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Νέα σπουδαία αρχαιολο-
γικά ευρήματα ανακαλύ-
φθηκαν στο παραλιακό 

τεμάχιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Κύπρου στη Γεροσκήπου, όπου 
σχεδιάζεται επένδυση δισεκατομ-
μυρίων, με την ανέγερση πύργων 
με πολυτελή διαμερίσματα και 
ξενοδοχείο 5 αστέρων, μέχρι και 
τεχνητό νησί απέναντι από το 
τεμάχιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της 
«Σημερινής», τα νέα σημαντικά 

ευρήματα αφορούν ένα μεγάλο 
αρχαιολογικό σύμπλεγμα, που 
εκτείνεται σε έκταση, με επίκεντρο 
ένα ιερό (νυμφαίο), αφού, όπως 
επιβεβαίωσε στη «Σημερινή» 
της Κυριακής η Διευθύντρια του 
Τμήματος Αρχαιοτήτων, Μαρίνα 
Σολομίδου-Ιερωνυμίδου, είναι 
έντονα εμφανής η παρουσία νερού, 
η οποία παραπέμπει σε ιερό/ναό 
αφιερωμένο στις Νύμφες.

Για το όλο ζήτημα η εφημερίδα 
μας επικοινώνησε με την Αρχιεπι-

σκοπή, η οποία, όμως, δεν θέλησε 
να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο, 
επιφυλασσόμενη να απαντήσει 
γραπτώς.

Οι ανασκαφές διεξάγονται με την 
σύμφωνο γνώμη της Ιεράς Αρχιε-
πισκοπής, ενώ όλες οι ανασκαφικές 
έρευνες του Τμήματος Αρχαιοτήτων 
έχουν γίνει με την οικονομική στή-
ριξη της   , 
εταιρείας που ανέλαβε το αναπτυξι-
ακό έργο. 
Σ ΙΔ Σ  

Τα νέα σημαντικά ευρήματα 
α ορο ν ένα μεγάλο 

αρχαιολογικό σ μπλεγμα, 
που εκτείνεται σε έκταση, με 

επίκεντρο ένα ιερό

Τ ο έτος 1959 υπήρξεν ιστορικόν 
διά την Κύπρον. Και το Ελληνι-
κόν Έθνος ολόκληρον. Υπήρξεν 
ιστορικώτερον του 1955. Το 1955 

ήρχισεν ένας δυναμικός απελευθερωτικός 
αγών. Με ξεκαθαρισμένον το ιδεώδες του. 
Και με συνέπειαν προς την πολυαίωνον και 
πολυκύμαντον αλλ’ Ελληνικήν Κυπριακήν 
Ιστορικήν πορείαν. Το 1959 ετερματίσθη ο 
αγών εκείνος εις πείσμα της ιστορικής πορείας 
του Ελληνισμού και των εθνικών προσανατολι-
σμών που συνετήρησαν την Ελληνικότητα της 
Νήσου και την επιβίωσιν του Ελληνισμού της.

Από του 1960 εχρειάζετο υποκατάστα-
τον ιδεώδες. Το Ζυριχικόν κράτος δεν ήτο 
ιδέα βιώσιμος. Το καθεστώς εκείνο ημπό-
ρεσε να διανύση βίον τριών ετών. Το 1963 
εξέσπασεν η κρίσις. Δεν ήτο μόνον κρίσις 
πολιτική. το κρίσις περισσότερον ψυχική 
και εθνική. Τρία έτη Ζυρίχης ήρκεσαν 
διά να σκορπίσουν σύγχυσιν, να φθεί-
ρουν ψυχάς, να σπείρουν αμφιβολίας, να 
καταπονήσουν τον λαόν. Δεν είναι τυχαία η 
ανετοιμότης που παρετηρήθη τότε από της 
Ελληνοκυπριακής πλευράς. Ωφείλετο μεν 
εις την υποτίμησιν της αξίας της Τουρκικής 
διπλωματίας και του Τουρκικού δυναμι-
σμού, αλλά ωφείλετο και εις την διάσπασιν 
της ομοψυχίας του λαού και εις την διαφο-
ροποίησιν των συναισθημάτων του...

Αποτέλεσμα υπήρξεν η έκτοτε εσφαλμέ-
νη και ρευστή και ακατανόητος πολιτική επί 
του Κυπριακού. Πολιτική που απεσκόπη 
εις την ικανοποίησιν όλων των εν τω μεταξύ 
διαπλασθεισών εις την Νήσον «τάσεων» και 
που απέρρεεν από την ενδημικήν αμηχα-
νίαν που προεκάλεσαν αι αντικειμενικαί 
δυσκολίαι και η απώλεια του κατευθυντηρί-
ου ιδεώδους. Έκτοτε παραπαίει το Κυπρι-
ακόν. Πελαγοδρομεί η Κύπρος. Ταλαιπω-
ρείται η Ελλάς. Άρρωστον και αδύναμον με 
σπασμένους τους μυώνας σύρεται το Έθνος 
ολόκληρον από τας κακοτυχίας του και η 
Κύπρος από τας… κακομοιρίας της!

Και το ερώτημα ορθούται σήμερον 
αναπάντητον. Απευθύνεται από τον Κυπρι-
ακόν λαόν προς την ηγεσίαν. Δεν απαντά 
αυτή. Τουναντίον αντερωτά τον λαόν: Πού 
βαίνομεν; Τι πρέπει να πράξωμεν; Με την 
ταπεινήν μας φωνήν εδώκαμεν -εις χρόνον 
που ουδείς ενδιεφέρετο διά τας απαντήσεις- 
την ιδικήν μας εκτίμησιν. το ωμή. Και 
εμυκτηρίσθη. Την επαναλαμβάνομεν. Έστω 
και εάν αντιμετωπίζη και σήμερον ακόμη 
την αυτήν τύχην. Βαίνομεν προς Τουρ-
κοποίησιν της Νήσου εάν συνεχίσωμεν 
αναμένοντες την εξέλιξιν της μοίρας μας. Εάν 
συνεχίσωμεν εναποθέτοντες τα πάντα εις την 
Θείαν Πρόνοιαν. Εάν συνεχίσωμεν υποτάσ-
σοντες την εθνικήν και ιστορικήν θέλησιν 
εις την μοίραν. Εάν, δηλαδή, συνεχίσωμεν 
διεκδικούντες εμπράκτως την φήμην και την 
υστεροφημίαν των μοιραίων Ελλήνων.

Πρέπει να ενισχυθή η στρατιωτική 
δύναμις της Κύπρου. Η άμυνά της να γίνη 
διπλή, τριπλή, αδιαπέραστος και απροσπέλα-
στος. Επάλξεις στρατιωτικές και ταυτοχρόνως 
ψυχικές να ανεγερθούν διά να ανακόψουν 
την αναμενομένην -υφ’ όλων πλέον- Τουρ-
κικήν εκδήλωσιν… Ας μας χαρακτηρίσουν 
και πάλιν απαισιοδόξους και υπερβολικούς 
οι «πολιτικώς ώριμοι» αυτού του τόπου. λλ  
ας σημειώσουν την ημερομηνίαν που τα 
γράφομεν. Η καμπάνα κτυπά. Και κτυπά 
δι  ολόκληρον το Έθνος. Οι κτύποι της είναι 
ηχηροί και διά τους της Λευκωσίας και διά 
τους των Αθηνών. Και διά τους Έλληνας της 
Κύπρου και διά τους Έλληνας της Ελλάδος. 
Για όλους κτυπά η καμπάνα. Κάποιοι άλλοι 
κτύποι κάποιας άλλης καμπάνας ήχησαν το 
1922. Και ως εάν έπαθε κώφωσιν το Έθνος 
δεν τους ήκουσε. Και επηκολούθησε ο Τουρ-
κικός βροντώδης αλαλαγμός διά να ξεκληρί-
ση την Μεγάλην Ελλάδα από την κοιτίδα της!

15/9/1969
Υ.Γ.: Ούτε τώρα (το 2019) το Ελληνικό Έθνος 

ακούει τους ήχους της νέας Καμπάνας. Δεν 
τους άκουε το 1974 και έφθασε σε χειρότερη 
Καταστροφή από την τραγωδία του 1922 στη 
Μικρά Ασία. Θα υπάρξει βελτίωση… της ακοής; 
Δύσκολο, αλλ’ όχι αδύνατο.
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Νέα ένταση χθες στη Δένεια
Νέα ένταση σημειώθηκε χθες 

στη Δένεια, μετά από δύο ημέ-
ρες συνεχόμενων προκλήσε-

ων από Τούρκους στην περιοχή. 
Σύμφωνα με τον Κοινοτάρχη της 

Δένειας, Χριστάκη Παναγιώτου, 
Ελληνοκύπριοι γεωργοί πήγαν στα 
χωράφια για να θερίσουν και λίγο μετά 

Τούρκοι εμφανίστηκαν μαζί με στρατό. 
«Οι Τούρκοι έφεραν στρατό και 

ήρθαν πιο κοντά απ’ ό,τι άλλες φορές», 
ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης 
είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον 
Κοινοτάρχη της Δένειας. 
Σ ΙΔΑ  

 ΕΔΟ  Α Α Ε Ο Ε  
Ε Ε Ε Α Τ  ΑΤΤ  Ο 

 Α Ο Τ  Ο Ο Α 
Τ  ΕΑ  Ε Ε  ΤΟ  . . 
Α Α Α Ε  Τ  ΤΕ Α  

Τ  Ε Ε Τ  Δ Α  
Ε Ε  Α  Ο Τ Ο Α Ο  Α  

Ε Ε  ΤΟ Ε

Α   
   Α   

Ν Α Σ ΟΥΔΑΙΑ 
ΥΡΗ ΑΤΑ 

ΑΝΑΚΑ Υ ΗΚΑΝ 
ΣΤΟ Τ Α ΙΟ 

Ο ΟΥ 
Σ ΔΙΑ ΤΑΙ 

ΑΝΑ ΤΥ Η 
ΔΙΣ ΚΑΤΟ ΥΡΙ Ν 



Της Κυριακής

Ειδήσεις 2
02.06.2019

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
         

  Σ  Κώ τας . ατ ηκ τής
Δ  Δ  Σ  ντης 

ατ ηκ τής  

Δ   Ο  Δ  
ρ ανθος Τ ουρο λλης

Ο  Δ  ν ρέας ατ η ρκου
   αρ α Κυρι κου

Δ  Σ  έτρα ργυρο
Δ   ρ τ κριτος ρ τοκρ του

 Δ   
Γε ργ α Τουτου ι ν

Σ   Γι ννης Καρεκλ ς
Υ   ι λης α α ουλος  

εο ώρα ικολ ου
Υ  Δ  φιγένεια ια ή

Δ  ρης Κατ ι ης  λένη Κυ ριανο
Δ  ου α α ακκ ου

Ι  κ οτικ ς κος ας η ο α τ
Κ  Τ    

 
 Τ   α  

Ι  . .
Η   .  

.
   

Δ    

   Ο  Δ  Δ   

αγορε εται αυ τηρώς η ανα η ο ευ η  η 
ανα αραγ γή  ολική  ερική ή εριλη τική ή 

κατ  ροτ η η ή κατ  ια κευή α ο η του 
εριε ο ένου κει ένου ή φ τογραφ ας  ε 

ο οιον ή οτε τρ ο  ηλεκτρονικ  φ τοτυ ικ  
η ογρ φη η ή λλο  ρ ς τη γρα τή έγκρι η ή εια 

του εκ τη κ οτικ ς κος ας η ια τ .

PDF EDITION
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ “Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ” ΣΕ ΟΛΑ 

ΤΑ SMARTPHONES KAI TABLETS 

www.simerini.com.cy

Η 
Ι  Δ

    
 

Έ νας άνθρωπος που αντιμε-
τωπίζει κινητικά προβλή-
ματα για περισσότερα από 

2  χρόνια και ζει καθηλωμένος στο 
αναπηρικό του καρότσι τα τελευταία 
πέντε. κόμη και η πιο απλή μετα-
κίνησή του πολλές φορές απαιτούσε 
την παρέμβαση της Πυροσβεστικής  
Τις νύχτες εκείνο το καρότσι γινόταν 
και το κρεβάτι του  ν και τα πόδια 
του Γιώργου παραμένουν αδύναμα 
για να τον σηκώσουν, η δύναμη της 
ψυχής του, η πίστη από τον φίλο του 
Χρίστο και η στήριξη της Ελληνικής 
Τράπεζας θα τον κρατήσουν ψηλά.

Οι Ιστορίες Δύναμης , που 
αναμένεται να δούμε μέσα από 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και στο κανάλι  της Ελ-
ληνικής Τράπεζας, έχουν στόχο 
να αναδείξουν την αξία της πίστης 
στη δύναμη του κάθε ανθρώπου 
και να μας κινητοποιήσουν, ώστε 
να στεκόμαστε πάντα αλληλέγγυοι, 
εμψυχωτές και υποστηρικτές όσων 
το έχουν ανάγκη.

Στις 7 4 2 1  ξεκίνησε η 
νέα μεγάλη εκστρατεία της Ελλη-
νικής Τράπεζας. Μια εκστρατεία 
που έρχεται να σηματοδοτήσει την 
έναρξη μιας σημαντικής κοινω-
νικής δράσης ε πρωταγωνιστή 
τον άνθρωπο.

πό τις πρώτες κιόλας μέρες, η 
ανταπόκριση υπήρξε συγκινητική, 
αποδεικνύοντας ότι ο ανθρωπισμός, 
η αλληλεγγύη και η πίστη στον ν-
θρωπο και στη δύναμή του είναι 
ζωντανές αξίες στην κοινωνία μας 
και, συχνά, το μόνο που χρειάζονται 
είναι μία αφορμή, ώστε να ενεργο-
ποιηθούν και να αναδειχθούν. 

Η εκστρατεία καλεί τον καθέναν 
από εμάς να μπει στο  

. . , που δη-
μιουργήθηκε ειδικά γι  αυτήν την 
εκστρατεία, και να προτείνει έναν 
συνάνθρωπό μας, ο οποίος χρειά-
ζεται υποστήριξη για να βρει τη δύ-
ναμη και να πετύχει αυτό που στα 
δικά του μάτια μοιάζει ακατόρθωτο.

Πίστεψε, λοιπόν, κι εσύ στη δύ-
ναμη κάποιου και βοήθησέ τον να 
πετύχει το ακατόρθωτο. 

Η Ελληνική Τράπεζα θα συνεχί-
σει να δέχεται Προθέσεις Υποστή-
ριξης έως και τις 3 6 2 1  στο 

. . . 
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έα σπουδαία αρχαι-
ολογικά ευρήματα 
ανακαλύφθηκαν στο 
παραλιακό τεμάχιο 
της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής Κύπρου στη 
Γεροσκήπου, όπου 

σχεδιάζεται επένδυση δισεκατομμυρίων, 
με την ανέγερση πύργων με πολυτελή 
διαμερίσματα και ξενοδοχείο 5 αστέρων, 
μέχρι και τεχνητό νησί απέναντι από το 
τεμάχιο.

Οι ανασκαφές ξεκίνησαν το περασμένο 
εβρουάριο, αφού από τις προκαταρκτικές 

έρευνες των προηγούμενων ετών, που διε-
νήργησε το Τμήμα Αρχαιοτήτων, υπήρξαν 
ενδείξεις για σημαντικά ευρήματα που 
πιστεύεται ότι ανάγονται στην Ελληνιστική 
Περίοδο του 3ου και 4ου π.Χ. αιώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Σημερι-
νής», τα νέα σημαντικά ευρήματα αφορούν 
ένα μεγάλο αρχαιολογικό σύμπλεγμα, που 
εκτείνεται σε έκταση, με επίκεντρο ένα ιερό 
(νυμφαίο), αφού, όπως επιβεβαίωσε στη 
«Σημερινή» της Κυριακής η Διευθύντρια 
του Τμήματος Αρχαιοτήτων, Μαρίνα Σολο-
μίδου-Ιερωνυμίδου, είναι έντονα εμφανής 
η παρουσία νερού, η οποία παραπέμπει 
σε ιερό/ναό αφιερωμένο στις Νύμφες.

«Πρόκειται για ευρήματα που ανάγονται 
στην Ελληνιστική/Ρωμαϊκή Περίοδο, τα 
οποία βρίσκονται στο στάδιο της μελέτης, 
καθώς η ανασκαφική προσπάθεια στον 
συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο συνεχί-
ζεται», σημείωσε η κ. Ιερωνυμίδου, η οποία 
πρόσθεσε ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων θα 
είναι εις θέσιν να προβεί σε μια συνολική και 
ολοκληρωμένη αξιολόγηση των ευρημάτων, 
μετά το πέρας της ανασκαφικής έρευνας. 
«Τότε», διευκρίνισε, «θα μπορέσουμε να 
συνεκτιμήσουμε όλα τα ευρήματα και να 
αξιολογήσουμε το ανευρεθέν υλικό», το 

οποίο, προσώρας, εμφανίζει την εικόνα μιας 
εκτεταμένης αρχιτεκτονικής δόμησης, σε 
αποσπασματική μορφή, που παραπέμπει 
στην ύπαρξη ενός ιερού/νυμφαίου.   

Στο σημείο, πάντως, με τα σημαντικής 
αρχαιολογικής αξίας ευρήματα θα ανε-
γερθεί το ξενοδοχείο, ενώ στο σημείο που 
προορίζεται να ανεγερθούν οι πύργοι πο-
λυτελών διαμερισμάτων δεν υπάρχουν 
οποιαδήποτε ευρήματα. 

Για το όλο ζήτημα η εφημερίδα μας επι-
κοινώνησε με την Αρχιεπισκοπή, η οποία, 
όμως, δεν θέλησε να κάνει οποιοδήποτε 
σχόλιο, επιφυλασσόμενη να απαντήσει 
γραπτώς.

Σημειώνεται ότι οι ανασκαφές διεξά-
γονται με την σύμφωνο γνώμη της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής, ενώ όλες οι ανασκαφικές 
έρευνες του Τμήματος Αρχαιοτήτων έχουν 
γίνει με την οικονομική στήριξη της  

 , εταιρείας που ανέλαβε 
το αναπτυξιακό έργο. 

Σε δηλώσεις της στη «Σ» η Υπουργός 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Βασιλική 
Αναστασιάδη ανέφερε ότι παραμένει σταθε-
ρή η θέση της Κυβέρνησης ότι, οιαδήποτε 
ανάπτυξη και επένδυση, θα πραγματο-
ποιηθεί στο πλαίσιο του σεβασμού προς 
τις αρχαιότητες και της διαφύλαξης της 
πολιτισμικής μας κληρονομιάς.

ειώνονται μέρα με τη 
μέρα οι πιθανό-
τητες εντοπισμού 
των σορών της 
29χρονης Μα-
ρικάρ Βαλτέζ 
και της 6χρονης 

Σιέρα, οι οποίες φέρεται να δολοφονήθηκαν 
από τον 35χρονο καθ’ ομολογίαν κατά συρ-
ροήν δολοφόνο. Τα μέλη της Λιμενικής και 
της ΕΜΑΚ, που διεξάγουν τις έρευνες στην 
Κόκκινη Λίμνη στο Μιτσερό και στη Λίμνη 
Μεμί στο υλιάτο, δείχνουν αποφασισμένα 
να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια. Σύμφωνα 
με έγκυρες πληροφορίες, οι προσπάθειες 
θα συνεχισθούν, τόσο σήμερα όσο και τις 
επόμενες ημέρες. 

Στην Κόκκινη Λίμνη παραμένουν ανε-
ξερεύνητα κάποια σημεία στη Δυτική και 
Βορειοδυτική πλευρά. Συνεπώς, αναμένεται 
να επιστρατευτούν δύτες και σήμερα. Στη 

Λίμνη Μεμί θα συνεχισθούν οι έρευνες 
με τη χρήση της ρομποτικής κάμερας στα 
ίδια σημεία που υπέδειξε ο τελών υπό 
κράτηση στρατιωτικός. 

Η σορός της Μαρικάρ, που φέρεται να 
βρίσκεται σε βαλίτσα, πιστεύεται ότι καλύ-
φθηκε από χώμα, γεγονός που δυσκολεύει 
σε μεγάλο βαθμό τον εντοπισμό της. 

Μέχρι τις δύο το μεσημέρι του Σαβ-
βάτου, που η εφημερίδα βρισκόταν στο 
τυπογραφείο, οι Μαρικάρ και Σιέρα δεν 
είχαν εντοπισθεί. 

Παράλληλα με τις επιτόπιες έρευνες, 
οι ανακριτές συνεχίζουν το ξεσκόνισμα  
των ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών 
δεδομένων του ιλάρχου. 

Ο δράστης έχει ομολογήσει τη διάπραξη 
εφτά δολοφονιών, εκ των οποίων οι πέντε 
αφορούν γυναίκες και οι δύο ανήλικα κο-
ρίτσια. Έχουν εντοπισθεί συνολικά πέντε 
σοροί και απομένουν άλλες δύο, χωρίς να 

έχει αποκλειστεί εντελώς το ενδεχόμενο 
τα θύματα να είναι περισσότερα.

α μέ ρι στιγμής δεδομένα
Η τελευταία ανευρεθείσα σορός ανή-

κει στην 8χρονη   , 
κόρη της 36χρονης , η οποία επίσης 
έχει δολοφονηθεί και εκτιμάται πως η 
σορός της είναι αυτή που εντοπίσθηκε 
την Κυριακή του Πάσχα. Έχουν, επίσης, 
ανευρεθεί οι σοροί της Μαρί Ρόουζ και 
της Αριάν Παλάνας, στο φρεάτιο του με-
ταλλείου στο Μιτσερό και της Κάτχα Ανού, 
που βρέθηκε σε ξεροπήγαδο στο πεδίο 
βολής της υντούς.

Πάντως, ακόμη και αν δεν εντοπισθούν 
οι εναπομείνασες δύο σοροί των θυμάτων, 
μπορούν να στοιχειοθετηθούν και οι εφτά 
δολοφονίες που ομολόγησε ο λεγόμενος 
«Ορέστης». Αναμένεται, επίσης, να κατη-
γορηθεί για υπόθεση βιασμού 19χρονης. 

Η ιδιόχειρη ομολογία του κατά συρροήν 
δολοφόνου αποτελεί, αυτήν τη στιγμή, το 
ισχυρότερο χαρτί στα χέρια των ανακριτών, 
στην προσπάθειά τους για στοιχειοθέτηση 
των στυγερών εγκλημάτων του. Ωστόσο, οι 
ανακριτές δεν επαναπαύονται στην κατά-
θεση του υπόπτου, καθώς στον παρελθόν 
υπήρξαν περιπτώσεις κατηγορουμένων που 
άλλαξαν 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 επιπρόσθετων 
μαρτυριών και στοιχείων, όπως οι διαδικτυ-
ακές του συνομιλίες με γυναίκες-θύματα.

Είναι, πάντως, σχεδόν βέβαιο, ακόμη και 
με τα υφιστάμενα δεδομένα, πως η Αστυ-
νομία θα εισηγηθεί στη Νομική Υπηρεσία 
την καταχώριση κατηγορητηρίου που θα 
καταλογίζει τουλάχιστον εφτά δολοφονίες 
στον Ορέστη.  

Σπουδαία ανακάλυψη στο 

Ι Α ΗΣ Α ΑΔΟ ΟΥ ΟΣ   
ΣΚ ΥΗ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ι ΝΟΝΤΑΙ ΡΑ  ΤΗ ΡΑ ΟΙ Ι ΑΝΟΤΗΤ Σ ΝΤΟ ΙΣ ΟΥ ΤΟΥΣ 
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Το Θέμα 3

Όπως εξήγησε περαιτέρω η κ. Ιερω-
νυμίδου, όλες οι ανασκαφικές εργασίες 
διενεργούνται με τη συγκατάθεση της 
Εκκλησίας, όπως προνοείται από το Σύ-
νταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, και 
οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συνεχή επι-
κοινωνία και συνεννόηση όσον αφορά την 
πορεία τους. Εξέφρασε, δε, την ελπίδα, οι 
αρχαιολογικές έρευνες να συνεχιστούν 
απρόσκοπτα, μέσα στο κλίμα της αγαστής 
συνεννόησης που υπάρχει, αυτήν τη στιγμή, 
με τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου. 

στορικό  με την μ ο λντό α 
Το τεμάχιο στο οποίο γίνεται η αρ-

χαιολογική ανασκαφή κηρύχθηκε τον 
Ιούνιο του 2014 αρχαίο μνημείο β’. Το 
2016 ακολούθησαν οι αντιδράσεις του 
Αρχιεπισκόπου, δηλώνοντας οργισμένος 
στην εκπομπή «  Ενημέρωση»: «Θα 
πιάσω την μπουλντόζα να τα ισοπεδώσω 
όλα μόνος μου». Ακολούθησε αγωγή κατά 
του Τμήματος Αρχαιοτήτων για παράνομη 
παρέμβαση σε περιουσία της Εκκλησίας, η 
οποία ενισχύθηκε με γνωμάτευση, πάντα 
με το Σύνταγμα, να ζητήσει την άδεια της 
Εκκλησίας για να κηρύξει το τεμάχιο σε 
αρχαίο μνημείο. 

Το 2017 ανακλήθηκε το διάταγμα για 
κήρυξη σε αρχαίο μνημείο και ουσιαστι-

κά άρχισαν ξανά οι διαδικασίες με την 
αδειοδότηση του ενός μέρους, που κα-
λύπτει τις πολυκατοικίες με τα πολυτελή 
διαμερίσματα. 

 μεγαλ τερη ανά τ η
στη εσόγειο

Η Αρχιεπισκοπή θα προχωρήσει στη 
συγκεκριμένη επένδυση με την εταιρεία 

  , η οποία είναι ουγ-
γρικών συμφερόντων. Το όλο έργο θα φέρει 
την ονομασία    και θα 
χωρίζεται σε ανάπτυξη τριών σημείων. 
Πρώτον, το  , που θα περι-
λαμβάνει το ξενοδοχείο και τους πύργους 
με τα πολυτελή διαμερίσματα. Δεύτερον, το 

  , όπου θα είναι η χερσαία 
ανάπτυξη με δημιουργία χώρων αναψυχής, 
γηπέδων, χώρων στάθμευσης, πολυτελών 
κατοικιών και διαμερισμάτων. Τρίτον, το 

 , που πρόκειται για ανάπτυξη 
στη θάλασσα, η οποία θα καταστήσει το έργο, 
σύμφωνα με τους ίδιους τους επενδυτές, 
τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στη Μεσόγειο.

Δόθηκε άδεια για το ς ργο ς  
εκκρεμεί για το ενοδο είο 

Στις 24/7/2018 το Τμήμα Πολεοδομίας 
και Οικήσεως προχώρησε σε έγκριση της 
άδειας για έναρξη των κατασκευαστικών 
εργασιών στο εν λόγω τεμάχιο, έπειτα από 
σχετική αίτηση της   

.
Η πολεοδομική άδεια ΠΑ /412/2017 

αφορά την ανέγερση κτηρίων στο ανατο-
λικό μέρος του τεμαχίου που ανήκει στην 
Αρχιεπισκοπή, για το οποίο το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων έχει υποβάλει τη θετική 
του γνωμάτευση, έπειτα από διεξαγωγή 
εκτεταμένων διερευνητικών ανασκαφών.

Στο τεμάχιο, η εταιρεία θα κατασκευάσει 
οικιστική ανάπτυξη δύο 12ώροφων κτη-

ρίων, 122 διαμερισμάτων, που αποτελεί 
μέρος της ανάπτυξης  .

Για το σημείο που περιλαμβάνεται η 
κατασκευή ενός 5στερου ξενοδοχείου δι-
εθνούς επωνυμίας, και έχουν ανευρεθεί 
οι αρχαιότητες, δεν έχει ακόμη εγκριθεί 
η πολεοδομική άδεια, αφού εκκρεμεί η 
διαδικασία διαπραγμάτευσης με το κράτος.

Σχετικά με το έργο για το οποίο έχει 
δοθεί η άδεια, η εταιρεία και το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων βρίσκονται σε απόλυτη 
συμφωνία όσον αφορά την προστασία 
των αρχαιολογικών καταλοίπων που το-
ποθετούνται χωρικά εντός του τεμαχίου.

φιλέτο του Αρχιεπισκόπου
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αθορισμό των ΑΟΖ μετά 
τη λύση του Κυπριακού 
υποστηρίζει  η Τουρκία, 
χωρίς μάλιστα να απο-
κλείει την ακραία και 
παράλογη περίπτωση 
η Κύπρος, ως νησί, που 

είναι, να μην έχει καν ΑΟΖ και να συνιστά 
αποκλεισμένη νήσο! Αυτά, όπως και πολλά 
αλλά, αναφέρονται σε σχετικό έγγραφο του 
τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, επί 
τη βάσει του οποίου έχουν ενημερωθεί οι 
πρέσβεις της ΕΕ στην Άγκυρα σχετικά με 
τις δραστηριότητες του «Πορθητή» στα 75 
χιλιόμετρα (42 ν.μ.) ανοικτά της Πάφου. 
Ταυτοχρόνως, στο έγγραφο αναφέρεται 
ότι η  Τουρκία δεν θεωρεί σοβαρή την 
πρόταση του  Προέδρου Αναστασιάδη για 
το ταμείο υδρογονανθράκων και την απο-
ταμίευση του ποσού που αναλογεί στους 
Τουρκοκυπρίους. Στο έγγραφο καταγρά-
φονται τα βασικά σημεία τα οποία εξέθεσε 
το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών στις 
19 Μα ου του 2019 προς τους πρέσβεις 
της ΕΕ στην Άγκυρα. Από το περιεχόμενο 
του εγγράφου γίνεται αντιληπτό πως είναι 
μάταιο να πιστεύει κάποιος ότι η Άγκυρα 
έχει πρόθεση να επιστρέψει στις συνομιλίες 
με σκοπό μια βιώσιμη και λειτουργική λύση. 

α  σημεία το  εγγρά ο           
Στο έγγραφο αναφέρονται, μεταξύ άλ-

λων, και τα εξής: 

1Η περιοχή όπου η Άγκυρα διενεργεί 
τις έρευνές της δεν εμπίπτει ούτε στην 

υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατία 
ούτε σε αυτήν του ψευδοκράτους, αλλά σε 
αυτήν  την Τουρκίας. 

2 Η Τουρκία είναι απογοητευμένη 
διότι πολλά κράτη στηρίζουν την 

«ελληνοκυπριακή διοίκηση», όπως η 
Άγκυρα χαρακτηρίζει στην Κυπριακή 
Δημοκρατία, για να έχουν ίδιον όφελος. 
Τα καλεί, μάλιστα, να μην επεμβαίνουν. 

3 Η Άγκυρα προβάλλει τον ισχυρισμό ότι 
η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εργάζεται 

στην αρχή της  δίκαιης οριοθέτησης της 
ΑΟΖ και συνεπώς με βάση την πρακτική 
των κρατών (εθιμικό δίκαιο) και τη διεθνή 
νομολογία, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν 

μπορεί να έχει αποτελεσματική επίδρα-
ση επί της οριοθέτησης της ΑΟΖ, επει-
δή διαστρεβλώνει την αρχή της δίκαιης 
οριοθέτησης. Η Τουρκία δεν θεωρεί ότι 
η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει ΑΟΖ. 
Αφενός διότι δεν την αναγνωρίζει ως κράτος 
και αφετέρου διότι είναι λανθασμένος ο 
τρόπος οριοθέτησης  της ΑΟΖ, όπως τον 
εισηγείται η Κυπριακή Δημοκρατία. 

4 Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι η νήσος 
Κύπρος δεν μπορεί να διαθέτει πλήρη 

Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, επειδή 
στηρίζει τη θέση της στην απλοποιημένη 
αρχή της ίσης απόστασης και στη διαστρέ-
βλωση της αρχής της δίκαιης οριοθέτησης. 

5 Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι: «Τόσο στην 
πρακτική των κρατών (εθιμικό δίκαιο) 

όσο και στη διεθνή νομολογία υπάρχουν 
πολλές περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα 
νησιά δεν έχουν ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα 
και είναι έγκλειστα (απομονωμένα-απο-
κλεισμένα)». Δηλαδή αφήνει ανοικτό το 
ενδεχόμενο η Κύπρος, πολύ δε περισσότερο 
το Καστελόριζο, να μη διαθέτουν ΑΟΖ και 
υφαλοκρηπίδα.   

6 Η Τουρκία υποστηρίζει ότι οι ΑΟΖ 
καθορίζονται μεταξύ των παράκτιων 

κρατών και ότι «σχετικά με την περίπτωση 
της Κύπρου αυτή θα καθοριστεί μετά την 
πολιτική διευθέτηση» του Κυπριακού.    

7 Τα υπόλοιπα κράτη δεν πρέπει να 
ενεργούν δίκην δικαστηρίου, αλλά 

να υιοθετούν εποικοδομητική πολιτική. 

8Η Τουρκία που διαθέτει μεγάλη έκταση 
ακτών θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά 

της δικαιώματα εντός της υφαλοκρηπί-
δας της και θα προχωρήσει στην επίλυση 
εκκρεμμούντων προβλημάτων, καθορί-
ζοντας θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας με 
όσα παράκτια κράτη αναγνωρίζει επί τη 
βάσει της αρχής της δίκαιης οριοθέτησης, 
για να προκύψει ειρήνη,  ασφάλεια και 
ανάπτυξη. Είναι πρόδηλον ότι η Άγκυρα 
αποκλείει την Κυπριακή Δημοκρατία,  την 
οποία δεν αναγνωρίζει, εξ ου και η θέση 
της περί του ότι το θέμα της ΑΟΖ θα κα-
θοριστεί μετά τη λύση ή με τη συμμετοχή 
των Τουρκοκυπρίων προς τη λύσης, που 
υποδηλοί αναγνώριση του ψευδοκράτους.   

9 Οι μονομερείς ενέργειες των Ελ-
ληνοκυπρίων επί του θέματος των 

υδρογονανθράκων θέτουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια στην περιοχή.  

10 Οι εν λόγω μονομερείς ενέργειες 
των Ελληνοκυπρίων δεν παρα-

βλέπουν και δεν παραβιάζουν μόνο τα 
δικαιώματα  των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι 
είναι συνιδιοκτήτες των φυσικών πηγών 
του νησιού, αλλά και της Τουρκίας. 

11 Η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι προ-
ειδοποίησε από την αρχή τους 

Ελληνοκύπριους πως δεν πρέπει να 
ενεργούν μονομερώς και ότι πρέπει να 
αποφασίσουν από κοινού με τους Τουρ-

κοκύπριους για την τύχη φυσικών πηγών 
του νησιού. Και επί τούτου προστίθεται ότι η 
τουρκοκυπριακή πλευρά έχει προχωρήσει 
σε εποικοδομητικές προτάσεις. Ωστόσο, 
τονίζεται στο  έγγραφο, «η ελληνοκυπριακή 
πλευρά έδρασε μονομερώς και, όπως και 
στην περίπτωση του θέματος των εξουσιών, 
θέλει όλα τα οφέλη δικά της».  

12 Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι «ο δι-
αμερισμός του εισοδήματος των 

υδρογονανθράκων είναι μόνο η μία πλευ-
ρά του θέματος» και προσθέτει: «Ωστόσο, 
δεν παίρνουμε στα σοβαρά αυτές τις ιδέες 
εμπιστοσύνης ή χρηματικής εγγύησης». 

13 Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι: «Εάν 
οι Ελληνοκύπριοι δεν συμπερι-

λάβουν στη λήψη των αποφάσεων για το 
θέμα των υδρογονανθράκων τους Τουρ-
κοκύπριους και αν δεν τερματίσουν τις 
μονομερείς έρευνες, οι γεωτρήσεις μας 
θα συνεχιστούν και τα ερευνητικά μας 
πλοία θα συνεχίσουν τις δραστηριότητές 
τους εντός των περιοχών όπου η Τουρ-
κική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου  
εκχώρησε άδειες στην Τουρκική Εται-
ρεία Πετρελαίων». Προστίθενται επίσης 
και τα εξής: «Εάν οι Ελληνοκύπριοι δεν 
περιλάβουν τους Τουρκοκύπριους ως 
ισότιμους συνεταίρους στον μηχανισμό 
λήψης αποφάσεων ή εάν δεν τερματίσουν 
τις μονομερείς τους ενέργειες στο θέμα 
αυτό, θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε 
την υφαλοκρηπίδα των Τουρκοκυπρίων».     

κάθεκτη η γκ ρα
και τα σ μ ωνηθέντα

Η Τουρκία τονίζεται στο έγγραφο ότι 
θα συνεχίσει τις έρευνές της στις περι-
οχές όπου έχουν συναφθεί συμφωνίες 
το 2009 και το 2012 με την Τουρκική 
Εταιρεία Πετρελαίων. Χρησιμοποιεί, δε, 
τα συμφωνηθέντα στις συνομιλίες περί 
του ότι οι αποφάσεις για φυσικό αέριο θα 
ανήκουν στην κεντρική ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση προκειμένου να υποστηρίξει 
ότι η κυπριακή Κυβέρνηση δεν μπορεί 
να ενεργεί μονομερώς και ότι θα πρέπει 
να λαμβάνουν και οι Τουρκοκύπριοι μέ-
ρος στη λήψη των αποφάσεων στη λογική  
της συνιδιοκτησίας και συναπόφασης. Με 
άλλα λόγια, θα δοθεί μορφή αναγνώρισης 
του ψευδοκράτους. Η απάντηση, η οποία 
θα έπρεπε να δοθεί από την κυπριακή 
Κυβέρνηση και το Εθνικό Συμβούλιο, 
είναι η ακόλουθη: Εάν οι Τουρκοκύπρι-
οι επιθυμούν να έχουν λόγο στο φυσικό 
αέριο, μπορούν να επανενσωματωθούν 
στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό ση-
μαίνει τη χρήση των όσων αναφέρουν οι 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου 
και περιλαμβάνονται στην τελευταία ετή-
σια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. 
Σημαντική επί τούτου είναι η αντιδήλω-

ση της 21ης Σεπτεμβρίου του 2005 για 
την υποχρέωση της Τουρκίας να ομαλο-
ποιήσει τις σχέσεις της με την Κυπριακή 
Δημοκρατία και να την αναγνωρίσει. Η 
Κυβέρνηση πανηγύρισε για την έκθεση, 
ενώ από την πλευρά της η αντιπολίτευση 
δεν ισχυρίστηκε ότι η έκθεση δεν ήταν 
θετική. Η αντίφαση είναι η εξής: Αντί να 
είναι βάση των συνομιλιών η αντιδήλωση 
και η αναγνώριση της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, και η συμπολίτευση και η αντι-
πολίτευση επιμένουν σε διάλογο επί του 
κεκτημένου των συνομιλιών, που οδηγεί 
στο εξής: Δίνεται η ευκαιρία στην Τουρκία 
να ισχυριστεί ότι δεν θα αναγνωρίσει την 
Κυπριακή Δημοκρατία αλλά το πολιτειακό 
σύστημα που θα προκύψει από τη λύση, 
δηλαδή των δυο ισότιμων συνιστώντων 
κρατών, εκ των οποίων το ένα θα είναι το 
ψευδοκράτος. Αντί, δηλαδή, η Τουρκία να 
αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, 
η Κυπριακή Δημοκρατία θα υποβιβαστεί 
σε συνιστών κράτος και το ψευδοκράτος θα 
αναβαθμιστεί  σε ισότιμο συνιστών κράτος 
στην  ισο ψή νομική λογική: Το ένα κρατί-
διο δεν θα υπερισχύει του άλλου. Δηλαδή 
θα έχουμε μια Κύπρο με δυο κράτη και 
εκ περιτροπής Προεδρία στην Κεντρική 
Κυβέρνηση, όπου θα διχοτομηθεί μία και 
διά παντός η εκτελεστική εξουσία.  

ι ροσ έρει
το κεκτημένο της ΕΕ  

Λαμβάνοντας υπόψη το κοινοτικό κε-
κτημένο, η θέση μας θα έπρεπε να ήταν 
η εξής: Επί τη βάσει των αποφάσεων  του 
Συμβουλίου και της αντιδήλωσης της 21ης 
Σεπτεμβρίου του 2005, η Τουρκία θα πρέπει 
αρχικά να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της 
με την Κυπριακή Δημοκρατία και να την 
αναγνωρίσει. Αυτό σημαίνει ότι: Θα επιλυθεί 
το ζήτημα της συνέχειας της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας και θα εξουδετερωθεί η τουρκική 
θέση περί επανακαθορισμού των ΑΟΖ που 
υπέγραψε η Κυπριακή Δημοκρατία με τρίτα 
κράτη. Η δε Τουρκία θα υποχρεούται να 
συζητήσει με την Κυπριακή Δημοκρατία 
για τον καθορισμό των ΑΟΖ τους. Εάν η 
Τουρκία αρνηθεί, τότε αναλαμβάνει η ίδια 
την ευθύνη της μη λύσης και αποκαλύπτεται 
και ενώπιον της ΕΕ και της λοιπής διεθνούς 
κοινότητας ότι είναι έκνομη. Ταυτοχρόνως: 
Α) δεν μπορεί η Τουρκία να συνεχίζει την 
πορεία στην  ΕΕ χωρίς κόστος ή να ζητά 
αναβάθμιση της τελωνειακής της ένωσης 
χωρίς να αναγνωρίζει κράτος μέλος της ΕΕ 
ως υποκείμενο του Διεθνούς Δικαίου.  Β) 
Νομιμοποιεί την Κυπριακή Δημοκρατία 
να ζητήσει την επιβολή κυρώσεων χρη-
σιμοποιώντας ως εργαλείο όσα η έκθεση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει. 
Μεταξύ αυτών γίνεται λόγος για το θέμα 
του ανοίγματος του  εμπορίου μεταξύ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τουρκίας, 
όπως η τελωνειακή ένωση καθορίζει. Αυτό 
το άνοιγμα του εμπορίου μπορεί να τεθεί 
ως βασικό δείγμα από πλευράς Τουρκίας 
για την ομαλοποίηση των σχέσεών της με 
την Κυπριακή Δημοκρατία. Εάν η Τουρκία 
δεν προχωρεί στο άνοιγμα των εμπορικών 
συναλλαγών, τότε η Κυπριακή Δημοκρατία 
μπορεί να ζητήσει κυρώσεις επί της Τουρ-
κίας για παραβίαση της βασικής αρχής της 
λειτουργίας της ΕΕ, δηλαδή του ελεύθερου 
εμπορίου χωρίς αθέμιτο ανταγωνισμό. 

Λογική το  κόστο ς  
Εφόσον η Κυπριακή Δημοκρατία 

επιτρέπει τις εισαγωγές από την Τουρ-
κία μέσω της κοινής αγοράς και εφόσον 
η Τουρκία δεν επιτρέπει την εισαγωγή 
κυπριακών προϊόντων, είναι πρόδηλος 
ο αθέμιτος ανταγωνισμός λόγω ευθύνης 
της Άγκυρας. Εάν συνεπώς η κυπριακή 
Κυβέρνηση δεν προχωρήσει στην επιβολή 
κόστους στην Τουρκία, τότε γιατί η Άγκυρα 
να υποχωρήσει; Τι μας λέει η Άγκυρα; 
Μας ξεκαθαρίζει ότι: «Εάν δεν βρείτε τον 
τρόπο να με τιμωρήσετε, θα προχωρήσω 
σε νέες γεωτρήσεις εκεί όπου θεωρώ ότι 
έχω δικαιώματα,  χωρίς να δίνω δεκάρα 
για την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία 
δεν αναγνωρίζω. Δεν υπάρχει»! Μόνον 
όταν πληρώσει κόστος θα αντιληφθεί την 
ύπαρξή μας. Και δεν εννοούμε τα στρατι-
ωτικά μέσα, αλλά όσα μας προσφέρει η 
ΕΕ και το κεκτημένο…. 

Της Κυριακής
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ετελεσμένα που θεωρεί 
ότι ενισχύουν την επιχει-
ρηματολογία του τόσο για 
αλλαγή των όρων εντο-
λής της ΟΥΝ ΙΚΥΠ, όσο 
κυρίως για αναβάθμιση 
του ψευδοκράτους μέσω 

συνεργασίας με τις νόμιμες Αρχές της 
Δημοκρατίας επιχειρεί εδώ και μερικά 
24ωρα στη νεκρή ζώνη, στη Δένεια, ο 
κατοχικός στρατός.

Η σχεδόν αναμενόμενη ενέργεια των 
Αττίλων λίγο πριν από την κυκλοφορία 
της νέας έκθεσης του Γ.Γ. για ανανέωση της 
θητείας της ειρηνευτικής δύναμης έχει και 
πολιτικό βάθος και συγκεκριμένη στόχευση. 
Τα οποία θα ήταν μη ρεαλιστικά, όμως, αν 
η ΟΥΝ ΙΚΥΠ δεν φώναζε ηχηρά απούσα 
στην παραβίαση του στάτους κβο. Πολλώ, δε, 
μάλλον όταν, έχοντας την εξουσία επιβολής 
της τάξης, αρκούνται όχι μόνο να δηλώνουν 
αδυναμία χειρισμού της υπόθεσης, αλλά 
απειλούν, σε κάποιες περιπτώσεις, Ε/κ γε-
ωργούς, με σύλληψη. Προφανώς «δέρνοντας 
το σάμα αντί τον γάιδαρο». 

 
έρο ν τι κάνο ν  

Το χρονικό σημείο αύξησης της έντα-
σης, αλλά και αυτές καθαυτές οι πράξεις 
επί του εδάφους δεν αφήνουν περιθώριο 
πολλών ερμηνειών. Και φλερτάρουν έντονα 
με τη δημιουργία ελεγχόμενου θερμού 
επεισοδίου. 

Οι Αττίλες είναι σαφές ότι:
  Διασυνδέουν το θέμα με την παρου-

σία της ειρηνευτικής Δύναμης, ενόψει της 
έκθεσης εντός Ιουνίου για την ανανέωση 
της θητείας της. 

  Επιχειρούν να ενισχύσουν τη θέση 
τους για τον περιορισμό της ΟΥΝ ΙΚΥΠ 
σε αστυνομικά καθήκοντα. 

  Προωθούν με πράξεις το πάγιο αίτημά 
τους για σύσταση μηχανισμού συνεργασίας 
ψευδοκράτους - νόμιμων Αρχών, με στόχο 
την πολιτική αναβάθμιση. 

Σημειώνεται ότι, όσο τα Ηνωμένα Έθνη 
δεν επιβάλλουν την τάξη και όσο οι αρμόδιες 
Αρχές της Δημοκρατίας δεν αντιδρούν με 
ισχυρό τρόπο, άλλο τόσο ενισχύεται η θέση 
ότι, σε πιθανή αποχώρηση της ειρηνευτικής 

δύναμης, ο κατοχικός στρατός θα θέσει υπό 
τον έλεγχό του τη νεκρή ζώνη. Η οποία 
νεκρή ζώνη, όμως, αποτελεί έδαφος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, που παραχωρή-
θηκε στους «κυανόκρανους» για σκοπούς 
ελέγχου της γραμμής αντιπαράταξης.

Οι τουρκικές στοχεύσεις στηρίζονται, 
δυστυχώς, εν μέρει και σε αμφίσημες, ενί-
οτε και επικίνδυνες, αναφορές σε σειρά 
εκθέσεων του Γενικού Γραμματέα, τις 
οποίες σήμερα βρίσκουμε μπροστά μας 
και χρήζουν άμεσου χειρισμού. Μπορεί 
να στηρίζονται σε χαμηλής πολιτικής ζητή-
ματα, αλλά στοχεύουν σε πολύ μεγαλύτερα 
πολιτικά κέρδη. 

λιαρή αντίδραση  
Αυτό, πάντως, που προκαλεί εντύπωση 

είναι ότι οι αντιδράσεις της Δημοκρατίας δεν 
ξεφεύγουν της πεπατημένης και χαρακτη-
ρίζονται τουλάχιστον χλιαρές. Το Υπουργείο 
Εξωτερικών ανέφερε ότι «σε συντονισμό 
με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δημο-
κρατίας παρακολουθούμε, από την πρώτη 
στιγμή, στενά τις εξελίξεις και προβαίνουμε 
σε όλα τα διαβήματα και παραστάσεις που 
κρίνονται σκόπιμα προς την Ειρηνευτική 
Δύναμη του ΟΗΕ». Αρκέστηκε, δε, στο 
να υπογραμμίσει ότι «πρώτιστος στόχος 
των ενεργειών μας είναι, όπως πάντα σε 
ανάλογες περιπτώσεις, η άμεση αποκατά-

σταση των δικαιωμάτων των γεωργών και 
η απρόσκοπτη πρόσβαση και καλλιέργεια 
της γης τους εντός της νεκρής ζώνης σε 
συνθήκες πλήρους ασφάλειας». Αφήνο-
ντας κατά μέρος, θα μπορούσε κάποιος 
να ισχυριστεί, τις συνέπειες σε πολιτικό 
επίπεδο από τις νέες τουρκικές προκλήσεις. 

Ομοίως και ο Κυβερνητικός Εκπρόσω-
πος, ο οποίος, θέλοντας και μη, κάλυψε τις 
αδυναμίες και την απαράδεκτη στάση της 
ΟΥΝ ΙΚΥΠ, λέγοντας ότι αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα, λόγω της στάσης των κατοχικών 
«αρχών». Μόνο που η στάση της Λευκω-
σίας απέναντι στην ειρηνευτική Δύναμη 
θα έπρεπε να ήταν πολύ πιο αυστηρή και 
να απαιτήσει από αυτήν την επιβολή της 
τάξης. Γιατί, όσο δεν το πράττει, άλλο τόσο 
ανοίγει η όρεξη του Αττίλα. Και, ακόμη 
χειρότερα, σε περίπτωση δραματικών αλ-
λαγών, η νεκρή ζώνη θα βαφτεί τουρκική. 

σο τα νωμένα θνη
δεν επιβάλλουν την τά η 

και όσο οι αρμόδιες Αρχές 
της Δημοκρατίας δεν
αντιδρο ν με ισχυρό

τρόπο, άλλο τόσο ενισχ εται 
η θέση ότι, σε πιθανή

αποχώρηση της ειρηνευτικής 
Δ ναμης, ο κατοχικός

στρατός θα θέσει υπό τον 
έλεγχό του τη νεκρή ζώνη

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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να από τα ελάχιστα, 
ίσως, στοιχεία, που… 
διέψευσαν τις έρευνες 
δημοσκόπησης στις 
Ευρωεκλογές της περα-
σμένης Κυριακής, ήταν 
το ποσοστό της αποχής. 

Η οποία προέβλεπαν ότι θα ήταν σαφώς 
μειωμένη, αν και παραμένουσα υψηλή, 
σε σχέση με το ποσοστό των Ευρωεκλο-
γών του 2014.

Ωστόσο, αυτή άγγιξε το ιστορικό υψη-
λό των προηγούμενων Ευρωεκλογών, 
φτάνοντας στο 55%, και ήταν υψηλότερη 
σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, 
που κυμάνθηκε στο 51%. 

Για άλλη μια φορά, λοιπόν, οι «εκκλή-
σεις» των κομμάτων, αλλά και της ίδιας 
της ΕΕ, διά του εδώ Γραφείου της, για 
μαζική προσέλευση των ψηφοφόρων στις 
κάλπες, έπεσαν στο κενό, παρότι τα πολι-
τικά κόμματα φρόντισαν, από την άποψη 
της έντασης και του περιεχομένου της 
προεκλογικής αντιπαράθεσης, να προσ-
δώσουν στις Ευρωεκλογές, χαρακτήρα και 
χαρακτηριστικά… βουλευτικών εκλογών.  

Αυτό που κυριάρχησε καθ’ όλη την 
προεκλογική περίοδο ήταν ο καθ’ όλα 
εκπτωτικός πολιτικός λόγος και μια εκ-
φυλιστικού χαρακτήρα πολιτική αντι-
παράθεση, που, μάλλον, λειτούργησαν 
αποθαρρυντικά ή και αποτρεπτικά για 
μια μεγάλη μερίδα των εκλογέων, αφού 
η τακτική της πόλωσης λειτουργεί, πλέον, 
ενεργοποιητικά μόνον για τους ψηφοφό-
ρους που κινούνται στις παρυφές των 
κομματικών πυρήνων και όχι στις πε-
ριφέρειες ή στον εκτός των κομματικών 
σχηματισμών χώρο. 

Παρά τις σημαντικές μετατοπίσεις που 
επεσυνέβησαν στο εκλογικό σκηνικό, που 
είχαν ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση 
των έως την περασμένη Κυριακή εδραιω-
μένων πολιτικών συσχετισμών δύναμης, η 
αποχή παραμένει η πρωτεύουσα ορίζουσα 
των συντελούμενων διεργασιών στο κυ-

πριακό πολιτικό σύστημα είτε εκφράζεται 
ως τάση αποστασιοποίησης είτε ως τάση 
απαξίωσης είτε ως τάση «αποπολιτικο-
ποίησης» των πολιτών εν σχέσει προς 
το πολιτικό γίγνεσθαι.    

ο μήν μα  δεν ελή θη 
Σε απόλυτους, δε, αριθμούς, το απο-

τέλεσμα της κάλπης καταγράφει μια 
εκκωφαντικά ανησυχητική καθίζηση 
της πολιτικής δύναμης των κομμάτων 
(το ποσοστό των εγγεγραμμένων ψη-
φοφόρων είναι ΔΗΣΥ 12,72%, ΑΚΕΛ 
12,05%, ΔΗΚΟ 6,04%, ΕΔΕΚ 4,63%, 
ΕΛΑΜ 3,61%, ΔΗΠΑ 1,66%, ΣΥΜΜΑ-
ΧΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 1,44%), που εγείρει, 
εκ των πραγμάτων, και θέμα πολιτικής 
νομιμοποίησης της «ύψιστης πολιτικής 
διαδικασίας που είναι οι εκλογές» και 
του εκλογικού αποτελέσματος. 

Οι διαφορές, λοιπόν, που κατέγραψε 
η κάλπη είναι εμφαντικά εύγλωττες των 
μεγάλων μετατοπίσεων που έχουν επι-
συμβεί στο εκλογικό σώμα την τελευταία 
δεκαετία, με την αποχή να αναδεικνύεται, 
πλέον, σε δομική σταθερά του πολιτι-
κού μας συστήματος, παγιώνοντας μια 
προϊούσα τάση αποστασιοποίησης των 
πολιτών από τα κόμματα και το πολιτικό 
σύστημα.  Εκθέτει, παράλληλα, το ανερ-
μάτιστο των μετεκλογικών διακηρύξεων 
των κομμάτων, τα οποία, έπειτα από κάθε 
εκλογική αναμέτρηση, διατρανώνουν ότι, 
αυτήν τη φορά, «έλαβαν τα μηνύματα της 
κάλπης», ενώ η πολιτική πρακτική τους 

δεικνύει ότι ούτε κατάλαβαν, ούτε έλαβαν 
οιοδήποτε από τα μηνύματα των πολιτών.  

Όπως διεφάνη, η μεγάλη κινητοποί-
ηση των κομματικών μηχανισμών δεν 
στάθηκε ικανή να συσπειρώσει τους πο-
λίτες, οι οποίοι γύρισαν την πλάτη τους 
με εκκωφαντικό τρόπο στην εκλογική 
διαδικασία και, συνακόλουθα, στο ίδιο 
το πολιτικό σύστημα, βάζοντας αρκετά… 
βασανιστικά ερωτήματα στους φορείς του 
διά την επαύριον. 

Είναι, πλέον, αναντίρρητο γεγονός ότι τα 
πολιτικά κόμματα δεν συνομιλούν «ούτε 
αρκετά, ούτε καλά» με την κοινωνία, ενώ 
οι ίδιοι οι πολίτες συναισθάνονται ολο-
ένα και περισσότερο ότι η συμμετοχή 

τους στην εκλογική διαδικασία δεν έχει 
κανένα απολύτως νόημα, ούτε επιδεικνύ-
ουν διάθεση να… κατανοήσουν ότι «τα 
προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται με την 
αποχή», αφού το μήνυμα που στέλνουν 
είναι ότι, κύρια πηγή των προβλημάτων 
είναι το ίδιο το πολιτικό σύστημα και οι 
πολιτικές πρακτικές του.

 καθρέ της της λα κής 
α α ίωσης 

Σ’ αυτόν τον καθρέφτη της λαϊκής απα-
ξίωσης και αδιαφορίας, όπως εκφράστηκε 
με τη γιγαντιαία… παλίρροια της αποχής, 
διαθλάται η κρίση των θεσμισμένων εκ-
προσωπήσεων, αλλά και η αμηχανία των 
πολιτικών και των κομμάτων, που σπεύ-
δουν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο, σαν 
μια παροδική διατάραξη της πολιτικής 
κανονικότητας, η οποία, υποτίθεται, θα 
επανέλθει, με τις προσήκουσες διορθω-
τικές αναπροσαρμογές. 

Ωστόσο, πρόκειται για εγγενή παθο-
γένεια των μορφών εκπροσώπησης του 
πολιτικού συστήματος, που αποδεικνύεται, 
μέχρι στιγμής, ανίκανο να επινοήσει, να 
επεξεργαστεί και να προτείνει ένα πραγ-
ματικά νέο «κοινωνικό συμβόλαιο» με τον 
λαό, ενώ και η διά της αποχής εκφραζό-
μενη πολιτική αποστροφή των πολιτών 
προς την ασκούμενη πολιτική διαδικασία 
προβάλλει αδύναμη να ριζοσπαστικο-
ποιηθεί πολιτικά, προσανατολιζόμενη 
προς ενεργητικές μορφές παραγωγής 
μιας άλλης πολιτικής σχέσης, έξω από 

τα παγιωμένα πολιτικά σχήματα και τις 
ασκούμενες πρακτικές. 

ρος τι  
Ειδικότερα, οι πρόσφατες ευρωεκλογές 

διενεργήθηκαν με τα ευρωπαϊκά θέματα 
να απουσιάζουν παντελώς από την προ-
εκλογική ατζέντα, μέσα σ’ ένα εντόνως 
πολωτικό κλίμα, που παρέπεμπε περισ-
σότερο σε βουλευτικές εκλογές, παρά σε 
εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων 
στο Ευρωκοινοβούλιο. Ευθύνη γι’ αυτό 
το φαινόμενο φέρουν πλήρως και απο-
κλειστικά τα ίδια τα πολιτικά κόμματα, τα 
οποία είχαν διαμορφώσει τόσο το πλαίσιο, 
όσο και τα προσίδια διακυβεύματα της 
εκλογικής αναμέτρησης.

Επιπροσθέτως τούτου, πάλι με αποκλει-
στική ευθύνη των πολιτικών κομμάτων 
και των εκπροσώπων τους, η Ευρώπη 
και τα ευρωπαϊκά θέματα απουσιάζουν 
παντελώς και από την τρέχουσα εσωτε-
ρική πολιτική, παρότι αυτή η τελευταία, 
σε επίπεδο νομοθεσιών και όχι μόνον,  
διαπερνιέται, σχεδόν εξολοκλήρου, από 
τις ευρύτερες πολιτικές της ΕΕ και τις 
ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Γεγονός που, 
επιτηδείως, άπασες οι πολιτικές δυνάμεις 
φροντίζουν να αποκρύπτουν, ώστε η υπό 
τον ευρωπαϊκό αστερισμό παραγόμενη 
πολιτική και οι με το ευρωπαϊκό γίγνε-
σθαι συνάψεις της, όταν έχουν λυσιτελείς 
επιπτώσεις για την ευρύτερη κοινωνία, 
να εμφανίζονται ως… δικό τους επινόημα 
και απόφανση.

τον  ωμό το  ριακο
Αντιθέτως, τόσο η ένταξη στην Ευρω-

παϊκή Ένωση, όσο και η λειτουργία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας εντός αυτής, 
έτυχαν μιας μεθοδευμένης, αν και ατυ-
χούς, πολιτικής εργαλειοποίησης, ως 
μονοσήμαντος παράγων επίλυσης του 
Κυπριακού ή διασφάλισης της ύπαρξης 
της ΚΔ από την τουρκική απειλή. 

Η τοιουτοτρόπως διαμορφωθείσα 
σχέση των Κυπρίων με την ΕΕ και τους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς, που κατέστη, με 
την πάροδο του χρόνου, εδραιωμένη πε-
ποίθηση για τη συντριπτική πλειοψηφία 
των πολιτών, είχε ως αποτέλεσμα, το εν-
διαφέρον τους για τα ευρωπαϊκά πράγ-
ματα να… εξαντληθεί, περίπου, με την 
επίσημη εισχώρηση της Κύπρου στην 
Ένωση το 2003.   

Ένας πολίτης, λοιπόν, απληροφόρητος 
και σχεδόν πλήρως αποξενωμένος από 
το συνολικότερο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, 
γιατί να προσέλθει στις κάλπες και να 
εκλέξει, διά της ψήφου του, αυτούς που 
θα τον εκπροσωπήσουν; 

Προφανώς και οι ευρωεκλογές εκφεύγουν 
του πολύμορφου πλέγματος των πελατεια-
κών σχέσεων, που ρυθμίζει και κινεί, από 
της ανεξαρτησίας και εντεύθεν, τις επάρατες 
δυσμορφίες του δημόσιου βίου μας.  

Διά τη λα κή δ σ ορία 
Το κεντρικό ερώτημα, λοιπόν, που εκ 

νέου εγείρεται είναι κατά πόσον η αποχή 
θα επιταχύνει τις διαδικασίες αποσυ-
σπείρωσης των πολιτών γύρω από τα 
πολιτικά κόμματα, δημιουργώντας μια 
πρωτόγνωρη, για τα κυπριακά πολιτικά 
θέσμια, κατάσταση, αν όχι θεσμικής «απο-
νομιμοποίησης» του συστήματος εξουσίας, 
τουλάχιστον ριζικής αμφισβήτησής του, 
στέλνοντας το μήνυμα για την ανάγκη 
βαθιών και ουσιαστικών τομών. Ερώτημα 
που θα πρέπει, ασφαλώς, να απαντηθεί 
υπό τον όρο ενός διαπιστωτικού «πραγ-
ματολογικού» δεδομένου που προβάλλει 
κυρίαρχα τα τελευταία χρόνια και που 
είναι η ασύνταχτη διάχυση της λαϊκής 
δυσφορίας προς διάφορες κατευθύνσεις, 
«χωρίς τη δυνατότητα μετουσίωσής της σε 
ισχυρή πολιτική δύναμη αμφισβήτησης, 
ικανή να κλονίσει το πολιτικό σύστημα 
και τις κατεστημένες εξουσίες του». 

σως, δε, όπως επισημαίνουν πολιτικοί 
αναλυτές, για πρώτη φορά, στο ζύγι της 
ευρω-αποχής, ο δίσκος της αμφισβήτη-
σης, του σκεπτικισμού και της διαμαρ-
τυρίας έναντι συνόλου του πολιτικού 
συστήματος, να βαραίνει περισσότερο 
από εκείνο της «εύλογης» αδιαφορίας 
για τις Ευρωεκλογές, όπως καταγράφεται 
διαχρονικά στην πολιτική συμπεριφορά 
του εκλογικού σώματος. 

Υπό αυτό το πρίσμα, η, παραδοσιακά, 
περισσότερο «αδιάφορη» και «περιφερει-
ακής» σημασίας, για το πολιτικό σύστημα, 
διαδικασία των ευρωεκλογών, αποκτά, 
ενδεχομένως, μια πρωτόγνωρη σημασία, 
ενεργοποιώντας προβληματισμούς δρα-
στικής αναδιαμόρφωσης και αναδιάταξης 
του πολιτικού σκηνικού. 
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Η επόμενη μέρα των Ευρωεκλογών 
του 2019 καταγράφει ενδιαφέρο-
ντα συμπεράσματα και μάλιστα 

θα φέρει, φαίνεται, ανακατατάξεις στον 
κομματικό χάρτη.  

Αρχικά θα έλεγε κανείς ότι η κάλπη 
έφερε 2 1 νικητές, άλλους έφερε να κα-
ταγράφουν σταθερή εμφάνιση, άλλους μια 
σχετικά καλή παρουσία, ενώ άλλους έφερε 
να καταγράφουν κακή εμφάνιση και να 
προβληματίζουν. Πρώτος νικητής ήταν η 
ΕΔΕΚ, τόσο από εκλογικής όσο και από 
πολιτικής σκοπιάς. Από εκλογικής πλευ-
ράς η ΕΔΕΚ υλοποίησε δύο στόχους. Τη 
διατήρηση της έδρας, αλλά και την αύξηση 
των ποσοστών της. Έλαβε ποσοστό 10,6%, 
πολύ πιο πάνω από αυτό των βουλευτικών 

εκλογών, αλλά και 7.983 περισσότερες 
ψήφους, ποσοστό το οποίο θα πρέπει να 
διαχειριστεί σωστά ενόψει και των βουλευ-
τικών εκλογών. Από πολιτικής πλευράς, 
πρόκειται για σημαντική επικράτηση του 
Μαρίνου Σιζόπουλου, ο οποίος, μετά τις 
άκαρπες διαβουλεύσεις με άλλα κόμματα, 
πήρε το ρίσκο της αυτόνομης καθόδου. 

αίνεται ότι το αποτέλεσμα τον δικαίωσε. 
Δεύτερος νικητής θα πρέπει να θεωρείται 

το ΕΛΑΜ, το οποίο έλαβε ποσοστό 8,2%, 
από 3,71% που είχε λάβει στις βουλευτικές 
εκλογές και 10.126 περισσότερες ψήφους. 
Επισημαίνεται ότι το ΕΛΑΜ είχε πρωτο-
εμφανιστεί στις Ευρωεκλογές του 2009, 
όπου είχε λάβει 663 ψήφους, καταλήγοντας 
σε 23.167 σε αυτές τις Ευρωεκλογές. Το 
σημαντικότερο, όμως, για το ΕΛΑΜ είναι 
ότι θα πρέπει να θεωρείται πλέον 5ο κόμμα 
και το πιθανότερο είναι ότι θα πρέπει να 
αναμένει κανείς αύξηση των εδρών του 
στις Βουλευτικές του 2021. 

Αξιόλογη παρουσία έχει καταγράψει 
και η ΔΗΠΑ. Από μόνο του, το ποσοστό 

της ΔΗΠΑ δεν θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό. 
Εάν, όμως, αναλογιστεί κανείς ότι είναι 
νεοσύστατο κόμμα και ότι ο στόχος που 
είχε τεθεί έχει υλοποιηθεί πλήρως, τότε 
θεωρείται ότι είχε καλή παρουσία στις 
Ευρωεκλογές του 2019. Πάντως, δεν θα 
πρέπει να παραγνωριστεί το γεγονός ότι 
έχει λάβει συνολικά 10.673 ψήφους.

έος άρτης 
Ο ΔΗΣΥ εξακολουθεί να είναι πρώτο 

κόμμα, παρά την έντονη πολεμική που δέ-
χθηκε τους τελευταίους μήνες, με ανοικτά 
μέτωπα σε όλα τα επίπεδα. Συγκριτικά με 
το 2014, όμως, έχει λάβει 16.000 λιγότερες 
ψήφους, λαμβάνοντας ποσοστό περίπου 9 
μονάδες λιγότερες και καταγράφοντας πο-
σοστό κάτω του 30% για πρώτη φορά μετά 
το 2004. Αυτό σίγουρα αφήνει μια πικρία. 

Το ΑΚΕΛ έχει λάβει 7.389 ψήφους πε-
ρισσότερες, εκ των οποίων οι 4.076 από 
την κάλπη των Τ/κ, συνεπώς έχει λάβει 
3.313 περισσότερες από Ε/κ. Το ΑΚΕΛ έχει 
λοιπόν καταγράψει μια σταθερή παρουσία 

σε αυτές τις εκλογές, στα θετικά του, όμως, 
θα πρέπει να καταγραφεί το γεγονός ότι 
η διαφορά του από τον ΔΗΣΥ ήταν πολύ 
χαμηλότερη από αυτήν του 2014. Να ση-
μειωθεί, πάντως, ότι, εάν δεν ψήφιζαν οι 
Τ/κ, η διαφορά των δύο θα καταγραφόταν 
στις 3 μονάδες και όχι στο 1,5%, από την 
άλλην, οι Τ/κ ήταν μέρος του παιγνιδιού 
και το ΑΚΕΛ έπαιξε έξυπνα το παιχνίδι.

Το ΔΗΚΟ έχει καταγράψει αρκετά κα-
λύτερη πορεία από αυτήν του 2014, αφού 
έχει λάβει 10.712 περισσότερες ψήφους 
και 3% περισσότερο. Σημειώνεται, επί-
σης, ότι το Κίνημα Γιασεμί έλαβε σύνολο 
ψήφων 4.786, εκ των οποίων οι 3.451 
προήλθαν από Ε/κ, ενώ συνολικά 3.980 
ψήφους έλαβε ο Σενέρ Λεβέντ.

εκάθαρος ηττημένος είναι η συνερ-
γασία Οικολόγων-Συμμαχίας. Αθροιστικά 
το ποσοστό των δύο κομμάτων στις Βου-
λευτικές του 2016 ήταν στο 10,8% και 
στις 38.641 ψήφους. Στις Ευρωεκλογές 
του 2019 κατέγραψαν κάθετη πτώση, 
λαμβάνοντας αθροιστικά ποσοστό 3,3% 

και μόλις 9.232 ψήφους. Το ποσοστό αυτό 
βρίσκεται ελαφρώς κάτω από την είσοδό 
τους στην επόμενη Βουλή, παρόλο που 
η σύγκριση Ευρωεκλογών και Βουλευτι-
κών ίσως να μην ενδείκνυται απόλυτα. Το 
σημαντικότερο, όμως, είναι το γεγονός ότι 
το ΕΛΑΜ φαίνεται να έχει ξεπεράσει τη 
δύναμη των κομμάτων αυτών, αφήνοντάς 
τα πίσω στην κατάταξη. Όσον αφορά τη 
Συμμαχία, φαίνεται να επιβεβαιώνεται ότι 
η δύναμή της έχει πλέον μειωθεί αισθητά 
μετά και τις Προεδρικές του 2018.

Συνοπτικά, εάν κανείς σχεδίαζε τον 
κομματικό χάρτη της επόμενης μέρας 
με φόντο τις επόμενες Βουλευτικές και 
με κάθε επιφύλαξη, φαίνεται ότι αυτός 
φέρνει μια μικρή πτώση στον ΔΗΣΥ, μια 
σχετική σταθερότητα στο ΑΚΕΛ και στο 
ΔΗΚΟ, άνοδο της ΕΔΕΚ και του ΕΛΑΜ, 
με το ΕΛΑΜ να θεωρείται πλέον 5ο κόμμα, 
πιθανή απόσυρση της Συμμαχίας, πιθανή 
εισδοχή της ΔΗΠΑ, και ερωτηματικό για 
Αλληλεγγύη και Οικολόγους.

 Εκλογικός Αναλυτής

ο μ   λο

ΟΙ Ο ΙΤ Σ ΙΑ Α Η ΙΑ ΟΡΑ ΥΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΑΤΗ ΣΤΟ Ο ΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗ Α 

Στον αστερισμό της αποχής 

νας πολίτης, λοιπόν, 
απληρο όρητος και 

σχεδόν πλήρως απο-
ενωμένος από το συ-

νολικότερο ευρωπα κό 
γίγνεσθαι, γιατί να προ-

σέλθει στις κάλπες και 
να εκλέ ει, διά της ψή-
ου του, αυτο ς που θα 

τον εκπροσωπήσουν  

 Α Ο  Α Α Ε Ε   ΤΕ Ο Α Ο
ΖΟ Α Τ  ΤΕ Ο Ε  Δ Ε Α  
ΤΟ Α Ο Ο Τ Ο Τ Α Ε ΤΕ 

Ε ΑΖΕΤΑ   ΤΑ  Α Ο ΤΑ Ο Ο   
Ε ΤΕ  ΤΑ  Α Α  Ε ΤΕ  ΤΑ  
Α Ο Ο Τ Ο Ο  Τ  Ο Τ

Ε  Ε Ε  Ο  ΤΟ Ο Τ Ο Ε Α     

ΔΡ ΝΑΣΙΟΣ ΟΡ ΙΝΟΣ

Ι Α ΗΣ 
Α ΑΔΟ ΟΥ ΟΣ 
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υνοπτικά, εάν κανείς 
σχεδίαζε τον κομματι-

κό χάρτη της επόμενης 
μέρας με όντο τις επό-

μενες ουλευτικές και με 
κάθε επι λα η, αίνε-
ται ότι αυτός έρνει μια 
μικρή πτώση στον Δ , 
μια σχετική σταθερότητα 
στο Α Ε  και στο Δ Ο, 
άνοδο της ΕΔΕ  και του 

Ε Α , με το Ε Α  να 
θεωρείται πλέον ο κόμ-
μα, πιθανή απόσυρση της 

υμμαχίας, πιθανή εισ-
δοχή της Δ Α, και ερω-
τηματικό για Αλληλεγγ η 

και Οικολόγους
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 Σ ΜΜΕΤΟΧ  ΘΑ ΤΑ   ΙΔΙΑ   

ΘΑ Π ΧΕ Α ΜΕ  Σ ΜΜΕΤΟΧ  

ΘΑ Π ΧΕ ΜΕΙ ΜΕ  Σ ΜΜΕΤΟΧ

Μ
ε αρνητικό 
μάτι βλέ-
πει η κοι-
νή γνώμη 
την εκλογή 
Τουρκο-
κύπριου 

ευρωβουλευτή, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της έρευνας με θέμα 
«Ευρωεκλογές 2019: Η επόμενη 
μέρα», που διεκπεραίωσε το  
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για 
λογαριασμό της «Σημερινής» της Κυ-
ριακής. Αρκετοί, μάλιστα, πιστεύουν 
ότι με αυτήν την εξέλιξη προωθούνται 
τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων 

και της Τουρκίας, με αποτέλεσμα να 
αποδυναμώνεται η εκπροσώπηση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ. Στα 
αρνητικά του αποτελέσματος βάζουν 
οι μισοί ερωτηθέντες και το γεγονός 
ότι δεν στείλαμε καμία γυναίκα στις 
Βρυξέλλες. Στο εν λόγω ερώτημα, οι 
απόψεις μεταξύ ανδρών και γυναικών 
διαφέρουν, αφού οι πλείστες γυναίκες 
απάντησαν ότι η απουσία των γυναικών 
από την εκπροσώπηση της Κύπρου 
στην Ευρωβουλή μάς επηρεάζει αρ-
νητικά, ενώ οι περισσότεροι άνδρες 
θεωρούν ότι δεν επηρεάζει «ούτε θετικά, 
ούτε αρνητικά». Η δημοσκόπηση στά-
θηκε ιδιαίτερα και στο μεγάλο ποσοστό 

της αποχής των ψηφοφόρων από την 
εκλογική διαδικασία, με τους ερωτηθέ-
ντες να την αποδίδουν σε τρεις βασικές 
αιτίες: στην απαξίωση των πολιτών στην 
πολιτική, στην απογοήτευσή τους από 
την Κυβέρνηση και στην αδιαφορία 
για τα κοινά. Την ίδια ώρα, η συντρι-
πτική πλειοψηφία όσων επέλεξαν να 
τηρήσουν αποχή, δηλώνουν ότι δεν το 
μετανιώνουν. Γενικότερα η κοινή γνώμη 
παρουσιάζεται διχασμένη όσον αφορά το 
γενικότερο αποτέλεσμα της κάλπης, με 
το 46% των ερωτηθέντων να δηλώνουν 
αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι και 
το 51% λίγο έως και καθόλου. Μεγάλη 
κερδισμένη των εκλογών ο κόσμος 

θεωρεί την ΕΔΕΚ, που κατάφερε να 
αποσπάσει την 6η έδρα.

 ΕΡΕ
Γραφείο: /Πανεπιστήμιο Λευ-
κωσίας. Ανάθεση: «Σημερινή» της 
Κυριακής. Διεξαγωγή: Μάιος 2019. 
Κάλυψη: Παγκύπρια - αστικές και 
αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστι-
κά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες 
άνω των 18. Μέγεθος δείγματος: 
500 άτομα. Επιλογή δείγματος: τυ-
χαία στρωματοποιημένη δειγματο-
ληψία. Συλλογή στοιχείων: τηλε-
φωνικές συνεντεύξεις με τη χρήση 
δομημένου ερωτηματολογίου.

ΟΔ ΡΑ ΝΙΚΟ ΑΟΥ
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Έξι στους 10 βλέπουν αρνητικά 
την εκλογή Τουρκοκυπρίου
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ΠΟΣΟ ΙΚΑ ΟΠΟΙ ΜΕ ΟΙ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕ ΕΣΜΑΤΑ 
Τ  Π ΟΣΦΑΤ  Ε ΕΚ ΟΓ

ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΘΜΟ ΠΙΣΤΕ ΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ Ε Ο Ε ΤΕΣ ΠΟ  
ΕΚ ΕΧΘ ΚΑ  ΘΑ Α ΤΙΠ ΟΣ ΠΕ ΣΟ  ΕΠΑ ΙΑ Τ  Κ Π Ο 
ΣΤ  Ε Π

ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ  ΙΣΧ Ο  ΟΙ ΑΚΟ Ο ΘΟΙ ΟΓΟΙ, ΓΙΑ Τ  ΑΠΟΧ  ΠΟ  Τ ΣΑ
ΤΕ ΣΤΙΣ Ε ΕΚ ΟΓΕΣ  

Α Ε Α Τ ΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ / ΠΟ ΙΤΙΚΕΣ ΣΑΣ Π ΟΤΙΜ ΣΕΙΣ, ΠΟΙΟ 
ΠΟ ΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΠΙΣΤΕ ΕΤΕ ΟΤΙ Γ ΚΕ ΚΕ ΔΙΣΜΕ Ο ΑΠΟ ΤΙΣ Π ΟΣΦΑΤΕΣ 
Ε ΕΚ ΟΓΕΣ

Οι πλείστοι ερωτηθέντες συμφωνούν ότι μεγάλη κερδισμένη των εκλογών βγήκε η 
ΕΔΕΚ, που κατάφερε να «κλέψει» την 6η έδρα αφήνοντας εκτός Ευρωβουλής το ΕΛΑΜ. 
Παράλληλα, δεν είναι αμελητέο το ποσοστό που θεωρεί κερδισμένο το ΕΛΑΜ όπως και 
το ΑΚΕΛ, που αύξησαν τα ποσοστά τους.

ΟΣΟ  ΑΦΟ Α Τ  Σ ΘΕΣ  Τ  Κ Π Ι  Ε Ο Ε Τ , Π Σ ΠΙΣΤΕ ΕΤΕ 
ΟΤΙ ΘΑ ΕΠ ΕΑΣΕΙ Τ  ΕΚΠ ΟΣ Π Σ  Τ Σ Κ Π ΙΑΚ Σ Δ ΜΟΚ ΑΤΙΑΣ  
ΑΠΟ ΣΙΑ Γ ΑΙΚΕΙΑΣ ΠΑ Ο ΣΙΑΣ

Τη δική τους εξήγηση δίνουν όσοι δεν πήγαν στην κάλπη. Πάντως, όποιοι κι αν είναι 
οι λόγοι που τους ώθησαν στο να απέχουν από τις εκλογές, η συντριπτική πλειοψηφία 
δηλώνουν πως δεν το μετανιώνουν.

Διχασμένη παρουσιάζεται η κοινή γνώμη όσον αφορά το αποτέλεσμα 
της κάλπης. Το 46% δηλώνουν αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι και 
το 51% λίγο έως και καθόλου. Την ίδια ώρα, το 55% θεωρούν ότι οι ευ-
ρωβουλευτές μας θα μας εκπροσωπήσουν επάξια στην ΕΕ και το 42% 
πιστεύουν το αντίθετο.

ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΥΠΟ ΗΦΙΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ

ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΟΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΗΡΕΑ ΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΟΡΙ ΟΝΤΙΑ ΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΙΣΧ ΕΙ      ΜΑ Ο  ΙΣΧ ΕΙ    ΜΑ Ο  ΔΕ  ΙΣΧ ΕΙ                         ΔΕ  ΙΣΧ ΕΙ

ΙΣΧ ΕΙ         ΜΑ Ο  ΙΣΧ ΕΙ    ΜΑ Ο  ΔΕ  ΙΣΧ ΕΙ                       ΔΕ  ΙΣΧ ΕΙ

ΙΣΧ ΕΙ         ΜΑ Ο  ΙΣΧ ΕΙ    ΜΑ Ο  ΔΕ  ΙΣΧ ΕΙ                       ΔΕ  ΙΣΧ ΕΙ

ΙΣΧ ΕΙ                            ΜΑ Ο  ΙΣΧ ΕΙ   ΜΑ Ο  ΔΕ  ΙΣΧ ΕΙ     ΔΕ  ΙΣΧ ΕΙ

Αρνητικό θεωρούν οι μισοί ερωτηθέντες το γεγονός ότι δεν στείλαμε καμία γυναίκα στις 
Βρυξέλλες. Οι απόψεις μεταξύ ανδρών και γυναικών διαφέρουν. Οι πλείστες γυναίκες 
απάντησαν «αρνητικά», ενώ οι περισσότεροι άνδρες θεωρούν ότι η απουσία των γυναι-
κών από την εκπροσώπηση της Κύπρου στην Ευρωβουλή δεν επηρεάζει ούτε θετικά, 
ούτε αρνητικά. 
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ΑΠΑ Ι Σ  ΣΤΟ Σ ΠΟ ΙΤΙΚΟ Σ ΚΑΙ Τ  ΠΟ ΙΤΙΚ

ΑΔΙΑΦΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙ Α

 ΑΠΟΧ  ΟΦΕΙ ΕΤΑΙ ΣΤΟ  Μ  ΤΟΠΙΚΟ 
ΧΑ ΑΚΤ Α Τ  ΕΚ ΟΓ

ΣΕ ΠΕ ΙΠΤ Σ  ΠΟ  Π ΧΕ  Δ ΑΤΟΤ ΤΑ Ο Ι Ο ΤΙΑΣ 
ΦΟΦΟ ΙΑΣ, ΠΙΣΤΕ ΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΔΙΑΦΟ ΕΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟΣΤΑ Σ ΜΜΕΤΟΧ Σ

Τρεις κύριες αιτίες για τη μεγάλη αποχή από την κάλπη εντοπίζουν οι 
ερωτηθέντες: την απαξίωση στην πολιτική, την απογοήτευση από την 
Κυβέρνηση και την αδιαφορία για τα κοινά. Το 48% των ερωτηθέντων 
διαφωνούν με αυτήν την τακτική, ενώ υπάρχει ένα 42% που συμφω-
νούν και ένα 10% που δεν παίρνουν θέση. Ως «φάρμακο» στο φαι-
νόμενο της αποχής, η πλειοψηφία του κόσμου βλέπουν την οριζόντια 
ψηφοφορία.
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ΠΟΙΑ ΠΙΣΤΕ ΕΤΕ ΟΤΙ ΤΑ   ΜΕΓΑ ΤΕ  ΕΚΠ  ΣΤΑ ΑΠΟΤΕ ΕΣΜΑΤΑ 
Τ  Ε ΕΚ ΟΓ

Τη μεγαλύτερη ανατροπή των φετινών εκλογών για τους πλείστους ερωτηθέντες αποτε-
λεί η εκλογή του Τουρκοκύπριου ευρωβουλευτή, Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, ενώ σε δεύτερη 
μοίρα βάζουν την κατάκτηση της 6ης έδρας από την ΕΔΕΚ αντί το ΕΛΑΜ.

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ Τ Σ Δ ΠΑ
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Με αρνητικό μάτι βλέπει 
η πλειοψηφία της κοινής 
γνώμης την εκλογή του Νια-
ζί Κιζίλγιουρεκ. Κάποιοι θε-
ωρούν ότι η εν λόγω εκλογή 
στέλνει το μήνυμα της 
ειρήνης, ωστόσο αρκετοί 
είναι και όσοι πιστεύουν ότι 
με αυτόν τον τρόπο προω-
θούνται τα συμφέροντα των 
Τουρκοκυπρίων και της 
Τουρκίας, με αποτέλεσμα 
να αποδυναμώνεται η εκ-
προσώπηση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην ΕΕ.
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ΜΕ ΑΣ  ΤΑ ΑΠΟΤΕ ΕΣΜΑΤΑ 
Τ  Ε ΕΚ ΟΓ , Τ  Κ Π Ο ΓΙΑ 
Π Τ  ΦΟ Α ΘΑ ΕΚΠ ΟΣ Π ΣΕΙ 
ΤΟ ΚΟΚ Π ΙΟΣ
Ε Ο Ε Τ Σ.
Α ΤΙΜΕΤ ΠΙ ΕΤΕ ΘΕΤΙΚΑ 

 Α ΤΙΚΑ Α ΤΟ 
ΤΟ ΑΠΟΤΕ ΕΣΜΑ



ο αποτέλεσμα των Ευρω-
εκλογών της περασμένης 
Κυριακής (26/5) επιφύ-
λασσε εκπλήξεις και ανα-
τροπές, οι οποίες επέφε-
ραν με τη σειρά τους και 
τους αντίστοιχους πολιτι-

κούς κραδασμούς εντός των κομματικών 
σχηματισμών. Οι κομματικές ηγεσίες και 
τα συλλογικά τους όργανα αναλύουν τα 
συν και τα πλην της εκλογικής διαδικα-
σίας, προσπαθώντας να ερμηνεύσουν 
τα μηνύματα που έστειλαν οι πολίτες, με 
φόντο τις βουλευτικές εκλογές του 2021. 
Η επικοινωνιακή τακτική, τα αφηγήματα 
και τα διακυβεύματα που τέθηκαν κατά την 
προεκλογική περίοδο, για άλλους δούλεψαν 
περισσότερο, για άλλους λιγότερο, ενώ για 
κάποιους άλλους καθόλου. Πέραν, όμως, 
των ποσοστών, των συσπειρώσεων και των 
διαρροών, οι ψηφοφόροι έστειλαν στην Ευ-
ρωβουλή και τρία νέα πρόσωπα, αφήνοντας 
εκτός ηχηρά ονόματα των κομματικών… 
σωλήνων και εκλέγοντας, παράλληλα, για 
πρώτη φορά, έναν Τουρκοκύπριο.

έρδισε άνοντας ο Δ
Ο ΔΗΣΥ μπορεί να αναδείχθηκε πρώ-

το κόμμα, επανεκλέγοντας δύο ευρωβου-
λευτές, όμως, οι σημαντικές απώλειες που 
κατέγραψε, δημιούργησαν αναπόφευκτα 
προβληματισμό. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, στις 
δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση του 
εκλογικού αποτελέσματος, προσπάθησε 
να χρυσώσει το χάπι, κάνοντας λόγο για 
έκτη συνεχόμενη νίκη του κόμματος, από το 
2013. Βέβαια, εννοούσε την έκτη συνεχόμενη 
νίκη του ΔΗΣΥ, με τον ίδιο στο πηδάλιο 
του κόμματος. Η αλήθεια είναι ότι κανένα 
άλλο κόμμα εξουσίας στην Ευρώπη και 
ιδιαίτερα στις χώρες του Νότου, οι οποίες 
αντιμετώπισαν την τελευταία δεκαετία τα 
μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα, δεν 

κατάφερε να παραμείνει πρώτο, για τόσο 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Το γεγονός αυτό, 
της παγιοποίησης του ΔΗΣΥ ως πρώτης 
πολιτικής δύναμης στον τόπο, μπορεί να 
αναγνωσθεί όμως και από την αντίθετη πλευ-
ρά. Δηλαδή, να οφείλεται πρωτίστως στην 
αδυναμία της μείζονος αντιπολίτευσης να 
πείσει τους πολίτες ότι μπορεί να αποτελέσει 
μιαν αξιόπιστη εναλλακτική πολιτική επιλογή, 
δεδομένου του πρότερου κυβερνητικού 
της βίου, κατά την περίοδο 2008 - 2013. 

Το προεκλογικό σύνθημα του ΔΗΣΥ, 
«δεν θα μας γυρίσουν πίσω», παρέπεμπε, 
ακριβώς, στην πενταετία της διακυβέρνησης 
ΑΚΕΛ και Δημήτρη Χριστόφια, η οποία 
αποτελεί το μόνιμο πολιτικό καταφύγιο της 
δεξιάς παράταξης. Ωστόσο, ο «αντιΑΚΕΛι-
σμός», μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης 
ΔΗΣΥ και τα όσα έχουν μεσολαβήσει, φαί-
νεται ότι δεν συσπειρώνει πλέον στο βαθμό 
που συσπείρωνε τα προηγούμενα χρόνια. 
Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έτρεξε σε μια 
προεκλογική κούρσα, έχοντας στις πλάτες 
του ένα πόρισμα «καταπέλτη» κατά του 
Χάρη Γεωργιάδη και μια Κόκκινη Λίμνη 
στο Μιτσερό, που ξέβραζε πτώματα ενός 
κατά συρροήν δολοφόνου. Και, την ίδια 
ώρα, έλεγε στους πολίτες ότι, αν έρθουν 
οι «άλλοι», θα είναι χειρότερα. Μέσα σ’ 
αυτό λοιπόν το περιβάλλον, οι υποψήφιοι 
ευρωβουλευτές του κόμματος εκαλούντο 
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Μετασεισμικές δονήσεις μετά 
το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών

ΣΑ Ι Ρ

να δώσουν εξηγήσεις στους ψηφοφόρους 
για τη μη άμεση παραίτηση Χάρη και Ιωνά, 
παρά για τους οραματισμούς και τα ορά-
ματά τους για την Ευρώπη. 

Η επικοινωνιακή τακτική του ΔΗΣΥ ελέγ-
χεται και εσωκομματικά, αφού δεν κατάφερε 
σε καμία φάση της προεκλογικής να θέσει επί 
τάπητος πειστικά διακυβεύματα ή να προ-
ωθήσει αποτελεσματικά μια θετική ατζέντα. 
Αντιθέτως, έδινε την εικόνα ότι έτρεχε πίσω 
από την επικαιρότητα και τα «φάουλ» του Προ-
εδρικού, ακόμη και του ίδιου του Προέδρου 
Αναστασιάδη με τα περιβόητα «μηδενικά», 
ενώ μάλλον αντίθετα αποτελέσματα έφερε 
και η «Νιαζιοποίηση» του προεκλογικού. Ο 
Αβέρωφ Νεοφύτου πιστώνεται, παρά ταύτα, 
την επιλογή του Λουκά ουρλά ως αριστίνδην 
υποψηφίου. Ο ουρλάς κατόρθωσε να μαζέ-
ψει 43.156 σταυρούς και να αναδειχθεί, έτσι, 
πρώτος παγκυπρίως σε ψήφους, αφήνοντας 
στη δεύτερη θέση τον αναπληρωτή πρόεδρο 
του κόμματος, Λευτέρη Χριστοφόρου, και 
εκτός Ευρωβουλής τον κοινοβουλευτικό 
εκπρόσωπο, Νίκο Τορναρίτη.

τε τ ρα το ΕΛ
Το ΑΚΕΛ έχει να νικήσει τον ΔΗΣΥ σε 

εκλογική μονομαχία από το 2008, όταν 
ο Δημήτρης Χριστόφιας εξελέγη Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας, κερδίζοντας στον 
Β’ Γύρο τον Ιωάννη Κασουλίδη. Έκτοτε, αν 

εξαιρέσουμε και τις Δημοτικές Εκλογές, 
οι οποίες αποτελούν εκλογές προσωπι-
κοτήτων και τοπικών κοινωνικών, έχασε 
εννιά φορές από τον ΔΗΣΥ. Δηλαδή, σε 
όλες τις εκλογικές διαδικασίες. Πρόκειται 
για μια ξεκάθαρη ένδειξη της παρατετα-
μένης καθοδικής εκλογικής πορείας και 
σμίκρυνσης του κόμματος της Αριστεράς, το 
οποίο θεωρεί πλέον ως επιτυχές εκλογικό 
αποτέλεσμα ένα ποσοστό της τάξεως του 
27,5%. Παρά το κλίμα έντονης πόλωσης 
που επικράτησε κατά την προεκλογική 
περίοδο, είτε με αφορμή το πόρισμα για 
τον Συνεργατισμό είτε σε ό,τι αφορά την 
Κόκκινη Λίμνη  είτε λόγω της καθόδου 
του «Πορθητή» στην Κυπριακή ΑΟΖ, το 
ΑΚΕΛ, το καλύτερο που κατόρθωσε να 
πράξει ήταν να πλησιάσει τον ΔΗΣΥ. 

Η επιλογή να συμπεριληφθεί ο Νιαζί 
Κιζίλγιουρεκ στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ, 
πέραν των όποιων πολιτικών μηνυμάτων 
μπορεί να στέλνει, είχε κι ως στόχο την 
προσέλκυση ψήφων από την δεξαμενή 
των Τουρκοκυπρίων. Ακόμη όμως και 
με αυτήν την κίνηση, το κόμμα της Αρι-
στεράς  δεν κατάφερε να κάνει τη μεγάλη 
έκπληξη και να αναδειχθεί πρώτο κόμμα. 
Ο Άντρος Κυπριανού κέρδισε, ωστόσο, το 
στοίχημα που ονομάζεται Νιαζί, ο οποίος 
κατάφερε να εκλεγεί αφήνοντας εκτός τον 
Νεοκλή Συλικιώτη, παρόλο που δίχασε το 

πολιτικό σύστημα, αλλά και την κοινωνία. 
Η εκλογή για πρώτη φορά ενός Τουρκο-
κύπριου υποψηφίου, ο οποίος συμμετείχε 
στο ψηφοδέλτιο ενός ελληνοκυπριακού 
κόμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
αποτελεί από μόνο του το σημαντικότερο 
γεγονός όχι μόνο των Ευρωεκλογών της 
περασμένης Κυριακής (26/5), αλλά, ιστο-
ρικά, όλων των εκλογικών διαδικασιών 
από το 1974 μέχρι και σήμερα.

ικητής στη ρ σικη 
ρο λέτα ο ι ό ο λος 

Η απόφαση της ΕΔΕΚ να κατέλθει μόνη 
σε αυτές τις Ευρωεκλογές χαρακτηρίστη-
κε, προεκλογικά, από πολλούς, περίπου 
ως μια πολιτικά αυτοκτονική επιλογή. Ο 
Μαρίνος Σιζόπουλος, αφού διαπραγμα-
τεύτηκε επί μήνες, χωρίς αποτέλεσμα, με 
τους υπόλοιπους αρχηγούς του ενδιάμεσου 
χώρου, έλαβε ένα εξαιρετικά μεγάλο ρίσκο. 
Κανείς δεν ανέμενε, ούτε καν οι ίδιοι στην 
ΕΔΕΚ, ότι το αποτέλεσμα θα δικαίωνε στο 
100% την επιλογή του προέδρου του κι-
νήματος, να πορευθεί μόνο, απέναντι στο 
ανοδικό ΕΛΑΜ.  Εκ του αποτελέσματος, 
η ΕΔΕΚ, φαίνεται ότι έπεισε τους πολί-
τες για το διακύβευμα της τέταρτης θέση 
που θα έδινε και την έκτη έδρα. Ανέδειξε, 
λοιπόν, τους κινδύνους να χαθεί η έκτη 
έδρα από ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα 
με ιστορία και αγώνες για την προάσπιση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και να κα-
ταλήξει στην ακροδεξιά, η οποία πουλά 
ανέξοδο πατριωτισμό και συνθήματα, την 
ίδια ώρα που τα ηγετικά της στελέχη δεν 
έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους 
θητεία. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερε να 
ενεργοποιήσει τα δημοκρατικά αντανα-
κλαστικά της κοινωνίας των πολιτών, από 
το λεγόμενο δημοκρατικό τόξο, οι οποίοι 
ψήφισαν αντιΕΛΑΜικά, επιλέγοντας ΕΔΕΚ.

δε ει ρος το τέλος 
της η μμα ία ολιτ ν

Στις 2 Δεκεμβρίου του 2018, καταγράφο-
ντας στην εφημερίδα «Σημερινή» το έντονο 
παρασκήνιο στον λεγόμενο ενδιάμεσο με φόντο 
τις Ευρωεκλογές, σημειώναμε: «Ο κατήφορος 
των πρόσφατων προεδρικών εκλογών για τον 
Γιώργο Λιλλήκα και τη Συμμαχία Πολιτών 
ενδέχεται, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, 
να έχει συνέχεια και οι επόμενες εκλογές (σ.σ. 
Ευρωεκλογές) αποκτούν ιδιαίτερη σημασία 
για το μέλλον τους. Αν δεν κατορθώσουν να 
δείξουν σημάδια ζωής ή έστω να αποκρύψουν 
τα πραγματικά τους ποσοστά πίσω από μια 
ισχυρή συνεργασία, τότε τα πράγματα θα είναι 
εξαιρετικά δύσκολα, αν όχι καταστροφικά, 
για την επόμενη μέρα». Όπερ και εγένετο. 
Η συνεργασία Συμμαχίας και Οικολόγων 
ήταν καταστροφική, κι όλα δείχνουν ότι η 
Συμμαχία Πολιτών του Γιώργου Λιλλήκα 
οδεύει προοδευτικά προς το τέλος της. Γι’ αυτό 
και ο Γιώργος Λιλλήκας τείνει, πλέον, χέρι 
συνένωσης με τους Οικολόγους, με φόντο 
και τις Βουλευτικές του 2021, ώστε να σωθεί 
ό,τι σώζεται, με τον Περδίκη να το σκέφτεται 
δύο και τρεις φορές και να μη βιάζεται να 
απαντήσει.

Η  
  ΔΗΣΥ 
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Πρόσφατα, επιστημονική ομάδα 
από το Πανεπιστήμιο του Τελ 
Αβίβ παρουσίασε μια τεχνητή 

τρισδιάστατη καρδιά από ανθρώπινους 
ιστούς και αγγεία. Αυτό αποτελεί μια σημα-
ντικότατη ανακάλυψη, καθώς οι ερευνητές 
ευελπιστούν ότι δεν θα αργήσει η ημέρα 
που θα μπορούν να παράγουν καρδιές 
κατάλληλες για μεταμόσχευση. Γι’ ακόμα 
μια φορά, το Ισραήλ βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή της τεχνολογικής επανάστασης.

Μιλώντας για ιστορικούς δεσμούς με-
ταξύ Κύπρου και Ισραήλ, θα μπορούσαμε 
να τους χαρακτηρίσουμε ως μια «συμμαχία 
καρδιάς» μεταξύ των δύο λαών. Προσπάθειά 
μας είναι, αυτή η συμμαχία να εξελιχθεί και 
σε μια σύμπραξη επιστημονική, που θα έχει 
ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή 
των πολιτών μας. Η οικοδόμηση μιας γέφυρας 

καινοτομίας μεταξύ των δύο χωρών θα συμ-
βάλει στη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο.

Η υπεροχή του Ισραήλ στους τομείς της 
επιστήμης και της τεχνολογίας είναι αποτέλε-
σμα διαφόρων παραγόντων, όπως της ταχείας 
προσαρμογής στην εποχή της πληροφορίας, του 
εκσυγχρονισμού της βιομηχανίας της χώρας 
και της αξιοποίησης του ντόπιου ανθρώπινου 
δυναμικού. Νέες ιδέες και τεχνολογίες τυγ-
χάνουν υποστήριξης, μέσα από ένα ευέλικτο 
οικοσύστημα κυβερνητικών μηχανισμών, 
ένα δυναμικό δίκτυο εκκολαπτηρίων για 
νεοϊδρυόμενες τεχνολογικές επιχειρήσεις, 
καθώς και ένα αποτελεσματικό σύστημα 
επιχειρηματικών κεφαλαίων. 

Ε ένδ ση στην έρε να 
και στην ανά τ η 

Το Ισραήλ επενδύει περισσότερο από 

4% του ΑΕΠ του για έρευνα και ανάπτυ-
ξη - ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στον 
κόσμο. Με κρατική στήριξη λειτουργούν 
στο Ισραήλ πάνω από 300 κέντρα Ε Α 
πολυεθνικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων 

, , ,  κ.ά., 
ενώ η μεγαλύτερη συγκέντρωση εταιρειών 
υψηλής τεχνολογίας στον κόσμο, μετά τη 

 , βρίσκεται στο Ισραήλ.
Σχεδόν τα μισά εξαγώγιμα προϊόντα του 

Ισραήλ είναι προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. 
ο ισραηλινό θαύμα έχει κατακλύσει τον 

κόσμο με προϊόντα όπως την  - μια 
μικροσκοπική κάμερα σε μορφή χαπιού 
που παρέχει οπτικοποίηση του παχέος 
εντέρου, την  - την κορυφαία 
μονάδα αυτόνομης οδήγησης και την 
εφαρμογή πλοήγησης .

Σήμερα, οι προοπτικές συνεργασίας 

μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου στον τομέα 
της έρευνας και καινοτομίας ανοίγουν 
νέους ορίζοντες. Το πρώτο διμερές Κοι-
νό Ερευνητικό Πρόγραμμα Συνεργασίας 
το 2014 παρείχε οικονομική στήριξη σε 
τρία έργα. Το πρόσφατο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα, 
που πραγματοποιήθηκε παράλληλα με 
την τελευταία τριμερή σύνοδο κορυφής 
στο Ισραήλ, αποτελεί ακόμα ένα πρακτικό 
βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Επιπλέον, εργαζόμαστε για την εδραίωση 
ενός ολοκληρωμένου πλαισίου συνεργα-
σίας στον τομέα της καινοτομίας. Αυτήν την 
περίοδο γίνεται επεξεργασία ενός λεπτομε-
ρούς σχεδίου δράσης, ως αποτελέσματος 
των επισκέψεων στην Κύπρο εμπειρογνω-
μόνων από το Ισραήλ και αντιπροσωπίας 
από την Κύπρο στην Αρχή Καινοτομίας 

του Ισραήλ. Η Κύπρος, ως μέλος της ΕΕ, με 
αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, προσφέ-
ρει πολλά πλεονεκτήματα για συνεργασία.

Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με 
πολλές κοινές, διασυνοριακές προκλή-
σεις, όπως στους τομείς της υγείας, του 
περιβάλλοντος και της κυβερνοασφάλειας. 
Η διακρατική συνεργασία αποτελεί μια 
μεγάλη ευκαιρία για τις χώρες μας. Το 
Ισραήλ και η Κύπρος, ως στενοί γείτονες, 
έχουν ξεκάθαρο ενδιαφέρον να συνδέσουν 
τα οικοσυστήματα καινοτομίας τους. Αυτό 
σημαίνει πολλαπλά οφέλη και για τις δύο 
πλευρές. Κάτι που θα φέρει πιο κοντά, πέρα 
από τις καρδιές, το μυαλό και τη σκέψη των 
ανθρώπων των χωρών μας, αποτελώντας 
έμπνευση για τη μελλοντική γενιά.

Πρέσβης του Ισραήλ

  υμμ  άς   ά  υ  ο ομ ς μ  λ  ου
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ΤΑΣΟΣ ΡΙΣΤΟΔΟΥ ΟΥ
christodoulouta@ 



η δήλωση του Βρε-
τανού Υφυπουργού 
Ευρώπης, Βορείου και 
Νοτίου Αμερικής, Σερ 
Άλαν Ντάνκαν, από το 
βήμα της Βουλής των 
Κοινοτήτων, στις 14 

Μα ου 2019, εις απάντησιν ερώτησης 
τού κυπριακής καταγωγής βουλευτή 
του Εργατικού Κόμματος, Πάμπου Χα-
ραλάμπους, δυστυχώς διαβάσαμε να 
χαρακτηρίζεται σε άρθρο από Αθήνα 
ως «γκάφα… ανοησία». Μακάρι να ήταν 
γκάφα και ανοησία. 

Ο βουλευτής Πάμπος Χαραλάμπους 
ζήτησε με ερώτησή του στη Βουλή από 
τους αξιωματούχους του Υπουργείου 
Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας (κοι-
νώς όρεϊν Όφις) να καταδικάσουν την 
απόφαση της Τουρκίας να ξεκινήσει 
γεωτρήσεις για πετρέλαιο και φυσικό 
αέριο στα χωρικά ύδατα της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας και να καλέσουν την 
Άγκυρα να αποσύρει αμέσως τα σκάφη 
της από την κυπριακή ΑΟΖ…

Η ερώτηση είχε κατατεθεί γραπτώς 
προ ημερών και το όρεϊν Όφις είχε 
μπροστά του αρκετές μέρες να ετοιμά-
σει την επίσημη απάντησή του, αυτή 
είναι η διαδικασία που ακολουθείται 
με γραπτές ερωτήσεις. Επομένως ήταν 
καλά μελετημένη και προετοιμασμένη. 
Ως ημέρα συζήτησης θεμάτων εξωτερι-
κής πολιτικής είχε καθοριστεί προ μία 
εβδομάδας η 14η Μα ου 2019, όταν 
και παρόντος του Υπ. Εξωτερικών και 
Κοινοπολιτείας Τζέρεμι Χαντ, απάντησε 
ο Σερ Άλαν Ντάνκαν: 

«Χθες συναντήθηκα με τον Τούρκο 
πρέσβη και είχαμε μια πολύ εποικοδο-
μητική συζήτηση. Η θέση του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου είναι ότι, σύμφωνα με τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το 
Δίκαιο της Θάλασσας, οι διερευνητικές 
γεωτρήσεις δεν πρέπει να διεξάγονται 
σε οποιαδήποτε περιοχή στην οποία η 
κυριαρχία είναι υπό αμφισβήτηση». 

 Δ  ΤΟ  Ε  Α Α  
ΤΑ Α  Ε Α  Ο Α ΟΤΑ
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Ε Α Ο Ο Ε  Α Ε  
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Ε Ε  Ε  Δ  ΤΟ  Α
Ο Α  ΤΟ Ο Ε Ο Α 

ΤΟ Ε Α Α  Ο Α Τ Α 
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Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Δεν ήταν γκάφα 

 Δεκεμ ρίο   
Η «ξεκάθαρη» θέση Λίντινγκτον: 

Στις 15 Δεκεμβρίου 2014 ο Υφυπουρ-
γός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ 
Λίντινγκτον πραγματοποίησε συνάντηση 
στη Λευκωσία με τον Πρόεδρο Αναστα-
σιάδη και, εξερχόμενος του Προεδρικού 
Μεγάρου, ανέφερε ότι «η πολιτική της 
βρετανικής Κυβέρνησης είναι πολύ ξε-
κάθαρη: Αναγνωρίζουμε την ΑΟΖ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και το δικαίωμα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και μόνον 
της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναπτύξει 
οποιουσδήποτε υδρογονάνθρακες μπορεί 
να υπάρχουν εντός των υδάτων της…» 
(«Σημερινή», άρθρο Μάριου Πούλλαδου, 
19 Μα ου 2019, «Η διαχρονική υποκρισία 
του Η.Β. για ΑΟΖ»). 

Καμία αναφορά σε «αμφισβητούμενη» 
κυριαρχία. 

 ε ρο αρίο  
Όταν στις 9 εβρουαρίου 2018 η Τουρ-

κία εισέβαλε στην ΑΟΖ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και έγιναν παραστάσεις προς 
το όρεϊν Όφις στις  12 εβρουαρίου 
2018, το όρεϊν Όφις προέβη στην εξής 
δήλωση στον ανταποκριτή του ΚΥΠΕ: 
«Αναγνωρίζουμε το κυρίαρχο δικαίωμα 
της Δημοκρατίας της Κύπρου στην ΑΟΖ 
της και στην αξιοποίηση των φυσικών 
πόρων της. Προτρέπουμε όλες τις πλευρές 
να αποφεύγουν οποιεσδήποτε ενέργει-
ες διακινδυνεύουν να κλιμακώσουν τις 
εντάσεις στην περιοχή… Η ανάπτυξη των 
υδρογονανθράκων μπορεί να στηρίξει 

Δρ . αρυώτης  «  
ΑΟΖ όσο και η υ αλο-

κρηπίδα της πρου 
δεν βρίσκονται υπό 

αμ ισβήτηση. Οι Το ρ-
κοι είναι που προσπα-

θο ν να προβο ν σε 
γεωτρήσεις στην ΑΟΖ 

της πρου, η οποία 
έχει ήδη οριοθετηθεί 

με την Αίγυπτο και έχει 
γίνει αποδεκτή από τα 

νωμένα θνη»

ΑΝΟΥ Α ΑΡ ΥΡΟΥ
afanoulla@gmail.com

Το βράδυ της ίδιας μέρας επικοινώ-
νησα με τον Δρα Θεόδωρο Καρυώτη, 
στη Νέα Υόρκη, και ζήτησα την γνώμη 
του για τη δήλωση του Σερ Άλαν Ντάν-
καν,  καθώς ο καθηγητής θεωρείται ο 
«πατέρας» της ΑΟΖ. 

Ο Δρ. Καρυώτης μού έστειλε τα σχετικά 
άρθρα του Δικαίου της Θάλασσας που 
καθιστούν ανυπόστατη τη θέση του Σερ 
Άλαν Ντάνκαν  (81, 56, 77) και  ότι «τόσο 
η ΑΟΖ όσο και η υφαλοκρηπίδα της Κύ-
πρου δεν βρίσκονται υπό αμφισβήτηση. 
Οι Τούρκοι είναι που προσπαθούν να 
προβούν σε γεωτρήσεις στην ΑΟΖ της 
Κύπρου, η οποία έχει ήδη οριοθετηθεί 
με την Αίγυπτο και έχει γίνει αποδεκτή 
από τα Ηνωμένα Έθνη. Επίσης, έχει γίνει 
δεκτή από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και την 
Ιταλία, που έχουν στείλει τις ιδιωτικές των 
εταιρείες για εξερευνήσεις στην ΑΟΖ του 
νησιού, αγνοώντας τις τουρκικές απειλές». 

Με παρέμβασή του σε εκπομπή του 
 στις 16.5.2019 και ο Δρ Νικόλας 

Ιωαννίδης, Ειδικός Διεθνούς Δικαίου, 
αναφερόμενος στο θέμα των τουρκικών 
παραβιάσεων και των απαράδεκτων δη-
λώσεων των Βρετανών, εξήγησε πως στην 
υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ τα κράτη 
δεν έχουν κυριαρχία, αλλά κυριαρχικά 
δικαιώματα και δικαιοδοσία. Κυριαρχία 
απολαμβάνει το κράτος μέχρι τα 12 ναυ-
τικά μίλια στη θάλασσα και στην ξηρά.

«Από τη στιγμή που η Κυπριακή 
Δημοκρατία -όπως και κάθε παράκτιο 
κράτος- έχει υφαλοκρηπίδα που είναι 
εγγενές γνώρισμα, η θέση της Μεγάλης 

Βρετανίας δεν είναι ακριβής. Το τουρκικό 
γεωτρύπανο βρίσκεται στα 36 ναυτικά 
μίλια, αρκετά κοντά από την Κύπρο, και 
δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι βρίσκε-
ται εντός της κυπριακής υφαλοκρηπίδας 
και της ΑΟΖ, από τη στιγμή μάλιστα που 
βρίσκεται 83 ναυτικά μίλια από τις ακτές 
της Τουρκίας».

Ο κ. Ιωαννίδης χαρακτήρισε, επίσης, 
ατυχείς τις δηλώσεις του Η.Β. και ανέφερε 
ότι η χρήση του όρου «  » δεν 
είναι ακριβής, αφού στη θεωρία του Διεθνούς 
Δικαίου χρησιμοποιείται ο όρος .

Η δήλωση του Σερ Άλαν Ντάνκαν είναι 
σοβαρότατη, επειδή διαφοροποιήθηκε 
από πολλές άλλες δηλώσεις του όρεϊν 
Όφις, ακόμα και από προηγούμενες επί 
δικής του παρουσίας στο Υπουργείο για 
το θέμα και ουσιαστικά έριξε τη μάσκα 
με ανοικτή υποστήριξη στις τουρκικές 
θέσεις και αξιώσεις. Και εδώ είναι που δεν 
αποτελεί γκάφα ή ανοησία. Καταγράφω:

Δήλωση τέι ιντ 
Λίντινγκτον στον  

Ο Υφυπουργός Ντέιβιντ Λίντινγκτον, 
ο οποίος διατηρούσε τη θέση που έχει 
σήμερα ο Σερ Άλαν Ντάνκαν, είπε για 
το θέμα: «Μαζί με τη διεθνή κοινότητα, 
η Βρετανία έχει δημόσια αναγνωρίσει 
τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου 
για έρευνες εντός της αποκλειστικής της 
ζώνης…». «Ελευθερία» Λονδίνου, 9 Αυ-
γούστου 2012 (Ο Σερ Άλαν αντικατέστησε 
τον Ντέιβιντ Λίντινγκτον επί Τερέζα Μέι 
στις 17 Ιουλίου 2016). 

Ο απολογισμός που κατέθεσε πρό-
σφατα ο Υπουργός  Άμυνας για 
τα πεπραγμένα του αμυντικού 

τομέα κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας 
του πρέπει να τύχει της δέουσας προσοχής. 
Εμπεριέχει θετικές ενέργειες αναφορικά 
με θέματα του Υπουργείου του. Καθίσταται, 
όμως, μειωμένη η αξία τους, λαμβανομένων 
υπόψη των ασαφειών και εσφαλμένων 
προτεραιοτήτων του, που θέτουν την όλη 
αμυντική προσπάθεια, όπως λένε στα αγ-
γλικά, «   ».

Ένας σύγχρονος και τεχνοκρατικά δομη-
μένος απολογισμός στον τομέα της άμυνας θα 
μπορούσε να περιλαμβάνει στοιχεία, όπως, 
για παράδειγμα, τα εξής: Να καταγράφει τα 
πολιτικοστρατιωτικά περιβαλλοντικά δεδο-
μένα, καθώς και τις προκλήσεις και απειλές 
κατά του κράτους από ξηρά, θάλασσα και 
αέρα και πώς έχουν διαμορφωθεί. Να πα-
ραθέτει τα σχετικά με την άμυνα στοιχεία 
της εθνικής στρατηγικής, τους σκοπούς, 
το περιεχόμενο και τα μέσα της αμυντικής 
πολιτικής και το στρατιωτικό δόγμα των 
Ενόπλων Δυνάμεων και πώς αυτά έχουν 

αξιοποιηθεί στα θέματα ασφάλειας και αντι-
μετώπισης της απειλής. Να αναφέρεται στον 
ρόλο των συμμαχιών - π.χ. Ελλάδας - και σε 
προγράμματα που έχουν εκπονηθεί, στον 
βαθμό που έχουν υλοποιηθεί, σε πόρους και 
σε προγραμματισμό για εξασφάλιση νέων 
μέσων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικού 
πολέμου, κυβερνοάμυνας και πληροφορικής, 
καθώς και στην επίλυση διοικητικών και 
οργανωτικών προβλημάτων και λειτουργιών 
και ασφαλώς στην ενίσχυση δεξιοτεχνιών 
και ηγετικών ικανοτήτων.

Ο υπό αναφοράν απολογισμός, εξεταζό-
μενος στο σύνολό του, απέχει αρκετά από τα 
πιο πάνω. Παρόλο που είναι οργανωμένος 
σε «Πυλώνες», απλώς παραθέτει μια σειρά 
σκορπισμένων ενεργειών, αδόκιμων διατυ-
πώσεων και ορισμών και γενικής φύσεως 
δράσεων. Περιλαμβάνει, βέβαια, πολύ σωστά, 
και επιτυχείς προσπάθειες αντιμετώπισης 
προβλημάτων υπηρεσιακού χαρακτήρα. Τα 
δύο τρίτα των πεπραγμένων έχουν έντονα 
«εξωστρεφή» χαρακτηριστικά και αφορούν 
άσκηση διεθνών σχέσεων και «αμυντικής 
διπλωματίας», σύναψη συνεργασιών και 

αμυντικών συμφωνιών, παροχή στρατι-
ωτικών διευκολύνσεων για εξυπηρέτηση 
ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, καθώς και 
γυμνάσια έρευνας και διάσωσης που όντως 
είναι χρήσιμα για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το υπόλοιπο ένα τρίτο αναφέρεται αό-
ριστα και επιγραμματικά σε «στρατηγικούς 
στόχους» που επιδιώκει να επιτύχει, χωρίς 
να εξηγεί ποια είναι αυτή η στρατηγική 
που υπηρετεί, καθώς και σε «ενδυνάμω-
ση της Αμυντικής Θωράκισης», αλλά δεν 
είναι αντιληπτό τι εννοεί. Αναφέρεται στα  
γνωστά περί αναδιοργάνωσης της Εθνικής 

ρουράς (Ε. .) που επαναλαμβάνει κάθε 
νέος προϊστάμενος του τομέα, καθώς και 
ότι στοχεύει σε «ορθολογική ανάπτυξη 
της εξοπλιστικής μας δύναμης» - χωρίς 
να είναι κατανοητό τι σημαίνει.

Ο απολογισμός του Υπουργού απαριθμεί 
κάποιες ανάγκες στελεχών και προσωπι-
κού που προφανώς έχουν ικανοποιηθεί 
και αναφέρεται σε νομικές ρυθμίσεις που 
προωθούνται. Χωρίς να τις κατονομάζει, 
προβαίνει σε παραδοχή ότι διορθώνει 
«στρεβλώσεις» που εξυπακούεται ότι 

έχουν κληροδοτηθεί από τον προκάτοχό 
του. Επίσης, ανακοινώνει ότι ετοιμάστηκε 
μελέτη για πάταξη της φυγοστρατίας, ομο-
λογώντας ότι το φαινόμενο αυτό συνεχίζει 
να υφίσταται, διαψεύδοντας κυβερνητικούς 
ισχυρισμούς ότι με τη μείωση της θητείας 
το πρόβλημα έχει εκλείψει.

Επί της ουσίας, όμως, της υπαρξιακής 
απειλής κατά της χώρας από την Τουρκία 
και πώς την αντιμετωπίζει ή αποτρέπει, 
περιλαμβανομένης της συνεργασίας με την 
Ελλάδα, τίποτε δεν καταγράφεται. Καμία ανα-
φορά στο τεράστιο πρόβλημα συντήρησης, 
αντικατάστασης πεπαλαιωμένων μέσων 
και ενίσχυσης οπλισμού, ούτε στο χάσμα 
δυνατοτήτων μεταξύ κατοχικών δυνάμεων 
και Ε. . ή στην υποστελέχωση μονάδων, 
που έχει οξυνθεί ένεκα δραστικής μείωσης 
της θητείας, και πολλά άλλα. Ακόμη και 
η ανακοίνωση σχετικά με αναβάθμιση 
της «ναυτικής Βάσης» στο Μαρί, που 
προβάλλεται ως ενίσχυση ικανοτήτων, 
δεν αφορά άμεσα την κυπριακή άμυνα 
ή τον ανύπαρκτο Πολεμικό της Στόλο, αλλά 
την εξυπηρέτηση αναγκών του Γαλλικού 

Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή. 
Καταλήγοντας, είναι πρόδηλο από τα πιο 

πάνω ότι η Κύπρος δεν έχει σαφή στρατηγική, 
ούτε συνεκτική αμυντική πολιτική και επαρκώς 
προσδιορισμένους εθνικούς στόχους. Ούτε 
έχει ξεκάθαρο στρατιωτικό δόγμα που να δίνει 
πραγματικό περιεχόμενο και προσανατολι-
σμό στο ρόλο της Ε. . Αν αναλογισθεί κανείς 
ότι η κύρια πρόκληση και απειλή κατά της 
ύπαρξης της Κυπριακής Δημοκρατίας προ-
έρχεται από την Τουρκία, τότε είναι εμφανές 
από τον υπουργικό απολογισμό ότι το κέντρο 
βάρους των δράσεών του, που είναι η «αμυ-
ντική διπλωματία και η παροχή στρατιωτικών 
διευκολύνσεων προς τρίτους», καθιστά την 
ενάσκηση της κυπριακής αμυντικής πολι-
τικής «   ». Η διαπίστωση αυτή, σε 
συνάρτηση με τις αδυναμίες που ακροθιγώς 
έχουν επισημανθεί,  θα μπορούσαν να προ-
βληματίσουν τους αρμοδίους φορείς στο εν-
δεχόμενο επανεξέτασης των προτεραιοτήτων 
και των ενεργειών τους και να προβούν στη 
λήψη διορθωτικών μέτρων. 

Πρώην Βουλευτής, Ειδικός 
σε Θέματα Άμυνας και Στρατηγικής

την αναζήτηση λύσης, προς όφελος όλων 
των Κυπρίων» (  δήλωση δημοσιεύθηκε 
στην Κύπρο στις 13.2.2018). 

Όσον αφορά το κυρίαρχο δικαίωμα της 
ΚΔ στην ΑΟΖ, και εδώ καμία αναφορά 
σε «αμφισβητούμενη» κυριαρχία.

Στις 20 εβρουαρίου 2018 η φίλη 
Συντηρητική βουλευτής βορείου Λον-
δίνου, Τερέζα Βίλιερς, από το βήμα της 
Βουλής των Κοινοτήτων, ζήτησε από 
τον Υφυπουργό Ευρώπης και Β. και Ν. 
Αμερικής, Σερ Άλαν Ντάνκαν, να επέμβει 
καλώντας την Τουρκία να σταματήσει τις 
ενέργειές της στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Ο Σερ Άλαν τής απάντησε περιφρονητικά: 
«Αξιολογούμε το τι γίνεται εδώ και μία 
δύο μέρες και τι ακριβώς συμβαίνει στην 
περιοχή αυτή». Η ερώτηση και απάντηση 
ήσαν προφορικές. Ενώ η Τουρκία από 
τις 9 εβρουαρίου είχε εισβάλει και η 
βρετανική κυβέρνηση δεν την καταδίκασε, 
όπως και μέχρι σήμερα. 

Στις 22 εβρουαρίου 2019, ο Πρόεδρος 
της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Μ. 
Βρετανίας, Χρίστος Καραολής, ζήτησε από 
το όρεϊν Όφις διευκρινίσεις και γραπτώς 
τη θέση του όρεϊν Όφις. Και του δόθηκε. 
Πανομοιότυπη, όπως είχε εκφραστεί στις 
12 εβρουαρίου 2018. 

22.2.2018 : «    
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Ακόμα και εδώ, καμία αναφορά σε 

«αμφισβητούμενη» περιοχή. 
Η νέα θέση για «αμφισβητούμενη» 

ΑΟΖ της ΚΔ εμφανίστηκε για πρώτη 
φορά στις 14.5.2019.

Την ίδια μέρα (14.5.2019), η Εθνική 
Κυπριακή Ομοσπονδία, με πολλούς 
Βρετανούς φίλους, βουλευτές όλων των 
κομμάτων, ζήτησαν επειγόντως διευκρίνιση 
από το όρεϊν Όφις για την δήλωση Σερ 
Άλαν Ντάνκαν. Και δόθηκε μια «διευ-
κρίνιση» κοροϊδία, που επαναλαμβάνει 
ουσιαστικά την επίμαχη αναφορά για 
«αμφισβητούμενη» περιοχή. 

Αναμένουμε την επιστολή του Πρόε-
δρου Αναστασιάδη προς το πρωθυπουργι-
κό γραφείο και τις απαιτούμενες ενέργειες 
του ΥΠΕ  της ΚΔ για την αναγκαία από-
συρση της ανατροπής. Το θέμα εκκρεμεί. 

Επιστολή προς Σερ Άλαν Ντάνκαν της 
γράφουσας εδώ: :// . .
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ιόρ ωση  το άρ ρο μου ιατί η ήνα 
δεν οριο ετεί την  τη  τη  περασμέ-

νη  υριακή  γράφτηκε εκ παραδρομή  ω  
η δε τερη εισβολή στι   ουλίου  

αντί  υγο στου   

Καμία αναφορά σε «αμφισβητούμενη» 
κυριαρχία.

 ο νίο  
Με υπογραμμένη επιστολή του το ό-

ρεϊν Όφις προς τη γράφουσα, ημερ. 5 Ιου-
νίου 2013, διαβεβαίωνε ότι «οι υπουργοί 
έχουν επίσης δηλώσει στο Κοινοβούλιο 
ότι η Βρετανική Κυβέρνηση δέχεται τα 
κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας να εκμεταλλευθεί τους φυ-
σικούς της πόρους. Συνεχίζουμε να υπο-
στηρίζουμε την Κυπριακή Δημοκρατία 
στις ενέργειές της αυτές». 

Καμία αναφορά σε «αμφισβητούμενη» 
κυριαρχία.
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ΑΡΙΣΤΟΤ ΟΥΣ



Η 
γυάλα έσπασε το βράδυ 
της 26ης Μα ου, όλα 
τα λάθη, ειδικά τους 
τελευταίους 12 μήνες, 
ήταν στην κορυφή της 
επικαιρότητας και ο 
ΣΥΡΙΖΑ γνώρισε την 

ήττα με τη μεγαλύτερη διαφορά που έχει 
καταγραφεί σε Ευρωεκλογές στην Ελλάδα 
από το 1981. 

Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο απόλυτος 
πρωταγωνιστής από τη βραδιά της πρώτης 
νίκης τού  ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωεκλογές του 
2014 μέχρι την περασμένη Κυριακή. Αυτός 
είναι που εκτόξευσε τον ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστά 
δυσθεώρητα, αυτός είναι όμως που τον 
οδήγησε και στη συντριβή. Άλλωστε, σε 
αυτά τα πέντε χρόνια ηγεμονίας αναλάμ-
βανε να «καθαρίσει» για λογαριασμό του 
κυβερνώντος κόμματος, όλα τα τραγελα-
φικά που συνέβαιναν, εκμεταλλευόμενος 
κυρίως την ικανότητά του να στέκεται στο 
Κοινοβούλιο και να αποπνέει αέρα αρχη-
γού. Ο Αλέξης Τσίπρας όμως έκανε τρία 
πολύ σημαντικά λάθη, που αρκούσαν για 
να φέρουν την κατάρρευση. 

Λάθος  κο ιανό
Ο Πρωθυπουργός «πήρε επάνω του» τη 

Συμφωνία των Πρεσπών και έκανε λάθος 
στρατηγική κίνηση. έχασε να πείσει την 
κοινωνία ότι η συμφωνία που πέτυχε ήταν 
η καλύτερη. Αυτός που μιλούσε για τη 
δημοκρατία, και έκανε δημοψήφισμα το 
2015 για την Τρόικα, επέβαλε στη χώρα 
μια Συμφωνία, την οποία πάνω από 70% 
των Ελλήνων δεν θα αποδεχτούν. Και 
μπορεί στη Μακεδονία να το περίμενε 
ο κ. Τσίπρας, όμως και στην υπόλοιπη 
χώρα το συγκεκριμένο θέμα πλήγωνε το 
εθνικό αίσθημα κάθε πολίτη. Και μπορεί 

να ήθελε ο κ. Τσίπρας να εμφανιστεί ως μια 
προσωπικότητα που παίρνει αποφάσεις 
στα δύσκολα, ωστόσο σε ένα τόσο σοβαρό 
θέμα στην πραγματικότητα άφησε εκτός 
τους Έλληνες. Δεν εξήγησε την επιλογή 
αυτή. Δεν την παρουσίασε έγκαιρα. Δεν 
απάντησε στις ανησυχίες. Δεν έδωσε τις 
αναγκαίες πληροφορίες. Αντ’ αυτού κινή-
θηκε με όρους «μυστικής διπλωματίας».

Λάθος  ολακιάδα
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύ-

λος Πολάκης ήταν ο μεγάλος αρνητικός 
πρωταγωνιστής της κυβερνητικής εικόνας, 
και όλοι το έβλεπαν, εκτός από τον Αλέξη 
Τσίπρα. Η ταύτισή του με τις συμπεριφορές 
του υπουργού του εξόργισε μεγάλο μέρος 
της κοινωνίας. Οι «μαγκιές» του κ. Πολάκη 
να καπνίζει ενώ είναι στο Υπουργείο Υγείας, 
να προσβάλλει υποψήφιο ευρωβουλευτή 
της ΝΔ με σοβαρά προβλήματα υγείας, 
αλλά και να κάνει «νταηλίκια» όπου σταθεί 

και όπου βρεθεί, έμειναν αναπάντητες από 
τον Πρωθυπουργό. Ο Αλέξης Τσίπρας 
αξιοποίησε τον Παύλο Πολάκη αναθέ-
τοντάς του τον ρόλο αυτού «που τα λέει 
χοντρά», για να γλυκαίνονται οι φανατικοί 
υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς, για 
τον κ. Τσίπρα, όμως, το συγκεκριμένο κοι-
νό συρρικνώθηκε καθώς απωθούσε και 
αποξένωνε ένα άλλο σημαντικό μέρος του 
ακροατηρίου του ΣΥΡΙΖΑ, που αναζητούσε 
ένα διαφορετικό ύφος και ήθος.

Λάθος  ορολογίες αντο
Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε 

και σε όλες τις κρίσιμες εξαγγελίες μέτρων 
και πολιτικών αποφάσεων της Κυβέρνη-
σης, με πιο χαρακτηριστική την επιλογή 
να πηγαίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός 
στη Βουλή τη συζήτηση των διαφόρων 
«φιλολαϊκών μέτρων». 

Το «κόβουμε» από κάποιους της Μεσαί-
ας Τάξης, για να δώσουμε «τσιεκούθκια» 

σε πιο χαμηλά οικονομικά στρώματα, το 
μόνο που έφερε ήταν η αύξηση του αριθμού 
αυτών που πλέον δεν μπορούσαν ν’ αντα-
ποκριθούν στις καθημερινές υποχρεώσεις 
τους. Ενδεικτικό, άλλωστε, είναι το γεγονός 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ την περασμένη Κυριακή 
έχασε σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Και 
στους νέους και στους συνταξιούχους και 
φυσικά στη Μεσαία Τάξη. Το κυβερνητικό 
αφήγημα δεν έπειθε. 

αι τ ρα
Η περίοδος μέχρι τις βουλευτικές εκλο-

γές είναι μικρή και ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον παίζει 
το χαρτί της παραμονής ως κομματική πα-
ρουσία στο δίπολο της εξουσίας. Η νίκη του 
Σεπτεμβρίου του 2015 έφερε μια πλαστή 
διαίσθηση ότι η κοινωνία νομιμοποίησε 
τον Αλέξη Τσίπρα και την κυβέρνησή  του 
να κάνει όλα όσα έκανε τα τέσσερα αυτά 
χρόνια. Η αλαζονεία που δημιουργήθηκε 
είχε ως αποτέλεσμα σε κανένα χρονικό 
στάδιο να μη μετρήσουν στον ΣΥΡΙΖΑ 
το βάθος της δυσαρέσκειας. Η σταδιακή 
εφαρμογή των μνημονίων δημιουργούσε 
διαρκή ρήγματα στους δεσμούς του ΣΥΡΙ-
ΖΑ με τμήματα του ακροατηρίου του. Το 
«φιλολαϊκό προφίλ» χανόταν καθημερινά. 
Η ρητορική γινόταν όλο και πιο ξύλινη, ενώ 
οι αναφορές του κ. Τσίπρα την περίοδο 
που ήταν στην αντιπολίτευση με τα «σχίζω 
τα μνημόνια» και «   » τον 
κυνηγούσαν σε κάθε απόφασή του.

Οι πολιτικές λιτότητας που εφάρμοσε 
είχαν ως αποτέλεσμα ο ελληνικός λαός να 
μη νιώσει έστω και επικοινωνιακά την 
έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Η κοι-
νωνία παρέμενε μέσα στην ανασφάλεια, 
μεγάλες επενδύσεις δεν γίνονταν και η 
φορολογική αφαίμαξη συνεχιζόταν. Έτσι 
φτάσαμε στο αποτέλεσμα της περασμένης 

Κυριακής, με τον Αλέξη Τσίπρα πλέον να 
μην μπορεί να πείσει ότι είναι ο ηγέτης 
που θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από 
μια συνθήκη βαθιάς κοινωνικής και πο-
λιτικής κρίσης.

Δ  Δρόμος γεμάτος αγκάθια 
Στις 7 Ιουλίου όλα δείχνουν ότι η Νέα 

Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη 
θα επιστρέψει στην εξουσία. Η κοινωνία, 
όμως, πλέον δεν φανατίζεται. Δεν ζει με το 
σημαιάκι της παράταξης που υποστηρίζει 
κάνω από το μαξιλάρι της. 

Το Μακεδονικό για τον μέσο Έλληνα 
παραμένει άλυτο. Και ο ίδιος υποσχέθη-
κε έναν δύσκολο δρόμο στα Σκόπια που 
επιθυμούν να γίνουν μέλος της Ε.Ε. Την 
ίδια ώρα η οικονομία της χώρας παραμέ-
νει εύθραυστη. Οι επενδύσεις, που έχουν 
λείψει από τη χώρα, είναι πιο αναγκαίες 
από ποτέ. Η ανεργία παραμένει σε δυσθε-
ώρητα ποσοστά, ενώ οι Έλληνες αναζητούν 
περισσότερη ασφάλεια και δικαιοσύνη. 

Όλα τα παραπάνω θα τα βρει μπροστά 
του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα 
πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και στα 
πρόσωπα στα οποία θα αναθέσει χαρτοφυ-
λάκια, αν την Κυριακή, 7 Ιουλίου, κερδίσει 
την αυτοδυναμία. Η Ελλάδα, άλλωστε, δεν 
σηκώνει άλλους πειραματισμούς. 

Της Κυριακής
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Γυρνάει σελίδα η Ελλάδα 
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ΕΝΑΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ  ΕΧΕΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

CCO I   I   I   I
 Κ.Α. Stavrinos Consultants Ltd ιδρύθηκε το 2003, από τον κ. Κύπρο Σταυρινό του Ανδρέα και εδρεύει στη ευκωσία. Είμαστε 

μια δυναμική και αναπτυσσόμενη εταιρεία, που προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες στον χρηματοοικονομικό τομέα, όπως:
• ογιστικές πηρεσίες (τήρηση λογιστικών βιβλίων, μισθοδοσίες, ΦΠΑ)
• Ελεγκτικές πηρεσίες (μέσω της συνδεδεμένης εταιρείας K S uality Audit Ltd) 
• Φορολογικές πηρεσίες 
• Επενδυτικές πηρεσίες
• πηρεσίες Συμβούλων Επιχειρήσεων

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
Είμαστε γνωστοί για τον θετικό και πρακτικό τρόπο που δουλεύουμε και για τις πολύ ανταγωνιστικές τιμές μας.  επαγγελμα-
τική μας προσέγγιση και εκτεταμένη τεχνογνωσία βοηθά τους πελάτες μας να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους. 

ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ 
Μαθαίνουμε και αφουγκρα όμαστε συνεχώς τις ανάγκες των πελατών μας, προσπαθώντας να προβλέ ουμε τις προσδοκίες 
τους και να τις ταιριάξουμε με τις συνθήκες της αγοράς, πετυχαίνοντας έτσι στον μέγιστο βαθμό τα προσδοκώμενα αποτε-
λέσματα και στόχους του κάθε πελάτη. 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ (ΣΚΟΠΟΣ) ΜΑΣ
ραμά μας είναι να οικοδομήσουμε μια μακροχρόνια σχέση με τους πελάτες, βοηθώντάς τους να πετύχουν τους στόχους και 

τις επιδιώξεις τους μέσω της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε.
Το πελατολόγιό μας συμπεριλαμβάνει επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών από τους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και 
των υπηρεσιών. 

ΟΜΑΔΑ  ΟΝΕΙΡΟ
 ομάδα μας είναι άρτια καταρτισμένη με ανεπτυγμένες ικανότητες, φιλοδοξίες και ταλέντο, πάντα έτοιμη και πρόθυμη να 

προσφέρει. Την dream team  μας απαρτί ουν οι: Παντελής, Ανδρέας, Κατερίνα, Σωτηρούλα, Άντρη, Σταυρούλα, ένα, Κού-
λα, ευτέρης και Κύπρος. 

. . I O  CO  
Οδός Πυγμαλίωνος 1, Γραφείο 103, 2042 Στρόβολος, ευκωσία

P.O. o  23404, 1683 ευκωσία
Tηλ: +357 22468300, Φαξ: +357 22468303

E-mail: in o as-cy.com  andreas as-cy.com 
Website: www. as-cy.com 

Σ ΤΗΡΗΣ  
Α ΑΔΟ ΟΥ ΟΣ

papadopouloss@sigmatv.com



την ενεργειακή αντεπίθεση 
ετοιμάζεται να περάσει η 
Κυπριακή Δημοκρατία 
τους επόμενους μήνες, 
οπότε είναι προγραμ-
ματισμένες να πραγμα-
τοποιηθούν εντός της 

ΑΟΖ οκτώ γεωτρήσεις, έξι ερευνητικές 
και δύο επιβεβαιωτικές. Από την πλευρά 
της η Τουρκία συνεχίζει να συντηρεί σε 
υψηλούς τόνους τη λεκτική ένταση αναφορι-
κά με τα «δικαιώματά» της στην Ανατολική 
Μεσόγειο και άγνωστο παραμένει αν ο 
«Πορθητής» κατέβασε ή όχι τρυπάνι ανοι-
χτά της Πάφου. Το σίγουρο είναι πως στο 
λιμάνι της Σμύρνης έφτασε και το δεύτερο 
καινούργιο γεωτρύπανο «Υ », που 
αγόρασε η Τ  από νορβηγική εται-
ρεία, το οποίο δεν αποκλείεται να τρυπήσει 
και ανοιχτά του Καστελορίζου. Παρά τις 
αυστηρές συστάσεις της Κομισιόν αυτήν 
την εβδομάδα για τις έκνομες ενέργειές 
της στην Κυπριακή ΑΟΖ, η Τουρκία όχι 
μόνο αδιαφορεί προκλητικά, αλλά δείχνει 
διατεθειμένη να υπερασπιστεί με κάθε 
τρόπο τα τετελεσμένα της, εμποδίζοντας 
ακόμη και γεωτρήσεις, όπως έπραξε 
τον εβρουάριο του 2018 με την ΕΝΙ 
στο οικόπεδο 3. Επομένως, η Κυβέρνη-
ση, πριν από τις επόμενες γεωτρήσεις, 
οφείλει, μέσω της διπλωματικής οδού, 
να ξεκαθαρίσει προς πάσα κατεύθυν-
ση, σε διεθνείς οργανισμούς, εταιρείες 
πετρελαίου, συμμαχικά κράτη αλλά και 
μεγάλες δυνάμεις, πως οποιαδήποτε νέα 
πρόκληση από την Τουρκία θα εκληφθεί 
ως παραβίαση των κυριαρχικών δικαιω-
μάτων της και απειλή για την περιφερει-
ακή σταθερότητα και ασφάλεια, ζητώντας, 
παράλληλα, επιβολή άμεσων κυρώσεων 
από τη διεθνή κοινότητα. Μπορεί οι Γάλλοι 
να δηλώνουν σύμμαχοι και οι ΗΠΑ να 
δείχνουν πρόθυμες για ενεργή εμπλο-
κή-στήριξη στην τριμερή συνεργασία 
Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, ωστόσο το με-

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, αξίζει 
να σημειωθεί πως ήδη προκηρύ-
χθηκαν οι διαγωνισμοί που αφο-

ρούν την εκπόνηση των μελετών για την 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων (  

  - ), καθώς και 
την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για 
τα υπεράκτια και χερσαία τμήματα του 
αγωγού  με κόστος περίπου 5,7 
εκατομμύρια. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα 
σημαντικό βήμα για την πορεία υλοποί-
ησης του ενεργειακού αυτού έργου, που, 
πέρα από την οικονομική στήριξη της 
Ε.Ε., έχει και την πολιτική ευλογία των 

ΗΠΑ. Σύμφωνα με ελλαδικές πηγές, οι 
διαδικασίες που δρομολογήθηκαν ήδη 
από το προηγούμενο διάστημα είναι εξί-
σου σημαντικές, όπως η αξιολόγηση για 
την προεπιλογή των ενδιαφερομένων, 
με επόμενο στάδιο το  , 
οπότε και θα κληθούν οι προεπιλεγέντες 
να υποβάλουν προσφορές, σηματοδο-
τώντας την εκκίνηση των διαγωνιστικών 
διαδικασιών, αλλά και ο διαγωνισμός για 
τη λεπτομερή έρευνα και χαρτογράφηση 
του βυθού, του λεγόμενου   

 ή , για τον οποίο είχαν ήδη 
κατατεθεί εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.

Πέρα από τα χερσαία τμήματα κα-

τασκευής υπάρχουν και τα εξής υπε-
ράκτια τμήματα, όπου θα διενεργηθούν 
οι έρευνες: 

Από τη ΝΑ Πελοπόννησο μέχρι την 
περιοχή Αθερινόλακκος (ΝΑ Κρήτη).

Από τον Αθερινόλακκο έως την 
περιοχή Βασιλικός (Κύπρος).

Από το Βασιλικό μέχρι το κοίτασμα 
φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου.

Περιλαμβάνονται επίσης και ο σταθμός 
συμπαραγωγής ξηράς στο Βασιλικό και 
τα 2 μικρά παράκτια τμήματα αγωγών 
στην Κύπρο από καταφύγια μέχρι το Βα-
σιλικό. Ο χερσαίος αγωγός  θα έχει, αν 
εγκριθεί, ενδεικτική διάμετρο 26»-28» . 

    

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Ενεργειακή αντεπίθεση και προκλήσεις 

γάλο μυστήριο είναι η στάση της Μόσχας, 
που μέχρι τώρα παρακολουθεί σιωπηρά, 
φλερτάροντας άγρια με τον Ερντογάν. Στο 
παρόν άρθρο καταγράφονται απόψεις από 
Ρώσους και Τούρκους αναλυτές ακριβώς 
γι’ αυτό το ζήτημα.

ι ε ιλογές το  ο τιν 
Ρώσος ειδικός αναλυτής στις σχέσεις Τουρ-

κίας-Ρωσίας έγραφε αυτήν την εβδομάδα 
στο Τ  Ν  Τ  πως η Ρωσία έχει μόνο 
δύο επιλογές για ν’ ανταποκριθεί στην κατά-
σταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Η πρώτη 
επιλογή είναι μια πολιτική μη παρέμβασης, 
δεδομένου ότι το μεγαλύτερο στρατηγικό 
ενδιαφέρον της Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα 
κατευθύνεται προς τη λεκάνη της Αρκτικής. 
Σε αυτό το πλαίσιο, στην ανάλυση, που φέρει 
τον τίτλο «Θα στηρίξει η Ρωσία την Τουρκία 
στην Ανατολική Μεσόγειο», επισημαίνει 
πως η δυνατότητα πρόσβασης της Μόσχας 
στα πεδία της Ανατολικής Μεσογείου είναι 
μη κερδοφόρα για ρωσικές επιχειρήσεις 
εξόρυξης. «Έτσι, η ενεργός συμμετοχή της 
Ρωσίας στην αντιπαράθεση γύρω από τις 
αμφισβητούμενες ζώνες φυσικού αερίου 
της Κύπρου, χωρίς να δημιουργηθούν 
προφανή οικονομικά οφέλη, μπορεί να 
προκαλέσει περιττή ένταση στη Ρωσία είτε 
στις σχέσεις με την Τουρκία είτε στις σχέσεις 
με ένα ευρύ μέτωπο των περιφερειακών 
και δυτικών χωρών. Αυτό περιλαμβάνει το 
Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο επεκτείνει τις 
αεροπορικές του δυνάμεις στο νησί, καθώς 
και τη Γαλλία, η οποία υπέγραψε πρόσφα-
τα συμφωνία με τη Νότια Κύπρο  (όπως 
αποκαλούν την Κυπριακή Δημοκρατία) για 
την ίδρυση ναυτικής βάσης στην περιοχή 
του χωριού Μαρί».

Προχωρώντας ένα βήμα πάρα πέρα 
σημειώνεται πως πρακτικά «αποκλείεται 
η δυνατότητα υποστήριξης της Ρωσίας στη 
Νότια Κύπρο, άμεσα ή έμμεσα, σε διαμάχη 
με την ‘’ΤΔΚΒ’’. Δεν υπόσχεται πολλά οφέλη, 
το θέμα θα μπορούσε να προκαλέσει μια 

λογικά αδικαιολόγητη κρίση στις σχέσεις 
μεταξύ Μόσχας και Άγκυρας. Περιττό να 
πούμε ότι αυτές τις μέρες η Μόσχα έχει 
μεγάλες ελπίδες για επέκταση του εμπο-
ρίου όπλων της, καθώς και για περαιτέρω 
ανάπτυξη συνεργασίας με την Τουρκία 
στο σύνολό της. Έτσι, ως δεύτερη επιλογή 
για τη Ρωσία, η κυβέρνηση (ρωσική) θα 
μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
στηρίξει την Τουρκία και την Τουρκική 
Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου στη 
διαμάχη για το φυσικό αέριο στην Ανα-
τολική Μεσόγειο», αναφέρεται. «Η μόνη 
δυνατότητα μιας συμφωνίας Ανατολικής 
Μεσογείου μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας 
είναι μια συμφωνία που να υπερβαίνει 
την ίδια την ενεργειακή συνεργασία», ανα-
φέρει ο Ρώσος αναλυτής, προσθέτοντας 
πως η Ρωσία θα μπορούσε να βοηθήσει 
την Τουρκία και το ψευδοκράτος, βάσει 
του στρατηγικού στόχου της οικοδόμησης 
της στρατιωτικής και πολιτικής παρουσίας 
της στην Ανατολική Μεσόγειο.

 στο κιο γιο
Τούρκος δημοσιογράφος του , 

επικαλούμενος 4 άτομα που «έχουν γνώση» 
των διαβουλεύσεων Άγκυρας-Μόσχας για 
την πώληση των -400, αναφέρει πως η 
Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης 
του ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής 
άμυνας κατά μήκος της νότιας ακτής της 
χώρας, κοντά στην οποία το τουρκικό 
πολεμικό ναυτικό συνοδεύει τα σκάφη 
που κάνουν έρευνες για φυσικό αέριο. 
«Οι -400, που μπορεί να παραδοθούν 
σε εβδομάδες, θα ενισχύσουν δραματικά 
τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας 
στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου βρίσκεται 
σε αντιπαράθεση με την Κύπρο», δήλωσαν 
πηγές στο  υπό καθεστώς ανω-
νυμίας, προσθέτοντας πως η Μεσόγειος 
δεν είναι η μόνη υπό εξέταση περιοχή 
και εξετάζονται και άλλες επιλογές για 
εγκατάσταση. Αξίζει να σημειωθεί πως 

εκπρόσωποι της τουρκικής κυβέρνησης 
δεν απάντησαν στις υποθέσεις αυτές.

«Η Τουρκία θεωρεί τους -400 ως απο-
τρεπτικό παράγοντα για την υπεράσπιση 
των ενεργειακών συμφερόντων της στην 
Ανατολική Μεσόγειο, όπου οι εντάσεις για 
τις εξορύξεις ενδέχεται να απειλήσουν να 
φέρουν τις σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ 
σε σημείο θραύσης», δήλωσε ο  

 , επικεφαλής του ερευνητικού 
ινστιτούτου  με έδρα την Άγκυρα, 
προσθέτοντας: «Η Τουρκία αισθάνεται να 
απειλείται όλο και περισσότερο από την 
υποστήριξη των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην 
Κύπρο». Από την πλευρά του, ο Τούρκος 
αναλυτής   δήλωσε πως «η 
πιθανότητα να αναπτυχθούν οι -400 στο 

 είναι αρκετά ισχυρή. Είναι μια λύση 
που θα μπορούσε να προσφέρει ασφάλεια 
στο πυρηνικό εργοστάσιο, σύμφωνα με τη 
συνεργασία της Τουρκίας με τη Ρωσία, και να 
του δώσει ένα πλεονέκτημα σε έναν σκληρό 
ενεργειακό ανταγωνισμό στην Ανατολική 
Μεσόγειο».

α σημεία τρι ής
Συνοψίζοντας τις πιο πάνω αναλύσεις 

είναι ξεκάθαρο πως η ενίσχυση των σχέ-
σεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με 
το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, με αφορμή τα 
ενεργειακά στην περιοχή, είναι κάτι που 
ενοχλεί την Άγκυρα, η οποία αναζητά 
στήριξη στο πλευρό της Μόσχας. Αν η 
Τουρκία προχωρήσει στην αγορά και 
εγκατάσταση του ρωσικού συστήματος 

-400 και οι Ηνωμένες Πολιτείες απαντή-
σουν με αυστηρές οικονομικές κυρώσεις, 
τότε η Άγκυρα, που ήδη η οικονομία της 
κλυδωνίζεται, θα μπορούσε, πέρα από 
την ενεργειακή εξάρτηση, να έχει ανά-
γκη στενότερης αμυντικής συμμαχία 
με τη Ρωσία. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν 
ακόμη σημαντικοί δομικοί και περιφε-
ρειακοί παράγοντες, που εξακολουθούν 
να αποτελούν εμπόδιο στην πλήρη γε-
φύρωση και εναρμόνιση των σχέσεων 
Άγκυρας-Μόσχας. Πρώτον, η Τουρκία 
ανέκαθεν δεν έβλεπε με θετικό μάτι την 
οποιαδήποτε ενίσχυση της παρουσίας 
της Ρωσίας στην Ανατολική Μεσόγειο, 
κάτι που συμβαίνει σήμερα, εξαιτίας της 
κατάστασης σε Λιβύη και Συρία. Ο λόγος 
ήταν ο φόβος περιορισμού της δυνατό-
τητάς της να μετατρέψει τη Μεσόγειο σε 
τουρκική λίμνη. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, 
η Μόσχα προωθεί και στηρίζει στην πε-
ριοχή καθεστώτα που έχουν περισσότερο 
κοσμικό, παρά θρησκευτικό χαρακτήρα, 
κάτι που επιδιώκει η νεο-Οθωμανική 
Τουρκία. Τρίτο και πιο σημαντικό, είναι 
το γεγονός ότι η Τουρκία αποτελεί στρα-
τηγικό πελάτη φυσικού αερίου από τη 
Ρωσία. Τυχόν στήριξη προς την Άγκυρα για 
εμπλοκή στα ενεργειακά της Μεσογείου 
θα σημαίνει, μακροπρόθεσμα, μείωση 
της ενεργειακής-οικονομικής εξάρτησης 
από το ρωσικό αέριο. 

Ως χώρα που στηρίζεται στις εξαγωγές 
ενέργειας, η Ρωσία επιθυμεί να διατηρήσει 
υψηλές τις τιμές. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίον ο Πούτιν αναπτύσσει γρήγορα 
στενότερες σχέσεις με τα αραβικά μέλη 
του ΟΠΕΚ, ιδίως τη Σαουδική Αραβία. Ο 
Ερντογάν, από την άλλη, προτιμά χαμη-
λές τιμές στην ενέργεια, ιδίως λόγω του 
διογκούμενου ελλείμματος ισοζυγίου τρε-
χουσών συναλλαγών, το οποίο οφείλεται 
εν μέρει στις αυξανόμενες ενεργειακές 
του ανάγκες. 

Επομένως, λόγω των μη συμβατών συμ-
φερόντων τους κυρίως στη Μέση Ανατολή, 
η ρωσική και η τουρκική συνεργασία είναι 
περιορισμένη και, σε αυτό το πλαίσιο, η 
Κύπρος θα πρέπει να αναζητήσει τρόπους 
να εκμεταλλευτεί τις διαφορές τους προς 
όφελος δικό της, αλλά και των ενεργειακών 
της εταίρων στην περιοχή. 

Ο  Ε Ο Ε  Α  ΤΑ Δ
ΑΤΑ Τ  Ο Α  

Α ΤΑ Ε Ε Ε Α Α Τ  
Α ΑΤΟ  Ε Ο Ε
Ο . Ο  Δ Α ΟΕ  ΤΟ  
Δ Ε  Τ Ο Α Ε Α
ΤΑ ΤΑ  Τ   ΤΟ 
Α Ο Ο , Ο  Ο
Τ  ΤΟ  Ο Τ

αρά τις αυστηρές συ-
στάσεις της ομισιόν 
αυτήν την εβδομάδα 
για τις έκνομες ενέρ-

γειές της στην υπρια-
κή ΑΟΖ, η Τουρκία όχι 
μόνο αδια ορεί προ-
κλητικά, αλλά δείχνει 
διατεθειμένη να υπε-

ρασπιστεί με κάθε τρό-
πο τα τετελεσμένα της, 

εμποδίζοντας ακόμη 
και γεωτρήσεις, όπως 
έπρα ε τον εβρου-

άριο του  με την 
Ε  στο οικόπεδο 

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ
Οι Ευρωεκλογές ανήκουν στην ιστορία  Με το τελικό αποτέλεσμα να δικαιώνει 
την προσπάθεια έξι υπο ηφίων - Φουρλάς, Χριστοφόρου, Γεωργίου, Κι ίλγιου-
ρεκ, Μαυρίδης, Παπαδάκης. Τρεις παλαιοί , τρεις νέοι ευρωβουλευτές και αυτό 
συνιστά ένα ισορροπημένο μείγμα πολιτικής εκπροσώπησης. 

Οι αριθμοί δικαιώνουν πολιτικές, αλλά μπορεί να δείχνουν και αποδοκιμασία και 
οπισθοχώρηση. Αλλά ουν και προοδεύουν μόνο όσοι έχουν το θάρρος να βλέ-
πουν κατάματα τους αριθμούς και να τους αναλύουν με τόλμη    αποχή των 
352.698 ηφοφόρων ποσοστιαία έφθασε το 55,01  Ο τελευταίος αριθμός εί-
ναι εξαιρετικά σημαντικός, εκτός άλλων, γιατί βά ει την Κύπρο στην ομάδα των 
χωρών-μελών στην ΕΕ με τα πιο υ ηλά ποσοστά αποχής  

 εκλογή του ακαδημα κού . Κι ίλγιουρεκ στη θέση του ευρωβουλευτή είναι 
μια αξιοσημείωτη εξέλιξη. Αποτελεί την πρώτη επιτυχημένη προσπάθεια μετά το 
1964 για να δοθεί μια εκλογική μάχη με συμμετοχή Τ/κ σε ενιαίο εκλογικό κα-
τάλογο σε αυτό το υ ηλό επίπεδο, όπως η εκπροσώπηση των Κυπρίων πολιτών 
στο Ευρωκοινοβούλιο.  

Ικανοποίησε το επίπεδο της συ ήτησης ενό ει των Ευρωεκλογών  Δυστυχώς, τα το-
πικά ητήματα κυριάρχησαν σε απόλυτο βαθμό και αυτό δεν βοήθησε τους ηφο-
φόρους να κατανοήσουν τις ευρύτερες ευρωπα κές εξελίξες. α ένα καθαρό μάθη-
μα για το μέλλον: κάθε αναμέτρηση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, συνεπώς κά-
θε εκλογική μάχη χρειά εται να διεξάγεται με τα δικά της διακριτά χαρακτηριστικά   

ΑΡΙΟΣ ΟΥ ΑΔΟΣ
 





μονοασφαλιστικό ΓεΣΥ και θα προωθήσει 
στη Βουλή το πολυασφαλιστικό. 

Τα κοινωνικά προβλήματα που τα-
λανίζουν τον λαό από το 2012 ούτε καν 
αναφέρθηκαν, ενώ το ξεπούλημα του 
Συνεργατισμού στην Ελληνική Τράπε-
ζα και το τίμημα που καλείται ο λαός να 
πληρώσει ως φορολογικό χαράτσι για την 
κατάρρευση αυτής της λαϊκής κατάκτησης 
δεν λήφθηκαν υπ’ όψιν στο αφήγημα της 
ηγεσίας του ΔΗΣΥ, ότι επί εποχής τους η 
οικονομία βρίσκεται σε ανοδική πορεία.

Οι τραγωδίες που εκτυλίσσονται κα-
θημερινά, με νοικοκυραίους να χάνουν 
τα σπίτια τους από τις «κακές τράπεζες», 
τους άφησαν αδιάφορους.

 
ο ΕΛ και το 
δικοινοτικό  η οδέλτιο

Η ηγεσία του ΑΚΕΛ και ο Γ.Γ. της Κ.Ε. 
του κόμματος πανηγύριζαν την Κυριακή 
για το αποτέλεσμα των εκλογών, λέγοντας 
πως το κόμμα βρίσκεται σε ανοδική πορεία. 
Την ίδια ώρα, ο διαγκωνιζόμενος για την 
ηγεσία του κόμματος Στέφανος Στεφάνου 
προέβαινε σε αναλύσεις έμπλεος ικανο-
ποίησης, επειδή το ΑΚΕΛ πέτυχε τους 
στόχους του, που ήταν η εκλογή δύο ευ-
ρωβουλευτών και η αύξηση των ποσοστών 
του, παίρνοντας το 27,45% των ψήφων.  
ίδιο ικανοποιημένος εμφανίστηκε και ο 
Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, Ά. Κυπριανού, τη 
νύκτα της Κυριακής, προτρέχοντας, μάλι-
στα, να προεξοφλήσει πως στις επόμενες 
εκλογές το ΑΚΕΛ θα είναι πρώτο κόμμα.

αι γήκαν όλοι νικητές
Για όσους αρνούνται να δουν τις πραγ-

ματικότητες. Για όσους δεν μπαίνουν στον 
κόπο να αναλύσουν τα ποσοστά των κομ-
μάτων και του μεγάλου νικητή, της αποχής, 
που σκαρφάλωσε στον διψήφιο αριθμό 
του 55,01% (του μεγαλύτερου ποσοστού 
αποχής απ’ όλες τις χώρες της Ευρώπης) 
και πιστεύουν στο αφήγημα των φερόμε-
νων νικητών Αβέρωφ, Άντρου, Νικόλα, 
Σιζόπουλου και άλλων, τότε τα φαινόμενα 
είναι πολύ πιο σοβαρά απ’ ό,τι φαίνονται.

Αγνοούν και προσπερνούν τη συντρι-
πτική πλειοψηφία του λαού, αποδίδοντας 
την αποχή σε λόγους που καθησυχάζουν 
μόνον τους ίδιους.

Πώς μπορεί να βρίσκεται σε ανοδική 
πορεία το ΑΚΕΛ, όταν πήρε το 27,45% 
του 44,99% του εκλογικού σώματος; Το 
υπόλοιπο 55,01% πώς το υπολογίζουν; 
Ως ανύπαρκτο και το ρίχνουν στον Και-
άδα; Είναι πολλές χιλιάδες αριστεροί 
που βρίσκονται σε αυτό το  ποσοστό, 
αλλά, λόγω της δεξιόστροφης πολιτικής 
και μετακίνησης του ΑΚΕΛ, που θυμίζει 
περισσότερο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα 
παρά αριστερό-κομμουνιστικό, απέχουν για 
λόγους ταξικής συνείδησης και όχι μόνο.   

Το μόνο θετικό για το  ΑΚΕΛ σε αυτή 
την εκλογική αναμέτρηση είναι ότι έστειλε 
ένα πολύ ηχηρό μήνυμα σε Κύπρο και 
Ευρώπη πως επιδιώκει λύση και πως 

υπολογίζει τους Τ/κ ως αναπόσπαστο 
μέρος του κυπριακού πληθυσμού.

Γιατί οι Τ/κ είναι τμήμα αδιαίρετο του 
κυπριακού λαού και είναι άθλος το γεγονός 
ότι κάτω από τις αφόρητες καταπιεστικές 
συνθήκες του κατοχικού στρατού ένα με-
γάλο ποσοστό Τ/κ κατόρθωσε να πάει στις 
κάλπες και να ψηφίσει. Τα περί «δανει-
κών» ψήφων ζημίωσαν την κυβερνητική 
παράταξη και όχι το ΑΚΕΛ. 

Το αρνητικό στην προκειμένη περίπτω-
ση είναι ότι η ηγεσία του ΑΚΕΛ επέλεξε 
έναν δεξιό Τ/κ, ο οποίος στο παρελθόν 
δεν είχε και σε πολύ μεγάλη υπόληψη 
το ΑΚΕΛ και είναι γνωστά σε μερικούς 
κάποια υποτιμητικά σχόλιά του εναντίον 
της ηγεσίας του. Το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ 
δεν ήταν δικοινοτικό, όπως διαφήμιζε 
προεκλογικά ο Α. Κυπριανού, αλλά ένα 
ψηφοδέλτιο ευκαιρίας και, προφανώς, 
για να αναχαιτισθούν Τ/κ να ψηφίσουν 
Σενέρ Λεβέντ. 

Όπως και να ‘χει, ο Νιαζί Κιζίλγιου-
ρεκ είναι ένας Κύπριος πολίτης και το 
μήνυμα που στάλθηκε με την εκλογή του 
είναι πολύ θετικό. Παράλληλα, δημιουρ-
γεί ευνοϊκές συνθήκες για συνέχιση και 
περαιτέρω  συνεργασία  Ε/κ και Τ/κ. Είτε 
αρέσει είτε δεν αρέσει σε όσους πολέμησαν 
την υποψηφιότητά του, η Κύπρος είναι 
κοινή πατρίδα όλων μας.  

 δ ναμη το  έντρο  
ο  δεν ε ερνά το 

Για μεγάλη εκλογική νίκη του ΔΗΚΟ 
στις Ευρωεκλογές και  σημαντική αύξηση 
του ποσοστού του σε σχέση με τις Ευρωε-
κλογές του 2014 μίλησε ο πρόεδρός του, 
Νικόλας Παπαδόπουλος, υπογραμμίζοντας 
και τον πρωταγωνιστικό ρόλο του κέντρου.

Είπε, ακόμα, πως οι χιλιάδες που ψήφισαν 
το Δημοκρατικό Κόμμα επιβεβαίωσαν ότι 
το ΔΗΚΟ παραμένει η μεγάλη, κεντρώα, 
ευρωπαϊκή δύναμη διεκδίκησης της χώρας.

Πώς είναι δυνατόν, ένα κόμμα που 
δεν ξεπερνά το 14% να είναι και πρω-
ταγωνιστική δύναμη, όταν έχει απέναντί 
του την τεράστια αποχή και το σχεδόν 
4%  της ΔΗΠΑ, που, στην πλειοψηφία 
της, αποτελείται από πρώην στελέχη του 
κόμματος, τα οποία διαγράφηκαν με συνο-
πτικές διαδικασίες, ή και νέους οπαδούς, 
που δεν συμφωνούν με την πολιτική του 
ΔΗΚΟ στο Κυπριακό και την οικονομία; 

αι η ΕΔΕ  ανηγ ρισε 
με το ς δανεικο ς  

Η ηγεσία της ΕΔΕΚ πανηγύρισε για την 
επανεκλογή ευρωβουλευτή, αλλά ούτε και 
αυτή φαίνεται να συνειδητοποιεί πως όσοι 
έτρεξαν να στηρίξουν τους υποψηφίους 
της ήταν πρώτα και κύρια για να  εμπο-
δίσουν το ΕΛΑΜ να στείλει εκπρόσωπό 
του στο Ευρωκοινοβούλιο. Προεκλογικά 
ακούγαμε όλο και περισσότερους αριστε-
ρούς και προοδευτικούς ανθρώπους να 
δηλώνουν πως θα ψηφίσουν ΕΔΕΚ για 
να μην περάσει το ΕΛΑΜ. Και όλοι αυ-
τοί δεν πήραν καθοδήγηση από κανέναν, 
όπως αφήνεται να νοηθεί, περί συνειδητής 
πριμοδότησης.

 
άρ ει ελ ίδα 

για το ιασεμί
Το μεγάλο λάθος για το κίνημα «Γιασεμί» 

ήταν η μοναχική πορεία, καθώς επέλε-
ξε να κατέλθει αυτόνομο με υποψηφίους 
μόνον Τ/κ. Αυτό βοήθησε το ΑΚΕΛ να 
ανακατέψει την τράπουλα και να βγάλει 
ως άσο από το μανίκι του τον Νιαζί, δι-
οχετεύοντας τις τ/κ ψήφους στο κόμμα. 
Αν επιτυγχάνετο η συνεργασία με τους 
Οικολόγους και τη Συμμαχία Πολιτών ή 
με άλλα ε/κ σχήματα, η επιτυχία θα ήταν 
δεδομένη. Το γεγονός ότι συγκέντρωσαν 
γύρω στις 4000 ψήφους από Ε/κ και 901 
μόνον ψήφους από τους Τ/κ, δείχνει πως 
υπάρχει ελπίδα για μελλοντικές κοινές 
πορείες Ε/κ και Τ/κ πάνω σε μόνιμη βάση 
και όχι ευκαιριακή. 

 Τ  Ο ΑΤ  Τ  
Ο ΤΑ Ο Ο Ε Ε  Α  
Ο ΤΑ   Α Ο

 ΑΤΑ Τ Α Ε Α  
Α Α ΖΟ  
Ε ΤΑ Ο Ο ΤΑ Τ  
Ε Ο Α  ΤΟ  ΑΟ  

Πολιτική 13

ο αποτέλεσμα των 
υρωεκλογών άφη-

σε μια πικρή γεύση 
και ένα καταπελτικό 
μήνυμα προς όλους 
όσοι διεκδίκησαν ψή-
φους. Η συντριπτική 

πλειοψηφία του λαού φάνηκε πλέον 
ξεκάθαρα πως δεν εμπιστεύεται και δεν 
ακολουθεί τις ηγεσίες των πολιτικών 
κομμάτων. Εμφανίζεται απογοητευμένη, 
προδομένη και εγκαταλειμμένη από τις 
ηγεσίες των κομμάτων, οι οποίες, άλλες 
περισσότερο και άλλες λιγότερο, έχουν 
ευθύνες για τα κακά που ταλανίζουν 
τον λαό.

 
Δ  και έρω  εο το

Η ηγεσία του ΔΗΣΥ και ο πρόεδρος 
του κόμματος της κυβερνώσας παρά-
ταξης είναι οι μεγάλοι χαμένοι, όσο και 
αν δεν θέλουν να το παραδεχθούν.

Επιχειρούν να κρύψουν κάτω από 
το χαλί την απώλεια του 10% του πο-
σοστού των ψήφων σε σύγκριση με 
τις προηγούμενες υρωεκλογές του 
2014. Το χειρότερο είναι ότι δηλώ-
νουν και ικανοποιημένοι από πάνω 
για την πρωτιά.

Η πολεμική που άσκησε ειδικά και 
συγκεκριμένα εναντίον της υποψηφιό-
τητας του Τ/κ Νιαζί Κιζίλγιουρεκ ο κ. 
Αβέρωφ Νεοφύτου και άλλα ηγετικά 
στελέχη του ΔΗΣΥ έφερε στο προσκήνιο 
τη γύμνια της αναξιοπιστίας τους και 
το πολιτικό αλαλούμ λόγων και έργων.

Ο κ. Αβέρωφ δεν κατάφερε να πείσει 
για τις «δανεικές» ψήφους των Τ/κ προς 
το ΑΚΕΛ, καθότι ο ίδιος μπαινοβγαίνει 
στα κατεχόμενα, δηλώνει υπέρμαχος της 
ομοσπονδιακής λύσης, καταδέχεται να 
είναι ο υψηλός προσκεκλημένος ηγετών 
τ/κ κομμάτων σε γεύματα και δείπνα 
μετά συζύγων, ενώ την ίδια ώρα είχε στο 
ψηφοδέλτιο του κόμματος υποψηφίους 
των οποίων οι θέσεις και απόψεις δεν 
διέφεραν καθόλου με το εθνικιστικό 
ακροδεξιό ΕΛΑΜ. Τσάμπα οι ιαχές και 
οι φωνασκίες ότι ο ΔΗΣΥ είναι το αυθε-
ντικό  ευρωπαϊκό κόμμα στην Κύπρο. 
Οι πασαρέλες και τα κόκκινα χαλιά, 
που έστησαν για να διαφημιστούν οι 
Μάνφρεντ Βέμπερ και Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, παράλληλα με την απόφαση 
να τιμήσουν με το βραβείο «Ειρήνης 
και Συνεργασίας» τον Έλληνα πρώην 
Πρωθυπουργό Κ. Σημίτη από το Ιν-
στιτούτο Γλαύκος Κληρίδης, σύγχυσαν 
και εκνεύρισαν πολλούς ψηφοφόρους 
τους, οι οποίοι στο πρόσωπο του τιμω-
μένου ανακαλούσαν στις μνήμες τους 
τις αφόρητες πιέσεις της τότε ελληνι-
κής Κυβέρνησης για την αποδοχή του 
Σχεδίου Ανάν.   

Όσον αφορά την κοινωνική πολιτική 
του ΔΗΣΥ, οι πολίτες πήραν το μήνυμα 
μεσούσης της προεκλογικής, όταν ο 
πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος 
κόμπαζε στα παρασκήνια σε γιατρούς 
και κλινικάρχες και τους προέτρεπε «να 
σταθούν στον πούντον» τους και ότι, 
μετά τις ευρωεκλογές, θα ανατρέψει το 

Ορφανές ήττες και διάτρητες νίκες
ΑΝΔΡΟΥ Α ΚΙΟΥΡ
a.giourov@gmail.com

Όλοι λένε ότι πρέπει να τους 
προβληματίσει η αποχή. 
Στο βάθος, όμως, βολεύο-

νται με τα ποσοστά της μειοψηφίας. 
Γιατί, πώς να δικαιολογήσουν ότι 
πέραν των 352.000 ψηφοφόρων 
τους αγνόησαν; Αν υπολογισθούν 
τα λευκά, τα άκυρα και οι 100.000 
που συνειδητά δεν γράφονται στους 
εκλογικούς καταλόγους, η αδιαφορία 
των πολιτών μπορεί να φτάσει στο 
60%. Ένα τρομακτικό ποσοστό, που 
όχι μόνον εκλέγει Πρόεδρο, αλλά σα-
ρώνει και την πλειοψηφία στη Βουλή.

Τ   
   



ΟΔ ΡΑ ΝΙΚΟ ΑΟΥ 
 

ετά από δεκα-
ετίες συζητή-
σεων, το Γε-
νικό Σύστημα 
Υγείας (ΓεΣΥ) 
είναι πλέον 
γεγονός. Η 

α’ φάση του νέου συστήματος, που 
περιλαμβάνει την εξωνοσοκομειακή 
περίθαλψη, τα φάρμακα και τις εργα-
στηριακές εξετάσεις, τέθηκε από χθες 
σε εφαρμογή, σηματοδοτώντας έτσι την 
έναρξη μίας νέας εποχής στον τομέα 
της υγείας στη χώρα μας. 

Στο νέο σύστημα έχουν εγγραφεί 
μέχρι σήμερα περισσότεροι από 500.000 
δικαιούχοι και πέραν των 1000 ιατρών, 
εκ των οποίων περισσότεροι από 360 
είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους 
των προσωπικών ιατρών για ενήλικες, 
πέραν των 106 είναι παιδίατροι και 
πέραν των 160 είναι ιδιώτες ειδικοί 
ιατροί, οι οποίοι θα ενταχθούν στους 
καταλόγους του ΟΑΥ μαζί με άλλους 600 
ειδικούς ιατρούς του δημόσιου τομέα. 
Επιπλέον στο σύστημα εντάχθηκαν 340 
φαρμακοποιοί και 550 φαρμακεία, όπως 
επίσης 35 εργαστήρια και πέραν των 
100 διευθυντών εργαστηρίων. 

Πρόκειται για μία τεράστια μεταρ-
ρύθμιση και -όπως είναι παραδεκτό 
από πλευράς της Κυβέρνησης- κατά την 
έναρξη της εφαρμογής της αναμένεται 
να προκύψουν αρκετά προβλήματα, τα 
οποία θα κληθεί να λύσει ο Οργανισμός 
Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ). Όπως δήλωσε 
στη «Σ» η Αναπληρώτρια Διευθύντρια 
του ΟΑΥ, Έφη Καμμίτση, «προβλήμα-
τα σίγουρα θα προκύψουν, αλλά εμείς 
κάναμε τους σχεδιασμούς μας για να 
μπορούν να επιλύονται το συντομότε-
ρο. Είναι μία τεράστια μεταρρύθμιση 
και ζητούμε την κατανόηση όλων, για 
να μπορέσει να εφαρμοστεί όσο πιο 
ομαλά γίνεται», ανέφερε με αφορμή 
την έναρξη της εφαρμογής του νέου 
συστήματος. 

Ελλι ής ενημέρωση 
Το μεγαλύτερο, ίσως, «αγκάθι» του 

ΓεΣΥ αποτελεί η ελλιπής ενημέρω-
ση, τόσο των παρόχων υγείας που θα 
συμμετέχουν στο σύστημα, όσο και 
των δικαιούχων. Τις πρώτες ημέρες 
ενδέχεται κάποιοι εκ των παρόχων 
να μη γνωρίζουν πολύ καλά τη νέα 
διαδικασία που θα ακολουθείται, 
κάτι που μπορεί να δημιουργήσει 
σύγχυση στους δικαιούχους αλλά και 
στους υπόλοιπους παρόχους. Την ίδια 
ώρα, οι πολίτες που δεν ενημερώ-
θηκαν σωστά μέχρι σήμερα για την 
όλη διαδικασία που θα ακολουθούν 
για να εξεταστούν ή για να πάρουν 
ένα φαρμακευτικό προϊόν, μπορεί να 
συναντήσουν δυσκολίες. Γι’ αυτό ο 
ΟΑΥ και το Υπουργείο Υγείας συνε-
χίζει τη διοργάνωση ενημερωτικών 
σεμιναρίων για τους παρόχους, ενώ 
παράλληλα ενισχύεται η τηλεφωνική 
γραμμή 17000, η οποία πλέον θα 
χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: στην 
ενημέρωση για παρόχους και στην 
ενημέρωση για δικαιούχους. Για τον 
σκοπό αυτό, ανατέθηκε σε δέκα άτομα 
να απαντούν ειδικά στα ερωτήματα 
και τις απορίες των παρόχων. 

ο λογισμικό 
Κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του 

συστήματος ενδεχομένως να υπάρξουν 
προβλήματα και στο λογισμικό, καθώς 
αναμένεται να παρατηρηθεί υπερεπισκε-
ψιμότητα από τους παρόχους υγείας που 
συμμετέχουν στο σύστημα. Το εν λόγω 
σενάριο, βέβαια, είναι απομακρυσμένο, 
καθώς το σύστημα είναι κατασκευασμένο 
έτσι ώστε να μπορεί να δεχθεί μέχρι και 
3000 χρήστες, ενώ σήμερα οι εγγεγραμ-
μένοι χρήστες δεν ξεπερνούν τους 2000. 
Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο ΟΑΥ είναι 
κατάλληλα προετοιμασμένος για να αντι-
μετωπίσει το όποιο πρόβλημα προκύψει. 

Λίγοι οι αιδίατροι
στη Λεμεσό 

Ένα άλλο ζήτημα που δημιουργεί 

δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των δικαι-
ούχων είναι η έλλειψη παιδιάτρων στη 
Λεμεσό, όπου δεν εγγράφηκαν αρκετοί. 
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Σ», σε 
περίπτωση που δεν εγγραφούν και άλλοι 
ιδιώτες παιδίατροι στην περιοχή, τότε τη 
λύση θα τη δώσει το Υπουργείο Υγείας 
με την προκήρυξη τεσσάρων νέων θέσε-
ων στον δημόσιο τομέα. Σε παγκύπρια 
κλίμακα, πάντως, οι αριθμοί των παιδιά-
τρων είναι ικανοποιητικοί, καθώς μέχρι 
στιγμής εγγράφηκαν στους καταλόγους 
του ΓεΣΥ πέραν των 106 ιατρών.  

ρειά ονται άλλοι 
 ειδικοί ιατροί 

Λιγότεροι απ’ ό,τι χρειάζεται θεωρούνται 
οι ιδιώτες ειδικοί ιατροί που εγγράφηκαν 
μέχρι στιγμής στο σύστημα. Σύμφωνα 

με πηγές από το Υπουργείο, θεωρητι-
κά εάν εγγραφούν στο ΓεΣΥ συνολικά 
250 ιδιώτες ειδικοί ιατροί, τότε δεν θα 
υπάρχει πρόβλημα. Οι ίδιες πηγές ανέ-
φεραν στη «Σ» πως αναμένεται ότι από 
τον Ιούλιο -αφού δηλαδή περάσει ένας 
μήνας εφαρμογής του νέου συστήματος- 
θα εκφράσουν και άλλοι ειδικοί ιατροί 
ενδιαφέρον για εγγραφή στο ΓεΣΥ. Σε 
περίπτωση, όμως, που δεν εγγραφούν 
αρκετοί ειδικοί ιατροί από την Κύπρο, τότε 
ο ΟΑΥ ίσως προχωρήσει στη σύναψη 
συμβολαίων με τους ιδιώτες ιατρούς εξ 
Ελλάδος που εξέφρασαν ενδιαφέρον για 
συμμετοχή στο σύστημα. 

α άρμακα 
Όσον αφορά τα συνταγογραφούμενα 

φάρμακα, σύμφωνα με πηγές από το 

Υπουργείο, τα εγγεγραμμένα ανέρχο-
νται στις 2.000. Για τα 1.500 από αυτά 
εκφράστηκε πρόθεση για ένταξη στο 
σύστημα. Μέχρι στιγμής περιλήφθη-
καν στους καταλόγους συνολικά 1010 
φάρμακα, τα οποία καλύπτουν όλες τις 
κατηγορίες, ενώ μέχρι τις 10 Ιουνίου 
2019 αναμένεται να ενταχθούν στο σύ-
στημα όλα τα φάρμακα. Τονίζεται ότι τα 
κρατικά φαρμακεία στα νοσηλευτήρια 
και τα Κέντρα Υγείας του ΟΚΥπΥ θα συ-
νεχίσουν να εξυπηρετούν τους ασθενείς 
με το υφιστάμενο καθεστώς μέχρι και 
τις 31 Αυγούστου 2019, ενώ από την 
1η Σεπτεμβρίου και έπειτα, τα φαρμα-
κεία του ΟΚΥπΥ, εκεί και όπου υπάρχει 
ιδιωτική πρωτοβουλία, θα τερματίσουν 
τη λειτουργία τους. Τα κρατικά φαρμα-
κεία στις αγροτικές περιοχές Σαλαμιούς, 

Πεδουλά, ύτης, Ομόδους, Παναγιάς, 
Κάτω Πύργου, Αυδήμου, Λευκάρων, 
Πλατρών, Πάχνας, Παλαιχωρίου, Αγρού, 
Ευρύχου, Κοφίνου και Κυπερούντας 
θα παραμείνουν σε λειτουργία, αφού 
στην παρούσα φάση στις περιοχές αυτές 
δεν λειτουργεί ιδιωτικό φαρμακείο. Τη 
λειτουργία τους θα συνεχίσουν επίσης 
τα φαρμακεία του Ογκολογικού Κέντρου 
της Τράπεζας Κύπρου και του Ινστιτού-
του Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. 
Υπογραμμίζεται ακόμη ότι, μετά την 1η 
Σεπτεμβρίου 2019, στις θυρίδες των 
φαρμακείων του ΟΚΥπΥ θα εκτελού-
νται συνταγές για εξωνοσοκομειακούς 
ασθενείς για εξειδικευμένα φάρμακα, 
όπως τα φάρμακα για τους ασθενείς με 

, τα φάρμακα για την αντιμετώπιση 
της αιμορροφιλίας, τα οποία χρειάζονται 
ειδική φύλαξη, ακριβά φάρμακα κ.α., 
στη βάση εγκεκριμένου καταλόγου από 
τον Υπουργό Υγείας. 

α δημόσια νοσηλε τήρια 
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι 

οι Κάρτες Νοσηλείας για τους δικαιού-
χους των νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ 
θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά την 
έναρξη λειτουργίας του ΓεΣΥ για υπη-
ρεσίες ενδονοσοκομειακής νοσηλείας 
στα δημόσια νοσηλευτήρια. Επίσης, τα 
ραντεβού με ειδικούς ιατρούς των νοση-
λευτηρίων και των Κέντρων Υγείας του 
ΟΚΥπΥ, που έχουν προγραμματιστεί 
μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2019, θα 
εκτελούνται κανονικά, χωρίς να απαιτείται 
νέο παραπεμπτικό. Η ίδια διευθέτηση 
για την ίδια περίοδο θα ισχύσει και για 
τα προγραμματισμένα ραντεβού για δια-
γνωστικές/απεικονιστικές εξετάσεις. Για 
τα ραντεβού που έχουν προγραμματιστεί 
να εκτελεστούν μετά την 1η Σεπτεμ-
βρίου 2019, οι ασθενείς καλούνται να 
επισκεφθούν τον προσωπικό ιατρό της 
επιλογής τους για να εξασφαλίσουν νέο 
παραπεμπτικό. Τονίζεται επίσης ότι σε 
περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων 
περιστατικών, οι δικαιούχοι θα συνεχί-
σουν να έχουν απευθείας πρόσβαση στα 
ΤΑΕΠ, αφού η υφιστάμενη διαδικασία 
θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι και τον 
Ιούνιο του 2020, όταν δηλαδή θα τεθεί 
σε πλήρη εφαρμογή το ΓεΣΥ. Το ίδιο 
ισχύει και για τις επισκέψεις σε οδοντί-
ατρο και για τη χρήση ασθενοφόρων. 

Το ΓεΣΥ μπήκε στη ζωή μας 
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 Πρωταρχική ανάγκη για να θε-
ωρείται κάποιος δικαιούχος στο 
ΓεΣΥ αποτελεί η εγγραφή του 
στο σύστημα και σε καταλόγους 
προσωπικών ιατρών για ενήλικες 
και παιδιά. Οι εγγραφές γίνονται 
ηλεκτρονικά είτε από τον ίδιο τον 
δικαιούχο είτε από τον προσωπικό 
ιατρό της επιλογής τους. 

 Όλοι οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ θα 
επισκέπτονται δωρεάν τον προσω-
πικό ιατρό της επιλογής τους. Ο 
προσωπικός ιατρός, τόσο για ενή-
λικες όσο και για παιδιά, θα εξετά-
ζει τον ασθενή και, ανάλογα με τη 
διάγνωσή του, θα συνταγογραφεί 
τα απαραίτητα φάρμακα που χρει-
άζεται να λάβει. 

 Η συνταγή για τα φάρμακα θα 
ισχύει για τις επόμενες επτά ημέ-
ρες, από την ημέρα που εκδίδεται, 
ενώ οι συνταγές για τους χρόνιους 
ασθενείς ισχύουν για έξι μήνες και 
ο δικαιούχος που την κατέχει μπο-
ρεί να επισκέπτεται το φαρμακείο 
για να πάρει τα φάρμακά του μία 
φορά το μήνα. 

 Ο προσωπικός ιατρός, όπου κρίνει 
ότι είναι απαραίτητο, θα παραπέ-
μπει τον ασθενή σε ειδικό ιατρό ή 
σε εργαστήριο για εργαστηριακές 
εξετάσεις ανάλογα με τα συμπτώ-
ματα και το πρόβλημα υγείας που 
αντιμετωπίζει. 

 Το παραπεμπτικό για τον ειδικό 
ιατρό θα ισχύει για τρεις επισκέψεις 
και για τρεις μήνες, άρα με αυτό 
μπορούμε να πάρουμε και δεύτερη 
και τρίτη γνώμη από άλλους ειδι-
κούς ιατρούς. 

 Οι χρόνιοι ασθενείς θα λαμβά-
νουν μακροχρόνιο παραπεμπτικό 
που θα ισχύει για 12 επισκέψεις 
κατά τη διάρκεια ενός έτους, ενώ 
αν χρειαστούν επιπλέον επισκέψεις 
θα λαμβάνουν νέο παραπεμπτικό. 
 Κατά την επίσκεψη σε ειδικό ιατρό 

ο ασθενής που έχει παραπεμπτικό 
από προσωπικό ιατρό θα πληρώνει 
έξι ευρώ. Κάθε φορά, όμως, που δι-
καιούχος επισκέπτεται ειδικό ιατρό 
απευθείας, χωρίς παραπομπή από 
προσωπικό ιατρό, θα πληρώνει το 
ποσό των 25 ευρώ. 

 Οι μόνες περιπτώσεις που ο ασθε-
νής δεν πληρώνει τα 25 ευρώ κατά 
την επίσκεψη σε ειδικό ιατρό χωρίς 
παραπεμπτικό, είναι οι γυναίκες 
άνω των 15 ετών που επισκέπτονται 
γυναικολόγο ή μαιευτήρα και οι 
στρατιώτες που κατέχουν πιστο-
ποιητικό εξέτασης από στρατιωτικό 
ιατρό που να τον παραπέμπει σε 
ειδικό ιατρό.

 Ο ειδικός ιατρός μπορεί να συντα-
γογραφεί φάρμακα και να παραπέ-
μπει τον ασθενή σε εργαστήρια. νά 
εργαστηριακή εξέταση, ο ασθενής 
θα πληρώνει ένα ευρώ, ενώ για τη 
συνολική μέγιστη δυνατή χρέωση 
ανά κατηγορία εργαστηριακών εξε-
τάσεων υπάρχει καθορισμένο όριο 
στα δέκα ευρώ. 

 Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση 
σε φαρμακείο για την παροχή υπη-
ρεσιών φαρμακευτικής φροντίδας 
υγείας, αφού λάβουν συνταγή από 
προσωπικό ιατρό ή ειδικό ιατρό. 
Για την εκτέλεση της συνταγής, οι 
δικαιούχοι θα επισκέπτονται τα 
φαρμακεία που έχουν συμβληθεί 

με τον Ο Υ και θα πληρώνουν ένα 
ευρώ ανά φαρμακευτικό προ όν. 

 Στις περιπτώσεις όπου οι δικαιού-
χοι επιλέγουν ακριβότερο φάρμακο 
από αυτό που καλύπτει πλήρως το 
ΓεΣΥ, θα καταβάλλουν ένα ευρώ και 
επιπρόσθετα τη διαφορά μεταξύ της 
τιμής του φαρμάκου που καλύπτει 
πλήρως το ΓεΣΥ και της τιμής του 
φαρμάκου που επιλέγει ο ασθενής. 

 Το μέγιστο ετήσιο ποσό συμπλη-
ρωμής θα ανέρχεται στα 75 για 
τους λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος, τους χαμηλοσυνταξι-
ούχους και τα παιδιά κάτω των 21 
ετών και στα 15  για τον υπόλοιπο 
πληθυσμό.

 Όλοι οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ είναι 
αυτόματα και δικαιούχοι έκδοσης 
Ευρωπα κής Κάρτας σφάλειας 

σθένειας, η οποία εκδίδεται στα 
ΚΕΠ. Με την Ευρωπα κή Κάρτα, οι 
πολίτες της Κύπρου θα μπορούν να 
λαμβάνουν τόσο εξωνοσοκομειακές 
όσο και ενδονοσοκομειακές υπη-
ρεσίες υγείας όταν επισκέπτονται 
τα κράτη μέλη της ΕΕ.  

     

ΤΑ Ο ΑΤΑ 
Ο  Ε ΔΕ ΕΤΑ  
Α Ο Ο  
ΑΤΑ Τ  ΤΕ  

Ε Ε  Ε Α Ο  
ΤΟ  ΕΟ  Τ ΑΤΟ  

Α  Ο  Α Ε  Ε



 Α Ο  
ΑΤΑ Ε Ε  Α Ε Ε  
Α  Α Ε ΖΕ   Ε Α 
Α Α Α Α Δ Ο ΑΤΟ Ε Ο 

Ε Α Ε Α

Από τότε που ήμουν μικρή 
είχα μια ιδιαίτερη αδυνα-

μία στα αεροπλάνα, μου κι-
νο σαν το ενδια έρον και 

είχα μια έντονη επιθυμία 
να θέλω να τα συντηρώ 
και να τα επιδιορθώνω

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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ΝΙΚΟ ΑΣ ΟΥΣΙΚΟΥ

«
ξερα πως επρό-
κειτο για ένα 
δύσκολο και 
ανδροκρατού-
μενο επάγγελ-
μα, αλλά αυτό 
δεν με εμπό-

δισε από το να κυνηγήσω το όνειρό μου», 
δηλώνει στη «Σημερινή της Κυριακής» 
η πρώτη Κύπρια που εργοδοτήθηκε 
στο ανδροκρατούμενο επάγγελμα του 
μηχανικού αεροπλάνων. Πρόκειται για 
την Κωνσταντίνα Μιλτιάδου, 25 ετών, 
από τη Λευκωσία, η οποία, με πείσμα 
και αποφασιστικότητα, κατάφερε να ξεπε-
ράσει δύσκολα εμπόδια, εκπληρώνοντας 
το όνειρό της, εξασφαλίζοντας μία θέση 
εργασίας σε εταιρεία που εδρεύει στην 
Κύπρο, τον Σεπτέμβρη του 2017.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην 
εφημερίδα μας περιγράφει τους λόγους που 
την ώθησαν να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο 
επάγγελμα, αλλά και τα προβλήματα που 
συνάντησε και ειδικότερα τον ρατσισμό που 
βίωσε, επειδή τόλμησε να εισέλθει σ’ έναν 
επαγγελματικό χώρο που μέχρι εκείνη τη 
στιγμή κυριαρχείτο από άνδρες.

Πώς αποφάσισες να γίνεις μηχανι-
κός αεροπλάνων

Αποφάσισα να ασχοληθώ με το συ-
γκεκριμένο επάγγελμα όταν ήμουν στη 
Β’ Τάξη Γυμνασίου. Από τότε που ήμουν 
μικρή είχα μια ιδιαίτερη αδυναμία στα 
αεροπλάνα, μου κινούσαν το ενδιαφέρον 
και είχα μια έντονη επιθυμία να θέλω 
να τα συντηρώ και να τα επιδιορθώνω.

Όλο αυτό πήγαζε από κάπου, ίσως 
από μια ταινία που παρακολούθησες 
ή ακόμη από κάποιο πρόσωπο στην 
οικογένειά σου που είχε επαφή με 
αεροπλάνα

Ο πατέρας μου είχε άμεση σχέση με 
αεροπλάνα αφού πάντοτε εργαζόταν σε 
αεροπορικές εταιρείες, έτσι βλέποντάς τον, 
συζητώντας εκτενώς μαζί του και παρακο-
λουθώντας από κοντά τα αεροπλάνα και 
τις διαδικασίες συντήρησής τους, επέλεξα 
να γίνω μηχανικός αεροπλάνων. 

Συνήθως τα παιδιά σε αυτήν την ηλι-
κία δεν έχουν κατά νουν την επαγγελ-
ματική τους σταδιοδρομία, αντιθέτως 
εσύ ήξερες τι ήθελες και το ακολούθη-
σες. Κατά τη διάρκεια των χρόνων δεν 

Ο Ναπολέων Βοναπάρτης γεννήθηκε 
στις 15 Αυγούστου 1769, στην 
πόλη Αιάκειο της Κορσικής και 

πέθανε στις 5 Μα ου 1821, από καρκίνο 
του στομάχου. ταν Γάλλος στρατηγός 
και Αυτοκράτορας της Γαλλίας (ως Να-
πολέων Α’) επικληθείς Μέγας. Θεωρείται 
στρατηγική και κυβερνητική μεγαλοφυ α, 
ιδρυτής Βασιλικής δυναστείας, καταλύ-
της αλλά και θεμελιωτής ευρωπαϊκών 
Βασιλείων και Χωρών, στα οποία και 
άφησε βαθιά χαραγμένη τη σφραγίδα 
της προσωπικότητάς του.

Επιχείρησε να πετύχει την ανεξαρτη-
σία της Κορσικής από τη Γαλλία. Όταν η 
προσπάθειά του απέτυχε, κινδύνευσε να 

χάσει τη θέση του στον Γαλλικό Στρατό, 
αλλά η συμμετοχή κάποιων από τους αδελ-
φούς του και άλλων συγγενών του στην 
πολιτική ζωή στο Παρίσι τού εξασφάλισε 
ατιμωρησία. 

Πραγματικά όμως αναδείχθηκε σε 
εθνικό ήρωα όταν το βράδυ της 20ής 
Οκτωβρίου 1795 απέκρουσε τον βασι-
λικό όχλο, ο οποίος επιτέθηκε στο κτήριο 
της Εθνοσυνέλευσης. ταν ο πρώτος που 
έπληξε όχλο πολιτών με κανόνια για να 
τους διαλύσει. Στα μάτια όμως πολλών είχε 
σώσει την οργανωμένη Επανάσταση και 
την Πρώτη Δημοκρατία από την αναρχία. 
Προήχθη σε πλήρη στρατηγό και διορί-
στηκε αρχιστράτηγος Εσωτερικού. Από 

αυτήν την θέση προώθησε τη  λογιστική 
υποστήριξη των μετώπων, ενώ κατέστρωσε 
αποτελεσματικά σχέδια για το αντάρτικο 
της Βανδέας, τα οποία εκτέλεσαν άλλοι.

Τον Μάρτιο του 1796 παντρεύτηκε 
τη Ζοζεφίν (Ιωσηφίνα) ντε Μποαρναί, 
αριστοκράτισσα με ισχυρές πολιτικές 
γνωριμίες και υιοθέτησε τα παιδιά της. 
Τότε διορίστηκε διοικητής των γαλλικών 
δυνάμεων στο μέτωπο της Ιταλίας. Εκεί 
έχτισε τον θρύλο του με την πρώτη του 
αστραπιαία εκστρατεία. Οδήγησε 38.000 
απελπισμένους Γάλλους σε ένα ως τότε 
δευτερεύον θέατρο επιχειρήσεων και 
κατανίκησε τους Αυστριακούς και τους 
Πεδεμόντιους (Ιταλούς) συμμάχους τους. 

Ο Ναπολέων επέβαλε μια σειρά νο-
μοθετικών, διοικητικών και θεσμικών 
μέτρων που διαμόρφωσαν καθοριστικά 
τον χαρακτήρα της Γαλλίας και γενικότε-
ρα της Ευρώπης. σως το πιο σημαντικό 
είναι ο Ναπολεόντειος Κώδικας του 1807. 
Μέχρι τότε το νομικό πλαίσιο στη Γαλλία 
ήταν χαώδες. Αφενός η χώρα ήταν διαι-
ρεμένη μεταξύ Βορρά (όπου επικρατού-
σε το ρωμαϊκό δίκαιο) και Νότου (όπου 
επικρατούσε το εθιμοτυπικό δίκαιο). 
Αφετέρου, η Γαλλική Επανάσταση είχε 
αφήσει πληθώρα νόμων, πολλοί από 
τους οποίους δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, 
συμβάλλοντας περαιτέρω στη νομική 
σύγχυση που επικρατούσε στη χώρα. 

Ο Ναπολεόντειος Κώδικας απλοποίη-
σε σημαντικά το νομικό πλαίσιο και επι-
πλέον, εφόσον ήταν γραμμένος σε απλή 
γλώσσα και απέφευγε την ειδική νομική 
ορολογία, μπορούσε να γίνει εύκολα κα-
τανοητός από τον μέσο Γάλλο. Ο ίδιος ο 
Βοναπάρτης είπε εξόριστος πλέον για τον 
Κώδικα: «Η πραγματική μου δόξα δεν 
είναι ότι κέρδισα 40 μάχες. Το Βατερλώ 
θα σβήσει την ανάμνηση τόσων πολλών 
νικών. Αυτό που τίποτα δεν μπορεί να 
καταστραφεί, αυτό που θα ζει για πάντα, 
είναι ο Κώδικάς μου».
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 
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άλλαξες γνώμη ούτε μια στιγμή
Όχι, σε καμία περίπτωση. Ο χαρακτή-

ρας μου και η προσωπικότητά μου δεν 
με αφήνουν να αλλάζω γνώμη.

Τι πιστεύεις ότι χρειάζεται ένα παιδί 
για να ακολουθήσει το επάγγελμα του 
μηχανικού αεροπλάνων

Αρχικά πρέπει να του αρέσουν τα αε-
ροπλάνα, να έχει μια έλξη σε αυτά και 
να μην επιλέξει το επάγγελμα απλώς και 
μόνο επειδή πιστεύει ότι θα προσφέρει 
έναν καλό μισθό. Είναι ένα επάγγελμα 
πολύ απαιτητικό και μόνο ένας άνθρωπος 
που αγαπάει πραγματικά τα αεροπλάνα 
μπορεί ν’ αντεπεξέλθει. Επίσης πρέπει να 
είναι καλός στη υσική, Μηχανολογία 
και σε πρακτικές μηχανολογικές εργασίες. 
Επιπλέον πρέπει να είναι διατεθειμένος να 
εργάζεται σε βάρδιες και να ακολουθεί τις 
διαδικασίες που προνοούνται κατά γράμμα.

Τι κάνει ακριβώς ένας μηχανικός 
αεροπλάνων  έλω να μου περιγράψεις 
μια καθημερινή μέρα της Κωνσταντίνας 
στη δουλειά.

Σε γενικές γραμμές ο μηχανικός αε-
ροπλάνων συντηρεί και επιδιορθώνει 
αεροπλάνα. Σε μια συνηθισμένη μου 
μέρα αρχικά πηγαίνω στο γραφείο για 
να μελετήσω το πρόγραμμα αφίξεων / 
αναχωρήσεων και παραμένω εκεί μέ-
χρι να προσγειωθεί το κάθε αεροπλάνο, 
ούτως ώστε να του γίνει ο κατάλληλος 
έλεγχος, κυρίως εξωτερικά, για τυχόν ζημιές 
ή φθορές που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια 

της πτήσης. Στη συνέχεια μεταβαίνω στο 
πιλοτήριο και ενημερώνομαι από τους 
πιλότους εάν αντιμετώπισαν κάποιο πρό-
βλημα εν ώρα πτήσης. Αν όντως υπάρχει 
κάτι, εντοπίζουμε το πρόβλημα και μετά 
τον απαραίτητο έλεγχο το επισκευάζουμε 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, 
ούτως ώστε το αεροπλάνο να είναι έτοιμο 
για να ταξιδέψει με ασφάλεια και την όσο 
το δυνατόν μικρότερη καθυστέρηση.

Πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα 
να δουλεύει σε τέτοιο επάγγελμα

Κοίταξε, δεν είναι εύκολη δουλειά. Συ-
γκεκριμένα, αυτό με ανησυχούσε όταν 
ήμουν σε πιο νεαρή ηλικία. Ωστόσο, με 
την πάροδο των χρόνων και από τη μέ-
χρι στιγμής εμπειρία μου στο επάγγελμα, 
πιστεύω πως η σωματική μου κατάστα-
ση είναι αρκετά καλή για να μπορώ να 
ανταποκρίνομαι στις απαιτήσεις της ερ-
γασίας μου.

υχολογικά είναι δύσκολο για μια 
γυναίκα

Σήμερα που μιλάμε και με την τριβή 
μου στο επάγγελμα μπορώ να σου πω πως 
αν δεν μου άρεσε αυτό το επάγγελμα και 
αν δεν είχα δυνατό χαρακτήρα και καλή 
σωματική κατάσταση, δεν θα μπορούσα 
ν’ αντεπεξέλθω λόγω της πίεσης χρόνου, 
της σωματικής δύναμης που απαιτείται και 
της πίεσης να εκτελεστεί η επιδιόρθωση 
το συντομότερο δυνατό και το αεροπλάνο 
να πετά με ασφάλεια.

Κωνσταντίνα, είσαι η πρώτη Κύπρια 

που εργοδοτήθηκε ως μηχανικός αε-
ροπλάνων

Ναι, είμαι η πρώτη. Εξ όσων γνωρίζω, 
πρόσφατα έχουν εισέλθει στο επάγγελμα 
αυτό ακόμη δύο - τρεις γυναίκες. Νιώθω 
ιδιαίτερα χαρούμενη, αφού γι’ ακόμα μια 
φορά οι γυναίκες τολμούν και ρισκάρουν 
σε παραδοσιακά ανδρικά επαγγέλματα 
σε σχέση με τα παλαιοτέρα χρόνια.

Ομολογουμένως μέχρι στιγμής ήταν 
ένας ανδροκρατούμενος χώρος επαγ-
γέλματος, εσύ το ένιωσες αυτό  

ξερα πως ήταν ένα ανδροκρατούμενο 
επάγγελμα, ωστόσο αυτό δεν με εμπόδισε 
από το να κυνηγήσω το όνειρό μου.

Παρόλα αυτά, έχεις νιώσει ποτέ μει-
ονεκτικά επειδή είσαι γυναίκα

Ναι, συγκεκριμένα θυμάμαι ένα περι-
στατικό κατά τη διάρκεια των σπουδών 
μου στην Ουαλία, όταν πήγα να κάνω 
την πρακτική μου εξάσκηση σε μια 
αεροπορική εταιρεία. Εκεί συνάντησα 
κάποιους άντρες, οι οποίοι μου είπαν 
πως δεν είναι σωστό για μια γυναίκα 
να εργάζεται στον  χώρο αυτό και πως 
δεν έχω τη σωματική κατάσταση ν’ 
αντεπεξέλθω σε κάτι τέτοιο, με εμένα 
να τους απαντώ πως μπορεί οι γυναίκες 
να μην έχουν την ίδια σωματική δύναμη 
με τους άνδρες, αλλά εγώ πιστεύω στις 
δικές μου ικανότητες και δυνάμεις, κάτι 
που τελικά αναγνώρισαν και εκείνοι. 
Τώρα, όσο αφορά εδώ στην Κύπρο, με 
το που άρχισα να εργάζομαι στον τομέα 

μου, οι συνάδελφοί μου με αγκάλιασαν 
από την πρώτη στιγμή και μου έδωσαν 
συγχαρητήρια που επέλεξα ένα τέτοιο 
επάγγελμα, ασχέτως αν είμαι γυναίκα.

Στην Κύπρο, εξ όσων γνωρίζω, δεν 
υπάρχει κλάδος σπουδών που να σου 
εξασφαλίζει πτυχίο ώστε να μπορείς να 
εργαστείς ως μηχανικός αεροπλάνων. 

υτό σε έκανε να το ξανασκεφτείς
Κοίταξε, σίγουρα είναι κάτι που το ξανα-

σκέφτεσαι αφού θα είσαι μακριά από την 
οικογένειά σου και από τους ανθρώπους 
που αγαπάς, εντούτοις τόσα παιδιά φεύγουν 
μακριά από το σπίτι και την οικογένειά 
τους για να σπουδάσουν, πόσω μάλλον 
εγώ που το ήθελα τόσο πολύ, άσε που στο 
πίσω μέρος του μυαλού μου γνώριζα πως 
η απομάκρυνσή μου από τους δικούς μου 
ανθρώπους θα με βοηθούσε να στηρίζομαι 
στις δικές μου δυνάμεις ακόμα πιο πολύ 
για να πετύχω τον στόχο μου.

Οι γονείς σου, στο άκουσμα ότι θέ-
λεις να γίνεις μηχανικός αεροπλάνων, 
πώς αντέδρασαν

Ο πατέρας μου όταν του το ανακοίνωσα 
ξαφνιάστηκε και στη συνέχεια μού έδωσε 
την εναλλακτική πρόταση να γίνω πιλότος 
αντί μηχανικός αεροπλάνων, εντούτοις με 
λίγη κουβέντα και αφού είδε ότι επέμενα 
να γίνω μηχανικός αεροπλάνων δεν μου 
έφερε αντίρρηση. Η μητέρα μου τώρα, 
θέλω να σου πω πως προσπαθούσε μέχρι 
και την τελευταία στιγμή πριν φύγω για 
σπουδές να μου αλλάξει γνώμη, με εμένα 
να είμαι προσηλωμένη στον στόχο μου.

Κωνσταντίνα, ξέρω ότι είσαι μόλις 25 
ετών, θέλω όμως να μου πεις αν μια εν-
δεχόμενη εγκυμοσύνη θα σε επηρέαζε 
στον επαγγελματικό σου χώρο.

Κοίταξε και αυτό το σκέφτηκα, ασχέτως 
αν είμαι 25 ετών. Στα επόμενα χρόνια θέλω 
να παρακολουθήσω κάποια μαθήματα 
για γραφειακές δουλειές στον τομέα του 

, ούτως ώστε αν προκύψει κάποια 
εγκυμοσύνη να έχω μια εναλλακτική λύση 
για να συνεχίσω να εργάζομαι στον τομέα 
που αγαπώ.
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αιδιά που βιάζονται να 
μεγαλώσουν ή παιδιά 
που μεγαλώνουν στην 
απουσία σωστών κα-
τευθύνσεων; Όποια και 
να είναι η απάντηση, 
το σίγουρο είναι πως 

τα παιδιά μας παραμένουν απροστάτευτα 
από εμάς τους ίδιους. Τουλάχιστον αυτό 
μαρτυρούν οι αριθμοί αλλά και τα τελευ-
ταία γεγονότα, που άνοιξαν γι’ ακόμη μια 
φορά τον ασκό του Αιόλου: Ο 16χρονος 
Παναγιώτης έχασε τη ζωή του ενώ θα 
έπρεπε να διασκέδαζε σε πάρτι. Στο αίμα 
του ανιχνεύθηκαν 340  αλκοόλης. Μια 
άλλη 13χρονη έφηβη έπεσε σε κώμα μετά 
από υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ! Τα 
στοιχεία που αποκάλυψαν την αύξηση των 
μαθητών οι οποίοι  καταναλώνουν αλκοόλ 
στον τόπο μας παρουσιάστηκαν από το 2015, 
κτυπώντας μας το καμπανάκι για άμεσες 
ενέργειες, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το 
φαινόμενο. Ωστόσο ατέρμονες συζητήσεις, 
διαβουλεύσεις και εισηγήσεις ολοκληρώ-
θηκαν παραμένοντας σε συρτάρια χωρίς 

αποτέλεσμα, φτάνοντας τέσσερα χρόνια μετά, 
δύο περιστατικά να επαναφέρουν με τον πιο 
δραματικό τρόπο στο προσκήνιο το θέμα, 
τις ευθύνες, τα «γιατί» και τα «τι πρέπει να 
γίνει από δω και πέρα». 

Δ στ ς  α οτ αμε
Η κυπριακή πραγματικότητα σε σχέση 

με τη χρήση νόμιμων και παράνομων ου-
σιών από ανηλίκους σκιαγραφείται από 
την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 
Κύπρου (ΑΑΕΚ), μέσα από το Ευρωπαϊ-
κό Πρόγραμμα Ερευνών στον Μαθητικό 
Πληθυσμό σχετικά με το Αλκοόλ και τα άλλα 

Ναρκωτικά ( ), η οποία διεξάγεται 
σε μαθητές ηλικίας 16 ετών κάθε τέσσερα 
χρόνια. Κατά το έτος 2015 συμμετείχαν 
σε αυτό 35 χώρες της Ευρώπης και της 
ευρύτερης περιοχής. Για σκοπούς διεξαγω-
γής της έρευνας και συγκρισιμότητας των 
στοιχείων, εφαρμόζεται η ίδια ευρωπαϊκή 
μεθοδολογία και εργαλεία απ’ όλες τις χώ-
ρες. Όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ 
από μαθητές, παρατηρήθηκε σημαντική 
αύξηση ειδικά στην υπέρμετρη κατανά-
λωσή του, δηλαδή κατανάλωση πέντε ή 
περισσότερων ποτών σε μια περίσταση. 
Το αξιοσημείωτο είναι πως τα ποσοστά της 

Κύπρου ξεπέρασαν σημαντικά τον αντί-
στοιχο μέσο όρο των χωρών που συμμετεί-
χαν στην έρευνα. Η λειτουργός στο τμήμα 
πολιτικής στην ΑΑΕΚ, Μαρία Ματθαίου, 
μιλώντας στη «Σημερινή», τόνισε ότι τα 
στοιχεία είναι εκεί και μας δείχνουν ένα 
δρόμο που, δυστυχώς, δεν έχουμε πάρει 
ακόμη. «Από το 2015 κρούαμε τον κώδωνα 
του κινδύνου. Ως Αρχή δεν κρύβουμε τα 
στοιχεία, είναι υπαρκτά και αναρτημένα 
στην ιστοσελίδα μας. Αυτό που φαίνεται 
δυστυχώς από τα τελευταία γεγονότα είναι 
ότι δεν έχουμε καταφέρει ως κράτος και 
ως κοινωνία να λάβουμε τα απαραίτητα 

μέτρα. Έχουμε προωθήσει τα μέτρα που 
έπρεπε να παρθούν μέχρι σήμερα και 
είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα. Αυτό 
σίγουρα μάς θλίβει. Το πρώτο και κύριο 
που θα έπρεπε να αλλάξει είναι η νομο-
θεσία. Εκεί έπρεπε να γίνουν απαραίτητες 
τροποποιήσεις. Έγιναν συζητήσεις σε επί-
πεδο κοινοβουλευτικής επιτροπής αλλά 
ακόμη εκκρεμούν προτάσεις που πρέπει 
να παν στη Βουλή για ψήφιση. Οι συστάσεις 
και οι προτάσεις υπήρχαν και θα έπρεπε 
να προωθηθούν, ώστε να αλλάξουν την 
υφιστάμενη νομοθεσία. Αυτό αποτελεί το 
ισχυρότερό μας όπλο για αντιμετώπιση του 
φαινομένου. έτος διενεργείται εκ νέου 
η έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας θα 
ανακοινωθούν το 2020».

ροσδιόριστοι νόμοι
Για άναρχη κοινωνία έκανε λόγο ο Γε-

νικός Γραμματέας της ΠΟΒΕΚ, Στέφανος 
Κουρσάρης, ο οποίος σε δηλώσεις του 
στη «Σ» ανέφερε ότι οι αδυναμίες που 
φανερώνονται στην υφιστάμενη νομο-
θεσία είναι η αιτία του ανεξέλεγκτου της 
κατάστασης. «Δυστυχώς, ο νόμος δεν 
απαιτεί την παρουσία ταυτότητας των 
αγοραστών από τους πωλητές. Λέει ότι 
ο αγοραστής θα πρέπει να παρουσιάσει 
κάποια στοιχεία χωρίς να προσδιορίζει 
ποια στοιχεία είναι αυτά. Όσον αφορά το 
σχέδιο ποινών, αυτό μιλά για οκάδες και 
λίρες ακόμη. Θα πρέπει οπωσδήποτε να 
αναθεωρηθεί και να εφαρμοστεί. Επίσης 
επικρατεί μια ανεξέλεγκτη κατάσταση όσον 
αφορά τα ωράρια των καταστημάτων και 
το χρόνο που μπορεί ένα κατάστημα να 
πωλεί οινοπνευματώδη αλκοολούχα ποτά. 
Δηλαδή κάποιος μπορεί να πωλήσει όλο 
το 24ωρο αλκοόλ. Ενώ στο εξωτερικό τα 
πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Οι 
νόμοι είναι πολύ πιο αυστηροί. Από την 

άλλη, καταστήματα μπορούν να λάβουν 
άδεια πώλησης ποτού με τρομερά μεγάλη 
ευκολία μέσω τοπικών Αρχών. Κάνουμε 
λόγο για πρόληψη αλλά σε μια κοινωνία 
χωρίς θεσμούς, χωρίς ελέγχους, χωρίς νό-
μους πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε 
τις κατάλληλες συνθήκες για να γίνει η 
πρόληψη;», διερωτήθηκε. 

τρο ή σε γιείς σ νήθειες
Η πρόληψη δεν είναι αμελητέος παρά-

γοντας στην αντιμετώπιση του φαινομένου. 
Μπορεί η προσβασιμότητα στο αλκοόλ 
να είναι εύκολη, εντούτοις η ενίσχυση 
των παιδιών με θετικά πρότυπα και η 
ενδυνάμωση της κριτικής τους σκέψης 
ενδέχεται να οδηγήσουν σε θεαματικά 
αποτελέσματα. Η ΑΑΕΚ αντιμετωπίζει την 
πρόληψη ως κάτι ευρύτερο που αγγίζει 
οικογένεια, σχολείο, τοπική αυτοδιοίκηση 
και κοινωνία. Η εφαρμογή του Σχεδίου 
Δράσης 2017-2020  αποτελεί το δεύτερο 
Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής 
για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από 
Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση 
του Αλκοόλ. Το υφιστάμενο σχέδιο δράσης 
καθιστά σαφή την ισόρροπη σημασία που 
πρέπει να δίνεται σε όλους τους πυλώνες 
για την αντιμετώπιση των φαινομένων. Για 
την ορθή υλοποίηση των δράσεων χρει-
άζεται να υπάρχει συνεργασία απ’ όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς όπως είναι 
τα Υπουργεία, τα οργανωμένα σύνολα, οι 
οργανώσεις νεολαίας, οι εκπαιδευτικές ορ-
γανώσεις και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στον 
πυλώνα της πρόληψης προωθούνται τρεις 
προτεραιότητες, που είναι η προώθηση 
υγιούς τρόπου ζωής ανάμεσα στα παιδιά και 
νέους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, η 
δημιουργία αποτρεπτικού περιβάλλοντος 
για χρήση και κατανάλωση και η εφαρμογή 
προγραμμάτων έγκαιρης παρέμβασης. 

Μια κοινωνία που μεθά τα παιδιά της
ΑΡΙΑ ΟΝΟΥ ΡΙΟΥ 

mronoufriou@gmail.com
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να νέο σύστημα αξιολόγη-
σης των μαθητών τίθεται 
σε εφαρμογή άμεσα, που 
στόχο έχει αφενός μεν να 
βελτιώσει τα μαθησιακά 
αποτελέσματα, αφετέρου 
να κερδίσει πίσω το χαμέ-

νο ενδιαφέρον του μαθητή για τη μάθηση 
και το σχολείο γενικότερα. Η Πρόεδρος της 
Επιτροπής για την Αξιολόγηση του μαθη-
τή, Δρ Μαίρη Κουτσελίνη, μίλησε στη «Σ» 
για τις αλλαγές που θα φέρει το εν λόγω 
νέο σύστημα αξιολόγησης, αλλά και για το 
μεγάλο στοίχημα, που δεν είναι άλλο από 
την «επιστροφή» των μαθητών, αλλά και 
των ίδιων των εκπαιδευτικών, στα σχολεία. 

ναθεωρημένη ρόταση
Η πρόταση για το νέο σύστημα αξιολόγη-

σης του μαθητή αναρτήθηκε αναθεωρημένη 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας 
την εβδομάδα που μας πέρασε. Σύμφωνα 
με τη Δρα Κουτσελίνη, το κείμενο έλαβε 
υπόψη όλες τις θέσεις των εμπλεκομένων 
κατά τις συναντήσεις τους και τις γραπτές 

τους τοποθετήσεις. «Η αναθεώρηση δεν 
περιλαμβάνει πολλές διαφορές με το προ-
ηγούμενο κείμενο. Η διαφορά αφορούσε 
στον τρόπο με τον οποίο η πρόοδος των 
μαθητών θα ανακοινωνόταν στους γονείς 
της δημοτικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, 
αντί με την απλή παράδοση του δελτίου 
προόδου, θα δίνεται προφορική εξήγηση 
με βάση τη γραπτή αναφορά που έχει ο 
δάσκαλος. Ένα άλλο σημαντικό είναι το γε-
γονός ότι δίνει μεγαλύτερη παιδαγωγική 
αυτονομία στη σχολική μονάδα, ώστε να 
αποφασίζει τους τρόπους με τους οποίους 
θα αξιολογεί, για παράδειγμα, τους δέκα 
που προτείνουμε και θα επιλέγει τους τρεις 
καταλληλότερους για να αξιολογεί την προ-
φορική επίδοση των μαθητών. Ωστόσο το 
σημαντικότερο στοιχείο που υπάρχει και 
υπήρχε και παραμένει, το οποίο αποτελεί 

τον πυρήνα όλου αυτού του σχεδίου, είναι 
το γεγονός ότι η συντρέχουσα αξιολόγηση 
είναι αυτή που δίνει ανατροφοδότηση στον 
μαθητή, επισημαίνει τις αδυναμίες του και 
ουσιαστικά από τον δάσκαλο προτείνονται 
παρεμβάσεις ώστε να βελτιώνεται. Δηλαδή 
δεν καταγράφεται η αξιολόγηση όπως ήταν 
στο παρελθόν με ένα διαγώνισμα ή μια 
εξέταση - τα οποία καθόριζαν τον τελικό 
βαθμό». 

ίνητρο για μάθηση
Οι γραπτές εξετάσεις και τα διαγωνίσματα 

καθρέφτιζαν όλη την πορεία του παιδιού στο 
σχολείο, γεγονός που απέτρεπε τα παιδιά 
από το να συμμετέχουν ολιστικά στην πορεία 
μάθησης. Αυτόματα το κίνητρο του μαθητή 
και το ενδιαφέρον του για το σχολείο, χάνεται. 
Η συντρέχουσα αξιολόγηση είναι αυτή που 

θα δώσει την πραγματική αξιολόγηση στον 
μαθητή, όπως εξήγησε η Δρ Κουτσελίνη. 
«Η συντρέχουσα αξιολόγηση θα δώσει την 
ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να δουν 
πραγματικά τις ανάγκες του κάθε μαθητή 
ξεχωριστά. Είναι υποχρέωσή τους να δουν 
γιατί ένας μαθητής είναι αδύνατος και πού 
μπορούν να τον βοηθήσουν. Με την υποστή-
ριξη πάντοτε του Υπουργείου, της σχολικής 
μονάδας, του παιδαγωγικού ινστιτούτου 
για την επιμόρφωσή τους. Με αυτόν τον 
τρόπο ο μαθητής θα βρει ξανά το νόημα 
παραμονής του μέσα στο σχολείο». Το νέο 
σύστημα αξιολόγησης του μαθητή φαίνεται 
να λύνει και τα χέρια των εκπαιδευτικών. 
Με τα σωστά εργαλεία και τις κατευθύνσεις 
θα γνωρίζει πότε, πώς και πού μπορεί να 
παρέμβει ώστε να καλύψει τυχόν κενά των 
μαθητών. «Μπορεί να ανατροφοδοτήσει και 

να βελτιώσει την επίδοση του κάθε μαθητή, 
γεγονός πολύ σημαντικό. Η αρχή είναι ότι 
κάθε αδύνατος μαθητής δεν είναι ο μαθη-
τής που δεν μπορεί να μάθει, αλλά αυτός 
που δεν είχε την ευκαιρία να μάθει». Όσον 
αφορά το πότε θα εφαρμοστεί, η Δρ Κου-
τσελίνη εξήγησε ότι δεν είναι απαραίτητο να 
εγκριθεί και να εφαρμοστεί εξολοκλήρου. 
«Το συγκεκριμένο κείμενο περιέχει τόσες 
αλήθειες μέσα, που από χθες θα έπρεπε να 
το ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί. Υπάρχει 
ήδη η νομοθεσία που λέει ότι το 60% της 
βαθμολογίας είναι η συντρέχουσα αξιολό-
γηση. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να μπει 
σε εφαρμογή ασφαλώς σιγά-σιγά, με την 
παράλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτι-
κών. Κάποιοι θα τα καταφέρουν αμέσως, 
κάποιοι άλλοι όχι. Ωστόσο θα πρέπει να 
αρχίσει να εφαρμόζεται. Οι εκπαιδευτικοί 
θα πρέπει να μπουν σε αυτήν τη διαδικασία 
για να αντιληφθούν πώς πρέπει να είναι η 
διδασκαλία. Θα γίνει ρουτίνα τους. Όσο για 
το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, αυτό δεν 
υπάρχει, αλλά είναι μέσα στον ρόλο των 
εκπαιδευτικών. Είναι εκεί για να μαθαίνουν 
τους μαθητές, όχι απλώς να καταγράφουν 
τις αδυναμίες τους». 

 ανάγκη για αλλαγή
Η απουσία μιας γενικής και ενιαίας εκπαι-

δευτικής πολιτικής για την αξιολόγηση, με 
την παντελή απουσία μιας αξιολόγησης στην 
Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση, 
δημιουργεί από μόνη της την ανάγκη για 
την ύπαρξή της. Στη Μέση Εκπαίδευση 
κυριαρχεί η συγκριτική αξιολόγηση, γε-
γονός που δημιουργεί πολλές αρνητικές 
συνθήκες όχι μόνο στους μαθητές αλλά και 
στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Στο τέλος 
επικρατεί η τελική συγκριτική αξιολόγη-
ση -εξετάσεις, διαγωνίσματα- ως βασική 
μορφή αξιολόγησης, ενώ η διαγνωστική 
και διαμορφωτική παραμελούνται πλήρως. 

Σε εφαρμογή το νέο σύστημα αξιολόγησης
ΑΡΙΑ ΟΝΟΥ ΡΙΟΥ 

mronoufriou@gmail.com
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Ο κάθε μαθητής συγκρί-
νεται μέσα από τη  διαμορ-
φωτική αξιολόγηση με τον 
εαυτό του και όχι με άλλους, 
με σκοπό να καλύπτονται 
κενά και να μην αυξάνονται 
από μάθημα σε μάθημα. 

Εισάγεται το Ατομικό 
Δελτίο Προόδου για κάθε 
μαθητή. Αυτό ορίζεται ως 
Οδηγός αξιολόγησης, συγκε-
κριμένων προσδοκώμενων 
επιτευγμάτων, με ανάλυση 
και περιγραφή, για κάθε μα-
θητή, των επιτευγμάτων και 
ελλείψεών του.

Τα γραπτά διαγωνίσματα 
δεν έχουν μεγαλύτερη αξία 
από την προφορική επίδοση. 

Μορφές αξιολόγησης προ-
φορικής επίδοσης μπορούν 
να θεωρηθούν μεταξύ άλ-
λων: οι κατ’ οίκον εργασίες, 
οι γραπτές βαθμολογητές 
ασκήσεις στην τάξη, η εργα-
σία τύπου  σε ατομικό 
ή συνεργατικό επίπεδο, η 
συμμετοχή του μαθητή 
στις καθημερινές εργασί-
ες του μαθήματος, άλλες 
δραστηριότητες εκτός της 
αίθουσας διδασκαλίας, 
παιχνίδι ερωτήσεων και 
απαντήσεων τύπου κουίζ 
και η όλη συμπεριφορά 
του μαθητή. 

Ο   
 



Της Κυριακής

Ρεπορτάζ 18
02.06.2019

ναφορά στον 
Γκρέκο»… 
Σ τ ώ μ ε ν 
καλώς… 
Ο εκπλη-
κτικός μο-
νόλογος 

του Τάκη Χρυσικάκου συνεχίζεται, 
σαν η αδήριτη προέκταση της φω-
νής τού Ν. Καζαντζάκη, σε καιρούς 
δίσεκτους… Εγχέοντας «την πνοή της 
αξιοπρέπειας και της περηφάνιας, που 
διαπερνάει ολόκληρο το έργο του», 
όπως λέει ο σπουδαίος ηθοποιός, στη 
δίνη της συλλογικής έκπτωσης.

Ο Τ. Χρυσικάκος μιλά στη «Σ» για 
τη μοναδική σκηνική εμπειρία που 
μοιράστηκε με το κοινό, καθώς και 
για τα μελλοντικά του σχέδια, που 
περιλαμβάνουν, γιατί όχι, ακόμη μια 
περιοδεία στην Κύπρο, με το κορυφαίο 
έργο του μεγάλου Κρητικού.  

Πώς επιλέξατε αυτό το κολοσ-
σιαίο έργο του Καζαντζάκη

Κατ’ αρχήν, να πούμε γιατί ο Καζαντζά-
κης και γιατί η «Αναφορά στον Γκρέκο»… 
Κοιτάζω κάθε έργο που ανεβάζω να 
έχει σχέση με την εποχή και όλα όσα 
συμβαίνουν γύρω μας. Πριν, είχα κάνει 
τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη, όταν 
είδα, πριν από καμιά 10αριά χρόνια, να 
πίπτουν οι αξίες, όταν οι άξιοι άνθρω-
ποι αυτού του τόπου παραγκωνίζονταν 
και υπήρχε ως κυρίαρχη δύναμη το 
χρήμα, ανεξαρτήτως από πού προερ-
χόταν. Κοινώς, τα λαμόγια όλα ήταν στην 
πρώτη γραμμή, ενώ ο άξιος και τίμιος 
επιστήμονας, δημοσιογράφος, καλλιτέ-
χνης, κ.λπ., ο οποίος δεν είχε πίσω του 
έναν πακτωλό χρημάτων, ήταν παρα-
γκωνισμένος. Εκεί θεώρησα ότι έπρεπε 
να ανασύρουμε τις μεγάλες αξίες, και 
θεωρώ ότι μια από αυτές είναι ο «άγιος 
των Γραμμάτων», ο Παπαδιαμάντης. Έτσι, 
λοιπόν, με την κρίση, συνειδητοποίησα 
γύρω μου πρόσωπα σκοτεινά, πρόσω-
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πα θυμωμένα, επιθετικές συμπεριφορές, 
ανθρώπους οι οποίοι έβγαζαν προς τα έξω 
όλα τα ζωώδη τους ένστικτα. Αυτό ήταν το ένα 
σκέλος. Το άλλο, το πολύ ενοχλητικό, ήταν 
η συμπεριφορά των Ευρωπαίων εταίρων 
μας στην ΕΕ και ιδιαίτερα των βορείων, οι 
οποίοι κάνουν κουμάντο στην Ένωση, που 
μας ενοχοποίησαν συλλήβδην για όλη τη 
συμφορά.  Ασφαλέστατα δεν συμβαίνει 
αυτό, χωρίς, βεβαίως, να υποστηρίζουμε 
ότι εμείς δεν φέρουμε μεγάλη ευθύνη για 
ό,τι συνέβη. Εκεί, διαπίστωσα, συγχρόνως, 
και μία έλλειψη περηφάνιας, αυτοσεβασμού 
και αξιοπρέπειας… Αυτός είναι, ακριβώς, ο 
λόγος που έκανα Καζαντζάκη. Γιατί ο Καζα-
ντζάκης έχει αυτά τα δύο κυρίαρχα στοιχεία: 
Διαβάζοντάς τον, νιώθεις αμέσως περηφά-
νια. εκινώντας από την Κρήτη, γράφοντας 
εντελώς τοπικά, κατάφερε να αποκτήσει μια 
παγκοσμιότητα και να γίνει οικουμενικός. 
Και κάποιος λόγος υπάρχει για να γίνει ο 
Καζαντζάκης οικουμενικός. Κατά τη γνώμη 
μου, αυτός είναι η πνοή της αξιοπρέπειας 
και της περηφάνιας που διαπερνάει το έργο 
του. Μπορώ να πω ότι δικαιώθηκα, γιατί η 
αντίδραση που εισέπραξα από τον κόσμο, 
πέρα  από τον προβληματισμό, ήταν, κυρίως, 
η περηφάνια. 

ολοσσιαίο έργο 
Και η ναφορά στον Γκρέκο  
Τώρα, γιατί την «Αναφορά στον Γκρέ-

κο»: Γιατί είναι το κολοσσιαίο έργο του Ν. 
Καζαντζάκη, που είναι και το τελευταίο του. 
Ως τέτοιο, αποτελεί το καταστάλαγμα της 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ
Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους, 
για πλήρωση θέσης Φυσικοθεραπευτή/τριας για τις ανάγκες του Συνδέσμου 
στη ευκωσία, τόσο στο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας Αροδαφνούσα  
όσο και για ασθενείς της πηρεσίας Κατ  Οίκον Φροντίδας.

Απαραίτητα Προσόντα/Προ ποθέσει
• Αναγνωρισμένο πτυχίο στη Φυσικοθεραπεία.
•  Εγγεγραμμένος/νη στο Μητρώο Φυσικοθεραπευτών Κύπρου και να έχει ανανεωμένη 

άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος.
• Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
• 5 χρόνια πείρα.
• Πολύ καλή γνώση λεκτρονικών πολογιστών (MS Office).
• Άδεια Οδήγησης.
• Προηγούμενη πείρα με ασθενείς με καρκίνο ή άλλες χρόνιες παθήσεις θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Αιτήσεις, θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο. το οποίο μπορούν να προ-
μηθευτούν από την ιστοσελίδα του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου www.
anticancersociety.org.cy ή από τα γραφεία του Συνδέσμου και να παραδο-
θούν μέχρι την Παρασκευή   Ιουνίου 201  στα Γραφεία του Συνδέσμου, 
που βρίσκονται στη εωφ. Ακροπόλεως 71, Κτήριο Καντάρα στον Στρόβολο 
ή να σταλούν ταχυδρομικώς: Τ.Θ. 25296, 1308 ευκωσία.

πνευματικής και συγγραφικής του πορείας. 
Ο Καζαντζάκης, μέσα από την τεράστια με-
λέτη που έχω κάνει για να τον ερμηνεύσω, 
είναι ένας στοχαστής, ο οποίος αναζητά και 
αναθεωρεί συνεχώς. Μελετά και διερευ-
νά θρησκείες, θεωρίες και πολιτισμούς, 
σε μια διαρκή αναζήτηση. Εδώ πια, στο 
τέλος, κατασταλάζει και προβαίνει στον 
απολογισμό του. Έτσι, βλέπουμε αρκετά 
πράγματα, τα οποία είχε υποστηρίξει πριν, 
τώρα να τα αναθεωρεί. Βλέπουμε να είναι 
απόλυτα κατασταλαγμένος και να λέει τα 
τελευταία του λόγια. Η αναφορά, δε, έχει 
μια στρατιωτική έννοια, αναφέρεται, δη-
λαδή, ως στρατιώτης στον στρατηγό, όπως 
τον αποκαλεί, Ελ Γκρέκο, και κάνει τον 
απολογισμό της ζωής του σ’ αυτόν. Άρα, 
η επιλογή του συγκεκριμένου έργου έχει 
να κάνει με το γεγονός ότι ο Καζαντζάκης 
μιλά σε πρώτο πρόσωπο στον Γκρέκο, με 
έναν τρόπο εξομολογητικό. Αυτό ήταν και 
ένα πρωταρχικό στοιχείο δραματοποίησης, 
καθώς, εγώ, ως ηθοποιός, την παρέλαβα 
και την απηύθυνα, σε πρώτο πρόσωπο, 
τόσο προς τον Γκρέκο, όσο και προς το 
κοινό. Εδώ, έγκειται, νομίζω, και η επιτυ-
χία της παράστασης, ότι κατάφερα, όπως 
ειπώθηκε ευστόχως, ότι στη σκηνή δεν 
είδαμε τον Χρυσικάκο, αλλά τον Καζα-
ντζάκη. Αυτό έγινε κατορθωτό, γιατί ήταν 
σε πρώτο πρόσωπο και εξομολογούμουν 
τις πιο μύχιες σκέψεις του συγγραφέα στον 
Γκρέκο/κοινό: τη ζωή, τον πρώτο έρωτα, 
τη μεγάλη αγάπη για τη μάνα, το μίσος για 
τον πατέρα και τη συμφιλίωση με αυτόν… 

ι ε ιρροές το  α αντ άκη 
Πώς χειριστήκατε το θέμα των επιρ-

ροών του Καζαντζάκη, που είναι και 
πολύμορφες, αλλά και εκδιπλώνονται 
σε πολλαπλά επίπεδα  

Οι επιλογές που έκανα δεν ήταν τόσο 
οι φιλοσοφικές του απόψεις - βεβαίως, 
δεν μπορούσα να απαλείψω τον Όμηρο, 
ο οποίος διαδραματίζει τον πρωτεύοντα 
ρόλο στη διαμόρφωση του Καζαντζάκη. 
Ωστόσο, δεν συμπεριέλαβα τις επιρροές 
από τον Νίτσε, τις διάφορες θρησκείες, κ.λπ. 
Ο λόγος που το έπραξα αυτό είναι γιατί, το 
θέατρο, και διδακτικό να είναι, δεν είναι 
διάλεξη επί σκηνής. Αντιθέτως, δι’ αυτού, 
μεταφέρεις συναισθήματα. Στο θέατρο, 
όπως το ξέρω και το υποστηρίζω εγώ, 
ακόμη και για να περάσεις τα διδακτικά 
σου μηνύματα, πρέπει να χρησιμοποιήσεις 
τα συναισθήματα. Ακόμα και ο Μπρεχτ, 
που κάνει διδακτικό θέατρο, δανείζεται 
και χρησιμοποιεί λαϊκούς μύθους για 
να περάσει τα μηνύματα που θέλει. Έτσι, 
λοιπόν, κι εγώ διάλεξα τα συναισθηματικά 
κομμάτια του έργου που ήξερα ότι θα 
φτάσουν στο κοινό και μέσα εκεί έσπειρα 
και μέρη φιλοσοφικά του Καζαντζάκη. 

Δ ο ά ονες 
Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η 

σχέση του Καζαντζάκη με τον Νίτσε, 
ως προς το ότι, αφενός, ο Καζαντζάκης 
είναι ίσως ο πρώτος εισηγητής της νι-
τσε κής φιλοσοφίας στην Ελλάδα και, 
αφετέρου, αντικρίζει τη διάσταση του 
Έλληνα μέσα από ένα νιτσε κό πρίσμα

Εδώ πιστεύω ότι, ενώ δεν έκανα ανα-
φορά στον Νίτσε, αυτό εμπεριέχεται μέσα 
στο έργο. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει 
μια σημαντική αναφορά, την οποία δεν 
κατέγραψα στην παράσταση, καθώς 
υπονοείται. 

Ποιους άξονες χρησιμοποιήσατε, 
για να δομήσετε την παράσταση

 Από τη μια ο Όμηρος και από την άλλη 
ο Ζορμπάς… Όπως λέει ο Καζαντζάκης 
για τον Όμηρο, είναι το φως που φωτίζει 
τα πάντα, και ο Ζορμπάς εκείνος που λει-
τουργεί ως το   του, για τον οποίο 
φτάνει να πει ότι αυτόν αγάπησε πιο πολύ 
στη ζωή του. Είναι μεγάλη κουβέντα να 
λες κάτι τέτοιο. Μέσα από το ομώνυμο 
βιβλίο, ουσιαστικά ο Καζαντζάκης κρατάει 
τον Ζορμπά ζωντανό ώς την αιωνιότητα. 
Ο Νίτσε, λοιπόν, για να επανέλθουμε, δι-
απερνάει ολόκληρο το έργο του…

Σαν ένα υπόγειο ρεύμα
Ακριβώς… Το νιτσεϊκό υπερεγώ κυ-

ριαρχεί τόσο πολύ, που δεν μπορείς να 
το παραβλέψεις.

Ε ίκληση και λογοδοσία  
Έχουμε, λοιπόν, ένα κολοσσιαίο 

έργο, που είναι ταυτόχρονα, η επίκληση 
μιας μεγάλης κληρονομιάς, αλλά και η 
λογοδοσία του παρόντος σ  αυτήν, που 
συνθέτει τη διαχρονία ενός ολόκληρου 

πολιτισμού. 
Ναι, αυτό 

ακριβώς συμ-
βαίνει… Όσο κι 
αν υπάρχει μια 
διαστρέβλωση 
της φυλής μας, 
του Ελληνισμού, 
μέσα από την πα-
γκοσμιοποίηση, η οποία 
μετέτρεψε σε θεό το χρήμα, 
είμαστε ανεξίτηλα σημαδεμένοι από 
αυτήν την κληρονομιά, την οποία είναι 
αδύνατο να αποβάλουμε. Πιστεύω ότι, είτε 
από τον Όμηρο είτε από τους τραγικούς 
ποιητές, είτε από τον Παπαδιαμάντη και 
τον Καζαντζάκη, αυτήν την κληρονομιά 
θα την κουβαλάμε πάντα μέσα μας. Κι 
όταν αρχίσουμε, κάποια στιγμή, να ξύ-
νουμε αυτήν την αρχαία σκουριά από 
πάνω μας, ανακαλύπτουμε εκπληκτικά 
πράγματα, που ξαφνιάζουν κι εμάς τους 
ίδιους. Και είναι κάτι που συνέβη και 
στην παράσταση. Πώς, εγώ, ας πούμε, 
ταυτίστηκα σε τόσο μεγάλο βαθμό με τον 
Καζαντζάκη! Διαπίστωσα, ακριβώς, ότι 
τα λόγια που έλεγα ήταν δικά μου, βαθιά 
εγχαραγμένοι στοχασμοί δικοί μου, που 
βρήκαν τον λόγο, μέσα από τον Καζα-
ντζάκη, να εκφραστούν κι έγινε αυτή η 
περίεργη ταύτιση. Δεν την αποδίδω σε 
κανένα μεταφυσικό στοιχείο, αλλά στο 
γεγονός ότι μέσα σε όλους μας υπάρ-
χουν αυτές οι σκέψεις, σαν ένα συλλογικό 
ασυνείδητο, και βρίσκουμε, σ’ αυτά τα 
μεγάλα κείμενα, τον λόγο για να μιλή-
σουμε.  Είτε αυτό είναι η Αναφορά στον 
Γκρέκο  είτε ο Θηβαϊκός Κύκλος, που 
κάναμε το περασμένο καλοκαίρι με τον 
Σταύρο Τσακίρη, είτε ο Σοφοκλής κ.λπ. 
Εδώ είναι οι μεγάλες σκέψεις και ο λόγος 
που ταιριάζει στις μέρες μας…

Δραματο οιημένη λογοτε νία 
στόσο, είχατε να κάνετε με μια 

διαφορετική δομή αφηγηματικότη-
τας. Πώς επιχειρήσατε να αναδείξετε, 
δραματουργικά, τις δραματικές πτυ-
χώσεις  ενός τέτοιου έργου

Θα πρέπει να πω ότι αυτή η ιστορία 
με τη δραματοποιημένη λογοτεχνία ξε-
κινά πάρα πολλά χρόνια πριν με μένα. 
Πρωτοξεκίνησε τη δεκαετία του ‘90 με 
«Το Αμάρτημα της Μητρός μου», του 
Γεωργίου Βιζυηνού, το οποίο κάναμε με 
τον Θοδωρή Γκόνη και τον Νίκο υδά-
κη. ταν το πρώτο μου πλησίασμα, και 
μάλιστα με τρόμο, καθώς αναρωτιόμουν 
πώς θα μπορούσα να αναμετρηθώ με 
αυτό το τεράστιο έργο, πώς θα βγω και 
να το πω. Με τη βοήθεια του Θοδωρή, 
βρήκαμε τον τρόπο και τη δύναμη να το 
ανεβάσουμε. Πέτυχε αυτό το πείραμα, 
και τότε διαπίστωσα το εξής: Όταν κα-
ταφέρεις να δημιουργήσεις μέσα από 
αυτόν τον αφηγηματικό λόγο - αναφέρω, 
σαν παρένθεση, ότι είναι μια τάση στο 
θέατρο που κυριαρχεί παγκόσμια, για-
τί έχει το εξής προνόμιο: Δίνει εικόνες 

Βρίσκουμε στα μεγάλα 
κείμενα τον λόγο 
για να μιλήσουμε

στον κόσμο, του αφήνει, δηλαδή, την 
ελευθερία - και αυτό είναι μια μεγάλη 
υπόθεση δημοκρατίας -, να δημιουργεί 
εικόνες ο ίδιος, ανάλογα με τα κατα-
βολές και την παιδεία του. Δεν έχει 
έτοιμα τα πρόσωπα και τα σκηνικά, 
ως κάτι δεδομένο, αλλά μέσα από την 
αφήγηση φτιάχνει ο ίδιος εικόνες. Να 
πω επίσης το εξής:  Έπαιζα τον Παπα-
διαμάντη συνολικά για εφτά χρόνια, 
όπως παίζω τον Καζαντζάκη για πέντε. 
Μέσα σ’ αυτά τα χρόνια, κάνω κάποιες 
παραστάσεις στο θέατρο Άνεσις, στη 
Λεωφόρο Κηφισίας. Με σταματάει μια 
κυρία βγαίνοντας από το θέατρο και 
μου λέει: «Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. 
Είναι η τρίτη φορά που βλέπω την 
παράσταση και θέλω να σας ρωτήσω, 
πώς είναι δυνατόν να κάθομαι στην 
πλατεία, εσείς να παίζετε τον Παπα-
διαμάντη και εμένα να μου μυρίζει 
θάλασσα»... Αυτή η γυναίκα, μέσα από 
την αφήγηση, είχε φτιάξει όχι μόνον 
τις εικόνες τις δικές της, αλλά και την 
όσφρηση. Τις λέξεις και τις εικόνες του 
Παπαδιαμάντη, της μύρισε θάλασσα... 
Αυτό, σιγά-σιγά το ανακάλυψα, και 
πέρασε και στον Καιρό των Χρυσαν-
θέμων, του Μ. Ελευθερίου, αλλά και 
σε πιο πλήρη και ξεκάθαρη μορφή 
μέσα μου, στον Καζαντζάκη, γιατί το 
είχα δουλέψει πολλά χρόνια. Δηλαδή 
τη δραματοποιημένη αφήγηση, που 
δεν είναι ασφαλώς παραμύθι, αλλά 
μια υπόκριση μέσα από άλλους αφη-
γηματικούς κώδικες, δίνοντας την ευ-
χέρεια στον κόσμο να φτιάχνει αυτός 
τις εικόνες. 

Διαρκής ανα ήτηση 
εωρείτε ότι η να-

φορά  είναι η κορύ-
φωση αυτού του 

πειραματισμού
Νομίζω ναι… Αν 

και κορύφωση στο 
θέατρο δεν υπάρχει 
ποτέ. Για μένα, γνώ-

μονας είναι η ρήση 
του Νταλί «μη φοβά-

σαι την τελειότητα, δεν 
πρόκειται να τη τάσσεις 

ποτέ», επομένως πάντα η 
αναζήτηση και η δουλειά - το 

ταλέντο είναι μόνον το 10% -, σε 
οδηγούν. 

Αυτό το λέω και ως εκπαιδευόμενος 
στο Θέατρο Τέχνης και ως ηθοποιός και 
ως σκηνοθέτης. Άλλωστε, και ο Κουν, 
ο δάσκαλός μου, κατάφερε να κάνει το 
αδύνατο δυνατό μέσα από  τη σκληρή 
δουλειά. Επιτυχία μιας παράστασης, 
έλεγε, είναι τρία πράγματα: «Δουλειά, 
δουλειά, δουλειά». Αυτό για μένα εί-
ναι ο κανόνας. Γι’ αυτό, αν και αυτές οι 
παραστάσεις παίζονται για 3, 5 και 7 
χρόνια, έχω πάντα να αναζητήσω και να 
ανακαλύψω κάτι που μου έχει ξεφύγει, 
μέσα από την αφαίρεση, πάντοτε, και 
όχι μέσα από την πρόσθεση, γιατί η 
αφαίρεση οδηγεί στην ουσία.

Δεν θα σας ενδιέφερε να κατα-
πιαστείτε και με την δραματοποί-
ηση προσωπικών αφηγήσεων ή 
αφηγήσεων ντοκουμέντων, και όχι 
μόνον έργων μυθοπλασίας   

Μακάρι να μπορούσα να βρω κάτι 
τόσο ζωντανό για να ερμηνεύσω. Είχα 
δει, ως πρόεδρος κάποιων μαθητικών 
αγώνων στη Βέροια, μια παράσταση 
που πραγματευόταν το πρόβλημα 
της μετανάστευσης, εκκινώντας από 
τον Τεύκρο, στην Ελένη του Ευριπί-
δη, που ήταν, κατά κάποιον τρόπο, 
ο πρώτος μετανάστης. Στη συνέχεια, 
διερχόταν, μέσα από μαρτυρίες, από τις 
διάφορες μορφές διωγμών που ζήσα-
με στη σύγχρονη εποχή, κυρίως στον 
χώρο της Αν. Μεσογείου, - Αρμένιοι, 
Πόντιοι, Μικρά Ασία, Κύπρος -, για να 
καταλήξει στο σήμερα, με έμφαση στους 
πρόσφυγες της Συρίας. Έπιανε, δηλαδή, 
μ’ έναν συγκλονιστικό τρόπο, το νήμα 
της μετανάστευσης από την αρχαιότητα 
μέχρι τις μέρες μας, αναδεικνύοντας την 
οικουμενικότητά του.  Είναι πολύ ενδια-
φέρον δραματουργικά, αλλά στην Ελλάδα 
συμβαίνει το εξής παράδοξο: Ενώ την 
ιστορία των διωγμών, ως Ελληνισμός, 
την έχουμε βιώσει πολύ έντονα στο πετσί 
μας, με την πληθώρα των μεταναστών, 
έχει αναπτυχθεί μια επιφυλακτικότητα 
απέναντι στο φαινόμενο. σως, μόνον 
αν προσωποποιήσεις το θέμα, να πεις, 
δηλαδή, ότι πρόκειται για την ιστορία των 
Ποντίων ή των Μικρασιατών, μπορεί 
να γίνει ευρύτερα αποδεκτό, και όχι 
να το αντικρίσεις στη γενικότητά του. 
Μιλάμε, πάντα, βέβαια, για την Ελλάδα. 
Θα ήταν ευχής έργον να εύρισκα ένα 
κείμενο από ζωντανές μαρτυρίες και 
να το δραματοποιήσω. Αλλά, γίνονται 
ήδη πράγματα, έγινε η Σμύρνη κ.λπ. 

Η παράσταση αγκαλιάστηκε 
με συγκλονιστικό τρόπο, όπου 
παρουσιάστηκε, όπως και στην 
Κύπρο, σε Λεμεσό και Λάρνακα. 
Υπάρχει η πιθανότητα να σας 
ξαναδούμε  

Υπάρχει μια σκέψη για να παρου-
σιαστεί του χρόνου στη Λευκωσία, 
αλλά ακόμη είμαστε στο στάδιο των 
διερευνητικών επαφών. Ενδεχο-
μένως, ναι, αλλά αυτήν τη στιγμή 
είναι λίγο πρόωρο να πούμε κάτι 
συγκεκριμένο.

Και μετά τον Καζαντζάκη, τι 
ετοιμάζετε  Φαντάζομαι η πρό-
κληση, μετά απ  αυτό, είναι ιδι-
αίτερα μεγάλη

Όντως… Τώρα προσανατολίζομαι 
σε κάτι πιο σύγχρονο και ζωντα-
νό - σύγχρονο με την έννοια τού 
αμέσως συγκαιρινού -, για το οποίο 
έχω σχεδόν αποφασίσει. Ωστόσο, 
επιτρέψτε μου, για την ώρα, να μην 
αποκαλύψω περισσότερα. 

 
 Κ
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έραν του 1 δις εκροές 
από ξένους καταθέτες 
παρατηρήθηκαν τον 
τελευταίο χρόνο από 
το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα της Κύπρου. 
Σύμφωνα με στοιχεία 

που έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική 
Τράπεζα, τον Απρίλιο του 2019 οι κατα-
θέσεις κατοίκων τρίτων χωρών διαμορ-
φώθηκαν στα 6,87 δις από 6,94 δις τον 
προηγούμενο μήνα. Τον Απρίλιο του 2018 
ανέρχονταν στα 7,94 δις. Οι καταθέσεις 
των κατοίκων των υπόλοιπων χωρών της 
Ευρωζώνης, που περιλαμβάνουν και την 
Ελλάδα, ανήλθαν στα 3,2 δις, όσο τον 
προηγούμενο μήνα και τον Απρίλιο του 
2018. Η μείωση οφείλεται κυρίως στις 
αυστηρότερες κατευθυντήριες γραμμές 
προς τις τράπεζες στο πλαίσιο της ενίσχυ-
σης των πρακτικών καταπολέμησης της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας, τον Απρίλιο του 2019 

οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 236,9 
εκ. στα 47,7 δις από 47,5 δις τον Μάρ-
τιο. Τον Μάρτιο του 2019, οι καταθέσεις 
είχαν μειωθεί κατά 327,7 εκ. Σύμφωνα 
με την ΚΤ, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
μειώθηκε στο 0,6%, σε σύγκριση με 5,1% 
τον Μάρτιο 2019, επειδή η αύξηση των 
καταθέσεων ήταν κατά πολύ μικρότερη από 
την αντίστοιχη του περσινού Απριλίου. Οι 
συνολικές καταθέσεις είχαν τότε αυξηθεί 
κατά 2,4 δις, λόγω κατάθεσης ύψους 

2,5 δισ., της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.

είωση στα δάνεια
Στην αντίπερα όχθη, μείωση κατα-

γράφηκε στα δάνεια. Συγκεκριμένα, τα 
συνολικά δάνεια τον Απρίλιο του 2019 
παρουσίασαν καθαρή μείωση 206,4 εκ., 
σε σύγκριση με καθαρή αύξηση 63,2 
εκ. τον Μάρτιο 2019. Πιο αναλυτικά, τα 
δάνεια σε ετήσια βάση προς κατοίκους 
Κύπρου αυξήθηκαν κατά 0,1% τον Απρί-
λιο του 2019. Τα καταναλωτικά δάνεια 
αυξήθηκαν κατά 0,5% έναντι αύξησης 
0,9% τον προηγούμενο μήνα, ενώ στα 

στεγαστικά δάνεια καταγράφηκε αύξηση 
0,3% σε σύγκριση με τον προηγούμενο 
μήνα και 0,1% σε σύγκριση με πέρσι. 
Όσον αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια, 
αυξήθηκαν κατά 2,5%, όσο ήταν η αύξηση 
τον Μάρτιο.

Οι καταθέσεις πάντως στο σύστημα 
ανέρχονται στα 47,7 δις, ενώ τα δάνεια 
σε 38 δις. Ένα χρόνο πριν, οι καταθέσεις 
ανέρχονταν στα 50,5 δις και τα δάνεια 
σε 48,6 δις.

 λεονά ο σα ρε στότητα
Με βάση τα στοιχεία της Κεντρικής 

διαφαίνεται ότι οι καταθέσεις υπερτερούν 
των δανείων σχεδόν κατά 10 δις και 
συγκεκριμένα 9,7 δις, κάτι που προκαλεί 
πονοκέφαλο στα επιτελεία των τραπεζών 
λόγω της δυσκολίας να διοχετεύσουν την 
πλεονάζουσα ρευστότητά τους στην αγορά. 
Σύμφωνα με τον οικονομολόγο Ιωάννη 
Τελώνη, που μίλησε στη «Σ», αποτελεί 
αδήριτη ανάγκη η περαιτέρω μείωση 
των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων 
με στόχο να διοχετευτεί νέο χρήμα στην 
αγορά. «Δεν αρκεί η ανταλλαγή ακινήτων 

έναντι χρέους. Τα κυπριακά νοικοκυριά 
και οι επιχειρήσεις είναι υπερδανεισμένα 
και θα πρέπει να γίνει περαιτέρω μείω-
ση, ώστε να διοχετευτεί νέο χρήμα στην 
αγορά», υπογράμμισε. 

 κίνδ νος με τα 
στεγαστικά δάνεια

Άλλες τραπεζικές πηγές αναφέρ-
θηκαν στην προσπάθεια που κάνουν 
οι τράπεζες να παραχωρήσουν στεγα-
στικά δάνεια προσφέροντας ελκυστικά 
επιτόκια. «Τα επιτόκια για στεγαστικά 
δάνεια έχουν υποχωρήσει πάρα πολύ 
και ελλοχεύει ο κίνδυνος να οδηγήσει 
σε μελλοντικές ζημιές. Επιβάλλεται οι 
τράπεζες να συνεχίσουν να υιοθετούν 
τα αυστηρά κριτήρια της Κεντρικής, ώστε 
να μην προκύψουν μελλοντικές ζημιές», 
υπογράμμισε η ίδια πηγή.

Πηγές πάντως της κτηματαγοράς χα-
ρακτήρισαν ως θετική τη συγκεκριμένη 
εξέλιξη, λόγω της ανοδικής πορείας των 
ενοικίων. «Υπάρχουν περιπτώσεις που η 
δόση για την αγορά ενός ακινήτου είναι 
χαμηλότερη από αυτήν του ενοικίου», 

μας τονίστηκε.
α ληρ νο με 

για λα η ρημάτων
Ο Ιωάννης Τελώνης, τέλος, αναφέρ-

θηκε και στο παράδειγμα της Ελβετίας, 
όπου οι τράπεζες χρεώνουν τους πελάτες 
τους για τη φύλαξη των χρημάτων τους, 
σημειώνοντας πως δεν αποκλείεται αυτό 
το φαινόμενο να το δούμε και στην Κύπρο 
το επόμενο διάστημα.

 έλεγ ος της 
Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε πως την 

προηγούμενη Παρασκευή ολοκληρώθηκε 
η αξιολόγηση από τη  και η 
έκθεσή της αναμένεται με ενδιαφέρον στο 
τέλος του 2019. Ως γνωστόν η Κύπρος 
ήταν και είναι στο στόχαστρο επικριτών, 
τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. 
Κατά καιρούς διάφορα δημοσιεύματα του 
ξένου Τύπου προβάλλουν ισχυρισμούς 
που έχουν σχέση με τη διακίνηση «πε-
ρίεργων» ρωσικών χρημάτων από και 
προς την Κύπρο. Πάντως είναι διάχυτη η 
αισιοδοξία πως η Κύπρος θα βελτιώσει 
τη θέση της στους διεθνείς δείκτες. 

ΤΟ  ΤΕ Ε ΤΑ Ο 
Ε Α Ο Ο 
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ΤΟ  Δ  Ε

Σ ΚΡΑΤΗΣ Ι ΑΚ Ι
socratis79@gmail.com

άλ ς ο  ο ς   θ

ο κεφάλαιο της με-
ταρρύθμισης του Δη-
μοσίου ανοίγει λίαν 
συντόμως εκ νέου. 
Μετά το «μπλόκο» της 
Βουλής στην προη-
γούμενη προσπάθεια 

το Υπουργείο Οικονομικών επανέρ-
χεται σοφότερο για να αλλάξει, μεταξύ 
άλλων, τα δεδομένα στις προαγωγές 
και στις αξιολογήσεις των δημοσίων 
υπαλλήλων. Στην τελική ευθεία βρίσκε-
ται και η μεταρρύθμιση της Κεντρικής 
Τράπεζας του τόπου. 

την τελική ε θεία
 Το οικονομικό επιτελείο της Κυ-

βέρνησης έχει ολοκληρώσει, όπως 
πληροφορείται η «Σ», την προσπάθειά 
του για τη μεταρρύθμιση της δημόσι-
ας υπηρεσίας στο σκέλος που αφορά, 
μεταξύ άλλων, στις προαγωγές και στις 
αξιολογήσεις των δημοσίων υπαλλήλων 
και πολύ σύντομα θα το επαναφέρει 
στη Βουλή. Έγκυρες πηγές επισημαί-
νουν ότι το όλο θέμα έχει εισέλθει στην 
τελική ευθεία. «Τα κείμενα των νομο-

σχεδίων είναι έτοιμα και αναμένεται να 
σταλούν στη Νομική Υπηρεσία για τον 
τελικό νομοτεχνικό έλεγχο πάρα πολύ 
σύντομα». Οι ίδιες πηγές ξεκαθαρίζουν 
ότι η αποστολή των νομοσχεδίων στη 
Νομική Υπηρεσία δεν είναι θέμα μηνών 
ή εβδομάδων, αλλά ημερών και προ-
σθέτουν ότι η ετοιμασία τους «κράτησε 
περισσότερο χρόνο απ’ όσο έπρεπε γιατί 
χρειάστηκε να γίνουν αρκετές αλλαγές, 
καθώς είναι πολλά τα εμπλεκόμενα μέρη,  
όπως η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, 
η ΠΑΣΥΔΥ, τα κόμματα και άλλοι. Τα 
έχουμε ξαναδεί και είναι σε πολύ πολύ 
προχωρημένο στάδιο». Η καθυστέρηση, 
αναφέρουν, ήταν αναπόφευκτη καθώς 
όσα είχαν συμφωνηθεί με τη συντεχνία 
των δημοσίων υπαλλήλων στο πλαίσιο 
της προηγούμενης προσπάθειας για 
τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση είχαν 

απορριφθεί από τη  Βουλή. Συνεπώς, 
προσθέτουν οι ίδιες πηγές, «επιχειρήθηκε 
νέος γύρος διαβουλεύσεων για να δού-
με τις θέσεις των κομμάτων, κρατώντας 
ταυτόχρονα στο βαθμό που μπορούμε 
και τη  συναίνεση της ΠΑΣΥΔΥ».

 
ετική η Δ
Σε γενικές γραμμές η νέα προσπάθεια 

της Κυβέρνησης φαίνεται να ευνοείται από 
την ΠΑΣΥΔΥ,  αν και ο ισχυρός άνδρας 
της συντεχνίας των δημοσίων υπαλλή-
λων διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις μέχρι 
νεωτέρας. Η ΠΑΣΥΔΥ είχε «ευλογήσει» 
και την προηγούμενη κίνηση της Κυ-
βέρνησης προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ 
επιβεβαιώνει στη «Σ» ότι το όλο θέμα 
βρίσκεται στην τελική ευθεία και επι-
σημαίνει ότι «είχαμε συμφωνήσει στα 

θέματα μεταρρύθμισης η ΠΑΣΥΔΥ και 
η Κυβέρνηση. Στη Βουλή είχαν κάποιες 
παρατηρήσεις τα κόμματα και έκαναν 
κάποιες αλλαγές, κάποιες τροποποιήσεις. 
Έχουν τεθεί υπόψη μας οι παρατηρήσεις 
αυτές και αρχίσαμε από την αρχή να συ-
ζητούμε δηλαδή αυτές τις παρατηρήσεις 
με το Υπουργείο Οικονομικών». Ακόμη 
δεν έχει υπάρξει κατάληξη, σημειώνει ο 
Γλαύκος Χατζηπέτρου και προσθέτει ότι 
«έγινε συνάντηση, τέθηκαν επί τάπητος 
κάποιες λεπτομέρειες, οι οποίες θα τύχουν 
μελέτης από τη συνδικαλιστική πλευρά. 
Έγιναν αλλαγές και θα τις δούμε. Πάμε 
με καλή διάθεση να βρούμε λύση». 

κόμη μια καινοτομία
Πρόθεση της συντεχνίας, προσθέτει ο 

Γ.Γ. της ΠΑΣΥΔΥ, «ήταν να καταλήξουμε 
ουσιαστικά πάνω σε ένα θέμα, το οποίο 

συζητείτο για χρόνια, την αξιολόγηση. 
Κάναμε ακόμη μια καινοτομία, τη δι-
ατμηματική προαγωγή». Εξηγώντας 
περαιτέρω την αλλαγή που προωθεί-
ται, ο Γλαύκος Χατζηπέτρου αναφέρει 
ότι «στο επίπεδο της Α13 σε ομοειδείς 
κλάδους, όπως για παράδειγμα κάποιοι 
κλάδοι οικονομικοί. Οι θέσεις αυτές θα 
είναι για όλους όσοι είναι στο πιο κάτω 
επίπεδο σε διάφορες υπηρεσίες. Αν, για 
παράδειγμα, έχουμε μια θέση με απαί-
τηση να είναι κάποιος οικονομολόγος 
και είναι στο Α οικονομικό τμήμα, να 
μπορούν να διεκδικήσουν αυτήν τη θέση 
από το επίπεδο της Α11, που είναι το 
πιο κάτω επίπεδο, όλοι οι οικονομικοί 
κλάδοι. Μπορεί, για παράδειγμα, ο «Χ» 
οικονομολόγος στο Υπουργείο Οικο-
νομικών να διεκδικήσει σε ένα άλλο 
οικονομικό τμήμα». 

ε άλαιο  εντρική ρά ε α
Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται και 

το θέμα της μεταρρύθμισης στην Κεντρι-
κή Τράπεζα της Κύπρου. «Αναμένουμε 
την τελική συγκατάθεση της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας για το θέμα. Αφαι-
ρούνται μεν εξουσίες από το Διοικητή της 
Κεντρικής Τράπεζας, ωστόσο δεν αποτε-
λεί σημείο εμπλοκής της μεταρρύθμισης. 
Δημιουργείται πλέον τριμελής εκτελεστική 
επιτροπή»,  σημειώνουν στη «Σ» πηγές από 
το Υπουργείο Οικονομικών. Στην πράξη η 
εκτελεστική εξουσία αντί σε ένα πρόσωπο 
θα βρίσκεται σε τρία. «Ο Διοικητής ασφαλώς 
παραμένει Διοικητής, αλλά αποκτά νόημα η 
παρουσία των εκτελεστικών και ενισχύεται 
η ανεξαρτησία όλων», σημειώνουν οι ίδιες 
πηγές. Στόχος είναι με τη μεταρρύθμιση 
να υπάρξει εκσυγχρονισμός της εταιρικής 
διακυβέρνησης, η οποία θα «είναι πολύ 
πιο κοντά στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, όπου υπάρχει ο πρόε-
δρος, ο αντιπρόεδρος και τρεις εκτελεστικοί», 
προσθέτουν. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει 
εκσυγχρονισμός «με κατανομή εξουσιών, 
με τη διάκριση των εκτελεστικών και των 
μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, την ενίσχυση της ανεξαρτη-
σίας της Κεντρικής Τράπεζας κ.λπ». Κύκλοι 
της εποπτικής Αρχής σημειώνουν στη «Σ» 
πως ό,τι και να γίνει σε αυτό το επίπεδο, 
δεν θα λύσει τα πραγματικά θέματα της 
Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία αφορούν 
στη συμπλήρωση των κενών σε προσω-
πικό, στην αναβάθμιση των ικανοτήτων του 
προσωπικού μέσω εκπαίδευσης, στο θέμα 
των προαγωγών, οι οποίες δεν έχουν δοθεί 
εδώ και πάρα πολύ καιρό. Διερωτώνται τι 
αλλάζει για τον υπάλληλο και καταθέτουν 
τον προβληματισμό τους, λέγοντας ότι ο 
νόμος έχει να κάνει με τις εξουσίες και όχι 
με την ενίσχυση της αποδοτικότητας της 
Κεντρικής Τράπεζας και δη την αντιμετώπιση 
σημαντικών προκλήσεων, όπως είναι, για 
παράδειγμα, η διαμόρφωση πολιτικής για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων.    

ΑΝΑ ΝΟΥΝ ΤΟ ΣΙΝΙΑ Ο ΤΗΣ ΡΑΝΚ ΟΥΡΤΗΣ ΙΑ ΤΗΝ Κ ΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑ Α 

ανά στο προσκήνιο η μεταρρύθμιση του Δημοσίου
Ν ΣΤΟΡΑΣ ΑΣΙ ΙΟΥ
vasilioun@sigmatv.com

ΤΟ Ο Ο Ο Ο Ε ΤΕ
Ε Ο Τ  Ε  

Ε Ε  Ο Ο Ε  Τ  
Ο Α Ε Α ΤΟ  Α Τ  

ΕΤΑ  Τ
Δ Ο Α  Ε Α



Τ  Ε ΔΟ   
  

, Ο  Α Ο Ο Ε  
Τ  Α ΤΑ Τ ΟΤ ΤΑ 
Τ  Ο Ο Ο , ΕΤΟ   

Ο  ΑΤΕΤΑ   Α Α
Ε Α Ε  Ε  

Της Κυριακής

Οικονομία 20
02.06.2019

Η 
δημιουργία και δι-
ατήρηση ενός αντα-
γωνιστικού μοντέλου 
λειτουργίας είναι ση-
μαντική τόσο για τις 
επιχειρήσεις, όσο και 
για τα κράτη. Ενδεχό-

μενη αδυναμία προσαρμογής στις αλλαγές 
και τη μεταβλητότητα που παρουσιάζει το 
διεθνές οικονομικό και πολιτικό περιβάλ-
λον, μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστα 
αποτελέσματα. Σύμφωνα με την έκδοση 

   , 
η οποία αξιολογεί την ανταγωνιστικότητα 
των οικονομιών, η Κύπρος κατέλαβε την 
41η θέση στην παγκόσμια κατάταξη από 
τις 63 χώρες οι οποίες αξιολογούνταν, 
θέση που κατείχε και το 2018. 

 ανα ολή των
μεταρρ θμίσεων 

Δυστυχώς για την Κύπρο πολλές με-
ταρρυθμίσεις αναβλήθηκαν κατά περιό-
δους, άλλες άρχισαν και έμειναν στη μέση, 
γεγονός που οδήγησε σε μια μη ανταγω-
νιστική οικονομία, με γραφειοκρατικές 
διαδικασίες και τεράστια προβλήματα στην 
καθημερινότητα των πολιτών. Πέρα από τη 
διαχρονική πολιτική ατολμία, αυτό ήταν και 
αποτέλεσμα της αδυναμίας συγκερασμού 
των επιδιώξεων όλων των ενδιαφερομένων. 
Οι μεταρρυθμίσεις που δεν έγιναν είναι 
πολλές, ενώ κάποιες που έγιναν χρήζουν 
επανεξέτασης. Για παράδειγμα στον περί 
εταιρειών νόμο, διαχρονικά έχουν γίνει 
πολλές τροποποιήσεις και αλλαγές στο 
αρχικό κείμενο. Ο συγκεκριμένος νόμος 
και γενικά το νομοθετικό πλαίσιο απαιτεί 
ενοποίηση και απλούστευση. Αυτό μπο-
ρεί να απαιτεί συγγραφή των νόμων από 
την αρχή. 

 δημόσιος τομέας 
Με την απλούστευση των διαδικασιών 

στο Δημόσιο υπήρξε κάποια πρόοδος, 
αλλά ακόμη χρειάζεται να γίνουν πολλά. 
Οι αδειοδοτήσεις μεγάλων έργων, ο εκ-
συγχρονισμός των ημικρατικών οργανι-
σμών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι 
κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις που δεν 
έγιναν. Η αναβολή αποφάσεων, ειδικά στο 
σημερινό περιβάλλον, δύναται να οδηγήσει 
σε σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα, με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα τον τομέα 
των αερομεταφορών.

Η δημιουργία μιας ευέλικτης και απο-
δοτικής κρατικής μηχανής ενισχύει το επι-
χειρηματικό περιβάλλον και την ποιότητα 
των υπηρεσιών που προσφέρονται προς 
τους πολίτες. Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που θα 
πρέπει να προωθηθούν τα νομοσχέδια που 
αφορούν τη μεταρρύθμιση του κρατικού 
μηχανισμού και την υιοθέτηση απλών και 
σύντομων διαδικασιών, με την ενίσχυση 
ταυτόχρονα της ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης. Σημειώνεται ότι η μεταρρύθμιση 
και η απλούστευση των διαδικασιών δεν 
σημαίνει λιγότερη εποπτεία και έλεγχο, 
ειδικά σε «ευαίσθητες» υπηρεσίες. Απλώς 
οι συγκεκριμένοι εποπτικοί μηχανισμοί 
πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτοι, ώστε να 
μη βραχυκυκλώνουν τη διαδικασία.

ι ένοι ε ενδ τές 
Σε αυτήν την προσπάθεια σημαντική 

είναι η αφομοίωση των οποιωνδήποτε 
αλλαγών από την κοινωνία και τους πολίτες, 
ώστε να στηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις. Πέρα 
από τα οφέλη που θα προκύψουν για την 
τοπική κοινωνία με τη δημιουργία ενός 

ευέλικτου επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
και την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, 
αναμένεται να επωφεληθούν και οι ξένοι 
επιχειρηματίες που προσελκύονται στην 
Κύπρο (είτε θέλουν να δραστηριοποιηθούν 
μέσω Κύπρου είτε να δημιουργήσουν την 
έδρα τους στη χώρα). 

Ως εξωγενής, η κυπριακή οικονομία 
επηρεάζεται σημαντικά από την πορεία 
των οικονομιών των χωρών με τις οποίες 
συνδέεται επιχειρηματικά, αλλά και γε-
νικότερα από την κατάσταση στο διεθνές 
οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Μέσα 
από τις αλλαγές και τη μεταβλητότητα, 
πέραν των προβλημάτων που ενδεχομέ-
νως να δημιουργούνται, υπάρχουν και 
σημαντικές ευκαιρίες οι οποίες μπορούν 
να αξιοποιηθούν μόνο μέσα από σωστό 
σχεδιασμό και στρατηγική.

Είναι σημαντικό να αξιολογούνται σε 
συνεχή βάση οι εξελίξεις στον διεθνή 
τομέα, ώστε να λαμβάνονται διορθωτικά 
μέτρα εκεί και όπου πρέπει και η χώρα 
να παραμένει ανταγωνιστική. Τα μεγα-
λύτερα ζητήματα προκύπτουν από την 
παρουσία γραφειοκρατικών εμποδίων και 
κουλτούρας άλλων εποχών σε ορισμένα 
τμήματα, τα οποία δημιουργούν αρνητική 
εικόνα στον επιχειρηματικό κόσμο.

α τελευταία χρόνια η Κύπρος κα-
τάφερε να προσελκύσει επενδυτές από 
άλλες χώρες πέραν των παραδοσιακών, 
όπως είναι η Ρωσία. Παράδειγμα είναι 
οι επενδύσεις από Κινέζους επενδυτές, 
όχι μόνο στην αγορά ακινήτων αλλά και 
σε άλλους τομείς, όπως ο τουρισμός. Εί-
ναι γι’ αυτό που η ανάλυση της πορείας 
των οικονομιών που έχουν σχέση με την 

Κύπρο γίνεται σημαντική. Επιβράδυνση 
τέτοιων οικονομιών είτε λόγω εσωτερικών 
προβλημάτων είτε λόγω διεθνών ζητημά-
των, όπως η επιβολή δασμών και ελέγχων 
στη διακίνηση συναλλάγματος, αναμένεται 
να επηρεάσει και τις χώρες στις οποίες 
διοχετεύονται οι εξωτερικές επενδύσεις.

υσικά οποιαδήποτε προβλήματα και 
δυσκολίες σε ό,τι αφορά το πολιτικό, οικο-
νομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον στο 
οποίο δραστηριοποιούνται, οδηγεί τους 
επενδυτές στην αναζήτηση νέων χωρών 
για δραστηριοποίηση και ενδεχομένως 
μεταφορά της έδρας των εταιρειών τους. 
Πολλοί είναι μάλιστα αυτοί που φέρνουν 
μαζί και τις οικογένειές τους. Είναι μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο που πρέπει να αναδειχθεί 
η Κύπρος όχι μόνο ως χώρα φιλική προς 
τις επενδύσεις, αλλά και ως προορισμός 
για μετακόμιση οικογενειών και διαβίω-
σής τους σε ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο.

Αποδοτικότητα επιχειρήσεων 
Η δημιουργία υποδομών, οι οποίες θα 

αναβαθμίσουν το βιοτικό επίπεδο τόσο 
των ντόπιων αλλά και των ξένων, ενισχύει 
την αξία των επενδύσεων που έχουν γί-
νει στη χώρα μας. Οδικό δίκτυο, σύστημα 
υγείας και ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
είναι τομείς που σημείωσαν πρόοδο, αλλά 
ακόμη χρειάζεται να γίνουν πολλά. Αυτό 
άλλωστε διαφαίνεται και από τις εκθέσεις 
αξιολόγησης της ανταγωνιστικότητας των 
χωρών, όπου η Κύπρος δυστυχώς δεν 
λαμβάνει και την καλύτερη κατάταξη. Στη 
συγκεκριμένη μελέτη, στην κατηγορία της 
αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, η Κύ-
προς ανήλθε στην 52η θέση από την 53η 
που κατείχε πέρσι. Οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τον δείκτη ανταγωνιστικό-
τητας μιας επιχείρησης είναι πολλοί και 
δεν συνδέονται μόνο με τη μείωση των 
δαπανών. Αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο 
είναι η σωστή διαχείριση των πόρων της 
επιχείρησης ή του κράτους, ώστε να κατα-
στεί πιο παραγωγικό. Αν, για παράδειγμα, 
μια επένδυση θα έχει πολλαπλάσια θετικά 
οφέλη στην παραγωγικότητα και τον κύ-
κλο εργασιών, τότε δεν υπάρχει κανένας 
λόγος να μην προχωρήσει.

Είναι, όμως, σημαντικό να γίνεται αξιο-
λόγηση των δαπανών, κυρίως των ανελα-
στικών, και όπου γίνονται σπατάλες, αυτές 
θα πρέπει να περιορίζονται. Είναι πολλές 
οι φορές που οι επιχειρήσεις αναγκάζονται 
να διατηρούν αυξημένες δαπάνες λόγω 
της αδυναμίας τους να προσαρμοστούν 
σε νέες μεθόδους παραγωγής, κάτι που 
μειώνει σημαντικά τα περιθώρια κέρδους. Η 
παραγωγικότητα αποτελεί έναν σημαντικό 
πυλώνα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 
μιας επιχείρησης. Η χρήση νέων μεθό-
δων και τεχνολογιών μπορεί να απαιτεί 
μεγάλες και άμεσες επενδύσεις, όμως 
μεσο-μακροπρόθεσμα είναι αυτές που 
θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα και 
θα μειώσουν το κόστος παραγωγής. Είναι 
γι’ αυτόν τον λόγο που τέτοιες επενδύσεις 
θα πρέπει να αξιολογούνται σωστά, ώστε 
να διασφαλίζεται η πιο συμφέρουσα μέ-
θοδος χρηματοδότησής τους καθώς και 
ποια θα είναι τα οικονομικά οφέλη προς 
την επιχείρηση.

 μό λε ση το 
ασικό ρό λημα 

Δυστυχώς, η οικονομική κρίση ανέδειξε 

σημαντικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν 
και αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις στην 
Κύπρο. Αυτό είναι εύκολο να διαπιστωθεί, 
αν συγκρίνει κάποιος την κατάσταση συ-
γκεκριμένων εμπορικών δρόμων σήμερα 
με πριν δέκα χρόνια.

Το βασικό πρόβλημα είναι η υψηλή 
μόχλευση και αυτό δεν οφείλεται μόνο 
στους επιχειρηματίες,  αλλά και στα ίδια 
τραπεζικά ιδρύματα. Η ευκολία με την οποία 
παραχωρούνταν οι πιστωτικές διευκολύν-
σεις, χωρίς να διασφαλίζεται η μέθοδος 
αποπληρωμής, οδήγησε στα αυξημένα 
ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Είναι κοινή διαπίστωση ότι οι μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να 
ανταγωνιστούν μεγάλους ομίλους ή αλυσίδες. 
Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και στο πώς έχει 
διαμορφωθεί η αγορά στην Κύπρο. Είναι 
εξαιρετικά δύσκολο για κάποιο να ξεκινήσει 
μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε 
έναν τομέα με εδραιωμένους οργανισμούς 
(π.χ. υπεραγορές) και να επιβιώσει. Οι μό-
νες ευκαιρίες που ίσως να παρουσιάζονται 
έχουν να κάνουν με τα λεγόμενα -  
και τις καινοτόμες ιδέες.

Αυτό εν μέρει είναι λογικό, εφόσον οι 
μεγάλοι οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα 
να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες και 
να περιορίζουν τις δαπάνες τους. υσι-
κά, πιθανή αδυναμία προσαρμογής του 
επιχειρηματικού τους μοντέλου θα κάνει 
την πτώση τους πιο ηχηρή.

 ιοθέτηση σωστ ν 
σ στημάτων α ιολόγησης 

Μια πολύ σημαντική παράμετρος για 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας είναι 
η υιοθέτηση σωστών συστημάτων αξιο-
λόγησης του προσωπικού αλλά και των 
διαδικασιών. Θα πρέπει να υπάρχουν οι 
προ πολογισμοί και οι στόχοι ανά τμήμα, 
ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση. Η 
αλόγιστη αύξηση μισθών και δαπανών, 
που δεν ενισχύουν την αποδοτικότητα 
μιας επιχείρησης θα οδηγήσουν σε ένα 
δυσκίνητο μοντέλο επιχειρηματικότητας και 
σημαντικό περιορισμό της κερδοφορίας. 

Γνωστή είναι η έκφραση ότι ποτέ δεν 
πρέπει να προσπαθήσεις να πιάσεις ένα 
μαχαίρι που πέφτει. Η διαχείριση επι-
χειρήσεων αλλά και του κράτους απαιτεί 
την ωριμότητα και την «ψυχρότητα» να 
λαμβάνονται δύσκολες αποφάσεις. Αν, για 
παράδειγμα, ένα τμήμα είναι ζημιογόνο 
και δεν μπορεί να αναδιαρθρωθεί, τότε 
πρέπει να κλείνει ώστε να περιορίζονται οι 
ζημιές (  ). Σε αντίθετη περίπτωση, 
η συνέχιση της κατάστασης λόγω ενδεχο-
μένως συναισθηματικής διασύνδεσης/
φόρτισης, ίσως συμπαρασύρει ολόκληρο 
τον οργανισμό σε μη βιώσιμη κατάσταση. 

 ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων-κρατών
ΑΣΟΣ ΙΑΣ ΙΔΗΣ

anastasis.yiasemides 
@kpmg.com.cy

Με στόχο την ενδυνάμωση των 
δεσμών μεταξύ χρηματοπιστω-
τικού τομέα και επιχειρήσεων, η 

 Κύπρου ανακοινώνει την επίσημη 
έναρξη λειτουργίας του   

 . Σε συνέντευξή του στη «Σ», 
ο κ. Ρένος Ιωαννίδης,  στο τμήμα 
του   της  Κύπρου, μιλά 
για τον τρόπο λειτουργίας του Ινστιτούτου 
και εξηγεί σε ποιους απευθύνεται. 

Ποιος είναι ο στόχος του  
   και πότε πιάνει 

επίσημα δουλειά  
Όλοι γνωρίζουμε πως ένας από τους 

βασικότερους συντελεστές για την οικο-
νομική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του 
οικονομικού μας μοντέλου είναι η παρα-
γωγική και εποικοδομητική συνεργασία 
μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και 
του χρηματοπιστωτικού τομέα. 

Καθότι η οικονομία του τόπου εξαρτάται 
όχι μόνο από την ευημερία και ανάπτυξη 
του επιχειρηματικού τομέα, αλλά και από 
τη σταθερότητα και ευρωστία του χρημα-
τοπιστωτικού τομέα, ο βασικός στόχος του 
νεοσύστατου     
είναι να αναδειχθεί ως ο επαγγελματικός 
συνδετικός κρίκος μεταξύ επιχειρήσεων 
από τη μια, και επαγγελματιών του χρη-
ματοπιστωτικού τομέα από την άλλη, ενώ 
παράλληλα να λειτουργήσει ως σημείο ανα-
φοράς για την ενδυνάμωση των δεσμών 
μεταξύ των δύο. Μέσα από την κατανόηση 
και την εμβάθυνση των μεγάλων προκλή-
σεων που αντιμετωπίζει ο κάθε τομέας, το 

    αποσκοπεί 
στη δημιουργία συνεργασίας και συγκλί-
σεων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων 
( ) που δραστηριοποιούνται 
στον χρηματοπιστωτικό και στον ιδιωτικό 
επιχειρηματικό τομέα, αντίστοιχα.

Το     
ιδρύθηκε στις αρχές Μα ου 2019. Θα 
έλεγα πως είναι το επιστέγασμα πολλών 
ετών τοπικής και διεθνούς εμπειρίας της 

, αναφορικά με τους παράγοντες 
που διασφαλίζουν την οικονομική ευ-
ημερία μιας σύγχρονης οικονομίας. Η 
εναρκτήρια εκδήλωση του   

  θα πραγματοποιηθεί στις 
10 Ιουνίου 2019 και θα έχει ως θεμα-
τικό τίτλο «     

  » (αναγκαιότητα 
για εταιρική διάσωση και επαναφορά των 
επιχειρήσεων στον δρόμο της ανάπτυξης), 
με συμμετοχή εξεχόντων ομιλητών από την 
Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Βρετανία. Οι 
παρουσιάσεις της εκδήλωσης αναμένεται 
να επικεντρωθούν σε βέλτιστες διεθνείς 
πρακτικές και εμπειρίες, καταδεικνύοντας 
πρακτικούς τρόπους εφαρμογής τους σε 
τοπικό επίπεδο. 

Σε ποιους απευθύνεται το Ινστιτούτο  
Σε ένα κόσμο με κύριο χαρακτηριστικό 

τη μεταβλητότητα, το    
 στοχεύει να ενημερώνει με εγκυρό-

τητα, υπευθυνότητα και σαφήνεια το κοινό στο 
οποίο απευθύνεται: πρωτίστως στελέχη που 
προέρχονται από τον χρηματοπιστωτικό τομέα 
(τράπεζες, διαχειριστές δανείων, εταιρείες 
εξαγοράς πιστώσεων, επενδυτικά ταμεία), 

επικεφαλής της επιχειρηματικής κοινότητας 
(ιδιοκτήτες, διευθύνοντες συμβούλους, οικονο-
μικούς διευθυντές και λοιπά στελέχη), καθώς 
και άλλους επαγγελματίες από τον ευρύτερο 
χρηματοοικονομικό τομέα. Με την εγγραφή 
τους στο    , τα 
στελέχη θα έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση 
στις τακτικές εξειδικευμένες εκδόσεις και 
στις αποκλειστικές ημερίδες που θα διορ-
γανώνονται σε τακτά διαστήματα, κατά τις 
οποίες θα φιλοξενούνται ντόπιοι και διεθνείς 
εμπειρογνώμονες, που θα παρουσιάζουν και 
θα συζητούν θέματα της ειδικότητάς τους. 
Αξίζει να σημειωθεί πως, παρά τη μόλις 
πρόσφατη έναρξη λειτουργίας του  

  , έχει ήδη επιδειχθεί 
σημαντική καταγραφή ενδιαφέροντος.

Με ποιο τρόπο το εν λόγω εγχείρη-
μα θα στηρίξει την ενδυνάμωση των 
δεσμών μεταξύ χρηματοπιστωτικού 
τομέα και επιχειρήσεων  

Όπως έχω ήδη αναφέρει, τα συμφέρο-
ντα του χρηματοπιστωτικού τομέα είναι 
αλληλένδετα με την πορεία και οικονομική 
ευρωστία του επιχειρηματικού κόσμου. 
Άλλωστε και οι δύο τομείς αποτελούν την 
«ατμομηχανή της οικονομίας της Κύπρου», 
αν θέλετε.

Η υγιής και άνευ στρεβλώσεων λειτουρ-
γία της χρηματαγοράς είναι απαραίτητη, 
ειδικότερα στην Κύπρο όπου η χρηματο-
δότηση παραγωγικών επενδύσεων διεκ-
περαιώνεται σχεδόν αποκλειστικά μέσω 
του χρηματοπιστωτικού/τραπεζικού τομέα. 
Το ίδιο σημαντική είναι και η κεφαλαι-
ακή (ανα)διάρθρωση των επιχειρήσεων, 

αφού ο υπερδανεισμός έχει οδηγήσει σε 
μεγάλο βαθμό στα πρόσφατα προβλήματα 
της οικονομίας μας.

Βάσει των πιο πάνω, τ    
  αποσκοπεί στη δημιουργία 

πρακτικών τρόπων ανταλλαγής απόψεων 
και πληροφοριών που αφορούν το ευρύ-
τερο οικονομικό και επιχειρηματικό πε-
ριβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιούνται 
οι επιχειρήσεις και οι χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί του τόπου. Οι εν λόγω τρόποι 
εστιάζονται στα ακόλουθα: 

 Δημιουργία μιας επαγγελματικής πλατ-
φόρμας με σκοπό τη διερεύνηση και την 
ανάλυση των οικονομικών εξελίξεων των εν 
λόγω τομέων, της τεχνολογικής προόδου, των 
επικρατούντων όρων και κριτηρίων δανει-
σμού (σε σχέση με τους αντίστοιχους όρους 
και κριτήρια που επικρατούν στην Ευρώπη), 
θεμάτων επιχειρηματικής αναδιοργάνωσης, 
αναδιάρθρωσης και διάσωσης, μεθόδων 
για τη διαφύλαξη και μεγιστοποίηση της 
εταιρικής αξίας, καθώς επίσης ζητημάτων 
σχετικά με το συνεχώς μεταβαλλόμενο κα-
νονιστικό/ρυθμιστικό πλαίσιο. 

 Επιμόρφωση και διάδοση βέλτιστων 
διεθνών πρακτικών σε ό,τι αφορά την κε-
φαλαιακή διάρθρωση και τη χρηματοδο-
τική δομή των επιχειρήσεων, με στόχο τη 
διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσι-
μότητας, της ανάπτυξης και της επίτευξης 
των στρατηγικών στόχων. 

 Καθιέρωση ενός ανοικτού φόρουμ 
διαλόγου και συζήτησης, όπου θα παρου-
σιάζονται εμπεριστατωμένες προσεγγίσεις 
για τη βέλτιστη διαχείριση της οικονομι-

κής κατάστασης και των ιδίων και ξένων 
κεφαλαίων της επιχείρησης με βιώσιμο 
αλλά ταυτόχρονα ευέλικτο τρόπο, που να 
λαμβάνει υπόψη το στάδιο του κύκλου ζωής 
της επιχείρησης και τις μεταβαλλόμενες 
απαιτήσεις των χρηματοδοτών. 

 Διαμόρφωση και ενίσχυση κουλτούρας 
συνεργασίας και επιχειρηματικής διάσωσης 
και ανάπτυξης. 

 Κατανόηση και ενδυνάμωση της 
αδήριτης ανάγκης για συνεργασία μετα-
ξύ επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, με απώτερο σκοπό την ευη-
μερία της χώρας.

Ποιες άλλες δράσεις θα αναπτύξει το 
    

Επιπρόσθετα της διοργάνωσης απο-
κλειστικών εκδηλώσεων ενημέρωσης, 
πληροφόρησης και δικτύωσης, στο πα-
ρόν στάδιο, μια από τις κύριες πτυχές του 

    είναι η δη-
μοσίευση, μέσω της τακτικής έκδοσης του 
ηλεκτρονικού ενθέτου  . Πέρα 
από τη συμπερίληψη πλειάδας έγκυρων 
άρθρων και αναλύσεων, το   
προχωρεί στην καταγραφή και αξιολόγηση 
διεθνών/τοπικών εξελίξεων και τάσεων, 
αναφορικά με θέματα που επηρεάζουν τους 
επιχειρηματικούς και χρηματοπιστωτικούς 
τομείς, τη χρηματαγορά, το κανονιστικό 
πλαίσιο, την τεχνολογία, τη διασφάλιση της 
ευρωστίας των επιχειρήσεων, τα κριτήρια 
για νέο δανεισμό κ.ά. Η πρώτη έκδοση του 

  έχει ήδη δημοσιοποιηθεί 
και η δεύτερη έκδοση θα ακολουθήσει 
εντός των ημερών. 

      ουλ ά 
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τα χρόνια της παιδικής μας 
αθωότητας, η  ήταν 
η ξανθιά κούκλα που μι-
λούσε και έκλαιγε. Σήμερα 
η  δεν είναι κούκλα 
και δεν κυκλοφορεί ανάμε-
σά μας. Είναι η ρομποτική 

βοηθός. Καλά διαβάσατε! Είναι η ρομποτι-
κή βοηθός της Οικονομικής Διεύθυνσης 
της Τράπεζας Κύπρου. Η  δουλεύει 
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας 24 
ώρες την ημέρα, 7 μέρες της εβδομάδας, 
365 μέρες τον χρόνο. Δουλεύει απρό-
σκοπτα, αποτελεσματικά και με συνέπεια 
βάσει προκαθορισμένων οδηγιών αυτο-
ματοποιώντας εργασίες που σήμερα είναι 
χρονοβόρες και εκτελούνται χειρονακτικά. 
Ως αποτέλεσμα, το προσωπικό επενδύει 
τον χρόνο του σε τομείς που προσδίδουν 
αξία στο Συγκρότημα και το ικανοποιούν ως 
εργαζόμενο βελτιώνοντας παράλληλα την 
ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του. 

 ρά ε α ρο  καινοτομεί
Η Τράπεζα Κύπρου, μια από τις πλέον 

καινοτόμες επιχειρήσεις του τόπου, εισήγαγε 
τη ρομποτική τεχνολογία στο πλαίσιο του 
προγράμματος της ψηφιακής μεταμόρφω-
σης του Συγκροτήματος. 

Όπως εξηγεί ο Δρ Ανδρέας Στυλιανού, 
Διευθυντής    , 
«διαχρονικά, πολλές τυποποιημένες λειτουρ-
γίες της Τράπεζας γίνονται χειροκίνητα. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα να αναλώνεται πολύτιμος 
χρόνος του προσωπικού για την εκτέλεση 
εργασιών ρουτίνας. Χρόνος που θα μπο-
ρούσε να αξιοποιηθεί σε πιο παραγωγικές 
εργασίες, αποδίδοντας αξία στις ικανότητες, 
επιδεξιότητες και εμπειρίες των υπαλλήλων. 
Η Τράπεζα, αναγνωρίζοντας αυτήν την αδυ-
ναμία, προχώρησε σε αυτοματοποιήσεις, με 
την υλοποίηση ενός προγράμματος εφαρ-
μογής της ρομποτικής τεχνολογίας. Κατόπιν 
αξιολόγησης της δυναμικότητας και λειτουρ-
γίας διαφόρων ρομποτικών συστημάτων, η 
Τράπεζα επέλεξε να υιοθετήσει το σύστημα 
μιας από τις κορυφαίες εταιρείες στον συ-
γκεκριμένο τομέα». 

Όπως μας εξηγεί ο Δρ Στυλιανού, «το 
δικό μας ρομπότ ονομάζεται , όνο-

μα που επιλέγηκε κατόπιν 
διαγωνισμού ανάμεσα σε 
συναδέλφους της Οικονομι-
κής Διεύθυνσης. Σήμερα εξε-
λίσσεται σε μιαν από τις πιο στενές 
μας συνεργάτιδες». 

Επίσης, μας εξηγεί πώς εργάζεται η  
και σε ποιες εργασίες βοηθά την Υπηρεσία: «Η 
ρομποτική μας βοηθός ετοιμάζει ενοποιημένες 
ηλεκτρονικές αναφορές συλλέγοντας πληρο-
φορίες από διάφορα τραπεζικά συστήματα, 
τις οποίες αποστέλλει για ανασκόπηση στους 
υπεύθυνους λειτουργούς και διευθυντές. 
Επίσης επεξεργάζεται, σε καθημερινή βάση 
και σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες 
και προδιαγραφές, οικονομικές καταστάσεις 
και λογιστικές εγγραφές που αποστέλλο-
νται στην Υπηρεσία από διάφορες μονάδες. 
Μέχρι τώρα οι λειτουργοί της Υπηρεσίας, 
όπου εντόπιζαν παράξενους  αριθμούς 
προχωρούσαν σε περαιτέρω διερεύνηση. 

Αυτήν τη δουλειά την κάνει 
τώρα η . Παντρεύει  

τα στοιχεία που της αποστέλ-
λονται με άλλες καταστάσεις που 

υπάρχουν στο σύστημα και ανάλο-
γα, όπου εντοπίσει διαφορά ή πρόβλημα, 
υποδεικνύει την ανάγκη διερεύνησης. Για 
παράδειγμα, συγκρίνει τα υπόλοιπα λογαρια-
σμών του γενικού καθολικού με τα αντίστοιχα 
προηγούμενων μηνών και όπου εντοπίσει 
παρεκκλίσεις από τους προκαθορισμένους 
κανόνες στέλνει ’αναφορές εξαιρέσεων ’ μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπεύθυνο 
λειτουργό για περαιτέρω διερεύνηση». 

Όπως αναφέρει ο Δρ Στυλιανού, «οι 
λειτουργοί πλέον επεξεργάζονται, αναλύ-
ουν και διερευνούν μόνο τις εξαιρέσεις 
και αποκλίσεις από τους κανόνες και τις 
προδιαγραφές για την τελική λήψη απο-
φάσεων. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται 
η αξιοπιστία και αποφεύγονται τα λάθη. 

Επίσης, αποφεύγεται η καθημερινή εκτύ-
πωση και αρχειοθέτηση χιλιάδων σελίδων. 
Εξοικονομείται σημαντικό ποσοστό του 
χρόνου εργασίας που αφιερώνεται στη 
διεκπεραίωση πιο σύνθετων θεμάτων 
αυξάνοντας παράλληλα τον βαθμό ικα-
νοποίησης του προσωπικού της Τράπεζας 
από την εργασία του και κατ’ επέκτασιν της 
ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών της».

Ακόμη, υπογραμμίζει πως «οι νέες 
τεχνολογίες είναι πλέον μέρος του Συ-
γκροτήματος με κύριο στόχο την αποτε-
λεσματική λειτουργία του. Η χρήση της 
τεχνολογίας είναι η λύση για τη διασφάλιση 
της ανταγωνιστικότητάς μας σε ένα συνεχές 
μεταβαλλόμενο τραπεζικό περιβάλλον». 

Ενισ ονται τα  
Άλλα παραδείγματα στον σύγχρονο τρα-

πεζικό τομέα είναι η ελβετική τράπεζα . 
Η τράπεζα πολλαπλασίασε τα ρομπότ που 
χρησιμοποιεί από 20 σε 1.000, με κύριο 
επιχείρημα ότι η ρομποτική θα ενισχύσει 
τις   θέσεις εργασίας απελευ-
θερώνοντας προσωπικό από τις «βαρετές 
εργασίες». Μάλιστα, διαβεβαιώνει πως δεν 
θα αντικατασταθούν οι εργαζόμενοι από 
τα ρομπότ. Οι μηχανές χρησιμοποιούνται 
μόνο για «επαναλαμβανόμενες εργασίες 
διεκπεραίωσης», όπως είναι η μετατροπή 
μη δομημένων  (  και χειρόγραφα 
έγγραφα) σε εύχρηστα αρχεία σε ψηφιακή 
μορφή. Επιπλέον τα ρομπότ μπορούν να 
εντοπίσουν «ανωμαλίες» π.χ. στις πληρωμές, 
ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερος 
έλεγχος σε περίπτωση απάτης.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η 
χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στον 
χρηματοοικονομικό κλάδο είναι δρόμος 
χωρίς επιστροφή: για περιορισμό του λει-
τουργικού κόστους και την αντιμετώπιση 

των τεχνολογικών κολοσσών . 
δη, οι τράπεζες του εξωτερικού έχουν 

προχωρήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων 
λύσεων. Η    δημιούρ-
γησε την εικονική βοηθό  με στόχο 
να βοηθήσει 25 εκατομμύρια πελάτες με 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (ενημέρωση 
και πληρωμή οφειλών). 

Η  συνεργάστηκε με τη   
( ) και έστησε το    
για βελτιστοποίηση της διαδικασίας αντι-
στοίχησης τιμολογίων και πληρωμών. 

Η , η  και άλλοι τραπεζικοί κο-
λοσσοί, άρχισαν δοκιμές στο  
της  και της , για δημιουργία ενός 
πιλοτικού ιδιωτικού οικοσυστήματος εφαρ-
μογών, το οποίο δίνει πρόσβαση σε λύσεις 
διαφόρων προμηθευτών 
λογισμικού ή . Οι 
επιτυχημένες τράπεζες 
τού αύριο έχουν στρα-
τηγική με επίκεντρο τις 
τεχνολογικές ευκαιρίες. 
Δεν φοβούνται την αλλα-
γή. Αντίθετα, αναζητούν 
ευκαιρίες με αξία και 
προσαρμόζονται στις 
ανάγκες της αγοράς 
και του πελάτη.

 ρομποτική βοηθός 
 αναλ ει δεδομένα, 

εντοπίζει αποκλίσεις από 
προκαθορισμένους

κανόνες και βελτιώνει 
τον εργασιακό βίο

   « » 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Η 
δεδουλευμένη βάση 
αναφοράς αφορά 
την καταχώριση 
της οικονομικής 
υπόστασης των 
συναλλαγών όταν 
αυτές πραγματο-

ποιούνται και όχι όταν λαμβάνει χώ-
ραν ο διακανονισμός μετρητών.  Πολλές 
κυβερνήσεις έχουν ήδη υιοθετήσει τη 
δεδουλευμένη βάση αναφοράς, ενώ 
πολλές άλλες βρίσκονται στον δρόμο 
της εφαρμογής. Λαμβάνοντας υπόψη 
τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για 
150 κυβερνήσεις, παραθέτουμε την 
ανάλυση του τρόπου χρηματοοικονο-
μικής πληροφόρησής τους παρακάτω: 

37 κυβερνήσεις (25%) προχώρησαν 
με δεδουλευμένη βάση αναφοράς στις 
τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές 
καταστάσεις.

68 κυβερνήσεις (45%) μεταβαίνουν 
σε δεδουλευμένη βάση αναφοράς ή 
έχουν ήδη κάποια στοιχεία δεδουλευ-
μένης βάσης αναφοράς στις οικονομικές 
τους καταστάσεις.

45 κυβερνήσεις (30%) εξακολουθούν 
να κάνουν πληροφόρηση σε ταμειακή βάση.

Τα πλαίσια πληροφόρησης δεδου-
λευμένης βάσης αναφοράς αναπτύσ-
σονται με διάφορους τρόπους, πολλοί 
αξιοποιώντας τα διεθνή πρότυπα. Από 
τις 37 κυβερνήσεις που προχώρησαν 
με δεδουλευμένη βάση αναφοράς, 19 
(51%) χρησιμοποιούν τα Διεθνή Λογιστι-
κά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα ( ), 
με έναν από τους εξής τρεις τρόπους:

5 κυβερνήσεις έχουν υιοθετήσει 
άμεσα τα , υλοποιώντας τα χωρίς 
να μεταβάλλουν οποιαδήποτε από τις 
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Κυβερνήσεις και δεδουλευμένη 
βάση αναφοράς

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

(ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ)

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την 
πλήρωση μία  (1) θέση  Ερευνητικού Συνεργάτη (Μεταδιδα-
κτορικού Ερευνητή) στο Τμήμα Η εκτρο όγ ν Μη ανικ ν 
και Μη ανικ ν Η εκτρονικ ν Υπο ογιστ ν και Π ηρο-

ορική  για πλήρη απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα στο 
γν στικό αντικείμενο I uided ocused u trasound .

Τε ευταία ημερομηνία για την υποβο ή τ ν αιτήσε ν: Πα-
ρασκευή  1  Ιουνίου 201 . Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πα-
νεπιστημίου https://www.cut.ac.cy/university/administration/
administrative-services/hr/jobs/job-vacancies-departments/ 
(προκηρύξεις Τμημάτων) ή να επικοινωνήσουν με τον Καθ. Χριστάκη 
Δαμιανού στην ηλεκτρονική διεύθυνση christa is.damianou
cut.ac.cy

Οκτώ έξυπνες τουριστικές διαδρομές, 
επτά φεστιβάλ διαπολιτισμικού 
διαλόγου και ένα βιντεοπαιχνίδι 

αφιερωμένο στις αρχαίες εμπορικές δια-
δρομές των οινίκων είναι οι στόχοι του 
ευρωπαϊκού έργου , το οποίο 
επιχειρεί τη δημιουργία και προώθηση 
καινοτόμων τουριστικών προϊόντων σε 

πέντε πιλοτικές περιοχές στη λεκάνη της 
Μεσογείου. Η πρωτοβουλία συγχρηματο-
δοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 
πλαίσιο του προγράμματος  και 
βασίζεται στη Ρότα των οινίκων - μια 
διαδρομή που συμπεριλαμβάνεται από το 
2003 στο πρόγραμμα Διεθνικών Πολιτι-
στικών Δρομολογίων του Συμβουλίου της 

Ευρώπης και αναγνωρίζεται από το 2016 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, 
ο οποίος  προωθεί τον πολιτισμικό διάλογο 
μέσω της πολιτιστικής και αρχαιολογικής 
κληρονομιάς των μεσογειακών πολιτισμών 
ακολουθώντας τις αρχαίες ναυτικές και 
θαλάσσιες διαδρομές.  δημιουργία των 
τουριστικών διαδρομών θα βασίζεται σε 
θέματα δημιουργικού τουρισμού και 
ενεργού συμμετοχής των τοπικών πλη-
θυσμών και επιχειρήσεων και στοχεύει 
στην αναζωογόνηση των προορισμών 
της ΕΕ, στην αξιοποίηση της χαμηλής 
εποχικότητας και στην εφαρμογή της 

βιωσιμότητας των τουριστικών προσφο-
ρών και προϊόντων. Το έργο προβλέπει 
επίσης τη δημιουργία κέντρων ερμηνείας 
πολιτιστικής κληρονομιάς και στοχεύει 
στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ 
των τουριστικών φορέων και πολιτιστικών 
αρχών, στη δημιουργία ισχυρών εταιρικών 
σχέσεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα καθώς επίσης και στην προώθηση 
ανταλλαγής εμπειριών και εμπειρογνω-
μοσύνης σε διεθνές επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες: Δέσπω Κάκκου-
ρα, Συντονίστρια Ευρωπαϊκών έργων,   

 , : . .

υ ος ου μ ς 
 ο άλ

πρόνοιές τους.
5 κυβερνήσεις εφαρμόζουν έμμεσα 

τα , υλοποιώντας τα μέσω έγκρισης 
από εθνική διαδικασία, προσαρμόζοντας 
για κάθε συγκεκριμένη δικαιοδοτική λει-
τουργία.

9 κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τα 
 για να αναπτύξουν τα δικά τους 

εθνικά πρότυπα, χρησιμοποιώντας τα 
 ως πηγή καθοδήγησης.

ι είναι τα 
Το Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προ-

τύπων Δημόσιου Τομέα ( ), ένα ανε-
ξάρτητο συμβούλιο καθορισμού προτύπων, 
αναπτύσσει τα , μια σειρά λογιστικής 
ταμειακής και δεδουλευμένης βάσης προτύ-
πων, που χρησιμοποιούνται από κυβερνήσεις 
και άλλους φορείς του δημόσιου τομέα σε όλον 
τον κόσμο, για την ετοιμασία οικονομικών 
καταστάσεων γενικού σκοπού.

Οι χρηματοπιστωτικές και κρατικές 
χρεωστικές κρίσεις έφεραν στο φως, 
όσο ποτέ άλλοτε, την ανάγκη καλύτερης 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

από κυβερνήσεις παγκοσμίως και την 
ανάγκη βελτίωσης της διαχείρισης των 
πόρων του δημόσιου τομέα. Το  έχει 
καθιερώσει τα  για τη βελτίωση της 
ποιότητας, της συνοχής και της διαφάνειας 
της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 
του δημόσιου τομέα παγκοσμίως. 

έλη α ό την 
Βελτιωμένη λογοδοσία και λήψη 

αποφάσεων
Υιοθέτηση  δεδουλευμένης βάσης:

βελτιώνει την ποιότητα της πληροφό-
ρησης γενικών σκοπών από φορείς του 
δημόσιου τομέα, 

μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα ενη-
μερωμένες εκτιμήσεις των αποφάσεων 
κατανομής πόρων των κυβερνήσεων,

συμβάλλει στην αύξηση της διαφάνειας 
και της λογοδοσίας.

Βελτιωμένη διαχείριση περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων

Οι κυβερνήσεις με πληροφόρηση σε 
ταμειακή βάση δεν λογιστικοποιούν για 
σημαντικές υποχρεώσεις, όπως συντάξεις, 

καθώς και για ακίνητα ή εγκαταστάσεις και 
εξοπλισμό, όπως η ανάπτυξη υποδομών. 
Η υιοθέτηση της δεδουλευμένης βάσης 
αναφοράς θα βελτιώσει τη δημοσιονομική 
διαχείριση και θα δώσει μια πληρέστερη 
και ακριβέστερη εικόνα των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων.

Βελτιωμένη ακρίβεια στην απόδοση 
εσόδων και εξόδων

Τα πρότυπα δεδουλευμένης βάσης πα-
ρέχουν μια πλήρη και αξιόπιστη εικόνα 
της χρηματοοικονομικής και οικονομικής 
κατάστασης και απόδοσης της κυβέρνησης.

ατάσταση ανά ή ειρο
Οι περιφέρειες που αναμένεται να πα-

ρουσιάσουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην 
υιοθέτηση δεδουλευμένης βάσης αναφοράς 
έως το 2023 περιλαμβάνουν:

Λατινική Αμερική και Καραϊβική: 21 
χώρες (5 επί του παρόντος)

Αφρική: 19 χώρες (2 επί του παρόντος)
Ασία: 21 χώρες (6 επί του παρόντος)
Ευρώπη: 24 χώρες κατά τα επόμενα 

πέντε χρόνια.

έρνηση της 
ριακής Δημοκρατίας

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημο-
κρατίας τηρεί λογαριασμούς και ετοιμάζει 
οικονομικές καταστάσεις χρησιμοποιώντας 
την ταμειακή βάση της λογιστικής, με ορι-
σμένες τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά τις 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις υπό 
μορφή ομολόγων και εγγυήσεων. Το Γενικό 
Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
(Γενικό Λογιστήριο) είναι υπεύθυνο για 
την εκτέλεση όλων των λογιστικών δρα-
στηριοτήτων της κεντρικής κυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένης της ετοιμασίας των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 

Το Γενικό Λογιστήριο κατά το 2016 προ-
ετοίμασε και υιοθέτησε ένα σχέδιο δράσης 
και έναν  οδικό χάρτη για τη μετάβαση από 
την τροποποιημένη λογιστική σε ταμειακή 
βάση σε δεδουλευμένη βάση αναφοράς. 
Με βάση τους αρχικούς σχεδιασμούς, αν 
ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, αναμένεται 
ότι η κυβέρνηση θα ετοιμάσει τον πρώτο 
αρχικό ισολογισμό την 1η Ιανουαρίου 2020 
και τις πρώτες ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις που θα συμμορφώνονται με 
τα  για το έτος που θα λήξει στις 31 
Δεκεμβρίου 2021.

Το Γενικό Λογιστήριο ανέθεσε στον 
ελεγκτικό οίκο   Κύπρου 
στις 16 Νοεμβρίου 2017 να συνδράμει 
στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών 
στην κυβέρνηση για την κατανόηση των 

 και του πλαισίου λογιστικής του 
δημόσιου τομέα. Οι εκπαιδευτικές συνε-
δρίες των  ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 
2018 και ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο 
του 2019.

Στην Κύπρο, η κυβέρνηση βρίσκεται 
στα πρώτα στάδια της προσπάθειάς της 
για μετάβαση από την ταμειακή λογιστική 
στη λογιστική δεδουλευμένης βάσης για 
την ετοιμασία των οικονομικών της κατα-
στάσεων. Η μετάβαση αυτή πιθανότατα θα 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές 
πρόνοιες των , καθώς η διαδικασία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκδοση 
των Ευρωπαϊκών Λογιστικών Προτύπων 
Δημόσιου Τομέα ( ) αναμένεται να 
καθυστερήσει. Ο στόχος είναι να ολοκλη-
ρωθεί η μετάβαση σε επίπεδο κεντρικής 
κυβέρνησης μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, 
ενώ η ευρύτερη κυβέρνηση και άλλοι 
φορείς του δημόσιου τομέα αναμένεται 
να ακολουθήσουν.

Πέρα από τα προαναφερθέντα οφέλη, 
η μελλοντική εφαρμογή των  τόσο 
από την κεντρική όσο και από την ευρύ-
τερη κυβέρνηση, και συνεπώς η ύπαρ-
ξη ομοιόμορφων λογιστικών αρχών, θα 
επιτρέψει την ετοιμασία ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων, κάτι που θα 
μπορούσε επίσης να φανεί χρήσιμο στην 
άντληση μελλοντικών κεφαλαίων στον 
δημόσιο τομέα.

  ,  . 



οβαρές απώλειες κα-
τέγραψαν στις Ευρωε-
κλογές τα παραδοσιακά 
κόμματα της Γερμανίας 
και για πρώτη φορά τα 
σενάρια των πρόωρων 
εκλογών, στην τελευταία 

θητεία της Άγκελα Μέρκελ, μοιάζουν να 
σκεπάζουν τον ουρανό του Βερολίνου. 
Οι Χριστιανοδημοκράτες των Μέρκελ 
και «Μίνι Μέρκελ» -όπως αποκαλούν 
τα ΜΜΕ τη νέα ηγέτιδα του , Ανε-
γκρέτ Κραμπ-Καρενμπάουερ- μαζί με 
τους Βαυαρούς εταίρους τους, Χριστια-
νοικοινωνιστές, κατέγραψαν απώλειες 
πέραν του 7%. Οι δε Σοσιαλιστές, που 
είχαν καταγράψει σημαντικές πτώσεις στις 
προηγούμενες εθνικές εκλογές και οδή-
γησαν τον Μάρτιν Σουλτς σε παραίτηση 
από την ηγεσία του , καταποντίστηκαν 
και κατέγραψαν απώλειες μεγαλύτερες 
του 11%. Μεγάλη ήττα για τη νυν ηγέτιδα, 
Αντρέα Νάλες. 

Στις προηγούμενες Ευρωεκλογές δεύ-
τερο κόμμα ήταν οι σοσιαλιστές, σε αυτές 
οι Πράσινοι κατέκτησαν τη δεύτερη θέση, 
κερδίζοντας σχεδόν 10% επιπρόσθετα 
ποσοστά και τερματίζοντας στο 20,5%. Το 
μήνυμα του λαού είναι πλέον ξεκάθαρο. 
Μικρή άνοδο σημείωσε το ακροδεξιό 
«Εναλλακτική για τη Γερμανία (Α )», 
καθώς επίσης και οι ιλελεύθεροι. Πτώση 
σημείωσε και η αριστερά «  ». 
Με λίγα λόγια, οι πολίτες της ισχυρής 
ευρωπαϊκής χώρας γύρισαν την πλάτη 
στα παραδοσιακά κόμματα, εκφράζοντας 
την απογοήτευσή τους για τις πολιτικές 
που ακολουθεί η ΕΕ -ομολογουμένως 

με μπροστάρη τη Γερμανία- δηλώνοντας 
ξεκάθαρη τη στροφή του σε μη παραδο-
σιακούς κομματικούς χώρους.

ι μανο ρες 
της οσιαλίστριας

Είναι γεγονός πως η λαϊκή πίεση προς 
το  είναι ασφυκτική. Τα σύννεφα των 
πρόωρων εκλογών «μαυρίζουν» τον ου-
ρανό του Βερολίνου και η παραδοσια-
κή συμμαχία κάνει ό,τι μπορεί για να τα 
διώξει χωρίς να πέσει σταγόνα. Ωστόσο, 
η συντριβή του  στο κρατίδιο της 
Βρέμης -όπου την Κυριακή διεξήχθη-
σαν παράλληλα και τοπικές εκλογές- δεν 
αφήνει πολλά περιθώρια. Εδώ και μια 
δεκαετία ήταν η πρώτη φορά στη Βρέμη 
που το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της 
Γερμανίας ήρθε δεύτερο, καταγράφοντας 
απώλειες μεγαλύτερες του 8%. Η κλωστή 
που κρατά την ισορροπία -και την κυβέρ-
νηση συνεργασίας μέχρι νεωτέρας- είναι 
πως στη Βρέμη ανέβηκαν τα ποσοστά 
των χριστιανικών κομμάτων. 

Τόσο οι Χριστιανοδημοκράτες όσο 
και οι Σοσιαλδημοκράτες θέλουν πάση 
θυσία να αποφύγουν το ενδεχόμενο. 
Μόνο εργαλείο στα χέρια της Νάλες το 
γεγονός ότι το ποσοστό του  δεν έπεσε 
κάτω από το 18% και με αυτό αντιστέ-
κεται στις φωνές από το εσωτερικό του 
κόμματος, που την καλούν να παραιτηθεί. 
Επέλεξε λοιπόν την οδό της εσωκομμα-
τικής κάλπης για τη θέση της αρχηγού 
της κοινοβουλευτικής ομάδας του  
στην Μπούντενσταγκ -θέση που επίσης 
κατέχει- , ώστε να της δοθεί ο χρόνος να 
αποφύγει τα χειρότερα. Η διαδικασία θα 

γίνει την επόμενη εβδομάδα, επισπεύ-
δοντας ουσιαστικά τις διαδικασίες που 
κανονικά είχαν οριστεί για τον Σεπτέμβριο. 
Οι βασικοί της πολέμιοι είναι οι βουλευτές 
του κόμματος στο πλούσιο κρατίδιο της 
Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας. 

Σύμφωνα δε με την κυριακάτικη έκδο-
ση της γερμανικής εφημερίδας « », ο 
πρώην αρχηγός του κόμματος και πρώ-
ην επικεφαλής του Ευρωκοινοβουλίου, 
Μάρτιν Σουλτς, φέρεται να ετοιμάζει 
«πραξικόπημα» κατά της Νάλες και να 
έχει πάρει με το μέρος του τους 80 από 
τους 152 βουλευτές του .

ντίθετη ά ο η 
έ ο ν οι ράσινοι

Αντίθετα από τα παραδοσιακά κόμματα 
της γερμανικής συμπολίτευσης, οι Πράσινοι 
που στις τελευταίες εκλογικές αναμετρή-
σεις έχουν πάρει τα πάνω τους, ασκούν 
πιέσεις μέσω της γερμανικής Βουλής, κο-
ρυφώνοντας την αντιπολιτευτική κριτική 
τους και κοιτώντας προς την κατεύθυνση 
των νέων εθνικών εκλογών. Σε περίπτωση 
που οι εκλογές γίνονταν σήμερα για τον 
σχηματισμό μια νέας κυβέρνησης από 
την παρούσα Βουλή, οι Χριστιανοδη-
μοκράτες θα έπρεπε  να συνεργαστούν 
με τους ιλελεύθερους ( ) και τους 
Πράσινους. Η προηγούμενη προσπάθεια 
πριν από ενάμιση χρόνο είχε αποτύχει 
επειδή οι ιλελεύθεροι διαφωνούσαν σε 
μια σειρά από θέματα, μεταξύ των οποίων 
η προσφυγική πολιτική. Επιπρόσθετα οι 

ιλελεύθεροι έχουν διαμηνύσει ότι δεν 
συμμετέχουν σε κυβέρνηση με καγκε-
λάριο την Άγκελα Μέρκελ, αυτό βέβαια 

θα λυνόταν αφού δεν είναι πια η ηγέτιδα 
των Χριστιανοδημοκρατών. Παράλληλα, 
όμως, δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερη 
μοίρα τέτοια συνεργασία υπό την ηγεσία 
της Ανεγκρέτ στο , αφού κι εκείνη 
είναι η μικρογραφία των πολιτικών της 
Μέρκελ και σε ορισμένες περιπτώσεις 
ακόμη πιο συντηρητική.  Οι Πράσινοι, 
σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που 
δημοσιεύει ο γερμανικός Τύπος, μετά 
τις Ευρωεκλογές, σε μια προσπάθεια να 
καταγράψουν τον παλμό των Γερμανών 
σε περίπτωση πρόωρων εκλογών, έχουν 
σχεδόν διπλασιάσει τα ποσοστά τους στο 
18% με 20%. Αυτό το ποσοστό δεν τους 
δίνει την ηγεσία της χώρας, τους δίνει 
όμως τέτοια ισχύ που καμιά κυβέρνηση 
δεν μπορεί να σχηματιστεί χωρίς τη δική 
τους συμμετοχή, με βάση τον κομματικό 
χάρτη της Γερμανίας και τον ιδεολογικό 
χάρτη των κομμάτων. 

τε και ο ακρόν 
θέλει ρόωρες

Ο Εμμανουέλ Μακρόν, όπως αποδει-
κνύουν εκ νέου τα ποσοστά του κόμματος 
«Εμπρός για τη Γαλλία», ήρθε για να μείνει. 
Σε περίπτωση που η συμπολίτευση της 
Γερμανίας αλλάξει χέρια και οι Πράσινοι 
έρθουν στην εξουσία, οι σχεδιασμοί του 
για την αλλαγή της Ευρώπης αλλάζουν, 
νέα εμπόδια θα έρθουν στον δρόμο του 
και ο ίδιος δεν θα πάρει τη σκυτάλη από 
τη Μέρκελ και δεν θα αναδειχθεί εύκολα 
ο νέος ηγέτης της Ένωσης. Το σενάριο 
των πρόωρων εκλογών είναι για εκείνον 
εφιάλτης που πρέπει πάση θυσία να μην 
επιβεβαιωθεί.

Σε μια προσπάθεια εξαγωγής 
συμπερασμάτων από την 
πανευρωπαϊκή εκλογική 
αναμέτρηση η γερμανική 

εφημερίδα «  » παρατηρεί πως 
όποιος ήλπισε ότι η Μαρίν Λεπέν της 
γαλλικής ακροδεξιάς, μετά την εκλογική 
της αποτυχία το 2017, θα χανόταν από 
την πολιτική σκηνή, όποιος θεώρησε 
ότι η εκλογή Μακρόν ήταν ένα «ατύ-
χημα» της ιστορίας, ή το κόμμα του μια 
«σαπουνόφουσκα», πήρε το μάθημά 
του στις Ευρωεκλογές του 2019. Το 
γαλλικό πολιτικό τοπίο ανασυντάχθηκε 
ριζικά, ο διμέτωπος ιδεολογικός πόλε-
μος ανάμεσα στους δεξιούς και τους 
αριστερούς μετατέθηκε ανάμεσα στους 
εθνικιστές και τους φιλοευρωπαϊστές. Η 
εξαφάνιση των μεγάλων κομμάτων, που 
επί 6 δεκαετίες διαμόρφωσαν το γαλλικό 
πολιτικό τοπίο και εναλλάχθηκαν στην 
εξουσία, αποτελεί προειδοποίηση και 
για τη Γερμανία, αλλά και αλλού, αφού 
το μάθημα από τη γαλλική ιστορία του 
παρόντος είναι ότι οι συντηρητικοί ψη-
φοφόροι έχουν γίνει πιο ευέλικτοι και 
βρίσκουν τις βασικές τους πεποιθήσεις 
στους Πράσινους, «τους Μακρονιστές, 
ακόμα και στους εθνικιστές της Λεπέν», 
όσο καιρό το κόμμα των εθνικιστών δεν 
βγαίνει εκτός δημοκρατικού κάδρου.
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Η 
συμμετοχή της Βρετανίας 
στις Ευρωεκλογές, τρία 
χρόνια μετά το δημο-
ψήφισμα για έξοδο από 
την ΕΕ, επιβεβαίωσε 
με θριαμβευτικό τρόπο 
ότι η χώρα είναι βαθιά 

πολωμένη σε σχέση με το . Αναλύ-
οντας τα αποτελέσματα σκιαγραφείται η 
εικόνας μιας χώρας βαθιά κατακερματι-
σμένης, όπου το παραδοσιακό δικομματικό 
σύστημα καταρρέει κάτω από το βάρος 
του . Συντηρητικοί και Εργατικοί, 
αποτυγχάνοντας να φέρουν εις πέρας το 

,  πλήρωσαν ακριβά το τίμημα στην 
κάλπη με τους ψηφοφόρους να στρέφονται 
ξεκάθαρα σε κόμματα, τα οποία υποστηρί-
ζουν είτε την παραμονή είτε την έξοδο της 
χώρας από την ΕΕ. Το  επιβεβαιωμένα 
πλέον καθορίζει την πολιτική ζωή της χώ-
ρας, πιέζοντας με αυτόν τον τρόπο τα δύο 
μεγάλα κόμματα να πάρουν αποστάσεις 
από το κέντρο και να προχωρήσουν προς 
τα δύο άκρα, αντλούμενα μαθήματα από 
το πικρό τέλος της Πρωθυπουργού, Τερέ-
ζα Μέι, η οποία, κινούμενη στα όρια του 
συμβιβασμού, απέτυχε να διεκπεραιώσει 
μέχρι τέλους την αποστολή της. Το τέλος 
της πάντως δεν στερείται ειρωνείας, αφού 
οι ίδιες δυνάμεις που την ανέβασαν στην 
εξουσία, τώρα την εκθρονίζουν. Με τη χώρα 
βαθιά διχασμένη και το ρολόι να μετράει 
αντίστροφα για την 31η Οκτωβρίου, η μάχη 
για την επικράτηση μεταξύ  και 

 είναι αυτή που θα καθορίσει 
το ίδιο το μέλλον της Βρετανίας. 

 ανάλ ση το  
α οτελέσματος 

Τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών 
έδειξαν ξεκάθαρα ότι τα κόμματα, τα οποία 
κινήθηκαν στη μέση οδό του «συμβιβα-
σμού», τιμωρήθηκαν από τους ψηφοφόρους 
προς όφελος των κομμάτων με ξεκάθαρή 
θέση πάνω στο ζήτημα του . Πίσω 
από τα εκλογικά ποσοστά κρύβεται μια 
«κουρασμένη» κοινωνία, η οποία απο-
ζητάει μια ξεκάθαρη λύση για άρση του 
αδιεξόδου στο οποίο βρίσκεται η χώρα. 
Εντούτοις, είναι επικίνδυνο να θεωρηθεί 
δεδομένο ότι η  λογική αυτών των εκλογών 
θα είναι η ίδια με αυτήν στο ενδεχόμενο 
εθνικών εκλογών. Το κλειδί για την ανά-
γνωση των εκλογικών ποσοστών είναι η 
προσέγγιση με την οποία ο κάθε παίκτης 
προτίθεται να επιλύσει την κρίση του . 
Τα κόμματα, τα οποία πάτησαν πάνω σε 
γκρίζες ζώνες, πλήρωσαν εκλογικά τη στάση 
τους. Αντίθετα, το 35% των ψηφοφόρων 
αντάμειψαν  κόμματα, τα οποία τοποθε-
τήθηκαν με ξεκάθαρο τρόπο ότι θέλουν 
να αποχωρήσει η χώρα από την ΕΕ, ενώ 
περίπου ένα 40% προτίμησαν κόμματα 
με καθαρή θέση υπέρ της παραμονής. Οι 

ιλελεύθεροι Δημοκράτες, οι οποίοι είχαν 
συντριβεί εκλογικά στο παρελθόν για τη 
συγκυβέρνηση με τους Συντηρητικούς, 
αναγεννήθηκαν μέσα από τις στάχτες τους 
αρπάζοντας το μερίδιο ψηφοφόρων από 
τους Εργατικούς, αφού οικειοποιήθηκαν 
την καμπάνια υπέρ της παραμονής στην 
ΕΕ. Στο 20% των ιλελευθέρων εάν προ-

στεθούν το 12% των Πρασίνων, το 3,4% 
του   καθώς και το 3,6% του 
Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας, τα ποσοστά 
του τόξου υπέρ της παραμονής αγγίζουν 
το 40%. Τα πάλαι ποτέ κυρίαρχα κόμματα 
μέτρησαν  τις μεγαλύτερες απώλειες κυ-
ρίως λόγω της ασάφειάς τους στις θέσεις 
για το . Οι ψηφοφόροι «μίλησαν» 
στην κάλπη και ζήτησαν σαφήνεια, όχι 
μόνο εάν υποστηρίζουν ή όχι το , 
αλλά και με ποιον τρόπο. Με βάση λοιπόν 
τα εκλογικά αποτελέσματα δεν υπάρχει 
«κέντρο» στη Βρετανία, όσον αφορά το 

. Ο παλιός διαχωρισμός ανάμεσα 
στην αριστερά και δεξιά, ο οποίος επέτρεπε 
στα δύο μεγάλα κόμματα να κυριαρχούν, 
έχει αντικατασταθεί από τις θέσεις υπέρ 
ή κατά της παραμονής στην ΕΕ. 

ο τέλος το  
δικομματισμο

Το Κόμμα του  του Νάιτζελ ά-
ρατζ συγκεντρώνοντας το «εξωπραγματι-
κό» 32%, το οποίο μεταφράστηκε σε 28 
έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για 
πολλούς αναλυτές έθεσε τις βάσεις για τη 
διάλυση του πολιτικού συστήματος του 
Ηνωμένου Βασιλείου, όπως το ξέρουμε. 
Ως αποτέλεσμα, το πολιτικό σύστημα που 
αναδύεται παραδόξως μοιάζει να είναι πιο 
«ευρωπαϊκό». Η συντριβή των Συντηρητι-
κών και των Εργατικών και η επικράτηση 
του άρατζ, των ιλελεύθερων και των 
Πρασίνων δείχνει, έστω και συγκυριακά, 
ότι ο δικομματισμός φτάνει στο τέλος του 
και θέση παίρνει ένας πολυκομματικός 

πλουραλισμός, ο οποίος ομοιάζει με αυ-
τόν που κυριαρχεί σε άλλες χώρες της 
Ευρώπης. Εντούτοις, δεν είναι η πρώτη 
φορά στην ιστορία της Βρετανίας, που 
ένα άλλο κόμμα κυριαρχεί στις Ευρωε-
κλογές. Το 2014 το Κόμμα Ανεξαρτησί-
ας του Ηνωμένου Βασιλείου (το πρώην 
κόμμα του άρατζ) είχε κερδίσει 27% 
των ψήφων. Τα πράγματα πλέον, όμως, 
είναι διαφορετικά. Εάν πριν από πέντε 
χρόνια η νίκη του Κόμματος Ανεξαρτη-
σίας ταρακούνησε την πολιτική ζωή του 
Βρετανίας, η πρόσφατη νίκη του άρατζ 
δίχως αμφιβολία απειλεί πλέον να την 
ανατινάξει. Το 14% των Εργατικών είναι 
το χειρότερο ποσοστό που πήρε το κόμμα 
τα τελευταία 100 χρόνια, πληρώνοντας 
τη μη οικειοποίησης της θέσης υπέρ του 
δεύτερου δημοψηφίσματος. Σε ακόμη χει-
ρότερη μοίρα οι Τόρις, οι οποίοι μετά βίας 
άγγιξαν το «καταστροφικό» 9%. Αυτό το 
αποτέλεσμα δίχως αμφιβολία θα είναι και 
ο οδηγός του διαδόχου της Τερέζα Μέι 
για τη μελλοντική διαχείριση του .   

ο σενάριο των 
ρόωρων εκλογ ν

Παρά τα καταστροφικά αποτελέσματα 
για τα δύο μεγάλα κόμματα, οι νικητές των 
Ευρωεκλογών θα πρέπει να κρατήσουν 
μικρό καλάθι στο σενάριο της προκήρυξης 
πρόωρων εθνικών εκλογών. Αρχικά, δεν 
πρέπει να παραβλέπεται ότι στις εθνικές 
εκλογές στη Βρετανία, σε αντίθεση με τις 
Ευρωεκλογές, δεν εφαρμόζεται η αναλογική 
ψηφοφορία αλλά το σαρωτικό πλειοψηφικό 

εκλογικό σύστημα του « - - -
». Ειδικότερα, το εκλογικό σύστημα της 

Βρετανίας επιβραβεύει τον δικομματισμό, 
μετατρέποντας τις εκλογικές σχετικές πλει-
οψηφίες σε κοινοβουλευτικές απόλυτες 
πλειοψηφίες. Επιπλέον, η ατζέντα στις 
εθνικές εκλογές παραδοσιακά τείνει να 
είναι διαφορετική με θέματα όπως η υγεία, 
η εκπαίδευση και η οικονομία να κυριαρ-
χούν στα προεκλογικά ντιμπέιτ. Το Κόμμα 
Ανεξαρτησίας του άρατζ, ενώ σάρωσε στις 
Ευρωεκλογές του 2014, δεν κατάφερε να 
κερδίσει ούτε μία έδρα στις εθνικές εκλογές 
του 2015. Στις πρόωρες εκλογές του 2017 
σχεδόν είχε εξαφανιστεί από τον κομματικό 
χάρτη, αν και δεν πρέπει να αγνοείται το 
γεγονός ότι είχε δρομολογηθεί το  
και έχασε τον βασικό λόγο ύπαρξής του. 
Η πιθανότητα να προκηρυχθούν πρόωρες 
εκλογές πάντως δεν είναι απομακρυσμένη. 
Ο διάδοχος της Τερέζα Μέι θα κληρο-
δοτήσει μία Κυβέρνηση μειοψηφίας, ενώ 
θεωρείται δεδομένο ότι θα κινηθεί στην 
επιλογή ενός πιο «σκληρού» . Έτσι, 
η οποιαδήποτε απόπειρα επιβολής μιας 
εξόδου χωρίς συμφωνία από την Κυβέρ-
νηση θα βρει απέναντί της την άρνηση της 
Βουλής των Κοινοτήτων, ενώ αναμένεται ότι 
θα δρομολογηθούν εξελίξεις για πρόωρες 
εκλογές με ενδεχόμενη πρόταση μομφής. 
Το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών θα 
καθορίσει κατά πόσον θα αποχωρήσει 
η χώρα χωρίς συμφωνία, ρισκάροντας 
παράλληλα την οικονομική αλλά και την 
εδαφική ακεραιότητα της χώρας σε σχέ-
ση με τη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία. 

Από την άλλη η προκήρυξη εκλογών θα 
μπορούσε να ανεβάσει στην εξουσία τον 
Τζέρεμι Κόρμπιν, αυξάνοντας παράλληλα τις 
πιθανότητες για ένα δεύτερο δημοψήφισμα, 
χωρίς όμως απαραίτητα να σημαίνει ότι 
αυτός θα είναι και ο επίλογος της κρίσης.      

 κο ρσα διαδο ής 
Η αποχώρηση της Μέι θεωρείται βέ-

βαιο ότι θα ανεβάσει στην εξουσία έναν 
αρχηγό θετικά διακείμενο στο σενάριο μιας 
άτακτης εξόδου, τουλάχιστον εάν μέχρι 
τις 31 Οκτωβρίου δεν εξευρεθεί άλλος 
τρόπος. δη οι κορυφαίοι υποψήφιοι για 
τη διαδοχή δίνουν μάχη για τον τίτλο του 
πιο σκληρού . Την ίδια ώρα, τα 
αποτελέσματα των Ευρωεκλογών και η 
συντριπτική υπεροχή του Κόμματος του 

, εντείνουν την πίεση στον μελλοντικό 
ηγέτη των Τόρις να υιοθετήσει πιο σκληρή 
γραμμή, ρισκάροντας όμως την πυροδότηση 
πρόωρων εκλογών εθνικών εκλογών. Επι-
κρατέστερος για τη διαδοχή είναι ο πρώην 
Υπουργός Εξωτερικών, Μπόρις Τζόνσον. 
Αναλυτές επισημαίνουν ότι προτεραιότητα 
του αμφιλεγόμενου αυτού πολιτικού θα 
είναι μια προσπάθεια για επαναδιαπραγ-
μάτευση της συμφωνίας για το  με 
τις Βρυξέλλες. Θεωρείται βέβαιο δε ότι θα 
χρησιμοποιήσει το «  » ως απειλή 
για να ανοίξει ξανά τις διαπραγματεύσεις 
για τη συμφωνία, κυρίως για να διαφορο-
ποιήσει την πρόνοια του   για 
τα ιρλανδικά σύνορα. Εντούτοις, κρίνεται 
δύσκολο η ΕΕ να συναινέσει σε άλλον ένα 
γύρο διαπραγματεύσεων.   

ΣΗ ΑΙΡΝ Ι ΝΑΣ Ο ΥΚΟ ΑΤΙΚΟΣ ΟΥΡΑ ΙΣ ΟΣ

Ο δικομματισμός φτάνει στο τέλος του

ΙΑΝΝΗΣ Ι Ρ Α ΗΣ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ(ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2016 (Κ.Δ.Π. 62 ΤΟΥ 2016)

Ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 5(1)

Δίνεται ειδοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό 5(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυ-
γές) Κανονισμών του 2016, ότι εμείς, η  A A KOURIDES LIMITED, από Πάφο, ιδιοκτήτες του τεμαχίου με αρ. 1229, Φύλλο/Σχέδιο 
51/030406, ενορία Άγιος Θεόδωρος, οδός Χαράλαμπου Μούσκου αρ. 1, 8010 Πάφος, στην περιοχή του Δήμου Πάφου, θα υποβά-
λουμε αίτηση στην Πολεοδομική Αρχή (Διευθυντής Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως) για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για 
αλλαγή χρήσης από κατοικία σε εστιατόριο.
Παραστάσεις κατά της αιτήσεως μπορούν να υποβληθούν προς την Πολεοδομική Αρχή μέσα σε προθεσμία 21 ημερών από τη δη-
μοσίευση της Ειδοποιήσεως αυτής. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων: 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
• Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα:
  «Ανθρώπινη Φυσιολογία-Παθοφυσιολογία»

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
• Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα:
  «Θερμοδυναμική/Ενεργειακά Συστήματα»

Τελευταία ημερομηνία για υποβολή των αιτήσεων, Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 2.00 μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-
services/hr/jobs/job-vacancies-departments/ ή να αποτείνονται στο τηλέφωνο  +357 25002406.

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:

• Technical Research Specialist in Atmospheric sciences (EMME-CARE_TRS_19_01)
•  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)
• 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.  
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Η Ι Η ΗΤ ΙΑ ΤΟΥ ΡΟ ΔΡΟΥ ΤΗΣ ΥΡ Α ΚΗΣ Κ ΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑ ΑΣ

Οι 5 μνηστήρες της προεδρίας 

Η 
οκταετής θητεία 
του Ιταλού προέ-
δρου της υρω-
παϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας Μάριο 
Ντράγκι λήγει στα 
τέλη Οκτωβρίου και 

ήδη πέντε μνηστήρες προθερμαίνονται 
για να διεκδικήσουν τη θέση του και 
συγκεκριμένα δύο ινλανδοί, δύο Γάλλοι 
και ένας Γερμανός. Μεταξύ αυτών και 
ο πολύ γνωστός σε Ελλάδα και Κύπρο 
πρώην Επίτροπος Οικονομικών Υποθέ-
σεων, ινλανδός Όλι Ρεν, ο οποίος, με 
βάση τα όσα δήλωσε δημόσια, τάσσεται 
πάντως υπέρ της αναθεώρησης της νο-
μισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, η οποία 
παραμένει αμετάβλητη από το 2003. 

α έντε ονόματα 
Ο Όλι Ρεν δεν είναι ο μόνος ιν-

λανδός που διεκδικεί την ηγεσία της 
ΕΚΤ. Είναι και ο Έρικ Λιικάνεν, που 
συνταξιοδοτήθηκε τον περασμένο Οκτώ-

βριο, μετά από 14 χρόνια στην ηγεσία της 
φινλανδικής Κεντρικής Τράπεζας. Κατά 
τη διάρκεια της θητείας του ως μέλους 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, ο 
Λιικάνεν στήριξε δημοσίως μάλιστα την 
πιο χαλαρή πολιτική τού Ντράγκι. Αξίζει 
μάλιστα να σημειωθεί ότι, σε έρευνα του 
πρακτορείου , ο Λιικάνεν θε-
ωρείται ο επικρατέστερος διάδοχος του 
Ντράγκι. 

Ο ρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, 
πρόεδρος της   , είναι 
επίσης μεταξύ των πιθανών υποψηφίων 
διαδόχων του Ντράγκι. Ο 60χρονος Γάλλος 
παρουσιάζεται ως ο αληθινός Ευρωπαίος 
που μιλάει πολλές γλώσσες και γνωρίζει 
τον πολιτισμό των διαφόρων χωρών. Οι 
απόψεις του συμπίπτουν συχνά σε πε-
ριεχόμενο με αυτά που λέει ο Ντράγκι. 
«Η ΕΚΤ πρέπει να βαδίσει προσεκτικά 
και πραγματιστικά», είπε πρόσφατα ο ντε 
Γκαλό. Υπό την ενδεχόμενη προεδρία του, 
λοιπόν, δεν θα πρέπει να αναμένονται 
σύντομα υψηλότερα επιτόκια ή αλλαγή 
πολιτικής κρίσης.

Ο άλλος Γάλλος υποψήφιος είναι ο 
50χρονος Γάλλος Κερέ - αντιπρόεδρος 
σήμερα της ΕΚΤ. Ο ίδιος υποστηρίζει 
μια χαλαρή νομισματική πολιτική, προ-
ειδοποιεί όμως ταυτόχρονα και για τις 
αρνητικές συνέπειες μη εφαρμογής των 
αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. Αυτό τον 
κάνει πραγματικά τον τέλειο υποψήφιο 
στη Ζώνη του ευρώ. Ωστόσο, η οκταε-
τής θητεία του ως αντιπροέδρου της ΕΚΤ 
λήγει τον Δεκέμβριο και δεν μπορεί να 
παραταθεί. 

Ο πρόεδρος της  Γενς 
Βάιντμαν ήταν μέχρι πέρυσι το καλο-
καίρι ο πιο ισχυρός υποψήφιος διάδο-
χος του Ντράγκι. Και όχι μόνο επειδή 
είναι Γερμανός, αλλά γιατί ο 50χρονος 
Βάιντμαν ως πρόεδρος της  

έχει υψηλό προφίλ, αν και πολλοί από 
τους συναδέλφους του δεν συμμερίζονται 
κατ’ ανάγκην τη γνώμη του. Ο Βάιντμαν 
είχε μεγάλες φιλοδοξίες για διάδοχος του 
Ντράγκι, αλλά το Βερολίνο φαίνεται να 
μην τον στηρίζει, αφού προωθεί έναν άλλο 
Γερμανό για την προεδρία της Κομισιόν, 
τον Μάνφρεντ Βέμπερ. Και φυσικά δεν 
μπορεί να υπάρχουν δυο Γερμανοί στα 
δυο ανώτατα αξιώματα της ΕΕ. 

ι ανα έρο ν 
οι  

«Μπορεί ο Γενς Βάιντμαν να είναι δη-
μοφιλής στο εσωτερικό της Γερμανίας, 
ωστόσο αντιμετωπίζεται με καχυποψία 
στην υπόλοιπη Ευρώπη», γράφουν οι 

 .
«Αν, όμως, ο Μάνφρεντ Βέμπερ τελικά 

δεν αναλάβει την προεδρία της Κομισιόν, οι 
πιθανότητες για τον Βάιντμαν (να αναλάβει 
επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας) αυξάνονται. Πολλοί πιστεύ-
ουν ότι είναι η σειρά της Γερμανίας να 
αναλάβει κορυφαίο οικονομικό πόστο», 
σημειώνουν.

Η βρετανική εφημερίδα γράφει ότι οι-
κονομολόγοι, επενδυτές και βουλευτές 
στη Γαλλία και στις νότιες ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες πιστεύουν ότι η στάση του 
κ. Βάιντμαν κατά τη διάρκεια της κρίσης 
χρέους συνιστά απειλή για τη σταθερότητα 
του ευρώ.

«Η Ευρωζώνη χρειάζεται κάποιον 
τολμηρότερο από τον Ντράγκι, όχι συ-
ντηρητικό όπως ο Βάιντμαν», σημειώνει ο 
Κρίστιαν Όντενταλ του -   

  .
Αν και οι Γερμανοί πολιτικοί και οι 

Γερμανοί πολίτες υποστηρίζουν την 
υποψηφιότητα του κ. Βάιντμαν, ανώτεροι 
υπάλληλοι στο Βερολίνο αναρωτιούνται 
αν αξίζει να «κάψει» η Μέρκελ το πολιτικό 
κεφάλαιο που διαθέτει για να πείσει την 
υπόλοιπη Ευρώπη.

«Αυτήν τη στιγμή, για τους Γερμα-
νούς συντηρητικούς είναι πολύ βολικό 
να λέμε ότι το πρόβλημα της Ευρώπης 
είναι αυτός ο Ιταλός στην ηγεσία της ΕΚΤ 
που σας κλέβει τις αποταμιεύσεις σας», 
δήλωσε ανώτερος υπάλληλος. «Με τον 
Βάιντμαν επικεφαλής της ΕΚΤ, θα χαθεί 
ένας βολικός αποδιοπομπαίος τράγος», 
πρόσθεσε η ίδια πηγή.

ι ροκλήσεις το  
ε όμενο  ροέδρο  

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως μέ-
χρι το τέλος του έτους, οκτώ από του 19 
εθνικούς διοικητές τραπεζών θα έχουν 
αποχωρήσει και θα λήξει η οκταετής 
θητεία του Ντράγκι.

Στην ατζέντα του επόμενου Διοικητή της 
ΕΚΤ θα είναι μεταξύ άλλων: η επανεξέταση 
της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, η 
επιστροφή των πληθωρισμού εντός στό-
χων και η αντιμετώπιση πιθανής ύφεσης 
κατά την προσπάθεια εξισορρόπησης των 
ανταγωνιστικών πολιτικών συμφερόντων. 

Σ ΚΡΑΤΗΣ Ι ΑΚ Ι
socratis79@gmail.com

  
  

    
   Κ  

  
Ο  
Υ

  Ρ





Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Χρηστικά 27

ΥΚ ΣΙΑ
ς ος  ς   μ  

 λ  ου μ ου , ολος, 
λ  ,  

λ  λ  θου λ ς    
ου λλ , ά  μ , Λ ά-

μ , λ  ,  
ο ο λου θ λ υθ   

  ο ά ου ο ο ομ ου , 
μ , λ  ,  
ο   λάμ ους ά  

θ      μ  μ ου 
   , ολος, λ  

,  
ο ος άλ ς  Λ  Λά ος  , 

λ ά, λ  ,  

ΣΟΣ
ου  λ ου  λ ος ,  

υ ς λ ο    , 
Λ μ ς, λ  ,  

ο ο λου  ους  
 ου    ου μο -

ο , Λ μ ς, λ  ,  
ο ου ς   λ μά , 

ος ά ος ο ς Λ ου ,  
ο ά, λ  ,  
λο ο λου  ο    
ο    ος , Λ μ ς, λ  

,  

ΑΡΝΑΚΑ
ά ους  υ ο  λ  λ ς  

  ο λλ  , λ ο  ολ ς 
λο , Λά , λ  , 

 
ς ος  Λ  ά ου 

  ά  Λ  , 
Λά , λ  ,  

Α ΟΣ
υ ο μου λ  ολάου λλ  
 μ   ο ο   ος 
ο ά     , 

ά ος, λ   

ΑΡΑ Ι ΝΙ
άλ  ο λ  ς λ ου , λ -

μ , λ  ,  

αρμακεία

ΥΚ ΣΙΑ
θολ ος  ομ ς μ ος ου -

άς, λ  , 
υ ολ ος  λλ ς ο λλ ς, λ  

, 
θ λμ ος  ς λυ ου, λ  

ο ος    υ ομμά , λ  
, 

ΣΟΣ
ο ος   ου, λ  

 

Ιατροί

Η ΟΠΑΠ Κύπρου για άλλη μια φορά 
προσφέρει την αμέριστη στήριξή της προς 
τον θεσμό του , ως ο θεσμοθετη-
μένος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής 
εκδήλωσης. Η συμμαχία ζωής και ελπίδας 
της ΟΠΑΠ Κύπρου με το Ινστιτούτο Γενε-
τικής και Νευρολογίας ανακοινώθηκε στη 
Δημοσιογραφική Διάσκεψη που πραγμα-
τοποιήθηκε την Τετάρτη, 29 Μα ου 2019, 
στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής 
Κύπρου, στη Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε αναφορά στις κύριες 
εκδηλώσεις που θα πλαισιώσουν το  2019. Το «παρών» στη Διάσκεψη 
Τύπου έδωσαν στελέχη του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, του 
Συνδέσμου Μυοπαθών Κύπρου, της ΟΠΑΠ Κύπρου και του Συγκροτήματος «ΔΙΑΣ». 
Στις εκδηλώσεις του  2019 περιλαμβάνεται ο παγκύπριος έρανος και ο 
τηλεμαραθώνιος της τηλεόρασης , που θα διεξαχθούν στις 8 και 22 Ιουνίου 
(Σάββατο), καθώς και η φιλανθρωπική συναυλία «    », που θα 
πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο την Τετάρτη, 12 Ιουνίου. 

«Το μέλλον της Ευρώπης» είναι μια πρωτοβουλία που δρομολόγησε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή των Περιφερειών προκειμένου να προσφέρει στους πολίτες βήμα για να 
υποβάλουν και να συζητήσουν τις ιδέες, τις σκέψεις και τις απόψεις τους σχετικά με το 
πώς θέλουμε να είναι το μέλλον της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό,  Δήμος Στροβόλου, 
σε συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών, την Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Κύπρο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου 
και το , σας προσκαλούν σε διάλογο με θέμα: «Διάλογος με τους πολίτες για 
το μέλλον της Ευρώπης» την Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019, στις 6.00 μ.μ., στο φουαγιέ του 
Δημοτικού Μεγάρου Στροβόλου. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν και θα απαντήσουν 
σε ερωτήσεις οι: -  ,  Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, 
Σταύρος Σταυρινίδης, Μέλος του Προεδρείου της Επιτροπής των Περιφερειών και 
μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου και δρ Καλλιόπη Αγαπίου Ιωσηφίδου, 
Κάτοχος Ευρωπαϊκής Έδρας   (2001), Επ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο 
Κύπρου. Συντονίστρια της συζήτησης θα είναι η κ. Μαριλένα Ευαγγέλου, δημοσιο-
γράφος. Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική, την αγγλική και τη γαλ-
λική γλώσσα. Για συμμετοχές στο:  :// . . . / - / 
ή καλέστε στο τηλ. 22470303, ή αποστείλετε - : . .

Δεν έχουν κάνει τίποτα πε-
ρίπλοκο, τίποτα κουραστικό. 
Απλά όλες τους τις αγορές, με 
κάρτες  ή  σε 
επιχειρήσεις του Σχεδίου Αντα-
μοιβή και ξαφνικά βρέθηκαν 
νικητές. 

Η δεύτερη κλήρωση για 
τα πακέτα της  και 
της  πραγματοποιήθηκε 
τη Δευτέρα, 6 Μα ου 2019, 
στην Υπηρεσία Καρτών της 
Τράπεζας Κύπρου, με παρόντες δυο εκπροσώπους των ΜΜΕ καθώς και εκπροσώπου 
της Τράπεζας. Νικητές των πακέτων της Μ  είναι η Λίνα Πρωτοπαπά από 
το Παραλίμνι και ο Ζήνωνας Ζήνωνος από τη Λευκωσία. Κερδίζουν από ένα πακέτο 
δύο ατόμων, για να παρακολουθήσουν από κοντά το   στο Παρίσι. Στο 
τυχερό τους πακέτο περιλαμβάνονται εκτός από τα αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή 
σε ξενοδοχείο,  φιλοξενία στο κορυφαίο τουρνουά τένις καθώς και γνωριμία με 
τους αθλητές που συμμετέχουν. Τυχεροί της  είναι ο Μάριος Νικολάου από τη 
Λάρνακα, η Μαρίνα Χρυσάνθου από τη Λεμεσό και ο Αλέξανδρος Δημητρίου από 
τη Λευκωσία. Καθένας από αυτούς έχει κερδίσει από ένα πακέτο δυο ατόμων για 
να παρακολουθήσουν από κοντά τη συναυλία του   στην υπέροχη 
Τοσκάνη και συγκεκριμένα στη . Στο τυχερό τους πακέτο, περιλαμβάνεται το 
αεροπορικό εισιτήριο, 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5 , απολαυστικές εμπειρίες 
μαγειρικής και  , για να γνωρίσουν από κοντά τις αυθεντικές γεύσεις της 
ιταλικής κουζίνας. Κέρδισαν κάνοντας έξυπνες αγορές με τη χρήση των καρτών της 
Τράπεζας Κύπρου στις 700 και πλέον επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο σχέδιο 
Ανταμοιβή. Γιατί κάθε ευρώ που ξόδευαν, γινόταν αυτόματα και μια συμμετοχή στην 
κλήρωση. Σύντομα θα πραγματοποιηθεί και η επόμενη 3η κλήρωση για τα 2 διπλά 
ταξίδια στο Λας Βέγκας από την  και στη Βενετία από τη .
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Το Τμήμα Επιστημών 
της Αγωγής του Πανεπι-
στημίου , υιοθε-
τώντας τις παιδαγωγικές 
αρχές ότι η μάθηση εί-
ναι χαρά, η δημιουργία 
αναπτύσσει τη φαντασία, 
η περιέργεια καθοδηγεί 
τη δράση των παιδιών, 
η φύση ενεργοποιεί 
πολλαπλές αισθήσεις, 
συνεχίζει τους πετυχη-
μένους θεσμούς του 
Καλοκαιρινού Σχολεί-
ου   και του 
Σχολείου  της ύσης. Δύο σχολεία , μια κοινή φιλοσοφία, μια κοινή δράση. Τα 

παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να φανταστούν, να δημιουργήσουν, να αγκαλιάσουν 
τη φύση και τη ζωή, να παίξουν και να μάθουν διασκεδάζοντας. Οι δραστηριότητες 
και των δύο σχολείων  περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: τέχνη, ρομποτική, θέατρο, 
μουσική, επιστήμη, κατασκευές, αθλήματα, αφήγηση, μουσικοκινητικά παιχνίδια 
και έχουν σχεδιαστεί από το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος. Εμψυχωτές 
των δραστηριοτήτων θα είναι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί φοιτητές 
και απόφοιτοι υπό την καθοδήγηση του επιστημονικού προσωπικού του Τμήματος 
Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου . Το  θα δώσει την 
ευκαιρία σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών να ζήσουν μια μοναδική καλοκαιρινή περιπέτεια, 
μέσα από μια σειρά ψυχαγωγικών, εκπαιδευτικών, επιστημονικών και καλλιτεχνικών 
δραστηριοτήτων. Η πρόταση του  για το καλοκαίρι του 2019 επικεντρώνεται 
στην απόλαυση, την απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων του παιδιού και 
την αβίαστη μάθηση μέσα από διαφορετικές μορφές και τρόπους παιχνιδιού και εξε-
ρεύνησης. Το Σχολείο της ύσης, από την άλλη, θα προσφέρει σε παιδιά ηλικίας 4-8 
ετών μια μοναδική εμπειρία μάθησης στη φύση, μέσα από μια σειρά ψυχαγωγικών, 
εκπαιδευτικών, επιστημονικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα 
συνδυάζει δυναμικά το ελεύθερο και το δομημένο παιχνίδι, ποικίλες δραστηριότητες 
και τη μάθηση μέσα από σύντομα και αναδυόμενα  που αναλαμβάνουν τα 
παιδιά βάσει των ενδιαφερόντων τους, έχοντας ως πηγή έμπνευσης και πρώτη ύλη 
τη φύση και το δάσος.

Η μοντέρνα, γαλλική  
μπύρα  1664  
έδωσε για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά αέρα Γαλλικής Ριβιέρας 
στο   , που 
πραγματοποιήθηκε στις 9-12 
Μα ου στη Μαρίνα Λεμεσού. 
Με θέα τη Μαρίνα και τα πο-
λυτελή κότερα, η  
1664  υποδέχθηκε εκλε-
κτούς καλεσμένους σε τέσσερα 
ξεχωριστά  προς τιμήν των 
χορηγών, εκθετών και εκλεκτών 
καλεσμένων του  , συ-
μπεριλαμβανομένων και των δύο . . .   που πραγματοποιήθηκαν 
για πρώτη φορά στην Κύπρο. Στα . . .   , οι εκλεκτοί καλεσμένοι 
είχαν την ευκαιρία να γευτούν τη φρουτώδη   μπύρα μόνη της, καθώς 
και σε μορφή  . Τα  1664    
δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για τα   από τον   

 της εταιρείας ώτος ωτιάδης Διανομείς, Κωνσταντίνο Χειμώνα, και 
τα ονόματά τους ήταν εμπνευσμένα από παιχνίδια του   2 , που 
ήταν ο κύριος χορηγός των δύο . Ο Κωνσταντίνος χρησιμοποίησε καινοτόμες 

 τεχνικές, μαγείρεψε  με δεξιότητα την  1664  μπύρα 
με φρέσκα βότανα, την τροποποίησε σε μορφή σιροπιού και αφρού και την σέρβι-
ρε αναμειγμένη με   . Τα   ανέδειξαν τους 
εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη 
μπύρα και κατέπληξαν όλους τους καλεσμένους. 
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Μια μέρα γεμάτη μαθηματικά, που τόσο αγαπούσε 
ο αείμνηστος μαθητής Γιώργος Στεφάνου, πέρασαν οι 
μαθητές της πέμπτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου 
Γεροσκήπου Β’. Με πρωτοβουλία της οικογένειας του 
Γιώργου και του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων 
σε συνεργασία με το σχολείο, την Τρίτη, 28 Μα ου 
2019, οι μαθητές των τμημάτων της πέμπτης τάξης 
έλυσαν μαθηματικές σπαζοκεφαλιές, κεράστηκαν και 
πήραν αναμνηστικό δωράκι, με έξοδα της οικογένει-
ας. Το μάθημα ετοίμασαν οι εκπαιδευτικοί Δωρίτα 
Μαρκαντώνη και Παναγιώτης Κούπανος. Η δράση 
αυτή ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του μαθητή του 
σχολείου, Γιώργου Στεφάνου, που έφυγε από το ζωή 
το 2015 χτυπημένος από λευχαιμία, και φοιτούσε 
στην πέμπτη τάξη.  

  υπερήφανα παρουσιάζει το φιλαν-
θρωπικό   «Οκτώ με ένα σκοπό», το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί για 6η συνεχή χρονιά 
στις 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 20.00, στο ανοιχτό 
Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Το 
φιλανθρωπικό   διοργανώνει το 
Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Έγκωμης 
και τελεί υπό την Υψηλή Προστασία της Πρώτης 
Κυρίας, Άντρης Αναστασιάδη. έτος, τα καθαρά 
έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν στη στήριξη 
του Οργανισμού      

 για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των 
παιδιών και του   , το 
οποίο συμβάλλει στη στήριξη των οικογενειών 
πρόωρων νεογνών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγο-
νός ότι από τις 5 προηγούμενες διοργανώσεις 
κατορθώθηκε να συλλεχθεί ποσό άνω των 100.000, το οποίο διατέθηκε σε 
ιδρύματα και οργανισμούς με σκοπό την ανακούφιση συνανθρώπων μας που 
έχουν ανάγκη. Το  θα προσφέρει ένα πλούσιο -  θέαμα και το κοινό 
θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τις εντυπωσιακές δημιουργίες των γνωστών 
Κύπριων σχεδιαστών  ,   ,  , 

 ,  ,  ,   
 και  . Στην εκδήλωση συμμετέχει και η   .Την 

παρουσίαση αναλαμβάνουν οι Ανδρέας αλάς και Μαρία Ονησιφόρου.Τα εισι-
τήρια πωλούνται στην τιμή των 15 και είναι διαθέσιμα στα εξής σημεία: Δήμος 
Έγκωμης, τηλ. 22453800/22453895,      , 
τηλ. 22103234 και   , τηλ. 99468177.
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Έσοδα
Ο Σύνδεσμος «Οι ίλοι της Παιδικής 

Στέγης Λευκωσίας» διενήργησε στις 18 
Μα ου 2019 φιλανθρωπικό τσάι, με σκοπό 
την οικονομική ενίσχυση του Συνδέσμου. 
Τα έσοδα της εκδήλωσης ήταν 2.370 
και τα έξοδα 771,23.

- Ο Σύνδεσμος Ασθενών πατος 
και ίλων Κύπρου «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» 
ανακοινώνει ότι, κατά τη διεξαγωγή 
αγώνα τοξοβολίας στο Ομοσπονδιακό 
Γήπεδο Τοξοβολίας στη Λευκωσία, στις 
12/05/2019, εισπράχθηκε το ποσό των 
445 ευρώ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 
στην εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού 
για την καταπολέμηση της Ιογενούς Ηπα-
τίτιδας. Θερμές ευχαριστίες στο Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας Τοξοβολίας και τους αθλητές 
που συμμετείχαν στον αγώνα.

- Στο πλαίσιο του εράνου με αριθμό 
37/2019 του ΜΚΟ Νεολαίας   
(Υ     ), 
που διεξήχθη στις 20/04/2019, εισπρά-
χθηκε το ποσό των 347 ευρώ. Έξοδα δεν 
υπήρξαν. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί 
για την ανέγερση στεγάστρου για προστα-
σία του ξύλινου γλυπτού μνημείου του 
Σωματείου, το οποίο βρίσκεται έξω από το 
Σπίτι της Συνεργασίας, στη Νεκρή Ζώνη. 

Εγκαίνια έκθεσης
Το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημη-

τρίου και ο Σύνδεσμος Γονέων του σχολείου 

τελούν τα εγκαίνια της έκθεσης «Πορτρέτα, 
τέρατα και δράκοι», την Παρασκευή, 7 
Ιουνίου 2019 και ώρα 6.30μ.μ., στο Πο-
λιτιστικό Κέντρο Στροβόλου. Η εκδήλωση 
οργανώνεται με τη συνεργασία του Ομίλου 

ίλων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Στροβόλου.

Ροταριανός Όμιλος Λάρνακας
Συζήτηση με θέμα τον προ πολογι-

σμό διοργανώνει ο Ροταριανός Όμιλος 
Λάρνακας την Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019, στις 
8.30μ.μ., στο ξενοδοχείο «  », στη 
Λάρνακα. 

Δωρεάν τεστ μνήμης
Ο ιλανθρωπικός Σύνδεσμος Στήριξης 

Ατόμων με Άνοια «Ιθάκη» διοργανώνει 
ημερίδα το Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019, στο 
Πανεπιστήμιο  στη Λευκωσία, 
όπου θα χορηγείται δωρεάν τεστ μνήμης σε 
άτομα άνω των 60 ετών.  Τεστ Μνήμης 
(ΜΜ ) αποτελεί ένα βασικό «εργαλείο» 
στη διαγνωστική προσπάθεια του εντοπι-
σμού της ασθένειας της άνοιας. Η εξέταση 
γίνεται μέσω ενός ερωτηματολογίου και 
διαρκεί 15 λεπτά. Η ημερίδα θα ξεκινήσει 
από τις 9.00 το πρωί και θα ολοκληρωθεί 
στις 5.00 το απόγευμα.  Τα τεστ θα γίνονται 
κατόπιν ραντεβού εκ των προτέρων στον 
Σύνδεσμο Ιθάκη. Για ραντεβού ή για πε-
ρισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
στο 70008606 ή στον ιστότοπο 

.
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Με έντονη την παρουσία 
των πιο ξεχωριστών μοντέ-
λων εισαγωγής του Ομίλου 
Πηλακούτα  σημαδεύτηκε η 
έκθεση   , 
που πραγματοποιήθηκε για 5η 
συνεχόμενη χρονιά με επιτυχία 
στη Μαρίνα Λεμεσού. Οι επισκέ-
πτες είχαν την ευκαιρία να δουν 
και να θαυμάσουν από κοντά 
ό,τι πιο σύγχρονο προσφέρει 
σήμερα η μεγαλύτερη γερμανική 
αυτοκινητοβιομηχανία  , 
όπως το ασυμβίβαστο  8 

 και   8 , το 
νέο δυναμικό  4 , το πρωτοποριακό ΒΜ  3 , το κορυφαίο  

4, το άψογο  5 και το επαναστατικό  3. Σημαντική επίσης ήταν η παρου-
σία σε μοτοσικλέτες, ενώ τα  βλέμματα όλων έπεσαν πάνω στη νέα    1250  με 
νέο κινητήρα, που κάνει την κάθε πρόταση για περιπέτεια μια μοναδική πρόκληση. Το 

  στη Μαρίνα της Λεμεσού πραγματοποιήθηκε με τη μαζική συμμετοχή 120 
συνολικά εκθετών. Μεταξύ άλλων, για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν στην Κύπρο, αλλά 
και στην Ανατολική Μεσόγειο, νέα σκάφη, υπηρεσίες και προϊόντα, ενώ η όλη έκθεση 
εμπλουτίστηκε με αρκετές παράλληλες δραστηριότητες, όπως το   , στη 
διάρκεια του οποίου την παράσταση έκλεψε το νέο   . Το νέο καμάρι 
της βρετανικής   έχει φτάσει στην Κύπρο μόλις πρόσφατα και αναμένεται 
να ξεπεράσει σε πωλήσεις το ήδη πρώτο πετυχημένο μοντέλο, αφού έχει αναβαθμιστεί, 
τόσο τεχνολογικά όσο και σε . 

✚ ΚΗΔΕΙΑ
 ολυ μ  μ ς μ , ά  λ
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Της Κυριακής

Απόψεις 28
02.06.2019

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με 
ψήφους 116 υπέρ, 6 εναντίον 
και 56 αποχές, τάχθηκε υπέρ 

του αιτήματος του Μαυρικίου για αποχώ-
ρηση των Βρετανών από τις Βάσεις του 
Αρχιπελάγους «Τσάγκος», τερματίζοντας 
ένα καθεστώς αποικιοκρατικού κατάλοι-
που. Πρόκειται για μια βαριά ήττα της 
Βρετανίας και νομική, πολιτική και ηθική 
δικαίωση του κράτους του Μαυρικίου. 
Είναι ο δεύτερος θρίαμβος του διεθνούς 
δικαίου και των αντιαποικιακών αγώνων 
των λαών και εκπέμπει το μήνυμα ότι ο 
αποικισμός και τα κατάλοιπά του πρέπει 
να περάσουν στο χρονοντούλαπο της 
Ιστορίας. Είχε προηγηθεί η γνωμοδότηση 
του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, 
με βάση τη οποία:

1. Δεν υπήρξε νόμιμη ολοκληρωμέ-
νη αποαποικιοποίηση στον Μαυρίκιο 
μετά τον παράνομο διαχωρισμό του 
αρχιπελάγους «Τσάγκος» και την εν-
σωμάτωσή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
ως νέας αποικίας. Όπως ακριβώς και 
στην Κύπρο. Δεν υπήρξε ολοκληρωμένη 
αποαποικιοποίηση.

2. Δεν νοείται νόμιμη σύμβαση 
όταν το ένα μέρος τελεί υπό τη διοί-
κηση του άλλου. Όπως και στη δική 
μας περίπτωση, διότι οι Συμφωνίες 
Ζυρίχης - Λονδίνου έγιναν πριν από 
την ανεξαρτησία.

3. Η κατακράτηση εδαφών του Μαυ-
ρικίου αποτελεί παράνομη πράξη και 
το Ηνωμένο Βασίλειο έχει υποχρέωση 
να δώσει τέλος στη διοίκηση του αρ-
χιπελάγους «Τσάγκος». Το ίδιο ισχύει 
και στην Κύπρο.

4. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι αυτό που 
ισχύει σήμερα και όχι εκείνο που ίσχυε 

κατά την εποχή της ανεξαρτησίας του 
Μαυρικίου.

5. Η αναγνώριση της αυτοδιάθεσης είναι 
υποχρέωση προς τη διεθνή κοινότητα.

Η απόφαση του Δικαστηρίου της 
Χάγης ισχύει «  », δηλαδή 
έναντι πάντων. Η απόφαση είναι σαφές 
ότι αφορά και τις παράνομες Βρετανικές 
Βάσεις στην Κύπρο, που συνιστούν επίσης 
κατάλοιπο αποικισμού. Ακόμα και με 
απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου 
της Βρετανίας, ι Βρετανικές Βάσεις στην 
Κύπρο χαρακτηρίστηκαν ως αποικίες. 
Καθήκον της κυπριακής Κυβέρνησης 
να προχωρήσει αμελλητί και τάχιστα στη 
μελέτη όλων των νομικών και πολιτικών 
παραμέτρων του θέματος, συνεκτιμούμε-
νες στο ευρύτερο πλαίσιο των στρατηγι-
κών μας επιλογών, με στόχο μια πολιτική 
που θα θέτει θέμα απομάκρυνσης των 
Βρετανικών Βάσεων από την Κύπρο, 
στο πλαίσιο εφαρμογής του διεθνούς 
δικαίου, της κρατικής κυριαρχίας και 
της αυτοδιάθεσης των λαών.

οβικές ωστόσο  και άτολμες είναι 
οι πρώτες αντιδράσεις της κυπριακής 
Κυβέρνησης και μετά την απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το πρώτο 
επιχείρημα, που άρχισε δειλά-δειλά να 
προβάλλεται, είναι ότι οι Βάσεις των Βρε-
τανών στην Κύπρο δημιουργήθηκαν επί 
Κυπριακής Δημοκρατίας, με την Συνθήκη 
Εγκαθίδρυσης. εχνώντας ή παραγρά-
φοντας το γεγονός ότι η διατήρηση των 
στρατιωτικών Βάσεων της Βρετανίας είχε 
συνομολογηθεί με τις προγενέστερες συμ-
φωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου, όταν η Κύπρος 
βρισκόταν υπό αποικιακή διοίκηση. Και 
διαγράφοντας το, ακόμα πιο σημαντικό, 
ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας 
αποφάσισε το 2018 ότι οι Βάσεις απο-
τελούν αποικίες. Προβάλλεται, ακόμα, 
από μερικούς η άποψη ότι δεν πρέπει 
να ανοίξουμε μέτωπο με τη  Βρετανία, 
αφού έχουμε το μέτωπο με την τουρκική 
κατοχή. εχνούν, βέβαια, ότι είναι η Βρε-
τανία που διατηρεί διαχρονικά μέτωπο με 

την Κύπρο. Γεγονός που επιβεβαιώνεται 
από την πρόσφατη βρετανική θρασεία 
θέση περί αμφισβητούμενης ΑΟΖ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Περαιτέρω, κατά σαφή παραβίαση των 
υποχρεώσεών της δυνάμει της Συνθήκης 
Εγγυήσεως και της Συνθήκης Συμμαχίας, 
αρνήθηκε να παρεμποδίσει την τουρκική 
εισβολή του 1974. Αντίθετα, διά πράξεων 
και παραλείψεων, ανέχθηκε το δίδυμο 
έγκλημα σε βάρος της πατρίδας μας. 
Στη  συνέχεια, αρνείται συστηματικά να 
ενεργήσει για την ανατροπή της τουρκι-
κής κατοχής και την αποκατάσταση της 
ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της 
εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Παρέλειψε, ακόμα, να λά-
βει, ως όφειλε, οποιοδήποτε μέτρο για 
την αποτροπή και ανατροπή της παρά-
νομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους. 
Να υπενθυμίσουμε, ακόμα, την άρνηση 
της Βρετανίας να καταβάλει, από το 1965, 
τα νομίμως οφειλόμενα ποσά προς την 
Κύπρο, δυνάμει συμφωνίας που υπήρξε 
το 1960, για εξυπηρετήσεις και χρήσεις 
των Βάσεων από το κυπριακό κράτος.

λθε η ώρα να εγκαταλειφθεί μια 
ανεξήγητη, αιδήμων και άτολμη συμπε-
ριφορά έναντι της Βρετανίας. λθε η 
ώρα, όλες οι νομικές και πολιτικές πα-
ράμετροι του θέματος να αξιοποιηθούν, 
για να στηρίξουν μια πολιτική που θα 
θέτει θέμα απομάκρυνσης των βρετα-
νικών Βάσεων στο πλαίσιο εφαρμογής 
του Διεθνούς Δικαίου. Διαφορετικά, τι 
θα σημαίνει η κολοσσιαία αντίφαση, η 
Κυπριακή Δημοκρατία να ψηφίζει στη 
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υπέρ της 
αποαποικιοποίησης του Μαυρικίου, αλλά 
να μην αμφισβητεί την παρουσία των 
αποικιοκρατικών καταλοίπων της Βρετα-
νίας στην Κύπρο; Τι άλλο συνιστά αυτή 
η στάση, παρά συναίνεση και συγκατά-
θεση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη 
συνέχιση του αποικισμού στην Κύπρο;

 Τέως Πρόεδρος Βουλής
των Αντιπροσώπων

Κ άθε εκλογική αναμέτρηση έχει 
τα δικά της μηνύματα, αλλά και 
προεκτάσεις. Ενώ οι εκλογές 

για το Ευρωκοινοβούλιο έχουν τη δική 
τους ιδιαιτερότητα, υπάρχουν σαφή 
μηνύματα από την αναμέτρηση της 
26ης Μα ου, τα οποία δεν πρέπει να 
αγνοηθούν. Το πιο σημαντικό ίσως 
μήνυμα είναι το εύρος της αποχής 
(55%), το οποίο παραπέμπει σε μια 
σημαντική διάσταση μεταξύ των ηγε-
σιών του πολιτικού συστήματος, από 
τη μια, και των πολιτών, από την άλλη.  
Για να αξιολογήσουμε το μέγεθος της 
αποχής είναι σημαντικό να δούμε τις 
ψήφους και τα ποσοστά των κομμά-
των επί των έγκυρων ψηφοδελτίων. 
Σε απόλυτους, όμως, αριθμούς, εάν 
κάποιος συγκρίνει τις ψήφους επί των 
εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, εύκολα 
μπορεί να διαπιστώσει τη φθίνουσα 
πορεία της πραγματικής δύναμης των 
κομμάτων. 

Είναι προφανές ότι το αίσθημα της 
απογοήτευσης των πολιτών είναι με-
γάλο. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το 
ποσοστό συμμετοχής (51%) ήταν 
υψηλότερο από εκείνο της Κύπρου. 
Η μειωμένη συμμετοχή των πολιτών 
δεν πρέπει να αποδίδεται κυρίως σε 
αδιαφορία. Αντιθέτως, αποτελεί πράξη 
απαξίωσης και τιμωρίας. Σημειώνεται 
συναφώς ότι πολλοί πολίτες θεωρούν 
πως το πολιτικό σύστημα όχι μόνο δεν 
συμβάλλει στην επίλυση των προβλη-
μάτων, αλλά αντιθέτως πολλές φορές 
είναι η πηγή δημιουργίας και διαιώ-
νισής τους.  

Μια άλλη σημαντική εξέλιξη ήταν 
αναμφίβολα η εκλογή του Τουρκο-

κύπριου Καθηγητή Νιαζί Κιζίλγιου-
ρεκ με το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ. Ο κ. 
Κιζίλγιουρεκ εκλέχθηκε κυρίως από 
την ψήφο χιλιάδων Ελληνοκυπρίων 
ψηφοφόρων του ΑΚΕΛ, οι οποίοι δεν 
τοποθετήθηκαν με βάση τα εθνοκοινο-
τικά κριτήρια. Αναπόφευκτα το απο-
τέλεσμα αυτό, σε φιλοσοφικό επίπεδο, 
διαμορφώνει νέα δεδομένα σε σχέση 
με το περιεχόμενο ενός ομοσπονδια-
κού πλαισίου επίλυσης του Κυπρια-
κού. Η εκλογή ενός Τουρκοκύπριου 
πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας 
από τους Ελληνοκυπρίους είναι, εκ 
πρώτης όψεως, θετική εξέλιξη, καθώς 
συνιστά απόρριψη του εθνοκοινοτικού 
διαχωρισμού των πολιτών (κατά το 
πρότυπο της Διζωνικής, Δικοινοτι-
κής Ομοσπονδίας), αλλά την ίδια ώρα 
αποτελεί ένα σύνθετο πολιτικό ζήτημα, 
το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί. 
Για το θέμα αυτό επιφυλάσσομαι να 
επανέλθω διεξοδικά, σύντομα.  

Ένα από τα ηχηρά μηνύματα που 
έστειλε το κυπριακό εκλογικό σώμα 
είναι η πολυδιάστατη στήριξη της 
ΕΔΕΚ για να συνεχισθεί η παρου-
σία της στο Ευρωκοινοβούλιο και να 
αποφευχθεί η εξασφάλιση της έδρας 
από το ΕΛΑΜ, το οποίο, ωστόσο, έχει 
πολλαπλασιάσει την εκλογική του δύ-
ναμη. Ένα άλλο σημαντικό μήνυμα 
των Ευρωεκλογών είναι η μη εκλογή 
υψηλόβαθμων κομματικών αξιωμα-
τούχων ή/και αυτών που πρόκριναν 
οι ηγεσίες. Το φαινόμενο δεν μπορεί 
να παραγνωρισθεί. 

Αναπόφευκτα, το εκλογικό αποτέ-
λεσμα απεικονίζει τη σοβαρή φθορά 
του ΔΗΣΥ ως κυβερνώντος κόμμα-
τος, ο οποίος, ωστόσο, εξακολουθεί 
να διατηρεί μικρό προβάδισμα. Παρά 
τη δυσφορία του εκλογικού σώματος 
για τον ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ δεν φαίνεται 
ικανό να προσελκύσει τους πολίτες. 
Εάν αξιολογήσουμε το αποτέλεσμα 
των Ευρωεκλογών σε συσχετισμό 

με τις πρόσφατες προεδρικές εκλο-
γές, μπορούμε να συμπεράνουμε 
ότι οι πολίτες δεν πείθονται για την 
ύπαρξη μιας εναλλακτικής πρότασης 
διακυβέρνησης που μπορεί να τους 
εκφράζει.  Αναμφίβολα, τα δεδομένα 
αυτά θα πρέπει να προβληματίσουν 
όλα τα κόμματα.

Το ΔΗΚΟ παρουσιάζεται με αυ-
ξημένα ποσοστά, όμως ο χώρος του 
Κέντρου είναι κατακερματισμένος. 
Ενώ η ΕΔΕΚ διασφάλισε την έδρα, 
τελικά θα ήταν τεράστια απρονοησία να 
υπάρξει επανάπαυση. Η συνεργασία 
Οικολόγων και Συμμαχίας Πολιτών 
είχε τεράστιες απώλειες.  Ένας από τους 
βασικούς λόγους ήταν η εδραίωση της 
πεποίθησης του εκλογικού σώματος ότι 
ο συνδυασμός αυτός δεν συνιστούσε 
βασικό διεκδικητή της έκτης έδρας, 
γεγονός που παρέπεμπε στη λογική 
της «χαμένης ψήφου». Αξιοσημείωτη 
ήταν η παρουσία της Δημοκρατικής 
Παράταξης στην πρώτη της εκλογική 
αναμέτρηση.  

Παρ’ όλον ότι οι Ευρωεκλογές δεν 
μπορούν να αποτιμηθούν στη βάση 
των δεδομένων των βουλευτικών ή 
των προεδρικών εκλογών, εξ ορισμού 
φαίνεται ότι το πολιτικό σκηνικό έχει 
διαφοροποιηθεί. Η Κυβέρνηση, τα κόμ-
ματα και οι πολιτικοί σχηματισμοί θα 
πρέπει να προβληματισθούν για την 
επόμενη μέρα. Το ζητούμενο είναι 
ολοκληρωμένες προτάσεις, πειστικό 
αφήγημα και διάθεση για ευρύτερες 
συνεργασίες. Ταυτόχρονα, ο κάθε πο-
λίτης ξεχωριστά αλλά και η κοινωνία 
συλλογικά θα πρέπει να αντιληφθούν 
ότι η απαξίωση δεν είναι απάντηση 
στα μεγάλα προβλήματα που μας 
απασχολούν. 

 Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευ-
ρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς 

και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών 
και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας

υ άθ  ο  ο μ   ολλ λά μ μ  ου λ  ο  ολ ς

ΙΑΝΝΑΚΗΣ  
Ο ΗΡΟΥ

ΑΝΔΡ ΑΣ 
Ο ΑΝΟΥΣ



Η κατάσταση στη χώρα μας δεν είναι 
και τόσο λαμπρή. Το πρόβλημα 
όλων -εξωτερικά τουλάχιστον- 

προέρχεται κυρίως από την Τουρκία. Η 
Τουρκία συμπεριφέρεται απέναντι στην 
Κυπριακή Δημοκρατία ως εάν η χώρα 
μας να μην είναι ανεξάρτητο κράτος και 
δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη ότι έχει 
τα ίδια δικαιώματα όπως οποιοδήποτε 
ανεξάρτητο κράτος.

Δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δη-
μοκρατία, παρόλο που θέλει να εισέλ-
θει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας 
είμαστε Κράτος-Μέλος. Επιπλέον, δεν 
επιτρέπει στα πλοία και στα αεροπλάνα 
μας να χρησιμοποιούν τους χώρους και 
τα λιμάνια της Τουρκίας.

Δεν αναγνωρίζει τις τράπεζές  μας, 
αποκαλεί δε την Κυπριακή Δημοκρατία 
«εκλιπούσα». Επιπλέον, επενέβη και επεμ-
βαίνει στην Κυπριακή ΑΟΖ και απειλεί 
απροκάλυπτα την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συ-
νεχιστεί. Αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε 
αδύναμοι απέναντι στην Τουρκία, ότι 
υπέστημεν την εισβολή του 1974, ότι 
ο τουρκικός στρατός βρίσκεται για 45 
τώρα χρόνια στα εδάφη μας, μέρος των 
οποίων η Τουρκία έχει κατειλημμένα. 

Η συνέχιση, όμως, μιας πολιτικής 
εξευμενισμού της Τουρκίας είναι ίσως 
λανθασμένη. Την έχουμε δοκιμάσει για 
πολλά χρόνια χωρίς κανένα αποτέλεσμα. 

Πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
δηλώνουν καθαρά ότι δεν επιθυμούν, για 
πολλούς λόγους, την Τουρκία να γίνει 
ποτέ μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Πιστεύω ότι η δική μας πολιτική περί 
συμμορφώσεως με τις λεγόμενες «κυ-
προγενείς» υποχρεώσεις  της Τουρκίας 
είναι λανθασμένη και επίσης μας δείχνει 
ανακόλουθους και τρομερά εγωιστές. Εάν, 
δηλαδή, η Τουρκία συμμορφωθεί -που 
δεν θα συμμορφωθεί- με τις υποχρεώσεις 
της απέναντί μας και παραμείνει όπως 
είναι σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
τη μη συμμόρφωση έναντι του διεθνούς 
δικαίου κ.λπ., θα είμαστε πρόθυμοι να 
τη δεχτούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Δεν είμαστε αφελείς, ούτε αιθεροβά-
μονες. Η μέχρι σήμερα, όμως, πολιτική 
εξευμενισμού της Τουρκίας δεν έχει φέρει 
καρπούς και, επομένως, πρέπει να την 
αλλάξουμε. Παρόλες τις δυσκολίες που 
όλοι  αναγνωρίζουμε, η θέση μας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να «σκληρύ-
νει» απέναντι στην Τουρκία, όπως και 

σε όλα τα διεθνή .
Όσον αφορά τους Τουρκοκυπρίους, 

είναι φανερόν ότι δεν μπορούν να είναι 
υποψήφιοι στις δικές μας εκλογές, όπως π.χ. 
στο Ευρωκοινοβούλιο, αν δεν δηλώσουν 
πίστη και σεβασμό προς την Κυπριακή 
Δημοκρατία και αποκηρύξουν το λεγόμενο 
καθεστώς των κατεχομένων. Δεν μπορείς 
να θέλεις να αντιπροσωπεύεις ένα κράτος 
το οποίο δεν αναγνωρίζεις ή/και δεν σέ-
βεσαι. Η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη 
και επικίνδυνη. Με το να ακολουθούμε 
την πολιτική της στρουθοκαμήλου, δεν 
κερδίζουμε τίποτε. Παρόλες τις δυσκολί-
ες και τα γεγονότα πρέπει, δυστυχώς, να 
αντιμετωπίσουμε τα πράγματα όπως είναι 
και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με όλες 
τις δημοκρατικές χώρες που στηρίζουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και την επικράτηση 
της δημοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο.

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

Ελβετίας), πρώην Μέλος της Γραμματείας 
του ΟΗΕ

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Αυτή ήταν η πρωινή είδηση. Κι 
όμως ο αγώνας της Κύπρου 
απαιτεί, μεταξύ άλλων, καλή 

κατάσταση των δημόσιων οικονομι-
κών και του προ πολογισμού των 
νοικοκυριών. Ένας καλός τρόπος για 
να επιτευχθούν αυτά, χωρίς ανεπιθύ-
μητες παρενέργειες στο βιοτικό επίπεδο 
του λαού, είναι η επισήμανση περιπτώ-
σεων αχρείαστης σπατάλης κι η λήψη 
μέτρων για διόρθωσή τους καθώς και 
περιπτώσεων που η ορθή διαχείρισή 
τους θα μπορούσε να ελαφρύνει τον 
οικογενειακό προ πολογισμό.   

Δυστυχώς, δεν φαίνεται να συνει-
δητοποιούμε την αδήριτη ανάγκη 
εξοικονόμησης πόρων στις διάφορες 
δραστηριότητες του Δημοσίου, που έπρε-
πε να λειτουργεί σαν φάρος για τους 
πολίτες. Ακόμη και μετά την παρούσα 
οικονομική κρίση, για την οποία η μια 
από τις δυο εσωτερικές αιτίες ήταν η 
κακή δημοσιονομική κατάσταση, δεν 
φαίνεται να έχουμε συνειδητοποιήσει 
την ανάγκη να περνούμε από κόσκινο 
κάθε πρόσθετη δαπάνη, που επιβάλ-
λουμε στον λαό.  

Θα αναφέρω μερικά παραδείγμα-
τα, όπου κατά καιρούς προσθέσαμε 
αχρείαστα έξοδα στον κόσμο. Κλασική 
περίπτωση είναι η δημιουργία Δήμων 
σε κάθε γειτονιά κάθε πόλης. Ουδεμία  
πρόνοια λήφθηκε, ώστε τουλάχιστον οι 
όμοροι Δήμοι να έχουν κοινές υπη-
ρεσίες. Διερωτήθηκα τις προάλλες 
εάν στους δρόμους, που διαχωρίζουν 
δυο Δήμους, λαμβάνεται πρόνοια να 
εξυπηρετούνται από κοινά συνεργεία 
καθαριότητας ή κάθε Δήμος φροντίζει 
τη δική του πλευρά. Η συζήτηση για 
σύμπτυξη Δήμων συνεχίζεται για πολύ 
καιρό τώρα.   

στερα είχαμε τη δημιουργία πρό-
σθετων Υπηρεσιών αντί της αξιοποίη-
σης υφισταμένων. Χωρίς να παραβλέ-
πω το έργο που επιτελεί ο Επίτροπος 
Εθελοντισμού, διερωτήθηκα από την 
αρχή γιατί να μη συνέχιζε την εργασία 
ενθάρρυνσης/ενίσχυσης του εθελοντι-
σμού το Τμήμα Κοινωνικής Ευημερίας, 
που είχε κάμει τεράστια πρόοδο από τη 
δεκαετία του 1980 (οργάνωση παντού 
Συμβουλίων Κοινοτικής Ευημερίας/ΣΚΕ 
και Παγκύπριου Συμβουλίου). Το ίδιο 
ισχύει και στην περίπτωση της Επιτρόπου 

Περιβάλλοντος και του Τμήματος Περι-
βάλλοντος, που με πολλές προσπάθειες 
δημιουργήσαμε κάποτε.   

Τι γίνεται όμως και με την εξοικο-
νόμηση κόστους από τους ώμους του 
λαού; Η Κύπρος θα πρέπει να μειώσει 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
κατά 24% μέχρι το 2030 σε σχέση με το 
2005 (Κανονισμός ΕΕ). Ο νέος στόχος 
πολύ δύσκολα θα επιτευχθεί χωρίς 
σημαντικές αλλαγές στην ενεργειακή 
πολιτική. Είναι απαραίτητο να αλλάξει 
η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με 
ακάθαρτο πετρέλαιο με ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική) και 
φυσικό αέριο κι η χρήση του αυτοκι-
νήτου. 

Από τη δεκαετία του 1960 η Κύπρος 
ήταν μεταξύ των πρώτων χωρών που 
χρησιμοποίησε την ηλιακή ενέργεια 
για θέρμανση νερού κι αργότερα για 
οικιακό κλιματισμό. Μετά την εισβολή με-
τακαλέσαμε γαλλικό Οίκο (  ) 
για τη διεξαγωγή εμπεριστατωμένης 
μελέτης για την παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ήλιο 
και αέρα. Πολλά από τα κατοπινά μας 
προβλήματα στον τομέα της ενέργειας 
θα είχαν προληφθεί αν ασχολούμασταν 
πιο συστηματικά με το θέμα. Οι προσπά-
θειες που έγιναν έκτοτε για περαιτέρω 
χρήση του ήλιου λίγα απέφεραν. Κάτι 
ανάλογο έγινε και με τον αέρα. Από τη 
δεκαετία του 1980 προσπαθήσαμε να 
εκμεταλλευτούμε τη δύναμη του αέρα 
και για την παραγωγή ηλεκτρισμού (πα-
ράδειγμα οι ανεμόμυλοι). Παρόλο που 
βοηθήσαμε στη δημιουργία αιολικών 
πάρκων, ούτε κι εδώ σημειώθηκε η επι-
διωκόμενη πρόοδος. Αν μάλιστα ληφθεί 
υπόψη η προβλεπόμενη καθυστέρηση 
στην αξιοποίηση του φυσικού αερίου 
της Κυπριακής ΑΟΖ ως άλλης πηγής 
ενέργειας, τα οικονομικά και περιβαλ-
λοντικά προβλήματα θα συνεχιστούν 
και θα χειροτερεύσουν. 

Με την ευκαιρία ήθελα να επανέλθω 
σε κάποιες εισηγήσεις που μπορούν 
πρακτικά να βοηθήσουν από τη μια να 
μειωθεί το κόστος του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος και από την άλλη να περιοριστούν 
οι ρύποι. Στην προσπάθεια αυτή είμαι 
βέβαιος θα μπορούσαμε να έχουμε τη 
στήριξη της ΕΕ. Από τη μια όλες μας οι 
δημόσιες και ιδιωτικές κατασκευές να 
φροντίσουμε να χρησιμοποιούν και την 
ηλιακή ενέργεια για τη λειτουργία τους. 
Μπορεί τούτο να σημαίνει κάποια πρό-
σθετη κεφαλαιουχική επιβάρυνση, όμως 
από την εξοικονόμηση κόστους κατά τη 
λειτουργία τους σύντομα θα καλυφθεί. 
Όπως εισηγήθηκα κι άλλοτε θα μπορού-

σε να χρησιμοποιηθεί η τεχνογνωσία του 
Ινστιτούτου Κύπρου, που κατάφερε να 
αξιοποιήσει τον ήλιο για τη θέρμανση/
κλιματισμό του  τριώροφου κτηρίου του 
στη Λευκωσία. Παρόλο που ξεκίνησε 
μια κάποια διεργασία, δυστυχώς δεν 
είχε συνέχεια.    

Το άλλο θέμα που πρέπει να ρυθμι-
στεί είναι η αύξηση της παραγόμενης 
ενέργειας στα ηλιακά και αιολικά πάρκα 
με την ικανοποίηση κάποιων προ πο-
θέσεων και διοχέτευσή της μέσω της 
ΑΗΚ. Τα δίκτυα της ΑΗΚ φροντίσαμε 
κάποτε να φτάνουν και στα πιο απο-
μονωμένα χωριά. Τυχόν προβλήματα 
σ’ αυτήν τη συνεργασία θα πρέπει να 
υπερπηδηθούν.    

Την προσπάθεια για εξοικονόμηση 
ενέργειας ή αξιοποίηση των ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας θα πρέπει να συν-
δράμει κι η αναμενόμενη εκμετάλλευση 
του φυσικού αερίου από την κυπριακή 
ΑΟΖ. Γιατί να μη σχεδιάσουμε τη διο-
χέτευση μικρής ποσότητας αερίου για 
τις ανάγκες παραγωγής ηλεκτρισμού 
στις εγκαταστάσεις της ΑΗΚ στο Βασιλι-
κό, αφού ολοκληρωθούν οι αναγκαίες 
μετατροπές;

Τέλος, θα πρέπει να μπει τάξη στην 
ανεξέλεγκτη χρήση του ιδιωτικού αυ-
τοκινήτου με τη χρησιμοποίηση των 
δημόσιων μέσων μεταφορών. Από το 
1968 ξεκινήσαμε μια προσπάθεια ορ-
γάνωσης τέτοιων εταιρειών. Νομίζαμε 
πως μ’ αυτόν τον τρόπο θα εξοικονο-
μούσαμε μεγάλες δαπάνες. Δυστυχώς 
ήταν φρούδες οι προσδοκίες. Εκτός από 
ορισμένους ειδικούς σκοπούς, τα δη-
μόσια μέσα συγκοινωνιών έμειναν να 
εξυπηρετούν τις ξένες οικιακές βοηθούς 
και τους ξένους εργάτες.               

 Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευ-
θυντής Γραφείου Προγραμματισμού

Αδημονούν… αγωνιούν και ανη-
συχούν οι οπαδοί της «οποιασ-
δήποτε λύσης» εδώ και τώρα 

και αδιαφορούν για το περιεχόμενό της 
και ζητούν την έναρξη «ουσιαστικού 
διαλόγου». Μα, επιτέλους, για τέσσερεις 
και πλέον δεκαετίες τι είδους διάλογος/
διαπραγματεύσεις διεξάγονταν παρά 
μόνο «κουβέντες του καφενείου» - 
ως επιτυχώς τις χαρακτήρισε πριν 
από πολλά χρόνια ο Άγγλος δημοσι-
ογράφος   στην εφημερίδα 
« ».

Επικαλούνται, μάλιστα, σαν επιχείρη-
μα πως όταν δεν διεξάγονται συνομιλίες 
η Τουρκία δημιουργεί, δήθεν, νέα τετε-
λεσμένα και εδραιώνει τα υφιστάμενα.

Πότε, όμως, η Τουρκία ανέστειλε 
την πολιτική αυτή ή την τερμάτισε, 
εφόσον σκοπός και στόχος της είναι 
η επανάκτηση και ο ολοκληρωτικός 
έλεγχος της Κύπρου και η μετατροπή 
του Κυπριακού Ελληνισμού σε μία 
θλιβερή μειονότητα διά της πολιτικής 
του εποικισμού;

Τι απέδωσαν οι «συνομιλίες» όλα 
αυτά τα χρόνια και τώρα γίνεται λόγος 
για «ουσιαστικές συνομιλίες»;

Εφήρμοσε, μήπως, το ψήφισμα 
550 του Συμβουλίου Ασφαλείας για 
την Αμμόχωστο, την ούτω καλούμενη 
συμφωνία της Γ’ Βιέννης, αποχώρησε 
έστω και ένας Τούρκος στρατιώτης, 
επέτρεψε την επιστροφή έστω και ενός 
πρόσφυγα στο σπίτι του, συνεργάστηκε 
για τη διακρίβωση της τύχης των αγνο-
ουμένων, τερμάτισε τις απειλές και τους 
εκβιασμούς, εφήρμοσε τις 

κυπρογενείς υποχρεώσεις της, όσον 
αφορά τον αποκλεισμό των υπό κυ-
πριακή σημαία πλοίων, παρά μόνον 
θεωρεί την Κυπριακή Δημοκρατία ως 
«εκλιπούσα»; 

Εάν, λοιπόν, επαναρχίσουν αμέσως 
δήθεν «ουσιαστικές συνομιλίες», θα 
επιτευχθεί κάτι από τα ανωτέρω ή θα 
καμφθεί η ούτω καλούμενη «τουρκική 
αδιαλλαξία» -όπως την αποκαλούμε- αντί 
να μιλούμε για επιθετικότητα, συνο-
δευόμενη από απειλές, προκλήσεις και 
εκβιασμούς, εισβολή στην κυπριακή 
ΑΟΖ, περιφρόνηση του Διεθνούς Δι-
καίου και του Δικαίου της Θαλάσσης;

Ακεραία την ευθύνη για τη μη ανα-
κοπή της τουρκικής επιθετικότητας φέ-

ρει η δική μας πλευρά με τις συνεχείς 
υποχωρήσεις και παραχωρήσεις της, 
ων ουκ έστιν αριθμός, αντί να σφυρο-
κοπάται η Τουρκία σε όλα τα διεθνή 
βήματα και να προωθείται η εφαρμογή 
τιμωρητικών μέτρων σε βάρος της, σε 
όλους τους τομείς.

Αν είχαμε πεφωτισμένους πολι-
τικούς ηγέτες, χαρισματικούς και με 
εθνικό ανάστημα μετά την απόρριψη 
του Σχεδίου Ανάν κατά το δημοψήφισμα 
της 24ης/4/2004 και στη συνέχεια την 
ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα 
έπρεπε να είχαν διαγράψει όσα προη-
γήθηκαν και να επανατοποθετήσουν το 
Κυπριακό στις σωστές του διαστάσεις 
ως προβλήματος εισβολής και κατοχής, 
που ουδεμία σχέση έχει με την τάχα 
«ειρηνική διαβίωση δύο κοινοτήτων» 
και να ασχολούμαστε με δήθεν Μέτρα 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), 
άνοιγμα οδοφραγμάτων και άλλα τινά 
που αποπροσανατολίζουν και εδραιώ-
νουν τα τετελεσμένα της εισβολής και 
κατοχής.

Δυστυχώς, μετά την τουρκική εισβολή, 
αντί να εργαστούμε για την εθνική συμ-
φιλίωση και την ενότητα, σφυρηλατώντας 
ένα ενιαίο και αρραγές αντικατοχικό, 
εθνικοαπελευθερωτικό μέτωπο,  ακολου-

θήσαμε πολιτική εθνικής αυτοκτονίας, 
κάνοντας αρχή με τις ούτω καλούμενες 

«συμφωνίες υψηλού επιπέδου» (συμ-
φωνίες κορυφής), όπως αποκαλούνται, 
αποδεχτήκαμε έμμεσα τα τετελεσμένα 
της εισβολής, αποενοχοποιήσαμε την 
Τουρκία και θέσαμε τη θηλιά του σχοι-
νιού γύρω από τον λαιμό μας και δώσαμε 
το άλλο άκρο στην Τουρκία.

 Πρώην συνδικαλιστής

Μετά από μια προεκλογική πε-
ρίοδο με πρωταγωνιστές τους 
υποψήφιους ευρωβουλευτές 

και εκπροσώπους από τα πολιτικά κόμματα, 
η οποία ήταν γεμάτη από ακρότητες, χα-
ρακτηρισμούς απαράδεκτους, φανατισμό, 
αλαζονεία, αντιδημοκρατικό παραλήρημα, 
ασυναρτησίες άσχετες με την ταυτότητα 
των εκλογών, συνωμοσίες και πριμοδο-
τήσεις και, προ πάντων, μιαν αποχή του 
55,01 τοις εκατόν, και 1,18 τοις εκατόν 
λευκά - άκυρα ψηφοδέλτια, ο κυρίαρχος 
λαός απεφάνθη. Αφήνω ασχολίαστη τη 
σωστική παρέμβαση του Προέδρου της 
Δημοκρατίας και την τραγική αναφορά 
του περί μηδενικών, που δεν το κρύβω 
συνεχίζει και σήμερα να παραμένει εν ισχύι.

Καθ’όλη τη διάρκεια της προεκλογικής 
περιόδου η συντριπτική πλειοψηφία 
των υποψηφίων των αρχηγών και των 
εκπροσώπων των κομμάτων μιλούσαν 
(φλυαρούσαν) αόριστα και γενικόλογα 
για διάφορα θέματα, όπως το Κυπριακό, 
τους υδρογονάνθρακες, την οικονομική 
κρίση και τη  διάλυση του Συνεργατι-
σμού, αφήνοντας στο απυρόβλητο τον 
αισχρό ρόλο της ΕΕ στην περίοδο του 
2013, των εδώ λαμογιών και όχι μόνο, 
πλην ελαχίστων περιπτώσεων, που εί-
χαν αναφερθεί ακροθιγώς σε θέματα 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Δυστυχώς, 
δεν είχαν παραθέσει στον λαό έναν λο-
γαριασμό κερδών και ζημιών από την 

ΕΕ, ή ακόμα και του τι μπορούσαμε να 
είχαμε διεκδικήσει και το χάσαμε ή, τέλος, 
πώς θα συμπεριφέρονταν μετεκλογικά 
από τη θέση του ευρωβουλευτή. Όταν 
ο Δρ Γιάννος Χαραλαμπίδης, σε εκπο-
μπή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΙΓΜΑ, 
έθεσε σε εκπρόσωπο του ΔΗΣΥ και σε 
άλλους, τεκμηριωμένα, τα θέματα που 
έπρεπε να είχαν αναπτύξει περί γεωργίας, 
κτηνοτροφίας, αλιείας, περιφερειακής 
ανάπτυξης και στον κυπριακό λαό, αφε-
νός μεν τον ειρωνεύθηκαν κάποιοι και, 
αφετέρου, αδυνατούσαν να απαντήσουν, 
αφήνοντας να φανεί η ασχετοσύνη τους.

Ένα άλλο φαινόμενο που, αν, όντως, 
έγινε, παρουσιάζει πολύ σοβαρό έλλειμ-
μα δημοκρατίας και μη σεβασμό στους 
πολίτες και πρέπει να προβληματίσει τον 
λαό, είναι η πριμοδότηση από το ΔΗΚΟ, 
και όχι μόνον, της ΕΔΕΚ, ώστε να φράξουν 
τον δρόμο προς την Ευρώπη στο ΕΛΑΜ. 
Όταν κάτι ανάλογο λέχθηκε ότι έγινε στις 
προεδρικές εκλογές του 2018, ώστε να 
αποκλειστεί ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ 
από τον δεύτερο γύρο των προεδρικών 
εκλογών και να περάσει ο υποψήφιος του 
ΑΚΕΛ, Μαλάς, δεν άρεσε στον πρόεδρο 
του ΔΗΚΟ, τότε, γιατί το έπραξε τώρα; 
Πού είναι οι δημοκρατικές του αρχές και 
ο σεβασμός στην ετυμηγορία του λαού;

Παρακολουθούσαμε όλους τους εκπρο-
σώπους των κομμάτων να χαρακτηρίζουν 
το ΕΛΑΜ ως φασιστικό, ναζιστικό κόμμα, 
και ως πραξικοπηματίες και θαυμαστές 
της χούντας, και, από την άλλη πλευρά, 
κουραστήκαμε να ακούμε τους εκπρο-
σώπους του ΕΛΑΜ να καταδικάζουν 
τον φασισμό, τον ναζισμό και τη χούντα. 

υσικά, αξιωματούχους της ΕΟΚΑ Β’ και 
πραξικοπηματίες είχαν πολλά κόμματα, 

ο δε ΔΗΣΥ είχε και βουλευτές που ήσαν 
υπουργοί της οκταήμερης πραξικοπημα-
τικής κυβέρνησης και κάποιοι, μάλιστα, 
σήμερα, αν και στην τρίτη ηλικία, είναι 
αναντικατάστατοι και απολαμβάνουν πολύ 
υψηλούς μισθούς και άλλες παροχές, όπως 
αυτοκίνητα, κ.ά.

Από το ΑΚΕΛ, που είναι γνωστές 
οι θέσεις και οι σχέσεις του με το κα-
θεστώς της πρώην ΕΣΣΔ, κανένας δεν 
ζήτησε να απολογηθεί ή να καταδικάσει 
τα εγκλήματα του Στάλιν. Προτείνω σε 
όσους έχουν λίγο χρόνο να μελετήσουν 
το βιβλίο ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΓΚΟΥΛΑΓΚ. 
Κάτι που πρέπει να απασχολήσει είναι 
η μεθοδική και αθόρυβη, πλην, όμως, 
απόλυτα επιτυχής, ως απεδείχθη εκ του 
αποτελέσματος, προεκλογική εκστρατεία 
του εκλεγέντος ευρωβουλευτή Λουκά 

ουρλά και μάλιστα με πολύ μεγάλο 
ποσοστό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η με-
γαλύτερη κομματική παραπλάνηση είναι 
τα αποτελέσματα των εκλογών, επί του 
συνόλου των ψηφισάντων. Η πραγματι-
κή, σε απόλυτους αριθμούς, εκατοστιαία 
αναλογία των ποσοστών των κομμάτων 
είναι πολύ μικροτέρα της μισής, εξ αυτής 
που ανακοίνωσαν επί των αποτελεσμάτων, 
ήτοι ΔΗΣΥ 12,5 %, ΑΚΕΛ 12%, ΔΗΚΟ 
6%, ΕΔΕΚ 4,5%, ΕΛΑΜ 3,5% κοκ.

Ελπίζω οι κομματικές ηγεσίες να με-
λετήσουν τα χαμηλά αποτελέσματα που 
έλαβαν, τα αίτια της μεγάλης αποχής, τις 
λαφαζανιές που εκστομούσαν οι εκπρόσω-
ποί τους από τηλεοράσεως και το χαμηλό 
επίπεδο της προεκλογικής εκστρατείας 
και να σεβαστούν τον λαό, αλλιώς στις 
επόμενες εκλογές θα προσέρχονται στις 
κάλπες μόνον οι σκληροπυρηνικοί και 
ο λαός θα τους γράψει...
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Δυστυχώς, δεν αίνεται 
να συνειδητοποιο με 
την αδήριτη ανάγκη 

ε οικονόμησης πόρων 
στις διά ορες δραστη-
ριότητες του Δημοσίου, 
που έπρεπε να λειτουρ-
γεί σαν άρος για τους 

πολίτες

Επικαλο νται σαν επι-
χείρημα πως όταν δεν 

διε άγονται συνομιλίες 
η Τουρκία δημιουργεί, 

δήθεν, νέα τετελεσμένα 
και εδραιώνει τα υ ι-
στάμενα. ότε, όμως, 
η Τουρκία ανέστειλε 
την πολιτική αυτή ή 

την τερμάτισε, ε όσον 
σκοπός και στόχος της 
είναι η επανάκτηση και 
ο ολοκληρωτικός έλεγ-

χος της πρου

ΑΝΔΡ ΑΣ  
ΑΣΙ ΙΟΥ



Σ ε μια δημοκρατία, οι πολίτες 
δίνουν το «παρών» τους στις 
κάλπες με την προσδοκία ότι 

το εκλογικό αποτέλεσμα θα ανοίξει 
παράθυρο ελπίδας για ένα καλύτερο 
αύριο. Στην Κύπρο, κάθε εκλογική 
αναμέτρηση προσλαμβάνει ιδιαίτερο 
χαρακτήρα, λόγω της διαιώνισης του 
χρονίζοντος κυπριακού ζητήματος. Οι 
πρόσφατες Ευρωεκλογές προσέλαβαν 
ξεχωριστή σημασία, γιατί διεξήχθησαν 
σε μια χρονική συγκυρία κατά την 
οποία η πολιτική, οικονομική και κοι-
νωνική ζωή της Κύπρου σημαδεύονται  
έντονα από σημαίνοντες εσωτερικούς 
και εξωτερικούς παράγοντες, που εν 
πολλοίς θα καθορίσουν την πορεία  
μας προς το αύριο. 

Εξωτερικοί παράγοντες
 Η τουρκική θρασύτητα έναντι 

της Κύπρου και της Ελλάδας κορυ-
φώνεται τόσο με την εισβολή του 
Πορθητή στην Αποκλειστική Οικο-
νομική Ζώνη της Κύπρου, όσο και 
με την εντεινόμενη προκλητικότητα 
στο Αιγαίο και στις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις ευρύτερα.

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται 
στο μεταίχμιο ωμών πραγματικοτήτων, 
που θα προσδιορίσουν την αντοχή και 
τη συνοχή της, όπως: Η ανορθόδοξη 
αποχώρηση της  Βρετανίας , 
το Μεταναστευτικό, η Τρομοκρατία, 
η υπέρτατη ανάγκη για συγκρότηση  
αυτόνομης άμυνας - ασφάλειας  χωρίς 
την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, η υιοθέτηση 
κοινής εξωτερικής πολιτικής των 27 
και οι συντελούμενες γεωπολιτικές 

ανακατατάξεις σε κρίσιμες γεωγρα-
φικές περιοχές του πλανήτη με επί-
κεντρο τη γειτονιά μας. Και όλα αυτά, 
σε συνδυασμό με τη διαπιστούμενη 
έξαρση του ευρωσκεπτικισμού στα 
κράτη-μέλη.  

Εσωτερικοί παράγοντες
 Ο πολιτικός βίος έφθασε σε έσχατα 

όρια ανυποληψίας, κλονίζοντας συθέμελα  
την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τα 
κόμματα και κατ’ επέκτασιν τις σχέσεις 
κράτους - πολίτη.  

 Οι κραυγαλέες ελλείψεις του πο-
λιτικού συστήματος στον ζωτικό τομέα 
της Δικαιοσύνης και η  παρατηρούμενη 
αδυναμία τιμωρίας των ενόχων και συ-
νενόχων της οικονομικής τραγωδίας.  

Είναι γεγονός πως ο προεκλογι-
κός αγώνας διεξήχθη μέσα στο ίδιο 
πολωτικό κλίμα των προηγούμενων 
αναμετρήσεων. ταν εμφανέστατη η 
απουσία τεκμηριωμένων επιχειρημά-
των στα μείζονα κοινωνικοοικονομι-
κά θέματα που ταλανίζουν τον τόπο, 
όπως η διαπλοκή, η διαφθορά και η 
απαξίωση των θεσμών, στον απόηχο 
της οικονομικής τραγωδίας που  κα-
τακρεούργησε οικονομικά τα πλατιά 
στρώματα του πληθυσμού.

Στο Κυπριακό, ακούσθηκαν κατά 
κόρον οι ίδιες πλαδαρές θέσεις των 
κομμάτων, χωρίς τροφοδότηση οξυ-
γονούχων τοποθετήσεων για το πώς 
σπάζουμε το αδιέξοδο και την άτεγκτη 
τουρκική στάση. Στα φλέγοντα θέματα 
της Ευρώπης, όπως η κοινή εξωτερική 
πολιτική και η ασφάλεια, τα οποία αφο-
ρούν άμεσα την Κύπρο, ακούσθηκαν 
καθόλου ή ελάχιστες σοβαρές αναλύ-
σεις. Τουναντίον, γίναμε μάρτυρες μιας 
προεκλογικής αρένας, όπου:  

 Επικράτησε ευτελής πολιτικός 
λόγος στην απέλπιδα προσπάθεια 
των κομμάτων να συσπειρώσουν τους 
οπαδούς τους.

 Επαναφέρθηκε στο προσκήνιο σαν 
κρύα σούπα το ψευτοδίλημμα της δι-
ζωνικής ως μοναδικής λύσης. 

 Προτάχθηκαν χωρίς αιδώ από 
κάποιους υποψηφίους ανιστόρητες και 
προσβλητικές προσεγγίσεις σε θέματα 
εθνικής καταγωγής των Ελλήνων της 
Κύπρου. 

 Αποθεώθηκε η πολιτική γύμνια 
όσων κυβέρνησαν ή και συγκυβέρνησαν 
τον τόπο και οι οποίοι  φέρουν το μεγάλο 
μερίδιο της ευθύνης για την οικονομική, 
κοινωνική και ηθική κατρακύλα. 

Στα πιο πάνω προστέθηκε και η απο-
χή, που έφθασε σε πρωτόγνωρα ύψη, 
αγγίζοντας το 55%, διαμηνύοντας ότι οι 
πολίτες και δη οι νέοι, που βιώνουν στο 
πετσί τους τις επιπτώσεις της  ανεργίας  
και της κοινωνικής περιθωριοποίησης, 
δεν αντέχουν άλλο ούτε την κοροϊδία 
της ασύδοτης κομματοκρατίας, ούτε 
του περιπαιξίματος που αποπνέουν 
οι καριερίστες πολιτικοί, παλαιότεροι 
και νεότεροι.

Είναι ηλίου φαεινότερον πως ο πο-
λιτικός πολιτισμός πήρε και αυτήν τη 
φορά απροβίβαστο, υποβαθμίζοντας 
αισθητά την ποιότητα της δημοκρατίας, 
σε μια εποχή που ο τόπος μας έχει 
απόλυτη ανάγκη τον σοβαρό τεκμη-
ριωμένο πολιτικό λόγο και τα στιβαρά 
πολιτικά χέρια που θα τον απαλλάξουν 
από τη λαίλαπα  της  φαυλοκρατίας, 
οδηγώντας τον σε ένα ελπιδοφόρο 
αύριο.  Με άλλα λόγια, ήλθε η ώρα 
υιοθέτησης  ενός ξεκάθαρου οδικού 
χάρτη εξυγίανσης της  λειτουργίας 
των κομμάτων με εξομάλυνση της 
πολιτικής ζωής, αλλά και επίτευξης 
μιας ελάχιστης συμφωνίας των πο-
λιτικών φορέων πάνω στα κρίσιμα 
εθνικά θέματα, όπως το Κυπριακό, 
τα Ενεργειακά και οι σχέσεις μας με 
την Ελλάδα και την Ευρώπη.

 Δημοσιογράφος 

Σ ε μερικές μέρες αρχίζει η εφαρ-
μογή της πρώτης φάσης του 
ΓεΣΥ. Οι οιωνοί δεν είναι και 

τόσο αισιόδοξοι. Οι προσδοκίες είναι 
αυξημένες. Αλλά οι πολέμιοί του πολ-
λοί, αναιδείς και αδίστακτοι. Πολλοί το 
περιμένουν με τη μαγκούρα στη γωνιά 
για να το κτυπήσουν άγρια και να το 
αχρηστέψουν. Η λειτουργία του δεν τους 
συμφέρει. Έτσι, η επιτυχία του ΓεΣΥ επα-
φίεται στη συνείδηση των ανθρωπιστών 
γιατρών και άλλων παροχέων υγείας 
και στην επιμονή του απλού πολίτη 
να πετύχει αυτό το μεγαλεπήβολο και 
φιλόδοξο σχέδιο.

Μεγάλο βάρος της εφαρμογής του 
ΓεΣΥ πέφτει στους ώμους των λειτουρ-
γών του Ο.Κ.Υπ.Υ. Τα πρώην δημόσια 
νοσηλευτήρια, δυστυχώς, δεν είναι έτοιμα 
να αντιμετωπίσουν το νέο περιβάλλον 
εργασίας. Για τούτο, όλοι οι εργαζόμενοι 
σε αυτά πρέπει να ενώσουν τις δυνά-
μεις τους και να δείξουν υπομονή και 
επιμονή, ώστε να καταστήσουν τα δη-
μόσια νοσηλευτήρια ανταγωνιστικά και 
παραγωγικά. Τους καλούμε να θέσουν 
«παρά πόδα» τα όπλα της διεκδίκησης 
δίκαιων αιτημάτων και κατοχύρωσης των 
κεκτημένων τους. Προέχει η προσφορά 
της ιατρικής φροντίδας στους πάσχοντες, 
προέχει η σωστή λειτουργία των νοση-
λευτηρίων στο νέο περιβάλλον, προέχει 
η παραγωγικότητα στην εργασία και η 
εξυπηρέτηση των ασθενών. Μόνον έτσι 
τα δημόσια νοσηλευτήρια θα καταστούν 
αυτόνομα, αυτάρκη και ανταγωνιστικά. 
Και τότε και οι εργαζόμενοι σε αυτά θα 
έχουν τη στήριξη όλων μας, για να διεκ-

δικήσουν δίκαιες αμοιβές για την προ-
σφορά τους και για τη συμβολή τους στην 
επιτυχία του Ο.Κ.Υπ.Υ. Εμείς θα είμαστε 
με το μέρος τους, γιατί ξέρουμε ότι την 
επιτυχία και το έργο τους θα υπονομεύ-
ουν οι σταθεροί εχθροί και διώκτες του 
ΓεΣΥ. Αναμένουμε από την ηγεσία του 
Ο.Κ.Υπ.Υ. να αλλάξει τον τρόπο λειτουρ-
γίας και εξυπηρέτησης των ασθενών, 
για να μπορούν να συναγωνιστούν τις 
ιατρικές υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα. 
Θα πρέπει να καταργηθούν οι ουρές στα 
παράθυρα εγγραφών, οι ουρές έξω από 
τα  ιατρεία, στις εγγραφές για εξετάσεις 
αίματος, οι ουρές έξω από τις εγγραφές 
των διαγνωστικών εργαστηρίων. Δεν 
αναφέρω τα φαρμακεία και τις εγγραφές 
για τις επαναληπτικές συνταγές, γιατί τα 
φαρμακεία θα καταργηθούν.

Τα παράθυρα εγγραφών πρέπει να 
καταργηθούν. Το γραφειακό προσωπικό 
θα πρέπει να καταγράφει και να ορίζει 
μόνον τα ραντεβού. Τις άλλες καταχω-
ρίσεις να αναλαμβάνει το βοηθητικό 
προσωπικό και οι γιατροί στα ιατρεία. Το 
λογισμικό σύστημα επιβάλλει αυτές τις 
αλλαγές. Μερικά νοσοκομεία διέθεταν 
ανάλογη μηχανογράφηση, αλλά δεν την 
αξιοποιούσαν επαρκώς, με αποτέλεσμα 
να τσιμεντωθούν οι παλιές πρακτικές 
και να ταλαιπωρούνται οι ασθενείς.

Το πνεύμα που επικρατεί σήμερα είναι 
ότι όλοι θέλουν να απομακρυνθούν από 
τα δημόσια νοσηλευτήρια, για να απαλ-
λαγούν από τις χρονοβόρες ουρές έξω 
από τα παράθυρα εγγραφών και πάλι 
εγγραφών και ξανά στην ουρά. Όλη η 
διαδικασία χρειαζόταν ολόκληρη μέρα 
για τη διεκπεραίωσή της. Αναμένουμε 
ότι ΚΑΙ στα δημόσια νοσηλευτήρια ο 
ασθενής θα μπορεί να κλείσει ραντε-
βού και να πηγαίνει στο ιατρείο μερικά 
λεπτά νωρίτερα. Τα άλλα θα πρέπει να 
τα αναλαμβάνουν οι γραφείς, νοσηλευτές 
και οι γιατροί μέσα από το λογισμικό του 

ΓεΣΥ. Οι χρονοβόρες διαδικασίες πρέπει 
να ανήκουν στο παρελθόν. Ο ηλεκτρονι-
κός υπολογιστής πρέπει να γίνει το δεξί 
χέρι του γιατρού και για τα διαδικαστικά. 
Η επιτυχία του ΓεΣΥ είναι ευθύνη όλων 
μας. Αν πετύχει το ΓεΣΥ, οι ασθενείς θα 
έχουν καλύτερη και ταχεία ιατρική φρο-
ντίδα, οι γιατροί και νοσηλευτές θα έχουν 
δικαίωμα να απαιτούν ανταπόδοση της 
επιτυχούς εργασίας τους όταν τα νοση-
λευτήρια καταστούν ανταγωνιστικά και 
όλοι θα έχουν την ικανοποίηση ότι πέτυχε 
το μεγαλύτερο μεταρρυθμιστικό σχέδιο 
της Κ.Δ. Καλή αρχή και καλές επιτυχίες.  
Αν το ΓεΣΥ μπει στην εντατική, δεν θα 
είναι από δική του παθογένεια. Θα έχει 
προσβληθεί από τον καλπάζοντα ιό των 
συμφερόντων.
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λοι οι εργαζόμενοι στα 
δημόσια νοσηλευτήρια 
πρέπει να ενώσουν τις 

δυνάμεις τους και να δεί-
ουν υπομονή και επιμονή, 
ώστε να τα καταστήσουν 

ανταγωνιστικά και πα-
ραγωγικά. Τους καλο με 
να θέσουν «παρά πόδα» 
τα όπλα της διεκδίκησης 

δίκαιων αιτημάτων και 
κατοχ ρωσης των κε-

κτημένων τους. ροέχει 
η προσ ορά της ιατρικής 

ροντίδας στους πάσχο-
ντες, προέχει η σωστή λει-
τουργία των νοσηλευτηρί-

ων στο νέο περιβάλλον

λους  ο  μ  λ ς   λο ς λ ,  ο λ μ  μ ου

ΤΡΟΣ  
ΑΝΤ ΙΔΗΣ ΝΗΣ 
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Σ    

 ς   λ  ου μ λλο ος

ΜΕ ΤΗΝ πατροπαράδοτη αποι-
κιοκρατική δολιότητα και 
υστεροβουλία η Βρετανία, 

προκειμένου ν  αποκρούσει το αναπτε-
ρωμένο κίνημα της Κύπρου για Ένωση 
με την Ελλάδα, αμέσως μετά το Ενωτικό 
Δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 1 5 , 
μεθόδευσε την ανθελληνική υποκίνηση του 
τουρκικού παράγοντα. Τόσο στην Τουρκία, 
όσο και πρωτίστως στην ηγεσία της εν 
Κύπρω τουρκικής μειονότητας.

Νωρίς μετά την έναρξη, 1η πριλί-
ου 1 55, του ένοπλου, αντι αποικιακού 
αγώνα της Ε.Ο.Κ. . πρώτο επίτευγ-
μα της βρετανικής υποκίνησης προς 
τον Φαζίλ Κιουτσούκ στη Λευκωσία 
και τους ντνάν Μεντερές και Φατίν 
Ζορλού, τον πρωθυπουργό και τον 
υπουργό Εξωτερικών στην γκυρα, 
υπήρξε το τουρκικό ανθελληνικό πο-
γκρόμ των Σεπτεμβριανών 1 55  
στην Κωνσταντινούπολη.

ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ της τουρκικής 
στρατηγικής στο Κυπριακό, ο Μεντε-
ρές ανέθεσε τότε στον εκ του αντι-
πάλου επουμπλικανικού Λα κού 
Κόμματος συνταγματολόγο καθηγητή 

Νιχάτ Ερίμ, οι Εκθέσεις  του οποίου 
αποτελούν από το 1 56 τον αναλλοίωτο 
πυρήνα της τουρκικής πολιτικής.

ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ και εφαρμογή της 
στρατιωτικής στρατηγικής της Τουρκίας 
στην Κύπρο, ο Ζορλού την ανέθεσε το 
1 57 στο Γραφείο Ειδικού Πολέμου 
(ΓΕΠ) του τουρκικού γενικού επιτελεί-
ου. Το επιτελικό Σχέδιο Επανάκτησης 
Κύπρου  ετοίμασε ο τότε ταγματάρχης 
του ΓΕΠ Ισμαήλ Τάνσου, προ στάμενος 
πλέον από το αρχηγείο στην γκυρα της 
μετατροπής, το 1 58, της τουρκοκυπρι-
ακής ΤΜΤ σε στρατιωτικό βραχίονα της 
Τουρκίας στην Κύπρο.

Σ Τ Ι Σ  27 Μα ου 1 6  το πρώτο 
στην ιστορία στρατιωτικό πραξικόπη-
μα στην Τουρκία, μ  επικεφαλής τον 
στρατηγό Κεμάλ Γκιουρσέλ κι άλλους 
38 στρατηγούς κ.ά. αξιωματικούς, ανέ-
τρεψε τον εκλεγόμενο απ  το 1 5  πρω-
θυπουργό της χώρας ντνάν Μεντερές. 

κολούθησε μηνη δίκη, η οποία κατέ-
ληξε στην καταδίκη σε θάνατο του πρω-
θυπουργού Μεντερές, του υπουργού 
Εξωτερικών Φατίν ουστού Ζορλού, 
του υπουργού Οικονομικών Χασάν 
Πολατκάν και του προέδρου της Τουρ-
κίας Τζελάλ Μπαγιάρ. Οι Μεντερές, 
Ζορλού και Πολατκάν εκτελέστηκαν 
με απαγχονισμό 16 Σεπτ. 1 61, ενώ η 
ποινή του Μπαγιάρ μετατράπηκε σε 
ισόβια λόγω του ότι ήταν υπέργηρος.

 Σ Τ Ο Σ Ο, πριν κρεμάσουν τον Με-
ντερές, επί της πρωθυπουργίας του είχε 
επιτύχει, μαζί με τον Ζορλού, πολύ με-
γάλης σημασίας κέρδη για την Τουρκία

 Έβαλε το 1 52 την Τουρκία στο 
Ν ΤΟ.

 Υποκινούμενος απ  τη βρετανική 
ανθελληνική δολιότητα εξαπέλυσε το 
πογκρόμ κατά του Ελληνισμού της 
Κωνσταντινούπολης στα Σεπτεμβριανά 
του 1 55.

 Πέτυχε με τη στρατηγική Νιχάτ 
Ερίμ 1 56  και με το Γραφείο Ειδικού 
Πολέμου της Τουρκίας, απ  το 1 58, να 
συγκροτήσει και να εξοπλίσει στην αγ-
γλοκρατούμενη Κύπρο την τρομοκρατική 
ΤΜΤ ως τον μυστικό στρατιωτικό βραχί-
ονα της Τουρκίας στο νησί, σε εφαρμογή 
του επιτελικού Σχεδίου Επανάκτησης 
Κύπρου . Το οποίο υιοθέτησαν κατόπιν 
και ενίσχυσαν αφειδώς, εκείνοι που τον 
είχαν θανατώσει το 1 61.

ΥΤΟ, παρεμπιπτόντως, η συνέχιση 
της κυπριακής πολιτικής του εκτελεσθέ-
ντος Μεντερές από τους εκτελεστές του, 
αποτελεί ένα τεράστιας σημασίας διδα-
κτικότατο κεφάλαιο, για την αταλάντευτη 
από το 1 56 έως και σήμερα τουρκική 
πολιτική στο Κυπριακό, επί όλων ανεξαι-
ρέτως των τουρκικών κυβερνήσεων

 Και, κυρίως, πέτυχε, ο Μεντερές, 
πρώτη φορά μετά το 1878 να ξαναπα-
τήσει νομίμως το πόδι του στην Κύπρο 

ο τουρκικός στρατός, ως ΤΟΥ ΔΥΚ
 Με τις Συμφωνίες Ζυρίχης  Λον-

δίνου του 1 5 , πέτυχε να καταστήσει 
την Τουρκία επικυρίαρχη ( εγγυή-
τρια ) της νεοσύστατης τότε ζυριχικής 
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Β Ε Β  Ι  Σ  οι έκτοτε υπέρ της Τουρ-
κίας επιτυχίες του Μεντερές πριν τον 
εκτελέσουν, υπήρξαν συνάρτηση και φυ-
σιολογικό αποτέλεσμα των αποτυχιών της 
ελληνικής πολιτικής. Πρώτα, τον ύγου-
στο 1 55 με τον αντιπρόεδρο του ετοιμο-
θάνατου πρωθυπουργού λέξανδρου 
Παπάγου, τον Στέφανο Στεφανόπουλο 
που σύρθηκε στη βρετανική παγίδα της 
Τριμερούς Διάσκεψης του Λονδίνου με 
την Τουρκία για το Κυπριακό. Και ύστε-
ρα, με πρωθυπουργό από το 1 56 τον 
Κωνσταντίνο Καραμανλή και υπουργό 
Εξωτερικών τον Ευάγγελο βέρωφ Το-
σίτσα, πρωταγωνιστών στις Συνθήκες 
Ζυρίχης και Λονδίνου του 1 5 .

Τ Ε Σ Σ Ε    ΤΟΥ ΚΙΚ  κείμενα, 
τα τρία κεμαλικά, το τέταρτο ισλαμι-
κό, τα δύο καθηγητών και τ  άλλα δύο 
στρατηγών, όλα, της βαθύτερης ουσίας 
του τουρκικού κράτους και της πρα-
κτικής εφαρμογής του τουρκικού επε-
κτατισμού, με πρώτο θύμα την Κύπρο, 
αποτελούν το ασφαλέστερο κλειδί για 
να εννοήσει ο καθένας

(α) Πώς και γιατί επιτυγχάνουν οι 
Τούρκοι σε βάρος του Ελληνισμού  πό 

τα Σεπτεμβριανά του 1 55 στην Κων
πολη, μέχρι και την εισβολή του Πορ-
θητή  στην κυπριακή ΟΖ το 2 1 .

(β) Πώς και γιατί αποτυγχάνουν οι 
Έλληνες ( θήνα και Λευκωσία), πρώτα 
να αντιληφθούν ορθά τις τουρκικές 
μεθοδεύσεις και, ύστερα, να τις αντι-
μετωπίσουν αποτελεσματικά και να τις 
αποκρούσουν.

Μ Ε Λ  Ε Τ Η  Τ Ν τεσσάρων τουρ-
κικών κειμένων θα μπορούσε να εντο-
πίσει τους όρους και τις δυνατότητες 
ανατροπής των τουρκικών επιτυχιών. 
Εάν την είχαν στα χέρια τους, προ-
σοντούχοι Ηγέτες του Ελληνισμού 
απαλλαγμένοι από

(α) Τα Ηττημένα Μυαλά τους.
(β) Τη Δειλία τους και
(γ) Τις ευδαισθήσεις, τις αυταπά-

τες και την εθελοτύφλωσή τους. 
Τ  ΤΕΣΣΕ  τουρκικά κείμενα είναι 

των Νιχάτ Ερίμ, Ισμαήλ Τάνσου, Για-
μάκ Κεμάλ και χμέτ Νταβούτογλου

1. Οι Εκθέσεις του 1 56 για το Κυ-
πριακό, του κεμαλιστή καθηγητή και 
μετέπειτα (1 71) χουντικού πρωθυ-
πουργού και δολοφονηθέντα το 1 8 , 
Νιχάτ Ερίμ. Κοράνι στρατηγικής  
όλων έκτοτε των τουρκικών κυβερνή-
σεων. Υλοποιούμενο με μαθηματική 
ακρίβεια. Μεταφρασμένο από το 1 82 
στο βιβλίο του Νεοκλή Σαρρή Η λλη 
Πλευρά . Με επιμέλεια του διευθυντή 

του Κυπριακού Κέντρου Μελετών (ΚΥ-
ΚΕΜ) Χρίστου Ιακώβου, τις Εκθέσεις 
Νιχάτ Ερίμ, τύπωσε σε βιβλιαράκι το 
οποίο διένειμε 1η Οκτωβρίου 2 17 
στους αναγνώστες της η Σημερινή .

2. Το βιβλίο του ταγματάρχη (το 
1 57) Ισμαήλ Τάνσου Στην πραγμα-
τικότητα κανείς δεν κοιμόταν  (2 1), 
που δεν έχει εισέτι μεταφραστεί. Υπήρ-
ξε ο εγκέφαλος  του Γραφείου Ει-
δικού Πολέμου (ΓΕΠ) που εκπόνησε 
το επιτελικό Σχέδιο Επανάκτησης 
Κύπρου  και δημιούργησε τον ένοπλο 
βραχίονα έναρξης εφαρμογής του, 
δηλαδή την ΤΜΤ το 1 58.

3. Το βιβλίο Όσοι Έζησαν στη 
Σκιά  (2 6), που δεν έχει ακόμα 
μεταφραστεί, του στρατηγού Κεμάλ 
Γιαμάκ, ο οποίος υπήρξε 1ος υποδι-
οικητής της ΤΟΥ ΔΥΚ, επικεφαλής 
του ΓΕΠ στην Κύπρο το 1 66, αργό-
τερα διοικητής του ττίλα, μέχρι και 
αρχηγός στρατού της Τουρκίας.

4. Το βιβλίο Το Στρατηγικό Βάθος  
(2 1), του ισλαμιστή καθηγητή, στρα-
τηγικού μέντορα του Ερντογάν, χμέτ 
Νταβούτογλου, ο οποίος διετέλεσε 
και υπουργός Εξωτερικών και πρω-
θυπουργός τού επί 17ετία ήδη στην 
εξουσία ικανού νεοσουλτάνου. πό 
το 2 1  το βιβλίο του Νταβούτογλου 
κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις 
εκδόσεις Ποιότητα .

Η σοφώς ρυθμισθείσα διά της Συνθήκης της Λω-
ζάννης κατοχυρωθείσα ισορροπία εθνικών και 
θρησκευτικών μειονοτήτων του 1923 μεταξύ 

Ελλάδας και Τουρκίας, ειρήσθω εν παρόδω προέβλεπε 
προστασία στην ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπο-
λης και αυτοδιοίκηση της μβρου και Τενέδου, όπου και ο 
ελληνικός πληθυσμός συνείχε τη μεγίστη πλειοψηφία του 
συνολικού πληθυσμού. Η ως άνω Συνθήκη παρεβιάσθη 
από τις τουρκικές κυβερνήσεις, τόσο της δεκαετίας του 
1950, όσο και του 1960, προκαλώντας μαζική φυγή και 
εθνική ερημοποίηση σε ό,τι αφορά την ελληνική παρου-
σία, τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στην μβρο 
και στην Τένεδο. Οι τουρκικές Αρχές, ακολουθώντας μια 

διαχρονικά κοινή 
στρατηγική απά-
λειψης του Ελλη-
νισμού στην τουρ-
κική επικράτεια, 
φρόντισαν με το 
γνωστό πογκρόμ 
του Σεπτεμβρίου 
1955 να πλή-
ξουν υπαρξιακά 
την ελληνική 
μειονότητα στην 
Κωνσταντινού-
πολη. Πρόκειται 
για μια επιθετική 
στρατηγική, που 
ακολουθήθηκε 
με συνέχεια και 
συνέπεια το 1964 
και το 1967 και 
ολοκληρώθηκε 
με την εισβολή 
της Κύπρου το 
1974. Η Πόλη των 
100.000 και πλέον 

Ελληνισμού σφύζουσα τότε ιστορίας, παράδοσης και του 
μεγαλείου της βασιλεύουσας, μετεβλήθη αίφνης σε χώρο 
μερικών Ελλήνων, ελαχίστων γερόντων, σκιά της άλλοτε 
ακμάζουσας παρουσίας του ελληνισμού. Αντιστοίχως, οι 
πολυπληθείς ελληνικοί πληθυσμοί της μβρου και της 
Τενέδου υποχρεώθηκαν «ιδία βουλήσει» να εγκαταλείψουν 
τις πατρογονικές τους εστίες ενώπιον των θηριωδιών που 
ενέσκηψαν στους χώρους ζωής και διαβίωσης, μεταβάλ-
λοντάς τους σε άντρο «μετεγκατασταθέντων», προς τούτο 
απελευθερωθέντων Τούρκων βαρυποινιτών, οι οποίοι 
απεστάλησαν επί τούτου στα ελληνικά νησιά για να επι-
φέρουν την «εθελουσία» εκδίωξή τους.

Το ελληνικό κράτος της περιόδου εκείνης υποταγμένο 
στις σκοπιμότητες των διεθνών ισορροπιών ενός μεσούντος 

υχρού Πολέμου και ευρισκόμενο στην καθοδηγητική 
σκιά μιας αμερικανοβρετανικής επικυριαρχίας, δεν τόλμησε, 
δεν θέλησε, δεν μπόρεσε να αντιδράσει, αποθρασύνοντας 
έτσι την τουρκική επιθετικότητα, που υλοποίησε το 1964 
την πολιτικά σχεδιασθείσα και διεκπεραιωθείσα εθνο-
κάθαρση του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας. 

Σήμερα εμφανίζεται η μουσουλμανική μειονότητα της 
Δυτικής Θράκης, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 
στις πρόσφατες Ευρωεκλογές, διεκδικούσα δικαιώματα και 
αυξημένα προνόμια, υπερβαίνοντα τα διά της Λωζάννης 
προβλεπόμενα και επεκτεινόμενα σε αξιώσεις πολιτικής 
αυτονομίας κατά παράβαση των κατά τα ανωτέρω διεθνοπο-
λιτικών, συμβατικών ρυθμίσεων. Η Άγκυρα λειτουργεί και 
στην περίπτωση της Θράκης, όπως έπραξε και στην Κύπρο, 
με τις αναλογίες του καλούμενου «Εγγύς Εξωτερικού». Η 
εμφανής προσπάθεια της ηγεσίας της πολιτικής κίνησης 
Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και ιλίας των μουσουλμάνων 
της Θράκης συνίσταται στη μετατροπή της διά των διεθνών 
συνθηκών κατοχυρωμένης ως θρησκευτικής μειονότητας 
σε εθνική τοιούτη, δηλαδή τουρκική από μουσουλμανική, 
πράγμα που συνιστά μία σημαντική, ουσιώδη και ποιοτική 
διαφορά, τόσο ως προς την προβολή του αιτήματος, όσο 
και ως προς τις διεκδικήσεις που θα ακολουθήσουν. Η 
διεκδίκηση εθνικής ταυτότητας, δηλαδή τουρκικής υπό-
στασης της θρησκευτικής μειονότητας, είναι τόσο εμφανής, 
όσο και διακηρυγμένη διά της επικεφαλής του κατά τα 
ανωτέρω κινήματος. 

Το γεγονός πως η ηγέτης του μειονοτικού κόμματος 
φροντίζει στεντορεία τη φωνή να υπογραμμίζει πως είναι 
Τουρκάλα και πως η μητέρα πατρίδα της είναι η Τουρκία 
μάς οδηγεί σε μία αναγκαστική δυσάρεστη, πλην πραγ-
ματική παραπομπή στον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ραούφ 
Ντενκτάς, ο οποίος κατά παρόμοιο τρόπο διεκδίκησε από 
τη δεκαετία του 1950 κοινοτικά δικαιώματα για την τουρ-
κοκυπριακή μειονότητα στην Κύπρο, μετατρέποντάς την 
σε ισότιμο εταίρο της ελληνικής πλειοψηφίας στη δομή 
και λειτουργία του κυπριακού κράτους. Δοθείσης δε ευ-
καιρίας εφαρμόστηκε το Σχέδιο Αττίλας το 1974, για τη 
μετατροπή της Κύπρου σε επικυριαρχούμενο όμηρο της 
Άγκυρας. Είμαστε υποχρεωμένοι να σημειώσουμε πως 
η αναγνώριση από τη διεθνή κοινότητα μιας κοινωνικής, 
θρησκευτικής ομάδας ως εθνικής τοιούτης τής προσδίδει 
δικαιώματα που παραπέμπουν σε πολιτική αυτονομία, 
που συνιστά το πρώτο βήμα στην αυτοδιάθεση. 

Η Ελλάδα οφείλει να σκεφθεί τρόπους που παραπέ-
μπουν σε στρατηγικές ενσωμάτωσης. Υπάρχουν ζητήματα, 
τα οποία υφίστανται ως εθνικές κρίσεις εν εξελίξει, για 
την αντιμετώπιση των οποίων είναι αρμόδια και υπεύ-
θυνη η πολιτική ηγεσία του τόπου πέραν και πάνω από 
ιδεολογικές αντιθέσεις, ακριβώς γιατί στα σοβαρά κράτη 
οι πολιτικές δυνάμεις συγκρούονται για την εξουσία και 
ενώνονται για την υπεράσπιση της χώρας και του έθνους 
εν προκειμένω. Στρατηγική σημαίνει συνεννόηση όλων 
των πολιτικών δυνάμεων της χώρας σε μια κοινή στάση 
για κοινούς βηματισμούς και τακτικές αντιμετώπισης του 
ζητήματος, το οποίο με την πάροδο του χρόνου θα δυνα-
μώνει και εάν δεν το προσέξουμε θα καταστεί απειλητικά 
δυσεπίλυτο. Συνεπώς, οφείλουμε να το επαναλαμβάνουμε, 
πως η χώρα χρειάζεται στρατηγική αντιμετώπισης ζητη-
μάτων που άπτονται της εθνικής συνοχής του παρόντος 
και του μέλλοντος της εθνικής υπόστασης του Ελληνισμού.  

 Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Διευθυντής Κέντρου
Ανατολικών Σπουδών για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία, 

Πάντειο Πανεπιστήμιο
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Στις 4 Μα ου 2019, η Τουρκία, διά του ερευνητικού 
σκάφους «Βάρβαρος», του γεωτρύπανου «Πορθη-
τής» και με συνοδεία πολεμικών πλοίων, εισέβαλε 

ξανά, αμφισβήτησε και έκτοτε κατέχει σημαντικό τμήμα 
της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. δη, παρήλθε μήνας και πλέον και ενώ, 
λογικά, οι πολίτες ανέμεναν ότι η Λευκωσία θα απαιτού-
σε δικαιωματικά κυρώσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά της Τουρκίας, αυτές ακόμα… αναζητούνται.

Από τότε σημειώθηκαν τα εξής σημαντικά γεγονότα, τα 
οποία επιβαρύνουν επικίνδυνα την κατάσταση. Πρώτον, 

ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης και ο 
Κυβ. Εκπρόσω-
πος αναφέρθη-
καν πάνω από 
πέντε φορές σε 
νέα εισβολή της 
Τουρκίας, που 
ενθυμίζει εκεί-
νην του 1974. 
Δεύτερον, στις 
5.5.2019, το 
Κύπρος Ράδιο 
προειδοποίησε:

«Όσα πρό-
σωπα και εται-
ρείες εργάζονται 
και/ή παρέχουν 
υπηρεσίες που 
υποστηρίζουν και 
υποκινούν τις πα-
ράνομες ενέργειες 

του ‘ ατίχ’, θα αντιμετωπίσουν όλες τις συνέπειες στη βάση 
του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και ένα διεθνές 
ένταλμα σύλληψης θα εκδοθεί εναντίον τους». Τρίτον, στις 
3.5.2019, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλ. Τσίπρας, σε 
ομιλία του στα Χανιά, απευθυνόμενος προς τους (Τούρκους) 
«καουμπόιδες της περιοχής», προειδοποίησε: «Έχουμε τη 
δύναμη, την αποφασιστικότητα και θα υπερασπιστούμε 
το δίκιο μας και στο Αιγαίο και στην Κύπρο».

Τέταρτον, στις 4.5.2019, η  πατη Εκπρόσωπος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, εντερίκα 
Μογκερίνι, κάλεσε την Τουρκία να επιδείξει αυτοσυγκράτηση 
και διαβεβαίωσε τη Λευκωσία ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
ανταποκριθεί κατάλληλα και με πλήρη αλληλεγγύη προς την 
Κύπρο». Πέμπτον, την ίδια μέρα ο Υπουργός Εξωτερικών, 
Ν. Χριστοδουλίδης, είπε πως κατατέθηκαν «στον ΓΓ των 
ΗΕ οι γεωγραφικές συντεταγμένες του ορίου της ΑΟΖ και 
της υφαλοκρηπίδας στη βάση της μέσης γραμμής μεταξύ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τουρκίας», ενέργεια 
που έπρεπε να είχε γίνει από το 2004!

Ο ΥπΕξ ανέφερε ακόμα ότι «βρισκόμαστε στην ετοιμα-
σία των διεθνών ενταλμάτων σύλληψης, στην ετοιμασία 
του σχετικού καταλόγου για όλους όσοι εμπλέκονται στη 
συγκεκριμένη ενέργεια». Έκτον, ακολούθησε καταιγισμός 

δηλώσεων και ανακοινώσεων υποστήριξης και φραστικής 
αλληλεγγύης προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Στις 6 
Μα ου 2019, ο Κυβ. Εκπρόσωπος δήλωσε ότι «η Κυβέρ-
νηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει λάβει σειρά από 
προληπτικά μέτρα, κάποια από τα οποία ήδη εφαρμόζο-
νται, άλλα είναι στη διάθεσή μας διά παν ενδεχόμενο». 

Έβδομον, στις 13 Μα ου 2019, ο Υπουργός Ευρώπης 
της Βρετανίας, Σερ Άλαν Ντάνκαν, απαντώντας σε ερώτηση 
Αγγλοκύπριου βουλευτή, είπε: «Η θέση του Ηνωμένου 
Βασιλείου, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για το Δίκαιο της Θάλασσας, είναι ότι οι διερευνητικές 
γεωτρήσεις δεν πρέπει να διεξάγονται σε οποιαδήποτε 
περιοχή στην οποία η κυριαρχία είναι υπό αμφισβήτηση». 
Η δήλωση επαναλήφθηκε και από το όρεϊν Όφις και 
προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Η Λευκωσία απέφυγε να 
θέσει θέμα απομάκρυνσης των Βάσεων. Προφανώς ισχύει 
ακόμα η δέσμευση Χριστόφια στον Μπράουν, το 2008.

Στις 18 Μα ου 2019, ο Τούρκος ΥπΕξ, Τσαβούσογλου, 
έστειλε επιστολή στα μόνιμα μέλη του ΣΑ, στους ΥπΕξ 
των κρατών-μελών και στην πατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, 
διά της οποίας η Τουρκία διεκδικεί «δικαιώματα» στην 
ΑΟΖ της Κύπρου και στους φυσικούς πόρους της. Στις 
29 Μα ου δημοσιοποιήθηκει από την Κομισιόν η Έκθεση 
Προόδου για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Ενώ 
περιέχει σημαντικά θετικά στοιχεία για την Κύπρο και 
κατά της Τουρκίας, ουδεμία αναφορά γίνεται σε επιβολή 
κυρώσεων εναντίον του Τούρκου εισβολέα. 

Πληροφορίες που μεταδίδει ο καλά ενημερωμένος συ-
νάδελφος, Παύλος ανθούλης (« ιλελεύθερος», 29.5.2019), 
αναφέρουν πως, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έθεσε στον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Τουσκ, «ζήτημα 
επιβολής κόστους προς την Τουρκία, διασφαλίζοντας ότι 
το θέμα θα τεθεί στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου». Όμως 
την επομένη, ερωτηθείς για την έκθεση της Κομισιόν, ο 
Πρόεδρος δήλωσε: «Αυτό που καλά γνωρίζω είναι ότι (η 
συμπεριφορά της Τουρκίας) παρακολουθείται στενά από 
την ΕΕ και αν απαιτηθεί να ληφθούν μέτρα, θα ληφθούν». 
Θα φανεί στη σύνοδο κορυφής σε λίγες ημέρες.

Βρετανός πρέσβης, κάποτε αποφάνθηκε με φλεγματική 
ειρωνεία: «Μία εβδομάδα είναι πάρα πολύ μεγάλος χρόνος στη 
διπλωματία». Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπέδειξε: «Πρώτα 
η διπλωματία». Μέχρι στιγμής, η διπλωματία Ελλάδας και 
Κύπρου εισπράττει μόνο παρηγοριά, λεκτική συμπαρά-
σταση και καμία έμπρακτη αλληλεγγύη. Πού βρίσκεται ο 
«Πορθητής»; Πού χάθηκαν εκείνα τα εντάλματα δίωξης και 
σύλληψης εναντίον όσων παρανομούν στην κυπριακή ΑΟΖ; 

Εστάλη ή όχι η επιστολή Αναστασιάδη στη Βρετανίδα 
Πρωθυπουργό; Θα τεθεί ή όχι θέμα Βάσεων αφού, ακόμα 
και υπό έξοδο από την ΕΕ, η Βρετανία βυσσοδομεί κατά 
της Κύπρου; Η ΕΕ θα επιβάλει ή όχι κυρώσεις όπως στην 
περίπτωση της Ρωσίας; Ένα είναι σίγουρο: Όσο καθυστερεί 
η επιβολή κυρώσεων, τόσο η Τουρκία θα αποθηριώνεται 
και θα εδραιώνει νέα τετελεσμένα: Αμφισβήτηση της ΑΟΖ 
μας, γκριζοποίηση, διεκδίκηση «δικαιωμάτων» και προ-
βολή τους στους τρίτους, συνομιλίες αλλά με τουρκικούς 
όρους.  ενσωμάτωση του  ψευδοκράτους. 

ΣΑ ΑΣ ΙΑΚ ΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ Η



Εξ Απορρήτων

Η επομένη των Ευρωεκλογών βρήκε τους 
πολιτικούς εκλογικούς συνδυασμούς 
που μετείχαν σ’ αυτές να υιοθετούν, με 

ελάχιστες εξαιρέσεις, τη ρήση του Χάρρυ Κλυνν: 
«Βγήκαν όλοι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι». 
Και, στη συνέχεια, πριν προλάβει να στεγνώσει 
το μελάνι των μετεκλογικών τοποθετήσεων και 
αναλύσεων, μας προέκυψαν διάφορα και ση-
μαντικά.

1.  Έκθεση Προόδου για την Τουρκία από 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.  Ενδεχόμενη ρήξη στις σχέσεις ΑΗΚ και 
εργοδοτουμένων στον Οργανισμό.

3.  Βόμβα  ΔΗΣΥ περί ΓεΣΥ λίγες  ώρες πριν 
από την έναρξη εφαρμογής του.

4.  Συνεχίζονται οι έρευνες στις λίμνες του 
θανάτου.

5.  Απειλή σύγκρουσης εργοδοτών - υπαλ-
λήλων στην τουριστική βιομηχανία.

6.  Ο υδράργυρος επιμένει σταθερά στους 40 
και ψηνόμαστε κανονικά με ιδιαίτερο πρόβλημα 

στα δημοτικά σχολεία.
7.  Μάχες για τις θέσεις στο  Διοικητικό Συμ-

βούλιο της Ελληνικής Τράπεζας.
8.  Παραιτείται ο Ιωνάς Νικολάου από Υπουρ-

γός Δικαιοσύνης.
9.  Διορίζεται νέος υπουργός στη θέση του και 

πριν μιλήσει καν, τον οριοθετούν όχι πολιτικά… 
αλλά  κουμπαραλογικά. Αλήθεια, ποιον βολεύει 
αυτή η διαρροή και γιατί;

10. Οι πύργοι συνεχίζουν να φυτρώνουν και 
να ψηλώνουν.

11. Οι Ρώσοι συνεχίζουν να αποσύρουν από 
την Κύπρο δισεκατομμύρια.

12. Άρχισαν δειλά-δειλά και οι πυρκαγιές.
Επιστρέψαμε, δηλαδή, στην καθημερινότη-

τά μας. Δυστυχώς, όμως, στην καθημερινότητά 
της βρίσκεται χωρίς διακοπές και η Τουρκία. 
Απτόητη, παρά τις οποιεσδήποτε δηλώσεις και 
εκθέσεις, συνεχίζει το παράνομο έργο της στην 
κυπριακή ΑΟΖ και, την ίδια ώρα, με τις δικές της 
ευλογίες, έχουμε νέα παράνομη «κυβέρνηση» 
στα κατεχόμενα.  Με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι 
η ηγεσία της, Τατάρ - Οζερσάι, με τις δηλώσεις 
τους παραπέμπουν στα δύο κράτη.  Στη «λύση», 
δηλαδή, του πλήρους διαχωρισμού. Του εδά-
φους, του λαού, της κρατικής οντότητας.  Της 
νομιμοποίησης της εισβολής και κατοχής και 
μονιμοποίησης των αποτελεσμάτων τους. Της 

απόκτησης εμμέσου επισήμου συνόρου με την 
Τουρκία, τόσο για μας, όσο και για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Τη δημιουργία ενός κράτους προτεκτο-
ράτου της Τουρκίας, το οποίο με τη βοήθεια 
των ανά τον κόσμο γνωστών «αντικειμενικών 
κύκλων» θα το προωθήσουν προς Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Και το οποίο, είτε γίνει αποδεκτό στην 
Ένωση είτε όχι, θα λειτουργεί ως έξοδος Τούρκων 
πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω, 
π.χ., πολιτογραφήσεων. Γιατί, μπορεί να μη γίνει 
κατορθωτό να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
όμως για σκοπούς… δικαίου και ίσης μεταχεί-
ρισης Ε/κ και  Τ/κ θα της παραχωρήσουν οι 
εταίροι μας, καλού-κακού, μια τελωνειακή ένωση. 
Λέω, καλού-κακού, γιατί είναι και ο ενεργειακός 
πλούτος της νήσου μας.  Και, ποιος ξέρει, αν δεν 
επεκτείνεται και βορειότερα. Και γιατί να μην 
ικανοποιήσουν έμμεσα και την Τουρκία, για να 
έχουν «ήσυχο» το κεφάλι τους οι εταιρείες τους 
στην κυπριακή ΑΟΖ.  Μια ΑΟΖ, που, συστηματικά, 
μεθοδικά και από χρόνια η Τουρκία προωθεί 
την τριχοτόμησή της.  Ένα τρίτο στην Κυπριακή 
Δημοκρατία, ένα τρίτο στην «ΤΔΒΚ» και ένα 
τρίτο στον εαυτό της, για τους… κόπους της και 
τις… καλές της υπηρεσίες.  Όπως γράφουν και οι 
εκθέσεις του Γ.Γ. του ΟΗΕ.  Αλήθεια, αυτοί πού 
χάθηκαν;  Αναμένουν ακόμα ότι θα τα βρουν 
πρώτα οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων και μετά 

να επαναρχίσουν οι συνομιλίες;  Ακούνε, άραγε, 
τι λέει ο φίλτατός τους κ. Οζερσάι; Σ’ αυτήν τη 
βάση θα συνομιλήσουμε; Των δύο κρατών; Κι αν 
αυτήν επιλέξουμε, να καταλάβω ότι τα Ηνωμένα 
Έθνη θα μας χειροκροτήσουν και θα  μας πουν 
«σαν θέλει η νύφη κι ο γαμπρός, τύφλα να ‘χει ο 
πεθερός»; Αυτό δεν σημαίνει, άραγε, η θέση που 
λέει ότι «η λύση του Κυπριακού εξαρτάται από 
τους δύο ηγέτες»; Αλλά, πάλι, αν τα βρούμε με 
τους Τ/κ και συμφωνήσουμε σε Ενιαίο Κράτος, 
πάλι τα Ηνωμένα Έθνη θα μας πουν, καλώς να 
ορίσετε;  Αυτό καταλαβαίνω!

Λάθος μου, όμως, μεγάλο. Γιατί τα Ηνωμένα 
Έθνη δεσμεύονται με αποφάσεις για ομοσπον-
διακή λύση του Κυπριακού. Άρα, δεσμεύονται 
και οι πέντε μεγάλοι. Και, όπως όλοι γνωρίζουμε, 
αυτοί κρατούν τον λόγο τους. Λάθος μου όμως 
και για έναν άλλο λόγο. Η Τουρκία δεν δέχεται 
Ενιαίο Κράτος. Η Τουρκία δεν δέχεται ούτε ατόφια 
Ομοσπονδία. Αυτήν, δηλαδή, που θα οδηγήσει 
σε φυσιολογικό κράτος. Χωρίς Εγγυήσεις και 
Εγγυητές και στρατεύματα κατοχής, κ.ο.κ. Λάθος 
μου, γιατί είναι και το Ηνωμένο Βασίλειο, που, για 
το καλό μας, έχει δικά του σχέδια. Πολύ «φιλικά», 
μάλιστα. Τόσο φιλικά, που κινδυνεύουμε από 
ασφυξία. Λάθος μου, γιατί είναι και οι χωριστοί 
σχεδιασμοί εκάστου των πέντε μεγάλων. Λάθος 
μου, ακόμα, γιατί ούτε οι Ε/κ μπορούμε να τα 

βρούμε μεταξύ μας, ούτε οι Τ/κ, παρά το βαρύ 
χέρι της Τουρκίας. Λάθος μου, ακόμα, γιατί σι-
γά-σιγά αποκτά ειδικό λόγο στο θέμα λύσης του 
Κυπριακού και το Ισραήλ. Βλέπετε, οι συνεργασίες 
και οι συμμαχίες δεν είναι μονόδρομος. Έχουν 
το στοιχείο της αμοιβαιότητας. Και είναι πιο… 
αμοιβαίες για τον εκάστοτε δυνατό. Αύριο, ίσως, 
να αποκτήσει ειδικό λόγο και η Αίγυπτος.  Λάθος 
μου, λοιπόν, ότι εξαρτάται από τους δύο ηγέτες 
η λύση του Κυπριακού, φίλτατε  Γ.Γ. του ΟΗΕ.

Λάθος μου, λάθος…

Της Κυριακής
02.06.2019

ΑΠ’ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ;

ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ...

Με απεργιακές κινητοποιήσεις απειλούν 
οι συντεχνίες των υπαλλήλων της Αρχής 
Ηλεκτρισμού Κύπρου, απαιτώντας, μεταξύ 
άλλων, να σταματήσουν οι περικοπές των 
μισθών, με βάση την πρόσφατη απόφαση 
του Διοικητικού Δικαστηρίου. «Υπομείναμε 
περικοπές», δήλωσε ένας από τους συντεχνι-
ακούς ηγέτες, για να δικαιολογήσει τη λήψη 
μέτρων. Καλά, όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι στον 
δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα δεν υπέμειναν 
περικοπές; Οι δε εργαζόμενοι στον ιδιωτικό 
τομέα δεν υπέμειναν περικοπές μισθών κατά 
το ήμισυ και πλέον; Μόνον οι υπάλληλοι της 
ΑΗΚ υπέμειναν; Και γιατί δεν έδειξαν ακόμα 
λίγη υπομονή, μέχρι να εκδώσει οριστική 
απόφαση το Ανώτατο Δικαστήριο; Γιατί ειδικά 
οι υπάλληλοι της ΑΗΚ να σιασιάρουν να 
απαιτούν να μην τους γίνονται οι περικοπές, 
προτού αποφανθεί το Ανώτατο; Γιατί δεν πε-
ριμένουν να δουν πρώτα την ετυμηγορία και 
μετά να πάρουν τις αποφάσεις τους σε συντο-
νισμό με τις άλλες συντεχνίες; Δηλαδή, επειδή 
αυτοί υπέμειναν περικοπές, πρέπει κι εμείς 
να υπομείνουμε... διακοπές του ρεύματος κα-

τακαλόκαιρα, με τη θερμοκρασία να φλερτά-
ρει με τα σαραντάρια; Αν έχεις παράπονο από 
την Κυβέρνηση, κύριε, να πας να βρεις τους 
στύλους που τροφοδοτούν με ηλεκτρισμό το 
Προεδρικό και το Υπουργείο Οικονομικών 
και να τους κόψεις εκείνους το ρεύμα. Γιατί να 
μου το κόψεις εμένα, που πληρώνω κιόλας το 
πιο ακριβό ρεύμα στον κόσμο;

ΜΠΟΞΕΡ

Ο Αλέξης Τσίπρας κατόρθωσε να αναρριχη-
θεί στην εξουσία, φλομώνοντας στα ψέματα 
τον ελληνικό λαό, τον οποίο ξεγέλασε υποσχό-
μενος ότι θα σκίσει τα μνημόνια και φορτώ-
νοντάς του τελικά επαχθέστερα μνημόνια. Η 
ηχηρή ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωεκλογές 
της περασμένης Κυριακής ήταν αναμενό-
μενη και νομοτελειακή. Υποχρεώθηκε να 
ζητήσει πρόωρες γενικές εκλογές, οι οποίες 
είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν και στον 
τερματισμό της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. 
Μιας διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της οποίας 
είδαμε την αφύσικη συμμαχία του κ. Τσίπρα 
με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ, του πομπώδους 
Πάνου Καμμένου, ο οποίος πετάχθηκε στα 
αζήτητα κατά τις Ευρωεκλογές της Κυριακής 
(πήρε μόλις 0,8%). Είδαμε επίσης τον απί-
θανο κλόουν Βαρουφάκη να παριστάνει τον 

Υπουργό Οικονομικών και να φέρνει τη χώρα 
στην πόρτα εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ο Αλέξης Τσίπρας βαρύνεται επίσης με το ξε-
πούλημα της Μακεδονίας μέσω της συμφωνί-
ας των Πρεσπών, με τη φοβερή τραγωδία στο 
Μάτι της Αττικής, με τη φορολογική αφαίμαξη 
των Ελλήνων, με τη διάλυση της Παιδείας, με 
την ανοχή ή και την ενθάρρυνση της δράσης 
αναρχικών ομάδων και ένα σωρό άλλα. Στις 
εκλογές της 7ης Ιουλίου προβλέπεται και 
πάλι ευρεία νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Η 
«πρώτη φορά αριστερά» απέτυχε παταγωδώς. 
Η... «για πολλοστή φορά δεξιά» ελπίζουμε να 
αποφύγει αυτήν τη φορά τα λάθη του παρελ-
θόντος και να δώσει ελπίδα για το μέλλον, 
προβάλλοντας μιαν Ελλάδα ισχυρή και 
αξιόπιστη.

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

ΟΙ ΤΗΛΕΠΕΡΣΟΝΕΣ 
ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ

Πολύ καλά τα πήγαν οι τηλε-
περσόνες στις ευρωεκλογές. 
Ο Λουκάς Φουρλάς, αριστίν-
δην υποψήφιος του ΔΗΣΥ, 
αναδείχθηκε πρώτος των 
πρώτων σε σταυρούς προτί-
μησης (43.156) μεταξύ όλων 
των κομμάτων. Η Κατερίνα 
Χριστοφίδου, που κατήλθε 
με το ΔΗΚΟ, εξασφάλισε ικα-
νοποιητικό αριθμό σταυρών 
προτίμησης (7.262), ήρθε 
τέταρτη και πέρασε ακόμα 
και τον έμπειρο και δυναμικό 
βουλευτή Ζαχαρία Κουλία. 
Στην ΕΔΕΚ, η Νατάσα Ιωάν-
νου πήρε την τρίτη θέση, με 
5.854 σταυρούς. Έχει πλέον 
αποδειχθεί πέραν πάσης 
αμφιβολίας ότι η αναγνωρι-
σιμότητα που προσφέρει η 
ΤΙΒΙ αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα στη συλλογή 
ψήφων. Χωρίς, βεβαίως, 
να παραγνωρίζονται ή να 
υποτιμώνται τα προσόντα και 
οι ικανότητες των ανθρώπων 
που υπηρετούν την τηλεό-
ραση και αποφασίζουν να 
κατέλθουν και στον πολιτικό 
στίβο. Στον αγαπητό Λουκά 
Φουρλά να ευχηθούμε κάθε 
επιτυχία στο αξίωμα του ευ-
ρωβουλευτή που αναλαμβά-
νει, το οποίο είμαστε βέβαιοι 
ότι θα υπηρετήσει με αφο-
σίωση και θα προαγάγει με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
τα συμφέροντα της Κύπρου. 
Καλή επιτυχία να ευχηθούμε 
και στους υπόλοιπους πέντε 
ευρωβουλευτές μας, Λευ-
τέρη Χριστοφόρου, Γιώργο 
Γεωργίου, Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, 
Κώστα Μαυρίδη και Δημή-
τρη Παπαδάκη. Μοιραία, 
οι προβολείς στρέφονται 
στον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, τον 
πρώτο Τουρκοκύπριο ευρω-
βουλευτή. Όλοι περιμένουν 
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις 
κινήσεις του στο Ευρωκοινο-
βούλιο. Εμείς θέλουμε απλώς 
να του υπενθυμίσουμε ότι 
έχει εκλεγεί ευρωβουλευτής 
της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας. Τίποτε λιγότερο, τίποτε 
περισσότερο.

ΜΠΟΞΕΡ

Και τώρα φουλ για 
τις... Βουλευτικές
Οι Ευρωεκλογές τέλειωσαν, ζήτω οι... Βου-
λευτικές του 2021. Και μη μου πείτε ότι 
έχουμε ακόμα δύο χρόνια μέχρι τότε. Ποτέ 
δεν είναι αργά για να ξεκινήσει η προεκλο-
γική περίοδος των Βουλευτικών. Διότι εκεί 
επικεντρώνεται πλέον η προσοχή όλων 
των κομμάτων. Θα μελετήσουν τα αποτελέ-
σματα των Ευρωεκλογών, για να καθο-
ρίσουν τη στρατηγική τους για τις Βου-
λευτικές. Εκείνοι που είχαν απώλειες, θα 
προσπαθήσουν να τις επανακτήσουν. Και 
εκείνοι που είχαν κέρδη, θα προσπαθή-
σουν να τα διατηρήσουν. Και εάν πρόκειται 
για «δανεικά» κέρδη, θα προσπαθήσουν να 
τα οικειοποιηθούν.
Το ΑΚΕΛ, πάντως, είχε μερίδιο από αυτά 
τα «δανεικά» κέρδη, με τις ψήφους 4.076 
Τουρκοκυπρίων. Το διαχρονικό σύνθημα 
του ΑΚΕΛ «Οι Τουρκοκύπριοι είναι αδέρ-
φια μας», τώρα δικαιώνεται. Απλώς πρέπει 
να τροποποιηθεί κάπως και να γίνει «Οι 
Τουρκοκύπριοι είναι... ψηφοφόροι μας»!
Ευχαριστημένος εμφανίστηκε το βράδυ 
των Ευρωεκλογών ο Αβέρωφ. Ο ΔΗΣΥ, 
είπε, διατήρησε την πρωτιά, παρά τον 
άγριο πόλεμο που εξαπέλυσε στην 
Κυβέρνηση σύσσωμη η αντιπολίτευση. 
Υπάρχει, όμως, μια μικρή λεπτομέρεια. 
Διατήρησε μεν την πρωτιά ο ΔΗΣΥ, αλλά 
έχασε 16.000 ψήφους σε σχέση με τις 
προηγούμενες Ευρωεκλογές. Στις φετινές 
Ευρωεκλογές, αυτό δεν στοίχισε, διότι πάλι 
έβγαλε δύο ευρωβουλευτές το κόμμα. Στις 
βουλευτικές εκλογές, όμως, του 2021, αν 
δεν επιστρέψουν αυτοί οι ψηφοφόροι, η 
παρουσία του ΔΗΣΥ στη Βουλή θα είναι 
κουτσουρεμένη.
Σίγουρα κερδισμένο είναι το ΔΗΚΟ, που 
κατάφερε να διατηρήσει την έδρα του στο 
Ευρωκοινοβούλιο και να αυξήσει και τις 
ψήφους του κατά 10.712. Κερδισμένη, 
όμως, είναι και η ΔΗΠΑ του Καρογιάν, 
που κινήθηκε στον ίδιο χώρο και εξασφά-
λισε ποσοστό 3,8%. Και οι δύο στρέφουν 
τώρα τα βλέμματα στις Βουλευτικές, όπου 
η σύγκρουση μέχρι τελικής πτώσεως θα 
είναι αναπόφευκτη.
Η ΕΔΕΚ κατάφερε να διατηρήσει την έδρα 
της, έστω και με «δανεικές» ψήφους από 
άλλους χώρους, που δεν ήθελαν να εισέλ-
θει το ΕΛΑΜ στην Ευρωβουλή. Ωστόσο 
το ΕΛΑΜ αύξησε τρομακτικά τις ψήφους 
του (κατά 16.210 σε σχέση με το 2014) και 
φιλοδοξεί να εκλέξει περισσότερους βου-
λευτές στις εθνικές εκλογές του 2021.
Οικολόγοι και Συμμαχία Πολιτών πάτω-
σαν, με μόλις 3,29%. Οι Οικολόγοι είδαν το 
πράσινο να γίνεται μαύρο και η Συμμαχία 
έμεινε χωρίς Πολίτες...
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Το νεογέννητο 
ΓεΣΥ θέλει βοήθεια
Η επίσημη εφαρμογή του ΓεΣΥ ξεκίνησε 
από χθες και όλοι (πλην... της ηγεσίας του 
ΠΙΣ, ίσως και κάποιων άλλων) σταυρώ-
σαμε τα δάχτυλά μας και ευχηθήκαμε να 
επιτύχει. Είναι αναμενόμενο να παρουσια-
στούν προβλήματα στην αρχή της εφαρ-
μογής του φιλόδοξου και τεράστιου αυτού 
εγχειρήματος. Το θέμα είναι να δείξουν 
όλοι οι εμπλεκόμενοι διάθεση για διόρ-
θωση των λαθών και των παραλείψεων, 
εγρήγορση και υπευθυνότητα. 
Δεν χρειαζόμαστε γκρίνιες και επικρίσεις 
για τα λάθη. Χρειαζόμαστε πρακτικές λύ-
σεις για τη διόρθωση των λαθών. 
Το τρένο ξεκίνησε και το πρώτο μέλημα 
είναι να μην εκτροχιαστεί λίγο πιο κάτω και 
όχι εάν θα είναι όλοι ευχαριστημένοι από 
την αρχή με το σέρβις στις καμπίνες.
Ο κόσμος έτρεξε μαζικά να γραφτεί στο 
ΓεΣΥ και έχει υψηλές προσδοκίες. Αλλά την 
ίδια ώρα πρέπει να επιδείξει υπομονή, ανε-
κτικότητα και κατανόηση. Όχι με τα πρώτα 
εμπόδια που θα αντιμετωπίσει να αφήσει 
την απογοήτευση να κυριαρχήσει και να τον 
οδηγήσει σε έντονες αντιδράσεις. Η υπομο-
νή είναι ένα από τα χαρακτηριστικά μας ως 
λαού και θα πρέπει να την επιστρατεύσουμε, 
δίνοντας χρόνο για να μπορέσει να εφαρμο-
στεί ομαλά το Γενικό Σχέδιο Υγείας, το οποίο 
είναι, πρώτα απ’ όλα, μια λαϊκή κατάκτηση.
Στο μεταξύ, με την ευκαιρία της εκκίνησης 
του ΓεΣΥ, ο Υπουργός Υγείας απευθύνει, 
μέσω της στήλης, την ακόλουθη έκκλη-
ση προς τους πολίτες: «Σας παρακαλώ, 
προσέχετε! Μην... αρρωστήσετε σήμερα, 
μην πέσετε και σπάσετε κάνα πόδι, φάτε με 
εγκράτεια για να μην πάθετε καμιά στομα-
χική διαταραχή, αν θα εκδράμετε στα βουνά 
φροντίστε να μη σας δαγκώσει κανένα φίδι 
και γενικά προσέξτε όσο καλύτερα μπορείτε 
την υγεία σας. Και σήμερα και τις αμέσως 
επόμενες μέρες, ωσότου βρει τα πόδια του 
το νεογέννητο Γενικό Σχέδιο Υγείας, ώστε να 
μην το βαρυφορτώσουμε από την αρχή και 
καταρρεύσει. Και επίσης, όσοι μπορείτε, πη-
γαίνετε σήμερα στην εκκλησία της ενορίας 
σας και ανάψτε κανένα κεράκι, ειδικότερα 
επικαλούμενοι τη βοήθεια του αγίου μεγα-
λομάρτυρος και ιαματικού Παντελεήμονος, 
για να πάνε όλα καλά. Αμήν»!
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ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ 

Επιστρέψαμε στην καθημερινό-
τητά μας. Δυστυχώς, όμως, στην 
καθημερινότητά της βρίσκεται 
χωρίς διακοπές και η Τουρκία. 

Απτόητη, παρά τις οποιεσδήποτε 
δηλώσεις και εκθέσεις, συνεχί-
ζει το παράνομο έργο της στην 
κυπριακή ΑΟΖ και, την ίδια ώρα, 
με τις δικές της ευλογίες, έχουμε 
νέα παράνομη «κυβέρνηση» στα 

κατεχόμενα  
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