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Μια κίνηση του Υπουργεί-
ου Οικονομικών ήταν 
αρκετή για να ξεκινήσει 

η σεναριολογία για δεύτερο σχέδιο 
«Εστία», τη στιγμή που ακόμη το 
πρώτο σχέδιο μετρά αντίστροφα για 
την εφαρμογή του. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
πληροφορίες της «Σημερινής», τις 
προηγούμενες μέρες το Υπουργείο 
Οικονομικών ζήτησε επιπρόσθετα 
στοιχεία από τις τράπεζες, με τους 
τραπεζικούς κύκλους να ερμηνεύ-
ουν την εν λόγω κίνηση ως αρχιτε-

κτονική ενός δεύτερου σχεδίου, το 
οποίο θα λειτουργήσει ως εναλλα-
κτική για ένα μέρος των δανειολη-
πτών, που θα απορριφθούν λόγω 
βιωσιμότητας από το «Εστία». 

Πάντως, οι εκτιμήσεις για την 
απόδοση του σχεδίου «Εστία» 
δίνουν και παίρνουν και οι υπολο-
γισμοί των τραπεζιτών φέρουν σε 
κάποιες περιπτώσεις έναν στους 
τρεις και σε άλλες έναν στους δύο 
επιλέξιμους δανειολήπτες να μέ-
νουν τελικά εκτός Σχεδίου.

Όσον αφορά στα σενάρια για το τι 

θα περιλαμβάνει το δεύτερο σχέδιο, 
φαίνεται να επανεμφανίστηκε το 
ιρλανδικό μοντέλο. Σε γενικές γραμμές, 
προνοεί ότι για εξόφληση του χρέους 
του, ο δανειολήπτης δίνει τα κλειδιά της 
κύριας του κατοικίας στην τράπεζα ή 
σε έναν κρατικό φορέα. Ταυτόχρονα, 
υπογράφει συμβόλαιο και ενοικιάζει 
το σπίτι του από τον αγοραστή του. Στη 
συμφωνία δίδεται το δικαίωμα στον 
δανειολήπτη σε κάποια ή κάποιες χρο-
νικές στιγμές να αποκτήσει ξανά το σπίτι 
του με την πάροδο ορισμένων ετών. 
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Το σκηνοθετημένο Θέατρο της 
διατάραξης των σχέσεων Αμερικής 
- Τουρκίας έχει ημερομηνία λήξεως. 
Και οι Πύραυλοι S 400 θα βρουν την 

πορεία τους και τα 5 θα βρουν την πτήση 
τους. Η Άγκυρα και η Ουάσιγκτον  στον νέο 
εναγκαλισμό τους, θα έχουν ήδη συμφωνήσει 
την αμοιβαία εξυπηρέτηση των συμφερόντων 
τους στην περιοχή. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη 
εξέλιξη. Βίαιη σύγκρουση και αναμέτρηση 
Τουρκίας - Αμερικής, ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ.

Το ΝΑΤΟ δεν υπάρχει χωρίς Τουρκία. Και 
Αμερική και ΝΑΤΟ δεν μπορούν να χάσουν την 
Τουρκία. Η Γεωστρατηγική δύναμη της Τουρκί-
ας είναι πολύ πιο σημαντική από τη στρατιωτική 
και την πληθυσμιακή της διάσταση. Η Μέση 
Ανατολή, η Ανατολική Μεσόγειος, η Κεντρική 
Ασία, μόνο με την Τουρκία μπορούν να είναι 
διαχειρίσιμες για την Ουάσιγκτον. Με γεωμε-
τρική ακρίβεια, συνεπώς οι σχέσεις τους δεν θα 
βελτιωθούν απλώς. Θα γίνουν πιο «ερωτικές». 
Περισσότερο παθιασμένες

Η Κύπρος και η Ελλάδα τότε τι θα γίνουν; Η 
Ανατολική Μεσόγειος με συμφωνημένο Παίκτη 
την Τουρκία από την Ουάσιγκτον, πώς θα 
εξελιχθεί; Και ποιοι, πώς και πότε θα πληρώ-
σουν το τίμημα του νέου «ερωτισμού» ώστε 
να ικανοποιηθούν οι εκβιαστικές Τουρκικές 
στρατηγικές; Θα το πληρώσουν οι αδύναμοι της 
περιοχής. Δηλαδή και η Ελλάδα και η Κύπρος. 
Θα το πληρώσουν όταν θα κληθούν τελεσι-
γραφικά, αλλά διακριτικά! να συνομιλήσουν για 
διευθέτηση των «διαφορών» τους, στα πλαίσια 
της «ειρήνης» και του «Διεθνούς Δικαίου»

Η σφαγή της Σμύρνης το 1922 υπήρξε μεγά-
λη ήττα των Ελλήνων. Η προσφυγοποίηση του 
Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης το 1956 
υπήρξε νέα ταπείνωση του Ελληνικού Κράτους. 
Η Συμφορά των Συμφωνιών της  υρίχης νέα 
νίκη της Τουρκίας την οποία πανηγύριζε η 
Ελληνική πλευρά ως δική της νίκη! Με αυτές τις 
«νικηφόρες» Συμφωνίες («Νενικήκαμεν, ζήτω» 
κραύγαζε ο Μακάριος), έμεναν στην Κύπρο οι 
Εγγλέζοι και επανέρχονταν οι Τούρκοι, όπως το 
προείπε και σχεδίασε ο γνωστός Νιχάτ Ερίμ. Το 
19 4 η σφαγή της Κύπρου ήταν χειρότερη από 
τη σφαγή της Σμύρνης και της Μικράς Ασίας. 
Και τώρα η σφαγή των Θαλασσών και της Ελλά-
δας και της Κύπρου ήδη έγινε και συνεχίζεται με 
εφιαλτικό τρόπο.

Ποια ήταν και είναι η αντίδραση των 
«Συμμάχων»; Ευμενής ουδετερότης προς την 
Τουρκία, όταν δεν είναι συμπαράσταση και συ-
νέργεια. Ελλάδα και Κύπρος πώς αντιδρούν; Με 
«σύνεση» και «ψυχραιμία». Με αποδοχή των τε-
τελεσμένων. Με καταγγελίες στα Ηνωμένα θνη 
και αλλού. Αποτέλεσμα όλων αυτών των δεκαετι-
ών; Η Τουρκία δεν αναχαιτίζεται, αποθρασύνεται 
έτσι. Αποτέλεσμα είναι η κατάκτηση Ελλαδικών 
και Κυπριακών εδαφών και θαλασσών. Χωρίς 
κόστος για την Τουρκία. Κυρίως όμως, χωρίς 

ΥΠΝΗΜΑ για την Ελλάδα και την Κύπρο.
Οι ηγέτες και της Ελλάδος και της Κύπρου 

καλύπτουν τον ψοφοδεϊσμό τους με τη λέξη 
«ψυχραιμία» και προστατεύουν τις αυταπά-
τες και τους ευσεβοποθισμούς τους, με τη 
λέξη «σύνεση». Η Τουρκία κατ’ επανάληψη 
απάντησε με βιαιότερη επεκτατική βουλιμία 
στην «ψύχραιμη» και κατευναστική αντιμε-
τώπισή της  Σήμερα στέλλει «Θαλασσόλυ-
κους» και «Πορθητές». Κατακτά θάλασσες. 
Απαγορεύει στην Ελλάδα να έχει ΑΟ  στο 
Αιγαίο. Αρπάζει τις θάλασσες της Κύπρου και 
ανενόχλητη  αρμενίζει.

Και τι θα γίνει παρακάτω; Θα έλθουν 
Βρετανοί και Αμερικανοί κάποια ώρα να μας 
πουν ότι πρέπει να συνομιλήσουμε με τον 4ο  
Ειρηνοποιό Αττίλα για ειρηνική «Μοιρασιά». 
Και του Αιγαίου και της Οικονομικής ώνης της 
Κύπρου. Και τότε; Η Κύπρος θα πει όχι στους 
Αγγλοαμερικάνους; Κι αν πει όχι, η Τουρκία δεν 
θα δικαιωθεί αφού μας κατασφάξει και πάλιν; 
Και αν πει ναι δεν θα είναι παράδοση με Συνομι-
λίες στις τουρκικές αξιώσεις άνευ όρων;

Είτε, συνεπώς, προηγηθεί θερμό επεισόδιο 
είτε όχι, οι Αμερικανοί θα μας πουν μια μέρα 
(και θα τους  δοξάζουμε ως φίλους) ότι πρέπει 
να μιλήσουμε για «μοιρασιά» με την Τουρκία, δι-
αφορετικά δεν μπορούν να την ελέγξουν. Τότε η 
πλευρά μας αδύναμη, εξευτελισμένη, ηττημένη 
και πάλιν, θα θεωρεί την άνευ όρων παράδοση 
ως νέα Εθνική νίκη και της«συνετής» ειρηνικής 
«διευθέτησης». Και του Αιγαίου και του Κυπρια-
κού  παυσε και η ντροπή να ντρέπεται, για όσα 
νέα δεινά χωρίς αποτρεπτική έμπρακτη αντίδρα-
ση έρχονται. Ας σημειωθεί η ημερομηνία που 
γράφονται αυτές οι εκτιμήσεις... Ας πράξουν τα 
δέοντα, έστω την υστάτη αυτή ώρα, οι υπεύθυνοι 
ηγέτες Αθηνών και Λευκωσίας.
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Φράουλες με 
φυτοφάρμακα κα-
ταναλώσαμε φέτος, 

αφού οι ουσίες που κρίνονται 
ως επιβλαβείς για τον οργανι-
σμό χρειάστηκε σχεδόν δύο 
μήνες να εντοπιστούν. 

Σε έλεγχο των Υγειο-
νομικών Υπηρεσιών, στις 
18 Μαρτίου, λήφθηκαν 

δείγματα από φράουλες 
δύο παραγωγών, τα οποία 
στάλθηκαν στο Κρατικό 
Χημείο για αναλύσεις. Τα 
αποτελέσματα -που ήταν 
θετικά σε ουσίες- βγήκαν 
στις  Μα ου, ωστόσο οι 
φράουλες είχαν ήδη κατα-
ναλωθεί από το κοινό. 
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Οξεία σύγκρουση ΕΒΕ και φορέων 
της Πάφου με το Τμήμα Αρχαιοτήτων 

Κίνδυνος αποχαρακτηρισμού 
της Πάφου ως μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

 «Επιδίωξή μας δεν είναι μόνο 
η προστασία, αλλά και η περαιτέρω 
ανάδειξη των αρχαιοτήτων», απαντά ο 
Δήμαρχος Πάφου 
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Οι ΗΠΑ έχουν ξεκαθαρίσει στην 
Τουρκία ότι θεωρούν τις ενέρ-
γειές της σε ό,τι αφορά στην 

ανακοινωθείσα πρόθεσή της να ξεκινήσει 
γεώτρηση στην Ανατολική Μεσόγειο ως 
προκλητικές και την έχουν ενθαρρύνει να 
σταματήσει αυτές τις ενέργειες, δήλωσε 
στο ΚΥΠΕ (Μαρία Κονιώτου) ο Βοηθός 
Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για 
Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές Υποθέσεις 
των ΗΠΑ, Μάθιου Πάλμερ.

 Σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ, μετά την 
ολοκλήρωση των επαφών του στη Λευκω-
σία, και κληθείς να πει, αν η κυβέρνηση 
των ΗΠΑ έχει επικοινωνήσει με Τούρ-
κους αξιωματούχους, μεταφέροντάς τους 
την αμερικανική αυτή θέση, ο κ. Πάλμερ 
σημείωσε πως αυτό «το έχουμε κάνει κατ’ 
ιδίαν, το έχουμε κάνει και δημόσια».

Ερωτηθείς για τις επαφές που είχε στην 
Κύπρο και το αποτέλεσμα των συζητήσεών 
του στο νησί, ο κ. Πάλμερ, αφού υπενθύμισε 
πως υπηρέτησε στην αμερικανική πρεσβεία 
στη Λευκωσία από το 200  μέχρι το 2006, 
ανέφερε: «Κάποια πράγματα έχουν αλλάξει 
από τότε που έφυγα, κάποια πράγματα είναι 
τα ίδια. Δυστυχώς, η Κύπρος παραμένει 
διαιρεμένη, αλλά οι ΗΠΑ παραμένουν δε-
σμευμένες στην επανένωση του νησιού 
ως μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. 
Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε σθεναρά 
την υπό τα Ηνωμένα θνη διαδικασία των 
διαπραγματεύσεων. Θέλουμε να δούμε 

το νησί επανενωμένο και θέλουμε να το 
δούμε αυτό να συμβαίνει το συντομότερο 
δυνατό».

 Πρόσθεσε πως η έναρξη της εξερεύνη-
σης και ανάπτυξης των υδρογονανθράκων 
είναι μια σημαντική εξέλιξη, σημειώνοντας 
πως «οι ΗΠΑ υποστηρίζουν σθεναρά το 
δικαίωμα της Κύπρου να εκμεταλλευτεί και 
να αναπτύξει τους υδρογονάνθρακές της».

«Πιστεύουμε ότι τα έσοδα από αυτούς 
τους πόρους πρέπει να διαμοιραστούν ακρι-
βοδίκαια μεταξύ όλων των ανθρώπων σε 
αυτό το νησί, στο πλαίσιο μιας λύσης που 
θα επιτευχθεί μέσω διαπραγματεύσεων», 

επισήμανε.
Είπε, ακόμη, πως «υπάρχουν, επίσης, 

πολλά θέματα στη διμερή ατζέντα. Συζήτησα 
αυτά τα θέματα, εν εκτάσει, στις συναντή-
σεις μου, περιλαμβανομένων αυτών με τον 
Πρόεδρο και τον Υπουργό Εξωτερικών. 
Η υπογραφή της Δήλωσης Προθέσεων 
ήταν μια σημαντική εξέλιξη στη διμερή 
σχέση ΗΠΑ - Κύπρου και εργαζόμαστε 
για να την εφαρμόσουμε και να ενδυνα-
μώσουμε τη συνεργασία μας σε αυτό το 
πνεύμα», επεσήμανε.

Ερωτηθείς με ποιο συγκεκριμένο τρόπο 
θα δράσουν οι ΗΠΑ σε περίπτωση που η 

Τουρκία επιμένει να ενεργεί με τον ίδιο 
τρόπο στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Πάλ-
μερ απάντησε: «Δεν θέλω να εισέλθω σε 
υποθετικά θέματα. Αυτό που μπορώ να 
σας πω είναι πως έχουμε ξεκαθαρίσει στην 
Τουρκία ότι θεωρούμε τις ενέργειές της σε 
ό,τι αφορά στην ανακοινωθείσα πρόθεσή 
της να ξεκινήσει γεώτρηση ως προκλητικές, 
και την έχουμε ενθαρρύνει να σταματήσει 
αυτές τις ενέργειες».

Κληθείς να πει, αν η αμερικανική κυ-
βέρνηση έχει επικοινωνήσει με Τούρκους 
αξιωματούχους, μεταφέροντάς τους την 
αμερικανική θέση, σημείωσε πως «το 
έχουμε κάνει κατ’ ιδίαν, το έχουμε κάνει 
και δημόσια».

 
φαρμογή της ήλ σης

Προ σ  
Ερωτηθείς, πώς προχωρεί η εφαρμογή 

της Δήλωσης Προθέσεων που υπογράφτηκε 
πέρσι για θεσμοθέτηση της συνεργασίας 
Κυπριακής Δημοκρατίας - ΗΠΑ στον το-
μέα της ασφάλειας, ο κ. Πάλμερ ανέφερε 
πως από τότε που υπογράφτηκε η Δήλω-
ση από τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο 
Χριστοδουλίδη και τον τότε Υφυπουργό 
Εξωτερικών των ΗΠΑ, Γουές Μίτσελ, 
υπήρξε ένας αριθμός εξελίξεων, που εί-
ναι σύμφωνες με τους σκοπούς και τους 
στόχους της Δήλωσης.

 Υπενθύμισε τη συμμετοχή της χώρας 
του, διά του ΥΠΕ , Μάικ Πομπέο, στην 

Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Κύπρου, Ελλάδας 
και Ισραήλ, που πραγματοποιήθηκε στα 
Ιεροσόλυμα, καθώς και την αμερικανική 
συμμετοχή στην άσκηση Αργοναύτης. Πρό-
σθεσε πως «συνεχίζουμε να συζητούμε 
τρόπους με τους οποίους μπορούμε να 
εμβαθύνουμε και να ενδυναμώσουμε αυτή 
τη συνεταιρική σχέση», ενώ επεσήμανε 
ακόμη πως η Κυπριακή Δημοκρατία απέ-
στειλε πρόσφατα τον πρώτο της επιτετραμ-
μένο για θέματα άμυνας στην Πρεσβεία 
της στην Ουάσινγκτον.

τσι εργαζόμαστε από κοινού για να 
διασφαλίσουμε ότι η Δήλωση Προθέσεων 
βρίσκεται σε λειτουργία και εφαρμόζεται, 
πρόσθεσε.

 Ερωτηθείς, εξάλλου, για τις αναφορές 
του Προέδρου Αναστασιάδη κατά την ομιλία 
του στη δεξίωση στην Πρεσβεία των ΗΠΑ 
για την Επέτειο Ανεξαρτησίας της χώρας, 
για συγκεκριμένα βήματα που μπορούν να 
γίνουν για ενίσχυση της διμερούς σχέσης 
ΗΠΑ  - Κύπρου, όπως η επικαιροποίηση 
της Συμφωνίας του 1984 για την Απο-
φυγή Διπλής Φορολογίας, η ένταξη της 
Κύπρου στο πρόγραμμα απαλλαγής από 
την υποχρέωση θεώρησης των ΗΠΑ ( i  

i er ro r e) και η άρση του εμπάρ-
γκο των ΗΠΑ στην Κύπρο για πώληση 
στρατιωτικού και αμυντικού εξοπλισμού, 
ο κ. Πάλμερ είπε πως θεωρεί ότι αυτά τα 
θέματα μπορούν να συζητηθούν με την 
κυπριακή κυβέρνηση.

. άλμερ: ι Η Α εκαθάρισαν στην ουρκία
ότι θε ρο ν τις ενέργειές της προκλητικές
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ράουλες με 
φυτοφάρμακα 
καταναλώσαμε 
φέτος, αφού οι 
ουσίες που κρί-
νονται ως επι-
βλαβείς για τον 

οργανισμό χρειάστηκε σχεδόν δύο μήνες να 
εντοπιστούν. Συγκεκριμένα, σε έλεγχο των 
Υγειονομικών Υπηρεσιών στις 18 Μαρτίου 
λήφθηκαν δείγματα από φράουλες δύο πα-
ραγωγών, τα οποία στάλθηκαν στο Κρατικό 
Χημείο για αναλύσεις. Τα αποτελέσματα 
-που ήταν θετικά σε ουσίες- βγήκαν στις 

 Μα ου, ωστόσο οι φράουλες είχαν ήδη 
καταναλωθεί από το κοινό. 

ράουλ ς  μα τα ο
αι ρ ς 

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφορίας 
που έφτασε στη «Σ» για φράουλες γεμάτες 
με φυτοφάρμακα που κυκλοφόρησαν στην 
αγορά, ήρθαμε σε επικοινωνία με τον Προϊστά-
μενο των Υγειονομικών Υπηρεσιών, Αλβέρτο 
Καρή, ο οποίος μας εξήγησε ότι από τους 
ελέγχους που έγιναν στις φράουλες μέχρι 
στιγμής φέτος, εντοπίστηκαν δυο περιπτώσεις 
με απαγορευμένα φυτοφάρμακα. Συνολικά, 
όπως είπε, από την αρχή του 2019 μέχρι και 
το τέλος Μα ου, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες 
έλαβαν 142 δείγματα διαφόρων φρούτων 
και λαχανικών, όπως μανταρίνια, πορτοκά-
λια, σπανάκι, ντομάτες, δυόσμο, γλυκάνισο, 
πράσινο τσάι, μήλα, μαρούλια, φράουλες, 
πατάτες, καρότα, πιπέρια, μελιτζάνες, μαϊντανό, 
κληματόφυλλα κ.ά.. Για κάποια από αυτά 
τα δείγματα, εκκρεμούν ακόμη τα αποτε-
λέσματα, ενώ σε τέσσερις περιπτώσεις τα 

δείγματα ήταν θετικά σε φυτοφάρμακα. Οι 
δύο περιπτώσεις αφορούσαν μαϊντανό και 
ρόκα, που ήταν στην αγορά, ενώ οι άλλες 
δύο αφορούσαν φράουλες. 

μ ι α  στο ράφι 
Όσον αφορά στις φράουλες, φέτος 

λήφθηκαν 24 δείγματα από ισάριθμους 
παραγωγούς και σε δύο από αυτά τα φυ-
τοφάρμακα ήταν εκτός των επιτρεπόμενων 
ορίων. Στα αποτελέσματα των αναλύσεων 
του Κρατικού Χημείου, δεν διευκρινίζεται 
εάν τα εν λόγω φυτοφάρμακα ήταν απαγο-
ρευμένα ή μη, παρά μόνο ότι η ποσότητά 
τους ήταν μεγαλύτερη του αποδεκτού 
ορίου. Σύμφωνα με τον κ. Καρή, για κάθε 
αποτέλεσμα βγαίνει και μία εκτίμηση του 
κινδύνου και σε αυτές τις δύο περιπτώσεις η 
τιμή της προβλεπόμενης βραχυπρόθεσμης 
πρόσληψης ήταν μικρότερη από τη δόση 
οξείας τοξικότητας για όλες τις ομάδες του 
πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση 
που καταναλώσει κάποιος αυτές τις φράου-
λες, δεν θα έχει κάποια σοβαρή επίπτωση 
στην υγεία του. Τα φυτοφάρμακα, όμως, 
έχουν και μακροχρόνια δράση, κάτι που 
σημαίνει πως αν κάποιος τις καταναλώνει 
συνέχεια για μεγάλο χρονικό διάστημα τότε 
μπορεί να επιφέρουν βλάβη στην υγεία του. 
Όπως ανέφερε ο κ. Καρής, η δειγματοληψία 
έγινε στις 18 Μαρτίου και τα αποτελέσματα 
εκδόθηκαν στις  Μα ου, με αποτέλεσμα 

οι φράουλες να φαγωθούν έως τότε. Ερω-
τηθείς γιατί υπήρξε καθυστέρηση, εξήγησε 
πως τα αποτελέσματα χρειάζονται μέρες 
για να βγουν, λόγω του ότι υπάρχουν 00 
και πλέον διαφορετικά φυτοφάρμακα για 
τα οποία ελέγχονται τα δείγματα. 

ιατ  αρατηρ ται
α υστ ρηση 

Από πλευράς του ο Διευθυντής του 
Γενικού Χημείου του Κράτους, δρ Στέλιος 
Γιαννόπουλος, σε δηλώσεις του στη «Σ», 
ερωτηθείς για τη διαδικασία που ακολουθεί-
ται για τον εντοπισμό φυτοφαρμάκων, ανέ-
φερε ότι το Κρατικό Χημείο σε συνεργασία 
με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, εφαρμόζει 
ένα πρόγραμμα δειγματοληψιών. Πρόσθε-
σε πως το πρωτόκολλο της συνεργασίας 
μεταξύ των δύο αρμόδιων υπηρεσιών, κα-
θορίζει και την περίοδο εντός της οποίας 
μπορούν να βγουν τα αποτελέσματα στις 

 με 6 βδομάδες. Όπως εξήγησε, ο λόγος 
που χρειάζεται τόσος χρόνος είναι γιατί 
υπάρχει πληθώρα φυτοφαρμάκων, ενώ 
στις περιπτώσεις που κάτι βρεθεί θετικό 
ακολουθεί και επαναληπτικός έλεγχος για 
να επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα. 

«Καμία χώρα δεν κάνει έλεγχο προ-
τού τα καταναλώσει ο κόσμος», δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο δρ Γιαννόπουλος, εξη-
γώντας παράλληλα ότι οι έλεγχοι γίνονται 
για να διαφανεί η εικόνα στην αγορά και 

να μπορέσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες να 
λάβουν τα μέτρα τους. 

ται τ μηση ι ου 
Περαιτέρω, ο δρ Γιαννόπουλος ση-

μείωσε ότι το Κρατικό Χημείο βρίσκεται 
σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφάλειας Τροφίμων και στα πλαίσια αυτά 
προχωρεί και στην εκτίμηση του κινδύνου 
για την υγεία των καταναλωτών. 

Ερωτηθείς για το τι επιπτώσεις μπορεί 
να έχει στην υγεία του κοινού η κατανά-
λωση φυτοφαρμάκων, είπε πως μπορεί να 
προκαλέσει οξεία δηλητηρίαση. Ωστόσο, 
όπως εξήγησε, είναι δύσκολο να συμβεί 
αυτό γιατί δεν χρησιμοποιούνται πλέον 
τόσο τοξικά φυτοφάρμακα όπως παλαι-
ότερα. Όπως ανέφερε, αφότου μπήκαμε 
στην ΕΕ καταργήθηκαν κάποια που ήταν 
τοξικά και για τον άνθρωπο αλλά και για 
το περιβάλλον και πλέον υπάρχουν συ-
γκεκριμένα επιτρεπόμενα. «Το καθένα 
όμως από αυτά χρησιμοποιείται για την 
αντιμετώπιση διαφορετικών ασθενειών, με 
αποτέλεσμα να παρατηρείται η λεγόμενη 
πολυφαρμακία», πρόσθεσε. τσι, συνέχι-
σε, σε κάποιες περιπτώσεις εντοπίζονται 
φάρμακα στα επιτρεπτά επίπεδα, αλλά 
μπορεί ένα φρούτο να έχει και 2 και  
διαφορετικά φάρμακα. «Γι’ αυτό τώρα εί-
μαστε στις διαδικασίες για να μπορεί να 
γίνεται εκτίμηση κινδύνου και σε αυτές 

τις περιπτώσεις», σημείωσε ο δρ Γιαννό-
πουλος. Καταληκτικά, ο Διευθυντής του 
Κρατικού Χημείου, ανέφερε πως αυτό το 
διάστημα μία νέα μονάδα που στήθηκε 
σε συνεργασία με τον φορο Εσωτερικού 
Ελέγχου, βρίσκεται στη διαδικασία εντατι-
κοποίησης των αιφνίδιων ελέγχων.  

ισήγηση για α ηση 
του ροστ μου 

Όσον αφορά στη διαδικασία που ακο-
λουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά 
τον εντοπισμό των φυτοφαρμάκων, όπως 
εξήγησε ο κ. Καρής, σε τέτοιες περιπτώ-
σεις το Υγειονομείο ενημερώνει άμεσα 
το Τμήμα Γεωργίας, το οποίο με τη σειρά 
του μεταβαίνει επιτόπου, κάνει έλεγχο και 
δεσμεύει το χωράφι, ενώ προβαίνει σε 
συστάσεις προς τον παραγωγό. Παράλληλα, 
οι Υγειονομικές Υπηρεσίες προβαίνουν 
στην επιβολή διοικητικού προστίμου στον 
παραγωγό, το οποίο σύμφωνα με τη νο-
μοθεσία δεν υπερβαίνει τα 850 ευρώ για 
κάθε κατηγορία. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
υπάρχει στο τραπέζι εισήγηση από τον 
Προϊστάμενο των Υγειονομικών Υπηρεσι-
ών, για αύξηση του προστίμου στις 2.000 
ευρώ για κάθε κατηγορία, ώστε να υπάρ-
χει δυνατότητα επιβολής αυστηρότερου 
διοικητικού προστίμου στις περιπτώσεις 
που επαναλαμβάνεται το αδίκημα από κά-
ποιο παραγωγό ή στις περιπτώσεις όπου 

η ανάλυση του κινδύνου μιλά για οξεία 
δόση φυτοφάρμακου. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα 
με τον κ. Καρή, στους δύο παραγωγούς 
των οποίων οι φράουλες εντοπίστηκαν με 
φυτοφάρμακα φέτος, θα επιβληθεί πρόστιμο 
όπως προνοείται στην ισχύουσα νομοθεσία. 

ατ στρ α   ιλιά ς 
ιλά ισαγ μ α φρο τα 

Ο Προϊστάμενος των Υγειονομικών 
Υπηρεσιών υπέδειξε ότι κάθε χρόνο από 
τους ελέγχους υπάρχει μία απόκλιση της 
τάξης του 4 -5 . Για παράδειγμα, όπως 
είπε, το 2018 επί συνόλου 25  δειγμά-
των, μόνο 15 δείγματα βρέθηκαν θετικά σε 
φυτοφάρμακα, αριθμός που μεταφράζεται 
σε ποσοστό της τάξης του 4, .  

Όσον αφορά στα φρούτα και λαχανικά 
που έρχονται από τα κατεχόμενα, πέρσι 
από το οδόφραγμα είχαμε 119 διελεύσεις 
παραγωγών, εκ των οποίων λήφθηκαν 
29 δείγματα, χωρίς να εντοπιστεί κάτι το 
παράνομο. Αντίθετα, από τους ελέγχους 
που έγιναν στα εισαγόμενα φρούτα και 
λαχανικά, εξετάστηκαν 8  δείγματα και 
βρέθηκαν  που δεν συνάδουν με τη νομο-
θεσία, τα οποία ευτυχώς δεν έφτασαν ποτέ 
στην αγορά. Τα προϊόντα αυτά ήταν ρόδια, 
λεμόνια και κατεψυγμένες φράουλες, που 
έφταναν τα 45.000 κιλά τα οποία έμειναν 
στο ψυγείο μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα 
και ακολούθως καταστράφηκαν. 

ι ι τ σ ις στη  υγ α μας 
Η κλινική διαιτολόγος, διατροφολόγος, 

Αλεξία Ποταμίτου, ερωτηθείσα τι επιπτώ-
σεις μπορεί να επιφέρει στην υγεία του 
ανθρώπου η κατανάλωση φρούτων που 
περιέχουν φυτοφάρμακα, ανέφερε στη «Σ» 
ότι η πρώτη και πιο απλοϊκή επίπτωση 
είναι οι αλλεργίες. Πρόκειται για μία απο-
δεδειγμένη επίπτωση, αφού όπως είπε, 
μάλιστα, έχουν καταγραφεί σε πολλά νο-
σηλευτήρια αλλεργίες από φυτοφάρμακα. 
Από εκεί και πέρα, σημείωσε, χρειάζονται να 
γίνουν έρευνες γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς 
τι επιπτώσεις μπορούν να επιφέρουν τα 
φυτοφάρμακα στο ανοσοποιητικό, γαστρε-
ντεροντολογικό, ενδοκρινολογικό, μυϊκό και 
καρδιακό μας σύστημα. Αυτό που πρέπει 
να γίνει, σύμφωνα με τη δρα Ποταμίτου, 
είναι η διενέργεια περισσότερων ελέγχων 
από τους αρμοδίους, ώστε να σταματή-
σουν οι παραγωγοί να τα χρησιμοποιούν, 
αφού θεωρείται δεδομένο ότι επιφέρουν 
επιπτώσεις στην υγεία μας. 

Φάγαμε φράουλες με φυτοφάρμακα
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άγ η σ βασμο
τ  συμφ ι  

Σε δικές της δηλώσεις στην εφημερίδα 
μας, η Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιο-
τήτων, Μαρίνα Σολομίδου - Ιερωνυμίδου, 
επισήμανε ότι, «ως αρμόδιο Τμήμα, έχουμε 
υποχρέωση να σεβαστούμε τις υπογρα-
φείσες συμφωνίες για την προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, γι’ αυτό ενη-
μερώσαμε αμέσως την Κυπριακή Εθνική 
Επιτροπή της N S , η οποία εξέφρασε, 
δημοσία, τη διαφωνία της».

«Θέλω εδώ να υπογραμμίσω», πρόσθεσε 
η κα Ιερωνυμίδου, «ότι, ως Κυπριακή Δημο-
κρατία έχουμε την υποχρέωση να τηρούμε 
όλες αυτές τις συμφωνίες, καθώς υφίσταται 
ο κίνδυνος αποχαρακτηρισμού μας από τον 
Κατάλογο της N S  ως μνημείου παγκό-
σμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Δεν είναι 
ένας κίνδυνος αόριστος, αλλά πολύ υπαρκτός, 
τον οποίο διατρέχουν πόλεις όπως η Βενετία 
και χώρες όπως η Κροατία, που επίσης έχουν 
πρόβλημα με τα κρουαζιερόπλοια. Άρα, δεν 
μπορεί να ενεργούμε απερίσκεπτα, σαν να 
μην είμαστε συμβεβλημένοι με όλες αυτές 
τις συμφωνίες». 

Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι η δημιουργία 
προβλήτας στον χώρο του κάστρου δεν θα 
επηρεάσει μόνον τις υποθαλάσσιες αρχαιό-
τητες, αλλά και όλο τον περιβάλλοντα χώρο, 
αφού θα καταστεί αναγκαίο να κατασκευ-
αστούν και μια σειρά από άλλες υποδομές, 
προς διευκόλυνση των επισκεπτών, οι οποίοι 
είναι, συνήθως, μεγάλης ηλικίας.

ση  α  Πρ ρο
Συνεχίζοντας, η κα Ιερωνυμίδου σημεί-

ωσε ότι μια λύση στο πρόβλημα μπορεί, 
ενδεχομένως, να δώσει η δήλωση του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας, «ότι η δημιουργία 
της προβλήτας πρέπει να συνδεθεί με τη 
μαρίνα της Πάφου, που τοποθετείται σε άλλο 
σημείο της ακτογραμμής και δεν επηρεάζει 
τις αρχαιότητες». «Είναι προφανές, ότι η 
όποια λύση θα δοθεί σε πολιτικό επίπεδο 
και προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται 
οι ενέργειας του Υπουργείου Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και ργων», κατέληξε.  

υρ α σ σ η στο
ουργ ο ταφορ  
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημε-

ρίδας μας, το θέμα θα συζητηθεί εντός της 
βδομάδας -πιθανότατα αύριο Δευτέρα- σε 
ευρεία σύσκεψη των αρμόδιων φορέων 
και υπηρεσιών, που θα πραγματοποιηθεί 
στο Υπουργείο Επικοινωνιών, Μεταφο-
ρών και ργων, ενώ αναμένεται σύντομα 
να ληφθούν και οι πολιτικές αποφάσεις.  

Η ιστορ α μιας
στρ βλής ιασ σης 

Είναι γεγονός πως, διαχρονικά, λόγω και 

των πολιτικών ιδιαιτεροτήτων της Κύπρου 
(τουρκική εισβολή του 19 4 κ.λπ.), υπήρξε 
μια στρεβλή διασύνδεση του πολιτισμού 
(εννοούμενου ως «πολιτιστικού προϊόντος») 
με τη λεγόμενη οικονομική και τουριστική 
ανάπτυξη του τόπου, όπου, άλλοτε, η πο-
λιτισμική κληρονομιά εξοβελιζόταν (από 
κάποιους) ως ανασχετικός παράγων για 
την επιχειρηματική ανάπτυξη και τον 
«εκσυγχρονισμό» -με αποτέλεσμα, συχνά, 
πολλές αρχαιότητες να παραγνωρίζονται 
ή και να καταστρέφονται στον βωμό της 
ανάπτυξης- και, άλλοτε, να χρησιμεύει 
ως «άλλοθι» για την αλόγιστη έξαρση 
αυτής της τελευταίας, χρησιμοποιούμε-
νη ως μέρος της  ομογάλακτης ένωσης 
του πολιτισμού με τον τουρισμό, των δύο 
αισθαντικότερων προϊόντων της κυπριακής 
«εξαγωγικής» βιομηχανίας, στο πλαίσιο μιας 
κοινής «καλλιέργειας» και προώθησης. Στο 
πλαίσιο της οποίας, αφενός, ο πολιτισμός 
αντιμετωπίστηκε, μονοσήμαντα και παρα-
χαρακτικά, σαν μια πολύτιμη τουριστική 
ατραξιόν, μετατρεπόμενος σε φολκλόρ, και, 
αφετέρου, ο τουρισμός χρησιμοποιήθηκε 
σαν μια πανάκριβη οθόνη προβολής ενός 
μεταποιημένου πολιτιστικού προϊόντος, 
για καθαρά οικονομικούς σκοπούς.  

Άλλωστε, όπως είναι γνωστό, μία σημαντι-
κή διάσταση της σύγχρονης τουριστικής «ευ-
αισθησίας» αρθρώνεται ως περιήγηση στους 
δρόμους του αρχαίου κλέους και, τούμπαλιν, 
ο πολιτισμός εντέλλεται να λειτουργήσει ως 
η  αβύθιστη ναυαρχίδα μιας φιλόδοξης και 
επιθετικής τουριστικής πολιτικής. 

Παρ’ όλα αυτά, το ζεύγος φαίνεται ανισο-
σθενώς εφελκυόμενο, δύσκολο να στερεωθεί 
εις σάρκαν μίαν και, ακόμη δυσκολότερο, 
να αποδώσει ευτυχείς απογόνους. Γιατί, 
το θέμα είναι με ποιους όρους ο «τομέας 
του πολιτισμού» ανατιμάται ως μια βασι-
κή παραγωγική δύναμη για τη χώρα και 
πώς υλοποιείται έμπρακτα η προώθηση 
«έξυπνων» υπηρεσιών -σύγχρονων και 
αρχαίων «προϊόντων»- στην πολιτιστική 
και τουριστική αγορά. Και, κατά κανόνα, 
το ζύγι των εκπτώσεων και των απωλειών 
γέρνει προς τη μεριά του πολιτισμού. 

Ποι ς οι ροτ ραι τητ ς
Το ζήτημα, όπως επισημαίνει στη «Σ» 

της Κυριακής η Σκεύη Χριστοδούλου, 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Αρχαιολόγων 
Κύπρου, αφορά το πώς προτεραιοποιείται 
ως αξία ο πολιτισμός και η πολιτισμική 
κληρονομιά για την ίδια την Πολιτεία, η 
οποία «είναι δεσμευμένη με σειρά διεθνών 
συμφωνιών για την προστασία τους, τις 
οποίες έχει επικυρώσει». 

Όσον αφορά στο διά ταύτα, ο αρχαι-
ολογικός χώρος της Πάφου, που περι-
λαμβάνει τα ηφιδωτά, τους Τάφους των 
Βασιλέων, την περιοχή του Κάστρου και 

τον περιβάλλοντα, αυτής, χώρο, «αποτελεί 
μνημείο αρχαιολογικής κληρονομιάς της 

N S , στο πλαίσιο συμφωνίας που 
υπεγράφη το 1985». Ως εκ τούτου, προ-
σθέτει, το γεγονός αυτό πρέπει να γίνεται 
απολύτως σεβαστό από όλους και η όποια 
επιδιωκόμενη ανάπτυξη πρέπει να συ-
ντελείται στο πλαίσιο των υφιστάμενων 
νομοθεσιών και, πάντοτε, με μέτρο.

Είναι απορίας άξιον, σημειώνει περαι-
τέρω η κα Χριστοδούλου, γιατί να υπάρχει 
τέτοια εμμονή για τη δημιουργία προβλήτας 
στον συγκεκριμένο, ευαίσθητο αρχαιολογι-
κά, χώρο, τη στιγμή που η Πάφος διαθέτει 
μια πολύ μεγάλη ακτογραμμή και μπορεί 
η ανέγερση του έργου να γίνει σε άλλο 
σημείο. «Πρόκειται για ανάπτυξη η οποία 
θα καταστρέψει, ανεπανόρθωτα, τον αρ-
χαίο λιμενικό βραχίονα της περιοχής, τον 
υποθαλάσσιο αρχαιολογικό χώρο, καθώς 
και το εκτεινόμενο πέριξ και πέραν του κά-
στρου περιβάλλον. Γνωρίζουμε πως τέτοιες 
ρυθμίσεις δεν επιτρέπονται σε ανάλογους 
χώρους, άρα, προς τι η ανάγκη να κτιστεί 
η προβλήτα στο συγκεκριμένο σημείο;».  

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Αρχαιολό-
γων εξέφρασε, επίσης, έντονες επιφυλάξεις 
ως προς το προβαλλόμενο επιχείρημα των 
θιασωτών της ανέγερσης της προβλήτας στον 
χώρο του κάστρου, ότι στόχος είναι η αύξηση 
της επισκεψιμότητας των αρχαιοτήτων της 
Πάφου, επισημαίνοντας πως «ο αρχαιολογικός 
χώρος δέχεται ημερησίως γύρω στους 1000 
επισκέπτες και, ασφαλώς, θα ήταν ευχής έργον, 
αν μπορούσε ο αριθμός αυτός να αυξηθεί». 
Ωστόσο, διευκρίνισε, «αυτό δεν θα γίνει με το 
να κατεβαίνουν για μία ώρα μερικοί τουρίστες 
από τα σκάφη αναψυχής», υπονοώντας ότι 
η συγκεκριμένη ρύθμιση προωθείται για να 
επωφεληθούν οι μαγαζάτορες της περιοχής 
του λιμανιού και της Κάτω Πάφου. «Το θέμα 
είναι, λοιπόν, κατά πόσο μας ενδιαφέρει να 
προστατέψουμε και να προβάλουμε τον πο-
λιτισμό μας ή να εξυπηρετήσουμε διάφορα 
οικονομικά ιδιωτικά συμφέροντα», τόνισε, 
χαρακτηρίζοντας ως εντελώς ανεδαφικές τις 
αιτιάσεις που προβάλλονται από ορισμένους 
χώρους ότι, πίσω από τη μέριμνα για την 
προστασία των αρχαιοτήτων, υποκρύβεται μια 
προσπάθεια ανάσχεσης και παρεμπόδισης 
της ανάπτυξης. Αντιθέτως, υποδεικνύει, η 
προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού 
μας πλούτου και της πολιτισμικής μας κλη-
ρονομιάς συμβάλλουν, με πολύ ουσιαστικό 
τρόπο, στην καλώς νοούμενη ανάπτυξη του 
τόπου. «Δεν είναι διά της καταστροφής, αλλά 
διά της προστασίας των αρχαιολογικών και 
ιστορικών θησαυρών μας που υποβοηθούμε 
την ανάπτυξη και την πρόοδο», υπογραμμίζει.  

τρ βλή α ά τυ η μ
ολιτι ς αρ μβάσ ις
Μιλώντας ειδικότερα για την Πάφο, η κα 

Χριστοδούλου επισήμανε ότι η ενοποίηση 
του αρχαιολογικού χώρου της Κάτω Πάφου, 
ώστε να καταστεί ένα ενιαίο αρχαιολογικό 
πάρκο, μέρος της παγκόσμιας κληρονο-
μιάς της N S , κατέστη δυνατή μέσα 
από τις επίμονες προσπάθειες σπουδαίων 
αρχαιολόγων, όπως οι Β. Καραγιώργης και 
Δ. Μιχαηλίδης, λόγω του ότι δεν υπήρχε 
ανάπτυξη τότε και η Πάφος βρισκόταν σε 
πολύ χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης σε 
σχέση με σήμερα.  

Δεν είναι τυχαίο, συνεχίζει, που η αλό-
γιστη και εκτός προβλεπόμενων πλαισίων 
ανάπτυξη είχε ως αποτέλεσμα αρκετές στρε-
βλώσεις όσον αφορά στην προστασία των 
αρχαιοτήτων όχι μόνο στην Πάφο, αλλά και 
στις άλλες πόλεις της Κύπρου, «συχνά και 
με πολιτικές παρεμβάσεις», ενώ σε πολλές 
περιπτώσεις οικοδομικής ανάπτυξης δεν 
προ ποτίθεται η προβλεπόμενη μελέτη 
από τα αρμόδια τμήματα του κράτους, 
αλλ’ αυτή εκτελείται από τους ίδιους τους 
ιδιώτες, δι’ αναθέσεως. Ως αποτέλεσμα, 
βλέπουμε σήμερα ολόκληρες νεκροπόλεις 
να είναι θαμμένες κάτω από ξενοδοχειακά 
συμπλέγματα, ενώ αρκετά αρχαιολογικά 
ευρήματα να βρίσκονται καταχωμένα κάτω 
από δρόμους και οικοδομές.        

 ιασ ται η ορατ τητα 
Μια άλλη, εξάλλου, διάσταση της προ-

στασίας των αρχαίων μνημείων, επισημαίνει 
η κα Χριστοδούλου, είναι η διατήρηση του 
ακέραιου της εκθεσιμότητάς τους, δηλαδή 
η διασφάλιση ότι αυτά είναι πλήρως ορατά 
και προσφέρονται στην κοινή θέα, κάτι 
που ήδη, όσον αφορά στην Κάτω Πάφο, 
με τις ξενοδοχειακές ανοικοδομήσεις που 
έχουν γίνει, δεν συμβαίνει. «Διαφύλαξη 
ενός μνημείου αποτελεί και η διατήρησή 
του μέσα στην ορατότητα, η διασφάλιση, 
δηλαδή, ότι πάντοτε είναι ορατό, καθώς και 
η προστασία του χώρου που το περιβάλλει. 
Εδώ», εξηγεί περαιτέρω, «υπεισέρχεται 
και η διάσταση του τοπίου, ως ορίζοντα 
ανάδειξης και έκθεσης του μνημείου. Γι’ 
αυτόν τον λόγο, σε κάποιες χώρες, όπως η 
Ιταλία, το αρμόδιο υπουργείο ονομάζεται 
Υπουργείο Αρχαιοτήτων και Τοπίου, που 
θέλει να υπογραμμίσει τη σημασία του 
τοπίου ως ενός σημαντικού παράγοντα 
της ανάδειξης και της προστασίας».    

ιαφ  η υ α τι ολογι ή 
ταιρ α ρου

Η Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου 
(Β.Ε.Κ.) σε ανακοίνωσή της εκφράζει την 
έντονη αντίθεσή της στην πρόθεση για 
δημιουργία προβλήτας ικανής να δέχεται 
κρουαζιερόπλοια στην περιοχή του παλιού 
λιμανιού στην Κάτω Πάφο, επισημαίνοντας 
ότι η περιοχή αυτή είναι μεγάλης ιστορικής 
και αρχαιολογικής σημασίας και περιλαμ-
βάνει τη θαλάσσια και υποθαλάσσια έκταση 
κοντά στο μεσαιωνικό κάστρο, αλλά και 
την περιοχή των ψηφιδωτών και όλης της 
Κάτω Πάφου, με τις σημαντικές αρχαιότητες, 
η οποία έχει ενταχθεί στον Κατάλογο της 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της N S  
και ως τέτοια θα πρέπει να προστατεύεται. 

Η Εταιρεία υπογραμμίζει, επίσης, ότι 
ο αρχαιολογικός χώρος της Κάτω Πάφου 
αποτελεί τη μόνη αρχαιολογική θέση στην 
Κύπρο, η οποία είναι ενταγμένη και στο 
ευρωπαϊκό Δίκτυο N T  2000, λόγω 
της χλωρίδας και πτηνοπανίδας που περι-
λαμβάνει, τονίζοντας πως «επιβάλλεται να 
γίνει αντιληπτόν από όλους ότι η πολιτιστική 
μας κληρονομιά δεν είναι ανεξάντλητη, αλλά 
υπάρχουν συγκεκριμένα αποθέματα, τα 
οποία απαιτούν προσεκτική και σώφρονα 
διαχείριση και δεν πρέπει να θυσιάζονται 
στον βωμό της πρόσκαιρης ανάπτυξης. 
Λαμβανομένου δε υπόψη ότι η μισή μας 
πατρίδα από το 19 4 κατέχεται από τα 
τουρκικά στρατεύματα, έχοντας υποστεί 
μια τεράστια και άνευ προηγουμένου πο-
λιτιστική καταστροφή, θα πρέπει όλοι μας 
να σεβόμαστε και να προστατεύουμε τα 
μνημεία της ελεύθερης Κύπρου με κάθε 
τρόπο, διότι αυτά είναι που συντηρούν τη 
μνήμη, την Ιστορία και την ταυτότητά μας». 

Ως εκ τούτου, καταλήγει, «η Βυζαντι-
νολογική Εταιρεία Κύπρου εκφράζει την 
πλήρη και αμέριστη στήριξή της προς το 
Τμήμα Αρχαιοτήτων, το οποίο λειτουργεί 
μέσα στο πλαίσιο του δεδομένου ρόλου 
του και των συμφωνιών και συμβάσεων, 
τις οποίες υπέγραψε και επικύρωσε η Δη-
μοκρατία για προστασία των μνημείων και 
της πολιτιστικής κληρονομιάς». 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Το Θέμα 

ωρεία αντιδράσεων προ-
κάλεσαν οι εκδηλωθεί-
σες προθέσεις διαφόρων 
φορέων της Πάφου (ΕΒΕ, 
Δήμαρχος Πάφου, βου-
λευτές κ.ά.) για κατασκευή 
προβλήτας στο λιμανάκι 

της Κάτω Πάφου (έργο για το οποίο υπήρξε 
ήδη και σχετικός σχεδιασμός από την Αρχή 
Λιμένων Κύπρου), εγείροντας, ακόμη μια 
φορά, το μείζον θέμα της προστασίας της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς εν γένει, 
αλλά και τη σχέση της με την οικονομική 
και τουριστική ανάπτυξη του τόπου.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων με ανακοίνω-
σή του τάχθηκε εναντίον της κατασκευής 
προβλήτας στον συγκεκριμένο χώρο, 
υποδεικνύοντας ότι αποτελεί μνημείο της 

N S  και πως δεν πρέπει να αλλοιω-
θεί ο ιστορικός χαρακτήρας της περιοχής, 
ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν, με 
ανακοινώσεις τους, η Κυπριακή Εθνική Επι-
τροπή της N S , το Κυπριακό Τμήμα 
του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και 
Χώρων ( S), ο Σύνδεσμος Κυπρίων 
Αρχαιολόγων και η Βυζαντινολογική Εταιρεία 
Κύπρου, στηρίζοντας τη θέση του Τμήματος.

Στην αντίπερα όχθη, το ΕΒΕ Πάφου 
εμμένει στην αναγκαιότητα δημιουργίας 
του έργου, θεωρώντας ότι θα επιφέρει 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη 
στον τουρισμό και στην οικονομία του 
τόπου, ενώ βουλευτές της πόλης όπως και 
ο Δήμαρχος Πάφου στηρίζουν το έργο, 
καταγγέλλοντας το Τμήμα Αρχαιοτήτων 
ότι, με την όλη στάση του, λειτουργεί ως 
τροχοπέδη για την ανάπτυξη της Πάφου. 

ρο ο η στη  α ά τυ η
Σε δηλώσεις του στη «Σ» της Κυριακής, 

ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, 
επισήμανε ότι η δημιουργία προβλήτας 
αποτελεί αναγκαιότητα, που προκύπτει 
μέσα από την ίδια την εξέλιξη των πραγμά-
των, «καθώς δεν νοείται», όπως υπέδειξε, 
«εν έτει 2019, η Πάφος, με τη θέση που 
διαθέτει στον διεθνή τουριστικό χάρτη, να 
μεταφέρει με βάρκες τους επισκέπτες που 
έρχονται στην πόλη. Και καταλληλότερος 
χώρος για τη δημιουργία της δεν είναι 
άλλος από το λιμανάκι, που προσφέρει, 
ταυτόχρονα, γρήγορη και άμεση πρόσβαση 
στους αρχαιολογικούς χώρους». 

Ο κ. Φαίδωνος απέρριψε, επίσης, ως 
αβάσιμες τις αντιρρήσεις του Τμήματος 
Αρχαιοτήτων αλλά και των φορέων που 
τις στηρίζουν ότι με το έργο απειλούνται 
με καταστροφή οι αρχαιότητες της Πάφου. 
«Κατανοούμε τις ανησυχίες και την ευαι-
σθησία που επιδεικνύεται», επισήμανε, 
«ωστόσο, μέριμνα δική μας δεν είναι η 
προστασία, απλώς, των αρχαιοτήτων μας, 
αλλά και η ουσιαστική ανάδειξή τους. Γι’ 
αυτό, προτείνουμε τη διενέργεια ενάλιας 
επισκόπησης από ειδικούς εμπειρογνώ-
μονες από την Ελλάδα, κάτι που το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων δεν μπορεί να κάνει, για τον 
εντοπισμό, την καταγραφή και την ανάδειξη 
όλων των υποθαλάσσιων αρχαιοτήτων 
που βρίσκονται στην περιοχή».

«Δεν μπορεί», πρόσθεσε ο Δήμαρχος 
Πάφου, «κάθε φορά που προωθείται ένα 
έργο, να παρεμβαίνει το Τμήμα Αρχαιοτή-
των, επικαλούμενο τις αρχαιότητες, και να 
το σταματά. Εμείς, επαναλαμβάνω, είμα-
στε υπέρ όχι μόνον της προστασίας, αλλά 
και της περαιτέρω ανάδειξής τους. Αλλά, 
δεν μπορεί, πάντα, αυτό το επιχείρημα να 
αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη». 

Ο ΙΑ ΣΥ ΚΡΟΥΣΗ  ΚΑΙ ΟΡ Ν ΤΗΣ Α ΟΥ  ΤΟ Τ Η Α ΑΡ ΑΙΟΤΗΤ Ν ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡ ΑΙΟ Ο ΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
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Μιλώντας στην εφημερί-
δα μας, ο Πρόεδρος της ΒΕΚ, 
Αντρέας Φούλιας, επισήμανε 
ότι η Κυπριακή Δημοκρατία 
έχει υπογράψει συγκεκριμέ-
νες συμφωνίες για διατήρηση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς 
τις οποίες οφείλει να διαφυ-
λάσσει και να σέβεται, προ-
σθέτοντας πως δεν μπορεί να 
καταστρατηγούνται διεθνείς 
συμβάσεις, μάλιστα επιστη-
μονικά κυρωμένες απ  όλους 
τους αρμόδιους φορείς και 
οργανισμούς. Πρόκειται για 
πολύ ευαίσθητους αρχαιο-
λογικά χώρους, σημείωσε, 
προσθέτοντας ότι είναι πρω-
τάκουστη η θέση πως οι ξένοι 
επισκέπτες πρέπει να κατε-
βαίνουν απευθείας μέσα στον 
αρχαιολογικό χώρο, «κάτι 
που δεν συμβαίνει πουθενά 
στον κόσμο  Η νενομισμένη 
πρακτική είναι να πηγαίνου-
με εμείς στις αρχαιότητες και 
όχι να  φέρνουμε τις αρχαι-
ότητες σ  εμάς».  

τ κουστ  
σ
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Η ομπρέλα της μαντάμ Σουσού
και οι απιστίες του Ερντογάν 

ΙΑΝΝΟΣ ΑΡΑ Α ΙΔΗΣ
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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:

• Head of Health and Safety Office (CYI_HSO_19_07)
• Technical Research Specialist in Atmospheric sciences (EMME-CARE_TRS_19_01)
•  Director of Computation-based Science and Technology Research Center (CaSToRC) 

of the Cyprus Institute (CaSToRC_DIR_17_02)
• Scientific Coordinator (CaSToRC_SC_18_02)
• Computational Scientist(s) (CaSToRC_CS_19_03)
• Web Developer for Data Management (CaSToRC_WDDM_19_02)
• Faculty position in the field of Energy Policy (CYI_FEP_19_04)
•  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.  

ο ενεργειακό και γεωπο-
λιτικό σκηνικό στην πε-
ριοχή μας είναι... e i  

S , με την Τουρκία να 
εξελίσσεται στον άτακτο 
και προβληματικό εταίρο, 
που αναγκάζει την Ουά-

σιγκτον να ενισχύει ακόμη περισσότερο τον 
ρόλο του Ισραήλ και να βλέπει με θετικό 
μάτι μια νέα περίοδο σχέσεων με την Κυ-
πριακή Δημοκρατία εφόσον το επιδιώξει 
και η ίδια. Εφόσον δηλαδή το κομματικό 
σύστημα απαλλαγεί από σύνδρομα του 
παρελθόντος είτε άρνησης είτε υποταγής 
και εφόσον εκμεταλλευθεί η Λευκωσία 
τα ρήγματα στις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας 
προτού καλυφθούν. Ο λαός μας λέει ότι 
στη βράση κολλά το σίδερο. Η μετάφραση 
που δίνεται σε επίπεδο διεθνών σχέσεων 
και στρατηγικής είναι η εξής: Σύγκλιση 
συμφερόντων και εφαρμογή της αρχής 
ο εχθρός του εχθρού είναι φίλος με οι-
κοδόμηση εναλλακτικής στρατηγικής 
επιλογής σε βάθος χρόνου όπως είναι ο 
άξονας Ελλάδας -Κύπρου - Ισραήλ και 
ο t e . Ή ακόμη και η κατασκευή 
τερματικού στην Κύπρο με τις ευλογίες 
των ΗΠΑ. 

 ι λ ς στ ος
Τονίζονται τα ανωτέρω διότι κατά την 

τελευταία συνάντηση του Υπουργού 
Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη με 

τον Βοηθό Υφυπουργό Εξωτερικών των 
ΗΠΑ Μάθιου Πάλμερ έγινε λόγος για τον 
ρόλο τον οποίο οι Αμερικανοί θέλουν να 
έχει η Κύπρος στην ανατολική Μεσόγειο 
λόγω των υδρογονανθράκων. Βεβαίως, θα 
πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Η Κύπρος δεν 
μπορεί να ανταγωνιστεί μόνη την Τουρκία, 
ούτε να καλύψει τις ανάγκες των ΗΠΑ με 
τον τρόπο που μέχρι πρότινος έπραττε η 
Άγκυρα. Όμως από την άλλη, δεν πρέπει 
να είμαστε κοντόφθαλμοι. Είναι αξίωμα των 
διεθνών σχέσεων ότι ο αδύνατος μπορεί να 
επιβιώσει και να γίνει ισχυρότερος μόνο 
μέσα από συμμαχίες. Συνεπώς, την Κύπρο 
θα πρέπει να τη δούμε στρατηγικά και 
κυρίως στο πλαίσιο της συμμαχίας με το 
Ισραήλ. Στο πλαίσιο της συμμαχίας με το 
Ισραήλ, την Ελλάδα και την ΕΕ, οι συντε-
λεστές ισχύος ενός μικρού κράτους και δη 
της Κύπρου αλλάζουν προς το θετικότερο, 
εφόσον υπάρχει στρατηγική η οποία να 
επιβάλλει στη συγκεκριμένη περίπτωση 
δυο στόχους: Ο ένας είναι η διατήρηση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στη ζωή και 
ο άλλος είναι η ασφαλής εκμετάλλευση 
του φυσικού αερίου. 

ουρ ι ς ι υ ρι σ ις  
Οι δυο αυτοί στόχοι σχετίζονται με τη 

λύση και τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Και 
επί τούτου εξηγούμαι: Την περασμένη 
Κυριακή είχαμε δημοσιεύσει τμήματα 
του τουρκικού εγγράφου επί τη βάσει 
του οποίου ενημερώθηκαν στην Άγκυ-
ρα οι πρέσβεις των κρατών-μελών της 
ΕΕ. Σημειώνουμε σχετικά ότι η Τουρκία 
διευκρίνισε τα εξής: 1. Θα επανακαθορι-
στούν οι ΑΟ  μετά τη λύση. Συνεπώς, εάν 
εξευρεθεί λύση ομοσπονδιακή και εκτός 
του πλαισίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
η ΑΟ  που έχουμε σήμερα θα αλλάξει. Και 
προφανώς θα ανοίξουν οι Ασκοί του Αιόλου. 
Ή θα υποκύψουμε ως το αδύναμο μέρος 
ή από τώρα θα επιδιώξουμε τη δημιουρ-
γία γεωπολιτικών τετελεσμένων τα οποία 
δύσκολα θα ανατραπούν στη συνέχεια. Τι 
σημαίνει τετελεσμένα; Σημαίνει το δέσιμο 
των δικών μας οικονομικών και ενεργεια-
κών συμφερόντων, καθώς και αυτών της 
ασφάλειας με εκείνα των ΗΠΑ, του Ισραήλ 
και της ΕΕ στη βάση κοινών πολιτικών και 
στρατηγικών επιλογών που θα αντέχουν 
σε βάθος χρόνου. 2. Θα συνεχίσει τις ενέρ-
γειές της εντός των περιοχών όπου η ίδια 
θεωρεί ότι βρίσκεται η υφαλοκρηπίδα της 
και εκεί όπου βρίσκεται η λεγόμενη υφαλο-
κρηπίδα και η ΑΟ  των Τουρκοκυπρίων 
τους οποίους, όπως ισχυρίζεται, έχει χρέος 
να υπερασπίζεται. Ταυτοχρόνως, τονίζει 
ότι δεν θα γίνει δεκτή καμιά μονομερής 
απόφαση των Ελληνοκυπρίων επί του 

θέματος των υδρογονανθράκων και ότι 
οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται 
από κοινού μεταξύ Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων. Και τώρα και στο μέλλον. 
Δηλαδή αυτό θα συμβαίνει και μετά τη 
λύση, αφού βασικός νέος όρος για την 
επανέναρξη των συνομιλιών είναι όπως 
οι Τουρκοκύπριοι έχουν μια μορφή βέτο 
στη λήψη των αποφάσεων για την ενέργεια. 
Και μέσω αυτών η Τουρκία. 

ο λημμα 
Υπό αυτές τις συνθήκες είναι πρόδηλο ότι 

δεν υπάρχει αλλαγή πολιτικής της Άγκυρας 
και ότι θέλει τις συνομιλίες για να διαλύσει 
την Κυπριακή Δημοκρατία, να επανακαθο-
ρίσει τις ΑΟ , καθώς και να έχει βέτο στις 
ενεργειακές και άλλες αποφάσεις του νέου 
πολιτειακού συστήματος, που θα προκύψει 
από τη λύση ως συνέχεια του λεγόμενου 
κεκτημένου όπως αυτό έχει καταγραφεί 
προ του και κατά το Κραν Μοντανά. Το 
δίλημμα λοιπόν δεν είναι εάν θα πάμε ή 
όχι σε μια ομοσπονδιακή λύση που θα 
διαλύει την Κυπριακή Δημοκρατία, θα 
επανακαθορίζει τις ΑΟ  και θα παραχωρεί 
βέτο στην Άγκυρα στις λήψεις των ενερ-
γειακών αποφάσεων αλλά, κατά πόσο θα 
οικοδομηθεί μια στρατηγική η οποία: 1. Θα 
επιτρέπει την ασφαλή εκμετάλλευση του 
φυσικού αερίου, η οποία συνδέεται με την 
ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
την ΑΟ  της. Διότι χωρίς την Κυπριακή 
Δημοκρατία δεν θα υπάρχει η υφιστάμενη 
ΑΟ  ειδικώς, λόγω του ομοσπονδιακού 
χαρακτήρα της λύσης. 2. Θα επιτρέπει την 
ενίσχυση των υφιστάμενων συμμαχιών και 
τη γεωπολιτική αναβάθμιση της Κύπρου 
μέσα από αυτές, καθώς και τη δημιουρ-
γία αποτρεπτικών έναντι των τουρκικών 
απειλών πολιτικών και νέων καλύτερων 
συνθηκών διαπραγμάτευσης στο Κυπριακό, 
χωρίς την επιβολή τουρκικών όρων. Αυτά 
θα προκύψουν υπό την προ πόθεση ότι 
θα εκμεταλλευθούμε τη συγκυρία με τις 
ΗΠΑ και το Ισραήλ και θα τη μετατρέψουμε 
σε εναλλακτική πολιτική, που θα εξυπη-
ρετεί κοινά οικονομικά, στρατιωτικά και 
ενεργειακά συμφέροντα.   

ι λ  οι ΗΠ  
Ας δούμε τώρα τι διαβίβασε το Υπουρ-

γείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και μάλιστα 
λίαν προσφάτως προς τη Λευκωσία: 

Πρώτο, ευνοεί την άρση του εμπάργκο 
όπλων που θα ισχύσει σε βάρος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, διότι, όπως λέγεται, 
η εξέλιξη αυτή συνάδει με τον ρόλο της 
Κύπρου στην περιοχή, αφού εκτός των 
τουρκικών απειλών ενδέχεται να προκύ-
ψουν και άλλες λόγω των ενεργειακών 

ζητημάτων. 
Δεύτερο, η απομάκρυνση της Ειρηνευ-

τικής Δύναμης από την Κύπρο δεν αφορά 
μόνο εμάς, αλλά είναι γενικότερη πολιτική 
της Ουάσιγκτον. Όμως, ως αποτέλεσμα και 
των πρόσφατων προκλήσεων στη νεκρή 
ζώνη στην περιοχή της Δένειας, το Αμε-
ρικανικό ΥπΕξ κατανοεί τη σημασία της 
παραμονής Κυανοκράνων στην Κύπρο.  

Τρίτο, την ανησυχία των Αμερικανών 
για τις συμμαχικές απιστίες του Ερντογάν με 
τη Μόσχα, τον αρνητικό  ρόλο της Τουρκίας 
γενικότερα, και ειδικότερα στα θέματα της 
κυπριακής ΑΟ . Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν 
και σέβονται τα κυριαρχικά και τα ειδικά 
κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας και θα προχωρήσουν σε διπλω-
ματικά διαβήματα προς την Άγκυρα για να 
γίνει σεβαστή η νομιμότητα, παρά το γεγονός 
ότι είναι προβληματικές οι σχέσεις τους με 
την Ουάσιγκτον. Χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι η επιρροή τους επί της Άγκυρας έχει 
μειωθεί σε βαθμό που να είναι η κατάστα-
ση ανεξέλεγκτη. Οι Αμερικανοί οτιδήποτε 
άλλο θέλουν εκτός από ένταση. Θεωρούν 
δε, ότι η τουρκική στάση δεν βοηθά τον 
τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι θα ήθελαν να 
προχωρήσουν τα ενεργειακά ζητήματα. 

Τέταρτο, θα συνεχίσουν οι ΗΠΑ 
την πρακτική του  συν 1. Δηλαδή της 
συμμετοχής τους στην τριμερή Ελλάδας, 
Κύπρου, Ισραήλ, την οποία θεωρούν ως 
σημαντική συνεργασία σε όλα τα επίπεδα 
και δη στα ενεργειακά.    

ι ημι ς της
α ασυγ λλησης 
Εκ των πραγμάτων η Κύπρος βρίσκεται 

σε ένα κομβικό ιστορικό σημείο ως προς τη 
λήψη αποφάσεων. Μια γενικότερη στροφή 
προς τις ΗΠΑ, με την απαιτούμενη προσοχή 
και αξιοπρέπεια, χωρίς δηλαδή υποτα-
κτικές κινήσεις και πολιτικές, που δεν θα 
γίνουν σεβαστές από τους Αμερικανούς, η 
Κυβέρνηση και τα κόμματα θα πρέπει να 
προχωρήσουν σε μια αναθεώρηση των 
μέχρι σήμερα πολιτικών τους με τους 
Αμερικανούς, όπως συνέβη και με τους 
Ισραηλινούς. Ούτε ο αρνητισμός ούτε τα 
σύνδρομα του παρελθόντος και τα ΝΑΤΟ, 

, Προδοσία βοηθούν, αλλά ούτε και 
οι τεμενάδες στον ηγεμόνα. Εκείνο που 
ρεαλιστικά μπορεί να εφαρμοστεί είναι 
η σύγκλιση και το δέσιμο συμφερόντων. 
Εάν δεν εκμεταλλευθούμε τη συγκυρία για 
την οικοδόμηση στρατηγικής βάθους θα 
κινδυνέψουμε να πληρώσουμε μια πιθανή 
επανασυγκόλληση των σχέσεων Τούρκων 
και Αμερικανών, που θα δημιουργήσει 
τις συνθήκες για ένα νέο σκηνικό e 
i  S , επί τη βάσει του οποίου θα αλ-

λάζουν και  οι ΑΟ  και θα παραδίδεται η 
Κύπρος στον έλεγχο της Άγκυρας. Αληθές 
είναι ότι δεν μας προβληματίζει μόνο η 
τουρκική πολιτική της οποίας η επιθε-
τικότητα καλπάζει, αλλά και η δική μας 
ηγεσία. Εδώ είχαμε αποχή της τάξης του 
60  σχεδόν στις ευρωεκλογές και μάλλον, 
για άλλη μια φορά, τίποτε δεν θέλουν να 
καταλάβουν τα κομματικά κατεστημένα 
διότι, αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι 
το ποσοστό της συμμετοχής στις κάλπες, 
αλλά τα κομματικά τους ποσοστά. Δεν 
δείχνουν ότι κατανοούν ή δεν θέλουν να 
κατανοούν τι συμβαίνει με τους πολίτες, 
με τις εξελίξεις στην περιοχή μας, καθώς 
και ότι θα πρέπει να πάρουν σοβαρές απο-
φάσεις με εναλλακτικά σχέδια Β και Γ. 
Γράφονται αυτά υπό την έννοια οι ηγεσίες 
μας να μπορούν να λάβουν αποφάσεις.  
Ενδεχομένως, να μην μπορούν. Θυμίζουν, 
πάντως, την ιστορία της μαντάμ Σουσού, η 
οποία περπατούσε κουνιστή και λυγιστή 
με τη μύτη ψηλά και ενώ τα παιδιά της 
γειτονίας της έφτυναν και την κοροϊδεύαν, 
εκείνη άνοιγε ομπρέλα προσποιούμενη 
ότι ουδέν σημαντικό συνέβαινε παρά μόνο 
ότι ψιχάλιζε...   
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ολλαπλά αναπάντητα 
ερωτήματα για την 
ενεργειακή αρχιτε-
κτονική της Ανατο-
λικής Μεσογείου με 
επίκεντρο την Κύ-
προ εγείρονται μετά 

τη δημοσίευση χάρτη του Υπουργείου 
Ενέργειας ( re  o  er  e o r e ) 
των ΗΠΑ που έφερε στη δημοσιότητα η 
ιστοσελίδα Μ  l t h  D , προσκείμε-
νη στον Λευκό Οίκο. Πρόκειται για ένα 
αποκαλυπτικό άρθρο του Μi h el il er, 
ο οποίος εργάζεται ως ανταποκριτής του 
Λευκού Οίκου, ενώ στο παρελθόν ήταν 
επικεφαλής του Γραφείου της er le  

o t στην Ουάσιγκτον. Στο άρθρο, με τίτ-
λο «Η ομάδα Τραμπ υιοθετεί ένα σχέδιο 
αγωγών για απεξάρτηση της Ευρώπης 
από το ρωσικό καύσιμο», πρώην και νυν 
αξιωματούχοι των ΗΠΑ ισχυρίζονται πως 
ο χάρτης «κρέμεται» ακόμη στον Λευκό 
Οίκο, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Ποιοι το  α
Αρχιτέκτονας του χάρτη, που παρουσιάζει 

τα κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο 
γύρω από την Κύπρο, αλλά και ιδέες για 
τον τρόπο αξιοποίησής τους, είναι ο πρώην 
Ειδικός Απεσταλμένος και Συντονιστής Δι-
εθνών Ενεργειακών Υποθέσεων των ΗΠΑ 
Άμος Χοκστάιν. Ο ίδιος αποκαλύπτει ότι ο 
χάρτης, που δημιουργήθηκε αρχικά από 
τους κρατικούς χαρτογράφους και τους 
διπλωμάτες ειδικούς σε θέματα ενέργειας, 
παρουσιάστηκε προσωπικά στον ίδιο τον 
Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν κατά την περίοδο 
των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό 
2015-201 , ενώ είναι στην κατοχή τόσο της 
Κύπρου όσο και του Ισραήλ και του Λιβάνου.

α σ άρια αγ γ  
Ειδικότερα, στον χάρτη αποτυπώνονται 

οι πιθανές διαδρομές εξαγωγής φυσικού 
αερίου στην περιοχή και οι διάφορες υπο-
δομές που θα χρειαστεί να κατασκευαστούν. 
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός 
ότι παρουσιάζεται αγωγός φυσικού αερίου 
να ξεκινά από το κοίτασμα «Αφροδίτη» και 
να κατευθύνεται μέσω Κύπρου στα νότια 
παράλια της Τουρκίας. Ο συγκεκριμένος 
αγωγός είναι με τη σήμανση « ro o e », 
χωρίς, ωστόσο, να διευκρινίζεται από ποιους 
και πότε ακριβώς έχει προταθεί. Παράλληλα, 
υπάρχει και δεύτερος αγωγός που, ξεκινώ-
ντας από τα κοιτάσματα του Λεβιάθαν στο 
Ισραήλ, διασχίζει την Κυπριακή ΑΟ , κατα-
λήγοντας στην Αλεξανδρέττα. Επιπλέον, είναι 
αποτυπωμένες και οι τουρκικές διεκδικήσεις 
γύρω από την Κύπρο, όπως τις επικαλείται 
η Άγκυρα, στη βάση της διεκδικούμενης 
εκ μέρους της υφαλοκρηπίδας. Η ΑΟ  της 
Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αποτυπώνεται 
στο σύνολό της, αλλά μόνον το οριοθετημένο 
κομμάτι με Ισραήλ, Αίγυπτο και Λίβανο. 

  Η
για αγ γ  ρος ουρ α 

Τα προηγούμενα χρόνια τόσο ο ΔΗΣΥ 
όσο και το ΑΚΕΛ άφηναν ανοιχτό το περι-
θώριο να κατασκευαστεί ένας αγωγός προς 
την Τουρκία, με προ πόθεση τη λύση του 
Κυπριακού. Τον Δεκέμβριο του 2015, ο 
Αβέρωφ Νεοφύτου, ερωτηθείς κατά πόσον 
επανέρχεται το ενδεχόμενο δημιουργίας 
αγωγού από την Τουρκία προς το Ισραήλ, 
μετά τις προσπάθειες επαναπροσέγγισης 
των δύο χωρών, χαρακτήρισε θετική τη 
συνεργασία Τουρκίας - Ισραήλ στον τομέα 
του φυσικού αερίου, παραθέτοντας τρεις 
επιλογές: Η μια, με χερσαίο αγωγό, που θα 

πρέπει να περάσει από την Τουρκία, και 
οι άλλες δύο επιλογές είναι υποθαλάσσιοι 
αγωγοί, που πρέπει να περάσουν είτε από 
την κυπριακή ΑΟ  είτε από την ΑΟ  του 
Λιβάνου. Αναφέροντας ότι δεν υπάρχει το 
ενδεχόμενο να περάσει ο αγωγός από τον 
Λίβανο και, άρα, μόνο μέσα από τη λύση 
του Κυπριακού και την εξομάλυνση των 
σχέσεων της Κύπρου με την Τουρκία, μπο-
ρούν να εξεταστούν με σοβαρότητα αυτά τα 
πιθανά σενάρια. Παρόμοιες δηλώσεις είχε 
κάνει και το 201  σε συνέδριο του ΚΕΒΕ.

Στο ίδιο μήκος κύματος, το 2015, ο Γ.Γ. του 
ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, σε συνέντευξή 
του στην τουρκική S b h δήλωνε για το 
ίδιο θέμα πως μετά τη λύση θα ήταν επί-
σης δυνατόν να δημιουργηθεί ένας αγωγός 
φυσικού αερίου, ο οποίος να ξεκινά από 
το Ισραήλ και να καταλήγει στην Τουρκία. 
«Δεν είμαστε εναντίον της μεταφοράς φυ-
σικού αερίου στην ΕΕ μέσω Τουρκίας», 
είπε. Παρόμοιες δηλώσεις υπήρξαν και τα 
επόμενα χρόνια, ενώ έντονες αντιδράσεις 
είχαν προκληθεί όταν τον Απρίλιο του 2018, 
ενημερώνοντας ξένους διπλωμάτες οι οποίοι 
είναι διαπιστευμένοι στην Κύπρο, ο κ. Κυ-
πριανού είπε: «Ως ΑΚΕΛ είμαστε έτοιμοι 
με τη λύση του Κυπριακού να στηρίξουμε 
έναρξη των συζητήσεων με την Τουρκία 
για την κατασκευή αγωγού τόσο για δική 
της χρήση όσο και για διοχέτευση φυσικού 
αερίου προς την Ευρώπη. Ο καθοριστικός 
παράγοντας για τη λήψη απόφασης θα είναι 
τα οικονομικά δεδομένα της πρότασης», 
δήλωσε.

 αγ γ ς  
Σχετικά με τον αγωγό φυσικού αερίου 
t e , ο οποίος δεν εμφανίζεται στον 

χάρτη, αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο 
δημοσίευμα: «Υποστηρίζουμε βασικά την 
έννοια ενός αγωγού, είναι πολύ ελκυστική. 
Το ερώτημα είναι, αν είναι οικονομικά 
βιώσιμος. Εάν ο αγωγός κάνει το αέριο 
πολύ ακριβό στην ευρωπαϊκή αγορά αυτήν 
τη στιγμή, προφανώς αυτό θα πρέπει να 
εξεταστεί». Οι Τούρκοι, σχολιάζοντας τον 
χάρτη στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, 
υποστηρίζουν πως με αυτά τα δεδομένα 
το φυσικό αέριο της Μεσογείου είναι κα-
ταδικασμένο ή να μείνει στον πάτο της 
θάλασσας ανεκμετάλλευτο ή να αξιοποιηθεί 
για την περιφερειακή αγορά. 

ργαλ ο το 
Σύμφωνα με τρεις ανώτερους αξιωμα-

τούχους της αμερικανικής Κυβέρνησης, ο 
συγκεκριμένος χάρτης έχει παρακινήσει τα 
μέλη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας 
των ΗΠΑ να δώσουν προτεραιότητα στη 
συγκρότηση του t e   or  
(Ε ), που εγκαινιάστηκε στην Αίγυπτο, 
ο οποίος θα ενισχύσει ταυτόχρονα και θα 
εμπλέξει τις οικονομίες αρκετών χωρών 
σε αποδόσεις εδώ και δεκαετίες. Οι υπάλ-
ληλοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν στο  

l t h  ότι τον Απρίλιο ζήτησαν επίσημο 
ρόλο παρατηρητή σε μελλοντικές συνα-
ντήσεις του Φόρουμ Φυσικού Αερίου της 
Ανατολικής Μεσογείου -που αποτελείται 
από την Ιορδανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, 
την Κύπρο, το Ισραήλ και την Παλαιστι-
νιακή Αρχή- προσφέροντας βοήθεια με 
την αμερικανική τεχνογνωσία. «Συνεχίζο-
ντας την προσπάθεια της Κυβέρνησης να 
διαμορφώσει μια Στρατηγική Συμμαχία 
της Μέσης Ανατολής ή το S , για να 

αντιμετωπίσει το Ιράν με την απροθυμία 
των βασικών συμμάχων, οι αξιωματούχοι 
Εθνικής Ασφάλειας στρέφονται προς ΕΜ  
αερίου, ως πρωταρχικό στρατηγικό εργα-
λείο για την προώθηση των συμφερόντων 
των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο».

«Το ενδιαφέρον για τους περιφερεια-
κούς ενεργειακούς πόρους αποτέλεσε τη 
βάση μιας οργανωτικής αρχής για τη χάραξη 
πολιτικής μεταξύ των βασικών μελών του 
εσωτερικού κύκλου του Τραμπ, οι οποίοι 
θεωρούν τις ανάγκες πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου ως κρίσιμες για τις στρατηγικές 
τους έναντι της ωσίας και της Ευρωπαϊκής 

νωσης», δηλώνουν πηγές του Λευκού 
Οίκου και του Υπουργείου Άμυνας. 

ιο τηση ατ τας
μ άμα α  ραμ  
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εν λόγω χάρ-

της εκπονήθηκε κατά τoν δεύτερο γύρο 
αδειοδότητης της ΑΟ , δηλαδή πριν ακόμη 
υπάρξει εμπλοκή της o  obil και 
γίνουν οι ανακαλύψεις σε «Γλαύκο» και 
«Καλυψώ» από την ιταλική ΕΝΙ. Επομένως, 
το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι 
κατά πόσο μετά τις νέες εξελίξεις και την 
επιδείνωση των σχέσεων Άγκυρας - Ουά-
σιγκτον υπάρχει συνέχεια στα σχέδια της 
Κυβέρνησης Ομπάμα για την περιοχή και 
από τη διακυβέρνηση Τραμπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η άποψη του κ. Χοκ-
στάιν, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο, 
είναι η εξής: «Είναι μια σπάνια περίπτωση 
συνέχειας μεταξύ των διοικήσεων Τραμπ 
και Ομπάμα. «Χρειάστηκε πολύς χρόνος 
για να το δημιουργήσουμε. Υπάρχει πλή-
ρης συνέχεια, και χάρη στο όραμα και την 
ηγεσία του Αντιπροέδρου Μπάιντεν». «Δεν 
εκπλήσσομαι ποτέ όταν μια διοίκηση επι-
λέξει να δει ότι οι προκάτοχοί της έκαναν 
κάτι σωστό», είπε, προσθέτοντας: «Είναι 
μια σαφώς προφανής επιλογή πολιτικής 
που υποστηρίζει τα συμφέροντα των Η.Π.Α. 
και των περιφερειακών συμφερόντων. Δεν 
υπάρχει μεγάλο μειονέκτημα. Χρειάζεται, 
όμως, λεπτομερής προσοχή, σε δύο χρόνια 
έχει γίνει μια προσπάθεια να ανακαλύψουμε 
ξανά τον τροχό, γεγονός που έχει κοστίσει 
χρόνο». Ο πρώην Αντιπρόεδρος των Ηνω-
μένων Πολιτειών επί προεδρίας Ομπάμα, 
Τζο Μπάιντεν, ήρθε στην Κύπρο τον Μάιο 
του 2014 και ακολούθως πήγε στην Άγκυρα 
τονίζοντας από το βήμα του tl ti  o il, 
ότι πρέπει «να επωφεληθούν όλοι από το 
φυσικό αέριο της περιοχής» και πρέπει 
σύντομα «να τελειώσουμε τη δουλειά». 
Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε επισήμως τον 
Απρίλιο την είσοδό του στην κούρσα για 
το προεδρικό χρίσμα του Δημοκρατικού 
Κόμματος, ενόψει των εκλογών του 2020. 

 ρ σι ς αράγο τας
Ως γενική ιδέα, το άρθρο ισχυρίζεται ότι 

οι επικεφαλής σύμβουλοι Εθνικής Ασφά-
λειας του Προέδρου Τραμπ θεωρούν πως 
η πορεία για την επιτυχία του σχέδιου ει-
ρήνης στη Μέση Ανατολή ( i le t 

e e l ) περνά έμμεσα και στον χάρτη 
που αποδεσμεύτηκε. Σε ένα δεύτερο επί-
πεδο, είναι προφανές ότι η προσπάθεια 
είναι ο περιορισμός της ρωσικής ενεργει-
ακής επιρροής στην Ευρώπη. Το Γραφείο 
Ενεργειακών Πόρων εργάζεται από την 
εποχή του Ομπάμα για να απομακρύνει 
την Ευρώπη από τα ρωσικά καύσιμα και 
να οικοδομήσει «μια ολοκληρωμένη αγορά 
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ενέργειας για την καταστολή της περιφε-
ρειακής συνεργασίας και την ενίσχυση 
της ενεργειακής ασφάλειας», σημειώνε-
ται. Τρίτη και πιο σημαντική διαπίστωση 
είναι η προφανής προσπάθεια των ΗΠΑ 
να μην αποκλείσουν την Τουρκία από την 
ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ανατολικής 
Μεσογείου. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να 
ερμηνεύεται το αμερικανικό νομοσχέδιο 
Μενέντεζ, το οποίο κατατέθηκε στο Κογκρέ-
σο από τον γερουσιαστή των Δημοκρατικών 

όμπερτ Μενέντεζ και τον επουμπλικα-
νό Μάρκο ούμπιο. Το νομοσχέδιο, που 

ονομάζεται «Νόμος για την προώθηση της 
εταιρικής σχέσης στην ασφάλεια και στην 
Ανατολική Μεσόγειο», έχει ως στόχο να 
ενισχυθεί η παρουσία των ΗΠΑ στην Ανα-
τολική Μεσόγειο και να υποστηριχθούν οι 
προσπάθειες Κύπρου - Ελλάδας - Ισραήλ 
για την εκμετάλλευση των ενεργειακών 
τους πόρων. Παράλληλα, υπενθυμίζει πως, 
λόγω του εμπάργκο, η Κυπριακή Δημοκρα-
τία επιδίωξε στο παρελθόν να αποκτήσει 
οπλικά συστήματα από άλλα κράτη, όπως 
η ωσία, φωτογραφίζοντας τα S- 00 επί 
διακυβέρνησης Κληρίδη. Σύμφωνα με 
το νομοσχέδιο, η άρση του εμπάργκο θα 

προωθήσει τα συμφέροντα ασφαλείας 
των ΗΠΑ στην Ευρώπη, βοηθώντας στη 
μείωση της εξάρτησης της κυβέρνησης της 
Κύπρου από άλλες χώρες για στρατιωτικό 
υλικό που σχετίζεται με την άμυνα. Σε αυτές 
συμπεριλαμβάνονται χώρες που εγείρουν 
προκλήσεις στα συμφέροντα των ΗΠΑ σε 
όλο τον κόσμο. Επομένως, προτεραιότητα 
είναι ο περιορισμός της ρωσικής παρουσίας 
στην περιοχή και σε δεύτερο επίπεδο η 
τουρκική προκλητικότητα. 

ριο τηση 
ρου  ιβά ου

Καθόλου τυχαίες δεν πρέπει να θεω-
ρούνται οι συνεχείς επισκέψεις Αμερικα-
νών αξιωματούχων στην Κύπρο. Μέσα 
σε διάστημα λίγων ημερών βρέθηκε 
στο νησί μας ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων της αμερικανικής 
Βουλής, λιοτ νγκελ, ενώ ακολούθησε ο 
Βοηθός Υφυπουργός των ΗΠΑ, αρμόδιος 
για Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές Υποθέ-
σεις, Μάθιου Πάλμερ, ο οποίος συζήτησε 
με την Κυβέρνηση και θέματα ενέργειας.

Παράλληλα, ο βοηθός γραμματέας 
του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, 
Ντέιβιντ Σάτερφιλντ, ταξίδεψε στη Βηρυ-
τό την περασμένη Τρίτη, ελπίζοντας να 
διεκπεραιώσει μια διευθέτηση διαμάχης 
θαλάσσιων συνόρων μεταξύ του Λιβάνου 
και του Ισραήλ. νας υπάλληλος του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών δήλωσε στο l t h  
ότι ένα ψήφισμα θα μπορούσε να απε-
λευθερώσει τις επενδύσεις του ιδιωτικού 
τομέα στο έργο. «Εάν η οριοθέτηση αυτή 
των ναυτικών συνόρων επιλυθεί», πολύ 
περισσότερες εταιρείες ενέργειας θα μπο-
ρούσαν να εμπλακούν στην εξερεύνηση. 
Ανοίγει μια μεγάλη ευκαιρία», δήλωσε ο 
αξιωματούχος. 

χετικά με τον αγω-
γό φυσικού αερίου 

, ο οποίος 
δεν εμφανίζεται στον 
χάρτη, αξιωματούχος 
των Η  δήλωσε στο 

δημοσίευμα  πο-
στηρίζουμε βασικά 

την έννοια ενός 
αγωγού, είναι πολύ 
ελκυστική. Το ερώ-
τημα είναι, αν είναι 

οικονομικά βιώσιμος. 
άν ο αγωγός κάνει 

το αέριο πολύ ακριβό 
στην ευρωπα κή αγο-

ρά αυτήν τη στιγμή, 
προφανώς αυτό θα 

πρέπει να εξεταστεί



ε καζάνι που 
βράζει μοιάζει 
ο ΔΗΣΥ, μετά 
το εκλογικό 
αποτελέσματα 
της 26ης Μα -
ου. Οι μετασει-

σμικές δονήσεις, για τις οποίες κάναμε 
λόγο την περασμένη Κυριακή (2 6), ήταν 
τελικά τόσο ισχυρές, που οδήγησαν τον 
Αβέρωφ Νεοφύτου σε έκτακτη σύγκληση 
διευρυμένου πολιτικού γραφείου αύριο 
Δευτέρα (10 6). Οι δημόσιες επικρίσεις 
που διατυπώθηκαν από συγκεκριμένα 
Συναγερμικά στελέχη, προεξάρχοντος 
του τέως υπουργού Υγείας, Γιώργου 
Παμπορίδη, έφεραν στην επιφάνεια, για 
πρώτη φορά από την ημέρα ανάληψης της 
προεδρίας του κόμματος από τον Αβέρωφ 
Νεοφύτου, ένα κύμα αμφισβήτησης προς 
την ηγεσία, αλλά και τον ίδιο προσωπικά. 
Ως αποτέλεσμα τούτου, αναδείχθηκαν με 
πιο ευδιάκριτο τρόπο οι δύο διαφορετικές 
τάσεις που συναποτελούν παραδοσιακά 
το κράμα του ΔΗΣΥ. Δηλαδή, από τη μια, 
η φιλελεύθερη μετριοπαθής κεντροδεξιά, 
του λεγόμενου «πατριωτικού ρεαλισμού», 
και, από την άλλη, η εθνικόφρων -συ-
ντηρητική- σκληροπυρηνική δεξιά. Η 
πολιτική μαεστρία των προηγούμενων 
ηγετών του ΔΗΣΥ -Γλαύκου Κληρίδη και 
Νίκου Αναστασιάδη- έγκειτο στο γεγονός 
ότι κατόρθωναν να συγκρατούν σε μεγάλο 
βαθμό και τις δύο αυτές «φυλές» της πα-
ράταξης, στο όνομα του πλουραλισμού και 
της πολυσυλλεκτικότητας. Παρόλο που ο 
Αβέρωφ Νεοφύτου επιχείρησε να παίξει 
το χαρτί της πολυφωνίας, εντάσσοντας 
στο ίδιο ψηφοδέλτιο τον Νίκο Τορναρί-
τη, από τη μια, και την Ελένη Σταύρου, 
από την άλλη, εντούτοις, σήμερα, υπό το 

βάρος των εκλογικών απωλειών, δέχεται 
μια ετερόκλιτη κριτική και από τις δύο 
κατευθύνσεις. 

ι α α ουστ  στο ι υρυμ -
ο ολιτι  γραφ ο

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, στην προσπά-
θειά του να φράξει τον δρόμο στην όποια 
δημόσια κριτική γίνεται από διάφορους 
«συναγωνιστές», μέσω των τηλεοράσε-
ων και εφημερίδων, ανακοίνωσε διά 
του εκπροσώπου Τύπου του κόμμα-
τος, Δημήτρη Δημητρίου, τη σύγκλη-
ση διευρυμένου πολιτικού γραφείου. 
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν περί 
τα 200 άτομα, εκ των οποίων συμπερι-
λαμβάνονται πρώην υπουργοί, πρώην 
βουλευτές, πρώην δήμαρχοι και στελέ-
χη του κόμματος. Η κίνηση αυτή, από 
πλευράς Αβέρωφ, ήρθε μια μέρα μετά 
τις φωτιές που άναψε η συνέντευξη του 
Γιώργου Παμπορίδη στην εφημερίδα 
«Φιλελεύθερος», μέσω της οποίας άδεια-
σε την ηγεσία του ΔΗΣΥ, με αφορμή, 
πάντα, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. 

Ο Γιώργος Παμπορίδης, όπως είμαστε 
σε θέση να γνωρίζουμε, θα παρευρεθεί 
στο διευρυμένο πολιτικό γραφείο της 
Δευτέρας και θα επαναλάβει την ίδια 
κριτική που άσκησε στην ηγεσία του 
κόμματος την περασμένη Κυριακή. Ο Γ. 
Παμπορίδης, έκανε λόγο για μετατροπή 
του πατριωτισμού των Συναγερμικών σε 
εθνικιστικό παραλήρημα από πλευράς 
της ηγεσίας, παρασυρόμενο από τις κο-
ρώνες του ΕΛΑΜ. Η κριτική αυτή, ότι ο 
ΔΗΣΥ κατά την προεκλογική περίοδο 
φόρεσε το προσωπείο της ακροδεξιάς 
και του εθνολαϊκισμού, κάτι το οποίο 
στοίχισε εκλογικά, αποτελεί ένα από 
τα αφηγήματα που θα ακουστούν στο 
διευρυμένο πολιτικό γραφείο. Εξάλλου, 
τη θέση αυτή διατύπωσε δημόσια και 
ο πρώην βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χρή-
στος Πουργουρίδης, κάνοντας λόγο για 
ακροδεξιά στροφή του κόμματος. Στην 
αντίπερα όχθη, στελέχη και βουλευτές τα 
οποία ανήκουν στο συντηρητικό στρα-
τόπεδο, θα εκφράσουν τη διαφωνία τους 
με τα συγκεκριμένα επιχειρήματα και 

θα αναπτύξουν σειρά άλλων λόγων που 
οδήγησαν στην απώλεια ποσοστών και 
ψήφων. Χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχει 
κοινή γραμμή και απόλυτη συναντίληψη 
απόψεων όσων διαφωνούν με τα περί 
ακροδεξιάς στροφής, θα ακουστούν φωνές 
οι οποίες θα θίξουν οργανωτικές αδυ-
ναμίες, κυβερνητικά κενά και σωρεία 
λανθασμένων πολιτικών μηνυμάτων 
που στάλθηκαν από την ηγεσία. Από 
την πλευρά του, ο Αβέρωφ Νεοφύτου 
θα προσπαθήσει να εξηγήσει, γιατί, υπό 
τις περιστάσεις, το εκλογικό αποτέλεσμα 
της 26ης Μα ου αποτελεί επιτυχία.

α ράσ ι αλ βητος  
Η περίοδος αυτή αποτελεί ένα δυνατό 

τεστ αντοχής για τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ. 
Ο ίδιος έχει να εμφανιστεί δημόσια από 
το βράδυ των ευρωεκλογών, ενώ και 
το αγαπημένο του twitter έχει σιγήσει. 
Το προσωπικό στοίχημα για τον Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου είναι να βγει αλώβητος 
από την εσωστρέφεια που υπάρχει στο 
κόμμα και την όποια στοχοποίησή του. 

Στο παρόν στάδιο, τουλάχιστον, νιώθει 
δυνατός και ότι το κόμμα βρίσκεται υπό 
τον πλήρη έλεγχό του, παρ’ όλη την 
κριτική. Πηγές από την Πινδάρου μάς 
σημείωναν με νόημα ότι δεν υπάρχει, 
τη δεδομένη στιγμή, διάδοχη κατάσταση 
στον ΔΗΣΥ, η οποία θα μπορούσε με 
αξιώσεις να αμφισβητήσει ευθέως τον 
Αβέρωφ και να τον καλούσε να οδηγήσει 
το κόμμα σε έκτακτο εκλογικό συνέδριο. 

να τέτοιο πρόσωπο θα μπορούσε να 
ήταν, όπως μας ανέφεραν χαρακτηρι-
στικά, είτε ο Σωκράτης Χάσικος είτε ο 
Χάρης Γεωργιάδης. Ωστόσο, αμφότεροι 
και για διαφορετικούς λόγους ο κάθε 
ένας δεν αναμένεται να προβούν σε μια 
τέτοια κίνηση αμφισβήτησης. Εξάλλου, 
ο Χάρης Γεωργιάδης, τοποθετούμενος 
δημόσια την περασμένη Πέμπτη (6 6) 
στο Κρατικό αδιόφωνο, διαχώρισε τη 
θέση του απ’ όσους ασκούν δημόσια 
κριτική στην ηγεσία του κόμματος, την 
ώρα που πληροφορίες τον φέρουν να 
φλερτάρει με ηγετική θέση στην Πιν-
δάρου. Συνεπώς, έχοντας κατά νου ότι 
σε 24 μήνες θα έχουμε βουλευτικές 
εκλογές και αργότερα Προεδρικές, 
ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα ήθελε, για 
ευνόητους λόγους, να ολοκληρωθεί 
όλη αυτή η διαδικασία με όσο γίνεται 
λιγότερες πολιτικές γρατζουνιές, ώστε 
να μην πληγεί το ηγετικό προφίλ και η 
δημόσια εικόνα του.    

 Η  λ  το  ια
Στο ΑΚΕΛ τα πράγματα είναι σίγουρα 

πιο ήρεμα, συγκριτικά με τα όσα επικρα-
τούν στον ΔΗΣΥ. Στο κόμμα θεωρούν ότι 
το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ήταν 
θετικό, καθώς παρατηρήθηκε, μετά από 
καιρό, μια εκλογική ανάκαμψη. Παρά 
ταύτα, όπως μας ανέφεραν πηγές από την 
Εζεκία Παπαϊωάννου, σε καμία περίπτωση 
δεν χωρούν πανηγυρισμοί. Εξάλλου, το 
αποτέλεσμα των ευρωεκλογών άφησε και 
πικρίες σε προσωπικό επίπεδο και πιο 
συγκεκριμένα σ’ ό,τι αφορά τον Νεοκλή 
Συλικιώτη. Ο τέως ευρωβουλευτής του 
ΑΚΕΛ φέρεται να είναι δυσαρεστημένος 
από το αποτέλεσμα που τον άφησε εκτός 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Πρόκειται 
για τον πιο πετυχημένο ευρωβουλευτή του 
ΑΚΕΛ και αντιπρόεδρο της ομάδας της 
Ευρωπαϊκής Αριστεράς», μας ανέφεραν 
χαρακτηριστικά, θέλοντας να τονίσουν το 
μέγεθος της ήττας και της πικρίας που 
αισθάνεται. Στην Ευρωβουλή, ως γνω-
στόν, θα εκπροσωπούν πλέον το ΑΚΕΛ οι 
Γιώργος Γεωργίου και Νιαζί Κιζίλγιουρεκ. 
Πηγές από το ΑΚΕΛ, σχολιάζοντας στη 
«Σ» την εκλογή Κιζίλγιουρεκ αντί Συλι-
κιώτη, υποστήριξαν ότι αυτό οφείλεται 
στον ΔΗΣΥ. Με πιο απλά λόγια, ότι είναι 
η ακραία ρητορική του ΔΗΣΥ κατά του 
Νιαζί κατά τη διάρκεια του προεκλογικού 
αγώνα, που συσπείρωσε τον κόσμο της 

ριστεράς γύρω από το πρόσωπο του 
Τουρκοκύπριου ακαδημαϊκού. 

Της Κυριακής
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Οι κάλπες των ευρωεκλογών έκλει-
σαν, οι ψήφοι καταμετρήθηκαν, 
νέοι συσχετισμοί δημιουργούνται 

στο Κοινοβούλιο. Παρόλες τις απώλειες του 
ΕΛΚ και των Σοσιαλιστών-Δημοκρατών, οι 
δύο αυτές ομάδες κρατούν τη μερίδα του 
λέοντος με 1 9 και 15  έδρες αντίστοιχα. 
Για πρώτη φορά δεν υπάρχει πλειοψηφία 
του μεγάλου συνασπισμού μεταξύ ΕΛΚ 
και Σοσιαλιστών-Δημοκρατών. Εκ των 
πραγμάτων, για να δημιουργείται πλει-
οψηφία, πρέπει να διαμορφώνεται νέος 
συνασπισμός όπου θα συμμετέχουν και 
οι Φιλελεύθεροι, οι οποίοι αύξησαν τις 
έδρες τους σε 105. Λόγω των θέσεων 
των Φιλελευθέρων, αυτό θα οδηγήσει 
σε περισσότερο νεοφιλελεύθερες πολι-
τικές. Δυστυχώς, οι εκλογές έφεραν μια 

πικρή οπισθοδρόμηση για πολλά από τα 
αριστερά κόμματα της ΕΕ. Αποτέλεσμα 
αυτού είναι και η δραματική μείωση της 
κοινοβουλευτικής ομάδας της Αριστεράς 
από 52 ευρωβουλευτές σε 9, καθιστώντας 
την τη μικρότερη κοινοβουλευτική ομάδα 
στο Κοινοβούλιο. 

Μεγάλοι κερδισμένοι των εκλογών 
ήταν αναμφισβήτητα, πέραν των Φιλε-
λευθέρων, και οι Πράσινοι, με αύξηση 
22 βουλευτών (από 52 στους 4), που 
τους ανάδειξε στην τέταρτη μεγαλύτερη 
κοινοβουλευτική ομάδα. Κατάφεραν να 
κεφαλαιοποιήσουν τις μεγάλες κινητο-
ποιήσεις που έγιναν στην ΕΕ αναφορικά 
με το κλίμα και το φαινόμενο «Γκρέτα». 
Την πολιτική κατεύθυνση του νέου Ευρω-
κοινοβουλίου, όμως, θα την επηρεάσει η 
άνοδος της ακροδεξιάς, όπως επίσης και η 
συνεχιζόμενη διολίσθηση της Δεξιάς στην 
ξενοφοβική και ρατσιστική ρητορική. Οι 
ακροδεξιοί της Ολλανδίας, της Αυστρίας, ο 
Σαλβίνι της Ιταλίας και η Λεπέν της Γαλλίας 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του N  με 
58 βουλευτές. Πλέον, δεν αποκλείεται η 

συνεργασία της Δεξιάς με την ακροδεξιά 
σε επίπεδο Κοινοβουλίου, όπως εξάλλου 
ήδη γίνεται στην Αυστρία, την Ουγγαρία, 
την Ιταλία και αλλού. 

Το ΑΚΕΛ ήταν από τα μόνα κόμματα 
που κράτησε τις δυνάμεις του και παραμένει 
το κόμμα με τα μεγαλύτερα ποσοστά στην 
Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστε-
ράς. Μια μεγάλη νίκη πέτυχε και το Κόμμα 
των Εργατών Βελγίου, το οποίο εξέλεξε για 
πρώτη φορά ευρωβουλευτή και εντάχθηκε 
επίσημα πλέον στην Ευρωπαϊκή Ενωτική 
Αριστερά Βόρεια Πράσινη Αριστερά. Το 
Κόμμα πολλαπλασίασε τις έδρες του στο 
ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο (από 2 σε 12 
βουλευτές) και τα τοπικά Κοινοβούλια (Βα-
λονία, Φλάνδρα, Βρυξέλλες) και αποτελεί την 
ανερχόμενη αριστερή δύναμη στο Βέλγιο.

Όμως, ένα από τα διδάγματα που πρέ-
πει να αντληθούν από αυτή την εκλογική 
αναμέτρηση είναι πως η αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής πρέπει να τεθεί ακόμα 
πιο ψηλά στην πολιτική ατζέντα. Στην Κύπρο, 
ως ΑΚΕΛ, έχουμε καθαρές και συνεπείς 
θέσεις αναφορικά με την προστασία του 

περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής. Δεν είναι, άλλωστε, 
τυχαίο που στο Ευρωκοινοβούλιο, τόσο οι 
ευρωβουλευτές μας όσο και η ομάδα της 
Αριστεράς, ήταν με συνέπεια πρώτοι στις 
μετρήσεις για ψήφους υπέρ της προστασίας 
του περιβάλλοντος. Εδώ να σημειωθεί πως 
η κλιματική αλλαγή απουσίαζε εντελώς 
από την προεκλογική συζήτηση στην Κύ-
προ. Βεβαίως, μπορούν ακόμα πολλά να 
γίνουν. Όμως, οι πολιτικές ενάντια στην 
κλιματική αλλαγή, για καθαρή ενέργεια, για 
βιώσιμο τρόπο ζωής, περνούν μόνο μέσα 
από δημόσιες μακροχρόνιες επενδύσεις, 
οι οποίες θα διασφαλίζουν παράλληλα την 
ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους και 
τα δικαιώματα των εργαζομένων. 

Η Αριστερά είναι η μόνη δύναμη που 
μπορεί να λειτουργήσει ριζοσπαστικά και 
διεκδικητικά, στέκοντας ανάχωμα στην 
ακροδεξιά και την ολίσθηση της Δεξιάς 
προς τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. 

Για να υπάρξει ελπίδα, χρειάζεται να 
ανατραπούν οι νεοφιλελεύθερες πολιτι-
κές λιτότητας και η ασυδοσία των αγορών. 

Χρειάζονται δημόσιες επενδύσεις εντός της 
ΕΕ, οι οποίες να διασφαλίσουν τη βιώσιμη 
επαναβιομηχανοποίηση των περιοχών 
που το έχουν ανάγκη και τη δημιουργία 
αξιοπρεπούς, μόνιμης απασχόλησης με 
πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Χρειάζονται 
δημόσιες επενδύσεις που να στηρίζουν 
την κοινωνική ανάπτυξη, τις εναλλακτικές 
πηγές ενέργειας, τη βιώσιμη γεωργία και 
κτηνοτροφία, την παιδεία και την υγεία. 
Για μια μεταναστευτική πολιτική του αν-
θρωπισμού και της αλληλεγγύης. Σε μια 
Ευρώπη με 110 εκατομμύρια φτωχούς, 16 
εκατομμύρια ανέργους και άλλους τόσους 
υποαπασχολούμενους χρειάζεται να υπάρ-
ξει αγώνας για άμβλυνση των ανισοτήτων 
που παίρνουν ακραίες μορφές φτώχειας.  

Ως ΑΚΕΛ, συνεχίζουμε να παλεύουμε 
για τα πιο πάνω, πλάι στους εργαζομέ-
νους, τα συνδικάτα τους και την κοινωνία 
των πολιτών. Ενάντια στη φτωχοποίηση 
των εργαζομένων, για ενδυνάμωση του 
κοινωνικού κράτους. Για μια πραγματική 
Ευρώπη των λαών, της κοινωνικής δικαι-
οσύνης και της ειρήνης. 

Η Αριστερά στην  μπροστά σε νέες προκλήσεις
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ε δυνατά χαρτιά 
στα χέρια, που 
σε καμία πε-
ρίπτωση δεν 
προεξοφλούν 
το επιτυχές 
της δύσκολης 

εξ υπαρχής προσπάθειας, προσεγγίζει 
η Λευκωσία τις κρίσιμες μέρες του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου. Στο οποίο μετά 
από μακρά αναμονή και εμβάθυνση δυ-
στυχώς των τετελεσμένων στην Κυπριακή 
ΑΟ , θα αποσαφηνιστεί κατά πόσο οι 
Ευρωπαίοι ηγέτες θα σηκώσουν μαζί 
με τη Λευκωσία, το γάντι της Τουρκίας 
και θα ασκήσουν πρακτικά τον ρόλο αλ-

ληλεγγύης που προστάζει η κοινότητα. 
Την ίδια ώρα, ωστόσο, η Λουτ συνεχίζει 

τηλεφωνικώς να «πειραματίζεται», όπως 
χαρακτηριστικά μας λέχθηκε, με στόχο 
την εξεύρεση της χρυσής φόρμουλας 
επαναφοράς των εμπλεκομένων στο 
Κυπριακό, στο τραπέζι του διαλόγου. 

ρα τ ς ιαβ βαι σ ις
ρ αλιστι ς λ ς 

Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες επιφύ-
λασσαν δώρα στη Λευκωσία τις τελευταίες 
μέρες, τα οποία ενδυναμώνουν αν ορθώς 
χρησιμοποιηθούν, τη φαρέτρα όπλων για 
άρση των τετελεσμένων στην ΑΟ  και 
ανάπτυξη του οράματος συνεργασίας και 
σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Ως γνωστόν η Πρωθυπουργός του Ηνω-
μένου Βασιλείου απάντησε γραπτώς, στην 
επιστολή-διαμαρτυρία Αναστασιάδη για τις 
δημοσίως εκφρασθείσες θέσεις Ντάνγκαν 
για αμφισβητούμενη περιοχή, αναφερόμε-
νος στον χώρο γεώτρησης του Πορθητή. Η 
βρετανική απάντηση καλύπτει πλήρως τη 
Λευκωσία, όχι τόσο συμβολικά -που έχει 
τη σημασία του βέβαια- αλλά πρακτικά. 
Γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο επί 
θύραις Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ώστε το 
Λονδίνο να μην αποτελέσει τροχοπέδη 
σε ενδεχόμενο κοινής θέσης για επιβολή 
κυρώσεων στην Τουρκία. 

Πα ι το μ λλο  του 
Ο νεοσουλτάνος Ερντογάν δεν περνά 

την καλύτερη φάση της ζωής του. Αντίθετα 

φλερτάρει ολοένα και πιο έντονα με προ-
σφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 

χοντας ενώπιόν του και τις εκλογές στην 
Κωνσταντινούπολη, τις οποίες δεν θέλει 
να χάσει για δεύτερη φορά, ο Πρόεδρος 
της Τουρκίας φοβάται και είναι πλέον 
φανερό ότι η αποδόμησή του θα αρχί-
σει εκ των έσω. Αυτό τον μετατρέπει σε 
στυγνό δικτάτορα που εξωτερικεύει τα 
προβλήματά του, ώστε να συμμαζέψει τις 
φυγόκεντρες δυνάμεις. Αυτό θέτει την 
Κύπρο και το Κυπριακό στην ακίδα των 
στοχεύσεών του, γεγονός που λαμβάνεται 
σοβαρά υπόψη τόσο στη Λευκωσία όσο 

και σε κάποια άλλα ισχυρά κέντρα λήψης 
αποφάσεων. Η αναβάθμιση της έντασης 
στην περιοχή της Κυπριακής ΑΟ  είναι 
σχεδόν αναμενόμενη και αυτό που προ-
καλεί ενδιαφέρον είναι κατά πόσο η Ε.Ε. 
θα επιλέξει να τραβήξει το χαλί κάτω από 
τα πόδια του, ελέω Κύπρου, ώστε να του 
δώσει ένα ισχυρό μάθημα σεβασμού. 

Η ουτ το βιολ  της 
Και μέσα σε όλα αυτά, όσο απίστευτο 

και αν ακούγεται, η Τζέιν Χολ Λουτ συνε-
χίζει τη δουλειά της και τη διερεύνηση των 
συνθηκών υπό τις οποίες θα μπορούσε 

να υπάρξει απόφαση για επανέναρξη 
των συνομιλιών. 

Μπορεί στις θάλασσες τα πράγματα 
να παίρνουν φωτιά, όμως φωτιά φαίνεται 
να παίρνουν και τα τηλέφωνά της. Όπως 
από τις αρχές της εβδομάδας είχε ενημε-
ρωθεί η «Σημερινή» και εμμέσως επιβε-
βαιώθηκε μέρες μετά από τον Υπουργό 
Εξωτερικών, στο πλαίσιο ραδιοφωνικών 
του δηλώσεων, η Αμερικανίδα εμμένει 
και επιμένει διά τηλεφώνου να ψάχνει 
τον καλύτερο τρόπο να φέρει κοντά τις 
πλευρές, ώστε να ληφθούν διαδικαστικές 
αποφάσεις για επανέναρξη των συνομι-
λιών. Οι ιδέες που επεξεργάζεται είναι 
τρεις, αλλά φαίνεται ότι μόνο η μία έχει 
ρεαλιστικές πιθανότητες για περισσότε-
ρους από έναν λόγους. 

Συγκεκριμένα στο τραπέζι βρίσκονται 
ή ένα διαδικαστικό Κραν Μοντανά όλων 
των εμπλεκομένων ή μία συνάντηση των 
ηγετών των δύο κοινοτήτων με τον Γενικό 
Γραμματέα στη Νέα Υόρκη ή συνάντηση 
των δύο υπό την ίδια την Τζέιν Χολ Λουτ. 
Όλα βεβαίως με μια προ πόθεση, όπως 
μας ξεκαθάριζε με σαφήνεια ανώτατη 
διπλωματική πηγή. Ότι θα τερματιστούν 
οι τουρκικές παραβιάσεις. Ακόμη και 
αν η όποια συνάντηση δεν θα σημαίνει 
συνομιλίες αλλά θα είναι διαδικαστικού 
χαρακτήρα ρωτήσαμε αμέσως; Ακόμη 
και έτσι μας είπε, υπογραμμίζοντας ότι 
οποιεσδήποτε άλλες σκέψεις θα ανοίξουν 
τον ασκό του Αιόλου. 

Σε ό,τι τώρα αφορά στο τι είναι αυτό 

που επιθυμεί η κυρία Λουτ, διπλωματικές 
πηγές με τις οποίες συνομιλήσαμε πέραν 
της μίας φοράς, μας ξεκαθάρισαν πως 
αν κάτι έχει περισσότερες πιθανότητες 
είναι κάποια στιγμή, αν το επιτρέψουν 
οι συνθήκες, να πραγματοποιηθεί συ-
νάντηση Λουτ - Αναστασιάδη - Ακιντζί. 
Και λέγοντάς μας αυτό, σε αντιδιαστολή 
με μια ενδεχόμενη συνάντηση υπό τον 
Γ.Γ., άφησε σαφή υπονοούμενα ότι η Ει-
δική Απεσταλμένη δείχνει να θέλει να 
κρατήσει η ίδια τα ηνία, τουλάχιστον επί 
του παρόντος. 

ΚΑΙ Η ΤΖ Ν Ο  ΟΥΤ Α Ν Ι ΑΚΟ Η ΟΡ ΟΥ Σ ΙΑ Ν Σ ΣΥΝΟ Ι Ι Σ

Φοβού τους Βρετανούς ενόψει 
κυρώσεων κατά Τουρκίας 

 Ο ΤΟ Η Κ  Τ
Ο  Τ Ο  Τ  

Η ΤΟ Κ  ΤΗ  
ΚΗ  Κ  
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Στον αστε ισμ  τ ς 
οσ ειας ια 

ε ι ολ  ευ α κ ν 
κυ σε ν κατ  τ ς 
Του κίας κινο νται 
τις τελευταίες ες 

οε ικ  και 
α μ ιες υ εσίες  
Τ ν ί ια α στ σο 

συ το ν με ουτ ια  
ια α ματε σεις



ην Κυριακή, 2 6 2019, 
ο συνάδελφος Φρίξος 
Δαλίτης δημοσίευσε 
στον «Φιλελεύθερο» μια 
τραγική ιστορία με τίτλο 
«Η συγκλονιστική ιστο-
ρία ενός Ιρλανδού στον 

αγώνα της ΕΟΚΑ». Οι λεπτομέρειες που 
παρέθεσε για τη δολοφονία του Βρετανού 
στρατιώτη, 20χρονου o l  Shilto , ο 
οποίος υπηρετούσε τότε στην Κύπρο με 
το o l ei e ter hire e i e t, είναι 
πράγματι συγκλονιστικές και αληθινές. 

Θα δώσω συνέχεια σήμερα με την 
κατάθεση του μ. Μιχαλάκη Χρήστου 

ωσσίδη, που βρίσκεται εδώ και δεκαετίες 
στο Βρετανικό Εθνικό Αρχείο, ο οποίος 
ομολόγησε τη δολοφονία του Βρετανού 

o l  Shilto , βάσει της οποίας δικά-
στηκε και καταδικάστηκε σε ισόβια και 
μεταφέρθηκε μαζί με άλλους αγωνιστές 
της ΕΟΚΑ στις βρετανικές φυλακές στη 
Μεγάλη Βρετανία. Πήρε αμνηστία μετά 
τις συμφωνίες υρίχης και Λονδίνου

Για όσους θα διαβάσουν το άρθρο μου, 
θα πρέπει πρώτα να διαβάσουν και εκείνο 
του Φρίξου Δαλίτη, για να μπορέσουν να 
ακολουθήσουν το δικό μου.

Ο Μιχαλάκης Χρήστου ωσσίδης, 2  
ετών, είχε γεννηθεί στην Αθήνα, κατοι-
κούσε στην Ομορφίτα (προάστιο Λευκω-
σίας) και ήταν ιδιωτικός υπάλληλος στην 
Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία στην 
Καλαβασσό. Η κατάθεση ξεκίνησε στις 
15:50, 4 4 195  και ολοκληρώθηκε στις 
16:20, 4 4 195 . Ο πατέρας του ήταν ο 
Χριστόδουλος Μιχαήλ ωσσίδης και η 
μητέρα του η Ελένη Πέτρου. 

Μεταφράζω από την κατάθεση του 
Μιχαλάκη Χρήστου ωσσίδη, ημερ. 4 
Απριλίου 195 , την οποία έγραψε  ο Det. 
S t, 289 Αγάπιος Παπακωνσταντίνου.

«Κατηγορείσαι ότι μεταξύ 1  Απρι-
λίου 1956 και 5 Φεβρουαρίου 195  
κακόβουλα, στην περιοχή Πραστειού 
Αμμοχώστου, προκάλεσες τον θάνατο 
του στρατιώτη o l  Shilto  αλλιώς 

o ’. Θέλεις να πεις κάτι εις απάντησιν 
της κατηγορίας; Δεν είσαι υποχρεωμένος 
να πεις οτιδήποτε, εκτός εάν θέλεις, αλλά 
ό,τι πεις θα το γράψω και μπορεί να δοθεί 
ως μαρτυρία». 

ΟΤ  Η ΟΚ    
Τ Ο   ΤΟ  Ο

Ο Τ  ΚΗ Κ
Ο Η Κ   Η ΗΤ Ο  
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Το τραγικό τέλος του 20χρονου 
στρατιώτη o l  Shilto  

ήλ ση
«Θα σας πω τα πάντα, όπως και προ-

ηγουμένως. 
Ενωρίς τον Απρίλιο του 1955 έγινα μέλος 

της ΕΟΚΑ. Στις 18 8 55, συνελήφθην και 
αργότερα, καθώς βρισκόμουν υπό κράτηση 
στο Κάστρο της Κερύνειας, δραπέτευσα. Την 
ίδια μέρα ξανασυνελήφθην. Τότε με πήραν 
στο Κάστρο της Κερύνειας και αργότερα στο 

  (Στρατόπεδο Συγκεντρώσεως Κοκ-
κινοτριμιθιάς), απ’ όπου δραπέτευσα στις 
19 1 56. ούσα στη Λύση. Αργότερα, τον 
Απρίλιο, δύο αγόρια, τα ψευδώνυμα των 
οποίων ήσαν Μιλτιάδης’ και α μης’, μου 
έφεραν έναν Άγγλο με πολιτικά και μου 
έδωσαν οδηγίες να τον κρατήσω μαζί μου. 
Υπάκουσα στις οδηγίες. Δύο ή τρεις μέρες 
αργότερα τα ίδια αγόρια μού έδωσαν 10, με 
οδηγίες να κοιτάζω τον Άγγλο όσο καλύτερα 
μπορούσα. Εν τω μεταξύ, αναπτύχθηκε μια 
στενή σχέση μεταξύ μας (με τον Άγγλο), και 
μου έδωσε το όνομά του ως o  Shilto . 
Γίναμε στενοί φίλοι, κοιμόμασταν στο ίδιο 
κρεβάτι. Ενωρίς τον Μάιο, ένα βράδυ τα ίδια 
δύο αγόρια μού έφεραν μια κλειστή επιστο-
λή με την οδηγία πως πρέπει να διαβαστεί 
προσωπικά από τον o . Την άνοιξε και 
τον άκουσα να λέγει ναι’. Νομίζω ήταν το 
βράδυ της 11ης Μα ου 1956, που τα ίδια 
δύο πρόσωπα ήλθαν σε ένα αυτοκίνητο  
στο μέρος που έμενα και με διέταξαν να 
τους ακολουθήσω μαζί με τον o . Όλοι 
μας πήγαμε με το αυτοκίνητο έξω από το 
χωριό Λύση, περίπου δύο μίλια μακριά, στα 
χωράφια, όπου σταματήσαμε. Περπατήσαμε 
για λίγο και φθάσαμε σε ένα μέρος όπου 
υπήρχε ανοικτό ένα πηγάδι τάφος’. Εκεί ο 
ένας από τα δύο αγόρια, ήταν ο α μης, μου 
έδωσε ένα πιστόλι και με διέταξε να εκτελέσω 
τον o . Αρνήθηκα. Ο α μης με διέταξε 
ακόμα μια φορά και με υπενθύμισε ότι η 
διαταγή ήταν από τον Αρχηγό’. Συνέχισα 
να αρνούμαι και επενέβη ο o  και με 
ρώτησε τι συνέβαινε. Εξήγησα στον o  την 
αλήθεια. Ο o  είπε οι στρατιώτες πρέπει 
να υπακούν τις οδηγίες, όπως έκανα και 
εγώ μέχρι τώρα’. Απάντησα ότι ως φίλος 
μου δεν μπορούσα να τον εκτελέσω, αλλά ο 

α μης επενέβη σε εκείνο το σημείο και με 
το πιστόλι που κρατούσε στο χέρι του μου 
είπε: Είτε τον εκτελείς ή θα εκτελέσω εγώ 
εσένα’’. Κάτω από τέτοιες συνθήκες αναγκά-
στηκα να πυροβολήσω -4 φορές. Ήταν ένα 
αυτόματο l t i tol .65, αλλά, προτού δω 
το αποτέλεσμα των πυροβολισμών, έπεσα 
χάμω βαθιά συγκινημένος. Δεν γνωρίζω 
αν ο o  δολοφονήθηκε (έπεσε νεκρός) 
ή απλώς τραυματίστηκε από τους πυρο-
βολισμούς μου. Μετά, τον μετέφεραν στον 
τάφο και τον πέταξαν μέσα. Δεν συμμετείχα 
στο πέταγμά του στον τάφο. Μετά, με πήραν 
στο μέρος που έμενα στη Λύση και έφυγαν. 

Όλα όσα είπα πιο πάνω είναι όλη η 
αλήθεια, και τα λέγω για να ελαφρύνω τη 
συνείδησή μου. Να στε σίγουροι ότι από 
εκείνη την ημέρα έχασα τον ύπνο μου και 
έβλεπα το φάντασμα του o  μπροστά 
μου. Αν δεν με είχε απειλήσει ο α μης με 
το όπλο του, δεν θα εκτελούσα τον o . 
Ήταν αδελφικός μου φίλος και συνεχώς 
προσεύχομαι στον Θεό να με συγχωρήσει 
για το έγκλημα που διέπραξα στον φίλο μου. 

Υπογραφή ΩΣΣΙΔΗΣ».

Κατηγορήθηκε από τον Αγάπιο Πα-
πακωνσταντίνου. Ο ωσσίδης υπέγραψε 
τη Δήλωση εν τη παρουσία του Α.Π.  στις 
4 4 5  και ώρα 16:20 στα κελιά Ομορφί-
τας, και εν τη παρουσία του D e tor 

r kill. 

Ronald Shilton
Στην ιστοσελίδα «Φίλων και συγγενών» 

βρήκα τη φωτογραφία του 20χρονου 
στρατιώτη με συνοδευτικό σημείωμα 
«πως η ΕΟΚΑ απήγαγε τον Shilto  μαζί 
με έναν άλλο συνάδελφό του στρατιώτη 
και στη συνέχεια ανακοίνωσε (η ΕΟΚΑ) 
ότι μετά τον απαγχονισμό δύο Ελληνο-
κυπρίων (Καραολή και Δημητρίου) την 
Πέμπτη, 10 Μα ου 1956, αμφότεροι οι 
στρατιώτες εκτελέστηκαν’ εις εκδίκηση. 
Ακόμα ένας, αξιωματούχος του Ναυτι-
κού, επίσης δολοφονήθηκε, εις αντίποινα 
από την ΕΟΚΑ. Το πτώμα του στρατιώτη 
Shilto  βρέθηκε δέκα μήνες αργότερα, 
στις 2 Φεβρουαρίου 195 , σ’ έναν τάφο 
κοντά στο χωριό Πραστειό Τροόδους. Είχε 
πυροβοληθεί δύο φορές. Ήταν 20 χρονών 
από το Notti h  και είναι θαμμένος 
στο Βρετανικό Στρατιωτικό Κοιμητήριο 
στην Κύπρο, lot 24 ow  r e 11».  

Στις  Οκτωβρίου 2010 η αδελφή του, 
o e itto , έγραψε: 

«Ο o  ήταν ο αδελφός μου, ήταν χα-
ρούμενος, τυχερός και πραγματικά λογικός 
και τρυφερός άνθρωπος. Μου λείπει και 
τον θυμάμαι κάθε μέρα». 

τρατι της 
   

Από την ίδια ιστοσελίδα βρήκα φω-
τογραφία από την ταφή του ill και το 
συνοδευτικό ότι « η ΕΟΚΑ εκτέλεσε και 
τον συνάδελφο του Shilto , τον rr  

or o  ill, που υπηρετούσε επίσης 
στο o l ei e ter hire e i e t, τον 
οποίο είχαν επίσης απαγάγει ως όμη-
ρο. Το πτώμα του rr  or o   
βρέθηκε πέντε μήνες αργότερα, τον 
Οκτώβριο του 1956, κατά τη διάρκεια 
επιχειρήσεων. Είχε στραγγαλιστεί. Ήταν 
22 χρόνων από το ol , ork o , 
Nott  και επίσης θάφτηκε στο Βρετανικό 
Στρατιωτικό Κοιμητήριο στην Κύπρο, lot 
2  ow  r e 16».

Ερευνήτρια δημοσιογράφος 

λος ουλευτ ς  ς  α ματικ τ τα είναι τι αυτ ς οι τ α ίες 
σε αμ τε ες τις λευ ς και αυτ ς οι ι ίες σε αμ τε ες τις 
λευ ς α συνε ιστο ν, εν σ  συνε ί εται  σ με ιν  ολιτικ  τ ς 

Κυ ν σ ς

Η εξαφάνιση των στρατιωτών 
συζητήθηκε στις 5 Ιουνίου 
1956 στη Βουλή των Κοινο-

τήτων στο Λονδίνο.  ωτήθηκε ο τότε 
Υπουργός Πολέμου, αν θα προέβαινε 
σε δήλωση σχετικά με το τι απέγιναν 
οι στρατιώτες rr  or o  ill και 

o l  Shilto .
Απάντησε ο Υπουργός: «Η τελευταία 

φορά που είδαν τον e- or or l 
ill ήταν στις 19 Δεκεμβρίου 1955 

και τον ri te Shilto  στις 1  Απρι-
λίου 1956. Φυλλάδια της ΕΟΚΑ, που 
κυκλοφόρησαν στα Ελληνικά και στα 
Αγγλικά, ισχυρίζονται ότι αμφότεροι οι 
στρατιώτες κρεμάστηκαν στις 10 Μα-
ου και ότι τα πτώματά τους θάφτηκαν 

μυστικά, ως αντίποινα για τις εκτελέ-
σεις των Ελληνοκυπρίων Καραολή και 
Δημητρίου. Δεν υπάρχουν μαρτυρίες 
ότι οι στρατιώτες κρατούνταν από την 
ΕΟΚΑ. Είναι σημαντικό ότι πριν από τις 
εκτελέσεις (Καραολή και Δημητρίου) 
ποτέ τους δεν είπαν ότι οι στρατιώτες 
κρατούνταν όμηροι και καμία απόπειρα 
δεν είχε γίνει ως βάση διαπραγμάτευ-
σης. Το φυλλάδιο ήταν ανακριβές σε 
ορισμένα σημεία. Λυπάμαι να πω ότι 
δεν έχουμε καμία πληροφορία από 
οποιαδήποτε πηγή που να δείχνει τι 
απέγιναν οι δύο άνδρες».  

(Βρήκα στο Διαδίκτυο τη σχετική 
ανακοίνωση της ΕΟΚΑ, στην οποία 
αναφέρθηκε ο Υπουργός). 

Η συζήτηση συνεχίστηκε, με τον 
βουλευτή που είχε υποβάλει την ερώ-
τηση να απαντά ότι η απάντηση του 
Υπουργού δεν ήταν ικανοποιητική και 
ότι κάτι πολύ τραγικό ίσως να συνέ-
βη στους δύο στρατιώτες. Με δεύτερο 
βουλευτή να δηλώνει το εξής ιστορικό:

«Μήπως η πραγματικότητα είναι 
ότι αυτές οι τραγωδίες σε αμφότερες 
τις πλευρές και αυτές οι θηριωδίες σε 
αμφότερες τις πλευρές θα συνεχιστούν, 
ενόσω συνεχίζεται η σημερινή πολιτική 
της Κυβέρνησης;».

Αιωνία τους η μνήμη. Τραγικές 
ιστορίες που πρέπει να λέγονται, γιατί 
πρέπει να αναλογιζόμαστε και τα δικά 
μας λάθη και τις συνέπειές των. 

ουλ  τ ν Κοινοτ τ ν 

ΑΝΟΥ Α ΑΡ ΥΡΟΥ
afanoulla@gmail.com



τις 2  Σεπτεμβρίου 2018 
η «Σημερινή» δημοσί-
ευσε ένα άρθρο μου 
με τίτλο «Εγκλήματα 
κατά των παιδιών και 
η ζώνη ατιμωρησίας’ 
στα κατεχόμενα». Από 

τότε, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 
(ΟΗΕ) έχει δημοσιεύσει τουλάχιστον 
δύο εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα 
σχετικά με την «Κύπρο». Συγκεκρι-
μένα, αναφέρομαι στα έγγραφα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας S 2019  
και S 2019 22 της 11ης Ιανουαρί-
ου 2019 και της 16ης Απριλίου 2019 
αντίστοιχα. Ωστόσο, και οι δύο εκθέσεις 
δεν ανέφεραν τίποτα για τα εγκλήματα 
κατά των παιδιών, για την παιδεραστία, 
για την εμπορία ανθρώπων και για τα 
άλλα σχετικά θέματα στο άρθρο μου. 

Συνεπώς, σε μια νέα προσπάθεια κατά 
της ατιμωρησίας και υπέρ της ενεργο-
ποίησης του ΟΗΕ, έχω γράψει αυτό το 
νέο άρθρο. Ταυτόχρονα, σηματοδοτώ 
την ετήσια Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Παιδικής Εργασίας στις 12 Ιουνίου.

 
ι ιρ τ ρ ς 

μορφ ς ργασ ας
να από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα 

του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας είναι 
η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Αρ. 182 
για την απαγόρευση των χειρότερων 
μορφών εργασίας των παιδιών και την 
άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή 
τους («η Σύμβαση»). Υιοθετήθηκε πριν 
από 20 χρόνια - στις 1  Ιουνίου 1999 
και σύμφωνα με το Άρθρο 1 της Σύμ-
βασης: «Κάθε Μέλος που κυρώνει την 
παρούσα Σύμβαση πρέπει να πάρει 
άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για 
να εξασφαλίσει την απαγόρευση και 
την εξάλειψη των χειρότερων μορφών 
εργασίας των παιδιών και αυτό να γίνει 
το ταχύτερο δυνατό.» Το Άρθρο 2 εξηγεί: 
«Για τους σκοπούς της Σύμβασης αυτής, 
ο όρος παιδί’ εφαρμόζεται στο σύνολο 
των προσώπων ηλικίας κάτω των 18 

Ο ΚΟ Ο  ΚΤΗ  
Κ  ΤΟ   Ο

Κ  ΟΤ  Η ΤΟ Κ  
 Τ  Τ   

 ΤΟ  ΚΟ Ο  Ο  
 Κ  Τ ΟΤ   

 Τ Τ Ο  ΤΗ 
Κ   Ο , 
Ο Τ Κ  Η  
Ο  Ο ΚΟ Ο  ΤΗ  

Η ΤΗ  Ο Η  
 Κ  Η  

Ο  Ο Τ  Ο ΤΗ  
Κ Τ ΚΗ 
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Η εκμετάλλευση των παιδιών 
στην Τουρκία και στα κατεχόμενα

hil -l bor t rke ).
Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν 

παρουσιάσει σχετικές λεπτομέρειες. Για 
παράδειγμα, ο Παγκόσμιος Δείκτης Σκλα-
βιάς του 2018 αποκάλυψε ότι η Τουρκία 
είναι μεταξύ των 12 χωρών του κόσμου που 
«δεν έκαναν τίποτα» για να αντιμετωπίσουν 
τη σκλαβιά μέσω «νόμων, πολιτικών ή 
δράσεων που αποσκοπούν στην παύση 
της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών 
που παράγονται από την αναγκαστική ερ-
γασία». Μάλιστα, ο Δείκτης υπολόγισε ότι 
στην Τουρκία το 2018 περίπου 509.000 
άνθρωποι ζούσαν στη σύγχρονη σκλα-
βιά. (Πηγή: «The lob l Sl er  e  
2018» ( lk ree o tio , e ter  

tr li , 2018, e  4  9 .)
 

Η ατάσταση στα ατ μ α
Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι 

η τρομακτική κατάσταση στην Τουρκία 
αντικατοπτρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα 
κατεχόμενα. Στην 22η σελίδα της ετήσιας 
έκθεσης του 2018 για το λαθρεμπόριο 
ανθρώπων, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ 
εξήγησε γενικά ότι: «Τα παιδιά διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο από το λαθρεμπόριο 
ανθρώπων σε κακοδιαχειρισμένες εγκα-
ταστάσεις που επιτρέπουν στους διακι-
νητές να λειτουργούν μέσα ή γύρω από 
την εγκατάσταση με ατιμωρησία». Αυτή 
η παρατήρηση ουσιαστικά περιέγραψε, 
αν και έμμεσα, τη χαώδη κατάσταση στα 
κατεχόμενα. Μάλιστα, στην 161η σελίδα 
της έκθεσής του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επι-
βεβαίωσε ρητώς ότι το κατεχόμενο τμήμα 
αποτελεί «μια ζώνη ατιμωρησίας για το 
λαθρεμπόριο ανθρώπων».

 Στην 162η σελίδα της ίδιας έκθεσης, 
το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εκτίμησε ότι, ενώ τα 

την τελευταία έκθεσή 
του, το τέιτ τιπάρ-

τμεντ επιβεβαίωσε ρη-
τώς ότι το κατεχόμενο 
τμήμα της Κύπρου από 

την Τουρκία αποτελεί 
μια ζώνη ατιμωρησί-

ας για το λαθρεμπόριο 
ανθρώπων  πως δι-
απιστώνεται, στα κατε-
χόμενα, η παρανομία, η 

ατιμωρησία και η αδικία 
βασιλεύουν με τη συνε-

νοχή των αρχών

ετών». Το Άρθρο  προσθέτει:
 «Για τους σκοπούς της Σύμβασης αυτής, 

η έκφραση οι χειρότερες μορφές εργασίας 
των παιδιών’ περιλαμβάνει: α) όλες τις 
μορφές δουλείας ή ανάλογες πρακτικές, 
όπως η πώληση και το δουλεμπόριο των 
παιδιών, η δέσμευση, λόγω χρεών και 
η αναγκαστική εργασία (και η δουλο-
παροικία), καθώς και η αναγκαστική ή 
υποχρεωτική εργασία, περιλαμβανομένης 
και της υποχρεωτικής ή αναγκαστικής 
στράτευσης των παιδιών, με σκοπό τη 
χρησιμοποίησή τους σε ένοπλες συγκρού-
σεις, β) τη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση 
και την προαγωγή παιδιού στην πορνεία 
και στην παραγωγή πορνογραφικού υλι-
κού, γ) τη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση 
ή την προαγωγή (προσφορά) παιδιού σε 
παράνομες δραστηριότητες, κυρίως για 
την παραγωγή και διακίνηση ναρκωτι-
κών ουσιών, όπως ορίζονται στις σχετι-
κές διεθνείς συμβάσεις, δ) εργασίες, οι 
οποίες, από τη φύση τους ή κάτω από τις 
συνθήκες που εκτελούνται, είναι πιθανό 
να βλάψουν την υγεία, την ασφάλεια ή 
την ηθική του παιδιού».

 Η Σύμβαση επιβάλλει και υποχρεώσεις. 
Για παράδειγμα, σύμφωνα με το Άρθρο 
6.1: «Κάθε Μέλος πρέπει να επεξεργαστεί 
και να θέσει σε εφαρμογή προγράμματα 
δράσης με σκοπό να εξαλείψει κατά προ-
τεραιότητα τις χειρότερες μορφές εργασίας 
των παιδιών». Το Άρθρο .1 προσθέτει: 
«1. Κάθε Μέλος πρέπει να λάβει όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την 
αποτελεσματική εφαρμογή και τον σεβα-
σμό των διατάξεων που υλοποιούν την 
παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης 
και της καθιέρωσης και της εφαρμογής 
ποινικών κυρώσεων ή, ενδεχομένως, και 

άλλων κυρώσεων».
τσι, η Σύμβαση συμπληρώνει την 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου του 1950, η οποία στο Άρθρο 
4 ορίζει τα εξής: «1. Ουδείς δύναται να 
κρατηθή εις δουλείαν ή ειλωτείαν. 2. Ουδείς 
δύναται να υποχρεωθή εις αναγκαστικήν 
ή υποχρεωτικήν εργασίαν ». (Πηγές: Με-
ταφράσεις του ΟΗΕ και του ΕΔΑΔ).

Ευτυχώς, τα συμβαλλόμενα κράτη και 
των δύο αυτών συμβάσεων περιλαμβά-
νουν την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) 
και τις τρεις «εγγυήτριες δυνάμεις» της. 
Δυστυχώς, η Τουρκία φαίνεται να είναι 
υπεύθυνη για σοβαρές παραβιάσεις και 
των δύο Συμβάσεων - στην Τουρκία και 
στις περιοχές της ΚΔ υπό συνεχιζόμενη 
τουρκική κατοχή από το 19 4.

 
γ ρο η 

σ λαβιά στη  ουρ α
Στην τελευταία έκθεσή του σχετικά με τις 

χειρότερες μορφές εργασίας των παιδιών 
στην Τουρκία, το Υπουργείο Εργασίας 
των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής 
(ΗΠΑ) ανέφερε τα εξής:

«Το 201 , η Τουρκία έκανε μέτρια 
πρόοδο στις προσπάθειες για την εξά-
λειψη των χειρότερων μορφών εργασίας 
των παιδιών... Ωστόσο, τα παιδιά στην 
Τουρκία εκτελούν επικίνδυνα καθήκοντα 
σε εποχικές γεωργικές εργασίες και σε 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παρα-
γωγής. Τα κενά στο εργατικό δίκαιο και 
η άνιση εφαρμογή τους είχαν ως απο-
τέλεσμα την ανεπαρκή προστασία των 
παιδιών που απασχολούνταν σε γεωρ-
γικές επιχειρήσεις με λιγότερους από 
50 εργαζομένους... ». (Πηγή: www. ol.

o e ie il b re o r e re ort

παιδιά o  και «οι Τούρκοι εποχικοί 
εργαζόμενοι», μαζί με τις οικογένειές 
τους, είναι ευάλωτοι σε σχέση με την 
εργασιακή εκμετάλλευση, «οι μετανάστες, 
οι αιτητές ασύλου, οι πρόσφυγες και τα 
παιδιά τους» αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
από τη σεξουαλική εκμετάλλευση.  

 
υστηματι ή ατιμ ρησ α

Στα κατεχόμενα, τα παιδιά μπορούν 
να τύχουν εκμετάλλευσης, να κακοποι-
ούνται ή να βασανίζονται, μέσα σε μια 
ανήθικη κουλτούρα υπέρ της συστημα-
τικής ατιμωρησίας. Νέες λεπτομέρειες 
εμφανίστηκαν πρόσφατα στην « κθεση 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην 
Κύπρο 2018» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
των ΗΠΑ. Αυτή δημοσιεύθηκε τον 
Μάρτιο του 2019. Στην 4η σελίδα, η 
έκθεση αποκάλυψε ότι, παρόλο που 
υπάρχει στα κατεχόμενα νόμος’ κατά 
της διαφθοράς, οι αρχές’ της παράνομης 
υποδεέστερης διοίκησης της Τουρκίας 
δεν τον εφαρμόζουν αποτελεσματικά. 
Επίσης, «οι υπάλληλοι» μερικές φορές 
διαπράττουν διεφθαρμένες ενέργειες, 
«αλλά οφείλονται στην ατιμωρησία».

Στην η σελίδα της ίδιας έκθεσης, 
το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επανέλαβε αυτό 
που έχει επισημάνει σε προηγούμενες 
εκδόσεις. Στα κατεχόμενα δεν υπάρχουν 
«νόμοι» σχετικά με την παιδική πορνο-
γραφία. Στην 40ή σελίδα, πρόσθεσε ότι 
ο «νόμος» απαγορεύει όλες τις μορφές 
καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής ερ-
γασίας, αλλά η «κυβέρνηση» δεν τον 
εφαρμόζει αποτελεσματικά. Στην 41η 
σελίδα βρίσκονται παρόμοιες παρατη-
ρήσεις σε σχέση με την εργασία των 
παιδιών στα κατεχόμενα.  

Με λίγα λόγια, στα κατεχόμενα, η 
παρανομία, η ατιμωρησία και η αδι-
κία βασιλεύουν με τη συνενοχή των 
«αρχών». Οι συνέπειες ίσως να είναι 
τεράστιες. Όπως αποδεικνύεται από επί-
σημες εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αυστραλία, η 
μακρόχρονη σεξουαλική εκμετάλλευση 
ή κακοποίηση των δεκάδων χιλιάδων 
παιδιών μπορεί να εκδηλωθεί όταν οι 
αρμόδιες αρχές πλήττονται από συστημα-
τική αδιαφορία, αμέλεια και ατιμωρησία. 
(Δείτε, π.χ.: le i  , « e e e t 

ir  i to hil  Se l loit tio  
i  otherh », 2014). 

α α λ  ρ τημα
 Κατά τη διάρκεια της οθωμανικής 

αυτοκρατορικής εποχής, η υποδούλω-
ση, η εκμετάλλευση και η κακοποίηση 
των παιδιών ήταν ενδημική. Σήμερα, 
τόσα χρόνια μετά την κατάρρευση της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα παι-
διά εξακολουθούν να υποφέρουν στην 
Τουρκία και στα κατεχόμενα, ειδικά 
λόγω των χειρότερων μορφών εργα-
σίας. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά 
που έχω γράψει στο άρθρο μου της 
2 ης Σεπτεμβρίου 2018 και σε αυτό 
το νέο άρθρο, θέτω ένα απλό ερώτημα: 
Ο ΟΗΕ, η ΕΕ και τα κράτη-μέλη αυτών 
των διεθνών οργανώσεων τι έχουν κάνει, 
τι κάνουν και τι θα κάνουν προς όφελος 
των ευάλωτων παιδιών στην Τουρκία 
και στα κατεχόμενα;
 Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή 

του Πανεπιστημίου  r . Οι 
απόψεις του είναι προσωπικές

Κ ΑΡ ΟΣ Α   
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΙΣ ΟΔΟΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
  Τις προδιαγραφές της προκήρυ ης του διαγωνισμού μπορείτε να τις λάβετε από τα γραφεία του Παγκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου στην οδό Φλωρίνης 11, κτήριο  , γραφείο 101, 1ος όροφος, Λευκωσία, μετα ύ 8:00 π.μ. και 2:30 μ.μ.

  Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών: 14 Ιουνίου 2019 και ρα 12 το εση έρι. Παράδοση της προσφοράς σε 
σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στην οδό Φλωρίνης 11, κτήριο  , 
γραφείο 101, 1ος όροφος, Τ.Τ. 1096 Λευκωσία.

  Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κ. Κούλια Βάκη - Εκτελεστική Διευθύντρια στο τηλ. 22 00.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥ Η ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ 5η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Ταμείο Συντά εων και Χορηγημάτων των παλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου προσκαλεί τα μέλη του στην 5η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα 
διε αχθεί την Παρασκευή 5 ουλίου 2019 και ώρα 16:00, στο Αμφιθέατρο των Κε-
ντρικών Γραφείων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου στη Λευκωσία.



Όλα τα έχουμε σε τούτο τον τόπο. 
Κατοχή σε ξηρά και θάλασσα από 
την Τουρκία, που μονίμως κα-

ραδοκεί να ξαναμπουκάρει με την πρώτη 
ευκαιρία. Αποικιακές στρατιωτικές βάσεις, 
παχύδερμους πολιτικούς, κυβέρνηση δια-
φόρων ταχυτήτων, «τρεις λαλούν και δυο 
χορεύουν», ενίοτε σε ρυθμούς αμερικά-
νικους. χουμε ακόμα διεφθαρμένους, 
αδιάφθορους, πιασμένα Μ.Μ.Ε. που σι-
ωπούν όταν δεν πρέπει και οχλαγωγούν 
όταν δεν χρειάζεται.

Σε ανώτερα κλιμάκια ανεξάρτητων θε-
σμών, υπουργείων, υπηρεσιών, υπάρχει 
μια έρπουσα νοσηρή κατάσταση για την 
οποία ουδείς μιλά ή αναφέρεται. Είναι οι 
«φίλοι» τους οι Αμερικανοί που μπαι-
νοβγαίνουν ως αφεντικά σε υπηρεσίες, 
ελέγχουν, δίνουν οδηγίες, καθορίζουν, 
προγραμματίζουν βραχυπρόθεσμα, με-
σοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Μέσα σε όλα αυτά, δύο μέρες μετά τις 
ευρωεκλογές που όλοι βγήκαν νικητές 
και ουδείς ηττημένος (άσχετο, αν τρίζει 
η καρέκλα του ηγέτη του ΔΗΣΥ), είχαμε 
και τη στρατιωτική άσκηση «Αργοναύτης 
2019». Σε αυτήν συμμετείχαν με στρα-
τιωτικά πλοία και αεροσκάφη Κύπρος, 
Ελλάδα, Γαλλία, ΗΠΑ, Ισραήλ, Γερμανία 
και Βρετανία.  τελευταία, που όλο μας 
φτύνει και οι «άρχοντές» μας νομίζουν πως 
ψιχαλίζει, εξακολουθεί να κάνει παίγνια με 
την Τουρκία, αμφισβητεί την κυριαρχία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟ , 

κλείνει τα μάτια στις συνεχείς παραβιά-
σεις της Τουρκίας και επιδιώκει η λύση 
που θα βρεθεί στο Κυπριακό να είναι στο 
πνεύμα και στο γράμμα που καθόρισε η 
βρόμικη πολιτική του Φόρεϊν Όφις πριν 
από 60 τόσα χρόνια, με τις βάσεις να βρί-
σκονται μονίμως στο νησί. Και εμείς την 
μπάζουμε και σε πολυεθνικές ασκήσεις 
για να σκάβει καλύτερα τον λάκκο μας. 

«Όλα τα χει η Μαριορή, ο φερετζές τής 
λείπει», που λέει και μια σοφή λαϊκή ρήση. 
Όπως και να χει, πολύ λίγα ακούστηκαν 
πέραν των γνωστών δηλώσεων του ΥΠΑΜ 
-ο οποίος, από δικηγόρος, έγινε στρατάρχης 
του  κανενός τάγματος- για την πολυε-
θνική στρατιωτική άσκηση «Αργοναύτης 
2019». Ακούσαμε διάφορους πλωτάρχες 
και υποπλοιάρχους να περηφανεύονται 
για την επιτυχία των ασκήσεων. Εκείνο 
που δεν μάθαμε ή θα μάθουμε πολύ αργά 
είναι τι μας ετοιμάζουν οι διάφοροι «φίλοι», 
εταίροι και υποτιθέμενοι σύμμαχοι.

Οι «Αργοναύτες», λοιπόν, έκαναν 
στρατιωτικές  ασκήσεις σεναρίων. Εκείνο 
που δεν ξέρουμε είναι προς τα πού θα 
βάλει πλώρη η σύγχρονη «αργοναυτική» 
εκστρατεία των ΝΑΤΟϊκών, καθότι όλοι 
όσοι συμμετείχαν -πλην της Κύπρου και 
του Ισραήλ- είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Ποια 
χώρα θα γίνει η σύγχρονη Κολχίδα και 
ποιο το «χρυσόμαλλο δέρας» που θέλουν 
να αρπάξουν τα κοράκια; Ήδη διέλυσαν 
τέσσερις χώρες. Το Αφγανιστάν, το Ιράκ, 
τη Λιβύη, τη Συρία και δεν έχουν τελειωμό 
οι ιμπεριαλιστικές «εκστρατείες » τους. 

Tην άσκηση παρακολούθησε μεγάλος 
αριθμός ξένων στρατιωτικών και διπλω-
ματών, καθότι, όπως λέχθηκε δημοσίως, 
«η περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτελεί 
περιοχή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η 
αστάθεια καθιστά το σενάριο της άσκησης 
ρεαλιστικό». 

Τουτέστιν, δεν αποκλείεται να συμβεί κα-
νένα «απρόοπτο» θερμό επεισόδιο, καθότι 
δεν δαπανάς τόσο χρήμα, δεν επιστρατεύεις 
τόσες στρατιωτικές μονάδες επτά χωρών, 
δεν ζητάς την ενίσχυση τοπικών γιατρών 
και νοσηλευτών, αν δεν έχεις επί χάρτου 
κάποιες σκέψεις - βλέψεις.

Η άσκηση Αργοναύτης γίνεται από το 
2006 μετά την κρίση στον Λίβανο και την 
κάθοδο την Κύπρο χιλιάδων Λιβανέζων. 
Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που μετέχουν 
οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, η Γαλλία, η Βρετανία 
και η Γερμανία. Αν πρόκειται για ασκήσεις 
ανθρωπιστικού περιεχομένου και διάσωσης, 
τότε γιατί δεν μετείχαν και άλλες χώρες; 

Όσον αφορά τους πανηγυρισμούς και 
τις θερμές υποδοχές, παραμονές ευρωε-
κλογών, του ταχείας μεταφοράς αποβατικού 
αμερικανικού πλοίου  στο λιμάνι 
της Λεμεσού, πέρασαν και αυτές απα-
ρατήρητες. Θα περιμέναμε, τουλάχιστον, 
από κάποια κόμματα που διατυμπανίζουν 
πως δεν θέλουν η Κύπρος να μετατραπεί 
σε  ορμητήριο των ΝΑΤΟϊκών εναντίον 
γειτονικών χωρών, να διαμαρτυρηθούν. 
Κατάπιαν το αμίλητο νερό.

ρυφ ς ατ τ ς σ
α  τις ημ σι ς ηλ σ ις

Η άσκηση «Αργοναύτης 2019», η οποία 
αφορούσε τρεις φάσεις (1η, 2η και η) 
ξεκίνησε στις 28 Μα ου και ολοκληρώθηκε 
στις 0 του ίδιου μήνα. Η τρίτη φάση αφο-
ρούσε την εφαρμογή ΕΕΣ «Τεύκρος», με 
σενάριο τη λήψη πληροφορίας για σοβαρό 
ναυτικό ατύχημα στην ανοικτή θάλασσα.

Σε δηλώσεις του ο πλωτάρχης Γιώργος 
Παπακλεοβούλου και Κυβερνήτης του 
ΠΑΘ Ιωαννίδης, το οποίο έλαβε μέρος 
στην άσκηση, ανέφερε ότι «οι εμπλεκόμενοι 
θα εκτελέσουν διαδικασίες έρευνας και 
εντοπισμού τυχόν επιζώντων ναυαγών».

«Σε περίπτωση που κάποιος εντοπιστεί 
-είπε- θα περισυλλεχθεί από το πλήρω-
μα του πλοίου, θα του παρασχεθούν οι 
πρώτες βοήθειες από το νοσηλευτικό 
προσωπικό το οποίο επιβαίνει στο πλοίο 
και ακολούθως θα παραδοθεί στο ελικό-
πτερο του βρετανικού πλοίου Ντάνκαν, 
για να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για την 
περαιτέρω περίθαλψη».

Από πλευράς του, ο Υποπλοίαρχος 
Γιώργος Οικονόμου, του Τμήματος Επι-
χειρήσεων του Κέντρου Συντονισμού 

ρευνας και Διάσωσης, ανέφερε πως η 
ανάγκη για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης 
άσκησης προέκυψε μετά από τα γεγονότα 
στον Λίβανο και την κρίση που ξέσπασε το 
2006, όπου απαιτήθηκε η εκκένωση 120 
χιλιάδων αμάχων στις χώρες καταγωγής 
τους και τότε η ΚΔ χρησιμοποιήθηκε ως 
ενδιάμεσος σταθμός. Κατά την άσκηση, 
εξήγησε, εφαρμόζονται και δοκιμάζονται τα 
εθνικά σχέδια «Νέαρχος» και «Τεύκρος», 
καθώς και το σχέδιο «Εστία».

«Το σχέδιο Εστία -συνέχισε- αφορά 
την υποδοχή άμαχου πληθυσμού και 
τον επαναπατρισμό του και τα σχέδια 
Νέαρχος’ και Τεύκρος’ τις ενέργειες για 
αντιμετώπιση αεροναυτικού ατυχήματος».

Σύμφωνα με τον Υποπλοίαρχο, στην 
άσκηση συμμετέχουν, πέραν του προ-
σωπικού και των μέσων της Δημοκρα-
τίας, αεροναυτικά μέσα ξένων χωρών. 
Από την Ελλάδα συμμετείχε η φρεγάτα 
« λλη», αεροσκάφος 1 0 και μοίρα αλε-
ξιπτωτιστών. Από τη Γαλλία, η φρεγάτα 

e r tte, από τη Βρετανία συμμετείχε 
το καταδρομικό Ντάνκαν, το ελικόπτερο 

 και ακόμα ένα. 
Εκ μέρους των ΗΠΑ έλαβε μέρος το 

αποβατικό πλοίο ταχείας μεταφοράς  
και ένα αεροσκάφος αεροναυτικής συνερ-
γασίας. Η Γερμανία συμμετείχε με ένα αε-

ροσκάφος αεροναυτικής συνεργασίας και το 
Ισραήλ έστειλε στην Κύπρο πυραυλάκατο 
και τέσσερα περιπολικά πλοία.

Η ατάσ ο ος
φρ γάτα λλη  

Για όσους ξέχασαν ή δεν γνωρίζουν, 
να υπενθυμίσουμε πως τον Σεπτέμβρη 
του 2018, η φρεγάτα « λλη» ήταν μπλεγ-
μένη σε αποστολή παρακολούθησης των 
κινήσεων του ρωσικού πολεμικού στόλου 
στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με 
ανακοίνωση της ίδιας της Διοίκησης Ναυ-
τικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ ( ). 
Με την εν λόγω ανακοίνωση επιβεβαιώ-
θηκε ότι η κυβέρνηση Τσίπρα - ΑΝΕΛ 
έμπλεκε κυριολεκτικά τον ελληνικό λαό 
ολοένα και πιο βαθιά στους ιμπεριαλι-
στικούς ανταγωνισμούς και τους ευρω-
ατλαντικούς σχεδιασμούς για τον έλεγχο 
πλουτοπαραγωγικών πηγών και διαύλων.

Συγκεκριμένα, όπως τονιζόταν στη 
σχετική ανακοίνωση, η ναυτική αρμάδα 
του ΝΑΤΟ SN 2 -που κατέπλευσε 
στο Αιγαίο κατόπιν πρόσκλησης και της 
ελληνικής κυβέρνησης, υποτίθεται για τη 
διαχείριση του Προσφυγικού- «συνεχίζει 
να παρακολουθεί τη σημαντική ναυτική 
δραστηριότητα της ωσίας στην Ανατολική 
Μεσόγειο Θάλασσα και θα αναθεωρήσει 
σε περιορισμένο βαθμό το χρονοδιάγραμ-
μα προγραμματισμένων ασκήσεών μας, 
προκειμένου να ενισχυθεί η επίγνωση της 
κατάστασης (σ.σ.: στην Ανατολική Μεσόγειο) 
από πλευράς ΝΑΤΟ».

Εξηγεί: «Το ΝΑΤΟ θα αναβάλει την 
άσκηση D i  r , για να παράσχει 
ευελιξία στα χρονοδιαγράμματα, ώστε να 
υποστηρίξει τα συμμαχικά επιχειρησιακά 
ενδιαφέροντα».

Στο «διά ταύτα», τονίζει: «Τα πλοία της 
SN 2, συμπεριλαμβανομένων της ναυαρ-

χίδας N S De ter (σ.σ.: ολλανδικό), 
του S ille e ebe  (σ.σ.: κανα-
δέζικο), της S lli (σ.σ.: η λλη’) και του 

S S ri tob l olo  (σ.σ.: ισπανικό), σε 
συντονισμό με επιπρόσθετες συμμαχικές 
ναυτικές μονάδες στην περιοχή, θα υπο-
στηρίξουν την επίγνωση κατάστασης στη 
θάλασσα σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο», 
όπου υπάρχει τρομακτική συγκέντρωση 
πολεμικών μέσων από σειρά ιμπεριαλι-
στικών κέντρων.

Μάλιστα, για να παραμένουν τα πα-
ραπάνω πλοία συνεχώς στα ανοιχτά 
παρακολουθώντας τους ώσους, χωρίς 
ανάγκη ελλιμενισμού για ανεφοδιασμό, 
το έργο πετρέλευσής τους εν πλω είχαν 
αναλάβει πλοία υποστήριξης του αμερι-
κανικού Πολεμικού Ναυτικού, όπως το 
« SNS i  or ».

Όλα αυτά, λίγες μόνο μέρες μετά από 
συνεννοήσεις της πολιτικής και στρατιω-
τικής ηγεσίας απευθείας με ανώτατους 
αμερικανοΝΑΤΟϊκούς παράγοντες και 
διοικητές, που τόνιζαν την ανάγκη ειδικά 
το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό να ανα-
λάβει ακόμα μεγαλύτερα «καθήκοντα» 
στην Ανατολική Μεσόγειο.

τσι, λοιπόν, αυτές οι υποτιθέμενες 
ασκήσεις «ανθρωπιστικού» περιεχομέ-
νου δεν είναι και τόσο ανθρωπιστικές, όσο 
υποστηρίζουν οι διοργανωτές και κυρίως 
οι εντολοδόχοι τους. Τώρα θα αναμένου-
με σε ποια χώρα θα σημάνει η καμπάνα 
για να μπουκάρουν οι «αργοναύτες» να 
κλέψουν το «χρυσόμαλλο δέρας».

Τα νερά στη θαλάσσια περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Μεσογείου θερμαίνονται 
επικίνδυνα και οι λαοί πρέπει να γνωρίζουν 
τι ετοιμάζεται ερήμην τους. Και η Κύπρος, 
με τόσες ελλείψεις υποδομών, πώς μπορεί 
να γίνει hot oi t για να δεχθεί κύματα 
προσφύγων; 

απόστρατος συ-
νταγματάρχης του 
τουρκικού στρατού 
Ισμαήλ Τάνσου το 
2001 εξέδωσε το 
βιβλίο «Στην Πραγ-
ματικότητα Ουδείς 

Κοιμόταν - Μία Μυστική Οργάνωση με 
Κρατική Υποστήριξη - ΤΜΤ». Το βιβλίο, 
που αναφέρεται στο σχέδιο της Τουρκίας 
«Επανάκτηση Κύπρου», μεταφράστηκε 
στην αγγλική γλώσσα και εκδόθηκε στην 
κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου το 200  
από τον εκδοτικό οίκο ol  ri ti  t .

Ο συγγραφέας του βιβλίου το 195  
υπηρετούσε με τον βαθμό του ταγμα-
τάρχη ως επιτελής στο Γραφείο Ειδικού 
Πολέμου (ΓΕΠ) του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού (ΓΕΣ) της Τουρκίας, με προϊστά-
μενο διευθυντή τον υποστράτηγο Ντανίς 
Καραμπελέν, ο οποίος έλαβε εντολή από 
την κυβέρνηση Μεντερές να συγκροτηθεί 
στην Κύπρο με μέριμνα του ΓΕΠ, τουρκική 
αντιστασιακή οργάνωση, η ΤΜΤ. Το έργο 
ανατέθηκε στον Ισμαήλ Τάνσου, ο οποίος 
με πλήρη μυστικότητα συνέταξε σχέδιο 
με την κωδική ονομασία ΚΙ  («Σχέδιο 
Επανάκτησης Κύπρου»), και προέβη στις 
ενέργειες συγκρότησης της ΤΜΤ με την 
πλήρη στήριξη της κυβέρνησης.

Στο βιβλίο του ο Ισμαήλ Τάνσου ανα-
φέρει ότι αποφάσισε, 40 χρόνια μετά την 
αποστρατεία του, να αποδεσμεύει τις λε-
πτομέρειες του μυστικού σχεδίου ΚΙ , 
για να αναγνωρισθεί η προσφορά και 

να τιμηθούν οι αφανείς άνθρωποι που 
εργάσθηκαν για το σχέδιο, καθώς και οι 
μαχητές, που έγραψαν το έπος της ΤΜΤ.

Η συγ ρ τηση της 
Στο βιβλίο περιλαμβάνονται λεπτομερή 

στοιχεία για τη σύνταξη του σχεδίου ΚΙ  
και τη συγκρότηση της ΤΜΤ, με φωτο-
γραφικό υλικό, που αφορά το προσωπικό, 
την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό της. 
Ενδιαφέροντα στοιχεία από το βιβλίο:

 Η Τουρκία, μετά το 1954, καθιέρω-
σε νέα πολιτική για την Κύπρο με βάση 
τη θέση: «Αν η Βρετανία αποχωρούσε 
από την Κύπρο, θα έπρεπε να την επι-
στρέψει στον παλιό ιδιοκτήτη της» (σελ. 
194). Το σχέδιο ΚΙ  είχε ενταχθεί στο 
πνεύμα της εθνικής ιδέας της Τουρκίας, 
για επανάκτηση των εδαφών που κατεί-
χε στο παρελθόν, όπως η Κύπρος, την 
οποίαν σφετερίσθηκαν «μέσω δόλου και 
διπλωματικής διαφθοράς» (σελ. 2 0).

 Η εφαρμογή του σχεδίου ΚΙ  βα-
σίστηκε στη στρατιωτική οργάνωση, 
επάνδρωση, εκπαίδευση και εξοπλισμό 
της ΤΜΤ, που παρέμεινε αφανής επί 6 
χρόνια (μέχρι 21 Δεκ.196 ). Σκοπός της 
ΤΜΤ ήταν η αντιμετώπιση της ΕΟΚΑ, η 
παρεμπόδιση της ΕΝΩΣΗΣ και η «εκπλή-
ρωση των καθηκόντων της σύμφωνα με 
τα στρατηγικά, πολιτικά και στρατιωτικά 
συμφέροντα της Τουρκίας» (σελ. 1 ).

 Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες 
συγκρότησης της ΤΜΤ άρχισαν στο ΓΕΠ 
τον Μάιο του 1958. Ο πρώτος διοικητής 
της, συνταγματάρχης του τουρκικού στρα-
τού ιζά Βουρουσκάν, αφίχθη στην Κύπρο 
την 1η Αυγ. 1958. Η ΤΜΤ οργανώθηκε 
σε στρατιωτικά πρότυπα. Περιελάμβανε 
τη διοίκηση και 6 τομείς, που κάλυπταν 
όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Κάθε τομέ-
ας είχε τάγματα των 500-1.500 ανδρών, 
κάθε τάγμα λόχους των 100-150 ανδρών 
και κάθε λόχος ομάδες των -  ανδρών.

 Η εκπαίδευση των ανδρών της ΤΜΤ 
άρχισε με μυστικότητα την 6η Αυγ. 1958, 
σε χώρο εκτός στρατιωτικών εγκαταστάσε-
ων, στην περιοχή της Άγκυρας (πλησίον 
του χωριού ιρ). Η μεταφορά οπλισμού 
στην Κύπρο με πλοιάρια άρχισε τη 16η 
Αυγ. 1958 από το Αναμούρ της Τουρκίας 
προς τα Κόκκινα της Κύπρου και συνεχί-
σθηκε με εντατικούς ρυθμούς. Τον Μάιο 
του 1960, η ΤΜΤ ήταν επιχειρησιακά 
έτοιμη και αριθμούσε 5.000 μαχητές 
εκπαιδευμένους και εξοπλισμένους 
(σελ.51). Ο οπλισμός που μεταφέρθη-
κε στην Κύπρο περιελάμβανε μεγάλο 
αριθμό πιστoλιών, τυφεκίων, αυτόματων, 
οπλοπολυβόλων, πολυβόλων, χειροβομ-
βίδων, πυρομαχικών κ.ά.

Η τουρ ι ή στρατηγι ή
για τη  ρο

Το βιβλίο του συνταγματάρχη Ισμαήλ 
Τάνσου, καθώς και εκείνα του Νιχάτ Ερίμ, 
καθηγητή Διοικητικού Δικαίου, συμβούλου 
του Πρωθυπουργού Μεντερές («Η Κύπρος 
από Όσα Είδα και Γνωρίζω» 19 6) και του 
στρατηγού Κεμάλ Γιαμάκ, διευθυντή του 
ΓΕΠ το 1966 (« χνη που μειναν στη Σκιά 
και Εμείς που Επισκιαστήκαμε» 2006) 
είναι βασικά βιβλία που αφορούν στην 
τουρκική στρατηγική για τον έλεγχο της 
Κύπρου, η οποία συντάχθηκε τη δεκαετία 
του 1950 με βάση τις εκθέσεις Νιχάτ Ερίμ 
1956. Τα βιβλία περιλαμβάνουν τις βασι-
κές πτυχές της τουρκικής στρατηγικής και 
περιγράφουν τα γεγονότα που σχετίζονται 
με αυτήν μέχρι την τουρκική εισβολή του 
19 4. Η χρησιμότητα των βιβλίων είναι 
πολύ μεγάλη, γιατί τα πληροφοριακά 
στοιχεία που παρέχουν:

 Επιβεβαιώνουν μέσα από τουρκικές 
κρατικές πηγές (οι συγγραφείς των βιβλίων 
υπήρξαν κρατικοί αξιωματούχοι σε σημα-
ντικές θέσεις) την επεκτατική στρατηγική 
της Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου.

 Ερμηνεύουν τη μεθόδευση προώθησης 
της στρατηγικής της, μέσω των συμφωνι-
ών υρίχης - Λονδίνου 1960 (εγγυητικά 
δικαιώματα, στρατεύματα κ.ά.), στις οποίες 
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο ο Νιχάτ Ερίμ.

 ίχνουν φως στα αίτια των γεγονότων 
του 196 . Καταρρίπτουν τον μύθο ότι 
τα κύρια αίτια τους πηγάζουν από την 
αντιπαράθεση των δύο κοινοτήτων και 
επιβεβαιώνουν ότι τα αίτια των γεγονότων 
έχουν τη ρίζα τους στον στρατηγικό σχε-

διασμό του Τουρκικού Κράτους σε βάρος 
της Κύπρου, που συνεχίζεται μέχρι σή-
μερα για την εξυπηρέτηση των δικών της 
στρατηγικών συμφερόντων. Τα γεγονότα 
του 196 , όπως αποκαλύπτεται μέσα από 
τουρκικές κρατικές πηγές, προκλήθηκαν 
από την ΤΜΤ, που συγκρότησε η Τουρκία 
μυστικά στην Κύπρο, για την υλοποίηση 
του σχεδίου «Επανάκτηση Κύπρου». Η 
Τουρκία άρχισε να μεταφέρει οπλισμό 
στην Κύπρο πριν από την ίδρυση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) και συ-
νέχισε και μετά από αυτήν.

 Ερμηνεύουν την τουρκική εισβολή 
και τη συνεχιζόμενη κατοχή, που έγινε 
με πρόσχημα την αποκατάσταση της 
συνταγματικής τάξης στην Κύπρο και 
την προστασία των Τουρκοκυπρίων και 
πραγματική αιτία την κατάλυση της ΚΔ 
και τον έλεγχο της Κύπρου, για λόγους 
οι οποίοι σχετίζονται με την ασφάλεια 
της Τουρκίας, όπως σχεδιάστηκε με τις 
εκθέσεις Νιχάτ Ερίμ το 1956: Να εγκατα-
σταθούν τουρκικά στρατεύματα στο νησί, 
να μετακινηθεί ο ελληνικός πληθυσμός 
σε ξεχωριστή περιοχή, να μεταφερθούν 
Τούρκοι έποικοι για να ανατραπεί η δη-
μογραφική υπεροχή των Ελλήνων κ.ά.

 Ερμηνεύουν την εμμονή της Τουρκίας 
για λύση τουρκικών όρων στο Κυπριακό. 
Η Κύπρος «είναι ζωτικής σημασίας για 
την άμυνα και τα οικονομικά συμφέροντα 
της Τουρκίας » (σελ.2 ).

Δυστυχώς, τα τρία βιβλία που μνημονεύ-
ονται και αφορούν την τουρκική στρατηγική 
για την Κύπρο δεν έχουν μεταφραστεί ακόμα 
στην Ελληνική. Είναι χρήσιμα βοηθήματα 
για τους αξιωματούχους που χειρίζονται το 
Κυπριακό, τους πολιτικούς, τους διπλωμάτες, 
τους στρατιωτικούς, τους ιστορικούς, τους 
δημοσιογράφους αλλά και για όλους τους 

λληνες, ιδιαίτερα τους νέους, οι οποίοι 
δεν έζησαν τα κρίσιμα γεγονότα που ση-
μάδεψαν την πορεία του έθνους μας. Η 
γνώση της τουρκικής στρατηγικής για την 
Κύπρο, που υλοποιείται συστηματικά από 
τη δεκαετία του 1950, είναι απαραίτητη 
προ πόθεση για τις ορθές επιλογές λύσης 
του Κυπριακού και για την κατανόηση 
της απαίτησης ενίσχυσης της αμυντικής 
θωράκισης της ΚΔ, η οποία υφίσταται την 
απροκάλυπτη επεκτατικότητα της Τουρκίας 
σε βάρος της, που συνεχίζεται αδιάπτωτα 
μέχρι σήμερα.

Αντιστράτηγος ε.α.

Της Κυριακής
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Ο απόστρατος συνταγ-
ματάρχης του τουρκικού 
στρατού σμαήλ Τάνσου 

το  εξέδωσε το 
βιβλίο την ραγματι-

κότητα Ουδείς Κοιμόταν 
 ία υστική Οργάνωση 
με Κρατική ποστήριξη  

Τ Τ . Το βιβλίο, που ανα-
φέρεται στο σχέδιο της 
Τουρκίας πανάκτηση 

Κύπρου , μεταφράστηκε 
στην αγγλική γλώσσα και 
εκδόθηκε στην κατεχόμε-
νη περιοχή της Κύπρου το 

 από τον εκδοτικό 
οίκο   



ε τον Αλέξη 
Τσίπρα να με-
ταβαίνει αύριο 
στον Πρόεδρο 
της Ελληνικής 
Δημοκρατίας 
Προκόπη Παυ-

λόπουλο, για να του αναφέρει την απόφασή 
του για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, 
ξεκινά και επίσημα πλέον η προεκλογική 
περίοδος στην Ελλάδα. 

Η μεγάλη νίκη στις ευρωεκλογές για 
τη Νέα Δημοκρατία έχει πλέον μεταφέρει 
τη συζήτηση στον αν το κόμμα της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης θα καταφέρει 
την αυτοδυναμία στις εκλογές της ης 
Ιουλίου. Οι δημοσκοπήσεις της τελευταίας 
εβδομάδας εξακολουθούν να δείχνουν 
διαφορές με τον ΣΥ Ι Α της τάξης των 
10 ποσοστιαίων μονάδων, γεγονός που 
δείχνει ότι έχει παγιωθεί μια συγκεκρι-
μένη κατάσταση. 

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, οι σει-
σμικές δονήσεις είναι ασταμάτητες τις 
τελευταίες ημέρες, με αφορμή τις απο-
καλύψεις για προσλήψεις συγγενών και 
φίλων των βουλευτών και των στελεχών 
του ΣΥ Ι Α. Η αντίδραση, μάλιστα, των 
πρωταγωνιστών δημιούργησε ακόμη με-
γαλύτερο ζήτημα, παρά την προσπάθεια 
που έγινε για «συμψηφισμό» ευθυνών 
και με τα άλλα πολιτικά κόμματα 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Μάχες σε τρία επίπεδα

Ήδη, δύο βουλευτές, που τα ονόματά 
τους εμπλέκονται στα ρουσφέτια, ανακοί-
νωσαν ότι δεν θα είναι υποψήφιοι με τον 
ΣΥ Ι Α, την ώρα που ο Πρόεδρος της 
Βουλής, Νίκος Βούτσης, το όνομα του 
οποίου είναι στη λίστα, υποστηρίζει ότι 
δεν νιώθει καμία πολιτική ενοχή. 

Μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του 
ΣΥ Ι Α, ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε 
να κλείσει άμεσα το ζήτημα των μετατά-
ξεων φίλων και συγγενών htt : www.

rotothe . r oliti rti le 89 666
t i -hri to o lo o lo -oi- i e ei -

i -to-ro eti- ti -kori-ti -it -o- rit -
k i-o- o t i  που τραυμάτισε ακόμα 
περισσότερο την εικόνα του κυβερνώντος 
κόμματος, λέγοντας «πως όλοι οφείλουμε 
να είμαστε πολύ αυστηροί με τους εαυτούς 
μας, δείχνοντας μηδενική ανοχή σε συμπε-

ριφορές που είναι ξένες στις αρχές και τις 
αξίες του ΣΥ Ι Α htt : www. rotothe .

r t ri  και της Αριστεράς».
Με επικοινωνιακές κινήσεις, όπως η 

επίσκεψη του Προέδρου της ΝΔ σε δή-
μαρχο που έχει εκλεγεί με τον ΣΥ Ι Α, 
οι συζητήσεις με πολίτες της «διπλανής 
πόρτας» και η απόφαση για μη πραγμα-
τοποίηση υπαίθριων ομιλιών εκτός από 
αυτήν της Αθήνας, που θα έχει, ωστόσο, 
ένα διαφορετικό χαρακτήρα, η Νέα Δη-
μοκρατία εκμεταλλεύεται τη νευρικότητα 
που έφερε στο κυβερνητικό στρατόπεδο 
το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. 

Στην «Πειραιώς» αποφεύγουν να μπουν 
σε έντονο διαξιφισμό με την κυβέρνηση 
και αφήνουν την κοινωνία να αντιδρά με 
τα όσα γίνονται γνωστά. Ο κ. Μητσοτάκης, 
πάντως, σε όλες τις τοποθετήσεις του ζητά 

ισχυρή εντολή, με μια ισχυρή αυτοδύναμη 
κυβέρνηση, για να μπορέσει να κυβερνήσει 
χωρίς δεκανίκια. 

Την ίδια ώρα, οι δηλώσεις φόβου περί 
νέων μνημονίων δείχνουν ότι δεν επη-
ρεάζουν την κοινωνία, η οποία άλλωστε 
δεν δείχνει να έχει νιώσει πως βρίσκεται 
εκτός μνημονίων. 

μφ λιος στο 
Η απόφαση της Προέδρου του Κινή-

ματος Αλλαγή, Φώφης Γεννηματά, να 
«αποβάλει» από το ψηφοδέλτιο Επικρα-
τείας τον πρώην Πρόεδρο και ιστορικό 
στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελο Βενιζέλο, 
προκάλεσε έντονους τριγμούς. Μάλιστα, 
η αξιολόγηση των γεγονότων κρίνεται με 
βάση τους δύο ισχυρούς πόλους, ΝΔ και 
ΣΥ Ι Α, που δείχνουν ότι επωφελούνται 

από τη συγκεκριμένη εξέλιξη. 
Η Φώφη Γεννηματά επιχειρεί τη διεύ-

ρυνση, ώστε να κερδίσει δυσαρεστημένους 
ψηφοφόρους του ΣΥ Ι Α, που άλλωστε 
παλαιότερα είχαν ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Σί-
γουρα η κ. Γεννηματά πήρε ένα ρίσκο που 
μόνον το αποτέλεσμα της ης Ιουλίου θα 
δείξει, εάν, τελικώς, άξιζε. Το αποτέλεσμα 
της μάχης της τρίτης θέσης με τη Χρυσή 
Αυγή και το ΚΚΕ θα κρίνει και τις εξελίξεις 
που θα υπάρξουν αμέσως μετά. 

λ ουλος ή ιά ης
Από όποια σκοπιά και αν το δει κάποιος, 

ήταν η έκπληξη των ευρωεκλογών. Τόσο 
η Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου όσο 
και το ΜΕρΑ 25 του Γιάνη Βαρουφάκη 
προκάλεσαν αίσθηση με τα αποτελέσματα 
που πέτυχαν, καθώς η παράταξη του πρώ-
ην στελέχους του Γιώργου Καρατζαφέρη 
κατάφερε να μπει στην Ευρωβουλή με ένα 
ποσοστό που ξεπερνά το 4 , ενώ ο πρώην 
Υπουργός Οικονομικών της πρώτης κυ-
βέρνησης Τσίπρα, για ελάχιστες ψήφους, 
δεν πέτυχε να περάσει το όριο του . 

Πλέον, οι Εθνικές Εκλογές αποτελούν 
τη δεύτερη μονομαχία για το ποιο από τα 
δύο κόμματα θα καταφέρει να εισέλθει στη 
Βουλή. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι 
και οι δύο πολιτικές παρατάξεις κινούνται 
στο όριο εισδοχής που είναι το , αν και 
ο κ. Βαρουφάκης, σύμφωνα με τις εκτι-
μήσεις που υπάρχουν, φαίνεται να έχει 
περισσότερες πιθανότητες. 

λος ο ής για το Ποτάμι 
αι σ ς αι για τους 

Οι ευρωεκλογές της 26ης Μα ου 
αποτέλεσαν το κύκνειο άσμα ενός κινή-
ματος που ξεκίνησε πολύ φιλόδοξα, στην 
πορεία, όμως, χάθηκε μέσα στα πολιτικά 
κενά, που ήταν τα πρόσωπα που το στελέ-
χωναν. Το Ποτάμι, ουσιαστικά, τελειώνει 
την παρουσία του στην κομματική σκηνή, 
καθώς, μετά από το απογοητευτικό πο-
σοστό των ευρωεκλογών, αποφασίστηκε 
να μην κατέβει στις Εθνικές Εκλογές, ενώ 
και ο επικεφαλής της παράταξης, Σταύρος 
Θεοδωράκης, υπέβαλε την παραίτησή του 
από την ηγεσία. 

Σε ανάλογη διάθεση βρίσκονται και οι 
Ανεξάρτητοι λληνες του πρώην συνε-
ταίρου στην κυβέρνηση Τσίπρα, Πάνου 
Καμμένου. Τα ποσοστά των ευρωεκλογών 
ήταν τραγικά και, όπως όλα δείχνουν, εάν 
δεν καταφέρει να μπει το κόμμα σε κάποιο 
άλλο πολιτικό άρμα, τότε πολύ δύσκολα θα 
συμμετέχει στις εκλογές της ης Ιουλίου.
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Ιουλίου

ΟΙ ΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
ι ευδείς ειδήσεις, γνωστές διεθνώς ως  , έχουν πλέον γίνει μέρος της 

γενικότερης συ ήτησης στα ευρωπα κά όργανα. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι 
πολλά. Τι είναι και πού οδηγεί η παραπληροφόρηση  Ποιοι προωθούν τις ευδείς 
ειδήσεις  Ποια συμφέροντα κρύβονται πίσω από ανώνυμους λογαριασμούς  Γιατί 
τυγχαίνει να υπάρχει επικέντρωσή τους σε συγκεκριμένα ητήματα, όπως το μετα-
ναστευτικό  

Μέσα σε αυτό το πνεύμα, η Ευρωπα κή Επιτροπή (26 Απριλίου 2018) έχει προτεί-
νει μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου: πρώτο, τη σύντα η ενός κώδι-
κα ορθής πρακτικής σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, 
δεύτερο την παροχή υποστήρι ης σε ένα ανε άρτητο δίκτυο φορέων ε ακρίβωσης 
γεγονότων και, τρίτο την προώθηση μιας σειράς από δράσεις για την προώθηση 
της ποιοτικής δημοσιογραφίας και την προαγωγή του γραμματισμού στα μέσα ενη-
μέρωσης .

Σήμερα η Επιτροπή, υπό το φως της εμπειρίας των ευρωεκλογών της 26ης Μα ου 
2019,  χρειά εται να κάνει νέα βήματα προόδου στην προσπάθεια για καταπολέμη-
ση της παραπληροφόρησης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Είναι απόλυτη υπο-
χρέωση της ΕΕ η αποτελεσματική προστασία των πολιτών της από την παραπλη-
ροφόρηση. Χρειά εται δρόμος ακόμα για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Πρόοδος υπάρ-
χει, μηχανές έχουν εμφανιστεί που βοηθούν στην ανίχνευσή τους.  προσπάθεια 
πρέπει να φτάσει στο επιτυχημένο τέλος της το συντομότερο δυνατό. 

Σ ΤΗΡΗΣ  
Α ΑΔΟ ΟΥ ΟΣ

papadopouloss@ 
sigmatv.com

Τελική διορία μέχρι τα τέλη Ιουλί-
ου έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες 
στην Τουρκία, προκειμένου να ακυ-

ρώσει την απόκτηση του αντιπυραυλικού 
συστήματος S-400, ένα ζήτημα που έχει 
προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στις 
σχέσεις των δύο χωρών.

Ειδικότερα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι 
δίνουν διορία στην Τουρκία μέχρι τα τέλη 

Ιουλίου, προκειμένου να υπαναχωρήσει 
στην αγορά του ρωσικού αντιπυραυλικού 
συστήματος, το οποίο θεωρούν ασύμβατο με 
το νέο, αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος 

- 5, που θέλει επίσης να αποκτήσει η 
Άγκυρα. Αν μέχρι τις 1 Ιουλίου η Τουρ-
κία δεν πάρει πίσω την απόφασή της για 
τους S-400, τότε οι Τούρκοι πιλότοι που 
εκπαιδεύονται αυτές τις ημέρες στις ΗΠΑ 

στα - 5 θα απελαθούν, ενώ δεν πρόκειται 
να γίνουν δεκτοί άλλοι για εκπαίδευση, 
όπως έχει προγραμματιστεί.

Ταυτόχρονα, θα ακυρωθούν οι συμβά-
σεις που έχουν παραχωρηθεί σε τουρκικές 
εταιρείες για την κατασκευή τμημάτων των 
μαχητικών αυτών, είπε στους δημοσιογρά-
φους η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας, 

λεν Λορντ.

ελική διορία Η Α
προς Άγκυρα για 



ΟΔ ΡΑ ΝΙΚΟ ΑΟΥ  
 

ετική ήταν σε γενικές 
γραμμές η πρώτη επα-
φή των ασθενών με το 
Γενικό Σύστημα Υγείας 
(ΓεΣΥ). Σύμφωνα με τους 
παρόχους που συμμε-
τέχουν στο σύστημα, τα 

όποια προβλήματα εντοπίστηκαν αφορού-
σαν κυρίως τεχνικά θέματα με το λογισμικό, 
τα οποία αναμένεται ότι σε βάθος χρόνου 
θα διορθωθούν. Από την πρώτη εβδομάδα 
εφαρμογής του νέου συστήματος, δεν έλειψαν 
και τα παρατράγουδα, αφού συμβεβλημένοι 
ιατροί με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας 
(ΟΑΥ), πιάστηκαν να παρανομούν, ασκώντας 
παράλληλα με το ΓεΣΥ και ιδιωτική ιατρική. 

ρασ  τις ροσ ο ς 
Καλύτερα απ’ ό,τι περίμεναν στον ΟΑΥ, 

εξελίχθηκε η πρώτη εβδομάδα εφαρμογής 
του ΓεΣΥ, σύμφωνα με την Αναπληρώτρια 
Διευθύντρια του ΟΑΥ, φη Καμμίτση. Σε 
δηλώσεις της στη «Σημερινή» ανέφερε ότι 
κάποια μικροπροβλήματα που προέκυψαν 
την πρώτη μέρα με το σύστημα πληροφορι-
κής, επιλύθηκαν άμεσα και η λειτουργία του 
συστήματος κυλά ομαλά. Όπως εξήγησε, το 
μόνο που απομένει να επέλθει για να ομα-
λοποιήσει περαιτέρω την κατάσταση, είναι 
η εξοικείωση των παροχέων με το σύστημα. 
Ο κόσμος, όπως είπε, μπορεί να αποτείνεται 
τηλεφωνικά στον αριθμό 1 000, για να θέτει 

τα όποια ερωτήματα μπορεί να έχει και να 
λαμβάνει ενημέρωση. «Στον ΟΑΥ, είμαστε 
ικανοποιημένοι. Το ΓεΣΥ υπάρχει. Σιγά-σιγά 
θα ομαλοποιείται η λειτουργία του, ώστε να 
μπορέσει να δείξει τα πλεονεκτήματα που 
μπορεί προσφέρει», πρόσθεσε.  

ι άρο οι υγ ας
αυ ά ο ται 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέρα με τη μέρα 
αυξάνονται οι αριθμοί των παρόχων υγείας 
που επιλέγουν να συμβληθούν με τον ΟΑΥ 
και να συμμετέχουν στο σύστημα. Σύμφωνα με 
τον ΟΑΥ, στους καταλόγους των προσωπικών 
ιατρών συμπεριλαμβάνονται συνολικά 6  
ιατροί για ενήλικες και 114 για παιδιά, ενώ 
στο σύστημα είναι ενταγμένοι συνολικά 442 
ειδικοί ιατροί. Παράλληλα, υπάρχουν συμ-
βεβλημένα με τον ΟΑΥ 09 εργαστήρια και 
514 φαρμακεία. Την ίδια ώρα, εκκρεμούν και 
άλλα αιτήματα παρόχων υγείας που εξέφρα-
σαν ενδιαφέρον να ενταχθούν στο σύστημα. 

ι ρ τ ς  ρ ς σ  αρι μο ς 
Παρά τα τεχνικά μικροπροβλήματα που 

παρατηρήθηκαν, οι πρώτες 2 ώρες της 
εφαρμογής του νέου συστήματος κύλησαν 
ομαλά. Οι επισκέψεις δικαιούχων σε ιατρούς 
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ανήλθαν 
στις 5.16 . γιναν 1.6 1 παραγγελίες εργα-
στηριακών εξετάσεων, από τις οποίες οι 2 6 
εκτελέστηκαν άμεσα, ενώ εκδόθηκαν .5 0 
συνταγές φαρμάκων, εκ των οποίων εκτε-
λέστηκαν οι 2.064. Παράλληλα, εκδόθηκαν 
1.296 παραπεμπτικά προς Ειδικούς Ιατρούς 
και υπήρξαν συνολικά 1.044 απαιτήσεις για 
επισκέψεις και για άλλες δραστηριότητες από 
καταλόγους δραστηριοτήτων τους. 

α ο οιημ οι οι ασ ς 
Όπως δήλωσε στη «Σ» ο Πρόεδρος της Πα-

γκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων 
και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) Μάριος Κουλούμας, η 
πρώτη επαφή των ασθενών με το νέο σύστημα 
ήταν θετική. Ο κ. Κουλούμας εξέφρασε μεγάλη 
ικανοποίηση για τον τρόπο που κύλησαν οι 
νέες διαδικασίες, αναφέροντας χαρακτηριστικά 
πως «το ΓεΣΥ παρά τις διάφορες προβλέψεις 
για δυσλειτουργίες έχει λειτουργήσει πέρα 
από κάθε προσδοκία». Υπήρξαν, βέβαια, όπως 

σημείωσε και κάποια προβλήματα τεχνικής 
φύσεως τα οποία θα ξεπεραστούν. Σύμφωνα 
με τον κ. Κουλούμα, τα πλείστα προβλήμα-
τα εντοπίστηκαν στον δημόσιο τομέα, αφού 
διαφάνηκε ότι τα κρατικά νοσηλευτήρια δεν 
ήταν έτοιμα για το ΓεΣΥ. Όπως είπε, το κυ-
ριότερο πρόβλημα αφορά στην εξοικείωση 
των παρόχων με το λογισμικό. 

Ερωτηθείς ποιο είναι το μεγαλύτερο όφελος 
για τον ασθενή από το ΓεΣΥ, ο κ. Κουλούμας 
απάντησε τα φάρμακα, για τα οποία -όπως ση-
μείωσε- ο πολίτης έχει ήδη νιώσει τη διαφορά 
στην τσέπη του, αφού οι τιμές είναι προσβάσιμες 
για όλους. «Βέβαια εκεί χρειάζεται ενημέρωση 
του ασθενούς για τη νέα διαδικασία που θα 
ακολουθείται στα φάρμακα», πρόσθεσε. 

Από εκεί και πέρα, συνέχισε, μεγάλο όφελος 
για τον ασθενή αποτελεί και ο θεσμός του προ-
σωπικού γιατρού, ο οποίος έχει αγκαλιαστεί από 
τον κόσμο. Περαιτέρω, όπως είπε, οι ασθενείς 
διαμόρφωσαν θετική πρώτη εντύπωση και 
για τις εργαστηριακές εξετάσεις. 

Ο κ. Κουλούμας δήλωσε ότι «στην πορεία 
ίσως υπάρξουν και σοβαρότερα προβλή-
ματα, αλλά πρέπει να λεχθεί σε όλους τους 
δικαιούχους ότι το ΓεΣΥ έχει έρθει στη ζωή 
μας για να αλλάξει ο τομέας της υγείας προς 
όφελος των πολιτών. Γι’ αυτό θα πρέπει να το 
στηρίξουμε και να κάνουμε υπομονή, αφού 
πολλά προβλήματα θα χρειαστούν χρόνο για 
να επιλυθούν». 

υ ημ η ηση 
στα φαρμα α 

Από τη θεωρία στην πράξη πέρασε και η 
πρόσβαση στα φάρμακα. Κάνοντας τον δικό 
της απολογισμό, η Πρόεδρος του Παγκύπριου 
Φαρμακευτικού Συλλόγου, Ελένη Πιέρα, ανέφερε 
στη «Σ» ότι παρουσιάστηκαν κάποια πρακτικά 
προβλήματα με το λογισμικό, το οποίο δεν δο-
κιμάστηκε αρκετά προτού τεθεί σε λειτουργία, 
αλλά γίνονται προσπάθειες για να επιλυθούν. 
«Για παράδειγμα, η χορήγηση ενός φαρμάκου 
είναι για ένα μήνα, ωστόσο υπάρχουν φάρμακα 
που περιέχουν 28 καψούλες, με αποτέλεσμα το 
σύστημα να βγάζει αυτόματα δύο συσκευασίες. 
Για να αντιμετωπιστεί αυτή η σπατάλη, πλέον 
δίνουμε ένα σκεύασμα και όταν τελειώσει ο 
μήνας, ο ασθενής μπορεί να έρθει και να λάβει 
και τη δεύτερη συσκευασία για να ολοκληρώσει 

την αγωγή του», εξήγησε. 
Η κα Πιέρα πρόσθεσε ότι παρατηρείται 

αυξημένη επισκεψιμότητα στα φαρμακεία, 
ενώ παράλληλα έθιξε το ζήτημα της έλλειψης 
κάποιων φαρμάκων, το οποίο όπως είπε θα 
επιλυθεί όταν τα φαρμακεία προσαρμόσουν 
τα αποθέματά τους. 

Περαιτέρω, σημείωσε πως η ανησυχία των 
φαρμακοποιών εστιάζεται στο ότι η αποζημίωση 
θα πρέπει γίνει όπως συμφωνήθηκε με τον 
ΟΑΥ, κάτι που θα διαφανεί στις 15 του μήνα 
που θα γίνει η πρώτη πληρωμή. 

Προβλήματα μ  το λογισμι  
Την ίδια ώρα, αρκετά τεχνικά προβλήματα 

παρουσιάζονται και στα εργαστήρια, τα οποία 
έχουν να κάνουν κυρίως με το λογισμικό. Σε δη-
λώσεις του στη «Σ», ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Κλινικών Εργαστηρίων, δρ Χαρίλαος Χαριλάου, 
εξήγησε ότι το πρόβλημα παρατηρείται κατά 
τη συνταγογράφηση των εξετάσεων από τους 
γιατρούς. φερε ως παράδειγμα την ανάλυση 
ζαχάρου, για την οποία μέσα στον κατάλογο 
υπάρχουν 4 αναλύσεις. Όπως είπε, ο γιατρός 
που θα κάνει την παραγγελία εύκολα μπορεί 
να πατήσει κατά λάθος μιαν άλλη παραγγελία 
από τις 4 που υπάρχουν διαθέσιμες. Σε αυτή 
την περίπτωση, συνέχισε, αν το εργαστήριο 
προχωρήσει και αλλάξει την ανάλυση από 
μόνο του για να γίνει η σωστή, τότε δεν θα 
αποζημιωθεί από το σύστημα. 

Αυτό που πρέπει να γίνει, σύμφωνα με τον 
ίδιο, είναι να απλοποιηθεί το σύστημα. Παράλ-
ληλα, όπως είπε, ένα άλλο ζήτημα που προέκυψε 
είναι η χρονοβόρα διαδικασία για προώθηση 
των εξετάσεων που τελειώνουν πίσω στο σύ-
στημα, η οποία χρειάζεται επίσης απλοποίηση. 
Στα δημόσια νοσηλευτήρια, συνέχισε, γίνονται 
προσπάθειες από τους τεχνικούς τους για να 
λυθεί αυτό το ζήτημα, κάτι που πρέπει να γίνει 
και στα ιδιωτικά εργαστήρια. 

«Από εκεί και πέρα προβλήματα εντοπί-
στηκαν και στην ανάρτηση του καταλόγου 
των εργαστηρίων στην ιστοσελίδα του ΟΑΥ, 
καθώς σε αυτόν περιέχεται και το προσωπικό. 
Αυτό πρέπει να διορθωθεί και να παραμείνουν 
στον κατάλογο μόνο τα εργαστήρια που είναι 
συμβεβλημένα με τον ΟΑΥ και οι διευθυντές 
τους», συμπλήρωσε ο δρ Χαριλάου. 

Κλείνοντας, ο δρ Χαριλάου επισήμανε ότι 

ο ασθενής δεν πρέπει να ξεχνά πως έχει το 
δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής, μπορεί να 
επιλέξει ο ίδιος το εργαστήριο που θα επι-
σκεφθεί και δεν μπορεί ο γιατρός του να του 
επιβάλει σε ποιο εργαστήριο θα πάει. 

αταγγ λ ς για γιατρο ς
ου αρα ομο   

Καταγγελίες για συγκεκριμένους ιατρούς 
που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ αλλά παράλληλα 
συνεχίζουν να ασκούν και ιδιωτική ιατρική, 
δήλωσε ότι έχει στην κατοχή του ο Πρόεδρος 
του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοση-
λευτηρίων (ΠΑΣΙΝ), Σάββας Καδής. Μιλώντας 
στη «Σ» και κληθείς να σχολιάσει τη μέχρι 
στιγμής πορεία του ΓεΣΥ, ο κ. Καδής είπε ότι 
πολλοί γιατροί παρανομούν με την ανοχή και 
τη σιωπηρή παρότρυνση του ΟΑΥ. « χουμε 
συγκεκριμένα ονόματα και θα κινηθούμε νο-
μικά εναντίον τους», πρόσθεσε. 

Υπενθύμισε ότι το δικαίωμα στην άσκηση 
ιδιωτικής ιατρικής, ήταν ένα από τα βασικά 
μας αιτήματα. «Αποτελεί ένα από τα κύρια 
σημεία τριβής με το ΓεΣΥ και είναι ένας από 
τους λόγους που δεν μπήκαμε στο σύστημα. 
Είναι κοροϊδία το γεγονός ότι συνάδελφοι οι 
οποίοι αποφάσισαν να μπουν στο ΓεΣΥ, κάνουν 
αυτό για το οποίο αγωνιστήκαμε να πετύχουμε 
και μας είπαν όχι’», συνέχισε.  

Περαιτέρω, ερωτηθείς εάν τα ιδιωτικά 
νοσηλευτήρια κάνουν δεύτερες σκέψεις για 
να ενταχθούν στο ΓεΣΥ, ο κ. Καδής τόνισε ότι 
μόνο αν έρθουν συγκεκριμένες αλλαγές θα 
είναι πρόθυμοι να συζητήσουν την ένταξή 
τους στο σύστημα. 

«Η βασική μας απαίτηση είναι ο ασθενής 
να έχει το όφελος της αποζημίωσης που δι-
καιούται και να το μεταφέρει εκεί που θέλει. 
Για παράδειγμα, εάν ο ασθενής χρειάζεται τεστ 
κοπώσεως και το ΓεΣΥ το κοστολογεί στα 100 
ευρώ, ενώ στον ιδιωτικό τομέα είναι στα 150 
ευρώ, να έχει την επιλογή είτε να το κάνει 
δωρεάν στο ΓεΣΥ είτε να πάει στον ιδιώτη 
και να πληρώσει μόνο τη διαφορά, δηλαδή 
τα 50 ευρώ», εξήγησε. 

«Αν αλλάξει αυτό το σημείο ανοίγει ο δρόμος 
για να μπουν οι γιατροί και τα νοσηλευτήρια 
στο ΓεΣΥ και τότε και μόνον τότε θα έχουμε ένα 
σύστημα που θα το ζηλεύει όλη η Ευρώπη», 
είπε χαρακτηριστικά.  

Θετική η πρώτη επαφή με το ΓεΣΥ 
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ντονη ανησυχία για 
την ηχορύπανση εκ-
φράζουν οι παράγο-
ντες της τουριστικής 
βιομηχανίας σε όλη 
την Κύπρο, κρούο-
ντας παράλληλα τον 

κώδωνα του κινδύνου στις κατά τόπους 
Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
την Αστυνομία, ζητώντας τους καλύτερη 
εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. 

Πασχίζουμε χρόνο με τον χρόνο να 
βελτιώσουμε το τουριστικό μας προϊόν, 
αναφέρουν οι ξενοδόχοι και η ηχορύ-
πανση σίγουρα μειώνει την εμπειρία 
των επισκεπτών μας. 

Τα πράγματα στην τουριστική βιομη-
χανία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα, αφού 
πλέον με την ευρεία χρήση των Μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης παγκοσμίως, 
όπως το ebook και το t r , 
αλλά και των σελίδων βαθμολόγησης 
ή επιλογής χώρων διαμονής, όπως εί-
ναι τα Tri  i or και ooki . o  
εύκολα μπορεί ένας προορισμός ή ένα 
κατάλυμα να κακοχαρακτηριστεί αν οι 
συνθήκες διακοπών δεν είναι ιδανικές 
για τους επισκέπτες. 

άστιγα για το  τουρισμ   
Η ηχορύπανση είναι μάστιγα για 

τον τουρισμό, αναφέρει στη «Σημερι-
νή» ο πρόεδρος του ΠΑΣΥ Ε Πάφου, 
Θάνος Μιχαηλίδης. «Αποτελεί για τα 
ξενοδοχεία ένα τεράστιο και διαχρονικό 
πρόβλημα το οποίο έρχεται στην επι-
φάνεια ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή 

περίοδο. Με την έναρξη της καλοκαιρινής 
περιόδου αρχίζει και το πρόβλημα της 
ηχορύπανσης, η οποία προκαλείται από τα 
διάφορα κέντρα διασκέδασης που βάζουν 
τη μουσική στη διαπασών, αλλά και από 
τις μηχανές μεγάλου κυβισμού, οι οποίες 
αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες και είναι 
ιδιαίτερα θορυβώδεις. Η ηχορύπανση είναι 
μια κακοφωνία στη διαπασών, η οποία 
υποβαθμίζει το τουριστικό μας προϊόν. 
Πάρα πολλοί ξενοδόχοι κάνουν συχνά 
παράπονα τόσο στην Αστυνομία όσο και 
στον δήμο. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει 
νομοθεσία η οποία διέπει τα ντεσιμπέλ 
της μουσικής από τα διάφορα κέντρα, 
αλλά για κάποιο λόγο δεν εφαρμόζεται. 
Πρέπει να σταματήσουμε να αφήνουμε 
την ηχορύπανση να μειώνει την εμπειρία 
του τουρίστα, την οποία προσπαθούμε να 
τη βελτιώνουμε, χρόνο με τον χρόνο, και 
να βρούμε μια λύση να τελειώσει αυτή 
η μάστιγα», σημειώνει. 

 ο ς αι η στυ ομ α 
Σημαντικό ρόλο και λόγο στην πάταξη 

της ηχορύπανσης έχει βεβαίως και η Αστυ-
νομία. Ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής 
Πάφου, Νίκος Τσαππής, σχολιάζοντας το 
πρόβλημα στη «Σ», παραδέχεται πως αυτό 
είναι υπαρκτό και η Αστυνομία προσπαθεί 
να το αντιμετωπίσει με συχνές εκστρα-
τείες τόσο για τους παραβάτες οδηγούς 
όσο και για τα κέντρα αναψυχής που δεν 
τηρούν τη νομοθεσία. Όπως πρόσθεσε ο 
κ. Τσαππής, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, 
τα μέλη της Αστυνομίας έχουν προβεί 
σε 8 καταγγελίες όσον αφορά στη λει-
τουργία υποστατικών χωρίς τις σχετικές 
άδειες. Επίσης, όπως είπε, σε κάποιες 
περιπτώσεις η Αστυνομία προχωρεί στην 
έκδοση δικαστικών ενταλμάτων έρευνας 
των υποστατικών και προβαίνει στην κα-
τάσχεση των μεγάφωνων που προκαλούν 
την ηχορύπανση. Περαιτέρω, σημείωσε 
ότι το πιο αυστηρό μέτρο που εφαρμόζε-
ται τον τελευταίο χρόνο είναι η έκδοση 
διαταγμάτων αναστολής της λειτουργίας 
των υποστατικών για τα οποία υπάρχουν 
παράπονα ότι προκαλούν οχληρία, μετά 
από σχετικό αίτημα της Αστυνομίας στο 
δικαστήριο. Ενδεικτικά, ανέφερε πως σε 
ένα χρόνο εκδόθηκαν από το δικαστήριο 
συνολικά πέντε εντάλματα αναστολής της 
λειτουργίας ισάριθμων υποστατικών. 

συγ ρο ισμ  στο  μο
λου  στο  ήμο Πάφου 
Κληθείς να σχολιάσει την κατάσταση 

που δημιουργείται λόγω της ηχορύπαν-
σης, ο δημοτικός σύμβουλος του Δήμου 

Πάφου, Κώστας Δίπλαρος, αναφέρει τα 
εξής: «Αναμφίβολα χρειάζεται να επι-
ταχυνθεί ο εκσυγχρονισμός της νομο-
θεσίας σε σχέση με την εκπομπή ήχου 
από διάφορα κέντρα αναψυχής. Αξίζει να 
σημειώσουμε ότι εδώ και αρκετό καιρό 
τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα εξετά-
ζουν την εν λόγω νομοθεσία. Στόχος μας 
θα πρέπει να είναι ο καθορισμός ενός 
νομοθετικού πλαισίου που θα διασφαλίζει 
την απρόσκοπτη λειτουργία των κέντρων 
αναψυχής και άλλων τουριστικών κα-
ταλυμάτων με την ταυτόχρονη παροχή 
ποιοτικών υπηρεσιών τόσο προς τους 
ντόπιους όσο και προς τους επισκέπτες της 
Κύπρου. Άλλωστε ο τουριστικός τομέας 
αποτελεί τον αιμοδότη της κυπριακής 
οικονομίας. Η νομοθεσία που ισχύει μέχρι 
σήμερα αναφέρει ότι « κανένα κέντρο 
αναψυχής δεν δύναται να εκπέμπει ήχο 
στο εξωτερικό του κέντρου αναψυχής, 
εκτός εάν ο ιδιοκτήτης του εξασφαλίσει 
προηγουμένως σχετική άδεια εκπομπής 
ήχου, εντός των μέγιστων επιτρεπτών 
ορίων’». 

«Τα μέγιστα όρια ορίζονται από επι-
τροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρό-
σωποι των Επαρχιακών Διοικήσεων, του 
Τμήματος Περιβάλλοντος, του ΚΟΤ, της 
Αστυνομίας κ.ά. Ενώ η ευθύνη ελέγχου και 
υλοποίησης της νομοθεσίας βαραίνει τις 
επαρχιακές διοικήσεις και τις αστυνομικές 
διευθύνσεις. Στα πλαίσια αυτά διενερ-
γούνται κατά καιρούς έλεγχοι με στόχο 
τη συμμόρφωση των παρανομούντων. 
Βέβαια οι έλεγχοι αυτοί δεν αποδεικνύονται 
και ιδιαιτέρα αποτελεσματικοί λόγω του 
ασαφούς και νεφελώδους νομοθετικού 
πλαισίου που ισχύει. χω την πεποίθηση 
ότι οι Τοπικές Αρχές μπορούν στα πλαί-
σια της νέας νομοθεσίας να αναλάβουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίηση 
των προνοιών της νομοθεσίας, με την 
προ πόθεση ότι θα τους δοθούν και τα 
ανάλογα μέσα, όπως για παράδειγμα η 
ύπαρξη τουριστικής αστυνομίας, η οι-
κονομική ενίσχυση και ο κατάλληλος 
τεχνικός εξοπλισμός με την ανάλογη 
εκπαίδευση λειτουργών των δήμων και 
των επαρχιακών διοικήσεων», προσθέτει 
ο κ. Δίπλαρος.  

«Στα πλαίσια ενός καλά συγκροτημένου 
διαλόγου και με γνώμονα των ενεργειών 
μας τη βελτίωση του τουριστικού προϊ-
όντος είναι δυνατόν να ξεπεραστούν τα 
όποια προβλήματα. χουμε την αντίλη-
ψη ότι τόσο οι ιδιοκτήτες των κέντρων 
αναψυχής όσο και οι ξενοδόχοι πρέπει 
να είναι σύμμαχοι και αρωγοί σε αυτή 
την προσπάθεια», αναφέρει καταληκτικά. 

Μάστιγα η ηχορύπανση
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Η Ροδή η Δα ασκηνή και
η δυνατή σ νδεσή της ε τον Αγρ

Η αν ρ αια και αρω ατικ τατη οικιλία τριαντα υλλι ς  
 καλλιεργείται  σ ωνα ε ιστορικές ηγές  για νω 

α  έναν αι να στον Αγρ

Άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινότητα του Αγρού είναι η καλλιέργεια της αρωματικής τριανταφυλλιάς που είναι 
γνωστή στην Κύπρο ως μυρωδάτη τριανταφυλλιά του Αγρού . Από τα ροδοπέταλα της οδής της Δαμασκη-
νής (  , το επιστημονικό της όνομα) που καλλιεργείται αποκλειστικά στην κοινότητα του Αγρού, 
φτιάχνεται το Γλυκ  Τριαντ υλλο Αγρο  ΠΓΕ , η ονομασία του οποίου έχει καταχωρηθεί ως Προστατευ-
όμενη Γεωγραφική νδει η στο ευρωπα κό μητρώο, καθώς επίσης και το φημισμένο ροδόσταγμα του Αγρού. 

 διαδικασία καταχώρησης εκίνησε το 2013, με πρωτοβουλία της μοναδικής παραγωγού του προ όντος 
στην κοινότητα, η οποία συνεχί ει μια οικογενειακή παράδοση στην α ιοποίηση των ροδοπέταλων της τρια-
νταφυλλιάς του Αγρού.  

ι ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες (υ όμετρο, κλίμα, έδαφος) έχουν 
προσδώσει στα τριαντάφυλλα του Αγρού εκείνες τις μοναδικές αρωμα-
τικές ιδιότητες που τα καθιστούν εχωριστά. Πέρα όμως από το κλίμα, 
τη σύνθεση του εδάφους και την προσαρμοστικότητα της ποικιλίας στην 
περιοχή, σημαντικοί παράγοντες που καθορί ουν την ταυτότητα του Γλυ-
κού Τριαντάφυλλου Αγρού ΠΓΕ  είναι ο άνθρωπος και η πείρα που έχει 
αποκτηθεί με την πάροδο του χρόνου. 

 δεσμός του Αγρού με την παραγωγή προ όντων από τα αρωματικά του 
ρόδα επιβεβαιώνεται επίσης μέσα από την πολιτιστική ωή της κοινότη-
τας. Κάθε χρόνο, γύρω στα μέσα Μα ου, την εποχή δηλαδή της συγκο-
μιδής των ρόδων, διοργανώνεται η περίφημη γιορτή τριαντάφυλλου η 
οποία προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες. 
Για την καλλιέργεια της οδής της Δαμασκηνής (  ) στην 
Κύπρο γίνεται γραπτή αναφορά γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα και αυ-
τή τοποθετείται στο χωριό Μηλικούρι της Μαραθάσας με σκοπό την πα-
ραγωγή ροδοστάγματος.  διάδοση ωστόσο της οδής της Δαμασκη-
νής στον Αγρό οφείλεται σε πρωτοβουλία του αείμνηστου δασκάλου και 
ανθρώπου των γραμμάτων Νέαρχου Κληρίδη κατά τη δεύτερη δεκαετία 
του 20ού αιώνα. ι αγρότες όχι μόνο εκίνησαν απόστα η των ροδοπέ-
ταλων για την παραγωγή ροδοστάγματος, όπως έκαναν και σε άλλα χω-
ριά, αλλά καθιέρωσαν και την παρασκευή του Γλυκού Τριαντάφυλλου. Το 

Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού ΠΓΕ  είναι επιδόρπιο γλυκό που παρασκευά εται για πάνω από 70 χρόνια στην 
κοινότητα Αγρού. Πρόκειται για ένα μείγμα ροδοπετάλων, άχαρης και νερού για την παραγωγή του οποίου 
χρησιμοποιούνται ροδοπέταλα της ποικιλίας  . ι τριανταφυλλιές που δίνουν τα αρωματι-
κά αυτά ροδοπέταλα καλλιεργούνται αποκλειστικά σε αγροτεμάχια στην κοινότητα Αγρού.  συγκομιδή τους 
γίνεται μόνο κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν τα τριαντάφυλλα δεν είναι ακόμη τελείως ανοικτά και τα 
πέταλα ε ακολουθούν να είναι νωπά.

 Προ ον Γεωγραφικής νδει ης

Ενέργεια συγ ρη ατοδοτο ενη α  το Πρ γρα α Αγροτικής Αν τυ ης 2014 2020

ι ε ν ι τ  ο ντ  οι τητ  τη  
υ κή  ν ση

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική παρέχει ένα 
πλαίσιο συστημάτων ποιότητας για να 
τονίσει τις ιδιότητες και την παράδοση 
που περιβάλλει τα τοπικά προϊόντα και 
να εξασφαλίσει στους καταναλωτές ότι 
αυτά είναι τα γνήσια προϊόντα και όχι οι 
απομιμήσεις που επιδιώκουν να επωφε-
ληθούν από την καλή ονομασία και τη 
φήμη του αγνού πρωτότυπου. Ένα όνο-
μα προϊόντος που προσδιορίζεται ως γε-
ωγραφική ένδειξη συνδέεται στενά με 
μια συγκεκριμένη περιοχή παραγωγής. 
Η έννοια αυτή καλύπτει τις προστατευ-
όμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ) 
και τις προστατευόμενες γεωγραφικές 
ενδείξεις (ΠΓΕ) για τα τρόφιμα και τους 
οίνους, ενώ τα οινοπνευματώδη ποτά 
και οι αρωματισμένοι οίνοι έχουν γεω-
γραφικές ενδείξεις.

Υ ουργείο Γεωργίας
Αγροτικής Αν τυ ης και Περιβ λλοντος

ΕΥΡΩΠΑ ΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ ΗΣ
Η Ευρ η ε ενδ ει στις αγροτικές εριο ές

ΑΡΙΟΣ Ι ΝΑΤΙΟΥ
info@pafospress.com



 

ια συνομι-
λία με τον 
σ κ η ν ο θ έ τ η 
και ηθοποιό 
Σάββα Στρού-
μπο για τη 
συγκλονιστι-

κή «Αντιγόνη» του «Σημείου Μηδέν», 
που εμφανίζεται αυτή την περίοδο στο 
θέατρο Άττις - Νέος Χώρος, στην Αθήνα  

Αρχικά, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο 
για τον λόγο της παράστασης  Για μένα, 
ήταν μια μαθητεία στο ξαναμάθεμα 
του κειμένου, μέσα από τη φωνητική 
εκφορά. Αυτό, προφανώς, έχει να κάνει 
με τη μετάφραση και τη μετάπλαση, 
ενδεχομένως, του Δ. Δημητριάδη. Θα 
μπορούσατε να μιλήσετε γι  αυτήν;

Θέλω να μας μεταφέρω λίγα χρόνια 
πίσω, το 201 , όταν παρουσιάσαμε το 
έργο του Δημητριάδη η «Τρωάς».

Ήταν ένα κείμενο ποιητικό, ερμητικό και 
σκοτεινό ταυτόχρονα, που αφορούσε στο 
θέμα του πολέμου και της τρέλας του. Εγώ 
πάσχισα πάρα πολύ να βρω τη σύνδεση 
με το κείμενο. Η σύνδεση βρέθηκε όταν 
μπόρεσα να συνδεθώ με τον τραγικό πυ-
ρήνα. Δηλαδή, με το να μην προσεγγίσω το 
θέμα του πολέμου μόνον πολιτικά, μόνον 
υπαρξιακά ή μόνον ψυχαναλυτικά, αλλά 
οντολογικά. Ο πόλεμος είναι συστατικό 
στοιχείο του ανθρώπινου όντος οντολογικά, 
ιστορικά, δομικά. Απ’ όταν ανεβάσαμε αυτή 
την παράσταση, τον Φλεβάρη του 1 , άρ-
χισα να σκέφτομαι πολύ σοβαρά το ζήτημα 
της αρχαίας τραγωδίας, με την έννοια ότι 
αισθανόμουν πως έρχεται η ώρα της. τσι, 
δέθηκα με τον λόγο του Δημητριάδη, μέσα 
από την «Τρωάδα», και, έχοντας υπ’ όψιν 
μου αρκετές μεταφράσεις της «Αντιγόνης», 
πήρα το θάρρος να του προτείνω να φτιάξει 
νέα μετάφραση για την παράστασή μας, γιατί 
έβλεπα ότι ο λόγος όπως τον χειρίζεται ο 
Δημητριάδης έχει τα εξής χαρακτηριστι-
κά: Κουβαλά την πύκνωση του αρχαίου 
λόγου και ταυτόχρονα την ποιητική του 
ένταση, χωρίς να περνά σε ποιητικισμούς, 
και έχει επίσης την οικονομία που διαθέτει 
ο αρχαίος λόγος, χωρίς να γίνεται περι-
φραστικός, χωρίς, δηλαδή, να επιχειρεί να 
επεξηγήσει το αρχαίο κείμενο φιλολογικά 
στη μετάφρασή του. Οπότε, αυτά τα στοιχεία 
ήταν πολύ βασικά, ώστε να του προτείνω να 
μεταφράσει την «Αντιγόνη». Πραγματικά, 
η συνεργασία μας και αυτό που έπαιρνα 
από τον Δημητριάδη και κατά τη διάρκεια 
της μετάφρασης και κατά τη διάρκεια των 
προβών της παράστασης ήταν μια μεγάλη 
έμπνευση. Είπε κάτι ο Δημήτρης, το οποίο 
εγώ το κράτησα: «Να αντιμετωπίσουμε το 
κείμενο χωρίς προκαταλήψεις». Αυτό ήταν 
για μένα ένα πολύ ωραίο ερέθισμα, από την 
άποψη ότι η «Αντιγόνη» είναι ένα κείμενο 
εξαιρετικά φορτισμένο από αναγνώσεις, 
ερμηνείες, αναλύσεις και νοηματοδοτήσεις   

Και φορτισμένο ιδεολογικά
Ιδεολογικά με πάρα πολλούς τρόπους. 

Χονδρικά, υπάρχει η συσχέτισή της με 
τη γαλλική επανάσταση, ότι η «Αντιγό-
νη» είναι η επανάσταση και ο Κρέων το 
κράτος, η εξουσία, υπάρχει το αντίστροφο, 
ότι ο Κρέων θέλει το καλό της πόλης και 
η Αντιγόνη είναι μια τρελή που έχει μια 
εμμονή με τους νεκρούς και τον αδελφό 
της και, γενικά, με το οικογενειακό ζήτημα 
που λέγεται Λαβδακίδες, και υπάρχει και 
η άλλη ανάγνωση, που λέει ότι έχουν και 
οι δύο δίκιο

ια βιο ολιτι ή τιγ η  
Δίκαιο ή και άδικο, όπως είναι η 

ανάγνωση του Καστοριάδη λ.χ. 
Ναι. Χωρίς να υποστηρίζω ότι εμείς 

προτείνουμε μια νέα ανάγνωση, θα πρέ-
πει να πω ότι θεωρούμε και τις τρεις αυτές 
αναγνώσεις περιοριστικές του ίδιου του 
κειμένου. Υπό την έννοια ότι η Αντιγό-
νη, ενώ ξεκινά από κάτι που είναι βαθιά 
προσωπικό, υπαρξιακό και οντολογικό, 
την ανάγκη, δηλαδή, ταφής του νεκρού 
αδερφού, που έχει να κάνει με τους νε-
κρούς, το αίμα κ.λπ., καθόσον πρέπει, στη 
συνέχεια, να αντιπαρατεθεί μ’ έναν νόμο του 
κράτους και της εξουσίας, η πράξη της, με 
γεωμετρική πρόοδο, γίνεται πολιτική, γιατί 
έχει, πια, ένα πολιτικό ζήτημα που πρέπει 
να αντιμετωπίσει. Γίνεται, ταυτόχρονα, και 
βιοπολιτική, από την άποψη ότι φεύγει από 
το ζητούμενο που είναι η ταφή, και περνά 
σε όλο το φάσμα της ζωής: στο ζήτημα του 
άλλου, του διαφορετικού, στο πώς η ίδια η 
πόλη εμπεριέχει τον άλλον, πώς η ίδια η 
θέσμιση της πόλης εμπεριέχει το ζήτημα 
της εξέγερσης, ότι μπορούμε τους νόμους, 
την αντίληψη περί δικαίου και ατομικής και 
συλλογικής ευθύνης διαρκώς να την ανα-
τρέψουμε. Είναι το θέμα της δημοκρατίας, το 
ζήτημα της γυναίκας και της χειραφέτησης, 
το ζήτημα, επίσης, της μνήμης. Ο Κρέων τι 
λέει; Τον Πολυνείκη δεν τον θάβουμε, τον 
πετάμε, άρα εδώ εγείρεται το ζήτημα της 
μνήμης. τσι, η επιθυμία της ταφής, που 
είναι υπαρξιακή και δομική, γίνεται πολιτι-
κή, καθώς αντιπαρατίθεται με την εξουσία, 
γίνεται βιοπολιτική, γιατί διαπερνά όλο το 
φάσμα της ζωής μέσα στην πόλη, και φτάνει 
να γίνει οντολογική, καθώς μετατρέπεται 
σε διεκδίκηση της ζωής. Η Αντιγόνη, για 
μένα, λοιπόν, πεθαίνει, διεκδικώντας μια 
νέα αντίληψη για τη ζωή. Αυτό, βεβαίως, 
δεν την κάνει κάποια αγία, ούτε κάποια 
εξιδανικευμένη επαναστάτρια, όπως το 
ήθελε ο ρομαντισμός. Η τραγωδία είναι 
η μελέτη του ανθρώπινου στα ακραία όρια 
φύσης, ύπαρξης, ιστορίας και σε όλο το 
φάσμα, από το ζωώδες έως το θεϊκό, δεν 

εξιδανικεύεται. Ο Κρέων, για μένα, είναι η 
τραγωδία της εξουσίας. Από ποια άποψη; Δεν 
είναι κάποιος εκ των προτέρων φασίστας, 
ας πούμε, ή ένας αυταρχικός δικτάτορας. 
Βλέπουμε, αντίθετα, το γίγνεσθαι αυταρ-
χικός, το γίγνεσθαι εξουσία, πρόκειται για 
μια μεταμόρφωση

Όπως, από την άλλη πλευρά, βλέ-
πουμε το γίγνεσθαι εξέγερση, στη μορ-
φή της Αντιγόνης

Ακριβώς  Δεν έχουμε, δηλαδή,  riori, 
από τη μια μεριά την επανάσταση και από 
την άλλη το κράτος. Αυτό έχει πολύ μεγάλη 
σημασία. Δεν έχουμε, με άλλα λόγια, το 
καλό και το κακό, την καλή και τον κακό 
ή τον καλό και την κακή. Βλέπουμε, ακρι-
βώς, αυτό το γίγνεσθαι, το οποίο περιλαμ-
βάνει τη μεταμόρφωση και τη μελέτη του 
ανθρώπινου από το ζωώδες ώς το θεϊκό, 
στα ακραία όρια. Αλλά, δεν σταματά εδώ η 
ανάγνωση. Αυτό το γίγνεσθαι το βλέπουμε 
μέσα στο ίδιο το κείμενο, το οποίο διαρκώς 
μετακινείται. Πόσο εξιδανικευμένη μπορεί 
να είναι η Αντιγόνη; Στην αντιπαράθεσή 

της με τον Κρέοντα λέει ότι «γεννήθηκα για 
να μοιράζομαι αγάπη, και όχι μίσος». Ναι, 
αλλά στην Ισμήνη, στην αρχή της τραγωδίας, 
λέει ότι θα σε μισήσω, αν δεν έρθεις μαζί 
μου. Υπάρχει εδώ μια αντιφατικότητα. Ή, 
οι περιβόητες φράσεις στον κομμό, όπου 
λέει το αδιανόητο: Αν ήτανε ο άντρας μου 
στη θέση του Πολυνείκη, δεν θα μ’ ένοιαζε, 
γιατί θα έπαιρνα άλλον. Αν ήταν το παιδί 
μου στη θέση του Πολυνείκη, πάλι δεν θα 
μ’ ένοιαζε, θα κανα άλλο παιδί. Αδερφό, 
όμως, δεν μπορώ να έχω άλλον. Υπάρχουν 
μελετητές που λένε ότι αυτοί είναι εμβόλιμοι 
στίχοι, γιατί δεν συνάδουν με την εικόνα της 
Αντιγόνης. Μα, αντιθέτως, συνάδουν, κατά 
τη γνώμη μου, απόλυτα, γιατί δεν πρόκειται 
καθόλου για μια κανονικοποιημένη και 
μονοδιάστατη μορφή. χουμε, λοιπόν, ένα 
φάσμα αντιφάσεων.

μ ς λήσαμ  α
μη  ρ ουμ  τ οτα

Και όλο το πλέγμα των αμφισημιών 
που συνέχουν τον τραγικό λόγο

Σαφέστατα  Εμείς θελήσαμε να μην 
κρύψουμε τίποτα, καμία διάσταση. σα-ίσα, 
επιδίωξή μας ήταν να αποκαλύψουμε, όσο 
ήταν δυνατόν, όλες αυτές τις διαστάσεις. να 
άλλο παράδειγμα είναι η Ισμήνη. Συνήθως 
τη θεωρούμε δειλή και φοβισμένη. Ωστόσο, 
δεν είναι έτσι. Είχα πει στην ηθοποιό που 
υποδύεται την Ισμήνη ότι πρέπει να αγνοήσει 
παντελώς αυτή την προσέγγιση. Η Ισμήνη 
ανήκει κι αυτή στον Οίκο των Λαβδακιδών, 
είναι μια Λαβδακίδα, είναι, όπως λέμε, οι 
αδελφοί Καραμάζωφ, όλοι κουβαλάνε τον 
δαίμονα. Η Ισμήνη και η Αντιγόνη είναι δύο 
Λαβδακίδες, άρα κουβαλάνε το πάθος, είναι 
πάνω τους το κεντρί της ύπαρξης. Βλέπουμε, 
απλώς, διαφορετική στάση απέναντι στο 
ζήτημα της ταφής του νεκρού αδελφού και 
της κρατικής εντολής. Αλλά, κοιτάξτε: Τι 
λέει η Ισμήνη; Εγώ θέλω να σταματήσει ο 
κύκλος της βίας, κι αυτό είναι το κεντρικό 
επιχείρημά της. Πώς κλείνουν το πρώτο 
επεισόδιο; Της λέει, εγώ διαφωνώ σ’ αυτό 
που θες να κάνεις, αλλά καλά κάνεις! Στο 

επόμενο επεισόδιο, λέει το’ κανα κι εγώ, 
είμαι μαζί. Πού βλέπουμε, λοιπόν, τη δειλή 
και συντηρητική Ισμήνη;

ο τιγ ς
Έχουμε πάλι εδώ την έννοια της 

τραγικής μετατόπισης, όπου τα πράγ-
ματα δεν είναι στατικά μέσα σ  ένα 
παγιωμένο σχήμα.

Αυτό για μένα είναι εξαιρετικά σημα-
ντικό. Που δείχνει ότι δεν μπορούμε να 
αντιληφθούμε τα τραγικά πρόσωπα στη 
στατικότητά τους. Δεν είναι κουτάκια εκλο-
γικευμένα και κανονικοποιημένα για να 
ησυχάσουμε εμείς οι ίδιοι. Η τραγωδία είναι 
κάτι άλλο. Προσφέρει ζωντανά σύμπαντα 
αντιφάσεων. λεγα στην ηθοποιό που υπο-
δύεται την Ισμήνη, ότι, όπως υπάρχει ένα 
γίγνεσθαι Αντιγόνη, υπάρχει ένα γίγνεσθαι 
Ισμήνη. Στο πρώτο επεισόδιο, έχουμε δύο 
Λαβδακίδες, την Ισμήνη και την Αντιγόνη, 
στο δεύτερο, όμως, δύο Αντιγόνες, από την 
άποψη ότι και οι δύο λένε «το κάναμε».

Ο Αίμων, από την άλλη, δεν είναι απλώς 
ένα παιδί που πάει στον μπαμπά του και 
του λέει μην σκοτώσεις το κορίτσι. Για μένα, 
είναι η τραγωδία του λόγου. Πιστεύει ο 
Αίμων, ακόμα, στη δύναμη του λόγου, κι 
αυτό είναι φοβερό, αν το σκεφτεί κανείς. 
Δηλαδή, ότι μπορεί με λογικά επιχειρή-
ματα να πείσει τον πατέρα του. Και είναι ο 
μόνος που το κάνει μέσα στην τραγωδία. 

Είναι η μοναδική στιγμή διαλογι-
κότητας

Ναι. ρχεται με καλή πρόθεση, θέλοντας 
να πείσει τον Κρέοντα και να τον μετακινήσει 
από τη θέση του, ώστε να μην εκτελεστεί 
η Αντιγόνη, αλλά και γιατί αντιλαμβάνεται 
μια πολιτική τοποθέτηση των πραγμάτων 
εδώθε της ύβρεως. Γι’ αυτό τον προσεγγίζει 
με τον λόγο. Βέβαια, αποτυγχάνει, αφού 
πλέον ο Κρέων δεν συνομιλεί με κανέναν. 

Ο χορός, από την άλλη, για να σταθούμε 
στα κεντρικά πρόσωπα, δεν είναι απλώς ο 
λαός ή η κοινή γνώμη, όπως λέμε συνήθως 
στις αναλύσεις μας. Ο χορός, δεν λέει ποτέ 
είμαι με τον έναν ή τον άλλο, αλλά αντι-
προσωπεύει μια διαρκή αγωνία, καθώς 
μετακινείται από τη μια θέση στην αντίθετή 
της, κάνοντάς τα όλα ακουστά. Αμφισβητεί 
και αμφισβητείται, αναιρεί και αναιρείται. 
Με άλλα λόγια, είναι η τραγωδία της δημο-
κρατίας, από την άποψη ότι δεν μας έρχεται 
τίποτα δοσμένο, από μια έξωθεν πηγή της 
απόλυτης αλήθειας. Ο χορός διαρκώς πα-
σχίζει και αγωνιά. Ακριβώς εδώ έγκειται ο 
τραγικός πυρήνας της δημοκρατίας, που 
είναι ένα τραγικό πολίτευμα. Γιατί, η δημο-
κρατία πασχίζει διαρκώς, με όλο το φάσμα 
των αντιφάσεων του ανθρώπινου και των 
αντιφάσεων που δρουν μέσα στον άνθρωπο 
στην προσπάθειά του να αυτο-οργανωθεί 
και να αυτοπροσδιοριστεί. Από αυτή την 
άποψη, λοιπόν, εμείς προσπαθήσαμε να 
σεβαστούμε το κείμενο όχι με τη λογοτεχνική 
ή την ακαδημαϊκή έννοια, αλλά να συνδε-
θούμε, όσο γίνεται από άποψη θεατρική, με 
το φάσμα των αντιφάσεων και όλων των 
γραμμών ενέργειας που διανοίγει το έργο, 
χωρίς να αποκρύψουμε τίποτα. Από αυτή 
την άποψη υποστηρίζω ότι η προσέγγισή 
μας είναι οντολογική και βιοπολιτική. Δεν 
είδαμε ποτέ την «Αντιγόνη» ως πολιτικό 
έργο. Και θεωρώ ότι και η τραγωδία, στον 
βαθύτερο πυρήνα της, είναι βιοπολιτική. 
Όχι με την έννοια του Φουκώ, πώς δηλα-
δή οι μηχανισμοί και οι τεχνολογίες της 
εξουσίας ενδοβάλλονται στο σώμα, αλλά 
με την έννοια της αλληλεπίδρασης και 
αλληλοεισχώρησης της ζωής με το πολι-
τικό: Πώς θεσμίζεται, δηλαδή, μία πόλη, 
μία συλλογικότητα ανθρώπων και πώς 
αυτή η διαδικασία θέσμισης επιδρά και 
καθορίζει όλο το φάσμα της ζωής. 

Η ια ι ασ α
της σ ματο ο ησης 

Είδαμε ότι αυτή η συμπλοκή του 
οντολογικού με το πολιτικό και το 
υπαρξιακό διενεργήθηκε μέσα από 
τη διαδικασία της σωματοποίησης, στο 
σώμα των ηθοποιών. Και μέσα από τη 
σωματοποίηση αυτή, καταφέρατε να 
αναδείξετε όλο το εύρος και την ένταση 
της σύγκρουσης, της διχόνοιας και της 
απειλής να πάψει να υπάρχει η πόλις, 
άρα να επέλθει η κατάρρευση της κο-
σμικής τάξης. πήρχε, ταυτόχρονα, μια 
ολοποιητική σχέση σε κάθε δραματικό 
συμβάν, που προκαλούσε την αίσθηση 

μιας διαρκώς δονούμενης ενότητας. 
σως, από αυτή την άποψη, το θεμελι-

ώδες διακύβευμα της τραγωδίας είναι 
ο αφανισμός ή η σωτηρία της πόλης   
Όπως είχε γράψει η Νικόλ ορώ, η 
τραγωδία είναι η παράσταση που πλά-
θει η ίδια η πόλη για τον εαυτό της. Από 
αυτή την έννοια, προσωπικά, η φράση 
που με συγκλόνισε περισσότερο, ήταν 
αυτό που είπε ο Κρέων προς το τέλος, 
«εγώ, ο μη όντας, ο μηδένας ». Είναι η 
στιγμή που αρθρώνει η ίδια η εξουσία 
τον εκμηδενισμό της και την πλήρη 
ολίσθηση της τάξης  στο χάος

Θέλω να πω μερικές σκέψεις πάνω σ’ 
αυτά που ανέφερες, γιατί είναι πολύ ενδια-
φέροντα  εκινώ από τη σωματοποίηση. 
Όπως είναι γνωστό, το μεθοδολογικό υπέ-
δαφος πάνω στο οποίο δουλεύουμε είναι η 
μέθοδος του Τερζόπουλου. Ο Τερζόπουλος 
έχει πει κάτι εξαιρετικά σημαντικό, που 
πρέπει να το κρατήσουμε: Ότι, το τραγικό 
υλικό, δεν ερμηνεύεται, αλλά φέρεται στο 
σώμα του ηθοποιού. Παρενθετικά, για μένα 
δεν υπάρχει στην τραγωδία δραματικό 
και τραγικό πρόσωπο. Είναι όλοι τραγι-
κά πρόσωπα και υπάρχει ταυτόχρονα ο 
αστερισμός των τραγωδιών μέσα στην 
τραγωδία, όπως προανέφερα

Και είναι και ο ίδιος ο θεός διαρ-
κώς παρών, όπως λέει ο Τερζόπουλος, 
οπόταν, αυτόματα, αυτό, ακριβώς, το 
γεγονός αναβιβάζει σε άλλη ερμηνευ-
τική κλίμακα

Ασφαλώς  Ο Τερζόπουλος λέει, λοι-
πόν, ότι το τραγικό υλικό φέρεται στο σώμα 
του ηθοποιού και δεν ερμηνεύεται. Άρα, 
δεν έχουμε εδώ να κάνουμε με ένα είδος 
συναισθηματικής, διανοητικής, αναπα-
ραστατικής ή περιγραφικής σχέσης του 
ηθοποιού με το υλικό. Για τον απλούστατο 
λόγο ότι το μυαλό και το συναίσθημα είναι 
πολύ μικρά για να αναπαραστήσουμε δι’ 
αυτών τα συμβάντα μιας τραγωδίας, είναι 
πολύ περιορισμένος ο συναισθηματικός και 
διανοητικός χώρος για να γίνει κάτι τέτοιο  
Φέρεται, λέει ο Τερζόπουλος, στο σώμα του 
ηθοποιού. Εδώ ξεκινά όλη η διαδικασία της 
ψυχοφυσικής εκπαίδευσης του ηθοποιού, 
της ψυχοσωματικής ενεργοποίησης του 
ηθοποιού, που είναι μια καθολική ενέρ-
γεια. Το σώμα ενεργοποιείται καθολικά, 
όπως το πνεύμα, ο ψυχισμός, η διάνοια, οι 
σωματικοί άξονες, η φαντασία, η αίσθηση, 
το ένστικτο. Είναι η καθολική ενέργεια στο 
καθολικό σώμα. Το οποίο εμπεριέχει όλες 
τις διαστάσεις του ανθρώπινου όντος. Αυτό 
είναι πολύ σημαντικό. Χωρίς το καθολικά 
ενεργοποιημένο σώμα, δεν μπορούμε να 
αντιληφθούμε όλα αυτά που λέμε. 

Τώρα, θέλω να αναφερθώ σε αυτό που 
ανέφερες, για την ολοποιητική λειτουργία 
της παράστασης: Η τραγωδία είναι θέα-
τρο τελετουργικό, θρησκευτικό. Είναι λίγο 
επικίνδυνοι όροι να τους χρησιμοποιούμε 
σήμερα, από την άποψη ότι, αν κάποιος πει 
ότι η τραγωδία είναι θρησκευτικό θέατρο, 
αμέσως συναντιέται με μια διάσταση της 
εκκλησίας, της θεσμισμένης θρησκείας κ.λπ. 
Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και να εξηγή-
σουμε ότι είναι τελετουργικό θέατρο, προς 
τιμήν του Διόνυσου. Που είναι ο ξένος, ο 
εξόριστος, ο απορριμμένος, ο μη αποδεκτός, 
ο θεός των ενστίκτων, της γονιμότητας, της 
μεταμόρφωσης, της ρευστοποίησης των 
ταυτοτήτων, είναι αυτή η διαρκής διαπε-
ρατότητα. Από αυτή την άποψη είναι ο 
θεός του θεάτρου. Αυτό το λέω, γιατί είναι 
πράγματι παρών ο θεός. τσι, ο ηθοποιός 
απευθύνεται σ’ αυτόν. χουμε, επίσης, το 
στοιχείο της συλλογικότητας, είναι ο χορός, 
ένας θίασος, μια ομάδα ανθρώπων που 
τελούν αυτό το δρώμενο προς τιμήν του 
Διόνυσου. Στον 20ό αιώνα, αυτό το είδαμε 
διακριτά στην παράδοση του Μέγερχολντ 
και του Μπρεχτ, το κολεκτίφ των ηθοποιών 
πάνω στη σκηνή, χωρίς άλλα μέσα  Επτά 
άνθρωποι, με πολύ απλά ρούχα, με το σώμα 
και τη φωνή τους πάνω στη σκηνή, που 
φέρουν τα πάντα, μέσα από το σώμα τους

Και τα ορίζουν, ταυτόχρονα
Ακριβώς. τσι εμείς μπήκαμε σε αυτήν 

τη διαδικασία δουλειάς, που λέγεται στην 
παράδοση του Μπρεχτ, συλλογικότητα. 
Που είναι όλα τα πρόσωπα χορός. Και 
μέσα από κει, αναδύονται όλοι οι ρόλοι, 
όλες οι συγκρούσεις, ως μέρη ενός όλου. 
Εδώ, βρίσκουμε και την τελετουργική 
διάσταση. Δεν πάμε να μιμηθούμε κάτι, 
διά της αναπαράστασης... 

Η τραγωδία προσφέρει ζωντανά 
σύμπαντα αντιφάσεων

Η ντιγόνη  γίνεται
βιοπολιτική, από την 

άπο η ότι φεύγει από
το ζητούμενο που είναι

η ταφή, και περνά σε όλο 
το φάσμα της ζωής

στο ζήτημα του άλλου, 
του διαφορετικού,

στο πώς η ίδια η πόλη
εμπεριέχει τον άλλον, 

πώς η ίδια η θέσμιση της 
πόλης εμπεριέχει

το ζήτημα της εξέγερσης, 
ότι μπορούμε τους

νόμους, την αντίλη η 
περί δικαίου και ατομικής 
και συλλογικής ευθύνης 

διαρκώς να
την ανατρέ ουμε
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α σχολεία κλείνουν 
και την ανησυχία των 
γονιών για το πού θα 
βρίσκονται τα παιδιά 
και τι θα κάνουν από 
το τέλος Ιουνίου, εξα-
φανίζουν τα διάφορα 

«θερινά σχολεία» που λειτουργούν πλέον 
παντού. Προσφέρουν διάφορες δρα-
στηριότητες για τα παιδιά, υπόσχονται 
εποικοδομητική και ασφαλή παραμονή 
τους σε συγκεκριμένο χώρο, ενώ άλλα 
διαφημίζουν εκδρομές, επισκέψεις και 
απασχολήσεις σε κολυμβητήρια ή μέρη 
με πισίνες και προσφέρουν ελκυστικά 
πακέτα, τα οποία κανένα παιδί και κα-
νένας γονιός δεν μπορούν να παραβλέ-
ψουν. Ωστόσο, βλέποντας τις ποικίλες 
διαφημίσεις σε δρόμους, διαδίκτυο, 
πινακίδες, φυλλάδια, αναρωτιέται 
κανείς αν όλα αυτά τα «καλοκαιρινά 
σχολεία» που φιλοξενούνται σε φρο-
ντιστήρια, ιδιωτικά γυμναστήρια, άλλου 
είδους σχολές, σωματεία κ.ά. έχουν τις 
κατάλληλες άδειες και το καταρτισμένο 
προσωπικό γι’ αυτές τις υπηρεσίες. 

α μιμα αι τα μη
Τα θερινά σχολεία ανοίγουν με το 

κλείσιμο των σχολείων και λειτουργούν 
κυρίως τον μήνα Ιούλιο ή και Αύγουστο. 
Μήνες κρίσιμοι για τους γονείς οι οποίοι, 
εφόσον συνεχίζουν την εργασία τους, επι-
λέγουν τη λύση των « er hool » 
για τα παιδιά τους. Λύση η οποία είναι 
ιδανική όταν αυτά προσφέρουν πολύ 
καλό κλίμα, ασφάλεια, δραστηριότητες 
σχετικές με την ηλικία και την αναπτυ-
ξιακή ικανότητα κάθε παιδιού. Παρόλα 
αυτά δεν είναι όλα κατάλληλα για τα 
παιδιά, καθώς υπάρχουν κάποια που 
ενδεχομένως να μην πληρούν όλες τις 
προδιαγραφές και ακόμη χειρότερα να 
μην έχουν σχετικές άδειες λειτουργίας. 
Τα νόμιμα κέντρα που λειτουργούν στην 
Κύπρο είναι τα Θερινά Σχολεία που 
ελέγχονται από το Υπουργείο Παιδείας, 
τα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλη-
σης Παιδιών που λειτουργούν κάτω 
από την εποπτεία και την ευθύνη του 
Υπουργείου Εργασίας και οι Ιδιωτικές 
Σχολές Γυμναστικής που ελέγχονται από 
τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. 
Όσα είναι εγκεκριμένα από τον αρμόδιο 

Ο Τζέιμς Κουκ γεννήθηκε στην Αγ-
γλία στις  Νοεμβρίου 1 28 και 
πέθανε στον κόλπο Κιλακέκουα 

στη Χαβάη στις 14 Φεβρουαρίου 1 9. 
Ήταν Άγγλος εξερευνητής, θαλασσοπόρος, 
χαρτογράφος και καπετάνιος του βρετα-
νικού βασιλικού ναυτικού. Ο Κουκ έκανε 
τρία εξερευνητικά ταξίδια για λογαριασμό 
της Μεγάλης Βρετανίας και έπλευσε δύο 
φορές τον γύρο του κόσμου. Ήταν ο πρώ-
τος Βρετανός καπετάνιος που έκανε τον 
περίπλου της Γης με ένα μοναδικό σκάφος. 
Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους 
θαλασσοπόρους όλων των εποχών.

Με το « le», σκάφος που έφερε 60 
κανόνια, ο Κουκ έφυγε για τη βόρεια αμε-
ρικανική ακτή, στο Κεμπέκ και τις εκβολές 
του ποταμού Αγίου Λαυρεντίου στα τα-

ραγμένα χρόνια του Επταετούς Πολέμου.
Στις 26 Αυγούστου 1 68 ξεκίνησε το 

ταξίδι του με το πλοίο « e o r» και 
μέσω του ακρωτηρίου Χορν, έφτασε στην 
Ταϊτή στις 1  Απριλίου 1 69. Στις  Ιου-
νίου 1 69, ο Κουκ είχε μετρήσει επιτυχώς 
τον χρόνο διέλευσης της Αφροδίτης. Με 
αυτόν τον τρόπο βοήθησε τους επιστήμονες 
να βελτιώσουν την αντίληψή τους για το 
μέγεθος του ηλιακού συστήματος.

Οι μυστικές εντολές ωστόσο του Κουκ 
περιλάμβαναν την ανακάλυψη των άγνω-
στων περιοχών του νοτίου ημισφαιρίου, των 
αποκαλούμενων Terre  tr le  o it . 
Τον Οκτώβριο του 1 69 έγινε ο πρώτος 
Ευρωπαίος που αποβιβάστηκε στη Νέα 

ηλανδία. Τα νησιά είχε ήδη παρατηρή-
σει το 1642 ο Ολλανδός πλοίαρχος Άμπελ 

Τάσμαν, δίνοντας παράλληλα το όνομα της 
ολλανδικής επαρχίας έελαντ. Ο Κουκ τα 
χαρτογράφησε λεπτομερώς πρώτος, ξεκα-
θαρίζοντας ότι δεν αποτελούσαν τμήμα κά-
ποιας ηπείρου. Το 1 0, ο Κουκ διεξήγαγε 
λεπτομερή επιθεώρηση της ανατολικής ακτής 
της Νέας Ολλανδίας και της Αυστραλίας, 
εκείνο δηλαδή το τμήμα της ηπείρου που οι 
Ολλανδοί δεν είχαν χαρτογραφήσει και στις 
22 Αυγούστου 1 0 διεκδίκησε τα εδάφη 
για λογαριασμό της Μεγάλης Βρετανίας. 

Στο δεύτερο ταξίδι του ο Τζέιμς Κουκ 
έπλευσε νοτιότερα από οποιονδήποτε άλλο 
Ευρωπαίο. Το 1 2, αφού παρέκαμψε το 
ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, έκανε τον 
περίπλου της Ανταρκτικής με το διάσημο 
πλοίο του « e ol tio ». 

Τον Ιούλιο του 1 6 ο Κουκ ξεκί-

νησε για το τρίτο ταξίδι του, πάλι με το 
« e ol tio », ενώ το 1 8, ο Κουκ έγινε 
ο πρώτος Ευρωπαίος που προσέγγισε τα 
νησιά της Χαβάης.

Όντας στα νησιά της Χαβάης στις 14 Φε-
βρουαρίου 1 9, ο Τζέιμς Κουκ προσπάθησε 
να διερευνήσει την αρπαγή μιας βάρκας στον 
κόλπο Κιλακέκουα από κάποιον ιθαγενή, 
αλλά κτυπήθηκε στο κεφάλι και κατόπιν 
μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από αυτόν.

Αργότερα οι ιθαγενείς και κατόπιν 
έκκλησης του πληρώματος παρέδωσαν 
το σώμα του κυβερνήτη για να ταφεί στη 
θάλασσα σύμφωνα με την επίσημη βρε-
τανική ναυτική παράδοση. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
αποταθείτε στο www. rt eri. o .
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έιμς ουκ

φορέα θα πρέπει να έχουν σε περίοπτη 
θέση τα κατάλληλα πιστοποιητικά. Όλα 
τα υπόλοιπα που λειτουργούν με την τα-
μπέλα του καλοκαιρινού σχολείου, όχι 
μόνο δεν έχουν εξασφαλισμένη άδεια 
λειτουργίας ως τέτοια, αλλά ενδέχεται 
να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά μας, 
καθώς οι εγκαταστάσεις ίσως να μην εί-
ναι οι ενδεδειγμένες, το προσωπικό να 
μην είναι καταρτισμένο και ειδικό και να 
μην προσφέρουν όλα όσα διαφημίζουν 
ότι κάνουν.  

λ γ ος μη
Το Υπουργείο Παιδείας είναι αρμό-

διο για να εξετάζει τις αιτήσεις και να τις 
εγκρίνει ή να τις απορρίπτει ανάλογα. Το 
Υπουργείο Εργασίας δεν είναι αρμόδιο 
για να ελέγχει τα συγκεκριμένα υποστα-
τικά. Μερικοί ιδιοκτήτες συγκεκριμένων 

υποστατικών που λειτουργούν ως τέτοια, 
αναμένοντας ακόμη έγκριση από αρμόδια 
υπηρεσία -γεγονός που τα τοποθετεί άμεσα 
στη λίστα των «παράνομων»- δήλωσαν 
ανώνυμα ότι δεν έτυχε να τους ρωτήσει 
κάποιος ή να έρθει κάποιος να τους ελέγ-
ξει. Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Παιδείας, Κυριάκος Χατζη-
γιάννης, ξεκαθάρισε μιλώντας στη «Σ» ότι 
οι χώροι που έχουν άδειες λειτουργίας 
και παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες, 
όπως για παράδειγμα τα ιδιωτικά φρο-
ντιστήρια, δεν χρειάζονται επιπρόσθετες 
άδειες λειτουργίας για τους καλοκαιρινούς 
μήνες, εφόσον παρέχουν τις υπηρεσίες 
για τις οποίες εξασφάλισαν την άδεια. «Το 
θέμα των er hool  δεν είναι κάτι 
που απασχολεί την επιτροπή τη δεδομένη 
στιγμή, αλλά αν είναι κάτι το οποίο θα 
πρέπει να εξετάσουμε θα το δούμε άμεσα. 

Όσο για τον έλεγχό τους, εφόσον αυτός 
δεν υφίσταται επαρκώς, τότε οι γονείς θα 
πρέπει να είναι διπλά υποψιασμένοι και 
προσεκτικοί στην επιλογή ενός αδειούχου 
υποστατικού», πρόσθεσε. 

ι λ ι ο μος
Όπως ορίζει η νομοθεσία κανένας ιδι-

ωτικός οργανισμός ή ίδρυμα δεν έχει το 
δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον όρο «θερινό 
σχολείο» αν δεν έχει πρώτα εξασφαλίσει 
άδεια για ίδρυση και λειτουργία από το 
Υπουργείο Παιδείας. Ο όρος «Θερινό σχο-
λείο» σημαίνει σχολείο το οποίο λειτουργεί 
κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Ιουνίου και 

0ής Σεπτεμβρίου και παρέχει στοιχειώδη, 
μέση γενική και μέση τεχνική-επαγγελ-
ματική εκπαίδευση. 

Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία περί 
Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης 
Παιδιών, κανένας δεν μπορεί να διατηρεί 
Κέντρο εάν αυτό δεν έχει εξασφαλίσει άδεια 
από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 
και δεν είναι εγγεγραμμένο σύμφωνα με 
τον σχετικό νόμο. «Κέντρο» σημαίνει οποιο-
δήποτε υποστατικό στο οποίο παρέχεται 
φροντίδα, προστασία, απασχόληση και 
αγωγή σε περισσότερα από δύο παιδιά 
ηλικίας μέχρι 18 χρονών, οποιονδήποτε 
χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

Κανένας δεν μπορεί να λειτουργεί σχολή 
χωρίς να έχει εξασφαλίσει άδεια λειτουρ-
γίας. «Σχολή» ή «Σχολή Γυμναστικής» 
σημαίνει σχολή στην οποία παρέχονται 
υπηρεσίες γυμναστικής ή υπηρεσίες που 
αποσκοπούν στην εκμάθηση αθλήματος. 
Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να ιδρύ-
σει και να λειτουργήσει σχολή πρέπει να 
υποβάλει στον Κυπριακό Οργανισμό 
Αθλητισμού αίτηση για έκδοση άδειας 
λειτουργίας της σχολής.

Π ς ασφαλ ται η ά ια 
Όσοι ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν 

άδεια για ίδρυση και λειτουργία Καλο-
καιρινών Κέντρων Δραστηριοτήτων 
(δηλαδή Θερινών Σχολείων, Κέντρων 
Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών 
και δραστηριοτήτων που συνεπάγονται 
παροχή υπηρεσιών γυμναστικής ή εκμά-
θησης αθλήματος) παρακαλούνται όπως 
υποβάλουν την αίτησή τους ανάλογα με 
το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων του 
προγράμματός τους στην αρμόδια υπηρε-
σία. Εάν το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 
δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες των δύο ή και των τριών πιο 
πάνω υπηρεσιών, τότε ο ενδιαφερόμενος 
θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει άδεια από 
την κάθε αρμόδια υπηρεσία.

Η άδεια για ίδρυση και λειτουργία πα-
ραχωρείται εφόσον γίνει ο έλεγχος από 
την αρμόδια υπηρεσία με βάση τη σχετική 
νομοθεσία. Για τα Καλοκαιρινά Κέντρα 
Δραστηριοτήτων που θα διαπιστωθεί μετά 
από έλεγχο ότι δεν πληρούν τις αναγκαίες 
προ ποθέσεις ή λειτουργούν χωρίς την 
εξασφάλιση έγκρισης θα ακολουθείται 
η νενομισμένη διαδικασία για νομική 
δίωξή τους.

Όσα εγκεκριμένα Ιδιωτικά Σχολεία ή 
Ιδιωτικά Φροντιστήρια ή Κέντρα Προστασί-
ας και Απασχόλησης Παιδιών προτίθενται 
να επεκτείνουν το πρόγραμμα λειτουργίας 
τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες χωρίς 
οποιεσδήποτε αλλαγές στο πρόγραμμα 
ή το προσωπικό τους δεν χρειάζεται να 
ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία.

 

ΑΡΙΑ ΟΝΟΥ ΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.com

Ο Α ΟΣΑ Ρ Ι ΝΑ ΡΟΣ ΟΥ  ΡΙΝ ΝΑ Ι ΟΥ

Αδειούχα και μη θερινά σχολεία 

Αφού οι αρμόδιοι ρίχνουν το μπα-
λάκι στους ίδιους τους γονείς και 
αφού η τελική ευθύνη βρίσκεται 

σ’ αυτούς, καλό θα ήταν να προσέξουν 
τα εξής όταν πρόκειται να στείλουν το 
παιδί τους σε «καλοκαιρινό σχολείο»:

Να μάθουν αν υπάρχουν οι απαραί-
τητες άδειες από την ανάλογη κρατική 
υπηρεσία για τις υπηρεσίες που θα προ-
σφέρει το θερινό σχολείο. Οι γονείς μπο-
ρούν να ρωτήσουν και τις ίδιες αρμόδιες 

υπηρεσίες αν ένα συγκεκριμένο θερινό 
σχολείο είναι αδειοδοτημένο. Βέβαια, τα 
αδειοδοτημένα ιδιωτικά σχολεία, φροντι-
στήρια, νηπιαγωγεία, κέντρα απασχόλησης, 
ιδιωτικά γυμναστήρια είναι αναρτημένα 
στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Παιδείας 
και Εργασίας και του ΚΟΑ

Να μάθουν αν οι εκπαιδευτές είναι 
πτυχιούχοι και καταρτισμένοι στην ει-
δικότητά τους 

Οι εκπαιδευτές να γνωρίζουν και να 

κατέχουν δίπλωμα Πρώτων Βοηθειών 
και να έχουν βεβαίωση από την Αστυ-
νομία για καθαρό ποινικό μητρώο από 
σεξουαλικά αδικήματα εναντίον ανηλίκων

Να δουν καλά τις εγκαταστάσεις, κατά 
πόσο είναι ασφαλείς για τα παιδιά τους

Να μελετήσουν καλά το πρόγραμμα 
που προσφέρει το κάθε θερινό σχολείο. 
Τα παιδιά δεν πρέπει να βρίσκονται έξω 
κατά τις μεσημβρινές ώρες

Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων να 

συνάδει με την ηλικία του παιδιού
Το διατροφικό πρόγραμμα που 

προσφέρεται είναι σημαντικό να το με-
λετήσουν οι γονείς

Το πρόγραμμα θα πρέπει να χαρα-
κτηρίζεται από ποικιλία και να παρέχει 
δυνατότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων και 
καλλιέργειας συμπεριφορών και στάσεων 
που να βοηθούν στην ενδυνάμωση του 
παιδιού ως προσωπικότητας και να παρέ-
χει επίσης ευκαιρίες κοινωνικοποίησης.

Τι ει να οσ ουν οι ονείς
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Ο νόμος που θα φρενάρει το b ll i
αύξηση του φαινο-
μένου του σχολικού 
εκφοβισμού και της 
ενδοσχολικής βίας 
στα σχολεία της 
Κύπρου απασχό-
λησε τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, η οποία προχώρησε 
στην ψήφιση του «Περί Σχολικού Εκ-
φοβισμού και Ενδοσχολικής Βίας στη 
Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση (Μέτρα 
Αντιμετώπισης) Νόμου του 2019». Μι-
λώντας στη «Σημερινή», ο Πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, 
Κυριάκος Χατζηγιάννης, τόνισε την ανά-
γκη ύπαρξης του συγκεκριμένου νόμου, 
ώστε να ελεγχθεί και να περιοριστεί στο 
ελάχιστο το φαινόμενο που παρουσιά-
ζει αυξητικές τάσεις. «Είναι αλήθεια ότι 
τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια 
ανησυχητική αύξηση του φαινομένου 
του σχολικού εκφοβισμού και της ενδο-
σχολικής βίας. Το φαινόμενο αυτό φέρει 
αρνητικές επιπτώσεις στη σωματική και 
ψυχική υγεία των μαθητών και σίγουρα 
δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις σχο-
λικές μονάδες. Η ανάγκη για λήψη μέτρων 
είναι επιτακτική. τσι προχωρήσαμε στη 
δημιουργία αυτού του νόμου». 

ι ρο ο  ο μος 
Ο νόμος επιβάλλει τη σύσταση ειδικής 

επιτροπής, η οποία θα έχει στόχο την πρό-
ληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων 
σχολικού εκφοβισμού και ενδοσχολικής 
βίας. Κάθε σχολείο οφείλει, με βάση τη 
σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, 
να λαμβάνει όλα τα αναγκαία διοικητικά 
και παιδαγωγικά μέτρα για την προστασία 
των μαθητών από οποιασδήποτε μορφής 
φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού και ενδο-
σχολικής βίας. Το Υπουργείο Παιδείας θα 
πρέπει να ετοιμάζει και να δημοσιοποιεί 
ετήσια έκθεση στο τέλος κάθε σχολικού 

έτους για όλα τα περιστατικά σχολικού 
εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας πα-
γκύπρια. Το κάθε σχολείο στην αρχή του 
σχολικού έτους, σε συνεργασία πάντα με 
το Υπουργείο, θα συστήνει ειδική επιτρο-
πή για την πρόληψη και αντιμετώπιση των 
περιστατικών σχολικού εκφοβισμού και 
ενδοσχολικής βίας και για τη διερεύνηση 
σχετικών περιστατικών. Αυτή η επιτροπή θα 
καταρτίζει σχέδιο δράσης κατά της παραβα-
τικής συμπεριφοράς και θα ενσωματώνει 
σε αυτό διάφορες δράσεις για την πρόληψη, 
διαχείριση και καταστολή περιστατικών 
σχολικού εκφοβισμού και ενδοσχολικής 
βίας. Σε αυτό το σχέδιο δράσης θα πρέπει 
να περιλαμβάνονται προγράμματα για τη 
στήριξη και ενδυνάμωση των μαθητών και 
του προσωπικού του σχολείου. Εκτός των 
πιο πάνω, η επιτροπή θα πρέπει να ενημε-
ρώνει άμεσα το Υπουργείο για περιστατικά, 
ώστε να ληφθούν μέτρα σύμφωνα πάντα 

με το σχέδιο δράσης για την προστασία 
και στήριξη των μαθητών, αλλά και του 
προσωπικού του σχολείου, που ενδεχόμε-
να να είναι θύματα τέτοιων περιστατικών. 
Παράλληλα θα αποφασίζει και πειθαρχικά 
μέτρα σε βάρος των μαθητών που είναι υπεύ-
θυνοι για πρόκληση τέτοιων περιστατικών. 
Επίσης θα αποφασίζει για την υποβολή 
των εν λόγω μαθητών σε θεραπευτικά 
ή άλλα προγράμματα που να προάγουν 
τη σωστή κοινωνική συμπεριφορά, τον 
αλληλοσεβασμό και να βελτιώνουν την 
ψυχική τους υγεία. Τέλος, το Υπουργείο 
οφείλει να καταθέσει στη Βουλή σχετικούς 
κανονισμούς που να εξειδικεύουν και να 
ρυθμίζουν την εφαρμογή του νόμου, εντός 
τριών μηνών από τη δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

λος στο  φοβισμ  
Σύμφωνα με τον κ. Χατζηγιάννη, η επι-

τροπή αυτή θα απαρτίζεται από ειδικούς 
συνεργάτες που θα μπορούν να χειριστούν 
και να αντιμετωπίσουν καταστάσεις οι οποίες 
αφορούν εκφοβισμό. «Δεν θα είναι μόνιμο 
προσωπικό ή μόνιμος διορισμός. Αλλά θα 
συστήνεται μια  ho  επιτροπή από ειδικούς 
όπου χρειάζεται και για όσο χρειάζεται για 
να αντιμετωπίσει φαινόμενα που αφορούν 
σχολικό εκφοβισμό ή ενδοσχολική βία. Σί-
γουρα και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τον 
δικό τους ρόλο». Τα αυξημένα περιστατικά 
βίας και b ll i  οδήγησαν στην απόφαση 
ψήφισης του Νόμου. Ο κ. Χατζηγιάννης 
εξήγησε ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα 
για πάταξη του φαινομένου. «Η θέσπιση 
του νόμου αυτού κρίνεται άκρως αναγκαία 
επειδή τα περιστατικά όχι μόνο έχουν αυ-
ξηθεί, αλλά γίνονται ακόμη πιο έντονα και 
επικίνδυνα. Οι αρνητικές συνέπειες δεν 
έχουν αντίκτυπο μόνο σε όσους βιώνουν ή 
παρακολουθούν τα φαινόμενα αυτά, αλλά 

και στην ίδια την κοινωνία. Η έγκαιρη λήψη 
μέτρων αντιμετώπισης των περιστατικών 
αυτών θα οδηγήσει και στην εύρυθμη λει-
τουργία της σχολικής μονάδας». 

αρα τητοι οι υ ολ γοι 
Για το θέμα της αντιμετώπισης του 

σχολικού εκφοβισμού και της ενδοσχολι-
κής βίας σε συνάρτηση με τη δημιουργία 
του σχετικού νόμου, ρωτήσαμε σχετικά 
την ψυχολόγο σχολικής εξελικτικής ψυ-
χολογίας, δρα Αριστονίκη Θεοδοσίου. 
Με μια απλή παρατήρηση των όσων 
περιλαμβάνονται στον σχετικό νόμο, η 
ίδια δήλωσε πως σίγουρα πρέπει να παρ-
θούν κάποια μέτρα αλλά βασισμένα σε 
επιστημονικούς χειρισμούς. «Στην Κύπρο 
έχουμε κρατικά πανεπιστήμια και ιδιωτικά 
με πολύ αξιόλογους ακαδημαϊκούς που 
έχουν ασχοληθεί με τον εκφοβισμό. Το 
σχέδιο δράσης από ειδικούς, το οποίο θα 
βασίζεται στην έρευνα θα έχει σίγουρα 
μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας. Ακόμη 
ίσως να ήταν καλύτερο και χρήσιμο αν 
διοριζόταν σε κάθε σχολείο ένας ψυχο-
λόγος, που να συντονίζει τον σχεδιασμό 
και να αναλαμβάνει την υποστήριξη των 
καθηγητών και των δασκάλων αλλά και 
την ευαισθητοποίηση των γονιών μέσα 
από ειδικά εργαστήρια σε συνεργασία 
με τη Σχολή Γονέων. Θεωρώ ότι ο σχο-
λικός εκφοβισμός με το προτεινόμενο 
νομοσχέδιο σταματά μέσα από την πόρτα 
του σχολείου. Δεν σταματά όμως στην 
πραγματικότητα εκεί. χουμε πρόβλημα 
Παιδείας και αυτό δεν θα λυθεί εκφοβί-
ζοντας τους εκφοβιστές. Για να λυθεί το 
πρόβλημα χρειάζεται από το Νηπιαγωγείο 
να παρθούν μέτρα πρόληψης, εκπαίδευση 
και ευαισθητοποίηση, καθώς και άμεση 
παρέμβαση, εφόσον τα παιδιά που ενδε-
χομένως να είναι θύτες, παρουσιάζουν 
μια προεκφοβιστική συμπεριφορά», 
πρόσθεσε. 

ΑΡΙΑ ΟΝΟΥ ΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.com



να μικρό αγγελούδι μετρούσε μόλις 
πέντε μήνες ζωής, όταν ασθένησε 
με γαστρεντερίτιδα. Μια ασθένεια 

καθόλου σπάνια, που όμως χωρίς την 
απαραίτητη φροντίδα μπορεί να αποβεί 
επικίνδυνη έως και μοιραία. Αυτό αποδεί-
χθηκε προ ολίγων ημερών, με τον θάνατο 
βρέφους συνεπεία αφυδάτωσης που προ-
ήλθε εξαιτίας των υψηλών πυρετών και της 
γαστρεντερίτιδας που το ταλαιπωρούσε. 
Αν και το συγκεκριμένο γεγονός πήρε τον 
δρόμο της διερεύνησης ώστε να διαφανεί 
αν υπήρχαν ευθύνες ή όχι για τον θάνατο 
του βρέφους, εντούτοις καλό θα ήταν οι 
γονείς να προσέχουν κάποια σημάδια που 
μπορεί να φανερώνουν τη βελτίωση ή την 
επιδείνωση της υγείας του παιδιού τους. Η 
παιδίατρος δρ Ειρήνη Παφίτη Δημητρίου, 
μίλησε στη «Σημερινή» γι’ αυτά τα σημάδια 

και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τόσο 
δυσάρεστες καταστάσεις. 

αρα τητη η υ άτ ση 
Η πρώτη ερώτηση στην ειδικό αφορού-

σε στην αφυδάτωση και κατά πόσο αυτή 
μπορεί να αποφευχθεί σε ένα τόσο μικρό 
παιδί. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι τα βρέφη μπο-
ρούν πολύ εύκολα να πάθουν αφυδάτωση 
γι’ αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα 
προσεκτικοί. Σύμφωνα με τη δρα Παφίτη, 
«δυστυχώς κάποια παιδάκια ανάλογα της 
σοβαρότητας της κατάστασης, μπορούν να 
πάθουν πιο εύκολα αφυδάτωση ειδικά αν 
δεν πίνουν αρκετά υγρά. Σε περιπτώσεις 
όπως γαστρεντερίτιδας, μπορούν πολύ 
εύκολα να χάνουν υγρά. Τα μωρά αυτής 
της ηλικίας έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια 
σώματος από το βάρος τους. τσι ένα μωρό 
τόσο μικρό με πυρετό, χάνει πολύ πιο εύ-
κολα υγρά από ό,τι ένας μεγάλος. Επίσης 
λόγω του μικρού όγκου του αίματός του, 
οι σοβαρές διάρροιες και οι εμετοί ή ο 
ψηλός πυρετός χωρίς καλή ενυδάτωση 
οδηγεί στην αφυδάτωση. Όσον αφορά στην 
επικοινωνία με τον γιατρό, αυτή πρέπει να 
είναι άμεση. Δηλαδή για βρέφη κάτω από 
τριών μηνών που έχουν πυρετό, όχι μόνο 
πρέπει να πάμε στον γιατρό, αλλά αμέσως 
πρέπει να πάμε νοσοκομείο. Το βρέφος 
θα χρειαστεί νοσηλεία. Από τριών μέχρι 
έξι μηνών, πάλι θεωρούμε ότι είναι μια 
ευάλωτη ηλικία, με ανώριμο ανοσοποι-
ητικό σύστημα που μια αρρώστια μπορεί 
πολύ γρήγορα να το καταβάλει, από ό,τι 
ένα πιο μεγάλο παιδί. Γι’ αυτό τα βρέφη 
από τριών μέχρι έξι μηνών μέσα σε 12 
ή έστω 24 ώρες θα πρέπει να τα δει ο 
γιατρός. Δεν είναι όπως τα πιο μεγάλα 
παιδιά που περιμένουμε μερικά 24ωρα 
πριν να πάρουμε το μωρό στον γιατρό». 

α σημά ια
Όπως τονίζει η παιδίατρος, αυτό που 

πρέπει να παρακολουθεί ο γονιός σε ένα 
μωρό που παρουσιάζει το σύμπτωμα 
του πυρετού, δεν είναι τόσο το ύψος του 

πυρετού αλλά όλα όσα συνοδεύονται με 
αυτό. «Η γενική κατάσταση του βρέφους 
θα μας δείξει κατά πόσο επιδεινώνεται ή 
όχι η ασθένειά του. Αν ένα μωρό παρου-
σιάζει πυρετό ή πέφτει ο πυρετός, αλλά 
παράλληλα έχει διάθεση, πίνει αρκετά 
υγρά, τρώει το φαγητό του και γεμίζει τις 
πάνες με ούρα τότε μας δείχνει ότι πάει 
καλά. Όταν όμως το μωρό δεν γεμίζει τις 
πάνες με ούρα, δεν πίνει αρκετά υγρά, 
είναι νωχελικό, ενώ παράλληλα μπορεί 
να πέφτει ο πυρετός, δεν έχει όρεξη για 
παιχνίδι ή για χαμόγελο, τότε αυτό είναι 
ανησυχητικό. Γενικώς όταν έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε τη γαστρεντερίτιδα 
να γνωρίζουμε ότι είναι πιο σοβαρή το 
καλοκαίρι από ότι τον χειμώνα. Λόγω 
ζέστης μπορεί το βρέφος να αφυδατωθεί 
πιο εύκολα. να μωρό που έχει γαστρε-
ντερίτιδα χωρίς πυρετό είναι πιο εύκολο 
να το ενυδατώσεις, ενώ ένα μωρό που έχει 
και γαστρεντερίτιδα και πυρετό, μπαίνει 
σε πιο μεγάλο κίνδυνο, λόγω του ότι χάνει 
υγρά εξαιτίας του πυρετού και των εμε-
τών ή και διάρροιας. Είναι κάτι το οποίο 
επιμένω να λέω στους γονείς, να δίνουν 
υγρά στα παιδιά. Επίσης όταν ανησυχούμε 
σαν γονείς, δεν πρέπει να ντρεπόμαστε 
αλλά να επικοινωνούμε με τον γιατρό 
μας», όπως μας εξήγησε. 

 υρ τ ς  αι υ ος 
Πολλοί γονείς ανησυχούν όταν δουν 

το μωρό τους να χτυπά σαραντάρια και 
να ψήνεται κυριολεκτικά στον πυρετό. 
Ωστόσο, ο πυρετός ως σύμπτωμα δεν 
είναι από μόνος του επικίνδυνος. Η δρ 
Παφίτη, ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από 
τον μύθο του πυρετού, εξηγώντας πώς ο 
ίδιος λειτουργεί και τι ακριβώς αποτελεί 
κίνδυνο. «Ο πυρετός δεν είναι από μόνος 
του επικίνδυνος. Μπορεί να βλέπεις τη 
θερμοκρασία των βρεφών να ανεβαίνει 
αλλά αυτά να είναι ευδιάθετα, να έχουν 
όρεξη για φαγητό ή παιχνίδι και γενικά 
να μην είναι καταβεβλημένα. Ο πυρετός 
στα μωρά, τις περισσότερες περιπτώσεις 

μας δείχνει ότι υπάρχει κάποια λοίμωξη. 
Δεν μας λέει όμως αν η λοίμωξη αυτή 
είναι μια ίωση που μπορεί να περάσει από 
μόνη της ή αν είναι βακτηριακή λοίμωξη 
που θα χρειαστεί αντιβίωση ή αν είναι 
απλά μια αντίδραση στο εμβόλιο. Δεν 
μπορείς να τον ξεχωρίσεις από μόνο του, 
ο πυρετός είναι απλά ένα σύμπτωμα το 
οποίο μπορεί να κρύβει διάφορα. Επανα-
λαμβάνουμε λοιπόν ότι στα βρέφη κάτω 
των τριών μηνών οι λοιμώξεις με μεγάλη 
ευκολία μπορούν να χειροτερέψουν πολύ 
γρήγορα, για αυτό λέμε ότι οποιοδήποτε 
βρέφος κάτω των τριών μηνών πρέπει να 
νοσηλεύεται, γιατί η εξέλιξη του μπορεί 
να είναι πολύ απότομη και να επιφέρει 
την επιδείνωση της κατάστασής του. Τα 
άλλα σημάδια που πρέπει να ανησυχήσουν 
τους γονείς αν τα παρατηρήσουν είναι η 
δυσκολία στην αναπνοή, η αδυναμία του 
μωρού να ξυπνήσει, τα εξανθήματα στο 
δέρμα που δεν ξεθωριάζουν, να είναι με-
λανιασμένο ή χλομό το μωρό». 

ιφ ιος ά ατος βρ φους 
Όσο για το θέμα του αιφνίδιου θανά-

του που πανικοβάλλει μόνο στο άκουσμα 
τους γονείς, αυτό εξακολουθεί να είναι ένα 
μυστήριο. «Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε τον 
λόγο ο οποίος οδήγησε στον θάνατο ενός 
βρέφους. Ο αιφνίδιος θάνατος αφορά στον 
πρώτο χρόνο ζωής του βρέφους, αλλά πα-
ρουσιάζεται πιο συχνά στους πρώτους έξι 
μήνες». Η παιδίατρος ανέφερε στη «Σ» 
τους παράγοντες κινδύνου, αλλά και τους 
προστατευτικούς παράγοντες που μπορούν 
να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες. Οι 
παράγοντες κινδύνου είναι: η υπερθέρ-
μανση του βρέφους, η έκθεση σε χώρο 
καπνιστών, ο ύπνος σε καναπέ ή καρέκλα 
με κάποιον μεγαλύτερο που μπορεί να 
το πλακώσει και ο ύπνος μπρούμυτα. Οι 
προστατευτικοί παράγοντες είναι: ο ύπνος 
ανάσκελα, ο θηλασμός, να βρίσκεται σε 
κρεβάτι χωρίς αχρείαστα αντικείμενα, 
όπως σκεπάσματα, λούτρινα αρκουδάκια, 
μαξιλάρια και να είναι σκεπασμένο μόνο 
μέχρι το στήθος και όχι πιο πάνω. 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Κοινωνία 1
F   ΣΤΙ Α  Τ Ν Ν 

ια τρεις συνεχόμενες 
χρονιές η μεγαλύτε-
ρη αυλή της Λευκω-
σίας, του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Τράπεζας 
Κύπρου, άνοιξε πετυ-
χημένα την πύλη της 

και υποδέχτηκε, από τον Ιούνιο μέχρι 
και τον Σεπτέμβριο, όσους επιθυμούσαν 
να απολαύσουν τέχνη. 

Με ένα μοναδικό πάντρεμα τεχνών, 
εποχών και καλλιτεχνών από διαφο-
ρετικούς χώρους, αξιοποιώντας πα-
ράλληλα και την πλούσια ιστορία του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος, οι επισκέπτες 
είδαν και απόλαυσαν μια μεγάλη γκάμα 
εκδηλώσεων, οι οποίες απευθύνονταν 
σε όλες τις ηλικίες και κυρίως κάλυ-
πταν όλα τα ενδιαφέροντα. Για όλον τον 
κόσμο, χωρίς περιορισμούς, αφού πά-
ντοτε όλες οι εκδηλώσεις γίνονταν με 
δωρεάν είσοδο. 

Το Φεστιβάλ Τεχνών ero e i εί-
ναι ίσως ο πιο πολυδιάστατος θεσμός, με 
εγχώριες και διεθνείς συμμετοχές, που 
πραγματοποιείται στο υπαίθριο αμφιθέ-
ατρο του Πολιτιστικού, φιλοδοξώντας να 
είναι το πιο ζωντανό κύτταρο πολιτισμού 
της πόλης και του καλοκαιριού.  

εκίνησε έχοντας ως στόχο και σκοπό 
να ζωντανέψει ακόμα περισσότερο την 
παλιά πόλη της Λευκωσίας. Κατάφερε να 
δώσει βήμα σε νέους καλλιτέχνες, ενώ 
ταυτόχρονα ανέδειξε εκ νέου τη δουλειά 
των πιο παλιών. Η αρχή έγινε το 2016, 
όταν άνοιξε για πρώτη φορά στις αρχές 
Ιουνίου η μεγαλύτερη και πιο hi  αυλή 
της πόλης. Μέσω του Φεστιβάλ Τεχνών 

ero e i δόθηκε, για πρώτη φορά, 
φρέσκια πνοή στον χώρο του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος. Καταφέρνοντας να αναδείξει 
το κέντρο της Λευκωσίας και να ανατρέ-
ψει το κλισέ που ήθελε την πρωτεύουσα 
τέτοια εποχή κάθε χρόνο να είναι σχεδόν 
έρημη. Χορευτές, ηθοποιοί, τραγουδιστές 
και εικαστικοί ανακαλύπτουν, μέσω του 

ero e i, ένα νέο σημείο συνάντησης 
σε ένα προσεγμένο και k  Φεστιβάλ, 
με δωρεάν είσοδο.

ρατάμ  α
το  

Τη συναυλία των ro-Μπάντα 
, τη συναυλία o ert Πριν τον 

Φέγγαρο ol 1  The ow S rk  D  με 
το δυναμικό ροκ τρίο από τη Λευκωσία, 
τη συναυλία el   D , τη συναυλία 
Πριν τον Φέγγαρο ol  με τους Βασι-
λική Αναστασίου  Αντρέα Παντελή, τις 
κινηματογραφικές κωμωδίες-μιούζικαλ, 
τις ελληνικές blo kb ter ταινίες, τις ρο-
μαντικές κομεντί αλλά και τις ll ti e 

l i  παιδικές γνωστές επιτυχίες. 
Tο 201 , το Φεστιβάλ ero e i 

σημείωσε ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. 
Το διαδραστικό φεστιβάλ τεχνών πάντρε-
ψε ξανά τέχνες, εποχές και καλλιτέχνες 
από διαφορετικούς χώρους, αξιοποιώντας 
παράλληλα την πλούσια ιστορία του Πο-
λιτιστικού Ιδρύματος. πευθύνθηκε σε 
καλλιτέχνες και δημιουργούς, δίνοντάς 
τους την ευχέρεια να προβάλουν τα μη-
νύματά τους, να συνεργαστούν με άλλους 
καλλιτέχνες ανταλλάζοντας απόψεις και 
ιδέες, καταρρίπτοντας έτσι σύνορα και 
περιορισμούς μεταξύ γλωσσών, τεχνών 
και ειδών. Παράλληλα, το ero e i 
1  προέβαλε παραστάσεις που έδειξαν 
όψεις της Ιστορίας της Κύπρου, εξετάζο-
ντας τις αλληλεπιδράσεις του νησιού μας 
με τον περιβάλλοντα ευρωπαϊκό χώρο, 
δημιουργώντας μια γιορτή και πάλι με 
διάρκεια τεσσάρων μηνών. Ο στόχος 
του 201  ήταν ξανά ο ίδιος: να φέρει σε 
επαφή το κοινό με τις σύγχρονες τάσεις 
στην Ευρώπη, αναδεικνύοντας το νήμα 
που συνδέει τον πολιτισμό του σήμερα 
με την παράδοση και την Ιστορία αιώνων. 
Το πρόγραμμα του 201  περιελάμβανε 
και πάλι χορό, θέατρο, μουσική, εκπαι-
δευτικά προγράμματα για μικρούς και 
μεγάλους, καθώς και θερινές προβολές 
κινηματογράφου. 

ρατάμ  α
το   

Τη συναυλία της teri e D k , μιας 
από τις πιο ιδιαίτερες και αγαπητές φω-
νές της εγχώριας αγγλόφωνης μουσικής 

Πολιτιστική μας στέγη, ο ουρανός
σκηνής. Τη μουσική παράσταση e  o  

i ht, με τη χορογραφία να πραγματοποι-
είται διαδραστικά με την ειδικά γραμμένη 
για την παράσταση μουσική. Τη συναυλία 

  orl , της νεοσύστατης γυναικείας 
χορωδίας t  No  e i , της Πο-
λιτιστικής Κίνησης Λεμεσού ΕΠΙΛΟΓΗ 
και του o or i  Stri  rtet. Τη 
συναυλία φλαμέγκο  N e r , τη 
θεατρική παράσταση Dre  i  the ir, τη 
μουσικοχορευτική παράσταση De ote , 
τη χορευτική παράσταση Δον Κιχώτης, 
τη διαδραστική Ιφιγένεια εν Αυλίδι, τη 
συναυλία The tle  o  r , καθώς 
και τις προβολές του θερινού σινεμά. Την 
περσινή η χρονιά, το καλοκαίρι δηλαδή 
του 2018, το Φεστιβάλ ero e i είχε 
ήδη βρει τη θέση του, ανάμεσα στις αγα-
πημένες συνήθειες των επισκεπτών της 
παλιάς πόλης. Χιλιάδες άνθρωποι, πέρασαν 
τα βράδια τους έχοντας ως πολιτιστική 
στέγη τον ουρανό. 

ρατάμ  α
το  

Στο ero e i 18 ανάμεσα σε άλλα 
ξεχώρισε η συναυλία «Μια θάλασσα 
τραγούδια», με τους Εστουδιαντίνα Νέας 
Ιωνίας, τον Κώστα Μακεδόνα και την 
Ασπασία Στρατηγού. Η συναυλία «Τρα-
γούδια και μουσικές του κόσμου που 
αγαπήσαμε», με τη Βάκια Σταύρου, τον 
Μάριο Τακούσιη, τον Γαβριήλ Καραπα-
τάκη, οι κινηματογραφικές προβολές, η 
μουσική αφήγηση «Στις χώρες των γιγά-
ντων» με τους Μαρίνα Κατσαρή, Βαγγέλη 
Γέττο, D i  re r  και oi  le e . 
Επίσης, η μουσικοθεατρική παράσταση 
«Πέρασα », βασισμένη στην ποίηση της 
Κικής Δημουλά, σε σκηνοθεσία της Σοφίας 
Καμαγιάννη, η συναυλία «  the wi  
o  o e» με τη i i  i ki και 
τον ri o il, η συναυλία «Γυναίκες 
της Μεσογείου» l tio  ro e t 
με τη Βασιλική Αναστασίου, η συναυλία 
«Ταξίδι στους Μύθους και Θρύλους» 
με τη Μαρίζα Αναστασιάδη, την λλη 
Αλωνεύτου, τον Μάριο Ανδρέου, τον 

to r i  και τη  b ek r k , 

η μουσικοθεατρική παράσταση « o » 
του h lt The ter και η συναυλία «  

hilh r o i  Se tio » από το o  
e ble ie . 

στιβάλ  
 

Φέτος για 4η συνεχόμενη χρονιά το 
Φεστιβάλ ero e i κάνει αρχή στις 
2  Ιουνίου και θα έχει διάρκεια μέχρι το 
τέλος Σεπτεμβρίου. Οι εκδηλώσεις θα είναι 
ξανά κάθε Πέμπτη, στις 9:00 το βράδυ. 
Προγραμματίζονται συναυλίες, μουσικο-
θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές 
προβολές, όπως κάθε χρόνο, κάτω από 
τον έναστρο ουρανό της Λευκωσίας. Με 
καλλιτέχνες και ομάδες από την Κύπρο 
και το εξωτερικό. 

 Στις 2  Ιουνίου,  
Performance « o b k to hi i  i  
the h ow » των Παντελή Διαμαντίδη 
και thiew e So r . 

 Στις 4 ουλίου, σε συνεργασία με την 
πρεσβεία της Αυστρίας θα εμφανιστεί 
η Κλασική Ορχήστρα  S  

, με το «S  S ». 
 Στις 25 ουλίου η ομάδα Λουμπάγκο 

παρουσιάζει την παράσταση Θέατρο - 
Μουσική - ορός «πατρί »

Να σημειώσουμε επίσης ότι τα βράδια 
των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ ero e i 
19, τα μουσεία και η έκθεση «1940: Πρό-
σωπα και Εικόνες. Κύπρος και Ελλάδα» του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος θα είναι ανοικτά 
μέχρι τα μεσάνυκτα. Η αυλή του Πολιτι-
στικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου 
θα δώσει ξανά για 4η συνεχόμενη χρονιά 
ζωντάνια στο κέντρο της πρωτεύουσας. 

 κίνδυνος της αφυδάτ σης στα ρέφη

ΑΡΙΑ ΟΝΟΥ ΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.com
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ΟΥΚΙΑΝΟΣ ΡΑ ΤΗΣ

οτέ άλλοτε η τε-
χνολογία δεν είχε 
εισχωρήσει τόσο 
βαθιά στην καθη-
μερινότητά μας 
όσο σήμερα, αλλά-
ζοντας τον τρόπο 

που αντιλαμβανόμαστε τον προσωπικό 
και εργασιακό μας χώρο. Με την αυ-
τοματοποίηση να κερδίζει ολοένα και 
περισσότερο έδαφος, οι επιχειρήσεις 
καλούνται να αναπροσαρμόσουν τον 
γραφειακό χώρο τους στη νέα ψηφια-
κή πραγματικότητα, προκειμένου να 
παραμείνουν ανταγωνιστικές, αλλά και 
να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες 
ανάγκες των ille i l , οι οποίοι κα-
τέχουν κυρίαρχη θέση στο σύγχρονο 
εργατικό δυναμικό.

Παράλληλα με τις σύγχρονες 
ολοκληρωμένες λύσεις δικτυακού 
εξοπλισμού γραφείου, όπως o ter , 

ther et Swit he , irew ll  και τις 
εξειδικευμένες ολοκληρωμένες λύ-
σεις i ie  o i tio  και 

o t t e ter  που διευκολύνουν 
τη διαδικασία της επικοινωνίας και τα 
επίπεδα οργάνωσης σε μία επιχείρηση, 
οι εργοδότες εξετάζουν το ενδεχόμε-
νο υιοθέτησης της λεγόμενης S rt 

o e τεχνολογίας, που αποτελεί ένα 
επαναστατικό σύστημα αυτοματισμού. 

α συστήματα
αυτοματισμο  

Οι αυτοματισμοί στον χώρο ερ-
γασίας και κατοικίας δεν αποτελούν 
πρόσφατη τεχνολογική ανακάλυψη, 

Η Η Η Η ΤΗ   Ο  
Τ Ο Ο , Ο  
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ΤΗ  ΤΗ   

  Ο Κ
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Κ Τ  ΤΗ  Η 
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Η Η  Κ  Η 

ωστόσο, η απήχησή τους αυξήθηκε την 
τελευταία διετία, εξαιτίας της αλματώδους 
εξέλιξης που σημειώθηκε στους τομείς 
στους οποίους στηρίζονται οι λειτουργίες 
τους, όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
και το Διαδίκτυο. Ο συμβατικός τρόπος 
με τον οποίο γίνονταν οι ηλεκτρονικές 
εγκαταστάσεις για τον έλεγχο συγκεκρι-
μένων συσκευών σε έναν χώρο, έδωσε 
τη θέση του στα νέα συστήματα αυτοματι-
σμού, που επιτρέπουν την ενσωμάτωση 
έξυπνων συσκευών και τον έλεγχό τους 
από μία κεντρική συσκευή στην οποία 
είναι όλες συνδεδεμένες. 

Η καινοτομία της έξυπνης τεχνολογίας 
έγκειται, ανάμεσα σε άλλα, στη δυνατότητα 
που παρέχει στον χρήστη να έχει απομα-
κρυσμένη πρόσβαση στον προσωπικό  
εργασιακό του χώρο. Κλιματιστικά, κά-
μερες ασφαλείας και συστήματα φωτι-

σμού μπορούν πλέον να διεκπεραιώσουν 
εντολές εξ αποστάσεως, με τη χρήση ενός 

rt ho e, t blet ή rtw t h. Πα-
ράλληλα, ο εργαζόμενος μπορεί να έχει 
έλεγχο επάνω στις έξυπνες συσκευές του 
και να βρει, για παράδειγμα, έτοιμο καφέ 
κατά την άφιξή του στο γραφείο.

Η αγορά S rt o e καθιερώνεται με 
ολοένα και πιο γρήγορους ρυθμούς στην 
καταναλωτική συνείδηση, μεταμορφώνο-
ντας την κοινωνία, την οικονομία και τον 
τρόπο με τον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε. 
Μέχρι το τέλος του 2015 υπήρχαν πέντε 
δισεκατομμύρια συσκευές με δυνατότητες 
συνδεσιμότητας, ενώ, μέχρι το τέλος του 
2020, ο αριθμός αυτός θα φτάσει τα 25 
δισεκατομμύρια, σύμφωνα με τη διεθνή 
εταιρεία ερευνών rt er. Αυτό σημαίνει ότι 
κάθε άνθρωπος στον πλανήτη θα διαθέτει 
κατά μέσο όρο τρεις έξυπνες συσκευές.

οι ο μηση 
ργ ιας αι ασφάλ ια

Η απήχηση της εν λόγω τεχνολογίας, 
όπως εξηγεί ο γενικός διευθυντής της 
N D  le tro i  t  Λουκιανός 

άφτης, οφείλεται καταρχάς στην άνεση 
που προσφέρει στον χρήστη, αλλά και 
στα δύο άλλα μεγάλα πλεονεκτήματά της, 
που είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και 
η ασφάλεια. « να έξυπνο γραφείο ή ένα 
έξυπνο σπίτι μπορεί να εντοπίσει και να 
διαχειριστεί από μόνο του καταστάσεις 
κινδύνου, όπως βραχυκύκλωμα, φωτιά, 
διαρροή νερού, με ή χωρίς τη φυσική πα-
ρουσία του ιδιοκτήτη» εξηγεί ο κ. άφτης. 
Όσον αφορά στο θέμα της εξοικονόμησης 
ενέργειας, τα ευφυή σπίτια και γραφεία 
μπορούν να ελέγχουν και να διαχειρί-
ζονται την κατανάλωση ενέργειας κάθε 
συσκευής αλλά και την κατανάλωση νε-

ρού ή και ρεύματος, παρέχοντας σχετική 
πληροφόρηση στους χρήστες. 

Η   τ ολογ α 
ατα τά το  ατασ υαστι-
 τομ α
Η ανάγκη για άμεση πληροφόρηση και 

αυξημένη ασφάλεια, τόσο όταν βρισκόμαστε 
στον εργασιακό μας χώρο ή στο σπίτι, όσο 
και όταν απουσιάζουμε, σε συνδυασμό με 
τις σύγχρονες προκλήσεις, όπως η εξοι-
κονόμηση ενέργειας, καθιστούν τον νέου 
τύπου αυτοματισμό γραφείου και κατοικίας 
την επόμενη τεχνολογία που θα κατακτήσει 
τον τομέα των οικοδομών. Η S rt o e 
τεχνολογία αποκτά ολοένα και περισσότερους 
οπαδούς στην Κύπρο, τόσο ιδιώτες όσο και 
εργοληπτικές-κατασκευαστικές εταιρείες. 
Σχολιάζοντας την επιτυχημένη πορεία της 
εν λόγω τεχνολογίας και συγκεκριμένα του 

προϊόντος o k it της εταιρείας N D  
le tro i  t , ο κ. άφτης επισήμανε ότι 

υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από πλευράς 
επιχειρηματιών ανάπτυξης γης και ήδη 
κάποιοι έχουν προχωρήσει στη σύναψη 
συμφωνίας με τη N D  le tro i  

t , για εγκατάσταση του o k it σε νέα 
έργα τους, εμπλουτίζοντας τις λύσεις που 
προσφέρουν στους πελάτες τους. 

Το σύστημα αυτοματισμού o k it 
αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση S rt 

o e τεχνολογίας. Το σύστημα αποτελεί-
ται από μία πλειάδα λειτουργικών μονά-
δων και αισθητήρων, επιτρέποντας στον 
χρήστη, είτε βρίσκεται εντός είτε εκτός 
του χώρου, να ελέγχει τον φωτισμό, τις 
ηλεκτρικές συσκευές, τα ηλεκτρικά bli , 
αισθητήρες κίνησης - θερμοκρασίας, τον 
θερμοσίφωνα κ.ά., καλύπτοντας έτσι όλες 
τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. 

Τα τελευταία χρόνια η φράση «ψη-
φιακός μετασχηματισμός» ( i it l 
tr or tio ) ακούγεται και 

εφαρμόζεται ολοένα και πιο έντονα σε 
επιχειρήσεις και οργανισμούς, αφού η 
εποχή μας είναι i it l. Για την ακρίβεια, 
διανύουμε μια μεταβατική περίοδο. Η 
μετάβαση αυτή αφορά το πέρασμα από 
τους παραδοσιακούς τρόπους καθημερινής 
λειτουργίας και επίλυσης προβλημάτων 
στις νέες τακτικές, οι οποίες εμπεριέχουν 
τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων και 
εφαρμογών. Σίγουρα έχετε παρατηρήσει 
ότι χάρη στην τεχνολογία, η αυτοματο-
ποίηση των διαδικασιών έχει μπει για 

τα καλά στη ζωή μας.
Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή ανέ-

δειξε την ανάγκη για την καλλιέργεια μιας 
κουλτούρας καινοτομίας σε κάθε επιχείρηση 
που επιθυμεί να παραμείνει ανταγωνιστική. 
Η διαδικασία αφομοίωσης αυτής της νέας 
κουλτούρας, ενέχει την αλλαγή στον τρόπο 
σκέψης τόσο της διοίκησης όσο και των 
εργαζομένων και προ ποθέτει σημαντική 
επένδυση στην τεχνολογία, όχι μόνο στην 
παροχή υπηρεσιών αλλά και στον τομέα 
της εσωτερικής επικοινωνίας.

Οι νέες Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνι-
ών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) αποτελούν 
αναμφίβολα πηγή αλλαγής, κοινωνικής και 

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 0 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΣΧΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ

Λήγει στις 30 ουνίου 2019, η προθεσμία για τη συμμόρφωση προς τις διατά εις του περί Σωματείων και δρυμάτων και για άλλων 
Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2017 (Ν.104( )/2017, 76( ) του 2018).
Σωματεία, δρύματα ή Λέσχες που δεν θα έχουν προχωρήσει σε τροποποίηση του καταστατικού τους ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια 
απαιτείται το αργότερο μέχρι τις 30 ουνίου 2019 θα διαγράφονται από το αντίστοιχο Μητρώο και θα χάνουν τη νομική τους προ-
σωπικότητα και ενδεχόμενη οικονομική στήρι η. 
Σημειώνεται ότι όσον αφορά στις Λέσχες, η πιο πάνω αναφορά καλύπτει εκείνες που είχαν ανανεωμένη την εγγραφή τους ως Λέ-
σχη μέχρι 30/6/2018.
Για εγγραφές ή άλλα ητήματα οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποτείνονται στην οικεία Επαρχιακή Διοίκηση, με βάση την έδρα τους.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που επιφέρει ο νέος Νόμος και πρότυπο καταστατικό έχουν αναρτηθεί στον ιστό-
τοπο του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών ργανώσεων (www.volunteercommissioner.gov.cy/).

οικονομικής, αφού μπορούν να αυξήσουν 
την παραγωγικότητα μίας επιχείρησης και 
να μειώσουν το λειτουργικό κόστος, διευ-
κολύνοντας την παροχή υπηρεσιών προς 
τους πελάτες και καθιστώντας πιο εύκολη 
και άμεση την επικοινωνία μεταξύ των ερ-
γαζομένων. Η εφαρμογή των νέων αυτών 
τεχνολογιών σε ιδιωτικούς και δημόσιους 
οργανισμούς και η επίτευξη της αλλαγής 
των διαδικασιών και των επιχειρηματικών 
μοντέλων, δεν μπορούν παρά να θεωρηθούν 
επένδυση για το μέλλον. 

Παρόλα αυτά, ο ψηφιακός μετασχημα-
τισμός στη χώρα μας και η ενσωμάτωση 
ψηφιακών τεχνολογιών από τις κυπριακές 
επιχειρήσεις, εξελίσσεται με αργά βήμα-
τα, σύμφωνα με τον Δείκτη ηφιακής 
Οικονομίας και Κοινωνίας (D S ) για το 
έτος 2018, ο οποίος κατέταξε τη χώρα 

μας στην 21η θέση πανευρωπαϊκά. Οι 
εταιρείες χρησιμοποιούν τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης και το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, αλλά είναι λιγότερο πρόθυμες 
να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες όπως το 
υπολογιστικό νέφος ( lo  o ti ) 
και να προωθήσουν έναν ολιστικό σχε-
διασμό για ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, το υπο-
λογιστικό νέφος, η τεχνητή νοημοσύνη και 
η εφαρμογή της στην αυτοματοποίηση 
των μηχανών, οι «ευφυείς» διασυνδέσεις, 
τα ασύρματα δίκτυα πέμπτης γενιάς και 
τα συστήματα κυβερνοασφάλειας, ανα-
μένεται να φέρουν ακόμη πιο δραστικές 
αλλαγές στο άμεσο μέλλον, επηρεάζοντας 
την καθημερινότητά μας αλλά και την 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε παγκό-
σμιο επίπεδο.

Παρουσιάζεται, λοιπόν, η ανάγκη για 
επίδειξη ετοιμότητας και καλών αντανα-
κλαστικών στην αλματώδη και διαρκή 
τεχνολογική ανάπτυξη. Η επιβίωση κάθε 
επιχείρησης θα εξαρτηθεί κυρίως από 
το πόσο ανταγωνιστική είναι και πόσο 
ανταγωνιστική μπορεί να γίνει. Και η 
συμβολή των νέων τεχνολογιών στην 
ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, δεν 
μπορεί παρά να αποτελεί το κλειδί για 
την επιβίωση κάθε επιχείρησης στην ψη-
φιακή εποχή, αλλά και περαιτέρω για 
την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 
Η ψηφιακή ωριμότητα και η εφαρμογή 
της τεχνολογίας στην οικονομία και την 
κοινωνία, θα θέσουν τον θεμέλιο λίθο για 
να διεκδικήσει η Κύπρος μερίδιο στην 
παγκόσμια ψηφιακή οικονομία.  

Γενικός διευθυντής της N D  le tro i  t  

ον ομος ια τις ε ι ει σεις ο ιακ ς μετασ ματισμ ς

Η έξυπνη τεχνολογία 
διεισδύει στις επιχειρήσεις
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α άστρα ευθυγραμμίστη-
καν και το σχέδιο «Εστία» 
μετρά αντίστροφα για να 
τεθεί σε εφαρμογή, κατά 
πάσα πιθανότητα εντός 
του δεύτερου δεκαπεν-
θήμερου του Ιουλίου. Οι 

εκτιμήσεις για την απόδοση του Σχεδίου 
δίνουν και παίρνουν και οι υπολογισμοί 
των τραπεζιτών φέρουν, σε κάποιες πε-
ριπτώσεις, έναν στους τρεις και, σε άλλες, 
έναν στους δύο επιλέξιμους δανειολήπτες 
να μένουν, τελικά, εκτός Σχεδίου. Συγκε-
κριμένα, εκτιμάται ότι ακόμη και με το 
«δεκανίκι» του «Εστία» δεν θα μπορούν 
να ανταποκριθούν στις δανειακές τους 
υποχρεώσεις και θα απορρίπτονται ως 
μη βιώσιμοι. Η κίνηση του Υπουργείου 
Οικονομικών να ζητήσει στοιχεία από τις 
τράπεζες ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως και 
συζητείται στους οικονομικούς κύκλους και 
δη τους τραπεζικούς, οι οποίοι δεν θα έλεγαν 
«όχι» στην ύπαρξη εναλλακτικού σχεδίου 
για ένα μέρος των δανειοληπτών, που θα 
απορριφθούν, λόγω μη βιωσιμότητας από 
το «Εστία». Ο Υπουργός Οικονομικών, 
πάντως, θεωρεί εν πολλοίς ότι η λειτουρ-
γία του Σχεδίου θα δώσει απαντήσεις και 
απτά αριθμητικά και μετρήσιμα στοιχεία, 
στα οποία θα μπορεί να βασιστεί η όποια 
μελλοντική απόφαση του Κράτους. 

α ρ τήματα του
 ι ο ομι   

 Πρόσφατα, όπως πληροφορείται η 
«Σ», προτού ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός 

έλεγχος του «μνημονίου» που θα υπογρά-
ψουν οι τράπεζες για να συμμετέχουν στο 
«Εστία», το Υπουργείο Οικονομικών είχε 
ζητήσει, ανεπίσημα, πληροφορίες από τα 
τραπεζικά ιδρύματα και συγκεκριμένα: 

1) Τους υπολογισμούς τους για το 
ποσοστό των δανειοληπτών, που ενώ 
πληρούν τα κριτήρια για να ενταχθούν 
στο Εστία, θα απορριφθούν, επειδή δεν 
θα μπορούν να πληρώσουν. 

2) Ενδεικτικό ποσοστό των δανειολη-
πτών, οι οποίοι στις 0 Σεπτεμβρίου 201  
εξυπηρετούσαν το δάνειό τους και μετά 
από αυτή την ημερομηνία έχει καταστεί 
μη εξυπηρετούμενο. 

) Ενδεικτικό ποσοστό των δανειολη-
πτών, οι οποίοι μπορεί να θεωρηθούν 
βιώσιμοι δανειολήπτες.  

ρμη α αι σ αριολογ α
 Η κίνηση του Υπουργείου Οικο-

νομικών ερμηνεύθηκε από πολλούς 
ως η προεργασία για την ανάπτυξη της 
αρχιτεκτονικής ενός συμπληρωματικού 
σχεδίου. Όπως αναφέρεται, άλλωστε, και 
στο ίδιο το «Εστία», οι περιπτώσεις που 
θα απορρίπτονται για λόγους μη βιωσι-
μότητας, θα αποστέλλονται στο Υπουργείο 
Οικονομικών και θα αξιολογούνται με 
την προοπτική ένταξής τους σε άλλα 
συμπληρωματικά σχέδια του κράτους. 
Το ιρλανδικό σχέδιο, που βρισκόταν στο 
τραπέζι των επιλογών των κυπριακών 
Αρχών, προτού καταλήξουν στο μοντέλο 
τού «Εστία», έκανε την επανεμφάνισή του 
στους οικονομικούς κύκλους ως ένα πιθα-

νό σενάριο για να δοθεί δίχτυ προστασίας 
στους δανειολήπτες, που δεν τα βγάζουν 
πέρα ούτε με το «Εστία». Το λεγόμενο 
« le  le eb k», που χρησιμοποι-
ήθηκε ευρέως στην Ιρλανδία, προνοεί, 
σε γενικές γραμμές, ότι ο δανειολήπτης 
πωλεί την κύριά του κατοικία στην τρά-
πεζα ή σε έναν κρατικό φορέα και ξοφλά. 
Ταυτόχρονα, υπογράφει συμβόλαιο και 
ενοικιάζει το σπίτι του από τον αγοραστή 
του. Στη συμφωνία δίδεται το δικαίωμα 
στον δανειολήπτη, σε κάποια ή κάποιες 
χρονικές στιγμές, να αποκτήσει ξανά το 
σπίτι του με την πάροδο κάποιων ετών, 
εάν δύναται οικονομικά να το πράξει.    

α άρισμα
 Τροφή στη σεναριολογία έδωσαν και 

οι αναφορές του Υπουργού Οικονομικών 
στο κρατικό ραδιόφωνο την περασμένη 
Πέμπτη. Λέγοντας ότι το Σχέδιο «Εστία» 
θα λειτουργήσει εντός Ιουλίου, ο Χάρης 
Γεωργιάδης αναφέρθηκε και σ’ «ένα άλλο 
πλεονέκτημα» τού «Εστία». Αφενός, όπως 
είπε, θα ξεκαθαρίσει «πόσες περιπτώσεις 
εμπίπτουν στα κριτήρια, πόσες περιπτώσεις 
δεν μπορούν να ενταχθούν στο Εστία , 
επειδή θα διαπιστωθεί ότι υπάρχουν 
επιπρόσθετα εισοδήματα, τα οποία δεν 
έχουν χρησιμοποιηθεί, κακώς, για την 
εξυπηρέτηση του δανείου». Αφετέρου, 
πρόσθεσε ο Υπουργός Οικονομικών, θα 
υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα και για το άλλο 
άκρο. «Αν υπάρχουν πράγματι περιπτώ-
σεις δανειοληπτών, που ούτε καν με το 
Εστία, αυτήν τη σημαντική ενίσχυση, τη 

μείωση του υπολοίπου, τη δόση που θα 
καταβάλλεται από το κράτος, δεν μπορούν 
να τα βγάλουν πέρα. Θα έχουμε και μια 
πολύ καλή λεπτομερή εικόνα, η οποία 
θα πρέπει να καθοδηγήσει ενδεχόμενες 
μελλοντικές αποφάσεις, αν χρειαστεί».  

Πρ ρο
 Πηγές από το Υπουργείο Οικονομι-

κών επιβεβαιώνουν στη «Σ» ότι έχουν 
ζητηθεί στοιχεία από τις τράπεζες και 
σημειώνουν ότι θα ήταν τουλάχιστον 
πρόωρο να λεχθεί ότι ετοιμάζεται ένα 
νέο σχέδιο. «Είχαμε πει ότι τώρα κά-
νουμε στοχευμένα το Εστία’ για να 
βοηθηθούν συγκεκριμένοι οφειλέτες 
και θα επανέλθουμε κάποια στιγμή για 
να βοηθήσουμε και εκείνους που θα 
διαφανεί ότι έχουν πολύ πιο σοβαρό 
οικονομικό πρόβλημα. Πρέπει να ξέ-
ρουμε πόσοι είναι, να έχουμε αυτά τα 
στοιχεία, για να μπορέσουμε να φτιά-
ξουμε ένα άλλο Σχέδιο, που μπορεί να 
μην λέγεται Εστία’ ή οτιδήποτε άλλο, 
το οποίο θα βοηθήσει. Θέλουμε, τώρα, 
να βάλουμε σε εφαρμογή το Εστία’, να 
ξεκινήσουμε με αυτή την ομάδα και να 
δούμε μελλοντικά τι θα μπορούσε να 
γίνει, ώστε να βοηθηθούν ακόμη και αυ-
τοί που θα απορρίπτονται από το Εστία’, 
επειδή θα κρίνονται μη βιώσιμοι. Είναι 
δύσκολο, βέβαια, αλλά ίσως να μπορούν 
να βρεθούν κάποιες λύσεις. Αυτό, όμως, 
είναι κάτι μεταγενέστερο, το οποίο δεν 
έχει μορφοποιηθεί και ούτε υπάρχει 
κάποιο σχέδιο», σημειώνουν στη «Σ».

υ ηγο  α ο ληρ τ ς
οι τρά ς 

 χοντας, εν πολλοίς, εικόνα για όσους 
εντάσσονται στο «Εστία», στη βάση των 
κριτηρίων που έχουν τεθεί, οι τράπεζες 
άρχισαν να προτάσσουν το μέτρο της 
εκποίησης σε όσους δεν θεωρούνται 
επιλέξιμοι και αποφεύγουν να συζητή-
σουν την αναδιάρθρωση του δανείου τους. 
Πηγές από το Υπουργείο Οικονομικών 
σημειώνουν πως «έχει διαφανεί από πολ-
λά περιστατικά, που έρχονται κοντά μας, 
διότι οι τράπεζες ξέρουν ποιοι πληρούν 
τα κριτήρια και ποιοι όχι, ότι, εκείνους 
που δεν πληρούν τα κριτήρια, άρχισαν 
να τους στέλνουν επιστολές εκποίησης». 

Ν ΣΤΟΡΑΣ ΑΣΙ ΙΟΥ
vasilioun@sigmatv.com
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Σεναριολογία ενόψει... «Εστία»   
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ι τομείς των ακινήτων 
και των κατασκευ-
ών αποτελούσαν και 
αποτελούν παραδο-
σιακά σημαντικούς 
ρυθμιστές του Ακα-
θάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος της χώρας και της οικονομίας 
γενικότερα, εφόσον απορροφούν σημαντικό 
μέρος του εργατικού δυναμικού κυρίως 
σε περιόδους ανάκαμψης.

Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του 
Τμήματος Κτηματολογίου για τον μήνα 
Μάιο, καταδεικνύουν σημαντική αύξηση 
στα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθηκαν 
(φτάνει το εκπληκτικό ποσοστό του 2 , 
σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα). 

Η σημαντική κινητικότητα που παρου-
σιάζει ο τομέας των ακινήτων το τελευταίο 
διάστημα συνδυάζεται από το γεγονός ότι 
αρκετοί επενδυτές προχώρησαν σε αγορές 
ακινήτων για σκοπούς πολιτογράφησης 
(για να προλάβουν τις αλλαγές στο πρό-
γραμμα, οι οποίες υιοθετούνται πλέον 
από τις 15 Μα ου). 

α τι ά της α ησης 
Πέραν από τα κίνητρα που έχουν 

δοθεί, θετικά προς την αγορά δρουν η 
αύξηση στα δάνεια που παρέχονται από 
τα τραπεζικά ιδρύματα και η βελτίωση 
του οικονομικού κλίματος.

Το ζητούμενο για τον τομέα είναι πόσο 
ανθεκτικός θα παρουσιαστεί στο ενδε-
χόμενο μιας νέας οικονομικής κρίσης 
(ενδεχομένως προερχόμενης από την 
Ευρώπη, οπότε ο αντίκτυπός της στην 
Κύπρο θα είναι πιο άμεσος σε σχέση με 
την προηγούμενη φορά που ξεκίνησε από 
την Αμερική το 2008) ή ακόμη και σε 
μια πιθανή διόρθωση, διότι οι διορθώσεις 

Τ ους μεγαλύτερους και πιο ενερ-
γούς παίκτες της κυπριακής 
αγοράς μετοχών ανακοίνωσε 

το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για το 
πρώτο πεντάμηνο του 2019. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία, η συνολική αθροιστική 
αξία συναλλαγών μετοχών για την περί-
οδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι την 1η 
Μα ου του 2019 ανήλθε στα 95 εκατ., 
εκ των οποίων τα 4 ,5 εκατ. αφορούν σε 
προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ άλλα 

4 ,5 εκατ. σε συναλλαγές εξαιρουμένων 
των προσυμφωνημένων. Για ολόκληρο το 
2018, η συνολική αθροιστική αξία συναλ-
λαγών μετοχών ανήλθε σε 186.596.646, 
εκ των οποίων τα 9 . 51.118 αφορούν 
σε προσυμφωνημένες συναλλαγές και τα 

9 .245.528 σε συναλλαγές εξαιρουμένων 
των προσυμφωνημένων.

Πρ τα λήτρια η  
Πρωταθλήτρια για την ώρα, όπως και 

πέρυσι, ανάμεσα στα μέλη του ΧΑΚ είναι 
η S  TD με μέχρι στιγμής αθροιστική 
αξία συναλλαγών μετοχών ύψους 9,8 εκατ. 

και μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ύψους 
26 ,800.  S  ελέγχει με τα πακέτα 

το 41,9  της αγοράς και χωρίς τα πακέτα 
το 28,22 . Στη δεύτερη θέση, ακολουθεί η 

 T  N. S . TD με ποσο-
στό 11, 4 , αθροιστική αξία συναλλαγών 
μετοχών ύψους 10,8 εκατ. και μέση ημε-
ρήσια αξία συναλλαγών ύψους 1, 00, 
ενώ τρίτη τερματίζει η   S  

 N S  TD με μερίδιο αγοράς 10, , 
αθροιστική αξία συναλλαγών μετοχών στο 
πρώτο πεντάμηνο του έτους ύψους 9,9 εκατ. 
και μέση ημερήσια αξία 64,900. 

Ποιοι  μ ή α
στα μ τάλλια

«Εκτός μεταλλίων» μένει η T NT  
S T S TD με αθροιστική αξία συ-
ναλλαγών μετοχών ύψους 8, 4 εκατ. και 
μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ύψους 

58,046, ενώ την πρώτη εξάδα συμπλη-
ρώνουν η rob k  itie  ΕΠΕΥ 
με αθροιστική αξία συναλλαγών μετοχών 
ύψους 8, 1 εκατ. και μέση ημερήσια 
αξία συναλλαγών ύψους 5 ,400 και 

η  Χρηματιστηριακή με 
αθροιστική αξία συναλλαγών μετοχών 
ύψους 8,6 εκατ. και μέση ημερήσια αξία 
συναλλαγών ύψους 5 , 00.

ροι ας 
Συναλλαγές άνω του 1 εκατ. πραγματο-

ποίησαν μόνο άλλα τρία εκ των υφιστάμενων 
χρηματιστηριακών γραφείων που λειτουρ-
γούν στην Κύπρο και συγκεκριμένα η r  
Sto kbroker , η πενδυτική Τράπεζα της 
Ελλάδος και η Sh reli . Τα υπόλοιπα 9 
χρηματιστηριακά γραφεία που λειτουργούν 
στην Κύπρο πραγματοποιήσαν όλα μαζί 
συναλλαγές λιγότερες των 2 εκατ. απόρροια 
και των χαμηλών τζίρων που καταγράφει 
το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Η ατάσταση
για το  μή α άιο

Σχετικά με τον μήνα Μάιο δεν υπάρχουν 
ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στις πρώτες 
θέσεις. Άξια αναφοράς είναι η διεύρυνση 
της διαφοράς που έχει η i o από τα 
υπόλοιπα γραφεία, καθώς από τα ,  

εκατ. που έγιναν τον προηγούμενο μήνα, 
διαχειρίστηκε τα 22,4 εκατ. ή ποσοστό 
66, 5 . Σε ό,τι αφορά στις υπόλοιπες εται-
ρείες, η e  it  κατέγραψε ποσοστό 
14, 2 , η tl ti  Se ritie  5, 8 , η 

  S   N S  TD 4,08  
και η ro hoi e Χρηματιστηριακή ΛΤΔ 
κατέγραψε ποσοστό , .

Πάντως, με βάση τα στοιχεία του ΧΑΚ, 
ο μήνας Μάιος ήταν μέχρι στιγμής ο κα-
λύτερος μήνας σε όγκο συναλλαγών από 
την αρχή του έτους, κάτι το οποίο οφείλεται 
στις προσυμφωνημένες συναλλαγές που 
διενεργήθηκαν τον συγκεκριμένο μήνα.

ολ ιτουργο  
ρηματιστηρια ά γραφ α

Στο ΧΑΚ σήμερα λειτουργούν ή υπολει-
τουργούν συνολικά 18 χρηματιστηριακά 
γραφεία. Μάλιστα τρία εξ αυτών πραγ-
ματοποίησαν πολύ χαμηλές συναλλαγές 
και συγκεκριμένα η T  . . . μόλις 

,925, η erit it l t  6, 10 και 
η Soli  Se ritie  ΕΠΕΥ 14,0 .

Οι ενέργειες της διοίκησης του ΧΑΚ

Η διοίκηση του Χρηματιστηρίου πά-
ντως τροχοδρομεί ενέργειες για αύξηση 
του όγκου συναλλαγών και αισιοδοξεί για 
αναστροφή της αρνητικής εικόνας των τε-
λευταίων χρόνων. Πάντως, το ΧΑΚ θα ήθελε 
να δει τις ιδιωτικοποιήσεις ημικρατικών 
οργανισμών να γίνουν μέσω αυτού, ώστε 
αφενός να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια 
και αφετέρου να αυξήσει τον τζίρο του.

αποτελούν υγιές μέρος μιας οικονομίας.
Στα θετικά καταγράφεται το γεγονός 

ότι δεν έχουν παραχωρηθεί δάνεια με 
τον τρόπο που παραχωρούνταν πριν το 
201 , ενώ στην αντίθετη πλευρά, πολλοί 
οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα και δεν έχουν επιλέξει την ανταλλα-
γή χρέους έναντι ακινήτων, παραμένουν 
υπερδανεισμένοι και ευάλωτοι σε μια 
πιθανή κρίση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ενίσχυ-
ση του τομέα πέρα από τη μείωση του 
ποσοστού της ανεργίας ενισχύει και τα 
κρατικά ταμεία, τα οποία καταγράφουν 
σημαντικά πλεονάσματα, κυρίως στην 
αύξηση των εισπράξεων από τον Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας.

ση μ τά τις αλλαγ ς 
Τρεις βδομάδες μετά τις αλλαγές στο 

πρόγραμμα πολιτογραφήσεων υπάρχει 
μείωση στη ζήτηση, κάτι το οποίο ήταν 
αναμενόμενο, εφόσον οι άμεσα ενδια-
φερόμενοι προχώρησαν σε επενδύσεις 
πριν από τις 15 Μα ου. Την ίδια ώρα, 

στο Υπουργείο Εσωτερικών οι λειτουργοί 
καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπά-
θειες για να αντεπεξέλθουν στον μεγάλο 
όγκο εργασίας.

Ως εκ τούτου, είναι με ιδιαίτερο εν-
διαφέρον που αναμένεται ο τρόπος που 
θα κινηθεί ο τομέας μετά τις αλλαγές στο 
πρόγραμμα, αναφερόμενοι πάντοτε σε 
ακίνητα τα οποία ενδιαφέρουν τέτοιου 
είδους επενδυτές αγοραστές. Η επένδυση 
μπορεί να αφορά ένα ακίνητο αξίας 2 
εκ. ευρώ ή πέραν του ενός, με την προ-

πόθεση ότι ένα από τα ακίνητα που 
περιλαμβάνονται στην επένδυση είναι 
αξίας τουλάχιστον 500.000 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η περίοδος των τριών 
ετών που θα πρέπει να κατέχει την επέν-
δυση του ένας αιτητής πολιτογράφησης 
συμπληρώθηκε ή συμπληρώνεται (για 
πολλούς από αυτούς), και ενδεχομένως 
να αναζητήσει τρόπους πώλησης του των 
ακινήτου ακινήτων που έχει αγοράσει, 
κάτι που αναμένεται να αποτελέσει ακόμη 
έναν παράγοντα επηρεασμού της αγο-
ράς. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής 

φαινόμενο μαζικών πωλήσεων, ενώ θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι με τις αλλαγές 
η επένδυση σε ακίνητα που έχουν ήδη 
χρησιμοποιηθεί για πολιτογράφηση θα 
πρέπει να είναι 2,5 εκ. ευρώ. 

ο λογο ρ τημα 
Σε μια αγορά δρουν οι νόμοι της προ-

σφοράς και της ζήτησης. Εύλογο είναι το 
ερώτημα αν η ζήτηση θα μπορέσει να 
απορροφήσει τα υφιστάμενα έργα και 
αυτά που αναμένεται να μπουν στην 
αγορά, μεγάλη πλειονότητα των οποί-
ων σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε 
να απευθύνεται σε πιθανούς αγοραστές 
που συνδυάζουν την επένδυση με την 
πολιτογράφηση.

Πλέον νέες χώρες εφαρμόζουν παρό-
μοια με την Κύπρο προγράμματα. Ήδη, 
αν και εφόσον ευσταθεί, ο αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ελλά-
δα ζήτησε συγκεκριμένη μελέτη για τα 
μέτρα που έλαβε η Κύπρος από το 201  
και μετά. Προχωρώντας τη σκέψη μας, 
ενδεχόμενη νίκη της αντιπολίτευσης 

στην Ελλάδα στις επερχόμενες εκλογές 
θα μπορούσε, υπό προ ποθέσεις, να 
δημιουργήσει ένα νέο «ανταγωνιστή» 
στην αγορά των πολιτογραφήσεων. 

Ο τομέας των ακινήτων χαρακτηρίζεται 
από κυκλικότητα, όπως άλλωστε και η 
οικονομία στο σύνολό της, με περιόδους 
αύξησης της ζήτησης των ακινήτων και αύ-
ξησης των τιμών, και περιόδους διόρθωσης. 
Σημειώνεται ότι όσο πιο ορθολογιστική είναι 
η αύξηση στη ζήτηση, δηλαδή να μην είναι 
αποτέλεσμα ευκαιριακών συνθηκών, τόσο 
πιο εύκολη είναι η απορρόφηση των κρα-
δασμών από πιθανή διόρθωση. Η πορεία 
του τομέα και οι συνέπειες των κινήτρων 
που έχουν παραχωρηθεί θα πρέπει να 
εξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήμα-
τα, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερή και 
βιώσιμη ανάκαμψη του τομέα, καθώς και 
οι επενδύσεις όσων εμπιστεύτηκαν την 
κτηματαγορά της Κύπρου. 

ι ρο λήσ ις 
Ερώτηση που καλούνται να απαντή-

σουν οι φορείς του τομέα αλλά και της 

οικονομίας γενικότερα είναι το πόσο 
έτοιμοι είμαστε ως οικονομία να αντι-
μετωπίσουμε τις προκλήσεις του εξωτε-
ρικού περιβάλλοντος όπως ο εμπορικός 
πόλεμος, ο οποίος θα έχει υφεσιογόνες 
συνέπειες και μια ευρωπαϊκή κρίση (η 
οικονομία της Γερμανίας βρίσκεται σε 
επιβράδυνση, με τα τραπεζικά ιδρύματα 
να αντιμετωπίζουν προβλήματα - το ίδιο 
περίπου ισχύει για τη Γαλλία, την ώρα 
που η Ιταλία αντιμετωπίζει επιπλέον 
πρόβλημα υψηλού δημόσιου χρέους 
και το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζει 
τάσεις εσωστρέφειας, προσπαθώντας να 
διαχειριστεί το re it).

Σημαντικό ρόλο στην αγορά αναμέ-
νεται να διαδραματίσουν και οι εταιρείες 
οι οποίες έχουν αγοράσει δάνεια από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εφόσον 
σταδιακά άρχισαν τη διαχείριση των 
συγκεκριμένων δανείων με ανακτήσεις 
και πωλήσεις ακινήτων. Σημειώνεται ότι 
πολύ δύσκολα τέτοιες εταιρείες δέχονται 
αναδιαρθρώσεις, εφόσον προσανατολί-
ζονται είτε στην εξόφληση του δανείου με 
έκπτωση μέσω άλλων πηγών είτε στην 
πώληση των υποθηκών για ανάκτηση 
του ποσού που οφείλεται. 

Την ίδια στιγμή, αναμένεται η εφαρ-
μογή του Σχεδίου Εστία που θα παρέ-
χει μια δεύτερη ευκαιρία σε άτομα τα 
οποία μπορούν να αποπληρώνουν τα 
2  της μειωμένης δόσης του δανείου 
τους (σε περίπτωση που η εκτιμημένη 
αξία του ακινήτου είναι μικρότερη από 
το υπόλοιπο του δανείου) που αφορά 
κύρια κατοικία. Η επιτυχία του Εστία 
θα βασιστεί στις εκποιήσεις, εννοώντας 
την κατά γράμμα εφαρμογή των μέ-
τρων που προνοούνται, σε περίπτωση 
που ο δανειολήπτης δεν εκπληρώσει 
τις νέες του υποχρεώσεις έναντι του 
τραπεζικού ιδρύματος μετά την ένταξή 
του στο Σχέδιο. 

Φέτος, τόσο για τον συγκεκριμένο τομέα 
αλλά και την οικονομία γενικότερα, μεγάλη 
πρόκληση παραμένει η διατήρηση των 
βιώσιμων θετικών ρυθμών ανάπτυξης, 
ειδικά σε ένα δύσκολο και μεταβαλλό-
μενο εξωτερικό περιβάλλον. Την ίδια 
στιγμή, η αναγκαιότητα για προώθηση 
των μεταρρυθμίσεων γίνεται πιο έντονη, 
εφόσον η διατήρηση ενός ανταγωνιστικού 
μοντέλου φιλικού προς τους επιχειρη-
ματίες, τους επενδυτές και τους πολίτες, 
αποτελεί προ πόθεση για ενίσχυση της 
οικονομίας της χώρας. 

Πέραν του τομέα των ακινήτων, πα-
ρόμοιοι προβληματισμοί και σκέψεις θα 
πρέπει να γίνουν και να γίνονται για όλους 
τους τομείς της οικονομίας, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η προηγούμενη οικονομική 
κρίση μας βρήκε απροετοίμαστους και 
οι συνέπειες ήταν δυσβάσταχτες για την 
οικονομία και την κοινωνία.

«Η άνοιξη και το φθινόπωρο»
για τον τομέα ακινήτων

ΑΣΟΣ ΙΑΣ ΙΔΗΣ
anastasis.yiasemides 
@kpmg.com.cy

ΧΑ : οιοι μοιράστηκαν  εκατ. 

Οι με αλ τε οι
και οι ιο 

ενε οί αίκτες τ ς 
κυ ιακ ς α ο ς μ ι 

στι μ ς ια το 0
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α συχνότερα συμπτώματα 
υγείας που σχετίζονται 
με την εργασία είναι η 
οσφυαλγία (25 ) και οι 
μυϊκοί πόνοι (2 ). να 
ποσοστό  60  των ερ-
γαζομένων εργάζονται 

σε πολύ υψηλές ταχύτητες το ένα τέταρτο 
του εργασιακού τους χρόνου. Το 62  
εργάζεται εντός στενών χρονοδιαγραμ-
μάτων το ένα τέταρτο του εργασιακού του 
χρόνου. Σύμφωνα με το τέταρτο Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο των Συνθηκών Εργασίας 
(200 ), οι μυοσκελετικές παθήσεις επη-
ρεάζουν 40 εκατομμύρια εργαζομένους 
και κοστίζουν 0,5  - 2  του Ακαθάριστου 
Εθνικού Προϊόντος. Κατατάσσονται στις 
6 πιο συχνές ασθένειες στην Ευρώπη. 

Περίπου ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι 
απουσιάζουν ετησίως από την εργασία 
τους λόγω τραυματισμών. Οι τραυματισμοί 
αυτοί οφείλονται, τις περισσότερες φορές, 
σε επαναλαμβανόμενη κακή στάση κατά τη 
διάρκεια της εργασίας ή σε υπερκόπωση 
κάποιου μέρους του σώματος. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι 
ασθένειες προκαλούνται εξαιτίας της 
κακής εργονομίας. Με άλλα λόγια, το 
εργασιακό περιβάλλον δεν ανταποκρί-
νεται σε προδιαγραφές που μειώνουν 
τους κινδύνους από τραυματισμό και 
αυξάνουν την παραγωγικότητα.

τσι, λοιπόν, όλο και συχνότερα, οι 
σύγχρονες επιχειρήσεις, θέλοντας να 
έχουν ικανοποιημένους και ευχαρι-
στημένους εργαζομένους, επιλέγουν 
ένα εργονομικά εργασιακό περιβάλλον, 
γνωρίζοντας πως ο κάθε εργαζόμενος 
περνά καθημερινά πολλές ώρες της ζωής 
του στην εργασία του.

ιασμ ς αι ργο ομ α
Εργονομία λοιπόν. Μια επιστήμη που 

παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 185  
από τον Πολωνό καθηγητή o ie h 

tr ebow ki. Η εφαρμοσμένη αυτή 
επιστήμη έχει ως κύριο αντικείμενο τη 
βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης, 
υγείας και ευεξίας, μέσω της συμβολής 
στον σχεδιασμό εργαλείων, μηχανών, 
μεθόδων και περιβάλλοντος εργασίας.

Με πολύ απλά λόγια, η εργονομία 
στοχεύει να κάνει τη ζωή των ανθρώ-
πων ευκολότερη.

Για παράδειγμα, μια εφαρμογή της 
εργονομίας μπορεί να αφορά έναν εργα-
ζόμενο σε μια γραμμή συναρμολόγησης 
αυτοκινήτου, έναν ταξιδιώτη μπροστά σε 
ένα μηχάνημα πώλησης εισιτηρίων, ή 
μια ομάδα εργαζομένων που ελέγχουν 
μια περίπλοκη χημική διεργασία. 

Τα αποτελέσματα μιας παρέμβασης 
αφορούν τη μορφολογία (π.χ. το κάθισμα 
οδήγησης του αυτοκινήτου), την τεχνολογία 
(π.χ. τους συναγερμούς ή το λογισμικό 
σύστημα), τις φυσικές παραμέτρους (π.χ. 
φωτισμό ή θόρυβο).

Η εργονομία δημιουργεί συνθήκες για χαρούμενους 
και ικανοποιημένους εργαζομένους

ατάλληλος ο λισμ ς
Η εργονομία, κυρίως στον χώρο ερ-

γασίας, στοχεύει στον σχεδιασμό ή τον 
επανασχεδιασμό των στοιχείων που δι-
αμορφώνουν το εργασιακό περιβάλλον, 
ώστε να αναβαθμίζονται οι συνθήκες ερ-
γασίας. Με την επιλογή του κατάλληλου 
εξοπλισμού εργασίας εξασφαλίζεται η 
υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, 
προλαβαίνονται και περιορίζονται διά-
φορα προβλήματα υγείας, μειώνονται 
οι μυοσκελετικές παθήσεις και ο φόρτος 
εργασίας και αυξάνεται η ευχαρίστηση 
για εργασία και αποδοτικότητα. 

ατάλληλο ργασια
ριβάλλο  το αρά ιγμα 

της ρά ας ρου
Η εργονομία δεν είναι κάτι νέο. Γνώρισε 

την άνθησή της τη δεκαετία του 50 και 
από τότε εξελίσεται συνεχώς παράλληλα 
και σε αλληλεπίδραση με την τεχνολογία. 

Η Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο της 
συνεχούς προσπάθειας διασφάλισης της 
ασφάλειας και υγείας του προσωπικού της, 
αναπτύσσει και εφαρμόζει διαδικασίες που 

στοχεύουν στη δημιουργία του κατάλλη-
λου εργασιακού περιβάλλοντος και στην 
πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων.  
Οι διαδικασίες περιλαμβάνουν: 

 Εισαγωγή προγράμματος ευεξίας του 
προσωπικού ( ell t ork) το οποίο συμπε-
ριλαμβάνει σεμινάρια ψυχικής και φυσικής 
υγείας, καθώς και προληπτικούς ελέγχους 
υγείας για το προσωπικό (well e  he k ) 

 Εργονομική προσαρμογή εξοπλισμού
 Πληροφόρηση και εκπαίδευση 
 Εφαρμογή πολιτικής παροχής ειδικού 

εξοπλισμού εργασίας όπου απαιτείται
 Υιοθέτηση πρακτικής συμμετοχικής 

προσέγγισης κατά τον σχεδιασμό - αξιολόγη-
ση των θέσεων ή και εξοπλισμού εργασίας.

Μέσα από ομαδικές συζητήσεις στις 
οποίες συμμετέχουν οι άμεσα εμπλεκόμενοι 
(συμμετοχική προσέγγιση) προκύπτουν 
οι καλύτερες εργονομικές λύσεις.

Γι’ αυτό και η Τράπεζα, κατά τη διαδι-
κασία του σχεδιασμού ή και της αξιολό-
γησης - επαναξιολόγησης του εξοπλισμού 
εργασίας, εμπλέκει και τους εργαζομένους. 

Η πρακτική αυτή υιοθετήθηκε πιλοτικά 
με επιτυχία κατά την επιλογή βέλτιστων εργο-
νομικών καθισμάτων για το προσωπικό και 
ακολούθως κατά τον εργονομικό σχεδιασμό 
των νέων πρότυπων θέσεων εργασίας για τους 
Λειτουργούς Εξυπηρέτησης Πελατών. Για την 
επιλογή βέλτιστων εργονομικών καθισμάτων 
για το προσωπικό, η Τράπεζα εξασφάλισε 
τον Σεπτέμβριο του 2018 βραβείο καλής 
πρακτικής. Τα βραβεία διοργανώνονται από 
το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ιδιαί-
τερη σημασία δόθηκε στη συμμετοχική 
διαδικασία που ακολουθήθηκε και ότι 
η τελική επιλογή έγινε από τους ίδιους 
τους εργαζομένους χρήστες. Πρόσφατα 

ακολουθήθηκε παρόμοια διαδικασία και 
για τον εργονομικό σχεδιασμό των νέων 
πρότυπων θέσεων εργασίας για τους 
Λειτουργούς Εξυπηρέτησης Πελατών.  
Η μελέτη - γνωμοδότηση επί του εργο-
νομικού σχεδιασμού έγινε στο πλαίσιο 
του σχεδιασμού του νέου πρότυπου κα-
ταστήματος της Τράπεζας.

ιτουργι ς α αιτήσ ις
Η διαδικασία άρχισε με την καταγραφή 

των λειτουργικών απαιτήσεων της θέσης 
εργασίας.  Ακολούθως, έγινε μελέτη των 
σχεδίων του προτεινόμενου επίπλου του 
πάγκου και η κατασκευή και συναρμολό-
γηση της ολοκληρωμένης θέσης εργασίας 
του ταμία με τον απαιτούμενο εξοπλισμό 
(ομοίωμα πάγκου για προσομοίωση). Επί-
σης πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε 
καταστήματα και συζήτηση με ταμίες, ώστε 
να εντοπιστούν τα εργονομικά προβλήματα 
των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. 

Λειτουργοί Εξυπηρέτησης Πελατών 
προχώρησαν σε πιλοτική δοκιμή και γνω-
μοδότηση για τον νέο σχεδιασμό της θέσης 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των 
καθισμάτων. Το εργαστήριο οργανώθηκε 
πρόσφατα από το Τμήμα Επιχειρηματικής 
Προστασίας Ασφάλειας  Υγείας σε συνερ-
γασία με τη Διεύθυνση Λιανικής Τραπεζι-
κής  Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και 
τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι 
συμμετέχοντες παρουσίασαν τις απόψεις 
τους και συμμετείχαν στη διαδικασία της 
επιλογής των νέων θέσεων εργασίας. 

Με βάση τα σχόλια συντάχθηκε σχετι-
κή έκθεση και υποβλήθηκαν εισηγήσεις 
για σχεδιαστικές βελτιώσεις του πάγκου 
εργασίας. 

εγάλες επιχειρήσεις, όπως
οι τραπεζικοί οργανισμοί,

δημιουργουν το κατάλληλο 
εργασιακό περιβάλλον με

στόχο την πρόλη η ασθενειών 
που σχετίζονται με την
καθιστική φύση των

εργασιών τους



έλλειψη κοινής ταυ-
τότητας και κοινής 
στρατηγικής ήταν 
ένας παράγοντας 
που ανέκαθεν 
π ρ ο β λ η μ ά τ ι ζ ε 
τους τουριστικούς 

παράγοντες αλλά και τους επιχειρη-
ματίες της επαρχίας Αμμοχώστου. Η 
προώθηση της Αγίας Νάπας και του 
Πρωταρά, των δύο σημαντικότερων, 
αναμφίβολα, τουριστικών προορι-
σμών της χώρας μας, στηριζόταν σε 
περιστασιακές καμπάνιες των τοπικών 
Αρχών, σε αυθόρμητες πρωτοβουλίες 
ταξιδιωτικών πρακτόρων και σε ιδι-
ωτικές προσπάθειες επιχειρηματιών. 
Οι αποσπασματικές αυτές ενέργειες, 
όπως είναι φυσικό, συντελούσαν στην 
αποδυνάμωση των προσπαθειών προ-
ώθησης της περιοχής, ενώ η απουσία 
κοινής στρατηγικής και κοινού br  

e άφηνε το περιθώριο δημιουργίας 
του «κακού» ονόματος των τουριστικών 
προορισμών. Βέβαια, η Αγία Νάπα έλαβε 
την πρωτοβουλία από την περασμένη 
χρονιά, δημιουργίας ενός br i  της 
πόλης για προώθηση στο εξωτερικό, 
υπό τον τίτλο « lw  i  N », μία 
καμπάνια που στόχο έχει να ανατρέψει 
την μέχρι τώρα κακή φήμη του τουρι-
στικού θερέτρου, ως ένας προορισμός 
που προσελκύει κατά κύριο λόγο νε-
αρούς τουρίστες, αλκοόλ και ξέφρενα 
πάρτι. Για να γίνει εφικτός ο στόχος 
αυτός, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό 
Συμβούλιο προχώρησαν σε γενναίες 
επενδύσεις σε σημαντικά πολιτιστικά 
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Της Κυριακής

Οικονομία 22
09.06.2019

Σε νέο χαμηλότερο επίπεδο από την 
εισαγωγή του ευρώ στην Κύπρο, 
το 2008, υποχώρησε τον Απρίλιο 

του 2019 το επιτόκιο δανείων για αγορά 
κατοικίας, σύμφωνα με νέα στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), 
ενώ παράλληλα σε νέο χαμηλότερο επίπεδο 
υποχώρησε και το επιτόκιο καταθέσεων 
για νοικοκυριά. Ταυτόχρονα, μείωση κατά 
περίπου 42 εκατομμύρια, σε σύγκριση 
με τον προηγούμενο μήνα, παρουσίασαν 
τα νέα δάνεια που παραχωρήθηκαν τον 
Απρίλιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα νέα 
στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τρίτη 
η Κεντρική, το επιτόκιο για καταθέσεις 
προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά 
υποχώρησε τον Απρίλιο του 2019 στο 

0, 4 , σε σύγκριση με 0, 6  τον προη-
γούμενο μήνα. Αυτό είναι το χαμηλότερο 
επιτόκιο καταθέσεων για νοικοκυριά από 
την εισαγωγή του ευρώ στην Κύπρο, την 
1η Ιανουαρίου του 2008.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις 
από μη χρηματοδοτικές εταιρείες σημείωσε 
πτώση στο 0, 5 , σε σύγκριση με 0,44  
τον προηγούμενο μήνα, και αποτελεί το 
δεύτερο χαμηλότερο επίπεδο από την 
ένταξη της Κύπρου στην Ευρωζώνη.

ιτ ια α
Επιπλέον, το επιτόκιο που αφορά κα-

ταναλωτικά δάνεια κατέγραψε αύξηση 
στο 2,95 , σε σύγκριση με 2,86  τον 
προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για 
αγορά κατοικίας μειώθηκε στο 2,0 , 
σε σύγκριση με 2,20  τον προηγούμενο 
μήνα και αποτελεί το χαμηλότερο από την 
εισαγωγή του ευρώ στην Κύπρο το 2008.

Επίσης, το επιτόκιο που αφορά δάνεια 
προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για 
ποσά μέχρι 1 εκ. παρουσίασε οριακή 
αύξηση στο ,28 , σε σύγκριση με ,2  
τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που 
αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές 
εταιρείες για ποσά άνω του 1 εκ. κατέ-
γραψε άνοδο στο , 8 , σε σύγκριση με 
2,98  τον προηγούμενο μήνα.

Η «Σ» επικοινώνησε με τρεις γνω-
στούς οικονομολόγους και τους ζήτησε 
να σχολιάσουν τα πιο πάνω στοιχεία και 
να απαντήσουν στο κατά πόσο υπάρχει 
δυνατότητα να δούμε στην Κύπρο αρνητικά 

ί αμε τον το στα κατα ετικ  και ανειστικ  ε ιτ κια  

Σ ΚΡΑΤΗΣ Ι ΑΚ Ι
socratis79@gmail.com
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Δημιουργούν την «κυπριακή ριβιέρα» 

Εξάλλου, σύμφωνα με την 
ΚΤΚ, τον Απρίλιο του 2019 
τα συνολικά νέα δάνεια πα-

ρουσίασαν μείωση και έφτασαν στα 
00,8 εκ., σε σύγκριση με 42,9 

εκ. τον προηγούμενο μήνα.
Σύμφωνα με στοιχεία για τις κυρι-

ότερες κατηγορίες νέων δανείων, τα 
νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν 
οριακά στα 1 ,  εκ., σε σύγκριση 
με 1 ,6 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας 

μειώθηκαν στα 6,4 εκ., σε σύγκρι-
ση με 8 ,1 εκ. τον προηγούμενο 
μήνα, ενώ τα νέα δάνεια προς μη 
χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά 
μέχρι 1 εκ. σημείωσαν πτώση στα 

4 ,8 εκ., σε σύγκριση με 4 ,  εκ. 
τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, τα νέα δάνεια προς μη χρη-
ματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω 
του 1 εκ. κατέγραψαν μείωση στα 

151,5 εκ., σε σύγκριση με 180,4 
εκ. τον προηγούμενο μήνα.

οσ  ν ν ανεί ν

καταθετικά επιτόκια ή περαιτέρω υπο-
χώρηση των δανειστικών επιτοκίων. Οι 
απαντήσεις που πήραμε ήταν διφορούμενες 
και προκαλούν ενδιαφέρον. 

 υ ος μ  τα 
στ γαστι ά ά ια

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο Ιωάννη 
Τελώνη, πρώην ανώτερο τραπεζικό στέ-
λεχος, υπάρχουν αυτή τη στιγμή συγκοι-
νωνούντα δοχεία. «Είναι θέμα προσφοράς 
και ζήτησης. Στην Κύπρο αυτή τη στιγμή 
έχουμε πλεονάζουσα ρευστότητα σχεδόν 

10 δισ. και για αυτό έχουμε τόσο χαμηλά 
καταθετικά και δανειστικά επιτόκια. Στα 
καταθετικά επιτόκια δεν αποκλείω σε κά-
ποια στιγμή να δούμε και αρνητικά επιτό-
κια, καθώς πλέον η κυπριακή οικονομία 
θεωρείται χαμηλού κινδύνου. Οι πολίτες 
παρά τα χαμηλά επιτόκια επιμένουν να 
έχουν καταθέσεις στην τράπεζα, καθώς 
δεν έχουν πολλές άλλες επιλογές πέραν 
της γης καθώς το ΧΑΚ αντιμετωπίζει προ-
βλήματα. Δεν είναι τυχαίο που βλέπουμε 
αρκετούς να κάνουν στροφή σε εναλλακτικές 
επενδύσεις τα τελευταία χρόνια. Σε ό,τι 
αφορά στα στεγαστικά δάνεια πρέπει να 
γίνει σωστή επιτήρηση και διαχείριση από 
την Κεντρική Τράπεζα, καθώς ελλοχεύει 
ο κίνδυνος της υποτιμολόγησης», είπε.

α στρ σ ι η ατάσταση
Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ και οικονο-

μολόγος Μάριος Μαυρίδης ανέφερε από 
την πλευρά του πως η πλεονάζουσα ρευ-
στότητα οδηγεί στη μείωση των καταθετι-

κών επιτοκίων. «Κατά την άποψή μου σε 
1,2 χρόνια θα στρώσει η κατάσταση. Δεν 
θεωρώ απίθανο να δούμε σύντομα και 
αρνητικά επιτόκια, κάτι το οποίο αν συμβεί 
δεν πρέπει να δαιμονοποιήσουμε. Αυτά 
τα φαινόμενα ωστόσο έχουν ημερομηνία 
λήξης και ό,τι κατεβαίνει, ανεβαίνει και 
το αντίθετο. Στην Ευρώπη συνεχίζεται η 
ποσοτική χαλάρωση και τα χαμηλά επι-
τόκια είναι ευρωπαϊκό και όχι κυπριακό 
φαινόμενο. Σχετικά με τα στεγαστικά δά-
νεια, η δυνατότητα που έχουν τράπεζες να 
κλέβουν πελάτες από άλλες τράπεζες με 
την κατάργηση καταβολής υποθηκευτικών 
τελών και χαρτοσήμων οδήγησε σε αυτά 
τα χαμηλά δανειστικά επιτόκια. Αυτό όμως 
που πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι οι 
τράπεζες στην ουσία ψάχνουν να βρουν 
εξυπηρετούμενα δάνεια για να βελτιώσουν 
και τον ισολογισμό τους», σημείωσε.

αμ  το  άτο
Την άποψη ότι δεν θα δούμε στην Κύπρο 

αρνητικά καταθετικά επιτόκια, εξέφρασε ο 
καθηγητής Χρηματοοικονομικών Γιώργος 
Θεοχαρίδης. «Οι τράπεζες στην Κύπρο 
έχουν χαμηλή αξιολόγηση και δεν είναι 
τόσο ασφαλείς ώστε να τους εμπιστευτεί 
κάποιος τις καταθέσεις του και να πλη-
ρώνει και από πάνω. Θα πρέπει και ο 
καταθέτης να έχει μια μικρή απόδοση στα 
λεφτά που δανείζει την τράπεζα και να 
αντικατοπτρίζει και το ρίσκο που λαμβάνει. 
Στα δανειστικά επιτόκια κατά την άποψή 
μου δεν υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια 
μειώσεων. Είδαμε τον πάτο», υπογράμμισε.

έργα υποδομής, όπως είναι το υπαίθριο 
πάρκο γλυπτικής, έργο το οποίο αποτελεί 
συνάμα σημείο αναφοράς όχι μόνο για 
την πόλη, αλλά για ολόκληρο το νησί. 

Η υ ρια ή ριβι ρα
Λαμβάνοντας υπόψη και την Εθνική 

Στρατηγική Τουρισμού, αλλά χάρη και 
στην ομαδική πρωτοβουλία των επι-
χειρηματιών που δραστηριοποιούνται 
στην περιοχή τέθηκαν οι βάσεις για την 
υλοποίηση ενός κοινού οράματος για 
το br i  ολόκληρης συνολικά της 
επαρχίας Αμμοχώστου.

Στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχουν 
οι Δήμοι Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου, 
η Τουριστική, Εμπορική και Βιομηχα-
νική Εταιρεία Αμμοχώστου, η μαρίνα 
Παραλιμνίου και τέσσερις εταιρείες οι 
οποίες πρωταγωνιστούν στον τομέα των 
ακινήτων, io i ro , r , iko  

ro  και Sweet o e t te . 
Στόχος είναι η προώθηση της περι-

οχής της Αμμοχώστου ως «κυπριακή 
ριβιέρα», σε μία ακτογραμμή μήκους 

5 σχεδόν χιλιομέτρων που ξεκινά από 
τον ποταμό Λιοπετρίου, συνεχίζει στην 
ακτογραμμή της Αγίας Νάπας, στο Κάβο 
Γκρέκο και καταλήγει στον Κάππαρη. 
Ήδη η περιοχή εμπλουτίζεται σε μεγά-
λο βαθμό και αναπτύσσεται ραγδαία με 
σημαντικά έργα υποδομής, όπως οι δύο 
μαρίνες Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου 

που βρίσκονται υπό κατασκευή, τα ανα-
πτυξιακά έργα κατασκευής πεζοδρόμων 
κατά μήκος του παραλιακού μετώπου 
της Αγίας Νάπας και του Πρωταρά, με το 
μοναδικού κάλλους Εθνικό Πάρκο του 
Κάβο Γκρέκο και τις διάσημες παραλίες 
της περιοχής, είκοσι έξι εκ των οποίων 
κατέκτησαν φέτος Γαλάζια Σημαία, από τις 
εξήντα έξι παγκύπρια, κάτι που καταδει-
κνύει τόσο την ποιότητα των νερών όσο 
και τη σημασία που διαδραματίζουν στο 
τουριστικό προϊόν της χώρας. Και ενώ η 
τουριστική ανάπτυξη τα προηγούμενα 
χρόνια περιοριζόταν μόνο στους δύο 
μεγάλους τουριστικούς δήμους, Αγία 
Νάπα και Πρωταρά, τα τελευταία χρόνια 
φαίνεται να κρίνεται ως αδήριτη ανάγκη 
η ενιαία ανάπτυξη της περιοχής, με στόχο 
τη συνένωση ολόκληρου του παραλιακού 
μετώπου αλλά και της ενδοχώρας. Κάτι 
τέτοιο αναμένεται να συντελέσει και στη 
στρατηγική ενιαίας προώθησης της πε-
ριοχής με κοινό br i  και ονομασία, 
« t o t r ».

Πρόσφατα, στο δυτικό άκρο της επαρ-
χίας προστέθηκαν άλλα τέσσερα, περίπου, 
χιλιόμετρα ακτογραμμής, με την τουρι-
στική ανάπτυξη που παρατηρείται στο 
παραλιακό μέτωπο της Σωτήρας στην 
Αγία Θέκλα αλλά και με την εξαγγελία 
του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για ανά-
πλαση και διαμόρφωση του αλιευτικού 

καταφυγίου και του Εθνικού Πάρκου του 
Ποταμού Λιοπετρίου, ύψους 8,5 εκατομ-
μυρίων ευρώ.

Προ λήσ ις τουρισμο  
αι σ  

Η ραγδαία οικιστική ανάπτυξη των 
προηγούμενων χρόνων αλλά και η 
συνεχώς αυξανόμενη ροή τουριστικού 
ρεύματος στην περιοχή, διαμόρφωσαν 
και την ταυτότητα της επαρχίας Αμμοχώ-
στου η οποία κατά κύριο λόγο εμφανίζει 
τάσεις ανάκαμψης στον κατασκευαστικό 
και ξενοδοχειακό τομέα. Τα συμπαρο-
μαρτούντα της πορείας της διαμόρφωσης 
της οικονομίας στην περιοχή οδήγησαν 
και στην παράλληλη διαμόρφωση συ-
γκεκριμένων κοινωνικών συνθηκών 
προσανατολισμού σε τουριστικά επαγ-
γέλματα, αλλά και στην επένδυση σε 
παραπλήσια τουριστικά επαγγέλματα, 
όπως ο επισιτιστικός τομέας ο οποίος 
ανθεί τα τελευταία χρόνια.

Ως εκ τούτου, πολλές είναι οι προκλή-
σεις που έχει να αντιμετωπίσει η ελεύθερη 
Αμμόχωστος ως προς τη διατήρηση και 
τον εμπλουτισμό του τουριστικού προσφε-
ρόμενου προϊόντος, αλλά και την επέν-
δυση σε νέες βιομηχανίες οι οποίες θα 
συντελέσουν και στο χρόνιο αίτημα της 
επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.

Όπως εξηγεί ο Ανθούλης Κουντούρης, 
 της εταιρείας « r li i ri » 

και εκ των κύριων εμπνευστών της κα-
μπάνιας « t o t r », η επαρχία 
Αμμοχωστου, αδικημένη από την τουρκική 
εισβολή και ένας σχετικά καινούργιος 
προορισμός στη μεταπολεμική περίοδο, 
αναγκάστηκε να καλύψει το κενό που δη-
μιουργήθηκε, μετά την παράνομη κατοχή 
της πόλης της Αμμοχώστου αλλά και της 
υπόλοιπης επαρχίας, σε μικρό χρονικό 
διάστημα και χωρίς δικό της πολεοδομικό 
σχέδιο να γίνουν πολλές «προσωρινές» 
αλλά τελικά μόνιμες κατασκευές, με πολλές 
παράνομες οικοδομές και προσθήκες.

«Οι νοοτροπίες αυτές», όπως αναφέ-
ρει ο κ. Κουντούρης, «πλέον αλλάζουν 
και η εύρυθμη λειτουργία των επαρ-
χιακών γραφείων Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας, όπως και του Τμήματος 
Πολεοδομίας και Οικήσεως, δημιουρ-
γούν καλύτερο περιβάλλον και με την 
αναβάθμιση μέσω κινήτρων, το προϊόν 
αλλάζει προς το καλύτερο. Οι υπηρεσίες 
αναβαθμίζονται και τα έργα υποδομής 
προωθούνται σε γοργούς πλέον ρυθμούς, 
έτσι ώστε το ποθητό αποτέλεσμα να μη 
φαντάζει πλέον μακρινό.»

Επισημαίνει, παράλληλα, και το γεγονός 
ότι η επαρχία Αμμοχώστου έχει προσελ-
κύσει μεγάλες επενδύσεις, τόσο από το 
εξωτερικό αλλά κυρίως από Κύπριους 
επιχειρηματίες, κάτι που καταδεικνύει 
ότι η εγχώρια αγορά εμπιστεύεται την 
περιοχή. 

ΑΡΙΝΟΣ ΑΥ ΙΚΚΑΣ
pavlikkasm@sigmatv.com

Τα εγκαίνια του νέου 
br i  της επαρ-
χίας Αμμοχώστου 

έγιναν κατά την παρουσία 
αποστολής με επικεφαλής 
τον δήμαρχο Παραλιμνίου 
Θεόδωρο Πυρίλλη στην έκ-
θεση   στο Μονακό 
τον περασμένο Μάιο. Εκεί η 
ομάδα, πέραν της δράσης στο 
πλαίσιο της έκθεσης, είχε την 
ευκαιρία να μελετήσει τρόπους 
ανάπτυξης περαιτέρω συ-
νεργασιών προς όφελος της 
περιοχής. Κυριότερος στόχος 
είναι η αναγνώριση του κοινού 
br i  υπό την ονομασία 
« t o t r », αλλά και 
η ταυτόχρονη αναγνώριση της 
περιοχής και η ένταξή της στον 
διεθνή τουριστικό χάρτη, ώστε 
να αποτελέσει έναν από τους 
σημαντικότερους τουριστικούς 
προορισμούς στη Μεσόγειο.

ο τικ ς 
εν ειες στο 

ε τε ικ



«
ντίκρισα στη 
μέση του 
σπιτιού την 
αδελφή μου 
ανάσκελα, 
γυμνή από 
τη μέση και 

κάτω. Το φουστάνι της ήταν γυρισμένο 
προς τα πάνω και σκέπαζε το σχισμένο 
και κομματιασμένο στήθος της, το πρό-
σωπό της ήταν παραμορφωμένο, όλο 
το σώμα της κατακομματιασμένο. Μα 
το χειρότερο και φρικαλεότερο θέαμα 
ήταν, όταν, από τη στάση του σώματός της, 
κατάλαβα ότι οι Γερμανοί είχαν βιάσει 
το άψυχο κορμί της. Δίπλα της βρισκό-
ταν το τεσσάρων μηνών κοριτσάκι της 
λογχισμένο, με σπασμένο το κεφαλάκι 
του, και στο στόμα του είχε τη ρώγα του 
στήθους της μάνας του που είχαν κόψει 
εκείνοι οι κανίβαλοι ». Αυτή είναι μόνο 
μια από τις πολλές μαρτυρίες επιζώντων 
της σφαγής στο Δίστομο από τα κατοχικά 
στρατεύματα των SS της ναζιστικής Γερ-
μανίας. Πρόκειται για εγκλήματα πολέ-
μου, ορισμένοι εκτελεστές των οποίων 
εξακολουθούν να ζουν ελεύθεροι

Ήρθε η ώρα οι υπεύθυνοι των εγκλη-
μάτων που διαπράχθηκαν στον Πρώτο 
και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να πλη-
ρώσουν. Για τις απώλειες, τον πόνο, τον 
θρήνο, τις κλοπές και τις φρικαλεότητες. 
Την απαισιοδοξία για το κατά πόσο η 
Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει αποζη-
μιώσεις από τη Γερμανία για τα δεινά 
που υπέστη στη διάρκεια του Πρώτου 
και κυρίως του Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου ήρθε να αντικαταστήσει η αι-
σιοδοξία που προέκυψε από την ανάκτη-
ση απόρρητων εγγράφων που αφορούν 
στο κατοχικό δάνειο και τις γερμανικές 
αποζημιώσεις. Αυτή η συζήτηση δεν γί-
νεται μόνο για τις αποζημιώσεις υπέρ 
προσώπων που υπέφεραν, υπέστησαν 
ζημιές ή είχαν απώλειες από τις θηριωδίες 
κατά της ανθρωπότητας των SS, όπως, 
για παράδειγμα, οι φρικαλεότητες στο 
Δίστομο  Πρόκειται και για τις ζημιές που 

υπέστη το ίδιο το κράτος, αλλά και για τις 
γερμανικές παραβιάσεις των προνοιών 
περί του δικαίου του πολέμου. Χρειάστη-
καν επτά δεκαετίες, επτά μήνες και μια 
εξαμελής επιτροπή του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους της Ελλάδος για να 
ανακαλυφθούν, σε υπόγεια και ξεχασμένα 
και φθαρμένα αρχεία, 50.000 έγγραφα 
από το Υπουργείο Εξωτερικών, το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους και το Νομικό 
Λογιστήριο του Κράτους, έγγραφα που 
αφορούν στις γερμανικές αποζημιώσεις 
και το κατοχικό δάνειο. Παράλληλα, με 
οδηγίες της προηγούμενης κυβέρνησης, 
το Υπουργείο Πολιτισμού κατέγραψε για 
πρώτη φορά όλες τις καταστροφές και τις 
αρπαγές που έγιναν κατά τη διάρκεια 
της γερμανικής κατοχής.

Η α ρηματι ή ια ο ση 
αι το α αιτο μ ο οσ

Στην πραγματικότητα, η πρώτη ρηματι-
κή διακοίνωση με την οποία η Ελλάδα κά-
λεσε σε διάλογο τη Γερμανία ήταν το 1995 
και πιο συγκεκριμένα στις 14 11 1995, 
μέσω του πρέσβη της Ελλάδος στη Βόνη 
Ιωάννη Μπουρλογιάννη - Τσαγγαρίδη, 
στον Γερμανό υφυπουργό Εξωτερικών 

rt . Τότε, ο Γερμανός υφυπουρ-
γός απέρριψε το ελληνικό διάβημα, με 
το επιχείρημα ότι «μετά πάροδο 50 ετών 
από το τέλος του πολέμου και δεκαετιών 
αξιοπίστου και στενής συνεργασίας της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερ-
μανίας με τη διεθνή κοινότητα το πρό-
βλημα των επανορθώσεων απώλεσε τη 
δικαιολογητική του βάση. Ως εκ τούτου, 
δεν είναι δυνατόν να προσδοκά η ελ-
ληνική κυβέρνηση ότι η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση θα προσέλθει σε συνομιλίες 
για το θέμα αυτό».

Πριν από μερικές μέρες η Ελλάδα, 
με νέα ρηματική διακοίνωση, κάλεσε το 
Βερολίνο να προσέλθει σε διάλογο για 
εξεύρεση συμφωνίας στο ζήτημα που 
αφορά στις αποζημιώσεις και επανορ-
θώσεις «για ζημίες που υπέστη η Ελλάδα 
και οι πολίτες της κατά τον Πρώτο και 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για πο-
λεμικές αποζημιώσεις για τα θύματα 
και τους απογόνους των θυμάτων της 
γερμανικής κατοχής, την αποπληρωμή 
του κατοχικού δανείου και την επιστρο-
φή των λεηλατηθέντων και παράνομα 
αφαιρεθέντων αρχαιολογικών και άλ-
λων πολιτιστικών αγαθών». Μάλιστα, 
για πρώτη φορά, ζητείται συγκεκριμένο 
ποσό το οποίο περιλαμβάνει, εκτός από 
το κόστος της απώλειας και του δανείου, 
τους τόκους που έτρεχαν από την παύση 
των γερμανικών αποπληρωμών μέχρι 
σήμερα. Το ποσό αυτό προσεγγίζει τα 

6 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, 
το ποσό του καθαρού δανείου πριν τους 
τόκους, σύμφωνα με απόρρητη έκθεση 
του Λογιστηρίου του κράτους, ήταν 10 
δισεκατομμύρια 40 εκατομμύρια ευρώ.  
Ποσό, σχεδόν ίσο με εκείνο που κατέβαλε 
η Γερμανία στον μηχανισμό βοήθειας 
του πρώτου μνημονίου. Το γερμανικό 
Υπουργείο Εξωτερικών, πάντως, απάντησε 
άμεσα πως δεν προσέρχεται σε διάλογο 
και πως το θέμα θεωρείται νομικά και 
πολιτικά λήξαν.

τα  ο αγ λάριος ολ 
ορ ι  τη  λλά α

Στη συμφωνία του Λονδίνου του 
195 , τέθηκε η αναφορά ότι η εξέταση 
των αιτημάτων για αποζημιώσεις από 
τη Γερμανία αναβάλλεται μέχρι και τη 
σύμβαση της Συμφωνίας Ειρήνης με τη 
Γερμανία. Μέχρι τότε, αναφέρει ξεκάθαρα η 
συμφωνία, ουδείς μπορεί να ζητήσει απο-
ζημιώσεις από τη Γερμανία σε σχέση με τις 
πράξεις που είχε διαπράξει στη διάρκεια 
του Πρώτου και Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου. Σχεδόν 4 δεκαετίες αργότερα και 
συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 1990 
υπεγράφη η περιβόητη Συμφωνία 2 4. 
Οι υπογραφές έπεσαν στη Μόσχα από 
τις δύο Γερμανίες -Ανατολική και Δυτική 
Γερμανία- και τις 4 συμμαχικές δυνάμεις 
- ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και 
ΕΣΣΔ, η οποία σήμανε και την επανένωση 
της Γερμανίας. Πρόκειται ουσιαστικά για 

μια συμφωνία ειρήνης, ωστόσο, όπως ο 
ίδιος ο τότε Καγκελάριος της Γερμανίας, 
Χέλμουτ Κολ, εξομολογήθηκε αργότερα, 
αποφεύχθηκε, με επιμονή του Βερολίνου, 
να χρησιμοποιηθεί ο όρος «συμφωνία 
ειρήνης», ώστε να μην ενεργοποιηθούν 
οι πρόνοιες της Συμφωνίας του Λονδί-
νου, οι οποίες θα άνοιγαν τον δρόμο στην 
Ελλάδα, την Πολωνία και άλλες χώρες 
να διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις που 
δικαιούνται. Είναι απόλυτα σημαντικό, 
ωστόσο, το γεγονός ότι ούτε η Ελλάδα, ούτε 
και η Πολωνία -χώρες με συντριπτικές 
και τραγικές συνέπειες από τη δράση της 
ναζιστικής Γερμανίας- έχουν υπογράψει 
τη συνθήκη 2 4, ούτε και συμμετείχαν 
στη συζήτηση που προηγήθηκε. Στο 
πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, οι συμ-
μαχικές δυνάμεις παραιτούνται από το 
δικαίωμα διεκδίκησης αποζημιώσεων 
και αυτό είναι το βασικό επιχείρημα των 
Γερμανών. 

Η ιλογή του ι ο ς
ι αστηρ ου της άγης
Σε περίπτωση που η Γερμανία δεν 

προσέλθει σε διάλογο, ή που ο διάλογος 
δεν καταλήξει σε συμφωνία, η Ελλάδα 
έχει το δικαίωμα της επιλογής να κινη-
θεί νομικά και να αποταθεί μέχρι και 
το δικαστήριο της Χάγης. Όπως εξήγη-
σε μιλώντας στην εκπομπή του Σίγμα 
«Μεσημέρι και Κάτι» ο νομικός Σίμος 
Αγγελίδης, «το να αναγνωρίζεις και να 
απολογείσαι σε σχέση με πράξεις που 
διαπράχθηκαν στο παρελθόν», όπως κατ’ 
επανάληψη έχει πράξει η πολιτική ηγεσία 
και αρκετοί αξιωματούχοι της Γερμανι-
κής Ομοσπονδίας, «είναι μεν φραστική 
ανάληψη ευθύνης, που όμως δεν έρχε-
ται να υποστηριχθεί με έργα». Εξήγησε, 
ωστόσο, πως το πολύπλοκο αυτό θέμα, 
αν δεν επιλυθεί πολιτικά, «νοουμένου 
ότι η Ελλάδα θα επιδείξει την αναγκαία 
πολιτική διάθεση, μπορεί η Αθήνα να 
το φέρει ενώπιον του δικαστηρίου της 
Χάγης και, από εκεί και πέρα, το Δικα-
στήριο της Χάγης θα κρίνει κατά πόσο 

υπάρχει βασιμότητα στους ισχυρισμούς. 
Υπάρχει βέβαια και το ευρύτερο διεθνές 
δίκαιο και διεθνές εθιμικό δίκαιο, το οποίο, 
ειδικά με βάση τις συνθήκες της Χάγης 
του 190 , διέπει τον τρόπο που διεξά-
γεται ο πόλεμος, αλλά και τις ευθύνες τις 
οποίες έχει το κάθε κράτος, σε σχέση με 
ενέργειες που κάνει κατά τη διάρκεια της 
οποιαδήποτε εχθροπραξίας. Συνεπώς, 
υπάρχει ακόμη ένα μεγαλύτερο πλαί-
σιο διεθνούς δικαίου το οποίο μπορεί η 
Ελλάδα να αξιοποιήσει, νοουμένου ότι 
θα επιλέξει πως αυτή είναι η κατάλληλη 
οδός, η οδός της διεκδίκησης είτε στην 
πολιτική αρένα, είτε, στη συνέχεια, σε 
κάποια διεθνή δικαστήρια».

ο ομι  ατ ημα
της ρμα ας

Τον Απρίλιο του 1942 η Γερμανία 
και η Ιταλία, με μία πρωτοφανή κίνηση 
στην ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου, ανάγκασαν (μόνο) την Ελλάδα 
να συνάψει ένα κατοχικό δάνειο. Το δι-
εθνές πολεμικό δίκαιο προβλέπει ότι η 
κατεχόμενη χώρα οφείλει να συντηρεί 
τα στρατεύματα κατοχής. Ωστόσο, οι Γερ-
μανοί, όπως αποκαλύπτουν τα απόρρητα 
έγγραφα του Λογιστηρίου του Κράτους 
της Ελλάδος, χρησιμοποίησαν μέρος του 
δανείου για τη συντήρηση του στρατού 
κατοχής στην Ελλάδα και μεγαλύτερο 
μέρος για τις επιχειρήσεις του όμελ στην 
Αφρική, γεγονός που παραβιάζει τους 
κανόνες του δικαίου του πολέμου. Αυτό 
αποτελεί μεγάλο νομικό εργαλείο στα χέρια 
της Αθήνας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά 
στις διεκδικήσεις για αποπληρωμή του 
κατοχικού δανείου, το οποίο ενισχύουν 
τα έγγραφα που έχει αποκαλύψει ο Γερ-
μανός ιστορικός Χάγκεν Φλάισερ, που 
ζει και διδάσκει στην Ελλάδα, σύμφωνα 
με τα οποία η ναζιστική Γερμανία και ο 
ίδιος ο Χίτλερ όχι μόνο αναγνώρισαν το 
κατοχικό δάνειο, αλλά ακόμα και 6 μέρες 
προτού αναχωρήσουν οι Γερμανοί από 
την Αθήνα, υπάρχει έγγραφο, που δείχνει 
ότι είχαν αρχίσει να το αποπληρώνουν. 

ΤΗ  ΤΟ  
Ο Ο  ΤΟ  , 

Τ ΗΚ  Η Ο  
ΟΤ  Η Τ Η Τ  
ΤΗ Τ   Ο Η

 Ο ΤΗ 
 Τ  
 Κ  ΤΗ Η 

ΤΗ   Η
Η   ΤΗ 

ΑΡΙΝΑ ΑΤΖΗΚ ΣΤΑ
hadjikostam@sigmatv.com

διεθνή 23
Της Κυριακής09.06.2019

Η ώρα των αποζημιώσεων
για τις θηριωδίες των SS
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Τα βλέμματα στραμμένα στην Ιταλία 

ΙΑΝΝΗΣ Ι Ρ Α ΗΣ 

ξι μήνες μετά τη μάχη του 
προ πολογισμού μεταξύ 
Βρυξελλών και Ιταλίας, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
άνοιξε ξανά την υπόθεση, 
εκτοξεύοντας απειλές για 
κυρώσεις. Την ίδια ώρα 

ο κυβερνητικός συνασπισμός της χώρας 
αμέσως, μετά την ανάγνωση των αποτε-
λεσμάτων των ευρωεκλογών του Μα ου, 
μπήκε σε μια νέα φάση «αποδιοργάνω-
σης», φτάνοντας στα όρια της οριστικής 
ρήξης. Αυτό οδήγησε τον Πρωθυπουργό 
της Ιταλίας, Τζουζέπε Κόντε, ο οποίος έδω-
σε μάχη για μήνες για να διατηρήσει τις 
εύθραυστες πολιτικές ισορροπίες μεταξύ 
του αντισυστημικού Κινήματος 5 Αστέ-
ρων ( 5S) και της ακροδεξιάς Λέγκας, 
να απειλήσει με παραίτηση τους ηγέτες 
των δύο κομμάτων του κυβερνητικού συ-
νασπισμού, παίζοντας έτσι το μοναδικό 
χαρτί που έχει δεδομένης της πολιτικής 
του αδυναμίας. Ο Κόντε, όντας πολιτικά 
ανίσχυρος απέναντι στους Λουίτζι Ντι 
Μάιο και Ματέο Σαλβίνι, έθεσε το δίλημ-
μα παραμονή στην εξουσία ή πρόωρες 
εκλογές, ζητώντας ουσιαστικά την άρση 
της πολιτικής παράλυσης αλλά και του 
εκτροχιασμού των ευαίσθητων οικονομικών 
διαπραγματεύσεων της χώρας με την ΕΕ.  

α α τια της ολιτι ής ρ σης
Η περίοδος που ακολούθησε των ευ-

ρωεκλογών βρήκε τα δύο κόμματα του 
συνασπισμού σε ακόμα πιο βαθιά ρήξη, 
η οποία είχε αρχίσει να διαφαίνεται από 
τις απαρχές της ιδιαίτερης αυτής συνερ-
γασίας, ενώ έγινε εντονότερη κατά την 
προεκλογική περίοδο. Τα αποτελέσματα 
δε δυναμίτισαν ακόμη περισσότερο το 
κλίμα, αφού ο Σαλβίνι, ενώ είχε ενταχθεί 
στην κυβέρνηση με ποσοστό μόλις 1  
τον Μάρτιο του 2018, στις ευρωεκλογές 
είδε τα ποσοστά του να διπλασιάζονται, 
φτάνοντας στο 4 . Από την άλλη, το Κί-
νημα των 5 Αστέρων, αν και στις εθνικές 
εκλογές είχε αναδειχθεί πρώτο κόμμα 
και βρισκόταν σε θέση ισχύος, τον Μάιο 
συνετρίβη εκλογικά, λαμβάνοντας μόλις 
1 . Η κάλπη αναδεικνύοντας τον Σαλβίνι 
ως τον πλέον ισχυρό πολιτικά εταίρο στον 
συνασπισμό άλλαξε άρδην τις κυβερνητικές 

ισορροπίες, με τον ίδιο να μη διστάζει 
μερικά 24ωρα μετά από τα θριαμβευτικά 
αυτά αποτελέσματα να επιδεικνύει την 
υπεροχή του, προωθώντας εκ νέου και 
με νέα δυναμική την πολιτική ατζέντα του 
κόμματός του, με πρόνοιες όπως φορο-
λογικές ελαφρύνσεις και αυστηρότερα 
μέτρα για τους μετανάστες. 

Η στρατηγι ή του αλβ ι
Την παρέμβαση Κόντε, ο οποίος χα-

ρακτηρίστηκε από πολλούς αναλυτές ως 
η μαριονέτα των Σαλβίνι και Ντι Μάιο, 
πυροδότησε η πολιτική παράλυση που 
προκάλεσε το Κίνημα των 5 Αστέρων, το 
οποίο σε μια προσπάθεια να ανακόψει 
την πτώση που παρουσίαζαν τα εκλογι-
κά του ποσοστά, έθεσε βέτο σε πολιτικές 
διαδικασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη. 
Παρότι μετά τις ευρωεκλογές ο Λουίτζι 
Ντι Μάιο παραδέχθηκε την ήττα του 
και συμφώνησε να συνεργαστεί με τη 
Λέγκα, μέλη του κόμματός του απο-
σκοπώντας στην προσέλκυση μερίδας 
φιλελεύθερων ψηφοφόρων, εξέφρασαν 
αγανάκτηση με τις πολιτικές του Σαλβίνι 
για την είσοδο μεταναστών στη χώρα και 
την ποινικοποίηση της διάσωσής τους. 
Οι ισορροπίες όμως έχουν αλλάξει και 
ο Σαλβίνι, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία 
στις ευρωεκλογές και έχοντας αναδειχθεί 

άτυπα ηγέτης των εθνικιστικών δυνάμεων 
της Γηραιάς Ηπείρου, έχει στα χέρια του 
την πολιτική ισχύ στην Ιταλία. Πλέον με 
τις νέες ανακατατάξεις είναι σε θέση να 
κερδίσει με ευκολία τις εθνικές εκλογές, 
αναζητώντας στήριξη μόνο στις συντηρη-
τικές δυνάμεις της χώρας, οι οποίες στο 
παρελθόν τάσσονταν υπέρ του πρώην 
Πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι. 
Σύμφωνα με αναλυτές, το μόνο που έχει 
να κάνει για να εξασφαλίσει τη σίγουρη 
του νίκη στις εκλογές είναι να συνεχίσει 
τη στρατηγική της άσκησης πιέσεων. 

ο ρ βλημα της οι ο ομ ας
Οι εσωτερικές προστριβές στην Ιταλία 

όμως δεν πέρασαν απαρατήρητες από 
τις Βρυξέλλες. χοντας ολοκληρώσει με 
ασφάλεια τη διαδικασία των ευρωεκλογών, 
τα βλέμματα των Ευρωπαίων αξιωμα-
τούχων στράφηκαν ξανά στην Ιταλία και 
στην καταρρέουσα οικονομία της. Μετά 
από έξι μήνες ανακωχής, οι 28 Επίτροποι 
άναψαν το πράσινο φως για πειθαρχική 
διαδικασία σε βάρος της Ιταλίας. Ουσια-
στικά πρόκειται για το άνοιγμα του δρόμου 
για οικονομικές κυρώσεις εναντίον της 
Ιταλίας λόγω του κολοσσιαίου χρέους 
της, ρίχνοντας ξανά στην αρένα τον συ-
νασπισμό λαϊκιστών-ακροδεξιών που 
βρίσκεται στην εξουσία. Πρόκειται για 

την τρίτη αρνητική έκθεση μέσα σε ένα 
χρόνο, αν και την τελευταία φορά έληξε 
«αναίμακτα», όταν η κυβέρνηση Κόντε 
πρόλαβε την ενεργοποίηση της διαδικασίας 
για το έλλειμμα, καταλήγοντας σε συμ-
φωνία με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, αν Κλοντ Γιούνκερ. Εντού-
τοις, η διάσταση των απόψεων των δύο 
πλευρών διαφαίνεται στις οικονομικές 
προβλέψεις, με την ιταλική Κυβέρνηση 
να εκτιμά ότι θα συνεχίσει την ανοδική 
πορεία φέτος. Αντίθετα, η έκθεση της ΕΕ 
υπογραμμίζει ότι «βάσει των σχεδίων της 
κυβέρνησης, όσο και των προβλέψεων 
της Κομισιόν, δεν αναμένεται ότι η Ιταλία 
θα πληροί τα κριτήρια για το χρέος ούτε 
το 2019, αλλά ούτε και το 2020».

α ολιτι ά ητρα
της ομισι

Η χρονική συγκυρία της έναρξης της 
διαδικασίας εντούτοις δεν μπορεί να θε-
ωρηθεί καθόλου τυχαία.  Αναλυτές επι-
σημαίνουν ότι πίσω από την απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κρύβονται 
πολιτικά κίνητρα. Ειδικότερα, στο εσω-
τερικό της χώρας αυτή η «τιμωρητική» 
διαδικασία συνδέθηκε με την προσπά-
θεια από πλευράς της Λέγκας να ασκήσει 
πιέσεις, ώστε να αλλάξει η πολιτική της 
ΕΕ για τους εθνικούς προ πολογισμούς. 

Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ  ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ)
ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ  224) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ ΗΚΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ειδο οίηση σ ωνα ε το ρ ρο 0 (α)

Επειδή με Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο Πρώτο Μέρος, του Τρίτου Παραρτήματος της Επίσημης Εφημερίδας 
της Δημοκρατίας με αρ. 5163 με την Κ.Δ.Π. 190/31.05.2019, το πουργικό Συμβούλιο διέτα ε τη διενέργεια Γε-
νικής Εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται  εντός ολόκληρου του ελεγχόμενου από την Κυπριακή 
Δημοκρατία τμήματός της, όπως καθορίστηκε στο Διάταγμα που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά εις του άρθρου 
69 (1) του πιο πάνω Νόμου:

2. Γι  αυτό, ενασκώντας τις ε ουσίες που μου παρέχονται με το άρθρο 70(α) του περί Ακίνητης διοκτησίας (Δια-
κατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, εγώ, ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, με την 
παρούσα ειδοποίηση πληροφορώ το κοινό ότι η Γενική Εκτίμηση σε τιμές 01/01/2018 στην περιοχή που αναφέ-
ρεται πιο πάνω, θα αρχίσει την ημερομηνία της δημοσίευσης της ειδοποίησης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας και καλώ όλους τους ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην πιο πάνω περιοχή:

(α) να εφοδιάσουν τον εκτιμητή με τέτοιες πληροφορίες, προφορικές ή γραπτές, που σχετί ονται με την υπό εκτί-
μηση ακίνητη ιδιοκτησία τις οποίες ο εκτιμητής δυνατόν να απαιτήσει.

(β) να παρουσιάσουν στον εκτιμητή για ε έταση οποιοδήποτε έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή τους, ή κάτω από 
τον έλεγχό τους και σχετί εται με την υπό εκτίμηση ακίνητη ιδιοκτησία, το οποίο ο εκτιμητής δυνατόν να απαιτήσει.

             Ανδρέας Σωκρ τους
Διευ υντής Τ ή ατος Κτη ατολογίου και Χωρο ετρίας

(Φακ   5 19 50 01)

Παρότι οι προειδοποιήσεις εκ μέρους των 
Βρυξελλών για την ιταλική οικονομία δεν 
είναι κενού περιεχόμενου, κανείς δεν πα-
ραβλέπει το γεγονός ότι ο λαϊκισμός της 
Ιταλίας θεωρείται από μεγάλη μερίδα 
Ευρωπαίων ως ένας από τους μεγαλύ-
τερους κινδύνους για τη συνοχή της ΕΕ. 
Από πλευράς του ο Σαλβίνι επέλεξε να 
ανεβάσει τους τόνους, εκτοξεύοντας κα-
τηγορίες και προκλήσεις για την «κίτρινη 
κάρτα» της Επιτροπής. Κύριο επιχείρημα 
της ώμης είναι η μη συμμόρφωση στους 
κανονισμούς της ΕΕ από άλλα κράτη-μέλη 
όπως η Γαλλία, κάνοντας λόγο για δύο 
μέτρα και δύο σταθμά αλλά και στοχοποί-
ηση. Ως κύριες αιτίες της προβληματικής 
της οικονομίας προβάλλει τις γενικότερες 
οικονομικές συνθήκες, το μεταναστευτικό, 
την τρομοκρατική απειλή, αλλά και τις 
φυσικές καταστροφές. Από την άλλη η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπεραμυνόμενη 
της θέσης της μίλησε για ελαστικότητα με 
την οποία αντιμετώπισε την Ιταλία κατά 
την περίοδο 201 -18, κάνοντας μία πα-
ραχώρηση σχεδόν 0 δισεκατομμυρίων 
ευρώ, η οποία ισούται με το 1,8  του 
ΑΕΠ. Υποστήριξε δε ότι έκανε χρήση 
του «διακριτικού περιθωρίου» της, όμως 
τώρα οι συνθήκες έχουν αλλάξει και δεν 
επιτρέπονται δικαιολογίες.

Παραμο ή στο υρ  
ή αράλληλο μισμα

Κάτω από το βάρος των ασφυκτικών 
πιέσεων για τα οικονομικά της χώρας 
επανήλθε στο προσκήνιο η συζήτηση 
για ένα «it le it» ή υιοθέτηση δεύτερου 
εγχώριου νομίσματος, πέραν του ευρώ. 
Το σενάριο του παράλληλου νομίσματος 
ουσιαστικά σημαίνει ότι η ιταλική Κυ-
βέρνηση θα εκδώσει άτοκα γραμμάτια 
μικρής αξίας, τα οποία θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν ως μέσο συναλλαγής, 
λειτουργώντας έτσι ως εναλλακτικά χαρτο-
νομίσματα και υποκαθιστώντας το ευρώ. 
Η υιοθέτηση ενός εναλλακτικού μέσου 
πληρωμών δυνητικά θα άνοιγε τον δρόμο 
για την έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη, 
αφού θα εκλαμβανόταν ως παραβίαση 
των ευρωπαϊκών συνθηκών. Εντούτοις, 
υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους 
θεωρείται απομακρυσμένο το ενδεχόμε-
νο η ιταλική Κυβέρνηση να υιοθετήσει 
το εναλλακτικό αυτό νόμισμα. Αρχικά, η 
πολυπλοκότητα της διαδικασίας του re it 
προκάλεσε ψυχρολουσία στους Ιταλούς 
ευρωσκεπτικιστές, απομακρύνοντάς τους 
από τα σενάρια εξόδου της χώρας από την 
ΕΕ. Κατά δεύτερο, ακόμα και εάν εκδο-
θούν τέτοιες υποσχετικές, νομική ισχύ θα 
αποκτήσουν μόνο αν η ώμη νομοθετήσει 
για να κάνει υποχρεωτική την αποδοχή 
τους ως μέσο πληρωμής. 



Σ μ να με τον 
ατ, ο λεμος 

στο Ι κ εί ε ς 
κίν τ ο τ ν ε ι υμία 

ια κα ι σ  τ ς 
αμε ικανικ ς σ ς 
ς τι ας ναμ ς 

στον κ σμο

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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ΑΙ ΝΙΔΙΑ Η ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΝΥ ΑΤΑ ΙΣ ΥΟΣ ΣΤΗΝ Α ΚΟΣ ΙΑ ΣΚΑΚΙ ΡΑ

Τελικά, γιατί οι ΗΠΑ εισέβαλαν στο Ιράκ;

Δ
εκαέξι χρόνια μετά 
από την εισβολή των 
Ηνωμένων Πολιτει-
ών στο Ιράκ, η οποία 
έσπειρε το χάος και 
την καταστροφή τόσο 
στην αραβική χώρα 

όσο και στην ευρύτερη περιοχή, μια 
πτυχή του πολέμου παραμένει εγκλη-
ματικά υποτιμημένη στον δημόσιο 
διάλογο: Γιατί οι ΗΠΑ πολέμησαν με 
τόσο σθένος και ποια ήταν εν τέλει η 
προσδοκία της κυβέρνησης Μπους σε 
σχέση με τα κέρδη που η χώρα της θα 
αποκόμιζε στο τέλος της διαδρομής;

Σε σχετικό άρθρο του στο l eer  
o Ασχάν Ι. Μπατ, Αναπληρωτής Κα-
θηγητής στο S h r S hool o  oli  

 o er e t στο eor e o  
i er it , υποστηρίζει ότι η πραγματική 

αιτία του πολέμου αποκλίνει από όσες 
συζητιούνται καθημερινώς. 

Ως γνωστόν, η ευρέως αποδεκτή προ-
σέγγιση παραμένει ακόμα και σήμερα 
ότι η Ουάσιγκτον παρακινήθηκε από 
το πρόγραμμα όπλων μαζικής κατα-
στροφής του Σαντάμ Χουσε ν, με τις 
πυρηνικές δυνατότητες του οπλοστα-
σίου να θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό 
ανησυχητικές. Εξάλλου, όπως είχε 
δηλώσει η τότε Αμερικανίδα υπουρ-
γός Εξωτερικών Κοντολίζα άις, «δεν 

θέλουμε το όπλο που βλέπουμε να καπνίζει, 
να αποδειχτεί ένα σύννεφο μανιταριού» 
( e o ot w t the oki   to be 

 hroo  lo ). 
Εν τέλει, παρά το γεγονός ότι ο Σαντάμ 

Χουσε ν δεν διέθετε εν ενεργεία πρόγραμμα 
όπλων μαζικής καταστροφής, η συγκε-
κριμένη εξήγηση εξακολουθεί να βρίσκει 
έδαφος στις αναλύσεις κάποιων μελετητών 
Διεθνών Σχέσεων. 

Όπως υποστηρίζουν, παρά το γεγο-
νός ότι ο Σαντάμ Χουσε ν δεν είχε ενεργό 
πρόγραμμα ανάπτυξης όπλων μαζικής 
καταστροφής, αυτή ακριβώς η θέση 
υποστηρίχτηκε από μερίδα ακαδημαϊ-
κών Διεθνών Σχέσεων, οι οποίοι λένε ότι, 
ενώ η διακυβέρνηση Μπους έσφαλε για 
τις δυνατότητες του προγράμματος, στην 
πραγματικότητα το λάθος ήταν βαθύ.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη παλέτα 
επιχειρημάτων, οι Μυστικές Υπηρεσίες 
είναι μια πολύ περίπλοκη και σκοτεινή 
υπόθεση και, με δεδομένη τη σκιά των 
επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, η αμε-
ρικανική κυβέρνηση μάλλον ανέγνωσε 
λανθασμένα τα τεκμήρια για τον πραγματικό 

κίνδυνο που ήγειρε ο Σαντάμ.
Η συγκεκριμένη άποψη αντιμετωπίζει, 

ωστόσο, ένα σημαντικό πρόβλημα: Δεν 
εδράζεται πάνω σε πραγματικά στοιχεία, 
πέραν των μαρτυριών των ίδιων των αξι-
ωματούχων του Μπους. Δεδομένου δε 
ότι σήμερα γνωρίζουμε πως η τότε κυ-
βέρνηση επιδόθηκε σε μια εκτεταμένη 
εκστρατεία εξαπάτησης και προπαγάνδας 
στην πορεία προς τον πόλεμο, κανένας 
λόγος να πιστέψουμε τη συγκεκριμένη 
άποψη δεν υπάρχει. 

Σύμφωνα με την έρευνα του h  
 tt για τις αιτίες του πολέμου, η απά-

ντηση δεν βρίσκεται ούτε στην πολεμι-
κή απειλή του Ιράκ, ούτε στην επιθυμία 
εξάπλωσης της δημοκρατίας, όπως είχε 
-μάλλον σκανδαλωδώς- προταχθεί τότε. 

Η κυβέρνηση Μπους εισέβαλε στο 
Ιράκ για λόγους επίδειξης ισχύος και 
αυτοπροβολής. 

Μια γρήγορη και αποφασιστική νίκη 
στην καρδιά του αραβικού κόσμου θα 
έστελνε ένα σαφές μήνυμα σε όλες τις 
χώρες, ειδικά σε ανυπότακτα καθεστώτα, 
όπως εκείνα της Συρίας, της Λιβύης, του 

Ιράν ή της Βόρειας Κορέας, ότι η αμε-
ρικανική ηγεμονία είναι παρούσα και 
είχε σκοπό να διαρκέσει για πολύ ακόμα. 

Με απλά λόγια, σύμφωνα με τον Μπουτ, 
ο πόλεμος στο Ιράκ είχε ως κίνητρο την 
επιθυμία για καθιέρωση της αμερικανικής 
θέσης ως ηγέτιδας δύναμης στον κόσμο.

Πράγματι, ακόμη και πριν από την 
11η Σεπτεμβρίου, ο τότε Υπουργός 
Άμυνας Ντόναλντ άμσφελντ είχε δει 
το Ιράκ υπό το πρίσμα του καθεστώτος 
και της φήμης, επιχειρηματολογώντας 
διαφωτιστικά τον Φεβρουάριο και τον 
Ιούλιο του 2001 ότι η κατάργηση του 
Σαντάμ «θα ενισχύσει την αμερικανική 
αξιοπιστία και την επιρροή σε ολόκληρη 
την περιοχή». Αυτό ήταν όλο. 

Οι εν λόγω ισχυρισμοί κατέρρευσαν 
την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 μαζί με 
τους δίδυμους πύργους, δηλαδή τα σύμ-
βολα της αμερικανικής στρατιωτικής και 
οικονομικής κυριαρχίας. τσι, οι ΗΠΑ, 
επί της ουσίας σύρθηκαν στο να επιβε-
βαιώσουν τη θέση του «αδιαμφισβήτητου 
ηγεμόνα» η οποία κλονίστηκε συθέμελα 
και ο μόνος τρόπος να στείλουν ένα τόσο 

απειλητικό μήνυμα ήταν ένας νικηφόρος 
πόλεμος. 

ή υμα ηγ μο ας
Ωστόσο, το Αφγανιστάν δεν ήταν αρ-

κετό: Ήταν, απλώς, πάρα πολύ αδύναμο 
κράτος. Όπως γνωρίζουν πολύ καλά οι 
«τραμπούκοι» των φυλακών, μια φριχτή 
φήμη δεν αποκτάται απλώς από τον ξυ-
λοδαρμό των πιο αδύναμων στην αυλή. 
Ή, όπως δήλωσε ο άμσφελντ το βράδυ 
της 11ης Σεπτεμβρίου: «Πρέπει να βομ-
βαρδίσουμε κάτι άλλο για να αποδείξουμε 
ότι είμαστε μεγάλοι και ισχυροί και ότι 
δεν πρόκειται να καμφθούμε από τέτοιου 
είδους επιθέσεις».

Επιπλέον, το Αφγανιστάν ήταν ένας 
«δίκαιος» πόλεμος. Ο άμσφελντ, ο 
Αναπληρωτής Γραμματέας Άμυνας Πολ 
Γούλφγουζ και ο Υφυπουργός Άμυνας 
για την Πολιτική Ντάγκλας Φέιθ θεωρούν 
επικίνδυνα «περιορισμένες», «πενιχρές» 
και «στενές» τις στρατηγικές αντιποίνων 
στο Αφγανιστάν. 

Κάτι τέτοιο, ισχυρίζονται, «μπορεί 
να θεωρηθεί ως ένδειξη αδυναμίας 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της πιο κάτω θέσης:

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
  Μία (1) έση Ειδικο  Εκ αιδευτικο  Προσω ικο  (ΕΕΠ) ε σ βαση στην 
ειδικ τητα «Κλινική Νοσηλευτική»

Τελευταία η ερο ηνία για υ οβολή των αιτήσεων  Πέ τη 4 Ιουλίου 2019  
και ρα 2:00  
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστο-
σελίδα του Πανεπιστημίου :// / / /

/ / / / ή να αποτείνο-
νται στο τηλέφωνο 5  25002210

Το ενοδο είο   στην Αγία Ν α
δέ εται αιτήσεις για την ιο κ τω έση:

   

Παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό σας
σημείωμα στην πιο κάτω διεύθυνση:

Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού
Τ.Θ. 30029, -5340 Αγία Νάπα

- :  

Για περισσότερες πληροφορίες - Τηλ.: 2 40009

λες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας

ΚΕΝ  ΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΤΡΗ Α ΑΝΑΣΙΟΥ  
 

ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΝΙΚΟ Α ΔΗΣ   
 

Οι Η.Π.Α. και η Κίνα έχουν εμπλα-
κεί σε έναν κλιμακωτό εμπορικό 
πόλεμο μεταξύ τους, με τις δύο 

μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου να 
επιβάλλουν εκατέρωθεν δασμούς στις ει-
σαγωγές. Οι οικονομικές εντάσεις μεταξύ 
τους μάλλον προέρχονται από μια βαθύτερη 
αντιπαλότητα, με τις Η.Π.Α. να προσπαθούν 
να προστατεύσουν τη θέση τους ως η μεγα-
λύτερη οικονομία του κόσμου, τη στιγμή που 
η Κίνα είναι ήδη η πρώτη εμπορική δύναμη, 
ο μεγαλύτερος εξαγωγέας προϊόντων και ο 
μεγαλύτερος κατασκευαστής (η Κίνα έχει και 
την αρνητική πρωτιά μεγαλύτερης εκπομπής 
διοξειδίου του άνθρακα παγκόσμια).

Όλα ξεκίνησαν στις αρχές του περασμένου 
Ιουλίου, όταν η αμερικανική κυβέρνηση 
επέβαλε αρχικά τελωνειακούς δασμούς 25  
σε κινεζικά προϊόντα ύψους 4 δισ. δολαρίων 
Η.Π.Α. και στη συνέχεια επιπρόσθετους 
δασμούς 25  σε περίπου 280 επιπλέον 
κινεζικά προϊόντα ύψους 16 δισ. δολαρίων 
Η.Π.Α. Η αντίδραση της Κίνας ήταν άμεση, 
απαντώντας με ισοδύναμους συνολικούς 
δασμούς 50 δισ. δολαρίων Η.Π.Α., ενώ το 
τελευταίο κρούσμα ήταν στα μέσα Μα ου, 
όταν οι Η.Π.Α. υπερδιπλασίασαν τους δα-
σμούς σε κινεζικά προϊόντα ύψους 200 δισ. 
δολαρίων Η.Π.Α. -συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, τσαντών, ενδυμάτων και υποδη-
μάτων- από το 10  στο 25 . Επιπλέον, 
φαίνεται να έχει ξεκινήσει η διαδικασία 
αύξησης των δασμών για ουσιαστικά όλες 
τις υπόλοιπες εισαγωγές από την Κίνα, οι 
οποίες εκτιμώνται σε περίπου 00 δισ. 

δολάρια Η.Π.Α.
Ανεξάρτητα από το εάν αυτή η συνε-

χιζόμενη σύγκρουση Η.Π.Α. - Κίνας θα 
εξελιχθεί σε έναν παγκόσμιο εμπορικό 
πόλεμο πλήρους κλίμακας, το σίγουρο 
είναι ότι έχει ήδη διαταράξει τη λειτουργία 
των διεθνών δικτύων εφοδιασμού και έχει 
θορυβήσει τις ηγεσίες πολλών διεθνών 
επιχειρήσεων. Η διαχείριση και η μείω-
ση όλων αυτών των απότομων αυξήσεων 
στις εμπορικές δαπάνες δεν είναι καθόλου 
εύκολο εγχείρημα για τις επιχειρήσεις. 
Βραχυπρόθεσμα, η μείωση των δαπανών 
αυτών είναι κρίσιμα αναγκαία, ενώ παράλ-
ληλα, με την επιδείνωση των εμπορικών 
συνθηκών -που αναμένεται να συνεχιστεί 
για άγνωστο χρονικό διάστημα-, οι εται-
ρείες χρειάζεται να επανασχεδιάσουν την 
ανταγωνιστική στρατηγική τους για να πα-
ραμείνουν κερδοφόρες μακροπρόθεσμα.

Σύμφωνα με τη φετινή έκθεση της  
« lob l Tr e: The e ol i  worl  or er», οι 
δασμοί και το εμπόριο έχουν καταστεί σημαντικά 
νέα στοιχεία στη γεωπολιτική δυναμική του 
μεταβαλλόμενου παγκόσμιου περιβάλλοντος 
και αποτελούν μεγαλύτερη προτεραιότητα για 
τους πολυεθνικούς οργανισμούς. Εντούτοις, οι 
εταιρείες που υιοθετούν μια ολιστική στρατη-
γική προσέγγιση μπορούν να μετατρέψουν τη 
διαχείριση του παγκόσμιου εμπορίου σε πηγή 
σημαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Την ώρα που οι τιμολογιακές διαφορές 
κλιμακώνονται, οι βασικές βραχυπρόθεσμες 
στρατηγικές αντιμετώπισης που εισηγείται 
η έκθεση είναι οι ακόλουθες:

Μεταφορά δραστηριοτήτων σε χώ-
ρες με χαμηλότερους δασμούς (δηλαδή 
εκτός Κίνας αλλά εντός Ασίας: Βιετνάμ, 
Μαλαισία, Ταϊλάνδη κ.ά.) ή και μεταφορά 
δραστηριοτήτων «επί τόπου» στη χώρα 
που βρίσκονται οι τελικοί πελάτες, μέσω 

της διαδικασίας γνωστής ως «o - hori ».
Χρήση πολλαπλών μονάδων εφο-

διασμού κατά περιφέρεια (« lti-ori i  
o r i »), ούτως ώστε η εταιρεία να μπο-

ρεί να εφαρμόσει γρήγορες αλλαγές στην 
περίπτωση εισαγωγής νέων δασμών. Για 
παράδειγμα, αν η Κίνα εξαγγείλει αύξη-
ση των δασμών εισαγωγής αμερικανικών 
προϊόντων, μια εταιρεία θα μπορούσε να 
μετατοπίσει την πώληση αυτών των προ-
ϊόντων σε άλλη αγορά και να καλύψει την 
κινεζική ζήτηση μέσω άλλης δικαιοδοσίας.

Συγκρότηση ειδικών ομάδων με μέλη 
προερχόμενα από ειδικότητες όπως σχεδι-
αστές προϊόντων, επαγγελματίες αλυσίδας 
εφοδιασμού και επαγγελματίες παγκόσμι-
ου εμπορίου, για να διασφαλιστεί ότι τα 
προϊόντα που παράγονται έχουν σχεδι-
αστεί για να μειώσουν τον αντίκτυπο των 
επιπτώσεων των δασμών.

Σε ό,τι αφορά στις μακροπρόθεσμες 
στρατηγικές αντιμετώπισης των επιπτώσε-
ων του κλιμακωτού εμπορικού πολέμου, 
αυτές περιλαμβάνουν:

Κατάλληλη προετοιμασία, χρησιμο-
ποιώντας τον σχεδιασμό σεναρίων για να 
αξιολογηθούν οι πιθανές επιπτώσεις των 
γεωπολιτικών και οικονομικών αβεβαιο-
τήτων, ούτως ώστε να καθοριστούν άμεσα 
οι καλύτερες επιλογές. Σε γενικές γραμμές, 
αυτή η αξιολόγηση κινδύνων πρέπει να 
ενσωματωθεί στις καθημερινές λειτουργίες 
της επιχείρησης και όχι να αποτελεί απλώς 
μέρος μιας περιοδικής ανασκόπησης.

Κατανόηση των συμπεριφορών των πε-
λατών, προμηθευτών και ανταγωνιστών, ώστε 
να διασφαλιστεί ότι η διάρθρωση του κόστους 
και η αλυσίδα εφοδιασμού της εταιρείας 
παραμένουν ανταγωνιστικές στην αγορά. 

Διασφάλιση ότι η προσέγγιση της εται-
ρείας σε ό,τι αφορά στα θέματα κόστους και 

συμμόρφωσης εμπορίου ευθυγραμμίζεται 
με την πολιτική της για τη φορολογική 
ευθύνη και την κοινωνική συμβολή στις 
χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. 

Δημιουργία ισχυρής εταιρικής διακυ-
βέρνησης για τη διαχείριση του εμπορίου, 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, των 
ελάχιστων προτύπων, των παγκόσμιων επι-
χειρηματικών διαδικασιών, της τυποποιημέ-
νης τεκμηρίωσης, της παρακολούθησης της 
απόδοσης και των διαδικασιών αναφοράς.

Οι προοπτικές για το παγκόσμιο εμπόριο 
αναμένονται αβέβαιες τα επόμενα χρόνια. Δεν 
υπάρχουν ενδείξεις που να καταδεικνύουν 
ότι οι τρέχουσες εντάσεις θα σταματήσουν 
με τη λήξη της θητείας της παρούσας αμε-
ρικανικής κυβέρνησης  θα μπορούσαν να 
διαρκέσουν μέχρι και 20 χρόνια, σύμφωνα 
με τον Τζακ Μα, τον συνιδρυτή του κινεζι-
κού κολοσσού του τομέα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου lib b  ro  ol i .

Κάθε εταιρεία έχει διαφορετικές εμπο-
ρικές ανάγκες και δεν υπάρχει μια λύση 
που να ταιριάζει σε όλες τις περιστάσεις. 
Παρ’ όλ’ αυτά, η έκθεση της  εκτιμά 
ότι μια εταιρεία μπορεί να αποσυμφορή-
σει τη δασμολογική της επιβάρυνση κατά 
μέσο όρο πάνω από 50 , με τη σωστή 
προσέγγιση να περιλαμβάνει συνήθως 
έναν ισορροπημένο συνδυασμό σύγχρο-
νων διαδικασιών και νέων τεχνολογιών.

Ανεξάρτητα του τι μέλλει γενέσθαι, 
επενδύοντας σε μια στρατηγική ευπρο-
σάρμοστης και ευέλικτης εφοδιαστικής 
αλυσίδας και υποδομής διαχείρισης 
εμπορίου, οι εταιρείες μπορούν να απο-
κτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι 
των ανταγωνιστών τους και να βρεθούν 
σε πολύ ισχυρότερη θέση απ’ ό,τι σήμερα.

ri i l,  i ite .
er,  i ite .

και όχι δύναμης» και να αποδειχθεί ότι 
«ενθαρρύνει αντί να αποθαρρύνει τα 
καθεστώτα» που αντιτίθενται στις ΗΠΑ. 
Όλοι γνώριζαν, λοιπόν, ότι η αποστολή 
ενός μηνύματος αχαλίνωτης ηγεμονίας 
συνεπαγόταν μια δυσανάλογη απάντηση 
στην 11η Σεπτεμβρίου, μια απάντηση που 
έπρεπε να ξεπερνά το Αφγανιστάν. Ως εκ 
τούτου, το Ιράκ πληρούσε τα κριτήρια, 
αφενός διότι ήταν ισχυρότερο, αφετέρου 
διότι βρισκόταν σε ένα σταυροδρόμι ενός 
νεοσυντηρητικού καθεστώτος, το οποίο 
εν συνεχεία απέκτησε δύναμη. 

Το γεγονός ότι το Ιράκ δέχθηκε επίθεση για 
λόγους «επίδειξης», σύμφωνα με τον Μπατ, 
επιβεβαιώνεται από διάφορες πηγές, δημοσι-
εύματα, άρθρα και μαρτυρίες αξιωματούχων, 
οι οποίοι τοποθετούν στην ίδια κατηγορία το 
Ιράν, τη Συρία και τη Βόρεια Κορέα. 

Βεβαίως, μπορεί να μην είναι και τόσο 
ευχάριστο για τους Αμερικανούς να μην 
πουν λέξη σχετικά με τους λόγους για τους 
οποίους ξόδεψαν αίμα και χρήμα για έναν 
πόλεμο που φαίνεται εμπνευσμένος από 
το «Δόγμα Λεντίν». 

Μήπως οι ΗΠΑ ξεκίνησαν στ’ αλήθεια 
έναν πόλεμο, ο οποίος κόστισε και κοστί-
ζει τρισεκατομμύρια δολάρια, σκότωσε 
εκατοντάδες χιλιάδες Ιρακινούς, αποστα-
θεροποίησε την περιοχή και βοήθησε στη 
δημιουργία του Ισλαμικού Κράτους του 
Ιράκ και του Λιβάνου μόνο και μόνο για 
να «αποδείξουν κάτι»; 

Ακόμα πιο άβολο είναι ασφαλώς ότι 
η κυβέρνηση Μπους χρησιμοποίησε τα 
όπλα μαζικής καταστροφής ως κάλυψη, 
διασπείροντας τον φόβο και μετερχόμε-
νη στρατηγικές ψεύδους, προκειμένου 
να διασφαλίσει το επιθυμητό γι’ αυτήν 
πολιτικό αποτέλεσμα. 

μ ο ικ ς λεμος Η Α  - Κίνας  Στ ατ ικ ς αντιμετ ισ ς

Ι ΙΑ  ΡΗΣΤΟΣ Ι Α ΑΡΟΣ
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Η St ro  o i i  Ther o t r t  
ιδρύθηκε το 198  με σκοπό την εισαγωγή 
και διάθεση στην κυπριακή αγορά ειδών 
θέρμανσης και κλιματισμού. Λαμβάνο-
ντας υπόψη τις αυξανόμενες ανάγκες της 
αγοράς και με γνώμονα την καλύτερη και 
πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πε-
λατών της, επέκτεινε τις υπηρεσίες της και 
στους τομείς του υγραερίου, των αντλιών 
θερμότητας και ενός μεγάλου φάσματος 
υδραυλικών προϊόντων, αντιπροσωπεύο-
ντας αναγνωρισμένους οίκους του χώρου 
και προσφέροντας ταυτόχρονα αξιόπιστη 
τεχνική υποστήριξη. Η μεταστέγαση της 
εταιρείας στα νέα της γραφεία και τους 
εκθεσιακούς της χώρους, έγινε με στόχο 

να συνεχίσει να προσφέρει βελτιωμένες 
υπηρεσίες στους πελάτες της μέσω των 
επαγγελματικών πρακτικών μιας σύγχρονης 
επιχείρησης. Η Ther o t r t  προσφέρει 
ποιοτικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας 
που κατέχουν όλες τις απαραίτητες πι-
στοποιήσεις της ΕΕ, τα οποία παρέχουν 
αξιόπιστες, ολοκληρωμένες και οικονομικές 
προτάσεις σε οποιοδήποτε θέμα ψύξης 
- θέρμανσης και κλιματισμού. Συνεργά-
ζεται με ευρωπαϊκά εργοστάσια διεθνούς 
φήμης όπως, ανάμεσα σε άλλα, e er l 

itti , o it l, D r , r tro - l , 
o , e kel, l or. Διαθέτοντας μια 

πλούσια γκάμα από προϊόντα έχει τη 
δυνατότητα να ανταποκριθεί άμεσα στις 

οποιεσδήποτε απαιτήσεις των πελατών 
της, από τις ανάγκες του νοικοκυριού έως 
και μιας βιομηχανίας, αναλαμβάνοντας 
την προμήθεια υλικών σε επιχειρήσεις 
του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Ως 
αποτέλεσμα των ανωτέρω, η Ther o t r 

t  με τη διαχρονική της αξία, τις αξι-
όπιστες λύσεις που προσφέρει και τον 
επαγγελματισμό της, κατάφερε να κερδίσει 
την εμπιστοσύνη των πελατών αλλά και 
των συνεργατών της. Διεύθυνση: Αγίου 
Ιλαρίωνος 201, Καϊμακλί, Λευκωσία. 
Τηλ.: 224 4614,22 45095. Ηλεκτρονι-
κό ταχυδρομείο: i o ther o t r. o .

. Ιστοσελίδα: www.ther o t r. o .  
htt : www.ther o t r. o . . 

 o i o  bli  t , συνεχίζει και για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 20, το πρόγραμμα 
μεταπτυχιακών υποτροφιών που προσφέρει σε Κύπριους νέους, για φοίτηση στις νέες 
τεχνολογίες. Μέσω του προγράμματος παρέχονται μέχρι 15 υποτροφίες ακαδημαϊ-
κής αριστείας, ως ακολούθως: 1)  Μέχρι 10 υποτροφίες ακαδημαϊκής αριστείας για 
σπουδές σε διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια, για έναν από τους ακόλουθους 
τομείς: rti i i l telli e e, i  D t   l ti , lo k h i , lo  o ti , 

ber e rit , ter et o  Thi  ( oT), hi e e r i . 2) Μέχρι 5 υποτροφίες για 
μεταπτυχιακές σπουδές στο διεθνούς εμβέλειας e - rio  i er it  o  the Ne e , 
στους ακόλουθους κλάδους: hi e e r i   i  D t , rti i i l telli e e 

 to o o  So tw re S te , ber S e Se rit , or tio  S te
D t  S ie e  i e  l ti . Για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 19, έχουν ήδη 
δοθεί, μέσω του προγράμματος Μεταπτυχιακών Υποτροφιών Ακαδημαϊκής Αριστείας 

o i o , 12 υποτροφίες σε Κύπριους νέους οι οποίοι φοιτούν σε διεθνώς αναγνωρι-
σμένα πανεπιστήμια. Μέσω των προγραμμάτων μεταπτυχιακών υποτροφιών o i o  
στηρίζονται έμπρακτα οι Κύπριοι νέοι μας και ενισχύεται η θέση της χώρας μας στις 
νέες τεχνολογίες. Για περισσότερες πληροφορίες, όρους και προ ποθέσεις, και ηλε-
κτρονική αίτηση για τα πιο πάνω προγράμματα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  www.
lo i o . et hol r hi  ή μέσω ηλ. ταχ. hol r hi lo i o . et. 

   : ιαχρονική α ία κλιματιστικ ν λ σε ν

Η  στηρί ει τη νέα γενιά

Με αποδέκτες τους νέους κάθε 
ηλικίας που λατρεύουν τη δράση 
στη ζωή τους, η Χαραλαμπίδης 
Κρίστης ξεκίνησε την 1η Ιουνίου, 
την Παγκόσμια Μέρα Γάλακτος, 
μια πολυδιάστατη i it l καμπά-
νια, με πρωταγωνιστή το αγαπη-
μένο σε όλους μας, γαλατάκι. Με 
γενικό τίτλο καμπάνιας «Αυτό 
είναι το γαλατάκι σου» αναδει-
κνύονται μέσα από τρεις θεματικές ενότητες, που είναι η Ενέργεια, η Πρωτε νη και 
η Αποκατάσταση, τα ουσιαστικά διατροφικά οφέλη που προσφέρει το γαλατάκι στον 
οργανισμό μας. Το γαλατάκι της Χαραλαμπίδης Κρίστης, είναι το μόνο από φρέσκο 
γάλα, είναι θρεπτικό, τονωτικό, υγιεινό και απολαυστικό και συνδυάζει υδατάνθρακες 
και πρωτε νες υψηλής διατροφικής αξίας, τον απαραίτητο όγκο υγρών για ενυδάτωση, 
αμινοξέα και ιχνοστοιχεία όπως ασβέστιο, φώσφορο και νάτριο. Συνεπώς, καλύπτει 
τις απαιτήσεις για ενέργεια πριν ή κατά τη διάρκεια της απλής ή έντονης άσκησης, 
την ανάγκη για δύναμη κατά την άθληση και για μυϊκή αποκατάσταση μετά την 
προπόνηση. Στο πλαίσιο της καμπάνιας έχει σχεδιαστεί ένα ειδικό i  e 
htt : h r l bi e hri ti . o . t ti oi  στο ite της Χαραλαμπίδης 
Κρίστης, με λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τα οφέλη που προσφέρει το μονα-
δικό lo e br , το γαλατάκι της Χαραλαμπίδης Κρίστης, που εδώ και δεκαετίες είναι 
στην κορυφή της προτίμησής μας, μία καθημερινή μας απόλαυση, μία διαχρονική 
διατροφική επιλογή μας, είναι  Πάντα Στη ωή Μας! 

Η Νομική Υπηρεσία της Τράπεζας Κύπρου συ-
μπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των « e l 500 

e er l o el owerli t της Κύπρου και Ελλά-
δας για το 2019». Οι δημοσιεύσεις των e l 500 
αποτελούν σημείο αναφοράς για τον νομικό κόσμο 
και για όσους αναζητούν νομικούς συμβούλους. Η 
επιλογή της ομάδας της Νομικής Υπηρεσίας έγινε 
κατόπιν αυστηρών κριτηρίων και συγκεκριμένης 
διαδικασίας και θεωρείται εξαιρετικά σημαντική. 
Δικηγορικά γραφεία που συνεργάζονται με τα e l 
500 προτείνουν τη συμπερίληψη στον κατάλογο 
εσωτερικών νομικών ομάδων που έχουν συμβάλει 
στην πρόοδο του οργανισμού που εξυπηρετούν. 
Η συμπερίληψη της ομάδας έγινε γιατί υιοθέτησε 
καινοτόμες δομές ή «έξυπνες» και λειτουργικές 
τεχνικές λύσεις σε πολύπλοκα θέματα κ.ά. Η δι-
ευθύντρια της Νομικής Υπηρεσίας, Κάτια Σάντη, 
η οποία παρευρέθη στην τελετή βράβευσης στην 
Αθήνα στις 16 Μα ου 2019 και παρουσίασε την κύρια ομιλία, αναφέρθηκε στη δύσκολη 
θέση που βρέθηκε η Τράπεζα και η Κύπρος το 201 , μετά τις αποφάσεις του ro ro  
και την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ της Κυβέρνησης και της Τρόι-
κας. Η κ. Σάντη έκανε ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο και αναφέρθηκε στις προκλήσεις που 
αντιμετώπισε η Τράπεζα Κύπρου, με το «κούρεμα» των ανασφάλιστων καταθέσεων, την 
ανάληψη των περιουσιακών στοιχείων της Λαϊκής Τράπεζας μεταξύ των οποίων και τα 

9 δισ. . Αναφέρθηκε επίσης στις ενέργειες που ανέλαβε η Νομική Υπηρεσία, ως 
συνεργάτης της διευθυντικής ομάδας, και τον ρόλο που διαδραμάτισε ώστε να βοηθηθεί 
ο οργανισμός στην υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων.

Αυτό είναι το γαλατάκι σου

Η Νομική πηρεσία της ράπε ας πρου στους 
καλ τερους της πρου και της λλάδας

Οι εταιρείες Εύρηκα και ηροί Καρποί « α-
χαρία» ενώνουν τις δυνάμεις τους με σκοπό την 
ακόμα πιο δυναμική και επιτυχημένη επικοινωνία 
τους με το καταναλωτικό κοινό της Κύπρου. Πιο 
συγκεκριμένα η εταιρεία Εύρηκα, με 60 χρόνια 
πορεία στα προϊόντα ταχείας κατανάλωσης, με 
δικές της αγαπημένες μάρκες, αλλά συνάπτοντας 
και συνεργασίες για διανομή μαρκών τρίτων, 
ανοίγει διάπλατα τον δρόμο στα αγαπημένα προ-
ϊόντα της εταιρείας ηροί Καρποί « αχαρία». 
Η εταιρεία ηροί Καρποί « αχαρία» ξεκίνησε 
στη Λεμεσό το 1952, με ιδρυτή τον αχαρία Χ’’ 
Σωκράτους, ο οποίος άρχισε να φτιάχνει ξηρούς 
καρπούς και παστελάκια σε ένα μικρό φούρνο στο σπίτι του και σε συνέχεια να τα 
διανέμει. Με ιστορία πέραν των 6  χρόνων, η εταιρεία συγκαταλέγεται πλέον στις πιο 
δυναμικές βιομηχανίες παστελιού και μάντολας, προσφέροντας την καλύτερη σχέση 
ποιότητας και τιμής. Η συνεργασία στη διανομή όλων των προϊόντων ηροί Καρποί 
« αχαρία» από την εταιρεία Εύρηκα διασφαλίζει ότι οι Κύπριοι καταναλωτές θα έχουν 
κοντά τους εύκολα και γρήγορα, όλες εκείνες τις γεύσεις που τους γεμίζουν, δεκαετίες 
τώρα, νοστιμιά και ενέργεια, και ιδιαίτερα τα πολυαγαπημένα τους παστέλι και μάντολα.

ι αγαπημένοι σας ηροί καρποί αχαρία
αποκλειστικά από την εταιρεία ρηκα
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ΥΚ ΣΙΑ
νσταντίνου Γε ργιος: Γιαννιτσ ν 

 εριοχή ταυρο  τρό ολος  τηλ.: 
 . 

ανιήλ άριος: πποκράτους  Α 
 μέτρα από τον πολυχ ρο Α Α  

ακατάμια  τηλ.:  . 
ραμ ής . λεάνθης: αλλιπόλε ς  

Γ   δίπλα από ταχυδρομείο υκα ητο  
ευκ σία  τηλ.:  . 

Χαραλάμπους ατθαίος: ε φ. Αρμενίας 
 Α έναντι Αρμένικης ητρόπολης  τρό

ολος  τηλ.:  . 
σαγκάρης ο κας: Γρί α ιγενή   

Β ρ νος   ευκ σία  τηλ.: 
 . 

ΣΟΣ
ετρίδης Άριστος: άφου  ολυκατοι

κία ρο ίτα  εμεσός  τηλ.:  
. 

αντέλας Χρίστος: Νίκου αττίχη  έναντι 
φρουταρίας ΑΝ   μ. όρεια από τη 
διαστα ρ ση με π ρου υπριανο   μ. 
νότια από τον κυκλικό κόμ ο ολεμιδι ν  

εμεσός  τηλ.:  . 

υσι της ρης: εσσαλονίκης  
δρόμος σινεμά  εμεσός  τηλ.: 

 . 
ιννή Άντρη: Αγίας αρασκευής   

μ. από τον κυκλικό κόμ ο προς το χ ριό 
της Γερμασόγειας  Γερμασόγεια  τηλ.: 

 . 

ΑΡΝΑΚΑ
αρτέλια Αφροδίτη: εοφόρος απανι

κολή  Α  άρνακα  τηλ.:  
. 

άμπη αρία: Αρχ. ακαρίου   Γρηγ. 
Αυ εντίου Ακάμια  άρνακα  τηλ.: 

 . 

Α ΟΣ
Ηρακλέους αίρη: Ακαμαντίδος  Α  
μέτρα από το περίπτερο   προς τη 
Χλ ρακα  απέναντι από την ράπε α 
πρου  άφος  τηλ.:  . 

ΑΡΑ Ι ΝΙ
ο ου αναγι της: ε φ. Γρί α ι

γενή  αραλίμνι  τηλ.:  
. 

Φαρμακεία

ΥΚ ΣΙΑ
αθολόγος: Αριστομένης ημήτριος ουρ
άς  τηλ.:  . 
δοντίατρος: αρία απαγιάννη  τηλ.: 

 . 

ΣΟΣ
δοντίατρος: όδος Ηροδότου  τηλ.: 

. 

Ιατροί

ιτουργ ς
Ανήμερα της γιορτής του Αποστόλου 

Βαρνάβα, την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019, 
από τις : 0-10:00π.μ., θα τελεστεί Θεία 
Λειτουργία στο Καθολικό της Ιεράς Βα-
σιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής του 
Αποστόλου Βαρνάβα στη Σαλαμίνα, προ-
ϊσταμένου του Καθηγούμενου της Μονής 
Αρχιμανδρίτη Ιωάννη Ιωάννου και του 
ιερατείου. Πανηγυρικός Εσπερινός αύριο 
Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 στις :00μ.μ., 
χωροστατούντος του Εξάρχου του Πατρι-
αρχείου Αλεξανδρείας Επισκόπου Νιτρίας 
Νικοδήμου.  

- Ανήμερα της γιορτής του Αποστόλου 
Βαρνάβα, την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019, από 
τις 6: 0- 9: 0π.μ., θα τελεστεί Θεία Λειτουρ-
γία στον ιερό ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη 
Δερύνεια. Στις :00μ.μ. Παράκληση. Στις 
8:00μ.μ. μουσικοχορευτική βραδιά. Κατά 
τη διάρκεια των εορτασμών θα τεθεί για 
προσκύνηση τεμάχιο των λειψάνων του Απ. 
Βαρνάβα. Πανηγυρικός εσπερινός αύριο 
Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 στις :00μ.μ.

σο α
Η l te h Ser i e  i ite , στη 

φιλανθρωπική εκδήλωση που πραγ-
ματοποίησε στις 19 Μα ου 2019, με 
αριθμό εράνου 22 2019, συγκέντρωσε 
το ποσό των 5.945, τα οποία θα δι-
ατεθούν στον Σύνδεσμο για Άτομα με 
Αυτισμό Κύπρου.

 - Πραγματοποιήθηκε στις 6 4 2019, 
στο Κέντρο ilio  με Άδεια Εράνου αρ. 
9 2019, το ο ετήσιο Φιλανθρωπικό Τσάι 
του Φιλανθρωπικού και Ιεραποστολικού 
Ομίλου «Απόστολος Βαρνάβας». Τα συ-
νολικά έσοδα της εκδήλωσης ανήλθαν σε 

11.00 ,10 και τα έξοδα σε 2.410, 0. 
Όλα τα καθαρά έσοδα 8.592,80 δια-
τίθενται προς άπορες οικογένειες. Τα 
εισιτήρια εισόδου που κέρδισαν είναι: 
ένα αεροπορικό εισιτήριο αξίας 150 - 
το εισιτήριο με αριθμό 419 και Υπηρεσίες 
Τοπιοτέχνησης αξίας 100 - το εισιτήριο 
με αριθμό 5 6. Ο Όμιλος εκφράζει τις 
ευχαριστίες του προς όλους όσοι συμ-
μετείχαν ή συνέβαλαν στην επιτυχία της 
εκδήλωσης και των σκοπών της.

ι ς υ λ σ ις
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού 

καλεί τα μέλη του σε Γενική Καταστατική 
Συνέλευση, την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 
και ώρα : 0 μ.μ., στο οίκημα Τέχνης Δρώ-
μενα, Αρχ. Κυπριανού  5  στον Στρόβολο. 
Θέματα: Πεπραγμένα και Οικονομική  

κθεση  2019, Τροποποίηση του Κατα-
στατικού για να συνάδει με τις πρόνοιες 
της νέας νομοθεσίας Περί Σωματείων. Οι  
προτεινόμενες αλλαγές παρατίθενται στην 
ιστοσελίδα  www.ie .or .  . Αν δεν υπάρξει 
απαρτία, η  Συνέλευση αναβάλλεται για 
μισή ώρα και βάσει του Καταστατικού όσα 
μέλη παρευρεθούν αποτελούν απαρτία.  

- Ο Παγκύπριος Αντιλευχαιμικός Σύν-
δεσμος « ΩΗ», θα πραγματοποιήσει την 
Ετήσια Γενική του Συνέλευση στις 2  Ιουνίου 
2019 και ώρα :00μ.μ., στα γραφεία του 
Συνδέσμου ( ήγα Φεραίου 26, ίτα Κορτ 
14, διαμ. 2, Λευκωσία). Θέματα: Πεπραγ-
μένα του Δ. Συμβουλίου, Ταμιακή έκθεση, 
Προ πολογισμός - Ισολογισμός, Διάφορα. 
Καλούνται όλα τα μέλη να παρευρεθούν.

- Ο Σύνδεσμος Φίλων του Ιδρύματος 
Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, σας προσκαλεί 
σε κτακτη Γενική Συνέλευση με μοναδικό 
θέμα τις αλλαγές στο Καταστατικό και στην 

4η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή 
του, την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, και ώρα 
5: 0μ.μ., στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύ-
ματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου. Θέματα 
της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης: κθεση 
πεπραγμένων από την Αντιπρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, 
Κάτια Απέγητου, γκριση των Λογαριασμών 
του Συνδέσμου για το 2018 και έκθεση των 
Ελεγκτών, Διορισμός Ελεγκτών, Εκλογές 
για την ανάδειξη τριών μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου, των οποίων λήγει 
η θητεία. Επίσης λόγω του θανάτου του 
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, 
Μιχαλάκη αμπέλα, δημιουργείται μία 
κενή θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, 
Διάφορα. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα 
με το Καταστατικό, υποψηφιότητες για 

εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο, που 
θα υποστηρίζονται από δύο μέλη του 
Συνδέσμου, θα υποβάλλονται γραπτώς 
και θα πρέπει να φτάσουν στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, τουλάχιστον μια εβδομάδα 
πριν από τη Γενική Συνέλευση.

υ ρο  λα ο
Οι τυχεροί λαχνοί από την κλήρωση του 

λαχείου του Ταμείου Ευημερίας Στέγης 
«Νέα Ελεούσα» με Αρ. Άδειας Υπουρ-
γείου Οικονομικών Α Α:09 2019 είναι 
οι ακόλουθοι: 1210, 65 , 1849, 4, 58, 
1880, 86, 65, 9, 1201, 28, 1 4, 1195, 
1142, 09, 1610, 958, 1 22, 1852, 1904, 
1254, 1864, 616, 1, 89, 180, 1191, 

2 , 1919, 46 , 1 88, 1 2, 10 , 1822, 
184 , 2 6, 8 , 1 82, 549, 860, 2 , 
1968, 1468, 19 1, 924, 2055.  

ρομ ς  
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού 

διοργανώνει τις πιο κάτω εκδρομές και 
καλεί τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν  
συμμετοχή στα τηλ. 22 20000 ή 99 000. 
Προσκυνήματα Αττικής - Θησαυροί Πε-
λοποννήσου από 29 - 8 Μονή Οσίου 
Εφραίμ, Νταού Πεντέλης, Μονή Αγ. Πορφυ-
ρίου, Μονή Οσίου Παταπίου, Μονή Κερνί-
τσης, Μονή Αγίας Λαύρας, Μονή Μεγάλου 
Σπηλαίου, Λίμνη Δόξα, Μονή Μαλεβής, 
Ναύπλιο, Μονή Αγίας Θεοδώρας, Βυτίνα, 
Καλαμάτα 490 το άτομο σε 4  πρόγευμα 
και δύο δείπνα. Κ. Ιταλία - Σικελία - Ελλη-
νόφωνα Χωριά (  re i ) από 6-12 

 με πτήσεις της Αe e , 890 το άτομο 
σε 4  με πρόγευμα  και δύο δείπνα. Μα-
κεδονική Μαγεία από 12-18 8 Παναγία 
Σουμελά, Καστοριά, Πρέσπες, Νυμφαίο, 
Σαμαρίνα-βλάχικο γλέντι, Μυθικός Όλυμπος, 
Κρουαζιέρα Αγ. Όρους, Σιάτιστα - έθιμο 
Καβαλλάρηδων, 580 το άτομο σε 4  και 

, προγεύματα και τρία δείπνα. 9-15  
Καστοριά-Πρέσπες-Βυζαντινή Οχρίδα (Σκό-
πια) 590 το άτομο σε 4  με ημιδιατροφή.                                                                                                                     
Περιλαμβάνεται, αεροπορικό με φόρους, 
διαμονή σε δίκλινο σε επιλεγμένα ξενοδο-
χεία, περιηγήσεις βάσει του προγράμμα-
τος που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα  
www.ie .or .  στην οποία θα βρείτε και 
τις  υπόλοιπες εκδρομές. 

η
Μουσική παράσταση με τίτλο «Της 

ανατολής» με τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
ωμηοσύνη, θα παρουσιάσει η Εκκλησια-

στική Επιτροπή του ιερού ναού Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης στην Τόχνη, σήμερα 
Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 στις 8: 0μ.μ., στον 
περίβολο του ναού. Τα έσοδα θα διατεθούν 
για την αποπεράτωση της εκκλησίας της 
Αγίας Βαρβάρας στην Τόχνη. Η εκδήλωση 
τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως 
Τριμυθούντος. Είσοδος 5.

Πορ α στη  η ου
Η Κλεάνθειος Δημοτική Στέγη Αθη-

ένου, οργανώνει την πορεία «Περπατώ 
με τους ηλικιωμένους» σήμερα Κυριακή 
9 Ιουνίου 2019 και ώρα 5:00 μ.μ., από 
το Κωνσταντινελένειο Κέντρο Ενηλίκων 
μέχρι το Κωνσταντίνειο Δημοτικό Πάρκο. 
Η πορεία τελεί υπό την αιγίδα του Επι-
τρόπου Εθελοντισμού Γιάννη Γιαννάκη 
εις μνήμην Νίκου Μουγιάρη. 

ιαλ ις
Διάλεξη με θέμα «Το Ελιξίριο της 

Μακροζωίας», διοργανώνει ο οταρια-
νός Όμιλος Λάρνακας σε συνεργασία με 
την Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρημα-
τιών Επαγγελματιών Λάρνακας (ΟΓΕΕ), 
την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 στις 8:00μ.μ., 
στο Ιατρικό Μουσείο Κυριαζή, στη Λάρ-
νακα. Εισηγητής ο δρ Μάριος Κυριαζής. 

λ τή βράβ υσης
Τελετή απονομής του βραβείου « r  

lit  e er o  the e r» στον hie  
er ti  i er της er e  ir ort , 

Μίλτο Μιλτιάδους, ο οποίος αναδείχθηκε 
νικητής στον σχετικό διαγωνισμό που διε-
ξήγαγε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας, 
θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα 10 
Ιουνίου 2019 στις 5:00μ.μ., στο εστιατόριο 
«Di er ir» στο Διεθνές Αεροδρόμιο 
Γλαύκος Κληρίδης της Λάρνακας. 

Οι επισκέπτες του Φεστιβάλ είχαν 
την ευκαιρία να ενημερωθούν για το 
έργο διαφόρων περιβαλλοντικών ορ-
γανισμών, να απολαύσουν φαγητό σε 
ιδιαίτερα προσιτές τιμές και παράλληλα 
να ψυχαγωγηθούν με παιχνίδια και 
άλλες δραστηριότητες όπως hotobooth, 
κυνήγι θησαυρού με ανακυκλώσιμα 
υλικά, μουσικό εργαστήρι για παιδιά 
και ποδόσφαιρο. Στο περίπτερο της 

ree  Dot το κοινό πληροφορήθηκε 
για τις δράσεις του Οργανισμού, ενώ 
στο παιχνίδι του ιμάντα ανακύκλωσης τα παιδιά μπόρεσαν με παραστατικό τρόπο 
να διδαχθούν τη σωστή διαλογή των συσκευασιών. Το κοινό διασκέδασε με το καλ-
λιτεχνικό πρόγραμμα που πλαισίωνε το Φεστιβάλ και το οποίο κορυφώθηκε με τη 
συναυλία του συγκροτήματος Παπιγιόν. Τον παλμό του Φεστιβάλ μετέφερε στο ευρύ 
κοινό με li e li k το άδιο Πρώτo. Η ree  Dot θέλει να ευχαριστήσει όλους τους 
επισκέπτες του Φεστιβάλ που υποστήριξαν και φέτος αυτό τον θεσμό. Ιδιαίτερες 
ευχαριστίες στην Πετρολίνα, τον μεγάλο χορηγό του Φεστιβάλ, για τη διαχρονική και 
σταθερή στήριξη και τον Δήμο Στροβόλου για την ευγενή διάθεση του πανέμορφου 
πάρκου Ακροπόλεως. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν το άδιο Πρώτο και η it . o .

. Η ree  Dot ανανεώνει το ραντεβού της με το κοινό στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος 
και Ανακύκλωσης που θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό τον Οκτώβριο.

Νικητής του άλι Φοινικούδες 
2019 ο Σίμος Γαλαταριώτης με συ-
νοδηγό τον Αντώνη Ιωάννου και το 
Sko  bi  5 της etroli  i  
Te , κερδίζοντας εύκολα όλες τις 
ειδικές διαδρομές. Στη δεύτερη θέση, 
οι Χρίστος Δημοσθένους Κώστας 
Παύλου με το it bi hi er 

ol tio   4 επίσης της etroli  
i  Te  και στην τρίτη θέση 

οι ήνωνος Χριστοφή. Στην τέταρτη 
θέση τερμάτισαν οι Παναγιώτης Γιά-
γκου Παναγιώτης Κυριάκου με το 

i i20 5 που άρχισαν σιγά-σιγά να προσαρμόζονται με το νέο αγωνιστικό. Το 
άλι Φοινικούδες ήταν ο τρίτος αγώνας του φετινού Παγκύπριου Πρωταθλήματος και 

διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Αυτοκινήτου Λάρνακας. Ο αγώνας ήταν γρήγορος 
και αρκετά σκληρός, αφού εννέα πληρώματα υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν. Η 

etroli  i  Te  οδηγεί την κούρσα στη γενική κατάταξη του Παγκύπριου 
Πρωταθλήματος άλι 2019 με τους Σίμο Γαλαταριώτη, Παναγιώτη Γιάγκου και Χρίστο 
Δημοσθένους στις τρεις πρώτες θέσεις με 68, 40, 0 βαθμούς αντίστοιχα. Ο επόμε-
νος αγώνας του Πρωταθλήματος είναι προγραμματισμένος για το Σαββατοκύριακο 
2 -28 Ιουλίου στην επαρχία Λεμεσού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τη διοργάνωση επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Αυτοκινήτου   htt : www.web . o . Η Πετρολίνα συγχαίρει τους νικητές, τους 
διοργανωτές και όλα τα πληρώματα που συμμετείχαν. 

Στις 24 Μα ου, η Εθνι-
κή Ασφαλιστική Κύπρου 
και η Εθνική Γενικών 
Ασφαλειών Κύπρου, 
γιόρτασαν το έκτο συνε-
χόμενο έτος ανάπτυξης 
των εργασιών τους με 
μια μοναδική βραδιά 
βραβεύσεων στο ξενο-
δοχείο o r Se o  στη 
Λεμεσό. Την εκδήλωση 
τίμησαν με την παρουσία 
τους η φορος Ασφαλί-
σεων, Βικτώρια Νάταρ, ο 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εταιρειών και Διευθύνων Σύμβουλος 
της Εθνικής Ασφαλιστικής Ελλάδος, Σταύρος Κωνσταντάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος 
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στην Κύπρο, Χρίστος Χριστοδούλου και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθυντής Πωλήσεων, Δημοσθένης Τζιάζας, 
αναφέρθηκε στα εντυπωσιακά αποτελέσματα του 2018, κατά το οποίο οι προσπάθειες 
του Δικτύου Πωλήσεων απέδωσαν διψήφια ποσοστιαία αύξηση νέας παραγωγής, που 
έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο στην έως σήμερα πορεία της Εταιρείας. Παράλληλα, η 
ανοδική τάση συνεχίζεται το 2019 υποστηρίζοντας πλήρως τη φράση « επερνώντας 
τα όρια μας», η οποία αποτέλεσε το θέμα της βραδιάς. Στην ομιλία του ο Διευθύνων 
Σύμβουλος, Ελευθέριος Βασιλείου, τόνισε ότι η ευημερία της Εταιρείας βασίζεται στην 
αρμονική συνεργασία του Δικτύου Πωλήσεων και του Διοικητικού Προσωπικού. 
Τα διαρκώς ενισχυόμενα αποτελέσματα των τελευταίων ετών και ιδιαίτερα ο Δείκτης 
Φερεγγυότητας μαρτυρούν την οικονομική υγεία της Εταιρείας τόσο σύμφωνα με τα 
δεδομένα της Κυπριακής Αγοράς όσο και με διεθνή κριτήρια. Στον δικό του χαιρετι-
σμό ο Πρόεδρος του Διοικητικου Συμβουλίου, Σταύρος Κωνσταντάς, υπογράμμισε 
το γεγονός ότι τα τελευταία  χρόνια η Εταιρεία στην Κύπρο έχει περάσει σε άλλο 
επίπεδο από κάθε άποψη. Παρά την αστάθεια του γενικότερου περιβάλλοντος, η 
Εθνική Ασφαλιστική στην Κύπρο όπως και στην Ελλάδα ξεπερνά τα εμπόδια και 
χαλυβδώνεται, αντιμετωπίζοντας τις όποιες αντίξοες συνθήκες με επιτυχία. Εξέφρασε 
τη συνεχιζόμενη στήριξη και αμέριστη συμπαράσταση του μετόχου στο όραμα της 
Διοίκησης της Εταιρείας στην Κύπρο για τα επόμενα χρόνια και συνεχάρη το Δίκτυο 
Πωλήσεων και το Διοικητικό Προσωπικό ευχόμενος ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες 
για την επόμενη χρονιά.

Κάθε προσωπική διαδρομή κρύβει 
μια μοναδική ιστορία. Όπως ακριβώς 
και οι αφηγήσεις Κύπριων καλλιτεχνών, 
που εκμυστηρεύονται τους στόχους και 
τα όνειρά τους, στην κάμερα της N 

N T, σε μια παραγωγή που ακο-
λουθεί την πορεία τους και συναντιέται 
με το δημιουργικό τους σύμπαν. Ο 
φακός εστιάζει έτσι σε έντεκα εικαστι-
κούς οι οποίοι γίνονται πρωταγωνιστές 
αντίστοιχων συνεντεύξεων-ψηφιακών 
σποτ. Από πού πηγάζει η έμπνευση; 
Πώς λειτουργεί ένας καλλιτέχνης στο στούντιο του; Μετά το ταλέντο τι; Ποια τα μέσα, 
τα υλικά, οι αναζητήσεις; Οι απαντήσεις τους φτάνουν με απλότητα και αμεσότητα στο 
κοινό και οι ιστορίες τους συναντούν τις δικές του καθενός μας. Τα σποτ αυτά, που 
στοχεύουν να αποτελέσουν το  ξεκίνημα ενός εγχειρήματος προβολής της κυπριακής 
σύγχρονης τέχνης, με την υποστήριξη ενός δικτύου ανθρώπων και οργανισμών, εστι-
άζουν στην παρουσίαση και την ανάδειξη του εγχώριου πολιτιστικού πλούτου εντός 
και εκτός συνόρων, και ταυτόχρονα αποτελούν ενημερωτικό αλλά και εκπαιδευτικό 
υλικό για σχολεία, πανεπιστήμια και χώρους τέχνης.  Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: 
Αλέξανδρος Γιωρκάτζης, Αλέξης Θεμιστοκλέους, Αναστασία Μηνά, Ανδρέας Πασιάς, 
Δημήτριος Οικονόμου, Ελένη Παναγίδου, Ελένη Φυλά, Λευτέρης Τάπας, Μαριάννα 
Κωνσταντή, Μαρίνα Γεραλή και Χρίστος Μιχαηλίδης. Dire tor του ro e t είναι η 

φη Σπύρου, στην οποία ανήκει και η ιδέα. Στην εικαστικό που ζει και εργάζεται 
στην Αθήνα ανήκει και η πρωτοβουλία της   rt, μία πρωτοβουλία για την  
υποστήριξη και την προώθηση του σύγχρονου καλλιτεχνικού έργου με καινοτόμους 
τρόπους. Μέλος της καλλιτεχνικής ομάδας, υπεύθυνη παραγωγής και φωτογράφος, 
η  o i e h r l bo . Τις συνεντεύξεις υπογράφει η δημοσιογράφος Χρι-
στίνα Σκορδή, η κινηματογράφηση-μοντάζ ανήκει στους S il  r  TD και 
η μουσική στον e  ro eh. Μέγας χορηγός οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπ. 
Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου και  υποστηρικτές φίλοι που επιθυμούν να πα-
ραμείνουν ανώνυμοι. re ti e o i tio  από το διαφημιστικό γραφείο «The 

ob ter ». Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο r o rt il. o  
και στο e i. ro . rt il. o   Για τα πορτρέτα καλλιτεχνών από τη φωτογράφο 

 o i e h r l bo : htt : ri e. oo le. o ri e ol er 1 05 t
i5 6hh D 4 w T h ri

Το πορτρέτο της φης Σπύρου έγινε από τον φωτογράφο Νικόλα Λουκά.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Φωτογραφικός Όμιλος Τάκη Δημη-
τριάδη, σας προσκαλούν στα εγκαίνια της 9ης έκθεσης φωτογραφίας των μελών του 
φωτογραφικού ομίλου με τίτλο «Χρώματα και σχήματα της υπαίθρου», στο Πολιτι-
στικό Κέντρο του Πανεπιστημίου, την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 8:00 μ.μ. Τα 
εγκαίνια θα τελέσει ο δρ Κώστας Γουλιάμος. Διάρκεια έκθεσης: 18 - 22 Ιουνίου 2019.

Το Ταμείο Ευημερίας Στέγης «Νέα Ελεούσα» διοργάνωσε Εκδήλωση - Τσάι στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Προεδρικού Μεγάρου στις 22 5 2019, έπειτα από σχε-
τική άδεια της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας με Αριθμό 19 2019. Τα καθαρά 
έσοδα από την εκδήλωση ανήλθαν στα 1.4 2 και θα διατεθούν κυρίως για την 
παροχή θεραπευτικών προγραμμάτων (φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, κινησιοθε-
ραπεία, μουσικοθεραπεία και εικαστική θεραπεία) στους ενοίκους των Σπιτιών στην 
Κοινότητα, που είναι άτομα με σοβαρή νοητική αναπηρία και πολλαπλές σωματικές 
αναπηρίες. Εκφράζονται θερμές ευχαριστίες στην κ. Άντρη Αναστασιάδη, που έθεσε 
την εκδήλωση υπό την αιγίδα της και για την παραχώρηση της Αίθουσας Εκδηλώσεων 
του Προεδρικού Μεγάρου, στην εταιρεία re h  re h για την προσφορά των 
εδεσμάτων, στην εταιρεία ter o  για την παραχώρηση του εξοπλισμού teri , 
στην τραγουδίστρια Ευδοκία Καδή και στον πιανίστα ένο Τσόκκο για το καλλιτεχνι-
κό πρόγραμμα που παρουσίασαν, στα πρόσωπα που συνέβαλαν στην επιτυχία της 
εκδήλωσης και στο κοινό που απλόχερα προσέφερε για την ενίσχυση του Ταμείου 
Ευημερίας Στέγης «Νέα Ελεούσα». 

Χρ ματα και σχήματα της υπαίθρου

κδήλ ση  σάι αμείου
υημερίας τέγης Νέα λεο σα

λοκληρ θηκε το ο εστι άλ ερι άλλοντος 
και Ανακ κλ σης ευκ σίας 

  : η συνεχόμενη νίκη
για την    

θνική Ασφαλιστική πρου:
Βραδιά Βρα ε σε ν 

       

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

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: 5/Π/1904/2019
Πωλητές: (1) Κυριάκου Χριστοθέα, Άγιος Θεόδωρος Σολέας, Λευκωσία. (2) Παντελή 
Χριστάκη Χρυστάλλα, Ανδρέα Παναγίδη 19, 2722 Αστρομερίτης, Λευκωσία.
Αγοραστής: Χαραλάμπους Κυριάκος, Κυπερούντα, Λεμεσός.
Ακίνητο: Αρ. Εγγραφής: 0/10768, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 37/46/0/1500/5, 
Είδος Ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 10.889 τ.μ., Γεωγραφική Περιοχή: Λεμεσός, Κυ-
περούντα, Τοποθεσία: Κάρδαμα - Βουνούς, Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/24, Ποσό 
Πώλησης: €3.600,00.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ακίνητο ενδέχεται να υπόκειται σε ΦΠΑ ο οποίος δεν συμπεριλαμ-
βάνεται στο ποσό πώλησης.

Εκδήλωση προς τιμήν του εκπαι-
δευτικού, συγγραφέα και αγωνιστή της 
ΕΟΚΑ 1955- 1959, ένου Θ. Κυριακίδη, 
διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολις Κύκκου 
και Τηλλυρίας. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
στο Μέγα Συνοδικό του Μετοχίου του 
Αγίου Προκοπίου της Μονής Κύκκου 
στη Λευκωσία, την Τετάρτη 19 Ιουνίου 
2019 και ώρα :00 μ.μ.. Κατά τη διάρ-
κεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί ο 
«Αφιερωματικός Τιμητικός Τόμος - ένος 

Θ. Κυριακίδης». Η παρουσίαση θα γίνει 
από τον Διευθυντή του Λυκείου Κύκκου 
Α’ κ. Δημήτρη Ταλιαδώρο. 

Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Πανιερό-
τατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας 
κ. Νικηφόρος και ο Πρόεδρος των Συνδέ-
σμων Αγωνιστών 1955 - 1959 κ. Θάσος 
Σοφοκλέους. Θα ακολουθήσει αντιφώνηση 
του τιμώμενου ένου Θ. Κυριακίδη και 
τραγούδια από τη χορωδία των Συνδέ-
σμων Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955 - 1959. Η 
εκδήλωση θα κλείσει με δεξίωση. 

κδήλ ση προς τιμήν  του ένου . υριακίδη



Της Κυριακής

Απόψεις 28
09.06.2019

Αναφέρθηκα κι άλλες φορές στην 
ενταξιακή πορεία της Κύπρου προς 
την Ευρωπαϊκή νωση. Κατά την 

πρόσφατη ψηφοφορία για την ανάδειξη 
ευρωβουλευτών κάποιοι μονοπώλησαν 
«τον ευρωπαϊσμό». Δεν υπάρχει αμφιβο-
λία ότι κάποιοι είναι πιο «ευρωπαϊστές» 
από άλλους. Το ερώτημα όμως είναι πώς 
ενέργησαν για να ευεργετηθεί η πατρίδα 
από αυτή τη σχέση ανεξάρτητα από κομ-
ματικά συμφέροντα.          

Ως γνωστόν, η επιθυμία της Κύπρου για 
«ένταξη» στην ΕΟΚ εκδηλώθηκε αμέσως 
μετά την Ανεξαρτησία. Η μη ένταξη της Μ. 
Βρετανίας τότε οδήγησε και την κυπριακή 
κίνηση σε αδρανοποίηση μέχρι το 19 0, 
οπότε η Κυβέρνηση επανήλθε στο αίτημά της 
προς την ΕΟΚ, όταν η Μ. Βρετανία επρόκειτο 
να ενταχθεί. Η Κυβέρνηση στην επιλογή αυτή 
στηρίχθηκε σε εμπεριστατωμένη έκθεση του 
Γραφείου Προγραμματισμού. Η Συμφωνία 
Σύνδεσης Κύπρου - ΕΟΚ υπογράφτηκε τον 
Δεκέμβρη 19 2 και άρχισε να εφαρμόζεται 
από την 1 6 19 . Με την εφαρμογή της 
άρχισε και η ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου.

Η Συμφωνία προέβλεπε ότι μέχρι το 1982, 
μετά από δύο διαδοχικά πενταετή στάδια, θα 
κατέληγε στη Συμφωνία Τελωνειακής νωσης 
(ελεύθερη διακίνηση προϊόντων μεταξύ τους
κοινό εξωτερικό δασμολόγιο έναντι τρίτων χω-
ρών). Το χρονοδιάγραμμα ανατράπηκε λόγω της 
εισβολής. Η παράταση της πρώτης φάσης για 
δύο χρόνια, μέχρι το 19 9, που δικαιολογημένα 
δεχτήκαμε λόγω της έκρυθμης κατάστασης, 
ακολουθήθηκε από «αυτόνομες» παρατάσεις 
από μέρους της ΕΟΚ παρά τις αντιρρήσεις μας. 
Με διάφορες προφάσεις (διευρύνσεις Ενιαία 
Αγορά), η ΕΟΚ παρέπεμπε το αίτημά μας σε 
ακαθόριστο μελλοντικό σημείο μέχρι το 1985. 

Η Κύπρος, παρά τα τρομακτικά προβλή-
ματα που επισώρευσε η εισβολή, παρέμεινε 
πιστή στην επιδίωξή της για οικονομική και 
στη συνέχεια για πολιτική ενσωμάτωση στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Πέραν των διπλωμα-
τικών παραστάσεων προς τις Βρυξέλλες και 
άλλα ευρωπαϊκά κέντρα, άρχισε μια ακόμα 
πιο συστηματική μελέτη των διαφόρων πτυ-
χών των μελλοντικών αυτών σχέσεων, ενώ 
η κρατική μηχανή οργανώθηκε κατάλληλα 
για καλύτερο χειρισμό θεμάτων ΕΟΚ. Με νέα 
μελέτη του Γραφείου Προγραμματισμού το 
19 9 επαναβεβαιώθηκε ότι η Τ.Ε. ήταν για την 
Κύπρο η καλύτερη επιλογή υπό τις περιστάσεις, 
ενώ στήθηκε μηχανισμός για προώθησή της.  

Κι όταν κληθήκαμε, εντελώς αναπάντεχα, 
σε διερευνητικές συνομιλίες το 1984 και στη 
συνέχεια το 1985 σε διαπραγματεύσεις, η πλευ-
ρά μας ήταν καθόλα έτοιμη. Οι φήμες έλεγαν 
ότι η Επιτροπή αναγκάστηκε να καλέσει την 
Κύπρο σε διαπραγματεύσεις κατόπιν απειλής 
του τότε Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών 
της Ελλάδας Θεόδωρου Πάγκαλου να χρησιμο-
ποιήσει βέτο σε σκοπούμενες παραχωρήσεις 
της ΕΟΚ προς τις πρώην γαλλικές αποικίες της 
Β. Αφρικής. Οι διαπραγματεύσεις ήταν σκλη-
ρές. Καμιά τέτοιας φύσεως συμφωνία δεν έγινε 
προηγουμένως μεταξύ ΕΟΚ και άλλης χώρας. 
Η κοινοτική πλευρά ήταν ιδιαίτερα φειδωλή 
στις παραχωρήσεις της και ιδιαίτερα απαιτητική. 

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του επι-
κεφαλής της Ομάδας της ΕΟΚ όταν, μετά από 
δύο χρόνια τακτικών συναντήσεων, έγινε η 
τελετή μονογράφησης του Πρωτοκόλλου τον 
Μάη του 198 . Σε έκφραση ευχαριστιών 
για τη συμβολή τους στην επιτυχή κατά-
ληξη των διαπραγματεύσεων εκ μέρους 
μου, ο κοινοτικός αξιωματούχος απάντησε: 
«Γιατί με ευχαριστείτε; Εσείς κάματε την 
Τ.Ε. Προσωπικά δεν πίστευα ότι για χάρη 
εκείνου του μακρινού Νησιού, με τα πολλά 
προβλήματα, που δεν ελέγχει το μεγαλύτερο 
μέρος των ακτών του, έπρεπε να γκρεμί-
σουμε τα δασμολογικά μας τείχη ώστε να 
το περιλάβουμε σ’ αυτά. Κι όμως εσείς μας 
πείσατε με τη στάση σας, τη μελετημένη 
και προγραμματισμένη δουλειά σας και τα 

επιχειρήματά σας σε ό,τι συζητήθηκε ότι η 
σύναψη μιας τέτοιας Συμφωνίας ήταν εφικτή». 

Δεν είναι πρόθεσή μου να αξιολογήσω τους 
κακούς χειρισμούς που η Τ.Ε. έτυχε από διά-
φορες Κυβερνήσεις. Η τακτική επαφή μας με 
τις Βρυξέλλες σε μια εποχή που η ΕΟΚ άρχισε 
να μεταμορφώνεται από μια εμπορική κοινό-
τητα σε μια οικονομική και πολιτική οντότητα 
με προεξάρχοντες γνώμονες τον σεβασμό στα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρηνική συμβίωση 
των λαών και την προώθηση της ανθρώπινης 
δημιουργικότητας, μας έκαμε να διακρίνουμε 
πολύ πλατύτερα οφέλη για την πατρίδα μας σε 
μια στενότερη σύνδεσή μας με την Ενωμένη 
Ευρώπη από απλά οικονομικά οφέλη.   

Στην Κύπρο, εκτός από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, κανένα Κόμμα δεν χαιρέτισε τη 
θετική κατάληξη των διαπραγματεύσεων τον 
Μάη του 198 . Ως επικεφαλής της διαπραγ-
ματευτικής ομάδας ζήτησα και είχα επαφές 
με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, στα οποία 
εξήγησα τις πρόνοιες της ΤΕ και τη σημασία 
που είχε για τις μελλοντικές σχέσεις της Κύ-
πρου με την ΕΕ, την ένταξη και το Κυπριακό. 
Η θέση τους ήταν από εντελώς εχθρική μέχρι 
απλώς αδιάφορη. Ο Γενικός Γραμματέας του 
ΑΚΕΛ ήταν εναντίον, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ 
επανέλαβε την παλαιά ρήση του ΠΑΣΟΚ «ΕΟΚ 
- ΝΑΤΟ το ίδιο Συνδικάτο», ενώ ο Πρόεδρος 
του ΔΗΣΥ, όταν του εξήγησα την πολύ μεγάλη 
σημασία της Συμφωνίας, απάντησε με ένα 
απαξιωτικό τρόπο « o, wh t»! 

Το πολιτικό σκηνικό απέναντι στην ΕΟΚ 
ήταν τέτοιο που έκαμε ακόμη και τον Πρόεδρο 
Κυπριανού να κάνει δεύτερες σκέψεις αν 
ενδείκνυτο να προχωρήσει στην επίσημη 
υπογραφή του Πρωτοκόλλου ενόψει των 
προεδρικών εκλογών του 1988! Η Ευρω-
παϊκή ιδέα «δεν πουλούσε». Τελικά έδωσε 
το πράσινο φως για την υπογραφή τον Νι-
όβρη 198 . Η Κύπρος απέκτησε έτσι την 
πιο στενή σχέση με την ΕΟΚ μετά τους 12 
Εταίρους τότε. Η διανοιχθείσα λεωφόρος 
προς την Ευρώπη δεν βοήθησε καθόλου 
τον Πρόεδρο Κυπριανού σε επανεκλογή.  

Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευθυντής 
Γραφείου Προγραμματισμού

ΝΟ Ν ΑΣΑ ΗΣ  
 

Τώρα που πέρασαν οι εκλογές, 
δύο άσχετα, φαινομενικά, μεταξύ 
τους, γεγονότα αξίζουν της προ-

σοχής μας. Από τη μια, η φρενίτιδα που 
είχε επιβληθεί τη βραδιά των αποτελε-
σμάτων από τα Μέσα Ενημέρωσης και 
τις Εταιρείες Δημοσκοπήσεων, σχετικά 
με την πρόβλεψη των νικητών την ώρα 
που κλείνουν οι κάλπες. Με συνέπεια, 
ορισμένοι να περάσουν αρκετές ώρες 
παρακολουθώντας το θέαμα των σχε-
τικών εκπομπών και αναλυτών. Από 
την άλλη, η πολύ μεγάλη αποχή (55 ) 
των ψηφοφόρων και η αδιαφορία που 
εκφράζουν οι νέοι μας. 

Σε τι ουσιαστικό χρησιμεύουν τα 
it oll , όταν, κάνοντας υπομονή ενός 

δωδεκάωρου, μαθαίνεις τα πραγματικά 
αποτελέσματα των εκλογών; Ποιους 
ωφελούν τα it oll , πέραν των Μέ-
σων Ενημέρωσης και των Εταιρειών 
Δημοσκοπήσεων; Για τα μεν ΜΜΕ, 
το όφελος μεταφράζεται σε αυξημένη 
θεαματικότητα και έσοδα από διαφημί-
σεις. Για τις Εταιρείες Δημοσκοπήσεων, 
πρόκειται για υπολογίσιμο πρόσθετο 
τζίρο. Κανένα από τα δύο οφέλη δεν 
είναι ευκαταφρόνητο. Μάλιστα, εξετά-
ζοντας τα it oll  από την οπτική του 
προϊόντος της υπηρεσίας, οπωσδήποτε 
πρόκειται για εμπορική επιτυχία. 

Αν, τώρα, φωτίσουμε το θέμα από 
την αντίθετη οπτική γωνία, αυτή της 
χρηστικότητας, τι βλέπουμε; Μήπως 
παρατηρούμε το μοναδικό προϊόν
υπηρεσία που δεν έχει λόγο ύπαρξης; 
Φανταστείτε πόσο εύκολα τα it oll  
αδρανοποιούνται, αν μετά την περιέρ-
γεια της πρώτης φοράς, ο κάθε πολίτης 
επιλέξει να περιμένει τα πραγματικά 
αποτελέσματα, γυρίζοντας την πλάτη 
στα υποθετικά. Τι, αλήθεια, θα άλλαζε 
για τον κόσμο, αν αδιαφορούσε για 
μια πρόβλεψη με διάρκεια ζωής μόνο 
λίγων ωρών και χωρίς καμιά συνέπεια; 

Φυσικά, δεν θα λέγαμε το ίδιο για μια 
έρευνα αγοράς που υποβοηθεί τον 
σχεδιασμό πιο εύστοχων δράσεων 
εμπορικού μάρκετινγκ.

Μπορεί κανείς να αντιτάξει ότι ο κό-
σμος έχει τσιμπήσει και αποδέχθηκε τα 

it oll  εδώ και πολλά χρόνια. Είναι, 
λοιπόν, τα it oll  ένα θέαμα, που σε 
μερικούς αρέσει, ένας τρόπος που αυ-
τοί επιλέγουν να περάσουν ένα βράδυ, 
και έχουν οπωσδήποτε δικαίωμα στην 
ελευθερία τους. Πόσο, όμως, καλύτερος 
γίνεται ο άνθρωπος, πόσο έχει βελτιωθεί 
η ποιότητα ζωής του ατόμου, πόσο καλύ-
τερος γίνεται ο κόσμος μας ως συνέπεια 
αυτού του προϊόντος υπηρεσίας; 

Αν μιλήσουμε πολιτικά, ποιος 
χαίρεται και ποιος ευνοείται από τις 
εκπομπές εκλογικού θεάματος και 
εντυπώσεων; Αν, από τις εκλογές, έχει 
συρρικνωθεί ο πολιτικός λόγος που 
εστιάζει στην παράθεση επιχειρημάτων, 
στον διάλογο και στην τεκμηριωμένη 
διαφωνία, γιατί μας εκπλήσσει που 
επικρατεί ένα μπέρδεμα ως προς τις 
προθέσεις των διεκδικητών και την 
ουσία των προσδοκιών; Καθόλου 
παράξενο, ύστερα, όταν ακούμε τον 
κόσμο να εκφράζει την απογοήτευσή 
του για όλους, οι πολίτες και δη οι 
νεότεροι αρνούνται να ψηφίσουν ή 
δοκιμάζουν νέους σχηματισμούς με 
ακραίες, πλην σαγηνευτικές, θέσεις. 

Στην Κύπρο, που ακόμη ζει τις συ-
νέπειες της οικονομικής κατάρρευσης 
του 201 , πολλοί νέοι ψηφοφόροι 
είναι άτομα τα οποία είτε αναζητούν 
ευκαιρίες επαγγελματικής απασχό-
λησης αντάξιες των προσόντων τους 
είτε αναβάλλουν τη διεκδίκηση μιας 
θέσης εργασίας, συλλέγοντας μετα-
πτυχιακούς τίτλους.

Υπάρχουν, ευτυχώς, και μικρές 
ομάδες νέων που επιλέγουν να δη-
μιουργήσουν τη δική τους ( t rt- ) 
επιχείρηση. Πρόκειται για φιλότιμα 
παιδιά, που έχουν καλές ιδέες, τη φι-

λοδοξία να πραγματοποιήσουν κάτι 
πέραν μιας υπαλληλικής ζωής και 
το μεράκι να εργαστούν σκληρά. Και 
πολλά να μάθουν ακόμη.

Όπως την απόσταση μεταξύ μιας 
καινοτόμου ιδέας και της επιτυχημένης 
εισόδου στην αγορά. Δεν αρκεί να 
έχει μια νέα ομάδα την έμπνευση για 
μια καινούργια, πρωτότυπη υπηρεσία. 
Ούτε φτάνει να υπάρχει προφανής 
ανάγκη για ένα καινοτόμο προϊόν, που 
θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής μιας 
ομάδας πληθυσμού. Απαιτείται ένα 
πλέγμα μεθοδικών ενεργειών στρα-
τηγικού σχεδιασμού και μάρκετινγκ, 
το οποίο θα ανοίξει τον δρόμο για την 
εισαγωγή στην αγορά, με σοβαρές 
πιθανότητες εμπορικής επιτυχίας. 

Δεν αρκεί να θέσεις σε κυκλοφο-
ρία ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για να τα καταφέρεις. Δεν 
έχουν αλλάξει οι κανόνες των αγορών 
και εξακολουθούν να χρειάζονται ο 
εντοπισμός του αγοραστικού κοινού 
προς στόχευση, η δημιουργική δια-
τύπωση ταιριαστών και ελκυστικών 
κειμένων και εικόνων, η πρόβλεψη 
προφανών αντιρρήσεων και προετοι-
μασία αντικρούσεών τους και μια γερή 
δόση κοινής λογικής ( o o  e e).

Αναφερόμαστε σε θέματα που κάθε 
πτυχιούχος, ανεξαρτήτως κλάδου, μπο-
ρεί να αντιληφθεί. Άλλο, όμως, το να 
γνωρίζει να τα εφαρμόσει. Είναι γι’ 
αυτό που, για να επιτύχει μια t rt-

 επιχείρηση, χρειάζεται δίπλα της 
έναν έμπειρο Καθοδηγητή ( o h). 
Καταλαβαίνετε, τώρα, τον μεγάλο όγκο 
δουλειάς που προηγείται της δημι-
ουργίας μιας επιτυχημένης t rt-  
επιχείρησης, ακόμη κι αν το προϊόν 
φαίνεται χρήσιμο. Κατανοείτε και την 
απογοήτευση των νέων μας, όταν δί-
πλα μας παρελαύνουν επιτυχημένα 
τα it oll .

Σύμβουλος και Εκπαιδευτής 
Στελεχών Επιχειρήσεων

Η εντα ιακ  ο εία τ ς Κ ου στ ν   και S -  ι ει ματικ τ τα
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ΝΗΣ ΝΟ ΝΤΟΣ

ΑΝΤ ΝΗΣ   
ΑΤΖΗΑΝΤ ΝΗΣ

Η γνωμοδότηση-απόφαση του Δι-
εθνούς Δικαστηρίου της Χάγης 
στην προσφυγή του κράτους 

του Μαυρικίου κατά των αποικιοκρα-
τικών καταλοίπων της Βρετανίας στις 
νήσους «Τσαγκός» και η επακολουθή-
σασα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
του ΟΗΕ, που δικαιώνει την πρώην 
βρετανική αποικία, δεν μπορεί να παρα-
μείνει αναξιοποίητη από την Κυπριακή 
Κυβέρνηση. Πολύ περισσότερο, γιατί η 
Βρετανία συνεχίζει να εκδηλώνει απρο-
κάλυπτα την αντικυπριακή της στάση, 
όπως έπραξε πρόσφατα, με προκλητική 
αμφισβήτηση της ΑΟ  της Κύπρου.

Από τις πρώτες αντιδράσεις της Κυ-
πριακής Κυβέρνησης στις αποφάσεις του 
Δικαστηρίου της Χάγης και της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ στην προσφυγή του 
Μαυρικίου προκύπτει ότι η αιδήμων και 
άτολμη στάση στο θέμα αμφισβήτησης 
των λεγομένων κυρίαρχων Βρετανικών 
Βάσεων θα συνεχιστεί. Κακώς. Κάκιστα. 
Αφού, όμως, δεν εγείρεται θέμα απομά-
κρυνσης των Βρετανικών Βάσεων, που 
αποτελούν θλιβερά κατάλοιπα αποικι-
σμού, τουλάχιστον ας προχωρήσουμε 
να διεκδικήσουμε τα οφειλόμενα, από 
τη Βρετανία, χρηματικά ποσά προς την 
Κυπριακή Δημοκρατία.

Είναι γνωστόν ότι πέραν των Συνθη-
κών Εγγυήσεως και Συμμαχίας, καθώς 
και της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης υπάρχει 
μια σημαντική ανεξάρτητη συμφωνία 
μεταξύ Κύπρου και Αγγλίας, η οποία 
συνοδεύει τα άλλα έγγραφα και συν-
θήκες που ρυθμίζουν το καθεστώς της 
Κύπρου και η οποία προβλέπει την 
καταβολή χρηματικών ποσών προς την 
Κυπριακή Δημοκρατία. Τα ποσά αυτά 
εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες:

α) Εκείνα που καθορίζονται ρητά στη 
συμφωνία και αφορούν ποσά που κα-
λύπτουν κυρίως την πρώτη πενταετία 
μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και άλλα ειδικά καθορι-
σμένα ποσά για ορισμένους σκοπούς. 
Αυτά έχουν πληρωθεί.

β) Εκείνα τα ποσά που θα έπρεπε 
να καταβάλλονταν ανά πενταετία μετά 
το 1965 από την Αγγλική Κυβέρνη-
ση, κατόπιν διαβουλεύσεων με την 
Κυπριακή Δημοκρατία. Η Αγγλική 
Κυβέρνηση αρνείται συστηματικά, 
παρά τα επανειλημμένα διαβήματα 
των Κυπριακών Κυβερνήσεων, να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σε 
σχέση με τα πιο πάνω ποσά.

Η άρνηση της Αγγλικής Κυβέρνησης 
να εκπληρώσει αυτήν τη ρητή νομική 
της υποχρέωση, καταβάλλοντας ανά 
πενταετία οικονομική βοήθεια προς 
την Κυπριακή Δημοκρατία για κάθε 
πενταετία μετά το 1965, συνιστά παρα-
βίαση συμβατικής υποχρέωσης, για την 
οποία η Κυπριακή Κυβέρνηση οφείλει 
πλέον να κινηθεί με όλα τα προσφερό-
μενα νομικά μέσα.

Είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε ότι 
το ποσό που κατεβλήθη για την πενταετία 
1960 - 65 ανήλθε στα 12 εκατομμύρια 
λίρες. Συνεπώς, είναι φανερό ότι τα ποσά 
που οφείλονται από τους Άγγλους για 
τη χρονική περίοδο από το 1965 μέχρι 
σήμερα ανέρχονται σε πολλές εκατο-
ντάδες εκατομμύρια λίρες.

Το παράρτημα  ( e i  ) και 
συγκεκριμένα στην υποπαράγραφο 
(γ) της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, που τιτλο-
φορείται «Οικονομική Βοήθεια στην 
Κυπριακή Δημοκρατία», αποτελούν δύο 
επιστολές, οι οποίες ενσωματώθηκαν 
στη Συνθήκη. Η πρώτη είναι γραμμένη 
από τον τελευταίο Βρετανό Κυβερνήτη 
της νήσου, τον Σερ Χιου Φουτ, και απευ-
θύνεται προς τον Πρόεδρο Μακάριο 
και τον Αντιπρόεδρο Κουτσιούκ, και 
η δεύτερη είναι η απαντητική των δύο 
προς τον Φουτ. Η υποπαράγραφος (γ) 
βρίσκεται στην επιστολή του Βρετανού 
αξιωματούχου. Επί λέξει αναφέρει:

«Εντός της περιόδου των έξι μηνών 
που προηγούνται της 1ης Μαρτίου, 
1965, και πριν από το τέλος κάθε 
επόμενης περιόδου πέντε χρόνων, η 
Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
θα επανεξετάζει, σε συνεννόηση με την 
Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, τις πρό-
νοιες της υποπαραγράφου (α) αυτής της 
παραγράφου και, λαμβάνοντας όλους 
τους παράγοντες υπ’ όψιν, συμπεριλαμ-
βανομένων των οικονομικών απαιτή-
σεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα 
καθορίζει το ποσόν της οικονομικής 
βοήθειας που θα παρέχεται σε αυτή 

την Κυβέρνηση στην επόμενη περίοδο 
πέντε χρόνων».

Στην υποπαράγραφο (α) καθορίζε-
ται ότι στην πρώτη πενταετή περίοδο 
η Βρετανία θα παραχωρούσε υπό την 
μορφήν χορηγίας το ποσό των 12 εκατ. 
Λιρών (4 εκατ. λίρες για το 1961,  εκατ. 
για το 1962, 2 εκατ. για το 196 , 1,5 
εκατ. για το 1964 και 1,5 εκατ. για το 
1965). Τα χρήματα αυτά για την πρώτη 
πενταετή περίοδο καταβλήθηκαν. κτοτε, 
η Βρετανία δεν έδωσε άλλα χρήματα.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα 
με σημείωμα που ετοίμασε το Υπουργείο 
εξωτερικών, σε παλαιότερη συζήτηση στη 
Βουλή, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα 
των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξω-
τερικών και Νομικών, θεωρεί ότι «από 
τη γραμματική ερμηνεία» της υποπαρα-
γράφου (γ) προκύπτει ότι οι οικονομικές 
υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου 
προ ποτίθενται (θεωρούνται δεδομένες).

Υπάρχει η παραμικρή δικαιολογία, 
νομική ή πολιτική, για να αποφεύγει η 
Κυπριακή Κυβέρνηση να διεκδικήσει 
τις οφειλές της Βρετανίας προς την Κυ-
πριακή Δημοκρατία;

Ούτε αυτό το αυτονόητο, το ελάχιστο 
και το στοιχειώδες δεν προτίθεται να 
πράξει;

Τέως Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων

Ο Υπουργός Παιδείας τον πε-
ρασμένο χρόνο ανακοίνωσε 
ένα πρόγραμμα αλλαγών, με 

στόχο τον εξορθολογισμό της Παιδείας. Η 
ανακοίνωση προξένησε συγκρατημένη 
αισιοδοξία, ότι επιτέλους θα επιχειρού-
νταν αλλαγές, που θα ήταν σύμφωνες με 
τους κανόνες της λογικής. Αναμέναμε 
ότι οι αλλαγές θα προνοούσαν μια πραγ-
ματικά παιδοκεντρική αντιμετώπιση της 
Παιδείας και όχι, όπως συμβαίνει τις 
τελευταίες δεκαετίες, που, στην ουσία, η 
Παιδεία μας έχει ως κέντρο της μάθη-
σης την αποστήθιση της πληροφορίας 
και την ανάκλησή της. Πιστέψαμε ότι το 
τρίγωνο «διδάσκω, παιδί και γνώση» θα 
μεταλλασσόταν σε κύκλο «συζητώ με το 
παιδί και το στηρίζω, για να αναπτύξει 
την προσωπικότητα και τις ικανότητές 
του». Και ιδιαίτερα στις σημερινές κοι-
νωνικές συνθήκες, που περισσότερα 
παιδιά χρειάζονται κοινωνική κατανόηση 
και ψυχολογική στήριξη. Ωραία, λοιπόν, 
ο εξορθολογισμός θα μας έπαιρνε ένα 
βήμα μπροστά.

να χρόνο μετά, ανακοινώθηκε ότι το 
Υ.Π.Π. και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις 
κατέληξαν σε συμφωνία. άξαμε να δού-
με τα αποτελέσματα του εξορθολογισμού 
και διαπιστώσαμε ότι ο εξορθολογισμός 
στην Παιδεία μάς πήγε ένα βήμα πιο 
πίσω, ή μάλλον εγκαταλείφθηκε στην 
αρχή του δρόμου και ακολουθήθηκε 
ξανά η πεπατημένη.

Η διαπραγμάτευση για εξορθολογισμό 
της Παιδείας εξελίχθηκε σε ένα ανατο-
λίτικο παζάρι, όπου Υ.Π.Π. από τη μια 
και εκπαιδευτικές οργανώσεις από την 
άλλη παραχώρησαν οι μεν στους δε όσα 
δεν ήταν λογικά για να υπάρχουν, αλλά 
ήταν εμφανώς παράλογο που υπήρχαν. 
Ως εκεί. Το ανατολίτικο παζάρι επηρέ-
ασε ελάχιστα τον διδακτικό χρόνο των 
εκπαιδευτικών, έγινε κάποια αναπρο-
σαρμογή στις απαλλαγές για τους υπευ-
θύνους τμημάτων, το ΥΠΠ αναγνώρισε 
τη σημασία του βιολογικού παράγοντα, 
αφού οι εκπαιδευτικοί έκαναν κάποιες 
εκπτώσεις, η παράλογη απαλλαγή των 
συνδικαλιστών για να συνδικαλίζονται σε 
εργάσιμο χρόνο παρέμεινε, αφού κι εδώ 
οι συνδικαλιστές έβαλαν λίγο νερό στο 

μεθυστικό κρασί τους, το σχέδιο πρόω-
ρης αφυπηρέτησης μπήκε σε εφαρμογή 
και οι εκπαιδευτικοί πιστώθηκαν με τις 
διδακτικές περιόδους, που επιχείρησε το 
ΥΠΠ να τους αφαιρέσει με τον πολύκροτο 
εξορθολογισμό της περασμένης χρονιάς. 
Τότε επιχείρησε να πάει μπροστά. Τώρα 
κατάλαβε ότι έπρεπε να στραφεί πίσω, 
επειδή είχαμε και εκλογές.

 ορ ολογισμ ς  ριμ -
ι 
Εξορθολογισμός του διδακτικού χρό-

νου θα έπρεπε να σημαίνει, σύμφωνα 
με τους κανόνες της λογικής, καλύτερη 
αξιοποίηση του χρόνου παραμονής των 
εκπαιδευτικών στο σχολείο προς όφελος 
των παιδιών. Τούτο σημαίνει πως μπο-
ρούσαν οι διδακτικές περίοδοι ακόμη 
και να μειωθούν και των διευθυντών 
να καταργηθεί ο διδακτικός χρόνος. 
Παράλληλα, όμως, ο χρόνος του εκπαι-
δευτικού μπορούσε να συμπληρωθεί με 
δραστηριότητες εξίσου σημαντικές ή και 
σημαντικότερες από τη διδασκαλία. Οι 
δραστηριότητες αυτές μπορεί να ήταν 
μεθοδευμένη προσπάθεια συνεχούς 
παρακολούθησης και επίλυσης προ-
βλημάτων παιδιών, που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα μαθησιακά, οικογενειακά, 
κοινωνικά, ψυχολογικά και χρειάζονται 
στήριξη, ενθάρρυνση, βοήθεια. Μπορεί να 
σημαίνει συστηματική δραστηριότητα για 
μείωση της σχολικής παραβατικότητας, 
που τα τελευταία χρόνια είναι ενδημικό 
φαινόμενο σε κάθε σχολείο. Μπορεί ο 
εκπαιδευτικός να έχει καθορισμένες 
περιόδους για συνεχή συνεργασία με 
παιδιά με προβλήματα, συνεργασία με 
ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, 
ακόμα και με συνεργασία με συναδέλφους 
του την ώρα που γίνεται διδασκαλία, για να 
μπορεί να προσφέρει βοήθεια σε παιδιά, 
που την χρειάζονται για να κατανοήσουν 
κάποιο θέμα ή να εκτελέσουν κάποια 
εμπεδωτική ή δημιουργική εργασία. τσι, 

όλες οι περίοδοι θα ήταν εξορθολογιστικά 
καθορισμένες για κάθε εκπαιδευτικό, έστω 
και αν ο διδακτικός χρόνος μειωνόταν 
περισσότερο. Άλλωστε, η διδασκαλία 
ύλης δεν είναι σημαντικότερη από την 
καλλιέργεια των παιδιών, την επίλυση 
των κοινωνικών, οικογενειακών και 
άλλων προβλημάτων τους.

Ο εξορθολογισμός της Παιδείας 
εξαντλήθηκε με ανατολίτικο παζάρι σε 
συνδικαλιστικά θέματα μόνο. Ιδιαίτερα 
αντίθετη με τον εξορθολογισμό είναι η 
απαλλαγή συνδικαλιστών από το εκπαι-
δευτικό τους έργο για συνδικαλιστικές 
δραστηριότητες. Αυτό κι αν είναι εξόχως 
παράλογο και αντιδεοντολογικό. 

Τελικά, δεν έχουμε καταλάβει τι εννο-
ούσε ο Υ.Π.Π. λέγοντας εξορθολογισμό 
της Παιδείας. Ανέκρουσε πρύμναν, λόγω 
εκλογών, ή οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, 
με τον εξορθολογισμό που εξήγγειλε ο 
Υπουργός, κατάφεραν να διασφαλίσουν 
τα κεκτημένα τους και η Παιδεία ας πε-
ριμένει. Άλλωστε, είναι μερικές δεκαετίες 
που περιμένει  ματαίως.

Πέντε με έξι χρόνια, μετά την 
απόλυσή μας από την Εθνική 
Φρουρά, πρέπει να ήταν περί 

το 1985-6, μαζί με ένα φίλο, πήγαμε 
σε ένα εστιατόριο στη Λεωφόρο Μα-
καρίου, στη Λεμεσό, όπου γνωρίζαμε 
ότι εκεί εργαζόταν ένας συνάδελφός 
μας, Σειρά 59Β.

Ήτανε μάγειρας στον στρατό και 
υπηρετούσε στα μαγειρεία του Τάγ-
ματος. Μπήκαμε λοιπόν και είδαμε 
τον άνθρωπο που καθάριζε το πάτωμα. 
Τον ρωτάμε: «Εργάζεται εδώ κάποιος 
Γεωργίου;». «Ναι, εδώ δουλεύει, αλλά 
τώρα δεν είναι εδώ  Χρωστά σας τίποτε 
λεφτά;». Η ερώτηση συνοδευόταν από 
ένα έντονο ερωτηματικό στα μάτια του. 
Και μιαν ανησυχία.

«Όχι, απλώς θέλαμε να τον δούμε... 
Ήταν στον στρατό μαζί μας!».

    Μου έκανε φοβερή εντύπωση η 
άμεση απορία του και το γεγονός ότι 
το μυαλό του πήγε κατ’ ευθείαν στα 
χρήματα! Είναι απίστευτο, φίλοι μου. 
Θα θυμηθώ και ένα άλλο περιστατικό, 
που συνέβη αρκετά χρόνια αργότερα, 
όταν ζούσα και εργαζόμουν ως εκπαι-
δευτικός στην Αθήνα. Όταν είχα κενό 
μαθήματος, έβγαινα έξω από τον χώρο 
του σχολείου, ήθελα να αναπνέω ελεύ-
θερα τον αέρα του δημόσιου κήπου εκεί 

δίπλα. Ήταν ένα χρόνο μετά που έχασα 
το μοναδικό μου παιδί, τον Μανώλη 
μου, και υπέφερα από κατάθλιψη. Με 
έπιαναν και κρίσεις πανικού...

   Καθόμουν, λοιπόν, σε ένα παγκάκι 
και κοντά μου υπήρχαν κι άλλα ξύλινα 
παγκάκια, όπου κάθονταν συνταξιούχοι. 
Ε, τι να σας πω; Ολονών το θέμα συζήτη-
σης ήταν το οικονομικό. Ακούω, κάποιος 
έλεγε ότι δεν μπορούσε να ξεχρεώσει 
ένα αυτοκίνητο που είχε αγοράσει. Άλ-
λος χρειαζόταν χρήματα να κτίσει σπίτι 
για να παντρέψει τη θυγατέρα του. νας 
άλλος παραπονιόταν ότι άργησαν να του 
καταβάλουν τη σύνταξη. Δυο άλλοι συ-
ζητούσαν και, απ’ ό,τι κατάλαβα, του ενός 
είχε κερδίσει το λαχείο του ένα σημαντικό 
ποσό, περί τις εκατό χιλιάδες ευρώ, αν 
άκουσα καλά. Κάτι του πε ο άλλος, και 
εκείνος του απάντησε: «Και επειδή έχω 
λεφτά, πρέπει να σας δανείζω όλους; Να 
τα σκορπάω από δω και από κει;». Για να 
συμπληρώσει: « ρχονται και γεράματα...!».

   λεος, λέω από μέσα μου! Τι κοι-
νωνία είναι αυτή! Πώς καταντήσαμε 
τις ζωές μας σε αυτό το χάλι; Μα, γιατί 

πρέπει όλος ο κόσμος να περιστρέφεται 
γύρω από το χρήμα; Είναι απίστευτο, 
πόσο μας σκλάβωσε, πόσο μας έχει 
δεμένους χειροπόδαρα ο Μαμμωνάς...!

  Πάλι στην Ελλάδα, όπου έζησα 0-
5 χρόνια, είχα ακούσει από την πρώην 

πεθερά μου για έναν γεροντάκο που ζούσε 
στο χωριό της και είχε το περίπτερο με τις 
εφημερίδες, ότι φύλαγε πολλά χρήματα σε 
κασόνια στην αποθήκη του, αλλά ζούσε 
σαν φτωχός, σαν πάμπτωχος... Τρεφόταν 
μόνο με μαρούλι και λίγο ξίδι από πάνω! 
Δεν μπορούσα να το πιστέψω!

Δυστυχώς, σχεδόν όλα τα κακά σ’ 
αυτόν τον μάταιο κόσμο που ζούμε, οφεί-
λονται στην απληστία των ανθρώπων 
για χρήματα!

Κλείνω, ενθυμούμενος μια φωτο-
γραφία σε ένα βιβλίο Αγγλικών, όταν 
σπούδαζα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, αγγλική γλώσσα-φιλολο-
γία. Στην εικόνα παρουσιάζονταν κάποιοι 
νεαροί διαδηλωτές, κάπου στο Λονδίνο, 
δεκαετία του 60. Κρατούσαν πλακάτ, τα 
οποία, μεταξύ άλλων, έγραφαν και το 
εξής: « o e , i  the root o  ll e il!».

λεος! Θεέ μου, θα ρίξεις φωτιά να 
μας κάψεις! Πού καταντήσαμε!

Τον τελευταίο καιρό, Κυβέρνηση 
και ενοδόχοι διακηρύττουν ότι 
το μέγα στοίχημα για τον κυπρι-

ακό τουρισμό είναι η ποιότητα, η δια-
κριτή ταυτότητα και η παροχή υψηλού 
επιπέδου υπηρεσιών στο πλαίσιο της 
νέας στρατηγικής για τον τουρισμό με 
ορίζοντα το 20 0. 

Δυστυχώς, αυτήν τη φιλόδοξη προ-
οπτική τείνουν να τινάξουν στον αέρα 
οι ενοδόχοι με την άτεγκτη πολιτική 
που ακολουθούν εδώ και καιρό στην 
αντίκρυση των εργατικών αιτημάτων 
και εν γένει των συνδικαλιστικών προ-
σεγγίσεων για ποιοτικότερο τουριστικό 
προϊόν. Είναι λυπηρό το γεγονός πως 
οι διαπραγματεύσεις για ανανέωση της 
συλλογικής σύμβασης στον ευρύτερο 
τομέα της Τουριστικής -  Επισιτιστικής 
Βιομηχανίας έχουν ναυαγήσει. Υπαίτιοι 
για την ανεπιθύμητη αυτή κατάσταση 
είναι οι Σύνδεσμοι ενοδόχων, οι οποίοι 
πεισματικά αρνούνται να ικανοποιή-
σουν βασικά εργατικά αιτήματα για 
καλύτερους όρους απασχόλησης και 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, που 
έχουν πληγεί βαρύτητα μεσούσης της 
επτάχρονης οικονομικής ύφεσης.

Είναι γεγονός πως ο μόνος κλάδος 

που δεν έχει επηρεασθεί από την κρί-
ση είναι ο τουριστικός.  Παρά ταύτα, οι 
ξενοδοχο πάλληλοι, με προτροπή των 
συντεχνιών τους, προκειμένου να υπο-
βοηθηθεί η γενικότερη ανάκαμψη της 
οικονομίας προς όφελος όλων, έκαναν 
θυσίες, αποδεχόμενοι μείωση  πάγωμα 
αμοιβών και ωφελημάτων. Δυστυχώς, η 
μεγάλη πλειοψηφία των ξενοδόχων δεν 
έχει εκτιμήσει την υπεύθυνη και εν πολ-
λοίς «αιματηρή»  αυτή στάση, επιμένοντας 
στη συνήθη πρακτική τους για συνέχιση 
της πολιτικής των εξευτελιστικών μισθών 
και της εργασιακής εκμετάλλευσης. Είναι 
λυπηρό και συνάμα πολύ ανησυχητικό το 
αδιέξοδο του διαλόγου στην ξενοδοχειακή 
βιομηχανία στην παρούσα χρονική συ-
γκυρία των υψηλών ρυθμών οικονομικής 
ανάπτυξης, με κινητήριο άξονα τον Τουρι-
σμό. Αν, πράγματι, οι ενοδόχοι εννοούν 
όσα λένε και θέλουν ποιοτική εργασιακή 
ομαλότητα, αναβάθμιση του προϊόντος και 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
οφείλουν να αποδείξουν έμπρακτα:

Προσήλωση στα εργασιακά θέσμια.
Επίδειξη του απαιτούμενου σεβασμού 

στο προσωπικό με καλύτερους μισθούς 
και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Ανανέωση της συλλογικής σύμβα-
σης σε πνεύμα σύνεσης και ευθύνης. 

Επιπρόσθετα, οι ξενοδόχοι καλού-
νται να ενεργήσουν κατά τρόπον που 
να αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό το 
ντόπιο καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, 
προκειμένου ο κυπριακός τουρισμός 
να αποκτήσει την επιθυμητή από όλους 
ταυτότητα, με κύριο χαρακτηριστικό την 

κυπριακή φιλοξενία και την υψηλή 
ποιότητα υπηρεσιών. Ενόψει του δια-
λόγου που θα ξεκινήσει σύντομα στη 
Μεσολαβητική Υπηρεσία για επίλυση 
της  εργατικής διαφοράς που προέκυψε 
στις απευθείας διαπραγματεύσεις, κα-
λούνται οι ενοδόχοι να υπερβούν τις 
προσφιλείς πρακτικές της αρπακτής και 
της εργασιακής εκμετάλλευσης, συμβάλ-
λοντας στην εδραίωση της εργασιακής 
ειρήνης που τόσο πολύ έχει ανάγκη η 
πληγωμένη κυπριακή οικονομία. Ας 
στρέψουν το βλέμμα τους στο αποτέλεσμα 
του διαλόγου Συντεχνιών - Εργολάβων, 
όπου ύστερα από μακροχρόνιο διάλογο 
κατάφεραν να βρουν τη χρυσή τομή, 
επιλύοντας τις διαφορές τους με καλή 
θέληση και γνώμονα το καλό της οι-
κονομίας. Σε αντίθετη περίπτωση, να 
είναι βέβαιοι πως η εργασιακή έκρηξη 
που θα επέλθει μεσούσης της τουρι-
στικής περιόδου αιχμής θα τινάξει το 
τουριστικό οικοδόμημα στον αέρα. Και 
την ευθύνη για τα ερείπια, θα φέρουν 
αποκλειστικά οι ίδιοι. 

Δημοσιογράφος

ιατί εν α αιτο με τα ο ειλ μενα

ε τ , λε τ , λε τ Στ ν κ  του υ α ιο  οι σ σεις 
Συντε νι ν - ενο ν        

ιτε κε  α τυ ε ο 
ε ο ολο ισμ ς τ ς αι είας

πάρχει η παραμικρή 
δικαιολογία, νομική ή 

πολιτική, για να αποφεύ-
γει η Κυπριακή Κυβέρ-
νηση να διεκδικήσει τις 
οφειλές της ρετανίας 
προς την Κυπριακή η-
μοκρατία  Ούτε αυτό το 
αυτονόητο, το ελάχιστο 
και το στοιχειώδες δεν 

προτίθεται να πράξει

Ο εξορθολογισμός της 
αιδείας εξαντλήθηκε 

με ανατολίτικο παζάρι 
σε συνδικαλιστικά θέμα-
τα μόνο. διαίτερα αντί-
θετη με τον εξορθολο-
γισμό είναι η απαλλαγή 
συνδικαλιστών από το 

εκπαιδευτικό τους έργο 
για συνδικαλιστικές δρα-

στηριότητες. υτό κι αν 
είναι εξόχως παράλογο 

και αντιδεοντολογικό 

υστυχώς, σχεδόν όλα 
τα κακά σ  αυτόν τον 

μάταιο κόσμο που ζού-
με, οφείλονται στην 

απληστία των ανθρώ-
πων για χρήματα

Ορατός ο κίνδυνος ερ-
γασιακής αναστάτωσης 

στην τουριστική βιο-
μηχανία μεσούσης της 

περιόδου αιχμής 

ΙΑΝΝΑΚΗΣ  
Ο ΗΡΟΥ

ΤΡΟΣ  
ΑΝΤ ΙΔΗΣ



Το παρόν άρθρο αποτελεί μια σύ-
νοψη της συνεισφοράς μου στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών 
«Διάλογος με τους πολίτες για το μέλλον 
της Ευρώπης». Η εισήγησή μου αφορά 
στη δημιουργία ενός νέου Σχεδίου με 
τίτλο «Περιφέρειες Καινοτομίας» με στόχο 
την παραγωγή -πιο γρήγορα, πιο φθηνά 
και πιο έξυπνα- τοπικών καινοτομιών 
με ευρωπαϊκό αντίκτυπο και παγκόσμια 
προοπτική. 

Οι «Περιφέρειες Καινοτομίας» συνδυ-
άζουν όλες τις πτυχές του οικοσυστήματος 
καινοτομίας:

1. Τις εταιρείες, τους θεσμούς, τους 
οργανισμούς και τα διάφορα κίνητρα 
και μοχλούς «i o tio  ri er » που 
δίνουν ώθηση στην καινοτομία. 

2. Τις κατάλληλες υποδομές και διευ-
κολύνσεις που προωθούν την ενοποίηση 
του χώρου και τη συνδεσιμότητα. 

. Την ενδυνάμωση των σχέσεων και 
τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκό-
μενων μερών - δημιουργία κουλτούρας 
καινοτομίας. Το οικοσύστημα καινοτομίας 
αποτελεί μια συνεργιστική σχέση μεταξύ 
των ανθρώπων, των εταιρειών και του 
γεωγραφικού χώρου που ενθαρρύνει 
την ανάπτυξη ιδεών και επιταχύνει την 
εμπορευματοποίηση των καινοτομιών.

Η συνεργασία των Τοπικών Αρχών 
σε θέματα διαχείρισης καινοτομίας και 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων: α) Επιτυγ-
χάνει την απαραίτητη κρίσιμη μάζα από 
πλευράς υποδομών, πόρων και εμπει-
ρογνωμοσύνης και β) φέρνει μαζί όλους 
τους βασικούς εταίρους της καινοτομίας, 

αξιοποιώντας τα δομικά χαρακτηριστικά, 
τις κρίσιμες σχέσεις, την εγγύτητα και την 
αμεσότητα των Τοπικών Αρχών με την 
κοινωνία των πολιτών.

Στόχος του Σχεδίου «Περιφέρειες 
Καινοτομίας» είναι η ανάπτυξη νέων 
προϊόντων  υπηρεσιών και λύσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες, 
τις ανάγκες, τις δυνατότητες και κυρίως 
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε 
περιοχής. Οι νέες καινοτομίες θα πρέ-
πει να παράγουν πρόσθετη αξία τόσο 
σε τοπικό  περιφερειακό όσο και σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα από το 
Σχέδιο αυτό οι τοπικές κοινωνίες θα 
έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα διάφορα 
ευρωπαϊκά προγράμματα όπως είναι ο 
Ορίζοντας Ευρώπη, η ηφιακή Ευρώπη, 
τα ταμεία της πολιτικής συνοχής κ.ά. 

Η υλοποίηση του πιο πάνω Προγράμ-
ματος μπορεί να αποτελέσει ένα νέο μο-
χλό αναπτυξιακής μεταρρύθμισης της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η δημιουργία 
Συμπλεγμάτων Καινοτομίας με αυξημένη 
οικονομική, επιστημονική και τεχνική 
επάρκεια μπορεί να: α) Δώσει η δυνατό-
τητα στις Τοπικές Αρχές να υλοποιήσουν 
καινοτόμα έργα και προγράμματα υπερ-
τοπικής σημασίας και να αξιοποιήσουν 
τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που υπάρχουν 

και β) επιφέρει πολλαπλά οικονομικά, 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη 
(π.χ. πιο βιώσιμους και ανθεκτικούς 
οικισμούς).

Σύμβουλος Στρατηγικής, 
Επικοινωνίας  Καινοτομίας

Η Κροατία, ως το νεότερο μέλος της 
Ευρωπαϊκής νωσης, διαθέτει 
τόσο την τεχνογνωσία όσο και 

τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να αντλεί 
ευρωπαϊκά κονδύλια για ενίσχυση και 
βελτίωση των υποδομών της. Το γεγονός 
αυτό έχει αποδειχθεί μέσα από ενημε-
ρωτικό σεμινάριο, που διοργάνωσε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών 
(ΕΕτΠ) στην πόλη Ντουμπρόβνικ στη 
Νότια Κροατία.

Το Ντουμπρόβνικ έχει 45.000 κα-
τοίκους, ενώ προσελκύει κάθε χρόνο 
γύρω στα 2 εκ. τουρίστες, αφού είναι 
δημοφιλής ως η πόλη του πολιτισμού. 
Κάθε χρόνο η πανέμορφη πόλη φιλοξενεί 
γύρω στις 1000 πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
μέσα στα υπέροχα μεσαιωνικά κάστρα 
και πλατείες της, με αποκορύφωμα τις 
μουσικές εκδηλώσεις κατά τους μήνες 
Ιούλη και Αύγουστο.

Ο νεαρός δήμαρχος της πόλης, ο οποί-
ος διετέλεσε ήδη δημοτικός σύμβουλος 
και βουλευτής, έχει καταφέρει μέσα σε 
δύο χρόνια να αντλήσει 10 εκ. από τα 
ευρωπαϊκά ταμεία, ενώ βρίσκονται στο 
στάδιο ωρίμανσης άλλα 5 έργα υπο-
δομής, που αφορούν στην Παιδεία, στον 
πολιτισμό, στο σύστημα αποχέτευσης 
και ύδρευσης, στην κατασκευή πεζο-
δρομίων, δημόσιων χώρων στάθμευσης, 
γεφυριών και σηράγγων για μείωση της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους, η 
πόλη του Ντουμπρόβνικ δεν διαθέτει πλα-
τιούς δρόμους, αφού για την κατασκευή 
τους πρέπει να κατεδαφιστούν βουνά 
και να κοπούν αρκετά δέντρα.  Γι’ αυτό 
τον λόγο γίνεται εκτεταμένη χρήση των 
πλοιαρίων και των σκαφών στις μαρίνες.   

Η Κροατία των 4,  εκ. πολιτών φι-
λοξενεί κάθε χρόνο 18 εκ. τουρίστες, 

οι οποίοι φτάνουν στη χώρα μέσω 
θαλάσσης, αέρος, αλλά και οδικώς, 
κυρίως από τις γειτονικές χώρες. Τα 
δύο μεγαλύτερα έργα, που χτίζονται 
στην περιοχή Ντουμπρόβνικ, είναι το 
αεροδρόμιο, το οποίο αναβαθμίζεται, για 
να φιλοξενήσει μέχρι 5 εκ. επισκέπτες 
και η 2,4 χλμ. γέφυρα, η οποία θα ενώσει 
την ενδοχώρα με τα νησιά, αλλά και για 
αποφυγή του ελέγχου διαβατηρίων στις 
περιφέρειες της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης.  
Για τα δύο αυτά έργα, η Ε.Ε. θα καλύψει 
μεταξύ 5 -85  του συνολικού κόστους.  

Η παλαιά μεσαιωνική πόλη του 
Ντουμπρόβνικ συγκαταλέγεται στον 
κατάλογο μνημείων παγκόσμιας πο-
λιτιστικής κληρονομιάς της N S  
από το 19 9. Γνωστή στα παλαιότερα 
χρόνια ως αγούσα, η πόλη αντιμετω-
πίζει σοβαρό πρόβλημα με το οδικό 
δίκτυο, λόγω των στενών δρόμων και 
της έλλειψης επαρκών χώρων στάθμευ-
σης και πεζοδρομίων. Από το 1950, 
όταν έφτασαν οι πρώτοι τουρίστες, το 
Ντουμπρόβνικ αυξάνει τον αριθμό των 
επισκεπτών του καθημερινά, λόγω της 
φυσικής του ομορφιάς, αφού συνδυάζει 
βουνό και θάλασσα και μαγεύει τους 
επισκέπτες με τις γεύσεις της Αδριατι-
κής Θάλασσας και των μεσαιωνικών 
κάστρων και οχυρώσεων.  

Τα φραγκισκανά μοναστήρια απο-
τελούν, επίσης, δημοφιλές τουριστικό 
αξιοθέατο, σε μια χώρα όπου το 90  
του συνολικού πληθυσμού είναι Καθο-
λικοί, όπως και τα γραφικά λιμάνια και 
οι μαρίνες. Η Αδριατική Θάλασσα δεν 
στερείται την ομορφιά της υπόλοιπης 
Μεσογείου, ενώ το ήπιο κλίμα συμβάλλει 
στην προώθηση της υγιεινής διατροφής, 
της άθλησης και της χαλάρωσης.  

Εξάλλου, η παραδοσιακή κουζίνα της 
περιοχής μοιάζει πάρα πολύ με αυτή 
των υπόλοιπων μεσογειακών χωρών, 
με το ελαιόλαδο, το τοπικό παραδοσι-
ακό κρασί, τα ψαρικά και το αλάτι της 
θάλασσας να μην λείπουν από το κα-
θημερινό τραπέζι.

Στη μικρή κοινότητα Sto  των 550 
κατοίκων, η τοπική Αρχή έχει καταφέρει 

να αντλήσει ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 
8,4 εκ. για ανάδειξη και συνέχιση της 

παραγωγής θαλάσσιου αλατιού, ανα-
στήλωση των μεσαιωνικών κάστρων, 
οχυρώσεων και πλατειών. Η γειτονική 
κοινότητα li Sto  των 140 μόνο κα-
τοίκων, είναι γνωστή ως η πρωτεύουσα 
των οστρακοειδών, αφού στη θάλασσά 
της εκτρέφονται σε ειδικά δίχτυα στρεί-
δια και μύδια για τρία χρόνια, μέχρι να 
καταναλωθούν σε ψηλή τιμή από ξένους 
και ντόπιους επισκέπτες.

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, 
όπως και η συνεχής προσπάθεια για 
βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, 
έχουν καταστήσει την Κροατία ένα δη-
μοφιλή τουριστικό προορισμό.   

Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο που οι κάτοι-
κοι του Ντουμπρόβνικ είναι περήφανοι 
για την πόλη και την περιφέρειά τους, 
την οποία επισκέπτονται αρκετές δημο-
φιλείς προσωπικότητες και εκατομμύ-
ρια τουρίστες. Η συμβολή των τοπικών 
Αρχών, αλλά και η εργατικότητα και η 
αγάπη των ντόπιων για τη χώρα, τον 
πολιτισμό και την παράδοσή τους, έχουν 
καταστήσει ολόκληρη τη χώρα σ’ ένα 
τουριστικό μνημείο πολιτισμού, όπου 
η κάθε δημόσια επένδυση δαπανάται 
και εφαρμόζεται προς όφελος τόσο των 
αστικών όσο και των απομακρυσμένων 
και απομονωμένων περιοχών.  

 Δήμαρχος Δερύνειας

Σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις, 
η κυπριακή οικονομία συνέχισε 
να αναπτύσσεται το πρώτο τρί-

μηνο του 2019 με ρυθμό ,4 , με τον 
τουρισμό, το εμπόριο, τις κατασκευές, τη 
μεταποίηση και τις επαγγελματικές, επι-
στημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 
να αποτελούν τους κύριους πυλώνες της 
ανάπτυξης. Σύμφωνα με τις τελευταίες 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
η κυπριακή οικονομία θα συνεχίσει να 
αναπτύσσεται το 2019 και το 2020 με 
ρυθμούς  και 2,  αντιστοίχως, με 
κύριες πηγές ανάπτυξης τις επενδύσεις 
και την ιδιωτική κατανάλωση. 

Η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη 
αναμένεται ότι θα κρατήσει την αγορά 
ακινήτων στην ανοδική της πορεία, η 
οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη και με 
τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη του κατα-
σκευαστικού τομέα. Ήδη οι πρώτοι πέ-
ντε μήνες του 2019 επιβεβαιώνουν τη 
συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης σε 
γρήγορους ρυθμούς, καθόσον τα πω-
λητήρια συμβόλαια που κατατέθηκαν 
ήταν κατά 4  περισσότερα από αυτά 
που κατατέθηκαν τους πρώτους πέντε 
μήνες του 2018. 

Όπως δείχνουν και τα στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας, ο κατασκευ-
αστικός τομέας είναι ένας από τους 
βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της κυ-
πριακής οικονομίας. Η ανάπτυξη του 
κατασκευαστικού τομέα συνεισφέρει 
στη ανάπτυξη πολλών βιομηχανιών 
και επαγγελματικών υπηρεσιών οι 

οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα 
με την ανάπτυξη και τη λειτουργία οι-
κιστικών, τουριστικών και εμπορικών 
συγκροτημάτων. Σύμφωνα με μελέτη 
που έγινε από το Κέντρο Προγραμματι-
σμού και Οικονομικών Ερευνών στην 
Ελλάδα το 2014, ο πολλαπλασιαστής 
της κατασκευαστικής δραστηριότητας σε 
αξία συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη 
και τις έμμεσες επιδράσεις αυτής της 
δραστηριότητας σε όλους τους τομείς 
της οικονομίας είναι ,5 , ενώ από άπο-
ψη δημιουργίας θέσεων εργασίας είναι 
11,6 για κάθε εκατομμύριο ευρώ που 
επενδύεται στον κατασκευαστικό τομέα. 

Η συμβολή του Προγράμμα-
τος Πολιτογράφησης

Πολύ σημαντικό ρόλο στη συνεχιζό-
μενη ανάκαμψη της οικοδομικής βιο-
μηχανίας διαδραματίζει το Πρόγραμμα 
Πολιτογράφησης Επενδυτών. Αυτό είναι 
πασιφανές από το γεγονός ότι τα περισ-
σότερα μεγάλα έργα που σχεδιάζονται 
ή είναι υπό κατασκευή στοχεύουν αυτή 
την ομάδα πελατών. Τα δε οφέλη δεν 
περιορίζονται στον κατασκευαστικό 
τομέα, καθώς η ανάπτυξη ακινήτων 
απαιτεί τη χρήση πολλαπλών ενδιά-
μεσων συντελεστών παραγωγής -από 
συμβουλευτικές υπηρεσίες μέχρι και 
υλικά κατασκευής- αλλά και πολυάριθμα 
τελικά προϊόντα, όπως έπιπλα, φωτιστι-
κά, οικιακές συσκευές και πολλά άλλα. 

Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις της κυβέρ-
νησης για θωράκιση του προγράμματος 
από οποιεσδήποτε επικρίσεις είναι ορθές, 
καθόσον θωρακίζουν και την εικόνα της 
Κύπρου στη διεθνή κοινότητα. Με αυτό 
τον τρόπο διασφαλίζεται και η ομαλή 
συνέχιση του Προγράμματος, τυχόν δι-
ακοπή του οποίου θα είχε, κατά πάσα 
πιθανότητα, πολύ αρνητική επίδραση 
στον κατασκευαστικό τομέα και κατ’ 
επέκταση και στην κυπριακή οικονομία.

Όσον αφορά στην επίδραση του 
Προγράμματος στις τιμές των ακινήτων, 
πρέπει να τονισθεί ότι με βάση τον αριθμό 
των συναλλαγών, το Πρόγραμμα αφορά 
ένα μικρό τμήμα της αγοράς ακινήτων 
που περιλαμβάνει κυρίως συναλλαγές 
άνω του 1,5 εκατομμυρίου. Το Πρό-
γραμμα, και συγκεκριμένα το όριο των 

2 εκατομμυρίων το οποίο απαιτείται 
για την εξασφάλιση της κυπριακής υπη-
κοότητας, ίσως να επηρεάζει άμεσα την 
τιμολόγηση των πολυτελών και υπερπο-
λυτελών κατοικιών και διαμερισμάτων. 
Η άμεση επίδραση του όμως στη γενι-
κότερη αγορά των οικιστικών ακινήτων, 
θεωρητικά πρέπει να είναι πολύ μικρή, 
διότι το 80  των συναλλαγών που γί-
νονται στην Κύπρο αφορούν ακίνητα 
αξίας μέχρι 250.000. Επομένως είναι 
μάλλον απίθανο, οι οποιεσδήποτε αλ-
λαγές στις τιμές στο πολυτελές τμήμα 
της αγοράς να έχουν άμεση επίδραση 
στο κύριο τμήμα της αγοράς που αφορά 
ακίνητα πολύ χαμηλότερης αξίας. 

Το Πρόγραμμα ίσως να επηρεάζει 
έμμεσα τις τιμές οικιστικών ακινήτων 
που απευθύνονται στην πλειοψηφία 
των κυπριακών νοικοκυριών, δηλαδή 
οικίες και διαμερίσματα για νοικοκυριά 
μέσου εισοδήματος. Όλοι οι δείκτες 
οικιστικών ακινήτων, οι οποίοι ανα-
φέρονται ουσιαστικά σε αυτό το τμήμα 
της αγοράς, δείχνουν συνεχιζόμενες 
αυξήσεις στις τιμές. Αυτές οι αυξήσεις 
επιβεβαιώνουν την ανάγκη για νέες 
αναπτύξεις διαμερισμάτων κατοικιών 
για νοικοκυριά μέσου εισοδήματος, οι 
οποίες ίσως να μην δρομολογούνται 
στο βαθμό που χρειάζεται λόγω της 
στροφής της κατασκευαστικής βιομη-
χανίας προς τα πολυτελή διαμερίσματα 
και κατοικίες. 

Αναπληρωτής Καθηγητής 
και Διευθυντής Τμήματος e l t te του 

Πανεπιστημίου Νεάπολις
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Οι νέες καινοτομίες θα 
πρέπει να παράγουν 

πρόσθετη αξία τόσο σε 
τοπικό  περιφερειακό 
όσο και σε πανευρω-
πα κό επίπεδο. έσα 

από το χέδιο αυτό οι 
τοπικές κοινωνίες θα 
έχουν τη δυνατότητα 

να αξιοποιήσουν στον 
μέγιστο δυνατό βαθμό 

τα διάφορα ευρωπα κά 
προγράμματα όπως είναι 

ο Ορίζοντας υρώπη, 
η ηφιακή υρώπη, τα 

ταμεία της πολιτικής 
συνοχής κ.ά. 

Η συμβολή των τοπι-
κών ρχών, αλλά και 
η εργατικότητα και η 

αγάπη των ντόπιων για 
τη χώρα, τον πολιτι-

σμό και την παράδοσή 
τους, έχουν καταστήσει 

ολόκληρη τη χώρα σ  
ένα τουριστικό μνημείο 

πολιτισμού
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Ηγέτη ψυχογράφημα: Η οπτική της Άγκυρας

Ν’ ΑΡ ΣΟ ΜΕ... περιαυτο-
λογώντας. Όταν ο γράφων 
ξεκίνησε το 19 2 την επαγ-

γελματική του σταδιοδρομία στην εφη-
μερίδα «Κήρυκας» της ευκωσίας, οι 
εκεί συνάδελφοι είχαν τότε δημοσιεύσει 
πρωτοσέλιδο θέμα, με τις εγκυρότερες 
και αρμοδιότερες επίσημες του κρά-
τους δηλώσεις ότι: «ΕΠ ΤΑ ΝΕΤΑ  Η 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ  ΓΕΝ ΚΟ  Σ ΕΔ Ο  

ΓΕ ΑΣ» «Κήρυκας» 24 Μα ου 19 2 .
ΑΠΟΔΕ ΘΗΚΕ ότι εκείνη η επι-

τάχυνση κατόρθωσε να επιτύχει την 
εφαρμογή του ΓεΣ , στο άψε-σβήσε 
των 37 μόνο χρόνων και επτά ημερών. 
Οι περισσότεροι σημερινοί δημοσιο-
γράφοι μας, δεν είχαν καν γεννηθεί 
τότε, ή ήσαν στη βρεφική, νηπιακή ή 
παιδική τους ηλικία.

- ταν όμως ήδη εκλελεγμένος βου-
λευτής, από το προηγούμενο έτος, ο 
νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος 
Αναστασιάδης.

ΤΟ 19 2 κυβερνούσε, στο 5ο από τα 
11 έτη της προεδρίας του ο αείμνηστος 
Σπύρος Κυπριανού, αρχηγός του ΔηΚο 
με τη στήριξη του ΑΚΕ . Το κράτος είχε, 

εκλελεγμένες από τον λαό, πρώτες κομ-
ματικές δυνάμεις στη Βουλή, το ΑΚΕ  
και τον ΔηΣυ. Του αείμνηστου Εζεκία 
Παπαϊωάννου το πρώτο, του αείμνη-
στου Γλαύκου Κληρίδη το δεύτερο.

ΑΚΡ Β Σ έναν χρόνο προηγου-
μένως, στις βουλευτικές εκλογές της 
24ης Μα ου 19 1 το τότε εκλογικό 
σώμα ανέδειξε,

- πρώτο κόμμα το ΑΚΕ  με 32,77  
και 12 έδρες,

- δεύτερο τον ΔηΣυ με 31,92  και 
12 επίσης έδρες,

- τρίτο το ΔηΚο του Σπύρου Κυπρι-
ανού με 19,50  και  έδρες

- και τέταρτη την ΕΔΕΚ του άγοντος 
ήδη το εκατοστό έτος της ηλικίας του, 
αειθαλούς Βάσου υσσαρίδη, με ,17  
και 3 έδρες.

ΤΟ 19 2 ήταν συνάμα και προε-
κλογικό έτος:

Στις προεδρικές εκλογές της 13ης 
Φεβρουαρίου 19 3, με το Μίνιμουμ 
Πρόγραμμα Συνεργασίας η κοινοπρα-
ξία ΑΚΕ -ΔηΚο και ποσοστό 56,54  
ανέδειξε ξανά πρόεδρο τον Σπύρο Κυ-
πριανού ως το 19 . Οπότε το ΑΚΕ  
ανέδειξε πρόεδρο τον Γιώργο Βασιλείου.

- Είχαν προηγηθεί οι πρόωρες βου-
λευτικές εκλογές της ης Δεκεμβρίου 
19 5 κατά τις οποίες το ΑΚΕ  υπέστη 
δεινή ήττα από το ΔηΚο. Πρώτευσε ο 
ΔηΣυ με 33,56 , δεύτερο το ΔηΚο με 
27,65 , τρίτο το ΑΚΕ  με 27,43 και η 

ΕΔΕΚ με 11,07 .
Από το 1993 ως το 2003, με προε-

κλογική σύμπλευση ΔηΣυ-ΔηΚο κυ-
βέρνησε ο Γλαύκος Κληρίδης.

Ακολούθησε η συνεργασία ΑΚΕ -
ΔηΚο που ανέδειξε πρόεδρο 2003-200  
τον Τάσσο Παπαδόπουλο του ΔηΚο.

Πρώτη φορά ΑΚΕ ιστής Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας αναδείχθηκε ο Δη-
μήτρης ριστόφιας ως το 2013, οπότε 
επανήλθε στην εξουσία ο ΔηΣυ με τον 
Νίκο Αναστασιάδη πλέον, ο οποίος 
επανεξελέγη τον Φεβρουάριο 201  για 
2η πενταετία η οποία βρίσκεται σήμε-
ρα στο 2ο της έτος, με πρώτες πάντα 
κομματικές δυνάμεις, στη Βουλή και 
στον λαό, πρώτον τον ΔηΣυ, δεύτερο 
το ΑΚΕ , τρίτο το ΔηΚο, τέταρτη την 
ΕΔΕΚ και ούτω καθ  εξής.

Η ΠΕΝΘ Μ ΣΗ αυτής της... δι-
αχρονίας των έκτοτε στο Προεδρικό 
και στη Βουλή και στις επιλογές του 
εκλογικού σώματος, ως των εκλεκτό-
τερων εκλεκτών, πρώτων και δεύτερων 
και τρίτων κομμάτων, που διηύθυναν 
και διευθύνουν το κράτος και άπασες 
τις υπηρεσίες του με τους ανέκαθεν 
άριστους των κομματικών επιλογών 
τους, είναι χρήσιμη, για τα εύσημα 
και τα βραβεία και τα παράσημα που 
πρέπει ν  απονεμηθούν ακριβοδίκαια 
για το σπουδαιότατο κατόρθωμά τους, 
μέσα σε τριανταεπτά μόλις χρόνια, να 
επιτύχουν, άψε-σβήσε, 1η ουνίου 

2019, την εφαρμογή του ΓεΣ .
Και τα υψηλότερα, βεβαίως, πα-

ράσημα, ολόχρυσα στο στήθος του, 
τα δικαιούται επαξίως το Εκλογικό 
Σώμα και πολύ πιο συγκεκριμένα οι 
πλειοψηφίες του, με

- πρώτους τους Συναγερμικούς,
- δεύτερους τους Ακελιστές,
- τρίτους τους Δηκοϊκούς ψηφο-

φόρους.
Απέραντη ευγνωμοσύνη τους χρω-

στάμε όλοι οι υπόλοιποι, για τις άριστες 
επιλογές της ψήφου τους, οι οποίες 
κατόρθωσαν την εκπληκτική επιτά-
χυνση του απίστευτου άθλου:

- Κότζαμ ΓεΣ  σε μόνο 37 μόλις 
χρόνια.

Αισθανόμαστε λύπη για όσες και 
όσους από το 19 2 έως 1η ουνίου 
2019, απεδήμησαν εις Κύριον, χωρίς 
να μπορέσουν να δοξάσουν και να ευ-
γνωμονούν 1ον τον ΔηΣυ, 2ο το ΑΚΕ , 
3ο το ΔηΚο για το κοσμογονικό τους 
επίτευγμα μέσα σε μία μόλις 37ετία.

ΜΕ ΕΝΑΝ πρόχειρο, κατ  ακριβέ-
στατη αναλογία, υπολογισμό αυτής 
της εκπληκτικής ταχύτητας των 37 
ετών, υπολογίζουμε κι ελπίζουμε ότι 
το έτος 2044, οι τότε απόγονοί μας θα 
έρθουν στο Κοιμητήριό μας για να μας 
αναγγείλουν ένα ισάξιο επίτευγμα των 
και τότε Συναγερμικών, Ακελιστών, 
Δηκοϊκών τους:

- Την εγκατάσταση στην Κύπρο 

του, σωτήριου για τις διακινούμενες 
στο οδικό δίκτυο ανθρώπινες ζωές, 
συστήματος φωτοεπισήμανσης, με 
τις Κάμερες Τροχαίας, ικανού για τη 
δραστική μείωση των Τροχαίων Αν-
θρωποκτονιών.

- Από το έτος 2007 που το προσπα-
θούν οι εκλεκτότεροι εκλεκτοί των ψη-
φοφόρων των ΔηΣυ - ΑΚΕ  - ΔηΚο 
κ.ο.κ., στο Προεδρικό, στη Βουλή και σε 
άπασες πόλασελα του κράτους τις αρμό-
διες υπηρεσίες, μέχρι σήμερα δεν έχουν 
περάσει παρά μόνο 12 έτη. Απομένουν 
άλλα, εν ριπή οφθαλμού, 25 χρόνια για 
να φτάσουν το ρεκόρ του ΓεΣ .

ΑΝΑΦΕΡΑΜΕ τις Κάμερες Τροχαίας 
ως πρόχειρο παράδειγμα. Κάθε συ-
μπολίτης, έχει στο μυαλό του πολλές 
άλλες όμοιες και παραπλήσιες, ολονών 
μας προτεραιότητες για το κοινό καλό, 
αναμένοντας από τους εκλελεγμένους 
διευθύνοντες στο κράτος την επίτευξή 
τους. Και κατά καιρούς αγανακτεί ή όχι, 
έκαστος με διαφορετική ένταση οργής, 
αναλόγως αν οι δικοί του στο ΔηΣυ ή 
στο ΑΚΕ , ή στο ΔηΚο, βρίσκονται στο 
Προεδρικό και στη Βουλή, κατηγορώ-
ντας τους για δήθεν καθυστερήσεις.

- Αλλά, τώρα, το επίτευγμα του ΓεΣ  
με την επιτυχημένη επιτάχυνση των 
37 ετών της καταπληκτικά ταχύτατης 
αποτελεσματικότητας των διαδοχικών 
Προέδρων της Δημοκρατίας και της 
Πλειοψηφίας της Βουλής, έδωσε την 

αποστομωτική απάντηση.
Τ ΡΑ μπορούμε να υπολογίζουμε 

επακριβώς την κρατική επιτάχυνση 
για να επιτευχθεί πλήρως η αξιοποίηση 
της ηλιακής ενέργειας στην ολόχρονα 
ηλιόλουστη Κύπρο ώστε η νήσος να 
καταστεί παγκοσμίως υπόδειγμα ΑΠΕ 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  και 

κάθε σχολείο να διαθέτει αυτάρκεια 
εγκαταστάσεων κλιματισμού, αφ ετέρου 
δε τα ηλεκτρικά οχήματα ν  απαλλάξουν 
τις πόλεις απ  τα ανθυγιεινά καυσαέρια.

ΣΤΟ Α Ε-ΣΒΗΣΕ μιας μόνο 37ετίας 
θα έχουμε επίσης και άλλα πολλά επι-
τεύγματα, όπως λ.χ., ξανά τακτική σύνδε-
ση ναυσιπλο ας Κύπρου - Ελλάδος κ.ά., 
θα έχουμε όση χρειαζόμαστε πολεμική 
αεροπορία και πολεμικό ναυτικό στην 
Εθνική Φρουρά, θα έχουμε καινούργια 
Πλατεία Ελευθερίας στη ευκωσία, θα 
έχουμε όσα χρειάζονται καινούργια και 
άψογα Δημαρχεία, πλήρη ανακύκλωση 
κι αξιοποίηση των σκουπιδιών κ.ο.κ.

ΤΟ ΕΠ ΤΕ ΓΜΑ ταχύτατης εφαρ-
μογής του ΓεΣ  δείχνει επιτέλους 
τον δρόμο και τον τρόπο. Με άξιους 
παρασημοφόρησης την πλειοψηφία 
των ψηφοφόρων μας που σταθερά 
επιλέγουν από το 19 1, με ελάχιστες 
μεταξύ τους διακυμάνσεις, στο Προ-
εδρικό και στη Βουλή, 1ον τον ΔηΣυ, 
2ο το ΑΚΕ , 3ο το ΔηΚο, 4η την ΕΔΕΚ 
κ.λπ. κόσμημα και υπόδειγμα ταχύτα-
της κρατικής αποτελεσματικότητας...

Το ψυχογράφημα του ηγέτη αποτελεί απαραίτητο 
εργαλείο της πολιτικής και δομική συνιστώσα 
προβολής εθνικής στρατηγικής μιας χώρας, που 

διεκδικεί ρόλο και θέση στο διεθνές σύστημα, ακριβώς με 
την έννοια της ικανότητας να είναι αποφασιστική και απο-
τελεσματική στις πολιτικές που αναπτύσσει έναντι τρίτων. 
Όλες οι τρίτες σοβαρές χώρες στον κόσμο καταγράφουν 
εν είδει ψυχογραφημάτων, δηλαδή σκιαγράφησης, τις 
προσωπικότητες οι οποίες τους ενδιαφέρουν, που σα-
φώς και αφορούν στην ικανότητα των ηγετών, όχι μόνο 
να λειτουργούν αποτρεπτικά, αλλά και να ηγούνται των 
χωρών τους κατά τρόπο που ενισχύει την αξιοπιστία των 
πολιτικών που ακολουθούν ή διατυπώνουν σε σχέση με 
την παρουσία των συγκεκριμένων κρατών στον κόσμο. 

Ιδιαιτέρως μάλιστα σε περιπτώσεις που προετοιμάζονται 
συναντήσεις μεταξύ ηγετών, το ψυχογράφημα του ηγέτη 
είναι μία απαραίτητη διεργασία, η οποία λαμβάνει χώρα 
ένθεν κακείθεν, ώστε οι ηγέτες που συναντώνται ακριβώς 
να είναι σε θέση να γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τις 
αδυναμίες του συνομιλητή τους, ζητήματα που είναι άκρως 
απαραίτητα στη διαπραγμάτευση. Το κατά Μαξ Βέμπερ 
χάρισμα του ηγέτη σημαίνει αυτογενώς εκπεμπόμενο ηγε-
τικό προφίλ επιρροής ή το αντίστοιχο που προβάλλει ως 
χάρισμα του αξιώματος, δηλαδή επιρροή που παράγεται 
από τη θέση και τον ρόλο του στο πολιτικό σύστημα. 

Όπως διαμορφώθηκε ιδιαιτέρως μετά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, το σύστημα άσκησης πολιτικής στην Ελλάδα χα-
ρακτηρίζεται ως πρωθυπουργοκεντρικό, με την έννοια πως 
οι εξουσίες άσκησης εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής 
συγκεντρώνοντο σχεδόν μονοπωλιακά στο πρόσωπο και 
την προσωπικότητα του εκάστοτε πρωθυπουργού. Ο τε-
λευταίος εξέπεμπε και προς τα έξω τη θέληση της χώρας 
να υπερασπισθεί εθνική κυριαρχία και δικαιώματα.

Στη μεταπολεμική εξέλιξη του κόσμου, όπου η Τουρ-
κία επεδίωκε την διά παντός μέσου αναθεώρηση των 
Συνθηκών, που διέπουν τις σχέσεις Αθηνών - Άγκυρας, 
ανασταλτικό παράγοντα στα σχέδια της συνιστούσε εν 
αρχή ο αμερικανικός παράγων, ο οποίος διά του γνω-
στού τελεσιγράφου Τζόνσον προς την τουρκική ηγεσία 
το 1964 εμπόδισε την εισβολή στην Κύπρο, δεδομένης 
της θέλησης της ελληνικής ηγεσίας υπό τον τότε πρω-
θυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου να αντιδράσει πάση 
δυνάμει. Είναι κατά ταύτα γνωστή η ρήση του, ο οποίος 
αποφθεγματικά δήλωσε «Εάν η Τουρκία εισέλθει εις το 
φρενοκομείο, θα την ακολουθήσουμε και ημείς». 

Η φράση αυτή, σε συνάρτηση με την προσωπικότητα 
του Γεωργίου Παπανδρέου, συνέστησε μεγίστου βαθμού 
αποτροπή, η οποία διαδήλωνε αξιοπιστία ικανότητας και 
θέλησης της ελληνικής κυβέρνησης να αντιδράσει ενόπλως 
στους τουρκικούς σχεδιασμούς. Το αυτό παρατηρείται και 
στη δεκαετία του 1980, όταν η προσωπικότητα του Ανδρέα 
Παπανδρέου απεικόνιζε μια αποτρεπτική εθνική ισχύ, που 
κατόρθωσε να οχυρώσει κατά τρόπο αληθώς υπερασπίζο-
ντα τα εθνικά συμφέροντα και την ελληνική κυριαρχία στο 
Αιγαίο και στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η εκλογή του 
Κώστα Σημίτη στην πρωθυπουργία της χώρας τη δεκαετία 

του 1990, ο οποίος εθεωρείτο πολιτικώς ανήκων στη σχολή 
της κατευναστικής αντίληψης της πολιτικής, προέβαλε μια 
παράσταση που επέτρεψε στην κυβέρνηση της Άγκυρας 
τη δημιουργία του επεισοδίου των Ιμίων το 1996 με την 
οποία αναπτύχθηκε η θεωρία των Γκρίζων ωνών. 

Σημειώνεται πως η τουρκική επιθετικότητα ενδυναμώ-
νεται και κλιμακώνεται στη διάρκεια όλων των τελευταίων 
δεκαετιών, όπου και αναπτύσσει εμφανείς και διαδηλωμένες 
αναθεωρητικές στοχεύσεις όσο η ελληνική αποτροπή δεν 
προβάλλεται κατά τρόπο αξιόπιστα ισχυρό και διαρκή. Σε ό,τι 
αφορά στην κυπριακή περίπτωση ο Ερντογάν καταλαμβάνει 
χώρο εκεί όπου δεν βρίσκει αντίσταση αποτυπωμένη σε 
μια ισχυρή διεκδικητική πολιτική, παραβιάζοντας εσχά-
τως και τις συνθήκες που διέπουν τη λεγόμενη Πράσινη 
Γραμμή στη διχοτομημένη εμπράκτως Κύπρο.

Αναφορικά προς την προσωπικότητα του ηγέτη, ση-
μειώνεται πως τούτη αναδεικνύεται στην παρούσα ηγεσία 
της χώρας, δεδομένης μάλιστα της υποχωρητικότητας που 
επεδείχθη στο λεγόμενο Μακεδονικό ήτημα, καταγράφοντας 
πως υπάρχουν περιθώρια που επιτρέπουν τη δημιουργία 
αρνητικών συνθηκών για το κράτος άσκησης πιέσεων έναντι 
της Ελλάδος που να την εξαναγκάζουν να προσέλθει σε 
διάλογο με την Τουρκία. Υπογραμμίζεται πως το τουρκικό 
πολιτικό σύστημα βαδίζει εδώ και πολλές δεκαετίες, έχοντας 
μία κρατικοπολιτική δομή ικανή να μελετά και να κατα-
γράφει τις δυνατότητες και αδυναμίες πολιτικών ηγετών 
που ενδιαφέρουν την Άγκυρα, έτσι ώστε να είναι σε θέση 
το τουρκικό κράτος να αξιοποιεί αυτή τη συσσωρευμένη 
γνώση στις διαδικασίες, όχι μόνο διαπραγματεύσεων, αλλά 
και στις σχέσεις που αναπτύσσει, συγκρουσιακές συνήθως, 
προς το ελληνικό πολιτικό σύστημα. 

Τούτων δοθέντων, η Άγκυρα κρίνει με βάση την αντί-
ληψη που εκπέμπει, όχι τόσο η κυπριακή ηγεσία, όσο η 
ελλαδική, ότι η υποστήριξη, την οποία μπορεί να διαθέσει 
η Αθήνα για την Κύπρο, αλλά και για το Αιγαίο δεν είναι 
αρκούντως αποτρεπτική, που να εμποδίσει ή να προβάλει 
την παράσταση ίσης δύναμης, έτσι ώστε να μην διανοηθεί 
να προχωρήσει σε αποστολές γεωτρυπάνων σε περιοχές 
της Κύπρου ή του ελλαδικού χώρου, εκτιμώντας κατά 
ταύτα πως το κόστος της επιτιθέμενης χώρας θα ήταν 
μεγαλύτερο από το όφελός της. 

Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής
Διευθυντής Κέντρου Ανατολικών Σπουδών για τον Πολιτισμό 

και την Επικοινωνία Πάντειο Πανεπιστήμιο

///////////////////////////////////////////ΕΙ ΗΣΘΩ

ΑΖΑΡΟΣ ΑΥΡΟΣ

ΡΙΣΤΟΔΟΥ ΟΣ
Κ  ΙΑ ΟΥΡΙΔΗΣ

Ο Αναστασι ς εί ε μία, 
μονα ικ , κλασικ  ευκαι ία, 
με το  και με α ο μ  

τις λ σεις Ντ νκαν - 
ε ν ις, να σει 

μα σε ν, α ο   
ο μ  Τ σσος, τον Νο μ ιο 
του 00 , εί ε α ο ασίσει 
ανα ε σ  τ ν σ σε ν 

με τ  ετανία και του 
κα εστ τος τ ν σε ν  
Οι λ οι με ίμν σαν 
αντοιοτ ς στε να 

εκλε εί ο Δ  ιστ ιας, 
ο ο οίος ολο ν σε τ ν 

οσ εια Τ σσου

Γιατί ο Ν. Αναστασιάδης ακολουθεί την 
πολιτική Χριστόφια έναντι της Βρετανίας

Τελικά, ο δήθεν θυμός του Προέδρου Αναστασιάδη 
για τις τελευταίες βρετανικές μαχαιριές κατά της 
Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν φούμαρα για αφελείς 

και ευκολόπιστους. Σε ανάλυσή μας υποβάλαμε ότι ο Πρόε-
δρος δεν επρόκειτο να λάβει αντίμετρα κατά της βρετανικής 
δολιότητας. Απλώς, εξαιτίας της προεκλογικής περιόδου, 
το έπαιξε «ξερόμαγκας». Όπως είναι γνωστό, ο υπουργός 
Ευρώπης και Ην. Πολιτειών της απελθούσας Πρωθυπουργού, 
Μέι, Σερ Άλαν Ντάνκαν, μετά από ερώτηση Αγγλοκύπριου 
βουλευτή, υιοθέτησε την τουρκική εκδοχή ότι: «Όσον αφορά 
στη σχεδιαζόμενη γεώτρηση της Τουρκίας, η θέση του 

Ηνωμένου Βα-
σιλείου είναι ότι, 
σύμφωνα με τη 
Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών 
για το Δίκαιο της 
Θάλασσας, διε-
ρευνητικές γεω-
τρήσεις δεν πρέ-
πει να προχωρούν 
σε καμία περιοχή 
στην οποία η κυ-
ριαρχία είναι υπό 
αμφισβήτηση». Η 
πρώτη αντίδρα-
ση του Ν. Ανα-
στασιάδη, όπως 
αποκαλύπτει ο 
Γιώργος Κέντας, 
αν. Καθηγητής Δι-
εθνούς Πολιτικής 
και Διακυβέρνη-
σης στο Παν μιο 

Λευκωσίας, ήταν: «Απαράδεκτος» (ο Ντάνκαν). Βρετανίδα 
βουλευτής, υπέβαλε ερώτηση στο Φόρεϊν Όφις αν ισχύουν 
οι δηλώσεις Ντάνκαν. Το βρετανικό διπλωματικό κατεστη-
μένο επιβεβαίωσε τις δηλώσεις του δύο φορές. 

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα έστελνε επιστολή 
στην πρωθυπουργό Μέι. Κόμματα και ΜΜΕ υπέβαλαν 
ότι όφειλε να θέσει θέμα Βάσεων. Την περ. Τρίτη παρέστη 
σε εκδήλωση στην Υπάτη Αρμοστεία για τα 9 α γενέθλια 
της βασίλισσας Ελισάβετ, ναι, αυτής της σεσημασμένης 
δολοφόνου του έφηβου μαθητή και ποιητή μας, Ευαγόρα 
Παλληκαρίδη. Σε ομιλία του, ο Πρόεδρος εξέφρασε τη 
«βαθιά του εκτίμηση για την πλήρη στήριξη του Ην. Βασι-
λείου και την απτή αλληλεγγύη του προς την Κύπρο όπως 
εκφράζεται με σαφήνεια στην επιστολή της κας Μέι, με 
ημερομηνία 26 Μα ου 2019, με την οποία αντιτάσσεται στις 
σχεδιαζόμενες γεωτρήσεις της Τουρκίας και αναγνωρίζει 
πλήρως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημο-
κρατίας να εξερευνά και να εκμεταλλεύεται τους φυσικούς 
της πόρους. Συνεπώς», κατέληξε, «δεν δίνω σημασία σε 
όποιες δηλώσεις που είναι αντίθετες με τα πιο πάνω». 

Πού χάθηκε ο θυμός του Προέδρου; Γιατί εμφανίστηκε 
αρνάκι ενώπιον των ειρώνων Εγγλέζων, οι οποίοι διαπι-
στώνουν ακόμα μία φορά με ποιους εθελόδουλους και 
άρρωστους αγγλόδουλους συνεργάζονται; Οι πιο πάνω 
δηλώσεις Αναστασιάδη είναι το λιγότερο γελοίες για να 
μη χαρακτηριστούν τραγικές και αυτόχρημα κωμικές. 

Πρώτον, έδωσε σημασία σε επιστολή μίας υπό παραίτηση 
και ήδη αποχωρήσασας Πρωθυπουργού. Η επιστολή της 
συνετάχθη εμφανώς από τους ικανότατους γραφειοκράτες 
του Φόρεϊν Όφις για να πουν στον Αναστασιάδη όσα ήθελε 
να ακούσει. Δεύτερον, η δήλωση Ντάνκαν έγινε στη Βουλή 
των Κοινοτήτων και καταγράφηκε στα πρακτικά της. Συ-
νεπώς, αντί ο Πρόεδρος να δηλώνει ότι δεν δίνει σημασία 
σε όποιες δηλώσεις είναι αντίθετες με εκείνες της Μέι, 
προκαλείται να δώσει την επιστολή της στη δημοσιότητα.

Δεύτερον, αν όντως αυτά λέγει η Μέι, όπως ισχυρίζεται 
ο Αναστασιάδης, η επιστολή της πρέπει να παρουσιαστεί 
στο βρετανικό Κοινοβούλιο και να αξιοποιηθεί από Αγ-
γλοκύπριους ή φιλοκύπριους βρετανούς βουλευτές ως 
αντιστάθμισμα στις δηλώσεις Ντάνκαν και στις δύο πανο-
μοιότυπες ανακοινώσεις του Φόρεϊν Όφις. Δηλ. να απαιτηθεί 
διόρθωση της βρετανικής πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη 
την επιστολή Μέι. Τρίτον, η επιστολή από μία ήδη αποχω-
ρήσασα Πρωθυπουργό έχει τόση αξία όσο το χαρτί πάνω 
στο οποίο γράφτηκε για να εξαπατήσει τον Αναστασιάδη. 

Τέταρτον, η δήλωση Ντάνκαν και οι δύο ανακοινώ-
σεις του Φόρεϊν Όφις είναι επίσημα καταγεγραμμένες. 
Όσο δεν απαιτείται η αναίρεσή τους, ήδη αποτελούν και 
είναι η επίσημη βρετανική πολιτική την οποία πρώτοι 
αξιοποιούν οι Τούρκοι. Την περ. Τρίτη, το πρωί, ο ΥπΕξ, 
Ν. Χριστοδουλίδης, ήταν φιλοξενούμενος στο άδιο Πρώ-
το, στην εκπομπή των συναδέλφων Λ. Μαύρου και Μ. 
Πούλλαδου. ωτήθηκε για τον υπονομευτικό ρόλο της 
Βρετανίας και ειδικά για τις δηλώσεις Ντάνκαν και τις 
ανακοινώσεις του Φόρεϊν Όφις. Αντί ευθείας και ξεκάθα-
ρης απάντησης, ο ΥπΕξ αναφέρθηκε στη σημασία των  
εκλογών στην Κων πολη για τον Ερντογάν! 

Ο Ν. Χριστοδουλίδης ασκεί έναν άχαρο ρόλο, εκείνου του 
ευπειθούς διεκπεραιωτή της ολέθριας πολιτικής Αναστασιάδη, 
η οποία είναι συνέχεια εκείνης του Δ. Χριστόφια. Ότι δηλ. 
θέμα Βάσεων θα τεθεί til o r hil re   r - hil re  
αποφασίσουν διαφορετικά. Πρόσφατα, ο ΥπΕξ, ενημέρω-
σε τη Βουλή κεκλεισμένων των θυρών. Παραδέχτηκε ότι, 
κατά τις συνομιλίες για το re it, η εντολή από τον Πρόεδρο 
ήταν να μην αγγίξει κανείς θέμα Βάσεων. Ο Αναστασιάδης 
είχε μία, μοναδική, κλασική ευκαιρία, με το re it και με 
αφορμή τις δηλώσεις Ντάνκαν - Φόρεϊν Όφις, να θέσει θέμα 
Βάσεων, αφού ήδη ο μ. Τάσσος, τον Νοέμβριο του 200 , 
είχε αποφασίσει αναθεώρηση των σχέσεων με τη Βρετανία 
και του καθεστώτος των Βάσεων. Οι Εγγλέζοι μερίμνησαν 
παντοιοτρόπως ώστε να εκλεγεί ο Δ. Χριστόφιας, ο οποίος 
δολοφόνησε την προσπάθεια Τάσσου. Σήμερα, εμφανώς 
κρατούν δεμένο χειροπόδαρα τον Αναστασιάδη. Πώς να 
τολμήσει να αντισταθεί;  

ΣΑ ΑΣ ΙΑΚ ΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ Η



Εξ Απορρήτων

Α ναντίλεκτα, το συνεχιζόμενο αδιέξοδο 
στο Kυπριακό εδραιώνει τα τετελεσμέ-
να, τόσο τα παλιά όσο και τα νεότερα, 

όπως η παρουσία της Τουρκίας στην κυπριακή 
ΑΟΖ.  Και τα τετελεσμένα επεκτείνονται σε 
πολλούς τομείς, πέραν από τον πολιτικό. Όπως 
έχω αναφέρει, σε τετελεσμένο τείνει να εξελι-
χθεί η τουρκική παρουσία στην κυπριακή ΑΟΖ 
και η παραβίαση της θαλάσσιας κυριότητας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τετελεσμένα 
δημιουργούνται όμως και στην οικονομία 
των κατεχομένων. Τετελεσμένα αναπτύσσο-
νται και στις συνειδήσεις των ανθρώπων και 
ιδιαίτερα των νεότερων γενιών ως αποτέλεσμα 
δύο παραγόντων: της χωριστής κοινωνικής 
και οικονομικής ζωής και ανάπτυξης, η οποία 
οδηγεί σε χωριστή κοινωνική συνειδητοποίηση 
και αντίληψη του κόσμου. Παγιώνεται, με το 
πέρασμα του χρόνου, η συνήθεια της ζωής στον 
υφιστάμενο χώρο, οι μεν Ε/κ στις ελεύθερες 
περιοχές και οι δε Τ/κ στις κατεχόμενες. Οι 

γενιές που θυμούνται δυνατά τις αντίστοιχες 
περιοχές σβήνουν και χάνονται, η μνήμη νε-
ότερων γενιών ξεθωριάζει επικίνδυνα και οι 
γενιές που γεννήθηκαν λίγα χρόνια πριν από 
το 1974 και μετά δεν έχουν καν βιωματικές 
μνήμες. Οι καθημερινοί προσωπικοί στόχοι 
και έγνοιες σιγά-σιγά κυριαρχούν των ευρυ-
τέρων και πολύ περισσότερο χλομιάζουν οι 
ευρύτατοι κοινοί στόχοι όλων των Κυπρίων, οι 
οποίοι καθίστανται ολοένα και δυσκολότεροι. 
Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με ταχύτητα, τα 
διεθνή συμφέροντα είναι αδυσώπητα και τα 
ισοζύγια δυνάμεων μεταβάλλονται ραγδαία και 
επικίνδυνα. Η μόνη παράμετρος που παρα-
μένει σταθερή και αμετάβλητη στο Κυπριακό 
είναι η τουρκική αδιαλλαξία και ο τουρκικός 
επεκτατισμός. Τα τουρκικά σχέδια και η δι-
αδικασία υλοποίησής τους. Και αυτό είναι 
το κύριο πρόβλημα και η κύρια ανησυχία. 
Ανησυχία, η οποία επιτείνεται από το γεγονός 
ότι η διεθνής κοινότητα ουδέποτε αντέδρασε 
ουσιαστικά απέναντι στην τουρκική πειρατεία 
στην Κύπρο από το 1974 μέχρι σήμερα. Γιατί, 
αν μιλάμε για πραγματική αντίδραση σε μια 
εισβολή και μια παρατεινόμενη για 45 χρόνια 
κατοχή, θα έπρεπε να μιλάμε για μέτρα ανάλο-
γα με αυτά που αποφάσισαν και εφάρμοσαν 
οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενάντια στη 
Ρωσία με αφορμή την Κριμαία. ‘Η τα μέτρα που 

οι ΗΠΑ εφαρμόζουν δεκαετίες τώρα ενάντια 
στην Κούβα. Όχι γιατί η Κούβα έχει διαπράξει 
έγκλημα πολέμου, όπως είναι η εισβολή και 
κατοχή, αλλά γιατί απλώς δεν τους αρέσει το 
κουβανικό καθεστώς. Το ανάλογο πράττουν και 
ενάντια στη Βενεζουέλα. Ενώ χαϊδεύουν εδώ 
και 45 χρόνια και επιβραβεύουν την Τουρκία 
και μάλιστα πλουσιοπάροχα. Ποια Τουρκία; 
Την Τουρκία του σατραπικού καθεστώτος Ερ-
ντογάν. Του γενοκτονικού κατά των Κούρδων 
και άλλων μειονοτήτων και εθνοτήτων καθε-
στώτος. Της κυβέρνησης η οποία φυλάκισε 
δεκάδες χιλιάδες πολίτες της, έκλεισε ΜΜΕ 
και έστειλε στα κρατητήρια δεκάδες δημοσιο-
γράφους, δημάρχους, βουλευτές. Της Τουρκίας 
που διαρκώς προκαλεί μέχρι θερμής βίας τη 
ΝΑΤΟϊκή σύμμαχο Ελλάδα και άλλα πολλά. 
Συγκινήθηκαν λίγο μόλις τώρα, ελέω S-400. 
Γιατί, λέει, θα μάθουν οι Ρώσοι τα μυστικά 
των F-35, λόγω της παράλληλης ανάπτυξης 
των S-400. Καλά, κι αν ο Ερντογάν αποφάσι-
σε να «προδώσει» τους Αμερικανούς, ποιο το 
πρόβλημά του να παραδώσει τα μυστικά των 
F-35  στους Ρώσους μετά που θα τα αποκτήσει;

Το θέμα μου, όμως, δεν είναι αυτό. Το θέμα 
μας είναι ότι, ενώ από τη μια η παρέλευση 
του χρόνου ενισχύει και παγιώνει τα διχο-
τομικά τετελεσμένα, από την άλλη η Τουρκία 
μένει αμετακίνητη στους στόχους της. Κατά 

συνέπεια, η επανέναρξη των συνομιλιών ως 
του εργαλείου για να φτάσουμε σε λύση είναι 
αναγκαία, όπως αναγκαία για επίτευξη λύσης 
είναι και η αλλαγή στοχοθέτησης από πλευράς 
Τουρκίας. Και η στοχοθέτηση της Τουρκίας, 
πλέον, φανερά είναι τα δύο κράτη, ίσως με 
ένα συνομοσπονδιακό μεταβατικό στάδιο. 
Και, δυστυχώς, αυτή είναι και η θέση της νέας 
«κυβέρνησης» στα κατεχόμενα των Τατάρ 
- Οζερσάι. Αυτή η αντίφαση θα πρέπει να ξε-
περαστεί σύντομα μέσω του ξεκαθαρίσματος 
της βάσης επανέναρξης του διαλόγου και της 
διαδικασίας. Επί των δύο αυτών σημείων ξε-
καθάρισμα θα πρέπει να κάνουν οι δύο πλευ-
ρές, ε/κ και τ/κ, αν δεν το έχουν πράξει, αλλά, 
κατά τη γνώμη μου, και ο διεθνής παράγοντας, 
στο πρόσωπο της Γραμματείας του ΟΗΕ. Ας 
επαναλάβει ο  Γ.Γ. του ΟΗΕ τις θέσεις του 
για το θέμα. Αφορμές προσφέρονται πολλές. 
Και, φυσικά, προϋπόθεση να τερματιστεί η 
τουρκική παρουσία στην κυπριακή ΑΟΖ και οι 
ενέργειες στις οποίες προβαίνει. Και, βέβαια, 
χρήζει εξήγησης η αναφορά του Γ.Γ.  του ΟΗΕ 
Α. Γκουτέρες περί «νέων ιδεών», όπως και 
τι θα γίνει με την περικοπή περί συμφωνίας 
στους «όρους αναφοράς». Το κυριότερο, 
όμως, που θα πρέπει η Τουρκία να αποδεχτεί 
είναι τον στόχο της επιδιωκόμενης λύσης. 
Δηλαδή, ότι η επιδιωκόμενη λύση εδράζεται 

στο πλαίσιο υπό την αιγίδα και στη βάση των 
αποφάσεων του ΟΗΕ, με στόχο τη δημιουργία 
ενός κράτους και όχι δύο. Με μια και μόνη 
κυριαρχία, ιθαγένεια, διεθνή προσωπικότητα 
και όλα όσα αποτελούν τις αρχές λύσης που 
υιοθετούν ΟΗΕ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα 
όσα αποδίδουν φυσιολογικό κράτος.

Η ΑΟΖ, οι συνομιλίες, οι S-400 και τα F-35

Της Κυριακής
09.06.2019

ΣΉΜΕΡΑ ΘΑ ΠΑΊΡΝΑΜΕ ΤΑ ΠΡΏΤΑ ΝΤΌΛΑΡ

ΠΑΡΑΛΌΓΌΊ ΘΑΝΑΤΌΊ ΣΤΉΝ ΑΣΦΑΛΤΌ

ΕΝΤΕΚΑ ΧΡΌΝΊΑ ΜΕΤΑ, ΞΑΝΑΝΌΊΓΕΊ Ή ΑΥΛΑΊΑ 

Όταν ανακαλύψαμε το πρώτο μας αέριο, στο οικό-
πεδο 12, δεν φανταζόμασταν ότι θα περνούσαν 
και... 12 χρόνια για να το αξιοποιήσουμε. Ενώ 
άλλες χώρες προχωρούν αμέσως στην εκμετάλ-
λευση των κοιτασμάτων τους, εμείς ακολουθήσα-
με τη συνήθη κυπριακή τακτική ΑΝΔ (Άηστο Να 
Δούμεν), με αποτέλεσμα μόλις τώρα, οκτώ χρόνια 
μετά τις γεωτρήσεις της Noble στο κοίτασμα 
«Αφροδίτη», να έχουμε καταλήξει σε οριστική 
συμφωνία με τις εταιρείες Noble - Shell - Delek 
για εξόρυξη του φυσικού αερίου. Με βάση το 
αναθεωρημένο συμβόλαιο, η Κύπρος θα εισπρά-
ξει γύρω στα 9,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε πε-
ρίοδο 18 χρόνων, από το αέριο που θα εξάγεται 
από την «Αφροδίτη» προς το τερματικό Ιντκού 
της Αιγύπτου. Κάλλιον αργά παρά ποτέ, θα μου 

πείτε. Ναι, αλλά σκεφτείτε το εξής. Η πρώτη συμ-
φωνία με τη Noble για εμπορική ανάπτυξη του 
οικοπέδου 12 είχε συναφθεί το 2011. Υπολογίζε-
ται ότι για να αρχίσει να ρέει το αέριο, χρειάζονται 
τέσσερα με πέντε χρόνια. Αν είχαμε καταλήξει 
νωρίτερα στην αναθεωρημένη συμφωνία στην 
οποία καταλήξαμε τώρα, δηλαδή, για παράδειγ-
μα, το 2014, σήμερα θα είχαμε στα χέρια μας και 
τα πρώτα ντόλαρ από το αέριο. Κάπου 200-250 
εκατομμύρια, από τα 9,5 δισ. συνολικά. Αυτά, 
λοιπόν, τα εκατομμύρια θα μπορούσαμε να τα 
διαθέσουμε για να βάλουμε, ας πούμε, κλιμα-
τιστικά στα σχολεία μας, για να μη λιώνουνε τα 
παιδιά μας μέσα στους φούρνους των σχολικών 
τάξεων. Αν είχαμε ενεργήσει έγκαιρα. Αν...

ΜΠΌΞΕΡ

Θα έλεγε κανείς ότι αυτές οι φοβερές εικόνες των 
αυτοκινήτων, τα οποία μετατρέπονται σε άμορφες 
μάζες από σιδερικά, θα μας σόκαραν και θα μας 
έκαναν πιο προσεκτικούς. Αλλά, συμβαίνει εντε-
λώς το αντίθετο. Μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, άλ-
λοι τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην 
άσφαλτο, σε τρία χωριστά οδικά δυστυχήματα. 
Εντελώς άδικα και παράλογα, όπως φάνηκε από 
τις συνθήκες υπό τις οποίες έγιναν τα δυστυχήμα-
τα. Οι νέοι μας, σε μιαν ανόητη και χωρίς νόημα 
επίδειξη ικανοτήτων ταχύτητας, συναγωνίζονται 
ποιος θα τρέξει (και ποιος θα σκοτωθεί) πιο γρή-
γορα. Και, την ίδια ώρα, το Κράτος συναγωνίζεται 
τον εαυτό του σε... βραδύτητα, καθυστερώντας να 
τοποθετήσει τις κάμερες τροχαίας. Ο Κυπραίος 
πολύ δύσκολα θα αποκτήσει οδική συνείδηση, 

διότι συνδυάζει την παρουσία του στους δρόμους 
με όλα τα συμπλέγματα, τα κουσούρια, τον σικκι-
μετισμό, την αλαζονεία και τις ανασφάλειες που 
κουβαλάει μέσα του. Διστάζεις πια να κυκλοφο-
ρήσεις σ’ αυτή την παρανοϊκή κατάσταση, όπου τη 
μορφή του Χάρου μπορεί να την πάρει κανένας 
σικκιμετζής οδηγός, κανένας μεθυσμένος, κανένας 
επιδειξιομανής ή κανένας κινητο-τηλεφωνομανής. 
Μας είπαν ότι θα αυξηθούν δραστικά οι ποινές για 
τα τροχαία αδικήματα. Πούν’ τες; Εγκρίθηκαν από 
το Υπουργικό πριν από τρεις μήνες και είναι ακό-
μα στη Βουλή. Βιαστείτε, κύριοι! Είναι η τραγική 
αλήθεια, αλλά αυτός ο λαός δεν αγωνίζεται μόνο 
για φυσική και εθνική επιβίωση. Αγωνίζεται και 
για οδική επιβίωση!

ΜΠΌΞΕΡ

Πριν από μερικές ημέρες παραδόθηκε επίση-
μα στον Δήμο Λευκωσίας το ανακαινισμένο 
και εντυπωσιακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσί-
ας. Στο οποίο θα αρχίσουν να ανεβάζονται οι 
ανάλογες τραγωδίες (και κωμωδίες). Βεβαίως 
και το ίδιο το Δημοτικό Θέατρο λίγο έλειψε να 
μετατραπεί σε τραγωδία, όταν πριν από έντεκα 
ακριβώς χρόνια (Ιούνιος 2008) κατέρρευσε 
ξαφνικά μια νύχτα η στέγη του. Όλοι βρεθήκα-
με εκείνη τη δραματική νύχτα σε κατάσταση 
σοκ. Όχι τόσο για εκείνο που έγινε, όσο για 
εκείνο που θα μπορούσε να γίνει. Αναλογι-
ζόμασταν με φρίκη τι θα γινόταν, αν η στέγη 
έπεφτε την επόμενη μέρα, όταν θα βρίσκονταν 
μέσα στο θέατρο κάπου χίλια παιδιά. Ή, αν 
έπεφτε λίγες μέρες νωρίτερα, στην παράσταση 
που είχαν δώσει εκεί τα περίφημα ρωσικά 

μπαλέτα Μπολσόι, που την παρακολουθούσε 
και ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Δημή-
τρης Χριστόφιας. Το 2008 δόθηκε στο Δημοτι-
κό Θέατρο Λευκωσίας η τελευταία παράσταση 
του ΘΟΚ. Και μαζί με την αυλαία, έπεσε και το 
Θέατρο! Εν πάση περιπτώσει, τώρα το Θέατρο 
έχει ανακαινισθεί πλήρως και είναι το μεγαλύ-
τερο σε χωρητικότητα θέατρο στη Λευκωσία, 
έτοιμο να φιλοξενεί 1000 θεατές. Είναι ένα 
πραγματικό στολίδι, που θα εμπλουτίσει και θα 
αναβαθμίσει τα πολιτιστικά δρώμενα της πρω-
τεύουσας. Να ευχηθούμε να δούμε σύντομα να 
ανεβάζεται εκεί και το πρώτο δράμα ή η πρώτη 
κωμωδία. Είναι ένας καλός τρόπος για να ξεχά-
σουμε την άλλη... κωμωδία της πρωτεύουσας, 
εκείνην... της Πλατείας Ελευθερίας.

ΚΥΠΡΌΦΡΕΝΉΣ

ΑΚΌΥΕΊ ΚΑΝΕΊΣ;

Το πρόβλημα της ηχορύ-
πανσης στις τουριστικές 
περιοχές επανήλθε για μια 
ακόμα φορά στην επικαι-
ρότητα, αφού κάθε χρόνο, 
στη βράση της τουριστι-
κής περιόδου, ακούμε τα 
ίδια παράπονα, αλλά δεν 
γίνεται τίποτε, αφού οι 
διαμαρτυρίες πέφτουν σε 
ώτα... μη ακουόντων. Μη 
ακουόντων ιδιοκτητών 
δισκοθηκών και άλλων 
ντεσιμπελοπαραγωγών 
υποστατικών, αλλά και μη 
ακουόντων αρμοδίων. Οι 
μόνοι ακούοντες τον θόρυ-
βο είναι οι ξένοι τουρίστες 
και οι ιθαγενείς της νήσου. 
Ο δήμαρχος Αγίας Νάπας, 
Γιάννης Καρούσος, έθεσε 
δραματικά το πρόβλημα, 
κάνοντας λόγο για «κατά-
σταση ανομίας» εκ μέρους 
των κέντρων αναψυχής και 
τονίζοντας πως καθημερινά 
δέχεται παράπονα από του-
ρίστες, καθώς η ηχορύπαν-
ση επηρεάζει αρνητικά τη 
διαμονή τους στο τουριστι-
κό θέρετρο. Ο κ. Καρούσος 
υπενθύμισε ότι η φετινή 
είναι η τρίτη συνεχόμενη 
καλοκαιρινή περίοδος κατά 
την οποία δεν εφαρμόζεται 
ο νόμος για την ηχορύ-
πανση που ψηφίστηκε 
το 2016. Το πρόβλημα, 
βεβαίως, δεν εμφανίζεται 
μόνο στην Αγία Νάπα, αλλά 
σε όλες τις τουριστικές μας 
περιοχές. Είναι πραγματικά 
τραγελαφικό. Να αγωνίζε-
σαι με νύχια και με δόντια 
να φέρεις περισσότερους 
τουρίστες, υποσχόμενος 
ότι θα ζήσουν αξέχαστες 
μέρες, και τελικά να τους 
διώχνεις με αξέχαστες 
εφιαλτικές νύχτες. Θα ήταν 
πιο έντιμο, αν προειδοποι-
ούσαμε τους επισκέπτες 
της βραχονησίδας μας: 
«Μη φάτε όλα τα λεφτά σας 
στις ταβέρνες στην Κύπρο. 
Φυλάξτε και κάτι για τον 
ωτορινολαρυγγολόγο και 
τον νευρολόγο σας»! 

ΜΠΌΞΕΡ

ΔΗΣΥωνα μηνύματα

Το 2015 ο Αβέρωφ Νεοφύτου είχε αναρ-
τήσει στο Twitter μια δική του φωτογραφία 
με παπάκια, η οποία συνοδευόταν από το 
σχόλιο: «Η αλεπού έξυπνα και πονηρά... 
τα πουλάκια πιάνει και γελά!». Φαίνεται, 
όμως, ότι ένα πουλάκι τού ξέφυγε και τις 
τελευταίες μέρες άρχισε να... τιτιβίζει ενα-
ντίον του. Πρόκειται για τον τέως υπουργό 
Υγείας, Γιώργο Παμπορίδη, ο οποίος 
άσκησε δριμεία κριτική στην ηγεσία του 
ΔΗΣΥ, με βολές και προς το Προεδρικό. 
«Το έλλειμμα ηγεσίας στον ΔΗΣΥ καλύ-
πτεται δυστυχώς με ένα βολικό τρόπο από 
τον Λόφο, ενώ η Πινδάρου απολαμβάνει 
την εξουσία ως λάφυρο», τιτίβισε ο κ. Πα-
μπορίδης. Και εισηγήθηκε «να ανοίξουμε 
το κόμμα στη νέα γενιά και στους παρα-
γωγικούς ανθρώπους της κοινωνίας μας, 
μακριά από τις λογικές του βολέματος, της 
κομματικής επετηρίδας και των διαπιστευ-
τηρίων νομιμοφροσύνης σε πρόσωπα και 
κλίκες». Ο ΔΗΣΥ έχει ανάγκη από νέους 
και άφθαρτους ανθρώπους, που να μην 
αποτελούν τη συνέχεια του παλιού και του 
σάπιου. Σχετικό μήνυμα έστειλαν και οι 
ψηφοφόροι του κόμματος, δίνοντας στις 
ευρωεκλογές την πρώτη θέση στον Λουκά 
Φουρλά και όχι σε κάποιον από τους 
αξιωματούχους του κόμματος που ήταν 
συνυποψήφιοί του. Το άγχος και ο πανικός 
μπας και τους αρπάξει το ΑΚΕΛ την πρω-
τιά στις ευρωεκλογές, λες και επρόκειτο για 
το... πρωτάθλημα της μάππας, οδήγησαν 
και στην άγαρμπη ανάμειξη του Προέδρου 
του κράτους στην προεκλογική εκστρα-
τεία. Παρ’ όλα αυτά, ο Συναγερμός έχασε 
16.000 ψήφους σε σχέση με τις προηγού-
μενες ευρωεκλογές και 26.000 ψήφους 
σε σχέση με τις βουλευτικές του 2016. 
Θα πρέπει ο Φούλης να έχει μιαν καλήν 
εξήγηση για τις απώλειες. Η ερμηνεία ότι 
αυτά παθαίνουν τα κυβερνώντα κόμματα, 
μπορεί να ανατραπεί με το επιχείρημα ότι 
τα κυβερνώντα κόμματα έχουν μεγαλύτερη 
ευχέρεια να κάνουν δελεαστικές προε-
κλογικές προσφορές στους ψηφοφόρους. 
Εξάλλου το τεράστιο επίτευγμα του ΓεΣΥ, 
που πιστώνεται στην κυβέρνηση Αναστα-
σιάδη, κανονικά θα έπρεπε να είχε θετικό 
αντίκτυπο και στον ΔΗΣΥ. Είναι ενδια-
φέρον να δούμε, αν ο πονηρός Πάφιος 
αλουπός θα καταφέρει (κι αυτήν τη φορά) 
να βγει αλώβητος από τη θύελλα.

ΚΥΠΡΌΦΡΕΝΉΣ

Υπερωκεάνιο 
«ΓεΣΥ» 
Ας παρομοιάσουμε το ΓεΣΥ με ένα υπε-
ρωκεάνιο. Λόγω μεγέθους. Διότι είναι 
το μεγαλύτερο κοινωνικό εγχείρημα 
στην Κυπριακή Δημοκρατία μετά από 
εκείνο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το 
υπερωκεάνιο, λοιπόν, καθελκύστηκε και 
ξεκίνησε το ταξίδι του την πρώτη Ιουνί-
ου. Με 600.000 επιβάτες και πολυμελές 
πλήρωμα. Τις πρώτες μέρες, το πλοίο 
έπλευσε σχετικά ήρεμα, χωρίς μεγάλα 
προβλήματα και κινδύνους. Ωστόσο, 
όταν ξανοιχτεί για τα καλά στο πέλαγος, 
εκεί θα φανούν και οι αντοχές του στις 
προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει. Οι 
επιβάτες αγκάλιασαν από την αρχή του 
ταξιδιού το σκάφος με αγάπη, κατανό-
ηση και υπομονή, παραγνωρίζοντας 
κάποια... κουνήματα και στραβοτιμονιές 
που ήταν φυσικό να υπάρξουν. Το μεγά-
λο, όμως, ζητούμενο είναι η ολοένα και 
πιο ποιοτική προσφορά υπηρεσιών από 
το πλήρωμα στους επιβάτες του υπερω-
κεανίου. Αυτό θα φανεί στην πορεία του 
χρόνου και θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, 
και από τις υπηρεσίες των ειδικών 
ιατρών. Διότι είμαστε ακόμη στην αρχή 
του μεγάλου ταξιδιού και οι απαιτήσεις 
των επιβατών θα αυξάνονται, τα τυχόν 
λάθη δεν θα συγχωρούνται τόσο εύκολα 
και η όποια υπομονή τους θα αρχίσει να 
εξαντλείται. Από εκεί και πέρα θα πρέπει 
να αντιμετωπιστούν τα... παγόβουνα που 
θα επιχειρήσουν διάφοροι να παρεμβά-
λουν στην πορεία του υπερωκεανίου, οι 
ελλείψεις και τα προβλήματα που έπρε-
πε να είχαν επιλυθεί προτού ξεκινήσει 
ο πλους, κάποια παράλογα αιτήματα 
μελών του πληρώματος και πολλά άλλα. 
Στο μεταξύ, διώξανε και κάποιους από 
τους καπετάνιους του υπερωκεανίου. 
Στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσι-
ών Υγείας (ΟΚΥπΥ), παραιτήθηκαν 
ή απολύθηκαν και οι δύο καπετάνιοι, 
ο Πρόεδρος Νίκολσον και ο Γενικός 
Διευθυντής Πολύζος, ενώ είναι εμφανή 
τα προβλήματα από την καθυστέρηση 
στην αυτονόμηση των νοσοκομείων. 
Την ίδια ώρα τσακώνεται ο ΟΚΥπΥ και 
με τους κυβερνητικούς γιατρούς, μέλη 
του πληρώματος. Ας ελπίσουμε ότι θα 
ξεπεραστούν γρήγορα αυτές οι αντιξο-
ότητες, ενώ καλούνται οι επιβάτες να 
επαγρυπνούν, ώστε σε καμιά περίπτωση 
να μην επιτρέψουν να έχει το υπερωκε-
άνιο «ΓεΣΥ» την τύχη του «Τιτανικού», 
στο παρθενικό του ταξίδι...

ΚΥΠΡΌΦΡΕΝΉΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ 

Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με 
ταχύτητα, τα διεθνή συμφέροντα 
είναι αδυσώπητα και τα ισοζύ-
για δυνάμεων μεταβάλλονται 

ραγδαία και επικίνδυνα. Η μόνη 
παράμετρος που παραμένει 
σταθερή και αμετάβλητη στο 

Κυπριακό είναι η τουρκική αδι-
αλλαξία και ο τουρκικός επεκτα-
τισμός. Τα τουρκικά σχέδια και η 
διαδικασία υλοποίησής τους. Και 

αυτό είναι το κύριο πρόβλημα 
και η κύρια ανησυχία  


