-
ώσιμων γεωργικών μονάδων (αναδασμός 
αγροτικών κλήρων, παραγωγή φρούτων/
λαχανικών/ανθέων σε θερμοκήπια, ενίσχυση 
αγροτικής οικιακής οικονομίας, ασφάλιση 
γεωργικών προϊόντων {ΟΓΑ}, μεικτή γεωρ-
γία-κτηνοτροφία, περιφερειακή ανάπτυξη 
πολλών περιοχών, εξαγωγές γεωργικών 
προϊόντων μέσω του Κυπριακού Οργανισμού 
Προώθησης Εξαγωγών). Ευελπιστούσαμε 
ότι με τη δημιουργία του ΚΟΠΕ το έργο της 
εξαγωγικής προσπάθειας θα ετίθετο πάνω 
σε οργανωμένη βάση. Για την ανεπιτυχή 
αυτή προσπάθεια αιτία υπήρξε η διαπλοκή 
ιδιωτικών συμφερόντων. Σε αντίθεση με τη 
θετική πλευρά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
στην ανάπτυξη, οι ενέργειες των ιδιωτών 
επιχειρηματιών θα πρέπει συνεχώς να 
παρακολουθούνται, ώστε να εξυπηρετείται 
ανελλιπώς το δημόσιο συμφέρον. 

Τέλος, η επιδιωχθείσα  επέκταση των οικο-
νομικών συνόρων της Κύπρου με την ΤΕ και 
την ένταξη στην ΕΕ, τη σύναψη Συμφωνιών 
Τεχνικής και Οικονομικής Συνεργασίας με 
πλείστες Χώρες, την προώθηση της Κύπρου 
ως Κέντρου της ευρύτερης Μ. Ανατολής κι 
όχι μόνον είχε ως σκοπό την υπερπήδηση 
του προβλήματος του μικρού μεγέθους. 

Τα άτομα, για να μπορέσουν να αντι-
σταθούν στα διλήμματα που θέτει το μι-
κρό μέγεθος, χρειάζονται σφυρηλάτηση 
χαρακτήρων από το σπίτι και κυρίως από 
το σχολείο. Δυστυχώς, η παιδεία μας, με 
όλα τα προβλήματά της, δεν μπόρεσε ν’ 
αντεπεξέλθει, παρά τις διαχρονικές προ-
σπάθειες που έγιναν (υποχρεωτική και 
δωρεάν παιδεία, παροχή διευκολύνσεων 
για πανεπιστημιακές σπουδές, προσπάθειες 
εισαγωγής ολοήμερου σχολείου κι αναβάθ-
μισης των συντελεστών του συστήματος).

 Έτσι, τελικά, αναμένεται από τα κόμματα 
να λειτουργήσουν με τέτοιο τρόπο, ώστε τα 
πράγματα να εξελίσσονται σωστά. Δυστυχώς, 
ενώ διορίστηκε Ερευνητική Επιτροπή για 
να διερευνήσει τους λόγους κατάρρευσης 
της ΣΚΤ, τελικά τα κόμματα βρήκαν την 
ευκαιρία να πλήξουν την Κυβέρνηση, 
όταν τα προβλήματα του Συνεργατισμού 
δεν είναι πρόσφατα. Με την Έκθεση αυτή 
δίδεται μια μοναδική ευκαιρία να παταχθεί 

η αντικοινωνική συμπεριφορά, η ιδιοτέλεια, 
το ρουσφέτι, η εκμετάλλευση των διαπρο-
σωπικών σχέσεων.

Παράλληλα, θα πρέπει να ξαναδούμε τη 
σημασία του Συνεργατισμού σε μια μικρή 
χώρα, όπως η Κύπρος. Το Τμήμα Συνεργα-
τικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εμπορίου 
έθεσε το θέμα του Συνεργατισμού, έστω και 
καθυστερημένα, σε ειδική ομάδα εμπειρογνω-
μόνων από την Ιταλία, η οποία στην Έκθεσή 
της κατέληξε σε διάφορα συμπεράσματα. 
Δυστυχώς, η όλη προσπάθεια δεν είχε συ-
νέχεια. Το ΤΣΑ θα πρέπει να ενθαρρυνθεί 
κι ενισχυθεί για να ολοκληρώσει τις μελέτες 
του, για τον καλύτερο τρόπο λειτουργίας των 
διαφόρων τύπων συνεργατικών (παραγωγών, 
καταναλωτών κ.λπ.) και της χρηματοδότησής 
τους, ιδιαίτερα μετά τη «διάλυση» της ΣΚΤ. 
Η ενσωμάτωση των ΣΠΙ μαζί με την ΣΚΤ 
στην Ελληνική Τράπεζα, που φαίνεται ήταν 
μια κάποια λύση, αφήνει πολλά κενά στον 
Συνεργατικό θεσμό. Είτε η Ελληνική Τράπεζα 
θα πρέπει να ενθαρρυνθεί να διαδραματί-
σει, κατά κάποιον τρόπο, τον ρόλο της ΣΚΤ, 
είτε να ζητηθεί κι από τις άλλες εμπορικές 
τράπεζες να προσαρμόσουν τις εργασίες 
τους στις ανάγκες βιώσιμων κι αναγκαίων 
συνεργατικών ιδρυμάτων ανά την Κύπρο.
* Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευθυντής 

Γραφείου Προγραμματισμού

Η ΜΟΊΡΑ ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΎ ΜΈΣΑ 
ΑΠΟ ΈΚΘΈΣΈΊΣ ΚΑΊ
ΤΗΛΈΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
ΒΡΈΤΑΝΏΝ ΠΟΛΊΤΊΚΏΝ
ΚΑΊ ΑΞΊΏΜΑΤΟΎΧΏΝ

Τα πορίσματα της Ερευνητικής Επιτροπής για τη ΣΚΤ  

ΔΡ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ* 
www.iacovosaristidou.com
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Ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής στην 
Κύπρο, Sir David Hunt, αποχω-
ρώντας από την Κύπρο, έγραψε 

μεταξύ άλλων στις 16 Ιανουαρίου 1967: 
«Η αποχαιρετιστήρια έκθεση είναι μια 
δυνατή παρακίνηση να είσαι δογματικός 
και αυθαίρετος, γι’ αυτό θα επαναλάβω όσα 
κατέγραψα στις πρώτες μου εντυπώσεις 
(…) Η μεγάλη ιδέα της επανένωσης των 
Πανελλήνων είναι τόσο δυνατή, που είμαι 
σίγουρος ότι θα σαρώσει με μεγάλο κύμα 
ενθουσιασμού αγνοώντας άλλες λύσεις 
(…) Είμαι διατεθειμένος να παραδεχθώ 
ότι ίσως να κάνω λάθος υποθέτοντας 
ότι η πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων 
υποστηρίζουν την Ένωση. Όμως, έστω 
και αν το παραδέχομαι αυτό, ενάντια σε 
όλες τις μαρτυρίες όπως τις βλέπω, δεν 
θα παραβιάσω την κοινή λογική σε ση-
μείο που να ελαττώσω το ποσοστό των 
πεπεισμένων ενωτικών κάτω από το 
40%. Μια τόσο μεγάλη μειοψηφία με 

μια θετική πολιτική πρέπει στο τέλος να 
υπερισχύσει, έστω και μιας πλειοψηφίας 
της οποίας οι προθέσεις είναι ανάμεικτες 
και περιλαμβάνουν έναν υψηλό βαθμό 
απάθειας (…) Είναι εξάλλου και το ΑΚΕΛ, 
οι ηγέτες του οποίου είναι ακόμα πιο πολύ 
εναντίον της Ενώσεως από τον Μακάριο 
(…) Και η Κυπριακή Δημοκρατία, από 
συναισθηματικής πλευράς, είναι ένα 
τίποτα. Πότε θα συμβεί (η Ένωση) είναι 
άλλο θέμα, όμως, ακόμα πιστεύω ότι η 
Ένωση είναι η πλέον πιθανή τελική λύση. 
Έχει επίσης ακόμα ένα καλό υπέρ της, το 
ότι θα είναι όντως η τελική λύση («Interest 
reipublicae utsit finis litium»)».

«Η Ιστορία είναι αυτή που 
καθορίζει όλους μας»

Ο Sir David Hunt μπήκε στη διπλωμα-
τική υπηρεσία το 1947, Ιδιωτικός Γραμ-
ματέας δυο πρωθυπουργών, του Clement 
Attlee και του Winston Churchill, Ύπατος 

Αρμοστής στην Κύπρο 1965-67, και στη 
Νιγηρία 1967-69… Πολλές φορές υπέ-
δειξε με επιχειρήματα στο Φόρεϊν Όφις 
ότι ακολουθούσε λανθασμένη πολιτική, 
τονίζοντας ότι η γνήσια Ένωση της Κύπρου 
με την Ελλάδα δεν αντιστρατευόταν τα 
βρετανικά συμφέροντα. Τουναντίον, τα 
εξασφάλιζε άψογα.

Μια από τις επανειλημμένες αναφο-
ρές του ήταν ότι ο Μακάριος δεν ήθελε 
την Ένωση… Πίστευε επίσης ότι και ο 
δεύτερος τη τάξει, ο Γλαύκος Κληρίδης, 
ήταν σφόδρα εναντίον της Ένωσης και 
είχε φιλοδοξίες να διαδεχθεί τον Μακά-
ριο σε μίαν ανεξάρτητη Κύπρο. «Είναι ο 
άνθρωπος που δεν φοβάται να πετάξει 
την Ένωση στο παρασκήνιο», έγραψε σε 
μια έκθεση… 

Πέθανε στις 30 Ιουλίου 1998, αλλά, 
όπως έγραψαν οι «Times», «η Ιστορία 
είναι αυτή που καθορίζει όλους μας», 
όπως και τους 30 του ΔΗΣΥ/ΑΚΕΛ…

Sir David Hunt: Η μεγάλη ιδέα των Πανελλήνων

«Είναι στρατηγικοί 
οι λόγοι που
η Βρετανία 
δεν δέχεται
την Ένωση 
της Κύπρου

με την Ελλάδα»



Της Κυριακής
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Πολιτικό νεφέλωμα και
η διπλωματία της αρπαχτής

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, 
ΠΛΕΟΝ, ΚΑΜΙΑ 
ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΟΤΙ 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ - 
ΑΒΕΡΩΦ - ΔΗΣΥ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
VERTIGO (ΒΕΡΤΙ-
ΓΚΟ).
ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣ-
ΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΣΘΗ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΙΛΙΓΓΟΥ, 
ΜΗ ΣΥΝΕΙΔΗ-
ΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙ 
ΠΑΝΕ ΝΑ ΚΑ-
ΝΟΥΝ. ΑΝΤΙ ΝΑ 
ΣΤΑΘΜΙΖΟΥΝ ΤΑ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 
ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ, 
ΜΕΘΟΥΝ ΜΕ 
ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ 
ΤΑ ΠΑΡΑΜΥ-
ΘΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ 
ΣΕΡΒΙΡΟΥΝ ΟΙ 
ΞΕΝΟΙ

Έ
νας λαός, για να μπορεί να 
αντιστέκεται, πρέπει να έχει 
μνήμες. Οφείλει να ακονίζει 
καθημερινά τη μνήμη του, να 
φιλτράρει τις αλήθειες από τα 
ψέματα και τις υπερβολές για 
να μην πιάνεται κορόιδο από 

τους καιροσκόπους. Και, κυρίως, από ανίκα-
νους πολιτικούς οι οποίοι, ειρήσθω εν παρό-
δω, εμφανίζονται με μνήμη ψαριού, καθότι το 
πρόσφατο κι απώτερο παρελθόν βρίθει από 
επικίνδυνους χειρισμούς, καιροσκοπισμούς 
και εντυπωσιοθηρικούς ακροβατισμούς.

Οι εμμονικές πολιτικές, δίχως στρατηγικό 
σχέδιο, μας έχουν οδηγήσει σε απειράριθμα 
αδιέξοδα. Πρώτα και κύρια στο Κυπριακό, στο 
οποίο, από πριν το προδοτικό πραξικόπημα και 
μετά, παίζουμε σε ρώσικη ρουλέτα το μέλλον 
αυτού του λαού. Ο καθένας στα δικά του φέουδα 
και στα δικά του πολιτικά μέτρα και παρά τρίχα 
γλιτώσαμε από νέες τραγωδίες.  

Οι ΗΠΑ και το «σύστημα περιφε-
ρειακού οργανισμού ασφάλειας»

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδου-
λίδης, την περασμένη Τετάρτη επιχείρησε να 
προβεί σε μιαν αποτίμηση των επαφών του 
στην Ουάσιγκτον, αποκαλύπτοντας έμμεσα μια 
επικείμενη συνάντηση Τραμπ -Αναστασιάδη. 

Πέραν των πανηγυρισμών της Λευκωσί-
ας για την άρση του εμπάργκο όπλων από τις 
ΗΠΑ, ο Κύπριος ΥΠΕΞ στάθηκε ιδιαίτερα στη 
«σημασία» των περιφερειακών συνεργασιών 
που αναπτύσσονται στην περιοχή μέσα από τις 
τριμερείς συνεργασίες Κύπρου και Ελλάδας 
με το Ισραήλ, την Ιορδανία και την Αίγυπτο.

«Όλες αυτές οι τριμερείς συνεργασίες-
ανέφερε- αναγνωρίζονται από τις ΗΠΑ ότι 
ενισχύουν τη  σταθερότητα και την ασφάλεια 
στην περιοχή», ενώ προχώρησε και πάρα 
κάτω, προκαλώντας περισσότερα ερωτήματα 
για τις προθέσεις της Λευκωσίας. Όπως είπε, 
«υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική στήριξη των ΗΠΑ 
στην ιδέα για τη σύσταση ενός περιφερειακού 
οργανισμού ασφάλειας και συνεργασίας αυτών 
των κρατών στην περιοχή της Ανατολικής Με-
σογείου, όπου μέσα από έναν ανοιχτό διάλογο 
και μέσα από κοινές δράσεις θα λαμβάνονται 
ενέργειες, για να αντιμετωπίσουμε από κοινού 
και τις προκλήσεις, αλλά και να αξιοποιήσουμε 
τις ευκαιρίες της περιοχής».

Δεν υπάρχει, πλέον, καμιά αμφιβολία ότι η 
Κυβέρνηση Αναστασιάδη - Αβέρωφ - ΔΗΣΥ 
βρίσκεται σε κατάσταση vertigo (βέρτιγκο).

Σε μια κατάσταση παραίσθησης και ιλίγ-
γου, μη συνειδητοποιώντας τι πάνε να κάνουν. 
Αντί να σταθμίζουν τα συμφέροντα του τόπου, 

Έτσι, για έναν πιο ανάλαφρο επίλογο, κλείνω 
με τους στίχους του γνωστού τραγουδιού του 
Νότη Σφακιανάκη, που είναι διαχρονικό και 
τόσο επίκαιρο στις μέρες μας:

«Πρόβατα ξυπνάτε» 
Bάλαμε ένα λύκο να φυλάει τα πρόβατα
σ’ ένα άσπρο σπίτι να μη λέμε ονόματα,
κάποια προβατάκια πολεμούν μονάχα τους

πολεμούν τον λύκο που μπήκε στο κοπάδι 
τους.
Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται
κι εσείς τσομπανάκια, βρε άιντε να κου-
ρεύεστε
πρόβατα ξυπνάτε, πιάστε τα υψώματα λύ-
κοι θα υπάρχουν, όσο υπάρχουν πρόβατα
 
Ήταν μια αρκούδα που τον λύκο φύλαγε,

φύλαγε το λύκο που την παραφύλαγε.
Λύκε η αρκούδα δεν είναι ακίνδυνη
τώρα πληγωμένη είναι επικίνδυνη.
Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται
κι εσείς τσομπανάκια, βρε άιντε να κου-
ρεύεστε
πρόβατα ξυπνάτε, πιάστε τα υψώματα
λύκοι θα υπάρχουν, όσο υπάρχουν πρό-
βατα

«Πρόβατα, ξυπνάτε»

ΓΚΑΛΟΠ ΜΕ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ!
Σημαντικά από κάθε άποψη είναι τα ευρήματα από τη δημοσκόπηση της εταιρείας
Prime Consulting για τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου, που παρουσιάστηκαν στην 
τηλεόραση του ΣΙΓΜΑ με δείγμα από 900 άτομα.

Πρώτο, το 48% απάντησαν ότι ενδιαφέρονται «αρκετά /πολύ» για τις επερχόμενες 
Ευρωεκλογές. «Μέτριο» ενδιαφέρον εκφράζουν το 24%, ενώ το 27% δηλώνουν ότι 
δεν ενδιαφέρονται «καθόλου και όχι τόσο». Έτσι το 70% του δείγματος της έρευ-
νας δηλώνουν ότι «Μάλλον/Σίγουρα θα ψηφίσω», ενώ «δεν έχω αποφασίσει» το 
8% και «Σίγουρα/Μάλλον δεν θα ψηφίσω» το 22%.

Δεύτερο, οι Κύπριοι ψηφοφόροι αναγνωρίζουν ότι οι αποφάσεις του Ευρωκοινο-
βουλίου επηρεάζουν τη ζωή μας - το 55% δήλωσαν «Αρκετά/Πολύ», το 23% απά-
ντησαν «Μέτρια», ενώ «Καθόλου/Όχι και τόσο» το 22%. 

Τρίτο, στο ερώτημα κατά πόσον η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε έχει αλλάξει την 
ποιότητα ζωής μας, ένα εντυπωσιακό 50% απάντησαν «Πολύ», το 14% «Μέτρια» 
και το 34% απάντησαν «Καθόλου/Όχι και τόσο». 

Οι Ευρωεκλογές προκαλούν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Είναι αυξημένο σε 
σχέση με τις προηγούμενες εκλογές του 2014. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου επηρεάζουν τη ζωή μας. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό που εκτιμά 
ότι η συμμετοχή μας στην ΕΕ έχει αλλάξει την ποιότητα ζωής μας, τόσο θα μεγα-
λώνει και ο αριθμός των πολιτών που θα λάβουν μέρος στην εκλογική διαδικασία.

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
O Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Διευθύνοντος/Διευθύνουσας Νοσηλευτικών 
Υπηρεσιών με κύρια καθήκοντα τον συντονισμό και την εποπτεία του νοσηλευτικού προσωπικού για τη διασφάλιση της ποι-
ότητας των παρεχομένων υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας των ασθενών του Συνδέσμου.

Κύριες ευθύνες είναι:
•  Καθορισμός και υλοποίηση στόχων για την εύρυθμη λειτουργία και παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών του Συνδέσμου προς 

εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς (στα Κέντρα Ανακουφιστικής Φροντίδας και στις Υπηρεσίες Κατ’ Οίκον και Ημερή-
σιας Φροντίδας).

• Οργάνωση, συντονισμός, καθοδήγηση και επίβλεψη του νοσηλευτικού προσωπικού.
•  Εκπαίδευση και ανάπτυξη των γνώσεων και ικανοτήτων του νοσηλευτικού προσωπικού, στο πλαίσιο  της ανακουφιστικής 

φροντίδας.
• Παρακολούθηση της εφαρμογής διαδικασιών, κριτηρίων/δεικτών ποιότητας παρεχομένων νοσηλευτικών υπηρεσιών.
• Συμμετοχή στη διεπιστημονική ομάδα για προγραμματισμό και αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών.
• Διασφάλιση του απαραίτητου περιβάλλοντος  για τους ασθενείς και το προσωπικό.

Απαιτούμενα Προσόντα και Προϋποθέσεις:
• Πτυχίο Νοσηλευτικής (BSc  Nursing 4ετής φοίτησης).
• Μεταπτυχιακό τίτλο  στον τομέα της  υγείας (MSc).
• Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών  του Υπουργείου Υγείας.
•  10χρονη εμπειρία σε νοσηλευτικές μονάδες  με τουλάχιστον 2 χρόνια στον τομέα της ογκολογίας ή άλλων χρόνιων παθή-

σεων ή της ανακουφιστικής φροντίδας.
• Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας  σε θέση με εποπτικά καθήκοντα.
• Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, υπευθυνότητα, ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
• Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
• Καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Το ωράριο εργασίας είναι 38 ώρες εβδομαδιαίως, με βάση τη πενθήμερη εβδομάδα εργασίας.

Πακέτο Ωφελημάτων: Παρέχεται μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, ταμείο προνοίας, ιατροφαρμακευτική  περί-
θαλψη, όπως επίσης ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσληψης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπο-
ρούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.anticancersociety.org.cy ή από τα γραφεία του Συνδέ-
σμου. Η αίτηση να παραδοθεί στα γραφεία του Συνδέσμου ή να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anticancersociety.
org.cy μέχρι την Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019.

ΑΝΤIΚΑΡΚIΝIΚΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΚΥΠΡΟΥ
Τ.Θ. 25296, 1308  Λευκωσία

Τηλ. 22446222, Φαξ 22316822

μεθούν με το κρασί και τα παραμύθια που 
τους σερβίρουν οι ξένοι.

Δεν έχει αποσαφηνίσει ο ΥΠΕΞ τις στοχεύ-
σεις της Λευκωσίας ή καλύτερα τις στοχεύσεις 
της Ουάσιγκτον για το λεγόμενο «σύστημα 
ασφάλειας» στην περιοχή μας. Απλώς χαίρεται 
ο κ. Χριστοδουλίδης, επειδή τον υποδέχθηκαν 
ξανά οι Αμερικανοί αξιωματούχοι (ο Πομπέο 
δεν του έκανε την τιμή, συναντήθηκε με τον 
αναπληρωτή ΥΠΕΞ) και του ξαναφούσκωσαν 
τα μυαλά για κοινές δράσεις και περί σύστα-
σης οργανισμού ασφάλειας στην περιοχή. 

Μα, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που είναι 
οι πιο επιθετικοί και αδίστακτοι επιδρομείς; 
Μα, με αυτούς πάμε να στήσουμε «οργανισμό 
σταθερότητας και ασφάλειας» σε αυτήν την 
περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, η 
οποία σήμερα μοιάζει με απέραντη πυριτι-
δαποθήκη, όπου, ανά πάσα στιγμή, μπορούν 
όλα να τιναχθούν στον αέρα;

Και εναντίον ποιων θα επιτεθούμε συνα-
σπιζόμενοι με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ; Εναντίον 
διαχρονικών συμμάχων που μας έσωσαν 
από τα νύχια των γερακιών την τελευταία 
στιγμή στο Συμβούλιο Ασφαλείας;   

Η Κύπρος, θύμα εισβολής και κατοχής 
από την Τουρκία, οφείλει να έχει πολυε-
πίπεδες σχέσεις με πολλές χώρες Δύσης 
και Ανατολής, αλλά να τηρεί το μέτρο και 
τις αποστάσεις, ιδιαίτερα σε ζητήματα  που 
αφορούν παρόμοια με τα δικά μας. Σε ποιο 
στρατόπεδο θα βρεθεί σήμερα η Λευκωσία, 
μετά την αντίθετη με το διεθνές δίκαιο από-
φαση του Αμερικανού Προέδρου, Τραμπ, 
να αναγνωρίσει την παράνομη κυριαρχία 
του Ισραήλ στα Υψώματα Γκολάν; Με τον 
Νετανιάχου ή με τη Συρία, που αγωνίζεται 
να επανακτήσει τα εδάφη της; 

Το αμερικανικό δόγμα «ο φίλος του εχθρού 

μου είναι εχθρός μου» δεν μπορεί να ισχύει 
στην περίπτωση της Κύπρου. Γιατί χρεια-
ζόμαστε φίλους και συμμάχους, ακόμα και 
αυτούς τους οποίους οι Αμερικανοί θεωρούν 
εχθρούς τους και θέλουν να αφανίσουν από 
τον πλανήτη. 

Είναι ακατανόητη και η θριαμβολογία των 
κυβερνώντων, επειδή οι ΗΠΑ αποφάσισαν 
να άρουν το εμπάργκο όπλων στην Κύπρο.

Μήπως σκέφτονται να προμηθευτούν και 
όπλα, την ώρα που το εξωτερικό χρέος της 
Κύπρου έφτασε τα 22 δις; Πώς θα βαδίσου-
με ξυπόλητοι στ’ αγκάθια, όταν οικονομικά 
είμαστε υποχείριο των ξένων δανειστών που 
ελέγχονται από τις ΗΠΑ;

Η οικονομική υποτέλεια θα μας οδηγήσει 
και στην πολιτική υποτέλεια, αν δεν μας έχει 
ήδη οδηγήσει, με τους πολιτικούς ακροβα-
τισμούς του Συναγερμού.

Οι βασιλιάδες είναι γυμνοί ή εμείς αλλή-
θωροι και τους βλέπουμε με αραχνοΰφαντους 
χιτώνες; 

Το γεγονός ότι οι σχέσεις ΗΠΑ -Τουρκίας 
βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή, δεν σημαίνει ότι 
η Αμερική θα εγκαταλείψει τον παραδοσιακό 
ΝΑΤΟϊκό της εταίρο για τα «μαύρα μάτια» 
της Λευκωσίας. Το γεγονός ότι Ερντογάν και 
Νετανιάχου βρίσκονται σε φραστικό πόλεμο 
κατηγορώντας ο ένας τον άλλο ως δικτάτορα 
και εισβολέα, δεν σημαίνει ότι την επομένη 
δεν θα τα ξαναβρούν και να αναβιώσουν ξανά 
τη «στρατιωτική τους συμμαχία».

Η Κύπρος χρειάζεται συμμάχους όχι στη 
βάση του καιροσκοπισμού, αλλά στη βάση 
αρχών που εδράζονται στο διεθνές δίκαιο.  

Το δόγμα που έμεινε
στα χαρτιά 

Θα πάμε αρκετά χρόνια πίσω, υπενθυ-

μίζοντας το 1996 τα μεγάλα πανηγύρια και 
τους ενθουσιασμούς για το Ενιαίο Αμυντικό 
Δόγμα Ελλάδας-Κύπρου.

Πίσω από τα μεγάλα λόγια και τις στρα-
τηγικές αναλύσεις, που συνόδευαν τότε τη 
συμφωνία περί «Δόγματος Ενιαίου Αμυντι-
κού Χώρου» Ελλάδας - Κύπρου, ήταν πολύ 
καλά συγκαλυμμένο το μεγάλο κόλπο: Τα 
εξοπλιστικά προγράμματα που αφορούσαν 
σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, «δια-
γωνισμούς», «προσφορές» και τελικά μίζες.

Για τούτο, κάποιοι σήμερα εκτίουν ποινές 
φυλάκισης, άλλοι πάλι την έκαναν με ελαφρά 
πηδηματάκια και κυκλοφορούν πλούσιοι 
και ελεύθεροι.

Πολλά άρθρα γράφτηκαν υμνώντας το 
περιβόητο δόγμα. Πολλές ομιλίες ειπώθηκαν 
εκθειάζοντας τη θαρραλέα στάση Ελλάδας - 
Κύπρου, αλλά και ανησυχίες εκφράστηκαν, οι 
οποίες επιβεβαιώθηκαν κατά την κορύφωση 
της ελληνοτουρκικής κρίσης γύρω από τις 
βραχονησίδες Ίμια. Τότε, μπροστά στο εν-
δεχόμενο ενός ελληνοτουρκικού πολέμου, 
αντελήφθησαν όλοι τις οδυνηρές συνέπειες 
που μπορεί να έχουν οι άστοχοι λεονταρισμοί 
και οι καιροσκοπικές πολιτικές κορόνες, με 
τις οποίες αξιωματούχοι των κυβερνήσεων 
Αθήνας και Λευκωσίας συνόδευαν τις δια-
κηρύξεις τους για το δόγμα.

Ο τότε Πρόεδρος Κληρίδης, σε μια εθνική 
επέτειο, είχε δηλώσει, μάλιστα, πως το «δόγμα 
μπορεί, από αμυντικό, να γίνει και επιθετικό».

Ύστερα ήλθε η σιωπή και το μούδιασμα, 
όταν ο μ. Πρόεδρος Γλ. Κληρίδης, το βρά-
δυ της κρίσης στα Ίμια, μάταια αναζητούσε 
κάποιον από την ελληνική Κυβέρνηση, για 
να συντονίσει τις κινήσεις του. Τότε  όλοι 
κατάλαβαν πως το «δόγμα» υπήρχε μόνο 
στα χαρτιά. Μια φούσκα που την πήρε ο 

πολεμικός άνεμος των Ιμίων. 
Η γύμνια των βαρύγδουπων δηλώσεων και 

των μεγαλεπήβολων πολιτικών επιλογών εμφα-
νίστηκε με ιδιαίτερη ένταση ακριβώς τη στιγμή 
που το «δόγμα» θα έπρεπε να λειτουργήσει 
και να δικαιολογήσει την ύπαρξή του. Όμως, 
δεν λειτούργησε ποτέ, αποδεικνύοντας πόσο 
επικίνδυνη είναι η επίδειξη μιας δύναμης που 
δεν διαθέτεις.

Δυστυχώς και σήμερα η Κυβέρνηση δεν 
μπορεί να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο της 
εντυπωσιοθηρίας και των βαρύγδουπων δη-
λώσεων για τις τριμερείς και τετραμερείς, και 
συνεχίζει τους ακροβατισμούς περί οργανισμού 
ασφάλειας, σε ένα άκρως επικίνδυνο και ασταθές 
περιβάλλον στην περιοχή.  

Κάποτε και τα ψέματα
τελειώνουν 

Ο πρόεδρος του Συναγερμού, Αβέρωφ Νε-
οφύτου, γνωστός για τις κωλοτούμπες υπέρ 
των Αμερικανών, ερωτηθείς πριν από μερικές 
ημέρες για τους στόχους του κόμματός του στις 
ευρωεκλογές, έμπλεος αλαζονείας είπε ότι ο 
ΔΗΣΥ «έδωσε σκληρές» μάχες την τελευταία 
εξαετία, λέγοντας: «Δύο προεδρικές εκλογές, 
Ευρωεκλογές το 2014, βουλευτικές εκλογές 
το 2016, δημοτικές εκλογές με όλους απέναντί 
μας το 2016 και κερδίσαμε δήμους που ήταν 
κάστρα άλλων κομμάτων σε συνεργασία πέντε 
και έξι κομμάτων. Έχω εμπιστοσύνη στον κόσμο 
του ΔΗΣΥ, αλλά εμπιστοσύνη και στην κοινω-
νία, που γνωρίζει ότι μπορεί να κάναμε λάθη, 
αλλά και γνωρίζουν οι νούσιμοι, οι νούσιμοι 
εργαζόμενοι, οι νούσιμοι μικροεπιχειρηματίες, 
οι νούσιμοι της μεσαίας τάξης, οι νούσιμοι του 
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα πως, όταν 
υπάρχει μια κρίση, όλοι κοιτάζουν προς τον 
ΔΗΣΥ. Είμαστε η δύναμη ασφάλειας, υπευθυ-
νότητας και όλοι γνωρίζουν ότι στα δύσκολα 
έχουν το αποκούμπι μιας σοβαρής παράταξης, 
που είναι ο ΔΗΣΥ», κατέληξε.

Το ερώτημα είναι πόσον καιρό ακόμα αυτοί 
όλοι οι νούσιμοι θα χάβουν τόσα πολλά ψέματα 
συσσωρευμένα, ακόμα και όταν κάστρα, όπως 
ο Συνεργατισμός, έχουν καταρρεύσει από τους 
μη νούσιμους χειρισμούς Συναγερμού - Κυ-
βέρνησης; Πόσον καιρό ακόμα αυτοί όλοι οι 
«νούσιμοι» θα ανέχονται να βλέπουν τη χώρα 
τους να σέρνεται πίσω από επικίνδυνους ακροβα-
τισμούς, υπακούοντας τυφλά τους Αμερικανούς;

Πόσον καιρό ακόμα, όλοι αυτοί οι νούσιμοι, 
που αράδιασε ο ηγέτης της κυβερνώσας παρά-
ταξης, θα θεωρούν τον Αβέρωφ Νεοφύτου ως 
«αποκούμπι δύναμης, ασφάλειας και υπευθυ-
νότητας», όταν καμιά ευθύνη δεν αναλαμβάνουν 
για τα πεπραγμένα τους;

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com



Οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά 
τη διαδικασία εξόδου του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση συνεχίζουν να θολώνουν το τοπίο και 
να επιτείνουν το τεράστιο κλίμα αβεβαιότητας 
που επικρατεί σε σχέση με το Brexit. Το 
μοναδικό δεδομένο που έχει αλλάξει μετά 
και τις ψηφοφορίες της 27ης Μαρτίου 2019 
είναι η παράταση της ημερομηνίας εξόδου 
της χώρας, που μεταφέρθηκε, με συντριπτική 
πλειοψηφία, από την 29η Μαρτίου 2019 στην 
12ην Απριλίου 2019 και εφόσον υπάρξει 
έγκριση του σχεδίου αποχώρησης από το 
Βρετανικό Κοινοβούλιο μέχρι και την 22α 
Μαΐου 2019, μια μέρα δηλαδή πριν από 
την έναρξη των εκλογικών διαδικασιών 

στα κράτη - μέλη της Ένωσης για ανάδειξη 
του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η 
ανάληψη των διαδικασιών που ακολουθή-
θηκαν στις 27 Μαρτίου 2019 από το ίδιο 
το Βρετανικό Κοινοβούλιο αποτέλεσε μια 
ιδιαίτερα σπάνια περίπτωση στη συνταγμα-
τική ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου αν 
και, εκ του αποτελέσματος, οι ενδεικτικές ή 
προκριματικές ψηφοφορίες, που εν πάσει 
περιπτώσει δεν δεσμεύουν την Κυβέρνηση, 
έχουν θολώσει το τοπίο ακόμη περισσότερο. 
Η απόρριψη και των 8 αιτημάτων - προ-
τάσεων που αφορούσαν όλα τα σενάρια 
εξόδου ή και παραμονής του Ηνωμένου 
Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κα-
ταδεικνύει ότι ούτε και μέχρι σήμερα οι 

βουλευτές δεν μας είπαν τι προτιμούν σε 
σχέση με τη  διαδικασία εξόδου του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου. Μια αξιοσημείωτη εξέλιξη, 
που σημειώθηκε, ήταν η επιβεβαίωση των 
φημών που ήθελαν την Πρωθυπουργό Μέι 
να παραιτείται εάν και εφόσον η Βουλή 
των Κοινοτήτων επικυρώσει τη συμφωνία 
της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κίνηση 
αυτή προκάλεσε ήδη την αλλαγή στάσης 
σημαντικών μελών του σκληρού πυρήνα του 
Brexit, που προηγουμένως έπνεαν μένεα 
κατά της συγκεκριμένης ψηφοφορίας, αλλά 
μάλλον, λόγω του ενδεχομένου κούρσας 
διαδοχής στην ηγεσία των Συντηρητικών 
και άρα της Κυβέρνησης άλλαξαν άποψη. 
Αν και οι αριθμοί εξακολουθούν να παρα-

μένουν αρνητικοί για την κ. Μέι, που δεν 
έχει την πλειοψηφία των βουλευτών της 
-κάποιοι μάλιστα αναφέρουν ότι δεν έχει 
ούτε τον έλεγχο του κόμματός της- η κατά-
σταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο 
λόγω της απόφασης του ιρλανδικού DUP 
που στηρίζει την κυβέρνηση μειοψηφίας 
της κ. Μέι με τους 10 βουλευτές που έχει 
στο Βρετανικό Κοινοβούλιο και το οποίο 
ανακοίνωσε ότι δεν θα στηρίξει τη συμφωνία 
αποχώρησης. Αυτό σημαίνει ότι η κ. Μέι 
έχει ανάγκη περισσότερους εργατικούς 
βουλευτές, που δεν θα ακολουθήσουν τη 
γραμμή του κόμματός τους και θα υπο-
στήριζαν ενδεχομένως τη συμφωνία της 
σε μια νέα, τρίτη ψηφοφορία επί της συμ-

φωνίας που ήδη απορρίφθηκε ως έχει τον 
Ιανουάριο και τον Μάρτιο του 2019 με 
μεγάλη πλειοψηφία. Σε όλες τις περιπτώ-
σεις, οι εξελίξεις είναι και θα παραμείνουν 
δραματικές με τα χρονικά περιθώρια να 
έχουν προφανώς σχεδόν εξαντληθεί και, 
παρά την απόρριψη των προκριματικών 
προτάσεων, όλα τα σενάρια να βρίσκονται 
ξανά στο προσκήνιο, με το ενδεχόμενο ενός 
άτακτου Brexit να παραμένει ακόμη στον 
ορίζοντα. 

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

International Law and Human Rights (Kent), 
Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανε-

πιστημίου Λευκωσίας 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ

Π
αίζοντας με τη φωτιά, 
εν απουσία όμως άλ-
λων εναλλακτικών, η 
Βρετανίδα Πρωθυ-
πουργός την Παρα-
σκευή οδήγησε τη 
συμφωνία της στη 

Βουλή για να δεχτεί άλλη μια ήττα. Η 
απεγνωσμένη προσπάθεια της Τερέζα 
Μέι να κινήσει τις διαδικασίες στο τέλος 
μίας εβδομάδας, της οποίας προηγήθηκαν 
ενδεικτικές ψηφοφορίες για εναλλακτικές 
επιλογές για το Brexit, δεν ήταν τυχαία. 
Από τη μια ήθελε να προλάβει τα αυστηρά 
χρονοδιαγράμματα των Βρυξελλών. Από 
την άλλη,  όμως, είδε ότι εντός της Βουλής 
διαμορφώθηκε η «ανησυχητική» για τους 
Τόρυς τάση προς ένα «μαλακό» Brexit. Η 
τάση αυτή αναδύθηκε δειλά μέσα από τις 
προτάσεις των προηγούμενων ψηφοφοριών, 
ενώ δεν αποκλείεται, λόγω των τελευταίων 
εξελίξεων, να συγκεντρώσει πλειοψηφία 
στη συνεδρίαση της 1ης Απριλίου. Σε κάθε 
περίπτωση, η στρατηγική της «άρνησης» 
των Συντηρητικών βουλευτών, παραδόξως 
έφερε τη χώρα πιο κοντά στην ΕΕ. 

Η ταφόπλακα της 
Συμφωνίας Αποχώρησης

Ακόμα μία προσπάθεια η Βρετανία να βγει 
από το αδιέξοδο του Brexit έπεσε στο κενό, 
με την καταψήφιση από τους βουλευτές για 
τρίτη φορά της Συμφωνίας Αποχώρησης 
της πρωθυπουργού, Τερέζα Μέι. Σε μια 
έκτακτη συνεδρίαση, όπου δεν έλειψαν τα 
δράματα και οι εντάσεις, οι Βρετανοί νομο-
θέτες κλήθηκαν να ψηφίσουν τη «γνώριμη» 
πια συμφωνία, στην οποία κατέληξε η Μέι 
με την ΕΕ στο τέλος του 2018. Ωστόσο, η 
πολιτική διακήρυξη που καθορίζει τις μελ-
λοντικές σχέσεις και αποτελεί το δεύτερο 
σκέλος της συνολικής συμφωνίας για το 
Brexit δεν τέθηκε ενώπιον των βουλευ-
τών. Η Κυβέρνηση κατέφυγε σε αυτήν τη 
λύση, ώστε να επιτραπεί διαδικαστικά από 
τον Πρόεδρο της Βουλής η τρίτη ψηφοφο-
ρία επί της Συμφωνίας Αποχώρησης, η 
οποία έχει ήδη απορριφθεί δύο φορές με 
ευρύτατες πλειοψηφίες. Σε μια σημαδιακή 
ημερομηνία για το Brexit -η 29η Μαρτίου 
ήταν η αρχική ημερομηνία αποχώρησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ- οι 
Βρετανοί βουλευτές δεν πείστηκαν ούτε 
από τη «θυσία» της Μέι, αλλά ούτε και 
από τα χρονοδιαγράμματα που έθεσαν οι 
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Θολό τοπίο για το Brexit

ΔΡ ΑΝΤΩΝΗΣ  
ΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ*
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Θέλουν να φύγουν... μένοντας

Σε κάθε περίπτωση, τόσο η κατα-
ψήφιση της συμφωνίας της Μέι, όσο 
και τα αποτελέσματα των ενδεικτικών 
ψηφοφοριών επί των εναλλακτι-
κών προτάσεων απομάκρυναν τους 
σκληροπυρηνικούς Brexiters από 
τον στόχο τους. Ειδικότερα, η Μέι, 
έχοντας εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα 
μέσα, εκτός των πρόωρων εκλογών, 
«προσέφερε εαυτόν» καταφέρνο-
ντας για πρώτη φορά να κάμψει τις 
αντιστάσεις, έστω και ελάχιστων, 
«δύστροπων» Συντηρητικών. Μέσα 
σε αυτούς ο Jacob Rees-Mogg που 
ηγείται μιας πανίσχυρης ομάδας 
εντός των Τόρυς αλλά και ο βουλευ-
τής που πολλοί Brexiters θα ήθελαν 
ως επόμενο ηγέτη, Μπόρις Τζόνσον. 
Και οι δύο βουλευτές στο παρελθόν 

είχαν καταφερθεί κατά της συμφωνί-
ας της Μέι, χαρακτηρίζοντάς την όχι 
μόνο συμβιβασμό, αλλά «πλήρη συν-
θηκολόγηση», ακόμα και «υποταγή». 
Η προσφορά της κεφαλής της Μέι επί 
πίνακι όπως διαφάνηκε ήταν αρκετή, 
ώστε αμέσως μετά το άκουσμα της 
παραίτησης το γνώριμο πολεμικό 
τους ύφους να αλλάξει. Εντούτοις 
ήταν ήδη πολύ αργά και οι διαδικασί-
ες από τη Δευτέρα είχαν πάρει αντί-
θετη πορεία από τους σχεδιασμούς 
τους. Οι πιθανότητες ενός «μαλακού» 
Brexit, με πρόνοιες παραμονής στην 
Τελωνειακή Ένωση, αλλά και της 
οριστικής αναβολής της εξόδου, είχαν 
αυξηθεί με την ανάληψη του ελέγχου 
από τη Βουλή και την κατάθεση των 
εναλλακτικών επιλογών. Ταφόπλακα 

στους σχεδιασμούς τους δε αποτέλε-
σε η απόρριψη της συμφωνίας της 
Μέι. Παρά το γεγονός ότι και οι οκτώ 
μη δεσμευτικές προτάσεις απορρί-
φθηκαν, οι δύο από αυτές, οι οποίες 
οδηγούν σε ένα σενάριο «μαλακού» 
Brexit, κατάφεραν να συγκεντρώσουν 
μεγαλύτερη πλειοψηφία από την ίδια 
τη συμφωνία της Μέι. Παράλληλα, 
καταψηφίστηκαν με συντριπτικό 
τρόπο οι πιο «ευρωσκεπτικιστικές» 
εναλλακτικές, καταδεικνύοντας ότι 
κάθε χαμένη μάχη της Μέι στη Βουλή 
οδηγεί αναπόφευκτα το Ηνωμένο 
Βασίλειο πιο κοντά στην ΕΕ. Μπορεί 
οι ψηφοφορίες επί των εναλλακτικών 
προτάσεων να μην δεσμεύουν νομικά 
τη Μέι, όμως καμιά Κυβέρνηση δεν 
μπορεί να αγνοήσει εντελώς το αποτέ-

λεσμά τους. Σε αυτό το στάδιο, λοιπόν, 
η μόνο εγγύηση για ένα Brexit απαλ-
λαγμένο τόσο από την Ενιαία Αγορά 
όσο και από την Τελωνειακή Ένωση 
ήταν η Συμφωνία Αποχώρησης της 
Μέι. Από τον περασμένο Νοέμβριο 
ομάδα των Τόρυς αναθεμάτιζε τη 
συγκεκριμένη συμφωνία, υποστη-
ρίζοντας ότι είναι χειρότερη από την 
παραμονή στην ΕΕ. Αφού πολέμησαν 
αδιάκοπα την αρχηγό της παράταξής 
τους, αποδυναμώνοντας τη δια-
πραγματευτική της θέση, και αφού 
προσπάθησαν να την καρατομήσουν 
από τη θέση της, μάταια στην εκπνοή 
της διαδικασίας διαφοροποίησαν τη 
στάση τους, χωρίς όμως να καταφέ-
ρουν να αλλάξουν το προδικασμένο 
αποτέλεσμα.  

Η μεταστροφή των σκληροπυρηνικών 

ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ
ΚΑΙ ΟΙ ΟΚΤΏ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ, ΟΙ ΔΥΟ
ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΣΕΝΑΡΙΟ 
«ΜΑΛΑΚΟΥ» BREXIT
ΣΥΓΚΕΝΤΡΏΣΑΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ 
ΤΗ ΣΥΜΦΏΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΙ

Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής και 
γύρισαν την πλάτη για τρίτη και τελευταία 
φορά στη συγκεκριμένη συμφωνία. Με αυ-
τήν την εξέλιξη, η Βρετανία απώλεσε την 
ευκαιρία τής συντεταγμένης εξόδου στις 22 
Μαΐου και έχει πλέον περιθώριο έως τις 12 
Απριλίου να καταθέσει στην ΕΕ εναλλακτικά 
σχέδια για το Brexit ή να αποχωρήσει άτακτα 
χωρίς συμφωνία. 

Τα οκτώ «όχι»
Η ψηφοφορία της Παρασκευής ήταν η 

τελευταία μιας σειράς επεισοδιακών συνε-
δριάσεων της Βουλής των Κοινοτήτων κατά 
τη διάρκεια της εβδομάδας. Την Τετάρτη, 
για πρώτη φορά οι βουλευτές είχαν την 
ευκαιρία να τοποθετηθούν μέσω ενδεικτικών 
ψηφοφοριών για εναλλακτικές προτάσεις 
για το Brexit. Το αποτέλεσμα της κάλπης, 
όμως, δεν φαίνεται να ανταποκρίθηκε στις 
προσδοκίες που δημιουργήθηκαν μετά την 
ανάκτηση του ελέγχου της διαδικασίας για 
το Brexit για αναζήτηση εναλλακτικών λύ-
σεων στην πρόταση της Κυβέρνησης για την 

αποχώρηση από την ΕΕ. Έτσι, ενώ τέθηκαν 
ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων οκτώ 
εναλλακτικές προτάσεις, κατά την ανακοί-
νωση των αποτελεσμάτων οι μόνες λέξεις 
που αντήχησαν εντός της αίθουσας ήταν τα 
επαναλαμβανόμενα «όχι» σε κάθε πρόταση 
ξεχωριστά. Εντούτοις, η άρνηση, η οποία 
εκφράστηκε με την απουσία οποιασδήποτε 
πλειοψηφίας, κατέδειξε ότι η μεγαλύτερη 
μερίδα των βουλευτών τάσσεται κατά της 
άτακτης εξόδου, υπάρχει μια προτίμηση για 
στενότερη σχέση με την ΕΕ μετά το Brexit, 

ενώ δεν έχει φύγει εντελώς από το τραπέζι 
η πιθανότητα ενός νέου δημοψηφίσματος. 

Συγκεκριμένα, 264 βουλευτές ψήφισαν 
υπέρ της πρότασης μίας τελωνειακής ένω-
σης, 237 υπερψήφισαν πρόταση για μόνιμη 
τελωνειακή ένωση, με ευθυγράμμιση με 
μελλοντικούς κανόνες της ενιαίας αγοράς, 
ενώ 268 τάχθηκαν υπέρ ενός δημοψηφί-
σματος επί όποιας τελικής συμφωνίας του 
Brexit. Με βάση τα αποτελέσματα, ακόμα 
και εάν η απουσία ξεκάθαρης προτίμησης 
σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας καταδει-

κνύει το αδιέξοδο που δημιουργείται από 
τον βαθύ κατακερματισμό του Σώματος, 
η τάση προς ένα «μαλακό» Brexit άρχισε 
πια να διαφαίνεται πιο καθαρά. 

Η παραίτηση της Μέι
Παράλληλα με το θρίλερ της ψηφοφο-

ρίας των οκτώ εναλλακτικών, εντός του 
Κοινοβουλίου την ίδια ημέρα ελάμβανε 
χώραν η καθοριστική συνάντηση της 
Επιτροπής 1922 με τη Βρετανίδα Πρω-
θυπουργό. Αυτό λοιπόν που ακουγόταν ως 
φήμη στο Γουεστμίνστερ επιβεβαιώθηκε 
από την ίδια την Τερέζα Μέι. Παίζοντας το 
τελευταίο της χαρτί, «θυσίασε» τον εαυτό 
της ως αντάλλαγμα για την εξασφάλιση 
υποστήριξης της συμφωνίας της από του 
σκληροπυρηνικούς Συντηρητικούς. 

Ειδικότερα, υποσχέθηκε ότι θα παραι-
τηθεί από τη θέση της, με την προϋπόθεση 
ότι η συμφωνία της θα γινόταν δεκτή από 
τη Βουλή των Κοινοτήτων. Αποφεύγοντας 
να δώσει ακριβή ημερομηνία για την πα-
ραίτησή της, διαβεβαίωσε τους βουλευτές 
ότι είχε εις γνώσιν της την αναγκαιότητα 
μιας νέας προσέγγισης και κατ’ επέκτασιν 
ενός νέου ηγέτη για τη δεύτερη φάση των 
διαπραγματεύσεων για το Brexit, κάνοντας 
λόγο μάλιστα για μια πρόωρη αποχώρηση, 
ώστε να πράξει το σωστό για τη χώρα και 
το κόμμα της. 

Η ανακοίνωση αυτή ήταν και η τελευταία 
«ζαριά» για την «ταλαιπωρημένη» αρχηγό 
των Τόρυς, έχοντας όμως συγκεκριμένο 
σκοπό και αποδέκτες. Αρχικά, στόχο είχε 
να εγγυηθεί ότι με την αποχώρησή της 
κατά τη δεύτερη φάση των διαπραγμα-
τεύσεων, ο νέος ηγέτης θα ακολουθήσει 
πιο σκληρή γραμμή στη διαμόρφωση των 
μελλοντικών σχέσεων με την ΕΕ. Όσον 
αφορά τους αποδέκτες, η «θυσία» της δεν 
απευθυνόταν μόνο στους «ανυπότακτους» 
ευρωσκεπτικιστές εντός του κόμματος, οι 
οποίοι προσδοκούσαν από καιρό αυτήν την 
εξέλιξη, αλλά και το βορειοϊρλανδικό κόμμα 
DUP, το οποίο στεκόταν «αμετακίνητο» 
όσον αφορά την πρόνοια του «Backstop». 

Η Βρετανία έχει πλέον 
περιθώριο έως
τις 12 Απριλίου
να καταθέσει 

στην Ε.Ε. εναλλακτικά 
σχέδια για το Brexit

ή να αποχωρήσει 
άτακτα χωρίς 

συμφωνία



Ο
ι Ηνωμένες Πολιτείες 
αναγνωρίζουν πλέον 
επίσημα, με προεδρι-
κό διάταγμα, το οποίο 
υπέγραψε ο Ντόναλντ 
Τραμπ πριν από την 
έναρξη της συνάντη-

σής του με τον Βενιαμίν Νετανιάχου στον 
Λευκό Οίκο, την κυριαρχία του Ισραήλ 
στα υψίπεδα Γκολάν. Η πρώτη εξαγγελία 
είχε γίνει μήνες πριν και είχε επαναληφθεί 
στις 21 Μαρτίου με σχετική ανάρτηση του 
Αμερικανού Προέδρου στο Twitter. Η «επι-
χείρηση» στήριξης του Βενιαμίν Νετανιάχου, 
ενόψει των εκλογών του Απρίλη, δεν έμεινε 
στα λόγια και τις επικοινωνιακές πολιτικές. 
Διά της επιβολής της ισχύος οι Ηνωμένες 
Πολιτείες, με την υπογραφή Τραμπ, ανα-
γνώρισαν την ισραηλινή κυριαρχία στα διά 
του πολέμου κατακτηθέντα υψώματα και 
επιχειρούν να νομιμοποιήσουν το καθε-
στώς της κατοχής. Είναι σαφές πως αυτή η 
αναγνώριση δεν είναι η πρώτη πράξη του 
έργου, αλλά η δεύτερη, καθώς αποτελεί 
επί της ουσίας συνέχεια της απόφασης για 
αναγνώριση ολόκληρης της Ιερουσαλήμ 
ως πρωτεύουσας του εβραϊκού κράτους. 

Τι έπεται; 
Τόσο το ζήτημα της Ιερουσαλήμ, όσο 

και το ζήτημα των υψωμάτων Γκολάν απο-
τελούν ενέργειες στις οποίες ο Τραμπ -και 
άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες- προβαίνουν 
μονομερώς. Ωστόσο εκ του αποτελέσμα-
τος είναι ξεκάθαρο πως, αφενός κι άλλες 
χώρες -κυρίως υποτελείς των Ηνωμένων 
Πολιτειών- θα προχωρήσουν σε ανάλογες 
ενέργειες και αφετέρου η σιωπηρή ανοχή 
της ΕΕ προμηνύει μπελάδες για άλλα κράτη 
με αντίστοιχα προβλήματα, ανάμεσά τους 
και η Κύπρος, η οποία τελεί μερικώς υπό 
κατοχή και πολλές φορές έχει αποτελέσει 
σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ του Βενιαμίν 
Νετανιάχου και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 

Το καθεστώς των 
υψωμάτων Γκολάν

Αναλύοντας τα δεδομένα είναι προφανές 
πως το γενικό συμπέρασμα από την έναρξη 
της προεδρίας Τραμπ δείχνει πως ο Αμε-

Όταν μια οικογένεια δεν διαθέτει τους 
οικονομικούς πόρους για να εξα-
σφαλίσει στοιχειώδεις ενεργειακές 

υπηρεσίες, όπως θέρμανση, ψύξη, φωτισμό 
και ηλεκτρισμό, σημαίνει ότι συγκαταλέγεται 
στις ενεργειακά φτωχές ομάδες πληθυσμού. 
Αυτό αναφέρει το Σύμφωνο των Δημάρ-
χων όσον αφορά το κλίμα, την ενέργεια και 
την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού 
επιπέδου ζωής.

Η ενεργειακή φτώχια, όπως αυτή ορίζεται 
από το Σύμφωνο των Δημάρχων, συζη-
τήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των 
Περιφερειών (ΕΕτΠ), αφού πλήττει άμεσα 
ή έμμεσα έναν στους δέκα Ευρωπαίους 

πολίτες. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
με βάση στοιχεία που κατατέθηκαν στην 
Επιτροπή για το περιβάλλον, την κλιματική 
αλλαγή και την ενέργεια της ΕΕτΠ, 57 εκ. 
πολίτες δεν διαθέτουν επαρκή θέρμανση 
τον χειμώνα, 104 εκ. δεν διαθέτουν επαρκή 
ψύξη για την κατοικία τους το καλοκαίρι, 
52 εκ. δυσκολεύονται να ξοφλήσουν τους 
λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ 
πάνω από 80 εκ. Ευρωπαίοι, εκ των οποίων 
αρκετά παιδιά, ζουν σε σπίτια με υγρασία 
και ίχνη μυκήτων. Η ενεργειακή φτώχια, 
λοιπόν, αποτελεί ένα μείζον κοινωνικό 
πρόβλημα, το οποίο αφορά όχι μόνο τις 
τοπικές Αρχές, αλλά και τα κράτη-μέλη της 
Ε.Ε. Οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες 
επιφέρουν κοινωνικό χάσμα, αφού δημι-
ουργούν πολίτες δύο κατηγοριών, δηλαδή 
τους φτωχούς που δυσκολεύονται να έχουν 
πρόσβαση σε καθαρή ενέργεια και τους 
πλούσιους που έχουν μεν πρόσβαση, αλλά 
φέρουν μερίδιο ευθύνης στη μόλυνση του 
περιβάλλοντος με την υπερκατανάλωση.

Οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού 
κάτω από αυτήν την κατάσταση βλέπουν 
την ποιότητα της ζωής τους να υποβαθμίζεται 
αισθητά μέσα από αλυσιδωτές ενέργειες για 
εξοικονόμηση ενέργειας. Θα υποχρεωθούν, 
δηλαδή, σιγά-σιγά να σβήσουν τη θέρμανση 
τον χειμώνα και το κλιματιστικό το καλοκαίρι, 
για να μην παραφουσκώνονται οι λογαρια-
σμοί τους. Αυτό επηρεάζει τις κοινωνικές 
αλλά και οικογενειακές σχέσεις των πολιτών 
αφού, λόγω του χαμηλού εισοδήματός τους, 
αναγκάζονται να στερούνται βασικές ανάγκες. 
Από την άλλη, οι προνομιούχες κοινωνικές 
τάξεις ζουν σε πολυτελή σπίτια, τα οποία ανα-
γκάζονται να θερμαίνουν και να διατηρούν 
δροσερά αναλόγως, συμβάλλοντας και αυτές 
στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος και στις 
αυξημένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Σίγουρα, όταν οι δημότες δεν έχουν 
έσοδα, για να διατηρούν μιαν αξιοπρεπή 
ζωή, δύσκολα θα σκεφτούν τους σωστούς 
τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος, 
ιδίως όταν αυτοί έχουν περισσότερο κόστος. 

Υπάρχουν όμως και αυτοί που έχουν τους 
πόρους αλλά με τον υπερβολικό τρόπο ζωής 
τους επιβαρύνουν περισσότερο τον πλανήτη.  

Εναπόκειται, λοιπόν, στις τοπικές Αρχές 
να εκπαιδεύσουν και να εμπεδώσουν στους 
δημότες τους το αίσθημα της σωστής χρήσης 
ενέργειας για τις ανάγκες του νοικοκυριού. 
Ο κάθε ένας από εμάς, από οποιαδήποτε 
κοινωνική ομάδα και αν προέρχεται, οφείλει 
να σέβεται το περιβάλλον και να συμβάλ-
λει στην προστασία του, αρχίζοντας από το 
σπίτι του. Αν αρχίζαμε από τις πιο απλές 
ενέργειες για προστασία του περιβάλλοντος, 
όπως η ανακύκλωση, η κομποστοποίηση, 
η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και οικονομικών λαμπτήρων φωτισμού, η 
απαλλαγή από τον άνθρακα και η προώθηση 
της κυκλικής οικονομίας,  ο πλανήτης μας 
δεν θα υπερθερμαίνετο και δεν θα φτάναμε 
στο σημείο να μιλάμε για πλανητική περι-
βαλλοντική κρίση.

Η προστασία του περιβάλλοντος και 
η διάσωση του πλανήτη δεν πρέπει να 

αποτελεί κοινωνικό ζήτημα, αλλά αφορά 
κοινή στρατηγική και ύπαρξη πολιτικής 
βούλησης για εφαρμογή μέτρων φιλικών 
προς το περιβάλλον.  Από τη μια πλευρά 
βρίσκονται οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, 
οι οποίες λόγω οικονομικών δυσκολιών δεν 
λαμβάνουν τα απαιτούμενα περιβαλλοντικά 
μέτρα προστασίας του πλανήτη, ενώ από την 
άλλη οι εύπορες ομάδες πληθυσμού με τον 
πολυτελή τρόπο διαβίωσης δημιουργούν 
περαιτέρω περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η Ε.Ε. θα πρέπει να υποδείξει τον καθαρό 
δρόμο προς το περιβάλλον σ’ αυτούς που δεν 
το σέβονται, εφαρμόζοντας μια κοινή πολιτική 
με συγκεκριμένες πράξεις και προτάσεις 
και στροφή προς ένα πιο φιλικό προς το 
περιβάλλον ενεργειακό δόγμα. Οι πολίτες 
έχουν ανάγκη τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής τους και αποτελεί ανθρώπινο δικαίω-
μα του καθενός να ζει σ’ ένα απαλλαγμένο 
από ρύπους και μολυσματικές ασθένειες 
φυσικό περιβάλλον.

* Δήμαρχος Δερύνειας
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Η ενεργειακή
φτώχια αποτελεί

ένα μείζον 
κοινωνικό 

πρόβλημα, το οποίο 
αφορά όχι μόνον
τις τοπικές Αρχές,
αλλά και τα κράτη-

μέλη της Ε.Ε

Ενεργειακή φτώχια και καθαρός πλανήτης 

ΑΝΤΡΟΣ 
Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ*

Το χαμένο «Γυναικείο Μπούστο» 
(Ντόρα Μάαρ) του Πικάσο, το πορτρέτο 
μιας από τις ερωμένες του διάσημου 
ζωγράφου, ανακτήθηκε χάρη στον 
«Ιντιάνα Τζόουνς των έργων τέχνης» 
μετά από πολλά χρόνια που είχε κλα-
πεί. Πρόκειται γι’ ακόμα μία επιτυχία 
του Ολλανδού ντετέκτιβ έργων τέχνης, 
Άρθουρ Μπραντ, ο οποίος, μετά από 
τέσσερα χρόνια έρευνας, κόσμησε τους 
τοίχους του διαμερίσματός του για ένα 
βράδυ με το πολύτιμο εύρημα προτού 
το επιστρέψει. Ο πίνακας αξίας 25 εκα-
τομμυρίων ευρώ είχε κλαπεί από τη 
θαλαμηγό ενός Σαουδάραβα σεΐχη στη 
Γαλλική Ριβιέρα το 1999. Πρόκειται 
για σπάνιο πορτρέτο της Μάαρ, μιας 
από τις ερωμένες του Πικάσο με με-
γάλη επιρροή πάνω του. Η γαλλική 

αστυνομία είχε εγκαταλείψει τις έρευνες 
θεωρώντας ότι χάθηκε για πάντα. Μέχρι 
που ο Μπραντ ανέλαβε να βρει τον 
πίνακα που άλλοτε κοσμούσε το σπίτι 
του μεγάλου Ισπανού ζωγράφου. Τον 
πίνακα του παρέδωσαν δύο μεσάζοντες, 
έχοντάς τον τυλιγμένο με κόλλες χαρτί 
μέσα σε μαύρες σακούλες σκουπιδιών. 

Άφωνοι έμειναν οι υπεύθυνοι του 
Δήμου των Βρυξελλών όταν διαπίστω-
σαν ότι το περίφημο Manneken Pis, το 
άγαλμα-σύμβολο της πόλης, σπαταλά 
καθημερινά έως και 2.500 λίτρα νερού, 
ποσότητα η οποία αντιστοιχεί με τις 
ανάγκες 10 νοικοκυριών. Την εν λόγω 
ανακάλυψη έκανε ένας μηχανικός όταν 
τοποθέτησε μετρητή στο Manneken 
Pis. Ως προσωρινό μέτρο κατασκευ-
άστηκε ένα κανάλι μέσα από το οποίο 
το νερό που πέφτει θα επιστρέφει στο 
άγαλμα, ενώ το επόμενο βήμα θα είναι 
η εγκατάσταση ενός μόνιμου κυκλώ-
ματος. «Μπορούμε με υπερηφάνεια 
να πούμε ότι για πρώτη φορά μετά 
από 400 χρόνια το Manneken Pis 
δεν ουρεί φρέσκο τρεχούμενο νερό. 
Επόμενος στόχος μας να επιθεωρή-

σουμε όλα τα σιντριβάνια προκειμένου 
να αποφύγουμε παρόμοιες σπατάλες», 
δήλωσε εκπρόσωπος του Δήμου των 
Βρυξελλών. Σημειώνεται πως το άγαλμα 
κατασκευάστηκε το 1619, ωστόσο αυτό 
που βρίσκεται κοντά στην Γκραν Πλας 
των Βρυξελλών είναι αντίγραφο, καθώς 
το πρωτότυπο φυλάσσεται σε μουσείο.

Μία νέα θεωρία, που υποστηρίζει 
πως ο άνθρωπος μπορεί να έχει χάσει 
σημάδια που αποδεικνύουν την ύπαρξη 
εξωγήινης ζωής, ερευνά η NASA. Αυτό 
ανέφερε στους International Business 
Times ο Silvano P. Colombano, του 
Ames Research Center της NASA. 
Όπως είπε ο ίδιος, η ζωή στη Γη μπορεί 
να είναι μέρος μίας γενικότερης αλυσί-
δας εξέλιξης. Αυτό σημαίνει πως ίσως 
κάπου στο σύμπαν υπάρχουν ανώτερα 
όντα, τα οποία είναι πιο προηγμένα από 
τον άνθρωπο, αλλά ενδέχεται να μην 

έχουν την ίδια γενετική σύσταση με 
αυτόν. Παρότι είναι λογικό να θεωρηθεί 
πως η ζωή σε άλλους πλανήτες -αν 
υπάρχει- ξεκίνησε με τον ίδιο τρόπο 
όπως και στη Γη, ο Colombano εξήγησε 
πως ίσως πρέπει να εξεταστεί και η 
πιθανότητα οι εξωγήινοι να μην είναι 
«οργανισμοί με βάση τον άνθρακα, 
όπως εμείς». Αυτή η θεωρία μειώνει 
και την πιθανότητα να έχουν την ίδια 
τεχνολογία με το ανθρώπινο γένος, 
καθώς είναι τεράστια τα χρονικά κενά 
στην αλυσίδα της εξέλιξης.

Μια ηλικιωμένη γυναίκα στη Σκωτία 
δεν αισθάνεται σχεδόν καθόλου πόνο, 
εξαιτίας μια σπάνιας μετάλλαξης σε ένα 
γονίδιό της, όπως ανακοίνωσαν επιστή-
μονες στη Βρετανία. Η γυναίκα νιώθει 
επίσης πολύ λίγο άγχος ή φόβο και 
επιπλέον φαίνεται να έχει αυξημένη 
ικανότητα επούλωσης των τραυμάτων 
της χάρη στην ίδια γενετική μετάλλαξη. 
Οι ερευνητές ευελπιστούν ότι η ανα-
κάλυψη θα βοηθήσει στην ανάπτυξη 
νέων θεραπειών για χρόνιους ή μετεγ-
χειρητικούς πόνους, μετατραυματικό 
στρες, αποκατάσταση τραυμάτων κ.ά.. 
Οι γιατροί μελέτησαν τη γυναίκα, όταν 
στα 65 της αυτή αναζήτησε θεραπεία για 

ένα πρόβλημα στο ισχίο της, το οποίο 
αποδείχθηκε ότι οφειλόταν σε σοβα-
ρή εκφύλιση της άρθρωσης, μολονότι 
εκείνη δεν ανέφερε ότι ένιωθε κάποιο 
πόνο, όπως θα ήταν το αναμενόμενο. 
Την επόμενη χρονιά έκανε λόγω οστεο-
αρθρίτιδας χειρουργική επέμβαση και 
στα δύο χέρια της, η οποία είναι μια 
πολύ επώδυνη διαδικασία, αλλά εκείνη 
πάλι δεν ένιωσε τον παραμικρό πόνο 
μετά την επέμβαση. Τελικά αποκάλυ-
ψε ότι ποτέ δεν είχε χρησιμοποιήσει 
κάποιο αναλγητικό, ενώ στα οκτώ της 
είχε σπάσει το χέρι της, αλλά για μέρες 
δεν είχε πει τίποτε σε κανέναν, αφού 
δεν πονούσε ιδιαίτερα.

Όλο και πιο συχνά ακούμε πλέον 
για τη «Συμφωνία του αιώνα» που 
προωθούν οι Αμερικανοί και αποτε-
λεί το βασικό όραμα στην εξωτερική 
πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ. Πρό-
κειται για την αμερικανική πρόταση 
λύσης του μεσανατολικού ζητήματος 
με στόχο την… ειρήνευση στην πε-
ριοχή. Σε πρώτο στάδιο, σύμφωνα 
με τα όσα αναφέρουν ειδικοί ανα-
λυτές και γνώστες, η αμερικανική 
πρόταση θα επανα-οριοθετήσει τα 
εδάφη του Ισραήλ. Η αναγνώριση των 
υψιπέδων Γκολάν, λοιπόν, αποτελεί 
μιαν από τις πολλές πράξεις που θα 
διαδραματιστούν. Το επόμενο στάδιο 
είναι η ανταλλαγή εδαφών μεταξύ 
Παλαιστινίων και Ισραηλινών και 
η υπογραφή λύσης δύο κρατών. 
Βεβαίως τα εδάφη που θα δώσει 
το Ισραήλ στους Παλαιστινίους θα 
είναι άνευ γεωστρατηγικής σημα-
σίας, αλλά θα μεγαλώνουν τα όρια 
της σημερινής μορφής της. Αν και 
η πρόταση βρίσκεται στο τελικό 
στάδιο και σύντομα αναμένεται να 
ανακοινωθεί και επίσημα, το ερώτημα 
της αντίδρασης της Παλαιστινιακής 
Αρχής, η οποία ήδη γνωρίζει μεγάλο 
μέρος της πρότασης, παραμένει. Τι 
θα συμβεί αν η Παλαιστινιακή Αρχή 
δεν δώσει τη συγκατάθεσή της και 
δεν συνεργαστεί με τις ΗΠΑ; Τότε οι 
Αμερικανοί έχουν ήδη προετοιμαστεί 
για τερματισμό της λειτουργίας της 
υπηρεσίας «United Nations Relief 
and Works Agency (UNRWA)» και 
να αφήσει τους Παλαιστίνιους στο 
έλεός τους… μέχρι να συναινέσουν. 
Βεβαίως το σχέδιο αφορά μια περι-
οχή ευρύτερη και δεν αποτελούν το 
αποκλειστικό αντικείμενο της συμ-
φωνίας του αιώνα. Το βασικό σημείο 
της συμφωνίας, για την αποδοχή της 
οποίας έχουν προετοιμαστεί σε μεγάλο 
βαθμό τα αραβικά -προσκείμενα προς 
τη Σαουδική Αραβία- κράτη είναι η 
δημιουργία ενός αμερικανικού «υπέρ-
δορυφόρου» στη Μέση Ανατολή, στο 
πλαίσιο ενός άξονα Ισραήλ - αραβικού 
κόσμου, δύο πλευρές που συνενώνει 
επί της ουσίας ο κίνδυνος του Ιράν. 
Με αυτόν τον τρόπο ο Τραμπ επιδι-
ώκει να γραφτεί στην ιστορία ως ο 
πλανητάρχης που έφερε τελικά την 
ειρήνη ενώ δεν φοβόταν να κάνει 
άλλον έναν πόλεμο, ενώ εδραιώνεται 
περαιτέρω και εξασφαλίζεται στον 
μέγιστο βαθμό η ύπαρξη του κράτους 
του Ισραήλ, ως ηγέτη της περιοχής. 

Βρέθηκε το χαμένο «Γυναικείο Μπούστο» 

Τέλος στη σπατάλη του Manneken Pis

Χάσαμε τα σημάδια των εξωγήινων; 

Η Σκωτσέζα που δεν αισθάνεται πόνο 

Ο προάγγελος
της «Συμφωνίας 

του Αιώνα»

ΤΟ «ΚΑΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ» ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΑΜΠ ΓΙΑ ΤΑ ΥΨΩΜΑΤΑ ΓΚΟΛΑΝ

Μιας «αναγνώρισης»... 
μύρια έπονται

ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
hadjikostam@sigmatv.com

Η ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 
ΕΝΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, 
ΩΣΤΟΣΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΒΗΜΑ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΓΙΝΕΙ

Τα τελευταία χρόνια στις αντιπαραθέσεις 
μεταξύ του Βενιαμίν Νετανιάχου και του 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχουν ακουστεί 
πολλές φορές αλληλοκατηγορίες περί ει-
σβολής και κατοχής. Ο μεν πρώτος βάλλει 
κατά του δεύτερου για την εισβολή και 
συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου. Ο δε 
δεύτερος, κατηγορεί τον πρώτο για κατοχή 
παλαιστινιακών και συριακών εδαφών. 
Γιατί, λοιπόν, στο πλαίσιο της ίδιας αντι-
παράθεσης και εν τω μέσω της κρίσης 
στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Ταγίπ 
Ερντογάν να μη ζητήσει «πληρωμένη» 
απάντηση με αίτημα αναγνώρισης του 
παράνομου μορφώματος στην Κύπρο; 

Η Ρωσία, βεβαίως, ένεκα των καλών 

διπλωματικών σχέσεων που -αν και 
με σκαμπανεβάσματα- διατηρεί με την 
Κυπριακή Δημοκρατία, δεν αναμένεται 
να υποπέσει σε μια τέτοια εγκληματική 
ενέργεια αναγνώρισης του ψευδοκρά-
τους. Ωστόσο το Ιράν δεν αποκλείεται 
να συναινέσει, λόγω της αυξανόμενης 
εξάρτησης από την Άγκυρα, στην οποία 
την οδηγεί η αραβική συσπείρωση στον 
άξονα των Αμερικανών. Το δεδομένο, 
λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση εί-
ναι πως τέτοιες αυθαίρετες προσεγγίσεις, 
αναγνώρισης παράνομα κεκτημένων εδα-
φών, όσο καλές σχέσεις κι αν διατηρούμε 
με το Ισραήλ, πρέπει να βρίσκουν μια 
συλλογική αντίδραση.

Θα ζητήσει ο Ερντογάν
αναγνώριση της «ΤΔΒΚ»;

ρικανός νέος Πρόεδρος είναι αποφασι-
σμένος να δημιουργήσει έναν νέο κόσμο. 
Όπως εκείνος τον έχει φανταστεί και τον 
σχεδιάζει. Για την υλοποίηση αυτού του 
σκοπού δεν διστάζει να παραβιάζει διε-
θνείς συμφωνίες -βλέπε πυρηνικά Ιράν, 
αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και δε-
δομένα που απορρέουν από το διεθνές 
δίκαιο, το οποίο ωστόσο επικαλείται για 
το «καλό των Ηνωμένων Πολιτειών που 
ο θεός να τις ευλογεί». 

Με βάση τα ιστορικο-πολιτικά δεδο-
μένα από τον πόλεμο των έξι ημερών 
του 1967, τα υψίπεδα Γκολάν, τα οποία 
ανήκαν στη Συρία και κατακτήθηκαν 
από το Ισραήλ, αποτελούν κατεχόμενο 
έδαφος και ως τέτοιο αναγνωρίζονται από 
τη διεθνή κοινότητα. Μερικά χρόνια αρ-
γότερα και μετά τις άκαρπες προσπάθειες 
συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, το 
στρατιωτικά επιβαλλόμενο τετελεσμένο 
παρέμεινε ως τέτοιο. Αυτό, βεβαίως, απεί-
χε κατά πολύ από την αναγνώριση της 

παρανομίας στην οποία προχώρησε πριν 
από μερικές μέρες ο Ντόναλντ Τραμπ. 
Ανεξάρτητα από τα χρόνια που έχουν 
περάσει από τον πόλεμο του 1967 και 
το γεγονός ότι επί 52 χρόνια τα υψίπεδα 
Γκολάν παραμένουν υπό κατοχήν, η παρα-
νομία δεν αλλάζει και δεν παράγει δίκαιο 
ή ακόμη και κεκτημένο. Αυτό ακριβώς 
το γεγονός πρέπει να παραμείνει τέτοιο 
και η ΕΕ θα πρέπει να υπερασπιστεί την 
πλευρά του δικαίου, πόσω μάλλον αφού 
ένα δικό της κράτος - μέλος απειλείται 
από τις εξελίξεις. 

Η σιωπηρή ανοχή της 
ΕΕ προμηνύει μπελάδες 

για άλλα κράτη με 
αντίστοιχα προβλήματα

Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΚΑΙ Ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 
ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΑ ΥΨΙΠΕΔΑ ΓΚΟΛΑΝ. 

Μικρά μικρά /// ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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34%
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22%
ΛΙΓΟ 

9%
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Σ
φοδρή ανησυχία για τις αυξημένες μετανα-
στευτικές ροές εκφράζουν οι πολίτες, την ώρα 
που οι αρμόδιοι αναζητούν αλλά δεν βρίσκουν 
αποτελεσματικές λύσεις για διαχείριση του 
προβλήματος. Η είσοδος μεγάλου αριθμού 
μεταναστών από τα κατεχόμενα, αλλά και ο 
κίνδυνος για τρομοκρατικές ενέργειες συνθέ-

τουν τον έκδηλο προβληματισμό της κοινής γνώμης, που θέτει 
στη βάση αυτών των παραμέτρων ζήτημα εθνικής ασφάλειας. 
Αυστηρότερα μέτρα και επαρκέστεροι έλεγχοι περιλαμβάνονται 
στα αιτήματα που προτάσσουν οι ερωτηθέντες στο πλαίσιο της 
έρευνας που διενήργησε το IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
για λογαριασμό της «Σημερινής» της Κυριακής. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, ποσοστό 69% 
δηλώνουν ανησυχία για τις μεταναστευτικές ροές από χώρες της 
Μέσης Ανατολής στην Κύπρο, ενώ ένας στους τέσσερεις (24%) 
ζητά απαγόρευση εισόδου. Η συντριπτική πλειοψηφία (85%) 
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την παράνομη είσοδο 
μέσω κατεχομένων, γεγονός που συνάδει και με τα επίσημα 
στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών στα οποία καταγράφονται 
ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ροών από τα... αφύλακτα σημεία της 
γραμμής κατάπαυσης του πυρός. Επιπλέον, το 59% θεωρούν 

ορατό τον κίνδυνο τρομοκρατικής επίθεσης, ενώ επί τάπητος 
θέτει η πλειοψηφία (53%) το ενδεχόμενο δημογραφικής αλ-
λοίωσης. Παράλληλα, οι πολίτες εμφανίζονται δύσπιστοι ως 
προς την αποτελεσματικότητα που θα έχει η αλλαγή πλεύσης σε 
επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την πολιτική που εφαρμόζεται, παρά 
την πολλάκις εκφρασθείσα κυβερνητική θέση για επιτακτική 
ανάγκη αναθεώρησης της Συνθήκης του Δουβλίνου. Πέραν 
τούτου, ένας στους δύο κρίνουν ως ανεπαρκή και την ευρω-
παϊκή χρηματοδότηση που λαμβάνει η Κύπρος για διαχείριση 
της κρίσης, ενώ πάνω από 70% των ερωτηθέντων θεωρούν 
αναποτελεσματική τη σχετική συμφωνία Ευρώπης - Τουρκίας. 
Αξιολογώντας την παρούσα μεταναστευτική πολιτική, η κοινή 
γνώμη στέλνει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι απαιτούνται αλλαγές.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: 
Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ανάθεση: «Ση-

μερινή» της Κυριακής. Διεξαγωγή: Μάρτιος 2019. Κάλυψη: 
Παγκύπρια - αστικές και αγροτικές περιοχές. Χαρακτηρι-
στικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος 
δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή δείγματος: τυχαία στρωματο-
ποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή στοιχείων: τηλεφωνικές 
συνεντεύξεις με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. 

ΚΩΔΩΝΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΚΡΟΥΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ 
ΚΡΙΣΗ - ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΤΥΠΗΜΑ 
ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΡΟΕΣ 
ΜΕΣΩ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ασύμμετρη απειλή το μεταναστευτικό

«ΗΡΘΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ» ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ 49% ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - 24% ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΤΟΥΝ

ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΣΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ
ΑΠΟ ΧΏΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ;    

Προβληματισμένη η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων για τις ροές, που, με 
βάση τα κατ’ αναλογίαν πληθυσμού ποσοστά, κατατάσσουν την Κύπρο πρώτη ανάμεσα 
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΕ ΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 ΠΏΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ-
ΤΕ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ;

ΠΟΙΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΑΦΙΞΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΏΝ ΑΠΟ ΤΗ 
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ;

Υπερισχύον το αίσθημα της ανησυχίας ανάμεσα στους Κύπριους πολίτες όσον αφορά 
την είσοδο μεταναστών από εμπόλεμες ζώνες, ενώ σχεδόν ένας στους τρεις εκφράζει λύπη 
για τις προεκτάσεις του προσφυγικού που γέννησε η κατάσταση στη Συρία. Σε μικρότερα 
ποσοστά καταγράφεται ανασφάλεια και φόβος, ενώ ιδιαίτερα χαμηλό είναι το ποσοστό 
ατόμων που δηλώνουν ότι αισθάνονται αλληλεγγύη και συμπαράσταση
 
 

ΘΕΏΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥ-
ΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΙΣΟΔΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΏΝ ΣΤΗ 
ΧΏΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΣ 'Η ΟΧΙ; 

ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΘΑ ΛΕΓΑΤΕ ΟΤΙ ΣΑΣ ΑΝΗΣΥΧΕΙ Η ΕΙ-
ΣΟΔΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΏΝ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ;

Τις έντονες ανησυχίες που εκφράζονται κατά καιρούς και από 
επίσημα χείλη, συμμερίζεται με ξεκάθαρο τρόπο η κοινή γνώμη 
όσον αφορά την παράνομη είσοδο μέσω κατεχομένων.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ; 

Μεγιστοποίηση των ελέγχων που διενεργούν οι αρμόδιες Αρχές, αλλά και το λε-
γόμενο «push back» που εφαρμόζεται ήδη από την ιταλική κυβέρνηση, προκρίνει 
η κοινή γνώμη για αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. Μικρότερο το ποσο-
στό των πολιτών που θεωρούν ως «απάντηση» όσα διαλαμβάνονται σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ενώ σχεδόν ένας στους πέντε εντοπίζει ελλείψεις και ανάγκες σε επίπεδο 
χώρων φιλοξενίας.

ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΏΡΑ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΟΥΝ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΏΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΧΏΡΟΥΣ 'Η ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΜΕΣΏ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ;

ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ…

Πέραν του 60% είναι το ποσοστό της κοινής γνώμης που θεωρεί αρνητικές τις συ-
νέπειες των μεταναστευτικών ροών ως προς την αύξηση της ανεργίας, αλλά και τις 
εγκληματικότητας. Ανάλογο και το ποσοστό που δηλώνει ανησυχία και για ενδεχόμενη 
δημογραφική αλλοίωση του πληθυσμού.

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ    ΣΕ ΑΡΚΕΤΟ ΒΑΘΜΟ   ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ    ΚΑΘΟΛΟΥ 

24 %

26 %

24 %

23 %

11 %

10 %

23 %

53 %

26 %

27 %

24 %

16 %

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΙΏΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ

39 %
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29 %
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27%
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66% 34%
ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΧΏΡΟΥΣ    ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕΣΏ 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

ΦΟΒΟ                                                              

ΘΥΜΟ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ / ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΕΛΠΙΔΑ

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ

35%
27%
16%
13%
8%
6%
3%
2%

ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ  

ΛΥΠΗ     

ΑΝΗΣΥΧΙΑ  

ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΘΕΏΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕ-
ΧΕΙ Η ΕΥΡΏΠΑΪΚΗ ΕΝΏΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑ-
ΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ;

ΠΟΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΏΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΜΦΏΝΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΑΪΚΗΣ ΕΝΏ-
ΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ;

Ως… διάτρητη κρίνουν οι πολίτες τη συμφωνία που συνήφθη ανάμεσα σε Τουρκία και 
ΕΕ την άνοιξη του 2016 για διαχείριση του ζητήματος και την οποία η Α. Μέρκελ χαρα-
κτήρισε ως «πρότυπο». Επιπλέον, πέραν του 50% των ερωτηθέντων θεωρούν ανεπαρκή 
την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Ένας στους τέσσερεις, 
πάντως, δεν τοποθετείται επί του ζητήματος.

ΠΟΛΥ 
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ΗΤΙΚΗ        
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ΗΤΙΚΗ
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ΠΕΡΙΣ-
ΣΟΤΕΡΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ                       

ΑΠΑΓΟΡΕΥ-
ΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 
ΟΛΏΝ ΤΏΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΏΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕ-
ΡΏΝ ΧΏΡΏΝ 
ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΏΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ
ΣΤΙΣ ΧΏΡΕΣ 
ΠΟΥ ΑΠΟΤΕ-

ΛΟΥΝ ΕΙΣΟΔΟ 
ΠΡΟΣΦΥΓΏΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΗΣ ΕΕ ΓΙΑ 

ΙΣΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΣΦΥΓΏΝ 
ΣΤΙΣ ΧΏΡΕΣ                                                

ΑΥΣΤΗΡΟΤΕ-
ΡΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΔΙΑΚΙΝΗΤΕΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΏΝ

ΕΥΑΙΣΘΗ-
ΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΏΝ               

ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕ-
ΡΕΙ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ; 

Πλήρες το πακέτο κρατικών παροχών προς τους μετανάστες απαντούν 7 στους 10, 
ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων κρίνει, παράλληλα, ως πλέον ορθή την 
παραμονή των μεταναστών σε κέντρα φιλοξενίας αντί σε οικίες με επιδοτούμενο ενοίκιο.

ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΑ            ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΓ/ΔΑ                   

38% 16% 7%33% 6%

Αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής που εφαρμόζει επί της παρούσης η Κυβέρνηση, αλλά 
και αυστηρότερους ελέγχους από τις Αρχές Ασφαλείας ζητούν επιτακτικά οι ερωτηθέντες.

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ 
ΒΑΘΜΟΚΑΘΟΛΟΥ                                      

ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ

ΣΕ ΑΡΚΕΤΟ 
ΒΑΘΜΟ   

63
%

3
%

12
%

22
%

1	 	2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 ΔΓ/ΔΑ							

 22%11% 8%  7% 21%  7%  8% 3% 2% 2% 9%

ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ: 1= ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΛΗ ΚΑΙ 10= ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 3.60 

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΕΛΛΟΧΕΥΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙ-
ΚΏΝ ΕΝΕΡΓΕΙΏΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥ-
ΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ;

Για ανάλογα τραγικά κρούσματα με αυτά που βίωσαν το προ-
ηγούμενο διάστημα ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εκφράζουν ανη-
συχία οι πολίτες, που στην πλειοψηφία τους κρούουν κώδωνα 
κινδύνου για τρομοκρατικά κτυπήματα επί κυπριακού εδάφους.

36% 23% 21% 20%

ΣΙΓΟΥΡΑ 
ΝΑΙ

ΜΑΛΛΟΝ 
ΝΑΙ  

ΜΑΛΛΟΝ 
ΟΧΙ

ΣΙΓΟΥΡΑ 
ΟΧΙ
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Ε.Ο.Κ.Α. = Καθήκον από 490 π.Χρ. έως 2019  μ.Χρ. και εσαεί…

Αδικαίωτων θυσιών σύγχρονες πολιτικές

ΑΠΟ την πρώτη κιόλας Προκήρυξή 
της, που ρίχθηκε δακτυλογρα-
φημένη και πολυγραφημένη σε 

φυλλάδια σε όλες τις πόλεις και στα χωριά 
της Κύπρου, εκείνη την Παρασκευή, 1η 
Απριλίου 1955, η Ε.Ο.Κ.Α. προσδιόρισε 
σαφώς εαυτήν:

- Με την ταυτότητα των Μαραθω-
νομάχων του 490 προ Χριστού, των 
Σαλαμινομάχων και των Τριακοσίων 
του Λεωνίδα του 480 π.Χ., των Αγωνι-
στών του 1821 και των νεωτέρων του 
Έπους του 1940.

- Την ταυτότητα του εθνικού 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ απελευθέρωσης, 
που επαλήθευσαν εμπράκτως με τον 
τετραετή, επικό και ένδοξο, ένοπλο, 
αντι-αποικιακό αγώνα, τα ηρωικά 
παλληκάρια της και όλος ο επαναστα-
τημένος λαός:

- Ε.Ο.Κ.Α. σήμαινε και τότε, σημαί-
νει σήμερα, θα σημαίνει στο διηνεκές, 
ένα κύριο και πρωταρχικό και ακατά-
λυτο: Το καθήκον της λευτεριάς.

- Αυτό όλοι το γνωρίζουν. Και οι 

υμνητές της και οι υβριστές της. Και 
οι μεταλαμβάνοντες και οι παραχαρά-
κτες της. Και οι τιμώντες αυτήν και οι 
κάπηλοί της. Και οι επιζώντες εισέτι 
αγωνιστές της, με τα παιδιά τους, και 
οι τότε προδότες της, με τους δικούς 
τους απογόνους, όπως και οι τότε 
διώκτες της γνωρίζουν ότι:

- Ε.Ο.Κ.Α. σημαίνει καθήκον. Και 
σήμερα και αύριο και ες αεί.

- Αυτό το γνωρίζουν και οι φίλιες 
και οι εχθρικές δυνάμεις. Ο καθένας 
για τους δικούς του σκοπούς, στη νότια 
αυτή εσχατιά και στο προπύργιο των 
Ελλήνων της ανατολικής Μεσογείου.

Τ Ο  ΞΕΡΟΥΝ όλοι: Μιας και 
υπήρξε, ευλογημένη και πανάχραντη, 
ανάμεσα στους αιώνες η ιστορική 
στιγμή. Όταν, αίφνης, αναρτήθηκε 
πάνω από τους ελληνικούς αιώνες το 
αριστείο της ηρωικότερης γενιάς των 
Κυπρίων: Ο ένοπλος, εθνικο-απελευ-
θερωτικός αγώνας του 1955-1959, 
που όρισε ξανά για πάντα το καθήκον. 
Κατά τρόπο απόλυτα συγκεκριμένο: 
Αγώνας για την ελευθερία. Αγώνας 
για την απελευθέρωση της Κύπρου. 
Ολόκληρης της Κύπρου. Από κάθε 
Τούρκο κατακτητή, από κάθε Εγγλέζο 
αποικιοκράτη, από κάθε δυνάστη.

Ε Ν Ε Γ Ρ Α Φ Η  στη συλλογική συ-
νείδηση των Ελλήνων η Ε.Ο.Κ.Α. μαζί 

με το καθήκον που εκείνη προστάζει. 
Ενεγράφη ανεξίτηλα στο DNA όλων 
των επόμενων γενεών. Όπως ακριβώς 
ήταν μονίμως στα χρωμοσώματα των 
εθνικών κυττάρων, χιλιάδες χρόνια, 
ο Μαραθώνας, οι Θερμοπύλες κι 
η Σαλαμίνα. Ως καθήκον το οποίο 
εκπλήρωσε το Εικοσιένα. Και οι απε-
λευθερωτικοί Βαλκανικοί Πόλεμοι 
του 1912-1913. Και το Σαράντα. Και η 
Εθνική Αντίσταση 1940-1945.

Η Ε.Ο.Κ.Α. υπήρξε η προτελευταία.
Καθώς εκκρεμεί η επιτέλεση του 

καθήκοντος, που εκείνη όρισε στους 
απογόνους της.

Π Ο Ι Ο Ι  θα ‘ναι αυτοί, πώς και πότε 
θα εξορμήσουν, αυτό προσεύχεται, 
σκλαβωμένη αλλ’ αδούλωτη στον νεο-
ραγιαδισμό, η σημερινή γενιά. Αυτό 
πασκίζουν ν’ αποτρέψουν και ν’ απο-
φύγουν οι, άλλους σκοπούς, ενάντιους 
στον Ελληνισμό, μηχανευόμενοι…

Ο Μ Ω Σ: «Το ελληνικό Γένος αν 
σώθηκε ώς τα σήμερα -έγραφε στον 
πρόλογο της 2ης έκδοσης του «Κα-
πετάν Μιχάλη» το 1955 με υπότιτλο 
«Ελευθερία ή Θάνατος», ο Νίκος 
Καζαντζάκης- το χρωστάει στο θάμα. 
Στην ακοίμητη σπίθα που καίει μέσα 
στα σωθικά της Ελλάδας… Πετάχτηκε 
σήμερα [1955] στην Κύπρο [η σπίθα]. 
Η Κύπρος δεν είναι μια λεπτομέρεια, 

ένα απλό νησί στην άκρα της Μεσό-
γειος Θάλασσας. Έχει γίνει το μοιρό-
γραφτο κέντρο όπου παίζεται η ηθική 
αξία του ανθρώπου. Πάλι οι φρόνιμοι, 
οι λιγόπιστοι, δίνουν νηφάλιες, πολύ 
λογικές συμβουλές. Πώς μπορεί, λένε, 
μια σπίθα φως να τα βάλει με τόσο 
παντοδύναμο σκοτάδι; Όμως ο αλη-
θινός άνδρας δεν απελπίζεται. Ξέρει 
αυτός πως στον άτιμο, αλλοπρόσαλλο 
τούτο κόσμο ζουν, ας είναι και σε 
λιγοστά στήθια, μερικές θεμελιακές 
αρχές, θυγατέρες του ανθρώπου, που 
αυτός τις έπλασε με ιδρώτα, αίμα και 
κλάματα, κι είναι αθάνατες. Οι πε-
ρισσότερες γεννήθηκαν στην Ελλάδα. 
Δυο οι πιο τρανές: Η ελευθερία κι η 
αξιοπρέπεια του ανθρώπου»…

Γ Ι Ο Ρ Τ Α Ζ Ο Υ Μ Ε  αύριο -όσοι 
γιορτάζουμε- την κορυφαία επέτειο 
του Ελληνισμού της Κύπρου. Την 64η 
επέτειο της έναρξης του αγώνα. Την 
1η Απριλίου του 1955 που ξεκινή-
σαμε, οργανωμένοι στην, μυστικής 
στελέχωσης και δράσης, Εθνική Ορ-
γάνωση Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ), 
μ’ επικεφαλής ηγέτη τον Εθνάρχη 
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ' και Αρχηγό 
τον Διγενή, την ένοπλη πάλη για την 
αποτίναξη του 77χρονου έως τότε 
βρετανικού αποικιοκρατικού ζυγού: 
Την απελευθέρωση από τους Εγγλέ-

ζους δυνάστες. Την έμπρακτη διεκ-
δίκηση εφαρμογής της παγκοσμίως 
νομιμοποιημένης αρχής της Αυτοδι-
άθεσης: Την Ένωση της Κύπρου με τη 
μητέρα Ελλάδα: Την ενσωμάτωσή μας 
στο ελεύθερο ελλα-δικό μας κράτος, 
για την απελευθέρωση του οποίου 
μετείχαν, εθελοντές, σε όλους τους 
εθνικούς αγώνες και οι Κύπριοι.

Η Τ Α Ν  η 1η Απριλίου 1955, 
όπως για κάθε σκλαβωμένο λαό που 
διεκδικεί τη λευτεριά, η φυσιολογική 
συνέχεια της Επανάστασης του 1821. 
Για όσα εκείνη και οι κατοπινότεροι 
αγώνες του έθνους άφησαν ως ανε-
ξόφλητα υπόλοιπα στην Κύπρο. Η 1η 
Απριλίου, με τις πρώτες ανατινάξεις 
που οι αρχάριοι δολιοφθορείς, νεο-
σύλλεκτοι αντάρτες, προκάλεσαν στα 
κτήρια, στα στρατόπεδα, στον ραδιο-
σταθμό των Άγγλων. Η 1η Απριλίου 
με τα φυλλάδια της 1ης Προκήρυξης 
που σκόρπισε το άγγελμα έναρξης του 
αγώνα: «Με την βοήθειαν του Θεού, 
με πίστιν εις τον τίμιον αγώνα μας, με 
την συμπαράστασιν ολοκλήρου του 
Ελληνισμού […] εμπρός όλοι μαζί για 
τη λευτεριά της Κύπρου μας. Ε.Ο.Κ.Α. 
ο Αρχηγός Διγενής»…

Ε Γ Ρ Α Ψ Ε  το πλήρες νόημα ο 
ποιητής μας Κώστας Μόντης:

«Αργήσαμε να μπούμε στις λεπτο-

μέρειες του φυλλαδίου. Εόκα; Ε-ό-κ-α. 
Προσπαθούσαμε να βρούμε ποιων 
λέξεων (χρυσών, τυχερών λέξεων) τ’ 
αρχικά έφτιαξαν αυτό τ’ όμορφο όνο-
μα. Εόκα. Πού ήταν κρυμμένο τόσους 
αιώνες και περίμενε;»…

Ε Κ Τ Ο Τ Ε γράφτηκαν και γράφο-
νται, πλήθος αλληλοσυγκρουόμενα. 
Όλα διεκδικούν -ισχυρίζονται- τον 
τίτλο της «αντικειμενικής μελέτης κι 
αποτίμησης της ιστορίας». Μπορεί, 
όμως, ο καθένας να το δει, απτό, ανά-
γλυφο και πραγματικό:

Τ Ο Υ  ΚΑΘΕΝΟΣ η στάση απέ-
ναντι στον Αγώνα της ΕΟΚΑ κι όσα 
αποφαίνεται, είναι απόρροια της 
σημερινής του στάσης απέναντι στο 
Κυπριακό:

- ΑΛΛΩΣ ΠΩΣ βλέπει την ΕΟΚΑ 
όποιος αποφάσισε, την υποταγή στις 
τουρκικές απαιτήσεις για το είδος της 
«λύσης» και τον Διζωνικό συμβιβασμό 
με τους Τούρκους κατακτητές και:

- ΕΝΤΕΛΩΣ αλλιώτικα όποιος επι-
μένει στη διεκδίκηση της λευτεριάς.

Κι αυτή είναι η κεντρική διαφορε-
τικότητα στην ανάγνωση του Αγώνα 
του 1955. Όπως άλλωστε και στην 
ανάγνωση του Αγώνα του 1821. Κι 
όλων των άλλων:

Αγώνες Λευτεριάς ή Διαδικασίες 
Υποταγής;

1η Απριλίου 1955. Επρόκειτο για τη σημαντικότε-
ρη στιγμή της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας του 
Κυπριακού Ελληνισμού, όπου η πολιτισμένη 

ανθρωπότητα αντίκριζε με εμβρόντητο θαυμασμό το 
απαράμιλλο θάρρος ενός μικρού στο μέγεθος, μεγάλου 
στην ψυχή λαού, που συγκρούετο με την πανίσχυρη τότε 
Βρετανική Αυτοκρατορία, διεκδικώντας αυτοδιάθεση - 
Ένωση με τη μητέρα πατρίδα, την Ελλάδα.

Το αίτημα της Ενώσεως, που συνεπήρε και τον απανταχού 
Ελληνισμό, συνιστούσε την κινητήριο δύναμη του Απελευ-
θερωτικού Αγώνος, ήταν δε ταυτισμένο με την αυτοδιάθε-
ση. Η τελευταία είχε καθιερωθεί ως αρχή αναγκαστικής 
εφαρμογής δικαίου (jus cogens) στις αποικιοκρατούμενες 
περιοχές του κόσμου, όπου και ακολουθείτο η πρακτική 
του «one man - one vote», ένας άνθρωπος - μία ψήφος. Το 

δικαίωμα της αυτοδι-
άθεσης, καθιερωμένο 
στις δύο αποικιοκρα-
τούμενες ηπείρους, 
στην Αφρική και στην 
Ασία, παρεβιάσθη στην 
ευρωπαϊκή ως προς 
τις ιστορικές καταβο-
λές Κύπρο, όπου και 
επεβλήθη διά των 
Συμφωνιών Ζυρίχης 
- Λονδίνου καθεστώς 
απάδον, όχι μόνο των 
προδιαγραφών του ευ-
ρωπαϊκού πολιτικού 
πολιτισμού, δηλαδή 
της δημοκρατίας και 
του κράτους δικαίου, 
αλλά και αυτού τούτου 
του δημοσίου διεθνούς 

δικαίου. Η αρχή της πλειοψηφίας, που παραβιάσθηκε στην 
Κύπρο, εξισώνοντας σε κοινοτικό πλαίσιο την ελληνική 
πλειοψηφία με την τουρκοκυπριακή μειονότητα, υφίσταται 
ως αρχή και δοκιμάζεται παντού, όπου διαδραματίζο-
νται γεγονότα και εξελίξεις διεθνοπολιτικού γίγνεσθαι 
και όπου η ικανότητα συγκροτημένης παρεμβατικής 
κρατικής πολιτικής συνιστά και το μέγεθος, δηλαδή τον 
βαθμό εφαρμογής των αρχών και προβλέψεων του γενικού 
και εθιμικού, κατά ταύτα διεθνούς δικαίου.

Κατά τη διάρκεια του τετραετούς αγώνα της ΕΟΚΑ 
(1955 - 1959) η Αθήνα και η υπόλοιπη Ελλάδα εδονείτο 
από τις δυναμικές κινητοποιήσεις και τις συγκεντρώσεις 
του ελλαδικού Ελληνισμού, ο οποίος διεκδικούσε την 
Ένωση και τη δικαίωση του αγώνα του Κυπριακού Ελλη-
νισμού. Η κορύφωσή τους ήταν δραματικά εκδηλούμενη 
και με τραγικά αποτελέσματα, όπως η ύπαρξη νεκρών στην 
Αθήνα από τις διαδηλώσεις. Τούτο εσυνέβη ιδιαιτέρως 
κατά τον Μάιο του 1956, εν όψει της δρομολογηθείσης 
δι’ απαγχονισμού εκτέλεσης των εικοσιτριάχρονων Μι-
χαλάκη Καραολή και Ανδρέα Δημητρίου, που, ειρήσθω 
εν παρόδω, κατά την εκτέλεσή τους έψελναν τον ελληνικό 
Εθνικό Ύμνο.

Σύσσωμος ο κυπριακός Ελληνισμός συμμετείχε με 
κάθε τρόπο στηρίζοντας τους αγωνιστές και τους αντάρ-
τες, είτε κρύβοντας και προστατεύοντάς τους είτε υφι-
στάμενοι βασανιστήρια από τους Άγγλους, αρνούμενοι 

να προδώσουν τις θέσεις τους. Εξάλλου, η υποστήριξη 
από τη μαθητιώσα νεολαία, που πρωτοστατούσε, υπήρξε 
παλλαϊκή και πάνδημος, με χαρακτηριστική στιγμή τη 
σύγκρουση των μαθητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου 
με τις αποικιοκρατικές δυνάμεις στην ιστορική μάχη της 
Σεβερείου Βιβλιοθήκης τον Ιανουάριο του 1956. Κορυ-
φαίοι πρωταγωνιστές του πολιτικού και του πνευματικού 
γίγνεσθαι της εποχής, όπως οι Φιντέλ Κάστρο και Τσε 
Γκεβάρα εκδήλωσαν με δηλώσεις τους τον θαυμασμό 
τους προς τον αγώνα των Ελλήνων της Κύπρου. Ο Γάλλος 
νομπελίστας, Αλμπέρ Καμύ, με το κείμενό του «L’ enfant 
grec» (το Ελληνόπουλο), εκδηλώνει τον σεβασμό του στην 
ηρωική διαδρομή των νέων της Κύπρου.

Στις μέρες μας, ο αγώνας αυτός απεικονίζει μια εποχή, 
για την οποία το έθνος, όχι μόνο είναι υπερήφανο, αλλά 
οφείλει να παραδειγματίζεται και να εμπνέεται σταθερά 
αναφορικά προς τις εξελίξεις τού σήμερα. Τούτο γιατί η 
ιστορία προβάλλει σήμερα ως συνέχεια του παρελθόντος, 
διδάσκουσα πολιτικές ως προς την αντιμετώπιση εξελίξεων 
και γεγονότων που άπτονται του εθνικού συμφέροντος 
και της προοπτικής της χώρας. 

Κατά τα ανωτέρω, ο επικός αγώνας του 1955-59 
σήμερα, πολλώ μάλλον μεσούσης της κατοχής, οφείλει 
να διαδραματίσει ρόλο που με τα τωρινά δεδομένα να 
ανταποκρίνεται στο ιστορικό παρελθόν του Ελληνισμού. 
Πρόκειται για μια επιταγή που παραπέμπει στην εθνι-
κή ανάγκη ανατροπής των δεδομένων της κατοχής και 
αποκατάστασης της διεθνούς νομιμότητας στην Κύπρο. 
Τα εξήντα τέσσερα χρόνια από τον εθνικοαπελευθερω-
τικό αγώνα των Ελλήνων της Κύπρου σηματοδοτούν μια 
περίοδο που απεικονίζεται ως μια και μόνο στιγμή στην 
τρισχιλιετή διαδρομή του Ελληνισμού στη Μεγαλόνησο. 

Αυτή η κατά τα ανωτέρω διαδρομή μαρτυρεί μια παρα-
δειγματική ικανότητα αντοχής του κυπριακού Ελληνισμού 
στον χρόνο και στις πανταχόθεν πιέσεις που ασκούνται 
διαχρονικά μέχρι και σήμερα με διαφορετικούς τρόπους 
απ’ όλους τους κατακτητές, επιβουλείς και δυνάμεις συμ-
φερόντων. Το γεγονός ότι ο Ελληνισμός άντεξε και κράτησε 
την εθνική του ταυτότητα, την γλώσσα και την ορθοδοξία 
ως πίστη υπογραμμίζει, θα λέγαμε διαδηλώνει, τη θέλησή 
του για επιβίωση, πράγμα που πιστοποιεί τη διαδρομή 
του Ελληνισμού της Κύπρου, όχι μόνο ως παρελθόν, αλλά 
κυρίως ως προοπτική μέλλοντος. 

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

Πανεπιστήμιο

///////////////////////////////////////////ΕΙΡΗΣΘΩ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Αύριο, ας ανάψουμε
ένα κεράκι

στο εικονοστάσι
των ηρώων μας.
Ας γονατίσουμε

μπροστά στο κενοτάφιο 
της απέθαντης
θυσίας τους.

Κι ας απολογηθούμε 
επειδή ασελγήσαμε

στη μνήμη τους,
στη θυσία τους και στον 

πατριωτισμό τους.
Μήπως και βρούμε 

εξιλέωση και συγχώρεση… 

Ο επικός αγώνας του 
1955-59 σήμερα, πολλώ 

μάλλον μεσούσης της 
κατοχής, οφείλει να 

διαδραματίσει ρόλο που 
με τα τωρινά δεδομένα 
να ανταποκρίνεται στο 
ιστορικό παρελθόν του 

Ελληνισμού

Τι να σας πούμε, ήρωές μας… Μαγαρίσαμε
τη θυσία σας και ξεχάσαμε τους αγώνες σας

Ε άν το να βροντοφωνάζεις ότι η Κύπρος είναι Ελ-
ληνική και η Μακεδονία, όπως το διατράνωσαν 
στις 25 Μαρτίου 2019 Εθνοφύλακες στα Λατσιά, 

θεωρείται από τους εθνομηδενιστές του ΑΚΕΛ ως ανάθεμα, 
τότε αυτός ο τόπος δεν έχει σωτηρία. Εάν το να λες ένα 
βροντερό ΟΧΙ στον τουρκολιγουρισμό, είναι πρόκληση, 
τότε αυτός ο τόπος λίγο απέχει από την τουρκοποίηση. 
Εάν το να υποστηρίζεις, ορθά, ότι οι Έλληνες είναι η πλει-
οψηφία και οι Τούρκοι είναι η μειοψηφία, θεωρείται… 
ρατσισμός, τότε η Κύπρος ας πάει να τουρκέψει.

Εάν το να λες με περηφάνια ότι είσαι Έλληνας, εξοργίζει 
πολιτικά και κομματικά ανδράποδα, τότε αυτός ο τόπος έχει 

ημερομηνία λήξης. Εάν 
το να προσκυνούμε τα 
Άγια των Αγίων των Φυ-
λακισμένων Μνημάτων, 
θεωρείται ότι προκαλεί… 
ψυχολογικά τραύματα, 
ε, τότε ο κυπριακός Ελ-
ληνισμός ας κόψει τον 
λαιμό του. Εάν το να κα-
ταθέτουμε τα στεφάνια 
της καρδιάς μας στους 
ήρωές μας, θεωρείταιε-
θνικισμός, τότε αυτός ο 
τόπος έφτασε στο έσχατο 
κατάντημα.

Εάν το να λες την 
εισβολή, εισβολή, την 
κατοχή, κατοχή και 
τον Τούρκο βάρβαρο, 
καταχτητή, ενοχλεί τους 
δολοφόνους χιλιάδων 
Ελλήνων, τότε ας ξε-
γρψουμε αυτόν τον τόπο. 
Εάν το να διδάσκουμε 
στα παιδιά μας ελληνικά 
γράμματα και ελληνική 
Ιστορία, είναι παλιομο-
δίτικες πρακτικές, ε, τότε 
οι μέρες του κυπριακού 
Ελληνισμού είναι μετρη-

μένες. Εάν το να υποστηρίζουμε ότι οι Τούρκοι έποικοι 
είναι κλέφτες ελληνικών περιουσιών στα κατεχόμενα, 
θεωρείται ότι επηρεάζει το… κλίμα των συνομιλιών, τότε 
αυτός ο τόπος δεν κατάλαβε ενώπιον ποίου απίστευτου 
εφιάλτη ευρίσκεται.

Εάν το να απαιτούμε ανυποχώρητα την απελευθέρωση 
της Κύπρου από τον τουρκικό ζυγό αντί της πονηρής… 
επανένωσης, θεωρείται ότι είμαστε… λυσοφοβικοί (!!!), τότε 
αυτός ο τόπος τουρκικόν ζυγόν δουλείας ας έχει! Εάν το 
να υποστηρίζουμε ότι το Κυπριακό είναι πρώτιστα διεθνές 
πρόβλημα τουρκικής εισβολής και κατοχής, εποικισμού 
και εθνοκάθαρσης, εξοργίζει τους εδώ πράκτορες της 
Τουρκίας, τότε αυτός ο τόπος ας αρχίσει να σκέφτεται 
το φέσι που θα φορέσει.

Εάν η κομματοκρατία, η αναξιοκρατία, η αχρηστο-
κρατία και η ανικανοκρατία είναι τα θεμέλια πάνω στα 

οποία κάποιοι θέλουν να στηρίζεται το κράτος, τότε τα 
περί αναπτύξεως και success story είναι φούμαρα και 
λήροι για αφελείς. Εάν το να απαιτείται ο Πρόεδρος να 
αξιοποιεί πραγματικά τους άριστους των αρίστων και όχι 
κομματόσκυλα, παρακοιμώμενους, φίλους, κουμπάρους, 
νονούς και γλείφτες, θεωρείται παρωχημένη πρακτική, 
τότε το μέλλον αυτού του τόπου είναι βέβαιο: Κατάρρευση.

Εάν το να λες στεντόρεια και να το εννοείς, ότι θα αγω-
νιστώ για να σώσω την πατρίδα μου, θεωρείται από τα 
λαμόγια της εξουσίας ως αφελής προσέγγιση, τότε αυτός 
ο τόπος σφυρηλατεί χειρότερα δεσμά. Εάν το να απαιτείς 
η Δικαιοσύνη να απονέμεται και όχι να είναι επιτηδείως 
τυφλή, θεωρείται ξεπερασμένη θεωρία, τότε αυτός ο τόπος 
να αναμένει χειρότερα δεινά.

Εάν το να πιστεύεις στην Ορθοδοξία, στις ακατάλυτες 
αρχές και αξίες του πανανθρώπινου και πανοικουμενικού 
Ελληνισμού και στη σημασία της οικογένειας, θεωρού-
νται από τους κράχτες του διεθνισμού και του γελοίου 
πουρκουαδισμού ως κωμικότητες και πεπερασμένες 
αστειότητες, τότε ο κυπριακός Ελληνισμός να μετοικήσει 
σε άλλους τόπους. Αν προλάβει…

Έχουμε κράτος όταν έχουμε Ηγέτες με όραμα, φρόνη-
μα, αποφασιστικότητα, διορατικότητα, πατριωτισμό και 
ετοιμότητα για αυτοθυσία. Έχουμε κράτος όταν έχουμε 
παιδεία, η οποία φωτίζει τα παιδιά μας με τα νάματα και 
τα διδάγματα της ελληνικής Ιστορίας και τα νοήματα του 
ελληνικού πολιτισμού μας. Έχουμε κράτος όταν τιμούμε 
και αντλούμε δύναμη και θάρρος από τους ήρωές μας. 
Έχουμε μέλλον όταν αναμέλπουμε, «Απ’ τα κόκκαλα 
βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά…». 

Έχουμε κράτος όταν οι πολίτες κοινωνούν των ανα-
παλλοτρίωτων αξιών και διδαχών των προγόνων και των 
πατέρων μας για ελευθερία, αξιοπρέπεια, τιμή, φιλότιμο, 
αγώνα, δικαιοσύνη και ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε 
μέλλον όταν αναβαπτιζόμαστε στην Ιστορία, στον πολι-
τισμό, στους ποιητές, στους λογοτέχνες, στους συνθέτες, 
στους δημιουργούς, στους ήρωές μας, οι οποίοι κτίζουν 
μέσα μας αήττητη την ελπίδα. 

Αύριο, είναι η επέτειος της έναρξης του απελευθερω-
τικού αγώνα της θρυλικής ΕΟΚΑ. Θα έπρεπε, έμπλεοι 
χαράς και ευφροσύνης, να καταθέτουμε τα λουλούδια της 
αγάπης και της τιμής μας προς τα ηρωικά παλληκάρια του 
Διγενή. Αλλά τι να σας πούμε, αύριο, ήρωές μας; Πώς να 
σας κοιτάξουμε; Μαγαρίσαμε τις θυσίες σας. Ξεχάσαμε 
τους αγώνες σας. Κιοτέψαμε. Σκαρτέψαμε. Υποταχτήκαμε.

Εκείνη η σταγόνα από το αίμα σας, που θα παίρναμε  
για να μπολιάσουμε το δικό μας, ξεράθηκε, χάθηκε πάνω 
στο παχύ δέρμα της διαφθοράς, της σαπρίας, της μωρίας, 
της αναισθησίας, της επιπολαιότητας, της πλαδαρότητας, 
της εθνικής παραίτησης και της πατριωτικής καθίζησης, 
της κλεφτουριάς, της απατεωνιάς, της συναλλαγής και 
της εξάρτησης. Αλλ’ έστω…

Αύριο, ας ανάψουμε ένα κεράκι στο εικονοστάσι των 
ηρώων μας. Ας γονατίσουμε μπροστά στο κενοτάφιο της 
απέθαντης θυσίας τους. Κι ας απολογηθούμε επειδή 
ασελγήσαμε στη μνήμη τους, στη θυσία τους και στον 
πατριωτισμό τους. Μήπως και βρούμε εξιλέωση και 
συγχώρεση… 

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ
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Eξ Απορρήτων

ΌΤΑΝ Ό Κ. ΑΡΈΣΤΗΣ ΈΓΙΝΈ ΜΗ ΑΡΈΣΤΌΣ

ΤΑ ΨΈΜΑΤΑ ΔΈΝ 
ΛΈΓΌΝΤΑΙ ΜΌΝΌ ΤΗΝ 
ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ

Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, 
αλλά χρόνο με τον χρόνο γίνεται 
όλο και πιο δύσκολη η απόπειρα 
να ανακαλύψεις τα πρωταπρι-
λιάτικα ψέματα των εφημερίδων. 
Όχι πως δεν είναι έξυπνα ή πρω-
τότυπα τα ψέματα αυτά. Απλώς 
είναι αδύνατο να καταφέρεις να 
τα επισημάνεις τρυπωμένα μέσα 
σε ένα σωρό από εξωφρενικές 
αλλά πραγματικές ειδήσεις, 
που θα μπορούσαν κι αυτές να 
εκληφθούν σαν πρωταπριλιάτικα 
ψέματα! Ιδιαίτερα σε μια εποχή 
όπου τα fake news διαδίδονται 
με αστραπιαία ταχύτητα και 
μάλιστα καταπίνονται αχώνευτα 
από μεγάλους αριθμούς αφελών 
ή απροβλημάτιστων ή ττόππου-
ζων που δεν κάνουν τον κόπο να 
απασχολήσουν το μυαλό τους 
για να διακρίνουν το ψέμα από 
την αλήθεια. Από την άλλη, και ο 
προβληματιζόμενος πολίτης τελεί 
σε κατάσταση πλήρους σύγχυ-
σης, έχοντας ακούσει τόσα πολλά 
ψέματα από τους πολιτικούς, 
ώστε διστάζει πλέον να πιστέ-
ψει σε ό,τι του πουν. Όταν τον 
διαβεβαιώνουν, ας πούμε, ότι δεν 
θα γίνει κούρεμα, αλλά έρχεται 
ο μπαρμπέρης και τον κουρεύει 
γουλί, ή όταν του λένε προεκλο-
γικά ότι ο Συνεργατισμός είναι 
εύρωστος και μετεκλογικά τού 
αποκαλύπτουν ότι είναι ένα 
πτώμα, ποια εμπιστοσύνη θα 
έχει στις επόμενες «αλήθειες» 
που θα του σερβίρουν; Τα ψέ-
ματα στην πολιτική δεν λέγονται 
μόνο... πρωταπριλιάτικα. Όπως 
είπε και κάποιος πολιτικός: «Έχω 
ως απαραβίαστη αρχή μου να 
υπηρετώ πάντα την αλήθεια και 
μόνο την αλήθεια. Για το χατίρι 
της, θα μπορούσα να πω ακόμη 
και ψέματα»...

ΜΠΌΞΈΡ

Η «ΙΣΛΑΜΠΌΛ» ΤΌΥ 
ΙΣΛΑΜΌΦΑΣΙΣΤΑ
Έχει ξεφύγει τελείως ο παρανο-
ϊκός δικτάτορας της Τουρκίας, 
ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του 
ως τον υπέρτατο προστάτη και 
υπερασπιστή των όπου γης 
μουσουλμάνων. Μέσα στον 
ισλαμικό του οίστρο, μάλιστα, 
θέλει να αλλάξει και το τουρκικό 
όνομα της Κωνσταντινούπολης 
και από Ιστανμπούλ να το κάνει... 
Ισλαμπόλ (πόλη του Ισλάμ)! Και 
όχι μόνο αυτό, αλλά υπόσχεται 
ότι μετά τις δημοτικές εκλογές θα 
μετατρέψει και την Αγιά Σοφιά 
σε τέμενος. Στο μεταξύ, ο σουλ-
τάνος κατάφερε τις τελευταίες 
μέρες να τσακωθεί και με τη Νέα 
Ζηλανδία και την Αυστραλία, με 
αφορμή την πολύνεκρη επίθεση 
εναντίον μουσουλμάνων στη Νέα 
Ζηλανδία. Στη χορεία των επικρι-
τών του Ερντογάν προστέθηκε 
και ο Πρόεδρος της Τσεχίας, 
Μίλος Ζέμαν, ο οποίος δήλωσε 
ότι θεωρεί την Τουρκία «ντε 
φάκτο σύμμαχο» του Ισλαμικού 
Κράτους. Είπε επίσης ότι «αυτό 
δεν είναι πλέον το κοσμικό κρά-
τος τού Κεμάλ Ατατούρκ, αλλά 
ένα κράτος που διακηρύσσει την 
ισλαμική ιδεολογία, και βρί-
σκεται κοντά στους ισλαμιστές 
ριζοσπάστες». Και,  βεβαίως, να 
μην ξεχνάμε και τον μιναρέ του 
σουλτάνου που κρέμεται πάνω 
από το δικό μας κεφάλι, με την 
εντεινόμενη ισλαμοποίηση των 
κατεχομένων περιοχών μας. Ε, 
λοιπόν, με αυτόν τον ισλαμοφασί-
στα δεν πρόκειται να τα βρούμε, 
ούτε ο... Αλλάχ να κατεβεί, όπως 
θα έλεγε και ο Αρχιεπίσκοπος.

ΜΠΌΞΈΡ

Ναι, ήταν θέμα στοιχειώδους αξιο-
πρέπειας η απόφαση του δικαστή 
Γεώργιου Αρέστη να παραιτηθεί από 
πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής 
της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας του 
Ελεγκτικού Επαγγέλματος, μετά την 
απαξίωση την οποία του επεφύλαξαν 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και άλλα 
στελέχη της Κυβέρνησης σε σχέση με 
το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής 
για τον Συνεργατισμό. Δεν μπορού-
σε να συνεχίσει ως να μη συνέβαινε 
τίποτε, όταν έπεφταν πάνω του όλα 
εκείνα τα δηλητηριώδη βέλη από 
κυβερνητικής πλευράς, ότι το πόρισμα 
ήταν ατεκμηρίωτο και αυθαίρετο, και 
ότι δεν ήταν δυνατόν να συμμορφωθεί 
η Κυβέρνηση «επειδή έτσι αποφάσισαν 
τρεις». Ο ένας, λοιπόν, από τους «τρεις» 
δεν άντεξε τον προσωπικό του διασυρ-

μό και έκανε το ελάχιστο, παραιτήθηκε 
από την Πειθαρχική Επιτροπή, στην 
οποία τον είχε διορίσει ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης. Και μάλιστα τον είχε 
διορίσει τότε μετά πολλών επαίνων. 
«Πριν από το πόρισμα ήμουν κα-
λός, τώρα δεν είμαι καλός», δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο κ. Αρέστης. Έτσι 
είναι. Τότε ήταν... αρεστός ο Αρέστης, 
τώρα δεν είναι, επειδή το πόρισμά του 
δεν είναι αρεστό στους κυβερνώντες. 
Ούτως ή άλλως, ο έντιμος δικαστής, με 
την παραίτησή του, έδειξε τον δρόμο σε 
κάποιες πιθανές... «Ιφιγένειες» να πρά-
ξουν το ίδιο. Όπως, ας πούμε, ο Χάρης 
Γεωργιάδης, που είχε διορίσει (κι αυτός 
μετά πολλών επαίνων) τον κ. Αρέστη 
στην Πειθαρχική Επιτροπή, από την 
οποία αυτός παραιτήθηκε...

ΜΠΌΞΈΡ

Μια πορεία που
άργησε πολύ

Υψηλές πτήσεις 
ψευδαισθήσεων

«Ένας είναι ο εχθρός»!
Ποιος όμως;

Την Παρασκευή το πρωί έτυχε να είμαι αυτόπτης 
μάρτυς στην εξής σκηνή: Καμιά τριανταριά άν-
θρωποι, κυρίως ηλικιωμένοι, να περιμένουν έξω 
από υποκατάστημα της πρώην Συνεργατικής να 
ανοίξουν οι πόρτες για να μπουν μέσα. Για όσο 
διάστημα περίμεναν, έστησαν τα απαραίτητα 
πηγαδάκια, με κύριο θέμα συζήτησης, βέβαια, 
το κλείσιμο του Συνεργατισμού. Στη συνέχεια, 
όμως, κάποιος άνοιξε κουβέντα και για το ΓεΣΥ, 
οπότε άρχισε μια συζήτηση, με τη συμμετοχή 
αρκετών. Αλλά, όπως φάνηκε, κανένας δεν ήταν 
ενημερωμένος πώς θα λειτουργήσει το σύστημα, 
τι πρέπει να κάνει, πού να απευθυνθεί, τι θα γίνει 
με τα φάρμακά του. Ένας έλεγε «εγώ πάω στο 
τάδε ιδιωτικό νοσοκομείο και βολεύομαι, γιατί 
να μου κόβουν εισφορά για το ΓεΣΥ;».  Άλλος 
προσπαθούσε να τον πείσει ότι μπορεί κάποτε 
να χρειαστεί και κρατική νοσοκομειακή περί-
θαλψη, γι’ αυτό πρέπει να πληρώνει κι αυτός. Το 
γενικό μου συμπέρασμα είναι ότι δύο μήνες πριν 
από την εφαρμογή του ΓεΣΥ ο πολύς κόσμος 
βρίσκεται στο σκοτάδι. Στο μυαλό του αιωρού-
νται δεκάδες ερωτήματα που πρέπει κάποιοι 
αρμόδιοι να απαντήσουν. Θα πρέπει να οργα-
νωθούν σε καθημερινή βάση ειδικές εκπομπές 
στην τηλεόραση, κυρίως στο κρατικό κανάλι, για 
να λυθούν οι απορίες των πολιτών. Δεν σηκώνει 
άλλη καθυστέρηση. Ο ενημερωμένος ασθενής 
θα μπορεί να κάνει και καλύτερη χρήση του ση-
μαντικού αυτού κοινωνικού μέτρου. Για το οποίο 
άρχισε ήδη να πληρώνει από την τσέπη του.

ΚΥΠΡΌΦΡΈΝΗΣ

Το θέμα της μεταφοράς των Leopard στην 
κατεχόμενη Κυθρέα (που αποκάλυψε η «Σ» στις 
9 Δεκεμβρίου) έθεσε κατά τη συνάντηση της 
Eπιτροπής Εξωτερικών με την Ομάδα Φιλίας 
Γερμανίας - Κύπρου, ο βουλευτής Κ. Ευσταθίου. 
Σε παρέμβασή του, ο κ. Ευσταθίου επεσήμανε ότι 
«ανησυχούμε ιδιαίτερα όταν η Γερμανία ανέχεται 
η Τουρκία να χρησιμοποιεί γερμανικά άρματα 
μάχης, τα Leopard, στο Αφρίν της Συρίας, στα κα-
τεχόμενα κυπριακά εδάφη και όταν προσδιορίζει 
το PKK ως τρομοκρατική οργάνωση».

γ. 

Τι ξέρεις εσύ
για το ΓεΣΥ;

Θέμα για Leopard

Δεν μπορείς να την αποκαλέσεις και μαζική ή μεγαλειώδη 
τη συμμετοχή στην εκδήλωση διαμαρτυρίας για το κλεί-
σιμο του Συνεργατισμού, την περασμένη Τετάρτη. Κάπου 
3-4.000 άτομα υπολογίζεται ότι πήραν μέρος στην πορεία, 
παρά το γεγονός ότι την οργάνωσαν καμιά εικοσαριά οργα-
νώσεις και είχε την υποστήριξη των κομμάτων της αντιπο-
λίτευσης, ενώ τη σκηνοθεσία, σκηνογραφία και... ενορχή-
στρωση ανέλαβε το ΑΚΕΛ. Ως εάν το ΑΚΕΛ να μην είχε 
καμιά ευθύνη, καμιά ανάμειξη, καμιά αμαρτία στη μακρά 
και πονεμένη ιστορία της κατάρρευσης του Συνεργατισμού. 
Εν πάση περιπτώσει, η πορεία διαμαρτυρίας, στον βαθμό 
που δεν ενεπλάκη στα γρανάζια των μικροκομματικών 
σκοπιμοτήτων, σίγουρα είχε τη θέση της και σίγουρα εξέ-
φραζε την αγανάκτηση των αγνών ανθρώπων της αγροτιάς 
και του μόχθου που είδαν το όνειρο του Συνεργατισμού να 
πεθαίνει μπροστά στα μάτια τους. Και σίγουρα ήταν σωστό 
και καίριο το αίτημα της συγκέντρωσης για παραδειγμα-
τική τιμωρία όλων όσοι συνέβαλαν στην αποδημία του 
Συνεργατισμού. Έλα, όμως, που κάποιοι από αυτούς που 
έπαιρναν μέρος στην πορεία, εκπροσωπούσαν κόμματα τα 
οποία συνέβαλαν, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, στην κα-
τάρρευση. Θα περίμενε κανένας ότι θα συμμετείχαν πολύ 
περισσότεροι άνθρωποι στην πορεία διαμαρτυρίας. Ίσως 
ο κόσμος να βαρέθηκε, ίσως να απογοητεύθηκε, ίσως να 
θεώρησε ότι η πορεία άργησε πολύ και ότι έπρεπε να είχε 
πραγματοποιηθεί πριν από το κλείσιμο του Συνεργατισμού 
και όχι ως επικήδεια λιτανεία με αναμμένα κεριά...

ΚΥΠΡΌΦΡΈΝΗΣ

Με χιούμορ σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας την παρενόχλη-
ση του ελικοπτέρου του από την τουρκική αεροπορία, 
στις 25 Μαρτίου, ενώ κατευθυνόταν προς το Αγαθονήσι. 
«Πριν από λίγο είχα την τιμή να με υποδεχθούν, κατά 
την άφιξή μου εδώ στο Αγαθονήσι, και κάποια μαχητι-
κά αεροσκάφη της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, 
ίσως ένεκα της ημέρας. Ήθελαν να συμμετέχουν στον 
εορτασμό», είπε με ειρωνικό χαμόγελο ο Έλληνας 
Πρωθυπουργός. Για να προσθέσει ότι οι Τούρκοι με τις 
παραβιάσεις τους «χαλάνε κηροζίνη και βενζίνη τζάμπα». 
Βέβαια, εκτός από το χιούμορ, χρειάζονται και πολλά 
άλλα πράματα για να αντιμετωπιστούν οι αφόρητες 
προκλήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο. Και πρώτα-πρώτα 
πρέπει να προσγειωθούν οι κύριοι Τσίπρας και  Κατρού-
γκαλος από τις υψηλές πτήσεις των ψευδαισθήσεών τους, 
μετά τις επισκέψεις αμφοτέρων στην Τουρκία. Ο μεν 
Πρωθυπουργός, την ημέρα ακριβώς που θα επισκεπτό-
ταν την Άγκυρα, έτυχε «θερμής» υποδοχής από τον σουλ-
τάνο, με την απόφαση επικήρυξης των οκτώ Τούρκων 
στρατιωτικών στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό 
άσυλο στην Ελλάδα. Ο δε Έλληνας ΥΠΕΞ έτυχε εξαιρετι-
κών φιλοφρονήσεων από έναν βλοσυρό Τσαβούσογλου, 
ο οποίος του έθεσε ωμά όλες τις τουρκικές διεκδικήσεις 
στο Αιγαίο, τη Θράκη και την Κύπρο. Μπορεί μεν ο κ. 
Τσίπρας να θεωρεί ότι οι Τούρκοι «χαλάνε κηροζίνη και 
βενζίνη τζάμπα», αλλά πρέπει να παραδεχτεί κιόλας ότι 
και ο ίδιος «χαλάει τζάμπα» όλες του τις προσπάθειες για 
καλόπιασμα του τουρκικού θηρίου.

ΜΠΌΞΈΡ

Είναι σαφές ότι το ΑΚΕΛ δεν βλέπει με καλό μάτι την 
τριμερή συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ, ενώ 
την πρόσφατη τετραμερή των Ιεροσολύμων την θεωρεί 
«προεκλογική φιέστα» του Νετανιάχου. Τον ίδιο τον Νε-
τανιάχου τον βλέπει με καχυποψία. Γενικά, το κόμμα της 
Αριστεράς αντιτίθεται στις κινήσεις της κυβέρνησης Ανα-
στασιάδη για την αξιοποίηση του γεωστρατηγικού ρόλου 
της Κύπρου, μέσω της αναβάθμισης των σχέσεων με το 
Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι γνωστές αγκυλώ-
σεις του ΑΚΕΛ, δεν του επιτρέπουν να δει τη μεγαλύτερη 
εικόνα και τις προοπτικές που ανοίγονται για την Κύπρο 
ως σημαντικό παίκτη στην περιοχή. Το κόμμα έμεινε 
στην εποχή των αλήστου μνήμης συνθημάτων «ΕΟΚ 
και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο» και «ένας είναι ο εχθρός, ο 
ιμπεριαλισμός». Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός, εννοείται. 
Ο τουρκικός ιμπεριαλισμός, όπως εκφράζεται μέσα από 
τις παράνομες διεκδικήσεις της Άγκυρας σε βάρος της 
Κύπρου και της Ελλάδας, απλώς αγνοείται από το ΑΚΕΛ. 
Το οποίο θα παρεμβάλει όσα προσκόμματα μπορεί για 
να αποτρέψει αυτό που θεωρεί ως στόχο της κυβέρνησης 
Αναστασιάδη, να μετατρέψει την Κύπρο σε «προκεχωρη-
μένο φυλάκιο, είτε των ΗΠΑ είτε του ΝΑΤΟ». Αλλά καλύ-
τερα προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης, παρά προκε-
χωρημένο φυλάκιο της Τουρκίας, όπως το οραματίζεται 
και ο φίλος του Άντρου, ο Τσαβούσογλου, ο οποίος έθεσε 
και ενώπιον του Κατρούγκαλου την επίμονη αξίωση της 
Τουρκίας να παραμείνει εγγυήτρια...

ΚΥΠΡΌΦΡΈΝΗΣ
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Μ
ετά από έντονο 
προβληματισμό, 
που διήρκεσε 
αρκετές εβδομά-
δες, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, 
Νίκος Αναστασιά-

δης, ενασκώντας τις συνταγματικές εξουσίες 
του, ανακοίνωσε τον διορισμό του 46χρονου 
Κωνσταντίνου Ηροδότου στη θέση του Διοικητή 
της Κεντρικής Τράπεζας, σε αντικατάσταση της 
Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, η θητεία της οποίας 
ολοκληρώνεται στις 11 Απριλίου. Ο κ. Ηρο-
δότου ήταν πάντως ένα από τα φαβορί που 
ακούστηκαν τους τελευταίους μήνες για τη 
θέση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας 
και σημαντικό ρόλο για την επιλογή του, πέραν 
της αδιαμφισβήτητης εμπειρογνωμοσύνης 
του, έπαιξε και το ότι ήταν κοντά στα κέντρα 
λήψεως αποφάσεων της Κεντρικής από 
τη θέση του εκτελεστικού συμβούλου από 
τον Μάρτιο του 2017. Στις προτεραιότητες 
αναμένεται να είναι η περαιτέρω μείωση των 
κόκκινων δανείων και η σταθεροποίηση του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας.

Το σκεπτικό της επιλογής
Το σκεπτικό της επιλογής του κ. Ηρο-

δότου ανέλυσε, μέσω ανακοίνωσης που 
εκδόθηκε την Πέμπτη, 28 Μαρτίου, η 
Προεδρία της Δημοκρατίας. «Με ευρύ-
τατη πείρα σε θέσεις υψηλής ευθύνης 
στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό 
τομέα στο εξωτερικό, στο Λονδίνο και το 
Παρίσι, υπήρξε σύμβουλος κυβερνήσεων 
και διεθνών ομίλων σε ζητήματα χρημα-
τοοικονομικών συναλλαγών και στρατη-
γικής, ενώ τον Ιούνιο του 2014 επιλέγηκε 
μέσα από διεθνή διαγωνισμό ως επίτροπος 
αποκρατικοποιήσεων στην Κύπρο, θέση 
στην οποία υπηρέτησε μέχρι τον Μάρτιο 
του 2017», αναφέρεται.  Με την ευκαιρία, 

ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε 
και τις θερμές ευχαριστίες του προς την 
κ. Γιωρκάτζη για τη συνεργασία και τις 
υπηρεσίες που πρόσφερε σε κρίσιμες 
ώρες για την οικονομία της χώρας.

Να καθαρίσει την… τάτσα
Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως την 

ικανοποίησή του για τον διορισμό του κ. 
Ηροδότου εξέφρασε, με ανάρτησή του στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην Δι-
οικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Πανίκος 
Δημητριάδης.

«Συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο Ηρο-
δότου για τον διορισμό του στην καυτή θέση. 
Συγχαρητήρια και στον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας, γιατί ανάμεσα στα ονόματα που 
παρέλασαν τις τελευταίες μέρες ο Πρόεδρος 
έκανε την καλύτερη δυνατή επιλογή. Εύ-
χομαι και ελπίζω ο κ. Ηροδότου να ανα-
δειχθεί αντάξιος των υψηλών προσδοκιών 
που υπάρχουν και ιδιαίτερα να κάνει το 
παν για να προστατεύσει την ανεξαρτησία 
της Κεντρικής Τράπεζας. Όχι μόνο για να 
μπορεί το προσωπικό της Κεντρικής να κάνει 
απρόσκοπτα τη δουλειά του, χωρίς έξωθεν 
παρεμβάσεις, αλλά και για να καθαρίσει την 
τάτσα που υπάρχει για τη χώρα. Αυτό απαιτεί 
διάθεση να σταθεί εναντίον οργανωμένων 
συμφερόντων, τα οποία δεν είναι λίγα. Καλή 
δύναμη και καλό κουράγιο, Κωνσταντίνε», 
αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αλλαγή τρόπου διακυβέρνη-
σης Κεντρικής Τράπεζας

Να σημειωθεί πως σχεδόν ταυτόχρονα 
με τον διορισμό του κ. Ηροδότου αναμένεται 
να οδηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο νο-
μοσχέδιο που αλλάζει τον υφιστάμενο τρόπο 
διακυβέρνησης της Κεντρικής Τράπεζας.

Το νομοσχέδιο θα χρειαστεί τροποποί-
ηση του Συντάγματος, αφού προνοεί τη 

δημιουργία νέου οργάνου διοίκησης της 
Κεντρικής Τράπεζας.  Ο νέος νόμος για 
την Κεντρική βρίσκεται στα σκαριά εδώ 
και έναν περίπου χρόνο και η προώθησή 
του στο Υπουργικό Συμβούλιο γίνεται εν 
μέσω των διεργασιών για επιλογή νέου 
Διοικητή της Τράπεζας. Συγκεκριμένα, με 
το νομοσχέδιο για την Κεντρική Τράπεζα 
επηρεάζονται πρόνοιες του Συντάγματος 
που αφορούν τις εξουσίες του Διοικητή, 
λόγω του νέου οργάνου που προβλέπεται, 
του εκτελεστικού συμβουλίου.

Το νέο όργανο που δημιουργείται στην 
Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να αλλάξει 
τον ρόλο του διοικητή και να ενισχύσει 
αυτόν των εκτελεστικών και μη εκτελε-
στικών συμβούλων εντός της Τράπεζας.

Πάντως, τόσο στο Σύνταγμα, όσο και στο 
οργανόγραμμα της Τράπεζας δεν καθορίζεται 
ο ρόλος των εκτελεστικών συμβούλων της 
Κεντρικής, με αποτέλεσμα να μην είναι σε 
θέση να ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα, πλην 
της συμμετοχής τους στο ΔΣ και στην Αρχή 
Εξυγίανσης. Με τον διορισμό του κ. Ηροδότου 
ανοίγει ο δρόμος για διορισμό άλλων δύο 
εκτελεστικών συμβούλων, ενώ κενή στην 
Κεντρική Τράπεζα παραμένει και η θέση 
του Διευθυντή του Τμήματος Εποπτείας.

ΝΕΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 0 ΠΡΩΗΝ ΕΦΟΡΟΣ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

Νέα σελίδα στην Κεντρική
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚEΙΜ
socratis79@gmail.com

Ταυτόχρονα με τον διο-
ρισμό του κ. Ηροδότου 

αναμένεται να οδηγηθεί 
στο Υπουργικό Συμβούλιο 

νομοσχέδιο που αλλάζει 
τον υφιστάμενο τρόπο δι-
ακυβέρνησης της Κεντρι-

κής Τράπεζας

ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Η 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗ-
ΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο 
University College London (UCL) 
το 1996 με BSc στα Οικονομι-

κά (First Class Honours και βραβείο 
πανεπιστημίου για την απόδοσή του 
στα Οικονομικά). Το 2001 αποφοίτη-
σε από το London Business School με 
MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με 
Διάκριση (ανώτατο 10% της χρονιάς). 
Στη συνέχεια εργοδοτήθηκε από την UBS 
Investment Bank στο Λονδίνο, όπου ερ-
γάστηκε για σχεδόν όλη την καριέρα του 
στην επενδυτική τραπεζική και έφθασε 
να διοικεί ταυτόχρονα δύο τομείς της 
τράπεζας. Ήταν επικεφαλής της Ναυ-
τιλίας για την Ευρώπη, Μέση Ανατολή 
και Αφρική και ταυτόχρονα επικεφαλής 
Υποδομών & Παραχωρήσεων / Χρη-
ματοδοτήσεων Έργων για την Κεντρική 
και Ανατολική Ευρώπη. Επανεκκίνησε 
και τους δύο τομείς και τους ανέπτυξε 

σε εργασίες με ετήσια έσοδα πολλών 
εκατομμυρίων. Υπήρξε σύμβουλος 
κυβερνήσεων, καθώς και ομίλων και 
επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα σε 
μεγάλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές 
και στρατηγικές, συνολικής αξίας άνω 
των €50 δις. Η εμπειρία του περιλαμβά-
νει τη δόμηση και ηγεσία πολύπλοκων 
διαπραγματεύσεων, συγχωνεύσεις και 
εξαγορές, παραχωρήσεις έργων, εισαγωγές 
εταιρειών σε χρηματιστήρια (NASDAQ 
και NYSE), δόμηση και άντληση ιδίων 
και δανειακών κεφαλαίων (τραπεζική 
χρηματοδότηση και ομόλογα), εταιρικές 
και χρηματοοικονομικές αναδιαρθρώσεις 
και χρηματοδοτήσεις έργων. Τον Ιούνιο 
του 2014 επιλέγηκε, μετά από διεθνή 
διαγωνισμό, ως Επίτροπος Αποκρατικο-
ποιήσεων στην Κύπρο και τον Μάρτιο του 
2017 διορίστηκε ως εκτελεστικό μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΚ.

Ποιος είναι
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1. ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ Ή ΔΙΑΤΗΡΟΎΣΑΤΕ ΜΗ ΕΞΎΠΗΡΕΤΟΎΜΕΝΟ/Α  ΔΑΝΕΙΟ/Α ΣΕ 
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΎΜΑ ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΎ Ή ΕΧΕΤΕ ΣΎΜΦΩΝΗΣΕΙ 
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ; 
2. ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, Η ΛΎΣΗ ΠΟΎ ΔΟΘΗΚΕ ΠΕΡΙΕ-
ΛΑΜΒΑΝΕ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΎΣ;
3. ΔΙΑΤΗΡΟΎΝ ΜΗ ΕΞΎΠΗΡΕΤΟΎΜΕΝΟ/Α ΔΑΝΕΙΟ/Α ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕ-
ΝΕΙΑΣ ΣΑΣ Ή/ΚΑΙ 1ΟΎ ΒΑΘΜΟΎ ΣΎΓΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΑ;   
4. ΕΑΝ ΤΑ ΣΎΓΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΧΟΎΝ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, 
Η ΛΎΣΗ ΠΟΎ ΔΟΘΗΚΕ ΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΕ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΎΣ;
5. ΕΙΣΤΕ ΕΓΓΎΗΤΗΣ ΣΕ ΜΗ ΕΞΎΠΗΡΕΤΟΎΜΕΝΟ/Α  ΔΑΝΕΙΟ/Α; 
6. ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΎΗΤΗΣ/ΕΣ ΣΕ ΔΑΝΕΙΟ/Α 1ΟΎ ΒΑΘΜΟΎ ΣΎΓΓΕΝΙΚΟ/Α ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟ/Α; 

Κενά στη διαφάνεια

ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΟΥ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΣΥ  

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

T
ις γκρίζες ζώνες, τα κενά στην επιτήρηση της 
δεοντολογίας, το έλλειμμα διαφάνειας και τα 
ζητήματα τάξης και ενδεχόμενης σύγκρουσης 
συμφερόντων των βουλευτών φωτογραφίζει η 
δημοσιογραφική έρευνα που παρουσιάζει σήμερα 
η «Σημερινή» της Κυριακής. Διαπιστώνονται, 
επίσης, οι αδυναμίες του πλαισίου για το Πόθεν 

Έσχες βουλευτών και υπουργών.
Η έρευνα καταπιάνεται με το τρανταχτό και πρόσφατο παράδειγμα 
μελών του Κοινοβουλίου, τα οποία, ενώ κατείχαν ή κατέχουν 
«κόκκινα δάνεια», δεν το αποκάλυψαν, ως όφειλαν βάσει των 
κανονισμών της Βουλής, κατά τις συζητήσεις στις αρμόδιες 
Επιτροπές ή/και τις ψηφοφορίες ενώπιον της Ολομέλειας σε 
σχέση με νομοσχέδια που αφορούσαν την αντιμετώπιση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ).
Η έρευνα έγινε υπό τη μορφή ερωτηματολογίου, που στάλθηκε 
ηλεκτρονικά σε όλους τους βουλευτές, οι οποίοι κλήθηκαν ν’ 
απαντήσουν κατά πόσον οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους 
ή πρώτου βαθμού συγγενείς τους (σύζυγοι, παιδιά, γονείς), 
διατηρούσαν/διατηρούν, κατά τη βουλευτική τους θητεία μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα της 
Κύπρου. Ρωτήθηκαν, επίσης, αν τους έγινε αναδιάρθρωση και 
αν είναι εγγυητές σε «κόκκινα δάνεια».
Οι βουλευτές κλήθηκαν να απαντήσουν ονομαστικά με «ΝΑΙ» 
ή «ΌΧΙ» και, προαιρετικά, να σχολιάσουν το θέμα.

Χρήσιμες όλες οι απόψεις
Το αποτέλεσμα της έρευνας αποτυπώνεται στις απαντήσεις 
που έχουμε λάβει. Συνειδητά, όμως, αποφεύγεται η διατύπωση 
οποιουδήποτε συμπεράσματος έναντι όσων δεν ανταποκρίθη-
καν καν στην έρευνα, καθώς θα ήταν αυθαίρετο. Καθιστούμε 
σαφές και ξεκάθαρο ότι πρόθεσή μας δεν ήταν και δεν είναι να 
στοχοποιήσουμε τον οποιονδήποτε βουλευτή για τις δανειακές 
του υποχρεώσεις, εξ ου και στο ερωτηματολόγιο δεν ζητούνται 
στοιχεία ως προς το ύψος του δανεισμού και τις πρόνοιες ή την 
έκβαση τυχόν αναδιαρθρώσεων. Την ίδια ώρα, η πιστότητα των 
απαντήσεων βαραίνει τους ερωτηθέντες.
Στόχος της έρευνας είναι ακριβώς να καταδειχθούν τα κενά και οι 
αδυναμίες στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, που επηρεάζουν 

το σύνολο της κοινωνίας και στην προκειμένη την οικονομία του 
τόπου και τον φορολογούμενο πολίτη. Οι βουλευτές, εκλεγμένοι 
από τον λαό για να τον αντιπροσωπεύουν, προφανώς κι έχουν 
δικαίωμα δανεισμού και βεβαίως ουδείς θα μπορούσε να ισχυ-
ριστεί ότι είναι μεμπτή η αδυναμία τους να τον αποπληρώσουν. 
Θέμα ηθικής τάξης εγείρεται, ωστόσο, εάν κατά τη διαδικασία 
συζήτησης και έγκρισης των νομοθεσιών δεν δήλωσαν εκ των 
προτέρων πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.
Ο τρόπος με τον οποίο έχει επιλέξει ο καθείς να τοποθετηθεί είναι 
απολύτως σεβαστός, ως επίσης και η επιλογή να μην τοποθετηθεί. 
Όλες οι απόψεις/αντιδράσεις είναι καλοδεχούμενες και χρήσιμες, 
καθώς συνεισφέρουν ποικιλόμορφα στην υπό εξέλιξη συζήτηση 
για ανάδειξη και εξεύρεση τυχόν βελτιώσεων σε κανονισμούς 
και νομοθεσίες, αλλά και στον ίδιο τον Κώδικα Δεοντολογίας της 
Βουλής, για τον οποίο η Greco (αρμόδιο Σώμα της ΕΕ για την 
πάταξη της διαφθοράς) έχει προβεί σε συστάσεις, οι οποίες δεν 
έχουν ακόμη υιοθετηθεί.

Τα πρώτα συμπεράσματα
Όπως διαφαίνεται από την ανταπόκριση στο ερωτηματολόγιο, η 
πλειοψηφία των βουλευτών (είτε έχουν ΜΕΔ είτε όχι) στέλνουν το 
μήνυμα ότι οι πολίτες έχουν κάθε δικαίωμα να γνωρίζουν και ο 
πολιτικός θα πρέπει να είναι έτοιμος να απαντήσει σε ό,τι ερωτηθεί, 
γιατί αυτό απαιτούν οι γραπτοί και άγραφοι κανόνες της διαφάνειας.
Στον αντίποδα αυτού, πάντως, μέλη της Βουλής εκφράζουν 
την άποψη ότι η έρευνα της «Σ» άπτεται των προσωπικών τους 
δεδομένων και θεωρούν ότι υποβαθμίζει τον θεσμικό ρόλο 
του Σώματος, καθώς οι βουλευτές καταθέτουν δήλωση Πόθεν 
Έσχες. Πρόκειται, ωστόσο, για πολιτικά πρόσωπα, για τα οποία 
το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων δεν 
υπερτερεί του δημοσίου συμφέροντος. Καταγράφουμε, επίσης, τη 
γραπτή απάντηση του ΑΚΕΛ (δημοσιεύεται αυτούσια σε διπλανή 
στήλη), το οποίο κάλεσε τους βουλευτές του να μην απαντήσουν 
στο ερωτηματολόγιο και ήγειρε θέμα για θεσμική διερεύνηση 
και έλεγχο του όλου ζητήματος, απαριθμώντας παράλληλα σειρά 
πρωτοβουλιών που λαμβάνει προς αυτήν την κατεύθυνση.
Δεν θα πρέπει, πάντως, να περάσει απαρατήρητο το γεγονός πως, 
δύο βουλευτές του εν λόγω κόμματος, συμμετείχαν στην έρευνα 
και απάντησαν στις ερωτήσεις.

ΣΤΕΛΛΑ 
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΣΥ 

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

«Σε σχέση με τις πιο κάτω 
ερωτήσεις, δυστυχώς δεν 
προτίθεμαι να τις απαντήσω, 
όχι διότι έχω οποιοδήποτε 
πρόβλημα επί της ουσίας των 
απαντήσεων, αλλά επειδή, σε 
σχέση με τα ζητήματα που 
σχετίζονται με τα προσωπικά 
μου δεδομένα, δημοσιοποιώ, 
πάντοτε και χωρίς κανένα 
κώλυμα, οτιδήποτε βάσει της 
Κυπριακής και Ευρωπαϊκής 
Νομοθεσίας ενδείκνυται, 
εκεί και όπου πρέπει να τα 
δημοσιοποιήσω».

ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
ΔΙΠΛΑΡΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΣΥ

1) OXI      2) OXI
3) OXI      4) OXI
5) OXI      6) NAI

«Όσον αφορά τις ερωτή-
σεις 5 και 6 αναφέρω ότι 
κατά καιρούς μού είχαν 
αποστείλει επιστολή για κα-
θυστερημένη δόση δανείου 
φιλικού μου προσώπου, 
στο οποίο ήμουν εγγυητής. 
Τώρα όμως έχει διευθε-
τήσει τις υποχρεώσεις του 
και καταβάλλει τις δόσεις 
του. Επίσης δεν έχω την 
οποιαδήποτε ενημέρωση 
για μη εξυπηρετούμενο 
δάνειο στο οποίο ήμουν 
εγγυητής τουλάχιστον τους 
τελευταίους 6 μήνες».

ΝΙΚΟΣ 
ΝΟΥΡΗΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΣΥ 

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

«Παρά το γεγονός ότι δεν έχω 
κανένα απολύτως πρόβλημα 
να απαντήσω επί της ουσίας 
των όσων το ερωτηματολόγιό 
σας περιλαμβάνει, εντούτοις 
δεν θα το πράξω διαφωνώ-
ντας με αυτή τη μεθοδολογία. 
Θεωρώ ότι ανάλογες πρακτικές 
υποβαθμίζουν και ευτελίζουν 
τον θεσμικό ρόλο της νομοθετι-
κής εξουσίας, παραβιάζουν τις 
Νομοθεσίες των προσωπικών 
δεδομένων όχι μόνο σε ό,τι 
αφορά τον ερωτώμενο αλλά και 
τρίτα πρόσωπα. Υπενθυμίζω 
επίσης ότι τα μέλη της ΒτΑ 
έχουν συμπληρώσει δήλωση 
Πόθεν Έσχες αλλά και ότι μόλις 
πρόσφατα σαν ΔΗΣΥ καταθέ-
σαμε πρόταση Νόμου για να 
δηλώνονται υποχρεωτικά και 
θεσμοθετημένα, από όλους 
τους πολιτειακούς αξιωμα-
τούχους τυχόν ΜΕΔ, ή και 
οποιεσδήποτε άλλες δανειακές 
διευκολύνσεις».

ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΣΥ 

«Δεν έχω μη εξυπηρετούμε-
νο δάνειο ούτε εγώ, ούτε η σύ-
ζυγός μου, ούτε τα παιδιά μου. 
Δεν είμαι εγγυητής σε κανένα 
μη εξυπηρετούμενο δάνειο 
ούτε εγώ, ούτε η σύζυγός μου, 
ούτε τα παιδιά μου. Δεν είχα 
ποτέ δάνειο ή συνεργασία με 
τον Συνεργατισμό. Μόνο με 
εμπορικές τράπεζες. Ως επι-
χειρηματίες σε μικρομεσαία 
οικογενειακή επιχείρηση, 
τόσο εγώ, όσο και η σύζυγός 
μου, αλλά και για οικογενεια-
κές ανάγκες, είχαμε συνάψει 
κατά καιρούς δάνεια νόμιμα, 
πλήρως εξασφαλισμένα με 
υποθήκες, με υψηλά επιτόκια 
και προσωπικές εγγυήσεις, τα 
οποία έχουν εξοφληθεί. Δεν 
έτυχα ποτέ ευνοϊκής μετα-
χείρισης, μάλλον το αντίθετο, 
λόγω του ότι ήμουν ΠΕΠ. 
Όλα μου τα στοιχεία με βάση 
τον νόμο για το Πόθεν Έσχες 
είναι κατατεθειμένα  στην 
Βουλή των Αντιπροσώπων».

ΜΑΡΙΕΛΛΑ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΣΥ

1) ΟΧΙ       2) ΟΧΙ
3) ΝΑΙ       4) ΟΧΙ
5) ΝΑΙ       6)  -

«Τα ΜΕΔ αφορούν επιχειρή-
σεις, των οποίων αποκλειστικά 
ιδιοκτήτης και/ή Διευθυντής 
είναι ο πατέρας μου. Όπως 
γνωρίζω από τον ίδιο τον 
πατέρα μου εδώ και 5 (πέντε) 
μήνες περίπου βρίσκεται σε 
διαβουλεύσεις με την Τράπεζα 
προκειμένου να προχωρή-
σουν σε αναδιάρθρωση. Ας 
σημειωθεί ότι ο πατέρας μου 
βρισκόταν σε συνεχείς δια-
βουλεύσεις προτού τα δάνεια 
καταστούν ΜΕΔ. Σημειώνω 
δε, ότι σε καμία περίπτωση 
δεν τέθηκε ζήτημα είτε από 
πλευράς του πατέρα μου είτε 
της Τράπεζας για διαγραφή 
οποιουδήποτε ποσού από 
τα δάνεια που οφείλει, ενώ 
παράλληλα  έχουν υποβληθεί 
συγκεκριμένες προτάσεις 
προς την Τράπεζα για απο-
πληρωμή των δανείων».

                                   ΔΗΣΥ

 ΔΗΣΥ

 ΔΗΣΥ

ΑΒΕΡΩΦ 
ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΣΥ 

1) ΟΧΙ      2) ΟΧΙ
3) ΟΧΙ      4) ΟΧΙ
5) ΟΧΙ      6) ΝΑΙ

ΝΙΚΟΣ
ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΣΥ 

1) ΟΧΙ      2) ΟΧΙ
3) ΟΧΙ      4) ΟΧΙ
5) ΟΧΙ      6) ΝΑΙ

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΣΥ 

1) ΟΧΙ      2) ΟΧΙ
3) ΟΧΙ      4) ΟΧΙ
5) ΟΧΙ      6) ΟΧΙ

ΑΝΝΙΤΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΣΥ 

1) ΟΧΙ      2) ΟΧΙ 
3) ΟΧΙ      4) ΟΧΙ 
5) ΟΧΙ      6) ΟΧΙ

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΣΥ 

1) ΟΧΙ      2) ΟΧΙ
3) ΟΧΙ      4) ΟΧΙ
5) ΝΑΙ      6) ΟΧΙ

«Ο βουλευτής, περισσότερο 
από τον καθένα, οφείλει να 
σέβεται και να εφαρμόζει 
τον νόμο. Επιπλέον, έχει 
υποχρέωση να δίνει το καλό 
παράδειγμα και σε καμία 
περίπτωση να μην εκμεταλ-
λεύεται τη θέση του για δικό 
του όφελος. Την ίδια ώρα, 
όμως, δεν παύει να είναι και ο 
ίδιος μέλος της κοινωνίας και 
πιθανό θύμα της οικονομικής 
κρίσης. Καλοδεχούμενος ο 
έλεγχος, μέχρι του σημείου 
που δεν αγγίζει τα όρια του 
κοινωνικού διασυρμού. Όσον 
αφορά το δάνειο στο οποίο 
είμαι εγγυητής, βρίσκεται σε 
διαδικασία αναδιάρθρωσης».

ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΣΥ  

1) ΟΧΙ        2) ΟΧΙ
3) ΟΧΙ       4) ΟΧΙ
5) ΟΧΙ       6) ΟΧΙ

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ «Σ» ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Η «Σ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΩΣ ΑΠΟΡΡΟΙΑ ΤΟΎ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΕΡΕΎΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΎΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ, 

ΡΩΤΗΣΕ ΕΎΘΕΩΣ ΤΟΎΣ ΒΟΎΛΕΎΤΕΣ 
Ν’ ΑΠΑΝΤΗΣΟΎΝ ΕΑΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ 

'Η ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΎΣ 
ΕΧΟΎΝ ΜΗ ΕΞΎΠΗΡΕΤΟΎΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ 
ΚΟΥΛΛΑ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΣΥ 

«Δεν έχω κανένα ΜΕΔ ούτε 
εγώ ούτε σαν εγγυητής, ούτε 
κάποιο πρόσωπο στενά 
συγγενικό μου. Ούτε έγινε 
κάποια αναδιάρθρωση. Ούτε 
είχα/είχαμε ποτέ κάτι τέτοιο».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΣΥ 

1) ΟΧΙ       2) ΟΧΙ 
3) ΟΧΙ       4) ΟΧΙ
5) ΟΧΙ       6) ΟΧΙ

ΜΑΡΙΟΣ 
ΜΑΥΡΙΔΗΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΣΥ

1) ΟΧΙ       2) ΟΧΙ
3) ΟΧΙ       4) ΟΧΙ
5) ΝΑΙ       6) ΟΧΙ  

«Είμαι εγγυητής σε δάνειο 
δεύτερου ξαδέλφου. 
Το ποσό σήμερα είναι 
€32,000».

ΕΛΕΝΗ 
ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΣΥ 

1) ΟΧΙ       2) ΟΧΙ 
3) ΟΧΙ      4) ΟΧΙ
5) ΟΧΙ      6) ΟΧΙ

ΚΩΣΤΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΣΥ 

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ
Από τον βουλευτή του ΔΗΣΥ ελάβαμε το πιο κάτω σχόλιο, το οποίο 
δημοσιεύουμε αυτούσιο: 
«Παρά το γεγονός ότι δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα να απαντήσω 
επί της ουσίας των όσων το ερωτηματολόγιό σας περιλαμβάνει, εντούτοις δεν 
θα το πράξω, διαφωνώντας με αυτήν  τη μεθοδολογία. Θεωρώ ότι ανάλογες 
πρακτικές υποβαθμίζουν και ευτελίζουν τον θεσμικό ρόλο της νομοθετικής 
εξουσίας, παραβιάζουν τις Νομοθεσίες των προσωπικών δεδομένων, όχι μόνο 
σε ό,τι αφορά τον ερωτώμενο, αλλά και τρίτα πρόσωπα. Υπενθυμίζω, επίσης, ότι 
τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων έχουν συμπληρώσει δήλωση Πόθεν 
Έσχες, αλλά και ότι μόλις πρόσφατα ως ΔΗΣΥ καταθέσαμε πρόταση Νόμου για 
να δηλώνονται υποχρεωτικά και θεσμοθετημένα, απ’ όλους τους πολιτειακούς 
αξιωματούχους, τυχόν ΜΕΔ ή και οποιεσδήποτε άλλες δανειακές διευκολύνσεις. 
»Την ίδια στιγμή, επισημαίνω τη δική σας επιλεκτικά απαράδεκτη, παράτυπη και 
παράνομη συμπεριφορά ως καναλιού και δημοσιογράφων έναντί μου, οι οποίοι 
προχωρήσατε στη δημοσιοποίηση προσωπικών μου δεδομένων, κατασκευάζο-
ντας μάλιστα ψευδείς ειδήσεις και παραποιώντας δεδομένα, προς εξυπηρέτηση 
αλλότριων σκοπών και με στόχο να πληγεί η υπόληψη και η αξιοπρέπειά μου 
ως πολίτη και ως πολιτικού, τη στιγμή μάλιστα που ήταν σε γνώση σας ότι όλα 
ήταν εντός των πλαισίων της νομιμότητας, πράγμα το οποίο και εσείς οι ίδιοι 
γνωρίζατε και μάλιστα έμμεσα αναφέρατε. Και, ως εκ τούτου, μου δημιουργείται 
η εξής εύλογη απορία. Προς τι η δημοσιοποίηση; Τι εξυπηρετούσε και τι στόχους 
είχε; »Και δεν θα δεχθώ το επιχείρημα ότι δεν δήλωσα κατά τη διάρκεια της 
ψήφισης των νομοσχεδίων ότι είχα δάνεια (όπως και άλλοι συνάδελφοι, μέλη του 
Σώματος). Πέραν του ότι δεν σας είμαι υπόλογος, θα αρκεστώ στο ότι ψήφισα όλα 
τα Νομοσχέδια τα οποία ήταν επαχθή σ’ εμένα, συμπεριλαμβανομένου και του 
Νομοσχεδίου που αφορούσε τις εκποιήσεις.  »Αυτό που ζητάτε σήμερα, από τους 
βουλευτές, έπρεπε να το είχατε πράξει πριν προχωρήσετε στην επιλεκτική και 
παράτυπη ενέργεια, στην οποία προβήκατε σε βάρος μου και όχι εκ των υστέρων.  
»Τώρα τον λόγο, θα έχει η Δικαιοσύνη. Την υπόληψη και αξιοπρέπειά μου δεν 
την χαρίζω και δεν την θυσιάζω σε κανέναν και πολύ περισσότερο σε σας».  

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ & 
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Η «Σ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΩΣ ΑΠΟΡΡΟΙΑ ΤΟΎ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΕΡΕΎΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΎΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ, 

ΡΩΤΗΣΕ ΕΎΘΕΩΣ ΤΟΎΣ ΒΟΎΛΕΎΤΕΣ 
Ν’ ΑΠΑΝΤΗΣΟΎΝ ΕΑΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ 

'Η ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΎΣ 
ΕΧΟΎΝ ΜΗ ΕΞΎΠΗΡΕΤΟΎΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
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ΜΑΡΙΝΟΣ 
ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΚΟ

1) «Προτού εκλεγώ Βου-
λευτής είχα προχωρήσει σε 
αναδιάρθρωση δανείου όπως 
προβλεπόταν η διαδικασία  
για όλους τους πελάτες».  
2) «Όχι , απλά συμφωνία για 
τα νέα επιτόκια και με δεδο-
μένο πάντα τους κείμενους 
όρους αγοράς».
3) ΟΧΙ
4) ΟΧΙ
5) Εξ όσων γνωρίζω ΟΧΙ
6)  Εξ όσων  γνωρίζω ΟΧΙ

ΠΑΝΙΚΟΣ 
ΛΕΩΝΙΔΟΥ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΚΟ

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 
«Θέλω πρώτα από όλα να 
σας ευχαριστήσω πολύ για 
το ερωτηματολόγιο, που μου 
στείλατε και να σας απολογη-
θώ για την μεγάλη καθυστέ-
ρηση. Σχετικά με τα ερωτήμα-
τα, που μας έχετε θέσει, έχω 
αποφασίσει ως θέμα αρχής 
να μην προβώ σε οποιαδήπο-
τε απάντηση. Αν τώρα ζητηθεί 
οποτεδήποτε από εμένα, από 
τα θεσμικά όργανα του κρά-
τους , να δώσω οποιαδήποτε 
απάντηση στα εν λόγω θέ-
ματα, είμαι στη διάθεσή τους 
να το πράξω άμεσα. Εξάλλου 
αυτό αποτελεί και νομική μου 
υποχρέωση».

ΜΑΡΙΝΟΣ 
ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Σ. ΕΔΕΚ 

1) ΟΧΙ       2) ΟΧΙ 
3) ΟΧΙ      4) ΟΧΙ
5) ΟΧΙ      6) ΟΧΙ

ΗΛΙΑΣ 
ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΔΕΚ 

1) ΟΧΙ      2) Δ/Ε
3) ΝΑΙ      4) ΟΧΙ
5) ΝΑΙ      6) ΝΑΙ

 ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΑΒΒΑΣ 
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ

 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

ΚΩΣΤΑΣ 
ΧΑΜΠΙΑΟΥΡΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ

 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

ΝΙΚΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ     
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

ΧΑΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ 
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

«Οι Υπουργοί διά νόμου έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν 
τα περιουσιακά τους στοιχεία, γίνεται Πόθεν Έσχες, έχουν ήδη 
καταθέσει και εισοδήματα και περιουσία, αλλά και δάνεια τα 
οποία έχουν και κατ’ αυτόν τον τρόπο έχουν εκπληρώσει τη 
νομική τους υποχρέωση», δήλωσε στη «Σημερινή» της Κυ-
ριακής ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, απαντώντας στο ερωτη-
ματολόγιο της εφημερίδας μας προς τα μέλη του Υπουργικού 
Συμβουλίου. Να διευκρινίσουμε ότι, το ερωτηματολόγιο που 
στάλθηκε σε όλους τους Υπουργούς, ήταν το ίδιο με αυτό που 
στάλθηκε και στους βουλευτές. 
Σχολιάζοντας περαιτέρω την έρευνα της εφημερίδας μας, ο κ. 
Προδρόμου ανέφερε ότι τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλί-
ου «έχουν υποβάλει στοιχεία και αναλυτικές καταστάσεις στο 
πλαίσιο μιας διαδικασίας που ίσχυε και ισχύει», σύμφωνα 
με τις κείμενες νομοθεσίες και κανονισμούς που ψήφισε η 
Βουλή. Σε αυτές τις καταστάσεις, πρόσθεσε, «δηλώνουν τα 
περιουσιακά τους στοιχεία, όπου εκτός από καταθέσεις, απο-
λαβές, ακίνητα και άλλα, περιλαμβάνονται και τα δάνεια και 
τι δάνεια έχουν: από ποιον το πήραν, ποιο είναι το ποσό και 
η κατάσταση του δανείου. Άρα, υπάρχει διαφάνεια σε αυτό το 
θέμα», ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.   
Να σημειώσουμε, τέλος, ότι μέχρι την Παρασκευή το απόγευ-
μα, στο διαδίκτυο ήταν αναρτημένες οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες 
των μελών του προηγούμενου Υπουργικού Συμβουλίου και 
θα ήταν καλό να υπάρξει ανανέωση των στοιχείων, χωρίς να 
υπονοούμε ότι υπάρχει οποιαδήποτε σκοπιμότητα καθώς είναι 
τοις πάσι γνωστό ότι οι Υπουργοί έχουν υποβάλει δηλώσεις 
Πόθεν Έσχες με την ανάληψη των καθηκόντων τους. 

Η απάντηση της Κυβέρνησης

ΙΩΝΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ 
ΕΚΠΟΣΩΠΟΣ

 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

ΚΩΣΤΑΣ 
ΚΑΔΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

ΖΕΤΑ
 ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

Τα ευρήματα της έρευνας
Στις ερωτήσεις της «Σ» απάντησαν συνολικά 30 βουλευτές, 
απ’ όλα τα κόμματα. Ένας βουλευτής διευκρινίζει ότι είχε συμ-
φωνήσει σε αναδιάρθρωση δανείου, προτού όμως εκλεγεί. Σε 
μια περίπτωση δεν απαντάται εάν είχε στο παρελθόν ΜΕΔ ή 
εάν προέβη σε αναδιάρθρωση. Τρεις βουλευτές απαντούν ότι 
μέλη της οικογένειάς τους διατηρούν ΜΕΔ. Πέντε βουλευτές 
είναι εγγυητές σε ΜΕΔ. Έξι βουλευτές απαντούν ότι συγγενι-
κά τους πρόσωπα 1ου βαθμού είναι εγγυητές σε δάνεια. Σε 
μια περίπτωση δηλώνεται ότι τα συγγενικά πρόσωπα είναι 
εγγυητές σε δάνεια και οι υποθέσεις έχουν πάρει τον δρόμο 
της Δικαιοσύνης. Τέσσερεις δεν απαντούν αυτό το ερώτημα.

Απασχολεί έντονα τους Θεσμούς
Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα σύγκρουσης συμφέροντος βου-
λευτών απασχόλησε και την Ερευνητική Επιτροπή για την 
κατάρρευση του Συνεργατισμού, η οποία, στο πολυσέλιδο 
πόρισμά της, μεταξύ των άλλων σοβαρών ζητημάτων που 
εγείρει, διερωτάται: «Πέραν των πιο πάνω συμπερασμάτων, 
τα οποία περιλαμβάνουν σοβαρότατες ενδείξεις ευνοϊκής 
μεταχείρισης των ΠΕΠ (Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων), 
διαχρονικά (τόσο πριν όσο και μετά το 2013), προκύπτει και 
το ερώτημα πώς και με ποια κίνητρα μέλη του Κοινοβουλίου 
εκτεθειμένα με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, εκτελούσαν τα νο-
μοθετικά τους καθήκοντα όσον αφορά τις σχετιζόμενες με ΜΕΧ 
(Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις) νομοθετικές ρυθμίσεις;».
Επιπρόσθετα, βάσει στοιχείων του πορίσματος, τα οποία επι-
καλέστηκε και ο Γενικός Εισαγγελέας, Κώστας Κληρίδης, σε 
πρόσφατη συζήτηση με θέμα «Το ασυμβίβαστο των Κυπρίων 
βουλευτών»), υπήρχαν στον Συνεργατικό Πιστωτικό Τομέα 91 

δανειακές συμβάσεις από μέλη του Κοινοβουλίου με υπό-
λοιπο €13 εκατομμύρια, από τις οποίες 36 συμβάσεις 
κατατάσσονται ως μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
για συνολικό ποσό €9.480.000, κατά την 31η 
Ιουλίου 2017. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
όλων των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων 
ανέρχονταν στα 130 εκατομμύρια ευρώ.
Σε ό,τι αφορά το θέμα της πολιτικής διαφάνειας, με 
αφορμή τις πρόσφατες αποκαλύψεις του «ΣΙΓΜΑ» και 
της «Σημερινής» για τα δάνεια Πολιτικά Εκτεθειμένων 
Προσώπων, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσω-
πικού Χαρακτήρα εξέφρασε τη θέση, μέσω ανακοίνωσης, ότι τα 
δημόσια πρόσωπα δεν θα πρέπει να αναμένουν το ίδιο πεδίο 
προστασίας που απολαμβάνουν οι απλοί πολίτες και οι δημο-
σιεύσεις θεωρούνται νόμιμες, εφόσον κριθεί πως εξυπηρετούν 
το δημόσιο συμφέρον και το υπέρτερο δικαίωμα ενημέρωσης 
του κοινού για θέματα που άπτονται της δημόσιας ζωής και του 
πολιτικού βίου. Επικαλέστηκε τον σχετικό νόμο, καθώς και 
αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων.
Το ζήτημα της σύγκρουσης συμφέροντος απασχο-
λεί και την ίδια Βουλή, μέλη της οποίας έχουν 
προωθήσει, πρόσφατα, προς συζήτηση 
προτάσεις νόμου για περίληψη δήλωσης 
στο Πόθεν Έσχες των πολιτειακών αξιω-
ματούχων αναφορικά με τα ΜΕΔ και τους 
εγγυητές σε ΜΕΔ.
Στις διπλανές στήλες παρατίθεται αυτού-
σιες οι απαντήσεις των βουλευτών στο 
ερωτηματολόγιο της “Σ”. 

                                     ΔΗΚΟ

ΝΙΚΟΛΑΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΚΟ

1) ΟΧΙ       2) ΟΧΙ 
3) ΟΧΙ      4) ΟΧΙ
5) ΟΧΙ      6) ΟΧΙ

ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΒΟΤΣΗΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΚΟ 

1) ΟΧΙ       2) ΟΧΙ
3) ΟΧΙ      4) ΟΧΙ
5) ΟΧΙ      6) ΟΧΙ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΚΟ 

1) ΟΧΙ    2) ΟΧΙ   3) ΟΧΙ
4) ΟΧΙ   5) ΟΧΙ   6) ΝΑΙ 
 «Πρώτου βαθμού συγγενείς 
μου, είναι εγγυητές σε δάνεια, 
τα οποία εξυπηρετούντο και 
εξυπηρετούνται κανονικά».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΚΟ

1) ΟΧΙ      2) ΟΧΙ 
3) ΟΧΙ      4) ΟΧΙ 
5) ΟΧΙ      6) ΟΧΙ 

ΠΑΥΛΟΣ 
ΜΥΛΩΝΑΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΚΟ 

1) ΟΧΙ      2) ΟΧΙ 
3) ΟΧΙ      4) ΟΧΙ
5) ΟΧΙ      6) ΟΧΙ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΠΙΤΤΟΚΟΠΙΤΗΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΚΟ 

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
ΚΟΥΛΙΑΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΚΟ 

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΚΟ

1) OXI      2) OXI
3) OXI      4) OXI
5) OXI      6) OXI

                                   ΕΔΕΚ

ΚΩΣΤΗΣ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΔΕΚ 

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 
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ΑΝΤΡΟΣ 
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 
Γ.Γ. ΑΚΕΛ 

 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΚΕΛ  

 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΚΕΛ 

 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

ΑΡΙΣΤΟΣ 
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΚΕΛ 

 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

ΑΝΤΡΕΑΣ 
ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΚΕΛ 

 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

ΝΙΚΟΣ 
ΚΕΤΤΗΡΟΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΚΕΛ

 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

ΣΚΕΥΗ 
ΚΟΥΤΡΑ 
ΚΟΥΚΟΥΜΑ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΚΕΛ 

 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

ΚΩΣΤΑΣ 
ΚΩΣΤΑ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΚΕΛ 

 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

ΕΙΡΗΝΗ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΚΕΛ  

1)  OXI - ποτέ
2) ΟΧΙ -  ποτέ
3)  ΟΧΙ    4) ΟΧΙ
5) ΟΧΙ ουδέποτε υπέγραφα 
εγγυήσεις    6) ΟΧΙ 

ΑΔΑΜΟΣ 
ΑΔΑΜΟΥ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΚΕΛ 

1) ΟΧΙ      2) ΟΧΙ
3) ΟΧΙ      4) ΟΧΙ
5) ΟΧΙ      6) ΟΧΙ

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΚΕΛ 

 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

ΕΛΕΝΗ 
ΜΑΥΡΟΥ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΚΕΛ 

 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

ΕΥΑΝΘΙΑ 
ΣΑΒΒΑ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΚΕΛ 

 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΚΕΛ 

 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ 
ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΚΕΛ

 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

ΑΝΤΡΕΑΣ 
ΦΑΚΟΝΤΗΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΚΕΛ 

 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

 AKEΛ

Αγαπητοί κύριοι

Επειδή οι βουλευτές μας έχουν 
λάβει ερωτηματολόγιο για δά-
νεια, με τα οποία έχουν οποια-
δήποτε σχέση είτε οι ίδιοι οι 
βουλευτές, είτε πρώτου βαθμού 
συγγενικά τους πρόσωπα, σας 
ενημερώνουμε ότι οι βουλευτές 
μας κλήθηκαν από το Κόμμα 
να μην απαντήσουν. Πιο κάτω 
εξηγούμε τους λόγους:
1. Ως ΑΚΕΛ καλέσαμε από την 
πρώτη στιγμή τον Γενικό Ελε-
γκτή να προχωρήσει αμέσως σε 
διερεύνηση των ΜΕΔ των Πολι-
τικά Εκτεθειμένων Προσώπων 
(ΠΕΠ), ώστε να διαπιστωθεί 
κατά πόσο υπάρχει οτιδήποτε 
επιλήψιμο σε σχέση με ευνο-
ϊκή/προνομιακή μεταχείρισή 
τους, έξω από τις καθιερωμένες 
τραπεζικές πρακτικές.
2. Με ξεκάθαρο τρόπο ζητήσα-
με από τους κατά νόμο υπεύ-
θυνους για τη συγκέντρωση 
και έλεγχο των στοιχείων που 
αφορούν στα ΜΕΔ των ΠΕΠ, 
να τα δώσουν στη δημοσιότητα 
στο σύνολό τους, στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων τους και της 
κείμενης νομοθεσίας, ώστε να 
τερματιστεί η επιλεκτική δη-
μοσιοποίηση στοιχείων που 

αφορούν σε πρόσωπα ή δεδο-
μένα της δανειακής σύμβασης.
3. Περαιτέρω σας ενημερώνου-
με σχετικά ότι το ΑΚΕΛ έθεσε το 
θέμα με τα ΜΕΔ των ΠΕΠ στη 
σύσκεψη Αρχηγών στη Βουλή 
προ δεκαημέρου και η εισή-
γησή του έγινε αποδεκτή. Ειδι-
κότερα, αποφασίστηκε όπως το 
αμέσως επόμενο διάστημα τα 
κόμματα καταθέσουν απόψεις 
και εισηγήσεις, με τη συνερ-
γασία του Γενικού Εισαγγελέα 
και του Γενικού Ελεγκτή, σε ό,τι 
αφορά ενδεχόμενες αλλαγές και 
βελτιώσεις στον Κανονισμό της 
Βουλής, στη νομοθεσία για το 
Πόθεν Έσχες και στη νομοθεσία 
για το Ασυμβίβαστο. Στόχος 
είναι η ενίσχυση της διαφάνει-
ας σε ό,τι αφορά τα ΠΕΠ και ο 
περαιτέρω εκσυγχρονισμός 
και ενδυνάμωση της κείμενης 
νομοθεσίας. Τη συζήτηση θα 
πρέπει να απασχολήσει η απο-
σαφήνιση για το πότε πρέπει 
να δηλώνεται η ύπαρξη σύ-
γκρουσης συμφέροντος και 
πότε κάποιος/α βουλευτής να 
εξαιρείται από ψηφοφορίες, τι 
ενδεχομένως πρέπει περαι-
τέρω να δηλώνεται ή/και να 
δίνεται στη δημοσιότητα σε ό,τι 
αφορά το Πόθεν Έσχες, κοκ. Η 

συζήτηση θα γίνει στο πλαίσιο 
μελέτης που έχει ήδη ξεκινήσει 
από πλευράς Προέδρου της 
Βουλής, για τη διαμόρφωση 
σχετικού κώδικα δεοντολογίας.
Στη βάση των πιο πάνω, το 
ΑΚΕΛ σεβόμενο τον εαυτό του 
και ενεργώντας στο πλαίσιο της 
υπευθυνότητας που το διακρί-
νει, δεν πρόκειται να εισέλθει 
στην αρένα του λαϊκισμού ή 
του κανιβαλισμού που τελικά 
λειτουργεί αποπροσανατολιστι-
κά από την ουσία του μεγάλου 
οικονομικού εγκλήματος της 
διάλυσης του Συνεργατισμού, 
του οποίου ο λογαριασμός σε 
βάρος των πολιτών ανέρχεται 
στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ταυτόχρονα, θεωρούμε ότι 
τα ΜΜΕ που επικαλούνται 
τη διαφάνεια, καλό θα είναι 
πρώτα τα ίδια να δώσουν στη 
δημοσιότητα τις σχέσεις τους 
με το τραπεζικό σύστημα την 
τελευταία δεκαετία και ειδικό-
τερα πόσα εισέπρατταν ετησίως 
από τις τράπεζες, αλλά και πόσα 
χρωστούσαν, και ενδεχομένως 
συνεχίζουν να χρωστούν, με τη 
μορφή των ΜΕΔ ή μη.

Με εκτίμηση,
Γραφείο Τύπου Κ.Ε ΑΚΕΛ

Η απάντηση του ΑΚΕΛ στην έρευνα της «Σ»

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΕΡΔΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 
ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 

1) ΟΧΙ     2) ΟΧΙ
3) ΟΧΙ (εξ’ όσων γνωρίζω)
4) ΟΧΙ (εξ’ όσων γνωρίζω)
5) ΝΑΙ
6) ΟΧΙ (εξ’ όσων γνωρίζω) 
«Είμαι εγγυητής σε μη 
εξυπηρετούμενο δάνειο 
που ξεκίνησε με €25,000 
ευρώ και έχει φτάσει λόγω 
καταχρηστικών ρητρών, υπο-
χρεώσεων κλπ στις €27,000 
ευρώ. Αρνούνται συστηματι-
κά την αναδιάρθρωση στον 
πρωτοφειλέτη γιατί τον έχει 
εγγυηθεί ένα Πολιτικά Εκτε-
θειμένο Πρόσωπο. Δηλαδή 
ο συγκεκριμένος πρωτοφει-
λέτης βρήκε τον μπελά του 
επειδή τον εγγυήθηκα εγώ. 
Έχω την άποψη ότι τη μεγα-
λύτερη ευθύνη για τα ΜΕΔ 
δεν την έχουν τα θύματα, αλλά 
τα τραπεζικά ιδρύματα (και 
αυτό ισχύει περισσότερο για 
τη ΣΚΤ). Προς εκεί πρέπει 
να επικεντρωθεί η κριτική 
(και η κατακραυγή). Όσον 
αφορά τους στρατηγικούς 
κακοπληρωτές δυστυχώς 
απορρίφθηκε η εισήγησή 
μου για καθορισμό των 
στρατηγικών κακοπληρωτών 
και ξεχωριστή αυστηρή αντι-
μετώπισή τους. Κι αυτό είναι 
ευθύνη της Κυβέρνησης και 
του Υπουργού Οικονομικών 
κ. Χάρη Γεωργιάδη».

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 
ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

ΑΝΝΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 

1)  ΟΧΙ και στα δυο ερωτήμα-
τά σας.
2) Δεν ισχύει
3) ΟΧΙ και στα δυο ερωτή-
ματά σας. 
4) Δεν ισχύει
5) ΟΧΙ
6) «ΝAI οι γονείς μου είναι 
εγγυητές σε δάνεια νομικών 
προσώπων για τα οποία 
υπάρχει εκκρεμοδικία στα 
δικαστήρια».
ΣΧΟΛΙΟ: «Έχω προσωπικό 
δάνειο που έγινε τον Ιανου-
άριο του 2018 για στεγαστι-
κους λογους και το οποίο 
εξυπηρετείται πλήρως».

 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΑΜ 

1) ΟΧΙ    2) ΟΧΙ     3) ΟΧΙ
4) ΟΧΙ    5) ΟΧΙ     6)  -
«Έχω προσωπικό δάνειο, 
το οποίο αποπληρώνω 
κανονικά».

ΛΙΝΟΣ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΛΑΜ 

1) ΟΧΙ    2) ΟΧΙ     3) ΟΧΙ
4) ΟΧΙ     5) ΟΧΙ    6) –
«Έχω δύο προσωπικά δάνεια, 
τα οποία αποπληρώνω 
κανονικά». 

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΛΙΛΛΗΚΑΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ

1) ΟΧΙ       2) ΟΧΙ
3) ΟΧΙ      4) ΟΧΙ
5) ΟΧΙ      6) ΟΧΙ

                                   ΕΛΑΜ

 ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΛΗΣ / 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΓΙΩΡΓΑΛΛΑΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

1) ΟΧΙ      2) ΟΧΙ
3) ΟΧΙ      4) ΟΧΙ
5) ΟΧΙ      6) ΟΧΙ

 ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ                                   ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

«Τα δημόσια πρόσωπα
δεν θα πρέπει να 

αναμένουν
το ίδιο πεδίο προστασίας

που απολαμβάνουν
οι απλοί πολίτες»,

τονίζεται σε αποφάσεις
των Ευρωπαϊκών 

Δικαστηρίων
 





ΡΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ* 
rioannides@kpmg.com 
ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ** 
mpapayiannis@kpmg.com 

Η Διαχείριση Περιουσιακών Στοι-
χείων (ΔΠΣ), που είναι ευρύτε-
ρα γνωστή με τον αγγλικό όρο 

Αsset Management, είναι η ανάπτυξη και 
εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδιασμού 
διαχείρισης, συντήρησης, αναβάθμισης 
και διάθεσης περιουσιακών στοιχείων με 
σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας τους. 
Η συγκεκριμένη μεθοδολογία είχε πολύ 
περιορισμένη εφαρμογή στην Κύπρο μέχρι 
πολύ πρόσφατα, ενώ στο εξωτερικό παρα-
δοσιακά δραστηριοποιούνται στον τομέα 
μεγάλοι ελεγκτικοί/επαγγελματικοί οίκοι 
και άλλες εταιρείες, με εξειδικευμένα τμή-
ματα που στελεχώνονται με έμπειρο και 
κατάλληλα διαπιστευμένο προσωπικό. Παρ’ 
ότι σχήμα οξύμωρο, ο συγκεκριμένος όρος 
ήταν ξένος κατά την περίοδο της ραγδαίας 
ανάπτυξης στον τομέα των ακινήτων στην 
Κύπρο. Ο όρος έχει ενταχθεί στο λεξιλόγιο 
του επαγγελματία στην Κύπρο μόνο μετά την 
έναρξη της οικονομικής ύφεσης και ενόψει 
των επακόλουθων επανακατατάξεων στην 
αγορά ακίνητης περιουσίας. Συγκεκριμένα, 
προέκυψε κυρίως λόγω της διαμορφούμενης 
ανάγκης για μεγιστοποίηση της αξίας και 
ελαχιστοποίηση του κόστους των περιου-
σιακών στοιχείων που περιέρχονται στην 
κατοχή των τραπεζών μετά από συμφωνίες 
με δανειολήπτες.

Από μεμονωμένη πολυτέλεια
σε επιβεβλημένη ανάγκη

Μέχρι πρότινος, η εφαρμογή της ΔΠΣ 
ήταν περιορισμένη σε μεγάλες ενιαίες ανα-
πτύξεις (εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, γήπεδα 
golf). Όσο η οικονομική ύφεση εξελισσόταν, 
η προσοχή στράφηκε αναγκαστικά στην 
αντιμετώπιση των Μη Εξυπηρετούμε-
νων Χορηγήσεων (ΜΕΧ). Το ζήτημα των 
ΜΕΧ ήταν τόσο καίριο και μεγάλο, που 
έθετε σε κίνδυνο ολόκληρη την οικονομία. 
Οι τράπεζες έπρεπε να προχωρήσουν σε 
καινοτόμα βήματα για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των ΜΕΧ. 

Η προσφορά ελαφρυντικών κινήτρων 
(φόροι, μεταβιβαστικά τέλη) για την πα-
ραχώρηση ενυπόθηκων ακινήτων στα 
πιστωτικά ιδρύματα έναντι μείωσης 
δανείων, οι οδηγίες της Κεντρικής Τρά-
πεζας για μείωση των ΜΕΧ καθώς και 
οι αναθεωρημένες νομοθεσίες του 2015 
για την αντιμετώπιση των ΜΕΧ, κατεύ-
θυναν τις εμπλεκόμενες τράπεζες στον 
καταρτισμό ολοκληρωμένου σχεδιασμού 
με δημιουργία εξειδικευμένων τμημά-
των και την επιστράτευση στρατηγικών 
συμμάχων για τη διαχείριση των περι-
ουσιακών στοιχείων που περιέρχονται 
στην κατοχή τους.

Η Τράπεζα Κύπρου πραγματοποίησε την 
αρχή με τη δημιουργία του REMU (Τμήμα 
Διαχείρισης Ακινήτων) στις αρχές του 2016. 
Σύμφωνα με αναφορές, στο παρόν στάδιο 
το REMU κατέχει υπό διαχείριση ακίνητα 
αξίας πέραν του €1,6 δις, ενώ από τη δημι-
ουργία του πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις 
που υπερβαίνουν το €1 δις (παρουσίαση 
για επενδυτές της Τράπεζας Κύπρου, σε 
ό,τι αφορά τα Προκαταρκτικά Οικονομικά 
Αποτελέσματα για το 2018). Ένα χρόνο μετά, 
η Ελληνική Τράπεζα, σε συνεργασία με την 
APS Holding a.s., δημιούργησε μία κοινο-
πραξία για τη διαχείριση χρεών και ακινήτων. 
Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία, τα υπό 
διαχείριση ακίνητα κατά τον Οκτώβριο του 

περασμένου έτους ανέρχονταν στα €230 εκ. 
σε αξία (Ενοποιημένες Οικονομικές Κατα-
στάσεις της Ελληνικής Τράπεζας για τους 
πρώτους εννιά μήνες του 2018).  Παρόμοια 
στρατηγική ακολούθησε και η Συνεργατική 
Κυπριακή Τράπεζα σε συνεργασία με την 
Altamira Asset Management. 

Αποτελέσματα από την 
εισαγωγή του θεσμού 

Η εισαγωγή της ΔΠΣ στην τοπική αγο-
ρά έχει επενεργήσει, μαζί βέβαια με άλλες 
ενέργειες, στον περιορισμό και τη μείωση 
των ΜΕΧ, αλλά ταυτόχρονα διαφυλάσσει τη 
σταθερότητα στην κτηματαγορά αποφεύ-
γοντας τον κατακλυσμό της αγοράς από 
ακίνητα. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός 
ότι η επαγγελματική διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας προσφέρει πρόσθετα οφέλη 
στην κτηματαγορά, όπως, για παράδειγμα: 
•  τη νομιμοποίηση μη εγγεγραμμένων 

κτηρίων, 
•  την καταγραφή και αντιμετώπιση παρα-

νομιών και παρατυπιών, 
•  τη συνεπαγόμενη έκδοση πιστοποιητικών 

τελικής έγκρισης και τον διαχωρισμό και 
την έκδοση ξεχωριστών τίτλων για μεγάλο 
αριθμό αναπτύξεων,

•  τη βελτιστοποίηση της αξίας γης και οι-
κοδομών,

• τη σωστή προώθηση των ακινήτων.
Η ΔΠΣ γνώρισε άνθιση και έξω από 

το σύμπαν των ΜΕΧ. Η δυσκολία εξεύρε-
σης χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις 
ανάπτυξης γης, η αυξημένη ανάγκη αγοράς 
ακριβών τεμαχίων για ικανοποίηση των ανα-
γκών των πολιτογραφήσεων και η παροχή 
πολεοδομικών κινήτρων για νευραλγικές 
αναπτύξεις δημιούργησαν τις προϋποθέσεις 
στην τοπική αγορά για την εισαγωγή λύσεων 
από έμπειρους και ικανούς Αsset Managers 
για τη βελτιστοποίηση των ακινήτων, τη μεγι-
στοποίηση των κερδών και τη διευκόλυνση 
στην πρόσβαση για χρηματοδότηση μέσω 
παρουσίασης ολοκληρωμένων μελετών. 

Ποιο το μέλλον 
της στην Κύπρο;

Η συσσώρευση ακινήτων στους ισολογι-
σμούς των τραπεζών, η πρόσφατη πώληση 
μέρους του χαρτοφυλακίου των εμπορικών 
δανείων της Τράπεζας Κύπρου σε επενδυτι-
κό ταμείο, η μεταφορά των προβληματικών 
δανείων της Συνεργατικής Κυπριακής Τρά-
πεζας στην Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης 
Περιουσιακών Στοιχείων και η αναμενόμενη 
εφαρμογή του σχεδίου ΕΣΤΙΑ  αναμένεται 
ότι θα επιτείνουν τις ανάγκες για εφαρμογή 
εξειδικευμένων και ολοκληρωμένων συστη-
μάτων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. 
Εξελικτικά, η ΔΠΣ μεταμορφώνεται από έναν 
θεσμό που μεταφραζόταν, στην κυπριακή πραγ-
ματικότητα, ως ένα μονοδιάστατο εργαλείο 
για την αντιμετώπιση των ΜΕΧ και για την 
προώθηση ενυπόθηκων, προς τις τράπεζες, 
ακινήτων για πώληση, σε μία μεθοδολογία 
για ολοκληρωμένη διαχείριση σε επίπεδο 
χαρτοφυλακίου. Καταληκτικά, ο ρόλος της ΔΠΣ 
ανάγεται σε ένα σύνθετο εργαλείο, το οποίο 
συνέβαλε τα μέγιστα τα τελευταία χρόνια στη 
σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα αλλά 
και της αγοράς ακινήτων, επηρεάζοντας θετικά 
την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Η 
πρόκληση για το μέλλον είναι η μετεξέλιξη 
του θεσμού αποσκοπώντας, αφενός, στη συ-
νετή διαχείριση του αποθέματος ακινήτων 
που έχει συσσωρευτεί, προκειμένου να μη 
διαταραχθούν οι ισορροπίες της αγοράς και, 
αφετέρου, στη διεύρυνση της διαχείρισης σε 
ένα μεγαλύτερο φάσμα περιουσιακών στοι-
χείων με σκοπό την ανάπτυξη της οικονομί-
ας και τη δημιουργία ενός ισχυρού κλίματος 
επενδύσεων τόσο από ντόπιους όσο και από 
ξένους επενδυτές. Η επιτυχία του εγχειρήμα-
τος εδράζεται στον επαγγελματισμό και την 
εμπειρία των οίκων που απασχολούνται στον 
τομέα και στην ποιοτική και εξειδικευμένη 
κατάρτιση των στελεχών τους. 

*Principal, KPMG Limited
**Assistant Manager, KPMG Limited
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Μ
άρτιος 1974. Πέ-
ντε μήνες πριν 
από την τουρκι-
κή εισβολή του 
Ιουλίου, διοργα-
νώνεται η πρώτη 
Πορεία «Αγάπης»  

με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα για 
την ανέγερση του πρώτου νοσηλευτηρίου 
για τη φροντίδα ασθενών με καρκίνο. 

Η εισβολή των Τούρκων στο νησί και όλα 
όσα έφερε μαζί της, ανέβαλαν τα σχέδια και 
ανέστειλαν τις εργασίες για υλοποίηση του 
έργου. Οι καρκινοπαθείς υπέφεραν και μαζί 
τους οι οικογένειές τους, γιατί δεν λειτουρ-
γούσε εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό για να τους περιθάλψει. 

Μια από τους ασθενείς ήταν και η Χριστο-
δούλα. Βαριά άρρωστη και με προχωρημένο 
καρκίνο ξεσπιτώθηκε με βία από το σπίτι της 
στον Άγιο Μέμνονα Αμμοχώστου και βαριά 
κτυπημένη από τον καρκίνο, περπάτησε τον 
δρόμο της προσφυγιάς, έφθασε στη Σωτήρα 
και πέθανε με πόνο στην ψυχή και στο σώμα, 
χωρίς ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα. 
Τα νοσοκομεία ήταν  γεμάτα πληγωμένους 
στρατιώτες και κανένας δεν μπορούσε να 
φροντίσει την αβοήθητη καρκινοπαθή.

Εις μνήμην
Ο γιατρός της Χριστοδούλας, Δημήτρης 

Σουλιώτης, ακτινολόγος/ακτινοθεραπευτής, 
εισηγείται τη μετονομασία της «Πορείας Αγά-
πης» σε πορεία Χριστοδούλας εις μνήμην 
της θαρραλέας Χριστοδούλας. Μάλιστα, ο 
τότε Πρόεδρος του Αντικαρκινικού Συνδέ-
σμου Κύπρου, Χακόπ Κεχεγιάν, πρόσφερε 
τα πρώτα χρήματα για την ανέγερση της 
«Αροδαφνούσας».  Η πρώτη Πορεία Χρι-
στοδούλας πραγματοποιήθηκε το 1976 και 
έκτοτε πραγματοποιείται κάθε Απρίλιο, για να 
ευαισθητοποιήσει το κοινό σε θέματα καρκίνου 
και να εξασφαλιστούν οι οικονομικοί πόροι για 
τη λειτουργία των πολλαπλών προγραμμάτων 
και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν 
στους καρκινοπαθείς και στις οικογένειές τους.

Η Πορεία έχει καθιερωθεί από τον Αντι-
καρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, ως η ετήσια 

εκδήλωση κοινωνικής αλληλεγγύης και ηθικής 
συμπαράστασης προς τους καρκινοπαθείς και 
αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων του Συνδέ-
σμου. Ο θεσμός της Πορείας αποδίδει κάθε 
χρόνο τον απαιτούμενο σεβασμό, το ενδια-
φέρον και την αγάπη σε όσους πάσχουν από 
καρκίνο και στο πρόσωπο της Χριστοδούλας 
βλέπει το σύμβολο του αγώνα για την πρόληψη, 
διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου. Το 
ανεκτίμητο έργο του Αντικαρκινικού Συνδέσμου 
Κύπρου αγκαλιάζεται από την κοινή γνώμη, η 
οποία συμπαραστέκεται και συμμετέχει αθρόα 
στην όλη προσπάθεια και ανταποκρίνεται με 
ενδιαφέρον και κατανόηση, κάνοντας βίωμά 
της ότι ο καρκίνος είναι υπόθεση όλων μας 
και χρειάζεται την από κοινού έγκαιρη και 
προσεγμένη αντιμετώπιση.

Για πρώτη φορά
Τον Οκτώβριο του 1976 λειτούργησε 

για πρώτη φορά το Νοσηλευτήριο «Αρο-
δαφνούσα» (5 δωμάτια με 6 κρεβάτια το 
κάθε δωμάτιο) για να καλύψει τις ανάγκες 
απόρων καρκινοπαθών και κυρίως ασθενών 

τελικού σταδίου, που χρειάζονταν στέγη και 
φροντίδα. Σχεδόν 20 χρόνια μετά, το 1994, 
το νοσηλευτήριο ανακαινίζεται μερικώς και 
σε αυτό προστίθενται τρία μονόκλινα δω-
μάτια και καθιστικό για τους ασθενείς με 
κληροδότημα της Barbara Wilks, Αγγλίδας 
εγκατεστημένης στην Κύπρο που εκτίμησε 
το έργο του Αντικαρκινικού Συνδέσμου.

Το 2010, μετά από συστάσεις της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης αναφορικά με την ανακουφιστική 
φροντίδα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των ασθενών με καρκίνο και των οικογενειών 
τους, η «Αροδαφνούσα» αναβαθμίζεται.  Προ-
σφέρονται στους ασθενείς όλων των σταδίων 
13 μονόκλινα δωμάτια και ένα δίκλινο, με 
σύγχρονο εξοπλισμό και δυνατότητα πα-
ραμονής των συγγενών των ασθενών μαζί 
τους. Ωστόσο, λόγω έλλειψης πόρων το έργο 
ολοκληρώθηκε σε 4-5 φάσεις, ανάλογα με 
τις οικονομικές δυνατότητες του Συνδέσμου. 

Νοσηλευτήριο με «χρώμα»
Ο κόσμος σέβεται το έργο που επιτε-

λεί το Κέντρο και ανταποκρίνεται πάντοτε 

στο κάλεσμά του για στήριξη και βοήθεια. 
Εταιρείες, άτομα και οργανωμένα σύνολα 
ανταποκρίνονται, όταν και όποτε τους ζητηθεί 
βοήθεια. Τα χρήματα εξασφαλίστηκαν και 
το έργο ολοκληρώνεται χωρίς καμία διακο-
πή. Η «Αροδαφνούσα» μεταμορφώνεται σ’ 
ένα νοσηλευτήριο με «χρώμα», με ανέσεις 
για τον ασθενή και την οικογένειά του και 
προσφέρει σφαιρική φροντίδα από εξειδικευ-
μένους επαγγελματίες υγείας. Η οικονομική 
κρίση του 2013 αναστέλλει τη λειτουργία 
κάποιων δωματίων, τα οποία επαναρχίζουν 
με τη στήριξη και πάλι της κυπριακής κοι-
νωνίας. Ωστόσο, οι αυξημένες ανάγκες για 
περισσότερες κλίνες ανακουφιστικής φρο-
ντίδας παγκυπρίως  «ανάβουν» τις μηχανές 
για επέκταση της «Αροδαφνούσας», ώστε να 
είναι σε θέση να φιλοξενεί 25 καρκινοπαθείς.

Η «καινούργια Αροδαφνούσα» 
Οι εργασίες για την επέκταση και την 

πλήρη ανακαίνιση του Κέντρου βρίσκονται 
σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Η «καινούρ-
για Αροδαφνούσα» σε μερικούς μήνες θα 
είναι έτοιμη να δεχθεί ασθενείς, σε έναν 
άνετο, υπερσύγχρονο χώρο, ο οποίος θα 
λειτουργεί με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα 
και προδιαγραφές. Παράλληλα, ο Αντικαρ-
κινικός Σύνδεσμος Κύπρου συνεχίζει να 
επενδύει και στις υπόλοιπες υπηρεσίες του 
και, ιδιαίτερα, στις Υπηρεσίες Κατ’ Οίκον 
Φροντίδας Ασθενών, Φυσιοθεραπείας, 
Ψυχολογικής και Κοινωνικής Στήριξης, 
εξυπηρετώντας έναν μεγαλύτερο αριθμό 
ασθενών που δεν χρειάζονται ενδονοσοκο-
μειακή φροντίδα και μπορούν να λαμβάνουν 
υπηρεσίες στα σπίτια τους ή στους χώρους 
του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου. 
Εκτός από την ενδονοσοκομειακή φροντίδα 
στην «Αροδαφνούσα», παρέχεται ημερήσια 
φροντίδα στο «Ευαγόρειο» Κέντρο Ημερή-
σιας Φροντίδας στη Λεμεσό.

Συνολικά από τον Αντικαρκινικό Σύν-
δεσμο Κύπρου εξυπηρετούνται περίπου 
3.000 ασθενείς παγκυπρίως, ενώ οι εξυ-
πηρετήσεις που προσφέρονται δωρεάν 
στους ασθενείς και στις οικογένειές τους 
ξεπερνούν τις 60 χιλιάδες. 

Η Τράπεζα Κύπρου στηρίζει
Η Τράπεζα Κύπρου παραμένει κύριος 

χορηγός και υποστηρικτής της Πορείας 
Χριστοδούλας και έχει συνδέσει το όνομά 
της με τη μεγαλύτερη προσπάθεια ενάντια 
στον καρκίνο. Η Τράπεζα με το ανθρώπινο 
δυναμικό της οργανώνουν εκδηλώσεις για 
την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη οικονομική 
ενίσχυση του Αντικαρκινικού Συνδέσμου 
Κύπρου και υποστηριχτές της Πορείας είναι 
Δήμοι, κοινότητες, σωματεία, κόμματα, τράπεζες, 
κυβερνητικά τμήματα, ημικρατικοί οργανισμοί, 
σχολεία, ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, υπε-
ραγορές, ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.ά.

Κέντρο Ανακουφιστικής
Φροντίδας 

Το Κέντρο προσφέρει, ανάμεσα σε άλλα:
• Έλεγχο του πόνου και άλλων συμπτωμάτων 
από την ασθένεια.
• Ψυχολογική στήριξη.
• Κοινωνική στήριξη.
• Φυσιοθεραπεία.
• Φιλοξενία κατά τη διάρκεια της υποβολής 
ασθενών σε θεραπείες στα ογκολογικά κέντρα. 
• Φιλοξενία για ξεκούραση της οικογένειας.
• Φροντίδα τελικού σταδίου της νόσου.

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, με 
τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου, διοργανώνει 
και φέτος την 44η Πορεία Χριστοδούλας, 
την Κυριακή, 14 Απριλίου 2019, στις 10:30 
π.μ., σε όλες τις πόλεις. Θα προηγηθεί οδικός 
έρανος την Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019, καθώς 
και έρανος σε υπεραγορές και καταστήματα, 
στις 11 και 12 Απριλίου 2019. 

Για περισσότερες πληροφορίες για τις 
Πορείες και τις εκδηλώσεις, μπορείτε να 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.stimaxi.
com.cy, ενώ μπορείτε να κάνετε την εισφορά 
σας στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου 
με τους πιο κάτω τρόπους:

• Ηλεκτρονικές εισφορές στο www.
stimaxi.com.cy

• Μέσω Quick-Pay application της Τρά-
πεζας Κύπρου με τον κωδικό DON-967073.

• Μέσω SMS στο 7060: CAS 5 για ει-
σφορές €5, CAS 3 για εισφορές €3, CAS 
1 για εισφορές €1.

Η Prime Insurance συμπληρώνει το 
2019, 20 χρόνια δημιουργικής παρουσίας 
στα ασφαλιστικά δρώμενα της Κύπρου και 
είναι η μεγαλύτερη μεικτή ασφαλιστική 
εταιρεία στη χώρα μας, με άδεια άσκησης 
εργασιών σε Κλάδο Ζωής, Υγείας και Γε-
νικούς Κλάδους. Η Prime έχει συνεργασία 
με 150 διαμεσολαβητές στην Κύπρο και 
έχει στο ενεργητικό της πέραν των 60.000 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε ισχύ, που 
μεταφράζονται σε περίπου €42.000.000 
ασφάλιστρα (6η θέση σε μερίδιο αγοράς), 
ενώ το σύνολο των περιουσιακών της στοι-
χείων ξεπερνούν τα €140.000.000. Επίσης, 
διαθέτει υποκατάστημα στην Ελλάδα, με 
δραστηριοποίηση σε Γενικούς Κλάδους 
και Υγεία, με ασφάλιστρα που ξεπερνούν 
τα €30.000.000. Με σοβαρότητα και 

αξιοπιστία στον χώρο της ασφαλιστικής 
βιομηχανίας, με πείρα και τεχνογνωσία 
και με επίκεντρο των δραστηριοτήτων της 
τον άνθρωπο, ακολουθεί μια εντυπωσια-
κή πορεία ανάπτυξης και προόδου. Με 
στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και την 
αποφασιστική αντιμετώπιση των προ-
κλήσεων της ασφαλιστικής αγοράς στο 
μέλλον, η Prime Insurance προχώρησε 
πρόσφατα σε αναδιοργάνωση και αλλα-
γές στη διευθυντική πυραμίδα, η οποία 
συνοδεύτηκε από αποχώρηση μικρής 
ομάδας διαμεσολαβητών. Εξειδικευμένοι 
ασφαλιστικοί σύμβουλοι της εταιρείας μας 
έχουν ήδη αναλάβει την ενημέρωση και 
εξυπηρέτηση των ασφαλιζομένων που 
εξυπηρετούντο από τους αποχωρήσαντες 
διαμεσολαβητές. 

Στηρίζοντας πρωτοβουλίες που στο-
χεύουν στην προώθηση της Κύπρου ως 
ελκυστικού επενδυτικού προορισμού 
και διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου, 
η VTT Vasiliko Ltd (VTTV) φιλοξένησε 
πρόσφατα στο τερματικό αποθήκευσης 
και διαχείρισης πετρελαιοειδών, στο 
Βασιλικό, πολυμελή αποστολή οικονομι-
κών και εμπορικών συμβούλων από 23 
διαφορετικές χώρες, οι οποίες διαθέτουν 
διπλωματική παρουσία στην Ελλάδα. 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής  τους, 
είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το 
μεγαλύτερο έργο υποδομής που έγινε 
στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, αξίας 
€300 εκατ., το οποίο τοποθέτησε τη χώρα 
μας στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, 
και να ενημερωθούν για τις μεγάλες 
επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει 
η Κύπρος ειδικότερα στον τομέα της 
ενέργειας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
VTTV, κ. Γιώργος Παπαναστασίου και 
ο Εμπορικός Διευθυντής της εταιρείας, 
κ. Θάνος Πατρίκης, παρουσίασαν τις 

υπηρεσίες που προσφέρει η VTTV 
και τις δυνατότητες συνεργασίας με 
γειτονικές χώρες. Κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης, που ακολούθησε, οι διπλω-
μάτες εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον 
για τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας, 
τα προϊόντα τα οποία αποθηκεύονται 
στις εγκαταστάσεις της, ακόμη και για 
συνεργασία σε επίπεδο ακαδημαϊκών 
ερευνών. Σύμφωνα με τον κ. Παπαναστα-
σίου, η VTTV από την ίδρυσή της στην 
Κύπρο το 2010 και ειδικότερα από την 
έναρξη λειτουργίας του τερματικού τον 
Νοέμβριο του 2014, είναι πάντα ανοικτή 
για νέες συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα. 
«Το ενδιαφέρον των διπλωματών για τις 
εργασίες της VTTV κατά την επίσκεψή 
τους στο τερματικό, καθώς και άλλων 
φορέων τις μέρες που ακολούθησαν, 
αποδεικνύει περίτρανα τις προοπτικές 
τις οποίες παρουσιάζει η Κύπρος ως 
ενεργειακός κόμβος στην ευρύτερη 
περιοχή της Μεσογείου», επισήμανε 
ο κ. Παπαναστασίου.

Prime Insurance: 20 χρόνια 
δημιουργικής παρουσίας 

Ενδιαφέρον ξένων διπλωματών 
για το τερματικό της VTTV 

Ο ρόλος της Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων 
στον τραπεζικό τομέα και στην αγορά ακινήτων

Η Χριστοδούλα μίλησε στις καρδιές 
και έδωσε ζωή στην «Αροδαφνούσα»

• Το Κέντρο Ανακουφιστικής 
Φροντίδας «Αροδαφνούσα»

εξυπηρετεί περίπου 250
ασθενείς παγκυπρίως τον 

χρόνο 

• Οι υπηρεσίες του εξυπηρε-
τούν περίπου 3.000 ασθενείς 

παγκυπρίως τον χρόνο

• To 2018, προσέφερε δωρεάν 
60.000 εξυπηρετήσεις προς 
ασθενείς με καρκίνο και τους 

οικείους τους 

• Η «καινούργια Αροδαφνού-
σα» θα είναι έτοιμη να δεχθεί 
ασθενείς, σε έναν άνετο και 

υπερσύγχρονο χώρο 

• Η Τράπεζα Κύπρου παραμένει 
κύριος χορηγός και υποστηρι-

κτής της Πορείας  



«Παραδίδουμε ένα σάπιο σύστημα»
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Τ
ην εικόνα ενός παρα-
παίοντος συστήματος 
περιγράφει, με τα πλέ-
ον μελανά χρώματα, 
ο τέως πρόεδρος της 
ΟΕΒ και εκτελεστικός 
διευθυντής του Ομίλου 

Cypronetwork, Χρίστος Μιχαηλίδης. Στη 
συνέντευξή του στη «Σημερινή», ο μέχρι πρό-
τινος πρόεδρος της ΟΕΒ αναφέρει δηκτικά 
ότι «στη νέα γενιά παραδίδουμε ένα σάπιο 
σύστημα γεμάτο στρεβλώσεις και ενόσω 
προτάσσονται τα κομματικά συμφέροντα 
και ιδεοληψίες, οι αλλαγές που χρειάζεται 
η χώρα δεν έρχονται ή κινούνται με πολύ 
αργούς ρυθμούς». Τονίζει ότι, παρά του ρυθ-
μούς ανάπτυξης, μια στις δύο κυπριακές 
επιχειρήσεις «αιμορραγούν», σημειώνοντας 
παράλληλα την άμεση ανάγκη για επανα-
σχεδιασμό του οικονομικού μας μοντέλου. 
Αναφορικά με το ΓεΣΥ, για το οποίο και 
ως επικεφαλής των βιομηχάνων είχε εκ-
φράσει έντονες ανησυχίες, επισημαίνει ότι 
στηρίχτηκε σε «πρόχειρο σχεδιασμό» και 
«αδιευκρίνιστο κόστος», υπογραμμίζοντας 
ότι πρέπει να λειτουργήσουμε «ευέλικτα, 
χωρίς δογματισμούς και παρωπίδες». 

Τελικά η ΟΕΒ είναι εναντίον του ΓεΣΥ 
ή διαφωνεί επειδή ψηφίστηκε το μονο-
ασφαλιστικό σύστημα;

Το θεωρώ αδιανόητο ή και απάνθρω-
πο να μη θέλει οποιοσδήποτε σώφρων 
άνθρωπος, με την ελάχιστη κοινωνική 
ευαισθησία, την εφαρμογή ενός Γενικού 
Συστήματος Υγείας για όλους τους πολίτες 
μιας χώρας. Αν και εκφράζω προσωπικές 
απόψεις, θα πρέπει να πω ότι ουδέποτε 
αμφισβήτησε η ΟΕΒ τη χρησιμότητα ή και 
αδήριτη ανάγκη εφαρμογής ενός αποτε-
λεσματικού Συστήματος. Όσον αφορά το 
ερώτημά σας, αν είναι λόγω ψήφισης του 
μονοασφαλιστικού, σας διαβεβαιώνω ότι 
ούτε αυτός είναι ο λόγος. Αυτό έχουμε, 
αφού αυτό ψηφίστηκε, αλλά είναι επιβε-

Ως δημοσκόπος και εκλογικός 
αναλυτής τι προβλέπετε ότι θα φέρει 
στο πολιτικό σκηνικό η εκλογική 
αναμέτρηση του Μαΐου;

Εκτιμώ κατ’ αρχήν ότι η αποχή θα 
κυμανθεί στα επίπεδα της προηγούμενης 
αναμέτρησης. Λογικά θα προβληθεί από 
τα κόμματα ο ρόλος και συσχετισμός τους 
στην Ευρώπη, η διεκδίκηση θεμάτων 
που αφορούν την Κύπρο, αλλά και σειρά 
ζητημάτων που απασχολούν τον πολίτη, 
όπως τα ΜΕΔ, το Σχέδιο Εστία, το ΓεΣΥ, η 
Παιδεία και οι μεταρρυθμίσεις. Θεωρώ 
ότι το Εθνικό θα παίξει λιγότερο σε αυτήν 
την αναμέτρηση και στην προεκλογική 
ατζέντα θα κυριαρχήσουν τα ζητήματα 
της οικονομίας και κοινωνικά θέματα. 
Αν υπάρξει έκπληξη, αυτή θα προέλθει 
στο πεδίο της έκτης έδρας, που διεκ-
δικούν πρωτίστως ΕΔΕΚ και ΕΛΑΜ. 
Πρέπει, πάντως, να συνδράμουμε όλοι 
για τη μέγιστη συμμετοχή στις εκλογές 
-οι ευρωπαϊκές πολιτικές επηρεάζουν 
τη ζωή μας πλέον για τα καλά. Με το να 
καθόμαστε στον καναπέ του σπιτιού μας 
και να ασκούμε κριτική, δεν θα πετύχουμε 
οτιδήποτε. Είναι σημαντική η συμμετοχή 
αν θέλουμε τα πράγματα ν’ αλλάξουν.  

«ΜΕΊΝΑΜΕ ΔΕΚΑΕΤΊΕΣ ΠΊΣΩ 
ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΊΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΊΣ. 
ΣΤΗΝ ΥΓΕΊΑ, ΣΤΗΝ ΠΑΊΔΕΊΑ, 
ΣΤΗΝ ΚΑΊΝΟΤΟΜΊΑ, ΣΤΗ ΝΟ-
ΜΟΘΕΣΊΑ, ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, 
ΣΤΊΣ ΝΟΟΤΡΟΠΊΕΣ»

«Μήπως θα έχουμε 
ανάλογο σκηνικό στο 

ΓεΣΥ με τα αποχετευτικά 
συστήματα, που 

πληρώναμε 15 χρόνια 
ώσπου να συνδεθούμε;»

«Βλέπουμε φέουδα, 
βασίλεια, κατεστημένα,
άκρατη γραφειοκρατία, 

παραγοντισμό, 
αναξιοκρατία, 

κομματοκρατία, 
λαϊκισμό…»

Ψηλά η αποχή, 
ντέρμπι

η έκτη έδρα

βλημένο τουλάχιστον να το βελτιώσουμε 
όπου χρειάζεται και να το καταστήσουμε 
λειτουργικό. 

Οι ανησυχίες έγκεινται -και τολμώ να 
το πω ως απλός πολίτης- στον πρόχειρο 
σχεδιασμό, στο αδιευκρίνιστο κόστος, στον 
ανορθόδοξο τρόπο επιβολής, στα πολλά κενά 
του συστήματος, στη μη αυτονόμηση των 
δημόσιων νοσηλευτηρίων, στη μη συνομο-
λόγηση συμφωνίας με τους εμπλεκόμενους 
και άλλα. Ρωτήσαμε πριν από την ψήφιση 
του νομοσχεδίου «συμφωνήσατε με τους 
γιατρούς, τις κλινικές, τα εργαστήρια, τις 
φαρμακοβιομηχανίες;», «εγγυάστε τη μη 
αύξηση των δαπανών;», «θα διασφαλίσετε 
την αυτονομία των δημόσιων νοσηλευτηρίων 
πριν από την έναρξη;», «θα διεξάγετε μελέτη 
οικονομικού αντικτύπου;», «ετοιμάσατε τα 
πρωτόκολλα των ιατρών;». Τελικά τι ψηφί-
σαμε και ποιος τελικά θα εφαρμόσει ΓεΣΥ;

Ποιες απαντήσεις λαμβάνατε θέτοντας 
αυτούς τους προβληματισμούς στο τραπέζι;

Μας διαβεβαίωναν ότι όλα βαίνουν κα-
λώς, ότι έχουν συμφωνηθεί και ότι θα είναι 
έτοιμοι για την υλοποίηση του Σχεδίου. Τη 
δεδομένη στιγμή, πριν από την ψήφιση, μας 
διαβεβαίωναν επίσης ότι θα προηγείτο η αυ-
τονόμηση, κάτι το οποίο φυσικά δεν έγινε. Όλα 
τα προβλήματα που στην πορεία βγήκαν στην 
επιφάνεια -και όλοι πραγματικά ελπίζουμε 
και ευχόμαστε να μην είναι μόνο η κορυ-
φή του παγόβουνου- είναι που προκάλεσαν 
τις ανησυχίες για την αρχιτεκτονική, για τον 

βαθμό ετοιμότητας, για τη βιωσιμότητα του 
συστήματος, αλλά και το μετέωρο βήμα για 
τους χιλιάδες ασφαλισμένους. Παρόλα αυτά, 
όλοι πρέπει να συμβάλουμε στη βελτίωσή 
του, ευέλικτα, χωρίς δογματισμούς και πα-
ρωπίδες, αν θέλουμε τη συναίνεση κυρίως 
των εμπλεκομένων, για να διασφαλίσουμε 
ένα βιώσιμο ΓεΣΥ.

Γιατί ζητήσατε πρόσφατα την αναστο-
λή εισφορών;

Μα για να είμαστε έτοιμοι πριν πληρώ-
σουμε, για να διασφαλιστεί η συναίνεση 
και ποιος τελικά θα εφαρμόζει το ΓεΣΥ. Για 
να γίνουν εκείνες οι ενέργειες που θα το 
καταστήσουν εφαρμόσιμο. Αυτό θα ήταν 
το ορθό, δίκαιο και υπεύθυνο έναντι των 
πολιτών και επιχειρήσεων αυτού του τό-
που, αυτών δηλαδή που θα πληρώνουν. Ή 
μήπως θα έχουμε ανάλογο σκηνικό με τα 
αποχετευτικά συστήματα, που πληρώναμε 
15 χρόνια ώσπου να συνδεθούμε; Συνεπώς, 
χρειάζεται συναίνεση, ευελιξία, τόλμη για 
προσαρμογές, γρήγορη, ορθολογική και 
αποτελεσματική αυτονόμηση των δημόσιων 
νοσηλευτηρίων. 

«Σάπιο σύστημα»
Υπηρετήσατε πολλά χρόνια ως πρό-

εδρος οργανώσεων και επαγγελματι-
κών συνδέσμων, είστε σύμβουλος και 
δημοσκόπος, σε συνεχή επαφή με την 
αγορά και την κοινωνία. Ποιες είναι οι 
παθογένειες του συστήματος;

Κατ’ αρχήν, δεν παραγνωρίζω τα θετικά. 
Δυστυχώς, όμως, η χώρα χρειάζεται τομές, 
δραστικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Μεί-
ναμε δεκαετίες πίσω στους πλείστους τομείς. 
Στην Υγεία, στην Παιδεία, στην καινοτομία, 
στη νομοθεσία, στα συστήματα, στις νοοτρο-
πίες. Αντ’ αυτού βλέπουμε φέουδα, βασίλεια, 
κατεστημένα, άκρατη γραφειοκρατία, πα-
ραγοντισμό, αναξιοκρατία, κομματοκρατία, 
λαϊκισμό. Είναι λυπηρό, γιατί στη νέα γενιά 
παραδίδουμε ένα σάπιο σύστημα γεμάτο 
στρεβλώσεις και ενόσω προτάσσονται τα 
κομματικά συμφέροντα και ιδεοληψίες, οι 
αλλαγές που χρειάζεται η χώρα δεν έρχονται 
ή κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς. Η 
απουσία οράματος ή τόλμης για αλλαγές 
μάς καθηλώνει στον βηματισμό χελώνας. 
Δεν μηδενίζω ό,τι καλό γίνεται, αλλά είναι 
πολύ λίγο σε σχέση με τις ανάγκες της χώ-
ρας και τις απαιτήσεις της κοινωνίας και 
του πολίτη μιας ευημερούσας Πολιτείας.

Θεωρείτε ότι έχουμε διορθώσει του-
λάχιστον τις στρεβλώσεις και τα προβλή-
ματα που μας οδήγησαν στην κρίση ή 
μήπως η έξοδος στις αγορές και η ανά-
καμψη των δεικτών είναι συγκυριακή;

Πολλά προβλήματα παραμένουν άλυτα, 
όπως το τραπεζικό σύστημα και η απου-
σία ρευστότητας στην αγορά. Μία στις δύο 
επιχειρήσεις ακόμη αιμορραγούν και δεν 
έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα βιωσιμό-
τητας. Όμως, η ανάκαμψη των δεικτών ή 
η έξοδος στις αγορές ή η επαναφορά στην 

επενδυτική βαθμίδα δεν είναι συγκυριακές 
επιδόσεις, αλλά παράγωγο αποτελεσματικής 
διαχείρισης, παρότι η ανάπτυξη της πραγ-
ματικής οικονομίας δεν αντικατοπτρίζεται 
από τους δημοσιονομικούς δείκτες. Ας μην 
ξεχνάμε ότι, τα τελευταία χρόνια, οι ρυθμοί 
ανάπτυξης κάλυψαν το αναπτυξιακό κενό 
που επέφερε η κρίση. Τώρα θα πρέπει να 
νιώσουμε και την πραγματική ανάπτυξη 
στην οικονομία. 

Νέο μοντέλο για
την οικονομία

Κατά τη δική σας εκτίμηση, τι χρειάζε-
ται ν’ αλλάξει όσον αφορά την οικονομική 
πολιτική που εφαρμόζεται;

Πρώτα απ’ όλα, χρειάζεται ανασχεδιασμός 
του οικονομικού μας μοντέλου και αυτό το 
λέμε όλοι, χρόνια τώρα. Υπάρχει ανάγκη 
περισσότερης εξωστρέφειας. Απουσιάζει η 
στρατηγική και τα κίνητρα για προώθηση 
των εξαγωγών, της εξωστρέφειας δηλαδή των 
επιχειρήσεών μας. Είναι θέμα που χρήζει 
πρόταξης, που επιβάλλει το μικρό μέγεθος 
της αγοράς μας. Η εξωστρέφεια είναι στον 
αυτόματο πιλότο από το 1960. Οι επιχειρήσεις 
χρειάζονται σειρά κινήτρων, μεταξύ άλλων, 
για συγχωνεύσεις, για βελτίωση των συστη-
μάτων τους και για συλλογική προώθηση, 
ώστε να βγουν από το τέλμα της κρίσης. 
Πρακτικά μέτρα, κίνητρα και στρατηγική 
για όλους τους κλάδους της οικονομίας, 
τόσο τους πιο υποσχόμενους, αλλά και για 
στήριξη των υφιστάμενων.

Τ α προγράμματα με τις χρυσές βί-
ζες είναι ένας εναλλακτικός τρόπος 
άμεσων ξένων επενδύσεων σε μια 

οικονομία. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο 
οικονομικής πολιτικής, που αφήνει άμεσα 
και έμμεσα οικονομικά οφέλη στις χώρες που 
το χρησιμοποιούν, και οι οποίες δεν είναι 
λίγες. Δεκάδες χώρες, μεταξύ των οποίων 
και οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, η 
Αγγλία και η Ισπανία, παραχωρούν άδειες 
παραμονής μεγάλης διάρκειας ή «πωλούν» 
διαβατήρια σε υπηκόους άλλων χωρών. 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 20 χώ-
ρες προσφέρουν άδειες παραμονής και 
διαβατήρια, τα οποία αγοράζουν πλούσιοι 
επιχειρηματίες από τρίτες χώρες για ευνό-
ητους λόγους. Η Κύπρος έχει υιοθετήσει 
το πρόγραμμα παραχώρησης διαβατηρίων 
και αδειών παραμονής από το 2013, ως 
ένα από τα μέτρα αντιμετώπισης της βαθιάς 
οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα. 
Άλλες χώρες το υιοθέτησαν εδώ και δεκα-
ετίες. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, 30 χρόνια 
πριν, όταν ήμουν φοιτητής, θυμάμαι αυτό 
το πρόγραμμα. Το αμερικάνικο διαβατήριο 
κόστιζε τότε $2 εκατομμύρια δολάρια σε 
επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, 
όχι καταθέσεις και ακίνητα.

Με βάση ανεπίσημα στοιχεία, που 
δημοσιοποιούνται από οργανισμούς που 

ασχολούνται με το θέμα, οι επενδύσεις που 
προκύπτουν από την έκδοση διαβατηρίων 
και αδειών παραμονής ανέρχονται σε δισεκα-
τομμύρια ευρώ. Το εν λόγω πρόγραμμα έχει 
αποφέρει γύρω στα €6.8 δισεκατομμύρια για 
την Κύπρο (2013 - 2018) και εκατοντάδες 
θέσεις εργασίας. Κάποιες χώρες κερδίζουν 
περισσότερα και κάποιες λιγότερα. Το πρό-
γραμμα αυτό, σε συνδυασμό με το κίνητρο 
της αύξησης του συντελεστή δόμησης σε 
παραλιακές περιοχές και κύριες αρτηρίες, 
έχει τονώσει τον κατασκευαστικό τομέα στην 
Κύπρο και έχει συγκρατήσει την πτώση των 
τιμών των ακινήτων. Ιδιαίτερα στη Λεμεσό, 
δεκάδες πολυώροφα κτήρια ανεγείρονται με 
στόχο την πώληση διαμερισμάτων σε ξένους 
επενδυτές, που επιθυμούν να αποκτήσουν 
κυπριακό διαβατήριο.

Πέρα από τα άμεσα οφέλη που προκύ-
πτουν για την οικονομία, το πρόγραμμα 
παραχώρησης διαβατηρίων και αδειών 
παραμονής έχει και έμμεσα οφέλη από 
τις συχνές επισκέψεις των επενδυτών στην 
Κύπρο και επιπρόσθετες επενδύσεις που 
προγραμματίζουν, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν 
οικονομικές σχέσεις με την Κύπρο. Κάποιοι 
από τους επενδυτές είναι δισεκατομμυριούχοι 
και ξοδεύουν μεγάλα ποσά στην κυπριακή 
οικονομία. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που 
οι επενδυτές αγοράζουν εξοχικά και διαμε-
ρίσματα αξίας μέχρι και €1 εκατομμυρίου  
το καθένα.

Το κυπριακό διαβατήριο είναι διαβατήριο 
στην Ευρώπη και αυτό από μόνο του έχει 
κάποιαν  αξία, και είναι ένας πολύ σημα-
ντικός λόγος για κάποιον ξένο επενδυτή να 
ξοδέψει €2 και πλέον εκατομμύρια σύνολο, 
όπως απαιτούν οι κανονισμοί. Όμως και οι 

άδειες παραμονής είναι επίσης διαβατή-
ρια στην Ευρώπη για όσες χώρες ανήκουν 
στη ζώνη του Schengen, διότι στις χώρες 
που ανήκουν στη ζώνη, δεν απαιτείται η 
θεώρηση διαβατηρίων. Η Κύπρος και το 
Ηνωμένο Βασίλειο δεν ανήκουν στη ζώνη 
του Schengen. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανα-
γνωρίζει ότι η έκδοση αδειών παραμονής 
και διαβατηρίων είναι αρμοδιότητα του 
κάθε κράτους μέλους, όμως θεωρεί ότι η 
πρακτική αυτή θα πρέπει να συνάδει με το 
διεθνές δίκαιο. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, απαραίτητη προϋπόθεση για την  

έκδοση διαβατηρίου είναι η ύπαρξη ενός 
γνήσιου δεσμού μεταξύ του προσώπου που 
αιτείται υπηκοότητας και του κράτους που 
την εκδίδει. Γνήσια σχέση σημαίνει ότι το 
πρόσωπο που αιτείται υπηκοότητας έχει 
κάποια κοινωνική ή οικονομική σχέση με 
τη χώρα, π.χ. έχει οικογένεια ή επιχείρηση 
στη χώρα, όχι απλώς καταθέσεις ή μετο-
χές ή ακίνητη περιουσία. Με βάση τον πιο 
πάνω ορισμό, οι περισσότερες θεωρήσεις 
διαβατηρίων από τις χώρες που προσφέρουν 
υπηκοότητες, παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο.

Σε γενικές γραμμές, όμως, το πρόγραμμα 

έκδοσης διαβατηρίων και αδειών παραμονής 
είναι ωφέλιμο για όλους τους εμπλεκομέ-
νους, ακόμα και για την ίδια την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στο σύνολό της, διότι είναι επενδύσεις 
από πλούσιους επιχειρηματίες, οι οποίοι 
επενδύουν και θα συνεχίσουν να επενδύουν 
στην Ευρώπη. Η παραχώρηση διαβατηρίων 
είναι σίγουρα «ξεπούλημα» της Ευρωπαϊκή 
Υπηκοότητας, αλλά ωφελεί την οικονομία, 
χωρίς να βλάπτει την κοινωνία.

* Μάριος Μαυρίδης, Καθηγητής Οικονομικών 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, βουλευτής Κερύνει-

ας ΔΗΣΥ.

Εναλλακτικός τρόπος προσέλκυσης ξένων επενδύσεων οι πολιτογραφήσεις

ΜΑΡΙΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ*

Το πρόγραμμα έκδοσης 
διαβατηρίων και αδειών 

παραμονής είναι ωφέλιμο 
για όλους τους

εμπλεκομένους, ακόμα
και για την ίδια την Ε.Ε. 

στο σύνολό της
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Διεξάγεται σε λίγες μέρες το συνέδριο το οποίο δι-
οργανώνει το Οφθαλμολογικό Κέντρο «Πάνθεο», σε 
συνεργασία με την Οφθαλμολογική Εταιρεία Κύπρου 
και την Οφθαλμολογική Εταιρία Κεντρικής Αγγλίας 
και το οποίο τελεί υπό τη αιγίδα της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Το συνέδριο θα πραγ-
ματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «Αμαθούς», στη Λεμεσό, 
στις 13-14 Απριλίου 2019, με καλεσμένους ομιλητές 
διεθνούς κύρους τόσο από την Κύπρο όσο και από το 
εξωτερικό. Το γενικό θέμα αφορά το μάτι σε σχέση με 
τις συστηματικές παθήσεις και απευθύνεται τόσο σε 
οφθαλμιάτρους όσο και σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων. 
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι τα Αγγλικά. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο του συνεδρίου, 
θα πραγματοποιηθεί τιμητική διάλεξη, η οποία έχει 
σαν στόχο τη στήριξη του Pantheo Foundation, ενός 
κοινωφελούς οργανισμού, ο οποίος στηρίζει άτομα από 
αναπτυσσόμενες χώρες για σπουδές στην ιατρική και 
τα οποία με τη σειρά τους μετά θα προσφέρουν υπη-
ρεσίες στις κοινότητες από τις οποίες προέρχονται. Η 
τιμητική διάλεξη του Pantheo Foundation φιλοξενεί τη 
διεθνούς φήμης καθηγήτρια Professor Susan Downes 
από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, που θα μιλήσει 
για τις τελευταίες εξελίξεις στις γενετικές παθήσεις του 
αμφιβληστροειδούς. Η παρουσία της θεωρείται μεγάλη 
τιμή για το συνέδριο αλλά και για τη χώρα μας, εφό-
σον η Professor Downes ασχολείται με πρωτοποριακές 
έρευνες όσον αφορά τις γονιδιακές μεταλλάξεις αλλά 
και τις γονιδιακές θεραπείες των κληρονομικών πα-
θήσεων του αμφιβληστροειδούς. Επίσης, στο πλαίσιο 
του συνεδρίου θα υπάρχει διαγωνισμός καλύτερης 
παρουσίασης από φοιτητές ιατρικής και από ειδικευ-
όμενους στην Οφθαλμολογία και επίσης θα δοθεί και 
βραβείο καλύτερου poster. Ο θεσμός των βραβείων 

αυτών έχει θεσπιστεί για τη στήριξη και εκπαίδευση 
των φοιτητών μας βοηθώντας τη μετέπειτα  καριέρα 
τους, αλλά και  συμβάλλοντας γενικότερα στη διατή-
ρηση υψηλού του επιπέδου της ιατρικής στην Κύπρο. 
Το βραβείο είναι αφιερωμένο στον καθηγητή Alistair 
Fielder από το University College London για τη εξαι-
ρετική του προσφορά στον τομέα της εκπαίδευσης στην 
Οφθαλμολογία. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν φοιτητές 
από ιατρικές σχολές και ειδικευόμενοι, τόσο από την 
Κύπρο όσο και από το εξωτερικό, γεγονός που ενισχύει 
θετικά τον ανταγωνισμό μεταξύ εκπαιδευόμενων από 
διάφορες χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες, το τε-
λικό πρόγραμμα και για εγγραφή, επικοινωνήστε με το 
conference@pantheo.com, στο τηλέφωνο 25735353 
καθώς και στην ιστοσελίδα www.pantheo.com <http://
www.pantheo.com>.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (Cyprus 
Computer Society-CCS) διοργανώνει τον 2ο Παγκύ-
πριο Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας Cyprus Cyber 
Security Challenge (CCSC), μέσα από τον οποίο θα 
συσταθεί η Εθνική Ομάδα που θα εκπροσωπήσει την 
Κύπρο στον αντίστοιχο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό 
(ECSC). Ο διαγωνισμός CCSC τελεί υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Αρχής 
Ψηφιακής Ασφάλειας και του Ψηφιακού Πρωταθλητή 
και  έχει τη Cyta ως στρατηγικό συνεργάτη. Ο Παγκύ-
πριος Διαγωνισμός CCSC θα διεξαχθεί διαδικτυακά 
στις 20 και 21 Απριλίου 2019 και οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα 
του διαγωνισμού www.ccsc.org.cy το αργότερο μέχρι 
τις 14 Απριλίου 2019. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε 
άτομα ηλικίας 14 -25 χρονών, μαθητές, φοιτητές, επαγ-
γελματίες, hackers, ερευνητές ασφαλείας, αλλά και αυτο-
δίδακτους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Οι νικητές 
του διαγωνισμού θα αποτελέσουν την κυπριακή ομάδα 
που θα συμμετέχει στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό 
Κυβερνοασφάλειας (ECSC), ο οποίος θα διεξαχθεί τον 
Οκτώβριο 2019 στη Ρουμανία. Την κυπριακή ομάδα 
προετοιμάζουν μέντορες-εθελοντές που, μεταξύ άλλων, 

αναλαμβάνουν τη θεματοθέτηση του διαγωνισμού, την 
επιλογή των υποψηφίων και εκπαίδευση των νικητών. 
Οι μέντορες είναι ειδικοί κυβερνασφάλειας, που προ-
έρχονται από ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς 
και πανεπιστήμια και προσφέρουν αφιλοκερδώς τον 
χρόνο και τις ικανότητές τους. Μάθετε λεπτομέρειες στην 
εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή, 7 Απριλίου, στο 
MYMALL Limassol. Από τις 10 το πρωί μέχρι και τη 
1 το απόγευμα επισκεφτείτε μας και ενημερωθείτε για 
θέματα κυβερνοασφάλειας, συνομιλήστε με επαγγελ-
ματίες σε θέματα κυβερνοασφάλειας και προσπαθήστε 
να «σπάσετε» κλειδαριές με την ευκαιρία να κερδίσετε 
πλούσια δώρα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσε-
λίδα https://www.ccsc.org.cy και τα κοινωνικά δίκτυα. 

Από τη Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα 
να προμηθευτούν απ’  όλα τα καταστήματα Lidl, το νέο και πρωτοπορι-
ακό προϊόν, Sushi Box Select & Go, το οποίο παράγει αποκλειστικά η 
MaxiFoods για τη Lidl Κύπρου. Επιπλέον σε όλο το δίκτυο των καταστη-
μάτων διατίθενται από το 2014 τα προϊόντα της αποκλειστικής ετικέτας 
Fresh Fish Today, στην οποία συμπεριλαμβάνονται 11 κωδικοί από 
ολόκληρα ή φιλεταρισμένα κυπριακά και εισαγόμενα φρέσκα ψάρια, 
όπως τσιπούρα, λαβράκι, σολομό, πέστροφα, πέρκα και γόπα. Η συνερ-
γασία με την εταιρία MaxiFoods χρονολογείται από το 2014 με σταθερά 
ανοδική πορεία. Όλα τα προϊόντα της παράγονται σύμφωνα με τις πιο 
υψηλές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαρακτηρίζονται 
από υψηλή ποιότητα, μια προϋπόθεση απαιτούμενη για τη συνεργασία 
όλων των προμηθευτών με τη Lidl Κύπρου. Την Πέμπτη, 21 Μαρτίου, 
ομάδα εκπροσώπων των Μέσων μαζί με τα στελέχη της Lidl επισκέ-
φτηκαν και ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Maxifoods από τον κ. 
Πάμπο Ξενοφώντος, Operations Manager. Σε μια μοναδική εμπειρία, 
στο εργαστήριο και παρασκευαστήριο των αποκλειστικών προϊόντων 
Sushi Box Select & Go η κ. Δέσπω Κωνσταντίνου, Quality Manager, 
έδωσε σημαντικές πληροφορίες για τη συνέπεια και τη σχολαστικότη-
τα της εταιρείας όσον αφορά τους ελέγχους και τις πιστοποιήσεις που 
κατέχει από τα πιο αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα όπως είναι τα ISO 
FSSC22000 και BRC FOOD certificated. Τέλος, οι παρευρισκόμενοι 
παρακολούθησαν την καθημερινότητα του Yanko Slavov, Sushi Chef, 
και της ομάδας του, που παρασκευάζει αποκλειστικά για τη Lidl Κύ-
πρου υψηλής ποιότητας Sushi σε έναν χώρο πρότυπο, εγκεκριμένο και 
ελεγχόμενο από τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, με επικεφαλής 
τον πρύτανη Καθηγητή Κώστα Γουλιάμο, πραγματοποίησαν επίσημη 
επίσκεψη στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ). 
Ο κ. Γουλιάμος, συνοδευόμενος από τον Εκτελεστικό Κοσμήτορα του 
Τμήματος Οδοντιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανε-
πιστημίου Κύπρου και διοικητικούς εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου, είχε μακρά και παραγωγική συνάντηση με 
τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ), Νίκο Νίτσα. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο πρύτανης Κώστας Γουλιάμος πα-
ρουσίασε  το καινοτομικό πρόγραμμα αλλά και τις υψηλής τεχνολογίας 
υποδομές της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύ-
πρου. Παράλληλα υπογράμμισε τα διεθνή ερευνητικά επιτεύγματα του 
επιστημονικού προσωπικού της Σχολής καθώς και τις νέες συμφωνίες 
στρατηγικής συνεργασίας με κορυφαία ιδρύματα του κόσμου, όπως 
το πανεπιστήμιο Harvard /Τ.Η. Chan School of Public Health και το 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Hadassah του Ισραήλ. Στη συνέχεια, ο 
πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) Νίκος Νίτσας 
και ο πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου διερεύνησαν 
σε βάθος τις δυνατότητες συνεργασίας επί ενός πλαισίου κοινών επι-
στημονικών εκδηλώσεων και δράσεων, προς όφελος της εκπαίδευσης 
των φοιτητών αλλά και της δημόσιας υγείας. Επιπρόσθετα, εξέτασαν το 
ενδεχόμενο οι φοιτητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου να 
κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε ιδιωτικά νοσοκομεία ή άλλους 
φορείς υγείας και περίθαλψης της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο της 
Ημέρας της Γυναί-
κας, η GPM-Henkel 
Ltd χάρισε 983 σα-
μπουάν Schwarzkopf 
Gliss σε γυναίκες από 
κοινωφελή ιδρύματα, 
γυναικολογικές πτέρυ-
γες κλινικών, πανεπι-
στήμια, γυμναστήρια 
και CrossFit προκει-
μένου να δοκιμάσουν 
τα υψηλής ποιότητας 
προϊόντα περιποί-
ησης μαλλιών, που 
χαρίζουν λάμψη και 
απόλυτη επανόρθω-
ση σε κάθε τύπο μαλλιών. Τα 983 Schwarzkopf Gliss δόθηκαν στον 
Παγκύπριο Οργανισμό Πολυτέκνων, στις γυναικολογικές πτέρυγες 
του Αρεταίειου Νοσοκομείου στη Λευκωσία και του Saint George 
Hospital στην Πάφο αλλά και στις γυναίκες γυμναστηρίων και CrossFit 
των οργανισμών CrossFit VOID Λευκωσία, My Gym Λευκωσία και 
CrossFit στη Λεμεσό με στόχο να προσφέρουν την περιποίηση που 
κάθε γυναίκα επιθυμεί, ώστε να έχει μαλλιά γεμάτα στυλ και λάμψη. 
Σαμπουάν Schwarzkopf Gliss χαρίστηκαν επίσης για τις φοιτήτριες 
και το προσωπικό του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, του Intercollege 
Λεμεσού, του UCLAN στη Λάρνακα και του Νεάπολις Πάφου καθώς 
και στο προσωπικό της εταιρείας GPM-Henkel Ltd.

Το Caffè Nero ανοίγει σύντομα ένα καινούριο κατά-
στημα στο The Mall of Cyprus, το οποίο θα προσφέρει 
μια εκπληκτική ατμόσφαιρα, μαζί με υψηλής ποιότητας 
χειροποίητο καφέ και Deli φαγητό. Με μοναδικό σκοπό 
να δημιουργήσει ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον και 
να προσφέρει στους πελάτες ένα ευχάριστο διάλειμμα 
από το πολυσύχναστο Mall, το Caffè Nero δημιούργησε 
μια εξατομικευμένη εσωτερική διακόσμηση με κλασικά 
στοιχεία, αλλά ταυτόχρονα με την αίσθηση του σύγχρονου. 
Κάθε γωνιά του καταστήματος αναδεικνύεται τέλεια κάτω 
από το απαλό φως των κρεμαστών φωτιστικών και των 
μεγάλων πολυελαίων. Το μεγάλο χειροποίητο ξύλινο μπαρ 
είναι ένα πραγματικό έργο τέχνης, φτιαγμένο εδώ στην 
Κύπρο, αποκλειστικά για το συγκεκριμένο κατάστημα. 
Το σαλόνι με τους άνετους, δερμάτινους καναπέδες, το 
πιάνο και τα περσικά χαλιά, δημιουργούν μια ιδανική 
ατμόσφαιρα για τους πιο ρομαντικούς πελάτες. Ο υπαί-

θριος κήπος με τους χειροποίητους ξύλινους καναπέδες 
και τα πουπουλένια μαξιλάρια δημιουργούν μιαν άνετη 
ατμόσφαιρα γι’ αυτούς που προτιμούν τη θέα της πόλης. 
Τέλος, υπάρχει ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος για 
συναντήσεις. Το κατάστημα είναι προσβάσιμο τόσο από 
το Food Court, όσο και από την κύρια είσοδό του από 
τον χώρο στάθμευσης. 

Αντάλλαξε το κινητό σου με ένα
νέο Apple smartphone 

Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Νεάπολις 
στο Economic Ideas Forum 2019

Πετρολίνα: Χορηγός διαδρομής 
«Petrolina 10km Energy Race» 

Υιοθέτηση έργου στην Αττική από το Hope For Children 
Ο ανεξάρτητος, διεθνής και ανθρωπιστικός ορ-

γανισμός «Hope For Children» CRC Policy Center 
(HFC) πραγματοποίησε διάσκεψη Τύπου τη Δευτέρα, 
18 Μαρτίου, κατά την οποία ενημέρωσε το κοινό για τα 
αποτελέσματα και τα επόμενα βήματα της παγκύπριας 
εκστρατείας στήριξης των πυρόπληκτων συνανθρώπων 
μας στην Αττική, #Stand By Greece. Στη διάσκεψη 
παρευρέθη ο κ. Γιαννάκης Γιαννάκη, Επίτροπος Εθελο-
ντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, υπό την 
αιγίδα του οποίου είχε διεξαχθεί η εκστρατεία, ο Γενικός 
Διευθυντής και μέλη του ανώτατου συμβουλευτικού 
συμβουλίου του «Hope For Children» CRC Policy 
Center, όπως και εκπρόσωποι εταιρειών και ΜΜΕ 
που είχαν συμβάλει στην εκστρατεία. Μέσα από τη 
συγκινητική ανταπόκριση του κοινού στο κάλεσμα για 
στήριξη των πυροπαθών και των πυρόπληκτων περιο-
χών της Αττικής, συλλέχθηκε το ποσό των €298.065,51 
το οποίο, όπως αποφασίστηκε, θα αξιοποιηθεί για την 
ανοικοδόμηση κτηρίου φιλοξενίας παιδιών του Λυρείου 
Ιδρύματος. Οι κτιριακές υποδομές του Λυρείου Ιδρύ-
ματος έχουν υποστεί σημαντικές καταστροφές από τις 
φονικές πυρκαγιές. Το συγκεκριμένο κτήριο-ξενώνας, 
του οποίου την αποκατάσταση θα αναλάβει το Hope 
For Children, φιλοξενεί παιδιά άνω των 12 ετών και 
χρήζει άμεσης επιδιόρθωσης και επίπλωσης. Επίσης, 
ο Οργανισμός ανακοίνωσε την εφαρμογή και διεξα-
γωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικής 
αποκατάστασης όλων των παιδιών του Ιδρύματος, αξι-

οποιώντας την εμπειρία του στον τομέα αυτό καθώς 
και τη συνεργασία με οργανισμούς στην Αττική. Ο 
Όμιλος Βαρδινογιάννη και το Ίδρυμα Νιάρχος είναι 
οι φορείς που έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των 
ζημιών στα υπόλοιπα κτήρια του Λυρείου Ιδρύματος. 
Ο Γενικός Διευθυντής του “Hope For Children” CRC 
Policy Center, κ. Joseph Borghese, εξέφρασε τις θερμές 
του ευχαριστίες και την εκτίμησή του προς το κοινό και 
τους εθελοντές που στήριξαν και ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα του Οργανισμού για την πραγματοποίηση 
αυτού του σημαντικού σκοπού. Παράλληλα ευχαρί-
στησε όλα τα ΜΜΕ, τις δύο τράπεζες και τις εταιρείες 
που προσέφεραν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους και 
προϊόντα κατά τη μεγάλη συναυλία #Stand By Greece 
που έγινε στις 31 Ιουλίου 2018. Τέλος, ο κ. Borghese 
ευχαρίστησε τον Πρέσβη Καλή Θέλησης του Οργα-
νισμού κ. Γιώργο Θεοφάνους, τους καλλιτέχνες Άννα 
Βίσση και Αντώνη Ρέμο και τα μουσικά συγκροτήματα 
για τη συμμετοχή τους.

 Τα Public δίνουν την ευκαιρία σε όσους το επιθυμούν να αποκτήσουν 
στην καλύτερη τιμή τα νέα μοντέλα iPhone. Mε το καινοτόμο πρόγραμμα 
ανταλλαγής Trade n’ Save που προσφέρουν αποκλειστικά τα Public, οι 
καταναλωτές επιστρέφοντας το παλιό τους κινητό, μπορούν να επωφε-
ληθούν με έκπτωση έως και €600 για να προμηθευτούν κάποιο από τα 
τέσσερα νέα smartphones της Apple. Με το Trade n’ Save επιστρέφο-
ντας το παλιό του κινητό, το κοινό μπορεί να αποκτήσει το iPhone X με 
έκπτωση έως €430, το iPhone XR με έκπτωση έως €452, το iPhone XS 
με έκπτωση έως €530 και το iPhone XS Max με έκπτωση έως €600! Η 
διαδικασία γίνεται σε τρία απλά βήματα, έτσι ώστε όλοι να απολαύσουν 
τα οφέλη του προγράμματος Trade n’ Save. Το πρώτο βήμα είναι να 
επιλέξεις το νέο σου Apple κινητό από την ιστοσελίδα των Public, είτε 
από τα έξι καταστήματα των Public που βρίσκονται σε όλη την Κύπρο. 

To δεύτερο βήμα είναι κατά τη διαδικασία παραλαβής του νέου σου 
κινητού να ζητήσεις την υπηρεσία “trade & save”. Αμέσως μετά το προ-
σωπικό μας μέσω ενός ειδικού online προγράμματος, αφού αξιολογήσει 
τη συσκευή σου, θα εκδώσει δωροεπιταγή με το ποσό που δικαιούσαι να 
αποκτήσεις φθηνότερα το νέο σου iPhone. Στα Public, τον μεγαλύτερο με-
ταπωλητή Apple στην Κύπρο, μπορείτε επίσης να βρείτε και να δοκιμάσετε 
την πληρέστερη γκάμα Apple προϊόντων στην αγορά, όπως MacBooks, 
iMacs, Apple TV και iPods αλλά και την μεγαλύτερη ποικιλία αυθεντικών 
αξεσουάρ & περιφερειακών. #Ανυπομονώ για καινούργιο iPhone. 

H φοιτητική κοινό-
τητα του Πανεπιστημί-
ου Νεάπολις Πάφου 
συμμετείχε στις εργα-
σίες του Ευρωπαϊκού 
Φόρουμ Οικονομικών 
Ιδεών 2019 (EIF), 
που διοργανώθηκε 
στη Λευκωσία από 
το Wilfried Martens 
Center for European 
Studies, μιαν από τις 
μεγαλύτερες δεξαμε-
νές σκέψεις της Ευρώπης. Το φόρουμ αποτελεί την κορυφαία ετήσια 
δραστηριότητα του Wilfried Martens Center For European Studies και 
φιλοξένησε αξιωματούχους και προσωπικότητες του πολιτικού και ακαδη-
μαϊκού χώρου από την Κύπρο και το εξωτερικό. Οι φετινές εργασίες του 
ολοήμερου φόρουμ απασχόλησαν τέσσερεις θεματικές: το παράδειγμα 
της Κύπρου στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, η αναγέννηση 
της μεσαίας τάξης, η νέα ψηφιακή οικονομία και η ενεργειακή ασφάλεια 
της Ευρώπης. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Καθ. 
Παντελής Σκλιάς συμμετείχε ως προσκεκλημένος ομιλητής  λαμβάνοντας 
μέρος στο 2ο στρογγυλό τραπέζι με άλλους εξέχοντες ομιλητές, όπως 
ο Υπουργός Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το θέμα της 
συζήτησης ήταν η επίδραση της οικονομικής κρίσης των τελευταίων 
χρόνων στη  μεσαία τάξη των κοινωνιών των χωρών του Ευρωπαϊκού 
Νότου. Από την πλευρά τους, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Νεάπολις 
είχαν ενεργό ρόλο στις διεργασίες του συνεδρίου με τοποθετήσεις και 
ερωτήσεις, ενώ είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τον  Mikuláš 
Dzurinda, πρώην Πρωθυπουργό της Σλοβακίας (1998-2006), Πρόε-
δρο του Wilfried Martens Center for European Studies και Μέλος του 
Επιστημονικού Συμβουλίου του προγράμματος Διεθνών Σχέσεων του 
Πανεπιστημίου Νεάπολις

Δυναμική συμβολή στη διοργάνωση του ΟΠΑΠ Μαραθώνιου Λεμε-
σού ΓΣΟ είχε και φέτος η κυπριακή εταιρεία πετρελαιοειδών Πετρολίνα, 
με συμμετοχή και χορηγία της διαδρομής «Petrolina 10km Εnergy Race», 
αποτελώντας έναν από τους πιο ενεργούς συνεργάτες της διοργάνωσης. 
Αποκορύφωμα της φετινής παρουσίας της Πετρολίνα ήταν η μαζική συμ-
μετοχή της αθλητικής ομάδας του προσωπικού της, Petrolina Energy Team, 
η οποία με πρεσβευτή της τον Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδη, πρώην διεθνή 
ποδοσφαιριστή και πρόεδρο του εθελοντικού - φιλανθρωπικού οργανισμού 
«Γκολ στη Ζωή», αγωνίστηκε με στόχο την οικονομική ενίσχυση της προσπά-
θειας για δημιουργία Τμήματος Ατυχημάτων & Επειγόντων Περιστατικών 
στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία. Εισφορές γι’ αυτόν τον σκοπό 
έγιναν μέσω της πλατφόρμας Give and Gain. Γι’ ακόμα μια χρονιά η Πετρο-
λίνα στήριξε τη μεγάλη αυτή γιορτή του αθλητισμού ως Race Sponsor της 
διαδρομής “Petrolina 10km Energy Race”, την Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019. 
Η Petrolina 10km Energy Race είναι μια από τις πιο δημοφιλείς διαδρομές 
της εκδήλωσης, συνδυάζοντας τη στρατηγική των μεγάλων αποστάσεων με 
την ταχύτητα. Ακόμη, η Πετρολίνα το Σάββατο, 23 Μαρτίου, στο πλαίσιο της 
Petrolina Energy Day, ανέβασε τους ρυθμούς στο Marathon Village, τόσο 
με μουσική από DJs όσο και με παρουσίαση προγραμμάτων εκγύμνασης 
και παροχή διατροφικών συμβουλών από γυμναστές.

Συνέδριο από το Οφθαλμολογικό Κέντρο «Πάνθεο»

CCS: Αφορά μόνο νέες και νέους #hackers! 

Lidl: Eπίσκεψη στη MaxiFoods

Ανοίγματα Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 
Κύπρου στη Βόρεια Ελλάδα

Το Schwarzkopf Gliss γιόρτασε
την Ημέρα της Γυναίκας 

Caffè Nerο: Η Πύλη του νέου Food Court στο The Mall of Cyprus
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Τ
ην αναβίωση του Συ-
νεργατισμού επιζητεί η 
κοινή γνώμη, όπως άλ-
λωστε διαφάνηκε και στη 
δημοσκόπηση που δη-
μοσίευσε την περασμένη 
Κυριακή η «Σημερινή». 

Στην εν λόγω δημοσκόπηση, το 63% των 
ερωτηθέντων εξέφρασαν την άποψη ότι ο 
Συνεργατισμός πρέπει να δημιουργηθεί 
ξανά. Λίγες ημέρες μετά πραγματοποιήθηκε 
και η μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας, 
στην οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, 
οι αγρότες, οι εκπαιδευτικοί και η Ένωση 
Κοινοτήτων, με κοινό αίτημα την αναβίωση 
του Συνεργατισμού. Το ερώτημα όμως που 
γεννάται είναι εάν όντως υπάρχουν περιθώ-
ρια να αναπτυχθεί ξανά ένας νέος Συνερ-
γατισμός. Το εν λόγω ερώτημα απαντούν 
στη «Σ» τέσσερεις έγκριτοι οικονομολόγοι, 
αλλά και συνδικαλιστές που προέρχονται 
από τις δύο μεγαλύτερες εργατικές οργα-
νώσεις, τη ΣΕΚ και την ΠΕΟ. Τη θέση του 
μοιράζεται μαζί μας και ο Πρόεδρος του 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου, Δημήτρης 
Γεωργιάδης. 

Τι λένε οι συνδικαλιστές 
Μιλώντας στη «Σ» ο ΓΓ της Ομοσπονδίας 

Ιδιωτικών Υπαλλήλων της ΣΕΚ, Ελισσαίος 

Μιχαήλ, αρχικά ξεκαθάρισε πως Συνεργα-
τισμός υπάρχει ακόμη στον εμπορικό τομέα 
συνεργατικών εταιρειών, προσθέτοντας πως 
εκείνο που δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή 
είναι ο πιστωτικός τομέας. Απαντώντας στο 
ερώτημα εάν μπορεί να αναβιώσει, εξέφρασε 
την άποψη ότι υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες 
να αντιμετωπίσει όπως είναι τα δεδομένα 
σήμερα. «Θα πρέπει να δανείζει στα μέλη 
του με κεφάλαια πολύ μικρά, που δεν ξέρω 
αν μπορεί ο κόσμος να το αγκαλιάσει», 
πρόσθεσε. «Ναι», σημείωσε, «είναι κάτι 
που λείπει και κακώς φτάσαμε εδώ που 
φτάσαμε». Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι 
αδύνατο, αλλά θα έχει πολύ περιορισμένες 
δυνατότητες, καθώς θα πρέπει να παίρνει 
καταθέσεις μόνο από τα μέλη του και να 
δίνει δάνεια μόνο στα μέλη του. «Νιώθω 
την αναγκαιότητα του Συνεργατισμού και 
κάθε μέρα θα τη νιώθουμε όλοι. Όμως 
θεωρώ ότι ένας άλλος πιστωτικός τομέας 
είναι δύσκολο να δημιουργηθεί αυτήν τη 
στιγμή», δήλωσε. 

Από πλευράς του ο Γενικός Γραμματέ-
ας της ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ, Σάββας Τούλουπος, 
τόνισε ότι η ΠΕΟ ταυτίζεται και συμφωνεί 
με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων της 
δημοσκόπησης, που απαιτεί να επανιδρυθεί 
ο Συνεργατισμός. «Είναι γεγονός ότι κι εμείς 
μαζί με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, 
οι οποίες σκέφτονται την επαναλειτουργία 
του, ανταλλάζουμε απόψεις, ωστόσο, δεν 
είναι τόσο εύκολο το ζήτημα καθώς πρέπει 
να ακολουθηθεί μία αναγκαία νομική δια-
δικασία. Ό,τι γίνει πρέπει να είναι νόμιμο, 
τεκμηριωμένο και βιώσιμο», πρόσθεσε. 
Περαιτέρω, υπενθύμισε πως το σύνθημα 
του Συνεργατισμού ήταν το «ένας για όλους 
και όλοι για έναν», τονίζοντας ότι αυτή θα 
είναι η ιδέα της αλληλεγγύης μεταξύ και 
των μελών του νέου Συνεργατισμού. Εξέ-
φρασε την άποψη ότι εκείνο που μπορεί να 
γίνει είναι να ενωθούν δυνάμεις, δηλαδή 

να υπάρξει ένα μεγάλο κίνημα το οποίο θα 
στηρίξει το εγχείρημα της δημιουργίας του 
πρώτου κεφαλαίου, που λέγεται ότι φτάνει 
στο ελάχιστο τα πέντε εκατομμύρια ευρώ. 
Όπως είπε, πρέπει να γίνει μία συνεργασία 
ευρύτερων κοινωνικών ομάδων, οργανώσεων 
και ατόμων, ούτως ώστε να δημιουργηθούν 
οι προϋποθέσεις μιας υγιούς τράπεζας. Ο 
κ. Τούλουπος τόνισε ότι η αυτοχρηματοδό-
τηση αυτής της προσπάθειας θα πρέπει να 
γίνει από τα μέλη της και να τεθεί η αρχή 
τού «ένα μέλος, μία ψήφος, μια μετοχή». 
Επίσης, δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι στη 
συζήτηση αυτής της προσπάθειας θα πρέ-
πει να τεθούν και τα «ορφανά» ακίνητα του 
Συνεργατισμού, που κατέρρευσε. 

«Όχι σε κεντρικό επίπεδο» 
Με τη σειρά του, ο οικονομολόγος και 

πρώην βουλευτής του ΑΚΕΛ, Πάμπος Πα-
παγεωργίου, ανέφερε ότι χώρος για κοινω-
νική οικονομία γενικά πάντα υπάρχει, όμως 
-πρόσθεσε- εάν το ερώτημα είναι αν μπορεί 
να δημιουργηθεί ξανά ο Συνεργατισμός 
σε κεντρικό επίπεδο που να καλύπτει όλη 
την Κύπρο, η απάντηση είναι όχι. Πρώτον, 
όπως εξήγησε, γιατί είναι πολύ νωπή η 
αποτυχία του Συνεργατισμού και, δεύτε-
ρον, γιατί δεν υπάρχει ρεαλιστικά κάποια 
πρωτοβουλία που να μπορεί να φτιάξει κάτι 
ισοδύναμο με το παλιό. Σύμφωνα με τον 
κ. Παπαγεωργίου, «μικρές συνεργατικές 
πρωτοβουλίες σίγουρα μπορεί να υπάρξουν 
είτε τοπικά είτε επαγγελματικά, αλλά όχι 
σε κεντρικό επίπεδο».

Μπορεί να επιβιώσει; 
Απαντώντας στο ίδιο ερώτημα, ο οικονο-

μολόγος, Δρ Ιωάννης Βιολάρης, είπε πως 
ο ίδιος θεωρεί ότι πολύς κόσμος θέλει να 
ξαναδεί ένα Συνεργατισμό να δημιουργεί-
ται, γιατί νομίζει ότι θα είναι παρόμοιος με 
εκείνον που είχαμε προηγουμένως, όμως 

-όπως σημείωσε- τα δεδομένα έχουν αλλάξει 
σε μεγάλο βαθμό. Πρόσθεσε ότι ένας νέος 
Συνεργατισμός δεν θα μπορεί να είναι με την 
ίδια μορφή και με τους ίδιους σκοπούς που 
είχε ο αρχικός Συνεργατισμός, που ήταν να 
βοηθά τους αγρότες και τους ανθρώπους 
που ζούσαν κυρίως στην ύπαιθρο. «Αν βέ-
βαια βρεθεί αρκετός κόσμος που να βάλουν 
από ένα μικρό ποσό για να δημιουργηθεί 
ένας Συνεργατισμός όπως ήταν τότε, μπο-
ρεί να γίνει. Δεν είμαι σίγουρος όμως αν 
θα μπορούσε να επιβιώσει στο αρνητικό 
περιβάλλον όπου ζούμε σήμερα», σημείωσε. 
«Την προηγούμενη φορά αρχικά πέτυχε 
επειδή ήταν μία μαζική προσπάθεια από 
πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, όμως, οι συνθήκες 
άλλαξαν», είπε κλείνοντας. 

«Δεν χρειάζεται 
ο Συνεργατισμός» 

Ο οικονομολόγος, Γιώργος Θεοχαρίδης, 
έθιξε ένα άλλο ερώτημα: αν χρειάζεται ο 
Συνεργατισμός γιατί, όπως είπε, ήδη το 
τραπεζικό μας σύστημα είναι αρκετά μεγά-
λο. Σημείωσε ότι σωστά γίνονται κάποιες 
συγχωνεύσεις τραπεζών, λόγω του ότι 
τα λειτουργικά τους έξοδα αυξήθηκαν 
σε μεγάλο βαθμό και διερωτήθηκε εάν 
υπάρχει η αγορά που να μπορεί να κα-
λύψει αυτά τα τεράστια λειτουργικά έξοδα. 
Εξέφρασε παράλληλα την άποψη ότι, σε 
ένα τόσο μεγάλο τραπεζικό σύστημα, με 
αυτού του ύψους τα χρέη, δεν χρειάζεται 
ένας καινούργιος Συνεργατισμός. Αν, όμως, 
συνέχισε, προχωρήσει αυτή η ιδέα, σίγουρα 
πρέπει να μπουν τα σωστά θεμέλια ώστε 
να μην επαναληφθούν τα προβλήματα που 
είχαμε στο παρελθόν, να υπάρχει σωστή 
και αυστηρή εποπτεία, σωστή εσωτερική 
διακυβέρνηση και να ακολουθούνται οι 
ορθές τραπεζικές πρακτικές. «Γενικά όμως 
δεν θεωρώ ότι τη δεδομένη στιγμή χρειά-
ζεται ο Συνεργατισμός», είπε καταληκτικά. 

Φτάνει να μην 
«την πληρώσει» 

ο φορολογούμενος 

Καμία ένσταση στην αναβίω-
ση του Συνεργατισμού δεν 
φέρει το Δημοσιονομικό 

Συμβούλιο, φτάνει όμως να μην 
«την πληρώσει» και πάλι ο φορολο-
γούμενος πολίτης. Σε δηλώσεις του 
στη «Σ» ο Πρόεδρος του Δημοσι-
ονομικού Συμβουλίου, Δημήτρης 
Γεωργιάδης, ανέφερε πως «είναι 
ορθό να διευκρινιστεί πρώτα τι 
εννοούμε με τον όρο Συνεργατισμός. 
Με την έννοια τού να μαζευτεί μια 
ομάδα πολιτών με κοινούς στό-
χους και προκλήσεις και μέσα από 
ένα διαφανές και αποτελεσματικά 
ρυθμιζόμενο και εποπτευόμενο 
περιβάλλον να δημιουργήσει έναν 
νέο μηχανισμό αποταμίευσης και 
χρηματοδότησης, δεν θα φέρει κα-
νένας ένσταση». Αντίθετα, συνέχισε, 
αυτό μπορεί να είναι επωφελές για 
το σύνολο της κοινωνίας. «Με την 
έννοια όμως του να δημιουργηθεί 
ένας «Συνεργατισμός» όπως αυτός 
λειτουργούσε στην Κύπρο κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες με ανεξέλεγκτο 
δανεισμό, κακή διαχείριση και ανύ-
παρκτη εποπτεία και στο τέλος τις 
ζημιές μερικών δισεκατομμυρίων 
να τις καλύπτει ο φορολογούμενος 
αυξάνοντας σημαντικά το δημόσιο 
χρέος, σίγουρα δεν θα βρει σύμφω-
νο ένα δημοσιονομικό συμβούλιο 
και πιστεύω κανέναν καλοπροαίρε-
το συμπολίτη μας», υπέδειξε. 

Απαιτεί την ύπαρξη 
«Συνεργατιστών» 

Μαζική κινητοποίηση 

«Η Συνεργατική Τράπεζα (ΣΤ) 
κατέρρευσε κυρίως επει-
δή σιγά-σιγά σταμάτησε να 

λειτουργεί στη βάση πάνω στην οποία 
είχε οικοδομηθεί πριν από εκατόν τόσα 
χρόνια. Σταδιακά διεβρώθη το ιδεολογικό 
και ηθικό υπόβαθρο του Συνεργατισμού 
(βάση της λέξης το «συνεργάζομαι») και 
έτσι έπεσε στα χέρια ατόμων που πολλοί 
εξ αυτών λειτουργούσαν καθοδηγούμενοι 
από αλλότριους σκοπούς». Αυτήν την 
άποψη εξέφρασε μιλώντας στη «Σ» ο οι-
κονομολόγος Άρης Πετάσης, ο οποίος 
τόνισε πως, για να επανασυσταθεί ΣΤ, θα 
πρέπει να στραφεί πίσω στη βασική αρχή 
που απαιτεί την ύπαρξη Συνεργατιστών. 
Δηλαδή, όπως εξήγησε, μελών που θα 
εργάζονται για το κοινό καλό πρώτα, και 
εφόσον το κοινό καλό εξυπηρετείται ανα-
πόφευκτα εξυπηρετείται και το ατομικό. 
«Όμως, υπάρχει τέτοιο προζύμι αυτήν τη 
δεδομένη στιγμή για να δημιουργήσει 
ένα σύγχρονο τραπεζικό ίδρυμα; Και εάν 
υπάρχει, ποια η δυνατότητά του να προ-
στατευθεί από την παρείσφρηση όλων 
εκείνων των επιδράσεων που κατέστρε-
ψαν τη ΣΤ στην Κύπρο;», διερωτήθηκε ο 
κ. Πετάσης, ενώ απαντώντας στο καίριο 
ερώτημα τού αν υπάρχουν περιθώρια για 
δημιουργία ενός νέου Συνεργατισμού, είπε 
ότι υπό το φως των πιο πάνω θα έδινε σε 
μια προσπάθεια επανασύστασης της ΣΤ 
μόνο 15% πιθανότητα μακροπρόθεσμης 
επιτυχίας. Εάν, όμως, συνέχισε, δημιουρ-
γείτο ένας μικρός τραπεζιτικός οργανισμός 
του τύπου «savings and loans co-op», 
ίσως η πιθανότητα επιτυχίας να αυξανό-
ταν κατά ακόμα 5 ποσοστιαίες μονάδες.  

Μαζική ήταν η συμμετοχή των 
πολιτών στην κινητοποίηση 
που πραγματοποιήθηκε το 

βράδυ της Τετάρτης έξω από το Προε-
δρικό Μέγαρο κατά της απόφασης για 
τερματισμό του κύκλου εργασιών του 
Συνεργατισμού. 

Με υπόμνημα που είχε παραλήπτη τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασι-
άδη και τον Πρόεδρο της Βουλής, Δημήτρη 
Συλλούρη, οι Αγροτικές Οργανώσεις ΠΕΚ, 
ΕΚΑ, ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ, ΝΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ, ΕΥΡΩΑΓΡΟΤΙΚΟΣ, οι Εκπαι-
δευτικές Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, 
ΟΛΤΕΚ, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, ο 
Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), οι 
Σύνδεσμοι Συνταξιούχων του Δημόσιου και 
ευρύτερου Δημόσιου τομέα και ειδικότερα 
ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων Δασκάλων, ο 
Σύνδεσμος Αφυπηρετησάντων Λειτουρ-
γών Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης 
(ΣΑΛΜΕΚ), ο Σύνδεσμος Απόστρατων Κυ-
πριακού Στρατού, ο Σύνδεσμος Συνταξιού-
χων ΕΠΟΠΑΗ (ΟΗΟ ΣΕΚ), ο Σύνδεσμος 
Συνταξιούχων ΠΑΣΕ - ΑΤΗΚ, η ΠΕΟ, το 
Κίνημα κατά των Εκποιήσεων, η Ανεξάρ-
τητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύ-
πρου (ΑΣΔΥΚ), ο Παγκύπριος Σύνδεσμος 
Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων, 
η ΠΟΦΕΝ και η ΠΣΕΜ, απαίτησαν την 
αξιοποίηση του πορίσματος της Ερευνη-
τικής Επιτροπής για τον Συνεργατισμό 
και την απόδοση ευθυνών, την απόδοση 
της περιουσίας του Συνεργατισμού στους 
νόμιμους δικαιούχους τους, που δεν είναι 
άλλοι από τα μέλη των Συνεργατικών Πι-
στωτικών Ιδρυμάτων και την έμπρακτη 
στήριξη στην προσπάθεια για αναβίωση της 
ιδέας υγιούς Συνεργατισμού στην Κύπρο. 
Οι διαμαρτυρόμενοι προειδοποίησαν ότι 
θα βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση για 
αξιολόγηση των εξελίξεων και, αν χρειαστεί, 
θα προχωρήσουν στην ανάληψη νέων πολύ 
δυναμικότερων πρωτοβουλιών.

Από πλευράς Κυβέρνησης, την ίδια 
ημέρα το πρωί, σε δηλώσεις του ο Κυ-
βερνητικός Εκπρόσωπος, Πρόδρομος 
Προδρόμου, επανέλαβε ότι τα ακίνητα 
της ΣΚΤ που έχουν αποκτηθεί από το 
κράτος θα διατεθούν είτε σε κοινότητες 
είτε σε δημόσιες Υπηρεσίες, προκειμέ-
νου να αξιοποιηθούν. Εξήγησε, επίσης, 
ότι ήδη έχει προχωρήσει η διαδικασία, 
έχουν γίνει δεκτές αιτήσεις, εξετάζεται 
ο κατάλογος που υπάρχει και οι νομι-
κές διαδικασίες που χρειάζονται, και το 
συντομότερο δυνατόν θα ανακοινωθούν 
οι αποφάσεις.

Μπορεί να αναβιώσει 
ο Συνεργατισμός; 

ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ 
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Ο ψυχίατρος Γιάγκος Μικελλί-
δης με καταγωγή την Καρ-
πασία -χωρίς οποιαδήποτε 

συγγένεια με τον γνωστό ψυχίατρο 
και πρώην υπουργό Ανδρέα Π. Μι-
κελλίδη- άρχισε τη σταδιοδρομία 
του μετά την τουρκική εισβολή το 
1974. 

Σπούδασε Ιατρική στην Αθήνα και 
μετεκπαιδεύτηκε στην Ψυχιατρική 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ταυτό-
χρονα εργαζόταν. Ο ίδιος αποκάλυψε 
ότι, όπως πολλοί φοιτητές έτσι και 
αυτός, έκανε πολλές δουλειές για 
να επιβιώσει, ακόμα και να ποζάρει 
γυμνός, ως μοντέλο σε σχολή καλών 

τεχνών! 
Επέστρεψε στην Κύπρο το 1978 και 

εργάστηκε στο Ψυχιατρείο Αθαλάσσας 
μέχρι το 1983. Ακολούθως, ιδιώτευσε και 
κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη 
χιλιάδων ασθενών, που κατέκλυζαν το 
ιδιόρρυθμο ιατρείο του. 

Πληθωρικός, ιδιόρρυθμος, με πηγαίο 
χιούμορ, ευπροσήγορος, αλλά και αθυ-
ρόστομος -χρησιμοποιώντας συνήθως 
την κυπριακή διάλεκτο, τόσο στη γραφή 
του όσο και στον προφορικό του λόγο- 
έγινε το ίνδαλμα μικρών και μεγάλων. Το 
όνομά του ταυτίστηκε με τις ψυχοπάθειες 
και την «τρέλα» μέσα στην κυπριακή 
κοινωνία. 

Τα καυστικά άρθρα του Γιάγκου Μι-
κελλίδη σε εφημερίδες και περιοδικά, 
η συμμετοχή του σε τηλεοπτικές σειρές, 
ακόμα και σε θεατρική παράσταση, τον 
κατέστησαν περιζήτητο στα πάνελ των 
απογευματινών εκπομπών των καναλιών 
της κυπριακής τηλεόρασης. 

Στο ιατρείο του, το οποίο είχε διακο-
σμήσει σαν ναό, είχε μια πλούσια συλλο-
γή αρχαίων κυπριακών αγγείων, τα οποία 
σήμερα μερικά βρίσκονται σε εκθεσιακό 
χώρο στο «American Medical Centre» 
στον Στρόβολο. 

Έγραψε το εγχειρίδιο «Ψυχιατρική 
για όλους» (1995) και τέσσερεις σειρές 
βιβλίων με τίτλο «De Profundis», δανει-

ζόμενος τον τίτλο που δόθηκε στη μετα-
θανάτια έκδοση του βιβλίου του Oscar 
Wilde, το 1905. 

Το 2014 έθεσε υποψηφιότητα για 
ευρωβουλευτής, χωρίς όμως να εκλεγεί. 
Κάπνιζε πολύ και τα τελευταία χρόνια 
ταλαιπωρήθηκε με τους πνεύμονές του. 
Ενώ κατόρθωσε να περάσει μια πολύ 
σοβαρή έξαρση της πνευμονοπάθειάς 
του και βρισκόταν στο στάδιο ανάρρωσης, 
βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, στα Πυργά, 
στις 20/8/2014. 

Πηγή: «Κυπρίων ιατρών έργα, η ιατρική στην 
Κύπρο 1950 - 2015», του Λάκη Κ. Αναστασιάδη. 

Εκδόσεις Εν Τύποις

Ο ψυχίατρος Γιάγκος Μικελλίδης (1946-2014)  

ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο ΓΙΆΓΚΟΣ ΜΙΚΕΛΛΙΔΗΣ

(ΆΡΧΕΙΟ ΣΤ. ΠΆΠΆΣΤΥΛΙΆΝΟΥ).  

Ο Σερ Τόμας Σον Κόνερι γεννήθη-
κε στις 25 Αυγούστου 1930 στη 
Σκωτία. Είναι πολυβραβευμένος 

ηθοποιός και παραγωγός ταινιών κινημα-
τογράφου. Είναι ευρύτερα γνωστός ως ο 
πρώτος επίσημος ηθοποιός που υποδύ-
θηκε τον Τζέιμς Μποντ. Πρωταγωνίστησε 
σε επτά συνολικά ταινίες Μποντ. Κατέχει 
πληθώρα βραβείων και διακρίσεων, ανά-
μεσά τους Όσκαρ από την Αμερικανική 
Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και 
Επιστημών, Χρυσή Σφαίρα και BAFTA. 
Το 1987 κέρδισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού 
Ρόλου στην ταινία «Οι Αδιάφθοροι». Τον 
Ιούλιο του 2000 χρίστηκε ιππότης από τη 
Βασίλισσα Ελισάβετ Β’.

Ο Κόνερι γεννήθηκε στο Φάουντενμπριτζ 
στο Εδιμβούργο. Ο πατέρας του ήταν Κα-
θολικός με ιρλανδο-σκωτική καταγωγή, 
ενώ η μητέρα του ήταν Σκωτσέζα Προ-
τεστάντισσα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τον 
αποκαλούσαν Σον, το μεσαίο του όνομα, 
πολύ πριν γίνει ηθοποιός.

Το πρώτο του επάγγελμα ήταν γαλατάς 
στο Εδιμβούργο. Ακολούθως κατατάχθη-
κε στο Βασιλικό Ναυτικό, αλλά απολύθηκε 
λόγω προβλημάτων υγείας και επέστρεψε 
στην παλιά του δουλειά κάνοντας διάφορες 
εργασίες όπως οδηγός λεωφορείου, εργάτης, 
μοντέλο για το Κολέγιο Καλών Τεχνών του 
Εδιμβούργου, στιλβωτής φερέτρων και μπόντι 
μπίλντερ. Η εντυπωσιακή άνοδος του Κόνερι 
έγινε με τον ρόλο του μυστικού πράκτορα 
Τζέιμς Μποντ. Συνολικά πήρε μέρος σε επτά 
ταινίες Μποντ. Οι έξι ήταν παραγωγής της 
EON και μία ήταν ανεπίσημη αναπαραγωγή 
του Thunderball από τη Warner Bros. Οι 
ταινίες αυτές είναι: «Τζέιμς Μποντ εναντίον 
Δόκτορος Νο», «Από τη Ρωσία με αγάπη», 
«Επιχείρηση Χρυσοδάκτυλος», «Επιχείρηση 
Κεραυνός», «Ζεις μονάχα δυο φορές», «Τα 
Διαμάντια είναι παντοτινά» και «Ποτέ μην 
ξαναπείς ποτέ».

Ο εντυπωσιακός αλλά και αεικίνητος, 
«αεράτος», ηθοποιός πρωτοανακαλύφθηκε 
από τους Χάρι Σάλτζμαν και Άλμπερτ Μπρό-
κολι, μετά την άρνηση άλλων υποψήφιων 
ηθοποιών για τον ρόλο του Μποντ, μεταξύ των 
οποίων ο Ντέιβιντ Νίβεν (ο οποίος αργότερα 
έπαιξε τον Μποντ στην παρωδία του 1967 
Casino Royale), ο Κάρι Γκραντ και ο Τζέιμς 
Μέισον. Ο δημιουργός του Τζέιμς Μποντ, 
Ίαν Φλέμινγκ, δεν ήταν ευχαριστημένος με 
την επιλογή του ηθοποιού για την ενσάρ-
κωση του ήρωά του, καθώς θεωρούσε ότι 
λόγω της φυσικής του διάπλασης και του 
παρουσιαστικού του δεν θα φαινόταν τόσο 
εκλεπτυσμένος. Ωστόσο, άλλαξε γνώμη μετά 
την πρεμιέρα της πρώτης ταινίας, «Τζέιμς 
Μποντ εναντίον Δρος Νο», και εντυπωσι-
άστηκε τόσο που εμπνεύστηκε μια σκωτο-
ελβετική καταγωγή για τον Τζέιμς Μποντ, που 
ξεπηδούσε από τις σελίδες των επόμενων 
μυθιστορημάτων του.

Η ερμηνεία του Κόνερι ως Μποντ και 
το στυλ που προσέδωσε στον χαρακτή-
ρα αυτό οφείλεται στην καθοδήγηση του 
σκηνοθέτη των ταινιών Τέρενς Γιανγκ, ο 
οποίος τον πήρε υπό την προστασία του και 
«εξευγένισε» το φυσικό παρουσιαστικό του.

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 
www.artaeri.com <http://www.artaeri.com>.
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Σον Κόνερι

Ο Δήμαρχος, η Magusa 
και το χάλι μας 

Ο Ρομπέρτος Σαβεριάδης αναφέ-
ρεται στον αγώνα ποδοσφαίρου που 
διοργανώθηκε στην Πύλα, μεταξύ της 
Νέας Σαλαμίνας και της Μagusa: «E, όχι 
και Μagusa, κύριε Δήμαρχε, η πόλη του 
Ευαγόρα, η κατεχόμενή μας Αμμόχωστος. 
Ντροπή και πάλι ντροπή. H N. Σαλαμί-
να όπως και η Ανόρθωση, ήσαν τα δύο 
ποδοσφαιρικά σύμβολα της πόλης και 
επαρχίας της Αμμοχώστου.

Κάθε Κυριακή, θυμάμαι, γέμιζε ασφυ-
κτικά το γήπεδο το ΓΣΕ (Γυμναστικός Σύλ-
λογος Ευαγόρα),  όπου πήγαινε ο κόσμος 
να παρακολουθήσει την αγαπημένη του 
ομάδα.

Μετά την εισβολή του 1974 και κατοχή 
υπό των Τούρκων της πόλης της Αμμο-
χώστου, τα δύο σωματεία μεταφέρθηκαν 
προσωρινά στη Λάρνακα. Η ψυχή τους 
όμως παρέμεινε στην αγαπημένη τους 
πόλη, την Αμμόχωστο.

Δεν πήγε, λέει ο κ. Ακιντζί, να παρα-
κολουθήσει τον αγώνα. Φαίνεται δεν του 
άρεσε το γήπεδο.

Κύριε Δήμαρχε της κατεχόμενης Αμ-
μοχώστου (όχι Μagusa), όταν η ελληνο-
κυπριακή πάσης λογής ηγεσία, χωρίς 
έμπνευση και ανίκανη, δέχεται για τόσα 
χρόνια τα καμώματα του κάθε Ακιντζί, γιατί 
να έχουμε την απαίτηση να μας σεβαστούν 
και να μας βοηθήσουν οι ξένοι, που, στο 
κάτω-κάτω, και αυτοί τα συμφέροντά τους 
μόνο εξυπηρετούν; 

Το άνοιγμα του οδοφράγματος της Δερύ-
νειας, σας είχα πει κ. Δήμαρχε, θα σπεύσουν 
να το εκμεταλλευτούν οι Τούρκοι με τον 
σταδιακό εποικισμό ολόκληρης της πόλης 
της Αμμ/στου, αναμένοντας τις χιλιάδες των 
τουριστών, από Αγία Νάπα και Πρωταρά. 
Μιλούμε βέβαια για πολλά λεφτά.

Υπάρχουν λαοί που τους αξίζει να ζουν 
σκλάβοι. Είναι οι λαοί αυτοί που αρνιού-
νται να πολεμήσουν για τη λευτεριά τους. 
Επειδή σκλάβοι ευημερούν».

Τα αξέχαστα κοσμικά 
κέντρα της Λεμεσού

Ο Γιαννάκης Σ. Τσαγγαρίδης, αναπο-
λώντας τα νεανικά του χρόνια, γράφει 
για τα αξέχαστα -για τον ίδιο- χορευτικά 
κέντρα της Λεμεσού: «Ένα αναπόσπαστο 
μέρος των παιδικών και νεανικών μου 
χρόνων είναι τα παλιά αξέχαστα κοσμικά 
και χορευτικά κέντρα της χιλιοτραγουδη-
μένης πόλης του γλεντιού και του καρ-
ναβαλιού ωραίας Λεμεσού τις περιόδους 
1950-1975. Το καλοκαιρινό κοσμικό 
χορευτικό κέντρο «Το Ακρογιάλι» στην 
παραλία, εδώ όπου έπαιζαν ελληνικές 
και κυπριακές ορχήστρες και παρέλασαν 
μεγάλοι Έλληνες τραγουδιστές όπως οι 
Τόνυς Μαρούδας και Σώτος Παναγό-
πουλος συνοδεία βιολιού και κλαρίνου 
από τον αθάνατο Μιχαλάκη Γιασεμίδη. 
Το «Μπριττάνια»,  Φραγκίσκου Ρούσβελτ, 
χορευτικό, οικογενειακό και μπουζουξίδι-
κο κοντά στη ΚΕΟ, «Ο Κήπος του ψαρά», 
το χειμερινό και το καλοκαιρινό στον 
Δημόσιο Κήπο, οικογενειακό, κοσμοπο-
λίτικο γλέντι, τραγούδι, χοροί, ακόμη και 
μπουζούκι, τραγουδούσαν οι αξέχαστοι 
Γιάννης Βογιατζής, Ζαγοραίος κ.ά. Του 
«Πεγιάζη» στη Γερμασόγεια, εδώ όπου 
πήγαινε η αριστοκρατία με κυπριακές και 
ελληνικές ορχήστρες. Εδώ τραγούδησαν 
οι Μάγια Μελαγία, Φώτης Δήμας κ.ά. 
και έπαιζε μπουζούκι ο γνωστός Μέλιος 
Στυλιανού. Το «Φουρνούι» στην Πλα-
τεία Ηρώων με τον γνωστό Ηρακλή στο 
μπουζούκι και τη Δήμητρα στο τραγούδι. 
Το Ξενοδοχείο Αστήρ με κυπριακές και 
ελληνικές ορχήστρες ειδικά για τη Νεο-
λαία του 1960-1970, έπαιζαν τα νεανικά 
συγκροτήματα PRG και ACES Βαρωσί-
ων, με διαγωνισμούς μοντέρνων χορών 
«Σιέικ», Latin music κ.ά. Το «Συρτάκι», 

χορευτικό, οικογενειακό στη Λεωφόρο 
Μακαρίου, με ιδιοκτήτη τον αξέχαστο 
Νίκο Καζαντζίδη και τον ηθοποιό Γιώρ-
γο Ζένιο, τραγουδιστή και με βιρτουόζο 
μπουζουξή τον Μέλιο Στυλιανού από τον 
Κάτω Μύλο και μετέπειτα διευθυντή του 
Ξενοδοχείου και του Καμπαρέ Ίσλαντ 
στην Πλατεία Ηρώων, το «Καστέλλα» 
στην παραλία, επίσης χορευτικό κέντρο 
με ορχήστρες κυπριακές των Μπόνη, 
Γιασεμίδη και του Λογγίνου, όπου πή-
γαιναν οι ερωτευμένοι να χορέψουν τα 
μεθυστικά τανγκό και βαλς της εποχής 
και οργάνωναν διαγωνισμούς χορών. 
Τραγουδούσαν η Γιοβάννα και ο αξέχα-
στος Νίκος Γούναρης.

Αυτά αναπολώ, αλλά λυπούμαι που 
δεν μπορώ να τα ξαναζήσω!». 

Ποιου η ευθύνη καταστολής 
θορυβωδών οχημάτων; 

Ο Αδάμος Κόμπος, δημοτικός σύμ-
βουλος της ΕΔΕΚ Λεμεσού, θίγει το 
πρόβλημα των θορυβωδών οχημάτων 
και ζητά μιαν απάντηση από τον αρμό-
διο Υπουργό: «Για χρόνια πολεμούσα 
με άρθρα και επιστολές μου στον Τύπο, 
όπως και με επιστολές μου προς τους 
αρμοδίους υπουργούς διαφόρων κυ-
βερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
για το θέμα των θορυβωδών οχημάτων, 
αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, χωρίς 
να καταφέρω οτιδήποτε μέχρι σήμερα. 
Συνεχίζεται αυτή η πολύ ενοχλητική 
κατάσταση με τους ανεγκέφαλους νεα-
ρούς να εφαρμόζουν στα οχήματά τους 
θορυβώδη εξώστ, προκαλώντας σ’ όλους 
εμάς ψυχική και άλλη διαταραχή. 

Όμως, μετά από τόσα χρόνια, πήρα την 
απάντηση από το στόμα του Υπουργού 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κυρίου 
Ιωνά Νικολάου, ο οποίος απερίφραστα μου 
είπε ότι δεν είναι δουλειά της Αστυνομίας 
να κυνηγά του οδηγούς των θορυβοποι-
ών οχημάτων. Καλά, του λέω, ποιος θα 
κάνει αυτήν τη δουλειά της καταστολής 
αυτών των παρανομιών των ανεγκέφαλων 
και χαμένων νεαρών; Δεν γνωρίζω, μου 
απαντά. Συνεχίζοντας, του λέω «δώσε μου 

το δικαίωμα σαν εθελοντής αστυνομικός, 
μαζί μ’ έναν κανονικό αστυνομικό, και σε 
μια βδομάδα εάν δεν εξαφανίσω όλους 
αυτούς τους αθλίους παρανομούντες εγώ 
θα βάλω σκουλαρίκια και να περιφέρομαι 
στη Λεμεσό». Και πάλιν η απάντησή του 
ήταν «όχι, δεν γίνεται».

Άρα, τι να υποθέσω μ’ αυτήν την απρο-
θυμία του πολιτικού υπευθύνου του Σώ-
ματος εκείνου,  που είναι εντεταλμένος να 
απαιτήσει με κάθε τρόπο την εφαρμογή 
των υπαρχουσών νομοθεσιών; Μήπως 
χρειαζόμαστε γι’ αυτήν την περίπτωση να 
φέρουμε μισθοφόρους από το εξωτερικό; 
Περιμένω μιαν απάντηση, κύριε Υπουργέ». 

Ο Κύπριος οδηγός
Ο Κυριάκος Πολυκάρπου γράφει 

για τη νοοτροπία του Κύπριου οδη-
γού, με αφορμή την αύξηση των θα-
νατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων: 
«Με αφορμή την πρόσφατη εβδομάδα 
εκστρατείας ελέγχου μοτοσικλετιστών 
και μοτοποδηλάτων, ο Υπουργός Δι-
καιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ιωνάς 
Νικολάου υπογράμμισε την ανάγκη δι-
αμόρφωσης μιας νέας επικοινωνιακής 
στρατηγικής για καλλιέργεια οδικής 
συνείδησης. Ο Υπουργός επικαλέστηκε 
τα ευρήματα μελέτης, σύμφωνα με την 
οποία ο Κύπριος οδηγός «παρουσιάζεται 
ως βιαστικός, ανυπόμονος, απρόσεκτος, 
που παραβλέπει τους κανόνες οδικής 
κυκλοφορίας εντός Κύπρου και δεν σέβε-
ται τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού 
δικτύου. Αντιθέτως, ο Κύπριος οδηγός 
φαίνεται να παρουσιάζει υποδειγματική 
οδική συμπεριφορά και να τηρεί τους 
κανόνες κατά γράμμα όταν βρίσκεται 
στο εξωτερικό».

Το εύρημα της έρευνας καταγράφει μια 
μεγάλη αλήθεια. Στην Κύπρο μεγαλώσαμε 
με τη νοοτροπία ότι με ένα τηλεφώνημα 
σε έναν συγγενή, φίλο ή κουμπάρο που 
εργάζεται στην Αστυνομία ή γνωρίζει 
κάποιον από την Τροχαία, η παράβασή 
μας θα διαγραφεί. Αυτή η αντίληψη είναι 
μέσα στο DNA μας και, δυστυχώς, δυσκο-
λευόμαστε να την αποβάλουμε, παρά τις 

δραστικές αλλαγές που έγιναν τα τελευταία 
χρόνια. Εξαιτίας αυτής της αντίληψης, που 
βασίζεται στην ατιμωρησία, η κυπριακή 
κοινωνία γεννά οδηγούς με επιθετική 
συμπεριφορά. Η οδική συνείδηση δεν 
καλλιεργείται μόνο με εκστρατείες και 
λόγια. Χρειάζεται και η αυστηρότητα 
του νόμου, τον οποίο ο Κύπριος έδειξε 
ότι τηρεί όταν βρίσκεται στο εξωτερικό 
προφανώς όχι από σεβασμό αλλά από 
φόβο, διότι εκεί γνωρίζει ότι δεν θα του 
χαριστεί κανένας. Ας είμαστε ειλικρινείς. 
Ο φόβος φέρνει κόλαση, λέει μια λαϊκή 
παροιμία, η οποία φαίνεται να ταιριάζει 
απόλυτα στην περίπτωσή μας». 

Ευρώπη, ΝΑΤΟ, Τουρκία 
συγκατέχουν το Κάρμι 

Ο Κλεάνθης Ερωτοκρίτου μιλά για 
το χωριό Κάρμι, που βρίσκεται στον 
Πενταδάκτυλο και τους σημερινούς κα-
τοίκους του: «Το χωριό Κάρμι πριν από 
το 1974 ήταν καθαρά ελληνικό χωριό, 
κτισμένο ψηλά στον Πενταδάκτυλο, σε 
ένα μαγευτικό καταπράσινο περιβάλλον 
με θέα την Κερύνεια και το γαλάζιο της 
κερυνειώτικης θάλασσας.  

Οι σημερινοί «κάτοικοι» της κοινότη-
τας, γύρω στους 2000, είναι εξολοκλήρου 
Ευρωπαίοι σφετεριστές των περιουσιών 
μας, κυρίως Άγγλοι και Γερμανοί απόμα-
χοι λόρδοι, στρατηγοί, διπλωμάτες, πρε-
σβευτές, κ.λπ. με τα παιδιά και τα εγγόνια 
τους, κατέχουν ευρωπαϊκό διαβατήριο 
και έχουν όνομα και επίθετο, που μόνο 
συγκατακτητές και κλεπταποδόχοι μπο-
ρούν να χαρακτηριστούν. Όλοι αυτοί οι 
Ευρωπαίοι είναι φίλοι και σύμμαχοι των 
Τούρκων, που τους έχουν παραχωρηθεί 
ως αντάλλαγμα, παράνομα, τα σπίτια και 
η γη τον νόμιμων Ε/κ κατοίκων, δωρεάν 
ή σε χαμηλές τιμές, για τη βοήθεια και 
υπηρεσίες που πρόσφεραν στον Αττίλα 
πριν και μετά το 1974 για ανάκτηση της 
Κύπρου εις βάρος του κυπριακού λαού. 
Σήμερα η Κ/Δ αυτούς τους Ευρωπαίους 
τους προσφέρει δωρεάν ιατρική περίθαλψη 
και άλλες διευκολύνσεις, η δε Ευρώπη 
αναπτύσσει οικονομικά με δισεκατομμύρια 

ευρώ το Κάρμι και την κατεχόμενη Κύπρο. 
Χωρίς καμία αντίδραση από τις εκάστοτε 
κυβερνήσεις τα τελευταία 45 χρόνια!!! 

Κατά τη διάρκεια της τουρκικής ει-
σβολής, η κοινότητα κατελήφθη από τον 
τουρκικό στρατό στις 24 Ιουλίου 1974, σε 
περίοδο εκεχειρίας που δεν σεβάστηκαν 
καθόλου. Οι περισσότεροι κάτοικοι, γύρω 
στους 700 εγκλωβίστηκαν, στο χωριό και 
συνελήφθησαν από τα τουρκικά στρατεύ-
ματα. Τους μεν άντρες τούς μετέφεραν στις 
φυλακές της Τουρκίας για τρεις μήνες, τα 
δε γυναικόπαιδα τα εκδίωξαν βίαια μετά 
από μια εβδομάδα στις ελεύθερες περιοχές 
με τα ρούχα που φορούσαν! Έκτοτε, οι 
τουρκικές δυνάμεις κατοχής και η πα-
ράνομη κατοχική διοίκηση εμποδίζουν 
την επιστροφή τους».  

Τα αήθη σχόλια και 
οι διαστρεβλώσεις 
της Ιστορίας 

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Ελ-
ληνικής Αντίστασης (ΚΕΑ) Κύπρου, 
Κρίνος Ζ. Μακρίδης, αναφέρει πως 
οι δύο εθνικές επέτειοι ανέδειξαν δύο 
εντελώς διαφορετικές όψεις της κυ-
πριακής κοινωνίας: «Από τη μια ήταν οι 
συμπατριώτες μας, που όχι μόνο τίμησαν 
τις επετείους ολόψυχα και συμμετείχαν 
στις εκδηλώσεις, αλλά δήλωσαν κιόλας 
ότι, τιμώντας το αθάνατο ‘21 και το έπος 
του 1955, αναπτερώθηκε το ηθικό τους, 
αναβαπτίστηκαν στα νάματα της φυλής 
και ένιωσαν πραγματικά Έλληνες, έτοιμοι 
για νέους αγώνες. Τα λεγόμενα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης πλημμύρισαν 
από ελληνικές σημαίες, εικόνες από την 
Επανάσταση του 1821 και τον αγώνα του 
1955, φωτογραφίες των ηρώων, γνωμικά 
με τα λόγια τους και υποσχέσεις πως ο 
αγώνας τους θα συνεχιστεί.

Από την άλλη, γίναμε μάρτυρες αυ-
τού που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια 
και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, του 
θλιβερού φαινομένου να λοιδορούνται 
οι εθνικοί αγώνες, να διακωμωδούνται, 
να αμφισβητούνται ιστορικά στοιχεία, 
ιστορικές πραγματικότητες και ήρωες 
που χρωστούμε στη θυσία τους τη ζωή 
και ύπαρξή μας. 

Και έτσι φθάσαμε στο σημείο, εκτός από 
την αθεΐα, να ακούμε αίολα επιχειρήμα-
τα και επιστημονικά αβάσιμους ισχυρι-
σμούς, περιβεβλημένους με επιστημονική 
αληθοφάνεια, που μόνο σκοπό έχουν να 
μειώσουν τον Ελληνισμό, τις θυσίες και 
τα επιτεύγματά του. 

Ακούσαμε ότι πολλοί από τους αγω-
νιστές του 1821 ήταν Αλβανοί, ότι το 
κρυφό σχολειό δεν υπήρξε ποτέ, ότι η 
οθωμανική αυτοκρατορία ήταν ανεκτική 
με τις μειονότητες της επικράτειάς της, 
ότι η Επανάσταση του 1821 κερδήθηκε 
επειδή αναμείχθηκαν οι ξένοι, όπως στη 
ναυμαχία του Ναυαρίνου.

Ακούσαμε ότι ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ 
πρόδωσε τον Αυξεντίου και τον Μάτση, 
επειδή τους ζήλευε και φοβόταν ότι θα 
ήταν ανταγωνιστές του, ακούσαμε ότι ο 
Μακάριος τελικά αποδέχτηκε τις συμφωνίες 
Ζυρίχης - Λονδίνου, επειδή τον εκβίαζαν 
οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες με απο-
καλύψεις προσωπικών του αμαρτημάτων.

Ακούσαμε πολλές αηδίες, πολλά αήθη 
σχόλια, πολλές διαστρεβλώσεις.

Είδαμε τον εχθρό να μας κατακτά χωρίς 
όπλα, αναίμακτα.

Αλλά εμείς, ως εμπροσθοφυλακή, 
συνεχίζουμε τον αγώνα της αντίστασης 
του Ελληνικού Έθνους, επειδή πιστεύουμε 
στις δυνάμεις και δυνατότητες του Ελλη-
νισμού και επειδή ξέρουμε ότι η μαγιά 
που υπάρχει είναι πανίσχυρη.

Ο αγώνας μας δεν θα σταματήσει, παρά 
μόνο όταν οι νέοι καταλάβουν πως πρέπει 
να είναι ιδιαιτέρως υπερήφανοι που είναι 
Έλληνες».

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΤΗΣ «ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ» - ΣΧΟΛΙΑ, ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ

SINTAXI@SIMERINI.COM

Όσοι αναγνώστες επιθυμούν να σχολιάσουν 
ή να καταθέσουν ερωτήματα για οποιοδήποτε 
θέμα, μπορούν να στέλνουν τις επιστολές τους 
στο email sintaxi@simerini.com, με θέμα 
«Επιστολή για «Σημερινή»». Κατά προτεραι-
ότητα θα φιλοξενούνται τα κείμενα που δεν 
ξεπερνούν σε έκταση τις 400 λέξεις, έχουν 
σωστή σύνταξη και περιέχουν τα στοιχεία του 
συγγραφέα. Δεν θα δημοσιεύονται επιστολές 
που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς 
και ενδεχομένως λίβελο. 

Εκ της σύνταξης 

«Πληθωρικός,
ιδιόρρυθμος,

με πηγαίο χιούμορ, ευ-
προσήγορος, αλλά και 
αθυρόστομος -χρησι-
μοποιώντας συνήθως 

την κυπριακή διάλεκτο, 
τόσο στη γραφή του, 

όσο και στον
προφορικό του

λόγο- έγινε το ίνδαλμα 
μικρών και μεγάλων»



Τ
α βιβλία μάς βοηθούν… να μη 
βιαζόμαστε! Αυτό το μήνυμα 
στέλνει η Διεθνής Οργάνω-
ση Βιβλίων για τη Νεότητα 
με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου στις 
2 Απριλίου. Η βιασύνη είναι 

χαρακτηριστικό γνώρισμα της εποχής που ζούμε, 
η οποία δεν στιγματίζει μόνο τους ενήλικες, 
αλλά και τα μικρά παιδιά. Δεν υπάρχει χρόνος 
για χαλάρωση, για ηρεμία, για απολαυστικές 
στιγμές παρέα με ένα βιβλίο. Η υπέρμετρη πλη-
ροφόρηση, η αυτοματοποίηση των πάντων και 
η ταχύτατη πλοήγηση σε πληθώρα ψηφιακών 
εικόνων μάς απομακρύνει από την άλλοτε μα-
γική φυλλομέτρηση ενός βιβλίου! Ένα βιβλίο 
το οποίο ανάμεσα στις τεράστιες -μπροστά στα 
παιδικά μάτια- σελίδες που έλεγαν μια ιστορία, 
έκρυβε υπέροχες εικόνες. Εικόνες που δημι-
ουργούσαν έναν δικό μας κόσμο. Χρώματα 
ανακατεμένα με φαντασία, ζώα που μιλούσαν 
αποκλειστικά σ’ εμάς, κάστρα που διοικούσαμε, 
δράκους που νικούσαμε, φύση που τη μυρίζαμε 
μέσα από τις ζωγραφιές. Ένα παραμύθι ήταν 
αρκετό για να μας κάνει χαρούμενους, για να 
γεμίσει τη φαντασία μας, που τόσο είχαμε -και 
εξακολουθούμε να έχουμε- ανάγκη!  

«Το σύμπαν του βιβλίου
είναι ορθάνοιχτο»

Η ανάγκη της συνεχούς μας επικοι-
νωνίας με το βιβλίο δεν μπορεί να καλυ-
φθεί με την πρόσκαιρη ηλεκτρονική μας 
πληροφόρηση. Το βιβλίο σε κάθε ηλικία 
μπορεί να σε χορτάσει ψυχικά, κάτι που 
δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να αντιλη-
φθούμε, παρά μόνο αν αποφασίσουμε να 
γνωριστούμε καλά μαζί του. Ο διεθνούς 
φήμης εικονογράφος και συγγραφέας 
Kęstutis Kasparavičius, από τη Λιθου-
ανία, στέλνει το δικό του μήνυμα για την 
Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, 
στο οποίο μας εξηγεί γιατί το βιβλίο είναι 
ένα υπέροχο ταξίδι για τον άνθρωπο. 
«Αν πάρεις ένα βιβλίο στα χέρια σου, 
νιώθεις αμέσως διαφορετικά. Φαίνεται 
πως τα βιβλία έχουν αυτήν τη θαυμαστή 
ιδιότητα, μας βοηθούν να χαλαρώνουμε. 
Μόλις ανοίξεις ένα βιβλίο και βυθιστείς 
στα ήρεμα βάθη του, δεν έχεις πια τον 
φόβο πως όλα περνούν με ξέφρενη 
ταχύτητα κι εσύ δεν προλαβαίνεις να 
δεις τι γίνεται. Στα βιβλία συμβαίνουν 
όλα ήσυχα με μια τάξη καθορισμένη με 
ακρίβεια. Στα βιβλία, όσα έχουν γίνει 
στο παρελθόν, συναντούν με ηρεμία τα 
όσα πρόκειται να συμβούν. Το σύμπαν 
ενός βιβλίου είναι ορθάνοιχτο∙ συνδυάζει μ’ 
επιτυχία την πραγματικότητα με τη φαντασία. 
Και καμιά φορά αναρωτιέσαι αν ήταν σ’ ένα 
βιβλίο ή στη ζωή που πρόσεξες πόσο όμορφα 
πέφτουν από τη στέγη ενός σπιτιού οι σταγό-
νες του λιωμένου χιονιού, ή πόσο ευχάριστος 
είναι στα μάτια ο τοίχος του γείτονα καλυμμέ-
νος με βρύα. Το ξέρεις από ένα βιβλίο ή από 
την πραγματικότητα ότι τα κόκκινα μούρα δεν 
είναι όμορφα μόνο αλλά και πικρά; Ήταν σ’ 
ένα βιβλίο ή στην πραγματικότητα που ήσουν 
ξαπλωμένος ένα καλοκαίρι στο γρασίδι, ή που 
καθόσουν σταυροπόδι και κοιτούσες τα σύννεφα 
να ταξιδεύουν στον ουρανό;». 

«Τα βιβλία μάς διαβάζουν»
Η σχέση μας με το βιβλίο φθίνει και πάει 

από το κακό στο χειρότερο. Οι πωλήσεις των 
βιβλίων μαρτυρούν το μειωμένο ενδιαφέρον των 
Κυπρίων απέναντι στο διάβασμα. Ο Πρόεδρος 
Kυπριακού Συνδέσμου Παιδικού και Νεανι-
κού Βιβλίου, κ. Κώστας Κατσώνης, μιλώντας 
στη «Σ»,  ανέφερε, μεταξύ άλλων, την απουσία 
κουλτούρας στο διάβασμα που χαρακτηρίζει 
εμάς τους Κυπρίους. «Δυστυχώς, αυτή είναι η 
πραγματικότητα. Όσο μεγαλώνουμε, ξεχνάμε να 
διαβάζουμε. Ωστόσο, στην κατηγορία του παιδι-
κού βιβλίου τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. 
Τα παιδιά μας διαβάζουν παιδικά βιβλία και 

παραμύθια, τους αρέσουν και η ζήτηση 
είναι σε υψηλά επίπεδα. Γι’ αυτόν τον λόγο 
μπορούμε να πούμε ότι στην Κύπρο η 
παιδική λογοτεχνία ανθίζει και η συγγρα-
φική κοινότητα μεγαλώνει. Όταν όμως 
τα παιδιά περάσουν στην εφηβεία, τότε 
αφήνουν πίσω τα βιβλία, εφόσον ασχο-
λούνται περισσότερο με ηλεκτρονικές 
‘φυλλομετρήσεις’», είπε. Η απουσία του 
βιβλίου από τη ζωή των παιδιών και των 
εφήβων μόνο δυσάρεστα αποτελέσματα 
μπορεί να επιφέρει. Ίσως τα γενικότερα 
χαμηλά μαθησιακά αποτελέσματα να 
κρύβουν εκεί κάποια από τα αίτιά τους. 
Τείνουμε να αγνοούμε τη  σημαντικότερη 
προσφορά του βιβλίου, που είναι η πνευ-
ματική και ηθική μας καλλιέργεια, ενώ 
παράλληλα οξύνει την κρίση μας ώστε να 
στεκόμαστε κριτικά απέναντι σε γεγονότα, 
έχοντας ενεργό εμπλοκή στη συλλογική 
ζωή. Ο Λιθουανός συγγραφέας στο μήνυ-
μά του τονίζει την ικανότητα του βιβλίου 
να μας «διαβάζει». «Τα βιβλία μάς βοη-
θούν να μη βιαζόμαστε, μας μαθαίνουν 
να παρατηρούμε το καθετί, τα βιβλία μάς 
προσκαλούν, ακόμα και μας υποχρεώνουν 
καμιά φορά να καθίσουμε για λίγο. Και 
δεν έχετε ζήσει άλλο ένα θαύμα, εκείνο 
που όταν διαβάζετε ένα βιβλίο, το βιβλίο 

διαβάζει εσάς; Ναι, βέβαια, τα βιβλία έχουν την 
ικανότητα να διαβάζουν. Διαβάζουν το μέτωπό 
σας, τα φρύδια σας, τις άκρες των χειλιών σας, 
που γυρίζουν προς τα πάνω από χαρά, προς τα 
κάτω από λύπη. Πρώτα απ’ όλα, όμως, τα βιβλία 
διαβάζουν τα μάτια σας. Και κοιτάζοντας μέσα 
στα μάτια σας, βλέπουν… ε, ξέρετε τι βλέπουν! 
Τα βιβλία δεν βαριούνται ποτέ όταν βρίσκονται 
στα γόνατά μας. Κάποιος που απολαμβάνει το 
διάβασμα, μας κινεί πολύ περισσότερο το εν-
διαφέρον, από κάποιον που δεν νοιάζεται για 
τα βιβλία, κάποιον που κυνηγάει διαρκώς το 
ρολόι, που δεν έχει καιρό να καθίσει, που δεν 
παρατηρεί πολλά απ’ όσα υπάρχουν γύρω μας». 
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ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

«Μια φορά κι έναν καιρό...»

Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ 
ΑΚΟΜΗ, ΕΥΤΥΧΩΣ, ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
onoufrioum@sigmatv.com

Στον κόσμο της φαντασίας
Το βιβλίο είναι το εισιτήριο 

για την προσωπική, πνευμα-
τική, ψυχική μας ανέλιξη. 
Κανείς δεν μπόρεσε να το 
αμφισβητήσει αυτό, όσα τε-
χνολογικά επιτεύγματα κι 
αν εφευρεθούν ακόμη. Τα 
παιδικά βιβλία είναι απαραί-
τητα για το παιδί σχεδόν όσο 
και η σωματική του τροφή. 
Αυτό υποστηρίζουν οι ειδι-
κοί, αυτό πιστοποιούν οι μα-
μάδες και οι γιαγιάδες που 
διαβάζουν παραμύθια στα 
παιδιά. Ο Λούκας Παναγή, 
ως νεαρός εκπαιδευτικός και 
συγγραφέας παιδικών πα-
ραμυθιών, βρήκε τον τρόπο 
να «μιλήσει» στις παιδικές 
ψυχούλες, μεταφέροντας 
σύγχρονα μηνύματα της επο-
χής. Έχει αυτοεκδώσει μέχρι 
στιγμής 14 εικονογραφημένα 
παραμύθια, που απευθύνο-
νται κυρίως σε παιδιά από 
4 μέχρι 9 ετών. Μέσα από 
τη σελίδα του στο Facebook 
με την ονομασία: «Ώρα για 
παραμύθι», επικοινωνεί με 
τους μικρούς και μεγάλους 
του φίλους που θέλουν να 
μαθαίνουν όλες τις εξελίξεις 
για τα καινούργια του παρα-
μύθια και τις δράσεις του που 
σχετίζονται με το παραμύθι. 
Ο ίδιος θεωρεί το παιδικό 
βιβλίο ως μια είσοδο στον 
κόσμο της φαντασίας και της 
δημιουργικότητας. «Είναι η 

ευκαιρία να ταξιδέψουμε και 
να ονειρευτούμε έναν κόσμο 
διαφορετικό, ξέγνοιαστο, στον 
οποίο τα «πρέπει» της καθη-
μερινότητας και η ρουτίνα δεν 
έχουν θέση. Μέσα από τα πα-
ραμύθια, οι ενήλικες γίνονται 
παιδιά και μαζί με τα παιδιά 
τους πηγαίνουν σε κόσμους 
μαγικούς για να συναντήσουν 
ήρωες, να περάσουν μαζί πε-
ριπέτειες και να ξεπεράσουν 
τα εμπόδια που θα βρεθούν 
στο δρόμο τους. Επίσης, τα 
παραμύθια έχουν τη δύναμη 
να φέρουν κοντά τους γονείς 
με τα παιδιά τους. Μας δίνουν 
την ευκαιρία να νιώσουμε 
συναισθήματα όπως λύπη, 
χαρά, θυμό, φόβο και άλλα 
τόσα. Με αφορμή λοιπόν τη 
μεθαυριανή Παγκόσμια Ημέ-
ρα Παιδικού Βιβλίου θα σας 
βάλω μια πρόκληση. Προ-
καλώ ν’ αφήσουμε για λίγο 
τους υπολογιστές, τα τάμπλετ, 
τα κινητά μας τηλέφωνα και 
όλα τα ψηφιακά μέσα και να 
πάρουμε όλοι από ένα πα-
ραμύθι για να διαβάσουμε. 
Ας βρούμε βαθιά μέσα μας, 
το παιδί που κρύβουμε κι 
ας του διαβάσουμε ένα καλό 
παραμύθι. Λένε πως η μαγεία 
κρύβεται σ’ εκείνα τα μικρά, 
τα πιο απλά, που κάνουν τη 
ζωή μας όμορφη. Τώρα είναι 
η ώρα για παραμύθι…», ανέ-
φερε ο ίδιος. 
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ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
onoufrioum@sigmatv.com

ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΛΗΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΤΑΞΙΤΖΗΔΕΣ, ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΑΥΤΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ Η 
ΠΟΑΤ - ΠΟΒΕΚ

«Ξ
έρεις πώς είναι 
να ξυπνάς στα 
άγρια χαράματα 
με καταιγίδες έξω 
για να τρέξεις να 
παραλάβεις μια 
κούρσα που θα 

δώσει 20 ευρώ που τόσο έχεις ανάγκη; Και 
μετά να κάθεσαι σπίτι όλη μέρα, γιατί δεν έχεις 
ποιον να εξυπηρετήσεις; Ξέρεις πώς είναι να 
έχεις να μεγαλώσεις ένα και δύο παιδιά και να 
έχεις ακινητοποιημένο το όχημα, λόγω έλλει-
ψης δουλειάς; Ξέρεις πώς είναι να θεωρείσαι 
ότι δουλεύεις ολόχρονα και να μη δικαιούσαι 
κάποιαν άλλη στήριξη, ενώ, στην ουσία, τους 
έξι μήνες κάθεσαι;». Με αυτά τα ερωτήματα 
ξεκίνησε η κουβέντα μας με τον Πρόεδρο των 
Αστικών Ταξί Λεμεσού, της ΠΟΑΤ και ΠΟ-
ΒΕΚ, Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου. Χείμαρρος 
παραπόνων, όχι άδικα, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, 
εφόσον θεωρεί πως η Πολιτεία δεν προστατεύει, 
όπως θα έπρεπε, τους οδηγούς ταξί. 

Ζητούν και τα ρέστα
Αφορμή για την κουβέντα μας στάθηκε 

η ανακοίνωση για τη στάση εργασίας που 
επρόκειτο να πραγματοποιήσουν, η οποία, 
όμως, αναβλήθηκε μετά την παρέμβαση 
των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
Οι τελευταίες προχώρησαν σε διευκρίνιση 
των ζητουμένων για τις αιτήσεις πληρωμής 
εισφορών των οδηγών ταξί, γεγονός που 
ανακούφισε εν μέρει τους οδηγούς, αλλά 
δεν εφησύχασε. Ο κ. Κωνσταντίνου εξή-
γησε στη «Σ» ότι το επάγγελμα περνά εδώ 
και πολλά χρόνια κρίση και δεν μπορεί να 
αντέξει οποιεσδήποτε άλλες ταλαιπωρίες ή 
περικοπές. «Εμείς θα προσκομίσουμε, όπως 
μας ζητούν, τα δύο ΜΟΤ. Επίσης, όσοι έχουν 
παιδιά που σπουδάζουν, θα προσκομίσουν 
βεβαίωση για τα έξοδα σπουδών των παιδιών. 
Αυτά ζήτησαν, αυτά έχουμε να δώσουμε και 
τίποτε άλλο. Αν, τώρα, δεν γίνουν δεκτές οι 
αιτήσεις, θα είμαστε όλοι μαζί παρόντες στο 
Προεδρικό! Πρέπει να γίνει αντιληπτόν ότι, 
όσα χρόνια υπηρεσίας και να έχουμε, δεν 
γινόμαστε πλούσιοι, ούτε ανεβαίνουμε βαθ-
μίδες, ούτε πιάνουμε προαγωγές. Ένα ταξί 
έχει περίπου 6-7 χιλιάδες ευρώ έξοδα στη 
συντήρησή του, όπως καύσιμα, ασφάλειες, 
μηχανικούς, ηλεκτρολόγους. Και αυτά, είτε έχεις 
είτε δεν έχεις δουλειά. Όσο για τα έσοδά μας, 

τον χρόνο, μεικτά, αυτά κυμαίνονται από 17 
μέχρι 22 χιλιάδες. Δηλαδή, βγάζουμε περίπου 
1000 με 1200 ευρώ τον μήνα, δουλεύουμε 
12 ώρες καθημερινά και γιορτές και αργίες, 
και όποια ώρα χρειαστεί. Δουλειά, όπως παλιά, 
δεν υπάρχει, πώς να το κάνουμε; Η δουλειά 
μας είναι με τον τουρισμό, κυρίως, άρα, όταν 
είναι καλοκαίρι. Σήμερα έχουμε δουλειά, αύριο 
δεν έχουμε. Δουλεύουμε όπως τα ξενοδοχεία 
τα πεντάστερα, που κλείνουν για ανακαίνιση 
κάποιους μήνες. Όμως, αυτά στέλνουν τους 
υπαλλήλους τους στο ανεργιακό, εμείς πού 
να πάμε; Αν έκαναν κάποιες ενέργειες, ώστε 
να μένουν ανοικτά τον χειμώνα και να προ-
σέλκυαν τουρισμό, τότε θα μπορούσαμε και 
εμείς να επιβιώναμε λίγο καλύτερα». 

Οι παράνομοι που κλέβουν το μεροκάματο
Στη σωρεία προβλημάτων έρχεται να προ-

στεθεί και η ύπαρξη παράνομων οδηγών ταξί, 
που «κλέβουν» τους πελάτες, όπως καταγγέλλει 
ο κ. Κωνσταντίνου. «Υπάρχουν παντού και οι 
περισσότεροι είναι ξένοι. Τους βλέπουμε στα 
αεροδρόμια, σε τουριστικά εκδρομικά σημεία, 
τους βλέπουμε να κάνουν συχνές διαδρομές και 
προχωρήσαμε σε καταγγελία. Αλλά, όπως όλα 
τα άλλα σε τούτον τον τόπο, τίποτε δεν γίνεται. 
Αυτό το φαινόμενο υπάρχει τα τελευταία έξι 
με εφτά χρόνια. Στείλαμε επιστολές στους αρ-
μοδίους, τους αναφέραμε και συγκεκριμένους 
αριθμούς επιγραφών, για να ελέγξουν, αλλά 
τίποτε. Η απάντηση του Τμήματος Οδικών 
Μεταφορών ήταν ότι πρέπει να αλλάξουν οι 
νομοθεσίες, για να προχωρήσουμε σε έλεγχο 
ιδιωτικών οχημάτων. Επίσης, οι περισσότεροι 
χρησιμοποιούν ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, για 
να μην τους ελέγξει κανείς. Καλά, αφού βλέ-
πουμε με τα μάτια μας τι γίνεται, είναι δυνατόν 
τα ίδια αυτοκίνητα κάθε φορά να πηγαίνουν 
αεροδρόμιο δυο τρεις φορές την ημέρα και να 
δέχονται διαφορετικό κόσμο μέσα; Δεν φτάνει 
που το 40% της πελατείας μας πλέον χρησι-
μοποιούν συγκοινωνίες από τον καιρό που 
αναβαθμίστηκαν. Ελπίζουμε, απλώς, κάποτε 
να αλλάξει η κατάσταση». 

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΤΑΞΙ

«Παράνομοι οδηγοί μάς 
κλέβουν το ψωμί μας»



Της Κυριακής

Χρηστικά 29
www.simerini.com.cy

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Σολωμού Ουρανία: Λεωφ.Στροβόλου & Πύ-
θωνος 4 (δίπλα από Γυάλινη Πολυκατοικία), 
Στρόβολος, τηλ.: 22313123, 22375724. 
Χατζηχαραλάμπους Νίκος: Λεωφ. Προ-
δρόμου  113 (δίπλα από τη βενζίνη ΕΚΟ), 
Στρόβολος, τηλ.: 22451451, 22770444. 
Λιασή Μαρία: Στασίνου 36, Γ-Δ (έναντι Κε-
ντρικής Τράπεζας Κύπρου), Στρόβολος, τηλ.: 
22679696, 95115710. 
Κίτσα Μαρίνα: Λεωφ. Κυρ. Μάτση 21Γ & 
Σάμου (στα φώτα τροχαίας, Άγιοι Ομο-
λογητές), Λευκωσία, τηλ.: 22441780, 
22420506. 
Χατζηγιάννη Κλειώ: Λεωφ. Λάρνακος 49Β 
(πλησίον ανθοπωλείου Blumeco), Αγλαντζιά, 
τηλ.: 22333311, 22436322. 

ΛΕΜΕΣΌΣ
Λεωνίδου Νατάσα: Κολωνακίου 60 (δρόμος 
COLUMBIA, Περιοχή Λινόπετρας, έναντι 
ELECΤROLINE), Άγιος Αθανάσιος, τηλ.: 
25327766, 25102915. 
Παναγίδου Παυλίνα: Φραγκλίνου Ρούσβελτ 
82Α (κτήριο Κτηματολογίου, δίπλα από Κοι-
νωνικές Ασφαλίσεις, δρόμος LIDL), Λεμεσός, 
τηλ.: 25575777, 25257487. 
Κέκκος Χαράλαμπος: Αγίας Φυλάξεως 202Α 

(πλησίον κλινικής Χρυσοβαλάντου), Λεμεσός, 
τηλ.: 25339810, 25752352. 
Αντωνιάδης Πόλυς: Αγίας Ζώνης 30 (έναντι 
εκκλησίας Αγίας Ζώνης), Λεμεσός, τηλ.: 
25358034, 25356371. 

ΛΑΡΝΑΚΑ
Χριστοφόρου Ανδρέας: Λαρίσσης 21 
(Καμάρες - προς Λεμεσό 400μ. μετά από 
το Cineplex), Λάρνακα, τηλ.: 24364270, 
24646753. 
Σεβέρης Μάριος: Παύλου Βαλδασερίδη 
8 (πλησίον CARREFOUR), Λάρνακα, τηλ.: 
24639410, 24662497. 

ΠΑΦΌΣ
Λάμπρου Γεωργία: Αγαπήνορος 24 (έναντι 
φρουταρίας ΄Κήπος της Εδέμ΄), Πάφος, τηλ.: 
26955057, 97619884. 
Χρυσοστόμου Ραφαέλα: Νικολάου Έλληνα 
39 (250μ. από το περίπτερο Time Out προς 
αγορά έναντι ΜΕΞΠΟ και Pentaras Motors), 
Πάφος, τηλ.: 26942999. 

ΠΑΡΑΛΊΜΝΊ
Κεφάλα Ρούλα: 1ης Απριλίου 111, Παραλίμνι, 
τηλ.: 23730116, 23821516. 

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Παθολόγος: Μιχάλης Σαββίδης, τηλ.: 
99889977, 22512230.
Ουρολόγος: Αχιλλέας Κορέλλης, τηλ.: 
70007773, 99562642.
Οδοντίατρος: Ελευθερία Τσαγγαρίδου, τηλ.: 
22 759178, 99 416838.

ΛΕΜΕΣΌΣ
Οδοντίατρος: Στέφανη Τζιεπράν, τηλ.: 96 
303145.

Ιατροί

Δοξολογία 1ης Απριλίου
Αύριο Δευτέρα, 1η Απριλίου 2019 και 

ώρα 10.00π.μ., ο Μητροπολίτης Τριμυθού-
ντος Βαρνάβας θα προστεί της Δοξολογίας 
που θα τελεστεί στον ιερό ναό Παναγίας 
Αθηένου, με την ευκαιρία της Εθνικής 
Επετείου της 1ης Απριλίου 2019.

Υποσχέσεις γάμου
Ο κ. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου του 

Νικόλα, από την Αλεξάνδρεια, και δ. Μα-
ρίνα Χαραλάμπους του Χαράλαμπου, από 
τη Λάπηθο, και οι δύο κάτοικοι Λεμεσού, 
έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου.

Εκδήλωση για το ΓεΣΥ
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος  Πάφου, σε 

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις, 
διοργανώνει το Σάββατο, 6 Απριλίου 2019 
και ώρα 10.30 - 13.30, στο Αμφιθέατρο 
του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, 
εκδήλωση με θέμα: «Γενικό Σύστημα 
Υγείας. Ο ρόλος του οδοντιάτρου». Ομι-
λητής θα είναι ο κ. Αντρέας Παπακων-
σταντίνου, Αναπληρωτής Διευθυντής του 
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Δηλώστε 
έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Ελένη Αττίκη: 
26933221/99683123, Πρόεδρος οδοντια-
τρικού Συλλόγου Πάφου, ή Ελίνα Ιωάννου 

26941616 / 99171133 , Γραμματέας.

Εκδρομές  
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού 

διοργανώνει τις πιο κάτω εκδρομές  στην 
Ελλάδα και καλεί τους ενδιαφερόμενους 
να δηλώσουν  συμμετοχή το συντομότερο 
στα τηλ. 22720000, 99373000  και in.el.
politismou@gmail.com. Επιχορηγημένη 
εκδρομή «Σίμος Νησιώτης» σε Θράκη - Δ. 
Μακεδονία 11-15/5, τιμή €390 σε 4* με 
ημιδιατροφή, μουσικοχορευτική εκδήλωση 
με τη Λυγερή ΣΕΚ και συγκρότημα από 
την Καβάλα. Επταήμερη εκδρομή στη Ν. 
Ιταλία - Σικελία (Μεγάλη Ελλάδα-Magna 
Grecia- Ελληνόφωνα χωριά Καλαβρίας) 
6-12/7, τιμή €890 σε 4* με πρόγευμα και 
δύο δείπνα. Μακεδονική Μαγεία 12-18/8. 
Θεσσαλονίκη, Κρουαζιέρα Αγίου Όρους, 
εορτάζουσα Παναγία Σουμελά, Καστοριά, 
Πρέσπες, Σιάτιστα (έθιμο καβαλάρηδες), 
Σαμαρίνα (Βλάχικο γλέντι) Νυμφαίο - Αρ-
κτούρος €590 σε 4* ημιδιατροφή και 3* 
πρόγευμα. Περιλαμβάνεται, αεροπορικό με 
φόρους, διαμονή σε δίκλινο, περιηγήσεις 
βάσει των προγραμμάτων τα οποία είναι 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.iep-cyprus.
com. Οι θέσεις είναι  περιορισμένες  και θα 
δοθούν κατά σειρά προτεραιότητας. 

Έκθεση Παναγιώτη Πασάντα

Λογοτεχνική Εκδήλωση 

 «Υιοθετήστε μια οικογένεια το Πάσχα»

Παράδοση δέκα εμπορικών
οχημάτων Nissan NV300

Προσφορά της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού για 
δημιουργία αίθουσας πολλαπλής χρήσης 

Με την έκθεση «Ουτοπίες» ο Παναγιώτης 
Πασάντας παρουσιάζει το άπιαστο, ή καλύ-
τερα έναν άλλο κόσμο. Αυτό που ταιριάζει 
καλύτερα να περιγράψει κάποιος την έκθεση 
είναι η μια άλλη πραγματικότητα. Η ιδέα τού 
ότι το καθετί που επιδιώκουμε να ζήσουμε, 
δημιουργείται μέσα από την τέχνη. Αυτός ο 
φανταστικός κόσμος του καθενός μας λοιπόν 
είναι σαν να γίνεται πραγματικότητα και υλο-
ποιείται μέσω των έργων. Τα έργα, παρόλο που 
αφορούν τον κόσμο του καλλιτέχνη, μπορεί 
ο καθένας να τα ταιριάξει με τον δικό του. 
Το υλικό είναι πηλός stoneware σε λευκό 
χρώμα, γιατί παραπέμπει σε κάτι αρχαϊκό 
και κάτι πιο καθαρό. Η απουσία χρώματος 
και άλλων στοιχείων δημιουργούν μια πιο 
ξεκάθαρη μορφή και κίνηση. Ο Παναγιώ-
της σπούδασε γλυπτική στη Σχολή Καλών 
Τεχνών της Αθήνας με καθηγητή τον Παπαγιάννη και Γραφιστικές Τέχνες στο Frederic 
University.  Έχει λάβει μέρος σε πολλά φεστιβάλ και συμπόσια στην Κύπρο και το εξωτερικό, 
όπως επίσης και σε διάφορες ομαδικές εκθέσεις. Έχει κερδίσει διάφορους διαγωνισμούς 
γλυπτικής, ενώ έργα του βρίσκονται σε ποικίλους χώρους στο νησί και την Ελλάδα, όπως 
το ανάγλυφο του Άντη Χατζηκωστή στο Συγκρότημα Δίας και στο Πάρκο των Ποιητών. 
Διοργάνωσε μέχρι στιγμής 5 ατομικές εκθέσεις σε Κύπρο και Αθήνα. Η έκθεση θα είναι 
ανοικτή μέχρι τις 5 Απριλίου στην Γκαλερί «Αποκάλυψη», τηλ. 22300150.

Με στόχο την προβολή της διαχρονικότητας και την προώθηση της γλώσσας τόσο 
σε ποιητικό αλλά και μουσικό επίπεδο, οι Σχολές ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού διοργανώνουν 
εκδήλωση με θέμα: «Σαν βγαίνουν οι μούσες για σεργιάνι… Ένα αφιέρωμα στη Με-
λοποιημένη Ποίηση». Η εκδήλωση, που είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό, θα πραγματο-
ποιηθεί την Πέμπτη, 4 Απριλίου στις 7.30μ.μ., στο Παττίχειο Θέατρο Λεμεσού και θα 
τελεί υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας Άντρης Αναστασιάδη, η οποία θα απευθύνει 
σύντομο χαιρετισμό. Το αφιέρωμα θα πλαισιώνεται από απαγγελίες, χορό, τραγούδι 
και ένα πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό με επίκεντρο μεγάλους ποιητές, όπως Σεφέρη, 
Ελύτη, Καβάφη, Μόντη κ.ά., καθώς και συνθέτες, όπως Μ. Θεοδωράκης, Χατζιδάκις και 
Ξαρχάκος. Θα συμμετέχουν ευγενικά οι κ.κ. Γεωργία Κόμβου, Αντιγόνη Κυριακίδη, Δη-
μήτρης Παπαγγελίδης, μόνιμος συνεργάτης του Μίκη Θεοδωράκη, το μουσικό σχήμα 
«Κρηταίοι» και ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού, γνωστοί για την προσφορά τους στα 
πολιτιστικά δρώμενα τόσο στη Λεμεσό όσο και στο εξωτερικό γενικότερα. Για περισ-
σότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση, μπορείτε να καλέσετε στο 25377277.

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) ανακοινώνει την έναρξη 
της εκστρατείας «Υιοθετήστε μια οικογένεια το Πάσχα», που έχει ως στόχο να μη μείνει καμία 
οικογένεια και κανένα παιδί χωρίς τα απαραίτητα, για να νιώσουν τη χαρά της Ανάστασης. 
Η εκστρατεία υλοποιείται για 5η συνεχόμενη χρονιά. Το 2018, στο πλαίσιο της εκστρατείας, 
μέσα από τη γενναιόδωρη προσφορά πολιτών, ομάδων ατόμων, εταιρειών, οργανισμών και 
άλλων φορέων «υιοθετήθηκαν» πέραν των 800 οικογενειών. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει 
στην εκστρατεία είτε ως άτομο είτε ως ομάδα: Άτομα/Ομάδες ατόμων, Οικογένειες, Δήμοι και 
Κοινότητες, Εταιρείες, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Οργανισμοί/Φορείς, Οργανωμένα σύνολα/
ΜΚΟ. Μπορείτε να προσφέρετε τα απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι μιας οικογένειας, 
πασχαλινά εδέσματα, λαμπάδα, πασχαλινό αβγό για τα παιδιά, κουπόνια από υπεραγορές.  
Σε αυτήν την εκστρατεία δεν θα συλλέγεται ρουχισμός ή παιχνίδια. Επικοινώνησε με το Συ-
ντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού/Σώμα Εθελοντών της επαρχίας σου.  Σημεία συλλογής:  
Σώματα  Εθελοντών, CIIM (Cyprus International Institute of Management)*: Λευκωσία: 
Λεωφ. Ακαδημίας 21, Αγλαντζιά και Λεμεσός: 3-5 Χαϊδαρίου (απέναντι από το ξενοδοχείο 
Αλάσια). * Διαθέτουν χώρο συλλογής ειδών (είδη που διατηρούνται εκτός ψυγείου), τα οποία 
θα παραδώσουν στο Σώμα Εθελοντών για να δοθούν στις οικογένειες που έχουν ανάγκη. 
Τελευταία ημερομηνία παράδοσης ειδών στα Σώματα Εθελοντών:  19/4/2019. Στοιχεία 
επικοινωνίας Σωμάτων Εθελοντών: Λευκωσία: Ανδρέα Αβρααμίδη 9, διαμ. 301, Στρόβολος, 
τηλ. 22512602, Λεμεσός: 1ης Απριλίου 14, Αγία Φύλα, τηλ. 25737761, Λάρνακα: Στυλιανού 
Λένα 47, Αντωνίου Κορτ, διαμ. 1, τηλ. 24650525, Πάφος: Αριστοτέλη Σάββα 46, Αναβαρ-
γός, τηλ. 26953725, Αμμόχωστος: Γεωργίου Κατσιάρη 21, 5320 Λιοπέτρι, τηλ. 99124521, 
Κερύνεια: τηλ. 97743185. Άτομα και οικογένειες τα οποία χρειάζονται βοήθεια μπορούν 
να επικοινωνήσουν με το Σώμα Εθελοντών στην επαρχία τους για να ενημερωθούν για τη 
διαδικασία, την οποία πρέπει να ακολουθήσουν. 

H New Nissan Cyprus 
του Ομίλου Πηλακού-
τα, σε συνεργασία με 
την KEO, επέκτειναν 
τη συνεργασία τους με 
την παράδοση 10 εμπο-
ρικών οχημάτων NISSAN 
NV200. Η παράδοση των 
αυτοκινήτων  πραγματο-
ποιήθηκε στις 22 Μαρ-
τίου, στις εγκαταστάσεις 
της KEO PLC στη Λεμεσό. 
Η συνεργασία της New 
Nissan Cyprus με την 
ΚΕΟ PLC αποτελεί μιαν ακόμα ένδειξη του πρωτοποριακού ρόλου που διαδραματίζει 
η Nissan Cyprus στον τομέα των εμπορικών οχημάτων, καθώς και τη διεθνώς αναγνω-
ρισμένη αξιοπιστία της Nissan και το κύρος του ομίλου Πηλακούτα. Με δεδομένο το 
χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας, την καινοτόμο τεχνολογία τους και την αξιοπιστία της πρώτης 
σε πωλήσεις εταιρείας επιβατικών αυτοκινήτων, τα εμπορικά Nissan είναι η απόλυτη 
επιλογή σε βαν και φορτηγά. Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα για εξυπηρέτηση από 
τα συνεργεία της  New Nissan Cyprus Ltd εκτός ωρών εργασίας, δηλαδή παραλαβή για 
Service το απόγευμα και παράδοση στον πελάτη την επόμενη μέρα το πρωί. Ταυτόχρο-
να, απολαμβάνει εργοστασιακή εγγύηση 5 χρόνων ή μέχρι τη συμπλήρωση 160.000 
χιλιομέτρων, όποιο έρθει πρώτο. 

Εκπρόσωποι της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού παρευρέθησαν στα εγκαίνια της αίθου-
σας πολλαπλής χρήσης και αθλοπαιδιών του Κέντρου ΑμΕΑ «Άγιος Λάζαρος», στις 21 
Μαρτίου 2019. Η νέα αίθουσα εγκαινιάστηκε από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου. Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού, ως ένας 
από τους υποστηρικτές του κέντρου, πρόσφερε τσιμέντο για τη δημιουργία της νέας αί-
θουσας, η οποία θα χρησιμοποιείται για δραστηριότητες των ατόμων αλλά θα βοηθήσει 
επίσης μελλοντικά στην καλύτερη προετοιμασία της ομάδας αθλητών του Κέντρου που 
επιδίδονται σε ολυμπιακά αθλήματα, στην κατηγορία των Παραολυμπιακών Αγώνων. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν οι χορηγοί και υποστηρικτές του έργου 
και παρουσιάστηκαν αθλητικές και χορευτικές δημιουργίες από τα ίδια τα παιδιά. Η 
Τσιμεντοποιία Βασιλικού, με στόχο την κοινωνική ένταξη και αποδοχή των ατόμων 
με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία, στηρίζει τέτοιες προσπάθειες και συνδράμει στην 
αναβάθμιση των έργων αυτών για μια καλύτερη ζωή. 

Τα Οργανωμένα Σύνολα της Κοινότητας Αγίου 
Μάμαντος Λεμεσού θα γιορτάσουν με Δοξολογία 
την επέτειο της 1ης Απριλίου 1955, που θα ψαλεί 
στο εξωκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στην περιοχή 
Φοινίτζι, στις 9 το πρωί. Θα ακολουθήσουν σύντομες 
ομιλίες και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο έξω 
από τον ναΐσκο. Στο εξωκκλήσι αυτό τον Γενάρη του 
1955, ο Αρχηγός Διγενής, ο Σωκράτης Λοϊζίδης και 
ο Ανδρέας Αζίνας συζήτησαν θέματα οργάνωσης 
του Αγώνα, το περιεχόμενο της προκήρυξης της 
1ης Απριλίου και οριστικοποίησαν το όνομα της 
Οργάνωσης Ε.Ο.Κ.Α. 

Καλούνται τα μέλη του Γυμναστικού Συλλόγου «Ο ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ» στην Κατα-
στατική και Γενική Συνέλευση του Σωματείου, που θα γίνει το Σάββατο, 6 Απριλίου 
2019 και ώρα 10.00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 201 στον δεύτερο όροφο του 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ, στην οδό Ακροπόλεως 21, 2025 στον Στρόβολο, με την 
ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 1. Λογοδοσία απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, 2. 
Λογοδοσία Ταμία, 3. Διάφορα, 4. Αρχαιρεσίες. Στην καταστατική συνέλευση θα τεθεί 
προς έγκριση εισήγηση για την τροποποίηση των άρθρων 11 και 19 του Καταστατικού. 
Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου μέχρι 
την Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019 και ώρα 7.00 μ.μ., στη διεύθυνση: Οδός Προδρόμου 97, 
Στρόβολος, Λευκωσία. Τηλ.: 22666846, φαξ:22668470.

Εορτασμός 1ης Απριλίου
στον Άγιο Μάμαντα Λεμεσού

Καταστατική και Γενική Συνέλευση

ΖΗΤΌΥΝΤΑΊ
ΖΗΤΕΊΤΑΊ οδηγός για εταιρεία courier 

με άδεια οδηγού μοτοσικλέτας για Λευ-
κωσία .  Για  πληροφορ ίες  καλέστε  στο 
99438368.

ΖΗΤΕΊΤΑΊ  υπάλληλος για τον χώρο 
υποδοχής για στεγνοκαθαριστήριο, στην 
περιοχή Δασούπολη στη Λευκωσία. Δευτέρα 
- Παρασκευή (οι ώρες θα συμφωνηθούν), 
και δύο Σάββατα τον μήνα από τις 8.30 
- 13.00. Για περισσότερες πληροφορίες 
στο 96800299.

ΠΩΛΌΥΝΤΑΊ
ΠΩΛΕΊΤΑΊ διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων 

75 τ.μ.,  με μεγάλες βεράντες 20 τ.μ., στην 
Ακρόπολη, ανακαινισμένο με καλυμμένο χώρο 
στάθμευσης. Τιμή €130.000. Για περισσότερες 
πληροφορίες αποτείνεστε στο 99338685.

ΔΊΑΦΌΡΑ
ΖΗΤΕΊΤΑΊ προς εξαγορά Συντελεστής 

Δόμησης για οικοδομές στη Λευκωσία. Απο-
τείνεστε: Οικοδομικές Επιχειρήσεις Φραγκό-
πουλος Λτδ, τηλ. 22769652.

Μικρές Αγγελίες 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε σήμερα Κυριακή, 31/3/2019, στον ιερό ναό Αγίας Βαρβάρας Καϊμακλίου, το 
ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας σύζυγου, πατέρα, παππού και αδελφού

ΓΡΗΓΌΡΗ ΓΡΗΓΌΡΑ
Τομεάρχη της Ε.Ό.Κ.Α. 1955-59

από τη Λύση, κατοίκου Καϊμακλίου

και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Σύζυγος: Δήμητρα 
Παιδιά: Γιώργος - Μαρία, Λούκας - Πόλυ, Χρυσταλλένη 

Εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς 

✚ ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας               

ΕΥΗ ΠΑΠΑΔΌΠΌΥΛΌΥ
από τη Λεμεσό

που απεβίωσε στις 29.3.2019, κηδεύουμε την Τετάρτη, 3.4.2019, και ώρα 2:00 μ.μ., από τον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Λεμεσού, και καλούμε όσους τιμούν
τη μνήμη της να παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τη 1:00 μ.μ. στην εκκλησία.

 Η οικογένεια:
Σύζυγος: Λάκης Παπαδόπουλος

Παιδιά: Αριάνα - Φίλιππος Αριστοτέλους
Δημήτρης - Δάφνη Παπαδοπούλου

Εγγόνια 
Αδέλφια: Γιάννης - Κικούλα Κότσαπα

Καίτη Μαρκίδου

Αντί στεφάνια, να γίνονται εισφορές για τη Europa Donna, τον Σύνδεσμο ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ. και το Πάνος Ευριπίδου Foundation.



Της Κυριακής
31.03.2019

Αφιέρωμα 30

Ο 
Αγώνας της ΕΟΚΑ 
(1955-1959) αποτέ-
λεσε την τελευταία 
εθνικοαπελευθερω-
τική προσπάθεια 
που εκδηλώθηκε 
από ένα τμήμα 

του Ελληνισμού. Οι παράτολμες επι-
χειρήσεις των μαχητών της οργάνωσης, 
οι μάχες με τα βρετανικά στρατεύματα, 
όπου οι αγωνιστές έπιπταν μαχόμενοι 
(γενόμενοι ακόμη και ολοκαυτώματα), 
η λεβεντιά με την οποία οι αρχάγγελοι 
της αγχόνης ανέβαιναν στο ικρίωμα, οι 
συμπλοκές σώμα με σώμα των νεαρών 
μαθητών με τους Βρετανούς αποικιοκράτες 
έκαναν την ΕΟΚΑ να περάσει στη σφαίρα 
του θρύλου, το Κυπριακό να απασχολεί 
καθημερινά τον διεθνή Τύπο, καθώς και 
τις κυβερνήσεις της Βρετανίας, της Ελλά-
δας και τις Τουρκίας να εμπλέκονται σε 
θυελλώδεις διπλωματικές αντιπαραθέσεις 
στα διεθνή φόρα.

Εξ αφορμής της συμπλήρωσης εξήντα 
χρόνων από τον τερματισμό της επανά-
στασης στην Κύπρο, θα ήταν χρήσιμο να 
αναλύσουμε (λαμβάνοντας πάντα τους πε-
ριορισμούς που υπάρχουν από πλευράς 
έκτασης) τους λόγους για τους οποίους 
οι ηγεσίες της Ελλάδας, της Βρετανίας, 
της Τουρκίας και των δύο μεγαλύτερων 
εθνοτικών πληθυσμών της νήσου προ-
χώρησαν το 1959 στη διευθέτηση του 
Κυπριακού Ζητήματος υπό τη μορφή 
των Συμφωνιών-Ζυρίχης Λονδίνου. Ο 
συγκεκριμένος διακανονισμός αποτέλε-
σε έναν διεθνή συμβιβασμό μεταξύ των 
εμπλεκομένων μερών, στη βάση της ανα-
κήρυξης της Κύπρου σε ανεξάρτητο κράτος. 
Ταυτόχρονα, το μακραίωνο αίτημα της 
ελληνικής πλειοψηφίας για ένωση με την 
Ελλάδα (Ένωση), για το οποίο είχε παλέ-
ψει τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια και 
είχε υποστεί αιματηρές θυσίες, αφηνόταν 
ανικανοποίητο. 

Οι Συμφωνίες 
Ζυρίχης-Λονδίνου

Οι Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου 
υπήρξαν προϊόν του ελληνο-τουρκικού 
διαλόγου, που ξεκίνησε παρασκηνιακά στη 
Νέα Υόρκη στις αρχές Δεκεμβρίου 1958, 
κατά τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης 
του ΟΗΕ. Οι μυστικές διαβουλεύσεις συ-
νεχίστηκαν, καταλήγοντας σε διάσκεψη 
μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελλάδας και 
της Τουρκίας στη Ζυρίχη (5-11 Φεβρου-
αρίου 1959). Εκεί τα συμβαλλόμενα μέρη 
συμφώνησαν την ίδρυση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, για την οποία απαγορευόταν 
στο διηνεκές η επιλογή της Ένωσης ή της 
Διχοτόμησης (διεκδίκηση της τουρκικής 
πλευράς). Καθόρισαν, ακόμη, τη «Βασική 
Διάρθρωση», δηλαδή τις βασικές αρχές 
του μελλοντικού κυπριακού συντάγματος. 
Στο προεδρικό πολίτευμα του νεότευκτου 
κράτους ο Πρόεδρος θα εκλεγόταν από 
την ελληνική κυπριακή κοινότητα, ενώ 
ο Αντιπρόεδρος από τους Τούρκους Κυ-
πρίους. Οι δύο αυτοί αξιωματούχοι θα 
είχαν δικαίωμα αρνησικυρίας (veto) πάνω 
σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας 
και εσωτερικής ασφάλειας. Επιπρόσθετα, 
θα ιδρύονταν δύο κοινοτικές συνελεύ-
σεις, μία ελληνική και μία τουρκική. Η 
Συμφωνία προνοούσε και τη δημιουργία 
ενός ενιαίου Κοινοβουλίου, στο οποίο οι 
βουλευτές θα προέρχονταν κατά 70% από 
τις τάξεις των Ελλήνων Κυπρίων και κατά 
30% από αυτές των Τούρκων Κυπρίων. Η 
συγκεκριμένη αναλογία θα εφαρμοζόταν 
και στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου, επι-
πλέον, το αξίωμα του Υπουργού Άμυνας, 
Οικονομικών ή Εξωτερικών θα έπρεπε να 
αναλαμβάνεται από Τούρκο Κύπριο. Για 
τη στελέχωση της δημόσιας υπηρεσίας, 
πάλι θα ίσχυε η αναλογία 7:3. Εντούτοις, το 
ποσοστό αυτό διαμορφωνόταν σε 6:4 για τον 
Κυπριακό Στρατό. Στον τομέα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, προβλεπόταν η ίδρυση 
χωριστών δημοτικών Αρχών -ελληνικών 
και τούρκικων- για τους μεγαλύτερους 
δήμους. Τέλος, θα ιδρύονταν δύο δικα-
στήρια, το Ανώτατο και το Συνταγματικό.

Οι πιο πάνω βασικές αρχές για τον 
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Έτσι γράφτηκε 
το τέλος της ΕΟΚΑ

Ο Γεώργιος Γρίβας-Διγενής
Είναι αναγκαίο να διερευνηθεί και η 

στάση της ηγεσίας της ΕΟΚΑ ως προς 
τις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου. Απώ-
τερος στόχος της επαναστατικής δράσης 
της οργάνωσης ήταν η Ένωση. Μάλιστα, ο 
Γεώργιος Γρίβας-Διγενής είχε απορρίψει τις 
βρετανικές συνταγματικές προτάσεις που 
είχαν υποβληθεί τα προηγούμενα χρόνια 
επειδή δεν ικανοποιούσαν το συλλογικό 
αυτό αίτημα του κυπριακού Ελληνισμού. 
Τελικά, όμως, αναγκάστηκε να αποδεχτεί 
(αν και μετά από μια περίοδο βασανιστι-
κής περισυλλογής) τη -βασισμένη στην 
ανεξαρτησία- διευθέτηση της Ζυρίχης-
Λονδίνου. Ο στρατιωτικός αρχηγός της 
ΕΟΚΑ υποχρεώθηκε στη λήψη αυτής 
της απόφασης για δύο βασικούς λόγους: 
ο πρώτος σχετιζόταν με τον φόβο του ότι 
αν αποφάσιζε να συνεχίσει τον ένοπλο 
αγώνα θα πολεμούσε όχι μόνο εναντίον 
των Βρετανών αλλά και εναντίον της ελλη-
νικής Κυβέρνησης και του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου. Κάτι τέτοιο, αναπόφευκτα, θα 
οδηγούσε σε εμφύλιο πόλεμο. Ο δεύτερος 
παράγοντας ήταν πιο αποφασιστικής ση-
μασίας. Η στάση του Γ. Γρίβα-Διγενή ήταν 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την υλική αρωγή 
ή τη διεθνή υποστήριξη που παρείχαν στο 
ένοπλο κίνημα ο Μακάριος και η ελληνική 
ηγεσία. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το δεδο-
μένο, η ΕΟΚΑ δε μπορούσε να συνεχίσει 
να αγωνίζεται χωρίς την συγκεκριμένη, 
ζωτικής σημασίας, υποστήριξη. Επομένως, 
η στρατιωτική ηγεσία της οργάνωσης δεν 
είχε άλλη επιλογή από το να αποδεχτεί 
μια συμβιβαστική λύση όπως αυτή της 
Ζυρίχης-Λονδίνου, στην οικοδόμηση της 
οποίας (παρά την απροθυμία και τους εν-
δοιασμούς της ΕΟΚΑ) οι πρωτοβουλίες της 
ελληνικής κυβέρνησης και του Μακαρίου 
έπαιξαν τον ρόλο τους.

Η Βρετανία
Από πλευράς Βρετανίας, οι επιχειρήσεις 

της ΕΟΚΑ αδιαμφισβήτητα υποχρέωσαν 
το Λονδίνο να μετακινηθεί από την άρνησή 
του να αποσυρθεί από την Κύπρο. Συνε-
πακόλουθα, κατά τη διάρκεια του 1957, 
η βρετανική κυβέρνηση είχε αρχίσει να 
επεξεργάζεται μία νέα πολιτική, που δεν 
θα απέκλειε τη διατήρηση της βρετανικής 
κυριαρχίας επί ενός τμήματος (και όχι επί 
του συνόλου) της Κύπρου. Ωστόσο, για να 
γίνει αποδεκτή από το Λονδίνο μία τέτοια 
ρύθμιση, θα έπρεπε να ικανοποιούνταν 
τρεις σημαντικότατες προϋποθέσεις: η 
διασφάλιση των γεωστρατηγικών συμ-
φερόντων του στη Μέση Ανατολή (μέσω 
της Κύπρου), η ικανοποίηση της τουρκι-
κής κυβέρνησης (σημαντικός εταίρος της 
ΝΑΤΟϊκής συμμαχίας προς ανάσχεση 
του σοβιετικού κινδύνου στην περιοχή) 
και η αποφυγή ενός ελληνο-τουρκικού 
πολέμου (ενδεχομένου που θα οδηγού-
σε σε κατάρρευση των περιφερειακών 
σχεδιασμών ασφαλείας του ΝΑΤΟ). Όταν 
ξεκίνησε ο ελληνο-τουρκικός διάλογος 
στα τέλη του 1958, η Βρετανία διατύπωσε 
-αν και με δισταγμό- τη σύμφωνη γνώμη 
της. Εν τέλει, εφόσον η ρύθμιση της Ζυρί-
χης-Λονδίνου ικανοποιούσε τις πιο πάνω 
προϋποθέσεις, προσυπέγραψε.

• Οι επιχειρήσεις της ΕΟΚΑ 
υποχρέωσαν το Λονδίνο 
να μετακινηθεί από την 

άρνησή του να αποσυρθεί 
από την Κύπρο. 

• Οι δισταγμοί του Αρχιε-
πισκόπου Μακαρίου δεν 
αφορούσαν στην ουσία 

των Συμφωνιών, αλλά σε 
μερικές πτυχές τους 

• Ο Γρίβας υποχρεώθηκε 
στην αποδοχή των συμ-

φωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου 
για δύο λόγους

• Η Αθήνα θεώρησε ότι, 
μέσω μίας ελληνο-τουρκι-
κής συνεννόησης, δεν θα 

βρισκόταν στη δύσκολη 
θέση να αντιμετωπίζει δύο 

αντιπάλους ταυτόχρονα

• Η Άγκυρα αναγκάστηκε 
να επιδιώξει μία ελληνο-
τουρκική συνεννόηση για 

το μέλλον της Κύπρου 
λόγω των δυσχερειών που 

αντιμετώπιζε 

• Küçük και Denktaş δεν 
ήταν πρόθυμοι να εγκα-

ταλείψουν την υποστήριξή 
τους στη Διχοτόμηση  

συμμετείχαν εκτός από τις αποστολές των 
τριών κυβερνήσεων και οι Αρχιεπίσκο-
πος Μακάριος (εκ μέρους των Ελλήνων 
Κυπρίων) και Δρ Fazıl Küçük και Rauf 
Denktaş (εκπροσωπώντας τους Τούρ-
κους Κυπρίους). Η βρετανική κυβέρνη-
ση αποδέχτηκε όσα συμφωνήθηκαν στη 
Ζυρίχη με αντάλλαγμα τη διατήρηση δύο 
κυρίαρχων στρατιωτικών Βάσεων στην 
Κύπρο και τη χορήγηση ορισμένων δι-
ευκολύνσεων (χρήση οδών, λιμενικών 
εγκαταστάσεων κ.λπ). Κατά τη διάρκεια 
της διάσκεψης, ο Μακάριος διατύπωσε 
αντιρρήσεις, δηλώνοντας ότι αποδεχόταν 
τη συμφωνία ως βάση συζήτησης, αλλά 
διατηρούσε επιφυλάξεις αναφορικά με 
συγκεκριμένες διατάξεις της. Το αίτημα 
του Αρχιεπισκόπου, ωστόσο, δεν έγινε δε-
κτό από τα υπόλοιπα μέρη. Τελικά, μετά 
τη συναίνεση και του Μακαρίου, όλα τα 
συμβαλλόμενα μέρη προέβησαν στην 
υπογραφή των Συμφωνιών.

Η ελληνική Κυβέρνηση
Για ποιους λόγους, όμως, η ελληνική 

Κυβέρνηση και ο Μακάριος αποδέχτηκαν 
την εμπλοκή σε διαπραγματεύσεις, οι οποίες 
αφορούσαν στην ανακήρυξη της Κύπρου 
σε ανεξάρτητο κράτος, με κατηγορηματική 
την απαγόρευση της Ένωσης στο διηνεκές; 
Η Αθήνα, παρά την επιθυμία της για την 
επίτευξη της Ένωσης, είχε υποχρεωθεί ήδη 
από το 1955 να αρχίσει να απομακρύνε-
ται από τη συγκεκριμένη θέση λόγω της 
τουρκο-βρετανικής σύμπραξης. Αντίθετα, 
έδινε προτεραιότητα στην αποτροπή του 
κομμουνιστικού κινδύνου στα βόρεια σύ-
νορα της Ελλάδας και τη διατήρηση της 
χώρας τους κόλπους της δυτικής συμμαχίας 
(στόχος που είχε επιτευχθεί μόλις το 1952). 
Στους σχεδιασμούς αυτούς πολύ σημα-
ντικό ρόλο διαδραμάτιζε η αποκατάσταση 
των ελληνο-βρετανικών σχέσεων. Μπορεί 
κατά διαστήματα η Αθήνα να είχε εκφράσει 
αδιάλλακτη θέση στα διεθνή φόρα, τόσο 
για να αποφευχθεί η επιβολή αντεθνικών 
λύσεων στην Κύπρο, όσο και για να μη 
διακυβευθεί η ανατροπή της κυβέρνησης 
(λόγω της λαϊκής πίεσης στο εσωτερικό 
της χώρας για το Κυπριακό), ωστόσο γε-
γονός παρέμενε η επιλογή της Αθήνας 
για επιδίωξη λύσης ώστε να «κλείσει» το 
Κυπριακό. Έτσι, από το 1957 η Ελλάδα 
άρχισε να προβάλλει στο εξωτερικό την 
ιδέα της αδέσμευτης ανεξαρτησίας ως 
εναλλακτική της Διχοτόμησης.

Ειδικότερα το 1958, παράγοντας πίεσης 
για την κυβέρνηση Καραμανλή υπήρξαν 
οι ενέργειες της Βρετανίας για εφαρμογή 
του Σχεδίου Macmillan το φθινόπωρο: 
επρόκειτο για σχέδιο με διχοτομικά στοι-
χεία, το οποίο -μεταξύ άλλων- επανέφερε 
την παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο 
για πρώτη φορά μετά το 1878, μέσω της 
άφιξης Τούρκου αντιπροσώπου, ο οποίος 
θα συνεπικουρούσε τον Βρετανό κυβερνήτη 
στη διοίκηση του νησιού. Επιπρόσθετος 
παράγοντας πίεσης ήταν η αναβάθμιση 
της διπλωματικής θέσης της Άγκυρας 
στο ΝΑΤΟ, η οποία ενισχύθηκε μετά την 
τουρκο-συριακή κρίση του 1957, αλλά 
και μετά την αμερικανική απόφαση για 
εγκατάσταση πυραύλων μέσου βεληνε-

κούς στην Τουρκία (ιδίως η συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία κατέστησε τη χώρα ένα στρα-
τηγικό ανάχωμα εναντίον της σοβιετικής 
διείσδυσης στην περιοχή). Παράλληλα, 
ένα άλλο κίνητρο πίσω από την εμπλοκή 
της Αθήνας στον ελληνο-τουρκικό διάλογο 
ήταν η αποδόμηση όσων επιχειρημάτων 
εκφράστηκαν υπέρ της Διχοτόμησης κατά 
τη διάρκεια των διακοινοτικών ταραχών 
που ξέσπασαν το καλοκαίρι του 1958 
στη μεγαλόνησο (με θανάσιμες απώλειες 
εκατέρωθεν): οι Τούρκοι Κύπριοι προ-
σπάθησαν μέσω επιθέσεων εναντίον των 
Ελλήνων Κυπρίων να δημιουργήσουν τις 
συνθήκες για μία de facto διχοτόμηση, 
γεγονός που υποχρέωσε τους τελευταίους 
να οργανώσουν πιο συστηματικά την άμυ-
νά τους. Δύο ακόμη λόγοι εξώθησαν την 
κυβέρνηση Καραμανλή να ανταποκριθεί 
στην προσέγγιση της Άγκυρας: ο πρώτος 
σχετιζόταν με την αποτυχία της ελληνικής 
προσφυγής στον ΟΗΕ για ανεξαρτησία της 
Κύπρου λόγω της παρέμβασης των ΗΠΑ 
(που συντάχθηκαν πλήρως με τη Βρετανία 
εκείνη την περίοδο). Ο δεύτερος λόγος 
αφορούσε στην επιθυμία της Ελλάδας, ήδη 
από το 1955, να διασπάσει τη διπλωματική 
σύμπραξη της Τουρκίας με τη Βρετανία 
στο Κυπριακό. Έτσι, η Αθήνα θεώρησε ότι, 
μέσω μίας ελληνο-τουρκικής συνεννόησης 
δεν θα βρισκόταν στη δύσκολη θέση να 
αντιμετωπίζει δύο αντιπάλους ταυτόχρονα.

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος
Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος είχε επι-

μείνει στην επιδίωξη της Ένωσης για αρ-
κετό διάστημα, ωστόσο από τη στάση του 
δεν απουσίαζαν οι αμφιταλαντεύσεις. Για 
παράδειγμα, κατά τη διάρκεια των διαπραγ-
ματεύσεών του με τον Βρετανό κυβερνήτη 
Sir John Harding (τέλη 1955-αρχές 1956) 
είχε φτάσει πολύ κοντά στην αποδοχή μιας 
λύσης που προνοούσε τη διατήρηση της 
βρετανικής κυριαρχίας, χωρίς όμως να 
αποκλείεται η επίτευξη της αυτοδιάθεσης/
Ένωσης στο μέλλον. Στο τελευταίο στάδιο 
του Αγώνα της ΕΟΚΑ συναίνεσε σε λύση 
ανεξαρτησίας, όταν συνειδητοποίησε τις 

ζοφερές συνέπειες του Σχεδίου Macmillan. 
Τον Σεπτέμβριο του 1958, κατά τη διάρκεια 
συνέντευξής του στη Βρετανίδα βουλευτή 
του Εργατικού Κόμματος Barbara Castle, 
δήλωσε ότι ήταν διατεθειμένος να αποδεχτεί 
μια λύση δεσμευμένης ανεξαρτησίας (με 
εγγυήσεις του ΟΗΕ), και αργότερα, μετά 
τις συνομιλίες στη Ζυρίχη και το Λονδίνο, 
υπέγραψε τη συμφωνηθείσα διευθέτηση.

Έχει υποστηριχθεί ότι ο Μακάριος 
αποδέχτηκε τις Συμφωνίες, επειδή η 
ελληνική Κυβέρνηση τον «παγίδευσε» 
αποφεύγοντας να τον πληροφορήσει 
επαρκώς και φέρνοντάς τον αντιμέτωπο 
με ένα τετελεσμένο γεγονός. Απεναντίας, 
σχετική αρχειακή έρευνα κατέδειξε πως 
η Αθήνα κρατούσε ενήμερο τον Μακά-
ριο σε τακτά χρονικά διαστήματα για τις 
παρασκηνιακές συνομιλίες της ελληνικής 
διπλωματίας με την Τουρκία, από τα τέλη 
του Δεκεμβρίου (1958) μέχρι τις παραμο-
νές των συνομιλιών στη Ζυρίχη. Μάλιστα, 
ζήτησε τη γνώμη του τέσσερεις φορές. Οι 
δισταγμοί του Αρχιεπισκόπου δεν αφο-
ρούσαν στην ουσία των Συμφωνιών, αλλά 
σε μερικές πτυχές τους. Κατά τη διάρκεια 
της διάσκεψης στο Λονδίνο, ο Βρετανός 
Υπουργός Εξωτερικών Selwyn Lloyd ερ-
μήνευσε σε κάποιο σημείο τις ανησυχίες 
του Μακαρίου ως προσπάθεια υπόσκαψης 
αυτών που είχαν ήδη συμφωνηθεί από 
τις τρεις κυβερνήσεις. Ο Αρχιεπίσκοπος 
διαμαρτυρήθηκε για την «παρεξήγηση», 
ξεκαθαρίζοντας ότι δεν απέρριπτε τη Συμ-
φωνία της Ζυρίχης. Αντίθετα, διευκρίνισε ότι 
οι αντιρρήσεις του σχετίζονταν με συγκεκρι-
μένα σημεία του μελλοντικού συντάγματος, 
τα οποία θα καθιστούσαν τη λειτουργία 
του κυβερνητικού μηχανισμού αδύνατη. 
Οι αμφιταλαντεύσεις του αυτές, αφενός, 
και η ερώτηση/παραδοχή του προς τον 
Καραμανλή («Κύριε πρόεδρε, φανταστήκατε 
ποτέ ότι δεν θα υπέγραφα;») αφετέρου, 
έχουν οδηγήσει στη διατύπωση διαφόρων 
ερμηνειών από τους ερευνητές. Εν πάση 
περιπτώσει, ο Μακάριος δεν υπέγραψε τη 
Συμφωνία επειδή «παγιδεύτηκε» από την 
κυβέρνηση Καραμανλή.

ΔΡ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ *

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΚΑΙ Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ 
ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ, ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ;
 

καταρτισμό του κυπριακού συντάγματος 
συνοδεύτηκαν από τη «Συνθήκη Συμμα-
χίας». Η Συνθήκη αυτή προνοούσε την 
ίδρυση κοινού στρατηγείου και την άφι-
ξη δύο αγημάτων του ελληνικού και του 
τουρκικού στρατεύματος, της Ελληνικής 
Δύναμης Κύπρου (ΕΛΔΥΚ) και της Τουρ-
κικής Δύναμης Κύπρου (ΤΟΥΡΔΥΚ), 950 
και 650 ανδρών αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, 
συνομολογήθηκε η «Συνθήκη Εγγυήσεως», 
σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα, η Τουρ-
κία και η Βρετανία καθίσταντο εγγυήτριες 
δυνάμεις της ανεξαρτησίας, της εδαφικής 
ακεραιότητας και του συντάγματος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας (η οποία επίσης θα 
ήταν συμβαλλόμενο μέρος στη Συνθήκη).

Μετά την υπογραφή των συμφωνη-
θέντων στη Ζυρίχη, οι δύο κυβερνήσεις 
προχώρησαν στην έναρξη διαπραγματεύ-
σεων με τη Βρετανία. Στη διάσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε στο Lancaster House 
του Λονδίνου (17-19 Φεβρουαρίου 1959) 
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τανικά που ήταν αδύνατο να συλλάβει η 
πλημμυρισμένη από γνήσιο πατριωτισμό 
και συναισθηματικότητα, αλλά στερημέ-
νη από πολιτική πείρα και παράδοση, 
κυπριακή λαϊκή ψυχή.

Τις γενικές δυσχέρειες επέτεινε ακό-
μη περισσότερο η εμπλοκή της Ελλάδας 
στα συμμαχικά της πλαίσια, πράγμα που 
ανάγκαζε τις εκάστοτε ελληνικές Κυβερ-
νήσεις να συμπλέουν με απόψεις άσχετες 
προς τον χαρακτήρα του θέματος και να 
τοποθετούν ενίοτε τα ευρύτερα συμμα-
χικά συμφέροντα υπεράνω των εθνικών. 
Το πνεύμα αυτό της διαλλακτικότητας 
δημιουργούσε πολλές φορές πιεστικές 
καταστάσεις στον κυπριακό παράγοντα 
κι έκανε το θέμα να παρεκκλίνει από την 
πορεία του…».  

Γι’ αυτό δεν φτάσαμε ποτέ στον στόχο 
της ΕΝΩΣΗΣ, αλλά σε μια απόλυτα εξαρ-
τημένη από τους ξένους ανεξαρτησία… 
Για τούτο χάσαμε την πυξίδα κι αλλάξαμε 
την πορεία μας! 

Υ.Γ.: Για όσους σήμερα με τη σιγουριά 
της άνετης πολυθρόνας και των υψηλών 
αξιωμάτων που απέκτησαν, χάρη στο αίμα 
που έχυσαν οι αγνοί αγωνιστές της λευ-
τεριάς, διερωτώνται ακόμα αν ο αγώνας 
της Ε.Ο.Κ.Α. ήταν χρήσιμο να αποφευχθεί, 
απαντώ: Ας κάνουν τον κόπο, για μια έστω 
φορά, να ανηφορίσουν για τον Μαχαιρά… 
και να σταθούν για μια στιγμή μπροστά 
στο κρησφύγετο του Σταυραετού… Ίσως 
να ακούσουν τον Γρηγόρη να φωνάξει 
ξανά: «Μολών λαβέ»!

* Αναπληρωτής καθηγητής Παν. θεσσαλίας
Από το Μονάγρι Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com

«Εμπρός, εμπρός η Ε.Ο.Κ.Α. κράζει, 
η γη ας βροντήξει όπου πατά, 
η Ε.Ο.Κ.Α., ανίκητη προστάζει 

να η ασπίδα, ή ταν ή επί τας…». Ε.Ο.Κ.Α.: Η 
Οργάνωση που καταξίωσε όσο καμιά άλλη 
τον Κυπριακό Ελληνισμό, προσθέτοντας 
τη λαμπρότερη ίσως σελίδα δόξας στη 
μακραίωνη ιστορική του πορεία. 

Γλαφυρός όπως πάντα ο ποιητής: «Όταν 
πια είδαμε κι αποείδαμε με τα τηλεγρα-
φήματα και τες πρεσβείες, κλείσαμε τη 
μικρή μας ζωή σ’ ένα φάκελο μικρό που 
να χωράει στη φούχτα μιας μαθητριού-
λας, στον προβολέα ενός ποδηλάτου, στη 
ράχη ενός βιβλίου και γράψαμε με κόκκινο 
μελάνι τη διεύθυνση: Αξιότιμον Ελληνι-
κόν Κυπριακόν λαόν, Οδόν Ελευθερίας 
ή θανάτου. Χωριά και πόλεις, Κύπρον… 
Το στείλαμε χωρίς το γραμματόσημο με 
την βασίλισσα…». 

Την οριστική απόφαση για αγώνα μέχρι 
εσχάτων, την έδωσε στις 28 Ιουλίου 1954, 
από την αγγλική Βουλή, ο Υφυπουργός 
Αποικιών, Χένρυ Χόπκινσον, όταν εκστόμισε 
το διαβόητο «Ουδέποτε». «Υπάρχουν», δή-
λωσε ο φλεγματικός Χόπκινσον, «ορισμένα 
εδάφη εις την Κοινοπολιτείαν, τα οποία 
λόγω των ειδικωτέρων συνθηκών, υπό 
τας οποίας ευρίσκονται, ουδέποτε δύνανται 
να αναμένουν ότι θα αποκτήσουν πλήρη 
ανεξαρτησίαν». 

Είχαν προηγηθεί πολλοί αιματηροί και 
ειρηνικοί αγώνες, πριν να ροδίσει η αυγή 
της πρώτης του Απρίλη του 1955. Ιστο-
ρικό σταθμό αποτέλεσε το δημοψήφισμα 
της 15ης του Γενάρη του 1950, όταν το 
95,7% των Ελλήνων της Κύπρου (μεταξύ 
τους και πολλοί Τούρκοι Κύπριοι), διά της 
υπογραφής του αξίωνε την Ένωσή του με 
το λίκνο του Παγκόσμιου Πολιτισμού, την 
αιώνια Ελλάδα. 

Στις 22 Αυγούστου του 1954, ο Μα-
κάριος  κάλεσε τον λαό στην εκκλησία 
Φανερωμένη της Λευκωσίας και όλοι 
μαζί έδωσαν όρκο τιμής για αγώνα μέχρις 
εσχάτων για Ένωση και μόνο Ένωση. Ο 
Αρχιεπίσκοπος επιλέγει τον Γεώργιο Γρίβα 
Διγενή για στρατιωτικό Αρχηγό. Κατά τρόπον 
ανεξάρτητο και αυτόνομο, συγκροτήθηκαν 

οι πρώτες Οργανώσεις της Νεολαίας, τα 
μέλη των οποίων προέρχονταν κυρίως 
μέσα από τους χριστιανικούς πυρήνες που 
απετέλεσαν τα φυτώρια απ’ όπου προήλθαν 
πολλοί αντάρτες της Ε.Ο.Κ.Α. Απειροπόλε-
μα παλληκάρια εκπαιδεύονται κάτω από 
αντίξοες συνθήκες. Πολλές οι δυσκολίες, 
λιγοστός ο οπλισμός! Οι προετοιμασίες για 
την έναρξη του αγώνα συμπληρώθηκαν 
τον Μάρτιο του 1955. Ε.Ο.Κ.Α., έγινε όλη 
Κύπρος, γυναίκες, άνδρες και παιδιά! 

Ξύπνησε αναστατωμένη εκείνη την ευ-
λογημένη πρώτη του Απριλίου η Κύπρος 
πριν να ροδίσει η αυγή. Η πρώτη προκή-
ρυξη της Ε.Ο.Κ.Α. βρισκόταν ήδη στα χέρια 
υποψιασμένων και ανυποψίαστων πολιτών. 
Και δεν ήταν πρωταπριλιάτικο ψέμα! 

«Με την βοήθειαν του Θεού, με πίστιν 
εις τον τίμιον αγώνα μας, με την συμπαρά-
στασιν ολοκλήρου του Ελληνισμού και με 
την βοήθειαν των Κυπρίων, αναλαμβάνομεν 
τον αγώνα διά την αποτίναξιν τού Αγγλι-
κού ζυγού, με σύνθημα εκείνο το οποίον 
μας κατέλιπαν οι πρόγονοί μας ως ιεράν 
παρακαταθήκην: “’Η τάν ή επί τάς” ….».

Ο αγώνας περνούσε διαρκώς από 
δραματικές φάσεις, σε μιαν ατελείωτη 
σκυταλοδρομία θανάτου. Το Πάνθεον 
των Ηρώων καθημερινά εμπλουτίζεται με 
νέα ονόματα, στο Λιοπέτρι, στο Δίκωμο, 
στον Μαχαιρά, σε κάμπους και βουνά, σε 
πόλεις και χωριά… 

Οι αποικιοκράτες χρησιμοποιούν όλα τα 
μέσα για να τσακίσουν την Ε.Ο.Κ.Α.. Στήνουν 
αγχόνες, δολοφονούν, βασανίζουν, εξορί-
ζουν. Εννιά νέοι πατούν ευθυτενείς στην 
καταπακτή και χαμογελούν στην αγχόνη, 
ψέλνοντας τον Ύμνο προς την Ελευθερία του 
Διονυσίου Σολωμού, καθώς ταξίδευαν για 

την αθανασία! «Μολών λαβέ» φωνάζουν οι 
αγωνιστές μέσα από τα κρησφύγετά τους! 

Μαθητές και μαθήτριες απ’ όλα τα γυ-
μνάσια και τα δημοτικά σχολεία βγαίνουν 
στους δρόμους ανεμίζοντας ελληνικές ση-
μαίες, φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας 
πέτρες και ξύλα, για να διαμαρτυρηθούν. 
Οι αποικιοκράτες κτυπούν αλύπητα! Δο-
λοφονούν ακόμα και μικρά παιδιά! Τον 
επτάχρονο Δημητράκη Δημητριάδη, τον 
Μικρό ήρωα όπως τον αποκαλεί ο Διγενής, 
τον δεκαεπτάχρονο Πετράκη Γιάλλουρο 
αγκαλιά με τη γαλανόλευκη…

Κι όμως, αυτό το θαύμα, το θαύμα της 
Ε.Ο.Κ.Α., που άφησε άφωνη ολόκληρη την 
ανθρωπότητα, δεν στάθηκε ικανό να φέρει 
το ποθούμενο. Οι Άγγλοι δήλωναν κυνικά: 
«Η πολιτική δεν έχει και δεν επιτρέπεται 
να έχει κώδικα ηθικής…». 

Γράφει ο Νίκος Κρανιδιώτης, ο άνθρω-
πος που έζησε από κοντά ως Γραμματέας 
της Εθναρχούσας Εκκλησίας όλες τις πτυχές 
εκείνου του ανεπανάληπτου Έπους: 

«…Οι ηρωισμοί, τα κατορθώματα και η 
αυτοθυσία των Κυπρίων αγωνιστών είχαν 
δημιουργήσει ένα κλίμα περηφάνιας κι 
ένα αίσθημα εμπιστοσύνης και αυτοπε-
ποίθησης στα πλατιά λαϊκά στρώματα, που 
έβλεπαν τον κυπριακό αγώνα με τον εν-
θουσιασμό, τη νοοτροπία και την πίστη των 
προηγούμενων απελευθερωτικών αγώνων 
του Έθνους, και με αποκλειστικά κριτήρια 
την ανθρώπινη λεβεντιά, τον ηρωισμό και 
τα μεγάλα ανδραγαθήματα. 

»Απέναντι στα αγνά αυτά ελατήρια και 
την αγνή ψυχή του Λαού η βρετανική πο-
λιτική, μέσα από τις σκοτεινές ατραπούς 
της έμπειρης διπλωματίας της, ετοίμαζε 
επιδέξια τα δικά της σχέδια. Σχέδια σα-

ΔΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ  
(ΝΤΙΝΟΣ) ΑΥΓΟΥΣΤΗ * 

ΕΊΧΑΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΊ ΠΟΛΛΟΊ 
ΑΊΜΑΤΗΡΟΊ ΚΑΊ ΕΊΡΗΝΊΚΟΊ 
ΑΓΏΝΕΣ, ΠΡΊΝ ΝΑ ΡΟΔΊΣΕΊ 
Η ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΤΟΥ 
ΑΠΡΊΛΗ ΤΟΥ 1955

Η Τουρκία
Η Άγκυρα είχε υποστηρίξει αρχικά ότι η 

απόδοση της Κύπρου στην Ελλάδα θα δια-
τάρασσε εις βάρος της την ισορροπία μεταξύ 
των δύο κρατών που είχε δημιουργηθεί το 
1923 με τη συνομολόγηση της Συνθήκης 
της Λωζάννης. Επομένως, τασσόταν υπέρ 
της συνέχισης της βρετανικής κυριαρχίας 
στην Κύπρο. Αργότερα, το 1956, υιοθέτησε 
τον στόχο της Διχοτόμησης. Αναγκάστη-
κε όμως να αναθεωρήσει τη στάση της το 
1958 και να επιδιώξει μία ελληνο-τουρκι-
κή συνεννόηση για το μέλλον της Κύπρου 
λόγω των δυσχερειών που αντιμετώπιζε τη 
δεδομένη χρονική στιγμή: η επανάσταση 
του καλοκαιριού του 1958 στο Ιράκ και 
η αλλαγή καθεστώτος την οποία επέφερε, 
οδήγησε στη διάλυση του Συμφώνου της 
Βαγδάτης και την απώλεια ενός σημαντικού 
περιφερειακού εταίρου της Τουρκίας. Η 
Άγκυρα αντιλήφθηκε ότι ο κίνδυνος για τη  
στρατηγική περικύκλωσή της από εχθρι-
κά κράτη (ΕΣΣΔ, Συρία, Βουλγαρία) ήταν 
υπαρκτός. Επομένως, υποχρεώθηκε να 
προβεί στην αναζήτηση ενός περιφερει-
ακού συμμάχου εγκαινιάζοντας τον ελληνο-
τουρκικό διάλογο στη βάση της κυπριακής 
ανεξαρτησίας. Παράλληλα, θεωρούσε ότι 
η δύσκολη θέση της τουρκικής οικονομίας 
θα επωφελείτο από την αποκατάσταση των 
σχέσεων με μία χώρα όπως η Ελλάδα, η 
οποία διέθετε μία οικονομία σε ανοδική 
πορεία, αξιόλογες επαφές με τον Δυτικό 
κόσμο, ομαλές σχέσεις με τη Γιουγκοσλα-
βία (επομένως δεν φοβόταν το ενδεχόμενο 
στρατηγικής αποκοπής σε τοπικό επίπεδο) 
και φιλικές σχέσεις με τα κράτη της Μέσης 
Ανατολής. Επιπρόσθετα, ένας άλλος λόγος 
που άσκησε επίδραση στη μεταβολή της 
πολιτικής της Τουρκίας στο Κυπριακό ήταν 
η συνειδητοποίηση ότι η άμυνα που προ-
έταξαν το καλοκαίρι του 1958 οι Έλληνες 
Κύπριοι (υπό την καθοδήγηση της ΕΟΚΑ) 
στις ενορχηστρωμένες επιθέσεις των Τούρ-
κων Κυπρίων απέτρεψε την επιβολή της 
de facto Διχοτόμησης.

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΊΔΡΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΛΟΝΔΊΝΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΏΤΟΥΣ 
ΚΡΊΣΊΜΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΊ-
ΑΚΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΕΔΏΣΕ ΤΟΝ 
ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ 
ΕΟΚΑ ΝΑ ΡΊΖΏΣΕΊ ΚΑΊ 
ΝΑ ΚΕΡΔΊΣΕΊ ΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΚΥΠΡΊΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΊΣΜΟΥ

 

Στις 04:25 τα ξημερώματα της 1ης Απρι-
λίου 1955, ο Κυβερνήτης της Κύπρου, σερ 
Ρόμπερντ Άρμιτεϊτζ, έστελνε το πρώτο τηλεγρά-
φημα στον Υπουργό Αποικιών, Άλαν Λένοξ 
Μπόιντ. Στο υπ’ αριθμόν 182 κατεπείγον και 
εμπιστευτικό τηλεγράφημα, ο Κυβερνήτης 
ανέφερε συνοπτικά τα «σαμποτάζ» που είχαν 
συμβεί μεταξύ των ωρών 00:45 και 01:15. Ο 
Υπουργός Αποικιών απάντησε στις 12:05 το 
μεσημέρι της ίδιας μέρας «βαθιά σοκαρισμέ-
νος». Χαρακτήριζε τις δολιοφθορές «απαίσιες 
και ανεύθυνες πράξεις» και ζητούσε επιτακτικά 
από τον Κυβερνήτη να λάβει μέτρα. Ο Άρμι-
τεϊτζ φαίνεται να είχε βρεθεί στριμωγμένος, 
καθώς το Υπουργείο Αποικιών υπονοούσε 

ότι δεν είχε λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για 
να αποτρέψει τα επεισόδια της 1ης Απριλίου. 
Στις 14 και 26 Μαΐου, έχοντας πλέον μια πιο 
ξεκάθαρη εικόνα, ο Κυβερνήτης έστειλε δύο 
εκτενείς αναφορές στο Υπουργείο Αποικιών. 
Είναι σημαντικές γιατί σε αυτές εντοπίζεται 
ο τρόπος πρόσληψης των γεγονότων εκ 
μέρους του. Στην έκθεση προέβαινε σε μια 
ουσιαστική παραδοχή: «Η γενική κατάσταση 
της [αποικιακής] Κυβέρνησης είναι σίγουρα 
χειρότερη από οποιαδήποτε άλλη φορά. Έχει 
απολέσει την εμπιστοσύνη μεγάλης μερίδας 
της τουρκικής κοινότητας γιατί δεν έχει λάβει 
μέτρα εναντίον όσων οι Τούρκοι θεωρούν ως 
προφανείς υπαίτιους της βίαιης εκστρατείας. 
Αντίστοιχα έχει απολέσει ακόμα περισσότερο 
έδαφος σε όσους είναι φιλο-κυβερνητικοί και 
οι οποίοι θεωρούν ότι μια σταθερή πολιτική 
είναι η απάντηση στην παρούσα κατάσταση. 
[…] Οι περισσότεροι κυβερνητικοί υπάλληλοι 
αισθάνονται τώρα ότι η Ένωση είναι μόνο 
θέμα χρόνου». 

Ο Κυβερνήτης πρότεινε δραστικά μέτρα, 
ώστε η αποικιακή κυβέρνηση να παρουσια-
ζόταν αποφασισμένη και να κέρδιζε έδαφος. 
Θεωρώντας ότι ο Αρχιεπίσκοπος και ο Μη-
τροπολίτης Κυρηνείας ήταν «μπλεγμένοι» 
στα πρόσφατα γεγονότα, εισηγήθηκε «να 
συλληφθούν και να εκτοπιστούν χωρίς δι-
σταγμό σε κάποιο μέρος εκτός του νησιού απ’ 
όπου δεν θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην 
Κύπρο ή στην Ελλάδα». Συνέστησε, λοιπόν, 
«την εξορία τέτοιων ατόμων σε μια μακρινή 
βρετανική περιοχή όπως ο Μαυρίκιος ή οι 
Σεϋχέλλες». Η σημασία της αναφοράς είναι 
ότι ήδη από τις 14 Μαΐου 1955, ενάμιση 
μήνα μετά την έναρξη της δράσης της ΕΟΚΑ, 

είχαν διατυπωθεί σαφείς απόψεις για εξο-
ρία του Μακαρίου και του Κυρηνείας, κάτι 
που τελικά θα πραγματοποιηθεί μετά από 
10 μήνες, τον Μάρτιο του 1956.

Στις 26 Μαΐου 1955, την ημέρα των 
γενικών εκλογών στη Βρετανία οι οποίες 
τελικά θα αναδείκνυαν ξανά νικητές τους 
Συντηρητικούς, ο Κυβερνήτης έστελνε τη 
δεύτερη έκθεσή του στο Λονδίνο. Σε αυτή, 
θεωρούσε ότι η συντριπτική πλειονότητα 
των Κυπρίων συντασσόταν με την Εθναρχία. 
Το ΑΚΕΛ, έγραφε, ενώ λεκτικά υποστήριζε 
την Ένωση, ήταν έτοιμο να υποστηρίξει ένα 
σύνταγμα αυτοκυβέρνησης, αν έβλεπε ότι του 
παρείχε τη δυνατότητα να κερδίσει δύναμη και 
εξουσία. Η εισήγηση με την οποία έκλεινε την 
έκθεσή του, ήταν να προσέφερε η Βρετανία 
μεταβατικό σύνταγμα αυτοκυβέρνησης και 
μετά από είκοσι χρόνια να συζητούσε με τους 
εκλεγμένους αντιπροσώπους των Κυπρίων 
την εφαρμογή της αυτοδιάθεσης. Η εισήγηση 
όμως ήταν υστερόβουλη: «Αν κανείς μπορέσει 
να δημιουργήσει ένα λειτουργικό σύνταγμα 
[…], οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Κυπρίων 
δεν θα θέλουν εκείνη τη χρονική στιγμή να 
ενωθούν με την Ελλάδα». Σκοπός, άρα, του 
κυβερνήτη ήταν να κερδίσει χρόνο θέτοντας 
σε εφαρμογή ένα λειτουργικό σύνταγμα, ορί-
ζοντας ταυτόχρονα ένα σαφές χρονικό όριο 
με την πάροδο του οποίου θα εξεταζόταν 
η αυτοδιάθεση. Το σχόλιο της βρετανικής 
πρεσβείας στην Αθήνα στις προτάσεις του 
Άρμιτεϊτζ  και κυρίως στη σχέση μάνας-κόρης 
(Ελλάδας-Κύπρου) ήταν εύγλωττο: Έπρεπε 
να πείσουν τους Έλληνες ότι «είναι κάποιες 
φορές καλό για τα κορίτσια να πάνε στο Οικο-
τροφείο συνοδεία ενός φιλάνθρωπου θείου 

και να μάθουν να στέκονται στα δικά τους 
πόδια, πριν αποφασίσουν αν θέλουν ή όχι 
να επιστρέψουν στη μάνα τους».

Ο Άρμιτεϊτζ, ο οποίος θα αντικατασταθεί 
τελικά από τον στρατάρχη Τζον Χάρντιγκ 
τον Οκτώβριο του 1955, ήταν ο Κυβερ-
νήτης στους ώμους του οποίου έπεσε το 
βαρύ φορτίο να αντιμετωπίσει το ξαφνικό 
ξέσπασμα μιας επανάστασης στην Κύπρο. Ο 
τρόπος αντίδρασής του, αλλά και ο τρόπος 
αντίδρασης του Λονδίνου τους πρώτους 
κρίσιμους μήνες της κυπριακής εξέγερσης, 
έδωσε τον απαραίτητο χρόνο στην ΕΟΚΑ να 
ριζώσει και να κερδίσει τη συμπαράσταση 
του κυπριακού Ελληνισμού. Ενώ το Λονδίνο 
έψαχνε στην Αθήνα, στο αθηναϊκό ραδιόφωνο, 
στον Τύπο και την Εθναρχία τους «υποκινη-
τές στη βία», ενώ αναλωνόταν σε πολιτικές 
αλχημείες και σκέψεις εισαγωγής «λειτουρ-
γικού συντάγματος» εν μέσω θύελλας για να 
εξαγοράσει χρόνο, η ΕΟΚΑ δικτυωνόταν. 
Όταν στις 26 Οκτωβρίου 1955 οι Βρετανοί 
συνειδητοποίησαν επιτέλους τη σοβαρότητα 
της κατάστασης και ο Χάρντινγκ κήρυξε το 
νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ση-
ματοδοτώντας ουσιαστικά την περίοδο των 
σκληρών κατασταλτικών μέτρων, η ένοπλη 
οργάνωση είχε ήδη κερδίσει αρκετό χρόνο. 
Ο αρχικός αιφνιδιασμός και η μουδιασμέ-
νη αντίδραση των Βρετανών τους πρώτους 
μήνες δράσης της ΕΟΚΑ ήταν παράγοντες 
που, μεταξύ άλλων, έγειραν την πλάστιγγα 
υπέρ της Οργάνωσης στην αναμέτρηση με 
τους Βρετανούς για Ένωση και Ελευθερία.

* Ειδικός Επιστήμονας, 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο διακα-
νονισμός για το Κυπριακό στα τέλη 
της δεκαετίας του 1950, με τον οποίο 
τερματίστηκε και ο Αγώνας της ΕΟΚΑ, 
υπήρξε απότοκος της συμβιβαστικής 
απομάκρυνσης των ηγεσιών των κύ-
ριων πρωταγωνιστών από τις αρχικές 
τους θέσεις. Στην εν λόγω αναδίπλωση 
συντέλεσαν συγκεκριμένες εξελίξεις 
σε διεθνές επίπεδο, αλλά και στο 
εσωτερικό της Κύπρου, τη δεδομένη 
χρονική στιγμή. 

Ο πληθυσμός του νησιού δεν συμμε-
τείχε στη διαμόρφωση της διευθέτησης 
του 1959, ούτε κλήθηκε να την επικυ-
ρώσει, υπό την έννοια ότι δεν έλαβεν 
χώραν η συνέλευση ενός συντακτικού 
σώματος που θα αποτελείτο από τους 
αντιπροσώπους του (όπως γίνεται 
συνήθως κατά την ίδρυση ενός νέου 
κράτους). Από την άλλη, παρά τη δοτή 
προέλευση του συντάγματος, απαιτήθηκε 
η συναίνεση και νομιμοφροσύνη όλων 
των Κυπρίων για να μη διακυβευθεί η 
συμφωνηθείσα διευθέτηση.

Εντούτοις, όπως κατέδειξαν οι εξελί-
ξεις που ακολούθησαν, το Κυπριακό δεν 
ρυθμίστηκε οριστικά με τις Συμφωνίες 
Ζυρίχης-Λονδίνου το 1959: οι διαφορετικές 
επιδιώξεις των Ελλήνων και των Τούρκων 
της Κύπρου, οι επεκτατικές βλέψεις της 
Τουρκίας, καθώς και η ακαμψία, η πο-
λυπλοκότητα και οι χωριστικές πρόνοιες 
του ίδιου του κυπριακού συντάγματος 
οδήγησαν ξανά σε προστριβές, οξύνοντας 
έναν φαύλο κύκλο δυσπιστίας. Συνεπα-
κόλουθα, το 1963 η διολίσθηση στη βία 
ήταν ξανά γεγονός.
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Επίλογος

Βρετανικές προσλήψεις και σπασμωδικές 
αντιδράσεις μετά την 1η Απριλίου 1955

Ο πληθυσμός του νησιού 
δεν συμμετείχε στη δια-

μόρφωση της διευθέτησης 
του 1959, ούτε κλήθηκε 

να την επικυρώσει

Οι Fazıl Küçük 
και Rauf Denktaş

Η ηγεσία των Τούρκων Κυπρίων κατά 
τη διάρκεια του Αγώνα της ΕΟΚΑ είχε μετα-
βληθεί από την απαίτηση της επιστροφής της 
Κύπρου στην Τουρκία υπέρ της διεκδίκησης 
της Διχοτόμησης. Μάλιστα, το φθινόπωρο 
του 1958, όταν ο ελληνο-τουρκικός διάλογος 
είχε αρχίσει να κυοφορεί τη λύση της Ανε-
ξαρτησίας, οι Küçük και Denktaş δεν ήταν 
πρόθυμοι να εγκαταλείψουν την υποστήριξή 
τους στη Διχοτόμηση. Ωστόσο, οι δύο ηγέτες 
απέφυγαν δημόσια να υποσκάψουν την πο-
λιτική που εφήρμοζε η Άγκυρα εκείνη την 
περίοδο και επικεντρώθηκαν στην εξασφάλι-
ση  της δυνατότητας ανάσχεσης της βούλησης 
της ελληνικής κυπριακής πλειοψηφίας στο 
νεοσύστατο κράτος. Επιπλέον, στο να είναι 
η παρουσία των μελών της κοινότητάς τους 
στον μελλοντικό διοικητικό μηχανισμό εμ-
φανής, στον βαθμό που να εκλαμβάνεται ως 
προϊόν ενός «ελληνο-τουρκικού συνεταιρι-
σμού». Εν τέλει, και η τουρκική κυπριακή 
ηγεσία συναίνεσε προσυπογράφοντας τη 
διευθέτηση της Ζυρίχης-Λονδίνου. Στη 
συνέχεια, ο Küçük, ο οποίος είχε στενές 
σχέσεις με την κυβερνώσα παράταξη (Δη-
μοκρατικό Κόμμα) της Τουρκίας, εξέφρασε 
την πεποίθηση ότι οι δύο κοινότητες είχαν 
αποκτήσει ίσα δικαιώματα και ότι ουσιαστι-
κά τα πλεονεκτήματα που είχαν κερδηθεί 
μέσω των Συμφωνιών καθιστούσαν την 
τουρκική κυπριακή πλευρά «κυρίαρχη» 
στην Κύπρο. Αντίθετα, ο Denktaş, ο οποίος 
ως πολιτικός καθοδηγητής της οργάνωσης 
ΤΜΤ βρισκόταν πιο κοντά στις θέσεις του 
τουρκικού στρατιωτικού κατεστημένου, 
ενδόμυχα δεν είχε συμφιλιωθεί με την 
αποκήρυξη της Διχοτόμησης. Χαρακτήρισε 
τις Συμφωνίες έντιμο συμβιβασμό υπό τις 
διεθνείς περιστάσεις: η συμπόρευσή του 
με τις επιλογές της τουρκικής κυβέρνησης 
στο Κυπριακό συνιστούσε πιθανώς μία τα-
κτική αναδίπλωση, η οποία θα συντελούσε 
τουλάχιστον στην πολιτική του επιβίωση.

* Δρ Κυπριακής Ιστορίας              

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ *
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Η υπόθεση Συνεργατισμός μπορεί 
να αντικρισθεί σε δύο επίπεδα. Το 
ένα είναι το πώς και γιατί φτάσαμε 

στο σημείο της διάλυσης του Συνεργατικού 
Κινήματος. Ενός Κινήματος που έζησε πάνω 
από έναν αιώνα και δίκαια χαρακτηρίζεται 
ως το μεγαλύτερο κοινωνικό επίτευγμα του 
κυπριακού λαού. Ενός Κινήματος από το 
οποίο ευεργετήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες 
Κύπριοι απ’ όλα τα κοινωνικά στρώματα 
σε ολόκληρη την Κύπρο. Ενός Κινήματος, 
που ιδιαίτερα πρόσφερε πολλά σ’ εκείνους 
οι οποίοι είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη, 
αντιμετώπιζαν τις μεγαλύτερες δυσκολί-
ες. Στήριξε, κατά κυριολεξία, την ύπαιθρο 
και τον αγροτικό κόσμο κατ’ αρχάς, και τον 
βοήθησε να ξεφύγει από την ανέχεια, να 
ορθοποδήσει και να βιώσει πραγματικά ένα 
καλό επίπεδο ζωής. Να δημιουργήσει και 
να αναπτυχθεί παραγωγικά και να βοηθήσει 
με τη σειρά του το σύνολο της κυπριακής 
οικονομίας και του λαού. Ανύψωσε πέρα 
από το βιοτικό και το μορφωτικό επίπεδο 
του αγροτικού κόσμου, που οδήγησε στην 
ανάκτηση της αξιοπρέπειάς του. Βοήθη-
σε τα μέγιστα στο να κρατηθεί ζωντανή η 
ύπαιθρος και να συρρικνωθεί η αστυφιλία.  
Πέρα από τον αγροτικό κόσμο, προϊόντος 
του χρόνου βοήθησε και στήριξε και άλ-
λες κοινωνικές τάξεις και στρώματα. Στην 
άνθησή του ο Συνεργατισμός επεκτάθηκε 
και σε άλλες παραγωγικές δραστηριότητες, 
πέραν της αγροτικής οικονομίας και των 
εργασιών τραπεζικής υφής. Δυστυχώς, στο 
τέλος της ημέρας κατέρρευσε. Το πώς και 
γιατί οδηγήθηκε σ’ αυτό το αποτέλεσμα 

περιγράφεται επαρκώς τόσο στην Έκθε-
ση Σταυρινάκη του 1980, όσον και στην 
πρόσφατη της τριμελούς επιτροπής των 
κ.κ. Αρέστη, Χαραλάμπους και Γεωργίου. 
Αυτό είναι,  όμως, το ένα επίπεδο. Το οποίο 
συζητήθηκε, συζητείται και θα συζητηθεί 

ακόμα. Αυτά όλα, όμως, περιγράφουν το 
παρελθόν και το τραγικό αποτέλεσμα μια 
αξιοθαύμαστης και πολύχρονης πορείας.

Πέραν του πιο πάνω επιπέδου, όμως, 
υπάρχει και ένα άλλο. Αυτό το οποίο διε-
μήνυσε η πορεία χιλιάδων συμπατριωτών 
μας το βράδυ της Τετάρτης που μας πέρασε. 
Αυτό το οποίο αφορά το μέλλον. Την πιθα-
νότητα και δυνατότητα της αναγέννησης του 
Συνεργατικού Κινήματος. Της δημιουργίας 
ενός νέου υγιούς  Συνεργατικού φορέα. 
Όπως είναι σήμερα τα πράγματα, κάτι τέτοιο 
φαντάζει πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο μεν, 
αλλά όχι ακατόρθωτο. Σε μια χώρα όπου 
ο τραπεζικός τομέας έχει υποστεί φοβερά 
πλήγματα και που κρατήθηκε ζωντανός 
χάρις στις μεγάλες θυσίες των Κυπρίων 
πολιτών και ιδιαίτερα των εργαζομένων 
αυτού του τόπου και ο οποίος τραπεζικός 
τομέας έχει ακόμα δρόμο μπροστά του για 
να καταστεί ασφαλής. Γι’ αυτόν  τον λόγο 
και διότι σήμερα ουσιαστικά δεν υπάρχει 
κυπριακής ιδιοκτησίας Τράπεζα, όπου οι 
ανάγκες όλων εκείνων τους οποίους εξυ-
πηρέτησε ευθύς εξαρχής ο Συνεργατισμός 
βρίσκονται εδώ και έξι χρόνια στην πλέον 
δύσκολη φάση της πορείας του, η γέννηση 
ενός νέου υγιούς Συνεργατισμού δεν είναι 
μόνο κατορθωτή, αλλά και αναγκαία. Για 
να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, πέρα από τη βού-
ληση της βάσης της κυπριακής κοινωνίας, 
επιβάλλεται και η αρωγή της Πολιτείας. 
Των θεσμικά εντεταλμένων από τον λαό 
που τους εκλέγει να τον υπηρετούν και να 
προάγουν τα συμφέροντά του. Δηλαδή, τη 
νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, κατ’ 

επέκτασιν, και τους φορείς εκείνους οι οποίοι 
αποτελούν προέκτασή τους. Σ’ αυτούς τους 
δύσκολους καιρούς, όσο κρίθηκε αναγκαίο 
να κρατηθεί και ενισχυθεί ο τραπεζικός 
τομέας με δισεκατομμύρια ευρώ, άλλο τόσο 
είναι αναγκαίο να επανιδρυθεί ο Συνεργατι-
σμός, το μέγιστο, επαναλαμβάνω, κοινωνικό 
επίτευγμα των Κυπρίων.

Η επανίδρυση του Συνεργατισμού, πέρα 
από τη χρησιμότητά του σε πιστωτικό και 
κοινωνικό επίπεδο, θα είναι και μια ευγενής 
πρόκληση για την κυπριακή κοινωνία και 
Πολιτεία. Κίνητρο δημιουργικότητας και 
διαδικασία συσπειρωτική της κοινωνίας 
μας και δημιουργίας ενός κοινού στόχου για 
όλους μας τόσο αναγκαίου αυτές τις μέρες 
της πλήρους απογοήτευσης, σύγχυσης  και 
πολυκερματισμού. Να στοχεύσουμε, ως 
κοινωνία, σε κάτι μεγαλόπνοο και καλό. 
Κάτι εξαιρετικά σημαντικό και κοινωφελές.

Η παρουσία του Υπουργού Εξωτε-
ρικών των ΗΠΑ Μάικλ Πομπέο 
στην έκτη τριμερή Σύνοδο Κο-

ρυφής Κύπρου - Ελλάδας- Ισραήλ στα 
Ιεροσόλυμα, την περασμένη εβδομάδα, 
αποτελεί σημαντική εξέλιξη, η οποία θα 
πρέπει να αξιολογηθεί με πραγματισμό 
και χωρίς ψευδαισθήσεις. Στην κοινή τους 
δήλωση οι ηγέτες των τριών χωρών και ο 
Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ  «συμ-
φώνησαν 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». Επίσης, «χαιρέτισαν τις 
πρόσφατες ανακαλύψεις φυσικού αερίου 
στην Ανατολική Μεσόγειο και τις προο-
πτικές τους στη συμβολή στην ενεργειακή 
ασφάλεια και τις εναλλακτικές πηγές».

Η απουσία αναφοράς στην Τουρκία 
στην κοινή δήλωση της τριμερούς των 
Ιεροσολύμων δεν πρέπει να προκαλεί 
έκπληξη σε όσους αντιλαμβάνονται τις 
ευαισθησίες που λαμβάνει υπ’ όψιν ένα 
τέτοιο κείμενο, ειδικότερα όταν έχει την 
υπογραφή του Αμερικανού Υπουργού 
Εξωτερικών. Πάνω απ’ όλα, όμως, η ανα-
κοίνωση αντικατοπτρίζει τις ισορροπίες 
και την αρχιτεκτονική ασφάλειας στην 

ευρύτερη περιοχή. Όταν η Ουάσιγκτον 
αναφέρεται σε εξωτερικές κακές επιρροές, 
όπως καταγράφεται στην κοινή δήλωση 
των Ιεροσολύμων, εννοεί ξεκάθαρα το Ιράν 
και όχι την Τουρκία, η οποία παραμένει 
ένας σημαντικός σύμμαχος της Ουάσιγκτον 
με δεσμευτική συνθήκη.

Οι διαφορές Τουρκίας-Ισραήλ σ’ αυτήν 
τη χρονική συγκυρία καθώς και η ψυχρό-
τητα μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον δεν 
πρέπει να μας οδηγούν σε λανθασμένες 
διαπιστώσεις. Άλλωστε στην πολιτική το 
μείζον είναι τα συμφέροντα. Παρά τη δο-
κιμασία που διέρχονται, οι σχέσεις ΗΠΑ-
Τουρκίας εξακολουθούν να είναι ισχυρές. 
Δεν πρέπει επίσης να μας διαφεύγει ότι 
και στο παρελθόν υπήρξαν κλυδωνισμοί. 
Σημειώνεται ότι, όταν το 1964 η επιστολή 
του Προέδρου Τζόνσον κατ’ ουσίαν απέ-
τρεψε την Τουρκία από του να εισβάλει 
στην Κύπρο, οι τουρκικές αντιδράσεις 
τότε έναντι των ΗΠΑ ήταν έντονες. Είναι 
όμως γνωστό τι έλαβεν χώραν 10 χρόνια 
αργότερα στην Κύπρο, το 1974… 

Πολύ σωστά η Κυπριακή Δημοκρατία 
συνομολογεί συνεργασίες με άλλα κράτη, 
δημιουργώντας ένα δίκτυο συνεργειών, 
οι οποίες την ενισχύουν ποικιλοτρόπως. 
Παρ’ όλον ότι οι εν λόγω συνεργασίες 
δεν είναι αμυντικές, έχουν τη δική τους 

προστιθέμενη αξία, ιδιαίτερα η τελευταία 
συμφωνία στα Ιεροσόλυμα, η οποία ανα-
φέρεται ρητώς στην ενεργειακή ασφάλεια 
και άμυνα. Στη σημερινή συγκυρία, ενώ 
οι τριβές στις αμερικανοτουρκικές σχέ-
σεις δεν οδηγούν σε πλήρη και οριστική 
ρήξη, οι ΗΠΑ προβληματίζονται σοβαρά 
για τη δημιουργία επιπρόσθετων δικτύων 
συνεργασίας και με άλλες χώρες της ευ-
ρύτερης περιοχής. Υπό αυτήν την έννοια 
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την 
Κυπριακή Δημοκρατία να προασπίσει το 
ιερό δικαίωμα ύπαρξής της καθώς και τα 
νόμιμα δικαιώματά της. 

Στην προσπάθειά της να εμβαθύνει τα 
ερείσματά της στην περιοχή η Ουάσιγκτον 
στηρίζει τις προσπάθειες χωρών που προ-
ωθούν την ενεργειακή συνεργασία και τη 
σταθερότητα. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα 
τα δεδομένα, περιλαμβανομένης και της 
δυναμικής που αναπτύσσεται για τα ενερ-
γειακά ζητήματα, θα πρέπει να αναμένονται 
εξελίξεις που μας επηρεάζουν άμεσα. Δεν 
θα συνιστά έκπληξη εάν η Τουρκία επιδι-
ώξει να χρησιμοποιήσει το Κυπριακό για 
να προωθήσει τους ευρύτερους σχεδια-
σμούς της στην Ανατολική Μεσόγειο. Μια 
τέτοια εξέλιξη, η οποία θα παρακάμπτει 
την Κυπριακή Δημοκρατία και θα οδηγεί 
στη δημιουργία ενός κράτους με προβλη-
ματική διακυβέρνηση και εξαρτήσεις από 
τρίτους, θα πρέπει να αποφευχθεί. 

Η Κύπρος καλείται να πολιτευθεί με 
πραγματισμό και σοβαρότητα, αξιοποιώ-
ντας όλες τις δυνάμεις και τα ερείσματά 
της. Στόχος θα πρέπει να είναι να συν-
διαμορφώσει, και όχι να ακολουθήσει, 
τις εξελίξεις που αφορούν το Κυπριακό 
και τα ενεργειακά ζητήματα. Τα συναφή 
δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων θα πρέ-
πει να περνούν μέσα από την Κυπριακή 
Δημοκρατία. Ταυτόχρονα, ενώ είναι προ-
φανές ότι η Τουρκία έχει συμφέροντα και 
δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο, 
είναι σημαντικό να προωθηθεί ευρύτε-
ρα η θέση ότι η Άγκυρα θα πρέπει να 
σέβεται τη διεθνή νομιμότητα και όλες τις 
γειτονικές της χώρες. 

* Ο Καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους είναι 
Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπα-
ϊκών και Διεθνών Υποθέσεων καθώς και του 
Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυ-

βέρνησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Το τελευταίο ψήφισμα του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το 
οποίο ζητείται η αναστολή των 

ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την 
Τουρκία, προσφέρεται για ένα ουσιαστικό 
προβληματισμό για ένα θεμελιώδες ζή-
τημα που απασχολεί Κύπρο και Ελλάδα 
τις τελευταίες δεκαετίες.  

Είναι προς το συμφέρον της Κύπρου 
και της Ελλάδας η υποστήριξη της ευρω-
παϊκής προοπτικής της Τουρκίας; 

Ήταν ορθή η αλλαγή πολιτικής των 
δύο χωρών, η εγκατάλειψη της αρνητι-
κής τους θέσης έναντι της ευρωπαϊκής 
πορείας της Τουρκίας, εκτός εάν η τελευταία 
συμμορφωνόταν με το διεθνές δίκαιο στο 
Κυπριακό και τα κυριαρχικά δικαιώματα 
της Ελλάδας στο Αιγαίο; 

Κάθε πολιτική κρίνεται από το απο-
τέλεσμά της. Και το αποτέλεσμα της θε-
τικής στάσης Κύπρου και Ελλάδας στην 
ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας είναι 
πασιφανώς αρνητικό. Μόνο θετικό αποτέ-
λεσμα υπήρξε το γεγονός ότι σταμάτησαν 
οι Βρυξέλλες  και μερικές ευρωπαϊκές 
χώρες να οχυρώνονται πίσω από την αρ-
νητική μας στάση -όσο αυτή υπήρχε- για 
να δικαιολογούνται προς την Τουρκία για 
τη μη ομαλή εξέλιξη της ευρωπαϊκής της 
πορείας. Αποκρύβοντας έτσι τη δική τους, 
στην πραγματικότητα, αρνητική στάση. 
Αλλά, ουδέποτε απεδείχθη στην πράξη 
ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας 
αποτέλεσε γι’ αυτήν δέλεαρ. Άτεγκτη στάση 
στο Κυπριακό, έμπρακτη αμφισβήτηση των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην ΑΟΖ, περιφρόνηση 

προς τη διεθνή σύμβαση του ΟΗΕ για 
το Δίκαιο της Θάλασσας. 

Άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει 
τις λεγόμενες τουρκογενείς υποχρεώσεις 
που της ανατέθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, ήδη από το 2005. Δηλαδή, 
ανεπιφύλακτη αναγνώριση της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, άνοιγμα λιμανιών και 
αεροδρομίων σε κυπριακά πλοία και αε-
ροπλάνα (σε εφαρμογή της τελωνειακής 
ένωσης για όλα τα κράτη - μέλη της Ε.Ε.) 
και συνεργασία για λύση του Κυπριακού 
στη βάση των περί Κύπρου ψηφισμάτων 
του Συμβουλίου Ασφαλείας και των αρχών 
και αξιών επί των οποίων εδράζεται η Ε.Ε. 

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, καθημερινές 
παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, 
των χωρικών υδάτων, ακόμα και εκδη-
λώσεις αναθεωρητισμού υφιστάμενων 
διεθνών συνθηκών, όπως η Συνθήκη 
της Λωζάννης. 

Περαιτέρω, θα πρέπει να εκτιμήσουμε 
τις πιθανότητες η Ε.Ε. να αποδεχθεί κάποτε 
την Τουρκία, στις τάξεις της. Οι πιθανότητες 
είναι ανύπαρκτες. Μεγάλες και ηγέτιδες 
χώρες της Ένωσης, όπως η Γαλλία και η 
Γερμανία, με σαφήνεια και απερίφραστα 
εκδηλώνουν την αρνητική τους θέση σε 
μια τέτοια προοπτική. 

Όταν τη δεκαετία του 1990 επισκέ-
φθηκα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχα 
συνάντηση με τον  Γερμανό τότε Πρόεδρό 

του. Του ανέπτυξα τη θέση ότι θα πρέπει 
να αξιοποιηθεί η ευρωπαϊκή πορεία της 
Τουρκίας για να υποχρεωθεί να συναινέσει 
σε λύση του Κυπριακού. Μου απάντησε 
σε αυστηρό ύφος: «Δεν θα μας φορτώσετε 
την Τουρκία. Θέλω να σου πω κάτι και να 
το θυμάσαι. Ουδέποτε η Γερμανία, είτε οι 
Χριστιανοδημοκράτες είτε οι Σοσιαλδη-
μοκράτες, θα επιτρέψουν την ένταξη της 
Τουρκίας στην Ε.Ε.». 

Με αυτά τα δεδομένα αποδεικνύεται ως 
φενάκη η πολιτική στήριξης από πλευράς 
Κύπρου και Ελλάδας της υποτιθέμενης 
ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας, 
με την ελπίδα διαφοροποίησης της θέσης 
της σε ό,τι αφορά  Κυπριακό και Ελληνο-
τουρκικά. 

Αντίθετα, μια σαφής θέση ότι, όσο συ-
νεχίζεται η τουρκική κατοχή και όσο δια-
τηρούνται οι τουρκικές απειλές κατά των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, δεν 
υπάρχει συνηγορία σε ενταξιακή πορεία 
της Τουρκίας, είναι πολύ πιθανότερο να 
αποδειχθεί πιο αποτελεσματική. Ούτως ή 
άλλως θα είναι πολύ πιο πραγματιστική. 
Και ο ρεαλισμός στην εξωτερική πολιτική 
πρέπει να αποτελεί πυξίδα πλεύσης. 

* Τέως Πρόεδρος της Βουλής
των Αντιπροσώπων

Η σύλληψη του πλοιαρίου «Άγιος Γε-
ώργιος» στη Χλώρακα της Πάφου, 
τη νύχτα της 24ης Ιανουαρίου 1955, 

που μετέφερε όπλα και πυρομαχικά, δεν 
άφηνε καμιάν αμφιβολία στους Βρετανούς 
κατακτητές ότι ετοιμαζόταν ένοπλος απελευ-
θερωτικός αγώνας των Ελλήνων της Κύπρου 
για να σπάσει τις αλυσίδες της σκλαβιάς. Οι 
εξελίξεις που ακολούθησαν ήταν ραγδαίες. 
Ενώ η αποικιοκρατική κυβέρνηση δίκα-
ζε και καταδίκαζε μαθητές και πολίτες για 
συμμετοχή σε αντικατοχικές διαδηλώσεις, 
Μακάριος και Διγενής συναντιόντουσαν για 
να οριστικοποιήσουν την ημέρα έναρξης 
του Απελευθερωτικού Αγώνα.

    Στις 8 Φεβρουαρίου 1955 ο Αρχηγός 
έδωσε γραπτές οδηγίες στους Τομεάρχες 
του για την οργάνωση του πληθυσμού της 
υπαίθρου σε παγκύπρια κλίμακα και κα-
θόριζε τον σκοπό της ενέργειας ως εξής:

Μύηση των ατόμων εις τους κατοικη-
μένους τόπους, ώστε αυτά να δύνανται να 
παράσχουν συνδρομήν:

α) Εις μαζικήν εκδήλωσιν της υπαί-
θρου διά συλλαλητηρίων, διαμαρτυριών 
και λοιπών.

β) Εις απόκρυψιν διωκομένων μελών 
μας, διά της παροχής ασύλου.

γ) Εις συμμετοχήν εις εγχειρήματα βίας 
εν ανάγκη, και εις ένοπλα τοιαύτα.

δ) Εις παροχήν πληροφοριών πάσης 
φύσεως περί των σκοπών και των κινή-
σεων δυνάμεων στρατού και αστυνομίας.

ε) Εις παρακολούθησιν πρακτόρων 
κυβερνήσεως. Οιοσδήποτε άλλος σκοπός, 
πολιτικός ή κομματικός, αποκλείεται.

   Ένα μήνα αργότερα, στις 7 Μαρτίου 
1955, Μακάριος και Διγενής συναντώνται 
και συζητούν θέματα που αφορούν στη 
δράση της ΕΟΚΑ.

Στις 21 Μαρτίου, γράφει ο Διγενής: 
«Αναφέρω εις Γενικόν (Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος) ότι ΕΙΜΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ και 
αναμένω διαταγήν ενάρξεως. Παράτασις 
καταστάσεως εγκυμονεί κίνδυνον».

   Στις 29 Μαρτίου 1955, νέα συνάντηση 
Μακαρίου - Διγενή στο μετόχι του Κύκ-
κου, στην

Έγκωμη. Εκεί λήφθηκε η μεγάλη απόφα-
ση: Ο Ένοπλος Απελευθερωτικός Αγώνας ν’ 
αρχίσει το βράδυ της 31ης  Μαρτίου προς 
την 1η Απριλίου. Η νύκτα εκείνη ήταν ασέ-
ληνη και θα προστατεύονταν οι αγωνιστές 
από το βαθύ σκοτάδι κατά τη δράση τους. 
Ο Διγενής υπολόγιζε και την παραμικρή 
λεπτομέρεια. Σημειώνει, σχετικά, στο Ημε-
ρολόγιό του ο Αρχηγός: «2Οήν ώραν είδον 
Γενικόν. ΝΑ ΑΡΧΙΣΩΜΕΝ. Μου έδωσε 
την ευχήν του. Ο Θεός μαζί σας».

 Την παραμονή της έναρξης του Αγώ-
να, 30 Μαρτίου 1955, ο Αρχηγός κάλεσε 
συγκέντρωση Τομεαρχών Λευκωσίας, Αμ-
μοχώστου, Λάρνακας και Λεμεσού και τους 
ανακοίνωσε ότι ο ένοπλος αγώνας θ’ αρχίσει 
τα μεσάνυκτα της 31ης Μαρτίου προς την 
1η Απριλίου. Τους τονίζει εμφαντικά ότι: 
Έναντι πάσης θυσίας πρέπει να επιτύχουν το 
καλύτερο αποτέλεσμα για να αιφνιδιάσουν 
τον αντίπαλο. Γράφει στο Ημερολόγιό του ο 
Αρχηγός, για την ιστορική εκείνη συνάντηση: 
«30 Μαρτίου εσπέραν, ώρα 20.30 εις οικί-
αν Μιχαλοπούλου συγκέντρωσα “ΕΡΜΗ”,  
“ΖΗΔΡΟΝ”, “ΟΡΕΣΤΗΝ”, “ΕΥΑΓΟΡΑ”. Ανα-
κοίνωσα απόφασίν μου, όπως ενέργεια γίνη 
εσπέραν 31ης Μαρτίου - 1ην Απριλίου και 
ώραν 0.30. Έμειναν σύμφωνοι». (Τα ονόματα 
των τεσσάρων πρώτων Τομεαρχών, που 
αναφέρονται με ψευδώνυμα από τον Αρχηγό, 
είναι κατά σειρά: Ευάγγελος Ευαγγελάκης, 
Γρηγόρης Αυξεντίου, Σταύρος Ποσκώτης 
και Νότης Πετροπουλέας. Ο τελευταίος είχε 
έρθει με τον Διγενή και τον Σωκράτη Λο-
ϊζίδη. Δυστυχώς, αδράνησε τη νύκτα της 
έναρξης του Αγώνα, ζούσε στη συνέχεια 
έκλυτο βίο και ο Αρχηγός τον απέπεμψε για 
την απαράδεκτη συμπεριφορά του έναντι 
του Αρχηγού προσωπικά και του Αγώνα 
γενικότερα. Τελικά διευθετήθηκε η μυστική 
αναχώρησή του από την Κύπρο).

   Έτσι, ακούστηκε για πρώτη φορά, μέσα 
στα βαθιά μεσάνυκτα της 31ης Μαρτίου 
προς ξημερώματα 1ης Απριλίου 1955, η 
φωνή του Διγενή. Και ξέσπασε ο Ένοπλος 
Απελευθερωτικός Αγώνας του λαού μας 
με εκρήξεις σε διάφορους κυβερνητικούς 
στόχους του αγγλοκρατούμενου νησιού μας. 
Οι Βρετανοί πιάστηκαν στον ύπνο, παρά τα 
μέτρα ασφαλείας που έπαιρναν. Ο αιφνι-

διασμός που υπέστησαν και οι ζημιές που 
προξενήθηκαν σε τόσα πολλά κυβερνητικά 
κτήρια και υποστατικά, ανησύχησαν τους 
κατακτητές και τους πράκτορές τους. Του 
φυσούσαν και δεν κρύωνε. Τι ήταν αυτό 
που τους βρήκε; Ποιοι κρύβονταν πίσω 
από τις παράτολμες αυτές ενέργειες; Ποιοι 
τόλμησαν να τα βάλουν με την πανίσχυρη 
αυτοκρατορία τους; Τις απαντήσεις σε όλα 
αυτά και άλλα πολλά βασανιστικά ερωτήματά 
τους, την έδωσε ο ίδιος ο Διγενής, που ανα-
κοίνωσε επίσημα ότι «με την βοήθειαν του 
Θεού και τη συμπαράστασιν του Ελληνισμού, 
αναλάμβανε την ηγεσία απελευθερωτικού 
αγώνα για την αποτίναξη του αγγλικού ζυ-
γού». Και καλούσε τους όπου γης Έλληνες 
να ακούσουν τη φωνή των αδελφών τους 
της Κύπρου και να  συμπαραταχθούν μαζί 
τους στον απελευθερωτικό τους αγώνα.

  Το ηφαίστειο οργής του κυπριακού 
Ελληνισμού είχε πια ξεχειλίσει. Και η πυ-
ρίκαυστη λάβα του ξεχύθηκε σε κάμπους 
και βουνά. Άρχισε να λιώνει τις βαριές αλυ-
σίδες της πικρής σκλαβιάς. Η 1η Απριλίου 
1955 θα δολιχοδρομεί σαν φωτεινό μετέωρο 
στης παγκόσμιας Ιστορίας το στερέωμα. Η 
εμπνευσμένη ιστορική πρώτη επαναστατική 
προκήρυξη, πραγματικό εγερτήριο σάλπι-
σμα του Αρχηγού της ΕΟΚΑ Διγενή προς 
σύμπαντα τον Ελληνισμό, έχει ως εξής:

 ( Από το βιβλίο «Ροδαυγή της Λευτεριάς»)

Αναγκαία η επανίδρυση του 
Συνεργατισμού 

Σχεδιασμός με πραγματισμό
μακριά από ψευδαισθήσεις

Είναι η Ε.Ε. δέλεαρ για την Τουρκία;

Η Έναρξη του Απελευθερωτικού
Αγώνα της ΕΟΚΑ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ 

Σ’ αυτούς τους δύ-
σκολους καιρούς, όσο 
κρίθηκε αναγκαίο να 

κρατηθεί και ενισχυθεί 
ο τραπεζικός τομέας με 
δισεκατομμύρια ευρώ, 

άλλο τόσο είναι ανα-
γκαίο να επανιδρυθεί ο 
Συνεργατισμός, το μέ-
γιστο, επαναλαμβάνω, 

κοινωνικό επίτευγμα 
των Κυπρίων

Αποδεικνύεται
ως φενάκη

η πολιτική στήριξης 
από πλευράς Κύπρου 

και Ελλάδας της
υποτιθέμενης

ευρωπαϊκής 
προοπτικής της Τουρκίας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. ΟΜΗΡΟΥ*

Η ΚΎΠΡΟΣ ΚΑΛΕΊΤΑΊ 
ΝΑ ΠΟΛΊΤΕΎΤΕΊ 
ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΊΣΜΟ 
ΚΑΊ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ 
ΑΞΊΟΠΟΊΏΝΤΑΣ 
ΟΛΕΣ ΤΊΣ ΔΎΝΑΜΕΊΣ 
ΚΑΊ ΤΑ ΕΡΕΊΣΜΑΤΑ ΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ*
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