
Ανάλυση Ν. Μούδουρου
για εκλογές στην 
Τουρκία και εξελίξεις 
στα κατεχόμενα

Ενώπιον του διλήμματος της επό-
μενης ημέρας βρίσκεται η Άγκυρα, 
μετά το πλήγμα που δέχτηκε ο μύθος 
του «αήττητου Έρντογαν» από τα 
αποτελέσματα των δημοτικών εκλο-
γών. Την ίδια ώρα η υποτίμηση της 
τουρκικής λίρας εντείνει τον φαύλο 
κύκλο του μηχανισμού εξάρτησης,  
στον οποίο βρίσκεται «εγκλωβισμένο» 
το ψευδοκράτος.
Η ΑΝΑΛΥΣΗ /// 7

Τα ανοιχτά μέτωπα
του Ταγίπ Ερντογάν
ΔΙΕΘΝΗ /// 12 

Ανελέητο 
σφυροκόπημα
Στεφάνου κατά ΔΗΣΥ

Αιχμές για ενδιάμεσο, καταπέλτης 
κατά Κυβέρνησης-ΕΛΑΜ και ψηλά ο 
πήχης για Ευρωεκλογές.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ /// 9 

Με όρους υπό μάλης 
η ύστατη προσπάθεια

Απέλπιδα προσπάθεια να κατα-
λήξει σε κοινά αποδεκτούς όρους 
αναφοράς καταβάλλει η Λουτ.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ /// 6
Γ. Ομήρου: Το Κυπριακό σήμερα /// 6

Αυξημένος ο μέσος 
μηνιαίος μισθός 

Στα €2.222 εμφανίζεται ο μέσος μι-
σθός, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 
3% το τελευταίο τρίμηνο του 2018, 
εν σχέσει προς το προηγούμενο έτος, 
σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ /// 20

Τα πρώτα σπίτια
στον πλανήτη Άρη
ΠΑΡΑΞΕΝΑ /// 13

Της Κυριακής
07.04.2019
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 
ΟΙ ΚΡΥΦΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ /// 21 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΨΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 

Ανηφορίζουν αύριο στο Προεδρικό οι 
πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων για την 
απόφαση-βόμβα του Διοικητικού Δικαστη-
ρίου. Τρία σενάρια στο τραπέζι.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ /// 17

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΓΕΣΥ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Ανοίγουν οι κατάλογοι για για-
τρούς τις επόμενες μέρες. Την 1η 
Ιουνίου ξεκινά η πρώτη φάση. Στον 
αέρα οι εισφορές, αν γίνει πατατράκ.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ /// 25 

Ο Μακάριος υπήρξε σε μεγάλη 
περίοδο της προεδρικής του 
θητείας θύμα του δικού του 
συμπλεγματικού φόβου. Στην 

πολυχρόνια Προεδρία του διαχειρίστη-
κε καταστροφικά το Κυπριακό, όχι μόνο 
από δικές του άπειρες πολιτικές εμμονές 
και αποφάσεις. Κυρίως υπήρξε θύμα του 
ενδημικού φόβου, μήπως χαρακτηρισθεί 
(όπως συνεχώς χαρακτηριζόταν από τους 
αντιπάλους του), «προδότης της Ενώσεως», 
«Επίορκος» και «ανθέλλην»…

Πράγματι οι πολέμιοί του υπήρξαν κατά 
κανόνα σκληροί και πολλές φορές άδικοι. 
Υπήρξαν, ίσως, υβριστές του και ουσιαστικοί 
αρνητές τού οποιουδήποτε έργου του. Υπήρ-
ξαν όμως και σοφοί επικριτές της πολιτικής 
του. Υπήρξαν επικριτές με διαλεκτική δύναμη 
των πολιτικών αποφάσεων και εθνικών χει-
ρισμών του. Τους υβριστές του, τους αντιμε-
τώπιζε συνήθως με φοβικό σύνδρομο. Τους 
σοβαρούς επικριτές του, με απαξίωση. Και στις 
δύο περιπτώσεις διέπραττε σοβαρό λάθος.

Τους υβριστές του έπρεπε να τους φέρει 
πιο κοντά του. Να τους κάμει συνυπεύ-
θυνους και συνεργάτες. Τους ακραίους 
επικριτές του έπρεπε να τους δίνει τη 
δέουσα προσοχή και σημασία. Έπρεπε να 
αντιλαμβάνεται τα λάθη της πολιτικής που 
του υπεδείκνυαν και να τα διορθώνει. Έπρε-
πε να μελετά την κριτική της πολυκύμαντης 
και πολλές φορές αντιφατικής πολιτικής του, 
ώστε να βελτιώνεται ο πολιτικός διαλογισμός 
του. Έπρεπε να χρησιμοποιεί την κριτική, 
ώστε να αποφεύγει επαναλήψεις μοιραίων 
λαθών, τα οποία τελικά κόστισαν την κατα-
στροφή της Κύπρου.

Οι διάδοχοι του Μακαρίου «έπαιζαν» 
στους ίδιους κανόνες. Διακυμάνθηκε και η 
πολιτική τους από την «εθνικιστική», έτσι 
λέγεται σήμερα, συνθηματολόγηση τού «την 
Πατρίδα ουκ ελάττω παραδώσω», μέχρι την 
«προοδευτική» και «ρεαλιστική» πολιτική, 
έτσι λέγεται σήμερα η πολιτική των αδιέξο-
δων Ιδεών και Σχεδίων (λύσεως του Κυπρι-
ακού) τύπου Κουεγιάρ, Ανάν κ.λπ. Σχεδίων, 
ουσιαστικώς, παράδοσης της Κύπρου στον 
Τούρκο Κατακτητή. Με τη «ρεαλιστική» 
και… «πατριωτική», όπως ζητούσαν και 
ζητούν, υπογραφή μας…

Σήμερα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, 
«ρεαλιστής», ζηλωτής του Σχεδίου Ανάν, 
επικρίνεται από τους φίλους του (τότε και 
νυν) ως «φυγάς» των Συνομιλιών του Κραν 
Μοντανά. Και όχι μόνο. Επικρίνεται και από 
τους «ενδημικούς» επικριτές της αλλοπρό-
σαλλης πολιτικής του. Επικρίνεται ότι δεν 
γνωρίζει τι συζητεί, πού βρίσκεται και πού 
οδηγείται. Είναι φυσιολογικές οι επικρίσεις 
εναντίον της θολής πολιτικής του…

Τίθεται δημοσίως ερώτημα πολύ ζωτικής 
σημασίας για το μέλλον της Κύπρου. Τον 
ρωτούν, τι ο Τσίπρας είπε με τον Ερντογάν 
για το Κυπριακό. Δεν απαντά. Τον ρωτούν 
πώς και γιατί εξουσιοδότησε τον Κατρού-
γκαλο να συζητά το Κυπριακό με τον Τούρ-
κο Υπουργό Εξωτερικών. Και πάλιν δεν 
απαντά. Η επιλογή της σιωπής μεταλλάσσει 
τη θολή πολιτική διαχείριση του Κυπριακού 
σε ανευθυνοϋπεύθυνη.

Αν ο Πρόεδρος δεν είπε στον Τσίπρα 
πώς έπρεπε να συζητήσει το Κυπριακό 
με τον Τούρκο Πρόεδρο, διέπραξε πολύ 
σοβαρό λάθος. Αν του είπε να συζητήσει κατ’ 
ιδίαν και χωρίς πρακτικά, τότε τα πράγματα 
είναι χειρότερα. Τα ίδια ισχύουν και για τη 
συνάντηση Κατρούγκαλου στη Λατάκεια. 
Αν, από την άλλη πλευρά, γνωρίζει ο κ. 
Αναστασιάδης και δεν απαντά και δεν ενη-
μερώνει τον Λαό, συνιστά αχαρακτήριστη 
πολιτική συμπεριφορά. Αν δεν ενημερώθη-
κε και συνεπώς δεν γνωρίζει, τότε η άγνοιά 
του μπορεί να αποβεί μοιραία… Ένας Λαός, 
ο οποίος απαξιώνεται για λόγους μικρο-
πολιτικών σκοπιμοτήτων, είτε φοβιών είτε 
κατευναστικής τεχνοτροπίας, αισθάνεται του-
λάχιστον οργισμένος και δεν εμπιστεύεται 
αντί να στηρίζει την ηγεσία του.

Πρέπει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
να μας πει τι έγινε με τον Τσίπρα και τον 
Κατρούγκαλο. Η πολυπράγμων και θολή 
πολιτική, με κάλυψη σιωπής, συνθέτει μήτρα 
για γέννηση νέων, μοιραίων λαθών. Νέων 
περιπετειών με χείριστο πρότυπο τη Συμ-
φωνία των Πρεσπών, την οποία χαιρέτισε(!) 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, από κεκτημένη 
«ρεαλιστική» ταχύτητα. Του Εθνικού αυτού 
θριάμβου των Πρεσπών, τον οποίο λοξοκοι-
τάζουν για ανάλογο θρίαμβο στο Κυπριακό, 
που θα διευκολύνει τη διεκδίκηση του 
Νόμπελ Εθνικής Μειοδοσίας.

Ο Πρόεδρος 
σιωπά

ΟΠΟΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ ΚΑΛΑ • ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ

OK!
FIRst FOR CELEBRItY NEWs

ΕΝΑΣ 
ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΟΣ 
ΕΡΩΤΑΣ 

ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ•ΤΕΥΧΟΣ 580•7 αΠΡιλιΟΥ 2019•2,90€ 

ΗΛΕΚΤΡΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ-
ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ
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ΚΕνΤαλ ΤΖΕνΕΡ
Ο ΚΟΣμΟΣ μΕΣα αΠΟ 
Τα μαΤια ΤΗΣ ΠλΟΥΣιαΣ 
23ΧΡΟνΗΣ

ΤαμΤα
Τι Θα ΤΗΣ ΦΕΡΕι ΤΥΧΗ 
ΣΤΗ EUROVISION

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ 
ΣΕΙΡΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΙΓΜΑ 
«ΓΑΛΑΤΕΙΑ» ΜΙΛΟΥΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

OK!
ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 

ΕΝΑ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

ΤΩΝ
 CELEBRITIES

Νέα προσκόμματα στον EastMed 
εγείρει η Ρώμη, με μερίδα Ιτα-
λών αξιωματούχων να προκρί-

νουν τον αγωγό ΤΑP, που θα μεταφέρει 
αζερικό αέριο, μέσω Τουρκίας, και στην 
Ευρώπη.  Ως αποτέλεσμα, η ιταλική 
αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους, 

καθώς θεωρεί, έπειτα και από παρέμβα-
ση της Ουάσιγκτον, την κατασκευή του 
EastMed ως στρατηγικής σημασίας. Την 
ίδια ώρα ολοκληρώνονται οι διαδικασίες 
για την απαλλοτρίωση των εδαφών, απ’ 
όπου θα περάσει ο αγωγός, στο Οtranto.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ /// 8

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ
ΝΙΚΟΣ 
ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ
ΑΠΟΨΕΙΣ /// 30 

ΕΛΕΝΗ 
ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ 
«ΤΕΡΜΑ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ 
ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ»
ΑΠΟΨΕΙΣ /// 30 

ΦΑΝΟΥΛΑ 
ΑΡΓΥΡΟΥ 
ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΤΟΥΣ ΚΟΤΖΙΑ - 
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ
ΑΝΑΛΥΣΗ /// 31 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ 
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ /// 18

ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ 
ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ 
ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ
ΑΠΟΨΕΙΣ /// 32

Ιταλικά προσκόμματα 
στον EastMed 

Ώρα μηδέν για Brexit - Τι φοβούνται οι Κύπριοι 

Ευρώπη δαγκωτό ψηφίζουν οι 
Κύπριοι, οι οποίοι παρακολου-
θούν με μεγάλη ανησυχία τις 

εξελίξεις για το Brexit. Οι συνέπειες-
ντόμινο σε Οικονομία και Παιδεία 
φοβίζουν τους πολίτες, οι οποίοι δεν 
έχουν πειστεί ότι η Κυβέρνηση είναι 
έτοιμη να διαχειριστεί τη βρετανική 
έξοδο, την οποία σχεδόν καθολικά 
χαρακτηρίζουν ως «παράδειγμα προς 
αποφυγήν». Την ίδια ώρα, σύμφω-
να με τη μεγάλη δημοσκόπηση της 

IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 
για λογαριασμό της «Σημερινής», 
επικρίνουν σφοδρά το Προεδρικό ότι 
δεν αξιοποίησε τις συγκυρίες ώστε 
να θέσει «εδώ και τώρα» θέμα για το 
καθεστώς των στρατιωτικών Βάσεων 
σε Ακρωτήρι και Δεκέλεια.
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ /// 5
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ /// 13 
ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ /// 4
ΡΕΠΟΡΤΑΖ /// 19

73% 
Χάσαμε ευκαιρία 
για να θέσουμε
το θέμα «Βάσεις» 

Στα πλοκάμια της διεθνούς εμπο-
ρίας ναρκωτικών η Κύπρος. Ραγδαία 
αύξηση στις κατασχεθείσες ποσότητες 
κοκαΐνης και στις υποθέσεις που οδη-
γούνται στα δικαστήρια. Για «πόλεμο 
χωρίς τέλος» κάνει λόγο η Αστυνομία.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ /// 27

Χοντρά τα
κοντραμπάντα αργού 
θανάτου στην Κύπρο  

Μπλόκο στον 
Ελεγκτή

•ΑΙΤΙΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

• ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

• ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΖΗΤΕΙ Η ΚΕΔΙΠΕΣ

• «ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑ ΣΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ»

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΤΗ «ΣΗΜΕΡΙΝΗ»

Εμπλοκή προέκυψε στην πολυαναμενό-
μενη έρευνα του Γενικού Ελεγκτή για το 
φαγοπότι €130 εκατ. στον Συνεργατισμό 

από Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΠΕΠ), 
προτού καν αυτή αρχίσει. Υψώνονται μεγάλα 
νομικά εμπόδια στη λήψη των στοιχείων, σε 
βαθμό που έχει δημιουργηθεί σοβαρός κίνδυ-
νος ακόμη και για ματαίωση του ελέγχου στους 
«αμαρτωλούς» δανεισμούς. 

Σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα παραμείνουν 
στο απυρόβλητο όσοι έτρωγαν με χρυσά 
κουτάλια στην πρώην τράπεζα σε βάρος των 
φορολογουμένων. 

Την αρνητική αυτή εξέλιξη αποκαλύπτει ο 

ίδιος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σε αποκλειστικές 
δηλώσεις του στη «Σημερινή» της Κυριακής.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία είχε εξαγγείλει 
πρόσφατα ότι αρχές Απριλίου θα ξεκινούσε 
έλεγχο στην πρώην Συνεργατική, ο οποίος θα 
αφορούσε, μεταξύ άλλων, τα δάνεια των ΠΕΠ και 
ειδικότερα κατά πόσον έχουν μη εξυπηρετούμε-
να δάνεια και αν έτυχαν ευνοϊκών αναδιαρθρώ-
σεων ή/και διαγραφών. Πώς σχολιάζει ο Γενικός 
Ελεγκτής τη μεγάλη έρευνα της «Σ» της περα-
σμένης Κυριακής για την πολιτική διαφάνεια «α 
λα καρτ» και τι λέγει για τους βουλευτές, που δεν 
απάντησαν στις ερωτήσεις της εφημερίδας μας.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ /// 2

73% 
Χάσαμε ευκαιρία 
για να θέσουμε
το θέμα «Βάσεις» 

73% 
Χάσαμε ευκαιρία 
για να θέσουμε
το θέμα «Βάσεις» 



Τ έθηκε μια ισχυρή βάση 
διαλόγου με δομημένες 
διαπραγματεύσεις που δη-

μιουργεί ελπίδα στον προσφυγικό 
κόσμο για εξεύρεση βιώσιμης και 
λειτουργικής λύσης το συντομότερο 
δυνατό. Τώρα είναι η ώρα που με 
την μεγαλύτερη δυνατή ενότητα, 
λαός και πολιτική ηγεσία θα πρέ-
πει να στηρίξουν τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας στη δύσκολη προ-
σπάθεια που καταβάλει.   

Για μας τους πρόσφυγες το εδα-
φικό, οι εγγυήσεις, η ασφάλεια και 
η άμεση απόσυρση των τουρκικών 
στρατευμάτων, είναι ζωτικής ση-
μασίας αλλά το κυριότερο θέμα 

είναι η ομοσπονδιακή   διακυ-
βέρνηση να έχει ένα λειτουργικό 
σύστημα ούτως ώστε το κράτος να 
λειτουργήσει, χωρίς χαλαρή ομο-
σπονδία με επιπρόσθετες εξουσίες 
στα συνιστώντα κρατίδια. Εάν οι 
διαπραγματεύσεις καταλήξουν σε 
τέτοιου είδους λύση οι  συνέπειες 
θα είναι τεράστιες.

Επίσης τον προσφυγικών κόσμο 
μας ικανοποιεί μόνο, μια λειτουργι-
κή και βιώσιμη λύση να προασπίζει 
τα δικαιώματα, των προσφύγων, 
ως προς την περιουσία, αλλά και 
τα υπόλοιπα ανθρώπινα δικαιώ-
ματά τους, εμμένοντας στην κατο-
χύρωση όλων των δικαιωμάτων, 

που απολαμβάνουν οι υπόλοιποι 
Ευρωπαίοι. Ο πρόεδρος της δη-
μοκρατίας πρέπει να επιμείνει, 
στην εξασφάλιση της ξεκάθαρης 
και αδιαμφισβήτητης συνέχειας 
του κράτους μας, πράγμα το οποίο 
θα είναι προς το συμφέρον όλων 
των Κυπρίων. Τέλος σε αυτές τις 
κρίσιμες ώρες είναι επιβεβλη-
μένη η σύνεση, η υπευθυνότητα 
και η αυτοσυγκράτηση. Για μένα 
ένα από τα πιο σημαντικά θέματα 
που είναι και ζωτικής σημασίας 
είναι το σύστημα της κεντρικής 
διοίκησης. Το εφιαλτικό σενάριο 
το οποίο με φοβίζει είναι εάν η κε-
ντρική κυβέρνηση  καταρρεύσει ή 

δεν λειτουργήσει το σύστημα από 
υπαιτιότητας της Τουρκίας, τότε εξ 
ορισμού το κράτος θα διαλυθεί σε 
δύο αυτόνομες διοικήσεις, ουσια-
στικά δύο ξεχωριστές περιοχές και 
εφόσον δεν γίνουν ούτε οι παραχω-
ρήσεις από την Τουρκία, τότε δεν 
θα υπάρχει τρόπος να επανέλθουμε 
στη προηγούμενη κατάσταση.

Δεδομένου ότι έχουμε πικρή 
εμπειρία από τον τρόπο με τον 
οποίο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι 
έχουν συμπεριφερθεί κατά τη δι-
άρκεια που η χώρα αντιμετώπιζε 
οικονομικές δυσκολίες ποιος μας  
εγγυάται ότι δεν θα επαναληφθεί. 
*BSC Business Administration- MBA

Ε
μπλοκή προέκυψε στην 
πολύκροτη έρευνα του 
Γενικού Ελεγκτή για το 
φαγοπότι €130 εκατ. 
στον Συνεργατισμό από 
Πολιτικά Εκτεθειμένα 
Πρόσωπα (ΠΕΠ), προτού 

καν αυτή αρχίσει. Υψώνονται ουσιαστικά 
νομικά εμπόδια στη λήψη των στοιχείων, 
σε βαθμό που δημιουργείται κίνδυνος 
ακόμη και για ματαίωση του ελέγχου 
στους «αμαρτωλούς» δανεισμούς, με 
όλες τις δυσμενείς συνέπειες που αυτό 
συνεπάγεται. Την αρνητική αυτή εξέλιξη 
αποκαλύπτει ο ίδιος ο Οδυσσέας Μιχαη-
λίδης, σε αποκλειστικές δηλώσεις του στη 
«Σημερινή» της Κυριακής. Η Ελεγκτική 
Υπηρεσία είχε εξαγγείλει πρόσφατα ότι 
αρχές Απριλίου θα ξεκινούσε έλεγχο 
στην πρώην Συνεργατική, ο οποίος, θα 
αφορούσε, μεταξύ άλλων, τα δάνεια των 
ΠΕΠ και ειδικότερα κατά πόσον έχουν 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια και αν έτυχαν 
ευνοϊκών αναδιαρθρώσεων ή/και διαγρα-
φών. Ο Γενικός Ελεγκτής είχε εξηγήσει 
ότι οι περιορισμοί που η πλειοψηφία της 
Βουλής είχε θέσει το 2016 στην πρόσβαση 
από την Ελεγκτική Υπηρεσία σε τραπεζικά 
δεδομένα του Συνεργατισμού ως Αδειο-
δοτημένου Πιστωτικού Ιδρύματος (ΑΠΙ), 
ήρθησαν αυτόματα στις 3.9.2018, όταν ο 
Συνεργατισμός έχασε την άδεια ως ΑΠΙ.

 
Τα εμπόδια της Βουλής και τα 
νομικά ερωτήματα

Ωστόσο, όπως δηλώνει στη «Σ» ο 
κ. Μιχαηλίδης, «η Κυπριακή Εταιρεία 
Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων 
(ΚΕΔΙΠΕΣ) έχει εγείρει νομικά ερωτή-
ματα και αμφιβολίες κατά πόσον  μετά τις 
3.9.2018 η Ελεγκτική Υπηρεσία μπορεί 
να έχει πρόσβαση σε στοιχεία τραπεζικού 
απορρήτου, που τηρούνταν πριν από την 
ημερομηνία αυτή», επικαλούμενη τους 
περιορισμούς στον σχετικό νόμο, όπως 
αυτός έχει τροποποιηθεί πλειοψηφικά από 
τα πολιτικά κόμματα το 2016.

Προσθέτει πως «η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει 
καταστήσει σαφές ότι δεν αρνείται την 
παραχώρηση των στοιχείων, τα οποία 
έχει ήδη ετοιμάσει, πλην όμως ζητά κά-
λυψη με γνωμάτευση που θα δοθεί από 
τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 
ώστε να θωρακιστούν από το ενδεχόμενο 
ποινικών διαδικασιών κατόπιν παραπόνων, 
που μπορεί να υποβληθούν από Πολιτικά 
Εκτεθειμένα Πρόσωπα, αν θεωρήσουν ότι 
έχει παραβιαστεί το τραπεζικό απόρρητο».

Ερωτηθείς για τους κινδύνους που δημι-
ουργούνται για τη διεξαγωγή της έρευνας, 
ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είπε πως «σε 
περίπτωση θετικής γνωμάτευσης, όπως 
εγκύρως πληροφορούμαστε, δεν θα υπάρχει 
πρόβλημα. Αν, όμως, η γνωμάτευση είναι 
αρνητική, τότε όλο το εγχείρημα ελέγχου 
των ΠΕΠ θα εγκαταλειφθεί οριστικά. Σε μια 
τέτοια αρνητική περίπτωση, θα παραμένει 
ανοικτό το ενδεχόμενο τροποποίησης της 
νομοθεσίας ώστε να καταργηθεί εντελώς 
η προβληματική πρόνοια που εισήχθη 
το 2016 για να περιορίσει τις εξουσίες 
της Ελεγκτικής Υπηρεσίας».

Σύμφωνα με στοιχεία της Μονάδας 
Εσωτερικής Επιθεώρησης της ΣΚΤ, πέραν 
των 700 ΠΕΠ δεν εξυπηρετούσαν τα δάνειά 
τους, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν 
καθυστερήσεις €90 εκατ. Τα συνολικά 
«κόκκινα» δάνεια, τα οποία συνδέονται με 
ΠΕΠ στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα,  
αγγίζουν τα €130 εκατ., ενώ διεγράφησαν 
και δάνεια €10 εκατ. Στα τέλη Ιουνίου ο 
συνολικός δανεισμός των ΠΕΠ από τον 
Συνεργατισμό ήταν €250 εκατ.

 
«Σε κοινή θέα τα δεδομένα 
των βουλευτών»

Αναφερόμενος στην έρευνα της «Σημε-
ρινής» της περασμένης Κυριακής για τα 
κενά στην πολιτική διαφάνεια και το θέμα 
της σύγκρουσης συμφερόντων βουλευτών 
με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ο Γενικός 
Ελεγκτής εκφράζει τη θέση πως όντως 
υπάρχουν κενά και ελλείψεις, τόσο στις 
δηλώσεις Πόθεν Έσχες, αλλά και στους 
κανονισμούς της Βουλής. 

Σχολιάζοντας το γεγονός πως βουλευτές 
δεν απάντησαν στα ερωτήματα της «Ση-
μερινής» σε σχέση με το αν κατέχουν ή 
αν είναι εγγυητές σε μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια, ο κ. Μιχαηλίδης είπε πως ο ίδιος 
πιστεύει ότι «οι πολιτικοί και τα πολιτικά 
εκτεθειμένα πρόσωπα, θα έπρεπε για τους 
εαυτούς τους, αν όχι και για τους συγγε-
νείς τους, να εκθέτουν τα προσωπικά τους 
δεδομένα σε δημόσια θέα».

Στις δηλώσεις Πόθεν Έσχες που 
υποβάλλουν οι βουλευτές, με βάση τον 
νόμο του 2004, είναι υποχρεωμένοι να 

δηλώνουν, ανά τριετία, τα περιουσιακά 
τους στοιχεία καθώς και τα δάνειά τους. 
Ο Γενικός Ελεγκτής διαπιστώνει, ωστόσο, 
κενά στην όλη διαδικασία. 

Σύμφωνα με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, 
στις δηλώσεις δεν περιλαμβάνονται τα δάνεια 
στα οποία οι βουλευτές είναι εγγυητές και όχι 
πρωτοφειλέτες. Επίσης, αν κατά τη διάρκεια 
της τριετίας ισχύος του Πόθεν Έσχες τύχει 
αναδιάρθρωσης ή/και κουρέματος ένα δάνειο, 
τότε αυτό δεν δηλώνεται αυτόματα για να 
διερευνηθεί.  Όπως εξήγησε, με βάση τον 
Νόμο, η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
μπορεί να αρχίσει τη διεξαγωγή έρευνας 
σχετικά με το περιεχόμενο δήλωσης, αν 
συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

(α) Όταν υπάρχει ενώπιόν της ένορκη 
γραπτή καταγγελία ότι ο Πρόεδρος ή ο 
συγκεκριμένος υπουργός ή βουλευτής 
έχει άμεσο ή έμμεσο ή συγκαλυμμένο 
περιουσιακό όφελος, το οποίο όπως εύ-
λογα πιστεύει ο καταγγέλλων, δεν έχει 
περιληφθεί στη δήλωσή του.

(β) Όταν από τη δήλωση εμφαίνεται 
ότι έχουν περιληφθεί σ’ αυτήν αναληθή 
στοιχεία ή όταν από την αμέσως προη-
γούμενη δήλωση εμφαίνεται ότι υπάρχει 
αύξηση της περιουσίας του Προέδρου, 
του υπουργού ή του βουλευτή, του/της 
συζύγου τους, χωρίς ταυτόχρονα να υπάρ-
χει στη δήλωση επαρκής αιτιολόγηση της 
συγκεκριμένης αύξησης με αναφορά στον 
τρόπο αύξησης και στην προέλευσή της.

«Επίσης, ακόμη και στην περίπτωση που 
βουλευτής παραλείπει να καταθέσει δήλω-
ση εντός της προθεσμίας που καθορίζεται 
στον Νόμο ή υποβάλλει ψευδή δήλωση, 
οι συνέπειες της παράλειψης ρυθμίζονται 
από Κανονισμό της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων, που ακόμη όμως δεν έχει συνταχθεί 
ή ψηφιστεί, 15 χρόνια μετά την ψήφιση του 
Νόμου. Άρα, ουσιαστικά, καμία συνέπεια 
δεν υφίσταται”, είπε ο κ. Μιχαηλίδης.

 
«Οφείλουν να δηλώνουν τη 
σύγκρουση συμφέροντος»

O Γενικός Ελεγκτής ανέφερε ότι ο Κανο-
νισμός 44 της Βουλής προβλέπει ότι όταν 
ένα μέλος μιας Κοινοβουλευτικής Επιτρο-

πής έχει άμεσο προσωπικό συμφέρον με 
το θέμα που εξετάζει η Επιτροπή, οφείλει 
να δηλώσει την ύπαρξη ενδιαφέροντος. 

Ο Γενικός Ελεγκτής εξέφρασε αμφι-
βολία κατά πόσον ισχύει αναφορά που 
καταγράφεται στην έκθεση της GRECO για 
την Κύπρο, ότι σήμερα υπάρχει πρακτική 
για την αποκάλυψη τυχόν προσωπικού 
συμφέροντος στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ανέφερε ότι το προσωπικό συμφέρον 
που υπάρχει στον κανονισμό της Βουλής 
θα πρέπει να καλύπτει όχι μόνο τον βου-
λευτή, αλλά να επεκτείνεται στη σύζυγό 
του και σε συγγενείς πρώτου βαθμού και 
συνεταίρους του βουλευτή. Πρόσθεσε 
ότι θεωρεί λάθος ο βουλευτής, που έχει 
προσωπικό συμφέρον, να παραμένει στη 
συζήτηση του θέματος, και στη συνέχεια 
να συμμετάσχει στην ψηφοφορία του ίδιου 
θέματος σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές.

«Αυτοί που έχουν σύγκρουση συμφέ-
ροντος κατά τη συζήτηση σε μια Επιτροπή 
της Βουλής θα πρέπει να το δηλώνουν και 
να αποχωρούν», ανέφερε, προσθέτοντας 
σε σχέση με την Ολομέλεια ότι η όποια 
σύγκρουση συμφέροντος θα πρέπει να 
αποκαλύπτεται χωρίς να επιβάλλεται απο-
χώρηση του Βουλευτή από τη συζήτηση 
και ψηφοφορία. Αυτές οι αλλαγές, είπε, θα 
πρέπει να ρυθμιστούν με κανονισμό που 
να είναι σαφής και ρητός και όχι στη βάση 
«μίας άτυπης κοινοβουλευτικής πρακτικής».

Η έρευνα της «Σ» για
τη διαφάνεια «α λα καρτ»

Την έρευνα της «Σ» για τις γκρίζες ζώνες, 
το έλλειμμα διαφάνειας και τα ζητήματα 
τάξης και ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφε-
ρόντων βουλευτών σχολίασε την περασμένη 
Δευτέρα και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, 
ο οποίος ανέφερε πως η δήλωση περι-
ουσιακών στοιχείων ή του Πόθεν Έσχες 
από τους πολιτικούς είναι επιβεβλημένη 
νομικά στον καθένα. «Συνεπώς, εάν και 
εφόσον παρατηρηθεί ότι ελλείπουν κά-
ποια στοιχεία από την υποχρέωση των 
πολιτικών να προβαίνουν σε σχετικές 
δηλώσεις, νομίζω να γίνει διορθωτική 
παρέμβαση, έτσι ώστε να ξεπεραστούν 
αυτά τα προβλήματα», είπε ο Πρόεδρος.

Η έρευνα έγινε υπό τη μορφή ερωτη-
ματολογίου, το οποίο στάλθηκε ηλεκτρο-
νικά σε όλους τους βουλευτές, οι οποίοι 
κλήθηκαν ν’ απαντήσουν κατά πόσον οι 
ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους ή πρώτου 
βαθμού συγγενείς τους (σύζυγοι, παιδιά, 
γονείς), διατηρούσαν/διατηρούν, κατά τη 
βουλευτική τους θητεία, μη εξυπηρετού-
μενα δάνεια σε οποιοδήποτε πιστωτικό 
ίδρυμα της Κύπρου. Ρωτήθηκαν, επίσης, 
αν τους έγινε αναδιάρθρωση και αν είναι 
εγγυητές σε «κόκκινα» δάνεια.

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

Της Κυριακής
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Υγιείς θεωρούν 
τους εαυτούς 

τους οι Κύπριοι

E πτά στους δέκα πολίτες ηλικίας 
16 ετών και άνω, που ζουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ),  αξιο-

λόγησαν την κατάσταση υγείας τους 
ως καλή ή πολύ καλή το 2017 (70%). 
Αντίθετα, λιγότεροι από έναν στους 
δέκα (8%) αξιολόγησαν το επίπεδο 
υγείας τους ως κακό ή πολύ κακό το 
ίδιο έτος, σύμφωνα με στοιχεία που 
έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, 
η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. 

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, 
το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυ-
σμού ηλικίας 16 ετών και άνω, που 
αντιλαμβάνονται την υγεία τους ως 
καλή ή πολύ καλή, καταγράφηκε στην 
Ιρλανδία (83%), την Κύπρο (78%), την 
Ιταλία και τη Σουηδία (77%), τις  Κάτω 
Χώρες (76%) και τη Μάλτα (75%), ενώ 
ακολουθούν το Βέλγιο και η Ισπανία 
με 74% και η Ελλάδα με 73%. Στο 
αντίθετο άκρο της κλίμακας, το χα-
μηλότερο ποσοστό αναφέρθηκε στη 
Λιθουανία και τη Λετονία (από 44%), 
την Πορτογαλία (49%), την Εσθονία 
(53%), την Πολωνία και την Ουγγαρία 
(από 59%).

Το ποσοστό του πληθυσμού που 
αξιολόγησαν την υγεία τους ως καλή 
ή πολύ καλή τείνει να μειώνεται με 
την ηλικία. Περισσότερο από το 88% 
του ανδρικού πληθυσμού ηλικίας 16 
έως 44 ετών αντιλαμβάνονταν την 
υγεία τους ως καλή ή πολύ καλή. Το 
ποσοστό μειώθηκε στο 69% για τους 
άνδρες ηλικίας 45 έως 64 ετών και 
μειώθηκε περαιτέρω σε 45% για τους 
άνδρες άνω των 65 ετών. Μια παρό-
μοια τάση μπορεί να παρατηρηθεί 
και με τις γυναίκες. Το ποσοστό των 
γυναικών ηλικίας 16 έως 44 ετών που 
αντιλήφθηκαν την υγεία τους ως καλή 
ή πολύ καλή ήταν 87%, σε σύγκριση 
με το 65% για τα άτομα ηλικίας 46 
έως 64 ετών και  39% για τα άτομα 
ηλικίας 65 ετών και άνω.

TO 78%
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥΣ

ΩΣ ΚΑΛΗ
Ή ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ

Ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης 

πρέπει να επιμείνει, 
στην εξασφάλιση 

της ξεκάθαρης και αδι-
αμφισβήτητης 

συνέχειας του κράτους 
μας, πράγμα 

το οποίο θα είναι προς 
το συμφέρον όλων 

των Κυπρίων

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΣΤΗ «Σ» ΟΤΙ 
Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝ ΑΡΧΙΣΕΙ, ΕΠΕΙΔΗ 
Η ΚΕΔΙΠΕΣ ΕΓΕΙΡΕΙ ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ, ΕΠΙ-
ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΣΧΕΤΙ-
ΚΟ ΝΟΜΟ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 
ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΟ 2016. ΘΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ ΛΥΣΗ 
ΜΕΣΩ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

Ο προσφυγικός κόσμος αναμένει καθαρή λύση 

Εμπλοκή στην έρευνα Οδυσσέα
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ «ΦΑΓΟΠΟΤΙ» ΤΩΝ ΠΕΠ ΣΤΗ ΣΚΤ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ
k.penintaex@sigmatv.com

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΑΚΟΣ*

Πέραν των 700 ΠΕΠ δεν 
εξυπηρετούσαν τα δάνειά 

τους, με αποτέλεσμα 
να παρουσιάζουν 

καθυστερήσεις €90 εκατ. 
Τα συνολικά «κόκκινα» 

δάνεια, τα οποία 
συνδέονται με ΠΕΠ στη 
Συνεργατική Κυπριακή 

Τράπεζα, αγγίζουν τα €130 
εκατ., ενώ διεγράφησαν 

και δάνεια €10 εκατ.





ως στόχους να στραφεί η Βρετανία μόνη 
της προς τις μεγάλες αγορές και να καταστεί 
ένας άλλος οικονομικός και παγκόσμιος 
πόλος. Θα έχει, δηλαδή, και την αγορά της 
ΕΕ ως τρίτο συνδεόμενο κράτος, αλλά και 
άλλες αγορές. Η αναφορά  περί ενός άλλου 
πόλου δεν είναι τυχαία. Σήμερα στη Γηραιά 
Ήπειρο έχουμε τους εξής πόλους: Α. Ρωσία. 
Β. ΕΕ και δη τη Γερμανία, με μικρότερο 
πόλο τη Γαλλία. Μεταξύ της Ρωσίας και 
της ΕΕ και δη της Γερμανίας, η Βρετανία 
ανεξαρτητοποιείται, με την προσδοκία της 
ενίσχυσης των σχέσεών της με τον Μεγάλο 
Ηγεμόνα, δηλαδή τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της 
λειτουργίας ενός πολυπολικού συστήματος.   

Από την άλλη, το σύνδρομο του Brexit έχει 
εξελιχθεί πολύ περισσότερο σε εσωτερικό 
πρόβλημα των Βρετανών, που επηρεάζει 
μεν την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, αλλά όχι 
στον βαθμό που βλέπουμε ότι επηρεάζει τη 
Γηραιά Αλβιόνα. Το τονίζουμε αυτό, διότι:  

Πρώτον, οι Βρετανοί δεν είχαν κοινή 
πολιτική, ούτε έχουν για τον τρόπο εξόδου. 
Δεύτερον, από εθνικό ζήτημα έχει εξελιχθεί 
σε παιχνίδι εσωτερικής εξουσίας. Εάν πα-
ρακολουθήσει κάποιος το Βρετανικό Κοι-
νοβούλιο, θα διαπιστώσει ότι το πρόβλημα 
δεν είναι μόνον ο τρόπος εξόδου από την 
ΕΕ, αλλά και κατά πόσον θα πέσει ή όχι η 
Μέι. Πολύ περισσότερο δίνεται η εντύπωση 
ότι γίνεται πόλεμος φθοράς της ίδιας και 
τους κόμματός της, παρά η εξανάγκασή της 
σε παραίτηση. Διότι, γνωρίζουν οι Εργατι-
κοί ότι θα είναι λύτρωση και όχι μια απλή 
αποτυχία για τη Βρετανίδα Πρωθυπουργό 

η αποχώρηση από την Πρωθυπουργία. Άλ-
λωστε, το Κοινοβούλιο λέει, μεν, ναι στην 
έξοδο, αλλά όχι στην άτακτη έξοδο. Τώρα, 
όμως, που η ΕΕ ζητά από τους Βρετανούς να 
της πουν τις ακριβώς θέλουν... αδυνατούν. 
Ζητούν χρόνο, συνδιαλέγονται και, πάντως, 
δεν συμφωνούν με ό,τι συμφωνήθηκε...

Προσύμφωνο για
τις Ιρλανδίες 

Βασική πέτρα του σκανδάλου εμφανί-
ζεται το Backstop, δηλαδή η σχέση που θα 
διέπει το καθεστώς μεταξύ της Βορείου και 
της Νοτίου Ιρλανδίας, αφού η μία θα είναι 
εντός και η άλλη εκτός της ΕΕ. Η αρχική 
κοινή θέση ήταν και παραμένει ότι δεν θα 
πρέπει να επιβληθούν σκληρά σύνορα, διότι 
θα επανέλθει καθεστώς διχοτόμησης και 
θα επιστρέψει ο εφιάλτης του εμφυλίου 
πολέμου. Υπερισχύει, λοιπόν, η αντίληψη 
για τα χαλαρά σύνορα. Επί τούτου υπάρχει 
μια αρχική συμφωνία που θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί  ώς το τέλος του 2020 ή ώς τον 
Ιούλιο του ίδιου έτους. Η αρχική συμφωνία, 
που είναι ενσωματωμένη στη συμφωνία 
αποχώρησης, προβλέπει μεταξύ άλλων:

1. Τη συνέχιση του καθεστώτος της τε-
λωνειακής ένωσης. Η Βρετανία θα συμ-
μορφώνεται με τους ειδικούς τελωνειακούς 
κανόνες της ΕΕ, που αφορούν τρίτες χώρες 
και με νομοθεσίες της ΕΕ που αφορούν 
διάφορους τομείς, από τα φορολογικά ώς τα 
γεωργικά και άλλα εμπορικά προϊόντα, χωρίς, 
όμως, να υπάρχει οποιαδήποτε δέσμευση 
ότι αυτό θα ισχύει για νομοθεσίες της ΕΕ 

που θα εκδοθούν μετά το Brexit, καθώς και 
για σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου, του οποίου οι αποφάσεις 
συνιστούν νομολογίες και νόμους.  

2. Η  Βρετανία θα μπορεί να συνάπτει 
εμπορικές συμφωνίες με τρίτα κράτη, όμως 
οι συμφωνίες θα περιορίζονται ως προς τις 
διατάξεις τους από την τελωνειακή ένωση της 
Βρετανίας με την ΕΕ. Δηλαδή, δεν πρέπει να 
εγκαθιδρύει διαφορετικού τύπου σχέσεις, κατά 
τρόπον ώστε να συγκρούεται με την τελωνει-
ακή ένωση που η Βρετανία έχει με την ΕΕ. 

3. Οι νομοθεσίες της ΕΕ για την ελευθερία 
διακίνησης προσώπων, αγαθών και κεφα-
λαίων δεν θα εφαρμόζονται. Θα υπάρξει 
άλλη ρύθμιση, για να αποφευχθούν κύματα 
προσφύγων και παράνομων μεταναστών. 
Ήδη έχει αποφασιστεί ότι δεν θα χρειάζονται 
βίζα οι πολίτες της ΕΕ και της Βρετανίας για 
τις μετακινήσεις τους, οι μεν εντός της ΕΕ οι 
δε εντός της Βρετανίας. Όμως, θα υπάρχει 
ελεύθερη διακίνηση προϊόντων από τη Νότιο 
Ιρλανδία προς τη Βόρειο και προς το λοιπό 
Ην. Βασίλειο, ενώ ταυτοχρόνως η ΕΕ και 
το Ην. Βασίλειο θα αναζητήσουν τρόπους 
διευκόλυνσης του εμπορίου μεταξύ Βρετα-
νίας και Βορείου Ιρλανδίας, αποφεύγοντας 
τους ελέγχους σε αεροδρόμια και λιμάνια. 

4. Η Βρετανία μπορεί να εφαρμόζει στη 
Β. Ιρλανδία τις διατάξεις του παρόντος πρω-
τοκόλλου, που διέπει τις σχέσεις μεταξύ 
τους και με την ΕΕ, αλλά, όπου το δίκαιο της 
ΕΕ εφαρμόζεται στη Βρετανία σε σχέση με 
τη Βόρειο Ιρλανδία, το δικαστήριο της ΕΕ 
και οι θεσμοί της θα συνεχίσουν να έχουν 

Τ
ο Brexit  είναι σταθμός 
για την ιστορία της Ευρώ-
πης και δη της ΕΕ. Μέχρι 
πρότινος μιλούσαμε για 
διευρύνσεις. Τώρα αναφε-
ρόμαστε σε εξόδους. Και 
μάλιστα σε ένα διαζύγιο, το 

οποίο εξελίσσεται με τρόπο περιπετειώδη. 
Oι Βρετανοί, έχοντας τη γνωστή αυτοκρα-
τορική συνείδηση, θέλουν να πάρουν το 
διαζύγιο με τον δικό τους τρόπο. Το πρό-
βλημα είναι ότι οι ίδιοι, δηλαδή από μόνοι 
τους οι Βρετανοί, δεν συμφωνούν πώς θα 
το πράξουν. Και το θέμα περιπλέκεται. Και 
γι’ αυτούς και για την ΕΕ. 

Αιτίες εξόδου 
Η απόφαση της εξόδου της Βρετανίας 

από την ΕΕ έχει διάφορες αιτίες: 
Πρώτον, οι Βρετανοί δεν ήταν ποτέ 

ένθερμοι οπαδοί της περιφερειακής ολο-
κλήρωσης και της Ενωμένης Ευρώπης. 
Διακατέχονταν ανέκαθεν από ευρωσκε-
πτικισμό. Υπήρχε, δηλαδή, ιδεολογικό 
ζήτημα πολιτικής κουλτούρας. 

Δεύτερον, η ΕΕ ως τέτοια δεν μπορεί να 
επιλύσει τα προβλήματα των περιφερειών και 
των κρατών. Πέρασε μια έντονη οικονομική 
και τραπεζική κρίση, από την οποία ακόμη 
να αποδράσει αξιόπιστα και αποτελεσματικά. 
Η κατάσταση αυτή, συν τα προβλήματα με 
το μεταναστευτικό, έδωσαν τροφή για την 
ενίσχυση του ευρωσκεπτικισμού και για την 
καλλιέργεια της αντίληψης ότι μόνοι μπορούμε 
καλύτερα. Γιατί; Διότι η Βρετανία είναι καθαρός 
αιμοδότης του Πολυετούς Δημοσιονομικού 
Πλαισίου. Δηλαδή, δίνει περισσότερα από 
αυτά που παίρνει. Εάν, βεβαίως, δεν υπάρ-
χει μεγάλη απορροφητικότητα, τα χρήματα 
επιστρέφονται. Όμως, το επιχείρημα ήταν 
το εξής: Εάν αυτά τα ποσά, που είναι πέραν 
των 92 δισεκατομμυρίων για μια επταετία, 
τα διαχειριστούμε μόνοι μας, αφού είναι δικά 
μας λεφτά, μπορούμε να έχουμε καλύτερα 
αποτελέσματα, από τη γεωργία ώς την υγεία, 
καθώς και σε άλλους τομείς. 

Πέραν τούτων, υπάρχει και ένας άλ-
λος λόγος που ενοχλεί τους Βρετανούς. 
Η κυριαρχία της Γερμανίας εντός της ΕΕ. 
Βρίσκονται, λοιπόν, αντιμέτωποι με το γερ-
μανικό ζήτημα: Εάν, δηλαδή, θα έχουμε 
μια γερμανική Ευρώπη ή μια ευρωπαϊκή 
Γερμανία. Από τη στιγμή που υπερίσχυσε, 
στην πράξη, η αντίληψη της γερμανικής 
Ευρώπης, η Βρετανία έσπρωξε εαυτήν 
προς την έξοδο και την ανεξαρτητοποίη-
ση, έχοντας κατά νουν τα εξής: 

1. Έχει το City, δηλαδή το Λονδίνο, που 
είναι εμπορικό, οικονομικό, χρηματιστηριακό 
και πολιτικό κέντρο, ισχυρότερο ακόμη και 
από τις Βρυξέλλες. 2. Έχει τη δική της λίρα, 
αφού ποτέ δεν αποδέχθηκε να υποταχθεί στο 
ευρώ. Μπορεί να διαχειρίζεται εξ ιδίων τα του 
οίκου της χωρίς τη γερμανική οικονομική 
σχολή σκέψης και τις γερμανικές σκοπιμό-
τητες και ηγεμονικές τάσεις. 3. Προσδοκά να 
αναβιώσει την οικονομική της αυτοκρατορία, 
δηλαδή να καταλάβει μόνη της με χωριστές 
συμφωνίες τις μεγάλες αγορές, όπως, π.χ., η 
Ινδία και άλλες χώρες της Ασίας. Αυτό εκτιμά 
ότι μπορεί να το πράξει χωρίς τα «βαρίδια» 
των πρώην εταίρων, τουλάχιστον στον βαθμό 
που τη δέσμευαν όταν ήταν εντός.

Παγκόσμια αγορά
και παιχνίδι εξουσίας 

Το Brexit έχει χαρακτήρα συνδρόμου, 
που σχετίζεται με τη συνύπαρξη της ευ-
ρωσκεπτικιστικής και της αυτοκρατορικής 
βρετανικής συνείδησης, η οποία περνά και 
στην πολιτική και στην οικονομία, έχοντας 

Της Κυριακής
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Οι εξελίξεις αυτές αφορούν και στην 
Κύπρο. Δεν είναι μόνο το θέμα των Βά-
σεων, αλλά και πολλά άλλα ζητήματα, 
από τα πανεπιστήμια ώς τα πτυχία και 
την αναγνώρισή τους, μέχρι εργασιακά 
θέματα, το εμπόριο, οι πτήσεις από και 
προς Βρετανία, καθώς και ο τουρισμός. 
Απλό παράδειγμα: Μείωση της στερλίνας 
έναντι του ευρώ καθιστά την Κύπρο πιο 
ακριβό προορισμό σε σύγκριση με την 
Τουρκία, ακόμη και με τα κατεχόμενα, 
υπό την έννοια ότι και η τουρκική λίρα 
κατρακυλά. Προσδοκούμε ότι η Κυβέρ-
νηση έχει ήδη ενεργοποιηθεί διά παν 
ενδεχόμενο. Υπάρχει, πάντως, κινητο-
ποίηση. Ως προς το θέμα των Βάσεων, 
ακόμη και στην περίπτωση άτακτου Brexit, 
φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία Κυρίων, 
που προνοεί ότι θα ισχύσει ό,τι έχει ήδη 
συμφωνηθεί. Ότι, δηλαδή, δεν θα επη-
ρεαστεί το καθεστώς των Βάσεων και δη 

των Ευρωπαίων πολιτών, Κύπριων και 
άλλων, που ζουν εκεί. Το ίδιο ισχύει και για 
το ιδιοκτησιακό και εμπορικό status. Στα 
ανωτέρω προστίθεται και η διευκρίνιση 
ότι για τις εμπορικές και άλλες συναλλαγές 
και διαδικασίες θα χρησιμοποιούνται τα 
αεροδρόμια και τα λιμάνια, επί των οποίων 
τον έλεγχο ασκεί η Κυπριακή Δημοκρατία. 
Μόνο για στρατιωτικούς σκοπούς μπορούν 
να χρησιμοποιούνται τα λιμάνια και το 
αεροδρόμιο των Βάσεων, όπως οι Συνθή-
κες της Ζυρίχης καθορίζουν. Η συμφωνία 
αυτή επιβεβαιώνει τον συμβατικό χαρα-
κτήρα της κυριαρχίας των Βρετανών και 
όχι τον κρατικό. Ότι, δηλαδή, οι εξουσίες 
που έχουν δεν είναι αυτές που έχουν τα 
κράτη, αλλά εκείνες που αναφέρονται στις 
Συνθήκες. Εξ ου και το γεγονός ότι, για τη 
διεξαγωγή ασκήσεων ή τις υπερπτήσεις, 
επιβάλλεται η σύμφωνη γνώμη και παροχή 
άδειας από την Κυπριακή Δημοκρατία, 

διότι αυτή ασκεί την κρατική κυριαρχία, 
δηλαδή τη νομική εξουσία. Ταυτοχρόνως, 
δε, επιβεβαιώνει ότι η μόνη αρμόδια Αρχή, 
που καθορίζει τις νόμιμες εισόδους και 
εξόδους στην Κύπρο, είναι η κυπριακή 
Κυβέρνηση. Συνεπώς, όπως ορθώς γνω-
μοδότησε παλαιότερα η Νομική Υπηρεσία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα 
του εμπορίου της ΕΕ με τα κατεχόμενα, η 
μόνη αρμόδια Αρχή για να κλείνει και να 
ανοίγει λιμάνια και αεροδρόμια είναι η 
Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος μέλος της 
ΕΕ, επί τη βάσει του Πρωτοκόλλου 10. Αυτό 
σημαίνει ότι δεν ευσταθεί η τουρκική θέση 
περί εφαρμογής εμπάργκο σε βάρος των 
Τουρκοκυπρίων, διότι: Εάν είναι κλειστά 
τα λιμάνια και τα αεροδρόμια στα κατεχό-
μενα, αυτό είναι αποτέλεσμα της εισβολής 
και της συνεχούς κατοχής, η οποία δεν 
επιτρέπει στην Κυπριακή Δημοκρατία, ως 
τη μόνιμη αρμόδια Αρχή και υποκείμενο 

Διεθνούς Δικαίου, να ασκεί εξουσία επί 
του συνόλου της επικράτειάς της. Η κατοχή 
δεν επιτρέπει στην Κυπριακή Δημοκρατία 
να ασκεί στον βορρά κυριαρχία. Εφόσον 
δεν υπάρχει η δυνατότητα άσκησης εξου-
σίας, δεν υπάρχει υπεύθυνο υποκείμενο 
Διεθνούς Δικαίου. Εάν υπάρχει, αυτό δεν 
είναι το ψευδοκράτος, αλλά, σύμφωνα με 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης, η Τουρκία και δη ο στρατός της, που 
παρανόμως κατέχει την Κύπρο. Άρα, εάν 
υπάρχει εμπάργκο, είναι από τουρκική 
υπαιτιότητα και όχι λόγω της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, στην οποία η Άγκυρα δεν 
επιτρέπει να ανοίξει, κατά τρόπον νόμιμο, 
τα αεροδρόμια και τα λιμάνια της. Αυτή η 
νομική αντίληψη γίνεται μέσω του Brexit, 
είτε άμεσα είτε έμμεσα, δεκτή. Αλλά, δυ-
στυχώς, δεν προβάλλεται με ορθό τρόπο 
από τους ημετέρους...

Επιπλοκές εντός της Βρετανίας 
Η Βρετανία, πάντως, επιμένει να συμπε-

ριφέρεται αυτοκρατορικά, ασχέτως εάν το 
άτακτο Brexit, πέραν των οικονομικών και 
εμπορικών επιπλοκών, θα επιφέρει και 
κοινωνικές και πολιτικές - κομματικές 
ανακατατάξεις στο εσωτερικό. Η  απειλή, 
όμως, είναι τα σκληρά σύνορα των Ιρλαν-
διών και η συνεχής απαίτηση της Σκωτίας 
για ανεξαρτητοποίηση. Δεν είναι μόνον η 
ΕΕ που αντιμετώπισε πρόβλημα συνοχής, 
λόγω του Brexit, αλλά και το Ην. Βασίλειο. 
Το σύνδρομο των σκληρών συνόρων που 
προκαλεί ένα άτακτο Brexit μπορεί να πε-
ράσει από τις σχέσεις μεταξύ Βρετανίας και 
ΕΕ, καθώς και από τη σχέση που θα διέπει 
τις δύο Ιρλανδίες, σε εκείνη τη σχέση που θα 
διέπει την Αγγλία με τη Σκωτία, της οποίας 
οι αυτονομιστές είναι πάντα έτοιμοι με το 
χέρι στη... σκανδάλη. Το Λονδίνο, βεβαίως, 
δεν είναι εύκολος αντίπαλος.  Ίδωμεν.  

Καθεστώς Βάσεων και εμπάργκο 

εξουσίες και αρμοδιότητες. Η Βρετανία θα 
έχει τη δυνατότητα να αναθεωρήσει ή να 
αντικαταστήσει αυτές τις νομοθεσίες που 
τη συνδέουν με τη Βόρειο Ιρλανδία, που 
είναι κράτος μέλος της ΕΕ. Τι λέει, λοιπόν, 
η συμφωνία σε αυτό το σκέλος; Ότι οι νο-
μοθεσίες και γενικότερα το νομικό πλαίσιο 
που μπορεί να ισχύει μεταξύ της Βρετανίας 
και της Β. Ιρλανδίας, λόγω παράδοσης και 
εσωτερικών αποφάσεων που έχουν γίνει 
νόμοι, δεν υπερισχύει του νομικού πλαισίου 
και των εξουσιών ή και των αποφάσεων 
των δικαστηρίων της ΕΕ. 

Άτακτο Brexit
Ποιος είναι τώρα ο βασικός φόβος που 

εκφράζουν όσοι δεν αποδέχονται το περι-
εχόμενο της διαδικασίας εξόδου; Ότι, εάν 
δεν εξευρεθεί συμφωνία οριστική για το 
θέμα της Ιρλανδίας ώς το τέλος του 2020 
ή ώς τον Ιούλιο του ίδιου έτους, τότε το 
πρόβλημα ενδέχεται να διαιωνιστεί και, 
ως εκ τούτου, η υφιστάμενη «ενδιάμεση 
συμφωνία» θα συνεχίσει. Η δε Βρετανία θα 
είναι εκτός και δεν θα λαμβάνει μέρος στις 
αποφάσεις της ΕΕ, αλλά με το άλλο πόδι, 
δηλαδή στον τομέα του εμπορίου, και αλλού 
θα είναι εντός, χωρίς τα ανάλογα οφέλη των 
κρατών μελών. Εάν, από την άλλη, έχουμε 
άτακτο Brexit, πολύ περισσότερο θα επηρε-
αστεί η Βρετανία παρά η ΕΕ και οι χώρες. 
Βεβαίως, αυτό είναι ζήτημα που θα αφορά 
και τα συμφέροντα κάθε κράτους μέλους 
χωριστά. Σε περίπτωση άτακτου Brexit, η 
Βρετανία θα αντιμετωπιστεί από την ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της ως τρίτη χώρα, όπως ο 
Καναδάς, η Αυστραλία και οι ΗΠΑ. Υπό 
αυτές τις συνθήκες, για τις εισαγωγές και 
της εξαγωγές προϊόντων θα εφαρμοστεί σε 
πρώτη φάση ό,τι αναφέρει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Εμπορίου. Υπάρχει κατάλογος 
δασμών για τα περισσότερα των προϊόντων. 
Εν συνεχεία, μπορεί να αρχίσει νέα διαπραγ-
μάτευση μεταξύ της ΕΕ και της Βρετανίας, 
η οποία εξάγει το 44% των προϊόντων στην 
αγορά της ΕΕ (274 δις ευρώ) και εισάγει 
από τα κράτη μέλη τής ΕΕ το 53% (341 δις 
ευρώ). Το πλήγμα για τη Βρετανία θα είναι 
ισχυρό σε περίπτωση άτακτου Brexit και 
θα έχει αρνητικές επιπτώσεις, ακόμη και 
στη συναλλαγματική ισοτιμία της λίρας σε 
σχέση με το ευρώ. Χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι δεν θα πληγούν και οι χώρες της ΕΕ, 
αναλόγως των αλληλεξαρτήσεων που η 
καθεμία έχει με τη Βρετανία.  Εκτιμάται 
ότι θα δημιουργηθεί ταλαιπωρία, έως και 
χαώδης κατάσταση στα τελωνειακά σημεία 
εισόδου και εξόδου της χώρας, καθώς και 
στις πτήσεις και δη στις βρετανικές αεροπο-
ρικές εταιρείες, ενώ αναμένεται, για ευνό-
ητους λόγους, νέα φυγή εταιρειών από το 
Λονδίνο προς τη Φρανκφούρτη, που είναι 
το αντίπαλον δέος, λόγω της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας και άλλων υπηρεσι-
ών. Με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις, ώς 
τις 12 του μήνα μπορούν οι Βρετανοί να 
βρίσκονται στην ΕΕ, διότι μετά θα πρέπει να 
αποφασίσουν εάν θα συμμετάσχουν ή όχι 
στις ευρωεκλογές, μια επιλογή την οποίαν 
απέκλεισαν. Ήδη, η κ. Μέι αναμένεται να 
ζητήσει νέα παράταση ώς τις 30 Ιουνίου.

Η ΠΕΤΡΑ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ BACKSTOP    

Το σύνδρομο του Βrexit και
των σκληρών συνόρων

ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
yiannos10@gmail.com

ΤΙ ΠΡΟΣΔΟΚΑ Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΕ, ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΕΝΟΣ  ΑΤΑΚΤΟΥ BREXIT,
ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ  

Γιατί η Βρετανία 
αποφάσισε

το Brexit και
τι προσδοκά για

το μέλλον    

Όμως, οι Βρετανοί
δεν έχουν κοινή 
πολιτική εξόδου
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Υ
πέρ του «Remain» οι Κύπριοι, 
μειοψηφία όσοι υποστηρίζουν 
το Brexit. Η μεγάλη πλειοψηφία 
του κόσμου φοβάται επιπτώσεις-
ντόμινο σε κρίσιμους τομείς της 
οικονομίας, αλλά και παρενέρ-
γειες στην Παιδεία, σύμφωνα με 

έρευνα που διενήργησε η IMR/Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας για τη «Σημερινή» της Κυριακής. 
Η επικείμενη έξοδος της Βρετανίας από την 
Ένωση των «28» προκαλεί προβληματισμό για 
τις προοπτικές του οράματος της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, αν και ένα αξιοσημείωτο ρεύμα 
της κοινής γνώμης θεωρεί ότι αυτή η εξέλιξη 
θα ενδυναμώσει τους δεσμούς ανάμεσα στα 
εναπομείναντα «27» κράτη-μέλη.

Την ίδια ώρα, η πλειοψηφία συμφωνεί ότι το 
πάθημα της Βρετανίας θα γίνει μάθημα για όσους 
κατά καιρούς έχουν εκφράσει ανάλογες προθέσεις. 
Μάλιστα, οι πολίτες θεωρούν την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ως ασπίδα προστασίας για την ασφάλεια 
και την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούν να ακο-
λουθήσουμε το βρετανικό παράδειγμα. 

Ισχυρά τα μηνύματα του κόσμου και προς 
τους κυβερνώντες, όσον αφορά τον βαθμό ετοι-
μότητας των εδώ αρμοδίων να απορροφήσουν 
τους κραδασμούς από την έξοδο της Βρετανίας. 
Παρά τις κατά καιρούς επίσημες διαβεβαιώσεις 
και τα συνεχή δημοσιεύματα ότι δεν έχουμε λόγο 
ανησυχίας, εντούτοις οι πολίτες δεν φαίνεται να 
πείθονται,  χτυπώντας καμπανάκι για άμεσες 
συνέπειες σε τουρισμό, οικονομία και εμπόριο. 

Από τα πλέον αξιοσημείωτα ευρήματα της δημο-
σκόπησης, η  απαίτηση των πολιτών να τεθεί «εδώ 
και τώρα» θέμα για το καθεστώς των στρατιωτικών 
βρετανικών Βάσεων σε Δεκέλεια και Ακρωτήρι.  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: 
Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

Ανάθεση: «Σημερινή» της Κυριακής. Διεξαγωγή: 
Απρίλιος 2019. Κάλυψη: Παγκύπρια - αστικές 
και αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστικά δείγμα-
τος: Άνδρες και γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος 
δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή δείγματος: τυχαία 
στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή 
στοιχείων: τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη 
χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

ΕΜΠΟΡΙΟ  

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ    

53%
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2%

ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΤΟ ΙΔΙΟ
 ΚΑΛΗ 

ΤΟ ΙΔΙΟ
 ΚΑΚΗ

ΝΑΤΑΛΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 

ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΟΨΕΙ BREXIT 

«Remain» ψηφίζουν οι Κύπριοι

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΣΟΥΜΕ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ, ΛΕΕΙ ΤΟ 74% ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ ΘΕΤΙΚΑ ‘Η ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (BREXIT);

ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΕΞΟ-
ΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΑ ΑΠΕΙ-
ΛΟΥΣΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ; 

 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟ BREXIT;  

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΑΝ Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΠΟΧΩΡΟΥΣΕ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 
ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ, ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ‘Η ΘΑ ΠΑΡΕ-
ΜΕΝΑΝ ΤΑ ΙΔΙΑ;

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΗΝΩ-
ΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ-
ΗΣΕΙ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ‘Η 
ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ;

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ‘Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ 
ΜΕΤΑ ΤΟ BREXIT;

ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 
BREXIT;

Οι διαβεβαιώσεις των κυβερνώντων, περί μεγάλου βαθμού ετοιμότητας των επιμέ-
ρους υπηρεσιών να χειριστούν επαρκώς τα «κτυπήματα» της βρετανικής εξόδου, δεν 
φαίνεται να έπιασαν τόπο. Επτά στους δέκα πολίτες ανησυχούν για τις επιδράσεις, προ-
βλέποντας ότι θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες κυρίως στον τομέα της οικονομίας.

12%

88%
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ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 
BREXIT;

Παράδειγμα προς αποφυγήν η επιλογή των Βρετανών να διενεργήσουν δημοψήφισμα για παραμονή ή 
έξοδο από την Ευρώπη απαντά η κοινή γνώμη, θεωρώντας κατά συντριπτική πλειοψηφία ότι η κυπριακή 
πραγματικότητα θα χώλαινε εκτός Ένωσης.

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ ΜΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ;

71%

5%

24% ΘΕΤΙΚΑ  

ΟΥΤΕ ΘΕΤΙΚΑ, ΟΥΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 

65% 9%26% 7%37% 8%23%

ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ 
- ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑ-
ΣΙΑΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ     

ΤΟΥΡΙΣ-
ΜΟΣ

ΑΣΦΑ-
ΛΕΙΑ

ΔΙΠΛΩ-
ΜΑΤΙΑ               

ΜΕΤΑ ΤΟ BREXIT, ΠΩΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ;
 

ΕΚΤΙΜΑΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ‘Η ΟΧΙ; 

Την πεποίθηση ότι το... 
πάθημα θα γίνει μάθημα και 
ότι οι βρετανικοί μπελάδες θα 
λειτουργήσουν αποτρεπτικά 
για αντίστοιχα δημοψηφίσματα 
σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, εκ-
φράζει η μεγάλη πλειοψηφία 
των ερωτηθέντων.
 

NAI 
67%

OXI 
33%

Υπέρ του μπλοκ των 28 τάσσεται η πλειοψηφία, προβαίνοντας στη σύγκριση και 
εκτιμώντας ότι η Ευρώπη θα καταστεί «χειρότερη» χωρίς τη Βρετανία. Αισιόδοξο, 
πάντως, παραμένει ένα αξιοσημείωτο ποσοστό -ένας στους πέντε προτιμά να βλέπει 
το ποτήρι μισογεμάτο και εκτιμά  ότι το Brexit δύναται να ισχυροποιήσει τους δεσμούς 
ανάμεσα στα εναπομείναντα κράτη-μέλη.

ΘΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙ ΣΕ 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ

68%
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ΣΕ ΒΑΘΥΤΕΡΗ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

24%

ΔΓ/ΔΑ                                                                                     
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Σε πλήρη αντιδιαστολή με τη γραμμή του Προεδρικού βρίσκεται η συντριπτική 
πλειοψηφία των πολιτών, που ζητά να τεθεί εδώ και τώρα στο τραπέζι το καθεστώς των 
στρατιωτικών Βάσεων των Βρετανών στο Ακρωτήρι και στη Δεκέλεια.  
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ΧΙ

Οι σοβαρές οικονομικές συνέπειες, με προεκτάσεις στο εμπόριο, στον τουρισμό, 
αλλά και στον νευραλγικό τομέα της εκπαίδευσης απασχολούν κατ’ εξοχήν τους πολί-
τες, που προβλέπουν ηπιότερους κραδασμούς (με μονοψήφια ποσοστά) όσον αφορά 
θέματα ασφάλειας, διπλωματίας και εργασιακές σχέσεις. Επτά στους δέκα διαφωνούν 
με την απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει.

Δίκτυ προστασίας για την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας θεωρεί η μεγάλη πλειοψηφία την ευρωπαϊκή ταυτότητα της χώρας. Πιο 
ασφαλείς σε επίπεδο εθνικής ασφάλειας αισθάνονται οι πολίτες, που δηλώνουν ξεκάθαρα ότι στο υποθετικό σενάριο αποχώρησης της Κύπρου 
από την ΕΕ οι επιπτώσεις θα ήταν αρνητικές και για την οικονομία.

ΘΑ ΠΑΡΕΜΕΝΑΝ ΤΑ ΙΔΙΑ 8%
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Α
πέλπιδα προσπάθεια να 
διαρρήξει το παγιωμένο 
αδιέξοδο και να καταλή-
ξει σε κοινά αποδεκτούς 
όρους αναφοράς κατα-
βάλλει από σήμερα μέχρι 
και την Τρίτη η ειδική 

απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, Τζέιν 
Χολ Λουτ. Στις 10.00 το πρωί τα λέει με 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά οι 
προοπτικές επιτυχίας της δύσκολης, από 
κάθε άποψη, αποστολής της θα κριθούν εν 
όλω στην απογευματινή συνάντησή της με 
τον κατοχικό ηγέτη, ο οποίος παρουσιάζεται 
άτεγκτος, προκλητικός και αρνητικός σε 
πάσης φύσεως βήματα προς τα εμπρός. 

Το παλεύει για 
κοινή συνάντηση 

Τα τελευταία 24ωρα στιγματίστηκαν 
από έντονο παρασκήνιο και αλλεπάλλη-
λες τηλεφωνικές επικοινωνίες της κυρίας 
Λουτ με τους Αναστασιάδη - Ακιντζί, με 
στόχο το κλείδωμα «κοινής συνάντησης» 
όταν η Αμερικανίδα θα βρίσκεται στην 
Κύπρο. Αμ δε! Παρά την άμεση και θετική 
ανταπόκριση του Προέδρου Αναστασιάδη, 
καθώς η Λευκωσία θεωρεί ότι μια τέτοια 
εξέλιξη θα έχει προστιθέμενη αξία στην 
εν εξελίξει προσπάθεια, ο Ακιντζί -ενερ-
γώντας ουσιαστικά τουρκικά- απέρριψε 
κάθε συζήτηση αποφεύγοντας όπως «ο 
διάολος το λιβάνι» οτιδήποτε θα παρέπεμπε 
σε ουσιώδη κινητικότητα. 

Παρά ταύτα και όπως αρμοδίως 
πληροφορείται η «Σημερινή», η ειδική 
απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα δεν 
καταθέτει τα όπλα και κατά τις σημερινές 
συναντήσεις της, με τον κύριο Ακιντζί κυ-
ρίως, θα επιχειρήσει να επαναφέρει το 

ζήτημα και τη θέση της ότι μόνο μέσα 
από μια κοινή συνάντηση και ειλικρινή 
διάλογο θα μπορούν να ξεπεραστούν τα 
ανυπέρβλητα επί του παρόντος εμπόδια 
και να υπάρξει πρόοδος στο θέμα των 
όρων αναφοράς. 

Ο κατοχικός ηγέτης, που έχει καταντήσει 
κυριολεκτικά βραχνάς στην προσπάθεια 
που καταβάλλεται, εμμένει στη λογική που 
χάραξε η Τουρκία, ότι δηλαδή δεν υπάρχει 
τίποτα στο Κυπριακό, τουλάχιστον μέχρι 
τον Ιούνιο, ενώ επιχειρεί διά της πλαγίας 
να αποκομίσει a priori οφέλη στο ζήτημα 
της αποτελεσματικής συμμετοχής. Κάτι που 
βεβαίως θεωρείται παγίδα καθότι μια έστω 
εν μέρει ικανοποίησή του στο ζήτημα της 
πολιτικής ισότητας θα τον έβαζε σε θέση 
οδηγού και έχοντας στο χέρι τα θέλω του 
θα δυσκόλευε κάθε προσπάθεια για να 
υπάρξουν τουρκικές παραχωρήσεις στα 
κομβικά ζητήματα της ασφάλειας και των 
εγγυήσεων. 

Μάλλον φέρνει ιδέες…
Αν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

ανέφερε δημόσια ότι δεν υπάρχει προς 
τούτο ενημέρωση, μάλλον θα είναι μεγάλη 
έκπληξη να μην παρουσιάσει κάτι γραπτό 
η Τζέιν Χολ Λουτ. Έχοντας υπόψη ότι και 
στην τελευταία παρουσία της στην Κύπρο 
επιχείρησε να καταθέσει προσχέδιο όρων 
αναφοράς -το οποίο απορρίφθηκε ασυ-
ζητητί από τον Αναστασιάδη- διπλωμα-
τικοί κύκλοι θεωρούν σχεδόν δεδομένο 
ότι στις σημερινές συναντήσεις θα έχει να 
παρουσιάσει κάτι αναθεωρημένο, αφού 
προηγήθηκαν οι επαφές της και με τις 
εγγυήτριες δυνάμεις. 

Το ερώτημα σε μια τέτοια περίπτωση 
είναι το κατά πόσον, μέσα είτε από κείμε-
νο είτε από τοποθετήσεις, η Αμερικανίδα 
θα υιοθετήσει αυτό που μετ’ επιτάσεως 
ζητούσε η Λευκωσία, το διευκρινισμένο 
πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα της 4ης 
Ιουλίου. Και να μετακινηθεί από τη θέση 

που είχε εσχάτως εκφράσει, ότι το μόνο 
που η ίδια γνωρίζει μέσα από τα γραπτά 
ντοκουμέντα του Κραν Μοντανά είναι το 
γραπτό πλαίσιο που παρουσίασε ο Έιντε 
την 30ήν Ιουνίου. 

Μπάχαλο η πολιτική ισότητα 
Και εκεί που η όλη συζήτηση και η όλη 

αντιπαράθεση αφορούσε στα μείζονα, την 
ασφάλεια και εγγυήσεις, την αποχώρη-
ση του κατοχικού στρατού, βαθμηδόν η 
αντιπαράθεση και με την άλλη πλευρά, 
αλλά και εσωτερικά, μετατοπίστηκε στο 
ζήτημα της αποτελεσματικής συμμετοχής 
ως μέσου της πολιτικής ισότητας. Τουρ-
κία και Τ/κ κατάφεραν και πάλι επιτυχώς 
να αποπροσανατολίσουν από τα βασικά 
ζητήματα και να παρασύρουν και την ε/κ 
πλευρά σε έναν διάλογο που μόνο ζημιές 
επιφέρει. 

Άλλωστε τα θέματα της πολιτικής ισό-
τητας και του τρόπου αποτελεσματικής 

συμμετοχής θα έπρεπε να θεωρούντο λυ-
μένα τόσο μέσω της σύγκλισης που υπήρξε 
στο Μον Πελεράν -από την οποία η τ/κ 
πλευρά μετακινήθηκε- όσο και μέσω των 
όσων στην έκθεσή του τον Σεπτέμβριο του 
2017 αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας. Άρα, 
με απλά λόγια, η Λευκωσία θα έπρεπε 
απλώς να υποδεικνύει προς τους εν δυ-
νάμει μεσολαβητές ότι αυτό δεν έπρεπε 
να είναι ζήτημα αντιπαράθεσης, αλλά θα 
πρέπει να πειστεί η Τουρκία και ο Ακιντζί 
να επιστρέψουν στα όσα συμφώνησαν. 

Με αφορμή ωστόσο αυτήν τη συζήτηση 
αναζωπυρώθηκε όσο ποτέ άλλοτε το μέ-
τωπο στο εσωτερικό, με το ΑΚΕΛ να στήνει 
καθημερινά στον τοίχο τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, στον οποίο απέδωσε άλλ’ αντ’ 
άλλων στις τοποθετήσεις του, που δικαιο-
λογούν, κατά το κόμμα της αντιπολίτευσης, 
του φόβους του Μουσταφά Ακιντζί για 
περιθωριοποίηση της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας. 

Της Κυριακής

Πολιτική 6
07.04.2019

Μετά την κατάρρευση της διαπραγ-
ματευτικής διαδικασίας στο Κραν 
Μοντανά παρατηρείται για μεγά-

λο χρονικό διάστημα επικίνδυνη στασιμότητα 
και ακινησία στο Κυπριακό. Το πήγαινε-έλα 
της κυρίας Λουτ, με στόχο τη διαμόρφωση 
των λεγομένων «όρων αναφοράς», δεν φαί-
νεται μέχρι στιγμής να επιτυγχάνει, ενώ η 
τουρκική ρητορική καθιστά δυσοίωνες τις 
προοπτικές επανάληψης συνομιλιών, που 
να έχουν προοπτική επιτυχίας.

Στην ελληνική κυπριακή πλευρά παρατη-
ρείται ένα ομιχλώδες τοπίο, που δημιουργεί 
σύγχυση στους πολίτες και ερωτηματικά 
για την περαιτέρω πορεία. Η ασαφής εισή-
γηση του Προέδρου της Δημοκρατίας για 
«χαλαρή ή αποκεντρωμένη ομοσπονδία», 
η περιρρέουσα ατμόσφαιρα για λύση δύο 
κρατών ή συνομοσπονδία και οι ατέρμονες 
συζητήσεις για την ύπαρξη ή μη πρακτικού 
για το πλαίσιο Γκουτέρες της 4ης Ιουλίου, 
έχουν διαμορφώσει μια χωρίς προηγούμενο 
αβεβαιότητα ως προς την περαιτέρω πορεία. 

Είναι επιτακτική η ανάγκη να διαμορφώ-
σουμε μια σταθερή πυξίδα πλεύσης και να 
αποσαφηνίσουμε τους στρατηγικούς μας 
στόχους. Πρώτη βασική παράμετρος του 
στρατηγικού μας στόχου, μια λύση, που να 
διασφαλίζει τη συνέχεια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και τη φυσική και εθνική 
επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού. 

Ελέχθη κατ’ επανάληψιν απ’ όλους ότι το 
ομόφωνο κοινό ανακοινωθέν του Εθνικού 
Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου του 2009, 
μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τη βάση 

για ευρύτατες συναινέσεις και πολιτική και 
λαϊκή ενότητα. Στη βάση των αρχών λύσης, 
όπως διατυπώθηκαν στο ανακοινωθέν του 
Εθνικού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου, θα 
πρέπει πρώτη προτεραιότητα να είναι η 
απόλυτη διασαφήνιση της στόχευσης για 
τη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και σε καμιά περίπτωση αποδοχή θέσεων, 
ανοικτά ή συγκεκαλυμμένα, για διάλυσή της ή 
για παρθενογένεση. Θέσεις και ορολογίες για 
συνεταιρισμό ή νέο συνεταιρισμό ή ιδρυτικά 
κράτη ή υπάρχοντα κράτη που θα ενωθούν, 
πρέπει να απορριφθούν και να εξοβελιστούν 
από τη διαπραγματευτική διαδικασία. Σε ό,τι 
αφορά τις όποιες νέες διαπραγματεύσεις, 
πρέπει να απαιτήσουμε την άμεση και χωρίς 
άλλη καθυστέρηση, συζήτηση και των άλλων 
ζωτικών πτυχών, δηλαδή της ασφάλειας, με 
έμφαση στην αποχώρηση των στρατευμά-
των, κατάργησης εγγυήσεων και μονομερούς 
επεμβατικού δικαιώματος, καθώς και του 
εδαφικού, οι οποίες για λόγους ακατανόητους 
δεν απασχολούν τουλάχιστον εξαντλητικά 
τις συνομιλίες. Είναι παντελώς αδιανόητο η 
ημερήσια διάταξη των διαπραγματεύσεων 
να καθορίζεται από τη μια πλευρά, δηλαδή 
την τουρκική. 

Δεν θα πρέπει η διαδικασία των διαπραγ-
ματεύσεων να διολισθήσει σε υιοθέτηση 
λογικού  χρονοδιαγράμματος και επιδιαι-
τησίας. Η πορεία προς τη λύση να αποφα-
σίζεται στην Κύπρο, ενώ να αποκλείονται 
ρητά, επιδιαιτησία και χρονοδιαγράμματα 
και ότι όλα ανεξαιρέτως τα θέματα θα τυγ-
χάνουν διαπραγμάτευσης μέχρι τέλους από 

τους ηγέτες των δύο Κοινοτήτων και ο Γ.Γ. 
του ΟΗΕ θα παρέχει  απλώς τις καλές του 
υπηρεσίες. Είναι σημαντικό να δηλωθεί 
ότι η ε/κ πλευρά επιθυμεί να συνεχιστεί 
η προσπάθεια από τις δύο Κοινότητες με 
την παροχή καλών υπηρεσιών από τον 
Γενικό Γραμματέα στους ηγέτες των δύο 
Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας. Περαιτέρω, 

>> Οι  δύο Κοινότητες, χωρίς έξωθεν πα-
ρεμβάσεις, να ολοκληρώσουν τη συζήτησή 
τους, ως προς τις επιθυμητές ρυθμίσεις μιας 
λύσης, επί όλων ανεξαιρέτως των κεφαλαίων 
της διαπραγμάτευσης.

>> Αυτό δεν απαγορεύει στα Ηνωμένα 
Έθνη να διευθετούν συναντήσεις ή να ενερ-
γούν σε μια διαδικασία «πήγαινε-έλα» μεταξύ 
των ενδιαφερομένων, περιλαμβανομένων 
των Μερών στη Συνθήκη Εγγυήσεως ή 
με άλλη κατάλληλη μέθοδο, για να διαπι-
στωθεί κατά πόσον τα μέρη ευρίσκονται 
σε απόσταση συμφωνίας.

>> Η απόφαση για το κατά πόσον ευ-
ρισκόμαστε σε απόσταση συμφωνίας, θα 
πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί από τις δύο 
πλευρές στις διαπραγματεύσεις και κανέναν 
άλλο. Αν η απόφαση αφεθεί σε τρίτο -προ-
φανές τα Η.Ε.-  να κρίνει αν έχουν φτάσει τα 
Μέρη σε απόσταση συμφωνίας, τότε, είναι 
σαν  να αποδεχόμαστε ρόλο επιδιαιτητή και 
συναινούμε σε χρονοδιαγράμματα.

>> Εφόσον τα Μέρη φτάσουν σε ακτί-
να συμφωνίας, τότε θα είναι η ώρα για τη 
Διεθνή Διάσκεψη. Σε τέτοια περίπτωση, οι 
όροι σύγκλησης της Διεθνούς Διάσκεψης 

δεν θα πρέπει να υπονομεύουν το κύρος 
και τη διεθνή αναγνώριση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ούτε να προσδίδουν κύρος 
ή να υποβοηθούν ή να διευκολύνουν την 
αποσχιστική οντότητα των κατεχομένων. Η 
παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας θα 
πρέπει να είναι προϋπόθεση «εκ των ων 
ουκ άνευ». Τα ψηφίσματα 186 του 1964, 
541 και 550 του 1983 και 1984, είναι επί 
του προκειμένου σαφέστατα και ρητά. Η 
σύνθεση δε της Διεθνούς Διάσκεψης και η 
μεθοδολογία της θα πρέπει να συμφωνη-
θούν εκ των προτέρων. Θέμα μιας τέτοιας 
Διάσκεψης θα πρέπει να αποτελέσει μόνο 
η διεθνής πτυχή του Κυπριακού.

Καταληκτικά, υπογραμμίζεται η ανάγκη 
εμμονής στη «δημοκρατική αρχή» και ιδίως 
εκείνης της λαϊκής κυριαρχίας σε ό,τι αφορά 
τη συνταγματική δομή, η οποία ουδόλως 
αντιμάχεται τη δομή ενός ομοσπονδιακού 
πολιτεύματος. Τονίζεται ότι η παράκαμψη 
του κανόνα της πλειοψηφίας οδηγεί ανα-
πόδραστα στην αδυναμία λειτουργίας της 
δημοκρατικής αρχής. Αντίθετα, με την «αρχή 
του ισότιμου συνεταιρισμού», υπονοείται 
η ισότιμη προέλευση της εξουσίας από τις 
δύο κοινότητες και συνακόλουθα η ισότιμη 
κατανομή εξουσίας μεταξύ των εκπροσώπων 
της, κατά παραβίαση των πληθυσμιακών 
δεδομένων. Η «δυαδική  αρχή», που εν-
δεχομένως θα διαχέεται στην Εκτελεστική, 
Νομοθετική και Δικαστική Εξουσία, οδηγεί 
σε παράκαμψη και της μόνιμης πρόνοιας των 
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 
περί πολιτικής ισότητας, που ωστόσο δεν 

συνεπάγεται και την ποσοτική εκδοχή. Αλλά 
ούτε και την ποιοτική της εκδοχή, με την 
πρόβλεψη ασφαλιστικών δικλείδων υπέρ 
της τ/κ Κοινότητας, που αν υιοθετηθεί, θα 
οδηγήσει σε πλήρη παράλυση την πολιτεία. 
Σε μια τέτοια περίπτωση, η πλειοψηφία θα 
καταστεί, με την εξαναγκασμένη συναίνεσή 
της, έρμαιο μειοψηφίας.

Τέλος, επισημαίνεται η ανάγκη τήρησης 
της ορθόδοξης «συνταγματικής αρχής». Η 
εφαρμογή της δικοινοτικότητας και της διζω-
νικότητας, όπως αποτυπωνόταν στα σχέδια 
Ντε Κουεγιάρ και Ανάν, θα ισοδυναμούσε 
με την «επιβολή μιας κάθετης και διαμπε-
ρούς διαιρετικής τομής» στη Δημοκρατία. 
Τόσο από κοινωνική και γεωγραφική, όσο 
επίσης και από πολιτειακή άποψη. Και ότι η 
εφαρμογή του προτεινόμενου ιδιόρρυθμου 
ομοσπονδιακού συστήματος στην Κύπρο 
θα ήταν απολύτως ξένη προς το ιστορικό 
νόημα της ομοσπονδιακής αρχής. 

Είναι προφανές ότι οι επόμενες εβδομάδες 
θα είναι καθοριστικές, εν αναμονή και της 
συνομολόγησης των «όρων αναφοράς» από 
την απεσταλμένη του Γ.Γ. του ΟΗΕ κ. Λουτ. 
Απαιτούνται ορθοί και προσεκτικοί χειρισμοί, 
που θα αποτρέπουν διολίσθηση τόσο επί 
της διαδικασίας όσο και επί της ουσίας.  Να 
μην παραγνωρίζεται ότι η περίφημη αρχή 
«τίποτα δεν θεωρείται ως συμφωνηθέν εκτός 
εάν συμφωνηθούν όλα» είναι εύηχη, πλην 
όμως δεν είναι μεγάλη η σχέση της, με την 
πολιτική και διπλωματική πρακτική.

* Τέως Πρόεδρος της Βουλής
των Αντιπροσώπων

ΔΕΝ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΌΠΛΑ 
ΣΤΗΝ ΠΡΌΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΚΌΙΝΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΌΥΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ - ΑΚΙΝΤΖΙ, ΕΝΏ
ΔΕΝ ΑΠΌΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΌΥ-
ΣΙΑΣΕΙ ΝΕΌ ΠΡΌΣΧΕΔΙΌ ΙΔΕΏΝ 
ΓΙΑ ΤΌΥΣ ΌΡΌΥΣ ΑΝΑΦΌΡΑΣ

Το Κυπριακό σήμερα

ΣΤΙΣ ΌΠΌΙΕΣ ΝΕΕΣ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΌΥΜΕ
ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΏΝ ΑΛΛΏΝ
ΖΏΤΙΚΏΝ ΠΤΥΧΏΝ,
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΌΥ ΕΔΑΦΙΚΌΥ,
ΠΌΥ ΓΙΑ ΛΌΓΌΥΣ
ΑΚΑΤΑΝΌΗΤΌΥΣ 
ΔΕΝ ΑΠΑΣΧΌΛΌΥΝ
ΤΌΥΛΑΧΙΣΤΌΝ
ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΑ
ΤΙΣ ΣΥΝΌΜΙΛΙΕΣ
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«Mission impossible» για Λουτ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
charalambousc@ 
sigmatv.com

Τουρκία και Ακιντζί 
κατάφεραν να 
μετατοπίσουν 

τη συζήτηση από 
τις εγγυήσεις και 

την ασφάλεια 
στην πολιτική ισότητα

ΤΟ ΕΡΏΤΗΜΑ, ΕΑΝ Η ΛΟΥΤ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΑΝΑΘΕΏΡΗ-
ΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ ΘΑ ΥΙΟΘΕΤΗ-
ΣΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕΤ’ ΕΠΙΤΑ-
ΣΕΏΣ ΖΗΤΟΥΣΕ Η ΛΕΥΚΏΣΙΑ, 
ΤΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜΕΝΟ ΠΛΑΙ-
ΣΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑ-
ΤΕΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ.



ΝΑΤΑΛΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 
michaelidoun@simerini.com 

«Ι
σχυρή προειδοποίηση» προς 
τον Τούρκο Πρόεδρο τα 
αποτελέσματα των δημο-
τικών εκλογών. Σύμφωνα 
με τον δόκτορα Τουρκικών 
Σπουδών, Νίκο Μούδουρο, 
θεωρείται πλέον δεδομένο 

ότι βρίσκεται ενώπιον «μιας πιο οργανω-
μένης αντιπολίτευσης, που κατάφερε να 
σπάσει το ‘ψυχολογικό όριο’ του μύθου του 
αήττητου Έρντογαν». Στη συνέντευξή του 
στη «Σημερινή», ο Δρ Μούδουρος περι-
γράφει «το μεγάλο δίλημμα της επόμενης 
περιόδου» και δεν αποκλείει την προώθηση 
νομοθετικών, αλλά και κατασταλτικών μέ-
τρων, στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης «με τρόπο που να υψώνουν εμπόδια 
προς τους δημάρχους της αντιπολίτευσης». 
Σε ένα τέτοιο σενάριο, εκτιμά ότι η κρίση 
στην οικονομία ενδέχεται «να μετατραπεί 
σε ‘εργαλείο’ της κυβέρνησης για πιέσεις 
ενάντια σε δήμους στρατηγικής σημασίας».

Ως προς τις επιπτώσεις της υποτίμησης 
της τουρκικής λίρας στην οικονομία των 
κατεχομένων, εξηγεί τις παραμέτρους του 
«φαύλου κύκλου της εξάρτησης των κατε-
χομένων από την Τουρκία» και παραθέτει, 
παράλληλα, τους λόγους για τους οποίους 
η Άγκυρα καθυστερεί την υπογραφή του 
οικονομικού πρωτοκόλλου που θα καλύψει 
την επόμενη τριετία, κάνοντας ειδική μνεία 
στα στρατηγικής σημασίας ζητήματα που 
προωθεί η τουρκική κυβέρνηση, με στόχο 
την υποβοήθηση της εμπλοκής τουρκικού 
κεφαλαίου στον τομέα του ηλεκτρισμού. 

Αναφορικά με τις προεκτάσεις στις προ-
σπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, σημει-
ώνει ότι ξεφεύγουν από τα «στενά όρια» των 
συνομιλιών και προσθέτει ότι «διά μέσου των 
‘οικονομικών όρων και προϋποθέσεων’ χρη-
ματοδότησης των ελλειμμάτων» διευρύνθηκε 
το πεδίο επιρροής της Άγκυρας στο πολιτικό 
σύστημα των Τουρκοκυπρίων, αλλά και «η 
ικανότητά της να πιέζει τις τουρκοκυπριακές 
δυνάμεις που διαχρονικά υποστήριζαν την 
ομοσπονδιακή λύση του Κυπριακού».

Πώς ερμηνεύετε το αποτέλεσμα των 
δημοτικών εκλογών στην Τουρκία; Η 
ήττα του κυβερνώντος κόμματος στα 
μεγάλα αστικά κέντρα ήταν αποτέλεσμα 
της οικονομικής κρίσης ή οφείλεται και 
σε άλλους παράγοντες; 

Η οικονομική κρίση ήταν σίγουρα ένας 
βασικός παράγοντας για την απώλεια μεγά-
λων δήμων από το κυβερνών ΑΚΡ, όμως 
δεν είναι ο μοναδικός. Ήδη, από το 2015 
και μετά, καταγράφεται μιας ευρύτερη δυ-
σαρέσκεια σε συντηρητικά - θρησκευόμενα 
στρώματα του πληθυσμού που παραδοσιακά 

στηρίζουν κόμματα του ισλαμικού κινήμα-
τος. Τόσο η πίεση ενάντια στο βιοτικό τους 
επίπεδο, όσο και φαινόμενα αναξιοκρατίας, 
ευνοιοκρατίας και ενός μεγάλου δικτύου 
πελατειακών σχέσεων, είναι παράγοντες 
που δημιούργησαν αμφισβητήσεις. Οι 
αμφισβητήσεις, όμως, δεν είχαν μια ολο-
κληρωμένη έκφραση. Θα μπορούσε να 
σημειωθεί ότι τόσο το δημοψήφισμα του 
2017 με τη δύσκολη επικράτηση τού «ναι», 
όσο και οι δημοτικές του 2019, αποτέλε-
σαν επιβεβαίωση ότι υπάρχουν κοινωνικές 
δυναμικές αλλαγής στην Τουρκία. Ιδιαί-
τερα σε ό,τι αφορά τις απώλειες του ΑΚΡ 
σε μεγάλους μητροπολιτικούς δήμους θα 
πρέπει να υπογραμμιστεί το φαινόμενο της 
έντονης αστικοποίησης και όλων των νέων 
φαινομένων που δημιουργεί. Οι πόλεις στις 
οποίες το ΑΚΡ έχασε στις δημοτικές εκλογές, 
που συγκεντρώνουν περίπου το 40% του 
πληθυσμού της Τουρκίας, χαρακτηρίζονται 
ως οι κινητήριες μηχανές της τουρκικής 
οικονομίας. Επομένως ο πληθυσμός κινητο-
ποιείται διά μέσου διαφορετικών πολιτικών 
και κοινωνικών διεκδικήσεων σε σύγκρι-
ση με την περιφέρεια της Τουρκίας. Έχει 
διαφορετικές ανησυχίες και διαφορετική 
σχέση με την κρατική εξουσία. Σε ένα τέτοιο 
πλαίσιο αναπτύσσεται μεγαλύτερη κριτική 
ενάντια στον αυταρχισμό της εξουσίας.

Ποια μορφή όμως μπορεί να λάβει 
αυτή η κριτική εναντίον του Τούρκου 
Προέδρου; 

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι δυ-
ναμικές αυτές στο παρόν στάδιο δεν έχουν 
ανατρεπτικό χαρακτήρα. Ο Έρντογαν συνεχίζει 
να διατηρεί την επιρροή του σε ένα πολύ 
μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Σε μερικές 
περιπτώσεις πετυχαίνει στην υπενθύμιση της 
«αναγκαιότητας» διατήρησης της εξουσίας 
του με τρόπο που να κινητοποιεί τα προη-
γουμένως περιθωριοποιημένα στρώματα 
της συντηρητικής μερίδας της κοινωνίας 
προς την υπεράσπιση των κεκτημένων της 
τελευταίας 17ετίας. Το μεγάλο δίλημμα της 
επόμενης περιόδου θα είναι ο βαθμός αντο-
χής της πόλωσης που καλλιεργεί ο Έρντογαν 
βασισμένος σε ιδεολογικές και πολιτισμικές 

πτυχές μπροστά στις νέες δυναμικές που 
γεννά η οικονομική κρίση και η πίεση στο 
βιοτικό επίπεδο ειδικά των χαμηλότερων 
εισοδηματικά στρωμάτων του πληθυσμού.

Πώς αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να 
επηρεάσει την πολιτική Έρντογαν εντός 
και εκτός Τουρκίας;  

Το αποτέλεσμα των δημοτικών αποτέ-
λεσε μια ισχυρή προειδοποίηση προς τον 
Έρντογαν. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων 
από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Τουρκίας 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το επόμενο 
χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει ένα 
δεύτερο μεγάλο κύμα αναδιάρθρωσης του 
κυβερνώντος κόμματος, αλλά και ενίσχυσης 
της συνεργασίας με το Κόμμα Εθνικιστικής 
Δράσης. Δεν αποκλείεται να προωθηθούν 
νομοθετικά αλλά και κατασταλτικά μέτρα 
στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης με 
τρόπο που να υψώνουν εμπόδια προς τους 
δημάρχους της αντιπολίτευσης. Σε αυτό το 
επίπεδο, η κρίση στην οικονομία δεν απο-
κλείεται να μετατραπεί σε «εργαλείο» της 
κυβέρνησης για πιέσεις ενάντια σε δήμους 
στρατηγικής σημασίας. Είναι επίσης δεδομένο 
ότι ενώπιον του Έρντογαν πλέον βρίσκεται 
μια πιο οργανωμένη αντιπολίτευση, που 
κατάφερε να σπάσει το «ψυχολογικό όριο» 
του μύθου του αήττητου Έρντογαν. Όμως 
είναι γεγονός ότι ούτε για την αντιπολίτευ-
ση θα είναι εύκολη η κατάσταση. Διότι ο 
Έρντογαν χαρακτηρίζεται κυρίως από την 
αποφασιστικότητα να «κατακτήσει όση πε-
ρισσότερη εξουσία γίνεται». Χαρακτηρίζε-
ται από τη θέληση για «κατάκτηση όλων 
των διαθέσιμων ψήφων». Την ίδια στιγμή 
αναζητά μηχανισμούς αναπαραγωγής της 
εξουσίας του μέσα από διευρυμένες κοι-
νωνικές συμμαχίες. Συνεπώς είναι πιθανό 
το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να 
θέσει στο επίκεντρό  του την οικονομία και 
να αναζητήσει νέες και πιο ομαλοποιημένες 
σχέσεις στο εξωτερικό, που να συμβάλλουν 
στη μερική έστω αντιμετώπιση της κρίσης.

Σε νέα ύψη το «έλλειμμα»
στα κατεχόμενα

Αυτή η παρατεταμένη οικονομική 

κρίση, η οποία έφερε και την πτώση 
της τουρκικής λίρας, πώς επηρεάζει τα 
κατεχόμενα; 

Οι αρνητικές επιπτώσεις της υποτίμησης 
της αξίας της τουρκικής λίρας στα κατεχό-
μενα σε ορισμένους τομείς ήταν πιο έντο-
νες σε σύγκριση με την Τουρκία. Παρόλο 
που απουσιάζουν ολοκληρωμένα στοιχεία 
για τους τομείς της οικονομίας, εντούτοις 
μπορούν να εξαχθούν συγκεκριμένα συ-
μπεράσματα στη βάση του πληθωρισμού, 
της ανεργίας, των εμπορικών σχέσεων και 
της γενικότερης δομής της οικονομίας των 
κατεχομένων. Συγκεκριμένα, στα τέλη του 
2018 ο πληθωρισμός στα κατεχόμενα έφτασε 
το 38%. Το ποσοστό αυτό ήταν το υψηλότερο 
σε ολόκληρη την περίοδο των τελευταίων 
17 χρόνων. Την ίδια περίοδο στην Τουρκία, 
ο πληθωρισμός ήταν περίπου 25%. Η δια-
φορά που καταγράφηκε οφείλεται κυρίως 
στο γεγονός ότι συγκεκριμένες οικονομικές 
δραστηριότητες στα κατεχόμενα διεξάγονται 
με άλλα νομίσματα, όπως ευρώ, αγγλική 
στερλίνα και δολάρια. Την ίδια στιγμή η 
οικονομία των κατεχομένων είναι εξαρτη-
μένη από τις εισαγωγές, οι οποίες επίσης 
γίνονται σε δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 
των εισαγωγών από την Τουρκία. Συνεπώς, 
η πτώση της αξίας της τουρκικής λίρας στην 
τουρκοκυπριακή κοινότητα είχε μεταφραστεί 
με πολλαπλάσιες επιπτώσεις, ιδιαίτερα στα 
μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. 

Πέραν τούτων, ποιες άλλες επιπτώσεις 
καταγράφονται; 

Σε ένα άλλο επίπεδο, ακριβώς λόγω της 
κατακόρυφης πτώσης της αξίας της τουρ-
κικής λίρας καταγράφηκε άμεσα αύξηση 
του ελλείμματος στον προϋπολογισμό των 
κατεχομένων. Σύμφωνα με υπολογισμούς για 
τον προϋπολογισμό του 2019, το έλλειμμα 
αρχικά υπολογίστηκε στα 825 εκατομμύρια 
τουρκικές λίρες. Όμως, εξαιτίας της προ-
οπτικής μη καταβολής ορισμένων ποσών 
από τη χρηματοδότηση της Τουρκίας, το 
έλλειμμα μπορεί να αυξηθεί μέχρι και 1.3 
δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες περίπου. 
Το σημείο αυτό, όμως, είναι κρίσιμης ση-
μασίας. Λαμβανομένης υπόψη της σχέσης 

μεταξύ μεταβολής δημόσιου χρέους και 
ελλείμματος, στην περίπτωση της «ΤΔΒΚ» 
έχουν ενταθεί οι εξής δυναμικές: Η αδυναμία 
της τουρκοκυπριακής κοινότητας να απο-
πληρώσει μέρος του δημόσιου χρέους σε 
συνθήκες υποτίμησης της τουρκικής λίρας, 
αυξάνει την ανάγκη χρηματοδότησης από 
την Τουρκία. Η χρηματοδότηση από την 
Τουρκία σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος 
όμως γίνεται ήδη από το 1997 με τη μορφή 
δανείων και όχι εισφορών. Επομένως, μόνο 
μερικά εικοσιτετράωρα τον Αύγουστο του 
2018 με την κατακόρυφη πτώση της αξίας 
της τουρκικής λίρας έναντι ξένου συναλλάγ-
ματος, ήταν αρκετά για να επιδεινώσουν τον 
φαύλο κύκλο του μηχανισμού εξάρτησης 
των κατεχομένων από την Τουρκία. Ένας 
φαύλος κύκλος που επικεντρώνεται στην 
αδυναμία παραγωγής τοπικών εσόδων 
σταδιακής έστω αποπληρωμής του δη-
μόσιου χρέους και στην αναπαραγωγή 
της «ανάγκης» για δάνεια από την Άγκυρα.  

Το «πρωτόκολλο» και 
οι στόχοι της Τουρκίας

Είναι γι’ αυτούς τους λόγους που η 
Τουρκία καθυστερεί την υπογραφή του 
λεγόμενου νέου τρίχρονου οικονομικού 
«πρωτοκόλλου» (2019 - 2021) με τα 
κατεχόμενα; Τι επιδιώκει; 

Από τις μέχρι σήμερα πληροφορίες, 
που έχουν διαρρεύσει σε ένα μέρος του 
τουρκοκυπριακού και του τουρκικού Τύ-
που, φαίνεται να υπάρχουν διαφωνίες σε 
σχέση με συγκεκριμένες πτυχές του νέου 
τρίχρονου οικονομικού «πρωτοκόλλου». 
Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει το ζήτημα της 
πλήρους αναδιάρθρωσης του τομέα παρα-
γωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. 
Όπως είναι γνωστό, η Άγκυρα έχει ήδη 
σχεδιάσει την υλοποίηση υποθαλάσσιου 
αγωγού μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
στα κατεχόμενα, ως συνέχεια του προη-
γούμενου έργου υποθαλάσσιας μεταφοράς 
νερού. Για την υλοποίηση του νέου έργου 
η τουρκική κυβέρνηση έχει θέσει ζητήματα 
στρατηγικής σημασίας, όπως η έναρξη της 
διαδικασίας ιδιωτικοποίησης του τομέα του 
ηλεκτρισμού. Στο επίπεδο αυτό στόχος είναι 
η υποβοήθηση της εμπλοκής τουρκικού 
κεφαλαίου στην παραγωγή ηλεκτρισμού στα 
κατεχόμενα σε διασύνδεση με τη λειτουργία 
της νέας υποδομής που σχεδιάζεται στη 
βάση του υποθαλάσσιου αγωγού. 

Δεν υπάρχουν αντιδράσεις; 
Σε αυτό το πλαίσιο μερίδες της τουρκο-

κυπριακής Αριστεράς και του συνδικαλι-
στικού κινήματος αντιδρούν αρνητικά. Η 
τουρκοκυπριακή αντιπολίτευση σε αυτό το 
θέμα προκάλεσε σχετικές καθυστερήσεις 
στην όλη διαδικασία συζητήσεων για το 
πρωτόκολλο. Πέραν αυτού, καθυστερήσεις 
σημειώθηκαν και εξαιτίας της δυσαρέσκειας 
της Άγκυρας για τη μη υλοποίηση συγκεκρι-
μένων όρων του προηγούμενου τρίχρονου 
πρωτοκόλλου, που κανονικά έληξε το 2018. 
Σε αυτό το σημείο αξίζει να υπογραμμιστεί 
ότι οι βασικές πιέσεις της Άγκυρας μάλλον 
κατευθύνονται προς το Ρεπουμπλικανικό 
Τουρκικό Κόμμα, το οποίο πέρα από το 
βασικό στην «κυβέρνηση» είναι και το κόμ-
μα με τις περισσότερες διασυνδέσεις με το 
συνδικαλιστικό κίνημα. Η ισχυρή παρουσία 
συνδικαλιστών του κόμματος στον τομέα 
του ηλεκτρισμού, λαμβανομένων υπόψη 
των προαναφερθέντων, δημιουργεί έντονες 
δυναμικές πολιτικών κρίσεων που επηρε-

άζουν καθοριστικά τις τουρκοκυπριακές 
πολιτικές ισορροπίες. Δεν είναι τυχαία η 
«σιωπηλή» αλλά αναπαραγόμενη διαφω-
νία που καταγράφεται εντός της τουρκο-
κυπριακής Αριστεράς μεταξύ μερών που 
παρουσιάζονται έτοιμα να αποδεχτούν τη 
συνολική φιλοσοφία του πρωτοκόλλου και 
αυτών που αντιδρούν.

Μετασχηματισμός της
οικονομικής δομής 

Ποιες εκτιμάτε ότι θα είναι οι πολιτι-
κές, οικονομικές και κοινωνικές προε-
κτάσεις του νέου «πρωτοκόλλου»; 

Πτυχές του νέου οικονομικού πρω-
τοκόλλου έχουν ήδη δημοσιευθεί στον 
τουρκοκυπριακό Τύπο. Ιδιαίτερη συζήτηση 
καταγράφεται για θέματα όπως η επιδίωξη 
διεύρυνσης των ιδιωτικοποιήσεων στον τομέα 
του ηλεκτρισμού στη βάση της συμφωνίας 
που έγινε τον Οκτώβριο του 2016, στον τομέα 
των τηλεπικοινωνιών, αλλά και η έναρξη 
σχεδιασμών για σταδιακή ιδιωτικοποίηση των 
λιμανιών. Η δραστική μείωση των δήμων, η 
ενσωμάτωση των μηχανισμών στατιστικών 
στοιχείων του τουρισμού των κατεχομένων 
με τον αντίστοιχο της Τουρκίας, καθώς και 
μέτρα βελτίωσης της ιδιωτικής τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, αποτελούν επίσης ζητήματα 
που τέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσε-
ων. Ωστόσο, οι ευρύτερες προεκτάσεις θα 
πρέπει να αναζητηθούν στις συνέχειες που 
δημιουργούνται στη βάση της φιλοσοφίας 
των τρίχρονων οικονομικών πρωτοκόλλων. 
Αυτή η πολιτική βασίζεται σε έναν πιο ολο-
κληρωμένο στόχο της Άγκυρας σε σχέση 
με τον νεοφιλελεύθερο μετασχηματισμό 
της οικονομικής δομής των κατεχομένων. 

Πότε ξεκίνησε να εφαρμόζεται αυτή η 
προσπάθεια της Άγκυρας; Τι έχει πετύχει 
μέχρι σήμερα;  

Οι προσπάθειες με τον συγκεκριμένο 
προσανατολισμό ξεκίνησαν από τα μέσα της 
δεκαετίας του 1980. Τόσο οι οργανωμένες 
αντιδράσεις της τουρκοκυπριακής αντιπολί-
τευσης, όσο και η πολιτική και οικονομική 
αποσταθεροποίηση στην Τουρκία αποτέ-
λεσαν εμπόδια προς την υλοποίηση ενός 
περιεκτικού νεοφιλελεύθερου ανοίγματος 
της τουρκοκυπριακής οικονομίας. Όμως, 
οι ισορροπίες άρχισαν να αλλάζουν μετά 
τα δημοψηφίσματα του 2004, εξέλιξη που 
σχετίζεται και με την ισχυροποίηση της τουρ-
κικής κυβέρνησης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 
τα τρίχρονα οικονομικά πρωτόκολλα από 
το 2004 και μετά είναι πιο ολοκληρωμένα 
και πιο ξεκάθαρα στις βασικές τους κατευ-
θύνσεις. Περιληπτικά διακρίνονται οι εξής 
δυναμικές μέσα από τα κείμενα των πρω-
τοκόλλων: η διεύρυνση των στρατηγικών 
τομέων της οικονομίας των κατεχομένων, 
τους οποίους η Άγκυρα διεκδικεί να ελέγξει 
ολοκληρωτικά. Για παράδειγμα, μετά τον 
έλεγχο του τραπεζικού τομέα ξεκίνησε η 
σταδιακή συρρίκνωση τομέων με μεγάλη 
εργοδότηση, αλλά και ο περιορισμός της 
τοπικής παραγωγικής ικανότητας. Στη συνέ-
χεια επιδιώχθηκε ο έλεγχος του νερού, ενώ 
σήμερα το νέο στάδιο είναι ο ηλεκτρισμός. 
Επομένως, στον πυρήνα της φιλοσοφίας των 
πρωτοκόλλων δεν βρίσκεται μόνο ένα «συμ-
βατικό - κανονικό» άνοιγμα της οικονομίας 
των Τουρκοκυπρίων. Αντίθετα, η δομική 
εξάρτηση που δημιουργεί η μη επίλυση 
του Κυπριακού παρουσιάζεται ως βάση 
«μονοδρομικού ανοίγματος» της οικονομίας 
των κατεχομένων προς την Τουρκία.

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Κατέρρευσε ο μύθος του Έρντογαν

Πώς αυτές οι εξελίξεις μπορεί να 
επηρεάσουν τις προσπάθειες για λύση 
του Κυπριακού; 

Το ευρύτερο πλαίσιο των συνεπειών 
στο Κυπριακό ξεφεύγει από τα «στενά 
όρια» της διαδικασίας των συνομιλιών. 
Ο κοινωνικο-οικονομικός μετασχηματισμός 
που καταγράφεται στην τουρκοκυπριακή 
κοινότητα τις τελευταίες δεκαετίες σχετίζεται 
-μεταξύ άλλων- και με τη  μελλοντική θέση 
της κοινότητας στην επίλυση του πολιτικού 

προβλήματος. Η οικονομική σχέση που 
αναπτύσσει η Άγκυρα με τα κατεχόμενα 
έχει κάποια χαρακτηριστικά στρατηγικής 
σημασίας σε ό,τι αφορά την αμφισβήτηση 
των Τουρκοκυπρίων ως ισότιμων εταί-
ρων των Ελληνοκυπρίων σε μια πιθανή 
λύση του Κυπριακού. Γιατί η οικονομική 
στρατηγική και οι εξαρτήσεις που δημι-
ουργήθηκαν στις διχοτομικές συνθήκες 
αποστέρησαν από την τουρκοκυπριακή 
κοινότητα την ικανότητα ενδυνάμωσης το-
πικής παραγωγής. Αμφισβήτησαν έτσι την 
αποτελεσματικότητα των πολιτικών - οργα-
νωμένων συνόλων στην αντιπαράθεση για 
αυτονόμηση από την Τουρκία. Με αυτόν 
τον τρόπο η κοινότητα εγκλωβίστηκε σε 
ένα «παρασιτικό» οικονομικό περιβάλλον 
αναπαραγωγής ελλειμμάτων, τα οποία με 
τη σειρά τους γεννούν «όρους και προϋ-
ποθέσεις» χρηματοδότησής τους από την 
Άγκυρα. Με τη διατήρηση της διχοτομικής 
κατάστασης διευρύνθηκε η δυνατότητα της 

Τουρκίας να επηρεάζει το πολιτικό σύστη-
μα των Τουρκοκυπρίων διά μέσου των 
«οικονομικών όρων και προϋποθέσεων» 
χρηματοδότησης των ελλειμμάτων, αλλά 
και η ικανότητά της να πιέζει τις τουρ-
κοκυπριακές δυνάμεις που διαχρονικά 
υποστήριζαν την ομοσπονδιακή λύση του 
Κυπριακού. Τα οικονομικά πρωτόκολλα, 
συνεπώς, μπορούν να βοηθήσουν και στη 
μερική αποκωδικοποίηση της αγωνίας 
που εκφράζουν μέρη της κοινότητας 
γύρω από την αντιπαράθεση «ύπαρξη 
ή εξαφάνιση». Στο σημείο αυτό η έννοια 
της «εξαφάνισης» που χρησιμοποιείται 
από την τουρκοκυπριακή αντιπολίτευση 
παραπέμπει περισσότερο στην «πολιτική 
εξαφάνιση» των Τουρκοκυπρίων ως εταί-
ρων των Ελληνοκυπρίων. Παραπέμπει στον 
κίνδυνο ανατροπής των ισορροπιών με 
τρόπο που η ελληνοκυπριακή κοινότητα 
να βρεθεί «ενώπιος ενωπίω» με την ίδια 
την Άγκυρα σε μιαν άνιση σχέση. 

Η μετακίνηση της Τουρκίας από το 
φιλοδυτικό στρατόπεδο και το φλερτ με 
τη Μόσχα,  αλλά και το Ιράν, είναι συ-
γκυριακή κατάσταση ή αποκτά πιο βαθιά 
χαρακτηριστικά, όχι μόνο σε επίπεδο 
πολιτικής αλλά και σε επίπεδο λαού; 

Είναι γεγονός ότι η κριτική στάση έναντι 
της Δύσης αποτελεί ένα ενδιαφέρον κοι-
νωνικό φαινόμενο στην Τουρκία. Πολλά 
διεθνή ζητήματα αποτέλεσαν ιστορικά εστίες 
κριτικής, πηγές πολιτικής και ιδεολογικής 
κινητοποίησης ενάντια στη Δύση. Μάλιστα 
αυτό αφορά σε διαφορετικά ιδεολογικά και 
πολιτικά ρεύματα στη χώρα. Στη σημερινή 
φάση, ωστόσο, η κριτική αντιμετώπιση της 
Δύσης εμπλουτίζεται γενικότερα από την 
αναζήτηση ενός πολυπολικού κόσμου στο 
διεθνές σύστημα. Ενός κόσμου που δεν 
θα χαρακτηρίζεται σε απόλυτο βαθμό από 
τις επιλογές ισχυρών χωρών της Δύσης, 
αλλά περισσότερο από τον ανταγωνισμό 
που προκαλούν αναδυόμενες δυνάμεις. 
Τα τελευταία 30 χρόνια, σε διαφορετικό 
βαθμό και ένταση, η Τουρκία μπαίνει 
δυναμικά στο προαναφερθέν πλαίσιο. 
Επιδιώκει να πάρει θέσει στο μπλοκ των 

δυνάμεων εκείνων που διεκδικούν την 
αυτονόμησή τους και τη δυνατότητά τους 
υπό προϋποθέσεις να υλοποιούν «δικές» 
τους πολιτικές στην περιφέρεια. Εκείνο που 
σήμερα παρουσιάζεται ως «φλερτ» με τη 
Μόσχα είναι μια πτυχή αναζητήσεων για 
εναλλακτικές συνεργασίες και για δημιουρ-
γία πεδίων σχετικής αυτονόμησης. Έντονα 
προβλήματα και διαφωνίες συνεχίζουν 
να υπάρχουν μεταξύ Τουρκίας-Μόσχας, 
όπως και μεταξύ Τουρκίας - ΗΠΑ. Ωστό-
σο η Άγκυρα φαίνεται να επιδιώκει να 
προωθεί περισσότερο τα ζητήματα εκείνα 
στα οποία μπορούν να σημειωθούν συ-
γκλίσεις, παρά αυτά στα οποία υπάρχουν 
ήδη διαφωνίες. Συνεπώς οι μελλοντικές 
δυναμικές είναι εκείνες που μπορούν να 
εξηγήσουν κατά πόσον η Άγκυρα θα δι-
ατηρήσει την προαναφερθείσα ικανότητα 
τήρησης τόσο λεπτών ισορροπιών.

Το «φλερτ» Άγκυρας - Μόσχας

Η ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟ-
ΤΗΤΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΕΝΑ 
«ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΓΕΝΝΟΥΝ 
«ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ» 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ

«Πολιτική εξαφάνιση» των Τ/κ

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΕΙ ΣΤΟ ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 
ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ 
ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑ 
ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ «ΔΙΚΕΣ» ΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
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Καπρίτσια Ρώμης για EastMed

Ν
έα εμπόδια στις προ-
σπάθειες προώθησης 
και κατασκευής του 
αγωγού EastMed 
θέτουν  μερίδα Ιτα-
λών αξιωματούχων, 
οι οποίοι φαίνεται να 

δείχνουν προτίμηση στον αγωγό ΤΑP, που 
θα μεταφέρει αζερικό αέριο μέσω Τουρ-
κίας και στην Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα η 
ιταλική κυβέρνηση δέχεται στενή πίεση 
από την αντιπολίτευση, που θεωρεί τον 
αγωγό EastMed έργο στρατηγικής σημα-
σίας, κάτι που διαβεβαίωσε τη Ρώμη και 
η Ουάσιγκτον σε πρόσφατες επαφές που 
είχαν οι δυο πλευρές.

Σε κάθε περίπτωση, αν και δεν αναμέ-
νονται δραματικές εξελίξεις για το θέμα 
πριν από τις Ευρωεκλογές, εντούτοις, επί 
του εδάφους στην Ιταλία γίνονται μικρά 
βήματα για κατασκευή του τερματικού 
που θα συνδέει το κομμάτι του αγωγού 
από την Ελλάδα. Αυτήν την εβδομάδα ο 
Υφυπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης 
της χώρας, Davide Crippa, απαντώντας 
σε ερώτημα βουλευτών του Δημοκρατικού 
Κόμματος στην Επιτροπή Παραγωγικών 
Δραστηριοτήτων της ιταλικής Βουλής, είπε 
πως η κατασκευή του EastMed και η σύν-
δεση IG-Poseidon στην Απούλια μπορεί 
να μην είναι απαραίτητη, δεδομένης της 
κατασκευής του αγωγού TAP. Οι βουλευτές 
Sara Moretto, Martina Sardi και Diego 
Zardini του Δημοκρατικού Κόμματος υπεν-
θύμισαν πως στα τέλη Μαρτίου υπήρχε 
προγραμματισμένη η υπογραφή της κα-
τασκευής του τερματικού στην περιοχή 
Otranto, κάτι που δεν έγινε, και ρώτησαν 
αν η κυβέρνηση έχει οπισθοχωρήσει στο 
όλο ζήτημα κατασκευής του EastMed. 

Τ ο θέμα της καταβολής αποζημιώ-
σεων για απώλεια χρήσης σε ιδιο-
κτήτες περιουσιών που βρίσκονται 

στα κατεχόμενα επανέρχεται κατά καιρούς 
στην επικαιρότητα, αλλά καμιά λύση δεν 
έχει δοθεί μέχρι στιγμής. Με δύο προτά-
σεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν από το 
2012 στη Βουλή των Αντιπροσώπων εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού, προτείνονται: 

α) η δημιουργία Συμβουλίου Αποζη-
μιώσεων για την απώλεια χρήσης τέτοιων 
περιουσιών και 

β) η «αντικατάστασή» των με κρατικές 
περιουσίες στις ελεύθερες περιοχές μέσω του 
Συμβουλίου Αντικατάστασης Περιουσιών.

Την πρόθεση της Κυβέρνησης για προώ-
θηση νομοθεσίας για καταβολή αποζημιώ-
σεων για απώλεια χρήσης έχει διατυπώσει 
κατά καιρούς και ο Υπουργός Εσωτερικών.

Η καταβολή τέτοιων αποζημιώσεων δεν 
είναι, βεβαίως, υποχρέωση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, αλλά της Τουρκίας, ως κα-

τοχικής δύναμης, όπως έχει αναγνωρίσει 
και το ΕΔΑΔ σε σειρά αποφάσεών του. Δυ-
στυχώς, η Τουρκία αρνείται να καταβάλει 
τις αποζημιώσεις τις οποίες επιδίκασε το 
Δικαστήριο, γεγονός το οποίο καυτηριά-
ζεται συστηματικά από το Συμβούλιο της 
Ευρώπης. 

Η υποχρέωση της Τουρκίας, μέσω των 
«αρχών» της «ΤΔΒΚ», να καταβάλει αποζη-
μιώσεις για απώλεια χρήσης, αναγνωρίζεται 
ακόμα και από τον «περί Αποζημίωσης, 
Ανταλλαγής και Αποκατάστασης Ακίνητης 
Περιουσίας» «Νόμο» 67/2005 της «ΤΔΒΚ», 
με τον οποίο ιδρύθηκε η Επιτροπή Ακίνητης 
Ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα, το άρθρο 8 του 
«Νόμου» προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι, όταν 
ο αιτητής απαιτεί αποζημιώσεις για απώλεια 
χρήσης, η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά.

Με την ίδια λογική και οι οποιεσδήποτε 
αποζημιώσεις προς τους Τουρκοκύπριους 
ιδιοκτήτες για την απώλεια χρήσης των περι-
ουσιών τους που βρίσκονται στις ελεύθερες 
περιοχές θα πρέπει να καταβάλλονται από 
την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό εξάλλου 
εξυπακούεται και στον Περί Τουρκοκυπρι-
ακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα 
Θέματα) Νόμο 139/91, του οποίου το άρθρο 
6Α(4) προβλέπει: 

«Σε περίπτωση που σε αγωγή δυνάμει 
του παρόντος άρθρου το δικαστήριο κρίνει 
ότι παραβιάστηκε το δικαίωμα του ενάγο-
ντος, αυτός δικαιούται σε 

α) αποζημιώσεις για τυχόν χρηματική 

ζημιά, απώλεια, έξοδα, και δαπάνες… 
β) αποζημιώσεις για ζημιά ή βλάβη μη 

χρηματικής φύσης …» 
Ως αποτέλεσμα της απόφασης του ΕΔΑΔ 

στην υπόθεση Δημόπουλος κ.α. ν Τουρκία 
με την οποία αναγνωρίστηκε η δικαιοδο-
σία της Επιτροπής Ακίνητης Ιδιοκτησίας 
των κατεχομένων, η μόνη διαθέσιμη οδός 
σήμερα για διεκδίκηση τέτοιων αποζημιώ-
σεων από τους Ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες 
είναι η προσφυγή τους στην Επιτροπή. Σε 
τέτοια περίπτωση οι ιδιοκτήτες θα πρέπει 
να αποδεχθούν τις εξευτελιστικά χαμηλές 
τιμές που τους προσφέρονται και μάλιστα με 
εγκατάλειψη του τίτλου της περιουσίας των 
προς όφελος της «ΤΔΒΚ» και τον συμψηφισμό 
της αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση 
της περιουσίας τους με την αποζημίωση 
για απώλεια χρήσης. 

Είναι φανερό ότι, αν εξευρεθεί τρόπος 
για αποζημίωση των Ελληνοκύπριων ιδι-
οκτητών από την Κυπριακή Δημοκρατία, 
θα πρέπει, σε περίπτωση λύσης του Κυ-
πριακού, τα σχετικά ποσά να διεκδικηθούν 
από την Τουρκία. 

Δεδομένου ότι έχει γίνει αποδεκτό πως 
τα έσοδα από τους υδρογονάνθρακες ανή-
κουν και στις δύο κοινότητες, γιατί οι απο-
ζημιώσεις αυτές να μην καταβληθούν από 
το σχετικό ταμείο; Σε τέτοια περίπτωση τα 
ποσά αυτά θα μπορούσαν να αφαιρεθούν 
από το μερίδιο το οποίο θα δικαιούνται οι 
Τουρκοκύπριοι. Ταυτόχρονα, οι Τουρκοκύ-

πριοι ιδιοκτήτες περιουσιών στις ελεύθερες 
περιοχές θα μπορούσαν να αποζημιωθούν 
από το ίδιο ταμείο.

Με βάση το άρθρο 4(2) του περί του 
Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυ-
πριακού Οργανισμού Διαχείρισης Επεν-
δύσεων Νόμου 33(Ι) του 2019, τα έσοδα 
από τους υδρογονάνθρακες θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν: 

α) για τη δημιουργία μιας εναλλακτικής 
σταθερής ροής εισοδημάτων για τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό,

(β) τη μείωση του χρέους της Κυβέρ-
νησης και

(γ) την επένδυση των πλεονασμάτων για 
την εξασφάλιση των μελλοντικών γενεών ή 
άλλων μακροπρόθεσμων στόχων.

Έχω την άποψη ότι μπορεί να γίνει επί-
κληση του πιο πάνω άρθρου και ειδικά της 
παραγράφου (β) για υλοποίηση της πρότασής 
μου. Αν όχι, θα μπορούσε να γίνει σχετική 
τροποποίηση του νόμου.

Αν και δεν ισχυρίζομαι ότι η πρόταση θα 
επιλύσει οριστικά ένα τόσο περίπλοκο θέμα, 
το οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, συζητώ εν 
εκτάσει στο βιβλίο μου «The property issue 
in the Cyprus problem - A technocratic 
approach», θεωρώ ότι αυτή αξίζει τον κόπο 
να προβληματίσει την Κυβέρνηση και τη 
Βουλή.

* LLB, MSc (ULA), ARICS
Επισκέπτης Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις 

Πάφου

Οι αποζημιώσεις για απώλεια χρήσης 
και το Ταμείο Υδρογονανθράκων

Η στάση Crippa
Απαντώντας ο Crippa είπε ότι οι εται-

ρείες EDISON και ΔΕΠΑ, που ανέλαβαν 
την κατασκευή, έχουν ζητήσει αναβολή 
12 μηνών για την έναρξη και τη λήξη των 
εργασιών, και ότι αυτήν τη  στιγμή βρίσκεται 
σε εξέλιξη η έρευνα του Υπουργείου. Σε 
κάθε περίπτωση, πρόσθεσε, «θα πρέπει 
να εξακριβωθεί αν ο αγωγός είναι οικο-
νομικά εφικτός, η εδαφική βιωσιμότητα 
και η  τεχνική υλοποίηση, ενόψει και των 
αναμενόμενων εξελίξεων του αγωγού ΤΑP, 
o οποίος μπορεί να διπλασιαστεί σε 20 
δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα». Θα ήθελα 
να επισημάνω, συνέχισε, ότι η Κυβέρνη-
ση παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς, από 
κοινού με τις Αρχές άλλων χωρών, την  
πρωτοβουλία EastMed, για τη συμβολή 
που μπορεί να έχει στη διαφοροποίηση 
των πηγών, την αύξηση της ροής του ευ-
ρωπαϊκού συστήματος φυσικού αερίου 
και το μειωμένο κόστος προμηθειών. «Από 
αυτήν την άποψη, θα είναι σημαντικό να 
γνωρίζουμε τα αποτελέσματα των μελετών 
σκοπιμότητας που συγχρηματοδοτούνται 
από την ΕΕ, τα οποία αναμένονται σε περί-
που ένα χρόνο», κατέληξε ο Υφυπουργός 
Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλίας.

Απαντήσεις που
δεν ικανοποίησαν 

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης δεν 
ικανοποιήθηκαν από τη σχετική απάντηση 

και ζήτησαν περισσότερες διευκρινίσεις 
για τη θέση της Κυβέρνησης σε σχέση 
με ένα έργο που, όπως είπαν,  είναι «θε-
μελιώδες από στρατηγικής, οικονομικής 
και πρωτίστως περιβαλλοντικής σκοπιάς». 
Τόνισαν, επίσης, ότι, για να ενθαρρύνου-
με τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, θα χρειαστούμε περισσότερο 
φυσικό αέριο τις επόμενες τρεις δεκαετίες.

Ο στόχος αυτού του έργου, που θεωρείται 
προτεραιότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
είναι η δημιουργία της αναγκαίας υποδομής 
για να επιτρέπεται η αγορά και πώληση 
φυσικού αερίου από οποιαδήποτε πηγή σε 
οποιοδήποτε σημείο της ΕΕ, ανεξαρτήτως 
εθνικών συνόρων, προκειμένου να δια-
σφαλίζεται η ασφάλεια του προμηθειών. 
Δεδομένης της απουσίας οποιουδήποτε 
περιβαλλοντικού αντίκτυπου και των πι-
θανών εξοικονομήσεων για τους Ιταλούς 
-όπως κατέληξαν οι τρεις βουλευτές- η 
κατασκευή του αγωγού, μαζί με το TAP, 
μπορεί να ενισχύσει τον ρόλο της Ιταλί-
ας ως τον κύριο ενεργειακό κόμβο της 
Μεσογείου.

Η διαδικασία
απαλλοτρίωσης

Υπενθυμίζεται ότι οι προηγούμενες 
ιταλικές κυβερνήσεις ενέκριναν το σχέ-
διο κατασκευής του τερματικού σταθμού 
στο Otranto για τη σύνδεση του EastMed. 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος εξέδωσε 

ευνοϊκή γνώμη το 2010, και το 2011 υπο-
γράφτηκε το σχετικό διάταγμα έγκρισης του 
Υπουργείου Οικονομίας και η συμφωνία 
με την περιφέρεια Απούλιας. Ακολούθως, 
το 2017 ο πρώην Υπουργός Οικονομικής 
Ανάπτυξης Carlo Calenda υπέγραψε κοινή 
δήλωση με τους ομολόγους του από την 
Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, επι-
τυγχάνοντας επίσης τη δέσμευση της ΕΕ 
να συγχρηματοδοτήσει το έργο.

Μέχρι στιγμής η γαλλοελληνική εταιρεία 
IGI-Poseidon ολοκληρώνει τις διαδικασίες 
για την απαλλοτρίωση των εδαφών από τα 
οποία θα περάσει ο αγωγός στο Οtranto. Οι 
Ιταλοί δικαστικοί επιμελητές είναι έτοιμοι 
να ειδοποιήσουν με επείγουσα κλήση 36 
ιδιοκτήτες για εκτέλεση του διατάγματος συ-
νεργασίας που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα της ιταλικής κυβέρνησης στις 
5 Ιουνίου 2018. Σύμφωνα με τον ιταλικό 
Τύπο, αυτοί είναι οι τελευταίοι ιδιοκτήτες 
γης με τους οποίους δεν έχει επιτευχθεί 
ακόμα μια καλή συμφωνία, η οποία έχει 
ήδη υπογραφεί από το υπόλοιπο 99% των 
ενδιαφερομένων. 

Μετά από αυτό το τελευταίο βήμα, 
η εταιρεία Edison μαζί με τη ΔΕΠΑ θα 
μπορούσαν να αρχίσουν τις κατασκευές. 
Το Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης 
έδωσε παράταση για έναρξη των εργασι-
ών μέχρι τις 6 Ιουνίου και, σύμφωνα με 
υπολογισμούς, οι εργασίες αναμένεται να 
διαρκέσουν τρία χρόνια, μέχρι δηλαδή και 

τις 6 Ιουνίου 2021, που είναι η καταληκτική 
ημερομηνία. Αυτήν τη στιγμή δεν είναι 
γνωστό εάν οι Edison-ΔΕΠΑ θα αποφα-
σίσουν να ζητήσουν περαιτέρω αναβολή.

Το μήνυμα 
της Ουάσιγκτον 

Μάλιστα, όπως αποκάλυψαν πριν από λί-
γες εβδομάδες οι εφημερίδες «Secolo XIX» 
και «La Stampa», μετά από μια επιστολή 
που απέστειλαν 30 περιβαλλοντικές ομά-
δες στον Πρωθυπουργό Giuseppe Conte, 
στον Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης 
Luigi Di Maio και στον Υφυπουργό Πε-
ριβάλλοντος Sergio Costa, η κυβέρνηση 
ανέβαλε την υπογραφή του TAP περιμέ-
νοντας μια νέα εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, με τον Di Maio να δηλώνει 
πως «δεν θα ήταν σωστό να ξεκινήσουμε 
άλλη μια περιπέτεια όπως ο EastMed». 
Πολιτικοί αναλυτές και δημοσιεύματα 
αφήνουν να εννοηθεί ότι υπάρχει ρωσι-
κό άρωμα στην όλη υπόθεση και ότι οι 
όποιες νέες εξελίξεις θα προκύψουν μετά 
τις Ευρωεκλογές. Πάντως o Γραμματέας 
του Υπουργικού Συμβουλίου της Ιταλίας 
Giancarlo Giorgetti ταξίδεψε πρόσφατα 
στις ΗΠΑ, όπου, σύμφωνα πάντα με τον 
ιταλικό Τύπο, έλαβε μηνύματα υποστή-
ριξης της Ουάσιγκτον αλλά έμμεσα για 
τον αγωγό ΕastMed, τον οποίο βλέπουν 
ως μέσο για μερική απεξάρτηση της Ε.Ε. 
από το ρωσικό φυσικό αέριο.

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΝ
ΑΓΩΓΟ ΤΑΡ ΔΕΙΧΝΟΥΝ
ΚΑΘΑΡΑ ΚΡΑΤΙΚΟΙ 
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ, ΕΝΩ 
Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ 
ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΣΥΜΕΟΥ * 

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
poulladosm@ 
sigmalive.com Τούρκοι αναλυτές θεωρούν πως μια 

πιθανή συμμαχία Ισραήλ-Ελλάδας-Κύ-
πρου, που έχει ως βάση τα κοιτάσματα 
φυσικού αερίου και αγνοεί τα δικαιώματα 
της Τουρκίας στη Μεσόγειο,  μπορεί να 
είναι βιώσιμη, μόνο εάν η Ελλάδα και η 
Κύπρος αποχωρήσουν από την Ε.Ε., καθώς, 
όπως ισχυρίζονται, μπορεί να είναι μόνο μια 
χαλαρή συμμαχία δεδομένου του Brexit και 
της συμμετοχής της Ιταλίας στην κινέζικη 
πρωτοβουλία «Μια Ζώνη, ένας Δρόμος» 
(One Belt one Road - OBOR). Πράγματι, 
σε μια νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ), για πρώτη φορά, το Πεκίνο 
αναφέρεται ως ένας «συστημικός αντίπα-
λος» της Ευρώπης.  Σύμφωνα με το πρό-
σφατο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
«Η ΕΕ-Κίνα: Μια στρατηγική προοπτική», 
η Κίνα δεν αποκαλείται πλέον ως ένας 
«στρατηγικός εταίρος» αλλά ως «εταίρος 
διαπραγματεύσεων». Το Συμβούλιο της 
ΕΕ συναντήθηκε στις 22 Μαρτίου για να 
συζητήσει μια κοινή στρατηγική της ΕΕ 
για την Κίνα, η οποία θα χρησιμεύσει ως 
βάση για τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας 
που θα διεξαχθεί μεθαύριο, 9η Απριλίου. 
Κατά ειρωνική σύμπτωση, την επόμενη 
ημέρα, η ιταλική κυβέρνηση υπέγραψε 
Μνημόνιο Συμφωνίας με το Πεκίνο για 
να γίνει επίσημα μέλος της OBOR. Πριν 
από την Ιταλία, άλλα 13 κράτη-μέλη της 
ΕΕ υπέγραψαν διμερείς συμφωνίες με το 
Πεκίνο, οι οποίες έγιναν επίσημα μέλη 
του μεγαλεπήβολου σχεδίου OBOR. Όλα 
ξεκίνησαν το 2012 με την πλατφόρμα «16 
+ 1», που συγκέντρωσε 11 κράτη-μέλη 
της ΕΕ και πέντε υποψήφιες χώρες -όλες 
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη- για 
συναντήσεις με την Κίνα. Έκτοτε, δύο άλλες 
χώρες της ΕΕ, η Ελλάδα τον Αυγούστου 
2018 και η Πορτογαλία τον Ιανουάριο 
2019, υπέγραψαν επίσης ως μέλη του 
ΟΒΟR. Για την Κίνα, η Ιταλία αντιπρο-
σωπεύει έναν από τους σημαντικότερους 
στρατηγικούς παράγοντες στην Ευρώπη. Το 
κινέζικο σχέδιο «Πέντε λιμένες» περιλαμ-
βάνει τους ιταλικούς λιμένες της Βενετίας, 
της Τεργέστης και της Ραβέννας, καθώς 
και του Κόπερ (Σλοβενία) και της Φιούμε 
(Κροατία), που συνδέονται μεταξύ τους 
από τον Σύνδεσμο Λιμενικής Αρχής της 
Βόρειας Αδριατικής (NAPA). Έχει άρα-
γε οποιαδήποτε διασύνδεση η περίεργη 
στάση της Ιταλίας για τον EastMed με τις 
σχέσεις που αναβαθμίζει με την Κίνα, η 
οποία βρίσκεται στο τρίγωνο συνεργασίας 
με Τουρκία-Ρωσία;

Ο κινεζικός γρίφος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  O ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΚΟΥΡΤΕΛΛΟΣ Μ.D.

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ

 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΓΕΣΥ)
ΣΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ

ΟΔΟΣ ΠΑΝΑΓΗ ΛΑΠΠΑ 29, 3075 ΛΕΜΕΣΟΣ
Τηλ. Ιατρείου: 25384809, Κινητό: 99445358   

   e:mail:Kourtellos.a@cytanet

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

• Research Assistant for ERMIS-F (EEWRC_RAEF_19_02)
•  Scientific Coordinator for Science and Technology in Archaeology and 

Culture Research Center (STARC) (STARC_CO_19_07)
• Interns for the Instrumentation Lab (ref.no. EEWRC_RTAIL_19_04)
• Head of the Office of Graduate Studies (ref.no. CYIGS_HGS_19_01)
•  Postdoctoral Fellow(s) for Energy Systems Analysis at the Energy Division 

at EEWRC (ref.no. EEWRC_PDESA_19_06)
• Interactive Visualisation 3D Modeller (STARC_IV3DM_19_03)
•  Faculty Position in Modelling and Simulation for Engineering Applications with 

Specialization in Computation-based Science and Technology (CYI_FPEC_18_07)

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

ΑΥΤΉΝ ΤΉΝ ΠΕΡΊΟΔΟ Ή ΓΑΛΛΟΕΛΛΉΝΊΚΉ ΕΤΑΊ-

ΡΕΊΑ IGI-POSEIDON ΟΛΟΚΛΉΡΏΝΕΊ ΤΊΣ ΔΊΑΔΊ-

ΚΑΣΊΕΣ ΓΊΑ ΤΉΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΊΏΣΉ ΤΏΝ ΕΔΑΦΏΝ 

ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΊ Ο ΑΓΏΓΟΣ ΣΤΟ ΟTRANTO.



Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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«Τιμωρήστε τους για τον Συνεργατισμό»

ΝΑΤΑΛΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ  
natalielm@hotmail.com 

Κ
άλεσμα στους πολίτες 
«να στείλουν μήνυμα 
στην Κυβέρνηση, τιμω-
ρώντας την Κυβέρνηση 
για ό,τι έκανε ή δεν έκανε 
και στην περίπτωση του 
Συνεργατισμού», στέλ-

νει στη συνέντευξή του στη «Σημερινή» ο 
εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Στέφανος 
Στεφάνου. Σημειώνει ότι οι ευθύνες δεν πε-
ριορίζονται στον Χάρη Γεωργιάδη, αλλά είναι 
«συλλογικές» και ανήκουν στην Κυβέρνηση 
Αναστασιάδη, την οποία χαρακτηρίζει «πλασιέ 
ιδιωτικών και τραπεζικών συμφερόντων». 
Την ίδια ώρα, εξαπολύει δριμεία επίθεση 
κατά του ΕΛΑΜ, το οποίο «δεν είναι απλώς 
ένας ακροδεξιός σχηματισμός, αλλά ένας 
νεοφασιστικός, νεοναζιστικός σχηματισμός». 
Σημειώνει, ωστόσο, ότι την ώρα που το ΑΚΕΛ 
προειδοποιούσε για «την άνοδο της ακροδε-
ξιάς, οι άλλοι όλοι χλεύαζαν» και προσθέτει 
ότι «αυτοί που σήμερα φωνάζουν και προ-
ειδοποιούν για την έκτη έδρα, αν πάμε λίγο 
πίσω, ερωτοτροπούσαν κι έκλειναν το μάτι 
στο ΕΛΑΜ και στην ακροδεξιά».   

 
Τι εννοούσε ο Άντρος Κυπριανού δη-

λώνοντας σε συνέντευξή του στον «Φιλε-
λεύθερο» την περασμένη Κυριακή ότι το 
ΑΚΕΛ τιμωρήθηκε δεόντως για το Μαρί;

Έγιναν εκλογές. Ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ 
το 2013 έχασε. Είχε απώλειες το ΑΚΕΛ σε 
διάφορες εκλογικές μάχες. Είναι φανερό ότι 
το ΑΚΕΛ έπαθε ζημιά. Θα έλεγα, όμως, ότι 
έπαθε ζημιά από μια περιρρέουσα ατμό-
σφαιρα που έστησαν όλοι οι υπόλοιποι, 
με πολλή μανία και με μια ολομέτωπη 
επίθεση, που δυστυχώς ισοπέδωνε και 
θεσμούς. Ειδικά τον θεσμό του Προέδρου 
της Δημοκρατίας. Εμείς, τότε, λέγαμε ότι 
η κριτική είναι απαραίτητη στο πλαίσιο 
της δημοκρατίας, αλλά δεν μπορεί αυτή 
η κριτική να ισοπεδώνει τους θεσμούς και 
πρωτίστως τον θεσμό του Προέδρου. Δυ-
στυχώς, συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, 
με προεξάρχοντα τον Συναγερμό, επιδιώκο-
ντας να τιμωρήσουν την Κυβέρνηση, στην 
πραγματικότητα τιμωρούσαν την Κύπρο. 

Με ποιον τρόπο; 
Όταν προσπαθούσε η Κυβέρνηση να 

πάρει μέτρα στη Βουλή για να αντιμετωπι-
στούν τα προβλήματα από την οικονομική 
κρίση, ο Συναγερμός σε συνεργασία και με 
άλλους, όχι μόνο καταψήφιζαν τα μέτρα που 
στόχο είχαν να αυξήσουν τα έσοδα και να 
αντιμετωπίσουν προκλήσεις, αλλά μείωναν 
και τα έσοδα του κράτους. Πέρασε, για παρά-
δειγμα, νομοθεσία μέσα από το πλαίσιο της 
κυβερνώσας Βουλής -και λέω «κυβερνώσα» 
διότι παρέμβαινε στο έργο της εκτελεστικής 
εξουσίας- για μείωση του ΦΠΑ στην εστί-
αση, πράγμα που σήμαινε συγκεκριμένες 
απώλειες εσόδων για το κυπριακό κράτος. 
Εμείς τους επισημαίναμε τότε ότι «μπορεί 
να θεωρείτε ότι τιμωρείτε την Κυβέρνηση 
και δεν αφήνετε την Κυβέρνηση να κάνει 
πολιτική για να σκοράρετε πολιτικά, αλλά 
στην ουσία τιμωρείτε την Κύπρο». Λειτούρ-
γησαν εκβιαστικά, εκδικητικά και με πολιτικό 
καιροσκοπισμό. Ήθελαν να στρώσουν το 
χαλί για να κερδίσουν την εξουσία και το 
έκαναν αποδομώντας τον Πρόεδρο, την 
Κυβέρνηση και ισοπεδώνοντας θεσμούς.

Κατ’ αντιστοιχία, πάντως, θα πρέπει να 
θεωρήσουμε ότι και για τις ευθύνες κατάρ-
ρευσης του Συνεργατισμού η… τιμωρία θα 
έρθει στην κάλπη. Γιατί λοιπόν επιμένετε 
στην ανάληψη πολιτικής ευθύνης;

Το θέμα της ανάληψης ευθύνης είναι ένα 
καίριο στοιχείο για το ποιόν, τη συμπερι-
φορά, το ηθικό και πολιτικό εκτόπισμα της 
κάθε εξουσίας. Εδώ, στην περίπτωση του 
Συνεργατισμού δεν έχουμε απλώς άρνηση 
ανάληψης πολιτικής ευθύνης και μάλιστα 
αυταπόδεικτης. Εδώ έχουμε και μια αντι-
στροφή της εικόνας και μια διαστρέβλωση 
της πραγματικότητας. Προσπαθούν να μας 
πείσουν ότι, λίγο-πολύ, ο υπουργός Οι-

κονομικών τα έκανε όλα σωστά.
Τις προάλλες, βέβαια, ακούσαμε από 

τον Πρόεδρο κάτι διαφορετικό, μετά από 
τόσον καιρό που συζητούμε. Διαφωνεί, είπε, 
περισσότερο για το μέγεθος των ευθυνών 
που αποδίδονται στον Υπουργό. Άρα ο 
Υπουργός έχει ευθύνες. Ο Υπουργός, 
όμως, δεν είναι στον αέρα που στέκεται. 
Είναι της Κυβέρνησης. Πότε ο Πρόεδρος 
θα πει ότι η Κυβέρνησή του έχει ευθύνη 
και θα αναλάβει αυτήν την ευθύνη; Και 
ναι, η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να 
τιμωρηθεί αυτή η Κυβέρνηση, ακόμα και 
στις ευρωεκλογές. Μπορεί να γίνονται για 
το Ευρωκοινοβούλιο οι εκλογές, αλλά ξέ-
ρουμε από την εμπειρία ότι σε έναν πολύ 
μεγάλο βαθμό είναι η τοπική ατζέντα που 
καθορίζει το αποτέλεσμα. Ιδού λοιπόν η 
πρόκληση ενώπιον των πολιτών, να στεί-
λουν μήνυμα στην Κυβέρνηση, τιμωρώντας 
την Κυβέρνηση για ό,τι έκανε ή δεν έκανε 
και στην περίπτωση του Συνεργατισμού.

«Συλλογικές ευθύνες»
Ο Χάρης Γεωργιάδης δήλωσε ότι 

αποχωρεί τέλος του χρόνου. Αν έφευγε 
σήμερα, πέρα  από τη συμβολική αξία 
της ανάληψης της πολιτικής ευθύνης, 
θα άλλαζε επί της ουσίας η οικονομική 
πολιτική που εφαρμόζει η Κυβέρνηση;

Όντως, αυτό που έχει σημασία είναι η 
πολιτική που ακολουθείται και δεν πρόκειται 
να αλλάξει. Πλειστάκις έχουν αποδείξει οι 
κυβερνώντες ότι είναι δογματικά προσκολλη-
μένοι στον  νεοφιλελευθερισμό. Δεν τέλειωσε 
το θέμα του Συνεργατισμού. Υπάρχουν τα 
ακίνητα, υπάρχουν τα ΜΕΔ, υπάρχουν οι 
εμπορικές εταιρείες και άλλα περιουσιακά 
στοιχεία, που είναι μεγάλης και μικρότερης 
αξίας. Υπάρχει η προοπτική ανασύστασης 
του Συνεργατισμού, που είναι επίσης μεγάλο 
στοίχημα. Και εδώ έρχονται οι πολιτικές. Δεν 
βολεύεται με την ύπαρξη Συνεργατισμού η 
Δεξιά και κυρίως ο Συναγερμός. Αν βολευόταν, 
δεν θα μεθόδευε τη χρεοκοπία του. Έδωσαν 
τα καλά περιουσιακά στοιχεία του Συνεργα-
τισμού και πληρώσαμε κι από πάνω. Όχι με 
τα εκατομμύρια που προνομιακά έφυγαν 
στην κλειστή περίοδο του κουρέματος των 
καταθέσεων από συμπεθέρους, αλλά από τις 
τσέπες των φορολογούμενων πολιτών. Και 
θα πληρώσουν και οι επόμενες γενιές. Λένε 
οι κυβερνώντες «σώσαμε τις καταθέσεις». 
Δεν σώθηκαν. Τύποις σώθηκαν οι καταθέ-
σεις, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, κατά 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας λίγες ημέρες 
πριν τις προεδρικές εκλογές ήταν σωσμένες, 
ήταν εγγυημένες. Δεν ήταν ο Υπουργός και ο 
Πρόεδρος που διαβεβαίωναν ότι δεν υπάρχει 
πρόβλημα και ότι ελέγχουν τα πράγματα; Η 
Κυβέρνηση το έχει κάνει επιστήμη, πριν από 
τις εκλογές να δεσμεύεται για όλα, να έχει 
λύσεις για όλα, να είναι έτοιμη να εργαστεί 
για όλα, κι αμέσως μετά τις εκλογές έρχεται 
ο καταποντισμός. 

Αν έλεγαν τότε κάτι άλλο, δεν θα ρί-
σκαραν να προκαλέσουν ένα bank run;

«ΤΎΦΛΑ ΝΑ ‘ΧΕΙ Ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΟΎ ΑΝΑΣΤΉ-
ΘΉΚΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ. ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΣΎΝΕΡ-
ΓΑΤΙΣΜΟΣ ΚΎΚΛΟΦΟΡΟΎΣΕ ΜΕ ΤΖΑΓΚΟΎΑΡ 
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ!»

Αυτό μπορεί κάποιος να το θεωρήσει 
λογικό και όντως πρέπει πάντοτε να είμαστε 
αρκούντως προσεκτικοί. Αλλά την πληρο-
φόρηση δεν την είχαν μόνο στο τέλος του 
2017. Προειδοποιήσεις υπήρχαν και προ-
ηγουμένως. Το καλοκαίρι του 2017 είχαν 
πει οι επόπτες ότι θα έρθουν στην Κύπρο 
γιατί υπήρχε πρόβλημα. Και το γνώριζε ο 
Πρόεδρος. Το ζήτημα είναι τι έκαναν όλο 
αυτό το διάστημα για να διαχειριστούν τα 
πράγματα, ώστε να μη φτάσουμε στη χρε-
οκοπία του Συνεργατισμού. Τώρα λένε ότι 
το 2013 ουσιαστικά παρέλαβαν έναν πε-
θαμένο. Τύφλα να ‘χει ο Λάζαρος, ο οποίος 
αναστήθηκε μια φορά. Πέντε χρόνια ο Συ-
νεργατισμός κυκλοφορούσε με τζάγκουαρ 
και πιστωτικές κάρτες! Μας έλεγαν ότι για 
πρώτη φορά γίνεται επαγγελματική δουλειά, 
ότι εκπληρώνουν όλους τους στόχους, ότι 
θα επιστρέψουν τον Συνεργατισμό στους 
ιδιοκτήτες. Μετά έλεγαν στους πολίτες ότι 
θα βάλουν τον Συνεργατισμό στο Χρημα-
τιστήριο, απέτυχαν σε όλα αυτά και τελικά 
ήρθε η χρεοκοπία. Γίνεται να μην έχουν 
ευθύνη; Τι έλεγαν όλο αυτό το διάστημα; 
Είτε κορόιδευαν τον κόσμο επαγγελματικά 
πέντε χρόνια, είτε τους ήρθαν έτσι τα πράγ-
ματα επειδή όχι μόνο δεν κατάφεραν να τα 
διαχειριστούν, αλλά τα διαχειρίζονταν λάθος,  
όπως λέει το πόρισμα. Πέρα από προσωπι-
κές ευθύνες, υπάρχουν και οι συλλογικές. 
Δεν είναι μόνο στον Υπουργό Οικονομι-
κών οι ευθύνες. Είναι αποτυχία πολιτικών 
αυτής της Κυβέρνησης ο Συνεργατισμός. 
Και υπήρχαν λύσεις. Δύο χρόνια πριν να 
έκαναν το Σχέδιο Εστία για να αντιμετωπι-
στούν τα ΜΕΔ, ο Συνεργατισμός δεν θα είχε 
πρόβλημα. Δεν το έκαναν βεβαίως. Έτρεξαν 
να το κάνουν για τις τράπεζες και όχι για τον 
Συνεργατισμό. Μπας και τελικά η πρόθεση 
ήταν να κλείσουν τον Συνεργατισμό για να 
φύγει μέσα από τα πόδια των τραπεζών; 
Εμείς λέμε, ναι, αυτό ήταν. Επειδή αυτή η 
Κυβέρνηση λειτουργεί ως πλασιέ ιδιωτικών 
και τραπεζικών συμφερόντων, φρόντισαν 
να εξαφανίσουν τον Συνεργατισμό για να 
μείνουν μόνον οι τράπεζες. 

«Παράρτημα της
Χρυσής Αυγής»

Τι θα σημαίνει για σας τυχόν εκπρο-
σώπηση της Κύπρου στο Ευρωκοινο-
βούλιο από το ΕΛΑΜ;

Ήττα της δημοκρατίας. Το ΕΛΑΜ είναι 
το παράρτημα της υπόδικης Χρυσής Αυ-
γής στην Ελλάδα. Οι σχέσεις που έχει με 
νεοναζιστικά κόμματα στην Ευρώπη, απο-
δεικνύουν ξεκάθαρα ότι δεν είναι απλώς 
ένας ακροδεξιός σχηματισμός, αλλά ένας 
νεοφασιστικός, νεοναζιστικός σχηματισμός. 
Όταν, όμως, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ προειδοποιούσε 
το 2009 από το βήμα της Βουλής για την 
άνοδο της ακροδεξιάς και για τη δράση του 
ΕΛΑΜ στην Κύπρο, οι άλλοι όλοι χλεύα-
ζαν. Κάποιοι μάλιστα ερωτοτροπούσαν σε 
διάφορες περιπτώσεις με το ΕΛΑΜ -στις 
προεδρικές εκλογές, στις διαδηλώσεις έξω 
από την ελληνική πρεσβεία για τη θεατρι-

κή παράσταση στην κατεχόμενη Σαλαμί-
να, στις διαδηλώσεις ενάντια στη διάνοιξη 
των οδοφραγμάτων, στην ψηφοφορία στη 
Βουλή για το Ενωτικό δημοψήφισμα. Τώρα, 
επειδή κινδυνεύει η έδρα τους, κραδαίνουν 
τον κίνδυνο του ΕΛΑΜ. Ο φασισμός όμως 
δεν σηκώνει καιροσκοπισμό και εκλογικές 
σκοπιμότητες. Ο φασισμός θέλει συνεπές 
αντιπάλεμα. Και σε αυτό το συνεπές αντιπά-
λεμα μόνο το ΑΚΕΛ καταγράφεται.

Κανονικά όλοι θα πρέπει να συντονίσουν 
τις ενέργειές τους για να αντιμετωπιστεί ο 
κίνδυνος της ακροδεξιάς. Αλλά, επαναλαμ-
βάνω, ότι αυτοί που σήμερα φωνάζουν και 
προειδοποιούν για την έκτη έδρα, αν πάμε 
λίγο πίσω, ερωτοτροπούσαν κι έκλειναν 
το μάτι στο ΕΛΑΜ και στην ακροδεξιά. 
Δεν αντιμετωπίζεται όμως η ακροδεξιά, 
όταν θυμόμαστε την ανάγκη να την πο-
λεμήσουμε μόνο κατά τη διάρκεια των 
εκλογών. Ποιος θα σε πιστέψει; Αυτός ο 
αγώνας θέλει συνέπεια και, δυστυχώς, από 
τους άλλους δεν υπάρχει. Ή θα είσαι συνε-
πής ή ενδεχομένως τελικά να κλάψεις επί 
ερειπίων. Διότι και το 1974 κλάψαμε επί 
των ερειπίων γιατί κάποιοι, πέρα από το 
ότι συνεργάζονταν ή έκλειναν το μάτι στον 
φασισμό της ΕΟΚΑ Β’, έδειχναν και ανοχή.

Η άνοδος, όμως, της ακροδεξιάς είναι 
πανευρωπαϊκό φαινόμενο…

Διότι η ακροδεξιά με τον λαϊκισμό της, τη 
δήθεν αντισυστημικότητά της, που δεν είναι 
παρά μια βιτρίνα -του συστήματος είναι η 
ακροδεξιά και μάλιστα είναι εφεδρική του 
δύναμη- εκτρέφεται από τις πολιτικές τις 
αντιλαϊκές, τις νεοφιλελεύθερες, τις πολιτικές 
που κοινωνικά και οικονομικά διχάζουν τις 
κοινωνίες. Φτωχοποιούν ένα μεγάλο μέρος 
της κοινωνίας, το σπρώχνουν προς τα κάτω 
και σε μισθούς και σε δικαιώματα. Δημιουρ-
γούν τεράστια δυσαρέσκεια και ανασφάλεια 
στον κόσμο, ο οποίος αναζητώντας διεξόδους 
καταλήγει στον λανθασμένο δρόμο της ακρο-
δεξιάς, μέσα από τον λαϊκισμό, μέσα από τον 
εθνικισμό, μέσα από τον ρατσισμό, μέσα από 
τη μισαλλοδοξία, που είναι τα εργαλεία της 
ακροδεξιάς για να αλιεύει ψήφους. Δεν είναι 
ακροδεξιός ή φασίστας όποιος ψηφίζει την 
ακροδεξιά. Αλλά στην απελπισία και στην 
απόγνωσή του ο κόσμος αναζητεί λύσεις. 
Και, δυστυχώς, παίρνει ένα δρόμο που δεν 
είναι ο σωστός. Δεν αδικούμε τον κόσμο. 
Αδικούμε, όμως, αυτούς που ερωτοτροπούν 
με την ακροδεξιά και επικρίνουμε αυτούς 
που εφαρμόζουν πολιτικές που την εκτρέ-
φουν. Αυτή είναι κυρίως η νεοφιλελεύθερη 
δεξιά, στην οποία ανήκει και ο Συναγερμός. 

Η Αριστερά στην Ευρώπη
Απάντηση σε αυτές τις νεοφιλελεύ-

θερες πολιτικές και αντίβαρο είναι και 
η αριστερά. Έχει μερίδιο ευθύνης, αν 
όχι το ΑΚΕΛ τότε η ευρωπαϊκή αριστε-
ρά, που ο κόσμος επιλέγει αυτήν την 
κατεύθυνση. Μήπως πρέπει να κάνει 
περισσότερα για να πείσει;

Να πείσεις τον κόσμο είναι ένα θέμα, 
το οποίο δεν είναι απλό. Γίνεται δουλειά, 
αλλά πάντοτε υπάρχουν περιθώρια. Ξέρετε, 
εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αυτό 
δεν σημαίνει ότι η αριστερά δεν αναζητεί 
τρόπους, στο μέτρο των δικών της δυνάμεων, 
να αντιμετωπίζει φαινόμενα όπως είναι η 
ακροδεξιά και ασφαλώς να προσπαθεί να 
αλλάξει και τα κοινωνικοοικονομικά δεδο-
μένα που την εκτρέφουν. Είναι γι’ αυτό που 
ζητούμε ο κόσμος να ενισχύσει την αριστερά. 
Και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, στο πλαίσιο των ευρωεκλογών -που 
είναι το ένα επίπεδο μάχης- και έχοντας υπό-
ψη τις περιορισμένες σχετικά δυνατότητες 
του Ευρωκοινοβουλίου να διαμορφώνει 
πολιτικές. Πάγια θέση της αριστεράς είναι 
ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα έπρεπε να έχει 
περισσότερες αρμοδιότητες και περισσότερες 
εξουσίες. Είναι το μοναδικό αιρετό Σώμα που 
ψηφίζεται απευθείας από τους ευρωπαϊκούς 
λαούς. Στο πλαίσιο αυτού του θεσμού, που 
είναι σημαντικός, η Αριστερά ζητά την ψήφο 
του λαού ακριβώς για να αντλήσει περισσότε-
ρες δυνάμεις. Δεν λειτουργεί μόνο μέσα στο 
Ευρωκοινοβούλιο ή στα εθνικά κοινοβούλια 
η αριστερά κατά τόπους, όπως και το ΑΚΕΛ 
στην Κύπρο. Το κοινοβούλιο είναι ένα ση-
μαντικό εφαλτήριο αγώνα. Όμως πάντοτε η 
Αριστερά εργάζεται και αγωνίζεται και εκτός 
κοινοβουλίου μέσα από κοινές δράσεις με 
κινήματα, άλλα κόμματα, την κοινωνία των 
πολιτών, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει 
όλα αυτά που ευτελίζουν την κοινωνία, που 
υποβιβάζουν τον άνθρωπο και προκαλούν 
αρνητικά φαινόμενα. Γι’ αυτό καλούμε τον 
λαό να στηρίξει το ΑΚΕΛ στην Κύπρο, να 
στηριχθεί η Αριστερά στην Ευρώπη, για να 
δίνουμε τη μάχη από καλύτερη αφετηρία.

«Θα 
εξασφαλιστούν
οι δύο έδρες»

«Η Κύπρος
είναι ελληνική»

«Κλειδωμένες» οι δύο έδρες; 
Καμία ανησυχία;

Θεωρούμε ότι οι δύο έδρες από το 
ΑΚΕΛ θα εξασφαλιστούν, πλην όμως 
δεν υπάρχει χειρότερος σύμβουλος 
στην πολιτική και ειδικά κατά τη 
διάρκεια των εκλογικών μαχών, από 
τον εφησυχασμό. Χρειάζεται πολλή 
δουλειά. Είναι καλή η αφετηρία από 
την οποία έχει ξεκινήσει το ΑΚΕΛ 
-οι δικές μας οι εκτιμήσεις αλλά και 
οι διάφορες μετρήσεις δείχνουν ότι 
το ΑΚΕΛ ξεκινά από καλύτερη αφε-
τηρία απ’ ό,τι στις προηγούμενες 
εκλογικές μάχες- όμως υπάρχει 
πολύς κόσμος ο οποίος είτε δεν 
ασχολείται ακόμα με τις εκλογές 
είτε είναι απογοητευμένος, βλέπει 
με απαξίωση τις πολιτικές και τις 
εκλογικές διαδικασίες, γι’ αυτό χρει-
άζεται να συνεχίσουμε τη σκληρή 
δουλειά που εδώ και καιρό έχει 
αρχίσει να γίνεται, για να μπορέ-
σουμε να πετύχουμε,  αυτό το οποίο 
έχουμε πεποίθηση ότι μπορούμε 
να πετύχουμε. Την ανάδειξη δύο 
ευρωβουλευτών και την εξασφάλιση 
καλών εκλογικών ποσοστών. Με 
σκληρή  δουλειά λοιπόν μπορούμε 
να πετύχουμε τους στόχους. Αλλά, 
επαναλαμβάνω, όχι εφησυχασμός, 
χρειάζεται πολλή δουλειά και κυρίως 
επαφή με τον καθημερινό άνθρωπο. 

Τις προάλλες εκδόθηκε μία 
ανακοίνωση από το ΑΚΕΛ για 
σύνθημα που ακούστηκε στο 
πλαίσιο της παρέλασης. Χαρα-
κτηρίζοντας μάλιστα το σύνθημα 
«η Κύπρος είναι ελληνική» ως 
αυτό που οδήγησε στα τραγικά 
γεγονότα του 1974…

Είναι ένα από αυτά που οδήγη-
σαν στην καταστροφή. Ασφαλώς ως 
έκφραση συγκεκριμένης πολιτικής. 
Τα συνθήματα απλώς δεν οδηγούν 
σε τέτοια γεγονότα.

Προεκλογικό τρικ για να συ-
σπειρώσετε τους ψηφοφόρους 
σας;

Όχι, καθόλου. Κατ’ αρχάς θέλω να 
ξεκαθαρίσω ότι αυτό που είπαμε στην 
ανακοίνωση είναι ότι το σύνθημα 
ακούστηκε από ένα συντεταγμένο 
Σώμα. Δεν ακούστηκε από κάποιο 
σωματείο ή από κάποιους πολίτες 
γενικά και αόριστα. Από Εθνοφύ-
λακες ακούστηκε. Που είναι συντε-
ταγμένο Σώμα της εφεδρείας, άρα 
είναι κάτω από τον έλεγχο του ΓΕΕΦ 
και του Υπουργείου Άμυνας. Εμείς 
απευθυνθήκαμε στην Κυβέρνηση. 
Είπαμε «τι είναι αυτά που φωνά-
ζουν;». Τέτοιου τύπου συνθήματα, 
όπως «η Κύπρος είναι ελληνική», 
«Ελλάς-Κύπρος-Ένωσις» και άλλα, 
που είναι έκφραση συγκεκριμένων 
πολιτικών που τελικά οδήγησαν στην 
καταστροφή της Κύπρου. Κάποιοι 
το 1974 φώναζαν «Ελλάς-Κύπρος-
Ένωσις», έκαναν το πραξικόπημα, 
αλλά αντί να έρθει η Ένωση με την 
Ελλάδα, ήρθε ο Αττίλας και πάτησε 
πόδι στην Κύπρο και πατά ακόμη. 
Γι’ αυτό κι εμείς απευθυνθήκαμε 
στην Κυβέρνηση λέγοντας «εσείς 
τι λέτε γι’ αυτά, τι μέτρα παίρνετε, 
γιατί συμβαίνουν»; Φωνή βοώντος 
εν τη ερήμω. Τίποτα εκ μέρους της 
Κυβέρνησης. Ειδικά τώρα ενόψει 
εκλογών οι κυβερνώντες λούφαξαν, 
δεν λένε τίποτα, γιατί φοβούνται μπας 
και χάσουν ψήφους. Οι κυβερνώντες 
κλείνουν το μάτι στην εθνικοφρο-
σύνη, το παίζουν εθνικιστικά και 
κατά τα άλλα μιλούν για Ευρώπη. 
Είναι γεμάτος από αντιφάσεις και 
αλληλοαναιρέσεις ο ΔΗΣΥ και αυτό 
εκφράζεται ακόμα και στο ψηφο-
δέλτιό του.

«Η Κυβέρνηση το 
έχει κάνει επιστήμη, 
πριν από τις εκλογές 

να έχει λύσεις για
όλα κι αμέσως
μετά έρχεται 

ο καταποντισμός» 

«Δεν τέλειωσε το θέμα 
του Συνεργατισμού. 

Υπάρχουν 
τα ακίνητα, τα ΜΕΔ,

οι εμπορικές
εταιρείες, αλλά και

η προοπτική
ανασύστασής του» 

«Αυτοί που σήμερα 
φωνάζουν και 
προειδοποιούν 

για την έκτη έδρα, 
ερωτοτροπούσαν 

με το ΕΛΑΜ κι 
έκλειναν το μάτι 
στην ακροδεξιά»

«Συνθήματα, όπως 
‘η Κύπρος είναι 

ελληνική’, 
είναι έκφραση 
συγκεκριμένων 

πολιτικών που τελικά 
οδήγησαν 

στην καταστροφή
της Κύπρου»



Της Κυριακής
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Πολιτική 10
Νομικές απορίες ενός αδαούς πολίτη Η «εξουδετέρωση» δικαστικής απόφασης

Τα τελευταία δυο αδιέξοδα που προέ-
κυψαν από αποφάσεις του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου ως Εκλογοδικείου και 

του Διαιτητικού Δικαστηρίου έχουν εγείρει 
στο μυαλό μου μερικές νομικές απορίες, 
για τα νομικά αδιέξοδα που ταλανίζουν τη 
νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία 
και προκαλούν αντιπαραθέσεις, νομικές 
και πολιτικές, στον νομικό και τον πολιτικό 
κόσμο. Διαβάστε τις απορίες μου.

1 Κενωθείσα βουλευτική έδρα, σύμ-
φωνα με το σύνταγμα, προκύπτει 
από θάνατο ή παραίτηση βουλευτή, 

κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θη-
τείας, που αρχίζει την ημέρα που δίδει τη 
διαβεβαίωσή του, δηλαδή από την ημέρα 
της πρώτης συνεδρίας της Βουλής μετά τις 
εκλογές. Στο Σύνταγμα δεν υπάρχει πρό-
νοια για θάνατο ή παραίτηση βουλευτή, 
αν αυτό συμβεί μεταξύ της ανακήρυξης 
και της διαβεβαίωσής του. Η ανυπαρξία 
αυτής της πρόνοιας δεν έχει κάποιο σκοπό 
ή στόχο, απλώς ο νομοθέτης δεν προνόησε 
να περιλάβει αυτήν την περίπτωση στον 
ορισμό της κενωθείσας θέσης. Όμως η κοινή 
λογική υποβάλλει  ότι αυτή η περίπτωση 
είναι καθαρά περίπτωση κενωθείσας έδρας 
και η φυσική δικαιοσύνη υποβάλλει ότι 
πρέπει να αντιμετωπίζεται με την πρόνοια 

για κενωθείσαν έδρα. Το ανώτατο δικαστή-
ριο όμως προσκολλήθηκε στον τύπον και 
το γράμμα του άρθρου του Συντάγματος 
και όχι στο πνεύμα και αναλογικότητα 
ή ομοιότητα της περίπτωσης. Φυσικά η 
Δικαιοσύνη πρέπει να είναι τυφλή και να 
λαμβάνει μόνο υπόψη της το κείμενο του 
Συντάγματος. Δεν μπορεί όμως να αφήνει 
και ένα παραθυράκι λογικής, που να δίνει 
λύσεις, σύμφωνα με το πνεύμα του άρθρου 
και του νομοθέτη;

2Πώς μπορεί να διενεργηθεί ανα-
πληρωματική εκλογή για μια κε-
νωθείσαν έδρα, εφόσον ο εκλογικός 

νόμος ορίζει ότι οι εκλογές διεξάγονται με 
το σύστημα της αναλογικής, ενώ όταν η 
έδρα είναι μία, το εκλογικό σύστημα θα 
είναι πλειοψηφικό;

3Μπορεί να πληρωθεί κενωθείσα 
βουλευτική έδρα αφού παρέλθουν οι 
τεσσαράκοντα πέντε το πολύ μέρες, 

όπως ορίζει το Σύνταγμα. Και εφόσον η 
υπό αναφοράν έδρα δεν είναι κενωθείσα, 
πώς μπορεί να πληρωθεί εφόσον δεν είναι 
κενωθείσα, σύμφωνα με το Σύνταγμα, που 
προβλέπει πλήρωση κενωθείσας έδρας; 

4Στο μεσολαβούν διάστημα από την 
ανακήρυξη των βουλευτών ως την 
ημέρα της πρώτης συνεδρίας και 

της διαβεβαίωσης των βουλευτών, οι 
εκλεγέντες θεωρούνται ή όχι βουλευτές 
και κατέχουν ή όχι έδρα, που πρέπει να 
πληρωθεί, όταν κενωθεί;

5Ο μισθός δημοσίου υπαλλήλου 
αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και 
αντιμετωπίζεται ως να ήταν κτήμα 

του υπαλλήλου, σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του Συντάγματος. Αν ο μισθός είναι ισότιμος 
με τα κτήματα υπαλλήλου, τότε δεν πρέπει 
μετά θάνατον να μεταβιβάζεται στους κληρο-
νόμους του. Αν ο μισθός είναι περιουσιακό 
στοιχείο, που δέχεται μόνο τις πρόνοιες του 
Συντάγματος για την ακίνητη ή άλλη περι-
ουσία, δεν θα πρέπει να καταβάλλεται στον 
υπάλληλο, όταν απολυθεί από την εργασία 
του λόγω πλεονασμού;

6Πού πάει η πρόνοια για ίση μετα-
χείριση όλων των πολιτών, όταν η 
Κυβέρνηση ως εργοδότης δεν έχει 

δικαίωμα να μειώσει τις απολαβές δημο-
σίου υπαλλήλου, ενώ ο ιδιώτης εργοδότης 
μπορεί να το κάμει;

7Η νομοθετική εξουσία μπορεί να 
νομοθετήσει επιβολή φόρου για 
την ακίνητη ιδιοκτησία. Γιατί δεν 

μπορεί να νομοθετήσει επιβολή φόρου 
στον μισθό, που είναι ισότιμο περιουσιακό 
στοιχείο; Η μείωση αποδοχών δεν είναι 
φορολογία του μισθού;

8Αν η Βουλή δεν δύναται να επιβάλει 
μείωση των απολαβών υπαλλήλου, 
επειδή οι απολαβές του είναι περιου-

σιακό στοιχείο, γιατί να μπορεί να επιβάλει 
κούρεμα των καταθέσεων πολίτη, εφόσον η 
κατάθεση είναι σταθερότερο περιουσιακό 
στοιχείο από τον μισθό; 

9Γιατί καταργείται η ισότητα δημοσί-
ων και ιδιωτικών υπαλλήλων, εφό-
σον στους πρώτους απαγορεύεται 

η μείωση μισθού, ενώ στους δεύτερους 
εναπόκειται στη θέληση και την απόφαση 
του εργοδότη;

10Εφόσον τον άρθρο 24 του 
Συντάγματος ορίζει στην 
1η παράγραφο ότι «Έκα-

στος υποχρεούται να συνεισφέρη εις τα 
δημόσια βάρη αναλόγως των δυνάμεων 
αυτού», γιατί είναι αντισυνταγματικός ένας 
νόμος που ορίζει τον τρόπο συνεισφοράς 
εκάστου αναλόγως των δυνάμεων αυτού; 

Το Διοικητικό Δικαστήριο, πρωτόδι-
κα από τη νομοθετική εγκαθίδρυσή 
του και το Ανώτατο Δικαστήριο 

πριν από την ίδρυση τού Διοικητικού 
Δικαστηρίου αλλά και τώρα ως Εφετείο 
έχουν κατά το Σύνταγμα (Άρθρο 146 ως 
τροποποιήθηκε) εξουσία να ακυρώνουν 
ή να επικυρώνουν διοικητική πράξη που 
αμφισβητήθηκε ενώπιόν τους. Η εξου-
σία αυτή χαρακτηρίστηκε με απόφαση 
του 1991 του Ανώτατου Δικαστηρίου 
ότι οδηγεί μόνο σε «Δηλωτικές αποφά-
σεις», που δεν φέρουν από μόνες τους 
τη δυνατότητα εκτέλεσής τους!

Πρόσθεσε όμως το ίδιο το Δικαστήριο 
στην κατά πλειοψηφίαν αυτήν απόφασή 
του ότι το «μειονέκτημα» αυτό «μετριά-
ζεται από το γεγονός ότι στη σφαίρα του 
Δημοσίου Δικαίου σαν θέμα χρηστής 
διοίκησης τα διοικητικά όργανα και οι 
Αρχές οφείλουν να ενεργούν υπεύθυνα 
και να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις 
αυτές, όπως έχουν καθήκον να πράξουν 
κάτω από την παράγραφο 5 του Άρθρου 
146 του Συντάγματος». Άλλωστε είναι ρητή 
πέρα από την πρόνοια στο Άρθρο 146(5) 
του Συντάγματος, η υποχρέωση αυτή για 
συμμόρφωση και από τον ίδιο τον  Νόμο 
158(Ι)/99 που περιέχει τις γενικές αρχές 
του διοικητικού δικαίου.

Ο όρος «εξουδετέρωση» της Δικαστικής 

απόφασης που διατύπωσε ο Υπουργός 
Οικονομικών, ως αδικαιολόγητη μορφή 
απαρέσκειας έναντι Δικαστικής απόφασης, 
είναι γνωστός στη Νομολογία μας όταν 
εξετάστηκε αίτηση αναστολής πρωτόδι-
κης ακυρωτικής απόφασης που ζήτησε η 
Διοίκηση, στην οποία κρίθηκε (1990) ότι 
δεν δικαιολογείται η αναστολή της ακυρω-
τικής απόφασης «…στην περίπτωση που 
θα έχει ως αποτέλεσμα τη συνέχιση της 
παρανομίας και την εξουδετέρωση της 
πρωτόδικης απόφασης».

Προφανώς το δικαίωμα έφεσης είναι 
απόλυτα σεβαστό και προβλεπόμενο ως 
δικαίωμα καταφυγής στη Δικαιοσύνη και 
δεν αποβλέπει σε «εξουδετέρωση» μιας 
Πρωτόδικης απόφασης. Γίνεται η Έφεση 
για να υπάρξει η τελεσίδικη κρίση του 
Δικαστηρίου περί το εγερθέν ζήτημα. 
Παράλληλα όμως η άσκηση έφεσης δεν 
αναιρεί, ούτε εξαφανίζει την Πρωτόδικη 
απόφαση.

Εάν δεν συμμορφωθεί το Κράτος προς 
την όποιαν ακυρωτική απόφαση και ειδικά 
στη δεδομένη για τους Δημόσιους Υπαλ-
λήλους, δεν υπάρχει μέθοδος τιμωρίας επί 
της μη ενεργού συμμόρφωσης. Το γνωστό 
ζήτημα περί το Άρθρο 150 του Συντάγματος, 
που προβλέπει μεν εξουσία «…επιβολής 
ποινής ένεκεν περιφρονήσεως του Δικα-
στηρίου…» αλλά, όμως, δεν εφαρμόζεται 
λόγω της έλλειψης από την εγκαθίδρυση 
της Δημοκρατίας (1960) Νόμου, που να 
προβλέπει διαδικασία και ποινές.

Άρα ουσιαστικά αχρείαστη η, μετά την 
Έφεση, υποβολή αίτησης για «αναστολή» 
της απόφασης του τριμελούς Διοικητικού 
Δικαστηρίου. Αίτηση άλλωστε που θα επι-
ζητεί την «αναβίωση» ενός Νόμου που 
κρίθηκε αντισυνταγματικός! Πρόσθετα, 
αφού υπάρχει η διάκριση των εξουσιών, 
δεν μπορεί να δημιουργεί ή να επαναφέ-
ρει εν ζωή νόμους το Δικαστήριο, μετά τη 
διαπίστωση ότι είναι αντισυνταγματικοί! 
Προφανώς δεν μπορεί να αυτοκαταργεί 
την κρίση του για την παρανομία.

Ένας Νόμος, όταν κριθεί από το Δι-
καστήριο αντισυνταγματικός, αφορά όλη 
την κοινωνία και προφανώς κάθε όργανο 
και Αρχή στο Κράτος. Η διακήρυξη της 
αντισυνταγματικότητας δεν έχει σημασία 
στιγμιαία και διά το μέλλον μόνο. Επιφέρει 

εξαφάνιση του Νόμου εξαρχής και βέβαια 
έναντι πάντων. Αφού η καταφυγή στη Δι-
καιοσύνη είναι ένα ατομικό δικαίωμα κατά 
το Σύνταγμα και τη Σύμβαση Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, θα πρέπει να τύχει σεβα-
σμού από το Κράτος κατά το Άρθρο 35 
του Συντάγματος.

Σε κάθε Δημοκρατία, ιδιαίτερα όταν 
τελεί ως εν προκειμένω η Κυπριακή 
Δημοκρατία υπό παράνομη στρατιω-
τική κατοχή, διαίρεση και εποικισμό, 
δεν υπάρχουν άλυτα προβλήματα εάν 
υπάρχει καλή θέληση και βούληση για 
τομές χάριν της διάσωσης του Κράτους. 
Δεν είναι δυνατό να αφήνουμε τη Βουλή 
με 55 βουλευτές για τόσο χρόνο και ούτε 
πρέπει να αναζητούμε πάντα λύσεις με 
δικαστική κρίση. Απαιτείται πολιτική συ-
ναίνεση. Απαιτείται υπέρβαση πολιτικής 
αντιπαλότητας. Απαιτείται αναζήτηση 
πολιτικής λύσης. Ιδιαίτερα όταν ο ίδιος ο 
λαός δεν ευθύνεται ούτε για την εισβολή 
της Τουρκίας και τις τόσες για 45 χρόνια 
τραγικές συνέπειες που επέφερε, αλλά 
ούτε για την όποια οικονομική πολιτική 
που έφερε τόση καταστροφή. Η ευθυ-
νομένη για πολλά καταστροφικά λάθη 
πολιτική ηγεσία, οφείλει επιτέλους να 
αναγνωρίσει τα διαχρονικά σφάλματά 
της και να συντελέσει έστω και τώρα, 
στην από κοινού προσπάθεια διαφύλα-
ξης του τόπου και του ίδιου του λαού, 
τώρα και στο μέλλον, από τους όποιους 
υπαρκτούς και προφανείς σε βάρος του 
κινδύνους. 

* Δικηγόρος

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 
Η ΙΣΌΤΗΤΑ ΔΗΜΌΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, 
ΕΦΌΣΌΝ ΣΤΌΥΣ ΠΡΩΤΌΥΣ 
ΑΠΑΓΌΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ 
ΜΙΣΘΌΥ, ΕΝΩ ΣΤΌΥΣ ΔΕΥΤΕΡΌΥΣ 
ΕΝΑΠΌΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΛΗΣΗ 
ΤΌΥ ΕΡΓΌΔΌΤΗ;

ΕΝΑΣ ΝΌΜΌΣ, ΌΤΑΝ ΚΡΙΘΕΙ 
ΑΠΌ ΤΌ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΌ 
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΌΣ, 
ΑΦΌΡΑ ΌΛΗ ΤΗΝ ΚΌΙΝΩΝΙΑ 
ΚΑΙ ΠΡΌΦΑΝΩΣ ΚΑΘΕ 
ΌΡΓΑΝΌ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΣΤΌ ΚΡΑΤΌΣ

ΠΕΤΡΟΣ Θ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

Σε κάθε Δημοκρατία, 
ιδιαίτερα όταν τελεί 

υπό παράνομη κατοχή, 
δεν υπάρχουν άλυτα 

προβλήματα εάν υπάρχει 
καλή θέληση και βούληση 

για τομές χάριν της 
διάσωσης του Κράτους

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ*



Τ
ην ώρα που οι σχέσεις 
ΗΠΑ-Τουρκίας βρί-
σκονται σε τεντωμένο 
σχοινί και πυκνώνουν 
οι εκατέρωθεν απειλές 
και προειδοποιήσεις με 
αφορμή την αγορά των 

ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400 
από την Άγκυρα, γίνεται λόγος για υπο-
θετικά σενάρια πολέμου μεταξύ Ελλάδας 
και Τουρκίας. Σενάρια εφιαλτικά που, αν 
και υποθετικά, δεν αποκλείεται οι ΗΠΑ 
και το ΝΑΤΟ να στήσουν ξανά πολεμικά 
παιχνίδια σε βάρος της Κύπρου και της 
Ελλάδας για να λύσουν τις διαφορές 
τους με την Τουρκία. Το γεγονός ότι 
η παρούσα ελληνική Κυβέρνηση έχει 
μετατραπεί σε μια θλιβερή ορτινάντζα 
των Αμερικανών κάνοντάς τους όλα τα 
θελήματα, αυξάνει  τις ανησυχίες κατά 
πόσον θα βρεθούν «πρόθυμοι» να ανοί-
ξουν την πόρτα της κόλασης με όλες τις 
συνεπακόλουθες τραγικές συνέπειες.

Εξίσου ανησυχητική είναι και η άκρα 
του τάφου σιωπή που τηρούν τα κόμματα 
και η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημο-
κρατίας με αφορμή τη διαρροή τέτοιων 
υποτιθέμενων μεν αλλά όχι και αποκλειό-
μενων πολεμικών σεναρίων. Γιατί με έναν 
απρόβλεπτο και κυκλοθυμικό Τραμπ ου-
δείς μπορεί να αποκλείσει τίποτε. Ούτε 
και μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη 
σε πολιτικούς που έχουν καβαλήσει το 
καλάμι σε Αθήνα και Λευκωσία ότι έχουμε 
μετατραπεί σε γεωπολιτική δύναμη.

Το υποθετικό 
σενάριο πολέμου

Λίγες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή 
των εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης στην 
Τουρκία, διέρρευσε -ίσως όχι τυχαία- ένα 
υποθετικό σενάριο επεισοδίου στο Αιγαίο 
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, το οποίο, 
σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα 
Yesi Safak, έχει στήσει το Πολεμικό Ναυ-
τικό των ΗΠΑ. Η εφημερίδα, μάλιστα, 
δημοσιεύει και σχετικούς χάρτες. 

Σύμφωνα με την τουρκική φιλοκυ-

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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«Πόλεμος στο Αιγαίο»

ΤΟ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ ΣΕΝΆΡΙΟ 
ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΩΝ ΗΠΆ 
ΜΕΤΆΞΥ ΕΛΛΆΔΆΣ -ΤΟΥΡΚΙΆΣ,
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΆΣΤΗΚΕ 
ΤΟ ΆΜΕΡΙΚΆΝΙΚΟ 
ΝΆΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΚΆΙ ΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΆΝΕΙΆ
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΆ

«·Η Ελλάδα αποφασίζει να αναπτύξει 
τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους στο 
νότιο τμήμα της Κύπρου. Προκειμένου να 
αποφευχθεί αυτό το σενάριο, η Τουρκία 
απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση προς 
την Αθήνα. Η Ελλάδα δεν εγκαταλείπει 
τα σχέδιά της και στέλνει τα πλοία της 
στην Κύπρο. Σε απάντηση, ο τουρκικός 
στρατός βυθίζει τα ελληνικά πλοία.

•Το αεροπλανοφόρο του αμερικανικού 
Πολεμικού Ναυτικού “Harry Truman”, 
που βρίσκεται σταθμευμένο στη νότια 
Κύπρο και τα αμερικανικά στρατιωτικά 
πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκο-
νται σε επιφυλακή, έτοιμα να αναλάβουν 
δράση ενάντια στην Τουρκία.

•Ο αμερικανικός στρατός, που βρίσκε-
ται στις βάσεις της Χίου και της Αμοργού, 
ορίζει ως στρατιωτικές επιχειρήσεις τις 
τουρκικές πόλεις Αϊβαλί, Σμύρνη, Τσεσμέ, 
Κουσάντασι και Αλικαρνασσό (Μπότρουμ). 
Πιθανές θεωρούνται οι συγκρούσεις ανά-
μεσα στα στρατιωτικά πλοία της Τουρ-
κίας και στον 6ο στόλο του Πολεμικού 
Ναυτικού των ΗΠΑ, στην περιοχή των 
νησιών βόρεια της Κρήτης». 

Το ΝΑΤΟ, το οποίο φέτος, στις 4 
Απριλίου, έκλεισε τα 70χρονά 
του, δεν έπαψε να διατηρεί την 

επιθετικότητά του, παρά την κατάρρευση 
της Σοβιετικής Ένωσης και του ανα-
τολικού μπλοκ, το οποίο, ειρήσθω εν 
παρόδω, συλλόβροτο έχει ενταχθεί στη 

Βορειοατλαντική Συμμαχία -με ελάχι-
στες εξαιρέσεις. Οι προσπάθειες του 
ΝΑΤΟ να επεκτείνει τον έλεγχό του στο 
Αιγαίο, στην ανατολική Μεσόγειο, αλλά 
και στη Μαύρη Θάλασσα προσπαθώ-
ντας να δημιουργήσει κλοιό ασφυξίας 
κατά της Ρωσίας, κρύβουν παγίδες και 

σχεδιασμούς σε βάρος των λαών της 
περιοχής. Και το τραγικότερο και πιο 
υποκριτικό είναι ότι οι δημιουργοί και 
οι αρχιτέκτονες αυτών των κρίσεων θα 
εμφανιστούν ως οι από μηχανής θεοί 
και σωτήρες των λαών που κινδυνεύουν 
τάχατες από τη ρωσική απειλή. 

Το σενάριο που ήθελε την Ελλάδα 
να «κτυπά» την Τουρκία μπήκε 
σε πορεία διερεύνησης στις αρχές 

του 2018. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές 
πληροφορίες, «Αμερικανοί αξιωματούχοι 
πλησίασαν υψηλόβαθμα στελέχη των ενό-

πλων δυνάμεων της Ελλάδας, πριν από τις 
πρόωρες τουρκικές εθνικές εκλογές του 
2018, σε μια περίοδο που υπήρχε μεγά-
λη όξυνση στις σχέσεις των δύο χωρών, 
προκειμένου να ξεκινήσουν ένα θερμό 
επεισόδιο απέναντι στην Τουρκία». 

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν 
έκαναν πράξη την αμερικανική εντολή, αλλά 
ουδείς αποκλείει τώρα, με την περαιτέρω 
όξυνση στις σχέσεις ΗΠΑ -Τουρκίας, να 
βρεθούν ηλίθιοι πρόθυμοι να εισακούσουν 
τις αμερικανικές παραινέσεις. 

70 χρόνια σε επιθετική διάταξη

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ; 
Η τρίτη συνεχόμενη απόρριψη της συμφωνίας ΕΕ - Ηνωμένου Βασιλείου για το Brexit 
από τη Βουλή των Κοινοτήτων φέρνει ολοένα και πιο κοντά την οριστική ρήξη ανάμεσα 
στα δύο μέρη. Από την πλευρά της, η ΕΕ έχει επιδείξει σταθερότητα και ευελιξία, ώστε 
να τηρηθεί η συμφωνία. 

Ωστόσο, οι επερχόμενες Ευρωεκλογές δημιουργούν πραγματικό χρονοδιάγραμμα: στις 26 
Μαΐου διεξάγονται οι Ευρωεκλογές, συνεπώς το Ηνωμένο Βασίλειο έχει περιθώριο μέ-
χρι τις 12 Απριλίου για να λάβει την οριστική απόφασή του, αλλιώς η απόρριψη της συμ-
φωνίας ισούται με την έξοδο από την ΕΕ και τη μη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία. 

Η  ΕΕ δεν μπορεί να διαθέτει διαρκώς τον ζωτικό της χρόνο για να συζητά τα σενάρια ή 
τις συμπεριφορές των Βρετανών βουλευτών, που είναι χωρισμένοι σε 3 στρατόπεδα και 
κανένα δεν έχει πλειοψηφία: άλλοι θέλουν «μαλακότερο», άλλοι «σκληρότερο» Brexit 
και οι τρίτοι «καθόλου» Brexit. 

Οι χειρισμοί του Λονδίνου δείχνουν πόσο χρήσιμη είναι η ΕΕ για να αντιμετωπίσουμε τις 
παγκόσμιες, τις περιφερειακές και τοπικές προκλήσεις. Παρακολουθώντας την περιπέτεια 
του Η.Β., ακόμα και οι πλέον δύσπιστοι αντιλαμβάνονται σήμερα την αξία της ΕΕ.

Το Ευρωβαρόμετρο δείχνει άνοδο της απήχησης της συμμετοχής στην ΕΕ. Η περιπέτεια 
του Λονδίνου δείχνει πόσο σημαντικό είναι το να είσαι μέλος της ΕΕ και, βεβαίως, πόσο 
σημαντικές είναι οι Ευρωεκλογές στις 26 Μαΐου!

βερνητική εφημερίδα, σε βιβλίο με τίτλο 
«Τακτικές στόλου και ναυτικές επιχειρήσεις», 
που δημοσιεύθηκε από το Ναυτικό Ινστιτούτο 
των Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσιάζεται το 
σενάριο στρατιωτικής δράσης της Τουρκίας 
και των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αιγαίο με 
το 6ο στόλο ναυτικού των ΗΠΑ να πλήττει 
το τουρκικό ναυτικό. 

Να σημειωθεί ότι ο επικεφαλής του Ινστι-
τούτου είναι ο πρώην διοικητής της ευρω-
παϊκής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων 
των ΗΠΑ και πρώην ανώτατος διοικητής 
των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην 
Ευρώπη (ΝΑΤΟ SACEUR), απόστρατος 
ναύαρχος Ιωάννης Σταυρίδης, ο οποίος 
βοηθά ακόμα στην ανάπτυξη τακτικών 
και στρατηγικών για το ναυτικό των ΗΠΑ. 

Στο άρθρο της Yeni Shafak, με τίτλο «Ο 
6ος στόλος θα χτυπήσει την Τουρκία», ση-
μειώνεται ότι ο αριθμός των στρατιωτικών 
σεναρίων με στόχο την Τουρκία αυξάνεται 
διαρκώς στους στρατιωτικούς κύκλους του 
ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Υπάρχει, μάλιστα, ένα 
τμήμα στο βιβλίο που ονομάζεται «Πόλεμος 
στο Αιγαίο». Σύμφωνα με το σενάριο που 
περιγράφεται στο βιβλίο, η Ελλάδα αποφασίζει 
να αναπτύξει τακτικούς βαλλιστικούς πυραύ-
λους στα νότια της Κύπρου. Προκειμένου 
να αποφευχθεί αυτό το σενάριο, η Τουρκία 
απευθύνει μιαν αυστηρή προειδοποίηση 
στην Αθήνα. Η ελληνική πλευρά δεν εγκα-
ταλείπει τα σχέδιά της και στέλνει τα πλοία 
της στην Κύπρο. Σε απάντηση ο τουρκικός 
στρατός πλήττει τα ελληνικά πλοία. Τούρκοι 
αρχηγοί ξεκινούν στρατιωτικές επιχειρήσεις 
σε Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Κω.

Το κεφάλαιο «Πόλεμος στο Αιγαίο» βασί-
ζεται στον σύγχρονο γεωγραφικό χάρτη της 
Τουρκίας. Το βιβλίο προβλέπει τις πιθανές 
ενέργειες της τουρκικής και ελληνικής ηγε-
σίας. Επίσης, όπως αναφέρεται, στο βιβλίο 
του Αμερικανικού Ινστιτούτου περιγράφο-
νται τα βήματα των Ηνωμένων Πολιτειών 
για την πρόληψη πιθανών εχθροπραξιών 
μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τουρκία και η 
Ελλάδα περιγράφονται στο βιβλίο ως «δύο 
ορκισμένοι εχθροί».

Και στο βάθος η Κύπρος
Το σενάριο, στο οποίο αναπτύσσεται ο 

6ος στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των 
ΗΠΑ στην περιοχή, «συγκρούεται με το 
τουρκικό ναυτικό, μιλά για την έναρξη της 
ανοικτής στρατιωτικής διένεξης μεταξύ της 
Άγκυρας και της Αθήνας για την Κύπρο και 
για τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών 
που υποστηρίζουν την ελληνική πλευρά 
σε αυτήν την αντιπαράθεση», αναφέρει η 
τουρκική εφημερίδα.

Η εισαγωγή του βιβλίου περιέχει 
σημείωση ότι όλα τα γεγονότα που πε-
ριγράφονται σε αυτό είναι υποθετικά και 
προσωπική άποψη των συγγραφέων 
και δεν αντικατοπτρίζουν τη θέση του 
Πενταγώνου. Ωστόσο, το γεγονός ότι η 
έκδοση εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο 
που ασχολείται με την ανάπτυξη τακτικής 
και στρατηγικής για το Πολεμικό Ναυτικό 
των ΗΠΑ, ότι οι συγγραφείς του κάποτε 
διατηρούσαν διάφορες θέσεις στη διοί-
κηση του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, 
καθώς και το γεγονός ότι η εισαγωγή του 
βιβλίου γράφτηκε από τον επικεφαλής 
του ναυτικών επιχειρήσεων του Ναυτικού 
των ΗΠΑ, Τζον Ρίτσαρντσον, προκαλεί 
αμφιβολίες για την «τυχαία» φύση των 
σεναρίων που περιγράφονται στο βιβλίο.

Ο ίδιος ο Ρίτσαρντσον στην εισαγωγή 
της έκδοσης γράφει ότι στην εποχή της 
σύγχρονης τεχνολογίας και των απειλών, 
ο στόλος θα πρέπει να πολεμήσει σε μεγά-
λες αποστάσεις: «Η αντιπαράθεση για τον 
έλεγχο της θάλασσας ξεκινά ξανά και πρέπει 
να κινηθούμε αποφασιστικά. Από αυτήν 
την άποψη, η νέα τακτική και η στρατηγική 
θα είναι καθοριστικής σημασίας», τονίζει.

Η τουρκική εφημερίδα σημειώνει ότι 
το βιβλίο παρέχει τα σημεία-κλειδιά για 
την κατανόηση της θέσης που θα πάρουν 
οι ΗΠΑ σε περίπτωση πιθανού πολέμου 
μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας και επίσης 
δείχνει ότι τα αμερικανικά think tank εξε-
τάζουν το ενδεχόμενο σύγκρουσης μεταξύ 
των ΗΠΑ και μιας χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.

Όσον αφορά, ειδικότερα, το σενάριο που 
εξετάζεται, αναφέρονται τα εξής: 

Έγιναν κρούσεις, αλλά…

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com

Στο άρθρο της Yeni Sha-
fak, με τίτλο «Ο 6ος 

στόλος θα χτυπήσει την 
Τουρκία», σημειώνεται 

ότι ο αριθμός των 
στρατιωτικών σεναρίων 

με στόχο την Τουρκία 
αυξάνεται διαρκώς 

στους στρατιωτικούς 
κύκλους του ΝΑΤΟ 

και των ΗΠΑ

ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΊΕΤΑΊ ΟΊ ΗΠΑ ΝΑ ΕΠΊΔΊΏΞΟΥΝ 
ΝΑ ΛΥΣΟΥΝ ΤΊΣ ΔΊΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΟΥΡΚΊΑ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΠΊΚΊΝΔΥΝΕΣ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΊΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΊ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.  

Η μικρή Κύπρος, η οποία στο 
χάρτη μοιάζει με μια κουτσουλιά 
εντόμου και με έναν πληθυσμό 
λιγότερο από ένα εκατομμύριο, 
δεν μπορεί να το παίζει «συ-
μπρωταγωνιστής» ή συμπαίκτης 
στα γεωπολιτικά παίγνια. Καθότι 
όταν οι ελέφαντες τσακώνονται, 
υποφέρουν τα μυρμήγκια. 

Τα τελευταία χρόνια, Ελλάδα 
και Κύπρος προσφέρουν άπει-
ρες διευκολύνσεις στους Αμερι-
κανούς και στους ΝΑΤΟϊκούς τους 
συμμάχους. Η αναβάθμιση και 
η επέκταση των αμερικανικών 
Βάσεων στη Σούδα της Κρήτης 
διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο σε 
επιθέσεις εναντίον άλλων κρατών. 
Το αεροδρόμιο της Σούδας ήταν 
ένα από τα ορμητήρια κατά του 
Λιβυκού λαού και της καταστρο-
φής της κρατικής οντότητας της 
χώρας. Από το ίδιο αεροδρόμιο 
είχαν απογειωθεί αμερικανικά 
κατασκοπευτικά αεροσκάφη για 
να παρακολουθούν τους Ρώσους 
στην Κριμαία. 

Από την άλλη οι Βρετανικές 
Βάσεις στο Ακρωτήρι διαδραματί-
ζουν τον δικό τους επιθετικό ρόλο, 
χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε 
κανέναν, με ποιους ή σε ποιες 
επιθέσεις εμπλέκονται εναντίον 
γειτονικών μας χωρών. 

Κύπρος και Ελλάδα πλήρω-
σαν ακριβό τίμημα τη δεκαετία 
του ‘70, όταν στα στρατηγεία του 
ΝΑΤΟ και του Αμερικανικού Πε-
νταγώνου στήνονταν πολεμικά 
σενάρια σε βάρος της Κύπρου. 
Αφού φούσκωσαν τα μυαλά των 
δικτατορίσκων της χούντας των 
Αθηνών, άφησαν τα ανδρείκε-
λά  τους σε Ελλάδα-Τουρκία 
και Κύπρο να οργανώσουν το 
τουρκοφόρο πραξικόπημα του 
1974. Δεν είναι τυχαία που ο τότε 
δικτάτορας Δ. Ιωαννίδης δεν ήθε-
λε να μιλήσει για τον ρόλο των 
Αμερικανών στην τραγωδία της 
Κύπρου, γιατί όπως είχε πει, «αν 
μιλήσω, όλοι σε Ελλάδα και Κύ-
προ θα γίνουν κομμουνιστές…».  

Πόσο 
διδαχθήκαμε 

από τις 
τραγωδίες



Τ α αποτελέσματα των δημοτικών 
εκλογών της Τουρκίας που πραγ-
ματοποιήθηκαν την 31η Μαρτίου 

2019 αποτελούν ουσιαστικά μια πύρρειο 
νίκη για τον Πρόεδρο της Τουρκίας, ο οποί-
ος συμμετείχε ενεργά στον προεκλογικό 
με πέραν των 100 εμφανίσεών του και ο 
οποίος διακήρυσσε τη σημαντικότητα των 
εκλογών για τη σταθερότητα της χώρας και 
έθετε ως στοίχημα την νίκη του κυβερνώντος 
κόμματος ΑΚΡ. 

Παρόλο το γεγονός ότι το ΑΚΡ συγκρά-
τησε τα ποσοστά του, τα αποτελέσματα των 
εκλογών αποτελούν πλήγμα για τον Ερντογάν 
για πολλούς λόγους, πέραν της προσωπικής 
του παρέμβασης στην προεκλογική περίοδο. 
Πρώτον, είναι η πρώτη φορά από το 2002 
ουσιαστικά που ο Ερντογάν χάνει σε εκλογές 

- παρόλο που το ΑΚΡ έχει διατηρήσει τα 
ποσοστά του, η απώλεια σημαντικών μη-
τροπολιτικών δήμων, στα μεγάλα αστικά 
κέντρα όπως η Άγκυρα, η Κωνσταντινούπολη 
και στα μεσογειακά παράλια, αποτελεί ένα 
ποιοτικό πλήγμα για τον Ερντογάν. Δεύτε-
ρον, το γεγονός ότι τα κύρια κόμματα της 
αντιπολίτευσης συσπειρώθηκαν υπό την 
ομπρέλα ενός συνασπισμού και κατάφεραν 
ενωμένα να επιφέρουν τις απώλειες δήμων 
που ελέγχονταν από το ΑΚΡ αποτελεί μια 
σημαντική εξέλιξη στην πολιτική ζωή της 
χώρας. Τρίτον, το αποτέλεσμα των εκλογών 
δείχνει ξανά ότι ο Ερντογάν ελέγχει το μισό 
εκλογικό σώμα, το οποίο τον στηρίζει, αλλά 
στον αντίποδα υπάρχει το άλλο μισό, που 
διαφωνεί, εκ του αποτελέσματος, με τις 
πολιτικές του. 

Αν και οι επόμενες εκλογές θα πραγμα-
τοποιηθούν το 2023, οπόταν η πρωτοκαθε-
δρία του Ερντογάν δεν αμφισβητείται μέχρι 
τότε, ο ίδιος έχει πλέον να αντιμετωπίσει 
την πραγματικότητα. Η Τουρκία βρίσκεται 
ξανά σε μια μεγάλη οικονομική κρίση, με 
τον πληθωρισμό να φτάνει στο 20%, την 
ανεργία να αγγίζει το 11% με έναν στους 
πέντε νέους να είναι άνεργοι και τις τιμές 
των τροφίμων να έχουν αυξηθεί κατά 30% 
τον τελευταίο χρόνο. Παράλληλα, η Τουρ-
κία αντιμετωπίζει έναν ακήρυχτο εμπορικό 
πόλεμο από τις ΗΠΑ, την ίδια στιγμή που 
οι σχέσεις των δυο παραμένουν τεταμένες, 
ενώ η χώρα έχει να αντιμετωπίσει πολλά 
ανοιχτά ζητήματα στις εξωτερικές της σχέσεις. 

Υπό το πρίσμα των πιο πάνω, η επόμε-
νη περίοδος για την Τουρκία αναμένεται 

να είναι κρίσιμη, αφού θα πρέπει να αντι-
μετωπιστούν οι προκλήσεις που η χώρα 
αντιμετωπίζει τόσο στο εσωτερικό όσο και 
στο εξωτερικό μέτωπο. Σημαντικός θα εί-
ναι ο τρόπος με τον οποίο ο Ερντογάν θα 
αντιδράσει, ειδικά σε σχέση με τη Σύρια 
αλλά και με τα ενεργειακά τεκταινόμενα 
στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Έχοντας, εν 
πάσει περιπτώσει, ξεπεράσει τον σκόπελο 
των δημοτικών εκλογών, ο Ερντογάν έχει 
τώρα καθαρό το πεδίο να συνεχίσει την 
Προεδρία του με τις υπέρμετρες εξουσίες 
που την περιβάλλουν μετά τη συνταγματι-
κή τροποποίηση και η εκτίμηση είναι ότι 
ειδικά στα θέματα που αφορούν και μας, 
η Τουρκία δεν θα αλλάξει την πολιτική της 
και γι’ αυτό πρέπει να είμαστε κατάλληλα 
προετοιμασμένοι.

Π
όση σημασία μπορεί να 
έχει άραγε ένα εκλογικό 
αποτέλεσμα -και μάλι-
στα τοπικής αυτοδιοί-
κησης- σε μια χώρα 
που το Σύνταγμα και 
οι νόμοι εξυπηρετούν 

το αξίωμα του εκτελεστικού προέδρου και 
παραχωρούν όλες τις εξουσίες σε ένα και 
μόνο πρόσωπο; Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
βάλλεται από παντού για το κακό εκλογικό 
αποτέλεσμα. Σύντομα, ωστόσο, όλα αυτά 
θα ξεχαστούν γιατί πολύ απλά ο Τούρκος 
Πρόεδρος παραμένει στον «θρόνο» του και 
δεν θα έρθει αντιμέτωπος με άλλες εκλογές 
για τα επόμενα 4,5 χρόνια. Σε αυτά τα χρόνια 
έχει τον απόλυτο χρόνο να αλλάξει τους 
τοπικούς άρχοντες που δεν του αρέσουν, 
κατηγορώντας τους και φυλακίζοντάς τους 
και τελικά αντικαθιστώντας τους με δικές του 
επιλογές, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί 
να σταυρώσει τα κονδύλια των δήμων που 
«αντιπαθεί», ώστε αυτοί να μην μπορούν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των δημοτών. 
Μπορεί στο παρόν στάδιο να είναι λοιπόν 
λαβωμένος, αλλά δεν θα αργήσει να γυρίσει 
το παιχνίδι και με ισλαμοσυντηρητικούς 
όρους να συνεχίσει τους σχεδιασμούς του 
στην περιοχή. Η Τουρκία εκ των πραγμάτων 
είναι αντιμέτωπη με πολλά ανοιχτά μέτωπα, 
εντός και εκτός συνόρων, και το δεδομένο 
αυτό ούτε άλλαξε, αλλά ούτε και επηρεά-
στηκε από την προεκλογική διαδικασία και 
το αποτέλεσμα.

Η τουρκική οικονομία
Θεωρητικά ο Ταγίπ Ερντογάν θα είχε 

ασχοληθεί με την εξυγίανση της οικονο-
μίας ήδη από πέρσι το καλοκαίρι. Δεν 

το έπραξε, βλέποντας τις εκλογές της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενδεχόμενα 
μέτρα λιτότητας θα μπορούσαν να του 
κοστίσουν πολύ πιο ακριβά. Εκτός από 
τα αστικά κέντρα, θα έχανε ενδεχομένως 
και τις πιο ισλαμικές κοινωνίες. Σήμερα, 
ωστόσο, δεν χωρούν άλλες μανούβρες, 
ούτε και ωραιοποιημένες καταστάσεις, 
αφού η τουρκική οικονομία βρίσκεται 
σε τροχιά επιδεινούμενης ύφεσης.

Οι τιμές των βασικών αγαθών έχουν εκτο-
ξευτεί, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως 
του 30%, όσο ακριβώς είναι το ποσοστό 
που χάνει η λίρα έναντι του δολαρίου, σε 
διάστημα ενός έτους. Ο πληθωρισμός κυ-
μαίνεται πλέον κοντά στο 20%. Η ανεργία 
δε μαστίζει, σημειώνοντας υψηλό ποσοστό 
δεκαετίας και ξεπερνώντας πλέον το 14%. 
Η μάστιγα επηρεάζει περισσότερο τη νέα 
γενιά και σε ηλικίες κάτω των 24 ετών φτάνει 
μέχρι και το 25%. Οι νέοι αναζητούν λύσεις 
και αρχίζουν σταδιακά να εγκαταλείπουν 
τη χώρα τους, αναζητώντας εργασία στο 
εξωτερικό. 

Την ίδια ώρα το έλλειμμα στον προϋ-
πολογισμό αυξάνεται, τα συναλλαγματικά 
διαθέσιμα της κεντρικής τράπεζας άρχισαν 
να εξανεμίζονται και τα χρέη, σε δολάρια, 
πλησιάζουν την περίοδο αποπληρωμής. Δεν 
υπάρχει λοιπόν περιθώριο για τον Ταγίπ 
Ερντογάν, από το να επιχειρήσει τη στροφή 
προς την ανάπτυξη. Προς την κατεύθυνση 
αυτή αύριο, 8 Απριλίου, η κυβέρνηση της 
Τουρκίας αναμένεται να ανακοινώσει το 
πακέτο μεταρρυθμίσεων που θα εφαρμο-
στεί, ώστε η Τουρκία να εξυγιανθεί και να 
μην «πέσει» στην ανάγκη του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου, λυγίζοντας στις 
έξωθεν εντολές.

Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ
Σε ακόμη χειρότερη θέση έχει φέρει με 

τις αποφάσεις, το κλίμα που δημιουργεί και 
τις κυρώσεις που υιοθετεί η διακυβέρνηση 
Τραμπ. Είναι γεγονός πως οι δύο χώρες έχουν 
μπει σε τραχιά πορεία, οι παραδοσιακές 
διπλωματικές σχέσεις τους δοκιμάζονται και 
ουδείς μπορεί να πει με βεβαιότητα -ούτε 
και να το αποκλείσει βέβαια - ότι θα υπάρξει 
αποκατάσταση. Η εμμονή της Τουρκίας να 
αγοράσει τα ρωσικά συστήματα S-400 και 
η ενεργός παραμονή της στον άξονα της 
Ρωσίας με το Ιράν οδηγούν τις Ηνωμένες 
Πολιτείες σε όλο και πιο αυστηρές απο-
φάσεις. Ήδη το αμερικανικό Πεντάγωνο 
ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ αναστέλλουν κάθε 
παράδοση και δραστηριότητα που «συνδέεται 
µε την υποστήριξη της επιχειρησιακής 
ικανότητας της Τουρκίας για τα µαχητι-
κά αεροσκάφη F-35», έως ότου η Τουρκία 
ακυρώσει τη συµφωνία που έχει συνάψει 
µε τη Μόσχα. Εάν µάλιστα ο Ερντογάν 
προχωρήσει µε την εν λόγω συµφωνία, 
όπως διαµηνύει, παραλαµβάνοντας τους 
πρώτους ρωσικούς πυραύλους τον Ιούλιο, 
τότε οι Αµερικανοί καθιστούν σαφές ότι η 
Τουρκία θα εκδιωχθεί από το πρόγραµµα 
ανάπτυξης των F-35, στο οποίο όµως εκεί-
νη συµµετέχει ως συμπαραγωγός χώρα, 
έχοντας µάλιστα η ίδια επενδύσει σε αυτό 
πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Άλλα 
μέτρα που μελετά η κυβέρνηση των Ηνω-
μένων Πολιτειών είναι η υποβάθμιση της 
στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην 
Τουρκία, η ολική απόσυρση αμερικανικών 
δυνάμεων και των πυρηνικών όπλων που 
έχουν απομείνει στην αεροπορική βάση του 
Ιντζιρλίκ, η επιβολή νέων, ακόμη σκληρότε-
ρων κυρώσεων, αλλά και η απομάκρυνση 

της Τουρκίας από ΝΑΤΟϊκές δράσεις, που 
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της Ρωσίας. 
Αν, ωστόσο, η Τουρκία επιχειρήσει να βγει 
από την αγκαλιά της ρωσικής αρκούδας, θα 
έρθει αντιμέτωπη με την οργή της και με 
την ακύρωση σχεδιασμών για τον αγωγό 
Turkstream, τις πυρηνικές εγκαταστάσεις 
στο Άκιουγιου, αλλά αναμένεται να δει ση-
μαντικές μειώσεις και στον τουρισμό της, 
αλλά και τις εξαγωγές.

Το μέτωπο των Κούρδων
Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα με 

το οποίο είναι αντιμέτωπος ο Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, για τον ίδιο ίσως το πιο σοβαρό, 
είναι το Κουρδικό. Οι Κούρδοι διεκδικούν 
εδώ και δεκαετίες το δικαίωμα στην αυ-
τοδιάθεση και οι εξελίξεις των τελευταίων 
χρόνων στη Μέση Ανατολή αναπτέρωσαν 
τις ελπίδες τους για τη δημιουργία ενός 
κουρδικού κράτους. Ταυτόχρονα, ωστόσο, 
το γεγονός αυτό τούς καθιστά πιο ευάλω-
τους στο εσωτερικό της Τουρκίας. Σήμερα 
οι Κούρδοι απολαμβάνουν ένα καθεστώς 
σχετικής αυτονομίας στη Συρία και κυρίως 
στο Ιράκ. Η πληθυσμιακή κατανομή τους, 
όμως, φανερώνει πως πολλοί εξ αυτών 
ζουν στη Τουρκία και το Ιράν. Σύμφωνα 
με τον χάρτη που παρουσίασε το Γαλλικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), υπάρχουν 
25 έως 35 εκατομμύρια Κούρδοι. Από 
αυτούς το 20% του πληθυσμού, τουτέστιν 
12-15, ζουν στη Τουρκία, 6 εκατομμύρια 
στο Ιράν, 5-6 εκατομμύρια στο Ιράκ και 
λιγότεροι από 2 εκατομμύρια στη Συρία. 
Ο Ερντογάν επιχειρεί πάση θυσία και με 
όποιο κόστος να αποφύγει τη δημιουρ-
γία κουρδικών ζωνών στη μεθόριο με 
την Τουρκία. 

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 
Ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ
«ΑΡΧΟΝΤΑΣ» 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ, 
ΘΑ ΤΟ «ΚΟΨΕΙ» 
ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ «ΡΑΨΕΙ» 
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΦΕΡΕΙ

Το αποτέλεσμα
επιβεβαίωσε ότι

το μισό εκλογικό σώμα 
στηρίζει τον Τούρκο 
Πρόεδρο, αλλά στον 

αντίποδα παγιώνεται 
το άλλο μισό που

διαφωνεί
με τις πολιτικές του
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Κέρδισε
ο Ερντογάν, έχασε 

η Τουρκία...

Η ανατολική Μεσόγειος είναι από τις 
βασικές προτεραιότητες και προκλήσεις 
για τον Ταγίπ Ερντογάν. Όπως ακριβώς 
στην ευρύτερη εξωτερική πολιτική, έτσι 
και στην περίπτωση της Ανατολικής 
Μεσογείου, η Τουρκία δεν αναμένεται 
να αλλάξει τακτικές. Η ρητορική θα αυ-
ξάνει ταχύτητα επιθετικότητας, αναλόγως 
εξελίξεων, αφού για τον νεοσουλτάνο η 
τουρκική συμμετοχή στην εκμετάλλευ-
ση των ενεργειακών κοιτασμάτων της 
Ανατολικής Μεσογείου είναι ανώτατος 
και ιερός στόχος. Σημασία, ωστόσο, στην 
προκειμένη περίπτωση, δεν έχει το πώς 
η Τουρκία θα επιχειρήσει «να αρπάξει» 
ό,τι θεωρεί πως την αναλογεί, αλλά το 
πώς η Κύπρος, η Ελλάδα και οι ισχυροί 
σύμμαχοί τους θα ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις. Επί του παρόντος ο Ερντογάν 
φαίνεται να έχει αποκλειστεί, αποκλει-
στικά λόγω της δικής του συμπεριφοράς 
προς τους βασικούς περιφερειακούς 
παίκτες (βλέπε Ισραήλ), αλλά και τους 
διεθνείς ισχυρούς (βλέπε ΗΠΑ, Γαλλία). 
Η πρώτη κίνηση πάντως στην οποία 
αναμένεται να προβεί είναι να αποδείξει 
την επιτυχία των τουρκικών γεωτρήσεων 
στην Ανατολική Μεσόγειο, τις οποίες 
επιχειρεί με δικά του μέσα. Ακολούθως 
αναμένεται να επιχειρήσει κίνηση ματ 
για να κλειδώσει τις πάγιες διεκδικήσεις 
του στην κυπριακή ΑΟΖ. 

Προτεραιότητα 
η ανατολική 
Μεσόγειος
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Μία πρώτη γεύση από τη μορφή 
που θα έχουν τα ανθρώπινα σπίτια στον 
πλανήτη Άρη μάς έδωσε η NASA, που 
ανακοίνωσε τους τρεις φιναλίστ του δι-
αγωνισμού για το καλύτερο 3D μοντέλο 
κατοικίας που μπορεί να στηθεί σε αυτό 
το περιβάλλον. Ο διαγωνισμός είχε ξε-
κινήσει το 2015 και είχε ως ζητούμενο 
οι συμμετέχοντες να σχεδιάσουν κατα-
λύματα τα οποία θα είναι κατάλληλα 
για διαβίωση στη Σελήνη, το Φεγγάρι 
και -γιατί όχι- και άλλου. Κάθε μοντέλο 
κρίθηκε, μεταξύ άλλων, για την αρχιτε-

κτονική του αρτιότητα, την αισθητική 
του, αλλά και τη σκοπιμότητα πίσω από 
τον σχεδιασμό. Οι τρεις νικητές αυτής 
της φάσης μοιράστηκαν το χρηματικό 
έπαθλο των 100.000 δολαρίων. Στην 
επόμενη φάση, που ξεκινά στις αρχές 
Μαΐου, οι φιναλίστ θα εκτυπώσουν 3D 
μοντέλα των σχεδίων τους. Αξίζει να 
σημειώσουμε πως αυτός ο διαγωνισμός 
είναι μόλις ένα λιθαράκι στη μεγαλε-
πήβολη προσπάθεια της NASA να 
στείλει ξανά ανθρώπους στη Σελήνη 
και σταδιακά στον Άρη.

Για πρώτη φορά Αμερικανοί και 
Ευρωπαίοι επιστήμονες πιστεύουν 
ότι βρήκαν ίχνη -απολιθώματα ψαριών, 
δέντρων και ζώων- αμέσως μετά την 
κατακλυσμική πρόσκρουση στη Γη πριν 
από περίπου 66 εκατομμύρια χρόνια 
ενός μεγάλου αστεροειδούς, που οδήγησε 
στην εξαφάνιση των έως τότε κυρίαρχων 
δεινοσαύρων, αλλά και του 75% όλης 
της πανίδας και της χλωρίδας εκείνης 
της εποχής. Συγκεκριμένα, ανασκαφές 
στην περιοχή Μπάουμαν στη Βόρεια 
Ντακότα των ΗΠΑ έφεραν στο φως μια 
εντυπωσιακή συλλογή απολιθωμάτων, 
τα οποία είχαν σκεπαστεί από πολλαπλά 

θραύσματα που είχαν πέσει από τον ου-
ρανό, προφανώς μετά την εκτίναξή τους 
στον αέρα μετά την πρόσκρουση. Τα 
απολιθώματα έφεραν επίσης ενδείξεις 
ότι είχαν κατακλυστεί από το νερό, πιθα-
νώς εξαιτίας ενός τεραστίων διαστάσεων 
τσουνάμι που προκάλεσε η πτώση του 
αστεροειδούς με διάμετρο γύρω στα 12 
χιλιόμετρα. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι για 
πρώτη φορά οι επιστήμονες έχουν την 
ευκαιρία να πάρουν μια ιδέα των τρομε-
ρών γεγονότων που συνέβησαν μερικά 
λεπτά έως ώρες μετά την πρόσκρουση 
του αστεροειδούς σε μια περιοχή στον 
σημερινό Κόλπο του Μεξικού.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ

 

Γ
ια άλλη μια βδομάδα οι 
πολιτικές εξελίξεις που 
έλαβαν χώραν στη Βρετανία 
οδήγησαν σε άλλο ένα αδι-
έξοδο, χωρίς αυτό πλέον να 
προκαλεί καμιά έκπληξη. 
Μετά και το «ναυάγιο» του 

δευτέρου γύρου των ενδεικτικών ψηφο-
φοριών επί των τεσσάρων εναλλακτικών 
προτάσεων για το Brexit, δημιουργήθηκαν 
τέτοιες συνθήκες, ώστε η Πρωθυπουργός 
της Βρετανίας, Τερέζα Μέι, να φέρει στο 
τραπέζι του διαλόγου τον ηγέτη του Ερ-
γατικού Κόμματος, Τζέρεμι Κόρμπιν, σε 
μια προσπάθεια εξεύρεσης κοινής συνι-
σταμένης για άρση αυτού του αδιεξόδου. 
Ποντάροντας πλέον στην αντιπολίτευση και 
με το βλέμμα στραμμένο στην κλεψύδρα 
που αδειάζει, η Πρωθυπουργός της χώρας 
παίζει τα τελευταία της χαρτιά, ενώ όχι πολύ 
μακριά διαφαίνεται πλέον το δίλημμα στο 
οποίο θα βρεθεί η Βρετανία. Άτακτη έξοδος 
ή μακρά παραμονή στην ΕΕ; 

Ένα Κοινοβούλιο 
που ξέρει τι δεν θέλει

Μετά από μήνες ατελείωτων πολιτικών 
συζητήσεων στην «αρένα» της Βουλής των 
Κοινοτήτων, το γεγονός ότι οι βουλευτές 
εμμένουν στο να δείχνουν όχι τι θέλουν, 
αλλά τι δεν θέλουν, καταδεικνύει την πε-
ριπλοκότητα του ζητήματος. Προσθέτοντας 
άλλο ένα λιθαράκι στο τείχος του πολιτικού 
αδιεξόδου της χώρας, στις 29 Μαρτίου το 
Κοινοβούλιο απέρριψε για τρίτη φορά τη 
συμφωνία της Τερέζα Μέι. Συνεχίζοντας 
στο ίδιο μοτίβο, στη συνεδρίαση της 1ης 
Απριλίου για δεύτερη φορά κατάφεραν να 
πάρουν μέσα από τα χέρια της Κυβέρνησης 
τη διαδικασία επί του Brexit, επαναφέροντας 
μια σειρά από μη δεσμευτικές ενδεικτικές ψη-
φοφορίες για εναλλακτικές επιλογές εξόδου. 
Μεταξύ των τεσσάρων επιλογών υπήρχαν 
πρόνοιες για παραμονή στην Τελωνειακή 
Πολιτική, παραμονή στην Ενιαία Αγορά, ένα 
δεύτερο δημοψήφισμα για τη συμφωνία 
εξόδου καθώς και ανάκληση του άρθρου 50. 
Τα αποτελέσματα αυτών των ψηφοφοριών 
ήταν καταστροφικά, καθώς οι βουλευτές 
απέρριψαν όλα τα εναλλακτικά σενάρια. Η 
κατάσταση απέκτησε πιο δραματικό τόνο 
όταν η επιλογή της Τελωνειακής Ένωσης 
καταψηφίστηκε με μόλις τρεις ψήφους δια-
φορά, ενώ το επιβεβαιωτικό δημοψήφισμα 
δεν υπερψηφίστηκε για 12 ψήφους.  

Ένα αδιάλλακτο Κοινοβούλιο
Ο κύριος λόγος πίσω από αυτήν την 

αδυναμία του Βρετανικού Κοινοβουλίου 
να φτάσει σε έναν  κοινό τόπο εντοπίζεται 

στην απουσία διάθεσης για συμβιβασμό απ’ 
όλες τις πλευρές. Τόσο οι σκληροπυρηνικοί 
Brexiteers, όσο και το Δημοκρατικό Ενω-
τικό Κόμμα της Βόρειας Ιρλανδίας (DUP) 
τάσσονται κατά της όποιας εναλλακτικής, 
αφού με κανέναν τρόπο δεν θέλουν να 
μαλακώσουν το σκληρό Brexit που ορα-
ματίζονται. Από την άλλη οι Remainers 
εμφανίζονται εξίσου άκαμπτοι σε σχέση 
με τις εναλλακτικές επιλογές, αρνούμενοι να 
στηρίξουν το σενάριο της Ενιαίας Αγοράς, 
αφού αποδυναμώνει το αίτημά τους για 
ένα δεύτερο δημοψήφισμα. Ο Συντηρητι-
κός βουλευτής, Nick Boles, ο οποίος είχε 
προτείνει την επιλογή της Ενιαίας Αγοράς, 
ανακοίνωσε την παραίτησή του βάλλοντας 
κατά των Τόρυς, κατηγορώντας τους ότι 
αρνούνται κάθε συμβιβασμό. Οι κατηγορίες 
του Boles, όμως, δεν απέχουν πολύ από την 
πραγματικότητα, αφού το Συντηρητικό κόμ-
μα της Μέι μαζί με το DUP στατιστικά στις 
περισσότερες ψηφοφορίες εμφανίστηκαν ως 
οι πλέον αδιάλλακτοι. Μόλις έξι βουλευτές 
του κυβερνώντος κόμματος στήριξαν την 
οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή. 

Η μεταστροφή της Μέι
Αμέσως μετά την επιβεβαίωση του αδι-

εξόδου με τις ενδεικτικές ψηφοφορίες, η 
Πρωθυπουργός εξήγγειλε την έναρξη δια-
κομματικών συνομιλιών με τον αρχηγό της 
αντιπολίτευσης, Τζέρεμι Κόρμπιν, ώστε «να 
βρεθεί ένας συμβιβασμός ενός πιο μαλακού 
Brexit». Σε περίπτωση, μάλιστα,  που αυτό 
το «συνοικέσιο» ναυαγήσει, υποσχέθηκε 
ότι θα αφήσει το Κοινοβούλιο να λάβει την 
απόφαση για το Brexit, αποδεχόμενη το όποιο 
αποτέλεσμα. Αυτή η μεταστροφή της Τερέζα 
Μέι έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη 
χώρα. Για μήνες τής ασκήθηκαν πιέσεις για 

να προσεγγίσει την αντιπολίτευση, αφού 
διαφαινόταν ότι οι Brexiteers του κόμμα-
τός της και το DUP δεν θα στήριζαν ποτέ 
τη συμφωνία της με την ΕΕ. Μιαν ανάσα 
πριν από την άτακτη έξοδο, έχοντας ξεμείνει 
από επιλογές, η «σκληροτράχηλη» πρω-
θυπουργός αποδέχτηκε τις συνομιλίες με 
τον ηγέτη των Εργατικών, κάνοντας όμως 
μια σημαντική υπαναχώρηση. Κατά τραγι-
κή ειρωνεία, αναγκάστηκε να ταχθεί κατά 
της εξόδου της χώρας χωρίς συμφωνία, 
υιοθετώντας λίγο-πολύ τη θέση ότι «μια 
οποιαδήποτε συμφωνία είναι καλύτερη 
από το no-deal». Αυτή η μετακίνηση προς 
ένα πιο «μαλακό» Brexit ήταν η αφορμή 
οι «μετανοημένοι» Brexiteers, οι οποίοι τη 
στήριξαν κατά την τρίτη ψηφοφορία επί της 
συμφωνίας της, ζητώντας ως αντάλλαγμα 
την παραίτησή της, να εξαγριωθούν μαζί 
της, υπενθυμίζοντάς της ότι κάποτε είχε ως 
σύνθημα ότι «ένα no-deal είναι καλύτερο 
από μια κακή συμφωνία». 

Το χάσμα των δύο 
πολιτικών αρχηγών 

Ακόμα και έτσι, όμως, αυτή η προσέγ-
γιση δεν είναι καταδικασμένη να πετύχει. 
Οι δύο ηγέτες, οι οποίοι συναντήθηκαν για 
πρώτη φορά στις 3 Απριλίου, δεν έχουν μόνο 
αλληλοσυγκρουόμενες πολιτικές πεποιθή-
σεις, αλλά φημίζονται για την άτεγκτη στάση 
τους. Μπορεί η Μέι να νέρωσε το κρασί της, 
καταπατώντας κάποιες κόκκινες γραμμές 
της, όμως συνεχίζει να τάσσεται κατά των 
προνοιών της Τελωνειακής Ένωσης και της 
Ενιαίας Αγοράς. Στόχος της ήταν και είναι η 
έξοδος της χώρας από την ΕΕ πριν από τις 
Ευρωεκλογές του Μαΐου, εξασφαλίζοντας 
έτσι τη συνοχή του κατακερματισμένου 
κόμματός της. Ο Κόρμπιν από την άλλη εί-

ναι θετικός σε παραμονή στην Τελωνειακή 
Ένωση, ενώ επιδιώκει εισαγωγή στοιχείων 
από την Ενιαία Αγορά. Εντούτοις, δέχεται 
ασφυκτικές πιέσεις από το κόμμα του για τη 
διεξαγωγή ενός δεύτερου δημοψηφίσματος, 
στοιχείο το οποίο η Μέι δεν πρόκειται ποτέ 
να αποδεχτεί. Εξάλλου, η αμυντική στάση του 
ηγέτη της αντιπολίτευσης καταδεικνύει και 
τη στρατηγική του να κρατήσει τις ισορροπίες 
μεταξύ leavers και remainers, ούτως ώστε να 
κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Παράλληλα, 
δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η μία πλευρά 
εμπιστεύεται την άλλη. Μία λάθος κίνηση 
μπορεί να αποβεί μοιραία για τη συνοχή 
του κόμματός τους και κατ’ επέκτασιν των 
ψηφοφόρων τους. 

Η στρατηγική της Μέι 
Η στρατηγική της Τερέζα Μέι πίσω από 

την προσέγγιση του ηγέτη των Εργατικών 
μπορεί εκ πρώτης όψεως να φανερώνει 
απόγνωση, εντούτοις πρόκειται για μια 
προσεκτικά μελετημένη κίνηση. Για πάνω 
από τρία χρόνια, ο αρχηγός των Εργατικών 
διαφύλαττε με προσοχή τις ισορροπίες, έτσι 
ώστε να διατηρήσει το κόμμα του ενωμένο. 
Υποστήριζε μεν έξοδο της Βρετανίας από την 
ΕΕ, αλλά ήταν αντίθετος με την εκδοχή της 
συμφωνίας που διαπραγματεύτηκε η Μέι. 
Κατά μεγάλη πλειοψηφία οι ψηφοφόροι των 
Εργατικών τάσσονται κατά του Brexit, όμως 
οι εκλογικές περιφέρειες που χρειάζεται για 
να κερδίσει τις εκλογές υποστηρίζουν την 
έξοδο. Ο Κόρμπιν γνωρίζει πολύ καλά ότι 
δεν μπορεί να ανέβει στην εξουσία, υποστη-
ρίζοντας ξεκάθαρα είτε τη μία επιλογή είτε 
την άλλη. Εντάσσοντάς τον στον παιχνίδι η 
Μέι τον αναγκάζει να ξεκαθαρίσει τη θέση 
του, ρισκάροντας έτσι να χάσει ένα σημαντικό 
ποσοστό του κόμματός του. 

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο 
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για τον 
υπερπληθυσμό, καθώς οι κάτοικοι της 
Γης ανέρχονται στα 7,7 δισεκατομμύρια 
το 2019 και αναμένεται να αυξηθούν 
ραγδαία στο μέλλον. Σε εισήγηση του 
ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ανα-
φέρεται πως η Γη το 2050 αναμένεται 
να φθάσει τα 9,7 δισεκατομμύρια κα-
τοίκους, ενώ στα τέλη του 21ου αιώνα 
θα φθάσει περίπου τα 11 δισεκατομμύ-
ρια. Οι βασικές τάσεις που διέπουν την 
αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, 

όπως προστίθεται, συνίστανται στο ότι 
ο παγκόσμιος πληθυσμός γίνεται «πιο 
γηραιός και πιο κινητικός, ενώ συγκε-
ντρώνεται περισσότερο παρά ποτέ σε 
πόλεις». Εκτός των άλλων, αναμένεται 
ότι η αύξηση του πληθυσμού μπορεί να 
επιφέρει μείωση των φυσικών πόρων 
και να επιβαρύνει το οικοσύστημα του 
πλανήτη. Στην εισήγηση επισημαίνεται, 
επίσης, ότι το μέσο προσδόκιμο ζωής 
το 2019 έφθασε τα 72,3 χρόνια, ενώ 
το 2030 αναμένεται να αυξηθεί κατά 
δύο χρόνια φθάνοντας τα 74,3 χρόνια.

Ιδού τα πρώτα σπίτια στον Άρη

Απολιθώματα από την «Αποκάλυψη» 

Στα 7,7 δις ο πληθυσμός της Γης

Μικρά μικρά /// ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Η ΜΕΪ ΠΟΝΤΑΡΕΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ 

Παίζει το τελευταίο της χαρτί

Σε μια δραματική ψηφοφορία την Τετάρτη, 
η οποία κράτησε μέχρι τα μεσάνυχτα, οι 
βουλευτές ενέκριναν με 313 ψήφους υπέρ 
έναντι 312 κατά, νόμο για να αποτραπεί 
η αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ 
χωρίς συμφωνία. Το σχέδιο νόμου, το οποίο 
εγκρίθηκε οριακά, υποχρεώνει την Τερέζα 
Μέι να επιδιώξει την αναβολή του Brexit, 
ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αποχώ-
ρησης χωρίς συμφωνία από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση την καθορισμένη ημερομηνία, τη 
12η Απριλίου. Ήδη το Brexit έχει πάρει μία 
αναβολή ενώ σε διάστημα τριών εβδομάδων 
το Ηνωμένο Βασίλειο θα τεθεί στην κρίση 

των Βρυξελλών, ζητώντας μια δεύτερη επέ-
κταση στη Σύνοδο Κορυφής. Έτσι, παρά το 
σχέδιο νόμου που υπερψήφισε το βρετανικό 
Κοινοβούλιο, η τύχη της χώρας θα βρεθεί 
ξανά στα χέρια των Ευρωπαίων ηγετών. 
Πολλοί από αυτούς έχουν κουραστεί από 
την αναποφασιστικότητα της Μέι και την 
αποτυχία των βουλευτών να συμφωνήσουν 
σε οτιδήποτε. Εντούτοις, μπαίνοντας στην 
τελική ευθεία, θεωρείται απομακρυσμένο 
το ενδεχόμενο το μπλοκ των 27 να αναλά-
βει το κόστος και την ευθύνη μιας τέτοιας 
απόφασης, αρνούμενοι την αναβολή για 
δεύτερη φορά του Brexit. 

Στα χέρια των 27 (ξανά) 
το μέλλον της Βρετανίας

Η ΚΛΕΨΥΔΡΑ ΑΔΕΙΑΖΕΙ, 
ΕΝΩ ΟΧΙ ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΙΑ 
ΔΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ 
ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ Η ΧΩΡΑ
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Θ
έμα ημερών είναι 
η υποβολή του 
σχεδίου Εθνικής 
Στρατηγικής για 
την Ανάπτυξη των 
Ορεινών Κοινοτή-
των ενώπιον του 

Υπουργικού Συμβουλίου. Ωστόσο, κάποια 
έργα ανάπλασης μνημείων, βελτίωσης 
οδικών δικτύων, δημιουργίας πολυχώρων 
φιλοξενίας και ψυχαγωγίας έχουν πάρει 
ήδη τον δρόμο της υλοποίησης. Η μετα-
μόρφωση των κοινοτήτων του Τροόδους 
δεν είναι εύκολη υπόθεση, όταν μάλιστα 
πολλές από αυτές κινδυνεύουν από ερή-
μωση. Ο στόχος δεν είναι άλλος από την 
αναγέννηση των ορεινών περιοχών, που 
διψούν για ζωή. Επιτακτική ανάγκη η 
αναθεώρηση της άποψης ότι τα βουνά της 
Κύπρου αποτελούν μια ωραία επιλογή 
για εκδρομή. Η μόνιμη εγκατάσταση και 
διαβίωση σε ορεινές περιοχές θα δώσει 
τη λύση αναζωογόνησης και όχι μόνο η 
εξωτερική ανάπλαση της περιοχής, όπως 
λένε οι κοινοτάρχες των περιοχών. 

ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΡΗΜΩΘΟΥΝ

Ζητείται ζωή στα ορεινά

Αναμένοντας 
το πράσινο φως 

Αρκετά είναι τα έργα που υλοποιού-
νται σε πολλές κοινότητες, τα οποία είτε 
αφορούν σε διορθώσεις υφιστάμενων 
μνημείων και έργων είτε αφορούν σε 
δημιουργία νέων χώρων, που θα βοη-
θήσουν στην προσέλκυση του κόσμου, 
που είναι και το ζητούμενο. Ο κοινοτάρ-
χης Αγρού, Μιχάλης Κωνσταντινίδης, σε 
δηλώσεις του στη «Σημερινή», ανέφερε 
ότι αν και προχωρούν κάποια έργα στην 
κοινότητά του, εντούτοις πολλά άλλα έργα 
που επιβάλλεται να γίνουν, βρίσκονται στον 
αέρα, εφόσον ακόμη το σχέδιο Εθνικής 
Στρατηγικής δεν έχει τεθεί ενώπιον του 
Υπουργικού Συμβουλίου. «Σίγουρα αναμέ-
νουμε και ελπίζουμε να δοθεί το πράσινο 
φως για να μπορέσουμε να πούμε ότι ναι, 
υπάρχουν έργα που θα υλοποιηθούν και 
θα αλλάξει το πρόσωπο πολλών κοινο-
τήτων. Στον Αγρό δεν αντιμετωπίζουμε 
πρόβλημα επισκεψιμότητας. Η περιοχή 
είναι ‘ζωντανή’ όλον τον χρόνο και αυτό 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ξενοδοχείο, 
αλλά και στις βιοτεχνίες που παραμένουν 

ανοιχτές για το κοινό σχεδόν καθημερινά. 
Να φανταστείτε ότι έχουμε σχεδόν δέκα 
λεωφορεία την ημέρα». Στον αντίποδα ο 
κοινοτάρχης Προδρόμου, Νεόφυτος Νε-
οφύτου, εξέφρασε την απαισιοδοξία του 
όσον αφορά την αποτελεσματικότητα όλων 
όσα  πρόκειται να γίνουν, εφόσον πολλές 
γύρω περιοχές ψυχομαχούν, όπως ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά. «Ο κόσμος μειώθηκε 
πάρα πολύ. Έζησα την περιοχή του Τρο-
όδους που ανθούσε. Καμία σχέση με τη 
σημερινή πραγματικότητα. Στην κοινότητά 
μας υπάρχουν περίπου 46 κάτοικοι και 
το καλοκαίρι φτάνουν τους 150. Σε δέκα 
χρόνια από τώρα θα μείνουν μόνο εξοχικές 
κατοικίες. Όλος ο κόσμος μετακόμισε κάτω 
και νιώθουμε ανήμποροι να δράσουμε 
ώστε να πείσουμε τον κόσμο να έρθει. 
Εισηγηθήκαμε αρκετές προτάσεις και 
αναμένουμε. Ο Πρόδρομος έχει αξιοθέατα, 
έχει δυνατότητες να βελτιωθεί. Το «Βερεγ-
γάρια» έχει καταντήσει και αυτό αξιοθέατο. 
Καμία ελπίδα για αξιοποίηση, δυστυχώς. 
Ποιος να έρθει να εργαστεί εδώ; Μόνο 
λίγες επιχειρήσεις δουλεύουν ολόχρονα 
και αυτές κινούνται με ξένους τουρίστες». 

«Και χρυσάφι να ρίξεις 
πάλι δεν σώζεται…»

Για πρώτη φορά γίνεται μια ευρύτερη 
προσπάθεια για την αναζωογόνηση του 
Τροόδους. Σημαντικό βήμα η συμπλεγ-
ματοποίηση των 115 κοινοτήτων και η 
χαρτογράφηση γεωγραφικών ορίων. Ο 
Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας 
Τροόδους, Πέτρος Χατζηκώστας, τόνισε 
τη σημαντικότητα όσων επιχειρούνται να 
γίνουν, με την ελπίδα ότι θα ξεκινήσει μια 
νέα εποχή για τις ορεινές κοινότητες. «Το 
γεγονός ότι θ’ αλλάξει η δήλωση πολιτικής 
για το Τρόοδος, το ότι υπάρχουν πλέον 
γεωγραφικά όρια, είναι βήματα προς τη 
θετική κατεύθυνση. Η υποβολή Εθνικής 
Στρατηγικής που εκπονείται για το Τρόο-
δος προς το Υπουργικό Συμβούλιο είναι 
πολύ κοντά. Είμαστε αρωγός και συμμέ-
τοχος στη συνολική αυτή προσπάθεια και 
έχουμε πίστη ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν 
μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, γιατί 
είναι η τελευταία μας ελπίδα, ότι κάποια 
πράγματα θα εφαρμοστούν από το κράτος. 
Υπάρχει μια δυσφορία από μέρους των 
κοινοταρχών απέναντι σε καθυστερήσεις 

των έργων, αλλά πρέπει να γίνει κατανο-
ητό ότι μελετώνται ζητήματα που μετρούν 
πάνω από 40 χρόνια με όσα προβλήματα 
κουβαλούν. Μιλούμε για ολοκληρωμένες 
εφαρμογές σε υγεία, παιδεία, οδικό δίκτυο, 
σε πρώτη εγκατάσταση και σε ανάπτυξη 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Θέλει σίγουρα 
χρόνο και σωστό σχεδιασμό». Ο κ. Χατζη-
κώστας ξεκαθάρισε επίσης το γεγονός ότι 
όσα αναπτυξιακά έργα και να γίνουν, αν 
δεν υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας 
να αξιοποιήσει αυτά τα έργα, τότε σίγουρα 
ο στόχος δεν θα επιτευχθεί. «Υπάρχουν 
περιοχές που διαχρονικά παρουσιάζουν 
μιαν ανάπτυξη, εφόσον έχουν μια κρί-
σιμη μάζα μόνιμων κατοίκων. Χωρίς 
αυτή δεν μπορεί να γίνει κάτι. Βλέπου-
με κοινότητες που κάποτε αριθμούσαν 
2000 κατοίκους, τώρα να μένουν χωρίς 
σχολεία, χωρίς σπίτια, χωρίς νέους. Οι 
προσπάθειες έχουν ως κύριο στόχο τη 
συγκράτηση της κρίσιμης μάζας και της 
εγκατάστασης ή επιστροφής κατοίκων. 
Η εγκατάσταση αφορά όλους, δηλαδή 
όποιος θέλει θα μπορεί να μετακομίσει 
σε ορεινές περιοχές, ενώ η επιστροφή 
αφορά νεαρούς που ίσως θέλουν να επα-
νεγκατασταθούν στην κοινότητα από την 
οποία κατάγονται. Πρέπει να κατανοή-
σουμε κάτι. Αν έρθει κάποιος και ρίξει 
τόνους χρυσάφι στο Τρόοδος και γίνουν 
επενδύσεις, υποδομές και όλα τα σχετικά, 
τότε θα είναι απλώς όμορφα και ωραία. 
Χωρίς την κρίσιμη μάζα που χρειάζεται 
για να αξιοποιήσει αυτές τις επενδύσεις, 
τότε απλώς θα συνεχίζουν τα χωριά να 
ζουν εποχικά, κάτι που σίγουρα δεν επι-
θυμούμε. Εκεί που υπάρχει η κρίσιμη 
μάζα, υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες. Γι’ 
αυτό θα δοθούν κίνητρα με χορηγίες για 
όποιον θέλει να εγκατασταθεί στα ορεινά, 
ελπίζοντας πως αυτό θα ωθήσει πολλούς 
στην επιστροφή τους». 

Οι ορεινές κοινότητες ζητούν 
ανάσα ζωής. Οι ανάγκες της 
ζωής έσπρωξαν τους πε-

ρισσότερους κατοίκους στην πόλη. 
Αν και οι αποστάσεις στον τόπο μας 
δεν είναι μεγάλες, εντούτοις οι πε-
ρισσότεροι προτίμησαν τη μόνιμη 
εγκατάστασή τους στις πόλεις, παρά 
την παραμονή τους στα χωριά. Ο 
κοινοτάρχης Πλατανιστάσας, Σάβ-
βας Μέντζης, τόνισε την ανάγκη  
να δοθούν κίνητρα στους νέους, 
ώστε να επιστρέψουν στα χωριά. 
«Είναι αλήθεια ότι οι περισσότερες 
κοινότητες δεν έχουν τη ζωή που 
είχαν άλλοτε. Η αστυφιλία έδιωξε 
πολλούς από τα χωριά της βόρει-
ας Πιτσιλιάς και όχι μόνο. Από την 
άλλη η βαρυχειμωνιά εμποδίζει και 
την επισκεψιμότητα, άρα τα χωριά 
ερημώνουν. Πολλές επιχειρήσεις 
παραμένουν κλειστές. Άλλες δου-
λεύουν μόνο εποχικά. Αυτό σίγουρα 
δεν μπορεί να σώσει την κατάσταση. 
Η ανάπλαση των περιοχών σίγουρα 
θα βελτιώσει τις συνθήκες και έτσι 
ίσως προσελκύσουμε περισσότερο 
κόσμο, όχι μόνο για επίσκεψη αλλά 
και για να εργαστεί και να μείνει». 
Η αναπτυξιακή πορεία επιβάλλεται 
να συνεχιστεί για το καλό όχι μόνο 
των συγκεκριμένων περιοχών, αλλά 
όλων μας. Το ενδεχόμενο ερήμω-
σης κοινοτήτων επιφέρει τεράστιες 
συνέπειες και κόστος. Η περιοχή 
του Τροόδους, που περιλαμβάνει 
115 κοινότητες, καλύπτει το 25% της 
ελεύθερης Κύπρου. Αν το μεγαλύτερο 
μέρος εγκαταλειφθεί από κατοίκους, 
η μη αξιοποίησή του θα φέρει κα-
ταστροφικές συνέπειες στο νησί. Η 
βελτίωση συνθηκών, η δημιουργία 
οικιστικών μονάδων, ο εκσυγχρονι-
σμός και οι υπηρεσίες κάλυψης όλων 
των αναγκών είναι τοποθετημένες 
ψηλά στη λίστα των «πρέπει» για 
να σωθούν οι κοινότητες. 

Τους σκότωσε 
η αστυφιλία

ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
onoufrioum@sigmatv.com
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Ο Αλλάχ του να δίνει χρόνια στον Ερντογάν

Άγκυρας στρατηγικοί ακροβατισμοί

ΔΕΚΑ ΕΞΙ χρόνια αδιάλειπτης Ερ-
ντογανοκρατίας συμπληρώθηκαν 
πριν από τρεις εβδομάδες και ο εν 

εξουσία από 14 Μαρτίου 2003, εξηντα-
πεντάχρονος ήδη νεο-σουλτάνος Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν δεν πέτυχε εισέτι τον 
διακηρυγμένο του στόχο να καταστήσει 
εκλιπούσα την Κυπριακή Δημοκρατία και, 
με όχημα τη διζωνική λύση «Ενωμένης 
Κυπριακής Ομοσπονδίας», να θέσει υπό 
τουρκικόν έλεγχον ολόκληρη την Κύπρο 
ως είδος προτεκτοράτου.

ΠΑΡΑ το γεγονός ότι, από της 
ανόδου του ισλαμικού κόμματός του 
ΑΚΡ στην εξουσία το φθινόπωρο του 
2002 και του ιδίου στην πρωθυπουρ-
γία 14.3.2003, ο Ερντογάν απέκτησε 
πολλούς θαυμαστές ανάμεσα στους 
τότε κυβερνώντες, κομματάρχες και 
δημοσιογραφούντες στην Αθήνα και 
στη Λευκωσία, η Απορριπτική -κατά 
76%- Πλειοψηφία του κυπριακού 
λαού ανέκοψε, με το Δημοψήφισμα 

της 24ης Απριλίου 2004, τα όνει-
ρά του, διά της «λύσης Ανάν», να 
μετατρέψει ολόκληρη την Κύπρο σε 
τουρκικό προτεκτοράτο. Αντίθετα, ο 
Ερντογάν, υποχρεώθηκε να υποστεί, 
με δεμένα τα χέρια, την ένταξη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρω-
παϊκή Ένωση από 1η Μαΐου 2004, 
παρά τις τουρκικές απειλές περί… 
«άνευ ορίων αντιδράσεων».

ΑΠΕΤΥΧΕ ωσαύτως και η… με-
γαλόπνοη νεο-οθωμανική ισλαμική 
στρατηγική του στην περιοχή, που 
υπερηφανευόταν για τα «μηδενικά 
προβλήματα με τους γείτονές του», 
ώστε η Τουρκία ν’ αποκτήσει το 
αναγκαίο «Στρατηγικό Βάθος» και 
την αποτελεσματική επιρροή, ίνα 
καταστεί η παγκόσμιας εμβέλειας 
υπερδύναμη της περιοχής, μία από 
τις ισχυρότερες χώρες-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, 
ηγεμόνας από τα Βαλκάνια στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή 
και από τον Καύκασο ώς την Αφρική, 
παγκόσμιος αρχηγός και προστάτης 
όλων των μουσουλμάνων.

-  Ο «μέγας παιχταράς», με περισσή 
οίηση και νταηλίκι, με «υπεροψίαν 
και μέθην Δαρείου», κατόρθωσε 

να πολλαπλασιάσει τους εχθρικώς 
διακείμενους γείτονές του, κατόρθωσε 
να αποκλείεται η ένταξη της Τουρκίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατόρθωσε 
να αμφισβητείται η παραμονή της 
Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, κατόρθωσε να 
απαγορεύεται η συμμετοχή της χώρας 
του στις συνεργασίες υποθαλασσίων 
κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογεί-
ου, κατόρθωσε μέχρι και την απαγό-
ρευση προμήθειας των αμερικανικών 
μαχητικών F-35 για την τουρκική 
πολεμική αεροπορία από τις ΗΠΑ.

- Οι πολεμικοί αεροναυτικοί βρυ-
χηθμοί του περί «γαλάζιας πατρίδας», 
που εκτόξευσε ως κράτος - τρομο-
κράτης - εκβιαστής, με τη  νεο-χιτ-
λερική έκδοση του Ζωτικού Χώρου 
«Lebensraum» του, πέτυχαν την 
περαιτέρω συσπείρωση των «αντι-
τουρκικών» κρατών... Και του Δαρεί-
ου ο γιος, ο πολύς Ξέρξης, αφηγείται ο 
Ηρόδοτος, είχε διατάξει τα μιλιούνια 
των στρατευμάτων του να… μαστιγώ-
σουν τον Ελλήσποντο στην κατά της 
Ελλάδος αποτυχούσα εν τέλει εκστρα-
τεία του το 480 π.Χρ.

ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ σταδιοδρομία 
του, ο Ερντογάν, την ξεκίνησε πριν 
από 25 χρόνια εκλεγόμενος θρι-

αμβευτικά, στις 27 Μαρτίου 1994, 
δήμαρχος Κωνσταντινουπόλεως.

- Την περασμένη Κυριακή 31 
Μαρτίου 2019, στο 16 έτος της Ερντο-
γανοκρατίας, για πρώτη φορά, ο Ερ-
ντογάν και το κόμμα του, ηττήθηκαν 
στις δημαρχιακές εκλογές της Πόλης 
απ’ όπου εκείνος εκκίνησε την… οικο-
δόμηση της παντοκρατορίας του.

ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΕΝΟΣ, ο Ερντογάν, τα 
δικά του πορτραίτα να αντικαταστή-
σουν σιγά-σιγά, ή να στηθούν ισάξια 
μ’ εκείνα τα πανταχού ανηρτημένα 
του ανακηρυχθέντος προ αιώνος 
«πατέρα των Τούρκων» (Ατατούρκ) 
Μουσταφά Κεμάλ, επιχειρεί και με 
τους ρωσικούς πυραύλους S-400 να 
εκβιάσει τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και τους 
Δυτικούς, όπως είχε επιτύχει με τον 
Λένιν και τη νεοσύστατη το 1920 
Σοβιετική Ένωση, ο Κεμάλ, έναντι των 
νικητριών του Α' Παγκοσμίου Πολέ-
μου, Αμερικανών, Άγγλων, Γάλλων, 
Ιταλών κ.ά., προκειμένου να μπορέσει 
τότε την Μικρασιατική Καταστροφή 
του Ελληνισμού και τη γενέθλια της 
κεμαλικής Τουρκίας Συνθήκη της 
Λωζάννης.

- Ονειρεύεται να ξεπεράσει τον 
Κεμάλ, να «διορθώσει τη Λωζάννη», 

να επεκτείνει την Τουρκία ώς «τα σύ-
νορα της καρδιάς του», να «επανακτή-
σει» την Κύπρο, τα νησιά του Αιγαίου, 
τη  Θράκη, τα Βαλκάνια, ουδείς να 
πράττει οτιδήποτε στην Ανατολική 
Μεσόγειο και… σε όλον τον κόσμο, 
χωρίς την άδεια του νεο-σουλτάνου 
της Άγκυρας.

- Πιθανόν να ονειρεύεται κιόλας, 
άμα πεθάνει, ένα πολύ πιο μεγαλο-
πρεπές Μαυσωλείο από εκείνο του 
Ατατούρκ, να στηθεί για τον ίδιο. Και 
τα τουρκόπαιδα στα σχολεία κάθε 
πρωί να ψάλλουν τον Ύμνο του Ερντο-
γάν για τα επόμενα χίλια χρόνια.

ΠΟΛΥ πιο πιθανό είναι, όμως, 
όπως κατέρρευσε και καταβαραθρώ-
θηκε ήδη το «Στρατηγικό Βάθος» του 
-που συνέγραψε να υπενθυμίσουμε 
ο στρατηγικός του μέντορας και 
εκπαραθυρωθείς από τον ίδιο πρω-
θυπουργός (βεζίρης) του, καθηγητής 
Αχμέτ Νταβούτογλου-  να καταρρεύ-
σει και ο ίδιος και το νεο-σουλτανικό 
καθεστώς του.

Ήδη κάνει ό,τι μπορεί ο ίδιος γι’ 
αυτό. Η δημαρχία της Κωνσταντινου-
πόλεως είναι μία ακόμη σαφής ένδει-
ξη. Ο Αλλάχ του, να του δίνει χρόνια 
για να τα… καταφέρει από μόνος του.

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η Τουρκία, ενταγ-
μένη, μαζί με την Ελλάδα, από το 1952, στον Ορ-
γανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), 

εθεωρείτο από την Ουάσιγκτον ως προσλαμβάνουσα τον 
ρόλο ενός διεθνούς στρατηγικού αναχώματος της Δύσης 
στην επελαύνουσα τότε κατά ταύτα Σοβιετική Ένωση. Η 
γεωπολιτική θέση και η γεωστρατηγική σπουδαιότητα της 
Τουρκίας στο ψυχροπολεμικό πολιτικό κλίμα της εποχής 
αναβάθμιζε τη  θέση της χώρας, ενδυναμώνοντας ταυτο-
χρόνως και τις απαιτήσεις της τουρκικής ηγεσίας προς τον 
δυτικό παράγοντα, δηλαδή την Ουάσιγκτον. Σε αυτήν τη 
γεωστρατηγικά αναβαθμισμένη θέση της Άγκυρας στην 
περίοδο του Ψυχρού Πολέμου αποδίδεται και η προνο-
μιακή, επιλεκτική σχέση των ΗΠΑ προς την Τουρκία, 
ιδιαιτέρως μάλιστα στις προδήλως επεκτατικές διεκδι-

κήσεις του τουρκικού 
παράγοντα, κυρίως εις 
βάρος της Κύπρου. 

Σήμερα και ενώ το 
διεθνές σύστημα διέρ-
χεται την μεταψυχρο-
πολεμική, παγκοσμίων 
διαστάσεων, φάση του, 
οι επιλογές των εθνι-
κών κρατών στην εν γέ-
νει συμπεριφορά τους 
στη διεθνή πολιτική 
βρίσκουν ισχυρότερες 
αναφορές στο εθνικό 
κατά ταύτα συμφέρον 
και πολύ λιγότερο στην 
κοσμοθεωρητικά ιδεο-
λογική περιχαράκωση 
του παρελθόντος, όπου 
η στοίχιση στη Δύση 
ή στην Ανατολή απο-
τελούσε ένα εν είδει 

conditio sine qua non όρον επιβίωσης των κρατικών 
οντοτήτων στο άναρχο διεθνές σύστημα. 

Δεδομένης της ύπαρξης, ούτως ή άλλως, της γεωγραφικής 
γειτνίασης της Τουρκίας με τη  Ρωσία και λαμβάνοντας 
υπόψη πως δεν έχει αποκατασταθεί η αμερικανο-ρωσι-
κή πλέον αντιπαλότητα, η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να 
αποδίδει σημαντική γεωστρατηγική σπουδαιότητα στον 
τουρκικό χώρο, δεδομένου, μάλιστα, του ότι αποτελεί και 
τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ. Ο Τούρκος 
ηγέτης οραματίζεται τη χώρα του να διαφεντεύει κατά 
τρόπο ηγεμονικό στην περιοχή εν είδει ενός κατά ταύτα 
νεο-οθωμανικού συνδρόμου, όπου και να ελέγχει τον 
χώρο, υπαγορεύοντας όρους φινλανδοποιημένης προ-
σαρμογής στα κράτη της περιοχής.

Στις μέρες μας και εν διαδρομή του πρώτου ημίσεως 
του 21ου αιώνα, η Ουάσιγκτον απειλεί την Τουρκία με 
επιπτώσεις, όπως ακύρωση της παράδοσης των αμε-
ρικανικών F35, μέχρι και αποβολή της από το ΝΑΤΟ, 
στη διαγραφείσα κατά ταύτα στροφή της Άγκυρας προς 
τη Μόσχα, πράγμα που άπτεται κυρίως του ήδη παραγ-
γελθέντος από την Τουρκία ρωσικού προηγμένου πυ-
ραυλικού συστήματος S400. Το τελευταίο δεν αντίκειται 
απλώς στα αμερικανικά και δυτικά συμφέροντα, αλλά είναι 
κατασκευασμένο για να πλήττει μετά μεγίστου ακριβείας 
τα συστήματα της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας. 

Η ρήξη εμπιστοσύνης που υφίσταται μεταξύ Τραμπ και 
Ερντογάν αποδίδεται και στην αντιπαραθετική προσω-
πικότητα αρχηγικών φιλοδοξιών των δύο ηγετών, αλλά 
φυσικά και στο κουρδικό ζήτημα, υποθαλπόμενο κατά 
ταύτα σαφώς και από τις ΗΠΑ, όπου στα τουρκικά μάτια 
εμφανίζεται ως διασπαστική απειλή της υπόστασης του 
κράτους. 

Το δίλημμα του νεοσουλτάνου 
Το δίλημμα της τουρκικής ηγεσίας είναι τόσο ισχυρό, 

όσο και μεστό κινδύνων. Σε οποιαδήποτε απόφαση επιλέξει 
στους αυριανούς του βηματισμούς ο Τούρκος Πρόεδρος 
θα διατρέχει τον κίνδυνο, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 
βαθμό, να βρεθεί σε σύγκρουση είτε με τον σχεδιασμό 
του σε σχέση με την πορεία του προς τη Μόσχα είτε σε 
ενεργό αντιπαράθεση με τον Αμερικανό Πρόεδρο. 

Η επιλογή των S400 συνιστά για τον Ερντογάν ένα 
εν δυνάμει πρόβλημα στην οικονομία, καθώς οι ΗΠΑ 
έχουν την δυνατότητα υπονόμευσης οικονομιών του 
κόσμου, της Τουρκίας μη υπολειπομένης. Το τελευταίο 
θα επέφερε αφεύκτως περαιτέρω κρίση στην τουρκική 
οικονομία, στέλνοντάς την στην πόρτα του ΔΝΤ, πράγμα 
που θα οδηγούσε σε αποσταθεροποίηση το τουρκικό 
πολιτικό σύστημα με καθεστωτικές επιπτώσεις. Εάν, δε, 
προσανατολιστεί σε άρση των αρχικών του σχεδιασμών 
αυτονόμησης και συνεργασίας με τη Μόσχα και επιστρέ-
ψει στην υπό την ηγεσία της Ουάσιγκτον συνεργατική 
συνεννόηση, τότε ο Ερντογάν θα απολέσει σε μείζονα ή 
ελάσσονα βαθμό το διεθνές και περιφερειακό του κύρος. 
Αυτό μεταφράζεται σε μια διάσταση ηγέτη, ο οποίος δεν 
μπορεί να έχει αυτόνομη παρουσία στην περιοχή. Στις 
διεθνείς σχέσεις εκείνο που έχει σημασία είναι η ανε-
ξαρτησία και η αυτονομία του εκάστοτε ηγέτη ως εθνικής 
εκπροσώπησης. Εάν ο ηγέτης υπακούει ή ακολουθεί 
οδηγίες τρίτων καθίσταται ετερόφωτος, χάνοντας την 
ικανότητά του να προβάλλει βούληση, εξυπηρετούσα 
ίδιον εθνικό συμφέρον. Είναι προφανές πως ο Τούρκος 
Πρόεδρος είναι παγιδευμένος, ακολουθώντας την πορεία 
παιγνίου μηδενικού αθροίσματος. Το ερώτημα για τον 
ίδιο είναι σε ποιαν από τις υφιστάμενες επιλογές θα έχει 
τις μικρότερες απώλειες. 

 Το ζήτημα που αναφύεται περαιτέρω από τη σύγκρουση 
Ουάσιγκτον - Άγκυρας έγκειται στον βαθμό αξιοποίησης, 
στο επίπεδο, δηλαδή, της πολιτικής, που παραπέμπει στο 
εθνικό συμφέρον, της ως άνω αντιπαλότητας επ’ ωφε-
λεία των δύο κρατών του Ελληνισμού. Η ενίσχυση του 
ρόλου και της γεωστρατηγικής παρουσίας της Ελλάδας 
στο Αιγαίο και τη νοτιοανατολική Μεσόγειο, όπως και 
ο σχεδιασμός επί νέας βάσεως διεκδικητικού πλαισίου 
επίλυσης του Κυπριακού, το οποίο να προβλέπει την 
άνευ εταίρου αποκατάσταση της διεθνούς νομιμότητας 
στην Κύπρο, αποτελούν κινήσεις εθνικής στρατηγικής, 
τη συνδρομή εν προκειμένω των ΗΠΑ. Τούτες οφείλουν 
να εκπονούνται και να τίθενται κατά ταύτα επί τάπητος 
ως πλαίσιο κατευθυντηρίων γραμμών πολιτικής, που 
υπηρετεί το ευρύτερο συμφέρον του Ελληνισμού, και, 
πολύ λιγότερο, θέσεων σε μια εμμονική οπτική, οι οποίες 
παραπέμπουν σε μια παθητικής ακινησίας στασιμότητα, 
που προσανατολίζεται άνευ σχεδιασμού προς το μέλλον.

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

Πανεπιστήμιο

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

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Οι κατ’ εξοχήν ένοχοι 
κακουργηματικών 

πολιτικών στα κορυφαία 
ζητήματα του τόπου 

απεχθάνονται τη 
διαφάνεια. Όσο για την 

κυπριακή κοινωνία, 
αυτή είναι τραγικό 

παράδειγμα ψυχιατρικής 
και κοινωνιολογικής 

μελέτης για την έκταση 
της απάθειας, την ένταση 
της αδιαφορίας της και 

για το δυσθεώρητο βάθος 
της σιωπής και ανοχής της 
έναντι των λυμεώνων του 

κράτους και του τόπου. 
Γι’ αυτό και παραμένουν 
ατιμώρητοι και θρασείς

Το ζήτημα που αναφύεται 
περαιτέρω από τη 

σύγκρουση Ουάσιγκτον 
- Άγκυρας έγκειται στον 
βαθμό αξιοποίησης, στο 

επίπεδο, δηλαδή, της 
πολιτικής, που παραπέμπει 
στο εθνικό συμφέρον, της 
ως άνω αντιπαλότητας επ’ 
ωφελεία των δύο κρατών 

του Ελληνισμού

Οι καταστροφείς του Συνεργατισμού αναζητούν 
τους… ενόχους της κατάρρευσης-ξεπουλήματος!

Ω ! καιροί! Ω! ήθη! Θα έχετε παρακολουθήσει τη 
συζήτηση στη Βουλή για την καταστροφή και 
το ξεπούλημα του Συνεργατισμού. Κυρίως θα 

έχετε υποστεί το βασανιστήριο να ακούτε από πρωίας 
άχρι νυκτός τις γελοίες, βλακώδεις και κωμικές αντιπα-
ραθέσεις μεταξύ του προέδρου του ΔΗΣΥ, Αβ. Νεοφύτου, 
και του ΓΓ του ΑΚΕΛ, Άντρου Κυπριανού. Οι δημόσιες 
δηλώσεις και τοποθετήσεις τους για το ποιος ευθύνεται 
για την κατάρρευση του Συνεργατισμού μαστιγώνουν 
κυριολεκτικά τα νεύρα όλων των πολιτών. Και βάζουν 
σε σκληρή δοκιμασία την υπομονή τους.

Τουλάχιστον ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ, το ΔΗΚΟ και η ΕΔΕΚ 
όφειλαν να γνωρίζουν 
και να σεβαστούν την 
αξία και τη σημασία 
του πολιτικού σκασμού! 
Είναι το λιγότερο εξορ-
γιστικό οι πολίτες να 
βλέπουν τους κύριους 
ενόχους για την καταβα-
ράθρωση του Κινήματος 
να διαπληκτίζονται ως 
νεοσσοί μολοσσοί και να 
αλληλοκατηγορούνται 
ποιος φταίει και πόσο 
και πότε, ώστε ο Συ-
νεργατισμός, αυτή η 
μοναδική κατάκτηση 
των πολιτών, να ξεπου-
ληθεί και να διαλυθεί. 

Εξάλλου, συνιστά 
απύθμενο θράσος εκ 
μέρους του ΔΗΣΥ και 
του ΑΚΕΛ να σκίζουν 
τα ιμάτιά τους και να 
ολολύζουν ως παρθένες 
για την καταστροφή ενός 
Κινήματος, το οποίο δη-
μιούργησαν -προσέξ-
τε!- αμόρφωτοι χωρικοί 
για να γλιτώσουν από 
την τοκογλυφία και την 
εκμετάλλευση. Και ξε-
πουλήθηκε από δήθεν 

μορφωμένους χαρτογιακάδες και διορισμένα κομματό-
σκυλα. Αλλ’ εκείνο που προκαλεί απίστευτη οργή στον 
κάθε σκεπτόμενο πολίτη είναι η προκλητική αναφορά 
και του Αβέρωφ και του Άντρου ότι αναλαμβάνουν με-
ρίδιο ευθύνης για το κατάντημα του Συνεργατισμού και 
ότι θα… αντλήσουν τα ανάλογα μαθήματα για να μην 
επαναληφθούν στο μέλλον. 

Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς… Την αυθάδεια και την 
αλαζονεία τους; Την πρωτοφανή ασέβειά τους προς την 
αξιοπρέπεια και τη νοημοσύνη των πολιτών; Τον έκ-
δηλο κυνισμό τους να αρνηθούν να απολογηθούν και 
να λογοδοτήσουν για τα εγκλήματα που διέπραξαν σε 
βάρος αυτού του τόπου; Θυμηθείτε: Επί διακυβέρνησης 
Κληρίδη οι ρωσικοί πύραυλοι S-300, που αγοράστηκαν 
για 400 εκ., μεταφέρθηκαν στο κρητικό κοιμητήριό τους. 

Και, φυσικά, είχαμε τη ληστεία του Χρηματιστηρίου, η 
οποία εξόντωσε κυριολεκτικά τη μεσαία τάξη.

Επί διακυβέρνησης Χριστόφια είχαμε το Μαρί και 
την ανατίναξη της ενεργειακής υποδομής της νήσου, το 
κλείσιμο της Eurocypria και την κατάρρευση του χρημα-
τοπιστωτικού και τραπεζικού τομέα. Το τελικό χτύπημα 
καταφέρθηκε από τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη με το 
κούρεμα των καταθέσεων, τα μνημόνια, τα κοινωνικά 
παντοπωλεία, τη φτωχοποίηση μεγάλου μέρους του λαού, 
τη διαφυγή δεκάδων χιλιάδων λαμπρών κυπριακών 
μυαλών στην αλλοδαπή, το κλείσιμο των Κυπριακών 
Αερογραμμών και της Hellas Jet και, τέλος, το ξεπούλημα 
του Συνεργατισμού. Με κόστος δισεκατομμυρίων στην 
πλάτη των πολιτών.

Γιατί ο Συνεργατισμός καταστράφηκε; Διότι εισέβαλε και 
σε αυτόν η αδίστακτη κομματοκρατία, η ημετεροκρατία και 
η αχρηστοκρατία και η εντεύθεν σήψη, σαπρία και διαφθο-
ρά και επέλασε το ανεπρόκοπο, ιδιοτελές και εγκληματικό 
πολιτικό σύστημα. Όλοι σχεδόν σιτίζονταν στο συνεργατικό 
πρυτανείο με κομματικούς διορισμούς, επιβολή και προα-
γωγή ημετέρων. Όλοι αυτοί οι άθλιοι και αχρείοι έπαιζαν 
με τα εκατομμύρια των καταθετών χωρίς στοιχειώδη μέτρα 
εταιρικής ευθύνης και χρηστής διοίκησης.

Πριν από λίγες ημέρες (4.4.2019), το Διεθνές Νομι-
σματικό Ταμείο δημοσιοποίησε έρευνα για τη διαφθορά, 
παγκοσμίως. Σε αυτήν επισημαίνεται πως ο περιορισμός 
της θα μπορούσε να δημιουργήσει ετήσια φορολογικά 
έσοδα ύψους ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε όλον τον 
κόσμο. Επιπλέον, η καταπολέμηση της διαφθοράς μπορεί 
να μειώσει τη σπατάλη, ώστε να αυξηθούν οι επιδόσεις 
των σπουδαστών δημόσιων σχολών, ενώ βελτιώνει τη 
συνολική εμπιστοσύνη των πολιτών στην Κυβέρνηση.

Ας προσεχθούν, επίσης, τα ακόλουθα ευρήματα: «Λιγό-
τερη διαφθορά σημαίνει χαμηλότερη διαρροή εισοδήματος, 
λιγότερη σπατάλη σε δαπάνες και υψηλότερη ποιότητα 
δημόσιας παιδείας και υποδομών». «Περιμέναμε πως 
η διαφάνεια θα συμβάδιζε με τα καλά δημοσιονομικά 
αποτελέσματα, όμως αυτό που μας εξέπληξε είναι ότι 
η επίδραση της διαφάνειας είναι πολύ ισχυρότερη σε 
χώρες που έχουν ελεύθερο Τύπο ή μια ισχυρή κοινωνία 
των πολιτών», δήλωσε ο Πάολο Μάουρο, υποδιευθυντής 
του τμήματος Δημοσιονομικών Υποθέσεων του ΔΝΤ. 

Μεταξύ των συστάσεων για περιορισμό της διαφθο-
ράς, το ΔΝΤ ζητεί να γίνουν επαγγελματικές οι δημόσιες 
υπηρεσίες, δηλαδή να γίνονται προσλήψεις βάσει προ-
σόντων, ενώ επικαλείται επίσης την ανάγκη για απλούς 
φορολογικούς κανόνες και επιχειρηματικούς κώδικες 
- Προσόντα… Διαφάνεια… Ελεύθερος Τύπος… Ισχυρή 
κοινωνία πολιτών. 

Οι κατ’ εξοχήν ένοχοι κακουργηματικών πολιτικών 
στα κορυφαία ζητήματα του τόπου απεχθάνονται τη δι-
αφάνεια. Ο Τύπος, εξαιτίας της κρίσης, είναι ευάλωτος 
σε οικονομικές και πολιτικές εξαρτήσεις. Όσο για την 
κυπριακή κοινωνία, αυτή είναι τραγικό παράδειγμα ψυ-
χιατρικής και κοινωνιολογικής μελέτης για την έκταση 
της απάθειας, την ένταση της αδιαφορίας της και για το 
δυσθεώρητο βάθος της σιωπής και ανοχής της έναντι 
των λυμεώνων του κράτους και του τόπου. Γι’ αυτό και 
παραμένουν ατιμώρητοι και θρασείς.

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ

ΑΠΕΤΥΧΕ ωσαύτως 
και η… μεγαλόπνοη 

νεο-οθωμανική 
ισλαμική στρατηγική 

του στην περιοχή, που 
υπερηφανευόταν για τα 
«μηδενικά προβλήματα 
με τους γείτονές του», 

ώστε η Τουρκία ν’ 
αποκτήσει το αναγκαίο 
«Στρατηγικό Βάθος» 

και την αποτελεσματική 
επιρροή, ίνα καταστεί η 
παγκόσμιας εμβέλειας 

υπερδύναμη της 
περιοχής



07.04.2019
Της Κυριακής

Eξ Απορρήτων
ΑΥΤΟΊ ΠΟΥ ΜΠΉΚΑΝ
ΣΤΊΣ ΣΩΣΊΒΊΕΣ ΛΕΜΒΟΥΣ

ΤΊ ΠΑΊΖΕΊ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ;
Με βαθιά πληγωμένο το γόητρό 
του βγήκε ο Ερντογάν από την 
αναμέτρηση των δημοτικών εκλο-
γών της περασμένης Κυριακής. 
Το ότι έχασε την Άγκυρα και την 
Κωνσταντινούπολη ήταν το μεγα-
λύτερο φτύσιμο που μπορούσε να 
φάει, αν λάβει κανένας υπ’ όψιν το 
γεγονός ότι πήρε πάνω του προ-
σωπικά την προεκλογική εκστρα-
τεία, διασυνδέοντας τις εκλογές με 
θέμα «επιβίωσης» της ίδιας της 
χώρας, και ενώ είχε στο πλευρό 
του όλα τα ΜΜΕ της Τουρκίας, 
τα οποία ελέγχονται από τον ίδιο. 
Τώρα περιμένουν όλοι να δουν 
ποια θα είναι η αντίδραση του 
πληγωμένου θηρίου. Οι πρώτες 
ενδείξεις είναι ότι θα συνεχίσει 
στο ίδιο επιθετικό μοτίβο, του-
λάχιστον στα θέματα εξωτερικής 
πολιτικής. Η σκληρή αντιπαράθε-
σή του με τους Αμερικανούς έχει 
ανεβεί σε νέα επίπεδα. Ο Ερντο-
γάν έδειξε ότι δεν είναι διατεθει-
μένος να κάνει πίσω στο επίμαχο 
θέμα των ρωσικών S-400, παρά 
τις προειδοποιήσεις της Ουά-
σιγκτον να διαλέξει ή το ΝΑΤΟ 
ή τους Ρώσους. Εκτός και αν ο 
απρόβλεπτος σουλτάνος παίζει 
το παιχνίδι της ζωής του και την 
τελευταία στιγμή θα ακυρώσει 
την παραγγελία των S-400, για να 
εξασφαλίσει όσα ανταλλάγματα 
θέλει από τους Αμερικανούς. Στα 
θέματα που μας αφορούν άμεσα, 
το Κυπριακό, τις προκλήσεις στην 
κυπριακή ΑΟΖ και τα ελληνο-
τουρκικά, δεν αναμένεται οποιο-
δήποτε βήμα συνδιαλλαγής από 
τον σουλτάνο. Το αντίθετο. Οπότε 
καλά κάνουν Λευκωσία και Αθή-
να να είναι προετοιμασμένες και 
για το χειρότερο.

ΜΠΟΞΕΡ

Ο ΑΡΤΕΜΑΚΉΣ ΓΊΑ... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ!
Μπορείτε να φανταστείτε τον 
Ρίκκο Μάππουρο ή τον Αρτεμάκη, 
από την κωμική σειρά του Σίγμα 
«Βουράτε Γειτόνοι», να διεκδι-
κούν την... προεδρία της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας και μάλιστα 
να είναι και... φαβορί; Αν ήμασταν 
στην Ουκρανία, αυτό δεν θα ήταν 
ένα απλό σενάριο. Είναι ήδη 
πραγματικότητα! Ένας κωμικός 
ηθοποιός, ο 41χρονος Βολοντίμιρ 
Ζελένσκι, κατετάγη πρώτος στον 
πρώτο γύρο των προεδρικών 
εκλογών, την περασμένη Κυριακή, 
εξασφαλίζοντας σχεδόν διπλάσιο 
ποσοστό από τον σημερινό Πρόε-
δρο Ποροσένκο, με τον οποίο θα 
αναμετρηθεί στον δεύτερο γύρο 
των εκλογών, στις 21 Απριλίου. 
Η εμπειρία του Ζελένσκι από την 
εξουσία περιορίζεται στον ρόλο 
ενός καθηγητή ιστορίας που έγινε 
ξαφνικά... πρόεδρος, τον οποίο εν-
σάρκωσε σε τηλεοπτική σειρά! Βέ-
βαια, αν εκλεγεί τελικά ο Ζελένσκι, 
η Ουκρανία δεν θα είναι η πρώτη 
χώρα που θα έχει Πρόεδρο έναν 
ηθοποιό. Είχαν προηγηθεί οι 
Ηνωμένες Πολιτείες, όπου στο 
ύπατο αξίωμα αναδείχθηκε ένας 
ηθοποιός καουμπόικων ταινιών, ο 
Ρόναλντ Ρίγκαν. Απλώς ο Ζελέν-
σκι είναι κωμικός, χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι θα γίνει και... χειρό-
τερος Πρόεδρος. Στην Κύπρο, τα 
πράματα ίσως να μην είναι ακόμα 
τόσο ώριμα, ώστε να έχουμε έναν 
κωμικό ηθοποιό να διεκδικεί 
με αξιώσεις την προεδρία του 
Κράτους. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι 
γίνεται, έτσι που ο λαός είναι απο-
γοητευμένος με τους πολιτικούς. 
Και, στο κάτω-κάτω, μήπως είναι 
καλύτεροι οι πολιτικοί, που όταν 
έρθει η στιγμή να αναλάβουν τις 
ευθύνες τους, αναφωνούν όπως 
τον Αρτεμάκη... «εγώ εν τζιαι»;

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΉΣ

Πανευτυχής είναι ο κ. Γλαύκος 
Χατζηπέτρου της ΠΑΣΥΔΥ για 
την απόφαση του Διοικητικού 
Δικαστηρίου, που κηρύσσει 
αντισυνταγματικό τον νόμο 
για τις περικοπές των μισθών 
των δημοσίων υπαλλήλων. 
Αισθάνονται δικαιωμένοι, λέει, 
οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι, 
αλλά οι άλλοι υπάλληλοι; Οι 
μη προνομιούχοι του ιδιωτικού 
τομέα; Εκείνοι αισθάνονται 
πανικοβλημένοι. Όπως αισθά-
νονταν και πριν από έξι χρόνια, 
όταν βυθίστηκε ο «Τιτανικός» 
της οικονομίας και βρέθηκαν 
ξαφνικά στα παγωμένα νερά 
να παλεύουν με τα κύματα και 
τους καρχαρίες, την ίδια στιγμή 
που οι δημόσιοι υπάλληλοι 
μπήκαν σε σωσίβιες λέμβους, 
εξασφαλίζοντας την επιβίωσή 
τους. Απλώς ζητήθηκε τότε από 
τους κρατικούς υπαλλήλους να 
καταβάλλουν κάποιο αντίτιμο 
για τη χρήση των λέμβων. Τώρα 
ζητούν να τους επιστραφεί 
αυτό το αντίτιμο, έστω και αν θα 
προκαλέσει ευρύτερα προβλή-
ματα στην οικονομία, που θα 
επηρεάσουν και τους μη προ-
νομιούχους. Κύριε Γλαύκο μου, 
εισηγούμαι να κάνετε υπομονή 

και να περιμένετε τον άλλο... 
«Γλαύκο», το κοίτασμα φυσικού 
αερίου, και όταν με το καλό σε 
πεντέξι χρόνια αρχίσουν να 
εισρέουν τα εκατομμύρια, να 
πάτε στην κυβέρνηση που θα 
βρίσκεται τότε στην εξουσία 
και να ζητήσετε και αύξηση. 
Αλλά μην έχετε απαιτήσεις 
τώρα. Ο «Τιτανικός» μόλις έχει 
ανελκυσθεί από τον βυθό και 
άρχισε κουτσά-στραβά να πλέει 
πάλι. Θα είναι τραγικό να τον 
ξαναβυθίσουμε ακολουθώντας 
τις πρακτικές του παρελθόντος, 
που είχαν οδηγήσει στην πρώτη 
βύθισή του...

ΜΠΟΞΕΡ

Αναλλοίωτος ο αμανές του Μουσταφά 

Όμορφη αλλά επικίνδυνη βλάστηση

Διώξτε τις χελώνες, χτίστε κολώνες!

Γκαντεμιά, ρε παιδί μου, κι αυτός ο Χάρης. Ενώ 
ακόμη βολοδέρνει μέσα στη φουρτούνα του 
πορίσματος για τον Συνεργατισμό, έπεσε και 
μέσα στη θύελλα της απόφασης του Διοικητικού 
Δικαστηρίου που κήρυξε αντισυνταγματικό 
τον νόμο με τον οποίο επιβλήθηκαν περικοπές 
μισθών και συντάξεων στον δημόσιο και τον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα. Μια απόφαση, η οποία 
αν δεν τύχει των ορθών χειρισμών, μπορεί να 
τινάξει στον αέρα την οικονομία. Ήδη η κυβέρ-
νηση αποφάσισε να ασκήσει έφεση, ενώ μελετά 
και διάφορα άλλα μέτρα για να εξουδετερώσει 
τις συνέπειες σε περίπτωση που το Ανώτατο 
Δικαστήριο επικυρώσει την απόφαση του Διοι-
κητικού Δικαστηρίου. Η φιλοσοφία των μέτρων, 
όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, είναι ότι αν 
η Κυβέρνηση αναγκαστεί να δώσει αυτά που 
έκοβε στους δημοσίους υπαλλήλους, θα τους 
κόβει το ισόποσο από τους μισθούς τους, για να 
«ισοφαρίσει». Νοουμένου, βέβαια, ότι θα υπάρξει 
και η ανάλογη συνταγματική τροποποίηση. Ο 
ίδιος ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δήλωσε ότι 
γίνονται σκέψεις και για επίκληση του δικαίου 
της ανάγκης. Εντάξει. Αλλά ταυτόχρονα με την 
επίκληση του δικαίου της ανάγκης, πρέπει να γί-
νει και επίκληση της... ανάγκης του δικαίου. Του 
δικαίου που επιτάσσει να μη μεγαλώσει κι άλλο 
η ψαλίδα ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό 
τομέα, και να μην αισθανθούν οι εργαζόμενοι 
του ιδιωτικού τομέα, που έχουν υποστεί και τις 
μεγαλύτερες θυσίες, ότι θα πληρώσουν και πάλι 
αυτοί τα σπασμένα.

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΉΣ

Το δίκαιο της 
ανάγκης και η 
ανάγκη του δικαίου

Ταξιδάκι αναψυχής στην ανοι-
ξιάτικη Κύπρο, με τους ανθισμέ-
νους κάμπους και τα κελαρυστά 
ποταμάκια, πραγματοποιεί η 
κυρία Λουτ αυτό το γουίκεντ. Δεν 
ξέρω αν η μυστηριώδης ειδική 
σύμβουλος του Γκουτέρες έχει 
κάποια νέα δεδομένα στο μυαλό 
της, που θα οδηγήσουν σε υπερ-
πήδηση του αδιεξόδου, αλλά του-
λάχιστον από τουρκικής πλευράς 
είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα, ότι 
εμμένει αμετακίνητα στις θέσεις 
της, οι οποίες έχουν προκαλέσει 
το αδιέξοδο. Ο Μουσταφά Ακι-
ντζί, σε τηλεφωνική επικοινωνία 
με την κυρία Λουτ, φρόντισε να 
της καταστήσει σαφές ότι δεν 
πρέπει να περιμένει καμιά κίνη-
ση υποχώρησης εκ μέρους του 
και της υπέδειξε να απευθυνθεί 
στον Πρόεδρο Αναστασιάδη, τον 
οποίο κατηγόρησε για αρνητική 
στάση στο θέμα της πολιτικής 
ισότητας των Τουρκοκυπρίων. 

«Όποιο και να είναι το όνομα της 
λύσης που θα εξευρεθεί, πρέπει 
να περιλαμβάνει την πολιτική 
ισότητα των Τουρκοκυπρίων», 
δήλωσε ο Μουσταφά, επιμένο-
ντας στον αμανέ που συνεχίζει 
εδώ και καιρό, χωρίς να αλλάζει 
ούτε ένα «αμάν». Ο κατοχικός 
ηγέτης απέρριψε πρόταση της 
Λουτ για κοινή συνάντηση με τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη, τηρώντας 
την ίδια σκληρή στάση που τον 
οδήγησε και στην πρόσφατη 
άρνησή του να παραστεί με τον 
Πρόεδρο στον ποδοσφαιρικό 
αγώνα ελληνοκυπριακής και 
τουρκοκυπριακής ομάδας στην 
Πύλα. Διερωτάται κανένας, με 
τέτοια δεδομένα, πώς θα καταφέ-
ρει η κυρία Λουτ να ξαναβάλει 
την... μπάλα στη σέντρα, για να 
ξαναρχίσει το παιχνίδι. Πολύ 
περισσότερο που την μπάλα την 
κρατάει ακόμα ο... Ερντογάν!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΉΣ

Καταπράσινο φύλλο ριγμένο στο 
πέλαγο είναι φέτος η Κύπρος, με 
τη βροχόπτωση να έχει ξεπεράσει 
κάθε προηγούμενο ρεκόρ και τη 
φυσική βλάστηση να είναι στις 
δόξες της. Το πρόβλημα είναι ότι 
σύντομα θα έχουμε ένα... κατακί-
τρινο φύλλο ξεραμένο στο πέλαγο, 
που ίσως προκαλέσει μεγάλες 
πυρκαγιές το ερχόμενο καλοκαίρι. 
Ήδη ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας έδωσε οδηγίες σε όλα τα αρ-
μόδια Υπουργεία για συντονισμό, 
ώστε να ενεργοποιηθούν όλοι 
οι μηχανισμοί καθαριότητας και 
πρόληψης, ενόψει του κινδύνου 
πυρκαγιών, που φέτος είναι ιδιαί-
τερα σοβαρός. Τα έγκαιρα μέτρα 
πρόληψης των πυρκαγιών είναι 
σίγουρα επιβαλλόμενα. Αλλά το 
άλλο σκέλος, η έγκαιρη αντιμε-
τώπιση τυχόν πυρκαγιών, είναι 
ακόμα πιο σημαντικό. Ελπίζουμε 
ότι οι δυνάμεις πυρόσβεσης (και 
ειδικότερα τα πτητικά μέσα), θα 

είναι διαθέσιμες σε ικανοποιητι-
κούς αριθμούς, ώστε να εξουδε-
τερώνουν εν τη γενέσει τους τις 
φωτιές. Ας μην έχουμε αυταπάτες. 
Ο ανθρώπινος παράγοντας και η 
ανθρώπινη απερισκεψία θα εξα-
κολουθήσουν να είναι τα κύρια 
αίτια της πρόκλησης πυρκαγιών. 
Οι ανεύθυνοι που συνήθισαν να 
ρίχνουν τα αποτσίγαρα έξω από 
το αυτοκίνητο, δεν θα σταματή-
σουν να το κάνουν. Αυτοί που 
ασχολούνται με επικίνδυνες 
εργασίες κοντά σε βλάστηση, θα 
συνεχίσουν να το κάνουν, παρά 
τις υποδείξεις. Και οι σκοτεινοί 
εμπρηστές θα εξακολουθήσουν 
να περιφέρονται εκεί έξω. Ενόσω, 
λοιπόν, η ανευθυνότητα και η 
κακοβουλία θα εξακολουθήσουν 
να αποτελούν ασύμμετρη απειλή, 
μόνο η αποφασιστική δράση των 
δυνάμεων πυρόσβεσης είναι η 
απάντηση. 

ΜΠΟΞΕΡ

Έχουμε άφθονα θέματα για να 
συγκρουόμαστε σ’ αυτήν τη 
βραχονησίδα. Αλλά ότι θα τσα-
κωνόμασταν και για τις... χελώνες 
καρέτα-καρέτα ομολογώ ότι δεν 
το είχα φανταστεί. Και μάλιστα 
ήταν τόσο άγριος ο καβγάς που 
ξέσπασε στην Επιτροπή Περι-
βάλλοντος της Βουλής, ώστε 
ο πρόεδρος της Επιτροπής, 
Αδάμος Αδάμου, προειδοποίησε 
σε κάποια στιγμή ότι θα καλούσε 
την Αστυνομία να προβεί... σε 
συλλήψεις. Στο επίκεντρο της 
αντιπαράθεσης ήταν οι παραλίες 
ωοτοκίας των χελωνών, στις πε-
ριοχές Λίμνης και Αργάκας, στον 
κόλπο Χρυσοχούς, με αφορμή 
την εκχέρσωση των ακακιών 
στο κρατικό δάσος Μαυραλής, 
από το Τμήμα Δασών. Οι μεν 
τοπικές Αρχές υποστήριξαν ότι 
δεν υπάρχουν χελώνες, ή και αν 
υπάρχουν είναι ελάχιστες, οι δε 
αρμόδιοι φορείς υπέδειξαν ότι 

η παραλία της Λίμνης αποτελεί 
τη σημαντικότερη σε πυκνότητα 
φωλεοποίησης παραλία ωο-
τοκίας της καρέτα-καρέτα στην 
Κύπρο και μιαν από τις σημα-
ντικότερες της Μεσογείου. Αν 
θυμάστε, κάποιοι προσπάθησαν 
να πείσουν ότι δεν υπάρχουν 
ούτε φώκιες στις Θαλασσινές 
Σπηλιές της Πέγειας. Πίσω 
από τις αντιδράσεις κρύβονται 
συμφέροντα και σχέδια για ανα-
πτύξεις, τις οποίες εμποδίζουν με 
την παρουσία τους οι χελώνες, οι 
φώκιες, ίσως και οι κουρκουτά-
δες του Ακάμα. Αν ήταν στο χέρι 
τους, θα εξαφάνιζαν όλα αυτά 
τα «ενοχλητικά» είδη, ώστε να 
πλημμυρίσουν και οι υπόλοιπες 
παραλίες μας, που έχουν απο-
μείνει παρθένες, με επαύλεις και 
πύργους για εκατομμυριούχους. 
Αντί καρέτα-καρέτα, να βλέπου-
με... καρέ καρέ τις επαύλεις!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΉΣ
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Φ
ωτιά στα μπατζάκια 
της Κυβέρνησης 
βάζει η απόφα-
ση του Διοικητι-
κού Δικαστηρίου 
της Πέμπτης, 28 
Μαρτίου, που 

κρίνει αντισυνταγματικές τις νομοθεσίες 
κατά την περίοδο της κρίσης για περικοπές 
μισθών και μειώσεις στους συνταξιούχους 
του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου το-
μέα. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου οι 
νόμοι αυτοί παραβιάζουν το άρθρο 23 του 
Συντάγματος. Στις μέρες που ακολούθησαν 
η Κυβέρνηση έχει καταλήξει στις ενέργειες 
αναχαίτισης της απόφασης, που έρχεται να 
αμφισβητήσει ευθέως την πορεία των δη-
μοσίων οικονομικών. Αύριο οι Αρχηγοί των 
κομμάτων θα ανηφορίσουν στο Προεδρικό, 
όπου θα παρακαθίσουν σε σύσκεψη υπό τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να καταστούν 
κοινωνοί των κυβερνητικών σχεδιασμών. 

Η πρώτη αντίδραση
 Τρεις ενέργειες αντίδρασης στις απο-

φάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου για 
τις μειώσεις στις απολαβές στο Δημόσιο 

αποφασίστηκαν σε ευρεία σύσκεψη στη Νο-
μική Υπηρεσία, την περασμένη Παρασκευή. 

• Άσκηση εφέσεων κατά των πρωτόδι-
κων αποφάσεων, το συντομότερο δυνατό.

• Καταχώριση αιτήματος για εκδίκαση 
των εφέσεων από την πλήρη Ολομέλεια 
του Ανωτάτου.

• Υποβολή αιτήματος στο Ανώτατο για 
αναστολή εκτέλεσης των πρωτόδικων απο-
φάσεων μέχρι την εκδίκαση των εφέσεων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Ει-
σαγγελέας της Δημοκρατίας με λειτουργούς 
της Νομικής Υπηρεσίας, η Γενική Λογίστρια 
του Κράτους, λειτουργοί του Υπουργείου 
Οικονομικών, η Διευθύντρια του Τμήμα-
τος Διοίκησης και Προσωπικού και άλλοι 
υπηρεσιακοί παράγοντες. Σύμφωνα με ανώ-
τατες κυβερνητικές πηγές, μελετώνται και 
δικαστικές αποφάσεις, που έχουν ληφθεί 
σε Ελλάδα και Πορτογαλία, για παρόμοιες 
περιπτώσεις, οι οποίες είχαν διαφορετική 
κατάληξη. Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι 
πολύ δύσκολα τα Διαιτητικά Δικαστήρια 
αναστέλλουν την εκτέλεση των αποφάσεών 
τους. Εάν δεν υπάρξει αναστολή εκτέλεσης 
της απόφασης, τότε η Κυβέρνηση θα πρέ-
πει να αρχίσει να πληρώνει τους μισθούς 
των δημοσίων υπαλλήλων κανονικά χωρίς 
περικοπές αμέσως. Μόνο η απόδοση των 
μισθών χωρίς τα αναδρομικά εκτιμάται ότι 
ξεπερνά το €1 δις μέχρι το 2022.

Τροποποίηση του Συντάγματος
Στο επίκεντρο βρίσκεται το περιβόητο άρ-

θρο 23 του Συντάγματος και εκεί φαίνεται ότι 

το Υπουργείο Οικονομικών και η Νομική 
Υπηρεσία θα εστιάσουν το αμέσως επόμενο 
χρονικό διάστημα. Η έφεση και το αίτημα 
αναστολής εκτέλεσης της απόφασης του Δι-
οικητικού Δικαστηρίου δίνουν χρόνο στην 
Κυβέρνηση. Η τροποποίηση του Άρθρου 23 
επιχειρείται για να μπορέσει η Κυβέρνηση, 
εάν κληθεί να αποκαταστήσει τους μισθούς 
των δημοσίων υπαλλήλων,  να το πράξει, και 
επικαλούμενη τη διασφάλιση της δημοσιονο-
μικής σταθερότητας να πάρει πίσω τα χρήματα. 
Άρα, θα τους δίνει τα χρήματα από τη μια 
και από την άλλη θα τους τα παίρνει πίσω. 
Όλα αυτά, σε περίπτωση που κριθεί από τον 
Γενικό Εισαγγελέα εφικτή η τροποποίηση του 
άρθρου 23 του Συντάγματος. Για την έγκριση 
της τροποποίησης του άρθρου 23 απαιτείται 
ενισχυμένη πλειοψηφία από την Ολομέλεια. 
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ψηφί-
σουν υπέρ της τροποποίησης του Συντάγματος 
τα 2/3 της Βουλής των Αντιπροσώπων. Όσον 
αφορά το νομοσχέδιο, το οποίο θα βάζει εκ 
νέου ψαλίδι στους μισθούς και στις συντάξεις 
των δημοσίων υπαλλήλων, θεωρείται ότι η 
Κυβέρνηση έχει αρκετά επιχειρήματα, τα οποία 
θα ρίξει στο τραπέζι της σύσκεψης Αρχηγών, 
αύριο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τα μέτρα 
που ακυρώθηκαν από το Διοικητικό Δικαστή-
ριο λήφθηκαν με την σύμφωνο γνώμη των 
κομμάτων όταν λαμβάνονταν. Με τα μέχρις 
στιγμής δεδομένα τα κόμματα δεν έχουν ει-
σέλθει στο “τρυπάκι” των αντιπαραθέσεων. Ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε συνέντευξή 
του στο ΚΥΠΕ την περασμένη Τρίτη, ανέφερε 
χαρακτηριστικά ότι «ήταν κοινή η απόφασή 

μας το 2012. Μπορεί να ήταν επί άλλης κυ-
βέρνησης, αλλά όλοι ομονοούντες εγκρίναμε 
κάποια μέτρα για να σωθεί η χώρα τότε από 
την οικονομική κατάρρευση».  

 Πάντως από το βήμα του 56ου Παγκυ-
πρίου Συνεδρίου της ΠΑΣΥΔΥ ο Γλαύκος 
Χατζηπέτρου έστειλε το μήνυμα ότι η συντε-
χνία παρακολουθεί τις εξελίξεις. «Δυστυχώς, 
και το τονίζω αυτό,  διαβάζουμε και ακούμε 
δημόσιες και απαξιωτικές τοποθετήσεις 
όπως ότι “θα στηθούν μπλόκα για εξου-
δετέρωση της απόφασης του δικαστηρίου”, 
“θα τροποποιηθεί το περιβόητο άρθρο 23 
του Συντάγματος” και άλλα πολλά, που δεν 
αρμόζει να λέγονται αλλά ούτε και να ακού-
γονται σε μια ευρωπαϊκή χώρα». 

«Μπρα-ντε-φερ»
Ενώπιος ενωπίω βρέθηκαν το πρωί 

της περασμένης Τετάρτης Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας και Γενικός Γραμματέας της 
ΠΑΣΥΔΥ.  Στο επίκεντρο ήταν, βεβαίως, η 
απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για 
τις περικοπές στους μισθούς των δημοσίων 
υπαλλήλων. «Αντί να έχουν παράπονο αυτοί, 
που αδικαιολόγητα, παράνομα, αντισυνταγ-
ματικά στερήθηκαν τους μισθούς τους, που 
δικαιούνταν να παίρνουν, με συνέπεια να 
μην μπορούν να ανταποκριθούν στις υπο-
χρεώσεις τους, έχει παράπονο η Κυβέρνηση 
ή άλλοι», σχολίασε ο Γλαύκος Χατζηπέτρου. 
Ο ηγέτης της συντεχνίας των Δημοσίων 
Υπαλλήλων φρόντισε να καταστήσει σαφές 
ότι θα αντιταχθεί σε οτιδήποτε μη νόμιμο, 
λέγοντας ότι «θα υπερασπιστούμε τα δικαι-

ώματά μας και το κράτος δικαίου».
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προαναγ-

γέλλοντας την άσκηση έφεσης, σημείωσε 
ότι είναι «σεβαστό το δικαίωμα των όσων 
έχουν αποταθεί στη Δικαιοσύνη, των όσων 
διεκδικούν, αυτός είναι εξάλλου και ο ρόλος 
της κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης, όπως 
και ο ρόλος της Κυβέρνησης είναι με βάση 
τα πραγματικά δεδομένα, να δει πώς μπορεί 
να διαχειριστεί τα οικονομικά του κράτους 
για να μη φτάσουμε και πάλι σε καταστάσεις 
ανεπιθύμητες, που βιώσαμε στο παρελθόν 
ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης». Ο Νίκος Αναστασιάδης σημείωσε 
ότι μέσα και από τις θυσίες των δημοσίων 
υπαλλήλων «αλλά και του ιδιωτικού τομέα 
και των απλών πολιτών και των άλλων ως 
καταθετών που είδαν περιουσιακά στοιχεία 
να εξανεμίζονται ή να περικόπτονται, έγι-
νε κατορθωτό σταδιακά να ανακάμψουμε 
και να φτάσουμε σε ρυθμούς ανάπτυξης, 
σταδιακά να αποκαθιστούμε το ένα μετά το 
άλλο τα δικαιώματα των δημοσίων υπαλ-
λήλων, είτε αυτά αναφέρονται στην ΑΤΑ, 
όπως διαμορφώθηκε, είτε στις προσαυξήσεις 
είτε στις προαγωγές είτε και στην πλήρη 
αποκατάσταση της μισθοδοσίας την 31η 
Δεκεμβρίου 2022». 

Η απόφαση 
Το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε ως 

αντισυνταγματικές τις νομοθεσίες που ψηφί-
στηκαν από τη Βουλή, κατά τη διάρκεια της 
οικονομικής κρίσης και συγκεκριμένα κατά 
τα έτη 2011 και 2012. Αφορούσαν «πάγωμα» 

των προσαυξήσεων, την εισφορά 3% στο 
σχέδιο συντάξεων και τη μείωση απολαβών 
των δημοσίων υπαλλήλων. Είχαν θεωρηθεί, 
τότε, ως αναγκαία και επιβεβλημένα μέτρα 
για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης 
και για να χρειαστούν μικρότερα ποσά στή-
ριξης. Ειδικότερα, το τριμελές Διοικητικό 
Δικαστήριο έκρινε με ομόφωνη απόφασή 
του ως αντισυνταγματικό τον περί Μείω-
σης των Απολαβών και των Συντάξεων των 
Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συ-
νταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και 
του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα Νόμο του 
2012, ενώ κατά πλειοψηφία κρίθηκαν ως 
αντισυνταγματικοί ο περί Συνταξιοδοτικών 
Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημοσίου 
Τομέα Νόμος και ο περί Μη Παραχώρησης 
Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξή-
σεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων 
και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις της 
Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου 
Δημοσίου Τομέα Νόμος του 2011. 

 Οι νόμοι κρίθηκαν αντισυνταγματικοί 
διότι, στην κρίση του δικαστηρίου, παρα-
βιάζουν το άρθρο 23 του Συντάγματος, που 
αφορά στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Ανα-
φέρεται, μεταξύ άλλων, στην απόφαση, ότι 
«καθίσταται σαφές ότι τόσο η προσαύξηση, 
όσο και το τιμαριθμικό επίδομα αποτελούν 
μέρος των ακαθάριστων απολαβών των ερ-
γαζομένων και συνιστούν ιδιοκτησία. Η μη 
παραχώρησή τους για την περίοδο ισχύος 
του επίμαχου Νόμου συνιστά αποστέρησή 
τους για όσο διαρκεί αυτή η περίοδος». 

ΣΥΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Όλα τα λεφτά το Άρθρο 23 
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
vasilioun@sigmatv.com
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Είναι κοινή διαπίστωση πως η οικο-
νομική ανάπτυξη μιας χώρας είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την ικανό-

τητά της να προσελκύει ξένες επενδύσεις. 
Εξαίρεση δεν θα μπορούσε να αποτελεί η 
Κύπρος, η ανάκαμψη της οποίας αποτυπώ-
θηκε και στην εισροή ξένων επενδύσεων. Η 
χώρα μας κατάφερε τα τελευταία χρόνια να 
προσελκύσει επενδύσεις σε σημαντικούς 
κλάδους της οικονομίας, όπως ο  τομέας 
των επενδυτικών ταμείων, οι τράπεζες, η 
ναυτιλία, η εκπαίδευση, το λιανικό εμπό-
ριο, ο τουρισμός, ο ιατροφαρμακευτικός 
τομέας και η ενέργεια.

Καθοριστικός παράγοντας ήταν οι 
σωστές κινήσεις που έγιναν σε επίπεδο 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά και 
οι στοχευμένες δράσεις που υλοποιήθη-
καν στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με τις 
επενδυτικές ευκαιρίες και τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα που προσφέρει η χώρα μας. 
Η πρόσβαση που προσφέρει στις αγορές 
της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, 
το ελκυστικό και διαφανές φορολογικό 
καθεστώς, το χαμηλό λειτουργικό κόστος, 
οι ποιοτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, 
η υψηλή ποιότητα ζωής που μπορεί να 
προσφέρει, αλλά και το ταλαντούχο αν-
θρώπινο δυναμικό που διαθέτει, συνθέ-
τουν ένα ιδιαίτερα ελκυστικό επενδυτικό 
περιβάλλον. 

Ουσιαστική συνεισφορά στην προσπά-
θεια επανεκκίνησης της αναπτυξιακής δρα-
στηριότητας είχε το Κυπριακό Επενδυτικό 
Πρόγραμμα, με τα οφέλη του να αγγίζουν 
το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. 
Μεταξύ άλλων, το Πρόγραμμα συνέβαλε 
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 
στην αύξηση των φορολογικών εσόδων 
του κράτους, στη μείωση των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων επιχειρήσεων, αλλά 
και στην αναθέρμανση κλάδων ζωτικής 
σημασίας για την οικονομία του τόπου. 
Επιπλέον, με την παρουσία επενδυτών διε-
θνούς εμβέλειας, ενισχύεται η προσπάθεια 
προώθησης της Κύπρου ως ελκυστικού 

GREG DEMETRIOU* 

Η έξοδος της Βρετανίας από την 
ΕΕ αναμένεται να ανατρέψει τις 
διακρατικές ισορροπίες, τόσο στον 

τομέα της πολιτικής όσο και της οικονομίας. 
Το «διαζύγιο» αφορά ιδιαίτερα την Κύπρο, 
καθώς είναι ένα από τα δύο κράτη-μέλη 
της ΕΕ που στέλνουν στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο πάνω από το 10% των εξαγωγών 
τους, ενώ το ΗΒ αποτελεί τον βασικότερο 
προμηθευτή προϊόντων και υπηρεσιών 
στη χώρα μας μετά την Ελλάδα. Όπως 
είναι επίσης γνωστό, υπάρχει στενή συ-
νεργασία μεταξύ του Σίτι του Λονδίνου και 
του τομέα παροχής χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών της Κύπρου και η βρετανική 
αγορά αποτελεί διαχρονικά τη μεγαλύτερη 
πηγή τουριστών.

Οι οικονομικές σχέσεις της Κύπρου 
με τη Βρετανία είναι αναμφισβήτητα 
στενές. Για τη διατήρηση και διεύρυνσή 
τους, μάλιστα, υπεγράφη τον Μάρτιο του 
2018, ανάμεσα στις δύο χώρες, η επικαι-
ροποιημένη Σύμβαση για την εξάλειψη 

Πολυδιάστατη η προσπάθεια 
προσέλκυσης επενδύσεων

Το Brexit δημιουργεί ευκαιρίες 
για την κυπριακή οικονομία

ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΜΙΧΑΗΛ * 

επιχειρηματικού κέντρου. 
Για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, ως 

Invest Cyprus θεωρούμε ότι δημιουργήθηκε 
δυσανάλογος και αχρείαστος θόρυβος, τον 
οποίο ως Οργανισμός προσπαθήσαμε να 
αντιμετωπίσουμε στο πλαίσιο της διεθνούς 
μας δραστηριότητας. Πιστεύουμε ότι οι αλ-
λαγές που προωθήθηκαν πρόσφατα από 
την Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αφού 
καθιστούν το πρόγραμμα πιο στοχευμένο 
και προσαρμοσμένο στα σημερινά δεδομέ-
να της κυπριακής οικονομίας, θωρακίζο-
ντας την αξιοπιστία του. Παράλληλα, με τις 
αλλαγές διανοίγονται ακόμη μεγαλύτερες 
προοπτικές για προσέλκυση ποιοτικών 
ξένων επενδύσεων σε όλους ανεξαιρέτως 
τους τομείς της οικονομίας.

Όπως καταδεικνύει σχετική μελέτη που 
εκπόνησε το Υπουργείο Οικονομικών, η 
εντύπωση που υπάρχει ότι η προσπάθεια για 
προσέλκυση επενδύσεων και για επίτευξη 
βιώσιμης και μακροχρόνιας οικονομικής 
ανάπτυξης εξαντλείται στο Πρόγραμμα 
Πολιτογράφησης μέσω επένδυσης ή ότι 
το Πρόγραμμα αφορά μόνο την αγορά 
ακινήτων, είναι εσφαλμένη, αν και είναι 
γεγονός ότι η αγορά ακινήτων βελτιώθηκε 
θεαματικά από το πρόγραμμα αυτό. 

Η προσπάθεια προσέλκυσης ξένων επεν-
δύσεων είναι πολυδιάστατη. Εξελίσσεται 
σε πολλούς τομείς και επίπεδα, στη βάση 
ενός πολύ συγκεκριμένου στρατηγικού 
σχεδιασμού, μέχρι στιγμής με θετικά αποτε-
λέσματα. Παράλληλα, διαρκείς και έντονες 

είναι οι προσπάθειες του Invest Cyprus 
για επέκταση και ενίσχυση εναλλακτικών 
τομέων της οικονομίας, στους οποίους 
εντοπίζονται ουσιαστικές αναπτυξιακές 
προοπτικές. Τέτοιοι τομείς είναι οι νεο-
φυείς επιχειρήσεις, η τεχνολογία, η υγεία, 
η εκπαίδευση, ο θεματικός τουρισμός, η 
οπτικοακουστική βιομηχανία, τα επενδυ-
τικά ταμεία κ.ά..

Είμαστε πεπεισμένοι ότι βρισκόμαστε 
στον σωστό δρόμο για εμπλουτισμό του 
επενδυτικού προϊόντος και των πλεονεκτη-
μάτων και ευκαιριών που προσφέρουμε ως 
χώρα. Αυτό που χρειάζεται είναι διαρκής 
μελέτη της αγοράς και των διεθνών τάσε-
ων, σωστή στόχευση, μα κυρίως συνεχής 
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλ-
λοντος και του επενδυτικού προϊόντος που 
προσφέρουμε, μέσω σωστών και αναγκαί-
ων μεταρρυθμίσεων που έχουμε ανάγκη 
για βελτίωση του σωστού επιχειρείν στη 
χώρα μας.

Για να στεφθούν οι προσπάθειές μας 
με επιτυχία, είναι απαραίτητη η επίδειξη 
υπευθυνότητας απ’ όλους τους εμπλεκό-
μενους φορείς. Δεν έχουμε περιθώρια για 
άστοχους ή επιπόλαιους χειρισμούς και 
προσεγγίσεις. Αρμόδιοι φορείς, Πολιτεία, 
ιδιωτικός τομέας και ΜΜΕ, οφείλουμε να 
συνεχίσουμε να διαχειριζόμαστε με σοβα-
ρότητα και υπευθυνότητα την εικόνα της 
Κύπρου στο εξωτερικό και την αξιοπιστία 
που έκτισε τα τελευταία χρόνια.
* Πρόεδρος Κυπριακού Οργανισμού Προώθη-

σης Επενδύσεων - Invest Cyprus

της διπλής φορολογίας αναφορικά με 
τους φόρους πάνω στο εισόδημα και 
στα κεφαλαιουχικά κέρδη, αλλά και την 
παρεμπόδιση της φοροδιαφυγής και της 
φοροαποφυγής. Το ερώτημα που δημι-
ουργείται εύλογα ενόψει Brexit αφορά 
στον αντίκτυπο που ενδεχομένως να έχει 
το «διαζύγιο» στις οικονομικές σχέσεις 
των δύο χωρών και ευρύτερα στο σύνολο 
της κυπριακής οικονομίας. 

Μελέτη του Υπουργείου Οικονομικών 
υποστηρίζει ότι οι επιπτώσεις του Brexit 
θα είναι μηδαμινές και διαχειρίσιμες και 
θα εξαρτηθούν κυρίως από την ισοτιμία 
που θα έχει η στερλίνα έναντι του ευρώ. 
Οικονομικοί αναλυτές κάνουν λόγο ακόμη 
και για ευκαιρίες ενόψει Brexit. Η Βρε-
τανία θα εγκαταλείψει την ΕΕ, αλλά θα 
συνεχίσει να αναζητεί εταίρους στον τομέα 
της οικονομίας και να δραστηριοποιείται 
εμπορικά στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της 
οικονομικής και εμπορικής σχέσης που 
θα διαπραγματευθεί με την ΕΕ. Πολλές 
βρετανικές εταιρείες εξετάζουν επίσης 
το ενδεχόμενο να μεταφέρουν εργασί-
ες ή τις έδρες τους από το Λονδίνο σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου 
να εξακολουθήσουν να επωφελούνται 
από το ευρωπαϊκό «διαβατήριο».  

Η Κύπρος παρουσιάζει ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα όσον αφορά την προσέλ-
κυση επιχειρήσεων που έχουν έδρα το 
ΗΒ και επιθυμούν να διατηρήσουν την 
πρόσβασή τους στον ευρωπαϊκό οικο-
νομικό χώρο, όπως η γεωστρατηγική 
θέση της, η αγγλική γλώσσα, το αγγλικής 
βάσης νομικό σύστημα, ο χαμηλός εται-
ρικός φόρος και η πλήρης συμμετοχή 

της στην ΕΕ και στην ευρωζώνη. Μετά 
και την αποκατάσταση της εμπιστοσύ-
νης της διεθνούς κοινότητας στην Κύπρο 
ως επενδυτικό προορισμό και τη θετική 
πορεία της οικονομίας της, δημιουργεί-
ται γόνιμο έδαφος για επενδύσεις και 
«μετακομίσεις» εταιρειών. 

Οι τομείς που παρουσιάζουν, ίσως, 
τις μεγαλύτερες προοπτικές για προ-
σέλκυση επενδύσεων είναι ο τομέας 
του τουρισμού, των επαγγελματικών 
υπηρεσιών, τα ναυτιλιακά, ο τομέας 
της ενέργειας και της καινοτομίας, ενώ 
οι εταιρείες που αναμένεται να επω-
φεληθούν περισσότερο μεταφέροντας 
τις εργασίες τους είναι ασφαλιστικές 
εταιρείες, τράπεζες, αμοιβαία κεφάλαια 
(mutual funds), ταμεία αντισταθμισμένου 
κινδύνου (hedge funds) και εταιρείες 
επενδύσεων κεφαλαίου (equity funds). 
Ήδη, έρευνες αναφέρουν ότι το 22% των 
χρηματοοικονομικών εταιρειών σκέφτο-
νται να μετακομίσουν δραστηριότητες 
από το Λονδίνο, έτσι ώστε να μη διακοπεί 
η ομαλή εκτέλεση των εργασιών τους 
λόγω Brexit.

Δίνοντας ακόμη περισσότερα κίνητρα 
στη βάση μιας ολοκληρωμένης στρατη-
γικής, όπως η υιοθέτηση μιας πιο φιλε-
λεύθερης πολιτικής, η Κύπρος μπορεί να 
αποτελέσει έναν εναλλακτικό προορισμό 
για εταιρείες του ΗΒ που θέλουν να εξά-
γουν υπηρεσίες και προϊόντα προς την 
ΕΕ. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται μια 
στοχευμένη και συνεκτική στρατηγική, 
καθώς και συνεχείς μεταρρυθμιστικές 
προσπάθειες. 

* Manager, Ergoserve / FCCA

ΔΡ ΙΑΚΩΒΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ* 
www.iacovosaristidou.com

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΚΥΠΡΟΣ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΓΟΥΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΕ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Ανακοινώνεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΚΟΔΑΠ θα πραγματοποιηθεί  την 
Τρίτη, 23 Απριλίου 2019, και ώρα 12.00μ., στα γραφεία του Οργανισμού, που βρίσκονται στην 
οδό Ηρακλέους 27, Μέγαρο Αθηνά, 2ος όροφος, Γραφείο 203, 2040 Στρόβολος, Λευκωσία. 

Η ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι: 
1. Κατάθεση και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών και των Οικονομικών Καταστάσεων για 
τα έτη 2015, 2016 και 2017.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας 
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε 
να πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στο ακίνητο που αναφέρεται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 4/Π/618/2019
Πωλητής: ΚΟΥΚΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 
36, 7741 Χοιροκοιτία, Λάρνακα.
Αγοραστής: HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED, Λεμεσού και 
Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος.
Ακίνητο: Αρ. Εγγραφής: 0/17297, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 
55/04/0/336/5, Eίδος Ακινήτου: Χωράφι, Υποϊδιοκτησίες: Χαρουπιές (4), 
Εμβαδόν: 5352 τ.μ., Γεωγραφική Περιοχή: Λάρνακα, Τόχνη, Τοποθεσία: 
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ, Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/2, Ποσό Πώλησης: €6.250,00.

Δίκαια τιμούμε κάθε χρόνο την 
επέτειο του τραγικού θανάτου 
του Γιάννου Κρανιδιώτη. Όπως 

ανέφερα κι άλλοτε, ο Γιάννος μαζί με τον 
Θ. Πάγκαλο βοήθησαν από την αρχή την 
αίσια κατάληξη της ευρωπαϊκής πορεί-

ας της Κύπρου. Δυστυχώς, δεν μπορώ να 
πω ότι εκμεταλλευτήκαμε όσο έπρεπε την 
ιδιότητά μας αυτή. Μετά την είσοδό μας 
στην Τελωνειακή Ένωση (ΤΕ) οι εκάστοτε 
Κυβερνήσεις δεν επικεντρώθηκαν στη 
δημιουργία εκείνων των απαραίτητων 
προϋποθέσεων γι’ αυτό. Θα ασχοληθώ 
σήμερα με την οικονομική πτυχή. 

Στην Κύπρο, εκτός από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, κανένα Κόμμα δεν χαιρέτισε 
τη θετική κατάληξη των διαπραγματεύσε-
ων για την ΤΕ Κύπρου-ΕΟΚ τον Μάη του 
1987. Ως επικεφαλής της διαπραγματευτι-
κής Ομάδας συνάντησα τους αρχηγούς των 
κομμάτων και τους εξήγησα τις πρόνοιες 
της ΤΕ και τη σημασία που είχε για τις μελ-
λοντικές οικονομικές σχέσεις Κύπρου-ΕΕ, 
την ένταξη και το Κυπριακό. Η θέση τους 
ήταν από εντελώς εχθρική μέχρι απλώς 
αδιάφορη. Το πολιτικό σκηνικό απέναντι 
στην ΕΟΚ ήταν τέτοιο, που έκαμε ακόμη και 
τον Πρόεδρο να έχει δεύτερες σκέψεις αν 
θα προχωρούσε στην επίσημη υπογραφή 
του Πρωτοκόλλου ενόψει των προεδρικών 
εκλογών του 1988. Τελικά έδωσε το πράσινο 
φως για την υπογραφή τον Νιόβρη 1987. Η 
Κύπρος απέκτησε έτσι την πιο στενή σχέση 
με την ΕΟΚ μετά τους 12 Εταίρους τότε. Η 
διανοιχθείσα λεωφόρος προς την Ευρώπη 
δεν βοήθησε τον Πρόεδρο Κυπριανού σε 
επανεκλογή! 

Μια πιο ορθή εκτίμηση της σημασίας της 
Συμφωνίας ΤΕ, που τέθηκε σε εφαρμογή την 
1.1.1988 και μια πιο συστηματική προσπά-
θεια εφαρμογής όλων των προνοιών της, θα 
οδηγούσε σε μια πιο αβίαστη εναρμόνιση 
της κυπριακής οικονομίας στο ευρωπαϊκό 
κεκτημένο, θα βοηθούσε στην προώθηση 

της απαραίτητης αναδιάρθρωσης της οικο-
νομίας και θα παρείχε αρκετό χρόνο για 
ομαλή ένταξη στην ευρωπαϊκή οικονομία. 
Δυστυχώς, αυτά δεν έγιναν, με αποτέλεσμα 
να απολεσθεί πολυτιμότατος χρόνος για την 
αναγκαία εναρμόνιση, πολλές φορές στο 
χαρτί, να στριμωχθεί η όλη εργασία μέσα 
σε λίγο χρονικό διάστημα και να μη γίνει η 
πραγματική εναρμόνιση που ήταν αναγκαία 
για να μπορέσει η οικονομία να ωφεληθεί 
από την ένταξη. 

Χάσαμε πρώτα μια δεκαετία μέχρι το 
1998. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αυτής η πλευρά μας περιορίστηκε στην 
εκπλήρωση των τυπικών δεσμεύσεων 
που ανέλαβε (π.χ. την ετήσια προσαρμογή 
του δασμολογίου). Και, όμως, με βάση το 
Πρωτόκολλο θα μπορούσαμε από τότε να 
είχαμε προχωρήσει στην εναρμόνιση σε 
μεγάλο αριθμό Κεφαλαίων από τα 28 που 
κληθήκαμε να συζητήσουμε στις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις αργότερα. 

Η δυνατότητα αυτή φαίνεται και στη 
Γνωμάτευση της Επιτροπής για την ένταξη 
το 1993: Η Επιτροπή δεν υποτιμά τα προ-
βλήματα που θα παρουσιαστούν κατά τη 
διάρκεια της αναμόρφωσης της οικονομίας. 
Όμως, η οικονομία του νότιου τμήματος της 
Νήσου έχει επιδείξει ικανότητα προσαρμογής 
και φαίνεται έτοιμη να αντιμετωπίσει την 
πρόκληση της ενσωμάτωσης νοουμένου 
ότι η εργασία, που ήδη έχει αρχίσει αναφο-
ρικά με τις μεταρρυθμίσεις και το άνοιγμα 
της οικονομίας προς τα έξω, θα συνεχιστεί 
κυρίως στο πλαίσιο της ΤΕ. 

Λόγω της υποβάθμισης της σημασίας 
της ευρωπαϊκής πορείας της Κύπρου μέσα 
στην  πολιτική ζωή του Τόπου, οι πιο πάνω 

δυνατότητες δεν προωθήθηκαν σε ικανοποι-
ητικό βαθμό. Το γεγονός αυτό εμφαίνεται 
στην αδρανοποίηση του Μηχανισμού για 
Θέματα ΕE και στον πειραματισμό με θνησι-
γενείς διευθετήσεις. Η πενταετία 1988-1993 
εξαντλήθηκε σχεδόν όλη στη συζήτηση για 
το ποιος μηχανισμός θα συνεχίσει τη δια-
χείριση των θεμάτων ΕΕ. Με την αλλαγή 
της Κυβέρνησης το 1993 προωθήθηκε η 
δημιουργία νέας Γενικής Διεύθυνσης για 
Θέματα ΕΕ στο Υπουργείο Εξωτερικών! Με 
τον τρόπο αυτό αποξενώθηκαν οι διεργα-
σίες εναρμόνισης από τη διαχείριση των 
εσωτερικών διεργασιών διατήρησης και 
προώθησης συνθηκών σταθερότητας και 
ανάπτυξης της οικονομίας.  

Η ίδια Κυβέρνηση προχώρησε το 1998 
στην κατάργηση της νέας διευθέτησης και 
επάνοδο στον μηχανισμό που ίσχυε πριν από 
το 1988. Οι ίδιοι παράγοντες όμως φρόντισαν 
και λήφθηκε ταυτόχρονα απόφαση ώστε 
το Γραφείο Προγραμματισμού, η καρδιά 
της όλης προσπάθειας, να αποδυναμω-
θεί καταργώντας την ανεξαρτησία του και 
στερώντας το από βασικές του λειτουργίες 
αναφορικά με την ανάπτυξη. Ήδη χάθη-
κε πολυτιμότατος χρόνος για ουσιαστικές 
ενέργειες προς την κατεύθυνση εφαρμογής 
όλων των προνοιών της ΤΕ και εναρμόνισης 
προς το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Με την 
έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων 
τον Μάρτη του 1998 και μέχρι την ένταξη 
(Μάης 2004) η προσοχή επικεντρώθηκε 
στο ‘κλείσιμο’ των διαφόρων Κεφαλαίων 
που τέθηκαν, που δε σήμαινε κατ’ ανάγκην 
και εναρμόνιση. 

Η μεγάλη καθυστέρηση που υπήρξε με-
ταξύ 1988 και 1998 στην εναρμονιστική 

προσπάθεια της Κύπρου προς το Ευρωπαϊκό 
κεκτημένο δεν βοήθησε στην έγκαιρη και 
ομαλή ένταξη της οικονομίας μας στη μεγάλη 
κοινοτική οικονομία. Όπως είπαμε άλλοτε, 
δύο μεγάλοι και θεμελιακοί παραδοσιακοί 
τομείς, η γεωργία και η βιομηχανία, συρ-
ρικνώθηκαν, ενώ η οικονομία παρέμεινε 
μετέωρη ως προς τα επόμενα βήματα. Η 
καθυστέρηση αυτή δεν απέτρεψε την εντα-
ξιακή μας πορεία. Ευτυχώς που υπήρξε 
προς τούτο η επιθυμία της ΕΕ, καθώς και η 
ευνοϊκή διεθνής πολιτική συγκυρία για τη 
διεύρυνση, όπως επίσης και η αποτρεπτική 
θέση της Ελλάδας για τυχόν αποκλεισμό 
της Κύπρου από αυτόν τον γύρο διεύρυν-
σης. Ο πιο καλός μαθητής της ενταξιακής 
κούρσας, όπως αυτοχαρακτηριζόμαστε, 
τερμάτισε ασθμαίνοντας.

* Πρώην Υπουργός,
Πρώην Γενικός Διευθυντής 

Γραφείου Προγραμματισμού
www.iacovosaristidou.com
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Έ
ντονες διεργασίες πραγ-
ματοποιούνται τον τελευ-
ταίο καιρό από πλευράς 
κυπριακών επιχειρήσε-
ων, λόγω των αλλαγών 
που θα επέλθουν στον 
τομέα των εξαγωγών και 

εισαγωγών με το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά 
το Brexit. Ενός Brexit, του οποίου η ημερο-
μηνία μεταφέρθηκε από την 29η Μαρτίου 
για τις 12 Απριλίου ή 22 Μαΐου 2019 και 
που ουδείς είναι σε θέση ακόμη να γνωρίζει 
ποια μορφή θα έχει, καθώς όλα τα σενάρια 
παραμένουν ανοικτά.  Το χειρότερο, βέβαια, 
από τα σενάρια θα είναι ένα άτακτο Brexit, για 
το οποίο οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι 
προετοιμασμένες. Οι προετοιμασίες έχουν 
να κάνουν κυρίως με τρεις τομείς: τις εξαγω-
γές, την πιστοποίηση των προϊόντων και την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Προετοιμασίες σε τρεις τομείς 
Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνί-

ου, μιλώντας στη «Σημερινή» και ερωτηθείς 
πώς πρέπει να προετοιμαστούν οι κυπριακές 
επιχειρήσεις για το Brexit, εξήγησε ότι ο 
πρώτος τομέας στον οποίο θα επέλθουν 
αλλαγές είναι των εισαγωγών και εξαγωγών, 
όσον αφορά τις τελωνειακές διατυπώσεις, 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Τριπλός πονοκέφαλος από Brexit

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Ρεπορτάζ 19

καθώς η Μεγάλη Βρετανία θα θεωρείται 
τρίτη χώρα. Εδώ, όπως είπε, πρόβλημα θα 
αντιμετωπίσουν μόνον όσες επιχειρήσεις 
συναλλάσσονται εντός της ενιαίας αγοράς 
και δεν είναι εξοικειωμένες με τις συναλ-
λαγές με τρίτες χώρες. Ο δεύτερος τομέας, 
πρόσθεσε, είναι η πιστοποίηση σε σχέση 
με τα προϊόντα, η οποία από την ημέρα 
του Brexit δεν θα ισχύει. Όπως εξήγησε, 
υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις στην ΕΕ 
οι οποίες εάν έχουν πιστοποίηση για τα 
πρότυπά τους από βρετανικούς οίκους 
πιστοποίησης δεν θα μπορούν να κυ-
κλοφορούν εντός της ενιαίας αγοράς και 
θα πρέπει να τα πιστοποιήσουν σε άλλους 
ευρωπαϊκούς οίκους. Περαιτέρω, σύμφωνα 
με τον κ. Αντωνίου, ο τρίτος τομέας είναι 
η ροή των προσωπικών δεδομένων. Οι 
επιχειρήσεις, όπως ανέφερε, πρέπει να 
βεβαιωθούν ότι όσοι συναλλάσσονται και 
κρατούν στοιχεία βρετανικά πρέπει να είναι 
συμμορφωμένα με το GDPR, δηλαδή τον 
ευρωπαϊκό κανόνα για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων. 

Όλα τα υπόλοιπα, όπως είπε, είναι 
ζητήματα που έχουν ήδη ρυθμιστεί με 
ευρωπαϊκές αποφάσεις και αφορούν είτε 
τις χερσαίες μεταφορές είτε την εναέρια 
κυκλοφορία είτε τις τηλεπικοινωνίες και 
τα θέματα θεώρησης εισόδου. Πρόκειται, 
συνέχισε, για αποφάσεις οι οποίες τέθη-
καν υπό τον όρο της αμοιβαιότητας και θα 
ισχύουν για 12 μήνες από την ημέρα του 
Brexit. Ο κ. Αντωνίου, ερωτηθείς σχετικά, 
ανέφερε πως οι κυπριακές επιχειρήσεις 
είναι επαρκώς προετοιμασμένες ακόμη 
και για την προοπτική ενός άτακτου Brexit. 
Σίγουρα, όπως είπε, θα υπάρξουν δυσκολίες, 
αλλά δεν δημιουργούνται συνθήκες χάους. 

Το προσωρινό δασμολόγιο 
Από πλευράς του, ο Αναπληρωτής Γε-

νικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Λεωνίδας 

Πασχαλίδης, σε δηλώσεις του στη «Σ», 
αναφέρθηκε στο προσωρινό δασμολόγιο, 
το οποίο ανακοίνωσε το Ηνωμένο Βασίλειο, 
το οποίο σε περίπτωση άτακτου Brexit θα 
ισχύει για δώδεκα μήνες. Όπως εξήγησε, 
κάτω από το εν λόγω προσωρινό καθεστώς, 
το 87% της αξίας των συνολικών εισαγωγών 
του ΗΒ δεν θα υπόκειται σε δασμούς, ενώ 
μόνο το 13% των εισαγομένων προϊόντων 
θα υπόκεινται σε δασμούς. Με μηδενικό 
συντελεστή, για παράδειγμα, θα εισάγεται 
το χαλλούμι, ενώ σε δασμούς θα υπόκει-
νται προϊόντα που περιλαμβάνουν κυρίως 
κρέατα, μηχανοκίνητα οχήματα, κεραμικά, 
λιπάσματα, καύσιμα, μπανάνες, ακατέρ-
γαστη ζάχαρη και κάποια είδη ψαριών. 

Όσον αφορά τις πωλήσεις των Βρετα-
νών προς την Κύπρο, όπως είπε, εκεί θα 
ισχύει το κοινό ευρωπαϊκό δασμολόγιο 
για τις τρίτες χώρες. Επίσης, όπως πρό-
σθεσε, πλέον θα υπάρχουν τελωνειακές 
διαδικασίες, ακόμα και για τα προϊόντα 

τα οποία θα εισάγονται στην Αγγλία αδα-
σμολόγητα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
του κ. Πασχαλίδη, οι εταιρείες που έχουν 
εμπειρία με τρίτες χώρες δεν θα έχουν 
επιπτώσεις στην τήρηση των εν λόγω τελω-
νειακών διαδικασιών, γιατί τις γνωρίζουν 
ήδη. Οι υπόλοιπες, πρόσθεσε, θα πρέπει 
να ενημερωθούν επαρκώς και να εξοι-
κειωθούν με αυτές. Μάλιστα, όπως είπε, 
ήδη το Τελωνείο είναι προετοιμασμένο γι’ 
αυτό το ενδεχόμενο, γι’ αυτό και εξέδωσε 
έναν χρήσιμο οδηγό για τις επιχειρήσεις. 

«Αργήσαμε όλοι»
Ο κ. Πασχαλίδης υποστήριξε πως 

το λάθος τους ήταν ότι πίστευαν πως θα 
υπήρχε συμφωνία αποχώρησης και όχι 
άτακτο Brexit, ενώ τελικά το ενδεχόμενο 
αυτό είναι υπαρκτό. «Γι’ αυτό αργήσαμε 
όλοι», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτο-
ντας πως ακόμα και η ίδια η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, πριν από μερικές ημέρες προχώ-

ρησε στη δημοσίευση των προσωρινών 
μέτρων που αποφάσισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ΚΕΒΕ σε συνερ-
γασία με τον Κυπρο-Βρετανικό Επιχειρη-
ματικό Σύνδεσμο συνεχίζουν να παρέχουν 
στις κυπριακές επιχειρήσεις ενημέρωση 
για όλες τις εξελίξεις με στόχο την καλύ-
τερη δυνατή προετοιμασία τους, κυρίως 
για την περίπτωση ενός άτακτου Brexit. 
«Εδώ και δύο περίπου μήνες καλέσαμε 
τα μέλη μας να αναφέρουν είτε σε μας είτε 
στο Υπουργείο Εξωτερικών ή στα διάφο-
ρα άλλα Υπουργεία, όποια εξειδικευμένα 
προβλήματα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν», 
δήλωσε, ενώ ερωτηθείς σχετικά εκτίμησε 
πως οι μεγάλες και οι οργανωμένες επι-
χειρήσεις ήδη στον βαθμό που μπορούν, 
έχουν προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για 
να προετοιμαστούν. Περαιτέρω, ανέφερε 
πως το θετικό είναι ότι, σε περίπτωση που 
υπάρξει συμφωνία, τότε η ημερομηνία συμ-
φωνημένης εξόδου μετατίθεται για τις 22 
Μαΐου 2019 και ακολούθως θα υπάρξει 
μία περίοδος δύο ετών, στη διάρκεια της 
οποίας θα διεξαχθεί συζήτηση για τη δι-
αμόρφωση της σχέσης του ΗΒ με την ΕΕ. 

«Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις μας 
θα γνωρίζουν τι θα συμφωνηθεί, όπως για 
παράδειγμα αν συμφωνήσουν ότι δεν θα 
αλλάξουν τα πρότυπα», εξήγησε. «Σε αυτήν 
την περίπτωση, δεν θα αντιμετωπίσουμε 
μεγάλο πρόβλημα», είπε, σημειώνοντας 
παράλληλα πως όλα θα εξαρτηθούν και 
από την υποτίμηση της στερλίνας, η οποία 
μπορεί να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις 
στις εξαγωγές. 

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρουμε 
ότι τόσο το ΚΕΒΕ όσο και η ΟΕΒ συνεχί-
ζουν να ενημερώνουν και να εμπλουτί-
ζουν τις ιστοσελίδες τους με ανακοινώσεις 
και εγκυκλίους για όλες τις εξελίξεις που 
αναμένεται να επηρεάσουν τις κυπριακές 
επιχειρήσεις. 

Δύσκολο παραμένει το εγ-
χείρημα να εκτιμηθούν οι 
επιπτώσεις στις κυπριακές 

επιχειρήσεις και κατ’ επέκτασιν στην 
οικονομία μας λόγω του Brexit, αφού 
ακόμη δεν γνωρίζουμε τι μορφή 
τελικά θα έχει η όποια συμφωνία 
υπάρξει και αν υπάρξει. Αυτήν την 
άποψη μοιράστηκε μαζί μας ο οικο-
νομολόγος δρ Ιωάννης Βιολάρης. 

Σε δηλώσεις του στη «Σ», ερωτηθείς 
σχετικά, ανέφερε πως η οικονομία μας 
είναι διασυνδεδεμένη με την οικονο-
μία του Ηνωμένου Βασιλείου, λόγω 
των εισαγωγών και εξαγωγών, όπως 
και του τουρισμού, αλλά και των πα-
ραδοσιακών δεσμών που έχουμε με 
την Αγγλία λόγω της Κοινοπολιτείας. 
Εξετάζοντας το σενάριο ενός άτακτου 
Brexit, σημείωσε πως σε αυτήν την 
περίπτωση θα υπάρξει μία περίοδος 
αβεβαιότητας, η οποία θα επηρεάσει τις 
εμπορικές μας σχέσεις με την Αγγλία, 
όπως ίσως μελλοντικά επηρεάσει και τη 
ροή φοιτητών προς αυτήν, αν και εκείνο 
το θέμα προσπάθησε να το επιλύσει με 
πρόσφατη απόφασή του το Υπουργείο 
Παιδείας. Παράλληλα, ο δρ. Βιολάρης 
στάθηκε στο γεγονός ότι θα υπάρξει 
ενδεχομένως μία περίοδος κατά την 
οποία θα παρουσιαστεί αύξηση στις 
τιμές των προϊόντων που εισάγουμε 
από το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω των 
δασμών που θα προκύψουν, κάτι το 
οποίο βέβαια εξαρτάται και από τη 
συμφωνία στην οποία θα καταλήξουν. 

Βιολάρης: Έπεται 
μία περίοδος 
αβεβαιότητας

ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ, 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 



Είναι καθολικά παραδεκτό πως 
η αχίλλειος πτέρνα της κυπρια-
κής οικονομίας είναι η χαμηλή 

παραγωγικότητα. Αυτό, άλλωστε, αντι-
κατοπτρίζεται και στα επίσημα στοιχεία 
που συνηγορούν πως η οικονομική 
παραγωγικότητα της Κύπρου δεν συ-
γκρίνεται ευνοϊκά με τον μέσο όρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο Paul Krugman, Αμερικανός 
οικονομολόγος, πανεπιστημιακός 
και συγγραφέας, βραβευμένος με 
το Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών 
Επιστημών, πριν από δύο και πλέον 
δεκαετίες, έγραψε  πως “η ικανότητα 
μιας χώρας να βελτιώνει το βιοτικό της 
επίπεδο με την πάροδο του χρόνου 
εξαρτάται σχεδόν εξολοκλήρου από 
την ικανότητά της να αυξάνει την πα-
ραγωγή ανά εργαζόμενο”.

Είναι γεγονός ότι στην υγιή οικονο-
μία επικρατεί ένας ενάρετος κύκλος 
παραγωγικότητας και ανθρώπων, που, 
σε συνάρτηση με τις έξυπνες επενδύ-
σεις, επιτυγχάνουν υψηλότερους δεί-
κτες παραγωγικότητας στην εργασία. 
Με τη σειρά τους τα υψηλά επίπεδα 
παραγωγικότητας δίδουν την ευκαι-
ρία επανεπένδυσης στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο μέσω υψηλότερων μισθών, 
κατάρτισης,  επανακατάρτισης και 
παροχής πρόσθετων κινήτρων οδη-
γώντας σε αύξηση της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας

Οι ειδικοί θεωρούν πως η επιβε-
βλημένη επένδυση για μια υγιή οικο-
νομία είναι από τη μια η λελογισμένη 
αύξηση των μισθών και από την άλλη 
η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο 
ως κίνητρο για αύξηση της παραγω-

γικότητας. Στην Κύπρο αλλά και την 
Ευρώπη, ύστερα από μια επώδυνη 
οκταετία για τους εργαζόμενους λόγω 
της βαθύτατης οικονομικής ύφεσης, 
αποδεικνύεται ότι οι πολιτικές μείω-
σης του εργατικού κόστους δεν έχουν 
συμβάλει στην αύξηση της ανταγω-
νιστικότητας. Σήμερα, λοιπόν, που η 
κυπριακή οικονομία πέρασε από τη 
φάση της ανάκαμψης στην τροχιά της 
ανάπτυξης, οι Εργοδότες θα πρέπει 
να αντιληφθούν πως η βελτίωση των 
μισθών αποτελεί σημαντικό όφελος 
για την οικονομία. Οι επιχειρήσεις 
θα πρέπει να σταματήσουν να εμμέ-
νουν, μανιωδώς πολλές φορές, στη 
μείωση του εργατικού κόστους, αλλά 
να στοχεύσουν στην παραγωγή ποι-
οτικών και καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών, αυξάνοντας την 
ανταγωνιστικότητά τους, δημιουρ-
γώντας ταυτόχρονα ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης για το ντόπιο δυναμικό. 
Μέσω της επένδυσης στο ανθρώπινο 
δυναμικό και της κατάρτισης - επα-
νακατάρτισης, είναι βέβαιον πως η 
παραγωγικότητα της επιχείρησης θα 
αυξηθεί προς όφελος του εργοδότη, 
του εργαζόμενου και γενικότερα της 
κοινωνίας. 

Τούτη την ώρα, απαιτείται η εφαρ-
μογή πολιτικών ώστε να αμβλυνθεί 
η διάβρωση της ανταγωνιστικότητας 
της κυπριακής οικονομίας, η οποία 
δεν πρόκειται να βελτιωθεί μέσα από 
τη μείωση των μισθών. Η βελτίωση 
της παραγωγικότητας αποτελεί κλει-
δί ανάπτυξης και αυτό οφείλουν να 
το καταλάβουν η Κυβέρνηση και οι 
εργοδότες, οι οποίοι καλούνται να 
επιδείξουν έμπρακτα το ενδιαφέρον 
τους για δημιουργία μιας εύρωστης 
και υγιούς οικονομίας σε τούτη την 
ευνοϊκή συγκυρία των υψηλών ρυθ-
μών ανάπτυξης, που, σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις, θα κινηθεί γύρω στο 4%.  

* Δημοσιογράφος

Της Κυριακής
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Στα €2.222 ο μέσος μισθός 

Σ
ε ανοδική τροχιά πα-
ραμένουν οι μέσες 
ακαθάριστες μηνιαίες 
απολαβές υπαλλήλων, 
καταγράφοντας αύξηση 
2,9% το τέταρτο τρίμηνο 
του 2018 σε σχέση με το 

αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Σύμφωνα με 
προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε 
η Στατιστική Υπηρεσία, οι απολαβές των 
υπαλλήλων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 

2018 εκτιμώνται στα €2.222 σε σύγκριση 
με €2.158 το τέταρτο τρίμηνο του 2017. 

Σε ό,τι αφορά τις μέσες ακαθάριστες απο-
λαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές 
διακυμάνσεις, το τέταρτο τρίμηνο του 2018 
εκτιμώνται στα €1.949 σε σύγκριση με €1.898 
το τέταρτο τρίμηνο του 2017. Αναλυτικά οι 
απολαβές των αντρών διορθωμένες ως προς 
τις εποχικές διακυμάνσεις κυμαίνονταν στα 
€2.085 και ήταν αυξημένες κατά 2,7% ή 
€47 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 
του 2017. Σε ό,τι αφορά τις απολαβές των 
γυναικών διορθωμένες ως προς τις εποχικές 
διακυμάνσεις ανήλθαν στα €1.785 σημει-
ώνοντας αύξηση 3,1% ή €54 σε σύγκριση 
με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.  

Πού οφείλεται η αύξηση
Σύμφωνα με τον οικονομολόγο Ιωάννη 

Τελώνη, που μίλησε στη «Σ», η αύξηση στις 
απολαβές των υπαλλήλων οφείλεται κυρίως 
στο ότι οι εργοδότες έχουν αναγνωρίσει το ότι 
για να προσλάβουν ικανό και προσοντούχο 
προσωπικό, πρέπει να αυξήσουν το μισθο-
λογικό τους κόστος. «Υπήρξε για αρκετά 
χρόνια πίεση στους μισθούς. Οι εργοδότες 
αναγνωρίζουν πως για να προσελκύσουν 
καλύτερο προσωπικό πρέπει να δώσουν 
αυξημένους μισθούς. Ειδικά στον τομέα των 

κατασκευών παρατηρείται έλλειψη στους 
προσοντούχους μηχανικούς. Οπόταν ανα-
γκαστικά για να κρατήσεις το προσωπικό 
που θέλεις πρέπει να τους αυξήσεις το μισθό 
τους. Παράλληλα και στον τομέα της Υγείας, 
με τις νέες προσλήψεις που θα γίνουν στον 
δημόσιο τομέα, οι εργοδότες προσφέρουν 
αυξημένες απολαβές στο προσωπικό που 
θέλουν να κρατήσουν στην επιχείρησή τους».

Τι περιλαμβάνουν  
Οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλ-

λήλων περιλαμβάνουν τον βασικό μισθό, το 
τιμαριθμικό επίδομα, απολαβές υπερωριών, το 
ταμείο αδειών, οποιαδήποτε επιδόματα έλαβαν 
οι υπάλληλοι κατά την περίοδο αναφοράς, 
καθώς επίσης και αναδρομικές πληρωμές. 
Ο μέσος όρος των απολαβών υπολογίζεται 
διαιρώντας το σύνολο των ακαθάριστων απο-
λαβών προτού αφαιρεθούν οποιεσδήποτε 
συνεισφορές στα υποχρεωτικά ταμεία των 
κοινωνικών ασφαλίσεων, με το σύνολο των 
υπαλλήλων που έλαβαν τις απολαβές αυτές. 
Οι έκτακτες εισφορές των εργοδοτουμένων 
του ιδιωτικού τομέα και των αξιωματούχων 
και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι 
μειώσεις των απολαβών των αξιωματούχων 
και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν 
επηρεάζουν τον ακαθάριστο μισθό αλλά 
το διαθέσιμο εισόδημα των υπαλλήλων. 
Επομένως, δεν αντικατοπτρίζονται στα πιο 
πάνω στοιχεία. Τέλος να αναφέρουμε ότι τα 
στοιχεία περιλαμβάνουν όλους τους υπαλ-
λήλους για τους οποίους ο εργοδότης κατέ-
βαλε κοινωνικές ασφαλίσεις, με εξαίρεση 
τα άτομα που εργοδοτούνται από ιδιωτικά 
νοικοκυριά, δηλαδή τις οικιακές βοηθούς. 

Μετά από έναν ανταγωνιστικό δια-
γωνισμό και έχοντας λάβει όλες 
τις απαραίτητες εγκρίσεις από 

την κυπριακή Κυβέρνηση, η Integrated 
Casino Resort Cyprus Ltd (ICR Cyprus) 
ανέθεσε επίσημα την κατασκευή του πολυ-
θεματικού καζίνου-θερέτρου City of Dreams 
Mediterranean στις εταιρείες AVAX - TERNA 
J.V. (προηγουμένως γνωστή ως κοινοπραξία 
J&P AVAX - TERNA J.V.), μία κοινοπραξία 
στην οποία η AVAX συμμετέχει με 60% και 
η TERNA με 40%. Σύμφωνα με το βασικό 
συμβόλαιο, η κατασκευή προβλέπεται να 

αρχίσει περί τις αρχές Απριλίου 2019 και 
βάσει σχεδιασμού θα ολοκληρωθεί εντός του 
2021. Το City of Dreams Mediterranean 
θα κατασκευαστεί στη δυτική Λεμεσό σύμ-
φωνα με τα υψηλότερα πρότυπα αειφορίας, 
ώστε να προσαρμοστεί αρμονικά στο φυ-
σικό περιβάλλον. Με την ολοκλήρωσή του 
θα αποτελεί το μεγαλύτερο πολυθεματικό 
καζίνο-θέρετρο της ευρύτερης περιοχής 
και της Ευρώπης. Θα περιλαμβάνει ως 
κεντρικό κτήριο ένα 16ώροφο ξενοδοχείο 
με 500 δωμάτια, συμπεριλαμβανομένων 
πολυτελών δωματίων (σουίτες) με θέα τη 

θάλασσα και μπαλκόνια με κήπο, εκθεσια-
κούς και συνεδριακούς χώρους καθώς και 
έναν εκτεταμένο χώρο με τέσσερεις μεγάλες 
εξωτερικές πισίνες, τζακούζι και παιδότοπο. 
Θα προσφέρει πέραν των 100 τραπεζιών 
και 1000 παιγνιομηχανών τελευταίας τε-
χνολογίας. Οι εργασίες οι οποίες αναγράφο-
νται στο βασικό συμβόλαιο περιλαμβάνουν 
την κατασκευή όλων των εγκαταστάσεων 
του θερέτρου, το οποίο επεκτείνεται σε 37 
εκτάρια γης, συμπεριλαμβανομένου του 
κεντρικού κτηρίου, το οποίο θα στεγάζει 
την κύρια αίθουσα παιγνίων, παγκοσμίου 

κλάσης εστιατόρια, εγκαταστάσεις συνε-
δριακών και εκθεσιακών χώρων (MICE), 
πολυτελή καταστήματα, καθώς και σπα 
με εγκαταστάσεις ευεξίας και εσωτερική 
πισίνα. Ο ισόγειος χώρος περιλαμβάνει, 
επίσης, την κύρια είσοδο του ξενοδοχείου, 
εγκαταστάσεις για το προσωπικό, γραφεία 
διοίκησης και μηχανοστάσιο.

Το θέρετρο θα προσφέρει ένα ευρύ φά-
σμα αξιοθέατων και επιλογών ψυχαγωγίας 
πέραν του παιγνίου, καθιστώντας το City 
of Dreams Mediterranean έναν σημαντικό 
τουριστικό προορισμό. 

Ώρα βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητας

ΞΕΝΗΣ 
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

Αρχίζουν οι εργασίες για την κατασκευή του καζίνου-θερέτρου

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚEΙΜ
socratis79@gmail.com

ΑΎΞΗΣΗ ΣΧΕΔΌΝ 3%
ΤΌ ΤΕΛΕΎΤΑΊΌ ΤΡΊΜΗΝΌ
ΤΌΎ 2018 ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΤΌ ΠΡΌΗΓΌΎΜΕΝΌ ΕΤΌΣ 



Η πρώτη επιστολή με 
προειδοποιήσεις Πανίκου 
για νέα διοίκηση των ΣΠΙ

Η πρώτη αλληλογραφία, που κα-
τέχει η «Σ», ημερομηνίας 3 Σεπτεμ-
βρίου του 2013, ήταν μία επιστολή 
του Πανίκου Δημητριάδη προς τον 
τότε Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονο-
μικών της Βουλής και νυν Πρόεδρο 
του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, 
στην οποία εξηγούσε τους υπολογι-
σμούς της Pimco για τις κεφαλαιακές 
ανάγκες των ΣΠΙ, προειδοποιώντας, 
παράλληλα,  πως για να είναι επι-
τυχές το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης θα 
έπρεπε να επιλέγονταν στη διοίκηση 
των ΣΠΙ ικανά και κατάλληλα άτο-
μα. Η επιστολή ήταν προϊόν αιτήματος των 
μελών της Επιτροπής Οικονομικών, μετά 
από συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στην 
Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής στις 
27 Αυγούστου του 2013, με αποκλειστικό 
θέμα τον Συνεργατισμό και την ανακεφα-
λαιοποίησή του. 

Η μεθοδολογία της Pimco
Ο κ. Δημητριάδης στην επιστολή, επι-

καλούμενος πάντα την έκθεση της Pimco, 
σημείωνε ότι τα κεφαλαιακά ελλείμματα των 
17 μεγαλύτερων ΣΠΙ, που αξιολογήθηκαν 
από την Pimco,  ανέρχονταν στα €589 εκ., 
ενώ για τα υπόλοιπα Συνεργατικά, που ήταν 
εκτός δείγματος, οι κεφαλαιακές τους ανά-
γκες υπολογίστηκαν σε συνεννόηση με την 
Τρόικα στα €810 εκ. και σε αυτές λήφθηκε 
υπ’ όψιν και το πλεόνασμα κεφαλαίου ύψους 
€162 εκ., το οποίο χρησιμοποιήθηκε για 
μείωση των ελλειμμάτων. Παράλληλα είχε 
ζητηθεί ως περιθώριο ασφαλείας για τυ-
χόν λάθη στις εκτιμήσεις ύψους €100 εκ., 

αυξάνοντας το συνολικό ποσό στο €1,5 δις.

H πρώτη απάντηση
Αβέρωφ Νεοφύτου

Την αμέσως επόμενη μέρα, και συγκε-
κριμένα στις 4 Σεπτεμβρίου του 2013, με 
επιστολή του προς τον Πανίκο Δημητριάδη, ο 
Αβέρωφ Νεοφύτου προειδοποιούσε πως οι 
κεφαλαιακές ανάγκες όπως τις παρουσίασε 
ο πρώην Διοικητής θα ήταν μεγαλύτερες. 
Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι:

•Τα ίδια κεφάλαια του Συνεργατισμού 
μετά την ανακεφαλαιοποίηση θα ανέρχονταν, 
με βάση την Pimco, σε 20%.

•Με την αύξηση του ποσού ανακεφαλαι-
οποίησης από €1,4 δις σε €1,5 δις ο Συνερ-
γατισμός θα είναι σε θέση να απορροφήσει 
μελλοντικές δανειακές ζημιές, πέραν των 
προνοιών που έχουν γίνει, ύψους €2,3 δις, 
αυξάνοντας το περιθώριο απορρόφησης των 
ζημιών κατά €100 εκατ. και διατηρώντας τα 
Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια στο 6% και όχι 
στο 9% που προνοούσε το αναθεωρημένο 

Μνημόνιο Συναντίληψης.
•Ο Συνεργατισμός θα χρειαστεί 

ακόμα €200 εκατ. μέχρι το τέλος του 
Προγράμματος για να διατηρήσει τα 
κεφάλαιά του στο 9%.

•Στην περίπτωση της Τράπεζας 
Κύπρου η κεφαλαιακή επάρκεια 
αυξήθηκε στο 12%.

•Με βάση τις αναλυτικές κατα-
στάσεις της Κεντρικής Τράπεζας, οι 
συνολικές προβλέψεις της Pimco για 
τον Συνεργατισμό είναι σημαντικά 
χαμηλότερες σε σύγκριση με τις άλλες 
τρεις τράπεζες και συγκεκριμένα την 
Κύπρου, την Ελληνική και τη Λαϊκή 
Τράπεζα.

•Η νέα μεθοδολογία για τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια θα αύξανε το 
πρόβλημα στον Συνεργατισμό πέρα από 
το 40% του συνόλου του χαρτοφυλακίου 
που υποδείκνυε η Pimco.

•O ΔΗΣΥ ανησυχεί πως εάν οι ζημιές του 
Συνεργατισμού κινηθούν στα ίδια προβλε-
πόμενα επίπεδα με τις υπόλοιπες τράπεζες, 
θα προκύψουν επιπρόσθετες κεφαλαιακές 
ανάγκες ύψους €2-2,5 δις κατά τη διάρκεια 
μόνο του Προγράμματος Στήριξης.

•Ο ΔΗΣΥ απεύχεται ο Συνεργατισμός να 
έχει την κατάληξη της Λαϊκής Τράπεζας, η 
οποία,  παρά την κρατική στήριξη του €1,8 
δις, οδηγήθηκε στην εκκαθάριση.

Χρήση ποσού 
ανακεφαλαιοποίησης

Στην επιστολή ο Αβέρωφ Νεοφύτου ανα-
φορικά με το θέμα της χρήσης του ποσού της 
ανακεφαλαιοποίησης εξέφραζε παράλληλα 
ανησυχία για το ότι θα χρησιμοποιείτο για 
αγορά ομολόγων από το ESM, τα οποία θα 
χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια για την 

άντληση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, τονίζοντας πως στόχος 
έπρεπε να ήταν η διοχέτευση του ποσού 
στην οικονομία υπό τη μορφή χορηγήσε-
ων για την επανεκκίνησής της, αφού σε 
διαφορετική περίπτωση το κεφάλαιο δεν 
θα μπορούσε να ενισχύσει τη ρευστότητα.

Η δεύτερη απάντηση 
του Π. Δημητριάδη

Η απάντηση του κ. Δημητριάδη ήρθε λίγες 
ημέρες αργότερα, και συγκεκριμένα στις 
12 Σεπτεμβρίου του 2013. Στην επιστολή 
ο κ. Δημητριάδης ανέφερε ότι:

•Στο τέλος Ιουνίου του 2015, με βάση 
το ακραίο σενάριο της Pimco, τα μη εξυ-
πηρετούμενα δάνεια του Συνεργατισμού 
θα αυξηθούν στο 65-70% από το 43% που 
ήταν τότε.

•Ο στόχος για τον Συνεργατισμό, αλλά 
και για τις υπόλοιπες τράπεζες, ήταν η μη 
επαλήθευση του ακραίου σεναρίου της Pimco. 

•H διατήρηση δείκτη βασικών ιδίων 
κεφαλαίων στο 9% για τα Συνεργατικά 
δεν αφορά το ακραίο σενάριο της Pimco, 
αλλά τον δείκτη που πρέπει να διατηρεί 
στο σύνολό του ανά πάσα στιγμή.

•Αφουγκράζεται τις ανησυχίες για το 
ποσό ύψους €1,5 δις που θα επωμιστεί ο 
φορολογούμενος και γι’ αυτό επιβάλλεται να 
μπουν νέα και ικανά άτομα στη διοίκησή του.

•Το ποσοστό εκτίμησης των κεφαλαιακών 
αναγκών της Λαϊκής Τράπεζας υπολογίστηκε 
με βάση τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Τραπεζών και δεν μπορεί να συ-
γκρίνεται με τη μεθοδολογία της Pimco.

•Υπάρχει μαξιλαράκι ύψους €1 δις με 
βάση το μνημόνιο συναντίληψης με την 
Τρόικα σε περίπτωση που η χρηματοοι-
κονομική θέση του Συνεργατισμού επιδει-

νωθεί περαιτέρω.
Παράλληλα, ο κ. Δημητριάδης διαβεβαί-

ωνε ότι η Κεντρική Τράπεζα, στο πλαίσιο 
των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων της, 
θα συνεχίσει να εργάζεται ως ανεξάρτητη 
Αρχή για την ανοικοδόμηση του κυπριακού 
τραπεζικού τομέα και την επαναφορά του 
σε υγιείς βάσεις. 

Ανησυχία για τα «κόκκινα» δά-
νεια και οι αντιφάσεις Πανίκου

Η τελευταία απαντητική επιστολή του κ. 
Νεοφύτου ήρθε στις 23 Σεπτεμβρίου του 
2013. Στην επιστολή εξέφραζε την ανη-
συχία του για την αυξητική τάση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων του Συνεργα-
τισμού. Υποδείκνυε ότι οι αναφορές του κ. 
Δημητριάδη ήταν παράδοξες και αντιφατικές 
για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, καθώς 
στις 30 Ιουνίου του 2013 είχε τονίσει ότι 
κατέγραφαν σημαντική βελτίωση. Τόνιζε, 
παράλληλα, πως ο κ. Δημητριάδης δεν ανα-
φέρθηκε στις ήδη προβλεφθείσες ζημιές 
στους λογαριασμούς των τραπεζών και του 
Συνεργατισμού, οι  οποίες θα διογκώσουν 
το πρόβλημα για τις μεν τράπεζες στο 14,8%, 
για τον δε Συνεργατισμό στο 18,4%. 

Σημείωνε ακόμη ότι εξακολουθεί, με 
βάση τις απαντήσεις του πρώην Διοικητή, 
να πιστεύει ότι θα προέκυπταν επιπρόσθετες 
κεφαλαιακές ανάγκες για τα ΣΠΙ μεταξύ 
€2-2,5 δις και πως δεν τους βρίσκει σύμφω-
νους η άποψη πως το μαξιλαράκι ασφαλείας 
ύψους €1 δις για το οποίο έκανε λόγο ο κ. 
Δημητριάδης θα ήταν άμεσα διαθέσιμο. Ο κ. 
Νεοφύτου ζητούσε από τον κ. Δημητριάδη 
διασαφήνιση όλων των παραμέτρων και 
παροχή όλων των διευκρινίσεων, η οποία, 
ωστόσο, δεν έγινε, καθώς ήταν η τελευταία 
αλληλογραφία μεταξύ των δύο αντρών. 

Α
λληλογραφία του Προέ-
δρου του Δημοκρατικού 
Συναγερμού Αβέρωφ 
Νεοφύτου με τον πρώην 
Διοικητή της Κεντρικής 
Τράπεζας Πανίκο Δημη-
τριάδη τον Σεπτέμβριο 

του 2013 σε ό,τι αφορά τις κεφαλαιακές 
ανάγκες του Συνεργατικού Πιστωτικού Το-
μέα φέρνει στο φως της δημοσιότητας η 
«Σημερινή». Η αλληλογραφία αναδεικνύει 
τη διαφωνία του πρώην κεντρικού τραπεζίτη 
με τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ σε ό,τι αφορά τις 
κεφαλαιακές ανάγκες του Συνεργατισμού, 
με τον μεν Πανίκο Δημητριάδη να θεωρεί 
επαρκείς τις ανάγκες κεφαλαιοποίησης 
ύψους €1,5 δις του Συνεργατισμού με 
βάση το ακραίο σενάριο της Pimco, τον 
δεν Αβέρωφ Νεοφύτου να τις ανεβάζει 
σε €2,5 δις, εκφράζοντας παράλληλα την 
ανησυχία του ότι, σε αντίθετη περίπτω-
ση, ο Συνεργατισμός θα ακολουθούσε 
με μαθηματική ακρίβεια τον δρόμο που 
ακολούθησε η Λαϊκή Τράπεζα.

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Ο Αβέρωφ προειδοποιούσε,
υπάρχει μαξιλαράκι 1δις, έλεγε ο Πανίκος

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΣΥ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚEΙΜ
socratis79@gmail.com
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ptheofanous@kpmg.com

Σ τις 2 Ιουνίου 2017 ψηφίστηκε ο 
Περί ελεγκτών Νόμος του 2017 
(53(i)/2017, νόμος ο οποίος προ-

βλέπει για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των 
ετήσιων και των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων από νόμιμους ελεγκτές και 
νόμιμα ελεγκτικά γραφεία, καθώς και για 
συναφή θέματα. 

Στον Νόμο προβλέπεται όπως κάθε 
οντότητα δημόσιου συμφέροντος οφείλει 
να διαθέτει επιτροπή ελέγχου, η οποία 
πρέπει να: 

• Αποτελεί είτε ανεξάρτητη επιτροπή είτε 
επιτροπή του διοικητικού ή του εποπτικού 
οργάνου της ελεγχόμενης οντότητας.

• Αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου και/ή μέλη του 
εποπτικού οργάνου της ελεγχόμενης οντό-
τητας ή/και μέλη διορισμένα από τη γενική 
συνέλευση των μετόχων της ελεγχόμενης 
οντότητας ή, στην περίπτωση οντοτήτων 
χωρίς μετόχους, από ισοδύναμο όργανο.

Τουλάχιστον ο πρόεδρος της επιτροπής 

ελέγχου πρέπει να διαθέτει επάρκεια γνώ-
σεων στον τομέα της λογιστικής και/ ή του 
ελέγχου και, στο σύνολό τους, τα μέλη της 
πρέπει να διαθέτουν επάρκεια γνώσεων 
στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται 
η ελεγχόμενη οντότητα.

• Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου πρέπει 
να είναι (στην πλειονότητά τους) ανεξάρτητα 
από την ελεγχόμενη οντότητα.

• Ο πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου 
πρέπει να διορίζεται από τα μέλη της ή 
από το εποπτικό όργανο της ελεγχόμενης 
οντότητας και οφείλει να είναι ανεξάρτητος 
από την ελεγχόμενη οντότητα.

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες της επι-
τροπής ελέγχου, μεταξύ άλλων, είναι να:

• Ενημερώνει το διοικητικό ή το εποπτικό 
όργανο της ελεγχόμενης οντότητας για το 
αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου 
και να επεξηγεί το πώς συνέβαλε ο υπο-
χρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και 
ποιος ήταν ο ρόλος της επιτροπής ελέγχου 

στην εν λόγω διαδικασία.
• Παρακολουθεί τη διαδικασία χρη-

ματοοικονομικής πληροφόρησης και να 
υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την 
εξασφάλιση της ακεραιότητάς της.

• Παρακολουθεί την αποτελεσματικό-
τητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου 
διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης 
κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περί-
πτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου 
της, σε ό,τι αφορά τη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση της ελεγχόμενης οντότητας, 
χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της 
οντότητας αυτής.

• Παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο 
των ετήσιων και των ενοποιημένων οικονο-
μικών καταστάσεων και ιδίως την απόδοσή 
τους, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πο-
ρίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας 
Aρχής κατά το Άρθρο 26, παράγραφος 6, 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.

• Ανασκοπεί και να παρακολουθεί την 
ανεξαρτησία των νόμιμων ελεγκτών ή των 
ελεγκτικών γραφείων κατά τα άρθρα 58, 
59, 60, 63 και 64 του Νόμου καθώς και 
το Άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της 
παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών 
στην ελεγχόμενη οντότητα κατά το Άρθρο 
5 αυτού του Κανονισμού.

Τέλος, η επιτροπή ελέγχου είναι υπεύ-
θυνη για τη διαδικασία επιλογής νόμιμων 
ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων και προ-
τείνει τους νόμιμους ελεγκτές ή τα νόμιμα 
ελεγκτικά γραφεία που διορίζονται κατά 
το Άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
537/2014, εκτός εάν εφαρμόζεται το Άρθρο 
16, παράγραφος 8, αυτού του Κανονισμού.

Αρμόδια Aρχή για τον έλεγχο της συμ-
μόρφωσης και την επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων είναι:

• Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για οντό-
τητες που διέπονται από το κυπριακό δίκαιο 
των οποίων οι μεταβιβάσιμοι τίτλοι είναι 
εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργα-

νωμένη ή ρυθμιζόμενη αγορά οποιουδήποτε 
κράτους-μέλους, εξαιρουμένων πιστωτικών 
ιδρυμάτων, ασφαλιστικών και αντασφαλι-
στικών επιχειρήσεων.

• H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, για 
οντότητες οι οποίες είναι πιστωτικά ιδρύματα.

• O Έφορος Ασφαλίσεων, για οντότητες 
οι οποίες είναι ασφαλιστικές ή αντασφαλι-
στικές επιχειρήσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του 
Νόμου, εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κά-
ποιος ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεχής 
επικοινωνία μεταξύ των επιτρόπων ελέγχου 
και των εξωτερικών ελεγκτών. Πέραν των 
καθηκόντων και ευθυνών των επιτροπών 
ελέγχου, οι εξωτερικοί ελεγκτές έχουν τις 
δικές τους ευθύνες και καθήκοντα. Πλέον, 
κατά τη διεξαγωγή των ετήσιων ελέγχων, οι 
εξωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να ενημερώ-
νουν τις επιτροπές για το πώς σκοπεύουν 
να διεξάγουν τον έλεγχο, δηλαδή να δίνουν 
λεπτομέρειες για τις ελεγκτικές διαδικασίες. 
Οι ελεγκτές θα πρέπει να έχουν συνεχή 
επικοινωνία με τα μέλη της επιτροπής για 
τυχόν σημαντικά θέματα που προκύπτουν 
κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ούτως ώστε 
να λύνονται τα προβλήματα όπως προκύ-
πτουν. Στο τέλος του ελέγχου θα πρέπει να 
επικοινωνούν τα κύρια ευρήματά τους προς 
την επιτροπή ελέγχου καθώς και να ενημε-
ρώνουν για το είδος της έκθεσής τους που 
σκοπεύουν να εκδώσουν προς τα μέλη των 
εταιρειών. Τέλος, οι ελεγκτές θα πρέπει να 
ενημερώνουν τις επιτροπές για σημαντικές 
αδυναμίες στις διαδικασίες των ελεγχόμε-
νων οντοτήτων, καθώς και προτεινόμενες 
λύσεις για επίλυση αυτών των αδυναμιών. 
Δηλαδή θα πρέπει να παρουσιάζουν υπό 
μορφή επίσημης έκθεσης σημεία τα οποία 
χρήζουν βελτίωσης, όπως για παράδειγ-
μα περισσότερες ασφαλιστικές δικλίδες σε 
θέματα πληρωμών, αγορών, προσφορών, 
πωλήσεων κ.λπ. 

*Διοικητικός Σύμβουλος, KPMG Limited
Τηλ. 23 820 080 

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Τ
ο επιχειρηματικό γεγονός 
της χρονιάς, το «Business 
Leaders Summit 2019», 
φιλοξένησε τρεις κατα-
ξιωμένους Κύπριους 
επιχειρηματίες που δρα-
στηριοποιούνται κυρίως 

στο εξωτερικό, οι οποίοι μοιράστηκαν με 
το κοινό το όραμά τους, την επιχειρηματι-
κή τους πορεία προς την επιτυχία και τα 
μυστικά τους. 

Οι επιχειρηματίες Χριστόφορος Παπα-
χριστοφόρου, ιδρυτής και διευθύνων σύμ-
βουλος της Invel Real Estate, ο Μενέλαος 
Σιακόλας, διευθυντής της CNS Group και ο 
John Christodoulou, ιδρυτής και διευθύνων 
σύμβουλος της Yianis Group, αποκάλυψαν 
τα μυστικά τού success story τους, μίλησαν 
για τα οράματά τους  και ξεδίπλωσαν τις 
σκέψεις τους για θέματα ηγεσίας, εταιρικής 
ηθικής, εταιρικής διακυβέρνησης και επι-
χειρηματικότητας στους παρευρισκομένους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας 
Κύπρου, Τζον Χούρικαν, στην τελευταία 
συμμετοχή του στο επιχειρηματικό γεγο-
νός της χρονιάς, άνοιξε την καρδιά του και 
μίλησε για την Κύπρο, το δεύτερό του σπίτι, 
ευχαρίστησε τους επιχειρηματίες, μίλησε 
με περηφάνια για την ομάδα της Τράπεζας 
Κύπρου.

H ανακεφαλαιοποίηση
Απαντώντας τεκμηριωμένα, ο κ. Χού-

ρικαν ανέφερε πως η Τράπεζα Κύπρου 
ανακεφαλαιοποιήθηκε όταν ανέλαβε κα-
θήκοντα, με τον δείκτη κεφαλαίων της να 
φθάνει στο 10%,  ενώ αυτήν τη στιγμή ο 
δείκτης κεφαλαίων της ξεπερνά το 18%, 
δηλαδή 8% περισσότερα κεφάλαια από 
τότε που ανέλαβε την ηγεσία της Τράπεζας.

Ο  κ. Χούρικαν έριξε το γάντι στο συνδικα-
λιστικό κίνημα, τονίζοντας πως θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί το θέμα του συνδικαλισμού, 
και σε συνεργασία με τα πολιτικά κόμματα να 
θεσπιστούν νομοθεσίες, οι οποίες θα δίδουν 
μεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις να 
προσλαμβάνουν, να απολύουν και διαχει-
ρίζονται το προσωπικό τους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπε-
ζας έδωσε το δικό του στίγμα για τις νέες, 
μελλοντικές προκλήσεις, που αντιμετω-
πίζει ο τραπεζικός τομέας, τονίζοντας πως  
η Τράπεζα Κύπρου επενδύει αρκετά στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό, και μέχρι το τέλος 
του χρόνου θα προωθηθούν οι δραστηρι-
ότητες λιανικής τραπεζικής σε εφαρμογή 
για κινητές συσκευές.

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Μεγάλων 
Επιχειρήσεων της Τράπεζας Κύπρου 
Πανίκος Νικολάου μοιράστηκε την προ-
σωπική του  εμπειρία για τη σχέση του με 
τους επιχειρηματίες της Κύπρου, τους αυ-
τοδημιούργητους, τους καλούς συνεργάτες, 
ειλικρινείς, έτοιμους να συνεργαστούν για 
το κοινό συμφέρον.

Η τράπεζα της Κύπρου 
Αναφερόμενος στη δουλειά που επιτε-

λείται στην Τράπεζα Κύπρου επικεντρώ-
θηκε στο στοίχημα που παραμένει μεγάλο 
και, όπως είπε, «οφείλουμε, ναι οφείλουμε 
έναντι των επιχειρήσεων, της οικονομίας 
και της κοινωνίας που μας εμπιστεύεται 
για δεκαετίες και που παραμένουμε στη 
συνείδησή τους ως η τράπεζα της Κύπρου, 
να διαχειριστούμε την κατάσταση με σύνεση 
και υπεύθυνη στάση». 

Απευθυνόμενος προς τους επιχειρημα-
τίες έστειλε το δικό του μήνυμα: «Είμαστε 
σίγουροι για την επιτυχία σας. Εσείς μας 
δίνετε το παράδειγμα και εμείς πιστεύουμε 
σε σας. Συνεχίστε να κάνετε μεγάλα όνειρα, 
να εντοπίζετε τις ευκαιρίες, να υλοποιείτε τις 
ιδέες σας, να κάνετε μικρά βήματα με μεγάλη 
αξία, να κινείστε με ευελιξία, να δημιουργείτε 
δυνατές ομάδες, να μεταβιβάζετε καθήκοντα. 
Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος συνταγές 
επιτυχίας. Μόνο πάθος γι’ αυτό που κάνετε! 
Γι’ αυτό που κάνουμε όλοι μαζί. Γιατί όλες 
οι μεγάλες ιδέες ξεκινούν από ένα πάθος».

Ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου μοι-
ράστηκε πρώτος τα μυστικά της ανέλιξής 
του από την Deutsche Bank, στην Ιnvel 
και την Πανγαία Εθνική, και μπροστά στο 
κοινό ξεδίπλωσε άγνωστες πτυχές της ζωής 
του, όπως ότι η επιτυχία του οφείλεται σε  

συγκυρίες, στη δυνατή ομάδα, τη γνωριμία 
με διευθύνοντες συμβούλους εταιρειών 
του κλάδου του real estate. Κάλεσε τους 
επιχειρηματίες να παίρνουν τις ευκαιρίες 
που συναντούν και να τις αξιοποιούν. Ο 
κ. Παπαχριστοφόρου αναφέρθηκε στην 
οικονομία της Κύπρου και ειδικότερα 
στην αγορά ακινήτων,  για την οποία δεν 
παρέλειψε να τονίσει πως «όλοι θέλουν να 
γίνουν developers». 

Ο Μενέλαος Σιακόλας, Διευθυντής του 
CNS Group, ξεκίνησε την εξιστόρηση της 
δικής του ιστορίας και της ιστορίας της 
οικογένειάς του, την απόκτηση μεγάλου 
τεμαχίου γης στο Ζακάκι στη Λεμεσό, τα 
ανοίγματα και τη δημιουργία του Ομίλου του, 
σε δύσκολες εποχές. Ωστόσο δεν παρέλειψε 

να υπερτονίσει τη μεγάλη πρόκληση της 
συνεργασίας με τη Melco Group  για τη δη-
μιουργία του καζίνου-θερέτρου στη Λεμεσό. 
Χωρίς να λησμονεί όλα όσα προηγήθηκαν 
της συμφωνίας, ο κ. Σιακόλας αναφέρθηκε 
στις προσπάθειες για να πειστούν οι ξένοι 
επενδυτές και να επενδύσουν στο κυπριακό 
καζίνο. Αποκαλύπτοντας το δικό του μυστικό 
της επιτυχίας, ήταν λακωνικός: «Nα είσαι 
συνεπής και αξιόπιστος και κάποιος θα σε 
ανταμείψει». Επίσης αποκάλυψε ότι «τους 
πιο δυνατούς να τους φέρνεις κοντά σου 
για να δουλεύουν για τα συμφέροντά σου».

Ο John Christodoulou, Ιδρυτής και 
Διευθύνων Σύμβουλος του Yianis Group, 
Κύπριος στην καταγωγή από το Καϊμακλί, 
έφυγε από την Κύπρο μετά την τουρκική 
εισβολή του 1974, σε ηλικία 9 ετών. Με-
σουρανεί στον τομέα των ακινήτων, για 
τον οποίον δούλεψε σκληρά, μεθοδικά 
έχοντας ως διαχρονικό σλόγκαν ότι «τα 
ακίνητα παραμένουν η καλύτερη επένδυση 
στον κόσμο». Ως ο ιδιοκτήτης ενός από 
τους μεγαλύτερους ομίλους στον τομέα 
ακίνητης ιδιοκτησίας και επενδύσεων στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, ο John Christodoulou 
προκλήθηκε με ερωτήσεις να μιλήσει για 
το αξιόλογο φιλανθρωπικό του έργο, που 
επικεντρώνεται στη στήριξη και παιδιών 
και των οικογενειών τους και σε διάφορες 
χορηγίες προς σχολεία και άλλα ιδρύμα-
τα για υποδομές και αγορά εξοπλισμού 
τους. Ειδική αναφορά έγινε και για τη 
γενέτειρά του.

Το μέλλον του τουρισμού
Επίσης, κατά τη διάρκεια του Summit 

τέσσερεις γνωστοί επιχειρηματίες του του-
ριστικού κλάδου και των ξενοδοχείων, ο 
Θάνος  Μιχαηλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος 
της Thanos Hotels, o Κωστάκης Λοΐζου, 
Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Louis, ο 
Δήμος Δημοσθένους, Διευθύνων Σύμβουλος 
της Stademos Hotels PLC και η Αναστα-
σία Τσόκκου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της 
Α.Tsokkos Hotels Public Ltd, παρουσιά-
στηκαν σε φιλμάκι, στο οποίο απάντησαν 
σε ερωτήματα που τους υποβλήθηκαν για 

το μέλλον του κυπριακού τουρισμού. Με 
κύρια αναφορά στα προβλήματα που θα 
αντιμετωπίσει ο κλάδος φέτος, οι επιχει-
ρηματίες αναφέρθηκαν στην πτώση του 
τουριστικού ρεύματος λόγω του Brexit, τη 
μειωμένη τουριστική κίνηση από τη Γερμα-
νία, τη χαμηλή ζήτηση από τη Ρωσία λόγω 
της πτώσης του ρουβλίου και τη μετάβαση 
των τουριστών στα κατεχόμενα. Ωστόσο, η 
αισιοδοξία πηγάζει από την αναβάθμιση 
των ξενοδοχείων και τη συνεχή αναβάθ-
μιση του τουριστικού προϊόντος, χωρίς να 
παραλείψουν να αναφέρουν ότι η Κύπρος 
χρειάζεται να στείλει το μήνυμα του brand 
στις ευρωπαϊκές αγορές. 

Ο Γιάννης Τιρκίδης, Διευθυντής Οικο-
νομικών Ερευνών της Τράπεζας Κύπρου, 
παρουσίασε ενδιαφέροντα στοιχεία αναφο-
ρικά με την πορεία της κυπριακής οικονο-
μίας, τα χρόνια πριν από την κρίση μέχρι 
σήμερα, με κύρια έμφαση στις επενδύσεις, 
την αγορά εργασίας, την καταναλωτική ζή-
τηση και τις εξαγωγές.

Όπως εξήγησε, οι υψηλοί μισθοί και η 
κατανάλωση δημιουργούν προϋποθέσεις 
χρεών, τονίζοντας πως οι μισθοί κυμάν-
θηκαν διπλάσια από την παραγωγικότητα. 
Αναφέρθηκε στη μεγάλη δουλειά της μεί-
ωσης των δανείων και τις επιπτώσεις στην 
οικονομία, ενώ δεν παρέλειψε να στείλει 
σαφές μήνυμα ότι στην Κύπρο οι μισθοί 
αυξάνονται με ρυθμούς μεγαλύτερους από 
την παραγωγικότητα.

Ο συντονιστής της εκδήλωσης, Φίλιππος 
Σώσειλος, Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμι-
κού της PwC Κύπρου, παρουσίασε το θέμα 
της διαδοχής στις επιχειρήσεις, και εξήγησε 
ότι το ζήτημα αυτό θα πρέπει να αντιμετω-
πίζεται έγκαιρα, ώστε να προετοιμάζεται 
κάθε επιχείρηση για το μέλλον, εξηγώντας 
πως η έγκαιρη διαδοχή προστατεύει την 
επιχείρηση από την απώλεια αξίας. 

Επίσης, επεσήμανε ότι το ζήτημα της 
διαδοχής προκαλεί αναστάτωση στις επι-
χειρήσεις, ενώ, όπως είπε, παρατηρείται μια 
απροθυμία και μια έλλειψη τόλμης από τις 
οικογενειακές επιχειρήσεις να διαχειριστούν 
έγκαιρα τα ζητήματα διαδοχής. 

Τριάντα χρόνια επιτυχημένης δραστη-
ριοποίησης στην ελληνική αγορά γιορτάζει 
φέτος η Action Global Communications, 
καθιστώντας την ως μία από τις μακροβιό-
τερες εξειδικευμένες εταιρείες Δημοσίων 
Σχέσεων και Επικοινωνίας στη χώρα. Το 
ελληνικό γραφείο αποτέλεσε το πρώτο 
βήμα στο επεκτατικό πρόγραμμα της κυ-
πριακών συμφερόντων εταιρείας Action 
Global Communications, που σήμερα 
έχει εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία ανε-
ξάρτητα δίκτυα στρατηγικής επικοινωνίας 
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, 
τα Βαλκάνια, τη Βαλτική, τη Ρωσία, τη 
Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. 
Διασφαλίζοντας τη δημιουργία ουσια-
στικών και μακροπρόθεσμων σχέσεων 
μεταξύ των πελατών της και των κοινών 
που τους ενδιαφέρει, η Action Global 
Communications παρέχει μια ολοκλη-
ρωμένη γκάμα υπηρεσιών επικοινωνί-
ας με έμφαση στη στρατηγική εταιρική 
επικοινωνία, τη διαχείριση κρίσεων, την 

ανάπτυξη σχέσεων με τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης, τη διοργάνωση εκδηλώσε-
ων, το στρατηγικό media buying, Digital 
Communications και τη διαχείριση πε-
ριεχομένου σε όλες τις online και offline 
πλατφόρμες. Φιλοσοφία της εταιρείας 
είναι η διαμόρφωση εξατομικευμένων 
integrated στρατηγικών επικοινωνίας, 
με βάση τους στόχους του κάθε πελάτη 
και το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Ο Κρις Χριστοδούλου, CEO του Ομί-
λου της Action Global Communications, 
δήλωσε: «Το ελληνικό γραφείο έχει συ-
ναισθηματική σημασία  για το δίκτυό 
μας, μιας και αποτέλεσε το πρώτο μας 
βήμα για επέκταση, το 1989. Χαιρόμαστε 
ιδιαίτερα που φέτος συμπληρώνει 30 
χρόνια επιτυχημένης πορείας».

Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τον Όμιλο Action Global 
Communications επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα www.actionprgroup.com 
<http://www.actionprgroup.com>. 

Η Ακαδημία της PwC Κύπρου φιλο-
ξένησε φέτος το 10ο Παγκόσμιο Συνέ-
δριο των Ακαδημιών της PwC, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε από τις 13 μέχρι 
τις 15 Μαρτίου, στα γραφεία της PwC 
στη Λευκωσία. Σκοπός του συνεδρίου, 
που φέτος είχε θέμα «Transforming the 
way we learn», ήταν η ανταλλαγή των 
γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των 
επαγγελματιών των ακαδημιών της 
PwC σε όλον τον κόσμο. Οι συμμετέ-
χοντες κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 
ανέλυσαν διάφορα σημαντικά ζητήματα, 
όπως τις προκλήσεις που αντιμετωπί-
ζουν στη μεταφορά γνώσης και τις νέες 
υπηρεσίες που προσφέρουν με σκο-
πό τη στήριξη των νέων αλλά και των 
έμπειρων επαγγελματιών. Επιπρόσθετα, 
αντάλλαξαν ιδέες αναφορικά με τις νέες 
μεθοδολογίες μάθησης.  

Επαγγελματίες των Aκαδημιών της 

PwC και άλλοι διακεκριμένοι ομιλητές 
κάλυψαν επίκαιρα θέματα όπως το αν-
θρώπινο δυναμικό του μέλλοντος, την 
ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, τη γνώση 
στην ψηφιακή εποχή και τη χρήση 
των παιχνιδιών στη μάθηση. Κατά τη 
διάρκεια του διήμερου συνεδρίου, οι 
50 σύνεδροι από συνολικά 23 χώρες, 
που επισκέφθηκαν το νησί μας, είχαν 
επίσης την ευκαιρία να βιώσουν την 
κυπριακή φιλοξενία, να γευτούν την 
τοπική κουζίνα αλλά και να απολαύ-
σουν παραδοσιακή μουσική και χορό.

O κ. Κώστας Σεραφείμ, Επικεφαλής 
της Ακαδημίας της PwC, ανάφερε ότι 
«τέτοιες διοργανώσεις μάς δίνουν την 
ευκαιρία να αναδείξουμε τη χώρα, τον 
πολιτισμό μας αλλά και την υψηλή ποι-
ότητα του ανθρώπινου δυναμικού μας, 
καθώς και την υψηλή κατάρτιση και 
εκπαίδευση των επαγγελματιών μας».

30 χρόνια Action Global Communications 

Στην Κύπρο το 10ο Παγκόσμιο 
Συνέδριο των Ακαδημιών της PwC

Επιτροπές Ελέγχου και εξωτερικοί 
ελεγκτές - Καθήκοντα και ευθύνες

Επιχειρηματίες - leaders αποκάλυψαν 
τα μυστικά του success story τους

Πανίκος Νικολάου: 
«Συνεχίστε να 
κάνετε μεγάλα 

όνειρα, να εντοπίζετε 
τις ευκαιρίες, να 

υλοποιείτε τις ιδέες 
σας»



Περιβάλλον σταθερής καριέρας 
ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Η ICTS
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Έ
νας πανευρωπαϊκός οργανι-
σμός με 22.000 υπαλλήλους 
σε όλον τον κόσμο, στον 
οποίο ο κάθε εργαζόμε-
νος αποτελεί και τον κα-
λύτερο πρεσβευτή του. Η 
Διευθύντρια Ανθρώπινου 

Δυναμικού της Εταιρείας Νίκη Διονυσίου 
αναπτύσσει στη «Σημερινή» της Κυριακής 
το εργασιακό παρόν και μέλλον της ICTS 
στην Κύπρο. 

Παρατηρούμε συνεχώς στις διάφορες 
ανακοινώσεις ότι το ανθρώπινο δυναμικό 
αποτελεί τον καλύτερο «πρεσβευτή» της 
εταιρείας. 

«Πάνω απ’ όλα οι άνθρωποί μας» στην 
ICTS. Η φιλοσοφία της ICTS στην Κύπρο 
στην παροχή υπηρεσιών βασίζεται στην ομα-
δική δουλειά. Η εταιρεία μας προσφέρει ένα 
εργασιακό περιβάλλον, το οποίο εκτιμά τους 
εργαζομένους και στο οποίο τους δίνεται η 
ευκαιρία να επιτύχουν τους επαγγελματι-
κούς στόχους τους. Με γνώμονα το όραμα 
και τις αξίες μας σχεδιάζουμε πολιτικές που 
σέβονται την ανθρώπινη προσωπικότητα, 
προάγουν τη διαρκή ανάπτυξη του ανθρώπι-

νου δυναμικού και προβάλλουν τη δύναμη 
της εταιρείας, που δεν είναι άλλη από τους 
ανθρώπους της. Για εμάς ο καθένας που 
έρχεται στην εταιρεία γίνεται πρεσβευτής της, 
ενώ για τον καθένα ξεχωριστά η ICTS έχει 
σχεδιάσει ένα μοναδικό μονοπάτι καριέρας. 
Αυτή ισχύει παγκόσμια για όλους τους άνω 
των 22.000 υπαλλήλων που εργοδοτεί η 
εταιρεία σε κάθε χώρα. 

Γιατί να επιλέξει κάποιος να εργαστεί 
στην ICTS;

Η ICTS είναι ένας Πραγματικός Εργοδό-
της Επιλογής! Μπορεί να ξεκίνησε με μικρά 
προσεχτικά βήματα πριν από 10 χρόνια, σή-
μερα που μιλάμε όμως βλέπουμε την αξία 
του πραγματικού πανευρωπαϊκού κολοσσού 
που επιλέγουν όλοι είτε να εργαστούν είτε να 
συνεργαστούν μαζί του. H ICTS στη Κύπρο 
παρέχει ένα Ασφαλές Εργασιακό Περιβάλλον, 
η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα 
με το διεθνές πρότυπο OHSAS 1800. Εφαρμό-
ζουμε πρόγραμμα παροχής κινήτρων δώρων, 
bonus και επιβράβευσης των εργαζομένων 
καθώς και πολιτική ίσων ευκαιριών, που αυ-
ξάνουν κατά πολύ τις μηνιαίες αποδοχές σε 
σχέση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του κλά-
δου. Μεριμνούμε για τη συνεχή εκπαίδευση 
του προσωπικού μας και την επαγγελματική 
του ανέλιξη. Δημιουργείται έτσι ένα μοναδικό 
περιβάλλον σταθερής καριέρας στις πιο ση-
μαντικές και ενδιαφέρουσες θέσεις ασφάλειας 
και ευκαιρίες συνεχούς εξέλιξης. 

Εκατοντάδες εισρέουν απ’ όλη την Κύπρο 
στα Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού της 
ICTS σε Λάρνακα και Πάφο αρχικά για να 
αποκτήσουν την πολύτιμη πιστοποίηση του 
Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας (ΤΠΑ) και 
την πιστοποιημένη εκπαίδευση της ICTS. 
Προφανώς δεν είναι όλοι κατάλληλοι γι’ 
αυτές τις θέσεις, ωστόσο η εταιρεία κατα-
φέρνει να έχει υψηλό ποσοστό διατήρησης 
εργαζομένων 78% - 96% ετησίως. Η «Αξία 
και η Τιμή» να έχεις κεντρικό ρόλο στα Αε-

ροδρόμια και στα Λιμάνια, είτε ως φρουρός 
είτε ιδιαίτερα στις νέες θέσεις του Ελεγκτή 
Ασφάλειας και του Screener είναι τεράστια! 

Θα θέλατε να μας αναπτύξετε τον τρό-
πο ανταμοιβής των εργαζομένων στην 
εταιρεία σας; 

Δεδομένης της φιλοσοφίας και των αξιών 
της εταιρείας μας, όπου όλα περιστρέφονται 
γύρω από τον άνθρωπο, η ICTS επενδύει 
όλους τους πόρους της στους υπαλλήλους 
της, παρακολουθώντας την απόδοση και τις 
ανάγκες τους. Κάθε μέρα για μας είναι μέρα 
των εργαζομένων. Γι’ αυτό προσφέρουμε 

ένα πακέτο πρόσθετων ωφελημάτων και 
επιδομάτων στις αποδοχές τους, το οποίο 
περιλαμβάνει: Bonus επιβράβευσης των 
καλύτερων με βάση την αξιολόγηση, από-
δοση και το επίπεδο πιστοποίησής τους, 
συνεισφορά στην ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη, οικονομικές και εργασιακές διευ-
κολύνσεις, μέτρα διαχείρισης παραπόνων, 
στήριξη σε ευπαθείς ομάδες, διαδικασίες 
αξιολόγησης και αναβάθμισης σε ανώτερες 
θέσεις, πρόγραμμα συνεχούς επικοινωνί-
ας με τους προϊσταμένους και τη διοίκηση 
της εταιρείας, παροχή συμβούλου υγιεινής 
και ασφάλειας, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις 

ΣΤΌΧΌΣ ΤΌΥ ΌΡΓΑΝΙΣΜΌΥ 
ΓΙΑ ΤΌ 2019 ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙ-
ΘΕΙ ΩΣ Ό ΚΌΡΥΦΑΙΌΣ ΕΡΓΌΔΌ-
ΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΌΥ

κάθε χρόνο, ακόμη και νομική βοήθεια 
όταν χρειαστεί. 

Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι μόνο 
στην ICTS προπληρώνεται η άδεια του φύλα-
κα έως να πιστοποιηθεί ο υποψήφιος! Πρώτη 
και Μόνη η ICTS εισήγαγε στα Αεροδρόμια 
και στα Λιμάνια από το 2017 το ωρομίσθιο 
από 5,20 ευρώ μεικτά και όχι 4,90, ενώ σε 
πολλές περιπτώσεις αναλόγως της θέσης 
και του έργου που αναλαμβάνουμε στην 
Κύπρο ξεπερνά τα 5,50 ευρώ και φτάνει 
τα 5,70 ευρώ την ώρα.  Ο κόσμος της ICTS 
αποκτά την Πιστοποίηση του ΤΠΑ που σε 
όλη την Ε.Ε. κοστίζει εκατοντάδες ευρώ, ει-
σπράττοντας επιπλέον μπόνους 150 ευρώ 
με την πιστοποίησή τους, την πρόσληψή τους 
και την πρώτη μισθοδοσία τους. Επενδύ-
ουμε συνεχώς κάθε τόσο με νέα μπόνους 
και επιδόματα! 

Παρατηρούμε ότι έχετε και πρόγραμμα 
βραβεύσεων των καλύτερων εργαζομέ-
νων,  σωστά; 

Η ICTS διακρίνεται και ξεχωρίζει για τα 
προγράμματα αξιολόγησης και επιβράβευσης 
στους καλύτερους και αποτελεί τη μοναδική 
εταιρεία που αξιολογεί και επιβραβεύει τους 
εργαζομένους της κάθε μήνα! Το ξέρετε το 
«Employee of the month;» Σε κάθε σταθμό 
ο/η εργαζόμενος που διέπρεψε στο τομέα 
του/της αξιολογείται και λαμβάνει ξεχωρι-
στό μπόνους. Στην ICTS οι άνθρωποι έχουν 
φωνή! Λένε τις ιδέες τους και οι καλύτερες 
αξιολογούνται και βραβεύονται.

Σε συνέχεια με τα παραπάνω, η Διοίκηση 
βραβεύει κάθε μήνα και κάθε χρόνο τους 3 
καλυτέρους πιστοποιημένους από το ΤΠΑ 
Screeners δίνοντας νέα επιπλέον μπόνους.

Στο τέλος του χρόνου γίνονται μεγάλες 
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για το προσωπικό 
και δεξιώσεις. Στο χριστουγεννιάτικο πάρτι 
των ανθρώπων της ICTS βραβεύονται οι 
καλύτεροι της χρονιάς (Employees of the 
Year) απ’ όλη την Κύπρο!

Αν σας ζητούσα να συνοψίσετε 
τις αλλαγές που θέλετε να δείτε να 
συμβαίνουν στην ICTS, μέσα στο 
2019, τι θα μου λέγατε;

Στόχος της εταιρείας το 2019 είναι 
να διακριθεί ως ο κορυφαίος εργο-
δότης της Κύπρου. Στοχεύουμε να 
διευρύνουμε τη βάση των εργαζομένων 
μας και να αυξήσουμε τις αποδοχές 
ιδιαίτερα εκείνων που διακρίνονται 
για την εξειδικευμένη πιστοποίησή 
τους και την ιδιαίτερα αυξημένη συ-
νεισφορά τους στην εταιρεία. Επιπλέ-
ον, ο όμιλός μας, επενδύοντας στην 
τεχνολογία παγκοσμίως, σκοπεύει 
να εισαγάγει σε συνεργασία με τους 
πελάτες μας νέες τεχνολογικές λύσεις. 
Παράλληλα στοχεύουμε να εξαπλω-
θούμε σε περισσότερα έργα κρίσιμων 
υποδομών, όπως είναι οι λιμενικές 
εγκαταστάσεις, οι μαρίνες, οι πετρε-
λαϊκές και ενεργειακές δομές, αλλά 
και στους τομείς των τραπεζών, του 
τουρισμού και της ψυχαγωγίας, όπου 
ήδη έχουμε αρχίσει την πρώτη φάση 
της συνεργασίας μας με το καζίνο. Δε-
δομένης της περιορισμένης αγοράς 
εργασίας στην Κύπρο, η ICTS μέσα στο 
2019 εγκαινιάζει νέες συνεργασίες και 
μοντέλα πρόσληψης, ενισχύοντας το 
Τμήμα Προσωπικού. Μια από τις πιο 
κρίσιμες ενέργειες σ’ αυτό το πλαίσιο 
είναι η αποκλειστικότητα.  

Νέες συνεργασίες 
και επέκταση

σε έργα 
κρίσιμων
υποδομών

ΣΩΤΗΡΗΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopouloss@ 
sigmatv.com
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Τα Valio σίγουρα τα γνωρίζεις από τη γεύση των αγα-
πημένων σου τυριών. Τώρα όμως θα τα λατρέψεις και από 
τη γεύση της νέας σειράς Valio PROfeel® Protein Snacks, 
με την οποία εμπλουτίζει τη γκάμα της. Με γνώμονα τις 
απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής για ολοένα και 
περισσότερα προϊόντα με υψηλή πρωτεΐνη, η νέα σειρά 
Valio PROfeel® ανταποκρίνεται και προσφέρει υγιεινά 
πρωτεϊνούχα σνακ με υπέροχες γεύσεις. Φτιαγμένα από 
το ανώτερο και αγνότερο φινλανδικό γάλα, ένα από τα 
καλύτερα της Ευρώπης, τα Valio PROfeel® Protein Snacks 
είναι υγιεινά και χορταστικά, πλούσια σε πρωτεΐνη, χωρίς 
λιπαρά, λακτόζη ή πρόσθετη ζάχαρη. Επίσης, είναι εξαι-

ρετικά γρήγορα στην πέψη και συμβάλλουν στην άμυνα 
του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού. Τα νέα 
πρωτεϊνούχα σνακ διατίθενται σε δύο υπέροχες γεύσεις: 
αχλάδι και μάγκο-βανίλια. Μπορείτε να τα απολαύσετε 
στο πλαίσιο μιας υγιεινής διατροφής, μετά την άθληση, 
αφού παρέχουν ενέργεια και βοηθούν στη συντήρηση 
της καθαρής μυϊκής μάζας, ή ακόμα και για απώλεια 
βάρους καθώς σας κρατάνε χορτάτους για αρκετή ώρα 
και φυσικά δεν έχουν λιπαρά. Αποκλειστικός διανομέας 
και αντιπρόσωπος των προϊόντων Valio στην Κύπρο είναι 
η εταιρεία IPH, Iakovos Photiades Foodstuff Suppliers 
Ltd, www.iph.com.cy <http://www.iph.com.cy>. 

Στις 17 Μαρτίου 2019, η Guinness γιόρτασε  την 
Ημέρα του Αγίου Πατρικίου (St. Patrick’s Day), με το 
μότο «Let’s Get Together». Οι λάτρεις της  GUINNESS 
μαζεύτηκαν σε πάνω από 20 σημεία παγκυπρίως και 
απόλαυσαν τη νούμερο 1 μαύρη μπύρα στον κόσμο, η 
οποία εστιάζει στις κοινές αξίες της διασκέδασης, της 
περηφάνιας και της  φιλίας. Η Ημέρα του St. Patrick’s 
είναι μια εθνική ιρλανδέζικη γιορτή προς τιμήν  ενός 
από τους μεγαλύτερους, θρυλικούς, ήρωες της χώρας.  
Διαχρονικά η 17η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η 
ημέρα γιορτασμού της ιρλανδέζικης κληρονομιάς 
και κουλτούρας σε όλον τον κόσμο. Έτσι και στην 
Κύπρο, όσοι είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν στα 
διάφορα μαγαζιά, απόλαυσαν την αγαπημένη τους 
μπύρα Guinness, κερδίζοντας διάφορα συλλεκτικά 
δώρα όπως καπέλα και φανέλες. Sláinte (Εις υγείαν)! Για 

να μάθετε περισσότερα για την Guinness, επισκεφθείτε 
το: <https://www.facebook.com/GuinnessCyprus/>, 
<https://www.guinness.com>. 

Το Πάσχα είναι προ των πυλών και η περίοδος αυτή επιβάλλει ξεκού-
ραση και οικογενειακές στιγμές. Τα τουριστικά θέρετρα της Κύπρου και 
της Ελλάδας φόρεσαν τα ανοιξιάτικά τους και περιμένουν τους επισκέπτες 
που θα περάσουν εκεί τις διακοπές του Πάσχα. Η Louis Hotels, σταθε-
ρή στις παραδόσεις και αναγνωρίζοντας τη σημασία της μεγαλύτερης 
γιορτής της Χριστιανοσύνης, ετοίμασε μια καταπληκτική προσφορά για 
όσους θα επιλέξουν τα ξενοδοχεία της τη συγκεκριμένη περίοδο. Για 
όσους θα διαμείνουν στα ξενοδοχεία της την περίοδο του Πάσχα από 
τις 26 έως τις 30 Απριλίου, η Louis Hotels θα φιλοξενήσει τα παιδιά 
εντελώς δωρεάν! Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις στα ξενοδοχεία του 
Ομίλου στην Πάφο, τον Πρωταρά και την Κέρκυρα. Επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα της Louis Ηotels και ανακαλύψτε την πλειάδα προορισμών 
και επιλογών που προσφέρονται. Κάντε τις κρατήσεις σας μέσω του 
Online Loyalty Scheme της Louis Hotels και επιβραβευθείτε με την 
πρώτη κιόλας κράτηση! Mε τη δωρεάν εγγραφή στο πρόγραμμα My 
LH Points κερδίζετε αυτόματα επιπρόσθετη έκπτωση 3% και,  αναλόγως 
της συγκομιδής βαθμών στο καλάθι σας, κατατάσσεστε στο αντίστοιχο 
επίπεδο έκπτωσης για την επόμενή σας κράτηση σε ένα από τα 25 
ξενοδοχεία της Louis Hotels σε Κύπρο και Ελλάδα. Φέτος το Πάσχα, 
απολαύστε τη μοναδική εμπειρία διαμονής στα ξενοδοχεία της Louis 
Hotels και χαρίστε στον εαυτό σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα 
ανέμελες στιγμές για αξέχαστες αναμνήσεις, κάνοντας έγκαιρα την κρά-
τησή σας μέσω της ιστοσελίδας της Louis Hotels, www.louishotels.com. 

Η Roche Diagnostics Ltd, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον 
κόσμο, στον τομέα των διαγνωστικών, ανέθεσε στην εταιρεία Βαρνάβας 
Χατζηπαναγής Λτδ την αποκλειστική αντιπροσώπευση των προϊόντων 
της στην Κύπρο, με ισχύ από την 31η Ιανουαρίου 2019.

Για τη Βαρνάβας Χατζηπαναγής, η συνεργασία με την Roche Diagnostics 
Ltd αποτελεί τη φυσική εξέλιξη μιας επιτυχημένης πορείας και 55 
χρόνων εμπειρίας στον τομέα της υγείας στην Κύπρο. Με κοινό όραμα 
και αξίες, οι δύο οργανισμοί εστιάζουν στην ασφάλεια των ασθενών και  
δεσμεύονται στην προσφορά  υψηλών προδιαγραφών εξυπηρέτησης 
προς τους επαγγελματίες του τομέα. 

Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος και με την συνεχή υποστήριξη 
των επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων της  Roche Diagnostics Ltd, 
η Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ θέτει ως αποστολή της την παροχή, στα 
κλινικά διαγνωστικά εργαστήρια της Κύπρου, προϊόντων και υπηρεσιών 
σύμφωνα με τα πιο αυστηρά πρότυπα, εξασφαλίζοντας έτσι αξιόπι-
στα, ακριβή και σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτελέσματα για τους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και διασφαλίζοντας παράλληλα 
την ασφάλεια των ασθενών.

Oι mixologists μπορούν να φτιάξουν μοναδικά cocktails με το Bombay 
Sapphire, όμως τι γίνεται όταν visual artists αναλαμβάνουν να δημι-
ουργήσουν conceptual videos εμπνευσμένοι από αυτό; Kάτω από την 
καμπάνια Stir Creativity, 3 καλλιτέχνες, o Κωνσταντίνος Κυπριανού, η 
Άνδρεα Ροτσάκη και η Αλίκη Κιρμίτση, κλήθηκαν να δημιουργήσουν 
τα δικά τους Pieces of Sapphire και να δώσουν εικόνα και ήχο στο 
Bombay Sapphire, με το αποτέλεσμα να είναι τουλάχιστον μαγευτικό. Ο 
Κωνσταντίνος Κυπριανού δημιούργησε το «Ring of Sapphire», η Άνδρεα 
Ροτσάκη το «Al-Khemia» και η Αλίκη Κιρμίτση σε συνεργασία με τον 
Παναγιώτη Μηνά δημιούργησαν το «Seven». Έπειτα 3 mixologists, ο 
Χρίστος Τιρζλάκης, ο Αλέξης Αργυρού και ο Σωτήρης Φασουλής κλή-
θηκαν να δημιουργήσουν 3 εντυπωσιακά cocktails, το Brightlight, το 
Mauve και το Master Splinter αντίστοιχα. Πώς όμως μπορείς να λάβεις 
εσύ μέρος στον διαγωνισμό Pieces of Sapphire για να κερδίσεις το δικό 
σου Bombay Sapphire party για σένα και 20 φίλους σου; Χρειάζεται 
απλώς να μπεις στο bombaysapphirecy.com και να ψηφίσεις τον αγα-
πημένο σου Pieces of Sapphire συνδυασμό. Μην περιμένεις, ψήφισε 
μέχρι τις 14 Απριλίου τον συνδυασμό που ξυπνά τη δημιουργικότητά 
σου και μπορείς να κερδίσεις το δικό σου Bombay Sapphire party!

Ο «Πετρίτης» στα εντυπωσιακά 
κρασιά του περιοδικού «Decanter» 

Πετρολίνα: Ειδικές προσφορές
σε λιπαντικά Eni  

Ψηλά η ελπίδα των παιδιών μέσω 
της εκστρατείας «Choose Hope»

Freezeland: Οι πατάτες που 
αγαπάμε, τώρα σε νέα συσκευασία

Το πολυτελές οικιστικό έργο Citrine Estates στη Λεμεσό

Δανός και BNP Paribas Real Estate
συμμετείχαν στην έκθεση MIPIM

Ο Όμιλος CNS, ένας από τους πιο διακεκριμένους 
ομίλους στην Κύπρο που δραστηριοποιείται σε διάφορους 
επιχειρηματικούς τομείς, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες 
της αγοράς και την αυξανόμενη ζήτηση για κατοικίες 
υψηλών προδιαγραφών, ανακοινώνει την έναρξη εργα-
σιών για το Citrine Estates, ένα πολυτελές αναπτυξιακό 
έργο στη Λεμεσό. Το Citrine Estates, το οποίο βρίσκεται 
δίπλα στο πολυαναμενόμενο και εμβληματικό καζίνο-
θέρετρο City of Dreams Mediterranean, αναμένεται να 
γίνει διεθνής προορισμός για υπερπολυτελή διαβίωση 
και πόλος έλξης για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία. 

Το έργο θα βρίσκεται στον Κόλπο του Ακρωτηρίου, 
επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες να απολαμβάνουν την 
ηρεμία της φύσης, την πλούσια πανίδα με ποικιλία που-
λιών, τους μυρωδάτους πορτοκαλεώνες και τους άγριους 
ευκαλύπτους που συνθέτουν το μοναδικό αυτό τοπίο. 
Το έργο δεν προσφέρει στους επενδυτές απλώς προ-
νομιακή ακίνητη περιουσία αλλά και μιαν απαράμιλλη 
ολιστική εμπειρία, που συνδυάζει αρμονικά τα στοιχεία 
της φύσης με τον πολυτελή τρόπο ζωής. Παράλληλα, η 
κοντινή απόσταση προς την πόλη προσφέρει εύκολη 
πρόσβαση στον πλούσιο και πολυπολιτισμικό τρόπο ζωής 
που έχει αναδείξει τη Λεμεσό στην πιο κοσμοπολίτικη 

πόλη της Κύπρου. Το Citrine Estates διαθέτει πληθώρα 
από επιλογές ακινήτων, με εμβαδόν που κυμαίνεται 
από 50 μέχρι και περισσότερα από 370 τετραγωνικά 
μέτρα, όπως υπερμοντέρνα πολυτελή διαμερίσματα 1 
και 2 υπνοδωματίων. Τα διαθέσιμα μεγαλύτερα ακίνητα 
περιλαμβάνουν κατοικίες 2 και 3 υπνοδωματίων καθώς 
και ανεξάρτητες βίλες 3 και 4 υπνοδωματίων, όλες με 
ιδιωτικούς κήπους και μεγάλες πισίνες υπερχείλισης. 
Όλα τα ακίνητα χαρακτηρίζονται από υψηλή αισθητική, 
σύγχρονη αρχιτεκτονική, «καθαρές» γραμμές και πινελιές 
πολυτέλειας, ενώ διαθέτουν επίπλωση υψηλών προδι-
αγραφών καθώς και τεχνολογία αιχμής, όπως πόρτες 
ασφαλείας και έξυπνα οικιακά συστήματα. Επιπρόσθετα, 
οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν στη 
διαδικασία σχεδιασμού, ώστε να προσαρμόσουν και να 
εξατομικεύσουν τον χώρο τους ανάλογα με τις ανάγκες, 
τις προτιμήσεις και το γούστο τους. Το πολυτελές ανα-
πτυξιακό έργο βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στην πρώτη 
του φάση -αυτή της οικιστικής ανάπτυξης- η οποία θα 
ολοκληρωθεί το 2021. Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει 
εμπορικές και οικιστικές εγκαταστάσεις και η τελική 
φάση ανάπτυξης θα αφορά την προσθήκη πολυτελών 
οικιστικών ακινήτων.www.citrineestates.com. 

Η εταιρεία Δανός, σε συνεργασία με τη BNP Paribas 
Real Estate, μετείχε στη φετινή έκθεση ΜΙΡΙΜ. Συγκεκρι-
μένα, στην έκθεση μετείχαν ο κ. Πάνος Δανός, Διευθύνων 
Σύμβουλος και ο κ. Γιάννης Παρασκευόπουλος, Γενικός 
Διευθυντής του Ομίλου. Η εταιρεία Δανός, με δυναμική 
παρουσία από το 1968 στην Κύπρο και από το 1995 στην 
Ελλάδα, συνεχίζει τη δυναμική της επέκταση έχοντας από 
το 2009 γραφεία και στα Βαλκάνια, και συγκεκριμένα 
στη Σερβία. Η BNP Paribas Real Estate αποτελεί μίαν 
εκ των τεσσάρων μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως, 
παροχής υπηρεσιών, μεσίτευσης, εκτιμήσεων, διαχείρισης 
ακινήτων, διαχείρισης έργων ανάπτυξης και μελετών 
βέλτιστης αξιοποίησης ακινήτων. Στόχος της Δανός και 
στη φετινή έκθεση ΜΙΡΙΜ, είναι η προσέλκυση επενδυ-

τών σε Ελλάδα, Κύπρο και Σερβία. www.danos-group.
com <http://www.danos-group.com>. 

Μια ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση απέ-
σπασε το Οινοποιείο Κυπερούντας, καθώς το 
κορυφαίο οινικό περιοδικό παγκοσμίου φήμης 
“Decanter” συγκαταλέγει στο τεύχος Απριλίου το 
κρασί «Πετρίτης», ανάμεσα στα 25 πιο εντυπω-
σιακά κρασιά στο Ηνωμένο Βασίλειο με κόστος 
κάτω των £25. Η σημαντική αυτή αναγνώριση, η 
οποία έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πολλών 
άλλων διακρίσεων που έλαβε κατά καιρούς το 
Οινοποιείο Κυπερούντας, αναδεικνύει την υψηλή 
ποιότητα των κρασιών του τόπου μας και ενισχύει 
τη θέση της Κύπρου στον παγκόσμιο οινικό χάρτη. 
Να σημειωθεί ότι αυτή είναι η δεύτερη φορά που το 
συγκεκριμένο κρασί συγκαταλέγεται σε παρόμοια 
λίστα, αφού στο τεύχος Ιανουαρίου 2017 ήταν 
ανάμεσα στα 50 πιο εντυπωσιακά κρασιά κάτω 
των £50. Ο λευκός οίνος «Πετρίτης» προέρχεται 
από την ευρέως καλλιεργημένη, λευκή γηγενή 
ποικιλία το «Ξυνιστέρι». Έντονα χαρακτηριστικά 
της ποικιλίας αρώματα μήλου, ροδάκινου και 
εσπεριδοειδών κυριαρχούν στο κρασί «Πετρίτης». 
Είναι πλούσιο γευστικά, σχεδόν λιπαρό, με ζωηρή 
οξύτητα και επίγευση στην οποία κυριαρχεί το 
γκρέιπφρουτ. Επιδέχεται παλαίωση 3 χρόνων και 
συνδυάζεται ιδανικά με γεύσεις της θάλασσας και 
της Μεσογείου.Το κρασιά του Οινοποιείου Κυ-
περούντας διανέμονται από τον ‘Όμιλο Εταιρειών 
Φώτος Φωτιάδης. Θα μας βρείτε στο Facebook και 
Instagram στο Kyperounda Winery.

Ειδικές τιμές για τα ανώ-
τερης ποιότητας λιπαντικά 
Εni προσφέρει η Πετρολίνα, 
σε συνεργασία με τον ιταλι-
κό κολοσσό Εni. Με αγορά 
καυσίμων κίνησης Petrolina 
Platinum+ αξίας €20 και 
άνω σε μια συναλλαγή, 
σε επιλεγμένα πρατήρια 
Petrolina, Agip και Εni, θα 
προσφέρεται ένα κουπόνι 
συμμετοχής, το οποίο πα-
ρέχει τα ακόλουθα: Ειδικές 
τιμές για αγορά ή/και αλλαγή λαδιού στα τέσσερα ακόλουθα λιπαντικά και 
στις συσκευασίες 1 λίτρου ή/και 4 λίτρων: α) eni i-Base 15W-40 / €3,30 ανά 
λίτρο, β) eni i-Sint 10W-40 / €3,50 ανά λίτρο, γ) eni i-Sint 5W-30 / €6,20 
ανά λίτρο και δ) eni i-Ride Scooter 2T / €5,50 ανά λίτρο. Η Πετρολίνα είναι 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των λιπαντικών Εni στην Κύπρο για πέρα 
από 40 χρόνια. Η προωθητική ενέργεια ισχύει από τις 2 Aπριλίου για 4 
περίπου εβδομάδες. Περισσότερες πληροφορίες και τους όρους  μπορείτε 
να βρείτε στην ιστοσελίδα www.petrolina.com.cy.

Ιδιαίτερα θερμή ήταν 
για δεύτερη συνεχή χρο-
νιά η ανταπόκριση του 
κοινού στην εκστρατεία 
«Choose Hope», που δι-
οργάνωσε το «Hope For 
Children» CRC Policy 
Center, τον περασμένο 
Νοέμβριο. Η εκστρα-
τεία πραγματοποιήθη-
κε με τη στήριξη των 
Υπεραγορών ΑΛΦΑ-
ΜΕΓΑ, Διαχρονικού Χορηγού του «Hope for Children» και της Action 
Global Communications και αποσκοπούσε στην οικονομική ενίσχυση 
του Οργανισμού για τη στήριξη των δράσεών του, που επικεντρώνονται 
στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Κεντρικό στοιχείο της 
εκστρατείας ήταν οι μπλε μυτούλες που συμβολίζουν την ελπίδα και την 
ευαισθησία προς τα παιδιά. Ως αποτέλεσμα της εκστρατείας, οι Υπερα-
γορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ παρέδωσαν στον Οργανισμό ποσό ύψους €35.124, 
που αναλογούν στις πωλήσεις 17.562 μυτούλων. H Άντρια Νεοκλέους, 
Διευθύντρια Ανθρωπιστικού Τομέα του Οργανισμού, ευχαρίστησε τις 
Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ για τη διαχρονική στήριξή τους και την Action 
Global Communications που βρίσκεται στο πλάι του Hope For Children.

Είναι ωραίο να μπο-
ρείς να έχεις αυτό που 
θέλεις, ακριβώς τη στιγμή 
που το επιθυμείς. Σε μια 
τρελή καθημερινότητα, 
όπου προσπαθείς να τα 
προλάβεις όλα στην ώρα 
τους, η Freezeland έχει 
μια πρακτική και νόστιμη 
λύση για το καθημερινό 
φαγητό. Οι φρέσκες κα-
τεψυγμένες και κομμένες 
πατάτες της Freezeland τώρα σε νέα συσκευασία, που εγγυάται μεγαλύτερη 
ευκολία στη χρήση και φρεσκάδα που μπορείς να τη γευτείς. Οι πατάτες 
Freezeland είναι κομμένες, σε κυματιστό ή παραδοσιακό σχήμα, έτοιμες να 
τις ρίξεις στο τηγάνι κατευθείαν από την κατάψυξη και να τις έχεις αχνιστές 
στο πιάτο σου μέσα σε μερικά λεπτά. Στα νέα πακέτα της Freezeland η 
γεύση της φρεσκοκομμένης πατάτας μένει αναλλοίωτη και έτσι μπορείς 
να απολαύσεις ανά πάσα στιγμή διαλεκτές, φρέσκες τηγανητές πατάτες, 
που ετοιμάζονται την ώρα που τις θες και ξεχωρίζουν για την απίθανη 
γεύση τους. Ό,τι φαγητό και να μαγειρέψεις, οι πατάτες Freezeland είναι 
το τέλειο συνοδευτικό. Άλλο ένα προϊόν που εισάγεται και διανέμεται από 
την εταιρεία Laiko Cosmos Trading Ltd. <http://www.laikocosmos.com/>. 

Feed your ambition με τα νέα Valio PROfeel® Protein Snacks

Guinness - Let’s get together!

Αυτό το Πάσχα τα παιδιά μένουν 
δωρεάν στα ξενοδοχεία της Louis Hotels

Συνεργασία της Βαρνάβας 
Χατζηπαναγής Λτδ και 
Roche Diagnostics Ltd

To Bombay Sapphire ενώνει
τα Pieces of Sapphire 
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ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com  

Κ
άτι λιγότερο από δύο 
μήνες μάς χωρίζουν 
από την έναρξη της Α’ 
φάσης της εφαρμογής 
του Γενικού Συστήμα-
τος Υγείας (ΓεΣΥ) και 
απομένουν ακόμη να 

γίνουν πολλά. Μιλώντας στη «Σημερι-
νή» η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του 
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), 
Έφη Καμμίτση, αναφέρθηκε στα επόμενα 
βήματα που πρέπει να γίνουν μέχρι την 
1η Ιουνίου 2019 και για τις πυρετώδεις 
προετοιμασίες που διενεργούνται από 
πλευράς του Οργανισμού, ώστε να μην 
ξεφύγουν από τα καθορισμένα χρονοδι-
αγράμματα. 

Εγγράφηκαν πέραν 
των 350 ιατρών 

Η κ. Καμμίτση υπενθύμισε πως από την 1η 
Μαρτίου ξεκίνησε η καταβολή των εισφορών 
των δικαιούχων για το νέο σύστημα και ότι 
από την 21ην Ιανουαρίου είχαν αρχίσει οι 
εγγραφές προσωπικών ιατρών για ενήλικες 
και παιδιά. Μέχρι στιγμής, όπως είπε, εκ-
δήλωσαν ενδιαφέρον για να συμβληθούν 
με τον ΟΑΥ πέραν των 350 προσωπικών 
ιατρών για ενήλικες, καθώς και αρκετοί 
παιδίατροι. Τώρα, συνέχισε, είμαστε στο 
στάδιο της έγκρισης των αιτήσεων των εν 
λόγω ιατρών, με τους οποίους ο ΟΑΥ θα 
συνάψει συμβόλαια. Την ίδια ώρα, εξετά-
ζονται οι αιτήσεις των ειδικών ιατρών, των 
οποίων οι εγγραφές ξεκίνησαν περί τα τέλη 

του Φεβρουαρίου και συνεχίζονται. Παράλ-
ληλα, γίνονται οι εγγραφές των υπόλοιπων 
παροχέων, δηλαδή των φαρμακοποιών, των 
κλινικών και των εργαστηρίων. 

Οι εγγραφές των δικαιούχων 
Σύμφωνα με την κ. Καμμίτση, το επόμενο 

βήμα είναι η ανακοίνωση των ονομάτων 
των προσωπικών ιατρών που θα συμβλη-
θούν με τον ΟΑΥ, η οποία θα γίνει με τη 
δημοσιοποίηση των σχετικών καταλόγων 
και μετά η ανακοίνωση της ημερομηνίας 
έναρξης των εγγραφών των δικαιούχων. Η 
εγγραφή θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της 
ιστοσελίδας του ΟΑΥ ή με μία επίσκεψη 
στον προσωπικό ιατρό της επιλογής τους. 
Τονίζεται ότι όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει 
να εγγραφούν στο σύστημα, ενώ παράλληλα 
θα κληθούν να επιλέξουν τον προσωπικό 
τους ιατρό. Όπως υπέδειξε η κ. Καμμίτση, 
οι δικαιούχοι πρέπει να ενεργοποιήσουν το 
δικαίωμά τους, ανεξάρτητα εάν καταβάλλουν 
την εισφορά από την 1η Μαρτίου. 

Νομοθετικές εκκρεμότητες 
Στο μεταξύ, η κ. Καμμίτση αναφέρθη-

κε και στις νομοθετικές εκκρεμότητες που 
υπάρχουν, καθώς όπως είπε, απομένουν να 
εγκριθούν από τη Βουλή οι κανονισμοί για 
τους προσωπικούς ιατρούς, τα φάρμακα, τα 
εργαστήρια και γενικά για τους παροχείς φρο-
ντίδας υγείας του νέου συστήματος. Πρόκειται, 
όπως σημείωσε, για νομοθεσίες που πρέπει 
να ψηφιστούν από την Ολομέλεια της Βουλής 
πριν από την 1η Ιουνίου 2019. Περαιτέρω, 
αξίζει να σημειωθεί πως εκκρεμότητα αποτε-
λεί επίσης ο κατάλογος των φαρμάκων που 
θα διατίθενται δωρεάν με το ΓεΣΥ, ο οποίος 
καταρτίζεται αυτήν την περίοδο. 

Το κέντρο εξυπηρέτησης 
Κληθείσα να σχολιάσει τα παράπονα 

που εκφράζονται σχετικά με την έλλειψη 
ενημέρωσης των πολιτών για το νέο σύστημα, 
η κ. Καμμίτση ανέφερε πως οι διαδικασίες 
και όλες οι λεπτομέρειες υπάρχουν στην 
ιστοσελίδα του Οργανισμού, ενώ όπως είπε, 
σύντομα θα κυκλοφορήσουν και κάποια 
σχετικά ενημερωτικά έντυπα. Πρόσθεσε 

πως γίνονται συνεχώς ενημερώσεις και 
προωθητικές ενέργειες σε δημόσιους 
χώρους, ενώ επιπλέον υπάρχουν και οι 
διαφημίσεις στους δρόμους και τα σποτά-
κια που προβάλλονται από τα τηλεοπτικά 
κανάλια. Περαιτέρω, σημείωσε πως από 
τον περασμένο Δεκέμβριο λειτουργεί το 
Κέντρο Εξυπηρέτησης, το οποίο αποτε-
λεί ένα ενιαίο σημείο επαφής μεταξύ του 
ΟΑΥ και των δικαιούχων. Οι δικαιούχοι, 
όπως και οι παροχείς υγείας, μπορούν να 
απευθύνονται στο κέντρο, είτε τηλεφωνικά 
στο 17000 είτε μέσω του ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου στο info@gesy.org.cy, και να 
ζητούν πληροφορίες ή διευκρινίσεις για 
όλα τα θέματα που αφορούν στο ΓεΣΥ. Το 
Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ λειτουρ-
γεί από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 8:00 μ.μ. τις 
καθημερινές και από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 
4:00 μ.μ. τα Σάββατα. 

Στον αέρα οι εισφορές 
αν γίνει πατατράκ 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι 
κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει με τις εισφο-
ρές των δικαιούχων, οι οποίες ξεκίνησαν 
ήδη να καταβάλλονται στο ταμείο του ΓεΣΥ, 
σε περίπτωση που έρθουν τα πάνω κάτω 
και τελικά το νέο σύστημα δεν εφαρμοστεί 
σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα. 

Η νομοθεσία προνοεί ότι το νέο σύστημα 
θα αρχίσει να λειτουργεί την 1η Ιουνίου 2019 
και δεν υπάρχει κάποια πρόνοια που να 
καλύπτει το ενδεχόμενο της μη εφαρμογής 
του, αφού κανείς δεν είχε προβλέψει κάτι 
τέτοιο. Αν όμως γίνει ένα πατατράκ και τελικά 
δεν εφαρμοστεί το ΓεΣΥ, τότε θα πρέπει να 
γίνει τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας 
για να αλλάξουν τα χρονοδιαγράμματα και 
παράλληλα να προστεθεί μία πρόνοια που 
να καθορίζει τι θα γίνουν τα χρήματα που 
θα προκύψουν μέχρι εκείνη τη στιγμή από 
τις εισφορές των δικαιούχων. 

Πάντως, αξίζει να αναφέρουμε πως οι άν-
θρωποι του ΟΑΥ είναι πεπεισμένοι ότι όλα θα 
γίνουν με βάση τα χρονοδιαγράμματα. Όπως 
δήλωσε, εξάλλου, η κ. Καμμίτση, «πρόκειται 
για μία τεράστια μεταρρύθμιση, για την οποία 
τώρα μπήκαμε στην τελική ευθεία».

ΠΥΡΕΤΩΔΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ AΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ

Τα επόμενα βήματα για το ΓεΣΥ
ΤΙ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 
ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑ Η Α’ ΦΑΣΗ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΙΟΥΝΙΟ 

Οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ, οι οποίοι 
άρχισαν ήδη να καταβάλλουν τις 
εισφορές τους από τον περασμέ-

νο μήνα, αυτήν τη στιγμή βρίσκονται σε 
αναμονή για να κάνουν την εγγραφή τους 
στο νέο σύστημα. Όταν ανακοινωθεί η 
έναρξη των εγγραφών των δικαιούχων 
στο ΓεΣΥ, θα κληθούν να επιλέξουν από 
έναν μακροσκελή κατάλογο τον προσω-
πικό ιατρό που θέλουν να επισκέπτονται 
είτε οι ίδιοι είτε τα παιδιά τους. 

Απ’ εκεί και πέρα, από την 1η Ιουνίου 
2019 θα ξεκινήσουν να λαμβάνουν τις υπη-
ρεσίες που θα προσφέρει το νέο σύστημα. 
Από εκείνη την ημερομηνία και μετά, σε 
περίπτωση που κάποιος αρρωστήσει, θα 
επικοινωνεί με τον προσωπικό του ιατρό 
και θα κλείνει ραντεβού για να τον εξετάσει. 
Ο προσωπικός ιατρός θα κάνει τη διάγνω-
ση και θα παραπέμπει τον ασθενή στον 
παροχέα που ενδείκνυται αναλόγως της 
περίπτωσης. Για παράδειγμα, εάν απλώς 
χρειάζεται φάρμακα, τότε θα δίνει στον 
ασθενή τη συνταγή με τα φαρμακευτικά 
σκευάσματα που πρέπει να λάβει και ο 
ασθενής θα πηγαίνει στο φαρμακείο που 
τον βολεύει -υπό την προϋπόθεση ότι ο εν 
λόγω φαρμακοποιός είναι συμβλημένος με 
τον ΟΑΥ και συμμετέχει στο ΓεΣΥ- και θα 
τα αγοράζει. Θα πληρώνει την καθορισμένη 
συμπληρωμή, δηλαδή ένα ευρώ για κάθε 
σκεύασμα, εκτός εάν θέλει να αγοράσει το 
ακριβότερο φάρμακο. Σε αυτήν την περί-

πτωση θα πληρώνει τη διαφορά της τιμής 
μεταξύ του φθηνότερου σκευάσματος και 
του ακριβότερου, καθώς και το ένα ευρώ 
της συμπληρωμής. 

Εάν, όμως χρειάζεται να παραπεμφθεί 
σε ειδικό ιατρό ή σε εργαστήριο για πε-
ραιτέρω εξετάσεις, τότε θα κληθεί να επι-
λέξει μεταξύ των συμβλημένων παρόχων 
ιατρικών υπηρεσιών και πάλι από τους 
καταλόγους που θα βρίσκονται αναρτημένοι 
στην ιστοσελίδα του ΟΑΥ. Ανάλογα με το 
πού θα τον παραπέμψει ο προσωπικός του 
ιατρός, ο ασθενής κατά την επίσκεψή του 
στον παροχέα υγείας θα πληρώνει τις εξής 
συμπληρωμές: 1 ευρώ ανά εργαστηριακή 
εξέταση ή ομάδα εργαστηριακών εξετάσε-
ων, 6 ευρώ ανά επίσκεψη σε νοσηλευτή ή 
μαία, 6 ευρώ ανά επίσκεψη σε ειδικό ιατρό 
εξαιρουμένων ιατρών με ειδικότητα στην 
ακτινολογία/ ακτινοδιαγνωστική, κυτταρο-
λογία και παθολογική ανατομία, 10 ευρώ 
ανά υπηρεσία φροντίδας υγείας που διενερ-
γείται από ειδικό ιατρό με ειδικότητα στην 
ακτινολογία/ ακτινοδιαγνωστική, 10 ευρώ 
ανά επίσκεψη σε άλλο επαγγελματία υγείας 
και 10 ευρώ ανά επίσκεψη σε νοσηλευτήριο 
για τη λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας 
σε περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων 
περιστατικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
μέγιστο ετήσιο ποσό συμπληρωμής θα 

ανέρχεται στα 75 ευρώ για τους λήπτες 
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), 
τους χαμηλοσυνταξιούχους και τα παιδιά 
κάτω των 21 ετών και στα 150  ευρώ για 
τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Πέρα από την πρόσβαση των δικαιούχων 
σε ειδικό ιατρό μέσω εξασφάλισης παρα-
πεμπτικού από κάποιον άλλο παροχέα, 
όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι δικαιούχοι 
θα μπορούν να επισκέπτονται και απευθείας 
τον ειδικό ιατρό της επιλογής τους, αλλά θα 
καλούνται να καταβάλλουν την προβλεπό-
μενη συνεισφορά ύψους 25 ευρώ. Εξαίρεση 
στον πιο πάνω κανόνα αποτελεί η απευθείας 
πρόσβαση σε γυναικολόγους και μαιευτή-
ρες από γυναίκες δικαιούχους που έχουν 
συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. 

Ο ειδικός ιατρός θα μπορεί να παρα-
πέμψει τον ασθενή, εάν χρειαστεί, και σε 
άλλους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας 
υγείας όπως: σε νοσηλευτήριο για την 
παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας 
υγείας (με την πλήρη εφαρμογή του συστή-
ματος το 2020), σε ΤΑΕΠ, σε εργαστήρια, 
σε νοσηλευτή, μαία και άλλο επαγγελματία 
υγείας, σε ειδική ομάδα ειδικών ιατρών για 
τη διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων, 
ενώ έχει επίσης τη δυνατότητα συνταγο-
γράφησης των απαραίτητων φαρμάκων. 

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος 
χρειάζεται να επισκεφθεί το ΤΑΕΠ της 
επιλογής του, θα μπορεί να το πράξει είτε 
απευθείας χωρίς παραπεμπτικό είτε αφού 
λάβει παραπεμπτικό από άλλο παροχέα 
υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Το ΤΑΕΠ, 
κατά το εξιτήριο, θα μπορεί να παραπέ-
μπει τους δικαιούχους σε νοσηλευτήριο 
συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ της επιλο-
γής του ασθενούς (από την 1η Ιουνίου 
2020, δηλαδή με την πλήρη εφαρμογή 
του συστήματος), ενώ θα έχει επίσης 
τη δυνατότητα συνταγογράφησης των 
απαραίτητων φαρμάκων για τον ασθενή. 

Το νέο σύστημα στην πράξη 
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Στη Λευκωσία ήταν συγκεντρωμένοι 
οι περισσότεροι και ικανότεροι 
γιατροί του νησιού, με διάφορες 

ειδικότητες και κλινικές. Πολλοί άφησαν 
το στίγμα τους στην ιατρική της εποχής. 
Κανένας, όμως, δεν μπορούσε να συ-
γκριθεί με τον Θεμιστοκλή Ν. Δέρβη. 
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1894 και 
μεγάλωσε σε αριστοκρατικό περιβάλ-
λον. Ο πατέρας του Νικόλαος Δέρβης 
ήταν εξέχων γιατρός, Μικρασιάτης στην 
καταγωγή από την πόλη Δέρβη, εξ ου 
και το επίθετο. 

Ο Θεμιστοκλής Ν. Δέρβης, απόφοιτος 
του Παγκυπρίου Γυμνασίου, σπούδασε 
ιατρική στο Βερολίνο και εργάστηκε 
στο Παρίσι και τη Ζυρίχη, όπου ανα-
γορεύθηκε σε διδάκτορα. Επέστρεψε το 
1919 στη Λευκωσία, όπου άρχισε μια 
λαμπρή ιατρική καριέρα, που διήρκεσε 
μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960. 
Συνέχισε τις ιατρικές του μετεκπαιδεύ-

σεις ταξιδεύοντας το 1924 και 1925 στο 
Βερολίνο, Παρίσι και Βιένη, το δε 1950 στη 
Νέα Υόρκη και Βοστώνη. Κατόρθωσε να 
επισκιάσει σε γνώσεις, ικανότητες και φήμη 
όλους τους σύγχρονους συναδέλφους του. 
Πολύγλωσσος, πολυμαθής, εργατικός αλλά 
και συγκρουσιακός τύπος, αθυρόστομος 
και ισχυρογνώμων, βρισκόταν στο ιατρικό 
προσκήνιο. Διέθετε πλούσια και μοναδική 
στην Κύπρο ιατρική βιβλιοθήκη, καθώς 
και όλα τα σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα, 
ακτινολογικό, ηλεκτροκαρδιογράφο (βρί-
σκεται σήμερα σε εκθεσιακό χώρο στο 
Καρδιολογικό Διαγνωστικό Κέντρο στη 
Λευκωσία) και άλλα. 

«Σπάνια, όμως, χρησιμοποιούσε το 
στηθοσκόπιό του, γιατί με το μεγάλο του 
αφτί κολλημένο στο θώρακα του ασθενούς, 
ακίνητος, με κλειστά μάτια, παρακολουθού-
σε προσεκτικά τον καρδιακό ρυθμό, τους 
βρογχικούς σπασμούς και άλλα ακροαστικά 
που τον συνέπαιρναν για αρκετή ώρα, έτσι 

που νόμιζες πως είχε αποκοιμηθεί», θυμάται 
και περιγράφει ο γιατρός Όμηρος Χριστο-
δούλου σε αφιέρωμά του στις 15/1/1994, 
στο ετήσιο ιατρικό συνέδριο του Ιατρικού 
Συλλόγου Λευκωσίας - Κερύνειας «Ιππο-
κράτης». Και προσθέτει: 

«Η εμπιστοσύνη του κοινού και το κύρος 
του είχε ριζώσει τόσο βαθιά, που ήταν 
αδύνατο, για ένα μεγάλο διάστημα, σε άλλο 
γιατρό να μπορέσει να παραβληθεί μαζί 
του. «Το είπε ο Δέρβης», τέλειωσε, ήταν 
αδιαμφισβήτητο, η διάγνωσή του ήταν 
κανόνας. Οι γνώσεις του ήταν τεράστιες 
και με την πολυγλωσσία του μπορούσε 
και είχε πρόσβαση σε οποιαδήποτε με-
λέτη. Παρακολουθούσε όλες τις τελευ-
ταίες εξελίξεις της ιατρικής σε σεμινάρια 
και περιοδικά. Έκανε με την ίδια χάρη 
ενδοφλέβια ένεση ή μια παρακέντηση. 
Τα δηκτικά, δε ανέκδοτα, οι ειρωνικές 
του εκφράσεις και τα χωρατά ήταν σήμα 
κατατεθέν του Δέρβη» (...). 

Ο Θεμιστοκλής Δέρβης, που ο κόσμος 
τον ήξερε και ως «γιατρό Κίκη», υπήρξε 
πρωταγωνιστής στην πολιτική ζωή της Κύ-
πρου κατά τα τρία τέταρτα του 20ού αιώνα. 
Υπήρξε αμφιλεγόμενη προσωπικότητα και 
πολυσυζητημένος, λόγω της ευφυΐας, αθυρο-
στομίας και εκρηκτικότητας του χαρακτήρα 
του. Διατέλεσε πρόεδρος του Ιατρικού Συν-
δέσμου «Ιπποκράτης» από το 1956, όταν 
διαδέχθηκε τον Ευριπίδη Δίκαιο, μέχρι την 
Ανεξαρτησία, οπότε εξελέγη Πρόεδρος της 
Παγκύπριας Ιατρικής Ομοσπονδίας που 
συνεστήθη την 2α Οκτωβρίου 1960, στη 
Λευκωσία. (…). Επίσης, ο Δέρβης σε ηλικία 
36 χρονών, το 1930, εξελέγη Δήμαρχος της 
πρωτεύουσας και παρέμεινε για 29 χρόνια 
προσφέροντας τον καλύτερό του εαυτό για το 
κοινό. Αναμόρφωσε κυριολεκτικά τη Λευ-
κωσία βγάζοντάς την από την ανατολίτικη 
μιζέρια που της άφησε η οθωμανική και 
μετά η βρετανική διοίκηση. (...). 

Ο γιατρός Θεμιστοκλής Ν. Δέρβης πέθανε 

στη Λευκωσία, στις 20 Σεπτεμβρίου 1968,  
καταφρονημένος και διασυρμένος από το 
«Ζυριχικό καθεστώς» λόγω των πολιτικών 
και εθνικών του επιλογών. Ελάχιστοι από 
τις χιλιάδες των οπαδών και ασθενών του 
παρέστησαν στην κηδεία. 

Το σπίτι και ιατρείο του στην οδό Ιππο-
κράτους αριθμός 17, στην Παλιά Λευκωσία, 
σήμερα στεγάζει το «Λεβέντειο Δημοτικό 
Μουσείο». 

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

Εκδόσεις Εν Τύποις

Ο γιατρός Θεμιστοκλής Ν. Δέρβης (1894-1968)   

ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΉΣ Ν. ΔΕΡΒΉΣ (ΑΡΧΕΙΟ 

ΙΑΤΡΙΚΟΎ ΣΎΛΛΟΓΟΎ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΉΣ»). 

Ο Αίας ήταν ένας από τους μνηστή-
ρες της Ωραίας Ελένης και ήταν 
δεσμευμένος με όρκο να υπε-

ρασπιστεί τη ζωή και την τιμή της. Έλαβε 
μέρος στον Τρωικό πόλεμο με 12 πλοία 
και μαζί με τον Αχιλλέα και τον Φοίνικα 
άσκησε τη διοίκηση του ελληνικού στόλου. 
Στην Ιλιάδα παρουσιάζεται ως ο δεύτερος 
πιο ανδρείος Αχαιός μετά τον Αχιλλέα και 
δυνατότερος του Τρώα ήρωα Έκτορα. Ο 
Όμηρος, μάλιστα, αναφέρει ότι διέθετε 
υψηλό ανάστημα: «Μέγας, πελώριος και 
έρκος Αχαιών». Επίσης δεν υστερούσε και 
σε ομορφιά και ως χαρακτήρας περιγράφεται 
ως καλόκαρδος, ικανός να εμψυχώνει τους 
συμπολεμιστές του και να δίνει συμβουλές. 
Ο ίδιος έπαιξε σημαντικό ρόλο στη συμ-
φιλίωση του Αχιλλέα με τον Αγαμέμνονα.

Κατά τη διάρκεια του Τρωικού Πολέμου 
υποχρέωσε κάποιον σύμμαχο βασιλιά των 
Τρώων, στην θρακική χερσόνησο, να του 
καταβάλει φόρο σε χρυσό και σε σιτηρά. 
Επίσης, κατέλαβε μια φρυγική πόλη, σκό-
τωσε τον βασιλιά της Τελεύτα και πήρε 
σκλάβα την κόρη του Τέκμησσα. Σε κάποια 
μεταγενέστερη φάση, μονομάχησε με τον 
Έκτορα, αλλά παρόλο που αποδείχτηκε 
ανώτερος, τελικά η νύχτα τούς ανάγκασε 
να κηρύξουν ισοπαλία, χωρίς νικητή. Μετά 
τη μονομαχία οι δύο ήρωες αντάλλαξαν 
δώρα. Ο Αίας έλαβε ως ένδειξη τιμής από 
τον Έκτορα το ξίφος του, ενώ ο ίδιος του 
χάρισε τη ζώνη του. Όταν ο Πάτροκλος και 
ο Αχιλλέας σκοτώθηκαν, ο Αίας πέτυχε 
να αντιμετωπίσει πλήθος εχθρών και να 
αποσπάσει από τα χέρια τους τα σώματα 
των νεκρών ηρώων. Εξοργίστηκε, όμως, 
όταν τα όπλα του νεκρού Αχιλλέα δόθη-
καν τιμητικά στον Οδυσσέα και, νιώθοντας 
εξαιρετικά μειωμένος, κρίθηκε κατώτερος 
των περιστάσεων σε σημείο που αποπειρά-
θηκε να δολοφονήσει τους αρχηγούς των 
Αχαιών. Τότε η θεά Αθηνά τού προκάλεσε 
πνευματική διαταραχή και τον έκανε να 
ξεσπάσει πάνω σε ένα κοπάδι πρόβατα. 
Όταν συνήλθε το πρωί και διαπίστωσε σε 
πόσο οικτρή κατάσταση είχε περιπέσει, 
τερμάτισε τη ζωή του, πέφτοντας πάνω 
στο ξίφος του.

Στη Σαλαμίνα, γίνονταν εορτές προς τι-
μήν του ήρωα (Αιάντεια). Οι ανδραγαθίες 
του Αίαντα και κυρίως το τέλος της ζωής 
του ενέπνευσαν πολυάριθμα έργα τέχνης. 
Ορισμένοι που εμπνεύστηκαν από αυτόν 
ήταν ο Αντισθένης και ο Σοφοκλής.

Στη Σαλαμίνα, και συγκεκριμένα στη 
θέση «Κανάκια», πολυετής αρχαιολογική 
έρευνα έφερε στο φως τα κατάλοιπα ενός 
αρχαίου κτηριακού συμπλέγματος, που 
υπολογίζεται στον 13ον με 12ον αιώνα π.Χ. 
και συμπίπτει με τη Μυκηναϊκή εποχή, 
κατά την οποία έζησε ο Αίας. Αν υποθέσου-
με ότι πρόκειται για πραγματικό ιστορικό 
πρόσωπο, τότε το κτήριο αυτό θα πρέπει 
να ήταν το παλάτι του Αίαντα. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
αποταθείτε στο www.artaeri.com.
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Τα καζίνα στην Κύπρο
O οικονομολόγος Κώστας Χριστοφή 

σε επιστολή του αναφέρεται στα νόμιμα, 
πλέον, κυπριακά καζίνα και τη συνει-
σφορά τους στην οικονομία: 

«Μπορεί για κάποιους να θεωρείται ακό-
μη ταμπού το καζίνο, αλλά η αλήθεια είναι 
ότι η Κύπρος διαθέτει τρία νόμιμα καζίνα, τα 
οποία διαχειρίζεται η παγκοσμίου εμβέλειας 
εταιρεία Melco και τα οποία ήδη φαίνεται 
να έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την 
οικονομία του τόπου. Αυτό έχει ιδιαίτερη 
σημασία εάν αναλογιστεί κανείς ότι ακόμη 
να λειτουργήσει το καζίνο-θέρετρο στη Λε-
μεσό, το οποίο αποτελεί και το κύριο έργο 
της εταιρείας. Ενδεικτικά, αναφέρω τις 800 
ποιοτικές θέσεις εργασίας που προστέθηκαν 
στον τόπο μας και οι οποίες θα αυξηθούν 
κατά πολύ τα επόμενα χρόνια, φθάνοντας 
τις 2.500 χιλιάδες. Παράλληλα, μέσα από τις 
συνεργασίες που προκύπτουν με τοπικές εται-
ρείες, ο αριθμός των εργαζομένων αυξάνεται 
ακόμη περισσότερο. Όπως αναφέρθηκε σε 
πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή, η διαχει-
ρίστρια εταιρεία είχε έσοδα €35 εκατ., από 
τα οποία το κράτος εισέπραξε 15% φόρο ή 
€5,25 εκατ., για το διάστημα Ιουνίου 2018 
μέχρι και Ιανουαρίου 2019 και σε αυτά θα 
πρέπει να προστεθούν και τα έσοδα από τις 
σχετικές άδειες που ανέρχονται στα 4 εκ. Πέρα 
από τα σημαντικά έσοδα για το κράτος, τον 
εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος, 
προκύπτει και ένα άλλο μεγάλο όφελος, η 
καταπολέμηση του παράνομου παιγνίου και 
η μείωση των επισκέψεων στα καζίνα στα 
κατεχόμενα. Με λίγα λόγια, η ενασχόληση 
με τα καζίνα στην Κύπρο πρέπει να σταμα-
τήσει να θεωρείται από πολλούς ως ταμπού. 
Αποτελούν νόμιμα σημεία παιγνίου, όπως 
και σε πολλές χώρες ανά το παγκόσμιο είναι 
μορφή διασκέδασης για μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού, τόσο ντόπιου όσο και τουριστών, 
και κυρίως διασφαλίζουν ότι τα έσοδα κατα-
λήγουν στην οικονομία και στο κράτος και όχι 
στα χέρια παράνομων εστιών και λεσχών ή 
στο παρακράτος της παρανομίας». 

Μείναμε άφωνοι, κ. Δήμαρχε 
Η Διευρυμένη Επιτροπή Πρωτοβου-

λίας για τη Διατήρηση και Προστασία 
του Ιστορικού Κέντρου της Πόλης της 
Λεμεσού, σε επιστολή της προς τον 
Δήμαρχο Λεμεσού, Νίκο Νικολαΐδη, 
αναφέρεται στον χώρο στάθμευσης στην 
Οδό Ανδρέα Θεμιστοκλέους: 

«Έχουμε μείνει άφωνοι από τους ισχυ-
ρισμούς σας, κ. Δήμαρχε, στη συνέντευξή 
σας σε δημοσιογράφο της εφημερίδας 
«ΛΕΜΕΣΟΣ», η οποία αναρτήθηκε στο 
διαδίκτυο την Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019. 

Δηλαδή, αν καταλάβαμε καλά, κ. Δή-
μαρχε, ισχυρίζεστε ότι με το να μην κο-
πούν δέντρα στον χώρο στάθμευσης της 
οδού Ανδρέα Θεμιστοκλέους σημαίνει ότι 
υποστηρίζετε το ΣΒΑΚ Λεμεσού; 

Επίσης, κ. Δήμαρχε, ισχυρίζεστε στη 
συνέντευξή σας ότι, για να μην πνιγεί το 
κέντρο της πόλης μας από τα αυτοκίνητα, 
πρέπει να δημιουργήσουμε νέους χώρους 
στάθμευσης αυτοκινήτων. Μήπως αυτό 

σημαίνει ότι θα έρχονται λιγότερα αυτοκί-
νητα στο κέντρο όπως προτείνει το ΣΒΑΚ; 
Ή θα έρχονται περισσότερα αυτοκίνητα;

Ειλικρινά λυπούμαστε για τη στάση 
του Δημάρχου μας, ο οποίος διαβεβαίωνε 
τους ψηφοφόρους του, προεκλογικά, ότι 
θα σεβαστεί πλήρως τα αποτελέσματα της 
μελέτης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας Λεμεσού. 

Η χωρητικότητα σε αυτοκίνητα στον χώρο 
στάθμευσης στην οδό Ανδρέα Θεμιστοκλέ-
ους μετά  την ανακατασκευή που έγινε στις 
13 Ιανουαρίου 2018, είναι τώρα 220 και 
όχι 150 όπως είπατε στη συνέντευξή σας 
και αν διπλασιαστούν οι θέσεις αυτές, θα 
γίνουν 440 και όχι 300 όπως αναφέρατε. 

Κύριε Δήμαρχε, σκεφτήκατε καθό-
λου την ποιότητα ζωής των περιοίκων 
του χώρου αυτού, αφού τα καυσαέρια 
πλέoν θα κατευθύνονται στις κατοικίες 
τόσο των περιοίκων όσο και των φοιτητών 
του Πανεπιστημίου και η ηχορύπανση που 
θα δημιουργηθεί θα προκαλέσει τρομερή 
οχληρία στο κέντρο της πόλης μας;  

Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλούμε 
όπως αναθεωρήσετε τις απoφάσεις σας 
αυτές και συνεργαστείτε με το ΕΤΕΚ και 
το ΣΒΑΚ, οι οποίοι είναι επιστημονικά 
καταρτισμένοι και θα προσπαθήσουν να 
βελτιώσουν την ποιότητα ζωής όλων των 
κατοίκων της πόλης μας». 

Κύκνειον Άσμα 
Ο καρδιολόγος Νίκος Ερρ. Ιωάν-

νου μιλά για την υπέροχη μουσική του 
Τσαϊκόφσκι στη Λίμνη των Κύκνων, η 
οποία δεν αφήνει κανένα περιθώριο 
να σκεφτεί κάποιος ότι το πανέμορφο 
αυτό πουλί έχει άσχημη φωνή και πως 
άδει όμορφα μόνον όταν προαισθανθεί 
τον θάνατό του: 

«Κατά τον Πλάτωνα η ομορφιά σ’ αυτό 
το τραγούδι δεν έχει σχέση με θλίψη αλλά 
οφείλεται στη χαρά που νιώθει γιατί θα 
συναντήσει σε λίγο τον Θεό Απόλλωνα. 
Μεταφορικά, έτσι, χαρακτηρίζεται το τελευ-
ταίο έργο ενός δημιουργού ή η φωτεινή 
έκφραση κάποιου πριν από το τέλος.

Είχα το προνόμιο να παρακολουθώ για 
πολλά χρόνια και να νοσηλεύσω για αρκετές 
μέρες έναν προικισμένο κι ευγενή κύριο, 
που διένυε την 10η δεκαετία της ζωής του, με 
αξιοπρέπεια και ζηλευτή πνευματική διαύ-
γεια. Κατά τη διάρκεια αυτής της νοσηλείας 
έφτασε κατ’ επανάληψιν στα πρόθυρα του 
θανάτου, αλλά όλο και το ξεπερνούσε. Δια-
τηρώ στη μνήμη μου την τελευταία μουσική 
του ακρόαση, που ήταν η «μικρή νυκτερινή 
μουσική» του Μότσαρτ.

Μια ημέρα, που ήταν σε πολύ καλή 
κατάσταση και διάθεση, η κόρη του κατέ-
γραψε ένα μήνυμά του για την υπόλοιπη 
οικογένεια που βρίσκεται στην Αμερική.

Ευθυτενής και χαρούμενος, περιέγραφε 
και συνέκρινε τις θετικές και αρνητικές 
εναλλαγές της πορείας της νοσηλείας του 
με το ταξίδι και τις περιπέτειες του Ομη-
ρικού ταξιδευτή και Ήρωα.

Κατέληγε δε «τώρα νιώθω ότι η πε-
ριπέτεια και η ταλαιπωρία τελειώνει και 
όπου να ‘ναι θα βρεθώ, όπως ο Οδυσσέας, 
στην αγκαλιά της Πηνελόπης. That’s love. 
Αυτό είναι ΑΓΑΠΗ». Ήταν η τελευταία 
του λέξη! Κι ένα πλατύ χαμόγελο άνθισε 
στο πρόσωπό του.

Μετά από λίγες ώρες εβυθίσθη και 

σύντομα έσβησε, ανώδυνα και ειρηνικά.
Πράγματι, αυτό είναι τέλος Δικαίου 

Ανθρώπου και εκφράζω ευγνωμοσύνη 
σε κείνον και την οικογένειά του που σε 
τέτοιες μέρες κι εποχές χάρισαν τέτοια 
εμπειρία και παράδειγμα».

Παιχνίδια ισχύος 
Ο Χαράλαμπος Μερακλής αναφέρε-

ται στις νέες κρίσεις που δημιουργού-
νται από τη συνεχή εξέλιξη του διεθνές 
συστήματος και στις προεκτάσεις τους: 

«Εκείνο που εξακολουθεί να είναι τοξικό 
στις διεθνείς σχέσεις είναι οι εξελίξεις στη 
Βενεζουέλα,  όπου ο ηγέτης της αντιπολί-
τευσης, Χουάν Γκουαϊδό, αυτοανακηρύ-
χθηκε μεταβατικός Πρόεδρος της χώρας.

Όπως είναι γνωστό, η Βενεζουέλα δια-
θέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου 
και τα οκτώ μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού 
αερίου στον κόσμο και συγκαταλέγεται 
ανάμεσα στους 10 μεγαλύτερους παρα-
γωγούς αργού πετρελαίου.

Από το 2010 αποδείχθηκε πως στο 
υπέδαφός της βρίσκεται το 40,4% των 
αποθεμάτων πετρελαίου και πως ξεπερνά 
και αυτήν την Σ. Αραβία, που διέθετε τα 
μεγαλύτερα αποθέματα αυτού του τύπου.

Οι εντάσεις ξεκίνησαν από την εποχή 
που Πρόεδρος της χώρας ήταν ο Ούγκο 
Τσάβες. Η κρίση κορυφώθηκε με την 
εκλογή του Νίκολας Μαδούρο το 2013. 
Η στάση των ΗΠΑ έναντι του Νίκολας 
Μαδούρο οδήγησε Ρωσία - Κίνα - Τουρκία 
να ταχθούν στο πλευρό του Μαδούρο.

Όπως επισημαίνει ο Καναδός Πρε-
σβευτής, Μπεν Ρόουσγελ, η διαμάχη 
είναι ιδεολογική.

Μια σειρά πολιτικοί αναλυτές, που 
ασχολούνται με τη Λατινική Αμερική, 
τονίζουν πως η Κίνα είναι ο σημαντικό-
τερος πιστωτής της Βενεζουέλας και πως 
μέχρι τώρα έχει χορηγήσει προς αυτήν 17 
δάνεια συνολικού ύψους 62,2 δις δολαρίων, 

ενώ οι κινέζικες εταιρείες επένδυσαν σ’ 
αυτήν 19,15 δις δολάρια.

Οι σχέσεις Ρωσίας - Βενεζουέλας ξεκι-
νούν από την εποχή του Ούγκο Τσάβες, 
όταν η δεύτερη αναγνώρισε την ανεξαρ-
τησία της Αμπχαζίας και Νότιας Οσσετίας, 
ενώ επίσης στήριξε τις ρωσικές θέσεις 
στη Συρία και Ουκρανία.

Τώρα η Ρωσία είναι ο σημαντικότερος 
εμπορικός της εταίρος και η ρωσική πε-
τρελαϊκή εταιρεία Rosneft παρουσιάζεται 
ως εγγυητής της αμερικάνικης εταιρείας 
CHgo, που ανήκει στον ενεργειακό γίγαντα 
της Βενεζουέλας, καθώς επίσης η Ρωσία 
αναδιάρθρωσε το χρέος τής Βενεζουέλας 
ύψους 3,15 δις δολαρίων.

Στόχος της πολιτικής της Ρωσίας είναι 
να ενισχύσει την επιρροή της στη Λατινική 
Αμερική.

Αναφορικά με τις σχέσεις Βενεζουέ-
λας - Τουρκίας, αυτές σχετίζονται με τις 
γεωπολιτικές φιλοδοξίες της Τουρκία στα 
Βαλκάνια - Μέση Ανατολή - Ευρώπη.

Όπως φημολογείται η Βενεζουέλα πώ-
λησε 73 τόνους χρυσού, ενώ άλλα 127 
εκ. ευρώ μεταφέρθηκαν σε τράπεζες της 
Ρωσίας. Πάντως η κατάσταση στη χώρα 
είναι αρκετά επικίνδυνη και ίσως αυτή 
οδηγηθεί σε εμφύλιο πόλεμο».

Ποιους ενοχλούν 
τα διαβατήρια;

Ο Παναγιώτης Σάββα σε επιστολή 
του μιλά για το κυπριακό σχέδιο πο-
λιτογραφήσεων και την κριτική που 
δέχεται: 

«Η κριτική που δέχεται -από κύκλους 
εκτός Κύπρου- το κυπριακό σχέδιο που 
επιτρέπει την πολιτογράφηση έναντι ση-
μαντικής επένδυσης, αν και όχι δικαιολο-
γημένη, θα μπορούσε εν μέρει να θεωρη-
θεί κατανοητή. Γιατί κυρίως προέρχεται 
από χώρες (ή εκπροσώπους τους στην 
ΕΕ) που προσφέρουν παρόμοια σχέδια 
και συνεπώς αντιμετωπίζουν την Κύπρο 
ως ανταγωνιστή σε αυτήν τη βιομηχανία. 

Από την άλλη, η ίδια η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, δείχνει να ασχολείται πολύ περισ-
σότερο με το κυπριακό σχέδιο, απ’ όσο η 
έκταση ή τα αριθμητικά του δεδομένα θα 
δικαιολογούσαν. Σύμφωνα με στοιχεία 
της ίδιας της ΕΕ, το 2017 στο σύνολο της 
Ένωσης πολιτογραφήθηκαν 825.000 μη 
Ευρωπαίοι πολίτες, από τους οποίους μόλις 
5.500 στην Κύπρο (0,67%). Από αυτούς 
τους 5.500 μόνο περίπου το 10% (δηλαδή 
γύρω τους 550 - 600) πολιτογραφήθηκαν 
μέσω του σχεδίου για επενδυτές.  

Οι αντιδράσεις που είναι ακόμη πιο πε-
ρίεργες και ανεξήγητες, είναι οι εντός Κύ-
πρου. Όλοι παραδέχονται ότι το σχέδιο έχει 
συμβάλει στην επανεκκίνηση του τομέα των 
κατασκευών, ο οποίος πλήγηκε περισσότερο 
από την κρίση. Όλοι επίσης συμφωνούν ότι 
προσφέρει θέσεις εργασίας (περίπου 8.000 
είναι η αύξηση μόνο στον τομέα των κατα-
σκευών) και ότι συμβάλλει στη μείωση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ ταυτόχρονα 
έμμεσα οφέλη καταγράφουν και πολλές άλλες 
επιχειρήσεις και επαγγελματίες. 

Κάποιοι λένε ότι μέσω του σχεδίου 
ξεπουλούμε τη γη μας στους ξένους. 
Αυτό κι αν δεν έχει καμιά σχέση με την 
πραγματικότητα. Το 2018 πωλήθηκαν σε 
ξένους περισσότερα από 4.000 ακίνητα. 
Από αυτά είναι ζήτημα αν τα 550-600 
αφορούσαν το σχέδιο πολιτογράφησης 
επενδυτών. Αν πάμε δέκα χρόνια πίσω, 
το 2008 (πριν την κρίση), οι πωλήσεις 
ακινήτων σε αλλοδαπούς -χωρίς να υπάρχει 
το συγκεκριμένο σχέδιο- ήταν περισσό-
τερες από 6.600. Τότε δεν θυμάμαι να 
διαμαρτυρόταν κανένας». 

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

SINTAXI@SIMERINI.COM

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

Εκ της σύνταξης 

«Το είπε ο Δέρβης, 
τέλειωσε, ήταν 

αδιαμφισβήτητο, η 
διάγνωσή του ήταν 

κανόνας».
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σότερες ποσότητες μεθαμφεταμίνης και 
MDMA (ecstasy). Το 2018 η Λεμεσός ήταν 
η 12η πόλη (σε σύνολο 73) σε κατανάλωση 
μεθαμφεταμίνης, με τα αστικά λύματα να 
καταγράφουν 33,8 mg/1. 000 κατοίκους.

Από την ίδια έκθεση, εξάγονται επίσης 
στοιχεία που αφορούν τη χρήση κάνναβης 
στον γενικό πληθυσμό της Κύπρου. «Αν-
δρικό προνόμιο» θα πρέπει να θεωρείται η 
χρήση κάνναβης σύμφωνα με τα στοιχεία, 
αφού ένα ποσοστό ανδρών της τάξης του 
6,8% κάνει χρήση κάνναβης, έναντι 1,9% 
των γυναικών. Ακόμη, ποσοστό της τάξης 
του 0,3% κάνει χρήση «έκσταση», 0,1% 
του γενικού πληθυσμού κάνει χρήση αμ-
φεταμινών και ένα ποσοστό 0,4% χρήση 
κοκαΐνης. 

«Λευκός θάνατος»: 
Ο βασιλιάς των πάντων 

Ο «λευκός θάνατος», ή αλλιώς κοκαΐνη, 
αποτελούσε ανέκαθεν τον «βασιλιά» των 
ναρκωτικών. Κάποτε απευθυνόταν στους 
ολίγους και τους έχοντες, πλέον, σύμφωνα 
με τα δεδομένα των εκθέσεων αλλά και 
των κατασχέσεων, φαίνεται πως έχει μπει 
και σε «λαϊκότερα» στρώματα.  

Στοιχεία λοιπόν από την έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης 
Ναρκωτικών και Τοξικομανίας αναφέ-
ρουν ότι οι πιο συχνές κατασχέσεις και 
ταυτόχρονα οι υψηλότερες στην Κύπρο 
αφορούν κοκαΐνη. Ακολουθούν φυτά 
κάνναβης, ηρωίνη, ρητίνη κάνναβης και 
χάπια «έκσταση». Για το πρώτο τρίμηνο 
του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα στοι-
χεία της ΥΚΑΝ,  έχουν κατασχεθεί 8 φυτά 
κάνναβης και 123 κιλά κάνναβης.  

Η κοκαΐνη αποτελεί την πιο δημοφιλή 
διεγερτική ουσία στο γενικό πληθυσμό, 
σύμφωνα με την πιο πάνω έκθεση. Η χρήση 
της τουλάχιστον μια φορά σε όλη τη ζωή 
αναφέρθηκε από το 1,4% του γενικού πλη-
θυσμού 15-64 ετών. Σε σύγκριση με τον 
μέσο όρο της ΕΕ, η Κύπρος συγκαταλέγεται 

στις χώρες με χαμηλή επικράτηση χρήσης 
της κοκαΐνης στον γενικό πληθυσμό. Σε 
ό,τι αφορά τη θεραπεία, το ποσοστό των 
ατόμων που ζήτησαν βοήθεια το 2016 
λόγω χρήσης κοκαΐνης ανέρχεται στο 
10%, ελαφρώς αυξημένο σε σύγκριση 
με τα προηγούμενα έτη (8,5% το 2015). 
Αντίστοιχα, μικρή αύξηση (11% το 2016 σε 
σύγκριση με 9% το 2015) παρουσιάζεται 
και στους νέους χρήστες που αιτούνται 
θεραπείας με κύρια ουσία κατάχρησης 
την κοκαΐνη. 

Πολλαπλάσιο κέρδος
από την κοκαΐνη  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι λόγοι 
της ραγδαίας αύξησης στις κατασχεθείσες 
ποσότητες, κυρίως σε ό,τι αφορά την κο-
καΐνη. Στη «Σ» μίλησε ο νομικός Ποινικού 
Δικαίου, Γιάννης Πολυχρόνης, ο οποίος 
ανέφερε ότι πλέον το ρίσκο του δράστη 
είναι το ίδιο με το πολλαπλάσιο κέρδος 
που του επιφέρει η εμπορία. Η οικονο-
μική κρίση και η ραγδαία επιδείνωσή 
της σε πολλές χώρες είναι, σύμφωνα με 
τον κ. Πολυχρόνη, ένας επιπλέον παρά-
γοντας που κατέστησε την εμπορία έναν 
«πόλο έλξης» για αρκετούς που δρουν ως 
«κούριερ» ή ως «γαϊδουράκια». Με ένα 
ποσό των 5 χιλιάδων, για παράδειγμα, μας 
εξηγεί, κάποιος μεταφέρει μέχρι και 20 
κιλά. Τα άτομα αυτά, με ένα μικροποσό, 
αναλαμβάνουν όλο το ρίσκο, προκειμένου 
να πλουτίσουν «αναίμακτα». 

Αύξηση στις υποθέσεις
αλλά και στις «καμπάνες»

Έχει ήδη αναφερθεί, νωρίτερα, πως τα 
τελευταία χρόνια καταγράφεται αύξηση 
τόσο στην καταχώριση υποθέσεων όσο 
και στις ποινές τις οποίες επιβάλλουν τα 
Δικαστήρια για υποθέσεις ναρκωτικών. 
Αυτό τονίζει και ο Εκπρόσωπος της Αστυ-
νομίας, ο οποίος αναφέρει ότι το έργο της 

Αστυνομίας στον τομέα αυτό είναι εξαιρε-
τικής σημασίας.

«Τα τελευταία χρόνια έχουν κατασχεθεί 
σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών -πα-
ράνομων ουσιών- και σωρεία υποθέσεων 
που διερευνήθηκαν έχουν οδηγηθεί ενώ-
πιον της Δικαιοσύνης. Η δραστηριότητα 
της Υπηρεσίας εδράζεται στις στοχευμένες 
δράσεις και ενέργειες στη βάση αξιολό-
γησης όλων των πληροφοριών και των 
δεδομένων για τη σύλληψη προσώπων που 
εισάγουν και εμπορεύονται ναρκωτικά», 
συμπληρώνει. «Σε αριθμό υποθέσεων τα 
Δικαστήρια ενώπιον των οποίων στοιχει-
οθετήθηκαν πολλές υποθέσεις επέβαλαν 
αυστηρές πολυετείς ποινές φυλάκισης, με-
ταξύ άλλων για αδικήματα που σχετίζονται 
με την εμπορία ναρκωτικών. Οι επιτυχίες 
αυτές της Αστυνομίας παρουσιάζουν την 
πραγματική διάσταση του φαινομένου στον 
τόπο μας. Η προσφορά υποδηλοί σε με-
γάλο βαθμό και τη ζήτηση για αγορά και 
χρήση παράνομων ουσιών», τονίζει ο κ. 
Αγγελίδης. 

Διαφοροποιημένη, ωστόσο, σε ό,τι αφορά 
το ζήτημα της απονομής Δικαιοσύνης είναι 
η άποψη του Γιάννη Πολυχρόνη. Ο έγκριτος 
νομικός εξήγησε στη «Σ» ότι οι ποινές που 
επιβάλλονται είναι «υπερβολικά αυστηρές, 
κάτι που αυξάνει την αξία των ναρκωτικών 
και άρα τη διακίνηση». Συμπλήρωσε ότι 
«εξομοιώθηκε η ποινή της κάνναβης με 
αυτήν της κοκαΐνης. Είμαστε η μοναδική 
χώρα που επιβάλλουμε διψήφιο αριθμό 
ποινής για υποθέσεις κάνναβης», τόνισε. 

Ο κ. Πολυχρόνης εξήγησε ότι, λόγω 
αυτής της αύξησης στην επιβολή ποινών 
ιδιαίτερα για υποθέσεις κάνναβης, η Κύπρος 
έχει καταστεί «πόλος έλξης» για εμπόρους 
διεθνούς εμβέλειας, αφού στη χώρα μας 
εντοπίζουν από τις ακριβότερες τιμές κάν-
ναβης. Αυτό, όπως συμπλήρωσε, οδηγεί 
τους εμπόρους να θέλουν να  «εξάγουν 
το εμπόρευμά τους σε μια χώρα που θα 
αποφέρει μεγαλύτερο κέρδος». 

Ε
ύκολο χρήμα. Σκοτεινή 
εξάρτηση. Δείγμα πλου-
τισμού ή και μαγκιάς. 
Αυτά είναι μερικά από 
τα χαρακτηριστικά της 
μάστιγας των ναρκω-
τικών ανέκαθεν. Το 

πρόβλημα αυτό σαφώς και εμφανίζεται 
στην κυπριακή κοινωνία. Τα τελευταία 
χρόνια, ωστόσο, η χώρα μας φαίνεται 
πως μπήκε για τα καλά στα μονοπάτια 
διεθνών πλοκαμιών εμπορίας ναρκω-
τικών. Η αποτύπωση του προβλήματος 
μέσω στοιχείων και αριθμών καταδεικνύει 
μιαν αυξητική τάση και μιαν τρόπον τινά 
μετάλλαξη της δράσης των εγκληματικών 
στοιχείων σε ό,τι αφορά το ζήτημα των 
ναρκωτικών.  

Τα στοιχεία της φετινής χρονιάς εμ-
φανίζουν αύξηση ως προς τις κατασχε-
θείσες ποσότητες κοκαΐνης. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι για το πρώτο τρίμηνο του 
τρέχοντος έτους η Υπηρεσία Καταπο-
λέμησης Ναρκωτικών κατέσχε 30 κιλά 
κοκαΐνης. Οι προηγούμενες δυο χρονιές 
κατέγραψαν συνολικά κατασχέσεις ύψους 
13 κιλών (για σκοπούς σύγκρισης να 
πούμε ότι το 2018 η ποσότητα ήταν 5 
κιλά και το 2017 οκτώ κιλά). 

Η ακτινογραφία 
των ναρκωτικών 

Καθοδηγητικές ως προς το προφίλ 
της χρήσης ναρκωτικών στην κυπριακή 
κοινωνία αλλά και την Ευρώπη ευρύ-
τερα είναι οι δυο ετήσιες ευρωπαϊκές 
εκθέσεις (SCORE και EMCDDA), οι 
οποίες καλύπτουν τόσο το ποσοστό 
των ανθρώπων που κάνουν χρήση 
ναρκωτικών, όσο και το είδος αλλά και 
τις υποθέσεις που οδηγούνται ενώπιον 
Δικαιοσύνης. Αναλύοντας τα αστικά λύμα-
τα σε 73 πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των γειτονικών κρατών (Ισλανδία, 
Νορβηγία, Λίχτενσταϊν), το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών 
και Τοξικομανίας (EMCDDA) αποτυπώνει 
τις συνήθειες των Ευρωπαίων πολιτών 
στην κατανάλωση τεσσάρων παράνομων 
ναρκωτικών ουσιών, της κοκαΐνης, της 
αμφεταμίνης, της μεθαμφεταμίνης και 
των χαπιών ecstasy (MDMA).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
στοιχείο ότι η χώρα μας μπαίνει πλέον και 
στον χάρτη χρήσης χαπιού «έκσταση», της 
μεθαμφεταμίνης δηλαδή. Παραδοσιακά 
συγκεντρωμένη σε Τσεχία και Σλοβα-
κία, η μεθαμφεταμίνη πλέον εμφανίζεται 
επίσης στην Κύπρο, στα ανατολικά της 
Γερμανίας, στην Ισπανία και στη Βόρεια 
Ευρώπη (π.χ. Φινλανδία και Νορβηγία). 

Από την ανάλυση των αστικών λυμάτων 
στην Κύπρο εξάγεται το συμπέρασμα ότι 
η χώρα μας, μια από τις μικρότερες της 
ΕΕ, κατατάσσεται περίπου στη μέση των 
κρατών που καταναλώνουν τις περισ-

Τα κοντραμπάντα του αργού θανάτου
ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ 30 ΚΙΛΑ ΚΟΚΑΪΝΗΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ

Ο κόσμος των ναρκωτικών εί-
ναι για τους ανθρώπους της 
ΥΚΑΝ και της Αστυνομίας 

ένας συνεχής «πόλεμος» δίχως τέλος, 
με μοναδικό στόχο την καταστολή του 
φαινομένου αλλά και παράλληλα την 
πρόληψη. Αυτό τονίζει, μεταξύ άλλων, 
στη «Σ» για το θέμα, ο Εκπρόσωπος 
Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, 
Ανδρέας Αγγελίδης. Ενδεικτικά αξίζει 
να αναφερθεί εδώ ότι για φέτος η 
Δύναμη πέτυχε την εξιχνίαση 246 
υποθέσεων που αφορούσαν ναρκω-
τικά και παράλληλα εντόπισε 285 
ενεχόμενα πρόσωπα. 

Η καθημερινότητα ενός ανθρώπου 
της Υπηρεσίας αυτής δεν είναι απλή 
και σίγουρα δεν μοιάζει με αυτήν των 
υπολοίπων μελών της Δύναμης. Τα 
μέλη της ΥΚΑΝ ρίχνονται καθημερινά 
στη μάχη του εντοπισμού εμπόρων ή 
και διακινητών ναρκωτικών, χωρίς να 
υπολογίζουν ούτε κίνδυνο αλλά ούτε 
και ωράριο. Το αποτέλεσμα σίγουρα 
δικαιώνει πολλές φορές, ωστόσο άλ-
λες τόσες ανοίγει υποθέσεις που δεν 
είναι εύκολο ούτε να εξιχνιαστούν, 
αλλά ούτε και να οδηγηθούν άμεσα 
ενώπιον Δικαιοσύνης. «Ο αγώνας 
κατά των ναρκωτικών είναι συνεχής 
και τα μέλη της ΥΚΑΝ εργάζονται 
κάτω από δύσκολες και επικίνδυνες 
συνθήκες, με γνώμονα πάντοτε την 
προστασία των πολιτών», λέει επ’ 
αυτού ο κ. Αγγελίδης.  

«Η Αστυνομία επικεντρώνεται σε 
δράσεις που στοχεύουν στη μείωση 
της προσφοράς σε όλο το φάσμα της 
παράνομης δραστηριότητας: διακίνη-
ση, διάθεση και αγορά παράνομων 
εξαρτησιογόνων ουσιών. Ο απώτερος 
στόχος είναι η μείωση και καταπο-
λέμηση της εγκληματικότητας που 
σχετίζεται με τις παράνομες ουσίες 
εξάρτησης καθώς και ο αποτελε-
σματικός έλεγχος και περιορισμός 
των νέων ψυχοτρόπων ουσιών που 
εμφανίζονται. Η Υπηρεσία Καταπο-
λέμησης Ναρκωτικών ΥΚΑΝ εργά-
ζεται με αποτελεσματικότητα για την 
προστασία των πολιτών και ιδιαίτερα 
των νέων μας», λέει ο κ. Αγγελίδης, 
ενώ εξηγεί ότι η ΥΚΑΝ ενεργεί πάνω 
σε δύο βασικούς πυλώνες, της κα-
ταστολής του φαινομένου αλλά και 
της πρόληψης. 

«Όσον αφορά την καταστολή, το 
έργο της Αστυνομίας είναι εξαιρετικής 
σημασίας: Τα τελευταία χρόνια έχουν 
κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες ναρ-
κωτικών -παράνομων ουσιών- και 
σωρεία υποθέσεων που διερευνή-
θηκαν έχουν οδηγηθεί ενώπιον της 
Δικαιοσύνης. Η δραστηριότητα της 
Υπηρεσίας εδράζεται στις στοχευμέ-
νες δράσεις και ενέργειες στη βάση 
αξιολόγησης όλων των πληροφοριών 
και των δεδομένων για τη σύλληψη 
προσώπων που εισάγουν και εμπο-
ρεύονται ναρκωτικά», συμπληρώνει 
ο Εκπρόσωπος. 

Αστυνομία: 
Ένας «πόλεμος» 

δίχως τέλος

Γ. Πολυχρόνης: 
Υπερβολικά αυστηρές 

οι ποινές, γεγονός 
που αυξάνει την αξία 
των ναρκωτικών και 

άρα τη διακίνηση  

Το φαινόμενο της χρήσης και της 
εμπορίας παρακολουθείται από τις 
Αρχές στο πλαίσιο μιας στοχευμένης 

ευρύτερης πολιτικής, σύμφωνα με τον Εκ-
πρόσωπο της Αστυνομίας. «Μεταξύ άλλων, 
η Αστυνομία εδώ και χρόνια εφαρμόζει ένα 
καινοτόμο πρόγραμμα παραπομπής νεαρών 
ατόμων σε θεραπευτικά προγράμματα, τα 
οποία αξιολογούνται ως ιδιαίτερα αποτελε-
σματικά με αντίστοιχα στοιχεία άλλων χωρών, 
βάσει και της βιβλιογραφίας. Περαιτέρω η 
Αστυνομία παρέχει προγράμματα πρόληψης 
σε νεαρά πρόσωπα, οργανωμένα σύνολα 
και πολίτες γενικότερα», συμπληρώνει. 

Στη «Σ» μίλησε και ο πρόεδρος της Αρχής 

Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, Άθως 
Αντωνιάδης, για το ζήτημα των ναρκωτικών 
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους νέους χρήστες. 
Ο αριθμός των ανηλίκων που καταγρά-
φονται στη θεραπεία τα τελευταία χρόνια 
έχει αυξηθεί σημαντικά, όπως σημειώνει. 

«Η αύξηση αυτή, πέρα από την πραγμα-
τική αύξηση των νεαρών που κάνουν χρήση 
εξαρτησιογόνων ουσιών, κυρίως κάνναβης, 
ενδέχεται να οφείλεται και σε άλλους παρά-
γοντες, όπως η εφαρμογή του πρωτοκόλλου 
παραπομπής νεαρών συλληφθέντων από 
τη ΥΚΑΝ σε θεραπευτικά προγράμματα», 
αναφέρει ο κ. Αντωνιάδης. «Ο σημαντικός 
και αυξανόμενος αριθμός των ατόμων που 

συλλαμβάνονται για πρώτη φορά από την 
ΥΚΑΝ για αδικήματα σχετιζόμενα με τη χρήση 
και, αντί της δικαστικής οδού, παραπέμπο-
νται σε θεραπεία, συμβάλλει σημαντικά στην 
αύξηση του συνολικού αριθμού των ατόμων 
που καταγράφονται στη θεραπεία τα τελευταία 
χρόνια. Τα άτομα αυτά στις πλείστες περιπτώ-
σεις είναι χρήστες κάνναβης, καθώς επίσης 
δεν έχουν φτάσει στο στάδιο της  εξάρτησης. 
Με αυτόν τον τρόπο, ο εντοπισμός τους από 
την ΥΚΑΝ επιτρέπει την έγκαιρη παρέμβαση 
και πρόληψη της προβληματικής χρήσης που 
επιφέρει σοβαρές συνέπειες στο άτομο το ίδιο 
και το περιβάλλον του», συμπληρώνεται από 
τον πρόεδρο της Αρχής.  

Φαινόμενο των καιρών ή χρονίζον κοινωνικό πρόβλημα;

Ο αριθμός των 
ανηλίκων που 

καταγράφονται 
στη θεραπεία τα τελευ-

ταία χρόνια έχει 
αυξηθεί σημαντικά

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΥΚΑΝ 
ΡΙΧΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΟΥΤΕ 
ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ 
ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
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Τ
ο νεοσύστατο και πρω-
τοποριακό Κέντρο Απο-
κατάστασης Nicosia 
Rehabilitation Center 
(NRC) είναι το μοναδικό 
στη φιλοσοφία λειτουργί-
ας του στην Κύπρο. Έχει 

ως στόχο την επανάκτηση των ικανοτήτων και 
της ποιότητας ζωής των Κυπρίων ασθενών 
που χρήζουν θεραπείας και σε αυτό συμμετέ-
χουν Κύπριοι, Έλληνες και Ισραηλινοί επεν-
δυτές. Πρόκειται για ένα πολυεθνικό κέντρο, 
νοσοκομειακού επιπέδου, που επιτυγχάνει 
τον τέλειο συνδυασμό γνώσης, υπηρεσιών 
προηγμένης τεχνολογίας και υποδομών, το 
οποίο λειτουργεί στη Λευκωσία κάτω από 
την εποπτεία του μεγαλύτερου Νοσοκομείου 
και Κέντρου Φυσικής Αποκατάστασης της 
Μέσης Ανατολής, του Sheba - Tel HaShomer 
Hospital στο Τελ Αβίβ. 

Η ταυτότητα του κέντρου 
Το Nicosia Rehabilitation Center (NRC) 

είναι ένα μοντέρνο, σύγχρονο κέντρο απο-
κατάστασης στην καρδιά της Λευκωσίας, το 
οποίο αποτελεί πρότυπο κέντρο αποκατά-
στασης στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Το NRC επιτυγχάνει τον τέλειο συνδυασμό 
γνώσης, υπηρεσιών προηγμένης ιατρικής 
τεχνολογίας και υποδομών. 

Στο NRC προσεγγίζουμε ολιστικά τους 
ασθενείς μας, προσφέροντας εξατομικευμένη 
θεραπεία για την επίτευξη της καλύτερης 
δυνατής ποιότητας ζωής. 

Νευρολογικές, νευρομυΐκές, μυοσκελε-
τικές παθήσεις, προβλήματα που δημιουρ-
γούνται μετά από σοβαρούς τραυματισμούς 
και σύνθετες μεταχειρουργικές καταστάσεις 
είναι μερικά από τα περιστατικά που θα 
αντιμετωπίζουμε. Στόχος μας, οι όποιες επι-
πτώσεις τους, στη ζωή των ασθενών μας, να 
ελαχιστοποιούνται και εφόσον αυτό είναι 
εφικτό, να μηδενίζονται. 

Φυσιοθεραπεία 
Η Φυσιοθεραπεία αντιμετωπίζει προβλή-

ματα όπως μετατραυματικές καταστάσεις, 
κινητική ανικανότητα λόγω ασθενείας ή 
κάποιαν αναπηρία, που προέκυψε από 
αρρώστια ή ατύχημα. 

Το NRC προσφέρει εξειδίκευση στις 
ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Μυοσκελετική Φυσιοθεραπεία: 
Γνωστή ως Ορθοπεδική, περιλαμβάνει 
την αποκατάσταση των λειτουργιών του 
μυοσκελετικού συστήματος, των μυών, των 
αρθρώσεων, των τενόντων, των συνδέσμων 
και των οστών. 

2. Νευρολογική Φυσιοθεραπεία: 
Στοχεύει δυσλειτουργίες του νευρικού / 
νευρολογικού συστήματος, που σχετίζο-
νται με κρανιακά τραύματα, εγκεφαλικά 
επεισόδια, τραύματα στον νωτιαίο μυελό, 
ισχιαλγίες, ανευρύσματα, σκλήρυνση κατά 
πλάκας, τη νόσο του Πάρκινσον και διάφο-
ρες νευρολογικές βλάβες που προκαλούν 
ιλίγγους και απώλεια ισορροπίας. 

3. Καρδιοαναπνευστική Φυσιοθε-
ραπεία: Εξειδικεύεται στην πρόληψη, την 
αποκατάσταση ή και τη στήριξη ασθενών 
με προβλήματα στη λειτουργία της καρδιάς, 
του καρδιαγγειακού και αναπνευστικού 
συστήματος. 

Υδροθεραπεία 
Η υδροθεραπεία αναφέρεται στην εφαρ-

μογή του νερού, ως θεραπευτικού μέσου και 
αποτελεί  από τις βασικότερες συνιστώσες 
από την Ομάδα Αποκατάστασης. 

Όλες οι επιστημονικές μελέτες έχουν 
δείξει ότι η υδρομηχανική δημιουργεί το 
κατάλληλο περιβάλλον άσκησης, προκειμένου 
να ανακτηθεί η χαμένη κινητικότητα και να 
ενισχυθούν οι αδύνατοι μύες. Τα τελευταία 
χρόνια η εφαρμογή προγραμμάτων θερα-
πευτικής άσκησης στο νερό γίνεται όλο και 
περισσότερο αναγκαία. Η άνωση, η θερμο-
κρασία, η αντίσταση και η υδροστατική πίεση 
αποτελούν κλειδιά για την αποκατάσταση 
των μυοσκελετικών και νευρολογικών πα-
θήσεων (ή χρόνιων παθήσεων).

Λογοθεραπεία 
Η Λογοθεραπεία αντιμετωπίζει ασθενείς 

με προβλήματα προφορικής έκφρασης ή 
και δυσκολίες στην κατάποση. 

Η δυσλειτουργία στην προφορική έκ-
φραση, μπορεί να έχει καθαρά κλινική αι-
τία, όπως ένα εγκεφαλικό ή ένα κρανιακό 
τραύμα, αλλά μπορεί να έχει και αιτίες, που 
σχετίζονται με αναπτυξιακή καθυστέρηση 
και κληρονομικότητα. 

Στο NRC αναζητούμε και βρίσκουμε τις 
αιτίες - αν αυτές δεν έχουν ήδη προσδιοριστεί. 

Το NRC προσφέρει παρεμβάσεις αισθη-
τηριακής ανατροφοδότησης, για θεραπεία 
της άρθρωσης λόγου και τεχνικές κατάποσης. 

Εργοθεραπεία 
Η Εργοθεραπεία αντιμετωπίζει ασθε-

νείς με προβλήματα που επηρεάζουν τη 
λειτουργική ικανότητά τους για εργασία ή 
τις καθημερινές τους δραστηριότητες. 

Στο NRC πρωταρχικός μας στόχος είναι 
να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώ-
πους να συμμετέχουν σε δραστηριότητες 
καθημερινής ζωής. Οι εργοθεραπευτές 
επιτυγχάνουν αυτό το αποτέλεσμα δου-
λεύοντας με άτομα και κοινότητες, ώστε 
να ενδυναμώνουν την ικανότητά τους να 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες τις οποίες 
τα άτομα είτε επιλέγουν είτε χρειάζεται είτε 
αναμένεται να κάνουν. 

Το NRC προσφέρει ποικιλία επεμβατικών 
τεχνικών, όπως νευρομυϊκές, προσαρμοστι-
κές - αντισταθμιστικές, μυοσκελετικές και 
επανεκπαίδευση λειτουργικής ικανότητας. 

Το όραμά μας  
Όραμά μας η ολιστική προσέγγιση στην 

αγωγή των ασθενών μας, η οποία ενσωμα-
τώνει ευρεία γκάμα θεραπειών και ιατρικών 
γνώσεων καθώς και η χρήση προηγμένων 
τεχνολογιών. Στοχεύουμε στην ενδυνάμωση 
των ασθενών μας με καινούργιες δεξιότητες, 
οι οποίες θα αναπτύξουν τις δυνατότητές 
τους και θα ενισχύσουν την ανάπτυξη του 
εσωτερικού δυναμικού τους κόσμου, ώστε 
να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή ποιό-
τητα ζωής. 

Υποδομές Φιλοξενίας 
• Στο NRC διαθέτουμε 120 κλίνες σε 

μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια. 
• Ο εσωτερικός χώρος του NRC -μέχρι 

την τελευταία λεπτομέρεια- είναι ειδικά δι-
αμορφωμένος, ώστε να εξυπηρετεί άτομα 
με ειδικές ανάγκες. 

• Όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα 
με συστήματα ήχου και φωτισμού, που 
ενισχύουν την ηρεμία των ασθενών. 

• Στα δωμάτια υπάρχει ένα απλό, στη 
χρήση, σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας 
ασθενών και προσωπικού. 

Νοσηλευτικό προσωπικό 
Το Νοσηλευτικό προσωπικό του NRC 

επιλέχθηκε προσεκτικά για να κάνει τη 
διαφορά. Πρόκειται για στελέχη με υψη-
λού επιπέδου προσόντα, που συνδυάζουν 
γνώσεις νοσηλευτικής και εξειδικευμένη 
εμπειρία στη νοσηλεία ασθενών σε φάση 
αποκατάστασης. 

 NRC - NICOSIA REHABILITATION CENTER 

Επανάκτηση 
ικανοτήτων και 
ποιότητας ζωής 

Κυριάκος Σπανογιάννης,
Γενικός Διευθυντής του NRC

Δρ Κώστας Νάβαλης,
Ιατρός-φυσίατρος και Επιστημονι-

κός Διευθυντής του Κέντρου

Δρ Nana Suarishvili-Συμεωνίδου, 
Κλινική παθολόγος

Αθανασία Μοδέστου,
Επικεφαλής Νοσηλευτικών

Υπηρεσιών

Λευτέρης Χριστοφόρου,
Επικεφαλής του Τμήματος Φυσιο-
θεραπείας και Αποκατάστασης

Αλέξης Χαραλάμπους,
Executive Chef

Κλεάνθης Παπούτσας,
Επικεφαλής των Οικονομικών 

Υπηρεσιών

Στέλλα Γαβριήλ, 
Επικεφαλής των Υπηρεσιών Πωλήσε-

ων και Εξυπηρέτησης Ασθενών

Στοιχεία Επικοινωνίας 
Διεύθυνση: Χυτρών 13-15, 

1075 Λευκωσία 
Τηλ.: 22 396 000

Ιστοσελίδα: www.nrc.com.cy 

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ NRC

Η ομάδα που 
στελεχώνει το Nicosia 
Rehabilitation Center 
θέτει πολύ ψηλά τον 

πήχη, τόσο σε επίπεδο 
ιατρικού όσο και σε 
επίπεδο διοικητικού 

προσωπικού. Με 
συγκεκριμένη 

κατεύθυνση, που 
αφορά τη γρήγορη 
αποκατάσταση των 

ασθενών και τη 
βελτίωση της ποιότητας 

ζωής, οι άνθρωποι 
του NRC βρίσκονται 
συνεχώς-σε όλα τα 

στάδια της θεραπείας- 
δίπλα στον ασθενή

«Στοχεύουμε στην 
ενδυνάμωση των 

ασθενών μας 
με καινούργιες 

δεξιότητες, οι οποίες 
θα αναπτύξουν τις 
δυνατότητές τους 
και θα ενισχύσουν 

την ανάπτυξη 
του εσωτερικού 
δυναμικού τους 

κόσμου»  
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ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Κανάρη - Λεωνίδου Μαρία: Λεωφ. Αρχ. 
Μακαρίου Γ 177 (100μ. πριν από το σου-
περμαρκετ ΚΚΟΛΙΑΣ (Λακατάμεια), δίπλα 
από την Τράπεζα Κύπρου), Λακατάμεια, τηλ.: 
22383566, 22358486. 
Χριστοφίδης Χάρης: Περικλέους  39Α (μετ. 
Φώτων  Κώστα Θεοδώρου και Κληματαριάς), 
Στρόβολος, τηλ.: 22511351, 22319454. 
Τσαγγαρίδης Χαράλαμπος: Μακεδονιτίσσης  
92 A+B (πλησίον Κ-Cineplex), Στρόβολος, 
τηλ.: 22871954, 22319608. 
Γεωργίου -Τίφα Κατερίνα: Λεωφ. Κυρηνείας 
100 (απέναντι από εκκλησία Αγίου Ανδρέα, 
Πλατύ), Αγλαντζιά, τηλ.: 22340340, 22514500. 
Ιακωβίδης Κωνσταντίνος: Κρήτης 6Γ 
(πλαγιόδρομος Debenhams Central, μετά τη 
διασταύρωση Τρουλλίδη), Λευκωσία, τηλ.: 
22752877, 22255058. 

ΛΕΜΕΣΌΣ
Αγαθοκλέους Αγαθοκλής: Γρηγόρη Αυξεντίου 
8 Δ (πλησίον Δημοτ. Σχολείου Χαλκούτσας), 
Μέσα Γειτονιά, τηλ.: 25751275, 25753942. 
Παπασπύρου - Καντωνίδου Μάρω: Φρα-
γκλίνου Ρούσβελτ 272, Ζακάκι (δίπλα από 

φούρνο Sunfresh), Λεμεσός, τηλ.: 25390354, 
25388448. 
Γεωργίου Ντίνος: Νίκου Παττίχη 50 (δρόμος  
Πολεμιδιών 100μ. από “ΕΚΟ” Παμπίνου), 
Λεμεσός, τηλ.: 25338831, 25432167. 
Ιωάννου Λούης: Δωδεκαννήσου 8 (δρόμος Αθη-
ναϊδίου), Λεμεσός, τηλ.: 25364188, 99422029. 

ΛΑΡΝΑΚΑ
Καΐμης Κύπρος: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
ΙΙΙ 88 (έναντι PEUGEOT), Λάρνακα, τηλ.: 
24637044, 24626339. 
Ζόππου Γεωργία: Λεωφ. Φανερωμένης 122 
(πλησίον Ελληνικής Τράπεζας), Λάρνακα, τηλ.: 
24622810, 24651003. 

ΠΑΦΌΣ
Ηρακλέους Χαράλαμπος: Ελλάδος 62 (500 
μέτρα χαμηλότερα από την υπεραγορά 
Carrefour, δίπλα από τον φούρνο Παπαντωνί-
ου), Πάφος, τηλ.: 26942343, 99107608. 

ΠΑΡΑΛΊΜΝΊ
Καμηλάρης Ανδρέας: Κοραή 52 (απέναντι 
από το Λύκειο Παραλιμνίου), Παραλίμνι, τηλ.: 
23744160, 23743418. 

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Παθολόγος: Κώστας Σχίζας, τηλ.: 22311077, 
99606611.
Οφθαλμίατρος: Αντώνης Γλυκερίου, τηλ.: 
70000171.
Ουρολόγος: Αχιλλέας Κορέλλης, τηλ.: 
70007773, 99562642.
Οδοντίατρος: Βασιλική Ηρακλέους, τηλ.: 
99689093.

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

Ιατροί

Υποσχέσεις γάμου
Ο κ. Μάρκος Κλεάνθους, του Κλεάνθη 

από την Επισκοπή Λεμεσού και της Μαρίας 
Σολωμού, από τη Φιλιά Μόρφου, και η δ. 
Καλλινίκη Ιωάννου, του Ιωάννη από την 
Επισκοπή Λεμεσού και της Αργυρούλας 
Γεωργίου, από την Άχνα, και οι δύο κάτοι-
κοι Επισκοπής Λεμεσού, έδωσαν αμοιβαία 
υπόσχεση γάμου.

Εκδήλωση για τον
Νικόλαο Κατούντα

Ο Δήμος Λάρνακας, το Κυπριακό Κέ-
ντρο Μελετών (ΚΥΚΕΜ) και οι εκδόσεις 
Ινφογνώμων σάς προσκαλούν στην εκ-
δήλωση απόδοσης τιμής στον Νικόλαο 
Κατούντα - Λεωνίδα της Κερύνειας, την 
Πέμπτη, 11/4/2019 και ώρα 19.00, στο 
Θέατρο “Σκάλα” (Κυριάκου Μάτση 15, 
Λάρνακα), με την ευκαιρία της παρου-
σίασης του νεοεκδοθέντος ομώνυμου 
βιβλίου. Θα απευθύνει χαιρετισμό ο 
Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας. 
Για τον ήρωα λοχαγό και το βιβλίο θα 
μιλήσουν οι κ.κ. Ανδρέας Μορφίτης, 
Πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής 
Λάρνακας-Αμμοχώστου του ΚΥΚΕΜ, 
Ιωσήφ Σαββίδης, βετεράνος καταδρο-
μέας, Όμηρος Φωτιάδης, γεωπολιτικός 
αναλυτής, εφ. καταδρομέας και Σάββας 
Καλεντερίδης, εκδότης του βιβλίου και 
συγγραφέας.  Επίσης θα παραστούν και 
θα απευθύνουν χαιρετισμό η σύζυγος του 
ήρωα, Σταυρούλα και οι συμπολεμιστές 
του Σάββας Μέντζης και Νεοπτόλεμος 
Κότσαπας.

Ένωση Κυπρίων Οικοκυρών
Η Ένωση  Κυπρίων Οικοκυρών Λάρ-

νακας - Αμμοχώστου διοργανώνει αύριο 
Δευτέρα, 8  Απριλίου 2019, στις 4.00μ.μ., 
στο κέντρο Λεωνίδας στη Λάρνακα, τη μη-
νιαία συνεστίασή  της.  
Δήμος Αμμοχώστου

«45 χρόνια με τα κλειδιά των σπιτιών 
μας στο χέρι. Φτάνει πια να είμαστε πολί-
τες Β’ κατηγορίας». Αυτός είναι ο τίτλος της 
συγκέντρωσης που διοργανώνει ο Δήμος 
Αμμοχώστου αύριο Δευτέρα, 8 Απριλίου 
2019, στις 7.30 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο 
του Δήμου Αμμοχώστου, στη Δερύνεια.

Πασχαλινή συναυλία
Πασχαλινή συναυλία “Stabat Mater» 

του Pergolesi θα δοθεί στην Ρωμαιοκαθο-
λική εκκλησία Παναγίας των Χαρίτων, στη 
Λάρνακα, σήμερα Κυριακή, 7 Απριλίου 
2019, στις 8.00μ.μ. Συμμετέχουν: Valeria 
Shesternina - soprano. Anoki Von Arx - 
mezzo soprano, Olga Bortok με εκκλησι-
αστικό όργανο. Είσοδος ελεύθερη. 

Ομιλία
Ομιλία με θέμα «Πόνος, Θάνατος και 

Ανάσταση», διοργανώνει το Γραφείο 
Θρησκευτικής Διαφωτίσεως της Ιεράς 
Μητροπόλεως Κιτίου σήμερα Κυριακή, 
7 Απριλίου 2019, στις 6.30μ.μ.,  στο Πο-
λιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μονής Αγίου 
Γεωργίου Κοντού, στη Λάρνακα. Ομιλη-
τής θα είναι ο Πρεσβύτερος Παναγιώτης 
Ντουρής, εφημέριος στον Ι. Ν. Αποστόλου 
Λουκά στην Αραδίππου.

Αποτελέσματα εράνου Movember Cyprus 2018

«1940 | Πρόσωπα και Εικόνες. Kύπρος - Ελλάδα»

Ο Όμιλος Πηλακούτα καλωσορίζει το κοινό
στους εκθεσιακούς χώρους του

Καλλιτεχνική εκδήλωση Λυκείου Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου

Από την εκστρατεία/έρανο (με αριθμό άδειας Ν.Π. 57/2018), που διενεργήθηκε 
από 1/11/2018 μέχρι 30/11/2018, από το Round Table 1 Λευκωσίας, στο πλαίσιο 
του Movember Cyprus 2018, συλλέχθηκε το συνολικό ποσό των €14.574, το οποίο 
θα δοθεί προς το Movember Foundation. Όλα τα έξοδα του εράνου,  που ανήλθαν 
στο ποσό των €848, καλύφθηκαν από χορηγίες και άλλες πηγές και άρα το πιο πάνω 
συνολικό ποσό θα διατεθεί προς το Movember Foundation σύμφωνα με τους όρους 
που διαλαμβάνει η αναφερόμενη άδεια.

Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος χαρακτηρίζεται ως η 
φοβερότερη πολεμική αναμέτρηση που γνώρισε ποτέ 
η ανθρωπότητα. Μάχες μεγάλης κλίμακας, τεράστιες 
καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες ανυπολόγιστες. 
Άνθρωποι πέθαναν από λιμό και άλλοι έχασαν τη ζωή 
τους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των χιτλερικών 
δυνάμεων. Πίσω απ’ όλα καταγράφονται πρόσωπα 
και εικόνες. Ανώνυμοι ήρωες, που μεγαλούργησαν. 
Η κάθε εικόνα και μια ιστορία, το κάθε πρόσωπο και 
ένας αγώνας για επιβίωση και αξιοπρέπεια. Η Ελλάδα 
και ο Ελληνισμός της Κύπρου, που βρισκόταν υπό 
βρετανική κυριαρχία, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή 
του πολέμου και έζησαν πρωτόγνωρες στιγμές. Το 
βαρύ τίμημα που πλήρωσαν στον Μεγάλο Πόλεμο 
στον βωμό της ελευθερίας αποτυπώνει, για πρώτη φορά, στα κυπριακά χρονικά, η έκθεση 
«1940 | Πρόσωπα και Εικόνες. Kύπρος - Ελλάδα», που πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο  και 
την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρω-
σης της Ελλάδας και του British High Commission στη Λευκωσία. Η έκθεση συλλέγει και 
αποτυπώνει τεκμήρια για τον Πόλεμο και αποτελεί έναν φόρο τιμής στους επώνυμους και 
ανώνυμους ήρωες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, την Τρίτη, 9 Απριλίου 2019, στις 19.00, στο 
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, στη Φανερωμένη. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν, 
ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, Χρή-
στος Σίμος, ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο, Ηλίας Φωτόπουλος, ο Ύπατος Αρμοστής 
Μεγάλης Βρετανίας στην Κύπρο, Stephen Lilly και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου, Συμεών Μάτσης. Διάρκεια έκθεσης: 10/04/19 - 31/12/19. 
Ώρες λειτουργίας: Δευτ. - Κυρ. 10.00 - 19.00. Για πληροφορίες: 22128157.

Οι εκθεσιακοί  χώροι των 
Renault και Dacia θα είναι ανοι-
κτοί σήμερα Κυριακή, σε Λευκω-
σία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, 
από τις 10.00 μέχρι τις 18.00. 
Έτσι, όσοι παρευρεθούν εκεί θα 
μπορέσουν να δουν από κοντά 
το εντυπωσιακό Renault Captur, 
το αυτοκίνητο που μαγνητίζει με 
την εμφάνιση, τον εξοπλισμό και 
με τιμή γνωριμίας €15.900  και 
το Dacia Duster, το κορυφαίο SUV που δαμάζει τους δρόμους, εντός και εκτός πόλης, 
με άνεση και ασφάλεια, από €13.900. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος Πηλακούτα καλεί τους 
λάτρεις των δύο μεγάλων brands να ανακαλύψουν όλη την γκάμα μοντέλων Renault 
και Dacia, καθώς και να κλείσουν το δικό τους ραντεβού για ένα test drive με το μοντέλο 
που επιθυμούν. Showrooms: Λευκωσία: Αριστείδου 18-20, Έγκωμη, Λάρνακα: Λεωφ. 
Ελευθερίας 17,  Αραδίππου, Λεμεσός: Ανδρέα Καριόλου 9-15, Πάφος: Λεωφ. Μεσόγης 
43. Παγκύπριο τηλέφωνο: 77773344.

Στις 10 Απριλίου 2019 και ώρα 7.30 μ.μ. θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Λανίτειο Θέατρο η μεγάλη καλλιτε-
χνική εκδήλωση του Λυκείου Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου, με τίτλο  «Στην Οθόνη των Ονείρων μας», που 
είναι αφιερωμένη στην αγάπη των συμπολιτών μας  
για τον κινηματογράφο. Η εκδήλωση εντάσσεται στη 
δράση του προγράμματος «Σχολείο Πρεσβευτής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» και έχει τεθεί υπό την 
αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, Νίκου Νικολαΐδη, ο 
οποίος θα απευθύνει χαιρετισμό. Διαχρονικός στόχος 
του Λυκείου Αποστόλων Πέτρου και Παύλου είναι 
ο διαπολιτισμικός διάλογος, η ενίσχυση της ενεργού 
πολιτότητας καθώς και η επαφή και η ενασχόληση 
των νέων μας με τις τέχνες, τα γράμματα, τον πολιτισμό 
και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Ο κινη-
ματογράφος, αδιαμφισβήτητα, είναι μια τέχνη, που 
αγγίζει τις ψυχές και τις γεμίζει με φως, χρώμα, εικόνες και μουσική. Σε ένα ταξίδι μέσα 
στον χρόνο, με συνοδοιπόρους μαθητές και καθηγητές, το Λύκειο Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου επιχειρεί μέσα από χορό, μουσική, προβολές και δρώμενα να ζωντανέψει 
αθάνατες και  αξέχαστες δημιουργίες της 7ης Τέχνης. Η περιδιάβαση στην «Οθόνη των 
Ονείρων μας» αρχίζει από τις αρχές της δεκαετίας του ‘30, κάνει σταθμό στον ελληνικό  
κινηματογράφο της δεκαετίας του ‘60, τότε που ολόκληρη η Λεμεσός συνέρρεε στους 
κινηματογράφους της εποχής, στο Ελλάς, το Παλλάς ή το Γιορδαμλή και στέκεται με 
σεβασμό σε σημαντικές στιγμές του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου κινηματογράφου. 

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus διορ-
γανώνει Open Day την Τρίτη, 9 Απριλίου 
2019, από τις 4 μέχρι τις 7 το απόγευμα, 
στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στη 
Λάρνακα. Τα Open Days δίνουν την ευ-
καιρία να ανακαλύψετε τα πλεονεκτήματα 
που μπορείτε να αποκτήσετε επιλέγοντας το 
Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus για τις σπουδές 
σας, καθώς και να εξερευνήσετε τις εγκατα-
στάσεις του Βρετανικού Πανεπιστημίου της 
Κύπρου. Κατά τη διάρκεια του Open Day 
θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε όλα τα 
προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμ-
ματα σπουδών,  καθώς και να κάνετε την 
εγγραφή σας για τον νέο κύκλο σπουδών 
Οκτωβρίου 2019 με €800 ειδική μείω-
ση* στα δίδακτρα σπουδών. Ανακαλύψτε 
επίσης τις κατευθύνσεις που αντιστοιχούν 
στην προσωπικότητά σας με το Τεστ Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού ΗΟGAN. 
Το έμπειρο και διακεκριμένο ακαδημαϊκό 
προσωπικό και οι Λειτουργοί του Πανεπι-
στημίου θα είναι στη διάθεσή σας, για να 
σας δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία που 
σχετίζεται με τη φοίτηση στο Πανεπιστήμιο 
UCLan Cyprus, όπως την ολοκαίνουργια 
Ακαδημία Γλωσσών (Ελληνικά, Γενική Αγ-
γλική Γλώσσα & Εντατικά Αγγλικά IELTS, 
Επιχειρησιακά Αγγλικά, Ρωσικά, Κινέζικα, 
Αραβικά),  θέματα επαγγελματικής σταδιο-
δρομίας και διαμονής στις ολοκαίνουργιες 
φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου UCLan 

Cyprus. Για περισσότερες πληροφορίες στο 
admissions@uclancyprus.ac.cy ή στο τη-
λέφωνο 24694000. 

* Όροι & προυποθέσεις: Ισχύει για 
εγγραφές μέχρι τη Δευτέρα, 29 Απριλίου 
2019, αποκλειστικά για εισδοχές Οκτωβρίου 
2019 σε όλα τα προγράμματα σπουδών. Σε 
περίπτωση που δεν έχετε ακόμη το Απο-
λυτήριο, μπορείτε να κρατήσετε τη θέση 
σπουδών σας, παρουσιάζοντας τον τελευταίο 
έλεγχο προόδου σας. Το ποσό των €800 
αφαιρείται από τα δίδακτρα του πρώτου 
χρόνου σπουδών σας. Σε περίπτωση κά-
ποιας άλλης υποτροφίας ή ειδικής μείωσης 
διδάκτρων, τότε θα ισχύσει το μεγαλύτερο 
ποσοστό μείωσης.

Στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στην 
τοποθεσία Φοινίτζι, λίγο έξω από το χωριό 
Άγιος Μάμας Λεμεσού, όπου πριν από την 
έναρξη του Aπελευθερωτικού Αγώνα της 
ΕΟΚΑ είχαν συναντήσεις ο Αρχηγός Διγενής, 
ο Σωκράτης Λοϊζίδης και ο Ανδρέας Αζίνας 
για την προετοιμασία του Αγώνα, εψάλη τη 
Δευτέρα,  1η Απριλίου, το πρωί, Δοξολο-
γία και στη συνέχεια επιμνημόσυνη δέηση 
για τους πεσόντες και θανόντες Αγωνιστές. 
Μετά από σχετική ομιλία του Φιλολόγου κ. Κυριάκου Μπαρρή κατετέθησαν στεφάνια 
από εκπροσώπους των Οργανωμένων Συνόλων του Αγίου Μάμαντος και των γύρω 
κοινοτήτων σε ανεγερθείσα στο προαύλιο του ναού αναμνηστική στήλη και εψάλη ο 
Εθνικός Ύμνος. Κατά την τελευταία συνάντηση του Διγενή με τους Λοϊζίδη και Αζίνα, 
τον Γενάρη του 1955, απεφασίσθη οριστικά το  περιεχόμενο της προκήρυξης της 1ης 
Απριλίου και το όνομα της  Οργάνωσης ΕΟΚΑ.

Η Παγκύπρια Ένωση Ιεροψαλτών “Ιωάννης Κουκουζέλης”, υπό τη διεύθυνση του 
Γιώργου Λοΐζου, και ο Μάριος Βασιλείου, που τιμήθηκε με την 1η Ευρωπαϊκή Διά-
κριση Ζωντανής Ηχογράφησης Ορθοδόξων Ακολουθιών, παρουσιάζουν την Τρίτη, 
9 Απριλίου, στις 7.30 το βράδυ, στον ιερό ναό του Αγίου Παύλου, στον Άγιο Παύλο 
Λευκωσίας, μουσικοβυζαντινή εκδήλωση αφιερωμένη στα Πάθη του Κυρίου, υπό την 
αιγίδα του Πρωτοσύγκελου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, Αρχιμανδρίτη Ιωάννη Ιωάννου 
και του Δημάρχου Αγίου Δομετίου, Κώστα Πέτρου, και υπό την υψηλή Προστασία του  
Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β’. 40 Ιεροψάλτες ενώνουν τη φωνή τους για 
να ψάλλουν τα Πάθη του Χριστού. 

 Εορτασμός 1ης  Απριλίου
στον Άγιο Μάμαντα Λεμεσού

Τα Πάθη του Κυρίου

ΖΗΤΌΥΝΤΑΊ
ΖΗΤΕΊΤΑΊ οδηγός για εταιρεία courier με 

άδεια οδηγού μοτοσικλέτας για Λευκωσία. 
Για πληροφορίες καλέστε στο 99438368.

ΠΩΛΌΥΝΤΑΊ
ΠΩΛΕΊΤΑΊ διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων 

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

ΕΝΌΊΚΊΑΖΌΝΤΑΊ
ΑΘΗΝΑ: Ενοικιάζεται δυάρι διαμέρισμα στους 

Αμπελόκηπους, με βεράντα και πλήρως επιπλω-
μένο. Βρίσκεται πίσω από το Ιπποκράτειο Νοσο-
κομείο. Ενοίκιο: €400 τον μήνα. Για περισσότερες 
πληροφορίες αποτείνεστε: Τηλ. 99643565.

ΔΊΑΦΌΡΑ
ΖΗΤΕΊΤΑΊ προς εξαγορά Συντελεστής 

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

Μικρές Αγγελίες 

Γνώρισε το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus
στο Open Day Απριλίου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι παρέστησαν στην κηδεία, κατέ-
θεσαν στεφάνια και λουλούδια, έκαναν εισφορές ή με οποιονδή-
ποτε άλλον τρόπο μάς συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος 

για τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς

ΊΩΣ  Γ. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ
από τη Λευκωσία, κατοίκου Λάρνακας

          
Οι τεθλιμμένοι:

Τέκνα: Ρούλα και Μιχάλης Σιεχατέ
Εγγονή: Μαρία Σιεχατέ
και λοιποί συγγενείς

✚ ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού και αδελφό 

                                           

ΑΝΔΡΕΑ ΌΡΦΑΝΊΔΗ 
(από τον Άγιο Θεόδωρο Αγρού)

                               
που απεβίωσε στις  5.4.2019, σε ηλικία 87  ετών, κηδεύουμε αύριο Δευτέρα, 
8.4.2019, στις 3 μ.μ., από τον καθεδρικό ναό  Αγίου Ιωάννου, Αρχιεπισκοπή,

Λευκωσία, και καλούμε όσους επιθυμούν να παραστούν.
Συλλυπητήρια στην εκκλησία, 2 μ.μ. - 3μ.μ.  

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Κασσιανή Ορφανίδου  

Παιδιά: Μάριος - Νάτια  Ορφανίδου
Χριστάκης - Νόνη Ορφανίδου 
Θεοδώρα - Γιώργος Καλέας
Ελπινίκη - Γιάννος Σωτηρίου
Κυριάκος - Ρένα Ορφανίδου 

Εγγόνια, αδέλφια                                                
και λοιποί συγγενείς 

Αντί στεφάνια, παρακαλούμε να γίνονται εισφορές  για το Κέντρο Διημερεύουσας  
Φροντίδας  ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ.

✚ ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και παππού 

ΜΊΧΑΛΑΚΗ ΚΑΛΌΠΑΊΔΗ 
από τη Λάρνακα

που απεβίωσε χθες Σάββατο, 6.4.2019, σε ηλικία 83 ετών, κηδεύουμε
αύριο Δευτέρα, 8.4.2019, στις 2.00 μ.μ., από τον ιερό ναό Αγίου Λαζάρου

στη Λάρνακα, και καλούμε όσους επιθυμούν να παραστούν. 

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τη 1.00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι: 
Σύζυγος: Μάγδα Καλοπαίδη   

Παιδιά: Γιώργος - Κάκια Καλοπαίδη
Ρούλλα - Αιμίλιος Θεοδοσίου
Εγγόνια και λοιποί συγγενείς 

Αντί στεφάνια, παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για το Ίδρυμα Χριστίνα Αποστόλου.



Της Κυριακής
07.04.2019

Απόψεις 30

Η ΕΕ μέσα στην επόμενη πενταετία 
θα κληθεί να λάβει καθοριστι-
κές αποφάσεις για το μέλλον 

της, σε καίρια ζητήματα που σχετίζονται 
με την ασφάλεια και την προστασία των 
πολιτών της. Τα ζητήματα αυτά βρίσκο-
νται στο επίκεντρο των θεσμικών ορ-
γάνων της ΕΕ, αφορούν τις επικείμενες 
Ευρωπαϊκές Εκλογές και βεβαίως το 
Ευρωκοινοβούλιο, γιατί είναι το σώμα 
που εγκρίνει τον προϋπολογισμό και 
την κατανομή του. 

Ανάμεσα στους Ευρωπαίους υπάρχει 
κοινή συνισταμένη ότι στα ζητήματα 
της ασφάλειας, το κοινό Ευρωπαϊκό 
Σπίτι χρειάζεται θωράκιση για να πα-
ρέχει ασφάλεια στο εσωτερικό της και, 
ταυτόχρονα, να εφαρμόζει δραστήρια 
εξωτερική πολιτική, ως «ήπια δύναμη» 
στο εξωτερικό της. Το γεγονός αυτό δεν 
έχει καμία απολύτως σχέση με όσα ισχυ-
ρίζονται περιθωριακές στην Ευρώπη 

απόψεις περί «στρατικοποίησης». Ένα 
τέτοιο επιχείρημα είναι εντελώς αβάσιμο, 
γιατί η ΕΕ με βάση τις Συνθήκες ανα-
λαμβάνει δράση μόνο με ομοφωνία και 
παρεμβαίνει σε περιοχές εκτός Ένωσης, 
μόνο αν υπάρχει σχετική απόφαση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που 
έχει την πρωταρχική ευθύνη.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρει-
άζεται να ασχοληθούμε συστηματικά 
την επόμενη 5ετία με την Ευρωπαϊκή 
Ασφάλεια. Η Κύπρος είναι συμμέτο-
χος στην προώθηση της PESCO και τη 
δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας, καθώς και στη χρηματοδότηση 
μιας κοινής αμυντικής βιομηχανίας. Οι 
συνθήκες στον 21ον αιώνα το επιβάλ-
λουν! Η απομάκρυνση των ΗΠΑ από 
την Ευρώπη επαυξάνει την ευθύνη 
που έχουν οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι εταί-
ροι να αναπτύξουν αυτόνομα τη δική 
τους πολιτική ασφάλειας και άμυνας. 
Ο κόσμος στον 21ον αιώνα διατηρεί 
πολλές ανοιχτές πληγές και χαρακτηρί-
ζεται από αστάθεια. Είναι απαίτηση των 
Ευρωπαίων πολιτών (ευρωβαρόμετρο) 
η ΕΕ να συνενώσει τις δυνάμεις της και 
να οργανώσει την πολιτική ασφάλειάς 
της, παρά να αφήνει κάθε κράτος μέλος 
να σπαταλά πόρους και δυναμικό σε 27 
εντελώς ξεχωριστούς προϋπολογισμούς.

Η προώθηση της κοινής εξωτερικής 
πολιτικής και ασφάλειας της ΕΕ είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με το συμφέρον 
της Κύπρου στις συνθήκες που εξακο-
λουθεί να βιώνει εξαιτίας της τουρκικής 
κατοχής. Η δραστήρια συμμετοχή και ευ-
θυγράμμιση με την ΕΕ έχει ως απώτερο 
στόχο την υπεράσπιση της ευρωπαϊκής 
κυριαρχίας - που είναι η κυριαρχία 
όλων των κρατών μελών αθροιστικά. 
Με μια συνεπή και συνετή πολιτική, 
χωρίς ιδεολογικές παραποιήσεις και 
διαστρεβλώσεις για τον πραγματικό 
ρόλο της ΕΕ, προωθούμε το κεκτημένο 
των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό 

για κατάργηση των εγγυήσεων και των 
επεμβατικών δικαιωμάτων και αποχώ-
ρηση του τουρκικού στρατού κατοχής. 
Θυμίζω ότι σε αυτές τις επιδιώξεις του 
Προέδρου Αναστασιάδη έχουμε τη στή-
ριξη τόσο του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΗΕ όσο και της ΕΕ στις δύο Διεθνείς 
Διασκέψεις που έγιναν για την Κύπρο 
το 2017. Αυτό αποτυπώνεται και στο 
«Πλαίσιο Γκουτέρες». 

Παράλληλα, με τη διεύρυνση των 
σχέσεών μας στην PESCO είμαστε σε 
θέση να αναδείξουμε τα ευρωπαϊκά 
γεωστρατηγικά συμφέροντα στην πε-
ριοχή μας (Ανατολική Μεσόγειος και 
Μέση Ανατολή) που είναι πρωταρχικής 
σημασίας για την ΕΕ ως σύνολο, σε σχέ-
ση με την ενεργειακή τροφοδοσία. Το 
ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου στην 
οριοθετημένη ΑΟΖ και η αναζήτηση 
εναλλακτικών διόδων για το φυσικό αέριο 
«δένουν» με τη στρατηγική της ΕΕ να 
αναπτύσσει σταθερά τις σχέσεις της, τόσο 
με το Ισραήλ όσο και την Αίγυπτο. Σε 
ιδανικές συνθήκες -με τερματισμό της 
τουρκικής κατοχής στην Κύπρο- μπορεί 
να περιλαμβάνουν και την Τουρκία, σε 
ένα πλαίσιο, όμως, που καθορίζουν οι 
κανόνες του διεθνούς δικαίου και η ΕΕ.

Οι «6» ευρωβουλευτές στη νέα 
σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου 
έχουν ρόλο να διαδραματίσουν στις 
πολιτικές διαβουλεύσεις γύρω από 
την ασφάλεια και την ενέργεια στην 
Ευρώπη. Ο χώρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου προσφέρεται για καλύ-
τερη αντίληψη των γεωστρατηγικών 
συμφερόντων, ανάπτυξη συνεννοήσεων 
με τις μεγάλες πολιτικές ομάδες και 
την άσκηση επιρροής προς τις ισχυρές 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Προϋπό-
θεση είναι η Κύπρος να έχει δυνατή 
φωνή και ξεκάθαρες θέσεις σε όσα θα 
αποφασιστούν την επόμενη πενταετία.

* Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΔΗΣΥ, 
υποψήφιος ευρωβουλευτής

Αυτή η συγκλονιστική δήλωση του 
ΔΗΣΥ, που έγινε στην επετειακή 
διακήρυξη της 25ης Μαρτίου, θα 

μπορούσε να ανατρέψει όλα όσα γνωρίζαμε 
μέχρι σήμερα για την πορεία «των γνω-
στικών και ρεαλιστών» στις προσπάθειες 
επίλυσης του Κυπριακού. Βεβαίως πρό-
κειται για βόμβα κρότου-λάμψης, ενόψει 
ευρωεκλογών. Ανάλογες δηλώσεις γίνονται 
και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
ενώ μερίδα της πολιτικής ηγεσίας της 
Λευκωσίας, η οποία περίμενε εναγωνίως 
σαρωτική νίκη του Ερντογάν στις δημο-
τικές εκλογές στην Τουρκία, έμεινε ενεή. 
Παράλληλα καραδοκούσε και η Τζέιν Χολ 
Λουτ συνομιλώντας τηλεφωνικά -κρυφά 
ή φανερά- είτε με τον Μουσταφά Ακιντζί 
είτε με τον Τσαβούσογλου. Το «κρυφά» 
πάει σε τούρκικη ιστοσελίδα. Η Τζέιν Χολ 
Λουτ θα έλθει στην Κύπρο προσεχώς για 
να έχει επαφές με τον Πρόεδρο Αναστα-
σιάδη. Προφανώς για να τον πείσει ότι θα 
πρέπει να δεχθεί τους τουρκικούς όρους. 
Γι’ αυτό ο Πρόεδρος προληπτικά διακη-
ρύττει κι αυτός «τέρμα οι υποχωρήσεις». 
Με στήριγμα τον ΔΗΣΥ.

Τονίζουμε εμφαντικά ότι στόχος της Λουτ 
είναι να μας υποχρεώσει σε αποδοχή των 
απαιτήσεων του ηγετίσκου των κατεχομένων, 
όστις ήταν σαφής όταν συνομίλησε με την 

Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ. Ο 
Ακιντζί ισχυρίζεται ότι ο Αναστασιάδης δεν 
«δέχεται την πολιτική ισότητα», οπότε δεν 
υπάρχει λόγος συνάντησης μεταξύ τους. 
Εκπληκτική εξέλιξη, με δεδομένο ότι ο 
Πρόεδρός μας είχε παντιέρα της πρακτι-
κής του για επίλυση του προβλήματος την 
πολιτική ισότητα. Ο Ακιντζί ισχυρίστηκε, 
ακόμη, ότι μια νέα σειρά συνομιλιών θα 
πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης. Αυτό 
σημαίνει ότι: Ή θα δεχθούμε αυτά που 
απαιτεί η Τουρκία ή θα φορτωθούμε την 
ευθύνη μιας νέας αποτυχίας. Οι Τούρκοι, 
βέβαια, έχουν βρει τη φόρμουλα και την 
εφαρμόζουν με επιτυχία, όπως ακριβώς 
έπραξαν και στο Κραν Μοντανά. Όπου 
όλοι θυμόμαστε ότι η κυπριακή ηγεσία μάς 
έλεγε πως πάμε είτε για λύση είτε για να 
καταλογισθούν ευθύνες στην Τουρκία. Ούτε 
το ένα έγινε, ούτε το άλλο. Όσον αφορά τη 
λύση, ευτυχώς βέβαια που δεν επετεύχθη, 
γιατί αυτό θα σήμαινε την πλήρη αποδο-
χή των όρων της Τουρκίας. Τώρα όλοι οι 
οπαδοί της όποιας λύσης αγωνιούν για να 
συνεχιστούν οι συνομιλίες από εκεί όπου 
έμεινε ατελείωτο το έργο για τη διάλυση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Άλλωστε ούτε ο 
Πρόεδρος ούτε ο ΔΗΣΥ έχουν εναλλακτικό 
σχέδιο δράσης. Αν και όπως έγραψα ήδη 
μερικούς τους ξάφνιασε η ανακοίνωση του 
ΔΗΣΥ, η ενδεδυμένη με φουστανέλα και 
τσαρούχια για την αναγκαιότητα διακοπής 
της πολιτικής των συνεχών υποχωρήσεων.

Ήταν βεβαίως κι αυτό μια επετειακή 
και προεκλογική πομφόλυγα, διότι στην 
πραγματικότητα προτιμούν να βαδίζουν 
στην αδιέξοδη πορεία μιας αποτυχημένης 
πολιτικής. Κοροϊδεύουν τον λαό για να μην 
καταρρεύσουν κομματικά. Θέτουν τα δικά 
τους συμφέροντα πάνω από την Κύπρο. 
Αλλά μεγίστη ευθύνη φέρει και ο Πρόε-
δρος. Οι απαντήσεις που κατά καιρούς 
δίνει στις ακραίες θέσεις του εντολοδόχου 
της Άγκυρας δεν συνιστούν άλλοθι για τα 
δικά του λάθη, που τώρα θέλει να τα καλύ-
ψει με έναν νέο, όψιμο και πιο επικίνδυνο 

«ρεαλισμό», αυτόν της μεγαλύτερης απο-
κέντρωσης εξουσιών, για την αποφυγή 
τριβών! Ψέγει τον κατοχικό ηγέτη για την 
αδιάλλακτη θέση του περί της πολιτικής 
ισότητας, αλλά είναι έτοιμος να αναγνωρίσει 
το ψευδοκράτος ως ισότιμο της ΚΔ κράτος. 
Πρόκειται για εμπαιγμό του λαού και πλήρη 
έλλειψη σεβασμού προς την αλήθεια. Και 
ναι μεν δεν ακούσαμε πανηγυρισμούς για 
τη «νέα μεγάλη νίκη» του προοδευτικού 
Ερντογάν (ασχέτως αν έχασε τους μεγάλους 
δήμους χωρίς να χάσει την πλειοψηφία 
και ταυτόχρονα ανέβηκαν οι Κεμαλιστές 
σε συνασπισμό με το κόμμα εθνικιστών), 
αλλά οι κυβερνώντες ανέμεναν ότι κάτι 
θα άλλαζε στην εξωτερική πολιτική της 
Τουρκίας, ειδικά όσον αφορά το Κυπριακό. 
Αλλά, η τουρκική πολιτική στα Ελληνο-
τουρκικά και στο Κυπριακό δεν αλλάζει. 
Ακόμη δε και αν οδηγηθούν οι Τούρκοι 
σε εκλογές και κερδίσουν οι Κεμαλιστές, 
αυτοί θα είναι πιο σκληροί από τον Ερντο-
γάν, διότι οι τουρκικοί στρατηγικοί στόχοι 
δεν αλλάζουν. 

Επιπλέον, το εκλογικό αποτέλεσμα εί-
ναι πιθανό να οδηγήσει τον Ερντογάν σε 
ακόμη πιο σκληρές πολιτικές στην Κύπρο, 
το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και τη 
Συρία. Χωρίς να αποκλείεται κάποια κίνηση 
εντυπωσιασμού στο Κυπριακό, οπόταν η 
κατάσταση θα εξελιχθεί σε τραγωδία. Οι 
πιέσεις θα αυξηθούν και ένα βολικό πιστόλι 
θα καρφωθεί στον κρόταφό μας θέτοντάς 
μας το εξής δίλημμα: Ή το φυσικό αέριο ή τη 
λύση που επιθυμεί η Άγκυρα. Στην οποία, 
βεβαίως, θα ανήκει πλέον και ο έλεγχος του 
φυσικού αερίου. Το «προφήτεψε» άλλωστε 
και ο Κατρούγκαλος, που θέλει απεγνωσμέ-
να να βάλει την Τουρκία στο παιχνίδι της 
ενέργειας, ξεκινώντας προφανώς από την 
Κύπρο. Ο Κατρούγκαλος, απερίσπαστος μετά 
την επίλυση του Σκοπιανού, επιδίδεται σε 
εργολαβική προσπάθεια παρόμοιας επίλυ-
σης και των ελληνοτουρκικών ζητημάτων. 

* Πρόεδρος του Κινήματος Αλληλεγγύη, 
υποψήφια ευρωβουλευτής  

Ξεκάθαρες θέσεις για την
Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα

«Τέρμα στην πολιτική
των υποχωρήσεων»
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ΔΕΝ ΠΕΡΝΆ ΆΠΆΡΆΤΉΡΉΤΟ
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΚΆΘΕ ΦΟΡΆ
ΠΟΥ ΣΤΉΝ ΤΟΥΡΚΙΆ ΕΧΟΥΜΕ 
ΕΚΛΟΓΕΣ
(ΆΚΟΜΆ ΚΆΙ ΓΙΆ ΚΟΙΝΟΤΆΡ-
ΧΕΣ!),
ΣΤΆΜΆΤΆ ΚΆΘΕ ΣΥΖΉΤΉΣΉ 
ΜΆΖΙ ΜΆΣ,
ΆΛΛΆ ΔΕΝ ΣΥΜΒΆΙΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΚΆΙ ΆΝΤΙΣΤΡΟΦΆ!

Ο ΡΩΣΣΙΔΉΣ 
ΓΙΆ ΤΉΝ ΚΥΠΡΟ 
ΜΕΣΆ ΆΠΟ ΤΟ 
ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ERPIC

Οι εκλογές στην Τουρκία πάντα 
μας ενδιαφέρουν, κυρίως επειδή 
κατά τη διάρκεια κάθε προεκλογι-

κής περιόδου, όλοι σχεδόν οι υποψήφιοι, 
συναγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος 
θα βγάλει την περισσότερη χολή κατά της 
πατρίδας μας (Ελλάδα και Κύπρο). Μέχρι 
την Αγιά Σοφιά έταξε στο μουσουλμανιό 
ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου 
να κερδίσει ο εκλεκτός τού κόμματός του 
την Κωνσταντινούπολη! 

Σε όλες τις ανεπτυγμένες-πολιτισμένες 
χώρες, ο πρόεδρος σχεδόν δεν παίρνει 
χαμπάρι ότι διεξάγονται δημοτικές εκλο-
γές! Στην Τουρκία, ο πρώτος πολίτης της 
ανέδειξε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση 
σε μείζονα πολιτική σύγκρουση. Ο Ερντο-
γάν «πάλευε» για τις δημοτικές εκλογές 
μοιράζοντας λαχανικά (τουρκιστί zerzevat 
- ζαρζαβατικά), ρύζι, ρεβίθια και φακές!!! 
Και γύριζε με τον θίασό του ολόκληρη τη 
χώρα και τραγουδούσε σαν σε συναυλία, 
μέχρι και ερωτικά τραγούδια, έχοντας απέ-
ναντί του ένα φανατισμένο ακροατήριο. Ο 
λαϊκισμός του ξεπέρασε κάθε όριο! 

Σε ό,τι αφορά την εκλογική διαδικασία, 
τίποτε δεν έχει αλλάξει. Οι εκλογές στην 
Τουρκία παραδοσιακά διεξάγονται σε κλί-
μα ακραίας αντιπαράθεσης και πόλωσης, 
που πολλές φορές καταλήγει σε ακρότητες. 
Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και στις 
δημοτικές εκλογές της Κυριακής, οι οποίες 
σημαδεύτηκαν από αιματηρά επεισόδια, 

νεκρούς, καταγγελίες για τρομοκρατία ψη-
φοφόρων, αλλά και δηλώσεις της αντιπολί-
τευσης ότι δεν αποδέχεται τα αποτελέσματα, 
τα οποία παρουσίασε το κρατικό πρακτορείο 
«Αnadolu». Να σημειωθεί ακόμα ότι η 
προεκλογική εκστρατεία διεξήχθη με τις 
φυλακές γεμάτες από αντιφρονούντες και 
με όλα σχεδόν τα ΜΜΕ της Τουρκίας να 
λιβανίζουν από πρωίας μέχρι νυκτός τον 
νεοσουλτάνο πρόεδρο! 

Το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και 
Ανάπτυξης (AKP) του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν και το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης 
(ΜΗΡ) των Γκρίζων Λύκων του Ντεβλέτ 
Μπαχτσελί, κέρδισαν τελικά σε ποσοστά την 
Εθνική Συμμαχία του Ρεπουμπλικανικού 
Λαϊκού Κόμματος του Κεμάλ Κιλιτσντά-
ρογλου (CHP)], έχασαν όμως πολλούς και 
σημαντικούς δήμους κι αυτό σίγουρα με-
τρίασε την πρωτιά, αφού τις εντυπώσεις 
φαίνεται να κερδίζει η αντιπολίτευση. Κά-
ποιοι αναφέρονται σε νίκη του Τούρκου 
Προέδρου άνευ αντικρίσματος.

Το CHP κυριαρχεί στα παράλια και πιο 
συγκεκριμένα μεταξύ άλλων στη Σμύρνη, 
στο Τεκίρνταγ, το Τσανάκαλε, τη Γιάλοβα, 
το Αϊδίνι, τη Μούγλα, την Αντάλυα, το Χά-
ταϊ, τη Σινόπη, το Εσκίσεχιρ, τα Άδανα, τη 
Μερσίνα. Το φιλοκουρδικό Δημοκρατικό 
Κόμμα των Λαών [(HDP), που συσπείρωνε 
κυρίως Κούρδους της Τουρκίας αλλά και 
άλλες μειονότητες] κατάφερε να κερδίσει 
σε συνθήκες ακραίας πόλωσης, διωγμών, 

διώξεων και απαγορεύσεων (ενώ αρκετά 
στελέχη του, μεταξύ των οποίων και ο ηγέτης 
του κόμματος Σελαχατίν Ντεμιρτάς βρίσκο-
νται στη φυλακή) τους δήμους Καρς, Βαν, 
Ντιγιάρμπακιρ, Μπάτμαν, Μάρντιν, Σιίρτ 
και Χάκκαρι, στη νοτιανατολική Τουρκία, 
με τις συγκεκριμένες επαρχίες να στέλνουν 
το δικό τους μήνυμα με ιδιαίτερη αξία στον  
Σουλτάνο… Να σημειωθεί ότι το HDP δεν 
κατέβασε υποψηφίους σε όλη τη χώρα 
παρά μόνο στη νοτιανατολική Τουρκία 
και στις υπόλοιπες περιοχές στήριξε τους 
αντιπάλους του Ερντογάν.

Ο Τούρκος Πρόεδρος έχασε την πρωτεύ-
ουσα της χώρας και άλλες μεγάλες πόλεις. 
Το πιο οδυνηρό πλήγμα στην εικόνα του 
είναι σίγουρα η ήττα στην Κωνσταντινού-
πολη. Η Σμύρνη δεν αποτελεί έκπληξη. 
Είναι η πόλη που δεν τον συμπαθεί και δεν 
την συμπαθεί. Η πρωτεύουσα έχει πάντα 
πολιτικό συμβολισμό. Η Κωνσταντινούπολη, 
όμως, είναι η πόλη από τη δημαρχία της 
οποίας ξεκίνησε ο ίδιος.

Σε ό,τι μας αφορά, δεν μπορεί να πε-
ράσει απαρατήρητο το γεγονός ότι κάθε 
φορά που στην Τουρκία έχουμε εκλογές 
(ακόμα και για κοινοτάρχες!), σταματά κάθε 
συζήτηση μαζί μας! Οι εκλογές στη γείτονα 
απαγορεύουν κάθε σκέψη για διάλογο! Δεν 
συμβαίνει όμως το ίδιο και αντίστροφα! 
Εμείς συνήθως μπαίνουμε σε διάλογο για 
το Κυπριακό, όταν ο προεκλογικός αγώνας 
βρίσκεται στην τελική ευθεία του! 

Ήδη η ειδική απεσταλμένη του Γ.Γ. του 
Ο.Η.Ε. για το Κυπριακό ανακοίνωσε συνα-
ντήσεις σε υψηλό επίπεδο σε μια προσπάθεια 
επανέναρξης του ενδοκοινοτικού διαλόγου. 
Με τον κατοχικό ηγέτη κατ’ εντολήν Ερ-
ντογάν να παρουσιάζεται πιο αδιάλλακτος 
από ποτέ! Η θέση της Τουρκίας παραμένει 
διαχρονικά σταθερή με εξαγωγή της πίε-
σης λόγω εσωτερικών προβλημάτων που 
ενισχύουν την προκλητικότητά της. 

Σίγουρα κανένας μας δεν μπορεί να δι-
αφωνήσει με τη θέση του Νίκου Χριστο-
δουλίδη ότι πρέπει να συζητήσουμε και 
ότι μόνο μέσα από τον διάλογο μπορούν 
να βρεθούν λύσεις. Ωστόσο το παρελθόν 
διδάσκει ότι όποτε μπαίνουμε με το έτσι θέλω 
σε συνομιλίες, καταλήγουμε σε νέο οδυνηρό 
αδιέξοδο και σε αναβάθμιση των τουρκικών 
θέσεων! Παραδέχτηκε, ωστόσο, ο Κύπριος 
ΥΠΕΞ σε πρόσφατη πρωινή ενημερωτική 
εκπομπή του ΡΙΚ στους εξαίρετους δημο-
σιογράφους Σταύρο και Σταυριανή, ότι ναι, 
ο δημόσιος διάλογος (μεταξύ μας εννοείται) 
επηρεάζεται από τις ευρωεκλογές... Άρα και 
οι συμπεριφορές μας και οι θέσεις μας…. 

Ενώ λοιπόν μπροστά μας βρίσκεται μια 
παρατεταμένη εκλογική περίοδος, ίσως και 
τριπλών εκλογών στην Ελλάδα και ευρωε-
κλογών στην Κύπρο, οι απεσταλμένοι του 
ΟΗΕ πάνε κι έρχονται προκειμένου να μας 
οδηγήσουν πάραυτα σε διάλογο! Γιατί αλή-
θεια δυο μέτρα και δυο σταθμά; Γιατί τόση 
βιασύνη, άραγε; Γιατί αλήθεια δεν απαιτούμε 

μια μικρή παράταση; Γιατί οι έχοντες το 
πρόσταγμα για επανέναρξη του διαλόγου 
είναι τόσο βιαστικοί; Μήπως, επειδή μας 
θεωρούν εύκολους και δεδομένους;

Κατά τα φαινόμενα οι Η.Π.Α. εξακο-
λουθούν να θέλουν να ικανοποιήσουν την 
Τουρκία, προκειμένου να επιστρέψει στις 
αγκάλες τους! Και οι εύκολοι «παίκτες» 
στην περιοχή φαίνεται να είμαστε εμείς! 

Ακόμη και τώρα, οι Η.Π.Α. ασκούν 
πιέσεις στην Αθήνα και τη Λευκωσία να 
δώσουν λύσεις στα ζητήματα που μονο-
μερώς εγείρει η Άγκυρα! Να μη μας ξε-
γελούν τα τελευταία τους παχουλά λόγια! 
Στην πράξη άλλα βλέπουμε. Το είπαμε 
πολλές φορές, ας το επαναλάβουμε άλλη 
μία: Το δίκαιο των λαών δεν μπορεί ποτέ 
να νικήσει τα συμφέροντα! 

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

Η προσφορά του ERPIC είναι ανεκτίμητη. 
Ήλθε σε μια χρονολογική στιγμή που, τόσο 
εντός της Κύπρου όσο και εκτός, η προσπά-
θεια είναι η ατιμωρησία της Τουρκίας. Τους 
ενόχλησε η αύξηση των αντι-διζωνικών που 
πρέπει να εξουδετερωθούν! Να διαγρα-
φούν τα τουρκικά εγκλήματα. Να σβηστούν 
από τις μνήμες των Ελλήνων οι εισβολές, 
οι βιασμοί, οι βομβαρδισμοί με βόμβες 
ναπάλμ (τόσο το 1964 όσο και το 1974), 
οι δολοφονίες, οι εξοντώσεις, ο ξεριζωμός, 
το εθνικό ξεκαθάρισμα, ο εποικισμός, και 
να προσκυνήσουμε τους εισβολείς ως… 
συνεταίρους στη νήσο και στην κυπριακή 
ΑΟΖ μέσω της βρετανο-τουρκικής Δι-κοι-
νοτικής, Δι-ζωνικής Ομοσπονδίας. Να μην 
είμαστε… κατά τον τελευταίο χαρακτηρισμό 
του ελλαδικού Υπ. Εξωτερικών «μοναχο-
φάηδες» να δεχθούμε συνεκμετάλλευση 
αέρος, θάλασσας και ξηράς με την Τουρκία 
(δηλώσεις πρώην Υπ. Εξωτερικών Νίκου 
Κοτζιά και του αντικαταστάτη του νεοφώ-
τιστου Γ. Κατρούγκαλου).  

Το βιβλίο επεξεργάστηκε άψογα η Marta 
Murzanska (ERPIC) και παραθέτει στο βι-
βλίο και το σχολιασμό της ως υπήκοος της 
Πολωνίας που ζει στην Κύπρο, το προλόγισε 
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ERPIC Δρ. Χριστόδουλος Γ. Πελαγίας, 
εισήγαγε ο πρέσβης επί τιμή Ανδρέας Ι. 
Ιακωβίδης και σχολίασαν το Προσφυγικό 
Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια», ο πρό-
εδρος του Σωματείου Κλεάνθης Σολέας 
και ο Δρ Κλέαρχος Α. Κυριακίδης, Επικε-
φαλής του Τμήματος Για Δημοκρατία και 
Κράτος Δικαίου του ERPIC. Ο οποίος, με 
μια λεπτομερή ανασκόπηση του έργου τού 
μ. Ζήνωνα Ρωσσίδη με τίτλο «Παρανομία, 
βαρβαρότητα και πόλεμος», εμβαθύνει στη 
σημασία του έργου του Ζ. Ρωσσίδη που 
μένει ανεκμετάλλευτο. 

Τα ντοκουμέντα  
Το βιβλίο αποτελείται από 340 σελίδες 

και ξεκινά με επιστολή του τότε Γενικού 
Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών, Αυστριακού Κουρτ Βάλντχαϊμ, 
ημερ. 24 Ιανουαρίου 1974, εις απάντη-
σιν επιστολής του Ζ. Ρωσσίδη, 19 Δεκεμ-
βρίου 1973, σε σχέση με τον ρόλο της 
Τουρκίας στο Κυπριακό και ολοκληρώ-
νει με επιστολή του Ζ. Ρωσσίδη προς Κ. 
Βάλντχαϊμ 31 Δεκεμβρίου 1974, για τις 
ανάγκες των Κυπρίων προσφύγων από τις 
κατεχόμενες περιοχές που ξερίζωσαν οι 
Τούρκοι εισβολείς. Στο τέλος υπάρχουν και 
επτά φωτογραφίες από την απόβαση των 
Τούρκων κατακτητών κατά τις τουρκικές 
εισβολές στην κατεχόμενη Κερύνεια, τους 
βομβαρδισμούς (όπως του ψυχιατρείου 
Λευκωσίας) και τους αγνοουμένους.

Μία από τις εκθέσεις του μ. Ζήνωνα 
Ρωσσίδη, ημερ. 6 Δεκεμβρίου 1974, είχα 
εξασφαλίσει νωρίτερα και περιλάβει το 
2000 στο αγγλικό μου βιβλίο «Conspiracy 
or Blunder?» (Το βιβλίο είχα εκδώσει σε 
συνεργασία με το προσφυγικό Σωματείο 
«Αδούλωτη Κερύνεια».)

Στην έκθεσή του εκείνη ο Ρωσσίδης κα-
τέγραψε σωρεία διεθνών εγκλημάτων των 
Τούρκων στην Κύπρο, μαζικές εκτελέσεις, 
βιασμούς, εν ψυχρώ δολοφονίες, συλήσεις, 
με κάθε λεπτομέρεια, με ονόματα θυμάτων, 
εγκλήματα, που για 45 χρόνια ορισμένα 
ούτε καν είναι ακόμα γνωστά… Ειδικά στην 
κατεχόμενη περιοχή Κερύνειας. Η έκθεση 
εκείνη περιλαμβάνεται και στο βιβλίο του 
ERPIC μαζί με δεκάδες άλλες, όπως εκείνη 
της 6ης Νοεμβρίου 1974 διαμαρτυρόμενος 
προς τον ΓΓ του ΟΗΕ για τις παραβιάσεις 
των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949 με 
τις καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Η έκθεσή του ημερ. 22 Αυγούστου 1974 

προς Κ. Βάλντχαϊμ σχετικά με τις βαρβαρό-
τητες του τουρκικού κατοχικού στρατού, η 
έκθεσή του 14 Αυγούστου 1974 και άλλες.

«Να διαβαστούν 
από τον κάθε πολίτη»

Στην πίσω σελίδα του βιβλίου ο αναγνώ-
στης θα βρει τη δήλωση του Δρος Κλέαρχου 
Α. Κυριακίδη, που σε ελεύθερη μετάφραση 
έχει ως εξής: «Τα Αρχεία περιλαμβάνουν 
ακατέργαστες πληροφορίες της Ιστορίας. 
Αυτές οι πληροφορίες ρίχνουν φως στο τι 
ίσως να έγινε ή να μην έγινε, γράφτηκε, λέ-
χθηκε… σε κρίσιμες στιγμές της Ιστορίας. Το 
κύριο πλεονέκτημα αυτών των πληροφοριών 
είναι ότι είναι ελεύθερες από οποιεσδήποτε 
επεμβάσεις, που μπορεί να επηρεάσουν απο-
μνημονεύματα, δηλώσεις μαρτύρων χρόνια 
μετά τα συμβάντα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να λαμβάνονται 
δίχως επιφύλαξη. Κάθε έγγραφο πρέπει να 
μελετάται με προσοχή, κριτική ανάλυση και 
ανοικτό μυαλό. Ειδικά όταν ένα έγγραφο 
γράφτηκε με στόχο να αποκρύψει, να δια-
στρεβλώσει την αλήθεια. Αυτών λεχθέντων, 
αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι 
τούτο - τα έγγραφα στο βιβλίο αυτό αποτελούν 
από μόνα τους και ομαδικά μέρος της κλη-
ρονομιάς καθώς και της ιστορίας της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας, μέλους των Ηνωμένων 
Εθνών, της Κοινοπολιτείας, του Συμβουλίου 
της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Γι’ αυτούς και άλλους λόγους, τα έγγραφα 
αυτά πρέπει να διαβαστούν από ιστορικούς, 
δασκάλους και δικηγόρους με επαγγελματικό 
ενδιαφέρον για το τι αποκαλύπτουν. Επίσης 
πρέπει να διαβαστούν από τον κάθε πολίτη 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, ειδικά από τον 
κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να κερδίσει 
μια καλύτερη εικόνα για το τι συνέβη στη 
χώρα του το 1974 και γιατί».

Τουρκικές εκλογές: Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα!

Το παρελθόν διδάσκει 
ότι όποτε μπαίνουμε με 

το έτσι θέλω σε συνομιλίες
καταλήγουμε 

σε νέο οδυνηρό
αδιέξοδο και σε 

αναβάθμιση 
των τουρκικών θέσεων!

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
afanoulla@gmail.com

Δρ Αυγουστίνος (Ντίνος) Αυγουστή *

Τ
ο 2017 ο οργανισμός 
European Rim Policy 
and Investment Council 
(ERPIC), στη Λάρνακα, 
κυκλοφόρησε ένα ιστο-
ρικό βιβλίο στα αγγλικά 
με τίτλο «Cyprus in the 

UN Archives January 1974-December 
1974». Μια σημαντική πρωτοβουλία 
που, δυστυχώς, όλες οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας 
απέτυχαν να αναλάβουν για τα δίκαια του 
Ελληνισμού της Κύπρου, αλλά παράλληλα 
και για διαφώτιση των ξένων και επιμονή 
για απελευθέρωση. H τελευταία, όμως, 
δεν ήταν στις προτεραιότητές των από τον 
Αύγουστο του 1974. Την αντικατέστησαν 
με την απαρτχάιντ βρετανο-τουρκική Δι-
κοινοτική, Δι-ζωνική, Ομοσπονδία κατ’ 
εντολήν του Βρετανού «κηδεμόνα» και 
αιματηρά ένοχου, υπ. Εξωτερικών και 
Κοινοπολιτείας Τζέιμς Κάλλαχαν… 

Αυτό το αξιόλογο έργο, από τα πολλά 
που ακόμα πρέπει να γίνουν, κάλυψε 
ο οργανισμός ERPIC προβάλλοντας τις 
ιστορικές εκθέσεις τού τότε πρέσβη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών (Μόνιμου Αντιπρο-
σώπου), που κατέγραψαν τα διαδοχικά 
εγκλήματα της κατοχικής Τουρκίας κατά 
τις δύο βάρβαρες τουρκικές της εισβο-
λές στο νησί. Τα εγκλήματα για τα οποία 
η Τουρκία έπρεπε να είχε καθίσει στο 
εδώλιο του κατηγορουμένου προ πολ-
λού, καταδικαστεί και τιμωρηθεί για όλες 
τις βάναυσες παραβιάσεις του Διεθνούς 
Δικαίου και Συμβάσεων Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.  

Το βιβλίο 
Οι ιστορικές αυτές εκθέσεις βρίσκο-

νται αποδεσμευμένες προ πολλού στα 
Αρχεία του ΟΗΕ, αλλά τόσο ο ίδιος ο 
οργανισμός (ΟΗΕ) όσο και όσοι είναι 
αναμεμειγμένοι με το Κυπριακό για 
«λύση» δικοί μας και ξένοι, οι συγγραφείς 
των ψηφισμάτων του ΟΗΕ (Βρετανοί) τις 
αγνοούν ενσυνείδητα και περιφρονητικά. 
Απλώς γιατί απαιτούν ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, 
αλλά με τη διαιρετική ΔΔΟ τους δεν 
επιτρέπεται ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ για τα θύματα, 
παρά μόνο εξυπηρέτηση των τουρκικών 
συμφερόντων του θύτη (Τουρκίας).

Μια απάντηση στους Κοτζιά - Κατρούγκαλο

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2018 είχα δημο-
σιεύσει στη «Σημερινή» ένα αφιέ-
ρωμα στον άνθρωπο αυτό με τίτλο 

«Ο εις και μόνος Ζήνωνας Ρωσσίδης», στο 
οποίο είχα γράφει μεταξύ άλλων: 

«…Στην όλη ιστορία της τραγωδίας της 
νήσου Κύπρου από το πρώτο πραξικόπημα 
των Τούρκων εναντίον της Κυπριακής Δημο-
κρατίας για κατάργησή της και αντικατάστασή 
της με δύο constituent states, κατά σχεδια-
σμών Λονδίνου και Άγκυρας, το 1963/64 
-μέσω της απαρτχάιντ βρετανο-τουρκικής 
δι-κοινοτικής, δι-ζωνικής ομοσπονδίας- και 
κατά συνέπειαν τους βάρβαρους βομβαρδι-
σμούς της Τηλλυρίας στις 8 και 9 Αυγούστου 
1964 από την τουρκική αεροπορία μέχρι 
και τις δύο τουρκικές εισβολές του 1974 
και την επανάληψη των βομβαρδισμών με 
ναπάλμ, ένας άνθρωπος στον ΟΗΕ πάλευε 
για τα δίκαιά μας».

Αυτός ήταν ο πρέσβης της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας μ. Ζήνωνας Ρωσσίδης. 
Σήμερα, διανύοντας γι’ ακόμα μια χρο-
νιά τον Αύγουστο της κολάσεως για τον 
Ελληνισμό της Κύπρου, ας θυμηθούμε 
για λίγο τον άνθρωπο αυτό που τουλά-
χιστον ξένοι, αν όχι δικοί μας, εκτίμησαν 
το έργο του και το ιστορικό που άφησε 
σε Αρχεία όπως του ΟΗΕ, της Βρετανί-
ας και άλλων χωρών και εφημερίδων 
υπερασπιζόμενος την πατρίδα του.

Στις 9 Αυγούστου 1964 ο Ρωσσίδης 
κατήγγειλε τους τουρκικούς βομβαρδισμούς 
και κατέγραψε με ομιλία του στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας τις άγριες επιθέσεις εναντίον 
αμάχων, αθώων ανθρώπων στον Πωμό 
και στον Πύργο Τηλλυρίας, αποσπάσματα 
των οποίων καταγγελιών του δημοσίευσαν 
την επομένη, 10 Αυγούστου 1964, οι New 
York Times. Τέτοιες ήσαν οι καταγγελί-
ες του Ζήνωνα Ρωσσίδη, που όχι μόνο 
οι New York Times αλλά και ο Robert 
Neer, στο βιβλίο του για την ιστορία των 
βομβών ναπάλμ, περιέλαβε αποσπάσματα 
από την ομιλία του Ζήνωνα Ρωσσίδη για 
τους βομβαρδισμούς των Τούρκων με 
βόμβες ναπάλμ.

O Robert Neer είναι ιστορικός, δικη-
γόρος και επιχειρηματίας. Το βιβλίο του 
«Napalm, An American Biography», 
είναι το πρώτο με ολοκληρωμένη την 
ιστορία αυτού του εμπρηστικού όπλου. Το 
βιβλίο εκδόθηκε το 2013 από το Belknap 
Press του Πανεπιστημίου Harvard. Το 
βιβλίο του ERPIC μετά από τέσσερεις 
δεκαετίες έρχεται να υπενθυμίσει όλους 
ότι δεν μπορεί να υπάρξει ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
δίχως ΤΙΜΩΡΙΑ των ενόχων. Η ιστορία 
είναι εκεί, και το απαιτεί… 

Σημείωση: Το βιβλίο διατίθεται στη 
σκόπιμα χαμηλή τιμή των περίπου 11 
ευρώ συν ταχυδρομικά από το www.
amazon.com. 

* Ερευνήτρια/δημοσιογράφος 

Ένας άνθρωπος 
του ΟΗΕ που πάλευε 

για τα δίκαιά μας 

Η προσφορά του 
ευρωπαϊκού 

οργανισμού είναι 
ανεκτίμητη

γιατί ήλθε σε μια 
στιγμή που,

τόσο εντός της 
Κύπρου 

όσο και εκτός, η 
προσπάθεια 

είναι η ατιμωρησία 
της Τουρκίας



Η πρόσφατη απόφαση του Διοικη-
τικού Δικαστηρίου, με την οποία 
κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι 

περικοπές στους μισθούς των δημοσίων 
υπαλλήλων τον Δεκέμβριο του 2012, ήταν 
σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, καθώς είχε 
προηγηθεί ανάλογη ετυμηγορία του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου για τους μισθούς των 
δικαστών. Αναμενόμενη ήταν και η αντίδραση 
της Κυβέρνησης για έφεση,  καθώς τυχόν 
υλοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης 
θα οδηγήσει σε σοβαρές αρνητικές συνέ-
πειες για την οικονομία. Υπενθυμίζουμε 
ότι το 1974, μετά την εισβολή, ψηφίστηκαν 
δύο νομοθεσίες, με τις οποίες μειώθηκαν 
οι αμοιβές όλων (συμπεριλαμβανομένων 
και των δικαστών) λόγω της ιδιάζουσας κα-
τάστασης που επικρατούσε.   

Είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε τα 
πραγματικά δεδομένα. Η κυπριακή οικονομία 
άρχισε να παρουσιάζει σημάδια κάμψης 
από τα τέλη του 2008, περίοδο κατά την 
οποία η διεθνής οικονομία παρουσίασε 
έντονους κλυνωδισμούς. Ενώ η Κύπρος 
είχε υιοθετήσει την 1η Ιανουαρίου 2008 το 
ευρώ, πέραν της θριαμβολογίας δυστυχώς 
λίγοι κατανοούσαν τις προεκτάσεις και τις 
υποχρεώσεις. 

To δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημό-
σιο χρέος αυξήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από 
το 2009 και μετά. Η αύξηση του κρατικού 
μισθολογίου ως αποτέλεσμα των προσλή-
ψεων, των αυξήσεων, των προσαυξήσεων 
και καταβολής της ΑΤΑ, ήταν ένας από τους 
παράγοντες γι’ αυτήν την επιδείνωση. Το 
κράτος και το μεγαλύτερο μέρος της κοι-

νωνίας ξόδευαν πέραν των δυνατοτήτων 
τους. Όλα αυτά συνέβαιναν στην Κύπρο 
ενώ στον σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης 
-Γερμανίας, Ολλανδίας και σε άλλες χώ-
ρες- ακολουθείτο μια πολιτική σκληρής 
δημοσιονομικής πειθαρχίας και μείωσης 
μισθών. Και οι εισηγήσεις για περισυλλο-
γή εκαυτηριάζοντο ως «νεοφιλελεύθερες 
συνταγές». Αντί του μέτρου και της κοινής 
λογικής επροβάλλετο η θέση από την τότε 
κυβέρνηση ότι η Κύπρος δεν θα επηρε-
αζόταν από την κρίση - ήταν αλώβητη… 
Η περαιτέρω επιδείνωση του δημόσιου 
χρέους μετά το 2012 ήταν αποτέλεσμα του 
Μνημονίου και της βαθιάς ύφεσης. 

Τα δεδομένα στον τραπεζικό τομέα ήταν 
ακόμα χειρότερα. Υπήρχε μια τεράστια μεγέ-
θυνσή του καθώς και αλόγιστος δανεισμός. 
Τον Οκτώβριο του 2011 ο τραπεζικός τομέας 
απώλεσε €4,5 δισεκατομμύρια ως αποτέλε-
σμα του κουρέματος του ελληνικού χρέους. 
Σημειώνεται, επίσης, ότι τα μη εξυπηρετού-
μενα δάνεια πριν από τον Μάρτιο του 2013 
ανέρχονταν περίπου στο 25% του συνόλου. 
Παράλληλα η Κυβέρνηση δεν μπορούσε να 
εκπληρώσει επαρκώς τις δημοσιονομικές 
της υποχρεώσεις, περιλαμβανομένου και 
του κρατικού μισθολογίου. Το χειρότερο 
ήταν ότι δεν μπορούσε να δανεισθεί από 
εξωτερικές πηγές. Έτσι ζητούσε συνεχώς 
χρήματα από τις κυπριακές τράπεζες για να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Μέχρι τα 
τέλη του 2012 ο συνολικός δανεισμός του 
κράτους καθώς και των οργάνων τοπικής 
αυτοδιοίκησης από τη Συνεργατική Κεντρική 
Τράπεζα ήταν €2 δισεκατομμύρια, ποσό 
που δεν αποπληρώθηκε ποτέ. Σημειώνεται 
επίσης ότι το χρέος του κράτους προς το 
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων το 2012 
είχε ανέλθει στα €7,5 δισεκατομμύρια. Όταν 
ήλθε η Τρόικα μηδένισε το χρέος αυτό…

Παρά τη δραματική επιδείνωση των 
οικονομικών δεικτών εξακολουθούσε να 
υφίσταται η απαίτηση για αυξήσεις, προ-
σαυξήσεις και ΑΤΑ στον ευρύτερο δημό-

σιο τομέα, ως αποτέλεσμα των συλλογικών 
συμβάσεων. Ποτέ δεν κατανοήθηκε ότι η 
εκπλήρωση των συλλογικών συμβάσεων 
δεν είναι ανεξάρτητη από τις οικονομικές 
συνθήκες και τη δυνατότητα του κράτους 
να το πράξει. Ούτε υπήρξε ο αναμενόμενος 
προβληματισμός για τον κίνδυνο εκτροχι-
ασμού της οικονομίας. 

Εν κατακλείδι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
οι αποφάσεις για τις περικοπές τον Δεκέμ-
βριο του 2012 ήταν επιβεβλημένες. Παρά 
ταύτα ξένοι αξιωματούχοι θεώρησαν ότι τα 
μέτρα αυτά ήταν «too little and too late». 
Εάν ελαμβάνοντο ενωρίτερα, σε συνδυασμό 
και με άλλα μέτρα στον νομισματοπιστω-
τικό τομέα, οι συνέπειες της κρίσης που 
βιώνουμε δεν θα ήταν τόσο έντονες. Και 
ενώ η δημοσιονομική περισυλλογή εξακο-
λουθεί να είναι σήμερα μια προτεραιότητα, 
όπως και ο πλήρης εξορθολογισμός των 
δημοσίων δαπανών, θεωρώ, κρίνοντας από 
διάφορες εκφάνσεις του δημόσιου βίου, ότι 
η κρίση δεν μας έχει κάνει σοφότερους. Ο 
δρόμος για την αναζήτηση του μέτρου και 
της λογικής εξακολουθεί να είναι μακρύς.

* Ο Καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους είναι 
Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπα-
ϊκών και Διεθνών Υποθέσεων καθώς και του 

Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρ-
νησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Διαβάζοντας τις πρώτες σελίδες του 
Πορίσματος για την κατάρρευση 
του Συνεργατισμού ένας βλέπει 

τη σημασία που έδωσε η Επιτροπή στην 
«περιεκτική» και «ιστορική» ανασκόπηση 
για τον Συνεργατισμό που έκανε ενώπιόν 
της ο κ. Γιάγκος Δημητρίου, Διευθυντής 
τότε του τμήματος Εποπτείας της Κεντρικής 
Τράπεζας. Μάλιστα, η Επιτροπή αποκά-
λεσε «ευεργέτημα» τα λόγια του Γιάγκου 
Δημητρίου. 

Μα αν τα λόγια ενός ανθρώπου που δεν 
έκανε ΤΙΠΟΤΑ να προστατεύσει τον Συ-
νεργατισμό, μάλιστα εξεβίασε και τη Βουλή, 
λέγοντας δημόσια ότι αν δεν συναινούσε 
στο κλείσιμό του θα κατέρρεε ο Συνεργα-
τισμός και οι καταθέτες θα έχαναν όλοι όλα 
-θυμάστε που η Κεντρική αναγκάστηκε να 
βγάλει διορθωτική ανακοίνωση- είναι «ευ-
εργέτημα», τότε εύκολα κατανοεί κάποιος 
γιατί το Πόρισμα μπορεί να πάσχει.

Λέγει συγκεκριμένα ο κ. Δημητρίου στη 
σελ.10 του Πορίσματος κτίζοντας τη βολική 
θεωρία του, ότι το «δανειακό χαρτοφυλάκιο 
των ΣΠΙ παρουσίαζε υψηλές καθυστερή-
σεις» και «ένεκα της κακής ποιότητάς του» 
δημιουργούσε ζημιές χωρίς επαρκή πρό-
νοια απορρόφησής των. Είναι γεγονός ότι 
οι πελάτες των ΣΠΙ δεν ήταν τόσο συνεπείς 
στις δόσεις τους, όπως των εμπορικών τρα-
πεζών, και αυτό είχε να κάνει με τη φύση του 

Συνεργατισμού και των πελατών του. Που 
ήταν κυρίως σχέσεις εμπιστοσύνης, αφού 
ερχόντουσαν από μακριά. Που ήξεραν και 
τα δύο μέρη ότι θα αποπληρώνετο το δάνειο, 
καμία αμφιβολία ή ανησυχία για τούτο. Σε 
δάνειζαν, διότι γνώριζαν ποιος είσαι, ποια 
είναι η οικογένειά σου, από πού φτάνει η 
σκούφια σου. Είχαν το name lending, πολύ 
πριν να το ανακαλύψουν οι εμπορικές τρά-
πεζες. Συν, έβαζαν υποθήκη σχεδόν για 
κάθε δάνειο στο 60% της εμπορικής αξίας 
του, όταν οι εμπορικές έφθαναν στο 100% 
πολλές φορές. Ακόμα και η αμαρτωλή Pimco 
το παραδέκτηκε αυτό. 

Τα Συνεργατικά σε έβλεπαν σαν συνερ-
γάτη τους, όχι ως εμπορικό πελάτη, διότι 
ακριβώς δεν ήταν κερδοσκοπικοί οργανι-
σμοί και ό,τι πλεονάσματα δημιουργούντο, 
έμεναν στο ίδρυμα επ’ωφελεία του ίδιου 
ή και της τοπικής κοινωνίας, δεν έφευγαν 
εκτός ως μερίσματα. Γι’ αυτό το να λες ότι 
δεν υπήρχαν πρόνοιες για απορρόφηση 
των ζημιών ήταν αναληθές, αφού τα κέρδη 
έμεναν σχεδόν όλα μέσα.

Η Pimco απέκτησε όνομα ανά το πα-
γκόσμιο ως επενδυτικός οργανισμός σε 
κυβερνητικά και δημοτικά χρεόγραφα, 
όχι ως αποτιμητής τραπεζών ή άλλων 
παρόμοιων οντοτήτων και αξίζει νομίζω 
να διερευνηθεί από πού ώς πού δόθηκε η 
δουλειά στα μέσα του 2012 στην αναρμόδια 
Pimco και μάλιστα σε υψηλότερη τιμή από 
τον δεύτερο. Τι έχει να πει εδώ η Κεντρική 
μας Τράπεζα και ο κ. Γιάγκος Δημητρίου;

Έκανε κάποιες δικές της υποθέσεις η 
Pimco, που αρνήθηκε αργότερα να απο-
καλύψει και έριξε τις αξίες των ακινήτων 
μέχρι και 50%, μηδενίζοντας δε την αξία 
των προσωπικών εγγυήσεων που έφερναν 
κοντά και την υπόλοιπη μη υποθηκευμέ-

νη περιουσία των δανειζομένων! Και όλα 
τα δάνεια είχαν προς έκπληξή τους, πλην 
της υποθήκης, και προσωπικές εγγυήσεις. 
Αν τις ελάμβανε υπόψη τότε η αξία των 
δανείων για τα Συνεργατικά Ιδρύματα 
θα ήταν υψηλότερη, άρα και το έλλειμμα 
μικρότερο. Το ίδιο λανθασμένο σκεπτικό 
επικράτησε και λίγους μήνες αργότερα, με 
αποτέλεσμα να έχουμε την καταστροφή του 
Μαρτίου του 2013, αυτήν την φορά για όλη 
την οικονομία και όχι μόνο τον Συνεργατι-
σμό. Αλλά η εμβάθυνση της κρίσης έριξε 
και άλλο την αξία των δανείων των ΣΠΙ, 
αφού τώρα όχι μόνο οι υποθήκες έπεσαν 
πιο χαμηλά αλλά και οι δανειολήπτες - οι 
πλείστοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα 
έχασαν τη δουλειά τους ή μειώθηκαν τα 
εισοδήματά τους κατακόρυφα. Γι’ αυτό και 
τα ΜΕΔ εκτοξεύτηκαν και μόνο με την ανά-
πτυξη θα έπεφταν όχι με τις απάνθρωπες 
εκποιήσεις σε εξευτελιστικές τιμές που μας 
υποβάλλουν σήμερα, ή με το ξεπούλημα 
των ΜΕΔ, μεταφέροντας το λίγο αίμα που 

μας έμεινε σε ξένη γη. Κόβουμε το ένα μέ-
ρος να ταΐσουμε το υπόλοιπο κορμί. Και το 
θεωρούμε και επιτυχία! 

Το 2014, μας πληροφορεί ο κ. Δημη-
τρίου, ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός 
(ΕΕΜ) έκανε νέα αξιολόγηση της ΣΚΤ και 
έδειξε ότι δεν ήθελε νέα κεφάλαια. Το 2015, 
όμως, ένας νέος έλεγχος με νέες υποθέσεις/
παραδοχές που υιοθέτησε η ΕΚΤ/ΕΕΜ 
κατέληξε σε επιπλέον προβλέψεις €471 
εκ. (σελ14), που μείωσαν τα κεφάλαια της 
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας. Το 
ερώτημα που προκύπτει αμείλικτα, και 
διερωτώμαι γιατί δεν το είδε η Επιτροπή, 
είναι γιατί η Κεντρική μας Τράπεζα, που 
συμμετείχε στην ομάδα αξιολόγησης ως 
θεσμικό μέρος (βλέπε σελίδες 15+748) 
δέκτηκε τις νέες αυστηρότερες υποθέσεις 
των ευρωπαϊκών; Γιατί δεν εναντιώθηκαν; 
Δεν γνώριζαν τις συνέπειες; Δεν ένιωθαν 
καθήκον να προστατεύσουν το κατ’ εξοχήν 
πιστωτικό ίδρυμα των λαϊκών εργατικών 
τάξεων του κυπριακού λαού ή αυτοί νόμιζαν 

ότι ανήκουν σε άλλη υψηλότερη τάξη και 
δεν καταδέχοντο να ασχοληθούν με τους 
πληβείους, μπας και πέσουν από το μάτι 
των Ευρωπαίων «μαστόρων» τους; Πάντο-
τε είναι πιο εύκολο να σκύβεις μπροστά 
στους ισχυρούς παρά να ορθώνεις το κορμί. 
Λάθος, βέβαια, όπως μας υπενθυμίζουν οι 
γιορτάρες τούτες μέρες.

Το χειρότερο, όμως, ήλθε με τον νέο έλεγχο 
που απεφασίσθη τον Δεκ. του 2017, λίγες 
μόνο εβδομάδες μετά που η ΣΚΤ βγήκε 
στον δρόμο να βρεί επενδυτές. Ως ήταν 
αναμενόμενο ο νέος  έλεγχος ακύρωσε 
το road show. Το δε νέο ερώτημα είναι τι 
έκανε η Κεντρική Τράπεζα να αναβάλει 
τον έλεγχο με δεδομένη την προσπάθεια 
της ΣΚΤ να βρει επενδυτή, πολέμησε υπέρ 
της ΣΚΤ ή την άφησε αβοήθητη; Μάλλον το 
δεύτερο. Όταν δε οι επόπτες χρησιμοποί-
ησαν νωρίτερα παραδοχές και υποθέσεις 
αυστηρότερης μορφής, που αργότερα θα 
έμπαιναν σε εφαρμογή και που θα ήταν 
θανατηφόρες για το Συνεργατικό Κίνημα, 
παλίν η ΚΤΚ απουσίαζε από το πλευρό της 
ΣΚΤ. Όλοι θυμόμαστε τότε το παράπονο 
του Νικόλα Χατζηγιάννη, που τον άφησαν 
μόνο και αβοήθητο να αντιμετωπίσει μια 
ουρλιάζουσα υπεροπτική εποπτική Αρχή, 
αποτελούμενη από μερικούς νεαρούς ζη-
λωτές που νόμιζαν ότι ήταν στην Αφρική του 
19ουαιώνα. Ούτε η ΚΤΚ, ούτε το Υπουργείο 
Οικονομικών, ούτε το Προεδρικό, σήκωσαν 
το δακτυλάκι τους να συμπαρασταθούν και 
να βοηθήσουν τη ΣΚΤ, με αποτέλεσμα να 
κηρυχθεί μη βιώσιμη και να πουληθεί στην 
Ελληνική Τράπεζα, ώστε να συντελεσθεί η 
μεγαλύτερη μεταφορά πλούτου από τους 
πολλούς και φτωχούς στους λίγους και 
πλουσίους στην κυπριακή Ιστορία. 

Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί ο Συνερ-

γατισμός να μην κηρυχθεί εθνικής σημασίας 
οργανισμός και το κράτος να τον ανακεφαλο-
ποιήσει, όπως έκαναν οι Ιταλοί με τη Σιέννα, 
την πιο παλιά τράπεζα του κόσμου, που και 
εδώ ο ΕΕΜ ήθελε να την κλείσει αλλά η 
ιταλική Κεντρική Τράπεζα και ο Υπουργός 
Οικονομικών είπαν ΟΧΙ(!) και την στήριξαν. 
Εδώ ισχυριζόταν λανθασμένα, για να μην 
πω ψευδώς, ο κ. Γιάγκος Δημητρίου, ότι 
υπήρξε απαγόρευση για περαιτέρω κρατική 
ενίσχυση (σελ.15)! Και έτσι οδηγηθήκαμε 
στο κλείσιμο του Συνεργατισμού. 

Να μας πουν έστω μια φορά οι Κεντρι-
κοί μας τραπεζίτες και οι λειτουργοί του 
Υπουργείου Οικονομικών πότε έκατσαν 
μαζί με τη ΣΚΤ, ώστε απο κοινού και μακριά 
από τα φώτα της δημοσιότητας να χαράξουν 
πολιτική, για να αντιμετωπίσουν όπως οι 
συνάδελφοί τους Ιταλοί, τους άτεγκτους 
και αδιάφορους Ευρωπαίους επόπτες. 
Έστω μια φορά. Χάσαμε, αγαπητοί μου, 
τον Συνεργατισμό, διότι οι φύλακες ήταν 
με τους άλλους. 

07.04.2019
Της Κυριακής

Ένα από τα μειονεκτήματα σ’ αυτόν 
τον τόπο είναι ότι αρνούμαστε να 
κρίνουμε με βάση τα δεδομένα, αλλά 

με βάση τις επιθυμίες και τις σκοπιμότητές 
μας. Να ξεκαθαρίσω από την αρχή  ότι, 
το να κρίνεις με βάση τα δεδομένα, δεν 
συνεπάγεται να τα αποδεχτείς ως έχουν. 
Αντίθετα, αν χρειάζεται να αγωνιστείς για 
να τα βελτιώσεις, και επιτρεπτό είναι και 
αναγκαίο. Δεν μπορεί, όμως, να τα αγνοείς, 
γιατί κάτι τέτοιο θα σε οδηγήσει σε αποτυχία. 
Και επανέρχομαι. Ποια είναι τα κυρίαρχα 
δεδομένα στην προσπάθεια εξεύρεσης 
λύσης; Πρώτον, ότι η διαδικασία επίλυ-
σης του Κυπριακού διεξάγεται στη βάση 
των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, στο πλαίσιο 
του ΟΗΕ και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. 
Δεύτερον, ότι στρατηγικός στόχος αυτής 
της προσπάθειας είναι η εξεύρεση λύσης 
αρχών, με πολιτειακή μορφή λύσης την 
Ομοσπονδία, με χαρακτηριστικά της τη 
δικοινοτικότητα και διζωνικότητα, που θα 
εκφραστεί στις ρυθμίσεις της εσωτερικής 
πτυχής του Κυπριακού. Δηλαδή στις σχέ-
σεις των δύο κοινοτήτων. Τρίτον, ότι όλα 
τα πιο πάνω θα πρέπει να αποδώσουν ένα 
κανονικό-φυσιολογικό κράτος. Τέταρτον, 
ότι αυτό το κράτος θα είναι απαλλαγμένο 
από εγγυητές, προστάτες και επικυρίαρ-
χους. Πέμπτον, ότι η Τουρκία, η οποία 
όλες αυτές τις δεκαετίες από το 1974, με 
βάση τις επεκτατικές βλέψεις, μεθόδευ-
σε αδιέξοδα στο Κυπριακό, έτσι ώστε να 
οδηγήσει το Κυπριακό σε εκτροχιασμό. 
Από το ναυάγιο του Κραν Μοντανά και 
εντεύθεν, κατ’ ευθείαν πλέον και διακηρυγ-
μένα στοχεύει σε λύση εκτός παραμέτρων 
του ΟΗΕ.  Μεσοπρόθεσμη στόχευση η 
εδραίωση του status-quo μέσω ρύθμι-
σης χαλαρής συνομοσπονδίας. Αν αυτό 
αποτύχει, τότε η μεθόδευση θα είναι η 
αναγνώριση του ψευδοκράτους. Στόχος 
για τον οποίο τώρα πια υπάρχει, δυστυχώς, 
κακό προηγούμενο, μετά την αναγνώριση 
από ΗΠΑ της κυριαρχίας του Ισραήλ στα 
υψώματα Γκολάν. Άρα, η νομιμοποίηση 
της κατοχής, της αρπαγής εδάφους από 
κυρίαρχο κράτος μέλος του ΟΗΕ, διά της 
βίας των όπλων. Και, μάλιστα, ενάντια να 
προνοούν τα σχετικά ΟΜΟΦΩΝΑ ψηφί-
σματα του ΟΗΕ.

Αποδεικτικά στοιχεία των τουρκικών 
προθέσεων, διά λόγων και έργων, υπάρ-
χουν σε σωρεία δηλώσεων και ενεργειών 
της Τουρκίας και των αξιωματούχων της, 
αλλά δυστυχώς και Τ/κ αξιωματούχων, με 
πιο πρόσφατες τις δηλώσεις του αγαπη-
τού παιδιού της Άγκυρας, του κ. Οζερσάι, 
ο οποίος, απευθυνόμενος στην κ. Λουτ, 
ανακήρυξε την πιθανότητα λύσης Ομο-
σπονδίας ως περίπου νεκρή.

Εμείς οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε 
ότι, αν αφεθούν τα πράγματα να οδηγη-
θούν εκτός του πλαισίου του ΟΗΕ, εκτός 
της διαδικασίας η οποία διεξάγεται υπό 
την αιγίδα, στο πλαίσιο και τη βάση των 
αποφάσεων του Διεθνούς Οργανισμού, 
θα βιώσουμε χειρότερες εξελίξεις. Αν τα 
πράγματα οδηγηθούν σε άλλα, εκτός του 
ΟΗΕ πλαίσια, τότε δεν θα δημιουργηθούν 
καλύτερες για εμάς συνθήκες και προϋ-
ποθέσεις, αλλά χειρότερες. Η ιστορία του 
Κυπριακού αποδεικνύει του λόγου το αλη-
θές. Αλλά και η ιστορία του Ελληνισμού 
από το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων 
και μετέπειτα. Από το 1917, που η Ελλάδα 
συμπορεύτηκε πλήρως στα συμμαχικά 
πλαίσια, ξεκίνησε μια πορεία απωλειών 
έναντι της Τουρκίας. Με αρχή την τραγω-
δία του 1922  και συμπλήρωμα τραγικό 
την τουρκική εισβολή και κατοχή από το 
1974. Η Κύπρος και το Κυπριακό στο ίδιο 
πλαίσιο, αφού βίωσε το ξεγέλασμα των 
Άγγλων κατά και μετά τον Β’  Παγκόσμιο 
Πόλεμο, οδηγήθηκε μετά τον αγώνα του 
‘55-’59 στις Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδί-
νου, στα τραγικά γεγονότα του 1963-1965 
και στη διαχωριστική «Πράσινη Γραμμή». 
Και, στη συνέχεια, μέσω της ανωμαλίας, 
παρανομίας και, τέλος, του πραξικοπήματος 
στην de-facto διχοτόμηση του 1974.  Τα 
γεγονότα, μετά τη δημιουργία της «Πρά-
σινης Γραμμής», και αυτά αποδεδειγμένα 
εκκολάφθηκαν στα μαγειρεία των «συμμά-
χων» και υλοποιήθηκαν από το δικό τους 
όργανο, τη Χούντα των Αθηνών και τους 
συνεργάτες της. Αλλά και η Ελλάδα, μετά 
την παράνομη, από κάθε άποψη, εισβολής 
της Τουρκίας στην Κύπρο, τυγχάνει ανισο-
μερούς μεταχείρισης έναντι της Τουρκίας 
από τους «συμμάχους. Όπως βέβαια και 
το θύμα, η Κύπρος δηλαδή.  Αντίθετα, όλες 
αυτές τις δεκαετίες ευνοείται ο θύτης,  η 
Τουρκία. Ο παράνομος εισβολέας.

Ορισμένοι έχουν σήμερα την εντύπωση 
ότι οι κακές σχέσεις Τουρκίας - ΗΠΑ μπορεί 
να οδηγήσουν σε τέτοια ρήξη, που θα φέρει 
όφελος σε μας, υπό την έννοια της λύσης 
αρχών στο Κυπριακό. Λυπάμαι, αλλά θα 
διαφωνήσω. Γιατί, ακόμα και αν ΗΠΑ και 

Τουρκία οδηγηθούν σε ρήξη, πράγμα που 
αμφιβάλλω, δεν θα οδηγηθούμε σε ορθή 
λύση του Κυπριακού. Γιατί, ορθή λύση 
του Κυπριακού σημαίνει πρώτα απ’ όλα 
τερματισμό της κατοχής. Αποχώρηση των 
κατοχικών στρατευμάτων, δηλαδή. Πώς, 
όμως, θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο, μετά που 
θα έχουν υποστεί ρήξη οι σχέσεις της 
Τουρκίας με ΗΠΑ και Δύση; Αφού δεν 
θα υφίστανται πλέον εκείνες οι σχέσεις 
και οι μηχανισμοί επιρροής της Δύσης 
προς την Τουρκία, μια οδός θα απομένει 
για να αποσυρθούν τα τουρκικά κατοχικά 
στρατεύματα. Η σύρραξη!  Πιστεύει κά-
ποιος ειλικρινά ότι θα προχωρήσουν οι 
ΗΠΑ και η Δύση γενικά σε κάτι τέτοιο; 
Και γιατί να το κάνουν; Χάριν της απελευ-
θέρωσης και επανένωσης της Κύπρου; 
Δεν το πιστεύω, δεδομένου ότι τα δικά 
τους συμφέροντα μπορούν να εξασφαλι-
στούν από άλλο δρόμο. Τη ΝΑΤΟποίηση 
της ελεύθερης Κυπριακής Δημοκρατίας 
και τη διασφάλιση, λόγω στρατιωτικής 
παρουσίας και ισχύος, των ενεργειακών 
αποθεμάτων της κυπριακής ΑΟΖ.  Αλλά, 
σε τέτοια περίπτωση, η διχοτόμηση θα 
είναι γεγονός.  Ας προσέξουμε, λοιπόν, 
μήπως ο ενθουσιασμός και η ευχή όπως 
επισυμβούν ορισμένες εξελίξεις μετατραπεί 
σε απογοήτευση και κλάμα. Και, δυστυχώς, 
δεν θα είναι η πρώτη φορά.

Οι φύλακες ήταν με τους άλλους

Ο ενθουσιασμός που μπορεί
να γίνει κλάμα

Αναζητώντας το μέτρο και τη λογική

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ 

Ούτε η ΚΤΚ,
ούτε το Υπουργείο

Οικονομικών, ούτε το 
Προεδρικό σήκωσαν

το δακτυλάκι τους
να συμπαρασταθούν 

και να βοηθήσουν τη ΣΚΤ, 
με αποτέλεσμα να

κηρυχθεί  μη βιώσιμη

Εάν οι αποφάσεις για 
τις περικοπές ελαμβάνο-

νταν νωρίτερα, σε συνδυ-
ασμό και με άλλα μέτρα 

στον νομισματοπιστωτικό 
τομέα, οι συνέπειες της 

κρίσης που βιώνουμε δεν 
θα ήταν τόσο έντονες

Ακόμα και αν ΗΠΑ και 
Τουρκία οδηγηθούν σε 

ρήξη, πράγμα που αμφι-
βάλλω, δεν θα οδηγη-

θούμε σε ορθή λύση του 
Κυπριακού. Γιατί, ορθή 

λύση του Κυπριακού 
σημαίνει πρώτα απ’ όλα 
τερματισμό της κατοχής. 

Αποχώρηση των κατο-
χικών στρατευμάτων, 

δηλαδή. Πώς, όμως, θα 
επιτευχθεί κάτι τέτοιο, 

μετά που θα έχουν υπο-
στεί ρήξη οι σχέσεις της 

Τουρκίας με ΗΠΑ και 
Δύση;  

ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΟΤΣΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ*

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Δημοσιονομικό
έλλειμα/Πλεόνασμα % 3,2 0,9 -5,4 -4,7 -5,7 -5,6 -5,1 -9,0

Δημόσιο χρέος* % 53,1 44,5 53,3 56,3 65,7 79,7 102,6 108,0

Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

* Σημειώνεται ότι το 2014 η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat διαφοροποίησε τον τρόπο υπολογισμού του ΑΕΠ με τρόπο 
που παρουσιαζόταν ψηλότερο. Ως εκ τούτου, τόσο το δημοσιονομικό έλλειμμα όσο και το δημόσιο χρέος φαίνονται χαμηλότερα απ’ ό,τι 
ήταν στη συγκεκριμένη περίοδο. Για παράδειγμα, πριν από την αλλαγή αυτή το δημόσιο χρέος το 2012 ήταν περίπου 87% του ΑΕΠ.

Δημοσιονομικό Έλλειμμα/Πλεόνασμα και Δημόσιο Χρέος 2007-2014
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