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Βάσιμες προσδοκίες για ξεκαθάρισμα του τοπίου 
όσον αφορά τη διερεύνηση των κατά συρροήν 
δολοφονιών που συγκλονίζουν την κυπριακή 

κοινωνία εκφράζουν οι Αρχές, με την εμπλοκή στις 
έρευνες, από χθες, του υπερσύγχρ νου συστήματος 

.  
νδεχομένως και σήμερα, σύμφωνα με έγκυρες 

πληροφορίες, να υπάρξουν ανακοινώσεις όσον αφορά 
τον εντοπισμό των θυμάτων του τελούντος υπό κράτη-
ση «Ορέστη»

Το  επιχείρησε χθες τόσο στην τοξική Κόκ-

κινη ίμνη  στο Μιτσερό, όσο και στη λίμνη 
Μεμί  στον υλιάτο και οι Αρχές εκφράζουν 

αισιοδοξία ότι θα υπάρξουν σύντομα αποτελέ-
σματα.

Την ίδια ώρα, εντός της εβδομάδας αναμέ-
νεται ο Πρόεδρος της ημοκρατίας να προ-
βεί στην αντικατάσταση του παραιτηθέντος 

πουργού ικαιοσύνης και ημόσιας Τάξης, Ι. 
Νικολάου, και του παυθέντος Αρχηγού Αστυνο-
μίας, . Χρυσοστόμου. 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
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Η Τουρκία 
εν μέρωσε ΟΗΕ ότι 

θα τρυπήσει στ ν ΆΟΖ

Σοβαρές είναι πλέον οι πιθανότητες για δι-
ενέργεια παράνομης γεώτρησης από την 
Τουρκία τις επόμενες μέρες, σε τεμάχια της 

Κυπριακής ΑΟΖ. Οι απειλές της Άγκυρας, μάλιστα, 
έλαβαν και επίσημο χαρακτήρα, καθότι, απαντώντας 
σε καταγγελίες της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις 
παράνομες ενέργειές της, ενημέρωσε τα Ηνωμένα 
Έθνη για τις προθέσεις της να διεξάγει γεωτρητικές 
έρευνες σε συγκεκριμένα τεμάχια της κυπριακής 
ΑΟΖ.

Οι φόβοι για επίταση της τουρκικής επιθε-
τικότητας στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου 

μετατρέπονται όχι μόνο σε εκτιμήσεις, αλλά και 
σε ενδείξεις, με τις απειλές της Άγκυρας να παίρ-
νουν, πλέον, σάρκα και οστά, αφού ήδη προχώ-
ρησε, σε μεγάλο βαθμό, και στη διαμόρφωση του 
τεχνικού υποβάθρου για τη διεξαγωγή τέτοιου 
είδους ερευνών.

Η Λευκωσία, σύμφωνα με πληροφορίες, 
βρίσκεται ήδη σε ανοικτή γραμμή με τις ΗΠΑ 
«καταγγέλλοντας» τις τουρκικές μεθοδεύσεις, 
αλλά και επιχειρώντας να διερευνήσει τις αμερι-
κανικές προθέσεις.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ   

ΣΤΗΝ ΕΠΊΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΑ Η Ε  
Η ΑΓΚΥΡΑ ΕΠΊΣΗΜΑΊΝΕΊ ΟΤΊ 
Α ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΊ ΣΕ ΣΕΊΣΜΊΚΕΣ 

ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΊ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΊΑ ΣΕ 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΊΣ ΣΤΑ ΤΕΜΑΧΊΑ   

  ΚΑΊ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ  ΚΑΊ  
ΤΟΥ  ΤΗΣ ΚΥΠΡΊΑΚΗΣ ΑΟΖ  

Είναι εκτίμηση αυτών των 
στηλών ότι Ερντογάν και 
Τραμπ πολύ σύντομα θα 
σφιχταγκαλιαστούν. Γιατί; 

Το ΝΑΤΟ (δηλαδή η Ουάσιγκτον), 
δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την 
Τουρκοαμερικανική Στρατιωτική και 
Οικονομική Στρατηγική στην Ανατο-
λική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατο-
λή. Αμερικανική αντιμετώπιση της 
ρωσικής συμπεριφοράς σε αυτές τις 
περιοχές δεν μπορεί να λειτουργήσει 
χωρίς την Τουρκία. Και το σραήλ; Οι 
σχέσεις του με την Τουρκία; Το ράν; 
Οι σχέσεις σραήλ, Ουάσιγκτον, Τουρ-
κίας και ωσίας πώς θα εμπλακούν 
και πώς θα επηρεαστούν;

Είναι πρόδηλο ότι η κατάσταση 
στην περιοχή μας είναι περίπλοκη. Και 
όχι μόνο περίπλοκη. Είναι εκρηκτική. 
Αν π.χ. η Τουρκία δεν επιστρέψει στις 
ομαλές σχέσεις με την Ουάσιγκτον, 
θα πρέπει να στηριχθεί στη Μόσχα. 
Αν εγκαταλείψει τη Μόσχα η Τουρ-
κία, τότε ράν και ωσία θα βρεθούν 
απέναντί της. Σήμερα είναι φιλικές 
και «συμμαχικές». Το παιχνίδι που 
κλιμάκωσε ο Ερντογάν παίζεται «εκβι-
αστικά» και με Μόσχα και με Ουάσι-
γκτον. Είναι μια ιστορία, η οποία δεν 
φαίνεται να οδηγεί σε σύντομες ομαλές 
εξελίξεις και κατάληξη

Κρίνουμε και προβλέπουμε ότι η 
τύχη των -400 θα είναι παρόμοια, 
περίπου, με την τύχη των -300 της 
Κύπρου. Θα αγορασθούν και θα... 
παροπλισθούν. ΝΑΤΟ και -400 
είναι 100% ασυμβίβαστα. Είναι σχι-
ζοφρενική στρατιωτική και στρατη-
γική συνύπαρξή τους. Συνεπώς δεν 
μπορεί να υπάρξει. Τι θα υπάρξει; Θα 
υπάρξει σταδιακή και συμπεφωνημέ-
νη επανάκαμψη της Τουρκίας στους 
κόλπους του ΝΑΤΟ και στην αγκαλιά 
του Τραμπ. δη οι δύο Γαμπροί έθε-
σαν την υποδομή και διαμορφώνουν 
το νέο δίχτυ προστασίας των κοινών 
συμφερόντων. Όχι μόνο των κοινών 
συμφερόντων των χωρών τους, αλλά, 
όπως φαίνεται, και των ιδιωτικών 
τους συμφερόντων.

Η διπλωματία των δύο Γαμπρών 
ούτε περιστασιακή είναι, ούτε 
επιδερμική. Είναι σχεδιασμένη και 
μεθοδευμένη. Έχει παρελθόν, παρόν 
και μέλλον. Έχει βάθος και ευρύ-
τητα. Οι δύο Γαμπροί (ο Γαμπρός 
του Τραμπ και ο Γαμπρός του 
Ερντογάν) ανέλαβαν επισήμως να 
«διευθετήσουν» τις σκηνοθετημένες 
ή μη «διαφορές» μεταξύ Τουρκίας 
και Αμερικής. Είναι προχωρημέ-
νη η ιστορία αυτή των Γαμπρών 
διπλωματικά. Είναι θέμα χρόνου να 
διαφανούν οι σχετικοί σχεδιασμοί 
και η αμοιβαία εξυπηρέτηση των 
αμοιβαίων συμφερόντων.

Όλα αυτά θα είχαν ιδιαίτερο ενδια-
φέρον θεατρικής αξίας. Για την Κύπρο 
και την Ελλάδα σημαίνουν, όμως, πολύ 
σημαντικούς κινδύνους και πολλά 
σημαντικά ερωτήματα. Η Τουρκία θα 
αποκλιμακώσει τις στρατιωτικές φιλίες 
με τη ωσία; Θα επανέλθει στον πρώ-
ην ασυννέφιαστο ΝΑΤΟϊκό της βίο; 
Θα θυσιάσει, δήθεν, τους πυραύλους 
και άλλα τινά στη  Συρία για να πάρει 
στο Αιγαίο και στην Κύπρο; 

Ο αδύναμος κρίκος στην περιοχή 
και στο διπλωματικό παιχνίδι των 
Τούρκων είναι και το Αιγαίο και η 
Κύπρος και οι  Γαλάζιες Θάλασσές 
τους. Ας είναι άγρυπνοι, έτοιμοι και 
ενισχυμένοι οι ηγέτες και της Ελλάδος 
και της Κύπρου. Έρχονται Σωρειτομε-
λανίες πάνω από την περιοχή τους. Οι 
Τούρκοι ανακοινώνουν πάντοτε και τα 
Σχέδια και τους Στόχους τους  Αιγαίο 
και Κυπριακό συναρτώνται στη νέα 
επεκτατική τουρκική επιθετικότητα.
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Άναστασιάδ ς  
Συνεργασία για 

τ ν εκπαιδευτική 
μεταρρ θμισ
Έκκληση στις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις για συνεργασία, ώστε 
να επιτευχθεί η εκπαιδευτική μεταρ-
ρύθμιση, απηύθυνε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, 
προσθέτοντας πως η Παιδεία δεν 
είναι και δεν πρέπει να είναι πεδίο 
αντιπαράθεσης, αλλά πεδίο συνερ-
γασίας όλων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
μιλούσε στα εγκαίνια του νέου Δη-
μοτικού Σχολείου της Αθηένου την 
Παρασκευή το βράδυ και, σε χαιρε-
τισμό του, ανέφερε πως το σχολείο 
«εξυπηρετεί απόλυτα τις αυξημένες 
ανάγκες φοίτησης τού ταχύτατα ανα-
πτυσσόμενου Δήμου, αναδεικνύοντας, 
παράλληλα, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
που επιδεικνύουμε όσον αφορά, 
αφενός στη στήριξη των τοπικών κοι-
νωνιών και αφετέρου στην ποιοτική 
αναβάθμιση των χώρων παροχής της 
Παιδείας».

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας είπε, ακόμα, πως 
έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές, αλλά 
απαιτούνται ακόμα περισσότερες.

«Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
είναι ένα εκ των ων ουκ άνευ όρα-
μα, που πρέπει επιτέλους να γίνει 
πραγματικότητα», είπε, και σημείωσε 
πως «από άποψης προ πολογισμού, 
είμαστε η πρώτη σε δαπάνες χώρα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά, 
δυστυχώς, είμαστε οι τελευταίοι 
από πλευράς μαθησιακών αποτε-
λεσμάτων».

 Ταυτόχρονα απηύθυνε «έκκλη-
ση στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, 
πέρα από τις εύλογες συνδικαλιστι-
κές διεκδικήσεις για δικαιώματα, για 
την απόκτηση καλυτέρων συνθηκών 
εργασίας και ενδεχομένως και βελτί-
ωσης μισθολογικής, με τον ίδιο ζήλο, 
την ίδια εμμονή να συνεργαστούμε, 
έτσι ώστε να επιτύχουμε την εκπαι-
δευτική μεταρρύθμιση που θα δώσει 
την ευκαιρία ώστε να βελτιώσουμε τα 
μαθησιακά αποτελέσματα. Και αυτό 
θα γίνει αν επιτέλους φτάσουμε στο 
στάδιο της αξιολόγησης του καθη-
γητή, της αξιολόγησης του μαθητή, 
της διδακτέας ύλης και του τρόπου 
γενικότερα που πρέπει να αντιμετω-
πίζονται οι νέοι μας».

Η Παιδεία, είπε χαρακτηριστικά 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, «δεν 
είναι και δεν πρέπει να είναι πεδίο 
αντιπαράθεσης, πρέπει να είναι πεδίο 
συνεργασίας όλων μας».

ΠΑΓΚΥΠΡΊΟ 
ΣΥΝΕΔΡΊΟ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΚΟΥ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

«Ο κόσμος ψήφισε ΑΚΕΛ και 
έχασε τον μισθό του, με πο-
λιτικές που οδήγησαν το 

17% των συμπολιτών μας στην ανεργία 
και είδαν την Κύπρο να γεμίζει κοινωνικά 
παντοπωλεία. Ουδέποτε στην Κύπρο η 
μεσαία τάξη υπέστη απώλεια στο βιοτικό 
της επίπεδο, εκτός από την περίοδο που 
η Αριστερά με τις αγκυλώσεις και τις πο-
λιτικές της κυβέρνησε αυτόν τον τόπο», 
ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του 
στο συνέδριο ο Αβ. Νεοφύτου.

Πραγματοποιήθηκε, χθες, στο συνε-
δριακό Κέντρο ιλοξενία, το Παγκύπριο 
Συνέδριο του ΔΗΣΥ, στην παρουσία του 
Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Ανα-
στασιάδη. Επίκεντρο των εργασιών του 
Παγκυπρίου Συνεδρίου του κόμματος 
ήταν η εφ’ όλης της ύλης ομιλία του Προ-
έδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού 
Αβέρωφ Νεοφύτου. Την εκδήλωση 
άνοιξε ο βουλευτής και Αντιπρόεδρος 
του ΔΗΣΥ, Νίκος Νουρής, ενώ μεταδό-
θηκαν μηνύματα από τον υποψήφιο του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την 
Προεδρία της Κομισιόν,  , 
τον Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος  -  
και τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος,  . 

 κόσμος του  
ο πιο αυστηρός κριτής  

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Δη-
μοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νε-
οφύτου έκανε ιδιαίτερη μνεία σε σειρά 
θεμάτων τόσο της επικαιρότητας, όπως 
το ειδεχθές έγκλημα που ταλανίζει την 
κοινωνία, όσο και σε θέματα πολιτικής 
ατζέντας, κυρίως όσον αφορά τα διακυ-
βεύματα των επερχόμενων Ευρωεκλογών. 

«Υπάρχουν και αυτοί που πληγώσαμε 
και παρουσιάζονται έτοιμοι να θέσουν 
την πορεία της χώρας σε κίνδυνο, για 
να τιμωρήσουν’ την κυβέρνηση ή τον 
Δημοκρατικό Συναγερμό, για λάθη και 
παραλείψεις. Σ’ αυτούς θέλω να πω ότι 
κατανοώ την όποια απογοήτευσή τους. 
Δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάκτυλό 

μου. Λάθη κάναμε! Και αναγνωρίζουμε 
ότι στην προσπάθεια να βελτιώσουμε τη 
χώρα, πρώτα πρέπει να βελτιώσουμε τους 
εαυτούς μας και το κόμμα μας. Ο κόσμος 
του Συναγερμού είναι περήφανος και 
γι’ αυτό είναι ο πιο αυστηρός κριτής. Κι 
ένα από τα λάθη μας ήταν ότι επιτρέψα-
με στην αντιπολίτευση να ισοπεδώσει τα 
πάντα. Σήμερα βάζουμε τελεία. Δεν θα 
επιτρέψουμε στον περήφανο Συναγερ-
μικό κόσμο να απολέσει το ηθικό του 
πλεονέκτημα έναντι οιουδήποτε», τόνισε 
μεταξύ άλλων.  

« ς το μεγαλύτερο κόμμα της Κύπρου, 
οφείλουμε να αναλαμβάνουμε ακόμη και 
μεγαλύτερη ευθύνη από αυτήν που μας 
αναλογεί. Όπως πολιτική ευθιξία επέδει-
ξε έμπρακτα ο συναγωνιστής μας ωνάς 

Νικολάου, με την παραίτησή του. Μια 
πολιτική πράξη που αποσπά τον σεβασμό 
και την εκτίμηση», όπως ανέφερε. 

Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συ-
ναγερμού έκανε αναφορά στον πολιτικό 
ρεβανσισμό που βγαίνει προς τα έξω, 
κυρίως από την πλευρά του ΑΚΕΛ. «Θέλω 
να καταστήσω σαφές ότι η ρεβανσιστική 
συμπεριφορά, για ένα ειδεχθές έγκλημα, 
όπως τη βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες, 
προκαλεί και απλώς δεν θα συνεχίσει να 
γίνεται ανεκτή», τόνισε. 

Ευρωπαϊκή πορεία
διαίτερη μνεία έγινε από τον Πρόεδρο 

του Δημοκρατικού Συναγερμού και στην 
ευρωπαϊκή πορεία που ακολουθεί η Κύ-
προς, απόρροια του έργου του ιδρυτή του 
ΔΗΣΥ, Γλαύκου Κληρίδη, που επέφερε 
την ένταξη της Κύπρου στην Ενωμένη 
Ευρώπη, ως ενός κράτους μέλους ίσου με 
τα άλλα κράτη μέλη. Την ένταξη, μάλιστα, 
ολόκληρης της επικράτειας της Κύπρου, 
παρά το πρόβλημα εισβολής και κατοχής.

Στο Συνέδριο του ΔΗΣΥ ξεχωριστή 
θέση είχαν και οι νέοι στους οποίους 
απευθύνθηκε ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ. 

« έρω ότι σας ενοχλούν πράγματα 
που χρειάζονται βελτίωση. Αναγνωρίζω 
ότι τα κόμματα πρέπει να ξανακερδίσουν 
την εμπιστοσύνη σας. Σίγουρα υπάρχουν 
πολλά που έπρεπε να γίνονται καλύτερα 
και στην Κύπρο και στην Ευρώπη», τόνισε 
σχετικά, μεταξύ άλλων. 

Η απάντηση, όμως, όπως είπε ο κ. 
Νεοφύτου, δεν είναι η καταστροφή της 
Ευρώπης που οραματίζονται οι λαϊκι-
στές και οι δημαγωγοί των άκρων. «Στις 
Ευρωεκλογές πρέπει να απαντήσουμε 
με ένα ηχηρό Όχι σε όλους αυτούς που 
θέλουν να μας γυρίσουν πίσω, και ως η 

κοινωνία, αλλά και ως ισότιμο κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το μεταρρυ μιστικό ρ ο 
Εκτενείς οι αναφορές στην ομιλία του 

Αβέρωφ Νεοφύτου στο μεταρρυθμιστικό 
έργο της Κυβέρνησης. 

«Ο μόνος που δικαιούται να έχει παρα-
πάνω απαιτήσεις για τις μεταρρυθμίσεις 
είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Διότι 
είμαστε η μόνη παράταξη που μαζί με την 
κυβέρνηση αγωνιζόμαστε στην πράξη, 
για να αλλάξουν επιτέλους πράγματα σε 
αυτήν τη χώρα». 

ι διε νείς συνερ ασίες 
και το υπριακό 

Αναφορές έκανε ο Αβέρωφ Νεοφύ-
του και στο διεθνές πρόσωπο της χώρας, 
με συγκεκριμένα παραδείγματα. Μέσω 
των τριμερών, της ενέργειας, των διε-
θνών συνεργασιών. Επίσης τονίστηκε 
ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός στέκει 
δίπλα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Νίκο Αναστασιάδη στην προσπάθεια για 
μια λύση στο Κυπριακό, στη βάση του 
πλαισίου Γκουτέρες. 

«Ο Νίκος Αναστασιάδης, η Κυβέρνηση, 
ο Δημοκρατικός Συναγερμός, αποδεικνύ-
ουν, εκ νέου, το γιατί η παράταξή μας είναι 
η παράταξη των μεγάλων αποφάσεων 
και των μεγάλων στόχων για την Κύπρο. 
Καθημερινά βελτιώνεται η διεθνής αξι-
οπιστία μας. Χτίζουμε φιλίες και στέρεες 
σχέσεις με τους γείτονές μας. Αποκτούμε 
ξανά κύρος σε όλον τον κόσμο. Αλλά και 
αξία ως χώρα. Στήνουμε την ισχυρή συμ-
μαχία της ενέργειας και δημιουργούμε 
τις προ ποθέσεις για να αξιοποιήσουμε 
τον ορυκτό μας πλούτο με ασφάλεια και 
ισχυρές διεθνείς συνεργασίες». 

Αβ  ε φ τ  ακ βε μα τ ν εκλ ών η ε ρ α κ  ρ ς 

ια σχέση που 
πέρασε -και 
εξακολουθεί 
να περνά- από 
σαράντα κύ-
ματα. Πολλές 
οι διαφωνίες 

τους, πολλές οι κρίσεις που οδήγησαν 
ακόμη και στη «δημιουργία» αντίπαλων 
στρατοπέδων. Ο λόγος φυσικά για τους 
εκπαιδευτικούς και το Υπουργείο Παιδείας, 
με τους μεν να κατηγορούν το δε για αδια-
φορία. Την εβδομάδα που μας πέρασε οι 
εκπαιδευτικές οργανώσεις ετοιμάζονταν για 
την επόμενή τους συνάντηση, στην οποία 
θα προχωρούσαν σε λήψη αποφάσεων, 
που ίσως ακόμη και να τίναζαν την επό-
μενη σχολική χρονιά στον αέρα. στόσο, 
στην εκπνοή του χρόνου, κλήθηκαν να 
παραστούν σε συνάντηση με το Υπουργείο 
την περασμένη Πέμπτη, ημέρα κατά την 
οποία θα συνεδρίαζε το Κεντρικό Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΟΕΛΜΕΚ, προκειμένου 
να εξέταζε τις εξελίξεις και να ελάμβανε 
αποφάσεις για δυναμικά μέτρα. Γι’ ακό-
μη μια φορά χρειάστηκαν ανακοινώσεις, 
προειδοποιήσεις, πιέσεις για να υπάρξει 
κάποια κινητικότητα, η οποία αυτήν τη φορά 
φαίνεται πως θα οδηγήσει τα πράγματα 
σε θετικές εξελίξεις όπως προβλέπουν οι 
εκπαιδευτικές οργανώσεις. 

πό τυπη σε τυπη 
Τα ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν 

από το τέλος της περασμένης σχολικής 
χρονιάς πρέπει να κλείσουν άμεσα, όπως 
διαμηνύουν οι εκπρόσωποι των λειτουρ-
γών της Μέσης Εκπαίδευσης. Ο Πρόεδρος 
της ΟΕΛΜΕΚ, Γιάννος Σωκράτους, σε 
δηλώσεις του στη «Σημερινή», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ότι η ανοχή που επέδει-
ξαν τόσον καιρό έχει παρερμηνευτεί από 
την πλευρά του Υπουργείου, γι’ αυτόν τον 
λόγο αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στην 
ανακοίνωση που «έβγαλε» τους υπεύθυ-
νους από την αδράνεια. «Όπως γνωρίζε-

τε η ΟΕΛΜΕΚ θα προχωρούσε σε λήψη 
αποφάσεων την Πέμπτη, 2 Μαΐου, αλλά η 
συνεδρία του ΚΔΣ αναβλήθηκε λόγω της 
έκτακτης συνάντησης με το Υπουργείο. Το 
γεγονός ότι δείξαμε τόσους μήνες ανοχή 
παρερμηνεύτηκε από την άλλη πλευρά. 
Η ανακοίνωση που βγάλαμε φαίνεται ότι 
λήφθηκε σοβαρά υπόψη και ταρακούνησε 
λίγο την κατάσταση».

ως στην κρη του το νε
Αρκετά εποικοδομητική χαρακτήρισε 

ο κ. Σωκράτους την άτυπη συνάντηση που 
είχαν με το Υπουργείο. «Η συνάντηση 

προώθησε τα πράγματα και τα έφερε σε 
ένα σημείο που ενδεχομένως να οδηγή-
σει σε θετική κατάληξη. αίνεται ότι η 
κατάληξη των άτυπων συναντήσεων θα 
είναι την ερχόμενη εβδομάδα είτε θετική 
είτε αρνητική. Απ’ ό,τι βλέπω σήμερα τα 
πράγματα πήραν μια πορεία και θα πάνε 
καλά. Η συνάντηση αυτή αποτελούσε ακο-
λουθία των προηγούμενων συναντήσεων. 
Τον περασμένο ανουάριο, εβρουάριο 
κ.λπ, έγιναν οι άτυπες συναντήσεις που 
έφεραν τα πράγματα σε ένα ορισμένο ση-
μείο. Εμείς εκτιμούσαμε ότι κάποια στιγ-
μή θα καταλήγαμε σε αποφάσεις. Μετά 

αφέθηκε το πράγμα στην τύχη του κι εμείς 
αναγκαστήκαμε να επαναφέρουμε την κα-
τάσταση στο προσκήνιο. Άρα η συζήτηση 
συνεχίστηκε από εκεί που έμεινε ευτυχώς. 
Αναμένουμε λοιπόν την τελευταία άτυπη 
συνάντηση αρχές της εβδομάδας και, εάν 
τα πράγματα είναι θετικά, τότε θα συγκλη-
θεί η ΜΕΠΕΥ. Εμείς θα απαιτήσουμε το 
θέμα να κλείσει. Δεν υπάρχει περίπτωση 
να αναμένουμε παρακάτω για πολλούς 
λόγους. Αισιοδοξούμε, όμως, ότι τα πράγ-
ματα θα πάρουν την πορεία τους. Δεν θα 
υπάρξει κάτι μετέωρο, είμαστε σε ακτίνα 
που μπορούν να παρθούν οι αποφάσεις».  

ΣΥΝΕ ΕΙΣ ΔΙΆ ΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΕΚΠΆΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΆΙΔΕΙΆΣ

Μπήκε το νερό στ’ αυλάκι

ΜΆΡΙΆ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
.
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ΚΥΠ ΙΑΚΟ Ε ΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑ ΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΚΕΝΕΣ ΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
( ΕΜΑΤΑ Υ Ε ΝΟΑΣ ΑΛΕΙΑΣ)

Tο Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο έχει εξασφαλίσει χρη-
ματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Ομάδας 
Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων (CSIRT - C ber Se rit  In i ent 
Res onse Tea ) για Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς Φορείς, σε συνεργα-
σία με την Αρχή ηφιακής Ασφαλείας.

Η ομάδα του C ET-CERT θα αναλάβει να προσθέσει αξία στο υπάρχον 
εθνικό C -CSIRT, το οποίο αφορά στις κρίσιμες υποδομές της Κυπριακής 
Κεντρικής Κυβέρνησης, εγκαθιδρύοντας την αντίστοιχη ομάδα αντιμετώπι-
σης επιθέσεων που αφορούν τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς. 

Το Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο, ΚΕΑΔ (www.cynet.ac.cy), 
για ενίσχυση της ομάδας του C ET-CERT, δέχεται αιτήσεις για την πλή-
ρωση δύο (2) θέσεων ολικής απασχόλησης Αναλυτών ( έματα Κυβερ-
νοασφάλειας).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν 
την ιστοσελίδα htt : . net.a . obs  ή να απευθύνονται στο ΚΕΑΔ 
στο τηλέφωνο 22895254, μεταξύ 9.00 π.μ. και 1.00 μ.μ., ή στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο in o net.a . .

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 21η  αίου 201 .

ΤΟ  ΣΆΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΓΙΆ ΘΥΜΆΤΆ ΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗ

Στο κόκκινο η αγωνία 

θηση στις έρευνες 
για τον εντοπισμό 
κι άλλων σορών 
θυμάτων του καθ’ 
ομολογίαν κατά 
συρροήν δολο-
φόνου δίνει από 

το μεσημέρι του Σαββάτου το υπερσύγ-
χρονο . Το σύστημα κατέφθασε 
από τις ΗΠΑ ειδικά για να «σκανάρει» 
τα θολά νερά της τοξικής «Κόκκινης 
Λίμνης» στο Μιτσερό και της λίμνης 
«Μεμί» στον υλιάτο. Στη μία το μεσημέρι 
του Σαββάτου, που η εφημερίδα μας 
βρισκόταν στο τυπογραφείο, το  
ετοιμαζόταν να πιάσει δουλειά στην 

ΊΣΩΣ ΚΑΊ ΣΗΜΕΡΑ Ν  ΑΝΑ
ΚΟΊΝΩ ΟΥΝ ΝΕΑ ΑΠΟΤΕ
ΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΊΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

ΔΕΝ ΠΡΟΣ ΕΤΕΊ ΤΊΠΟΤΑ 
ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟ ΟΡΗΣΗ Η ΣΥ
ΣΤΗΜΑΤΊΚΗ ΑΝΑ ΟΡΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΚΗ ΊΔΊΟΤΗ
ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗ  ΓΊΑΤΊ ΣΤΗ 

ΕΣΗ ΤΟΥ Α ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ 
ΒΡΊΣΚΕΤΑΊ ΑΤΟΜΟ ΟΠΟΊΑΣ
ΔΗΠΟΤΕ ΚΟΊΝΩΝΊΚΗΣ   
ΠΝΕΥΜΑΤΊΚΗΣ ΣΤΑ ΜΗΣ 
ΚΑΊ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 
ΟΠΟΊΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛ
ΜΑΤΊΚΟ ΧΩΡΟ

ΓΆ ΡΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   

Εδώ και 20 μέρες γινόμαστε μάρ-
τυρες μιας συγκλονιστικής και 
μακάβριας, για τα δεδομένα της 

κυπριακής κοινωνίας, ιστορίας κατά 
συρροήν δολοφόνου με θύματα αλλο-
δαπές γυναίκες και ανήλικα κοριτσάκια. 
Μια ιστορία που παρακολουθήσαμε κατ’ 
επανάληψιν ως θέμα κινηματογραφικής 
ή τηλεοπτικής παραγωγής, αλλά ποτέ δεν 
πέρασε από το μυαλό μας ότι μπορούσε 
να συμβεί στη διπλανή πόρτα, στη μικρή 
και συντηρητική κυπριακή κοινωνία. 

Διακατεχόμαστε από συγκλονισμό για 
τα απεχθή εγκλήματα και συμπάθεια για 
τα άτυχα θύματα του στυγερού δολοφό-
νου. Απαιτούμε την άμεση διαλεύκαν-
ση της υπόθεσης και παραδειγματική 
τιμωρία του ανθρωπόμορφου «τέρατος», 
που, δυστυχώς, βρήκε καταφύγιο στην 
ψυχή και στο σώμα αξιωματικού της Εθνι-
κής ρουράς. Καταδικάζουμε, επίσης, 
τις τυχόν παραλείψεις, ολιγωρίες ή και 
ρατσιστικές διακρίσεις της Αστυνομίας και 
της κοινωνίας ολόκληρης στις περιπτώ-
σεις εξαφάνισης αλλοδαπών γυναικών 
σε μια μικρής έκτασης χώρα. Οι ευθύνες 
σε οποιοδήποτε επίπεδο θα πρέπει να 
διερευνηθούν και να αποδοθούν.

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο 
πλαίσιο της αποστολής τους για έγκαι-
ρη και έγκυρη ενημέρωση της κοινής 
γνώμης, έχουν αποδυθεί σε καθημερι-
νό καταιγισμό ειδήσεων και εξωτερικά 
πλάνα των ερευνών. Απ’ όλο αυτό το 
συνονθύλευμα ειδήσεων και «αποκαλύ-
ψεων», μερικές εξυπηρετούν τον σκοπό 
της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης 
του πολίτη, αλλά οι περισσότερες είναι 
διανθισμένες με αναμασημένα τα ίδια 
στοιχεία ή και κατασκευασμένες με άνευ 
ουσίας θέματα, απλώς για συντήρηση 
της αναγνωσιμότητας του κοινού.

Δυστυχώς, αυτό που δεν λείπει και 
κυριαρχεί σε κάθε είδηση, επειδή προ-
φανώς «πουλάει πολύ», είναι η μόνιμη 
ατάκα «ο Ίλαρχος της Εθνικής ρουράς», 
«ο Αξιωματικός της Εθνικής ρουράς», 
που σπιλώνει και αμαυρώνει ολόκληρο 
το Σώμα των Αξιωματικών με τάσεις απα-
ξιωτικές και περιφρονητικές. Παρά τις 
επανειλημμένες εκκλήσεις του Αρχηγού 

της Εθνικής ρουράς προς δημοσιογρα-
φικούς κύκλους όπως μη αναφέρονται 
πλέον στην επαγγελματική ιδιότητα του 
καθ’ ομολογίαν δολοφόνου, μόνο το κρατικό 
κανάλι συμμορφώθηκε στην παράκληση 
του ΓΕΕ . Οι υπόλοιποι το βιολί τους, είτε 
γιατί «πουλάει» είτε γιατί «απαξιώνει», 
και αυτό είναι η χείριστη πλάνη.

Το είπατε μια, το είπατε δύο  και τρεις, 
φτάνει ο μηρυκασμός εύηχων λέξεων, 
που δεν εξυπηρετούν την πληροφόρηση, 
αλλ’ αντίθετα προκαλούν βλάβη στην 
κοινή γνώμη. Με τις ομολογίες του για 
τα αποτρόπαια εγκλήματά του το άτομο 
αυτό έχει και πρόσωπο και ονοματεπώ-
νυμο και τυπικά έχει θέσει τον εαυτό του 
εκτός του Σώματος των Αξιωματικών 
της Εθνικής ρουράς. Εάν εδικάζετο 
από στρατοδικείο, θα ετιμωρείτο με 
την ατιμωτική ποινή της καθαίρεσης και 
απόταξης από τις τάξεις του Στρατού. Οι 
ποινές αυτές θα επιβληθούν μετά την 
καταδίκη του ενόχου από το Ποινικό 
Δικαστήριο-Κακουργοδικείο.   

Και εύλογα διερωτόμαστε, ποια θα ήταν 
η αντιμετώπιση και η προβολή της είδη-
σης, εάν ο δράστης ήταν απόφοιτος του 

 ή του  ή του  
ή οποιουδήποτε άλλου αξιόκριτου ανώτα-
του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Μήπως το 
φυτώριο Αξιωματικών της Στρατιωτικής 
Σχολής Ευελπίδων «πουλάει» και σκαν-
δαλίζει περισσότερο; Μήπως η προβολή 
ενός Αξιωματικού δολοφόνου εξυπηρετεί 
την προσφορά «θεάματος» στους πολίτες, 
αφού τους αποστερούμε τον «άρτον»;..  

ς τέως Αξιωματικός της Εθνικής 
ρουράς, που αφιέρωσε το μεγαλύτερο 

μέρος της ζωής του υπηρετώντας από 
απλός στρατιώτης μέχρι την ηγεσία της 
Αεροπορίας, κάνω ύστατη έκκληση στους 
έγκριτους και σεβαστούς δημοσιογράφους 
να περιοριστούν στην έγκαιρη και ουσι-
αστική πληροφόρηση του κοινού για την 
έρευνα της Αστυνομίας στην εξιχνίαση 
της πρωτοφανούς αυτής υπόθεσης που 
συνετάραξε την κυπριακή κοινωνία και 
απασχολεί τον εγχώριο και εξωτερικό 
Τύπο. Οι αναφορές, πλέον, στην επαγ-
γελματική ιδιότητα του φερόμενου ως 
δράστη των στυγερών δολοφονιών δεν 
εξυπηρετούν την «έγκυρη» δημοσιογρα-
φία, αλλά, απλώς, διανθίζουν την είδηση 
για να γίνεται πιο ελκυστικό το προϊόν. 

Και αυτό, για να μη διερωτάται ο απλός 
πολίτης γιατί οι Αξιωματικοί δεν υποβάλ-
λονται σε ψυχοτεχνική δοκιμασία, ώστε να 
διαπιστωθεί τυχόν ψυχωτική παθογένεια 
στον χαρακτήρα του. Άλλωστε, οι ειδικοί 
έχουν τοποθετηθεί επιστημονικά ότι οι 
κατά συρροήν δολοφόνοι είναι άνθρωποι 
της διπλανής πόρτας, με διπλή προσω-
πικότητα και η συμπεριφορά τους δεν 
γίνεται αντιληπτή από το περιβάλλον 
τους, ούτε είναι δυνατό να διαγνωσθεί 
με ψυχοτεχνικά τεστ. 

Συνεπώς, δεν προσθέτει τίποτα στην 
πληροφόρηση η συστηματική αναφορά 
στην επαγγελματική ιδιότητα του δράστη, 
γιατί στη θέση του θα μπορούσε να βρί-
σκεται άτομο οποιασδήποτε κοινωνικής 
ή πνευματικής στάθμης και προερχόμενο 
από οποιονδήποτε επαγγελματικό χώρο.

 Υποπτέραρχος ε.α.

ρ στης  η εί ηση  
κ ρ αρ εί κα  λ ε

Δεν θα αργούσε δημοσιογράφος να 
σύρει την αναλογία ή να κτίσει συναι-
σθηματική αντίδραση πάνω στην παρο-
μοίωση «κόκκινο σαν αίμα», για το νερό 
της λίμνης Μεμή υλιάτου, όπου είχαν 
ριφθεί οι σοροί των θυμάτων τού κατά 
συρροήν δολοφόνου που μονοπωλεί αυτές 
τις μέρες το ενδιαφέρον των ΜΜΕ... Οι 
συναισθηματικά φορτισμένοι όροι, μαζί 
με την ιστορία «φρίκης», όπως «δράση 
της φρίκης», «λίμνη της φρίκης» κι όσα 
άλλα φρικώδη κι ερεβώδη για τα φρικι-
αστικά εγκλήματα, τα φρικτά σηκώνει η 
γη κι η ψυχή τα φρικτότερα.

Στην οθόνη απέναντι βλέπω της «λίμνης 
το θολό νερό», καθώς η δημοσιογράφος, 
που κατασκήνωσε δίπλα στο «νερό της 
φρίκης», ψάχνει λέξεις να διανθίσει τις 
εξελίξεις του τρομερού γεγονότος, 17 μέ-

ρες, με τους ίδιους τους δημοσιογράφους 
να γίνονται «αυτ -είδηση», με τον τίτλο 
«Η ομάδα που αψηφά (!!!) τους κινδύ-
νους» - «αψηφεί» είναι το σωστό! Τώρα, 
το «κινδύνους» είναι μάλλον παρατρα-
βηγμένο, ο δολοφόνος δεν παραμονεύει, 
έχει συλληφθεί, και το έδαφος δεν είναι 
σεισμικό ή απειλεί ως καταβόθρα, δεν 
υπάρχουν κακά ανθρωποφάγα θηρία 
στην περιοχή.

«Η φρίκη κι ο τρόμος από τα ειδεχθή, 
στυγερά, χωρίς προηγούμενο», «που δεν 

χωρά ανθρώπου νους» «εγκλήματα του 
ανελέητου δράκου» - όλα τα στοιχεία, δη-
λαδή, που στην θεματογραφία ή θεωρία 
των ΜΜΕ αποκαλ ύμε «ηθικοί πανικοί» 
ή  . Όχι απλή εντυπωσιοθη-
ρία, δηλαδή, αλλά εμμονή στις διαστάσεις 
του γεγονότος που εντείνουν το τρομερό 
ή φρικώδες του πράγματος, διεγείροντας 
ή ενσπείροντας «τον φόβον και το έλεος», 
διαδίδοντας φρίκη και φόβο σε όσο πιο 
μεγάλη μάζα των θεατών, του κοινού. Στα 
κοινωνιολογικά λεξικά θα βρείτε τον «ηθικό 

πανικό» να ορίζεται ως η διαδικασία της 
έγερσης κοινωνικών φόβων γύρω από 
ένα θέμα - έργο των κοινωνικών διαχει-
ριστών ή των Μέσων Μαζικής Ενημέρω-
σης. Τα ΜΜΕ σήμερα έχουν καταστεί οι 
βασικοί και πρωταγωνιστικοί παίκτες στο 
παιγνίδι αυτό της διάδοσης της κοινωνι-
κής αγανάκτησης όχι μόνο με τη χρήση 
ηθικών και συναισθηματικών όρων, όταν 
η συγκινησιακή ερμηνεία του γεγονότος 
εμποτίζει την αντικειμενική περιγραφή 
του, αλλά και με την εντυπωσιοθηρική 
εμμονή στο γεγονός, που διαστέλλεται σε 
έκταση και προβολή, ώστε να καταστεί 
το κυρίαρχο ειδησεογραφικό θέμα στον 
νου και, κυρίως, στο θυμικό του κοινού.

Μάλιστα, ως γεγονός που αντίκειται 
τόσο κραυγαλέα στα παραδεκτά ήθη 
της κοινωνίας, ώστε το προβαλλόμενο 
επεισόδιο να ορίζεται, όπως υπέδειξε  
κοινωνιολόγος - εγκληματολόγος του  

 , ως απειλή και κίνδυνος 
για τις κοινωνικές αξίες και νόρμες. Η 
πολιτική τους εκμετάλλευση από τους 
«ταγούς της κοινωνικής τάξης και ηθι-
κής», τους πολιτικούς, είναι αυτονόητη.

 μ στ κ  της κ κκ νης λίμνης  κ   η κ ς αν κ ς  τ ν 

ΤΙΤΟΣ ΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
titos_christodoulou 

.  

ΚΥΡΙΆΚΟΣ ΠΕΝΗΝΤΆΕΞ
k.penintaex@sigmatv.com

Κόκκινη Λίμνη στο Μιτσερό. Νωρίτερα, 
έγιναν δοκιμές στη λίμνη στον υλιάτο.  
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, οι 
επόμενες ώρες και ημέρες θεωρούνταν 
καθοριστικές για τον εντοπισμό θυμάτων 
του 35χρονου τελούντος υπό κράτηση 
στρατιωτικού. 

Το  είναι ένα παγκόσμιο γεω-
γραφικό σύστημα αναφοράς και, σύμφω-
να με τις ίδιες πληροφορίες, το ΚΣΕΔ, η 

 και το Τμήμα Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας θα συνέδραμαν, ώστε να το 
μετατρέψουν σε τοπικό, προκειμένου αυτό 
να δίδει ακριβείς συντεταγμένες. Το εν 
λόγο σύστημα, που χρησιμοποιεί ηχητικά 
κύματα, αναμενόταν να δώσει πλήρη εικόνα 
για το περιεχόμενο του βυθού. Συνεπώς, 
αν όντως κρύβονται εκεί κι άλλες βαλίτσες 
με σορούς θυμάτων, οι Αρχές αισιοδοξούν 
πως θα βρεθούν. 

Σε δηλώσεις του ο σπανός χειριστής 
του , Αλεχάντρο Αλμέιρο, ανέφε-
ρε πως όλα θα εξαρτηθούν από το βάθος 
των νερών. Επισήμανε πως το σύστημα 
έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν 
με επιτυχία και τα αποτελέσματα θα ανα-
κοινωθούν αργότερα.

Ο Εντουάρντ Μπράνκο, υπεύθυνος της 
εταιρείας , η οποία συμμετέχει στις 
έρευνες, δήλωσε ότι θα ερευνηθούν κι 
άλλα σημεία της λίμνης. Εξήγησε πως η 
Κόκκινη Λίμνη είναι πολύ επικίνδυνη 
για τους δύτες, αφού το νερό είναι τοξικό 
και πρέπει να χρησιμοποιηθεί ειδικός 
εξοπλισμός.

Επεσήμανε ότι η ΕΜΑΚ έχει την πλήρη 
υποστήριξη της εταιρείας και αργότερα το 
απόγευμα του Σαββάτου θα επιχειρούσε 

υδατογράφος, εντός της λίμνης. Εξήγησε 
ότι ίσως σήμερα Κυριακή ν’ ανακοινωθούν 
αποτελέσματα.

αραδο ή ια  όνους
Μέχρι σήμερα, ο 35χρονος ίλαρχος έχει 

παραδεχθεί πέντε φόνους γυναικών και 
δύο φόνους ανήλικων κοριτσιών. Έχουν 
εντοπιστεί συνολικά τέσσερεις σοροί, δύο 
στο φρεάτιο του μεταλλείου Μιτσερού, μία 
στο πεδίο βολής Ορούντας και μία στην 
Κόκκινη Λίμνη, όπου αναζητούνται ακόμη 
δύο σοροί σε βαλίτσες. 

Επίσης, αναζητείται η σορός ενός ανή-
λικου κοριτσιού στη λίμνη στον υλιάτο. 

Από τις τέσσερεις ανευρεθείσες σορούς 
έχουν ταυτοποιηθεί, μέχρι στιγμής, οι δύο 
και συγκεκριμένα η 38χρονη Μαίρη ό-
ουζ, από τις ιλιππίνες, και η 28χρονη 
Αριάν Παλάνας Λοζάνο, επίσης από τις 

ιλιππίνες. 
Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη είχε 

ανασυρθεί από την «Κόκκινη Λίμνη» ένα 
τσιμεντομπλόκ, που πιστεύεται ότι χρησι-
μοποιήθηκε από τον δράστη για βύθιση 
βαλίτσας. Ομοιάζει με το τσιμεντομπλόκ 
που χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη εντο-
πισθείσα βαλίτσα.

Αύριο αναμένεται να ληφθεί από το 
Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης δείγ-
μα νερού της Κόκκινης Λίμνης, για να 
ελεγχθεί η ποιότητά του, μετά τις κόκκινες 
κηλίδες που έκαναν την εμφάνισή τους 
την Παρασκευή. 

Αναζήτηση στα προφίλ του «Ορέστη» 
Στο μεταξύ, το Γραφείο Καταπολέμησης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας 
συνεχίζει να ξεσκονίζει τα τηλεπικοινωνι-

ακά δεδομένα και τα προφίλ του υπόπτου 
στο διαδίκτυο, με στόχο τον εντοπισμό και 
ταυτοποίηση όλων των προσώπων που 
έχει επικοινωνήσει τα τελευταία χρόνια. 

Εξάλλου, οι Βρετανοί εμπειρογνώμονες, 
οι οποίοι αναχώρησαν την Παρασκευή 
από την Κύπρο, θα ετοιμάσουν έκθεση με 
τα ευρήματα και τις διαπιστώσεις τους σε 
σχέση με τις υποθέσεις των φόνων γυναικών 
και παιδιών, που ο 35χρονος ίλαρχος της 
Εθνικής ρουράς φέρεται να διέπραξε. 
Η έκθεση θα αποσταλεί στην κυπριακή 
Αστυνομία, πιθανόν, εντός της βδομάδας.

Οι εμπειρογνώμονες του  
  του Ηνωμένου Βασιλείου 

θα συνεχίσουν, και μετά την αναχώρησή 
τους από το νησί, να βρίσκονται σε επαφή 
με την ανακριτική ομάδα.

Κατά την παραμονή τους στην Κύπρο, 
όπου έφθασαν τη Δευτέρα του Πάσχα, οι 
πέντε Βρετανοί εμπειρογνώμονες είχαν 
συναντήσεις με την ηγεσία της Αστυνομίας 
και την ανακριτική ομάδα και επισκέφθηκαν 
τα τέσσερα σημεία όπου διεξήχθησαν ή 
διεξάγονται έρευνες, δηλαδή το μεταλλείο 
Μιτσερού, την Κόκκινη Λίμνη, τη Λίμνη 
Μεμί και το πεδίο βολής Ορούντας.

 Επίσης, ο ιατροδικαστής μέλος της 
ομάδας των Βρετανών εμπειρογνωμόνων 
συμμετείχε στη διενέργεια νεκροτομών, σε 
συνεργασία με Κύπριους ιατροδικαστές, 
επί των σορών θυμάτων. 

Η ομάδα των Βρετανών περιελάμβανε 
ιατροδικαστή, κλινικό ψυχολόγο, ειδικό 
σύμβουλο με εμπειρία σε τέτοιας μορφής 
εγκλήματα, ειδικό ανακριτή με εμπειρία 
στο σοβαρό έγκλημα και ειδικό εμπει-
ρογνώμονα για πολύπλοκες υποθέσεις.



Της Κυριακής
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Πολιτική 5

Το Σύνταγμα του 1960 καθιέρωσε 
ρητά δικαίωμα, που προφανώς 
είναι και εξυπακουόμενο, στον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας (αντίστοιχο 
δικαίωμα είχε και ο Αντιπρόεδρος για 
τους Τουρκοκύπριους Υπουργούς) να 
αποφασίζει την παύση Υπουργού όποτε 
ήθελε αποφασίσει τούτο. Προφανώς, για 
να επιλεγεί κάποιος ως Υπουργός, πέρα 
από τη σχετική περί τούτου επιλογή του 
Προέδρου, που προφανώς σχετίζεται με 
την προώθηση της προεκλογικής εκστρα-
τείας, πρέπει να πληροί τις προ ποθέσεις 
που το Σύνταγμα ορίζει. Μάλιστα, κατά 
παραπομπή του Άρθρου 59, πρέπει να 
έχει τα απαιτούμενα προσόντα για υπο-
ψήφιο βουλευτή, με τη διαφορά, όμως, 
ότι, στην περίπτωση του βουλευτή, το 
Σύνταγμα ρητά προέβλεψε δυνατότητα 

να θεωρηθεί κενή μια βουλευτική έδρα, 
μετά από παραίτηση ενός βουλευτή.

Η έννοια, λοιπόν, της οικειοθελούς 
παραίτησης Υπουργού από το αξίωμά 
του δεν υπάρχει και δεν προβλέφθηκε 
ως συνταγματικό του δικαίωμα. Πολ-
λοί οι περί τούτου λόγοι. Εν πρώτοις, 
κάθε Υπουργός, πέραν των επιμέρους 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, περί το 
Υπουργείο του, είναι κύρια και μέλος του 
Υπουργικού Συμβουλίου που, κατά το 
Σύνταγμα, έχει το λεγόμενο «κατάλοιπο 
των εξουσιών» για ό,τι αφορά τις εξουσίες 
που έχει η Εκτελεστική Εξουσία. Είναι, δε, 
χαρακτηριστική η πρόνοια του Συντάγ-
ματος ότι είναι δυνατή επί απόφασης του 
Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία 
ο Πρόεδρος μπορεί να την αναπέμψει 
στο Υπουργικό, το οποίο οφείλει να την 
επανεξετάσει, στην δε περίπτωση που το 
Υπουργικό επιμείνει, τότε ο Πρόεδρος 
προχωρεί είτε σε δημοσίευση στην Επί-
σημη Εφημερίδα ή ασκεί το δικαίωμα, 
εκεί που προβλέπεται, αρνησικυρίας.

Προφανώς, λοιπόν, η διατήρηση ή όχι 
ενός Υπουργού ως μέλους του Υπουργικού 
Συμβουλίου είναι επιλογή ευθύνης και 

αραίτηση ρ  
καί μα  

Η ΠΟΛΊΤΊΚΗ ΕΥ ΥΝΗ ΓΊΑ ΤΗ ΔΊΑΤΗΡΗΣΗ Η ΟΧΊ ΕΝΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΊ ΑΚΟΜΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑΣ 
ΕΊΝΑΊ ΕΥ ΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ  ΠΟΥ 
ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ ΑΣΚΕΊΤΑΊ ΔΊΚΑΊΑ ΚΑΊ Α ΟΥ ΠΡΟΗΓΗ ΕΊ   
ΟΡ Η ΣΥΝΕΚΤΊΜΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΧΑΡΊΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΊΟΥ ΣΥΜ ΕΡΟΝΤΟΣ

καθήκον του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
αφού η «παραίτηση», εάν υπάρξει, δεν 
δεσμεύει τον Πρόεδρο και ούτε αποτελεί 
«δικαίωμα» συνταγματικό του Υπουργού, 
ο οποίος, άλλωστε, οφείλει να συνεχίσει 
να υπηρετεί, εφ’ όσον δεν παύθηκε από 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Βέβαια, 
η υποβολή παραίτησης είναι δικαίωμα 
φυσικής δικαιοσύνης, που μπορεί να 
συνδέεται και με την προσωπική αντί-
ληψη του κάθε Υπουργού, σε σχέση με 
την πολιτική ευθύνη και με άλλους προ-
σωπικούς σοβαρούς λόγους.

Όμως, η άσκηση Εκτελεστικής Εξου-
σίας είναι και ζήτημα ευθύνης πολιτικής. 
Ενίοτε, η μη παύση ή αποδοχή παραίτη-
σης Υπουργού μπορεί να είναι η επιλογή 
εκ καθήκοντος μεταξύ της απαίτησης της 
αντιπολίτευσης και της γενικότερης πολιτι-
κής που ακολούθησε και προγραμμάτισε 
η Εκτελεστική Εξουσία. Για παράδειγμα, με 
τόσα σοβαρά και διαπιστωμένα προβλήματα 
στο επίπεδο απονομής δικαιοσύνης και 
στη μελετηθείσα ή υπό επεξεργασία τρο-
ποποίηση σε βάθος (νέα δικαστήρια κ.λπ.), 
είναι πολιτικά υπεύθυνο να θεωρηθεί η 
αποτυχία της Αστυνομίας στην πρωτόγνωρη 
και τραγικότατη υπόθεση του «Ορέστη» ως 
λόγος που να επιβάλλει παύση ή αποδοχή 
παραίτησης του Υπουργού;

Σε μια μικρή κοινωνία υπό ημικατοχή 
για 45 χρόνια, οι θεσμοί και ο κάθε αξι-
ωματούχος πρέπει να είναι κατά μείζονα 

λόγο ιδιαίτερα προσεκτικοί στην τέλεση 
των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους. 
Η απαίτηση για παύση Υπουργού πρέπει 
να έχει όρια, έως πού είναι η υπεροχή του 
δημόσιου συμφέροντος σε συνδυασμό με 
την αντικειμενική θεώρηση των δεδομένων, 
αλλά και των ορίων ευθύνης Υπουργού 
και υπαγομένων στο Υπουργείο του άλλων 
εξουσιών. Άλλωστε, ας μη διαφεύγει της 
προσοχής ότι τον Αρχηγό και Υπαρχηγό 
της Αστυνομίας διορίζει ο Πρόεδρος (με 
τον Αντιπρόεδρο) και η «απόλυσή» τους, 
μέχρι σήμερα, τουλάχιστον, κρίθηκε από 
το Ανώτατο Δικαστήριο ότι δεν ελέγχεται 
ως κυβερνητική πράξη. Άρα, η πολιτι-
κή ευθύνη για τη διατήρηση ή όχι ενός 
Υπουργού και ακόμη του Αρχηγού της 
Αστυνομίας είναι ευθύνη του Προέδρου 
της Δημοκρατίας, που πρέπει να ασκείται 
δίκαια και αφού προηγηθεί η ορθή συ-
νεκτίμηση όλων των δεδομένων, χάριν 
του δημοσίου συμφέροντος.

Υστερόγραφο: Προφανώς, εντελώς δια-
φορετική είναι η περίπτωση της εξαγγελίας 
μελλοντικής παραίτησης του Υπουργού 
Οικονομικών. Εξ ου και η άποψή μου ότι 
η Βουλή έπρεπε να αποφάσιζε και όχι να 
ψήφιζε. Εάν υπήρχε απόφαση, θα έπρεπε ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας να την υιοθετήσει 
ως πολιτική ευθύνη ή να την αναπέμψει, 
όπως πράττει ανάλογα και για κάθε Νόμο 
που θεωρεί π.χ. αντισυνταγματικό.

Δικηγόρος

ΆΝΔΡΕΆΣ Σ. 
ΆΓΓΕΛΙΔΗΣ  

ΞΕΚΆΘΆΡΙΖΕΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕΣΆ ΣΤΗΝ Ε ΔΟΜΆΔΆ ΓΙΆ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΆΙΟΣΥΝΗΣ ΚΆΙ ΆΡ ΗΓΟ ΆΣΤΥΝΟΜΙΆΣ 

Ο γρίφος της ονοματολογίας  

ο αργότερο μέχρι τα 
μέσα της εβδομάδας 
ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας αναμένεται να 
κλείσει τα δύο μέτωπα 
που άνοιξαν μετά την 
παραίτηση του Υπουρ-

γού Δικαιοσύνης, ωνά Νικολάου, αλλά 
και την παύση του Αρχηγού Αστυνομίας, 
Ζαχαρία Χρυσοστόμου.

Το κεφάλαιο που ονομάζεται ανασχη-
ματισμός είναι, όπως όλα δείχνουν, το 
εύκολο, καθώς ο Νίκος Αναστασιάδης 
έχει αποφασίσει να προχωρήσει μόνο 
σε αντικατάσταση του κ. Νικολάου και 
να μην προβεί σε σαρωτικές αλλαγές. 

Μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, το 
Προεδρικό δεν επιβεβαίωνε κανένα από 
τα ονόματα που έχουν δει το φως της 
δημοσιότητας ως πιθανό για να αναλάβει 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσι-

ας Τάξης. Το σενάριο που κυριαρχούσε 
ήταν η ανάληψη των καθηκόντων να γίνει 
από πρόσωπο που δεν ανήκει ενεργά 
σε πολιτική παράταξη, με το όνομα της 
Διευθύντριας των Κεντρικών υλακών, 
Άννας Αριστοτέλους, να επικρατεί. 

Ένα δεύτερο σενάριο που έχει ακουστεί, 
είναι η εκ των έσω κάλυψη της θέσης για 
μερικούς μήνες. Σε αυτήν την περίπτω-
ση, την Πέμπτη το βράδυ, φαβορί ήταν ο 
Υπουργός Άμυνας, Σάββας Αγγελίδης. 

στόσο, 24 ώρες μετά εφάνταζε απομα-
κρυσμένο, έως απίθανο, μιας και κρίθηκε 
απαραίτητη η παραμονή του μόνο στο 
Υπουργείο Άμυνας. 

Η πραγματικότητα είναι ότι ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης επεξεργάζεται διάφορα 
ονόματα. Από την άλλην, υπάρχουν και 
κάποια δεδομένα. Το Προεδρικό θεω-
ρεί εξαιρετικά δύσκολο, έως αδύνατο, 
να γίνουν μετακινήσεις υπουργών. Και 

αυτό, διότι τρέχουν πολύ κρίσιμα ζητή-
ματα και κυρίως αυτά που χειρίζονται 
οι Υπουργοί Εξωτερικών, Ενέργειας και 
Άμυνας που άπτονται, μεταξύ άλλων, των 
διεθνών σχέσεων και συνεργασιών της 
Κύπρου. Αυτά τα θέματα έχουν δημι-
ουργήσει ευαίσθητες ισορροπίες στον 
τομέα της ενέργειας και της ασφάλειας. 
Από την άλλη, και ο Υπουργός Υγείας 
προχωρεί την εφαρμογή του  ΓεΣΥ και, 
συνεπώς, θεωρείται σχεδόν αδύνατη η 
μετακίνηση των πιο πάνω υπουργών.

Θα πρέπει, επίσης, να αναφέρουμε 
πως δεν τίθεται θέμα να αναλάβει ένας 
υπουργός καθήκοντα δεύτερου υπουργεί-
ου, διότι υπάρχει και σχετική γνωμάτευση 
του Γενικού Εισαγγελέα για το θέμα.

Πάντως, δεν είναι λίγοι και εκείνοι 
που συμβουλεύουν τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας να επιλέξει πρόσωπο από 
την πρώτη γραμμή μάχης του ΔΗΣΥ.

οιος α είναι 
ο επόμενος ρ η ός

Την ίδια ώρα, πιο δύσκολος είναι ο γρίφος 
που ονομάζεται «ηγεσία της Αστυνομίας». 
Ηλεκτρική αποδεικνύεται η καρέκλα του 
Αρχηγού Αστυνομίας, αφού οι τελευταίοι 
τέσσερεις που κάθισαν σ’ αυτήν δεν ολοκλή-
ρωσαν τη θητεία τους. Οι δύο παραιτήθηκαν 
και οι άλλοι δύο παύθηκαν από αυτούς 
που τους διόρισαν. Η παύση του Αρχηγού 
Ζαχαρία Χρυσοστόμου, όπως όλα δείχνουν, 
φέρνει ραγδαίες εξελίξεις στο Αστυνομικό 
Σώμα, με φόντο τα κενά και τις παραλείψεις 
που έχει αποκαλύψει με τις πράξεις του ο 
35χρονος φερόμενος ως δολοφόνος των 
αλλοδαπών γυναικών. Άλλωστε, αυτήν τη 
στιγμή τρέχουν παράλληλα δύο διοικητικές 
έρευνες, ενώ αναμένεται και μία τρίτη, με 
ανακριτή ή ανακριτές από την Ανεξάρτητη 
Αρχή Παραπόνων, όπως ανακοίνωσε ο 
ίδιος ο ωνάς Νικολάου. 

Τον Ζαχαρία Χρυσοστόμου στην 
πυραμίδα της Αστυνομίας ακολουθούν:

Δεύτερος τη τάξει είναι ο Υπαρχηγός, 
Κύπρος Μιχαηλίδης, και ακολουθούν ο 
Βοηθός Αρχηγού Επιχειρήσεων, Στυλια-
νός Παπαθεοδώρου, ο Βοηθός Αρχηγού 
Διοίκησης, Χριστάκης Μαυρής, ο Βοη-
θός Αρχηγού Εκπαίδευσης, Δημήτρης 
Δημητρίου, και ο Βοηθός Υποστήριξης 
Αρχηγού, Αντρέας  Κουσιουμής.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του 
Σ ΓΜΑ και της «Σ», πρόσωπα που κινούνται 
στον χώρο της Κυβέρνησης έχουν εισηγηθεί 
την περίπτωση του Κύπρου Μιχαηλίδη, ο 
οποίος βρίσκεται αρκετά ψηλά στη λίστα 
των διαδόχων του Ζαχαρία Χρυσοστόμου.

Στα υπέρ Μιχαηλίδη καταγράφεται 
η εμπειρία και ο ελάχιστος χρόνος προ-
σαρμογής του. Είναι, επίσης, σχεδόν 63 
ετών, συνεπώς αφυπηρετεί σε ένα με δύο 
χρόνια, κάτι που δίνει τον χρόνο στον 

ΣΩΤΗΡΗΣ  
ΠΆΠΆΔΟΠΟΥΛΟΣ

.

Ο ΊΩΝΑΣ ΝΊΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΕ
ΣΥΡΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΚΑΊ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΊΑΣ ΚΑΊ ΣΕ ΣΥΝΔΥ
ΑΣΜΟ ΜΕ ΤΊΣ ΔΊΟΊΚΗΤΊΚΕΣ 
ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΊ ΤΟΝ ΔΊΟΡΊΣΜΟ 
ΑΝΑΚΡΊΤΗ ΕΡΧΟΝΤΑΊ ΣΑΡΩ
ΤΊΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΊΚΟ ΣΩΜΑ 

Οι τέσσερεις 
τελευταίοι Άρχ γοί 

Άστυνομίας είτε 
παραιτήθ καν είτε 

πα θ καν 

Πρόεδρο για να ψάξει καλύτερα εκείνον 
που θα αναλάβει το κρίσιμο πόστο του 
Αρχηγού της Αστυνομίας.

Πάντως, πρέπει να πούμε πως έγιναν 
εισηγήσεις στον Πρόεδρο και για άλλα 
πρόσωπα. Ο χρόνος πιέζει, συνεπώς 
το όνομα του εκλεκτού αναμένεται να 
ανακοινωθεί πιθανόν αύριο.

ε  ξεις
Η αποχώρηση ωνά Νικολάου από 

την υπουργική θέση, ουσιαστικά άνοιξε 
τον δρόμο και για την παύση του Αρχη-
γού της Αστυνομίας. Ο τρόπος, άλλωστε, 
της τοποθέτησης του Υπουργού Δικαι-
οσύνης για την ηγεσία της Αστυνομίας 
τόσο μέσω της γραπτής δήλωσής του, 
όσο και μετά τη συνάντηση που είχε 
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν 
άφηνε περιθώρια στο Προεδρικό.

Η περίπτωση της μη παύσης του 
Ζαχαρία Χρυσοστόμου αυτόματα θα 
σήμαινε «άδειασμα» του Υπουργού 
Δικαιοσύνης από τον Νίκο Αναστασιάδη. 
Άλλωστε, οι σχέσεις Αναστασιάδη - Νι-
κολάου παραμένουν ιδιαιτέρως στενές.

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας, στη 
συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, δεν παραιτήθηκε. 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η λέξη 
που χρησιμοποίησε ήταν: «Δεν είναι 
ο κατάλληλος χρόνος να παραιτηθώ». 

υσικά, αν ο κ. Χρυσοστόμου είχε παραι-
τηθεί, έμμεσα θα είχε αποδεχθεί και όσα 
του καταλογίζουν ως ευθύνες, οι οποίες, 
ωστόσο, παρουσιάζονται στο κείμενο 
155 λέξεων της επιστολής Αναστασιάδη 
προς τον Ζαχαρία Χρυσοστόμου: 

α) Τη διαφαινόμενη αμέλεια ή πα-
ράλειψη επιτέλεσης των καθηκόντων 
αστυνομικών οργάνων στη διερεύνηση 
καταγγελιών για ελλείποντα πρόσωπα, 
που οδήγησαν στη μη έγκαιρη εξιχνία-
ση και στην ενδεχόμενη αποτροπή των 
στυγερών εγκλημάτων που συγκλόνισαν 
την κυπριακή κοινωνία.

β) Την αρχή ότι ο εκάστοτε προϊ-
στάμενος μιας Αρχής, έστω και αν δεν 
φέρει προσωπική ευθύνη, καλείται να 
αναλάβει την ευθύνη αποκατάστασης 
τού τρωθέντος κύρους του Σώματος του 
οποίου ηγείται, ως αποτέλεσμα πράξεων 
ή παραλείψεων υφισταμένων του.

γ) Τη διά λόγους πολιτικής ευθιξίας 
παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης.



ΠΩΣ Η ΠΟΛΊΤΊΚΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ 
ΣΠΡΩΧΝΕΊ ΤΟ ΊΣΡΑΗΛ ΣΕ 

ΣΤΡΑΤΗΓΊΚΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ 
ΠΟΥ  ΠΕΡΝΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ  

ΚΥΠΡΟΥ  ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΊ 
ΤΟΥ ΑΊΓΑΊΟΥ  ΔΗΜΊΟΥΡΓΩ

ΝΤΑΣ ΣΥΝ ΗΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΊΑ
ΚΗΣ ΑΣ ΑΛΕΊΑΣ   

Της Κυριακής

Πολιτική 6
05.05.2019

ΓΙΆΝΝΟΣ ΆΡΆΛΆΜΠΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΊΕ ΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

yiannos10@gmail.com

λεκτρονικά μάτια 
βάζει το σραήλ, με 
απώτερο στόχο τον 
πλήρη έλεγχο μιας 
περιοχής που 
καλύπτει από τα 
στενά των Δαρδα-

νελίων ώς την Ανατολική Μεσόγειο 
και το ράν, στη λογική του άξονα Ελ-
λάδας - Κύπρου - σραήλ. Προς την 
κατεύθυνση αυτή, το σραήλ έχει την 
πλήρη στήριξη της διακυβέρνησης 
Τραμπ. Η ιδιαίτερη συμπάθεια των 
ΗΠΑ προς το Τελ Αβίβ είναι αποτέ-
λεσμα της ιρανικής απειλής και της 
ατίθασης στάσης της Τουρκίας, που 
φλερτάρει με τη ωσία. Η περιοχή μας 
μετατρέπεται σε μια μεγάλη σκακιέρα, 
που χαρακτηρίζεται από στρατηγικές 
κινήσεις επιθετικού και αποτρεπτικού 
χαρακτήρα, οι οποίες δεν αφήνουν 
την Κύπρο ανεπηρέαστη. 

σραη ινό π εον κτημα
Τα ραντάρ που εγκαθιστά το σραήλ στην 

Κρήτη - που φτάνουν ώς τα 600 χιλιόμετρα, 
με τη σύμφωνη γνώμη των ΗΠΑ - και οι 
διευκολύνσεις που έχει από το ραντάρ της 
Εθνικής ρουράς στο Τρόοδος - (μπορεί 
να έχει εικόνα ώς το ράν όταν δεν πετούν 
τα κατασκοπευτικά -2), δίνουν στο Τελ 
Αβίβ τη δυνατότητα να ελέγχει ολόκληρο 
το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. 
Αφενός έχει αποτρεπτική ικανότητα έναντι 
της Τουρκίας και αφετέρου έναντι του ράν 
και κάθε άλλης απειλής στην περιοχή. Το 
ερώτημα είναι κατά πόσον υπάρχει η πι-
θανότητα, στο αμέσως επόμενο διάστημα, 
να βελτιωθούν οι σχέσεις της Τουρκίας με 
το σραήλ και των ΗΠΑ με την Τουρκία. 
Εφόσον η Άγκυρα επιμένει να προχωρή-
σει πέραν του Ευφράτη, όπως δήλωσε τις 
προάλλες ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, και 
εφόσον επιμένει να θέλει την εγκατάσταση 
των -400 στα σύνορα με τη Συρία και το 
ράκ, το σραήλ θέτει βέτο στην παράδοση 

των -35 στην Άγκυρα, διότι: 1. Η  εγκατά-
σταση των -400 στην εν λόγω περιοχή θέτει 
τη Συρία και το ράν υπό την εξάρτηση της 
τουρκικής αεράμυνας από επιθέσεις που 
ενδεχομένως να διενεργηθούν σε βάρος 
των χωρών αυτών και εναντίον της ίδιας 
της Τουρκίας από το σραήλ. Πρόκειται για 
θέματα ασφάλειας και ισοζύγια δυνάμεων. 
2. Εάν η Τουρκία παραλάβει τους -400 
και τα -35, έχει πλεονέκτημα έναντι του 
σραήλ, αφού θα μπορεί να διενεργεί επι-

χειρήσεις στρατηγικού βάθους στον αέρα 
και να αποτρέπει με τους -400, οι οποίοι 
μπορούν να εξουδετερώνουν στόχους από 
τα 400 χιλιόμετρα, έναντι 120 χιλιομέτρων 
που είναι το βεληνεκές των . 

Βεβαίως, σε όλα αυτά 
υπάρχει και η αντί-
ληψη μερίδας του 

κομματικού κατεστημένου, 
που συνδέει την ενέργεια 
με τον αγωγό προς Τουρ-
κία, γεγονός που σημαίνει 
ότι θα προσφέρουμε τα 
γεωπολιτικά μας πλεονε-
κτήματα στην Άγκυρα και 
ενισχυμένο ρόλο στην ΕΕ, 
καθώς και βελτίωση των 
σχέσεων Τουρκίας - σ-
ραήλ και Τουρκίας - ΗΠΑ 
σε βάρος των δικών μας 
στρατηγικών συμφερό-
ντων. Και θα συμβούν όλα 
αυτά με ποιο αντάλλαγμα; 
Για να «επιτύχουμε» μια 
ομοσπονδία συνομοσπον-
διακού χαρακτήρα, που θα 
αναγνωρίζει το ψευδοκρά-
τος ως ισότιμο συνεταιρικό 
κράτος. Στο πλαίσιο αυτού 
του πολιτειακού συστήμα-
τος θα κυβερνά η Τουρκία, 
μέσω των ομόσπονδων 
θεσμών και της εκ περιτρο-
πής Προεδρίας και η δική 
μας ασφάλεια θα τεθεί υπό 
τη δική της ευθύνη, εφόσον 
η νήσος θα είναι αποστρα-
τιωτικοποιημένη. Τρομερή 
και ευφυής πρόταση: 
Θα δώσουμε το φυσικό 
αέριο στην Τουρκία, για 
να διαλύσουμε το κράτος, 
για να το διχοτομήσουμε 
και για να καταστούμε 
προτεκτοράτο της Άγκυρας 
και όσων άλλων διαθέτουν 
ισχύ, την οποία εμείς δεν θα 
διαθέτουμε, ούτε καν στο 
σημείο που την διαθέτουμε 
σήμερα, μέσω των στρατη-
γικών σχεδιασμών, κυρίως 
του σραήλ, που βρίσκονται 
σε εξέλιξη και μας ευνοούν, 
ελέω τουρκικής απειλής. 
Είναι, μάλιστα, πρόδηλο το 
εξής: Πολύ περισσότερο 
μάς βοηθούν να υπάρχου-
με η τουρκική αλαζονεία 
και οι συγκυρίες, παρά τα 
κοφτερά μυαλά του κομμα-
τικού κατεστημένου. 

Ο αγωγός 
προς Τουρκία 

εντοπισμό επιθετικών ενεργειών ή 
συλλογή πληροφοριών, και Β. Άμε-
ση αποτρεπτική επέμβαση, κυρίως 
από αέρος. Ο τομέας στον οποίο δεν 
είναι αρκετά ισχυρό το σραήλ όσο 
η Τουρκία, είναι η θάλασσα. Το Τελ 
Αβίβ το έχει αντιληφθεί και έχει ήδη 
παραγγείλει δύο υποβρύχια. Αρκετοί 
είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι θα 
μπορούν να φέρουν και πυρηνικές 
κεφαλές. Στην ουσία, το σραήλ βάζει 
φιτιλιές στην τουρκική στρατηγική της 
Γαλάζιας Πατρίδας, καθότι επεκτεί-
νει τον εθνικό ζωτικό του χώρο και 
αναπνέει από τις κυκλωτικές κινήσεις 
της Τουρκίας. Από την πλευράς της, 
η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να 
ασκεί μέσω συμμαχιών τα κυριαρχικά 
της δικαιώματα, που τίθενται υπό την 
τουρκική αμφισβήτηση και απειλή, 
ενώ συνεχίζεται η κατοχή.    

Τα ενερ ειακ  π να 
Ο σχεδιασμός αυτός προσφέρει 

ασφάλεια στα ενεργειακά πλάνα της 
Κύπρου, της Ελλάδας και του σραήλ, 
καθώς και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, 
των οποίων εταιρείες εμπλέκονται στην 
εκμετάλλευση του φυσικού αερίου, σε 
ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειας, είτε 
πρόκειται για τον αγωγό  είτε για 
τη θαλάσσια οδό που θα ακολουθήσουν 
τα πλοία -σε περίπτωση κατασκευής 
ενός τερματικού- από την Κύπρο στην 
Ευρώπη και αλλού. Η συγκυρία είναι 
ευνοϊκή για την Κύπρο, ώστε να δέσει 
τα συμφέροντά της με το σραήλ και 
τις ΗΠΑ, κατά τρόπον ώστε, ακόμη και 
αν οι δύο αυτές χώρες βελτιώσουν τις 
σχέσεις τους με την Τουρκία, η Λευ-
κωσία να επηρεαστεί όσο το δυνατόν 
λιγότερο αρνητικά και, αν είναι δυνατό, 
να μην έχει κόστος. Αυτό σημαίνει ότι 
θα πρέπει επιδιώξει τη δημιουργία 
ενεργειακών, στρατιωτικών καθώς 
και οικονομικών τετελεσμένων, που 
θα διαρκούν σε βάθος χρόνου, λόγω 
κοινών συμφερόντων και επενδύσεων. Η 
ενέργεια και οι στρατηγικοί σχεδιασμοί 
του σραήλ προσφέρουν στην Κύπρο 
μιαν αξιόπιστη αποτροπή έναντι της 
τουρκικής απειλής. Η συμμαχία με το 
σραήλ μπορεί να επιφέρει, έστω και 

μερική, αλλαγή στα οικονομικά ισοζύγια 
δυνάμεων μεταξύ Κύπρου - ΕΕ, Κύπρου 
- ΗΠΑ και Κύπρου - σραήλ, συγκριτικά 
με τα υφιστάμενα ισοζύγια δυνάμεων 
μεταξύ Τουρκίας - ΕΕ, Τουρκίας - ΗΠΑ 
και Τουρκίας σραήλ. Η θέση της Κύ-
πρου θα είναι ενισχυμένη γεωπολιτικά 
και εντός της ΕΕ, αφού θα συνιστά έναν 
από τους κύριους παρόχους φυσικού 
αερίου. 

 αξιοπιστία των συμμ ων
Η στρατηγική που αναπτύσσει η Τουρ-

κία βολεύει το σραήλ, υπό την έννοια 
ότι το δικό του λόμπι στις ΗΠΑ συνδρά-
μει την απαγόρευση της παραχώρησης 
στην Άγκυρα των -35, εφόσον αυτά, σε 
συνδυασμό με τις λοιπές κινήσεις της 
Άγκυρας, αυξάνουν την τουρκική απο-
τρεπτική απειλή, πράγμα που δεν θέλει το 
σραήλ. Βεβαίως, η Τουρκία δεν μπορεί 

να φτάσει στο μέγιστο της επιθετικής τους 
δυνατότητας, εφόσον δεν της παραδοθούν 
τα -35, που έχουν στρατηγικό βάθος. Είναι 
ασύλληπτα από τα ραντάρ και μπορούν 
να κτυπούν σε μεγάλες αποστάσεις. Υπό 
αυτές, δε, τις συνθήκες το -16 διατηρεί τα 
πλεονεκτήματά του στο Αιγαίο και στην 
περιοχή μας.  

Εφόσον η Άγκυρα δεν έχει τα -35, 
το σραήλ διατηρεί στρατηγικό πλεο-
νέκτημα, καθότι, εκτός των  και 
των -35, των -15 και των -16, δια-
θέτει και το αντιπυραυλικό σύστημα 
Ν  (     

 ). Έτσι, αποτρέπει αεροπορικές 
και πυραυλικές επιθέσεις και έχει βάθος 
πυρός με τα -35 και τους επιθετικούς 
πυραύλους εριχώ με βεληνεκές 500, 

3.300 και 4.600 με 6.500. Εφόσον, λοιπόν, 
το σραήλ αισθάνεται, μέσω των -400 
και του στρατηγικού σχεδιασμού για τη 
Γαλάζια Πατρίδα, την τουρκική απειλή, 
από ξηρά, θάλασσα και αέρα, θα συνε-
χίσει να ασκεί βέτο στην παράδοση των 

-35 στην Άγκυρα. Και αυτό, διότι τα -35 
προσφέρουν στην Τουρκία στρατηγικό 
βάθος και συνιστούν επιπρόσθετη απειλή. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, ούτε οι δικές του 
σχέσεις με την Τουρκία θα παρουσιάσουν 
εντυπωσιακή βελτίωση, ούτε και αυτές της 
Τουρκίας με τις ΗΠΑ, αφού οι Αμερικανοί 
θεωρούν -και το έχουν αποδείξει στην 
πράξη- το σραήλ ως τον πλέον αξιόπιστο 
σύμμαχό τους στην περιοχή. Βελτίωση 
σχέσεων θα ήταν δυνατό να συμβεί, εάν 
το σραήλ ανέτρεπε ριζικά το ισοζύγιο 
δυνάμεων με την Τουρκία, κατά τρόπον 
ώστε να μην αισθάνεται την απειλή της 
ή να υπήρχαν τέτοια κοινά συμφέροντα 
και κοινός εχθρός. Επί του παρόντος, δεν 
υπάρχουν οι συνθήκες αυτές. Το αντίθετο, 
η τουρκική απειλή και η κυκλωτική σε 
βάρος του σραήλ κίνηση από την Άγκυρα 
και τα αραβικά κράτη δημιουργούν τις 
συνθήκες συμμαχιών με την Κύπρο και 
την Ελλάδα. Ταυτοχρόνως, η συμμαχία 
αυτή ενισχύεται από τα κοινά συμφέρο-
ντα που προκύπτουν μέσα από τις πηγές 
ενέργειας και τον αγωγό του  ή 
τη δημιουργία τερματικού στην Κύπρο. 

Το  δημιο ρ ημα 
της Τουρκίας 

Η υφιστάμενη στρατηγική του σραήλ, 
που είναι, έστω και μερικώς, δημιούρ-
γημα της τουρκικής απειλής, προκα-
λεί πρόβλημα στους σχεδιασμούς της 
Άγκυρας που θέλει να ελέγχει ναυτικά, 
αεροπορικά και άλλως πως το Αιγαίο 
και την Ανατολική Μεσόγειο, για να 
δύναται να επιβάλλει διά της ισχύος της 
τις ενεργειακές της πολιτικές. Τονίζο-
νται αυτά, διότι, ενώ η Άγκυρα θέτει σε 
εφαρμογή τη στρατηγική της Γαλάζιας 
Πατρίδας, της οποίας το μεγαλύτερο 
τμήμα εξαπλώνεται στο Αιγαίο και 
στην Ανατολική Μεσόγειο, το σραήλ: 
Πρώτον, με την αεροπορία του και τις 
διευκολύνσεις που του παρέχουν Κύ-
προς και Ελλάδα μπορεί να καλύπτει 
το σύνολο του  Λευκωσίας έως την 
Κρήτη, περιορίζοντας, έτσι, την τουρκική 
δραστηριότητα στα βόρεια της Κύπρου. 
Δεύτερον, με το ραντάρ στην Κρήτη, 
στο οποίο πρόσβαση θα έχουν και οι 
ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς 
και με τα ραντάρ που διαθέτει επί του 
εδάφους του και με τη βοήθεια του 
Τροόδους, θα έχει μια πλήρη εικόνα 
στην Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και 
ώς το ράν, που σημαίνει: Α. Έγκαιρο 

 Μπορο ν να 
βελτιωθο ν ή όχι οι 
σχέσεις των ΗΠΆ και 

του Ισραήλ με τ ν 
Τουρκία;  

 Π ς το Ισραήλ 
επεκτείνει τον 

ωτικό του χ ρο και 
 ΚΔ ενισχ ει τ ν 
κυριαρχία τ ς; 

 Τι σ μαίνει ο 
αγωγός προς Τουρκία 

και π ς επ ρεά ει 
το Κυπριακό;

Τα ραντάρ του σραήλ φέρνουν τρικυμία 
στη Γαλάζια Πατρίδα της Άγκυρας 

ΆΝΕΙ   Ο Ι Η ΤΟΥΡΚΙΆ ΤΟΝ ΕΛΕΓ Ο ΤΗΣ ΆΝΆΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΆΙ ΤΟΥ ΆΙΓΆΙΟΥ;



Η ΤΟΥΡΚΊΑ ΜΕ ΤΗ  
 ΔΕΣΜΕΥΣΕ  ΠΑ

ΡΑΝΟΜΑ  ΠΕΡΊΟΧΗ ΔΥΤΊΚΑ 
ΤΗΣ ΠΑ ΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΧ ΕΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΧΡΊ ΚΑΊ ΤΊΣ 

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ  ΚΑΊ ΑΠΕ
ΣΤΕΊΛΕ ΤΟ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ 
ΑΤΊΧ ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΟΧΗ ΤΗ 

ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΤΡΊΕ ΝΕΣ

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Πολιτική 7

ι ανησυχίες της 
Λευκωσίας για 
διενέργεια παρά-
νομης γεώτρησης 
από την Τουρκία σε 
τεμάχια της Κυπρια-
κής Αποκλειστικής 

Οικονομικής Ζώνης συστοιχούνται, πλέον, 
με βάσιμες πιθανότητες να συμβεί κάτι 
τέτοιο, αφού η Άγκυρα και επισήμως, 
απαντώντας σε καταγγελίες της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας για τις παράνομες 
ενέργειές της, ενημέρωσε τα Ηνωμένα 
Έθνη για τις προθέσεις της να διεξάγει 
γεωτρητικές έρευνες σε συγκεκριμένα 
τεμάχια της Κυπριακής ΑΟΖ.

Η Τουρκία με τη  0560/19 
δέσμευσε, παράνομα, περιοχή δυτικά της 
Πάφου από προχθές Παρασκευή μέχρι 
και τις 3 Σεπτεμβρίου, ενώ, ήδη, απέστειλε 
το γεωτρύπανο ΑΤ Χ στην περιοχή τη 
λεγόμενη «τριεθνές», αφού εκεί συναντώ-
νται οι υφαλοκρηπίδες Ελλάδας, Κύπρου 
και Αιγύπτου. 

Παράλληλα, σε μια προσπάθεια «απο-
κοπής» της περιοχής δέσμευσε και δεύ-
τερη περιοχή ανατολικά της όδου και 
νότια του Καστελορίζου για άσκηση με 
τη χρήση όπλων.

Οι φόβοι για επίταση της τουρκικής 
επιθετικότητας στη θαλάσσια περιοχή 
της Κύπρου μετατρέπονται όχι μόνο σε 
εκτιμήσεις, αλλά και σε ενδείξεις, με τις 
απειλές της Άγκυρας να παίρνουν, πλέον, 
σάρκα και οστά, αφού ήδη προχώρησε, 
σε μεγάλο βαθμό, και στη διαμόρφωση 
του τεχνικού υποβάθρου για τη διεξα-
γωγή τέτοιου είδους ερευνών.

π όκο  στη 
διαδικασία ια υπριακό

Καθίσταται, δε, ευνόητο ότι μια εν-
δεχόμενη γεωτρητική ενέργεια εκ μέ-
ρους της Τουρκίας στο υποθαλάσσιο 
έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
θα διαφοροποιήσει άρδην τόσο τους 
όρους του ενεργειακού παιχνιδιού στην 
Ανατολική Μεσόγειο, όσο και το σκηνι-
κό του κυπριακού προβλήματος, αφού 
θα δυσχεράνει εξαιρετικά, αν όχι θα 
τορπιλίσει εκ βάθρων, τις προσπάθειες 
επανέναρξης της διαπραγματευτικής 
διαδικασίας για το Κυπριακό. 

Και αυτό γιατί, όπως επισημαίνουν 
έγκυρες πηγές στη Λευκωσία, είναι αδι-
ανόητο να υπάρξει οιαδήποτε εξέλιξη στο 
Κυπριακό, πόσω μάλλον η διεξαγωγή μιας 
νέας διάσκεψης, τύπου Κραν Μοντανά, για 
επίλυση του προβλήματος, με την Τουρκία 
να διεξάγει παράνομες γεωτρητικές έρευνες 
εντός της κυπριακής ΑΟΖ, καταλαμβά-
νοντας θαλάσσιο έδαφος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και σφετεριζόμενη τον υπο-
θαλάσσιο φυσικό πλούτο της.  

Θέση την οποία, όπως πληροφορού-
μαστε, η Λευκωσία θα καταστήσει ευθαρ-
σώς κατανοητή στη διαμεσολάβηση των 
Ηνωμένων Εθνών, αφού η διαμόρφωση 
νέων, παράνομων τετελεσμένων από την 
Άγκυρα δεν μπορεί, σε ουδεμία περίπτω-
ση, να γίνει αποδεκτή, τοσούτω μάλλον 
να αποτελέσει την «περιρρέουσα ατμό-
σφαιρα» μιας νέας, τελικής, διάσκεψης 
για την επίλυση του Κυπριακού. 

Στην επιστολή προς τα ΗΕ η Άγκυρα 
επισημαίνει ότι θα προχωρήσει σε σεισμικές 
έρευνες και στη συνέχεια σε γεωτρήσεις 

Η προ διημέρου είσοδος του 
ερευνητικού σκάφους «Πορ-
θητής» στην ΑΟΖ της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας με σκοπό την έναρξη 
ερευνητικών γεωτρήσεων στον στόχο 
« οινίκη» δυτικά της Πάφου αποτελεί 
τη μεγαλύτερη τουρκική πρόκληση 

εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας 
μετά την εισβολή του 1974. Η Τουρκία 
αποδεικνύει για μιαν ακόμη φορά ότι οι 
ρητορικές διακηρύξεις αναφορικά με τις 
προθέσεις και τις στοχεύσεις που έχει 
στο πλαίσιο υλοποίησης μιας στρατηγι-
κής που αποβλέπει στον γεωστρατηγικό 
έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου, αλλά και 
της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου, 
υλοποιούνται με συνέπεια και σταθερότητα. 

Η επιλογή του στόχου « οινίκη» δεν 
είναι τυχαία. Βρίσκεται εκτός των οικοπέδων 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά εντός 
της παράνομα οικειοποιηθείσας μεγάλης 
έκτασης (περίπου το 50%) της Κυπριακής 

 ρ ητ ς  ε σβ λλε  
στην κ ρ ακ  Α

ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 
ΑΔΥΝΑΜΊΑ ΤΗΣ ΚΥ

ΠΡΟΥ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΊ
Σ ΕΊ ΤΑ ΚΥΡΊΑΡΧΊΚΑ 

ΤΗΣ ΔΊΚΑΊΩΜΑΤΑ  
ΛΟΓΩ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗΣ 
ΑΠΟΤΡΕΠΤΊΚΗΣ ΔΥ

ΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ Α
ΛΑΣΣΑ ΚΑΊ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ  

ΑΛΛΑ ΚΑΊ ΤΗΣ ΑΝΑ
ΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΧΛΊΑΡΗΣ 

ΑΝΤΊΔΡΑΣΗΣ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΊΠΩΝ  Α 

ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ ΕΩΡΟΥΜΕ 
ΒΕΒΑΊΟΝ ΟΤΊ ΚΑΊ ΤΟ 

ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ 
ΤΟΥΡΚΊΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΊΣ 

ΣΤΑ ΚΥΠΡΊΑΚΑ ΟΊΚΟ
ΠΕΔΑ  Α ΠΡΑΓΜΑΤΟ

ΠΟΊΗ ΕΊ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ  
 ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΜΕΛΛΟΝ

ΑΟΖ, της ονομασθείσας από την Τουρκία 
«Γαλάζια Πατρίδα». Πέραν της ουσίας της 
γεώτρησης, που είναι η είσοδος της Τουρ-
κίας στο παιχνίδι του φυσικού αερίου της 
Ανατολικής Μεσογείου, η τελευταία απο-
σκοπεί στο να δοκιμάσει τις αντιδράσεις, 
πρώτιστα της Κύπρου και της Ελλάδας, 
κυρίως, όμως, των γειτονικών χωρών με 
τις οποίες η Κύπρος συνήψε ένα είδος 
συμμαχιών, όπως επίσης των ΗΠΑ, της 
Γαλλίας, της ΕΕ, του ΟΗΕ  και γενικά της 
διεθνούς κοινότητας. Αυτή η γνώση των 
αντιδράσεων είναι αναγκαία, προκειμένου 
να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, που είναι 
η έναρξη γεωτρήσεων για λογαριασμό του 
ψευδοκράτους στα οικόπεδα « » και « » 
νότια της Κύπρου και τα οποία καλύπτουν 
το σύνολο σχεδόν των οικοπέδων της Κ.Δ.  

Με δεδομένη την αδυναμία της Κύπρου 
να υπερασπισθεί τα κυριαρχικά της δικαι-
ώματα, λόγω ανύπαρκτης αποτρεπτικής 

δυνατότητας στη θάλασσα και στον αέρα, 
αλλά και της αναμενόμενης χλιαρής αντί-
δρασης όλων των υπολοίπων, θα πρέπει να 
θεωρούμε βέβαιον ότι και το επόμενο βήμα 
της Τουρκίας (γεωτρήσεις στα κυπριακά 
οικόπεδα) θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο 
ή προσεχές μέλλον. Απώτερος σκοπός, 
να σύρει την Κυπριακή Δημοκρατία στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων κάτω από 
εκβιαστικές συνθήκες, προκειμένου να 
επιτύχει μια λύση του Κυπριακού που 
να συμπεριλαμβάνει και τη ρύθμιση θε-
μάτων ΑΟΖ και φυσικού αερίου, και η 
οποία να ικανοποιεί πλήρως τις τουρκικές 
στρατηγικές επιδιώξεις. Κάτω από αυτές 
τις συνθήκες, το Κυπριακό μετατρέπεται 
πλέον σε υπαρξιακό πρόβλημα για το 
κράτος μας αλλά και τον Ελληνισμό της 
Κύπρου. Μήπως Κύπρος και Ελλάδα κάτι 
περισσότερο πρέπει να κάμουν;     

 Αντιστράτηγος ε.α.

ΆΝΔΡΕΆΣ ΠΕΝΤΆΡΆΣ

ΤΟΡΠΙΛΗ ΣΤΗ ΔΙΆΔΙΚΆΣΙΆ ΓΙΆ ΤΟ ΚΥΠΡΙΆΚΟ

Η Τουρκία ενημέρωσε ΟΗΕ 
για γεώτρηση στην ΑΟΖ

ΜΙ ΆΛΗΣ ΠΆΠΆΔΟΠΟΥΛΟΣ   
ΣΚΕΥΗ ΣΤΆΥΡΟΥ

Η Λευκωσία, σύμφωνα με 
πληροφορίες, βρίσκεται 
ήδη σε ανοικτή γραμμή 

με τις ΗΠΑ «καταγγέλλοντας» τις 
τουρκικές μεθοδεύσεις, αλλά και 
επιχειρώντας να διερευνήσει τις 
αμερικανικές προθέσεις. 

Προφανώς, η Κυβέρνηση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας 
αναμένει μια σαφή και ξεκάθαρη 
θέση εκ μέρους της Ουάσιγκτον, 
δεδομένου του θετικότατου κλί-
ματος στις αμερικανοκυπριακές 
σχέσεις, αλλά και της ανάμειξης 

αμερικανικών ενεργειακών 
κολοσσών στο ενεργειακό πρό-
γραμμα της Κ.Δ.  

στόσο, όπως επισημαίνουν 
έγκυροι πολιτικοί αναλυτές, «από 
την αντίδραση των ΗΠΑ στην 
κάθοδο του τουρκικού γεωτρύ-
πανου στην κυπριακή ΑΟΖ θα 
αποκαλυφθούν πολλά», κυρίως, 
δε, ως προς τον βαθμό τελεστικό-
τητας της αμερικανοκυπριακής 
«εταιρικής» σχέσης, η οποία τόσο 
πολύ διαφημίστηκε το τελευταίο 
διάστημα. 

Π ς αντιδρά  Λευκωσία
στα τεμάχια 1, 3, 8, 9, και σε μέρος του 13 
και του 12 της Κυπριακής ΑΟΖ.

Η εξέλιξη αυτή εξουδετερώνει, επί της 
ουσίας, την ύστατη προσπάθεια του Γ.Γ. των 
Η.Ε. για διάσωση της διαπραγματευτικής 
διαδικασίας, με παράκαμψη των όρων 
αναφοράς -και την αδυναμία επίτευξης 
συμφωνίας επί τούτων-, που αποτέλεσαν 
τον κύριο σκόπελο για την επανέναρξη 
των συνομιλιών. 

το τραπ ι  ακόμα  
η πρόταση ουτ

Όπως εγκύρως ανέφερε στην τελευταία 
της έκδοση η «Σ», ο κ. Αντόνιο Γκουτέρες 
και οι συνεργάτες του επεξεργάζονται 
τον τελευταίο καιρό την ιδέα για σύγκλη-
ση νέας διάσκεψης για την Κύπρο το 
ερχόμενο καλοκαίρι -όπως, ακριβώς, 
απαιτούσε η Τουρκία από πέρυσι-, στο 
πλαίσιο της οποίας να επιδιωχθεί η ορι-
στική επίλυση του Κυπριακού. 

Σύμφωνα, ωστόσο, με ασφαλείς 
πληροφορίες μας, παραμένει ακόμη 
στο τραπέζι η συμβιβαστική πρόταση 
της ειδικής απεσταλμένης του Γ.Γ. για 
το Κυπριακό, Τζέιν Χολ Λουτ, για σύ-
γκληση προ-διάσκεψης, στη μορφή της 
Γενεύης, η οποία θα συζητούσε και, ει 
δυνατόν, θα πετύχαινε τη συμφωνία επί 
της διαδικασίας και επί των όρων ανα-
φοράς, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα 
διάσκεψη, με στόχο την τελική επίλυση 
του κυπριακού προβλήματος. 

Πρόταση την οποία, ειρήσθω εν 
παρόδω, δεν αποδέχθηκε η τουρκική 
πλευρά, ενώ η Λευκωσία έδωσε τη συ-
γκατάθεσή της. 
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Η πρωτοβουλία των δύο Αμερικανών 
Κοινοβουλευτικών να καταθέσουν 
νομοσχέδιο για άρση του εμπάρ-

γκο προμήθειας αμερικανικού αμυντικού 
υλικού στην Κυπριακή Δημοκρατία δημι-
ούργησε, όπως ήταν φυσικό, ικανοποίηση. 
Αν τελικά το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο, 
θα τερματιστεί μια απαράδεκτη πολιτική 
των ΗΠΑ, η οποία για 45 χρόνια τιμωρεί 
το θύμα, αντί τον θύτη. Που τον τελευταίο, 
προμηθεύει αφειδώς άφθονο στρατιωτικό 
υλικό, μεγάλο μέρος του οποίου χρησιμο-
ποιείται για συντήρηση της στρατιωτικής 
κατοχής της Κύπρου.

στόσο, στο ίδιο νομοσχέδιο περιέχονται 
διατάξεις, άκρως αρνητικές για την Κύπρο. 
Την οποία εντάσσουν σε μια ψυχροπολεμική 
αντιπαλότητα προς τη ωσική Ομοσπονδία.

Μπορεί να υπάρχει δικαιολογημένη 
δυσφορία και ανησυχία για τα ρωσικά 
ανοίγματα προς την Τουρκία με τους -400, 
τον πυρηνικό σταθμό στο Άκιουγιου και τις 
συνεχείς συναντήσεις Ερντογάν - Πούτιν. 
Είναι όμως αυτά λόγος για να περάσει η 
Κύπρος σε μια λογική αντιπαλότητας με 
τη ωσική Ομοσπονδία;

Τη στιγμή που η ωσία εξακολουθεί να 
υποστηρίζει θέσεις αρχών στο Κυπριακό; Και 
ο εδώ Πρέσβης της ωσικής Ομοσπονδίας 
δηλώνει ότι, στο γνωστό θέμα της ΟΥΝ -
ΚΥΠ, η χώρα του δεν συνδέει τη διατήρησή 
της στην Κύπρο με την πρόοδο στο Κυπριακό; 
Ενώ οι Αμερικανοί πρωταγωνιστούν στη 
θέση ότι η Ειρηνευτική Δύναμη θα πρέπει 
να αποχωρήσει από την Κύπρο, αν δεν ση-
μειωθούν θετικές εξελίξεις προς τη λύση.

Επειδή «όλβιος όστις της στορίας έσχεν 
μάθησιν» και επειδή ούτε αμνήμονες, ούτε 
αγνώμονες έχουμε δικαίωμα να είμαστε, 
ας ανατρέξουμε εν ολίγοις στη διαχρονική 
στάση τόσο της Σοβιετικής Ένωσης, όσο 
και της ωσικής Ομοσπονδίας έναντι της 
Κύπρου.

Αδιαμφισβήτητα γεγονότα και καταγε-
γραμμένη ιστορική αλήθεια από την εποχή 
εγκαθίδρυσης της ανεξαρτησίας.

Τη δεκαετία του 1960, όταν η Τουρκία 
με τη συνενοχή των Αμερικανοβρετανών 
στοχοποίησαν την Κυπριακή Δημοκρατία 
επιχειρώντας την κατάλυσή της, η τότε Σο-
βιετική Ένωση αντέδρασε τόσο σε πολιτικό, 
όσο και σε αμυντικό επίπεδο.

Στο Συμβούλιο Ασφαλείας πρωταγω-
νίστησε στην υιοθέτηση του ψηφίσματος 
186 του 1964, το οποίο ματαίωσε τη δόλια 
τουρκική προσπάθεια να αμφισβητηθεί η 
νόμιμη Κυπριακή Κυβέρνηση και να θε-
ωρηθεί ως μη εκπροσωπούσα το σύνολο 
του πληθυσμού και ολόκληρης της γεω-
γραφικής επικράτειας του νησιού.

Ταυτόχρονα, προσφέρθηκε να προμη-
θεύσει με πυραυλικά συστήματα την Κύπρο 
για αντιμετώπιση τουρκικών αεροπορικών 
επιδρομών. Πυραυλικά συστήματα που 
ουδέποτε έφθασαν στην Κύπρο, αφού οι 
γνωστοί «άσπονδοι φίλοι μας» παρενέβησαν, 
για να τα παρεμποδίσουν και να καταλήξουν 
τελικά στην Αίγυπτο.

Η συνεπής και στη βάση αρχών συ-
μπαράσταση της τότε Σοβιετικής Ένωσης 
συνεχίστηκε με την πολύμορφη στήριξη 
στο πολιτικό, διπλωματικό και στο οικο-
νομικό πεδίο.

Μερικοί εντός Κύπρου ασκούν κριτι-
κή στη ωσία ότι δεν παρενέβη το 1974 
για να αποτρέψει την τουρκική εισβολή. 
Παρουσιαζόμενοι ως δήθεν αμνήμονες 
του γεγονότος ότι το προδοτικό πραξικό-

πημα της 15ης ουλίου εγκατέστησε στην 
Κύπρο μια Κυβέρνηση ανδρεικέλων της 
ελλαδικής χούντας. Χωρίς να κατανοούν 
ότι η αμερικανο-ΝΑΤΟϊκή συνωμοσία είχε 
σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να ήταν 
απολύτως βέβαιον ότι δεν επρόκειτο να 
παρέμβει η τότε Σοβιετική Ένωση για να 
διασώσει δύο καθεστώτα, στην Κύπρο και 
την Ελλάδα, που εκτελούσαν διατεταγμένες 
υπηρεσίες εκείνων που πρωταγωνιστούσαν 
στον ψυχρό  πόλεμο κατά της ωσίας.

Με την αποκατάσταση της δημοκρατίας 
στην Κύπρο και την Ελλάδα, η Σοβιετική 
Ένωση και αργότερα η ωσική Ομοσπονδία 
στήριξε όλα τα θετικά για την Κύπρο ψηφί-
σματα του ΟΗΕ, ενώ το 2004, με προβολή 
απειλής άσκησης βέτο, ματαίωσε προσπάθεια 
να υιοθετηθεί το Σχέδιο Ανάν, ως απόφαση 
του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Όμως και στον τομέα της αμυντικής 
θωράκισης της Κύπρου η ωσική Ομο-
σπονδία στάθηκε έμπρακτα δίπλα στην 
Κύπρο. ΗΠΑ και όλες οι χώρες - μέλη της 
Ε.Ε. -πλην βέβαια της Ελλάδας, αλλά και της 
τιμητικής εξαίρεσης της Γαλλίας- έθεσαν 
και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να έχουν 

την Κυπριακή Δημοκρατία σε καθεστώς 
εμπάργκο, σε ό,τι αφορά την προμήθεια 
παντός είδους αμυντικού υλικού. Η ωσι-
κή Ομοσπονδία, παρά τις λυσσώδεις αντι-
δράσεις, ακόμα και απειλές της Τουρκίας, 
προμήθευσε την Κυπριακή Δημοκρατία 
με υπερσύγχρονο αμυντικό υλικό. Μάλι-
στα, το 1998, όταν η Τουρκία διατύπωνε 
απειλές για στρατιωτική επίθεση εναντίον 
της Κύπρου σε περίπτωση εισαγωγής και 
εγκατάστασης του ρωσικού πυραυλικού 
συστήματος 300, η ωσία προσφέρθηκε 
να αναλάβει την άμυνα της Κύπρου.

Ορθό και λογικό, λοιπόν, να αξιοποιούμε 
τα συμφέροντα τρίτων στην περιοχή προς 
όφελος των δικών μας εθνικών συμφερό-
ντων. Όπως και την αδήλου καταλήξεως 
κρίση, στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις.

Θα ήταν, όμως, άσοφο, αλόγιστο, ασυλ-
λόγιστο και απερίσκεπτο να στραφούμε 
εναντίον διαχρονικών φίλων της Κύπρου, 
εμπλεκόμενοι σε μια ψυχροπολεμική λογική 
με οφθαλμοφανείς κινδύνους.

Θα πρόκειται περί ασύγγνωστης πλάνης.

Τέως Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων

χι απερισκε ία στ ν ε ωτερική πολιτική

Η ΤΟΥΡΚΊΑ  ΣΤΑ  ΧΡΟ
ΝΊΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  
ΕΝΊΣΧΥΕΊ ΣΥΣΤΗΜΑΤΊΚΑ ΤΊΣ 
ΣΤΡΑΤΊΩΤΊΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗ
ΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΊ  ΓΊΑΤΊ 
ΑΥΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΠΊΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΊΚΟ ΜΕΣΟ 
Ε ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗ
ΓΊΚΗΣ ΤΟΥ Ε ΑΝΑΓΚΑΣΜΟΥ 

 ΠΟΥ ΑΚΟ
ΛΟΥ ΕΊ ΓΊΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η   -
    

  ΚΔ  
   

  
  ΑΟΖ  

   
  -

  ΤΔΚ  
  -
   -

  
  Κ  
    

  Κ

α τελευταία χρόνια ο 
εκσυγχρονισμός και η 
ενίσχυση των τουρκικών 
δυνάμεων κατοχής (ΤΔΚ) 
στην Κύπρο έχουν αυξή-
σει τον βαθμό κινδύνου 
για την ασφάλεια της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας (ΚΔ), σε συνδυασμό 
με την επέκταση της τουρκικής κατοχής 
και στην ΑΟΖ της Κύπρου, την οποία δι-
εκδικεί παράνομα σχεδόν στο σύνολό της, 
για την ίδια και την υποτελή διοίκηση 
που εγκατέστησε στο νησί.

Κατά την εκτίμηση του βαθμού κινδύνου 
(  ) για την ασφάλεια ενός 
κράτους, αυτό που λαμβάνεται σοβαρά 
υπ’ όψιν είναι οι δυνατότητες του αντι-
πάλου, δηλαδή τι είναι φυσικά ικανός ο 
αντίπαλος να πράξει. Είναι αναγκαίο να 
γίνει διάκριση μεταξύ των προθέσεων 
και των δυνατοτήτων ενός αντιπάλου. 
Οι προθέσεις, φιλικές ή εχθρικές, μπο-
ρούν να μεταβληθούν εύκολα, αλλά οι 
δυνατότητες δεν μεταβάλλονται εύκολα. 
Η απόκτηση δυνατοτήτων απαιτεί χρό-
νο, χρήμα, εκπαίδευση, υποδομές, μέσα, 
εξοπλισμούς, προσωπικό και καταβολή 
μεγάλης προσπάθειας από τον καιρό της 
ειρήνης Αν, για παράδειγμα, μια χώρα 
δεν έχει πολεμικό ναυτικό ή πολεμική 
αεροπορία, είναι αδύνατο να αποκτήσει 
σε μια κρίση.

Στην αξιολόγηση των απειλών, η μεγα-
λύτερη βαρύτητα δίδεται στις δυνατότητες 
του αντιπάλου. Η Τουρκία, στα 45 χρόνια 
κατοχής της Κύπρου, ενισχύει συστηματικά 
τις στρατιωτικές δυνατότητές της στο νησί, 
γιατί αυτές αποτελούν το πιο αποτελεσμα-
τικό μέσο εξυπηρέτησης της στρατηγικής 
τού εξαναγκασμού ( ), που 
ακολουθεί για την Κύπρο. Αυτή συνίστα-
ται στην απειλή ή χρήση ισχύος, για να 
αναγκάσει τους Έλληνες της Κύπρου να 
ενεργήσουν αντίθετα από τη βούλησή τους. 

Η τουρκική στρατηγική του εξαναγκασμού στην Κύπρο

Να αποδεχθούν λύση τουρκικών όρων 
στο Κυπριακό, που θα θέσει ολόκληρη 
τη νήσο υπό τον στρατηγικό έλεγχο 
της Τουρκίας. Αυτός είναι και ο λόγος 
για τον οποίο έχει επί 45 χρόνια την 
Κύπρο υπό την στρατιωτική ομηρία της.

Την τελευταία τριετία, η Τουρκία 
ενίσχυσε τις ΤΔΚ με κατ’ εξοχήν 
επιθετικά όπλα (γερμανικά άρματα 
μάχης  και αυτοκινούμενα 
πυροβόλα 155 χιλ.) και έχει ανατρέψει, 
ακόμα περισσότερο, την υφιστάμενη 
ανισορροπία ισχύος, σε σύγκριση με τις 
δυνάμεις της Εθνικής ρουράς (Ε ), 
ενώ παράλληλα εντείνει την επιθετι-
κότητά της κατά της ΑΟΖ της Κύπρου 
με συντονισμένες ενέργειες σε όλα 
τα επίπεδα (πολιτικό, στρατιωτικό,  
διπλωματικό, ενεργειακό).

Η ενίσχυση αυτή, σε συνδυασμό 
και με τα άλλα στρατιωτικά πλεονε-
κτήματα των ΤΔΚ, έχει  αυξήσει τις 
επιθετικές δυνατότητές τους. Συγκε-
κριμένα, να διεξαγάγουν ταχέως και 
αιφνιδιαστικά επιθετικές επιχειρήσεις 
νύκτα και ημέρα και να επιτύχουν, 

εντός μικρού χρονικού διαστήματος 
και σε μικρό βάθος, στρατηγικά πλε-
ονεκτήματα επί του εδάφους, για να 
εξαναγκάσουν την ΚΔ να αποδεχθεί 
λύση τουρκικών όρων στο Κυπριακό. 
Παράλληλα, η Τουρκία προγραμμάτισε 
και απέκτησε τη δυνατότητα εκτέλε-
σης θαλασσίων γεωτρήσεων με δικά 
της μέσα και σχεδιάζει να το πράξει 
στην ΑΟΖ της ΚΔ, για να ανακόψει 
το ενεργειακό πρόγραμμά της και 
να σφετερισθεί το φυσικό της αέριο.

Τα στρατιωτικά πλεονεκτήματα των 
ΤΔΚ, πέραν της αναλογίας δυνάμεων 
και ποιότητας των μέσων προς όφελός 
τους σε σύγκριση με την Ε , είναι η 
πλήρης επάνδρωση των μονάδων τους, 
χωρίς να απαιτείται επιστράτευση ή 
ενίσχυση από την Τουρκία, η προ-
ωθημένη διάταξή τους εντεύθεν του 
Πενταδακτύλου με επικίνδυνη εισέ-
χουσα της γραμμής αντιπαράταξης 
στον χώρο μεταξύ Λευκωσίας και 
Λάρνακας, το πεδινό τού εδάφους, 
τα επιθετικά οπλικά συστήματα και 
η δυνατότητα αεροπορικής και ναυ-

ΦΟΙ ΟΣ ΚΛΟΚΚΆΡΗΣ τις αμυντικές δυνατότητές της.

ε ε νεται η τουρκική 
απει ή

Η αύξηση του βαθμού κινδύνου για 
την ασφάλεια της ΚΔ, λόγω της τουρκικής 
επεκτατικότητας σε βάρος τής ΑΟΖ της 
και της ενίσχυσης των επιθετικών δυνα-
τοτήτων των ΤΔΚ, πρέπει να αντιμετω-
πίζεται ως θέμα ύψιστης προτεραιότητας 
για την Κυβέρνησή μας και τον πολιτικό 
κόσμο της Κύπρου. Είναι αδήριτη ανά-
γκη η ταχεία ενίσχυση της Ε , η οποία 
υλοποιεί το δικαίωμα αυτοάμυνας της 
Κ.Δ., που κατοχυρώνεται από το άρθρο 
51 του καταστατικού χάρτη των ΗΕ. Οι 
ένοπλες δυνάμεις μιας χώρας αποτελούν 
τον θεμέλιο λίθο στον οποίο οικοδομεί-
ται οποιοδήποτε σύστημα ασφάλειας 
(συμμαχίες, συμμετοχή σε οργανισμούς 
συλλογικής ασφάλειας). Αν ο θεμέλιος 
λίθος είναι σαθρός, θα καταρρεύσει όλο 
το οικοδόμημα ασφάλειας. 

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίο-
δο μεγέθυνσης της τουρκικής απειλής 
κατά του Ελληνισμού στο Αιγαίο και 
την Κύπρο, η άμυνα της οποίας είναι 
αποδυναμωμένη. Αυτό οφείλεται στην 
έλλειψη στρατηγικής αντίληψης για την 
ασφάλεια και συγκεκριμένα της υπο-
τίμησης δύο βασικών παραγόντων: 
της τουρκικής στρατηγικής (που έχει 
ως αμετακίνητο στόχο τον έλεγχο ολό-
κληρης της Κύπρου) και της σημασίας 
του παράγοντα της στρατιωτικής ισχύος. 
Είναι επείγουσα ανάγκη, η αναθεώρη-
ση από την Κυβέρνηση της αμυντικής 
πολιτικής της ΚΔ, με τη συνδρομή όλων 
των κομμάτων και φορέων, σε μια πα-
νεθνική προσπάθεια, αναγκαία για την 
επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού, 
που διατρέχει θανάσιμο κίνδυνο από 
την τουρκική επιθετικότητα, η οποία 
εκδηλώνεται σε μια περίοδο ραγδαίων 
γεωπολιτικών εξελίξεων και ανακατα-
τάξεων στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου, με επίκεντρο τη σύγκρου-
ση συμφερόντων, ιδιαίτερα στα θέματα 
ενέργειας και ασφάλειας, με την εμπλοκή 
και των μεγάλων δυνάμεων.

 Η αμυντική πολιτική της ΚΔ να επι-
κεντρωθεί: (1) Στην ενίσχυση της Ε , 
δηλαδή της δυνατότητας αυτοάμυνας της, 
(2) στην προσπάθεια αναζωογόνησης του 
δόγματος του ΕΑΧ Κύπρου-Ελλάδας, και 
(3) στην προσπάθεια να μετατρέψει τις 
στρατηγικές συνεργασίες της με γειτονικές 
και άλλες χώρες σε αμυντικές συμμαχίες, 
στη βάση κοινών συμφερόντων, ιδιαίτερα 
στα θέματα ενέργειας-ασφάλειας, αλλά 
και κοινής συνεισφοράς στα θέματα ασφά-
λειας, που προ ποθέτει ενίσχυση της 
Ε  στην ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα. 
Η αναθεώρηση της αμυντικής πολιτικής 
της ΚΔ απαιτεί πολιτική βούληση και, 
για να υπάρχει πολιτική βούληση, θα 
πρέπει να αναθεωρηθεί η επικρατούσα 
αντίληψη για την ασφάλεια, που υποτιμά 
την τουρκική απειλή και τη σημασία 
του παράγοντα της στρατιωτικής ισχύος.

 Αντιστράτηγος ε.α.

τικής κυριαρχίας.
Η Ε , πέραν της σε βάρος της αναλο-

γία δυνάμεων σε προσωπικό και οπλικά 
συστήματα, καθώς και ποιότητας των μέ-
σων, παρουσιάζει και άλλες αδυναμίες. 
Τη μεγάλη εξάρτησή της από την επιστρά-
τευση για την επάνδρωση των μονάδων 
της, που απαιτεί πολύτιμο χρόνο, την μη 
ύπαρξη σοβαρών εδαφικών κωλυμά-
των στη γραμμή αντιπαράταξης και την 
προωθημένη διάταξη ζωτικών χώρων, 
όπως η Λευκωσία (πρωτεύουσα, έδρα 
της Κυβέρνησης), η Λάρνακα (διεθνής 
αερολιμένας, λιμάνι) και η περιοχή των 
Κοκκινοχωρίων, που παρουσιάζουν μεγάλη 
τρωτότητα στις επιθετικές δυνατότητες των 
ΤΔΚ. Πέραν τούτων, η απουσία ουσιαστι-
κά πολεμικής αεροπορίας και πολεμικού 
ναυτικού από την Ε , η υποβάθμιση του 
δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου 
(ΕΑΧ) Κύπρου -Ελλάδας, η μείωση της 
στρατιωτικής θητείας και η μη διάθεση 
στην Ε  όλων των πόρων του Ταμείου 
Αμυντικής Θωράκισης με επιπτώσεις στον 
εκσυγχρονισμό και τη συμπλήρωση των 
οπλικών συστημάτων της, επιβαρύνουν 

ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΊ 
ΔΊΚΑΊΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΔΥ
Σ ΟΡΊΑ ΚΑΊ ΑΝΗΣΥΧΊΑ 
ΓΊΑ ΤΑ ΡΩΣΊΚΑ ΑΝΟΊΓΜΑ
ΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΊΑ 
ΜΕ ΤΟΥΣ  ΤΟΝ 
ΠΥΡΗΝΊΚΟ ΣΤΑ ΜΟ 
ΣΤΟ ΑΚΊΟΥΓΊΟΥ ΚΑΊ ΤΊΣ 
ΣΥΝΕΧΕΊΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΊΣ 
ΕΡΝΤΟΓΑΝ  ΠΟΥΤΊΝ  
ΕΊΝΑΊ ΟΜΩΣ ΑΥΤΑ ΛΟ
ΓΟΣ ΓΊΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΊ Η 
ΚΥΠΡΟΣ ΣΕ ΜΊΑ ΛΟΓΊΚΗ 
ΑΝΤΊΠΑΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ 
ΡΩΣΊΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ

ΓΙΆΝΝΆΚΗΣ Λ. 
ΟΜΗΡΟΥ
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 ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΗ ΕΝΕΡ
ΓΕΊΑΚΩΝ ΕΤΑΊΡΕΊΩΝ ΠΡΟΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΓΊΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΑ ΣΤΟ ΓΕΩΤΡΗΤΊΚΟ ΠΡΟ
ΓΡΑΜΜΑ  Ε ΑΊΤΊΑΣ ΕΛΛΕΊ ΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
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ην ευνοϊκότερη γεωπο-
λιτική συγκυρία φαίνεται 
να αναζητεί η Άγκυρα, 
προκειμένου να αρχίσει 
γεωτρήσεις σε περιοχές 
της κυπριακής ΑΟΖ, επι-
διώκοντας ουσιαστικά να 

δημιουργήσει ενεργειακά τετελεσμένα 
που, δυστυχώς, δύσκολα θα μπορέσουν 
να ανατραπούν. Μπορεί μέχρι πρόσφατα 
η Κυβέρνηση να θεωρούσε απίθανο η 
Τουρκία να εξεύρει τεχνική υποστήριξη 
από ξένες εταιρείες, προκειμένου να προ-
ωθήσει τα παράνομα συμφέροντά της στη 
θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσο-
γείου, ωστόσο αυτό το σενάριο δεν πρέπει 
πλέον να κρίνεται εντελώς απομακρυσμένο. 
Δεδομένης της στρατιωτικής ανεπάρκειας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ναυτικό 
και αεροπορία για παρεμπόδιση παράνο-
μων γεωτρήσεων στην Κυπριακή ΑΟΖ, 
τα περιθώρια αντίδρασης της Λευκωσίας 
είναι περιορισμένα. Ένα πρώτο βήμα θα 
ήταν οι νομικές κυρώσεις εναντίον των 
όποιων ξένων εταιρειών συνδράμουν τις 
έκνομες αυτές ενέργειες της Τουρκίας 
στην περιοχή και σε καταγγελίες εντός 
της Ε.Ε., αλλά και στα μέλη του Σ.Α. του 
ΟΗΕ. στόσο, κανείς δεν μπορεί να είναι 
σίγουρος για τη στάση που θα λάβουν οι 
μεγάλες δυνάμεις, αφού την ώρα που ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης ολοκλήρωνε 
τις επαφές του στην Κίνα, εκφράζοντας 
το ενδιαφέρον της Κύπρου να συμμετά-
σχει στον «Νέο Δρόμο του Μεταξιού», το 
κινεζικό πρακτορείο  φιλοξενούσε 
απόψεις Τούρκων στρατιωτικών και διπλω-
ματών, που έκαναν λόγο για κίνδυνο των 
ενεργειακών συμφερόντων της Άγκυρας 
στην Ανατολική Μεσόγειο, εξαιτίας των 
σχέσεων Λευκωσίας-Ουάσινγκτον.

 
 απ εια της πρου 

σημαίνει
Συγκεκριμένα, το κινεζικό δημοσίευμα 

αναφέρει πως η απώλεια της Κύπρου θα 
διακόψει σημαντικά τις γραμμές ενεργεια-
κής τροφοδοσίας της Τουρκίας, δεδομένου 
ότι το Αιγαίο είναι γεμάτο με εκατοντάδες 
ελληνικά νησιά. «Η στήριξη των ΗΠΑ και 
της Δύσης στις μονομερείς και παράνομες 
αξιώσεις των Ελληνοκυπρίων για τα απο-
θέματα φυσικού αερίου θέτει ενδεχομένως 
το έδαφος για παρατεταμένη ένταση και 
σύγκρουση στην Ανατολική Μεσόγειο», 
δήλωσε στο  ο  , 
Τούρκος πρώην ανώτερος διπλωμάτης.

Από την πλευρά του, ένας πρώην 
αξιωματούχος του τουρκικού ναυτικού, 
ο   , σημείωσε πως 
η συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας- σραήλ, 
που ξεκίνησε ως ενεργειακή και επικε-
ντρώθηκε στην κατανομή των πόρων, τώρα 
έχει μετατραπεί σε στρατιωτική συμμαχία. 
Σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ αναζητούν στρα-
τιωτικές Βάσεις στην Κύπρο, εξέφρασε την 
ανησυχία ότι «η πολιορκία γύρω από την 
Τουρκία στοχεύει στο να την αναγκάσει 
να παραιτηθεί από τα δικαιώματά της στο 
Αιγαίο και τη Μεσόγειο και να αποσύρει 
τα στρατεύματά της από το βόρειο τμήμα 

λερτάρει με το χΑΟΖ η Άγκυρα

της Κύπρου».
«Η ικανότητα της Τουρκίας να 

κάνει προβολή ισχύος στην περιοχή 
κινδυνεύει να παραγκωνιστεί από τις 
συμμαχίες που έχουν διαμορφώσει 
η Ελλάδα και οι Ελληνοκύπριοι με 
κάποιες περιφερειακές δυνάμεις, 
καθώς και τις ΗΠΑ», είπε ο , 
ο οποίος σήμερα είναι διευθυντής του 
νστιτούτου Τουρκίας του 21ου αιώνα 

με έδρα την Άγκυρα. «Η Κύπρος εί-
ναι σαν ένα φυσικό αεροπλανοφόρο, 
που θα μπορούσε να χρησιμεύσει 
ως μια μελλοντική βάση για τη Μέση 
Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική», 
πρόσθεσε ο Ντιλέκ.

ι εταιρείες 
προειδοποιο ν 

Σε κάθε περίπτωση, αρκετοί 
αναλυτές θεωρούν ότι η Κύπρος θα 
μπορούσε να μετατραπεί σε κέντρο 
ενέργειας της Ανατολικής Μεσογεί-
ου, την ώρα που άλλοι βλέπουν την 
Αίγυπτο να αναλαμβάνει αυτόν τον 
ρόλο, αφήνοντας την Κύπρο ως πε-
ριφερειακό κέντρο εξυπηρέτησης. 

στόσο, ακόμη και αυτόν τον δεύ-
τερο ρόλο, η Κύπρος δεν θα είναι 
σε θέση να τον αναλάβει, καθώς οι 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στην Κυπριακή ΑΟΖ προειδοποιούν, 
γι’ ακόμη μια φορά, ότι χρειάζονται 
άμεσα περισσότερο χώρο και καλύ-
τερες εγκαταστάσεις για να λειτουρ-
γήσουν. Συγκεκριμένα, σε ρεπορτάζ, 
το   αναφέρει, 
μεταξύ άλλων, ότι η κυπριακή Κυ-
βέρνηση ενέκρινε την ανάπτυξη του 
Βασιλικού, της περιοχής όπου έγινε 
πρόταση για κατασκευή σταθμού 

, ως αποκλειστικού ενεργεια-
κού λιμανιού. Αλλά αυτό δεν θα είναι 
έτοιμο μέχρι το 2023 και, μέχρι τότε, 
οι εταιρείες του ενεργειακού τομέα θα 
μοιράζονται χώρο στο κύριο εμπο-
ρικό λιμάνι του νησιού στη Λεμεσό.

Ο  , διευθύνων 
σύμβουλος της  Κύπρου, δήλωσε 
ότι «σήμερα, εμείς, ως φορείς εκμε-
τάλλευσης, αναγκαζόμαστε να χρησι-
μοποιήσουμε τον μοναδικό διαθέσιμο 
χώρο πετρελαίου και φυσικού αερίου 
στο λιμάνι της Λεμεσού, όπου δεν 
αρκεί να ξεκινήσουμε ταυτόχρονα 
τις εργασίες γεώτρησης για το 2023, 
αλλά πρέπει να σκεφτούμε μεσοπρό-
θεσμα».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο   
της  δήλωσε: «Το Βα-
σιλικό είναι σημαντικό, αλλά είναι 

ΜΆΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΆΔΟΣ
.  

ακόμη ευκαιρία στον Επίτροπο  
  να συναντηθεί με τον Αμε-

ρικανό Υπουργό Ενέργειας   
και να συζητήσουν ευρύτερες πτυχές 
των ενεργειακών σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ, στις 
οποίες, φυσικά, συμπεριλαμβάνεται και 
η προοπτική της Ανατολικής Μεσογεί-
ου. Όπως ανέφερε και η ανακοίνωση 
της Κομισιόν μετά τη συνάντηση, η ΕΕ 
υποστηρίζει τις εξελίξεις όσον αφορά 
τις δυνατότητες στην Ελλάδα, την Κύ-
προ, την σπανία, την ρλανδία και τη 
Σουηδία. Η ΕΕ εκτιμά ότι έως το 2022 
όλα τα κράτη μέλη, πλην της Μάλτας 
και της Κύπρου, θα έχουν πρόσβαση 
σε τρεις πηγές φυσικού αερίου και 23 
κράτη μέλη θα έχουν πρόσβαση στην 
παγκόσμια αγορά Υ Α.  Καθόλου τυ-
χαίο δεν πρέπει, μάλιστα, να θεωρείται 
το γεγονός ότι στην Κύπρο έχουν δει το 
φως της δημοσιότητας πληροφορίες για 
επενδυτικό ενδιαφέρον ομίλου εταιρειών 
για κατασκευή σταθμού Υ Α μετά την 
τριμερή στο σραήλ παρουσία των ΗΠΑ. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, από τον ού-
λιο του 2018, οι σωρευτικές εισαγωγές 
υγροποιημένου φυσικού αερίου στην 
ΕΕ από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 272%. 
Με ποσοστό 12,6% των εισαγωγών ΕΕ-
Υ Α το 2019 μέχρι σήμερα, οι ΗΠΑ 
είναι ο τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής 
Υ Α στην Ευρώπη. Είναι ουσιαστικά ο 
πρωταρχικός προορισμός του Υ Α των 
ΗΠΑ από τον ανουάριο έως τον ε-
βρουάριο του τρέχοντος έτους πριν από 
την Ασία. Την ίδια ώρα, οι εξαγωγές του 
ρωσικού κολοσσού της  προς 
τις ευρωπαϊκές χώρες και την Τουρκία 
έφθασαν σχεδόν τα 202 δισεκατομμύρια 
κυβικά μέτρα την περασμένη χρονιά, 
παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κάλεσε τα κράτη της ΕΕ να μειώσουν την 
εξάρτησή τους από τη ρωσική ενέργεια, 
εν μέσω ευρύτερων πολιτικών εντάσεων.

πέντε χρόνια μακριά. Χρειαζόμαστε κάτι 
συντομότερα».

Ο Βαρνάβας Θεοδοσίου, επικεφαλής 
της  στην Κύπρο, επαινεί το 
σταθερό επενδυτικό κλίμα του νησιού, το 
σαφώς καθορισμένο νομικό σύστημα και 
το ισχυρό φορολογικό καθεστώς, αλλά 
δηλώνει και αυτός ότι είναι απογοητευ-
μένος από τις περιορισμένες συνθήκες 
εργασίας. «Ίσως η Κύπρος να μπορέσει 
να επεκτείνει το λιμάνι της Λεμεσού, ίσως 
να χρησιμοποιήσουμε τη Λάρνακα», είπε. 
«Αλλά, η τρέχουσα κατάσταση λιμένων 
δεν είναι βιώσιμη για τους φορείς εκ-
μετάλλευσης», επεσήμανε.

Σύμφωνα με τον  , γε-
νικό διευθυντή της , η Κύπρος θα 
πρέπει να θέσει κατά μέρος κάθε ιδέα 
να γίνει ενεργειακός κόμβος - κάτι που 
θα απαιτούσε πέντε έως 10 χρόνια για 
να επιτευχθεί. « στόσο, όταν μιλάμε για 
κέντρο εξυπηρέτησης πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, μιλάμε για επείγου-
σα ανάγκη που δεν θα πάει μακριά», 
προσέθεσε. Απαιτείται χώρος χωρίς 
καθυστέρηση, επειδή «σε ορισμένες 
περιπτώσεις υπάρχουν μέχρι 20 δια-
φορετικές εταιρείες που συνεργάζονται 

με έναν φορέα εκμετάλλευσης για τη 
γεώτρηση ενός κοιτάσματος».

Ο διευθύνων σύμβουλος της 
,  , δήλωσε 

ότι «είναι σημαντικό να εκτιμήσουμε τις 
ανάγκες της βιομηχανίας και σίγουρα 
ένα από τα λιμάνια είναι μια από αυτές 
τις ανάγκες». Αν το θέμα δεν αντιμετω-
πιστεί επαρκώς, τότε «εμείς, ως φορείς 
εκμετάλλευσης, θα μεταφέρουμε τα 
δικά μας συμφέροντα αλλού, σε άλλα 
λιμάνια, όπως η Μάλτα. Η πλεονεκτική 
θέση της Κύπρου δεν θα διαρκέσει για 
πάντα». Η έλλειψη χώρου φαίνεται να 
καθυστερεί τα χρονοδιαγράμματα των 
Διεθνών Εταιρειών Πετρελαίου, με την 

-ΤΟΤΑ  να προγραμματίζει πέντε 
γεωτρήσεις στο τέλος του τρέχοντος έτους 
και την  να έχει προγραμ-
ματισμένη μια γεώτρηση για το επόμενο 
έτος. «Είναι δύσκολο να μη δείτε μια 
ουρά να σχηματίζεται στο λιμάνι της 
Λεμεσού», σημειώνει το δημοσίευμα.

Ε Ε  και 
Σε μια παράλληλη εξέλιξη, κορυφαία 

στελέχη επιχειρήσεων ενέργειας από 
ΗΠΑ και Ευρώπη συναντήθηκαν αυτές τις 

μέρες στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν 
περαιτέρω τρόπους για την ενίσχυση 
του εμπορίου Υγροποιημένου υσικού 
Αερίου (Υ Α), τον ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν στην αγορά της ΕΕ με 
ανταγωνιστικές τιμές και τις αυξανόμενες 
ευκαιρίες χρήσης Υ Α στον τομέα των 
μεταφορών. Αυτό το όρουμ Ενέργειας 
Υψηλού Επιπέδου, το οποίο εγκαινιάστηκε 
από τον Επίτροπο για τις Ενέργειες για 
το Κλίμα και την Ενέργεια   

 και τον Υπουργό Ενέργειας των 
ΗΠΑ  , είχε ουσιαστικά σκο-
πό να προσφέρει στις αμερικανικές και 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τη δυνατότητα 
να καταγράψουν περαιτέρω ενέργειες 
για την πλήρη εναρμόνιση εμπορικών 
ευκαιριών στο εμπόριο Υ Α. Αυτές οι 
ευκαιρίες περιλαμβάνουν νέες υποδομές 
για υπεράκτιες εξορύξεις, την υγροποί-
ηση και την επαναεριοποίηση έως την 
κατανομή του δικτύου αγωγών, καθώς 
και νέα επιχειρηματικά μοντέλα και 
χρηματοπιστωτικά μέσα σε μια μετα-
βαλλόμενη αγορά. Η συνάντηση, η οποία 
ήταν ένα σαφές μήνυμα προς τρίτους 
της ενισχυμένης συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ  
στον τομέα της ενέργειας, παρείχε μιαν 
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T
ην πεποίθηση ότι η ΕΔΕΚ θα 
κερδίσει το στοίχημα των ευ-
ρωεκλογών, επανεκλέγοντας 
ευρωβουλευτή στο Ευρω-
κοινοβούλιο και αυξάνοντας 
το εκλογικό ποσοστό της, σε 
σύγκριση με τις Βουλευτικές 

του 2016, εκφράζει ο Πρόεδρος του Κινήμα-
τος, Μαρίνος Σιζόπουλος, υποστηρίζοντας, 
ταυτόχρονα, ότι μια ενδεχόμενη επιτυχία 
των Σοσιαλδημοκρατών θα ενισχύσει την 
παρουσία τής Κύπρου στην ΕΕ. Είναι σημα-
ντικό, τονίζει, η Κύπρος να εκπροσωπείται 
στη 2η μεγαλύτερη ομάδα του Ευρωκοι-
νοβουλίου, τη σοσιαλιστική, προσθέτοντας 
πως η άνοδος του ευρωσκεπτικισμού δεν 
υποσκάπτει μόνον τα θεμέλια της ΕΕ, αλλά 
και την καθημερινότητα των Ευρωπαίων 
και, συνακόλουθα, των Κυπρίων πολιτών.  

α κ νουμε την ανατροπή
Ποιοι οι στόχοι της Κ στις προ-

σεχείς ευρωεκλογές; Μια ενδεχόμενη 
αποτυχία εκλογής ευρωβουλευτή, τι 
θα σήμαινε για το Κίνημα;

Αναφορικά με τις προσεχείς ευρωε-
κλογές τέθηκαν δύο στόχοι. Το ποσοστό 
του κόμματος να είναι υψηλότερο από 
το αντίστοιχο των βουλευτικών εκλογών 
του 2016 και η εκλογή ευρωβουλευτή. 
Χωρίς να παραγνωρίζουμε τις δυσκολί-
ες της εκλογικής αναμέτρησης, είμαστε 
αισιόδοξοι. Είναι εφικτό να υλοποιηθούν 
οι στόχοι μας και να κερδηθεί το στοίχημα. 
Οι δημοσκοπήσεις του τελευταίου μήνα 
επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα κατάληψης της 
4ης θέσης και της εκλογής ευρωβουλευτή. 
Επιπρόσθετα: Α. Η ΕΔΕΚ παρουσιάζει για 
πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια το υψη-
λότερο ποσοστό ψήφων 1-2 μήνες πριν 
από εκλογές. Β. Η συσπείρωσή της ξεπερνά 
το 60%. Γ. Δεν καταγράφονται αξιόλογες 
διαρροές, αντίθετα, καταγράφονται εισροές. 

Δ. Παρουσιάζει ένα σημαντικό απόθεμα 
ψήφων, η προσέλευση των οποίων στην 
κάλπη θα αυξήσει περαιτέρω τα ποσοστά. 
Εάν σε αυτά προστεθεί το γεγονός ότι σε 
όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμε-
τρήσεις οι δημοσκοπήσεις κατέγραφαν για 
την ΕΔΕΚ ποσοστά  25-30% χαμηλότερα 
από το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα, τότε, σε 
περίπτωση επαναβεβαίωσης, θα ενισχυθεί  
ακόμα περισσότερο η πιθανότητα εκλογής 
ευρωβουλευτή. Επιπρόσθετα, έχει βελτιωθεί 
σημαντικά η οργανωτική δομή του κόμματος, 
το ψηφοδέλτιο είναι ελκυστικό και σωστά 
σχεδιασμένο για να καλύψει τις απαιτήσεις 
σημαντικού μέρους του εκλογικού σώματος. 
Τέλος, οι καθαρές θέσεις του κόμματος τόσο 
για την Ευρώπη, όσο και για το Κυπριακό 
και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση 
γίνονται πολύ πιο εύκολα αποδεκτές από 
τους πολίτες. Εύκολα ή δύσκολα θα κά-
νουμε την ανατροπή, θα υλοποιήσουμε 
τους στόχους μας. Σε ενδεχόμενη αποτυχία 
εκλογής ευρωβουλευτή, εάν το ποσοστό 
θα είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο των 
βουλευτικών εκλογών του 2016, θα έχει 
κόστος, είναι όμως δυνατή η διαχείρισή 
του. Συνέβη και το 2004. Εάν το ποσοστό 
θα είναι μικρότερο, τότε θα υπάρξουν επι-
πτώσεις. Είναι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο 
που επενδύουν διάφοροι κύκλοι και προ-
σπαθούν συστηματικά να υπονομεύσουν 
την ΕΔΕΚ. Ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να 
περιθωριοποιήσουν μια ενοχλητική φωνή, 
τόσο σε θέματα κοινωνικής και οικονομικής 
πολιτικής, όσο και στο Κυπριακό. 

Τα διακυ ε ματα
των εκ ο ν 

Ποια τα διακυβεύματα, κατά τη γνώμη 
σας, των επικείμενων υρωεκλογών;

Για το κάθε κόμμα το διακύβευμα είναι 
διαφορετικό. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα 
κόμματα, η ΕΔΕΚ δίνει έναν διπλό αγώνα, 
για εκλογή ευρωβουλευτή και παράλλη-
λα για την ενίσχυση της πατρίδας μας 
στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι σημαντικό 
η Κύπρος να εκπροσωπείται στη 2η με-
γαλύτερη ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου, 
τη σοσιαλιστική, η οποία είχε ουσιαστική 
συμβολή στην ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε.. 
Επιπλέον, έχει καθοριστικό ρόλο στη δια-
μόρφωση της κοινωνικής και οικονομικής 
πολιτικής της Ένωσης, που επηρεάζει την 
καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών. 
Η απουσία της ΕΔΕΚ από αυτήν την ομά-
δα αποδυναμώνει την Κύπρο, η παρουσία 
της την ενδυναμώνει. Για τους ΕΔΕΚίτες, 
λοιπόν, οι εκλογές δεν είναι μόνο κομματι-
κή υπόθεση, είναι και πατριωτική ευθύνη. 
Καλούμε τους ψηφοφόρους να στηρίξουν 
αυτήν την προσπάθεια, να ενδυναμώσουν 
την πατρίδα μας στο Ευρωκοινοβούλιο.

ονόδρομος η κατ  μόνας 
κ οδος

Κάθε επιλογή στην πολιτική κρίνεται 
εκ του αποτελέσματος. Η Κ επέλεξε 
την κατά μόνας κάθοδο, απορρίπτοντας 
τη συμμετοχή σε σχήματα συνεργασιών 

 Ι  ΘΆ ΆΠΟΤΥ ΟΥΝ ΟΣΟΙ ΣΥΣΤΗΜΆΤΙΚΆ ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΔΕΚ

Κερδίζουμε το στοίχημα 

του Κέντρου. Οι εκλογικοί συσχετι-
σμοί, όπως παρουσιάζονται, δίνουν 
τη δυνατότητα στο ΑΜ να διεκδι-
κήσει την έκτη έδρα. Αυτό, δεν σας 
προβληματίζει;

Η μοναχική πορεία σε αυτές τις 
εκλογές δεν ήταν επιλογή της ΕΔΕΚ. 
Κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για 
τη συγκρότηση συνεργασίας με κόμματα 
με τα οποία είχε συνεργαστεί στις τελευ-
ταίες προεδρικές εκλογές. Η Κεντρική 
Επιτροπή (Κ.Ε.) τον Μάρτιο του 2018 
είχε αποφασίσει, κατά προτεραιότητα, να 
διερευνήσει την πιθανότητα επανάλη-
ψης της συνεργασίας του 2014 με τους 
Οικολόγους. Συζήτησε τη δυνατότητα 
συνεργασίας και με την Αλληλεγγύη. Ενώ 
αναμέναμε απάντηση, η απόφαση των 
Οικολόγων της 5ης Αυγούστου 2018 
έθεσε την προσπάθεια στην κατάψυξη. 
Τον Οκτώβριο, μετά από νέα απόφαση της 
Κ.Ε., επαναλήφθηκαν οι διαβουλεύσεις. 
Κάποιες από τις πρόνοιες των προτάσεων 
που υποβλήθηκαν, όπως η εκ περιτροπής 
εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο, 
η σύνθεση του ψηφοδελτίου, η εμμονή 
για συμμετοχή στη συνεργασία και της 
Συμμαχίας Πολιτών (κάτι που η ΕΔΕΚ 
το είχε αποκλείσει από την αρχή), κ.ά., 
δεν οδηγούσαν στη συγκρότηση μιας 
αξιόπιστης συνεργασίας. Παρ’ όλα αυτά, 
ενώ αναμέναμε την τελική απάντηση 

των συνομιλητών μας στην 
πρόταση που τους είχα-
με καταθέσει, έκαναν τις 
δικές τους επιλογές. Η 
αυτόνομη κάθοδος ήταν 
μονόδρομος.

αταπο μηση της απο ής 
Τα κόμματα, ενώ ρητορικώς κα-

λούν τους πολίτες να απέχουν από 
την... αποχή, την ίδια ώρα μεταφέ-
ρουν τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις 
τους στη σκηνή των υρωεκλογών. 
Αυτή η συμπεριφορά, δεν επιτείνει, 
ακριβώς, την τάση για αποχή;

Η μεταφορά του επίκεντρου της 
προεκλογικής εκστρατείας των Ευρω-
εκλογών στο πεδίο αντιπαράθεσης των 
εσωτερικών θεμάτων είναι μια τακτική 
που ακολουθούν κόμματα τα οποία, στην 
ουσία, δεν έχουν ευρωπαϊκό προσανα-
τολισμό. Εκτιμούν ότι είναι προσφορό-
τερο να αποφύγουν την προεκλογική 
εκστρατεία σε πεδίο που δεν τους είναι 
ευνοϊκό. Από την άλλη, όπως θα έχετε 
ήδη διαπιστώσει, η αποχή δεν προέρχεται 
ομοιόμορφα απ’ όλους τους κομματι-
κούς χώρους. Κάποιοι ευνοούνται από 
αυτή, άρα δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα. 
Η ρητορική, εξάλλου, γι’ αυτό υπάρχει. 
Όμως, ανεξάρτητα από τις ενδεχόμενες 
σκοπιμότητες που υπάρχουν, η αποχή 
είναι πανευρωπαϊκό, εάν όχι παγκό-
σμιο φαινόμενο. Σε αυτό συμβάλλουν 
αναμφισβήτητα γενικοί, αλλά και τοπι-
κοί παράγοντες. Είναι ένα πολυσύνθετο 
φαινόμενο, η αντιμετώπιση του οποίου 
απαιτεί συγκροτημένο σχεδιασμό, στη 
βάση ενός μακροχρόνιου προγράμμα-
τος. Η παγκοσμιοποίηση της ενημέρω-
σης, η καλλιέργεια μιας διαφορετικής 
κουλτούρας στους πολίτες, η σταδιακή 
ενίσχυση «του εγώ» σε αντικατάσταση 
«του εμείς», τα σκάνδαλα που ταλανίζουν 
τις κοινωνίες, η αδιαφάνεια στη διαχείρι-

Η ΜΕΤΑ ΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠΊΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΟΕΚΛΟΓΊΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑΣ ΤΩΝ 
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΊΟ ΑΝΤΊΠΑΡΑ

ΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΊΚΩΝ ΕΜΑΤΩΝ 
ΕΊΝΑΊ ΜΊΑ ΤΑΚΤΊΚΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥ

ΟΥΝ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΊΑ  ΣΤΗΝ 
ΟΥΣΊΑ  ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΊΣΜΟ

Για τ ν ΕΔΕΚ  ο 
στόχος δεν είναι 
απλ ς  εκλογή 
ευρωβουλευτή  

επεκτείνεται και στ ν 
ανάγκ   Κ προς   

πατρίδα μας  να είναι 
ακόμα πιο ισχυρή 

στ ν Ευρ π

Πρόγραμμα 
παρεμβάσεων στ ν ΕΕ

Πώς αξιοποιεί η Κύπρος την 
ένταξη στην ; 

Η Κύπρος εντάχθηκε στην ΕΕ, για 
να ενισχύσει την κρατική της υπόστα-
ση και να αξιοποιήσει το ευρωπαϊκό 
κεκτημένο ως βάση για τη λύση του 
Κυπριακού, με στόχο την κατοχύρω-
ση των πολιτικών και ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των πολιτών της, και στην 
Ευρωζώνη, για να θωρακίσει την οικο-
νομία της, στο πλαίσιο της επιδιωκόμε-
νης λύσης. Είναι σημαντικό, η Κύπρος, 
μέσω της ΕΔΕΚ, να εκπροσωπείται στη 
δεύτερη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα 
του Ευρωκοινοβουλίου, τη σοσιαλι-
στική, ώστε, με ποιοτικές παρεμβάσεις 
να βελτιώνονται αποφάσεις που έχουν 
σχέση και με την Τουρκία. Σε αρκετές 
περιπτώσεις, βελτίωσε αυτές τις αποφά-
σεις. Υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω 
βελτίωσης. ς ΕΔΕΚ, έχουμε εκπονή-
σει ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης τόσο 
των διμερών σχέσεων με τα ευρωπαϊκά 
σοσιαλιστικά κόμματα, όσο και των 

πολιτικών μας παρεμβάσεων. Η υλο-
ποίησή του βρίσκεται σε καλό δρόμο. Η 
εκλογή ευρωβουλευτή στις προσεχείς 
εκλογές της 26ης Μαΐου θα ενισχύσει 
ακόμα περισσότερο αυτήν την προσπά-
θεια. Για την ΕΔΕΚ, ο στόχος δεν είναι 
απλώς η εκλογή ευρωβουλευτή, επε-
κτείνεται και στην ανάγκη η Κύπρος, η 
πατρίδα μας να είναι ακόμα πιο ισχυρή 
στην Ευρώπη. Καλούμε τους πολίτες 
που πραγματικά ενδιαφέρονται για την 
ενίσχυση της παρουσίας της Κύπρου 
στην Ευρώπη να προβληματιστούν 
πριν από την τελική τους απόφαση. 
Ποιο είναι το συμφέρον της πατρίδα 
μας, η ενίσχυσή της με την εκλογή 
ευρωβουλευτή που θα συμμετέχει στη 
2η μεγαλύτερη ομάδα του ευρωκοι-
νοβουλίου ή ευρωβουλευτή που στην 
ουσία θα βρίσκεται στο περιθώριο των 
ευρωπαϊκών εξελίξεων και εκτός των 
διεργασιών που θα λαμβάνουν χώρα 
στο Ευρωκοινοβούλιο και θα της απο-
στερούν μια σημαντική φωνή;

ση της όποιας εξουσίας, η ενίσχυση της 
αναξιοκρατίας, η αύξηση των οικονομι-
κών και κοινωνικών προβλημάτων, που 
οδηγούν μεγάλα τμήματα των λαών σε 
σοβαρή υποβάθμιση του βιοτικού τους 
επιπέδου, σταδιακά περιθωριοποιούν 
τους πολίτες, τους οδηγούν στην απα-
ξίωση  του συστήματος. 

Αυτή η πορεία, άλλους πολίτες τούς 
οδηγεί στην αδιαφορία και την αποχή 
και άλλους, αντανακλαστικά ή/και 
αντιδραστικά, στην ενίσχυση ακραίων 
λαϊκιστικών ομάδων και κομμάτων, τα 
οποία θα αποδειχθούν, όπως και στο 
παρελθόν, άκρως επικίνδυνα, τόσο για 
τους πολίτες, όσο και για τους δημο-
κρατικούς και κοινωνικούς θεσμούς. 
Η καταπολέμηση της αποχής δεν επι-
τυγχάνεται με ρητορική, αλλά με έργα. 
Με πολιτικές, οι οποίες αναβαθμίζουν 
την παιδεία, διαμορφώνουν κουλτούρα 
κοινωνικής συνεργασίας και ενίσχυσης 
της κοινωνικής συνοχής. Εμπέδωσης της 
αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της χρηστής 
διοίκησης και, κύρια, της απεξάρτησης 
των κομμάτων από οικονομικά συμφέρο-
ντα και ύποπτες χρηματικές ενισχύσεις.

 κίνδυνος 
του ευρωσκεπτικισμο  

Η αδιαφορία της πλειοψηφίας των 
πολιτών για το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι 
είναι πιθανόν, κατά τη γνώμη σας, 
να διαλάβει και ευρωσκεπτικιστικά 
χαρακτηριστικά, δεδομένης της ανό-
δου των ευρωσκεπτικιστών; Και τι 
θα σήμαινε αυτό για τον στόχο για 
μια Κύπρο με περισσότερη υρώπη;

Η αδιαφορία των πολιτών για το ευ-
ρωπαϊκό γίγνεσθαι δεν έχει σε όλες τις 
περιπτώσεις την ίδια αιτία. Η πραγματικό-
τητα είναι πως, ενώ οι ευρωπαϊκοί θεσμοί 
επηρεάζουν, είτε θετικά είτε αρνητικά, 
την καθημερινότητά μας, βρίσκονται 
μακριά από τους πολίτες. Η ανθρώπι-
νη ιδιοσυγκρασία αντιλαμβάνεται πιο 
εύκολα την αρνητική επίπτωση μιας 
ενέργειας απ’ ό,τι τη θετική, την οποία 
θεωρεί αυτονόητη. Η συσσώρευση σειράς 
αρνητικών επιπτώσεων οδηγεί, όπως 

ανέφερα και πιο πάνω, άλλοτε στην απο-
ξένωση και άλλοτε στην καταφυγή στον 
ευρωσκεπτικισμό. Αυτό το δεύτερο είναι 
που επιχειρούν, με επιτυχία, μπορώ να 
πω, μέχρι στιγμής, να αξιοποιούν διάφο-
ροι ακραίας ιδεολογικής τοποθέτησης 
κομματικοί και πολιτικοί σχηματισμοί. 
Το φαινόμενο αυτό ενισχύθηκε σημα-
ντικά την τελευταία 10ετία, γιατί η φι-
λελεύθερη πολιτική που ακολουθεί η 
πλειοψηφία στα θεσμικά όργανα της 
Ε.Ε. και προέρχεται από το Ευρωπαϊκό 
Λαϊκό Κόμμα, σταδιακά οδήγησε την 
Ε.Ε. σε Ένωση πολλών ταχυτήτων, με 
αποτέλεσμα η συσσώρευση οικονομι-
κών και κοινωνικών προβλημάτων να 
ταλανίζει τις περισσότερες κοινωνίες των 
χωρών μελών της. Σε αυτό το πλαίσιο, 
ο λαϊκισμός και ο ευρωσκεπτικισμός 
βρίσκουν πρόσφορο έδαφος. Όμως, οι 
πολίτες πρέπει να απαντήσουν με ψυ-
χραιμία και προβληματισμό στο ερώτημα. 

Τι προτιμούν: τη διάλυση της Ευρώπης 
και την επιστροφή στο ψυχροπολεμικό 
οικονομικό και κοινωνικό κλίμα του πα-
ρελθόντος ή τη βελτίωση της Ευρώπης, 
προς όφελος των πολιτών; Θα υπενθυ-
μίσω ότι τις 10ετίες 1980 και 1990, όταν  
πλειοψηφία ήταν οι Σοσιαλιστές, οι λαοί 
της Ευρώπης απολάμβαναν τη μεγαλύ-
τερη κοινωνική ευημερία και τα κράτη 
μέλη τον μεγαλύτερο σεβασμό. Για την 
πατρίδα μας, το διακύβευμα είναι ακόμα 
μεγαλύτερο, λόγω της τουρκικής κατοχής 
και των κινδύνων που προέρχονται από 
την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας. 
Ένα μικρό περιφερειακό κράτος, όπως 
είναι η Κύπρος, όταν συμμετέχει σ’ έναν 
μεγάλο οικονομικό και πολιτικό θεσμό, 
όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), 
για να μπορέσει να έχει οφέλη, πρέπει 
να κτίσει προσεκτικά συμμαχίες και να 
πολιτευτεί με σταθερότητα και αξιοπιστία, 
στη βάση αρχών, για να εμπνέει σεβασμό 
στους υπολοίπους. Να μην υπερβάλλει, 
αλλά και να μην υποτιμά το μέγεθος και 
τις δυνατότητές του. Η μεν υπερβολή 
θα οδηγήσει σε περιθωριοποίηση, η 
δε υποτίμηση σε υποταγή και πλήρη 
εξάρτηση.  

ΜΙ ΆΛΗΣ ΠΆΠΆΔΟΠΟΥΛΟΣ
.  

ΟΊ ΠΟΛΊΤΕΣ ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ ΑΠΑ
ΝΤΗΣΟΥΝ ΜΕ ΥΧΡΑΊΜΊΑ 
ΚΑΊ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΊΣΜΟ ΣΤΟ 
ΕΡΩΤΗΜΑ  ΤΊ ΠΡΟΤΊΜΟΥΝ  ΤΗ 
ΔΊΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΊ 
ΤΗΝ ΕΠΊΣΤΡΟ Η ΣΤΟ ΥΧΡΟ
ΠΟΛΕΜΊΚΟ ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΟ ΚΑΊ 
ΚΟΊΝΩΝΊΚΟ ΚΛΊΜΑ ΤΟΥ ΠΑ
ΡΕΛ ΟΝΤΟΣ   ΤΗ ΒΕΛΤΊΩΣΗ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  ΠΡΟΣ Ο ΕΛΟΣ 
ΤΩΝ ΠΟΛΊΤΩΝ



Εμείς θα προσπαθήσουμε να ενταχθο με σε ένα πλαίσιο 
συνεργασίας με άλλα εθνικιστικά  πατριωτικά κινήματα  
τα οποία δεν έχουν καμία σχέσ  ο τε με ασισμό  ο τε με 
να ισμό. Άντιθέτως  καταδικά ουν τα εγκλήματα κατά τ ς 
ανθρωπότ τας  απ  όπου και αν προέρχονται 

Το Εθνικό Λα κό Μέτωπο δια ωνεί με τον τρόπο 
που λειτουργεί  Ευρωπα κή νωσ  σήμερα  
με τις ρυ έλλες να λειτουργο ν ως κέντρο 
γρα ειοκρατίας και δίνοντας εντολές στα 
εθνικά κοινοβο λια για να ε αρμόσουν τ ν 
οικονομική πολιτική που θέλει να ε αρμόσει  
Γερμανία και  Μέρκελ στις υπόλοιπες χ ρες

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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ΕΑ ΙΝΗ ΑΙΣΙΟΔΟ ΙΑ
Το Εαρινό Ευρωβαρόμετρο  λέει πολλά  ίγες μόνο εβδομάδες πριν από τις Ευρω-
εκλογές, οι Ευρωπαίοι πολίτες ψηφίζουν  μαζικά ναι  στο ευρωπαϊκό εγχείρημα : 

Το 68% των Ευρωπαίων και το 60% των Κυπρίων θα ψήφιζαν υπέρ της παραμο-
νής της χώρας τους στην ΕΕ σε περίπτωση δημοψηφίσματος. Οι αριθμοί, σε σχέ-
ση με προηγούμενες έρευνες, είναι υψηλότεροι υπέρ της συμμετοχής στην ΕΕ. Εί-
ναι προφανές ότι οι διεργασίες γύρω από το Brexit έχουν επενεργήσει καταλυτικά 
υπέρ της ΕΕ. 

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί δεν θα ψηφίζατε στις ευρωεκλογές , το 51% και 
33% σε Κύπρο και ΕΕ αντίστοιχα απαντούν γιατί θεωρούν ότι τίποτα δεν αλλάζει 
με την ψήφο τους. Ταυτόχρονα, το  91% των Κυπρίων και το 54% των Ευρωπαίων 
θα ήθελαν να δουν το ΕΚ να παίζει ένα πιο σημαντικό ρόλο στην ΕΕ.

Το 91% των Κυπρίων θέλουν το Ευρωκοινοβούλιο να αποκτήσει περισσότερες εξου-
σίες και έτσι να γίνει σημαντικότερος παίκτης στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Η ενίσχυ-
ση αυτής της φωνής μπορεί να εκφραστεί στην κάλπη, στις 26 Μα ου  

Είναι πολύ σημαντικό πως το 60% των Κυπρίων έχουν θετική στάση απέναντι στην 
ΕΕ και έτσι μπορεί να οικοδομηθεί μια γενικότερη επικοινωνιακή στρατηγική για ενί-
σχυση της αντίληψης ότι η συμμετοχή μας στην ΕΕ αποτελεί τον ακρογωνιαλιο λίθο 
της εξέλιξης της Κύπρου στον σύγχρονο κόσμο. 
 

ΡΙΣΤΟΣ ΡΙΣΤΟΥ  ΣΤΙΣ  ΜΆ ΟΥ ΆΛΛΆΖΕΙ Ο ΕΥΡΩΠΆ ΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΆΡΤΗΣ

Θέλουμε να οικοδομήσουμε
μια νέα Ευρώπη

οιο το διακύβευμα, κατά 
τη γνώμη σας, των προ-
σεχών εκλογών; 

Ο πολιτικός χάρτης 
της Ευρώπης μετά τις 26 
Μαΐου θα αλλάξει και 
αυτό είναι γεγονός. Τα 

Εθνικιστικά Πατριωτικά Κινήματα έχουν 
άνοδο σε ολόκληρη την Ευρώπη, γεγονός 
που οδηγεί στον σχηματισμό μιας νέας 
μεγάλης πολιτικής ομάδας. 

Εμείς, ως Ε.ΛΑ.Μ., θέλουμε να είμαστε 
μέρος αυτής της Ευρώπης που αλλάζει, για 
τη δημιουργία μιας νέας προοπτικής που 
θα σέβεται τους ευρωπαϊκούς λαούς, τα 
ευρωπαϊκά έθνη και τον Ευρωπαίο πολίτη. 
Θα αγωνιστούμε για να διατηρήσουμε και 
να διαφυλάξουμε την εθνική ταυτότητα 
των Εθνών σε ολόκληρη των Ευρώπη, 
τη θρησκεία, την οικογένεια ενάντια στις 
πολιτικές παγκοσμιοποίησης, που θέλουν 
να τις καταργήσουν. Να διατηρήσουμε, 
δηλαδή, τα ήθη και τις παραδόσεις των 
λαών, τις αξίες και τα ιδανικά που μας 
άφησαν οι πρόγονοι.

ουμε μια δια ορετική 
Ευρ πη

Ασκείται έντονη κριτική στο ΑΜ, 
πανταχόθεν, για ευρωσκεπτικισμό και 
ότι οι επιδιώξεις του, με τις όμορες δυ-
νάμεις στην υρώπη, είναι η αποδόμηση 
του υρωπαϊκού Οικοδομήματος. Τι 
απαντάτε;

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο διαφωνεί με 
τον τρόπο που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή 
Ένωση σήμερα, με τις Βρυξέλλες να λει-
τουργούν ως κέντρο γραφειοκρατίας και 
δίνοντας εντολές στα εθνικά κοινοβούλια για 
να εφαρμόσουν την οικονομική πολιτική 
που θέλει να εφαρμόσει η Γερμανία και η 

ΕΜΕΊΣ  ΩΣ Ε ΛΑ Μ  ΕΛΟΥΜΕ 
ΝΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΊ  
ΓΊΑ ΤΗ ΔΗΜΊΟΥΡΓΊΑ ΜΊΑΣ 
ΝΕΑΣ ΠΡΟΟΠΤΊΚΗΣ ΠΟΥ Α 
ΣΕΒΕΤΑΊ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ 
ΛΑΟΥΣ  ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
Ε ΝΗ ΚΑΊ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΊΟ 
ΠΟΛΊΤΗ  Α ΑΓΩΝΊΣΤΟΥΜΕ 
ΓΊΑ ΝΑ ΔΊΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΚΑΊ 
ΝΑ ΔΊΑ ΥΛΑ ΟΥΜΕ ΤΗΝ 
Ε ΝΊΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
Ε ΝΩΝ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ

Μέρκελ στις υπόλοιπες χώρες. 
Πιστεύουμε και θέλουμε μια διαφορε-

τική Ευρώπη που θα σέβεται τους πολίτες 
της, θα σέβεται τις εθνικές οντότητες και 
θα διαφυλάσσει τη διαφορετικότητα των 
Εθνών. Άλλωστε, ο Εθνικισμός ΔΕΝ είναι 
το μίσος απέναντι στα άλλα Έθνη, όπως 
αφήνεται πολλές φορές να νοηθεί από 
άλλες πολιτικές δυνάμεις, αλλά η αγά-
πη στο δικό σου Έθνος και ο σεβασμός 
απέναντι στα υπόλοιπα. 

ς εκ τούτου, συνεργαζόμενοι με άλλα 
εθνικιστικά κινήματα, που σημειώνουν 
ανοδική τάση σε όλη την Ευρώπη, ενώ 
στις χώρες τους συγκυβερνούν ή είναι 
η αξιωματική αντιπολίτευση, θα προ-
σπαθήσουμε να διαμορφώσουμε μια 
νέα κατάσταση. Θα προσπαθήσουμε να 
οικοδομήσουμε μια νέα Ευρώπη και όχι 
να διαλύσουμε την Ευρώπη. 

ημιουρ ία αντιτουρκικο  
τόξου 

Ποιος ο στόχος σας στις υρωεκλο-
γές; νδεχόμενη εκλογή ευρωβουλευτή 
από το ΑΜ στο υρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, τι θα σήμαινε για το πολιτικό 
σκηνικό; 

Το ΕΛΑΜ έχει τη δυναμική να εκλέξει 
ευρωβουλευτή και θα προσπαθήσουμε 
αυτήν τη δυναμική να την αξιοποιήσουμε, 
προς όφελος της πατρίδας και του λαού 
μας, στη διαμόρφωση του νέου πολιτικού 
χάρτη της Ευρώπης.

Μέσω της παρουσίας του δικού μας 
ευρωβουλευτή, στόχος θα είναι η σωστή 
ενημέρωση όλων των Ευρωπαίων για 
τις πραγματικές πτυχές του κυπριακού 
προβλήματος, αλλά και η διεθνοποίηση 
του Κυπριακού ως προβλήματος βάρβα-
ρης τουρκικής εισβολής και παράνομης 
κατοχής της πατρίδας μας. 

Θα επιδιώξουμε, μέσω της δημιουργίας 
ενός αντιτουρκικού τόξου, την οριστική 
διακοπή και ενταφιασμό κάθε προσπάθειας 
ενταξιακής πορείας της Τουρκίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τη διακοπή 
της οικονομικής στήριξης της Τουρκίας και 
του ψευδοκράτους. Θα πρέπει η Τουρκία 
να κατανοήσει ότι δεν μπορεί να δρα ανε-
ξέλεγκτη, ότι οι μέρες που επιβραβεύεται 
με κονδύλια έχουν τελειώσει και έφτασε 
ο καιρός να έχει κόστος από την κατοχή 
εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επιπλέον, θα αγωνιστούμε για να επι-
στρέψουν πίσω στα Εθνικά Κοινοβούλια 
όσο το δυνατόν περισσότερες νομοθεσίες, 
καθώς κάθε κράτος θα πρέπει να αποφα-
σίζει το ίδιο για το μέλλον του. Απέναντι 
στην ομοσπονδοποίηση της Ευρώπης, 
απαντάμε με εθνικοποίηση της Ευρώπης. 

Όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό, θα 
είναι ακόμη μια επιβεβαίωση ότι το Λαϊκό 
Εθνικιστικό Κίνημα έχει συνεχή ανοδική 
πορεία, καθώς ακόμη περισσότεροι συμπα-
τριώτες μας αγκαλιάζουν το Κίνημά μας. 
Ταυτόχρονα, θα αποτελεί και μια σκληρή 
απάντηση προς όλο το πολιτικό κατεστη-
μένο που καταδυναστεύει την πατρίδα 
μας εδώ και δεκαετίες και ευθύνεται για 
τα δεινά των πολιτών, για τα σκάνδαλα, τη 

διαφθορά, την οικονομική κρίση.

 αός κουρ στηκε να τους 
ακο ει

Τα πολιτικά κόμματα, για άλλη μια 
φορά, μετέφεραν τις αντιπαραθέσεις 
τους στο εσωτερικό σκηνικό, στη σκη-
νή των υρωεκλογών, παραγνωρίζο-
ντας τα ουσιαστικά ευρωπαϊκά θέματα. 
Τα κόμματα, με τέτοιες προσεγγίσεις, 
δεν ενισχύουν το κλίμα της αποχής, 
το οποίο ρητορικώς προσπαθούν να 
ανασχέσουν; 

Τα κόμματα του κατεστημένου, σα-
φώς, με τον τρόπο που χειρίζονται τις 
Ευρωεκλογές δεν στέλνουν μηνύματα 
συμμετοχής, αλλά αποχής στον κόσμο. 
Ο λαός είναι εμφανές ότι κουράστηκε να 
ακούει τη ρητορική του παλαιοκομματι-
σμού, που χωρίς ουσία επαναλαμβάνει 
εδώ και δεκαετίες τα ίδια και τα ίδια. Να 
ακούει τους εκπροσώπους του παλαιο-
κομματισμού να ζητούν κάθε λίγο μια 
νέα ευκαιρία για να πράξουν δήθεν το 
ένα και το άλλο. Όλοι τους έχουν δο-
κιμαστεί και έχουν αποτύχει παταγω-
δώς. Στη μνήμη του λαού έχουν μείνει 
τα σκάνδαλα, η διαφθορά, η διαπλοκή, 
ενώ δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά τα προβλήματα που 
υπάρχουν στο εσωτερικό. 

Παράλληλα, έχουν αποτύχει και μέσα 
από τη δράση τους να αναδείξουν τα 
βασικά ευρωπαϊκά θέματα, που είναι 
αυτά που έχουμε μπροστά μας στις 
επερχόμενες εκλογές και αφορούν 
το μέλλον του λαού μας, όπως είναι 
το μεταναστευτικό, διάφορα ζητήματα 
κοινής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής, 
οικονομίας, περιβάλλοντος, κοινωνίας, 
αγροτικά και πολλά άλλα.  

εν είμαστε παρ ρτημα 
κανενός

Πολλές δυνάμεις σάς κατηγορούν 
ότι λειτουργείτε ως παρακλάδι της 
Χρυσής Αυγής και για ταύτιση με 
τα νεοφασιστικά κινήματα στην 

υρώπη. ας εγκαλούν, επίσης, ότι 
λειτουργείτε ως δεκανίκι του Προ-
έδρου Αναστασιάδη. Τι απαντάτε; 

Τελικά, πρέπει να αποφασίσουν, αν εί-
μαστε δεκανίκι του Νίκου Αναστασιάδη ή 
παρακλάδι της Χρυσής Αυγής (ειρωνικά). 
Το Κίνημά μας δεν είναι  παράρτημα, ούτε 
δεκανίκι ΚΑΝΕΝΟΣ και ούτε πρόκειται 
να γίνουμε. Αντιθέτως, άλλοι υπήρξαν 
παραρτήματα ξένων δυνάμεων. Εμείς θα 
προσπαθήσουμε να ενταχθούμε σε ένα 
πλαίσιο συνεργασίας με άλλα εθνικιστι-
κά - πατριωτικά κινήματα, τα οποία δεν 
έχουν καμία σχέση ούτε με φασισμό, ούτε 
με ναζισμό. Αντιθέτως, καταδικάζουν τα 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας απ’ 
όπου και αν προέρχονται, όπως πράξα-
με και εμείς από το επίσημο βήμα της 
Βουλής των Αντιπροσώπων. Άλλωστε, 
εμείς «πολεμούμε τη χειρότερη μορφή 
φασισμού, την αριστερόστροφη», όπως 
δήλωσε πρόσφατα ο γνωστός μουσικο-
συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης.

ΜΙ ΆΛΗΣ ΠΆΠΆΔΟΠΟΥΛΟΣ
.  



βεις»... Δεκάδες ζήτησαν την παραίτηση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης στην εκδήλωση 
έξω από το Προεδρικό, το απόγευμα της 
Μεγάλης Παρασκευής.

Επτ  ρόνια πίσω
Με τη μνήμη να γυρίζει επτά χρόνια 

πίσω, όταν διαδήλωναν οι λεγόμενοι 
αγανακτισμένοι έξω από το Προεδρικό 
Μέγαρο για την τραγωδία στο Μαρί και 
ζητούσαν την παραίτηση Χριστόφια. Ο 
νυν Υπουργός Δικαιοσύνης και τότε 
«σκιώδης υπουργός Δικαιοσύνης» του 
ΔΗΣΥ πρωτοστατούσε στις διαμαρτυρίες 
και «συντόνιζε» έμπλεος ιεράς αγανάκτησης, 
επειδή ο τότε Πρόεδρος δεν τους έκανε 
τη χάρη να παραιτηθεί.

Ο κ. ωνάς, καθημερινά, ήταν «κρεμα-
σμένος» στα κάγκελα και κλωθογύριζε 
από κανάλι σε κανάλι και ραδιοσταθ-
μούς, ζητώντας την παραίτηση της τότε 
Κυβέρνησης.

Έξω από το Προεδρικό τότε -με συχνά 
πυκνά έκτροπα να σημειώνονται- όλοι 
σχεδόν οι βουλευτές και τα στελέχη του 
ΔΗΣΥ, του ΕΛΑΜ, μέλη των κομμάτων 
τους και πολίτες που δεν είχαν αντιληφθεί 
πως κάποιοι κινούσαν παρασκηνιακά τα 
νήματα για να φορτωθεί ο τραγικός θάνατος 
των 11 του Μαρί στις πλάτες αποκλειστικά 
και μόνο στον επικεφαλής του κράτους - 
ζητούσαν με τηλεβόες την παραίτηση του 
Προέδρου. Κανένας δεν αναφερόταν σε 
αυτούς που γνώριζαν, αλλά δεν έδρασαν 
στον ουσιώδη χρόνο. Ούτε και διαμαρτυ-
ρήθηκε κανένας εκ των πολιτικών, γιατί 

ένας στρατιωτικός, από κατηγορούμενος, 
έγινε, αίφνης, μάρτυρας κατηγορίας.

Ο κομματικός ρεβανσισμός και ο πο-
λιτικός αμοραλισμός κτυπούν σήμερα 
ξανά τα ρέστα τους και ζητούν ευθύνες 
από εκείνους που δεν ευθύνονται άμεσα.

Στην εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από 
το Προεδρικό το απόγευμα της Μεγάλης 
Παρασκευής συμμετείχαν, πέραν των με-
λών της πρωτοβουλίας που οργάνωσε την 
εκδήλωση, μέλη του Π.Γ. του ΑΚΕΛ, στε-
λέχη, βουλευτές και απλά μέλη, ακόμα και 
πρώην αξιωματούχοι επί διακυβέρνησης 
Χριστόφια με πλακάτ και συνθήματα, « ωνά, 
παραιτήσου», «Ζούμε καθημερινά έναν 
Επιτάφιο», και άλλα τινά.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν και υπο-
ψήφιοι ευρωβουλευτές άλλων κομμάτων 
-όχι του ΔΗΣΥ, ασφαλώς- μπας και κατα-
φέρουν να αλιεύσουν καμιά ψήφο, με τόσο 
μεγάλο συνωστισμό που παρατηρείται για 
μια έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο. 

ταν σχεδόν όλοι αυτοί που ούτε από 
μακριά δεν τολμούσαν να περάσουν από 
τις τότε κινητοποιήσεις των λεγόμενων 
αγανακτισμένων για την τραγωδία στο Μαρί, 
που εξαγριωμένοι και βίαιοι ζητούσαν την 
κεφαλή επί πίνακι του Χριστόφια.

Βλέπουμε, δηλαδή, την εικόνα να 
επαναλαμβάνεται, σε ηπιότερη, βέβαια, 
μορφή και να διαχέει μια ρεβανσιστική 
στάση σαδιστικής χαιρεκακίας πως «τώρα 
ήλθε η σειρά σας».

Ένα εύλογο ερώτημα είναι γιατί πήγαν 
οι διαμαρτυρόμενοι για τα κατά συρροήν 
εγκλήματα έξω από το Προεδρικό και όχι 

μπροστά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
ή στο Αρχηγείο της Αστυνομίας. Είναι οι 
συγκεκριμένοι αστυνομικοί που επέδειξαν 
ολιγωρία, όπως καταγγέλθηκε,  και δεν 
ερεύνησαν ενδεχομένως τις καταγγελί-
ες εξαφάνισης γυναικών; Ο Πρόεδρος 
πού να ήξερε ποιοι χάθηκαν και ποιοι 
δεν ερεύνησαν;

ρνητική εικόνα 
Παράλληλα, δόθηκε μια αρνητική 

εικόνα, καθότι ανήμερα τη Μεγάλη Πα-
ρασκευή ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
είχε σημαντικές επαφές στο Πεκίνο -στο 
περιθώιο της συνόδου όπου συμμετείχε- 
και συζήτησε το Κυπριακό με δύο ηγέτες 
χωρών μονίμων μελών του Συμβουλίου 
Ασφαλείας. Τον ώσο Πρόεδρο και τον 
Κινέζο ηγέτη. Συζήτησε τις εξελίξεις στο 
Κυπριακό, καθότι, όπως φημολογείται, η 
προσπάθεια της Λουτ δεν αναμένεται να 
καρποφορήσει και είναι πολιτικά ορθό να 
φροντίζεις να έχεις τη στήριξη δύο ισχυ-
ρών χωρών στο Συμβούλιο Ασφαλείας 
πριν εκδηλωθούν άλλες «πρωτοβουλίες». 

Όπως δεν ευθύνεται ο Χριστόφιας για 
την τραγωδία στο Μαρί, αλλά οι στρατιωτι-
κοί, άλλο τόσο δεν ευθύνεται ο Αναστασι-
άδης για την αμέλεια που επιδείχθηκε στη 
διερεύνηση των καταγγελιών εξαφάνισης 
γυναικών, κάποιες εκ των οποίων είχαν 
τραγικό τέλος στα χέρια του καθ’ ομολογίαν 
κατά συρροήν δολοφόνου.

Το έγραψα τότε, το έγραψα μετά, το 
επαναλαμβάνω και σήμερα. Δεν νοείται, 
όσοι κατέχουν εξουσία και διαχειρίζονται 

ανθρώπινες ζωές, όταν κληθούν να λο-
γοδοτήσουν για λάθη και εγκληματικές 
απώλειες, να ρίχνουν τις ευθύνες σε άλλους. 
Είτε στη Βουλή, όπως επιχειρείται σήμερα 
από την ηγεσία της Αστυνομίας, είτε στην 
Προεδρία, όπως επιμένει σήμερα η αντι-
πολίτευση, με το ΑΚΕΛ να πρωτοστατεί. 

Δηλαδή, δεν έχουν ευθύνες οι αποδέκτες 
των καταγγελιών εξαφάνισης προσώπων; 
Δεν έχουν ευθύνες οι γενικοί διευθυντές, 
που ο ρόλος τους είναι να δίνουν οδηγίες 
και να ασκούν έλεγχο; Ο ρόλος τους περι-
ορίζεται μόνο στο να είναι προϊστάμενοι, 
αλλά, όταν έλθει η στιγμή να λογοδοτήσουν, 
μεταθέτουν αλλού τις ευθύνες; 

Όπως και στην περίπτωση απώλειας 
του σήματος του χαλλουμιού στη Βρετανία, 
ζητούσαν κάποια κόμματα την παραίτηση 
του Υπουργού Εμπορίου και Ενέργειας, 
αλλά δεν ζητούσαν την παραίτηση διευ-
θυντών αρμόδιων τμημάτων, που όφειλαν 
να ελέγχουν και να ενημερώνονται, αν 
ασκείται σωστά η πολιτική του Υπουργείου.   

Έτσι, λοιπόν, οι πολιτικοί ηγέτες και 
δυστυχώς οι νεαρότεροι που μπαίνουν 
στην πολιτική ξεγράφουν αρχές όταν τους 
συμφέρει και αντικαθιστούν την πολιτική 
ηθική με τη σκοπιμότητα και τον καιρο-
σκοπισμό. 

Οι πολιτικές διακηρύξεις των πλείστων 
κομμάτων, ιδιαίτερα των μαζικότερων σε 
μέλη και ψήφους, διαπνέονται από έναν 
φλύαρο ιδεαλισμό, με λόγια κενά περι-
εχομένου, και υποτάσσονται συχνά σε 
«κανόνες» του πολιτικού αμοραλισμού.

Πόσες και πόσες μεγαλόστομες διακη-
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Tο χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης 
επισκιάσθηκε φέτος από τα φρικια-
στικά εγκλήματα με θύματα γυναίκες 

και παιδιά. Οι πολίτες παρακολουθούν 
με αγωνία τα θλιβερά αυτά γεγονότα, τα 
οποία επαναφέρουν στην επιφάνεια τα 
σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
νευραλγικές υπηρεσίες του κράτους, με 
πρώτο εκείνο της αναποτελεσματικότητας. 

Η παραίτηση του αρμόδιου Υπουργού 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για 
λόγους πολιτικής ευθιξίας ήταν εκ των 
ων ουκ άνευ. Υψίστη προτεραιότητα είναι 
τώρα η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του 
κύρους της Αστυνομίας, της εμπιστοσύνης 

των πολιτών, καθώς και η εμπέδωση του 
αισθήματος ασφάλειας.

Διάχυτη είναι στην κοινή γνώμη η 
αίσθηση ότι η λειτουργία του κράτους 
και της εκτελεστικής εξουσίας είναι χα-
μηλότερη των προσδοκιών των πολιτών, 
παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις και 
εξαγγελίες. Πέραν τούτου, δεν μπορούμε 
να αγνοήσουμε ότι υπάρχει μια κατακερ-
ματισμένη κοινωνία με πολλαπλά προ-
βλήματα. Λαμβάνοντας επίσης υπ’ όψιν 
την απαξίωση και την απογοήτευση για 
το πολιτικό σύστημα, οι πολίτες πλέον 
δεν πιστεύουν σε συλλογικές προσπά-
θειες για την προώθηση κοινών στόχων. 
Η κατάσταση αυτή εκτρέφει επίσης την 
αδιαφορία και την απάθεια.  Όλα αυτά τα 
στοιχεία είναι ανησυχητικά. 

Είναι κάτω από αυτά τα θλιβερά δε-
δομένα που θα πρέπει να αποτιμήσουμε 
τις σημερινές πραγματικότητες 15 χρόνια 
μετά την ένταξη στην ΕΕ. Υπήρχαν μεγάλες 

ητ μεν  η α κατ σταση τ  κ ρ ς τ  κρ τ ς

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΊΝΗ ΣΥΓΚΥΡΊΑ ΕΊΝΑΊ ΚΑ ΟΡΊΣΤΊΚΗΣ ΣΗΜΑΣΊΑΣ 
ΝΑ ΥΠΑΡ ΕΊ ΜΊΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΊΤΊΚΗ   

ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΊ ΕΊ ΟΤΊ Α ΑΝΤΊΜΕΤΩΠΊΣΕΊ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΊΚΑ
 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΊ ΤΩΝ ΠΟΛΊΤΩΝ  

O
ταν ένα κόμμα δια-
κηρύττει πως λει-
τουργεί στη βάση 
αρχών, οφείλει, 
τουλάχιστον αυ-
τές τις αρχές, να 
τις τηρεί και όχι 

αναλόγως καιρού και πολιτικών συνθη-
κών να λειτουργεί όπως λειτούργησαν 
ή συμπεριφέρθηκαν οι πολιτικοί του 
αντίπαλοι. Τι παρατηρούμε σήμερα, 
μετά τα τραγικά περιστατικά των κατά 
συρροήν δολοφονιών, πρωτόγνωρων 
σε μέγεθος και έκταση για την κυπριακή 
κοινωνία; 

Υποτίμηση και απαξίωση αυτών των 
αρχών, μ’ έναν κομματικό ρεβανισμό 
να βγαίνει στο «σεριάνι» της πολιτικής 
«αρένας» και να επαναλαμβάνει σχεδόν 
τα ίδια που είχε υποστεί όταν βρισκόταν 
στην εξουσία. Ένα πνεύμα αντεκδίκησης, 
το οποίο νομίζουν πως τους βολεύει, 
ενόψει και των ευρωεκλογών. 

Πριν από τις γιορτές του Πάσχα, κα-
θημερινά και με εμμονή ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ 
επέρριπτε ευθύνες στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και ζητούσε τις παραιτή-
σεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και του 
Αρχηγού της Αστυνομίας. Είναι βέβαιο 
πως, μόλις τελειώσουν οι ευχές με τα 
«Χριστός Ανέστη και Αληθώς Ανέστη 
ο Κύριος» και λήξει η περίοδος «εκε-
χειρίας», λόγω γιορτών, θα επανέλθει 
δριμύτερος, τώρα που επέστρεψε από 
το ταξίδι του στην Κίνα ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας. Είναι θλιβερό, γιατί 
ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ επιχειρεί να επαναλάβει 
ό,τι έκανε η Συναγερμική ηγεσία όταν 
βρισκόταν στην αντιπολίτευση και το 
ΑΚΕΛ στην εξουσία. 

Τώρα ο τροχός έχει γυρίσει εναντίον 
του κ. ωνά Νικολάου και μας θυμίζει 
τη ρεβανσιστική ρήση των Ευαγγελίων 
«μάχαιραν έδωσες, μάχαιραν θα λά-

Κομματικός ρεβανσισμός 
και πολιτικός αμοραλισμός

Ο ΠΟΛΊΤΊΚΟΣ ΑΜΟΡΑΛΊΣΜΟΣ ΕΊΝΑΊ Ο 
ΠΡΟ ΑΛΑΜΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΊΣΜΟΥ 
ΚΑΊ ΕΥ ΥΝΕΤΑΊ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑ ΜΟ ΓΊΑ 
ΤΗΝ ΑΥ ΑΝΟΜΕΝΗ ΑΝΟΔΟ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ 
ΚΑΊ ΚΥΠΡΟ ΑΚΡΟΔΕ ΊΩΝ ΚΑΊ ΝΕΟΝΑΖΊΣ
ΤΊΚΩΝ ΚΊΝΗΜΑΤΩΝ  ΚΛΑΊΝΕ ΚΑΊ ΟΔΥ
ΡΟΝΤΑΊ ΟΊ ΚΟΜΜΑΤΊΚΟΊ ΤΑΓΟΊ ΓΊΑ ΤΟ 
ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ ΑΝΑΔΕΊ ΗΣ ΡΑΤΣΊΣΤΊΚΩΝ  
ΛΑΪΚΊΣΤΊΚΩΝ ΚΑΊ ΑΛΛΩΝ Ε ΝΊΚΊΣΤΊΚΩΝ 
ΚΊΝΗΜΑΤΩΝ  ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ  ΩΣΤΟΣΟ  
ΠΩΣ ΕΊΝΑΊ Η ΔΊΚΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΊΤΊΚΗ ΠΟΥ 
ΣΤΕΛΝΕΊ ΤΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ ΣΕ ΑΚΡΑΊΕΣ ΚΑΊ 
ΕΠΊΚΊΝΔΥΝΕΣ ΕΠΊΛΟΓΕΣ
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ρύξεις δεν έχουμε ακούσει περί «μηδενικής 
ανοχής», «το μαχαίρι θα φτάσει μέχρι το 
κόκκαλο» ή για διεφθαρμένους που θα 
λογοδοτήσουν και στο τέλος τίποτε δεν 
γίνεται; Μόλις καβαλήσουν την εξουσία, 
ξεχνούν και υποσχέσεις και διακηρύξεις.

Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής πρα-
κτικής, που τείνει να γίνει ο κανόνας, είναι 
η εδραιωμένη αντίληψη των πολιτών ότι 
«όλοι το ίδιο είναι». Και ότι ο πολιτικός 
αμοραλισμός είναι ταυτόσημος με τη μα-
κιαβελική συμβουλή «ο σκοπός αγιάζει 
τα μέσα.

Έγινε, πλέον, κανόνας όχι μόνο στην 
Κύπρο, αλλά ανά το παγκόσμιο, η επίσης 
«συμβουλή» του Μακιαβέλι, ότι «σ’ έναν 
ηγεμόνα δεν λείπουν ποτέ οι νόμιμοι λόγοι 
για να παραβεί μια υπόσχεση».

Η πολιτική του καιροσκοπισμού, της 
ίντριγκας, της «ανθρωποφαγίας», της αναξιο-
κρατίας απομακρύνει συνεχώς τους πολίτες 
από τα κόμματα, πράγμα πολύ επικίνδυνο 
για τη δημοκρατία. Είναι αυτές τις κρίσι-
μες στιγμές που αναδεικνύονται δυνάμεις 
που καραδοκούν και θέλουν να επιβάλουν 
πολιτικές ολοκληρωτισμού και φίμωσης.

Ο πολιτικός αμοραλισμός είναι ο προ-
θάλαμος του ολοκληρωτισμού και ευθύνε-
ται σε μεγάλο βαθμό για την αυξανόμενη 
άνοδο σε Ευρώπη και Κύπρο ακροδεξιών 
και νεοναζιστικών κινημάτων. Κλαίνε και 
οδύρονται οι κομματικοί ταγοί για το κατά-
ντημα ανάδειξης ρατσιστικών, λαϊκίστικων 
και άλλων εθνικιστικών κινημάτων.

Δεν κατανοούν, ωστόσο, πως είναι η δική 
τους πολιτική που στέλνει τους πολίτες σε 
ακραίες και επικίνδυνες επιλογές.

Αν, λοιπόν, ο Υπουργός Δικαιοσύνης 
ήταν ειλικρινής, τότε, όταν ζητούσε παραι-
τήσεις Προέδρων, Υπουργών και Αρχηγών 
Αστυνομίας, και εν μέρει τότε το πέτυχε, 
οφείλει σήμερα να παραιτηθεί και μαζί 
του και ο Αρχηγός της Αστυνομίας, για 
λόγους πολιτικής ευθιξίας.

Όπως έγραψε και ένας πολύ καλός φίλος, 
ο γιατρός Σταύρος Νεοφύτου, η Σρι-Λάνκα 
δείχνει τον δρόμο.  

ΆΝΔΡΕΆΣ 
ΘΕΟΦΆΝΟΥΣ

και χρόνια. Επίσης, υπάρχει σύγχυση και 
σε θέματα ταυτότητας. Ενώ θα πρέπει να 
διαφυλάξουμε την εθνική μας ταυτότητα, 
είναι σημαντικό να υπάρχει σεβασμός στη 
διαφορετικότητα. Μέσα από την παράδοσή 
μας αναδεικνύονται αξίες που, εάν επι-
στρατευθούν, μπορούν να μας οδηγήσουν 
σ’ ένα καλύτερο αύριο. Σε αυτές συμπερι-
λαμβάνονται το φιλότιμο, η αλληλεγγύη 
και ο σεβασμός στον άγραφο νόμο. 

Το πολιτικό σύστημα έχει σοβαρές ευ-
θύνες για την κατάρρευση της οικονομίας, 
τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Το ζητού-
μενο είναι πώς αντιμετωπίζεται αυτή η 
κατάσταση. Η προσπάθεια για επανάκτηση 
της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας του 
κράτους, των θεσμών και του πολιτικού 
συστήματος είναι μονόδρομος. Για τον 
σκοπό αυτό απαιτούνται δράσεις σε διά-
φορα επίπεδα, καθώς και η συμμετοχή 
της ίδιας της κοινωνίας στην υλοποίηση 
των αναγκαίων αλλαγών.  

Η αξιοπιστία, η εμπιστοσύνη, η υπευ-
θυνότητα, η λογοδοσία και η αποδοτικό-
τητα είναι αλληλένδετες έννοιες. Και, εν 
πολλοίς, οι πολίτες κρίνουν το κράτος, τις 
κυβερνήσεις, τους θεσμούς και το πολι-
τικό σύστημα γενικότερα από τα αποτε-
λέσματα. Στη σημερινή συγκυρία είναι 
καθοριστικής σημασίας να υπάρξει μια 
ολοκληρωμένη πολιτική, που να πείθει 
ότι θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα 
προβλήματα της χώρας και των πολιτών.  
Επιπρόσθετα, είναι σημαντική η αναβάθμιση 
της παιδείας και της κριτικής σκέψης και ο 
παραμερισμός του πελατειακού κράτους. 
Παράλληλα, απαιτείται η ανανέωση του 
πολιτικού συστήματος τόσο σε επίπεδο 
ιδεών, όσο και ανθρώπινου δυναμικού.

 Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπα-
ϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς και του 

Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυ-
βέρνησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

προσδοκίες τόσο για το Κυπριακό, όσο 
και για την κοινωνικο-οικονομική μας 
πορεία, οι περισσότερες από τις οποί-
ες δεν πραγματοποιήθηκαν. Έχει ήδη 
αξιολογηθεί πώς οδηγήθηκε η Κύπρος 
στη μεγάλη οικονομική κρίση, τις συ-
νέπειες της οποίας εξακολουθούμε να 
βιώνουμε μέχρι σήμερα. Προφανώς, γι’ 
αυτό υπάρχουν τόσο ενδογενείς, όσο και 
εξωγενείς αιτίες. Διαφαίνεται ότι ακόμα 
και σήμερα δεν έχει κατανοηθεί πλήρως 
το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε. 

Ούτε και γίνεται η καλύτερη αξιοποί-
ηση των δυνατοτήτων που προσφέρει 
η ιδιότητα του κράτους μέλους της ΕΕ. 
Το ζητούμενο είναι η σοβαρότητα, η 
αξιοπιστία, η αποτελεσματικότητα, κα-
θώς και η δημιουργία ενός κράτους, 
το οποίο να είναι πρότυπο.

ξιακή κρίση 
Η κοινωνικο-οικονομική και πο-

λιτική κρίση είναι συνδεδεμένη με τη 
βαθιά αξιακή κρίση που βιώνουμε εδώ 

ΆΝΔΡΟΥΛΆ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com



Τι εννοείται με τ ν καθιέρωσ  
σχέσ ς για τ  δ μιουργία 

συμμαχι ν  καθ ς και με τ ν 
ενίσχυσ  των δυνατοτήτων για 

κοινές επιχειρήσεις; Και εναντίον 
ποιου; Επίσ ς  από τί έχουν 

ενθαρρυνθεί οι Άμερικανοί να 
διατυπ νουν αυτές και όλες 
τις προ γο μενες σχετικές 

τοποθετήσεις;

Να σημειωθεί, επίσης, ότι ακόμη 
και αυτά τα 2 εκ. που στο 
νομοσχέδιο αναφέρεται ότι 

εγκρίνονται για να δοθούν ως βοήθεια 
προς την Κύπρο, για το οικονομικό έτος 
2020, στο πλαίσιο του προγράμματος 
των ΗΠΑ «Διεθνής Στρατιωτική Εκπαί-
δευση και Κατάρτιση» ( . 6,  σ. 12), θα 
διατεθούν για σκοπούς που εξυπηρε-
τούν περισσότερο στόχους της αμερικα-
νικής στρατηγικής στη συνεργασία τους 
με την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως:

 «Καλύτερη κατανόηση των ΗΠΑ», 
«καθιέρωση μιας σχέσης μεταξύ των 
στρατιωτικών των ΗΠΑ και των στρα-
τιωτικών της χώρας για τη δημιουργία 
συμμαχιών στο μέλλον» και «ενίσχυση 
της διαλειτουργικότητας και των δυνα-

τοτήτων για κοινές επιχειρήσεις» ( . 6, 
παρ.1 - 7, σ. 12 - 13).

Εύλογα, βέβαια, διερωτάται εδώ 
κανείς: Τι εννοείται με την καθιέρωση 
σχέσης για τη δημιουργία συμμαχιών, 
καθώς και με την ενίσχυση των δυνα-
τοτήτων για κοινές επιχειρήσεις; Και 
εναντίον ποιου; Επίσης, από τί έχουν 
ενθαρρυνθεί οι Αμερικανοί να διατυ-
πώνουν αυτές και όλες τις προηγού-
μενες σχετικές τοποθετήσεις; Μήπως 
σχημάτισαν τις αντιλήψεις αυτές από τις 
αλλεπάλληλες επαφές της κυβέρνησης 
της  Λευκωσίας, μετά τις εκλογές του 
2013,  για ένταξη της Κύπρου στο πρό-
γραμμα του ΝΑΤΟ «Συνεταιρισμός για 
την Ειρήνη»; Μήπως πείσθηκαν από τις 
κυβερνητικές εκκλήσεις στις συναντή-

σεις με  ΝΑΤΟϊκούς και Αμερικανούς 
αξιωματούχους, πίσω από κλειστές 
πόρτες, για να βοηθήσουν να ανοιχτεί 
ο δρόμος για είσοδο της Κύπρου στον 
Οργανισμό αυτό - μια στάση που, όπως 
ομολογεί ο τέως ΥΠΕ , «ήταν όντως μια 
σημαντική αλλαγή στην εξωτερική μας 
πολιτική, η οποία έγινε ευμενώς δεκτή»; 
( . Κασουλίδης, 30 Χρόνια Παρόν, δέες 
και Σκέψεις για την Κύπρο μας, «Κα-
θημερινή», Λευκωσία 2019, σ. 56-60). 
Δεν είναι όμως και αυτό αντίθετο στην 
πολιτική της «σωστής τήρησης  ισορ-
ροπιών» με τη ωσία που και ο νυν και 
ο τέως ΥΠΕ  δηλώνουν ότι υποστηρί-
ζουν; ( . Κασουλίδης , ο.π. σ.180).   

Συνεπώς, δεν είναι τυχαίο γιατί στο 
νομοσχέδιο, ταυτόχρονα με την πρόταση 

για άρση του εμπάργκο, υποστηρίζεται 
και η «ένταξη της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στο πρόγραμμα του ΝΑΤΟ, 
Συνεταιρισμός για την Ειρήνη» ( . 5. 
Παρ. 2(Β), σ.11). Ούτε και είναι περίερ-
γο, γιατί μέσα από αυτό αποκαλύπτεται, 
βασικά, ότι κάτω από την επικεφαλίδα 
«ενεργειακή ασφάλεια και σταθερότη-
τα», αναπτύσσονται και προωθούνται 
κυρίως τα αμερικανικά στρατηγικά 
συμφέροντα, με μοχλό τις στρατιωτικές 
σχέσεις των ΗΠΑ με την Κύπρο, την 
Ελλάδα και το σραήλ. Με σαφή στόχο 
τις ρωσικές και άλλες «κακόβουλες 
επιρροές» στην περιοχή, ενώ μόνο πολύ 
έμμεση και διπλωματική αναφορά περι-
λαμβάνεται για τις τουρκικές προκλή-
σεις και απειλές.

τρατ τ κ  β ε α

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Επιλογές κυπριακής εθνικής στρατηγικής

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕΤΑ
Υ ΟΥΑΣΊΓΚΤΟΝ ΚΑΊ 

ΛΕΥΚΩΣΊΑΣ ΑΊΝΕΤΑΊ 
ΝΑ ΕΊΝΑΊ ΑΚΟΜΗ ΠΊΟ 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠ  
Ο ΤΊ ΕΊΝΑΊ ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ 

Ο ΕΩΣ ΑΝΤΊΛΗΠΤΟ  
Α ΟΥ  ΟΠΩΣ ΑΠΟ

ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΊ ΑΠΟ ΤΊΣ 
ΔΊΑΠΊΣΤΩΣΕΊΣ  ΤΩΝ 
ΓΕΡΟΥΣΊΑΣΤΩΝ  ΟΊ 

ΗΠΑ ΕΊΧΑΝ ΜΕΧΡΊ ΚΑΊ 
ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΑΜΕΊ Η 

ΣΤΗ ΔΊΑΜΟΡ Ω
ΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΊΑΚΗΣ 

Ε ΝΊΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΊ
ΚΗΣ ΑΣ ΑΛΕΊΑΣ 

ΜΕ ΟΣ ’

ρκα και οστ  στη στρατη ική 
συνερ ασία πρου    

Είναι αξιοπαρατήρητο ότι, σύμφωνα με τις «Διαπιστώσεις» 
του νομοσχεδίου, η στρατιωτική συνεργασία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας με τις ΗΠΑ, σε τομείς όμως που ενδιαφέρουν 
πρωτίστως την αμερικανική στρατηγική, άρχισε ήδη να παίρνει 
σάρκα και οστά: 

«Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών», υποδεικνύεται, 
«παρέχει κατάρτιση σε Κύπριους αξιωματούχους σε θέματα 
όπως κυβερνοασφάλειας, αντιτρομοκρατίας, εξουδετέρωσης 
εκρηκτικών μηχανισμών και  διαχείρισης στρατιωτικών απο-
θεμάτων» ( . 2, παρ.20, σ.5).

Η συνεργασία μεταξύ Ουάσιγκτον και Λευκωσίας φαίνεται 
να είναι ακόμη πιο προχωρημένη απ’ ό,τι είναι εκ πρώτης όψεως 
αντιληπτό, αφού, όπως αποκαλύπτεται από τις «Διαπιστώσεις» 
των Γερουσιαστών, οι ΗΠΑ είχαν μέχρι και ενεργό ανάμειξη στη 
διαμόρφωση της κυπριακής εθνικής στρατηγικής ασφάλειας: 

«Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν βοηθήσει 
την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την επεξερ-
γασία της εθνικής στρατηγικής ασφάλειας αυτού του έθνους» 
( . 2, παρ. 19, σ. 5).

Γι’ αυτήν τη στρατηγική εθνικής ασφάλειας ο Κύπριος ΥΠΕ  
δήλωνε πέρσι ότι η διαμόρφωσή της είναι πρωτοποριακό γεγονός 
για τα κυπριακά δεδομένα και σύντομα θα έδινε στη δημοσιότητα 
ό,τι θα μπορούσε να ανακοινωθεί (ΚΥΠΕ, 15/11/2018). Κανένας 
δεν θα ανέμενε, ωστόσο, ότι η Κυβέρνηση θα εκχωρούσε στις 
ΗΠΑ ρόλο στην επεξεργασία της εθνικής της στρατηγικής -κάτι 
που αποτελεί κυρίαρχο δικαίωμα της Κύπρου-, δεδομένων μά-
λιστα και των διαφορετικών αντιλήψεων και προτεραιοτήτων των 
δύο χωρών στα θέματα ασφάλειας και απειλής. Εκτός, βέβαια, 
αν επήλθε πλήρης ταύτιση απόψεων της Λευκωσίας επί των 
θεμάτων αυτών με τις ΗΠΑ ή απλώς αποτελούσε χειρονομία 
ένδειξης νομιμοφροσύνης προς την αμερικανική υπερδύναμη. 

ρόσ ετες απαιτήσεις 
της αμερικανικής πο ιτικής 

Αυτή η αναπτυσσόμενη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ φαί-
νεται να έχει και άλλες προεκτάσεις. Η αμερικανική πολιτική 
έναντι της ρωσικής παρουσίας και επιρροής στην περιοχή, 
όπως προκύπτει μέσα από το νομοσχέδιο, δεν εξαντλείται στις 
προαναφερθείσες στρατηγικές διακηρύξεις, συνεργασίες και 
ενέργειες. Προχωρεί ακόμη περισσότερο στο να «παροτρύνει» 
ή και να πιέζει «χώρες της περιοχής» και ασφαλώς σε αυτές 

περιλαμβάνεται και η Κύπρος, για τα εξής: 
«Να αρνηθούν λιμενικές υπηρεσίες σε σκάφη της ωσικής 

Ομοσπονδίας που αναπτύχθηκαν για να υποστηρίξουν την κυ-
βέρνηση του Μπασάρ Αλ Άσαντ στη Συρία» ( . 3, παρ. 13, σ. 9).

«Να εφαρμόσουν πλήρως τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου 
Περί Αντιμετώπισης των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυ-
ρώσεων ( ), για να αποτραπεί η παρέμβαση από την 
Κυβέρνηση της ωσικής Ομοσπονδίας στην περιοχή» ( . 
3, παρ. 15, σ. 9).

«Να απαλλαγούν από στρατιωτικό εξοπλισμό που έχουν 
προμηθευτεί από τη ωσική Ομοσπονδία, προτιμώντας οπλισμό 
που προμηθεύεται από το ΝΑΤΟ και από χώρες συμμάχους 
μελών του ΝΑΤΟ» ( . 3, παρ. 16, σ. 9). 

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, το ερώτημα που τίθεται είναι το 
εξής: Είναι δυνατόν η κυπριακή Κυβέρνηση, που διακηρύττει 
ότι ακολουθεί «ισορροπημένη πολιτική» στις σχέσεις της έναντι 
των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που 
παρέχει λιμενικές υπηρεσίες σε ρωσικά σκάφη και που ο κύριος 
οπλισμός που κατέχει  είναι ρωσικός, να μην αναγιγνώσκει 
σωστά πού οδηγούν αυτού του είδους οι ρυθμίσεις και μέτρα 
και προς τα πού την εξωθούν; 

Βέβαια, αν η συμπόρευση αυτή με την αμερικανική στρατη-
γική είναι συνειδητή επιλογή εξωτερικής πολιτικής, αυτό δεν 
είναι απαραίτητα κακό, νοουμένου ότι εξυπηρετεί με βεβαιότητα 
τα συμφέροντα της Κύπρου - χωρίς να αγνοούνται ασφαλώς 
θέματα αρχών, ιστορικών σχέσεων και εμπειριών. Βασική 
προ πόθεση είναι ότι η κίνηση αυτή θα πρέπει να στηρίζεται 
σε σοβαρή μελέτη και αξιολόγηση των δεδομένων, καθώς και 
σε σωστό υπολογισμό των αναμενόμενων, βραχυπρόθεσμων 
και μακροπρόθεσμων, κερδών και ζημιών, αποδεικνύοντας 
με σαφήνεια ότι για την Κύπρο και το Κυπριακό το κέρδος θα 
είναι αρκετά πιο μεγάλο. Δηλαδή, ότι, απλά, η απόφαση αυτή 
δεν ελαύνεται από ιδεοληψίες και ρηχά συνθήματα του τύπου 
«είμαστε Ευρωπαίοι» ή ότι «ανήκουμε στη Δύση» ή και από 
συγχυσμένες αντιλήψεις περί του τι εστί «ευρωπαϊκό σύστημα 
ασφάλειας» και ταύτιση συμφερόντων με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. 
Διαφορετικά, η εξωτερική πολιτική της Λευκωσίας ακροβα-
τεί και ίσως επικίνδυνα, γιατί οι δυνάμεις που επηρεάζονται 
ή βρίσκονται στο στόχαστρο αυτής της στρατηγικής είναι φυ-
σιολογικό να δυσαρεστηθούν και, διακριτικά ή άλλως πώς, να 
μην μείνουν απαθείς. 

   ρση του εμπ ρ κο
διαίτερα σε σχέση με την τελευταία παράγραφο του αποσπά-

σματος πιο πάνω ( . 3, παρ. 16, σ. 9) και σε συνάρτηση με το 

αμερικανικό εμπάργκο που επιβλήθηκε το 1987 στη μεταφορά 
στρατιωτικού υλικού των ΗΠΑ στην Κύπρο, η επιχειρηματολογία 
των γερουσιαστών για να αιτιολογήσουν την πρόταση για άρση 
της απαγόρευσης αυτής εστιάζεται όχι βέβαια στην ανάγκη να 
αμυνθεί η χώρα από την Τουρκία, αλλά στην απεξάρτησή της 
από τον οπλισμό της ωσίας και έχει ως ακολούθως:

«Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν, σαν θέμα πολιτικής, 
αποφύγει την παροχή αμυντικού υλικού και υπηρεσιών προς 
την Κυπριακή Δημοκρατία, η Κυβέρνηση της Κύπρου έχει, στο 
παρελθόν, αναζητήσει να αποκτήσει αμυντικό υλικό από άλλες 
χώρες, περιλαμβανομένων χωρών, όπως η ωσία, η οποία προ-
βάλλει προκλήσεις στα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών 
ανά τον κόσμο» ( .2 , παρ. 26, σ.6).

ς εκ τούτου, στο τμήμα εκείνο του νομοσχεδίου που γίνεται 
η τεχνική διατύπωση για την «Κατάργηση της Απαγόρευσης 
της Μεταφοράς Αντικειμένων από τον Κατάλογο των Πυρο-
μαχικών των ΗΠΑ προς την Κυπριακή Δημοκρατία» ( .5, 
σ.11 - 12) και ιδιαίτερα στην παράγραφο (α)1 σελίδα 11, δεν 
θα μπορούσε να ήταν πιο σαφείς οι επιδιώξεις της ρύθμισης 
αυτής, όταν αναφέρει ότι:

«Η απευθείας πώληση ή μεταφορά οπλισμού από τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες προς την Κυπριακή Δημοκρατίας θα προήγαγε τα 
συμφέροντα ασφάλειας των ΗΠΑ στην Ευρώπη, βοηθώντας να 
μειώσει την εξάρτηση της Κυβέρνησης της Κύπρου από άλλες 
χώρες  για υλικό που σχετίζεται με την άμυνα, περιλαμβανομέ-
νων χωρών που προβάλλουν πρόκληση στα συμφέροντα των 
Ηνωμένων Πολιτειών σε διάφορα μέρη του κόσμου». Προ-

Δρ Άριστος Άριστοτέλους

φανέστατα οι χώρες αυτές είναι η ωσία και βέβαια η Κίνα.  

ετικό  α  και περίπ οκο
Να σημειωθεί, βέβαια, ότι η κατάργηση του εμπάργκο, 

εφόσον ψηφιστεί ως έχει κατατεθεί, θα αποτελέσει μια θετική 
πολιτική πράξη στις σχέσεις Κύπρου και ΗΠΑ, που ενδεχο-
μένως θα άνοιγε μια νέα αγορά στρατιωτικού υλικού για την 
Κυπριακή Δημοκρατία. Τα  πράγματα όμως δεν είναι τόσο 
απλά όσο φαίνονται, αλλά πιο περίπλοκα -πολιτικά, στρατι-
ωτικά και οικονομικά- για τους εξής λόγους:

Πρώτον, ναι μεν με την άρση του εμπάργκο οι ΗΠΑ αίρουν 
μια δυσμενή διάκριση σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας, αλλά ταυτόχρονα επιβάλλουν μιαν άλλη άδικη διάκριση 
είτε μέσω υπάρχουσας νομοθεσίας ( ) είτε μέσω του 
κατατεθέντος νομοσχεδίου είτε μέσω της στρατηγικής τους 
συνεργασίας, παροτρύνοντας τη Λευκωσία για τα εξής: 

 (α) Να απαλλαγεί από τον υφιστάμενο ρωσικό οπλισμό 
που βασικά αποτελεί τη ραχοκοκκαλιά του οπλοστασίου της 
Εθνικής ρουράς, όπως είναι: τα 82 άρματα μάχης Τ- 80 , 
τα 43 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης -3,  τα 6 αντιαε-
ροπορικά συστήματα  - 1, τα 11 μαχητικά ελικόπτερα 

-35  και άλλα (Οι Στρατιωτικές Δυνάμεις στην Κύπρο, 
Κ.Κ.Σ.Μ, 2018). 

 (β) Να πάψει να προμηθεύεται οποιοδήποτε στρατιωτικό 
υλικό από τη ρωσική πολεμική βιομηχανία, διαφορετικά θα 
διακινδυνεύει να υποστεί κυρώσεις, γεγονός που και σήμερα 
-πέραν της οικονομικής στενότητας στη διάθεση πόρων- προ-
φανώς αποτελεί σε κάποιο βαθμό τροχοπέδη στην εξασφάλιση 
ανταλλακτικών και ικανοποιητικού επιπέδου συντήρησης 
οπλικών συστημάτων από τη ωσία.

Δεύτερον, οι πρόνοιες αυτές, εάν εφαρμοστούν, αποδυνα-
μώνουν την κυπριακή άμυνα απέναντι στις κατοχικές δυνάμεις, 
αλλά και επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των Ελληνικών 
Ενόπλων Δυνάμεων για στήριξη της Κύπρου, όπως και την 
ασφάλεια της Ελλάδας. διαίτερα σε ό,τι αφορά την Κύπρο, 
η απομάκρυνση των ρωσικών οπλικών συστημάτων και η 
αντικατάστασή τους με αμερικανικά ή άλλα ΝΑΤΟϊκά είναι 
μια επίπονη και μακροχρόνια διαδικασία, που στην πορεία 
υλοποίησης ίσως να άφηνε την κυπριακή άμυνα εκτεθειμένη. 

Τρίτον, η διαδικασία αυτή ενδεχομένως να σημαίνει επα-
νασχεδιασμό ολόκληρου του αμυντικού οικοδομήματος της 
Κύπρου και σε μικρότερο βαθμό της Ελλάδας, και αυτό δεν 
είναι μια απλή διατύπωση. Πρόκειται για ένα κολοσσιαίο έργο 
που, εκτός του ότι προ ποθέτει εξασφάλιση της απαιτούμε-
νης εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας σε όλο το φάσμα 
της αμυντικής και στρατιωτικής δραστηριότητας, καθώς και 
επανεκπαίδευση του προσωπικού σε νέα οπλικά συστήματα, 
συνεπάγεται και τη διάθεση τεράστιων οικονομικών πόρων, 
δισεκατομμυρίων ευρώ, για να υλοποιηθεί και να φτάσει η 
κυπριακή άμυνα σε υποφερτά επίπεδα αποτελεσματικότητας. 

Τέταρτον, η Κύπρος δεν διαθέτει και ούτε είναι σε θέση 
να διοχετεύσει τέτοιους πόρους προς την κατεύθυνση αυτή. 
Ούτε και φαίνεται ότι είναι δυνατό να εξασφαλίσει τέτοια στρα-
τιωτική βοήθεια από άλλη χώρα όπως αυτήν που παίρνουν, 
για παράδειγμα, από τις ΗΠΑ το σραήλ ( 3.8 δις κάθε χρόνο 
για την επόμενη δεκαετία), ο Λίβανος ( 1.5 δις, το 2017) και 
η Αίγυπτος ( 1.2 δις, το 2018).

ενικό συμπ ρασμα
Καταλήγοντας, λοιπόν, ως γενικό συμπέρασμα, θα μπο-

ρούσε να λεχθεί ότι τέτοια μέτρα βέβαια και πολιτικές, όπως 
αυτά που περιλαμβάνονται εντός του νομοσχεδίου, για να 
υλοποιηθούν δεν είναι αρκετό μόνο να ψηφιστούν από τη 
Γερουσία και να προωθηθούν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. 
Απαιτούν και τη συναίνεση της Λευκωσίας. Συνεπώς, είναι 
αυτονόητο ότι δεν θα μπορούσαν να προταθούν, αν δεν υπήρ-
χαν προηγουμένως διαβεβαιώσεις ή τουλάχιστον σοβαρές 
ενδείξεις αποδοχής τους από την Κυπριακή Δημοκρατία. Αν 
αυτό όντως αληθεύει, επιβεβαιώνει την άποψη ότι η κυπριακή 
Κυβέρνηση βρίσκεται ήδη με το ένα πόδι στο άρμα των ΗΠΑ, 
αλλά και ότι, παρόλο που φραστικά επιμένει στην τήρηση 
ισορροπιών έναντι των Μεγάλων, στην πράξη φαίνεται να 
οδεύει προς αντίθετες κατευθύνσεις. Αυτό, όμως, όπως έχει 
αναλυθεί πιο πάνω, θα μπορούσε να αποδειχθεί τραγικό για 
την Κύπρο και το Κυπριακό, αν αυτές οι αποκλίσεις ή επι-
λογές πολιτικής είναι αποτέλεσμα αίολων αναλύσεων και 
εσφαλμένων υπολογισμών.

 Πρώην βουλευτής, ειδικός σε θέματα Άμυνας και Στρατηγικής
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ενε ουέλα  
Η ρα τ ς ε έγερσ ς

ΟΛΆ ΆΡ ΙΣΆΝ ΠΡΙΝ ΆΠΟ ΠΕΝΤΕ ΡΟΝΙΆ

 
Χουάν Γκουαϊδό έχει 
ήδη αναλάβει τα ηνία 
της Βενεζουέλας, με τις 
ευλογίες της Εθνοσυνέ-
λευσης. Χρειάστηκαν 
περίπου πέντε μήνες 
για να καλέσει τους οπα-

δούς του σε εξέγερση, αφού πρώτα πήρε τις 
«ευλογίες» των Ηνωμένων Πολιτειών και 
των συμμάχων τους. Ο Νικολάς Μαδού-
ρο, ωστόσο, ο οποίος έχει επιβεβαιώσει τη 
στήριξη της ωσίας και της Κίνας, αρνείται 
να παραδώσει την ηγεσία. Ανάμεσα στους 
δύο προέδρους, μια χώρα διχασμένη και 
ένας λαός που ζει σε συνθήκες ένδειας  

Γι’ ακόμη μια φορά, οι ισχυροί της 
Γης παίζουν μιαν ακόμη παρτίδα πόκερ, 
για να κερδίσουν την επιρροή τους, το 
πρεστίζ τους και τον πλούτο της χώρας. 
Η Βενεζουέλα βιώνει εδώ και χρόνια 
την αυξανόμενη πολιτική δυσαρέσκεια, 
που τροφοδοτείται περαιτέρω από τον 
υπερβολικό πληθωρισμό, τις διακοπές 
του ηλεκτρικού και την έλλειψη τροφίμων 
και φαρμάκων. 

Τα δραματικ  ε ονότα 
της ης ανουαρίου

Όλος ο κόσμος προσπαθεί να απαντήσει 
στο ερώτημα: Ποιος είναι ο Πρόεδρος 
της Βενεζουέλας; Τι ακριβώς συμβαίνει 
μετά τα γεγονότα της 23ης ανουαρίου, 
οπότε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, 
Χουάν Γκουαϊδό, δήλωσε ότι ενεργεί ως 
προσωρινός Πρόεδρος και ότι θα αναλάβει 
τις εξουσίες του εκτελεστικού κλάδου; Δύο 
εβδομάδες νωρίτερα, ο Νικολάς Μαδούρο, 
ο οποίος σήκωσε το γάντι που του πέταξε 
η εξεγερμένη αντιπολίτευση της χώρας 
του, είχε ορκιστεί για μια δεύτερη εξαετή 
θητεία. Πριν προλάβει να χαθεί ο ήχος της 
φωνής του Μαδούρο, που κατηγορούσε τον 

Γκουαϊδό για συνωμοσία με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή 
για παράδοση στον Γκουαϊδό όλων των 
περιουσιακών στοιχείων της Βενεζουέλας 
εντός της επικράτειας των ΗΠΑ. 

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε και ο πρώτος 
επικεφαλής κράτους που ανακοίνωσε τη 
στήριξή του στον Γκουαϊδό. Ενώ ο Υπουργός 
Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών 
κάλεσε τα κράτη-μέλη του Οργανισμού 
Αμερικανικών Κρατών να αναγνωρίσουν 
τον Γκουαϊδό ως «μεταβατικό Πρόεδρο 
της Βενεζουέλας». Λίγο πιο ουδέτερος, ο 
Υπουργός Εξωτερικών του Καναδά δήλωσε 
πως η χώρα του στηρίζει τη δέσμευση του 
Γκουαϊδό να οδηγήσει τη Βενεζουέλα σε 
προεδρικές εκλογές. Η Βραζιλία, η Χιλή, 
η Αργεντινή, η Κολομβία, η Κόστα ίκα, 
η Γουατεμάλα, η Ονδούρα, ο Παναμάς, 
η Παραγουάη και το Περού, που είναι 
επίσης μέλη της «Ομάδας της Λίμας», 
ανέφεραν ότι τάσσονται υπέρ του Γκουαϊδό 
και τον αναγνωρίζουν ως μεταβατικό 
Πρόεδρο. Το ίδιο έπραξαν η Γεωργία και 
το Κοσσυφοπέδιο, καθώς επίσης και η 
Βρετανία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κάλεσε, επίσης, τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
αναγνωρίσουν τον Γκουαϊδό. 

Στον αντίποδα, η ωσία δήλωσε την 
στήριξή της στον Νικολάς Μαδούρο. 
Μάλιστα, ο Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, 
σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον 
Μαδούρο, «εξέφρασε την υποστήριξη του 
στη νόμιμη Κυβέρνηση της Βενεζουέλας 
σε συνθήκες όξυνσης μιας εσωτερικής 
πολιτικής κρίσης που έχει προκληθεί από 
το εξωτερικό». Στον ίδιο άξονα, η Τουρκία, 
το ράν και η Κίνα. Η Κούβα και η Βολιβία 
στηρίζουν, επίσης, τον Νικολάς Μαδούρο. 

Τα Ηνωμένα Έθνη προτάσσουν τον 
διάλογο και καλούν τις δύο πλευρές να 
αποφύγουν τις ακραίες ενέργειες.

 αμ ισ ήτηση 
προς τον αδο ρο

Ο Νικολάς Μαδούρο ανέλαβε τα 
ηνία της Βενεζουέλας μετά τον θάνατο 
του Ούγκο Τσάβες, το 2013. Μέχρι τότε 
υπηρετούσε τη χώρα από τη θέση του 
Υπουργού Εξωτερικών. Κέρδισε τις τότε 
εκλογές με μόλις 1,6% διαφορά. Από την 
αρχή αμφισβητήθηκε. Αμφισβήτηση που 
γιγαντώθηκε μετά το τέλος της πρώτης 
του θητείας, αφού, κατά τη διάρκεια της 
πενταετίας του, η οικονομία της χώρας 
υπέστη ελεύθερη πτώση. Επανεξελέγη 
τον  Μάιο του 2018,  μέσα από μια 
εκλογική διαδικασία που τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης μποϊκόταραν. Πήραν 
αυτήν την απόφαση όταν η Κυβέρνηση 
του Μαδούρο αποφάσισε να απαγορεύσει 
σε συγκεκριμένους υποψηφίους της 
αντιπολίτευσης να συμμετέχουν στην 
εκλογική αναμέτρηση.  Τους μήνες 
που προηγήθηκαν, δεκάδες μέλη της 
αντιπολίτευσης είχαν εγκαταλείψει τη χώρα, 
υπό τον φόβο της σύλληψης, ενώ ακόμη 
περισσότεροι οδηγήθηκαν στα κελιά, ως 
πολιτικοί κρατούμενοι. Μεταξύ αυτών, ο 
τότε ηγέτης του κόμματος «Λαϊκή Θέληση», 
Ντανιέλ Σεμπάγιος, του κόμματος του οποίου 
σήμερα ηγείται ο Γκουαϊδό. Συνολικά, ο 
Μαδούρο έχει φυλακίσει 90 στελέχη της 
«Λαϊκής Θέλησης». Η επανεκλογή του 
Μαδούρο δεν αναγνωρίστηκε ποτέ από την 
αντιπολίτευση της Βενεζουέλας. 

ή πρι ίου  η ν τα 
της ο σεως

Τα αντίπαλα στρατόπεδα κάλεσαν τους 
οπαδούς τους σε εξέγερση. Ο Γκουαϊδό 
ζήτησε τη στήριξη του στρατού. Ο Μαδούρο 
διαβεβαίωσε πως το στράτευμα παραμένει 
πιστό στην Κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι 
πως η στρατιωτική ηγεσία τηρεί στάση 

ουδετερότητας και δεν επιχειρεί κατά 
κανενός στρατοπέδου. Το καλοκαίρι, πάντως, 
προμηνύεται ακόμη πιο δύσκολο για τη 
Βενεζουέλα. Τόσο φιλοκυβερνητικές, όσο 
και αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, που 
πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα εδώ 
και μήνες, άρχισαν ξανά να κορυφώνονται.

Η 30ή Απριλίου ήταν η πρώτη «νύχτα της 
Κόλασης» στην οποία επισήμως εισέρχεται 
η Βενεζουέλα, στην εποχή αυτή που πίσω 
από κάθε πλευρά ενός εμφυλίου πολέμου 
κρύβεται μια μεγάλη δύναμη.

 επόμενη μ ρα
Στην πραγματικότητα, ο Γκουαϊδό 

βασίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο 
Μαδούρο στη ωσία. Αυτή είναι ακόμη μια 
παρτίδα στο ευρύτερο πολεμικό παιγνίδι 
των ισχυρών. Το κλειδί κρατούν ο λαός και 
ο στρατός. Ο λαός μοιάζει διχασμένος. Ο 
στρατός, αν και, επί του παρόντος, δηλώνει 
αφοσίωση στον Μαδούρο, αφήνει τους 
εξεγερμένους να περνούν ανάμεσα από τα 
τανκς και δεν χρεώνεται το αίμα που χύνουν 
στους δρόμους οι διαδηλωτές. Πρακτικά, 
ο Γκουαϊδό δεν έχει ισχύ, παρά μόνο τον 
λαό που υπόσχεται να παραμείνει στους 
δρόμους και τις αμερικανικές δυνάμεις. 
Ο Μαδούρο έχει ισχύ, αλλά δεν έχει 
υποστήριξη. Προειδοποιεί με δεύτερο 
Βιετνάμ, αν ο στρατός του Ντόναλντ Τραμπ 
επέμβει στη χώρα με το πρόσχημα της 
ειρηνευτικής επέμβασης ή της προστασίας 
του λαού. Σε επίπεδο καθημερινότητας, το 
μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 
οι πολίτες είναι ο υπερπληθωρισμός. Ο 
ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού ανήλθε σε 
1.300.000% τους τελευταίους 12 μήνες. 
Ο κατώτατος μηνιαίος μισθός μόλις που 
αγγίζει τα 3 δολάρια, τη στιγμή που οι τιμές 
στα βασικά προϊόντα διπλασιάζονται κάθε 
19 μέρες. 

Η επόμενη μέρα βρίσκει τη Βενεζουέλα 
σε συνθήκες χάους. Πρώτη επιλογή είναι 
η προκήρυξη εκλογών από τον ίδιο τον 
Μαδούρο. Αν αυτό το σενάριο δεν γίνει 
ιστορικό γεγονός, τα ηνία θα αναλάβουν 
οι ισχυροί, οι οποίοι αρχικά θα χειριστούν 
το ζήτημα διά της διπλωματικής οδού 
και ακολούθως θα παίξουν «σκληρό» 
πόκερ πίσω από τις κλειστές πόρτες της 
διπλωματίας. Όποιος κερδίσει το παιχνίδι 
θα επιβάλει τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας, 
έχοντας, ωστόσο, υποκύψει, έστω και 
μερικώς, σε άλλο σημείο του πλανήτη. 

ΤΟ ΕΣΠΑΣΜΑ  Η 
ΛΑΪΚΗ Ε ΕΓΕΡΣΗ  
Ο ΔΊΧΑΣΜΟΣ ΚΑΊ Η 
ΔΊΑ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΑΛ
ΛΑΓΗ ΣΚΥΤΑΛΗΣ 
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ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ ΔΕΝ 
ΕΓΊΝΑΝ ΜΊΑ ΜΕΡΑ 
Α ΝΊΚΑ  ΟΥΤΕ ΗΤΑΝ 

ΜΊΑ ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΑ ΜΕ
ΡΊΚΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ  
ΑΠΟ ΤΟ  ΜΟΛΊΣ 
ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΟΥΓΚΟ 
ΤΣΑΒΕΣ ΚΑΊ Α ΟΥ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ 
Ε ΩΤΕΡΊΚΩΝ ΤΟΥ 
ΝΊΚΟΛΑΣ ΜΑΔΟΥΡΟ 
ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΑ ΗΝΊΑ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  ΑΡΧΊΣΕ 
Η ΠΡΩΤΗ ΜΊΚΡΗΣ ΕΜ
ΒΕΛΕΊΑΣ Ε ΕΓΕΡΣΗ 
ΣΤΊΣ ΕΥΡΩΣΤΕΣ ΠΕΡΊ
ΟΧΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥ
ΕΛΑΣ 

α διεθνή ΜΜΕ τ ν βά-
τισαν «επανάστασ  

των πλουσίων» και οι 
οπαδοί τ ς θεωρίας τ ς 

συνωμοσίας  απαρχή του 
αμερικανικο  πρα ικοπή-

ματος. Το μόνο σίγουρο 
είναι πως  ενε ουέλα 
βι νει πλέον μια μα ική 

ε έγερσ  που διχά ει 
τον λαό τ ς και ε υπ ρε-

τεί τα συμ έροντα των 
ισχυρ ν  οι οποίοι ανα-
μετρ νται στο δικό τ ς 

έδα ος

ΜΆΡΙΝΆ ΆΤΖΗΚΩΣΤΆ
.
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Χωρίς την ελευθερία εκφράσε-
ως δεν μπορεί να επιβιώσει η 
ελευθερία του Τύπου και χωρίς 

την ελευθερία του Τύπου δεν μπορεί 
να υπάρξει η δημοκρατία. στόσο, η 
ελευθερία εκφράσεως δεν μπορεί να 
διασφαλιστεί είτε από την Τουρκία είτε 
από τις «αρχές» στα κατεχόμενα. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε «διευ-
θέτησης» στην ΚΔ, τα Ηνωμένα Έθνη 
προβλέπουν ότι το κατεχόμενο τμήμα 
της ΚΔ θα μεταμορφωθεί σε ένα νομιμο-
ποιημένο «τουρκοκυπριακό συνιστών 
κράτος» και ως μέρος μιας ευρύτερης 

«ομοσπονδίας». Σε τέτοια περίπτωση, η 
ελευθερία εκφράσεως θα διασφαλιστεί; 
Το αμφιβάλλω, ειδικά εάν το «τουρκοκυ-
πριακό συνιστών κράτος» θα είναι μια 
επέκταση της Τουρκίας ή ένας λύκος 
με την προβιά προβάτου. Ας θυμηθού-
με, λοιπόν, τι προειδοποίησε ο Τζωρτζ 
Ουάσιγκτον στις 15 Μαρτίου 1783: «Αν 
αφαιρεθεί η ελευθερία του λόγου, τότε 
μπορεί να οδηγηθούμε σαν κωφοί και 
άλαλοι, όπως τα πρόβατα, στη σφαγή».

 Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου . Οι 

απόψεις του είναι προσωπικές.

Συμπεράσματα

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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τις 3 Μαΐου κάθε έτους, 
ο Οργανισμός Ηνωμέ-
νων Εθνών σηματοδοτεί 
την Παγκόσμια Ημέρα 
Ελευθερίας του Τύπου 
και την επέτειο της Δια-
κήρυξης του  

του 1991. Στο πλαίσιο της Αφρικής, αυτή 
η Διακήρυξη δηλώνει ότι: 

«Σύμφωνα με το άρθρο 19 της Οικου-
μενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, η δημιουργία, διατήρηση 
και ενθάρρυνση ενός ανεξάρτητου, πλου-
ραλιστικού και ελεύθερου Τύπου είναι 
απαραίτητες για την ανάπτυξη και διατή-
ρηση της δημοκρατίας σε ένα έθνος και 
για την οικονομική ανάπτυξη ». 

Στην Ευρώπη, η ελευθερία του Τύπου 
προστατεύεται, εν μέρει, από το άρθρο 10 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου. Αυτό επιβεβαιώνει ότι: «Παν 
πρόσωπον έχει γενικό, αλλά όχι απεριόριστο  
δικαίωμα εις την ελευθερίαν εκφράσεως. Το 
δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει την ελευθερίαν 
γνώμης ως και την ελευθερίαν λήψεως ή 
μεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών, άνευ 
επεμβάσεως δημοσίων Αρχών και ασχέ-
τως συνόρων...». (Δείτε: . . . /

/ . )

Τα μ τια και 
τα α τι  του αο

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, του οποίου οι 
σοφοί δικαστές εξακολουθούν να ασκούν 
έμμεση επιρροή στους δικαστές της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας (ΚΔ), τα δικαστή-
ρια παρέχουν υψηλή προτεραιότητα στην 
ελευθερία εκφράσεως και, συνεπώς, στην 

ελευθερία του Τύπου. Για παράδειγμα, 
στην υπόθεση   

    (  
)  2001  2  277, ο Λόρδος 

, ο τότε ανώτερος δικαστής στην 
τότε εφετική επιτροπή της Βουλής των 
Λόρδων, παρατήρησε ότι:

«Σε μια σύγχρονη, ανεπτυγμένη κοι-
νωνία, μόνο μια μικρή μειοψηφία πολιτών 
μπορεί να συμμετέχει άμεσα στις συζητή-
σεις και τις αποφάσεις που διαμορφώνουν 
τη δημόσια ζωή της κοινωνίας αυτής. Η 
πλειοψηφία μπορεί να συμμετέχει μόνον 
έμμεσα, ασκώντας τα δικαιώματά τους 
ως πολίτες να ψηφίζουν, να εκφράζουν 
τις απόψεις τους, να προβαίνουν σε πα-
ραστάσεις στις Αρχές, να σχηματίζουν 
ομάδες πίεσης και ούτω καθεξής. Όμως, 
η πλειοψηφία δεν μπορεί να συμμετά-
σχει στη δημόσια ζωή της κοινωνίας με 
αυτούς τους τρόπους, αν δεν ειδοποιηθεί 
και ενημερωθεί για θέματα που χρειά-
ζονται ή μπορούν να χρειαστούν μελέτη 
και δράση. Είναι σε μεγάλο βαθμό με 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συμπερι-
λαμβανομένου φυσικά του Τύπου, που 
θα ειδοποιηθούν και θα ενημερωθούν. 
Η εύρυθμη λειτουργία της σύγχρονης 
συμμετοχικής δημοκρατίας απαιτεί τα 
μέσα ενημέρωσης να είναι ελεύθερα, 
ενεργά, επαγγελματικά και φιλομαθή».

Σε μια μεταγενέστερη υπόθεση,    
2003  1  247, ένας άλλος Βρετανός δικα-

στής, ο Λόρδος , αναφέρθηκε σε μιαν 
αμερικανική απόφαση και σχολίασε ως εξής: 
«Μόνον ένας ελεύθερος και αδέσμευτος Τύ-
πος μπορεί να εκθέσει αποτελεσματικά την 
εξαπάτηση στην Κυβέρνηση. Ο ρόλος του 

ΆΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΆΓΚΟΣΜΙΆ ΗΜΕΡΆ ΕΛΕΥΘΕΡΙΆΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Τουρκία: « υλακή» και «νεκροταφείο» 
για τους δημοσιογράφους

ΚΛΕΆΡ ΟΣ  
Ά. ΚΥΡΙΆΚΙΔΗΣ

Στα κατεχόμενα βόρεια εδάφη της 
ΚΔ, η Τουρκία και οι «αρχές» της 
παράνομης υποτελούς διοίκησής 

της έχουν αποδείξει αρκετές φορές ότι δεν 
είναι ικανές να διασφαλίσουν την ελευθερία 
του Τύπου. Αυτό υπογραμμίστηκε το 2018. 

Στις 21 ανουαρίου 2018, ο Πρόεδρος 
Ερντογάν χαρακτήρισε την Αφρίκα ως «μια 
φτηνή και άσχημη εφημερίδα», επειδή 
είχε «το θράσος» να γράψει για τη «νέα 
εισβολή» του τουρκικού στρατού στη Συ-
ρία μετά την προηγούμενη εισβολή στην 
Κύπρο».  Γι’ αυτό, ο Πρόεδρος Ερντογάν 
κάλεσε «τους αδελφούς και τις αδερφές 
του» στα κατεχόμενα «να υιοθετήσουν μια 
συγκεκριμένη στάση και να δώσουν την 

απαραίτητη απάντηση» (Πηγή: . .
. / / /542/89152/ - -

- - - - - - - -
- ).

Μια μέρα μετά, έγινε μια παρατεταμένη, 
εγκληματική και τρομοκρατική επίθεση στα 
γραφεία της «Αφρίκα» στα κατεχόμενα. Αυτή 
η επίθεση αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτε-
ρης εικόνας. Αυτό αποδεικνύεται από την 
υπόθεση    2005   199. 
Στην απόφασή του, το ΕΔΑΔ παρατήρησε 
ότι «δεν αμφισβητείται» πως ο αείμνηστος 
δημοσιογράφος   ήταν «θύμα 
της ανθρωποκτονίας» που διαπράχθηκε 
στα κατεχόμενα στις 6 ουλίου 1996. 

Το ΕΔΑΔ πρόσθεσε ότι «τα φερόμενα 

γεγονότα που προηγήθηκαν του θανάτου 
του   δίνουν κάποια στήριξη 
στον ισχυρισμό» της χήρας του «ότι η 
δολοφονία του» «συνδέεται με τις δρα-
στηριότητές του ως δημοσιογράφου». 
Ενώ δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία ότι 
πράκτορες της Τουρκίας δολοφόνησαν 
τον κ. , το ΕΔΑΔ αποφάσισε ότι η 
Τουρκία ήταν υπεύθυνη για «τη μη διε-
ξαγωγή επαρκούς και αποτελεσματικής 
διερεύνησης των συνθηκών γύρω από 
τον σκοτωμό» του. Για παράδειγμα, «οι 
αρχές» στα κατεχόμενα «δεν εξέτασαν  
εάν η δολοφονία ήταν πολιτικά παρακι-
νημένη ή είχε κάποια σχέση με το έργο 
του ως δημοσιογράφου». 

 κατ σταση στα κατε μενα

Τύπου  είναι να ενεργεί ως τα μάτια και τα 
αφτιά του λαού». Αυτές οι αρχές εφαρμόζονται 
στην Τουρκία;

 κατ σταση στην Τουρκία
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη 

Ελευθερίας του Τύπου του 2019 των Δη-
μοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, μεταξύ 180 
κρατών, η Τουρκία βρίσκεται την 157η 
θέση, μίαν από τις χειρότερες θέσεις. Μια 
βασική αιτία έχει να κάνει με τη φυλάκιση 
πολλών δημοσιογράφων. Μάλιστα, στις 
19 Δεκεμβρίου 2012, οι Δημοσιογράφοι 
Χωρίς Σύνορα περιέγραψαν την Τουρ-
κία, για τους δημοσιογράφους, ως «τη 
μεγαλύτερη φυλακή του κόσμου». Πιο 
πρόσφατα, στις 13 Δεκεμβρίου 2018, 
η Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιο-
γράφων αποκάλυψε ότι «τουλάχιστον 68 
δημοσιογράφοι έχουν φυλακιστεί στην 
Τουρκία , λόγω της δουλειάς τους». Επίσης, 
η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η Τουρκία 
παραμένει «ο χειρότερος φύλακας των 
δημοσιογράφων στον κόσμο». 

Παρ’ όλα αυτά, στις 26 Δεκεμβρίου 

2014, ο Πρόεδρος ετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
είπε το εξής: «Θα ήθελα να το εκφράσω 
με σαφήνεια ότι τα μέσα ενημέρωσης 
στην Τουρκία είναι πιο ελεύθερα απ’ 
οπουδήποτε αλλού στον κόσμο». (Πη-
γές: :// . / / / -

- - -  και 
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Αυτός ο παράλογος ισχυρισμός ήταν 
προσβολή στα θύματα του καθεστώτος Ερ-
ντογάν από το 2003, όταν ο κ. Ερντογάν 
διορίστηκε Πρωθυπουργός. Μεταξύ των 
θυμάτων είναι ο αείμνηστος  , 
ένας Τούρκος δημοσιογράφος με αρμενική 
καταγωγή. Αυτός χαρακτήρισε τη μοίρα 
των Αρμενίων ως θυμάτων γενοκτονίας 
και άλλων σχετικών αδικιών. Έτσι, καταδι-
κάστηκε. Το 2005, ένα τουρκικό ποινικό 
δικαστήριο αποφάσισε ότι οι ενέργειές του 
αποτελούσαν «δυσφήμηση της τουρκικότη-
τας» και τον φυλάκισε. Ακόμη χειροτέρα, ο 
κ.  έλαβε εκατοντάδες απειλές θανάτου. 
Τελικά, το 2007, δολοφονήθηκε. 

Σε απόφαση που εκδόθηκε το 2010 
στην υπόθεση  .  2668/07 

 , το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι η Τουρκία δεν 
προστάτευσε το δικαίωμα στη ζωή και 
την ελευθερία της έκφρασης. Η Τουρκία 
ήταν επίσης υπεύθυνη για «την έλλειψη 
αποτελεσματικής ποινικής έρευνας» μετά 
την δολοφονία του .

Εκτός από τον αυταρχισμό του τουρ-
κικού κράτους και την ανηθικότητα του 
καθεστώτος Ερντογάν, υπάρχουν τουλά-
χιστον τρεις βαθιές εξηγήσεις γι’ αυτήν 
τη θλιβερή κατάσταση.

Πρώτον, κατά τη διάρκεια της μακράς 
ιστορίας της Οθωμανικής Τουρκικής 
Αυτοκρατορίας δεν υπήρχε δημοκρατία. 
Κατά συνέπειαν, η Τουρκία δεν απέκτησε 
έναν δημοκρατικό και δίκαιο πολιτισμό 
βασισμένο στην ελευθερία εκφράσεως 
και στην ελευθερία του Τύπου.

Δεύτερον, διαδοχικές τουρκικές κυ-
βερνήσεις δεν έχουν δείξει κανέναν ου-
σιαστικό σεβασμό προς  τους συγγραφείς 
που δεν είναι παπαγάλοι των Αρχών. Για 
παράδειγμα, στις 24 Απριλίου 1915, οι 
τουρκικές Αρχές συνέλαβαν τουλάχιστον 
235 κορυφαίους Αρμένιους συγγραφείς 
και άλλους διανοουμένους. Στους μήνες 
που ακολούθησαν, πολλοί εκτελέστηκαν 
και, έτσι, έγιναν θύματα μιας ευρύτερης 
γενοκτονίας, η οποία τιμάται στις 24 Απρι-
λίου κάθε έτους.

Τρίτον, για χρόνια, ο τουρκικός ποινικός 
κώδικας έχει ενσωματώσει διατάξεις που 
είναι ασυμβίβαστες με την ελευθερία του 
Τύπου. Το κλασικό παράδειγμα είναι το 
άρθρο 299.1, σύμφωνα με το οποίο: «Κάθε 
πρόσωπο που προσβάλλει τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας καταδικάζεται σε ποινή 
φυλάκισης ενός έως τεσσάρων ετών... ». Στην 
πραγματικότητα, αυτό το άρθρο προσβάλλει 
την ελευθερία εκφράσεως (Δείτε τη γνωμο-
δότηση αριθ. 831/2015 της 15ης Μαρτίου 
2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
Δημοκρατία μέσω του Νόμου.) 
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  ΕΊΝΑΊ Ο ΔΡΑΣΤΗΣ 
ΔΟΛΟ ΟΝΊΩΝ ΔΥΟ   ΠΕΡΊΣΣΟ
ΤΕΡΩΝ ΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΊΑ ΟΡΕΤΊ
ΚΑ ΟΜΩΣ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

και τις χρονικές πτυχές των εγκλημάτων. 
Ο αριθμός των δολοφονιών θεωρήθηκε 
αναγκαίο να εισαχθεί στη συζήτηση για τον 
ορισμό του κατά συρροήν δολοφόνου, ώστε 
να επιτρέψει την ένταξη πιο ξεκάθαρων κρι-
τηρίων σε θεωρητικό επίπεδο, κυρίως από 
ακαδημαϊκούς και ερευνητές, για τις μελέτες 
πάνω στους  . στόσο, δεδομένου 
ότι ο ορισμός επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί 
πρακτικά από τις δυνάμεις επιβολής του 
νόμου, ένας μικρότερος αριθμός θυμάτων θα 
επέτρεπε στις Αρχές να έχουν μεγαλύτερη 
ευελιξία στη διάθεση πόρων στις έρευνες 
για έναν πιθανό κατά συρροήν δολοφόνο. 
Όσον αφορά το κίνητρο, μετά από μελέτες οι 
ερευνητές κατέληξαν ότι η γενικότητα που 
φέρει ο ορισμός του κινήτρου θα περιέπλεκε 
τα πράγματα, αντί να τα αποσαφηνίζει. Τέλος, 
καθοριστικός για τον ακριβή ορισμό του κατά 
συρροήν δολοφόνου είναι ο παράγοντας 
του χρόνου και η διαφοροποίηση μεταξύ 
των κατά συρροήν και μαζικών δολοφονιών. 
Καταλήγοντας, λοιπόν, στον ακριβή ορισμό, 
θα λέγαμε ότι   είναι ο δράστης 
δολοφονιών δύο ή περισσότερων θυμάτων 
σε διαφορετικά, όμως, συμβάντα. 

ι κατ  συρροήν δο ο όνοι 
που ησαν ιστορία 

όντιακ
Ο αυτοαποκαλούμενος δολοφόνος Ζόντιακ 
σύστησε τον εαυτό του στέλνοντας προκλητικές 
επιστολές σε εφημερίδες την Καλιφόρνια. 
Σε αυτές τις επιστολές αναλάμβανε την ευ-
θύνη για δολοφονικές επιθέσεις που είχαν 
προηγηθεί, δίνοντας πληροφορίες για το άτο-
μό του μέσω ενός κρυπτογραφήματος. Το 
κρυπτόλεξο αποτελείτο από 408 σύμβολα 
και ήταν χωρισμένο σε τρία κομμάτια, με το 
καθένα να έχει αποσταλεί σε διαφορετική 
εφημερίδα. Ανέπτυξε τη δολοφονική του 
δράση στα τέλη της δεκαετίας του 1960 
με αρχές της δεκαετίας του 1970. Ο ίδιος 
ισχυριζόταν ότι βρισκόταν πίσω από 37 
δολοφονίες, εντούτοις ο Τύπος επιβεβαί-
ωσε μόλις επτά. Ο φάκελος της υπόθεσης 
παραμένει ανοιχτός. 

 δο ο όνος 
των ταξιδιωτ ν
Πρόκειται για τον   , στον 
οποίο αποδίδονται 80 με 90 δολοφονίες, στις 
οποίες βασάνιζε και ακρωτηρίαζε τα θύματά 
του. Άρχισε να δολοφονεί το 1969, βάζοντας 
στο όχημά του ταξιδιώτες σε αυτοκινητοδρό-
μους στον αμερικανικό νότο. Η δράση του 
αποκαλύφθηκε όταν τον αναγνώρισαν κατά 
τη δολοφονία δύο νεαρών αντρών, όπου και 
ομολόγησε τα στυγερά εγκλήματά του στην 
Αστυνομία. Καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά 
στη συνέχεια η ποινή του μετατράπηκε σε 
ισόβια, επιτρέποντάς του να προσθέσει στη 
λίστα των θυμάτων του άλλον ένα αθώο, 
ενόσω βρισκόταν στη φυλακή. 

 ν ρωπος δρ κου ας
Ο Γιαπωνέζος   πήρε διά-
φορα ονόματα για όσον καιρό διέπραττε τα 
ειδεχθή εγκλήματά του. Ο άνθρωπος δρά-
κουλας, όπως τον αποκαλούσαν, απήγε μικρά 
κοριτσάκια, τα δολοφονούσε και τα βίαζε. 
Μάλιστα, έστελνε καρτ ποστάλ στις οικογένειες 
των θυμάτων του, περιγράφοντας τις δολο-
φονίες του. Μετά τις δολοφονίες τεσσάρων 
κοριτσιών συνελήφθη και του επιβλήθηκε 
θανατική ποινή διά απαγχονισμού. 

 τρε ός νεκρό ι ος
Πρόκειται για τον  , Αμερικανό 
κατά συρροήν δολοφόνο, απαγωγέα, βιαστή 
και νεκρόφιλο. Δρούσε σε διάφορες περιοχές 
των ΗΠΑ και ομολόγησε τις δολοφονίες 30 
γυναικών. Πάντα επισκεπτόταν ξανά τον 
τόπο του εγκλήματος και ασελγούσε στα 
θύματά του. Στα 42 του χρόνια οδηγήθηκε 
στην ηλεκτρική καρέκλα. Ο δικαστής, ανα-
κοινώνοντας την ποινή του,  επεσήμανε ότι 
«ο  ήταν ο ορισμός του κακού».

Το κτήνος
Ο    , γνωστός 
και ως «  » (Το κτήνος), είναι ένας 
Κολομβιανός βιαστής και κατά συρροήν 
δολοφόνος, ο οποίος έχει παραδεχτεί ότι 
σκότωσε 147 αγόρια. Υπάρχουν φόβοι όμως 
ότι ο αριθμός των θυμάτων του μπορεί να 
υπερβαίνει τα 300. Έχει καταδικαστεί το 
1999 για 139 υποθέσεις, με την ποινή φυ-
λάκισής του να ξεπερνάει τα 1.853 χρόνια! 
Όμως ο νόμος στην Κολομβία περιορίζει 
την ποινή φυλάκισης στα 30 χρόνια, επι-
τρέποντάς του μέσα στα επόμενα χρόνια 
να αφεθεί ελεύθερος. 

 ασ πης
Ο   ήταν ένας Σοβιετικός 
κατά συρροήν δολοφόνος, ο οποίος είχε 
το παρατσούκλι «χασάπης του οστόφ». 
Ο ίδιος σε μιαν ανατριχιαστική ομολογία 
ανέφερε: «Νιώθω ψυχολογική ανακούφιση 
όταν χρησιμοποιώ το μαχαίρι μου. έρω 
ότι πρέπει να καταστραφώ. Είμαι ένα λάθος 
της φύσης». Ο  καταδικάστηκε 
σε θάνατο τον Οκτώβριο του 1992, καθώς 
ομολόγησε ότι διέπραξε 56 δολοφονίες γυ-
ναικών και παιδιών την περίοδο του 1978 
και 1990, ενώ εκτελέστηκε τον εβρουάριο 
του 1994.

 ε ος του αν του
Ο    δούλευε ως 
νοσοκόμος σε πολλά νοσοκομεία, ενώ άλλαζε 
συνεχώς δουλειές, αφού τον απέλυαν για 
την ύποπτη συμπεριφορά του. Έχει ομολο-
γήσει τις δολοφονίες 40 ηλικιωμένων στο 

  από το 1984 μέχρι το 2003. 
Σκότωνε τα θύματά του δηλητηριάζοντάς τα 
χρησιμοποιώντας μη συνταγογραφούμενα 
φάρμακα. Ανακρινόμενος ισχυριζόταν ότι 
προέβαινε στις δολοφονίες για να απαλλά-
ξει τους ασθενείς από τον πόνο, όπως θα 
έπραττε ένας άγγελος. Πάντως, ειδικοί διε-
ρευνώντας την υπόθεση εξέφρασαν φόβους 
ότι τα θύματά του ίσως ξεπερνούν τα 300. 

 α ανό ας
Ο   χρησιμοποιούσε τη «γοη-
τεία» του για να παρασύρει τα θύματά του 
και να τα σκοτώσει. Επίσημα, βρίσκεται πίσω 
από τις δολοφονίες 18 ανθρώπων, μεταξύ 
των οποίων αντρών, γυναικών και παιδιών. 
Ο  σκοτώθηκε στη λόριντα το 
1974 από έναν πράκτορα του , όταν 
προσπάθησε να αποδράσει από τη φυλακή.  

 κανί α ος του 
  , γνωστός και ως ο κανί-

βαλος δολοφόνος, διέπραξε σειρά βιασμών 
και 17 δολοφονίες την περίοδο του 1978 
και 1991. Ο ίδιος ακόμη κατηγορήθηκε 
για νεκροφιλία και κανιβαλισμό (ανθρω-
ποφαγία). Συνελήφθη μόνον όταν ένα από 
τα θύματά του κατάφερε να του ξεφύγει. Ο 

νησε α  κώμα 
μετ  α   ρ ν α

 ρώτ ς σε σμ ς 
σε λλ  λαν τη

Μια γυναίκα από τα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα, η 
οποία είχε τραυματισθεί 

σοβαρά στο κεφάλι σε ένα τροχαίο 
το 1991 και είχε έκτοτε παραμείνει 
σε κώμα, ξύπνησε μετά από 27 
χρόνια, μια περίπτωση που έχει 
κάτι από ιατρικό θαύμα. Η Μουνίρα 
Αμντουλά, η οποία ήταν 32 ετών 
την εποχή που έπεσε σε κώμα, ήταν 
επιβάτης σε ένα αυτοκίνητο που 
πήγαινε να πάρει το γι  της από το 
σχολείο και το οποίο είχε συγκρου-
στεί με ένα λεωφορείο. Ο τετράχρο-
νος γιος της Ομάρ, που καθόταν 

μαζί της στο πίσω κάθισμα, δεν είχε 
πάθει τίποτε από τη σύγκρουση, 
καθώς η γυναίκα τον προστάτευσε 
με το σώμα της, αλλά η ίδια είχε 
τραυματισθεί πολύ σοβαρά. Όμως, 
πέρυσι, όπως έγινε τώρα γνωστό, 
σύμφωνα με το , ανέκτησε τη 
συνείδησή της σε ένα γερμανικό 
νοσοκομείο μετά από πολυετή θε-
ραπεία. «Ποτέ δεν είχα εγκαταλείψει 
την ελπίδα γι’ αυτήν, επειδή πάντα 
είχα ένα προαίσθημα ότι μια μέρα 
θα ξυπνούσε», δήλωσε ο γι ς της, ο 
οποίος και αποκάλυψε το ξύπνημα 
της μητέρας του. 

Το ρομποτικό γεωλογικό 
εργαστήριο  της 
Αμερικανικής Διαστημικής 

Υπηρεσίας ( ) ανίχνευσε 
κατά πάσα πιθανότητα τον πρώτο 
του σεισμό από το υπέδαφος του 
Αρη. Είναι η πρώτη φορά που 
ανιχνεύεται σεισμός σε άλλον 
πλανήτη πέρα από τη Γη και τον 
δορυφόρο της, τη Σελήνη. Είναι το 
πρώτο «τρέμουλο» που φαίνεται 
να προέρχεται από το εσωτερικό 
του γειτονικού πλανήτη και όχι 
από δυνάμεις στην επιφάνειά του, 
όπως ο άνεμος.
«Με αυτό το πρώτο σήμα ξεκινά 
και επίσημα ένα νέο πεδίο: η αρει-
ανή σεισμολογία», δήλωσε ο επι-

κεφαλής επιστήμονας της αποστο-
λής , Μπρους Μπάνερντ 
του Εργαστηρίου Αεριώθησης 
( ) της . Προς το παρόν, ο 
πρώτος αυτός μικροσεισμός ήταν 
πολύ αχνός (περίπου δύο βαθμών 
και σε απόσταση 50 έως 100 χιλιο-
μέτρων από τον σεισμογράφο) για 
να εξαχθούν από αυτόν συμπερά-
σματα σχετικά με το εσωτερικό του 
Αρη, κάτι που αποτελεί τον βασικό 
στόχο του . Στα θετικά 
μετριέται το γεγονός ότι η αρειανή 
επιφάνεια είναι συνήθως υπερβο-
λικά ήσυχη, πράγμα που επιτρέπει 
στον σεισμογράφο του ρομποτικού 
εργαστηρίου να πιάνει ακόμη και 
πολύ αχνά σεισμικά σήματα. 

Οι πιο διαβόητοι 
δολοφόνοι της ιστορίας

Ο   -
  
   

    
   -

    
    

  
   

  -
    

    
serial killers

ετά τη σύλληψη 
35χρονου Ελλη-
νοκύπριου για τις 
επτά δολοφονίες 
και τις αποκαλύ-
ψεις για τη δράση 
του μπήκε απότο-

μα στο λεξιλόγιο της κυπριακής κοινωνίας 
ο όρος τού κατά συρροήν δολοφόνου (  

). Όντας πρωτόγνωρο έγκλημα για τα 
κυπριακά δεδομένα, η ορολογία εμφανιζόταν 
αποκλειστικά στα διεθνή ρεπορτάζ, πολλοί 
προσπάθησαν να αναζητήσουν τον ακριβή 
ορισμό του κατά συρροήν δολοφόνου και 
να δουν εάν όντως υπάρχει ταύτιση με τη 
διερευνώμενη υπόθεση στην Κύπρο. 

να ητ ντας τον ορισμό 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων 
χρησιμοποιήθηκαν από δυνάμεις επιβολής 
του νόμου, ακαδημαϊκούς, ιατρούς και ερευ-
νητές, δεκάδες ορισμοί για να καθορίσουν 
την έννοια τού κατά συρροήν δολοφόνου. 
Παρόλο που οι ορισμοί αυτοί μοιράζονται 
κάποια κοινά στοιχεία, παρουσιάζουν δια-
φοροποιήσεις ως προς τον αριθμό των δολο-
φονιών, την τυπολογία των κινήτρων, αλλά 

 καταδικάστηκε το 1992 σε δεκα-
πέντε φορές ισόβια, αλλά δύο χρόνια αρ-
γότερα ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από 
συγκρατούμενό του στις φυλακές.  

 κρι δο ο όνος 
Ο  , γνωστός και ως «  », 
ήταν ένας Αμερικανός κατά συρροήν δο-
λοφόνος, ο οποίος παραδέχθηκε ότι κακο-
ποίησε 100 παιδιά, ενώ πολλά από αυτά 
τα βασάνισε και στο τέλος τα δολοφόνησε. 
Ο ίδιος καταδικάστηκε σε θάνατο και οδη-
γήθηκε στην ηλεκτρική καρέκλα το 1936 
στη φυλακή   του , στη 
Νέα Υόρκη.

Το αμπίρ του 
    ήταν ένας Αμερι-

κανός σχιζοφρενής κατά συρροήν δολοφόνος, 
ο οποίος σκότωσε έξι ανθρώπους μέσα σε 
μόλις ένα μήνα. Ο ίδιος είχε το παρατσούκλι 
«    », καθώς έπινε 
το αίμα των θυμάτων του και στη συνέχεια 
τα έτρωγε. Το 1980 αυτοκτόνησε, σε ηλικία 
30 ετών.

  
Ο    είναι ένας Κολομ-
βιανός κατά συρροήν δολοφόνος, ο οποίος 
κατηγορήθηκε για βιασμό και δολοφονία 
300 γυναικών σε όλη τη Νότια Αμερική. 
Βγήκε το 1998 από ψυχιατρικό ίδρυμα, 
λόγω καλής διαγωγής, ενώ μέχρι σήμερα 
τα ίχνη του αγνοούνται.

 ιατρός
Ο   είναι ένας από τους πιο 
διαβολικούς κατά συρροήν δολοφόνους 
στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Βρισκόταν πίσω από 250 δολοφονίες, ενώ 
το 80% των θυμάτων του ήταν γυναίκες. 
Αποτελεί τον μοναδικό Βρετανό γιατρό που 
θεωρήθηκε ένοχος για τη δολοφονία των 
ασθενών του. Το 2004 αυτοκτόνησε στη 
φυλακή  στο .

Τ ακ ο αντερο της 
Ο πραγματικός δολοφόνος ή δολοφόνοι 
ποτέ δεν εντοπίστηκαν. Πήρε αυτό το όνομα, 
επειδή αφαιρούσε όργανα από τα θύματά 
του, οδηγώντας τους ερευνητές στο συμπέ-
ρασμα ότι είχε χειρουργικές γνώσεις. Ο Τζακ 
ο αντεροβγάλτης, ο οποίος διαπιστώθηκε 
αργότερα ότι δρούσε μόνος του, θεωρείται 
υπεύθυνος για τη δολοφονία ιερόδουλων 
στο Λονδίνο μεταξύ 1888-1891. 

ΓΙΆΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΆΛΛΗΣ 
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σο πλησιάζει το 
2020 αναμένεται 
ότι θα εντείνονται 
και οι πιέσεις προς 
τα τραπεζικά ιδρύ-
ματα του τόπου να 
«πιάσουν» τον στό-

χο της μείωσης του προβλήματος των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων σε μονοψήφιο 
ποσοστό. Όπως έγραφε και παλαιότερα η 
«Σ», η νέα τάξη πραγμάτων θέλει ισχυρά 
κεφαλαιοποιημένα τραπεζικά ιδρύματα, 
απαλλαγμένα από μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια, έτοιμα να αντέξουν στα ρίχτερ 
μιας νέας κρίσης. Η πρόοδος που έχει 
καταγραφεί στην αντιμετώπιση του προ-
βλήματος είναι μεγάλη, αλλά όχι αρκετή. 

 πή ης και ο ρόνος
Οι προσπάθειες θα πρέπει να ενταθούν 

και οι φιλικές παραινέσεις του Διοικητή 
της Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και του 
Υπουργού Οικονομικών προ μερικών 
εβδομάδων από το βήμα του 9ου Οικο-
νομικού Κογκρέσου Λευκωσίας, δεν ήταν 
καθόλου τυχαίες και δεν πρέπει να περά-
σουν απαρατήρητες. Ο Χάρης Γεωργιάδης 
έβαλε, εμμέσως πλην σαφώς, τον πήχη, 
λέγοντας ότι φιλόδοξος στόχος θα πρέπει 
να είναι ο περιορισμός των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, που συσσωρεύονται 
στους ισολογισμούς των τραπεζών, «σε 
μονοψήφια ποσοστά μέχρι το τέλος του 
2020». Ο Κωνσταντίνος Ηροδότου παρέ-
πεμψε στην ενίσχυση της «εργαλειοθήκης» 
των τραπεζών το καλοκαίρι του 2018 και 
τόνισε ότι έχουν «μια ολοκληρωμένη σειρά 

επιλογών ή εργαλείων που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν για να αντιμετωπίσουν 
τα ΜΕΔ πιο αποτελεσματικά». Πρόσθεσε, 
επιπλέον, ότι οι διάφορες κοινοπραξίες 
που έχουν γίνει μεταξύ των κυπριακών 
τραπεζών και εξειδικευμένων εταιρειών 
διαχείρισης δανείων θα πρέπει να αρχίσουν 
να έχουν αποτελέσματα εντός του 2019. 

 μείωση
Από τον Δεκέμβριο του 2014 μέχρι και 

τον Δεκέμβριο του 2018 τα μη εξυπηρετού-
μενα δάνεια μειώθηκαν συνολικά κατά 17 
δις ή 62,4%. Η μείωση προσεγγίζει το ύψος 
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της 
χώρας. Το 2018 η μόλυνση στους ισολο-
γισμούς των τραπεζών περιορίστηκε κατά 
το ήμισυ, σε απόλυτους αριθμούς, καθώς 
τα ΜΕΔ υποχώρησαν στα 10,3 δις από 

20,6 δις που ήταν στο τέλος του 2017. Η 
μείωση αποδίδεται κυρίως στη μεταφορά 
των ΜΕΔ της πρώην Συνεργατικής εκτός 
τραπεζικού συστήματος και στις πωλήσεις 
δανείων. Τα ΜΕΔ αντιστοιχούσαν στο 
τέλος του περασμένου έτους στο 30,3% 
του συνόλου των δανείων. Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα εντοπίζεται σε νοικοκυριά και 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα ΜΕΔ των 
νοικοκυριών ανέρχονται στα 4,1 δις, και 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα 5,2 
δις. Οι προβλέψεις που τηρούν τα τραπεζικά 
ιδρύματα ανέρχονται στα 5,2 δισεκατομ-
μύρια και αντιστοιχούν στο 50,9% του συ-
νόλου των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

ι δυο επι ο ς  
 Εκ των πραγμάτων οι τράπεζες έχουν 

δύο επιλογές για να μειώσουν τα ΜΕΔ τους. 
Από τη μία είναι η πώληση δανείων και 
από την άλλη η οργανικές λύσεις. Επιση-
μαίνεται ότι μπορεί να γίνει χρήση και των 
δυο επιλογών ταυτόχρονα, καθώς η μια δεν 
αποκλείει την άλλη. Το μέτρο της πώλησης 
πακέτων δανείων από τραπεζικά ιδρύματα 
σε τρίτους εμπεριέχει θετικά και αρνητικά 
στοιχεία για τα τραπεζικά ιδρύματα.  

Μπορεί να θεωρηθεί ως «καθαρή 
λύση» εφόσον φεύγουν άμεσα από τους 
ισολογισμούς των τραπεζών μη εξυπη-
ρετούμενα δάνεια (αν αυτά επιλεγούν 
να πωληθούν).

Σε περίπτωση αναδιάρθρωσης μη εξυ-
πηρετούμενου δανείου, το δάνειο παραμένει 
ως μη εξυπηρετούμενο για ένα χρόνο.

Αντί τα τραπεζικά ιδρύματα να αναμένουν 
σταδιακή αποπληρωμή των δανείων σε βά-
θος χρόνου, λαμβάνουν άμεση ρευστότητα.  

Οι τράπεζες πρέπει να αξιολογούν εάν 
χρειάζονται την επιπλέον ρευστότητα, αν 
μπορούν να χορηγήσουν νέα δάνεια, ώστε 
στην τελική να μην τους δημιουργεί ζημιές 
μέσω καταθέσεων με αρνητικά επιτόκια.       

 Κύριο ζητούμενο είναι αφενός η 
τιμή πώλησης και αφετέρου τα δάνεια, 
τα οποία θα πωληθούν, δεδομένου ότι η 
πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων 
συνεπάγεται μεγάλη έκπτωση στην τιμή. 
Γι’ αυτό είθισται στα πακέτα δανείων να 
συμπεριλαμβάνονται και εξυπηρετούμενα 
δάνεια, ώστε να γίνονται πιο ελκυστικά 
προς τους πιθανούς αγοραστές.  

Τα τραπεζικά ιδρύματα πρέπει να μελε-
τήσουν πώς επηρεάζονται οι κεφαλαιακές 
τους βάσεις κυρίως από την τιμή πώλησης, 
αν και οι αυξημένες επισφάλειες, που έχουν 
καταγράψει, τους δίδουν τη δυνατότητα να 
αποδεχτούν χαμηλότερες τιμές. 

Εάν, για παράδειγμα, έχουμε ένα δά-
νειο 100 χιλ. για το οποίο η τράπεζα 
προέβλεψε ζημιές 40 χιλ. (και βάσει 
αυτών ανακεφαλαιοποιήθηκε), τότε εάν 
το πωλήσει στις 65 χιλ. καταγράφει κέρ-
δος. Εάν πωληθεί κάτω των 60 χιλ., τότε 
προκύπτει κεφαλαιακή ανάγκη.

 Η αγορά προβληματικών δανείων 
(  ) είναι αναπτυγμένη σε 
άλλες χώρες όπως η ρλανδία, η Βρετανία 
ακόμη και στην Ελλάδα. Συνήθως η αγορά 
γίνεται σε χαμηλές τιμές, ανάλογα φυσικά 
με τα δάνεια που πωλούνται, από ξένα 
επενδυτικά ταμεία ή άλλα χρηματοπιστω-
τικά ιδρύματα. Η πρακτική εφαρμογή της 
πώλησης δανείων δεικνύει, σύμφωνα με 
τραπεζικούς κύκλους, ότι είναι ευκολότερο 
να επιτευχθεί η πώληση μεγάλων δανείων. 

«Το δύσκολο είναι να πωληθούν δάνεια 
μικρών επιχειρήσεων. Όσο απομακρύνεσαι 
από τις μεγάλες επιχειρήσεις και «συναντάς» 
μικρότερες είναι πιο δύσκολο να κλείσει 
συναλλαγή», σημειώνουν. Από την άλλη 
μπορούν να συνεχίσουν και οι ανταλλαγές 
ακινήτων έναντι χρέους, οι αναδιαρθρώσεις, 
οι εκποιήσεις και ό,τι άλλο περιβάλλεται 
από τον φλοιό των λεγόμενων οργανικών 
λύσεων. Η εφαρμογή του Σχεδίου Εστία, 
το οποίο έρχεται για να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση του δυσκολοκατάβλητου 
«κομματιού» των ΜΕΔ, που σχετίζεται 
με την πρώτη κατοικία, ασφαλώς και θα 
δώσει λύσεις σε δύσκολες εξισώσεις.

ι προ σεις των με ων 
Τόσο η Τράπεζα Κύπρου όσο και η Ελ-

ληνική Τράπεζα έχουν δοκιμάσει το 2018 
την πώληση δανείων και ξεφόρτωσαν 
σχεδόν 3 δις μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
από τους ισολογισμούς τους. Η Ελληνική 
Τράπεζα πώλησε μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια 144 εκ. στην 2  και η 
Τράπεζα Κύπρου μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια 2,7 δις στην . Η Τράπεζα 
Κύπρου, έχοντας «σφραγίσει» πριν από 
λίγο καιρό τη μεγαλύτερη πώληση μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, κυνηγά νέα 
πώληση προκειμένου να μειώσει ακόμη 
περισσότερο το επίπεδο των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων στον ισολογισμό 
της. Τον περασμένο εβρουάριο είχε 
πωλήσει μη εξυπηρετούμενα δάνεια 

34 εκ., καθώς είχε δώσει τα χέρια με 
την τσεχικών συμφερόντων . Η συμ-
βατική αξία των δανείων ήταν 245 εκ.  

 Στην Ελληνική Τράπεζα η διαδικασία 
ενσωμάτωσης της πρώην Συνεργατικής από 
τη μια και η ολοκλήρωση της διαδικασίας 
για την αύξηση κεφαλαίου κατά 150 
εκ., από την άλλη, είχαν προτεραιότητα. 
Η Τράπεζα δεν απέκλειε στο παρελθόν τη 
λύση της πώλησης δανείων για τη δραστική 
μείωση του προβλήματος στον ισολογισμό 
της. Άλλωστε είχε δοκιμάσει με μια μικρή 
πώληση αυτό το «εργαλείο» στις αρχές του 
2018. Ερωτηθείς κατά πόσον η Τράπεζα 
σχεδιάζει μια νέα πώληση δανείων και 
δη μεγάλη, ο Ανώτατος Εκτελεστικός της 
Διευθυντής κράτησε «κλειστά» τα χαρτιά 
του. «Δεν μιλάμε για πώληση, εξετάζουμε 
πώληση. Κατά πόσον θα προχωρήσουμε 
πραγματικά δεν το ξέρω ή δεν μπορώ να 
δεσμευτώ», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο 
του ωάννη Μάτση στο πλαίσιο της παρου-
σίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων 
της Τράπεζας για το 2018.  

ΝΕΣΤΟΡΆΣ ΆΣΙΛΕΙΟΥ
vasilioun@sigmatv.com
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Άισιόδο οι οι τραπε ίτες
 Το τέλος του 2020 «φωτογραφίζει» 

στην τοποθέτησή του στη «Σ» και ο Γενικός 
Διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών, Δρ 
Μιχάλης Καμμάς, ως το ορόσημο για τη 
δραστική μείωση των ΜΕΔ. «Η μεγάλη 
προσπάθεια για μείωση των Μη Εξυπηρε-
τούμενων Δανείων, η οποία καταβάλλεται 
εδώ και χρόνια, παρουσιάζει αποτελέσμα-
τα. Τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας δείχνουν ότι πλέον εντός του 
τραπεζικού συστήματος παραμένουν λίγο 
περισσότερα από 10 δις ως μη εξυπηρε-
τούμενα δάνεια. Βεβαίως, η δουλειά μας 
δεν σταματά εδώ αλλά αντίθετα εντός του 

τρέχοντος αλλά και του επόμενου έτους 
οι προσπάθειές μας θα πρέπει να είναι 
τόσο αποτελεσματικές και στοχευμένες 
προκειμένου το ποσοστό των ΜΕΔ να 
περιοριστεί σε ποσοστά που να πλησι-
άζουν τα αποδεκτά όρια που τίθενται σε 
ευρωπαϊκή βάση.  

»Είμαστε αισιόδοξοι ότι ο ρυθμός των 
βιώσιμων αναδιαρθρώσεων, η επικείμενη 
εφαρμογή του Σχεδίου Εστία αλλά και η 
αξιοποίηση νέων εργαλείων, τα οποία 
προ μηνών ψήφισε η Βουλή, θα βοηθή-
σουν προς περαιτέρω αποκλιμάκωση 
του δείκτη των ΜΕΔ».

Στόχος το μονο ή ιο 
ποσοστό των Δ
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A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LIMITED
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

 2018 2017
 € €
Κύκλος εργασιών 65.817.040 66.616.348
Κόστος πωλήσεων (46.389.084) (45.639.713)

Μεικτό κέρδος 19.427.956 20.976.635

Έξοδα διοίκησης (2.641.445) (2.569.805)
Έξοδα διανομής και πωλήσεων  (1.313.707) (1.827.207)

Κέρδος από εργασίες 15.472.804 16.579.623

Άλλα έσοδα 450.193 3.120.202
Άλλα έξοδα (227.627) (202.923)
Έσοδα χρηματοδότησης 2.441 4.505
Έξοδα χρηματοδότησης (5.984.095) (3.991.521)
Έξοδα προηγουμένων ετών (420.915) --
Αντιστροφή χρέωσης στην αξία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (ΔΠΧΑ9) 86.983 --
Απομείωση στην αξία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (ΔΠΧΑ9) (197.447) --
Ζημία από πώληση επενδύσεων (168.142) --
Μερίδιο κέρδους συνδεδεμένων εταιρειών 741.805 625.566

Κέρδος πριν από τη φορολογία 9.756.000 16.135.452
Φορολογία έτους   (1.446.758) (2.263.635)

Κέρδος έτους 8.309.242 13.871.817

Λοιπά συνολικά έσοδα
Ποσά που θα ή πιθανόν να αναταξινομηθούν στο κέρδος ή ζημιά σε μεταγενέστερες περιόδους
Αναπροσαρμογή εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση  1.803.711 997.794
Επανεκτίμηση γης και κτηρίων 51.796.682 --
Αναπροσαρμογή μεριδίου αποθεματικών συνδεδεμένων εταιρειών 714.532 --

Ποσά που δεν θα αναταξινομηθούν στο κέρδος ή ζημιά σε μεταγενέστερες περιόδους
Αναθεώρηση αναβαλλόμενης φορολογίας στην επανεκτίμηση γης και κτηρίων (12.040.692) 139.200

Συνολικά λοιπά έσοδα έτους 42.274.233 1.136.994

Συνολικά έσοδα έτους 50.583.475 15.008.811

Το κέρδος έτους κατανέμεται σε:
Μετόχους της Εταιρείας 8.302.716 13.861.685
Δικαιώματα μειοψηφίας  6.526 10.132
 8.309.242 13.871.817

Το σύνολο εσόδων έτους κατανέμεται σε:
Μετόχους της Εταιρείας 50.576.949 14.998.679
Δικαιώματα μειοψηφίας 6.526 10.132
 50.583.475 15.008.811
Κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 3,37 5,63

Το Συγκρότημα έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ15 και το ΔΠΧΑ9 την 1 Ιανουαρίου 2018.  Σύμφωνα με τη μέθοδο μετάβασης που έχει επιλεγεί, οι συγκριτικές πληροφο-
ρίες δεν έχουν αναπροσαρμοστεί.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD σε συνεδρία του, που πραγματοποιήθηκε στις 25 & 26 Απριλίου 2019, μελέτησε και ενέκρινε 
τα τελικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Αποφασίστηκε επίσης όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετό-
χων πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019, στο ξενοδοχείο Constantinos The Great στον Πρωταρά, στις 6.00μ.μ. 
2. Ο καθαρός κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος ανήλθε σε €65.817.040 σε σύγκριση με €66.616.348 το 2017, σημειώνοντας μείωση ύψους €799.308 (1,2%).  
3. Το καθαρό κέρδος μετά τη φορολογία ανήλθε σε €8.309.242 (3,37 σεντ ανά μετοχή) σε σύγκριση με καθαρό κέρδος ύψους €13.871.817 (5,63 σεντ ανά με-
τοχή) για το 2017. Οι κυριότεροι λόγοι της μείωσης των αποτελεσμάτων είναι η μείωση του κύκλου εργασιών, η επιστροφή χρημάτων (Rebate) σε σχέση με τό-
κους προηγουμένων ετών που έλαβεν χώραν το 2017 και η αύξηση των εξόδων χρηματοδότησης.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην Ευρωζώνη, κυρίως στο 
Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της απόφασης εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit), και στη Ρωσία, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του 
2019, δυνατόν να παρουσιάσουν διακυμάνσεις, οι οποίες, λόγω των αβεβαιοτήτων που επικρατούν στις αγορές, είναι δύσκολο να προβλεφθούν.  Η Διεύθυνση 
της Εταιρείας συνεχίζει να παίρνει μέτρα για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών της.
5. Τα τελικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος δεν θα αποσταλούν στους μετόχους. Το επενδυτικό κοινό μπορεί να προμηθευτεί αντίγραφο των τελικών απο-
τελεσμάτων από τα κεντρικά γραφεία του Συγκροτήματος στο Παραλίμνι, τηλ. 23-848000. 

Σημειώσεις:
1. Τα αποτελέσματα έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος.
2. Ο μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που έχει χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του κέρδους ανά μετοχή στις 31 Δεκεμβρίου 2018 είναι 246.214.100 (31 
Δεκεμβρίου 2017: 246.214.100).

Η ΜΕΊΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΊΑΣ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΝΔΕΕΤΑΊ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΥ ΗΤΊΚΗ ΤΑΣΗ 
ΣΤΟΝ ΡΥ ΜΟ ΑΝΑΠΤΥ
ΗΣ  ΣΥΜ ΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 

ΟΊΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ ΊΩΑΝΝΗ 
ΤΕΛΩΝΗ

Προβληματίζει η 
χαμηλή απασχόληση 

στους νέους  

Από το 2014, η Εγγύηση Νέων έχει 
προσφέρει ευκαιρίες σε περισ-
σότερους από 3,5 εκατομμύρια 

νέους ανθρώπους κάθε χρόνο. Μέχρι το 
τέλος του 2017, 2,4 εκατομμύρια νέοι 
στις περιφέρειες που πλήττονται περισ-
σότερο από την ανεργία των νέων είχαν 
επωφεληθεί από την άμεση στήριξη από 
την πρωτοβουλία για την απασχόληση 
των νέων. Γενικά, το ποσοστό ανεργίας 

των νέων στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι 
διπλάσιο από το συνολικό ποσοστό ανερ-
γίας, όμως η ανεργία των νέων μειώνεται 
ταχύτερα απ’ ό,τι η συνολική ανεργία.

Η Επίτροπος για την Απασχόληση, 
τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις Δεξιότη-
τες και την Κινητικότητα στην Εργασία, 

 , δήλωσε συγκεκριμέ-
να: « εκινήσαμε την Εγγύηση Νέων και 
χρησιμοποιούμε τα ευρωπαϊκά κεφάλαια 

για να καταπολεμήσουμε ένα από τα πιο 
κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα της εποχής 
μας: την ανεργία των νέων. Ενώ ακόμη 
θέλουμε να δούμε περισσότερους νέους 
να βρουν τον δρόμο τους στην αγορά 
εργασίας, είναι ενθαρρυντικό να βλέ-
πουμε ότι η Εγγύηση Νέων έχει κάνει 
πραγματική διαφορά. Περισσότεροι από 
14 εκατομμύρια νέοι έχουν επωφεληθεί 
από αυτήν από το 2014», κατέληξε.

τωτική τάση ακολου-
θεί η ανεργία στην 
Κύπρο σύμφωνα 
με στοιχεία που δη-
μοσιοποίησε την πε-
ρασμένη Τετάρτη η 
Ευρωπαϊκή Στατιστι-

κή Υπηρεσία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 
στην Κύπρο το ποσοστό εποχικά προ-
σαρμοσμένης ανεργίας ήταν 7,0% τον 
Μάρτιο του 2019 (31.000 άτομα  6,9% 
άνδρες και 7,0% γυναίκες), από 7,1% τον 

εβρουάριο του 2019 και από 9,0% το 
Μάρτιο του 2018. 

αμη ότερα και υ η ότερα 
ποσοστ  ανερ ίας

Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμη-
λότερα ποσοστά ανεργίας τον Μάρτιο του 
2019 σημειώθηκαν στην Τσεχία (1,9%), 
τη Γερμανία (3,2%) και τις Κάτω Χώρες 
(3,3%).

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας 
παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (18,5% 
τον ανουάριο του 2019), την σπανία 
(14,0%) και την ταλία (10,2%).

 κατ σταση 
σε Ευρω νη και ΕΕ

Σε ό,τι αφορά τη Ζώνη του ευρώ, το 
εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανερ-
γίας διαμορφώθηκε σε 7,7% τον Μάρτιο 
του 2019, από 7,8% το εβρουάριο του 
2019 και από 8,5% τον Μάρτιο του 2018. 
Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό 
που σημειώθηκε στη Ζώνη του ευρώ από 
τον Σεπτέμβριο του 2008. Σχετικά με την 

ανεργία στην ΕΕ28 τον Μάρτιο του 2019 
ήταν 6,4%, από 6,5% το εβρουάριο 
του 2019 και από 7,0% το Μάρτιο του 
2018. Πρόκειται για το χαμηλότερο 
ποσοστό που σημειώθηκε στην ΕΕ28 
από την έναρξη της μηνιαίας σειράς 
ανεργίας της ΕΕ τον ανουάριο του 
2000.

εδόν  εκατομμ ρια 
νερ οι στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπη-
ρεσία εκτιμά ότι 15,907 εκατομμύ-
ρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ28, 

εκ των οποίων 12,630 εκατομμύρια 
στη Ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον 

Μάρτιο του 2019. Σε σύγκριση με τον 
εβρουάριο του 2019, ο αριθμός των 

ανέργων μειώθηκε κατά 172.000 στην 
ΕΕ28 και κατά 174.000 στη Ζώνη του 
ευρώ. Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 
2018, η ανεργία μειώθηκε κατά 1,430 
εκατ. Ευρώ στην ΕΕ28 και κατά 1,172 
εκατ. Ευρώ στη Ζώνη του ευρώ.

Πάντως σε σύγκριση με πέρυσι, 

το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε όλα 
τα κράτη μέλη εκτός της Δανίας και της 
Σουηδίας, όπου παρέμεινε σταθερό. Οι 
μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην 
Ελλάδα (από 20,6% σε 18,5% μεταξύ α-
νουαρίου 2018 και ανουαρίου 2019), 
στην Εσθονία (από 6,7% σε 4,6% μεταξύ 

εβρουαρίου 2018 και εβρουαρίου 
2019) και στην Κύπρο (από 9,0% σε 7,0%). 

 μείωση της ανερ ίας συνδ -
εται με τον ρυ μό αν πτυξης

Σχολιάζοντας τα στοιχεία για την Κύ-
προ, ο Οικονομολόγος ωάννης Τελώνης, 
τόνισε στη «Σ» ότι η μείωση της ανεργίας 
συνδέεται με την αυξητική τάση στον ρυθμό 
ανάπτυξης της χώρας. «Εάν συνεχιστούν 
ρυθμοί ανάπτυξης κοντά στο 4%, τότε η 
Κυβέρνηση μπορεί να προσδοκά σε 
περαιτέρω μείωση της ανεργίας, που 
θα την φέρει πολύ κοντά στον μέσο όρο 
της ΕΕ», τόνισε.

ι ν οι και οι 
νω των  ετ ν

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα 
ο κ. Τελώνης τόνισε ότι στην Κύπρο το 
μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στους 
νέους κάτω των 25 ετών και στους άνω των 
55 ετών που επιλέγουν σχέδια εθελούσιας 
αποχώρησης. «Στους νέους το πρόβλημα 
είναι δομικό και πρέπει να βρεθεί λύση. 
Σε ό,τι αφορά τους άνω των 55 ετών, μόνο 
στον τραπεζικό τομέα αποχώρησαν 3.500 
άτομα τα τελευταία χρόνια και γι’ αυτούς 
είναι δύσκολο να επιστρέψουν στην αγορά 
εργασίας», υπογράμμισε.

 νερ οι 
ν οι στην προ

Σύμφωνα πάντα με τη , τον 
Μάρτιο του 2019, 3,282 εκατομμύρια 
νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην 
ΕΕ28, εκ των οποίων 2,325 εκατομμύρια 
ήταν στη Ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση 
με τον Μάρτιο του 2018, η ανεργία των 
νέων μειώθηκε κατά 189.000 στην 
ΕΕ28 και κατά 150.000 στη Ζώνη του 
ευρώ. Τον Μάρτιο του 2019, το ποσο-
στό ανεργίας των νέων ήταν 14,5% στην 
ΕΕ28 και το 16,0% στη Ζώνη του ευρώ, 
έναντι 15,5% και 17,4% αντίστοιχα τον 
Μάρτιο του 2018. Τον Μάρτιο του 2019 
τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται 
σε Γερμανία (5,6%), Τσεχία (6,3%) και 
Κάτω Χώρες (6,4%), ενώ τα υψηλότερα 
ήταν στην Ελλάδα (39,7% τον ανουά-
ριο του 2019), την σπανία (33,7%) και 
την ταλία (30,2%). Η ανεργία των νέων 
στην Κύπρο ήταν 20% (8000 άτομα) για 
το Δεκέμβριο του 2018, μειωμένη από 
22,3% τον Μάρτιο του 2018.

ΣΩΚΡΆΤΗΣ ΙΩΆΚ ΙΜ
socratis79@gmail.com

Υπάρχει και  Εγγ σ  Νέων
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ε συγκρατημένη 
αισιοδοξία βλέ-
πουν το 2019 
για τις κυπρια-
κές επιχειρήσεις 
οι εργοδοτικές 
οργανώσεις της 

χώρας, προειδοποιώντας πως υπάρχουν αρ-
κετές απειλές και προκλήσεις στον ορίζοντα. 
Μιλώντας στη «Σ» ο γενικός διευθυντής της 
Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων 
Μιχάλης Αντωνίου χαρακτήρισε το 2019 
ως χρονιά σταθεροποίησης σε ό,τι αφορά 
τη κερδοφορία των εταιρειών, στέλνοντας 
παράλληλα το μήνυμα πως οι απειλές και 
οι κίνδυνοι για την κυπριακή οικονομία 
και κατ’ επέκτασιν για τις κυπριακές επι-
χειρήσεις είναι τεράστιοι. «Δεν πρέπει να 
υπάρξει εφησυχασμός καθώς οι απειλές, 
ιδιαίτερα οι εξωγενείς είναι ασύμμετρες. 
Επιβάλλεται να υπάρξει σύνεση από όλους 
ώστε να μην αυξηθούν οι ανελαστικές δα-
πάνες τόσο της κεντρικής κυβέρνησης, όσο 
και των επιχειρήσεων», είπε.

ι τομείς που 
κατα ρ ουν κερδο ορία

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, 
ο Μιχάλης Αντωνίου αναφέρθηκε στους 
τομείς που καταγράφουν πιο κερδοφόρα 
πορεία σε σύγκριση με άλλους τομείς της 
οικονομίας. «Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
καταγράφει μία εντυπωσιακή πορεία το 
τελευταίο διάστημα, όμως και εκεί υπάρ-
χουν προκλήσεις από άλλες χώρες που θα 
προσπαθήσουν να κερδίσουν σημαντικό 
μερίδιο από τους ξένους φοιτητές που κατα-
φέραμε να έρθουν τα τελευταία χρόνια στην 
Κύπρο. Ανοδική πορεία καταγράφει και ο 
τομέας της ναυτιλίας, ωστόσο και εκεί θα 
προκύψουν προβλήματα, καθώς αφενός έχει 
ανέβει σημαντικά το κόστος των καυσίμων 
και, αφετέρου,  συνεχίζεται και το τουρκικό 
εμπάργκο που επηρεάζει τον κλάδο. Σε ό,τι 
αφορά τον τουρισμό, η αναβλητικότητα και 
η αβεβαιότητα που παρατηρήθηκε με το 

 αναμένεται να πλήξει την κερδοφορία 
των επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς ήδη 

προσφέρθηκαν μεγαλύτερες εκπτώσεις, 
ώστε να μην επηρεαστούν αρνητικά οι 
αφίξεις», υπογράμμισε.

Τρ πε ες και ακίνητα
Σχετικά με τον τραπεζικό τομέα, ο κ. 

Αντωνίου ανέφερε πως θα πρέπει τα χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα να αξιοποιήσουν 
το καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό για 
να μεγεθύνουν την κερδοφορία τους και 
να βελτιώσουν τον ισολογισμό τους, ενώ 
για τον κλάδο των ακινήτων σημείωσε 
πως έχουν την άποψη πως θα σταθερο-
ποιηθεί στα επόμενα χρόνια.

υσκο ε ουν τα 
πρ ματα από το 

Ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ εξέφρα-
σε την άποψη πως από το 2020 και μετά 
τα πράγματα θα είναι χειρότερα για τις 
κυπριακές επιχειρήσεις, καθώς αναμένεται 
να ρίξει ταχύτητα ο ρυθμός ανάπτυξης 

της οικονομίας. « έτος οι οικονομολόγοι 
μας εκτιμούν ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα 
κυμανθεί μεταξύ 3 και 3,5%, ενώ για το 
2020 ενδεχομένως να περιοριστεί στο 
2,5%. Γι’ αυτό επαναλαμβάνω πως πρέπει 
να επιδειχθεί σύνεση απ’ όλους, καθώς 
τα δύσκολα δεν έχουν περάσει», τόνισε.

α επηρε σει το 
Στο ίδιο μήκος κύματος και οι θέσεις του 

Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου. Σε δηλώσεις του στη «Σ», 
ο γενικός γραμματέας του ΚΕΒΕ Μάριος 
Τσιακκής τόνισε πως τα μέλη τους είναι συ-
γκρατημένα σε ό,τι αφορά την κερδοφορία 
τους καθώς υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις 
ενώπιόν τους. «Ο τουρισμός λόγω  
θα επηρεαστεί καθώς οι Βρετανοί είναι οι 
παραδοσιακοί αιμοδότες του, ενώ και στον 
κλάδο των ακινήτων ενδεχομένως να παρα-
τηρηθεί κάμψη με τις αλλαγές που γίνονται 
στο σχέδιο πολιτογραφήσεων», υπογράμμισε

πό αναδι ρ ρωση 
το ιανικό εμπόριο

Ο Μάριος Τσιακκής, κληθείς να σχο-
λιάσει τον κλάδο που αναμένουν να αντι-
μετωπίσει τα περισσότερα προβλήματα 
το επόμενο διάστημα, έκανε αναφορά στο 
λιανικό εμπόριο. «Κατά την άποψή μας 
είναι ένας κλάδος που θα περάσει από 
αναδιάρθρωση το τελευταίο διάστημα», είπε.

ι ότερη κερδο ορία
Ο γενικός γραμματέας του ΚΕΒΕ εξέ-

φρασε παράλληλα την άποψη πως στα 
επόμενα χρόνια θα είναι ακόμη μεγαλύτε-
ρες οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν 
οι επιχειρήσεις. «Κατά την άποψή μας θα 
περιοριστεί η κερδοφορία των εταιρειών 
τα επόμενα χρόνια, χωρίς αυτό να ση-
μαίνει κατ’ ανάγκην ότι θα καταγράφουν 
ζημιές. Απλώς μπορεί να περιοριστεί η 
κερδοφορία τους», διευκρίνισε.

ξηση στην κατ εση 
οικονομικ ν στοι είων

Η «Σ» επικοινώνησε και με τον Έφο-
ρο Εταιρειών, Σπύρο Κόκκινο, ζητώντας 
στοιχεία σε ό,τι αφορά την κερδοφορία των 
εταιρειών. Ο κ. Κόκκινος δεν θέλησε να 
σχολιάσει τα στοιχεία αλλά αρκέστηκε στο 
να πει ότι καταγράφεται αυξητική τάση σε 
ό,τι αφορά την κατάθεση των οικονομικών 
καταστάσεων των εγγεγραμμένων στην 
Κύπρο εταιρειών στο Τμήμα του. «Είναι 
πολύ πιο κάτω από τις μισές οι εταιρεί-
ες που καταθέτουν τις οικονομικές τους 
καταστάσεις, ωστόσο η κατάσταση έχει 
βελτιωθεί. Ο στόχος μας ως Τμήματος του 
Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλή-
πτη είναι όπως ο αριθμός αυτός αυξηθεί 
το επόμενο διάστημα», τόνισε.

Τα στοι εία του 
Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε πως η 

συντριπτική πλειοψηφία των εισηγμένων 
στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου εταιρει-
ών καταγράφουν φέτος αυξημένα κέρδη, 
με ναυαρχίδα την Ελληνική Τράπεζα και 
άλλες εταιρείες του τουριστικού κλάδου.

Έρχονται δύσκολα για τις κυπριακές επιχειρήσεις

Ο ΓΕΝΊΚΟΣ ΔΊΕΥ ΥΝΤΗΣ ΤΗΣ 
ΟΕΒ Ε Ε ΡΑΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟ Η 
ΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟ  ΚΑΊ ΜΕΤΑ 
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ Α ΕΊΝΑΊ ΧΕΊ
ΡΟΤΕΡΑ ΓΊΑ ΤΊΣ ΚΥΠΡΊΑΚΕΣ 
ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΕΊΣ  ΚΑ ΩΣ ΑΝΑ
ΜΕΝΕΤΑΊ ΝΑ ΡΊ ΕΊ ΤΑΧΥΤΗ
ΤΑ Ο ΡΥ ΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥ ΗΣ 
ΤΗΣ ΟΊΚΟΝΟΜΊΑΣ

ΣΩΚΡΆΤΗΣ ΙΩΆΚ ΙΜ
socratis79@gmail.com

Σε ό τι α ορά τον 
τουρισμό  

 αναβλ τικότ τα 
και  αβεβαιότ τα 
που παρατ ρήθ κε 

με το  αναμένεται 
να πλή ει τ ν 
κερδο ορία 

των επιχειρήσεων 
του κλάδου
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α μεγαλεπήβολα έργα 
που δημιουργούνται γει-
τονικά αλλά και η «ευοί-
ωνη» πολιτική της τοπι-
κής Αρχής δημιούργη-
σαν στη Σωτήρα το πρό-
σφορο έδαφος για τουρι-

στική αλλά και οικονομική ανάπτυξη. 
Τα τελευταία χρόνια, ο μικρός παραλι-
ακός Δήμος της Αμμοχώστου προσελ-
κύει έντονο και αυξημένο ενδιαφέρον 
για επενδύσεις στην περιοχή, γεγονός, 
όμως, που γεννά μεγάλες προκλήσεις 
για το είδος της αναπτυξιακής πολιτι-
κής που θα ακολουθηθεί.
Όταν τον Σεπτέμβριο του 2016 κατατέ-
θηκε ο θεμέλιος λίθος για την έναρξη 
κατασκευής της Μαρίνας Αγίας Νάπας, 
η οποία το προσεχές καλοκαίρι θα είναι 
έτοιμη να υποδεχθεί τα πρώτα σκάφη, 

ΜΕΓΆΛΟ ΕΝΔΙΆΦΕΡΟΝ ΆΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΓΙΆ ΤΗΝ ΠΆΡΆΛΙΆΚΗ ΠΕΡΙΟ Η

Η ραγδαία ανάπτυξη της Σωτήρας 
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τέθηκαν, συνάμα, και οι βάσεις μίας 
ραγδαίας ανάπτυξης, την οποία υποδέ-
χεται η περιοχή. Τρεις μήνες μετά την 
κατάθεση θεμελίου λίθου στη Μαρίνα 
Αγίας Νάπας κατατέθηκε και ο θεμέ-
λιος λίθος του      

, ενός πολυτελούς ξενοδο-
χείου από τον κινεζικό όμιλο  

 και τον κατασκευαστικό όμιλο 
, το οποίο σε μία έκταση 23 χιλιά-

δων τετραγωνικών μέτρων, περίπου, θα 
αποτελέσει τη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή 
ανάπτυξη της επαρχίας Αμμοχώστου 
αλλά και την πρώτη στον Δήμο Σωτήρας. 
Το έργο, του οποίου οι κατασκευαστικές 
εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν 
τον ερχόμενο χειμώνα, μεταξύ άλλων θα 
περιλαμβάνει πέραν των 200 δωματίων, 
πολυτελή διαμερίσματα αλλά και κατοι-
κίες, ενώ αναμένεται να ξεπεράσει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ. Από την ανάπτυξη 
αυτή  επωφελείται η περιοχή με την 
τουριστική ανάπτυξη, κάτι το οποίο αποτε-
λούσε διακαή πόθο για την τοπική Αρχή.

υν νωση με ία πα
Αφενός η Μαρίνα Αγίας Νάπας, το 
μεγαλεπήβολο έργο των 250, περίπου, 
εκατομμυρίων και αφετέρου το γειτονικό 

  θέτουν τα θεμέλια της υλοποί-
ησης του οράματος της Σωτήρας για 
συνένωση της τουριστικής προόδου της 
Αγίας Νάπας με την παραλιακή περι-
οχή της Αγίας Θέκλας. Και για τον λόγο 
αυτό η τοπική Αρχή, προσπαθώντας 
να προλάβει τη συνέχιση της άναρχης 
οικοδομικής ανάπτυξης, υλοποιεί τον 
μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό 
της με επικεντρωμένους στη βιώσιμη 
ανάπτυξη σχεδιασμούς ανάπλασης του 
παραλιακού της  μετώπου.

Όπως αναφέρει στη «Σημερινή» ο 
Δήμαρχος Σωτήρας, Γεώργιος Τάκκας, το 
ενδιαφέρον από επενδυτές είναι έντονο. 
Έχουν υποβληθεί ακόμη δύο αιτήσεις 
για ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων 
στην περιοχή, μία εκ των οποίων αφορά 
ξενοδοχείο που να εξειδικεύεται στον 
ιατρικό τουρισμό. Το ενδιαφέρον για την 
ανέγερση της εν λόγω τουριστικής μονά-
δας, σημείωσε ο κ. Τάκκας, προέκυψε από 
τη φυσιογνωμία της περιοχής αλλά και 
την πολιτική του Δήμου, η οποία επικε-
ντρώνεται στην προσέλκυση ποιοτικού 
τουρισμού, κάτι το οποίο θα γίνει εφικτό 
με την αδειοδότηση πολυτελών τουριστι-
κών μονάδων. Αίτηση έχει κατατεθεί και 
για ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 
τεσσάρων αστέρων.
Οι προτάσεις που έρχονται στον Δήμο, 
τόνισε ο Δήμαρχος Σωτήρας, μελετώνται 
διεξοδικά, καθώς η μετατροπή της παρα-
λιακής περιοχής από μία περιοχή η οποία 
αποτελείται αποκλειστικά από οικιστικές 
μονάδες σε τουριστική, πρέπει να επέλθει 
ομαλά αλλά και με έμφαση στην αειφόρο 
ανάπτυξη και στον χαρακτήρα της περι-
οχής που η τοπική Αρχή επιθυμεί να 
διαμορφωθεί μακροπρόθεσμα.
 
Εστιατόριο εντός 
της ασσας
Πρόσφατα ο Δήμος Σωτήρας παρουσίασε 
τα σχέδια τα οποία έχει εκπονήσει σε 
συνεργασία με το μελετητικό γραφείο 
Αρχιτεκτόνων-Πολιτικών Μηχανικών 
Γιώργος Καρράς  Συνεργάτες  και 

αφορούν την ανάπλαση και διαμόρφωση 
του παραλιακού μετώπου του Δήμου.
Πρόκειται για ένα έργο με το οποίο, 
σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σωτήρας, 
μπαίνουν οι βάσεις για τη μελλοντική 

ανάπτυξη του Δήμου και του παραλιακού 
του μετώπου. Το σχέδιο στόχο έχει, όπως 
ανέφερε, να συνενώσει την ανάπτυξη της 
Μαρίνας Αγίας Νάπας στα ανατολικά με 
τον ποταμό Λιοπετρίου στα δυτικά σε 
ένα παραλιακό μέτωπο μήκους τριών 
χιλιομέτρων.
Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο κατά 
μήκος ολόκληρου του παραλιακού μετώ-
που, διαδραστική αίθουσα μάθησης για 
θαλάσσια και παράκτια ζωή και πάρκο 
φυτών και πουλιών, αφού η περιοχή είναι 
ενταγμένη ως Ζώνη Ειδική Προστασίας 
στο σχέδιο  2000. Περιλαμβάνει, 
επίσης, πάρκο εξειδικευμένο για άτομα 
με αναπηρία, χώρους εκγύμνασης και 
ανάπαυσης και υπαίθρια όργανα γυμνα-
στικής. 
Υπάρχει, επίσης, πρόνοια στους σχεδι-
ασμούς να προστατευτεί με βελτιωτικά 
μέτρα το περίφημο νησί της Αγίας Θέκλας, 
το οποίο κινδυνεύει από διάβρωση, ενώ 
προτείνεται να δημιουργηθούν κυμα-
τοθραύστες. Επίσης, προτείνεται η ανά-
πλαση του αρχαιολογικού χώρου Τάφοι 
των Ελλήνων , η δημιουργία υποδομών 
για θαλάσσια αθλήματα και η δημιουργία 
εστιατορίων, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται 
και η καινοτόμος πρόταση δημιουργίας 
εστιατορίου εντός της θάλασσας, το οποίο 
θα αποτελέσει μοναδικό σημείο αναφο-
ράς για την περιοχή.
Ο Δήμαρχος Γεώργιος Τάκκας ανέφερε 
ότι πρόκειται για ένα έργο, το οποίο θέτει 
τις βάσεις για την τουριστική ανάπτυξη 
της Σωτήρας και συμβάλλει στο άνοιγμα 
νέων θέσεων εργασίας, ενώ σημείωσε 
ότι στην παρουσίαση ήταν παρόντες 
επενδυτές, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον για την περιοχή.

και τη γαστρονομία, το σχέδιο ανάπλασης 
του πυρήνα διαμορφώθηκε με τέτοιο 
τρόπο που να προβλέπει ακόμη και την 
ανάπλαση των όψεων των κτηρίων στο 
κέντρο, ώστε να διαμορφωθεί μία καθ’ 
όλα παραδοσιακή μορφή που να συν-
θέτει ένα ξεχωριστό  στους 
επισκέπτες. Προβλέπεται, επίσης, βάσει 
του σχεδίου η δημιουργία πλατείας στο-
χεύοντας στην ενθάρρυνση δημιουργίας 
νέων επιχειρήσεων εστίασης, ενώ ο όλος 
σχεδιασμός επικεντρώνεται στην προ-
σβασιμότητα από ΑμεΑ.
Σύμφωνα με τον κ. Τάκκα, ολόκληρος ο 
σχεδιασμός του κεντρικού πυρήνα της 
Σωτήρας έλαβε υπόψη το σχέδιο Βιώ-
σιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), 
το οποίο σκοπό έχει τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των δημοτών και των επι-
σκεπτών αλλά και την ικανοποίηση των 
αναγκών για την κινητικότητα ανθρώπων 
και μεταφορά αγαθών, βάσει στοχευμένης 
προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την επίτευξη του στόχου της Βιώσιμης 
Κινητικότητας και Ανάπτυξης. 

Πρόκειται για ένα έργο 
με το οποίο  σ μ ωνα με 

τον Δήμαρχο Σωτήρας  
μπαίνουν οι βάσεις 
για τ  μελλοντική 

ανάπτυ  του Δήμου 
και του παραλιακο  του 

μετ που.

ν δειξη 
της προστατευόμενης 
περιο ής   
 Γενικότερη φιλοσοφία του έργου, ανέ-
φερε ο Δήμαρχος Σωτήρας, είναι η δημι-
ουργία ενός σχεδίου ώστε η οποιαδήποτε 
ανάπτυξη γίνεται στην παραλιακή περι-
οχή της Σωτήρας να είναι συγκροτη-
μένη και να στηρίζεται σε συγκεκριμένη 
στρατηγική, για να περιοριστεί η άναρχη 
οικιστική ανάπτυξη, η οποία παρουσιά-
στηκε τις προηγούμενες δεκαετίες και 
με την οποία επιβαρύνθηκε η περιοχή. 
Από την άλλη, τόνισε, αναδεικνύεται 
ο χαρακτήρας της περιοχής ως Ζώνη 
Ειδικής Προστασίας ενταγμένη στο δίκτυο 

 2000. Μέσω των σχεδιασμών 
αυτών, ανέφερε ο κ. Τάκκας, προτείνεται η 
δημιουργία αειφόρου ανάπτυξης, η οποία 
όχι μόνο θα σέβεται απόλυτα τα κύρια 
χαρακτηριστικά χλωρίδας και πανίδας, 
αλλά θα τα αναδεικνύει με στόχο τη γνω-
ριμία ντόπιων και ξένων με την αξία της 
παραλιακής περιοχής της Αγίας Θέκλας 
και κύριο γνώμονα τον απόλυτο σεβασμό 
και την ανάδειξη του περιβάλλοντος.
Με τον σχεδιασμό αυτό, συνέχισε ο 
Δήμαρχος Σωτήρας, δημιουργούνται 
οι βάσεις ώστε η περιοχή να γίνει προ-
σβάσιμη από ντόπιους και ξένους αλλά 
και από άτομα με αναπηρία.
 

ν π αση και του 
κεντρικο  πυρήνα
Παρ’ όλα αυτά οι σχεδιασμοί της Σωτήρας 
δεν μένουν μόνο στο παραλιακό μέτωπο, 
αλλά επικεντρώνονται και στον πυρήνα 
του Δήμου με στόχο την προσέλκυση 
τουρισμού στο κέντρο αλλά και τη δημι-
ουργία υποδομών που θα συμβάλουν 
στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη 
της Σωτήρας.
Θέτοντας ως βάση του οράματος του 
Δήμου την ενδυνάμωση της ταυτότητας 
ως ενός  προορισμού με κύρια χαρακτη-
ριστικά την παραδοσιακή κουλτούρα, τα 
σημαντικά θρησκευτικά μνημεία αλλά 

ΜΆΡΙΝΟΣ ΠΆΥΛΙΚΚΆΣ
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πό το ΤΑΕ Αρχηγείου κα-
τέληξε στο Τμήμα ο-
ρολογίας η πολύκροτη 
και πολυετής υπόθεση 
του καταγγελλόμενου 
σκανδάλου μιζών στο 
Αποχετευτικό Λευκωσί-

ας. Σύμφωνα με έγκυρες και διασταυρω-
μένες πληροφορίες της Σημερινής  της 
Κυριακής, μετά από τέσσερα και πλέον 
χρόνια αστυνομικής έρευνας και αφού 
ο φάκελος της υπόθεσης έκανε αρκετές 
φορές τη διαδρομή Αρχηγείου - Νομι-
κής Υπηρεσίας και αντίστροφα, ο Γενικός 
Εισαγγελέας, λόγω ανεπαρκών στοιχεί-
ων και μαρτυριών που παρουσιάστηκαν 
ενώπιόν του, ενέκρινε την εισήγηση των 
ανακριτών για οριστικό κλείσιμο.  

Όπως μας λέχθηκε, παρότι έχουν 
εντοπισθεί μεγάλα χρηματικά ποσά 
στους τραπεζικούς λογαριασμούς τριών 
εμπλεκομένων προσώπων, πέραν των 
δηλωμένων τους στον φόρο, δεν κατέστη 
δυνατή η διασύνδεση των ύποπτων κα-
ταθέσεων με τα υπό διερεύνηση σοβαρά 
αδικήματα διαφθοράς και δωροδοκίας. 

Η έρευνα στους λογαριασμούς των 
υπόπτων έφθασε μέχρι και οκτώ χρό-
νια πίσω από την ημέρα υποβολής της 
καταγγελίας στην Αστυνομία. Κατέδειξε 
πως οι εμπλεκόμενοι είχαν καταθέσει, 
σταδιακά, κατά την εν λόγω περίοδο, τα 
ύποπτα ποσά, τα οποία ανέρχονταν σε 
πολλές χιλιάδες ευρώ. 

 
ιαδικασίες 

επαν κτησης ο ει ομ νων
Λόγω της μη στοιχειοθέτησης ποινι-

κών αδικημάτων, βάσει των ίδιων πηγών, 
τα στοιχεία για τις αδήλωτες καταθέσεις 
τριών προσώπων στάλθηκαν στο Τμήμα 

ορολογίας, λειτουργοί του οποίου άρχι-
σαν ήδη διαδικασίες για επανάκτηση των 
οφειλομένων στο κράτος. Σημειώνεται 
πως δύο εκ των τριών εμπλεκομένων 

είναι πρώην κρατικοί αξιωματούχοι.
Η υπόθεση είχε καταγγελθεί στην 

Αστυνομία το μακρινό 2015 από την 
Ελεγκτική Υπηρεσία, έπειτα από έλεγ-
χο που διενήργησε στα οικονομικά του 
Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λευκωσίας. 

Οι έρευνες αφορούσαν στην υλοποίηση 
συμβολαίων που άρχισαν από το 2003 
έως το 2014.

Διαπιστώθηκαν ατασθαλίες και δια-
σπάθιση χρήματος εκατοντάδων χιλιάδων 
ευρώ σε συμβόλαια, που είχαν υπογραφεί 
με εργολάβους για έργα στο Αποχετευτικό. 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία συνέδραμε 
και στην ποινική έρευνα που ακολού-
θησε, αναλαμβάνοντας το ξεσκόνισμα 
τραπεζικών λογαριασμών, που είχαν 
ανοίξει με δικαστικά διατάγματα. Εντο-
πίσθηκαν ύποπτες καταθέσεις, πέραν 

των συνολικών δηλωμένων εισοδη-
μάτων των υπόπτων. 

Τα στοιχεία ενέπλεκαν πρώην δη-
μοτικούς συμβούλους που, ταυτόχρο-
να, ήταν και μέλη του Συμβουλίου του 
Αποχετευτικού, εργολάβους, καθώς και 
άλλα πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται πως η εν λόγω έρευνα 
σημαδεύτηκε και από την αντικατάσταση 
του επικεφαλής της ανακριτικής ομάδας, 
τον ανουάριο του 2017, με οδηγίες του 
Αρχηγού της Αστυνομίας, λόγω και της 
στασιμότητας που είχε παρατηρηθεί στο 
ανακριτικό έργο.  

 
ες κατα σεις ια το 

πο ετευτικό ρνακας
Στο μεταξύ, συνεχίζεται ακόμη, παρότι 

έχουν περάσει αρκετά χρόνια, η ποινική 

έρευνα στο Αποχετευτικό Λάρνακας. 
Όπως πληροφορείται η «Σημερινή της 

Κυριακής», για την πορεία της έρευνας 
πραγματοποιήθηκε, πρόσφατα, άλλη μία 
σύσκεψη στη Νομική Υπηρεσία μεταξύ 
του Γενικού Εισαγγελέα και των ανακρι-
τών. Δόθηκαν οδηγίες για λήψη νέων 
καταθέσεων. 

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, στο 
παρελθόν η Αστυνομία, βάσει έγκυρης 
πληροφόρησης, είχε εισηγηθεί την άσκη-
ση ποινικών διώξεων εναντίον τριών 
προσώπων, με τον Γενικό Εισαγγελέα 
να δίνει οδηγίες για αποστολή αιτημά-
των δικαστικής συνδρομής στο εξωτε-
ρικό, για καλύτερη στοιχειοθέτηση της 
υπόθεσης. Είχαν εντοπισθεί ύποπτες 
διαδρομές χρημάτων στην Αγγλία, κα-
θώς και ακίνητη περιουσία, που δεν 
συμβάδιζε με τα δηλωμένα περιουσια-
κά στοιχεία υπόπτων. Παραλήφθηκαν 
σωρεία στοιχείων που πέρασαν κάτω 
από το μικροσκόπιο των ανακριτών. 

Και η υπόθεση του Αποχετευτικού 
Λάρνακας είχε καταγγελθεί από την 
Ελεγκτική Υπηρεσία, κατόπιν ενδείξε-
ων για ενδεχόμενες μίζες που φέρονται 
να δόθηκαν σε δημοτικούς συμβούλους 
από εργολάβους. 

 
την ο η αρ ή των 

απο ετευτικ ν σκανδ ων
Η αρχή των σκανδάλων στα Αποχε-

τευτικά έγινε, ως γνωστόν, στην Πάφο. 
Η πολύκροτη υπόθεση ΣΑΠΑ οδηγή-
θηκε ενώπιον του Κακουργιοδικείου το 
2015, έπειτα από αστυνομική έρευνα 
που βασίστηκε, αρχικά, σε ευρήματα 
της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Ενώπιον 
του Δικαστηρίου παρήλασαν δεκάδες 
μάρτυρες κατηγορίας και υπεράσπισης, 
ενώ κατατέθηκε ένας τεράστιος όγκος 
μαρτυρικού υλικού. Η υπόθεση ολο-
κληρώθηκε, ως γνωστόν, με πολυετείς 
φυλακίσεις κρατικών αξιωματούχων.
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Το  φέρνει τώρα
την τράπεζα στο σπίτι σας!

Η     ήταν και 
φέτος ο Κύριος Χορηγός του  

 ,  που πραγματοποι-
ήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη, 
18 Απριλίου 2019, στη Λευκωσία. Το 
Συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε για 
ένατη συνεχόμενη χρονιά, έχει ως στό-
χο την ενημέρωση και την ανταλλαγή 
απόψεων σχετικά με τις τελευταίες οικο-
νομικές τάσεις και εξελίξεις στην Κύπρο 
και διεθνώς, και έχει καθιερωθεί ως ένα 
από τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά 
συνέδρια της Κύπρου. 

Στο φετινό συνέδριο συμμετείχαν δια-
κεκριμένοι ομιλητές από την Κύπρο και 
το εξωτερικό, οι οποίοι ανέλυσαν το τρέχον 
οικονομικό περιβάλλον και παρουσίασαν 
τις προβλέψεις τους για την κυπριακή οι-

κονομία και τις προοπτικές της για τα έτη 
2020 - 2025, ενώ συζητήθηκαν εκτενώς 
και θέματα όπως η πορεία των αγορών και 
οι επιπτώσεις του , η προώθηση της 
Υγείας ως νέου πεδίου για ξένες επενδύσεις, 
καθώς και οι προοπτικές του Τουρισμού. 
Το Συνέδριο τίμησε με την παρουσία του 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρόεδρος του 
κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και Αρ-
χηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης 
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μεταξύ των 
ομιλητών ήταν ο Υπουργός Οικονομικών, 
Χάρης Γεωργιάδης και ο Υπουργός Υγεί-
ας, Κωνσταντίνος ωάννου. Τις εργασίες του 
Συνεδρίου παρακολούθησαν εκπρόσωποι 
της επιχειρηματικής κοινότητας, μεταξύ των 
οποίων πολλά στελέχη, πελάτες και συνερ-
γάτες της     .  

Αύξηση πωλήσεων και ρεκόρ λει-
τουργικής κερδοφορίας πέτυχε η αλυσίδα 
καταστημάτων  (  Α.Ε.), 
μέλος του Ομίλου , σύμφωνα με 
τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία για 
τη χρήση 2018 στις αγορές Ελλάδας και 
Κύπρου. Ο κύκλος εργασιών για το οικο-
νομικό έτος 2018 ανήλθε σε 256,4 εκατ., 
έναντι 241 εκατ. το 2017, παρουσιάζοντας 
σημαντική αύξηση 6,4% σε σχέση με το 
2017. Θεαματική ήταν και η ενίσχυση της 
λειτουργικής κερδοφορίας της εταιρείας, 
με υπερδιπλασιασμό του . Συ-
γκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων 
και αποσβέσεων ( ) για το 2018 
ανέρχονται σε 9,1 εκατ., σημειώνοντας 
υπερδιπλάσια αύξηση από τα επίπεδα του 
2017 ( 3,4 εκατ.) και καταγράφοντας άνοδο 

164% σε ετήσια βάση. Το 2018 η  
ενίσχυσε τα μερίδιά της στα κινητά τηλέ-
φωνα, αλλά και στις κατηγορίες των βιβλί-
ων, μουσικής, ταινιών, , αξεσουάρ 
κινητών, περιφερειακών,  και 

. Παράλληλα, κατάφερε σημαντική 

αύξηση στο κανάλι των 2  πωλήσεών 
της, εξυπηρετώντας 133.000 εταιρικούς 
πελάτες, μεταξύ των οποίων, κορυφαίοι 
όμιλοι εταιρειών. Η εταιρεία κατέγραψε 
ρεκόρ επισκέψεων με 29,2 εκατ. επισκέ-
ψεις στα φυσικά καταστήματά της και 50,5 
εκατ. επισκέψεις στα -  κανάλια 
της. Παράλληλα, διατηρώντας τη θέση του 
Νο1  , διακίνησε 2,2 
εκατ. προϊόντα  παραγγελιών με τις 
σχετικές πωλήσεις να αντιστοιχούν στο 20% 
του ετήσιου κύκλου εργασιών.  Διευ-
θύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Χρήστος 
Καλογεράκης, δήλωσε: Σε μια χρονιά 
που η αγορά κινήθηκε οριακά ανοδικά, 
καταφέραμε σημαντική αύξηση πωλήσε-
ων και ρεκόρ ενίσχυσης της λειτουργικής 
κερδοφορίας με υπερδιπλασιασμό του 

. Τα πολύ θετικά αποτελέσματα 
του έτους αποτελούν επιστέγασμα ενός 
πενταετούς πλάνου στρατηγικής που στό-
χο είχε τη συνολική βελτίωση σε όλους 
τους δείκτες εξυπηρέτησης, πωλήσεων 
και κερδοφορίας .

ΤΡΕΊΣ ΠΕΡΊΠΤΩΣΕΊΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΑΝ ΜΕΓΑΛΟ 
ΕΝΔΊΑ ΕΡΟΝ ΣΤΑ ΡΩΣΊΚΑ 
ΜΕΣΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΊΟ ΔΊΑΣΤΗΜΑ

 

ΆΛΕΞΆΝΔΡΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ   
asofocleous@kpmg.com

 

Από το 2015 η φορολογική νομο-
θεσία της ωσίας έχει υποστεί 
σημαντικές αλλαγές εξαιτίας 

της πλέον διάσημης πρωτοβουλίας 
- . Ένα από τα βασικά 

αποτελέσματα της πρωτοβουλίας αυτής 
είναι ότι οι τοπικές φορολογικές Αρχές 
αμφισβητούν πλέον την οικονομική υπό-
σταση των διεθνών δραστηριοτήτων των 
ρωσικών εταιρειών, οι οποίες πραγματο-
ποιούν συναλλαγές με ξένες εταιρείες. Δε-
δομένου του γεγονότος ότι η Κύπρος είναι 
δημοφιλής προορισμός για τις εταιρείες 
ρωσικών συμφερόντων, έχουν υπάρξει 
πολλαπλές περιπτώσεις αμφισβήτησης 
των συναλλαγών μεταξύ ρωσικών και 
κυπριακών εταιρειών, κυρίως επειδή η 
κυπριακή εταιρεία θεωρήθηκε ότι δεν 
ήταν ο τελικός πραγματικός δικαιούχος 
του εισοδήματος. Αυτό είναι γνωστό ως 
η έννοια του «πραγματικού δικαιούχου», 
η οποία απαιτεί την ύπαρξη οικονομικής 
υπόστασης και ουσίας σε μια συναλλαγή, 
έτσι ώστε να μη θεωρείται ως «εικονική 
συναλλαγή». 

Προκειμένου να εφαρμοστεί η απαλ-
λαγή διπλής φορολογίας (Δ ) στο πλαίσιο 
της συμφωνίας Δ  μεταξύ Κύπρου-

ωσίας, ο πραγματικός αποδέκτης του 
εισοδήματος πρέπει να είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι είναι ο «τελικός πραγματι-
κός δικαιούχος» αυτών των εισοδημάτων, 
όπως για παράδειγμα αποδεικνύοντας 

ότι είναι «ενεργή» οντότητα με υπόσταση 
και έχει το δικαίωμα να κατέχει και να 
διαθέτει τα έσοδα χωρίς περιορισμούς. 
Η νομολογία έχει αναπτυχθεί από την 
εφαρμογή του - : 
οι ώσοι φορολογούμενοι έπρεπε να 
υποστηρίξουν τη θέση τους ενάντια 
στις ρωσικές φορολογικές Αρχές και, 
μέχρι σήμερα, στις περισσότερες περι-
πτώσεις, οι φορολογούμενοι απέτυχαν. 
Παρακάτω, και για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου, παρατίθενται 3 περι-
λήψεις περιπτώσεων που προσέλκυσαν 
μεγάλο ενδιαφέρον στα ρωσικά Μέσα 
το τελευταίο διάστημα:

ερίπτωση 
  («ο ώσος φορολογού-

μενος»)  ρωσική φορολογική Αρχή ( . 
40-113217/16): 

Οι ρωσικές φορολογικές Αρχές αμφι-
σβήτησαν την προσέγγιση της  

 να εφαρμόσει συντελεστή φορολογίας 
5% στα μερίσματα που πληρώθηκαν σε 
εταιρείες της Κύπρου (όπως προβλέπο-
νται από το άρθρο 10 (2) της Δ  μεταξύ 
Κύπρου - ωσίας), με το επιχείρημα ότι 
οι κυπριακές εταιρείες ήταν στην πραγ-
ματικότητα εταιρείες χωρίς υπόσταση. 
Οι ρωσικές φορολογικές Αρχές έλαβαν 
υπόψη, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Από τις οικονομικές καταστάσεις των 
κυπριακών εταιρειών προέκυψε ότι δεν 
υπήρχαν άλλα περιουσιακά στοιχεία εκτός 
από τις μετοχές του ώσου φορολογού-
μενου.

Το καταστατικό των κυπριακών εται-
ρειών περιείχε διατάξεις που περιόριζαν 
τις εξουσίες των διοικητικών συμβούλων 
(ΔΣ) τους. Για παράδειγμα, οι ΔΣ δεν είχαν 
δικαίωμα να λαμβάνουν οποιεσδήποτε 
αποφάσεις σχετικά με τη μεταβίβαση 
μετοχών.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστά-
σεις των κυπριακών εταιρειών, τα κέρδη 
τους αποτελούνταν αποκλειστικά από 
μερίσματα προερχόμενα από τη ωσία. 

Αν και ο ώσος φορολογούμενος υπέ-

βαλε έγγραφα τα οποία επιβεβαίωναν ότι 
οι κυπριακές εταιρείες ήταν οι πραγματικοί 
ιδιοκτήτες των περιουσιακών στοιχείων 
και κερδών, και ότι τα μερίσματα που 
εισπράττονταν, χρησιμοποιήθηκαν για 
την αποπληρωμή δανείου, ωστόσο το 
δικαστήριο τελικά αποφάσισε υπέρ των 
ρωσικών φορολογικών Αρχών. 

Σε ό,τι αφορά το δάνειο, το δικαστήριο 
έλαβε τη θέση ότι αυτό χρησιμοποιήθηκε 
για την αγορά των μετοχών του ώσου 
φορολογούμενου, οπότε δεν μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα.

ερίπτωση 
   («ο φορολογούμενος») 

 ρωσική φορολογική Αρχή ( . 62-
3777/2017):

Οι ρωσικές φορολογικές Αρχές 
αμφισβήτησαν την προσέγγιση του 
φορολογουμένου να εφαρμόσει την 
απαλλαγή στους τόκους που καταβάλ-
λονται σε εταιρεία της Κύπρου (όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 11 (1) της 
Δ  μεταξύ Κύπρου - ωσίας), με το επι-
χείρημα ότι η κυπριακή εταιρεία ήταν 
στην πραγματικότητα εταιρεία «χωρίς 
υπόσταση». Αυτό που αξίζει να σημειωθεί 
στην περίπτωση αυτή είναι ότι οι ρωσι-
κές φορολογικές Αρχές χρησιμοποίησαν 
το γεγονός ότι η κυπριακή εταιρεία δεν 
κατέβαλλε έκτακτη αμυντική εισφορά 
στην Κύπρο. Η κυπριακή εταιρεία στις 
οικονομικές της καταστάσεις παρουσι-
αζόταν ως μια «βιομηχανική εταιρεία», 
ωστόσο οι ρωσικές φορολογικές Αρχές 
ισχυρίστηκαν ότι εάν η εταιρεία ήταν 
όντως μια «βιομηχανική εταιρεία», που 
είχε εμπορικές δραστηριότητες εκτός των 
χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων, τότε 
οι τόκοι που ελάμβανε θα είχαν χαρα-
κτηριστεί ως «παθητικό εισόδημα» και 
θα είχε καταβάλει έτσι έκτακτη αμυντική 
εισφορά στην Κύπρο. 

Οι ρωσικές φορολογικές Αρχές ανα-
πτύσσουν συνεχώς την προσέγγισή τους 
προκειμένου να επεκτείνουν το πεδίο 
εφαρμογής των φορολογουμένων που 

εμπίπτουν κάτω από τους νέους κανόνες. 
Για παράδειγμα, όχι μόνο αμφισβητούν 
πλέον την ουσία των κυπριακών εταιρειών 
σε ό,τι αφορά την έννοια του «πραγματικού 
δικαιούχου», αλλά το κάνουν και από την 
άποψη της «διαχείρισης και ελέγχου». 

ερίπτωση 
  («ο φορολογούμενος») 

 ρωσική φορολογική Αρχή ( . 40-
142855/18-115-4029):

Ο ώσος φορολογούμενος παρείχε 
υπηρεσίες σε μια κυπριακή εταιρεία και 
σύμφωνα με τον ρωσικό φορολογικό νόμο 
δεν χρέωσε ΠΑ, καθώς οι υπηρεσίες 
παρασχέθηκαν σε πρόσωπο που βρίσκεται 
εκτός ωσίας, οπότε δεν ενέπιπταν στο 
πεδίο εφαρμογής του ρωσικού ΠΑ. Οι 
ρωσικές φορολογικές Αρχές αμφισβήτησαν 
αυτήν την προσέγγιση με το επιχείρημα ότι 
στην πραγματικότητα η διαχείριση και ο 
έλεγχος της κυπριακής εταιρείας γίνονταν 
από τη ωσία και κατά συνέπειαν έπρεπε 
να χρεωθεί ΠΑ. Οι Αρχές προέβαλαν 
τα ακόλουθα επιχειρήματα:

Όλα τα επίσημα έγγραφα (π.χ. ψη-
φίσματα, συμβάσεις) έγιναν στη ωσία.

Η  κυπριακή εταιρεία δεν είχε προ-
σωπικό, ούτε έξοδα μίσθωσης/ενοικίων 
ή άλλα διοικητικά έξοδα που να αποδει-
κνύουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η κυπριακή εταιρεία είχε την ίδια 
διεύθυνση  με τη ρωσική εταιρεία.

Από τα πιο πάνω εξάγεται το συμπέ-
ρασμα ότι οι ρωσικές φορολογικές Αρχές 
παρουσιάζονται πλέον αμείλικτες, συχνά 
αμφισβητώντας την οικονομική υπόσταση 
των διεθνών δραστηριοτήτων των ρωσι-
κών εταιρειών, οι οποίες πραγματοποιούν 
συναλλαγές με ξένες εταιρείες. διαίτερη 
σημασία δίνεται στη δραστηριότητα των 
ξένων εταιρειών, οι οποίες έχουν εμπορικές 
δραστηριότητες και συναλλαγές με ρωσικές 
εταιρείες και, αν δεν υπάρχει επαρκής 
υπόσταση, τότε πιθανόν να προκύψουν 
αρνητικές φορολογικές επιπτώσεις. 

Διοικητικός Σύμβουλος,  . 
Τηλ. 25 869 223 
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τραπεζικός τομέας 
αναδιοργανώ-
νεται, μετασχη-
ματίζεται και 
αντιμετωπίζει 
αποτελεσματι-
κά τις νέες προ-

κλήσεις, στρεφόμενος στην εποχή της 
ψηφιακής μεταμόρφωσης.

Το φυσικό κατάστημα μπορεί, προς 
το παρόν, να μην καταργείται, όμως οι 
υπηρεσίες που προσφέρονται προς τους 
πελάτες αναβαθμίζονται με αυξημένη 
τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών.  

Το κινητό τηλέφωνο μετατρέπεται 
σε απαραίτητο μέσο για τη χρήση των 
τραπεζικών υπηρεσιών, οι συναλλαγές 

που εκτελούνται στα καταστήματα μειώ-
νονται και οι πελάτες στρέφονται όλο και 
περισσότερο στο  . 

Παράλληλα, οι τράπεζες ενισχύουν τα 
κανάλια επικοινωνίας με τον πελάτη, αντι-
λαμβάνονται καλύτερα τις ανάγκες του και 
σχεδιάζουν εξατομικευμένες υπηρεσίες και 
προϊόντα. Η ψηφιοποίηση αποφέρει μείωση 
του κόστους, αυξάνει την αποδοτικότητα και 
την ποιότητα των υπηρεσιών και βοηθά την 
πάταξη της γραφειοκρατίας και των χρο-
νοβόρων διαδικασιών. Οι χρηματοοικο-
νομικοί οργανισμοί ενδυναμώνουν την 
παρουσία τους στα  , με πλήρη 
αξιοποίηση των εργαλείων προώθησης 
των προϊόντων τους και με αναβαθμισμένη 
την εξυπηρέτηση των πελατών τους.

ση με τον πε τη
Τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες στρέ-

φονται στο  , στοχεύοντας 
να καλλιεργήσουν και να ενδυναμώσουν 
τη σχέση τους με τους πελάτες τους. Οι 
περισσότερες τράπεζες έχουν ήδη επεν-
δύσει στην καινοτομία και δημιουργούν 
εξειδικευμένες ομάδες, για να επιταχύνουν 
την είσοδό τους στη νέα εποχή. Με την αξι-
οποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών και τη 
μετεξέλιξη του   στοχεύουν 
στην υιοθέτηση πελατοκεντρικών μοντέ-
λων, ομαδοποιούν την πελατεία στη βάση 

συγκεκριμένων κριτηρίων, αντιλαμβανό-
μενοι ότι διαφορετικές ομάδες πελατών 
έχουν άλλες, ποικίλες απαιτήσεις από την 
τράπεζα και το  .

Τε νο ο ική εξ ιξη
Η τεχνολογική εξέλιξη αποτελεί σημείο 

αναφοράς στην πορεία προς την ψηφιο-
ποίηση του τραπεζικού κλάδου. Αποτελεί 
μέρος μιας γενικότερης τάσης, η οποία θέλει 
τους πελάτες των τραπεζών να απαιτούν 
ταχύτερη, ευκολότερη και φθηνότερη εξυ-
πηρέτηση αλλά και αυξημένο έλεγχο των 
δεδομένων και των λογαριασμών τους. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου, 
στην Ελλάδα θέλουν τα μισά καταστήματα 
να καταργούνται μέχρι το 2021, ενώ η ίδια 
εικόνα επικρατεί και διεθνώς. 

Η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερ-
μανίας, η ολλανδική , δεν διαθέτει 
καταστήματα στη χώρα. Η Γερμανία είναι 
μια χώρα που η τραπεζική είναι ώριμη 
βιομηχανία και ο συνεργατισμός έχει ευ-
ρέως εξαπλωθεί.

Στην Κύπρο, όπως και στο εξωτερικό, 
οι τράπεζες προχωρούν με ταχείς ρυθ-
μούς και έχουν ήδη διαπιστωθεί μεγάλες 
αλλαγές: νέες εφαρμογές και υπηρεσίες 
όπως το  της Τράπεζας Κύπρου, 
η διασύνδεση λογαριασμών σε διάφορες 
τράπεζες, ψηφιακά προϊόντα κ.λπ.

Η εκλογίκευση των καταστημάτων εί-
ναι εξέλιξη αναπόφευκτη στην πορεία που 
ακολουθεί ο τραπεζικός κλάδος. Η μείωση 
των καταστημάτων και η αλλαγή του ύφους 
και του τρόπου λειτουργίας τους αποτελούν 
νομοτέλεια. Στην Τράπεζα Κύπρου, οι πελάτες 
που εξυπηρετούνται αποκλειστικά μέσα από 
ψηφιακά κανάλια έχουν, για πρώτη φορά, 
ξεπεράσει τους πελάτες που χρησιμοποιούν 
αποκλειστικά τα καταστήματα.

Έτσι, η Τράπεζα υποχρεώθηκε να αυ-
ξήσει τις χρεώσεις εντός καταστήματος και 
ταυτόχρονα να προχωρήσει σε μείωση ή 
και ακύρωση των χρεώσεων για τα ψη-
φιακά κανάλια. 

 το 
πρωτοποριακό ερ α είο

Το  είναι ένα πρωτοποριακό 
εργαλείο που επιτρέπει τη μεταφορά χρη-
μάτων από κινητό σε κινητό. Απευθύνεται 
σε παρέες που μοιράζονται λογαριασμούς, 
σε μικρές επιχειρήσεις (εκεί μπορεί να 
«χτυπηθεί» και η φοροδιαφυγή αφού η 
κάθε συναλλαγή καταγράφεται), σε γονείς 
που αποστέλλουν χρήματα στα παιδιά 
τους κ.λπ.

Από την αρχή του 2018, η νέα υπηρε-
σία έτυχε της αποδοχής και εμπιστοσύνης 
35.600 χρηστών - πελατών της Τράπεζας 
Κύπρου,  ενώ σήμερα οι χρήστες ξεπέ-

ρασαν τις 50.500. 
Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο μέ-

σος όρος πληρωμών ανά πελάτη, ο οποίος 
ήταν αρχικά κάτω από 1, είναι σήμερα 2.6. 
Και μπορεί οι χρήστες να κατέβαζαν την 
υπηρεσία από περιέργεια, αλλά σήμερα 
τη χρησιμοποιούν λίγο παραπάνω από 
2.5 φορές τον μήνα. 

Τον περασμένο μήνα πραγματοποι-
ήθηκαν μεταφορές χρημάτων άνω των 
3 εκατ. σε σχέση με 1.4 εκατ. ευρώ στις 
αρχές του 2018. 

Το  έχει πλέον αφαιρέσει το 
όριο των 150 ευρώ και με κωδικό μιας 
χρήσης ( ), μπορείτε να πραγματο-
ποιήσετε μεταφορές άνω των 150 ευρώ, 
εύκολα απλά και γρήγορα. 

Τ ρμα στις ουρ ς 
Όπως δηλώνει αρμόδια πηγή της Τρά-

πεζας Κύπρου, «οι πελάτες στρέφονται όλο 
και πιο έντονα προς την ψηφιακή εξυπη-
ρέτηση. Δεν παρατηρούμε μόνο αύξηση 
στους χρήστες του , αλλά και 
αύξηση στις συναλλαγές ανά χρήστη. Πα-
ρόμοιοι είναι και οι αριθμοί και στις άλλες 
μας ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές».

Οι τράπεζες υποχρεούνται να έχουν 
πλέον κατάστημα, όχι στην κάθε γειτονιά, 
αλλά στην κάθε τσέπη, ικανοποιώντας τις 
απαιτήσεις των πελατών τους.

ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ  
ΟΊ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ Ε ΥΠΗ
ΡΕΤΟΥΝΤΑΊ ΑΠΟ Η ΊΑΚΑ 
ΚΑΝΑΛΊΑ ΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟΥΣ 
ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΊΜΟ
ΠΟΊΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
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ντίστροφα άρχισε να 
μετρά ο χρόνος για την 
έναρξη της εφαρμογής 
της Α’ φάσης του Γενι-
κού Συστήματος Υγείας 
(ΓεΣΥ), που είναι προ-
γραμματισμένη για την 

1η ουνίου 2019. Σε λιγότερο, δηλαδή, 
από ένα μήνα το ΓεΣΥ μπαίνει και επί-
σημα στις ζωές μας. Τη Μεγάλη Τετάρτη, 
μετά από χρόνια διαβουλεύσεων, έγινε 
το πρώτο βήμα με την έναρξη των εγγρα-
φών των δικαιούχων στο σύστημα, ενώ το 
επόμενο βήμα για την υλοποίηση αυτής 
της μεγαλεπήβολης μεταρρύθμισης θα 
γίνει αύριο Δευτέρα, με την έναρξη της 
εγγραφής των παιδιών στους καταλόγους 
των παιδιάτρων. 

 διαδικασία ε ρα ής 
Όπως είναι γνωστό, η διαδικασία 

εγγραφής γίνεται σε δύο φάσεις, ώστε 
κατ’ αρχήν να ολοκληρωθεί η εγγραφή 
των γονέων / κηδεμόνων πριν να 
εγγράψουν τα παιδιά τους και, δεύτε-
ρο, για να διεξαχθεί όσο το δυνατόν 

πιο ομαλά. ς εκ τούτου, αύριο 
Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019, αρχίζει 
η εγγραφή δικαιούχων μέχρι τη 
συμπλήρωση του 18ου έτους 
της ηλικίας τους, στο Μητρώο 
Δικαιούχων του ΓεΣΥ και σε 
κατάλογο Παιδιάτρου. 

Η αίτηση για εγγραφή στο 
ΓεΣΥ γίνεται από τους γονείς 

μέσα από την ιστοσελίδα του 
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας 

(ΟΑΥ) στον σύνδεσμο . .
. , όπου θα αναρτηθούν αύριο 

και οι κατάλογοι με τους παιδι-

άτρους που συμμετέχουν στο σύστημα. 
Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει από τον 

συμβεβλημένο Παιδίατρο που θα επι-
λέξετε κατά την πρώτη επίσκεψή σας σε 
αυτόν. Για παιδιά 16-18 χρονών υπάρχει 
η επιλογή εγγραφής είτε σε κατάλογο 
Παιδιάτρου είτε σε κατάλογο Προσωπικού 
ατρού για ενήλικες.

ι ι δες ε ρ ονται 
κα ημεριν  

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του ΟΑΥ, 
κατά την πρώτη ημέρα εγγραφής στο ΓεΣΥ 
έσπευσαν να εγγραφούν στο σύστημα πε-
ρίπου 40 χιλιάδες πολίτες. Το ενδιαφέρον 
των πολιτών συνεχίστηκε και τις επόμενες 
ημέρες και πλέον έχουν επίσημα εγγραφεί 
στο ΓεΣΥ πέραν των 100 χιλιάδων πολιτών. 

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει καταλη-
κτική ημερομηνία για την εγγραφή των 
δικαιούχων στο ΓεΣΥ, ενώ το ίδιο ισχύει και 

για τις εγγραφές των παροχέων υγείας, οι 
οποίες συνεχίζονται κανονικά. Σύμφωνα με 
τον ΟΑΥ, οι προσωπικοί και ειδικοί ιατροί 
έχουν το δικαίωμα να εγγράφονται στο 
σύστημα ακόμα και μετά τη δημοσίευση 
των καταλόγων με τους συμβεβλημένους 
με τον Οργανισμό ιατρούς. Οι κατάλογοι 
θα ανανεώνονται συνεχώς μέχρι να υπάρ-
ξει πληρότητα και δεν χρειάζονται άλλοι 
ιατροί, κάτι που θα ανακοινωθεί από τον 
Οργανισμό όταν έρθει εκείνη η ώρα. Την 
ίδια ώρα, συνεχίζονται οι εγγραφές και 
των φαρμακείων, των εργαστηρίων και 
των υπολοίπων παροχέων υγείας που 
επιθυμούν να συμμετέχουν στο ΓεΣΥ. 

υσπειρ νονται οι ιδι τες 
Στο μεταξύ, παρότι απέμειναν λίγες μόνο 

ημέρες για την έναρξη της εφαρμογής της 
Α’ φάσης του ΓεΣΥ, οι αντιδράσεις από τον 
ιατρικό κόσμο συνεχίζονται. Οι παροχείς 

υγείας που επέλεξαν να μη συμβληθούν 
με τον ΟΑΥ και αντί αυτού να συμμετέχουν 
στο ελεύθερο Δίκτυο διωτικής ατρικής, 
χθες Σάββατο συσπειρώθηκαν πραγματο-
ποιώντας την πρώτη Παγκύπρια δρυτική 
Συγκέντρωση του Δικτύου, με σκοπό την 
ενημέρωση όλων των μελών τους για τους 
σκοπούς και το όραμα αυτής της προσπάθειας. 

Σήμερα στην πλατφόρμα ιδιωτικής ια-
τρικής είναι εγγεγραμμένοι περισσότεροι 
από 680 ιατροί από 40 ειδικότητες και 24 
ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Σύμφωνα με τους 
ιθύνοντες, η πλατφόρμα είναι ένα δίκτυο 
συνεργασίας μεταξύ ιατρών, κλινικών 
και άλλων παρόχων ιατρικής φροντίδας, 
οι οποίοι έχουν επιλέξει να μην ενταχθούν 
στο προτεινόμενο ΓεΣΥ. Οι ίδιοι τονίζουν 
πως ο όρος «αντι-ΓεΣΥ», όπως αποκαλείται 
από πολλούς το Δίκτυο, δεν ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα, αφού δεν παροτρύ-
νουν κανέναν να μη συμμετέχει στο ΓεΣΥ. 

Προσθέτουν πως η πραγματικότητα 
είναι ότι σύντομα θα ξεκινήσει η εφαρ-
μογή του ΓεΣΥ και όσοι δεν ενταχθούν, 
θα έχουν την επιλογή συνεργασίας μόνο 
με ιατρούς ή κλινικές που δεν είναι συμ-
βεβλημένες με το ΓεΣΥ. Ο πιο εύκολος 
τρόπος παραπομπής ασθενών μεταξύ 
τους είναι μέσω ενός δικτύου συνεργα-
σίας, γνωρίζοντας αυτόματα ότι με την 
εγγραφή στο δίκτυο, κάποιος δεν είναι 
συμβεβλημένος με το ΓεΣΥ. 

«Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν θα μπο-
ρούν να συνεργάζονται με γιατρούς συμβε-
βλημένους με το ΓεΣΥ. Η συμμετοχή τους 
στο δίκτυό μας, θα επιτρέψει την καλύτερη 
συνεργασία μεταξύ των μελών μας και των 
ασφαλιστικών εταιρειών. Σκοπός μας είναι 
η συμμετοχή εκπροσώπων από το δίκτυο, 
μέσω των επιστημονικών εταιρειών και υπό 
την εποπτεία του Π Σ, για κάθε ειδικότητα, 
δίνοντας τη δυνατότητα απευθείας διαπραγ-
μάτευσης με τις ασφαλιστικές εταιρείες για 
όλες της ειδικότητες», εξηγούν. 

Περαιτέρω, σημειώνουν πως η συνερ-
γασία τους με κλινικές που έχουν επιλέξει 
να μην ενταχθούν στο ΓεΣΥ, θα είναι πιο 
εύκολη για τα μέλη του Δικτύου. Σήμερα 
ένας ιατρός, όπως υποστηρίζουν, μπορεί να 
βρεθεί στη θέση όπου η κλινική με την οποία 
συνεργάζεται να ενταχθεί στο ΓεΣΥ και να μην 
έχει πρόσβαση σε χώρο ενδονοσοκομειακής 
φροντίδας. «Με το να γίνει μέλος του δικτύου 
μας, μπορεί να δημιουργήσει προ ποθέσεις 
συνεργασίας του με όλους τους φορείς του 
δικτύου», προσθέτουν. Γενικότερη θέση τους 
είναι πως με τη συμπλήρωση του δικτύου 
και τη δημοσιοποίησή του στο κοινό, θα είναι 
εύκολο για όσους ασθενείς επιθυμούν, να 
επιλέξουν ιατρική φροντίδα εκτός του ΓΕΣΥ 
μέσω του δικτύου. 

ΣΕ ΛΊΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 
ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΠΑΊΝΕΊ 
ΚΑΊ ΕΠΊΣΗΜΑ ΣΤΊΣ 
ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΤΟ ΓΕΝΊΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΊΑΣ  

ΘΕΟΔΩΡΆ ΝΙΚΟΛΆΟΥ  
nicolaouth@simerini.com

Άδειά ει  κλε δρα
ΆΥΡΙΟ ΆΡ ΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΡΆΦΕΣ ΤΩΝ ΠΆΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΣΥ  

Ο ρόλος των Παιδιάτρων ως Προσω-
πικών ατρών στο ΓεΣΥ είναι ο ίδιος με 
τον ρόλο των παθολόγων για ενήλικες. 
Συγκεκριμένα, το παιδί θα επισκέπτεται 
τον Παιδίατρό του όποτε χρειάζεται. Ο 
Παιδίατρος του παιδιού θα χορηγεί στο 
παιδί όλα τα εμβόλια σύμφωνα με το 
Πρόγραμμα Εμβολιασμού που ισχύει, 
χωρίς πρόσθετη χρέωση. Περαιτέρω, 
θα συνταγογραφεί όλα τα απαραίτητα 
φάρμακα για τη θεραπεία του παιδιού, τα 
οποία οι γονείς θα μπορού να προμηθεύ-

ονται από οποιοδήποτε συμβεβλημένο 
φαρμακείο πληρώνοντας ένα ευρώ ανά 
φαρμακευτικό προϊόν. Ο Παιδίατρος, εάν 
το κρίνει απαραίτητο, θα παραπέμπει 
το παιδί σε άλλους συμβεβλημένους 
παροχείς, όπως:

- Ειδικούς ατρούς, π.χ. δερματολόγο, 
ορθοπεδικό, οφθαλμίατρο, ωτορινολα-
ρυγγολόγο, κ.ά., με κόστος 6 ευρώ για 
κάθε επίσκεψη σε ειδικό ιατρό και 10 
ευρώ κόστος ανά διαγνωστική εξέταση 
από ακτινολόγο για , αξονικό τομο-

γράφο, ακτινογραφία.
- Εργαστήρια για εργαστηριακές εξε-

τάσεις, με κόστος 1 ευρώ ανά εργαστη-
ριακή εξέταση ή ομάδα εργαστηριακών 
εξετάσεων (η συνολική μέγιστη δυνατή 
χρέωση ανά κατηγορία εργαστηριακών 
εξετάσεων είναι 10 ευρώ).

Σε περίπτωση εγκυμοσύνης, ο Παι-
δίατρος της επιλογής σας θα είναι πα-
ρών στον τοκετό και θα διενεργήσει τις 
πρώτες εξετάσεις του παιδιού σας χωρίς 
επιπρόσθετη χρέωση. 

Τα παιδιά στο ΓεΣΥ
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ννα η 
Ο Κλινικός υχολόγος ωματικός 

Θεραπευτής, ρ ασίλης Χριστοδού
λου, γράφει για την ιατρική χρήση της 
κάνναβης   

«Η μαριχουάνα από κάποιους εξιδανι-
κεύεται και από άλλους δαιμονοποιείται... 
Κάποιοι ζητούν την πλήρη νομιμοποίηση 
και άλλοι την πλήρη απαγόρευση. Η 
δική μου θέση δεν πάει στα άκρα.

Για μένα που έχω δει δεκάδες θε-
ραπευόμενους, που η συστηματική 
χρήση αποδιοργάνωσε τον ψυχισμό 
τους ρίχνοντάς τους στην ψύχωση, το 
ερώτημα δεν απαντιέται με ένα Ναι ή 
ένα Όχι στη νομιμοποίηση της κάνναβης 
αλλά, εστιάζω στο πώς. 

Η νομιμοποίηση μπορεί και επιβάλ-
λεται, για πολλούς λόγους να γίνει, χωρίς 
όμως να παρουσιάζεται σαν το ελιξίριο 
της ζωής και της μόνιμης χαράς.

Η κάνναβη είναι στη ζωή μας εδώ 
και χιλιάδες χρόνια όχι μόνο για τις 
φαρμακευτικές και ψυχοδραστικές της 
ιδιότητες αλλά και για τη δυνατότητα 
χρησιμοποίησης των ινών του φυτού 
σε πολυάριθμες κατασκευές.

Από τα φοιτητικά μου χρόνια κρατώ 
στη μνήμη μου ένα ντοκιμαντέρ για τον 
αήθη πόλεμο που δέχτηκε η μαριχουάνα, 
από τον ανταγωνισμό με τους πετρελαι-
άδες, που τότε επένδυαν στο πλαστικό 
και το νάιλον, ενώ υπήρχε η δυνατότητα 
χρήσης φυσικών ουσιών, όπως τα πα-
ράγωγα του φυτού της κάνναβης. Τον 
«πόλεμο», ως γνωστόν, τον κέρδισαν 
οι πετρελαιάδες και η ανθρωπότητα 
συνέπραξε στο μεγαλύτερο έγκλημα 
κατά του πλανήτη με την ανεξέλεγκτη 
διάδοση του πλαστικού.

Υπάρχουν είδη κάνναβης με κορμό 
πολύ ανθεκτικό, που φθάνουν τα 4 με 
6 μέτρα, με ίνες πολύ ανθεκτικές, που 
μπορούν μας δώσουν όχι μόνο σχοινιά 
και νήματα αλλά και να αντικαταστή-
σουν επάξια τα πλαστικά που, με την 
αλόγιστη διάδοσή τους, έχουν γίνει η 
μάστιγα του πλανήτη.

Όσον αφορά τις φαρμακευτικές ιδιό-
τητες της κάνναβης, αυτές είναι πολλές 
και δεν περιορίζονται στη χρήση της μόνο 
σαν παυσίπονο. Δεν μπορώ να δεχτώ 
ότι πρέπει να παίρνει κάποιος χημικά 
αναλγητικά με πιθανές επιβλαβείς επι-
πτώσεις στη υγεία του αντί ένα φυσικό 
ρόφημα τσάι μαριχουάνας. Μελέτες έχουν 
δείξει επίσης ότι δρα στον οργανισμό 
αντικαταθλιπτικά, αντιοξειδωτικά, πε-
ριορίζει τις επιληπτικές κρίσεις και τις 
φλεγμονές, δρα ευεργετικά σε κάποιες 
μορφές καρκίνου, στη νόσο του Κρον και 
τη πολλαπλή σκλήρυνση, οι δε έρευνες 
συνεχίζονται.

Από την άλλη έρευνες έχουν με 
σαφήνεια καταδείξει ότι η καθημερινή 
χρήση κάνναβης αυξάνει την πιθανότητα 
εκδήλωσης ψύχωσης.

Ερευνητές του ’   του 
Λονδίνου ανέλυσαν στοιχεία από 11 
ευρωπαϊκές πόλεις και κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι το ένα πέμπτο των νέων 
περιστατικών ψύχωσης πιθανώς συνδέ-
εται με καθημερινή χρήση κάνναβης. 
Η πρόσφατη έρευνα του ’   
επιβεβαιώνει παλαιότερες έρευνες που 
αναδεικνύουν τη σχέση μεταξύ συστη-
ματικής χρήσης και ψύχωσης.

Επίσης, όταν αναφερόμαστε στην 
κάνναβη δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι 
μιλούμε για πολλά είδη κάνναβης με 

διαφορετικές ιδιότητες το κάθε είδος και 
με πολύ διαφορετικά ποσοστά δραστικής 
ουσίας το κάθε είδος. Συνεπώς χρειά-
ζεται πολύ σοβαρή μελέτη για το πώς η 
νομιμοποίηση μπορεί να γίνει.

Όσον αφορά την ιατρική χρήση, αυτή 
δεν μπορεί παρά να αντιμετωπισθεί με 
τη δέουσα σοβαρότητα που η ιατρική 
πράξη επιβάλλει».

Ε ευ ριος  ενι ος
Ο ρ Χρίστος Α. Θεοδούλου μιλά 

για τον Νικόλα Παπαδάκη και το βι
βλίο του, « λευθέριος Κ. ενιζέλος»  

«Γνώρισα τον Νικόλα Παπαδάκη 
μέσω του κοινού μας φίλου Βασίλη 
Καλαϊτζή-Μουντάκη, πριν από πε-
ρισσότερα από 10 χρόνια. Από τότε 
συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε 
μέσα στα πλαίσια του δρύματος και 
στην κοινή μας αγάπη για την Ελλάδα, 
την Κύπρο, την Κρήτη και τον Ελληνι-
σμό. Το Ίδρυμα Βενιζέλου ιδρύθηκε το 
2000 και, κάτω από την ηγεσία του Ν. 
Παπαδάκη και των συνεργατών του, 
έχει καταστεί τουλάχιστον ένα από τα 
πιο αξιόλογα δρύματα του Ελληνισμού 
στο είδος του. 

Ο Ν. Παπαδάκης μάς παρουσιάζει 
τώρα ένα βιβλίο που ίσως να είναι το 
αποκορύφωμα του μέχρι σήμερον 
συγγραφικού του έργου, μια δίτομη 
βιογραφία του Ελευθέριου Κ. Βενιζέλου. 

Έχουν γραφτεί πάρα πολλές βιογρα-
φίες του Ελευθέριου Βενιζέλου, έχοντας 
υπόψη τη θέση του ανδρός στη σύγχρο-
νη Ελληνική και Ευρωπαϊκή στορία. 
Αναφέρω για παράδειγμα το βιβλίο του 
Δ. Άλαστου στην αγγλική του 1942, του 

. .  του 1921 και το τετράτομο 
βιβλίο του Δ. Πουρνάρα του 1960 (μια 
εκτενής βιβλιογραφία υπάρχει π.χ. στο 
βιβλίο μου «Η Ελλάδα και η Αντάντ», 
έκδοση του δρύματος Βενιζέλου και 
των εκδόσεων Πατάκη του 2011, σε-
λίδες 399-432). Η βιογραφία όμως του 
Νικόλα Παπαδάκη είναι η πιο σύγχρονη 
με όλες τις τελευταίες πηγές.  

Το βιβλίο αρχίζει από τη γέννηση 
του Βενιζέλου στην Κρήτη το 1864 μέ-
χρι τον θάνατό του το 1936 στο Παρίσι, 
περνώντας όλα τα στάδια της ζωής του 
Βενιζέλου που διαφωτίζουν την Ελληνική 
και Ευρωπαϊκή στορία. Η Επανάσταση 
του Θέρισου, η σύγκρουση με τον Πρί-
γκιπα Γεώργιο, η Κρήτη και η κλήση του 
στην Ελλάδα για την ηγεσία της χώρας, 
οι Βαλκανικοί Πόλεμοι και το μεγάλο 
θέμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέ-
μου και η σύγκρουση με τον Βασιλιά 
Κωνσταντίνο. 

Ο Βενιζέλος, νικητής και θριαμβευτής 
στο Συνέδριο της Ειρήνης. Η γραμματέας 
του  , ως αναφέρεται στο 
βιβλίο, τον περιγράφει ως «έναν υπέ-
ροχο τύπο Έλληνα χυμένο στο κλασικό 
καλούπι, πνευματικά και σωματικά» (ο.π., 
Τόμος Β, σελίς 664).

Το βιβλίο του Ν. Παπαδάκη δια-
κρίνεται για την ενδελεχή έρευνα των 
πηγών. Επίσης η αξία του έγκειται και 
στη συγγραφή και τις πάμπολλες ανέκ-
δοτες φωτογραφίες. Θα αποτελέσει ένα 
βοήθημα για όλους που ασχολούνται με 
τη νεότερην ιστορία, και για οποιονδή-
ποτε που ενδιαφέρεται για τη νεότερην  
ιστορία του Ελληνισμού.

Θα ήταν χρήσιμη μια μετάφρασή του 

στην Αγγλική για να είναι στη διάθεση 
και όλων των ξένων ερευνητών».

πότοκο μιας παρηκμασμ νης 
κοινωνίας ο  

Ο Α. Χατζηαντώνης αναφέρεται 
στην υπόθεση που συγκλονίζει την 
Κύπρο, μετά τις συνεχείς αποκαλύ
ψεις και άλλων πτωμάτων θυμάτων 
του 35χρονου ίλαρχου  

«Θα επιχειρήσω μια σύντομη ανάλυση, 
για την πορεία που πήρε η κυπριακή 
κοινωνία, σαν σύνολο, τα τελευταία 20-30 
χρόνια. Επικεντρωνόμενος στον τρόπο 
ζωής των παιδιών. Διότι, όλα, οι ανθρώ-
πινες συμπεριφορές κ.λπ., ανάγονται στην 
παιδική μας ηλικία.Θυμάμαι έναν ορισμό 
ενός Λεξικού,του :  , 

    .
Θα πάω αρκετά χρόνια πίσω, στη 

δεκαετία του 60, που ήμουνα έφηβος. 
Όταν δεν ήμασταν σκυμμένοι πάνω από 
την οθόνη ενός κινητού. Πού τέτοια πράγ-
ματα τότε. Έλεος! Μικρά παιδάκια, να 
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν 
ταινίες πορνό ή θρίλερ!.. 

Σχολείο-σπίτι, σπίτι-σχολείο. Τα 
Σάββατα στο Κατηχητικό, να ακούμε με 
προσοχή τα λόγια του ιερέα, του πνευ-
ματικού, ή του θεολόγου, που με θέρμη 
προσπαθούσε να διαπλάσει χαρακτήρες. 
Τρώγαμε και κανέναν πάτσο, που και 
που. Από τους γονείς μας. Όταν κάναμε 
αταξίες. Ο Νίκος Μεταξάς, ο 35χρονος 
δράστης των 7 εγκλημάτων (που πιθανόν 
να γίνουν 8 και βάλε), είναι απότοκο 
της νεότερης, της σύγχρονης κοινωνίας. 
Υλιστική, αδιάφορη, ηδονοθηρική -εκ 
των λέξεων: ηδονή και θηρεύω, κυνη-

γώ- συμφεροντολογική, διεφθαρμένη. 
Υποκριτική. Το γυναικείο σώμα μετατρά-
πηκε σε εμπορεύσιμο είδος, σε σκεύος 
ηδονής, σε ένα . Θεοποιήσαμε τη  
σεξουαλική πράξη. Την αποξενώσαμε από 
την αγάπη. Εδώ, να παραδεχθώ και κάτι 
προσωπικό. Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα 
ερωτική επαφή, επί πληρωμή. Έπρεπε 
να υπάρχει οικειότητα με την ερωτική 
μου σύντροφο. Ευτυχώς, είχα την τύχη 
να βιώσω την αγάπη προς τη  γυναίκα, 
ως άνθρωπο, επί 27 χρόνια, μέσα στον 
γάμο μου.

Πού φτάσαμε σήμερα; Να αναζη-
τούν πολλοί, ερωτικές συντρόφους σε 
πλατφόρμες που ασχολούνται με τέτοια 
θέματα. Διότι υπάρχει μια αποξένωση. 
Μια φοβερή έλλειψη επικοινωνίας. Και 
αναζητούμε απλώς να κορέσουμε, να 
χορτάσουμε τις γενετήσιες ορμές μας.

Και ποιος ο εύκολος στόχος; Οι αλλο-
δαπές κοπέλες, που έρχονται στην Κύπρο, 
για να επιβιώσουν. Και δεν πιστεύω να 
μην τις πλήρωνε ο λεγόμενος Ορέστης . 
Δεν γνωρίζω,  φυσικά, αλλά, κάποια νέα 
γυναίκα, οικονομική μετανάστης, σίγουρα 
θα ζητήσει χρηματική αμοιβή για τις 
υπηρεσίες  της προς έναν άγνωστο.

Παιδί της αποξένωσης, της αλλοτρί-
ωσης, λοιπόν, ο λεγόμενος  . 
Εικόνα σου είμαι κοινωνία, και σου μοιά-
ζω. (Από το ποίημα με τίτλο: Αμαρτωλό, 
της Γαλάτειας Καζαντζάκη). Δεν είναι 
τόσο απλό. Δεν ξύπνησε ένα πρωί και 
αποφάσισε να αρχίσει να σκοτώνει αθώες 
κοπέλες. Και τα μωρά τους!..

Είναι απότοκο της κατρακύλας, της 
κατάπτωσης των ηθών, που πήραμε, ως 
κοινωνία. Θα επανέλθω».  

ΕΠΊΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΊΝΗΣ   ΣΧΟΛΊΑ  ΑΠΟ ΕΊΣ
ΚΑΊ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ

SINTAXI@SIMERINI.COM

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

Εκ της σύνταξης 

Ο γιατρός Κοζάκος βίωσε το Νοσο-
κομείο Λεμεσού, τόσο κατά τα τελευταία 
χρόνια της αποικιακής κυβέρνησης 
(1955-1960), όσο και τα πρώτα χρόνια 
της Κυπριακής Δημοκρατίας (1965-
1975). Αφυπηρέτησε τον ανουάριο του 
1975, ως Διευθυντής του Παθολογικού 
Τμήματος στο Νοσοκομείο Λεμεσού. 
Γεννημένος στη Λεμεσό, σπούδασε ια-
τρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
εγκλωβισμένος στην Ελλάδα την περίοδο 
της Κατοχής, κατά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, έζησε τρομερές εμπειρίες ως 
αιχμάλωτος των ταλών. 

Επιστρέφοντας στην Κύπρο προ-
σλήφθηκε στη δημόσια υπηρεσία και 
εργάστηκε σε αγροτικά ιατρικά κέντρα 
στο Παλαιχώρι, τη Μόρφου, τη Λύση 
και την Αρμίνου της Πάφου, όπου 
συνέβαλε στην καθιέρωση, το 1949, 
της πρώτης Κινητής Μονάδας Υγείας. 

Εργάστηκε, επίσης, για πέντε χρόνια στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας (1960-
1965), έτυχε μετεκπαίδευσης στο νοσο-
κομείο  στο Λονδίνο και 
έκλεισε τη σταδιοδρομία του, στη γενέτειρά 
του Λεμεσό. «Η πέμπτη μετάθεση μέσα 
σε οκτώ χρόνια», όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του. 

Στο βιβλίο του «Με τον πποκράτη 
στα δύσκολα χρόνια  Αυτοβιογραφία», 
ο γιατρός Κοζάκος αναφέρεται, μεταξύ 
πολλών άλλων, και στην κατάσταση που 
επικρατούσε στο Νοσοκομείο Λεμεσού 
λίγα χρόνια πριν από την Ανεξαρτησία: 

«Ανέλαβα, το 1955, το Παθολογικό 
Τμήμα με δύο τεράστιους θαλάμους, μέσα 
στους οποίους νοσηλεύονταν και παιδιά. 
Την εποχή εκείνη μαζί μου εργάζονταν στο 
Νοσοκομείο τρεις γιατροί Γενικής ατρικής, 
οι οποίοι έκαναν εξωτερικό ιατρείο, ένας 
γενικός χειρουργός, ο οποίος έκανε και ορ-

θοπαιδική και ένας οφθαλμίατρος. Όσον 
αφορά τα μαιευτικά και γυναικολογικά ήταν 
υπεύθυνος ο Επαρχιακός Γιατρός που είχε 
επίσης την ευθύνη των αγροτικών κέντρων 
και της υγειονομικής επιθεώρησης. Είχαμε 
ελλείψεις διαγνωστικών μέσων και ιατρικών 
ειδικοτήτων  οι ανάγκες και οι υποχρεώσεις 
αυξήθηκαν ένεκα του Απελευθερωτικού 
Αγώνα. Η δουλειά ήταν σκληρή γιατί, πλην 
της ρουτίνας, ήμαστε αναγκασμένοι εκ των 
πραγμάτων να κοιμόμαστε στο νοσοκομείο, 
να πηγαίνουμε στις φυλακές και να εξε-
τάζουμε κρατούμενους, να περιθάλπουμε 
τραυματίες ή άρρωστους αγωνιστές και να 
διαξάγουμε νεκροψίες ». 

Και συνεχίζει: «Ενωρίς το 1957 το Νο-
σοκομείο μεταφέρθηκε στο νέο οίκημα, 
δίπλα από τον κεντρικό Αστυνομικό Σταθ-
μό  Οι θάλαμοι ήταν πολύ μεγάλοι και 
ανοικτοί, καθιστώντας τους μη λειτουργι-
κούς  Λόγω ελλείψεως παιδιάτρου, μου 

ανέθεσαν και το νέο Παιδιατρικό Τμήμα 
με 22 κλίνες. Παρόλες τις έντονες δια-
μαρτυρίες μου  πάλευα εντελώς μόνος». 

Με την αλλαγή του καθεστώτος και τη 
νέα κυπριακή Κυβέρνηση να αναλαμβάνει 
το 1960, οι νοοτροπίες των ανθρώπων, φαί-
νεται, δεν άλλαξαν. Όταν οι γιατροί Γεώργιος 
Κοζάκος και Τάσος Βαρναβίδης βρήκαν την 
ευκαιρία να εξιστορήσουν τη δεινή κατά-
σταση που επικρατούσε στο Νοσοκομείο 
σε δημοσιογράφους, που επισκέπτονταν τα 
εξωτερικά ιατρεία, και το θέμα δημοσιοποι-
ήθηκε, το νεοσύστατο Υπουργείο Υγείας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας διέταξε έρευνα! Ο 
γιατρός Κοζάκος θυμάται: «Διετάχθη επείγου-
σα μετάθεσή μου στο Νοσοκομείο Λευκωσίας 
και του συναδέλφου Βαρναβίδη στη Λύση, 
με το δικαιολογητικό της αποκάλυψης σε 
μη εξουσιοδοτημένα άτομα θεμάτων που 
αφορούσαν τη λειτουργία του Νοσοκομείου», 
γράφει στο βιβλίο του. 

Το 1965, όμως, ο γιατρός Κοζάκος επι-
στρέφει στη Λεμεσό, αφού εργάστηκε πέντε 
χρόνια στο Παθολογικό Τμήμα του Γενικού 
Νοσοκομείου Λευκωσίας και μετά από 
σύντομη μετεκπαίδευση στο νοσοκομείο 

 στο Λονδίνο, όταν πια ήταν 
49 χρονών! ς διευθυντής και Ανώτερος 
Ειδικός Παθολόγος είναι ο πιο αρμόδιος, 
πια, να αξιολογήσει τα ιατρικά δεδομένα 
της εποχής: «Η κατάσταση που βρήκα δεν 
διέφερε καθόλου από εκείνην της περι-
όδου 1955-1960, που ήμουν πάλι στο 
Νοσοκομείο Λεμεσού. Η μόνη διαφορά 
ήταν ότι, τότε, ήταν Αποικιοκρατία, ενώ το 
1965 ήταν η Κυπριακή Δημοκρατία. θελα 
και ποθούσα να κάνω καλή ιατρική, έστω 
με τις λίγες δυνάμεις που μου απέμειναν, 
αλλά ήταν ανθρωπίνως αδύνατο». 

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

Εκδόσεις Εν Τύποις
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Στην Ελληνική Μυθολογία, ο Αχιλλέας, 
γιος του Πηλέα, ήταν ο μεγαλύτερος αλλά 
και ο γενναιότερος ήρωας της λιάδας 
του Ομήρου. Ο Αχιλλέας ήταν βασιλιάς 
των Μυρμιδόνων στη θία (σημερινή 
ανατολική - βορειοανατολική θιώτιδα), η 
οποία βρίσκεται κοντά στα άρσαλα,  και 
της Νηρηίδας Θέτιδος. Σύμφωνα με τον 
μετα-Ομηρικό μύθο, η Θέτις προσπάθησε 
να κάνει τον Αχιλλέα άτρωτο, βουτώντας 
τον στα νερά της Στύγας, όμως πιάνοντάς 
τον από τη φτέρνα, τον άφησε τρωτό σ’ 
αυτό το σημείο. 

Μετά την πρώτη μάχη με τους Τρώες, 
οι Έλληνες πήραν αιχμάλωτες από το ιερό 
μαντείο του Απόλλωνος πολλές ιέρειες 
και μία εξ αυτών ήταν και η Βρισηίδα. 
Ο Αχιλλέας την ερωτεύτηκε και ήθελε 
να την κρατήσει, αλλά ο Αγαμέμνονας 
είχε διαφορετική γνώμη και προτίμη-
σε να την κρατήσει για παλλακίδα του. 
Αυτή η απόφαση εξόργισε τον Αχιλλέα, 
ο οποίος αποσύρθηκε από τη μάχη και 
αρνήθηκε να βοηθήσει τους Έλληνες. Κα-
θώς η παλίρροια του πολέμου στρέφεται 
εναντίον των Αχαιών, ο Πάτροκλος πείθει 
τον Αχιλλέα να τον αφήσει να οδηγήσει 
τον στρατό των Μυρμιδόνων σε μάχη φο-
ρώντας την πανοπλία του Αχιλλέα, ώστε 
να νομίζουν οι Τρώες πως είναι ο ίδιος 
ο Αχιλλέας. Ο Πάτροκλος καταφέρνει να 
απωθήσει τις δυνάμεις των Τρώων, αλλά 
σκοτώνεται στη μάχη από τον Έκτορα. Τα 
νέα του θανάτου του Πάτροκλου ρίχνουν 
τον Αχιλλέα σε βαθιά θλίψη. Ο πρώην 
άθραυστος Αχιλλέας λυγίζει από πένθος. 
Η οργή που ακολουθεί τον θάνατο του 
Πάτροκλου γίνεται το κύριο κίνητρο για 
τον Αχιλλέα να επιστρέψει στο πεδίο της 
μάχης, με μοναδικό σκοπό να εκδικηθεί 
τον θάνατο του αγαπητού του φίλου με 
τη δολοφονία του Έκτορα. Μετά τη θρι-
αμβευτική νίκη του έναντι του Έκτορα, ο 
Αχιλλέας σέρνει το νεκρό σώμα γύρω από 
τα τείχη της Τροίας δεμένο πίσω από το 
άρμα του, πανηγυρίζοντας υβριστικά τη 
νίκη του. Μια από τις τραγικότερες ίσως 
σκηνές της λιάδας ήταν όταν γονυπετής 
ο Πρίαμος φιλά τα χέρια του Αχιλλέα, 
λέγοντάς του ότι έκανε κάτι που κανείς 
άλλος δεν έχει κάνει ποτέ προηγουμένως: 
«Έχω φιλήσει τα χέρια του ανθρώπου που 
σκότωσε τους γιους μου»,  παρακαλώντας 
τον με αυτόν τον τρόπο να του επιστρέψει 
το πτώμα του Έκτορα. Ο Αχιλλέας θυμάται 
τον πατέρα του, επιστρέφει το πτώμα και 
με αυτόν τον τρόπο επέρχεται η κάθαρση.

Οι θεοί, βλέποντας ότι ο Αχιλλέας είχε 
σκοτώσει τόσους πολλούς, όρισαν ότι ήρθε 
η ώρα να πεθάνει, έτσι ένα δηλητηριώδες 
βέλος του Πάρη κατευθυνόμενο από τον 
θεό Απόλλωνα τον πέτυχε στην πτέρνα, το 
μόνο τρωτό του σημείο, και τον σκότωσε. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
αποταθείτε στο . . .

Μακαρίου 71, Λ/σία
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«Ε
ίμαι η Άννα. 
Είμαι εφτά 
χ ρ ο ν ώ ν . 
Στο σπίτι 
μένω με τη 
μαμά και 
τον σκύλο 

μας. Τον λένε Μαξ. Μπαμπά; Δεν έχω. 
Βασικά έχω, αλλά δεν είναι μπαμπάς μου. 
Έτσι μου λέει η μαμά μου. Λέει ότι ποτέ 
δεν ενδιαφέρθηκε για εμάς και μόνο τον 
εαυτό του αγαπά. Κάθε φορά που μας 
παίρνει τηλέφωνο, η μαμά μού κάνει 
νόημα να του το κλείσω. Άλλες φορές 
απαντά η μαμά μου και τσακώνονται. 
Τσακώνονται συνέχεια. Χώρισαν αλλά 
τσακώνονται ακόμα. Μερικές φορές έρ-
χεται να με πιάσει. Πάω μόνη μου χωρίς 
τον σκύλο μου. Όταν πάω ύστερα σπίτι, 
η μαμά μου με ρωτά τι μου είπε, τι μου 
αγόρασε  Κατάλαβα ότι δεν μπορώ να 
είμαι χαρούμενη με τον μπαμπά μου, γιατί 
η μαμά θυμώνει. Αλλά δεν ξέρω γιατί ». 

«Με λένε Μαρία και είμαι δέκα χρο-
νών. Μένω με τον πατέρα μου τον Τάκη 
και τα δύο αδέρφια μου που έχουν μαμά. 
Εγώ δεν έχω μαμά. Έχω μια μαμά, αλλά 
δεν με θέλει. Δεν ζήτησε από το δικαστή-
ριο να με βλέπει, αλλά με βλέπει μόνο 
όταν η ίδια μπορεί. Με θυμάται όποτε 
θέλει αυτή. Ο μπαμπάς μού τα προσφέρει 
όλα. Δεν θυμάμαι κάτι καλό γι’ αυτήν. 
Ο μπαμπάς μου λέει ότι η μαμά μου 
είναι απαράδεκτη. Λέει κι άλλα, που δεν 
μπορώ να σας τα γράψω ». 

Πραγματικές ιστορίες παιδιών στον 
τόπο μας, που όχι μόνο ζουν με την 
απουσία ενός από τους δύο γονείς, αλλά 
τους επιβάλλεται να μένουν απομακρυ-
σμένοι από αυτόν χωρίς να ερωτηθούν, 
μεγαλώνοντας τα κενά μέσα τους και 
προσπαθώντας να κατανοήσουν από 
πολύ νωρίς τα γιατί μιας ήδη αβίωτης 
πραγματικότητας. 

 
Τι είναι η ονική αποξ νωση

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η γονική 
αποξένωση ορίζεται ως η ψυχοσυναι-
σθηματική κατάσταση,  κατά την οποία 
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Στο προσκήνιο επανήλθε μετά 
και το πρωτοφανές ατύχημα 
που σημειώθηκε πρόσφατα στην 

Αγία Νάπα, που είχε ως αποτέλεσμα τον 
τραυματισμό μητέρας και του 7χρονου 
παιδιού της, το ευρύτερο ζήτημα του 
ελέγχου παιχνιδότοπων και των λούνα 
παρκ. διαίτερη εντύπωση στην κοινή 
γνώμη προκάλεσε το γεγονός πως η 
άδεια του εν λόγω λούνα παρκ είχε λήξει 
από τον περασμένο Μάρτιο. Με αφορμή 
λοιπόν αυτό το γεγονός, εμείς ψάξαμε 
και είδαμε τι προνοεί η υφιστάμενη 
νομοθεσία που αποδεικνύεται τρύπια. 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθε-
σία, την αρμοδιότητα για την έκδοση 
αδειών έχουν οι Δήμοι στους οποίους 
εμπίπτουν χωροταξικά τέτοιοι χώροι, 
χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη νο-

ζε   ν μ ς α τα λ να αρκ 

ΣΥ ΝΟ ΦΆΙΝΟΜΕΝΟ Η ΓΟΝΙΚΗ ΆΠΟΞΕΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

«Εγώ δεν έχω μαμά» 
ένα παιδί που βιώνει το συγκρουσιακό 
διαζύγιο ή χωρισμό των γονέων του συμ-
μαχεί με τον ένα γονέα και απορρίπτει 
οποιαδήποτε σχέση με τον άλλο γονέα, 
χωρίς συγκεκριμένη δικαιολογία. ς 
εκ τούτου, η κατάσταση αυτή επηρεά-
ζει αρνητικά όχι μόνο την ψυχική αλλά 
και τη σωματική υγεία των μελλοντικών 
ενηλίκων. Τα παιδιά ή οι έφηβοι που 
αποξενώνονται από τον ένα γονέα εκδη-
λώνουν ενοχή, λύπη και καταθλιπτική 
διάθεση, ενώ η χαμηλή αυτοεκτίμηση και 
η απουσία αυτοπεποίθησης, η απόγνωση 
και η απογοήτευση συνθέτουν τον χάρτη 
των συναισθημάτων τους, με δυσάρεστες 
συνέπειες για την εξελικτική τους  πορεία. 

Η ψυχολόγος σχολικής - εξελικτικής 
κατεύθυνσης, Δρ Αριστονίκη Θεοδοσίου 
Τρυφωνίδου, μίλησε στη «Σημερινή» για 
τις δυσάρεστες καταστάσεις που βιώνουν 
παιδιά όταν οι γονείς δεν αντιλαμβάνονται 
το κακό που προξενούν μέσα από ένα 
«άσχημο» διαζύγιο. «Τα αποξενωμένα 
παιδιά δείχνουν να έχουν μια κρυφή 

επιθυμία, δηλαδή να βρεθεί κάποιος να 
τα αναγκάσει να επανασυνδεθούν με τον 
γονέα, τον οποίο ισχυρίζονται ότι μισούν! Η 
ψυχική ισορροπία μπορεί να έλθει μόνον 
όταν κάνουν ειρήνη και με τους δύο γονείς. 

στόσο, η επιρροή του αποξενωτή γονέα 
είναι πολύ ισχυρή, με αποτέλεσμα το παιδί 
να μην μπορεί να αντισταθεί. Αυτό συμβαίνει 
γιατί ο αποξενωτής γονιός δημιουργεί στο 
παιδί ενοχές όταν αυτό προσπαθεί να τα 
ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γονιό. Τα 
αποξενωμένα παιδιά αισθάνονται εγκατάλει-
ψη από τον αποξενωμένο γονέα. Νιώθουν 
ανασφάλεια γιατί ερμηνεύουν το γεγονός 
της απομάκρυνσης του γονιού από αυτά και 
το σπίτι, ως ένδειξη σκληρότητας, έλλειψη 
αγάπης και φροντίδας». 

 
ερι νονται  οι 

μνήμες των παιδι ν
Τα παιδιά δεν είναι σε θέση να αντι-

ληφθούν τι συμβαίνει πραγματικά με τον 
γονέα που είναι απομακρυσμένος, ενώ 
η αδυναμία της θέσης τους τα καθιστά 

ανήμπορα να αντιδράσουν δεχόμενα τις 
κατευθύνσεις και τα λόγια του γονέα με 
τον οποίο ζουν. «Το παιδί θα βιώσει την 
αποξένωση ανάλογα με την ηλικία του 
και το αναπτυξιακό του στάδιο, τα χρόνια 
που έζησε με την οικογένεια πριν από 
το διαζύγιο, τη σχέση οικειότητας που 
έχει με τον αποξενωμένο γονέα αλλά και 
τον αποξενωτή γονιό», όπως ανέφερε η 
Δρ Τρυφωνίδου, η οποία τόνισε τη ση-
μαντικότητα των λεπτών χειρισμών στη 
δύσκολη αυτή ψυχολογική κατάσταση, 
στην οποία βρίσκονται τα παιδιά. «Η γονική 
αποξένωση για τα παιδιά λειτουργεί ως 
μια πολυτραυματική εμπειρία. Είναι σαν 
να προσπαθεί κανείς να ξεριζώσει από το 
παιδί τις γονεϊκές του θύμησες αλλά και 
τις ρίζες του. Οι τραυματικές αναμνήσεις 
από την ανάμνηση του αποξενωμένου 
γονέα δεν αποθηκεύονται στη δηλωτι-
κή, αλλά σε μια μη-δηλωτική, αισθητη-
ριακή μνήμη, η οποία δεν είναι το ίδιο 
με τη συνειδητή, αφηγηματική μνήμη 
και η οποία συχνά εκφράζεται με μετα-

τραυματική συμπτωματολογία, όπως οι 
εφιάλτες, οι αναδρομές στο παρελθόν, οι 
αντανακλαστικές αντιδράσεις στο τραύμα 
και τα συμπτώματα διάσχισης. Η έρευνα 
αναφέρει ότι ένα παιδί δέκα ετών έχει 
επιλεκτική μνήμη. Δηλαδή μπορεί να 
θυμάται πληροφορίες που είναι συνεπείς 
σε σχέση με το κάθε φύλο. Απορρίπτει 
πληροφορίες που δεν συμφωνούν με τα 
στερεότυπα του ρόλου που έχει αναπτύξει. 
Έχει καλύτερη μνήμη για πληροφορίες 
που αφορούν το ίδιο φύλο με το δικό 
του, παρά το αντίθετο. Τα παιδιά έχουν 
τη δυνατότητα ν’ αντιλαμβάνονται άμε-
σα κάτι καθώς όμως το διατυπώνουν σε 
απορία στην υπέροχη ηλικία των «γιατί», 
δηλαδή των τριών με τεσσάρων ετών, τότε 
η προσοχή τους δεν στέκεται στο άμεσο 
ερέθισμα αλλά στην ενήλικη επεξήγηση. 
Όταν όμως η ενήλικη επεξήγηση του 
αποξενωτή γονιού είναι αρνητική για τον 
άλλο γονιό, τότε ένα παιδί προσχολικής 
ηλικίας σχηματίζει αρνητική άποψη για 
τον αποξενωμένο γονιό».  
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Οι γονείς που είναι απομα-
κρυσμένοι από τα παιδιά 
τους αντιμετωπίζουν την 

εχθρότητα και την απόρριψη των 
παιδιών τους. στόσο υπάρχουν 
τεχνικές και στρατηγικές που μπο-
ρούν, αν ακολουθηθούν σωστά, να 
βοηθήσουν στην επανένωση των 
παιδιών με τον αποξενωμένο γονέα, 
όπως υποστηρίζει η ψυχολόγος. 
«Τα αποξενωμένα παιδιά δείχνουν 
σκληρά, άκαρδα και μιλάνε υπο-
τιμητικά για τους αποξενωμένους 
γονείς τους. Από την πλευρά του 
παιδιού είναι ο γονιός που τα 
απέρριψε, αφού οδηγήθηκαν 
να πιστεύουν ότι ο γονιός που 
απορρίπτουν δεν τα αγαπά, δεν 
τους παρέχει ασφάλεια και ότι τα 
έχει εγκαταλείψει. Έτσι η πρώτη 
προσπάθεια επαναπροσέγγισης 
του αποξενωμένου γονιού πρέπει 
πάντα να στηρίζεται στην αγάπη, τη  
συμπόνια, την ενσυναίσθηση, την 
κατανόηση των συνθηκών αποξέ-
νωσης υπό τις οποίες  μεγαλώνει 
το παιδί, το εξελικτικό στάδιο του 
παιδιού. Η υπομονή, η ελπίδα, η 
αγάπη χωρίς όρους, το να είναι 
εκεί για το παιδί, αποτελούν την 
καλύτερη απάντηση για τους απο-
ξενωμένους γονείς που μπορεί να 
προσφέρουν στα παιδιά τους. Ακό-
μα κι αν βρεθούν μπροστά στην 
πραγματικότητα ότι προσφέροντας 
όλα αυτά μπορεί να μην είναι αρ-
κετά για να φέρουν πίσω το παιδί. 
Πολλές τεχνικές υπάρχουν επί-
σης στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο 
«ΠαίΖωντας με το παιδί μέσα μας 
-Τεύχος 2 από »», ανέφερε 
η ψυχολόγος. 

Καταληκτικά, η Δρ Τρυφωνί-
δου, έχοντας όχι μόνο τη γνώση, 
αλλά και την εμπειρία συνάντησης 
με πολλά περιστατικά-θύματα απο-
ξένωσης, τα οποία κουβαλούν ένα 
σώμα ελαφρύ με βαριά καρδιά 
από τα αναπάντητα «γιατί» και το 
πλήθος αρνητικών συναισθημάτων 
που αναγκάστηκαν να δημιουρ-
γήσουν για τον ένα γονέα, τόνισε 
την επιτακτική ανάγκη αντίληψης 
του κακού που προκαλείται στα 
παιδιά και στους επόμενους 
ενήλικες, ώστε να προνοήσουν 
οι σημερινοί ενήλικες γονείς να μη 
φτάνουν στα άκρα όταν πρόκειται 
να πάρουν την, από κάθε πλευρά,  
δυσάρεστη απόφαση διαζυγίου. 

Η ανιδιοτελής 
αγάπ  είναι 

το κλειδί

μοθεσία για τα λούνα παρκ, ωστόσο για 
την έκδοση της εν λόγω άδειας πρέπει να 
προσκομιστεί αριθμός πιστοποιητικών από 
διάφορες Υπηρεσίες του κράτους. Βάσει 
της ειδικής πρόνοιας στον Περί Δήμων 
Νόμο για τα λούνα-παρκ, πιστοποιητικά 
απαιτούνται από το Τμήμα Επιθεώρησης 
Εργασίας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, 
την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, από 
τον Δημοτικό Μηχανικό ή σε κάθε άλλη 
περίπτωση από το Τμήμα Δημοσίων Έργων 
και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, ωστόσο 
τα συγκεκριμένα τμήματα όπως επίσης 
και οι Δήμοι δεν κατέχουν την απαραίτητη 
τεχνογνωσία για τον έλεγχο των εξειδικευ-
μένων μηχανημάτων των λούνα παρκ. 

 
Τι απαιτείται 

Το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο 
έχει τη δυνατότητα να απαιτεί επιπρό-
σθετους όρους υπό την προ πόθεση ότι 
αυτοί καθορίστηκαν και δημοσιεύτηκαν 
τουλάχιστον 1 μήνα πριν από την υποβολή 
της αίτησης. Όπως αναφέρεται, πραγ-
ματοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι από 
εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές του 
Δημοτικού / Κοινοτικού Συμβουλίου, 
σε συνεργασία με εξουσιοδοτημένους 
επιθεωρητές άλλων σχετικών υπηρε-
σιών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
πληρούνται όλες οι προ ποθέσεις. Η 
άδεια χορηγείται για μία παράσταση ή 
για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία 
έτη. Η άδεια ανανεώνεται ακολουθώντας 
την ίδια διαδικασία. 

Τα πρόσωπα που κατέχουν άδεια 
λειτουργίας λούνα παρκ ή άλλου χώρου 

αναψυχής, όπου διατηρούνται ηλεκτρικά 
ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, υποχρεούνται 
να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του 
περί Δήμων Νόμου του 1985 (Άρθρα 
112 έως 117) ή του περί Κοινοτήτων 
Νόμου του 1999 (Άρθρα 93-97), και με 
τους σχετικούς κανονισμούς, όπως κατά 
καιρούς τροποποιούνται, καθώς και με τους 
όρους και τις προ ποθέσεις της άδειας 
όπως αυτές καθορίστηκαν από το οικείο 
Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, ανα-
φέρει η νομοθεσία. 

Όπως σημειώνεται, οι επιθεωρητές των 
Δήμων ή Κοινοτήτων έχουν την ευχέρεια 
οποτεδήποτε να εισέρχονται στις εγκα-
ταστάσεις, για τις οποίες έχει χορηγηθεί 

η άδεια, προκειμένου να διασφαλίζουν 
ότι οι εγκαταστάσεις είναι κατάλληλες 
και ασφαλείς για χρήση από το κοινό.

 
α ητο μενο

η ασ εια 
Το μέγα ζητούμενο σε τέτοιους χώρους, 

που είναι η ασφάλεια, φαίνεται πως δεν 
διασφαλίζεται πλήρως όσον αφορά τα 
μηχανήματα των παιχνιδιών. 

Όπως τονίζει το Τμήμα Επιθεώρη-
σης Εργασίας, για την ασφάλεια του 
εξοπλισμού στα λούνα παρκ, εξήγησε 
και εγγράφως, στις τοπικές Αρχές, ότι 
θα πρέπει να διεξάγονται έλεγχοι από 
ανεξάρτητο ειδικό οργανισμό. 

στόσο, οργανισμοί που να πιστο-
ποιούν ότι ο εξοπλισμός που υπάρχει 
στους εν λόγω χώρους είναι ασφαλής για 
χρήση, υπάρχουν μόνο στο εξωτερικό.

Απ’ εκεί και πέρα, οι Υπηρεσίες των 
οποίων οι πιστοποιήσεις απαιτούνται για 
την έκδοση άδειας χωρίζονται ανάλογα 
με την τεχνογνωσία τους. 

Κατά του ελέγχους που διενεργεί το 
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ανά δια-
στήματα, ελέγχεται εάν υπάρχει γραπτή 
εκτίμηση των κινδύνων που πιθανό να 
ελλοχεύουν σε τέτοιους χώρους. 

Εάν λαμβάνονται μέτρα προστασίας και 
πρόληψης, εάν δηλαδή λήφθηκαν μέτρα 
για την παγίδευση ή σύνθλιψη μελών / 
σώματος από εξοπλισμούς/μηχανήματα, 
την πτώση από ύψος, τα επικίνδυνα μέρη 
των εξοπλισμών/μηχανημάτων. 

Το Τμήμα κατά τη διάρκεια ενός 
ελέγχου λαμβάνει υπόψη εάν όλα τα 
επικίνδυνα μέρη των μηχανημάτων / 
εξοπλισμού που κινούνται ή περιστρέ-
φονται, απομονώνονται με προστατευ-
τικό κάλυμμα/πλέγμα ή έχουν άλλους 
κατάλληλους μηχανισμούς προστασίας.

Ενώ, ανάμεσα σε άλλα, ελέγχεται και 
κατά πόσον είναι εφικτή η διακοπή λει-
τουργίας των εξοπλισμών/μηχανημάτων 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, επιθεωρεί και το αρχείο 
συντήρησης των μηχανημάτων και εξο-
πλισμών. 

 Η «Σ» επικοινώνησε με τον Διευθυντή 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Μάρκο 
Τράγκολα, ο οποίος ανέφερε ότι όσον αφο-
ρά τις αρμοδιότητες της Αρχής εκδίδεται 

πιστοποιητικό μετά από τον έλεγχο των 
εξόδων διαφυγής, των πυροσβεστήρων 
και των γεννητριών κυρίως κλειστών 
χώρων, όπως τα καφεστιατόρια και οι 
χώροι εστίασης σε χώρους αναψυχής. 

Όσον αφορά την Ηλεκτρομηχανολογι-
κή Υπηρεσία, ο Αναπληρωτής Διευθυντής 
Μάρκος Μάρκου  ανέφερε στην «Σ» ότι 
το Τμήμα ελέγχει την κατάσταση της ηλε-
κτρολογικής εγκατάστασης με βάση την 
περί ηλεκτρισμού Νομοθεσία, όπως την 
επαλήθευση της μέτρησης από τον ηλε-
κτρολόγο, ωστόσο δεν εμπίπτει στη δική 
τους αρμοδιότητα ο έλεγχος των παιχνιδιών. 

 
ομο ετικό κενό 
Σε επικοινωνία που είχε η «Σ» με τον 

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συ-
νεργασία Πολιτών, Χαράλαμπο Θεοπέ-
μπτου, μας αναφέρθηκε ότι η κείμενη 
Νομοθεσία χρήζει βελτίωσης. 

Η πρόταση νόμου που προωθείται από 
το κόμμα και έχει συζητηθεί μια φορά 
μέχρι στιγμής στην Επιτροπή Εσωτερι-
κών, αφορά τους παιχνιδότοπους και 
τις παιδικές χαρές, ενώ όσον αφορά τα 
λούνα παρκ χρειάζεται επιπλέον μελέτη. 

Όπως ανέφερε, προκύπτει το ζήτημα 
εάν τα παιχνίδια που βρίσκονται στους εν 
λόγω χώρους πληρούν τα απαιτούμενα 
πρότυπα, ενώ σημασία έχει και το πώς 
έχουν τοποθετηθεί χωροταξικά ούτως 
ώστε να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των 
παιδιών και όσων τα χρησιμοποιούν. 

Θέμα επίσης προκύπτει, όπως είπε, στο 
πώς ο ήλιος επηρεάζει τα παιχνίδια μετά 
τη μακροχρόνια έκθεσή τους σε αυτόν.
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Π
ού τον έχανες πού 
τον έβρισκες, πάντοτε 
σκυφτός μελετώντας 
ευλαβικά το δελτίο με 
τους τυχερούς αριθ-
μούς σε ένα πρακτο-
ρείο στοιχημάτων. 

εκίνησε ως χόμπι όταν συνταξιοδοτή-
θηκε, όμως η καθημερινή συνάντηση με 
την παρέα στο πρακτορείο της γειτονιάς 
για κουβέντα, καφέ και κανένα παιχνίδι 
μέσα-μέσα, κατέληξε να γίνει η μοναδική 
του έγνοια. Ο ίδιος δεν πίστευε ότι η ζωή 
του κατευθυνόταν από τα τυχερά παιχνί-
δια, για τα οποία η σύνταξη δεν έφτανε! Η 
γυναίκα του, όμως, που τόσο τον λάτρευε 
και καρτερικά κοιτούσε την ώρα επιστρο-
φής του στο σπίτι ακούγοντας τον εξά-
ψαλμο για την ατυχία που τον έδειρε γι’ 
ακόμα μια φορά, ήταν αυτή που τον έσωσε. 

πό την ενασ ό ηση 
στο πα ο ο ικό παι νίδι
Τα τυχερά παιχνίδια αποτελούν μια κοι-
νωνικά αποδεκτή μορφή ψυχαγωγίας, γι’ 
αυτόν τον λόγο η πρόσβαση σε αυτά είναι 
πολύ εύκολη. στόσο, η κατάληξη της 
ψυχαγωγίας σε παθολογία είναι πιθανή, 
με όλες τις δυσάρεστες οικονομικές, ψυχο-
λογικές και κοινωνικές συνέπειες. Ο κ. Κ. 
ήταν εκπαιδευτικός. Χρόνια στα σχολεία, 
στην προσπάθεια επιβολής τάξης, στον 
αγώνα για μετάδοση γνώσεων και στην 
καθημερινή επικοινωνία με την εφη-
βεία. Η ώρα της συνταξιοδότησης δεν 
ήταν κατάλληλη γι’ αυτόν, όπως ο ίδιος 
πίστευε. θελε να προσφέρει κι άλλο, 
όμως οι ηλικιακές συνθήκες και η υγεία 
του δεν το επέτρεπαν. Τα πρώτα πρωινά 
που τον βρήκαν σπίτι, ήταν ανυπόφορα. 
Δεν ήξερε τι να κάνει, πού να πάει, με 

ποιον να μιλήσει. Η γυναίκα του, κ. Σ., 
η οποία εξιστόρησε στη «Σ» την περιπέ-
τειά της, τον έπεισε να πάρει τηλέφωνο 
κάποιους παλιούς φίλους, που ήδη 
είχαν βγει στη σύνταξη. Το έπραξε. Η 
ασχολία τους  ήταν να συναντιούνται 
όλοι μαζί στο πρακτορείο στοιχημά-
των της γειτονιάς. Εκεί έπαιζαν κανένα 
παιχνίδι της στιγμής, έλεγαν κουβέντες 
«του καφενέ», θυμούνταν ιστορίες από 
τα παλιά και την προσφυγιά και περ-
νούσαν τα πρωινά τους. Οι μέρες που 
ακολούθησαν ήταν πιο ευχάριστες. 

ανασυναντήθηκε με παλιούς φίλους 
και γέμισε τη μέρα του και την ψυχή 
του. Η κ. Σ. ήταν ευχαριστημένη, αλλά 
σύντομα όλα θ’ ανατρέπονταν, όπως μας 
αποκάλυψε στη «Σ». «Εκείνα τα πρωινά 
ερχόταν με όρεξη σπίτι, είχαμε πολλά να 
πούμε, περνούσε ευχάριστα η ώρα του. 
Όμως σύντομα όλα άλλαξαν πάλι και 
εγώ δεν καταλάβαινα τι έγινε. Καθυστε-
ρούσε να έρθει σπίτι, δεν απαντούσε το 
τηλέφωνο που τον έπαιρνα και ανησυ-

χούσα. Μια μέρα, όταν 
άργησε να έρθει, πήγα 
στο πρακτορείο για να 
δω αν είναι εκεί. Τον 
είδα μόνο του, χωρίς 
τους φίλους του, να 
συμπληρώνει ένα δελ-
τίο και δίπλα του να έχει 
κάμποσα άλλα. Δεν πήγε 
ο νους μου στο κακό, αλλά 
όταν μπήκα μέσα, η κοπέλα που 
ήταν στο ταμείο με ρώτησε αν ήμουν η 
γυναίκα του και μου είπε να τον προ-
σέχω και ότι χαλά πολλά λεφτά σε τούτα 
τα πράματα», θυμάται η ίδια. 

η παραδο ή
Τα πράγματα χειροτέρεψαν όταν τα 
λεφτά της σύνταξης και κάτι ενοίκια 
που έπαιρναν, δεν έφταναν για τον μήνα 
πλέον. Η σύζυγός του δήλωσε πως η 
κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. 
«Έλειπε με τις ώρες. Από την ώρα που 
άνοιγε το πρακτορείο, μπορεί και πιο 

πριν μέχρι το μεση-
μέρι που ερχόταν 
γ ι α  φ α γ η τ ό  κ α ι 
μ ε τ ά  π ά λ ι  ε κ ε ί 
μέχρι το βράδυ. 
Κατήντησε άρρω-

στος  με  αυτά τα 
πράγματα. Και όταν 

ερχόταν σπίτι ήταν με 
τα νεύρα, επειδή έχανε. 

Μπορεί να κέρδιζε 10 ευρώ 
και μετά έχανε τα διπλάσια στο παιχνίδι. 
Του μίλησα, του είπα να σταματήσει, 
του μίλησαν τα παιδιά μας, οι φίλοι 
μας. Αυτός τίποτα. Ούτε θεωρούσε ότι 
έκανε κάτι κακό. Ούτε έβλεπε ότι τα 
λεφτά που δεν είχαμε σπίτι, ήταν από 
τη δική του καθημερινή ενασχόληση. 
Όταν του το έλεγα, θύμωνε και έλεγε 
ότι έφταιγα εγώ που ξόδευα απ’ εδώ κι 
απ’ εκεί στο σουπερμάρκετ, ότι πρέπει 
να σταματήσω να μαγειρεύω για τα 
παιδιά, ότι είναι μεγάλα, έχουν σπίτια 
και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. 

Δηλαδή καμία σχέση με τον άντρα που 
ήξερα και παντρεύτηκα. Το μόνο που 
τον ένοιαζε ήταν να παίζει. Μάλιστα 
έχασε και κιλά και του είπα να πάμε 
στον γιατρό γιατί νόμιζα ότι έπαθε κάτι. 
Αλλά τίποτα». Η αθώα ενασχόλησή του 
με τυχερά παιχνίδια έγινε εμμονή. Έγινε 
ξαφνικά ειδικός σε κάθε είδους τυχερό 
παιχνίδι, στοιχήματα, ιπποδρομίες, ό,τι 
είχε να κάνει με τζόγο. Ο εθισμός ήταν 
γεγονός. στόσο η μη παραδοχή του 
καθιστούσε αδύνατη την βοήθεια που 
επιβαλλόταν να λάβει, ώστε να απεξαρ-
τηθεί από αυτήν τη συνήθεια. Σύντομα 
αυτό θ’ άλλαζε όταν η κ. Σ. αποφάσισε 
να αναλάβει δράση. Μίλησε με ειδικό, 
κατάφερε να πάρει την οικονομική 
κατάσταση στα χέρια της και δεν του 
άφηνε για παιχνίδι ούτε σεντ. Ακο-
λούθως, ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας 
που εμφανίστηκε στην οικογένεια, τον 
ταρακούνησε αρκετά, ώστε να δει την 
πραγματικότητα. Μαζί με τη γυναίκα του 
ζήτησε βοήθεια από ειδικούς και μέρα 
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με τη ημέρα προσπάθησε να «κόψει» τις 
κακές συνήθειες, που τον οδήγησαν ένα 
βήμα πριν από την καταστροφή. 

ντιμετ πιση του ε ισμο
Για το φαινόμενο της παθολογικής ενα-
σχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια, η Αρχή 
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 
(ΑΑΕΚ) ακολουθεί τα βήματα της πρό-
ληψης, της θεραπείας, της έρευνας και 
της παρακολούθησής του. Σύμφωνα με 
την ΑΑΕΚ, η παθολογική ενασχόληση 
με τα τυχερά παιχνίδια ακολουθεί το ίδιο 
μοντέλο εξάρτησης που παρατηρείται σε 
αυτήν, που σχετίζεται με τις ψυχοδραστι-
κές ουσίες. Η εξάρτηση από τα τυχερά 
παιχνίδια είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο,  
που διογκώνεται όλο και περισσότερο. 
Αν και η ενασχόληση του ανθρώπου με 
τα τυχερά παιχνίδια αποτελεί κομμάτι 
της ανθρώπινης συμπεριφοράς, από τα 
προϊστορικά χρόνια, ως μια μορφή δια-
σκέδασης, μπορεί ωστόσο να καταλήξει 
σε παθολογία με όλες τις δυσάρεστες 
οικονομικές, ψυχολογικές και κοινωνικές 
συνέπειες. Σύμφωνα πάντα με την ΑΑΕΚ, 
το πρώτο Σχέδιο Δράσης για την «Αντιμε-
τώπιση της Παθολογικής Ενασχόλησης 
με τα Τυχερά Παιχνίδια» (2019-2020) 
διαμορφώθηκε έχοντας ως βάση την 
παρούσα κατάσταση και τις ανάγκες που 
προκύπτουν από αυτήν όπως φαίνονται 
στα διαθέσιμα αποτελέσματα ποσοτικών 
ερευνών, στις διεθνείς καλές πρακτικές 
και στους οικονομικούς και ανθρώπινους 
πόρους. Αποτελεί πρόκληση τόσο σε 
κοινωνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο 
χάραξης πολιτικών. Η διάδοση του φαινο-
μένου της παθολογικής ενασχόλησης με 
τα τυχερά παιχνίδια οφείλεται σε πολλούς 
παράγοντες, σύμφωνα με την ΑΑΕΚ. 
Σχετίζεται με την εύκολη πρόσβαση 
στον στοιχηματισμό, την εμφάνιση όλο 
και νέων μορφών τυχερών παιχνιδιών, 
την κοινωνική αποδοχή της συμπερι-
φοράς και τον αποστιγματισμό της. Οι 
νέοι μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον 
όπου τα τυχερά παιχνίδια είναι ευρέως 
διαδεδομένα, νόμιμα, αποδεκτά από την 
κοινωνία και πολλαπλώς διαφημιζόμενα. 
Ευθύνη της ΑΑΕΚ είναι να προστατεύσει 
την κοινωνία από τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τέτοιες συμπεριφορές, 
προσφέροντάς τους ευκαιρίες για υγιή 
και δημιουργική ενασχόληση.  

Τη λύση στο ερώτημα αν το παιδί 
μας είναι δυσλεκτικό, που γεν-
νάται στο μυαλό των γονέων με 
παιδιά που έχουν αναγνωστικές 

δυσκολίες, ήρθε για να δώσει η νέα ψηφιακή 
μέθοδος . . . . . Το εν λόγω εργαλείο δεν 
αντικαθιστά τους ειδικούς επιστήμονες του 
χώρου, ωστόσο παρέχει μία πιο γρήγορη 
και αντικειμενική προ-διάγνωση, μέσω 
της ψηφιοποίησης της ανάγνωσης των 
παιδιών. Σε συνέντευξή του στη «Σημερινή» 
ο Ελλαδίτης χειρουργός οφθαλμίατρος, Δρ 
ωάννης Ασλανίδης, μας μιλά για το πώς 

γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία αυτού 
του πολύ χρήσιμου εργαλείου και εξηγεί 
πώς μέσω αυτού γίνεται η διάγνωση της 
δυσλεξίας μέσα σε μόλις δέκα λεπτά. 

ρ. Ποια είναι τα συμπτώματα της 
δυσλεξίας και πώς μπορούν οι γονείς 
να τα εντοπίσουν; 
Οι μαθησιακές δυσκολίες απασχολούν 
ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών, γονέων 
και εκπαιδευτικών. Τα τελευταία χρόνια, το 
ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών εστιάζεται 
συχνά στις δυσκολίες μάθησης που αντιμε-
τωπίζουν τα παιδιά, τόσο της πρωτοβάθμιας 
όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Η δυσλεξία είναι μια μαθησιακή αδυναμία 
που εκδηλώνεται ως δυσκολία στην απο-
κωδικοποίηση και κατανόηση κειμένου και 
δεν πρέπει να συγχέεται με άλλες μαθησια-
κές αδυναμίες, οι οποίες προκύπτουν από 

προβλήματα στην όραση και στην ακοή, 
από χαμηλή νοημοσύνη ή από ελλιπή 
εκπαίδευση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα 
δε στη δυσλεξία παγκοσμίως αποτελεί το 
γεγονός ότι τα ποσοστά διάγνωσής της εξα-
κολουθούν ακόμα και σήμερα να είναι πολύ 
χαμηλά και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
μια σειρά από προβλήματα, τόσο του ίδιου 
του ατόμου που πάσχει από δυσλεξία, όσο 
και της κοινωνίας όπου ζει το άτομο αυτό. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου 1 στα 5 
παιδιά που πηγαίνουν σχολείο έχει μαθη-
σιακές δυσκολίες. Ο αριθμός αυτός δεν έχει 
αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου, απλώς 
τώρα οι γονείς αφενός έχουν την ευκαιρία 
να βρίσκουν πιο αποτελεσματικούς τρόπους 
να βοηθήσουν τα παιδιά τους και, αφετέρου, 
έχουμε και τα εργαλεία να διαγιγνώσκουμε 
πιο εύκολα τις μαθησιακές δυσκολίες.
Ένα παιδί με δυσλεξία μπορεί να έχει τη 
δυσκολία να αφομοιώσει τις αφηρημένες 
έννοιες και να επαναλάβει μια ιστορία. Μπο-
ρεί να είναι αργό στην ανάκληση λέξης και 
να έχει δυσκολία στην ανάγνωση λόγω της 
αντιστροφής ή της αναστροφής των γραμ-
μάτων ή την ανάγνωση ολόκληρης λέξης. 

ς συνέπεια το παιδί μπορεί να πρέπει να 
χρειαστεί να διαβάσει μια παράγραφο 3 ή 
4 φορές για να καταλάβει το περιεχόμενό 
της ή και να χρειαστεί ακόμα περισσότερες 
αναγνώσεις. Η ορθογραφία είναι επίσης 
σημαντικό πρόβλημα για ένα παιδί. Τα 
παιδιά με δυσλεξία μπορούν να συλλαβί-
σουν την ίδια λέξη διαφορετικά ακόμη και 
μέσα στο ίδιο κείμενο. Επίσης, ένα παιδί 
με δυσλεξία παρουσιάζει δυσκολίες στον 
προσανατολισμό του στον χώρο, μπερδεύει 
τις έννοιες που έχουν αλληλουχία όπως 
πριν - μετά, χθες - αύριο, δυσκολεύεται 
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μη προσφορά εξατομικευμένης ψυχοκοι-
νωνικής και συμβουλευτικής σχετικά με 
τη διαχείριση των παιδιών τους.

ρ. Μιλήστε μας λίγο για την ψηφιακή 
μέθοδο . . . . . Πώς ξεκίνησε η ιδέα 
και πώς τελικά αναπτύχθηκε σε αυτό το 
πολύ χρήσιμο εργαλείο;  
Η μέθοδος . . . . . είναι ένα ακρώ-
νυμο που προέρχεται από τις λέξεις 

     
  , ή αλλιώς στα 

ελληνικά Τάχιστη Αξιολόγηση Δυσλεξίας 
 Αναγνωστικών Ανωμαλιών.

Η ιδέα για το . . . . . προέκυψε από την 
προσωπική βιωματική, μάλλον επώδυνη, 
εμπειρία μου όταν παρατήρησα κάποια 
χρόνια πριν ότι ο μικρότερος γιος μου Μηνάς, 
13 ετών τότε, με εγνωσμένο υψηλότατο , 
είχε μεγάλη μαθησιακή υστέρηση στο σχο-
λείο. Αν και σήμερα ο Μηνάς είναι 22 ετών 
και τριτοετής φοιτητής ατρικής, τόσο ο ίδιος 
όσο και συνολικά σαν οικογένεια, αντιμετω-
πίσαμε διαρκείς δυσκολίες για την επίτευξη 
απλών στόχων λόγω της δυσλεξίας, η οποία 
διεγνώστη αρκετά αργά. Στην προσπάθειά 
μου να βρω την κατάλληλη βοήθεια για 
τον γιο μου, διαπίστωσα ότι οι μέχρι τότε 
εφαρμοζόμενες διαγνωστικές μέθοδοι ήταν 
σε μεγάλο βαθμό υποκειμενικές, υπό τη 
λογική ότι επηρεάζονται από τον ανθρώ-
πινο παράγοντα. Σκέφτηκα, λοιπόν, πως θα 
μπορούσε να αλλάξει το προ-διαγνωστικό, 
διαγνωστικό και θεραπευτικό πεδίο των 
μαθησιακών δυσκολιών, αν υπήρχε μια 
προ-διαγνωστική τεχνική, πιο σύγχρονη και 
το βασικότερο, αντικειμενική. Έτσι, τώρα πια, 
το . . . . . είναι το αποτέλεσμα 10ετούς 
έρευνας και κλινικής εμπειρίας μιας πολυε-
πιστημονικής ομάδας διαφόρων ειδικοτήτων 
(οφθαλμίατροι όπως εγώ, που είμαι και ο 
επικεφαλής, μαθηματικοί, νευρολόγοι, ειδικοί 
παιδαγωγοί, μηχανικοί πληροφορικής κ.λπ).

ρ. Πώς γίνεται η προ διάγνωση 
 της δυσλεξίας με τη μέθοδο 

. . . . .; 

Πρώτα απ’ όλα, να τονίσουμε ότι η μέθοδος 
. . . . . δεν ήρθε για να αντικαταστήσει 

τους ειδικούς επιστήμονες του χώρου. Απο-
τελεί ένα επιπλέον εργαλείο, που πιστεύ-
ουμε ότι μπορεί να βοηθήσει, προσφέροντας 
πληροφορίες τις οποίες έχουν στα χέρια 
τους για πρώτη φορά οι ειδικοί, και που 
θα είναι κρίσιμες για τη διάγνωση, αλλά 
και για τη σχεδίαση της όποιας πιθανής 
θεραπευτικής παρέμβασης. Με το  
μπορούμε να μάθουμε εάν ένα παιδί υπο-
λείπεται ή όχι της αναγνωστικής ευχέρειας 
που θα έπρεπε να έχει με βάση την ηλικία 
του με τρόπο γρήγορο και αντικειμενικό. 
Μπορούμε έτσι να ψηφιοποιήσουμε την 
ανάγνωση και τις παθήσεις που σχετίζο-
νται με αυτήν, όπως η δυσλεξία, και μέσω 
αριθμητικών αποτελεσμάτων και γραφικών 
παραστάσεων να περιγράψουμε πλήρως, με 
μοναδικό τρόπο, το αναγνωστικό μονοπάτι 
του κάθε παιδιού. 
Μέσω της μεθόδου μας, ο ειδικός μπορεί 
πλέον να εστιάσει στον ακριβή τρόπο με τον 
οποίο ένα παιδί διαβάζει ένα κείμενο και, 
εκτός του να διαπιστώσει μια γενικότερη 
δυσχέρεια ή ανεπάρκεια, να εστιάσει σε 
συγκεκριμένα σημεία της ανάγνωσης όπου 
υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα και 
με βάση αυτά να προχωρήσει στην αντί-
στοιχη εξατομικευμένη πλέον θεραπευτική 
παρέμβαση. Παράλληλα, το . . . . . 
μπορεί να δώσει πληροφορίες σχετικά με 
την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης 
αυτής μιας και μπορεί να γίνεται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα (π.χ. μετά από 3-6 
μήνες) και ο ειδικός να δει με λεπτομέρεια 
την πρόοδο που έχει γίνει. Γενικότερα η 
μέθοδος . . . .  αποτελεί μία καθαρά 
μη παρεμβατική μέτρηση, η οποία διαρκεί 
10 λεπτά και προσφέρει πληροφορίες 
που μέχρι τώρα δεν μπορούσε να έχει στη 
διάθεσή του ο ειδικός.

ρ. Το εν λόγω εργαλείο προσφέρεται 
και στην Κύπρο; 
Ναι, από τη συνεργάτιδά μας στην Κύπρο, 
εταιρεία   .  

να ντυθεί, να δέσει τα κορδόνια του, να 
κόψει με το ψαλίδι και διάφορες άλλες 
ενέργειες, που έχουν να κάνουν με την 
καθημερινότητά του.

ρ. Τι επιπτώσεις μπορεί να επιφέρει 
η δυσλεξία στα παιδιά; 
Η δυσλεξία, αλλά και γενικότερα οι μαθη-
σιακές δυσκολίες, σχετίζεται με σοβαρές 
επιπτώσεις για το παιδί, την οικογένεια, τους 
εκπαιδευτικούς και την κοινωνία συνολικά. 
Η  έλλειψη παρεμβάσεων και ουσιαστικής 
υποστήριξης του παιδιού έχει ως αποτέλε-
σμα τη μειωμένη απόδοσή του στο σχολείο, 
τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, τη στοχοποίηση 
και κοινωνική απομόνωσή του, τα οποία στο 
μέλλον εκδηλώνονται συχνά με τη μορφή 

παραβατικής συμπεριφοράς (  
 2014,  2017,  

2017). Συγκεκριμένα, το παιδί με δυσλεξία, 
το οποίο θα βιώσει μιαν αρνητική εμπειρία 
(π.χ. λεκτική  ψυχολογική βία εκ μέρους 
του εκπαιδευτικού, ανεπαρκή βοήθεια και 
στήριξη, πειράγματα και κοροϊδία από τους 
συμμαθητές), θα αντιδράσει σε αυτήν την 
εμπειρία με μοναξιά και αποξένωση, με 
άρνηση για το σχολείο, καθώς και με ψυχο-
σωματικά συμπτώματα. Αλλά εκτός από το 
παιδί, οι επιπτώσεις και για την οικογένεια 
είναι μεγάλες. Η ελλιπής υποστήριξη της 
οικογένειας σχετίζεται με σοβαρή ψυχο-
λογική επιβάρυνση για τους γονείς λόγω 
της μη προσφοράς έγκαιρης και έγκυρης 
διάγνωσης για το παιδί τους αλλά και τη 

ΔΡ ΙΩΆΝΝΗΣ ΆΣΛΆΝΙΔΗΣ
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ΛΕΥΚΩΣΙΆ
αρ  ρ στ να  Αν ρ α Αβρααμί η  

α ναντ  α  Αρεταίε  σ κ μεί  τρ -
β λ ς  τηλ    

αλλ τσ ώνη Αν ρ λα ντρεα  ε φ  
Α λαντζ ς  α ναντ  α  την αρα -
ρ  τ  ατσί  κα  α ναντ  α  τ   
Α λαντζ  τηλ    

κ λ   τερ Αν ρ ας  Α ί  Αν ρ α 
 μ  α  την εκκλησία αλ ρ ώτ σ-

σας ρ ς  Αντών  ε κ σία  τηλ  
  

λ κ ς ε σης  ε φ  ημ σ νη ε-
β ρη  ρ μ ς ρ ε ρ κ  ε κ σία  
τηλ   

κ ν μί   εφ λα ρλεν  κης  
  ναντ  Α λλ νεί  σ κ μεί  
κ μη  τηλ    

 

ΛΕΜΕΣΟΣ 
λε β λ  λε ώ  ε ρ  ταμ ν  

 λησί ν  τ  λεμί α  τηλ  
  

ε κα ίτη αρ λ να  ε φ  ρ  -
ρ αν   μ  τ κ  α  να αρκ 
αλ κτ κα  α ναντ  α  βενζίνη  

σα ε τ ν  τηλ    

α αμ λτ  Αντώνης  Α ίας λ ε ς 
 λησί ν  εμεσ ς  τηλ  

  
ε νί ασκ ρ  Α ην λα  ε φ  
λ νακί   ί λα α  ε ν μ κ  
ντρ  ν ετρας  ς Α αν σ ς  τηλ  

  
 

ΛΆΡΝΆΚΆ 
ε ρ ί  ε τ ρης  ε φ  Α ί ν Αναρ -

ρ ν  λησί ν ε ν κ ς λ ς  ρνα-
κα  τηλ    
Α στ λί ης α λ ς  σμ   σ ώτη  
τ ρμα ρμ  ρ ς αραλία  ρνακα  τηλ  

  
 

ΠΆΦΟΣ
μ ρ  ε ρ ία  Α α ν ρ ς  ναντ  

φρ ταρίας ς της μ  φ ς  
τηλ   
 

ΠΆΡΆΛΙΜΝΙ
Αλα α  ρ στίνα  ρίβα εν   ί λα 
α  τη νερ ατ κ  ρ εζα  λατεία 

αραλ μνί  αραλίμν  τηλ   

αρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΙΆ
α λ ς  Αρ στ μ νης ημ τρ ς ρ-

β ς  τηλ    
ρ λ ς  Α λλ ας ρ λλης  τηλ  

  
ντίατρ ς  τα ρ ς φ κλ ς  τηλ  

  
 

ΛΕΜΕΣΟΣ
ντίατρ ς  ς ρ τ  τηλ  

  

ατροί

ΖΗΤΟΥΝΤΆΙ
 ετα ρεία   
 με Αρ μ  ητρώ  ρ τη Α  

 ζητ  να ρ σλ βε  μεταφρ -
στρ α στ  με νώσε ς ηλεκτρ ν κ  λ στ  

  κ λ  κα ώς ε ίσης με νώσε ς 
α λ κ ς κα  κ νεζ κ ς λώσσας  Α τα είτε 
στην ετα ρεία  τηλ    στ  αρ ακ  
ραφεί  ρ ασίας φ  τηλ  

ΖΗΤΕΙΤΆΙ η ς α ετα ρεία  με 
ε α η  μ τ σ κλ τας α ε κ σία  

α ληρ φ ρίες καλ στε στ  

ΠΩΛΟΥΝΤΆΙ
ΠΩΛΕΙΤΆΙ αμ ρ σμα  ν ματί ν 
 τ μ   με με λες βερ ντες  τ μ  στην 

Ακρ λη  ανακα ν σμ ν  με καλ μμ ν  ώρ  
στ με σης  μ   α ερ σσ τερες 
ληρ φ ρίες α τείνεστε στ  

ΕΝΟΙΚΙΆΖΟΝΤΆΙ
ΆΘΗΝΆ  ν κ ζετα  ρ  αμ ρ σμα 

στ ς Αμ ελ κη ς  με βερ ντα κα  λ ρ ς 
ε λ μ ν  ρίσκετα  ίσ  α  τ  κρ τε  

σ κ μεί  ν ίκ   τ ν μ να  α ερ σσ -
τερες ληρ φ ρίες α τείνεστε  ηλ  

Μικρές Αγγελίες 

✚ ΚΗΔΕΙΑ
ν λ α α ημ ν  μας σ ζ  ατ ρα  α  κα  α ελφ

ΡΗΣΤΟ ΦΩΤΗ
Υποστράτ γο
από τ ν Άσσια

 εσε ρ ατρί ς την ν λί   ε κεφαλ ς τ    
στην ερ  τ  ρ  αζ βερ  κη ε με τ  ββατ   κα  ώρα 

 μ  α  τ ν ερ  να  Α στ λ  Αντρ α στ  λατ  Α λαντζ ς  
κα  καλ με σ ς ε μ ν να αραστ ν

 ταφ  α ίνε  στ ν μβ  ακε νίτ σσας
 τε λ μμ ν  

ζ ς  ασ λ κ  ώτη 
  ώτης κα  τ ης 

ν ς  ρίστ ς 
Α ελφ ς  λ νη  αρ αρίτα  

κα  λ ί σ ενείς 

σ  ε μ ν  μ ρ ν να κ ν ν ε σφ ρ ς α την αν ρ εση 
τ  νημεί  εσ ντ ν κα  Α ν μ ν ν Ασσ τών                                          

ειτουρ ίες και κηρ ματα
Σήμερα Κυριακή, 5 Μαΐου 2019, θα 

τελεσθεί η πανηγυρική Θεία Λειτουργία  
στην ερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κοντού 
στη Λάρνακα, με την ευκαιρία της γιορ-
τής του Αγίου Γεωργίου Τροπαιοφόρου, 
όπου θα μεταφερθεί η Βυζαντινή εικόνα 
και το ιερό λείψανο του τιμώμενου Αγίου, 
προϊσταμένου του Μητροπολίτου Κιτίου 
Χρυσοστόμου στη νέα εκκλησία.

Εσπερινός και ιορτή 
ίου ριστο όρου

Το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου ωάννου 
ενημερώνει το χριστεπώνυμο κοινό ότι 
με την ευκαιρία της γιορτής του Αγίου 
Χριστοφόρου θα τελεσθεί την Τετάρτη, 8 
Μαΐου 2019 και ώρα 6.00μ.μ., Εσπερινός 
στο εκκλησάκι του Αγίου Χριστοφόρου 
στον χώρο του δρύματος. Την Πέμπτη, 
9 Μαΐου 2019, και ώρα 7.15π.μ., ημέρα 
της γιορτής του Αγίου Χριστοφόρου, θα 
τελεσθεί Θεία Λειτουργία. Του Εσπερινού 
και της Θείας Λειτουργίας θα προστεί ο 
Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος.

σοδα
Η Πνευματική Αδελφότητα Ελληνίδων 

Κύπρου είχε τα πιο κάτω έσοδα από δι-
άφορες εκδηλώσεις: Από τη Μουσική 
Βραδιά, που πραγματοποιήθηκε από το 
Σωματείο στις 10/10/2018 με αριθμό 
άδειας εράνου 91/2018, τα έσοδα ανήλθαν 
στα 1260. Το ποσό των 515 δόθηκαν 
για βοήθεια απόρων οικογενειών κατά τα 

Χριστούγεννα σύμφωνα με το Πρόγραμμα 
του Ε.Σ.Σ.Ε. Υιοθετήστε μια Οικογένεια . 
Από το Χριστουγεννιάτικο Απόγευμα, 
που πραγματοποιήθηκε στις 28/11/18 
με αριθμό άδειας εράνου 132/2018, τα 
έσοδα ανήλθαν στα 280. Το ποσό των 

150  διατέθηκε στο Σωματείο Παιδιά 
Χάρισμα . Από την κοπή της βασιλόπιτας 
που πραγματοποιήθηκε στις 17/1/2019, 
με αριθμό άδειας εράνου 4/2019, τα έσοδα 
ανήλθαν στα 390. Οι καθαρές εισπράξεις 

235,72 θα διατεθούν σε άτομο με Αυτι-
σμό και σε μια οικογένεια με ανάγκες. Με 
την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της 
Γυναίκας έγινε εκδήλωση στις 20 Μαρ-
τίου 2019 στο οίκημα της Αδελφότητας, 
με ομιλήτρια τη φιλόλογο-ερευνήτρια κ. 
Καλλιόπη Χαρμαντά Πρωτοπαπά με θέμα: 
Η Γυναίκα της Κύπρου Χτες και Σήμερα . 

Η όλη εκδήλωση έτυχε χορηγίας από το 
κονδύλι του Εθνικού Μηχανισμού για τα 
Δικαιώματα της Γυναίκας.

ρμενική παρ σταση
Μουσικοχορευτική αρμενική παράστα-

ση αφιερωμένη στον Γαλλοαρμένιο τρα-
γουδιστή    διοργανώνει 
ο Αρμενικός Πολιτιστικός και Μορφωτικός 
Σύλλογος Κύπρου «Χαμαζκαΐν» σήμερα 
Κυριακή, 5 Μαΐου 2019, στις 7.00μ.μ., 
στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Συμ-
μετέχουν τα Χορευτικά Συγκροτήματα 
Σιπάν Λευκωσίας, Ανί Πάφου και Νανόρ 
Παίδων. Χορογράφος: Κρικόρ Κελεσιάν. 
Τηλ. 97808414.

Το  (Δημοτικό Κέντρο 
Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: 
Ίδρυμα Πιερίδη ) παρουσιάζει την 
έκθεση «     / 
Πού σουν;» της Τούλας Λιασή. Η 
έκθεση είχε παρουσιαστεί αρχικά 
στον εκθεσιακό χώρο ΑΝΝΑ 2 
στη Χάγη της Ολλανδίας μεταξύ 2 και 
11 ουνίου 2018. Το «   

  / Πού ήσουν » είναι ένα 
εικαστικό έργο εμπνευσμένο από την 
προσωπική ιστορία της Κύπριας καλλι-
τέχνιδας Τούλας Λιασή, που ζει και ερ-
γάζεται στη Χάγη για σχεδόν τέσσερεις 
δεκαετίες. Ο μοναδικός αδελφός της, ο 
οποίος υπήρξε αγνοούμενος κατά την 
τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, 
βρέθηκε μετά από σαράντα χρόνια σε 
ομαδικό τάφο και ταυτοποιήθηκε με 
τη μέθοδο . Αυτή η συντριπτική, 
συναισθηματική εμπειρία αποτέλεσε 
το έναυσμα για μια πληθώρα ιδεών για 
τη δημιουργία ενός έργου τέχνης που 
θα αναδείκνυε το πρόβλημα των αγνο-
ουμένων στην Κύπρο. Δημιουργώντας 
αυτό το έργο, η καλλιτέχνιδα επιδιώκει 

να υιοθετήσει εικαστικούς τρόπους 
για να εξετάσει τραγικά γεγονότα και 
οδυνηρές καταστάσεις, αλλά και να 
δείξει πώς η τέχνη έχει τη δύναμη να 
ασχολείται με επώδυνα ερωτήματα, να 
ξετυλίγει ανθρώπινα συναισθήματα 
και ταυτόχρονα να πραγματεύεται θέ-
ματα ιστορίας, μνήμης και πολιτικής. 
Η καλλιτέχνιδα δηλώνει εμφατικά ότι 
«κανονικά, όταν εντοπιστούν τα λείψανα 
των αγνοουμένων, ταυτοποιηθούν και 
ενταφιαστούν, οι συγγενείς τους μπο-
ρούν να κλείσουν μια μακρά περίοδο 
αγωνίας και αβεβαιότητας. Για μένα, 
μετά το τηλεφώνημα που έλαβα από την 
Επιτροπή Αγνοουμένων, ότι ο αδελφός 
μου βρέθηκε σε έναν ομαδικό τάφο και 
ταυτοποιήθηκε, η υπόθεση δεν έκλεισε. 
Αντιθέτως, μόλις είχε αρχίσει. θελα 
να μάθω τα πάντα. θελα να έρθω όσο 
το δυνατόν πιο κοντά του. Μέχρι και 
την τελευταία του στιγμή». Σύμφωνα με 
τον διευθυντή του , δρα Γιάννη 
Τουμαζή, «το πρότζεκτ «   

  / Πού ήσουν;» αποτελεί ένα 
απονενοημένο κάλεσμα της Τούλας 

Λιασή. Ένα κάλεσμα προς τον αδελφό 
της, του οποίου η τραγική απουσία 
την έχει καθορίσει υπαρξιακά και 
καλλιτεχνικά, αλλά και ένα κάλεσμα 
προς εμάς, τους θεατές του έργου της. 
Ένα κάλεσμα, την απάντηση του οποί-
ου η ίδια εξυφαίνει με το έργο της: 
κάθε μας πράξη, κάθε μας ενέργεια, 
κάθε βήμα της γήινης πορείας μας 
θα πρέπει να στοχεύει προς τη ζωή 
και όχι προς τον θάνατο». Ενεργοποι-
ώντας την προσωπική της ιστορία, η 
Τούλα Λιασή από τη μια εξορκίζει τη 
βαριά της μοίρα -αυτήν της τεράστιας 
απώλειας- ενώ από την άλλη ρίχνει 
Εγκαίνια έκθεσης και δεξίωση: Πα-
ρασκευή, 10 Μαΐου 2019, 19:00 στον 
κήπο του . Διάρκεια έκθεσης: 
10 - 31 Μαΐου 2019. ρες λειτουργίας 
της έκθεσης: Δευτέρα - Παρασκευή, 
10:00-14:30. Θέατρο Πόλης - ΟΠΑΠ, 
οδός Τεμπών 10-12, Λευκωσία, τηλ.: 
22797400. . . , .

. . , . . /
/ :// . .

/ /

Η ΚΕΑ καλεί όλους τους καταναλωτές 
που έχουν προμηθευτεί την αλλαξιέρα/
συρταριέρα  να ασφαλίσουν το 
πτυσσόμενο τμήμα χρησιμοποιώντας τα 
εξαρτήματα ασφαλείας που παρέχονται 
μέσα στη συσκευασία. Σε περίπτωση που οι 
καταναλωτές έχουν χάσει τα συγκεκριμένα 
εξαρτήματα, τότε μπορούν να επισκεφτούν 
το κατάστημα ΚΕΑ προκειμένου να προ-
μηθευτούν δωρεάν ένα νέο σετ εξαρτημά-
των ασφαλείας. Δεν είναι υποχρεωτικό για 
τους καταναλωτές να προσκομίσουν την 
απόδειξη αγοράς. Η ΚΕΑ προχωρεί στην 
προληπτική αυτή ενημέρωση των κατα-
ναλωτών γιατί έχει ενημερωθεί για τρία 
περιστατικά όπου το πτυσσόμενο τμήμα 
έχει χαλαρώσει λόγω της μη τήρησης των 
οδηγιών χρήσης του προϊόντος με απο-
τέλεσμα τα παιδιά να πέσουν. Σε κανένα 
από αυτά τα περιστατικά δεν σημειώθηκε 
σοβαρός τραυματισμός. Η ΚΕΑ έχει δι-
απιστώσει ότι οι καταναλωτές τείνουν να 
χρησιμοποιούν την αλλαξίερα/συρταριέ-
ρα  ως πτυσσόμενο τραπέζι σε 
καθημερινή βάση, χωρίς να τοποθετούν 
τα εξαρτήματα ασφαλείας σύμφωνα με τις 

οδηγίες χρήσης. Το συγκεκριμένο προϊόν 
έχει πρωταρχικά σχεδιαστεί για αλλαγή 
πάνας και σε δεύτερη χρήση ως συρταριέ-
ρα αποθήκευσης. Η ΚΕΑ συστήνει ότι το 
προϊόν είναι ασφαλές όταν χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που το 
συνοδεύουν. Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο 
της ΚΕΑ, 22502502 ή επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα μας . . .

Αφήνοντας για λίγο τις αγωνιστικές 
τους υποχρεώσεις, οι αθλητές της Ολυ-
μπιακής μας ομάδας έσμιξαν το μεσημέρι 
της Τετάρτης, 10 Απριλίου, σε μια όμορφη 
οικογενειακή σύναξη με οικοδεσπότη την 
ΟΠΑΠ Κύπρου. Χαλαρά και προπαντός 
με ευχάριστη διάθεση, οι αθλητές μας εί-
χαν την ευκαιρία να τα πουν μεταξύ τους, 
να μοιραστούν τα νέα τους, αλλά και να 
νιώσουν για μια ακόμη φορά την αγάπη 
της ΟΠΑΠ Κύπρου.

«Σας νιώθουμε σαν την άλλη μας οι-
κογένεια», ήταν το μήνυμα που έστειλαν 
οι αθλητές στην ΟΠΑΠ Κύπρου, μέσα 
από τις παρεμβάσεις τους, εκφράζοντας 
τις ευχαριστίες τους για τη σταθερή και 
δυνατή στήριξη που τυγχάνουν από την 
εταιρεία. Στήριξη που οι αθλητές της 
Ολυμπιακής ομάδας αξιοποιούν με τον 
καλύτερο τρόπο, τιμώντας με τις διακρίσεις 
τους τη χώρα μας. Στην πρόποσή του ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ Κύ-
πρου, Δημήτρης Αλετράρης, συνεχάρη 
τους αθλητές για τη συνολική προσπάθειά 

τους και τους διαβεβαίωσε ότι η εταιρεία 
θα εξακολουθήσει να είναι κοντά τους στην 
κάθε τους στιγμή, καλή ή δύσκολη. Στην 
πολύ όμορφη σύναξη παρευρέθησαν ο 
ιστιοπλόος Παύλος Κοντίδης, οι αθλητές 
του στίβου Μίλαν Τραΐκοβιτς, Κυριάκος 
ωάννου, Ελένη Αρτυματά, Νεκταρία Πα-

ναγή, αμόνα Παπαϊωάννου, Βασίλης 
Κωνσταντίνου, Νταγκμάρα Άννα Χάντζλικ, 
η αθλήτρια της γυμναστικής Διαμάντω 
Ευριπίδου, η αθλήτρια του ταεκβοντό Κυ-
ριακή Κουττούκη, της ποδηλασίας Άντρη 
Χριστοφόρου και ο παραολυμπιονίκης 
Αντώνης Αρέστη. Απουσίαζαν λόγω αγω-
νιστικών υποχρεώσεων εκτός Κύπρου, οι 
αθλητές του στίβου Απόστολος Παρέλλης 
και Ναταλία Ευαγγελίδου, οι αθλητές της 
σκοποβολής Γιώργος Αχιλλέως, Ανδρέας 
Χάσικος, Άντρη Ελευθερίου, Κωνσταντί-
να Νικολάου και Παναγιώτα Ανδρέου, ο 
αθλητής της γυμναστικής Μάριος Γεωρ-
γίου και ο ιστιοπλόος Ανδρέας Καριόλου 
και η Καρολίνα Πελενδρίτου, που επίσης 
στηρίζονται από την ΟΠΑΠ Κύπρου.

Τα αναγνωρίζεις από την πεντανόστιμη 
γεύση τους, την εγγυημένη ποιότητα και την 
απαράλλακτη φρεσκάδα τους. Τώρα, θα τα 
ξεχωρίζεις και από το  τους, καθώς τα 
αγαπημένα μας τυριά  διατίθενται σε 
νέα, μοντέρνα και επανασφραγιζόμενη συ-
σκευασία! Πιο πρακτική και πιο λειτουργική, 
η νέα συσκευασία σφραγίζει με ασφάλεια 
τα προϊόντα. Αυτό σαφώς συμβάλλει στη 
διατήρηση και φρεσκάδα της γεύσης, ενώ 
ταυτόχρονα μας λύνει τα χέρια σε ό,τι αφορά 
την τοποθέτηση των τυριών στο ψυγείο. 

τιαγμένα από το ανώτερο και αγνότερο 
φινλανδικό γάλα, τα τυριά  κατέχουν 
εκλεκτή θέση στη διατροφή και στο τραπέζι 
μας, προσφέροντας σε κάθε καταναλωτή 
μια πραγματικά ποιοτική εμπειρία γεύ-
σης. Συσκευάζονται φρεσκοκομμένα σε 
φέτες και διανέμονται σε όλη την Κύπρο 
από την εταιρεία ,   

  , κάτω από τα πιο 

αυστηρά συστήματα ασφαλείας τροφίμων. 
Τα τυριά  διατίθενται σε μια πλούσια 
γκάμα τυριών που περιλαμβάνει τα , 

  17%  9% λιπαρά, , , 
  και , είναι χωρίς 

λακτόζη, έχουν λιγότερο αλάτι (σε σχέση 
με αντίστοιχα τυριά της κατηγορίας τους) 
και είναι πλούσια σε ασβέστιο. Μάθετε τα 
πάντα για το αγαπημένο σας τυρί κάνοντας 

 στη σελίδα  στο  
και .
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Ολοκληρώθηκε για 5η συνεχόμενη χρονιά η εκστρατεία «Υιοθετήστε» μια οικογέ-
νεια το Πάσχα, που υλοποίησε το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
(ΠΣΣΕ) μέσω του Σώματος Εθελοντών σε κάθε επαρχία. Μέσα από τη γενναιόδωρη 
προσφορά πολιτών, ομάδων ατόμων, εταιρειών, οργανισμών και άλλων φορέων 
«υιοθετήθηκαν» πέραν των 1000 οικογενειών, στις οποίες προσφέρθηκαν τρόφι-
μα, πασχαλινά εδέσματα, λαμπάδες και άλλα είδη για το πασχαλινό τραπέζι, για να 
νιώσουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα τη χαρά της Ανάστασης. Η συγκινητική 
αυτή ανταπόκριση του κοινού, που αγκάλιασε με τόση αγάπη την εκστρατεία, έχει 
καταφέρει να προσφέρει αγάπη, ελπίδα και κουράγιο στους συνανθρώπους μας, 
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και χρειάζονται τη βοήθειά μας. Ο ΠΣΣΕ  εκφράζει 
τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εκστρατεία για τη στήριξη 
των οικογενειών που έχουν ανάγκη.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τρεμετου-
σιάς και το προσφυγικό Σωματείο Άγιος 
Σπυρίδωνας  διοργανώνουν παγκοινοτική 
συνεστίαση την Κυριακή, 12 Μαΐου 2019 
και ώρα 12μ., στο κέντρο Κοσμύρια  στην 
Αραδίππου. 

Θα μας συντροφεύσει με την κιθάρα 
του ο Γιώργος Μω σή με τη σύζυγό του 
Μαρτζιέλα και το χορευτικό συγκρότημα 
Η Κύπρος  θα μας διασκεδάσει με τους 

υπέροχους χορούς του.
Θα τιμηθούν ο μακαριστός πατήρ Μω-

σής και παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές των 

Σωματείων της Κοινότητας Δικέφαλος 
Αετός  και Α.Ε.Ν. .

Τιμή 12 το άτομο συμπεριλαμβανομέ-
νου και κυπριακού ποτού. Για κρατήσεις 
μέχρι την Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019, στους 
Σπύρο Χατζηαντώνη 99695915, Καίτη 
Χαλλούμα 99881180, Χαρή Κ. Χαρή 
99543609, Αγγέλα ωάννου 99354478, 
Σπύρο Προκοπίου 99514356 και Χρυ-
σοβαλάντη Χατζηαντώνη 99163446.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα 
του Δημάρχου Αραδίππου, Ευάγγελου 
Ευαγγελίδη.

 εκστρατεία τ   ετ στε  
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Με μια νέα φόρμουλα, που εγγυάται ακόμη βαθύτερη καθαριότητα στο πλύσιμο 
των ρούχων, η  παρουσιάζει το   . Η ανάγκη των καταναλωτών 
για τέλεια αποτελέσματα στην μπουγάδα οδήγησε τη  να καινοτομήσει ξανά 
δημιουργώντας τη νέα γενιά απορρυπαντικών, η οποία εντοπίζει και αφαιρεί τους 
λεκέδες, όσο βαθιά κι αν βρίσκονται στο ύφασμα. Για να αναπτύξει την πρωτοποριακή 
τεχνολογία του   , που εισχωρεί σε βάθος στις ίνες των ρούχων, η 

 άκουσε τις απόψεις του κοινού. Της μητέρας, της γιαγιάς, του συζύγου, του 
εργένη που θα βάλει την μπουγάδα και απαιτεί εγγυημένα αποτελέσματα. Συνολικά, 
συγκεντρώθηκαν στοιχεία από 350 χιλιάδες (!) δημόσιες συζητήσεις που έγιναν σε μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, φόρουμ και ιστοσελίδες και αφορούσαν την μπουγάδα. Βασικό 
αντικείμενο των συζητήσεων ήταν τα προβλήματα στη διαδικασία του πλυσίματος 
ρούχων, ο χρόνος που χρειάζεται για τη διαδικασία και ασφαλώς οι δύσκολοι λεκέδες. 
Οι ειδικοί της  αφού επεξεργάστηκαν όλα αυτά τα δεδομένα δημιούργησαν τη 
νέα φόρμουλα που καθαρίζει βαθύτερα τα ρούχα και εξοικονομεί χρόνο. Η σύσταση 
του    αποτελείται από ένα μείγμα συγκεκριμένων ενζύμων, ικανών 
να «χτυπήσουν» ακόμα και τους πιο επίμονους λεκέδες. 

Της Κυριακής
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Από την Παρασκευή, 19 Απριλίου μέχρι 
και την Κυριακή, 21 Απριλίου, στο κτήμα 
Ελαιόκηποι στη Λευκωσία, πραγματοποι-
ήθηκε ο  2  Παγκύπριος Γαστρονομικός 

οιτητικός και Μαθητικός Διαγωνισμός 
Συνδέσμου Αρχιμαγείρων /Γαστρονόμων 
Κύπρου. Οι μαθητές τεχνικών σχολών και 
οι φοιτητές κολεγίων έδωσαν τον καλύτερό 
τους εαυτό στην ειδικά διαμορφωμένη  για 
τον διαγωνισμό κουζίνα και εντυπωσίασαν 
την κριτική επιτροπή τόσο με τις τεχνικές 
που χρησιμοποίησαν στη μαγειρική/ζα-
χαροπλαστική όσο και με τα πιάτα που 
παρουσίασαν, που ήταν μία πανδαισία 
χρωμάτων. Οι διαγωνιζόμενοι κλήθη-
καν να επιδείξουν τις δεξιότητές τους σε 
καθεστώς «  » στις κατηγορίες 

  ,   ,  
  , για την κατάκτηση των 

τίτλων      ,  
   ,     . 

Έκπληξη στην όλη  διοργάνωση η συμμετοχή  
ηθοποιών της ταινίας «Βουράτε Γειτόνοι», 
δημοσιογράφων και παρουσιαστών που 
μαγείρεψαν με τον Συνδέσμο Αρχιμαγείρων/

Γαστρονόμων για τα παιδιά της Παιδικής 
Στέγης. Μαζί τους, το αγαπημένο σε όλους 
γαλατάκι της Χαραλαμπίδης Κρίστης, που 
κυκλοφορεί σε συλλεκτική συσκευασία, όπου 
απεικονίζονται οι πρωταγωνιστές της ταινίας 
«Βουράτε Γειτόνοι» και η οποία εξαντλείται 
τις επόμενες μέρες. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι, για πρώτη φορά στην ιστορία των 45 
χρόνων του, το γαλατάκι εικονογραφεί τις 
συσκευασίες του με στοιχεία πέρα των εται-
ρικών και αυτό γίνεται για να συμβάλει 
μέσα από τις πωλήσεις του, στη δράση της 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «Ανθρώπινες Γειτονιές». 
Στρατηγικός συνεργάτης του Συνδέσμου 
Αρχιμαγείρων Γαστρονόμων Κύπρου είναι 
η Εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρίστης είναι η 
μεγαλύτερη και μακροβιότερη γαλακτοβι-
ομηχανία της Κύπρου. Αποτελεί μιαν από 
τις ισχυρές βιομηχανίες της χώρας, η οποία 
διακρίνεται και για την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη της,  με το πρόγραμμα έμπρακτης 
προσφοράς και κοινωνικής αλληλεγγύης 
«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ», να αγκαλιάζει ολόκληρη 
την Κύπρο, χαρίζοντας χιλιάδες παιδικά 
χαμόγελα.

Κάτι πολύ ξεχωριστό πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 20 Απριλίου, στη Λευκωσία. 
Η    φόρεσε τα γιορτινά της και προσκάλεσε μικρούς και μεγά-
λους στις ειδικά διακοσμημένες εγκαταστάσεις της στην οδό Στασικράτους 34, για να 
ζήσουν από κοντά μία αξέχαστη γιορτινή εμπειρία με πολλές εκπλήξεις, ευχάριστες 
δραστηριότητες, ξεχωριστές γεύσεις και γαργαλιστικές μυρωδιές. Από τις 9.00 μέχρι 
και τις 14.00, η    πρόσφερε δροσιστικές λεμονάδες και φρεσκο-
φουρνισμένα πασχαλινά εδέσματα, τα έσοδα των οποίων δόθηκαν προς όφελος του 
Ερυθρού Σταυρού για την ενίσχυση του προγράμματος «Το πρόγευμα του μαθητή» 
του τμήματος νέων του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού. Ανάμεσα στις πολλές δραστηρι-
ότητες που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνονται η διακόσμηση πασχαλινών αβγών, 
η κατασκευή ,  με διασκεδαστικό  και πολύχρωμα 
αξεσουάρ για αστείες εορταστικές πόζες. Μέσα στην ακαδημία πραγματοποιήθη-
κε μάθημα μαγειρικής με θέμα: «Κυπριακό Πασχαλινό Τραπέζι» από τον σεφ της 
Ακαδημίας Κωνσταντίνο Πετεβίνο. Η εκδήλωση έκλεισε ευχάριστα με έναν τυχερό 
νικητή, που κέρδισε το μίξερ της   !

Στη Λευκωσία λειτουργεί από τις 19 Απριλίου 2019 το έβδομο πρατήριο παγκυ-
πρίως με την ονομασία . Πρόκειται για το πρώην πρατήριο  στη λεωφόρο 
Λάρνακος 125, στην Παλουριώτισσα, υπό τη διεύθυνση του κ. Κώστα Σαββίδη. Το 
νέο εκσυγχρονισμένο πρατήριο  προσφέρει καύσιμα κίνησης, υγραέριο κίνησης, 
διανομή πετρελαίου θέρμανσης καθώς και τα υψηλής ποιότητας λιπαντικά . Επι-
πρόσθετα, παρέχει υπηρεσίες όπως έλεγχο  αλλαγή λαδιού, μέτρηση πίεσης ελα-
στικών, πλύσιμο οχημάτων, κατάστημα και καφετερία . Η μετονομασία εντάσσεται 
στο πλαίσιο της ανανέωσης της συνεργασίας της εταιρείας πετρελαιοειδών  
( )   και του ιταλικού κολοσσού Ε  . . . Τα πρατήρια της Εταιρείας, 
που λειτουργούν κάτω από την εμπορική ονομασία , θα μετονομαστούν σταδιακά 
σε . Η αναβάθμιση βασίζεται στα νέα πρότυπα εμφάνισης της  διεθνώς στη 
λιανική αγορά. Το πρατήριο πληροί τις τελευταίες ευρωπαϊκές προδιαγραφές σε 
θέματα ασφάλειας, λειτουργικότητας, περιβάλλοντος και εμφάνισης.

Στην κορυφή των    βρέθηκε το υσικό Μεταλλικό Νερό 
ΚΥΚΚΟΣ, αποσπώντας τη διάκριση «   », συνεχίζοντας έτσι την 
παράδοση που το θέλει να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα καλύτερα εμφιαλωμένα νερά 
του κόσμου. Η βράβευσή του πιστοποιεί και αναδεικνύει τους συνεχείς και αυστηρούς 
ελέγχους ποιότητας, προκειμένου να φτάσει στους Κύπριους καταναλωτές όπως μας 
το προσφέρει το δάσος του Κύκκου: αγνό, πολύτιμο, αυθεντικό. Τα   

 διοργανώνονται από τον ομώνυμο Διεθνή ορέα Αξιολόγησης Γεύσης και 
Ποιότητας, παρέχοντας μιαν αμερόληπτη και ανεξάρτητη αξιολόγηση. Τα μέλη της 
κριτικής επιτροπής και το συμβούλιο των εμπειρογνωμόνων αναλύουν έως και 20 
παραμέτρους του κάθε προϊόντος, μέσα από μια ενδελεχή διαδικασία ελέγχου. Το 

υσικό Μεταλλικό Νερό ΚΥΚΚΟΣ αποκτήθηκε από την Α/φοί Λανίτη τον ούνιο του 
2011 και παράγεται στο ομώνυμο εργοστάσιο της εταιρείας στο βουνό της περιοχής 
Κύκκου. ατέχει σημαντικό μερίδιο αγοράς, ενώ έχει αποτυπωθεί στη συνείδηση του 
κυπριακού καταναλωτικού κοινού ως ένα βραβευμένο προϊόν με διεθνή αναγνώριση.

Το πιο μεγάλο γκρουπ ρολογιών στο 
,   (με έδρα 

την Λευκωσία) ανακοινώνει την κατα-
σκευή και διαθεσιμότητα του ρολογιού 
«Ζηνοβία» (εμπνευσμένο από την Κύ-
προ), σε συνεργασία με μια πορτογαλική 
εταιρεία ρολογιών, την . Το 
«Ζηνοβία», όπως ονομάστηκε το μοντέλο, 
είναι εμπνευσμένο από το πλοίο  

, το οποίο πολλοί θα θυμού-
νται ότι είναι ένα σουηδικό πλοίο που 
βυθίστηκε στα ανοικτά της Λάρνακας το 
1980, στο παρθενικό του ταξίδι. Βρίσκεται 
σε βάθος 42 μέτρων και ονομάστηκε από τους  ’ (μεταξύ άλλων) ως ένα από 
τα 10 δημοφιλέστερα ναυάγια για καταδύσεις, στον κόσμο. Αυτό το ξεχωριστό ρολόι 
θα είναι μία περιορισμένη έκδοση 300 ρολογιών με διαφορετικά χρώματα καντράν 
(μαύρο, μπλε, κίτρινο, πορτοκαλί και πράσινο) και μία άλλη επίσης επιλογή καντράν 
από μετεωρίτη. Θα έχει ελβετικό αυτόματο μηχανισμό ΕΤΑ 2824-2 και η τιμή του 
θα είναι στα 485 (συν το ΠΑ). Στο πίσω μέρος του ρολογιού είναι σχεδιασμένο το 
πλοίο, μαζί με τις συντεταγμένες   του ναυαγίου. Τα χρώματα του καντράν τιμούν 
τις σημαίες των δύο χωρών, της Σουηδίας (μπλε και κίτρινο), χώρας από την οποία το 
πλοίο ξεκίνησε το παρθενικό του ταξίδι, και με το πορτοκαλί και πράσινο της Κύπρου, 
χώρας όπου άδοξα τελείωσε το ταξίδι του αλλά παραμένει ένα μοναδικό ναυάγιο.
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Υλοποιώντας την πολιτική της για προώ-
θηση εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων 
που προβάλλουν την κυπριακή παράδοση 
και φιλοξενία, η   ανακοινώνει 
την έναρξη της λειτουργίας του νέου της 

  «  1907». Τοποθετημένο 
στην «καρδιά» της Πόλης Χρυσοχούς, το 
παλιό αρχοντικό που κτίστηκε στις αρχές 
του 20ού αιώνα ξαναζωντανεύει και γεμίζει 
ζωή περιμένοντας τους ντόπιους και ξένους 
να απολαύσουν μια πραγματική εμπειρία 
τοπικής φιλοξενίας. Το αρχοντικό κατασκευά-
στηκε το 1907 με παραδοσιακές μεθόδους της 
εποχής και κλασική αρχιτεκτονική γραμμή. 
Αρχικά, ανήκε σε εύπορη οικογένεια, ενώ 
στο πέρασμα των χρόνων είχε μετατραπεί 
σε αγορά, καθώς ήταν το μεγαλύτερο κτήριο 
στην Πόλη Χρυσοχούς. Αξιοσημείωτο είναι 
ότι κατά την περίοδο 1949 μέχρι και το 1955 
το κτήριο αποτέλεσε το πρώτο Γυμνάσιο 
Πόλεως, απόφοιτοι του οποίου ζουν ακόμα 
στην περιοχή. Το πανέμορφο αυτό κτήριο 
ανακαινίστηκε πλήρως προσθέτοντάς του 
όλες τις σύγχρονες ανέσεις,  διατηρώντας 
πάντα τη σύνδεση με τον κυπριακό πολι-
τισμό σε μια πιο μοντέρνα εκδοχή. ε τη  

μείξη αυτών των στοιχείων, η παράδοση 
συνδυάζεται με τη διακριτική πολυτέλεια 
δημιουργώντας ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. 
Το κάθε δωμάτιο διατηρεί τον δικό του 
χαρακτήρα, με έντονα τα στοιχεία τοπικής 
παράδοσης και κουλτούρας. Το  1907 
διαθέτει πανέμορφο κήπο, ο οποίος είναι ο 
απόλυτος χώρος ηρεμίας και χαλάρωσης. 
Στο ισόγειο του  1907 δημιουργήθη-
κε το ασιατικό εστιατόριο , όπου η 
ασιατική κουζίνα «συναντά» αρμονικά το 
παραδοσιακό στοιχείο. Στην όμορφη αυλή 
του προσφέρεται πρωινό και  το πρωί, 
όπως και καφές και αρτοσκευάσματα καθ’ 
όλη τη διάρκεια της μέρας.

Κάντε τις κρατήσεις σας μέσω του 
   της   

και επιβραβευθείτε με την πρώτη κιόλας 
κράτηση. ε τη δωρεάν εγγραφή στο πρό-
γραμμα    κερδίζετε αυτόματα 
επιπρόσθετη έκπτωση 3% και αναλόγως 
της συγκομιδής βαθμών στο καλάθι σας, 
κατατάσσεστε στο αντίστοιχο επίπεδο έκ-
πτωσης για την επόμενή σας κράτηση σε 
ένα από τα 25 ξενοδοχεία της   
σε Κύπρο και Ελλάδα.

2019: Το     ση-
ματοδοτεί μια νέα υπόσχεση, χάρη στην 
ολοκαίνουργια, ακόμα πιο καθηλωτική 
του σύνθεση και κυκλοφορεί σε μια νέα 
συσκευασία, διακοσμημένη με τα γράμματα 
του , ντυμένα με ροζ χρώμα. Υπό την 
καθοδήγηση του  , Δημιουρ-
γικού Διευθυντή και Διευθυντή Εικόνας 
του Μακιγιάζ , πάντοτε με οδηγό το 
πνεύμα του , το χρώμα ανάγεται σε 
στάση και λάμψη, όλο και πιο εκπληκτικό. 
Ένα μανιφέστο. Το     
αποδεικνύει ότι ανήκει σε μια οικογένεια 
μόδας, αυτήν του Οίκου . Με δυνατή 
και καθαρή φωνή δηλώνει «  .  

». Αυτή η χαρακτηριστική στάση είναι 
εμπνευσμένη από τον  , που 
θεωρούσε το ροζ ένα από τα αγαπημένα και 
τυχερά του χρώματα - ως «το χρώμα της 
ευτυχίας και της θηλυκότητας... Κάθε γυναί-

κα πρέπει να έχει κάτι ροζ στην ντουλάπα 
της».«  .  » είναι επομένως μια 
κατ’ εξοχήν πρόταση : η έκφραση της 
θηλυκότητας χωρίς περιορισμούς, χωρίς 
συμβιβασμούς, ακτινοβόλα. ««  .  

» είναι μια πρόσκληση για να λάμψετε 
με τον δικό σας τρόπο. Να είστε ο εαυτός 
σας, να είστε αστέρι»...  , Δη-
μιουργικός Διευθυντής και Διευθυντής 
Εικόνας του Μακιγιάζ . 

Η Σύγκλητος του Ευρωπα-
ϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, 
αναγνωρίζοντας το παγκοσμίου 
εμβέλειας έργο και την εξέχου-
σα προσωπικότητα του Λοράν 

αμπιούς (  ), τον 
αναγόρευσε σε Επίτιμο Διδάκτο-
ρα της Νομικής Σχολής. Η τελετή 
έλαβεν χώραν στο Πολιτιστικό 
Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανε-
πιστημίου Κύπρου, στην οποία 
παρευρέθησαν εκπρόσωποι της 
εκτελεστικής, της νομοθετικής 
και της δικαστικής εξουσίας, διπλωμάτες, σύσσωμη η ακαδημαϊκή κοινότητα του 
πανεπιστημίου, η σύγκλητος, η διοίκηση και πλήθος φοιτητών. Ο Λοράν αμπιούς 
είναι μια εμβληματική προσωπικότητα της γαλλικής πολιτικής ζωής και του νομικού 
κόσμου της Ευρώπης. Είναι Πρόεδρος του Συνταγματικού Συμβουλίου της Γαλλίας, 
ενώ διετέλεσε Πρωθυπουργός, δύο φορές Πρόεδρος της Βουλής καθώς και Υπουρ-
γός Εξωτερικών. Της τελετής αναγόρευσης προέστη ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κώστας Γουλιάμος, ενώ ο Κοσμήτορας αν. 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιμάρας ανέγνωσε το ψήφισμα της Νομικής Σχολής. Η 
Τελετή ολοκληρώθηκε με την ομιλία του Τιμωμένου. 

Πρώτη εμφάνιση για το 
νέο   της , 
στο Σαλόνι Αυτοκινήτου Νέας 
Υόρκης. Το νέο «παιδί της οι-
κογένειας » της Εταιρείας 
φέρει υψηλού επιπέδου τεχνο-
λογία ασφάλειας και άνεσης και 
είναι ιδανικό για όσους ψάχνουν 
οικονομικές λύσεις. «Το ολότελα 
νέο  μπορεί να είναι μικρό 
σε μέγεθος, είναι όμως μεγάλο 
σε προσωπικότητα και άνεση», 
δήλωσε ο  ’ , ανώτερος αξιωματούχος της   . «Ο 
έντονος και μοναδικός χαρακτήρας του το κάνει να ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές 
του». Πρεμιέρα και για το νέο  2020 στη Νέα Υόρκη, που στην Αμερική ήταν 
πάντα το πιο επιτυχημένο της Εταιρείας. Το  όγδοης γενιάς δεν έχει καμιά 
σχέση με τα προηγούμενα. Νέα, αισθησιακή σχεδιαστική φιλοσοφία, νέος κινητή-
ρας  2.5 . «Το  αποτελεί ενδεικτικό δείγμα σχεδιασμού της 

», δήλωσε ο  ’ . «Σαν ένα από τα πρώτα και πιο επιτυχημένα μας 
μοντέλα, το  είναι η κληρονομιά μας και πρέπει να αποτελεί σημείο αναφοράς σε 
όλα τα χαρακτηριστικά του. Είναι το όραμά μας για τα σχέδια του μέλλοντος», ανέφερε.

Με μεγάλη επιτυχία ολο-
κληρώθηκε το σεμινάριο που 
διοργανώθηκε από κοινού 
από τον εκπαιδευτικό οργα-
νισμό   και 
την Ομοσπονδία Συνδέσμων 
Γονέων Μέσης και Τεχνικής 
Εκπαίδευσης Λευκωσίας με 
θέμα «Σπουδές στο Εξωτερικό 
- Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία», 
την Πέμπτη, 18 Απρίλιου, στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου. 
Παρουσιάστρια του σεμιναρίου η   της  , Δέσπω 
Χαραλάμπους, η οποία καλωσόρισε τους καλεσμένους και στη συνέχεια κάλεσε στο 
βήμα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο  της , κ. Κρις Σωφρονίου, για να μιλήσει 
για τις σπουδές στην Αγγλία. Ακολούθησε ο σύμβουλος σπουδών για Γερμανία κ. 
Ανδρέας Χριστοδουλίδης, και τέλος η κ. Μάκη Μελετίου, σύμβουλος σπουδών για 
ολλανδικά πανεπιστήμια. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις του κοινού 
που απάντησαν οι σύμβουλοι.
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Αμαυρώθηκε το φετινό Πάσχα 
από τα στυγερά εγκλήματα του 
κατά συρροήν δολοφόνου. Η 

Αγία  Εβδομάδα των Παθών του Κυρίου 
συνοδεύτηκε από τα πάθη απροστάτευ-
των αλλοδαπών γυναικών και  παιδιών 
που έπεσαν θύματα ενός ασύδοτου 
εγκληματία, ο οποίος σαδιστικά τις 
βασάνισε εν ζωή και συνεχίζει να τις 
τυραννά μετά θάνατον. Συγκλονισμένη 
η κοινή γνώμη από τις φρικιαστικές 
λεπτομέρειες της διαδικασίας εξιχνί-
ασης. Ο ξένος Τύπος κατατάσσει τον 
θύτη ανάμεσα στους  στυγνότερους 
σύγχρονους εγκληματίες. Η μικρή 
Κύπρος γίνεται πρωτοσέλιδο  διεθνώς, 
όχι λόγω της  τουρκικής εισβολής και 
συνεχιζόμενης ημικατοχής, αλλά ως 
τόπος  πρωτοφανών γυναικοκτονιών.
Συγχαίρουμε τους τολμηρούς που 
μπήκαν στην τοξική λίμνη Μιτσερού 
για να ξεθάψουν πτώματα... Παρόμοια 
τόλμη πρέπει να επιδειχθεί για να κα-
θαριστεί ο Σταύλος του Αυγείου απ’ 
όσα τοξικά έχουν εισβάλει στη ζωή μας, 
λόγω της ατιμωρησίας που εξέθρεψε 
την ασυδοσία.
Απαιτούμε παραδειγματική τιμωρία του 
θύτη και πολιτική τόλμη για ΤΟΜΕΣ, 
ώστε να παρέχεται υψηλό επίπεδο 
προστασίας σε κάθε νόμιμο κάτοικο 
του νησιού, ανεξαρτήτως καταγωγής, 
χρώματος, φύλου. 

ν η η ευ νης 
Απαιτούμε ανάληψη ευθύνης, ώστε 
να αρχίσει σωστά και μεθοδικά η 
αντίστροφη μέτρηση και η πλήρης 
εξιχνίαση κάθε εξαφάνισης προσώ-
που, χωρίς εφησυχαστικά σύνδρομα 
και τα συνηθισμένα άλλοθι, περί δήθεν 
μετάβασης στα κατεχόμενα. Απαιτούμε 
να τερματιστούν οι αλληλοκατηγορίες 
κομματικών αντιπάλων περί ευθιξίας 
και η κομματική εκμετάλλευση κάθε 
τραγωδίας, προς άγραν ψήφων. Ας 
προβληματιστεί, επιτέλους, σύσσωμη η 
εκτελεστική, νομοθετική και κομματική 
ηγεσία για το γεγονός πως η κυπρια-
κή κοινωνία βρίσκεται ενώπιον μιας 
βαθιάς αξιακής κρίσης, σήψης, διαπλο-
κής και  σκανδάλων που οδηγούν σε 
επικίνδυνες ατραπούς για την εθνική 
και φυσική μας επιβίωση. Ο λαός είναι 
απογοητευμένος.
Οι θεσμοί  βρίσκονται σε κρίση. Η κά-
θαρση παραμένει γράμμα κενό. Οι λέξεις 
«λογοδοσία» και «ευθιξία» έχασαν το 
νόημά τους. Ακούμε  μόνο συνθήματα. 
Δεν βλέπουμε  πράξεις. Στη σημερινή 
Κύπρο «είσαι ό,τι δηλώσεις». Ασχημο-
νείς και δεν τιμωρείσαι. Το σύστημα 
αναπαράγει το σύστημα. Οι πραγματικοί 
άριστοι της ζωής περιθωριοποιούνται. 
Το χρήμα, η συνασπισμένη μετριότητα, 
η ημετεροκρατία, οι ανίερες δοσοληψίες 
καλά κρατούν. Το δόγμα «ο θάνατός σου, 
η ζωή μου» πολυεπίπεδα κυριαρχεί. 
Μοιάζουμε απελπισμένοι ναυαγοί 
στο ταξίδι προς την θάκη. Λωτοφάγοι, 
αποπροσανατολισμένοι. Έρμαιο στην 
Κίρκη της φαινομενικής ευμάρειας 
και των μεγάλων  κοινωνικών ανισο-
τήτων που διογκώνονται. Βεβαρημένοι 
με ενοχές για μια χαμένη γενιά νέων 

που πλήττονται από την ανεργία. Σι-
ωπηροί μάρτυρες και κομπάρσοι σε 
όσα τεκταίνονται για μας, χωρίς εμάς. 
Πιάσαμε πάτο. Χάσαμε την ανθρωπιά, 
το μέτρο, το νόημα της ζωής. 
Συχνά, εμείς οι πρόσφυγες, που κου-
βαλούμε βαρύ σταυρό μαρτυρίου τα 
τελευταία 45 χρόνια, αναφερόμαστε στην 
άνοιξη που μας κούρσεψε ο Αττίλας το 
1974. Έκτοτε, ο πόθος να δούμε και 
Ανάσταση πατρίδας συνθλίβεται από 
λάθη, παραλείψεις, αποπροσανατολισμό 
και όλα όσα τραγικά συμβαίνουν σε μια 
χώρα, όπου απουσιάζει η στοιχειώδης 
αυτοκριτική, η παραδειγματική τιμωρία 
των ενόχων και η εθνική ομοψυχία.
Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. 
Την άνοιξη που στερούμαστε πρέπει να 
την ψάξουμε... Στη σημερινή εποχή της 
παγκοσμιοποίησης και των σαρωτικών 
αλλαγών, δεν έχουμε την πολυτέλεια να 
ψηλώσουμε τα χέρια. Πρέπει να σηκω-
θούμε από τον καναπέ και να παλέψου-
με. Να ξαναβρούμε τον χαμένο εαυτό 
μας. Να επανακαθορίσουμε στόχους 
πατρίδας, στόχους για τον άνθρωπο. 
Να ξέρουμε πού πάμε και τι θέλουμε. 
Με σύνθεση, εθνική συνεννόηση και 
ομοψυχία, μακριά από λαϊκισμούς και 
δημαγωγία να δώσουμε λύσεις. Λαός 
και ηγεσία πρέπει να ανταποκριθούμε 
στις μεγάλες προκλήσεις των καιρών, 
αναλαμβάνοντας ρόλο ισότιμου εταίρου 
μέσα στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια, 
αφού είναι πια αδιαμφισβήτητο πως 
τα πολυσύνθετα σύγχρονα προβλήμα-
τα δεν γνωρίζουν εθνικά σύνορα και 
δεν αντιμετωπίζονται με μεμονωμένες 
εθνικές δράσεις. 
Η ποθούμενη πολυεπίπεδη Ανάσταση 
πατρίδας απαιτεί πολυσχιδή δράση και 
αντίδραση από ενεργούς πολίτες που 
νοιάζονται για Ανατροπή σήμερα και 
Ελπίδα αύριο! Μαζί μπορούμε! 

 Πρώην ευρωβουλευτής, υποψήφια ευρω-
βουλευτής Δημοκρατικής Παράταξης

  

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Απόψεις 29

Προσωπικά δεν δίδω μεγάλη 
σημασία στις ανακοινώσεις 
των κομμάτων. Συνήθως γίνο-

νται για να γίνουν ή για να εκφράσουν 
κάποια γνωστή θέση. Όμως υπάρχει 
μια σημειολογία πίσω από τις ανακοι-
νώσεις ή τη σιωπή των κομμάτων για 
κάποια θέματα, που είναι σημαντική.
Τις τελευταίες ημέρες ήταν η επέτει-
ος που ο κυπριακός λαός με το ΟΧ  
στο δημοψήφισμα για το σχέδιο Ανάν 
διέσωσε την Κυπριακή Δημοκρατία, 
που οι άσπονδοι φίλοι μας ήθελαν να 
την διαλύσουν και στη θέση της να 
βάλουν ένα τουρκικό προτεκτοράτο, 
μέλος της Ε.Ε.
Όλα τα κόμματα της Κύπρου, εκτός 
από το ΑΚΕΛ και τον ΔΗΣΥ, εξέδωσαν 
ανακοινώσεις. Χαιρέτισαν την απόφα-
ση του κυπριακού λαού, που με 76% 
απέρριψε το σχέδιο Ανάν. Τόνισαν ότι η 
πλειοψηφία τού ΟΧ  ήταν μεγάλη και 
αποφασιστική. Τόνισαν, ακόμα, ότι και 
η πλειοψηφία των οπαδών του ΔΗΣΥ 
και του ΑΚΕΛ ψήφισε ΟΧ , διαφωνώ-
ντας με την ηγεσία του ΔΗΣΥ, αλλά 
και με τη συγκαλυμμένη προτίμηση 
της ηγεσίας του ΑΚΕΛ στην αποδοχή 
του σχεδίου Ανάν. Γιατί, είναι γεγονός 
ότι, μετά το 2008 μέχρι σήμερα, που 
τα δύο κόμματα πέρασαν από την 
εξουσία, έκαμαν ό,τι μπορούσαν για 
να πετύχουν μια λύση, που ήταν ένα 
νέο σχέδιο Ανάν.
Τα τελευταία χρόνια οι ηγεσίες των δύο 
κομμάτων μάς βομβαρδίζουν με την 
απόλυτη προσήλωσή τους στην εξεύ-
ρεση λύσης ΔΔΟ, που να επανενώνει 
την Κύπρο και να τερματίζει την κατοχή, 
επειδή, λένε, δεν συμβιβάζονται με την 
κατοχή και την επερχόμενη διχοτόμηση. 

υσικά, σύμφωνα με τις προδιαγρα-
φές της λύσης, μερικές από τις οποίες 
φαίνεται να εφαρμόζονται ήδη, η Κ.Δ. 
θα καταργηθεί και στη θέση της θα 
βρεθεί η επανενωμένη Κύπρος με τις 
δύο κυριαρχίες, τις δύο υπηκοότητες 
και τις δύο διεθνείς προσωπικότητες. 
Στο νέο κράτος φαίνεται ότι οι Τούρκοι 
πολίτες θα έχουν τα δικαιώματα των 
Ευρωπαίων πολιτών, ενώ οι Ευρω-
παίοι πολίτες της σημερινής Κ.Δ. θα 
στερούνται των δικαιωμάτων που θα 
απολαμβάνουν όλοι οι άλλοι Ευρω-
παίοι πολίτες. 
Οι ηγεσίες του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ 

δεν εξέδωσαν καμιάν ανακοίνωση για 
την επέτειο του δημοψηφίσματος. Την 
σκέπασαν με την εύγλωττη σιωπή τους. 
Και η εύγλωττη αυτή σιωπή είναι μια 
εκκωφαντική αποκάλυψη. Οι ηγεσίες 
των δύο κομμάτων διαφωνούν με την 
απόφαση του 76% του λαού. Διαφω-
νούν με την απόφαση της πλειοψηφίας 
των οπαδών τους, που είναι μέρος της 
τεράστιας μάζας του 76%. 
Είναι πλέον σαφές και φαεινότερον 
του ηλίου. Οι δύο ηγεσίες προκρίνουν 
μια λύση που θα είναι παρόμοια με το 
σχέδιο Ανάν. Θα περιλαμβάνει απο-
δοχή των περισσότερων τουρκικών 
απαιτήσεων, σχεδόν όλων των τουρκι-
κών απαιτήσεων, επειδή ξέρουν πως 
χωρίς αυτήν την αποδοχή δεν μπορεί 
να υπάρξει λύση. Και οι δύο ηγεσίες 
επείγονται για την επανένωση.
Οι ηγεσίες των δύο κομμάτων, με τη 
σιωπή τους στην επέτειο του ΟΧ , δεί-
χνουν ότι σπεύδουν να αποδεχθούν τις 
καταστροφικές πρόνοιες του πλαισίου 
Γκουτέρες, την εκ περιτροπής προε-
δρία, το ΒΕΤΟ των Τουρκοκυπρίων 
και την κατοχύρωση των σφετεριστών 
ως ιδιοκτητών. Από την Τουρκία θα 
απαιτήσουν μόνο τερματισμό των εγ-
γυήσεων και αποχώρηση μέρους του 
τουρκικού στρατού. Αντάλλαγμα, που 
ευχαρίστως θα το δώσει η Τουρκία. Γιατί 
θα τα πάρει όλα και θα μπορεί, όποτε 
αποφασίσει, να μεταφέρει τουρκικό 
στρατό στην Κύπρο και στην ΑΟΖ της, 
χωρίς κανείς να έχει διάθεση να την 
εμποδίσει.

ς πολίτης της Κ.Δ. προκαλώ τις ηγεσίες 
των κομμάτων ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ να 
κάμουν μια δήλωση για τη θέση τους 

έναντι του ΟΧ  τού 2004, απόφαση 
που πήρε ο Ελληνισμός της Κύπρου 
και διέσωσε την Κ.Δ. και «υπερασπί-
στηκε το δίκαιο, την στορία και την 
αξιοπρέπειά του». Τολμούν;
Και μια πρόκληση προς το ΑΚΕΛ: 
Συμφωνεί με τις τιμές που ο ΔΗΣΥ 
απένειμε στον κ. Σημίτη, ειδικά μετά 
τις ασυναρτησίες που εκστόμισε;

Έχω πολλές φορές αναφερθεί 
στα προβλήματα που μας δη-
μιουργεί σε πολλούς τομείς το 

μικρό μέγεθος της Κύπρου μας. Σε 
πληθυσμό δεν διαφέρουμε από μια 
μικρομεσαία πόλη της Ευρώπης και 
μάλιστα αποκομμένη από την ενδοχώ-
ρα. Η κατάσταση αυτή έχει δυσμενείς 
επιπτώσεις ιδιαίτερα στην οικονομία 
και στο πολιτικό εκτόπισμά της. Να μην 
πω ότι και η εισβολή οφείλεται σ’ αυτό, 
μιας κι η Τουρκία γνώριζε ότι, παρά την 
άτσαλη προετοιμασία της για εισβολή, 
δεν θα αντιμετώπιζε σοβαρή αντίσταση. 
Εργαστήκαμε σκληρά για την ένταξή 
μας στην ΕΕ, γιατί αναμέναμε ότι θα 
υπερπηδούσαμε κάποια προβλήμα-
τα, που απορρέουν από το μικρό μας 
μέγεθος. Παράλληλα, προσπαθήσαμε 
να επεκτείνουμε τα οικονομικά μας 
σύνορα προς πολλές κατευθύνσεις. 
Δυστυχώς, αν εξαιρέσουμε κάποιους 
τομείς, μέχρι σήμερα δεν καταφέραμε 
να επιτύχουμε το ποθούμενο αποτέ-
λεσμα. Κι ο λόγος είναι γιατί μέχρι 
σήμερα δεν εργαζόμαστε συλλογικά, 
με συνέπεια και με συγκεκριμένο πρό-

γραμμα προς τον σκοπό αυτό. Κάθε 
κόμμα ακολουθεί τη δική του πολιτική 
γραμμή ανάλογα με τα κομματικά του 
πιστεύω, σαν να διανύουμε μια ομαλή 
κατάσταση, αγνοώντας ότι ως χώρα 
βρισκόμαστε επί ξυρού ακμής’. Είναι 
καιρός κάθε κομματικός σχηματισμός 
να περιορίσει τα ανοίγματά του προς 
διάφορες κατευθύνσεις, ιδιαίτερα του 
εξωτερικού, γιατί ως η αδύνατη πλευ-
ρά δεν μπορούμε να κάνουμε λάθη. 
Είμαστε πολύ μικροί για να παίζουμε 
το παιχνίδι των άλλων.    

Το Ε νικό υμ ο ιο
Είχα κι άλλοτε εισηγηθεί ότι για το 
Κυπριακό θα πρέπει να χρησιμοποιη-
θεί πιο δημιουργικά και συστηματικά 
το Εθνικό Συμβούλιο, ένας θεσμός 
που κατ’ όνομα υπάρχει για πολλές 
δεκαετίες. Το Κυπριακό είναι εθνικό 
θέμα κι όχι κομματικό. Αφορά όλον τον 
κόσμο κι όχι μόνο τους ψηφοφόρους 
κάποιου κόμματος. Ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας θα πρέπει να το συγκαλεί 
συστηματικά, κι όχι παρεμπιπτόντως, 
για ανασκόπηση των εξελίξεων στο 
Κυπριακό και συζήτηση διαφόρων 
προτάσεων της Κυβέρνησης και των 
κομμάτων για το μέλλον. Δεν νοείται 
να ακούμε συνέχεια από την τηλεό-
ραση τα κόμματα να επικρίνουν τον 
Πρόεδρο για κακούς χειρισμούς ή μη 
χειρισμούς του στο Κυπριακό. Γιατί, 
τα σωστά επιχειρήματα για τη μορφή 

ουσιαστικά από τη δεκαετία του 1990, 
τη δημιουργία ενός Υφυπουργεί-
ου Ανάπτυξης, ανάμεσα στα τόσα 
που δημιουργήθηκαν. Όπως κι ο 
Μηχανισμός Προγραμματισμού/
Συντονισμού, το Υφυπουργείο θα 
υπάγεται στον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, ο οποίος θα προεδρεύει 
της Κεντρικής Επιτροπής Ανάπτυ-
ξης για τα πιο σοβαρά θέματα, με 
Μέλη αρμόδιους Υπουργούς, τον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης και τον Δι-
οικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Ο 
Υφυπουργός Ανάπτυξης μπορεί να 
προεδρεύει της Επιτροπής Ανάπτυ-
ξης με Μέλη Γενικούς Διευθυντές 
Υπουργείων καθώς και μιας ευρύ-
τερης Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
στην οποία θα εκπροσωπούνται οι 
κύριες οργανώσεις των εργοδοτών 
κι εργοδοτουμένων του ιδιωτικού 
τομέα. Στο έργο αυτό θα κληθούν να 
συμβάλουν/συμμετάσχουν και τα 
κόμματα. Όταν, μάλιστα, συνδυαστεί 
με την ενίσχυση των Μηχανισμών 
Έρευνας και Καινοτομίας, τούτο θα 
βοηθήσει την παραγωγή καινοτόμων 
και τεχνολογικά αναβαθμισμένων 
προϊόντων, την περαιτέρω ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας κι εξωστρέ-
φειας των κυπριακών επιχειρήσεων.   

ε τη πριν 
από τις απο σεις
Ολοκληρώνοντας, πιστεύω ότι, προ-

τού ληφθεί μια σοβαρή απόφαση 
τόσο για το Κυπριακό όσο και για 
την οικονομία, θα πρέπει να υπάρχει 
ανάλυση και μελέτη και να ληφθούν 
οι απόψεις των ενδιαφερομένων  με-
ρών. Μόνον έτσι θα νιώθουν όλοι ότι 
μετέχουν στο πολιτικό και οικονομικό 
γίγνεσθαι και να αναλαμβάνουν τις 
ευθύνες τους. 
Κι ας μη λεχθεί ότι η προτεινόμενη 
διαδικασία θα ναι χρονοβόρα. Και 
στις δύο περιπτώσεις τα προβλήματα 
ήταν διαχρονικά και χρονοβόρα, 
ώστε κάποιος ακόμη χρόνος δεν 
θα έκαμνε τη διαφορά. Ούτε και 
θα πρέπει να εκληφθεί η εισήγησή 
μου από τα κόμματα ότι βοηθά την 
εκάστοτε Κυβέρνηση να επιδείξει 
έργο, που υπό άλλες συνθήκες δεν 
θα επιτελούσε. Εκείνο που προέχει 
είναι το καλό του τόπου στις δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζει τώρα. Όταν 
γίνει κατορθωτό να ξεπεραστούν, 
τότε μπορεί να επανέλθουμε στην 
προηγούμενη κατάσταση, όπου το 
κάθε κόμμα μπορεί να ενεργεί αυ-
τόβουλα. 
Αν και, ευχής έργον είναι το σύ-
στημα αυτό να συνεχιστεί, γιατί 
αυτό συνάδει με τα δεδομένα και 
τις ανάγκες μιας μικρής χώρας, 
όπως η Κύπρος μας. 

 Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός 
Διευθυντής Γραφείου Προγραμματισμού

ην ν η ν με

 μ κρ  εν είνα  ντ τε κ  ραί

ημαντ κ  σημε λ ία 
κ μματ κών ανακ νώσε ν

Α  -
    

    
ΤΟΜΕΣ    -

   -
    

   
  
 

Η   Ε  Σ    -
      Σ  Ε -

        
  Ε  Δ  Π -

         
      Ε   -

        
    Ε  Σ  

     

Ο    ΔΗΣΥ 
  ΑΚΕΛ  -

  -
    

  
Τ     

   
Κ     

   -
  

Ο     
  

    
   Δ -

   -
   

    
   -
   

λύσης του Κυπριακού ή κάποια πτυχή 
του να μην παρουσιάζονται στο Εθνικό 
Συμβούλιο, να συζητούνται και να υιο-
θετούνται από όλους; Γιατί οι θέσεις των 
διαφόρων Κομμάτων να εμφανίζονται 
στα μέσα μαζικής επικοινωνίας συνή-
θως ως επικρίσεις σε κάποια θέση ή 
ενέργεια της Κυβέρνησης; 
Η εργασία του Εθνικού Συμβουλίου 
μπορεί να ενισχυθεί με τη συστηματική 
λειτουργία του Σώματος Εμπειρογνω-
μόνων, που είχε από καιρό συσταθεί 
υπό την προεδρία του Ελληνοκύπριου 
Διαπραγματευτή. Προσωπικά είχα τότε 
εισηγηθεί ότι και τα Κόμματα έπρεπε να 
εκπροσωπούνται με δικούς τους ειδικούς. 
Εάν οι ειδικοί διαφωνούν μεταξύ τους, 
οι διάφορες απόψεις με επιχειρήματα να 

παραπέμπονται στο Εθνικό Συμβούλιο 
προς συζήτηση και λήψη τελικών απο-
φάσεων. Δυστυχώς, τίποτε απ’ αυτά δεν 
γίνεται. Τελευταίως, μάλιστα, ακούσαμε 
ότι ο μέχρι τώρα Ε/κ διαπραγματευτής 
μετατίθεται εκτός Κύπρου. Κι όμως, οι 
εμπειρίες του θα μπορούσαν να χρη-
σιμοποιηθούν με τον τρόπο αυτό πολύ 
πιο εποικοδομητικά στο κυριότερό μας 
θέμα, το Κυπριακό.  Είναι μέσα στο ίδιο 
πνεύμα που θα πρέπει να ιδωθεί και το 
θέμα της πολιτικής αναφορικά με την 
οικονομία, γιατί και η οικονομία αφορά 
όλους. Έχω κατ’ επανάληψιν και προς 
όλες τις κατευθύνσεις εισηγηθεί, μιας και 
οι εκάστοτε κυβερνώντες φρόντισαν να 
καταργήσουν τον Μηχανισμό Προγραμ-
ματισμού/Συντονισμού της Ανάπτυξης 

ΠΕΤΡΟΣ Θ. ΠΆΝΤΕΛΙΔΗΣ
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Ενώ ψάχνουμε κουφάρια άτυχων 
και προδομένων γυναικών, γυναι-
κών που έδειξαν εμπιστοσύνη και 

περίμεναν την κατ’ ελάχιστον αναγνώρι-
ση των στοιχειωδών τους ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, έστω και τώρα που είναι 
νεκρές, οι γνωστοί κύκλοι των Ηνωμένων 
Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
έχουν ενθουσιαστεί με την  αποτελεσμα-
τικότητα του Τσίπρα στις Πρέσπες και 
την πειθώ του Σημίτη στα συναγερμικά 
σαλόνια, διά του Γκουτέρες, που δεν νοεί 
να ρίξει έστω μια ματιά στον καταστα-
τικό χάρτη του ΟΗΕ, βιάζουν εκ νέου 
και ετοιμάζονται να στραγγαλίσουν την 
Κυπριακή Δημοκρατία. 
Είναι, πλέον, δεδομένο πως ο ΓΓ, στον 
οποίο τόσα πολλά είχαν επενδύσει οι 
κρατούντες, θα συγκαλέσει ευθύς μετά τις 
Ευρωεκλογές μια νέα -και τελική- έκδοση 
του Κραν Μοντανά, όπως διαχρονικά 
απαιτούσε η Τουρκία, προσπερνώντας 
τους περιώνυμους «όρους αναφοράς», οι 
οποίοι, τελικά, αποδείχθηκαν πιο γκρίζοι 
από τις ενδυματολογικές επιλογές της 
κυρίας Λουτ, και επιβάλλοντας πλαίσιο 
τελικής λύσης. Ένα στυγνό κεφαλοκλείδω-
μα, δηλαδή, που θα αφαιρεί κατ’ ουσίαν 
την όποια προοπτική λαϊκής βούλησης 
στο μέλλον.
Η ώρα, άκρως κατάλληλη για τους έμπει-
ρους εμπόρους των εθνών. Οι Κύπριοι, 
όση ώρα δεν ασχολούνται με τα πτώματα 
και τις βαλίτσες, αναλώνονται να διεκδι-
κήσουν ακριβοπληρωμένους θώκους 
στην Ευρωβουλή. Αυτή η εκλογή δεν 

επηρεάζει μόνον το μέλλον της Ευρώ-
πης. Επηρεάζει το μέλλον της Κύπρου 
στην Ευρώπη, επηρεάζει το μέλλον της 
Κύπρου ως Δημοκρατίας και ως ανε-
ξάρτητου κράτους. 
Για τούτο δεν είναι αρκετό να μπουν στην 
Ευρωβουλή τα κόμματα με θέσεις που 
έχουν πείσει για την ορθότητά τους για 
το μέλλον της Κύπρου και του λαού της. 
Οι διακηρυγμένες επίσημες και θεσμικά 
κατοχυρωμένες θέσεις κάποιων κομμά-
των, δυστυχώς δεν μεταφέρονται πάντα, 
ούτε τυγχάνουν διεκδίκησης από εκεί-
νους τους οποίους ο λαός έχει εκλέξει. 
Είναι δυστυχώς και εκείνοι που, αντί να 
πείθουν στις Βρυξέλλες, πείθονται. Και 
που προσπαθούν να αλλοιώσουν την 
επιθυμία κι εκείνων που τους έχουν εμπι-
στευτεί, μεταμορφωμένοι σε Δούρειους 
Ίππους των ατλαντικών και υπερατλα-
ντικών επιταγών για «διεθνιστική» και, 
κατ’ επέκτασιν, φιλοτουρκική λύση στο 
κυπριακό ζήτημα. Σε βαθμό, μάλιστα, 
που κάποιοι εξ αυτών πολέμησαν με 
πάθος τις θέσεις των δικών τους κομ-
μάτων για αποποίηση της ρατσιστικής 
και ανελεύθερης Διζωνικής, Δικοινοτι-
κής Ομοσπονδίας. Γιατί, υπάρχουν και 
θεσμοί των Βρυξελλών που μας έχουν 
παίξει, κατά καιρούς, άσχημο παιγνίδι. 
Και γνωρίζουν πώς να ανταμείβουν όσους 
τους  διευκολύνουν να εφαρμόσουν τις 
προτεραιότητές τους, που στην προκειμένη 
περίπτωση είναι η «μετριοπάθεια» και 
η «συγκαταβατικότητα» και η «επιμονή 
στην ΔΔΟ» στην οποιαδήποτε εκδοχή της. 
Τώρα αυτή ακούει στο όνομα «πλαίσιο 
Γκουτέρες», με όλες της τις αντιευρωπαϊκές 
και ανελεύθερες στρεβλώσεις, ξεκινώντας 
από τα ίσα δικαιώματα Ελλήνων -δηλα-
δή Ευρωπαίων- και Τούρκων πολιτών 
και φθάνοντας μέχρι την κατάλυση του 
δικαιώματος της ιδιοκτησίας και προχω-
ρώντας στην εξίσωση της σφετεριστικής 

μειοψηφίας με την προδομένη πλειοψηφία 
αυτού του λαού.
Συνεπώς, αυτή η ψήφος δεν μπορεί 
να είναι όπως όλες τις άλλες. Όταν έξω 
από το παραθύρι μας καπηλεύονται τη 
λευτεριά -την όποια λευτεριά απέμεινε-, 
όπως θα έλεγε και ο Δώρος, σαν να είναι 
η χειρότερη πόρνη, εμείς δεν μπορούμε 
να ξεγελιόμαστε από εκδρομές και βίζιτες 
στις Βρυξέλλες, δεν μπορεί να ξεχνιό-
μαστε σε χορούς και τραπεζώματα και 
να ξοδεύουμε την ψήφο μας κατά πού  
βαρεί η τσέπη κάποιου. 
Ένα θα πρέπει να είναι το ερώτημα: Ποιοι 
υποψήφιοι ευρωβουλευτές παρέχουν τα 
εχέγγυα για  να σηκώσουν το βάρος της 
λαίλαπας των γραπτών και  άγραφων 
πλαισίων Γκουτέρες, που τρέχουν να το 
κωδικοποιήσουν σε μια φρικτή συνθη-
κολόγηση που θα το πουν «ενδιάμεση 
συμφωνία»; Ποιοι τολμούν κι αντέχουν να 
διεκδικήσουν με τη δύναμη της γνώσης 
και της πειθούς τον ελάχιστο σεβασμό του 
ευρωπαϊκού κεκτημένου, για το οποίο 
τόσες θυσίες υπέστη αγόγγυστα αυτός 
ο λαός μέσα στο όποιο πλαίσιο λύσης;  
Αλλά, θα πρέπει να σκεφτούμε και 
αντίστροφα: Ποιοι ευρωβουλευτές, με 
τα μέχρι τώρα δείγματα γραφής, τις μέ-
χρι τώρα πολιτευτικές τακτικές και τους 
συμβιβασμούς τους με σχήματα εντός 
Ευρωβουλής και ευρωπαϊκών θεσμών 
ευρύτερα, είναι έτοιμοι να βάλουν το καρφί 
στο φέρετρο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
που θα τους έχει εκλέξει;
Ενώ θα κλείνουν οι κάλπες, ο Γκουτέρες 
θα ετοιμάζεται να κλείσει το Κυπριακό 
και μαζί την υπόσταση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Σε εμάς εναπόκειται να 
βγάλουμε μέσα από τις κάλπες ελπίδα 
και φως. 
Ζητείται ελπίς! Ζητείται ευρωβουλευτής!

.  Μέλος Π.Γ. Κ.Σ. ΕΔΕΚ

Ενόψει των τελικών διεργασιών για 
εφαρμογή του Γενικού Συστήμα-
τος Υγείας τον προσεχή ούνιο, τις 

τελευταίες ημέρες γίναμε μάρτυρες μιας 
συγκεκαλυμμένης, αλλά καλά σχεδια-
σμένης εκστρατείας για απαξίωση του 
ΓεΣΥ. Τόσο με δημοσιεύματα στον Τύπο 
και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο 
και με μεθόδους έντεχνης ψιθυρολογίας, 
οι γνωστοί - άγνωστοι που πολεμούν 
το ΓεΣΥ επιχειρούν να ναρκοθετήσουν 
την εφαρμογή του. Αυτοί που εδώ και 
πολλές δεκαετίες αισχροκερδούν στην 
πλάτη των ασθενών, μετατρέποντας τον 
πόνο των συμπολιτών μας σε δικό τους 
κέρδος, χωρίς αιδώ παρεμβάλλουν κάθε 
λογής εμπόδια για να πλήξουν το ΓεΣΥ 
εν τη γενέσει του. 
Σε τούτες τις δύσκολες ώρες που βιώνει 
ο τόπος μας, με τα πλείστα νοικοκυριά 
κατακρεουργημένα οικονομικά και τους 
νέους μας να αναζητούν εναγωνίως 
μία θέση εργασίας για να κρατηθούν 
ζωντανοί στη γη που τους γέννησε, 
θεωρούμε ότι η εφαρμογή του ΓεΣΥ 
θα είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό 
επίτευγμα της κυπριακής κοινωνίας 
από την ίδρυση της Δημοκρατίας. Η 
επιτυχής λειτουργία του Γενικού Συ-
στήματος Υγείας θα φεγγοβολήσει την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια στην Κύπρο 
του 21ου αιώνα. Μια αξιοπρέπεια, η 
οποία τσαλακώνεται καθημερινά στους 
διαδρόμους των νοσοκομείων και στις 
ουρές των εξωτερικών ιατρείων μιας 
χώρας που θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή, 

αλλά με υποδομές τριτοκοσμικής. 
Οι πολίτες οφείλουν να κατανοήσουν 
ότι κάθε αρχή είναι δύσκολη και, ως εκ 
τούτου, καλούνται να συστρατευθούν 
συνειδητά στην καταβαλλόμενη τιτάνια 
προσπάθεια για να αποκτήσει η Κύπρος 
ένα αλληλέγγυο και ποιοτικό σύστημα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που 
θα καλύπτει και τον τελευταίο  συνάν-
θρωπό μας, πλούσιο ή φτωχό, άνεργο, 
ή συνταξιούχο.  Απευθυνόμαστε στην 
κοινωνία των πολιτών, που βλέπουν 
τον τόπο να σύρεται καθημερινά στην 
απαξίωση και την κατρακύλα, καλώντας 
τους να υψώσουν ανάστημα ενάντια στους 
υπονομευτές του ΓεΣΥ, που πρώτιστη 
έγνοια τους είναι η αύξηση των κερδών 
τους έναντι οποιουδήποτε τιμήματος. 
Ο κάθε πολίτης καλείται να αγνοήσει 
την κινδυνολογία των επιτηδείων, που 
θέλουν το υπέρτατο αγαθό της υγείας 
έρμαιο στις κερδοσκοπικές τους επιδι-
ώξεις, λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπ’ 
όψιν τα ακόλουθα:

 Το ΓεΣΥ καλύπτει την κάθε ανθρώ-
πινη ζωή από την ώρα της σύλληψής 
της, μέχρι τη στιγμή του θανάτου. Αυτό 
σημαίνει αξιοπρέπεια του πολίτη και 
σεβασμό του κράτους στην ανθρώπινη 
ύπαρξη.

 Ο ασθενής δεν καλύπτεται πλήρως 
στην Τρίτη Ηλικία από τις ασφαλιστι-
κές εταιρείες και τα ιδιωτικά συστήματα 
ασφάλισης υγείας.

 Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας δεν κα-
λύπτει όσους υποφέρουν από σπάνια 
νοσήματα ή χρόνιες ασθένειες ή, όπου 
καλύπτει, τα νοσήλια είναι απαγορευτικά 
στα μικρομεσαία εισοδηματικά στρώματα.

 Τα ιδιωτικά συστήματα ασφάλισης 
υγείας εκφράζονται μέσω εταιρειών, 
οι οποίες μπορεί ανά πάσα στιγμή να 
καταρρεύσουν ζήσαμε αρκετές φορές 
αυτήν την οδυνηρή εμπειρία τα τελευταία 
χρόνια, μέσω κλεισίματος τραπεζών και 
ασφαλιστικών εταιρειών , αφήνοντας 
ξεκρέμαστους τους ασφαλισμένους. 
Οφείλουμε, λοιπόν, να παραμείνουμε 
αταλάντευτα προσκολλημένοι στον  θεά-
ρεστο σκοπό του ΓεΣΥ, για να μπορέσει 
να προσφέρει το υπέρτατο αγαθό της 
υγείας προς όλους τους συμπολίτες 
μας, αποτρέποντας τη μετατροπή της 
κοινωνίας σε ζούγκλα. 
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Η απειλή τ ς ισλαμοποί σ ς στα σκλαβωμένα εδά

ρκ κ ρ ακ  ε ρ α κ  εκ ρ σώ ηση

Ο Ο ΓΑΣΜΟΣ οικοδόμησης νέων 
τζαμιών οθωμανικού τύπου με 
πανύψηλους μιναρέδες παντού 

στα σκλαβωμένα από τον Αττίλα εδάφη 
της Κύπρου πιστοποιεί και διαλαλεί τη 
διατεταγμένη από την Άγκυρα και συ-
ντελούμενη δραστικά ισλαμοποίηση και 
του χώρου και των πληθυσμών και του 
συστήματος σε όλη την έκταση - επικράτεια 
του τουρκικού κατοχικού καθεστώτος, του 
υποτελούς στην Τουρκία τουρκοκυπριακού 
ψευδοκράτους. Δραστική επιβολή νεο-
οθωμανικού εξισλαμισμού, ως έμπρακτη 
επίδειξη και απόδειξη της υλοποιούμενης 
στρατηγικής των νεο-οθωμανών ισλαμιστών 
του Ερντογάν που κυβερνούν από το 2002 
μέχρι σήμερα την Τουρκία και ελέγχουν 
ασφυκτικά το καθεστώς του Αττίλα. Επιβολή 
η οποία πλέον καθίσταται, οσημέραι, η 
κύρια -και επιπλέον διηνεκής- απειλή 
κατά του Ελληνισμού στην Κύπρο.

Α ΤΗΝ την απειλή επιχειρεί να εξι-
χνιάσει και να αναδείξει το καινούργιο 
βιβλίο «Η Ισλαμοποίηση της Κατεχόμε-

νης Κύπρου»  σελίδων  του Πέτρου 
αββίδη, που κυκλοφόρησε αυτές τις 

μέρες από τις εκδόσεις «Αρματολός» 
της ευκωσίας.

 Π ΟΚ ΙΤΑΙ για μια σπουδαία επι-
στημονική μονογραφία, προϊόν επιτό-
πιας έρευνας, επί τρία χρόνια, σε όλο το 
πλήθος των τζαμιών, σε όλη την έκταση 
των σκλαβωμένων εδαφών, και βαθύτε-
ρης μελέτης αυθεντικών τουρκικών και 
τουρκοκυπριακών πηγών, με ασφαλές 
υπόστρωμα την ιστορική γνώση και την 
πολιτική  στρατηγική διάγνωση.

 ΤΗΝ Ι ΤΙΚΗ τους διακήρυ-
ξη οι κδόσεις Αρματολός, η οποία 
δημοσιεύεται ως πρόλογος στο βιβλίο, 
επισημαίνουν ότι «αρματωμένος δεν 
είναι μόνο αυτός που είναι εξοπλισμέ-
νος με άρματα, αλλά, πρωτίστως, αυτός 
που δύναται να αναπτύξει ακριβή και 
έγκαιρη αντίληψη της αιτίας και της 
πορείας των πραγμάτων  Το απρό-
βλεπτο των γεωπολιτικών προκλήσε-
ων, η πολυπλοκότητα των σύγχρονων 
απειλών και η τεχνολογική υπεροχή 
των οπλικών μέσων επιβάλλουν, πέραν 
της αυτονόητης ενίσχυσης της ένοπλης 
αποτρεπτικής ισχύος, τη δημιουργία 
μιας ΠΝ ΜΑΤΙΚΑ Α ΜΑΤ Μ ΝΗ  
πολιτείας και κοινωνίας, οι οποίες με 
τη σοφία της γνώσης και την οξύτητα 

της κρίσης, να αντιλαμβάνονται τις μα-
κροχρόνιες στρατηγικές επιπτώσεις 
των εφήμερων και αποσπασματικών 
αποφάσεων που λαμβάνουν».

ΤΟ Ι ΙΟ δημοσιεύονται πολλές 
φωτογραφίες, από την έρευνα πεδί-
ου που διενήργησε συστηματικά την 
τριετία  ο συγγραφέας στα 
σκλαβωμένα εδάφη, εξαντλητική σύ-
γκριση των παραδοσιακών τουρκο-
κυπριακών τζαμιών με τα πρόσφατα 
οικοδομηθέντα νεο οθωμανικά, χάρτες 
με συντεταγμένες και πλήθος στοιχεία 
από τουρκικές πηγές, μαζί με μια πλού-
σια ελληνική, αγγλική, τουρκική και 
διαδικτυακή βιβλιογραφία.

Αναδεικνύεται επίσης και η ανα-
ποτελεσματικότητα, έναντι της συντε-
λούμενης ισλαμοποίησης, των αντι-
στάσεων εντός της τουρκοκυπριακής 
μειονότητας

 « το παρελθόν  αναφέρει η πο-
λιτική ακτιβίστρια    έγιναν 
προσπάθειες να μας κάνουν πιο Τούρ-
κους, γιατί ένιωθαν ότι δεν είμαστε 
αρκετά Τούρκοι. Τώρα δεν είμαστε 
αρκετά μουσουλμάνοι και η απάντηση 
είναι περισσότερα τζαμιά, περισσότερα 
θρησκευτικά μαθήματα, περισσότερα 
μαθήματα Κορανίου».

 Και  «Όλοι σχεδόν οι ιμάμηδες στο 

κατεχόμενο τμήμα του νησιού είναι 
Τούρκοι, αφού το τουρκοκυπριακό 
ενδιαφέρον είναι ελάχιστο».

 Ο δε Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, που δι-
ετέλεσε μετά τον αούφ Ντενκτάς 
και ευδοπρόεδρος του κατοχικού 
καθεστώτος, είχε ομολογήσει ότι «το 
πρόβλημα με τους Τούρκους ιμάμη-
δες αποτελεί ανοικτή πληγή αφού δε 
υπάρχουν Τουρκοκύπριοι ιμάμηδες 
ακόμη και για την τέλεση των κηδειών 
των Τουρκοκυπρίων».

 την ανάλυσή του ο Πέτρος αβ-
βίδης επινόησε και τον όρο «πολιτικός 
λινοβαμβακισμός», προκειμένου να 
εξηγήσει τη συμπεριφορά της τουρκο-
κυπριακής κοινότητας στις σχέσεις της 
με την Κυπριακή ημοκρατία αφ’ ενός 
και την Τουρκία αφ’ ετέρου.

Κ ΙΝΟ Μ  ότι, είναι χρήσιμο για 
το σημερινό άρθρο, να παραθέσουμε 
ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο «τα 
κατεχόμενα εδάφη και η Κυπριακή 

ημοκρατία», που ο συγγραφέας Πέ-
τρος αββίδης δημοσιεύει στις σελίδες 

, πριν από τα συμπεράσματα του 
βιβλίου του

«Παρά την απουσία διαχρονικής 
στρατηγικής στη διαχείριση του Κυπρι-
ακού μετά το , και τη συνεχή διο-
λίσθηση των ελληνοκυπριακών θέσεων 

αλλά και των υποτιθέμενων κόκκινων 
γραμμών από τις διαδοχικές κυβερ-
νήσεις, η ισχυρή λαϊκή βούληση στο 
δημοψήφισμα της ης Απριλίου  
και, κυρίως, περιστασιακοί παράγοντες 
 όπως η τύχη, οι διεθνείς συγκυρίες, η 

αδιαλλαξία της Τουρκίας και τα στρα-
τηγικά συμφέροντα περιφερειακών 
κρατών  επέτρεψαν την περιστασιακή 
επιβίωση της Κυπριακής ημοκρατίας 
από θνησιγενείς μεθοδεύσεις επίλυσης 
του Κυπριακού.

» εν πρέπει όμως να θεωρείται βέ-
βαιο ότι η τύχη της θα συνεχιστεί εσαεί, 
αφού όπως απέδειξε το πρόσφατο πα-
ρελθόν, εκτός των συνεχών σκανδάλων, 
η Κυπριακή ημοκρατία και οι ίδιοι οι 
πολίτες της στις ελεύθερες περιοχές 
ταλανίζονται από διαδοχικά τραυματικά 
και καταστροφικά παθήματα.

»Τα αίτια της καθοδικής πορείας της 
δημόσιας ζωής και των δημοκρατικών 
θεσμών εντοπίζονται σε δύο παράγο-
ντες. Αφενός, στην πολιτειακή ανικανό-
τητα σοβαρής και έντιμης διαχείρισης 
ζωτικών θεμάτων και προστασίας του 
δημόσιου συμφέροντος, αφετέρου 
στην αδιαφορία αλλά και στην ανικα-
νότητα της πλειοψηφίας των πολιτών 
να αντιληφθούν την κρισιμότητα των 
αποφάσεων που λαμβάνουν εκτός του 

πλαισίου της κομματικής χειραγώγησης 
και του ατομικού συμφέροντος.

» πό αυτές τις συνθήκες, η επικέ-
ντρωση του στρατηγικού ενδιαφέροντος 
της Κυπριακής ημοκρατίας, αλλά και 
της ελληνοκυπριακής κοινής γνώμης 
προς Νότο, δηλαδή στο οριοθετημένο 
τμήμα της κυπριακής ΑΟ , μπορεί να 
αποβεί μοιραία, αφού η πραγματική 
και ουσιαστική απειλή βρίσκεται στον 

ορρά, στα κατεχόμενα εδάφη της η-
μοκρατίας. Όχι μόνο σε επίπεδο στρα-
τιωτικής απειλής, λόγω της παρουσίας 
ισχυρών τουρκικών δυνάμεων, αλλά και 
σε επίπεδο ασύμμετρων και υβριδικών 
απειλών.

»Ακόμη και αν επιτευχθεί λύση του 
Κυπριακού χωρίς τουρκικές εγγυήσεις, 
με πλήρη απόσυρση των τουρκικών 
κατοχικών δυνάμεων, οι   πο-
λιτικο οικονομικές συνθήκες και οι 
κοινωνικο πολιτισμικές καταστάσεις 
που έχουν εδραιωθεί στο κατεχόμενο 
τμήμα του νησιού, θα αποτελούν εσαεί 
απειλή για την Κυπριακή ημοκρατία, 
τόσο σε περίπτωση διευθέτησης του 
Κυπριακού  σε πλαίσιο ομοσπονδιακής 
λύσης ή λύσης δύο κρατών  όσο και σε 
περίπτωση συνέχισης του σημερινού 
κατοχικού  »...

Καλή ανάγνωση.

Βάσει της συνταγματικής τάξεως, που παράγουν οι 
Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου, οι Τουρκοκύπριοι 
συνιστούν πληθυσμιακή οντότητα συμμετέχουσα 

στην πολιτειακή δομή του κυπριακού κράτους. Στις επερ-
χόμενες ευρωεκλογές η τουρκοκυπριακή εκπροσώπηση 
αποτελεί έναν ενδιαφέροντα βηματισμό της κυπριακής 
πολιτικής ζωής, διότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται 
εντονότερη η παρουσία Τουρκοκυπρίων, που θα συμ-
μετέχουν στα ευρωπαϊκά δρώμενα, όπως απεικονίζονται 
στο θεσμικό τους πλαίσιο, εκπροσωπούντες κατά ταύτα, 
όχι μόνο την τουρκοκυπριακή κοινότητα, αλλά και τον 
κυπριακό λαό στο σύνολό του. 

Το γεγονός ότι μετέχουν Τουρκοκύπριοι στις Ευρωεκλογές, 
σε έναν πολιτικό χώρο στον οποίο ουδόλως συμπράττει η 
Τουρκική Δημοκρατία ούσα εκτός ευρωπαϊκού οικοδομή-
ματος, σημαίνει πως οι Τουρκοκύπριοι θα μπορούσαν να 
ενισχύσουν δι’ αυτής της διεργασίας το πολιτικό γεγονός της 
κυπριακής τους ταυτότητας. Μια τέτοια εξέλιξη κυπριακής 
διαφοροποίησης από τα τουρκικά δρώμενα θα βοηθούσε 
σε μακρά διαδρομή την κυπριακή πολιτική κουλτούρα να 
αποκτήσει τη δική της αντίληψη πολιτικής ταύτισης με τον 
χώρο και τα βιώματα κοινής ιστορικής πορείας. 

Πρόκειται για μια δυνατότητα, η οποία δεν είναι ούτε η 
απλούστερη, ούτε η ευκολότερη προβολή μιας εν εξελίξει 
επερχόμενης διεργασίας, που θα μπορούσε, όμως, εφόσον 
υπάρχει σχεδιασμός και πολιτική βούληση, να αξιοποιηθεί 
ως αφετηριακό μομέντουμ διαδήλωσης μιας θέλησης για 
έναν κοινό αγώνα για ελεύθερο και δημοκρατικό κυπριακό 
μέλλον. Υπ’ αυτές τις προ ποθέσεις και δυνατότητες προ-
οπτικής αποκτά στρατηγική βαρύτητα η προβολή κοινών 
υποψηφιοτήτων σε μεικτά ψηφοδέλτια για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Εκείνο όμως που έχει σημασία, πέραν τούτου, 
παραπέμπει σε ένα ζήτημα που άπτεται του παρόντος και 
του μέλλοντος της Κύπρου και που αφορά στην υφιστά-
μενη από το 1974 τουρκική κατοχή στην βόρεια περιοχή 
της νήσου και την ανάγκη αντιμετώπισης του παράνομου 
αυτού φαινομένου που πλήττει την ευρωπαϊκή δικαιοταξία 
και τον πολιτισμό της κατά ταύτα, κατά τρόπο δραστικά απο-
τελεσματικό, που σημαίνει τη δρομολόγηση εκείνων των 
διαδικασιών και τακτικών στρατηγικής που να αποσκοπούν 
στην άρση των συνθηκών της κατοχής.

Η εξαγγελθείσα υποψηφιότητα για τις προσεχείς Ευρω-
εκλογές εκ μέρους Τουρκοκυπρίων πολιτικώς δρώντων 
συγκεκριμένου ιδεολογικοπολιτικού φάσματος δεν προ-
βάλλει κατά ταύτα θέσεις στοχεύουσες στην απαλλαγή της 
Κύπρου από τα στρατεύματα κατοχής, αλλά στηρίζει μια 
ομιχλωδώς τιθέμενη διζωνικής έμπνευσης ομοσπονδια-
κή λύση για το κυπριακό πρόβλημα, επικαλούμενη δε εν 
προκειμένω «λύσεις» τριτοκοσμικής συνταγματικής δομής  
τύπου Ανάν,  χαρακτηρίζοντάς τις και ως «προοδευτικές». 
Η κατά τα ανωτέρω τουρκοκυπριακή εκπροσώπηση, που 
κατά παράδοση συνεργάζεται με τον καθ’ ομολογίαν αρι-
στεράς κατεύθυνσης κομματικό σχηματισμό ΑΚΕΛ, θα είχε 
τότε ιδιαίτερη σημασία πολιτικής διαφοροποίησης, εάν και 
εφόσον έθετε επί τάπητος, με σαφήνεια, καθαρότητα και 
πληρότητα, το ζήτημα του διεθνούς εγκλήματος της τουρκικής 
κατοχής και της επιταγής για αποκατάσταση της διεθνούς 

νομιμότητας στην Κυπριακή Δημοκρατία, θέση την οποία 
μετά περισσού θάρρους και τόλμης προβάλλει ο εδώ και 
χρόνια Τουρκοκύπριος εκδότης της εφημερίδας «Αφρί-
κα» και νυν επικεφαλής της ανεξάρτητης πολιτικής κίνησης 
επονομαζόμενης Γιασεμί, Σενέρ Λεβέντ, υφιστάμενος κατά 
ταύτα πληθώρα διώξεων και επιθετικών ενεργειών από το 
τουρκικό βαθύ κράτος και όχι μόνο. 

Αντιστοίχου ιδιαίτερης πολιτικής βαρύτητας πλαισίω-
ση στρατηγικού προσανατολισμού τιθέμενη ενώπιον της 
ευρωπαϊκής δημοσιότητας διά του κατά ταύτα καθ’ ύλην 
αρμοδίου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα δημιουργούσε 
αναντιρρήτως συνθήκες πολιτικής πίεσης προς την Άγκυρα, 
που μπορεί να μην είχαν άμεσα αποτελέσματα στο επίπεδο 
των κυρώσεων, θα συνιστούσαν όμως έναν διαρκή πονο-
κέφαλο, κατά το μείζον ή έλασσον, πολιτικού κόστους για 
τον τουρκικό παράγοντα.

Ευρωπαϊκή νομιμότητα 
Ταυτόχρονα, αναλόγου μεγέθους κίνηση Τουρκοκυπρί-

ων πολιτικών παραγόντων θα διαδήλωνε κατά τον πλέον 
εμφαντικό τρόπο τη διαφοροποιημένη θέληση της τουρ-
κοκυπριακής κοινότητας για παροχή ενεργού πολιτικής 
στήριξης στην υπόσταση και την περαιτέρω διαδρομή της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό θα σήμαινε πως η εκπρο-
σώπηση των Τουρκοκυπρίων, καθώς και φυσικά των Ελ-
ληνοκυπρίων πολιτικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
αποκτούσε την κατά ταύτα συνεχόμενη πολιτική διαδρομή 
της ενεργού παρεμβατικής διεκδίκησης του αιτήματος για 
αποκατάσταση της διεθνούς και φυσικά της ευρωπαϊκής 
νομιμότητας στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Ευρωπαϊκή νομιμότητα σημαίνει πρωτίστως ανθρώπινα 
δικαιώματα και ατομικές ελευθερίες ενταγμένες σε ένα ευ-
ρωπαϊκών προδιαγραφών κράτος δικαίου, που προ ποθέτει 
και πιο σωστά επιβάλλει την εφαρμογή της δημοκρατικής 
αρχής τού ένας άνθρωπος - μία ψήφος καθ’ άπασα την κυ-
πριακή επικράτεια και την απόσυρση των εποίκων, που 
συνιστούν έγκλημα πολέμου κατά τις πρόνοιες του διεθνούς 
δικαίου, στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται σε σχέδια λύσης 
τύπου ΑΝΑΝ.

Η συμμετοχή από μόνη της δεν προοιωνίζεται την έλευση 
ανατρεπτικών αποτελεσμάτων.  Εκείνο που έχει σημασία 
είναι η παρουσία τουρκοκυπριακής φωνής στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού χώρου δημοσιότητας να μην αποβαίνει 
μία φωνή βοώντος εν τω Κοινοβουλίω, αλλά να αρθρώνει 
λόγο στήριξης της παρουσίας και διαδρομής της κυπριακής 
κρατικής οντότητας στη διεθνή πολιτική, συντασσόμενη με 
κινήσεις στρατηγικής προβολής κοινών αιτημάτων πολιτικής. 
Παράλληλα, μπορεί και οφείλει η κυπριακή ομάδα ευρω-
βουλευτών, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, να θέτουν 
τα ζητήματα που άπτονται των τουρκικών αυθαιρεσιών και 
βιαιοπραγιών εις βάρος μειονοτήτων, εθνοτήτων και όλων 
εκείνων που διώκονται γιατί σκέπτονται διαφορετικά από 
την αυταρχική δομή εξουσίας του Ερντογάν. 

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

Πανεπιστήμιο

///////////////////////////////////////////Ε ΗΣΘ

ΛΆΖΆΡΟΣ ΜΆΥΡΟΣ

ΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΆΛΛΟΥΡΙΔΗΣ

Διαδοχικές κυβερνήσεις 
ενσυνείδ τα δεν θέλ σαν 

να α ιοποιήσουν τ  
συμμετοχή μας στ ν ΕΕ  

διά τον όβο του Το ρκου 
και τ ς προσδοκίας 

επίλυσ ς του Κυπριακο . 
Άθήνα και Λευκωσία 

επιμένουν να στρ νουν 
χαλί στον Άττίλα  με τ ν 
ολέθρια ευδαίσθ σ  

ότι θα συμπερι ερθεί  
ευρωπα κά και 
δ μοκρατικά

 ντα η της ρ  στην  κα  σ
εν α ηκε α  τ ς η τες μας

Η ένταξη όλης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Μαΐου 2004, ήταν 
η πιο σημαντική και τεράστιας στρατηγικής ση-

μασίας απόφαση που λήφθηκε ποτέ από την ηγεσία της. 
Την περασμένη Τετάρτη συμπληρώθηκαν 15 χρόνια 
από την ιστορική εκείνη ημέρα. Τρεις ήταν οι μέγιστοι 
στόχοι, μεταξύ άλλων, της προσπάθειας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Πρώτον, η επίλυση του Κυπριακού στη βάση των δη-
μοκρατικών αρχών και αξιών της ΕΕ και του κοινοτικού 
κεκτημένου. Δεύτερον, η διασφάλιση της Κύπρου έναντι της 

τουρκικής επιθε-
τικότητας. Τρίτον, 
η συμμετοχή της 
σε μια ισχυρή 
ομάδα κρατών, 
επειδή σε έναν 
άναρχο κόσμο, με 
αλληλοσυγκρου-
όμενα συμφέρο-
ντα, η παραμονή 
στο περιθώριο 
ως αμέτοχος θε-
ατής ισοδυναμεί 
με κρατική και 
συλλογική αυ-
τοχειρία. 

Δεν θα ασχο-
ληθούμε με το 
πώς η Κυπρια-
κή Δημοκρατία 
εντάχθηκε στην 
ΕΕ. Αυτά είναι 

ιστορία. Μπορεί, όμως, κάθε πολίτης να διερωτηθεί 
εύλογα πόσο οι ηγέτες μας αξιοποίησαν τη συμμετοχή 
μας στη μεγαλύτερη ομάδα δημοκρατικών κρατών του 
κόσμου για να υπερασπιστούν και να διεκδικήσουν τα 
συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας, να επιμείνουν 
στην αναζήτηση λύσης στο Κυπριακό ευρωπαϊκών προ-
διαγραφών και να αντιμετωπίσουν την ασίγαστη τουρ-
κική επιθετικότητα εναντίον της ανεξαρτησίας και της 
ελευθερίας μας. Όλα αυτά τα 15 χρόνια παρατηρήθηκε 
το εξής οξύμωρο και ανεπίτρεπτο:

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος της ΕΕ, αλλά συχνά 
είναι απούσα, επειδή εκάστοτε κυβερνήσεις, ιδιαίτερα 
στα πρώτα χρόνια, αδιαφόρησαν να αποστείλουν μαζικά 
αντιπροσώπους μας σε όλα τα όργανα και επιτροπές της. 
Αντίθετα, η Τουρκία, η οποία εδώ και δεκαετίες πασκίζει να 
ενταχθεί, είναι πανταχού παρούσα και διεκδικεί κονδύλια 
και εύνοιες. Η Κύπρος εντάχθηκε στην ΕΕ με άλυτο το 
πρόβλημά της. Είχε δύο ισχυρά επιχειρήματα: Πρώτον, 
είναι μέλος της Ένωσης και, δεύτερον, ως κατεχόμενη 
από την Τουρκία, δικαιούται και οφείλει να αντιδρά σε 
ό,τι αφορά την κατοχική χώρα. 

Αλλ’ όχι! Από τη δεκαετία του 90, Αθήνα και Λευ-
κωσία επιμένουν σε μιαν αδιέξοδη πολιτική, η οποία 

συνίσταται στην υποστήριξη ένταξης της Τουρκίας στην 
ΕΕ, με το επιχείρημα ότι, εντός της Ένωσης, Ελλάδα και 
Κύπρος θα μπορούσαν να την κατευνάσουν και να την 
ημερέψουν. Αυτή η πολιτική απέτυχε παταγωδώς, επειδή 
καθημερινά η Τουρκία επιβεβαιώνει ότι απαιτεί ένταξη 

   και όχι συμμόρφωση προς όσα οι αρχές και 
αξίες της ΕΕ επιτάσσουν. Τα τελευταία χρόνια και εξαιτί-
ας της δικτατορικής πολιτικής του τζιχαντιστή Ερντογάν, 
της καταπίεσης του τουρκικού λαού και της κραυγαλέας 
παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, 
πλήθυναν οι φωνές και οι χώρες της ΕΕ που δεν θέλουν 
πια την Τουρκία στην Ένωση.

Εξευμενισμός της αδίστακτης Τουρκίας 
Πλην της Ελλάδος και της Κύπρου! Και πότε; Όταν αδί-

στακτα η Τουρκία βροντοφωνάζει ότι το μισό Αιγαίο και 
τα θαλασσοτεμάχια της Κύπρου και οι υδρογονάνθρακες 
είναι δικά της. Συνέβη και αυτό το αισχρό: Πρώην και νυν 
Έλληνες υπουργοί συστήνουν να μην είμαστε  μοναχοφά-
ηδες και να δώσουμε και στην Τουρκία φυσικό αέριο, ενώ 
υποστηρίζουν ότι το Καστελόριζο δεν έχει υφαλοκρηπίδα. 
Στις 23/6/2014, στις Βρυξέλλες, οι Νταβούτογλου-Τσαβού-
σογλου, με 105σέλιδο επίσημο έγγραφο, χαρακτήριζαν την 
Κυπριακή Δημοκρατία ως «εκλιπούσα». Η Λευκωσία ακόμα 
να αντιδράσει, όπως σιωπά γελοιωδώς και σε παρόμοιες 
επιθέσεις εκ μέρους του κατοχικού Ακιντζί. 

Την 1η Δεκεμβρίου 2016, χωρίς να διαβουλευθεί 
με κανέναν, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αποδέχτηκε την 
τουρκική θέση περί πενταμερούς. Χωρίς την παρουσία 
της ΕΕ. Διερωτάται κανείς, γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία 
δεν αξιοποίησε την αντιδήλωση της ΕΕ, της 21/9/2005, 
με την οποία η Τουρκία καλείται να την αναγνωρίσει. Και 
πού χάθηκαν οι κυπρογενείς υποχρεώσεις της Τουρκίας, 
τις οποίες η Λευκωσία  ξεχνά, επειδή δεν θέλει, και 
τρέμει να την ενοχλήσει, διότι πιστεύει αφελέστατα ότι 
έτσι θα εξημερώσει το τουρκικό θηρίο;

Μετά το κούρεμα και το δήθεν πιστόλι στον κρόταφο του 
Αναστασιάδη, αρκετοί εισηγήθηκαν να φύγουμε από την ΕΕ 
και να επιστρέψουμε στη  «λιρούα» μας. Οι αφελείς  Για 
το κούρεμα, τη μέγιστη ευθύνη φέρουν οι δύο τελευταίες 
κυβερνήσεις, τα κόμματα και το ληστρικό χρηματοπιστωτικό 
σύστημα. Η Ευρώπη, απλώς, πάτησε τη σκανδάλη. Η ανα-
ζήτηση αποδιοπομπαίων τράγων είναι ίδιον ευθυνόφοβων 
και ανεπαρκών ηγετών και ανίκανων κυβερνητών.

Οι ηγέτες μας δεν κατάλαβαν ποτέ ότι, στην άσκηση σο-
βαρής πολιτικής και αξιόπιστης διπλωματίας, εκείνο που 
προέχει είναι η αταλάντευτη διεκδίκηση και υπεράσπιση 
των κρατικών συμφερόντων δι’ όλων των μέσων. Χωρίς 
εκπτώσεις. Χωρίς υποχωρήσεις. Χωρίς πιστόλια στον κρό-
ταφο. Διαδοχικές κυβερνήσεις ενσυνείδητα δεν θέλησαν 
να αξιοποιήσουν τη συμμετοχή μας στην ΕΕ, διά τον φόβο 
του Τούρκου και της προσδοκίας επίλυσης του Κυπριακού. 
Αθήνα και Λευκωσία επιμένουν να στρώνουν χαλί στον 
Αττίλα, με την ολέθρια ψευδαίσθηση ότι θα συμπεριφερθεί  
ευρωπαϊκά και δημοκρατικά. Η Ευρώπη είναι δύναμη και 
εφαλτήριο. Αναζητούνται ηγέτες και ικανοί άλτες. 

ΣΆ ΆΣ ΙΆΚΩ ΙΔΗΣΑΝΤ ΣΤΑΣΕ Σ ΑΠΟ Η



Εξ Απορρήτων

Από καιρού εις καιρόν είναι χρήσιμο 
να γυρίζουμε πίσω και να συγκρίνου-
με με το σήμερα, ειδικά όταν συγκρί-

νεις εκτιμήσεις μέσα στο σύντομο χρονικό 
διάστημα μιας προεκλογικής περιόδου.  Έγ-
γραφα στη «Σ» στις 9 Δεκεμβρίου του 2018:

«Εισερχόμενοι μετά τις 7/8 του Γενάρη 
του 2019 στην προεκλογική εκστρατεία των 
Ευρωεκλογών, θα είμαστε και πάλι θεατές 
πάνω-κάτω στο ίδιο σκηνικό με παρελθούσες 
Ευρωεκλογές. Τι εννοώ; Ενώ η προεκλο-
γική εκστρατεία θα αφορά την εκλογή των 
Κυπρίων ευρωβουλευτών, εδώ θα διεξάγεται 
εκστρατεία με θεματολογία την Κύπρο και 
όχι την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τη δική μας θέση σ’ αυτή. Μέρα νύκτα θα 
συζητάμε διάφορα θέματα, όπως τα συζητάμε 
σε προεκλογική περίοδο για βουλευτικές ή 
προεδρικές εκλογές. Η Ευρώπη για μιαν ακό-
μα φορά θα απουσιάζει. Και είναι πάμπολλα 

τα θέματα τα οποία μας αφορούν και είναι 
ευρωπαϊκά. Τόσο στα ζητήματα της καθημε-
ρινότητάς μας, όσο και σε στρατηγικά θέματα 
του Κυπριακού, της οικονομίας και άλλα».

Δυστυχώς, σήμερα, σχεδόν πέντε ολόκλη-
ρους μήνες μετά, η πρόβλεψή μου επαληθεύ-
τηκε.  Μας χωρίζουν μόλις τρεις εβδομάδες 
από τις Ευρωεκλογές και η Ευρώπη απου-
σιάζει από το προσκήνιο της προεκλογικής 
εκστρατείας για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Τότε, στις 9/12/2018, είχα 
σταθεί ιδιαίτερα σε κάποια σημεία, όπως, 
πρώτον:

«Για παράδειγμα, θα ήθελα να δω το Κυ-
πριακό να συζητείται στις Ευρωεκλογές όχι 
μόνο με τον τρόπο που διαχρονικά το συζητά-
με, αλλά πιο εξειδικευμένα και συναρτημένα 
με την ιδιότητά μας ως κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται, και ορθά, τόση 
συζήτηση για τις εγγυήσεις.   

»Θα ήθελα, λοιπόν, να δω να συζητείται 
αυτό το θέμα εξαντλητικά, υπό το πρίσμα της 
ευρωπαϊκής μας ιδιότητας. Είναι επιτρεπτό, 
δικαιολογείται, χρειάζεται ένα  κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει εγγυητές 
αλλά κράτη και μάλιστα εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης;  Είναι σε θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση 

να διασφαλίσει τα πολιτικά και ανθρώπινα 
δικαιώματα των Ευρωπαίων Κυπρίων (όλων 
των Κυπρίων) πολιτών της»;

Αυτό που ακολούθησε, αυτό που παρακο-
λουθήσαμε μέχρι τώρα είναι τραγικό. Καμιά, 
μα καμιά ουσιαστική αναφορά στον ρόλο, τις 
θέσεις, τις δυνατότητες και την πιθανή παρά 
πέρα ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
Κυπριακό.

Έγγραφα επίσης τότε και το εξής:
«Αλλά και στα θέματα της καθημερινό-

τητας, επιτέλους, να λεχθούν οι βασικές, 

θεμελιακές πραγματικότητες. Τι συνεπάγεται 
να είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ευρωζώνης;». Και συμπλήρωνα, δίνοντας 
κάποια παραδείγματα, όπως το:

«Να συζητηθεί η σχέση της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου τόσο με το κράτος μας, 
όσο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά 
και πέραν της Κεντρικής Τράπεζας, είναι και 
άλλο θέμα το οποίο βρίσκεται στην ίδια λο-
γική γραμμή. Το ερώτημα πόσες αποφάσεις 
που αφορούν ένα κράτος μέλος λαμβάνονται 
στη δεδομένη χώρα και πόσες στις Βρυξέλλες 
και ποιου είδους».

Πέρα από τα πιο πάνω, στάθηκα τότε και σ’ 
ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα για την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση. Θέμα το οποίο σήμερα αναδεικνύ-
ουν οι Ευρωπαίοι πολίτες ως ένα  από τα τρία 
κυρίαρχα. 

Έγραφα:  «Όπως επίσης το κεφαλαιώδες 
ερώτημα, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε 
θέση να προστατεύσει ένα κράτος μέλος από 
ξένη στρατιωτική επιβουλή και επέμβαση. 
Και συναφές μ’  αυτό το κεφάλαιο, Ευρω-
παϊκή Άμυνα και Ασφάλεια. Υπάρχει; Πώς 
λειτουργεί; Ποια η σχέση της Ευρωπαϊκής 
Άμυνας και του ΝΑΤΟ και ποια εξάρτηση 

υπάρχει, αν υπάρχει; Να μάθει ο Κύπριος 
Ευρωπαίος πολίτης τη σχέση ΗΠΑ - Ευρω-
παϊκής Ένωσης - ΝΑΤΟ στο θέμα Άμυνα και 
Ασφάλεια».

Ούτε και σε αυτά τα κεφάλαια διεξήχθη 
οποιαδήποτε ουσιαστική συζήτηση. Δεν 
ακούστηκαν ούτε πληροφορίες, ούτε και 
θέσεις. Κυρίως, δεν ακούστηκαν προτάσεις.

Στις δημοσκοπήσεις που διεξάγει το 
Ευρωκοινοβούλιο, τρία θέματα αναδεικνύ-
ονται ως τα πρωτίστου ενδιαφέροντος για 
τους πολίτες:  α) Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και 
Άμυνα. β) Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον, 
και γ)  Μεταναστευτικό. Για την Άμυνα και 
Ασφάλεια έχω σχολιάσει.  Για την κλιματική 
αλλαγή, που την ξέχασαν παντελώς στην προ-
εκλογική, να πω μόνον ότι μέχρι το 2050 η 
Κύπρος προβλέπεται να είναι πέραν του 50% 
έρημος! Και, τέλος, το μεταναστευτικό, με όσα 
συνεπάγεται και όσα συνδέεται, δεν αξιώθη-
κε καμιάς προσοχής. Δυστυχώς, όμως, μια 
πτυχή του, η θέση των ξένων σε μια ευρωπα-
ϊκή χώρα έγινε αντικείμενο συζήτησης εδώ 
και δεκαπέντε μέρες, γιατί μας υποχρέωσε η 
τραγική πραγματικότητα.  Συμπέρασμα, ένα 
και κύριο, που αφορά όλες τις δραστηριότη-
τές μας. Να σοβαρευτούμε.

Τρία βήματα πριν από τις Ευρωεκλογές

ΜΑΣ ΧΩΡΊΖΟΥΝ ΜΟΛΊΣ 
ΤΡΕΊΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΊΣ 

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΊ Η ΕΥΡΩΠΗ 
ΑΠΟΥΣΊΑΖΕΊ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΊΟ 
ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΊΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑΣ 

ΓΊΑ ΤΊΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΊΝΟΒΟΥΛΊΟΥ

Της Κυριακής
05.05.2019

ΠΟΙΟΣ ΘΥΜΆΤΆΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ;

ΩΣ ΠΆΡΆΤΖΙΕΙ ΤΖΙΆΙ ΘΩΡΟΥΜΕΝ!

Εκείνοι που έχουν τεθεί τελείως στο περι-
θώριο τις τελευταίες εβδομάδες είναι οι υπο-
ψήφιοι ευρωβουλευτές. Κανένας δεν τους δίνει 
σημασία μέσα στον καταιγισμό των εξελίξεων 
στο θέμα των πολλαπλών φόνων. Ο κόσμος, 
σοκαρισμένος και συγχυσμένος, δεν θυμάται 
καν ότι σε τρεις εβδομάδες θα έχουμε εκλογές 
για το Ευρωκοινοβούλιο. Όλοι συζητούν για 
τα απίστευτα διαδραματιζόμενα στα φρεάτια 
και τις λίμνες της φρίκης και κανένας δεν 
ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τις ατζέντες 
των υποψηφίων ευρωβουλευτών. Μόνο αν 
κάποιος υποψήφιος βρεθεί σε κανένα τηλεο-
πτικό πάνελ, όπου συζητούνται τα εγκλήματα 
του 35χρονου, μπορεί να του δώσει κανένας 
προσοχή. Μέσα σε αυτήν τη ζοφερή ατμό-
σφαιρα, ίσως να έχουμε τις πιο αδιάφορες 
ευρωεκλογές από τότε που μπήκαμε στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2004. Οπότε και η 
αποχή αναμένεται να εκτοξευθεί σε νέο ρεκόρ. 
Η ουσία, ωστόσο, είναι αλλού. Θα κάνουμε 
ευρωεκλογές, ως ένα υπερήφανο κράτος μέλος 
της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας στις 26 
Μαΐου. Πόσο, όμως, άξιοι είμαστε να διατει-
νόμαστε ότι έχουμε ένα ευρωπαϊκό κράτος, 
όταν αυτά που συμβαίνουν εδώ και μερικές 
εβδομάδες αποκαλύπτουν την ανικανότητα 
της μπανανίας μας να κάνει τα στοιχειώδη, 
ώστε να προλάβει την κτηνώδη δραστηριότητα 
του πρώτου Κύπριου σίριαλ κίλερ, ο οποίος 
συνέχιζε για χρόνια ανενόχλητος τους φόνους 
γυναικών και παιδιών; Και θα τη συνέχιζε 
και στο μέλλον, αν δεν αποκάλυπτε το πρώτο 
πτώμα η πολυομβρία και το εντόπιζαν τυχαία 
κάποιοι τουρίστες...

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Σιγά να μην εύρισκε τρόπο η Βουλή να 
κλοτσήσει έξω από το γήπεδο την μπάλα των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων που πρέπει να 
δηλώνουν τα μέλη της. Υποτίθεται ότι μέχρι 
τις 10 Μαΐου θα έπρεπε να ήταν έτοιμη η 
ολομέλεια της Βουλής να ψηφίσει νομοθε-
σία, με βάση την οποία οι βουλευτές θα είναι 
υποχρεωμένοι να δηλώνουν τα ΜΕΔ τους 
στο Πόθεν Έσχες που υποβάλλουν. Τελικά, 
όμως, πληροφορηθήκαμε ότι το νομοθετικό 
μας σώμα δεν θα μπορέσει να ψηφίσει έγκαι-
ρα το νομοθέτημα, διότι δεν θα προλάβει η 
Επιτροπή Νομικών να ολοκληρώσει τη συ-
ζήτηση του θέματος. Συνεπώς, στις δηλώσεις 
Πόθεν Έσχες που θα πρέπει να υποβάλουν οι 
έντιμοι βουλευτές μας μέχρι το τέλος Μαΐου, 
δεν θα είναι υποχρεωμένοι να περιλάβουν 
τα τυχόν ΜΕΔ τους. Αυτήν την υποχρέωση 
θα την έχουν τα μέλη της επόμενης Βουλής, 
που θα αναδειχθεί στις εκλογές... του 2021. 

Έτσι, δεν θα μάθουμε τώρα, αν κάποια μέλη 
της νυν Βουλής έχουν ΜΕΔ και πόσα. Ούτε 
και είναι σίγουρο ότι θα μάθουμε ποια ΜΕΔ 
βουλευτών περιλαμβάνονται στη «λίστα Χρυ-
σταλλαγκάρντ», την οποία ο Πρόεδρος της 
Βουλής κλότσησε πίσω στην Κεντρική Τράπεζα, 
με την εντολή να την επεξεργαστεί. 
Ούτως ή άλλως, η λίστα θα 
συνοδεύεται πάντοτε από 
την ένδειξη «απόρρη-
τον», με την οποία την 
είχε σταμπάρει η κ. 
Γιωρκάτζη. Όπως 
καταλαβαίνετε, τα 
ΜΕΔ των ΠΕΠ 
μάλλον θα μείνουν 
ΒΚΜ (Βαθιά Κρυμ-
μένα Μυστικά)... 

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Η «θυσία» του Ιωνά
Αυτήν τη φορά, ο Πρόεδρος 

Αναστασιάδης αναγκάστηκε να 
δώσει τον ρόλο της «Ιφιγένειας» 
στον Ιωνά Νικολάου και να τον 
θυσιάσει, σε αντίθεση με τον Χάρη, 
τον οποίον ο Πρόεδρος αρνήθηκε 
πεισματικά να θυσιάσει, με το 
περιβόητο «δεν θα το κάνω, επειδή 
έτσι αποφάσισαν τρεις». Τώρα, δεν 
είναι τρεις, δεν είναι δεκατρείς, 
δεν είναι δεκατρείς χιλιάδες, είναι 
όλοι οι πολίτες που αποφάσισαν 
ότι ήρθε η ώρα για απομάκρυνση 
του υπουργού. Ο Ιωνάς δεν είχε 
άλλην επιλογή από την παραίτηση. 
Ούτε και ο Πρόεδρος είχε άλλην 
επιλογή από του να την δεχθεί. 
Ήταν τόσο βαρύ το κλίμα, λόγω 
της αγανάκτησης του κόσμου για 
τους χειρισμούς της Αστυνομίας 
στην εξαφάνιση των θυμάτων τού 
κατά συρροήν δολοφόνου, ώστε 
η παραίτηση του πολιτικού της 
προϊσταμένου ήταν μονόδρομος. 
Όπως και η παραίτηση του Αρ-
χηγού της Αστυνομίας. Τον οποίο 
«κάρφωσε» ο Ιωνάς αποχωρώντας. 
Ο Ιωνάς δεν ανέλαβε καμιά ευθύνη 
για τα λάθη και τις παραλείψεις της 
Αστυνομίας, λέγοντας ότι υπέβαλε 
την παραίτησή του «για λόγους 
πολιτικής ευθιξίας και μόνο, γνωρί-
ζοντας ότι δεν έχω την ευθύνη για 
τους χειρισμούς των καταγγελιών 
και ούτε έτυχα οποιασδήποτε 
ενημέρωσης γι’ αυτές από την 
Αστυνομία». Η καθυστέρηση 
στην υποβολή της παραίτησής 
του αποδόθηκε στο γεγονός ότι ο 
Πρόεδρος απουσίαζε στην Κίνα, 
όπου σεργιάνιζε στον «δρόμο του 
μεταξιού», ενώ η Κύπρος ακολου-
θούσε τον αιματοβαμμένο «δρόμο 
του Μεταξά». Θα πρέπει, επίσης, 
να σημειώσουμε ότι τη θυσία της 
«Ιφιγένειας» είχε ζητήσει και ο 
Φούλης, για να μπορέσει το καράβι 
του κόμματος να ξεκινήσει με 
ούριο άνεμο για τις... ευρωεκλογές. 
Κατά διαβολική σύμπτωση, στην 
ελληνική μυθολογία αδερφός της 
Ιφιγένειας ήταν ο Ορέστης, του 
οποίου το όνομα χρησιμοποιούσε ο 
δολοφόνος στο διαδίκτυο! Και κατά 
μιαν άλλη διαβολική σύμπτωση, 
ο Ορέστης δολοφόνησε γυναίκα, 
την Κλυταιμνήστρα, τη μάνα του! 
Ίσως να ήταν τυχαία η επιλογή του 
μυθολογικού ονόματος από τον 
35χρονο, ίσως όχι. Ποιος μπορεί να 
μπει στο διαταραγμένο μυαλό ενός 
κατά συρροήν δολοφόνου;

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Τα μαθήματα από τα 
εγκλήματα

Τα πρωτοφανή εγκλήματα του ιλάρχου 
άνοιξαν πολλά κεφάλαια για συζήτηση. Μια 
συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε, ως 
κράτος και ως κοινωνία, με ειλικρίνεια και 
διάθεση αυτοκριτικής. Να κοιταχτούμε στον 
καθρέφτη και να παραδεχτούμε ότι η φάτσα 
που αντικρίζουμε δεν βλέπεται με τίποτε και 
πρέπει να κάνουμε κάτι για να την αλλάξουμε. 
Θα πρέπει όλοι, και πρώτα απ’ όλα η Πολιτεία, 
να προβληματιστούμε, να δούμε τι πήγε λάθος 
(και είναι πολλά αυτά που πήγαν λάθος), να 
επαναφέρουμε την υπνώττουσα και υπο-
κριτική συνείδησή μας στη σωστή πορεία. 
Η Αστυνομία να μαζέψει τα ερείπια της αξι-
οπιστίας της, που τα γκρέμισε η επιδειχθείσα 
απάθεια για τις εξαφανίσεις των αλλοδαπών, 
και να προσπαθήσει να ξαναχτίσει ένα Σώμα 
που να εμπνέει εμπιστοσύνη και να ενισχύει 
το αίσθημα της ασφάλειας για όλους. Στην 
εξίσωση να μπει και η Βουλή, εξετάζοντας 
τρόπους ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας 
του έργου της Αστυνομίας. Την ίδια ώρα, όλες 
οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες του κρά-
τους να εγκύψουν με περισσότερο ενδιαφέρον 
και μεγαλύτερη αυστηρότητα στα περιστατικά 
άσκησης βίας κατά γυναικών, που αυξάνονται 
δραματικά. Τα δε μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
να πάρουν κι αυτά τα μαθήματά τους από τα 
κτηνώδη εγκλήματα που μας περιέγραφαν 
με τόση λεπτομέρεια το τελευταίο διάστημα. 
Να μην αφήνουν ποτέ πια σε χλωρό κλαρί 
καμιάν αρμόδια Αρχή που ολιγωρεί στη δι-
ερεύνηση αναλόγων υποθέσεων. 

ΜΠΟΞΕΡ

Άστεγοι στις στέγες...

Νέο πρωτοφανές φαινόμενο στην Κύπρο 
του 2019. Άστεγοι πεθαίνουν πάνω σε... στέγες! 
Προ ημερών εντοπίστηκε γυναίκα νεκρή σε 
ταράτσα πολυκατοικίας, στη Λευκωσία. Έγιναν 
διάφορες εικασίες, αφού το περιστατικό συνέβη 
εν μέσω του πανικού που προκλήθηκε από 
τις αποκαλύψεις για τη δράση του κατά συρ-
ροήν δολοφόνου. Το μυστήριο λύθηκε όταν η 
Αστυνομία μάς πληροφόρησε ότι επρόκειτο 
για άστεγη που είχε καταφύγει στην ταρά-
τσα, την οποία είχε μετατρέψει σε «κατοικία» 
της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, η 
νεκρή άστεγη ήταν αλλοδαπή. Κανένας δεν 
ενδιαφέρθηκε, ούτε από το δικό μας σινάφι, 
να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες γι’ αυ-
τήν τη γυναίκα. Πώς βρέθηκε στην Κύπρο, 
κάτω από ποιες συνθήκες κατέληξε στην 
ταράτσα, ποια ήταν τα αίτια του θανάτου της 
(πείνα, ναρκωτικά, κάτι άλλο;). Λίγες μέρες 
αργότερα, εξ αφορμής μιας πυρκαγιάς στην 
ταράτσα εγκαταλειμμένου εργοστασίου, στην 
περιοχή ΣΟΠΑΖ, μάθαμε ότι εκεί πάνω ζούσε 
κάποιος άστεγος. Συγκεκριμένα, πάνω στην 
ταράτσα βρισκόταν μια πρόχειρη κατασκευή 
στην οποία φαίνεται να διέμενε κάποιος, με 
βάση τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν σε αυ-
τήν. Το πρόχειρο αυτό υποστατικό-«κατοικία» 
καταστράφηκε ολοσχερώς. Δεν μάθαμε ποιος 
διέμενε εκεί και αν ήταν κι αυτός αλλοδαπός. 
Όσο για ημεδαπούς αστέγους, ευχόμαστε να 
μη δούμε κάποιους να καταφεύγουν σε τα-
ράτσες, αν τους πουλήσει το σπίτι η τράπεζα, 
ή αν απλώς δεν είναι σε θέση να πληρώνουν 
τα παραφουσκωμένα ενοίκια, ιδιαίτερα στη 
Λεμεσό.

ΜΠΟΞΕΡ

Αναζητώντας βαλίτσες 
φρίκης σε λίμνες

Είναι απίστευτο. Μια ολόκληρη χώρα να δι-
ασύρεται στο εξωτερικό, εξαιτίας ενός θρα-
σύδειλου φονιά ανυπεράσπιστων γυναικών 
και παιδιών. Και μια ολόκληρη κοινωνία να 
αγωνιά και να παρακολουθεί αποσβολωμέ-
νη και μουδιασμένη, για είκοσι τώρα μέρες, 
και να βυθίζεται νοερά μαζί με τους δύτες 
στις κόκκινες λίμνες του θανάτου, με το νερό 
που «εν κότσιηνον τζιαι μαύρον, μα τζιαι 
φαρματζιερόν», αναζητώντας βαλίτσες με 
πτώματα, ψάχνοντας σε φρεάτια και λάκκους 
σε πεδία βολής, κι ακούγοντας με φρίκη τις 
λεπτομέρειες των ανείπωτων εγκλημάτων 
του 35χρονου. Ανακριτές, ιατροδικαστές, 
εμπειρογνώμονες, δύτες, μας συνοδεύουν 
από το πρωί μέχρι το βράδυ, καθώς εκτυ-
λίσσεται η πρωτοφανής για τη μικρή βρα-
χονησίδα μας αυτή τραγική ιστορία. Ίσως, 
όμως, μαζί με τις σορούς των θυμάτων, να 
έπρεπε να αναζητούσαμε και κάποιες άλλες 
σορούς. Τη σορό ενός ανίκανου και αδιάφο-
ρου κράτους και τη σορό μιας κοινωνίας σε 
αποσύνθεση. Είναι αλήθεια, και πρέπει να 
το αναγνωρίσουμε, ότι η Αστυνομία αυτές τις 
μέρες υπερβάλλει εαυτόν στις προσπάθειες 
για εξιχνίαση των δολοφονιών. Αυτό, όμως, 
δεν αμβλύνει ούτε κατ’ ελάχιστον τις βαριές 
της ευθύνες, αφού, όπως προκύπτει από τις 
συνεχείς μαρτυρίες που έρχονται στο φως, 
το αστυνομικό σώμα επέδειξε αδικαιολόγη-
τη αδιαφορία και ολιγωρία, πασπαλισμένη 
και με σκόνη ρατσιστικής νοοτροπίας, στη 
διερεύνηση των επανειλημμένων καταγγε-
λιών για εξαφανίσεις αλλοδαπών γυναικών. 
Στο μεταξύ, ο τρόμος και η καχυποψία κυ-
ριαρχούν πια στις χιλιάδες αλλοδαπές που 
ζουν και εργάζονται ανάμεσά μας. Και είναι 
λογικό, μετά τα όσα έγιναν, να μην έχουν 
εμπιστοσύνη σε κανέναν. Ίσως, όμως, αυτό 
να έχει και μια θετική όψη. Να τις κάνει προ-
σεκτικότερες και επιφυλακτικότερες, ώστε 
να μην πέφτουν εύκολα θύματα στον κάθε 
ψυχοπαθή στραγγαλιστή. Εκείνα, ωστόσο, 
που προκαλούν ανατριχίλες τρόμου είναι 
δύο βασανιστικά ερωτήματα, που είναι δύ-
σκολο έως αδύνατο να απαντηθούν. Το ένα 
είναι, αν υπάρχουν και άλλα θύματα του 
μανιακού δολοφόνου. Το δεύτερο είναι, αν 
υπάρχουν εκεί έξω, κρυμμένοι πίσω από 
συμπεριφορές που δεν προκαλούν υποψί-
ες, και κάποιοι άλλοι πιθανοί «Ορέστηδες»...
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ΛΆΟΣ ΤΖΟΓΆΔΟΡΩΝ

Πασχαλινές «κροτίδες»

ΝΙΚΟΣ ΚΆΤΣΟΥΡΙΔΗΣ 
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