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Οκτώ στους δέκα πολίτες πιστεύουν ότι η 
Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να προ-
στατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα, γεγονός 

που καταδεικνύει ότι υπάρχει μία ξεκάθαρη εικόνα 
εν σχέσει προς την ισχύ του κυπριακού κράτους. 

Παρότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (63 ) 
στηρίζουν τους χειρισμούς της Κυβέρνησης στα 
ενεργειακά ζητήματα, και δηλώνουν ικανοποίηση 
τόσο για τη στάση του Προέδρου της Δημοκρατίας 
όσο και για τη στάση του Υπουργού Εξωτερικών, 
εκφράζουν απογοήτευση για τον τρόπο αντίδρασης 
τόσο των Ηνωμένων Εθνών (80 ), όσο και της ΕΕ 
(60 ), έναντι των τουρκικών προκλήσεων.

Συγκεκριμένα, ένα ποσοστό 70  δεν πιστεύουν 
ότι ο ΟΗΕ μπορεί να υπερασπιστεί αποτελεσμα-
τικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην Κυπριακή ΑΟΖ. 

Αντιθέτως, μάλλον ικανοποιημένοι, αν και με ελά-
χιστη διαφορά, εμφανίζονται για τη στάση των χωρών 
που συμμετέχουν στις τριμερείς και στις τετραμερείς 
συνεργασίες (45  εκφράζουν ικανοποίηση πολύ ή 
αρκετά και 44  λίγο ή καθόλου), ενώ η συντριπτική 
πλειοψηφία (81 )  θεωρούν ότι η Ελλάδα θα έπρεπε, 
ως εγγυήτρια δύναμη, να υπερασπιστεί την κυπρια-
κή ΑΟΖ από την τουρκική επέμβαση.
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ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ 

ΣΦΑΓΗ  ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΤΡΟΥ 
ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΣΤΙΣ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 

Με ενδημική, φορτική και κά-
ποτε εξοργίζουσα επιμονή, 
περιγράφαμε τη νέα Τουρ-
κική Θαλάσσια Εισβολή. Την 

περιγράφαμε με εξουθενωτική αγωνία. Και 
με καταθλιπτική προεκτίμηση της υλοποί-
ησής της. Σε δεκάδες άρθρα, στις στήλες 
αυτές, καλούσαμε τις ηγεσίες Ελλάδος και 
Κύπρου να μην τρέφουν άλλες αυταπάτες. 
Να μην τρέφονται με την αισιοδοξία των 
ευσεβοποθισμών τους.

Η Τουρκική Ηγεσία πάντοτε έλεγε 
δημοσίως και καθαρά τι θέλει να πράξει 
στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Δεν δήλωνε 
απλώς δημοσίως και καθαρά τι απαιτού-
σε. Απεκάλυπτε και λεπτομέρειες των 
Στρατηγικών της Στόχων και ανακοίνωνε 
τα μέσα και τους τρόπους με τα οποία θα 
υλοποιούσε τις διεκδικήσεις της. Οι δικοί 
μας Ηγέτες έναντι αυτών των καθαρών 
επεκτατικών και κατακτητικών τουρκικών 
διακηρύξεων συνέχιζαν να αυτοκατευ-
νάζονται, για να αποφευχθεί άλλη πλέον 
κυριολεκτική και εξίσου εύηχη λέξη  

Οι ηγεσίες Κύπρου και Ελλάδος βολεύ-
ονταν στην πολιτική μωρία τους, ότι η Τουρ-
κία παίζει, η Τουρκία ρητορεύει, η Τουρκία 
είναι «αμήχανη» και εξάγει τα εσωτερικά της 
προβλήματα. Συνεπώς (κατέληγε η ελληνι-
κή ηγεσία), η αντιμετώπιση της επιθετικής 
τουρκικής πολιτικής ήταν η «ψυχραιμία» 
και η «σύνεση» και «οι χαμηλοί τόνοι». Έτσι 
βαπτίστηκε η «ανευθυνότης», η «φοβία», η 
«αδυναμία» και τελικά ο «εξευτελισμός» της 
ελληνικής πλευράς!..

Από τις στήλες αυτές τα τελευταία 2 
χρόνια (και τα προηγούμενα 42), αποτυπώ-
ναμε με δυνατές λέξεις την αγωνία μας. Δεν 
αναλύαμε απλώς την επερχόμενη Τουρ-
κική Εισβολή. Δεν τη θεωρούσαμε απλώς 
βέβαιη και σίγουρη. Δεν καλούσαμε απλώς 
την Ηγεσία της ελληνικής πλευράς να 
ξυπνήσει, να ετοιμασθεί, να οργανωθεί, 
να ανα ητήσει Αμυντικές Συμμαχίες. Δεν 
φωνάζαμε απλώς για τον Θαλάσσιο Αττίλα 
που ερχόταν. Τον βλέπαμε να έρχεται με 
καθαρό οπτικό νεύρο και βεβαιότητα.

Ήταν πράγματι εξοργιστική η επιπο-
λαιότης και η «χαλαρότης» με την οποία 
αντιμετώπιζε η πλευρά μας τη νέα τουρ-
κική επέλαση. Μια επέλαση, που τόσο 
έντονα και ακατάπαυστα εξαγγελλόταν.

Ήδη η Θαλάσσια Κυριαρχία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας είναι παρελ-
θόν. Δεν έχει απλώς ΔΙΑΤΡΗΘΕΙ από 
την τουρκική μανία. Έχει κυριολεκτικώς 
κατακτηθεί. Από τη στιγμή που η Τουρ-
κία επιβάλλει βιαίως και παρανόμως 
γεωτρήσεις στη Θαλάσσια Επικράτεια της 
Κύπρου, η Κυριαρχία χάνεται. Κυρίαρχος 
είναι πλέον ο Θαλάσσιος Αττίλας. Όσες 
επιστολές, όσες διαμαρτυρίες, όσες διπλω-
ματικές δράσεις κι αν  εκ των υστέρων 
σχεδιάσει η αδικαιολόγητα (αφού έπρεπε 
να ξέρει ) πανικόβλητη ελληνική πλευρά.

Με ατέλειωτες κραυγές αγωνίας, κα-
λούσαμε να σχεδιασθεί η ΑΠΟΤΡΟΠΗ, 
να ΠΡΟΛΗΦΘΕΙ  η Εισβολή. Αντί σχεδι-
ασμό, είχαμε και πάλιν τις πλάνες ότι θα 
υπάρξει νέος Κύκλος Συνομιλιών και ότι 
εκεί θα καταφέρουμε και να τιθασεύσου-
με και να πιέσουμε επιτυχώς την Τουρκία 
για υποχωρήσεις. Οι αυταπάτες ήταν 
ανίατες και οι ευσεβοποθισμοί νοσηροί. 
Πληρώνονται τώρα τα επίχειρά τους

Και οι Έλληνες, ο Λαός, τα Θύματα 
(σημερινά και αυριανά) του Θαλάσσιου 
Αττίλα; Να περιμένουν αυτά τα θύματα 
την ανύπαρκτη ΠΡΑΚΤΙΚΗ βοήθεια από 
τα Ηνωμένα Έθνη, την Ουάσιγκτον, τη 
Μόσχα  Και βεβαίως από την Αθήνα, που 
δεν έχει ακόμα αντιληφθεί τι ετοιμάζει η 
Τουρκική ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΣ στην ολέθρια 
ΑΔΥΝΑΜΙΑ των  «χαμηλών τόνων» 
και της «ψυχραιμίας» προς τη «Φίλη και 
Σύμμαχο Τουρκία». Και οι υπόλογοι 
ηγέτες; Ο Τσίπρας και ο Αναστασιάδης; 
Οι  ειρηνοποιοί και υμνητές της Συμφω-
νίας Πρεσπών; Γι’ αυτούς μιλούν και θα 
μιλούν τα γεγονότα  Και οι στήλες αυτές, 
δυστυχώς... 
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Γιατί ο Ερντογάν είναι διαβασμέ-
νος και ξέρει να παίζει το παιχνίδι.

Ποιες στρατηγικές κινήσεις 
αποτρεπτικού χαρακτήρα θα πρέπει να 
γίνουν. 

Μόνον εάν η Τουρκία δεν έχει 
κόστος θα προχωρήσει σε άλλες 
γεωτρήσεις.  

Οι τέσσερεις χάρτες που απο-
τυπώνουν το χθες και τις πιθανές 
γεωτρήσεις στο μέλλον στις οποίες θα 

προβεί η Άγκυρα, εάν δεν πληρώσει 
κόστος. 

Με βάση τις τουρκικές έρευνες, 
μεγάλη δραστηριότητα παρατηρήθηκε 
στα σημεία 6 (μέρος των οικοπέδων 
8, 1, 12) και 7 (μέρος των οικοπέδων 
2, 9, 12), ενώ πιθανό νέο σημείο είναι 
και ο κόλπος της Αμμοχώστου. 

Οι Τούρκοι αλωνίζουν από το 
Καστελόριζο έως την Αλεξανδρέττα.  
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Επιβάλλεται, όχι 
μόνο στα ενερ-
γειακά αλλά και 
στο Κυπριακό, η 
Τουρκία. δη έχει 
εξοστρακίσει από 
τις όποιες συ ητή-
σεις τη συμμετοχή 
της ΕΕ, ενώ διά του 
«Πορθητή» επι-
βάλλει την πολιτική 
ισότητα όπως την 

αντιλαμβάνονται 
στα κατεχόμενα 

Προκαλεί χείριστη 
εντύπωση, την ίδια 
ώρα, ο Ερντογάν να 
δηλώνει σίγουρος 
πως η Τουρκία, είτε 
το θέλουν κάποιοι 
είτε όχι, θα προ-
χωρήσει σε πλήρη 
ένταξη στην Ε.Ε. 
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χημα έπεσε χθες το μεση-

μέρι σε γκρεμό βάθους 2  μέ-
τρων, στην περιοχή του Πεδου-
λά. Εντός του οχήματος υπήρχε 
ένα πρόσωπο, το οποίο τραυ-
ματίστηκε και μεταφέρθηκε με 
ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.  

ια τον απεγκλωβισμό του 
τραυματία διεξήχθη επιχείρηση 
της Αστυνομίας με τη συνδρο-
μή ελικοπτέρου, ενώ στη σκηνή 
έσπευσαν από την πρώτη στιγμή 
άνδρες της Πυροσβεστικής και 
ασθενοφόρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε 
γύρω στις 12 1 , ενώ περίπου 
μία ώρα αργότερα ο οδηγός απε-
γκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε 
στο ενικό οσοκομείο ευκω-
σίας για περίθαλψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 
οδηγός του οχήματος βρισκό-
ταν, μα ί με άλλους οδηγούς, 
στο πλαίσιο εξόρμησης στα ορει-
νά. Οι συνθήκες κάτω από τις 
οποίες απώλεσε τον έλεγχο του 
οχήματός του για να καταλήξει 
στον γκρεμό διερευνώνται. 

Γ ραπτή απάντηση προς τη Βου-
λή των Αντιπροσώπων έδωσε 
ο Υπουργός Παιδείας, Κώστας 

αμπιαούρης, μετά από κάλεσμα της 
βουλευτού του ΑΚΕΛ, Ειρήνης αρα-
λαμπίδου, σχετικά με ανακοίνωση του 
κόμματος Εθνικού Λαϊκού Μετώπου 
(ΕΛΑΜ), η οποία αφορούσε τον διαμοι-
ρασμό μπουφάν, σε άπορους μαθητές σε 
δημοτικό σχολείο της Γεροσκήπου. Το 
περιστατικό είχε λάβει χώραν στις 13 Δε-
κεμβρίου του 2018 και είχε προκαλέσει 
σωρεία αντιδράσεων για το γεγονός ότι 
τα μπουφάν θα παραδίδονταν σε «Ελλη-
νόπουλα άπορων οικογενειών», όπως 
αναγραφόταν στην ανακοίνωσή τους, με 
τον Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων 
της σχολικής μονάδας να σημειώνει σε 
δική του ανακοίνωση, ότι το σχολείο 
παραπλανήθηκε από το ΕΛΑΜ.

Ο κ. αμπιαούρης, στη γραπτή απά-
ντησή του, αναφέρει πως το Υπουργείο 
Παιδείας δεν είχε δώσει οποιασδήποτε 
μορφής άδεια στο ΕΛΑΜ για να μπει 
στο εν λόγω δημοτικό εκείνη την ημέρα.  

Σύμφωνα με το Υπουργείο, την 
Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018, γονιός 
του σχολείου, που η γυναίκα του είναι 
μέλος τους Διοικητικού Συμβουλίου 
του Συνδέσμου Γονέων του σχολείου, 
απευθύνθηκε στον Σύνδεσμο Γονέων 
και προσφέρθηκε να δωρίσει αριθμό 
από σακάκια για τα άπορα παιδιά του 
σχολείου. Παρέδωσε τα σακάκια στον 
Σύνδεσμο Γονέων για να συμπεριλη-
φθούν στα πακέτα αγάπης-στήριξης των 
άπορων παιδιών που θα διένειμε εκείνες 

τις μέρες στο σχολείο. Ο συγκεκριμένος 
συνοδευόταν από άλλους δύο άντρες, οι 
οποίοι βοήθησαν απλώς στη μεταφορά 
και παράδοση των σακακιών. Στον χώρο 
παράδοσης δεν ήταν παρόντες/ούσες 
μαθητές/τριες του σχολείου. Ο ίδιος 
ανέφερε ότι η προσφορά γινόταν με 
την προσωπική του ιδιότητα και μέσα 
στο πνεύμα των ριστουγέννων. Δεν 
είχε αναφέρει πουθενά και σε κανένα, 
κομματική ταυτότητα, ιδιότητα ή συσχέ-
τιση της συγκεκριμένης προσφοράς με 

πολιτικό κόμμα ή άλλο φορέα.
Αργότερα την ίδια ημέρα, αναρτήθη-

καν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύω-
σης φωτογραφίες, οι οποίες αναφέρονταν 
σε προσφορά του πολιτικού κόμματος 
ΕΛΑΜ «για άπορα Ελληνόπουλα»,  στο 
πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του 
συγκεκριμένου κόμματος.  Οι φωτο-
γραφίες περιελάμβαναν το προαύλιο 
του σχολείου και τους τρεις άντρες, οι 
οποίοι μετέφεραν τα σακάκια. 

Το Υπουργείο Παιδείας, στην ανα-
κοίνωσή του εξηγεί ότι, με οδηγίες 
του, ο Διευθυντής του σχολείου και η 
διευθυντική ομάδα, αφού κάλεσαν στο 
σχολείο τον γονέα, προέβησαν σε έντο-
νες παραστάσεις για τη συμπεριφορά 
του, απαξιώνοντας τη συγκεκριμένη 
ενέργεια και τον αθέμιτο τρόπο με τον 
οποίο ενήργησε, διασύροντας τη σχολική 
μονάδα. Έγιναν συστάσεις προς τους ορ-
γανωμένους γονείς από λειτουργούς του 
Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας, όπως 
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και όπως 
προβαίνουν με μεγαλύτερη αυστηρότητα, 
σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους 
για αποφυγή παρόμοιων ενεργειών που 
αποσκοπούν στην εκμετάλλευση του 
σχολικού ιδρύματος. 

Τέλος, αναφέρει πως «δεν διαφαίνεται 
ότι υπάρχει οποιαδήποτε πειθαρχική 
ευθύνη από πλευράς του σχολείου, το 
οποίο τήρησε όλες τις ενδεδειγμένες 
διαδικασίες και το συγκεκριμένο περι-
στατικό ήταν αποτέλεσμα παραπλάνησης 
και επιτηδευμένων ενεργειών».

 αμ ιαο ρη  για τα μ ου ν του  

λείνουν σχεδόν έναν 
μήνα οι έρευνες για τον 
εντοπισμό θυμάτων του 
35χρονου καθ’ ομολογί-
αν  κατά συρροήν δολο-
φόνου. Οι προσπάθειες 
των αρμοδίων Αρχών 

στην Κόκκινη Λίμνη αναμένονταν να επα-
ναρχίσουν με το πρώτο φως της ημέρας. 

Μέχρι τις δύο το μεσημέρι του Σαβ-
βάτου, που η εφημερίδα οδηγείτο στο 
τυπογραφείο, δεν είχε εντοπισθεί η τρί-
τη βαλίτσα, εντός της οποίας φέρεται να 
βρίσκεται, σύμφωνα με την ομολογία του 
35χρονου υπόπτου, η σορός της Μαρικάρ 
Βαλτέζ. Οι έρευνες των δυτών και σήμερα 
θα εστιαστούν σε σημεία που υπέδειξε 
το σύστημα o a .

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

 
 μέχρι στι μής απολο ισμός 
Η τελευταία ανευρεθείσα σορός είχε 

εντοπισθεί την περασμένη Κυριακή στην 
ίδια λίμνη, σε προχωρημένη αποσύνθεση 
και μη αναγνωρίσιμη κατάσταση. Βάσει 
της κατάθεσης του ιλάρχου, φαίνεται ν’ 
ανήκει στην 8χρονη l a atal a u a, 
κόρη της 36χρονης , η οποία επίσης 
έχει δολοφονηθεί και εκτιμάται πως η 
σορός της είναι αυτή που εντοπίσθηκε 
την Κυριακή του Πάσχα.

Έχουν, επίσης, ανευρεθεί οι σοροί της 
Μαρί Ρόους και της Αριάν Παλάνας, στο 
φρεάτιο του μεταλλείου στο Μιτσερό και της 

Κάτχα Ανού, που βρέθηκε σε ξεροπήγαδο 
στο πεδίο βολής της Ξυντούς. Εκτός από 
τη σορό της Μαρικάρ, που αναζητείται 
στην Κόκκινη Λίμνη, γίνονται έρευνες και 
στη λίμνη στον Ξυλιάτο για τη σορό της 
εξάχρονης Σιέρα, κόρης της Μαρί Ρόους.

 
υσκέψεις επ  συσκέψεων

Το μεσημέρι της Παρασκευής πραγ-
ματοποιήθηκε ακόμη μία σύσκεψη στο 
Αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
για τα επόμενα βήματα των ερευνών.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, η οποία 
έγινε υπό τον νέο Υπαρχηγό της Αστυνομίας 
Στέλιο  Παπαθεοδώρου και με τη συμμε-
τοχή του Αρχηγού της Πυροσβεστικής, 
Μάρκου Τράγκολα, του υπευθύνου του 
ΤΑΕ Λευκωσίας Νεόφυτου Σιάηλου, αλλά 
και μελών που συμμετέχουν στις έρευνες, 
έγινε μια ανασκόπηση της κατάστασης ως 
έχει μέχρι στιγμής.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών 
συνεχίζονται γύρω από τη δολοφονική 
δράση του «Ορέστη», ώστε να συναρμο-
λογηθούν όλα τα κομμάτια του παζλ, ενώ 
συνεχίζεται και η λήψη καταθέσεων από 
διάφορα πρόσωπα.

Η ιατροδικαστική εξέταση επί της σορού 
της Κάτχα Ανού, που βρέθηκε σε πηγάδι 
στο πεδίο βολής της Ορούντας, κατέδειξε 
πως ο θάνατος της 30χρονης φαίνεται να 
επήλθε από χτύπημα στο κεφάλι και πι-
θανό να ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου 
από τον 35χρονο, ενώ δεν υπάρχουν ίχνη 
στραγγαλισμού.

Ο τρόπος που σκότωσε τη νεαρή είναι 
διαφορετικός από αυτόν με τον οποίο δολο-
φόνησε τη Μαρί Ρόους, που ανασύρθηκε 
από το μεταλλείο και τη Λίβια Φλορεντίνα 
Μπουνέα, που ανασύρθηκε από την Κόκ-
κινη Λίμνη, αφού η ιατροδικαστική εξέταση 
έδειξε στραγγαλισμό με κεφαλοκλείδωμα.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΗΝΤΑ

ΑΝΑΡ Ι ΟΥΝ  ΤΟ Ρ ΤΟ Σ ΟΙ Ρ ΥΝ Σ
ΙΑ ΤΑ ΣΤΥ ΡΑ Κ Η ΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡ ΣΤΗ

Αναζητούν 
σορούς για 
έναν μήνα  

ΔΕΝ ΠΗΡΑΝ ΠΟΤΕ 
ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 



Π
οσοστό 79 , δηλαδή 
οκτώ στους δέκα πολί-
τες, πιστεύουν ότι η Κυ-
πριακή Δημοκρατία δεν 
μπορεί να προστατεύσει 
τα εξωτερικά της σύνορα, 
γεγονός που καταδεικνύει 

ότι υπάρχει μία ξεκάθαρη εικόνα εν σχέσει 
προς την ισχύ του κυπριακού κράτους.

Παρότι, επίσης, η πλειοψηφία των ερωτη-
θέντων (63 ) στηρίζουν τους χειρισμούς της 
Κυβέρνησης στα ενεργειακά ζητήματα, και 
δηλώνουν ικανοποίηση τόσο για τη στάση του 
Προέδρου της Δημοκρατίας όσο και για τη 
στάση του Υπουργού Εξωτερικών, εκφράζουν 
απογοήτευση για τον τρόπο αντίδρασης τόσο 
των Ηνωμένων Εθνών (80 ), όσο και της ΕΕ 
(60 ), έναντι των τουρκικών προκλήσεων.

Μάλιστα, ένα ποσοστό 70  δεν πιστεύουν 
ότι ο ΟΗΕ μπορεί να υπερασπιστεί αποτε-
λεσματικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κυπριακή 

ΑΟΖ. Αντιθέτως, μάλλον ικανοποιημένοι, 
αν και με ελάχιστη διαφορά, εμφανίζονται 
για τη στάση των χωρών που συμμετέχουν 
στις τριμερείς και στις τετραμερείς συνερ-
γασίες (45  εκφράζουν ικανοποίηση πολύ 
ή αρκετά και 44  λίγο ή καθόλου), ενώ η 
συντριπτική πλειοψηφία (81 )  θεωρούν ότι 
η Ελλάδα θα έπρεπε, ως εγγυήτρια δύναμη, 
να υπερασπιστεί την κυπριακή ΑΟΖ από την 
τουρκική επέμβαση.

Α Α Ε Ε Α
Γραφείο: /Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

Ανάθεση: «Σημερινή» της Κυριακής. Διε-
ξαγωγή: Μάιος 2019. Κάλυψη: Παγκύπρια 
- αστικές και αγροτικές περιοχές. αρακτηρι-
στικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες άνω των 
18. Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή 
δείγματος: τυχαία στρωματοποιημένη δειγ-
ματοληψία. Συλλογή στοιχείων: τηλεφωνικές 
συνεντεύξεις με τη χρήση δομημένου ερω-
τηματολογίου.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ Ο ΑΔΑ Σ

ΑΝΟΧΥΡΩΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ  
ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ 
ΕΠΙΒΟΥΛΩΝ ΘΕΩΡΕΙ Η 
ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΗ-
ΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ ΚΑΙ ΤΟΥΡ-

ΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ , ΓΙΑ ΤΗ 
ΝΕΑ ΠΕΙΡΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙ-
ΑΚΗ ΑΟΖ, ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ 
ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ  ΤΗΣ 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ.

Είμαστε ανυπεράσπιστοι

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΣΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ Ε ΝΩΝ  ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕ 

         
      

Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών (ποσοστό 86 ) ανησυχούν 
σε μεγάλο και αρκετό βαθμό για την ενέργεια της Τουρκίας να στείλει 
γεωτρύπανο στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

        
      

    

Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών πιστεύουν ότι η παρουσία του 
«Πορθητή» θα προκαλέσει αποσταθεροποίηση στην περιοχή. Μόνο 
δύο στους δέκα πολίτες δεν εκφράζουν τέτοια ανησυχία. 

          
 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (63 ) συμφωνούν πολύ ή αρκετά με τους χειρισμούς 
της Κυβέρνησης στο ενεργειακό ζήτημα. Την ίδια στιγμή το 33  των πολιτών εκφρά-
ζουν αρνητική εικόνα γι’ αυτούς τους χειρισμούς. 

          
       

Η συντριπτική πλειοψηφία (8 στους 10 πολίτες) συμφωνούν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία 
θα πρέπει να καταγγείλει την Τουρκία σε διεθνές επίπεδο. Φαίνεται επίσης ότι η μεγάλη 
πλειοψηφία διαφωνούν με τη θέση τής μη επιστροφής της Κύπρου στις διαπραγματεύ-
σεις για λύση του Κυπριακού, αλλά και με την αναστολή του ενεργειακού προγράμματος 
μέχρι να επιλυθεί η κρίση.

         
        
  

Η πρόθεση της Κυβέρνησης για έκδοση διεθνούς εντάλματος δεν φαίνεται να πείθει την 
κοινή γνώμη στην ολότητά της. Το 54  θεωρούν πολύ ή αρκετά αποτελεσματική την 
πρόθεση αυτή, ενώ το 43  λίγο ή καθόλου αποτελεσματική. 
 

         
         

Η ικανοποίηση των πολιτών για τους χειρισμούς της Κυβέρνησης αποτυπώνεται και 
μέσα από τη συγκεκριμένη ερώτηση, αφού το 59  των ερωτηθέντων δηλώνουν ικανο-
ποιημένοι από τη στάση του Προέδρου της Δημοκρατίας και το 62  ικανοποιημένοι με 
τη στάση του Υπουργού Εξωτερικών. αμηλότερα ποσοστά καταγράφουν οι Υπουργοί 
Άμυνας και Ενέργειας, κάτι που ίσως οφείλεται και στο γεγονός ότι δεν προβαίνουν 
συχνά σε δημόσιες δηλώσεις.

18% 36% 19% 24% 3%

25 % 

61 % 7 % 
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77% 23%
ΝΑΙ Ο Ι

         
      

Οκτώ στους δέκα πολίτες πιστεύουν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν 
μπορεί να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα. Γεγονός που δείχνει 
ότι υπάρχει μία ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με την αδύναμη ισχύ της 
Κύπρου. Ωστόσο, ένα 21  έχουν την εντύπωση ότι η Κύπρος έχει τη  
δυνατότητα να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα.

21% 79%
ΝΑΙ Ο Ι
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ΠΡΌΕΔΡΌΣ ΤΗΣ ΔΗΜΌΚΡΑΤΊΑΣ

ΥΠΌΥΡΓΌΣ ΕΞΩΤΕΡΊΚΩΝ

ΥΠΌΥΡΓΌΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΥΠΌΥΡΓΌΣ ΕΝΕΡΓΕΊΑΣ, ΕΜΠΌΡΊΌΥ ΚΑΊ ΒΊΌΜΗΧΑΝΊΑΣ

17 %

28 %

14 %

15 %
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ΜΗ ΕΠΊΣΤΡΌΦΗ ΣΤΊΣ ΔΊΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΊΣ ΓΊΑ ΤΌ ΚΥΠΡΊΑΚΌ

ΑΝΑΣΤΌΛΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΊΩΝ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΊΑΚΑ ΜΕΧΡΊ ΝΑ ΕΠΊΛΥΘΕΊ Η ΚΡΊΣΗ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΌΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΊΕΘΝΕΣ ΕΠΊΠΕΔΌ

 37%                                                          

 17%                                                          

 80%                                                       

        
    

Όπως διεφάνη από τις απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα, υπάρχει 
απογοήτευση με τον τρόπο που αντέδρασαν τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Το 80  δηλώνουν λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από τη στάση των Η.Ε. και το 60  
λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από τη στάση της Ε.Ε. Την ίδια ώρα ένα 45  δηλώνουν 
ικανοποίηση από τη στάση των χωρών τριμερούς και τετραμερούς συνεργασίας. 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΊΣ ΧΩΡΩΝ ΤΡΊΜΕΡΌΥΣ ΚΑΊ ΤΕΤΡΑΜΕΡΌΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 15%                                  5%

                                      11%

           60%                            6%

    
     

Σχεδόν πέντε στους 10 πολίτες εκτιμούν 
ότι η Τουρκία θα προχωρήσει σε γεώτρη-
ση στην Κυπριακή ΑΟΖ, ενώ τέσσερεις 
στους 10 δεν πιστεύουν ότι μπορεί να 
συμβεί κάτι τέτοιο.

Δ ΔΑ 
8%

ΝΑΙ 

Ο Ι 

         
       

   

Παρά τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στην ΑΟΖ, μόνο το 43  
των ερωτηθέντων ανησυχούν πολύ ή αρκετά για πρόκληση θερμού 
επεισοδίου μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας.
 

   

14% 29% 32% 21% 4%

      
   

   
    

      

 

    
    

       
     

  
    

Επτά στους δέκα πολίτες πιστεύουν πως ο ΟΗΕ δεν μπορεί να υπερασπιστεί αποτελεσματικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της 
Κύπρου στην ΑΟΖ. Παράλληλα η απόλυτη πλειοψηφία (σχεδόν 90 ) θεωρούν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να ζητήσει 
κυρώσεις από την ΕΕ σε βάρος της Τουρκίας.

 89%
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ΙΑΝΝΟΣ ΑΡΑ Α ΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
yiannos10@gmail.com

ΙΑΤΙ ΤΟ ΡΤ  ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΝ ΟΝΤΑΝΑ ΔΥΣΚΟ Υ Ι ΤΙΣ ΚΥΡ Σ ΙΣ Σ  

Πού σχεδιάζει να τρυπήσει την 
κυπριακή ΑΟΖ η Άγκυρα   

ΠΟΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΙΝΗ-
ΣΕΙΣ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΟΥ ΧΑ-
ΡΑΚΤΗΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕ-
ΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΠΡΙΟΤΕΡΟΙ ΤΩΝ 
ΚΥΠΡΙΩΝ

ι Τούρκοι ετοιμά-
ζονται για νέες γε-
ωτρήσεις. Και οι 
περιοχές των νέων 
αυτών γεωτρήσε-
ων προδικάζονται 
από τις έρευνες του 

«Μπαρμπαρός». Εμφανίζονται στους σχετι-
κούς χάρτες που δημοσιεύουμε. Κάποιους 
από αυτούς τους είχαμε δημοσιεύσει και 
το 2017 και το 2018 προειδοποιώντας 
ότι θα κατέβαζαν τρυπάνι οι Τούρκοι 
στα ανοικτά της Πάφου, όπου μάλιστα 
πραγματοποιούσαν και ναυτικές ασκή-
σεις. Είναι, δε, πρόδηλον ότι, η άσκηση 
«Γαλάζια Πατρίδα» δεν ήταν εντυπωσια-
σμού, αλλά ουσίας και δείγμα ισχύος. Το 
ερώτημα είναι κατά πόσον μπορούν να 
αποτραπούν ή όχι τα νέα τετελεσμένα, στα 
οποία προσδοκά να προβεί η  Άγκυρα.     

έρει καλά το παιχν ι
ο Ερντο άν 

Ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, 
και οι σύμβουλοί του γνωρίζουν καλά 
πώς παίζεται το παιχνίδι στις διεθνείς 
σχέσεις. Η απόφασή του να τρυπήσει 
στην Κυπριακή ΑΟΖ είναι προϊόν συ-
νυπολογισμένης απόφασης. Δηλαδή, 
γνωρίζει ο Τούρκος Πρόεδρος ότι: 

1Ακόμη και αν διαμαρτυρηθεί η 
Κυπριακή Δημοκρατία στον ΟΗΕ, 
δεν θα προκύψει σοβαρό κόστος 

για τη χώρα του, διότι το θέμα δεν θα τεθεί 
κάτω από το κεφάλαιο 7, όπου μπορούν 
να ληφθούν οικονομικά και άλλα μέτρα, εν 
ολίγοις κυρώσεις, σε βάρος της Τουρκίας. 
Ακόμη και αν εκδοθεί ψήφισμα από το 
Συμβούλιο Ασφαλείας, η Άγκυρα μπορεί 
να το γράψει στα παλιά της τα παπούτσια, 
εφόσον δεν θα είναι στο κεφάλαιο 7. Για 
να περάσει το Κυπριακό στο κεφάλαιο 
7 θα πρέπει να πειστεί το Σ. Ασφαλείας 
ότι η πολιτική της Τουρκίας απειλεί την 
παγκόσμια ή περιφερειακή ειρήνη και 
σταθερότητα. Η απόφαση ανήκει στα 
Μόνιμα Μέλη του Σ. Ασφαλείας. Ποιος 
θα στραφεί κατά της Άγκυρας, οι ΗΠΑ, 
η Ρωσία ή η Βρετανία;   

2 Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει 
ναυτικές δυνάμεις και η Ελλάδα 
δεν αναλαμβάνει ούτε ηθικά ούτε 

πολιτικά και στρατιωτικά τις ευθύνες της 
έναντι της Κύπρου. Συνεπώς, δεν υπάρ-
χει αποτροπή. Και εδώ αποδεικνύεται 
η εγκληματική διάλυση του Ενιαίου 
Αμυντικού Δόγματος. Ταυτοχρόνως, 
η υφιστάμενη κρίση δίνει το δικαίωμα 
στον Υπουργό Άμυνας να ζητήσει πρό-
σθετο προ πολογισμό για τη στοιχειώδη 
αμυντική Οργάνωση. Το πρόβλημα και 
η αχίλλειος πτέρνα είναι η Αθήνα, που 
δεν είναι ζεστή με την ιδέα του Δόγματος, 
ενώ δεν έχει πρόθεση για να οριοθετήσει 
τη δική της ΑΟΖ, για να εφάπτεται με 
εκείνην της Κύπρου και της Αιγύπτου.

3Οι τριμερείς συμμαχίες έχουν 
ρητορικό χαρακτήρα, όπως πολ-
λάκις επισημάναμε, διότι δεν έχουν 

στρατηγικό χαρακτήρα και διότι δεν έχουν 
υπογραφεί αμυντικά σύμφωνα, που ση-
μαίνει ότι η επίθεση έναντι του ενός είναι 
επίθεση έναντι όλων. 

4 Η ΕΕ έχει πολύ μεγαλύτερα συμφέ-
ροντα να εξυπηρετήσει στην Τουρ-
κία παρά στην Κύπρο. Συνεπώς, 

θα ξεφύγει από τις ρητορικές καταδίκες 
μόνον εάν γίνουν συντονισμένες κινήσεις 
από τη Λευκωσία, η οποία, όπως προ και-
ρού έχουμε αναλύσει, θα έπρεπε να είχε 
δημιουργήσει διαφορετικό κλίμα από το 
υφιστάμενο στην ΕΕ. Δεν το έπραξε, διότι 
υπήρχε πίεση από τον ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ 
επί της Κυβέρνησης να μην «ενοχληθεί» 
η Άγκυρα, για να υπάρξουν ελπίδες επα-
νέναρξης των συνομιλιών από το σημείο 
όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά. 

α προ λήματα 
Κινήσεις πριν από το άτυπο Συμβούλιο, 

όπως εκείνο της περασμένης Πέμπτης 
στη Ρουμανία, δεν μπορούν να επιφέρουν 
κυρώσεις εν μιά νυκτί, όταν μάλιστα πριν 
από δύο μήνες η κυπριακή Κυβέρνηση, 
διά του ΥΠΕΞ Ν. ριστοδουλίδη, ήταν 
αντίθετη με τη διακοπή των ενταξιακών 
διαδικασιών με την Τουρκία, όπως είχε 
προταθεί από το ΕΛΚ, την πολιτική οικο-
γένεια του ΔΗΣΥ στην Ευρώπη. Η θέση 

ριστοδουλίδη έχει λογική βάση, υπό 
την έννοια ότι, εάν διατηρηθεί ζωντανή η 
ενταξιακή διαδικασία, μπορεί να ασκούντα 
πιέσεις επί της Τουρκίας για βιώσιμη 
λύση στο Κυπριακό. Δυστυχώς, όμως, 
θα ήταν και στην πράξη ορθή αυτή η 
αντίληψη, εάν όντως η ΕΕ χρησιμοποιείτο 
για δίκαιη και ευρωπαϊκή λύση και όχι 
για τη νομιμοποίηση των διχοτομικών 
τετελεσμένων της εισβολής, όπως ήταν 
το κεκτημένο των συνομιλιών. Ποιο είναι 
λοιπόν το πρόβλημα; Πολλαπλό. Δηλαδή: 

1Μετά το Κραν Μοντανά δεν υπήρ-
χε εναλλακτική στρατηγική ούτε 
από την Κυβέρνηση, ούτε από το 

ΑΚΕΛ, ούτε από τον ενδιάμεσο χώρο. 
Η συνέχιση μιας πολιτικής περί καλής, 
κακής ή άλλης ομοσπονδίας, που ο ίδιος 
ο Πρόεδρος παραδέχεται πλέον ότι δεν 
θα είναι λειτουργική, ουδόλως δικαιώ-
νει εκείνους που αμέσως ή εμμέσως 

ισχυρίζονται ότι η επόμενη επιλογή εί-
ναι της συνομοσπονδίας ή της χαλαρής 
ομοσπονδίας ή των δύο κρατών. Πρόκειται 
για εναλλακτικές επιλογές διχοτόμησης. 
Εάν, δε, συνεχιστούν οι συνομιλίες, αυτά 
που σήμερα θεωρούμε ως παράλογα να 
συμβαίνουν εντός της Κυπριακής ΑΟΖ, 
την επαύριον θα γίνουν νόμιμα. Γιατί; 
Διότι το καθιστά σαφές η Τουρκία και ο 
μετριοπαθής Ακιντζί: Προ πόθεση για 
να επαναρχίσουν οι συνομιλίες είναι ο 
διαμερισμός του φυσικού αερίου και το 
τουρκικό βέτο στις σχετικές με το θέμα 
αποφάσεις. Συν του γεγονότος ότι θα 
υπάρχει επανακαθορισμός των ΑΟΖ. 
Ακριβώς, η Τουρκία κατεβάζει τρυπάνι 
στα δυτικά της Πάφου, για να δημιουρ-
γήσει τετελεσμένο, αποκαλύπτοντας τις 
προθέσεις για την αλλαγή των ΑΟΖ. 

2 Δεν καλλιεργήθηκε στην ΕΕ η 
αντίληψη της κατοχής και των 
ευθυνών της Τουρκίας, διότι 

θα θύμωνε η Άγκυρα και θα έκλεινε 
την πόρτα σε νέο Κραν Μοντανά. Όταν 
γράφαμε τεκμηριωμένα ότι η Τουρκία 
θα αιγαιοποιήσει την κυπριακή ΑΟΖ 
και ότι θα εισβάλει στη θάλασσα της 
Κύπρου και ότι θα κατεβάσει τρυπάνι 
και τι δεν έλεγαν τα κοφτερά μυαλά του 
κατεστημένου κομματικού συστήματος, 
που θέλουν να διεκδικούν ακόμη πάσης 
φύσεως αξιώματα παραδίδοντας μαθήματα 
σωτηρίας! Σήμερα ορθώς ο Πρόεδρος 
δηλώνει ότι η Τουρκία εισέβαλε εκ νέου 
στην Κύπρο και δη στην ΑΟΖ της, αλλά 
η θέση αυτή θα πρέπει να συνοδευτεί με 
σειρά μέτρων στο πλαίσιο στρατηγικής 
και όχι κινήσεων τακτικής. 

έα στρατη ική  
Γιατί τα λέμε αυτά; Διότι, εάν μετά το 

Κραν Μοντανά υπήρχε νέα στρατηγική, 
που θα έστηνε την Τουρκία στον τοίχο 
εντός της ΕΕ και θα προχωρούσε σε 
βαθύτερες στρατηγικές συμμαχίες με 
αμυντικά σύμφωνα μη επιθέσεως 
και αλλαγή πολιτικής επί τη βάσει 
κοινών συμφερόντων, σήμερα θα 
μπορούσε ο Πρόεδρος να ζητήσει 
την ενεργοποίηση του 42,7 των Συν-
θηκών της ΕΕ, εφόσον η Κύπρος 

τελεί υπό καθεστώς επίθεσης. Αφενός, 
λόγω της συνεχούς κατοχής, αφετέρου 
λόγω της υφιστάμενης εισβολής, όπως 
ο Πρόεδρος λέει, στην κυπριακή ΑΟΖ. 
Για να το ζητήσει αυτό, χρειάζεται μια νέα 
στρατηγική, που δεν θα έχει ως βάση λύ-
σης του Κυπριακού το Κραν Μοντανά, 
αλλά: Πρώτον, την αντιδήλωση της 21ης 
Σεπτεμβρίου του 2005, που καθορίζει ότι 
βασική προ πόθεση για την τουρκική εντα-
ξιακή πορεία είναι η ομαλοποίηση των 
σχέσεων της Άγκυρας με την Κυπριακή 
Δημοκρατία. Δεύτερον, αποχώρηση των 
τουρκικών στρατευμάτων, αλλιώς θα πρέπει 
να επιβληθούν κυρώσεις σε βάρος της 
Άγκυρας, όπως συνέβη στην περίπτωση 
της Ρωσίας όταν εισέβαλε στην Κριμαία. 
Εάν οι εταίροι μας δεν σεβαστούν τις θέσεις 
μας, τότε αφενός θα εκτεθούν διεθνώς και 
η αξιοπιστία της ΕΕ θα πληγεί, αφετέρου η 
Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα δεσμεύεται 
πλέον από τα μέτρα της ΕΕ σε βάρος της 
Ρωσίας. Αλληλεγγύη και κοινή πολιτική 
δεν σημαίνει ότι η ΕΕ υπερασπίζεται τρίτες 
χώρες και αρνείται να υπερασπιστεί τα κρά-
τη μέλη της. Δεν μπορεί, όμως, η Κύπρος 
να ζητά κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας 
ή ενεργοποίηση του άρθρου 42,7 όταν η 
ίδια κρύβει την κατοχή κάτω από το χαλί 
και περιμένει να ανοίξει ο δρόμος για ένα 
νέο Κραν Μοντανά, ώστε να αναγνωρι-
στεί το ψευδοκράτος ως ισότιμο συνιστών 
κράτος και να γίνει επανακαθορισμός της 
ΑΟΖ. Εφόσον είναι αυτή η πολιτική της 
Κύπρου, γιατί η ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις 
ή να ενεργοποιήσει το 47,2; 

έτρα και αντ μετρα 
Εφόσον δεν υπήρξε αλλαγή στρατη-

γικής, αυτό που γίνεται σήμερα είναι οι 
τακτικές κινήσεις, δηλαδή τα εντάλματα 
σύλληψης των πληρωμάτων. Είναι ζήτημα 
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και η Κυπρι-
ακή Δημοκρατία έχει δικαιοδοσία να το 
πράξει. Ταυτοχρόνως, όμως, θα πρέπει 
να προχωρήσει η ίδια, αλλά και μέσω 
της ΕΕ, σε διώξεις σε βάρος των εται-
ρειών που εμπλέκονται σε παράνομες 
δραστηριότητες εντός της κυπριακής ΑΟΖ. 
Αυτό σημαίνει παραβίαση του κοινοτικού 
κεκτημένου και αποκλεισμό των εταιρει-

ών αυτών από δραστηριότητες εντός της 
ΕΕ. Επί τούτου, δε, μπορεί να συμβεί και 
κάτι άλλο: Να μη δραστηριοποιούνται οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες με την Τουρκική 
Εταιρεία Πετρελαίων. Βεβαίως, η Άγκυρα 
δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, 
προχωρώντας σε αντίμετρα έναντι της ΕΝΙ 
ή και της T T , εκτός και αν βρεθούν 
ισοδύναμα ανταλλάγματα, όπως ήταν η 
Ναυτική Βάση στο Μαρί ή το οικόπεδο 7. 

Επι ετική ιπλωματ α 
Πέραν των ανωτέρω, για να υπάρξει 

αποτροπή νέων τουρκικών προκλήσεων 
και της δημιουργίας τετελεσμένων θα 
πρέπει: Πρώτον, να καταστεί σαφές ότι 
δεν πρόκειται να προχωρήσει η λεγόμενη 
επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης, 
εφόσον η Τουρκία δεν τηρεί τα συμφω-
νηθέντα με την Κυπριακή Δημοκρατία 
και δεν την αναγνωρίζει. Δεύτερον, να 
ζητηθεί η επιβολή κυρώσεων και να γίνει 
προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
για συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, 
διότι δεν μπορεί τα τουρκικά προϊόντα να 
εξάγονται στην Κύπρο και όχι τα κυπρι-
ακά στην Τουρκία. Τρίτον, να κινηθούν 
οι διαδικασίες κατόπιν απόφασης του 
Συμβουλίου για πάγωμα των προενταξι-
ακών κονδυλίων προς την Τουρκία ενό-
σω συνεχίζει να πλήττει τα συμφέροντα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΕΕ. 
Αυτές οι αποφάσεις θα έπρεπε να είχαν 
μελετηθεί και να είχαν ενταχθεί σε μιαν 
άλλη από την υφιστάμενη εξευμενιστική 
στρατηγική. Επιβάλλεται, λοιπόν, επιθετική 
διπλωματία. Διότι, εάν δεν επιβληθούν 
κυρώσεις στην Τουρκία, θα συνεχίσει 
τις γεωτρήσεις της στην κυπριακή ΑΟΖ.  

οιος τρο ο ότησε
την κρ ση   

 Η υφιστάμενη στρατηγική του Κραν 
Μοντανά και της ομοσπονδίας, καθώς και 
της αδυναμίας αντίληψης της αποτροπής 
και της σημασίας που έχει μια ισχυρή 
Εθνική Φρουρά, έχει τροφοδοτήσει την 
υφιστάμενη κρίση. Προτού αναρωτηθούμε 
τι κάνουν οι σύμμαχοί μας για μας, θα πρέ-
πει να αναλογιστούμε τι εμείς πράττουμε 
για τους εαυτούς μας. Γιατί, π.χ., οι Ιταλοί να 
τα τσουγκρίσουν με τους Τούρκους, όταν 
εμείς είμαστε υπέρμαχοι μιας συμφωνίας 
με την Τουρκία στο πλαίσιο της λύσης 
που θα δίνει δικαιώματα στην Άγκυρα, με 
τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, στο φυσικό 
αέριο και την εκμετάλλευσή του από την 
Τουρκία; Γιατί ο Ισραηλινός πιλότος να 
επέμβει στην κρίση της κυπριακής ΑΟΖ, 
όταν εμείς, των οποίων η θαλάσσια περιοχή 
είναι έντεκα φορές μεγαλύτερη της ξηράς, 
δεν μεριμνήσαμε να έχουμε αξιόπιστη 
αποτροπή; Ποιος από τους Κυπρίους θα 
έστελνε μια διμοιρία στη Γάζα μαζί με τους 
Ισραηλινούς; Εάν αυτό είναι ακραίο πα-
ράδειγμα, ας πάρουμε ένα πιο ήπιο: Θα 
σπεύδαμε να στείλουμε μισή διμοιρία να 
στηρίξει τους Ισραηλινούς εάν η Τουρκία 
έπραττε το ίδιο στην ισραηλινή ΑΟΖ; Όχι, 
βέβαια. Εάν, όμως, υπήρχαν στην περι-
οχή που δρουν παρανόμως οι Τούρκοι 
ισραηλινά, γαλλικά ή άλλα συμφέροντα, 
τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά, και 
αυτή θα πρέπει να είναι η στρατηγική 
μας απ’ εδώ και πέρα. Αυτό συμβαίνει 
με το οικόπεδο της o . 

ια ευ υής  πρόταση  
Ο Ερντογάν δεν θα σταματήσει εδώ. 

Εκεί όπου έχουν γίνει έρευνες από το 
«Μπαρμπαρός» εντός της κυπριακής 
ΑΟΖ είναι τα πιθανά επόμενα κτυπήματα. 
Επιμένουμε στην αλλαγή στρατηγικής 
για να αποτραπούν τα χειρότερα. Διό-
τι, δεν μπορούμε να ζητούμε από τους 
συμμάχους να τιμωρήσουν την Τουρκία 
και εμείς να ισχυριζόμαστε ότι είμαστε 
υποστηρικτές της πλήρους ένταξής της 
στην ΕΕ και ότι είμαστε έτοιμοι να ανα-
γνωρίσουμε το ψευδοκράτος ως ισότιμο 
συνιστών κράτος. Προσδοκούμε, δε, ότι 
δεν θα ακούσουμε τις γνωστές «ευφυείς 
πολιτικές θέσεις» ότι: Για να αποφύγουμε 
τις νέες τουρκικές γεωτρήσεις να πάμε 
στο Κραν Μοντανά, έτσι ώστε πλέον οι 
σημερινές παράνομες γεωτρήσεις της 
Άγκυρας να είναι την επαύριον νόμι-
μες και, μάλιστα, με την υπογραφή μας

     Θ    Θ       Θ             
   Θ                 Θ         

           



Έ ντονες αντιδράσεις προκάλεσε 
στο Εθνικό Συμβούλιο η πρόταση 
του ΑΚΕΛ, με την οποία καλεί τον 

Πρόεδρο Αναστασιάδη να πει ότι είναι 
έτοιμος για διαπραγματεύσεις στη βάση 
της έκθεσης του ΓΓ του ΟΗΕ του Σεπτεμ-
βρίου του 2017. Στην έκτακτη συνεδρία 
του Εθνικού, που συγκάλεσε εκτάκτως ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τις τουρκικές 
προκλητικές κινήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ 
και το Κυπριακό, μετείχαν ο Πρόεδρος 
του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, ο ΓΓ του 
ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, ο Πρόεδρος 
του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ο 
Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, ο 
Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Γιώρ-
γος Περδίκης, ο Πρόεδρος της Συμμαχίας 
Πολιτών, Γιώργος Λιλλήκας, η Πρόεδρος 
της Αλληλεγγύης, Ελένη Θεοχάρους και 
ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ, ρίστος ρίστου. 
Μετείχαν ακόμη ο Υπουργός Εξωτερικών, 
Νίκος ριστοδουλίδης, ο Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος, Πρόδρομος Προδρόμου, 
ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Βασί-
λης Πάλμας, ο διαπραγματευτής Ανδρέας 
Μαυρογιάννης και ο πρώην Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου. 

 πρόταση του Α Ε  
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, που αποχώρησε 

νωρίτερα από τη συνεδρία, δήλωσε πως 
αυτήν τη στιγμή το σημαντικό είναι να 
δούμε πώς μπορεί να υπάρξει μια όσο 
το δυνατόν ευρύτερη συνεργασία μεταξύ 
του Προέδρου της Δημοκρατίας και των 
πολιτικών κομμάτων για να αντιμετωπί-
σουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις 
παράνομες τουρκικές ενέργειες. Την ίδια 

στιγμή, πρόσθεσε, για το ΑΚΕΛ προέχει 
να παραμείνει ζωντανή η προσπάθεια 
για λύση στο Κυπριακό, που είναι ο πιο 
σημαντικός στόχος που έχουμε καθορίσει 
ως Κυπριακή Δημοκρατία. Οι προτάσεις 
του ΑΚΕΛ, είπε, προσπαθούν να εξυπη-
ρετήσουν και τους δύο στόχους, να αφεθεί 
ανοικτή η ελπίδα για να υπάρξει λύση στο 
Κυπριακό στη βάση του συμφωνημένου 
πλαισίου και ταυτόχρονα να ανατρέψου-
με τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας 
στην ΑΟΖ.  

Στο Εθνικό Συμβούλιο, δήλωσε ο κ. 
Κυπριανού, πρότεινε να αναλάβει ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας πρωτοβουλίες προς 
τον ΓΓ του ΟΗΕ και την ΕΕ για την επανέ-
ναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
στο Κυπριακό, με την προ πόθεση ότι θα 
τερματιστούν οι προκλητικές ενέργειες 
της Τουρκίας στην ΑΟΖ. Κατά το ΑΚΕΛ, 
ανέφερε, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
πρέπει να πει στον ΓΓ του ΟΗΕ ότι είναι 
έτοιμος για διαπραγματεύσεις στη βάση 
της έκθεσης του ΓΓ τον Σεπτέμβριο του 

2017. «Δηλαδή, σε ό,τι αφορά την ουσία, 
με βάση το πλαίσιο Γκουτέρες, τις συγκλί-
σεις που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα 
και το άτυπο έγγραφο για την εφαρμογή 
της συμφωνίας».

Σχολιάζοντας την πρόταση του ΑΚΕΛ, 
μετά το πέρας της συνεδρίας του Εθνικού, 
ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ δήλωσε πως είναι 
«δικαίωμα του Άντρου Κυπριανού και του 
ΑΚΕΛ να εκφράζουν τις οποιεσδήποτε 
απόψεις τους, η χώρα τελεί υπό απειλή, 
προέχει η ενότητα». 

μό ωνη κατα κη 
Μετά τη συνεδρία, ο Κυβερνητικός Εκ-

πρόσωπος κ. Πρόδρομος Προδρόμου δή-
λωσε στους δημοσιογράφους ότι το Εθνικό 
Συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρίαση 
καταδίκασε ομόφωνα την  κατάφωρη παρα-
βίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της  
Κυπριακής Δημοκρατίας με τις παράνομες 
δραστηριότητες στην κυπριακή ΑΟΖ, και 
όλες τις άλλες παράνομες ενέργειες που 
παραβιάζουν την κυριαρχία και την εδαφική 
ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
κράτους μέλους της ΕΕ.

Όπως είπε, το Εθνικό Συμβούλιο ζητά 
επιτακτικά τον άμεσο τερματισμό όλων των 
τουρκικών ενεργειών και των απειλών 
για χρήση βίας, για να υπάρξει μείωση 
της έντασης και σεβασμός της ειρήνης και 
ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Πα-
ράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία της 
αλληλεγγύης προς την Κυπριακή Δημο-
κρατία από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της διεθνούς κοινότητας. 

«Το Εθνικό Συμβούλιο επαναβεβαιώ-
νει παράλληλα την προσήλωσή του στην 
ειρηνική επίλυση του Κυπριακού μέσα 
από τις διαδικασίες των Ηνωμένων Εθνών. 
Οι τουρκικές ενέργειες υποσκάπτουν και 
παρεμποδίζουν τις προσπάθειες αυτές. Το 
Εθνικό Συμβούλιο τονίζει ότι, χωρίς τον 
τερματισμό των παράνομων ενεργειών της 
Τουρκίας, δεν δημιουργούνται ευοίωνες 
προοπτικές για τη συνέχιση των προσπα-
θειών για επανέναρξη της διαδικασίας 
επίλυσης του Κυπριακού», δήλωσε ο κ. 
Προδρόμου, προσθέτοντας ότι αυτή είναι η 
ομόφωνη θέση του Εθνικού Συμβουλίου. 
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ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
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Εργαλειοποίηση ισχύος και στο Κυπριακό...

ους δικούς της όρους 
παιχνιδιού, όχι μόνο στα 
ενεργειακά, αλλά και στο 
Κυπριακό, επιβάλλει διά 
της ισχύος των όπλων η 
Τουρκία. Η παρουσία του 
«Πορθητή» στα δυτικά 

της Πάφου, εντός της Κυπριακής Αποκλει-
στικής Οικονομικής Ζώνης, εξυπηρετεί 
το αφήγημα της Άγκυρας που από τον 
Ιούλιο του 2017 ήταν γνωστό -και άρα 
έπρεπε να ληφθεί υπόψη- ότι, δηλαδή, 
όπως σχετικώς ανέφερε ο Τσαβούσογλου 
μετά την κατάρρευση της διάσκεψης στο 
Κραν Μοντανά, η Τουρκία θα εξετάσει 
άλλες λύσεις και σε συνεργασία με την 
τ/κ ηγεσία θα αποφασίσει τα επόμενα 
βήματά της. Όπερ και εγένετο. Η καθυστέ-
ρηση περί του ενός έτους δεν ήταν παρά 
επαρκής χρόνος για όλους να εργαστούν 
μεθοδικά για την αποτροπή των δυσμενών 
τετελεσμένων. Κάτι που δεν έγινε ή, αν 
έγινε, σίγουρα δεν έφερε αποτέλεσμα. 

μεση ιασ ν εση  
Όσο και αν κάποιοι το άφησαν, λογικά 

λόγω των εξελίξεων, εκτός της μεγάλης 
εικόνας, το Κυπριακό έχει άμεση και σαφή 
διασύνδεση με τα τετελεσμένα του «Πορ-
θητή» στην Κυπριακή ΑΟΖ. Η Τουρκία, 
στην ουσία, σε συνεργασία με το καθεστώς 
της στα κατεχόμενα εδάφη, εργαλιοποιεί 
την ισχύ της τόσο στα θέματα ενέργειας, 
αλλά και στο Κυπριακό, στο οποίο θέλει 
να επιβάλει άμεσο έλεγχο των φυσικών 

πηγών σε περίπτωση λύσης -μέσω των 
βέτο- και μέχρι τότε, αν είναι εφικτό, να 
επιβάλει την ανάγκη δικοινοτικής συ-
νεργασίας. Οι στόχοι της Τουρκίας ήταν 
ανέκαθεν προβλέψιμοι και η τακτική της, 
όσα λέει να τα κάνει πράξη, έδιδε σε κά-
ποιον το δικαίωμα να απαιτεί καλύτερη 
προετοιμασία, όσο και αν αυτό που λέγεται 
είναι πως αυτή υπήρξε. 

Η εκτίμηση πως η Τουρκία δρα σε 
πλήρη συνεργασία με την τ/κ πλευρά σε 
μια προσπάθεια επιβολής τετελεσμένων 
και στο Κυπριακό επιβεβαιώνεται αβίαστα 
και από την τοποθέτηση, την πρώτη από 
την έναρξη της κρίσης στην ΑΟΖ, του 
υπό ατμόν εγκαθέτου της στα κατεχόμενα 
Μουσταφά Ακιντζί. Ο οποίος συνέδεσε 
την κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς 
δικαίου από την Τουρκία με την έγερση 
του θέματος της ενέργειας από τον ίδιο 
το 2015, αλλά κυρίως με τη στρεβλή του 
θέση ότι το θέμα του φυσικού αερίου 
συνδέεται άρρηκτα με τα θέματα πολι-
τικής ισότητας. Δεν εξηγείται αλλιώς η 
σπουδή του να αναφέρει ότι την ένταση 
την προκάλεσε η ε/κ πλευρά γιατί, είπε, 
τον Μάιο του 2015 αρνήθηκε την πρότα-
σή του για συζήτηση της ενέργειας στις 
διαπραγματεύσεις. Από την άλλη, σαν 
καλός μαθητής της Τουρκίας, επιχείρησε 
μέσα από την κρίση και τις πολεμικές 

ιαχές της Άγκυρας να εκμαιεύσει οφέλη, 
λέγοντας πως δεν μπορεί η τ/κ κοινότητα 
να μένει έξω από την εξίσωση, επανέλαβε 
ότι ο φρονιμότερος δρόμος για το φυσικό 
αέριο είναι μέσω Τουρκίας (το καλύτερο 
φερέφωνο), ενώ κατήγγειλε από την άλλη 
ότι αν δεν υπάρξει πολιτική ισότητας, με 
οριζόντια αποτελεσματική συμμετοχή (βλ. 
βέτο),  αποδεικνύεται ότι η ε/κ πλευρά 
θα επιβάλλεται και στα θέματα ενέργειας 
στην τ/κ συνιστώσα. 

Ε οστρακ ουν την Ε Ε  
Οι Τούρκοι, άλλωστε, φρόντισαν πριν 

κλιμακώσουν την ένταση στην Κυπριακή 
ΑΟΖ να καθαρογράψουν τα θέλω τους 
στο Κυπριακό. Έστω και αν πέρασε από 
την επικαιρότητα αβρόχοις ποσί, λόγω 
ακριβώς της έντασης στην Κυπριακή 
ΑΟΖ έγινε γνωστό και επιβεβαιώθη-
κε από τις πλέον έγκυρες πηγές, ότι η 
Τουρκία δεν απέρριψε τη διενέργεια 
προπαρασκευαστικής διάσκεψης για το 
Κυπριακό (πρόταση της κυρίας Λουτ), αλλά 
απέρριψε το φορμάτ του Κραν Μοντανά. 
Διαμηνύοντας προς πάσα κατεύθυνση ότι 
σε καμία περίπτωση δεν θα ξαναδεχθεί 
συζήτηση του Κυπριακού στην παρουσία, 
έστω υπό το καθεστώς του παρατηρητή, 
όπως έγινε σε Γενεύη και Κραν Μοντα-
νά, εκπροσώπου της Ε.Ε. Η θέση αυτή 

εκφράζει και τη συνολικότερη τουρκική 
πολιτική στο Κυπριακό, που θέλει να το 
ωθήσει πλέον σε εκτός παραμέτρων Ε.Ε. 
λύση, κάτι που σημαίνει ότι πάνε στον 
κάλαθο των αχρήστων οι αρχές και αξίες 
της Ένωσης, όπως άλλωστε και το σκληρό 
κεκτημένο της. Προσπαθεί να ανοίξει 
σιγά-σιγά την πόρτα είτε συνομοσπον-
δίας είτε διχοτόμησης , σχολίασε στην 
εφημερίδα μας διπλωμάτης με γνώση 
του Κυπριακού εδώ και τρεις δεκαετίες. 

Πάντως, προκαλεί χείριστη εντύπω-
ση την ίδια ώρα, ο Ερντογάν να δηλώνει 
σίγουρος πως η Τουρκία, είτε το θέλουν 
κάποιοι είτε όχι, θα προχωρήσει σε πλή-
ρη ένταξη στην Ε.Ε. Δηλαδή ενώ από τη 
μία εξοστρακίζουν τις αρχές και αξίες της 
κοινότητας από την όποια λύση του Κυ-
πριακού, από την άλλη θέλουν να γίνουν 
πλήρες μέλος για να επιβληθούν και σε 
αυτόν τον οργανισμό. Γι’ αυτό τα μάτια 
όλων πρέπει να είναι δεκατέσσερα. 

Σημειωτέον ότι προ της αποστολής 
του «Πορθητή» είχε σχεδόν συμφωνηθεί 
τριμερής συνάντηση Γκουτέρες, Αναστα-
σιάδη, Ακιντζί στη Νέα Υόρκη, η οποία 
λόγω των εξελίξεων ναυάγησε. Και ίσως 
αυτό να μην είναι καθόλου τυχαίο. 

ητορε ες και ευχολό ια 
ωρίς μιζέρια και κυρίως χωρίς δι-

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ 
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΕ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ, ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ 
ΜΕΘΟΔΙΚΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 
ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

άθεση υποτίμησης των λεκτικών αντι-
δράσεων από θεσμούς και κράτη, αλλά 
και χωρίς να επιμερίζουμε ευθύνες επί 
του παρόντος, η Ε.Ε. έχει ήδη απογοη-
τεύσει μεγάλη μερίδα του λαού. Το να 
διεξάγεται ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
έστω άτυπο, στο οποίο συζητήθηκε το 
μέλλον της Ε.Ε., αλλά ο Πρόεδρος του 
Σώματος, παρά τη  λεπτομερή ενημέ-
ρωση από τον Πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, να δηλώνει απλώς για την 
Τουρκία ότι πρέπει να σεβαστεί τα κυρι-
αρχικά δικαιώματα των κρατών μελών, 
ακόμη και ότι θα παρακολουθεί στενά το 
θέμα, είναι τουλάχιστον απογοητευτικό. 
Ο κύριος Ντόναλντ Τουσκ δεν είχε το 
θάρρος να μιλήσει για τη λήψη μέτρων, 
δεν είχε την τόλμη να μεταφέρει στην 
Τουρκία ότι όχι μόνο θα παρακολου-
θείται αλλά θα πληρώσει ακριβό τίμημα 
αν εμβαθύνει τα τετελεσμένα της, δεν 
είχε καν δεύτερη πρόταση από αυτήν 
που έγραψε στο χαρτί σε συνεννόηση 
με την Κύπρο. 

Και είναι δέκα φορές απογοητευτικό 
αν θυμηθεί κανείς πώς το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και Ευρωπαίοι ηγέτες το-
ποθετούνταν εναντίον της Ρωσίας στην 
περίπτωση της Κριμαίας. Πόσες και πόσο 
αυστηρές προειδοποιήσεις απηύθυναν 
τότε και πώς τοποθετούνται τώρα

« αγή» στο θνικ  για την ρ ταση του ντρου 



ΑΠΟ ΚΑΙΡΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ, 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
ΤΗΣ, Η Σ  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥ-
ΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ, ΥΠΟ ΜΕΘΟΔΕΥ-

ΣΙΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΕ-
ΝΗ, ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ, Η 
ΟΠΟΙΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ 
ΠΑΤΡΙΔΑΣ , ΛΑΜΒΑΝΕΙ, ΣΗ-

ΜΕΡΑ, ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΟΣΤΑ
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τουρκική στρατηγι-
κή είναι ο πολιτικός 
μαξιμαλισμός εν 
δράσει. Καθώς δεν 
είναι ούτε απότοκος 
της τουρκικής  
αλαζονείας, ούτε 

υπερβαίνει το μέτρο της ιστορίας και 
του λόγου της, προβάλλει ως ένας εχέ-
φρων υπο-λογισμός του Καιρού, που 
τον διακρίνει η υπομονή και η σοφή 
αξιοποίηση του πρόσκαιρου.

Ως τέτοιος, είναι η τέχνη του ρόνου 
που ξέρει να συντονίζει τον ρυθμό της 
ευκαιρίας με τον ρυθμό της αναγκαιότητας

Μια από τις πλέον ολέθριες αδυναμίες 
της πολιτικής μας, και στην Κύπρο και 
στην Ελλάδα, υπήρξε, ανέκαθεν, η κοντό-
θωρη ερμήνευσή του ως εκδήλωση μιας 
ενδημικής αλαζονείας του τουρκικού 
πολιτικού συστήματος, συναρτημένη με 
τις «απωθημένες» αυτοκρατορικές βλέ-
ψεις της νεο-οθωμανικής πολιτικής ελίτ. 

Οι οποίες, «με την ωρίμανση των συν-
θηκών», έπαψαν να είναι απωθημένες, 
μετατρεπόμενες σε δρώσες ιστορικές 
δυνάμεις, που επαπειλούν, με θανάσιμο 
εναγκαλισμό τον Ελληνισμό, στο σύνολό του.   

Μέσα στα στενόχωρα σχήματα της 
παρανόησης αυτής, η έκφραση του 
τουρκικού μαξιμαλισμού θεωρήθηκε, 
μονίμως και με μια πληκτική αφέλεια, 
ως αναπάντεχη προσφορά «σανίδος σω-
τηρίας» από τους Τούρκους προς την 
πλευρά μας, που έβγαζε την πολιτική 
μας -και τους εμπνευστές της- από τα 
αδιέξοδα, εν όψει κρίσιμων ή και οδυ-
νηρών αποφάσεων.

Η εκτίμηση αυτή της τουρκικής πο-
λιτικής, μέσα στην κοντόθωρη ανάλυσή 
της, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς 
στηρίζεται σε μια επιφανειακή κατανόηση 
των τουρκικών επιδιώξεων, τις οποίες 
εντάσσει μέσα σε μια περιορισμένη χρο-
νική προοπτική, αγνοώντας την πολιτική 
συστημική του χρόνου. Δυστυχώς, απο-
δεικνύεται ότι ο επεκτατικός μαξιμαλισμός, 
αντίθετα με ό,τι πιστεύουν στην ελληνική 
πλευρά, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η 
ουσία της τουρκικής στρατηγικής, η 
μεθοδολογία και ο στόχος της.

Αυτή η διαπίστωση ήταν και είναι μια 
διαχρονική, πλειστάκις σημειούμενη, 
θέση της «Σημερινής», η οποία επα-
νειλημμένως έκρουε τον κώδωνα του 
κινδύνου για τη μεθόδευση των τουρ-
κικών επιδιώξεων και την έμπρακτη 
υλοποίησή τους στο γεωπολιτικό πεδίο. 

Όπως, από καιρού, με την τακτική αρ-
θρογραφία, ρεπορτάζ και αναλύσεις της, 
προειδοποιούσε για την, υπό μεθόδευσιν 
και προετοιμαζόμενη, τουρκική πειρατεία 
στην κυπριακή ΑΟΖ, η οποία, στο πλαίσιο 
του δόγματος της «γαλάζιας πατρίδας», 
λαμβάνει, σήμερα, σάρκα και οστά. 

Τουρκική στρατηγική και 
επεκτατικός μαξιμαλισμός 

ΟΤΑΝ Η ΣΗ ΡΙΝΗ  ΡΟ ΙΔΟ ΟΙΟΥΣ  ΙΑ ΤΗ Ν Α ΙΣ Ο Η ΤΗΣ Α ΚΥΡΑΣ ΣΤΙΣ Α ΑΣΣ Σ ΤΗΣ ΚΥ ΡΟΥ

 ορ ητής  
εκ νησε  

Στις 30/12/2018, σε μια περίοδο, μάλι-
στα, που διακηρυσσόμενη καθησυχαστική 
πεποίθηση της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ήταν ότι η Τουρκία δεν μπορεί 
να εισβάλει και να επιχειρήσει γεωτρήσεις 
εντός της κυπριακής ΑΟΖ, λόγω έλλειψης 
τεχνογνωσίας και εταιρικών συνεργασιών, 
παρά τις συνεχείς και επαναλαμβανόμενες 
τουρκικές εξαγγελίες, η «Σημερινή», στο 
κύριο άρθρο της, υπό τον τίτλο «Ο Πορ-
θητής’ ξεκίνησε», σημείωνε:

«Πέραν των αυτοκρατορικών συνδρό-
μων ανωτερότητος, η σημερινή Τουρκία 
διαθέτει ΔΥΝΑΜΗ. Δεν είναι κενολογίες οι 
αλαζονικές τουρκικές απειλές. Στηρίζονται 
στην πληθυσμιακή, τη στρατιωτική και 
την ισλαμοεθνικιστική τους διάσταση και 
ιδεολογία. Στηρίζονται, όμως, και στη βαθιά 
μελέτη και σχεδιασμένη τους εξωτερική 
πολιτική. Δεν βιάζεται, δεν προβαίνει σε 
σπασμωδικά βήματα. Έχει ξεκαθαρισμένους 
στόχους και μελετημένες μεθοδεύσεις για 
κατάκτησή τους»

«Ο Πορθητής’ ξεκίνησε. Τα νέα 
τουρκικά μέσα’ τέθηκαν σε εφαρμογή. 
Η ελληνική πλευρά βρίσκεται ενώπιον 
τουρκικών επιθέσεων και όχι απειλής. 
Η νέα εθνική συμφορά θα είναι πλέον 
αναπόδραστη, αν Ελλάδα και Κύπρος 
δεν σταματήσουν, δεν αποτρέψουν, δεν 
ανακόψουν τη νέα τουρκική κατακτητική 
εκπόρθηση. Ο Εκπορθητής δεν συμβολίζει 
μόνον ορμή κατάληψης. Συμβολίζει (και 
ταυτοχρόνως υλοποιεί) τη νέα επέκταση 
στις θάλασσες της Τουρκικής Κυριαρχίας. 
Στη γαλάζια πατρίδα’, όπως διακηρύττει. 
Δηλαδή, στο Αιγαίο και τις θάλασσες της 
Κύπρου. Αν δεν εξασφαλισθεί ΔΥΝΑ-
ΜΗ έγκαιρης αποτροπής, η μοίρα μας 
θα γραφτεί με νέα εθνική συμφορά. Η 
ηγεσία έχει και λόγο και ρητορείες και 
αυταπάτες, αλλά τελικά έχει και την ευ-
θύνη για όσα εκτυλίσσονται και όσα θα 
εκτυλιχθούν. Μέχρι τώρα ρητορεύει και 
στέλνει μηνύματα κατευναστικά, αλλά αυ-
στηρά’, η ηγεσία μας προς την Άγκυρα. 
Ο Πορθητής’, όμως, εννοεί αυτά που 
ανέλαβε να υλοποιήσει. Και πλέει για 
τις νέες τουρκικές εκπορθήσεις». 

 ουσα ρης  
του Ερντο άν
Επίσης, στο κύριο άρθρο της 

10/2/2019, υπό τον τίτλο «Ο 
Μουσαφίρης’ του Ερντογάν», η 
«Σ» επεσήμαινε: «Τον περασμέ-
νο Οκτώβριο, στις στήλες αυτές 
δημοσιεύτηκε άρθρο (υπό τον τίτ-
λο Ο Πορθητής εισβάλλει ’), στο 
οποίο καταγράψαμε: Ξεκίνησαν οι 
υλοποιήσεις των νέων Τουρκικών 
Σχεδιασμών. Αιγαίο και Κύπρος 
είναι οι Στόχοι της νέας Τουρκι-
κής Εισβολής. Η Άγκυρα στέλνει 
το asus ll  στις θάλασσες του 
Αιγαίου. Και τον Πορθητή’ στις 
θάλασσες της Κύπρου. Αυτά είναι 
προμηνύματα νέων βίαιων αναμε-
τρήσεων και νέων συμφορών . 
Ήδη εισέβαλε. Ήδη κατελήφθη με 
τουρκικές στρατιωτικές φρεγάτες η 
κυπριακή ΑΟΖ. Ήδη αυτή η Ζώνη 
κατακτιέται βίαια και μετατρέπεται 
στην πράξη, πλέον, από ΑΟΖ της 
Κύπρου σε Γαλάζια Πατρίδα  της 
Τουρκίας. Και πότε γίνεται αυτό; 
Όταν ο Τσίπρας επισκέπτεται την 
Τουρκία, με το Κυπριακό και τα 
σχετικά Ενεργειακά, στην ατζέντα  
Και όταν, υποτίθεται, ότι πήγε στην 
Τουρκία στο πλαίσιο νέας αυταπάτης 
του για αποτελεσματικό Κατευνασμό 
της τουρκικής επιθετικότητας». 

Και προειδοποιούσε: «Η Τουρκία 
γνωρίζει ότι, ούτε τα Ηνωμένα Έθνη, 
ούτε η Ευρώπη θα στιγματίσουν τα 
όσα εγκλήματα διέπραξε σε βάρος 
του Διεθνούς Δικαίου. Ο Ερντογάν, 
με ασυδοσία κι ατιμώρητα, αναβαθ-
μίζει την αυτοκρατορική επεκτατική 
πολιτική του. Παίζει και με Αμερική 
και με Ρωσία. Δουλεύει και τα Ηνω-
μένα Έθνη και την Ευρώπη. Μόνον 
ένας τρόπος υπάρχει, ώστε να υπο-
λογίσει ο Τούρκος τον αντίπαλό του. 
Να βεβαιωθεί ότι, αν επιχειρήσει να 
αρπάξει και άλλα, θα του κοπούν τα 
χέρια. Και ότι, αν δεν επιστρέψει όσα 
κατέλαβε, θα τιμωρηθεί έμπρακτα. 
Άλλως πως θα συνεχίζει να αρπάζει. 
Και η πλευρά μας θα του λέγει  κα-
τευναστικά (!) πόσο φίλοι και καλοί 
γείτονες είμαστε. Δηλαδή, πάρ’ τα 
όλα και δεν κινδυνεύεις ». 

ουρκικό 
τεχνο ρ ημα

Με την ίδια διαγνωστική ευστοχία, στο 
κύριο άρθρο της 17/3/2019, υπό τον τίτλο 
«Τουρκικό τεχνούργημα», σημείωνε: «Τι θα 
γίνει στο τέλος; Θα  αναμετρηθούν Ουάσι-
γκτον και Άγκυρα; Θα φθάσουν σε σημείο 
σύγκρουσης; Προδήλως όχι. Αν, δηλαδή, η 
Τουρκία επιχειρήσει νέα στρατιωτική επέμ-
βαση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, η 
Ουάσιγκτον θα βοηθήσει, θα προστατεύσει, 
θα είναι σύμμαχος της Κύπρου; Προδήλως, 
όχι. Θα εξισώσουν πάλι θύμα και θύτη. Θα 
συνεχίσουν φραστικά να πολιτεύονται αντι-
τουρκικά και ουσιαστικά να διαφυλάττουν 
τις συμμαχικές τους σχέσεις»... 

«Η Κύπρος δεν πρέπει (με την πείρα που 
έχει) να ζει με μύθους, ότι κάποιοι θα εμποδί-
σουν (και δη οι Αμερικανοί) τη νέα Εισβολή 
της Τουρκίας στη Θαλάσσια Κύπρο και όχι 
μόνο  Πρέπει οι Συμμαχίες, που ορθώς κτίζει 
η Κύπρος, να γίνουν Συμμαχίες Αμοιβαίας 
Αρωγής. Αμυντικής Στρατιωτικής Στήριξης. 
Να υπογραφούν Συμφωνίες Αμοιβαίας Αρω-
γής σε περίπτωση νέας τουρκικής επίθεσης 
κατά της Κύπρου. Μόνον έτσι θα μπορούσε 
ρεαλιστικά να κριθεί ότι θα ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ 
η τουρκική επιθετικότης και θα αμβλυνθεί 
η επεκτατική βουλιμία της...». 

 ορ ητής  
εισ άλλει

Στο κλίμα των ίδιων επισημάνσεων, 
στο κύριο άρθρο της στις 28/10/18, η 
«Σημερινή» ανέφερε: «Ο Πορθητής’ και το 
Μπαρμπαρός’ έρχονται. Όχι για τουρισμό. 
Εισβάλλουν. Το Αιγαίο και η Ανατολική 
Μεσόγειος είναι οι Στόχοι της νέας Τουρ-
κικής Εισβολής. Ξεκίνησαν οι υλοποιήσεις 
των νέων Τουρκικών Σχεδιασμών, όπως 
τους αναλύει καθαρά και κραυγαλέα ο 
Νταβούτογλου στο περιβόητο βιβλίο του 
Το Στρατηγικό Βάθος’. Με αυτές τις δύο 
λέξεις, στρατηγικό βάθος’, αποδίδεται η 
νέα Τουρκική Στρατηγική για ανασύσταση 
της Τουρκικής Αυτοκρατορίας. 

»Ήταν και είναι πάγια θεωρητική και 
πρακτική στρατηγική της Τουρκίας αυτή η 
ανασύσταση. Αυτή η νέα Τουρκική Αυτοκρα-
τορία δεν είναι δυνατή χωρίς κυρίαρχο ρόλο 
της Τουρκίας στις θάλασσες του Αιγαίου και 
στις θάλασσες της Ανατολικής Μεσόγειου. 
Έτσι, η Άγκυρα στέλνει το asus ll  στις 
θάλασσες του Αιγαίου και τον Πορθητή’ 
στις θάλασσες της Κύπρου. Αυτά είναι προ-
μηνύματα νέων βίαιων αναμετρήσεων και 
νέων συμφορών. οφοδεϊσμός στο Αιγαίο 
και η  Απόσταση Ελλάδος - Κύπρου δεν 
ανακόπτουν τη μεθοδευμένη αρπακτικό-
τητα της Τουρκίας. Δεν την αποτρέπουν. 
Την ερεθίζουν».

 ουρκ α μάς 
προει οποιο σε
Εξάλλου, σε άρθρο του, υπό τον τίτ-

λο «Η Τουρκία μάς προειδοποιούσε...», 
στις 8/3/2017, ο αρθρογράφος της «Σ», 
μ. Κωστάκης Αντωνίου, σημείωνε:

«Τι μας έλεγαν Ερντογάν-Τσαβού-
σογλου για το φυσικό αέριο και γιατί ο 
Πρόεδρος δεν μας είπε ποτέ, αν ο Ακιντζί 
αποδέχθηκε να ισχύσουν οι ενεργειακές 
συμφωνίες της Κυπριακής Δημοκρατίας; 
Η Τουρκία είχε προειδοποιήσει επανει-
λημμένως όσον αφορά τις προθέσεις και 
την αποφασιστικότητά της, να μην επιτρέψει 
αξιοποίηση του φυσικού αερίου από την 

ι Αυτόχειρες 
οναχο άη ες

Στο άρθρο της η «Σ» με τίτλο 
«Οι Αυτόχειρες Μοναχοφάηδες’», 
επεσήμαινε:

«Θα αποδειχθεί μοιραία η νέα φρα-
στική δήλωση του Κατευνασμού, εκ 
μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών 
της Ελλάδος. Δεν πρέπει να είμαστε 
Μοναχοφάηδες’, είναι η νέα διατύπωση 
της άγονης, απαράδεκτης, καταστροφι-
κής πολιτικής έναντι της εντεινόμενης 
επεκτατικής τουρκικής βουλιμίας. Να 
μην είναι, δηλαδή, οι Έλληνες μονα-
χοφάηδες’, να τρώνε οι Τούρκοι από 
τα εδάφη και από τις θάλασσές μας! 
Εμείς να μην τρώμε από τα τουρκικά 
εδάφη και τις τουρκικές θάλασσες. Ούτε 
αποτρέπουμε ΤΟ ΦΑΓΩΜΑ μας  
Αυτή είναι η πολιτική του Φόβου. 
Η μοιραία υποταγή στις τουρκικές 
αξιώσεις, όπως κλιμακώνεται, όχι 
μόνον εσχάτως, από τους Υπουργούς 
Εξωτερικών της Μητέρας Ελλάδος».

ι ο ρκοι ό τι 
λέ ουν  πράττουν  

κ  ασουλ η
Επίσης, σε άρθρο της στις 12 

Δεκεμβρίου 2014, με τίτλο «Οι 
Τούρκοι ό,τι λέγουν, πράττουν, κ. 
Κασουλίδη», η «Σημερινή» έγραφε:

«Ο Υπουργός Εξωτερικών θα 
πρέπει να αναθεωρήσει τις αντι-
λήψεις του, ως προς το πώς πρέ-
πει να αντιμετωπίζουμε όσα λέγουν 
οι Τούρκοι αξιωματούχοι και όσα 
διαρρέουν στα τουρκικά ΜΜΕ. 
Διότι, όποιος κλείνει τα αφτιά σε 
όσα λέγει η Άγκυρα και τα θεωρεί 
όλα προπαγάνδα, αδυνατεί και να 
κατανοήσει τον αντίπαλο και τη 
στρατηγική του, αλλά και να λάβει 
προληπτικά μέτρα για όσα σχεδιάζει. 
Άλλωστε, μία αιτία της κακοδαιμονίας 
και του καταντήματός μας είναι και 
το γεγονός ότι ουδέποτε ακούγαμε 
τι μας έλεγαν οι Τούρκοι. Και είτε 
η ηγεσία χλεύαζε είτε δεν άκουγε».

Κυπριακή Δημοκρατία.
»Στις 8 Μαΐου 2015, ο Τούρκος 

Υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου, σχολιάζοντας τις συμφωνίες 
που υπέγραψαν η Κύπρος, η Ελλάδα και 
η Αίγυπτος για το φυσικό αέριο, δήλωνε 
στην τουρκική κρατική τηλεόραση: Για 
την Τουρκία, δεν ισχύει καμία συμφωνία 
και κανένας περιορισμός στην Ανατολική 
Μεσόγειο, στην οποία συμφωνία δεν 
συμμετέχει η Τουρκία. Αυτό δεν θα το 
επιτρέψουμε’

»Πέραν όμως της δήλωσης Τσαβούσο-
γλου, υπάρχει και η δήλωση του Τούρκου 
Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν. Σε ομιλία του 
στο συνέδριο Φόρουμ για την Παγκό-
σμια Ενεργειακή Ρύθμιση’, που έγινε στην 
Κωνσταντινούπολη στις 25 Μαΐου 2015, 
ο σουλτάνος προειδοποιούσε:

»’Δεν τίθεται θέμα να υποχωρήσου-
με από την πολιτική μας σχετικά με την 
Τ.Δ.Β.Κ. και τις πηγές ενέργειας του νη-
σιού. Το δηλώσαμε και το δηλώνουμε με 
κάθε ευκαιρία ότι ανήκουν σε ολόκληρο 
τον λαό του νησιού, όλες οι πηγές στην 
περιοχή. Για τις πηγές οι οποίες θα εξο-
ρυχτούν και θα αξιοποιηθούν εκεί, και 
για τη μεταφορά τους στη διεθνή αγορά, 
χώρα-κλειδί είναι η Τουρκία’.

»Ουδέποτε η κυβέρνηση Αναστασιάδη 
είχε σχέδιο αντιμετώπισης και εξουδετέρωσης 
των τουρκικών απειλών. Αντίθετα, υπέκυ-
ψε στις απειλές και ουδέποτε τόλμησε να 
προχωρήσει σε εξόρυξη φυσικού αερίου».

Ι Α ΗΣ Α ΑΔΟ ΟΥ ΟΣ
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ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ-ΑΝΤΡΟ 
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, ΠΟΣΟ ΚΟΥΡΑΣ-
ΤΗΚΕ Η ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΝΑ ΣΑΣ 
ΑΚΟΥΕΙ  ΑΒΑΣΤΑΚΤΗ Η ΑΜΕ-
ΤΡΟΕΠΕΙΑ, Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ 
ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ, Ο ΕΦΗΜΕΡΟΣ 
ΦΟΒΟΣ ΣΑΣ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑ-
ΣΕΙ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΣΕ ΨΗ-
ΦΟΥΣ. ΑΛΛΑ, ΦΕΥ, Η ΤΟΥΡΚΙΑ 
ΤΡΙΒΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ. ΤΗΝ 
ΒΟΛΕΥΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΜΑΧΗ, 
ΚΑΘΟΤΙ, ΛΑΟΣ ΔΙΧΑΣΜΕΝΟΣ, 
ΠΑΝΤΑ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑ-
ΝΤΑ ΠΡΟΔΟΜΕΝΟΣ
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ρο των πυλών το γεω-
τρύπανο της Τουρκίας 
«Πορθητής» ανοικτά 
του Ακάμα, ενώ, σύμ-
φωνα με τον Τούρκο 
ΥΠΕΞ, αναμένεται να 
στείλουν και δεύτερο 

στην Κυπριακή ΑΟΖ. Και εμείς;
Αμνοί και ερίφια μαντρισμένα ή ελευ-

θέρας βοσκής, στο ίδιο έργο θεατές, πα-
ρακολουθούμε τους πρωταγωνιστές της 
πόλωσης με γρονθοκοπήματα πάνω και 
κάτω από τη μέση.

ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ εκδίδουν «πολεμικά» 
ανακοινωθέντα και προβαίνουν σε δηλώ-
σεις που θυμίζουν εμβατήρια. Όχι ενάντια 
στον Τούρκο διεθνή παραβάτη, που για 
τρίτη φορά (και όχι δεύτερη, όπως είπε 
ο Πρόεδρος), εισβάλλει καταπατώντας τα 
κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.Τσακώνονται τι δεν έκανε 
το ένα κόμμα και τι παρέλειψε το άλλο. 
Αβέρωφ Νεοφύτου-Άντρο Κυπριανού, 
πόσο κουράστηκε η ψυχή μας να σας 
ακούει! Αβάστακτη η αμετροέπεια, η 
κομματική σας αλαζονεία, ο εφήμερος 
φόβος σας πώς να ξεπεράσει ο ένας τον 
άλλο σε ψήφους. Αλλά, φευ, η Τουρκία 
τρίβει τα χέρια της. Την βολεύει αυτή η 
διαμάχη, καθότι, λαός διχασμένος, πάντα 
ηττημένος και πάντα προδομένος.

του ρο  στην κατη όρα
«Δεν θα σας ακολουθήσουμε στον κατή-

φορό σας», λέει ο ένας, για να απαντήσει στο 

ίδιο θυμωμένο ύφος και ο άλλος. Δεν 
αντιλαμβάνονται, όμως, πως ντουγρού 
στην κατηφόρα τη μεγάλη πάνε και οι 
δύο μαζί. Δυστυχώς, συμπαρασύρουν 
μαζί τους τις όποιες ελπίδες υπάρχουν 
για να δει μια μέρα αυτός ο καθημαγ-
μένος τόπος μια πολιτική ηγεσία που 
θα σταθεί αντάξια, χωρίς παρωπίδες, 
σκοπιμότητες και καιροσκοπισμούς, 
στος ύψος των περιστάσεων, για να 
αντιμετωπίσει μονιασμένος τις ξένες 
επιβουλές.  

Διχαστικός όσο ποτέ ο ηγέτης του 
ΔΗΣΥ. Τον ακολουθεί με διαφορά στή-
θους και ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, ο οποίος 
έμαθε ένα τροπάρι και το επαναλαμβάνει 
φορτικά, κουραστικά και ανελέητα. 

«Η χώρα μας δέχεται εχθρική 
επίθεση», λέει με ύφος στρατηλάτη 
ο Αβ. Νεοφύτου, ο οποίος θυμάται 
την ενότητα μόνον όταν τον συμφέρει, 
ιδιαίτερα όταν βλέπει τα ποσοστά του 
να κατρακυλούν

Η επόμενη φράση του, όμως, στάζει 
διχόνοια. Κατηγορεί το ΑΚΕΛ για αλίευ-
ση κομματικών ψήφων και ακολουθεί 
τροχάδην την πορεία της πόλωσης, 
μπας και καταφέρει να μαντρίσει 
περισσότερους συναγερμικούς που 
φλερτάρουν με το ΕΛΑΜ.

α ρέ της σου ε μαι εαυ-
τέ μου και σου μοιά ω

Καθότι κάποιοι υποψήφιοι ευρω-
βουλευτές του ΔΗΣΥ, αλλά και στελέχη 

του κυβερνώντος κόμματος δεν διαφέ-
ρουν και πολύ από τη ρητορική των 
ΕΛΑΜίτικων στελεχών της κυπριακής 
εκδοχής της « ρυσής  Αυγής». 

Από την άλλην, η ηγεσία του ΑΚΕΛ 
ερωτά «τι έκαναν οι κυβερνώντες για 
να αποτρέψουν τις παράνομες, πλην 
όμως προβλέψιμες ενέργειες της 
Τουρκίας».

Λες και θα μπορούσε το ΑΚΕΛ, αν 
βρισκόταν στην εξουσία, να τιθασεύσει 
το επεκτατικό τέρας. Φαίνεται έβαλαν 
βουλοκέρι στ’ αφτιά και αρνούνται να 
ακούσουν τις ιαχές και τους πολεμι-
κούς αμανέδες του φασίστα Ερντογάν. 

Κατηγορούν τον ΔΗΣΥ για πολιτικό 
παραλήρημα, ενώ και οι ίδιοι βρίσκονται 
σ’ ένα παράλληλο παραλήρημα πόλωσης. 

ι Α αλλο  κοιτά ουν 
και ο Ε  κτεν εται 

Οι ΗΠΑ, στις οποίες τόσο επένδυ-
σαν οι όπου Κύπρου φιλοαμερικανοί 
σε ΔΗΣΥ, κυβέρνηση και όχι μόνο, 
τώρα που μπήκαμε στα δύσκολα, 
τους δείχνουμε το φεγγάρι και αυτοί 
μετράνε τ’ άστρα.

Η Αμερικανίδα Πρέσβης στη Λευ-
κωσία μίλησε για «ΑΟΖ που διεκδικεί 
η Κυπριακή Δημοκρατία», ψελλίζοντας 
τα γνωστά. Η δε Γραμματεία του ΟΗΕ 
τηρεί τις γνωστές ίσες αποστάσεις. 

Η ηγεσία του ΑΚΕΛ, η οποία σχεδόν 
καθημερινά μάς κοπανά τις αντικει-
μενικές εκθέσεις του Γ.Γ. του ΟΗΕ για 

το διεθνές δίκαιο, επιβεβαιώνει πως θα 
παραμείνουν στις διακηρύξεις.

«Φτερό στον άνεμο» και οι φωνές που 
ακούγονται για λήψη κυρώσεων, οικο-
νομικών και άλλων, κατά της Τουρκίας 
ή όσων ξένων εταιρειών την βοηθούν 
με το γεωτρύπανο.

Απλώς, γιατί απουσιάζει η μεγάλη 
εικόνα, από το οπτικό πεδίο όσων ζητούν 
κάτι τέτοιο.

Η μεγάλη εικόνα είναι αυτή που 
βλέπουμε εδώ και χρόνια. Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ΗΠΑ δεν θέλουν να στρι-
μώξουν άλλο την Τουρκία, την οποία 
θεωρούν στρατηγικό εταίρο τους, ισχυρό 
παίκτη και σύμμαχό τους στο ΝΑΤΟ. 
Δεν είναι τυχαία που ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ 
βρέθηκε πριν από μερικές μέρες στην 
Τουρκία καθ’ υπόδειξιν, ασφαλώς, του 
αμερικανικού Πενταγώνου. Ούτε και στην 
τύχη προγραμματίζεται  εντός Ιουνίου 
η συνάντηση Τραμπ -Ερντογάν.

Το τρίπολο Ε.Ε.-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ επι-
βάλλει κυρώσεις μόνο στη Ρωσία, στο 
Ιράν, στη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας, 
μάλιστα, τους πραξικοπηματίες του Κα-
ράκας. Εναντίον της Τουρκίας, μέχρις 
ενός σημείου προχωρούν, χωρίς να 
παραβούν τα όρια των συμφερόντων τους. 

Όσο γι’ αυτούς που λένε πως οι τουρ-
κικές παραβιάσεις στην κυπριακή ΑΟΖ 
είναι παραβιάσεις και εναντίον της ΑΟΖ 
της Ε.Ε., καθότι οι χώρες μέλη δεν έχουν 
σύνορα μεταξύ τους, είναι παραμύθια 
που εκτρέφουν αφελείς.

τον Κραν Μοντανά, που έληξε άδοξα και 
δεν έπρεπε, επιμένοντας να συνεχίσουμε 
από εκεί που μείναμε  ερμηνεύει όπως 
θέλει τις θέσεις τού επικεφαλής του ΟΗΕ. 
Ούτε ακούει τις «κανονιές» του Ερντογάν, 
ο οποίος, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του 
δικτάτορα, επέβαλε την ακύρωση των 
εκλογών στην Κωνσταντινούπολη, επει-
δή ηττήθηκε ο εκλεκτός του ΑΚΡ, πρώην 
πρωθυπουργός Γιλντιρίμ. Καθημερινά 
απειλεί την Κύπρο ο Τούρκος Πρόεδρος 
και του κρατεί σιγόντο ο Τσαβούσογλου, 
που, όπως παραδέχθηκε πριν από λίγον 
καιρό, είναι φίλος του Αβέρωφ, του Ανα-
στασιάδη και του Άντρου. Ο τελευταίος, 
μάλιστα, είχε ξανά συνάντηση πριν από 
μερικούς μήνες μαζί του, τάχα μου για να 
«ακούσει τις προθέσεις του», ενώ είδαμε 
και στιγμιότυπα όταν φιλοξενήθηκε για 
δείπνο στο σπίτι του Τούρκου ΥΠΕΞ. 

Ο κ. Γκουτέρες, λοιπόν, ο οποίος θα 
έπρεπε να είναι ο θεματοφύλακας του Κα-
ταστατικού άρτη των Ηνωμένων Εθνών 
και να πάρει ξεκάθαρη θέση σε ένα θέμα 
που αφορά την παραβίαση κυριαρχικών 
δικαιωμάτων κράτους μέλους των Ηνω-
μένων Εθνών και την καταστρατήγηση 
της Συνθήκης για το Δίκαιο της Θάλασ-
σας, η οποία έγινε με πρωτοβουλία των 
Ηνωμένων Εθνών, περί άλλα τυρβάζει.

Όσο για τη δήλωση της Υπάτης Εκ-
προσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολι-
τικής Ασφαλείας, Φεντερίκα Μογκερίνι, 
ότι η Ε.Ε. καλεί την Τουρκία να σεβαστεί 
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 κατάσταση στην Ανατολική Μεσό-
γειο είναι άκρως επικίνδυνη. Η 
παραβίαση της κυπριακής ΑΟΖ 

και οι απειλές τής τουρκικής κυβέρνησης 
για την Κύπρο και το Αιγαίο είναι το ένα 
κομμάτι του παζλ. Ακολουθούν τα άλλα, 
όπως η όξυνση και η κλιμάκωση της 
εγκληματικής επιθετικότητας του Ισραήλ 
στην Παλαιστίνη με τους βομβαρδισμούς 
στη Γάζα. Τα παζάρια  για το μέλλον της 
Συρίας, η έκρυθμη κατάσταση στη Λι-
βύη και σε άλλες περιοχές της Μέσης 
Ανατολής και της Β. Αφρικής. 

Οι πανηγυρισμοί σε Κύπρο και Ελ-
λάδα γύρω από την εκμετάλλευση των 
υδρογονανθράκων έκρυψαν τη μεγάλη 
εικόνα της έντασης και όξυνσης των 
ανταγωνισμών της αυτοκρατορίας του 
χρήματος και των ενεργειακών μεγαθη-
ρίων, που συγκρούονται και οδηγούν σε 
επεμβάσεις και πολέμους για το ποιος 
θα ελέγχει τους ενεργειακούς πόρους. 

Τα γεγονότα αποδεικνύουν, ακόμα, 
πόσο επικίνδυνος είναι ο μύθος που καλ-

λιέργησαν τον τελευταίο καιρό οι κυβερ-
νήσεις Κύπρου και Ελλάδας, όπως και τα 
προσκείμενα κόμματά τους, πως δήθεν 
οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ, οι «τριμερείς 
συμμαχίες» στην περιοχή, θα βάλουν 
φρένο στην τουρκική επιθετικότητα. 

Ακόμα δεν στέγνωσε το μελάνι από 
τους πανηγυρισμούς για το κατάπτυστο 
νομοσχέδιο των γερουσιαστών Μενέντεζ-
Ρούμπιο, που κατατέθηκε στο αμερικάνικο 
Κογκρέσο, πως δήθεν θα θέσει τέρμα στις 

αξιώσεις της Τουρκίας. Όπως, επίσης, 
αναλώσιμες είναι και οι δηλώσεις της 
ΕΕ και των διαφόρων θεσμών της για 
αλληλεγγύη και στήριξη. 

Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα Ην. Έθνη, 
την Ε.Ε. και τα μεγάλα κράτη να αναλά-
βουν ευθύνες και να μην περιοριστούν 
στο  «διακηρυκτικό μέρος, αλλά και στο 
ουσιαστικό». Δυστυχώς, όλοι θα περι-
οριστούν στις διακηρύξεις, τις οποίες 
η Τουρκία γράφει εδώ και χρόνια στα 

στρατιωτικά της άρβυλα. Επιβεβαιωτική 
των πιο πάνω η δήλωση του προέδρου 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντ. Τουσκ, 
ότι «η Ε.Ε. στέκεται ενωμένη πίσω από 
την Κύπρο και αναμένει από την Τουρκία 
να σεβαστεί τα κυριαρχικά  δικαιώματα 
των κρατών μελών της» και ότι «το Ε.Σ. 
θα παρακολουθεί στενά το θέμα».

Παρόμοια και η δήλωση του προέδρου 
του ΕΛΚ, os  aul, ο οποίος είπε ότι 
«θα παρακαλουθούμε εκ του σύνεγγυς τις 
εξελίξεις στην περιοχή και, όταν χρειαστεί, 
θα πιέσουμε για τα κατάλληλα μέτρα».

Αν δεν εμπλέξουμε όλα τα μόνιμα 
μέλη του Σ. Ασφαλείας, Ρωσίας και Κίνας 
συμπεριλαμβανομένων, δεν μπορούμε 
να περιμένουμε πολλά από τις ΗΠΑ, το 
ΝΑΤΟ, ούτε και την Ε.Ε.

Στα μάτια των λαών του πλανήτη 
φάνηκε πως τουλάχιστον η Ρωσία, όταν 
καλείται να στηρίξει λαούς που απει-
λούνται  -όπως έγινε στην περίπτωση 
της Συρίας και Βενεζουέλας- απέδειξε 
ότι δεν περιορίζεται στα λόγια.

Η   

ΑΝΔΡΟΥ Α ΚΙΟΥΡ Δικός τους ο κατήφορος
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Η ΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΣΥ ΔΕΝ 
ΕΠΙΔΡΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΟΝ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ, ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙ-
ΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΟΜΜΑ, 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣ-
ΜΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟ-
ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΕΚΛΟΓΙ-
ΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΗΣ 
ΕΔΡΑΣ

’ ένα ολοένα πιο ασταθές και 
συγκρουσιακό εσωτερικό 
σκηνικό πορεύονται τα 
πολιτικά κόμματα προς 
τις Ευρωεκλογές της 26ης 
Μαΐου.

Ίσως ουδέποτε στη 
σύντομη ευρωπαϊκή ιστορία της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας οι ευρωεκλογές 
να μην επικαθορίστηκαν σε τόσο μεγάλο 
βαθμό από τις εξελίξεις στο Κυπριακό και 
στα ανοικτά «μέτωπα» της εσωτερικής 
πολιτικής, που φαίνεται να εκτοπίζουν 
πλήρως την ατζέντα των ευρωπαϊκών 
θεμάτων από την αρένα των Ευρωεκλογών. 

Η νέα παράνομη εισβολή της Τουρ-
κίας εντός της κυπριακής ΑΟΖ, η οποία 
συνιστά, στην ουσία, κατάληψη θαλάσσι-
ου κυπριακού χώρου, η συνταρακτική 
υπόθεση των κατά συρροήν δολοφονι-
ών μεταναστατριών, που οδήγησε στην 
παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως, Ιωνά Νικολάου, 
και την παύση του Αρχηγού Αστυνομίας, 
Ζαχαρία ρυσόστομου, από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, το πόρισμα για τον Συ-
νεργατισμό, το οποίο προκάλεσε μείζονα 
πολιτική κρίση στο πολιτικο-κομματικό 
σκηνικό, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης 
να ζητούν επιμόνως την παραίτηση του 
Υπουργού Οικονομικών, άρη Γεωργι-
άδη, διαμόρφωσαν ένα εξόχως πολωτικό 
πολιτικό περιβάλλον, που έχει επισκιάσει, 
πλήρως, τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα των 
εκλογών. 

υ ερνητική ορά 
Σ’ αυτό το πλαίσιο, Κυβέρνηση και 

κυβερνών κόμμα, παρά τους όποιους 

Η φθορά του ΔΗΣΥ και η 6η έδρα 
ΥΣΤΙΚ Σ ΔΗ ΟΣΚΟ ΗΣ ΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟ Κ Ο ΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ Ι Ο ΡΙΝ Α Ο ΤΙΣ ΥΡ Κ Ο Σ 

τακτικούς αντιπερισπασμούς, φαίνεται 
να έχουν εισέλθει σε μια διαδικασία 
συνεχιζόμενης φθοράς, η οποία ανα-
μένεται να καταγραφεί και στις κάλπες 
της 26ης Μαΐου, όσο κι αν, επιτελεστι-
κά, ο οργανωτικός και επικοινωνιακός 
μηχανισμός του ΔΗΣΥ έχει αποδείξει 
ότι μπορεί να διαχειρίζεται επιτυχώς 
ακόμη και τις πιο δύσκολες προεκλο-
γικές περιστάσεις. 

Ωστόσο, όπως επισήμανε στη «Σ» 
καλά ενημερωμένη πηγή του κυβερνώ-
ντος κόμματος, αυτήν τη φορά, «έχουμε 
ενώπιόν μας τις δυσμενέστερες πολιτικές 
συνθήκες που αντιμετωπίσαμε ποτέ, σε 
προεκλογική περίοδο», γεγονός που 
καθιστά την προσπάθεια για διατήρηση 
του κόμματος σε τροχιά υψηλών εκλο-
γικών ποσοστών εξαιρετικά δυσχερή. 

Μάλιστα, σύμφωνα με ευρήματα 
μυστικών δημοσκοπήσεων αλλά και 
εκτιμήσεις έγκυρων εκλογολόγων, δεν 
αποκλείεται, η προϊούσα φθορά του κυ-
βερνώντος κόμματος, να το υποχρεώσει 
σε μια πρωτόγνωρη, για Ευρωεκλογές, 
υποχώρηση, περιορίζοντας τα εκλογικά 
ποσοστά του γύρω ή λίγο πάνω από το 
30 . Μια πιθανή απώλεια, δε, 5 με 6 
ποσοστιαίων μονάδων, αναμένεται να 
προκαλέσει τριγμούς στο κυβερνητικό 
στρατόπεδο, επαναπροσδιορίζοντας την 
πορεία της κυβερνητικής πολιτικής. 

τρατη ική πόλωσης 
Υπό αυτό το πρόσημο, η κλιμακού-

μενη τακτική της πόλωσης, την οποία 

μια σταθερή δυναμική ανόδου, φαίνεται 
να επηρεάζεται από την ανακίνηση και 
δημοσιοποίηση του θέματος της φυγο-
στρατίας στελεχών του, εμφανίζοντας 
μια σχετική στασιμότητα, η «φορά» της 
οποίας, όπως προσημειώθηκε, μπορεί 
να διαφοροποιηθεί, εάν το «Μέτωπο» 
καταφέρει να εφελκύσει περισσότερους 
(ή λιγότερους) δυσαρεστημένους από 
τις διαρροές του ΔΗΣΥ. 

Αντίθετα, η Συνεργασία Συμμαχί-
ας Πολιτών-Οικολόγων, ενώ, αρχικά, 
ξεκίνησε με πολύ χαμηλά ποσοστά, 
προϊόντος του χρόνου και, κυρίως, μετά 
τη συνομολόγηση της Συνεργασίας, πα-
ρουσιάζεται με σταθερά σημεία ανόδου, 
δημιουργώντας τις προ ποθέσεις ακόμη 
και διεκδίκησης της 6ης έδρας, αν και 
όχι από θέση ισχύος. 

Επί της ουσίας, για τα δύο συνεργα-
ζόμενα κόμματα, το διακύβευμα των 
Ευρωεκλογών δεν είναι τόσο η εκλογή 
ευρωβουλευτή (αφού δεν διαθέτουν έδρα 
στο Ευρωκοινοβούλιο, συνελόντι ειπείν 
δεν έχουν τίποτε να χάσουν), όσο η επί-
τευξη ενός ικανοποιητικού εκλογικού 
ποσοστού, το οποίο να αποτελέσει ένα 
ισχυρό υπόβαθρο για τις επόμενες βου-
λευτικές εκλογές και θα εδραιώνει τα 
δύο κόμματα ως υπολογίσιμες πολιτικές 
δυνάμεις στον, διαρκώς ταλανιζόμενο 
από αντιπαραθέσεις και διαφορισμούς, 
χώρο του Κέντρου. 

νο ος και ε ρα ωση 
Όσον αφορά τον κύριο πόλο του ενδι-

άμεσου χώρου, το Δημοκρατικό Κόμμα, 
όλες οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τη 
δύναμη του κόμματος γύρω στα επίπεδα 
των προηγούμενων ευρωεκλογών, με τις 
προοπτικές να πλησιάσει ακόμη και τα 
ποσοστά των τελευταίων Βουλευτικών 
να είναι απολύτως ρεαλιστικές. Εκτίμηση 
των επιτελών της Γρίβα Διγενή είναι ότι, 
αν υπάρξει ένας πραγματικός νικητής σ’ 
αυτές τις Ευρωεκλογές, αυτός θα είναι 
το ΔΗΚΟ, καταφέρνοντας να εδραιώσει 
την πρωτοκαθεδρία του στον χώρο του 
Κέντρου και βάζοντας τις βάσεις για με-
γαλύτερη ανάκαμψη στις βουλευτικές 
εκλογές του 2021. 

Τέλος, η Δημοκρατική Παράταξη, 
αν και δημοσκοπικά εμφανίζεται, μέχρι 
στιγμής, με υψηλότερο ποσοστό το 1,8 , 
ευελπιστεί ότι ο στόχος για επίτευξη ενός 
ποσοστού γύρω στο 4  είναι εφικτός, 
λόγω, αφενός, της σκληρής οργανωτικής 
δουλειάς που γίνεται και, αφετέρου, της 
συμπάγειας των «προσωπικών - ΔΗ-
ΚΟϊκών - ψήφων» των υποψηφίων που 
καταρτίζουν το ψηφοδέλτιο.  

μετέρχονται εξίσου Πινδάρου και Εζεκία 
Παπαϊωάννου, συμβάλλει στην επιχει-
ρούμενη προσπάθεια συσπείρωσης των 
δεξιών και αριστερών ψηφοφόρων, με 
προφανές το εκλογικό διακύβευμα.  

Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι καθόλου 
τυχαίο, που ένας από τους κύριους άξονες 
της προεκλογικής στρατηγικής του κυ-
βερνώντος κόμματος είναι η επικέντρωση 
στην υποψηφιότητα του Τουρκοκύπριου 
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, ο οποίος κατέρχε-
ται στις Ευρωεκλογές με το ψηφοδέλτιο 
του ΑΚΕΛ, αλλά και οι καταγγελίες για 
προεκλογική «διγλωσσία», εκ μέρους 
του κόμματος της Αριστεράς, σε μια προ-
σπάθεια άγρευσης ψήφων από την τ/κ 
κοινότητα. 

Οι οποίες (τ/κ ψήφοι), ειρήσθω εν 
παρόδω, μπορεί να αποτελέσουν έναν 
αστάθμητο τελεστή διαμόρφωσης του 
εκλογικού αποτελέσματος, διαφοροποιώ-
ντας άρδην τους εκλογικούς συσχετισμούς.   

Στην Εζεκία Παπαϊωάννου θεωρούν 
ότι η επικείμενη εκλογική αναμέτρηση θα 
επανεισάγει το κόμμα σε τροχιά ανόδου 
και ανάκαμψης, επαναπατρίζοντας τους 
δυσαρεστημένους, τα τελευταία χρόνια, 
ΑΚΕΛικούς ψηφοφόρους. 

Ήδη, βάσει και των αποτελεσμάτων των 
τελευταίων δημοσκοπήσεων, η εκτίμηση 
που υπάρχει στην ηγεσία του κόμματος 
είναι ότι, από τη μια, η εκλογική άνοδος 
πρέπει να είναι δεδομένη, ενώ ρεαλιστι-
κός είναι ο στόχος της «δεύτερης θέσης 
με μικρή διαφορά» από το κυβερνών 

κόμμα, γεγονός που ερμηνεύεται ως 
«νίκη» για τις δυνάμεις της Αριστεράς.   

  και ο  εν ιάμεσος
Το δεδομένο αυτό, ωστόσο, δεν 

επιδρά αντανακλαστικά μόνο στην 
εκλογική επίδοση της κυβερνητικής 
παράταξης, ούτε στην τελική διαφορά 
που θα καταγραφεί ανάμεσα στο πρώτο 
και στο δεύτερο κόμμα -καθώς, αυτήν 
τη στιγμή, η συναγερμική πρωτιά έναντι 
του ΑΚΕΛ δεν αμφισβητείται-, αλλά και 
στους συσχετισμούς που διαμορφώνο-
νται στο ευρύτερο εκλογικό σκηνικό και 
ειδικότερα για τη διεκδίκηση της 6ης 
έδρας. Και έχει να κάνει με την εκλογική 
συμπεριφορά των δυσαρεστημένων ή 
«απομακρυνόμενων» συναγερμικών 
ψηφοφόρων - προς ποία κατεύθυνση, 
δηλαδή, θα κινηθούν ενώπιον της κάλπης. 

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδο-
μένα διαφόρων ερευνών, η  «αιμορρα-
γία» του ΔΗΣΥ φαίνεται να ευνοεί το 
ΕΛΑΜ, καθώς, στην πλειοψηφία τους, οι 
δυσαρεστημένοι συναγερμικοί ψηφοφό-
ροι κινούνται είτε προς την αποχή, είτε 
προς την πλευρά του Εθνικού Λαϊκού 
Μετώπου.

Αν εδραιωθεί αυτή η τάση, όπως 
επισήμανε έγκριτος εκλογολόγος στην 
εφημερίδα μας, είναι πιθανόν να πα-
γιώσει και το προβάδισμα του ΕΛΑΜ 
έναντι των υπολοίπων διεκδικητών της 
«6ης» έδρας -πρωτευόντως έναντι της 
ΕΔΕΚ, αλλά και έναντι της Συνεργασί-
ας Συμμαχίας-Οικολόγων, η οποία, το 

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

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

• Computational Scientist(s) (CaSToRC_CS_19_03)
• Web Developer for Data Management (CaSToRC_WDDM_19_02)
• Scientific Coordinator (CaSToRC_SC_18_02) 
• Postdoctoral Fellow in Human Bioarchaeology (STARC_PDF_19_04)
• Human Resources Officer (CYI_HRO_19_06)
• Faculty position in the field of Energy Policy (CYI_FEP_19_04)
• Head of Innovation and Entrepreneurship (CYI_HIE_19_03)

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.

Η Τουρκία, έχοντας δεδομένα τα όσα 
ήδη διασφάλισε με τις διαδοχικές 
υποχωρήσεις της δικής μας πλευ-

ράς, που έγιναν χωρίς εκ των προτέρων 
εξουσιοδότηση από τον λαό και ευρίσκονται 
έξω και αντίθετα προς τις συνταγματικές 
πρόνοιες στις οποίες όλοι οι Πρόεδροι, 
όλοι οι υπουργοί και όλοι οι βουλευτές 
διαβεβαιώνουν πίστη, φροντίζει τώρα να 
αμφισβητήσει με προκλητικό τρόπο (με 
νέα παραβίαση του διεθνούς δικαίου για 
ό,τι αφορά το Δίκαιο της Θάλασσας) τον 
υποθαλάσσιο πλούτο, ως να μην υπάρχει 
η Κυπριακή Δημοκρατία. Προφανής η 
παραβίαση του διεθνούς Δικαίου, που δεν 
ενοχλεί την Τουρκία, αφού τη διαπράττει 
αδιατάρακτα επί του εδάφους για 45 χρό-
νια. Τούτο, γιατί γνωρίζει ότι, όσες και αν 
έχει αξιώσεις έναντι των εταίρων της, η 

Κυπριακή Δημοκρατία, για να επιδείξουν 
έμπρακτα την οφειλόμενη αλληλεγγύη, ως 
η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει, ή 
ακόμη τα όσα νομικά και πολιτικά άλλα 
μέτρα ή δυνατότητες έχει η Κυπριακή Δη-
μοκρατία, η ίδια η Τουρκία έχει έναντι 
της Κύπρου ένα μόνιμο πλεονέκτημα: τη 
συνεχή εσωτερική κομματική αντιπαλό-
τητα, που αποτελεί επανάληψη της, τόσο 
γνωστής για τα δεινά και τις καταστροφές 
που έχει επιφέρει στον Ελληνισμό, διχό-
νοιας. Άλλωστε, ήταν βεβαία πως ό,τι κι αν 
διακήρυσσε σε βάρος της το Συμβούλιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άτυπη αυτή 
συνεδρία του, θα ήταν και πάλι αφορμή 
για διαφωνία μεταξύ των ε/κ πολιτικών 
κομμάτων. Κατάσταση που ήδη προέκυψε.

τρατη ική αντ ρασης
Πρέπει, επιτέλους, να γίνει αντιληπτόν ότι 

αποτελεί απαραίτητη και αναγκαία στρατηγική 
αντίδρασης στα σχέδια της Τουρκίας, το να 
υπάρξει συνθετική δράση που θα στηρίζεται 
στην ομοψυχία για δίκαιη διεκδίκηση περί 
το Κυπριακό. Κοινή δράση που επίσης είναι 
τόσο απαραίτητη και για ό,τι αφορά τα συ-
μπτώματα κατάρρευσης θεσμών και αξιών, 

που είναι πρόδηλα και έντονα. Η Τουρκία 
δεν είναι τυχαία που δεν «αναγνωρίζει» μια 
χώρα μέλος του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, την Κυπριακή Δημοκρατία, και 
τη θεωρεί, προκλητικά και απαράδεκτα, 
ως δήθεν «εκλιπούσα». Το πράττει για να 
ισχυριστεί, μεταξύ άλλων, ότι δεν υπάρχει 
κρατική υφαλοκρηπίδα και, άρα, ούτε ΑΟΖ, 
που να επιδέχονται προστασία τρίτων. Η ίδια 
γνωρίζει τι θέλει. Εμείς έχουμε ακόμη ψευ-
δαισθήσεις για τις επιδιώξεις της Τουρκίας. 
Αρκούμαστε στην αναζήτηση υψηλότερου 
ποσοστού σε εκλογές, ως η επικείμενη. Στον 
βωμό αυτής της προσπάθειας, παραγνωρί-
ζεται και υποτιμάται ο συνεχής κίνδυνος που 
λέγεται Τουρκία. Είναι θλιβερό αλλά και όχι 
τυχαίο το ότι έχουμε φθάσει σε μια τέτοια 
κατάσταση έλλειψης καλόπιστης αντιμετώ-
πισης των πολιτικών αντιπάλων, που κάθε 
αναφορά για κοινή και ομόψυχη δράση να 
ευτελίζεται ως αναληθής και υστερόβουλη!

Ο λαός, πέρα από τη συνεχή και διευρυ-
μένη απαξίωση της πολιτικής ως ασκείται και 
των πολιτικών που την ασκούν, διαβλέπει 
με το ισχυρό περί δικαίου αίσθημά του ότι 
μόνο με συνένωση δυνάμεων εσωτερικά 
μπορούμε να έχουμε δυνατότητα να πεί-

σουμε και τους όποιους ξένους για έμπρα-
κτη και πραγματική αλληλεγγύη προς τη 
χώρα μας. Σε μια, λοιπόν, χρονική στιγμή 
που συμπίπτει να έχουμε τους λαούς των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να οδεύ-
ουν προς τις κάλπες για ανάδειξη του νέου 
Ευρωκοινοβουλίου, οι πολίτες της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας θα πρέπει, με την αθρόα 
προσέλευσή τους στις κάλπες, να δώσουν 
τέτοια μεγάλα ποσοστά συμμετοχής, ώστε 
να αποδείξουμε εμπράκτως ότι πιστεύουμε 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αρχές που 
τη θεμελίωσαν και τη διέπουν. Αρχές και 
αξίες που θα πρέπει να υλοποιηθούν σε 
πραγματική και υπαρκτή αλληλεγγύη.

Είναι, λοιπόν, στον ίδιο τον κυρίαρχο 
λαό, το βάρος και το καθήκον να δείξει 
τη δύναμη και τη διεκδίκησή του κατά το 
δίκαιο. Άλλωστε, οι φίλοι και εταίροι μας, 
δεν μπορούν να αδιαφορήσουν για το πρό-
βλημα, όταν εμείς, με μια φωνή ενωμένοι, 
απαιτούμε να προβεί σε ό,τι οφείλει η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση προς κάθε κράτος μέλος 
της που υφίσταται μια τέτοια απροκάλυπτη 
επίθεση, κατά παράβαση του Διεθνούς και 
του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Δικηγόρος

 μεγαλ τερο  ε θρ   λλει η κοινο  εσωτερικο  μετώ ου
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τελευταίο διάστημα, σημειώνει βήματα 
σταθερής ανόδου, σταθεροποιούμενη σε 
μία μονάδα πίσω από τους Σοσιαλδημο-
κράτες-, το οποίο προβάδισμα, βεβαίως, 
είναι σαφώς ανατρέψιμο, αφού εμπίπτει 
στη «ζώνη» του στατιστικού λάθους.   

ιακυμάνσεις  
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

οι διακυμάνσεις στις επιδόσεις των τριών 
σχηματισμών που διεκδικούν την 6η έδρα 
ανά μήνα, από την έναρξη, ουσιαστικά, 
της προεκλογικής περιόδου και εντεύθεν.  

Η ΕΔΕΚ, η οποία ξεκίνησε με πολύ 
χαμηλά ποσοστά στα αρχικά στάδια της 
προεκλογικής περιόδου, παρουσίασε, λόγω 
επίτασης της οργανωτικής δουλειάς, πολύ 
μεγάλη άνοδο τον Μάρτιο, η οποία, ωστό-
σο, μέσα στον Απρίλιο, εμφάνισε τάσεις 
στασιμότητας. Παρόλα αυτά, οι Σοσιαλ-
δημοκράτες παρουσιάζονται με αρκετά 
καλή συσπείρωση για την περίοδο που 
διανύουμε, με ελάχιστες διαρροές προς 
άλλα κόμματα.  

Το ΕΛΑΜ, από την άλλη, ενώ έως τον 
Δεκέμβριο παρουσίαζε υψηλά ποσοστά με 
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ην πεποίθηση ότι το 
Δημοκρατικό Κόμμα 
θα πετύχει αύξηση των 
εκλογικών ποσοστών 
του στις ευρωεκλογές 
της 26ης Μαΐου εκ-
φράζει, σε συνέντευξή 

του στη «Σ» της Κυριακής, ο Πρόεδρος 
του κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, 
υπενθυμίζοντας ότι το ΔΗΚΟ σφράγισε, 
διαχρονικά, και συνεχίζει να σφραγίζει 
την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου, 
τόσο ως κυβερνών κόμμα όσο και 
ως αντιπολίτευση, μάλιστα σε στιγμές 
ιδιαίτερα κρίσιμες για την Κυπριακή 
Δημοκρατία. 

Υπογραμμίζει, ταυτόχρονα, ότι η νέα 
προκλητική ενέργεια της Τουρκίας στην 
κυπριακή ΑΟΖ θα πρέπει να αντιμετω-
πιστεί με άμεσα, αποτελεσματικά μέτρα, 
που να προκαλέσουν ουσιαστικό κόστος 
στην Άγκυρα, με την αξιοποίηση της 
συμμετοχής της Κύπρου ως ισότιμου 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.    

 
Ποιο το διακύβευμα, κατά τη γνώ-

μη σας, των επικείμενων ευρωεκλο-
γών

Το να επικρατήσουν οι δυνάμεις που 
επιδιώκουν μια πιο ανθρωποκεντρική 
και δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση που 
να υπηρετεί τους ευρωπαϊκούς λαούς, 
το να ανακοπεί η αλαζονεία και η έπαρ-
ση που δημιουργεί στους κυβερνώντες 
του ΔΗΣΥ η άσκηση εξουσίας και να 
περιοριστούν οι ακροδεξιές, φασιστικές 
δυνάμεις που αποτελούν κίνδυνο για 
τη δημοκρατία, την ελευθερία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό το δι-
ακύβευμα αφορά τόσο την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ευρύτερα, όσο και την πατρίδα 
μας, ειδικότερα.

που θέτει. Το Δημοκρατικό Κόμμα 
είναι ένα κατ’ εξοχήν ευρωπαϊκό 
κόμμα, το οποίο σφράγισε ως κυ-
βερνών την ευρωπαϊκή πορεία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας - το 1987, 
με την Τελωνειακή Ένωση, το 2004 
με τη διάσωση της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας και την ένταξή της στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και, το 2008, 
με την ένταξή της στην Ευρωζώνη. 
Και συνεχίζει να σφραγίζει αυτήν 
την ευρωπαϊκή πορεία, ως αντι-
πολίτευση, τα τελευταία χρόνια, 
συμβάλλοντας με υπευθυνότητα 
σε μια δημοσιονομική σταθερότητα 
που κράτησε τη χώρα μας και την 
κυπριακή οικονομία σε ευρωπαϊ-
κή τροχιά. Επομένως, έχοντας όλα 
αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία 
συνθέτουν την αξιοπιστία του Κόμ-
ματός μας, λέμε ότι μπορούμε να 
συνεχίσουμε το παραγωγικό έργο 
μας εντός του Ευρωκοινοβουλίου 
και εντός του , όπως κάνουμε τα 
τελευταία 15 χρόνια. Και χαίρομαι 
ιδιαίτερα, καθώς από τις προτάσεις 
του Δημοκρατικού Κόμματος ΔΕΝ 
απουσιάζουν τα ευρωπαϊκά θέματα  
αντίθετα, εντός των ημερών θα πα-
ρουσιάσουμε επίσημα στους πολίτες 
αυτές τις προτάσεις, με πιο βασική 
και ριζοσπαστική, την πρότασή μας 
για το Μεταφορικό Ισοδύναμο, για 
την οποία να μου επιτρέψετε να 
μην επεκταθώ επί του παρόντος.   

Αντιμετώπιση 
του ευρωσκεπτικισμο  

Η αδιαφορία της πλειοψηφίας 
των πολιτών για το ευρωπα κό 
γίγνεσθαι είναι πιθανόν, κατά τη 
γνώμη σας, να διαλάβει και ευρω-
σκεπτικιστικά χαρακτηριστικά, 
δεδομένης της ανόδου των ευρω-
σκεπτικιστών  Και τι θα σήμαινε 
αυτό για τον στόχο για μια Κύπρο 
με περισσότερη Ευρώπη

Ο ευρωσκεπτικισμός έγινε αρκετά 
δημοφιλής τα τελευταία χρόνια, κυρί-
ως στη Βρετανία, όπου και οδήγησε 
στο t και δεν αποκλείεται να 
επεκταθεί και σε άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, ας 
μην παραγνωρίζουμε ότι και η άνοδος 
της ακροδεξιάς και των φασιστικών 
δυνάμεων εντός της Ευρώπης είναι και 
αυτή μια πράξη ευρωσκεπτικισμού, 
υπό την έννοια ότι οι πολιτικές που 
εκφράζουν οι συγκεκριμένες δυνάμεις 
είναι ουσιαστικά δυναμίτης στα θεμέλια 
του δημοκρατικού και ευρωπαϊκού 
οικοδομήματος. Σε κάθε περίπτωση, 
κάθε μορφής ευρωσκεπτικισμός μπορεί 
να περιοριστεί μόνο με σωστή αντι-
μετώπιση των προβλημάτων των 
πολιτών από πλευράς Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Όπως ανέφερα και στην 
πρώτη ερώτησή σας, είναι αναγκαίο 
να δημιουργήσουμε μια πιο κοινω-
νική  και δημοκρατική Ευρωπαϊκή 
Ένωση, μια Ευρωπαϊκή Ένωση που 
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ς συνέχεια του προηγούμενου 

ερωτήματος, πώς μπορεί η Κύπρος 
να αξιοποιήσει, ευρύτερα, την έντα-
ξή της στην ΕΕ

Δημιουργώντας πολιτικό, διπλω-
ματικό και οικονομικό κόστος στην 
Τουρκία, επηρεάζοντας, δηλαδή, τη 
σχέση ολόκληρης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στην οποία ανήκουμε η 
Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα, 
με την Τουρκία. Και αυτό, χωρίς 
ασφαλώς οποιαδήποτε διάθεση 
εκδίκησης, αλλά με μοναδικό στόχο 
την αλλαγή της τουρκικής στάσης. 
Έχω πει αμέτρητες φορές και δεν 
θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω: 
Λύση σωστή και λειτουργική, μπορεί 
να υπάρξει μόνον αν η Τουρκία κά-
νει τις υποχωρήσεις που οφείλει να 
κάνει σε όλες τις σημαντικές πτυχές 
του Κυπριακού. Όποιος πιστεύει 
ότι μπορεί να υπάρξει λύση, σωστή, 
αποδεκτή και βιώσιμη, μόνο με 
υποχωρήσεις των Ελληνοκυπρίων, 
λέει ψέματα και βάζει σε κίνδυνο τον 
κυπριακό Ελληνισμό. Για να κάνει, 
λοιπόν, υποχωρήσεις η Τουρκία, για 
να αλλάξει δηλαδή στάση, θα πρέπει 

να της δημιουργήσουμε πολιτικό, 
διπλωματικό και οικονομικό κόστος. 
Αν κάτι αποδείχτηκε τα τελευταία 
χρόνια, είναι πως η πολιτική του 
«καλού παιδιού» και των συνεχών 
υποχωρήσεων, δεν συγκινεί την 
Τουρκία. Αντίθετα, την ενθαρρύνει. 

Άρα, η δημιουργία πολιτικού 
κόστους για την Τουρκία είναι η 
μοναδική ρεαλιστική επιλογή. Και 
τα μοναδικά ξεχωριστά και διακριτά 
πλεονεκτήματα της μικρής Κύπρου 
απέναντι στην Τουρκία είναι δύο: 
πρώτον, η Κυπριακή Δημοκρατία, 
που είναι η ασπίδα του κυπριακού 
Ελληνισμού, και μπορεί να είναι 
στέγη για όλους του Κυπρίους, όπως 
συνέβαινε πριν η Τουρκία και οι 
Τουρκοκύπριοι προχωρήσουν στις 
γνωστές αποσχιστικές ενέργειές τους, 
και, δεύτερον, η ιδιότητα του κράτους 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ευρωζώνης. Ασφαλώς, και τα 
δύο αυτά πλεονεκτήματα ενισχύονται 
ακόμα περισσότερο από τον γεωστρα-
τηγικό ρόλο του νησιού μας, αλλά και 
την ύπαρξη υδρογονανθράκων στη 
θαλάσσια οικονομική ζώνη του.  

Ν    
Η Κύπρος βρίσκεται ενώπιον μιας 

νέας τουρκικής πειρατείας εντός της 
ΑΟ , με την Τουρκία να προχωρεί, 
στην ουσία, στην κατάληψη θαλασσί-
ου εδάφους της ΚΔ και να δημιουργεί 
νέα, ενδεχομένως, μη αναστρέψι-
μα τετελεσμένα κεκτημένα. ρθε 
η ώρα, κατά τη γνώμη σας, η ΚΔ να 
αξιοποιήσει, με τον δέοντα και επι-
βαλλόμενο τρόπο, τη συμμετοχή της 
στην ΕΕ, ητώντας την υιοθέτηση μιας 
έμπρακτα σκληρής πολιτικής  έναντι 
της γκυρας

Ασφαλώς. Οι ενέργειες της Τουρκί-
ας στην ΑΟΖ είναι ουσιαστικά μια νέα 
τουρκική εισβολή, μια νέα παραβίαση 
του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς 
νομιμότητας, μια νέα κατάφωρη περιφρό-
νηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι γι’ αυτόν 
τον λόγο, που εμείς, ως Δημοκρατικό 
Κόμμα, προτείνουμε, εδώ και πολλούς 
μήνες, τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, 
όπως είναι η κατάθεση στον ΟΗΕ των 
συντεταγμένων του εξωτερικού ορίου 
υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής 
Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, για το σύνολο της ΑΟΖ, 

η έκδοση διεθνών ενταλμάτων σύλληψης 
έναντι όλων των υπευθύνων φυσικών 
προσώπων που υποβοηθούν ή και 
εκτελούν την παράνομη τουρκική γε-
ώτρηση, τόσο σε ό,τι αφορά το «Φατίχ», 
όσο και σε ό,τι αφορά το «Μπαρμπαρός», 
τη συζήτηση του θέματος σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με απώτε-
ρο στόχο την επιβολή κυρώσεων κατά 
της Τουρκίας και την άσκηση βέτο για 
μπλοκάρισμα του συνόλου των προε-
νταξιακών κονδυλίων που λαμβάνει η 
Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι η κυβέρ-
νηση Αναστασιάδη εφάρμοσε αυτές τις 
μέρες, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, 
κάποιες από αυτές τις προτάσεις μας και 
ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει περαιτέρω 
συνεννόηση, ανάμεσα στην Κυβέρνηση 
και όλες τις πολιτικές δυνάμεις, προκει-
μένου ενωμένοι και συντονισμένοι με την 
ελληνική Κυβέρνηση να μπορέσουμε 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να 
δημιουργήσουμε πολιτικό, οικονομικό 
και διπλωματικό κόστος στην Τουρκία, 
με απώτερο στόχο να σταματήσει αυτές 
τις παράνομες και προκλητικές ενέργειες 
και να αλλάξει στάση στο Κυπριακό. 

Ι Α ΗΣ Α ΑΔΟ ΟΥ ΟΣ
 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑ-
ΤΟΣ ΔΕΝ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΑ 
ΕΥΡΩΠΑ ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΑΝΤΙ-
ΘΕΤΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕ-
ΡΩΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΜΕ 
ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΜΕ 
ΠΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣ-
ΤΙΚΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟ-
ΔΥΝΑΜΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΝΑ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΝΑ 
ΜΗΝ ΕΠΕΚΤΑΘΩ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ   
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Το ΔΗΚΟ 
σφραγίζει την 

ευρωπαϊκή πορεία 
της Κύπρου

Τι θα ήταν επιτυχία και τι αποτυχία 
για το ΔΗΚΟ στις Ευρωεκλογές

Επιτυχία θα είναι η αύξηση των πο-
σοστών του Δημοκρατικού Κόμματος 
σε σύγκριση με τις Ευρωεκλογές του 
2014. Την οποία, έχω την πεποίθηση 
ότι θα πετύχουμε. Αποτυχία, προφανώς,  
θα ήταν το αντίθετο. 

ι προτάσεις μας 
ια την Ευρώπη

Τα κόμματα, ενώ ρητορικώς κα-
λούν τους πολίτες να απέχουν από 
την... αποχή, την ίδια ώρα μεταφέ-
ρουν τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις 
τους στη σκηνή των Ευρωεκλογών, 
ενώ, από την προεκλογική, απουσι-
ά ουν, σχεδόν παντελώς, τα ευρω-
πα κά θέματα. Αυτή η συμπεριφορά, 
δεν επιτείνει, ακριβώς, την τάση για 
αποχή

Αναπόφευκτα, οι εκλογές δεν διεξά-
γονται στο κενό. Είναι πάντα μέρος μιας 
ευρύτερης πολιτικής και δημοκρατικής 
διαδικασίας, στην οποία προφανώς 
περιέχονται και όλα τα ζητήματα που 
απασχολούν τους πολίτες. Και οι πολίτες, 
μπορούν και οφείλουν να κρίνουν τις 
θέσεις και προτάσεις του κάθε κόμματος 
για την Ευρώπη, έχοντας, όμως, στον 
μυαλό τους, παράλληλα, την αξιοπιστία 
και εγκυρότητα του κάθε κόμματος, τη 
δυνατότητα και ικανότητά του να διεκ-
δικεί και την αποτελεσματικότητά του 
να πετυχαίνει τους πολιτικούς στόχους 

να υπηρετεί πρώτα τους ευρωπαϊκούς 
λαούς και μετά τους ευρωπαϊκούς δεί-
κτες, μια ευρωπαϊκή οικογένεια ικανή και 
πρόθυμη να συμπαρασταθεί στα μέλη 
της όταν βρίσκονται σε μια οποιαδήποτε 
κρίση. Ο ευρωσκεπτικισμός δεν θα έχει 
καμία απολύτως τύχη σε μια Ευρώπη 
ευημερούσα, με πολίτες που ευημερούν 
και δημιουργούν ελεύθεροι. Σε σχέση με 
τις εγχώριες προκλήσεις και το ενδεχόμε-
νο δημιουργίας ευρωσκεπτικισμού στην 
Κύπρο, θα ήθελα να δηλώσω με σαφήνεια 
το εξής: Η Κυπριακή Δημοκρατία και η 
κυπριακή κοινωνία έζησαν τη χρεοκοπία 
του 2012-2013 και οι Κύπριοι πολίτες 
βίωσαν και βιώνουν, όσο λίγοι Ευρωπαίοι, 
τις συνέπειες μιας πρωτοφανούς οικονο-
μικής κρίσης. Όμως, όλοι αναγνωρίζουν, 
και ας μην το παραδέχονται όλοι, πως, 
χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ πιο 
δύσκολη και πολύ πιο αβέβαιη θα ήταν 
η προσπάθεια για ανάκαμψη της οικονο-
μίας μας. Ανεξάρτητα, λοιπόν, από το αν 
νιώθουμε, δικαιολογημένα, ότι αδικηθή-
καμε από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και 
αντιμετωπιστήκαμε αυστηρά, σε κάποιο 
βαθμό, την περίοδο της χρεοκοπίας και 
του Μνημονίου, δεν θα πρέπει ποτέ να 
χάσουμε την πίστη και την αφοσίωσή 
μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην 
προοπτική που δίνει σε χώρες όπως η 
δική μας, με το μικρό μέγεθος και τους 
μεγάλους κινδύνους που ελλοχεύουν 
γύρω της, λόγω της Τουρκίας και της 
επεκτατικής πολιτικής της.   
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Συνέντευξη 11

ια ενδεχόμενη 
εκλογή ευρω-
βουλευτή της 
Συνεργασίας 
Ο ι κ ο λ ό γ ω ν -
Σ υ μ μ α χ ί α ς 
Πολιτών θα 

ήταν εξαιρετικά ωφέλιμη για την Κύπρο, 
αφού θα αποκτούσε εκπροσώπηση είτε 
στην Ομάδα των Ευρωπαίων Δημοκρατών 
είτε στην Ομάδα των Πρασίνων, όπου 
δεν έχει τώρα, επισημαίνει ο Πρόεδρος 
της Συμμαχίας, Γιώργος Λιλλήκας, προ-
σθέτοντας ότι στόχος και επιδίωξη των 
δύο συνεργαζόμενων κομμάτων είναι να 
καταστούν η φωνή των Κυπρίων πολιτών 
στο Ευρωκοινοβούλιο. 

Σημειώνει, ακόμα, ότι κύριο διακύβευμα 
αυτών των εκλογών είναι η ενδυνάμωση 
του κοινού ευρωπαϊκού οράματος, ενάντια 
στις δυνάμεις που το αντιπαλεύουν, ενώ, 
αναφερόμενος στις πρόσφατες προκλήσεις 
της Άγκυρας στην κυπριακή ΑΟΖ, τονίζει 
ότι ήγγικεν η ώρα της επιβολής κυρώσεων, 
εκ μέρους της ΕΕ, επί της Τουρκίας, κάτι 
που η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να 
επιδιώξει με αποφασιστικότητα.

Αναφερόμενος, τέλος, στη συνεργασία 
με τους Οικολόγους στις προσεχείς ευρωε-
κλογές, επισημαίνει ότι αυτή θα συνεχιστεί 
και εντός της κυπριακής Βουλής, με στόχο 
να καταστεί ακόμα πιο αποτελεσματική.     

Ποιο το διακύβευμα, κατά τη γνώμη 
σας, των επικείμενων ευρωεκλογών  

Το διακύβευμα των ευρωεκλογών 
είναι η ενδυνάμωση στο Ευρωκοινο-
βούλιο των δυνάμεων που πιστεύουν 
στο κοινό ευρωπαϊκό όραμα, αλλά και 
που έχουν ως προτεραιότητά τους την 
ποιότητα ζωής και τα δικαιώματα των 
πολιτών σε Ευρώπη της αλληλεγγύης 
που σέβεται το περιβάλλον. 

Τι θα ήταν επιτυχία και τι αποτυχία 
για τη συνεργασία Οικολόγων  Συμ
μαχίας στις ευρωεκλογές  

Έμαθα να σκέφτομαι θετικά και να 
θέτω υψηλούς στόχους. Επιτυχία για τη 
συνεργασία Συμμαχία-Οικολόγοι είναι 
η εκλογή ενός ευρωβουλευτή. Αυτή θα 
είναι και επιτυχία για την Κύπρο, αφού 
πέραν των Ομάδων του Λαϊκού Κόμ-
ματος που μας εκπροσωπεί ο ΔΗΣΥ, 
της Αριστεράς που μας εκπροσωπεί το 
ΑΚΕΛ και των Σοσιαλιστών που μας εκ-
προσωπεί το ΔΗΚΟ, με την εκλογή ενός 
δικού μας υποψηφίου θα αποκτήσουμε 
και εκπροσώπηση είτε στην Ομάδα των 
Ευρωπαίων Δημοκρατών είτε στην Ομάδα 
των Πρασίνων. Επιτυχία θα είναι και για 
τους πολίτες, αφού η φιλοδοξία μας είναι 
να αποτελέσουμε τη φωνή των πολιτών 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

οινές παρεμ άσεις
Μια από τις σημαντικότερες παρεμ

βάσεις των δύο συνεργα όμενων κομμά
των ήταν οι προτάσεις για την καθημερι
νότητα των πολιτών. α υποθέσει κανείς 
ότι η συνεργασία σας θα συνεχιστεί, σε 
κοινοβουλευτικό επίπεδο, και πέρα από 
τον ορί οντα των Ευρωεκλογών  

Αυτή είναι η φιλοσοφία μας κι αυτή 
είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται 
η συνεργασία των δύο Κινημάτων. Δεν 
μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά 
μπορούμε να βελτιώσουμε την καθημερινή 
ζωή των ανθρώπων, επιλύοντας προβλή-
ματα που τους ταλανίζουν. Είναι με αυτό 
το σκεπτικό που καταθέσαμε Προτάσεις 
Νόμου για την καθιέρωση Εθνικού Κα-
τώτατου Μισθού στα 1125 ευρώ, για την 
κατάργηση της πολεοδομικής άδειας και 
άδειας οικοδομής για μικρές αναπτύξεις, 
τη μελέτη μας για συντάξεις πάνω από το 
όριο της φτώχιας, δηλαδή πάνω από 733 
ευρώ, για την άδεια πατρότητας, προτάσεις 
για προστασία του περιβάλλοντος και της 
ποιότητας του νερού και των φαγητών 

ΑΝ, ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ, ΔΕΝ 
ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, 
ΤΟΤΕ, ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗ-
ΜΑ, Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ 
ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΚΙ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΤΙΣ 
ΙΔΙΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗ-
ΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ

που καταναλώνουμε. Όλα αυτά είναι 
ζητήματα που συζητούνται και στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γι’ αυτό και είναι 
σημαντικό για τους πολίτες να υπάρχει 
ένας ευρωβουλευτής από το δικό μας 
ψηφοδέλτιο με αυτές τις ευαισθησίες, 
που έμπρακτα αποδείξαμε μέσα από 
την κοινοβουλευτική μας δράση κι όχι 
ως προεκλογικές υποσχέσεις.  

ιε ρυνση ικαιωμάτων
Ταυτόχρονα προωθήσαμε Προτά-

σεις που διευρύνουν τα δικαιώματα και 
ελευθερίες των πολιτών, όπως το ΓΕΣΥ, 
η οριζόντια ψηφοφορία, το ανακλητό, η 
εισαγωγή της αρχής της προσωπικής αστι-
κής ευθύνης για όσους ασκούν εξουσία 
ή διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα. 

Με αυτά τα μικρά, αλλά σημαντικά 
βήματα μπορούμε να κάνουμε την Κύ-
προ καλύτερη και να βελτιώσουμε την 
ποιότητα ζωής των ανθρώπων. 

Θεωρώ αυτονόητο ότι η συνεργασία 
μας με τους φίλους Οικολόγους θα συ-
νεχιστεί και θα γίνει πιο αποτελεσματική 
στο Κοινοβούλιο. Η μέχρι τώρα εμπειρία 
μας είναι πολύ θετική κι αυτό ενισχύει τη 
βούληση για συνέχιση και πάρα πέρα της 
συνεργασίας της Συμμαχίας Πολιτών με το 
Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών.

 αποχή συντηρε
το κατεστημένο 

Τα κόμματα, ενώ ρητορικώς καλούν 
τους πολίτες να απέχουν από την... αποχή, 
την ίδια ώρα μεταφέρουν τις εσωτερικές 
αντιπαραθέσεις τους στη σκηνή των Ευ
ρωεκλογών, ενώ, από την προεκλογική, 
απουσιά ουν, σχεδόν παντελώς, τα ευρω
πα κά θέματα. Αυτή η συμπεριφορά δεν 
επιτείνει, ακριβώς, την τάση για αποχή

Οι ανούσιες και αχρείαστες αντιπαρα-
θέσεις συνήθως γίνονται από το κομματικό 
κατεστημένο και τις χρησιμοποιούν για 
κομματική συσπείρωση. Αυτό, βέβαια, 
απογοητεύει και κουράζει τους πολίτες. 
Εμείς ως Συμμαχία-Οικολόγοι πολιτευ-
όμαστε με θετική ατζέντα. Με προτάσεις 
και ιδέες για το πώς θα βελτιώσουμε την 
ποιότητα ζωής των πολιτών. Είναι γεγονός 
ότι κάποια γεγονότα, όπως η δολοφονία 
εφτά αλλοδαπών γυναικών, εξελίξεις στο 
Κυπριακό, όπως η εισβολή της Τουρκίας 
στην ΑΟΖ μας, η Έκθεση Αρέστη για τον 
Συνεργατισμό, έχουν καταστεί εξ αντικει-
μένου κεντρικά ζητήματα στην εκστρατεία 
αυτή. Από την άλλη, τα πλείστα κόμματα, 
μη έχοντας Προτάσεις για τα ευρωπαϊκά 
ζητήματα, αποπροσανατολίζουν τη συζήτηση 
για να μη φανεί η πολιτική τους γύμνια. 

Όμως, οι πολίτες πρέπει να αντιληφθούν 
ότι η αποχή δεν είναι απάντηση σ’ αυτά 
που οι ίδιοι επικρίνουν και απορρίπτουν. 
Η αποχή συντηρεί το κατεστημένο και 

την επιδιώκει το παλαιοκομματικό κατε-
στημένο. Μόνο με τη συμμετοχή τους οι 
πολίτες μπορούν να φέρουν την αλλαγή 
που θέλουν. Ιδιαίτερα οι νέοι, που έχουν 
τη ζωή μπροστά τους. Επιτρέψτε μου να 
μεταφέρω την απάντηση του Αμερικα-
νού τέως Προέδρου Μπάρακ Ομπάμα, 
όταν ρωτήθηκε από ένα νεαρό για ποιο 
λόγο να πάει να ψηφίσει, κι ο Ομπάμα 
απάντησε: «Αφήνεις τον παππού σου να 
αποφασίσει τι ρούχα θα φορέσεις; Αφή-
νεις τον παππού σου να διαλέξει ποια 
μουσική θα ακούσεις; Γιατί τον αφήνεις 
να αποφασίσει σε τι κόσμο θα ζήσεις;».  

ωρ ς προσανατολισμό η Ε Ε
Η αδιαφορία της πλειοψηφίας των 

πολιτών για το ευρωπα κό γίγνεσθαι 
είναι πιθανόν, κατά τη γνώμη σας, να 
διαλάβει και ευρωσκεπτικιστικά χαρα
κτηριστικά, δεδομένης της ανόδου των 
ευρωσκεπτικιστών   Και τι θα σήμαινε 
αυτό για τον στόχο για μια Κύπρο με 
περισσότερη Ευρώπη

Δυστυχώς, η Ε.Ε. δείχνει να έχει χάσει 
τον προσανατολισμό της κι απομακρύνε-
ται από τις αρχές και αξίες της. Ενώ η Ε.Ε. 
αποτελούσε παγκόσμιο πρότυπο για το 
κράτος προνοίας, τον σεβασμό των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, την 
κοινοτική και κοινωνική αλληλεγγύη, έχει 
προσχωρήσει στο άρμα του νεοφιλελευθε-
ρισμού και των μονοπωλίων. Αυτό έφερε 
απογοήτευση στους Ευρωπαίους πολίτες. 
Οι πολιτικές λιτότητας, που μεγαλώνουν τις 
κοινωνικές ανισότητες, στρώνουν το χαλί 
στην ακροδεξιά και στον ευρωσκεπτικισμό. 
Οι νέες γενιές, που δεν έχουν βιώματα από 
τους μεγάλους πολέμους, δεν μπορούν να 
εκτιμήσουν τη  μεγάλη συμβολή της Ε.Ε. 
στο να επικρατήσει η ειρήνη στην ήπειρό 
μας. Όπως δεν μπορούν να εκτιμήσουν 
ότι, όποτε φασιστικά κινήματα επικράτησαν 
στην Ευρώπη, βυθιστήκαμε στο αίμα, στον 
θάνατο και την καταστροφή. Στόχος μας είναι 
να επαναφέρουμε την Ε.Ε. στη βάση των 
αρχικών και παραδοσιακών αξιών της. Να 
γίνει η Ε.Ε. ένας ελεύθερος χώρος ευημερίας, 
που θα προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη 
και την κοινωνική δημοκρατία, όσο σμι-
κρύνουμε τις κοινωνικές ανισότητες, τόσο 
χάνεται το έδαφος κάτω από τα πόδια των 
ακροδεξιών και νεοναζιστικών κινημάτων. 

έα τουρκική εισ ολή 
Η Κύπρος βρίσκεται ενώπιον μιας 

νέας τουρκικής πειρατείας εντός της 
ΑΟ , με την Τουρκία να προχωρεί, 
στην ουσία, στην κατάληψη θαλασσίου 
εδάφους της ΚΔ και να δημιουργεί νέα, 
ενδεχομένως, μη αναστρέψιμα τετελε
σμένα κεκτημένα. ρθε η ώρα, κατά 
τη γνώμη σας, η ΚΔ να αξιοποιήσει, με 
τον δέοντα και επιβαλλόμενο τρόπο, τη 

Ι Α ΗΣ Α ΑΔΟ ΟΥ ΟΣ
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συμμετοχή της στην ΕΕ, ητώντας την 
υιοθέτηση μιας έμπρακτα σκληρής 
στάσης έναντι της γκυρας  

Στην πραγματικότητα, η Τουρκία επι-
χειρεί εισβολή στον θαλάσσιο κυρίαρχο 
χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είχε 
προαναγγείλει την εισβολή αυτή. Δυστυ-
χώς, εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι η Κυ-
βέρνηση δεν πήρε όλα τα δέοντα μέτρα 
για αποτροπή της. Για μιαν ακόμα φορά 
δεν λειτούργησε προληπτικά, με αποτέ-
λεσμα τα γεγονότα να μας προλάβουν και 
να αυτοσχεδιάζουμε. Επί τετελεσμένων 
γεγονότων. Το 2014 είχα με επιστολή μου 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εισηγηθεί 
όπως συσταθεί μια ομάδα εμπειρογνωμό-
νων για την μελέτη Μέτρων Ισοδύναμου 
Στρατηγικού Αποτελέσματος για όλες τις 
ενδεχόμενες ενέργειες και προκλήσεις της 

Τουρκίας. Τίποτε δεν έγινε. Αργότερα είχα 
εισηγηθεί τη σύσταση Συμβουλίου Εθνι-
κής Ασφάλειας για την ετοιμασία εθνικών 
εναλλακτικών Στρατηγικών. Η εισήγησή 
μου έγινε αποδεκτή από τον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη, αλλά και πάλι δεν έγινε τίποτα. 

Η τουρκική εισβολή στην Κυπριακή 
ΑΟΖ είναι μέρος ενός ευρύτερου σχε-
διασμού, που αποσκοπεί: όσον αφορά 
την ευρύτερη περιοχή, να αποτρέψει την 
τουρκική απομόνωση και να προσδώσει 
θέση, ρόλο και δικαιώματα στην Τουρ-
κία στους ενεργειακούς σχεδιασμούς και 
πλούτο της περιοχής. Όσον αφορά την 
Κύπρο, έχει διπλό στόχο: από τη μια να 
ακυρώσει το ενεργειακό μας πρόγραμμα 
και, από την άλλη, να δημιουργήσει ένα 
εκρηκτικό σκηνικό, για να εκβιάσει τη 
λύση που θέλει στο Κυπριακό. 

Αν, αυτήν τη στιγμή, δεν επιβληθούν 
κυρώσεις από την Ε.Ε. στην Τουρκία, τότε, 
στο επόμενο διάστημα, η Τουρκία θα κα-
ταστεί ακόμα πιο επιθετική κι επικίνδυνη. 
Η Κυβέρνηση θα πρέπει να απαιτήσει τις 
ίδιες κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία 
για το ζήτημα της Κριμαίας. Οικονομικές 
και πολιτικές κυρώσεις για την Τουρκία, 
αλλά και κυρώσεις κατά νομικών και φυ-
σικών προσώπων που έχουν εμπλοκή και 
συμμετοχή είτε στη λήψη των σχετικών 
αποφάσεων είτε στις ενέργειες εντός της 
ΑΟΖ. Επιπλέον, πρέπει να λάβει νομικά 
μέτρα κατά εταιρειών, αλλά και φυσικών 
προσώπων, που παραβιάζουν την κυριαρχία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Αυτήν τη στιγμή υπάρχει έντονο 
αρνητικό κλίμα για την Τουρκία εντός 
της Ε.Ε., ενώ οι σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας 
είναι στη χειρότερή τους κατάσταση. Η 
Κυβέρνηση πρέπει να αξιοποιήσει αυτήν 
τη συγκυρία. 

λοκληρωμένη ευρωπα κή 
στρατη ική 

ς συνέχεια του προηγούμενου 
ερωτήματος, πώς μπορεί η Κύπρος 
να αξιοποιήσει, ευρύτερα, την ένταξή 
της στην Ε.Ε.

Για να αξιοποιήσουμε την ιδιότητα μας 
ως Κράτος Μέλος της Ε.Ε., πρέπει να έχου-
με ολοκληρωμένη στρατηγική. Η Κύπρος 
έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως 
είναι η μεγάλης γεωστρατηγικής αξίας 
γεωγραφική της θέση. Μέχρι το 2007 
έγινε η πρώτη προσπάθεια να αξιοποιή-
σουμε εμείς τη γεωστρατηγική μας θέση. 
Έτσι προχωρήσαμε τότε στη Συμφωνία 
Αμυντικής Συνεργασίας, όταν κάποιοι μας 
χλεύαζαν. Σήμερα επενδύουμε ακόμη 
πιο πολύ σε αυτήν τη συμμαχία με τη 
Γαλλία, και χαίρομαι γι’ αυτό. 

Το ίδιο συνέβη και με την Κυπρι-
ακή ΑΟΖ, στη βάση στρατηγικής που 
σχεδιάστηκε το 2004. Η ανακήρυξη της 
Κυπριακής ΑΟΖ, οι πρώτες έρευνες και 
ο πρώτος διαγωνισμός αδειοδότησης δεν 
ήταν μεμονωμένες ενέργειες. Ήταν μέρος 
ενός ευρύτερου ολοκληρωμένου σχεδι-
ασμού. Και γι’ αυτό το ζήτημα κάποιοι 
τότε χλεύαζαν και ειρωνεύονταν. Σήμερα 
όλοι επενδύουν τις ελπίδες μας σε αυτόν 
τον ενεργειακό σχεδιασμό. 

Η Ευρώπη έχει συμφέροντα στην Ανα-
τολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. 
Μπορούμε να τα εξυπηρετήσουμε μέσω 
της Κύπρου, αλλά εξασφαλίζοντας σημα-
ντικά ανταλλάγματα. Έτσι λειτουργεί η Ε.Ε., 
στη λογική τού πάρε-δώσε. Πέραν αυτών, 
αξιοποιώντας ευρωπαϊκά προγράμματα και 
κονδύλια, η Κύπρος έχει όλα τα φόντα να 
καταστεί περιφερειακό κέντρο Αριστείας, 
Έρευνας και Καινοτομίας, σε πολλούς τομείς. 

Μια Κύπρος με ευρωπαϊκά στάνταρ 
όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση, 
την ποιότητα του νερού και των τροφίμων, 
το κράτος δικαίου. 
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Το  πούρο με τον 
Φιντέλ και οι φρουροί 

του όνεκερ
αρουσιάζεται την 
ερχόμενη Πέμπτη, 
ώρα 7.00, στην αί-
θουσα τελετών του 
Πολιτιστικού Ιδρύ-
ματος Ιεράς Μονής 
Κύκκου «Αρχάγγε-

λος», το βιβλίο του Νίκου Α. Ρολάνδη, 
«Ματιές στη ζωή και στην Ιστορία» 
(Εκδόσεις Ηλία Επιφανίου, 2019).  

Το βιβλίο, πέρα από απομνημόνευμα 
ενός πολιτικού, δίνει, εφάμιλλα, χώρο 
στην αίσθηση του χρονικογράφου, δίχως 
να παραμελεί τη δημοσιογραφική προ-
σέγγιση των γεγονότων, σχηματίζοντας, 
ακριβώς, μια συρραφή από ματιές «στη 
ζωή και στην Ιστορία», με συνδετικό ιστό 
την πολιτική ιδιότητα του Ν. Ρολάνδη.

«Για όλα όσα συνέβαιναν κρατούσα 
ημερολογιακές σημειώσεις. Αν και  θεω-
ρώ, βέβαια, πως έχω πολύ γερή μνήμη, 
αυτό το βιβλίο γράφτηκε κυρίως από 
τις σημειώσεις που κρατούσα. Ήταν μια 
δουλειά που μου πήρε δύο χρόνια να 
ολοκληρώσω, αφού έπρεπε να συγκε-
ντρώσω, να δομήσω και να επεξεργαστώ 
όλο αυτό το υλικό, ώστε να αποκτήσει τη 
συνοχή ενός ολοκληρωμένου βιβλίου, 
που μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει 
και ως πολιτικά απομνημονεύματα », 
επισημαίνει, μιλώντας στη «Σ» της Κυ-
ριακής, ο Ν. Ρολάνδης. 

Το βιβλίο χωρίζεται σε 90 κεφάλαια, 
τα οκτώ πρώτα αφορούν το Κυπριακό 
και το φυσικό αέριο, «δύο θέματα με 
τα οποία ασχολήθηκα σε όλη τη ζωή 
μου», σημειώνει. «Αλλά, επειδή τα κά-
λυψα πολλές φορές στο παρελθόν, δεν 
ήθελα να τους δώσω μεγάλη έκταση σ’ 
αυτό το βιβλίο. Το βασικό περιεχόμενό 
του είναι, στα 70 κεφάλαια περίπου, 
οι συναντήσεις με διάφορες διεθνείς 
προσωπικότητες που γνώρισα στη 
ζωή μου και είχα μαζί τους επαφές 
και διαβουλεύσεις, και είναι ιστορικά 
πρόσωπα πια, που εκλείπουν από τον 
πολιτικό χώρο, όπως η Ιντίρα Γκάντι, 
ο Φ. Κάστρο, ο Μπρέζνιεφ, η Θάτσερ 
κ.ά. Δεν υπάρχουν σήμερα αντίστοιχα 
πρόσωπα στον διεθνή χώρο». 

Στο τέλος, προσθέτει, «έχω άλλα 15 
κεφάλαια περίπου, τα οποία ασχολού-
νται με θέματα από τη δημόσια ζωή 
μου, όπως η επιδίωξή μου να γίνω ΓΓ 
των ΗΕ, η ανάμειξή μου σε προεδρικές 
εκλογές, το ss s  κ.ά.».  

Τα βασικά αυτά κεφάλαια συνοδεύο-
νται με περίπου 250 φωτογραφίες, αδη-
μοσίευτες οι περισσότερες, μέχρι σήμερα, 
που αφορούν αυτές τις συναντήσεις.

«Επιπρόσθετα, δεν προβαίνω σε ανα-
φορές στα τετριμμένα που αφορούν το 
Κυπριακό με μια στεγνή τεχνοκρατική 
ματιά, αλλά αναδεικνύω και άλλα θέματα, 
ανεκδοτολογικής υφής, θα τολμούσα να 
πω, παράξενα και ασυνήθιστα». 

 συνάντηση με τον ιντέλ
α μπορούσατε να αναφερθείτε 

σε κάποια από αυτά  
Ένα είναι όταν επισκεφθήκαμε την Κού-

βα το 1979, για τη Σύνοδο Κορυφής των 
Αδεσμεύτων,  έκτη στη σειρά. Εκεί γνώ-
ρισα για πρώτη φορά τον Φιντέλ Κάστρο, 
με τον οποίο, στη συνέχεια, αναπτύξαμε 
καλή φιλία, θα έλεγα - μάλιστα με είδε μια 
μέρα στην Ολομέλεια που κάπνιζα ένα 
μεγάλο πούρο και με φώναξε να καθίσω 
κοντά του. Μιλήσαμε, βεβαίως, για την 
Κύπρο, και έπειτα με ρώτησε από πότε 
καπνίζω πούρα. Του απάντησα «από το 
1959, κ. Πρόεδρε, από τότε που ρίξατε τον 
Μπατίστα». Γέλασε  Λόγω αλφαβήτου, η 
κουβανική αντιπροσωπία καθόταν δίπλα 
στην κυπριακή, ενώ ο Κάστρο συνήθως 
ήταν πάνω στο πόντιουμ, μαζί με τους 
άλλους ηγέτες. Συχνά, όμως, κατέβαινε 
κάτω στην αντιπροσωπία, εκεί δηλαδή 
όπου γνωριστήκαμε. Σε κάποια στιγμή, με 
συμβούλεψε να καπνίζω μεγάλα πούρα, 
γιατί, όπως είπε, στα μεγάλα πούρα το-
ποθετούνται καλύτερα καπνά, γιατί είναι 
πιο ακριβά, και μου σύστησε τη μάρκα 

o o  o t ’ και μου δώρισε κι 

έναν υγραντήρα, που έχω μέχρι σήμερα 
στο γραφείο μου. 

Ένα άλλο, ιδιαίτερης σημασίας γεγονός, 
που αξίζει να αναφέρω από εκείνη τη Σύνοδο, 
ήταν η παράλειψη του Κάστρο, ως Προέ-
δρου του Συνεδρίου, να συμπεριλάβει τον 
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στην αναμνηστική 
αναφορά του στους αποθανώντες ηγέτες 
του Κινήματος των Αδεσμεύτων, παρότι 
μιλούσε από γραπτό κείμενο, που είχαν 
αποδημήσει την προηγούμενη τριετία. 
Έκανε αναφορά στον Μπουμεντιέν της 
Αλγερίας και στον Κενυάτα της Κένυας, 
αλλά παρέλειψε να αναφερθεί στον Αρχ. 
Μακάριο, που ήταν, μάλιστα, από τα ιδρυτικά 
μέλη του Κινήματος. Τότε αλληλοκοιταχτή-
καμε  με τον Πρόεδρο Σπύρο Κυπριανού, 
ο οποίος μου είπε: «Πώς μας το έκαναν 
αυτό, Νίκο;». Είχε μείνει ενεός, ενώ και εγώ 
εξεπλάγην από την παράλειψη αυτή. Τότε 
σηκώθηκα από τη θέση μου και πήγα στην 
αντιπροσωπία της Κούβας, όπου καθόταν ο 
ΥΠΕΞ Μανμιέρτα, και, μέσω μεταφραστή, 
του είπα για την παράλειψη. Τότε εκείνος, 
βλέποντάς με σαστισμένος, αναφώνησε: « , 

 o !»  Ήταν ένα λάθος που δεν ξέρω 
πώς παρεισέφρησε. Προς αποκατάσταση 
των πραγμάτων, η κουβανική Προεδρία 
της Συνόδου κυκλοφόρησε μια επιστολή 
στους συνέδρους, όπου αναφερόταν ότι στους 
αποθανώντες ηγέτες συμπεριλαμβάνεται 
και ο Πρόεδρος Μακάριος της Κύπρου. 

ενικά, τι εντύπωση σας έκανε ο Κάστρο
Πολύ καλή. Ήταν, ας μου επιτραπεί ο όρος, 

λεβέντης  Αγέρωχος, ευθυτενής, ψηλός και 
ωραίος άνθρωπος. Νομίζω ότι οι Αμερικανοί 
δεν εκτίμησαν σωστά τον Φιντέλ, επειδή ανέ-
τρεψε τον Μπατίστα, έναν δικό τους άνθρωπο, 
και τον ανάγκασαν να στραφεί προς τη μεριά 
της Σοβιετικής Ένωσης και των Κομμουνι-
στών, αφού δεν είχε άλλη επιλογή, μετά την 
εφαρμογή του εμπάργκο . Μου είχε πει, 
μάλιστα, πως η Κούβα θα είναι πάντα στο 
πλευρό της Κύπρου, παρότι, ως ρεαλιστής, 
γνώριζε ότι βρισκόμασταν σε μια περιοχή 
πλήρους σχεδόν Δυτικού ελέγχου. 

την Ανατολική ερμαν α 
με   ρουρο ς

Μια άλλη  ασυνήθιστη ιστορία, συνε-
χίζει ο Ν. Ρολάνδης, ήταν η επίσκεψη στην 
Ανατολική Γερμανία, όπου μετέβησαν με τον 
Σπ. Κυπριανού, μετά την κηδεία του Τίτο, τον 
Μάιο του 1980. «Ηγέτης τότε της χώρας ήταν 
ο όνεκερ, πανίσχυρος και πλήρως ενταγ-
μένος στο κομμουνιστικό σύστημα. Είχαμε 
επισκεφθεί, μετέπειτα, και την Τσεχοσλοβακία 
του ούζακ, παρότι ο Σπ. Κυπριανού εκείνη 
την περίοδο ήταν σε ρήξη με το ΑΚΕΛ...

»Ιδιαίτερα ο όνεκερ, όμως, μας επε-
φύλαξε θερμότατη υποδοχή και φιλοξενία, 
μας φιλοξένησε σ’ ένα μικρό παλάτι και, 
γενικά, ήταν πολύ ζεστός. Εκείνο, όμως, 
που επισημαίνω και υπογραμμίζω στο 
βιβλίο -και το σημείωσαν και οι εφημερίδες 
της εποχής- είναι ότι μας φύλασσαν, στη 
διαμονή και στις μετακινήσεις μας, 14.000 
αστυνομικοί, αριθμός πρωτάκουστος, είτε 
θέλει να το πιστέψει κανείς είτε όχι.   

ιάρρη η στη έα όρκη
«Ένα άλλο αξιοσημείωτο γεγονός», 

προσθέτει, «ήταν η επίσκεψη που είχα-
με στη Νέα Υόρκη με τον διευθυντή του 
γραφείου μου, τον Αλέκο Σιάμπο, όπου 
αναγκαστήκαμε να καταλύσουμε στο ξενο-
δοχείο «Πλάζα», δίπλα στο Σέντραλ Παρκ, 
και όχι στο ξενοδοχείο όπου διαμέναμε 
συνήθως, λόγω μη εξεύρεσης δωματίων.  
Εκεί, λοιπόν, στη διπλανή από εμάς σουίτα, 
είχε συμβεί μια ασυνήθιστη διάρρηξη μιας 
πολύ πλούσιας Αμερικανίδας, όπου οι 
διαρρήκτες, υποδυόμενοι το προσωπικό 
του ξενοδοχείου, εισήλθαν στο δωμάτιο και, 
ακινητοποιώντας τη γυναίκα, της έκοψαν 
με τσεκούρι το δάκτυλο, για να κλέψουν 
ένα πανάκριβο δακτυλίδι που φορού-
σε. Όπως αντιλαμβάνεστε, προκλήθηκε 
μεγάλη αναστάτωση στο ξενοδοχείο, και 
άνδρες της Αστυνομίας μάς επισκέφθηκαν 
στη σουίτα μας, υποδεικνύοντάς μας να 
παραμείνουμε στη θέση μας, χωρίς να 
ανοίξουμε την πόρτα σε κανέναν.  

υνάντηση με Ετ ε τ
«Ένα άλλο γεγονός που χρήζει ανα-

φοράς, είναι η συνάντηση που είχα με 
τον Τούρκο Πρωθυπουργό της εισβολής, 
Μπουλέντ Ετζεβίτ, στις 2 Ιουνίου 1978, 
στη Νέα Υόρκη, η οποία ήταν η πρώτη, 
όπως κατάλαβα, που είχε με Ε/κ πολιτικό. 
Ήταν πολύ προσεκτικός σε όσα έλεγε  
Τα της συνάντησης περιλαμβάνονται σε 
πρακτικό που ετοίμασε λειτουργός του 
Υπουργείου Εξωτερικών, όπως του το 
υπαγόρευσε ο Πρέσβης Ζ. Ρωσσίδης. 
Τον Ετζεβίτ προσέγγισε πρώτος ο κ. 
Ζήνων Ρωσσίδης, συστηνόμενος ως ο 
Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου 
στα ΗΕ. Ο Ετζεβίτ εφάνη ικανοποιημένος, 
και ο Ρωσσίδης τού ανέφερε ότι γράφει 
ποιήματα, όπως κι εκείνος. Έπειτα ο Ζ. 
Ρωσσίδης με συνέστησε στον κ. Ετζεβίτ ως 
τον ΥΠΕΞ της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
και ο Τούρκος Πρωθυπουργός προέβη 
σε μια πολύ θερμή χειραψία  Για να μην 
τα πολυλογώ, εγώ άδραξα την ευκαιρία 
για να του αναφέρω ότι, εάν ήθελε, όντως, 
ως ένας έξυπνος άνθρωπος, να επιλύσει 
το Κυπριακό, θα έπρεπε να αποδεχθεί να 
συναντήσει απευθείας τον Πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, Σπύρο Κυπρι-
ανού, χωρίς την παρουσία άλλων, όπου 
θα συζητούνταν και συμφωνούνταν όλα 
τα ζητήματα και οι πτυχές του Κυπριακού.  
Ευγενικά, αυτός, απέρριψε την πρόταση, 
αντιτείνοντας ότι η συνάντηση θα έπρεπε 
να είναι τετραμερής, με τη συμμετοχή του 
Έλληνα Πρωθυπουργού, Κων. Καραμαν-
λή, και του Ραούφ Ντενκτάς. Τετραμερής, 
δηλαδή, όπως συνεχίζουν να θέλουν οι 
Τούρκοι. Ανέφερε, μάλιστα, ότι την πρόταση 
αυτή είχε υποβάλει στον Κων. Καραμανλή, 
αλλά αυτός την απέρριψε εκ των προ-
τέρων, θεωρώντας πως δεν θα γινόταν 
ποτέ αποδεκτή από τον Σπ. Κυπριανού.

 Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο Ανα-
πληρωτής καθηγητής Τμήματος Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Πέτρος Παπαπολυβίου και θα ακολουθή-
σει αντιφώνηση από τον κ. Νίκο Ρολάνδη.

Θα προηγηθούν καλωσόρισμα από τη 
θυγατέρα του συγγραφέα και χαιρετισμοί 
του Προέδρου της Δημοκρατίας, Ν. Ανα-
στασιάδη, του ΥΠΕΞ, Ν. ριστοδουλίδη, 
και του εκδότη, Η. Επιφανίου.          
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ΑΡΙΑ ΝΙΚΟ ΑΟΥ

ιστορία των αδελ-
φών Γεωργιάδη 
από την Κύπρο 
που μεγαλούρ-
γησαν στο Έπος 
του 1940

Η περιδιάβα-
ση στην έκθεση «40  Πρόσωπα και 
Εικόνες. ύπρος - Ελλάδα», που πραγ-
ματοποιείται στο Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Τράπεζας Κύπρου, στο ιστορικό κέντρο 
της Λευκωσίας, συνεχίζεται. αμένη 
μες στον κόσμο της ιστορίας του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου, των απλών και 
αφανών ηρώων και ηρωίδων, όλων όσοι 
έδωσαν τις μάχες, κοντά στο μέτωπο και 
μακριά. Παλιές φωτογραφίες, ιστορικά 
ντοκουμέντα και αρχεία συγκεντρώ-
θηκαν για τους σκοπούς της έκθεσης, 
σε μια ιστορική στιγμή για το Ίδρυμα. 

Το μάτι μου πέφτει σε μια παλιά 
φωτογραφία δυο νεαρών με στρατι-
ωτική στολή. Δυο νέοι άνθρωποι που 
έδωσαν τη δική τους μάχη σε νεαρή 
ηλικία και θυσίασαν τη ζωή τους για 
την ελευθερία στα στρατόπεδα θανά-
του των ναζί. Ακόμη πιο συγκινητική 
η επιστολή της μητέρα τους που δεν τη 
διάβασαν ποτέ. Η επιστολή στάλθηκε 
στις φυλακές του Βρανδεμβούργου στη 
Γερμανία, αλλά δεν έφτασε ποτέ στους 
παραλήπτες της και επιστράφηκε από τη 
Γερμανία μετά την απελευθέρωση της 
Ελλάδας. Η ιστορία των δυο αδελφών 
είναι συγκλονιστική και αποδεικνύει το 
μεγαλείο των απλών ανθρώπων, των 
αφανών ηρώων κατά τη διάρκεια του 
πολέμου. Παράδειγμα για τους νέους 
τού σήμερα.

 α άπη στην πατρ α
Οι δυο νέοι, ακραιφνείς πατριώτες, 

είναι ο Ροδίων και ο Μιλτιάδης Γεωργι-
άδης. Εμπνευσμένοι από το αγωνιστικό 
παρελθόν του πατέρα τους και την πίστη 
στα εθνικά και θρησκευτικά ιδεώδη της 
μητέρας τους, κατατάσσονται εθελοντι-
κά και πολεμούν κατά των Ιταλών. Ο 
Ροδίων πρόθυμος να προσφέρει για 
την πατρίδα. Ο Μιλτιάδης αυθόρμητος 
πατριώτης. 

Οι δυο νέοι είναι γιοι του βετεράνου 
εθελοντή των Βαλκανικών Πολέμων 
Προκόπη ατζημιλτή - Γεωργιάδη και 
της Θέκλας ατζηγιώργη από την Κε-
ρύνεια. Η οικογένεια μετακόμισε στη 

Λευκωσία από τη Λεμεσό και τα παιδιά 
τους φοιτούν στο Παγκύπριο Γυμνά-
σιο. Λίγο πριν από την έναρξη του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου η οικογένεια 
μετακόμισε στην Αθήνα και ο Ροδί-
ων γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή 
για να σπουδάσει Ιστορία και Αρχαι-
ολογία. Αποφοίτησε το καλοκαίρι του 
1940. Παράλληλα, έγραφε άρθρα για 
το κυπριακό ζήτημα. Πρωτοστάτησε 
στην ίδρυση της φοιτητικής οργάνωσης 
«Κυπριακή Φιλική Εταιρεία». Με την 
ολοκλήρωση των σπουδών του ξεσπά 
ο ελληνοϊταλικός πόλεμος. 

Ο αδελφός του Μιλτιάδης ήταν πτυ-
χιούχος της Σιβιτανιδείου Σχολής. Και 

οι δυο πολέμησαν ως εθελοντές στον 
Αλβανικό Μέτωπο. Ο Ροδίων προή-
χθη σε δεκανέα επ’ ανδραγαθία στο 
πεδίο της μάχης κατά των Ιταλών. Στη 
συνέχεια, κατά τη γερμανική κατοχή, τα 
δυο αδέλφια συμμετέχουν ως στελέχη 
στην αντιστασιακή οργάνωση «Εθνικόν 
Επαναστατικόν Κομιτάτον». Το σπίτι 
τους μετατρέπεται σε πεδίο σύναξης, 
σύνταξης και δακτυλογράφησης επανα-
στατικών προκηρύξεων, οι οποίες και 
μεταφέρονταν από τον Μιλτιάδη και 
κολλούνταν στους τοίχους της Αθήνας.

Οι δυο νέοι συνελήφθησαν απ’ την 
Γκεστάπο, δικάστηκαν και καταδικά-
στηκαν από γερμανικό στρατοδικείο 

για διανομή επαναστατικών φυλλαδίων 
και αναγραφή συνθημάτων. Φυλακί-
στηκαν στην Αίγινα και στη συνέχεια 
μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο συγκέ-
ντρωσης του Βρανδεμβούργου, στη 
Γερμανία. 

Ο Ροδίων εξέπνευσε στις 16 Οκτω-
βρίου 1944. Ο Μιλτιάδης βρίσκεται 
στους καταλόγους των αγνοουμένων. 

Σύμφωνα με τον δρα Πέτρο Παπα-
πολυβίου, που έχει γράψει τα κείμενα 
της έκθεσης, «ο Ροδίων Γεωργιάδης 
πέρα από τις λαογραφικές του μελέ-
τες, τις φιλοσοφικές αναζητήσεις, τις 
μεταφράσεις και τα σχέδιά του για 
τη μεταπολεμική Κύπρο, μελέτησε 
μεθοδικά τα Γενικά Αρχεία του Κρά-
τους και αντέγραψε, με τη βοήθεια του 
αδελφού του και του Πάνου Λεβέντη, 
εκατοντάδες έγγραφα που αφορούν 
τη συμμετοχή της Κύπρου στην επα-
νάσταση του 1821. Η εμπλοκή της 
Ελλάδας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
άλλαξε εφιαλτικά τη ζωή της οικογέ-
νειας Γεωργιάδη. Ο Ροδίων άφησε 
τα αρχεία και ηγήθηκε της κυπριακής 
φοιτητικής εθελοντικής ομάδας στον 
ελληνοϊταλικό πόλεμο. Έφτασε μέχρι 
το Τεπελένι, όπου ανδραγάθησε. Στην 
Κατοχή, πρωτοστάτησε στην ίδρυση 
του «Κοινού Κυπρίων» και εργάστηκε 
στο συσσίτιο της «Εστίας Κυπρίων». 
Έδωσε διαλέξεις, παρουσίασε πρώτος 
την ιστορική επιστολή των Κυπρίων 
προς τον Ιωάννη Καποδίστρια του 
1828, οργάνωσε ομάδες φοιτητών για 
την καταγραφή των κυπρολογικών 
βιβλίων στις αθηναϊκές βιβλιοθήκες. 
Μαζί με τον Μιλτιάδη, συμμετείχαν 
στη μικρή αντιστασιακή οργάνωση 
«Εθνικόν Επαναστατικόν Κομιτάτον»». 

Μια περιδιάβαση στην έκθεση «40  
Πρόσωπα και Εικόνες. ύπρος - Ελλάδα»

ΤΑ ΑΔ ΙΑ ΡΟΔΙ Ν ΚΑΙ Ι ΤΙΑΔΗΣ  ΟΙ ΚΥ ΡΙΟΙ ΗΡ Σ ΤΟΥ  Α ΚΟΣ ΙΟΥ Ο ΟΥ
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την αγκαλιά της κρύβε-
ται ο κόσμος όλος. Στα 
λόγια της η παρηγοριά, 
στο χαμόγελό της η ευ-
τυχία, στη στεναχώρια 
της η κατάρρευσή μας. 
Η μητέρα είναι αυτή στην 

οποία οφείλουμε τα πάντα, με αυτήν θυ-
μώνουμε και σε αυτήν στρεφόμαστε όταν 
ο κόσμος μας καταρρέει. Είναι η λύτρωση, 
η ανακούφιση, η σωτηρία, η ανάγκη και 
το οξυγόνο μας. Η μάνα, χωρίς να ξέρει, 
έχει τις απαντήσεις για όλα. «Πώς να πει-
ράξω τη μητέρα, να κάμω εγώ να λυπηθεί, 
που όλη νύχτα κι όλη μέρα για το καλό 
μου προσπαθεί;». Όχι μόνο ο Γεώργιος 
Βιζυηνός αλλά πολλοί άλλοι ποιητές το-
ποθέτησαν τη μάνα στην ύψιστη θέση που 
της αξίζει μέσα στην ποίησή τους. Κακά 
τα ψέματα, όσες διαφωνίες και να έχουμε 
με τη μητέρα μας, όσο διαφορετικοί χα-
ρακτήρες κι αν είμαστε, πάντα σε αυτήν 
στρεφόμαστε όταν νιώθουμε τεράστια τείχη 
να υψώνονται γύρω μας. Το καταφύγιό 
μας είναι η ποδιά της και τρέχουμε να 
κρυφτούμε εκεί, όπως ακριβώς κάναμε 
σαν πιτσιρίκια όταν με ευκολία βάζαμε 
τα κλάματα μετά από ένα χτύπημα. 

ητέρα α πει
α καλιά ελπ ας

Ο ρόλος της δεν είναι εύκολος, αλλά αν 
την ρωτήσεις θα επέλεγε ξανά και ξανά 
τον δύσκολο δρόμο της μητρότητας. Και 
όχι μόνο αυτή αλλά όλες οι μαμάδες του 
κόσμου, θα σου πει. Η Γιούλα Πιτσιάλη 
είναι παράδειγμα για πολλές μαμάδες της 
σύγχρονης κοινωνίας. Είναι η μαμά που 
προτάσσεται κόντρα στην αδικία, την ανι-
σότητα και παλεύει για όσους δεν μπορούν 

να παλέψουν για τα δικαιώματά τους. 
Είναι η μητέρα τριών παιδιών, από 

τα οποία ο Νικόλας της, το προωράκι της, 
έμελλε να μεγαλώσει αντιμετωπίζοντας 
εγκεφαλική παράλυση. Η δύναμη που 
άντλησε η ίδια από το ίδιο της το παιδί την 
ώθησε στο να παλέψει για την καλύτερη 
ποιότητα ζωής του παιδιού της. Έδωσε 
και δίνει τις δικές της μάχες απέναντι σε 
αδιαφορίες, κλειστές πόρτες και αμετάβλητα 
συστήματα και κατάφερε να εξασφαλίσει τα 
αυτονόητα όχι μόνο για το δικό της παιδί, 
αλλά και για πολλά άλλα, που αντιμετωπί-
ζουν προβλήματα αναπηρίας. Σήμερα ο 
Νικόλας ένας έφηβος με τετραπληγία και 
απώλεια ακοής, απολαμβάνει το δικαίωμα 
της ενιαίας φοίτησης με διερμηνέα, συνοδό, 
με διαφοροποιημένο υλικό και αποτελεί 
ισότιμο μέλος της σχολικής κοινότητας. 
Όλα αυτά χάρη στο πείσμα, στις επίμονες 
και πολλές φορές επίπονες προσπάθειες 
μιας μητέρας, που παραμέρισε τις δικές 
της ανάγκες για να καλύψει αυτές του παι-
διού της και όλων των άλλων παιδιών που 
αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις, 
μέσα από την Παγκύπρια Οργάνωση για 
παιδιά με εγκεφαλική παράλυση «Αγκα-
λιά Ελπίδας» και μέσα από την Ομάδα 
Πρωτοβουλίας Γονέων για τα δικαιώματα 
Ατόμων με Αναπηρίες. 

ητέρα α πει  ορές α άπη 
Το να μεγαλώνεις ένα παιδί δεν είναι 

εύκολη υπόθεση πια. Το να μεγαλώνεις 
οκτώ όμως είναι μια τεράστια πρόκληση, 
την οποία η Στέλλα Παντελή αποδέχθηκε 
με χαρά. Αν γύριζε τον χρόνο πίσω, σίγουρα 
δεν θα άλλαζε τίποτα, έστω και αν η ζωή της 
κύλησε εκτός των δικών της πλάνων. Δεν 
ονειρεύτηκε μια ζωή στο χωριό, ωστόσο 
ακολούθησε το όραμα του συζύγου της 
για να δημιουργήσουν ένα κτήμα στην 
Ανώγυρα, το οποίο θα μπορούσε να τους 
προσφέρει τον εναλλακτικό τρόπο ζωής. 

O Βάσος Φαληρέας γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1905 και πέθανε στις 7 
Οκτωβρίου 1979. Ήταν Έλληνας 

γλύπτης, ένας από τους πιο σημαντικούς 
εκπροσώπους της ακαδημαϊκής σχολής 
γλυπτών στην Ελλάδα κατά τον 20όν αιώνα. 

Καταγόταν από την Καρδαμύλη της 
Μάνης. Σπούδασε ζωγραφική από το 
1924 έως το 1929 στην Ανώτατη Σχολή 
Καλών Τεχνών της Αθήνας. Το 1930 ο 
Φαληρέας, προκειμένου να τελειοποιήσει 
τις τεχνικές του, φεύγει για το Παρίσι και 
μέχρι το 1935 εργάζεται κοντά στους Γάλ-
λους γλύπτες Σαρλ Ντεσπιώ και Αριστίντ 
Μαγιόλ. Εκείνη την εποχή παρακολουθεί 
και μαθήματα χαρακτικής από τον Έλληνα 

χαράκτη Δημήτρη Γαλάνη, ο οποίος ζούσε 
στο Παρίσι.

Στη Διεθνή Έκθεση των Παρισίων, που 
πραγματοποιήθηκε το 1937 στη γαλλική 
πρωτεύουσα, ο Φαληρέας κέρδισε το χρυσό 
μετάλλιο για το έργο του «Γαλήνη» (1936), 
που είχε εκθέσει στο γαλλικό περίπτερο, 
καθώς και αργυρά μετάλλια για τα έργα 
«Γυμνό» και «Κεφαλή», με τα οποία με-
τείχε στο ελληνικό περίπτερο. Την ίδια 
χρονιά της βράβευσής του στην Έκθεση 
των Παρισίων, ο Φαληρέας τιμήθηκε με 
τον ρυσό Σταυρό του Τάγματος του Γε-
ωργίου Α’. Υπήρξε μέλος της Ακαδημίας 
Καλών Τεχνών στο Παρίσι, ενώ το 1976 
εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

Ο Φαληρέας πέθανε από συγκοπή 
στις 7 Οκτωβρίου 1979, ενώ συνεδρίαζε 
η κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου Θεσσαλονίκης 1979, όπου 
μετείχε ως πρόεδρος της επιτροπής. Το 
1980 και το 1989, με απόφαση των συγ-
γενών και κληρονόμων του καλλιτέχνη, 
δεκάδες έργα του παραχωρήθηκαν στην 
Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδας.

Ο Βάσος Φαληρέας διακρίνεται για τον 
ανθρωποκεντρικό τρόπο και την ακαδη-
μαϊκή αντίληψη απόδοσης των έργων του. 
Έχει φιλοτεχνήσει δεκάδες μνημεία και 
ηρώα, όπως «Το Άγαλμα της Προμάχου 
Αθηνάς» στο Πεδίον του Άρεως στην Αθήνα, 
σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα Φαίδωνα 

Κυδωνιάτη, τα αποκαλυπτήρια του οποίου 
έγιναν σε λαμπρή τελετή το 1952. Άλλα 
μεγαλεπήβολα έργα του είναι επίσης το 
«Μνημείο του Λεωνίδα» στις Θερμοπύλες 
και το «Ηρώον των Μπιζενομάχων» στα 
Ιωάννινα.

Στο πληθωρικό έργο του συγκατα-
λέγεται μεγάλος αριθμός από προτομές 
και ανδριάντες. Σ’ αυτά περιλαμβάνο-
νται η γλυπτική απεικόνιση βασιλέων, 
πολιτικών και στρατιωτικών, ποιητών 
και άλλων προσωπικοτήτων όπως: 
Νικολάου Σκουφά, Σπυρίδωνος Μερ-
κούρη, Δημάρχου Αθηναίων, Βασιλέως 
Γεωργίου Β’, Στρατάρχη Αλέξανδρου 
Παπάγου, Γεωργίου Δροσίνη, Στρατηγού 

Βαν Φλητ, Στρατάρχη και Προέδρου 
της Νοτιοαφρικανικής Ένωσης Γιαν 
Σματς, Βασιλέως Παύλου, Γρηγορίου 
Ξενόπουλου, Μαρίας Βοναπάρτη, Αρ-
χιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, Βασιλέως 
Κωνσταντίνου, Λεωνίδα, Διονυσίου 
Σολωμού και Κωστή Παλαμά.

Ο Φαληρέας επιδόθηκε επίσης στη χά-
ραξη μεταλλίων και νομισμάτων. Συνέδεσε 
το όνομά του με την Κύπρο, με τη χάραξη 
και φιλοτέχνηση των αριστουργηματικών 
χρυσών μεταλλίων του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου Γ’ του 1966 και 1975. 
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 

.a ta . o  tt :// .a ta . o .
Μακαρίου 71, Λ/σία

σο  αληρ α

Με αρκετές δυσκολίες και ήδη δύο παιδιά, 
παράτησαν την πόλη και στράφηκαν στην 
επαρχία χωρίς νερό, ούτε ρεύμα. Η καθη-
μερινότητα δύσκολη αλλά όχι ανυπόφορη, 
όπως η ίδια είπε. «Αντέξαμε περισσότερα 
από τρία χρόνια χωρίς ρεύμα και μόνο με 
ένα αυτοκίνητο. Λίγο η υπομονή, λίγο η 
επιμονή, λίγο η αγάπη και η πίστη σε αυτό 
που σκεφτόμασταν, πιστεύω τα καταφέραμε». 
Αυτό που κατάφεραν δεν είναι μόνο να δη-
μιουργήσουν μια οικογενειακή επιχείρηση 
γαλακτοκομικών προϊόντων, αλλά και μια 
πολυμελή οικογένεια με τέσσερα αγόρια 
και τέσσερα κορίτσια. «Καλοδεχούμενα 
ήταν όλα τα παιδιά. Δεν είχα όνειρο μια 
τεράστια οικογένεια, αλλά δεν το μετανιώνω 
στιγμή. Δεν θα σου πω τι στερήθηκα γιατί 
θα σου πω απλώς χαλάλι». Η πορεία της 
δεν είναι εύκολη έχοντας παιδιά ενήλικα 
και προνήπια, αλλά όταν ακούει μαμά από 
οκτώ διαφορετικά στόματα. τότε νιώθει την 
απόλυτη ευτυχία. 

ητέρα α πει ανι ιοτέλεια
Η μητρότητα είναι ένα θείο δώρο, που 

ολοκληρώνει τη γυναίκα. Ο ρόλος επιτάσ-
σεται από τη φύση, αλλά όχι πάντα. Στην 
τιμητική της ημέρα, δεν θα μπορούσαμε 
να παραλείψουμε αυτές,  που χωρίς να 
κουβαλήσουν στα σπλάχνα τους το παιδί 
τους, φέρουν επάξια τον τίτλο «μαμά», υπεν-
θυμίζοντάς μας ότι μητέρα δεν είναι αυτή 
μόνο που φέρνει στον κόσμο ένα παιδί! 
Η κ. Ιωάννα -που για λόγους προστασίας 
του παιδιού προτίμησε να κρατήσει την 
ανωνυμία της- το μόνο που λαχταρούσε 
ήταν ένα παιδί. Οι συγκυρίες της ζωής δεν 
έφερναν κοντά το όνειρο, έτσι αποφάσισε 
να υιοθετήσει ένα παιδί, αν και ήταν μόνη 
της. Από τις αρχές της νέας χιλιετίας, άρχισε 
ο αγώνας με τις κρατικές υπηρεσίες ώστε 
να μπορέσει να λάβει έγκριση στο αίτημά 

της. Αν και θα ήταν μονογονιός, κατάφε-
ρε να εξασφαλίσει την έγκριση και μετά 
από αρκετά χρόνια υπομονής, επιμονής, 
προσπάθειας και φυσικά οικονομικής δα-
πάνης, έσφιξε στην αγκαλιά της τον δικό 
της Άγγελο. «Ο Θεός βρίσκει τις λύσεις για 
όλα. Ο Άγγελός μου ήρθε για να δώσει και 
να πάρει όλη την αγάπη του κόσμου». Τα 
πράγματα δεν ήταν όλα ρόδινα εφόσον θα 
έπρεπε να αντιμετωπίσει τον κόσμο, την 
κοινωνία στην οποία θα εισερχόταν σύντομα 
το αγόρι της με όλες του τις απορίες. Αλλά 
η κ. Ιωάννα, πάντα εκεί με ανοικτές της 
φτερούγες της, ήταν και είναι έτοιμη να 
κλείσει μέσα το παιδί της για προστασία, 
όποτε και όταν χρειαστεί. 

ART AERI

ΑΡΙΑ ΟΝΟΥ ΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.com
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Μητέρα
  θα πει...
τα πάντα!
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ΔΕΣ ΖΩΕΣ, ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ 
ΑΛΛΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΝΕΡ-
ΓΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΘΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ  

ΑΝΤ ΝΗΣ ΣΙ ΝΗΣ   
simonis.a@hotmail.com

ήμερα, για να εγγραφεί και 
να κυκλοφορεί οποιο-
δήποτε επιβατικό όχημα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
πρέπει απαραίτητα να 
έχει Ζώνες Ασφαλείας, 
Αερόσακους, Αντικλει-

δωτικό Σύστημα Φρένων, και Παρακο-
λουθητές Πίεσης Ελαστικών.

Τον Μάρτιο 2019 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ενέκρινε καινούργιο κανονι-
σμό, που θα καθιστά  υποχρεωτική την 
εφαρμογή και συστήματος Έξυπνης Υπο-
βοήθησης Ταχύτητας (ΕΥΤ) t ll t 

 ss sta  ( )  σε όλα τα και-
νούργιας κατασκευής ελαφρά οχήματα, 
αρχίζοντας από το 2022. Στο σκεπτικό 
τονίζεται ότι αυτό θα σώζει χιλιάδες ζωές, 
και μαζί με τα άλλα υποχρεωτικά Ενεργά 
Συστήματα Ασφαλείας θα μειώσουν τις 
οδικές συγκρούσεις κατά 30 . 

Τα συστήματα Έξυπνης Υποβοήθησης 
Ταχύτητας δεν είναι νέα τεχνολογία. Από 
χρόνια παρόμοια συστήματα εφαρμόζονται 
ως προαιρετικά έξτρα σε πολλά αυτοκί-
νητα, διαφορετικών κατασκευαστών, τα 
οποία κυκλοφορούν και στην Ευρώπη. 
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αξιολόγησης 

Καινούργιων Αυτοκινήτων u o  
a  ss ss t o a  ( ) , που 

αξιολογεί το επίπεδο ασφάλειας κάθε 
οχήματος, δίδει επιπρόσθετες μονάδες 
σε οχήματα εξοπλισμένα με ΕΥΤ. 

Δυστυχώς, όμως, αυτό το θαυμάσιο 
σύστημα «Φύλακας Άγγελος», που σώζει 
ζωές, δεν είναι υποχρεωτικό. Όμως από 
το 2022 γίνεται υποχρεωτικό και προστί-
θεται στα άλλα υποχρεωτικά συστήματα. 

Η ΕΥΤ είναι ένα είδος Προσαρμοζόμε-
νου Περιοριστή Ταχύτητας (κόφτη), το οποίο 
«διαβάζει» τις διάφορες οδικές πινακίδες 
τροχαίας που δείχνουν τη μέγιστη επιτρε-

πόμενη  ταχύτητα και αυτόματα εμποδίζει 
το όχημα να υπερβεί τη μέγιστη ταχύτητα 
της περιοχής, εκτός και αν ο οδηγός επιλέξει 
από τον διακόπτη απενεργοποίησης να 
παρακάμψει το σύστημα. Η δυνατότητα 
ακύρωσης της ΕΥΤ από τον οδηγό είναι 
σκόπιμη για να βοηθήσει στη γρήγορη 
αποδοχή της. Όμως, για να μην ξεχνιέται 
εκτός λειτουργίας, θα ενεργοποιείται αυ-
τόματα σε κάθε ξεκίνημα της μηχανής. 

Επιπρόσθετα, βάσει του νέου κανονι-
σμού, όλα τα οχήματα θα έχουν και Σύστημα 
Καταγραφής Γεγονότων (ΣΚΓ) t ata 

o  ( ) , που θα καταγράφει οδη-

γητικά γεγονότα (  ata), τα οποία, σε 
περίπτωση δυστυχήματος ή παράβασης του 
νόμου, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να διαπιστωθεί αν ο οδηγός εκείνη την 
στιγμή παρέκαμπτε την ΕΥΤ.

Επιπρόσθετα τα νέα οχήματα πρέπει να 
έχουν Κάμερα Οπίσθιας ( a u  a a) 
και Σύστημα Διατήρησης Καναλιού Πο-
ρείας ( a   ss st).

Οι νέοι κανονισμοί θα εγκριθούν από 
Ευρωπαϊκή Βουλή και κράτη μέλη τον 
Σεπτέμβριο 2019 και, παρά το συνεχι-
ζόμενο t, θα εφαρμοστούν και στο 
Ηνωμένο Βασίλειο.

Για πολλά χρόνια, πολλές και διαφορε-
τικές μελέτες σε όλον τον κόσμο απέδειξαν 
ότι το σύστημα ΕΥΤ είναι αποτελεσματικό 
και σώζει ζωές. 

Άλλες μελέτες δείχνουν ότι, με την 
υποχρεωτική εφαρμογή της ΕΥΤ και τις  
χαμηλότερες ταχύτητες διακίνησης των 
οχημάτων στις κατοικημένες περιοχές, θα 
προκύψει και το επιπρόσθετο όφελος της 
σημαντικής μείωσης εκπομπών ρύπων 
και διοξειδίου του άνθρακα. 

Μερικοί μάλιστα προσβλέπουν στη 
μέρα, που εξαιτίας της ΕΥΤ, ή παρόμοιου 
συστήματος, δεν θα χρειάζεται να τοπο-
θετούν τούμπες περιορισμού ταχύτητας 

oa  u s  στους δρόμους.
Η χρονική περίοδος μεταξύ της 

έγκρισης (2019) και της εφαρμογής 
της νομοθεσίας (2022) χρειάζεται για 
να σταθεροποιηθεί η τεχνολογία και 
να προσαρμοστούν οι οδικές και άλλες 
υποδομές. Πολλές οδικές ταμπέλες τρο-
χαίας είναι διαφορετικές και δεν έγιναν 
σύμφωνα με το ίδιο πρότυπο,  πράγμα 
που δυσκολεύει την αναγνώρισή τους 
από τις κάμερες των οχημάτων. Επίσης, 
για μερικές περιοχές, το  δεν έχει 
ακόμη ενημερωθεί πλήρως με τις μέγιστες 
επιτρεπόμενες ταχύτητες. 

 Μηχανολόγος Αυτοκινήτων  Μηχανημάτων

Α Ο ΤΟ  Σ  Ο Α ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡ ΙΑ Ο Η ΑΤΑ

Υποχρεωτική η «έξυπνη υποβοήθηση ταχύτητας»
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ς ένας «καθημερι-
νός ήρωας» της κυ-
πριακής κοινωνίας, 
έχει επιλεγεί από 
την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για να 
συμμετέχει στην 

εκστρατεία «  ot ts», ο αστυφύλα-
κας Γιώργος Θωμά. Σε συνέντευξή του 
στη «Σ» μιλά για την εμπειρία που είχε 
όταν συμμετείχε σε κοινή ομάδα έρευνας, 
που οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώ-
ματος εμπορίας προσώπων που δρούσε 
ταυτόχρονα σε Κύπρο και Βουλγαρία. 

Αρχικά πείτε μας λίγα λόγια για την 
εκστρατεία «  » της Ευρωπα-
κής Επιτροπής  

Η εκστρατεία «Ευρωπαϊκή Ένωση - 
Προστατεύουμε μαζί» αποτελεί μια εκ-
στρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  
η οποία φέρνει στο φως πραγματικές 
ιστορίες ανθρώπων που εργάζονται ή 
υποστηρίζονται από την ΕΕ και οι οποίοι 
είναι επιφορτισμένοι με την προστασία 
των πολιτών. Πρόκειται στην ουσία για 

ιστορίες ανθρώπων, των οποίων η κα-
θημερινή δράση συντείνει στην προστα-
σία των πολιτών από το ευρύ φάσμα των 
σημερινών παγκόσμιων προκλήσεων, 
οι οποίες διαχωρίζονται κυρίως στους 
τομείς της ασφάλειας, της υγείας, του 
περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Γενι-
κότερα, η εκστρατεία υπογραμμίζει τα 
οφέλη της ευρωπαϊκής συνεργασίας και 
αναδεικνύει το αίσθημα της ευρωπαϊκής 
αλληλεγγύης, φέρνοντας έτσι την ΕΕ πιο 
κοντά στον πολίτη.  

Ποιος είναι ο ρόλος σας στην προ-
στασία των πολιτών, που στάθηκε 
αφορμή για συμμετοχή σας στην εν 
λόγω εκστρατεία  

Τα σημερινά μου καθήκοντα στο Γρα-
φείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώ-
πων με φέρνουν αντιμέτωπο καθημερινά 
με μιαν εκ των σημερινών παγκόσμιων 
προκλήσεων, με την οποία είναι δυστυχώς 
αντιμέτωπη και η κυπριακή κοινωνία. 
Αναφέρομαι στην Εμπορία Προσώπων, 
μια μοντέρνα μορφή «σκλαβιάς», η οποία 
στοχοποιεί ευάλωτα άτομα, τα οποία εξα-
ναγκάζει σε καταστάσεις εκμετάλλευσης. 
Στην ουσία το θύμα αυτής της μορφής 
εγκλήματος μετατρέπεται σε «αντικεί-
μενο» και υπάγεται σε ένα ιδιόμορφο 
«ιδιοκτησιακό» καθεστώς. Πρόκειται 
για μια μορφή εξαιρετικά κερδοφόρου 
οργανωμένου εγκλήματος. Πρωταρχικός 
μας σκοπός είναι η διάσωση θυμάτων, 
αλλά ταυτόχρονα και προστασίας της κοι-
νωνίας από την ανάπτυξη οργανωμένων 
εγκληματικών ομάδων.

Επιπλέον, ένεκα του διεθνικού/πολυ-
εθνικού χαρακτήρα της συγκεκριμένης 
μορφής εγκλήματος, μέσω της Διεύθυνσης 
ΕΕ και Διεθνούς Αστυνομικής Συνερ-
γασίας της Αστυνομίας Κύπρου, συνερ-
γαζόμαστε στενά με ευρωπαϊκές Αρχές 
όπως η  και η T, οι 

οποίες συμβάλλουν στην καταπολέμηση 
της δράσης των εν λόγω εγκληματικών 
δικτύων. Συνεπώς, η καθημερινή μου 
δράση εστιάζει στον τομέα της ασφάλειας 
των πολιτών, με την έμπρακτη συμβολή 
ευρωπαϊκών υπηρεσιών.

Ποια είναι η δική σας ιστορία, η 
οποία παρουσιά εται μέσω της συγκε-
κριμένης εκστρατείας  

Περί τα τέλη του 2017, το Γραφείο 
Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώ-
πων διερευνούσε υπόθεση η οποία 
αφορούσε εμπορία νεαρών γυναικών 
και σεξουαλική τους εκμετάλλευση σε 
διαμερίσματα στην Κύπρο. Ειδικότερα, 
γινόταν στρατολόγηση, μεταφορά και 
στέγαση των εν λόγω γυναικών από 

τη Βουλγαρία στην Κύπρο, με σκοπό 
τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση. 

Μέσω της , ζητήθηκε 
η συνδρομή των άλλων κρα-

τών μελών και ειδικότερα της 
Βουλγαρίας. Έτσι, διαπιστώθηκε 
πως οι βουλγαρικές Αρχές εί-
χαν επίσης σε εξέλιξη έρευνα, 

η οποία αφορούσε τη συγκε-
κριμένη εγκληματική ομάδα. 

Κατόπιν τούτου, μέσω της T 
συστάθηκε κοινή ομάδα έρευνας. Έτσι, 
στις 27/11/2017 διεξήχθη διεθνική 
επιχείρηση, στην οποία έλαβαν μέρος 
μέλη του Γραφείου Καταπολέμησης 
Εμπορίας Προσώπων, του Δικανικού 
Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Δεδομένων, 
του Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικού 
Εγκλήματος, του Τμήματος Ανιχνεύσεως 
Εγκλημάτων Αρχηγείου και των Ουλαμών  
Πρόληψης Εγκλήματος Λάρνακας και 
Λεμεσού. Ειδικότερα, ερευνήθηκαν σε 
Κύπρο και Βουλγαρία συνολικά επτά 
διαμερίσματα, τρία αυτοκίνητα και συ-
νελήφθησαν συνολικά πέντε άτομα. Δι-
ασώθηκαν συνολικά εννέα κοπέλες, οι 

οποίες εξωθούντο στην πορνεία παρά τη 
θέλησή τους, ενώ οι ύποπτοι οδηγήθηκαν 
ενώπιον δικαστηρίου στη Βουλγαρία. 
Η συγκεκριμένη επιτυχία εναπόκειται 
σε μεγάλο βαθμό στη συνδρομή ευρω-
παϊκών υπηρεσιών, χωρίς όμως να πα-
ραγνωρίζεται το ομαδικό πνεύμα και η 
συνεργασία τόσο με τα άλλα μέλη του 
γραφείου μου, όσο και με τα υπόλοιπα 
τμήματα της Αστυνομίας, αλλά και την 
υποστήριξη της ηγεσίας.

 
Τι διαστάσεις παίρνει το εν λόγω 

έγκλημα στην Κύπρο αλλά και την ΕΕ 
γενικότερα  

Σύμφωνα με εκτίμηση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, ο αριθμός των θυμάτων 
εργασιακής και σεξουαλικής εκμετάλ-
λευσης ανέρχεται σε παγκόσμιο επίπεδο 
για την περίοδο 2002-2011, σε 20,9 
εκατομμύρια άτομα, ενώ η εμπορία παι-
διών εκτιμάται σε 5,5 εκατομμύρια. Η 
Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία κατα-
γράφει πως στις χώρες της ΕΕ, μεταξύ των 
ετών 2010 και 2012, αναγνωρίστηκαν 
ως θύματα εμπορίας προσώπων 30.146 
πρόσωπα. Κατά την ίδια τριετία, περισ-
σότερα από 1000 παιδιά ήταν θύματα 
εμπορίας προσώπων. Στην Κύπρο, τα 
στατιστικά στοιχεία μεταξύ των ετών 
2016 και 2018, είναι επίσης ενδεικτικά 
της εξάπλωσης του φαινομένου. Ειδι-
κότερα, κατά τη συγκεκριμένη τριετία, 
αναγνωρίστηκαν ως θύματα εμπορίας 
προσώπων 108 άτομα, ενώ σχηματίστη-
καν 58 ποινικές υποθέσεις. Οι συγκε-
κριμένοι αριθμοί αποτελούν δυστυχώς 
την «κορυφή του παγόβουνου», καθότι 
στη συγκεκριμένη μορφή εγκλήματος 
υφίστανται υψηλοί «σκοτεινοί» αριθμοί, 
δηλαδή περιπτώσεις που ουδέποτε έρ-
χονται εις γνώσιν  των αρμοδίων Αρχών. 
Τείνει συνεπώς να καταστεί μάστιγα στις 
σύγχρονες κοινωνίες.

Ποια μέτρα λαμβάνονται σε ευρω-
πα κό επίπεδο για την καταπολέμηση 
της Εμπορίας Προσώπων  

 ΕΕ έχει αναπτύξει ένα ισχυρό νομικό 
πλαίσιο προς τον σκοπό αυτό, το οποίο 
έχει κυρώσει και η Κύπρος. Η ΕΕ διαθέτει 
επίσης την Ευρωπαία Συντονίστρια, η 
οποία μεταξύ άλλων συντονίζει τις δράσεις 
των ευρωπαϊκών θεσμών, οργανισμών 
και κρατών μελών σε θέματα εμπορίας 
προσώπων. Επιπλέον, ανά πενταετία τίθεται 
Ευρωπαϊκή Στρατηγική, η οποία καθο-
ρίζει τις προτεραιότητες και τις δράσεις 
των ευρωπαϊκών θεσμών, οργανισμών 
και κρατών μελών για την καταπολέμη-
ση του φαινομένου. Επιπρόσθετα, έχει 
καθιερώσει την 18η Οκτωβρίου κάθε 
έτους ως ημέρα Εμπορίας Προσώπων, 
με απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίη-
ση του κοινού αλλά και την ανταλλαγή 
γνώσεων, πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών. Περαιτέρω, έχει θεσμοθετηθεί 
η ύπαρξη εθνικού συντονιστή, ο οποίος 
είναι επιφορτισμένος με την επίβλεψη 
της εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ 
για την Εμπορία Προσώπων σε εθνικό 
επίπεδο. Επίσης, η ΕΕ χρηματοδοτεί 
διάφορες δράσεις και προγράμματα 
για ανάπτυξη νέων πολιτικών κατά του 
φαινομένου.

Εξέχουσας σημασίας είναι επίσης 
η αστυνομική συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών, η οποία συντείνει στην 
άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και την 
επιχειρησιακή συνεργασία. Παράλληλα, 
η ΕΕ υποστηρίζει τις εθνικές αστυνομι-
κές Αρχές με διάφορες χρηματοδοτήσεις, 
εκπαιδεύσεις, έρευνες και καινοτόμες 
εφαρμογές. Διαφαίνεται επομένως πως η 
ΕΕ διαδραματίζει νευραλγικό ρόλο στην 
καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων, 
τόσο με συντονιστικό-παρασκηνιακό έργο, 
όσο και με ενεργό εμπλοκή σε πραγματικό 
χρόνο στο «πεδίο της μάχης». 

Ο ΚΥ ΡΙΟΣ ΑΣΤΥ Υ ΑΚΑΣ Ι Ρ ΟΣ Α ΣΥ Τ Ι ΣΤΗΝ ΚΣΤΡΑΤ ΙΑ   
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ις κυριότερες πολιτικές 
που δρομολογούνται να 
γίνουν στο πλαίσιο της 
εκπαιδευτικής μεταρ-
ρύθμισης παρουσίασε 
την περασμένη Παρα-
σκευή ο Υπουργός Παι-

δείας και Πολιτισμού, Κώστας αμπιαού-
ρης, μιλώντας κατά τον απολογισμό του 
έργου που επιτελέσθηκε στο Υπουργείο 
του κατά τον τελευταίο χρόνο. 

Α ιολό ηση μα ητών 
και εκπαι ευτικών 

Ανάμεσα στις πολιτικές που προω-
θούνται από το Υπουργείο στο πλαίσιο 
του εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού 
συστήματος είναι η πρόταση για Ενιαίο 
Σχέδιο Αξιολόγησης του Μαθητή/Μα-
θήτριας, η οποία ετοιμάστηκε από την 
αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και 
υποβλήθηκε ήδη στο Υπουργείο, το 
οποίο την εξετάζει. Το Σχέδιο έχει ως 
πυρήνα του τη διαμορφωτική αξιολόγηση 
και προωθεί τη δημιουργία ενός, πάνω 
απ’ όλα, μαθητοκεντρικού σχολείου. Σε 
αυτό περιλαμβάνονται και οι εξετάσεις 
ανά τετράμηνο, για τις οποίες ακόμη 
εκφράζονται αντιδράσεις από πλευράς 
μαθητών. Παράλληλα το Υπουργείο 
αξιολογεί την πρόταση για διαμόρφω-
ση του νέου Συστήματος Αξιολόγησης 
του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκ-
παιδευτικών, η οποία θα δοθεί σύντομα 
στις εκπαιδευτικές οργανώσεις για να 
προχωρήσει ο διάλογος.

εταρρ μιση Ει ικής
Εκπα ευσης 

Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της Ει-
δικής Εκπαίδευσης, ήδη ετοιμάστηκε από 
τους εμπειρογνώμονες ένα προσχέδιο 
νομοθεσίας που αφορά στην Ειδική Αγωγή, 
ενώ τώρα προχωρούν στη διαμόρφωση 
των κανονισμών που είναι απαραίτητοι 
για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας. 

Εξάλλου, είναι σημαντικό να αναφέ-
ρουμε ότι, στo πλαίσιo της μεταρρύθμισης, 
ήδη το Υπουργείο παραχώρησε 500.000 
για την αναβάθμιση της υποδομής και 
του εξοπλισμού των ειδικών μονάδων, 
ενώ δημιουργήθηκαν 132 επιπρόσθετες 
θέσεις σχολικών βοηθών/συνοδών, με 
αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των 

σχολικών βοηθών/ συνοδών να ανέρ-
χεται σε 992.

Ανα ά μιση εχνικής
κπα ευσης 

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της Τε-
χνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευση 
και Κατάρτισης, προωθήθηκε η δημιουρ-
γία νέων κλάδων σε Τεχνικές Σχολές, οι 
οποίοι θα λειτουργήσουν από τον Σεπτέμ-
βριο του 2019, όπως για παράδειγμα οι 
κλάδοι οινοποιίας και τυροκομίας στο 
Γυμνάσιο-Λύκειο Ομόδους, οι κλάδοι 
κομμωτικής και ηλεκτρολογίας στην Πόλη 

ρυσοχούς, ναυτιλίας στην Α’ Τεχνική 
Σχολή Λεμεσού. Παράλληλα, το Λύκειο 
Έμπας μετατράπηκε σε Λύκειο και Τεχνική 
Σχολή, με τα τμήματα της κομμωτικής, 
ηλεκτρολογίας, ξενοδοχειακών και βιο-
μηχανικού σχεδιασμού να αρχίζουν τη 
λειτουργία τους από τον Σεπτέμβριο του 
2019. Προωθείται, επίσης, η ανέγερση νέας 
Τεχνικής Σχολής Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης (ΤΕΣΕΚ) στη Λάρνακα (Ριζοελιά), 
όπως και η λειτουργία τριών Εσπερινών 
ΤΕΣΕΚ από τον Σεπτέμβριο του 2019, σε 
Πάφο, Λάρνακα και ελεύθερη περιοχή 
Αμμοχώστου. Συνεχής είναι επίσης η 
συνεργασία του Υπουργείου με ΟΕΒ και 
ΚΕΒΕ για εντοπισμό των αναγκών στην 
αγορά εργασίας, με στόχο τη δημιουργία 
νέων κλάδων σπουδών. 

Παράλληλα με την αναβάθμιση της 
Τεχνικής Εκπαίδευσης, το Υπουργείο 
Παιδείας προωθεί και τη βελτίωση της 
λειτουργίας των Εσπερινών Σχολείων. Για 
το σκοπό αυτό έχουν συσταθεί ομάδες 
εργασίας για τη Δημιουργία Αναλυτι-
κών Προγραμμάτων -στη βάση του Νέου 
Ωρολογίου Προγράμματος των Εσπε-

ρινών Σχολείων- για την εισαγωγή της 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για την 
πιστοποίηση των προσόντων των ατόμων 
που φοιτούν στα σχολεία αυτά.

εκ νησε η υλοπο ηση 
 νέων έρ ων 
Εκτός των άλλων, το Υπουργείο συνε-

χίζει την υλοποίηση του κτηριολογικού 
του προγράμματος. Συγκεκριμένα, από 
τον Μάρτιο 2018 - Απρίλιο 2019 έχουν 
υλοποιηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο υλο-
ποίησης 106 έργα, συνολικής δαπάνης 

49 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 75 έχουν 
ολοκληρωθεί με συνολική δαπάνη 19 
εκατ. ευρώ, 31, με συνολική δαπάνη 30 
εκατ., βρίσκονται σε εξέλιξη και από τον 
Μάρτιο του 2019 έχει ξεκινήσει η υλοποί-
ηση 30 νέων έργων συνολικής δαπάνης 

17 εκατ. Παράλληλα, προωθούνται όλες 
οι διαδικασίες για εγκατάσταση φωτοβολ-
ταϊκών συστημάτων σε σχολικές μονάδες.

 νέα ικονομική  
Εμπορική χολή 

Στα σκαριά βρίσκεται και η μετεξέλιξη 
της Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου 
σε Οικονομική-Εμπορική Σχολή (ΟΕΣ) 
ειδικού ενδιαφέροντος, η οποία αποφα-
σίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο 
στις 5 Δεκεμβρίου 2018. Στη βάση της 
απόφασης, το Διαχειριστικό Συμβούλιο 
της Σχολής: θα προβεί στις κατάλληλες 
ενέργειες για διασφάλιση της ύπαρξης 
κατάλληλων κτηριακών και άλλων υπο-
δομών, θα αναλάβει το κόστος σίτισης 
των μαθητών και μαθητριών, και θα 
ετοιμάσει μελέτη και θα προβεί σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες που θα εξασφα-
λίζουν, μεσοπρόθεσμα, τη διαμονή ενός 

αριθμού μαθητών και μαθητριών -που 
θα προέρχονται από περιοχές που δεν 
επιτρέπουν την καθημερινή μετακίνησή 
τους από και προς τον τόπο κατοικίας τους- 
σε κατάλληλες και ασφαλείς συνθήκες, 
σε χώρους πλησιέστερους στη Σχολή. 

ειρά άλλων ράσεων 
Περαιτέρω, σχετικά με την πολιτική για 

ένταξη των παιδιών με μεταναστευτική 
βιογραφία στο εκπαιδευτικό σύστημα 
της Κύπρου, ομάδα εμπειρογνωμόνων 
θα διεξαγάγει μελέτη και θα καταθέσει 
εισηγήσεις εντός της παρούσας σχολικής 
χρονιάς. Βασική επιδίωξη του Υπουργείου 
είναι, με την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς, να λειτουργήσουν βελτιωμένες 
δομές, ειδικά στη φάση της υποδοχής των 
παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία. 

Όσον αφορά τις Δράσεις Σχολικής και 
Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε), από την 
επόμενη σχολική χρονιά ο αριθμός των 
σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμ-
μα θα αυξηθεί από 96 σε 102, καλύπτοντας 
έτσι το 15,6  του μαθητικού πληθυσμού. 

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται ο διάλογος με 
τους εμπλεκόμενους φορείς όσον αφορά 
τα πορίσματα της μελέτης που εκπονή-
θηκε από διεθνή συμβουλευτικό οίκο για 
τον εκσυγχρονισμό των Προγραμμάτων 
Αγοράς Υπηρεσιών (ΠΑΥ), με στόχο την 
ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
προς τους Εκπαιδευόμενους και τη στήριξη 
του σημαντικού έργου που επιτελείται 
από τους Εκπαιδευτές. 

Τέλος, λόγω της επιτυχίας του θεσμού 
των Θερινών Δημόσιων Σχολείων, απο-
φασίστηκε ότι από τη φετινή χρονιά θα 
λειτουργήσουν τέσσερα επιπλέον θερινά 
σχολεία στη δημοτική εκπαίδευση. 

Αρκετά μέτρα προωθήθηκαν 
ήδη και άλλα δρομολογούνται 
να γίνουν για τη βελτίωση της 
ασφάλειας και υγείας στις σχολι-
κές μονάδες. Συγκεκριμένα, ανα-
βαθμίστηκαν οι παιχνιδότοποι 
στα δημόσια ηπιαγωγεία και 
δόθηκε κονδύλι ύψους 1  εκατ. 
για τοποθέτηση περιφράξεων και 
θυροτηλεφώνων στις σχολικές 
μονάδες. Παράλληλα, ενισχύθηκε 
η ομάδα μεσης Παρέμβασης στα 
Επαρχιακά ραφεία Παιδείας, 
αναθεωρήθηκε το πρωτόκολλο 
διαχείρισης σοβαρού τραυματι-
σμού μαθητή μαθήτριας και θε-
σμοθετήθηκε η χρήση της κάρτας 
επισκέπτη στις σχολικές μονάδες. 
Επίσης, από τον Σεπτέμβριο του 
2 1  τοποθετήθηκαν συνοδοί στα 
λεωφορεία που μεταφέρουν μα-
θητές σε Δημόσια Περιφερειακά 

ηπιαγωγεία και Δημόσια Περι-
φερειακά Δημοτικά Σχολεία και 
φρουροί ασφαλείας στα Δημοτικά 
και ηπιαγωγεία, ενώ από τη νέα 
σχολική χρονιά θα εγκατασταθούν 
Επιτηρητές Ασφάλειας σε όλα τα 

ύκεια, Εξατάξια Σχολεία και Τε-
χνικές και Επαγγελματικές Σχολές 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 

 
  

 

Μια από τις μεγαλύτερες επεν-
δύσεις, που έχουν γίνει ποτέ 
από κυπριακή εταιρεία, είχαν 

την ευκαιρία να δουν από κοντά οι δημο-
σιογράφοι, στη διάρκεια ξενάγησής τους, 
στις νέες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών 
Πετρολίνα στο νέο τερματικό καυσίμων 
στο Βασιλικό. Με τη διορατικότητα και 
τον δυναμισμό που τη χαρακτηρίζει, η 
Πετρολίνα πρωτοπορεί και πάλι με τη 
μετακίνηση των εγκαταστάσεών της από 
τη Λάρνακα, αφού είναι η πρώτη εταιρεία 
πετρελαιοειδών στην Κύπρο που επένδυσε 
σε υποδομές αποθήκευσης και διαχείρισης 
υγρών καυσίμων στο Βασιλικό.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Κωστάκης 
Λευκαρίτης, Εκτελεστικός Πρόεδρος της 
εταιρείας, τόνισε: «Φιλοσοφία μας διαχρο-
νικά είναι να είμαστε πάντοτε αυτάρκεις. 
Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση 
να πούμε ότι τα χρονοδιαγράμματα που 
υπεγράφησαν με το κράτος θα τηρηθούν, 
εφόσον και οι σχετικές άδειες δοθούν με 
βάση τα χρονοδιαγράμματα». Μιλώντας 
στους δημοσιογράφους ο Εκτελεστικός 
Διευθυντής της Πετρολίνα, κ. Ντίνος Λευ-
καρίτης, ανέφερε ότι οι Εγκαταστάσεις στο 
Βασιλικό είναι τεχνολογίας ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών, τελευταίου τύπου, με πλή-
ρη αυτοματοποίηση του τερματικού, με 

νέες τεχνολογίες πρόσθετων (a t s) 
που δίνουν στην εταιρεία τη δυνατότητα 
να διαθέτει άριστης ποιότητας προϊόντα. 

Η παρουσίαση των Εγκαταστάσεων έγινε 
από τον Γενικό Διευθυντή Επιχειρήσεων 
της Πετρολίνα, κ. Δημήτρη Μαυρομίχαλο, 
ο οποίος ανέφερε ότι η συνολική επέν-
δυση αναμένεται να ξεπεράσει τα 80 
εκατομμύρια, και οι νέες εγκαταστάσεις 
ολοκληρώνονται εντός των χρονικών πε-
ριθωρίων που είχαν από την αρχή τεθεί, 
δηλαδή μέχρι το τέλος του 2019. 

Μέσω του μεγαλεπήβολου αυτού έργου 
θα παρέχεται η πλέον σύγχρονη και άμεση 
εξυπηρέτηση τόσο στις φορτοεκφορτώ-

σεις όσο και στη διανομή. Στο τελικό της 
μάλιστα στάδιο θα υπάρχει η δυνατότητα 
να καλύπτεται ολόκληρη η Κύπρος, αλλά 
και διεθνείς αγορές.  

Το τερματικό της Πετρολίνα στο Βασιλικό, 
με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης 
του έργου,  θα αποτελείται από 18 δεξα-
μενές, συνολικής χωρητικότητας 113.000 
κυβικών μέτρων όλων των τύπων υγρών 
καυσίμων, 77.000 κυβικών μέτρων πε-
ρισσότερο απ’ ό,τι οι εγκαταστάσεις της στη 
Λάρνακα. Εξίσου σημαντικά είναι όλα τα 
σύστημα ασφάλειας, ποιότητας και περι-
βαλλοντικής προστασίας με τα οποία έχει 
κατασκευαστεί η εγκατάσταση. 

Η Πετρολίνα ρώτη στο ασιλικ  

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ 
ΠΕΡΑΣΑΝ ΤΑ ΝΕΑ
ΣΧΕΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, 
Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ



ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. 
ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙ-
ΚΟ, ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΟ
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Δ
εύτερη εισβολή χαρα-
κτήρισε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας κ. 
Νίκος Αναστασιάδης 
τις τουρκικές παρα-
βιάσεις της Αποκλει-
στικής Οικονομικής  

Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
«Πρόκειται για μια, καθαρά, παραβία-
ση του διεθνούς δικαίου, ή για μια, θα 
μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, δεύτερη 
εισβολή, δεδομένης της παραβίασης της 
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και αυτό που εκ 
καθήκοντος πράττουμε και πιστεύω ότι 
θα έχει ανταπόκριση είναι οι μελετημένες 
και μεθοδευμένες κινήσεις που γίνονται 
προς κάθε κατεύθυνση», είπε.

Η «Σ» ζήτησε από ειδικούς να σχο-
λιάσουν, με αφορμή την παρουσία του 
«Πορθητή» 40 ναυτικά μίλια μακριά 
από την Κύπρο, το κατά πόσον μπορεί 
να υπάρξουν οικονομικές επιπτώσεις 
στην Άγκυρα.

ι πειρατικές 
συμπερι ορές της ουρκ ας

Σύμφωνα με τον Λέκτορα Νομικής στο 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Δρα Αντώνη 
Στυλιανού, πρωτίστως πρέπει να τονίσουμε 
το γεγονός ότι οι ενέργειες της Τουρκίας 
αποτελούν εισβολή στις θαλάσσιες ζώνες 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις οποίες 
η Κύπρος, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, 
έχει αποκλειστικά κυριαρχικά δικαιώματα. 
«Οι ενέργειες αυτές αποτελούν σοβαρότατη 
παραβίαση τόσο των δικαιωμάτων της 
χώρας μας αλλά και των κανόνων του 
Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της 
Θάλασσας που τα προσδιορίζουν. Αυτό 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό αφού προσδι-
ορίζει και οριοθετεί τις κυρώσεις που 
πρέπει να έχει η Τουρκία σε σχέση με τις 

πειρατικές της συμπεριφορές, οι οποίες 
κυρώσεις πρέπει να είναι ανάλογες των 
παραβιάσεων», ανέφερε. 

α υπάρ ει το ανάλο ο 
κόστος στην ουρκ α

Ο Αντώνης Στυλιανού πρόσθεσε πως 
θα πρέπει να τονιστεί ότι τόσο στην υφα-
λοκρηπίδα όσο και στην ΑΟΖ, το πα-
ράκτιο κράτος -στην περίπτωσή μας η 
Κύπρος- έχει το αποκλειστικό δικαίωμα 
οικονομικής εξερεύνησης, εκμετάλλευσης 
και αξιοποίησης των φυσικών πόρων, 
γεγονός που αποκλείει το οποιοδήποτε 
άλλο κράτος από την τοιούτη εκμετάλλευση 
και αξιοποίηση, κάτι που προσπαθεί να 
κάνει η Τουρκία, χωρίς το οποιοδήποτε 
νομικό έρεισμα. «Τονίζεται, επίσης, ότι 
τα δικαιώματα αυτά είναι αποκλειστικά, 
υπό την έννοια ότι αν το παράκτιο κράτος 
δεν εξερευνά την υφαλοκρηπίδα ή δεν 
εκμεταλλεύεται τους φυσικούς της πόρους, 
κανείς δεν μπορεί να αναλάβει αυτές τις 
δραστηριότητες χωρίς ρητή συναίνεση 
του παράκτιου κράτους. «Εν όψει των πιο 
πάνω, οι επιπτώσεις για την Τουρκία θα 
πρέπει να αφορούν τρία επίπεδα, ήτοι 
το πολιτικό / διπλωματικό, νομικό και 
οικονομικό. Ως προς τούτα, θα πρέπει η 
Τουρκία να έχει ανάλογες της σοβαρό-
τητας τής παραβίασης κυρώσεις σε όλα 
τα πιο πάνω επίπεδα. Οι κυρώσεις αυτές 
θα πρέπει να δημιουργούν το ανάλογο 
κόστος για την Τουρκία. Υπενθυμίζεται ότι 
η κατάσταση της τουρκικής οικονομίας 
παραπαίει, γεγονός που τονίζει και την αξία 
επιβολής κυρώσεων που να έχουν σοβαρό 
οικονομικό κόστος στην Τουρκία, αλλά 
παράλληλα να λειτουργούν αποτρεπτικά 
ως προς την συνέχιση των πράξεων και 
ενεργειών της στην υφαλοκρηπίδα και 
ενδεχομένως στην οριοθετηθείσα ΑΟΖ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας», υπογράμμισε. 

 ρόλος της ΕΕ
Ο Λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο 

Λευκωσίας ανέφερε ακόμη πως η Ευρω-
παϊκή Ένωση έχει ήδη με έντονο τρόπο 
αναφερθεί στη σοβαρότητα των πειρατικών 
ενεργειών της Τουρκίας και όντας το ισχυ-
ρότερο πεδίο δράσης της χώρας μας, αυτό 
που απομένει είναι η λήψη συγκεκριμένων 
μέτρων εναντίον της Τουρκίας, η οποία 
έχει μάλιστα συγκεκριμένες υποχρεώσεις 
στο πλαίσιο των προενταξιακών της δια-
πραγματεύσεων. «Η Τουρκία λαμβάνει 
προενταξιακά κονδύλια και η περικοπή 
ή αποκοπή τους επιμέρους ή στο σύνολό 
τους αποτελεί μια σοβαρή κύρωση γι’ αυτήν. 
Θα πρέπει φυσικά να αναλογιστούμε το 
μέγεθος των εμπλεκομένων συμφερόντων, 
όπως για παράδειγμα τα ζητήματα που 
αφορούν τη χρηματοδότηση προγραμ-
μάτων για το μεταναστευτικό κ.ο.κ., όμως 
πάρα ταύτα είναι δυνατές οι οικονομικές 
κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας με πάγω-
μα ενταξιακών κονδυλίων. Τονίζεται ότι οι 
κυρώσεις θα πρέπει να είναι ουσιαστικές 
και να επιφέρουν συγκεκριμένο κόστος», 
διευκρίνισε.

ι κυρώσεις μπορο ν να 
επι λη ο ν

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, ο 
Αντώνης Στυλιανού εξήγησε πως κυρώ-
σεις, συμπεριλαμβανομένων και οικονο-
μικής φύσεως, μπορούν να επιβληθούν 
σε φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα που 
υποστηρίζουν ή συμμετέχουν με οποιον-
δήποτε τρόπο στις παράνομες ενέργειες 
της Τουρκίας. «Τονίζεται, μάλιστα, προς 
τούτο ότι η σχετική ημεδαπή νομοθεσία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ιδιαίτερα 
αυστηρή. Συγκεκριμένα, για ενέργειες που 
αφορούν στην εξερεύνηση και / ή εκμετάλ-
λευση μη ζώντων φυσικών πόρων χωρίς 
την άδεια της Δημοκρατίας, προβλέπεται 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το 
ένα εκατομμύριο ευρώ ( 1.000.000) ή 
σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που 
δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια ή και στις 
δύο αυτές ποινές. Σε περίπτωση δεύτερης 
ή μεταγενέστερης καταδίκης, το πρόσω-
πο αυτό υπόκειται σε χρηματική ποινή 
που δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια 
ευρώ ( 2.000.000) ή σε φυλάκιση που 
δεν υπερβαίνει τα δέκα χρόνια ή και στις 
δύο αυτές ποινές. Επιπρόσθετα προβλέ-
πεται η κατάσχεση οποιουδήποτε πλοίου, 
αντικειμένου, εξοπλισμού ή υλικού που 
αφορούν στην παράνομη ενέργεια. Θα 
μπορούσε, τέλος, να εξεταστεί η δυνατότητα 
μέσω δικαστικών διαδικασιών στο εξωτε-
ρικό δήμευσης περιουσιακών στοιχείων 
οντοτήτων που συμμετέχουν στην τέλεση 
των πράξεων της Τουρκίας», είπε.

εν ε ναι αρκετή 
η ιπλωματική στήρι η

Η διπλωματική στήριξη που λαμβάνει 
η Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι στιγμής 
για τις παράνομες ενέργειες της Τουρ-
κίας είναι σημαντική και, αν μη τι άλλο, 
απο-νομιμοποιεί σε διεθνές επίπεδο την 
τουρκική στοχοθεσία, ανέφερε από την 
πλευρά του στη «Σ» ο Δρ Ζήνωνας Τζιάρας,  
Ερευνητής στο  t . «Ωστόσο, 
η διπλωματική στήριξη και οι δηλώσεις 
καταδίκης των τουρκικών κινήσεων δεν 
μπορούν από μόνες τους να αντιστρέψουν 
τις εξελίξεις και να αποτρέψουν την πιθανή 
κλιμάκωση των τουρκικών παραβιάσεων, 
οι οποίες ενδέχεται σε επόμενη φάση να 
εστιάσουν σε στόχους εντός της κυπριακής 
ΑΟΖ (αυτήν τη στιγμή βρίσκονται ορια-
κά εκτός της οριοθετημένης ΑΟΖ, εντός 
όμως των συντεταγμένων που κατέθεσε η 
Κυπριακή Δημοκρατία στον ΟΗΕ)», είπε.

Το ισχυρότερο όπλο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας

Από αυτήν την άποψη καθίσταται ανα-
γκαίο, σύμφωνα πάντα με τον κ. Τζιάρα, 
να ληφθούν και πιο πρακτικά μέτρα κατά 
της Τουρκίας. «Το ισχυρότερο ίσως όπλο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκεται 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στην πί-
εση που αυτή μπορεί να ασκήσει στην 
Άγκυρα τόσο στη βάση της ενταξιακής 
πορείας της Τουρκίας ή της συζήτηση για 
την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης 
των δύο μερών, όσο και αναφορικά με τα 
προ-ενταξιακά κονδύλια που η Τουρκία 
λαμβάνει - μέρος των οποίων έχει ήδη 
αποκοπεί από το 2017. Ένα τέτοιο μέτρο 
θα πρέπει να ληφθεί με αποφασιστικότητα 
και δριμύτητα, να μην είναι δηλαδή απλώς 
συμβολικό, ούτως ώστε να υπάρξει πραγ-
ματικό οικονομικό κόστος (με πολιτικές 
προεκτάσεις) για την Τουρκία, με δεδομένο 
και το ότι η χώρα περνά ήδη μια σοβαρή 
οικονομική κρίση», υπογράμμισε.

ιστακτικότητα λό ω ωσ ας
Καταλήγοντας ο κ. Τζιάρας εξέφρασε 

την άποψη πως, αν και υπάρχει το προ-
ηγούμενο της Ρωσίας, το εγχείρημα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για την εφαρ-
μογή τέτοιου είδους κυρώσεων δεν θα 
είναι καθόλου εύκολο εφόσον χρειάζεται 
η ομοφωνία των κρατών. «Και είναι γνωστό 
ότι αφενός έχει και η ΕΕ συμφέροντα από 
την Τουρκία ενώ, αφετέρου, βρισκόμα-
στε σε μια συγκυρία όπου γίνεται μια 
προσπάθεια επαναφοράς της Τουρκίας 
στη Δύση και υπάρχει ενδεχομένως μια 
διστακτικότητα στους κόλπους της ΕΕ και 
των ΗΠΑ για κινήσεις που ίσως επιφέ-
ρουν το αντίθετο αποτέλεσμα - δηλαδή 
την περαιτέρω απομάκρυνσή της από 
το δυτικό στρατόπεδο και τη στενότερη 
σχέση με τη Ρωσία. Παρόλα αυτά, είναι 
κάτι που η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει 
να προσπαθήσει», σημείωσε. 

Σ ΚΡΑΤΗΣ Ι ΑΚ Ι
socratis79@gmail.com
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Στα ύψη οι τιμές των 
αεροπορικών εισιτηρίων 

τα ύψη κυμαίνονται οι 
τιμές των αεροπορικών 
εισιτήριων για φέτος το 
καλοκαίρι. Αιτία της αυ-
ξητικής τάσης των τιμών, 
το κλείσιμο της o alt. 
Πάρα την αυξητική τάση 

των τιμών, οι Κύπριοι -όπως διεφάνη από 
την αυξημένη συμμετοχή τους στην Έκθεση 
Ταξίδι 2019 που πραγματοποιήθηκε την 
περασμένη εβδομάδα- δεν είναι διατεθει-
μένοι να «χαραμίσουν» τις διακοπές τους. 
Αρκετοί, λόγω των υψηλών τιμών, φαίνεται 
ότι γι’ ακόμα μια σεζόν θα προτιμήσουν 
τα πακέτα διακοπών που ετοιμάζουν 
γι’ αυτούς οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, τα 
οποία αποτελούν ίσως την πιο οικονο-
μική επιλογή. 

ια Α ήνα και εσσαλον κη 
Σύμφωνα με έρευνα που διενεργή-

σαμε, για ένα αεροπορικό εισιτήριο μετ’ 
επιστροφής από Κύπρο προς Αθήνα για 
το τριήμερο του Κατακλυσμού, οι τιμές 
αρχίζουν από τα 173 ευρώ και μπορούν να 
φτάσουν μέχρι και τα 343 ευρώ. Απ’ εκεί 
και πέρα, για ένα αεροπορικό εισιτήριο 
μετ’ επιστροφής από Κύπρο προς Αθήνα 
περί τα τέλη Ιουνίου - αρχές Ιουλίου, οι 
τιμές αρχίζουν από τα 165 ευρώ με εται-
ρείες χαμηλών ναύλων, ενώ μπορούν να 
ξεπεράσουν τα 300 ευρώ εάν επιλέξετε 
πιο ακριβές εταιρείες. Εάν θα ταξιδέψετε 
περί τα τέλη Ιουλίου με επιστροφή στις 
αρχές Αυγούστου, μπορείτε να βρείτε ει-
σιτήρια από 143 ευρώ με πιο χαμηλού 
κόστους εταιρείες, τα οποία όμως μπορεί 
να φτάσουν μέχρι και τα 290 ευρώ. Περαι-
τέρω, όπως ήταν αναμενόμενο, πιο ακριβό 
βρίσκουμε ένα εισιτήριο μετ’ επιστροφής 
για Αθήνα τις ημέρες του Δεκαπενταυ-
γούστου. Συγκεκριμένα, από την έρευνα 
που πραγματοποιήσαμε, είδαμε πως οι 

ΟΔ ΡΑ ΝΙΚΟ ΑΟΥ 
nicolaouth@simerini.com

τιμές ξεκινούν από 191 ευρώ και μπορούν 
να φτάσουν μέχρι και τα 430 ευρώ. 

Ένα αεροπορικό εισιτήριο για Θεσσα-
λονίκη μετ’ επιστροφής για το τριήμερο 
του Κατακλυσμού, το βρίσκουμε από 168 
ευρώ μέχρι και 303 ευρώ. Για ένα εισιτήριο 
με ημερομηνίες περί τα τέλη Ιουνίου με 
αρχές Ιουλίου, οι τιμές αρχίζουν από 230 
ευρώ και μπορούν να φτάσουν μέχρι και 
τα 450 ευρώ, ενώ ένα εισιτήριο με ημε-
ρομηνίες περί τα τέλη Ιουλίου με αρχές 
Αυγούστου το βρίσκουμε από 204 ευρώ 
μέχρι και 311 ευρώ. Τέλος, ένα εισιτήριο 
για Θεσσαλονίκη μετ’ επιστροφής τις ημέρες 
του Δεκαπενταυγούστου κυμαίνεται από 
280 ευρώ μέχρι και 488 ευρώ.

ιμές ια ελληνικά νησιά 
Όσον αφορά τα ελληνικά νησιά, όπως η 

Κρήτη για παράδειγμα και συγκεκριμένα 
για το Ηράκλειο, ένα αεροπορικό εισιτήριο 
μετ’ επιστροφής για ημερομηνίες περί τα 
τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου μπορούμε 
να το βρούμε από 216 ευρώ. Για απευθείας 
πτήση μετ’ επιστροφής για Ρόδο βρίσκουμε 
εισιτήρια από 127 ευρώ, για Σαντορίνη με 
μία στάση οι τιμές των εισιτηρίων αρχίζουν 
από τα 259 ευρώ, ενώ ένα εισιτήριο μετ’ 
επιστροφής για απευθείας πτήση προς 
Σκιάθο στοιχίζει γύρω στα 455 ευρώ. 

α πακέτα συμ έρουν 
Σχολιάζοντας τις πιο πάνω τιμές, οι 

οποίες προέκυψαν από την έρευνα που 
διενεργήσαμε, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων ( T ), Βασίλης 
Σταματάρης, εξήγησε ότι δεν πρέπει να 
μπερδεύουμε τις τιμές των αεροπορικών 
εισιτηρίων με τις τιμές των πακέτων, τα 
οποία δεν επηρεάζονται σε τόσο μεγά-
λο βαθμό. Όσον αφορά τα πακέτα, όπως 
είπε οι τιμές φέτος κυμαίνονται σε φυσι-
ολογικά επίπεδα. «Υπάρχει μια μεγάλη 

γκάμα από προορισμούς, είτε κοντινούς 
είτε μακρινούς, καθώς επίσης υπάρχουν 
επιλογές για μεγάλης διάρκειας διακοπές 
ή ολιγοήμερες διακοπές», πρόσθεσε. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Κύπριοι όπως 
διαφαίνεται από τις προγραμματισμένες 
εκδρομές ξεφεύγουν λίγο από την Αθή-
να και τη Θεσσαλονίκη και επιλέγουν 
άλλους προορισμούς όπου μπορούν να 
ταξιδέψουν με απευθείας πτήσεις όπως 
είναι η Σκιάθος ή η Ρόδος ή Κως ή τα 
Ιωάννινα. Στις πλείστες των περιπτώσεων, 
όπως είπε, πρόκειται για καλοκαιρινές 
πτήσεις οι οποίες γίνονται σε επίπεδο 
ναυλώσεων. 

Κληθείς να δώσει συγκεκριμένα παρα-
δείγματα οικονομικών πακέτων διακοπών, 
ο κ. Σταματάρης υπέδειξε πως υπάρχουν 
τα ολιγοήμερα (για παράδειγμα πενθήμερα 
ταξίδια) που μπορεί να ξεκινούν από 439 
ευρώ ανά άτομο. Πρόκειται, πρόσθεσε, για 
συμφέρουσες επιλογές, αφού τα πακέτα 
περιλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια, 
διαμονή σε ξενοδοχείο με πρόγευμα ή 
ημιδιατροφή, ενώ αρκετές φορές περι-
λαμβάνουν ακόμα και τις μεταφορές. 

Ο κ. Σταματάρης σημείωσε πως φέτος 
στην έκθεση Ταξίδι 2019 διεφάνη πως 
ο Κύπριος ταξιδιώτης έχει ωριμάσει. «Ο 
κόσμος ψάχνεται για τις διακοπές του 
και επιστρέφει στα γραφεία για να πάρει 
αυτές τις χαμηλές τιμές των πακέτων του 
καλοκαιριού. Είμαστε πάρα πολύ ικανο-
ποιημένοι και από την προσέλευση αλλά 
και το αποτέλεσμα και ελπίζω ότι και φέτος 
θα έχουμε μία καλή χρονιά», δήλωσε.

 
ι κρουα ιέρες 
Αυτό που διεφάνη, επίσης, σύμφωνα 

με τον ίδιο, είναι ότι η Ελλάδα συνεχίζει 
να αποτελεί την πρώτη επιλογή για τους 
Κύπριους ταξιδιώτες. Μια συμφέρουσα 
επιλογή για τους Κύπριους που θέλουν 

να επισκεφθούν το καλοκαίρι τα ελληνικά 
νησιά, αποτελούν οι κρουαζιέρες. Όπως 
μας είπε ο κ. Σταματάρης, ένα πενθήμερο 
ταξίδι μπορεί να ξεκινά από 500 ευρώ το 
άτομο και να περιλαμβάνει διαμονή αλλά 
και φαγητό. Περαιτέρω, πρόσθεσε πως 
φέτος προστίθεται ακόμα μία συμφέρουσα 
επιλογή κρουαζιέρας: οι διήμερες προς 
Αίγυπτο και Λίβανο, οι τιμές των οποίων 
ξεκινούν από 300 ευρώ το άτομο.

 
σο πιο νωρ ς  

τόσο πιο ηνά
Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Σταματάρης 

ανέφερε πως η καλύτερη περίοδος για 
να επωφεληθεί καλύτερες τιμές ένας ταξι-
διώτης είναι όσο πιο νωρίς γίνεται. Βέβαια, 
όπως πρόσθεσε, υπάρχει ακόμη περιθώριο. 
Είμαστε μία εβδομάδα μετά την έκθεση 
και συνήθως οι κρατήσεις ξεκινούν μία 
βδομάδα πριν από την έκθεση. Κάθε βδο-
μάδα που περνά θα είναι και πιο πυκνές 
οι κρατήσεις προς κάθε κατεύθυνση, γι’ 
αυτό είναι καλύτερα ο κόσμος να σπεύσει 
να κάνει τις κρατήσεις του», δήλωσε. 

ριπλή συμμαχ α 
ια με ωση των τιμών

Η Υπουργός Μεταφορών, Βασιλική 
Αναστασιάδου, σε δηλώσεις της στη «Σ», 
τόνισε ότι δεν μπορεί ως Υπουργείο να 
επέμβει στον καθορισμό των τιμών, ωστόσο 
είπε πως γίνονται διάφορες προσπάθειες, 
συντονισμένες με το Υφυπουργείο Τουρι-
σμού και την s, για να αυξηθούν οι 
αεροπορικές εταιρείες που κάνουν πτήσεις 
από και προς Κύπρο με απώτερο στόχο τη 
μείωση των τιμών των εισιτηρίων. Αυτή 
είναι η προσπάθειά μας και είναι με συμ-
φωνίες που κάνουμε με άλλα κράτη, και 
με τα σχέδια κινήτρων που ήδη υπάρχουν 
και ενδεχομένως να ενισχυθούν. 

Ερωτηθείσα γιατί παρατηρήθηκε αυτή 

η αύξηση στις τιμές, εξήγησε ότι σε αυτό 
συνέβαλε το κλείσιμο της o alt, ενώ 
εκτίμησε πως τόσο φθηνά εισιτήρια δεν 
αναμένεται να υπάρξουν ξανά. 

Κλείνοντας η Υπουργός είπε πως αυτήν 
τη στιγμή 70 εταιρείες πετούν από την 
Κύπρο προς 40 χώρες σε 120 προορι-
σμούς, ενώ ανέφερε πως προστίθενται 
και νέα δρομολόγια, προς νέους προο-
ρισμούς και ειδικότερα από την Πάφο 
προς τον Λίβανο, προς τη Μύκονο και 
προς το Βερολίνο. 

αρακολου ε  την 
κατάσταση η  

Από πλευράς του αεροδρομίου, η 
Διευθύντρια αεροπορικής ανάπτυξης 
και επικοινωνίας της s o ts, 
Μαρία Κουρούπη, σε δηλώσεις της στη 
«Σ» αρχικά ξεκαθάρισε πως  ως αερο-
δρόμιο δεν μπορούν να έχουν έλεγχο 
στις τιμές, ενώ εξήγησε πως όταν δίνουν 
σχέδια κινήτρων με εκπτώσεις στις αερο-
πορικές εταιρείες, αυτές οι εκπτώσεις δεν 
περνούν κατ’ ανάγκην στους πελάτες των 
εταιρειών αυτών. Περαιτέρω, σημείωσε 
ότι η s παρακολουθεί τα ναύλα, τα 
οποία μεταβάλλονται συνεχώς και πρόσθε-
σε πως τους προηγούμενους μήνες -εάν 
εξαιρέσεις το Πάσχα και τις περιόδους 
αιχμής- δεν είδαμε τιμές οι οποίες είναι 
τόσο εξωφρενικές όσο λέγεται. 

«Οι προσπάθειες που γίνονται είναι 
για αύξηση των προσφερόμενων θέσεων, 
κάτι που μπορεί να βοηθήσει στη δημι-
ουργία ενός κλίματος υγιούς ανταγωνι-
σμού», δήλωσε. Τέλος, σημείωσε πως 
φέτος το καλοκαίρι -μετά και το κλείσιμο 
της o alt- οι εταιρείες που πραγματο-
ποιούν πτήσεις προς την Ελλάδα είναι 
οι us a s, lu   και a  
από Λάρνακα και η a a  από Πάφο 
για Θεσσαλονίκη, ανιά και Μύκονο.  
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ε βάση τα απο-
τελέσματα της 
Έρευνας Τα-
ξιδιωτών, τα 
έσοδα από τον 
τουρισμό τον 
φετινό Φεβρου-

άριο ανήλθαν σε 52,4 εκατ. σε σύγκριση 
με 52,7 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 
προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας 
μείωση της τάξης του 0,6 . Για την περί-
οδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019 τα 
έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται 
σε 92,0 εκατ. σε σύγκριση με 91,1 
εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, 
σημειώνοντας αύξηση 1,0 . Ποιοι είναι 
όμως αυτοί που ξοδεύουν περισσότερα 
και ποιοι λιγότερα; Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι πιο 
χουβαρντάδες τουρίστες είναι οι Νορβηγοί 
και οι πιο  σφιχτοχέρηδες οι Πολωνοί. 

τις  μέρες η μέση 
ιάρκεια παραμονής 

Η κατά κεφαλήν δαπάνη τουριστών για 
τον Φεβρουάριο 2019 ανήλθε σε 496,81 
σε σύγκριση με 519,43 τον αντίστοιχο μήνα 
του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας 
μείωση 4,4 . Η κατά κεφαλήν/κατά ημέρα 
δαπάνη τουριστών για τον Φεβρουάριο 
2019 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2018 
σημείωσε αύξηση 4,9  (από 57,08 σε 

59,86). Μείωση της τάξης του 8,8  ση-
μειώθηκε στη μέση διάρκεια παραμονής 
από 9,1 μέρες τον Φεβρουάριο 2018 σε 
8,3 μέρες τον Φεβρουάριο 2019.

Η κατά κεφαλήν δαπάνη τουριστών για 
την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 
2019 ανήλθε σε 490,89 σε σύγκριση 
με 513,89 την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας 
μείωση 4,5 . Η κατά κεφαλήν/κατά ημέ-
ρα δαπάνη τουριστών για την περίοδο 
Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019 σε 
σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου - 

Φεβρουαρίου 2018 σημείωσε αύξηση 
1,1  (από 56,47 σε 57,08).

ιάρκεια παραμονής
Ας δούμε όμως αναλυτικά τα στοι-

χεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική 
Υπηρεσία την Τετάρτη,  κάνοντας αρχή 
με τη μέση διάρκεια παραμονής των 
τουριστών στην Κύπρο για τον μήνα 
Φεβρουάριο. Με βάση τα στοιχεία που 
επεξεργάστηκε η «Σημερινή», η μεγαλύ-
τερη διάρκεια παραμονής στην Κύπρο 
καταγράφηκε από δύο Σκανδιναβικές 
χώρες και συγκεκριμένα τη Νορβηγία 
με 25,3 μέρες και τη Σουηδία με 15,4 
μέρες, ενώ ακολούθησαν αρκετά πιο 
κάτω Γερμανία με 9,9 μέρες, η Ελβετία 
με 9,8 μέρες και το Ηνωμένο Βασίλειο 
με 9,5 μέρες. Αντίθετα τη χαμηλότερη 

μέση διάρκεια παραμονής κατέγραψαν 
οι τουρίστες από Ισραήλ με 3,3 μέρες, 
από Λίβανο και Ολλανδία με 4 μέρες, 
το Βέλγιο με 5,2 μέρες, την Ιταλία με 5,3 
μέρες και την Αυστρία με 5,8 μέρες.

ατά κε αλήν απάνη
Σχετικά με την κατά κεφαλήν δαπά-

νη τα περισσότερα ξόδεψαν οι Νορβηγοί 
περιηγητές και συγκεκριμένα 877,46, 
ακολουθούμενοι από τους Σουηδούς με 

663,46, τους Ρώσους με 645,80, τους 
Ελβετούς με 642,59 και τους Ολλαν-
δούς με 626,31. Στην αντίπερα όχθη 
τη χαμηλότερη κατά κεφαλήν δαπάνη 
κατέγραψαν οι Πολωνοί με 277,77 και 
ακολούθησαν οι Ισραηλινοί με 334,13, 
οι Δανοί με 335,61, οι Ιταλοί με 343,28 
και οι Ελλαδίτες με 360,02.

μερήσια απάνη τουριστών
Διαφορετική εικόνα ωστόσο κατα-

δεικνύουν τα στοιχεία σε ό,τι αφορά 
την ημερήσια δαπάνη των τουριστών. 
Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Στα-
τιστικής Υπηρεσίας, πιο ανοιχτοχέρηδες 
τουρίστες αναδείχθηκαν τον Φεβρουάριο 
του 2019 οι Ολλανδοί με ημερήσια δαπάνη 

156,58 και ακολούθησαν οι Λιβανέζοι 
με 144,35, οι Ισραηλινοί με 101,25, 
οι Γάλλοι με 79,02, οι Αυστριακοί με 

73,26 και οι περιηγητές από τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες με 72,33. Στην αντίπερα 
όχθη πιο σφιχτοχέρηδες τουρίστες τον 
Φεβρουάριο του 2019 αναδείχθηκαν οι 
Νορβηγοί με 34,68 και ακολούθησαν οι 
Δανοί με 36,48, οι Ελλαδίτες με 41,86, 
οι Πολωνοί με 44,80, οι Βρετανοί με 

55,79 και οι Ουκρανοί με 57,90. 

Οι χουβαρντάδες και οι  σφιχτοχέρηδες τουρίστες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΞΟΔΕΨΑΝ 
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙ ΝΟΡΒΗΓΟΙ 
ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΟΙ ΠΟΛΩΝΟΙ

Σ ΚΡΑΤΗΣ Ι ΑΚ Ι
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Τράπεζα Κύπρου 
ατενίζει αισιόδοξα το 
μέλλον, γράφει νέα 
σελίδα στην ιστορία 
της και δίνει όλες τις 
δυνάμεις της για να 
κερδίσει το μεγάλο 

στοίχημα για τη διετία 2019 - 2020. Η 
σελίδα έχει γυρίσει από την ημέρα που 
άρχισε η υλοποίηση του προγράμματος της 
ψηφιακής μεταμόρφωσης του συγκροτή-
ματος, με την οποία καθορίστηκε ο χάρτης 
για μια νέα πορεία χωρίς επιστροφή και 
με τα στελέχη και το προσωπικό να δίνουν 
τη μεγάλη μάχη να φέρουν σε πέρας το 
νέο μεγαλεπήβολο έργο. 

Ήδη, τα νέα ψηφιακά προϊόντα και υπη-
ρεσίες έχουν παρουσιαστεί στην αγορά με 
μεγάλη επιτυχία κερδίζοντας τις εντυπώσεις, 
καθώς αποτυπώνουν όλα όσα ήδη  εφαρ-
μόζονται στο χρηματοοικονομικό σύστημα 
διεθνώς. Στελέχη της Τράπεζας δηλώνουν 
με κάθε ευκαιρία ότι «πλέον η πορεία μας 
είναι χωρίς επιστροφή και κανένας δεν 
μπορεί να τη σταματήσει».

Όλο και περισσότεροι πελάτες δηλώνουν 
την πίστη και την εμπιστοσύνη τους προς τα  
ψηφιακά μέσα του Συγκροτήματος και από 
την αρχή του χρόνου οι πελάτες  αφήνουν 
το φυσικό κατάστημα και δηλώνουν το 
«παρών» τους στις tal επιλογές. 

Οι οπαδοί της u a  αυξάνονται 
και οι αιτήσεις για δάνεια μέσω κινητού 
τηλεφώνου είναι επίσης δημοφιλείς.

  με
ια άνεια και ασ άλεια

Εντός του φετινού χρόνου καταβάλλο-
νται μεγάλες και προσεγμένες δράσεις και 
ενέργειες για να υλοποιηθούν οι στόχοι 
τού προγράμματος της Ανοικτής Τραπε-
ζικής, με την οποία ο πελάτης μπορεί να 
παρακολουθεί όλους τους λογαριασμούς 

του μέσα από την εφαρμογή της 1 a , 
με ταχύτητα και ασφάλεια, ακόμα και αν 
συνεργάζεται με δύο ή και περισσότερες 
τράπεζες. 

Σήμερα η υπηρεσία λειτουργεί και 
αφορά μόνο τους πελάτες που είναι συν-
δεδεμένοι με λογαριασμούς σε 8 αγγλι-
κές τράπεζες, αλλά αρμόδιο στέλεχος της 
τράπεζας σχολιάζει πως «ήδη είμαστε σε 
θέση να καλωσορίσουμε και τους πελάτες 
άλλων κυπριακών τραπεζών». 

Ο κόσμος αλλάζει, και εκείνα που μέχρι 
τώρα ήταν άπιαστο όνειρο τώρα είναι η νέα 
πραγματικότητα. Η Τράπεζα αναμένει από 
άλλες δυο κυπριακές τράπεζες, την  Ελληνική 
Τράπεζα και την st o a , να ολοκλη-
ρώσουν την τεχνική τους προετοιμασία 

για να παρέχουν τις σχετικές προσβάσεις 
και να συνεργαστούν στην εφαρμογή της 
Ανοικτής Τραπεζικής και να μοιραστούν 
οι κωδικοί μεταξύ των τραπεζών.

Η πλατφόρμα της 1 a  έχει καθιερω-
θεί στη συνείδηση του πελάτη της Τρά-
πεζας, αναδεικνύοντας τη δυναμική που 
δημιουργείται σε σχέση με το μέλλον του 

tal a . Πέραν των υφιστάμενων 
προσωπικών και εξουσιοδοτημένων λο-
γαριασμών τους, που διαχειρίζονται μέσω 
του t t  o l  a  της 1 a , 
οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να συνδέ-
ονται στη συνδρομή τους με ασφάλεια και 
άνεση, με λογαριασμούς που διατηρούν 
στις τράπεζες lo s a , al a  a , 

a  o  otla , at st a ,  

a ,  a , st t a  και 
a s a   a . Κάτι παρόμοιο 

θα γίνει και με τις κυπριακές τράπεζες.

ονό ρομος
χωρ ς επιστρο ή

Έτσι, έχουν την ευκαιρία να ενημερώ-
νονται για τα υπόλοιπα των λογαριασμών 
τους, να λαμβάνουν πληροφορίες, να έχουν 
γνώση του ιστορικού των κινήσεών τους 
και να εξασφαλίζουν άλλες  λεπτομέρειες 
για τις συναλλαγές τους. Μόνη προ πό-
θεση για την επίτευξη της απλής, αλλά 
σημαντικής αυτής παροχής, είναι όπως 
οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο l  

a  της τράπεζας που επιθυμούν να 
συνδέσουν τους λογαριασμούς τους και 

στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό είναι 
το 1 a .

Η Ανοικτή Τραπεζική είναι πλέον 
μονόδρομος χωρίς επιστροφή, με τελικό 
αποδέκτη τον πελάτη - καταναλωτή: μπο-
ρείτε να έχετε και να επωφελείστε από ένα 
ευρύτερο φάσμα εξατομικευμένων προϊό-
ντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες σας. 

Οι τεράστιες αλλαγές φέρνουν ευκαι-
ρίες σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, 
καλύτερη συσχέτιση της οικονομικής 
διαχείρισης και των προϊόντων που 
προσφέρονται στον καταναλωτή, βοη-
θώντας τον κόσμο να πετύχει προσεγμένη 
διαχείριση των χρημάτων του, όπως ο 
ίδιος επιθυμεί.
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Το  a  φέρνει νέα εποχή 
και συνεργασίες τραπεζών
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startups

Ο όρος που επικράτησε σε 
σχέση με τα πιο πάνω είναι 
το  , αν και σε απόλυτη 
ελληνική μετάφραση χρησι-
μοποιείται ο χαρακτηρισμός 
νεοφυείς επιχειρήσεις.  Οι 
εταιρείες αυτές είναι νέες, με 
χαρακτηριστικό την καινοτομία 
και διαθέτουν προοπτική να 
πολλαπλασιάσουν τις δραστη-
ριότητές τους σε σχέση με το 
προσωπικό που απασχολούν.

Μια  ως επί το πλεί-
στον είναι μια νέα εταιρεία 
που προσφέρει καινοτομία, 
ανοίγοντας τεχνολογικά νέους 
ορί οντες και δίνοντας λύσεις 
μέσα από σωστά δομημένα 
επιχειρηματικά πλάνα και ορ-
γανογράμματα.

Στο εξωτερικό δεκάδες 
 εταιρείες εργοδοτούν 

δεκάδες έως και εκατοντάδες 
νέους επιστήμονες, ανοίγουν 
διαρκώς νέες θέσεις εργασίας 
και μέσω επιχορηγήσεων και 
προγραμμάτων, που οι κυβερ-
νήσεις κατά καιρούς εφαρμό-
ουν, επιτυγχάνουν ραγδαία οι-

κονομική ανάπτυξη με συνεχή 
αύξηση του κύκλου εργασιών 
τους κάθε χρόνο. Έτσι, εταιρείες 
που ιδρύονται με ελάχιστους 
πόρους, καταλήγουν μέσα σε 
μερικά χρόνια να αξί ουν εκα-
τοντάδες εκατομμύρια.

Ματιά προς το μέλλον πρέπει 
να θεωρηθεί η πρόθεση του 
Δήμου Πάφου να επενδύσει 

στις καινοτόμες και έξυπνες ιδέες μέσω 
της στήριξης των sta t u  εταιρειών. Ήδη 
οι δίαυλοι επικοινωνίας που στήνει τον 
τελευταίο καιρό ο Δήμος με το γειτονικό 
Ισραήλ, μέσω και της αδελφοποίησης με 
την πόλη ερτζίγια, αντλώντας σημαντική 
γνώση, βοηθούν ουσιαστικά και κάνουν 
όχι απλά βήματα προόδου σε αυτόν τον 
τομέα, αλλά άλματα. Οι αποφάσεις για 
μετεξέλιξη της πόλης σε ψηφιακή και 
έξυπνη άρχισαν σιγά-σιγά να παίρνουν 
σάρκα και οστά και το πιο πρόσφατο απτό 
παράδειγμα είναι η έγκριση από το Δη-
μοτικό Συμβούλιο της αντικατάστασης 50 
πασσάλων ηλεκτρισμού με αντίστοιχους 
έξυπνους, οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν 
αρκετά περισσότερα και χρήσιμα από 
το να εκπέμπουν απλώς φως. 

 
ι ε ναι οι έ υπνοι πάσσαλοι

Οι έξυπνοι πάσσαλοι, σε αντίθεση 
με τα συνηθισμένα φώτα του δρόμου, 
τα οποία εκπέμπουν  φως μόνο στην 
κορυφή της λάμπας, μπορούν ανάλογα 
με το μοντέλο παραγγελίας να λάμψουν 
σε όλο τους το σώμα.

Ταυτόχρονα μπορούν να αλλάξουν 
χρώμα σε περιπτώσεις που αυτό χρει-
αστεί, όπως σε παγκόσμιες εκστρατείες 
στις οποίες ο Δήμος μετέχει, π.χ. η Πα-
γκόσμια Ημέρα Αυτισμού που τα φώτα 
γίνονται μπλε, ή η ημέρα που η u o a 

o a us στέλνει το μήνυμα για 
καταπολέμηση του καρκίνου, που το 

χαρακτηριστικό είναι οι ροζ φιγούρες.
Οι λωρίδες  μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν για να φέρουν μια 
ποικιλία χρωμάτων, όπως το αναμμένο 
νέον. Σε φεστιβάλ ή ειδικές περιπτώσεις, τα 
φώτα μπορούν να «χορέψουν», να γίνουν 
πολύχρωμα και να αλλάξουν το χρώμα με 
την πυκνότητα της ροής της κυκλοφορίας, 
παίζοντας έναν προειδοποιητικό ρόλο. Ταυ-
τόχρονα, σε κάποιες χώρες που ήδη έχουν 
τοποθετηθεί (κυρίως στην Ασία), παίζουν και 
έναν άλλο ρόλο μέσω των τοποθετημένων 
καμερών τους, αυτόν της καταγραφής ροής 
πληθυσμού, που σε ασιατικές μεγαλου-
πόλεις είναι σημαντικός για τα εμπορικά 
κέντρα και τις μεγάλες πλατείες.

Να σημειωθεί πως, ανάλογα με το μο-
ντέλο που θα επιλεγεί βάσει προσφορών, 
οι έξυπνοι πάσσαλοι έχουν τη δυνατότητα 
να φέρουν στη βάση τους ενσωματωμένη 
διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης 
και παροχής πληροφοριών, φορτιστή τη-
λεφώνου ή άλλων συσκευών, φορτιστή 
ηλεκτρικού αυτοκινήτου, διαφημιστικό 
πίνακα, σημείο παροχής - , ενώ είναι 
βεβαίως και ενεργειακά πιο οικονομικοί 
και φιλικοί στο περιβάλλον.

 
τήρι η σε νέους 

startuppers
Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται 

και η προσπάθεια του Δήμου Πάφου 
για παραχώρηση 120 χώρων διαμο-
νής κι εργασίας σε ξένους και ντόπιους 
sta tu s, που θέλουν να εργαστούν 
και να δραστηριοποιηθούν στην Πάφο.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Πάφου 
ανακαινίζει αυτήν τη στιγμή μια σειρά 
από κατάλληλα διαμορφωμένους κι 
εξοπλισμένους χώρους στο κέντρο της 
πόλης, οι οποίοι θα είναι έτοιμοι σε 2 
μήνες, προκειμένου να παραχωρηθούν 
στους ενδιαφερομένους.

Ήδη σημαντικός αριθμός νέων επι-

στημόνων από την Ευρώπη, οι οποίοι 
ασχολούνται με τη δημιουργία sta tu s, 
έχουν εκδηλώσει ζωηρό ενδιαφέρον να 
έρθουν και να εγκατασταθούν στην Πάφο, 
καθώς η τάση της αναζήτησης ελκυστικών 
προορισμών για τέτοιου είδους δραστη-
ριότητες κερδίζει συνεχώς έδαφος τόσο 
στον ευρωπαϊκό χώρο όσο κι ευρύτερα. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον φαίνεται να υπάρ-
χει για τα κέντρα μικρών και γραφικών 
πόλεων, που προσφέρουν ποιότητα ζωής.

Η τάση αυτή ανταποκρίνεται στα δε-
δομένα της Πάφου, η οποία συνδυάζει το 
καλό κλίμα, την εύκολη προσβασιμότητα 
μέσω του διεθνούς αεροδρομίου της, την 
ασφάλεια, τη χαμηλή φορολογία, καθώς 
και το λογικό κόστος διαβίωσης.

 
 ος πυλώνας ανάπτυ ης 
Ο Δήμος Πάφου έχει θέσει ως στρα-

τηγικό στόχο την ανάπτυξη του τομέα της 
καινοτομίας, των νεοφυών επιχειρήσεων 
και των νέων τεχνολογιών. Ένας τομέας που 
θα λειτουργήσει ως τρίτος πυλώνας οικο-
νομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής 
δραστηριότητας στην περιοχή μας παράλ-
ληλα με τον τουρισμό και την ανάπτυξη γης. 
Τα πλεονεκτήματα από μια τέτοια εξέλιξη 
είναι αυτονόητα. Όχι μόνο θα επιφέρει μια 
αειφόρο και σταθερή ανάπτυξη στην Πάφο, 
όχι μόνο  θα ενισχύσει την οικονομία και 
θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πο-
λιτών, αλλά -το σημαντικότερο ίσως- θα 
επιτρέψει να αξιοποιηθούν, επιτέλους, οι 
προσοντούχοι και ταλαντούχοι νέοι μας, 
οι οποίοι σήμερα βρίσκουν αναγκαστικό 
καταφύγιο στο εξωτερικό.

Είναι στο πλαίσιο αυτό που ο Δήμος 
προωθεί ήδη τη μετατροπή της Πάφου 
σε «ψηφιακή και έξυπνη πόλη», με την 
ταυτόχρονη δημιουργία του κατάλληλου 
«οικοσυστήματος», του φιλικού δηλαδή πε-
ριβάλλοντος που θα επιτρέψει την ανάπτυξη 
και λειτουργία του νέου αυτού πυλώνα.

ΗΔΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΝΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Η Α ΟΣ ΤΑΤΡ ΤΑΙ Σ  Υ ΝΗ Ο Η

« ισβολή»   

ΑΡΙΟΣ Ι ΝΑΤΙΟΥ
info@pafospress.com
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ριν από δύο ακριβώς 
χρόνια ο Ντόναλντ 
Τραμπ επισκέφθηκε 
την Ιερουσαλήμ, σε 
μια επίσκεψη που στή-
ριξε τους Ισραηλινούς 
σε όλα τα επίπεδα της 

διαμάχης και θορύβησε τους Παλαιστινίους 
λόγω της αλλαγής στάσης των Ηνωμένων 
Πολιτειών στο Παλαιστινιακό ζήτημα. Η 
επίσκεψη εκείνη, τον Μάιο του 2017, ήταν 
γεμάτη από έντονα κρυφά και φανερά μη-
νύματα. Τότε, ο πλανητάρχης, παίζοντας ένα 
παιχνίδι σημαίνοντος και σημαινόμενου, 
πίσω από λέξεις που ειπώθηκαν ή περιτέ-
χνως αποφεύχθηκε να ειπωθούν, αρχικά 
ζήτησε από την Κνεσέτ την υιοθέτηση μέ-
τρων για διευκόλυνση της καθημερινότητας 
των Παλαιστινίων και, ακολούθως, όντας 
στην περιοχή, «ξέχασε» να καταδικάσει την 
ανάπτυξη των ισραηλινών εποικισμών στα 
παλαιστινιακά εδάφη. Οι διεθνείς αναλυτές 
είχα διερωτηθεί, τότε, ποιο θα ήταν άραγε 
το αμερικανικό αντάλλαγμα για την υιο-
θέτηση μέτρων διευκόλυνσης των Παλαι-
στινίων και στήριξης της οικονομίας τους. 
Η απάντηση ήρθε λίγους μήνες μετά. Τον 
Δεκέμβριο του 2017 ο Ντόναλντ Τραμπ 
έδωσε «φιλί θανάτου» στους Παλαιστινί-
ους, αναγνωρίζοντας την Ιερουσαλήμ ως 
πρωτεύουσα του Ισραήλ. 

ι πρώτες αποκαλ ψεις που 
ε μνωσαν τις ελπ ες

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια σπάνια 
και ιστορική ευκαιρία για ειρήνη», δήλω-
νε τότε, τον Μάιο του 2017, ο Πρόεδρος 
των ΗΠΑ, συμπληρώνοντας πως ο κοινός 
εχθρός όλων είναι ένα «πυρηνικό Ιράν». 
Θέση πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις 
εβραϊκές αξιώσεις. «Η ώρα για επιστροφή 
στον διάλογο με τους Παλαιστινίους είναι 
τώρα», σημείωνε. Δεσμεύτηκε μάλιστα να 
κάνει «ό,τι μπορεί για τη σύναψη μιας συμ-
φωνίας». Και ακολούθως επισκέφθηκε το 
Τείχος των Δακρύων, έναν από τους πιο 
Ιερούς Τόπους του Ιουδαϊσμού, και όντας 
ο πρώτος εν ενεργεία Πρόεδρος των Ηνω-
μένων Πολιτειών, που πραγματοποιεί μια 

τέτοια επίσκεψη, η κίνησή του έστειλε ισχυρά 
-αν και χωρίς να ειπωθούν- μηνύματα. 

Σχεδόν 16 ώρες πριν από τη συνάντησή 
του με τον Μαχμούντ Αμπάς, Πρόεδρο 
της Παλαιστινιακής Αρχής, η βιτρίνα της 
καλής θέλησης με την απαίτηση υιοθέτησης 
μέτρων είχε αρχίσει να ραγίζει. 

Ακόμη 16 ώρες χρειάστηκαν προκειμένου 
το γυαλί να γίνει τελικά θρύψαλα και οι ελπίδες 
των Παλαιστινίων να μοιάζουν πλέον φρούδες. 
Για πρώτη φορά μετά από τουλάχιστον μια 
δεκαετία, Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτει-
ών απέφυγε -περιτέχνως- να αναφερθεί σε 
λύση δύο κρατών. Επικοινωνιακή τεχνική, 
προσυμφωνημένη. Στέρησαν την ελπίδα της 
λύσης δύο κρατών που διακαώς επιθυμούν 
οι Παλαιστίνιοι για να την επαναφέρουν εν 
είδει υποχώρησης, με ανταλλάγματα

ι α ιώνουν οι αλαιστ νιοι
Η Παλαιστινιακή Αρχή με κάθε ευκαιρία 

αξιώνει αναγνώριση των Παλαιστινιακών 

Αρχών ως μιας ανεξάρτητης Παλαιστίνης, 
στα σύνορα που καθορίστηκαν το 1967. 
Το Ισραήλ, από την άλλη, που μέχρι σή-
μερα δεν έχει σταματήσει να αναπτύσσει 
εποικισμούς, γνωρίζει πως έχει την ισχύ, 
αλλά και τη στήριξη των ισχυρών. Κρατά 
τη λύση δύο κρατών στον αναπνευστήρα 
και δεν αναμένεται να συναινέσει στα προ-
καθορισμένα το 1967 σύνορα, αλλά στα 
μεταγενέστερα που το ίδιο δημιούργησε 
μετά τον πόλεμο των έξι ημερών και τα 
οποία δεν αναγνωρίστηκαν από καμιά 
χώρα του κόσμου μέχρι σήμερα, καθώς η 
κίνηση του Τραμπ τον φετινό Μάρτιο να 
αναγνωρίσει την ισραηλινή κυριαρχία στα 
υψίπεδα Γκολάν, άνοιξε ακριβώς αυτόν τον 
δρόμο, ασκώντας πίεση όχι μόνο στη Συρία 
του Άσαντ, όπου και ανήκουν τα υψίπεδα, 
αλλά και στους ίδιους τους Παλαιστινίους, 
που βλέπουν την επανάληψη της ιστορίας 
αυτής να πλανάται επικίνδυνα πάνω από 
τη Λωρίδα της Γάζας, τη εβρώνα, και 

αλλού (Ο ίδιος κίνδυνος υπάρχει και για 
το όρος Σινά, το οποίο πολιτικά ανήκει 
στην Αίγυπτο - αυτό ωστόσο αναμένεται 
να διευθετηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο 
με άλλη συμφωνία).

Ο Βενιαμίν Νετανιάχου ανοιχτά και 
ξεκάθαρα, από το Βήμα του ΟΗΕ, έχει 
δηλώσει πως τα σύνορα προ του 1967 
δεν είναι υπερασπίσιμα και πως η συνο-
ριογραμμή ανάμεσα στο εβραϊκό και ένα 
μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος θα πρέπει 
να καθοριστεί μετά από διαπραγματεύσεις.

ι περιλαμ άνει 
η λ ση του αιώνα

Για τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποί-
ος είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με το 
κράτος του Ισραήλ, η λύση του παλαιστι-
νιακού ζητήματος είναι απόλυτος στόχος 
και πόθος, καθώς θα του δώσει τον τίτλο 
του εμπνευστή, αρχιτέκτονα και διαμε-
σολαβητή της λύσης του δυσκολότερου 

προβλήματος του κόσμου. Τι περιλαμ-
βάνει, ωστόσο, η περιβόητη συμφωνία 
δύο κρατών, που ετοιμάζει να βάλει στο 
τραπέζι των συνομιλιών, προετοιμάζοντας 
το έδαφος εδώ και δύο χρόνια;

Η συμφωνία θα ιδρύει ένα παλαιστι-
νιακό κράτος, το οποίο θα αποκαλείται 
«Νέα Παλαιστίνη» και θα εγκαθιδρυθεί 
στην Ιουδαία, τη Σαμάρια και μέρος της 
Λωρίδας της Γάζας (όχι το λιμάνι) και δεν 
θα περιλαμβάνει τους οικισμούς που έχτισε 
το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη. Το παλαιστινι-
ακό κράτος θα αστυνομεύεται από τοπική 
Αστυνομία που θα διαθέτει ελαφρύ οπλι-
σμό και μεταξύ άλλων θα είναι υπεύθυνη 
για τον μη σχηματισμό στρατιωτικών και 
παραστρατιωτικών ομάδων. Για την ευρύ-
τερη ασφάλεια του νεοσύστατου κράτους, 
αρμόδιο θα είναι το Ισραήλ, ως εγγυήτρια 
δύναμη της «Νέας Παλαιστίνης», ενώ θα 
ελέγχει και τα διεθνή σύνορα με την Ιορ-
δανία, έναντι αμοιβής. 

Ο αραβικός πληθυσμός του Ισραήλ θα 
πρέπει είτε να συνεχίσει να ζει στο Ισρα-
ήλ, αλλά με αυξημένο φόρο -όπως ισχύει 
και σήμερα- είτε να μετακινηθεί στο νέο 
παλαιστινιακό κράτος. Ως δικλίδα ασφα-
λείας οι Παλαιστίνιοι δεν θα μπορούν να 
αγοράζουν σπίτια Ισραηλινών, ενώ ούτε 
και οι Ισραηλινοί θα έχουν το δικαίωμα 
να αγοράζουν σπίτια Παλαιστινίων. 

Εβραϊκή υπαναχώρηση θα είναι η ανα-
γνώριση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ ως 
πρωτεύουσας της Νέας Παλαιστίνης, ενώ η 
Δυτική Ιερουσαλήμ θα αναγνωριστεί επίσημα 
ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Το καθεστώς 
της πόλης ωστόσο θα παραμείνει ως έχει 
σήμερα, δηλαδή αδιαίρετη ιερή πόλη. Σε 
αυτήν οι Παλαιστίνιοι θα αποφασίζουν μόνο 
για τα εκπαιδευτικά θέματα των Παλαιστινίων, 
ενώ η ασφάλεια όλης της πόλης θα είναι 
στα χέρια του Ισραήλ. Ίδιο θα παραμείνει 
και το καθεστώς των Αγίων Τόπων. 

Τη συμφωνία θα πρέπει να υπογρά-
ψουν, εκτός από το Ισραήλ, το οποίο θα 
είναι και εγγυήτρια δύναμη του νεοσύ-
στατου κράτους, η Παλαιστινιακή Αρχή, 
η Οργάνωση για την ελευθερία της Πα-
λαιστίνης και η αμάς.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ 
ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΟΤΙ Ο 
ΤΡΑΜΠ ΠΡΟΩΘΕΙ 
ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟ-
ΛΗ, ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ 
ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ ΦΩΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΝΑ ΑΤ ΗΚ ΣΤΑ
hadjikostam@sigmatv.com

Αν η συμφωνία των Πρεσπών θεω-
ρήθηκε ιστορική και δημιούργησε (ίσως 
επικίνδυνο) προηγούμενο σε άλλα εθνικά 
ζητήματα ανά τον κόσμο, η λύση του Πα-
λαιστινιακού αναμένεται να αποτελέσει το 
απόλυτο παράδειγμα, δεν παύει ωστόσο 
να αποδεικνύει -από τους σχεδιασμούς 
ακόμη- το απόλυτο παράδειγμα της επι-
βολής του «δικαίου» του ισχυρού προς 
τον ανίσχυρο της όποιας διαμάχης. 

Θεωρείται δεδομένο ότι ο Αραβικός 
κόσμος στην πλειοψηφία του θα υπο-
στηρίξει την πρόταση Τραμπ με πρώτη 
τη Σαουδική Αραβία, η οποία επιχειρεί 
διακαώς τις άριστες σχέσεις με το Ισραήλ. 
Τις δύο χώρες ενώνει ο κοινός εχθρός που 
λέγεται Τεχεράνη και η συμφωνία, καθ’ 
ομολογίαν, εξυπηρετεί την καταπολέμηση 
των βλέψεων και των πολιτικών του Ιράν 
και της Μουσουλμανικής Αδελφότητας.

Ωστόσο τι θα γίνει με την περίπτωση της 
Κύπρου και της Ελλάδας, όταν κληθούν 
να αναγνωρίσουν λύση δύο κρατών, με 
δημιουργία νέων συνόρων, όπως αυτά 
προκύπτουν από έναν πόλεμο και πε-
ριλαμβάνουν αναγνώριση κατεχόμενων 
εδαφών; Είναι αρκετό το επιχείρημα της 
συναίνεσης των Παλαιστινίων ή μήπως 
ενδέχεται να προκαλέσει προηγούμενο για 
νέες εθνικές περιπέτειες του Ελληνισμού;

  

  
ΣΥ ΝΙΑ ΙΑ ΙΔΡΥΣΗ Α ΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
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Ένα μίνι δεύτερο 
δημοψήφισμα 

πό τις 23 μέχρι τις 26 
Μαΐου οι πολίτες της 
ΕΕ θα κληθούν να ψη-
φίσουν για την ανάδειξη 
του νέου Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ένα εκλο-
γικό γεγονός, του οποί-

ου το αποτέλεσμα αναμένεται να ξεφύγει 
από τα στενά όρια των Βρυξελλών και 
του Στρασβούργου και να διαχυθεί σε 
άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Το δι-
ακύβευμα της κάλπης κρίνεται υψηλό, 
αφού στην άνοδο των ευρωσκεπτικιστι-
κών κομμάτων προστέθηκε η «πληγή» 
του t, η οποία, παρά τις πολύμηνες 
προσπάθειες, παραμένει ακόμα ανοιχτή. 
Η αποτυχία εξεύρεσης μιας ικανοποιη-
τικής φόρμουλας για έξοδο της Βρετανί-
ας από την ΕΕ έφερε ως αποτέλεσμα να 
κλειδώσει η συμμετοχή τής χώρας στις 
Ευρωεκλογές, γράφοντας από τη μια άλλο 
ένα κεφάλαιο στο δράμα του πολιτικού 
αδιεξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ 
από την άλλη επηρεάζει τη σύνθεση της 
Ευρωβουλής σε μια χρονική συγκυρία, 
κατά την οποία οι εκλογές αναμένεται να 
σηματοδοτήσουν μια νέα εποχή για την 
ευρωπαϊκή πολιτική ζωή. 

 συμμετοχή της ρεταν ας 
Η συμμετοχή της Βρετανίας στις Ευρω-

εκλογές δεν προκάλεσε καμιά έκπληξη, 
απλώς επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά 
τη βαθιά κρίση στην οποία βρίσκεται η 

χώρα το τελευταίο διάστημα. Λιγότερο 
από ένα μήνα πριν η Πρωθυπουρ-

γός της χώρας, Τερέζα Μέι, στην 
προσπάθειά της να πείσει τους 

Ευρωπαίους ηγέτες να της 
δώσουν μία παράταση, 

διαβεβαίωνε ότι 
θα μπορούσε να 
φέρει εις πέρας τη 
δύσκολη αποστο-

λή να περάσει μια 
συμφωνία για το t 

από τη Βουλή των Κοινοτή-
των πριν από τις 30 Ιουνίου, 

ώστε να αποφύγει τη συμμετο-
χή της χώρας στις Ευρωεκλογές. Η 

ανακοίνωση της συμμετοχής αποτέλε-
σε άλλο ένα πλήγμα για το Συντηρητικό 
Κόμμα, το οποίο ήθελε απεγνωσμένα να 
αποφύγει τις Ευρωεκλογές, αφού η λαϊ-
κή αγανάκτηση για το πολιτικό αδιέξοδο 
του t θα μεταφραζόταν σε εκλογικά 
ποσοστά. Η ανάγνωση της ανακοίνωσης 
της συμμετοχής της χώρας στις εκλογές 
όμως δεν σταματά εδώ, αφού ουσιαστικά 
επιβεβαιώνει ότι οι διακομματικές συ-
νομιλίες που έχει η Μέι με το Εργατικό 
Κόμμα δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. 
Ούτε οι Συντηρητικοί αλλά ούτε και οι 
Εργατικοί λίγες ημέρες πριν από το 

άνοιγμα της κάλπης έχουν αρχίσει επί-
σημα την προεκλογική τους εκστρατεία, 
παρά το γεγονός ότι έχουν επιλέξει τους 
υποψήφιούς τους. Στους κυβερνητικούς  
κύκλους φαίνεται να κυριαρχεί η άποψη 
ότι οι Βρετανοί ευρωβουλευτές, οι οποίοι 
θα εκλεγούν, δεν θα χρειαστεί να καθίσουν 
στις θέσεις τους, εκφράζοντας αισιοδοξία 
ότι θα περάσει μια συμφωνία πριν από 
την καλοκαιρινή αργία του Βρετανικού 
Κοινοβουλίου.

 
ι πολ τες απη ησαν 
Μία γεύση του αποτελέσματος της κάλ-

πης για τη Βρετανία έδωσαν οι τοπικές 
εκλογές, στις οποίες τόσο οι Συντηρητικοί, 
όσο και οι Εργατικοί δέχτηκαν βαρύτατα 
πλήγματα, προκρίνοντας ότι το «φιάσκο» 
του t και οι συνέπειές του θα παί-
ξουν καταλυτικό ρόλο στην έκβαση του 
αποτελέσματος και στις Ευρωεκλογές. 
Πολιτικοί αναλυτές διαπιστώνουν ότι οι 
Βρετανοί πολίτες είναι απηυδισμένοι από 
την αδιέξοδη κατάσταση και αρνούνται να 
συμμετάσχουν στη δημοκρατική διαδικασία, 
αφού έχασαν την πίστη τους στους πολιτι-
κούς. Μάλιστα, οι Ευρωεκλογές δύνανται 
να λειτουργήσουν ως ένα «μίνι δεύτερο 
δημοψήφισμα» για το t, αφού ο τρό-
πος με τον οποίο θα ψηφίσουν οι πολίτες 
αναμένεται να αναδείξει με πιο ξεκάθαρο 
τρόπο εάν εμμένουν στην απόφαση για 
έξοδο της χώρας από την ΕΕ ή άλλαξαν 
γνώμη. Ενδεικτική της πολιτικής κατάστασης 
στη Βρετανία είναι η «αναγκαιότητα» που 
γεννήθηκε για δημιουργία κομμάτων, τα 
οποία να ανταποκρίνονται σε έναν ειδικό 
σκοπό. Συγκεκριμένα, μέσα από τις μάχες 
του t γεννήθηκε το αντιευρωπαϊκό 

t a t  και το αντίπαλον δέος, το 
a  , το οποίο τάσσεται υπέρ της 

παραμονής της χώρας στην ΕΕ.

ατακερματισμένο 
πολιτικό τοπ ο 

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ξεκάθαρα 
ότι οι Βρετανοί ψηφοφόροι εμφανίζονται 
βαθιά κατακερματισμένοι, προκρίνοντας 
βαριά ήττα για τους Συντηρητικούς και 
σαρωτική νίκη για τους ευρωσκεπτικιστές. 
Σύμφωνα με τη νεότερη δημοσκόπηση 
της ou o , καθαρό προβάδισμα έχει το 

t a t  του l a a  με ποσοστό 
27 , αφήνοντας κατά πολύ πίσω του τους 
Εργατικούς, οι οποίοι προβλέπεται να φτά-
σουν στο 22 . Η δημοσκόπηση παράλ-
ληλα επιβεβαιώνει το εφιαλτικό σενάριο 
για τους Συντηρητικούς, οι οποίοι μετά 
βίας σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση 
αναμένεται να φτάσουν στο 15 . Στο 10  
προβλέπονται τα ποσοστά των Πρασίνων, 
στο 9  των Φιλελευθέρων, στο 7  του 

, ενώ στο 6  του a  . Όσον 
αφορά τις δημοσκοπήσεις σε επίπεδο 

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ 
ΠΙΟ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΕΑΝ
ΕΜΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΕ  ΑΛΛΑΞΑΝ ΓΝΩΜΗ

Η ΣΗ ΑΣΙΑ ΤΟΥ Α ΟΤ Σ ΑΤΟΣ 
Τ Ν ΥΡ Κ Ο Ν ΙΑ ΤΟ 

Ευρωκοινοβουλίου, η a ta  u l  δεν 
προβλέπει ραγδαίες ανακατατάξεις με 
την είσοδο των Βρετανών ευρωβουλευ-
τών. Σύμφωνα με την προβολή, πρώτο 
κόμμα αναμένεται το  με ποσοστό 
24 , δεύτερο το  με 19,8 , ενώ οι 
Φιλελεύθεροι προβλέπεται να φτάσουν 
το 12,9 . Ακολουθούν τα ευρωσκεπτι-
κιστικά  με ποσοστό 8,79  και  
με 8,26 . Στη συγκεκριμένη προβολή 
το t a t  του a a  διαχωρίζεται 
από το πρώην κόμμα του, το , αφού 
αναμένεται να ενταχθούν σε διαφορετι-
κά ευρωπαϊκά κόμματα. Όσον αφορά 
στο Συντηρητικό Κόμμα, οι προβλέψεις 
δείχνουν ότι από τις 21 έδρες που είχε 
κερδίσει το 2014, στη μελλοντική σύνθεση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έχει 
μόλις 12 βουλευτές. 

ο νομικό μπέρ εμα 
Μερικές εβδομάδες πριν φάνταζε σχε-

δόν απίθανο να συμμετάσχει η Βρετανία 
στις Ευρωεκλογές, αφού τα χρονικά πε-
ριθώρια που έθεταν οι Βρυξέλλες για το 

t γίνονταν με γνώμονα την αποφυγή 
αυτή του σεναρίου. Τον Ιούνιο του 2018 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε αποφασί-
σει την αναμόρφωση της Ευρωβουλής 
για τη μετά t εποχή, απαλείφοντας 
46 από τις 73 έδρες του Ηνωμένου Βα-
σιλείου, ενώ τις υπόλοιπες τις μοίρασε 
στα κράτη μέλη, τα οποία ένιωθαν ότι 
δεν αντιπροσωπεύονται επαρκώς στις 
Βρυξέλλες. Κερδισμένοι της υπόθεσης 
η Γαλλία και η Ισπανία, οι οποίες θα 
έπαιρναν από πέντε έδρες, ενώ Ιταλία 
και Ολλανδία από τρεις. Παρόλα αυτά 
όμως η αδυναμία αποχώρησης της Βρε-
τανίας έθεσε σε εφαρμογή τη δικλείδα 
ασφαλείας που είχαν αποφασίσει, η οποία 
προέβλεπε παραμονή του αριθμού των 
ευρωβουλευτών στους 751, όπως είναι η 
σημερινή σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου. 

Εάν μετά τις εκλογές αποχωρήσει η 
Βρετανία τελικά, οι ευρωβουλευτές θα 
μειωθούν ξανά στους 705, ενώ οι έδρες 
των βρετανών θα αναδιανεμηθούν. Λόγω 
αυτής της αβεβαιότητας δημιουργήθηκαν 
αντιδράσεις, αφού νομικά είναι μεν υπο-
χρεωτικό, μιας και το Ηνωμένο Βασίλειο 
είναι κράτος μέλος με πλήρη δικαιώματα 
και πρέπει να εκπροσωπείται στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, αλλά πολιτικά χαρακτη-
ρίζεται από πολλούς παράλογο, αφού οι 
Βρετανοί βρίσκονται με το ένα πόδι εκτός 
της Ευρώπης και ίσως χρειαστεί να εγκα-
ταλείψουν τη θέση τους. Μάλιστα, εκ των 
πραγμάτων η διαδικασία του t σπατά-
λησε μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο σε βάρος 
ίσως της ευρωπαϊκής ανοικοδόμησης, ενώ 
με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση δεν 
αναμένεται αυτό να αλλάξει ακόμα και με 
το πέρας των Ευρωεκλογών.

Η εξέλιξη της συμμε-
τοχής της Βρετανίας 
στις Ευρωεκλο-

γές έρχεται να προσθέσει 
περισσότερη δυναμική 
στο ευρωσκεπτικιστικό και 
λαϊκίστικό κύμα που αναμέ-
νεται να σαρώσει σε αυτήν 
την εκλογική αναμέτρηση. 
Εντούτοις, η περίπτωση 
του ευρωσκεπτικισμού της 
Βρετανίας παρουσιάζει μια 
ιδιομορφία, αφού σύμφωνα 
με αναλυτές τείνει να έχει 
τη μορφή του αντιευρωπα-
ϊσμού. Στα υπόλοιπα κράτη 
μέλη, κόμματα τα οποία 
τάσσονταν υπέρ της εξόδου 
από την ΕΕ πλέον έχουν 
αλλάξει ριζικά τη ρητορική 
τους. Ενώ το 2016 τουλάχι-
στον 15 κόμματα σε όλη την 
Ευρώπη τάσσονταν υπέρ 
ενός δημοψηφίσματος, όπως 
της Βρετανίας, πλέον αυτή 
η ρητορική έχει εκλείψει. 
Αντίθετα, οι εθνικιστές κατά 
μήκος της ΕΕ ενώνουν τις 
φωνές τους με κοινό μήνυμα 
μια «Ευρώπη της κοινής λο-
γικής». Η ρητορική κατά του 
ευρωπαϊκού οικοδομήματος 
έχει σταματήσει προ πολλού 
και πλέον επικεντρώνονται 
στην αναδιαμόρφωση της ΕΕ 
εκ των έσω, με προτεραιότη-
τα την ασφάλεια, τη διαχεί-
ριση των μεταναστών και το 
αίτημα για μια πιο εθνική 
οικονομία. Αυτή η μεταστρο-
φή του ευρωσκεπτικισμού 
σύμφωνα με αναλυτές 
οφείλεται κατά κάποιον 
τρόπο στο t. Η πολιτική 
αναταραχή εντός της Βρετα-
νίας με κανέναν τρόπο δεν 
μπορεί να αποτελεί ιδανικό 
παράδειγμα για άντληση 
ψήφων από τους πολίτες. Να 
σημειωθεί, όμως, ότι στην 
απίθανη περίπτωση στην 
οποία το Ηνωμένο Βασίλειο 
αποχωρήσει ανώδυνα από 
την ΕΕ, αυτή η ρητορική 
ίσως επανεμφανιστεί. 

Η  
  

 

ΙΑΝΝΗΣ Ι Ρ Α ΗΣ 



Δ
όθηκε στις 3 Μαΐου 
2019 στη δημοσιότητα 
η προκαταρκτική έκθε-
ση του Επισκόπου του 
Τρούρο, Αιδεσιμότατου 
Φίλιπ Μάουνστιβεν, που 
αναφέρεται και στις συν-

θήκες στην κατεχόμενη από την Τουρκία 
περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ε ναι να κλαις
Ανακοινώνοντας την παραλαβή της στις 

3.5.2019 ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερι-
κών και Κοινοπολιτείας, Τζέρεμι αντ, ο 
οποίος ήταν ο άνθρωπος που κάλεσε τον 
Επίσκοπο στις 26 Δεκεμβρίου 2018 να 
διεξαγάγει μιαν ανεξάρτητη έρευνα για 
τις καταδιώξεις των χριστιανών, σημεί-
ωσε πως το περιεχόμενό της πράγματι 
προκαλεί δάκρυα  και ότι θα αναμένει 
την ολοκληρωμένη έκθεσή του (Ιούνιο) 
για τα συγκεκριμένα περαιτέρω βήμα-
τα που πρέπει να πάρει το Υπουργείο 
του, ώστε να αντιμετωπιστεί η μοίρα των 
καταδιωκόμενων χριστιανών. Η έκθεση 
αποτελείται από 53 σελίδες, οι 32 καλύ-
πτουν την προκαταρκτική έκθεση και οι 
υπόλοιπες τις πηγές του συγγραφέως.  

 Επίσκοπος καλύπτει σωρεία περιπτώ-
σεων σε πολλές χώρες του κόσμου όπου 
καταδιώκονται και στερούνται δικαιωμάτων 
οι χριστιανοί και ότι, συμπερασματικά, 245 
εκατομμύρια χριστιανοί υφίστανται κατα-
δίωξη σε 50 χώρες, με αύξηση 30 εκατομ-
μύρια περισσότεροι φέτος από πέρσι, και 
ότι οι χριστιανοί είναι οι πλέον στοχευμένα 
καταδιωκόμενοι  ανά τον κόσμο. Καλύπτει 
Μέση Ανατολή,  Βόρεια Αφρική, Ανατολική 
Ασία, Κεντρική Ασία και άλλες περιοχές του 
κόσμου. Δεν μασά τα λόγια του ερχόμενος 
στην Τουρκία, για τις παραβιάσεις και στε-
ρήσεις των δικαιωμάτων των χριστιανών, 
όταν τονίζει πως: «Ορισμένες χώρες όπως η 
Τουρκία και η Αλγερία έχουν αυξήσει την 
ανάμειξή τους σε εκκλησιαστικά ιδρύματα 
και τους ηγέτες των. Επιθέσεις εναντίον εκ-
κλησιών και εκκλησιαστικών περιουσιών 
έχουν επίσης αυξηθεί στην Τουρκία και την 
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Η ρ οδο  των λεγ μενων ακροδε ιών κομμ των

Αίγυπτο   Έχουν καταγγελθεί κατασχέσεις 
εκκλησιαστικών περιουσιών, επιθέσεις σε 
εκκλησίες και περιουσίες χριστιανών στη 
Συρία, στο Ιράν, στην Αίγυπτο, την Αλγερία.  
Επιθέσεις, στη βάση διακρίσεων εναντίον 
χριστιανών. Παρόμοιες νοοτροπίες επιδει-
κνύονται στη βόρεια περιοχή της Κύπρου, 
που τελεί υπό τουρκική κατοχή. Η πρόσβαση 
για λατρεία στις ιστορικές ορθόδοξες και 
μαρωνίτικες εκκλησίες στην περιοχή είναι 
σημαντικά περιορισμένη (σε πολλές περι-
πτώσεις μόνο μία φορά τον χρόνο, εφόσον 
εγκριθεί ειδική άδεια) και, ακόμα και στον 
μικρό αριθμό εκκλησιών όπου επιτρέπο-
νται οι τακτικές κυριακάτικες λειτουργίες, 
διατυπώνονται παράπονα για αδιάκριτη 
αστυνομική επιτήρηση, ενώ και οι λειτουρ-
γίες μπορούν περιοδικά να παύονται διά της 
βίας και οι εκκλησιαζόμενοι να διώχνονται 
χωρίς προειδοποίηση. Πολλές ιστορικές 
εκκλησίες και τα κοιμητήριά τους στην 
περιοχή έχουν αφεθεί να καταστραφούν, 
είτε με βανδαλισμούς είτε με μετατροπή 
τους για άλλες χρήσεις. 

Υποκίνηση μίσους και προπαγάνδα 
μίσους εναντίον χριστιανών σε ορισμένες 
χώρες και μέσω κυβερνητικών μέσων 
και μέσων κοινωνικής δικτύωσης ειδικά 
στο Ιράν, το Ιράκ και την Τουρκία  έχουν 
αυξηθεί. Το κυβερνών κόμμα στην Τουρ-
κία χαρακτηρίζει τους χριστιανούς ως μια 
«απειλή στη σταθερότητα του έθνους». 
Τούρκοι χριστιανοί κάτοικοι έχουν πολλές 
φορές χαρακτηριστεί στερεοτυπικά ως 
«όχι πραγματικοί Τούρκοι», αλλά «συ-
νεργάτες της Δύσης» ». 

Σημείωση γράφουσας. Αυτό ακριβώς 
το σκεπτικό «πολιτικής» εξόντωσης των 
χριστιανικών μειονοτήτων ήταν που ακο-
λούθησαν οι νεο-Τούρκοι  του Κεμάλ Ατα-

τούρκ κατά τη γενοκτονία των Αρμενίων, 
Ελλήνων και Ασσυρίων το 1900-1923. 
Δηλαδή, το ρατσιστικό σκεπτικό ότι, αν 
ένας δεν ήταν Τούρκος, δεν μπορούσε 
να υπερασπιστεί το έθνος.

Να πούμε ότι εκ μέρους της παροικίας 
κλήθηκε και έδωσε προφορική μαρτυρία 
στην Επιτροπή του Επισκόπου και ο πρόε-
δρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Κυπρίων Βρετανίας, ρίστος Καραολής, 
ενώ παράλληλα γραπτές πολυσέλιδες μαρ-
τυρίες με φωτογραφικό υλικό και άλλα 
στοιχεία για τις καταδιώξεις και στερήσεις 
των χριστιανών στα κατεχόμενα και τις 
συλήσεις των θρησκευτικών μας χώρων 
-εκκλησιών και κοιμητηρίων- στάλθη-
καν από διάφορους συμπατριώτες μας 
στον Επίσκοπο και την Επιτροπή του (της 
γράφουσας περιλαμβανομένης). 

Θα αναμένουμε να δούμε ολοκληρωμένη 
την έκθεση του Επισκόπου του T u o και 
ιδιαίτερα πώς σκοπεύει το Φόρεϊν Όφις να 
ενεργήσει για να προστατεύσει τους κατα-
διωκόμενους χριστιανούς ανά τον κόσμο, 
όπως και τους χριστιανούς στην Κύπρο. 

Καίριες οι επισημάνσεις του Επισκό-
που, ότι: Α  «Η πρόθεση διαγραφής όλων 
των μαρτυριών χριστιανικής παρουσίας 
επιβεβαιώνεται με την απομάκρυνση των 
σταυρών, την καταστροφή των εκκλησια-
στικών κτηρίων και άλλων συμβόλων της 
Εκκλησίας. Η δολοφονία και η απαγωγή 
κληρικών αποτελούν άμεση επίθεση κατά 
της δομής και της ηγεσίας της Εκκλησίας. 
Όταν αυτά και άλλα περιστατικά αποτελούν 
γενοκτονία, οι κυβερνήσεις θα πρέπει 
να ενεργοποιήσουν τη δικαιοσύνη, να 
βοηθήσουν τα θύματα και να λάβουν 
προληπτικά μέτρα για το μέλλον». 

Και, δεύτερον, ότι:  «Δεν είναι μόνον 

η γεωγραφική εξάπλωση της αντι-χρι-
στιανικής καταδίωξης, αλλά επίσης η σο-
βαρότητα του αυξανόμενου ρυθμού. Σε 
ορισμένες περιοχές το επίπεδο και η φύση 
της καταδίωξης φθάνει σχεδόν τον διεθνή 
ορισμό της γενοκτονίας σύμφωνα με τα 
Ηνωμένα Έθνη  Το κύριο αποτέλεσμα 
τέτοιων πράξεων, γενοκτονίας εναντίον 
χριστιανών, είναι η έξοδος. Οι χριστιανοί 
τώρα αντιμετωπίζουν την πιθανότητα να 
εξαφανιστούν ολοκληρωτικά από μέρη 
της Μέσης Ανατολής όπου είχαν τις ρίζες 
τους για χρόνια».

Αυτά έρχεται, συμπτωματικά, να επιβεβαι-
ώσει και το πρόσφατο βιβλίο του ερευνητή 
Πέτρου Σαββίδη, «Η Ισλαμοποίηση της 
Κατεχόμενης Κύπρου» (148 σελίδων), που 
κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες από τις εκδό-
σεις «Αρματολός» (Λευκωσία), (ίδε άρθρο 
Λάζαρου Μαύρου, 5.5.2019, al ). 

«Ο ΟΡΓΑΣΜΟΣ οικοδόμησης νέων 
τζαμιών οθωμανικού τύπου  στα σκλα-
βωμένα από τον Αττίλα εδάφη της Κύπρου 
πιστοποιεί και διαλαλεί τη διατεταγμέ-
νη από την Άγκυρα και συντελούμενη 
δραστικά ισλαμοποίηση και του χώρου 
και των πληθυσμών και του συστήματος 
σε όλη την έκταση  Δραστική επιβολή 
νεο-οθωμανικού εξισλαμισμού  των νεο-
οθωμανών ισλαμιστών του Ερντογάν  η 
κύρια -και επιπλέον διηνεκής-  απειλή 
κατά του Ελληνισμού στην Κύπρο », 
έγραψε ο Λάζαρος Μαύρος. 

ρ ιχάτ Ερ μ
Όμως, δεν πρέπει να ξεχνιέται ότι αυτή 

η πολιτική δεν είναι του Ερντογάν μόνον, 
ο οποίος την υλοποιεί στο ακέραιο, αλλά 
στο πλαίσιο εφαρμογής των εκθέσεων του 
Δρος Νιχάτ Ερίμ από το 1956, ως προς το 

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΟΠΩΣ 
Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΓΕΡΙΑ, 
ΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΗΝ
ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΩΝ. 
ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ 
ΑΥΞΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ  

Τ α λεγόμενα ακροδεξιά κόμματα 
στην Ευρώπη και στον κόσμο 
φαίνεται ότι είναι σε πρόοδο και 

ανάπτυξη.  
Το Εθνικό Μέτωπο της a  
  στη Γαλλία, το  σε μια 

πραγματικά δημοκρατική χώρα όπως 
η Ελβετία, τα παρόμοια κινήματα στην 
Ουγγαρία, την Πολωνία, την Αυστρία. 
Υπάρχουν, βέβαια, τέτοια και στην 
Ελλάδα και στην Κύπρο.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι’ αυτό και 
πολλά έχουν γραφεί διεθνώς πάνω στο 
θέμα  (βλ. π.χ. ένα τελευταίο βιβλίο, ous 
la t o   o qu  al: «Les 
nationalists a l΄ assaut de l΄ Europe», 

a s, o ol s 2019, 309 σελ.). Η 
μετανάστευση στην Ευρώπη είναι ένας 
τέτοιος λόγος, αλλά και στις ΗΠΑ, με τον 

κ. T u  να κτίζει τοίχο στα σύνορα με 
το Μεξικό. Εγώ, όμως, θα πάρω το θέμα 
από μια ειδική σκοπιά, όπως τη βλέπω 
και από τις χώρες που γνωρίζω.

Τα λεγόμενα κόμματα της Δεξιάς 
θα πρέπει όχι μόνο να είναι κόμματα 
της Δεξιάς αλλά και να ακολουθούν 
πολιτικές που θα είναι σύμφωνες με τις 
ιδεολογίες τους. Αντ’ αυτού, μετατρέ-
πονται σ’ ένα είδος « a t s att a t 
tout», κομμάτων δηλαδή  που προ-
σπαθούν να πάρουν ψηφοφόρους απ’ 
όλους τους χώρους. 

Αυτό, βέβαια, είναι ουτοπία που φθάνει 
μέχρι του σημείου της βλακείας. Ακούμε 
επίσης από πολιτικούς της Δεξιάς νεο-
φανείς όρους, που είναι άγνωστοι στην 
ιδεολογία της Δεξιάς.

Η Δεξιά πρέπει να υποστηρίζει το μι-

κρό κράτος και όχι το κράτος - Λεβιάθαν. 
Οι ανισοσκελείς προ πολογισμοί και τα 
τεράστια έξοδα για λεγόμενες κοινωνικές 
παροχές είναι ιδέες των αριστερών ή των 
λεγόμενων κεντρώων κομμάτων.

Δεν μπορεί ένα δεξιό κόμμα να διαφη-
μίζει σχέδια που κοστίζουν τεράστια ποσά 
στους πολίτες του και που καταλήγουν 
σε νέες δυσβάστακτες φορολογίες. Και 
φτάνουμε στο θέμα φορολογία: Το ίδιον 
ενός δεξιού κόμματος είναι η άμεση και 
δραστική μείωση των φορολογιών με το 
να κτυπήσει το κράτος - Λεβιάθαν και τις 
αχρείαστες  κοινωνικές παροχές, που στο 
τέλος πληρώνονται περισσότερον ακριβά 
από τους δύστυχους φορολογουμένους, 
τους μικρομεσαίους μάρτυρες ενός τυ-
ραννικού κράτους.

Ας μη διερωτώνται, λοιπόν, κάποιοι, 

γιατί τα λεγόμενα δεξιά κόμματα στον 
Δυτικό κόσμο χάνουν ψηφοφόρους, 
που καταλήγουν τις πλείστες φορές σε 
λεγόμενα κόμματα της άκρας Δεξιάς, 
έστω κι αν διαφωνούν σε πάρα πολλά 
θέματα μαζί τους.

Ένας παραδοσιακός δεξιός ψηφοφόρος, 
που ψήφιζε πάντοτε Δεξιά, όταν απογο-
ητευθεί από το κόμμα του και για τους 
λόγους που αναφέρονται πιο πάνω, δεν 
θα στραφεί προς κόμματα της Αριστεράς 
ή το λεγόμενο Κέντρο αλλά προς τα Δεξιά, 
εκεί όπου θα βρίσκονται τα κόμματα τα 
λεγόμενα της άκρας Δεξιάς. Αυτός είναι 
ένας από τους λόγους της αύξησης της 
δύναμης αυτών των κομμάτων. 

Το ίδιο βέβαια, ένας αριστερών φρο-
νημάτων ψηφοφόρος, δεν θα ψηφίσει 
ένα κόμμα της Δεξιάς, επειδή αυτό το 

κόμμα προσπαθεί να τον προσελκύσει 
με αριστερές πολιτικές.  

Εκείνο που συμβαίνει επίσης σήμε-
ρα, όπως και συνέβαινε στο παρελθόν 
σε πολλές χώρες, είναι ότι βλέπουμε 
λεγόμενες «εθνικιστικές» πολιτικές σε 
αριστερά κόμματα, ενώ οι δεξιοί είναι 
«ενδοτικοί». 

Αυτό συνέβη, βέβαια, σε ορισμένα 
θέματα και πριν από τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, π.χ. στη  Μεγάλη Βρετανία, με 
τους «a as s»  Συντηρητικούς, που 
προσπαθούσαν να εξευμενίσουν τον  

ίτλερ. Οι συνέπειες είναι γνωστές.    
 Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών

Επιστημών  Διεθνών Σχέσεων
(Η.Ε.Ι. Γενεύης, Ελβετίας), πρώην Μέλος 

της Γραμματείας του ΟΗΕ στο Τμήμα των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΔΡ ΡΙΣΤΟΣ Α Ι Σ 
ΟΔΟΥ ΟΥ  

c.a.theodoulou@cytanet.com.cy

πώς θα αρπάξουν ολόκληρη την Κύπρο ( 
Βλέπε βιβλίο Κώστα Ν. ατζηκωστή «Έξι 
Προεδρικά Πορτραίτα»).  

ια τη μο ρα των χριστιανών 
στην προ

Τέλος, όσον αφορά τη μοίρα των κατα-
διωκόμενων χριστιανών στην Κυπριακή 
Δημοκρατία, το Φόρεϊν Όφις έχει επιλο-
γή και δύναμη να βοηθήσει. Φτάνει να 
αναγνωρίσει τα λάθη του παρελθόντος. 
Να τερματίσει την για 45 χρόνια επιμονή 
του στη βρετανο-τουρκική διαιρετική και 
διαλυτική, ούτω καλούμενη, λύση δικοι-
νοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας, και να 
υποστηρίξει απελευθερωτική πολιτική για 
την πρώην αποικία του, που καταδίκασε 
από το 1956 σε σταδιακή τουρκοποίηση 
με τη μισητή πολιτική του.  Αυτό δεν το 
λέγω εγώ, το είπε ο αξιωματούχος του 
(Φόρεϊν Όφις, . . s, 30.4.1958). 

ισητή η πολιτική 
μας   

«Η γενική πολιτική μας για τις μη αυτοκυ-
βερνώμενες περιοχές είναι να τις οδηγήσουμε 
προς τον δρόμο της αυτοκυβέρνησης και 
στα επίπεδα εκείνα που θα μπορούν να 
αποφασίσουν μόνες τους για το μέλλον τους. 
Είναι σφόδρα ενάντια στις παραδόσεις μας 
να περιορίζουμε την ελευθερία επιλογής 
όταν έρχεται η ώρα της ανεξαρτησίας  Η 
αρχή της «ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΑ-
ΘΕΣΗΣ», την οποία περιγράφει η δήλωση 
της 19ης Δεκεμβρίου 1956, είναι ΜΙΣΗΤΗ 
(o ous), γιατί αρνείται την ενότητα σε μια 
μεικτή κοινότητα  Ο διαχωρισμός είναι ιδι-
αίτερα αρνητικός σε μια περιοχή τόσο μικρή 
όσο η Κύπρος και μάλιστα σε μεσογειακό 
περιβάλλον. Γι’ αυτούς τους λόγους η δική 
μου άποψη είναι πως η μόνη σωστή λύση 
για την Κύπρο είναι η αυτοδιάθεση που 
οδηγεί στην ένωση. Αντιλαμβάνομαι, βέβαια, 
ότι είναι εντελώς αδύνατο για τη σημερινή 
κυβέρνηση να διακηρύξει αυτήν τη λύση 
ως τον σωστό στόχο, αν όχι για τίποτε άλλο 
από τη δήλωσή μας της 19ης Δεκεμβρίου 
1956  Δεν πιστεύω ότι οι δυσκολίες αυτές 
θα είναι μεγαλύτερες από εκείνες που θα 
δημιουργηθούν, αν εγκριθούν τα σχέδια 
που έχουμε ετοιμάσει ». (Βιβλίο γράφουσας 
«Διζωνική Εκτέλεση της ΚΔ 1955-2011» 
σε επανέκδοση λίαν συντόμως). 

Ολοκληρώνω, επισημαίνοντας ότι και 
ο χριστιανικός πληθυσμός τόσο στα κατε-
χόμενα όσο και στα ελεύθερα εδάφη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει, πλέον, 
να βλέπει και τη δική του παρουσία στην 
ίδια μοίρα με εκείνη των υπολοίπων υπό 
εξόντωση χριστιανών στη Μέση Ανατολή 
και ότι μια μέρα η μόνη σωτηρία του, με 
την πολιτική που ακολουθείται, θα είναι 
και αυτού η  έξοδος. Αυτό, βέβαια, κάποιοι 
από εμάς εδώ και χρόνια γράφουμε φορ-
τικά και προειδοποιητικά στη «Σημερινή». 
Σήμερα, μας το επιβεβαιώνει η έκθεση 
του Επισκόπου του T u o

Σημ.  Η προκαταρκτική έκθεση του 
Επισκόπου του Τρούρο εδώ:

tt s:// st a s ut o .o .
u / t - o t/ a o 33 tt s://

st a s ut o .o .u / t -
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Η Κ ΣΗ ΤΟΥ Α ΙΚΑΝΟΥ ΙΣΚΟ ΟΥ ΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙ Η Τ Ν ΡΙΣΤΙΑΝ Ν ΚΑΙ Η ΙΣ Α Ο ΟΙΗΣΗ Τ Ν ΚΑΤ Ο Ν Ν  

Οι χριστιανοί στο στόχαστρο 
ΑΝΟΥ Α ΑΡ ΥΡΟΥ

afanoulla@gmail.com
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Λίγες μέρες πριν από το Πάσχα και 
η l oo  a  γέμισε μυρωδιές, 
παράδοση, ήθη και έθιμα από την Ελλάδα 
και την Κύπρο μας. Σε απόλυτα πασχαλινή 
διάθεση ο σεφ Κωνσταντίνος Πετεβίνος 
και οι βοηθοί του έδωσαν στους τυχερούς 
που παρευρέθησαν από Πάφο, Λευκω-
σία και Λεμεσό στο μάθημα μαγειρικής 
το Σάββατο 13 Απριλίου, έξυπνες ιδέες 
για ένα εντυπωσιακό γιορτινό τραπέζι. Το 
μάθημα αυτό ταξίδεψε τους παρευρισκομένους σε όλη την Ελλάδα και τους παρουσίασε 
αυθεντικές συνταγές που είναι συνυφασμένες με ήθη και έθιμα διαφόρων περιοχών. 
Το μάθημα ξεκίνησε με τη συνταγή της πρεβεζάνικης πασχαλινής κιμαδόπιτας με 
χωριάτικο χειροποίητο φύλλο που παρασκευάστηκε από τους μαθητευόμενους με 
κοσκινισμένο χωριάτικο, για όλες τις χρήσεις αλεύρι ρυσός Μύλος. Οι πίτες είναι 
σήμα κατατεθέν της ηπειρώτικης γαστρονομίας και ειδικότερα την εορταστική περίοδο. 
Η δεύτερη συνταγή ήταν μια συνοδευτική σαλάτα με πασχαλινά αβγά και αρωματικό 
ντρέσινγκ από ξίδι μήλου lu . Μια σαλάτα που αγαπήθηκε από τις νεότερες γε-
νιές των αστικών περιοχών. Τέλος τα σπιτικά Καλτσουνάκια με μια μοναδική γέμιση 
από αναρή ανάλατη Γάλπο και μέλι Γλυκάνθη που ταξίδεψαν γευστικά τους πάντες 
στις ομορφιές της Κρήτης. αρακτηριστικές γαστρονομικές απολαύσεις έδωσαν την 
ευκαιρία στους τυχερούς όχι μόνο να εντυπωσιαστούν αλλά και να επιστρέψουν στο 
σπίτι τους και να εντυπωσιάσουν με την πρωτοτυπία και την αυθεντικότητα ενός 
πασχαλινού τραπεζιού γεμάτου από αρώματα της Ελλάδας!

Της Κυριακής
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Τα αγαπημένα μας βιβλία μάς συντρό-
φευσαν και το 2018 στις καλύτερες στιγμές 
της ζωής μας, ταξίδεψαν μαζί μας, αλλά και 
μας μετέφεραν σε συναρπαστικούς κόσμους, 
φανταστικούς και πραγματικούς. Μας πρό-
σφεραν γνώση, παρέα, συγκίνηση, χαρά, 
ένταση, διασκέδαση, ψυχαγωγία  και τώρα 
ήρθε η ώρα να ανταποδώσουμε την αγάπη. 
Τα Βραβεία Βιβλίου u l , ο θεσμός-γιορτή, 
που δίνει στους ίδιους τους αναγνώστες τη 
δυνατότητα να μοιραστούν την αγάπη τους για το διάβασμα και να επιβραβεύσουν τα 
αγαπημένα τους βιβλία και συγγραφείς, επιστρέφουν για 6η χρονιά και προσκαλούν 
τους βιβλιόφιλους να εκφράσουν τις προτιμήσεις τους, να ψηφίσουν τα αγαπημένα 
τους βιβλία για το 2018. Συνολικά, 2.500 τίτλοι βιβλίων, 1.800 συγγραφείς και 160 
εκδότες περιμένουν τους αναγνώστες στο . u l oo a a s.  να επιβραβεύσουν 
τη δουλειά, την έμπνευση και το ταλέντο τους. Η διαδικασία ξεκίνησε. Το βιβλίο του 
2018 που σε μάγεψε, που σε συνάρπασε, που σου άνοιξε δρόμους, ανυπομονεί να 
του δείξεις την αγάπη σου. Μπες στο . u l oo a a s.  μέχρι τις 15 Μαΐου, 
ψήφισε στις κατηγορίες που επιθυμείς και πάρε μέρος στον πιο σημαντικό εγχώριο 
θεσμό για την κοινότητα της ανάγνωσης. Οι 9 κατηγορίες για τις οποίες ψηφίζει το 
κοινό είναι: Ελληνικό μυθιστόρημα, Μεταφρασμένο μυθιστόρημα, Ελληνικό o -

t o , Ελληνική σύγχρονη ποίηση, Ελληνική παιδική λογοτεχνία, Ελληνική εφηβική 
λογοτεχνία, Ευ Ζην (ελληνικά βιβλία Μαγειρικής, Αποδελτίωσης, όμπι-Ελεύθερου 

ρόνου), Κατηγορία-έκπληξη Ο Ήρωας που θα σου μείνει αξέχαστος! Η συγκεκρι-
μένη κατηγορία περιλαμβάνει ήρωες από την ελληνική αφηγηματική πεζογραφία 
και Ανεξάρτητο Βιβλιοπωλείο της χρονιάς (από τη δεύτερη φάση του θεσμού). Στη 
δεύτερη φάση του θεσμού, από 16 Μαΐου - 10 Ιουνίου, το κοινό θα ψηφίσει ένα από 
τα δέκα δημοφιλέστερα βιβλία, αυτά που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους 
σε κάθε κατηγορία, ώστε να αναδείξει τους μεγάλους νικητές του 2018. Επιπλέον το 
κοινό θα αναδείξει και το Ανεξάρτητο Βιβλιοπωλείο της χρονιάς. Η τελετή απονομής 
των βραβείων βιβλίου u l  2019 θα γίνει στις 13 Ιουνίου σε μια γιορτή για την 
ανάγνωση και τους ανθρώπους του βιβλίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του t s  
ou l και αντιπροσωπεία εμπειρο-

γνωμόνων της Ανώτατης Εκπαίδευσης 
καθώς και ηγετικά στελέχη βρετανικών 
πανεπιστημίων επισκέφθηκαν το a  

us για να δουν από κοντά το Βρετανικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, που αποτελεί επί-
σημο μοντέλο διακρατικής εκπαιδευτικής 
σύμπραξης, καθώς προσφέρει διπλά πτυχία 
που πιστοποιούνται από το Πανεπιστήμιο 

a  του Ηνωμένου Βασιλείου και από 
τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποί-
ησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) της Κύπρου. Κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης, ο  a a  a , διευθύνων σύμβουλος του t s  

ou l, απευθύνθηκε στους παραβρισκόμενους μέσω της παρουσίασής του με τίτλο 
«T ’s o u  T  as a  sla ». Ο  a  υποστήριξε ότι «η συνεργασία 
στον χώρο της εκπαίδευσης και οι πολιτιστικές ανταλλαγές αποτελούν απαραίτητες 
προ ποθέσεις προκειμένου να αναπτυχθούν τα έθνη πέρα των συνόρων». Μετά το 
τέλος της παρουσίασής του, ξεκίνησε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, εστιάζοντας στις 
αλλαγές που επηρεάζουν τη μελλοντική μορφή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του 
Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία προκαλείται, μεταξύ άλλων, από την παρατεταμένη 
αβεβαιότητα του t. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου a  us, καθηγητής 
Πανίκος Πουτζιουρής τόνισε ότι το Πανεπιστήμιο a  us απολαμβάνει 
«αντισταθμιστικά πλεονεκτήματα» και επωφελείται από τις αναδυόμενες αλλαγές 
στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς η συ-
νεργασία με το μητρικό πανεπιστήμιο μας δυναμώνει συνεχώς. Η αντιπροσωπεία 
της Ανώτατης Εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου επισκέφθηκε την Κύπρο 
προκειμένου να διερευνήσει τις προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνερ-
γασίας Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου μέσω της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής 
κατάρτισης, της έρευνας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και επιπλέον να 
εξετάσει τρόπους προώθησης της Διακρατικής Εκπαιδευτικής Σύμπραξης σε όλες 
τις ηπείρους μέσω της δημιουργίας γεφυρών συνεργασίας μεταξύ του Ηνωμένου 
Βασιλείου, των τοπικών και περιφερειακών εταίρων.

Η Πετρολίνα συγχαίρει θερμά τον Κύ-
πριο λυμπιονίκη Παύλο Κοντίδη, για την 
επίδοσή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο στη 
Γένοβα και την κατάκτηση του αργυρού 
μεταλλίου. Παρά τον σκληρό ανταγωνισμό 
που είχε να αντιμετωπίσει, ο Κύπριος πρω-
ταθλητής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο 
γράφοντας άλλη μια χρυσή σελίδα στην 
ιστορία του κυπριακού αθλητισμού και 
της παγκόσμιας ιστιοπλοΐας. Οι αγώνες 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Γένοβα 
ξεκίνησαν την Τρίτη 16 Απριλίου και ολο-
κληρώθηκαν την Κυριακή 21 Απριλίου με την κούρσα μεταλλίων. Η Πετρολίνα, ως 
επίσημος χορηγός, στέκεται περήφανα στο πλευρό του Παύλου Κοντίδη με μια τριετή 
συνεργασία που ξεκίνησε το 2018. Η Εταιρεία εύχεται στον Κύπριο πρωταθλητή ακόμα 
περισσότερες διακρίσεις, καθώς μέσα από τις δικές του επιτυχίες προβάλλονται οι 
αρχές και οι αξίες που πρέπει να διέπουν την πορεία κάθε αθλητή.

Συνέχεια στη χρυσή χορηγία της 
κυπριακής αποστολής t u a 

  έδωσε η sal , 
δείχνοντας για μια ακόμα φορά την 
έμπρακτη στήριξή της σε διοργανώσεις 
που ενθαρρύνουν την κινητοποίηση της 
νέας γενιάς σε θέματα εκπαίδευσης και 
καινοτομίας. Η κυπριακή αποστολή, 
με τη συμμετοχή μαθητών του εκπαι-
δευτικού κέντρου Επίτευγμα’ κατάφε-
ρε να κερδίσει το   
στον παγκόσμιο διαγωνισμό ρομποτικής « st T  all  T  2019», που 
διεξήχθη στην Ισπανία στις 5-6 Απριλίου 2019. Κατόπιν αυτής της πολύ τιμητικής 
διάκρισης, η ομάδα εκπροσώπησε τη χώρα μας στον μεγάλο τελικό του παγκόσμιου 
διαγωνισμού st T  all  στο t o t των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 
στις 24-27 Απριλίου όπου και βραβεύτηκε με το ειδικό βραβείο   

T   . Η sal , στα πλαίσια των ενεργειών της γύρω 
από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ήταν χρυσός χορηγός και για τις δύο συμμε-
τοχές της κυπριακής αποστολής.

Η 26η Μαΐου είναι η τελευταία μέρα 
εγγραφής στο o ot  us που θα 
πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Ιουνί-
ου 2019 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το 
μεγαλύτερο φεστιβάλ ρομποτικής ανα-
μένεται να προσελκύσει πάνω από 1.000 
συμμετέχοντες από 6 έως 106 χρονών 
που θα διαγωνιστούν σε πρωτοποριακές 
προκλήσεις όπως είναι η έξοδος ρομπότ 
από λαβύρινθο, το ράλ  και η μονομαχία 
μεταξύ ρομπότ. Στην έκθεση ρομποτικών 
κατασκευών o ot s4all μπορούν να 
συμμετέχουν μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, επαγ-
γελματίες, ερευνητές, επιχειρήσεις, ιδρύματα καθώς και άτομα με αναπηρίες. Η 
συμμετοχή στον 3ο Παγκύπριο Διαγωνισμό Ρομποτικής o ot  είναι δωρεάν 
και το βραβείο για τις νικήτριες ομάδες θα είναι, μεταξύ άλλων, το δικαίωμά τους 
για συμμετοχή στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό o ot  στην Εσθονία. Πληροφορίες 
και εγγραφές στο . o ot .o . . Η διήμερη εκδήλωση o ot  είναι ανοι-
κτή για το κοινό που θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τις ευκαιρίες 
που προσφέρει η ρομποτική τεχνολογία και να παρακολουθήσει εντυπωσιακές 
επιδείξεις από o s. Το o ot  us 2019 διοργανώνεται από το us 

o ut  o t  με συνδιοργανωτές το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον Οργανι-
σμό Νεολαίας. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τον 

ηφιακό Πρωταθλητή και στηρίζεται από τη ta ως Στρατηγικό Συνεργάτη, 
την Τράπεζα Κύπρου, ως out  u o t  και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ως 

u at o al o at o  a . 

ο εστιβ λ ε τρου ήμου τροβ λου

υνεργασία Πανε ιστημίου  και
    

  ραβείο    

ε σει  του Π σ α στη   

ε ρασε κ θε ροηγο μενο 
το ετιν  Π σ α στην γία α

νοι η σημαίνει στυλ τα γυαλι
ηλίου α  τα καταστήματα 

ιλιάδες επισκέπτες τίμησαν τις πασχα-
λινές εκδηλώσεις του Δήμου Αγίας Νάπας, 
αριθμός που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο 
και καθιερώνει πλέον την Αγία Νάπα, όχι 
μόνο ως το απόλυτο τουριστικό θέρετρο της 
Κύπρου, αλλά και ως σημείο αναφοράς στα 
πολιτιστικά δρώμενα και τη διατήρηση των 
εθίμων του νησιού μας. Η φετινή καμπάνια 
του Δήμου Αγίας Νάπας πέτυχε απόλυτα σε 
τρεις διαφορετικούς άξονες: της θρησκευτικής 
κατάνυξης, της απίστευτης προσέλευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του εορταστικού τετραη-
μέρου του Πάσχα και τέλος, στην παρουσίαση ποιοτικών εκδηλώσεων, που πέτυχαν 
απόλυτα να συνδυάσουν αναπαράσταση εθίμων αλλά και εξαιρετικές μουσικοχορευτικές 
παραστάσεις από καλλιτέχνες και σύνολα. Οι τετραήμερες εκδηλώσεις ξεκίνησαν τη Μ. 
Παρασκευή με την ακολουθία του Επιταφίου και την περιφορά του στα στενά δρομάκια 
της πόλης συνοδεία της μπάντας του δήμου και της εκκλησίας. Αξέχαστοι θα παραμείνουν 
στη μνήμη των πιστών οι ύμνοι από το «Αι Γενεαί Πάσαι» από τη χορωδία του δήμου. Το 
Μ. Σάββατο πριν από την αναστάσιμη λειτουργία και κατά τη διάρκεια του ανάμματος της 
λαμπρατζιάς και το κάψιμο του Ιούδα, ο δήμαρχος μαζί με ομάδα δημοτών, αναβίωσαν 
ένα παλαιό παραδοσιακό έθιμο της Αγίας Νάπας, τις «βίτσες». Κλαδιά του φυτού «σπουρ-
τούλλα» που ευδοκιμεί στην περιοχή, τοποθετούνται για λίγα δευτερόλεπτα στη φωτιά της 
λαμπρατζιάς και μετά τα κτυπάνε με δύναμη στο έδαφος για να κάνουν μια μικρή έκρηξη! 
Ένα έθιμο που συναντάται μόνο στην Αγία Νάπα! Η αναστάσιμη λειτουργία δημιούργησε 
το αδιαχώρητο σε όλα τα μήκη και πλάτη της πλατείας. ιλιάδες επισκεπτών έγιναν ένα με 
τους αυτόχθονες κατοίκους και όλοι μαζί έψαλλαν το « ριστός Ανέστη» μεταδίδοντας το 
Άγιο Φως, το οποίο έφτασε λίγες ώρες προηγουμένως από ομάδα μοτοσυκλετιστών.Την 
Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα παρουσιάστηκε πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
με χορούς και τραγούδια από την Κύπρο, τα νησιά και τη Μ. Ασία, από τον χορευτικό 
όμιλο του Δήμου Αγίας Νάπας, το χορευτικό συγκρότημα «Αράδιππος-Καροτσέρης», το 
συγκρότημα «Ερωφύλη» από τη διδυμοποιημένη πόλη του Ρεθύμνου και το χορευτικό 
συγκρότημα Κίμων Ξυλοτύμπου. Η ντουμπεζιά του Μεσαιωνικού Μοναστηριού Αγίας 
Νάπας είχε πάλι την τιμητική της, φιλοξενώντας τσιαττιστές, χορούς και τραγούδια, κάτω 
από την υπεραιωνόβια σκιά της. Σειρά πήραν τα παραδοσιακά παιχνίδια, με μικρούς και 
μεγάλους να ανταγωνίζονται σε αβγουλοδρομίες, σακουλοδρομίες και στο «διτζίμιν». Η 
βραδιά έκλεισε με διασκεδαστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Τα πλέον γνωστά καταστήματα  φέρνουν κο-
ντά σας τα μοναδικά γυαλιά ηλίου   και 

T   με χρωματιστούς σκελετούς για 
να βάλετε ακόμα περισσότερο χρώμα στην καθημερι-
νότητά σας. Η νέα ανοιξιάτικη κολεξιόν των γυαλιών 

 θα ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς 
και συνάμα μοντέρνους πελάτες, καθώς τα μοντέλα 

  και T   είναι διαθέσιμα 
l  και φυσικά στα καταστήματά μας. Τα συγκε-

κριμένα μοντέλα διαθέτουν μεταλλικούς σκελετούς σε 
διάφορους χρωματισμούς που μπορούν να συνδυαστούν άψογα με αλλά χρώματα 
και να σας δώσουν ακόμα περισσότερο στυλ. Αποκτήστε τώρα τα μοντέλα  

 και T   για να τους εντυπωσιάσετε όλους με τις στυλιστικές σας 
επιλογές, ενώ παράλληλα θα γεμίσετε τη ζωή σας με χρώμα!

Μετά την επιτυχία των δύο πρώτων Φε-
στιβάλ Θεάτρου του Δήμου Στροβόλου, η 
αυλαία του 3ου Φεστιβάλ ανοίγει και φέτος 
στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, με θεατρικά 
σχήματα από Κύπρο και Ελλάδα. Η πρώτη 
παράσταση του Φεστιβάλ Θεάτρου, «Η Ροδού 
τζαι το ρυσό Βερκίν», με το Θέατρο «Αντί-
λογος», σε σκηνοθεσία  Δημήτρη Δεγαΐτη, 
έγινε την Παρασκευή 3 Μαΐου. Ακολούθη-
σε η παράσταση «Δεσποινίς Τζούλη», του 
Αύγουστου Στρίντμπεργκ, από το «Θέατρο 
Ένα», σε σκηνοθεσία Αντρέα ριστοδου-
λίδη, στις 9 Μαΐου. Στις 17 και 18 Μαΐου 
και ώρα 20:30 ανεβαίνει η κωμωδία «Υπάρχει και Φιλότιμο», των Α. Σακελλάριου και 

ρ. Γιαννακόπουλου, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου, ο οποίος έχει και τον πρωταγω-
νιστικό ρόλο, μαζί με τη Δάφνη Λαμπρόγιαννη, τον Τάσο Κωστή και πλειάδα Ελλήνων 
ηθοποιών. Ακολουθεί η παράσταση «Ο Επισκέπτης» του Έρικ Εμάνουελ Σμιτ, στις 22 
Μαΐου, από την l a qua , σε σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου, που πρωταγωνιστεί 
μαζί με τους Βαρνάβα Κυριαζή, Φώτη Αποστολίδη και Παναγιώτα Παπαγεωργίου. 
Στις 22 Μαΐου ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Στροβόλου ακόμη μία 
κωμωδία, το έργο «Μιας Πεντάρας Νιάτα», των Α. Γιαλαμά και Κ. Πρετεντέρη, με το 
Σατιρικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και τους Σπύρο Γεωργίου, 
Μάριο Δημητρίου, άρη Κκολό κ.ά., στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η αυλαία του  
Φεστιβάλ Θεάτρου κλείνει στις 23 Μαΐου με το έργο «Γράμματα στη Μητέρα», του 
Κώστα Μόντη που παρουσιάζει το «Ίδρυμα Κώστα Μόντη», σε σκηνοθεσία και ερ-
μηνεία Έλενας ατζηαυξέντη και μουσική Γιώργου Καλογήρου. Όλες οι παραστάσεις 
του Φεστιβάλ Θεάτρου θα έχουν φιλανθρωπικό σκοπό. Για πληροφορίες και εισιτήρια: 
T t ou . o . . ορηγοί ειπκοινωνίας:     ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ.

Οι μεγάλες αστικές αναπτύξεις αφο-
ρούν κτηριακά συγκροτήματα με κλίμακα 
αρκετά μεγαλύτερη από τη συνήθη, τόσο 
σε οριζόντια ανάπτυξη όσο και καθ’ ύψος, 
αλλάζοντας δραστικά τη συμβατική εικόνα 
του δομημένου περιβάλλοντος. Σε πολλές 
περιπτώσεις οι αναπτύξεις αυτές πριμοδο-
τούνται, με εξαιρέσεις από πολεοδομικούς 
περιορισμούς και σημαντική αύξηση της επι-
τρεπόμενης δόμησης. Η διμερής ερευνητική 
συνεργασία των μονάδων πολεοδομίας των 
αρχιτεκτονικών σχολών του Πανεπιστημίου  και του Πανεπιστημίου T o  
εστιάζει στις επιπτώσεις αυτών των εξελίξεων σε Κύπρο και Ισραήλ. Σε αυτό το πλαίσιο 
το Πανεπιστήμιο , σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ και το T o , διοργάνωσε 
συμπόσιο με θέμα: «Μεγάλες Αστικές Αναπτύξεις στην Κύπρο και το Ισραήλ: Πολεο-
δομία, Προκλήσεις και Πραγματικότητες». Στο συμπόσιο έλαβαν μέρος: εκ μέρους του 
Πανεπιστημίου  οι Βύρων Ιωάννου, Λώρα Νικολάου και Γρηγόρης Καλνής, εκ 
μέρους του T o  οι at , os  a a , l  asso  και Ta  , ο 
πρόεδρος του ΕΤΕΚ Στέλιος Αχνιώτης, τα νυν και πρώην στελέχη δημοσίων οργανισμών 
Νίκος Γεωργιάδης, ρίστος Κτωρίδης και Ανδρέας Σαββίδης και τέλος ο επιχειρηματίας 
ανάπτυξης γης Λάκης Τοφαρίδης. Το συμπόσιο έκλεισε με μια πολύ ζωντανή συζήτηση 
με το κοινό, που καταδεικνύει την επιτυχία της διοργάνωσης, αλλά και το αυξανόμενο 
ενδιαφέρον του κοινού για ζητήματα ανάπτυξης των πόλεων.

Το νέο u u   στέφθηκε 
νικητής στα βραβεία o l  a  2019 
κερδίζοντας τον τίτλο o l  a  a . 
Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν σε 
συνέντευξη Τύπου του θεσμού « o l  

a  a s» που έλαβε χώρα στο Διεθνές 
Σαλόνι Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης.  
πρόεδρος της u u , Tos o u u , 
δήλωσε: «Εμείς στη u u  νιώθουμε 
ιδιαίτερη τιμή, που το νέο  έλαβε 
αυτό το ξεχωριστό βραβείο κι αυτή την 
τιμητική διάκριση! Το u u   
είναι το μοναδικό, συμπαγές, αυθεντικό τετρακίνητο o - oa  στην αγορά! Εμείς 
στη u u  είμαστε πιστοί σε αυτό το o t και φροντίζουμε να διατηρούμε αναλ-
λοίωτη την ταυτότητα του αυτοκινήτου εδώ και σχεδόν 50 χρόνια. Το u u   
αναμφίβολα έχει κερδίσει τις εντυπώσεις καθώς και πολλούς οπαδούς σε όλο τον 
κόσμο οι οποίοι απολαμβάνουν την οδηγική εμπειρία, τον μοναδικό ρετρό σχεδια-
σμό του, καθώς και τις αξεπέραστες επιδόσεις του τόσο σε o - oa  όσο και σε o -
oa  διαδρομές. Παραλαμβάνουμε αυτό το βραβείο εξ ονόματος των πελατών μας. 

Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με περηφάνια και εμπιστοσύνη στο πάθος μας 
να κατασκευάζουμε συναρπαστικά αυτοκίνητα που ικανοποιούν τις ανάγκες των 
πελατών μας στην καθημερινή τους ζωή. Στην Κύπρο το νέο  διατίθεται από 
τις εκθέσεις των γενικών αντιπροσώπων του Α.Τρικωμίτης Λτδ.

α βραβεία βιβλίου  ε ιστρ ουν για η ρονι

 ιευθ νων μβουλο  του   
στο Πανε ιστήμιο  

Η Πετρολίνα συγ αίρει τον Πα λο οντίδη

  ρυσ  ορηγ  τη  κυ ριακή  
α οστολή  στον Παγκ σμιο ιαγωνισμ  ομ οτική

Πριν α  το τ λο  του η οι εγγρα
για το εστιβ λ ρομ οτική  

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης, 
εξωστρέφειας και ακαδημαϊκής αριστείας, το 
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου συμμετείχε 
ενεργά στο συνέδριο T  lo al o u  o  

 u at o  a  t  s a : 
s t a  utu , που υλοποιήθηκε υπό 

την αιγίδα και παρουσία του Προέδρου της 
Αιγύπτου l atta  l- s  στη διοικητική πρωτεύουσα assa της Αιγύπτου. 
Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου εκπροσώπησε ο δρ ρήστος Παπαδημητρίου, 
μέλος του Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης 

 Πληροφορικής. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου δίνει έμφαση στην ποιότη-
τα της Ανώτατης Εκπαίδευσης συμμετέχοντας ενεργά στον διάλογο της διεθνούς 
ακαδημαϊκής κοινότητας με αντικείμενο τις μεθόδους διδασκαλίας, την έρευνα, την 
ενσωμάτωση των φοιτητών στην αγορά εργασίας και άλλα θέματα που αφορούν στη 
συνεχή βελτίωση του επιπέδου της παρεχόμενης ανώτερης εκπαίδευσης.

υμμετο ή ε ολι  Π ου στο   
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ΥΚ ΣΙΑ
Παναγή γγ λω νδροκλ ου   ολυκα-
τοικία   ναντι εγ ρου λήθεια  

ευκωσία  τηλ    
τεν  ριστοτ λη  μήρου  αρ  

το γαλμα ολωμο  ευκωσία  τηλ  
  

αν  ικ λα  εσσαλονίκη   δι λα 
α  υ εραγορ  ετρ  Πλατ  γλαντ ι  
τηλ    

σια βη  εω  σερίου  μετα  
«Πισσαρίδη» και κυκλο οριακο  κ μβου 
σερίου  τρ βολο  τηλ   

 
οο λα  νδρ α  εω  νεντι   
ευκωσία  τηλ    

ΣΟΣ
ριστο ρου λ ανδρο  αρίνου ερο-

λ νου  β ρεια των ώτων τρο αία  του 
 τω Πολεμίδια  τηλ   

 
ικολα δη  νδρ α  γία  υλ εω  

  μ  ν τια α    γία  
λα  α ναντι α  ο ρνο ορ  

εμεσ  τηλ    

ρυσ νθου αρία  εω ρο  ακαρίου 
  ναντι  εμεσ  τηλ  

  
εο ίλου ώρα  εωργίου   λησίον 
στυνομία  Ποταμο  ερμασ γεια  ερμα-

σ γεια  τηλ    

ΑΡΝΑΚΑ
ουλουμ  ημητρίου ννα  Ηνωμ νων 
θνών  δρ μο  ρνακα   εμεσο  

ρνακα  τηλ    
ου ωνσταντίνο  εω  ρηγ ρη υ-

εντίου  ναντι ημοτική  ιβλιοθήκη  
κ τω α  κλινική δρα ίμου υριακίδη  

ρνακα  τηλ    

Α ΟΣ
ανώλη  υ γγελο  ριστοτ λη ββα 
 δρ μο  οσοκομείου ρο  εσ γη  

ναβαργ  τηλ    

ΑΡΑ Ι ΝΙ
αμηλ ρη  νδρ α  οραή  α ναντι 

α  το κειο Παραλιμνίου  Παραλίμνι  
τηλ    

Φαρμακεία

ΥΚ ΣΙΑ
Παθολ γο  ι λη  αββίδη  τηλ  

  
υρολ γο  ιλλ α  ορ λλη  τηλ  

 
δοντίατρο  λ η  ο ου  τηλ  

 

ΣΟΣ
δοντίατρο  Παναγιώτη  ια κα  τηλ  

 

Ιατροί

ποσχέσεις άμου
Ο κ. Μιχάλης Σκαπούλης του Σταύρου 

από το Ακάκι και η δ. ριστίνα Τρακοσιή, 
από τη Φιλιά Μόρφου και τώρα στην Ανθού-
πολη, έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου.

ρανος
Διενεργήθηκε έρανος με αρ. Φ.Π. 

5/2018 υπέρ του Κουδουνά Κυριάκου 
για κάλυψη εξόδων για νοσηλεία του στο 
εξωτερικό. Τα έξοδα ήταν 31.525,71 και 
τα έσοδα 47.130.84.

ωτήρα Αμμοχώστου
Παράκληση για ενίσχυση των μαθη-

τών και φοιτητών που παρακάθονται σε 
εξετάσεις θα ψαλεί σήμερα Κυριακή, 12 
Μαΐου 2019, στις 6.30μ.μ., στον ιερό ναό 
Μεταμορφώσεως Σωτήρος στη Σωτήρα 
Αμμοχώστου.Τα ονόματα που θα δοθούν 
στην παράκληση, θα μνημονεύονται σε κάθε 
Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία για ένα χρόνο.

σο α
Από τον έρανο του Συνδέσμου Καρδιο-

παθών και Φίλων Λάρνακας, που πραγμα-
τοποιήθηκε με άδεια από την Επαρχιακή 
Διοίκηση Λάρνακας (με αρ. άδειας Φ.Π./Ν.Π. 
1/2019), από 8 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι 
31 Μαρτίου 2019, εισπράχθηκε το ποσό των 

8.100. Ο έρανος διεξήχθη μόνο σε υπερα-
γορές, εκκλησίες και εκπαιδευτικά ιδρύματα 
κατόπιν άδειας από το Υπουργείο Παιδείας. 

 
Εκ ήλωση από το ανεπιστή-
μιο  ια το ε

Το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπι-
στημίου  διοργανώνει εκδήλωση 
με θέμα: «Η ένταξη των φαρμακοποιών στο 
Γενικό Σύστημα Υγείας». Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί στις 13 Μαΐου 2019 και 
ώρα 6.00 μ.μ., στο Πανεπιστήμιο  
στη Λευκωσία. Στόχος είναι η ενημέρω-
ση των επαγγελματιών φαρμακοποιών 
και φοιτητών φαρμακευτικής, σχετικά με 
τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στον τομέα 
υγείας που αφορούν ειδικά το επάγγελμα 
του φαρμακοποιού. Την εκδήλωση συντο-
νίζει ο κ. Νίκος Νουρής, βουλευτής και 
Μέλος του Ειδικού Διδακτικού Προσω-

πικού του Τμήματος Φαρμακευτικής του 
Πανεπιστημίου  και ομιλητές θα 
είναι η κ. Ελένη Πιέρα Ισσέγιεκ, Πρόεδρος 
του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλό-
γου και ο κ. Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, 
Αναπληρωτής Διευθυντής του Οργανισμού 
Ασφάλισης Υγείας. Θα ακολουθήσει συζή-
τηση, όπου θα συζητηθούν προβληματισμοί 
και θα απαντηθούν ερωτήματα.

Εκ ρομές  
Ο Σύνδεσμος Καρδιοπαθών και Φίλων 

Λάρνακας πληροφορεί τα Μέλη και τους 
Φίλους του Συνδέσμου ότι η προγραμμα-
τισμένη προσκυνηματική και ψυχαγωγική 
εκδρομή θα γίνει την Κυριακή, 19 Μα-
ΐου 2019. Για κρατήσεις στα τηλέφωνα 
24668730, 99666149.

- Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού 
διοργανώνει τις πιο κάτω εκδρομές στην 
Ελλάδα και καλεί τους ενδιαφερόμενους 
να δηλώσουν  συμμετοχή το συντομότερον 
στα τηλ. 22720000, 99373000 και . l.

ol t s ou a l. o  1) Επιχορηγημένη 
εκδρομή σε Θράκη - Δ. Μακεδονία, κρου-
αζιέρα Αγ. Όρους 22-26/6, τιμή 400 το 
άτομο, 3 βράδια στην Ξάνθη με ημιδιατροφή 
σε 5  και ένα βράδυ σε 3  στη Θεσσαλονίκη 
με πρόγευμα. 2) Επταήμερη εκδρομή στη 
Ν. Ιταλία - Σικελία ( a a a), 6-12/7 
με πτήσεις της Α a  890 το άτομο 
σε 4  με πρόγευμα καθημερινά και δύο 
δείπνα. 3) Πανόραμα Νοτιοανατολικής 
Ελλάδας 27/7-3/8 (Λιχαδονήσια, Πήλιο, 
Εύβοια, Όσιος Δαυίδ, Αγ. Ιωάννης Ρώσσος, 
Σκιάθος, Αθήνα, Ναύπλιο, Καλαμάτα) 675  
το άτομο, σε 4  προγεύματα και τέσσερα 
δείπνα. 4) Μακεδονική Μαγεία 12-18/8 
(Παναγία Σουμελά, Καστοριά, Πρέσπες, 
Νυμφαίο, Σαμαρίνα-βλάχικο γλέντι, Μυ-
θικός Όλυμπος, Κρουαζιέρα Αγ. Όρους, 
Σιάτιστα - έθιμο Καβαλλάρηδων), 580 το 
άτομο σε 4  και 3 , προγεύματα και τρία 
δείπνα. Περιλαμβάνεται αεροπορικό με 
φόρους, διαμονή σε δίκλινο σε  επιλεγμέ-
να ξενοδοχεία και περιηγήσεις βάσει των 
προγραμμάτων τα οποία είναι αναρτημένα 
στην ιστοσελίδα . - us. o . Οι 
θέσεις είναι  περιορισμένες  και θα δοθούν 
κατά σειρά προτεραιότητας. 

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας 
Μουσείων, που είναι υπό την αιγίδα του 
Τμήματος Αρχαιοτήτων, ο Δημήτρης Βατ-
τής και η Νατάσα Γεωργίου μάς ξεναγούν 
στη φωτογραφική έκθεση «Ξεχασμένοι 
ενός πολέμου», το Σάββατο, 18 Μαΐου 
2019, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τρά-
πεζας Κύπρου, από τις 12.00 μ. - 3.00 
μ.μ. Στην έκθεση παρουσιάζονται 24 μο-
ναδικές φωτογραφίες της συλλογής του 
γνωστού φωτογράφου Δημήτρη Βαττή, που 
απεικονίζουν Κύπριους βετεράνους του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Ο φωτογραφικός 
φακός τούς απαθανάτισε, σε μια εύστοχη 
ιδέα του φωτογράφου, στις δυσμές του βίου 
τους, πάνω από 75 χρόνια μετά το τέλος 
του Πολέμου που μακέλεψε τον κόσμο 
και σημάδεψε και τις δικές τους ζωές. Οι 

βετεράνοι φωτογραφήθηκαν σε μια γωνιά 
τους σπιτιού τους, στην καθημερινότητα της 
«τρίτης ηλικίας», καταβεβλημένοι από το 
πέρασμα των χρόνων, αλλά υπερήφανοι 
για τη συμμετοχή τους στον πόλεμο κατά 
του φασισμού. Την ίδια μέρα το Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, σε συνεργασία  
με το t s   o ss o , υπό την 
αιγίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων, στο 
πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσεί-
ων, διοργανώνουν τη μουσικοθεατρική 
παράσταση « a t s ostal s: Ο έρωτας 
καταμεσής του πολέμου». Οι δυο παρα-
στάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 8.00 
μ.μ. και 10.00 μ.μ. Στον χώρο του Μου-
σείου θα ζωντανέψουν, για πρώτη φορά, 
πραγματικές ερωτικές ιστορίες Κυπρίων 
εθελοντών στους πολέμους του 20ού αι-

ώνα: ο αποχωρισμός, η αγάπη, ο πόνος, ο 
θάνατος και η μεγάλη δύναμη του έρωτα. ι 
ιστορίες είναι εμπνευσμένες από κείμενα, 
γράμματα, ποιήματα, χορό, δράσεις και 
μουσικές του κόσμου, όπως το τραγούδι 
«Ιt’s a lo  a  to T a », σύμβολο 
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και το « l  

a l », σύμβολο του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, ο «Ακορντεονίστας» που πεθαί-
νει στο μέτωπο της Εντίθ Πιάφ, μελωδίες 
του Μίκη Θεοδωράκη και τα εμψυχωτικά 
άσματα προς τους στρατιώτες της Σοφίας 
Βέμπο. Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται 
με την  πολύτιμη συμβολή του καθηγητή 
Πέτρου Παπαπολυβίου και τη στήριξη 
του ΘΟΚ. Η είσοδος είναι ελεύθερη και 
για τις δύο εκδηλώσεις. Πληροφορίες: 
22128157 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Παλαιών Προσκόπων Λευκωσίας, 
συγκαλεί την καθιερωμένη Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, την Τετάρτη 
29 Μαΐου 2019 και ώρα 17:30 στο οίκημα του Συνδέσμου. Η ημερήσια διάταξη 
είναι: 1) Εκλογή Προεδρείου της Συνέλευσης 2) Απολογισμός πεπραγμένων από 
τον Προέδρο του Συνδέσμου 3) Έκθεση Ταμειακής Κατάστασης από τον Ταμία 4) 
Έκθεση Ελεγκτών 5)Ερωτήσεις/Απαντήσεις/Διευκρινίσεις επί του απολογισμού 
και της οικονομικής/ταμειακής κατάστασης και 6)Τελικό σχόλιο και κλείσιμο 
της συνέλευσης από τον Προεδρεύοντα. Καλούνται όλα τα μέλη να παραστούν. 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Γιάννης Ξενίδης (Πρόεδρος) και Τούλα Δράκου 
(Γραμματέας).

Tο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) προκηρύσσει 
τον 5ο διαγωνισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού 
και καλεί εταιρείες δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που ανταποκρίνονται στους 
σκοπούς του διαγωνισμού, να υποβάλουν τη συμμετοχή τους.  Σκοπός του 
διαγωνισμού είναι να αναδειχθούν οι εταιρείες και οι καλές πρακτικές/δρά-
σεις που έχουν αναπτύξει με τη συνεργασία εθελοντικών, μη κυβερνητικών/μη 
κερδοσκοπικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία, ή/και στην επίτευξη των 17 στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ή/και στην παροχή 
στήριξης προς τις ΜΚΟ, κατά την περίοδο Μαΐου 2018 - Μαΐου 2019. Οι όροι 
συμμετοχής του διαγωνισμού και η αίτηση συμμετοχής βρίσκονται αναρτημέ-
να σε κεντρικό σημείο της ιστοσελίδας του ΠΣΣΕ: . olu t s - .o .

. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών στον διαγωνισμό: 28 
Ιουνίου 2019. Για πληροφορίες/διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22514786 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο o

olu t s - .o . . 

τήσια ενική υν λευση υνδ σμου
Παλαιών Προσκ ων ευκωσία

ιαγωνισμ  ταιρική  οινωνική  υθ νη
στον τομ α του εθελοντισμο   

κδηλώσει  για τη ιεθνή Ημ ρα ουσείων
στο Πολιτιστικ  δρυμα τη  ρ ε α  ρου

Υπό ανέγερση βρίσκεται η νέα πτέρυγα αποκατάστασης του Μελάθρου Αγω-
νιστών ΕΟΚΑ στην Παλώδια, η οποία θα κοστίσει έξι εκατομμύρια και θα είναι 
δυναμικότητας 32 κλινών. Η νέα πτέρυγα θα περιλαμβάνει φυσιοθεραπευτήριο, 
χημείο, ακτινολογικό, σύγχρονο εξοπλισμό, και θα φέρει το όνομα Πτέρυγα 
Απόδημου Ελληνισμού . Το κόστος ανέγερσης θα καλυφθεί από το ταμείο του 
Μελάθρου, από οικονομίες, από χορηγία της Πολιτείας, απο δωρεές και δάνειο. 
Έκκληση προς το κοινό για οικονομική στήριξη μέσω της ειδικής εκπομπής 
Οδός Ελευθερία , που κάθε χρόνο προβάλλει το ΡΙΚ. Θα λειτουργήσει τέλος 

του 2019.

Φιλανθρωπικό Τσάι - Παζαράκι διοργάνωσε στο σπίτι της στις 8 Δεκεμβρίου 
2018 (αρ. άδειας 134/2018), η κ. Πηνελόπη Πρωτοπαπά. Οι συνολικές εισπράξεις 
ανήλθαν στις 5.049. Αφού αφαιρέθηκε το ποσό των 2.446 για τα έξοδα της εκ-
δήλωσης, τα καθαρά έσοδα ήταν 2.603.  Αυτά έχουν ήδη δοθεί σαν βοήθεια προς  
Άπορους Φοιτητές και Οικογένειες Απόρων Φοιτητών, καθώς και προς Παιδιά των 
«Εφηβικών Ξενώνων Λευκωσίας», που τώρα είναι φοιτητές.

α τ ρυγα ελ θρου γωνιστών 

ολογισμ  α  ιλανθρω ικ  σ ι  Πα αρ κι

Ο άρης Βαρθακούρης στην Κύπρο για μια μοναδική συναυλία - αφιέρωμα στον Γιάννη Πάριο. 
Παρέα με την ορχήστρα και τη χορωδία του Ελληνικού Ωδείου Αρχαγγέλου, θα μας ταξιδέψουν 
σε γνωστές και αγαπημένες μελωδίες του τραγουδιστή του έρωτα. Σήμερα Κυριακή, 12 Μαΐου 
2019, η ώρα 7.30μ.μ., στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών. Προπώληση εισιτηρίων στο Ελληνικό Ωδείο 
Αρχαγγέλου. Τιμή εισόδου: 15. Στo πλαίσιo της κοινωνικής προσφοράς του Ωδείου, τα καθαρά 
έσοδα της Συναυλίας θα διατεθούν για την οικονομική στήριξη του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος 
και συγκεκριμένα του νέου εξειδικευμένου Διαγνωστικού και Ερευνητικού Κέντρου Παιδικού 
Καρκίνου. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 22383626 και .o o a a lou. o

ι ρωμα στον ι ννη Π ριο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
υ αριστο με θερμ  λου  σοι αρ στησαν στην κηδεία  κατ θεσαν στε νια  κα-
ναν εισ ορ  α στειλαν συλλυ ητήρια μην ματα ή με ο οιονδή οτε λλον τρ ο 
συμ αραστ θηκαν στο βαρ  μα  νθο  για τον θ νατο του ολυαγα ημ νου μα  

συ γου  ατ ρα  α ο  και αδελ ο

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ι τεθλιμμ νοι
υγο  ρυστ λλα ναστασίου

Παιδι   λ νη  ρ ση  εοδο λου 
ννίτα ναστασίου

δελ  εώργιο  ναστασίου
γγ νια και λοι οί συγγενεί            

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ελο με σήμερα υριακή   στον ιερ  να  Παναγία  υαγγελίστρια

στην Παλουριώτισσα  το μηνο μνημ συνο τη  ροσ ιλο  μα  μητ ρα  και γιαγι

ΑΝΔΡΟΥ ΑΣ Α  ΝΙΑΤΗ

και καλο με σου  τιμο ν τη μνήμη τη  να αραστο ν

Παιδι  Πα λο  τα ρο  και ριο  ωνι τη
γγ νια  δισ γγονα και λοι οί συγγενεί

Το σπίτι για τον καθένα είναι κάτι 
μοναδικό. Ένας χώρος που γεμίζει 
με όμορφες και μαγικές στιγμές και 
παράλληλα «στεγάζει» τα όνειρά σας. 
Γι’ αυτό η l t ol  δημιούργησε το 

l t ol  o . Το νέο σας σπίτι. 
Το νέο κατάστημα Εl t ol  o  
άνοιξε τις πόρτες του στη Λάρνακα 
και είναι έτοιμο να υποδεχτεί όλους 
όσοι θέλουν να νιώσουν σαν στο σπίτι 
τους και να επωφεληθούν της 20  
έκπτωσης σε όλες τις οικιακές συ-
σκευές και κλιματισμό. Βρίσκεται στη 
Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 24 
και διαθέτει τη μεγαλύτερη ποικιλία 
από οικιακές συσκευές που μπορείτε να βρείτε σε ένα κατάστημα. Αν φτιάχνετε ή 
ανακαινίζετε τον δικό σας χώρο, στο l t ol  o  θα βρείτε μεγάλη γκάμα από 
ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια και όποια άλλη οικιακή συσκευή ή κλιματιστικό θέλετε, 
εντοιχισμένη και μη που εσείς θέλετε, με 20  έκπτωση. Η προσφορά ισχύει μέχρι 
τις 18 Μαΐου και εξαιρούνται ειδικές προσφορές.

 α εμ ειρία αγορών α  το ν ο κατ στημα 
  στη ρνακα

✚ ΚΗΔΕΙΑ
ην ολυαγα ημ νη μα  σ υγο  μητ ρα  θυγατ ρα και αδελ ή

Α ΙΚΗ Η ΙΑΔΗ 
  

ου α εβίωσε θε  ββατο   σε ηλικία  ετών  κηδε ουμε α ριο ευτ ρα   και ώρα  μ μ
α  τον ιερ  να  η  ου εο  ο ία  στον τρ βολο  και καλο με σου  τιμο ν τη  μνήμη τη  να αραστο ν  

Η οικογ νεια θα δ εται συλλυ ητήρια α  τη  μ μ  στην εκκλησία  
Η τα ή θα γίνει στο κοιμητήριο γ  ωνσταντίνου και λ νη  

Η οικογ νεια
υγο  ιμίλιο  Παντελίδη

Παιδι  ιώργο  Παντελίδη
αρία  ριστίνα Παντελίδου

λ ανδρο  Παντελίδη
ι ννη  Παντελίδη

ωνσταντίνο  Παντελίδη
ονεί  αίρη ορδοβατ ή 

ιώργο  Ηλι δη
δ λ ια  σσο  Ηλι δη

αίρη ορναρίτη 
ίκο  Ηλι δη

και λοι οί συγγενεί  

Παρακαλο με  αντί στε νια  να γίνονται εισ ορ   για τον Π  και τον ντικαρκινικ  νδεσμο ρου



Πριν από λίγες μέρες έτυχε να 
(ξανά) δω το σουρεαλιστικό αρι-
στούργημα του συμπατριώτη 

μας Ντίνου Κατσουρίδη με τον Θανάση 
Βέγγο στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η ταινία γυρίστηκε το 1971, στο 
απόγειο της δικτατορικής περιόδου 
και πέρασε στην ιστορία του Ελληνικού 
Κινηματογράφου για τα έντονα αντι-
φασιστικά της μηνύματα, που, παρά 
τη χουντική λογοκρισία, κατάφερε να 
περάσει μέσα από την πλοκή του έργου 
ο δαιμόνιος Ντίνος Κατσουρίδης.

Μην φανταστείτε ότι ο Θανάσης 
είναι ο ήρωας μιας αντικαθεστωτικής 
ομάδας υπό την καθοδήγηση του ΚΚΕ 
ή του ΠΑΚ του Α. Παπανδρέου που 
πήρε το όπλο του κατά της ούντας.

Ο Θανάσης είναι απλώς ένας κοινός 
άνθρωπος, ένας μεροκαματιάρης φορ-
τηγατζής που παλεύει να παντρέψει την 
αδελφή του, κόντρα στην αισχροκέρδεια 
και τη σκληρότητα του τοκογλύφου 
αφεντικού του.

Κι όταν βρίσκεται πεταγμένη στον 
δρόμο η Άννα, άστεγη και απροστάτευτη, 
κάνει την επανάστασή του απέναντι στο 
άδικο και στους νόμους.

«Πώς γίνεται αυτοί που έχουν άδικο 
να έχουν πάντα τον νόμο με το μέρος 
τους;» λέει ο Θανάσης στον αστυνόμο 
που τον συνέλαβε όταν πήγε για να 
διαμαρτυρηθεί στην πόρτα του αφε-
ντικού του.

Τώρα που ο φασισμός σηκώνει και 
πάλι κεφάλι στην Ευρώπη, την Ελλάδα 
και την Κύπρο, αξίζει να θυμηθούμε ότι 
δεν παλεύεται με κενά περιεχομένου 
συνθήματα και ψευδοδιλήμματα που 
βολεύουν το κατεστημένο. Ο λαϊκισμός 
παλεύεται με τη γνήσια δράση και προ-
σφορά στον λαό. Στην κάθε Άννα, που 
χρειάζεται στήριξη, γιατί της παίρνουν 
το σπίτι και τη βγάζουν στον δρόμο μαζί 
με τα φτωχά υπάρχοντά της. Στον κάθε 
Θανάση που τον καταπιέζει το σκληρό 
αφεντικό. Στον κάθε δανειολήπτη που τον 
ξεζουμίζει ο τοκογλύφος τραπεζίτης. Όλα 
αυτά τα πρόσωπα δεν είναι φανταστικά. 
Είναι εδώ μαζί μας, στην ίδια γειτονιά 
μαζί με εμάς ζουν, στο ίδιο χωριό ή 
συνοικία. Είναι όσοι είδαν το βιος τους 
να καταστρέφεται από τις αποφάσεις 
του u o ou  το 2013 (κουρεμένοι 
καταθέτες, μικρομέτοχοι), άνθρωποι με 
μικρές επιχειρήσεις που έκλεισαν λόγω 
των πολιτικών της κυβέρνησης (π.χ. 

λειτουργία υπεραγορών την Κυριακή), 
οι κάτοχοι αξιογράφων, οι υπάλληλοι 
που έχασαν τη δουλειά τους, οι νέοι 
επιστήμονες που εργοδοτούνται με 
800 ευρώ τον μήνα.

Αυτοί οι άνθρωποι, ο δικός μας 
Θανάσης, η δική μας Άννα, δεν μπο-
ρούν να πάρουν τα όπλα απέναντι σε 
έναν εχθρό που τους παρουσιάζεται 
φιλικός και οικείος. Βλέπουν ως εχθρό 
τους τον άδικο νόμο που θέσπισε η 
δημοκρατικά εκλελεγμένη κυβέρνηση, 
η δημοκρατικά εκλελεγμένη Βουλή. Στα 
μάτια της ο νόμος είναι μ’ αυτούς που 
έχουν το άδικο, τα κόμματα -που είναι 
τα κύτταρα της Δημοκρατίας- είναι μ’ 
αυτούς που έχουν άδικο.

Εύκολα παρασύρεται -στην Κύπρο, 
την Ελλάδα και την Ευρώπη- και πέφτει 
στα δίχτυα αυτών που πίσω από τον 
λαϊκισμό κρύβουν το σκληρό πρόσωπο 
της βίας και της μισαλλοδοξίας. Είναι η 
αποτυχία των συστημικών πολίτικων 
-δεξιών, αριστερών, κεντρώων και φι-
λελεύθερων- που οδηγεί τις μάζες στην 
Ευρώπη στην αγκαλιά των ακραίων 
εθνικιστικών κομμάτων. 

Αυτό που χρειάζεται είναι μια άλλη 
εναλλακτική, δημοκρατική και οικολο-
γική πρόταση, που να είναι φιλολαϊκή 
και διεκδικητική. Να μπορεί να σταθεί 
απέναντι στο κατεστημένο, αλλά και 
στην ακροδεξιά. Να προσπεράσουμε 
τα πλαστά διλήμματα και τις επικοι-

νωνιακές κόντρες.
«Θανάση πάρε το όπλο σου» λοιπόν, 

ενάντια στην αδικία, ενάντια στο κατε-
στημένο, ενάντια στην αισχροκέρδεια, 
τους τοκογλύφους και τους αστυνόμους 
που την υπηρετούν. Για να αλλάξεις το 
σενάριο, να αλλάξεις τη ροή της ιστορίας 
και να μην φτάσουμε να κλαίμε -και 
πάλιν- επί των ερειπίων της δημοκρα-
τίας. Αυτή είναι η μοναδική μας ελπίδα.  

Πρόεδρος Κινήματος
Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών   

Δεν είναι η πρώτη φορά που 
η Τουρκία με παραβιάσεις 
του Διεθνούς Δικαίου και της 

κρατικής κυριαρχίας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (ΚΔ) φέρνει προ τετελε-
σμένων γεγονότων και εξευτελίζει την 
Κυβέρνηση της ΚΔ, τα ΗΕ και την ΕΕ. Η 
ευθύνη, όμως, πρωτίστως βαρύνει την 
ΚΔ, η οποία, στις συνεχείς προσπάθειές 
της να εξημερώνει και να εξευμενίζει 
το θηρίο που λέγεται Τουρκία, προέβη 
σε σειρά τραγικών λαθών, τα οποία η 
Τουρκία συνεχώς εκμεταλλεύεται και 
η εκάστοτε Κυβέρνηση της ΚΔ θρηνεί 
επί των αποτελεσμάτων των πράξεων 
και των παραλείψεων της πολιτικής 
της. Ίσως η πρώτη και μεγαλύτερη πα-
ράλειψη είναι η αδυναμία ενίσχυσης 
των Παραγόντων Ισχύος (ΠΙ) της ΚΔ 
με προεξάρχοντα αυτόν της οικονο-
μίας και της άμυνας, και δεύτερη η 
τάση να είμαστε πάντα αρεστοί στους 
Τούρκους, κάνοντας αποδεκτές, πάντα 
εκ των υστέρων, τις απαιτήσεις τους τις 
οποίες προηγουμένως η πλευρά μας 
είχε απορρίψει. Αυτό, φυσικά, γίνεται 
για να δείξουμε καλή θέληση και να 
δελεαστεί η Τουρκία να προσέλθει σε 
διαπραγματεύσεις, και εδώ είναι που 
οι Τούρκοι κερδίζουν. Στην παρούσα 
φάση, με την παραβίαση της κυπρια-
κής ΑΟΖ από το τουρκικό γεωτρύπανο 
ΠΟΡΘΗΤΗΣ, η Τουρκία απέδειξε ότι:

1. Δεν μπλοφάρει και υλοποιεί τις 
διακηρύξεις της.

2. Αιφνιδιάζει και καθιστά την Κύ-
προ πάντα ουραγό των γεγονότων που 
προκαλεί, ενώ γνωρίζει τις αδυναμίες 
της Ελλάδας, όπως αυτό αποδείχθηκε 
από τις φαιδρές δηλώσεις του ΥΠΕΞ 
Κατρούγκαλου.

3. Στοχεύει επί των αδυναμιών και 
των παραλείψεων της ΚΔ. Στην παρούσα 
φάση εκμεταλλεύεται τα φοβικά σύν-
δρομα της Ελλάδας και της Κύπρου 
που δεν οριοθέτησαν την μεταξύ των 
ΑΟΖ, κάτι που ο Στρατηγός Κλόκκαρης 
επεσήμανε τέσσερεις φορές σε άρθρα 
του από το 2013 και μετά.

4. Είναι έτοιμη για θερμό επεισόδιο, 
δεδομένου ότι η ευθύνη πυροδότησής 
του θα βαρύνει την ΚΔ.

Από πλευράς ΚΔ υπάρχουν πάρα 
πολλά αρνητικά και ανακολουθίες που 
γελοιοποιούν, κατά το επιεικέστερο, την 
πολιτική ζωή και τα πολιτικά κόμματα 
και σαφώς την Κυβέρνηση.

1. Η μη οριοθέτηση της ΑΟΖ της 
Κύπρου με την Ελλάδα.

2. Ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης 
χαρακτήρισε την τελευταία ενέργεια 
της Τουρκίας ως δεύτερη εισβολή, 
ενώ, τουναντίον, ανάλογες παραβιάσεις 
(πλην μιας το 2014, όταν διέκοψε τις 
συνομιλίες, λόγω των παραβιάσεων 
του «Μπαρμπαρός»), που έγιναν από 
την άνοδό του στην Προεδρία της Δη-
μοκρατίας το 2013, τις αγνοούσε και 
μάλιστα συνομιλούσε με την Τουρκία, 
έχοντας ουσιαστικά το πιστόλι στον 
κρόταφό του.

3. Η μείωση της στρατιωτικής 
θητείας, η ανυπαρξία πολεμικών αε-
ροσκαφών και πολεμικών πλοίων, η 
κατάργηση του Δόγματος του Ενιαίου 
Αμυντικού ώρου και κατ’ επέκτασιν 
η παρακμή της ΕΦ.

4. Η φιλονικία Κυβέρνησης και 
Αντιπολίτευσης, με τη δεύτερη να 
κατηγορεί την πρώτη ότι παραμένει 
αμετακίνητη στις θέσεις της και την 
πρώτη να κατηγορεί τη δεύτερη για 
ταύτιση θέσεων με την τουρκική πλευρά.

5. Η από εντάξεως της ΚΔ στην ΕΕ 
σιωπηρή αποδοχή των διαδικασιών 
ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ, χωρίς 
η τελευταία να έχει εφαρμόσει το πρω-
τόκολλο της Άγκυρας, που προνοεί την 
από πλευράς Τουρκίας αναγνώριση 
της ΚΔ και το άνοιγμα των λιμανιών 
και αεροδρομίων της Τουρκίας για τα 
πλοία και τα αεροπλάνα της Κύπρου.

ι πρέπει να νει
Κατόπιν των παραπάνω και εδώ 

που έφθασε η κατάσταση, προτείνω 
όπως γίνουν τα ακόλουθα:

1. Ενεργοποίηση του άρθρου 42/7 
της Συνθήκης της Λισσαβώνας (Εφό-
σον πρόκειται για δεύτερη εισβολή, 
όπως χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας την κάθοδο του Πορθητή 
στην Κυπριακή ΑΟΖ).

2. Ενέργειες σε όλα τα όργανα της 
ΕΕ, προκειμένου να πληρώσει κόστος 
η Τουρκία. 

3. Επάνδρωση όλων των μονομερώς 
καταργηθέντων φυλακίων της ΕΦ κατά 
μήκος της Προκεχωρημένης Γραμμής 
Άμυνας.

4. Αίτηση προς την Ελλάδα, για:
Α. Αναβίωση και άμεση ισχύ στην 

πράξη του Δόγματος του Ενιαίου Αμυ-

ντικού ώρου.
Β. Έλευση στην Κύπρο ελλαδικών 

ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων. 
Η Ελλάς, ως εγγυήτρια δύναμη, είναι 
υποχρεωμένη συμβατικά να το πράξει.

5. Προσωρινό κλείσιμο των οδο-
φραγμάτων ή, στην αντίθετη περίπτωση, 
να σκληρύνουν τα μέτρα ελέγχου στη 
διακίνηση ανθρώπων και προϊόντων.

6. Άρση όλων των διευκολύνσεων 
διακίνησης των τουριστών από και προς 
τα κατεχόμενα.

7. Σταδιακή και σε βάθος χρόνου 
μείωση των υπερπρονομίων των Τ/κ, 
που προκαλούν την αγανάκτηση των 
Ελλήνων.

8. Ο Αρχηγός του ΓΕΕΦ να ενημερώσει 
τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών 
κομμάτων για την παρούσα κατάσταση 
στην ΕΦ, τα προβλήματα και τις δυνα-
τότητές της, ιδιαίτερα στη  θάλασσα και 
στον αέρα, και ν’ αποφασιστούν μέτρα.

9. Απαγόρευση εισαγωγής προϊό-
ντων τουρκικής και τουρκοκυπριακής 
κατασκευής μέσω άλλων χωρών που, 
δυστυχώς, κατακλύζουν τα μεγάλα 
επώνυμα καταστήματα.

Δυστυχώς, η σοβαρότητα της παρού-
σης καταστάσεως σίγουρα θα πλήξει 
την ΚΔ και πολύ φοβάμαι ότι μέρος 
της ΑΟΖ μας θα γκριζαριστεί.

. Αλήθεια, πού χάθηκαν οι διάφο-
ροι υπουργοί και άλλοι φωστήρες που 
παραπλανούσαν με ψευδείς δηλώσεις 
ότι η ΚΔ διασφαλίζεται και θωρακίζεται 
με τη συμμετοχή της στην  και 
τις δήθεν συμμαχίες;

      

Η κυπριακή κοινωνία ζει αποσβο-
λωμένη τις τελευταίες εβδομάδες 
έναν εφιάλτη. Έναν πρωτοφανή 

εφιάλτη ενός αποτρόπαιου εγκλήμα-
τος. Του «κατά συρροήν δολοφόνου», 
του οποίου τα ειδεχθή και φρικιαστικά 
εγκλήματα ταράζουν από ένα μακάριο 
και μακροχρόνιο λήθαργο.

Θα ήταν, βέβαια, λάθος οι πράξεις ενός, 
προφανώς, μανιακού και διεστραμμένου 
εγκληματία να δημιουργήσουν συλλο-
γικές ενοχές στην κυπριακή κοινωνία.

Ωστόσο, θα ήταν επίσης λάθος να 
συνεχιστεί ο εφησυχασμός και η επα-
νάπαυση που καλλιεργούν οι σειρήνες 
μιας κοινωνικής αντίληψης, περί άλλα 
τυρβάζουσας. ρέος η αντίσταση στους 
κακούς εαυτούς μας, που ρέπουν προς 
την αδιαφορία, τη νωχελικότητα, την 
προσαρμογή και τη λήθη.

ρέος η αντίσταση στη ροπή στην 
επιδειξιoμανία, στον μιμητισμό, στην 
ξενοφοβία, στον υφέρποντα ρατσισμό, 
στην αποδόμηση των άτυπων δεσμών 
αλληλεγγύης, που συγκροτούν τη συνοχή 
της κοινωνίας.

Το πολιτικό σύστημα είναι αναγκαίο 
να υποβληθεί στην αναγκαία αυτοκριτι-
κή για τα φαινόμενα που αφέθηκαν να 
εκκολαφθούν τις τελευταίες δεκαετίες 
μέσα από μια διαδικασία προϊούσας 
φθοράς και παρακμής του πολιτικού 
και κοινωνικού ιστού.

ωρίς καμιά διάθεση ηθικολογίας, 
οφείλουμε να προβούμε σε πικρές πα-

ραδοχές.
Τα παθογόνα αυτά φαινόμενα και οι 

συνακόλουθες συμπεριφορές είναι τα 
άνθη του κακού και το εύφορο έδαφος 
στο οποίο φύτρωσε και ευδοκίμησε η 
κρίση. Που βρήκε την κυπριακή κοινω-
νία ανοχύρωτη, απογυμνωμένη από τον 
παραδοσιακό της χαρακτήρα, που της 
επέτρεψε να αντιμετωπίσει την εθνική 
καταστροφή του 1974 και να επιτύχει 
την εθνική, οικονομική και κοινωνική 
αναγέννηση.

Το κοινωνικοοικονομικό μοντέλο, που 
υιοθετήθηκε αργότερα, οδήγησε σε κα-
κοήθεις μεταλλάξεις σε όλους τους τομείς 
του δημόσιου βίου και στους αξιακούς 
κώδικες της κοινωνίας.

ρέος όλων, πρωτοβουλίες και πολι-
τικές, για μια συνολική αναγέννηση της 
κοινωνίας, των θεσμών και των εθνικών 
προοπτικών. Για να αναδειχθούν μοχλοί 
προοδευτικής κίνησης της κοινωνίας.

Τα περιθώρια έχουν εξαντληθεί. Οι 
αλλαγές είναι επιταγή. Για την Κύπρο, 

για καθέναν από εμάς. Δεν υπάρχει άλλη 
επιλογή.

Η τραγική ραθυμία, η νωχελικότητα 
και η αδιαφορία των αστυνομικών Αρ-
χών στις καταγγελίες για εξαφάνιση των 
τραγικών θυμάτων του ανθρωπόμορφου 
τέρατος - δολοφόνου συνιστά την επιτο-
μή των σωρευτικών αδυναμιών και της 
ανεπάρκειας του κρατικού μηχανισμού. 
Και ούτε είναι άλλοθι η συνήθης αναφορά 
ότι η μεγάλη πλειοψηφία των δημοσίων 
λειτουργών επιτελεί με αφοσίωση το κα-
θήκον της.

Ή θα προχωρήσουμε τώρα στις ανα-
γκαίες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές, ή 
θα προχωρήσουμε σε ένα δρόμο χωρίς 
γυρισμό, με τελική κατάληξη ένα κράτος 
αναποτελεσματικό και παράλυτο και απα-
ξιωμένο, χωρίς επαφή με την κοινωνία.

Η εφιαλτική αυτή προοπτική οδηγεί 
σε μια Κύπρο αδύναμη και σε μια κοι-
νωνία στατική. Το ειδεχθές έγκλημα του 
«Ορέστη» αποτελεί μια γροθιά σε μια 
υπνώττουσα συνείδηση.

Τουλάχιστον, ας αποτελέσει αυτή η 
τραγωδία και την αφορμή για την επι-
βαλλόμενη αφύπνιση.

Σημ  Αντί πολιτικών διαπληκτισμών 
με πληθώρα δηλώσεων και αντιδηλώσε-
ων για την ασύλληπτη τραγωδία και τις 
ευθύνες, προτιμότερη θα ήταν μια σιω-
πή πένθους. Με σεμνότητα, περίσκεψη, 
περισυλλογή και βαθιά ενδοσκόπηση.

 Τέως Πρόεδρος Βουλής
των Αντιπροσώπων

αν ση  ρε το λο σου
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Αναφέρθηκα κι άλλοτε σε διά-
φορα θέματα που απασχολούν 
τον τόπο, χωρίς δυστυχώς να 

φαίνεται να επιδεικνύεται συστηματικό 
ενδιαφέρον από μέρους της Πολιτείας 
για αντιμετώπισή τους. Επειδή οι περι-
πτώσεις είναι πάρα πολλές, θα αναφερ-
θώ σε ορισμένες απ’ αυτές στη σειρά 
αυτή. Με όλα τα κακά που συμβαίνουν 
στην κοινωνία μας διερωτάται κανείς 
αν έχουμε συνειδητοποιήσει την τραγι-
κότητα της κατάστασης, πού βρίσκεται 
εδώ και αρκετές δεκαετίες ο τόπος. Ενώ 
μοναδική έγνοια μας έπρεπε να είναι το 
πώς θα σώσουμε την πατρίδα μας από 
τη βουλιμία του Τούρκου κατακτητή 
εμείς «περί άλλων τυρβάζουμε». 

Στην πρώτη έκθεση προς την Κε-
ντρική Επιτροπή Προγραμματισμού 
για την οικονομία την Άνοιξη του 
1975 προχωρήσαμε και σ’ ένα βήμα 
περισσότερο πολιτικό, μια και μετά την 
εισβολή το κάθε τι συνυφαίνετο με την 
επίλυση του Κυπριακού. Δεν είχε νόημα 
να κερδηθεί απλά η μάχη της οικονο-
μίας. Τόσο ο αγώνας για οικονομική 
ανάκαμψη όσο και τα αποτελέσματά 
της έπρεπε να εξυπηρετούν τον αγώνα 
της Κύπρου και να συνάδουν με τις 
ανάγκες της επιβίωσης του λαού μας 
στον τόπο αυτό. Η εισήγησή μας ήταν 
να επεξεργαστούμε ένα σχέδιο που από 
τη μια να προλαβαίνει τυχόν αρνητικές 
επιπτώσεις από την εισβολή κι από την 
άλλη να ωθεί τον λαό σε ενεργητική 
κινητοποίηση. Επειδή πιο πιθανό ήταν 
τα πράγματα να οδηγηθούν σε βάθος 
χρόνου, όπως κι έγινε, θεωρήσαμε 
ότι, πέραν των μέτρων οικονομικής 
και κοινωνικής πολιτικής, έπρεπε να 
αναληφθούν πρόσθετες συντονισμένες 
ενέργειες για να οπλιστεί ο λαός μας με 
όλες εκείνες τις αρετές που χρειάζεται 
ένας αγωνιζόμενος λαός. 

Η Τεχνική Επιτροπή, που διορί-
στηκε υπό την προεδρία μου για να 
επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτά-
σεις κι αποτελείτο από ειδικούς του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συνήλθε 
σε πολύωρες συνεδρίες εκτός ωρών 
εργασίας και υπέβαλε την Έκθεσή της 
στον Πρόεδρο Μακάριο και την αρ-
μόδια Υπουργική Επιτροπή. Οι όροι 
εντολής της ήταν «η μελέτη και υποβολή 
εισηγήσεων για συγκεκριμένους τρό-

πους και μέσα συνεχούς τόνωσης του 
ηθικού κι εμψύχωσης του λαού προς 
δημιουργική κινητοποίηση». Δυστυ-
χώς ο χειρισμός της Έκθεσης από την 
Υπουργική Επιτροπή ήταν το ελάχιστον 
απαξιωτικός. Από δικής μας πλευράς, 
εκτός των προσπαθειών για προώθηση 
κάποιων από τις εισηγήσεις της, εκεί κι 
όπου μπορούσαμε (παιδεία, δημόσια 
μέσα μαζικής επικοινωνίας), εντάξαμε 
τα ευρήματά της στο Δεύτερο Έκτακτο 
Σχέδιο, 1977-1978 και τα επόμενα, ώστε 
να γίνoυν κυβερνητική πολιτική.

Η Έκθεση θεωρούσε αναγκαία 
προ πόθεση και απαραίτητο μέσο την 
οικονομική ανάκαμψη για την επιτυχή 
έκβαση του αγώνα της Κύπρου. Όμως 
προχώρησε σε πιο συγκεκριμένες ει-
σηγήσεις για την αντιμετώπιση των αρ-
νητικών συναισθημάτων ανασφάλειας, 
ηττοπάθειας, αδικίας, αδιαφορίας, μη 
συμμετοχής και απαισιοδοξίας, που 
παρατηρούνταν μεταξύ του λαού, κα-
θώς και τη διαφαινόμενη κοινωνική 
αποδιοργάνωση με κίνδυνο τη διάβρωση 
των θεσμών υγιούς λειτουργίας της κοι-
νωνίας, ανάπτυξη τάσεων ατομικιστικών 
συμπεριφορών, σύγκρουσης διαφόρων 
κοινωνικών ομάδων, δημαγωγικής 
συνθηματολογίας και ανευθυνότητας.   

Με στόχο τα πιο πάνω αρνητικά 
συναισθήματα να μετατραπούν σε 
θετικά και τα συναισθήματα απάθει-
ας κι αδιαφορίας σε ενεργητικά, η 
Επιτροπή εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων, 
την ενίσχυση της διεθνούς σημασίας 
της Κύπρου στην περιοχή (σύναψη 
συμφωνιών φιλίας με ορισμένες 
χώρες και στενότερη συνάρτηση της 
Κύπρου με Διεθνείς Οργανισμούς). Η 
Κύπρος πρέπει να παύσει να είναι ή 
να θεωρείται μόνη. Στο εσωτερικό θα 
πρέπει να καλλιεργηθεί μεταξύ του 
λαού η θετική στάση μας έναντι των 
Τ/κ, που είναι εκείνη του συμπατριώτη 
προς συμπατριώτη. Η καλλιέργεια της 
αγάπης κι αδελφοσύνης μεταξύ Ε/κ 
και Τ/κ αποτελεί ενέργεια που δύναται 
μακροπρόθεσμα να αποφέρει πολλούς 
καρπούς. Από την άλλη, η ανάλυση και 
γνώση των τεράστιων προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει η Τουρκία θα μπορούσε 
να μας οδηγήσει στις σωστές στάσεις 
κι ενέργειες στο μέλλον. 

Επιπλέον, η Επιτροπή εισηγήθηκε 
τη σφυρηλάτηση κοινών σκοπών και 
στόχων, που να επιδιώκονται από την 
εκλελεγμένη ηγεσία του τόπου (π.χ. 
χάραξη κοινής γραμμής στο πολιτικό 
θέμα μέσω του Εθνικού Συμβουλίου). 
Τα άτομα και οι ομάδες να δέχονται 
να κάνουν τις αναγκαίες υποχωρή-
σεις και θυσίες χάριν των αναγκών 
του συνόλου. Απαιτείται η εμπέδωση 

αισθήματος δικαιοσύνης με την ύπαρξη 
κράτους δικαίου και την προστασία του 
πολίτη από τους παρανομούντες χωρίς 
εξαίρεση, την αυστηρή τιμωρία όλων 
των παρανομούντων κ.λπ. Απαιτείται η 
εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής 
όλων των πολιτών στον αγώνα επιβίω-
σης, η πιο ενεργός κινητοποίηση της 
Δημόσιας Υπηρεσίας, η επικράτηση 
σε όλες τις περιπτώσεις ανεξαίρετα της 
αξιοκρατίας και η πάταξη της ευνοιο-
κρατίας. Για τη δημιουργία αισθήματος 
αισιοδοξίας κι ενθουσιασμού απαιτείται 
πρώτιστα ορθή ενημέρωση του λαού, 
καταδίκη της πολιτικής δημαγωγίας 
κι εκμετάλλευσης του πόνου και της 
δυστυχίας του λαού, καταστολή της 
εσωτερικής πολιτικής διαμάχης κι 
οξύτητας και συνεχής υπενθύμιση ότι 
ο λαός ενωμένος δύναται να ελπίζει σε 
καλύτερες μέρες. 

Πιστεύω ότι οι πολιτικές και κοι-
νωνικές εξελίξεις έκτοτε δικαίωσαν τη 
σκοπιμότητα των πιο πάνω ενεργειών. 
Παρά την οικονομική ανάκαμψη, καθη-
μερινά βιώνουμε σωρεία κοινωνικών 
προβλημάτων. Οραματιστήκαμε μια κοι-
νωνία που να υποτάσσει εθελοντικά 
το ατομικό συμφέρον στο κοινωνικό. 
Η επίπλαστη ομαλότητα, που σιωπη-
ρώς αφήσαμε να δημιουργηθεί με το 
πέρασμα του χρόνου, δεν συνάδει με 
το μέγεθος του ενδεχόμενου κινδύνου 
που επικρέμαται πάνω στο μέλλον του 
τόπου. Εκτός πια κι αν από την απραξία 
αυτή οδηγηθήκαμε σε χειρότερες επι-
λογές, να αδιαφορήσουμε για χαμένες 
πατρίδες. 

Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευ-
θυντής Γραφείου Προγραμματισμού
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Κανένας δεν αμφισβήτησε ποτέ 
τη βάρβαρη συμπεριφορά των 
Τούρκων από εμφανίσεώς τους 

στον πλανήτη Γη έως και σήμερα. Όλα 
τα χρόνια, απ’ όπου περνούσαν οι Ούν-
νοι γείτονές μας, έσπερναν αδιακρίτως 
φωτιά και θάνατο.  

Αιματηρές επιδρομές, γενοκτονίες, 
σύληση και δήωση πολιτιστικών και 
θρησκευτικών θησαυρών. Το είπαμε 
πολλές φορές, ας το επαναλάβουμε 
ακόμη μια: Η Τουρκία ξέρει μόνο να 
χαλά, δεν ξέρει να χτίζει! Κανένα έργο 
πολιτισμού δεν δημιούργησε στο διάβα 
της ιστορίας της! αρέμια και ακολασίες 
θα βρούμε και εκκλησίες που μετατρά-
πηκαν σε τεμένη, στάβλους και απο-
χωρητήρια και σχολεία που έκλεισαν 
για να μετατραπούν σε κρυφά Σχολειά! 
Μια μικρή σύγκριση της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας με το Βυζάντιο είναι 
αρκετή για να καταδειχτεί το μέγεθος 
της διαφοράς. Ό,τι παρουσιάζει σήμερα 
η Τουρκία στους ξένους επισκέπτες 
της είναι απότοκο ληστείας, δεν είναι 
δικό της. Η Αγιά Σοφιά, ο Όμηρος, τα 
μνημεία και η ιστορία τής Ιωνίας και 
πολλά άλλα μέρη όπου άνθισε ο ελλη-
νικός πολιτισμός για αιώνες! Και πάμε 
και εμείς οι ηλίθιοι και τα βλέπουμε! 

Κι αν όλα αυτά κάποιοι λεγόμενοι 
ισχυροί της Γης κάνουν πως δεν τα 
βλέπουν και σιωπούν, είναι γιατί έτσι 
επιτάσσουν τα δικά τους στυγνά συμ-
φέροντα. Αυτό συνέβαινε πάντα, αυτό 
συμβαίνει και τώρα και, πολύ φοβάμαι, 
πως αυτό θα ισχύει εις το διηνεκές! 

Στο ίδιο έργο θεατές, λοιπόν, με μια 
ακόμη πειρατική ενέργεια της Άγκυρας. 
Το «Μπαρμπαρός»  κάνει βόλτες στις 
θάλασσές μας και τα τουρκικά γεω-
τρύπανα ετοιμάζονται για παράνομες 
γεωτρήσεις. Δεν μπορούν να εισέλ-
θουν σε μεγάλο βάθος τα τουρκικά 
γεωτρύπανα, λένε κάποιοι φωστήρες, 
και επιχαίρουν. Λες κι αυτό είναι το 
πρόβλημα! 

Δεύτερη εισβολή χαρακτήρισε αυτές 
τις ενέργειες της Άγκυρας ο Νίκος Ανα-
στασιάδης και απορώ πώς ο σημερινός 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
(έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε), πίστευε 
πως με αυτήν την Τουρκία μπορούσε 
να λειτουργήσει η λύση που προέβλεπε 
το Σχέδιο Ανάν. Η Τουρκία, διά πυρός 

κα σιδήρου, βγήκε για πλιάτσικο και 
απαιτεί την άνευ όρων παράδοσή μας. 
Και το κάνει μόνο και μόνο, επειδή, 
κακά τα ψέματα, γνωρίζει πολύ καλά 
ότι η μικρή Κύπρος δεν μπορεί να 
την αντιμετωπίσει στρατιωτικά (γιατί, 
αλήθεια, δεν τα βάζει και με το Ισραήλ 
που την πετσόκοψε τόσες φορές;). 

Με τις σφεντόνες δεν μπορείς να 
κάνεις πόλεμο με τους σιδερόφρακτους, 
είναι αδύνατον. Ένας ήταν ο Γολιάθ, κι 
αυτός δεν είμαστε σίγουροι ότι υπήρξε 
στην πραγματικότητα! Και το 74, οι 
Κερκόπορτες έμειναν ξανά ορθάνοι-
κτες για να περάσει ο Αττίλας! Έκτοτε 
αυτοί αγοράζουν σύγχρονα όπλα κι 
εμείς κτίζουμε πολυτελείς επαύλεις και 
ξενοδοχεία. Μακροχρόνιο αγώνα μάς 
είπε ο Μακάριος, μα η καλοπέραση 
και τα ακριβά μας γούστα μάς έκαναν 
να ξεφύγουμε από τον στόχο μας  

Το στράτευμα σε Ελλάδα και Κύπρο, 
σχεδόν το καταργήσαμε! Η στρατιω-
τική θητεία στην Ελλάδα είναι θητεία 
μόλις εννέα μηνών (ούτε Ελβετία να 
είμαστε), και στην Κύπρο οι μισοί νέοι 
είναι φυγόστρατοι  Με την Τρόικα να 
βάζει περιορισμούς στην Ελλάδα σε ό,τι 
αφορά τα εξοπλιστικά της προγράμματα! 

εωρητική αλληλε η 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες τι μπο-

ρούμε, στ’ αλήθεια, να περιμένουμε; 
Να λογικευτεί η Τουρκία, αποκλείε-
ται  Να κάνουν πόλεμο οι ξένοι για 
χατίρι μας, και πάλι αποκλείεται. Να 
επικαλεσθούμε το Διεθνές και Ευρω-
παϊκό Δίκαιο και να απαιτήσουμε την 
εφαρμογή των αμέτρητων ανεκτέλεστων 
ψηφισμάτων; Σίγουρα, ναι. Αυτό, άλλω-
στε, κάνουμε για 45 συναπτά χρόνια, 
δυστυχώς, όμως, χωρίς αποτέλεσμα, 
αφού η Τουρκία τα γράφει όλα στα 
παλαιότερα των υποδημάτων της. Και, 
μάλιστα, χωρίς συνέπειες! 

Και οι συμμαχίες μας; Ποιες συμ-
μαχίες, αλήθεια; Δέστε τι κάνει ο αλλο-
πρόσαλλος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια 

ώρα που απειλεί θεούς και δαίμονες, 
αν αγοράσει ο Ερντογάν τους -400, 
ανακοινώνει επίσκεψη στην Άγκυρα!  

Προς τον παρόν, πολλοί είναι εκείνοι 
(εντελώς θεωρητικά), που δηλώνουν 
αλληλέγγυοί μας. Ευρωπαϊκή Ένωση, 
Ρωσία, Ισραήλ, Η.Π.Α., Αίγυπτος κι άλλοι 
πολλοί  Αν, όμως, ο μη γένοιτο, αρχί-
σουν να βαρούν τα κανόνια, να είστε 
βέβαιοι πως πάλι μόνοι θα είμαστε. 

Συμπέρασμα  Ο πειρατής είναι 
πειρατής! Και κάθε πειρατής αντιμε-
τωπίζεται μόνο με οργανωμένη δράση 
που να του δημιουργεί κόστος τέτοιας 
μορφής και μεγέθους που να αποτρέπει 
το πλιάτσικο! Και εμείς τόσα χρόνια τί-
ποτε απ’ όλα αυτά δεν κάναμε! Και όπως 
πολύ σωστά έγραψε ο φίλος Γιώργος 
Αγαπίου: «Η Ιστορία μάς δίδαξε ξανά 
και ξανά, αλλά εμείς, αδαείς και αφελείς, 
περιμένουμε τον Ερντογάν να μας στείλει 
το  περιστέρι της ειρήνης». Κι όχι μόνο 
τον Ερντογάν, αλλά όλη την Τουρκιά 
περιμένουμε να λογικευτεί! Δυστυχώς, 
τα παθήματα δεν μας γίνονται μαθήματα! 
Αν θα έχουμε πόλεμο, ρωτούν πολλοί. 
Θυμηθείτε, μόνο, πως μέσα σε μια νύχτα 
, τότε με τα Ίμια, γκρίζαρε το Αιγαίο η 
Τουρκία..  Δυστυχώς, με τον Ερντογάν 
στα κάγκελα, τίποτε δεν αποκλείεται

 Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, από το Μονάγρι Λεμεσού

Πολλοί φίλοι απ’ όλην την Κύπρο 
με ρωτούν τι έχουμε να πούμε 
διαφορετικό από τα οκτώ κοι-

νοβουλευτικά κόμματα που υπάρχουν 
και που δικαιολογεί τη δημιουργία του 
Πατριωτικού Κινήματος. Δικαιολογημέ-
νο το ερώτημα και ταυτόχρονα χρήσιμο 
για μας, για να αποδείξουμε τους 21 1 
λόγους που μας ξεχωρίζουν από τα άλλα 
πολιτικά σχήματα, ως ακολούθως:

1. Ενίσχυση της στρατιωτικής μας δύ-
ναμης, που να εξασφαλίζει την ασφάλεια 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

2. Ακύρωση της μεταναστευτικής 
πολιτικής της Κυβέρνησης και απέλαση 
όλων των λαθρομεταναστών.

3. Αντιστροφή των πολιτικών που 
οδήγησαν στη φτωχοποίηση των λαϊκών 
τάξεων με τους μισθούς πείνας και την 
εκμηδένιση των περιουσιών του Λαού.

4. Ανασύσταση του Συνεργατισμού 
και ακύρωση της απορρόφησής του από 
την Ελληνική, όπου έγινε η μεγαλύτερη 
μεταφορά πλούτου από τους φτωχούς 
και πολλούς στους λίγους και πλουσίους.

5. Ακύρωση του κατάπτυστου αντι-
δημοκρατικού νόμου των εκποιήσεων 

ss (Ιούλιος 2018) και δικαίωμα 
προσφυγής των οφειλετών στη Δικαιο-
σύνη. Μόνο σε απάνθρωπα φασιστικά 
καθεστώτα δεν επιτρέπεται η προσφυγή 
στη Δικαιοσύνη. Είναι αναφαίρετο Αν-
θρώπινο Δικαίωμα και αποτελεί όνειδος 
και ντροπή στη σύγχρονη Κύπρο. 

6. Ακύρωση της εξόφλησης δανείου 
του Υπ. Οικονομικών από την Κεντρική 
Τράπεζα, που έγινε πριν από 20 χρόνια 
και επιστροφή των χρημάτων ( 1,050 
δις) στους κουρεμένους και κατόχους 
αξιογράφων.

7. Ακύρωση πωλήσεων ΜΕΔ, που 
ισοδυναμεί με κούρεμα κάθε φορά, του 
πλούτου των Κυπρίων. Να δοθούν οι μει-
ώσεις στους Κυπρίους δανειζομένους.

8. Δεν υπάρχει χώρα που πήγε μπρο-
στά με τις τράπεζές της σε χέρια ξένων.

9. Δεν εγκαταλείπουμε εκείνους που 
είναι το σπίτι τους πάνω από 350.000 
μη εξυπηρετούμενο, χωρίς ευθύνη δική 
τους. Τους δίνουμε χρόνο!

10. Μείωση συντάξεων του Δημοσί-
ου και αύξηση συντάξεων των ιδιωτών 
μέσα σε έναν  μακροπρόθεσμο σχεδιασμό 
ισότητας, δικαιοσύνης, ανθρωπιάς και 
αλληλεγγύης.

11. Αίτηση ένταξης της Κύπρου στο 
ΝΑΤΟ.

12. Αποκατάσταση των προσφύγων. 
Μέτρα για ενίσχυση της φερεγγυότητας 
των προσφύγων και που δεν επιβαρύνουν 
τον προ πολογισμό, π.χ. συντελεστής δό-
μησης, κέρδος από πώληση ακινήτων, 
κρατική γη.

13. Φωτοβολταϊκοποίηση ολόκληρης 
της Κύπρου, για να καλύπτεται όλη η 
ζήτηση και που δεν ξεπερνά το 1,5 δις. 

14. Να διεκδικήσουμε να γίνουν οι 
βάσεις κυπριακής ιδιοκτησίας και οι 
Άγγλοι να τις λειτουργούν με ένα μα-
κροχρόνιο ενοίκιο.

15. Στηρίζουμε ριστιανική Ευρώ-
πη των Κρατών-Εθνών και όχι Ευρώπη 
μαρμελάδα, χωρίς ταυτότητα.

16. Κανένας άστεγος Ελληνοκύπριος.
17.  Ακύρωση των υψηλών προστίμων 

για λαθροθηρία. Πρόκειται για τρέλα.
18. Να δοθούν κίνητρα για να αυξηθεί 

ο ελληνικός πληθυσμός της Νήσου στα 
2εκ., εντός 50 ετών.

19. Υπουργοί και άλλοι υψηλόβαθμοι 
αξιωματούχοι δεν μπορούν να λαμβάνουν 
μέρος σε κομματικές συγκεντρώσεις. 

20. Ονομασία όσων συλλαμβάνονται, 
ώστε το αίσθημα της ντροπής να λειτουργεί 
ως το πρώτο αντικίνητρο ενάντια στην 
παρανομία.

21. Οι 300 να επιστρέψουν στην Κύ-
προ, καθιστώντας τον κυπριακό ουρανό 
για πρώτη φορά απαγορευτικό για τα 
τουρκικά 16.

1. Η Κύπρος θα δικαιωθεί, όταν βά-
λουμε και τον ριστό στον αγώνα μας. 

ωρίς Αυτόν τίποτα.

Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Το  
μας. Κάποιοι μπορούν να μας στηρίξουν 
γι’ αυτό που είμαστε. Κάποιοι μπορεί να 
μας απορρίψουν γι’ αυτό που είμαστε. 
Όμως, αυτοί είμαστε.

 Πρόεδρος Πατριωτικού Κινήματος 

αθήματα ου δεν ήραμε

ι λ γοι τη  δημιουργία  μα

ιώνιο  ειρατή  είναι η ουρκία
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Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΕΓΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΟΤΙ ΑΝΕΧΕΤΑΙ 
ΚΑΙ ΕΝΙΟΤΕ ΥΠΟΘΑΛΠΕΙ 
ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΔΥ-
ΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΟΥΝ 
ΤΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΟΡ-
ΜΕΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ, 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
ΠΟΥ ΣΤΑΔΙΑΚΩΣ ΑΠΕΡΓΑΖΟ-
ΝΤΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 
ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 
ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΙ-
ΔΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η κυπριακή κοινωνία εκδήλωσε 
σε πολύ υψηλούς τόνους, τις 
τελευταίες ημέρες, τον αποτρο-

πιασμό, τη θλίψη και τη δίκαιη αγωνία 
και αγανάκτησή της απέναντι στο τραγικό 
γεγονός της βάναυσης πολλαπλής προ-
σβολής δύο, απολύτου αξίας, αγαθών 
του κοινωνικού βίου: της ανθρώπινης 
ζωής και της γυναικείας αξιοπρέπειας. 
Τον συγκλονισμό και τη φρίκη της κοι-
νής γνώμης κατέστησε ισχυρότερο το 
γεγονός ότι τα δύο από τα επτά θύματα 
ήταν ανήλικα παιδιά, ηλικίας έξι και 
οκτώ ετών.

Το δυναμικό τούτο ξέσπασμα της 
κοινωνικής συνείδησης πρέπει να 
οδηγήσει τόσο τους έχοντες πολιτικά 
αξιώματα, όσο και τον καθένα μας ξε-
χωριστά, σε μια κίνηση βαθιάς ενδο-
σκόπησης και αυτογνωσίας. Έχουμε 
χρέος να υποβάλουμε ο καθένας τον 
εαυτό μας σε έμπονη αυτοκριτική, προ-
κειμένου να ανιχνεύσουμε τον βαθμό 
και της προσωπικής μας ευθύνης για 
κάθε εγκληματική πράξη που πλήττει 
την ανθρώπινη ζωή και εξευτελίζει τη 
γυναικεία αξιοπρέπεια. 

Γιατί, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει 
να λησμονούμε ότι και ο πλέον στυγνός 
εγκληματίας είναι «σάρκα από τη σάρκα» 
μας και οργανικό μέλος του κοινωνικού 
σώματος, εντός του οποίου διαμορφώ-
θηκε ο όλος ψυχισμός του. Και, ακόμα, 
έχουμε χρέος να διερωτηθούμε, μετά 
ειλικρινείας, κατά πόσον η τόσο έντονη 
επιθετικότητά μας κατά του «ενόχου» 
και η σθεναρή απαίτησή μας για δίκαιη 
τιμωρία του έχει, σ’ ένα βαθμό, ως βαθύ-

τερη αιτία την υποσυνείδητη προσπάθειά 
μας να συγκαλύψουμε και απωθήσουμε 
τυχόν δικές μας προσωπικές ενοχές για 
ανομολόγητά μας εγκλήματα

Βέβαια, την πρώτη και κύρια ευθύνη 
κάθε εγκλήματος φέρει ο αυτουργός του, 
στα έγκατα της ψυχής του οποίου ανελίσ-
σονται οι ποικίλες ελατήριες δυνάμεις 
(κίνητρα), που ωθούν στην εγκληματι-
κή συμπεριφορά, και ο οποίος, προτού 
λάβει την απόφαση για διάπραξή της, 
έχει ήδη εξουδετερώσει τις αντιστάσεις 
της ηθικής του συνείδησης και, ακόμα, 
στις πλείστες των περιπτώσεων, έχει 
«λογικοποιήσει», ενίοτε μέχρι «εξιδα-
νικεύσεως», τα κίνητρά του. 

Παράλληλα, όμως, μερίδιο ευθύνης 
έχει και το κοινωνικό σύνολο, στο μέ-
τρο που μετέχει τόσο στη διαδικασία 
διαμόρφωσης των εγκληματογόνων 
κινήτρων, όσο και στη διαδικασία σταδι-
ακής πώρωσης της ηθικής συνείδησης 
ενός «δυνάμει» εγκληματία. Η ευθύνη 
της κοινωνίας έγκειται στο ότι ανέχε-
ται και ενίοτε υποθάλπει την ύπαρξη 
και δράση δυνάμεων που πυροδοτούν 
τις προς το έγκλημα ορμές ευάλωτων 
ατόμων, καθώς και παραγόντων που 
σταδιακώς απεργάζονται την υποβάθ-
μιση της αξίας της ανθρώπινης ζωής 
και του προσώπου της γυναίκας στη 
συνείδηση των κοινωνιών.

Επισημαίνουμε δύο περιπτώσεις 
στις οποίες εκδηλώνεται εναργώς η 
ένοχη ανοχή της κυπριακής κοινωνί-
ας απέναντι στην ύπαρξη και δράση 
τέτοιων παραγόντων. Μήνυμα απο-
λύτου, λ.χ., υποτίμησης της αξίας της 
ανθρώπινης ζωής εκπέμπει η σχεδόν 
πλήρης αδιαφορία και σιωπή της κοι-
νής γνώμης απέναντι στο γεγονός ότι 
δεκάδες εκτρώσεις (δηλαδή θανατώσεις 
αθώων εμβρύων) λαμβάνουν χώραν, 

επί καθημερινής βάσεως, σε ιδιωτικές 
κλινικές της πατρίδας μας (Μάλιστα, 
οι εκπρόσωποί μας στη Βουλή -πλην 
ολίγων, αξίων κάθε επαίνου, βουλευ-
τών- φρόντισαν, πριν από έναν περίπου 
χρόνο, να αφαιρέσουν από τον ποινικό 
μας κώδικα το, ούτως ή άλλως, «νεκρό» 
σχετικό απαγορευτικό άρθρο, έτσι ώστε 
να μπορούν πλέον να κοιμούνται, άνευ 
τύψεων συνειδήσεως, οι διενεργούντες 
την έκτρωση ιατροί ).

Επίσης, μήνυμα εξευτελισμού του 
γυναικείου προσώπου εκπέμπεται 
σε εικοσιτετράωρη βάση όχι μόνον 
από τις οθόνες της τηλεόρασης και 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή, αλλά 
ακόμα και από τις δημόσια εκτιθέ-
μενες διαφημιστικές γιγαντοαφίσες 
(έτσι ώστε να γίνονται δέκτες του, 
«εκόντες άκοντες», οι πάντες, ακόμη 
και τα νήπια). Μάλιστα, μέσω του 
διαδικτύου (η πρόσβαση στο οποίο 
είναι ελεύθερη και ευκολότατη, ακόμα 
και στα παιδιά του Δημοτικού) είναι 
δυνατό, ανά πάσα στιγμή, κάποιος να 
παρακολουθήσει ταινίες μαλακού και 
σκληρού πορνό (Μάλιστα, στις ταινίες 
« a o » τύπου «s u » ο άνδρας 
βιαστής απεικονίζεται να βασανίζει 
απάνθρωπα τη γυναίκα - θύμα του 
και στη συνέχεια να τη φονεύει!!!). 
Και όλα αυτά με την απόλυτη ανοχή 
της Πολιτείας και την ένοχη σιωπή 
της κοινής γνώμης.  

Να ευχηθούμε, λοιπόν, ο πρόσφατος 
συγκλονισμός της κυπριακής κοινωνί-
ας από τις αποκαλύψεις αποτρόπαιων 
εγκλημάτων να γίνει αφορμή για ριζικές 
αλλαγές τόσο στην προσωπική μας ζωή, 
όσο και ευρύτερα, στις δομές και στην 
οργάνωση του κοινωνικού βίου (οικογέ-
νεια, παιδεία, Μ.Μ.Ε., νομοθεσία, κ.λπ.).

 Ιερέας Κεντρικών Φυλακών Κύπρου

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑ-
ΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ 
ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ 
ΠΛΗΤΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΟΝ 
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΛΟΥΤΟ, ΤΟΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΛΙΕΙΑ, ΣΤΕΡΩΝΤΑΣ ΕΤΣΙ 
ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ  

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία 
αφενός για την ανεπανόρθωτη 
καταστροφή που σημειώνεται 

στις θάλασσες από τα πλαστικά απορρίμ-
ματα και, αφετέρου, για την αναγκαιότητα 
περιορισμού της χρήσης επί καθημερι-
νής βάσεως των πλαστικών ειδών. ς 
σημειωθεί ότι, στις αναπτυγμένες χώρες, 
το πλαστικό αποτελεί τον σοβαρότερο 
κίνδυνο μόλυνσης του περιβάλλοντος. 
Τα υποκατάστατα του πλαστικού, όπως 
μαχαίρια, πιρούνια, πιάτα, καλαμάκια, 
ακόμη και η διάφανη μεμβράνη για φύ-
λαξη του φαγητού αποτελούν συνεπώς 
σοβαρότατο κίνδυνο για την υγεία του 
ανθρώπου, ενώ ταυτόχρονα επηρεά-
ζουν και την επιβίωση των ζωντανών 
οργανισμών στις θάλασσες, λίμνες και 
ποταμούς. 

Αυτό επιβεβαιώνεται από το περιοδικό 
 l, σύμφωνα με το οποίο το ένα 

τέταρτο των πλαστικών απορριμμάτων 
που καταλήγουν στη φύση προέρχεται 
από τα σκουπίδια αλλά και τα οικια-
κά λύματα. Τα υπόλοιπα τρία τέταρτα 
προέρχονται από κομμάτια συνθετικού 
υλικού, από την επεξεργασία λαστίχων 
και από την ακάθαρτη κομποστοποίηση.  

Οι θάλασσες της Ασίας είναι ακριβώς 
εκείνες που αντιμετωπίζουν το μεγαλύ-
τερο πρόβλημα με τα πλαστικά απορ-
ρίμματα που φτάνουν στις παραλίες της 
Κίνας, της Ινδονησίας, των Φιλιππινών, 
του Βιετνάμ, της Σρι Λάνκα, της Ινδίας, της 
Μαλαισίας και της Ταϊλάνδης.  Δυστυχώς, 
αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα για την 
αποφυγή της ανεξέλεγκτης απόρριψης 
πλαστικών υλικών στη φύση, μέχρι το 
2025 θα συγκεντρωθούν στις θάλασσές 
αυτές -και όχι μόνο- 250 εκατομμύρια 

τόνοι πλαστικών απορριμμάτων, κάτι 
που υποδεικνύει ότι οι άνθρωποι και 
τα λιγοστά ψάρια θα κολυμπούν πλέον 
μέσα σε στοίβες σκουπιδιών. 

Η συνεχιζόμενη μετατροπή των 
θαλασσών σε ανοιχτές χωματερές 
πλήττει σοβαρά τον θαλάσσιο πλού-
το, τον τουρισμό αλλά και την αλιεία, 
στερώντας έτσι ένα σταθερό εισόδημα 
από όσους εξαρτώνται από τη θάλασσα. 
Η υπεραλίευση, τα εγκαταλελειμμένα 
δίκτυα των ψαριών αλλά και η απόρριψη 
σκουπιδιών από τα πλοία αναψυχής και 
τα κρουαζιερόπλοια αποτελούν επίσης 
σοβαρούς μολυσματικούς παράγοντες 
για τους ωκεανούς. 

Γι’ αυτούς τους λόγους η Κίνα αρνεί-
ται πλέον να εισάγει απόβλητα από την 
Ευρώπη, αφού θεωρούνται μολυσμένα 
και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των 
εργαζομένων. Η Ε.Ε. προσπαθεί και αυτή 
με τη σειρά της να εξεύρει καλύτερους 
τρόπους ανακύκλωσης μέσω της προ-
ώθησης της κυκλικής οικονομίας, στην 
οποία η ενέργεια και οι πόροι περισυλ-
λέγονται και επαναχρησιμοποιούνται. 
Οι εξαγωγές απορριμμάτων σε άλλες 
χώρες δεν προσφέρουν λύση στο πρό-
βλημα, αφού θα πρέπει η ίδια η Ευρώπη 
να διαχειρίζεται τα απόβλητά της, είτε 
αυτά είναι καλής ή χαμηλής ποιότητας. 

Με τόσους τόνους πλαστικών απορ-
ριμμάτων που ξεβράζουν οι ωκεανοί 
δεν είναι καθόλου τυχαίο που κάποιοι 
έχουν κάνει επιχείρηση την πώλησή 
τους, όπως γίνεται στην Ασία και στην 
Αφρική, θέτοντας σε κίνδυνο τους σκυ-
βαλοσυλλέκτες λόγω μολυσματικών 
ασθενειών.  Άλλωστε, σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Τα Νέα», 1 εκατομμύριο 
θαλάσσιων πουλιών πεθαίνουν κάθε 
χρόνο από την πλαστική ρύπανση, όπως 
και 100 χιλιάδες θαλάσσια θηλαστι-
κά, ενώ 25  των θαλάσσιων χελωνών 

παγκοσμίως έχουν καταναλώσει πλα-
στικά απορρίμματα. Σοβαρή μορφή 
μόλυνσης για τις θάλασσες αποτελούν 
επίσης τα εγκαταλελειμμένα ή βυθι-
σμένα πλοία, τα οποία μολύνουν τον 
βυθό των θαλασσών με αργό πετρέλαιο. 
Υπολογίζεται ότι γύρω στα 8 εκατομ-
μύρια πλαστικά εισέρχονται στους 
ωκεανούς κάθε χρόνο, ενώ περίπου 
51 τρισεκατομμύρια μικροπλαστικά 
καταλήγουν σε αυτούς, μολύνοντας 
αισθητά τα υδατικά οικοσυστήματα. 

Ανησυχητικό φαινόμενο αποτελεί 
και η χρήση συνθετικού γρασιδιού σε 
χώρους άθλησης, αφού σύμφωνα με 
το περιοδικό  l, 8.000 τόνοι 
αυτής της κατηγορίας μικροπλαστικών 
καταλήγουν στη φύση. Οι κάψουλες 
του καφέ αποτελούν επίσης ρυπογόνο 
ουσία, αφού είναι κατασκευασμένες 
από αλουμίνιο, το οποίο καταλήγει στο 
υπέδαφος. Υπάρχουν όμως χώρες, όπως 
το Βέλγιο, όπου οι συγκεκριμένες κά-
ψουλες παραδίδονται σε ανακυκλώσιμες 
σακούλες για επαναχρησιμοποίηση. 
Το υπόλοιπο περιεχόμενο του καφέ 
χρησιμοποιείται για εμπλουτισμό του 
εδάφους, για κομποστοποίηση αλλά 
και για την παραγωγή ενέργειας. Το 
αλουμίνιο χρησιμοποιείται στη βιομη-
χανία για την κατασκευή κονσερβών, 
σκελετών ποδηλάτων και ατομικών 
πολυμαχαιριών. 

Η φύση λοιπόν έχει γεμίσει με σκου-
πίδια, τα οποία μολύνουν το φυσικό 
περιβάλλον με τη συμβολή του ανθρώ-
πινου παράγοντα. Όσες προσπάθειες κι 
αν καταβάλλουν οι τοπικές Αρχές, μέσω 
της εμπέδωσης σωστής παιδείας και 
αγωγής για την προστασία του περιβάλ-
λοντος, τόσο θα υπάρχουν κράτη που 
δεν  θα νοιάζονται για την επιβίωση του 
πλανήτη και της ανθρώπινης ύπαρξης.  

Δήμαρχος Δερύνειας

      
   

Η   
 

ΑΤΗΡ Τ ΟΣ Σ  Α ΑΔΟ ΟΥ ΟΣ

Για μιαν ακόμη φορά η Κύπρος βρέ-
θηκε στο επίκεντρο του διεθνούς 
Τύπου με αρνητικές αναφορές. Η 

εγκληματική δράση τού καθ’ ομολογίαν 
κατά συρροήν δολοφόνου πυροδότησε 
μια σειρά από αρνητικά δημοσιεύματα 
στο εξωτερικό, τα οποία καταπιάστηκαν 
επίσης και με τις συνθήκες απασχόλησης 
προσώπων που προέρχονται από τρίτες 
χώρες. Προηγήθηκαν δημοσιεύματα για 
το θέμα του ξεπλύματος χρήματος και της 
παραχώρησης διαβατηρίων μέσω του 
προγράμματος προσέλκυσης επιφανών 
επενδυτών. Αλλά και στο Κυπριακό, παρά 
το γεγονός ότι η χώρα μας είναι θύμα της 
επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας, οι 
εντυπώσεις που πολλές φορές δίδονται 
δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. 
Είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε όλα 
αυτά τα δεδομένα. 

Οι αποτρόπαιες δολοφονίες γυναικών 
και ανήλικων παιδιών προκάλεσαν τερά-
στιο πόνο στους οικείους των θυμάτων. 
Προκάλεσαν, επίσης, θλίψη και προβλη-
ματισμό στη δική μας κοινωνία, καθώς 
και μεγάλη ανησυχία στους εργαζομένους 
στην Κύπρο από τρίτες χώρες και ιδίως 
στις γυναίκες.  Όμως, δεν είναι δίκαιο 
να ενοχοποιείται μια κοινωνία για τα 
φρικιαστικά εγκλήματα ενός κατά συρ-
ροήν δολοφόνου. Τα ξένα δημοσιεύματα 
έκαναν, επίσης, λόγο για την ανεπάρκεια 
διαφόρων κρατικών υπηρεσιών, καθώς 
και για «σύγχρονη δουλεία» στην Κύπρο. 
Αναμφίβολα υπάρχουν σοβαρά προβλή-

ματα στους εργασιακούς χώρους στη χώρα 
μας, που αφορούν όχι μόνον άτομα από 
τρίτες χώρες, αλλά και Κυπρίους. Όμως, 
παρά τα προβλήματα, σε καμιά περίπτω-
ση η Κύπρος δεν μπορεί να θεωρείται 
προορισμός «σύγχρονης δουλείας». Εάν 
αυτή ήταν η πραγματικότητα, τότε δεν 
θα είχαμε το πρόβλημα των χιλιάδων 
παράνομων μεταναστών. 

Όλοι αναγνωρίζουμε ότι τα κακώς έχοντα 
θα πρέπει να αντιμετωπισθούν αποτελε-
σματικά. Το κράτος οφείλει να διασφαλί-
ζει τα δικαιώματα όλων των πολιτών, των 
εργαζομένων και όλων των προσώπων 
που διαβιούν στην Κύπρο νόμιμα. 

ιαστρε λωτική εικόνα 
Τα αρνητικά αυτά δημοσιεύματα 

ακολουθούν μια σειρά από αναφορές 
στον διεθνή Τύπο που στοχοποιούσαν 
την Κύπρο και την περιέγραφαν ως 
φορολογικό παράδεισο για μεγιστάνες 
με αμφιλεγόμενο ή ακόμη και ύποπτο 
οικονομικό παρελθόν. Οι κατηγορίες 
αυτές είναι σοβαρές και δεν μπορούν 
να αγνοηθούν, παρ’ όλον ότι αρκετές 
από αυτές προέρχονται από ανταγωνι-
στικές χώρες με παρόμοια και ακόμη πιο 
γενναιόδωρα κίνητρα πολιτογράφησης. 
Ασφαλώς η Κύπρος νομιμοποιείται να 
έχει ένα σχέδιο προσέλκυσης επενδύσε-
ων, στο οποίο να υπάρχει και το κίνητρο 
της παροχής διαβατηρίου. Το ζητούμενο, 
όμως, είναι να γίνεται με τρόπο που να 
είναι συμβατός με τη νομιμότητα, καθώς 

και με την πρακτική άλλων χωρών της ΕΕ.
Σε σχέση με τις κατηγορίες για ξέπλυ-

μα χρήματος, σημειώνεται ότι η Κύπρος 
έλαβε και υλοποίησε σκληρά μέτρα. Ως 
εκ τούτου, σήμερα υπερτερεί πολλών 
χωρών στα ζητήματα αυτά.

Αλλά και στο Κυπριακό η εικόνα είναι 
διαστρεβλωμένη σε αρκετούς ξένους κύ-
κλους, καθώς και σε διάφορα στρώματα 
στο εσωτερικό. Το τουρκικό αφήγημα 
παραπέμπει «στη στέρηση των δικαιω-
μάτων των Τουρκοκυπρίων την περίοδο 
1963-1964», καθώς και στην «υφαρπαγή 
της Κυπριακής Δημοκρατίας από τους 
Ελληνοκυπρίους». Η πραγματικότητα, 
όμως, είναι πολύπλοκη και όχι μονοδιά-
στατη. Μεταξύ άλλων, η τουρκοκυπριακή 

ηγεσία σε απόλυτη συνεργασία με την 
Άγκυρα προσπάθησαν να παραλύσουν 
και να καταλύσουν το κράτος. 

Στη σημερινή συγκυρία, το τουρκι-
κό αφήγημα προβάλλει τη θέση ότι το 
Κυπριακό δεν επιλύεται, εξαιτίας του 
ελληνοκυπριακού μαξιμαλισμού - της 
άρνησης των Ελλήνων της Κύπρου να 
αποδεχθούν τον διαμερισμό της εξου-
σίας, του πλούτου και των ωφελημάτων 
της ΕΕ.  Η πραγματικότητα είναι ότι στο 
βόρειο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου 
δημιουργήθηκε μια παράνομη κρατική 
οντότητα - η οποία αποτελεί κατ’ ουσίαν 
προτεκτοράτο της Τουρκίας και δρα ως 
Δούρειος Ίππος για την κατάλυση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ενώ γίνεται λόγος για τον σφετερισμό 
των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων, 
στην πραγματικότητα αυτοί απολαμβάνουν 
δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις εις βάρος 
των Ελληνοκυπρίων. Πάνω απ’ όλα, η 
κατοχική οντότητα στήθηκε πάνω στις 
κλεμμένες περιουσίες των Ελλήνων της 
Κύπρου. Θα πρέπει, επίσης, να τονισθεί 
ότι η πλειοψηφία των διαβιούντων σήμερα 
στα κατεχόμενα εδάφη είναι έποικοι -ξε-
περνούν τις 220.000-, ενώ ταυτόχρονα η 
Τουρκία, η οποία ασκεί απόλυτο έλεγχο, 
συνεχίζει αμείωτα τον εξισλαμισμό. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται 
ενώπιον πολλαπλών προκλήσεων, αλλά 
και υπαρξιακών διλημμάτων. Η δημόσια 
διοίκηση, καθώς και όλοι οι θεσμοί του 
κράτους θα πρέπει να καταστούν αποτε-
λεσματικοί. Είναι αδιανόητο να εκτίθεται 
η Κύπρος από ανεπίτρεπτες παραλείψεις 
και σοβαρά λάθη στις διάφορες εκφάνσεις 
του δημόσιου βίου. Η πραγματικότητα 
είναι ότι, ενώ η Κύπρος αντιμετωπίζει σο-
βαρά διαρθρωτικά προβλήματα, τα οποία 
επηρεάζουν την καθημερινότητα των πο-
λιτών και όλων των νομίμως διαβιούντων 
προσώπων στη χώρα μας, αδικείται από 
τις εντυπώσεις που δημιουργούνται στο 
εξωτερικό. Θα πρέπει να εργασθούμε 
μεθοδικά για να αποκαταστήσουμε την 
εικόνα της χώρας μας.

 Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρω-
παϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς και 

του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δια-
κυβέρνησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

ναστρ οντα  την αρνητική εικ να τη  ρου στο ε ωτερικ

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΟΛΛΑ-
ΠΛΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ, ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΥΠΑΡΞΙΑΚΩΝ ΔΙΛΗΜΜΑ-
ΤΩΝ. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-
ΤΙΚΟΙ. ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΝΑ 
ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΠΟ 
ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΠΑΡΑΛΕΙ-
ΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΛΑΘΗ ΣΤΙΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΙΟΥ

ΑΝΔΡ ΑΣ Ο ΑΝΟΥΣ

ΑΝΤΡΟΣ 
 ΚΑΡΑ ΙΑΝΝΗΣ
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τρατηγικο  αντικρίσματο  ολιτικ

Η Τ Α , απ’ όλους τους θυσι-
ασθέντες το 1  ηρωικούς 
συμπολεμιστές, ο πιο υψηλό-

βαθμος Κύπριος αξιωματικός της Εθνικής 
ρουράς ο αντισυνταγματάρχης ρίστος 
ώτη, 3 χρονών,  από την σσια. Τα 

Μαρτυρικά Οστά του εντοπίστηκαν στο 
κοιμητήριο της σκλαβωμένης Μόρφου, 
ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο  και 
κηδεύτηκαν χθες με τις αρμό ουσες σε 
στρατηγό τιμές, σε πάνδημη κηδεία στη 

ευκωσία. Ενταφιάστηκαν στον Τύμβο 
Μακεδονίτισσας των ηρώων, στο κε-
νοτάφιο που υπήρχε από χρόνια με τ’ 
όνομά του.

Η Τ Α  ο ήρωας ρίστος ώτης 
ένας από τους καλύτερους σκοπευ-
τές, με διπλώματα από τις νεανικές 
νίκες του σε στρατιωτικούς αγώνες 
του Ελληνικού Στρατού και, γι’ αυτό, 
ήταν χθες μεγάλη τιμή που η Εθνική 

ρουρά επέλεξε μερικούς από τους 
και νυν καλύτερους σκοπευτές, υπηρε-
τούντες εθελοντικά στην Εθνοφυλακή, 

πολεμιστές του 1 , για ν’ αναλάβουν 
τον ενταφιασμό των οστών του ήρωα 
στον Τύμβο.

Ο ΙΣΤΟΣ ΤΗ αποφοίτησε το 
1 3 από τη Στρατιωτική Σχολή Ευ-
ελπίδων, ανθυπολοχαγός πε ικού και 
υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες του 
Ελληνικού Στρατού στη Μακεδονία, στην 
Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Το 1  
της νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, ως ταγματάρχης μετατάχθηκε στον 
Κυπριακό Στρατό, ως εκπαιδευτής των 
νέων αξιωματικών της Κύπρου.

Ε Α Ε ενεργό μέρος στην απόκρου-
ση της ένοπλης Τουρκανταρσίας που 
εκτόξευσε το 1 3 το ραφείο Ειδι-
κού Πολέμου της Τουρκίας, με την 
οργανωμένη, μυστικά εξοπλι όμενη 
κι εκπαιδευόμενη από το 1  τρομο-
κρατική παραστρατιωτική οργάνωση 
ΤΜΤ. Ο ταγματάρχης ρίστος ώτη 
ανέλαβε, οργάνωσε και εκπαίδευσε 
τον «Ιερό όχο», όπως ονομάστηκε 
το τάγμα που συγκροτήθηκε τότε από 
εθελοντές σπουδαστές της Παιδαγω-
γικής Ακαδημίας της ευκωσίας και 
ηγήθηκε της νικηφόρας επιχείρησής 
του για την καταστολή της αιματηρής 
Τουρκανταρσίας στην Πάφο τον Μάρ-
τιο 1 . Σ’ εκείνη τη μάχη θυσιάστηκε 
πολεμώντας ο δευτεροετής της Παιδα-

γωγικής Ακαδημίας Ανδρέας ερούδης 
από τη αλάτα.

Μ Ε Τ Ε Ι  Ε στην οργάνωση κι εκ-
παίδευση της συγκροτηθείσας από τον 
Ιούνιο 1  Εθνικής ρουράς, στην 
οποία υπηρέτησε, άψογα κι ενάρετα, 
με πολλά καθήκοντα, που του ανατί-
θεντο σε διάφορες θέσεις.

ΤΟ  Αύγουστο του 1  ο ταγμα-
τάρχης ρίστος ώτη αποφοίτησε 
από την Ανωτέρα Σχολή Πολέμου της 

εσσαλονίκης με πτυχίο επιτελούς κι 
επέστρεψε στα καθήκοντά του ως αντι-
συνταγματάρχης στην Εθνική ρουρά.

ΤΗ  πρώτη μέρα της τουρκικής 
εισβολής, 2 ή Ιουλίου 1 , στη Μόρ-
φου ανέλαβε Διοικητής του συγκρο-
τηθέντος αυθημερόν 321 Τάγματος 
Επιστρατευθέντων Εφέδρων και ηγή-
θηκε, μαχόμενος στην πρώτη γραμμή, 
της νικηφόρου επιχείρησης εξουδετέ-
ρωσης των οχυρωμένων στα Κα ιβερά 
τμημάτων της ΤΜΤ. Στην κατάληξη της 
επιχείρησης εκείνης, αθέατος Τούρκος 
ελεύθερος σκοπευτής πυροβόλησε και 
σκότωσε τον ηρωικό αντισυνταγμα-
τάρχη. Ο ρίστος ώτης τάφηκε στο 
κοιμητήριο Μόρφου.

Το 1  το όνομα «Συνταγματάρχη 
ρίστου ώτη» δόθηκε στο στρατό-

πεδο της Παναγιάς, έδρα του 13ου 

Συντάγματος της Εθνικής ρουράς.
Το 2 , 33 χρόνια ύστερα από τη 

θυσία του ήρωα, μετά από ενέργειες 
του τότε βουλευτή, αείμνηστου Κώστα 
Παπακώστα, το πουργικό Συμβούλιο 
του αείμνηστου Τάσσου Παπαδόπου-
λου αποφάσισε την μετά θάνατον επ’ 
ανδραγαθία προαγωγή του στον βαθμό 
του ποστρατήγου.

Στις  Οκτωβρίου 2 , στο στρα-
τόπεδο ΙΣΤΟ  ΤΗ, ο Πρόεδρος 
Τάσσος Παπαδόπουλος τέλεσε τα απο-
καλυπτήρια προτομής του ήρωα και 
επέδωσε στη σύ υγό του, την κ. Κική 

ώτη, τις σημαίες που σκέπα αν την 
προτομή.

ΣΤΟ ΕΙ ΗΣ  της ης Οκτωβρίου 
2  γράφαμε τα εξής

Του ήρωα ρήστου ώτη
Σ Α   ΜΑΣΤΙ ΜΑ ήταν χθες τα 

λόγια της. Και μάλιστα στην επίσημη 
τελετή των αποκαλυπτηρίων της προ-
τομής του ήρωα συ ύγου της, 33 χρό-
νια μετά που έπεσε πολεμώντας για της 
πατρίδος την ελευθερία. Εκείνος όταν 
πολεμούσε, 3χρονος το 1 ,  αντι-
συνταγματάρχης διοικητής τάγματος, 
την πατρίδα γνοια όταν. Αφήνοντας 
κατά μέρος την οικογένεια. Εκτελώντας 
το υπέρ πατρίδος καθήκον του, θυσί-
ασε τη ωή του. Η πατρίδα όμως δεν 

γνοιάστηκε για την χήρα που άφησε 
και τα δύο ορφανά. Κι ας ήταν ο ήρω-
ας, μόνιμο υφηλόβαθμο στέλεχος των 
ενόπλων δυνάμεων και της Ελλάδος 
και της Κύπρου, απόφοιτος της Σχολής 
Ευελπίδων και της Ανωτέρας Σχολής 
Πολέμου, μόνιμος αξιωματικός του 
Ελληνικού Στρατού, του Κυπριακού 
Στρατού και της Εθνικής ρουράς. Τα 
λόγια μαστίγιο, της κ. Κικής ώτη, χή-
ρας του ηρωικού διοικητή του 321Τ.Π. 
αντισυνταγματάρχη ρήστου ώτη 
από την σσια, χθες δίπλα στην προ-
τομή, που ανήγειρε προς τιμήν του η 
Ε  και η κοινότητα των εκτοπισμένων 
της σκλαβωμένης σσιας, στο ορεινό 
στρατόπεδο του 13ΣΠ στην Παναγιά, 
που από το 1  φέρει τ’ όνομά του 
και έχει σήμερα διοικητή τον ικανό 
συνταγματάρχη Κυριάκο Κακουλλή.

Ο    Η Σ Τ Ο Σ  ΤΗ έπεσε 
μαχόμενος στην πρώτη γραμμή 2 ή 
Ιουλίου 1 , επικεφαλής του 321 
Τάγματος Εφέδρων, στην επιχείρηση 
της Ε  εναντίον του τουρκικού θύλακα 
στα Κα ιβερά, από σφαίρα Τούρκου 
ελεύθερου σκοπευτή που τον πέτυχε 
στο μέτωπο. Είχε αποφοιτήσει από τη 
Σχολή Ευελπίδων το 1 3 και είχε 
υπηρετήσει σε μονάδες του Ε.Σ. στη 
Μακεδονία, την Πελοπόννησο και την 

Εύβοια. Το 1 , μετά από πρόσκληση 
του Προέδρου της νεοσύστατης Κυ-
πριακής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου, εντάχθηκε στον Κυπριακό 
Στρατό. Στην αντιμετώπιση της τουρκα-
νταρσίας του 1 3  ο ταγματάρχης 

ρήστος ώτη ηγήθηκε εθελοντών 
πολεμιστών στις μάχες της Ομορφί-
τας, του Δικώμου, της Πάφου και του 
Πενταδακτύλου, διοικώντας διά του 
παραδείγματός του τα ένοπλα τμήματά 
του στην πρώτη γραμμή του πυρός. 
Μόλις πρόσφατα, η Ιουλίου 2  και 
33 χρόνια μετά τον ηρωικό του θάνατο, 
το πουργικό Συμβούλιο αποφάσισε 
την μετά θάνατον προαγωγή του επ’ 
ανδραγαθία στον βαθμό του υποστρα-
τήγου. «Η προαγωγή του μακαριστού 
συ ύγου σας είναι η ελάχιστη τιμή που 
θα μπορούσε να αποδώσει σ’ αυτόν η 
Πολιτεία ως ένδειξη εκτίμησης και 
αναγνώρισης της προσφοράς του για 
προάσπιση της ανεξαρτησίας και της 
εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας», αναφέρει η επιστολή 
που έλαβε η χήρα του ηρωικού αντισυ-
νταγματάρχη από τον πουργό μυνας 

ριστόδουλο Πασιαρδή. θες τα απο-
καλυπτήρια της προτομής του τέλεσε ο 
συγχωριανός του ήρωα, Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Τάσσος Παπαδόπουλος.

Η κλασική Θουκυδίδειος ρήση περί του δικαί-
ου της ισχύος έναντι της ισχύος του δικαίου 
υφίσταται σε μια πραγματικότητα που αενάως 

και αδιαλείπτως εδώ και αιώνες λαμβάνει χώραν  στις 
σχέσεις κρατών, λαών και εθνών σε ένα δομικά ασταθές, 
ευμετάβλητο, εν πολλοίς δε και απρόβλεπτο συγκρουσιακό 
διεθνές σύστημα. Πρόκειται για μια πραγματικότητα, που 
ισχύει και σήμερα περισσότερο παρά πότε. 

Η επερχόμενη πραγματοποίηση παράνομης γεώτρη-
σης από την Άγκυρα εντός της κυπριακής ΑΟΖ σηματο-
δοτεί, ουσιαστικά, εφόσον δεν υπάρχει αντίδραση από 
την Κύπρο με ό,τι μέσα διαθέτει, την αποδοχή των κατά 
τα άλλα ανύπαρκτων δικαιωμάτων της Τουρκίας, που 
επιβουλεύεται με όλα τα μέσα τον χώρο και την επικρά-
τεια, τα παραγόμενα αγαθά, εδάφους και θαλάσσης, που 
υπάγονται στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Τούτο, δε, δεν επηρεάζει τις συμφωνίες της Κύπρου 
με τους ενεργειακούς κολοσσούς, στον βαθμό που οι 
εταιρείες αυτές υποστηρίζονται από δυνάμεις αξιόπιστης 
αποτρεπτικής ισχύος. Η Κυπριακή Δημοκρατία αποστέλ-
λοντας στον ΟΗΕ, ως είχε υποχρέωση, τις συντεταγμένες 
που ορίζουν τόσο την ΑΟΖ όσο και την υφαλοκρηπίδα, 
που νομίμως υπάγονται στο κυπριακό κράτος, μαρτυρεί 
τη θέληση και την αποφασιστικότητά της να καταγγείλει 
στα διεθνή φόρα την τουρκική παρανομία. Η κίνηση 
αυτή της Κυπριακής Δημοκρατίας, που βρίσκεται στο 
πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας, δεν πρόκειται να 
γίνει αποδεκτή ή σεβαστή από την παρανόμως δρώσα 
και στον θαλάσσιο εν προκειμένω χώρο κυβέρνηση 
της Άγκυρας. Είναι γνωστό πως η Άγκυρα δεν σέβεται 
το διεθνές δίκαιο, ούτε ως προς τις συνταγματικές και 
πολιτικές δράσεις που συμβαίνουν στο εσωτερικό της, 
ούτε και στον διεθνή της περίγυρο. 

Η Τουρκία θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί εν 
προκειμένω αποτελεσματικά μόνο εάν η Κυπριακή 
Δημοκρατία κατάφερνε να συνάψει αμυντική συμφωνία 
με μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις της περιοχής και 
του κόσμου, όπως είναι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ, πράγμα 
εξαιρετικά δύσκολο και απιθάνως πραγματοποιήσι-
μο. Η Ελλάδα και η Κύπρος όφειλαν και οφείλουν, 
δεδομένου ότι η Τουρκία προαναγγέλλει προ πολλού 
τις κινήσεις της και οι ηγεσίες γνωρίζουν τα βήματα 
και τη στοχοθεσία της Άγκυρας, να προετοιμαστούν 
προβάλλοντας αποτρεπτική ισχύ, που σημαίνει πως 
για την Τουρκία το κόστος θα ήταν μεγαλύτερο από το 
όφελός της εάν προέβαινε στην κίνηση που προχωρεί 
τώρα. Όμως, δυστυχώς, Αθήνα και Λευκωσία δεν προ-
βλέπουν, ώστε να σχεδιάσουν κινήσεις, αλλά σε όλα 
τα τελευταία μεταπολεμικά χρόνια κινούνται «κατόπιν 
εορτής». Τα περιθώρια σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 
τόσο περιορισμένα και οι δυνατότητες κινήσεως σε 
τέτοιο βαθμό καθηλωμένες, ώστε οι εξελίξεις πολλές 
φορές να μην αποφέρουν εθνικό όφελος. 

Κατά τα ανωτέρω εκτός συγκλονιστικού απροόπτου 
η Τουρκία θα συνεχίσει την παράνομη δράση της στην 
κυπριακή θαλάσσια επικράτεια, δεδομένης της ανυπαρξίας 
σε παρόντα χρόνο δυνατοτήτων ισχυρής στρατιωτικής 
δύναμης αποκατάστασης της διασαλευθείσης τάξης. 

Βάσει των συνθηκών σήμερα αυτό που θα μπορούσε 
ενδεχομένως να ανακόψει την πειρατική δραστηριότητα 
της Άγκυρας εντός της κυπριακής ΑΟΖ θα ήταν, με 
υφιστάμενη και ενεργό την κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ 
- Τουρκίας και την παρουσία ελληνικού λόμπι στην 
Ουάσιγκτον, να προταθεί και να πραγματοποιηθεί ένα 
αμερικανικής έμπνευσης διεθνές οικονομικό εμπάρ-
γκο εναντίον της Άγκυρας, το οποίο να στηρίξει πάση 
δυνάμει η Ουάσιγκτον. 

Μια στρατηγικής υφής οικονομική κρίση του τουρ-
κικού πολιτικού συστήματος θα αποσταθεροποιούσε 
το καθεστώς Ερντογάν και θα καθιστούσε ευάλωτο και 
ασταθές κατά ταύτα το τουρκικό πολιτικό σύστημα. Ένα 
τέτοιο οικονομικό πλήγμα μπορεί να έρθει μόνο από 
τις ΗΠΑ και όχι από την Ευρώπη, γιατί η ΕΕ συνιστά 
έναν πολυδιασπασμένο πολιτικά και κρατικά χώρο, 
που αδυνατεί να αποφασίσει σε ζητήματα που άπτο-
νται συμφερόντων επιμέρους κρατών, αλλά και λόγω 
των ισχυρών οικονομικών συμφερόντων ευρωπαϊκών 
κρατών με την Τουρκία, της Γερμανίας προεξαρχού-
σης. Παραλλήλως, οφείλει η Κύπρος να προχωρήσει 
σε αδειοδοτήσεις εγκαίρως και στρατηγικά σκεπτόμενη 
τα προσφιλή στον διεθνή παράγοντα μη αδειοδοτηθέ-
ντα θαλάσσια οικόπεδα σε χώρες, όπως η Γαλλία και 
οι ΗΠΑ, που είναι σε θέση και διαθέτουν τη θέληση 
υπεράσπισης των συμφερόντων τους στην κυπριακή 
θαλάσσια επικράτεια. 

Η πρόταση που διατυπώθηκε εσχάτως διά στόματος 
Ερντογάν περί διαπραγμάτευσης για  -  λύση στο 
ενεργειακό πεδίο, παραπέμπει σε έναν διάλογο σε ένα 
επίπεδο, που να αφορά στη διαπραγμάτευση των κατε-
χομένων σε σχέση με τις περαιτέρω διεκδικήσεις της 
Άγκυρας στην κυπριακή θαλάσσια ζώνη. Δηλαδή κατέ-
χει ένα μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας παρανόμως 
και ως κατέχουσα δύναμη προτείνει να διαπραγματευθεί 
με την Κύπρο για την υπόλοιπη υφιστάμενη κυπριακή 
κυριαρχία!

Το γεγονός ότι στο παρελθόν υπήρξε μία εμπνευσμένη 
αρχιτεκτονική πατριωτικής υπεράσπισης της Κύπρου 
σε σύμπραξη με την Ελλάδα διά της διατύπωσης στην 
δεκαετία του 1990 του Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού 

ώρου σημαίνει πως υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα στην 
Αθήνα και στη Λευκωσία, εφόσον σκεφθούν στρατηγικά, 
να προβούν σε χάραξη πολιτικών υπεράσπισης κοινού 
εθνικού συμφέροντος μέσα από στρατηγικές κινήσεις 
άμυνας. Συμπερασματικά, η Κυπριακή Δημοκρατία, 
στον βαθμό που δεν έχει αδειοδοτήσει τα θαλάσσια 
τεμάχια σε αξιόπιστους δρώντες, ώστε να τα υπερα-
σπιστούν δυνάμεις αποτρεπτικής ισχύος, ουσιαστικά 
θα παραμένει παρατηρητής εξελίξεων και αποδεχόμενη 
τη βερμπαλιστική συμπαράσταση δυνάμεων του ΟΗΕ 
και της ΕΕ, θεσμών που εξίσου λόγοις και όχι έργοις 
θα καταγγέλλουν την τουρκική παράνομη δραστηριό-
τητα, καταγγελίες που ηχούν στ’ αφτιά της Άγκυρας ως 
ευχολόγιο άνευ πολιτικού αντικρίσματος. 

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

Πανεπιστήμιο
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ι ηγ τε  μα  τώρα καταλαβαίνουν  ε ιτ λου  
το γκλημ  του  κατ  τη  μυνα  του τ ου

Ι σχύει απαρασάλευτα και αμάχητα ανά τους αιώνες, η 
λατινική απόφανση: «  s a  a a llu » (Αν 
θέλεις ειρήνη, να ετοιμάζεσαι για πόλεμο). Η ηγεσία 

της Κύπρου, από το 1960 μέχρι σήμερα ευαγγελίζεται την 
ειρήνη, τη συνύπαρξη με την τ/κ μειοψηφία, αλλά  για έξι 
δεκαετίες αμελεί να προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο, 
ακόμα και για πόλεμο. Η Τουρκία δεν επιθυμεί και δεν 
ενδιαφέρεται για την ειρήνη παρά μόνο για τα επεκτατικά 
εθνικά συμφέροντά της. Από το 1956 κήρυξε πόλεμο 
κατά της Κύπρου: Ξεκαθάρισε ότι απαιτεί να κατακτή-
σει ξανά και να υποδουλώσει το «πράσινο νησί», όπως 

οι στρατηγοί του 
Ελληνοκτόνου 
και γενοκτόνου 
Ατατούρκ ρω-
τούσαν το 1938, τι 
θα έπρατταν μετά 
την κατάποση του 
σαντζακίου της 
συριακής Αλε-
ξανδρέττας.

Εδώ και μερι-
κές ημέρες, η κα-
τοχική Τουρκία 
εισέβαλε ξανά και 
κατέκτησε τμήμα 
της Κυπριακής 
Αποκλειστικής 
Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς 
Ζώνης. Το ερευ-
νητικό σκάφος 
«Βάρβαρος» και 
το γεωτρύπανο 
«Πορθητής» είναι 
μέσα στην ΑΟΖ 
της Κυπριακής 
Δημοκρατίας . 
Παραβιάζουν την 
κυριαρχία της! Ο 

Πρόεδρος Αναστασιάδης τρεις φορές χαρακτήρισε ορθά 
αυτήν την ενέργεια της Τουρκίας ως «δεύτερη εισβολή». 
Τι όφειλε να πράξει αμέσως; Πρώτον, να ζητήσει άμε-
ση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεύτερον, ο 
Υπουργός Εξωτερικών να ζητήσει ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΟΔΟ 
του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ. 

Γιατί δεν τα έκαναν; Από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την 
Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, το 
Ευρωκοινοβούλιο, η Λευκωσία εισέπραξε μόνο ωραίες 
δηλώσεις και ανακοινώσεις συμπαράστασης, τις οποίες 
η Τουρκία έγραψε στα παλαιότερα των πασουμίων της. 
Γιατί; Διότι έχει τη δύναμη να επιβάλει τις απαιτήσεις 
της. Ισχύει ξανά η Θουκυδίδεια ωμή επισήμανση: «Ο 
ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμή του και ο 
αδύναμος υποχωρεί όσο του το επιβάλλει η αδυναμία του». 

Η Τουρκία θα επιβάλει τις αξιώσεις της; Εάν στις 
επόμενες ημέρες οι διεθνείς πιέσεις και υποδείξεις δεν 

εισακουστούν από την Άγκυρα, τότε στην Κυπριακή ΑΟΖ 
θα δημιουργηθούν,  χειρότερα από το 1974, τετελεσμένα. 
Μια τέτοια κατάσταση πραγμάτων θέτει ξανά επί τάπητος 
το μέγα έγκλημα που όλες σχεδόν οι κυβερνήσεις (με 
τη συνέργεια ή και την ανοχή των κομμάτων) διέπραξαν 
σε βάρος της ασφάλειας του τόπου: Άφησαν την Κύπρο 
αμυντικά και στρατιωτικά ανοχύρωτη και έρμαιο στις 
ορέξεις και στην αρπακτικότητα της Τουρκίας.

Είναι γνωστή η ταπεινωτική και εξευτελιστική αποχώ-
ρηση της ελληνικής μεραρχίας. Είναι γνωστό υπό ποίες 
συνθήκες ο θλιβερός Σημίτης εκβίασε τον Κληρίδη για 
να μην εγκαταστήσει τους ρωσικούς πυραύλους -300 
στο νησί. Και είναι γνωστές οι εγκληματικές ενέργειες της 
κυβέρνησης Αναστασιάδη για την αμυντική αποδυνάμωση 
της Κύπρου μετά και την ανακάλυψη υδρογονανθράκων 
στις θάλασσές μας. 

Οι Ισραηλινοί, μετά την ανακάλυψη φυσικού αερίου 
στο τεμάχιο Ταμάρ, διέθεσαν αμέσως 700 εκ. δολάρια και 
σχημάτισαν ειδική δύναμη προστασίας του κοιτάσματος 
και των εγκαταστάσεων. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη, αντί-
θετα, φλυαρεί γελοιωδώς ότι η Κύπρος είναι «πυλώνας 
σταθερότητας και ασφάλειας», αλλά με απογυμνωμένη 
αμυντικά την Ε.Φ. και διαλυμένη την εφεδρεία!

Παράλληλα, αρνούνται να εξηγήσουν σε ποιες καταβό-
θρες της κυβερνητικής ασωτίας χάθηκαν δισεκατομμύρια 
για την άμυνα. Ας μιλήσουν οι αριθμοί: Το 1995, επί 
προεδρίας Κληρίδη, οι δαπάνες για την άμυνα ανέρχονταν 
στα 288 εκ. λίρες για να φτάσουν στα 350 εκ. λίρες το 
1998 (πριν από τον ενταφιασμό των -300 στο κρητικό 
κοιμητήριό τους). Σήμερα, μετά και τη δεύτερη τουρκική 
εισβολή, η κυβέρνηση Αναστασιάδη προβλέπει για το 
2019 μόλις 51,8 εκ. ευρώ για την άμυνα, για το 2020 
μόνο 34,7 εκ. ευρώ και για το 2021 το γελοίο ποσό των 
27,9 εκ. ευρώ.

Διερωτάται κάθε Έλληνας Κύπριος πατριώτης: Αν 
τα δισεκατομμύρια που εισφέρουμε αξιοποιούνταν για 
την άμυνα για τη δημιουργία ευπρόσωπης αεροπορί-
ας και ναυτικού, με αμυντικές συμφωνίες με γειτονικές 
χώρες και την Ελλάδα, ίσως τα πράγματα σήμερα να 
ήταν διαφορετικά. Ας καθησυχάσουμε τους ψοφοδεείς 
Κυπραίους: Η ενίσχυση της Ε.Φ. δεν σημαίνει ότι θα 
κάνουμε πόλεμο. Μια ισχυρή Ε.Φ., όμως, θα ήταν, καθ’ 
ομολογίαν και του Προέδρου Αναστασιάδη, ισχυρό χαρτί 
στις διαπραγματεύσεις.

Τώρα; Ο Πρόεδρος και η Κυβέρνηση εκλιπαρούν 
για βοήθεια από τους εταίρους και στρατηγικούς συμ-
μάχους μας, αλλά  Ποιος θα εκδιώξει ή θα εξαναγκάσει 
τον δεύτερο Αττίλα να φύγει από την ΑΟΖ μας; Αν η 
Τουρκία οδηγήσει τα πράγματα σε πόλεμο, ποιος θα 
πολεμήσει για χάρη μας; Κανείς! Ούτε καν η Ελλάδα, 
επειδή η Κύπρος ακόμα προφανώς κείται μακράν  
Τώρα ο Πρόεδρος και τα κόμματα αντιλαμβάνονται το 
μέγεθος του ανοσιουργήματος και του εγκλήματος που 
διαπράττουν κατά της αμυντικής θωράκισης του τόπου; 
Αμφιβάλλουμε  Ξανά επαφίενται στα ανέξοδα ψηφίσματα 
και στις δηλώσεις συμπαράστασης.

ΣΑ ΑΣ ΙΑΚ ΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ Η



Εξ Απορρήτων

Η κατάσταση που έχει προκύψει με την 
παρουσία του τουρκικού πλοίου «Πορ-
θητής» στην Κυπριακή ΑΟΖ, με σκοπό 

την έναρξη γεώτρησης προς εξεύρεση Φυσικού 
Αερίου, είναι η σοβαρότερη παραβίαση της κυ-
ριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
διεθνούς νομιμότητας μετά το 1974.  Η πράξη 
της Τουρκίας συνιστά, ουσιαστικά, τρίτη εισβολή. 
Πέραν τούτου, οι συνέπειες αυτής της βίαιης και 
παράνομης πράξης είναι τόσης σπουδαιότητας, 
όσης είναι η ίδια η ΑΟΖ. Ενέχει κρίσιμης σημασίας 
νομικές, οικονομικές, πολιτικές και γεωπολιτικές 
διαστάσεις. Αποτελεί συνέχιση και εφαρμογή των 
τουρκικών επεκτατικών σχεδιασμών σε βάρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελλάδας και όλων 
των γειτονικών κρατών. Συνιστά υλοποίηση της 
τουρκικής θεωρίας για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και 
τα «σύνορα της καρδιάς» του Ερντογάν ως των 
νόμιμων συνόρων στη Μεσόγειο τουλάχιστον. Είναι 
η βίαιη και έκνομη επιβολή των συμφερόντων 
της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Καταδει-
κνύει τη νεοσουλτανική πολιτική πρακτική ενός 

αντιδημοκρατικού, αυταρχικού και επεκτατικού 
καθεστώτος. Ενός καθεστώτος άκρως επικίνδυνου 
για την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή 
μας, αλλά και σε βάρος του ίδιου του τουρκικού 
λαού, γιατί συνέπεσαν αυτές οι ενέργειες, και όχι 
τυχαία, με την ακύρωση του αποτελέσματος των 
δημοτικών εκλογών στον Δήμο Κωνσταντινούπο-
λης. Η Τουρκία είναι αποδεδειγμένα, πλέον, και 
πέραν πάσης αμφιβολίας, ο επικίνδυνος διεθνής 
ταραξίας στην περιοχή μας. Δυστυχώς, αυτή η συ-
μπεριφορά δικαιολογεί τη λαϊκή κυπριακή ρήση 
«βρίσκει τζιαι κάμνει». Γιατί, όταν ο ίδιος ο ΟΗΕ διά 
του Γενικού του Γραμματέα νίπτει τας χείρας και 
όταν το ΝΑΤΟ, διεθνής οργανισμός, τάχα για την 
ασφάλεια, σφυρίζει ουσιαστικά αδιάφορα, σημαίνει 
ότι την ενθαρρύνουν. Δυστυχώς και δύο από τα 
μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, μέχρι 
στιγμής σιωπούν, Κίνα και Ηνωμένο Βασίλειο, 
όταν, μάλιστα, το δεύτερο είναι και εγγυητής της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, τρομάρα του. Αλλά και 
η Ρωσία έχει προβεί σε δήλωση, η οποία δεν είναι 
αντίστοιχη σε προηγούμενες περιπτώσεις.

Αναμένουμε το ελάχιστο από την ΕΕ
Οι ενέργειες της Τουρκίας καταδεικνύουν ότι τα 

όποια μέτρα πρόληψης λήφθηκαν -γι’ αυτά πρέπει 
να υπάρξει ενημέρωση-, δεν απέδωσαν. Απέτυχαν. 
Και αυτό είναι άκρως ανησυχητικό. Αυτήν τη στιγμή 
και εν αναμονή των όποιων περαιτέρω διεθνών 

αντιδράσεων τίθενται σε δοκιμασία στρατηγικές και 
πρακτικές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τίθενται 
σε δοκιμασία οι δυνατότητες και η αποδοτικότητα 
συνεργασιών και συμμαχιών. Τίθεται σε δοκιμα-
σία η σπουδαιότητα της συμμετοχής στην ίδια την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, αν τώρα δεν υπάρξει η 
δικαιολογημένα αναμενόμενη πλήρης στήριξη και 
αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε προς τι η 
συμμετοχή μας στην Ένωση; Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
και δυνατότητες έχει και μέσα έχει να δημιουρ-
γήσει κόστος στην Τουρκία, γιατί παραβιάζει την 
κυριαρχία κράτους μέλους της, την ευρωπαϊκή 
νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο. Αν δεν δίστασε 
η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μέτρα και κυρώ-
σεις σε βάρος ενός κολοσσού, της Ρωσίας, λόγω 
Ουκρανίας, που δεν είναι μέλος της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τότε αναμένουμε το ελάχιστον ανάλογη 
στάση και σήμερα.  Και, μέχρι στιγμής, δεν την 
είχε. Περιορίστηκε το άτυπο συμβούλιο στη Ρου-
μανία σε δήλωση στήριξης και πρόθεση παρακο-
λούθησης. Εύχομαι να μην είναι αργά. Τώρα θα 
κριθούν και τα διάφορα ευρωπαϊκά κόμματα που 
μετέχουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Τα ίδια, βέβαια, 
ή ανάλογα αναμένουμε να πράξει και ο ΟΗΕ και 
ειδικά το Συμβούλιο Ασφαλείας. Είναι αδιανόητο 
ο εντολοδόχος του Οργανισμού και  ιδιαίτερα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Γενικός του Γραμματέας, 
να μην καταδικάζει αυτήν την παράνομη πράξη. 
Είναι απαράδεκτο και πάλι να καταλήγει σε αναφορά 

στις δύο κοινότητες. Μια προσφιλής τακτική του 
κ. Γκουτέρες, μετά το Κραν Μοντάνα, που απαλ-
λάσσει τον ένοχο, τον εισβολέα, την Τουρκία από 
κάθε ευθύνη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση να 
υποθέσουμε ότι οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων θα 
έπρεπε να σταματήσουν τον «Πορθητή» και πώς;  
Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Το Συμβούλιο 
Ασφαλείας οφείλει να τοποθετηθεί, διαφορετικά, 
η όρεξη της Άγκυρας δεν θα σταματήσει ώς εδώ.

Ώρα λήψης πρακτικών μέτρων 
Τώρα είναι η ώρα για ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση 

και ξεχωριστά ισχυρά κράτη να αντιδράσουν 
με πράξεις. Είναι η ώρα της λήψης πρακτικών 
μέτρων. Η Λευκωσία, εργαζόμενη προς αυτήν την 
κατεύθυνση, πρέπει να στοχεύσει μεθοδικά και 
προετοιμασμένα, μέτρα τα οποία θα εγκριθούν από 
τα Σώματα στα οποία θα απευθυνθεί. Διαφορετικά, 
το αντίθετο, θα είναι άνευ προηγουμένου ήττα. 
Ειδικά η προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας 
θα πρέπει να σταθμισθεί παρά πολύ προσεκτικά 
και να τύχει ανάλογου χειρισμού. Αυτή είναι η 
στιγμή να αρθρώσει λόγο και το ΝΑΤΟ. Και 
κάτι τέτοιο θα πρέπει να το επιδιώξει η Ελλάδα. 
Αλλιώς, τι να την κάνεις τη συμμετοχή σ’ έναν 
οργανισμό, ο οποίος στις κρίσιμες στιγμές, π.χ. 
1974, Ίμια, σήμερα, λειτουργεί είτε ενισχυτικά 
για τον παρανομούντα εισβολέα είτε αδιάφορα.

Με τη συγκεκριμένη ενέργειά της η Τουρκία, 

ειδικά στο Κυπριακό, θεωρώ ότι στοχεύει σχεδι-
ασμένα να μετατρέψει το ζήτημα της ΑΟΖ και του 
Φυσικού Αερίου σε κομμάτι της λύσης του Κυπρι-
ακού και να εξασφαλίσει διπλό όφελος. Όφελος επί 
του περιεχομένου της λύσης και όφελος για την 
ίδια σε ό,τι αφορά το θέμα ΑΟΖ και Φυσικό Αέριο. 
Πώς; Τρυπώντας σε μια περιοχή που γνωρίζει εκ 
των προτέρων ότι, το πιο πιθανό, αν όχι σίγουρο, 
δεν θα βρει κοιτάσματα, να μπορεί να παρουσιάσει 
τη διακοπή των εργασιών ως δήθεν υποχώρηση 
και να ζητά ανταλλάγματα από εμάς για όσα την 
ενδιαφέρουν σε Κυπριακό και ΑΟΖ.  Και τότε θα 
προστρέξουν οι διαχρονικοί προστάτες της στη διεθνή 
κοινότητα να ζητήσουν να βρούμε τη μέση οδό. Και 
θα αρχίσουν και οι εδώ αναμεταδότες να βαρούν 
τον ίδιο αμανέ, οπόταν η πίεση θα μεταφερθεί  στην 
Κυπριακή Δημοκρατία και την ε/κ κοινότητα. Είναι, 
συνεπώς, πολύ θετικό ότι απασχολείται με το θέμα 
το Εθνικό Συμβούλιο. Και είναι η στιγμή, η πολιτική 
ηγεσία του τόπου να προβληματιστεί σοβαρά και να 
ενεργήσει δραστήρια και οργανωμένα. Και, κυρίως, 
με έναν έστω και κατ’ ελάχιστον ενωμένο τρόπο. Αν 
περάσει αυτήν τη φορά η τουρκική ενέργεια, τότε 
η κατάσταση δεν θα είναι αυτή που είναι σήμερα. 
Από την επομένη δεν θα έχουμε απλώς το σημερινό 
απαράδεκτο status quo, αλλά μια πολύ χειρότερη 
κατάσταση. Η παρούσα εξέλιξη αποδεικνύει, τέλος, 
ότι χωρίς λύση του Κυπριακού στη βάση αρχών το 
πρόβλημά μας με την Τουρκία θα είναι ατέλειωτο.

Η εισβολή του «Πορθητή» και η δοκιμασία συνεργατών και εταίρων

Της Κυριακής
12.05.2019

ΤΟ Τ/Κ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΖΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΟΥΣΕ...

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ...

Και αιφνιδίως η προεκλογική μας εκστρατεία 
για τις Ευρωεκλογές, που θα πραγματοποι-
ηθούν σε δύο εβδομάδες, απέκτησε «τουρ-
κοκυπριακό» χρώμα. Αφορμή η σύγκρουση 
ΔΗΣΥ - ΑΚΕΛ, γύρω από τον υποψήφιο 
ευρωβουλευτή του κόμματος της Αριστεράς, 
Τουρκοκύπριο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, αλλά και 
την αντιπαράθεση τού ΑΚΕΛ με τον επίσης 
Τουρκοκύπριο υποψήφιο ευρωβουλευτή 
Σενέρ Λεβέντ, ο οποίος αποκάλεσε τον Κιζίλ-
γιουρεκ «υποψήφιο της Τουρκίας». Ο ΔΗΣΥ 
κατηγόρησε το ΑΚΕΛ για διγλωσσία, λέγοντας 
ότι άλλα λένε στις ελεύθερες περιοχές και άλλα 
στις κατεχόμενες, όπου «υπόσχονται στους 
Τουρκοκύπριους ότι η εκλογή Τουρκοκυπρί-
ου ευρωβουλευτή σημαίνει εκπροσώπηση της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας στο Ευρωκοι-
νοβούλιο». Νωρίτερα, ενεπλάκη και ο ίδιος ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις συζητήσεις, 
μιλώντας για «δανεικές ψήφους» των Τουρ-
κοκυπρίων, που επιδιώκει να εξασφαλίσει 
το ΑΚΕΛ. Το μεγάλο ερωτηματικό αυτής της 
εκλογικής αναμέτρησης είναι πόσες ακριβώς 
θα είναι αυτές οι «δανεικές ψήφοι». Κάπου 
80.000 Τουρκοκύπριοι έχουν δικαίωμα 
ψήφου. Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει 
πόσοι από αυτούς θα προσέλθουν στις κάλπες, 
οι οποίες θα στηθούν σε διάφορα σημεία κοντά 
στα οδοφράγματα, ούτε και φυσικά ποιους θα 
ψηφίσουν. Τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ, Κιζίλ-
γιουρεκ, ή το «Γιασεμί» του Σενέρ Λεβέντ, του 
δημοσιογράφου που αποτελεί την πιο ξεκάθα-
ρη και την πιο θαρραλέα αντικατοχική φωνή 
στα κατεχόμενα; Τις απαντήσεις θα τις έχουμε 
το βράδυ της 26ης Μαΐου.

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Με 32 γυναίκες «μιλούσε» ο διαδικτυακός «Ορέ-
στης», σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέχουν οι 
Αρχές, αναζητώντας ανάμεσα σ’ αυτές υποψήφια 
θύματα. Κανένας δεν ξέρει αν η αρρωστημένη 
δραστηριότητά του περιορίστηκε στα επτά θύματα 
που ομολόγησε. Ο μη εντοπισμός του, μετά τις 
πρώτες δολοφονίες, τον ενθάρρυνε να προχω-
ρήσει στις επόμενες. Η ανωνυμία του διαδικτύου 
κάλυπτε τα σατανικά σχέδιά του και οι κόκκινες 
λίμνες και τα φρεάτια κάλυπταν τις σορούς των 
τραγικών θυμάτων του. Μέχρι που βρέθηκε 
εντελώς τυχαία το πρώτο πτώμα. Είναι απίστευτο 
το πώς δολοφονούσε γυναίκες και παιδιά για τρία 
χρόνια και δεν άφηνε κανένα ίχνος και καμιά 
υπόνοια για τις κτηνωδίες του. Ή, καλύτερα, 
αν άφηνε και κανένα ίχνος, η Αστυνομία δεν 

έμπαινε στον κόπο να το αναζητήσει και να το 
εντοπίσει. Από εδώ ξεκίνησαν όλα. Η πεποίθηση 
ότι παρέμενε αόρατος στα μη ενεργοποιημένα 
αστυνομικά «ραντάρ» σε σχέση με τις αλλοδαπές, 
έκανε τον σίριαλ κίλερ να πιστεύει ότι μπορούσε 
ανενόχλητος να προχωρεί στο μακάβριο σίριάλ 
του. Εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο τώρα είναι 
να επέλθουν ριζοσπαστικές αλλαγές στο αστυ-
νομικό σώμα. Να αποκτήσουμε μιαν Αστυνομία 
όπου δεν θα γίνεται ανεκτή καμιά αμέλεια καθή-
κοντος, καμιά ολιγωρία, καμιά διαφθορά εντός 
του αστυνομικού σώματος. Να αποκτήσουμε μιαν 
Αστυνομία, τα μέλη της οποίας να μοιάζουν πε-
ρισσότερο με τους άντρες της Σκότλαντ Γιαρντ και 
λιγότερο με τους ζαφτιέδες της Τουρκοκρατίας...

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Η πλατεία Ελευθερίας, όπως είναι γνωστό, έχει 
καταντήσει από μόνη της ένα ανέκδοτο εδώ 
και πολλά χρόνια. Ξεκίνησε το 2012 και επτά 
χρόνια (φαγούρας) αργότερα δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί. Τις τελευταίες μέρες μάθαμε και άλλες 
ιλαροτραγικές λεπτομέρειες, που σχετίζονται 
με αυτό το γεφύρι της Άρτας που δεν τελειώ-
νει ποτέ. Περιμένουμε, λέει, τώρα να έρθουν 
παγκάκια από την Ιταλία! Λες και τα οπίσθια 
των ιθαγενών χρειάζονται πολυτελή και «καλ-
λιτεχνικά» ιταλικά παγκάκια για να βολεύονται. 
Αναμένουμε επίσης κρήνες από την Ιταλία. Ως 
εάν να έχουμε ανάγκη από κάποιο αντίγρα-
φο της Φοντάνα ντι Τρέβι ή κάποιου άλλου 
διάσημου ιταλικού σιντριβανιού στο κέντρο της 
κυπριακής πρωτεύουσας. Βάρτε, ρε κουμπάρε, 
ένα αντίγραφο της Βρύσης των Πεγειώτισσων. 

Και ας με αποκαλέσουν χώρκατο οι έχοντες 
καλλιτεχνικές ευαισθησίες, αλλά εγώ την πλα-
τεία Ελευθερίας, τη μεγαλύτερη και ιστορικότε-
ρη πλατεία της Λευκωσίας, δεν την ήθελα ένα 
τσιμεντένιο μεγαθήριο εκατομμυρίων τόνων 
μπετόν, που θυμίζει διαστημοδρόμιο. Δεν την 
ήθελα ένα ψυχρό μοντέρνο κατασκεύασμα που 
να επικαλύπτει με τον όγκο του το σημαντικό-
τερο ιστορικό μνημείο της πρωτεύουσας, τα 
βενετικά τείχη. Δυστυχώς αυτό το δήθεν «έργο 
τέχνης», όπως παρουσιάζεται η ανάπλαση της 
πλατείας Ελευθερίας, που αποτελεί και μιαν 
ανοιχτή πληγή ταλαιπωρίας τα τελευταία επτά 
χρόνια, είναι μια σκέτη απογοήτευση. Αυτή 
είναι η προσωπική μου άποψη, αλλά πιστεύω 
ότι την συμμερίζονται και πολλοί άλλοι.

ΜΠΟΞΕΡ

Η ΠΟΛΗ ΣΤΕΛΝΕΙ 
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ
Σ’ ΕΜΑΣ

Ούτε με δέκα σόδες την ημέρα 
δεν μπορούσε να χωνέψει 
την ταπεινωτική του ήττα στις 
δημοτικές εκλογές της 31ης 
Μαρτίου στην Κωνσταντινού-
πολη ο Ερντογάν. Αμφισβή-
τησε αμέσως το αποτέλεσμα 
και άρχισε τα κόλπα για να 
ανατρέψει με κάθε τρόπο 
τη νίκη του υποψηφίου της 
αντιπολίτευσης, Ιμάμογλου. 
Στην αρχή αξίωσε επανακα-
ταμέτρηση των ψήφων. Και 
όταν και η επανακαταμέτρηση 
επιβεβαίωσε την εκλογική 
νίκη της αντιπολίτευσης, 
και πάλι δεν αποδέχθηκε το 
αποτέλεσμα και άρχισε νέο 
γύρο συνωμοτικών κινήσεων 
για να εξουδετερώσει την 
δημοκρατικά εκφρασθείσα 
βούληση των κατοίκων της 
Κωνσταντινούπολης. Έτσι, 
μέσω των τσογλανιών του στο 
Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο, 
κατάφερε να ακυρώσει τις 
εκλογές στον μητροπολιτικό 
δήμο Κωνσταντινούπολης 
και να προκηρύξει νέες στις 
23 Ιουνίου! Την ίδια ώρα, τα 
ελεγχόμενα από τον ίδιο Εκλο-
γικά Συμβούλια στο νοτιοα-
νατολικό τμήμα της Τουρκίας, 
όπου κατοικούν κουρδικοί 
πληθυσμοί, κήρυξαν εκλεγμέ-
νους δημάρχους ως «ακα-
τάλληλους» να αναλάβουν 
καθήκοντα και ανέθεσαν τις 
δημαρχίες στους υποψηφίους 
του κυβερνώντος κόμματος. 
Είναι εύκολο να φανταστεί 
κανένας σε τι αντιδημοκρα-
τικές μεθοδεύσεις θα μπορεί 
να επιδοθεί ο ισλαμοφασί-
στας σε μια μελλοντική ΔΔΟ 
στην Κύπρο, όταν δεν θα του 
αρέσει κάποια απόφαση που 
θα πάρει η κυβέρνησή της. 
Περιφρονώντας κάθε θεμε-
λιώδη δημοκρατική αρχή και 
καταπατώντας κάθε έννοια 
δικαιοσύνης, δεν θα έχει κανέ-
να δισταγμό να προσπαθήσει 
να ακυρώσει αυτήν την από-
φαση. Η Κωνσταντινούπολη 
στέλνει ηχηρά μηνύματα και 
σ’ εμάς!

ΜΠΟΞΕΡ

Έτοιμη να τρυπήσει
Αυτό που κάνει η Τουρκία τις τελευταίες 
ημέρες, με την υλοποίηση των σχεδίων της 
για γεώτρηση εντός της κυπριακής ΑΟΖ, 
μόλις 40 χλμ. δυτικά της Πάφου, μπορεί 
να περιγραφεί ως εξής: Οι Τούρκοι δεν 
περιορίζονται πια στο να κάνουν μόνο 
σεξουαλική παρενόχληση στην κυπριακή 
ΑΟΖ. Προχωρούν τώρα και σε βιασμό, διά 
διεισδύσεως. Δεύτερη εισβολή αποκάλεσε 
ο Πρόεδρος τις ενέργειες της Τουρκίας 
εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Μια δεύτερη 
εισβολή, που προφανώς έχει ως σύνθημά 
της «Η Αϊσέ πάει διακοπές... στην Πάφο». 
Το θέμα, βέβαια, δεν θα λήξει σύντομα. Η 
γεώτρηση θα πάρει κάποιους μήνες. Και 
δεν είναι καθόλου σίγουρο αν ο «Πορθη-
τής» θα βρει αέριο. Δεν ξέρουμε κιόλας 
αν έχει τη δυνατότητα να φθάσει σε τέτοια 
βάθη, ώστε να εντοπίσει αέριο. Εν πάση 
περιπτώσει, ακόμα και αν το ανακαλύψει, 
θα περάσουν χρόνια μέχρι το στάδιο της 
άντλησης και της εμπορικής εκμετάλλευ-
σης. Φυσικά η Τουρκία ανέκαθεν είχε την 
υπομονή να περιμένει μέχρι να υλοποιή-
σει κάποιον μακροπρόθεσμο στόχο της. Η 
ουσία είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να 
υπαναχωρήσει και να μην πραγματοποι-
ήσει τη γεώτρηση, όσες πιέσεις κι αν της 
ασκηθούν, όσες κυρώσεις κι αν της επι-
βληθούν, όσες καταδικαστικές δηλώσεις 
εναντίον της κι αν εκδοθούν. Θα τρυπήσει, 
για να καταδείξει την αποφασιστικότητά 
της να συμμετάσχει ενεργά, έστω και με τη 
βία, στα ενεργειακά δρώμενα της περιοχής. 
Και για να αμφισβητήσει έμπρακτα τα 
κυριαρχικά δικαιώματα της «εκλιπούσας» 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Εμείς, στην 
πράξη, δεν μπορούμε να εμποδίσουμε την 
Τουρκία να κάνει τις γεωτρήσεις. Είναι σαν 
να πίνεις αεριούχο αναψυκτικό με καλαμά-
κι και να έρχεται κάποιος απρόσκλητος και 
να βουτάει κι εκείνος το καλαμάκι του στο 
δικό σου ποτήρι και ν’ αρχίζει να ρουφάει. 
Του φωνάζεις όσο πιο δυνατά μπορείς να 
σταματήσει αυτό που κάνει, αλλά αυτός δεν 
φεύγει. Του βάζουν τις φωνές και κάποιοι 
φίλοι σου, αλλά αυτός τους αγνοεί. Αν έχεις 
την ισχύ, τον κάνεις πέρα. Αλλιώς αρχίζεις 
να ρουφάς όσο πιο γρήγορα μπορείς, για 
να σου μείνει και κάτι...

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Θα προχωρήσει
και πιο κάτω;
Η παραδοσιακή πολιτική της Τουρκίας 
είναι να προχωρεί στους στόχους της για-
βάς-γιαβάς. Η πρώτη της γεώτρηση εντός 
της κυπριακής ΑΟΖ θα γίνει σε περιοχή 
που δεν έχει ακόμη αδειοδοτηθεί από την 
Κυπριακή Δημοκρατία. Η πραγματική 
δοκιμασία θα είναι αν επιχειρήσει γεώτρη-
ση νοτιότερα, σε οικόπεδα που έχουν ήδη 
δοθεί σε ενεργειακούς κολοσσούς, όπως η 
γαλλική Total. Εκεί θα φανεί στην πράξη αν 
θα τολμήσει η Άγκυρα να πειράξει τα συμ-
φέροντα μιας σημαντικής γαλλικής εταιρεί-
ας και κατ’ επέκτασιν της Γαλλίας. Και αν το 
πράξει, σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο θα 
αντιδράσει η Γαλλία. Τη γαλλική αντίδραση, 
σε πολιτικοδιπλωματικό και οικονομικό 
επίπεδο, αναμένουμε με ενδιαφέρον και 
στο πλαίσιο της ΕΕ. Ελπίζουμε να στηρίξει 
ενεργά την Κύπρο στο αίτημα για κυρώσεις 
εναντίον της Τουρκίας, κατά το πρότυπο 
των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας για 
την εισβολή στην Κριμαία. Το θέμα θα συ-
ζητηθεί στις επόμενες συνόδους κορυφής, 
στις 28 Μαΐου και στις 20 Ιουνίου, αφού η 
άτυπη σύνοδος κορυφής την περασμένη 
Πέμπτη περιορίστηκε σε φραστική στήριξη 
προς την Κύπρο, μέσω του Τουσκ: «Η ΕΕ 
στέκεται ενωμένη πίσω από την Κύπρο και 
αναμένει από την Τουρκία να σεβαστεί τα 
κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών 
της». Με την εισβολή της στην κυπριακή 
ΑΟΖ, η Άγκυρα δοκιμάζει και τις αντοχές 
της Λευκωσίας και της Αθήνας. Παρόλο 
που γνωρίζει ήδη τις αντοχές τους. Οι 
οποίες οριοθετούνται από την αδυναμία 
αντιμετώπισης των τουρκικών προκλήσε-
ων με στρατιωτικά μέσα και περιορίζονται 
σε διπλωματική και πολιτική δράση, σε 
αποφυγή όξυνσης, σε επίδειξη ψυχραιμίας 
(από ψυχραιμία άλλο τίποτε) και σε εκκλή-
σεις προς τη διεθνή κοινότητα να πιέσει 
την Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο 
(όπως το σεβάστηκε τα τελευταία 45 χρόνια, 
κρατώντας τη μισή Κύπρο στις δαγκάνες 
της). Υπό το πρίσμα, λοιπόν, του γεγονό-
τος ότι δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε 
καμιά... ναυμαχία για να υπερασπίσουμε 
τα συμφέροντά μας, περιοριζόμαστε σε 
καμιά... τηλεμαχία, σε καμιά σκιαμαχία και 
σε καμιά λογομαχία... μεταξύ μας, ενόψει και 
ευρωεκλογών.  

ΜΠΟΞΕΡ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ 
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