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«Ο Θαλασσόλυκος»

Μέσα σε κλίμα 
πρωτοφανούς 
πόλωσης για τις 

ευρωεκλογές, οι Κύπριοι 
πολίτες προσέρχονται 
σήμερα στις κάλπες για να 
εκλέξουν τους έξι Κύπριους 
αντιπροσώπους στο Ευρω-
κοινοβούλιο.

Ίσως ουδέποτε στη σύ-
ντομη ευρωπαϊκή ιστορία 
της Κυπριακής Δημο-
κρατίας να μην επικαθο-
ρίστηκαν σε τόσο μεγάλο 
βαθμό από τις εξελίξεις στο 
Κυπριακό και τα ζητήματα 
της εσωτερικής πολιτικής, 
που εκτόπισαν πλήρως την 
ατζέντα των ευρωπαϊκών 
θεμάτων από την προεκλο-
γική αρένα. 

Στο πλαίσιο αυτό, το 
εκλογικό σκηνικό θυμίζει 
περισσότερο βουλευτικές 

εκλογές, με τους μηχανι-
σμούς των κομμάτων να 
αποδύονται σε μία τιτάνια 
προσπάθεια συσπείρωσης 
των ψηφοφόρων τους.

Η μάχη θα δοθεί σε πολ-
λά μέτωπα με αστάθμητο 
τελεστή τη συμμετοχή των 
Τουρκοκύπριων ψηφοφό-
ρων, το ύψος της οποίας 
ενδέχεται να κρίνει το τελικό 
αποτέλεσμα, αλλά και το 
ποσοστό της αποχής που 
και πάλι αναμένεται να κυ-
μανθεί σε υψηλά επίπεδα. 

Σύμφωνα με όλες τις εν-
δείξεις ανοικτή παραμένει 
η διεκδίκηση της πρώτης 
θέσης, αλλά και η διεκδίκη-
ση της 6ης έδρας, η οποία 
διεκδικείται κυρίως από 
δύο κόμματα, την ΕΔΕΚ και 
το ΕΛΑΜ. 
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Η Τουρκία δεν πρόκειται να φύγει 
από το ΝΑΤΟ. Γιατί; Η οποιαδή-
ποτε Διπλωματική και Στρατι-
ωτική Δύναμή της έναντι της 

Ρωσίας, απορρέει από το γεγονός ότι είναι με-
γάλη Σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Αν φύγει ή αν τη 
διώξουν από το ΝΑΤΟ, η Διπλωματική και 
Στρατιωτική της Δύναμη θα είναι ευάλωτη. 
Και τότε η Ρωσία π.χ. δεν έχει λόγο είτε να την 
υπολογίζει, είτε να τη σέβεται ως Στρατηγικό 
Εταίρο στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο…

Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να διώξει 
την Τουρκία από το ΝΑΤΟ γιατί η εκδίωξή 
της θα σημαίνει ουσιαστικά διάλυση της 
Συμμαχίας. Και διάλυση της Συμμαχίας 
σημαίνει ανασφάλεια και νέο χάος. Σημαί-
νει νέα γεωστρατηγικά δεδομένα άσχετα 
με τις ισορροπίες που απεφασίσθησαν και 
υλοποιήθηκαν μετά τη λήξη του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου και αργότερα...

Τι είδους λοιπόν, παιγνίδι παίζεται τους 
τελευταίους μήνες και τα τελευταία χρόνια 
μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ; Το παιγνίδι είναι 
πολύ δυνατό και πολύ περίπλοκο. Έχει άμεση 
σχέση με την Ισραηλινή πολιτική έναντι του 
Ιράν. Έχει σχέση με την επιρροή της Ρωσίας 
στη Συρία και όχι μόνο. Έχει σχέση με τη 
Μέση Ανατολή, τα Πετρέλαια, τα Αέρια και 
την Αναμέτρηση Λαών και Πολιτισμών στην 
περιοχή. Έχει σχέση με δυνάμεις επιρροής 
και προστασίας οικονομικών συμφερόντων.

Αυτό το παιγνίδι παρουσιάστηκε τον 
τελευταίο καιρό πολύ πιο περίπλοκο με την 
ιστορία των S 400. Μια «εχθρική» προς την 
Ουάσιγκτον και το ΝΑΤΟ ενέργεια. Μια 
ενέργεια στο πλαίσιο της γεωστρατηγικής 
πολιτικής του Άξονος Τουρκία - Ρωσία - 
Ιράν. Μιας πολιτικής στην οποία η τουρκική 
πλευρά έχει στόχο την ανάδειξή της ως νέα 
Αυτοκρατορία. Το παιγνίδι αυτό πού θα κα-
ταλήξει; Η Τουρκία ούτε τη δύναμη, ούτε τη 
δυνατότητα, ίσως, ούτε και τη βούληση έχει 
να φύγει από τον Τραμπ και να υπηρετήσει 
τα Σχέδια του Πούτιν. Η Τουρκία θα πάρει 
(προς ικανοποίηση της Μόσχας), και θα 
αχρηστεύσει τους S 400 (προς ικανοποίηση 
των Αμερικανών). Θα διατηρήσει στενές και 
θερμές διπλωματικές και άλλες σχέσεις με τη 
Ρωσία για να ικανοποιήσει τον Πούτιν και να 
«δουλεύει» τους Αμερικανούς…

Στο τέλος του παιγνιδιού αυτού, η Τουρκία 
θα χάσει σε μερικά θέματα και θα κερδίσει σε 
άλλα. Πού θα κερδίσει; Εκεί όπου Ρωσία και 
Αμερικάνοι δεν έχουν ΖΩΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙ-
ΚΑ Συμφέροντα. Εκεί όπου δεν θα υπάρ-
ξουν αντιδράσεις. Πού; Στο Αιγαίο και στην 
Κύπρο. Η Τουρκία ζητά και θα της δώσουν 
στο Αιγαίο και στην Κύπρο εις αντάλλαγμα 
της «επανόδου» της στην «ομολότητα» στις 
σχέσεις της με το ΝΑΤΟ και την Ουάσιγκτον.

Γίνονται, όμως, τέτοια πράγματα το 2019; 
Γίνονται τέτοιες εξελίξεις μετά τους Τουρκι-
κούς προκλητικούς «εκβιασμούς» προς την 
Ουάσιγκτον και την έμπρακτη συστράτευση 
της Τουρκίας με τη Ρωσική πολιτική στην 
Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή; 
Γίνονται ήδη. Εξελίσσονται ήδη. Διαμορ-
φώνονται ήδη. Ο αδύνατος κρίκος στην όλη 
αυτή νέα «διαμόρφωση» είναι το Αιγαίο και 
η Κύπρος. Ποιοι και πώς θα βοηθήσουν 
στην κρίσιμη ώρα την Αθήνα και τη Λευ-
κωσία όταν θα υφίστανται τις νέες εισβολές 
της Τουρκίας; Εισβολές Σχεδιασμένες και… 
παραχωρημένες από τους Συμμάχους της 
για την εξημέρωση και κατευνασμό της.

Οι Ηγεσίες στην Αθήνα και στη Λευκωσία 
δεν πρέπει να έχουν ύπνο στα βλέφαρά τους 
αν δεν ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ότι την κρίσιμη ώρα 
που πλησιάζει, θα έχουν ενεργούς Συμμάχους 
και (στην ΠΡΑΞΗ) Προστάτες. Σήμερα δεν 
έχουν… Ο «Θαλασσόλυκος» δεν είναι ρητορι-
κή. Δεν είναι θεατρική εκφοβιστική εκδήλωση 
της Τουρκικής Επιθετικότητας. Είναι άμεση, 
έμπρακτη, διακηρυγμένη και προμελετημέ-
νη Τουρκική επεκτατική πολιτική. Δεν πρέπει 
η Ελληνική πλευρά να αναιρεί αυτή την 
Τουρκική «ορμή» με τον γνωστό επιπόλαιο 
τρόπο ότι η Τουρκία έχει εσωτερικά προβλή-
ματα και ότι κάμνει καμώματα και δεν μπορεί 
να υλοποιήσει όσα απειλεί. Αυτή η επιπόλαια 
αναίρεση γινόταν και στο παρελθόν και πλη-
ρώθηκε με Εθνικές Συμφορές. Επανάληψή της 
θα σημαίνει νέα Εθνική Καταστροφή…
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ΤΗΣ ΚΔ
ΣΕΛΙΔΑ /// 10

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 
Αυτούσια η συμφωνία των 
εκπαιδευτικών με την κυ-
βέρνηση
ΚΟΙΝΩΝΙΑ /// 15

ΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Έτοιμη η νέα παραλία της 
Γεροσκήπου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ /// 16

ΜΠΟΥΛΙΝΓΚ
Ηχηρή σιωπή 
και επιφανειακή 
κάλυψη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ /// 18

ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Οδηγός φοροαπαλλαγών 
για καινοτόμες επιχειρήσεις 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ /// 22

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ:
ΟΚ! & ECONOMY TODAY

ΕΝΘΕΤΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

2019

ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
Τα δικαιώματα 
των ψαράδων 
και η γυναίκα του 
Τσαβούσογλου  
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ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΔΑ 
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ΚΡΙΣΗ 
ΗΠΑ - ΙΡΑΝ 
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πίσω από τη 
«σύρραξη» 
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Ευρωεκλογές 
σαν βουλευτικές 

1 Εάν ο ΔΗΣΥ θα κερδίσει και τις 
ευρωεκλογές του 2019 ή εάν θα 

καταφέρει το ΑΚΕΛ για πρώτη φορά 
σε ευρωεκλογές να καταλάβει την 
πρώτη θέση. Κάτι που θα καθοριστεί 
από τους Τουρκοκύπριους ψηφοφό-
ρους, αλλά και από άλλες παράμε-
τρους, όπως η αποχή στον ίδιο τον 
ΔΗΣΥ, η συσπείρωσή του αλλά και 
οι διαρροές του.

2 Ποιος θα λάβει την 4η 
θέση, ώστε να πάρει 

και την 6η έδρα.

3 Τι θα καταγρά-
ψουν τα μι-

κρότερα κόμματα.

4 Ποιο θα είναι το μέγε-
θος της τελικής αποχής.

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑΤΑ 

•Ο Οργανισμός 
Ασφάλισης Υγείας 
προετοιμάζεται για 
την ομαλή έναρξη 
της Α’ Φάσης του 
Γενικού Σχέδιου 
Υγείας.

•Αύριο δίνονται 
στη δημοσιότητα τα 
ονόματα των ειδικών 
γιατρών, των φαρμα-
κοποιών και των κλι-

νικών εργαστηρίων 
που θα συμβληθούν 
με τον ΟΑΥ.  

•Οι εγγραφές των 
δικαιούχων συνεχί-
ζονται κανονικά, ενώ 
παράλληλα μακραί-
νουν και οι κατάλογοι 
των παροχέων υγείας 
που θα συμμετέχουν 
στο νέο σύστημα. 
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Τιμώντας τον σπουδαίο 
γελοιογράφο, καλλιτέχνη 
και δημοσιογράφο, Γιώργο 

Μαυρογένη, ο οποίος απεβίωσε 
χθες σε ηλικία 91 ετών, η «Σημερι-
νή» θυμάται μια ωραία ιστορία του 
από τις βουλευτικές εκλογές της 
26ης Μαΐου 1996, στις οποίες κα-
τήλθε ως ανεξάρτητος υποψήφιος. 
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Μια ανάσα πριν από το ΓεΣΥ Έφυγε ο σπουδαίος γελοιογράφος 
Γιώργος Μαυρογένης

ΜΑΪΚ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Η Cynergy προχωρά σε 
προσφορές και στρατηγι-
κές επενδύσεις στα ενερ-
γειακά της Α. Μεσογείου 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ /// 8



Τ
ην ώρα που τα βλέμμα-
τα θα είναι στραμμένα 
στις ευρωεκλογές, τα 
μέλη της ερευνητικής 
ομάδας θα συνεχί-
σουν τις προσπά-
θειες στην Κόκκινη 

Λίμνη για τον εντοπισμό θυμάτων 
του 35χρονου καθ’ ομολογίαν κατά 
συρροήν δολοφόνου.

Μέχρι τις δύο το μεσημέρι του Σαβ-
βάτου, που η εφημερίδα βρισκόταν στο 
τυπογραφείο, δεν είχε εντοπισθεί η τρίτη 
βαλίτσα, εντός της οποίας φέρεται να 
βρίσκεται, σύμφωνα με την ομολογία του 
35χρονου υπόπτου, η σορός της Μαρι-
κάρ Βαλτέζ. Τις έρευνες έχει αναλάβει 
ομάδα της ιδιωτικής εταιρείας Brasal 
Marine Services Cy, η οποία έχει συ-
γκεκριμένο εξειδικευμένο εξοπλισμό. 
Οι έρευνες διεξάγονται στη δυτική και 
βόρεια πλευρά της Λίμνης, καθώς και 

βορειοδυτικά.
Την Παρασκευή, στη Λίμνη Μεμί, 

στον Ξυλιάτο, διεξήχθη έλεγχος με τα 
συστήματα που έφεραν οι Ισραηλίτες, σε 
στόχους που είχε καταγράψει το υπερσύγ-
χρονο ηχοεντοπιστικό σύστημα Σόναρ.

Ο δράστης έχει ομολογήσει τη διά-
πραξη εφτά δολοφονιών, εκ των οποίων 
οι πέντε αφορούν γυναίκες και οι δύο 
ανήλικα κορίτσια. Έχουν εντοπισθεί 
συνολικά πέντε σοροί και απομένουν 
άλλες δύο, χωρίς να έχει αποκλειστεί, 
εντελώς, το ενδεχόμενο τα θύματα να 
είναι περισσότερα.

 
Τα μέχρι στιγμής δεδομένα

 Η τελευταία ανευρεθείσα σορός 
ανήκει στην 8χρονη Έλενα Ναταλία 
Μπουνέα, κόρη της 36χρονης Λίβια 
Φλορεντίνα Μπουνέα, η οποία επίσης 
έχει δολοφονηθεί και εκτιμάται πως η 
σορός της είναι αυτή που εντοπίσθηκε 

την Κυριακή του Πάσχα. Έχουν, επίσης, 
ανευρεθεί επίσης οι σοροί της Μαρί 
Ρόους και της Αριάν Παλάνας, στο 
φρεάτιο του μεταλλείου στο Μιτσε-
ρό, και της Κάτχα Ανού, που βρέθηκε 
σε ξεροπήγαδο στο πεδίο βολής της 
Ξυντούς.

Πάντως, ακόμη και αν δεν εντοπισθούν 
οι εναπομείνασες δύο σοροί θυμάτων, 
δύναται να στοιχειοθετηθούν και οι εφτά 
δολοφονίες που ομολόγησε ο λεγόμε-
νος Ορέστης.  Αναμένεται, επίσης, να 
κατηγορηθεί για υπόθεση βιασμού 
19χρονης.

Βάσει έγκυρης πληροφόρησης, η 
ιδιόχειρη ομολογία του κατά συρρο-
ήν δολοφόνου αποτελεί, αυτήν τη στιγ-
μή, το ισχυρότερο χαρτί στα χέρια των 
ανακριτών, στην προσπάθειά τους για 
στοιχειοθέτηση των στυγερών εγκλη-
μάτων του. Ωστόσο, οι ανακριτές δεν 
επαναπαύονται στην κατάθεση του υπό-

πτου, καθώς στον παρελθόν υπήρξαν 
περιπτώσεις κατηγορουμένων που άλ-
λαξαν στάση ενώπιον του δικαστηρίου, 
επικαλούμενοι πιέσεις κατά την ανάκρισή 
τους. Συνεπώς, οι Αρχές συνεχίζουν την 
προσπάθεια σύνδεσης του υπόπτου με 
τις 7 δολοφονίες μέσω της λήψης επι-
πρόσθετων μαρτυριών και στοιχείων, 
όπως οι διαδικτυακές του συνομιλίες 
με γυναίκες-θύματα.

Είναι, πάντως, σχεδόν βέβαιο, ακόμη 
και με τα υφιστάμενα δεδομένα, πως η 
Αστυνομία θα εισηγηθεί στη Νομική 
Υπηρεσία την καταχώρηση κατηγορη-
τηρίου που θα καταλογίζει τουλάχιστον 
εφτά δολοφονίες στον «Ορέστη». Πέραν 
της στοιχειοθέτησης της υπόθεσης, η 
αναζήτηση των σορών των θυμάτων 
γίνεται και για κοινωνικούς λόγους, 
ώστε οι συγγενείς να γνωρίζουν μετά 
βεβαιότητας την τύχη των αγαπημένων 
τους προσώπων.
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Οι έρευνες διεξάγονται 
στη δυτική και βόρεια 

πλευρά της Λίμνης, κα-
θώς και βορειοδυτικά

Οι Αρχές συνεχίζουν 
την προσπάθεια σύνδε-
σης του υπόπτου με τις 
7 δολοφονίες μέσω της 
λήψης επιπρόσθετων 

μαρτυριών και στοιχεί-
ων, όπως οι διαδικτυ-
ακές του συνομιλίες με 

γυναίκες-θύματα

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
Έτος 42ο – 1η  Έκδοση 3 Φεβρουαρίου 1976 

Εκδότης και Συνιδρυτής: Κώστας Ν. Χατζηκωστής
Διατελέσας Διευθύνων Σύμβουλος: Άντης 

Χατζηκωστής (2002-2010) 

Διευθυντής Εκδοτικού Οίκου Δίας: 
Χρύσανθος Τσουρούλλης

Οικονομικός Διευθυντής: Ανδρέας Χατζημάρκου
Group Advertising Director: Μαρία Κυριάκου

Διευθύντρια «Σημερινής»: Πέτρα Αργυρού
Διευθυντής Marketing: Ερωτόκριτος Ερωτοκρίτου
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Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση

στον Κεραυνό 
Στροβόλου

Έκρηξη βόμβας
σε κομμωτήριο
στη Λευκωσία

Στο Μακάρειο 
αγοράκι ενός έτους 
μετά από δάγκωμα 
φιδιού στη Λεμεσό

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
πραγματοποιείται την Τετάρτη, 29 
Μαΐου, στις 6:30 μ.μ., στον Κεραυ-
νό Στροβόλου. Θέμα της Γενικής 
Συνέλευσης, η ανακαίνιση του 
εντευκτηρίου του συλλόγου και 
των κτηριακών εγκαταστάσεων. Η 
παρουσία και η συμμετοχή όλων 
κρίνεται απαραίτητη. 

Υπόθεση απόπειρας καταστρο-
φής περιουσίας με εκρηκτικές 
ύλες διερευνά η Αστυνομία στη 
Λευκωσία, μετά από έκρηξη που 
σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα 
στην είσοδο κομμωτηρίου. Γύρω 
στις 3:45 π.μ. σημειώθηκε έκρηξη 
σε κομμωτήριο, ιδιοκτησία 32χρο-
νου κατοίκου Λευκωσίας, η οποία 
προκάλεσε ζημιές στην είσοδο και 
τη γυάλινη προθήκη του καταστή-
ματος. Η σκηνή αποκλείστηκε από 
μέλη της Αστυνομίας, τα οποία 
διενήργησαν επιτόπιες εξετάσεις. 
Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι 
η έκρηξη προκλήθηκε από εκρη-
κτικό μηχανισμό, υψηλής ισχύος. 
Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την 
υπόθεση.

Στη Μονάδα Εντατικής Θερα-
πείας του Μακάρειου Νοσοκο-
μείου νοσηλεύεται αγοράκι ενός 
έτους, μετά από δάγκωμα φιδιού 
σε δύο σημεία του σώματός του. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του 
Sigmalive, το αγοράκι νοσηλεύ-
εται εκτός κινδύνου στην Εντα-
τική, αφού του έχει παρασχεθεί 
αντιοφικός ορός. Το αγοράκι δέ-
χθηκε το δάγκωμα στο σπίτι της 
γιαγιάς του στη Λεμεσό προχθές 
το απόγευμα, καθώς έπαιζε στη 
βεράντα. Να σημειωθεί ότι αρ-
χικά το αγοράκι είχε μεταφερθεί 
σε ιδιωτική κλινική της Λεμεσού 
και οι θεράποντες ιατροί έκριναν 
πως έπρεπε να διακομιστεί στο 
Μακάρειο Νοσοκομείο.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ
ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ 

ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Απεβίωσε χθες Σάββατο, σε ηλικία 
91 ετών ο σπουδαίος γελοιογράφος, 
καλλιτέχνης και δημοσιογράφος, 

Γιώργος Μαυρογένης, ο άνθρωπος που 
σημάδεψε, με το μοναδικό ταλέντο του, την 
κυπριακή γελοιογραφία, θεωρούμενος, 
από πολλούς, ως ο πατέρας της. 

Ο Γ. Μαυρογένης γεννήθηκε στη Λεμεσό 
και γρήγορα αφιερώθηκε στην καλλιτεχνική 
του κλίση, η οποία τον ανέδειξε ως έναν 
από τους πιο πολυτάλαντους καλλιτέχνες 
της γενιάς του, αφού διέπρεψε τόσο στο 
σκίτσο και τη γελοιογραφία, όσο και στη 
ζωγραφική, τη γλυπτική και το θέατρο. 

Ως δημοσιογράφος, αλλά και ως καλ-
λιτέχνης, ο Γ. Μαυρογένης ήταν ιδιαίτερα 
πολιτικοποιημένος, κάνοντας αρκετές ρη-
ξικέλευθες παρεμβάσεις στα πράγματα 
του δημόσιου και πολιτικού μας βίου, 
ιδιαίτερα, δε, στο Κυπριακό.

Σε ανακοίνωσή της για τον θάνατό του, 
η Ένωση Συντακτών αναφέρει: «Ο Γιώργος 
Μαυρογένης, πολυσχιδής καλλιτεχνική 
προσωπικότητα, ανήσυχο πνεύμα και πο-
λυτάλαντος δημιουργός, απεβίωσε, πλήρης 
ημερών, το πρωί του Σάββατου 25 Μαΐου 
σε ηλικία 91 ετών. Ο Γ. Μαυρογένης υπήρξε 

ο πατριάρχης της πολιτικής γελοιογραφίας 
στον τόπο μας, δημιουργώντας σχολή που 
άφησε πίσω της πολλούς και αξιόλογους 
δημιουργούς. Συνάμα, διετέλεσε καυστικός 
δημοσιογράφος, εμπνευσμένος γλύπτης, 
εκφραστικός ζωγράφος και σημαντικός 
σκηνογράφος.

Ο Γ. Μαυρογένης υπήρξε από τα πρώτα 
μέλη και στελέχη της Ένωσης Συντακτών 
Κύπρου και μέχρι τέλους διατηρούσε αδι-
άπτωτο το ενδιαφέρον και τη σχέση του 
με την οργάνωση. Η ΕΣΚ εξέδωσε ειδικό 
πολυσέλιδο τόμο-λεύκωμα για το έργο του 
Γ. Μαυρογένη στο πρόσφατο παρελθόν, ενώ 
ο Κλάδος Βετεράνων της ΕΣΚ τον τίμησε 
με ειδικό βραβείο σε σχετική εκδήλωση 
τον Νοέμβριο του 2016.

Η Σατιρική, εφημερίδα που εξέδιδε 
ο  Γ. Μαυρογένης από το 1964 μέχρι το 

1985, αποτέλεσε φυτώριο για νέους δη-
μιουργούς, σκιτσογράφους και δημοσιο-
γράφους, υπήρξε δε έπαλξη έκφρασης για 
πολλά κριτικά μυαλά του τόπου. Μόνον 
γι’ αυτή την εφημερίδα αξίζει το όνομά 
του Γ. Μαυρογένη να καταγραφεί στην 
ιστορία της κυπριακής δημοσιογραφίας 
με τα πιο λαμπρά γράμματα».

Τον Γ. Μαυρογένη χαιρέτησαν με 
ανακοινώσεις και αναρτήσεις τους στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης κόμματα 
και πολιτικά πρόσωπα. 

Με ανάρτησή του, ο δήμαρχος Λε-
μεσού, Νίκος Νικολαΐδης, εκφράζει τα 
ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον θά-
νατο του επιφανούς Λεμεσιανού, Γιώργου 
Μαυρογένη, σημειώνοντας: «Με θλίψη 
και βαθιά συγκίνηση, εκ μέρους του 
Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού αλλά 

και ολόκληρης της πόλης μας, εκφράζω 
τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για τον 
θάνατο του επιφανούς συμπολίτη μας 
Γιώργου Μαυρογένη.

Ο Γιώργος Μαυρογένης υπήρξε ένας 
εμπνευσμένος δημοσιογράφος και καλλι-
τέχνης. Κατέθεσε μια πολυσήμαντη προ-
σφορά στους τομείς της δημοσιογραφίας, 
της σκηνογραφίας, της γλυπτικής, της ζω-
γραφικής και του θεάτρου. Μοναδική και 
πρωτοπόρα υπήρξε η συμβολή του στη 
γελοιογραφία».

Το ΑΚΕΛ, σε ανακοίνωσή του, χαρα-
κτηρίζει τον Γ. Μαυρογένη ένα μοναδι-
κό και ξεχωριστό ταλέντο, εκφράζοντας, 
ταυτόχρονα, θλίψη για την απώλειά του:

«Το ΑΚΕΛ εκφράζει τη θλίψη του για 
τον θάνατο του δημοσιογράφου, γελοιο-
γράφου, ζωγράφου και γλύπτη Γιώργου 
Μαυρογένη, ο οποίος έβαλε ανεξίτηλη 
τη σφραγίδα του στην πολιτική, κοινω-
νική και πολιτιστική ζωή της Κύπρου. 
Ο Γιώργος Μαυρογένης είναι ένας από 
τους πιο πετυχημένους γελοιογράφους 
της Κύπρου, ένα μοναδικό και ξεχωριστό 
ταλέντο, ένας πραγματικά δάσκαλος που 
ενέπνευσε πολλούς νέους να ακολουθή-
σουν το παράδειγμά του. Υπήρξε ο εκδότης 
της μοναδικής εβδομαδιαίας ‘Σατιρικής 
Επιθεώρησης’.

Πολύ σημαντική η σχέση του με το ΑΚΕΛ 
και ευρύτερα το Λαϊκό Κίνημα, ενώ πάρα 
πολλές καλλιτεχνικές του δημιουργίες 
χρησιμοποιήθηκαν σε εκδηλώσεις και 
δράσεις του Κόμματός μας. Ο Γιώργος 

Μαυρογένης είναι και ο σχεδιαστής του 
εμβλήματος του ΑΚΕΛ. Για τη συνολική 
του προσφορά στον Πολιτισμό τιμήθη-
κε το 2001 με το ‘Βραβείο Πολιτιστικής 
Προσφοράς της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Τεύκρος 
Ανθίας και Θεοδόσης Πιερίδης’. Το ΑΚΕΛ  
εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του 
στους οικείους του Γιώργου Μαυρογένη».

Σε ανακοίνωσή της η ΕΔΕΚ αναφέρει: 
«Η ΕΔΕΚ εκφράζει τη βαθιά της θλίψη 

για τον θάνατο του Γιώργου Μαυρογένη, ο 
οποίος ξεχώριζε για το ήθος και το ταλέντο 
του στη δημοσιογραφία, στις τέχνες και 
ειδικότερα στη γελοιογραφία.

Η ΕΔΕΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλ-
λυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος».

Απεβίωσε ο σπουδαίος Γιώργος Μαυρογένης

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ
k.penintaex@sigmatv.com

ΕΠΑΝΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ

Μάχη στον βάλτο της 
Κόκκινης Λίμνης

ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@ 
simerini.com 

Ο Γ. Μαυρογένης υπήρξε 
ο πατριάρχης της πολιτι-
κής γελοιογραφίας στον 

τόπο μας, δημιουργώντας 
σχολή που άφησε πίσω 

της πολλούς και αξιόλο-
γους δημιουργούς. Συνά-
μα, διετέλεσε καυστικός 

δημοσιογράφος, εμπνευ-
σμένος γλύπτης, εκφρα-

στικός ζωγράφος και 
σημαντικός σκηνογράφος
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Το Θέμα 3

Ο ΟΑΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ Α’ ΦΑΣΗΣ 

Μια ανάσα πριν από το ΓεΣΥ 
ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ 

ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΠΗΒΟΛΟ 
ΑΥΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ 
ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ 

ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΓΕΙΑΣ

παροχέων υγείας που θα συμμετέχουν 
στην Α’ φάση του ΓεΣΥ, δηλαδή των φαρ-
μακείων και των εργαστηρίων. Μέχρι 
σήμερα, εκτός των δημοσίων, εγγράφηκαν 
80 εργαστήρια ως φυσικά πρόσωπα και 
περίπου 30 που έχουν υπογράψει σύμ-
βαση ως οντότητες, ενώ οι φαρμακοποιοί 
ξεπέρασαν τους 530, εκ των οποίων οι 300 
υπέγραψαν ήδη συμβόλαιο με τον ΟΑΥ. 

Οι νέες αμοιβές 
των ειδικών ιατρών 

Οι ειδικοί ιατροί που εξέφρασαν ενδι-
αφέρον για να συμβληθούν με τον ΟΑΥ 
είναι γύρω στους 150, ενώ σε αυτούς θα 
προστεθούν και άλλοι 600 που προέρ-
χονται από τον δημόσιο τομέα. Με στόχο 
την προσέλκυση περισσότερων ειδικών 
ιατρών στο νέο σύστημα, την εβδομάδα που 
μας πέρασε, ο υπουργός Υγείας Κωνστα-
ντίνος Ιωάννου και ο ΟΑΥ, παρουσίασαν 
τους αναθεωρημένους καταλόγους των 
ιατρικών πράξεων, που θα καλύπτονται 
εντός του ΓεΣΥ και αφορούν στην εξωνο-
σοκομειακή φροντίδα υγείας, καθώς και 
τους αντίστοιχους αριθμούς μονάδων και 
τις αμοιβές για κάθε πράξη. Μια εκ των 
σημαντικών αλλαγών που προκύπτουν από 
τις αναθεωρημένες τιμές είναι η βαρύτητα 
της πρώτης επίσκεψης σε ειδικό γιατρό, η 
οποία αναθεωρήθηκε προς τα πάνω. Πιο 
συγκεκριμένα, η βαρύτητα της πρώτης 
επίσκεψης από τρεις μονάδες ανεβαίνει 
στο 3,5 που μεταφράζεται σε αύξηση της 
αμοιβής των γιατρών κατά 7,5 ευρώ, δεδο-
μένου ότι η τιμή της μονάδας παραμένει 
στα 15 ευρώ. Συνεπώς, ο κάθε ειδικός 
γιατρός στην πρώτη επίσκεψη ασθενούς θα 
λαμβάνει 52,50 ευρώ. Από εκεί και πέρα, ο 
κάθε ειδικός ιατρός θα αμείβεται ανάλογα 
με τη βαρύτητα της ιατρικής πράξης, ενώ 
η δεύτερη επίσκεψη ή οι επαναληπτικές 
επισκέψεις καθορίζονται στις 2 μονάδες, 
δηλαδή στα 30 ευρώ, ανεξάρτητα από τη 

διάρκεια της επίσκεψης. Με λίγα λόγια, η 
πρώτη επίσκεψη σε γαστρεντερολόγο θα 
αμείβεται με €52,5 (3,5 Χ €15 = €52,5), 
ενώ κάθε επιπρόσθετη επίσκεψη θα αμεί-
βεται με €30 (2 Χ €15 = €30). Επιπρό-
σθετα, εάν στην επίσκεψη περιλαμβάνεται 
κολονοσκόπηση, ο ιατρός θα αμείβεται 
επιπρόσθετα με €315 (21 Χ €15 = €315). 
Άρα, εάν πρόκειται για πρώτη επίσκεψη, 
η συνολική αμοιβή του ιατρού θα είναι 
€367,5, ενώ για επαναληπτική επίσκεψη 
θα είναι €345.

«Ετοιμαζόμαστε με 
εντατικούς ρυθμούς» 

Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανι-
σμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), Άθως 
Τσινωντίδης, σε δηλώσεις του στη «Σ» 
ανέφερε πως στον ΟΑΥ ετοιμάζονται με 
εντατικούς ρυθμούς για αυτή την τερά-
στια μεταρρύθμιση. «Σίγουρα», πρόσθεσε, 
«αναμένουμε ότι μπορεί να προκύψουν 
προβλήματα και ο σκοπός είναι να έχουμε 
εκείνους τους μηχανισμούς ούτως ώστε 
να επιλύσουμε οποιαδήποτε προβλήμα-
τα παρουσιαστούν». Ερωτηθείς για το τι 
απομένει να γίνει μέχρι την 1η Ιουνίου, 
είπε πως αυτή τη στιγμή ολοκληρώνε-
ται ο κατάλογος των φαρμάκων που θα 
καλύπτονται στην Α’ φάση του ΓεΣΥ, ο 
οποίος θα δημοσιευθεί από Δευτέρας στο 
Διαδίκτυο, ενώ παράλληλα, όπως σημεί-
ωσε, διενεργούνται οι τελικοί έλεγχοι για 
το σύστημα πληροφορικής. Τέλος, όπως 
ανέφερε, από Δευτέρας, θα αρχίσουν να 
εμφανίζονται στο σύστημα πληροφορι-
κής όλοι οι πάροχοι που θα συμβληθούν 
με τον ΟΑΥ, δηλαδή οι ειδικοί ιατροί, οι 
φαρμακοποιοί και τα κλινικά εργαστήρια, 
οι οποίοι θα γνωστοποιούνται στο κοινό 
σταδιακά με την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας έγκρισης του αιτήματός τους 
και την υπογραφή του συμβολαίου τους. 

ΟΙ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

Δικαιούχοι ...............................450.000
Προσωπικοί ιατροί
(για ενήλικες) ................................. 353
Παιδίατροι ........................................ 104
Ειδικοί ιατροί .................................. 750
Φαρμακοποιοί ................................ 530
Κλινικά εργαστήρια ...................... 110 

Από αύριο Δευτέρα,
θα αρχίσουν
να δίνονται στη
δημοσιότητα
τα ονόματα των
ειδικών ιατρών,
των φαρμακοποιών 
και των κλινικών
εργαστηρίων που
θα συμβληθούν
με τον ΟΑΥ

Άθως Τσινωντίδης: 
«Σίγουρα αναμένουμε 
ότι μπορεί να προκύ-
ψουν προβλήματα και
ο σκοπός είναι να 
έχουμε εκείνους τους 
μηχανισμούς ούτως 
ώστε να επιλύσουμε 
όποια προβλήματα
παρουσιαστούν»

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
nicolaouth@simerini.com 

Λ
ίγες μέρες μας χωρί-
ζουν πλέον από την 
έναρξη της εφαρμο-
γής της Α’ φάσης του 
Γενικού Συστήματος 
Υγείας (ΓεΣΥ), με τον 
Οργανισμό Ασφάλισης 

Υγείας (ΟΑΥ) να ανεβάζει στροφές για 
να είναι όλα έτοιμα. Αυτή τη στιγμή, οι 
εγγραφές των δικαιούχων συνεχίζονται 
κανονικά, ενώ παράλληλα μακραίνουν 
και οι κατάλογοι των παροχέων υγείας 
που θα συμμετέχουν στο νέο σύστημα. 
Από αύριο Δευτέρα, μάλιστα, θα αρχί-
σουν να δημοσιεύονται και τα ονόματα 
των ειδικών ιατρών, των φαρμακοποιών 
και των κλινικών εργαστηρίων που θα 
συμβληθούν με τον ΟΑΥ.  

Η πρώτη φάση 
Η Α’ φάση της εφαρμογής του ΓεΣΥ 

ξεκινά επίσημα το ερχόμενο Σάββατο 1η 
Ιουνίου 2019. Υπενθυμίζεται πως κατά 
την Α’ φάση της εφαρμογής του νέου συ-
στήματος, θα παρέχεται στους δικαιούχους 
μόνο εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, στα 
πλαίσια της οποίας θα εισαχθεί ο θεσμός 
τους προσωπικού ιατρού και του ειδικού 
ιατρού, ενώ θα καλύπτονται επίσης τα 
φάρμακα και οι εργαστηριακές εξετάσεις. 

Συνεχίζονται οι εγγραφές 
Στο μεταξύ, οι εγγραφές τόσο των δι-

καιούχων όσο και των παροχέων συνεχί-
ζονται. Μέχρι στιγμής οι δικαιούχοι που 
εγγράφηκαν στο σύστημα και επέλεξαν 
τον προσωπικό τους ιατρό, ξεπέρασαν 
τους 450 χιλιάδες, εκ των οποίων οι 57 
χιλιάδες είναι παιδιά.  

Την ίδια ώρα, οι προσωπικοί ιατροί 

για ενήλικες ανέρχονται στους 353, εκ 
των οποίων συνολικά 43 ιατροί είναι 
καταχωρημένοι στον κατάλογο ως «μη 
διαθέσιμοι», καθώς έχουν ήδη αγγίξει το 
όριο των 2.500 εγγεγραμμένων δικαιού-
χων. Σύμφωνα, ωστόσο, με τον ΟΑΥ η 
εγγραφή δικαιούχου σε κατάλογο παιδία-
τρου ή προσωπικού ιατρού για ενήλικες, 
ο οποίος έχει συμπληρώσει το όριο των 
2.500 δικαιούχων στον κατάλογό του, είναι 
δυνατή εάν υποβάλει σχετικό αίτημα στον 
Οργανισμό, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 
Για τους παιδίατρους, στην περίπτωση 
όπου δεν υπάρχει επαρκής αριθμός 
παιδιάτρων για να καλύψει τις ανάγκες 
και ο γονέας ή κηδεμόνας επιθυμεί να 
εγγράψει το παιδί του στον κατάλογό του. 
Επίσης, για τους προσωπικούς ιατρούς 
για ενήλικες στην περίπτωση όπου άλλο 
μέλος της οικογένειας είναι εγγεγραμμένος 
στον κατάλογο δικαιούχων του εν λόγω 
προσωπικού ιατρού και ο δικαιούχος 
επιθυμεί να εγγραφεί στον κατάλογό του 
και στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει 
επαρκής αριθμός προσωπικών ιατρών 
για ενήλικες για να καλύψουν τις ανάγκες 
και ο δικαιούχος επιθυμεί να εγγραφεί 
στον κατάλογό του.  

Ο Οργανισμός, κατά την εξέταση του 
αιτήματος θα λαμβάνει υπόψη, μεταξύ 
άλλων, τη διαθεσιμότητα προσωπικού 
ιατρού για ενήλικες / παιδίατρου στην 
περιοχή διαμονής του δικαιούχου, τη 
σχέση μεταξύ του εγγεγραμμένου μέλους 
και του αιτητή, π.χ. συγγένεια πρώτου 
βαθμού και κατά πόσον ο δικαιούχος 
και ο προσωπικός ιατρός για ενήλικες 
/ παιδίατρος βρίσκονται σε απομακρυ-
σμένη περιοχή. 

Όσον αφορά στον κατάλογο των 
παιδιάτρων, ο αριθμός τους μέρα με τη 
μέρα αυξάνεται με αποτέλεσμα σήμερα 
να ξεπερνούν τους 104. Την ίδια στιγμή, 
συνεχίζονται οι εγγραφές και των άλλων 



Ο
ι προεκλογικοί κα-
βγάδες έχουν θέσει 
σε δεύτερη μοίρα τον 
Πορθητή και την ει-
σβολή του εντός της 
κυπριακής ΑΟΖ. 
Επανέρχεται, δε, 

στο σκηνικό η θέση περί της επανέναρξης 
των συνομιλιών ως εργαλείου μείωσης 
της έντασης και λύσης του Κυπριακού. 
Ακούγεται καλή η εισήγηση, εάν υπήρ-
χαν επαρκείς προϋποθέσεις. Εάν, δηλαδή, 
υπήρχε αλλαγή της τουρκικής πολιτικής. 
Ούτε για αστείο! Γιατί; Διότι ο Ερντογάν 
θεωρεί ως δεδομένα τα κατεχόμενα. Δεν 
χρειάζεται καν να τα προσαρτήσει. Τα έχει 
ήδη προσαρτημένα, αφού τα ελέγχει: Α. 
Στρατιωτικά. Β. Οικονομικά. Γ. Μέσω 
του νερού και του αγωγού της ειρήνης. 
Χωρίς φυσικό αέριο μπορεί να ζήσουν οι 
άνθρωποι. Όχι, όμως, χωρίς νερό. Δ. Τις 
τηλεπικοινωνίες. Και τώρα θέλει να ελέγχει 
την ενέργεια, αφού οι παράνομες έρευνες 
εντός της κυπριακής ΑΟΖ γίνονται από την 
τουρκική εταιρεία πετρελαίων. Και τώρα 
τι ζητούν οι Τούρκοι για να επιστρέψουν 
στις συνομιλίες; Αφενός, την εκ περιτρο-
πής Προεδρία, δηλαδή τη διχοτόμηση της 
εκτελεστικής εξουσίας, και, αφετέρου, το 
δικαίωμα λόγου, δηλαδή συνταγματικό 
βέτο σε κάθε απόφαση για φυσικό αέριο.       

Οι «επιτυχίες»
του Κραν Μοντανά 

Υπό αυτές τις συνθήκες θα πάμε σε 
συνομιλίες; Πριν από το Κραν Μοντανά, 
το κομματικό κατεστημένο εξηγούσε ότι 
θα πηγαίναμε εκεί είτε για λύση είτε για 
να καταλογιστούν ευθύνες στην Τουρκία. 
Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο. Αυτό που 
συνέβη ήταν το εξής: 1. Κατοχυρώθηκε 
το λεγόμενο κεκτημένο των συνομιλιών, 
δηλαδή μια σειρά διχοτομικών συμφωνιών 
για να μπορεί να εφαρμοστεί ένα πολιτειακό 
σύστημα δύο ισότιμων συνιστώντων κρα-
τών, ώστε να νομιμοποιηθεί το σημερινό 
ψευδοκράτος. 2. Η Τουρκία βάζει πλώρη 
για τις επόμενες διεκδικήσεις, όπως η εκ 
περιτροπής Προεδρία και η διεκδίκηση 
του φυσικού αερίου. 

Άλμα διχοτόμησης 
Τι μας λέει η Τουρκία; Ή θα μου δώσετε 

ό,τι ζητώ επί του φυσικού αερίου μέσω των 
συνομιλιών ή θα τα πάρω με το έτσι θέλω. 
Η γνωστή Άγκυρα. Εάν, λοιπόν, ακούσου-
με όσους διαχειρίστηκαν το Κυπριακό και 
απέτυχαν και πάμε σε συνομιλίες χωρίς το 
κατάλληλο κλίμα, τότε θα μπούμε σε νέες 
περιπέτειες. Άλμα προς τη νομιμοποίηση 
της διχοτόμησης και της τουρκοποίησης. 
Άλλωστε, ο κ. Τσαβούσογλου ξεκαθάρισε 
στον Πρόεδρο Αναστασιάδη τις προθέσεις 
της χώρας του μετά το ναυάγιο στο Κραν 
Μοντανά. Όταν ρώτησε ο Πρόεδρος τον 
Τούρκο ΥπΕξ, εάν υπήρχε πιθανότητα 
αλλαγής της τουρκικής στάσης για πλήρη 
αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, 
του απάντησε ότι η γυναίκα του ήταν κα-
θηγήτρια πανεπιστημίου, μια μορφωμένη, 
δηλαδή, κυρία, που δεν θα του συγχωρούσε 
ποτέ την αποχώρηση του τουρκικού στρα-
τού από την Κύπρο. Με άλλα λόγια, είναι 
κουλτούρα το θέμα του τουρκικού στρατού 
και της αποχώρησής του από την Κύπρο. 

Ισοδυναμεί με εσχάτη προδοσία. Υπό τις 
υφιστάμενες, δε, συνθήκες, ο Ερντογάν δεν 
θα έβαζε ακόμη έναν μπελά στη ζωή του. 
Εάν προχωρούσε σε συμφωνία για αποχώ-
ρηση τουρκικού στρατού από την Κύπρο, 
θα τον κατηγορούσε η αντιπολίτευση των 
Κεμαλιστών που τον έστειλε στην Κύπρο 
για εσχάτη προδοσία. Ο Τούρκος Πρόεδρος 
δεν θα θυσιάσει τις φιλοδοξίες του ως νέος 
«Πατέρας των Τούρκων», για να σηκώσει 
τον στρατό του από την Κύπρο, όταν, διά 
της δικής του ισχύος και της δικής μας 
αδυναμίας, κάνει ό,τι θέλει χωρίς κόστος. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
και η αλληλεγγύη  

Εμείς, από αυτές τις στήλες είχαμε προ-
χωρήσει σε υποβολή σειράς προτάσεων και 
μέτρων επί τη βάσει των όσων προβλέπει 
η ΕΕ και δη οι αποφάσεις της, όπως αυτή 
της 22ας και 23ης Μαρτίου του 2018, όταν 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να 
στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία και τα 
δικαιώματά της εντός της ΑΟΖ. Αναφέρει η 
απόφαση και κάτι άλλο: 1. Η αντιδήλωση 
της ΕΕ της 21ης Σεπτεμβρίου του 2005, 
που αναφέρεται στην υποχρέωση της 
Τουρκίας να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της 
με την Κυπριακή Δημοκρατία και να την 
αναγνωρίσει. 2. Η Ε.Ε. και δη το Συμβού-
λιο παρακολουθεί τις εξελίξεις. Δηλαδή, τα 
όσα συνέβαιναν στην κυπριακή ΑΟΖ όταν ο 
τουρκικός στόλος εμπόδιζε την ΕΝΙ να προ-
χωρήσει στο ερευνητικό της πρόγραμμα. Και 
λέγαμε τότε ότι θα έπρεπε να καλλιεργηθεί 
το έδαφος εντός της ΕΕ και να ξεκαθαριστεί 
ότι: Εάν η Τουρκία προχωρούσε σε χρήση 
γεωτρύπανου εντός της κυπριακής ΑΟΖ, θα 
συνιστούσε επίθεση και θα ήταν δυνατό να 
χρησιμοποιηθεί η ενεργοποίηση του άρθρου 
42.7 που απαντά στη στρατιωτική επίθεση 
την οποία δέχεται κράτος-μέλος της ΕΕ από 
τρίτο κράτος. Το άρθρο 42.7 στηρίζεται στους 
εξής πυλώνες: Α. Στη συλλογική ασφάλεια 
και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών 
(περί της αλληλεγγύης γίνεται λόγος και στο 
άρθρο 222, το οποίο, όμως, αναφέρεται στην 
τρομοκρατία. Γίνεται, δε, λόγος ότι, η Γαλλία 
το 2015, όταν μετά τα τρομοκρατικά κτυπή-
ματα στο Παρίσι, ενεργοποίησε το 42.7, θα 
ήταν πιο δόκιμο να στραφεί προς το 222) Β. 
Στη συλλογική ασφάλεια, που είναι συνδε-

δεμένη με το ΝΑΤΟ, καθότι η πλειοψηφία 
των κρατών-μελών της ΕΕ είναι μέλη της 
Συμμαχίας. Τονίζεται, δε, ότι οι δεσμεύσεις 
των κρατών-μελών της ΕΕ στο πλαίσιο του 
ΝΑΤΟ υπερισχύουν των όποιων πολιτικών 
προθέσεων ή αποφάσεων ληφθούν εντός 
της ΕΕ. Ο πυλώνας αυτός είναι σημαντικός, 
διότι δεν έγινε ακόμη αντιληπτό στην Κύπρο 
ότι η όποια κοινή άμυνα της ΕΕ εξαρτάται 
από το ΝΑΤΟ ως προ τις δράσεις της.  Γ. Στο 
άρθρο 51 του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπου 
κατοχυρώνεται το δικαίωμα της αυτοάμυνας. 

Καθεστώς διαρκούς επίθεσης 
Το 42.7 δεν περιγράφει, ούτε αναλύει 

την έννοια της στρατιωτικής επίθεσης 
επί εδάφους κράτους-μέλους, αλλά 
ευνοεί τον καθορισμό της στρατιω-
τικής επίθεσης και της ανάλυσής 
της, αναλόγως της περιπτώσεως. 
Έχουμε, λοιπόν, τις εξής πραγματι-
κότητες που δικαιολογούν την έννοια 
της στρατιωτικής επίθεσης σε βάρος 
κράτους- μέλους της ΕΕ: Πρώτον, όταν 
γίνεται αναφορά σε έδαφος, θα ήταν 
αδόκιμο κάποιος να αποκλείσει τη 
θάλασσα, με ό,τι αυτό σημαίνει. Ο 
έχων έννομο συμφέρον, μπορεί, επί 
τη βάσει νομικών και πολιτικών επιχει-
ρημάτων, να τεκμηριώσει ό,τι αφορά και 
τη θάλασσα. Δεύτερον, η Κύπρος είναι 
υπό διαρκή στρατιωτική επίθεση από τον 
τουρκικό στρατό από το 1974. Η επίθεση 
στην κυπριακή ΑΟΖ είναι συνέχεια αυτής 
του 1974. Έχουμε ανανέωση της επίθεσης. 
Τρίτον, η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί το 
σύνολο των κρατικών κυριαρχικών της 
δικαιωμάτων στα 12 ναυτικά μίλια και τα 
ειδικά κυριαρχικά της δικαιώματα στην 
ΑΟΖ στα 200 νμ. Τα ειδικά κυριαρχικά 
δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
αποτελούν συγκεκριμένα κρατικά κυρι-
αρχικά δικαιώματα που το παράκτιο κρά-
τος ασκεί πέραν των 12 ναυτικών μιλίων. 
Όσα δικαιώματα έχει ένας ψαράς στα 12 
ναυτικά μίλια, έχει και στα 150 νμ. Όταν 
τα τουρκικά πολεμικά προσέχουν τον 
Πορθητή εντός της κυπριακής ΑΟΖ δεν 
κινούνται άδολα στη λογική της ελεύθερης 
ναυσιπλοΐας, αλλά παρανομούν σε βάρος 
των ειδικών κυριαρχικών δικαιωμάτων 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διενεργούν 

στρατιωτική επίθεση και όχι άμυνα. Εάν 
είχαμε στόλο και πλησίαζε, θα είχαμε ή όχι 
θερμό επεισόδιο; Ενδεχομένως, να επε-
νέβαιναν τρίτοι για να μην έχουμε θερμό 
επεισόδιο. Για να θεωρηθεί, λοιπόν, επίθεση, 
θα πρέπει να μας βυθίσουν πλοίο; Όχι, 
βέβαια. Συνεπώς, η Κυπριακή Δημοκρατία 
τελεί υπό καθεστώς διαρκούς επίθεσης 
από το 1974 και ανανεώνεται στην ΑΟΖ 
της, οπότε δικαιολογείται η ενεργοποίηση 
του άρθρου 51 της Χάρτας του ΟΗΕ και 
του 42.7. Υπάρχει σαφής αιτιολόγηση της 
στρατιωτικής επίθεσης. 

Ενεργοποίηση
του άρθρου 42.7  

Επί των ανωτέρω θα πρέπει να επιση-
μανθούν τα εξής: Πρώτον, η ενεργοποίηση 
του 42.7 δεν προϋποθέτει απόφαση Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Γαλλία το ενερ-
γοποίησε διά του Υπουργών της Άμυνάς 
της στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας. 
Δεύτερον, η ενεργοποίηση δεν σημαίνει 
την ανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων, 
αλλά τις διμερείς ή πολυμερείς επαφές του 
κράτους που τελεί σε επίθεση με τα λοιπά 
κράτη-μέλη, για να εξεταστεί η προσφο-
ρά και οι δράσεις του καθενός, δηλαδή, 
ατομικά, στο πλαίσιο μιας συλλογικής 
άμυνας και ασφάλειας. Εκείνο που δεν 
έχει προβλεφθεί ρητώς ως προς το 42.7 
είναι η περίπτωση που το τρίτο κράτος 
που επιτίθεται, δηλαδή η Τουρκία, συνιστά 
μέλος του ΝΑΤΟ, οπότε, τα κράτη-μέλη 
του ΝΑΤΟ, που είναι ταυτόχρονα κράτη 
της ΕΕ, δεν μπορούν να κινηθούν στρατι-
ωτικά εναντίον του, λόγω του μεταξύ τους 
συμφώνου μη επιθέσεως. Βεβαίως, η Κυ-
πριακή Δημοκρατία δεν επιτίθεται, αλλά 
δέχεται επίθεση και η στάση της εμπίπτει 
στο άρθρο 51 του Χάρτη του ΟΗΕ, που 
είναι ενσωματωμένο στο 42.7. Δεν καλού-
νται, λοιπόν, τα κράτη-μέλη της ΕΕ που 
ανήκουν στο ΝΑΤΟ να επιτεθούν στην 
Τουρκία, αλλά να παρέχουν εμπράκτως 
την αλληλεγγύη σε τελών εν αμύνη εταίρο 
τους. Όταν π.χ. η ΕΕ επιβάλλει περικοπές 
επί της οικονομικής προενταξιακής βοήθει-
ας στην Τουρκία, δεν της επιτίθεται, αλλά 
το πράττει, επειδή παραβιάζει στοιχειώδη 
ανθρώπινα δικαιώματα. Πολλώ, δε, μάλλον 
στην περίπτωση συνεχούς επίθεσης και 

κατοχής που ισχύει σε βάρος της Κύπρου 
από το 1974 και η οποία επίθεση ανανε-
ώνεται τώρα με την επίθεση του Πορθητή 
και των πολεμικών πλοίων που το προ-
στατεύουν. Η ουσία είναι η εξής: Α. Για να 
είχε σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία τη 
δυνατότητα ενεργοποίησης του 42.7, θα 
έπρεπε να τεθεί ενώπιον της ΕΕ ως θέμα 
εισβολής, κατοχής και διαρκούς επίθεσης. 
Το κομματικό, όμως, κατεστημένο δεν ευ-
νοεί μια τέτοια εξέλιξη, διότι θέλει να μην 
«προκαλεί» την Τουρκία. Β. Θα έπρεπε να 
καλλιεργεί συμμαχίες επί της πολιτικής ότι 
τελούμε υπό συνεχή κατοχή και επίθεση, 
ώστε τη δεδομένη στιγμή να επιβληθούν 
κυρώσεις σε βάρος της Άγκυρας, είτε εντός 
είτε εκτός του πλαισίου του άρθρου 42.7. 
Γ. Η Ελλάδα θα έπρεπε ήδη να έθετε θέμα 
της επιθετικής δράσης της Τουρκίας εντός 
του ΝΑΤΟ τόσο στην περιοχή του Αιγαίου 
όσο και στην Κύπρο. 

Βασικές προϋποθέσεις 
Εμείς υποβάλλουμε τα ακόλουθα: Εάν 

είναι να πάμε σε διάλογο, τότε να γίνει 
επίκληση του κοινοτικού κεκτημένου: Να 
δεχθεί η Τουρκία να θέσει σε εφαρμογή 
την αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου 
του 2005, την οποία όλοι επικαλούνται 
για ομαλοποίηση των σχέσεών της με την 
Κυπριακή Δημοκρατία και την αναγνώρισή 
της. Στο πλαίσιο αυτής της ομαλοποίη-
σης, η Τουρκία θα πρέπει να επιτρέψει 
την εφαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου 
της τελωνειακής ένωσης και να αποδεχθεί 
την εισαγωγή κυπριακών προϊόντων στην 
τουρκική αγορά. Διότι, όπως είναι σήμερα η 
κατάσταση, υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός, 
εφόσον τα τουρκικά προϊόντα εισάγονται 
στην κυπριακή αγορά και τα κυπριακά 
απαγορεύεται να εισάγονται στην Τουρκία. 
Αυτό είναι ένα σοβαρό μέτρο οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης για να πάμε σε διάλογο, με 
βάση τον σεβασμό του κεκτημένου και της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και της 
συνέχειάς της. Εάν ο Ερντογάν δεν μπορεί 
να δεχτεί τα αυτονόητα ως σαφή πρόθεση 
λύσης του Κυπριακού, καμιά αμφιβολία 
δεν υπάρχει ότι η εμπλοκή σε νέο διάλογο 
είτε θα οδηγήσει σε τουρκική λύση είτε σε 
νέα αποτυχία, που θα σημαίνει εμπέδωση 
της διχοτόμησης…  

Της Κυριακής
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Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 42,7, Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΟΖ    

Τα δικαιώματα των ψαράδων και
η γυναίκα του Τσαβούσογλου  

ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
yiannos10@gmail.com

ΠΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ 
ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ Ο 
ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥ-
ΜΕ ΝΑ ΜΙΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΥΓΙΗ 
ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΑΝΤΙ ΓΙΑ 
ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ 

Η σημασία των 
αποφάσεων του 
Συμβουλίου του 

Μαρτίου του 2018

Η λογική της 
ελεύθερης 

ναυσιπλοΐας και τα 
πολεμικά πλοία του 

«Πορθητή»

Ο MEVLUT 
ΚΑΙ Η HULYA 
CAVUSOGLU.



Μ
ε τα θέματα της 
ε σ ω τ ε ρ ι κ ή ς 
επικαιρότητας 
να κυριαρχούν 
πλήρως των 
«ευρωπαϊκών» 
και μέσα σε 

κλίμα πρωτοφανούς πόλωσης πραγ-
ματοποιούνται, σήμερα, οι τέταρτες ευ-
ρωεκλογές στην Ιστορία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

Ωστόσο, λίγες μόλις ώρες πριν από 
την κάλπη, οι περισσότεροι πολίτες 
αισθάνονται συγχυσμένοι ως προς τα 
ουσιαστικά διακυβεύματα των ευρω-
εκλογών - που δεν αφορούν ούτε στο 
ποιο θα έρθει πρώτο κόμμα και με 
πόση διαφορά, ούτε ποιοι θα είναι οι 
εκλεκτοί που θα καταλάβουν τις 6 έδρες 
της Κύπρου στην Ευρωβουλή, ούτε τις 
πολιτικές «συνεκβολές» των εγχώριων 
κομματικών αντιπαραθέσεων. 

Σύγχυση και προβληματισμός που 
θα καταγραφούν, ακόμη μια φορά, στο 
πολύ υψηλό ποσοστό της αποχής από τις 
κάλπες, όπως αναμένεται, η οποία έχει, 
καταστεί, πλέον, ως στάση αποστασιο-
ποίησης ή και «αποπολιτικοποίησης», 
εδραία δομική παράμετρος του πολιτικού 
μας συστήματος.  

 Αυτά (τα διακυβεύματα), έχουν να 
κάνουν, πρωτίστως, με τον βαθμό ενεργού 
πολιτότητας των Κυπρίων, ως Ευρωπαίων 
πολιτών, αλλά και με την (μελλοντική) 
παρουσία της Κύπρου στο ρευστό και 
ασταθές ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, σε μια 
ιστορική συγκυρία πολυεπίπεδων γεωπο-
λιτικών μετατοπίσεων και ανακατατάξεων 
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογεί-

ου, αλλά και ριζικών αμφισβητήσεων 
του ίδιου του σχεδίου της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, που με κύρια, ευθύνη, 
βεβαίως, των Βρυξελλών, εμφανίζεται 
εγγενώς ανολοκλήρωτο.   

Ενδεικτικό του κλίματος πόλωσης 
που επικράτησε, είναι το γεγονός ότι τα 
περισσότερα κόμματα επιχείρησαν να 
προσδώσουν στην εκλογική τους απεύ-
θυνση έναν υπερτονισμένο αρχηγικό 
χαρακτήρα, με τις κομματικές ηγεσίες 
να προβαίνουν στην πρώτη γραμμή του 
προεκλογικού αγώνα, εκτοπίζοντας από 
την κεντρικότητα της εκλογικής σκηνής 
τους υποψήφιους ευρωβουλευτές, που 
είναι, υποτίθεται, οι κύριοι πρωταγωνι-
στές της σημερινής εκλογικής μάχης.

Σημαντικές… ιδιαιτερότητες 
Οι σημερινές εκλογές, λοιπόν, λόγω 

της ιδιάζουσας σημαντικότητας που τους 
προσδίδουν τα ίδια τα κόμματα, παρου-
σιάζουν ορισμένες ιδιαιτερότητες που 
δεν χαρακτήριζαν τις αντίστοιχες προ-
ηγούμενες και οι οποίες ενδέχεται να 
αποβούν καταλυτικές για τη μετεκλογική 
διάταξη του πολιτικού σκηνικού.

Α) Για πρώτη φορά, έπειτα από 
πολλά χρόνια, τίθεται εν αμφιβόλω η, 
αδιαφιλονίκητη, μέχρι σήμερα, εκλογι-
κή πρωτοκαθεδρία του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, ο οποίος κατήγαγε αλλε-
πάλληλες εκλογικές επιτυχίες σε όλες τις 
εκλογικές αναμετρήσεις της τελευταίας 
δεκαετίας, αλλά και πιο πριν, εξαιρέσει της 
εκλογικής ήττας στις προεδρικές εκλογές 
του 2008 και του 2003.   

Αν επαληθευθούν, δε, οι δημοσκο-
πήσεις, ενδεχομένως να καταγράψει τη 

μεγαλύτερη εκλογική «βύθιση» της ιστο-
ρίας του, τουλάχιστον στις ευρωεκλογές. 

Ενόψει αυτού του ενδεχομένου, η Πιν-
δάρου έχει ενεργοποιήσει πλήρως τον 
κομματικό μηχανισμό, σε μια προσπάθεια 
αναστροφής του κλίματος, ελπίζοντας 
πως η ολοκληρωτική συνέγερση της τε-
λευταίας βδομάδας θα διασφαλίσει την 
πρώτη θέση και, μάλιστα, με ποσοστό 
«ασφαλείας» από τον δεύτερο. Η ανησυχία, 
ωστόσο, για την προσέλευση χιλιάδων 
Τ/κ ψηφοφόρων υπέρ της υποψηφιότη-
τας του κ. Νιαζί Κιζιλγιουρέκ παραμένει 
διάχυτη στους επιτελείς του κυβερνώντος 
κόμματος, καθώς, όπως εκτιμούν, μπορεί 
να αποτελέσει έναν «αστάθμητο» τελε-
στή μείωσης της ψαλίδας με το ΑΚΕΛ, 
καθιστώντας ανοικτή ακόμα και τη μάχη 
για την πρώτη θέση.   

Το κόμμα της αριστεράς, από την 
άλλη, παρά τα δικά του προβλήματα, 
εκμεταλλευόμενο τη συσσωρευόμενη 
φθορά του κυβερνώντος κόμματος, λόγω 
των συνεχών κυβερνητικών αστοχιών 
και παλινωδιών σε διάφορα θέματα, αλλά 
και τα επιγενόμενα μιας εφ’ όλης της 
ύλης αντιπολιτευτικής τακτικής απέναντι 
στην Κυβέρνηση, εμφανίζεται σε τροχιά 
ανασύνταξης και ανάκαμψης, αν και, η 
εκλογική του επίδοση, δεν θα εξαρτηθεί 
μόνον από το ίδιο, αλλά και από άλλες 
παραμέτρους, που πρώτη φορά προβάλ-
λουν στο κυπριακό πολιτικό γίγνεσθαι 
(ίδε συμμετοχή Τουρκοκυπρίων στις 
ευρωεκλογές, κ.λπ.). 

Β) Η μάχη για την 6η έδρα, που, για 
πρώτη φορά, εξελίσσεται σε θρίλερ, ανά-
μεσα σε τρία, βάσει «στατιστικού λάθους», 
κόμματα, τα οποία, έστω με περισσότερες 

ή λιγότερες πιθανότητες, διεκδικούν την 
είσοδό τους στην Ευρωβουλή. ΕΛΑΜ και 
Συνεργασία Κινήματος Οικολόγων - Συμ-
μαχίας Πολιτών, που ευελπιστούν πως 
για πρώτη φορά θα καταλάβουν έδρα στο 
Ευρωκοινοβούλιο, και ΕΔΕΚ, η οποία 
επιδιώκει διατήρηση των «κεκτημένων». 

Η μάχη προβλέπεται να κριθεί οριακά, 
πιθανόν ακόμη και με μερικές εκατοντάδες 
ψήφους, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις. 
Πολλά θα εξαρτηθούν από την αντοχή 
του ΕΛΑΜ στην «κολοσσιαία» οργανω-
τική επίθεση που υπέστη τις τελευταίες 
ημέρες εκ μέρους του ΔΗΣΥ, ο οποίος 
εμφανίζει τις περισσότερες διαρροές 
ψηφοφόρων του προς την πλευρά των 
Κυπρίων εθνικιστών. 

Όπως επισημαίνουν έγκυροι εκλογο-
λόγοι, αυτή η παράμετρος ίσως αποβεί 
καθοριστική, τόσο για την έκβαση της 
εκλογικής μάχης για την πρώτη θέση όσο 
και για την κατάληψη της έκτης έδρας.   

Αν το «Μέτωπο» διατηρήσει την επι-
δειχθείσα, μέχρι σήμερα, οργανωτική 
του συμπάγεια, τότε, «θα διατηρήσει τις 
βασικές προϋποθέσεις για την κατάληψη 
της τέταρτης θέσης, που θα του δώσει 
την έδρα. Εάν όχι, τότε η ΕΔΕΚ αυξά-
νει τις πιθανότητές της να είναι εκείνη 
που θα κερδίσει την έκτη έδρα», όπως 
σημειώνουν.

Από την πλευρά της, η Συνεργασία 
Οικολόγων - Συμμαχίας Πολιτών, η οποία 
παρουσίασε σταθερή άνοδο το τελευταίο 
διάστημα, ανεξαρτήτως τού αν κατορθώσει 
να εισέλθει στην Ευρωβουλή, θεωρείται 
βέβαιον ότι θα καταγράψει ένα αρκετά 
ικανοποιητικό ποσοστό, που μπορεί να 
χρησιμοποιήσει ως υποθήκη για την 

επόμενη μέρα και, ενδεχομένως, για 
διεύρυνση και εμβάθυνση της συνεργασίας. 

Γ) Η συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων 
στις σημερινές ευρωεκλογές, η οποία 
ενδέχεται, αναλόγως του εύρους και της 
δυναμικής της, να αποβεί σε ρυθμιστή 
του εκλογικού αποτελέσματος. 

Πρόκειται για ένα γεγονός/τομή 
στα εκλογικά χρονικά της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, που ενδεχομένως να 
διαφοροποιήσει άρδην την εικόνα του 
κυπριακού πολιτικού σκηνικού στα επό-
μενα χρόνια, καθώς και τους ισχύοντες 
συσχετισμούς δυνάμεων. 

Μία πιθανή, δε, εκλογή Τουρκοκύπρι-
ου υποψηφίου, με τη συμμετοχή, μάλι-
στα, μεγάλου αριθμού Τουρκοκύπριων 
εκλογέων, αναμένεται να προκαλέσει 
σεισμικού χαρακτήρα μετατοπίσεις στο 
πολιτικό σκηνικό, εμβάλλοντας την πολι-
τική ζωή του τόπου σ’ ένα νέο αστερισμό.   

Βεβαίως, βάσει των ρυθμίσεων του 
Κυπριακού Συντάγματος, οι Τ/κ δεν 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδι-
κασία εκλογής Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (καθότι εκλέγουν τον Αντι-
πρόεδρο), ούτε στη διαδικασία εκλογής 
των 56 Ελληνοκυπρίων μελών της Βου-
λής των Αντιπροσώπων (καθώς εκλέγουν 
τους 24 Τ/κ βουλευτές του Σώματος), αν 
και μπορεί, κάποιος Τ/κ, να συμμετέχει 
στο ψηφοδέλτιο κάποιου κόμματος, όπου 
μπορεί να λάβει μόνον ε/κ ψήφους. 

Ωστόσο, με όλα αυτά τα δεδομένα υπ’ 
όψιν, οι σημερινές ευρωεκλογές προοι-
ωνίζονται, εφεξής, μια διαφοροποίηση 
του σχεσιακού πλαισίου μεταξύ Ελληνο-
κυπρίων και Τουρκοκυπρίων, η οποία, 
εξ αντανακλάσεως, θα έχει σημαντικές 

επιδράσεις και στο ίδιο το κυπριακό 
πολιτικό σκηνικό.  

Ειδικότερα, για το ΑΚΕΛ, μια ενδε-
χόμενη εκλογή του κ. Νιαζί Κιζιλγιου-
ρέκ, αν επιτευχθεί με την πριμοδότηση, 
κυρίως, τ/κ ψήφων, δεν αποκλείεται να 
προκαλέσει εσωκομματικές αναταράξεις, 
αφού ένα από τα πρωτοκλασάτα στελέχη 
του κόμματος στο ψηφοδέλτιο θα μείνει 
εκτός (Ν. Συλικιώτης, Γ. Γεωργίου), ενώ 
ο τρόπος που θα πολιτευθεί στην Ευρω-
βουλή, εάν εκλεγεί ο κ. Κιζιλγιουρέκ, θα 
αποτελεί, ipso facto, μια συνεχή «δοκι-
μασία» για την ορθότητα της επιλογής 
του, αλλά και για το μέλλον παρόμοιων 
ε/κ και τ/κ συνεργασιών… Όλα αυτά, 
βεβαίως, θα τα κρίνει η κάλπη και θα 
τα δείξει η ιστορία. 

Καθοριστική
η αδιευκρίνιστη ψήφος

Ένας άλλος, «άγνωστος» όσο και αστάθ-
μητος τελεστής των εκλογών παραμένει, 
μέχρι την τελευταία μέρα, η αδιευκρί-
νιστη ψήφος, η οποία, σύμφωνα και με 
δημοσκοπήσεις της τελευταίας βδομάδας, 
κυμαίνεται στο αρκετά υψηλό ποσοστό του 
30%. Η κατανομή της οποίας είναι ικανή 
να ανατρέψει άρδην όλα τα υφιστάμενα, 
μέχρι στιγμής, εκλογικά δεδομένα.

Συχνά, η αδιευκρίνιστη ψήφος δεν 
ευνοεί το πρώτο, ούτε το δεύτερο, αν και 
σε μικρότερο βαθμό, κόμμα, διαχεόμενη 
προς τα μικρότερα κόμματα. 

Εν τούτοις, παραμένει ένας απρό-
βλεπτος τελεστής, καθώς ουδείς μπο-
ρεί να εκτιμήσει με ακρίβεια προς τα 
πού θα κατευθυνθούν οι εκλογείς που 
δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν, αλλά δεν 
αποκαλύπτουν τι.  

Ενδεικτικό του 
κλίματος πόλωσης 
που επικράτησε, 
είναι το γεγονός 

ότι τα περισσότερα 
κόμματα επιχείρησαν 

να προσδώσουν 
στην εκλογική τους 

απεύθυνση έναν 
υπερτονισμένο 

αρχηγικό χαρακτήρα, 
με τις κομματικές 

ηγεσίες να προβαίνουν 
στην πρώτη γραμμή 
του προεκλογικού 

αγώνα, εκτοπίζοντας 
από την κεντρικότητα 
της εκλογικής σκηνής 

τους υποψήφιους 
ευρωβουλευτές

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Πολιτική 5
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ… ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 

Στον αστερισμό της τ/κ ψήφου 

ΩΣΤΟΣΟ, ΛΙΓΕΣ ΜΟΛΙΣ ΩΡΕΣ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΠΗ, ΟΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΙΣ-
ΘΑΝΟΝΤΑΙ ΣΥΓΧΥΣΜΕΝΟΙ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΚΥ-
ΒΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 
- ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΥΤΕ 
ΣΤΟ ΠΟΙΟ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΠΡΩΤΟ 
ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΣΗ ΔΙΑ-
ΦΟΡΑ, ΟΥΤΕ ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑ-
ΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ 6 ΕΔΡΕΣ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ, 
ΟΥΤΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ «ΣΥΝΕΚ-
ΒΟΛΕΣ» ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΚΟΜ-
ΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@simerini.com 

Τ έσσερα φαίνεται να είναι τα κύρια 
διακυβεύματα των ευρωεκλογών 
του 2019. Πρώτον, εάν ο ΔΗΣΥ 

θα κερδίσει και τις ευρωεκλογές του 2019 
ή εάν θα καταφέρει το ΑΚΕΛ για πρώτη 
φορά σε ευρωεκλογές να καταλάβει την 
πρώτη θέση, δεύτερον, ποιος θα λάβει την 
4η θέση, ώστε να πάρει και την 6η έδρα, 
τρίτον, τι θα καταγράψουν τα μικρότερα 
κόμματα και, τέταρτον, ποιο θα είναι το 
μέγεθος της τελικής αποχής. Ενδιαφέ-
ρον, πάντως, ίσως παρουσιάσει η μάχη 
για την πρώτη θέση. Με βάση την εικόνα 
που έχουν παρουσιάσει το ΑΚΕΛ και ο 
ΔΗΣΥ στην προεκλογική, ιδιαίτερα εάν 
αυτή η εικόνα δεν διαφοροποιηθεί μέχρι 
και τη μέρα των εκλογών, ενδεχομένως 
για πρώτη φορά εδώ και χρόνια η μάχη 
για την πρώτη θέση να είναι ανοικτή. Θα 

μπορούσε ο ΔΗΣΥ να συγκρατήσει μια 
μικρή διαφορά αναλόγως με το πώς θα 
συμπεριφερθούν διάφοροι παράμετροι, 
όπως, για παράδειγμα, οι Τουρκοκύπριοι 
ψηφοφόροι, αλλά και άλλες παράμετροι, 
όπως η αποχή στον ίδιο τον ΔΗΣΥ, η συ-
σπείρωσή του αλλά και οι διαρροές του. 
Όσον αφορά στους Τουρκοκυπρίους, 
εάν η προσέλευση την οποία αναμένει 
το ΑΚΕΛ δεν ισχύσει, αυτό θα μπορούσε 
να ευνοήσει τον ΔΗΣΥ, αντίθετα μπορεί να 
αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα, εάν το 
ΑΚΕΛ λάβει σημαντική ψήφο. Από εκεί και 
πέρα, σημειώνεται ότι στις δημοσκοπήσεις 
του Σίγμα είχε διαφανεί πως η αναλογία 
εισροών/εκροών υπήρξε προεκλογικά 
αρνητική για τον ΔΗΣΥ, αναμένεται να 
διαφανεί εάν αυτό θα ισχύσει και στην 
κάλπη. Αυτό σημαίνει ότι ο ΔΗΣΥ έδιδε 

περισσότερα από αυτά που εισέπραττε. Τα 
πιο πάνω, βέβαια, έχουν τη σημασία τους 
σε συνάρτηση με το πώς θα συμπεριφερθεί 
το ΑΚΕΛ, το οποίο έχει παρουσιαστεί πολύ 
συνεκτικό, με χαμηλές διαρροές και σχετικά 
χαμηλή αποχή. Εάν, λοιπόν, οι πιο πάνω 
παράμετροι δεν λειτουργήσουν υπέρ του 
ΔΗΣΥ, τότε η ανατροπή είναι πιθανή. Να 
σημειωθεί ότι το ΔΗΣΥ έχει να χάσει την 
πρώτη θέση από τις βουλευτικές εκλογές 
του 2006, όπου έχασε από το ΑΚΕΛ για 
0,79%.

Ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο αφορά 
και τους Τουρκοκυπρίους είναι και το 
γεγονός ότι το 2014 ο Σενέρ Λεβέντ είχε 
λάβει 2.718 ψήφους, εκ των οποίων οι 700 
περίπου προήλθαν από Τουρκοκυπρίους 
και 2.000 από Ελληνοκυπρίους, κυρίως 
από τη Λευκωσία. Συνεπώς, πιθανή ψή-

φος από Τουρκοκυπρίους σε αυτές τις 
εκλογές ίσως του επιτρέψει να καταγράψει 
υψηλότερο ποσοστό από αυτό του 2014.

Πώς θα υπολογιστούν οι έδρες
Η χώρα θεωρείται ως μια ενιαία περιφέ-

ρεια και οι έδρες κατανέμονται στα κόμματα 
σε μια κατανομή, αλλά δύο φάσεις. Στην 
πρώτη φάση, το σύνολο των έγκυρων ψήφων 
διαιρείται με τις διαθέσιμες έδρες, σύνο-
λο 6 και αυτό αποτελεί το εκλογικό μέτρο. 
Με το μέτρο αυτό διαιρείται το σύνολο των 
ψήφων που πήρε το κάθε κόμμα και κάθε 
κόμμα ή συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες 
όσες φορές το εκλογικό μέτρο περιέχεται 
στην εκλογική του δύναμη. Την έδρα ή 
τις έδρες παίρνει ο υποψήφιος που έχει 
εξασφαλίσει περισσότερους σταυρούς προ-
τίμησης. Φαίνεται, λοιπόν, ότι και σε αυτές 

τις εκλογές επικρατέστερο σενάριο είναι 
το παραδοσιακό, δηλαδή οι 6 έδρες που 
αναλογούν στην Κύπρο να κατανεμηθούν 
με το σενάριο 2-2-1-1, δηλαδή από 2 στα 
δύο μεγάλα κόμματα, μία στο ΔΗΚΟ και την 
6η θα λάβει αυτός που θα τερματίσει 4ος. 
Το κομβικό και αρκετά δύσκολο σημείο 
στο οποίο θα μπορούσε ΑΚΕΛ ή ΔΗΣΥ να 
έχαναν τη μια εκ των δυο εδρών φαίνεται 
να είναι περίπου το 26% και κάτω. Αυτό 
γιατί εάν τα μικρότερα κόμματα μείνουν 
χαμηλά και ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ μείνουν κάτω 
από 30%, δεν μπορεί να αποκλειστεί το 
ενδεχόμενο ΕΔΕΚ ή ΕΛΑΜ, ή και οι δύο, 
να καταγράψουν υψηλό, ίσως και διψήφιο 
ποσοστό, το οποίο ενδεχομένως να είναι 
μεγαλύτερο από το υπόλοιπο του ΑΚΕΛ 
ή ΔΗΣΥ μετά την 1η τους έδρα. 

*Εκλογικός Αναλυτής

Η πιθανή μάχη για την πρώτη θέση

ΔΡ ΝΑΣΙΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ* 



ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ*

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Λον-
δίνο ενεργεί κατά της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και των συμφερόντων 

του κυπριακού ελληνισμού, τόσο δημό-
σια όσο και παρασκηνιακά. Οι πρόσφατες 
δηλώσεις του Βρετανού υπουργού Ευρω-
παϊκών Υποθέσεων Alan Duncan, περί 
«αμφισβητούμενης κυριαρχίας» στην 
κυπριακή ΑΟΖ, δεν είναι μόνο ατυχής, 
αλλά και υποβολιμαία. 

Φαίνεται ότι η δυναμική αμφισβήτηση 
και η τελική ανατροπή του περιβόητου 
«ουδέποτε» του τότε υπουργού Αποικιών 
Henry Hopkinson, της 28ης Ιουλίου 1954, 
για την αυτοδιάθεση των Κυπρίων, και 
η αποτυχία καταστολής του δυναμικού 
αντιαποικιακού αγώνα της ΕΟΚΑ, όπως 
διακήρυττε ο στρατάρχης John Harding, 
δημιούργησαν βαθιά τραύματα στη βρε-
τανική αυτοκρατορική υπόληψη, και δια-
χρονική προκατάληψη, αν όχι απέχθεια, 
για τα δίκαια του κυπριακού ελληνισμού. 
Η υπόθαλψη της τουρκικής μειονότητας 

εναντίον της ελληνικής πλειοψηφίας, και 
η πρόσκληση της Τουρκίας για συμμετο-
χή στην Τριμερή Διάσκεψη του Λονδίνου 
ως στρατηγικά ενδιαφερόμενο μέρος, τον 
Σεπτέμβριο του 1955, θα προσέφεραν, 
πρόσκαιρη αλλά και μακροχρόνια, εκδι-
κητική ικανοποίηση στους γραφειοκράτες 
του αυτοκρατορικού Whitehall. Αφού η 
μεθοδευμένη μετατροπή του «Κυπριακού 
Ζητήματος», για Αυτοδιάθεση, σε «Κυπρι-
ακό Πρόβλημα», υπό τη δαμόκλειο σπάθη 
της διχοτόμησης, στο πλαίσιο του βρετα-
νικού αποικιακού δόγματος «διαίρει και 
βασίλευε», θα υπέθαλπε τη σύγκρουση 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων (δες Ιρλανδία, 
Παλαιστίνη, Ινδία) και θα δημιουργούσε 
συνθήκες συνεχούς δικοινοτικής αιμορ-
ραγίας στο ανεξάρτητο, πλέον, νησί.

Οι πρόσφατες γεωπολιτικές συγκυρίες 
στην Ανατολική Μεσόγειο, που ανέδειξαν 
τον κομβικό ρόλο της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στις ενεργειακές εξελίξεις και στην 
περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφαλείας, 
εκλαμβάνονται διαφορετικά από το βρε-
τανικό Υπουργείο Άμυνας (ΜΟD) και 
το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών 

(FCO).             
Το μεν πρώτο, θεωρεί τις βρετανικές 

βάσεις στην Κύπρο -η αναβάθμιση των 
οποίων συνεχίζεται με επένδυση πέραν 
των 150 εκ. στερλινών- ως ζωτικό κόμβο 
της νέας στρατηγικής της «Παγκόσμιας 
Βρετανίας» (Global Britain), και ενθαρρύνει 
τη διακριτική συνεργασία με την Κυπριακή 
Δημοκρατία σε διάφορα ζητήματα και ειδι-
κά σε θέματα ασφαλείας, όπως η διμερής 
άσκηση «Χαμαιλέων» και το ενδιαφέρον 
συμμετοχής στην κυπρο-ισραηλινή άσκηση 
«Ονήσιλος-Γεδεών». Το MOD κατανοεί 
ότι, πέραν της τυπικότητας της Συνθήκης 
Εγκαθίδρυσης, η διατήρηση αρμονικών 
δεσμών με την Κυπριακή Δημοκρατία και 
φιλικών σχέσεων με τον τοπικό πληθυσμό 
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για 
την απρόσκοπτη λειτουργία των ζωτικών 
εγκαταστάσεων της RAF και της GCHQ στις 
δύο βρετανικές βάσεις και στην οροσειρά 
του Τροόδους.

Το FCO όμως -το οποίο φαίνεται ότι δεν 
έχει ακόμα συμφιλιωθεί με τον δυναμικό, 
αντιαποικιακό αγώνα της ΕΟΚΑ κατά του 
Βρετανικού Στέμματος- αντιλαμβάνεται την 

Κυπριακή Δημοκρατία ως μετα-αποικιακή 
οντότητα, παρά ως ανεξάρτητο κράτος, έναντι 
της οποίας ενεργεί, κυρίως παρασκηνιακά, 
περιφρονητικά και συχνά υποσκαπτικά. Η 
στρατηγική γκάφα του Brexit έχει πλήξει 
ανεπανόρθωτα τα συμφέροντα της Μεγάλης 
Βρετανίας και το πρόσφατο άνοιγμα του 
Λονδίνου προς τη Λευκωσία (συνάντηση 
Προέδρου Αναστασιάδη με τη Βασίλισ-
σα Ελισάβετ), αντανακλά τη σημασία που 
αποδίδεται στην Κύπρο για την εξυπηρέ-
τηση των βρετανικών συμφερόντων στις 
Βρυξέλλες. 

Ίσως, για πρώτη φορά από την ίδρυση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι γεωστρα-
τηγικές συγκυρίες να ευνοούν τη Λευκω-
σία στις σχέσεις της με το Λονδίνο, αφού 
το δεύτερο έχει ανάγκη την πρώτη, τόσο 
για την ομαλή λειτουργία των βρετανικών 
βάσεων όσο και για την εξυπηρέτηση των 
βρετανικών συμφερόντων στην μετά-Brexit 
εποχή. Η έξοδος της Βρετανίας από την ΕΕ 
θα προκαλέσει αναπόφευκτα την πολιτική 
και οικονομική απομόνωσή της από τα 
ευρωπαϊκά πεπραγμένα, και η αναζήτη-
ση αγορών και επενδύσεων στην Ασία 

και την Αφρική θα πρέπει να θεωρείται 
δεδομένη. Η επίσκεψη της Πρωθυπουρ-
γού Μay στην Άγκυρα τον Iανουάριο του 
2017, μετά το δημοψήφισμα του Brexit 
και την απόπειρα πραξικοπήματος στην 
Τουρκία, αντανακλά το αυξημένο ενδι-
αφέρον του Λονδίνου για πολιτική και 
οικονομική συνεργασία με την Τουρκία 
μετά το Brexit. Η αποκλειστική, όμως, ταύ-
τιση των βρετανικών συμφερόντων με την 
Τουρκία, και ειδικά η, σιωπηλή ή ανοικτή, 
υποστήριξη των τουρκικών προκλήσεων 
στην κυπριακή ΑΟΖ, θα προκαλέσει, ανα-
πόφευκτα, μεγάλη δυσφορία στη Λευκωσία, 
η οποία, αναγκαστικά, θα προσκολληθεί 
περισσότερο στις Βρυξέλλες και θα υπο-
στηρίξει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, που 
δεν ταυτίζονται πλέον με τα βρετανικά. Σε 
τέτοια περίπτωση, υπάρχει αυξημένη πι-
θανότητα δημιουργίας προβλημάτων στην 
απρόσκοπτη λειτουργία των βρετανικών 
βάσεων και των εγκαταστάσεων στο Τρό-
οδος και απομόνωσης της Βρετανίας από 
την Ανατολική Μεσόγειο. 
*Διδάκτωρ σύγχρονης ιστορίας και γεωπολιτι-

κός αναλυτής

Τ
α απόνερα των εκλογών, 
θετικά ή και αρνητικά 
(όπως τα ερμηνεύει ο 
καθένας) σε σχέση με 
το εθνικό ζήτημα, το 
Κυπριακό, θα έχουν 
να αντιμετωπίσουν από 

αύριο, είτε το θέλουν είτε όχι, τόσο το 
Προεδρικό -που δεν έμεινε εκτός προ-
εκλογικής- όσο και τα πολιτικά κόμματα. 

Το παρατεταμένο αδιέξοδο σε συνάρ-
τηση με τα όσα προεκλογικά ακούστηκαν, 
λέχθηκαν και γράφτηκαν, δημιουργούν 
ένα κλίμα εκρηκτικό. Το οποίο, μαζί με την 
απαράδεκτη δεύτερη τουρκική εισβολή 
στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
προκαλεί ρίσκα και κινδύνους που θα 
πρέπει άμεσα να τύχουν διαχείρισης. 

Περίοδος διεργασιών… 
Από αύριο κιόλας το στοίχημα των 

εκλογών, έστω και αν αυτές αναπόδραστα 
θα οδηγήσουν σε εσωστρέφεια κάποια ή 
όλα τα κόμματα, θα είναι παρελθόν. Και 
συνακόλουθα το Κυπριακό θα επανέλθει 
σχεδόν άμεσα στην πολιτική ατζέντα, σε 
μια περίοδο που η Τουρκία, σχεδόν ανε-
νόχλητη, τουλάχιστον επί του παρόντος, 
βρυχάται στα κυπριακά νερά, μόλις 30 
ναυτικά μίλια δυτικά της Πάφου. 

Η θαλάσσια εισβολή της Άγκυρας 
στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 
της Κύπρου αποτελεί από μόνη της 
ανυπέρβλητο εμπόδιο για οποιαδήποτε 
προοπτική επανέναρξης των αναγκαίων 
διαπραγματεύσεων για λύση λειτουρ-
γική, βιώσιμη και, κυρίως, τέτοια που 
να διαγράφει άπαξ και διά παντός την 
επικυριαρχία της Άγκυρας στο νησί. 

Από την άλλη, βεβαίως, η Λευκωσία 
βρίσκεται ενώπιον ενός διλήμματος που 

όσο κοντεύουμε στο επόμενο τακτικό Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο της 20ής Ιουνίου, 
άλλο τόσο θα γίνει ξεκάθαρο. Διότι, ναι μεν 
η επιβολή αυστηρών κυρώσεων κατά της 
Τουρκίας φαντάζει και είναι μονόδρομος, 
από την άλλη, ωστόσο, η Άγκυρα δεν 
είναι δύναμη που θα καταθέσει εύκολα 
τα όπλα. Είναι, δε, διπλωματικά πολύ πιο 
ώριμη από τη Λευκωσία και οι σχεδια-
σμοί της έχουν βάθος και τακτική που θα 
ξετυλιχθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. 

Διλήμματα και ρίσκα 
Ποια θα μπορούσε να είναι αυτή η 

τακτική και το βάθος; Εκφράζονται φόβοι 
ότι, από τη στιγμή που η Τουρκία έχει 
βάλει, έστω διά μιας μέγιστης παρανομίας, 
το όνομά της στην ενεργειακή εξίσωση 
γύρω από το νησί, θα απαιτήσει τελικά 
την αμοιβαία άρση των ενεργειών. Σε μια, 

βεβαίως, τακτική προσπάθεια τερματισμού 
του ενεργειακού προγράμματος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. Αυτό από μόνο του 
είναι εύκολα διαχειρίσιμο. Είναι, ωστόσο, 
μία παγίδα που η τουρκική πλευρά ενδέ-
χεται να διασυνδέσει με το «OK» της σε 
επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το 
Κυπριακό. Κάτι που διακαώς ζητεί εδώ 
και καιρό η Λευκωσία και που οι ξένοι 
θα δουν ως μια καλή αρχή για ολιστική 
και κυρίως διά παντός επίλυση των προ-
βλημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Με 
άλλα λόγια, αν η Τουρκία τελικά κάνει 
κίνηση για έναρξη διαπραγματεύσεων 
ζητώντας αναστολή των ενεργειακών 
προγραμμάτων της Δημοκρατίας, με 
ταυτόχρονη άρση της δικής της παρα-
νομίας, ο διεθνής παράγων δύσκολα θα 
κατανοήσει μια ε/κ τοποθέτηση που θα 
λέει ότι, ναι μεν πάμε σε διάλογο, όμως 

μην ζητάτε από εμάς να σταματήσουμε. 
Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα 
που ίσως, δεν είναι βέβαιο, θα αντιμετω-
πίσει το επόμενο διάστημα η Λευκωσία. 

Και πάλι ΟΥΝΦΙΚΥΠ…
Στον ορίζοντα, βεβαίως, των παραμέ-

τρων που επηρεάζουν το Κυπριακό είναι 
και αυτό της ανανέωσης της θητείας της 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ, που εν μέσω πολεμικών 
κινήσεων της Τουρκίας λαμβάνει πολ-
λαπλάσια σημασία. 

Η ανάγνωση των εξελίξεων επί του 
ζητήματος αυτού δεν είναι εύκολη και 
κυρίως δεν μπορεί να είναι μονοδιάστα-
τη. Η Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, που είχε έναν 
πρώτο διερευνητικό κύκλο επαφών με 
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον κατο-
χικό ηγέτη, δεν φέρεται -δεν ήταν ποτέ, 

άλλωστε- διατεθειμένη, στην έκθεση που 
η ίδια ετοιμάζει, να βάλει τον δάκτυλον 
επί τον τύπον των ήλων. Αντίθετα, όπως 
η «Σημερινή» πληροφορείται, όταν ενη-
μερωνόταν από τον Νίκο Αναστασιάδη 
για τις τουρκικές προκλήσεις, άκουγε 
και δεν σχολίαζε. Άρα, η πρόθεση ο Γε-
νικός Γραμματέας στην έκθεσή του να 
στιγματίσει την τουρκική στάση -από τη 
στιγμή που και σε προηγούμενες εκθέσεις 
αναφερόταν και στο θέμα των υδρογο-
νανθράκων- είναι θέμα ίσως ουτοπικό. 

Βεβαίως, θα πρέπει, από την άλλη, να 
λεχθεί ότι οι επιθετικές τουρκικές ενέρ-
γειες και η κλιμάκωση της παρανομίας 
της διευκολύνουν σε κάποιο βαθμό την 
επιχειρηματολογία της Λευκωσίας για την 
ανάγκη μη αλλαγής του στάτους της ειρη-
νευτικής δύναμης. Άρα, ίσως το σενάριο 
απρόσκοπτης ανανέωσης της θητείας της 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ να είναι και το πιο ρεαλιστικό 
αυτήν τη στιγμή. Είναι, ωστόσο, ομοίως 
ρεαλιστικό να πιστεύει κάποιος ότι το 
Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών θα πιέσει από την πλευρά του 
για εξελίξεις στο θέμα του Κυπριακού. 
Κάτι που προφανώς έχει υπ’ όψιν η κυ-
ρία Λουτ, η οποία ναι μεν συνεχίζει τις 
διαβουλεύσεις της τηλεφωνικώς, αλλά 
έχει καταφανώς κατεβάσει ταχύτητες. 

Όλα τα προαναφερθέντα δημιουργούν, 
ακριβώς, αυτό που στην αρχή γράφαμε. 
Ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, που έχει στον πυ-
ρήνα του το πραγματικό πρόβλημα, που 
δεν είναι άλλο από το Κυπριακό. Και οι 
αμέσως επόμενες εβδομάδες θα είναι 
γεμάτες αγκάθια και προκλήσεις, που 
χρειάζονται νούσιμη διαχείριση, αλλά, 
κυρίως, πολιτική διορατικότητα. 
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Οι πρόσφατες 
γεωπολιτικές συγκυρίες 

στην Ανατολική 
Μεσόγειο, που 

ανέδειξαν τον κομβικό 
ρόλο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στις 

ενεργειακές εξελίξεις 
και στην περιφερειακή 

αρχιτεκτονική 
ασφαλείας, 

εκλαμβάνονται 
διαφορετικά από το 

βρετανικό Υπουργείο 
Άμυνας (ΜΟD) και το 
βρετανικό Υπουργείο 

Εξωτερικών (FCO)

Η βρετανική αμφιθυμία έναντι της ΚΔ

ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΑΤΡΑΠΟΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΟΖ  

Εκρηκτικό μείγμα, παγίδες
και ρίσκα ενόψει 

ΠΙΣΩ ΣΤΗ ΡΟΥΤΙΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓ-
ΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣ ΤΗΝ 
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΟΖ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ. 
ΔΥΣΜΕΝΗ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
charalambousc@ 
sigmatv.com

Κρίσιμη για 
τη διαχείριση 

των τουρκικών 
προκλήσεων η έκθεση 

για την ανανέωση 
της θητείας της 

ΟΥΝΦΙΚΥΠ 





Τ
ην πρόθεση της Cynergy 
East Med Ltd να κατα-
θέσει επίσημη πρόταση 
στην κυβέρνηση της 
Κυπριακής Δημοκρα-
τίας και στην Κυπριακή 
Εταιρεία Υδρογονανθρά-

κων, μέχρι τα μέσα Ιουνίου, με στόχο το 
άμεσο ξεκίνημα των διεργασιών για τη 
δημιουργία τερματικού σταθμού υγροποί-
ησης φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στην Κύπρο, 
αποκάλυψε στη «Σημερινή» ο CEO του 
ομίλου Cynergy, Μάικ Γερμανός.

Όπως πρώτη αποκάλυψε η εφημερί-
δα μας τις προηγούμενες εβδομάδες, ο 
όμιλος Cynergy και το χαρτοφυλάκιο του 
ενεργειακού του τομέα, το οποίο ανήκει 
κατά πλειοψηφία στην κυπριακή εταιρεία 
Modus Operandi Capital Management, 
διαθέτουν ένα μακρόπνοο σχέδιο για την 
ανάπτυξη των ενεργειακών αποθεμάτων 
της Ανατολικής Μεσογείου. 

Σε αποκλειστική του συνέντευξη στη 
«Σ», ο κ. Γερμανός εξηγεί τα σχέδια του 
ομίλου Cynergy, τα οποία περιλαμβάνουν, 
εκτός από τη χρηματοδότηση και ανάπτυξη 
ενός σταθμού εξαγωγής υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (LNG), και προσφορές 
εξαγοράς ή και συνεπένδυσης προς εται-
ρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο 
της ενέργειας και κατέχουν στρατηγικά 
περιουσιακά στοιχεία στον ενεργειακό 
τομέα της Ανατολικής Μεσογείου, το 
αμέσως επόμενο διάστημα.

Επίσης, μας εξηγεί πώς ο όμιλος 
Cynergy μπορεί να συμβάλει θετικά στην 
επίλυση υφιστάμενων προβλημάτων εμπο-
ρικής εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων, 
καθώς επίσης να λειτουργήσει καταλυτικά 
στην προώθηση του ενεργειακού προ-
γράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι δημοσίευμα 
για τα σχέδια της Cynergy είχε και το 
BLOOMBERG αυτήν τη βδομάδα.  

Κύριε Γερμανέ, είδαμε τις προη-
γούμενες εβδομάδες να γνωστοποι-
είτε επίσημα μέσω των ιστοσελίδων 
της Cynergy και της Μodus Operandi 
Capital Management τα επενδυτικά 
σχέδιά σας στον τομέα της ενέργειας. 
Τι μεσολάβησε από τότε; 

Από τη γνωστοποίηση των σχεδίων 
της Cynergy και της Modus Operandi 
Capital Management έως και σήμερα 
γίναμε μάρτυρες μιας κάθετης αναβάθμισης 
των προβλημάτων και των προκλήσεων 
στην περιοχή, τα οποία δεν δημιουργούνται 
μόνον εξαιτίας των ενεργειακών ανακα-
λύψεων της Ανατολικής Μεσογείου και 
του τρόπου εμπορευματοποίησής τους, 
αλλά και από το γεγονός ότι η εν λόγω 
περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο ενός 
παγκόσμιου, αλλά και περιφερειακού 
παιγνίου εξουσίας. Επομένως, ενέργειες 
οι οποίες θα μπορούσαν να προωθήσουν 
περιφερειακές ενεργειακές συνεργασίες 
σε εμπορικό επίπεδο και να συμβάλουν 
στη σταθεροποίηση της περιοχής, ανα-
βαθμίζοντας τον γεωπολιτικό ρόλο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, θα πρέπει να 
τύχουν ενδελεχούς έρευνας και προσοχής.   

Συγκεκριμένα, όμως, σε ό,τι αφορά στον 
όμιλο Cynergy, τις τελευταίες εβδομάδες 
βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με 
στρατηγικούς επενδυτές και μετόχους 
του ομίλου, με σκοπό τη διασφάλιση και 
την ευθυγράμμιση όλων των επενδυτών 
και όχι μόνο με τα επόμενα εμπορικά 
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Επενδυτική προσφορά για σταθμό LNG
ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
poulladosm@ 
sigmalive.com 

μας βήματα.  
Ετοιμαζόμαστε τόσο με τους συνεργάτες 

μου, όσο και με τους επενδυτές μας για 
την επόμενη φάση, την αμέσως επόμε-
νη περίοδο, όπου και θα καταθέσουμε τις 
προσφορές μας, αλλά και τις προτάσεις 
μας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
στην περιοχή, για τη στρατηγική είσοδο 
του ομίλου μας στα ενεργειακά δρώμενα 
της Ανατολικής Μεσογείου. 

Ολοκληρωμένη
χρηματοδοτική πρόταση 

Ποια είναι, επομένως, τα επόμενα 
βήματά σας σε αυτό το πλαίσιο;

Η Cynergy είναι πλέον σε θέση να απο-
καλύψει ότι θα παρουσιάσει προσφορές 
εξαγοράς ή τουλάχιστον συνεπένδυσης σε 
βασικά στρατηγικά ενεργειακά περιουσι-
ακά στοιχεία της Ανατολικής Μεσογείου 
και χρηματοδότησης για τη δημιουργία 
νέων ενεργειακών υποδομών. Είναι, δη-
λαδή, έτοιμη να επενδύσει σε ολόκληρο 
το ενεργειακό φάσμα, από την παραγωγή 
μέχρι και την εμπορική εκμετάλλευση. 

Ο όμιλος Cynergy, συγκεκριμένα, εί-
ναι σε θέση να προσφέρει επίσημα στην 
κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
άμεσα, χρηματοδοτική πρόταση με σκοπό 
την ανάπτυξη ενός τερματικού σταθμού 
υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κύ-
προ που θα είναι χρήσιμο, καθώς εντο-
πίζονται περισσότερα κοιτάσματα μέσω 
των προγραμματισμένων γεωτρήσεων 
από εταιρείες εκμετάλλευσης στην ΑΟΖ 
της Δημοκρατίας. 

Οι σύμβουλοι και οι ενδιαφερόμενοι 
επενδυτές του ομίλου έχουν γνώση και 
εμπειρία στον τομέα και στη χρηματοδό-
τηση υποδομών τύπου LNG. 

Ο όμιλος Cynergy πιστεύει ότι η Κυ-
πριακή Δημοκρατία θα μπορούσε να 
αναπτύξει τις ενεργειακές της υποδομές 
ανεξαρτήτως των χρονοδιαγραμμάτων των 
ενεργειακών κολοσσών και να προχω-
ρήσουμε από κοινού σε ένα σχέδιο και 
μια οργανωτική δομή που θα έδινε στην 
Κυπριακή Δημοκρατία ενεργειακές λύ-
σεις σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Οι 
εταιρείες-κολοσσοί που εδράζονται στην 
περιοχή προτιμούν μια στρατηγική «wait 
and see», παρά να δράσουν αποφασιστι-
κά, λειτουργώντας πάντα με γνώμονα το 
συμφέρον των μετόχων τους. Ο όμιλος 
Cynergy πιστεύει ακράδαντα στη δυνατό-
τητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να κατα-
στεί ενεργειακός κόμβος στην Ανατολική 
Μεσόγειο βασιζόμενος σε περιφερειακές 
συνεργασίες μέσω του επιχειρησιακού 
πλάνου του ομίλου. 

Αυτές οι προσφορές / προτάσεις θα 
γνωστοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους 
φορείς τις προσεχείς ημέρες και θα είμα-
στε σε καλύτερη θέση να συζητήσουμε 
περαιτέρω λεπτομέρειες, αφού σημειωθεί 
η απαραίτητη πρόοδος όσον αφορά στις 
λεπτομέρειες και διαδικασίες που απαιτού-
νται για το κλείσιμο και τη χρηματοδότηση 
των εν λόγω συμφωνιών. 

 
Ευελιξία, προσήλωση 

Ναι, αλλά χωρίς να είσαστε μια εται-
ρεία-κολοσσός στον ενεργειακό τομέα, 
πώς μπορείτε να απευθυνθείτε σε όλες 
αυτές τις εταιρείες και τους κρατικούς 
φορείς της περιοχής;

Αν μελετήσει κάποιος την περιοχή, 
συνειδητοποιεί ότι χρειάζεται μια δια-
φορετική προσέγγιση. Μια στρατηγική 
που δύσκολα μπορεί να προέλθει από 
μια εταιρεία-κολοσσό της βιομηχανίας της 
ενέργειας. Αυτό που καθιστά τη Cynergy 
λύση, είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει 
προσεγγίσει την περιοχή, εστιάζοντας μόνο 
στα συμφέροντα της Ανατολικής Μεσο-
γείου και των χωρών που την απαρτίζουν, 
χωρίς αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα 
και διευρυμένα ενεργειακά χαρτοφυλάκια. 
Χρειάζεται υπομονή, ευελιξία και προσή-
λωση, αρετές τις οποίες δύσκολα κανείς 
μπορεί να τις εντοπίσει στον τρόπο με τον 
οποίο διοικούνται οι εταιρείες-κολοσσοί 
στον συγκεκριμένο τομέα. 

Εταιρείες όπως η Noble, η Shell, η Exxon, 
η Total και η Eni δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή και βλέπουν την ευκαιρία, αλλά 
όλες θέλουν να παίξουν το ενεργειακό 
παιγνίδι με τον δικό τους τρόπο και να 
κερδίσουν από αυτό. 

Στην πραγματικότητα, δεν κάθονται γύρω 
από ένα τραπέζι με τις κυβερνήσεις των 
κρατών της περιοχής για να μπορέσουν να 
συνεργαστούν και αμοιβαία να επωφελη-
θούν. Έχουν διαφορετικά χρονοδιαγράμ-
ματα, ημερήσιες διατάξεις, σκέψεις, στυλ 
και προτιμούν να ακολουθήσουν τον δικό 
τους δρόμο. Αυτό διασπά την περιφέρεια - 
περιουσιακά στοιχεία και δεν δημιουργεί 
πρόοδο από την ενοποίηση - εξορθολογισμό 
της ενεργειακής αλυσίδας. 

Πώς, όμως, μπορεί ένας ανεξάρτητος 
επιχειρηματίας ή ένας νεοσύστατος όμι-
λος, όπως η Cynergy, να διαδραματίσει 
τέτοιο ρόλο, επενδύοντας σε σταθμό LNG;  

Μερικοί εξακολουθούν να πιστεύουν 
ότι η ανάπτυξη ενός τέτοιου έργου, όπως ο 
τερματικός σταθμός ΥΦΑ, είναι ένα παιγνίδι 
των εταιρειών-κολοσσών που κατέχουν την 
απαραίτητη τεχνογνωσία, ωστόσο, υπάρ-
χουν παραδείγματα που αποδεικνύουν 

ότι ανεξάρτητοι φορείς έχουν αναπτύξει 
αποτελεσματικά τέτοια έργα και υποδομές 
χωρίς να είναι ηγετικές μορφές στον χώρο 
της ενέργειας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η επιτυ-
χημένη ιστορία της Cheniere, που ίδρυσε 
τον πρώτο και μεγαλύτερο μέχρι στιγμής 
σταθμό LNG στις Ηνωμένες Πολιτείες και 
οφείλεται σε μια πολύ φιλόδοξη προσέγγιση 
του επιχειρηματία Charif Souki και στην 
προνοητικότητα του επενδυτικού ταμεί-
ου Blackstone, που ανεξάρτητα από τις 
απόψεις των «ειδικών» της βιομηχανίας, 
οι οποίοι τον αποκαλούσαν «τρελό», στή-
ριξαν το εγχείρημά του και ανέπτυξαν τον 
σταθμό LNG. 

Υπάρχει, όμως, σε κάποιο βαθμό 
περιφερειακή συνεργασία, όπως το 
Εastern Mediterranean Gas Forum...

Σωστά, όλοι στην περιοχή γράφουν για 
το EMGF και για τις τριμερείς συναντή-
σεις και την υποστήριξη των ΗΠΑ και 
της διακυβέρνησης Τραμπ, προκειμένου 
η συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο 
να τελεσφορήσει. 

Υπάρχει υποστήριξη από στρατηγικούς 
επενδυτές που επιθυμούν τη μακροπρό-
θεσμη επιτυχία της Ανατολικής Μεσογεί-
ου στον ενεργειακό τομέα και βλέπουν τη 
Cynergy ως ένα καλό όχημα, μέσω του 
οποίου τέτοιου είδους συμφωνίες και 
εμπορικές συνεργασίες θα μπορέσουν 
να υλοποιηθούν.

Μπορεί να ξεκινήσει
η κατασκευή τερματικού 

Μπορεί η Κύπρος να κατασκευάσει 
τερματικό Υγροποίησης Φυσικού Αερί-
ου με τη χρησιμοποίηση εξ ολοκλήρου 
δικών της κοιτασμάτων;

Όπως είναι διαμορφωμένη τώρα η 
κατάσταση, θα μπορούσε να ξεκινήσει 
η κατασκευή ενός τερματικού με τη δη-
μιουργία δύο τρένων παραγωγής. Όλα 
εξαρτιούνται από το κέρδος. Συνήθως, οι 
μεγάλες εταιρείες στον χώρο προτιμούν 
να αρχίσουν τις διαδικασίες δημιουργίας 
τερματικού με βεβαιωμένες ποσότητες πε-
ρίπου στα 10-15 τρισεκατομμύρια κυβικά 
πόδια, διότι θα έχουν καλύτερα οικονομικά 
αποτελέσματα. Αλλά, θα πρέπει να τονίσουμε 
ότι πολλοί επενδυτές θα συμφωνούσαν να 
ξεκινήσουν τις διαδικασίες δημιουργίας του 
τερματικού πριν από την ανακάλυψη αυτών 
των ποσοτήτων. Επενδυτές που στηρίζουν 
τον όμιλό μας εξετάζουν πολύ σοβαρά το 
ενδεχόμενο να αρχίσουν να χρηματοδο-
τούν την πρώτη φάση FEED (Front End 
Engineering Design) του τερματικού LNG 
στην Κύπρο από τη στιγμή που υπάρχει 
αυξημένη βεβαιότητα για την ύπαρξη πε-
ρισσότερων ποσοτήτων και, εάν όχι, θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ποσό-
τητες από κοιτάσματα γειτονικών κρατών. 

Δυνατή ομάδα
Πέστε μας λίγα λόγια για την ομάδα 

που υποστηρίζει το πλάνο της Cynergy
Σε διεθνές επίπεδο, συνεργαζόμαστε με 

τους κορυφαίους συμβούλους πετρελαί-
ου και φυσικού αερίου των «μεγάλων 4» 
λογιστικών εταιρειών. Η Ernest & Young 
με έδρα το Λονδίνο είναι ο βασικός σύμ-
βουλος του ομίλου και συνεργαζόμαστε 
στενά σε θέματα ενέργειας και project 
management. 

Η PWC Κύπρου παίζει κεντρικό ρόλο 
στη δημιουργία ενός επενδυτικού ταμεί-
ου, με βάση την Κύπρο, μέσω του οποίου 
επενδυτικά κεφάλαια θα έχουν πρόσβαση 
στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Cynergy. 

Σε θέματα δημοσίων σχέσεων και 
στρατηγικής, η APCO Worldwide μάς 
παρέχει σημαντική υποστήριξη και κα-
θοδήγηση τόσο στις χώρες της Ανατολικής 
Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής όσο 
και στα διάφορα κέντρα αποφάσεων ανά 
τον κόσμο.  

Η Margery Kraus, ως ιδρυτής της APCO 
Worldwide, είναι εξαιρετικά υποστηρικτική 
και μία από τους μετόχους της Modus 
Operandi Capital Management. 

Σε επίπεδο νομικών συμβούλων, o 
όμιλος Cynergy συνεργάζεται στενά με 
το δικηγορικό γραφείο της Shearman & 
Sterling στο Άμπου Ντάμπι, με τους Baker 
Botts που ειδικεύονται σε αναπτυξιακά 
έργα στον κλάδο των ενεργειακών υπο-
δομών, και τη Sullivan & Cromwell, για 
να στηρίξει την ικανότητα της Cynergy 
στη χρηματοδότηση των προσφορών στις 
εταιρείες και τις κυβερνήσεις.  

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση, 
διεξάγουμε συνομιλίες με δύο από τις 

μεγαλύτερες αμερικανικές επενδυτικές 
τράπεζες «Bulge bracket» και ετοιμαζόμαστε 
να τους δώσουμε την εντολή να χειριστούν 
τη χρηματοδότηση των προσφορών μας 
και τη χρηματοδότηση των περιουσιακών 
στοιχείων. 

Επί του παρόντος, όμως, έχουμε υιο-
θετήσει μια προσέγγιση που προσλαμ-
βάνει τους πλησιέστερους συμβούλους 
μας στην περιοχή και διεθνώς αθόρυβα. 
Όλοι οι σύμβουλοί μας για τραπεζικές / 
κεφαλαιουχικές επενδύσεις έχουν επιλεγεί 
για την εγγύτητά τους στην κατάσταση, την 
κατανόηση της περιοχής και την εμπιστο-
σύνη που δημιουργήθηκε με τη Cynergy 
και την επενδυτική της βάση για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

Στρατηγικοί επενδυτές 
Όταν αναφέρεστε σε στρατηγικούς 

επενδυτές, μπορείτε να περιγράψετε 
ποιο θεωρείτε στρατηγικό επενδυτή που 
δεσμεύεται στην πρωτοβουλία Cynergy;

Η Cynergy έχει οικοδομήσει τις σχέσεις 
της και έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένο 
κοινό προγραμματισμό με παγκοσμίου 
φήμης κρατικά και ιδιωτικά επενδυτικά 
κεφάλαια. Η Cynergy έχει υπογράψει εκτε-
ταμένα NDAs (non-disclosure agreements), 
συζητά για τη χρηματοδότηση προσφο-
ρών με βασικά αμερικανικά στρατηγικά 
ιδιωτικά επενδυτικά ταμεία, έχουμε δη-
μιουργήσει σχέσεις και ολοκληρώνουμε 
τις διαπραγματεύσεις χρηματοδότησης με 
στρατηγικούς επενδυτές που προσδίδουν 
αξία στα σχέδια ανάπτυξης της Cynergy 
στην περιοχή. Περισσότερα θα αποκαλυ-
φθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Συλλογική ανάπτυξη
Αυτήν τη στιγμή, οι εντάσεις στην 

περιοχή, εξαιτίας της τουρκικής προκλη-
τικότητας, είναι στο υψηλότερο επίπεδο. 
Τι, κατά την άποψή σας, οδήγησε σε 
αυτό και πώς θα μπορούσε η Cynergy να 
αντιμετωπίσει καλύτερα την κατάσταση;

Θα συμφωνούσα ότι οι εντάσεις κλιμα-
κώνονται, αλλά δεν μπορούμε να πούμε με 
σιγουριά ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο. 

Ένας σημαντικός παράγοντας για τη 
συνεχομένη και αυξανόμενη τουρκική 
προκλητικότητα είναι και ο εν μέρει ενερ-
γειακός της αποκλεισμός στα θέματα της 
ενεργειακής πολιτικής και εκμετάλλευσης 
των κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Όραμά μας ως Cynergy είναι η ανάπτυξη 
των ενεργειακών αποθεμάτων της Ανατο-
λικής Μεσογείου συλλογικά. Η ανάπτυξη 
των εν λόγω κοιτασμάτων πιστεύουμε ότι 
θα πρέπει να είναι επωφελής για όλες τις 
χώρες της περιοχής, ανεξαρτήτως, και να 
προάγει τη σταθερότητα, την ειρήνη και την 
ευημερία, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο 
και το δίκαιο της θάλασσας.  

Η αμερικανική εμπλοκή 
Η εμπλοκή των ΗΠΑ ποιο ρόλο μπο-

ρεί να διαδραματίσει;
Είναι αλήθεια πως υπάρχει μια με-

τατόπιση των ΗΠΑ για να εμπλακούν 
ενεργότερα στην Ανατολική Μεσόγειο και 
αυτό μεταβάλλει τη δυναμική σε ολόκληρη 
την περιοχή. Από τη μια πλευρά, είναι 
σπουδαίο να βλέπουμε μια αυξανόμενη 
αμερικανική επιρροή στην περιοχή, αλλά, 
από την άλλη, δημιουργεί αναταράξεις στα 
παιγνίδια εξουσίας των μεγάλων και περι-
φερειακών δυνάμεων τόσο στη Μεσόγειο 
όσο και στο Αιγαίο.  

Είναι σαφές ότι είμαστε σε ένα κρίσι-
μο σημείο και είναι σαφής η ανάγκη για 
μια καινούργια προσέγγιση και εμπορική 
λύση που να είναι ευθυγραμμισμένη με 
τα συμφέροντα της περιοχής. 

Πρόκειται για το χρονικό σημείο κατά το 
οποίο κάθε περιφερειακός ενδιαφερόμε-
νος παίκτης χρειάζεται ένα ικανοποιητικό 
διαπραγματευθέν αποτέλεσμα με όλους, 
για να συνεργαστεί σε ένα περιφερειακό 
πλαίσιο. 

Εάν δεν συνεργαστούμε στην περιοχή με 
έναν εμπορικά αλλά και πολιτικά βιώσιμο 
τρόπο και μέσα σε ένα σύντομο χρονικό 
πλαίσιο, πολύ φοβάμαι ότι η περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου, αντί για φάρος 
σταθερότητας και συνεργασίας, θα μετα-
βληθεί σε θέατρο εντάσεων και πολεμικών 
συγκρούσεων. 

Είναι ήδη πολύ τεταμένη η κατάσταση 
και έχει τη δυνατότητα να επιδεινωθεί γρη-
γορότερα από ό,τι νομίζουμε. Πιστεύω ότι 
η Cynergy μπορεί να αντιμετωπίσει την 
κατάσταση και να τη μετατρέψει σε μια 
μεγάλη ευκαιρία για την περιοχή.

«Ο ΟΜΙΛΟΣ CYNERGY ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙ-
ΣΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
ΑΜΕΣΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ, 
ΚΑΘΩΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΜΕΣΩ 
ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΟΖ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» 

Τι θα είχε συμβεί, αν η Κυβέρ-
νηση στην Κύπρο είχε προχω-
ρήσει από το 2012/13, όπως δή-
λωνε, σε ένα σχέδιο κατασκευής 
σταθμού; 

Σε μια τέτοια περίπτωση, η Κυ-
πριακή Δημοκρατία θα είχε κερδίσει 
την ενεργειακή της ανεξαρτησία, τη 
δύναμη και την αναβάθμιση του 
γεωπολιτικού της ρόλου, ώστε να 
μπορεί να χαράξει με μεγαλύτερη 
ελευθερία τις επόμενες ενεργειακές 
της και όχι μόνον κινήσεις. Φυσικά, 
θα έπρεπε να αντιμετωπίσει πολι-
τικές αποφάσεις από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, να δημιουργήσει ισορ-
ροπίες με τη Ρωσία και να βρει αγο-
ρές στην Ασία ή την Ευρώπη, αλλά, 
τουλάχιστον, κάνοντας τη σκληρή 
δουλειά, θα υπήρχε ένα τερματικό, 
που σήμερα θα μπορούσε να βο-
ηθήσει σημαντικά την Κυπριακή 
Δημοκρατία, τόσο οικονομικά όσο 
και σε θέματα ασφάλειας.

Αν προχωρούσαμε 
το 2013…

Ο όμιλος Cynergy 
πιστεύει ότι η Κυπριακή 

Δημοκρατία θα 
μπορούσε να αναπτύξει 

τις ενεργειακές 
της υποδομές 

ανεξαρτήτως των 
χρονοδιαγραμμάτων 

των ενεργειακών 
κολοσσών και να 

προχωρήσουν 
από κοινού σε ένα 

σχέδιο και μια 
οργανωτική δομή 

που θα δώσει στην 
Κυπριακή Δημοκρατία 
ενεργειακές λύσεις 
σε σύντομο χρονικό 

διάστημα



Γ
ιατί η Αθήνα δεν οριο-
θετεί την ΑΟΖ της, είναι 
μια εύλογη απορία, που 
συχνά εκφράζεται από 
διάφορους, αλλά καμία 
απάντηση από τις διαδο-
χικές ελλαδικές κυβερ-

νήσεις. Μετά τα σημερινά νέα δεδομένα 
με την 3η εισβολή της Τουρκίας στην 
Κύπρο (Κυπριακή Δημοκρατία), αυτήν 
τη φορά στην ΑΟΖ της, και το τονίζω 
αυτό, 3η εισβολή, εφόσον το 1974 ήσαν 
ΔΥΟ οι εισβολές και όχι μια. Η πρώτη 
στις 20 Ιουλίου 1974 και η δεύτερη στις 
14 Ιουλίου 1974, ας θυμίσουμε κάποια 
πράγματα. Με την αποδέσμευση κάποιων 
βρετανικών εγγράφων για το 1979 είχα 
δημοσιεύσει στη «Σημερινή» δύο άρθρα, 
το πρώτο μέρος στις 22 Φεβρουαρίου 
2011 και το δεύτερο μέρος στις 24 Φε-
βρουαρίου 2011.

Στα έγγραφα αυτά αποκαλύφθηκαν: 
α) η θέση της Αθήνας το 1979 να ΜΗΝ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙ  ΑΟΖ, και β) οι απαρά-
δεκτες τουρκικές προτάσεις για μοιρασιά 
του Αιγαίου και υφαλοκρηπίδας και 
ένας χάρτης. Ο τουρκικός χάρτης δεν 
έδιδε υφαλοκρηπίδα στα ελληνικά 
νησιά και η τουρκική γραμμή 
οριοθέτησης περιελάμβανε 
μια μεγάλη περιοχή προς 
δυσμάς. Προς νότο, η τουρ-
κική γραμμή δεν προνο-
ούσε υφαλοκρηπίδα ούτε 
για την Κρήτη. 

Στις 24 Ιανουαρίου 
1979, η βρετανική πρε-
σβεία στην Αθήνα ενημε-
ρώνει τον κ. T.L.A. Daunt 
του Νοτίου Τμήματος Ευ-
ρώπης στο Φόρεϊν Όφις, για 
τις πληροφορίες που πήρε από 
τον τότε Γενικό Διευθυντή του 
ελληνικού ΥΠΕΞ, Ιωάννη Τζούνη, 
σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που 
είχε η ελληνική κυβέρνηση με την Τουρ-
κία, για την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου. 
Εκ μέρους της Τουρκίας, διαπραγματευτής 
ήταν ο κ. Μπιλτζί. 

Χάρτες
Η συνάντηση έγινε στις 23 Ιανουαρί-

ου και είχε ήδη προηγηθεί συνάντηση 
Ελλήνων και Τούρκων στο Παρίσι τον 
προηγούμενο Δεκέμβριο, την οποία ο κ. 
Τζούνης χαρακτήρισε ως σημαντικό βήμα, 
όταν αμφότερες οι πλευρές συμφώνησαν 
στο Παρίσι να συζητήσουν την πρακτική 
οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας, καθώς 
και η συνάντηση της Βιένης μεταξύ 9 και 
12 Ιανουαρίου 1979. 

Στη συνάντηση του Παρισιού είχε, 
επίσης, συμφωνηθεί όπως αμφότερες 
οι πλευρές παρουσιάσουν χάρτες με τις 
απόψεις τους ως προς τη γραμμή των 
ορίων αυτών. Τελικά, στη Βιένη, σύμφωνα 
με τον κ. Τζούνη, οι Τούρκοι άρχισαν 
τη συζήτηση που διήρκεσε δύο μέρες, 
κατά πόσον έπρεπε να δώσουν χάρτη. 
Τελικά, δέχθηκαν να δώσουν χάρτη σε 
κλειστή συνεδρία. Έναν χάρτη που άφησε 
έκπληκτους τους Έλληνες για την έκταση 
των τουρκικών απαιτήσεων. Ο τουρκι-
κός χάρτης δεν έδιδε υφαλοκρηπίδα στα 

Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ 
1979 ΔΕΝ ΕΔΙΔΕ ΥΦΑΛΟΚΡΗ-
ΠΙΔΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ 
ΚΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΛΑΜ-
ΒΑΝΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΡΟΣ ΔΥΣΜΑΣ. ΠΡΟΣ ΝΟΤΟ, 
Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΔΕΝ 
ΠΡΟΝΟΟΥΣΕ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ 
ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Πολιτική 9
ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΝ ΤΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Γιατί η Αθήνα δεν οριοθετεί την ΑΟΖ της; 

ελληνικά νησιά, δεν ελάμβανε υπόψη τις 
προηγηθείσες ελληνικές θέσεις, η τουρκι-

κή γραμμή οριοθέτησης περιελάμβανε 
μια μεγάλη περιοχή προς δυσμάς. 

Προς νότο και πάλιν η τουρκική 
γραμμή δεν προνοούσε υφα-

λοκρηπίδα ούτε για την Κρή-
τη, πράγμα που οι Έλληνες 

βρήκαν απαράδεκτο, καθώς 
εγκλώβιζε μεγάλο αριθμό 
ελληνικών νησιών. 

Η πρόταση της ελληνι-
κής πλευράς βασιζόταν στη 
γραμμή ορίων που περνού-

σε μεταξύ των ελληνικών 
νησιών του Ανατολικού 

Αιγαίου και των τουρκικών 
ακτών, και πρότεινε «τρία 

δάκτυλα» μεταξύ Λήμνου και 
Λέσβου, Λέσβου και Χίου, και 

Χίου και Ικαρίας. Η περιοχή νοτί-
ως της Ικαρίας, τα σύνορα μεταξύ της 

Δωδεκανήσου και των τουρκικών ακτών 

Οι Τούρκοι δικαιολό-
γησαν τη γραμμή που 

πρότειναν, λέγοντας ότι 
η υφαλοκρηπίδα τους 
πρέπει να επεκτείνε-

ται, δίχως εμπόδια, στο 
Αιγαίο πέραν των ελ-

ληνικών νήσων, για να 
μπορούν τα τουρκικά 

πλοία να έχουν προσπέ-
λαση παραμένοντας στη 
δική τους υφαλοκρηπί-
δα. Η ελληνική πλευρά, 
από την άλλη, επέμενε 

ότι κανένα ελληνικό νησί 
δεν έπρεπε να μένει 

εγκλωβισμένο

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
afanoulla@gmail.com

είχαν διευθετηθεί με διεθνή συμφωνία 
του 1932. Οι Τούρκοι δικαιολόγησαν τη 
γραμμή που πρότειναν, λέγοντας ότι η 
υφαλοκρηπίδα τους πρέπει να επεκτεί-
νεται, δίχως εμπόδια, στο Αιγαίο πέραν 
των ελληνικών νήσων, για να μπορούν 
τα τουρκικά πλοία να έχουν προσπέλαση 
παραμένοντας στη δική τους υφαλο-
κρηπίδα. Η ελληνική πλευρά, από την 
άλλη, επέμενε ότι κανένα ελληνικό νησί 
δεν έπρεπε να μένει εγκλωβισμένο. Ο 
Τζούνης δεν μπορούσε να κατανοήσει 
τη λογική των Τούρκων. 

Καθησυχαστικές προτάσεις
Σε μια προσπάθεια να καθησυχάσουν 

τους Τούρκους, οι Έλληνες προσέφεραν 
κάποιες δεσμεύσεις, περιλαμβανομένων 
εγγυήσεων για ελεύθερη διακίνηση για 
τα τουρκικά πλοία σε περιοχές ελληνικής 
υφαλοκρηπίδας, ότι καμία πλευρά δεν 
θα προβεί σε ανακήρυξη αποκλειστικής 
οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) στο Αιγαίο και 

Μετά από πολύχρονες προσπά-
θειες ερευνών στο Αιγαίο 
τον Ιανουάριο του 1974, η 

Ελλάδα ανακάλυψε πετρέλαιο κοντά 
στη νήσο Θάσο. Τον προηγούμενο 
Νοέμβριο του 1973, η τουρκική κυ-
βέρνηση έδωσε άδειες σε τουρκική 
κυβερνητική εταιρεία πετρελαίου να 
προχωρήσει με εξερευνήσεις σε 27 
σημεία του βορειοανατολικού βυθού 
του Αιγαίου, πλησίον των ελληνικών 
νήσων Σαμοθράκης, Μυτιλήνης και Χίου 
(όμως, εκτός των χωρικών τους υδάτων). 
Σε κατάθεσή της η Ελλάδα στο Διεθνές 
Δικαστήριο το 1976 ισχυρίστηκε ότι οι 
άδειες που έδωσε η Τουρκία παραβίαζαν 
την υφαλοκρηπίδα ελληνικών νήσων. 

Η Τουρκία απάντησε ισχυριζόμενη 
ότι κατά την ώρα εκείνη η Ελλάδα δεν 

είχε οριοθετημένα κυριαρχικά δικαι-
ώματα στο Αιγαίο, πέραν των δικών 
της χωρικών υδάτων. 

Αφού ανταλλάχτηκαν σημειώσεις 
τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 
1975 μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, 
οι υπουργοί Εξωτερικών αμφοτέρων 
των χωρών συναντήθηκαν στη Ρώμη 
τον Μάιο (του 1975), όπου πάρθηκε 
απόφαση να καταθέσουν το θέμα στο 
Διεθνές Δικαστήριο. Στις 31 Μαΐου 
1975, οι πρωθυπουργοί Ελλάδας και 
Τουρκίας συναντήθηκαν στις Βρυ-
ξέλλες και εξέδωσαν κοινό ανακοι-
νωθέν, λέγοντας ότι αποφάσισαν τα 
προβλήματα μεταξύ των χωρών τους 
να «λυθούν ειρηνικά με διαπραγμα-
τεύσεις και, όσον αφορά την υφαλο-
κρηπίδα του Αιγαίου, από το Διεθνές 

Δικαστήριο της Χάγης». Η ελληνική 
πλευρά ισχυρίστηκε ότι η Τουρκία 
υπαναχώρησε στην υποχρέωση αυτή. 
Με σημείωμά της η Τουρκία, ημερ. 18 
Νοεμβρίου 1975, διαφώνησε ότι εί-
χαν συμφωνήσει να παραπέμψουν το 
θέμα της υφαλοκρηπίδας στο Διεθνές 
Δικαστήριο. Η τουρκική πλευρά υπο-
στήριζε ότι θα έπρεπε πρώτα να προ-
ηγηθούν διμερείς διαπραγματεύσεις 
και μόνον τα σημεία των διαφωνιών 
να αφεθούν για το Δικαστήριο. 

Τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 
1976 βγήκε το «Σισμίκ» για έρευνες 
σε αμφισβητούμενες περιοχές στο Αι-
γαίο. Η Ελλάδα μονομερώς παρέπεμ-
ψε το θέμα στο Διεθνές Δικαστήριο 
στις 10 Αυγούστου 1976, ζητώντας 
από το δικαστήριο να αποφανθεί για 

τα σύνορα της υφαλοκρηπίδας μεταξύ 
Ελλάδας και Τουρκίας στο Αιγαίο. 

Μετά από έντονες διαπραγματεύ-
σεις, οι 4 δυτικές χώρες, μέλη του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, με το ψή-
φισμα 395 κάλεσαν αμφότερες τις 
πλευρές να αποφεύγουν εμπρηστικές 
ενέργειες και, μετά από συναντήσεις 
στη Νέα Υόρκη μεταξύ των υπουργών 
Εξωτερικών, συμφωνήθηκε να επα-
ναρχίσουν διαπραγματεύσεις στις 2 
Νοεμβρίου. Στις 11 Σεπτεμβρίου, το 
δικαστήριο ανέβαλε την απόφασή του 
ενόσω συνεχίζονταν οι διαπραγματεύ-
σεις. Περαιτέρω συνομιλίες έλαβαν 
χώραν στο Λονδίνο μεταξύ 31 Ιανου-
αρίου και 4 Φεβρουαρίου 1977, δίχως 
αποτέλεσμα, όπως και συνομιλίες στο 
Παρίσι 1 και 2 Ιουνίου 1977...

Ιστορικό Σύμφωνα με τα βρετανικά αρχεία 

πως καμία πλευρά δεν θα μεταφέρει επι-
θετικά όπλα στον θαλάσσιο βυθό στη δική 
της υφαλοκρηπίδα. Οι Τούρκοι ούτε καν 
ενδιαφέρθηκαν γι’ αυτές τις ιδέες. 

Ο κ. Τζούνης, εν πάση περιπτώσει, 
επέμενε ότι η ελληνική θέση στο θέμα 
του μη εγκλωβισμού νησιών δεν ήταν 
διαπραγματεύσιμη. Ο ελληνικός λαός 
πίστευε ότι οι Τούρκοι θα εκμεταλλεύ-
ονταν την κατάσταση, για να διεκδικήσουν 
κυριαρχία πάνω στα νησιά. Η ελληνική 
πλευρά δεν ήταν αισιόδοξη για συμφωνία 
για το θέμα αυτό με τους Τούρκους. 

Τουρκικά τα ελληνικά νησιά 
Εν τω μεταξύ, είχε προηγηθεί και η 

αναφορά του κ. Αθανασίου της ελληνικής 
πρεσβείας στο Λονδίνο, και πάλι προς 
τον κ. T.L.A. Daunt του Νοτίου Τμήματος 
Ευρώπης στο Φόρεϊν Όφις, ημερ. 17 
Ιανουαρίου 1979, όταν ο κ. Αθανασίου 
τόνισε και εκείνος ότι «κανένα ελληνικό 
νησί δεν έπρεπε να εγκλωβιστεί, όμως η 
Ελλάδα είχε δεχθεί την ιδέα η Τουρκία 
να εξασφαλίσει υφαλοκρηπίδα μεταξύ 
των προεξοχών των ‘δακτύλων’ μεταξύ 
των ελληνικών νησιών». Μετά από αυτήν 
την εισήγηση, προφανώς ο Τούρκος 
διαπραγματευτής Μπιλτζί διαμόρφωσε 
το τουρκικό αίτημα: Μια γραμμή που 
περνά διά μέσου του Αιγαίου δυτικά της 
διαχωριστικής γραμμής. Έθετε αριθμό 
μεγάλων ελληνικών νησιών σίγουρα 
μέσα στην τουρκική περιοχή (περιλαμ-
βανομένων Λήμνου, Λέσβου, Χίου, Ικα-
ρίας, Σάμου, Κω, Ρόδου, Καρπάθου και 
Κάσου). Η γραμμή δυτικά της Κάσου 
ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, τόνισε 
ο κ. Αθανασίου, γιατί υπονοούσε την 
τουρκική άποψη ότι η Κρήτη δεν έχει 
υφαλοκρηπίδα. 

Παραθέτουμε τον χάρτη που συνοδεύει 
τα σχετικά έγγραφα και που βρίσκονται 
στο Βρετανικό Εθνικό Αρχείο. Ο χάρτης 
έχει την εξής χειρόγραφη σημείωση 
στα Ελληνικά «Τουρκική ‘γραμμή’ 11 
Ιαν. 79» και διευκρινίζει τις γραμμές: 
1) Μέση Γραμμή μεταξύ ηπειρωτικών 
ακτών, και 2) επιδειχθείσα υπό Τούρκων 
«γραμμή».

* Ερευνήτρια/δημοσιογράφος



και σύμφωνα με τη διεστραμμένη λογική 
της τουρκικής προπαγάνδας, η κατοχή 
του 57% της ακτογραμμής είναι δυσανά-
λογη. Εάν, όπως ισχυρίζεται η Τουρκία, 
εισέβαλε το 1974 για το «όφελος» μιας 
«κοινότητας» που ανερχόταν στο 18% 
του πληθυσμού της ΚΔ, γιατί κατέλαβε 
το 36% της επικράτειας και το 57% της 
ακτογραμμής αυτής της χώρας; 

Μέρος της απάντησης βρίσκεται σε 
δύο διασυνδεδεμένες πραγματικότητες 
σχετικά με τις δύο τουρκικές εισβολές 
του 1974. Πρώτον, καταλαμβάνοντας το 
57% της ακτογραμμής της ΚΔ, μαζί με τα 
διπλανά χωρικά ύδατα και τον εναέριο 
χώρο, η Τουρκία μπόρεσε να παρουσιάσει 
τον εαυτό της ως θαλάσσια δύναμη με 
την ικανότητα, ετοιμότητα και πολιτική 
βούληση να χρησιμοποιήσει υπερπόντια 
ένοπλη βία. Δεύτερον, καταλαμβάνοντας 
το 57% της ακτογραμμής της ΚΔ, η Τουρ-
κία βρέθηκε σε θέση να εκμεταλλευτεί 
-παράνομα, βεβαίως- τους θαλάσσιους 
πόρους, τα ψάρια και τα θαλασσινά στα 
κατεχόμενα χωρικά ύδατα της ΚΔ. 

Έτσι, η Τουρκία φαίνεται ότι τήρησε τις 
αυστηρές αρχές της ναυτικής στρατηγικής 
που διατύπωσε ο Αμερικανός ναυτικός 
αξιωματικός, Alfred Thayer Mahan. Αυ-
τές θα ήταν γνωστές σε αξιωματούχους 
των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων του 
1974, ειδικά εάν είχαν εκπαιδευτεί σε 
αμερικανικά στρατιωτικά κολέγια. Στην 
πρώτη παράγραφο του κλασικού βιβλίου 
του για τη θαλάσσια δύναμη, που δη-
μοσιεύθηκε το 1890, ο τότε Καπετάνιος 
Mahan ενέγραψε τη βασική του ιδέα:

«Η ιστορία της θαλάσσιας δύναμης 
είναι σε μεγάλο βαθμό μια αφήγηση των 
διαμαχών μεταξύ εθνών, των αμοιβαίων 
ανταγωνισμών και της βίας που συχνά 
κορυφώνεται στον πόλεμο. Η βαθιά επιρ-
ροή του θαλάσσιου εμπορίου στον πλούτο 
και στη δύναμη των χωρών φάνηκε πολύ 
πριν από την ανίχνευση των πραγματικών 
αρχών που κυβερνούσαν την ανάπτυξη 
και την ευημερία του. Για να εξασφαλισθεί 
ένα δυσανάλογο μερίδιο τέτοιων παρο-
χών για τον λαό οποιουδήποτε [κράτος], 
καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια για να 
αποκλειστούν οι άλλοι, είτε με ειρηνι-
κές νομοθετικές μεθόδους μονοπωλίου 
ή με απαγορευτικούς κανονισμούς, είτε, 
όταν αυτές αποτυγχάνουν, με άμεση βία». 
(Πηγή: A.T. Mahan, «The Influence of 
Sea Power Upon History, 1660-1783», 
Little Brown & Co, 1890, page 1.)

«Lebensraum»
Ο Mahan όχι μόνον επηρέασε τη 

στρατηγική της Γερμανίας στην επο-
χή του Αδόλφου Χίτλερ από το 1933 
έως το 1945, αλλά, όπως φαίνεται, και 
τη στρατηγική της Τουρκίας το 1974. 
Μάλιστα, καταλαμβάνοντας το 57% της 
ακτογραμμής της ΚΔ, καθώς και το 36% 
της επικράτειάς της, η Τουρκία φαίνεται 
ότι ενήργησε σύμφωνα με το ναζιστικό 
δόγμα που εκφράζει την προαναφερθείσα 
ιδέα του Mahan. Αυτό είναι γνωστό ως 
«lebensraum», μια γερμανική λέξη που 
σημαίνει «ζωτικός χώρος». 

Σήμερα, είναι αξιοσημείωτο ότι η 
δημοσιευμένη αγγλική έκδοση της 
«Στρατηγικής» του Τουρκικού Πολεμι-

κού Ναυτικού αναφέρεται στον Mahan. 
Επίσης, ουσιαστικά, αν όχι ρητά, αυτή 
η «Στρατηγική» θεωρεί τα κατεχόμενα 
εδάφη, την κατεχομένη θάλασσα και 
την ΑΟΖ της ΚΔ, ως μέρη του «ζωτικού 
χώρου» της Τουρκίας. (Δείτε: «Turkish 
Naval Forces Strategy», Turkish Naval 
Forces, February 2016, pages 8, 13-15, 
28, 31 και 42-43.) 

Η παράνομη αλιεία 
Με όλα αυτά υπ’ όψιν, οι πολίτες της 

ΚΔ θα πρέπει να σηματοδοτήσουν τη 
Διεθνή Ημέρα για την Καταπολέμηση 
της Παράνομης, Μη Καταγγελλόμενης 
και μη Ρυθμιζόμενης Αλιείας. Αυτή η 
Ημέρα καθορίζεται στις 5 Ιουνίου κάθε 
έτους σύμφωνα με την παράγραφο 70 του 
Ψηφίσματος A/RES/72/72 της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ της 5ης Δεκεμβρίου 
2017. Σκοπός της Ημέρας είναι να επι-
στήσει την προσοχή «στις απειλές που 
δημιουργούνται στην αειφόρο χρήση των 
αλιευτικών πόρων από την παράνομη, 
μη καταγγελλόμενη και μη ρυθμιζόμενη 
αλιεία, καθώς και στις συνεχιζόμενες προ-
σπάθειες για την καταπολέμηση αυτών 
των δραστηριοτήτων …». (Δείτε: https://
undocs.org/A/RES/72/72).

Στα κατεχόμενα χωρικά ύδατα της 
ΚΔ, η παρανομία έχει εκδηλωθεί -και 
εκδηλώνεται- καθώς η Τουρκία δεν έχει 
υπογράψει σχετικά κείμενα, συμπεριλαμ-
βανομένων δύο που αναφέρονται στο 
προαναφερθέν Ψήφισμα του ΟΗΕ - η 
Σύμβαση του 1982 του ΟΗΕ για το Δίκαιο 
της Θάλασσας και η Συμφωνία του 1993 
για την Προώθηση της Συμμόρφωσης 
με τα Διεθνή Μέτρα Διατήρησης και 
Διαχείρισης Αλιευτικών Σκαφών στην 
Ανοικτή Θάλασσα. 

Όταν η Τουρκία, ένα τεράστιο μεσογει-
ακό κράτος, έχει αποφύγει να δεσμευτεί 
από βασικές συνθήκες που αφορούν τη 
θάλασσα (και, όπως έχω γράψει στο άρ-
θρο μου στη «Σημερινή» στις 28.04.2019, 
το περιβάλλον), δεν αποτελεί έκπληξη το 
γεγονός ότι η Μεσόγειος έχει γίνει η πιο 
υπεραλιευμένη θάλασσα στον κόσμο και 
μια από τις πιο μολυσμένες. Μάλιστα, σο-
βαρές μελέτες υποδεικνύουν ότι η Τουρκία 
έχει ευθύνη γι’ αυτή την ανυπόφορη κα-
τάσταση. (Δείτε, π.χ., Sulmaan Khan, ‘An 
Economic Boom in Turkey Takes a Toll 
on Marine Life’, Yale Environment 360, 
Yale School of Forestry & Environmental 
Studies, 17 June 2013). 

*Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus. Οι από-

ψεις του είναι προσωπικές

Ε
ν μέσω της επιδείνωσης 
που έχει προκαλέσει η 
επιθετική συμπεριφο-
ρά της Τουρκίας στην 
Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη (ΑΟΖ) της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας (ΚΔ), 

κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες παραμέ-
νουν στο περιθώριο. Ενώ, από το 1974, όλες 
οι κυβερνήσεις της ΚΔ έχουν επανειλημ-
μένα επισημάνει την παράνομη τουρκική 
κατοχή του 36% της επικράτειας της χώρας, 
οι ίδιες κυβερνήσεις δεν έχουν δώσει την 
ίδια έμφαση στην παράνομη κατοχή του 
57% της ακτογραμμής της ΚΔ. Επομένως, 
η Τουρκία κατέχει το 52% της συνολικής 
ακτογραμμής της Νήσου Κύπρου, η οποία 
περιλαμβάνει όχι μόνο την ΚΔ, αλλά και τα 
δύο απομεινάρια της Βρετανικής Αποικίας 
της Κύπρου που είναι δίπλα στη θάλασσα.  

Εδώ, πρέπει να εκφράσω την ευγνωμο-
σύνη μου στον δρα Μάριο Λ. Ευρυβιάδη, 
που με ενθάρρυνε να ασχοληθώ με αυτό 
το θέμα, και στη Φανούλα Αργυρού, για τα 
επίσημα βρετανικά στοιχεία που παρου-
σίασε στη «Σημερινή» της 16.05.2016. 

Από 57% έως 55%;
Σε περίπτωση οποιασδήποτε διευ-

θέτησης του κυπριακού προβλήματος, 
τι θα συμβεί σε σχέση με το 57% της 
ακτογραμμής της ΚΔ υπό παράνομη 
τουρκική κατοχή; Η απάντηση φαίνε-
ται να βρίσκεται στο Ψήφισμα 774 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού 

των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) της 26ης 
Αυγούστου 1992. Αυτό αποτελεί ένα 
κατόρθωμα της διπλωματίας του τότε 
Μόνιμου Αντιπροσώπου του Ηνωμένου 
Βασιλείου στον ΟΗΕ, Sir David Hannay. 

Η παράγραφος 1 του Ψηφίσματος 774 
«εγκρίνει την έκθεση του [τότε] Γενικού Γραμ-
ματέα [της 21ης   Αυγούστου 1992]». Στην 
παράγραφο 25 αυτής της έκθεσης, βρίσκεται 
μια εκπληκτική κοινοποίηση. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε διευθέτησης, ο ΟΗΕ προβλέ-
πει ότι «το [προτεινόμενο] τουρκοκυπριακό 
ομόσπονδο κράτος θα περιλαμβάνει περί-
που το 55% της ακτογραμμής του νησιού [ή, 
μάλλον, της προτεινόμενης ‘‘ομοσπονδίας’’ 
και, έτσι, «τον πιο πολύτιμο φυσικό πόρο της 
Κύπρου». Ο υπολογισμός αυτός συνδέεται 
με τις προτεινόμενες εδαφικές προσαρμογές 
που προβλέπονται στον χάρτη στη σελίδα 
25 της ίδιας έκθεσης. (Πηγή: Έγγραφο 
S/24472 του Συμβουλίου Ασφαλείας στο 
https://digitallibrary.un.org/record/149409/
files/S_24472-EN.pdf)

Το 2004, το Ψήφισμα 774 αποτέλεσε μέ-
ρος των θεμελίων του Σχεδίου Ανάν. Σήμερα, 
αναφέρεται ως ένα από τα 13 «Σημαντικά 
Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας» 
που δημοσιεύονται από το Γραφείο Τύπου 
και Πληροφοριών της ΚΔ (στο www.pio.
gov.cy <http://www.pio.gov.cy>). 

Διεστραμμένη λογική
Η Τουρκία ποτέ δεν είχε το δικαίωμα 

να καταλάβει ούτε ένα τετραγωνικό εκα-
τοστό της ακτογραμμής της ΚΔ. Ακόμη 

Της Κυριακής
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Η τουρκική κατοχή του 57% 
της ακτογραμμής της ΚΔ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ-
ΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΥΘΕΤΗ-
ΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ, ΤΙ ΘΑ 
ΣΥΜΒΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΟ 57% ΤΗΣ ΑΚΤΟ-
ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΗΣ ΚΔ ΥΠΟ 
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ 
ΚΑΤΟΧΗ; Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΒΡΙΣ-
ΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 
774 ΤΟΥ Σ.Α. ΤΟΥ ΟΗΕ 
ΤΗΣ 26ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
1992. ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕ-
ΛΕΙ ΕΝΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ 
ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 
ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΜΟΝΙΜΟΥ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ 
ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΣΤΟΝ ΟΗΕ, SIR DAVID 
HANNAY 

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ*

Ερωτήματα
Τελειώνω, θέτοντας ορισμένα 

ερωτήματα:
1. Η κυβέρνηση της ΚΔ έχει αξι-

ολογήσει τις ζημιές που έχει προ-
καλέσει η Τουρκία στη θαλάσσια 
ζωή και στο θαλάσσιο περιβάλλον 
της ακτογραμμής και των χωρικών 
υδάτων της ΚΔ;

2. Οι αρμόδιες Αρχές της ΚΔ θε-
ωρούν την κλοπή των ψαριών και 
θαλάσσιων πόρων από τα κατεχόμενα 
χωρικά ύδατα της ΚΔ ως λεηλασία 
και, συνεπώς, ως έγκλημα πολέμου;

3. Από το 1974, τι έχουν κάνει 
οι αρμόδιες Αρχές της ΚΔ για να 
προσαγάγουν στη Δικαιοσύνη την 
Τουρκία, καθώς και όσους άλλους οι 
οποίοι φαίνεται ότι είναι υπεύθυνοι 
για κλοπές, εγκλήματα πολέμου ή 
άλλες παρανομίες στην ακτογραμμή 
και στα χωρικά ύδατα της ΚΔ;

4. Ποια μέτρα έχει λάβει η κυβέρ-
νηση της ΚΔ για να διασφαλίσει ότι η 
ΚΔ, η Τουρκία και άλλες γειτονικές 
χώρες έχουν τηρήσει τους όρους του 
προαναφερθέντος Ψηφίσματος Α/
RES/72/72 της Γενικής Συνέλευσης 
του ΟΗΕ;

5. Σύμφωνα με τον χάρτη που 
παρουσίασε η «ελληνοκυπριακή 
πλευρά» στη «Διάσκεψη για την 
Κύπρο» το 2017, πόσα τοις εκατό 
της ακτογραμμής της προτεινόμε-
νης «δικοινοτικής, διζωνικής ομο-
σπονδίας» θα πέσει στα χέρια του 
προτεινόμενου «Τουρκοκυπριακού 
Συνιστώντος Κρατιδίου»; Θα δημο-
σιευτεί ποτέ αυτός ο χάρτης μαζί με 
όλα τα σχετικά στοιχεία;



Ο
ι λαοί της Ε.Ε. κατέρχο-
νται σήμερα, 26 Μα-
ΐου, στις κάλπες για 
να ψηφίσουν το νέο 
Ευρωκοινοβούλιο, 
του οποίου, ειρήσθω 
εν παρόδω, οι εξου-

σίες είναι περιορισμένες. Η απροθυμία των 
πολιτών για να μεταβούν στις κάλπες δεν 
είναι τυχαία. Για την αυξανόμενη αποχή και 
την έλλειψη ενδιαφέροντος δεν ευθύνονται 
ούτε οι ευρωσκεπτικιστές, ούτε οι λαϊκιστές 
ή οι εθνικιστές. Ευθύνονται όλοι αυτοί 
που δημιούργησαν τη δομή της Ε.Ε. με 
τα τεράστια δημοκρατικά ελλείμματα. Την 
Ευρώπη των φτωχών και των πλουσίων. 
Η εξαφάνιση της εθνικής κυριαρχίας και 
η λογοδότηση στις Βρυξέλλες, σε οικο-
νομικό και πολιτικό επίπεδο, δυστυχώς 
οδηγούν σε απολυταρχικές δομές εξου-
σίας, με τους λαούς να μετατρέπονται σε 
υποχείρια μιας πολιτικής που μεριμνά 
περισσότερο για τα κέρδη των τραπεζών 
και των οικονομικών κολοσσών, παρά 
για τις συνθήκες ζωής και εργασίας των 
πολιτών της. 

Παράδοξο, μεν, όχι όμως ανεξήγητο, οι 
Γερμανοί Χριστιανοδημοκράτες, αλλά και 
οι Σοσιαλδημοκράτες να κατηγορούν τον 
Ούγγρο Πρωθυπουργό, Βίκτορ Όρμπαν, 
ή τον Ιταλό ηγέτη της Λίγκα, Σαλβίνι, ως 
εχθρούς της Ευρώπης και ότι η Ε.Ε. κιν-
δυνεύει με διάλυση από τους λαϊκιστές 
- εθνικιστές. Δυστυχώς, όλο και περισσό-
τερο στη σύγχρονη εποχή, βλέπουμε πίσω 
από τις διακηρύξεις και τα συνθήματα να 
κρύβονται τα μεγάλα ψέματα. Την απάτη 
να χορεύει αγκαλιά με το ψέμα και να 
συμπαρασύρει στους ρυθμούς της εκα-
τομμύρια ανυποψίαστους πολίτες.

 Οι διακηρύξεις για την Ευρώπη της 
«αλληλεγγύης και των ίσων ευκαιριών» 
είναι μόνο στα χαρτιά. Στην πράξη, άλλα 
εφαρμόζονται.Η περίπτωση της Κύπρου 
είναι ένα κραυγαλέο παράδειγμα για ποια 
αλληλεγγύη και έμπρακτη υποστήριξη 
υπόσχονται οι ηγέτες των Βρυξελλών.

Πρέπει να μελετούμε
την Ιστορία 

Η ιδέα για μια Ευρώπη ενωμένη υπό 
την ηγεσία της Γερμανίας ξεκίνησε από 
τον Μεσαίωνα το 800 μ.Χ. με τον Καρ-
λομάγνο, για να κορυφωθεί τη δεκαετία 
του 1920 με έναν ξεπεσμένο ευγενή, τον 
Καρλέγκη, που επίσης οραματίστηκε μια 
«Πανευρώπη». 

 Με την άνοδο του ναζισμού και του 
φασισμού υιοθετείται η ιδέα της ενωμένης 
Ευρώπης υπό τον έλεγχο και την καθοδή-
γηση του 3ου γερμανικού Ράιχ, στην ίδια 
ακριβώς λογική του Καρλέγκη, δηλαδή 
της δημιουργίας μιας ισχυρής υπερδύ-
ναμης και επικρατούσας, τελικά, επί των 
ανταγωνιστριών δυνάμεων από τη μια 
πλευρά της κομμουνιστικής ΕΣΣΔ και 
από την άλλη του καπιταλιστικού αγγλο-
σαξωνικού κόσμου (Αγγλία - ΗΠΑ). Δεν 
είναι καθόλου τυχαίο ότι, σε θεωρητικό 
επίπεδο, ο εθνικοσοσιαλισμός θεωρεί 
εξίσου εχθρούς τον σοσιαλισμό (που 
εκφραζόταν τότε από την ΕΣΣΔ), και τον 
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καπιταλισμό - ιμπεριαλισμό (που εκφραζό-
ταν με τη σειρά του από το αγγλοσαξωνικό 
τόξο Αγγλίας - ΗΠΑ).

Με την έναρξη του 2ου Παγκοσμίου 
Πολέμου, ο Χίτλερ και η Γερμανία έβα-
λαν αμέσως σε εφαρμογή το σχέδιο για 
μια ενωμένη Ευρώπη, υπό την απόλυτη 
κυριαρχία της Γερμανίας, διά της επιβο-
λής, μέσω των όπλων και της ολοσχερούς 
καταστροφής, κάθε αντιδρώντα σε αυτή την 
ενοποίηση. Ενδεχομένως και παρατηρώ-
ντας τις σημερινές εξελίξεις στη σύγχρονη 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η μόνη διαφορά με 
τη χιτλερική Ευρώπη είναι οι μέθοδοι 
επιβολής και η χρήση της πολιτικής και 
της οικονομίας στη θέση των όπλων που 
απέτυχαν, οδηγώντας στον όλεθρο δεκά-
δες εκατομμύρια ανθρώπων και τελικά 
στην ήττα και την καταστροφή την ίδια 
τη Γερμανία.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ η συμβολή στη 
σύλληψη της χιτλερικής ιδέας για ενωμένη 
Ευρώπη και κοινή αγορά του συνεργάτη 
του Χίτλερ οικονομολόγου και καθηγητή 
στο Πανεπιστήμιο της Νυρεμβέργης Λού-
ντβιχ Έρχαρντ. Ο Έρχαρντ, που πίστευε 
ακράδαντα στη γερμανική νίκη, πρότει-
νε μια οικονομική ένωση στην Ευρώπη 
υπό την επικυριαρχία της Γερμανίας, ενώ 
πίστευε ταυτόχρονα στην εξισορρόπηση 
του πληθυσμού μεταξύ των διαφόρων φυ-
λών, με μείωση του αριθμού των Σλάβων, 
τους οποίους θεωρούσε υπεράριθμους, 
με την εφαρμογή μιας πολιτικής ανάλο-
γης αυτής που εφάρμοσαν οι Ευρωπαίοι 
έποικοι στους ιθαγενείς της Αμερικής! 
Το 1944 παρουσίασε ένα μνημόνιο για 
λογαριασμό της Ομάδας του Ράιχ για τη 
βιομηχανία με εκτιμήσεις και προτάσεις 
για την ανοικοδόμηση μετά τον πόλεμο, 
όπου προέβλεπε τη δημιουργία κοινού 
νομίσματος για ολόκληρη την υπό το Ράιχ 
ενωμένη Ευρώπη.

Ο πρώην ναζί Έρχαρντ προσλήφθηκε 
ως σύμβουλος της αμερικανικής διοίκησης 
της Βαυαρίας και αργότερα έγινε υπουργός 
Οικονομικών του κρατιδίου. Στη συνέχεια, 
το 1949, εξελέγη βουλευτής και προσχώ-
ρησε στην Χριστιανοδημοκρατική Ένωση 
(CDU). Διετέλεσε υπουργός Οικονομικών 
επί Αντενάουερ, ενώ το 1963 εξελέγη κα-
γκελάριος της Δ. Γερμανίας. Στη δεκαετία 
του 1950 υπήρξε από τους ένθερμους 
υποστηρικτές της ΕΟΚ και ένας από 
τους θεμελιωτές της. Ο Χέρμαν Γκέρινγκ 
(Hermann Göring), υπουργός Αεροπορί-
ας και δεξί χέρι του Χίτλερ, πρότεινε «τη 
δημιουργία μιας μεγάλης οικονομικής 
ζώνης, εντός της οποίας η οικονομία θα 
αναπτύσσεται με ελάχιστη επιρροή από 
το κράτος. Με κοινό νόμισμα, σταθερές 
ισοτιμίες, κατάργηση δασμών και συνό-
ρων, συλλογικές εμπορικές συνθήκες με 
άλλες ηπείρους και κράτη, μια κεντρική 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα».

Το 1943 ο υπουργός Εξωτερικών του 

3ου Ράιχ, Ούλριχ Φρίντριχ Βίλι Γιοάχιμ φον 
Ρίμπεντροπ, παρουσιάζει ολοκληρωμένο 
σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, 
όπου προέβλεπε, εκτός των άλλων, την 
κατάργηση των τελωνειακών φραγμών 
και τη δημιουργία της «Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής».

Το 1943, επίσης, ο ναζί διπλωμάτης 
Ρένθε Φινκ παρουσιάζει σχέδιο Συντάγμα-
τος για τη νέα Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η 
οποία θα είχε ενιαίο νόμισμα μια κεντρική 
τράπεζα στο Βερολίνο, μια περιφερειακή 
Αρχή και μια ενιαία πολιτική για το ερ-
γατικό δυναμικό και για τις οικονομικές 
και εμπορικές συμφωνίες.

Υπάρχει μια πλούσια βιβλιογραφία 
για τις απόψεις που διατυπώθηκαν από 
επιφανή στελέχη του γερμανικού ναζι-
στικού καθεστώτος και πολλών συνεργα-
τών τους την περίοδο πριν και κατά τον 
πόλεμο, που τόσο στη ρητορική όσο και 
κυρίως στο περιεχόμενο και την ουσία 
τους μοιάζουν σχεδόν ταυτόσημες με τις 
απόψεις των σύγχρονων υποστηρικτών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο Ζάις Ίνκβαρτ, ο οποίος καταδικά-
σθηκε με απαγχονισμό για τα εγκλήματά 
του στη Νυρεμβέργη, έγραφε το 1940 
ότι: «Η νέα Ευρώπη της αλληλεγγύης 
και της συνεργασίας ανάμεσα στους λα-
ούς της, θα βρει ταχέως ευημερία, όταν 
τα εθνικά σύνορα θα παραμεριστούν». 
Ο επίσης καταδικασθείς σε θάνατο στη 
δίκη της Νυρεμβέργης, Βάλτερ Φουνκ, 
υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας 
το 1942, υποστήριζε ότι «η διαμόρφωση 
οικονομικών περιοχών θα ακολουθήσει 
τον φυσικό νόμο της ανάπτυξης». 

 Ο Γάλλος οικονομολόγος Φρανσίς 
Ντελεζί, του προδοτικού καθεστώτος του 
Βισί, έγραφε το 1942 στο βιβλίο του «Η 
ευρωπαϊκή επανάσταση» ότι, «για τους 
ανθρώπους του Άξονος, το σύμπαν είναι 
πολύ μεγάλο και το έθνος πολύ μικρό. Ο 
κόσμος των εθνών πρέπει να χωριστεί σε 
ζωτικές περιοχές».

Η παράθεση των πιο πάνω δεν στοχεύει 
να αποδείξει ότι το ευρωπαϊκό εγχείρη-
μα αποτελεί μια προσπάθεια επιβολής 
του ναζιστικού σχεδιασμού. Είναι, όμως, 
ενδείξεις για το πού οδηγούν οι αναδιαρ-
θρώσεις στην Ε.Ε. 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας 
Η Συνθήκη της Λισαβόνας είναι μια 

άλλη μεγάλη απάτη, που οδηγεί σε μια νέα 
απολυταρχία, με τον άξονα των ισχυρών 
Γερμανίας - Γαλλίας και τις περιφέρειες 
των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών του 
Νότου να υπακούν. Οι υιοθετημένες πο-
λιτικές και οι σολομώντειες ερμηνείες της 
Συνθήκης συντελούν στον εκφυλισμό της 
Ευρώπης. Με την εφαρμογή των πολιτικών 
της λιτότητας και την επίκληση πειθαρ-
χημένης δημοσιονομικής πολιτικής, οι 
συντάξεις μετατρέπονται σε επιδόματα 

και τα εργατικά δίκαια εκμηδενίζονται.
 Οι μεγαλόσχημες ιδέες ακυρώνονται 

και η Ε.Ε. διαχωρίζεται σε Βόρειους και 
Νότιους. Ο πλούσιος βορράς και ο φτωχός 
νότος. Ο αφέντης και ο δούλος. Με έναν 
άκρατο ετσιθελισμό, τα κράτη μετατρέ-
πονται σε προτεκτοράτα.  

Κράτη έγιναν υποτελή και στερούνται 
κυριαρχικά τους δικαιώματα όχι επειδή 
έχασαν σε πόλεμο, αλλά επειδή ετσιθελι-
κά τους επιβλήθηκαν δυσβάσταχτοι όροι, 
υποκύπτοντας σε απαιτήσεις δανειστών, 
που, όπως αποδείχτηκε, είχαν το ίδιο ολέ-
θριο αποτέλεσμα ενός πολέμου, όπου ενώ 
δημιουργήθηκαν εκατομμύρια θύματα με 
την εξαθλίωση, τη φτωχοποίηση, οι δημι-
ουργοί αυτών των συνθηκών υποτέλειας 
δεν έχασαν τίποτα, δεν χρειάστηκαν πολυ-
δάπανες πολεμικές μηχανές, δεν έχασαν 
έμψυχο υλικό, απλώς δάνεισαν χρήμα. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ
ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΥ,
ΤΗΝ «ΠΑΝΕΥΡΩΠΗ»
ΤΟΥ ΚΑΡΛΕΓΚΗ, ΤΟΥ Γ’ ΡΑΪΧ,
ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΩΝ ΠΛΟΥΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ

Οι διακηρύξεις 
για την Ευρώπη 

της «αλληλεγγύης 
και των ίσων 

ευκαιριών» είναι 
μόνο στα χαρτιά. 
Στην πράξη, άλλα 

εφαρμόζονται

ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΕ!
Οι έξι υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου της Επιτροπής σε debate παραμο-
νές της κάλπης έδωσαν τις δικές τους απαντήσεις στη βάση της ιδεολογίας τους, 
εκπροσωπώντας πολιτικές ομάδες. Η συζήτηση έδειξε μια «πανευρωπαϊκή» αλή-
θεια: ότι τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά θέματα είναι πια αλληλοεξαρτώμενα, το 
ένα επηρεάζει το άλλο και, έτσι, ως ενιαίο σύνολο, μάς αφορούν πλήρως. Ό,τι 
είδαμε στο debate των «έξι», το συναντούμε σε καθημερινή βάση στον δημόσιο 
διάλογο στην Κύπρο. 

Η αλληλεξάρτηση ανάμεσα στα εθνικά - τοπικά και τα ευρωπαϊκά θέματα προ-
κύπτει από το γεγονός ότι σχεδόν το 80% της νομοθεσίας κάθε κράτους-μέλους 
παράγεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

Αυτό συνιστά το κλειδί για να κατανοήσουμε το πραγματικό νόημα που έχουν οι 
Ευρωεκλογές: δεν έχουμε, κατά κανόνα, θέματα αμιγώς κυπριακά και θέματα αμι-
γώς ευρωπαϊκά. Η αλληλοσύνδεση της τοπικής με την ευρωπαϊκή ατζέντα είναι 
πλέον πραγματικότητα και με βάση αυτή χρειάζεται να δώσουμε τη σημασία που 
πρέπει στις ευρωεκλογές στις 26 Μαΐου. Η αλληλεξάρτηση έχει επιτευχθεί χάρις 
στις προσπάθειες ετών, να αποκτήσει περισσότερες εξουσίες το Ευρωκοινοβούλιο.  

Με βάση τη ρεαλιστική ανάγνωση της πραγματικότητας, η συμμετοχή μας στις 
Ευρωεκλογές αποτελεί μια πολύ καλή απόφαση.  

Αυτήν τη φορά ψηφίζω. Είμαι εδώ για την καλύτερη ΕΕ! 

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com

Η προσπάθεια να επιβληθεί, τάχα-
τες, η «δημοκρατία» με την εξουδετέ-
ρωση των Σαντάμ Χουσέιν στο Ιράκ 
και Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη με 
έναν αιματηρό πόλεμο έφερε τα γνωστά 
αποτελέσματα. Το ίδιο σκηνικό εξελίσ-
σεται τώρα στη Συρία, όπου μάχονται 
για να ρίξουν τον Πρόεδρο Άσαντ. Από 
την άλλη, οι ηγέτες της Δύσης μένουν 
απαθείς, αγνοούν ή κάνουν ότι αγνοούν 
τα όσα συμβαίνουν εκεί, ενώ τα καθο-
δηγούμενα ΜΜΕ τα συγκαλύπτουν.  
Τα τεράστια κύματα προσφύγων και 
μεταναστών επηρεάζουν τα φτωχά κράτη 
του Νότου -Ιταλία, Κύπρο, Ελλάδα-, τα 
οποία δεν ευθύνονται για τους περιφε-
ρειακούς ιμπεριαλιστικούς πολέμους 
που μεθόδευσαν τα πανίσχυρα κράτη 
της Ε.Ε. και οι ΗΠΑ. Δεν είναι, λοιπόν, 
περίεργο ότι σε ολόκληρη την Ευρώ-
πη παρουσιάζουν άνοδο τα εθνικιστικά 
κόμματα, τα οποία έπιασαν τον παλμό 
του κόσμου και προπαγανδίζουν τις επι-
θυμίες των κοινωνιών, υπερασπιζόμενα 
τα εθνικά τους ιδεώδη, την ιστορική 
τους διαδρομή, αντίθετα στις επιταγές 
της Νέας Τάξης Πραγμάτων, που κά-
ποιοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να 
επιβάλουν. Με το άνοιγμα των συνόρων 
(Συνθήκη του Μαρόκου) και την επέ-
λαση χιλιάδων μεταναστών, με νόμιμες 
ή έκνομες διαδικασίες, προοιωνίζεται 
ένα εκρηκτικό μέλλον, που θα αποβεί 
σε βάρος κυρίως της Ευρώπης και των 
λαών της, γιατί είναι η μόνη ήπειρος 
που αποδέχεται ασυλλόγιστα αυτά που 
κάποιοι εκτός Ευρώπης αποφασίζουν. 
Η αγωνία για το μέλλον της Ε.Ε. από 
Μέρκελ και Μακρόν και κυρίως για την 
απώλεια ψηφοφόρων τους είναι απόρ-
ροια των λαθών και της πολιτικής τους. 
Ο κίνδυνος η «Ενωμένη Ευρώπη» να 
διαλυθεί εις τα εξ ων συνετέθη οφείλεται 
στο ότι οι ηγέτες της δεν στάθηκαν στο 
ύψος των περιστάσεων, δεν φρόντισαν 
για την ευημερία των λαών τους, όπως 
προέβλεπε η ιδρυτική διακήρυξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μόνο για την 
ευημερία των ισχυρών οικονομικών 
ομίλων και των μεγάλων βιομηχανι-
κών τραστ. 

Τα τεράστια κύματα
μεταναστών
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1
6 Μαΐου, 1996. Οι Κύ-
πριοι πολίτες προσέρ-
χονται στις κάλπες, για 
την ανάδειξη των νέων 
μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων.

Για πρώτη φορά 
στην πολιτική ιστορία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας εφαρμόζεται το σύστημα 
της απλής αναλογικής (ή, ορθότερα, 
ένα σύστημα προσομοιάζον προς την 
απλή αναλογική), το οποίο εισήχθη 
έπειτα από τροποποίηση του εκλογικού 
νόμου τον Ιούνιο του 1995 [Νόμος 
71(Ι) 1995], γεγονός που ευνοεί την 
κάθοδο στις εκλογές και ανεξάρτητων 
υποψηφίων, πέραν των κομματικών 
σχηματισμών.   

Τις εκλογές κερδίζει ο ΔΗΣΥ με 
34,47%, ακολουθούμενος από το ΑΚΕΛ 
με 33%. Πτώση σημείωσαν το Δημο-
κρατικό Κόμμα και η Ε.Δ.Ε.Κ., ενώ για 
πρώτη φορά εισήλθε στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων το Κίνημα Ελευθέρων 
Δημοκρατών, του Γιώργου Βασιλείου.

Συνολικά, συμμετέχουν οκτώ κομ-
ματικοί σχηματισμοί, αλλά και τέσσερις 
ανεξάρτητοι υποψήφιοι. 

Ανάμεσά τους, ο γνωστός σκιτσογρά-
φος, εκδότης, συγγραφέας, ζωγράφος 
και πολιτευτής, Γιώργος Μαυρογένης 
(οι υπόλοιποι ήσαν οι Ανδρέας Ευστρα-
τίου, Άγγελος Κοτσώνης, Παύλος Χα-
ραλάμπους), με πολυετή σημαντική 
παρουσία και προσφορά στα κοινά του 
τόπου, διανθισμένη με ρηξικέλευθες 
παρεμβάσεις και προτάσεις τόσον όσον 
αφορά στα τεκταινόμενα του δημόσιου 
και πολιτικού μας βίου, όσο και όσον 
αφορά στο Κυπριακό. 

Με τις πολιτικές παρεμβάσεις του, είτε 
ευθέως, μέσω της κατάθεσης πολιτικών 
θέσεων, είτε εμμέσως, με το καυστικό 
πινέλο της πολιτικής του σάτιρας, ο Γ. 
Μαυρογένης κατάφερνε να αναμοχλεύ-
ει, δημιουργικά, τη δημόσια συζήτηση, 
στρέφοντάς την, συχνά, έξω από την 
πεπατημένη των ιδεολογικοπολιτικών 
επιβολών και αντιπαραθέσεων. 

Σε μία από αυτές, τον Σεπτέμβριο του 
2011, καλούσε τη Βουλή των Αντιπρο-

H… ξεχασμένη «πολυφωνία στην πράξη»

Ανεξάρτητοι/μεμονωμένοι υποψήφιοι: Οι… 
παρείσακτοι παρίες του πολιτικού βίου, 

στερούμενοι, από τα ΜΜΕ τη δυνατότητα να 
απευθυνθούν στους πολίτες και να διατυπώσουν, 

στοιχειωδώς ισότιμα, τις απόψεις τους 

Εις ανταπόδοσιν της 
«γενναιόδωρης 
αυτής φιλοξενίας», ο 

σπουδαίος σκιτσογράφος 
απέδωσε τα του… δημοσιο-
γράφου τω δημοσιογράφω, 
δημοσιεύοντας στη «Σατιρι-
κή Επιθεώρηση» της 26ης 
Μαΐου το εύγλωττο σκίτσο 
της φωτογραφίας («Η πολυ-
φωνία στην πράξη»), με την 
ακόλουθη κειμενολεζάντα: 
«Ευχαριστώ το συγκρότημα 
‘ΔΙΑΣ’ και ιδιαίτερα τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο 
Κωστή Χατζηκωστή για τη 
φιλοξενία της ‘Σατιρικής’ 
στη ‘Σημερινή’. Ευχαρι-
στώ, επίσης, το τηλεοπτικό 
κανάλι ΣΙΓΜΑ που με 
φιλοξένησε στο ‘Περσόνα 
Νον Γκράτα’ και μου έδωσε 
έτσι την ευκαιρία να μετα-
φέρω κι εγώ, ως υποψήφιος, 
ανεξάρτητος βουλευτής, το 
μήνυμά μου στον Κύπριο 
ψηφοφόρο»…  

Σήμερα, 26 Μαΐου 
2019, 23 χρόνια μετά, πάλι 
έχουμε εκλογές… Και θα 
ήταν τουλάχιστον άστοχος 
ή, το λιγότερο, υπερβολικός, 
αν υποστήριζε κανείς πως 
έχουν γίνει ουσιαστικά βή-
ματα προς την κατεύθυνση 
της πραγματικής πολυφω-
νίας, ιδία όταν πρόκειται για 
τους λεγόμενους outsiders, 
εκείνους που δεν ανήκουν 
στην καθεστηκυία κομμα-
τική τάξη των ποικιλώνυ-
μων ιδεολογικοπολιτικών 
αποχρώσεων.   

Ο Κωστής 
Χατζηκωστής 

στον θρόνο της 
πολυφωνίας 

26 ΜΑΪΟΥ, 1996. 
ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟ-
ΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 
ΚΑΛΠΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 
ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. 
26 ΜΑΪΟΥ, 
2019… ΟΙ ΚΥ-
ΠΡΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΠΑΛΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛ-
ΠΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΝΑΔΕΙΞΟΥΝ 
ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟ-
ΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙ-
ΝΟΒΟΥΛΙΟ. ΠΩΣ 
ΗΤΑΝ Η… ΠΟΛΥ-
ΦΩΝΙΑ ΤΟΤΕ ΚΑΙ 
ΣΗΜΕΡΑ; ΜΙΑ 
ΩΡΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΥ-
ΡΟΓΕΝΗ, ΠΟΥ 
ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΙΣ ΔΥΟ 
ΕΠΟΧΕΣ,
Ο ΟΠΟΙΟΣ 
ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΧΘΕΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ, ΣΕ 
ΗΛΙΚΙΑ 91 ΕΤΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΕΛΔΥΚ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό  Διαγωνισμό για την αεροπορική μετα-
κίνηση Προσωπικού αυτής, με CPV: 60400000-2 και με προορισμό την Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπο-
γραφής μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης ήτοι 18 Ιουλ 2019. Εκτιμώμενη 
αξία συμβάσεως 62.521 € χωρίς ΦΠΑ, με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. Καταληκτική 
ημερομηνία παραλαβής  προσφορών: 05/06/2019 και ώρα 13.30. Η διαδι-
κασία θα διενεργηθεί με χρήση της  πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέσω της
 www.promitheus.gov.gr, (με αριθμό ................) την 06/06/2019 και ώρα 
09.00. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στην  ιστοσελίδα 
www.army.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.
gr/. Αρμόδιος  για  πληροφορίες: Υπλγός ΠΖ) Ευάγγελος Ζάρκος 

Τηλέφωνο: 0035722412741, φαξ: 35722412741,
ηλ.ταχυδρομείο: eldyk-prom@army.gr

σώπων να λάβει πρωτοβουλίες απαγκί-
στρωσης από «αντισυνταγματικές θέσεις 
και τακτικές που αποβαίνουν για χρόνια εις 
βάρος της Κύπρου», προς την κατεύθυνση 
της ουσιαστικής επανατοποθέτησης του 
Κυπριακού ως προβλήματος εισβολής 
και κατοχής.

«Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να 
είναι συνομιλητής»

Πρότεινε, συγκεκριμένα, προς αντιμε-
τώπιση του «προφανούς γεγονότος ότι οι 
Τούρκοι και οι διάφοροι μεσολαβητές 
επιχειρούν να εγκλωβίσουν τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας σε μια λογική ισοτιμίας 
των δύο ηγετών», τον διορισμό συνομιλητή 
της ε/κ πλευράς στις διαπραγματεύσεις 
για το Κυπριακό, καθώς, σύμφωνα με το 
Σύνταγμα, όπως υποστήριζε, «ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας, δεν μπορεί να 
είναι συνομιλητής».

Μιλώντας, τότε, στη «Σημερινή» είχε 
επισημάνει: «Υπάρχει απόφαση του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου του 1985, μετά από την 
πολιτειακή κρίση στις σχέσεις νομοθετικής 
και εκτελεστικής εξουσίας (ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ 
με Σπύρο Κυπριανού) ότι το Σύνταγμα δεν 
μπορούσε να προβλέψει πως θα υπήρ-
χε έκτακτη κατάσταση, κατά την οποία ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έπρεπε 
να συνομιλεί. Από τότε είχα επισημάνει 
ότι, ο Πρόεδρος, δεν μπορεί να συνομιλεί 
ως εκπρόσωπος της ε/κ κοινότητας στις 
διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό. Αλλά 
και άλλοτε στο παρελθόν εισηγήθηκα την 
ίδια πρόταση, προφορικά, στους εκάστοτε 
Προέδρους και αρχηγούς των κομμάτων, 
οι οποίοι, ενώ συμφωνούσαν προφορικά, 
εντούτοις δεν προέβησαν στις επιβαλλό-
μενες ενέργειες που απορρέουν από τις 
πρόνοιες της απόφασης 1/85 του 1985 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου».

Και συνέχιζε: «Μου υπεδείχθη 
τότε ότι και ο Μακάριος συνομιλούσε. 
Αυτό, ωστόσο, είναι ανακριβές, καθώς 
ο Μακάριος είχε συμφωνήσει τις κα-
τευθυντήριες γραμμές στη βάση των 
οποίων θα διεξάγονταν οι συνομιλίες. 
Οι εξουσίες του Προέδρου ορίζονται και 
περιορίζονται σαφώς από το Σύνταγμα. 
Ορίζει 15 σημεία, τα οποία είναι απο-

λύτως συγκεκριμένα, και σ’ αυτά δεν 
συμπεριλαμβάνεται αυτό του συνομι-
λητή, καθώς δεν είχε προβλεφθεί από 
η νέα συνθήκη της διαπραγμάτευσης 
του Κυπριακού. Να υπενθυμίσω: Με 
βάση το άρθρο 36 (1) του Συντάγματος 
‘Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο 
Αρχηγός της Πολιτείας και προηγείται 
πάντων εν τη Δημοκρατία’, με βάση το 
άρθρο 47 του Συντάγματος οι εξουσίες 
του Προέδρου περιορίζονται σε συγκε-
κριμένα θέματα (15 τον αριθμό), και η 
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
1/85 του 1985 αναφέρει ότι ‘το Κυπρι-
ακό Πρόβλημα [...] δεν επροβλέπετο και 
δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί, κατά 
την έναρξη της ισχύος του Συντάγματος 
[...]’. Συνάγεται το ασφαλές συμπέρασμα, 
όπως αναφέρω στην πρότασή μου, ότι 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει 
κανένα δικαίωμα να συνομιλεί στις δι-
ακοινοτικές συνομιλίες με τον εκπρό-
σωπο της μιας από τις δύο κοινότητες 
(της τουρκοκυπριακής εν προκειμένω), 
υποβαθμίζοντας τον εαυτό του από αρ-
χηγό Κράτους σε αρχηγό κοινότητας».

Η εισήγηση, βεβαίως, δεν εισακούστηκε, 
όπως και η ευρύτερη παρέμβαση του Γ. 
Μαυρογένη εκείνη την περίοδο, για εμπέ-
δωση κλίματος ουσιαστικής ενότητας στο 
εσωτερικό μέτωπο, μακριά από «αχρεία-
στες συγκρούσεις και αντιπαλότητες, αν 

υποτεθεί ότι, επί της ουσίας, συμφωνούμε 
στον στόχο της λύσης, αλλά και επί της 
επίγνωσης ότι μόνον ενωμένοι, με ενιαία 
στρατηγική και κοινή στοχοθεσία μπο-
ρούμε να αντιμετωπίσουμε τον τουρκικό 
επεκτατισμό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος 
να υπάρχει διαρκώς αυτή η αντιπαλότητα, 
με τέτοιους διαπληκτισμούς και αντιπα-
ραθέσεις. Για να λύσουμε ένα πρόβλημα, 
πρέπει να το κάνουμε μέσα από μια δι-
αλεκτική διαδικασία, διαβουλευόμενοι 
μέσα σε μια διεργασία σύνθεσης. Είτε αυτό 
αφορά στην εκζήτηση, φιλοσοφικά, της 
αλήθειας, είτε στην αντιμετώπιση ενός 
πολιτικού προβλήματος. Αυτή είναι η 
πρότασή μου και ο στόχος της»…

Η φωνή του, άλλωστε, δεν αφέθηκε να 
ακουστεί ούτε και σ’ εκείνη την «εκλογική 
αναμέτρηση της απλής αναλογικής» του 
1996, αφού τόσον ο ίδιος, όσον και οι 
λοιποί ανεξάρτητοι υποψήφιοι, αντιμε-
τωπίστηκαν ως… παρείσακτοι παρίες του 
πολιτικού βίου, στερούμενοι, από τα ΜΜΕ 
της εποχής, τη δυνατότητα να απευθυν-
θούν στους πολίτες και να διατυπώσουν 
τις απόψεις τους. 

Εξαίρεση αποτέλεσε το συγκρότημα 
«Δίας», το οποίο, εφαρμόζοντας την «πο-
λυφωνία στην πράξη», έδωσε βήμα στον 
κ. Γ. Μαυρογένη να απευθυνθεί στους 
πολίτες και να μεταφέρει το μήνυμά του 
στους ψηφοφόρους. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@simerini.com 
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Α
πό τη Λευκωσία στην 
Κυπερούντα. Από τη 
μόδα στη γεωργία και 
από τα διάσημα ιτα-
λικά brands στα κυ-
πριακά παραδοσιακά 
προϊόντα. Η ζωή του 

Μιχάλη και της Δάφνης Σάββα άλλαξε 
ριζικά μετά από την απόφασή τους να 
εγκαταλείψουν τα πάντα στην πόλη και 
να ξεκινήσουν από το μηδέν στην επαρ-
χία, όπου μεγαλώνουν την οικογένειά 
τους. Ένα νεαρό ζευγάρι που χτυπήθηκε, 
σαν πολλά άλλα, από την οικονομική 
κρίση προ ολίγων ετών, λαμβάνοντας 
το ρίσκο -ποιο ρίσκο όταν ήδη δεν έχεις 
να χάσεις πολλά- να μετακομίσουν στην 
Κυπερούντα, ώστε να ασχοληθούν με 
την καλλιέργεια της γης. 

Επιχειρηματίες γης
Η απόφαση δεν ήταν εύκολη για το 

ζευγάρι, ωστόσο τους εξίταρε η ιδέα 
να μεταφέρουν στην Κύπρο όλα όσα 
μάζευαν ως εμπειρίες από τα ταξίδια 
τους μέχρι τότε. Η Δάφνη μιλώντας στη 
«Σ» ανέφερε πόσο τους επηρέασαν τα 
οινοποιεία που επισκέπτονταν με τον 
σύζυγό της στην Ιταλία και πώς αυτά 
που είχε στο μυαλό της άρχισαν να 
υλοποιούνται εν μέσω μιας κρίσης. 
«Η αλήθεια είναι πως δεν είχα μεγά-
λη σχέση με τη γεωργία. Ο σύζυγός 
μου όμως μεγαλωμένος στο κτήμα 
των γονιών του, είχε κάποιες γνώσεις. 
Εμείς ασχολούμασταν με τον χώρο της 
μόδας. Είχαμε καταστήματα με διάφορα 
γνωστά ιταλικά brands, τα οποία όμως 
επηρεάστηκαν πολύ από την οικονομι-
κή κρίση, ώστε να αναγκαστούμε να τα 
εγκαταλείψουμε. Τότε, προς το κλείσιμο 
αυτού του κύκλου της ζωής μας, είχαμε 
ήδη κάνει ένα επενδυτικό σχέδιο από το 

Υπουργείο Εμπορίου που αφορούσε τη 
μεταποίηση. Το κτήμα της οικογενείας 
στις Δύμες επρόκειτο να αξιοποιηθεί 
από μας τη νέα γενιά. Έτσι αρχίσαμε να 
σκεφτόμαστε τρόπους με τους οποίους 
θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αυτό 
που έβγαζε ήδη η γη για να πάμε ένα 
βήμα παρακάτω», δήλωσε. 

Την ιδέα έδωσαν τα παιδιά
Το κτήμα ήδη παρήγε φρούτα τα 

οποία κατέληγαν σε διάφορες υπερα-
γορές. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για 
την οικογένεια Σάββα. Μεταξύ άλλων, 
η Δάφνη αποκάλυψε ότι οι ανάγκες 
για υγιεινή διατροφή των παιδιών της, 
έδωσαν την ιδέα για να δημιουργήσουν 
μια νέα σειρά από φυσικούς χυμούς, 
οι οποίοι περιέχουν αυτό μόνο που 
δηλώνουν. «Επηρεαστήκαμε από τα 
παιδιά μας. Δεν θέλαμε να δίνουμε 
στα παιδιά μας τους συμπυκνωμένους 
χυμούς με επιπρόσθετη ζάχαρη και 

συντηρητικά. Έτσι τον περασμένο 
Οκτώβριο βγήκε η σειρά με τους 
χυμούς, όπως σταφυλοχυμό, χυμό 
μήλου, μήλου-καρότου, μήλου-στα-
φυλιού, που περιλαμβάνουν μόνο 
αυτό. Φυσικό χυμό και βιταμίνη c. 
Εκτός από αυτά, υπάρχει η τριμμένη 
ντομάτα και το μηλόξιδο που έχουν 
αγκαλιαστεί από τον κόσμο. Έχουμε 
επηρεαστεί πολύ από την Ιταλία. Μας 
άρεσε πολύ το γεγονός ότι το κάθε 
μέρος παράγει τα δικά του προϊόντα 
και τα ανεβάζει στο ύψιστο σημείο τους. 
Για παράδειγμα, παράγουν ένα τοπικό 
λάδι, πίσω από το οποίο υπάρχει μια 
ιστορία που λέγεται. Αυτό θέλουμε 
και εμείς. Αφού έχουμε τόσο ωραία 
και τοπικά προϊόντα γιατί να μην τα 
ανεβάζουμε ποιοτικά και να τα αναδει-
κνύουμε! Στην Κύπρο είμαστε πιστοί 
στο παραδοσιακό. Εμείς θέλουμε να 
πάρουμε αυτό και να το εξελίξουμε 
ένα βήμα παραπέρα», ανέφερε. 

Με σεβασμό στο περιβάλλον 
Η ανάγκη τους να προσφέρουν στα 

παιδιά τους αληθινό χυμό φτιαγμένο 
από γνήσια φρούτα, τους οδήγησε στο 
κτήμα Δυμάτου. «Εκεί δημιουργήσα-
με τη δική μας ομάδα παραγωγής. Σε 
υψόμετρο 1.300 μέτρων και με έδαφος 
ιδανικό για καλλιέργειες, φροντίζουμε την 
κυπριακή γη και από τους καρπούς της 
φτιάχνουμε γνήσιους χυμούς με τεχνικές 
που σέβονται το περιβάλλον», εξηγεί η 
Δάφνη. Το όραμα, σε συνδυασμό με την 
επιμονή τους, αποτέλεσαν τα εχέγγυα 
που χρειάζονταν για να κτίσουν μια νέα 
πραγματικότητα για την οικογένειά τους. 
Το αγρόκτημα περιλαμβάνει οπωροφόρα 
δέντρα, μηλιές, χρυσομηλιές, κυδώνια 
και αχλαδιές, βατόμουρα. Από λαχα-
νικά καλλιεργείται μόνο η ντομάτα. Η 
μεταποίηση των φρούτων προσφέρει 
λακταριστές μαρμελάδες, τριμμένη 
ντομάτα και παλαιωμένο μηλόξιδο, το 
οποίο μάλιστα έχει κερδίσει διεθνείς 
διακρίσεις. Η καλαισθησία αποκαλύ-
πτεται στη φιλοσοφία της συσκευασίας. 
Από τα ιταλικά brands μεταπήδησαν 
ευχάριστα στα κυπριακά, τα οποία μά-
λιστα θέλουν να τα δουν πρώτα στην 
προτίμηση του κοινού. Τα όνειρά τους 
δεν έχουν σταματημό. Αν και η εταιρεία 
τους μετρά μόνο τρία χρόνια περίπου, 
εντούτοις προχωρούν ακόμη πιο μπρο-
στά, με την τοποθέτηση αμπελιών για 
να ασχοληθούν με την οινοποιία. Δεν 
σταματούν να επιμορφώνονται με 
κάθε τρόπο και μέσο, ώστε να φέρουν 
καινοτομίες στον χώρο με τον οποίο 
επέλεξαν να ασχοληθούν. Οι ίδιοι είχαν 
κάποιες γνώσεις και εμπειρίες, κυρίως 
ο Μιχάλης που μεγάλωσε στο κτήμα, 
ωστόσο δεν σταματούν να μελετούν και 
να ψάχνουν. «Διαβάζουμε, ταξιδεύουμε, 
βλέπουμε τι κάνουν οι άλλοι και μετα-
φέρουμε κάποιες γνώσεις στα δικά μας 
δεδομένα. Θα ασχοληθούμε μόνο με την 
κυπριακή ποικιλία. Κάτι που έχουμε 
εδώ θα πρέπει να το προωθούμε και 
όχι να προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι 
άλλο που δεν μπορεί να συγκριθεί με 
το πρωτότυπο», ανέφερε η Δάφνη. 

Η ζωή στο χωριό 
Με τρία μικρά παιδιά και περιμέ-

νοντας το τέταρτο, ο Μιχάλης και η 
Δάφνη ως νεαροί γονείς, αυτό που 
έθεσαν ως προτεραιότητα ήταν η ποι-
οτικότερη ζωή για όλη την οικογένεια. 
Το κτήμα που έδωσαν οι γονείς του 
Μιχάλη στον ίδιο, ήταν η ευκαιρία που 
άρπαξαν χωρίς δεύτερη κουβέντα. Δεν 
είναι λίγοι οι νέοι που βρίσκονται στη 
θέση του νεαρού ζευγαριού, να έχουν 
ένα κομμάτι γης έξω από τα όρια της 
πόλης και όμως αγνοούν επιδεικτικά 
την επιλογή εκμετάλλευσής του, είτε 
από άγνοια της στήριξης που μπορούν 
να λάβουν από τρέχοντα ευρωπαϊκά ή 
κρατικά προγράμματα είτε από την πίστη 
ότι η ζωή στην πόλη είναι η ιδανική. 
Δεν τους ενόχλησε η ιδέα να μείνουν 
μακριά από την πόλη. Το ότι στην πόλη 
υπάρχουν τα πάντα, δεν είναι κάτι άλλο 
από μια ψευδαίσθηση που δημιουργείται 
στον άνθρωπο όταν στην προσφορά των 
πάντων καλλιεργούνται οι «ανάγκες». 
«Μένουμε στην Κυπερούντα. Έχουμε 
ακριβώς όσα χρειαζόμαστε. Το περι-
βάλλον εδώ είναι απλά υπέροχο και 
όταν μένεις εδώ νιώθεις ότι μπορείς να 
κάνεις τα πάντα. Δεν θα κρύψω πως ο 
μόνος μας ενδοιασμός είχε να κάνει με 
την εκπαίδευση των παιδιών. Εφόσον 
εδώ δεν υπάρχει η επιλογή σχολείου 
κ.λπ. Ωστόσο ήταν μια ομαλή μετάβαση 
από το ιδιωτικό της πόλης στο δημόσιο 
του χωριού», εξηγεί η Δάφνη. Στην ερώ-
τηση αν της λείπει η ζωή στην πόλη, η 
απάντηση ήταν αρνητική. «Τι να μου 
λείπει; Εδώ έχουμε όσα θέλουμε. Κοίτα, 
οι αποστάσεις δεν είναι μεγάλες. Έτσι 
όταν χρειαστεί μπορούμε να έρθουμε. 
Στην αρχή ερχόμασταν από την πόλη 
εδώ κάθε Σαββατοκύριακο. Τώρα τα 
παιδιά θέλουν συνέχεια να έρχονται 
στο κτήμα. Επίσης οι φίλοι, συγγενείς 
κ.λπ. προτιμούν να έρχονται εδώ παρά 
να πηγαίνουμε εμείς. Είναι η ευκαιρία 
τους για εκδρομή, να χαλαρώσουν, να 
ξεφύγουν από την πόλη και τα προ-
βλήματά της. Άρα γιατί να μου λείπει 
κάτι;», διερωτήθηκε. 

Από την πόλη στην ύπαιθρο 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
ΟΔΗΓΗΣΕ ΕΝΑ ΝΕΑΡΟ 
ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΕ ΜΙΑ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΖΩΗΣ -
ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΡΟΦΗ
180 ΜΟΙΡΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΤΟ ΜΕΤΑΝΙΩΣΑΝ 
ΣΤΙΓΜΗ

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@
gmail.com



ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΠΕΥ 
ΚΑΙ ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
4ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Ρεπορτάζ 15

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com 

Α
ίσιο τέλος στην κρίση 
στον τομέα της Παιδείας 
επήλθε την περασμένη 
Τετάρτη, όταν οι συντε-
χνίες των εκπαιδευτικών 
και η κυβερνητική πλευ-
ρά κατέληξαν σε συμ-

φωνία επί των επίμαχων θεμάτων για τα 
οποία διαφωνούσαν. Η «Σ» παρουσιάζει 
αυτούσια τη συμφωνία που επισφραγί-
σθηκε στην τελευταία συνεδρία της Μικτής 
Επιτροπής Προσωπικού Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας (ΜΕΠΕΥ), κάνοντας παράλ-
ληλα μία σύγκριση με τις αποφάσεις που 
λήφθηκαν στη συνεδρία του Υπουργικού 
Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018, οι 
οποίες πυροδότησαν την κρίση του περ-
σινού καυτού καλοκαιριού. 

Τι προνοεί η συμφωνία 
Σύμφωνα με τα επίσημα πρακτικά της 

συνεδρίας της ΜΕΠΕΥ, ημερομηνίας 22 
Μαΐου 2019, τα οποία εξασφάλισε η «Σ», 
συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

1Υπευθυνότητα
Τμήματος

Αναγνωρίστηκε η σημασία του θεσμού 
του Υπεύθυνου Τμήματος και αποφασί-
στηκε ότι αυτός κρίνεται αναγκαίος σε όλες 
τις βαθμίδες της Δημόσιας Εκπαίδευσης. 

Ειδικότερα συμφωνήθηκε: 
α) να διατίθενται δύο διδακτικές περί-

οδοι σε κάθε τμήμα της Δημοτικής, κα-
θώς και της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 
(Γυμνάσιο - Λύκειο - Εσπερινά Σχολεία), 
του οποίου ο αριθμός των μαθητών/τριών 
υπερβαίνει τους δώδεκα. Στα τμήματα με 
αριθμό μαθητών/τριών μέχρι και δώδεκα, 
να διατίθεται μία διδακτική περίοδος. 

β) να διατίθενται δύο διδακτικές περί-
οδοι σε κάθε τμήμα της Μέσης Τεχνικής 
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του 
οποίου ο αριθμός των μαθητών/τριών 
υπερβαίνει τους εννέα. Στα τμήματα με 
αριθμό μαθητών/τριών μέχρι και 9, να 
διατίθεται μία διδακτική περίοδος. 

γ) στη Δημοτική Εκπαίδευση ο θεσμός 
του Υπεύθυνου Τμήματος τη σχολική 
χρονιά 2019 - 2020, να εφαρμοστεί ως 
ίσχυε τη σχολική χρονιά 2017 - 2018, 
με τους ίδιους όρους ανά τάξη. 

δ) με ενέργειες του Υπουργείου Παιδεί-

Η Κρητική Πολιτεία (1896 - 1913) 
ήταν το επίσημο όνομα με το 
οποίο αναγνωρίστηκε η Κρήτη 

ως αυτόνομο κράτος μετά από την κρητική 
επανάσταση του 1896 και την απόσχισή 
της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, 
όπου και τέθηκε υπό την προστασία των 
Μεγάλων Δυνάμεων, του Ηνωμένου 
Βασιλείου, της Γαλλίας, της Ιταλίας 
και της Ρωσίας. Προπαρασκευή της 
αυτονόμησης της Κρήτης υπήρξε η 
ιστορική σύμβαση της Χαλέπας. Η 
Κρητική Πολιτεία αποτέλεσε το μετα-
βατικό στάδιο πριν από την ένωση της 
Κρήτης με την Ελλάδα το 1913.

Στις 25 Αυγούστου 1897, ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος έστειλε διακοίνωση στον αρχηγό 
του ευρωπαϊκού στόλου, αναφέροντας ότι 

η μόνη σωστή λύση του κρητικού ζητή-
ματος θα ήταν η ένωση του νησιού με την 
Ελλάδα. Αφού όμως η Ελλάδα απέσυρε 
τη στρατιωτική δύναμη που είχε στο νησί, 
αναγνωρίζοντας την αυτονομία του, θα 

έπρεπε και η Κρήτη, για να μην φέρει 
σε δύσκολη θέση την Αθήνα, να δεχθεί 
ως προσωρινή λύση την αυτονομία, 
εναποθέτοντας τις ελπίδες για ορι-
στική λύση στις Μεγάλες Δυνάμεις. 
Ο πρίγκιπας Γεώργιος της Ελλάδας 
ορίστηκε Ύπατος Αρμοστής Κρήτης 

με τριετή θητεία. Στις 9 Δεκεμβρίου 
1898 έφθασε στη Σούδα με τη ρωσική 

ναυαρχίδα «Νικόλαος Α’», συνοδευόμενη 
και από πλοία των άλλων Δυνάμεων, όπου 
του επιφυλάχθηκε αποθεωτική υποδοχή.

Η οριστική λύση του κρητικού ζητήμα-

τος δόθηκε στη διάρκεια των βαλκανικών 
πολέμων, τον Φλεβάρη του 1913. Στις 14 
του μηνός υπεστάλησαν από το φρούριο 
της Σούδας οι σημαίες των Μεγάλων Δυ-
νάμεων και της Τουρκίας. Με τη συνθήκη 
του Λονδίνου, τον Μάιο του 1913, παραχω-
ρήθηκε και τύποις η Κρήτη στην Ελλάδα, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της συνθήκης. 

Η Κρητική Πολιτεία, αμέσως μετά τη 
σύστασή της, σε μια προσπάθεια οικονο-
μικής απεξάρτησης από τις εκδόσεις των 
τυπικών επικυρίαρχων της, αλλά και για 
την προετοιμασία της ομαλής νομισματι-
κής αφομοίωσης της Κρητικής Πολιτεί-
ας από το ελληνικό κράτος, εξέδωσε δικό 
της νόμισμα. Νομοθετικές ρυθμίσεις και 
διορθωτικά διατάγματα με νέες ισοτιμίες 
για τις νέες αξίες επιδίωξαν να εξομαλύ-

νουν το νομισματικό τοπίο και να άρουν τις 
δυσκολίες στις συναλλαγές. Επίσης δημι-
ουργήθηκε ιδιαίτερο τελωνειακό σύστημα. 
Τα γραμματόσημα της Κρητικής Πολιτείας 
κυκλοφόρησαν σε τρεις εκδόσεις από την 
1η Μαρτίου του 1900 μέχρι και την 5η 
Οκτωβρίου του 1908. Από τις 6 Οκτωβρίου 
του 1908 και μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου του 
1912, τα κρητικά γραμματόσημα φέρουν 
την επισήμανση ΕΛΛΑΣ σε διαδοχικές εκ-
δόσεις. Από τις 10 Δεκεμβρίου του 1912 
άρχισαν να χρησιμοποιούνται στην Κρήτη 
ελληνικά γραμματόσημα, πρώτα από τα 
οποία ήταν τα επισημασμένα με τις λέξεις 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε 
στο www.artaeri.com
Μακαρίου 71, Λ/σία

Κρητική Πολιτεία

ας να υπάρχει λογοδοσία και διασφάλιση 
της ποιότητας στον τρόπο εφαρμογής του 
θεσμού. 

Σημειώνεται ότι η απόφαση του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018, 
επέφερε οριζόντια μείωση των περιόδων 
του Υπεύθυνου Τμήματος από δύο πε-
ριόδους σε μία περίοδο.

2 Βιολογικός
παράγοντας

Όσον αφορά στη μείωση διδακτικού 
χρόνου απλών εκπαιδευτικών Δημοτικής 
Εκπαίδευσης με βάση τα έτη υπηρεσίας 
τους, συμφωνήθηκε να μειώνεται ο δι-
δακτικός χρόνος των απλών εκπαιδευ-
τικών κατά δύο διδακτικές περιόδους 
στα δεκαπέντε και στα εικοσιένα χρόνια. 
Σημειώνεται ότι για εκπαιδευτικούς των 
οποίων η ηλικία είναι 50 ετών και άνω, 
οι διδακτικές περίοδοι ανά εβδομάδα θα 
είναι εικοσιπέντε. 

Στη Μέση Γενική και Τεχνική και Επαγ-
γελματική Εκπαίδευση, συμφωνήθηκε να 
μειώνεται ο διδακτικός χρόνος των απλών 
εκπαιδευτικών κατά δύο διδακτικές πε-
ριόδους στα οκτώ, στα δεκαέξι και στα 
εικοσιένα χρόνια υπηρεσίας. 

Υπενθυμίζεται πως την 4η Ιουλίου 

2018 είχε αποφασιστεί ότι η μείωση 
λόγω των ετών υπηρεσίας δεν θα ισχύει 
για τους νεοεισερχόμενους καθηγητές, 
ενώ για τους υπόλοιπους η μείωση θα 
αφορούσε μία διδακτική περίοδο στα 8, 
16 και 20 χρόνια υπηρεσίας.

3 Βοηθοί
Διευθυντές 

Κατέληξαν επίσης στη μείωση του δι-
δακτικού χρόνου λόγω Προαγωγής σε 
Βοηθό Διευθυντή και Βοηθό Διευθυντή Α’ 
(Μέση Γενική, Τεχνική και Επαγγελματική 
Εκπαίδευση). Συγκεκριμένα, συμφωνήθη-
κε να μειώνεται ο διδακτικός χρόνος του 
Βοηθού Διευθυντή κατά δύο διδακτικές 
περιόδους στα πέντε χρόνια στη θέση και 
στα έντεκα χρόνια στη θέση. Παράλληλα, 
ο Βοηθός Διευθυντής Α’ θα παραμένει 
σταθερά στις εννέα διδακτικές περιόδους 
καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του 
στη θέση αυτή. 

Περαιτέρω, αποφασίστηκε ότι από την 
1η Σεπτεμβρίου 2020 θα αναγνωρίζονται 
για σκοπούς διορισμού, προσαυξήσεων 
και προαγωγών μέχρι οκτώ χρόνια προ-
ϋπηρεσίας. 

Σημειώνεται ότι την 4η Ιουλίου 2018, 
το Υπουργικό αποφάσισε την οριζόντια 

αποκοπή των απαλλαγών για όλους τους 
Βοηθούς Διευθυντές. 

4 Συνδικαλιστικός
χρόνος 

Όσον αφορά στο επίμαχο ζήτημα των 
απαλλαγών των συνδικαλιστών, συμφω-
νήθηκε όπως παραχωρείται χρόνος για 
άσκηση των συνδικαλιστικών δραστη-
ριοτήτων, όπως έχει συμφωνηθεί με το 
Υπουργείο Παιδείας και εφαρμόστηκε για 
πρώτη φορά κατά την τρέχουσα σχολική 
χρονιά, με στόχο την ομαλή και αποτελε-
σματική λειτουργία των εκπαιδευτικών 
οργανώσεων. 

Υπενθυμίζεται πως την 4η Ιουλίου 2018 
η απόφαση του Υπουργικού προνοούσε 
ότι για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις 
δεν θα παρέχεται καμία διευκόλυνση / 
παραχώρηση χρόνου, ωστόσο νεότερη 
απόφαση του Υπουργικού στις 3 Οκτωβρί-
ου επέφερε μείωση του συνδικαλιστικού 
χρόνου της τάξης του 15% - 20%, κάτι που 
δεν θα αλλάξει και θα συνεχίσει να ισχύει. 

5 Σχέδιο Πρόωρης
Αφυπηρέτησης 

Εκτός των άλλων, συμφωνήθηκε η 
παραχώρηση Σχεδίου Πρόωρης Αφυ-

πηρέτησης για όσους και όσες εκπαιδευ-
τικούς συμπληρώνουν το 60ό έτος της 
ηλικίας τους στη Μέση Γενική και Τεχνική 
Εκπαίδευση και το 57ο έτος της ηλικίας 
τους για τη Δημοτική Εκπαίδευση, μέχρι 
την 31η Αυγούστου 2019. Ταυτόχρονα, 
το ίδιο δικαίωμα θα έχουν και όσοι/όσες 
εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν, μέχρι την 
31η Αυγούστου 2019, 400 μήνες στο 
επαγγελματικό σχέδιο Συντάξεων της 
Δημόσιας Υπηρεσίας. Στα πρακτικά της 
ΜΕΠΕΥ, σημειώνεται πως μέχρι την 30ή 
Ιουνίου 2019 οι Εκπαιδευτικοί Λειτουρ-
γοί, που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν 
το συγκεκριμένο Σχέδιο θα πρέπει να το 
δηλώσουν, ούτως ώστε να αποφευχθούν 
προβλήματα αναφορικά με τη στελέχωση 
των σχολικών μονάδων. 

6 Πίστωση
χρόνου 

Παραχωρείται, επίσης, πίστωση που 
αφορά στη μείωση του διδακτικού χρό-
νου των απλών εκπαιδευτικών, όπως 
αυτή περιλαμβάνεται στην Απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου της 3ης 
Οκτωβρίου 2018. Η εν λόγω απόφαση 
προνοούσε ότι εάν κατά τον διάλογο στη 
ΜΕΠΕΥ, προκύψουν διαφοροποιήσεις 

σε σχέση με τις κυβερνητικές αποφάσεις, 
προς όφελος των εκπαιδευτικών, αυτές 
θα τους αποδοθούν σταδιακά με ανάλογο 
χρόνο τα επόμενα τρία διδακτικά έτη. Η 
πίστωση που θα δοθεί αφορά μόνο στις 
απαλλαγές λόγω του βιολογικού παράγοντα, 
καθώς οι εκπαιδευτικοί αποποιήθηκαν 
τις πιστώσεις των βοηθών διευθυντών 
και του υπεύθυνου τμήματος. 

Τα επόμενα βήματα 
Σημειώνεται πως για να τεθούν σε ισχύ 

τα όσα προαναφέραμε, η συμφωνία θα 
πρέπει να εγκριθεί από το Υπουργικό 
Συμβούλιο. Αυτό αναμένεται να γίνει το 
συντομότερο, για να μην υπάρξει πρό-
βλημα με τη στελέχωση της επόμενης 
σχολικής χρονιάς 2019 - 2020, της οποίας 
ο σχεδιασμός θα βασίζεται στα όσα συμ-
φωνήθηκαν. 

Περαιτέρω, όσον αφορά στο Σχέδιο 
Πρόωρης Αφυπηρέτησης, σύμφωνα με 
εκπαιδευτικές πηγές, για να τεθεί σε ισχύ 
θα πρέπει να περάσει από τη Βουλή. Οι 
εκπαιδευτικοί αναμένουν πως το εν λόγω 
θέμα θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα, 
ούτως ώστε το Σχέδιο να εγκριθεί από τη 
Βουλή πριν από τη διακοπή των εργασιών 
της για το καλοκαίρι. 
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Τ
α καλά της θα φορέσει από 
μέρα σε μέρα η δημοτική 
παραλία Γεροσκήπου, η 
οποία είναι σχεδόν πανέ-
τοιμη να υποδεχθεί τους 
εκατοντάδες χιλιάδες 
επισκέπτες της το φετινό 

Καλοκαίρι. Τα τρία περίπτερα αναμένουν 
ουσιαστικά τη δημοσιοποίηση της τελικής 
άδειας αδειοδότησης, η οποία έχει περάσει 
σταδιακά μέσα από όλες τις ενδεδειγμένες 
διαδικασίες του Υπουργείου Εσωτερικών 
(Τμήμα Πολεοδομίας, Υπουργικό Συμ-
βούλιο κοκ) και αμέσως βάζουν μπρος 
αφού «οι μηχανές τους βρίσκονται ήδη 
ξεκινημένες».  

Ολική μεταμόρφωση 
Η παραλία της Γεροσκήπου, η οποία 

τους τελευταίους μήνες υπέστη ολική με-
ταμόρφωση, αποτελεί πλέον μια από τις 
καλύτερες και πιο οργανωμένες παραλίες 
λουομένων της επαρχίας Πάφου. Δεν έχει 
να ζηλέψει σε τίποτα από το γνωστό και 
κοσμοπολίτικο Coral Bay στην Πέγεια, τις 
εντυπωσιακές και οργανωμένες παραλί-
ες της Πόλης Χρυσοχούς ή τις δημοτικές 
παραλίες της Πάφου, που είναι οι πιο ορ-
γανωμένες σε όλη την επαρχία. 

Η πλαζ Γεροσκήπου, γνωστή για 
πολλά χρόνια ως παραλία του Ρίκκου, 
θα λειτουργήσει φέτος για πρώτη φορά 
μετά από πολλά χρόνια με νέο πρόσωπο, 
τρία εντελώς καινούργια περίπτερα για 
εξυπηρέτηση των επισκεπτών, σύγχρονα 
αποχωρητήρια και αποδυτήρια, ντουζιέρες 
εντός και εκτός, αλλά και ολοκαίνουργια 
κρεβατάκια και ομπρέλες. Την ίδια στιγ-

μή, οι επισκέπτες δεν θα έχουν να αντι-
μετωπίσουν πονοκέφαλο για τον χώρο 
στάθμευσης, αφού έχουν δημιουργηθεί 
μεγάλοι χώροι ακριβώς απέναντι, έγιναν 
δεντροφυτεύσεις, ετοιμάστηκαν κάθετοι 
διάδρομοι που θα οδηγούν στην παρα-
λία και όλα φαντάζουν αρμονικά για τη 
μεγάλη έναρξη. 

Στο ερώτημα αν η νέα παραλία Γερο-
σκήπου μπορεί να αποτελέσει την κότα 
που θα γεννάει τα χρυσά αβγά για τον 
δήμο, η απάντηση είναι δίχως αμφιβο-
λία καταφατική. 

Τον ούριο άνεμο που πνέει στην πε-
ριοχή έρχονται μάλιστα να ενισχύσουν οι 
ολοκαίνουργιες τουριστικές μονάδες που 
λειτουργούν στη Γεροσκήπου, οι οποίες 
θα εμπλουτίσουν και τις δραστηριότητες 
του ιδιωτικού τομέα, αλλά θα τροφοδοτή-

σουν και την όλη οικονομική ανάπτυξη 
στο γνωστό τουριστικό τόξο της περιοχής 
«Ράνια-ΚΟΤ».   

Σημαντική επένδυση 
Μιλώντας στη «Σημερινή», ο δήμαρχος 

Γεροσκήπου, Μιχάλης Παυλίδης, εξέφρασε 
την ικανοποίησή του για το ότι η παραλία 
θα ξεκινήσει εντός των ημερών να δέχεται 
και οργανωμένα τους επισκέπτες της. 

Κάναμε μια σημαντική επένδυση στην 
αναβάθμιση της παραλίας, είπε, η οποία 
έφτασε στο ένα εκατομμύριο ευρώ. «Ανα-
μένουμε ότι η παραλία μας γίνει σημείο 
αναφοράς για ντόπιους και ξένους επι-
σκέπτες. Οι τουρίστες θα μπορούν με την 
επίσκεψή τους στην Πάφο να απολαύσουν 
μια παραλία η οποία θα είναι σύγχρονη, 
θα ικανοποιεί όλες τους τις ανάγκες και 

θα διαφημίζει τον τόπο μας. Καθαρά νερά, 
μοντέρνες εγκαταστάσεις, καθαρή αμμου-
διά και ανέσεις που σίγουρα θα κάνουν 
τη διαμονή τους ιδανική προσφέροντάς 
τους χαλάρωση, διασκέδαση και όλα όσα 
χρειάζονται για να μείνουν ευχαριστημέ-
νοι από το ταξίδι τους στην πατρίδα μας», 
συμπλήρωσε. 

Στα θετικά, κατέληξε ο κ. Παυλίδης, 
πρέπει να καταγράψουμε το ότι από φέτος 
θα ξεκινήσει η διαδικασία κατασκευής 
των κυματοθραυστών από το ξενοδοχείο 
Φαέθων μέχρι και τα Μπάνια, που στο 
πέρασμα του χρόνου θα συμβάλει περαι-
τέρω στο να αποκτήσουν οι ξενοδοχειακές 
μονάδες επιπρόσθετες αμμώδεις παραλίες 
με ό,τι θετικό συνεπάγεται από αυτό για 
την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος 
σε βάθος χρόνου. 

Στα πλεονεκτήματα της περιοχής 
έχουμε αναφερθεί και στο πα-
ρελθόν, όταν μιλάμε όμως για 

μια παραλία που έχει τη δυνατότητα, 
βάσει υπολογισμών του ίδιου του δή-
μου, να φιλοξενεί καθημερινά έως και 
10.000 επισκέπτες, αξίζει να τα επανα-
λάβουμε, αφού τα δεδομένα πλέον είναι 
διαφορετικά.

Η συγκεκριμένη παραλία, με τη βελ-
τίωση του χερσαίου χώρου απέκτησε 
μεγαλύτερο μέτωπο σε έκταση σε σχέ-
ση με οποιαδήποτε άλλη παραλία της 
επαρχίας Πάφου. Είναι πιο προσβάσιμη 
παραλία σε σχέση με τον Κόλπο των 

Κοραλλίων, δίπλα αλλά και απέναντι 
υπάρχουν εστιατόρια, καφετερίες και 
κέντρα αναψυχής, ενώ πλησίον της 
λειτουργεί ο μεγαλύτερος οργανωμέ-
νος παιδότοπος της επαρχίας Πάφου.

Η ανακαινισθείσα παραλία βρίσκεται 
κοντά στο μέτωπο των ξενοδοχείων της 
παραλιακής περιοχής Γεροσκήπου και 
στην επικείμενη ανάπτυξη της Αρχιε-
πισκοπής, ενώ σε κοντινή απόσταση 
βρίσκεται το μεγαλύτερο υδροπάρκο 
της επαρχίας.

Τα πιο πάνω και άλλα πολλά χαρα-
κτηριστικά δίνουν τη δυνατότητα στους 
Γεροσκηπιανούς να τρίβουν τα χέρια 

από ικανοποίηση, αφού πρόκειται για 
μια ανάπτυξη που θα επιφέρει πολλά 
χρήματα στα ταμεία του δήμου.

Να σημειωθεί ότι το Δημοτικό Συμβού-
λιο δεν θα παίξει τον ρόλο του διαχειριστή 
στα τρία περίπτερα που θα δημιουργη-
θούν, αλλά τα ενοικίασε μέσω διαδικασίας 
προσφορών, εξασφαλίζοντας έτσι σταθερό 
και μάλλον αυξανόμενο εισόδημα.

Την ίδια στιγμή τα σημαντικότερα 
έσοδα αναμένεται να εισρεύσουν στα 
ταμεία του δήμου από την είσπραξη του 
τέλους ενοικίασης από τα κρεβατάκια και 
τις ομπρέλες, που όπως προαναφέραμε 
θα φιλοξενούν έως και 10.000 άτομα, 
κυρίως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. 

Ο σχεδιασμός του έργου έγινε από το 
αρχιτεκτονικό γραφείο Γιώργου Ψωμά 
στην Πάφο.

Πολλά τα πλεονεκτήματα 

Έτοιμη η νέα παραλία 
της Γεροσκήπου 

ΜΑΡΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
info@pafospress.com

Η ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΕΩΣ ΚΑΙ 10.000 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
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Θ
ερίζει ο καρκίνος στην 
Ευρώπη. Σύμφωνα 
με ευρωπαϊκά-επι-
στημονικά στοιχεία 
που δημοσιεύονται 
στο επιστημονικό 
περιοδικό «Annals 

of Oncology» (Χρονικά της Ογκολογίας), 
1,41 εκατομμύρια θάνατοι προβλέπονται 
μέσα στο 2019, με τους άντρες να κατέχουν 
την πρωτιά. Από τους 1.410.000 θανάτους 
εξαιτίας καρκίνων που προβλέπονται το 
2019, οι 787.000 αφορούν άνδρες και 
οι 621.900 γυναίκες. Στην Κύπρο τα νέα 
περιστατικά καρκίνου τον χρόνο ανέρχονται 
στις 3.500, ενώ συνολικά 1.300 άνθρωποι 
χάνουν τη ζωή τους από τη νόσο. Παράλ-
ληλα, κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 
35 νέα περιστατικά παιδικού καρκίνου 
για παιδιά ηλικίας μέχρι 14 χρόνων. 

Η ετήσια έκθεση της Εθνικής Επιτροπής 
της Στρατηγικής του Καρκίνου, παραδό-
θηκε επίσημα την περασμένη Τετάρτη 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο 
Αναστασιάδη. Η πρόεδρος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου, Στέλλα Κυριακίδου, 
μιλώντας στον Πρόεδρο Αναστασιάδη, 

κατέστησε σαφές ότι για τη δημιουργία 
της έκθεσης υπήρξε μια εξαιρετική συ-
νεργασία με όλους τους αρμοδίους και 
τον υπουργό Υγείας.

Στην επικαιροποιημένη έκθεση, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της Εθνικής Επιτροπής 
κατά του Καρκίνου, καταθέτει επίσης νέες 
εισηγήσεις για τα θέματα ογκολογικών 
υπηρεσιών στην Κύπρο με προτεραιότητες 
και χρονοδιαγράμματα και περιλαμβάνει 
επτά προτεραιότητες της Επιτροπής για 
αντιμετώπιση και πρόληψη της νόσου. Η 
Στέλλα Κυριακίδου επεσήμανε την ανάγκη 
δημιουργίας νέων δομών για την αντιμε-
τώπιση του καρκίνου. 

Οι εισηγήσεις της Επιτροπής 
Μιλώντας στη «Σημερινή της Κυριακής», 

η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής δήλωσε 
πως καταγράφεται μεν μικρή αύξηση των 
περιστατικών σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
ωστόσο στην Κύπρο, τα ποσοστά επιβίωσης 
είναι από τα υψηλότερα σε σχέση με άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. 

«Πανευρωπαϊκά ο καρκίνος αποτελεί 
την πρώτη ή δεύτερη αιτία θανάτου. Σήμερα 
θεωρείται μείζον θέμα δημόσιας υγείας, 
αφού έχει σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο 
για τους πάσχοντες από καρκίνο και τις 
οικογένειές τους, αλλά και για την κοινωνία 
κάθε χώρας και τα συστήματα υγείας» είπε.

Πρόσθεσε πως «γνωρίζοντας ότι ο καρ-
κίνος είναι από τις σημαντικότερες αιτίες 
θανάτου σε όλο τον κόσμο και με στόχο 
πάντοτε την ανάγκη να εξασφαλίσουμε 

όσον καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση για 
τον κάθε ασθενή, στοχεύοντας στην έγκαιρη 
διάγνωση, στην πολυθεματική αντιμετώπι-
ση, αλλά και την ανακουφιστική φροντίδα, 
στη νέα επικαιροποιημένη στρατηγική μας 
εισηγούμαστε μεταξύ άλλων την δημιουργία 
‘‘Ανεξάρτητου Εθνικού Ινστιτούτου Καρκί-
νου’’, το οποίο θα έχει την ευθύνη καθορι-
σμού εθνικών κατευθυντήριων γραμμών 
και την αξιολόγηση όλων των ογκολογικών 
υπηρεσιών που βρίσκονται στην Κύπρο».

Επέκταση εμβολίου του HPV 
Ταυτόχρονα και με γνώμονα επίσης 

ότι περισσότεροι από το 40% όλων των 
καρκίνων μπορούν να προληφθούν, η κα 
Κυριακίδου δήλωσε ότι εισηγήθηκε συ-
γκεκριμένα προγράμματα πρόληψης και 
έγκαιρης διάγνωσης, όπως π.χ. επέκταση 
του εμβολίου του HPV (του ιού των ανθρω-
πίνων θηλωμάτων) και στα 12χρονα αγόρια. 
Στην έκθεση ζητεί επίσης επέκταση και των 
προγραμμάτων πληθυσμιακού ελέγχου για 
καρκίνο του μαστού και παχέος εντέρου.

«Στόχος είναι να αξιοποιηθούν όλες οι 
ογκολογικές υπηρεσίες που βρίσκονται 
σήμερα στον τόπο μας, πάντα για το καλό 
νοούμενο συμφέρον του ασθενούς», κατέληξε.

Μείωση 9% στον 
καρκίνο του μαστού 

Οι συχνότερες μορφές καρκίνου που 
εμφανίζονται στους Κύπριους άντρες, σύμ-
φωνα με την Εθνική Επιτροπή Καρκίνου, 
είναι ο καρκίνος του προστάτη και του 

πνεύμονα και στις γυναίκες ο καρκίνος 
του μαστού και θυρεοειδή.

Οι διεθνείς ερευνητές προβλέπουν ότι 
ο δείκτης θνησιμότητας του καρκίνου του 
στήθους θα μειωθεί φέτος κατά 9% στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σύγκριση με το 
2014, πλην της Πολωνίας.

Μεταξύ των έξι χωρών με τον υψηλότε-
ρο πληθυσμό κρουσμάτων, στο Ηνωμένο 
Βασίλειο προβλέπεται να σημειωθεί η με-
γαλύτερη μείωση των θανάτων εξαιτίας του 
καρκίνου του στήθους (-13% σε σύγκριση 
με το 2014), ενώ θα ακολουθήσουν η Γαλλία 
(-10%), η Γερμανία (-9%), η Ιταλία (-7%) και 
η Ισπανία (-5%). Αντιθέτως, στην Πολωνία 
προβλέπεται αύξησή τους κατά 2%. 

Όπως δημοσιεύει το «Annals of 
Oncology» η τάση της συνεχούς πτώσης 
του δείκτη θνησιμότητας των καρκίνων στην 
ΕΕ από το 2014 συνεχίζεται ως ποσοστό 
επί του γενικού πληθυσμού, σύμφωνα με 
τους επιστήμονες. 

Η πιθανότητα θανάτου από καρκίνο 
μειώνεται: ο προσαρμοσμένος δείκτης 
θνησιμότητας υποχωρεί, περνώντας από 
τους 139 θανάτους ανά 100.000 άνδρες 
το 2014 στους 131 ανά 100.000 το 2019 
(-6%) και από τους 86 στους 83 ανά 100.000 
γυναίκες (-3,6%), σύμφωνα με το κείμενο. 

Αύξηση θανάτων λόγω 
γήρανσης πληθυσμού 

Την ίδια ώρα, σύμφωνα πάντα με το 
επιστημονικό περιοδικό και τα στοιχεία 
της «Eurostat», εξαιτίας της γήρανσης και 

της αύξησης του ευρωπαϊκού πληθυσμού 
(513 εκατομμύρια το 2018), ο αριθμός 
των θανάτων παρουσιάζει μέτρια αύξηση 
ως απόλυτο μέγεθος. Από τους 1.410.000 
θανάτους εξαιτίας καρκίνων που προβλέπο-
νται το 2019, οι 787.000 αφορούν άνδρες 
και οι 621.900 γυναίκες. 

Όπως αναφέρουν οι συγγραφείς της 
μελέτης, καθηγητές Κάρλο Λα Βέκια (Πανε-
πιστήμιο του Μιλάνου, Ιταλία) και Φάμπιο 
Λέβι (Πανεπιστήμιο της Λοζάνης, Ελβετία), 
καθώς και άλλοι συνάδελφοί τους, οι θά-
νατοι από καρκίνο του πνεύμονα μεταξύ 
των γυναικών, οι οποίες γενικά αρχίζουν 
να καπνίζουν αργότερα από τους άνδρες, 
θα ξεπεράσουν το 2019 τους θανάτους που 
προέρχονται από καρκίνο του στήθους 
(96.800 έναντι 92.800). 

Στον πνεύμονα ο 
πλέον θανατηφόρος 

Ο καρκίνος του πνεύμονα παραμένει 
εξάλλου ο πιο θανατηφόρος και για τα 
δύο φύλα, με 279.000 θανάτους (εκ των 
οποίων 183.000 αρρένων) να προβλέπο-
νται το 2019. «Πρέπει να καταβληθούν 
περισσότερες προσπάθειες και να γίνουν 
μεγαλύτερες επενδύσεις για να προληφθεί 
η εκδήλωση των συχνότερων καρκίνων, 
ιδίως με τη μείωση του αριθμού των αν-
θρώπων που καπνίζουν και είναι υπέρβα-
ροι», τόνισε ο Φαμπρίς Αντρέ (Ινστιτούτο 
«Gustave Roussy», Παρίσι), καρκινολόγος 
και αρχισυντάκτης του επιστημονικού πε-
ριοδικού «Annals of Oncology».

ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ 3.500 ΝΕΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

Υψηλότερα τα ποσοστά
επιβίωσης στην Κύπρο 

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΥΤΥΧΙΟΥ
annamariaeftychiou@ 
hotmail.com

ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
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ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 
ΥΠΗΡΧΕ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ 
ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΘΑ 
ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ, 
ΑΦΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ-ΘΥΜΑΤΑ 
ΔΕΝ ΜΙΛΟΥΝ

Π
αιδιά-θύματα δεν 
μιλούν. Παιδιά-μάρ-
τυρες δεν μιλούν. 
Παιδιά-θύτες δεν 
μιλούν. Μια ηχη-
ρή σιωπή και επι-
φανειακή κάλυψη 

δεν μπορούν να κρύψουν το κακό 
που γίνεται. Ένα κακό που μπορεί να 
οδηγήσει ακόμη και στον θάνατο. Το 
παράδειγμα του 16χρονου Παναγιώτη 
Στεφανή από τους Τρούλλους συντάραξε 
μια κοινότητα. Ξεσήκωσε μια κοινωνία 
που αρνείται πεισματικά να δει κατά-
ματα τα πλοκάμια του μπούλινγκ που 
τυλίγει τα παιδιά της. 

Στην αναζήτηση της αλήθειας
Ο Παναγιώτης βρήκε τραγικό θάνατο 

σε ένα πάρτι από εισρόφηση εμεσμάτων 
μετά από κατανάλωση οινοπνευματωδών 

ποτών. Πολλά τα σενάρια που ειπώθηκαν, 
ενώ οι Αρχές διερεύνησαν το ενδεχόμενο ο 
16χρονος να ήταν θύμα σχολικού εκφοβι-
σμού. Καταθέσεις, έρευνες, οπτικοακουστικό 
υλικό έχουν συγκεντρωθεί, ενώ ο φάκελος 
της υπόθεσης διαβιβάστηκε στη Νομική 
Υπηρεσία. Η αλήθεια κάπου εκεί έξω βρί-
σκεται, αλλά ο Παναγιώτης δεν είναι πια εδώ 
να τη μοιραστεί μαζί μας. Δεν είναι λίγοι 
όσοι παραδέχθηκαν -συμπεριλαμβανομέ-
νων των γονιών του- ότι ο 16χρονος είχε 
πέσει θύμα επαναλαμβανόμενου σχολικού 
εκφοβισμού. Πληροφορίες της «Σ» αναφέ-
ρουν ότι όλη η κοινότητα εξακολουθεί να 
είναι συγκλονισμένη από το περιστατικό, 
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Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου δέχεται αιτήσεις από Νοσηλευτές/τριες 
για  πλήρη απασχόληση στο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντδίας «Αροδαφνού-
σα» στη Λευκωσία. 

Απαραίτητα Προσόντα/Προϋπόθεσεις:

• Αναγνωρισμένο Πτυχίο Νοσηλευτικής
• Άδεια εξασκήσεως νοσηλευτικού επαγγέλματος
• Εγγραφή  στο Μητρώο Νοσηλευτών του Υπουργείου Υγείας
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• Καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσληψης του 
Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από 
την ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.anticancersociety.org.cy ή από τα 
γραφεία του Συνδέσμου. Η αίτηση να παραδοθεί στα γραφεία του Συνδέσμου 
που βρίσκονται  στη Λεωφ. Ακροπόλεως 71, ΚΑΝΤΑRΑ COURT,  Στρόβολος 
ή να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anticancersociety.org.cy 
μέχρι τη Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019.
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ενώ αρκετοί έφηβοι που γνώριζαν τον Πα-
ναγιώτη δηλώνουν φόβο αλλά και τύψεις 
για αυτό που έγινε, νιώθοντας ανήμποροι 
να διαχειριστούν την πρωτόγνωρη αυτή 
κατάσταση που δημιουργήθηκε εξαιτίας 
του γεγονότος αυτού. Στο πλευρό τους από 
την πρώτη στιγμή έτρεξαν οι Υπηρεσίες 
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας για να στηρίξουν 
τους μαθητές και όχι μόνο. 

Το φαινόμενο που 
εξαπλώνεται ραγδαία

Σε όλο τον κόσμο λαμβάνει ανησυχη-
τικές διαστάσεις. Αν και στην Κύπρο τα 
ποσοστά εξακολουθούν να είναι χαμηλά, 
ωστόσο δεν είναι λιγότερο αξιοσημείωτα, 
εφόσον η τάση δείχνει αυξητική πορεία. 
Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να είναι 
απλά μια λεκτική επίθεση, μια επιδεικτι-
κή περιφρόνηση, ή μπορεί να μετατραπεί 
σε σωματική βία. Τα παιδιά-θύματα, είτε 
Δημοτικής είτε Μέσης Εκπαίδευσης, είναι 
ευάλωτα σε τέτοιες καταστάσεις, ώστε να 
επηρεάζεται άμεσα η ψυχοσωματική τους 
ανάπτυξη. Οι δυσάρεστες επιπτώσεις από 
τον σχολικό εκφοβισμό δεν περιορίζονται 
στα εμπλεκόμενα μέρη, αλλά επεκτείνο-
νται στην ευρύτερη κοινωνία. Η ανάγκη για 
λήψη μέτρων είναι άμεση και επιτακτική. 
Ο ρόλος του σχολείου και ιδιαίτερα της 
εκπαιδευτικής κοινότητας είναι πλέον 
σημαντικός και καθοριστικός για την πά-
ταξη του σχολικού εκφοβισμού, εφόσον τα 
πλείστα περιστατικά αφορούν σχολικούς 
χώρους. Ωστόσο αυτό δεν είναι απόλυτο, 
καθιστώντας άμεση την παρεμβολή των 
γονιών στη σωστή και στηριγμένη διαπαι-
δαγώγηση των παιδιών. Η κατανόηση της 
σημαντικότητας για πρόληψη θα οδηγήσει 
σε ουσιαστικότερα αποτελέσματα.

Σχολικός εκφοβισμός 
εντός και εκτός σχολείου

Η διεθνής επιστημονική κοινότητα 

βρίσκεται σε εγρήγορση για περαιτέρω 
διερεύνηση του θέματος, ώστε η λήψη 
συγκεκριμένων μέτρων να αποδει-
χθεί αποτελεσματική για την εξάλειψη 
του δυσάρεστου αυτού φαινομένου. Η 
ύπαρξη προβλημάτων αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς ανάμεσα στους μαθητές 
είναι πραγματική και εξελισσόμενη. Ο 
εκπαιδευτικός ψυχολόγος δρ Χρυσό-
στομος Λαζάρου, μίλησε στη «Σ» για το 
φαινόμενο αυτό και για τις ενέργειες που 
πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι, όχι μόνο 
για να προλάβουμε το κακό, αλλά για να 
ενδυναμώσουμε μια νέα γενιά που μας 
έχει ανάγκη, είτε ανήκει στα θύματα είτε 
στους θύτες είτε στους απλούς θεατές. «Ο 
εκφοβισμός αποτελεί μια μορφή βίας και 
επιθετικότητας που εμφανίζεται κυρίως 
στον χώρο του σχολείου. Γίνεται προμε-
λετημένα και στοχευμένα με σκοπό να 
βλάψει. Επίσης η συμπεριφορά αυτή είναι 
συστηματική και επαναλαμβανόμενη. Στον 
εκφοβισμό υπάρχει διαφορά δύναμης 
ανάμεσα στον δράστη και στο θύμα. Ο 
σκοπός των δραστών είναι να εκμεταλ-
λευτούν τυχόν δύναμή τους για να επιβλη-
θούν και να κυριαρχήσουν στα αδύναμα 
θύματα. Όταν λέμε δύναμη εννοούμε τη 
σωματική αλλά και την ψυχολογική. Δεν 
θεωρείται εκφοβισμός εάν δύο παιδιά ίσης 
δύναμης και επιρροής κοροϊδεύουν το ένα 
το άλλο παίζοντας και γελώντας. Κάποιες 
εκφοβιστικές συμπεριφορές μπορούν να 
θεωρηθούν οι λεκτικές, όπως τα παρατσού-
κλια, η διάδοση φήμης, οι βρισιές κ.λπ., 
ο κοινωνικός αποκλεισμός, η σωματική 
βία, ο εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο -το 
λεγόμενο cyber-bullying- και σεξουαλικής 
μορφής. Τα παιδιά που πέφτουν θύματα 
σχολικού εκφοβισμού τείνουν να αποφεύ-
γουν το σχολείο, να απομονώνονται, να 
βιώνουν έντονο άγχος, να έχουν κατάθλιψη 
και σύνδρομο μετατραυματικού στρες», 
ανέφερε ο ειδικός. 

Θύματα, θύτες και θεατές
Τα παιδιά-θύματα, σύμφωνα με τον 

δρα Λαζάρου, φαίνεται ότι ξεχωρίζουν 
από τα υπόλοιπα παιδιά. «Μπορεί στην 
εμφάνιση να έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά, να αντιμετωπίζουν μαθησιακές 
δυσκολίες, να είναι άριστοι ή χαρισματικοί 
μαθητές, ή να είναι αλλοδαποί. Επίσης 
ίσως να είναι αγχώδεις και ανασφαλείς. 
Ενδεχομένως να είναι σωματικά ή και 
ψυχολογικά πιο αδύναμοι. Να είναι πα-
θητικά παιδιά, δηλαδή να δυσκολεύονται 
να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Να 
έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυ-
τοεκτίμηση και να μην έχουν πολλούς 
ή και καθόλου φίλους», εξήγησε. Από 
την άλλη οι θύτες είναι συνήθως άτομα 
που έχουν την ανάγκη για κυριαρχία και 
έλεγχο, σύμφωνα με τον ειδικό. «Συνήθως 
είναι άτομα που εμπλέκονται σε καβγά-
δες και είναι επιθετικά. Έχουν σωματική 
δύναμη και παρουσιάζουν παραβατική 
- αντικοινωνική συμπεριφορά όχι μόνο 
στην εφηβεία τους αλλά και στην ενήλικη 
ζωή τους. Ενδέχεται να εγκαταλείψουν 
το σχολείο και παρουσιάζουν κατάθλι-
ψη, στοιχεία ψυχοπάθειας, δηλαδή δεν 
έχουν ηθικούς ενδοιασμούς - τύψεις, 
έχουν χαμηλή ενσυναίσθηση και είναι 
συναισθηματικά κενοί». Υπάρχει όμως 
και μια άλλη κατηγορία παιδιών που δεν 
εμπλέκονται συνήθως άμεσα σε αυτή 
τη συγκρουσιακή σχέση, ωστόσο δεν 
παύουν να έχουν τον δικό τους ρόλο. 
«Πρόκειται για τους μαθητές-θεατές. Όλοι 
οι μαθητές του σχολείου είναι δυνητικά 
θεατές. Μπορεί να υποστηρίξουν τον θύτη 
με τα γέλια τους, την επιδοκιμασία τους. 
Μπορεί να απομακρύνονται από τη σκηνή 
δείχνοντας αδιαφορία. Μπορεί απλώς 
να κοιτάζουν χωρίς να κάνουν κάτι, ή να 
τρομοκρατούνται και να ‘παγώνουν’ ή να 
προσπαθούν να βοηθήσουν το θύμα», 
δήλωσε ο δρ Λαζάρου. 

«Είναι στο χέρι μας»
Καθοριστικοί για την εξέλιξη των 

παιδιών τους είναι φυσικά πρώτα από 
όλους οι γονείς. Ο δρ Λαζάρου τόνισε 
την ανάγκη να παραμείνουν δίπλα στα 
παιδιά τους και να τα στηρίζουν. «Ο γο-
νιός με τις πράξεις του ή παραλείψεις 
του, μπορεί είτε να προστατεύσει και 
να βοηθήσει το παιδί του είτε ν’ αφή-
σει να διαιωνίζεται μια πολύ αρνητική 
κατάσταση. Οι γονείς ως ενήλικες είναι 
υπεύθυνοι ώστε στο σπίτι να επικρατεί 
αρμονία, ομαλότητα και συντροφικότητα. 
Θα πρέπει να αποφεύγονται οι εγωισμοί, 
η εχθρότητα και η άσκηση συνεχούς 
κριτικής ανάμεσα στα μέλη της οικο-
γένειας. Προς τα παιδιά θα πρέπει να 
υπάρχει ενθάρρυνση και έπαινος και 
όχι αποδοκιμασία ή χλευασμός. Αγάπη 
και τρυφερότητα και όχι ψυχρότητα και 
αποξένωση, να υπάρχουν κανόνες και 
όχι πλήρης ελευθερία, να καλλιεργείται 
η αυτονομία και όχι η εξάρτηση και η 
υπερπροστατευτικότητα». Στην περίπτωση 
όμως που τα παιδιά έρθουν αντιμέτωπα 
με τον σχολικό εκφοβισμό, οι γονείς θα 
πρέπει να είναι εκεί να ακούσουν ή να 
διακρίνουν τα σημάδια. Κάποιες ενδείξεις 
που μπορεί να φανερώσουν ότι κάτι δεν 
πάει καλά, σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό 
ψυχολόγο, είναι να μην θέλει το παιδί να 
πάει σχολείο, συγκεντρώνοντας πολλές 
απουσίες. Επίσης μπορεί να παραπονιέται 
συχνά ότι κάποια παιδιά δεν το παίζουν, 
το κοροϊδεύουν ή το κτυπούν. Κάποια 
σημάδια στα ρούχα ή στα πράγματα 
του παιδιού μπορούν να φανερώσουν 
αυτά που δεν μπορεί να πει. Οι ξαφνικές 
αλλαγές στη διάθεση, τα ψυχοσωματικά 
προβλήματα, η απροσδόκητη μαθησια-
κή πτώση, τα διαλείμματα κοντά στους 
εκπαιδευτικούς και στα γραφεία είναι 
μερικά από αυτά που μαρτυρούν τον 
σχολικό εκφοβισμό. 

Στην ερώτηση πού γίνεται κυρίως 
ο σχολικός εκφοβισμός, την απά-
ντηση δίνουν τα ίδια τα θύματα. Σε 

σχετική έρευνα, 607 μαθητές απάντησαν 
ότι έπεσαν θύματα μπούλινγκ στην αυλή 
του σχολείου, κατά τη διάρκεια του δια-
λείμματος. Άλλοι 284 μαθητές έζησαν 
το φαινόμενο στην τάξη τους, όταν δεν 
ήταν κάποιος καθηγητής ή καθηγήτρια 
εκεί, 208 έπεσαν θύματα στον διάδρομο 
ή στις σκάλες του σχολείου, 148 στην 
τάξη τους, όταν ήταν και κάποιος καθη-
γητής ή καθηγήτρια εκεί, 135 μαθητές 
απάντησαν ότι βρίσκονταν στο γυμνα-

στήριο ή την αίθουσα γυμναστικής του 
σχολείου, ενώ άλλοι 134 έπεσαν θύματα 
μπροστά από το κυλικείο του σχολείου. 
Συνολικά 117 παιδιά απάντησαν ότι το 
φαινόμενο το συνάντησαν στις τουαλέτες 
του σχολείου και 115 μαθητές σε άλλο 
χώρο του σχολείου. Αξιοσημείωτο είναι 
το γεγονός ότι 102 παιδιά έπεσαν θύ-
ματα μπούλινγκ καθώς πήγαιναν στο 
σχολείο ή καθώς γυρνούσαν στο σπίτι 
τους από το σχολείο, άλλα 69 παιδιά ενώ 
βρίσκονταν μέσα στο σχολικό λεωφορείο 
και άλλα 54 παιδιά ενώ περίμεναν το 
σχολικό λεωφορείο. 

Τα περισσότερα θύματα 
στην αυλή του σχολείου 
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Τ
έσσερα ακίνητα η αξία 
των οποίων ξεπερνά 
τα €23 εκατ. έβγαλε 
στο σφυρί η Τράπεζα 
Κύπρου στην Ελλάδα, 
ζητώντας προσφορές 
από ενδιαφερόμενους 

αγοραστές. Πρόκειται στην ουσία για ακί-
νητα που αφορούν παραθαλάσσιες κα-
τοικίες, βιομηχανικό κτήριο, πολυώροφο 
ημιτελές εμπορικό κτήριο και ακίνητο 
επαγγελματικής χρήσης.

98 παραθαλάσσιες κατοικίες 
Ας δούμε όμως αναλυτικά τα 4 ακίνητα. 

Το πρώτο ακίνητο αφορά συγκρότημα 98 
ημιτελών παραθαλάσσιων κατοικιών στα 
Πυργαδίκια Χαλκιδικής. Βρίσκεται άνω και 
κάτω από την επαρχιακή οδό, Πυργαδικίων 
- Αγ. Νικολάου Χαλκιδικής. Διατίθεται προς 
πώληση στην τιμή των €9.000.000. Έχει 
εμβαδόν 10.275 m2 και έκταση 40.000 
m2. Το νότιο τμήμα του αποτελεί ένα μικρό 
ακρωτήριο 14.000 τ.μ. περίπου, με κατοικίες 
τριών τύπων. Το άνωθεν τμήμα βρίσκεται 
πάνω από την επαρχιακή οδό, σε έκταση 
26.000 τ.μ. περίπου, με κατοικίες επίσης 
τριών τύπων (μεζονέτες με ισόγειο, υπόγειο 
και όροφο). Το ποσοστό κτηριακής ετοι-
μότητας των κτισμάτων στο άνωθεν τμήμα 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΚΤΗΡΙΟ, ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ 
ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚEΙΜ
socratis79@gmail.com

είναι περίπου στο 65%, ενώ το ποσοστό 
κτηριακής ολοκλήρωσης στο νότιο τμήμα 
είναι περίπου στο 80%. 

Βιομηχανικό κτήριο 
Το δεύτερο ακίνητο αφορά ένα βιομη-

χανικό κτήριο στη βιομηχανική περιοχή 
Κρυονέρι Αττικής, το οποίο διατίθεται 
προς πώληση στην τιμή των €6.200.000. 
Πρόκειται, ουσιαστικά, για βιομηχανικό 
συγκρότημα με γραφεία αποτελούμενο 
από ισόγειο, δύο υπόγεια (Α και Β) και 
δύο ορόφους. Συγκεκριμένα αποτελείται 
από γραφεία ισογείου 2.586,37 τ.μ., 1ο 
όροφο 2.586,37 και 2ο όροφο 1.218,37 
τ.μ. Επιπρόσθετα το Α’ υπόγειο έχει χρήση 
χώρων στάθμευσης 1.218,37 τ.μ., και το Β’ 
υπόγειο είναι i) βιομηχανικός χώρος 1.368 
τ.μ. με άμεση πρόσβαση από ανοιχτό χώρο, 
λόγω της μορφολογίας του οικοπέδου και 
ii) βοηθητικοί χώροι 1.218,37 τ.μ. Το κτήριο 
είναι υψηλής ποιότητας κατασκευής και έχει 
ανεγερθεί σε οικόπεδο επιφάνειας 8.698,72 
τ.μ. Το ακίνητο βρίσκεται στη βιομηχανική 
περιοχή του Κρυονερίου, σε απόσταση 24 
χλμ. βόρεια του κέντρου της Αθήνας και 1 
χλμ. από τον Άγιο Στέφανο. Η περιοχή του 
Κρυονερίου είναι μια βιομηχανική ζώνη 
και επωφελείται από την εύκολη πρόσβαση 
μέσω της εθνικής οδού.

Εμπορικό κέντρο 
Στα ακίνητα που διατίθενται προς πώλη-

ση περιλαμβάνεται και ένα ημιτελές εμπο-
ρικό κέντρο στη Νέα Ερυθραία Αττικής. Η 
τιμή του ανέρχεται στα €4.500.000. Πιο 
συγκεκριμένα, πρόκειται για πολυώροφο 
εμπορικό κτήριο, ημιτελές, με υπόγειο, ισό-
γειο, 1ο και 2ο όροφο συνολικής επιφάνειας 
11.017 τ.μ. Το υπόγειο καλύπτει επιφάνεια 
2.870 τ.μ., το ισόγειο 2.934 τ.μ., ο 1ος όρο-
φος 2.609 τ.μ. και ο 2ο όροφος 2.604 τ.μ. 
Στο ακίνητο έχει ολοκληρωθεί ο φέρων 
οργανισμός με τις εξωτερικές επιχρίσεις και 
έχουν τοποθετηθεί τα εξωτερικά κουφώματα 
και πόρτες. Το ακίνητο αναπτύσσεται σε 
οικόπεδο επιφάνειας 9.740,70. Το ακίνη-
το βρίσκεται επί των οδών Σαμοθράκης 
και Γυμναστηρίου, στη θέση Μορτερό της 
δημοτικής ενότητας Νέας Ερυθραίας του 
Δήμου Κηφισιάς και βρίσκεται πολύ κο-

ντά στον παράδρομο της Εθνικής Οδού 
Αθηνών - Λαμίας. Η ευρύτερη περιοχή 
έχει κυρίως χρήση κατοικίας. 

Ακίνητο επαγγελματικής 
χρήσης 

Το τέταρτο και τελευταίο ακίνητο χα-
ρακτηρίζεται ως ακίνητο επαγγελματικής 
χρήσης με δύο υπόγεια, ισόγειο και τέσ-
σερις ορόφους, βρίσκεται στο Μοσχάτο, 
έχει συνολικό εμβαδόν 4.828 m2 και 
διατίθεται προς πώληση στην τιμή των 
€3.600.000. Τα δύο του υπόγεια, χωρί-
ζονται σε μία αποθήκη 1.269,1 τ.μ. και 
χώρους στάθμευσης 1.180,87 τ.μ.. Το 
ισόγειο (609 τ.μ.) αποτελείται από χώρο 
υποδοχής και καφετέρια. Ο 1ος και 2ος 
όροφος είναι διαμορφωμένοι σε show 
rooms (576 τ.μ. έκαστος), ενώ ο 3ος και 
4ος όροφος έχουν χρήσεις γραφείων (609 
τ.μ. έκαστος). Το ακίνητο βρίσκεται επί 
της οδού Χειμάρρας, αριθ. 21-23, στην 
περιοχή του Μοσχάτου σε απόσταση 5 
χλμ. από το κέντρο της Αθήνας και 4 χλμ. 
από το Λιμάνι του Πειραιά. Η ευρύτερη 
περιοχή χαρακτηρίζεται από επαγγελ-
ματικές χρήσεις, βιοτεχνίες και γραφεία. 

Το έντυπο προσφοράς 
Σύμφωνα με το έντυπο προσφοράς των 

ακινήτων, ο επιλεγείς αγοραστής υποχρεού-
ται εντός τριών εργασίμων ημερών από τη 
γνωστοποίηση της επιλογής του, να υπογρά-
ψει με την Τράπεζα ιδιωτικό συμφωνητικό 
που θα ρυθμίζει τη σχέση των μερών και 
να πληρώσει προκαταβολή ποσού δέκα 
χιλιάδων ευρώ έναντι του προσφερόμενου 
τιμήματος αγοραπωλησίας, σύμφωνα με 
τους όρους του εν λόγω συμφωνητικού. 
Οι αγοραστές θα βαρύνονται με όλα τα 
έξοδα για την πώληση και μεταβίβαση των 
Πωλούμενων Ακινήτων, συμπεριλαμβανο-
μένων ενδεικτικά του φόρου μεταβίβασης, 
των συμβολαιογραφικών εξόδων και των 
εξόδων μεταγραφής και κτηματολογίου. Η 
Τράπεζα θα βαρύνεται μόνο με τα έξοδα 
παροχής των σχετικών πιστοποιητικών που 
απαιτούνται για τις μεταβιβάσεις και με τα 
έξοδα των συμβούλων της και κάθε άλλο 
έξοδο που τυχόν βαρύνει εκ του νόμου 
τον πωλητή. 

ΨΑΧΝΕΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Στο σφυρί τέσσερα ακίνητα 



Σ
ύμφωνα με τα τελευταία 
στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου 
παρουσιάζεται αύξηση 
στη ζήτηση νέων δανεί-
ων και ειδικότερα των 
στεγαστικών. Η βελτίω-

ση των δημοσιονομικών συνθηκών και 
του οικονομικού κλίματος στην Κύπρο, 
ενισχύει τη ζήτηση των δανείων. Αυτή 
η βελτίωση φαίνεται από τη σταδιακή 
ανάκαμψη του τομέα των ακινήτων. 

Χαμηλά επιτόκια 
Η αύξηση της ζήτησης σε δανεισμό 

συνδέεται και με το ύψος των επιτοκίων. 
Τα καταθετικά επιτόκια βρίσκονται σε 
πολύ χαμηλά επίπεδα, ενώ οι αποδόσεις 
γίνονται ακόμη χαμηλότερες αν κάποιος 
αναλογιστεί ότι στους εισπρακτέους τόκους 
καταβάλλεται 30% έκτακτη εισφορά για 
την άμυνα. Αυτό οδηγεί σε αναζήτηση 
άλλων ευκαιριών σχετικά με την τοπο-
θέτηση των χρημάτων τους κάτι που 
δημιουργεί κινητικότητα στην αγορά.

Από την άλλη, η μείωση των δανειστι-
κών επιτοκίων δίνει τη δυνατότητα για 
δανειοδότηση εφόσον το χαμηλό, προς 
το παρόν, κόστος δανεισμού περιορίζει 
και τις δόσεις που απαιτούνται για την 
αποπληρωμή των δανείων. Παρ’ όλο 
που τα τραπεζικά ιδρύματα διαθέτουν 
σημαντικά αποθέματα ρευστότητας, οι 
δανειοδοτήσεις γίνονται με προσεκτικό 
τρόπο, ενώ τα έγγραφα που απαιτούνται 
έχουν αυξηθεί σημαντικά. 

Πολλοί είναι οι συμπολίτες μας οι 
οποίοι, αξιολογώντας το ύψος του εν-
δεχόμενου ενοικίου που πρέπει να 
καταβάλουν, θεωρούν ότι η αγορά της 
κατοικίας ή διαμερίσματος και η κατα-
βολή δόσης είναι πιο συμφέρουσα λύση.

Σημαντικοί κίνδυνοι 
Σε ό,τι αφορά στο χρέος, υπάρχουν ση-

μαντικοί κίνδυνοι πέραν του πιστωτικού 
(αδυναμία αποπληρωμής των δόσεων). 
Υπάρχει ο επιτοκιακός κίνδυνος στην 
περίπτωση που ο δανεισμός γίνεται με 
κυμαινόμενο επιτόκιο, ο συναλλαγματικός 
κίνδυνος στις περιπτώσεις που η δανειο-
δότηση γίνεται σε νόμισμα άλλο από αυτό 
των εισοδημάτων του δανειολήπτη και οι 
κίνδυνοι του οικονομικού περιβάλλοντος. 

Σε σχέση με το επιτόκιο, αν αυτό είναι 
κυμαινόμενο, ο δανειολήπτης (είτε είναι 
το Κράτος είτε ιδιώτης) επωφελείται από 
ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και 
καλείται να καταβάλει μεγαλύτερες δό-
σεις στις περιπτώσεις που τα επιτόκια 
αυξάνονται. Αν ένας δανειολήπτης προ-
χωρήσει σε δανεισμό σε νόμισμα άλλο 
από αυτό που λαμβάνει τα εισοδήματα, 
τους μισθούς και τα κέρδη, διατρέχει 
τον κίνδυνο αύξησης του χρέους του 
σε περίπτωση αυξομειώσεων στις συ-
ναλλαγματικές ισοτιμίες. 

Τονίζεται ότι για να γίνει δυνατή η 
δανειοδότηση θα πρέπει να υπάρχει 
ξεκάθαρο πλάνο αποπληρωμής, συ-
νεισφορά ιδίων κεφαλαίων από τον 

δανειολήπτη (για όσους έχουν αυτά τα 
κεφάλαια) και η δόση να μην αποτελεί 
ένα μεγάλο ποσοστό επί των μηνιαίων 
απολαβών ή κερδοφορίας, αν αναφε-
ρόμαστε σε επιχειρήσεις. 

Άρα εταιρείες ή νοικοκυριά με υψηλά 
ποσοστά μόχλευσης, δεν μπορούν να 
προχωρήσουν σε νέους δανεισμούς.

Μείωση των ΜΕΔ 
Η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων 

Δανείων (ΜΕΔ) αποσυμφορεί σημαντικά 
τους ισολογισμούς των τραπεζών, αλλά η 
πώληση ή αποξένωσή τους από αυτούς 
δεν σημαίνει ότι έχει λυθεί το πρόβλη-
μα για την οικονομία ή την κοινωνία. Η 
αγορά των ΜΕΔ από συγκεκριμένους 
οργανισμούς αλλά και η διαχείριση αυτών 
που έμειναν στον πρώην Συνεργατισμό 
δημιουργούν πιέσεις για την αποπλη-
ρωμή τους.

Από τη μια οι οργανισμοί που αγο-
ράζουν τα ΜΕΔ θέλουν να μεγιστοποιή-
σουν τα κέρδη τους και από την άλλη τα 
ΜΕΔ του Συνεργατισμού θα πρέπει να 
αποπληρωθούν για να διασφαλιστούν 
τα χρήματα των φορολογουμένων.

Σίγουρα, σε ένα βελτιωμένο οικονομικό 
και επενδυτικό περιβάλλον, η διαχείριση 
των ΜΕΔ είναι ευκολότερη, πάντα όμως 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του προ-
βλήματος και την πολυπλοκότητά του.

Σημειώνεται ότι στις περιόδους που η 
οικονομία βρίσκεται σε πορεία ύφεσης, 

οι λύσεις για την αντιμετώπιση των ΜΕΔ 
είναι περιορισμένες. Αυτό γίνεται ακόμη 
πιο δύσκολο στην περίπτωση που τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν έχουν 
σημαντικά αποθέματα επισφαλειών. Αυτό 
ήταν η πραγματικότητα του 2013. Πέντε 
χρόνια μετά, κάποια δεδομένα έχουν δι-
αφοροποιηθεί. Η οικονομία παρουσιάζει 
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι τομείς 
του τουρισμού και των ακινήτων ανακά-
μπτουν και τα περισσότερα χρηματοπι-
στωτικά ιδρύματα έχουν χτίσει σημαντικά 
αποθέματα επισφαλειών. Επιπλέον, η 
ενίσχυση του επενδυτικού περιβάλλο-
ντος με ελκυστικά κίνητρα προκάλεσε το 
ενδιαφέρον επενδυτών για επενδύσεις 
στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένης της 
συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο 
τραπεζών και της αγοράς χρηματοπι-
στωτικών διευκολύνσεων.

Σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης, θα 
ήταν αναμενόμενο τα εισοδήματα των 
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων 
να αυξάνονται, και μαζί η δυνατότητα 
αποπληρωμής των δανειακών τους 
υποχρεώσεων. Αυτό όμως δεν είναι 
και τόσο ευδιάκριτο στην περίπτωση 
της Κύπρου λόγω της υψηλής μόχλευ-
σης του ιδιωτικού τομέα, σε βαθμό που 
αρκετά δάνεια να είναι μη βιώσιμα εν 
τη γενέσει τους.

Σημειώνεται ότι αποδεδειγμένα η 
ανάκαμψη της οικονομίας βασίζεται κυ-
ρίως στις επαγγελματικές υπηρεσίες, τη 

ναυτιλία, τον τουρισμό και τον τομέα των 
ακινήτων. Σε ό,τι αφορά τον τελευταίο, 
η ανάκαμψή του οφείλεται στα κίνητρα 
που παραχωρήθηκαν.

Πολλά από τα ποσά που εισρέουν 
καταλήγουν στα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα προς κάλυψη δανειακών δι-
ευκολύνσεων, ενώ τα ίδια τα ιδρύματα 
προχωρούν σε πωλήσεις ακινήτων που 
έχουν ανακτήσει έναντι χρεών. Ως εκ 
τούτου, παρά το γεγονός ότι η ανεργία 
μειώνεται και η κατανάλωση ενισχύεται, 
παρουσιάζεται μια καθυστέρηση στο να 
υπάρχει ευδιάκριτος αντίκτυπος στη λε-
γόμενη «πραγματική οικονομία».

Αναδιαρθρώσεις
και εκποιήσεις 

Οι αναδιαρθρώσεις δανείων αποτελούν 
λύση στο πρόβλημα των ΜΕΔ αλλά σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα και όχι για 
όλα τα δάνεια. Έχει αποδειχθεί ότι για 
κάποια δάνεια, όσο και να μειωθεί το 
επιτόκιο και να επεκταθεί η περίοδος 
αποπληρωμής, ο δανειολήπτης με βάση 
τα εισοδήματά του δε θα μπορέσει ποτέ 
να τα εξυπηρετήσει. Σε τέτοιες περιπτώ-
σεις, η κατάληξη θα είναι η πώληση των 
υποθηκών ή η ανάκτησή τους από το 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Σημειώνεται 
δε ότι οι οργανισμοί που έχουν αγοράσει 
δάνεια αναζητούν «καθαρές λύσεις».

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία, η 
διαδικασία εκποιήσεων δεν έχει απο-

φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Την 
ίδια στιγμή, τα φορολογικά κίνητρα που 
δόθηκαν για την ανταλλαγή χρέους με 
ενυπόθηκο ακίνητο οδήγησαν τα τραπε-
ζικά ιδρύματα σε αυτή τη λύση, εφόσον 
η αξία του ακινήτου στον ισολογισμό 
τους είναι υψηλότερη από το ποσό που 
θα ελάμβανε η τράπεζα κατά τη διάρκεια 
της εκποίησης. 

Αυτό φυσικά οδήγησε σε συσσώρευ-
ση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων 
στους ισολογισμούς των τραπεζών (τα 
οποία καλούνται να πωλήσουν), που δεν 
έχουν σχέση με τις καθαρά τραπεζικές 
εργασίες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
υπήρξαν ήδη σημαντικές πωλήσεις ακι-
νήτων μέχρι στιγμής, ενώ σε κάποιες 
περιπτώσεις και υπό προϋποθέσεις 
τραπεζικά ιδρύματα δανειοδότησαν 
τους νέους αγοραστές. Υπενθυμίζεται 
ότι τα συγκεκριμένα κίνητρα παραχω-
ρήθηκαν και στις περιπτώσεις πωλήσεων 
ακινήτων, όπου όλο το αντίτιμο δίνεται 
για εξόφληση ΜΕΔ.

Η διατήρηση των θετικών ρυθμών 
ανάπτυξης της οικονομίας και η βελτίωση 
των εισοδημάτων των νοικοκυριών και 
των επιχειρήσεων αναμένεται να βοηθή-
σουν τους δανειολήπτες να ανταπεξέλ-
θουν στις δανειακές τους συμβάσεις και 
να προχωρήσουν σε αναδιαρθρώσεις / 
αποπληρωμές, είτε με τους υφιστάμενους 
είτε με τους καινούργιους ιδιοκτήτες των 
δανείων.

Της Κυριακής
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Με πλήρη επίγνωση του κύρους 
και της ιστορικής παρακαταθήκης 
του ξενοδοχείου Χίλτον Κύπρου, 

οι νέοι ιδιοκτήτες του, Invel και Πανγαία, 
προχώρησαν στη μετονομασία του σε The 
Landmark Nicosia. Το νέο όνομα και λογό-
τυπο τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 
2019. Η αλλαγή του εμπορικού σήματος 
ήταν προγραμματισμένη, καθώς δεν προ-
βλεπόταν η διατήρηση του προηγούμενου 
εμπορικού σήματος και διαχειριστικού φορέα, 
στο πλαίσιο της πρόσφατης απόκτησης της 
πλειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία-
ιδιοκτήτρια του εμβληματικού ξενοδοχείου 
από τους νέους επενδυτές. Η Διεύθυνση 
και το προσωπικό παραμένουν πιστοί στα 
επίπεδα υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 
και εξυπηρέτησης που ταυτίστηκαν με τη 
διεθνή εικόνα της πρωτεύουσας και του 
ξενοδοχείου, και εργάζονται πυρετωδώς 
για τη λαμπρή συνέχεια. 

Ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος 

της Invel και εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και 
Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής της 
Πανγαία, Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, με 
αφορμή την αλλαγή- ορόσημο, δήλωσε μεταξύ 
άλλων: «Μετά τις αλλεπάλληλες αλλαγές 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος που επηρέαζαν 
τα σχέδια για το μέλλον, ήρθε η ώρα το πιο 
σημαντικό ξενοδοχείο της Λευκωσίας να 
αποκτήσει ξανά την προοπτική, την αίγλη 
και το κύρος που του αναλογεί: Η Invel και 

η Πανγαία δεσμεύονται για την αναγέννη-
σή του με ένα μακροπρόθεσμο επενδυτικό 
πρόγραμμα που θα αναδείξει τις τεράστιες 
αναξιοποίητες δυνατότητές του. Το όνομα The 
Landmark Nicosia είναι η φυσική εξέλιξη 
αυτής της φιλόδοξης πορείας, καθώς από 
το 1967 μέχρι σήμερα, στο συγκεκριμένο 
ακίνητο εγγράφεται η συλλογική μνήμη της 
Λευκωσίας». Το νέο όνομα και λογότυπο του 
ξενοδοχείου, δεν είναι απλώς μια καλλιτε-
χνική απεικόνιση, αλλά η βιτρίνα των αξιών 
που αντιπροσωπεύει. Το όνομα απηχεί το 
παρελθόν του και καθρεφτίζει το μέλλον του, 
δηλώνει τον ρόλο και την κυρίαρχη θέση 
του τόσο στη Λευκωσία όσο και στην Κύπρο. 
Προσδιορίζει ίσως το πιο γνωστό σημείο 
αναφοράς της πόλης αλλά και τη χρονική 
στιγμή που τα πάντα αλλάζουν.  Ο κύκλος 
κυριαρχεί στη σύνθεση του λογοτύπου. Συμ-
βολίζει την αδιάκοπη και αέναη συνέχεια, 
την κληρονομιά αλλά και τις τολμηρές νέες 
προοπτικές του The Landmark Nicosia.

Τ ο AML Workshop Series 
του Cyprus Fiduciary 
Association πρόσφατα 

παρουσίασε τη νομοθεσία για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστη-
ριότητες (Anti-Money laundering 
legislation) και πρακτικές λύσεις για 
την αποτελεσματική της εφαρμογή. 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν Επαγγελ-
ματίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
και Εταιρείες Παροχής Διοικητικών 
Υπηρεσιών που ενδιαφέρονται για τις 
εξελίξεις στον τομέα αυτό. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στις 2 και 4 Απρι-
λίου, στη Λευκωσία και τη Λεμεσό 
αντίστοιχα, με χορηγό την εταιρεία 
Moebius Ltd, που έχει αναπτύξει και 
διανέμει εύχρηστο λογισμικό το οποίο 
επιλύει καθημερινά επιχειρηματικά 
προβλήματα. 

Ο περί Παρεμπόδισης και Κατα-

πολέμησης της Νομιμοποίησης Εσό-
δων από Παράνομες Δραστηριότητες 
Νόμος του 2007-2018 (που θεσπίζει 
την τέταρτη οδηγία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες), που εφαρμόστηκε 
στην Κύπρο στις 3 Απριλίου του 
2018, είναι μία από τις νομοθεσίες 
με τις οποίες οι εταιρείες καλούνται 
να συμμορφωθούν. Η οδηγία απαιτεί 
μια πιο πολύπλοκη προσέγγιση της 
καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριό-
τητες, με βάση την αξιολόγηση κιν-
δύνου, και όχι απλά διατήρηση ενός 
αρχείου. Το γεγονός αυτό κάνει τη 
διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα 
για τους Επαγγελματίες Κανονιστι-
κής Συμμόρφωσης. 

Πρακτικές λύσεις παρουσιάστηκαν 
από τη Senior Business Consultant 

του Moebius, Claire Philpott, που 
αναφέρθηκε στη σημασία της ιεράρ-
χησης χρόνου για τους Επαγγελματίες 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης και πα-
ρουσίασε το πώς το λογισμικό Moebius 
software μπορεί να βοηθήσει εταιρείες 
να συμμορφωθούν αποτελεσματικά με 
τις κανονιστικές απαιτήσεις. Ένα από 
τα πολλά οφέλη του Moebius είναι το 
ότι μπορεί να καταργήσει την ανάγκη 
για πολλαπλές εισαγωγές δεδομένων, 
και επομένως να μειώσει την πίεση 
χρόνου και να βελτιστοποιήσει τη συλ-
λογή δεδομένων. Αυτό επιτυγχάνεται 
μέσω της ολιστικής προσέγγισης του 
λογισμικού στην αποθήκευση και πρό-
σβαση σε δεδομένα, που διασφαλίζει 
ότι δεδομένα που έχουν συλλεγεί από 
διαφορετικούς τομείς, όπως διοικητικά 
έγγραφα και στοιχεία για τραπεζικές 
δραστηριότητες, είναι άμεσα διαθέσιμα 
για έλεγχο και ετοιμασία εκθέσεων. 

Αυξανόμενη ζήτηση για δάνεια

TΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ*
anastasis.yiasemides 

@kpmg.com.cy

Το Moebius ενάντια
στο ξέπλυμα χρήματος

The Landmark Nicosia:
Ξεκινά μια νέα φιλόδοξη πορεία

Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ 

ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗ 
ΖΗΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ
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Ο 
Chief Information 
Officer της Τράπεζας 
Κύπρου, κ. Γιώργος 
Τζωρτζής, καλωσό-
ρισε τους μετόχους 
στην ψηφιακή εποχή, 
παρουσιάζοντας το 

όραμα και τους στόχους για μια καλύτε-
ρη εμπειρία του πελάτη, με σημαντικές 
θετικές επιπτώσεις για τον μέτοχο και την 
κοινωνία γενικότερα.

Αναλύοντας το όραμα της Τράπεζας στη 
νέα εποχή, κατά τη διάρκεια της ετήσιας 
γενικής συνέλευσης, ο κ. Τζωρτζής επι-
κεντρώθηκε σε τρεις σημαντικούς άξονες:

•  Στην ανάπτυξη της τεχνολογίας για 
δημιουργία σημαντικού και βιώσιμου 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω 
της ψηφιακής τραπεζικής.

• Στην ικανοποίηση των αναγκών 
των πελατών μας οπουδήποτε και 
οποτεδήποτε, μέσω ενός ευέλικτου 
τεχνολογικού οικοσυστήματος. 

•  Στην ώθηση της αλλαγής της τοπικής 
κοινωνίας και οικονομίας στην κατεύ-
θυνση ενός ψηφιακού περιβάλλοντος 
χωρίς μετρητά, προς στήριξη των εθνι-
κών προσπαθειών για διαρθρωτική 
και οικονομική μεταρρύθμιση.

Όπως εξήγησε, η Τράπεζα Κύπρου 
οδηγείται στη νέα εποχή:

•  Με την αξιοποίηση των Ανοιχτών Διε-
παφών Προγραμματισμού Ψηφιακών 
Εφαρμογών (APIs) για τη διασύνδεση 
του Οικονομικού Οικοσυστήματος.

•  Με την ανάπτυξη νέων προϊόντων 
και υπηρεσιών και διευκόλυνση των 
συναλλαγών.

•  Με τη σύνδεση με κυβερνητικές και 
ιδιωτικές υπηρεσίες.

Ο κ.Τζωρτζής, στο πλαίσιο της ενδιαφέ-
ρουσας παρουσίασής του, επικαλέστηκε τη 
δήλωση του δρα Τζόζεφ Άκερμαν, κατά τη 
Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, τον Αύγου-
στο του 2018, ότι: «Το κυπριακό τραπεζικό 
σύστημα δεν μπορεί και δεν θα απομονωθεί 
ή απομακρυνθεί από τις εξελίξεις στο διεθνές 
χρηματοοικονομικό σύστημα, αλλά ούτε και 
θα αγνοήσει τις ανταγωνιστικές προκλήσεις 
τις οποίες επιβάλλει η εν λόγω διασύνδε-
ση. Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που το 
Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου έχει 
προχωρήσει στην υλοποίηση ενός άκρως 
φιλόδοξου και μακρόπνοου προγράμματος 
ψηφιακής μεταμόρφωσης».

Προς την Digital εποχή
Eπεσήμανε επίσης εμφαντικά ότι «πρέπει 

να κινηθούμε στην Ψηφιακή Οικονομία 
ως ακρογωνιαίος λίθος των προσπαθειών 
που γίνονται σε εθνικό επίπεδο». 

Τόνισε ακόμη ότι η Τράπεζα Κύπρου 
είναι «η πρώτη τράπεζα στην Κύπρο που 
ξεκίνησε τη χρήση των Ανοιχτών Διεπαφών 
Προγραμματισμού Ψηφιακών Εφαρμογών 
οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με την 
οδηγία PSD2 και η πρώτη τράπεζα στην 
Κύπρο που ξεκίνησε τη διασύνδεση με 
άλλες τράπεζες».

Ο κ. Τζωρτζής παρουσίασε ακόμη τις 
διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα της Τρά-

πεζας και ανέπτυξε την προσέγγισή της 
σε σχέση με τις ηλεκτρονικές υπογραφές 
καθώς επίσης και άλλα προϊόντα όπως:

•  Έκδοση ψηφιακών Πιστοποιητικών & 
και ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων (eIDs) 
στους πελάτες που εξυπηρετούνται 
μέσω Διαδικτύου.

•  Παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών με 
τη χρήση ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων 
(eIDs) και Ψηφιακών Υπογραφών.

•  Υπογραφή δανείων (και άλλων) εγγρά-
φων μέσω Ψηφιακών Υπογραφών.

•  Αποδοχή των Ψηφιακών Πιστοποιητι-
κών & και ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων 
(eIDs) από τους παροχείς υπηρεσιών 
του χρηματοοικονομικού τομέα. 

«Η προσέγγιση της Τράπεζας», είπε, 
«είναι να συναρπάσει τον πελάτη, να επι-
βραβεύσει τους μετόχους, να κινηθεί στην 
Ψηφιακή Οικονομία και να μετατραπεί σε 
χρηματοοικονομικό και ψηφιακό κόμβο 
παροχής υπηρεσιών».

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΟΥ CHIEF INFORMATION OFFICER ΣΤΗ ΓΕΝΊΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το μεγάλο στοίχημα
της Ψηφιακής Οικονομίας

«Η προσέγγιση της 
Τράπεζας είναι να συ-

ναρπάσει  τον πελάτη, να 
επιβραβεύσει τους με-
τόχους, να κινηθεί στην 

Ψηφιακή Οικονομία»



Μ
ια από τις ση-
μαντικές δρά-
σεις που έχουν 
π ρ ο ω θ η θ ε ί 
τα τελευταία 
χρόνια είναι η 
τροποποίηση 

του περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
Νόμου με σκοπό τη δημιουργία ενός 
ελκυστικού κινήτρου μέσω φοροα-
παλλαγής σε φυσικά πρόσωπα που 
επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις, 
είτε απευθείας είτε μέσω επενδυτικού 
ταμείου. Η τροποποίηση, η οποία έχει 
τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 
2017, καλύπτει φυσικά πρόσωπα τα 
οποία είναι ανεξάρτητοι επενδυτές και 
διενεργούν δαπάνες είτε απευθείας είτε 
μέσω επενδυτικού ταμείου είτε μέσω 
εναλλακτικής πλατφόρμας διαπραγμά-
τευσης, για επένδυση χρηματοδότησης 
επιχειρηματικού κινδύνου σε καινοτόμο 
μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ). 

Εκστρατεία ενημέρωσης 
Το ΚΕΒΕ πραγματοποιεί την περίοδο 

αυτή εκστρατεία επικαλούμενο τον οδηγό 
που έχει ετοιμαστεί για τον σκοπό αυτό 
από το Υπουργείο Οικονομικών, μέσα 
από τον οποίο τα μέλη του μπορούν 
να ενημερωθούν πρακτικά για το πώς 
μπορούν να επωφεληθούν από τη συγκε-

ΤΟ ΚΕΒΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ 
ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, 
ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ
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Οι επενδυτές πρέπει
να γνωρίζουν ποια

επιχείρηση θεωρείται 
καινοτόμος, αφού

θα εκδίδεται από το 
Υπουργείο Οικονομικών 

σχετικό πιστοποιητικό
το οποίο θα έχει χρονική 
διάρκεια τριών χρόνων 

από την ημέρα
χαρακτηρισμού
της επιχείρησης

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ ΕΧΟΥΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΝΑ ΧΕΙΜΑΡΡΟ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ, Ο ΟΠΟΙΟΣ 
ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ 

MΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ* 
mlazarou@kpmg.com <mailto:mlazarou@
kpmg.com> 

Έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια 
από την ημέρα που το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έθεσε ένα σχέδιο για 

τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων 
Χορηγήσεων (ΜΕΧ). Η μείωση αυτή ήταν 
επιβεβλημένη λόγω των εμπειριών και 
των συμπερασμάτων ότι τα υψηλά ΜΕΧ 
επηρεάζουν σημαντικά τόσο τη σταθερό-
τητα και τη βιωσιμότητα των τραπεζικών 
συστημάτων των χωρών-μελών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (ΕΕ) -και της ίδιας- αλλά 
και κατ’ επέκταση, τη σταθερότητα των 
οικονομικών συστημάτων των χωρών 
(π.χ. Κύπρος). 

Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει θέσει για 4η συνε-
χόμενη χρονιά τις ΜΕΧ ως μία από τις 
προτεραιότητές της για την εποπτεία των 
τραπεζών το έτος 2019. Ως αποτέλεσμα, 
οι τράπεζες στην ΕΕ έχουν μια σειρά επο-

πτικών και κανονιστικών απαιτήσεων που 
αφορούν τις ΜΕΧ, οι οποίες αναμένεται 
να επηρεάσουν άμεσα τις οικονομικές 
καταστάσεις τους στο κοντινό μέλλον. Οι 
πιο σημαντικές από αυτές τις απαιτήσεις 
είναι οι ακόλουθες:

i. Το παράρτημα της κατευθυντήριας 
οδηγίας για τα ΜΕΧ, η οποία εκδόθηκε 
από την ΕΚΤ. Με βάση το παράρτημα, 
οι τράπεζες θα πρέπει να «εγγράψουν» 

προβλέψεις για επισφάλειες για εποπτικούς 
σκοπούς. Αυτό αφορά τις χορηγήσεις οι 
οποίες έγιναν ΜΕΧ από την 1η Απριλίου 
2018, ως ακολούθως:

1. για τις ΜΕΧ χωρίς εξασφαλίσεις: 
100% προβλέψεις του υπολοίπου μετά 
από 2 έτη από την ημερομηνία που έγινε 
ΜΕΧ

2. για τις ΜΕΧ με εξασφαλίσεις: 40% 
προβλέψεις μετά το 3ο έτος και μετά σκα-

λωτή αύξηση ανά έτος ώς μετά το τέλος 
του 7ου έτους, στο οποίο οι προβλέψεις 
φτάνουν στο 100% του υπολοίπου.

ii. Η εποπτική απαίτηση της ΕΚΤ με 
βάση την εποπτική επιθεώρηση του 2018 
(Supervisory Review and Evaluation 
Process), η οποία καθορίζει εποπτικές 
απαιτήσεις για το υφιστάμενο απόθεμα 
(stock) των ΜΕΧ των τραπεζών. Οι απαιτή-
σεις αυτές διαφοροποιούνται από τράπεζα 

σε τράπεζα και αφορούν την απαίτηση να 
εγγραφούν προβλέψεις μέχρι το 100% 
του υπολοίπου σε μια μεγάλη χρονική 
περίοδο (σκαλωτά).

iii. Η αλλαγή στον Κανονισμό 
575/2013, η οποία ψηφίστηκε από την 
ευρωπαϊκή Βουλή (δημοσιεύτηκε στις 
25 Απριλίου 2019) και αφορά ελάχιστες 
απαιτήσεις για προβλέψεις (common 
minimum loss coverage ratios - statutory 
backstops) για επισφάλειες. Η αλλαγή 
είναι σε ισχύ από τις 26 Απριλίου 2019 
(δηλαδή αφορά τις χορηγήσεις οι οποίες 
έγιναν ΜΕΧ από τις 26 Απριλίου 2019 
και αργότερα) και επιβάλλει σε γενικές 
γραμμές τα ακόλουθα:

1. Για τις ΜΕΧ χωρίς εξασφαλίσεις: 
35% από την 1η μέρα του 3ου έτους που 
η χορήγηση είναι ΜΕΧ, και 100% από 
την 1η μέρα του 4ου έτους

2. Για τις ΜΕΧ με εξασφαλίσεις: 25% 
από την 1η μέρα του 4ου έτους και μετά 
αυξάνεται σκαλωτά ανά έτος μέχρι 100% 
στον 10ο χρόνο για εξασφαλίσεις με ακί-
νητη ιδιοκτησία και στον 8ο χρόνο για 
εξασφαλίσεις οι οποίες δεν αφορούν 
ακίνητη ιδιοκτησία.

Νοείται ότι εάν το τραπεζικό ίδρυμα 
αξιολογήσει ότι πρέπει να προβλέψει με-
γαλύτερο ποσό απ’ ό,τι απαιτείται από τις 
πιο πάνω απαιτήσεις (π.χ. 80% για ΜΕΧ 
χωρίς εξασφάλιση από το 1ο έτος), τότε θα 
πρέπει να εγγράψει αυτό το ποσό και όχι 
να ακολουθήσει την εποπτική απαίτηση. 
Επιπρόσθετα, αν η εποπτική Αρχή θεωρεί 
ότι θα πρέπει να εγγραφεί μεγαλύτερο 

ποσοστό απ’ ό,τι προβλέπεται πιο πάνω, 
τότε έχει δικαίωμα να το επιβάλει.

Είναι κατανοητό ότι με τις πιο πάνω 
απαιτήσεις δημιουργούνται διάφορα 
σημαντικά θέματα για τις τράπεζες. Για 
παράδειγμα, πιθανόν να δημιουργείται 
διαφορά μεταξύ των λογιστικών και επο-
πτικών προβλέψεων για επισφάλειες. Ση-
μειώνεται ότι για λογιστικούς σκοπούς, 
οι προβλέψεις για επισφάλειες ή αλλιώς 
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (expected 
credit losses) υπολογίζονται από το 2018 
με βάση το διεθνές λογιστικό πρότυπο 9 
(IFRS 9), για το οποίο οι τράπεζες ξόδεψαν 
αρκετά χρήματα αλλά και κόπο για να το 
εφαρμόσουν. Σε αυτή την περίπτωση, θα 
αναμένεται από τις τράπεζες να εξηγήσουν 
τις διαφορές μεταξύ των δύο υπολογισμών. 
Επιπρόσθετα, αυξάνεται η πίεση για αλλαγή 
του μοντέλου ανάκτησης των χορηγήσε-
ων αυτών, αφού όσο μεγαλώνει ο χρόνος 
παραμονής των χορηγήσεων ως ΜΕΧ, θα 
εξασκείται συνεχής πίεση στα ίδια κεφάλαιά 
τους. Επίσης, με τις πιο πάνω απαιτήσεις 
αναμένεται να αυξηθούν οι πωλήσεις των 
χορηγήσεων αφού θα μπορεί να υπάρχει, 
για συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια, σύγκλιση 
μεταξύ της τιμής προσφοράς και ζήτησης.

Είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι οι τρα-
πεζικές κρίσεις της νέας χιλιετίας έχουν 
δημιουργήσει ένα χείμαρρο κανονιστικών 
και εποπτικών απαιτήσεων, ο οποίος με-
γαλώνει συνεχώς και οδηγεί με τη σειρά 
του σε σημαντική αλλαγή του τρόπου 
λειτουργίας των τραπεζών.

*Διοικητικός Σύμβουλος, KPMG Limited

Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις και προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

Οδηγός φοροαπαλλαγών 
για καινοτόμες επιχειρήσεις

κριμένη φοροαπαλλαγή. «Επιπρόσθετα 
είναι εξαιρετικά σημαντική η διεύρυνση 
της βάσης των εταιρειών που θεωρούνται 
ως Καινοτόμες, γι’ αυτό και σας προτρέ-
πουμε εάν η επιχείρησή σας εμπίπτει 
στα κριτήρια που έχουν καθοριστεί να 
προχωρήσετε με την απαραίτητη αίτηση», 
αναφέρει το ΚΕΒΕ. 

Τα κριτήρια 
Με βάση τον οδηγό που ετοίμασε το 

ΥΠΟΙΚ, για να θεωρηθεί η επιχείρησή σας 
καινοτόμα, πρέπει να ισχύουν ένα ή και 
περισσότερα από τα πιο κάτω κριτήρια: 

•Έχει πραγματοποιήσει δαπάνες για 
έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ύψους 
€100.000 τουλάχιστον ετησίως. 

•Έχει επενδύσει σε δραστηριότητες 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης ποσό 
που αναλογεί στο 10% τουλάχιστον του 

ετήσιου κύκλου εργασιών της. 
•Το 10% του προσωπικού πλήρους 

απασχόλησής της δραστηριοποιήθηκε 
στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. 

•Έχει πραγματοποιήσει δαπάνες έρευ-
νας και ανάπτυξης που αντιπροσωπεύουν 
το 15% τουλάχιστον του συνόλου των 
λειτουργικών της δαπανών. 

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι 
Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι 

ανεξάρτητοι επενδυτές και διενεργούν 
δαπάνες είτε απευθείας είτε μέσω επεν-
δυτικού ταμείου είτε μέσω εναλλακτικής 
πλατφόρμας διαπραγμάτευσης, για επέν-
δυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού 
κινδύνου σε καινοτόμο μικρή και μεσαία 
επιχείρηση (ΜμΕ). Το πρόσωπο που 
πραγματοποιεί δαπάνες για επένδυση 
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κιν-

δύνου θεωρείται ανεξάρτητος επενδυτής 
εάν δεν είναι ήδη μέτοχος της καινοτόμου 
μικρής και μεσαίας επιχείρησης στην 
οποία επενδύει.

Τι και πώς φοροαπαλλάσσεται 
Η επένδυση αφορά χρηματοδότηση 

επιχειρηματικού κίνδυνου σε καινοτό-
μο μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜμΕ) 
και μπορεί να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 
μορφών επένδυσης (επενδύσεις ιδίων 
κεφαλαίων, δάνεια, χρηματοδοτικές μι-
σθώσεις, εγγυήσεις κ.ά.). «Επένδυση χρη-
ματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου» 
σημαίνει επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων, 
δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των χρη-
ματοδοτικών μισθώσεων, εγγυήσεις ή 
συνδυασμός αυτών, σε επιλέξιμες επι-
χειρήσεις για την πραγματοποίηση νέων 
επενδύσεων. Στον ορισμό της επένδυσης 

χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύ-
νου περιλαμβάνονται και οι επενδύσεις 
συνέχειας. 

Η φοροαπαλλαγή υπόκειται στις πιο 
κάτω πρόνοιες: 

•Το ποσό που εκπίπτει του φορολογητέ-
ου εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 50% του φορολογητέου εισοδήματος 
του προσώπου αυτού στο φορολογικό 
έτος εντός του οποίου πραγματοποιείται 
η επένδυση. 

•Η αφαίρεση, στην έκταση που δεν 
παραχωρείται λόγω του πιο πάνω περι-
ορισμού, μπορεί να μεταφέρεται και να 
παραχωρείται κατά τα επόμενα πέντε έτη, 
τηρουμένου του πιο πάνω ποσοστιαίου 
περιορισμού και το ποσό που εκπίπτει 
δεν μπορεί να υπερβεί στο σύνολό του τις 
εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000) 
τον χρόνο. 

Το φορολογικό κίνητρο δεν μπορεί να 
παραχωρηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

•Όταν ο επενδυτής δεν διατηρεί την 
επένδυση για ένα ελάχιστο χρονικό δι-
άστημα 3 ετών ή σε περίπτωση όπου 
οι φορολογικές Αρχές θεωρούν ότι οι 
ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί 
και στοχεύουν στη διεκδίκηση έκπτω-
σης υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που 
καθορίζονται από τους κανόνες. 

Τι πρέπει να ξέρουν
οι επενδυτές  

Οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ποια 
επιχείρηση θεωρείται καινοτόμος, αφού θα 
εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών 
σχετικό πιστοποιητικό το οποίο θα έχει 
χρονική διάρκεια τριών χρόνων από την 
ημέρα χαρακτηρισμού της επιχείρησης. 
Το Υπουργείο Οικονομικών θα διατηρεί 
επίσης σχετικό Μητρώο με τις καινοτόμες 
επιχειρήσεις. 

Τέλος, να αναφέρουμε ότι οι επενδυτές 
θα πρέπει να συμβουλεύονται το παρακάτω 
υλικό πριν από την εφαρμογή του φορολο-
γικού κινήτρου: (α) Τον περί Φορολογίας 
του Εισοδήματος Νόμο όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί (β) Τις εγκυκλίους ή και 
κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργείο 
Οικονομικών ή το Τμήμα Φορολογίας 
(γ) Τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 651/2014 της 17ης Ιουνίου 
2014 για την κήρυξη ορισμένων κατη-
γοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά και κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚEΙΜ
socratis79@gmail.com



Τ
ο νέο αδιέξοδο μεταξύ 
των Ηνωμένων Πολιτειών 
και του Ιράν εξελίσσεται 
μέρα με τη μέρα σε μια 
νέα κρίση με ανησυχη-
τικές επιπτώσεις, τόσο 
για την περιφερειακή 

όσο και για την παγκόσμια ασφάλεια. Η 
λευκή σημαία που ύψωσαν η Ουάσιγκτον 
με την Τεχεράνη κράτησε όσο και η δια-
κυβέρνηση Ομπάμα, αφού από τις πρώτες 
κιόλας μέρες ανάληψης των καθηκόντων 
του προειδοποίησε για τις εξελίξεις. Η πρώ-
τη κίνηση ήρθε με την ανακοίνωση της 
μονομερούς αποχώρησης από τη διεθνή 
συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα 
του Ιράν. Ακολούθησε η επαναφορά των 
κυρώσεων, οι απειλές για το θαλάσσιο 
εμπάργκο αργού πετρελαίου και πλέον 
η Ουάσιγκτον προχωρά με ενίσχυση της 
στρατιωτικής παρουσίας της στον περσικό 
κόλπο. Ταυτόχρονα, η Τεχεράνη φαίνεται 
να μετακινεί στρατιωτικό εξοπλισμό στα 
δυτικά σύνορα του Ιράν, έχοντας πλέον εντός 
εμβέλειας αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ. 
Μετά από αυτή την εξέλιξη ήρθε, άλλωστε, 
η εντολή για απομάκρυνση του «μη απα-
ραίτητου αμερικανικού προσωπικού» από 
το Ιράκ, ενώ η κυβέρνηση των Ηνωμένων 
Πολιτειών ζήτησε από το επίσημο κράτος 
της Βαγδάτης να ελέγξει τις ένοπλες ομάδες 
Σιιτών που ενισχύουν την παρουσία τους 
στη χώρα και εντάσσονται στις δυνάμεις 
ασφαλείας του Ιράκ. Διαφορετικά, σύμφωνα 
με την αμερικανική προειδοποίηση,  το Ιράκ 
θα έρθει αντιμέτωπο με την αμερικανική 
βία, που υποχρεωτικά θα εφαρμοστεί για 
αντιμετώπιση της απειλής.

Το εμπόριο όπλων και 
οι ενεργειακοί σχεδιασμοί

Θέλοντας να ελέγξει τους συμμάχους 
του Ιράν, μεταξύ των οποίων και το Ιράκ, η 
αμερικανική κυβέρνηση τάζει πετρελαϊκές 
συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων, 
που όμως θα αναβληθούν σε περίπτω-
ση που το Ιράκ επιλέξει τη συνεργασία 
με τη Βαγδάτη. Στο ίδιο μοτίβο γίνονται 
όλες οι επαφές των Αμερικανών αξιω-
ματούχων στους τομείς της ενέργειας και 
της διπλωματίας, στις συμμαχικές με το 

Ιράν δυνάμεις. Πετρελαϊκές συμφωνίες ή 
απομόνωση είναι το δίλημμα που θέτουν 
οι Αμερικανοί στις χώρες του κόλπου, 
κορυφώνοντας ταυτόχρονα την πολε-
μική ρητορική τους στο Ιράν, ώστε να 
δώσουν έμφαση στα όσα ισχυρίζονται 
ότι θα ακολουθήσουν.

Σε δεύτερο επίπεδο, με το πρόσχημα 
της προστασίας των εχθρών της Τεχεράνης 
από του «σχεδιασμούς του διαβόλου», η 
αμερικανική βιομηχανία όπλων ετοιμάζεται 
να κλείσει μεγάλες συμφωνίες. Οι πληρο-
φορίες του αμερικανικού τύπου θέλουν 
να έχουν κλείσει, ήδη, κάποιες μυστικές 
συμφωνίες με τη Σαουδική Αραβία και η 
προσπάθεια πλέον είναι να μπορέσουν να 
εγκριθούν από τον ίδιο τον Τραμπ, χωρίς 
να απαιτηθεί η έγκριση του Κογκρέσου, 
όπως προνοεί το αμερικανικό Σύνταγμα 
για τις εξαγωγές όπλων. Αναμένεται πως 
θα γίνει επίκληση συγκεκριμένων άρθρων, 
σύμφωνα με τα οποία, επιτρέπεται στον 
Πρόεδρο να εγκρίνει μία πώληση χωρίς 
αυτή να εξεταστεί από το Κογκρέσο σε 
περίπτωση εθνικής κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης. Η αυξανόμενη ένταση με το Ιράν, 

παράλληλα με τις στρατιωτικές κινήσεις 
της Τεχεράνης, απέναντι από τις αμερι-
κανικές βάσεις στο Ιράκ, ενδέχεται να του 
ανάψουν το πράσινο φως. 

Τι λέει το Ιράν
«Το Ιράν δεν θα υποκύψει στην πίεση 

των ΗΠΑ και δεν θα εγκαταλείψει τους 
στόχους του ακόμη και αν βομβαρδιστεί». 
Αυτή ήταν η σαφής προειδοποίηση του 
Ιρανού Προέδρου Χασάν Ροχανί. Επι-
πρόσθετα ο επικεφαλής των ενόπλων 
δυνάμεων του Ιράν, στρατηγός Μοχα-
μάντ Μπακερί, εκτίμησε πως επί του 
παρόντος οι δύο χώρες βρίσκονται σε 
σύγκρουση «λεκτικών προθέσεων», η 
οποία ωστόσο θα οδηγήσει σε συντρι-
πτική απώλεια κάθε εχθρού του Ιράν, 
αν ο αμερικανικός «τυχοδιωκτισμός» 
περάσει στο επόμενο επίπεδο. Παράλ-
ληλα, έκλεισε κάθε παράθυρο ελπίδας για 
προσέλευση σε διάλογο με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Τελευταία διορία που δίνει η 
Τεχεράνη στη διεθνή κοινότητα είναι να 
ανακοινώσει μέτρα προστασία της από τις 
κυρώσεις που επιβάλλουν οι Αμερικανοί, 

αγοράζοντας πετρέλαιο, διαφορετικά θα 
απαντήσει με ακύρωση της συμφωνία για 
το πυρηνικό της πρόγραμμα σε διάστημα 
δύο μηνών. Αυτή, εκτιμούν οι αναλυτές, 
θα είναι η τελευταία πράξη της θεωρίας 
που θα φέρει πιο κοντά από ποτέ την 
ενδεχόμενη ένοπλη, πλέον, σύρραξη. 

Σχέδια πολέμου
Όταν ο Τραμπ απειλεί με πόλεμο, το 

μόνο δεδομένο δεν είναι ότι θα τον δι-
εξάγει. Άλλωστε έχει αποδειχθεί, μέχρι 
σήμερα, πως είναι ο μόνος Αμερικανός 
Πρόεδρος που στον τρίτο χρόνο διακυ-
βέρνησής του δεν έχει διαπράξει κανέναν 
πόλεμο με δική του εντολή, ανεξάρτητα 
αν συνεχίζονται οι αμερικανικές πολε-
μικές επιχειρήσεις σε χώρες της Μέσης 
Ανατολής, αφού οι αποφάσεις λήφθηκαν 
από τον προκάτοχό του. Το μόνο δεδο-
μένο είναι ότι έχει προετοιμαστεί κάθε 
λεπτομέρεια, σε περίπτωση που χρεια-
στεί να τον διεξάγει και έχει γίνει όλη η 
προαπαιτούμενη προεργασία, έτσι και 
σε αυτήν την περίπτωση, λειτουργώντας 
προπαρασκευαστικά, οι Ηνωμένες Πο-

λιτείες ανέπτυξαν στον Κόλπο ένα αερο-
πλανοφόρο με τη δύναμη κρούσης του, 
συστοιχίες αντιαεροπορικών πυραύλων 
Patriot, στρατηγικά βομβαρδιστικά κι ένα 
αποβατικό πλοίο με αμφίβια οχήματα. 
Το αιτιολογικό επιχείρημα αναφέρει πως 
υπάρχουν «ενδείξεις» για την προετοιμα-
σία «επιθέσεων» από μέρους του Ιράν ή 
ενεργούμενών του, κάτι που η Τεχεράνη 
διαψεύδει κατηγορηματικά, προσθέτοντας 
πως μόνο αν χτυπηθεί θα απαντήσει.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους «New 
York Times», ο υπουργός Άμυνας των 
ΗΠΑ Πάτρικ Σάναχαν παρουσίασε στον 
Αμερικανό Πρόεδρο στρατιωτικούς σχεδι-
ασμούς για το Ιράν. Επίσης, οι Ηνωμένες 
Πολιτείες, διά του Αμερικανού υπουργού 
των Εξωτερικών, ενημέρωσαν του Ευρω-
παίους συμμάχους και τους αξιωματούχους 
του ΝΑΤΟ σχετικά με τις πληροφορίες 
για τις «κλιμακούμενες απειλές» του Ιράν.

Το στοίχημα του 
οικονομικού πολέμου

Στην πραγματικότητα, οι Ηνωμένες 
Πολιτείες δεν επιθυμούν να πραγματο-
ποιήσουν έναν πόλεμο που θα προκαλέ-
σει αστάθεια στην περιοχή και ενδέχεται 
να παρασύρει σε πόλεμο και το Ισραήλ. 
Αντίθετα, κάτι τέτοιο, θα του χαλούσε τα 
σχέδια για τη συμφωνία του αιώνα, που 
σκοπεύει να δώσει για λύση του παλαι-
στινιακού ζητήματος. Η προσπάθεια για 
πλήρη έλεγχο της περιοχής γίνεται μέσω 
των οικονομικών πιέσεων. Οι κυρώσεις 
εναντίον της Τεχεράνης, περιλαμβανομένων 
των τραπεζικών περιορισμών, πλήττουν 
σκληρά την ιρανική οικονομία, περιορί-
ζοντας την ικανότητά της να συντηρεί τον 
λαό. Ο Λευκός Οίκος ευελπιστεί πως το 
Ιράν θα παραδοθεί, αν και αυτό το σε-
νάριο μοιάζει ακόμη απομακρυσμένο. 
Ο φόβος της σύγκρουσης εξαπλώνεται 
πλέον και δεν είναι λίγοι οι ειδικοί ανα-
λυτές που μιλούν ανοιχτά για ενδεχόμενο 
σύγκρουσης, είτε από σκόπιμη είτε από 
ατυχή αφορμή. Οι κίνδυνοι από τους 
εσφαλμένους υπολογισμούς και από τις 
δύο πλευρές, σύμφωνα με το γερμανικό 
ινστιτούτο πολέμου, είναι υψηλότεροι απ’ 
ό,τι ήταν τα τελευταία 16 χρόνια.  

Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΛΩΝ ΣΤΡΕΦΕ-
ΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΤΗΝ 
ΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΡΑΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙ-
ΤΕΙΩΝ, ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΖΟΥΝ 
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΑΠΟ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙ-
ΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜ-
ΒΑΙΝΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ΩΣΤΟ-
ΣΟ, ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΦΑ-
ΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 
ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΛΩΝ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΣΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΤΟΥ ΙΡΑΝ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ 
ΣΥΜΜΑΧΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΥΝΑ-
ΜΕΙΣ, ΕΝΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 
ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 
ΣΥΜΜΑΧΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ 
ΧΩΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝ-
ΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΕΡΑΝΗ.

ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
hadjikostam@sigmatv.com
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Το παιγνίδι που 
εξελίσσεται σε κρίση
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ΤΟ «ΤΕΧΝΑΣΜΑ» ΤΟΥ 
ΚΟΥΡΤΣ ΝΑ ΣΤΡΑΦΕΙ 

ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ ΚΑΙ 
ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥ-
ΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΣ-
ΠΙΣΜΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΥΨΗΛΟΥ 
ΡΙΣΚΟΥ, ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ 

ΝΑ ΥΠΕΡΑΜΥΝΕΤΑΙ 
ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ, 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΟΤΙ ΘΑ «ΤΙΘΑΣΕΥΣΕΙ» 

ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι το «συνοι-
κέσιο» μεταξύ Κουρτς και Στράχε, από τις 
απαρχές του παρουσίαζε σημάδια ρήξης, 
τα οποία εξελίχθηκαν, στην πορεία, σε 
εντάσεις και πολιτικές προστριβές. Με-
ρικές ημέρες, μάλιστα, πριν ξεσπάσει το 
σκάνδαλο, οι Ελεύθεροι του Στράχε είχαν 
επιδοθεί σε μια συντονισμένη πολιτική 
αντιπαράθεση με τους εταίρους τους. Ένα 
μήνα πριν, ο Κουρτς είχε βρεθεί ξανά 
εκτεθειμένος, λόγω της ακραίας ρητορικής 
του Κόμματος των Ελευθέρων, μετά τη 
δημοσιοποίηση ενός ρατσιστικού «ποιή-
ματος» Αυστριακού πολιτικού, το οποίο 
λίγο-πολύ συνέκρινε τους μετανάστες με 
τους αρουραίους. Λίγο νωρίτερα, είχε 
κυκλοφορήσει μια αντιμεταναστευτι-

κή αφίσα του κόμματος με ένα ζευγάρι 
Αυστριακών να περικυκλώνεται από 
μετανάστες, μπαίνοντας στο στόχαστρο 
δριμύτατης κριτικής, στην οποία γινόταν 
λόγος για «ναζιστική προπαγάνδα». Από 
την άλλη, η κατοχή του χαρτοφυλακίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών από το Κόμμα 
των Ελευθέρων δεν έκανε τη ζωή ευκο-
λότερη για τον Κουρτς, ενώ εκφράστη-
καν ανοιχτά φόβοι ότι οι «ακραίοι» με 
τη συγκεκριμένη θέση- κλειδί εκμεταλ-
λεύονταν τον μηχανισμό ασφάλειας της 
χώρας. Παράλληλα, οι στενές σχέσεις του 
κόμματος με το Κρεμλίνο οδήγησαν στη 
σταδιακή απομόνωση της Βιέννης από 
κάποιους Ευρωπαίους και τις ΗΠΑ στην 
ανταλλαγή σημαντικών πληροφοριών. 

Το «τέχνασμα» του Κουρτς να στραφεί 
στην ακροδεξιά και όχι προς το 
κέντρο για δημιουργία κυβερνητι-

κού συνασπισμού θεωρήθηκε μια κίνηση 
υψηλού ρίσκου, με τον ίδιο να υπεραμύ-
νεται της θέσης του, υποστηρίζοντας ότι 
θα «τιθασεύσει» τους Ελεύθερους. «Για 
να προωθήσουμε την ατζέντα μας και να 
επιφέρουμε αλλαγές, είμαι πρόθυμος να 
αντέξω πολλά», δήλωνε ο Καγκελάριος 
στις απαρχές της συνεργασίας του με τον 
Στράχε. Το στοίχημα του Κουρτς, όμως, 
χάθηκε, αφού, στην πράξη, τα ακραία 
κόμματα δεν μπορούν να γίνουν πιο με-
τριοπαθή, ακόμα κι εάν συμμετέχουν σε 
μια Κυβέρνηση. Αντίθετα, όπως επιση-
μαίνουν πολιτικοί αναλυτές, η ένταξη ενός 
ακραίου κόμματος σ’ έναν κυβερνητικό 

συνασπισμό εντείνει τις πιέσεις των πιο 
μετριοπαθών για πιο σκληρή γραμμή, 
τουλάχιστον στα θέματα που βρίσκονται 
ψηλά στην ατζέντα τους. Πάντως, το άνοιγμά 
του προς την ακροδεξιά, όχι μόνο δεν 
δυσαρέστησε τους ομοϊδεάτες τους ανά 
την Ευρώπη, αλλά αντίθετα θεωρήθηκε ως 
ένα σημάδι των μελλοντικών ενεργειών, 
ένα σχέδιο για τα ακραία κόμματα σε 
ολόκληρη την ήπειρο για να καταλάβουν 
ή να διατηρήσουν την εξουσία με τη συ-
νεργία του κέντρου ή της δεξιάς, έχοντας 
μια κοινή γραμμή στο ζήτημα κυρίως 
της μετανάστευσης. Ο Ούγγρος Πρω-
θυπουργός, Βίκτωρ Όρμπαν, εγκωμίαζε 
αυτήν τη σύμπραξη, καλώντας και άλλα 
κεντροδεξιά κόμματα να ακολουθήσουν 
τον δρόμο του Κουρτς. 

Μια συμμαχία 
καταδικασμένη να αποτύχει

Η αποτυχία του 
πειράματος του Κουρτς

Η 
κατάρρευση του κυ-
βερνητικού συνασπι-
σμού της Αυστρίας 
σηματοδότησε το 
τέλος εποχής ενός 
πολιτικού «πειράμα-
τος», το οποίο έμοιαζε 

να είναι καταδικασμένο από την αρχή. 
Η ψεύτικη ρωσική παγίδα που ήρθε στο 
φως της δημοσιότητας οδήγησε στο άδο-
ξο τέλος της συγκυβέρνησης μεταξύ του 
Λαϊκού Κόμματος και του κόμματος των 
Ελευθέρων, σοκάροντας δίχως προηγού-
μενο την Αυστρία. Το σκάνδαλο έπληξε 
την πολιτική ζωή της χώρας στον πυρή-
να της, διευρύνοντας παράλληλα το ήδη 
ανοικτό μέτωπο της συζήτησης για την 
αυξανόμενη επιρροή των ακροδεξιών, 
αντι-μεταναστευτικών κομμάτων της Ευ-
ρώπης. Η συγκεκριμένη υπόθεση, σε μια 
πρώτη ανάγνωση μπορεί να θεωρηθεί ως 
μια καθαρά εθνική υπόθεση. Εντούτοις, 
αναλύοντας τα δεδομένα, δίχως αμφιβολία 
θα λέγαμε ότι πρόκειται για μια τέτοια 
πολιτική κρίση, η οποία, λόγω και της 
χρονικής συγκυρίας, θα μπορούσε να 
διαχυθεί σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Το επίμαχο βίντεο
Το βίντεο, μέρος του οποίου αναρτή-

θηκε σε γερμανικά ΜΜΕ, εμφανίζει τον 
αρχηγό του εθνικιστικού Κόμματος των 
Ελευθέρων και ο πρώην Αντικαγκελά-

ριο, Χάινς-Κρίστιαν Στράχε, να συζητά 
με γυναίκα που δηλώνει ότι είναι ανιψιά 
Ρώσου ολιγάρχη, σε δωμάτιο, το οποίο 
βρίσκεται σε πολυτελή έπαυλη στην Ίμπιζα. 
Στο επίμαχο βίντεο, το οποίο είχε τρα-
βηχτεί το 2017, ο Αυστριακός πολιτικός 
συζητά για πάνω από έξι ώρες για το 
πώς θα μπορούσε η εν λόγω γυναίκα 
να χρησιμοποιήσει τα χρήματά της για 
να χειραγωγήσει τις πολιτικές εξελίξεις 
στην Αυστρία. Εντούτοις, το συγκεκρι-
μένο επεισόδιο δεν ήταν τίποτε άλλο 
από μια καλά σκηνοθετημένη παγίδα 
για τον Στράχε, αφού η πρωταγωνίστρια 
δεν ήταν συγγενής ενός πλούσιου Ρώσου, 
ενώ στη βίλα υπήρχαν δεκάδες κάμερες, 
οι οποίες κατέγραφαν τη συζήτηση. Αν 
και το περιστατικό έλαβε χώρα το 2017, 
δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο γιατί δόθηκε 
στη δημοσιότητα τώρα, αν και πολλοί 
αναλυτές δεν παραβλέπουν το γεγονός 
ότι το Κόμμα των Ελευθέρων σάρωνε 
στις τελευταίες δημοσκοπήσεις για τις 
Ευρωεκλογές. 

Η ουσία του σχεδίου
Η πεμπτουσία του σχεδίου που έστηνε 

ο ηγέτης του Κόμματος Ελευθερίας βρί-
σκεται στο κομμάτι της χειραγώγησης των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Το σενάριο 
που τέθηκε στο τραπέζι προέβλεπε την 
υποτιθέμενη εξαγορά του 50% της αυ-
στριακής εφημερίδας «Kronen Zeitung» 

από τη φερόμενη Ρωσίδα επιχειρηματία. 
Η εξαγορά αυτή είναι υψίστης σημασί-
ας, αφού η συγκεκριμένη εφημερίδα 
φθάνει σε περίπου έναν στους τέσσε-
ρις Αυστριακούς, ενώ χαρακτηρίστηκε 
από τον Στράχε ως εξαιρετικά ισχυρή, 
με τον ιδιοκτήτη της να συγκαταλέγεται 
στους δέκα πιο δυνατούς ανθρώπους της 
χώρας. Μάλιστα, με πρόχειρους υπολο-
γισμούς, εκτιμά ότι αυτή η «συνεργασία» 
θα μπορούσε να εκτινάξει τα ποσοστά 
του Κόμματος των Ελευθέρων από το 
27% στο 34%, υπό την προϋπόθεση, 
όμως, τουλάχιστον πέντε άτομα από τη 
σύνταξη θα απομακρύνονταν και στη θέση 
τους θα τοποθετούνταν κάποιοι άλλοι. Η 
πρωταγωνίστρια, δε, όντας διαβασμένη, 
διερωτάται, εάν αυτό θα είναι εύκολο, με 
τον πρώην Αντικαγκελάριο να την καθη-
συχάζει, φέρνοντάς της το παράδειγμα 
του επενδυτή Χάινριχ Πατσίνα, ο οποίος 
«τα τελευταία 15 χρόνια αγόρασε όλα τα 
ουγγρικά ΜΜΕ για λογαριασμό του Βίκτορ 
Όρμπαν», ξεδιπλώνοντας το όραμά του 
για ένα μιντιακό τοπίο όπως αυτό που 
διαμόρφωσε ο Ούγγρος Πρωθυπουργός.  

Η σημασία του βίντεο
Οποιαδήποτε και αν είναι η ιστορία 

πίσω από το βίντεο, δεν ανατρέπει το γε-
γονός ότι αποτυπώνει την ωμή πραγμα-
τικότητα της πολιτικής παρακμής. Παρότι 
το συγκεκριμένο περιστατικό χρεώνεται 

στην ακροδεξιά, οι προεκτάσεις του αγγί-
ζουν ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Παρά 
το γεγονός ότι το βίντεο χρονολογείται 
από το 2017, δεν μπορεί να παραβλέψει 
κανείς το πώς επηρεάζει το αυστριακό 
πολιτικό σύστημα και τη σημασία του. 
Οι πολίτες, με βάση το ομοσπονδιακό 
κοινοβουλευτικό σύστημα της χώρας, 
επιλέγουν ποιο κόμμα θα σχηματίσει 
κυβέρνηση, ενώ ο ηγέτης αυτού του 
κόμματος συνήθως γίνεται Καγκελά-
ριος. Το κόμμα του Στράχε μπήκε στον 
κυβερνητικό συνασπισμό λίγο μετά τη 
λήψη του επίμαχου βίντεο, ενώ ο ηγέτης 
του έγινε Αντικαγκελάριος, δεύτερο τη 
τάξει πολιτειακό αξίωμα. Έτσι, η δημοσι-
οποίηση δεν έθεσε υπό αμφισβήτηση το 
πολιτικό μέλλον μόνον του Κόμματος των 
Ελευθέρων, αλλά συμπαρέσυρε μαζί του 
και έριξε στο χάος ολόκληρο το πολιτικό 
οικοδόμημα της Αυστρίας. Ο Καγκελάριος 
της χώρας, Σεμπάστιαν Κουρτς, υπέδειξε 
ότι ο πρώην κυβερνητικός εταίρος του 
προκάλεσε ζημιά στην εικόνα της χώρας, 
ενώ, λόγω των μαζικών κινητοποιήσεων 
στη Βιέννη, εξαναγκάστηκε σε προκήρυξη 
πρόωρων εκλογών. Αναλυτές υπογραμ-
μίζουν την ιδιαιτερότητα του σκανδάλου, 
αφού σόκαρε τους πολίτες ο ωμός τρόπος 
που αποκαλύφθηκε αυτή η «δοσοληψία», 
παρά το γεγονός ότι υπήρχαν υποψίες 
για εμφανή και ευρέως διαδεδομένη 
πολιτική διαφθορά.

Ένα χαμένο στοίχημα… 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

Στην πράξη, τα 
ακραία κόμματα δεν 
μπορούν να γίνουν 

πιο μετριοπαθή, ακόμα 
κι εάν συμμετέχουν 
σε μια Κυβέρνηση. 

Αντίθετα, όπως 
επισημαίνουν πολιτικοί 

αναλυτές, η ένταξη 
ενός ακραίου κόμματος 

σ’ έναν κυβερνητικό 
συνασπισμό εντείνει 
τις πιέσεις των πιο 
μετριοπαθών για 

πιο σκληρή γραμμή, 
τουλάχιστον στα θέματα 

που βρίσκονται ψηλά 
στην ατζέντα τους  
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Η κατάσταση στη Βενεζουέλα συ-
νεχίζει να είναι τεταμένη και ο 
Nicolas Maduro συνεχίζει να 

βρίσκεται στην εξουσία, παρ’ όλα τα προ-
γνωστικά μερικών ότι θα την έχανε. Ο 
πρόεδρος Maduro φαίνεται ότι έχει ακόμα 
την υποστήριξη του στρατού.

Ας θυμηθούμε με δυο λόγια τα 
γεγονότα: ο Maduro υποστηρίζεται 
από τη Ρωσία και οι Ηνωμένες Πο-
λιτείες και οι Δυτικοί υποστηρίζουν 
έναν νεαρό πολιτικό, τον κ. Guaido. 
Οι Αμερικανοί προσπαθούν να εκδι-
ώξουν το Maduro διότι κατ’ εκείνους 

είναι υπεύθυνος για τη φτώχια που 
επικρατεί στη χώρα, καθώς και όλη 
την πολιτική και κοινωνική ανωμαλία. 
Από την άλλη μεριά η Ρωσία επικρί-
νει τις απειλές και τις κυρώσεις που 
εφαρμόζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες 
εναντίον του καθεστώτος Maduro.

H υπόθεση της Βενεζουέλας είναι 
κλασικό δείγμα της επέμβασης και της 
αντιπαλότητας των Μεγάλων Δυνάμεων 
σε μια χώρα. Αυτή η κατάσταση συμβαί-
νει σε όλον τον κόσμο και οι Μεγάλες 
Δυνάμεις προσπαθούν να επιβάλουν τις 
θέσεις τους υπερασπίζοντας τα συμφέροντά 

τους, υποκρινόμενες ότι υπερασπίζουν 
τη δημοκρατία και τον λαό των δύστυ-
χων χωρών.

Εκείνο που συμβαίνει στη Βενεζουέλα 
είναι ότι η χώρα βρίσκεται σε μιαν άθλια 
οικονομική και κοινωνική κρίση. Όπως 
χαρακτηριστικά λέει ένας παρατηρητής: 
«Η χώρα είναι σε πτώχευση και ο κόσμος 
εισπράττει μόνο ψίχουλα, αλλά φοβούνται 
και να χάσουν ακόμα και αυτά τα ψίχουλα» 
(βλ. Marie Delcas, “Au Venezuela, Nicolas 
Maduro tient toujours”, Le Monde, 16 
Μαΐου, 2019, σελ. 4).

Οι Maduro και Guaido έρχονται και 

παρέρχονται και υπάρχουν σ’ όλον τον 
κόσμο με διάφορα ονόματα. Εκείνο που 
δυστυχώς συνεχίζει να υπάρχει και που 
καταδυναστεύει την παγκόσμια κοινω-
νία είναι τα συμφέροντα των Μεγάλων 
Δυνάμεων και η ανάμειξή τους, λόγω 
αυτών των συμφερόντων, στα εσωτερικά 
των μικρών χωρών με τα γνωστά κατα-
στροφικά αποτελέσματα.

* Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστη-
μών & Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης, 

Ελβετίας), πρώην Μέλος της Γραμματείας του 
ΟΗΕ στο Τμήμα των Ανθρωπίνων Δικαιω-

μάτων     

Η κατάσταση στη Βενεζουέλα

ΔΡ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ* 
c.a.theodoulou@cytanet.com.cy

H υπόθεση της Βενεζουέλας 
είναι κλασικό δείγμα της επέμ-

βασης και της αντιπαλότητας 
των Μεγάλων Δυνάμεων σε μια 

χώρα. Αυτή η κατάσταση συμ-
βαίνει σε όλον τον κόσμο και οι 
Μεγάλες Δυνάμεις προσπαθούν 

να επιβάλουν τις θέσεις τους 
υπερασπίζοντας τα συμφέροντά 
τους, υποκρινόμενες ότι υπερα-
σπίζουν τη δημοκρατία και τον 

λαό των δύστυχων χωρών

Η Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τερέζα Μέι, ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή την παραίτησή της, έχο-
ντας αποτύχει να υλοποιήσει το Brexit. Με την παραίτησή της ξεκινά και τυπικά η κούρσα διαδοχής στην ηγεσία 
του Συντηρητικού Κόμματος. Εφτά πολιτικοί των Συντηρητικών φέρονται ως οι υποψήφιοι διάδοχοι της Τερέζα Μέι 
στην ηγεσία των Τόρις, με τον Μπόρις Τζόνσον, τον πρώην δήμαρχο του Λονδίνου, να είναι το φαβορί ανάμεσά τους.      

Μπόρις Τζόνσον   
Το μεγάλο φαβορί των 

bookmakers και της βάσης του 
κόμματος είναι ο Μπόρις Τζόνσον. 
Ο πρώην δήμαρχος του Λονδί-
νου δήλωσε ότι «φυσικά και θα 
είναι υποψήφιος» για το πόστο 
του Πρωθυπουργού. Ο «Bojo», 
54 ετών, είναι εκ των τενόρων του 
Brexit και της νίκης της επιλο-
γής αυτής στο δημοψήφισμα του 
2016. Από τον ρόλο αυτό πηγάζει 
ακόμη σήμερα ό,τι διατηρεί ως 
κύρος. Από τη θέση του υπουρ-
γού Εξωτερικών της κυβέρνησης 
της Τερέζα Μέι δεν σταμάτησε 
καθόλου να υπονομεύει τη Βρετα-
νίδα Πρωθυπουργό, επικρίνοντας 
αδιάκοπα τη στρατηγική της στις 
διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλ-
λες, πριν αποχωρήσει από τη κυ-
βέρνηση για να υπερασπισθεί τη 
γραμμή της αποχώρησης χωρίς 
συμφωνία της χώρας του από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μπόρις 
Τζόνσον είναι πολύ δημοφιλής 
στη βάση των Τόρις, αλλά όχι και 
τόσο μεταξύ των συναδέλφων του 
που τον κατηγορούν για αναρίθ-
μητες γκάφες και ερασιτεχνισμό.    

Άντρεα Λίντσομ   
Ένθερμη υποστηρίκτρια του 

Brexit, η υπουργός αρμόδια για 
τις σχέσεις της κυβέρνησης με το 
Κοινοβούλιο, παραιτήθηκε την 
Τετάρτη, στερώντας από την Τερέ-
ζα Μέι ένα σημαντικό στήριγμα. 
Η 56χρονη έχει περάσει τρεις 
δεκαετίες της ζωής της στο Σίτι 
του Λονδίνου. Έκανε όνομα κατά 
τη διάρκεια της προεκλογικής 
καμπάνιας για το δημοψήφισμα 
του 2016, όταν ήταν υπουργός 
Ενέργειας, υπερασπιζόμενη με 
πάθος, χωρίς όμως να χάνει την 
ηρεμία και το χαμόγελό της, την 
έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συ-
γκαταλέγεται στους ηττημένους 
στην κούρσα για την πρωθυπουρ-
γία το 2016.   

Μάικλ Γκόουβ   
Ο 51χρονος υπουργός Πε-

ριβάλλοντος και υπερασπιστής 
του Πλαστικού, έπαιξε για τους 
Βrexiteers τον ρόλο του εγγυη-
τή εντός της κυβέρνησης Μέι. 
Υπολοχαγός του Μπόρις Τζόνσον 
κατά τη διάρκεια της καμπάνιας 
για το δημοψήφισμα του 2016, 
ο Μάικλ Γκόουβ τον μαχαίρω-
σε πισώπλατα αποσύροντας την 
υποστήριξη προς το πρόσωπό του 
την ώρα που εκείνος ετοιμαζόταν 
να διεκδικήσει την πρωθυπουρ-
γία, πριν τελικά απορριφθεί στην 
ψηφοφορία των μελών του κόμ-
ματος. Στην κούρσα που αρχίζει 
μπορεί θα επωφεληθεί από την 
ευελιξία των θέσεών του.   

Τζέρεμι Χαντ   
Ο 52χρονος υπουργός Εξω-

τερικών αρχικά υποστήριξε την 
παραμονή του Ηνωμένου Βασιλεί-
ου στην Ευρωπαϊκή Ενωση πριν 
αλλάξει στρατόπεδο, απογοητευ-
μένος από την «αλαζονική» στάση 
των Βρυξελλών στις διαπραγμα-
τεύσεις. Κάποτε άνθρωπος του 
επιχειρηματικού κόσμου, μιλά 
ιαπωνικά, έχει κτίσει προφίλ του 
υπεύθυνου ανθρώπου που δεν 
φοβάται τις προκλήσεις, αφού όρι-
σε επί έξι χρόνια τις τύχες του 
βυθισμένου σε κρίση Εθνικού 
Συστήματος Υγείας (NHS) από 
το πόστο του υπουργού Υγείας.  

Ντόμινικ Ράαμπ   
Ο Ράαμπ ορίσθηκε υπουργός 

του Brexit τον Ιούλιο και παραι-
τήθηκε τέσσερις μήνες αργότερα 
διαφωνώντας για τη συμφωνία της 
εξόδου της Τερέζα Μέι. Βλέπει 
τον εαυτό του στην Ντάουνινγκ 
Στριτ; «Ποτέ μη λες ποτέ», δήλωσε 
πρόσφατα ο 45χρονος υπερφιλε-
λεύθερος και υποστηρικτής του 
Brexit, μέλος της νέας φρουράς 
των συντηρητικών.   

Άμπερ Ραντ   
Εξελέγη βουλευτής του 2010, 

έπειτα από μία καριέρα στα χρη-
ματοπιστωτικά και την οικονομι-
κή δημοσιογραφία, συνόδευσε 
την Τερέζα Μέι στην πορεία της 
μέχρι την πρωθυπουργία, εξα-
σφαλίζοντας έτσι το Υπουργείο 
Εσωτερικών και στη συνέχεια το 
Υπουργείο Εργασίας. Εργατική 
και αποτελεσματική, η 55χρονη 
Άμπερ Ραντ, μπορεί να πληρώσει 
ακριβά τις ευρωφιλικές της θέσεις.   

Σατζίντ Τζαβίντ  
Ο 49χρονος υπουργός Εσωτε-

ρικών κέρδισε τον σεβασμό των 
συναδέλφων του με τη διαχείρι-
ση του σκανδάλου Windrush, 
που αφορά στη μεταχείριση των 
μεταναστών από την Καραϊβική 
που είχαν φθάσει στο Ηνωμένο 
Βασίλειο μετά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Θαυμαστής της Μάργκα-
ρετ Θάτσερ, πρώην τραπεζίτης 
και γιος Πακιστανού ταξιτζή, υπο-
στήριξε τις θέσεις των οπαδών 
της παραμονής στην ΕΕ, για να 
μετατραπεί σε ευρωσκεπτικιστή 
μετά το δημοψήφισμα.   



Της Κυριακής

Αγορά 26
26.05.2019

Η εταιρεία Marinopoulos Coffee 
Company ενίσχυσε την παρουσία 
της στον χώρο του Mall of Cyprus με 
το νέο Island Bar που βρίσκεται στο 
ισόγειο και το πλήρως ανανεωμένο 
κατάστημα στον πρώτο όροφο σε 
νέο χώρο. Η ανάπτυξη στην αγορά 
της Κύπρου μέσα στα εμπορικά 
κέντρα δεν σταματά εδώ, καθώς 
η εταιρία έχει παρουσία και στο 
Nicosia Mall με ένα ολοκαίνουργιο 
κατάστημα, το οποίο μάλιστα είναι το 
μεγαλύτερο σε μέγεθος, όπου μπορεί 
κανείς να απολαύσει τον καφέ του. Με το άνοιγμα των συγκεκριμένων καταστημάτων, η 
οικογένεια των Starbucks στην Κύπρο, μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο προσφέροντας 
σε όλους τους επισκέπτες τη μοναδική εμπειρία καφέ Starbucks σε άνετους, οικείους και 
φιλόξενους χώρους. Ένα εντελώς ολοκαίνουργιο concept έρχεται να ξαφνιάσει ευχάριστα 
όλους τους πελάτες! Υπάρχει καλύτερος συνδυασμός από το να κάνεις τα ψώνια σου και 
να κρατάς στο χέρι τον αγαπημένο σου καφέ; Η απάντηση είναι μάλλον όχι! Τα Starbucks 
παρουσιάζουν για πρώτη φορά το «Island Bar», ένα μοντέρνο κιόσκι, προφέροντας στους 
λάτρεις του καφέ την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικές στιγμές μέσα από μια ολοκλη-
ρωμένη εμπειρία που χαρακτηρίζεται από το πάθος, τη δεξιοτεχνία και την τεχνογνωσία 
των Starbucks® για τον καφέ. Με ανανεωμένη διάθεση και χώρο υποδέχονται πλέον 
τα Starbucks τους πελάτες τους στον πρώτο όροφο του εμπορικού Mall of Cyprus. Στο 
συγκεκριμένο κατάστημα, οι λάτρεις του καφέ μπορούν να απολαύσουν τον ιδιαίτερα 
απαλό και γλυκό Nitro Cold Brew, ο οποίος σερβίρεται παγωμένος από την κάνουλα και 
προέρχεται από την ένωση του καφέ Cold Brew με άζωτο, που ενισχύει τη γλυκύτητά 
του, προσδίδοντάς του ταυτόχρονα βελούδινη υφή και κρεμώδη γεύση. Το ανανεωμένο 
κατάστημα ξεχωρίζει για τη μοντέρνα αισθητική και το σχεδιαστικό minimal ύφος του. 
Όσοι αγαπούν τα ψώνια στα εμπορικά και παράλληλα επιθυμούν να απολαμβάνουν 
ποιοτικό καφέ, θα λατρέψουν το νέο κατάστημα Starbucks στο εμπορικό του Nicosia Mall. 
To κατάστημα βρίσκεται στον πρώτο όροφο του εμπορικού και υπόσχεται στους πελάτες 
στιγμές χαλάρωσης παρέα με φίλους και τον αγαπημένο τους καφέ. 

Λένε ότι όλα τα σπουδαία κάποια 
στιγμή τελειώνουν, αλλά ευτυχώς 
υπάρχει ακόμη το Instagram για 
να απολαμβάνεις τα έργα που δη-
μιουργήθηκαν για τον διαγωνισμό 
«Pieces of Sapphire» και τάραξαν 
τη δημιουργικότητά σου στη σελίδα 
Bombay Sapphire Cyprus. Για το 
συγκεκριμένο digital activation του 
Bombay Sapphire, τρεις visual artists 
συνεργάστηκαν με τρεις mixologists 
κάτω από την καμπάνια Stir Creativity και το αποτέλεσμα ήταν 3 εκπληκτικά conceptual 
videos και 3 ευφάνταστα cocktails. Ο Pieces of Sapphire συνδυασμός που ψηφίστη-
κε πρώτος στις προτιμήσεις του κοινού ήταν το βίντεο «Ring of Sapphire» από τον 
καλλιτέχνη Κωνσταντίνο Κυπριανού με το cocktail «Brightlight» από τον mixologist 
Χρίστο Τιρζλάκη. Ο Κωσταντίνος Κυπριανού δημιούργησε ένα έργο εμπνευσμένο 
από το χαρακτηριστικό χρώμα του Bombay Sapphire και τις φωτεινές ιδιότητές του, 
που παρουσιάζει το ταξίδι του φωτός σε κάθε γωνία και καμπύλη της κατασκευής 
του. Η εικόνα ταξιδεύει με το φως παρουσιάζοντας τη ζαφειρένια δημιουργία σε 
κίνηση, με την αφήγηση να αποδίδει σε λέξεις αυτό το δημιουργικό φωτεινό ταξίδι. 
Ο Χρίστος Τιρζλάκης, ακολουθώντας τις απλές γραμμές και τα χρώματα της εικόνας, 
περιέκλεισε όλη την ατμόσφαιρα του βίντεο σε ένα ποτήρι, όπου συναντούμε ξανά το 
δυνατό φως του έντονου χαρακτήρα του Bombay Sapphire, το BrightLight. Για ακόμη 
μια φορά το Bombay Sapphire τάραξε τα κυπριακά δημιουργικά δεδομένα αλλά δεν 
εφησυχάζεται, μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται ακόμη περισσότερη δημιουργία!

Ακόμη ένα σημαντικό βραβείο απονεμήθηκε 
στο BookYourWeddingDay.com, αυτή τη φορά στα 
Cyprus Tourism Awards που πραγματοποιήθηκαν 
για πρώτη φορά στην Κύπρο, υπό την αιγίδα του 
Υφυπουργείου Τουρισμού και των Συνδέσμων 
Ξενοδόχων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύ-
πρου. Παραλαμβάνοντας το βραβείο, η CEO του 
BookYourWeddingDay.com, Μαρία Ευριπίδη, ανέ-
φερε πως πρόκειται για μια σημαδιακή συγκυρία, 
αφού μόλις μια μέρα πριν από τη διεξαγωγή των 
Cyprus Tourism Awards, συμπληρώθηκε ο αριθμός 
των 7.000 κρατήσεων γαμήλιων τελετών για Κύπρο 
και Ελλάδα, μέσω του BookYourWeddingDay.com, 
εκφράζοντας έτσι την ιδιαίτερη ικανοποίησή της 
για την εξέλιξη της πλατφόρμας. Η κ. Ευριπίδη αφιέρωσε το βραβείο στην ομάδα του 
BookYourWeddingDay.com τονίζοντας τη σημασία της ομαδικότητας, καθώς και σε 
όλους τους Κύπριους και Ελλαδίτες ξενοδόχους, καθώς και στα Δημαρχεία που πριν 
από δύο χρόνια, όπως είπε χαρακτηριστικά, αγκάλιασαν αυτή την καινοτομία από την 
πρώτη στιγμή. Η καινοτόμα διεθνής online πλατφόρμα άμεσης κράτησης ημερομηνίας 
για την τέλεση πολιτικού γάμου BookYourWeddingDay.com, παρέχει πληροφορίες 
σε πραγματικό χρόνο για τη διαθεσιμότητα χώρων και ημερομηνιών, εξαλείφοντας τη 
διάρκεια αναμονής και συμβάλλοντας έτσι στις τοπικές οικονομίες και στον τουριστικό 
τομέα, μέσω της προσέγγισης μεγάλου αριθμού επισκεπτών από το εξωτερικό.  

Σε μια πολύχρωμη συνεργασία που 
οδήγησε σε ένα υπέροχο αποτέλεσμα 
προχώρησε η Henkel. Η εταιρεία, που 
είναι συνώνυμη με ποιοτικά και καινο-
τόμα προϊόντα καθαρισμού, ένωσε τις 
δυνάμεις της με φοιτητές του Τμήματος 
Σχεδιασμού και Πολυμέσων του Πα-
νεπιστημίου Λευκωσίας με επίκεντρο 
τις χρωμοπαγίδες Κ2r. Το K2r Colour 
Catcher είναι ο εφευρέτης των χρωμοπα-
γίδων, των φύλλων που απορροφούν τα 
χρώματα που ξεβάφουν σε κάθε πλύση. 
Οι χρωμοπαγίδες K2r παγιδεύουν τις ελεύθερες χρωστικές ουσίες και τους ρύπους που 
απελευθερώνονται κατά την πλύση, αποτρέποντας τη μεταφορά χρωμάτων από το ένα 
ύφασμα στο άλλο. Οι φοιτητές ανέπτυξαν τη δημιουργικότητά τους ετοιμάζοντας ένα 
πρωτότυπο σχέδιο με θέμα: «Δώσε χρώμα στη ζωή σου». Οι σπουδαστές επιστράτευσαν 
τη φαντασία τους και ετοίμασαν ισάριθμους ευρηματικούς σχεδιασμούς, ένδειξη του 
ταλέντου τους. Ακολούθως, οι δημιουργίες των φοιτητών του Τμήματος Πολυμέσων του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας αξιολογήθηκαν από κριτική επιτροπή η οποία ανέδειξε τους 
3 νικητές. Όλοι οι φοιτητές που πήραν μέρος έλαβαν αναμνηστικά δώρα, προσφορά της 
Henkel, ενώ το σχέδιο του μεγάλου νικητή θα εκτυπωθεί σε αναμνηστικά μπλουζάκια τα 
οποία θα μοιραστούν σε στελέχη της Henkel και σε μέσα ενημέρωσης.

Με όραμα να κάνουν την κάθε γυναίκα να ζει 
και να αισθάνεται όμορφα, τα Beauty Line παρου-
σιάζουν τη νέα εκστρατεία εικόνας του brand. H νέα 
διαφημιστική καμπάνια αποτελείται από 4 αυτοτε-
λείς ιστορίες ομορφιάς (#BeautyStories), μέσα από 
τις οποίες περνά με ανανεωμένο, δυναμικό, αλλά 
παράλληλα ρομαντικό ύφος, η εμπειρία ομορφιάς 
που προσφέρουν τα καταστηματα Beauty Line. Με 
παραγωγή υψηλών προδιαγραφών και εντυπωσιακά 
πλάνα, παρακολουθούμε την πανέμορφη πρωτα-
γωνίστρια των ταινιών, να ζει και να απολαμβάνει 
τα δικά της #BeautyStories, σε καθημερινές αλλά 
και ξεχωριστές στιγμές. Η μουσική διασκευάστηκε 
ειδικά για τις ανάγκες των ταινιών, προσθέτοντας ξεχωριστή ενέργεια και ρυθμό στην 
όλη εικόνα. Σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία ORB Communications και 
το στούντιο παραγωγής Semio, τα Beauty Line καταφέρνουν για ακόμη μια φορά, να 
παρουσιάσουν ιστορίες ομορφιάς με τις οποίες μπορεί να ταυτιστεί η κάθε γυναίκα. Η 
πρώτη τηλεοπτική διαφήμιση: <https://www.youtube.com/watch?v=PVp7eW4GfCo>. 

Η IPH Iakovos Photiades Foodstuff 
Suppliers Ltd, διοργάνωσε ένα 
Masterclass που άνοιξε την όρεξη, 
αλλά και τους ορίζοντες σε επίδοξους 
home chefs! Στα Masterclasses συμμε-
τείχαν οι τυχεροί του διαγωνισμού που 
διοργανώθηκε σε συνεργασία με τις 
υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ. Το μόνο που 
έπρεπε να κάνουν οι καταναλωτές ήταν 
να αγοράσουν προϊόντα Lurpak ή Arla, 
και έμπαιναν αυτόματα σε κλήρωση. 
Με τη μοναδική καθοδήγηση του σεφ Αλέξανδρου Παπανδρέου, οι συμμετέχοντες 
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την προετοιμασία γεύματος τριών πιάτων, 
να μάθουν μυστικά της κουζίνας, αλλά και να γευτούν την ποιοτική υπεροχή των 
προϊόντων Lurpak και Arla. Τα προϊόντα Arla και Lurpak αποτελούν εδώ και χρόνια 
τη σίγουρη επιλογή των Κύπριων καταναλωτών και όχι άδικα. Πρόκειται για προϊόντα 
που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, τα φυσικά συστατικά τους χωρίς συντηρητικά, αλλά 
και τις καινοτόμες μεθόδους με τις οποίες παράγονται. Τα προϊόντα Arla και Lurpak 
εισάγονται και διανέμονται στην κυπριακή αγορά αποκλειστικά από την ipH Iakovos 
Photiades Foodstuff Suppliers Ltd.

Τώρα οι συνδρομητές κινητής της 
ΜΤΝ μπορούν να απολαμβάνουν κλή-
σεις υψηλής ευκρίνειας μεταξύ τους, 
χάρη στην τεχνολογία HD Voice. Oι 
συνομιλητές ακούγονται πάντα ευδι-
άκριτα, με κρυστάλλινο ήχο, δυνατά 
και καθαρά ακόμη και όταν μιλάνε 
χαμηλόφωνα. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι με το HD Voice ο θόρυβος από 
τον περιβάλλοντα χώρο είναι αισθητά 
μειωμένος. Τη μοναδική εμπειρία κλή-
σεων υψηλής ευκρίνειας (HD Voice) 
μπορούν να απολαύσουν όλοι οι συνδρομητές κινητής της ΜΤΝ στις κλήσεις μεταξύ 
τους, αρκεί να διαθέτουν συμβατή συσκευή και κάλυψη 3G ή 4G. Η ΜΤΝ συνεχίζει 
να προσφέρει πάντα περισσότερα και τώρα και HD Voice για να απολαμβάνουν οι 
συνδρομητές της κρυστάλλινο ήχο στην επικοινωνία τους.

J’adore: Νέα συσκευασία Roller-Pearl 
και το νέο Huile Divine

Μεγάλες επενδύσεις του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης

Νέο Caffe Nero στην πλατεία 
Διοικητηρίου στην Πάφο

«1ο Συμπόσιο Κοινωνιολογίας
του Αθλητισμού» στο UCLan Cyprus

Δυναμική παρουσία των Starbucks στα 
εμπορικά κέντρα της Λευκωσίας

Τα Pieces of Sapphire του Βοmbay Sapphire 
ήρθαν και τάραξαν τη δημιουργικότητά μας

Σημαντικά μειωμένες οι τιμές των μοντέλων 
της Porsche στην Κύπρο

H εταιρεία A.I.Motokinisi Ltd, απο-
κλειστικός αντιπρόσωπος των αυτοκινή-
των Porsche στην Κύπρο, ανακοινώνει 
τις σημαντικά μειωμένες τιμές για τα 
μοντέλα της. Και αυτό ύστερα από την 
κατάργηση του ειδικού φόρου κατα-
νάλωσης από την Κυβέρνηση.  Πιο 
συγκεκριμένα, η Macan, το μοντέλο 
που αποτέλεσε το πρώτο Porsche στην 
κατηγορία των compact SUV και που 
πρόσφατα πέρασε και το στάδιο της 
αναβάθμισης, προσφέρεται τώρα από 
59.500 ευρώ για την έκδοση με τον δίλιτρο κινητήρα και από 68.400 ευρώ για την 
έκδοση με τον κινητήρα των τριών λίτρων. Πρόκειται για ένα μοντέλο που έχει τον 
χαρακτήρα ενός καθαρόαιμου sportscar στην κατηγορία των compact SUV συνδυά-
ζοντας επιδόσεις, εκτός δρόμου ικανότητες, ευελιξία και υψηλού επιπέδου τεχνολογία. 
Η πρόσφατη της ανανέωση ανέβασε ακόμα περισσότερο τον πήχη στην κατηγορία 
ς με σωρεία αλλαγών και αναβαθμίσεων τοσο σε σχεδιαστικό όσο και τεχνολογικό 
επίπεδο. Παράλληλα, η Porsche Cayenne, ένα από τα πιο ολοκληρωμένα μοντέλα της 
κατηγορίας της, προσφέρεται τώρα από 79.900 ευρώ με ένα καθόλα πλήρες πακέτο 
εξοπλισμού. Σημαντικά μειωμένες και οι τιμές των 718 Boxster και Cayman. Η Boxster, 
ένα μοντέλο που έκανε την εμφάνισή του στην γκάμα της Porsche πριν από περίπου 
δύο δεκαετίες, προσφέρεται τώρα από 59.800 ευρώ διαθέτοντας ένα πλήρες πακέτο 
άνεσης και ασφάλειας. Όσον αφορά στην εμβληματική 718 Cayman, προσφέρεται 
πλέον από 58.800 ευρώ. Η τρίτη γενιά της 718 Cayman είναι ένα μοντέλο που έχει 
στη διάθεσή του ένα δυναμικό και μοντέρνο σχεδιαστικό χαρακτήρα, τεχνολογία 
αιχμής και τους νέους τετρακύλινδρους κινητήρες κάτω από το καπό. Σημαντικό 
όφελος από την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έχει και η ναυαρχίδα 
της Porsche, η Panamera. To μοντέλο που άλλαξε τα δεδομένα στην premium κα-
τηγορία προσφέρεται τώρα από 99.800 ευρώ. Θυμίζουμε ότι η Panamera, έγινε το 
πρώτο τετράθυρο coupé μοντέλο στην ιστορία της θρυλικής Porsche και ήδη βρίσκεται 
στη δεύτερή του γενιά με νέα εμφάνιση, δυναμικό χαρακτήρα, ακόμη πιο πλούσιο 
εξοπλισμό και πιο δυνατούς κινητήρες. Μοντέλο που θέτει και πάλι τα στάνταρ στην 
κατηγορία των υπερπολυτελών sedan επιδόσεων. 

Παρατείνετε την απόλαυση που χαρίζει το J’adore με 
εξαίσια και αισθησιακά τελετουργικά. Τονίστε αυτό το 
θρυλικό άρωμα ενισχύοντάς το με λεπτότητα σε ξεχω-
ριστές στιγμές, μόνο για εσάς. Με τη νέα συσκευασία 
Roller-Pearl και το νέο Huile Divine, το J’adore προσφέρει 
στις γυναίκες δύο νέους τρόπους για να απολαύσουν το 
εμβληματικό μπουκέτο του J’adore. Δύο αισθησιακές 
δημιουργίες για δύο νέες αισθητηριακές συνήθειες, 
απολύτως θηλυκές. Ο αμφορέας του J’adore γίνεται σέξι 
και σας συνοδεύει παντού. Σε ένα μπουκάλι-κόσμημα, 
το Eau de Parfum μπορεί τώρα να ταξιδέψει ελεύθερα 
στην τσάντα σας. Θηλυκός όπως πάντα, ο μικροσκοπικός 
αμφορέας παρουσιάζεται τονίζοντας τον αισθησιασμό 
μιας στιγμής απόλυτης θηλυκότητας. Η απαλή πέρλα 
του κυλά με άνεση πάνω στον αυχένα ή στον καρπό 
σας, προσφέροντας γενναιόδωρα τις νότες αυτού του 
εμβληματικού μπουκέτου. Συμφωνίες από γιασεμί και 
ylang-ylang ξετυλίγονται αμέσως στην καρδιά αυτής της εκπληκτικά φρέσκιας και 
αισθητηριακής υφής. Η εφαρμογή γίνεται ανέμελα, με μια ευγενική, κομψή και εξαι-
ρετικά αισθησιακή χειρονομία. Για τα μάτια σας μόνο ή για τα μάτια όσων σας κοιτούν, 
αυτή είναι μια στιγμή αρωματισμού για όπου και όποτε θέλετε. Η απαλή πέρλα του 
κυλά στα παλμικά σημεία: στον αυχένα, στο ντεκολτέ ή στον καρπό σας.

Στην ενδυνάμωση των πα-
ραγωγικών δραστηριοτήτων 
του προχωρά ο Όμιλος Φώτος 
Φωτιάδης, ο οποίος μέσα σε μία 
τριετία υλοποίησε με επιτυχία ένα 
μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα 
ύψους 15 εκατ. ευρώ, κατατάσ-
σοντας την Photos Photiades 
Breweries ανάμεσα στα πλέον 
προηγμένα τεχνολογικά ζυθοποι-
εία στον κόσμο, δημιουργώντας 
ταυτόχρονα προστιθέμενη αξία 
στην εγχώρια αγορά μπίρας και ποτού και στην κυπριακή οικονομία στο σύνολό της. 
Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης, γιορτάζοντας δύο πολύ σημαντικούς σταθμούς-ορόση-
μά του, τα 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας του ζυθοποιείου του και της λαμπρής 
ιστορίας της μπίρας Carlsberg στην Κύπρο, ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και 
παρουσιάζει τις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του, αναδεικνύοντας έμπρακτα 
τη δίψα των ανθρώπων του για συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη, καθώς επίσης και την 
αδιάκοπή προσήλωσή του στην υψηλή ποιότητα. Οι επενδύσεις αφορούν ένα νέο 
αυτοματοποιημένο τμήμα ζύμωσης και επεξεργασίας της μπίρας, ένα από τα δύο 
βασικά στάδια παραγωγής ζύθου, καθώς επίσης και τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό 
των γραμμών εμφιάλωσης με τη χρήση ρομπότ στον σταθμό παλετοποίησης και 
αποπαλετοποίησης. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο διαχρονικός 
εταίρος του Ομίλου, η Carlsberg Δανίας, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς 
και την επιτυχή συνεργασία τους. Τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων τέλεσε ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής Νίκος Αναστασιάδης και τον αγιασμό ο Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου Χρυσόστομος Β’, ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους υπουργοί, 
πολιτικοί αρχηγοί, βουλευτές, μέλη από τον επιχειρηματικό κόσμο, συνεργάτες του 
Ομίλου από Κύπρο και εξωτερικό, ανάμεσά τους και στελέχη εταιρειών παγκοσμίου 
φήμης, που κατέφθασαν στο νησί μας ειδικά για τη διοργάνωση. 

Ένα νέο Caffe Nero άνοιξε στην 
πλατεία Διοικητηρίου, δίνοντας 
μια νέα προοπτική της πλατείας, με 
σεβασμό στην τοπική παράδοση. 
Το νέο κατάστημα προσφέρει μια 
ζεστή ατμόσφαιρα, μια εκπληκτι-
κή θέα και ίσως το ομορφότερο 
ηλιοβασίλεμα στην πόλη. Τώρα, 
εκτός από τη φυσική ομορφιά, οι 
πελάτες μπορούν να απολαύσουν 
υψηλής ποιότητας χειροποίητο 
καφέ και φρέσκα φαγητά από τη 
νέα συλλογή του Caffe Nero. Αυτό 
το Caffe Nero είναι τόσο μοναδικό όσο και η πλατεία Διοικητηρίου. Το χειροποίητο 
ξύλινο μπαρ, ένα πραγματικό έργο τέχνης, που εμπνεύστηκε από την αρχιτεκτονική 
των γύρω ιστορικών κτηρίων και δημιουργήθηκε εδώ στην Κύπρο, αποκλειστικά 
για το κατάστημα. Κάθε γωνιά του αναδεικνύεται με τον καλύτερο τρόπο, κάτω από 
το απαλό φως των κρεμαστών φωτιστικών, τις άνετες δερμάτινες πολυθρόνες και τη 
μοναδική διακόσμηση. Η υπαίθρια βεράντα είναι το επίκεντρο του καταστήματος, 
όπου οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν την υπέροχη θέα με την άνεση των χει-
ροποίητων ξύλινων καναπέδων και μαξιλαριών, παρέα με έναν υπέροχο καφέ. Αυτά 
τα αποκλειστικά χαρακτηριστικά δίνουν στο κατάστημα έναν ξεχωριστό χαρακτήρα 
και μια αξέχαστη εμπειρία.

Ο κλάδος σπουδών Sport 
and Exercise Science του 
Πανεπιστημίου UCLan 
Cyprus σε συνεργασία με 
τον Παγκύπριο Σύνδεσμο 
Πτυχιούχων Επιστήμης Φυ-
σικής Αγωγής και Αθλητι-
σμού με χαρά διοργανώνουν 
το «1ο Συμπόσιο Κοινωνι-
ολογίας του Αθλητισμού». 
Το συμπόσιο θα λάβει χώρα 
στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus στη Λάρ-
νακα, την Τρίτη 28 Μαΐου από τις 10.00 μέχρι 13.00. Το συμπόσιο απευθύνεται 
σε ακαδημαϊκούς, παιδαγωγούς, φοιτητές, αθλητές και βασικούς φορείς της Πο-
λιτείας που συνδέονται άμεσα με τον αθλητισμό. Κατά τη διάρκεια του συμποσίου 
θα διεξαχθούν σύντομες παρουσιάσεις, ομιλίες, ανταλλαγή ιδεών και συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης σε θέματα που αφορούν τη σύγχρονη κοινωνία, τον αθλητι-
σμό και τη φυσική δραστηριότητα, με στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων 
επί των θεμάτων, αλλά και τη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ της επιστημονικής 
ερευνητικής κοινότητας και των παραγόντων του αθλητισμού. Η γλώσσα διεξαγωγής 
του συμποσίου είναι η ελληνική. Είσοδος Ελεύθερη.

Ξεχώρισε το BookYourWeddingDay.com
στα Cyprus Tourism Awards

Πολύχρωμη συνεργασία μεταξύ Henkel 
και Πανεπιστημίου Λευκωσίας

#BeautyStories

Τα Arla και Lurpak Masterclasses 
μας άνοιξαν την όρεξη

Η ΜΤΝ προσφέρει κρυστάλλινο ήχο 
στις κλήσεις των συνδρομητών της 
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ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Φιλίππου Χλόη: Λεωφ. Λάρνακος 3, Αγλα-
ντζιά, τηλ.: 22731020, 99857222. 
Τσιτόγλου Σουλτάνα: Λεωφ. Αθαλάσσας 
105Ε, Δασούπολη (δίπλα από ζαχαροπλα-
στείο SAVOR), Λευκωσία, τηλ.: 22425078, 
99044807. 
Φραγκούλη Εύα: Αθηνών 58, Στρόβολος, 
τηλ.: 22314660, 22492935. 
Προεστός Κωνσταντίνος: Αγίου Γεωργίου 
121Δ και Ανθούσης 10 (δίπλα από Ζορπά, 
δρόμος Ανθούπολης - Παλαιχωρίου), Λακα-
τάμια, τηλ.: 22327100, 96672201. 
Μιχαήλ Άντρια: Πρεβέζης 8, κτήριο ΕΤΥΚ 
(απέναντι από εστιατόριο Εστιάδες), Λευκω-
σία, τηλ.: 22314088, 22314088. 

ΛΕΜΕΣΌΣ
Τορναρίτη Καρμέλια: Δημητσάνης 5 (από 
Round About Ανδρέα Χαραλάμπους προς 
Πολεμίδια, 2ο στρίψιμο αριστερά), Κάτω 
Πολεμίδια, τηλ.: 25954525, 99946295. 
Πραστίτη Ελένη: Αγίας Φυλάξεως 154 
(απέναντι από φρουταρία Λιμνιά), Λεμεσός, 
τηλ.: 25383120, 25735573. 

Αγγελόπουλος Τάκης: Γρ. Αυξεντίου & Σπ. Κυπρι-
ανού 6 (200 μ. από Δημ. Σχολείο Χαλκούτσας), 
Μέσα Γειτονιά, τηλ.: 25751900, 25328511. 
Καρδιακίδου Μαριάννα: Λεωφ. 28ης Οκτω-
βρίου 353, KANIKA SEA FORUM, Λεμεσός, 
τηλ.: 25337050, 25337050. 

ΛΑΡΝΑΚΑ
Σταύρου Μέλιος: Ερμού 41 & Βασιλέως 
Ευαγόρου 8 (έναντι Beauty Line), Λάρνακα, 
τηλ.: 24628041, 24531731. 
Μωυσέως Βάσω: Στρατηγού Τιμάγια 9, 
συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ, Λάρνακα, τηλ.: 
24655312, 24626553. 

ΠΑΦΌΣ
Χαραλάμπους Πηνελόπη: Ακαμαντίδος 4 
(δίπλα από περίπτερο Time Out), Πάφος, 
τηλ.: 26943222, 26272151. 

ΠΑΡΑΛΊΜΝΊ
Κύζας Παναγιώτης: Λεωφ. Αρχ. Μακα-
ρίου ΙΙΙ 82, Παραλίμνι, τηλ.: 23823270, 
23823308. 

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Παθολόγος: Κώστας Σχίζας, τηλ.: 
22311077, 99606611. 
Οδοντίατρος: Ελευθερία Τσαγγαρίδου, τηλ.: 
22759178, 99416838. 

ΛΕΜΕΣΌΣ
Οδοντίατρος: Μαρία Ευαγγελίδου, τηλ.: 
25333302, 99309777. 

Ιατροί

ΖΗΤΌΥΝΤΑΊ
Η ΕΤΑΊΡΕΊΑ ALPACO DOORS AUTOMATIOS 

LTD, ζητά να προσλάβει τεχνικό με γνώσεις/
εμπειρίες στα ηλεκτρολογικά. Αποστολή βιο-
γραφικού σημειώματος στο: alpaco@alpaco.
com.cy. Για περισσότερες πληροφορίες απευ-
θυνθείτε στο τηλ. 22512220. 

ΕΝΌΊΚΊΑΖΌΝΤΑΊ
ΑΘΗΝΑ: Ενοικιάζεται δυάρι διαμέρισμα 

στους Αμπελόκηπους, με βεράντα και πλήρως 
επιπλωμένο. Βρίσκεται πίσω από το Ιπποκρά-
τειο Νοσοκομείο. Ενοίκιο: €400 τον μήνα. Για 
περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε: Τηλ. 
99643565.

Μικρές Αγγελίες Αρχιερατικός εσπερινός
και ενθρόνιση

Η ιερά μονή Παναγίας Παντανάσσης 
Κοτσιάτη ανακοινώνει ότι την Κυριακή 2 
Ιουνίου 2019 και ώρα 7:00 μ.μ., θα τελε-
στεί Αρχιερατικός Εσπερινός και θα γίνει 
η ενθρόνιση της Ηγουμένης Επιφανίας 
Μοναχής.

Ετήσια Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέ-

σμου Παλαιών Προσκόπων Λευκωσίας 
συγκαλεί την καθιερωμένη Ετήσια Γενική 
Συνέλευσή του την Τετάρτη, 29 Μαΐου 
2019, στις 5:30 μ.μ., στο οίκημα του Συν-
δέσμου. Προς τούτο καλούνται τα μέλη να 
παραστούν. Η ημερήσια διάταξη θα είναι: 
1) Εκλογή Προεδρείου της Συνέλευσης, 2) 
Απολογισμός πεπραγμένων από τον Προέ-
δρο του Συνδέσμου, 3) Έκθεση Ταμειακής 
Κατάστασης από τον Ταμία, 4) Έκθεση 
Ελεγκτών, 5) Ερωτήσεις / Απαντήσεις / 
Διευκρινίσεις επί του απολογισμού και της 
οικονομικής / ταμειακής κατάστασης και 
6) Τελικό σχόλιο και κλείσιμο της Συνέ-
λευσης  από τον προεδρεύοντα. Καλούνται 
όλα τα μέλη να παραστούν.

Ροταριανός Όμιλος
Λάρνακας

Ο Ροταριανός Όμιλος Λάρνακας και ο 
Ροταριανός Όμιλος Λάρνακα - Κίτιον διορ-
γανώνουν ομιλία αύριο Δευτέρα, 27 Μαΐου 
2019, στις 8:30μ.μ., στο ξενοδοχείο «Sun 
Hall», στη Λάρνακα. Ομιλητής: Μενέλαος 
Μεναλάου, Εκτελεστικός Διευθυντής του 
Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Φιλανθρωπικό δείπνο
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος 

Αναστασιάδης και ο Παγκύπριος Σύνδε-
σμος για Καταπολέμηση της Μάστιγας της 
Πείνας διοργανώνουν αύριο Δευτέρα, 27 
Μαΐου 2019, στις 8:30μ.μ., στο ξενοδοχείο 
«Χίλτον» στη Λευκωσία, το 10ο ετήσιο φι-
λανθρωπικό δείπνο υπέρ των σκοπών του 
Συνδέσμου. Καλλιτεχνικό πρόγραμμα με 
το Μουσικό Σχήμα Μιχάλη Χατζημιχαήλ. 
Τηλ. 24815032, 99096301. 

Τιμητική εκδήλωση
Τιμητική βραδιά για τους λογοτέχνες 

Μπάμπη Χαραλάμπους, Σταυρούλα Πέρι-
κλου και Σωτηρούλα Πύλα διοργανώνουν 

η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας, 
ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανι-
κού Βιβλίου και οι «Φίλοι της Λογοτεχνίας 
και του Πολιτισμού» Λάρνακας την Τρίτη, 
28 Μαΐου 2019, στις 7:30 μ.μ., στη Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών. Είσοδος ελεύθερη.

Παρουσίαση βιβλίου
Εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου 

«Πρωτόκολλο - Εθιμοτυπία ενός Σύγχρο-
νου Κράτους», του κ. Θεόδωρου Ζωνιά, 
Αντισυνταγματάρχη (ΠΖ), θα πραγματο-
ποιηθεί την Τρίτη, 28 Μαΐου 2019, στις 
8:00μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο του Δήμου 
Αραδίππου, Λύκειο Τάσος Μητσόπουλος. 
Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Υπουργός 
Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης και 
ο κ. Κώστας Φυτιρής, Υποναύαρχος ε.α. 
Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Πρόεδρος 
της Βουλής των Αντιπροσώπων, Δημήτρης 
Συλλούρης και ο Δήμαρχος Αραδίππου, 
Ευάγγελος Ευαγγελίδης. Την εκδήλωση 
θα παρουσιάσει ο κ. Κυριάκος Τηλεμάχου. 
Όλα τα έσοδα του βιβλίου θα διατεθούν στο 
Ταμείο Βασούλα Ελευθερίου, που στηρίζει 
οικογένειες πασχόντων συνανθρώπων μας. 

Θεατρική παράσταση
Τη Θεατρική παράσταση «Κλάφτα 

Χαράλαμπε» θα παρουσιάσει η Θεατρι-
κή Ομάδα «ΠΑΡΩΔΙΑ» αύριο Δευτέρα 
και την Τρίτη 27 και 28 Μαΐου 2019, 
στις 8:30μ.μ., στο Δημοτικό Θέατρο Λάρ-
νακας. Σενάριο / σκηνοθεσία: Δωρόθεος 
Δωροθέου. Είσοδος €5.

Ονοματοδότηση οδού 
Ο Δήμαρχος Στροβόλου, το Δημοτι-

κό Συμβούλιο, ο Σύνδεσμος Πολεμιστών 
231 Τ.Π. 1974 και η οικογένεια του ήρωα 
Ανδρέα Αρτεμίου, πραγματοποιούν την 
Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 και ώρα 7:00 
μ.μ. (περιοχή Ελαιώνων), τελετή για την 
ονοματοδότηση της οδού «Ανδρέα Αρ-
τεμίου». Η οδός θα λάβει το όνομα του 
πεσόντος στρατιώτη του 231 Τ.Π. κατά 
την τουρκική εισβολή του 1974, ως ελά-
χιστος φόρος τιμής. Θα απευθύνουν χαι-
ρετισμό ο Δήμαρχος Στροβόλου Ανδρέας 
Παπαχαραλάμπους και ο Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Πολεμιστών 231 Τ.Π. Ταξί-
αρχος Εν Αποστρατεία, Νικόλαος Ζένιος. 
Αντιφώνηση από την κ. Μαρία Αρτεμίου, 
εκ μέρους της οικογένειας. 

Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα και το 
Ronald McDonald House Charities® 
Κύπρου συνδιοργανώνουν το «Head 
Shave Challenge Day 2019» και «προ-
καλούν» όλον τον κόσμο για ένα αλλιώ-
τικο κούρεμα! Ένα κούρεμα που αξίζει… 
για τη ζωή! Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, 
στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού του στόχου, της λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου 
διαγνωστικού και ερευνητικού κέντρου διαγνωστικής παιδοογκολογίας, το «Κέντρο 
Παιδικού Καρκίνου» και το Ronald McDonald House Charities® Κύπρου πιστό στη 
δέσμευσή του να κρατά τις οικογένειες μαζί κατά την περίοδο ασθενείας του παιδιού 
τους, παράλληλα με την ανέγερση του πρώτου Ronald McDonald House στην Κύ-
προ, ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα κόσμο γεμάτο παιδικά χαμόγελα! Η φετινή 
διοργάνωση του «Head Shave Challenge Day 2019» θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 30 
Μαΐου 2019, στο Komanetsi Aquatic and Fitness Center (15.00-19.00) και όλα τα 
έσοδα θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος και 
του Ronald McDonald House Charities® Κύπρου. Έλα κι εσύ να κόψεις τα μαλλιά ή 
να ξυρίσεις το γένι σου και ενίσχυσε την προσπάθειά τους. Φτιάξε τη δική σου ομάδα 
στήριξης (με φίλους, συναδέλφους κ.λπ.) και έλα με το ποσό που θα μαζέψεις (υπάρ-
χουν διαθέσιμα κουπόνια των €5). Ελάτε όλοι μαζί να σας κουρέψουμε ή ελάτε όλοι 
μαζί να κουρευτείτε με ελάχιστο ποσό εισφοράς €10. Τα μαλλιά που το μέγεθος τους 
ξεπερνά τα 30 εκ. θα μαζεύονται για να σταλούν στον οργανισμό Wigs For Kids, που 
συνεργάζεται το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, για την κατασκευή περουκών προκειμένου 
να δοθούν σε παιδιά που το έχουν ανάγκη. Πληροφορίες & συμμετοχές: 22210858 
ή 95119565 και στο info@karaiskakio.org.cy

Σε μια κατάμεστη από κόσμο 
αίθουσα πραγματοποιήθηκε τη 
Δευτέρα 20 Μαΐου, η εναρκτήρια 
εκδήλωση των τελικών εορτών 
του Ανοικτού Σχολείου Δήμου 
Αγίου Αθανασίου, για το κλείσι-
μο της σχολικής χρονιάς 2018 
- 2019. Η εκδήλωση πραγμα-
τοποιήθηκε στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων του Δήμου Αγίου Αθανασίου. Μια όμορφη καλλιτεχνική εκδήλωση 
που ετοιμάστηκε με πολλή αγάπη από τους συμμετέχοντες των ομάδων Ηip Ηop, 
Λαϊκών-Παραδοσιακών Χορών, Zumba, Λάτιν και Τάγκο υπό την καθοδήγηση των 
εκπαιδευτών τους, Ειρήνης Χριστοφή στο Ηip Ηop, Άννας Λαυρεντίου και Ξάνθου 
Ξάνθου στους Παραδοσιακούς - Λαϊκούς Χορούς, Ρένας Παπαδημητρίου Ιάσονος 
στο Zumba, Ντιάνας και Μαρίας Κωνσταντίνου και Βασίλη Πανούση στο Λάτιν και 
Τάγκο. Σε χαιρετισμό της η Διευθύντρια των Προγραμμάτων του Ανοικτού Σχολείου 
Δήμου Αγίου Αθανασίου, Βαλάντω Σίφουνα Καράμανου, ανέφερε ότι η μαζική πα-
ρουσία του κόσμου στην εκδήλωση, αλλά και η συμμετοχή πέραν των 2.000 ατόμων 
στις δραστηριότητες του θεσμού, επιβεβαιώνουν την αγάπη και το πόσο ζεστά έχουν 
αγκαλιαστεί τα Προγράμματα του Ανοικτού Σχολείου Αγίου Αθανασίου. Επόμενη 
εκδήλωση η γιορτή του παιδιού στις 31 Μαΐου 2019 στην Πλατεία Ειρήνης. Η εκδή-
λωση θα περιλαμβάνει Έκθεση Ζωγραφικής, Χειροτεχνίας, Πλεξίματος, Φωτογραφίας, 
Αγιογραφίας, Ικεπάνα και Κηπουρικής με έργα και κατασκευές των μαθητών των 
αντίστοιχων τμημάτων του Ανοικτού Σχολείου, Χορούς Hip-Hop, Zumba και Πα-
ραδοσιακούς από τα αντίστοιχα παιδικά τμήματα του Ανοικτού Σχολείου, Μουσική 
από το Μουσικό Εργαστήρι, Εργαστήρια Ζωγραφικής, Ρομποτικής και Σκακιού με 
τους εκπαιδευτές του Ανοικτού Σχολείου και επίδειξη του μαθήματος Ξιφασκίας.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγρο-
τικών Πληρωμών πραγματοποίησε 
την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019, συνά-
ντηση στα κεντρικά γραφεία του, με 
τον Γραμματέα (Υπουργό) Γεωργίας, 
Διαχείρισης Υδάτων και Δασών της 
Σερβικής Αυτόνομης Επαρχίας της Βο-
ϊβοδίνας. Τη σερβική αντιπροσωπεία 
συνόδευαν Λειτουργοί του Τμήματος 
Γεωργίας, όπου παρακάθησαν όλοι 
μαζί σε σύσκεψη. Η συνάντηση διεξήχθη σε φιλικό και θερμό κλίμα και εκφράστηκε 
η επιθυμία συναντήσεων και συνεργασίας μεταξύ της Βοϊβοδίνας και της Κύπρου. 
Έγινε παρουσίαση από μέρους του Οργανισμού σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας 
του, τη δομή του ΚΟΑΠ, τον τρόπο πληρωμών και εκταμιεύσεων των κονδυλίων από 
την Ε.Ε. Τέλος, ο Βοηθός Επίτροπος ανέφερε ότι ο ΚΟΑΠ θα βρίσκεται δίπλα στη 
σερβική αντιπροσωπεία για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί λόγω και της εμπειρίας 
και της τεχνογνωσίας του Οργανισμού Πληρωμών της Κύπρου.    

Τη διάκριση «Special mention for 
documentary» έλαβε το ντοκιμαντέρ 
«Ίχνη» για τους αγνοούμενους του 1974, 
στο 12ο London Greek Film Festival, 
το Σάββατο 18 Μαΐου 2019, στο Θέα-
τρο Τέχνης του Λονδίνου. Στο διεθνές 
φεστιβάλ ελληνικού και διεθνούς εν-
διαφέροντος παρευρέθη η Σοφία Ιορ-
δανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Επικοινωνίας και Νέας Δημοσιογραφίας 
του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και υπεύθυνη παραγωγής του ντοκιμαντέρ, για 
να παραλάβει το βραβείο εκ μέρους όλων των συντελεστών του. Λίγες ώρες πριν από 
την τελετή απονομής των βραβείων, η Σοφία Ιορδανίδου συνομίλησε με το κοινό που 
παρακολούθησε το ντοκιμαντέρ, με το οποίο ολοκληρώθηκε το φεστιβάλ. Τα «Ίχνη», 
μία ανεξάρτητη παραγωγή του Advanced Media Institute, ξεκίνησαν το διεθνές ταξίδι 
τους με τη συμμετοχή τους στο 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 
τον περασμένο Μάρτιο, όπου και έτυχαν θερμής υποδοχής. Ακολούθησε πληθώρα 
προβολών σε Κύπρο και Ελλάδα, με συζητήσεις με το κοινό να πλαισιώνουν κάθε 
προβολή. Αυτό που κυρίως επιβεβαιώνουν οι συζητήσεις των συντελεστών με το 
κοινό στις μέχρι τώρα προβολές του ντοκιμαντέρ, σκηνοθεσίας Θάνου Τσάντα, είναι 
ότι η υπόθεση των αγνοουμένων αποτελεί ένα βαθιά ανθρωπιστικό ζήτημα, πέραν 
της διεθνούς πολιτικής και νομικής του διάστασης. Εκείνο που καθιστά το ζήτημα 
των αγνοουμένων ανοικτή πληγή για την Κύπρο είναι η απάντηση στο ερώτημα αν 
μπορεί η λήθη να αποτελέσει λύση. Κατηγορηματικά όχι. Άλλωστε, η κάθε προβολή 
αναδεικνύει την ανάγκη των ανθρώπων, αφενός να διηγηθούν τις ιστορίες τους και, 
αφετέρου, να μην λησμονηθεί η σελίδα αυτή της Ιστορίας της Κύπρου. Το ταξίδι 
για τα «»Ίχνη» δεν σταματά εδώ, καθώς απώτερος στόχος είναι να φτάσουν σε κάθε 
σπίτι. Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο έχουν προγραμματιστεί επιπλέον προβολές 
στο Ευρωκοινοβούλιο, στη Νέα Υόρκη και στη Γερμανία και συμμετοχές σε διεθνή 
φεστιβάλ, συνεχίζοντας παράλληλα τις προβολές σε Κύπρο και Ελλάδα (σε χώρους 
προβολών, σχολεία και τηλεοπτικά δίκτυα).

Ο Κλάδος Κερύνειας του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού διοργανώνει την Πα-
ρασκευή 31/5/2019 και ώρα 5:00 μ.μ., στο ξενοδοχείο «Σεμέλη» στη Λευκωσία 
(πάροδος λεωφ. Κένεντι), απογευματινή εκδήλωση αφιερωμένη στα 70χρονα του 
Παιδικού Αναρρωτηρίου του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού στην Κερύνεια. Η εκδή-
λωση τελεί υπό την αιγίδα της προέδρου του Κ.Ε.Σ., Φωτεινής Παπαδοπούλου.Τιμή 
εισόδου 10 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τα Πακέτα Αγάπης του Κλάδου 
Κερύνειας. Δηλώσεις συμμετοχής: Μαρούλα Αγγελίδη, τηλ. 99305211, Έλλη Λεπτού, 
τηλ. 99650948 και Στέλλα Γεωργιάδου, τηλ. 99334220. Εισιτήρια θα υπάρχουν και 
στην είσοδο, αλλά η προκράτηση είναι απαραίτητη.

Ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο live cooking 
show πραγματοποίησε η Coca Cola, με τη 
γνωστή Κύπρια μαγείρισσα Αθηνά Λοϊζίδου, 
το Σάββατο 18/5/19, στην υπεραγορά Σκλα-
βενίτη στη Λάρνακα.  Στο δίωρο που διήρκεσε 
η παρουσίαση των γευστικών συνταγών, οι 
πελάτες της υπεραγοράς είχαν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν την προετοιμασία και 
την εκτέλεση ενός πλήρους αλλά και μοναδι-
κού γεύματος, αλλά ταυτόχρονα να μιλήσουν 
με την Αθηνά Λοϊζίδου, να πάρουν σημαντικά τιπς, όπως και απαντήσεις για όλες 
τους τις απορίες, σχετικά με το μαγείρεμα. Όσοι παραβρέθηκαν στο Cooking Event 
είχαν παράλληλα την ευκαιρία να απολαύσουν και να δροσιστούν με Coca-Cola. 
Αφού όπως όλοι ξέρουμε, κάθε γεύμα γίνεται πιο ξεχωριστό, όταν συνοδεύεται με 
Coca-Cola! Στη διάρκεια του Cooking Event η Coca-Cola είχε σε εξέλιξη και ένα 
δελεαστικό διαγωνισμό. Αγοράζοντας οποιαδήποτε συσκευασία της Coca-Cola 330ml, 
οι πελάτες της υπεραγοράς έμπαιναν σε κλήρωση για ένα τελευταίας τεχνολογίας 
χρήσιμο blender. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι σήμερα 26 Μαΐου. 

Σημαντική επιτυχία για τον Δήμο 
Στροβόλου αποτελεί η επιλογή του ανά-
μεσα σε 10.000 υποψήφιους Δήμους 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπέβαλαν 
αίτηση στη 2η πρόσκληση που προ-
κήρυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για 
χορήγηση κουπονιού ύψους €15.000, 
το οποίο θα αξιοποιηθεί για την εγκατάσταση Wi-Fi Hotspots σε δημόσιους χώρους. 
Αποτελώντας ένα από τα βασικότερα κέντρα νεανικής επιχειρηματικότητας και εμπο-
ρικής δραστηριότητας στην Κύπρο, ο Δήμος Στροβόλου σκοπεύει να αξιοποιήσει με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη χορηγία των €15.000, μέσω προσεκτικής επιλογής 
των σημείων που προσφέρουν τις καλύτερες και μέγιστες δυνατότητες αξιοποίησης 
από τους επισκέπτες τους. 

Το Nicosia Mall φιλοξενεί 
από τις 25 Μαΐου μέχρι τις 2 
Ιουνίου στους χώρους του, για 
πρώτη φορά στην Κύπρο, τη δη-
μοφιλή διαδραστική εμπειρία 
CERN. Η έκθεση διοργανώ-
νεται από το Ίδρυμα Έρευνας 
και Καινοτομίας στο πλαίσιο 
της Εβδομάδας Έρευνας και 
Καινοτομίας 2019.  To CERN, 
ο Ευρωπαϊκός δηλαδή Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών, αποτελεί το μεγαλύτερο 
πειραματικό κέντρο ερευνών σωματιδιακής φυσικής στον κόσμο. Οι επισκέπτες στο 
Nicosia Mall θα έχουν την ευκαιρία να μπουν δωρεάν στη σήραγγα που σηματοδοτεί 
την αφετηρία της έκθεσης. Με διασκεδαστικό και διαδραστικό τρόπο, θα  κατανοήσουν 
τα πειράματα που γίνονται, θα παίξουν, και θα αλληλοεπιδράσουν με τον εαυτό τους 
βυθιζόμενοι σε δύο διαφορετικά σύμπαντα, με την εφαρμογή Higgnite. Πρόκειται 
για ένα εργαλείο μάθησης από το μέλλον, μέσα στο οποίο παρουσιάζεται με τρόπο 
κατανοητό τι ακριβώς γίνεται στις υπόγειες εγκαταστάσεις του CERN. Η διαδραστική 
έκθεση  έρχεται στην Κύπρο στο Nicosia Mall, κάνοντας τον γύρο ολόκληρης της 
Ευρώπης, με στόχο να γίνει κατανοητό το έργο που επιτελεί, στους πολίτες αλλά 
κυρίως στους νέους των κρατών μελών της.  Ανάμεσα σε άλλα οι επισκέπτες στο 
Nicosia Mall θα έχουν την ευκαιρία εντός της σήραγγας να παίξουν ποδόσφαιρο με 
πρωτόνια. Με ποιο τρόπο; Μόνο όσοι το επισκεφθούν θα μπορούν να μάθουν. Το 
CERN έχει ιδρυθεί το 1954 στη Γενεύη, από 12 ευρωπαϊκές χώρες. Περισσότεροι από 
9.500 επιστήμονες απασχολούνται ή δουλεύουν σε πειράματα που διεξάγονται στις 
μοναδικές στον κόσμο εγκαταστάσεις του. Ωράριο έκθεσης: 11.00-14.00, 16.00-18.00.

Η διαδραστική έκθεση CERN στο Nicosia Mall

“Head Shave Challenge Day 2019”

Εναρκτήρια εκδήλωση τελικών εορτών
Ανοικτού Σχολείου Αγ. Αθανασίου

Συνάντηση ΚΟΑΠ με σερβική αντιπροσωπεία 

Διεθνής βράβευση ντοκιμαντέρ «Ίχνη»
για τους αγνοούμενους της Κύπρου  

Απογευματινή εκδήλωση
Η Coca-cola και η Αθηνά Λοϊζίδου,

σε ένα ξεχωριστό live cooking show 

Ο Δήμος Στροβόλου ανάμεσα
στους νικητές του 2ου WiFi4EU

Αύριο Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019, από τις 6.30μ.μ. - 8.30μ.μ., θα πραγματοποιηθεί 
αιμοδοσία στην Ενορία Δασούπολης, στην αίθουσα του ιερού ναού Απ. Βαρνάβα.

Αιμοδοσία

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:

•  Director of Computation-based Science and Technology Research Center 
(CaSToRC) of the Cyprus Institute (CaSToRC_DIR_17_02)

• Scientific Coordinator (CaSToRC_SC_18_02)
• Computational Scientist(s) (CaSToRC_CS_19_03)
• Web Developer for Data Management (CaSToRC_WDDM_19_02)
• Scientific Coordinator (CaSToRC_SC_18_02) 
• Faculty position in the field of Energy Policy (CYI_FEP_19_04)
• Head of Innovation and Entrepreneurship (CYI_HIE_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.  



«ΌΤΑΝ ΤΑ ΚΤΊΣΜΑΤΑ ΔΡΑ-
ΣΤΗΡΊΌΠΌΊΌΎΝΤΑΊ, ΌΛΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΊΌΠΌΊΌΎΝΤΑΊ». 
ΤΌΎΤΌ ΘΑ ΒΌΗΘΌΎΣΕ ΚΑΊ 
ΣΤΗΝ ΕΞΌΊΚΌΝΌΜΗΣΗ 
ΕΝΌΊΚΊΩΝ, ΕΝΩ ΤΑ ΔΗ-
ΜΌΣΊΑ ΤΑΜΕΊΑ ΘΑ ΗΤΑΝ 
ΣΕ ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΝΑ 
ΠΛΗΡΩΣΌΎΝ ΤΊΣ ΕΤΗΣΊΕΣ 
ΔΌΣΕΊΣ

Της Κυριακής

Απόψεις 28
26.05.2019

Ναι, πλέον μπορούμε να μιλάμε 
για κατάντια με τα όσα βιώνουμε 
στη νήσο των «Αγίων». Δυστυ-

χώς, έχουμε καταντήσει ένα μόρφωμα 
κράτους με, τολμώ να πω, παγκόσμια 
πρωτοτυπία. Η Κυπριακή Δημοκρατία 
αυτήν τη στιγμή δέχεται γι’ ακόμα μια 
φορά εισβολή από την Τουρκία και στο 
εσωτερικό περί άλλα τυρβάζουν.

Αυτό το κράτος έχει αφεθεί, στην 
κυριολεξία, στο έλεος του Θεού από 
τους διάφορους, διαχρονικά παρερχόμε-
νους, «φωστήρες και σωτήρες» του. Ενώ 
βρισκόμαστε υπό συνεχόμενη απειλή 
από την Τουρκία εδώ και μισό αιώνα, 
όσοι πέρασαν από τα κέντρα εξουσίας, 
άφησαν αυτό το κράτος ανοχύρωτο, εξυ-
πηρετώντας, καθαρά, άλλα συμφέροντα, 
στην ουσία τουρκικά! 

Μια παγκόσμια πρωτιά, γιατί κανένα 
κανονικό κράτος που οι πολίτες του 
ζουν με τη σκανδάλη στραμμένη προς 
αυτούς μέρα νύχτα δεν αποδυναμώνει 
την αμυντική του θωράκιση. Κανένα 
κανονικό κράτος, που κινδυνεύει η 
ύπαρξή του, δεν ανέχεται φωνές που 
δικαιώνουν τον κατακτητή. Κανένα 
κανονικό κράτος δεν ανέχεται φωνές, 
την ώρα που απειλείται, να μιλούν για 
αποστρατιωτικοποίηση, ονομάζοντας 
αυτήν την τοποθέτηση μοντέρνα και 
εκσυγχρονιστική. Χαρακτηρίζοντας, 
μάλιστα, εθνικιστικές, όσες φωνές 
υπερασπίζονται τα δίκαια αυτού του 
βασανισμένου λαού. Στην Αρχαία 
Ελλάδα είχαν άλλο όνομα γι’ αυτούς, 
τους οποίους τιμωρούσαν με θάνατο και 
πέταγαν το πτώμα τους μακριά από την 
πόλη, γιατί δεν ήταν άξιοι να τιμηθούν 
ως νεκροί.

Σε κανένα κανονικό κράτος ο κατα-
κτητής δεν έχει γίνει συγκάτοικος και 
μελλοντικός συνεργάτης. Σε κανένα 
κανονικό κράτος δεν έχουν ως σημαία 
τους το σύνδρομο της Στοκχόλμης. 

Αποτελεί, επίσης, μέγα ερώτημα πού 
πήγαν και πηγαίνουν οι εισφορές του 
λάου, δοσμένες από το υστέρημά του, 
για την άμυνα. Πού έχουν ξοδευτεί τόσα 
εκατομμύρια; Γιατί κανένας δεν αγγίζει 
αυτό το θέμα; Μήπως θα αποκαλυφθεί 
ακόμα ένα βαρβάτο σκάνδαλο; 

Έχουμε φτάσει στη θλιβερή κατάντια 
να εκλιπαρούμε άλλα κράτη να μας υπε-
ρασπιστούν έναντι της Τουρκίας. Φαί-
νεται ότι η Ιστορία δεν μας έχει διδάξει 
τίποτα και καθημερινά ακούμε ιαχές 
προεκλογικού πολέμου στο εσωτερικό 
για καθαρά ψηφοθηρικούς λόγους. Για 
κάποιους, το ποσοστό του κόμματός τους 
είναι πιο σημαντικό από το ποσοστό 
επιβίωσης της πατρίδας μας.

Αλλά βρισκόμαστε στο 2019, όπου ο 
πόλεμος και η κατάκτηση πλέον παίζονται 
σε άλλα επίπεδα. Στο γεωστρατηγικό, 
στο διπλωματικό επίπεδο, αλλά και στον 
κυβερνοχώρο. Δεν θα αναφερθώ στο 
γεωστρατηγικό επίπεδο, ούτε στον κυ-
βερνοχώρο, γιατί είναι σε νηπιακό, αν 
όχι μη υπαρκτό, επίπεδο.

Η εξωτερική πολιτική που ασκείται, 
εκ του αποτελέσματος φαίνεται να είναι 
στον σωστό δρόμο. Όμως, δυστυχώς, 
δεν είναι αρκετό. Οι ρητορικές καταγγε-
λίες της Τουρκίας είναι χάδι στα αφτιά 
του νεοσουλτάνου, ο οποίος γραμμένα 
έχει τα λόγια, αλλά και το όποιο δίκαιο, 
διεθνές ή μη. Με τα λόγια κτίζω ανώγια 
και κατώγια, έλεγαν οι γιαγιάδες μας, 
κυρίες και κύριοι Ευρωπαίοι εταίροι 
μας. Χρειάζονται έμπρακτα μέτρα για 
αποτροπή της τουρκικής επεκτατικότητας 
σε έδαφος και θάλασσα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Γιατί, πλέον, η Κύπρος είναι το 
ανατολικότερο σύνορο της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και, ως τέτοιο, πρέπει να 
αντιμετωπίζεται.

Όμως, οι πρώτοι και οι τελευταίοι 
που έχουν ευθύνη για τη φύλαξη του 
εδάφους και των συνόρων τους είμα-
στε εμείς. Ένας λαός, μια κοινωνία με 
συγχυσμένη ταυτότητα. Χωρίς όραμα 
για το μέλλον. Κατάντια της αρπαχτής. 

Όταν καίγεται το σπίτι σου, δεν 

συζητάς ποιος φταίει, αλλά τρέχεις να 
σβήσεις τη φωτιά. 

Έχουμε ευρωεκλογές και ακόμα δεν 
ακούσαμε πώς θα φέρουμε την Ευρώπη 
πιο κοντά μας από τους υποψήφιους 
«σωτήρες» μας. Δεν ακούσαμε πώς 
θα εκσυχρονιστούμε και να τρέξουμε 
με ταχύτητες φωτός, όπως τρέχει ο 
υπόλοιπος κόσμος. Δεν ακούσουμε 
πώς θα θωρακίσουμε, επιτέλους, την 
ύπαρξή μας σε αυτά τα ιερά χώματα 
της πατρίδα μας. Το μόνο που ακούμε 
είναι προεκλογικές αψιμαχίες, που σε 
λίγες μέρες δεν θα υπάρχουν. Και μετά, 
«business as usual»…

Κατάντια....
* Πολιτικός Μηχανικός 

Την Κυριακή, 19 Μαΐου 2019, 
γνωστός αρθρογράφος της 
εφημερίδας ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 

δημοσίευσε άρθρο με τίτλο «Χαμένοι 
στη μετάφραση». Στο άρθρο αυτό ο 
αρθρογράφος επεξηγεί τους όρους 
«υφαλοκρηπίδα» και «ΑΟΖ» και το-
νίζει ότι το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο 
ΠΟΡΘΗΤΗΣ δεν αποτελεί οριοθετημένη 
ΑΟΖ της Κ.Δ. Αυτό το γεγονός, λέει, 
εξηγεί τη θέση κάποιων χωρών, που 
ενώ «στηρίζουν μεν το δικαίωμα της 
Κ.Δ. να εκμεταλλεύεται του φυσικούς 
της πόρους, εντός της διεθνώς ανα-
γνωρισμένης ΑΟΖ της, αναγορεύουν 
διαφιλονικούμενη περιοχή το κομμάτι 
εκείνο, στα δυτικά, στο οποίο δεν έχει 
οριοθετηθεί ΑΟΖ, ούτε υφαλοκρηπίδα».

Φανταστείτε να αγοράσετε ένα σπίτι, 
να το ξοφλήσετε, αλλά να μην έχετε ακόμα 
τίτλο ιδιοκτησίας, επειδή ο εργολάβος 
δεν έβγαλε ακόμα πιστοποιητικό τελικής 
εγκρίσεως. Και να έρχεται ένας γείτονας, 
να καταλαμβάνει το σπίτι σας, επειδή, 
λέει, η ιδιοκτησία είναι αμφισβητούμενη, 
εφόσον δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας. 
Και κάποιοι, ακόμα και συγγενείς, να 
συμφωνούν μαζί του. Καλά, πού πάνε 
οι νόμοι; Πάει το διεθνές δίκαιο και 
το δίκαιο των θαλασσών των Η.Ε. Θα 
έστελνε, άραγε, η Τουρκία τον «Πορ-
θητή» στην ΑΟΖ του Ισραήλ, επειδή η 
περιοχή μεταξύ Ισραήλ και κατεχόμενης 
Κύπρου πιστεύει ότι της ανήκει;

Αυτά όλα είναι αμπελοφιλοσοφίες, 
αλλά το θέμα είναι ένα άλλο σημείο του 
άρθρου. Γράφει, λοιπόν, ο αρθρογράφος: 
«Ας δούμε, επιτέλους, την πραγματικό-
τητα κατάματα. Η Κύπρος, ολόκληρη 
η Κύπρος, πληρώνει τη διαχρονική 
απροθυμία της να λύσει το πολιτικό 
πρόβλημα με συμβιβασμό».

Εδώ σηκώνω ψηλά τα χέρια. Γιατί, 
εγώ νόμιζα ότι το πρόβλημα είναι αλ-
λού. Νόμιζα πως το πρόβλημα ήταν η 
εισβολή, η κατοχή, ο εποικισμός και η 
εκδίωξη των Ελλήνων από τα σπίτια 
και τις περιουσίες τους. Νόμιζα πως το 
πρόβλημα ήταν η αλλαγή του δημογρα-

φικού χαρακτήρα με τον εποικισμό του 
κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου και η 
επιμονή της Τουρκίας να αναγνωρίσουμε 
και να νομιμοποιήσουμε την κατοχή και 
τα συνεπακόλουθά της. Και η ίδια να έχει 
το δικαίωμα να επιτηρεί με το στρατό της 
την παράδοσή μας στις επιθυμίες της. 

Τώρα, ο συγγραφέας του άρθρου, με 
κάθε σοβαρότητα, μας υποδεικνύει ότι 
η κατοχή παραμένει, επειδή υπάρχει 
μια «διαχρονική απροθυμία της (Κ.Δ.) 
να λύσει το πολιτικό πρόβλημα με 
συμβιβασμό». Μόνο που ο συγγρα-
φέας δεν μας περιγράφει κι αυτόν τον 
συμβιβασμό που αρνούμαστε κι έτσι 
το Κυπριακό παραμένει άλυτο, η μισή 
Κύπρος κατεχόμενη, οι περιουσίες μας 
αλλάζουν ιδιοκτήτη και οι εκτοπισμένοι 
παραμένουν μακριά από τα σπίτια και 
τις περιουσίες τους.

Το χειρότερο, όμως, είναι ότι αυτές 
τις απόψεις τις έχει μια ομάδα των Ελ-
λήνων της Κύπρου, που καθοδηγούνται 
είτε από ιδεολογία είτε από οικονομικά 
συμφέροντα είτε από υπερατλαντική 
και πρεσβειακή καθοδήγηση, είτε από 
κομματική προσήλωση και εξάρτηση.

Είναι, φυσικά, δικαίωμα στον καθένα 
να έχει και να διακηρύσσει την άποψή 
του. Αλλά να την εκθέτει με σαφήνεια 
και όχι να την ωραιοποιεί με κάποιες 
λέξεις που ακούγονται εύηχες. Γιατί, 
όσοι ξέρουν να διαβάζουν πίσω από 
τις λέξεις, αμέσως αντιλαμβάνονται 
ότι ο «συμβιβασμός», για τον οποίο 
«δείχνουμε διαχρονική απροθυμία», 
μεταφράζεται στην προτροπή: «Πρέπει 
να παραδοθούμε και να αποδεχθούμε 
όλες τις απαιτήσεις της Τουρκίας και δεν 

πειράζει, αν είναι αντίθετες με το διεθνές 
δίκαιο, το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Η κατάργηση 
της Κ.Δ. και η παράδοσή μας είναι ο 
μόνος συμβιβασμός που μας απέμεινε». 

Υπάρχει άλλος συμβιβασμός εκτός 
από την αποδοχή των τουρκικών αξιώ-
σεων; Ας μας τον υποδείξουν. Εκείνος 
που δεν αποδέχεται συμβιβασμό, είναι 
η Τουρκία, που αποδέχεται μόνον την 
παράδοσή μας.

Κάθε τόσο ακούμε για διάφορες 
σπατάλες του Δημοσίου σε μια 
εποχή, μάλιστα, που τα δημοσι-

ονομικά πράγματα χρειάζονται ιδιαίτε-
ρη προσοχή. Σύμφωνα με μια τελευταία 
είδηση, το Κράτος έχει πληρώσει 24.5 
εκ. ευρώ το 2018 (23 εκ. το 2017) για 
ενοίκια για στέγαση Κυβερνητικών Υπη-
ρεσιών. Η κατάσταση αυτή συνεχίζεται 
για πάρα πολλά χρόνια τώρα. Πρόσφα-
τα ανακοινώθηκε ότι και το Υπουργείο 
Εσωτερικών πρόκειται να μετακινηθεί 
σε ενοικιαζόμενο υποστατικό κάπου στη 
Λευκωσία. Κι αυτά σε μια εποχή που τα 
δημόσια οικονομικά περνούν μια κρίσιμη 
κατάσταση κι έπρεπε να καταβληθεί κάθε 
προσπάθεια για εξοικονόμηση δαπανών. 
Το δημόσιο χρέος σαν ποσοστό του ΑΕΠ 
ευρίσκεται στις πρώτες θέσεις στην ΕΕ. 

Η προσπάθειά μας για στέγαση της 
Δημόσιας Υπηρεσίας σε σύγχρονα ιδι-
όκτητα κτήρια ξεκίνησε πολύ πριν από 
την εισβολή, μια κι αυτά που άφησε η 
Αποικιοκρατία δεν ανταποκρίνονταν στην 
ορθή λειτουργικότητά της. Αφήνω που 
ούτε ασφάλεια προσέφεραν στους ίδιους 
τους εργαζομένους και τους επισκέπτες. 
Είχαμε πολλά περιστατικά όπου υπάλ-
ληλοι κινδύνευσαν να κτυπηθούν από 
αποκολλούμενα μαδέρια ή από στρα-
βοπατήματα σε παλιά ξύλινα πατώματα. 

Είχα την ευκαιρία πολλές φορές να 
υποστηρίξω έμπρακτα τις πιο πάνω θέ-
σεις. Η εργασία για την ανέγερση νέων, 
σύγχρονων κτηρίων για στέγαση της 
Δημόσιας Υπηρεσίας στον χώρο της 
Αρχιγραμματείας ξεκίνησε μερικά χρόνια 
πριν από την εισβολή, με την ανάθεση 
της εκπόνησης σχεδίων σε ξένους σε 
συνεργασία με Κύπριους αρχιτέκτονες. 
Μέχρι το καλοκαίρι του 1974 είχε δα-

πανηθεί ένα σημαντικό ποσό μερικών 
εκατοντάδων χιλιάδων λιρών για τον 
σκοπό αυτό, ενώ υπολείπετο λιγότερη 
εργασία για να τελειώσουν τα σχέδια. Η 
Κυβέρνηση σκόπευε να σταματήσει την 
όλη εργασία μετά την εισβολή. Σε παρέμ-
βασή μου προς τον Υπουργό Οικονομι-
κών συμφώνησε τελικά να συνεχιστεί η 
εργασία για ολοκλήρωση των σχεδίων, 
με το σκεπτικό ότι έτσι δεν θα πήγαινε 
χαμένη τόση προσπάθεια και δαπάνη, 
ενώ το έργο θα μπορούσε να υλοποιηθεί 
σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες και τις 
δυνατότητες που θα υπήρχαν. 

Παρά τις προσπάθειες που καταβάλαμε, 
όταν ανέτειλαν καλύτερες μέρες λίγα χρόνια 
μετά την εισβολή, η έναρξη υλοποίησης του 
έργου καθυστέρησε τουλάχιστο 20 χρόνια 
με την ανέγερση επιτέλους του μέρους 
που αφορούσε το Υπουργείο Οικονο-
μικών κι άλλες υπηρεσίες. Στο μεταξύ, 
για να λύσουν τις τεράστιες στεγαστικές 
τους ανάγκες τα περισσότερα Υπουργεία 

έκαμαν τις δικές τους διευθετήσεις, ενοικι-
άζοντας υποστατικά σε διάφορα μέρη της 
πρωτεύουσας και προσθέτοντας έτσι στις 
ήδη υπάρχουσες δυσκολίες επικοινωνίας 
μεταξύ τους χωρίς να επιλύεται οριστικά 
το στεγαστικό πρόβλημα των Κυβερνητι-
κών Υπηρεσιών. Ευτυχώς που και πάλι με 
μεγάλη επιμονή από μέρους μας άρχισε 
να μηχανογραφείται η Δημόσια Υπηρεσία 
κι έτσι η επικοινωνία άρχισε να γίνεται 
ηλεκτρονικά.

Στο μεταξύ, δεν ήταν λίγες οι φορές που 
χρειάστηκε η λήψη έκτακτων μέτρων για 
αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων 
που πήγαζαν από τις κακές συνθήκες 
στέγασης των Κυβερνητικών Τμημάτων. 
Σαν Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων είχα αυξημένη ευθύνη και 
για την ασφάλεια και την υγεία των ερ-
γαζομένων στον τόπο εργασίας. Για τη 
βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος 
της Δημόσιας Υπηρεσίας περιέλαβα ένα 
ποσό στον προϋπολογισμό του Υπουρ-

γείου για «έκτακτες ανάγκες» όταν μια 
υπάλληλος στο Γενικό Λογιστήριο έσπασε 
το πόδι της κατόπιν που το τακούνι της 
σφηνώθηκε στις παμπάλαιες ξύλινες 
σανίδες του πατώματος στα κτήρια της 
πρώην Αρχιγραμματείας. 

Το πρότυπο που ακολουθήσαμε σχετικά 
με τα κυβερνητικά κτήρια στη Λευκωσία 
προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε και στις 
επαρχιακές πόλεις. Σε συνεργασία με το 
Τμήμα του Ανώτερου Αρχιτέκτονα των 
Δημοσίων Έργων μελετήσαμε την κατά-
σταση εκεί κι επιλέξαμε συγκεκριμένους 
χώρους για συγκέντρωση των επαρχιακών 
κυβερνητικών κτηρίων. Σε αρκετές περι-
πτώσεις έγινε στο μεταξύ ικανοποιητική 
πρόοδος. Σε άλλες η κατάσταση είναι 
περίπου όπως στη Λευκωσία.

Συνοπτικά προχωρήσαμε, πέραν των 
γραφείων των επαρχιακών διοικήσεων, 
στην ανέγερση νέων νοσοκομειακών 
κτηρίων σε όλες τις πόλεις, νέων δικα-
στηριακών κτηρίων, νέων αστυνομικών 

σταθμών, νέων γυμνασίων και δημοτικών 
σχολικών κτηρίων καθώς και νέων δημο-
τικών μεγάρων, ενώ ενθαρρύναμε τους 
δημόσιους οργανισμούς (περιλαμβανο-
μένης της Κεντρικής Τράπεζας και των 
Δήμων) να μεταστεγαστούν σε σύγχρονα 
λειτουργικά κτήρια. Δεν ξέρω πού θα 
έφτανε ο πιο πάνω ετήσιος λογαριασμός 
στέγασης των δημόσιων υπηρεσιών αν ο 
κρατικός προϋπολογισμός είχε να πλη-
ρώσει ενοίκια και για όλα αυτά τα κτήρια. 

Έκτοτε, παρά τις προσπάθειες που 
καταβάλαμε σε περιόδους οικονομικών 
κρίσεων να πείσουμε τους αρμοδίους να 
προχωρήσουν με την ανέγερση κτηρίων 
για τις ανάγκες δημόσιων υπηρεσιών, 
δεν εισακουστήκαμε με το πρόσχημα 
της έλλειψης οικονομικών πόρων. Κι 
όμως η εισήγησή μας ήταν να χρησι-
μοποιήσουμε τη μέθοδο του ΒΟΤ (Build, 
Operate and Transfer), όπου δεν ήταν 
απαραίτητη η καταβολή όλου του ποσού 
στον εργολάβο αμέσως, αλλά σταδιακά 
μετά την παράδοση του έργου. Όταν 
μάλιστα ήρθε η Τρόικα κατά την τελευ-
ταία οικονομική κρίση εισηγήθηκα την 
προσθήκη ενός ποσού στο δάνειο για 
σκοπούς τόνωσης της οικονομίας μέσω 
της ανέγερσης κυβερνητικών κτηρίων 
με τη μέθοδο αυτή. Με τον τρόπο αυτό 
θα αντικαθιστούσαμε μέχρι τώρα όλα τα 
παλιά και μη λειτουργικά κτήρια και η 
οικονομία θα επαναδραστηριοποιείτο 
έχοντας πάντα υπόψη το γαλλικό ρητό 
«όταν τα κτίσματα δραστηριοποιούνται, όλα 
δραστηριοποιούνται». Τούτο θα βοηθούσε 
και στην εξοικονόμηση ενοικίων, ενώ 
τα δημόσια ταμεία θα ήταν σε καλύτερη 
θέση να πληρώσουν τις ετήσιες δόσεις. 

* Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευθυ-
ντής Γραφείου Προγραμματισμού

Θαυμάστε την κατάντια μας

Τα δημόσια οικονομικά - κυβερνητικά κτήρια 

 Υπάρχει συμβιβασμός εκτός από 
την αποδοχή των τουρκικών όρων;

Έχουμε φτάσει στη θλι-
βερή κατάντια να εκλι-

παρούμε άλλα κράτη 
να μας υπερασπιστούν 

έναντι της Τουρκίας. 
Φαίνεται ότι η Ίστορία 

δεν μας έχει διδάξει 
τίποτα και καθημερινά 

ακούμε ιαχές προε-
κλογικού πολέμου στο 
εσωτερικό για καθαρά 

ψηφοθηρικούς λόγους. 
Για κάποιους, το ποσο-
στό του κόμματός τους 

είναι πιο σημαντικό από 
το ποσοστό επιβίωσης 

της πατρίδας μας

Όσοι ξέρουν να δια-
βάζουν πίσω από τις 

λέξεις, αμέσως αντιλαμ-
βάνονται ότι ο «συμβι-
βασμός», για τον οποίο 
«δείχνουμε διαχρονική 
απροθυμία», μεταφρά-

ζεται στην προτροπή: 
«Πρέπει να παραδοθού-
με και να αποδεχθούμε 
όλες τις απαιτήσεις της 

Τουρκίας και δεν πειρά-
ζει, αν είναι αντίθετες 

με το διεθνές δίκαιο, το 
ευρωπαϊκό κεκτημένο 

και τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα. Η κατάργηση της 
Κ.Δ. και η παράδοσή μας 

είναι ο μόνος συμβιβα-
σμός που μας απέμεινε»

ΕΛΕΝΗ 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

ΔΡ ΙΑΚΩΒΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ* 
www.iacovosaristidou.com

ΠΕΤΡΟΣ Θ. 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
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Καλούμαστε για άλλη μια φορά 
ως Ευρωπαίοι πολίτες να εκλέ-
ξουμε τους νέους βουλευτές του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι γεγο-
νός αναμφισβήτητο ότι αυτές οι εκλογές 
διενεργούνται σε μία περίοδο κατά την 
οποία η Ευρώπη βρίσκεται στο μεταίχ-
μιο σημαντικότατων εξελίξεων που εν 
πολλοίς θα καθορίσουν το αύριο, όχι 
μόνο της Γηραιάς Ηπείρου αλλά και 
του ταραγμένου πλανήτη. Ασφαλώς, η 
ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής 
και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου 
βρίσκεται στο επίκεντρο κατακλυσμιαίων 
ανακατατάξεων, με τη μικρή Κύπρο σε 
ρόλο μεγάλου  γεωπολιτικού παίκτη. 

Τα ενεργειακά και η επείγουσα 
ανάγκη για εδραίωση της πολιτικής 
σταθερότητας στη φλεγόμενη Μέση 
Ανατολή, βρίσκονται στην κόψη του 
ξυραφιού του τεράστιου ενδιαφέροντος 
των μεγάλων δυνάμεων για τα τεκταινό-
μενα στην ευρύτερη γειτονιά μας. Υπό 
τη σκιά αυτής της πραγματικότητας και 
με δεδομένη την κορυφούμενη πολιτική 
θρασύτητα της ερντογανικής Τουρκίας, 
αλλά και της αμήχανης Βρετανίας που 
«συνθλίβεται» στη μέγκενη του Brexit, 
καλούμαστε ως Ευρωπαίοι πολίτες να 
στείλουμε ισχυρά μηνύματα ενότητας, 
ομοψυχίας και αλληλεγγύης μέσω των 
Ευρωεκλογών. Καλούμαστε, με την 
αθρόα προσέλευσή μας στις κάλπες, 
αλλά και την πολιτισμένη στάση μας, να 
αποδείξουμε ότι σεβόμαστε τις αρχές και 
τις αξίες των πρωτοπόρων ιδρυτών της 
Ενωμένης Ευρώπης, η οποία αναδύθηκε 
μέσα από τις στάχτες και τις εκατόμβες 
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Είναι γεγονός πως σήμερα η Ευρω-
παϊκή Ένωση με τον τρόπο που λει-
τουργεί έχει σοβαρές αδυναμίες που 
εμποδίζουν τη δημιουργία της Ένω-
σης που θέλουμε και οραματιζόμαστε. 
Ωστόσο, αυτές οι αδυναμίες δεν πρέπει 
σε καμία περίπτωση να μας κάνουν 
να αποστρεφόμαστε την Ευρώπη και 
κάθε τι το ευρωπαϊκό. Τουναντίον, θα  
πρέπει να χαλυβδώνουν την πίστη μας 
για συνεχή - συνειδητή προσπάθεια, 
ώστε μια μέρα να φτιάξουμε την Ευρώπη 

των ονείρων μας, συνειδητοποιώντας 
πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοι-
νό σπίτι των ευρωπαϊκών λαών. Και 
το πιο σημαντικό: Η Ευρώπη παρά τα 
μειονεκτήματα που έχει, αποτελεί τον 
μοναδικό παράγοντα για εδραίωση 
της ειρήνης στον πλανήτη που ζει σε 
συνθήκες μόνιμης αβεβαιότητας και 
ανασφάλειας.

Στην Κύπρο, λίγες ώρες πριν από 
τις Ευρωεκλογές, διαπιστώνουμε με 
πόνο ψυχής  πως έχει χαθεί σχεδόν 
παντελώς η εμπιστοσύνη του πολίτη 
προς τους θεσμούς. Η κομματική ανυ-
ποληψία σε συνδυασμό με τη θλιβερή 
κατάντια της κοινωνίας μας, προκαλούν 
ένα εκρηκτικό μείγμα που υπονομεύει 
σοβαρά την ποιότητα της Δημοκρατίας. 
Προβάλλει, λοιπόν, αδήριτη η ανάγκη να 
συμμετάσχουμε αθρόα στην εκλογική 
διαδικασία, με πρωτοπόρους τους νέους 
μας, σε μια προσπάθεια να επαναφέ-
ρουμε στο καθημερινό προσκήνιο τις 
αρχές της πολιτικής αξιοπιστίας, της 
ποιοτικής δημοκρατίας και της κοι-
νωνικής δικαιοσύνης. Καλούμαστε να 
εκλέξουμε  τους άριστους, προσδίδο-
ντας προστιθέμενη αξία στην παρουσία 
της Κύπρου στο Ευρωκοινοβούλιο, το 
οποίο διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο 
στη διαμόρφωση του  εθνικού και ευ-
ρωπαϊκού γίγνεσθαι. Πιστεύω βαθύτατα 
ότι δεν είναι δύσκολο να εντοπίσουμε  
τους άριστους, αρκεί να μελετήσουμε 
προσεκτικά τον βίο και την πολιτεία, 
τόσο των κομματικών φορέων όσο και 

των υποψηφίων. Όπως πολύ εύστοχα 
επισήμανε ο 16ος Πρόεδρος των ΗΠΑ 
Αβραάμ Λίνκολν: «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».  Ευθύνη όλων 
μας, να αξιοποιήσουμε τη δύναμη της 
ψήφου μας για το καλό της Ευρώπης 
και της Κύπρου μας.  

*Δημοσιογράφος, Πρόεδρος Ινστι-
τούτου Ελληνικού Πολιτισμού iep.org.cy               

Υπάρχει στις 22 Μαΐου στον «Π», 
ένα πολύ πετυχημένο σκίτσο-
γελοιογραφία. Παρουσιάζει τον 

γνωστό φλεγματικό Άγγλο πράκτορα 
James Bond, άλλως πράκτορα 007, και 
ακριβώς δίπλα του, τον κ. Ν. Αναστα-
σιάδη, τον οποίο αποκαλεί περίπου... 
πράκτορα 000! Μου θύμισε μια ελλη-
νική, ασπρόμαυρη κωμωδία του ‘60, με 
τον αξέχαστο Θανάση Βέγγο, με τίτλο: 
«Μυστικός πράκτωρ Θ.Β. 000…»!

  Ε, ναι, έχει παραγίνει το κακό, με αυτή 
την άκρατη, προεκλογική μηδενιστική 
επίρριψη λάσπης, εκατέρωθεν...! Παίρνω 
αφορμή από την υπεροπτική δήλωση 
του ΠτΔ, που είπε: «Δεν δέχομαι τα 
μηδενικά, να κρίνουν τους άριστους...!».

   Υπερβολική η δήλωσή σας, κύριε 
Αναστασιάδη. Όπως αχρείαστες ήταν 
και οι αντιδράσεις του Γ.Γ. του ΑΚΕΛ. 
Συναγωνίζεστε σε εκτόξευση φωτο-
βολίδων και προεκλογικών κροτίδων 
κρότου-λάμψης. Για να «μαντρίσετε» 
τους μπλε και κόκκινους ψηφοφόρους! 
Μα, είναι σοβαρότης αυτή; Αυτο-μει-
ώνεστε και οι δύο. Υποβιβάσατε τον 
πολιτικό λόγο σε απίστευτα χαμηλά 
επίπεδα! Μετά, προσπαθήσατε να τα... 
μπαλώσετε, λέγοντας: «Δεν αναφερό-
μουν στον απλό λαό της Αριστεράς...!»

Μα, εσείς δεν είστε εκείνος που διό-
ριζε, ή επέλεγε... άριστους,  κ. Πρόεδρε; 

   Έλεος! Από πού να αρχίσει κανείς; 
Και αναφέρομαι στα πεπραγμένα της 
εξαετούς διακυβέρνησής σας. Από την 
κατάρρευση του Συνεργατισμού; Που 
το κράτος επένδυσε 1,7 δισ., παίρνο-
ντας το 99% των μετοχών του; Και όλα 
χάθηκαν; Κατέρρευσαν; Το σκάνδαλο 
της υπεξαίρεσης ποσού 270.000 ευρώ, 
από τη 46χρονη ταμία στη Συνεργατική 
Λάρνακος-Αμμοχώστου; Που κρίθηκε 
ένοχη για... 41 κατηγορίες;

   Το κλείσιμο των Κυπριακών Αε-
ρογραμμών και της Eurocypria; Που 
έκλεισαν λόγω κακοδιαχείρισης; Τι να 
θυμηθούμε; Όταν το κράτος χρηματοδο-
τούσε λανθασμένα, deals, και απώλεσε 
εκατομμύρια ευρώ; Την περίπτωση 
της CytaHellas, που πάλι το κράτος 
επένδυσε 200 εκατομμύρια, αλλά δεν 
υπήρξε κανένα κέρδος; Το σκάνδαλο 
στο Ταμείο Συντάξεων της Cyta;

   Πολιτικοί, αιρετοί άρχοντες, δη-
μόσιοι λειτουργοί, ήσαν οι υπεύθυνοι 

γι’ αυτήν τη χαώδη κατάσταση. Πολ-
λοί εκ των οποίων οδηγήθηκαν πίσω 
από τα κάγκελα της φυλακής. Αυτοί 
είναι οι... άριστοι; Α, να μην ξεχάσω 
τον Ρίκκο Ερωτοκρίτου. Αυτός κι αν 
υπήρξε άριστος! Στην πρόωρη απο-
φυλάκιση...!

   Ή να μιλήσουμε για τις «απρο-
σεξίες» της κυπριακής Αστυνομίας; 
Που στην περίπτωση του τετραπλού 
φονικού στο Παραλίμνι, η Αστυνο-
μία, αντί να ενημερώσει την Interpol, 
που παρακολουθούσε τους υπόπτους, 
ενημέρωσε, κατά λάθος, τον... ίδιο τον 
κύριο ύποπτο, ερωτώντας τον, πού 
ευρίσκεται;

  Άφησα τελευταίο το απίστευτα 
τραγικό συμβάν, με τον καθ’ ομολογί-
αν κατά συρροήν δολοφόνο. Με τα 7 
θύματα… Ποιος φέρει ευθύνη; Εκείνοι, 
τους οποίους χαρακτηρίζετε μηδενι-
κά; Μήπως, φέρει ευθύνες και ο εκ 
των πιστών συνεργατών σας, κ. Ιωνάς 
Νικολάου; Μαζί με τον παυθέντα -και 
όχι παραιτηθέντα- Αρχηγό, Ζαχαρία 
Χρυσοστόμου;

   Να ξεβράζονται από φρεάτια, 
πτώματα δολοφονημένων αλλοδα-
πών γυναικών και να ευρισκόμεθα 
προ εκπλήξεως; Μα, δεν δηλώθηκαν 
οι εξαφανίσεις αυτές; Ασφαλώς και 
δηλώθηκαν. Αλλά, δεν βαριέσαι...! Ήταν, 
απλώς, μερικές Φιλιππινέζες, μια Ρου-
μάνα, νομίζω μια από το Νεπάλ, και 
λοιπά. Δεν ήταν Ελληνοκύπριες. Δεν 
ανήκαν στον εκλεκτό και περιούσιο 

λαό των Νεοκυπρίων. Που αποτελούν 
πολίτες ενός κρατιδίου-ομφαλού της 
Γης...!

   Δεν χρειάζεται να πω περισσότε-
ρα. Τουλάχιστον, ζητήστε μια δημό-
σια συγγνώμη, κ. Αναστασιάδη. Θα 
δείξουμε κατανόηση. Είστε κι εσείς 
άνθρωπος. Ένας εξ ημών. Δεν έχετε 
το αλάθητο του Πάπα.

Η σημασία των γραμμάτων στη λέξη 
διδάσκαλος, κατά τον κώδικα της 
ελληνικής μας γλώσσας, όπως 

τον συνέλαβε και τον κατέγραψε ο δρ Θε-
ολόγος Σημαιοφόρος διά της συλλαβής 
είναι: ΔΙ = σημαίνεται η δύναμις, η οποία 
ακαύστως λίγο-λίγο τροφοδοτείται και 
τροφοδοτεί. ΔΑ = διά δυνάμεως ορχικός. 
Σ = σε έσω χηρών. ΚΑ = εδώ κάτω. Λος 
= το φως, σε ορισμένο χώρο - σώμα. 

Με την καθιέρωση της δημοτικής 
γλώσσας, η λέξη διδάσκαλος, όπως και 
άλλες πολλές λέξεις έχει συντμηθεί. Όχι, 
όμως, και η δύναμη (ΔΙ) που πρέπει να 
διακρίνει κάθε δάσκαλο σε όλες τις βαθ-
μίδες της εκπαίδευσης. 

Ο Καζαντζάκης υποστηρίζει ότι ιδανικός 
δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα 
για να περάσει αντίπερα ο μαθητής του. Κι 
όταν καταφέρει να διευκολύνει το πέρα-
σμα, αφήνεται χαρούμενα να γκρεμιστεί, 
ενθαρρύνοντάς τον να φτιάξει δικές του 
γέφυρες. Επιτυχημένος, λέει ο μεγάλος 
Έλληνας συγγραφέας, δημοσιογράφος, 
πολιτικός, μουσικός, ποιητής και φιλόσο-
φος, είναι εκείνος ο δάσκαλος που έκανε 
με το έργο του τόσο ώριμο τον μαθητή του, 
ώστε εκείνος να μην τον χρειάζεται πια. 
Με άλλα λόγια, ο θρίαμβος του δασκάλου 
είναι να κάνει τον νέο άνθρωπο έντιμο, 
αυθύπαρκτο, δοτικό και ανεξάρτητο. Και 
για να πετύχει όλα τα παραπάνω, απα-
ραίτητη προϋπόθεση είναι να διδάσκει 
διά του παραδείγματος.  

Τι είναι, αλήθεια, αυτό που κάνει έναν 
δάσκαλο σπουδαίο στην αποστολή (όχι 
εργασία) του; Τι είναι αυτό που άλλους 
δασκάλους τους κάνει ξεχωριστούς και 
άλλους να περνούν εντελώς απαρατήρητοι, 

ενίοτε και επικίνδυνους! Σύμφωνα με 
τον συγγραφέα και εκπαιδευτικό Todd 
Whitaker, η διαφορά ανάμεσα σε έναν 
πολύ καλό δάσκαλο και σε έναν μέτριο έως 
κακό συνάδελφό του δεν έγκειται τόσο στις 
γνώσεις του, αλλά στο πώς στέκεται μέσα 
στην αίθουσα διδασκαλίας. Τι ακριβώς 
βλέπει ένας σωστός δάσκαλος όταν στρέφει 
το βλέμμα προς τους διδασκομένους; Σε 
ποια σημεία επικεντρώνει την προσοχή 
του; Πώς κατανέμει τον χρόνο και την 
ενέργειά του; Με τι γνώμονα λαμβάνει 
τις αποφάσεις του; Δεν υπάρχει μια συ-
γκεκριμένη απάντηση σε όλα αυτά τα 
ερωτήματα. Αν υπήρχε, σίγουρα θα την 
είχαμε βρει. 

Η εκπαίδευση, γενικά, είναι μια δύσκο-
λη, πολυσχιδής και πολύπλοκη διαδικασία, 
και το ίδιο ισχύει ειδικότερα και για τη 

σχολική διδασκαλία. Μπορούμε, ωστόσο, 
να διδαχθούμε κάποια πράγματα από 
τους μεγάλους δασκάλους. Μπορούμε να 
πάρουμε μια ιδέα ως προς το πόσο καλοί 
είμαστε εμείς οι ίδιοι ως εκπαιδευτικοί. Το 
πιο σημαντικό, μπορούμε να διευρύνουμε 
τις γνώσεις και τις ικανότητές μας. Ο Todd 
Whitaker (εκπαιδευτικός, σύμβουλος και 
καθηγητής), λέει: Το καλύτερο πράγμα 
για τη διδασκαλία έχει σημασία, το πιο 
δύσκολο πράγμα για τη διδασκαλία είναι 
ότι έχει σημασία καθημερινά.

Όπως γράφει ο Ε. Παπανούτσος, 
στον δάσκαλο που έχει αμφίβολο ήθος, 
εμπαθή και διεστραμμένο χαρακτήρα, 
πώς να παραδώσουμε το παιδί μας να 
το μορφώσει; Σ’ αυτόν (καθώς λέγει ο 
Πλάτων στο περίφημο προοίμιο του 
«Πρωταγόρα» με το στόμα του Σωκρά-

τη) πάμε και δίνουμε όχι το σώμα, αλλά 
την ψυχή μας. Είναι, λοιπόν, δυνατόν να 
αδιαφορήσουμε για τον ψυχικό του κόσμο, 
για το ποιόν της προσωπικότητάς του; 
Μα είναι λαμπρός μαθηματικός, εξαί-
ρετος φιλόλογος, θαυμάσιος γυμναστής... 
Παρ’ όλες, όμως, αυτές τις ιδιότητές του, 
μπορεί να μην είναι «άνθρωπος» στις 
ηθικές διαστάσεις του, οπότε κάνει για 
ερευνητής, για συγγραφέας, για οτιδήποτε 
άλλο, αλλά δεν κάνει για δάσκαλος. Γιατί, 
για να είσαι σωστός δάσκαλος, απαιτείται 
κάτι πέρα από τα προσόντα αυτά, χρειά-
ζεται μεγαλείο ψυχής, χρειάζεται αρετή. 

Παιδί, παιγνίδι, παιδεία
Φυσιογνωμία σπουδαίου δασκάλου 

έχει εκείνος που, παραμένοντας ενήλικος, 
με τα νέα παιδιά που έρχονται στα χέρια 
του, γίνεται ένα με αυτά. Παιδί, παιγνίδι, 
παιδεία είναι τρεις λέξεις αλληλένδετες. 
Ο αληθινός δάσκαλος ενηλικιώνεται πα-
ραμένοντας παιδί στην ψυχή, άνθρωπος, 
δηλαδή, αγνός και χαμογελαστός. Οι 
φιλόσοφοι στην αρχαία Ελλάδα, που 
είχαν αντιληφθεί πλήρως τη σημασία 
του παιγνιδιού στην κοινωνικοποίηση, 
στη διαμόρφωση και στη μάθηση του 
παιδιού, επιδοκίμαζαν τη χρησιμότητά 
του και μάλιστα ο Πλάτων έλεγε:

«Έλληνες, αεί παίδες εστέ», Έλληνες, 
μείνετε παιδιά για πάντα... 

Κλασικό και απαράμιλλο υπόδειγ-
μα διδασκάλου απ’ αυτή την άποψη θα 
παραμείνει ο Σωκράτης (όπως μας τον 
παρουσιάζουν τα κείμενα των μαθητών 
του, του Πλάτωνα και του Ξενοφώντα). 
Αυτός -έλεγε στους νέους που ζητούσαν 
τα φώτα του- δεν ξέρει τίποτα και, όπως η 

μητέρα του, η Φαιναρέτη η μαμή, ξεγεν-
νούσε τις επίτοκες μητέρες, δεν γεννούσε 
τα παιδιά που έφερνε στον κόσμο, το μόνο 
που μπορούσε κι εκείνος να τους προ-
σφέρει, είναι να τους παρασταθεί στον 
πνευματικό τοκετό, για να γεννήσουν 
υγιείς ιδέες, όχι ανάπηρα πλάσματα. 

Για τον επίλογο άφησα τον ακαδημαϊκό 
δάσκαλο και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα τα οποία αποτελούν το τελευταίο 
πέρασμα πριν από την ένταξη των νέων στην 
αγορά εργασίας. Η Ανώτατη Εκπαίδευση, 
με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα, παρέχεται 
αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με 
πλήρη αυτοδιοίκηση (στην Κύπρο λει-
τουργούν και ιδιωτικά μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα -με δίδακτρα και χωρίς 
εισαγωγικές εξετάσεις- πανεπιστήμια). 

Ο ακαδημαϊκός δάσκαλος, εκτός 
όλων των παραπάνω, έχει υποχρέωση 
να εκφράζει δημοκρατικά την άποψή 
του και να έχει ανοικτό, διαρκή διάλο-
γο με το πανεπιστήμιο και την κοινωνία. 
Διαφορετικά, δεν είναι κατάλληλος για 
ακαδημαϊκός δάσκαλος. Η γνώση δεν έχει 
καμιά απολύτως αξία, αν δεν συμπληρώ-
νεται με την εντιμότητα, την αγάπη, την 
πραότητα, την καλοσύνη, την ευγένεια, 
τη δημοκρατικότητα και τη σοφία του 
ακαδημαϊκού δάσκαλου. Γιατί, όπως πολύ 
εύστοχα επισημαίνει ο Ρήγας Φεραίος: 
«Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλο-
γάται καλά». Ο Ρήγας Φεραίος, που στα 
δίκαια του ανθρώπου γράφει επίσης: «Εκ 
των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με 
την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη».

*Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, από το Μονάγρι Λεμεσού

Με τη δύναμη της ψήφου 
μας για μια νέα αρχή!

Δεν μπορείς να είσαι διδάσκαλος - δάσκαλος, αν δεν το αγαπάς!

Οι άριστοι και τα μηδενικά 

Είναι γεγονός πως σήμε-
ρα η Ευρωπαϊκή Ένωση 

με τον τρόπο που λει-
τουργεί έχει σοβαρές 

αδυναμίες που εμποδί-
ζουν τη δημιουργία της 

Ένωσης που θέλουμε και 
οραματιζόμαστε. Ωστό-
σο, αυτές οι αδυναμίες 

δεν πρέπει σε καμία πε-
ρίπτωση να μας κάνουν 
να αποστρεφόμαστε την 

Ευρώπη και κάθε τι το 
ευρωπαϊκό

Υπερβολική η δήλωσή 
σας, κύριε Αναστασιά-
δη. Όπως αχρείαστες 

ήταν και οι αντιδράσεις 
του Γ.Γ. του ΑΚΕΛ. Συνα-
γωνίζεστε σε εκτόξευση 
φωτοβολίδων και προ-

εκλογικών κροτίδων 
κρότου-λάμψης. Για να 

«μαντρίσετε» τους μπλε 
και κόκκινους ψηφοφό-

ρους! Μα, είναι σοβα-
ρότης αυτή; Αυτο-μειώ-

νεστε και οι δύο

Α. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ

ΔΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
(ΝΤΙΝΟΣ) ΑΥΓΟΥΣΤΗ*

ΞΕΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ



ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ

Με αφορμή την αναζήτηση 
πτωμάτων εξαφανισθέντων 
προσώπων

«Να είσαι σαφέστατη στους φοι-
τητές σου, ότι:

(1) Η ανθρώπινη ζωή ξεκινά με 
τη σύλληψη.

(2) Η αξία της ανθρώπινης υπάρ-
ξεως είναι άπειρη.

(3) Η έκτρωση συνιστά φόνον 
ανθρώπινης ζωής.

Αυτά τα αθώα παιδάκια (μεταξύ 
αυτών και τα ‘παιδιά της λίμνης’) που 
με διάφορες προφάσεις δολοφονού-
νται στα σύγχρονα κρεματόρια των 
κλινικών κ.λπ., ποιος θα τα αναζητήσει; 
Ποιο ‘σόναρ’ θα εισαγάγουμε και από 
ποίαν χώρα, για να ανελκύσει από τις 
‘λίμνες’ του συνειδητού και ασυνείδη-
τού μας, όπου τα πετάσσουμεν ωσάν 
ενοχλητικά σκουπίδια, μετά που θα 
τα δολοφονήσουμεν, είτε ‘εντός’ είτε 
‘εκτός’ ‘βαλιτσών’; 

Ποιος θα είναι αυτός, ο οποίος θα 
αναζητήσει τους στυγνούς δολοφόνους 
των τοιούτων εγκλημάτων; 

Η ‘κοινωνία’ αναζητά τον ‘ίλαρ-
χον’ (γνήσιον τέκνον και αυτός του 
‘συστήματος’, που εμείς οι ίδιοι δη-
μιουργήσαμεν και εγωιστικώς και 
φιληδόνως το συντηρούμεν και το 
αναπαραγάγομεν), αλλά ουδέν έλεος  
επιδεικνύεται για τα δολοφονούμε-
να, με τις εκτρώσεις παιδιά μας και 
ουδένας είτε ηθικός είτε αυτουργός 
δολοφόνος δεν συλλαμβάνεται (μέσα 

στα αξιοπρεπή σπίτια μας εντός των 
οποίων πλειστάκις ευρίσκεται), όπου 
κοιμόμαστε ήσυχοι μετά από κάθε 
τέτοιου είδους φρικτήν δολοφονίαν!

Ω! Της κορυφαίας υπουλότητας 
και υποκρισίας μας! 

Κύριε, γενού ‘ίλεως’ και σε εμάς 
τους ‘ιλάρχους’ της υποκρισίας και 
καταστροφής».

                                                    

ΑΛΕΞΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ*

Τα έργα ανάπλασης της Λεωφό-
ρου Αγλαντζιάς ολοκληρώθηκαν, 
έπειτα από αναμονή και ταλαι-

πωρία δυόμισι ετών, αφήνοντας πίσω 
ποικίλα προβλήματα.

Μέρος των έργων ήταν και η δημι-
ουργία λωρίδας αποκλειστικής χρήσης 
λεωφορείου, σε ένα στενό σχετικά δρόμο 
διπλής λωρίδας μονής κατεύθυνσης. 

Πρόσφατα η Τροχαία, χωρίς να προβεί 
σε οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση 
του κοινού, προχώρησε στην επιβολή 
προστίμων ύψους €85 σε οδηγούς ΙΧ οι 
οποίοι χρησιμοποιούν την υπάρχουσα 
λεωφορειολωρίδα. 

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, στάλ-
θηκαν επιστολές στην υπουργό Μετα-
φορών, Επικοινωνιών και Έργων και 
στους αρμοδίους, αναφέροντας μεταξύ 
άλλων τα εξής: 

•Στην παρούσα φάση η συγκεκριμέ-
νη λωρίδα εξυπηρετεί εδώ και χρόνια 
μόνον ένα λεωφορείο που περνά ανά 
40 λεπτά τις καθημερινές και ανά 60 
λεπτά τα Σ/κ. 

•Ιδιαίτερα στους κυκλικούς κόμβους 
και στα φώτα τροχαίας, υπάρχει κίνδυνος 
για ατυχήματα, εφόσον οι σημάνσεις των 
λωρίδων δρόμου κυκλοφορίας άλλα 
δείχνουν και άλλα γίνονται. 

•Η διακεκομμένη γραμμή που δι-
καιούται ένα όχημα να χρησιμοποιήσει, 
ώστε να μπορεί να στρίψει αριστερά, 
είναι πολύ περιορισμένη και ο σχεδια-
σμός της διαχωριστικής λωρίδας έγινε 
με παράλογο και βεβιασμένο τρόπο, 
χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη διάφορες 
παράμετροι της Λεωφόρου, διακυβεύ-
οντας, έτσι, την ασφάλεια των οδηγών.

•Το πλάτος των χώρων στάθμευσης 
κατά μήκος του δρόμου είναι πιο στενό 
απ’ ό,τι θα έπρεπε και, κατά συνέπεια, 
όταν ο οδηγός ανοίγει την πόρτα του 
οχήματός του, αυτή καταλαμβάνει 
μέρος της λωρίδας κυκλοφορίας και, 
κατά την επιβίβαση και αποβίβαση, 
ο οδηγός κινδυνεύει να παρασυρθεί 
από τα διερχόμενα οχήματα ή και να 
προκληθεί ατύχημα.

•Οι συνθήκες αναμονής του επιβατι-
κού κοινού, όσο και ο χρόνος αναμονής 
του λεωφορείου, δεν ταυτίζονται με τον 
εκσυγχρονισμό της περιοχής. Αντ’ αυ-

τού, οι στάσεις αναμονής μπορούν να 
θεωρηθούν όχι μόνον πεπαλαιωμένες, 
αλλά και άκρως απάνθρωπες, εφόσον, 
όσοι περιμένουν καρτερικά το λεωφορείο 
χωρίς να υπάρχει έστω και ένα παγκάκι 
να καθήσουν, έρχονται αντιμέτωποι με 
τον καύσωνα ή τις έντονες βροχοπτώσεις, 
εκθέτοντας με απαράδεχτο τρόπο την 
υγεία τους, εφόσον, προφανώς, κανείς 
από τους αρμοδίους δεν φρόντισε ποτέ 
για κάτι τόσο σημαντικό. 

Μια λεωφορειολωρίδα μικρής 
έκτασης, η οποία χαρακτηρίζεται από 
ποικίλα προβλήματα, που σχεδιάστηκε 
κυρίως για σκοπούς δικαιολόγησης της 
επιχορήγησης του έργου για ανάπλαση 
της Λεωφόρου, χωρίς να υπάρχουν οι 
εκ των προτέρων προϋποθέσεις που 
να τεκμηριώνουν την ύπαρξη λεωφο-
ρειολωρίδας και χωρίς να πληρούνται 
πλήρως τα πρότυπα, δεν δικαιολογεί 
την όποια επιβολή προστίμου. 

Και όταν μιλούμε για αναβάθμιση 
συστήματος, δεν είναι απλώς η ύπαρξη 
των λεωφορείων και λεωφορειολωρί-
δων, αλλά η εφαρμογή περισσότερων 
και τακτικών δρομολογίων, η συνέπεια 
ως προς τις ώρες των δρομολογίων, 
ανθρώπινες, πιο φιλικές προς το επι-
βατικό κοινό στάσεις αναμονής των 
λεωφορείων και γενικά ένα σύστημα 

που να είναι πιο κοντά στα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, όπου υπάρχουν οι αντίστοιχες 
λεωφορειολωρίδες, ώστε να υπάρχει 
το κίνητρο να χρησιμοποιούμε αρκε-
τοί τα λεωφορεία. Γιατί, έτσι όπως είναι 
τα πράγματα, η λεωφορειολωρίδα δεν 
σώζει την κατάσταση. 

Aναμένουμε από πλευράς του 
Υπουργείου και των αρμοδίων ότι θα 
προχωρήσουν σε μια ολιστική και εις 
βάθος αξιολόγηση του έργου, εφόσον 
αρχικά ληφθούν υπόψη και οι απόψεις 
των πολιτών και δημοτών, που έρχονται 
αντιμέτωποι καθημερινά με τα ποικί-
λα ζητήματα που παρουσιάζονται στη 
Λεωφόρο Αγλαντζιάς.  

*Δημότισσα Αγλαντζιάς

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση 
παρουσίασε την περασμένη 
Παρασκευή την 29η Παγκύ-

πρια Έρευνα Πολιτικής Κουλτούρας 
και Εκλογικής Συμπεριφοράς στην 
οποία εντόπισα μια πολύ ενδιαφέρουσα 
πληροφορία: Τελικά είμαστε όλοι (ή 
σχεδόν όλοι) πράσινοι. Ναι, πιστέψτε 
το! Στην ερώτηση που αφορούσε στη 
θετική κρίση για ιδεολογίες/ρεύματα, η 
Οικολογία έρχεται πρώτη με διαφορά 
(71%).  Ξεπερνά τον πατριωτισμό (57%), 
τον Σοσιαλισμό (31%), τον Φεμινισμό 
(36%), τη Δεξιά, το Κέντρο και την Αριστε-
ρά, τον Εθνικισμό, τον Φιλευρωπαϊσμό 
κ.λπ. Στο κόμμα που κυβερνά μάλιστα 
(ΔΗΣΥ), η θετική γνώμη για την Οι-
κολογία φθάνει σε ποσοστό 81%, με 
τον πατριωτισμό να έρχεται πολύ πιο 
πίσω μαζί με τη δεξιά ιδεολογία και 
τον φιλοευρωπαϊσμό (69%-64%-53%).

Είναι λοιπόν η Οικολογία -σύμφωνα 
με την έρευνα- ως ιδεολογία ή ως ρεύμα, 
μια προτεραιότητα. Αυτό είναι κατ’ αρχάς 
ευχάριστο. Από την άλλη, σύμφωνα με 
το πρόσφατο ευρωβαρόμετρο, μόνο το 
3% των πολιτών στην Κύπρο λαμβάνει 
υπόψη του τα θέματα Οικολογίας ή πε-
ριβάλλοντος όταν βρίσκεται ενώπιον της 
κάλπης. Στη βάση λοιπόν των ερευνών 
-δηλαδή στο τι λένε οι Κύπριοι- σημει-
ώνεται ένα παράλογο σχήμα.

Το σίγουρο είναι -όπως είπε σε πρό-
σφατη συνέντευξή του ο Χαράλαμπος 
Θεοπέμπτου- ότι οι πολίτες βρίσκονται 
πιο μπροστά στα θέματα περιβάλλοντος 
από τους πολιτικούς, τα κόμματα, τους 
δικαστές, τους υπουργούς, τους βου-
λευτές και προπαντός την κυβέρνηση.

Όταν βλέπεις τους πολίτες να βγαί-
νουν στους δρόμους και να διαμαρτύ-
ρονται κυρίως για θέματα που αφορούν 
την προστασία του περιβάλλοντος, της 
υγείας και της ποιότητας ζωής, πραγμα-
τικά επιβεβαιώνεται στην πράξη αυτή η 
περιβαλλοντική υπεροχή των πολιτών 
έναντι των ανθρώπων της εξουσίας.

Για παράδειγμα, ειδικότερα τις τελευταί-
ες εβδομάδες, έχουμε δει τους κατοίκους 

της περιοχής Πυργών και τους μοναχούς 
Σταυροβουνίου να αγωνίζονται κατά του 
ασφαλτικού εργοστασίου που αδειοδότησε 
η κυβέρνηση με τις ευλογίες των μεγάλων 
κομμάτων μέσα σε περιοχή Νατούρα. 

 Λίγο πιο πέρα, οι κάτοικοι της περι-
οχής Ιδαλίου διαδηλώνουν για την απο-
μάκρυνση των ασφαλτικών εργοστασίων 
που ζώνουν τη συνοικία τους και βρομί-
ζουν συχνά τον αέρα που αναπνέουν. Οι 
κάτοικοι της Ορούντας αντιδρούν στην 
επαναφορά των χοιροστασίων στο χωριό 
τους, κάποια από τα οποία μάλιστα λει-
τουργούν ήδη παράνομα, και ρυπαίνουν 
με χοιρολύματα το έδαφος και το νερό. 

 Οι πολίτες της Πάφου από την άλλη, 
ήρθαν σε σύγκρουση με την πλειοψηφία του 
δημοτικού συμβουλίου, τα κόμματα και τον 
μητροπολίτη γιατί προωθούν την ανέγερση 
ναού μέσα στον δημοτικό κήπο. Ευαίσθη-
τοι πολίτες στη Λεμεσό οργανώνονται κατά 
των ψηλών κτηρίων στην παραθαλάσσια 
ζώνη της πόλης, που προκαλούν αλυσιδωτές 
επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και 
στην κοινωνική δομή της πόλης. Θύελλα 
διαμαρτυριών ξεσήκωσε επίσης η πρό-
σφατη υπόθεση καταστροφής στο δάσος 
Μαυραλή στην Αργάκα, περιοχής ωοτοκίας 
των χελωνών. Νέοι και νέες οργανώνουν 
πορείες για την κλιματική αλλαγή. Την ίδια 
ώρα λαμβάνουμε καθημερινά καταγγελίες 
από περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους 
πολίτες για κακοποιήσεις ζώων, εκκοπές 
δέντρων, παράνομη τοποθέτηση κεραιών 
κινητής τηλεφωνίας κ.ο.κ.

Ευαίσθητα περιβαλλοντικά 
αντανακλαστικά

Είναι λοιπόν διαπιστωμένο: Η με-
γάλη πλειοψηφία των πολιτών έχουν 
αποκτήσει ευαίσθητα περιβαλλοντικά 
αντανακλαστικά. Οι πολιτικοί όχι. Γιατί 
όμως; Μια εξήγηση είναι ίσως γιατί αυτά 
τα περιβαλλοντικά αντανακλαστικά των 

πολιτών δεν λειτουργούν πίσω από το 
παραβάν του εκλογικού κέντρου, μπρο-
στά στην κάλπη. Οι πολιτικοί αντιμετω-
πίζουν την περιβαλλοντική ευαισθησία 
των πολιτών ως μια «μόδα περαστική» 
ή ως μια «αβλαβή ιδιοτροπία».

 Αυτά δεν είναι επινόηση του εγκε-
φάλου μου. Είναι απόψεις που ακούω 
συχνά στους διαδρόμους της Βουλής.

Πρέπει στις προσεχείς ευρωεκλογές οι 
πολίτες που έχουν τόσο ψηλά στη συνείδη-
ση τους την Οικολογία, να κάνουν το like 
ψήφο στην κάλπη. Να ψηφίσουν θετικά και 
πράσινα. Να προσπεράσουν τη ρύπανση 
των κενού περιεχομένου διλημμάτων, των 
κούφιων συνθημάτων και των σκληρών 
αντιπαραθέσεων για σκοπούς συσπείρωσης. 
Να αποδείξουν ότι η Οικολογία δεν είναι 
μόδα, ούτε μια αβλαβής ιδιοτροπία. Στο χέρι 
των ψηφοφόρων είναι να αλλάξει η στάση 
των πολιτικών έναντι του περιβάλλοντος 
και των δικαιωμάτων των πολιτών για ένα 
καθαρό και υγιές περιβάλλον.

*Πρόεδρος Κίνημα Οικολόγων - 
Συνεργασία Πολιτών

Της Κυριακής

Απόψεις 30
26.05.2019
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μπος Θεοπέμπτου- ότι 
οι πολίτες βρίσκονται 

πιο μπροστά στα θέματα 
περιβάλλοντος από τους 

πολιτικούς, τα κόμμα-
τα, τους δικαστές, τους 
υπουργούς, τους βου-
λευτές και προπαντός 

την κυβέρνηση

«Δεν δικαιολογείται 
η επιβολή προστίμων 

στους οδηγούς που 
χρησιμοποιούν τη λεω-
φορειολωρίδα, η οποία 

χαρακτηρίζεται από 
ποικίλα προβλήματα». 

Η «κοινωνία» 
αναζητά τον 

«ίλαρχον» (γνήσιον 
τέκνον και αυτός 

του «συστήματος», 
που εμείς οι ίδιοι 
δημιουργήσαμεν 
και εγωιστικώς 

και φιληδόνως το 
συντηρούμεν και το 
αναπαραγάγομεν), 
αλλά ουδέν έλεος  

επιδεικνύεται για τα 
δολοφονούμενα, με 
τις εκτρώσεις παιδιά 

μας

Είμαστε όλοι πράσινοι, τελικά; H λεωφορειολωρίδα και τα πρόστιμα
στη Λεωφόρο Αγλαντζιάς

Όπως είναι γνωστό, το Σύνταγμά 
μας εισήγαγε ένα άγνωστο, κατά 
το αποικιοκρατικό καθεστώς, 

δικαίωμα στον πολίτη. Το δικαίωμα να 
μπορεί, επί ίσοις όροις, ως διάδικος, να 
αμφισβητεί με βάση το άρθρο 146 του 
Συντάγματος ενώπιον του Αρμόδιου Δι-
καστηρίου τη νομιμότητα κάθε απόφασης 
όλων των διοικητικών οργάνων.

Στο πλαίσιο της διάκρισης των εξου-
σιών η Δικαιοσύνη κατέστη, με τις απο-
φάσεις της στο πλαίσιο του Άρθρου 146 

του Συντάγματος, δημιουργός δικαίου με 
αρμοδιότητα να επιφέρει τομή δικαίου επί 
της συνταγματικότητας και νομιμότητας όχι 
μόνο των διοικητικών αποφάσεων, αλλά και 
των νόμων και κανονισμών επί των οποίων 
στηρίζονται οι διοικητικές αποφάσεις.

Κάθε τομή δικαίου με δικαστική 
ακυρωτική απόφαση στο πλαίσιο της 
διαδικασίας αυτής διαμορφώνει, κατά 
συνταγματική πρόβλεψη, την υποχρέ-
ωση για ενεργό συμμόρφωση προς τα 
δικαστικά διακηρυχθέντα. Η υποχρέωση 
αυτή που βαραίνει κάθε Αρχή, όργανο ή 
πρόσωπο και σε συνδυασμό με το Άρθρο 
35 του Συντάγματος που απαιτεί σεβασμό 
των δικαιωμάτων του πολίτη, συνδέθηκε 
συνταγματικά και με τη σαφή πρόνοια 
του Άρθρου 150 του Συντάγματος που 
προέβλεψε την πρόσθετη εξουσία του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου για να επιβάλει 
«ποινές ένεκεν περιφρονήσεως του δι-
καστηρίου τούτου».

Το πρώτο θέμα που εγείρεται, λοιπόν, 
είναι κατά πόσον η πρωτοβουλία αμφισβή-
τησης της νομιμότητας μιας διοικητικής 
πράξης και στη συνέχεια η ακύρωσή της 
από το Δικαστήριο οδηγεί πραγματικά 
και ολοκληρώνει την έννοια της πλήρους 
αποκατάστασης της τρωθείσας νομιμότητας. 
Η θεωρία της Νομικής Επιστήμης, αλλά 
ήδη και η Νομολογία μας, διαπίστωσαν 
ότι υπάρχει και εμφανίζεται ενίοτε μια 
αλαζονική αντίληψη της Διοίκησης, που 
ενοχλείται να βλέπει να ανατρέπονται δι-
καστικά οι αποφάσεις της, και γι’ αυτό 
καταδεικνύει μιαν άκρως επικίνδυνη 
ασέβεια προς το δεσμευτικό δικαστικό 
δεδικασμένο. Οπότε και το ερώτημα, μή-
πως αποτελεί μύθο ότι με τη δικαστική 
απόφαση επιτυγχάνει ο πολίτης πλήρη 

δικαίωση διά της προσφυγής του με την 
οποία είχε την πρωτοβουλία να ζητήσει 
εξαφάνιση διοικητικής απόφασης που τον 
επηρέασε; Είναι προφανώς πρόκληση στο 
περί δικαίου αίσθημα να διακηρύσσει με 
εγκύκλιό του (15.4.2019) το Υπουργείο 
Οικονομικών μετά τις δικαστικές αποφάσεις 
ότι, όσον αφορά αποκοπές εκ του μισθού, 
τις συντάξεις, τα επιδόματα, τη μη απόδοση 
προσαυξήσεων κ.λπ., δεν πρέπει κανένα 
όργανο του Δημοσίου να προχωρήσει σε 
καταβολή τους, ενώ δεν υπάρχει νόμος 
ισχυρός που να επιτρέπει τούτο. 

Το να αμφισβητήσει η Δημοκρατία ή 
άλλο Ν. Πρ. Δ. Δ. τις πρωτόδικες αποφά-
σεις με Έφεση είναι αναφαίρετο δικαίω-
μα, όπως και το ότι ζητήθηκε αναστολή 
εφαρμογής των ακυρωτικών αποφάσεων 
μέχρι να εκδικαστούν οι Εφέσεις. Όμως, 
αφού απορρίφθηκε και το αίτημα αυτό, 
τότε επιβάλλετο η άμεση εφαρμογή του 
ακυρωτικού αποτελέσματος. Το ότι συνε-
χίζει η περιφρόνηση προς τις δικαστικές 
αποφάσεις αποτελεί μια πρωτοφανή πα-
ρανομία και αφόρητη πρόκληση έναντι 
της υπεροχής του δικαίου.

Ο μη ενεργά συμμορφούμενος στο δί-
καιο που διαμόρφωσε η δικαστική κρίση 
στην αναθεωρητική διαδικασία του άρθρου 
146 του Συντάγματος, πρέπει να υφίσταται 
συνέπεια την οποία «απέφυγε» να διαμορ-
φώσει διά Νόμου το Κράτος και, αντί τούτου, 
παραμένει αδιάφορο χωρίς να προωθήσει 
δυνατότητα τιμωρίας παντός υπευθύνου 
επί μη συμμόρφωσης προς το δίκαιο που 
η δικαστική απόφαση διαμόρφωσε.

Η ατιμωρησία οδηγεί στην αναξιοκρατία
Μήπως η καθυστέρηση και το κενό 

αυτό βοήθησαν στη σύννομη δράση των 
διοικητικών οργάνων; Ή, μήπως, η κα-

θυστέρηση αυτή κατέστησε τη διοίκηση 
περισσότερο ανεξέλεγκτη στις αποφάσεις 
της ή αλαζονική και αυθαίρετη, αφού η 
ατιμωρησία της είναι δεδομένη; Τελικά, 
μήπως βολεύει τις μη αξιοκρατικές επι-
λογές ή μεθοδεύσεις, η ανύπαρκτη νο-
μοθετική δυνατότητα τιμωρίας των όσων 
περιφρονούν τις δικαστικές αποφάσεις;

Το βέβαιο είναι ότι η κατάσταση αυτή, 
όσο παρατείνεται ως έχει, υποσκάπτει 
θεσμούς συνταγματικούς, αξίες δικαίου 
και πλήττει την εμπιστοσύνη του κοινού 
στη διοίκηση και στη σημασία της δικα-
στικής δικαίωσης του πολίτη. Πρόσθετα, 
ενθαρρύνει την κατάχρηση εξουσίας με 
μεθόδους έξω και/ή αντίθετες στον Νόμο 
και την έννοια της χρηστής διοίκησης.

Η ανάγκη ύπαρξης διά Νόμου συνεπειών 
για τον μη συμμορφούμενο δεν είναι ένα 
απλό δικαστικό απαιτούμενο, είναι μια απα-
ραίτητη προϋπόθεση που θα επιτρέψει την 
υλοποίηση, ώστε η έννοια Κράτος Δικαίου 
να καταστεί σε σχέση προς τη «διοίκηση» 
επιτακτική πραγματικότητα. Η υπεροχή του 
Νόμου και ο σεβασμός του δεδικασμένου, με 
τη δυνατότητα τιμωρίας όσων περιφρονούν 
τις ακυρωτικές αποφάσεις του διοικητικού 
δικαίου, δεν μπορεί να παραμείνει στα αζή-
τητα και ούτε είναι δυνατό να εμφανίζεται 
ιδιαίτερη και προκλητική επιδείνωση. Η 
Διοίκηση πρέπει να αισθάνεται ότι είναι 
ανά πάσα στιγμή υπόλογος στην τήρηση 
του δεδικασμένου και η μη υποταγή της 
σ’ αυτό ότι θα της επιφέρει σοβαρές συνέ-
πειες για παρακοή δικαστικών αποφάσεων 
του διοικητικού δικαίου, ιδιαίτερα σε ένα 
Κράτος που διεκδικεί δικαίωση, με μόνο 
βέβαιο και ασφαλές στήριγμα το δίκαιο και 
τη νομιμότητα.

*Δικηγόρος

Η αντισυνταγματικότητα του Νόμου και
η μη συμμόρφωση προς τις δικαστικές αποφάσεις
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Ο Φόρεϊν Όφις και οι γητευτές όφεων…

Ευρωπαϊκού μέλλοντος
ρεαλιστικές προσεγγίσεις

ΜΙΑ ΦΟΡΑ κι έναν καιρό ο 
Αδάμ και η Εύα διέπραξαν 
το προπατορικό αμάρτημα. 

Το είχε μεθοδεύσει και το προκάλεσε 
ο Όφις, με τη δολιότητά του. Αυτό, όλοι 
το ξέρουν. Ανέκαθεν. Οι περισσότεροι 
όμως είτε δεν έμαθαν είτε ξεχνούν ότι 
το πλήρες όνομά του ήταν και είναι: 
Ο Φόρεϊν Όφις. Και ότι, οι δολιότητες 
του εν λόγω Όφεως φέρουν, επίσης 
ανέκαθεν, ένα μόνο πατρογονικό επί-
θετο: Βρετανιές.

Τη μοιραία για τους ίδιους χαζομάρα 
των Πρωτοπλάστων που ξεγελάστηκαν 
από τον Όφιν, λησμονούν δυστυχώς και 
δεν την αποφεύγουν, πολλοί από τους 
σύγχρονους απογόνους τους. Ανάμεσά 
τους δε, τους τελευταίους δυο-τρεις 
αιώνες, και οι Έλληνες.

Θύματα κι αυτοί του Φόρεϊν Όφε-
ως, παρόλη την περί του αντιθέτου 
ασφαλέστατη στρατηγική σοφία που 
τους κληροδότησαν τα λαμπρότερα 
στην οικουμένη θουκυδίδεια μυαλά 
των δικών τους αρχαίων προγόνων…

ΚΑΠΩΣ έτσι το παραμυθάκι μας, 
φωτίζει, φρονούμε, τις αληθέστερες 
αλήθειες των παθημάτων μας.

ΚΑΙ κάπως έτσι, εν έτει 2019, επι-
τυγχάνει η μακροβιότερη στον θρόνο 
Χερ Μάτζεστι Ελισάβετ Β’ να διατηρεί 
στην Κύπρο τις στρατιωτικές βρετα-
νικές βάσεις Ακρωτηρίου, Δεκέλειας, 
Αγίου Νικολάου, Τροόδους κ.ο.κ.

- ΚΑΙ με τη βασιλική της Ρόγιαλ 
Αίαρ Φορς (RAF), να εξασφαλίζει ση-
μαντικό μερίδιο στρατηγικού ελέγχου 
της Ανατολικής Μεσογείου.

- ΚΑΙ, απ’ εδώ, απ’ την Κύπρο, με τα 
Ραντάρ και τα ηλεκτρονικά Έσιελόν της, 
τον κατασκοπευτικό έλεγχο ζωτικών 
πληροφοριών της μισής και πλέον 
υφηλίου.

- ΑΠΟ αυτό το νησί, Colony of 
Cyprus, που η Ελισάβετ Β’ κληρονό-

μησε από την προγιαγιά της: Την Βι-
κτώρια, Βασίλισσα του «Ηνωμένου 
Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και 
Ιρλανδίας και Αυτοκράτειρα των Ιν-
διών». Η Βικτώρια είχε προσθέσει 
στο στέμμα της το νησί το 1878, με τις 
βρετανιές που πέτυχε επί του Σουλτά-
νου Αμπντούλ Χαμίτ Β’ της Οθωμανι-
κής Τουρκίας, ο τότε πρωθυπουργός 
της τότε Χερ Μάτζεστι, ο Μπέντζαμιν 
Ντισραέλι, εκμεταλλευόμενος τη ρωσο-
τουρκική πολεμική ρήξη…

ΕΝ ΕΤΕΙ 2019 η αντιαποικιακή επι-
μονή ενός άγνωστου έως χθες στους 
περισσότερους κρατιδίου ονόματι 
Μαυρίκιος, του Αρχιπελάγους Τσιά-
γκος, πέτυχε τώρα, πρώτα στο Διεθνές 
Δικαστήριο της Χάγης και κατόπιν στη 
συντριπτική πλειοψηφία της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ (116 υπέρ, 6 
εναντίον, 56 αποχές) την απόφαση:

Ο βρετανικός Όφις να ξεκουμπιστεί 
από τις αποικιοκρατικές -καταλοίπων- 
Βάσεις του. Σε αυτές βεβαίως περιλαμ-
βάνονται και οι «κυρίαρχες» εν Κύπρω 
Βρετανικές Βάσεις. Τόσο σπουδαίες για 

τον εν λόγω Όφιν ώστε, εάν τις χάσει, 
η μόνη… «Μεγάλη Βρετανία» που θ’ 
απομείνει κατ’ όνομα στον κόσμο, θα 
είναι το γνωστό ξενοδοχείο στην πλα-
τεία Συντάγματος των Αθηνών…

ΑΛΛΑ η Αθήνα και ιδίως η Λευ-
κωσία, ανέκαθεν υποκλινόμενες στη 
Χερ Μάτζεστι, ως γνήσιοι πνευματικοί 
απόγονοι του Αδάμ και της Εύας και 
όχι του δύστροπου Θουκυδίδη, ή της 
Ε.Ο.Κ.Α. μασουλάνε διαρκώς τα μήλα 
που τους προσφέρει ο Φόρεϊν Όφις.

- Προφασίζονται ότι δεν συμφέρει 
«ν’ ανοίξουν 2ο Μέτωπο» με την Αγγλία.

- Επειδή, δήθεν, έχουν «1ο Μέτω-
πο» με τον τουρκικό Αττίλα.

- Τον οποίο, όμως, αντί ν’ αποκρού-
ουν κατά μέτωπο, επίσης κατευνάζουν. 
Προσφέροντάς του μακροχρόνιες «δι-
ακοινοτικές συνομιλίες» ατιμώρητης 
διαιώνισης της παράνομης τουρκι-
κής εισβολής - κατοχής στα βόρεια, τα 
σκλαβωμένα από τον Αττίλα ‘74 ελλη-
νικά εδάφη της Κύπρου, που τώρα, εν 
έτει 2019 επεκτείνεται με γεωτρύπανα 
Πορθητή και στη θαλάσσια ΑΟΖ της 

Κύπρου. Προσφέροντάς του και την 
προοπτική Διζωνικής Δικοινοτικής 
νομιμοποίησής του. Ώστε να ελπίζει 
βασίμως και να προσδοκεί ότι θα επι-
τύχει εν τέλει να καταστήσει εκλιπού-
σα την Κυπριακή Δημοκρατία και να 
τη… μετεξελίξει σε τουρκο-βρετανικό 
προτεκτοράτο, ονόματι ΕΚΟ «Ενωμένη 
Κυπριακή Ομοσπονδία».

ΟΙ ΑΝΕΠΡΟΚΟΠΟΙ Έλληνες απόγο-
νοι του Θουκυδίδη σε Αθήνα και Λευ-
κωσία, αποδείχθηκαν ανεπαρκείς και 
ανίκανοι να μαθητεύσουν, να μάθουν 
και να διδαχθούν, ακόμη και από τους 
πλησιέστερους - τους «κολλητούς» γε-
ωγραφικά και… παντοιοτρόπως: Τους 
Τούρκους Σχεδιαστές Πολιτικής. Αυτοί 
οι τελευταίοι, όχι μόνο διδάχθηκαν και 
εφαρμόζουν επαρκώς πάσης φύσεως 
βρετανιές, αλλά και κατόρθωσαν να 
αναδειχθούν στην πράξη και ικανότα-
τοι γητευτές όφεων. Συμπεριλαμβανο-
μένου πρωτίστως του Φόρεϊν Όφεως… 
Παίζοντας, στο πόκερ, ανέκαθεν το 
ίδιο χαρτί: Το ρωσο-τουρκικό. Από την 
εποχή των Κεμάλ - Λένιν ως την εποχή 

Ερντογάν - Πούτιν…
ΙΣΩΣ διότι, οι εν λόγω ανεπρόκοποι 

παρ’ Έλλησι, εν Ελλάδι και εν Κύπρω, 
τα μόνα χαρτιά που έμαθαν να παίζουν 
πάντα πολύ καλά, από τότε που είχαν ένα 
«αγγλικό», ένα «γαλλικό» και ένα «ρω-
σικό» κόμμα, για ν’ αλληλοτρώγονται και 
ν’ αλληλοσφάζονται χάριν των εκάστοτε 
προστάτιδών τους, για τα εκατέρωθεν 
προεξάρχοντα ιδιοτελή φατριαστικά - 
κομματικά συμφέροντα των αυτοχθόνων 
ηγετών και ηγετίσκων τους:

- Ποιος θα κατακτήσει για να λα-
φυραγωγήσει την Εξουσία, για τον 
εαυτό του και τους δικούς του. Πάντα 
προεξάρχοντος του προτάγματος «το 
κόμμαν τζιαί τ’ αμμάθκια σας». Παρα-
πέμποντας το «θέμα των Βάσεων» της 
Χερ Μάτζεστι στην Κύπρο, στα «our 
children and grandchildren», όταν 
και εάν και εφόσον συμφωνήσουν με 
τα «children and grandchildren» των 
Τουρκοκυπρίων.

ΕΤΣΙ περίπου και σήμερα, Κυριακή 
26η Μαΐου 2019 στις διεξαγόμενες για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλογές.

Υπάρχει παλαιόθεν μια εξωπραγματικών διαστάσεων 
αντίληψη περί της ικανότητας της ευρωπαϊκής πολιτικής 
και πολιτειακής πραγματικότητας να είναι σε θέση να 

υπερασπίζεται τα σύνορα και τις πολιτειακές εξελίξεις των 
εθνικών οντοτήτων και των λαών της Ευρώπης. Η ευρω-
παϊκή διάσταση της πολιτικής συνιστά και την εν συνθέσει 
δυνάμεων προβολή εθνικών ταυτοτήτων, που απηχούν πρω-
τίστως την εθνική ιδέα διάρθρωσης της διεθνούς πολιτικής 
ως εν προκειμένω κοινότητας κρατών. Η ενεργός πολιτική 
προβολή των ταυτοτήτων ως πολιτιστική διάσταση εφαρμο-

ζόμενης πολιτιστι-
κής παρουσίας και 
διεθνούς πολιτικού 
βηματισμού συνιστά 
την, αναμφισβήτητα, 
θεμελιώδους υπαρ-
ξιακής σπουδαιότη-
τας παρουσία του 
εθνικού κράτους 
στη διεθνοπολιτική 
διαδρομή των διε-
θνών σχέσεων και 
της εν γένει ύπαρ-
ξης των κρατών ως 
ζωτικής σημασίας 
συνιστώσας στην 
παγκόσμια τάξη 
υφιστάμενων υπο-
κειμένων διεθνούς 
δικαίου. 

Συνοψίζοντας 
ενεστώσες, αλλά και 

παλαιόθεν εξαχθείσες συμπερασματικές διαπιστώσεις ως 
προς πολιτικές αφορώσες στην Ευρώπη και στο μέλλον 
της κρατικοπολιτικής διάρθρωσης της Γηραιάς Ηπείρου, 
οφείλει κανείς μετά περισσής απαισιοδοξίας να ομολογήσει 
πως το ευρωπαϊκό μέλλον δεν είναι απλά αβέβαιο, αλλά 
συνιστά και μια εμφανώς και ευδιακρίτως προβαλλόμενη 
ανυπαρξία πολιτιστικής, πολιτικά συγκροτημένης και δι-
εθνοπολιτικά απολειπόμενης αυτονόμου ταυτότητας ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού και πολιτιστικού υποκειμένου. Οι 
εθνικές ταυτότητες υπερέχουν μιας ευρωπαϊκής πολιτικής 
στοχοθεσίας, που να άπτεται της διάπλασης μιας ευρωπαϊκής 
κατά τα ανωτέρω ταυτότητας. Το έθνος-κράτος είναι παρόν 
και ενεργοποιημένο σε όλες του τις διαστάσεις στην ευρωπα-
ϊκή πολιτική πραγματικότητα, προεξαρχουσών κατά ταύτα 
μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων, όπως είναι η Γαλλία και η 
Γερμανία. Η αντιμετώπιση του φαινομένου υπερβαίνει τους 
κανόνες της πολιτικής συμβατικής λογικής και αντικρίζει 
εμφανώς τις κατά ταύτα διατρέχουσες την κοινωνία εθνικά 
προσδιοριζόμενες πολιτιστικές αξίες. Κατά τα ανωτέρω τούτο 
οφείλει να προσεγγισθεί με στρατηγική εθνικού επιπέδου, 
όπου και η συνάντηση όλων των πολιτικών και πολιτιστικών 
δυνάμεων της χώρας θα αναζητήσει τρόπους και μεθόδους 
κοινωνικής και παιδαγωγικής, εκπαιδευτικής και πολιτισμι-
κής αντιμετώπισης σε διαστάσεις σαφώς υπερβαίνουσες τα 
εθνικά σύνορα με στόχο μια παιδευτική, διαπαιδαγωγική 
αντίληψη ενός για το μέλλον των ευρωπαϊκών λαών υφι-

στάμενου, ζωηρώς και προδήλως κρίσιμου φαινομένου. Οι 
ιδεοληψίες μιας ανύπαρκτης πολιτικά ή κρατικοπολιτικά 
Ευρώπης παραπέμπουν στην ψευδαίσθηση μιας υφιστά-
μενης ευρωπαϊκής, πολιτικής ταυτότητας, την οποία είναι 
σε θέση και εκδηλούμενη πολιτική βούληση τα έθνη και 
οι κρατικές οντότητες της Ευρώπης να υπερασπίσουν και 
πάση δυνάμει να υποστηρίξουν. Το γεγονός για παράδειγμα 
της ελληνικής κρίσης, η οποία άπτεται της ικανότητας επι-
βίωσης ενός λαού που συνιστά τη γεννήτορα δύναμη της 
Ευρώπης, αντιμετωπίσθηκε από τις μεγάλες ευρωπαϊκές 
δυνάμεις μέσα από μια διαδικασία ελλαδικής προσφυγής 
σε ευρωπαϊκά ώτα μη ακουόντων. 

Η Ευρώπη στήριξε οικονομικά τη χώρα, αφού υποθη-
κεύθηκε μέρος της επικράτειας για τις επόμενες δεκαετίες 
στις ευρωπαϊκές τράπεζες. Δεν μπόρεσε να γίνει αντιληπτό 
πως το ελληνικό πρόβλημα υπήγετο στην ευρωπαϊκή οι-
κογένεια και ως τέτοια η Ελλάδα όφειλε να προσεγγισθεί 
ως τμήμα της ευρωπαϊκής επικράτειας, προβάλλοντας 
η Ευρώπη την αλληλέγγυα αρωγή της. Η Ελλάδα αντι-
μετωπίστηκε ως ένα είδος επιβάρυνσης από την οποία 
ήθελαν να απαλλαγούν, όχι διά της εξόδου, αλλά της μη 
ικανοποίησης των αιτημάτων της για σωτηρία από την 
οικονομική κρίση. Η Κύπρος δε αποτελεί ένα απολύτως 
κραυγαλέο παράδειγμα που διαδηλώνει κατά τον πλέον 
δραματικό τρόπο την απουσία ευρωπαϊκής εν τοις πράγ-
μασι αλληλεγγύης και στήριξης προς μία χώρα ενταγμένη 
στο ευρωπαϊκό σύστημα κρατών και πολιτισμών, η οποία 
υφίσταται τη βία της τουρκικής εισβολής από το 1974 και 
εντεύθεν και της κατοχής συνοδευόμενης από το έγκλημα 
κατά της ανθρωπότητας του εποικισμού, χωρίς αυτή η 
τραγική κατάσταση να προκαλεί την ενεργό ευρωπαϊκή 
αλληλεγγύη απέναντι στην Κύπρο και κατά της τουρκικής 
επεκτατικής πραγματικότητας, στην οποία θα έπρεπε οι 
Ευρωπαίοι και ο δυτικός κόσμος να επιφέρουν κόστος 
που να την υποχρέωνε να αποσύρει τις στρατιωτικές της 
δυνάμεις από την Κύπρο. Τούτο δε σημαίνει πως επ’ ου-
δενί δεν πρέπει να αρκείται κανείς σε απειλητικά για την 
υπόσταση της Κύπρου μπαλώματα τύπου Σχεδίου Ανάν, 
εμφανιζόμενα από τους γνωστούς και μη εξαιρετέους με-
σολαβητές ως «λύση». Τέτοιες προτάσεις που υπηρετούν τα 
τουρκικά συμφέροντα εμφανίζονται και ως συγκλίνουσες 
με τα συμφέροντα μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών.

Η παγκοσμιοποίηση, την οποία ορισμένοι κήρυκες του 
παγκόσμιου ιδεαλισμού εμφάνισαν ως τη μαγική ράβδο 
επίλυσης των προβλημάτων της ανθρωπότητας, όχι μόνο 
δεν έδωσε λύσεις, αλλά ανέδειξε τη δύναμη και την ισχύ του 
εθνικού κράτους. Οι ιδεοληψίες της Ευρώπης συνιστούν 
την ανυπαρξία ενός ευρωπαϊκού εθνικού οικοδομήματος, 
ενώ η σύγχρονη Ευρώπη εξακολουθεί να αντανακλά την 
Ευρώπη της δεκαετίας του 1950 των εθνικών κρατών, τα 
οποία κινούνταν με αποκλειστικό γνώρισμα το συμφέρον 
της εθνικής τους οντότητας και ουδέν πέραν τούτου. Αυτό 
απηχεί μια ρεαλιστική προσέγγιση της ευρωπαϊκής πολιτι-
κής, η οποία καταγράφει τις υφιστάμενες πραγματικότητες, 
δηλαδή το είναι και όχι το δέον γενέσθαι.

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

Πανεπιστήμιο
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ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Η ΕΕ θα επιβάλει κυρώσεις 
στην Τουρκία, όπως, 

π.χ., επέβαλε στη Ρωσία 
μετά την εισβολή και 

προσάρτηση της Κριμαίας, 
το 2014; Μάλλον θα 
τη χαϊδέψει, επειδή 
αυτό επιτάσσουν τα 

συμφέροντα μελών της. 
Μέχρι τότε,

η πειρατική Τουρκία
θα έχει οριστικοποιήσει

τα τετελεσμένα

Οι εθνικές ταυτότητες 
υπερέχουν μιας 

ευρωπαϊκής πολιτικής 
στοχοθεσίας, που να 

άπτεται της διάπλασης 
μιας ευρωπαϊκής κατά

τα ανωτέρω ταυτότητας

Ο Αττίλας μάς κήρυξε τον πόλεμο κι εσείς 
άδετε, αλληλοβρίζεστε και ανοητολογείτε

Α νέκαθεν η Τουρκία ακολουθεί έναντι της Ελ-
λάδας και ειδικά της Κυπριακής Δημοκρατίας 
μια δοκιμασμένη και επιθετική μέθοδο: Πρώτα 

αμφισβητεί, ύστερα γκριζοποιεί, ακολούθως καλλιεργεί την 
εντύπωση ότι επιθυμεί να συζητήσει τις... διαφορές. Επειδή 
οι Τούρκοι γνωρίζουν τους ηγέτες μας, τις ανεπάρκειες, 
τις τουρκοφοβίες και τις ψευδαισθήσεις τους, προχωρούν 
στο επόμενο στάδιο: Απαιτούν αμέσως συνομιλίες, αλλά 
με τουρκικούς, πλέον, όρους, προδιαγραφές και αξιώσεις. 
Αυτό κάνουν στην περίπτωση της Αποκλειστικής Οικονο-

μικής Ζώνης της 
Κύπρου. 

Πριν από 20 
μέρες, ο Αττίλας 
εισέβαλε ξανά διά 
του «Βάρβαρου», 
του «Πορθητή» 
και πολεμικών 
πλοίων, κατέ-
κτησε και ακόμα 
κατέχει τμήμα της 
ΑΟΖ της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας. 
Παρά την πληθώ-
ρα δηλώσεων και 
ανακοινώσεων 
συμπαράστασης 
στη Λευκωσία, 
καταδίκης της 
τουρκικής πει-
ρατείας και έκ-
κλησης προς 

την Άγκυρα να τερματίσει την έκδηλη παρανομία και 
παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και της Συμφωνίας 
για το Δίκαιο της Θάλασσας, ο σουλτάνος αγνοεί τους 
πάντες. Γιατί; Διότι οι τουρκικές ενέργειες δεν έγιναν 
ενστικτωδώς, αλλά με σχεδιασμό εδώ και χρόνια. Ας 
προσεχθούν μερικά γεγονότα. Στις 19/10/2008, ο τότε 
αρχηγός ΓΕΝ της Τουρκίας, ναύαρχος Μετίν Ατάτς, είπε: 

«Εκτιμώ ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα καταστεί εστία 
προστριβών και συγκρούσεων, λόγω της πετρελαϊκής 
σπουδαιότητας που θα αποκτήσει προσεχώς. Εξαιτίας των 
πετρελαίων που διαθέτει, θα μετατραπεί σ’ έναν δεύτερο 
Αραβικό Κόλπο. Η Τουρκία πρέπει να επαγρυπνεί και 
να αντιδράσει». Πότε ανακαλύφθηκε φυσικό αέριο στο 
κοίτασμα «Αφροδίτη»; Το 2011, από την αμερικανο-
ισραηλινών συμφερόντων εταιρεία, Noble Energy. Στις 
16/11/2011, ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Τανέρ 
Γιλντίζ, ανακοίνωσε συμφωνία για έρευνες πετρελαίου 
και φυσικού αερίου στα τουρκικά εδάφη και στη Μεσό-
γειο, μεταξύ της Τουρκίας και της ολλανδοβρετανικής 
εταιρείας, Shell. 

Ενώ η Λευκωσία προώθησε ορθά και κατακύρωσε 
θαλασσοτεμάχια της ΑΟΖ μας σε ξένους πετρελαϊκούς 
κολοσσούς, η Τουρκία παράλληλα προχωρούσε στους 
δικούς της σχεδιασμούς. Έκτοτε, καθημερινά, η Τουρκία 
και οι εδώ εγκάθετοι του κατοχικού καθεστώτος επιμένουν 
όχι μόνο σε μερίδιο από τους υδρογονάνθρακες, αλλά 

και συμμετοχή στην εξόρυξή τους. 
Στις 22/10/2018, ο κατοχικός ψευδο-«υπουργός», 

Κουντρέτ Οζερσάι, σε δηλώσεις του στη φιλοσουλτανική 
εφημερίδα «Σαμπάχ», ξεκαθάρισε: «Δεν θέλουμε μόνο 
μερίδιο από το φυσικό αέριο της Κύπρου, θέλουμε και 
να συμμετάσχουμε στη διαχείριση και εξόρυξή του». 
Και επανέλαβε όσα επίμονα η Τουρκία διακηρύσσει 
εδώ και χρόνια. Ότι δεν θα επιτρέψουν τη δημιουργία 
τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στις 6/5/2019 και στις 9/5/2019, σε τέσσερις πε-
ριπτώσεις, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, σε ομιλίες και 
δηλώσεις του, κατηγόρησε την Τουρκία ότι προέβη σε 
δεύτερη εισβολή στην Κυπριακή Δημοκρατία. Διά της 
εισβολής και κατοχής τμήματος της κυπριακής ΑΟΖ, 
η Τουρκία κήρυξε ξανά τον πόλεμο κατά της Κύπρου. 
Νοιάζεται κανείς; Προφανώς, κανείς! Ούτε ο Πρόεδρος, 
ούτε οι ηγέτες του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ. Τους είδατε και 
τους ακούσατε σε ποιο κατάντημα έφτασαν, να επιτίθενται 
κατ’ αλλήλων, να αλληλοβρίζονται, να προβαίνουν σε 
χαρακτηρισμούς, να ανασύρουν εκατέρωθεν αθλιότητες 
και να ρίχνουν τόνους λάσπης. 

Την περασμένη Πέμπτη, ο Κυβ. Εκπρόσωπος, απα-
ντώντας για πολλοστή φορά στο ΑΚΕΛ και στον ΓΓ του 
κόμματος, ο οποίος κατάντησε ο Εκπρόσωπος του φί-
λου του, Τσαβούσογλου, και της κατοχικής Τουρκίας, 
απαρίθμησε δεκάδες έργα και επιτεύγματα, τα οποία η 
κυβέρνηση Αναστασιάδη πέτυχε μετά την πενταετία Χρι-
στόφια. Ρωτήθηκε, εάν η διπλωματία κατάφερε να αλλάξει 
την κατάσταση στην ΑΟΖ. Απάντησε:  «Η παραβίαση 
και η παρανομία της Τουρκίας, δυστυχώς συνεχίζεται». 

Δυστυχώς… Η Λευκωσία θα αναμένει το Έκτακτο Συμ-
βούλιο της ΕΕ στις 28 τρέχοντος και μετά το Συμβούλιο 
Υπουργών τον Ιούνιο. Η ΕΕ θα επιβάλει κυρώσεις στην 
Τουρκία, όπως, π.χ., επέβαλε στη Ρωσία μετά την εισβολή 
και προσάρτηση της Κριμαίας, το 2014; Μάλλον θα τη 
χαϊδέψει, επειδή αυτό επιτάσσουν τα συμφέροντα μελών 
της. Μέχρι τότε, η πειρατική Τουρκία θα έχει οριστικοποι-
ήσει τα τετελεσμένα. Δεν έχει σημασία αν καταφέρει να 
τρυπήσει την κυπριακή ΑΟΖ. Ήδη την αμφισβήτησε, με 
τη συνεπικουρία της Βρετανίας. Ήδη την γκριζοποίησε. 
Ήδη τη διεκδικεί. Γιατί όχι, αφού τρεις υπουργοί του 
Τσίπρα, πρώην και νυν, της αναγνώρισαν «δικαιώματα»;

Η Αθήνα αφήνει να νοηθεί ότι δεν αποκλείει θερμό 
επεισόδιο από ατύχημα. Η Τουρκία οδηγεί τα πράγματα 
κατά την πάγια τακτική της, ελληνικής αντιστάσεως μη 
ούσης: Αφού κορυφωθεί η κρίση, θα εκδηλώσει την 
ετοιμότητά της για συνομιλίες, αλλά με τουρκικούς όρους. 
Θα επαναληφθεί το εξής σκηνικό: 

Οι μεγάλοι δρώντες στο Κυπριακό, με προεξάρχουσα 
τη Βρετανία και τις πετρελαϊκές εταιρείες, θα επιπέσουν 
στην αδύναμη Λευκωσία για να προβεί σε νέες υποχω-
ρήσεις. Δηλαδή, το Κυπριακό και οι υδρογονάνθρακες να 
πακετοποιηθούν, χωρίς να αποκλείονται το Αιγαίο και το 
Καστελόριζο. Ενώπιον μιας τουρκοφοβικής Αθήνας και 
μιας ανίσχυρης Λευκωσίας, οι οποίες διέλυσαν τις Ένοπλες 
Δυνάμεις τους, η σουλτανική Τουρκία έχει κυριολεκτικά 
αποθηριωθεί. Τσίπρας και Αναστασιάδης, γνωρίζουν πώς 
θα βγάλουν το κεφάλι τους από το στόμα της;

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ



Εξ Απορρήτων

Σ ήμερα ο κυπριακός λαός, Ε/κ και Τ/κ, έχουν 
την επιλογή να ασκήσουν το εκλογικό 
τους δικαίωμα. Να επιλέξουν με την ψήφο 

τους αυτούς που θα τους εκπροσωπήσουν στο 
ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μαζί με τους γηγενείς 
Κυπρίους έχουν το δικαίωμα αυτό και μερικές 
χιλιάδες κοινοτικοί κάτοικοι Κύπρου. Η δυνατότητα 
συμμετοχής των Τ/κ και των κοινοτικών, ειδικά 
των Τ/κ , συνιστά το πρώτο μεγάλο θέμα και την 
κυρίαρχη ιδιαιτερότητα της σημερινής εκλογικής 
διαδικασίας. Και ο λόγος είναι ότι, για πρώτη 
φορά, εικάζεται πως θα υπάρξει αυξημένη, έως 
πολύ αυξημένη συμμετοχή Τ/κ στην εκλογική 
διαδικασία. Γεγονός το οποίο αναμένεται, αν και 
εφόσον επισυμβεί, να επηρεάσει, στον ένα ή τον 
άλλο βαθμό, το αποτέλεσμα των εκλογών.  Τόσο 
αναφορικά με τα ποσοστά των κομμάτων όσο 
και τις επιλογές προσώπων. Αυτό το ενδεχόμενο 
δημιούργησε ακραία ένταση τόσο μεταξύ των 
κομμάτων όσο και των πολιτών. Ανέδειξε, μά-
λιστα, και ζητήματα τα οποία αγγίζουν την ίδια 
την ουσία του Κυπριακού, τα οποία, όμως, δεν 

είναι της παρούσης. Είναι της επόμενης μέρας. 
Απλώς, για σκοπούς καταγραφής και σύγκρισης, 
παραθέτω απόσπασμα από την ανακοίνωση του 
Γενικού Εφόρου Εκλογών.

Εκλογές μελών Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου 2019

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών επιθυμεί να ανα-
κοινώσει ότι ο συνολικός αριθμός των εκλογέων 
που έχουν δικαίωμα ψήφου στις προσεχείς ευρω-
εκλογές ανέρχεται στους 641.181. Σημειώνεται 
ότι στον συνολικό αριθμό των Ε/κ εκλογέων 
περιλαμβάνονται και οι 269 εγκλωβισμένοι 
εκλογείς. Η ενδεχόμενη αυξημένη συμμετοχή 
Τ/κ έχει προκαλέσει μια ιδιαίτερης οξύτητας 
αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών δυνάμεων, 
άλλων οργανωμένων συνόλων και απλών πο-
λιτών, στην αυλαία της προεκλογικής εκστρατείας. 
Και για λόγους ουσίας που αφορούν αυτές καθ’ 
αυτές τις σχέσεις Ε/κ και Τ/κ και την ουσία του 
Κυπριακού, αλλά και για έναν άλλο λόγο. Για 
τον λόγο ότι αναμένεται η πλειοψηφία τους να 
κατευθυνθεί προς συγκεκριμένη πολιτική δύναμη 
και πρόσωπα. Αν αυτές οι ψήφοι αναμενόταν να 
κατευθυνθούν προς διάφορους και διαφορετι-
κούς εκλογικούς συνδυασμούς, θα ήταν, άραγε, 
ίδιες οι αντιδράσεις; Ερώτημα… 

Η συμμετοχή των Τ/κ και το εύρος αυτής της 
συμμετοχής δεν ήταν το μόνο θέμα που προκάλεσε 

σοβαρότατη ένταση στην προεκλογική περίοδο 
της σημερινής εκλογικής μάχης. Η πρωτοφανής 
υπόθεση του πρώτου στην ιστορία μας κατά συρ-
ροήν δολοφόνου και οι ευθύνες που αναδείχθηκαν 
με αφορμή το τραγικό γεγονός, επέφεραν επίσης 
ένταση και οξύτητα στην προεκλογική εκστρα-
τεία των τρεχουσών ευρωεκλογών. Ιδιαίτερη 
ένταση και σκληρότητα και μάλιστα με χρονική 
διάρκεια επέφερε και η μνημειώδους σημασίας 
κατάρρευση του Συνεργατισμού. Γεγονός τις συ-
νέπειες του οποίου θα υφιστάμεθα ως οικονομία, 
κοινωνία και πολίτες για πολλά χρόνια. Αυτό το 
καταστροφικό συμβάν, το δεύτερο μεγάλο θέμα, 
αποτέλεσε την κορωνίδα των αντιπαραθέσεων 
για μεγάλο χρονικό διάστημα και εφ’ όλης της 
ύλης και μεταξύ όλων των θεσμών και όλων των 
πολιτικών δυνάμεων του τόπου. Θέμα που θα έχει 
συνέχεια και από αύριο. Όπως θα έχει συνέχεια 
φυσικά και το θέμα των Τ/κ και της συμμετοχής 
τους στη σημερινή εκλογική διαδικασία.

Η περί το Κυπριακό σύγκρουση 
Το τρίτο μεγάλο θέμα και αιτία μεγάλης αντι-

παράθεσης, όπως άλλωστε είναι πάντα, υπήρξε το 
Κυπριακό.  Η περί το Κυπριακό σύγκρουση είχε 
δύο άξονες: Ο ένας ήταν και είναι η δυνατότητα 
επανέναρξης και συνέχισης των συνομιλιών και όσα 
προκύπτουν μέσα  απ’ αυτήν την ανάγκη. Επί της 
ουσίας και επί των χειρισμών. Ο άλλος, η εισβολή 

της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ και η στάση της 
κυβέρνησης, της πολιτικής ηγεσίας του τόπου και 
των κομμάτων, από τη μια, αλλά και του διεθνούς 
παράγοντα, από την άλλη. Στη συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση, όταν λέμε διεθνή παράγοντα, πέραν από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΗΕ και ειδικά το 
Συμβούλιο Ασφαλείας και τα πέντε μόνιμα μέλη 
του ξεχωριστά, εννοούμε και την Ελλάδα και το 
Ηνωμένο Βασίλειο ως εγγυήτριες δυνάμεις και 
τους ενεργειακούς εταίρους μας, φυσικά. Κυρίαρ-
χο στοιχείο αυτής της εξέλιξης στο εσωτερικό της 
Κύπρου υπήρξε η αδυναμία ενιαίου λόγου και 
δράσης προς αντιμετώπιση της νέας εισβολής και 
πειρατείας. Από πλευράς του διεθνούς παράγοντα 
είχαμε διαφορετικές τοποθετήσεις και διαβαθμίσεις 
λόγου, έντασης και ουσίας, με πιο επικίνδυνες για 
μας αυτές οι οποίες θέτουν υπό αμφισβήτηση την 
κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας επί της 
ΑΟΖ της. Αυτά, κατά τη γνώμη μου, υπήρξαν τα 
τρία από τα τέσσερα κυρίαρχα θέματα της προε-
κλογικής εκστρατείας των ευρωεκλογών. Θέματα 
τα οποία θα συνεχίσουν να απασχολούν και από 
αύριο και για αρκετό χρονικό διάστημα με έντα-
ση και οξύτητα. Μια ένταση και οξύτητα η οποία 
προκλήθηκε και από αντικειμενικά γεγονότα, αλλά 
και από υποκειμενικές έγνοιες. Και όταν λέω υπο-
κειμενικές, εννοώ έγνοιες που αφορούν τα σύνολα 
που μετέχουν άμεσα στις εκλογές, ως εκλογικοί 
συνδυασμοί, αλλά και τα άτομα που εκτίθενται ως 

υποψήφιοι. Υπάρχει επίσης και η ειδική, έμμεση 
μεν, αλλά σοβαρή, έγνοια για το αποτέλεσμα και 
από πλευράς κυβέρνησης.

Η έγνοια των κομμάτων και της κυβέρνησης 
επιτείνεται λογικά και από παράγοντες που επη-
ρεάζουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως 
είναι π.χ. η αποχή και το μέγεθός της και ποιον ή 
ποιους χώρους θα πλήξει, κατά κύριο λόγο. Στοιχείο 
που επίσης δημιουργεί ένταση και άγχος σε όλους 
είναι η δυσκολία πρόγνωσης, αλλά και εκτίμησης 
των αποτελεσμάτων, εξαιτίας του ύψους της απο-
χής, αλλά και του απίστευτα υψηλού ποσοστού 
πολιτών που αρνούνται να λάβουν μέρος στις δη-
μοσκοπήσεις. Επιπρόσθετη πίεση δημιουργεί και 
το αυξανόμενο μέγεθος της «κρυφής» ψήφου από 
εκλογή σε εκλογή. Στην παρούσα εκλογή, σ’ αυτή 
την κατηγορία, δημοσκοπικά εντάσσονται και οι 
Τ/κ ψηφοφόροι. «Κρυφή» ψήφο διεκδικεί και η 
νεοσύστατη ΔΗ.ΠΑ. και το γνωστό ΕΛΑΜ, του 
οποίου η πιθανότητα να εκλέξει ευρωβουλευτή 
υπήρξε το τέταρτο μεγάλο θέμα των εκλογών. Το 
μόνο θέμα το οποίο προκάλεσε την ενιαία στάση 
και λόγο των άλλων κομμάτων. Κλείνοντας αυτήν 
την αναφορά, να αναφερθώ σ’ αυτό που στην έναρ-
ξη της προεκλογικής εκστρατείας επισημάναμε 
ως σχετική βεβαιότητα και, τώρα, με το κλείσιμό 
της, επιβεβαιώθηκε απολύτως. Η προεκλογική 
εκστρατεία για τις ευρωεκλογές του 2019 πέρασε 
χωρίς Ευρώπη και ευρωπαϊκά θέματα. 

Τα τέσσερα θέματα της προεκλογικής και της επόμενης μέρας

Της Κυριακής
26.05.2019

Η ΑΠΟΧΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ;

Πηγαίνετε στα εκλογικά κέντρα να ψηφίσε-
τε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Προσέλθετε στην 
κάλπη, όση απογοήτευση κι αν νιώθετε για τους 
πολιτικούς και τα κόμματα. Όση οργή κι αν φου-
ντώνει μέσα σας για όλα αυτά που συμβαίνουν 
γύρω σας. Μην απεμπολήσετε το δικαίωμά σας 
να εκφράσετε την άποψή σας με την ψήφο σας. 
Μην περιφρονήσετε την ευκαιρία που έχετε να 
αισθανθείτε ότι η ψήφος σας έχει τη δύναμη να 
αλλάξει κάποια πράματα ή να στείλει κάποια μη-
νύματα που να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Σωστός 
πολίτης δεν είναι αυτός που τα παρατά επειδή 
είναι απογοητευμένος από τους πολιτικούς, αλλά 
αυτός που παραμένει ενεργός για να δείξει στους 
πολιτικούς πόσο απογοητευμένος είναι. Θεω-

ρητικά, αν τηρήσουν αποχή όλοι οι ψηφοφόροι 
εκτός από έξι, αυτοί οι έξι μπορούν να εκλέξουν 
έξι ευρωβουλευτές!  Άρα η αποχή σας, μπορεί 
μεν να στέλνει μηνύματα στους πολιτικούς, αλλά 
στην πράξη δεν έχει καμιά απολύτως αξία. Ψη-
φίζοντας, όμως, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε 
ανατροπές, να δώσετε πολιτικά χαστούκια, να 
ανταμείψετε εκείνους που πιστεύετε ότι αξίζουν, 
ή να τιμωρήσετε εκείνους που θεωρείτε ότι δεν 
αξίζουν. Ψηφίστε, λοιπόν, τους καλύτερους για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να μην εκλέξουν 
άλλοι τους χειρότερους. Και μην ξεχνάτε. Η ψήφος 
είναι το μόνο πράμα που έχετε και δεν μπορούν 
να σας το κλέψουν ή να σας το... κουρέψουν!

ΜΠΟΞΕΡ

«Τα ριάλια, ριάλια τζιαι πούντα; Η κυβέρνηση 
τα έσιει στην πούγκαν;». Δεν ξέρω αν τα «έσιει» 
και πόσα «έσιει», ξέρω όμως ότι είναι πολλά τα 
λεφτά που θα πρέπει να βγάλει από την «πούγκαν» 
της (δηλαδή την «πούγκαν» μας) για να καλύψει 
όλες αυτές τις δαπάνες που προγραμματίζει ή που 
υπόσχεται. Να μη ξεχνάμε ότι σε μερικές μέρες 
ξεκινά η εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας, το 
οποίο προϋποθέτει τεράστιες δαπάνες. Στο μεταξύ, 
η κυβέρνηση εξήγγειλε νέα στεγαστική πολιτική, 
με πρόγραμμα πολλών εκατομμυρίων, ενώ προ-
κηρύχθηκαν και οι προσφορές για την κατασκευή 
του δρόμου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς που θα 
στοιχίσει 70 εκατομμύρια. Ωστόσο, ο μεγάλος πο-
νοκέφαλος για την κυβέρνηση δεν έχει περάσει. 

Πρόκειται για το θέμα της αντισυνταγματικότητας 
του νόμου για τις περικοπές των μισθών και συντά-
ξεων των δημοσίων υπαλλήλων, που απειλεί να 
τινάξει την οικονομία στον αέρα. Εάν η αναμενόμενη 
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου επικυρώσει 
την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για την 
αντισυνταγματικότητα του νόμου, σάστα τζι εγεί-
ρασιν! Όλο αυτό το σκηνικό θα πρέπει να κάνει 
την κυβέρνηση να μετρά και το τελευταίο σεντ που 
ξοδεύει, αλλά θα πρέπει να χαλιναγωγηθούν και τα 
αιτήματα των διαφόρων ομάδων, αν δεν θέλουμε να 
επιστρέψουμε στην περίοδο πριν από το 2013 και 
στην πολιτική «τζιει χρωστούμεν, δα χρωστούμεν, 
πού να πάμεν να χωστούμεν»;

ΜΠΟΞΕΡ

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ... 
ΚΥΠΡΟΕΚΛΟΓΕΣ 

Δεν είναι ευρωεκλογές που θα κά-
νουμε σήμερα. Είναι... κυπροεκλογές. 
Διότι τις έχουμε «κυπριοποιήσει» 
πλήρως. Η Ευρώπη, τα προβλήματά 
της, οι προοπτικές της, δεν «έπαιζαν» 
στην προεκλογική εκστρατεία. «Έπαι-
ζαν» οι κομματικές αντιπαραθέσεις, η 
τουρκική εισβολή στην ΑΟΖ μας, το 
Κυπριακό, η οικονομία, μέχρι και το 
θέμα τού κατά συρροήν δολοφόνου, 
στο οποίο βρήκαν τρόπο τα δυο με-
γάλα κόμματα να συγκρουστούν! Τις 
τελευταίες εβδομάδες πριν από την 
κάλπη ο Αβέρωφ και ο Άντρος ήταν 
οι πρωταγωνιστές στις τηλεοπτικές 
κονταρομαχίες (ή κοκορομαχίες, αν 
προτιμάτε). Το ΑΚΕΛ προσπαθούσε να 
χρεώσει στον ΔΗΣΥ τις κυβερνητικές 
αποτυχίες και ο ΔΗΣΥ αγωνιζόταν να 
μην τις χρεωθεί. Την ίδια ώρα ο ΔΗΣΥ, 
υπό τον φόβο να χάσει την πρώτη θέση 
λόγω της αναμενόμενης προσέλευσης 
χιλιάδων Τουρκοκυπρίων στις κάλπες, 
επιχείρησε να εμφανίσει το ΑΚΕΛ ότι 
προσπαθεί να βάλει την τουρκοκυπρι-
ακή κοινότητα στο Ευρωκοινοβούλιο 
μέσω του Κιζίλγιουρεκ. Τα πράματα 
έγιναν χειρότερα όταν αναμείχθηκε στον 
καβγά και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, 
αναλαμβάνοντας ρόλο κομματάρχη. 
Ειδικότερα η ατάκα του «δεν μπορούν τα 
μηδενικά να μιλούν για τους άριστους», 
που είπε απευθυνόμενος στο ΑΚΕΛ, 
μηδένισε και τις τελευταίες πιθανότητες 
για πολιτισμένο πολιτικό διάλογο. Η 
Ευρώπη είναι το σπίτι μας, εδώ και 15 
χρόνια, αλλά πολλοί συμπατριώτες μας 
δεν το έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει. 
Σ’ αυτό τεράστια ευθύνη έχουν και τα 
πολιτικά κόμματα, που δεν έχουν πείσει 
τους ψηφοφόρους ότι τους αφορούν 
άμεσα όσα διαδραματίζονται στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο. Οι ευρωεκλογές 
είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για όλους τους 
λαούς, αλλά εμείς τις αντιμετωπίζουμε 
με τη λογική τοπικής και μικροκομμα-
τικής αντιπαράθεσης. Σε μια Ευρώπη, 
που βρίσκεται αντιμέτωπη με τις με-
γαλύτερες προκλήσεις της Ιστορίας 
της, καθώς αμφισβητείται ακόμη και 
η ικανότητά της να επιβιώσει, τα δικά 
μας κόμματα επέλεξαν την ομφαλο-
σκόπηση, ως εάν η βραχονησίδα μας 
να αποτελεί όντως τον... «ομφαλό της 
Γης». Όλα αυτά απογοήτευσαν ακόμη 
περισσότερο τον κόσμο, ενθαρρύνοντας 
πιο πολλούς να προτιμήσουν σήμερα 
τις παραλίες από την ττενέκκα.

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Σιγά που θα φύγουν
οι Βάσεις

Η παρθενική πτήση των βρετανικών μα-
χητικών αεροσκαφών F-35 εκτός Βρετανίας, 
δεν έγινε στις βρετανικές... παρθένες νήσους, 
όπως θα ανέμενε κανείς. Έγινε στην... πρώην 
παρθένο νήσο μας. Έτσι, έξι τελευταίου τύπου 
αεροσκάφη F-35, της Βασιλικής Πολεμικής 
Αεροπορίας, προσγειώθηκαν την Τρίτη στη 
βρετανική Βάση Ακρωτηρίου, όπου θα πα-
ραμείνουν για έξι εβδομάδες, με σκοπό να 
λάβουν μέρος σε ασκήσεις στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Μιλάμε για τα ίδια αεροσκάφη 
που θέλει να αγοράσει και η Τουρκία από 
τους Αμερικανούς, αλλά το ντιλ έχει κολλήσει 
στην επιμονή της Άγκυρας να πάρει τους ρω-
σικούς S-400. Είμαστε, λοιπόν, τυχεροί που 
τα έφεραν οι Άγγλοι και μας τα έδειξαν, διότι 
οι Τούρκοι ίσως τελικά να μη μπορέσουν να 
μας τα δείξουν, αφού δεν θα τα έχουν. Πρέπει 
να σημειώσουμε ότι τα βρετανικά μαχητικά, 
για να φθάσουν στην Κύπρο, πέρασαν και 
πάνω από το... «αμφισβητούμενο» τμήμα της 
κυπριακής ΑΟΖ, όπως το προσδιόρισαν ο Σερ 
Άλαν Ντάνκαν και το βρετανικό Υπουργείο 
Εξωτερικών. Πάλι καλά που δεν μας μίλησαν 
και για... «αμφισβητούμενο FIR» (για την ώρα, 
τουλάχιστον). Το κύριο μήνυμα που εκπέμπεται 
από την κίνηση της Βρετανίας να στείλει τα 
υπερσύγχρονα F-35 στις «κυρίαρχες» Βάσεις 
της στην Κύπρο, είναι ότι δεν έχει καμιά διά-
θεση να το κουνήσει από εδώ. Ρε δεν πα’ να 
έχει εγκρίνει η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 
ψήφισμα υπέρ του αιτήματος του Μαυρίκιου 
για αποχώρηση των Βρετανών από τις βάσεις 
του αρχιπελάγους Τσάγκος; Ρε δεν πα’ να έχει 
εκδώσει παρόμοια γνωμοδότηση το Διεθνές 
Δικαστήριο της Χάγης; Η Βρετανία δεν δείχνει 
καμιά διάθεση να συμμορφωθεί σε κάτι τέτοιο. 
Ούτως ή άλλως μιλάμε για ψηφίσματα και 
αποφάσεις που δεν έχουν δεσμευτικό χαρα-
κτήρα. Οπότε ετοιμαστείτε! Θα συνεχίσουμε να 
βλέπουμε τα βρετανικά μαχητικά να αλωνίζουν, 
με κάθε άνεση, τους αιθέρες μας, αφού το 
Λονδίνο είναι βέβαιο ότι ακόμα κι αν υπάρξει 
Brexit από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα 
υπάρξει Brexit... από τις Βάσεις στην Κύπρο.

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Στις φλέβες μας
ρέει αλκοόλ;

Το σοβαρό πρόβλημα της χρήσης (ή καλύτερα 
κατάχρησης) αλκοόλ από τους ανήλικους ανα-
δείχθηκε για μια ακόμα φορά, με το περιστατικό 
της 13χρονης που μεταφέρθηκε σε κωματώδη 
κατάσταση στο νοσοκομείο, αφού κατανάλωσε 
υπερβολική ποσότητα βότκας. Είναι ενδεικτικό 
ότι η Κύπρος κατατάσσεται τρίτη πανευρωπαϊκά 
(ανάμεσα σε 47 χώρες) στην κατανάλωση αλκοόλ 
από ανήλικους, με τις αυξητικές τάσεις ανάμεσα 
στα ανήλικα κορίτσια. Στο εφιαλτικό αυτό ρεκόρ 
συντελεί η ανεξέλεγκτη διάθεση αλκοόλ σε ανή-
λικους. Η ευκολία με την οποία εξασφαλίζουν 
αλκοόλ οι ανήλικοι οδηγεί και στην ευκολία με 
την οποία το καταναλώνουν. Υποστατικά πωλούν 
αλκοολούχα ποτά χωρίς να ελέγχονται από κανέ-
ναν και κέντρα αναψυχής επιτρέπουν την είσοδο 
και την κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους. Και 
φυσικά υπάρχουν και τα ιδιωτικά πάρτι, στα οποία 
θεωρείται «φυσιολογική» η ποτοκατάνυξη. Πρέπει 
επειγόντως να γίνουν πιο αυστηρές οι ποινές για 
τη διάθεση αλκοόλ στους ανήλικους και πολύ πιο 
αυστηρός ο έλεγχος σε εκείνους που το διαθέτουν. 
Το πρόβλημα, όμως, ξεκινά βασικά από το σπίτι 
και εμείς ως γονείς αποτύχαμε να προστατεύσουμε 
τα παιδιά μας, καθοδηγώντας τα με τον κατάλληλο 
τρόπο. Επικρατεί η καθιερωμένη κυπριακή νοο-
τροπία της χαλαρότητας και της ανευθυνότητας. 
«Ε, και τι έγινε αν πιουν τα μωρά κανένα ποτούι»; 
Και έτσι όπως μειώνεται συνεχώς, σύμφωνα με 
τις έρευνες, η ηλικία που τα παιδιά αρχίζουν να 
καταναλώνουν αλκοόλ, πολύ φοβούμαι ότι σε λίγο 
θα τους το δίνουμε και με το μπιμπερό! 

ΜΠΟΞΕΡ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ 

Παναΐα μου
τζιαι εν να

φυρτώ
Μα τι
λαλεί; Πεεεεεεεε

Εν να σπάσει
η κκελλέ μου
με τούτα που 

ακούω

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ - ΣΠΕΧΑΡ


	simerini_1-1_inn
	simerini_2-2_inn
	simerini_3-3_inn
	simerini_4-4_inn
	simerini_5-5_inn
	simerini_6-6_inn
	simerini_7-7_inn
	simerini_8-8_inn
	simerini_9-9_inn
	simerini_10-10_inn
	simerini_11-11_inn
	simerini_12-12_inn
	simerini_13-13_inn
	simerini_14-14_inn
	simerini_15-15_inn
	simerini_16-16_inn
	simerini_17-17_inn
	simerini_18-18_inn
	simerini_19-19_inn
	simerini_20-20_inn
	simerini_21-21_inn
	simerini_22-22_inn
	simerini_23-23_inn
	simerini_24-24_inn
	simerini_25-25_inn
	simerini_26-26_inn
	simerini_27-27_inn
	simerini_28-28_inn
	simerini_29-29_inn
	simerini_30-30_inn
	simerini_31-31_inn
	simerini_32-32_inn

