
Κοινοβουλευτική 
Δημοκρατία:
Τι εννοεί ο Πρόεδρος;

Νέφος αμφιλογιών και θύελλα 
αντιδράσεων ξεσήκωσε η τελευταία 
ιδέα του Προέδρου Αναστασιάδη 
περί προεδρευόμενης κοινοβουλευ-
τικής δημοκρατίας. Πρόκειται για 
τακτικισμό ή για μια σοβαρά σταθ-
μισμένη πρόταση, προς άρση του 
αδιεξόδου στο Κυπριακό; Γράφουν 
στη «Σ» οι Μ. Παπαπέτρου, Χρ. 
Τριανταφυλλίδης.  
ΠΟΛΙΤΙΚΗ /// 11  

Ευρωεκλογές με 
πολλά στοιχήματα

Η έκτη έδρα αποτελεί το μεγαλύ-
τερο διακύβευμα της εκλογής της 
22ας Μαΐου, ωστόσο τα κόμματα 
έχουν μια σειρά από κρίσιμα στοι-
χήματα να κερδίσουν ή να χάσουν 
στις προσεχείς Ευρωεκλογές.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ /// 10

Οι Τριμερείς και το 
ενεργειακό πόκερ

Η ανάδυση του άξονα GRISCY 
(Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρος) δημι-
ουργεί ευρύτερες ενεργειακές 
συσσωματώσεις, με την Αίγυπτο και, 
εσχάτως, τον Λίβανο να προβάλλουν 
ως καθοριστικοί παίκτες στη διεθνή 
σκακιέρα των ενεργειακών.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ /// 9

Χωρίς… κρεματόρια 
παραμένει η Κύπρος 

Τρία χρόνια πέρασαν από 
την ψήφιση της νομοθεσίας που 
επιτρέπει την καύση νεκρών και 
ακόμη δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον 
από κανένα γραφείο κηδειών για τη 
δημιουργία κρεματορίου. Κάθετα 
αντίθετη στις αποτεφρώσεις παρα-
μένει η Εκκλησία. 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ /// 25
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
ΣΤΟ... ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ 
ΚΩΝ. ΗΡΟΔΟΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ /// 17

«ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΣΤΗΜΕΝΟΥΣ 
ΑΓΩΝΕΣ Η ΚΥΠΡΟΣ 

Πέμπτη παγκοσμίως κατατάσσεται η χώρα μας, 
όσον αφορά τα στημένα ποδοσφαιρικά παιχνίδια. 
Από το 2011 μέχρι σήμερα ήρθαν συστημένοι 
από την ΟΥΕΦΑ πάνω από 80 κόκκινοι φάκελοι. 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ /// 23

ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΕΣ 
ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ 

Η πολυπλόκαμη στρατηγική των Αμερικα-
νών για εξουθένωση της τουρκικής οικονομίας, 
οι γεωπολιτικές ευκαιρίες της Κύπρου και το… 
ριψοκίνδυνο φλερτ του Ερντογάν με τον Πούτιν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ /// 4, 7, 31

Τ ο Επιτελείο του Προέδρου της 
Δημοκρατίας πρέπει να απαντήσει 
στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Το Κυπριακό παραμέ-
νει στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 
ή έχει απομακρυνθεί, όπως διακηρύτ-
τει η Τουρκία;

2. Γιατί τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπό-
ρεσαν να λύσουν το πρόβλημα μετά τη 
«μεσολάβηση» και τις «πολλές» τους 
υπηρεσίες 45 ετών; 

3. Πώς μπορούν τώρα να το λύσουν με 
ισχυρότερη και επιθετικότερη Τουρκία;

4. Τι θα γίνει αν συμφωνήσουν Τραμπ 
και Ερντογάν αύριο στη διαπλοκή των 
συμφερόντων τους, ότι η «Βόρεια Κύπρος 
είναι Τουρκική»; (Και ποιος μπορεί να 
αποκλείσει τέτοια εξέλιξη με φοβερές 
παρενέργειες όταν ο Αμερικανός ηγέτης 
έδωσε τα συριακά Γκολάν Χάιτς στο 
Ισραήλ και εγκατέστησε την Αμερικανική 
Πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ;). 

Το Προεδρικό Επιτελείο πρέπει να 
εκτιμήσει τα νέα δεδομένα. Να εκτιμήσει τις 
επόμενες κινήσεις της Άγκυρας με βάση 
τους Τουρκικούς Σχεδιασμούς. Και στο 
πλαίσιο των γενικότερων αμερικανοτουρ-
κικών σχέσεων στον χώρο της Μέσης Ανα-
τολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Και 
πρέπει να επιτύχουν ορθές εκτιμήσεις των 
νέων τουρκικών κινήσεων. Να εισηγηθούν 
στον Πρόεδρο εγκαίρως αποτελεσματικούς 
τρόπους αναχαίτισης και αποτροπής νέων 
εις βάρος μας τετελεσμένων γεγονότων…

Υπάρχει τέτοιο πολιτικό Επιτελείο στο 
Προεδρικό Μέγαρο; Δεν το γνωρίζουμε. 
Μπορεί να υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, τότε 
ο Πρόεδρος κρίνει ότι δεν το χρειάζεται. Ο 
ίδιος το καλύπτει; Είναι σε θέση να το ανα-
πληρώσει ο ίδιος; Μπορεί, δηλαδή, και τις 
τουρκικές επόμενες επεκτατικές κινήσεις να 
προβλέπει και να οργανώνει την αποτροπή 
ή τη ματαίωσή τους; Αν ο Πρόεδρος μπο-
ρεί… δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν μπορεί, 
όμως (όπως κατ’ επανάληψιν έχει αποδει-
χθεί), τότε η υπνωτισμένη Ελληνοκυπριακή 
Κοινωνία ας αναμένει τα νέα δεινά της…

Θα μπορούσε, όμως, κανείς στο σημείο 
αυτό να εγείρει δύο «ενστάσεις». Η πρώτη 
λέγει: Οι προηγούμενοι Πρόεδροι της 
Κύπρου είχαν πολιτικά Επιτελεία; Είχαν 
Προεδρικοανθρώπους! Όχι Επιτελεία. 
Είχαν Υπηρέτες. Όχι Επιτελείς. Και, εν 
πάση περιπτώσει, όλοι οι προηγούμενοι 
Πρόεδροι έφεραν ο καθένας τους τη δική 
του καταστροφή στον τόπο. Και όλοι μαζί 
τον Τούρκεψαν. Η δεύτερη ένσταση είναι 
πιο πρόδηλη: Η Κύπρος είναι μικρή και 
αδύναμη. Για ποια Επιτελεία και για ποιες 
Αποτροπές μάς γράφετε;

Αλλ’ οι προηγούμενοι Πρόεδροί μας 
άφησαν πείρα βουτηγμένη σε αίματα 
και ερείπια. Η μικρή και αδύναμη 
Κύπρος αντιστάθηκε (ο Λαός, όχι οι 
Ηγέτες), κρατήθηκε, υπάρχει. Αναπνέει 
και ελπίζει. Και άντεξε και αντιστάθηκε 
στο Σχέδιο Διάλυσής της, που ήλθε ως 
Σχέδιο Ανάν. Συνεπώς, η πείρα των 
εφιαλτικών δεκαετιών του Κυπριακού 
και η αστείρευτη δυνατή αντίσταση της 
μισής Κύπρου είναι υπαρκτά δεδομένα. 
Δεδομένα που επιτρέπουν και ΕΠΙ-
ΒΑΛΛΟΥΝ λειτουργία πολύ δυνατού 
και πολύ αποτελεσματικού Επιτελείου 
στο Προεδρικό και όχι μόνο…

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και το 
Εθνικό Συμβούλιο δεν πρέπει να ενα-
βρύνονται με νέες αυταπάτες. Ο Τούρκος 
θα είναι σκληρότερος, απαιτητικότερος 
στο άμεσο μέλλον. Ο γεωστρατηγικός 
και ενεργο-οικονομικός ανταγωνισμός 
στην περιοχή δεν θα αποδυναμώσει την 
Τουρκία. Θα την ενισχύσει. Πρέπει να 
αποφασισθούν από τώρα οι τρόποι και οι 
μορφές οργανωμένης αντίστασης της Κύ-
πρου. Όταν οι Αμερικανοί θα αγκαλιάζουν 
την Τουρκία, οι Ρώσοι θα τη χαϊδεύουν, 
οι Ισραηλινοί θα κοιτάζουν αλλού και οι 
Ελλαδίτες θα αναζητούν τους Ψαράδες για 
νέες ολέθριες «Συμφωνίες» Πρεσπών, η 
Κύπρος πρέπει να ξέρει τι θα πράξει, πού 
και πώς θα στηριχθεί.

Στην κρίσιμη 
ώρα…

ΟΠΟΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ ΚΑΛΑ • ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ

OK!
ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 

ΕΝΑ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

ΤΩΝ
 CELEBRITIES

Εκτός ορίων μαίνεται η αντιπαρά-
θεση ανάμεσα στο ΑΚΕΛ και το 
Προεδρικό, με το νεοφανές ζή-

τημα των τουρκοκυπριακών ψήφων να 
λειτουργεί ως επιπρόσθετη πυρίκαυστη 
ύλη στο ήδη φλεγόμενο εσωτερικό σκη-
νικό. Κυβέρνηση και μείζων αντιπολί-
τευση έχουν αποδυθεί σ’ έναν ανελέητο 

πόλεμο δηλώσεων, αντιδηλώσεων και 
αλληλοκατηγοριών, με επίκεντρο το 
διαφαινόμενο τέλμα στο Κυπριακό, αφή-
νοντας σοβαρά υπονοούμενα εκατέρω-
θεν. Την ίδια ώρα, η ειδική απεσταλμένη 
του Γ.Γ. των Η.Ε. για το Κυπριακό, Τζέιν 
Χολ Λουτ, επιχειρεί την τελευταία, ίσως, 
απόπειρα διάσωσης της τελματώδους 

διαδικασίας στο Κυπριακό, με τη  Λευ-
κωσία να αναμένει, ως ύστατο σωσίβιο, 
την κατάθεση κάποιων νέων ιδεών, που 
ελπίζεται ότι μπορεί να δημιουργήσουν 
τις προϋποθέσεις για ρηγμάτωση του 
υφιστάμενου αδιεξόδου. Παράλληλα, η 
Κυβέρνηση παρακολουθεί με προσοχή 
την, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αδιέ-

ξοδη κίνηση του τουρκικού εκκρεμούς 
ανάμεσα σε Δύση και Ρωσία, εκτιμώντας 
πως, ο Ρ. Τ. Ερντογάν, σύντομα, στερού-
μενος εναλλακτικών στρατηγικών για 
την ασθμαίνουσα τουρκική οικονομία, 
θα επιδιώξει αναθέρμανση των σχέσεών 
του με τις Βρυξέλλες.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ /// 6   

Πόλεμος εκτός ορίων Προεδρικού-ΑΚΕΛ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ
ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ
ΤΟ ΠΕΛΑΓΟ 
ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΥ…
ΑΠΟΨΕΙΣ /// 32

ΚΛΕΑΡΧΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΤΕ 
ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ /// 12

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ 
ΣΥΡΙΑΚΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΤΤΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 
ΑΠΟΨΕΙΣ /// 31

Τον ασκό του Αιόλου άνοιξε 
η απόφαση του Διοικητικού 
Δικαστηρίου για τις περικο-

πές των μισθών στο Δημόσιο. Αύριο 
κλειδώνουν οι επόμενες κινήσεις της 
Κυβέρνησης, την ώρα που το όλο 
θέμα επεκτείνεται και στον τραπεζικό 
τομέα, ενώ επηρεάζει αρνητικά, γενι-
κότερα, την οικονομία. Οι έγκριτοι νο-

μικοί Αλέκος Μαρκίδης και Ανδρέας 
Αγγελίδης αναλύουν στη «Σ» την 
πολύκροτη δικαστική απόφαση. 
ΑΝΑΛΥΣΗ /// 19

Η έννοια της πολιτικής ισότητας, 
όπως την αντιλαμβάνεται και 
την ερμηνεύει η τουρκική 

πλευρά, δεν είναι απλώς μια θέση που 
αφορά στον διαμοιρασμό της εξουσίας, 
αλλά ένα θέμα με σημαντικές γεωπο-
λιτικές και γεωστρατηγικές προεκτά-
σεις, που επηρεάζει την ασφάλεια της 
ευρύτερης περιοχής. Και συνάπτεται 

ευθέως με τον απώτερο στόχο της 
τουρκικής στρατηγικής, που είναι η 
εξασφάλιση της γεωπολιτικής ηγεμονί-
ας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και 
η διασφάλιση κυριαρχικού ρόλου όσον 
αφορά τους ενεργειακούς σχεδιασμούς 
της Λεβαντίνης και, κατ’ επέκτασιν, την 
ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ /// 8

Η γεωπολιτική σημασία 
της πολιτικής ισότητας

Τριγμούς προκαλούν 
οι μισθοί του Δημοσίου

Την ανακολουθία της συ-
μπεριφοράς της Βουλής σε 
σχέση με τα μη εξυπηρετού-

μενα δάνεια μελών της και Πολιτικά 
Εκτεθειμένων Προσώπων κατα-
μαρτυρούν τα όσα διημείφθησαν 
σε συνεδρία της Επ. Οικονομικών, 
παρουσία της απερχόμενης Διοικη-
τού της Κεντρικής Τράπεζας.

Η «Σ», σε συνέχεια των απο-
καλύψεων και της έρευνάς της, 

αναδεικνύει σήμερα τα πρακτικά 
τής επίμαχης συνεδρίας, κατά την 
οποία προβάλλονταν διάφορες 
αιτιάσεις επί του καυτού αυτού 
θέματος, παρά την προθυμία 
της Χρυστάλλας Γιωρκάτζη να 
καταθέσει στοιχεία, αλλά και να 
διερευνήσει εάν υπήρξαν ευνοϊκές 
αναδιαρθρώσεις. Η στάση βουλευ-
τών προμηνύει ενδεχομένως και 
τον τρόπο με τον οποίο η Βουλή θα 

χειριστεί τώρα την «καυτή» λίστα 
που παρέδωσε η Γιωρκάτζη στον 
Πρόεδρο του Σώματος.

Δεν περνά, όμως, απαρατήρητο 
και το νομικό «μπλόκο» που είχε 
θέσει η Βουλή στην έρευνα του 
Γενικού Ελεγκτή. Η αλληλουχία των 
γεγονότων προκαλεί σκεπτικισμό 
εάν το Σώμα ασκεί την ελεγκτική 
του ιδιότητα κατά το δοκούν.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ /// 8

Άλλα λένε 
κι άλλα κάνουν

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΥΤΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΔ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΥΤΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΔ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Η Χ. ΓΙΩΡΚΑΤΖΗ 
ΠΑΡΑΔΕΧΟΤΑΝ 
ΕΠΙΣΗΜΑ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
ΟΤΙ ΥΠΗΡΞΑΝ
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΠ 

Άλλα λένε 
κι άλλα κάνουν



Μ
εγάλες ποσότητες 
«ευλογημένων» 
κυπριακών γα-
λακτοκομικών 
προϊόντων και 
συγκεκριμένα 
γιαούρτια και 

παιδικά γαλατάκια εξέφρασε την επιθυμία 
να εισαγάγει, σύμφωνα με αποκλειστικές 
πληροφορίες της «Σ», η μεγαλύτερη αλυσίδα 
υπεραγορών του Ισραήλ. Συγκεκριμένα, 
το ΚΕΒΕ έχει πληροφορηθεί εδώ και 10 
ημέρες από το αρμόδιο τμήμα της πρεσβείας 
του Ισραήλ στην Κύπρο για το ενδιαφέρον 
μεγάλης αλυσίδας υπεραγορών του Ισραήλ 
να εισάγει κυρίως τυροκομικά προϊόντα 
και μάλιστα από τις βασικές απαιτήσεις του 
ενδιαφερομένου είναι τα προϊόντα να παρά-
γονται υπό τη δική του εμπορική επωνυμία 
(private label), να είναι πιστοποιημένα ως 
«κόσερ» (Kosher), θρησκευτική πιστοποίηση, 
και να έχουν ελάχιστη διατηρησιμότητα τις 
εξήντα ημέρες. 

Τι είναι το
πιστοποιητικό Kosher 

Είναι προϊόντα διατροφής, η παραγωγή 
των οποίων είναι σύμφωνη με την εβραϊκή 
παράδοση,  που έχει τις ρίζες της στη Βίβλο. 

Προϋποθέτει την τήρηση μιας σειράς κανό-
νων διαιτητικής, που βασίζονται στην επιλογή 
των πρώτων υλών, στον συνδυασμό των 
συστατικών και στον τρόπο παραγωγής των 
συγκεκριμένων προϊόντων. Η Θρησκευτική 
Πιστοποίηση Kosher είναι η Διαδικασία 
Πιστοποίησης κατά την οποία πιστοποιούνται 
τα σχετικά προϊόντα τροφίμων σύμφωνα 
με την καταλληλότητά τους (Kosher) για 
κατανάλωση από Εβραίους που ακολουθούν 
τον θρησκευτικό τρόπο διατροφής. Απαιτεί 
μια σειρά από προϋποθέσεις που καλύ-
πτουν την επιλογή των πρώτων υλών, τον 
συνδυασμό των συστατικών και τον τρόπο 
παραγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων. 
Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο μάρκετινγκ 
και ένα απαραίτητο εργαλείο διασφάλισης 
των πελατών για την απόλυτη συμμόρφωση 
των προϊόντων με το πρότυπο Kosher. Η 
εβραϊκή λέξη Kosher αναφέρεται σε όσα 
επιτρέπονται και είναι αποδεκτά σύμφωνα 
με τον εβραϊκό διατροφικό νόμο. 

Οι βασικοί νόμοι της Κosher είναι 
Βιβλικής προέλευσης (Λευιτικό 11 και 
Δευτερονόμιο 17). Για χιλιάδες χρόνια, 
Ραβίνοι μελετητές έχουν ερμηνεύσει αυ-
τούς τους νόμους και τους εφαρμόζουν σε 
σύγχρονες καταστάσεις. Αξίζει να σημει-
ωθεί πως με βάση στατιστικά στοιχεία του 

Ισραήλ, σήμερα το 40% των προϊόντων 
που βρίσκονται στα ράφια τον υπεραγορών 
έχουν το πιστοποιητικό Kosher. 

Ενδιαφέρον από τρεις
κυπριακές εταιρείες 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της 
«Σ», τρεις κυπριακές μεγάλες εταιρείες 
ανταποκρίθηκαν ήδη στο κάλεσμα της 
μεγαλύτερης αλυσίδας υπεραγορών του 
Ισραήλ και συγκεκριμένα οι εταιρείες 
Χαραλαμπίδης Κρίστης, Α/φοί Πέτρου 
και η γαλακτοβιομηχανία με έδρα την 
Πάφο, Ζήτα. Παράλληλα και άλλες εται-
ρείες τυροκομικών προϊόντων εκδήλωσαν 
γραπτώς το ενδιαφέρον συνεργασία τους 
με την αλυσίδα υπεραγορών του Ισραήλ 
σε περίπτωση που θέλουν μελλοντικά να 
διευρύνουν την γκάμα των τυροκομικών 
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που προ-
σφέρουν.  Τελικές εξελίξεις για το θέμα 
αναμένεται να προκύψουν μέχρι το τέλος 
Μαΐου, με το ΚΕΒΕ σε επικοινωνία που 
είχαμε μαζί τους να χαρακτηρίζει ως ιδι-
αίτερα θετική αυτήν τη συμφωνία, καθώς 
πέρα από το χαλλούμι θα είναι μια πρώτης 
τάξεως ευκαιρία για τις κυπριακές εταιρείες 
να διευρύνουν την γκάμα των τυροκομικών 
προϊόντων που εξάγουν στο εξωτερικό.

ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ
ΝΑ ΕΙΣΑΓΟΥΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΩΣ «ΚΟΣΕΡ» 

Η Βρετανική Δημο-
κρατία, παρά την 
πίεση, αποδεικνύ-
εται ευέλικτη στην 
παραγωγή λύσεων, 
αλλά και ακλόνητη. 
Προσωπικά, δεν 
έχω καμία αμφι-
βολία ότι θα περά-
σει και αυτήν την 
κρίση. Τώρα, αν το 
Brexit ενδείκνυται 
ή όχι, αυτό είναι μια 
άλλη, εξίσου ενδια-
φέρουσα, ιστορία
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Η Θρησκευτική Πιστο-
ποίηση Kosher είναι η 
Διαδικασία Πιστοποί-
ησης κατά την οποία 

πιστοποιούνται τα 
σχετικά προϊόντα τρο-
φίμων σύμφωνα με 
την καταλληλότητά 

τους (Kosher) για κα-
τανάλωση από Εβραί-
ους που ακολουθούν 

τον θρησκευτικό τρόπο 
διατροφής
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Ατύχημα σε λούνα 
παρκ στην Αγ. Νάπα

Απεβίωσε ο Σάββας 
Λαγούδης

Απεβίωσε, προχθές Παρασκευή, 
ο οδοντίατρος Σάββας Λαγούδης. Ο 
εκλιπών ανέπτυξε πλούσια συνδικα-
λιστική και κοινωνική δράση. Διετέ-
λεσε, μεταξύ άλλων, Πρόεδρος-Αντι-
πρόεδρος της ΚΟΠ. Πρόεδρος της 
Επιτροπής Εθνικών ομάδων ΚΟΠ. 
Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπον-
δίας Καλαθόσφαιρας. Αντιπρόεδρος 
Αθλιατρικής Εταιρείας Κύπρου. 
Μέλος Δ.Σ. ΚΟΑ. Μέλος Δ.Σ. Κυ-
πριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. 
Πρόεδρος του Παγκύπριου Οδο-
ντιατρικού Συλλόγου. Διευθυντής 
Οδοντιατρικών Υπηρεσιών πόλεων 
και επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας 
και Αμμοχώστου. Πρόεδρος Ε.Φ.Ε.Κ. 
Αθηνών και Ο.Ε.Φ.Ε.Κ Κύπρου. Η 
κηδεία του θα γίνει αύριο Δευτέρα, 
15/04/2019 και ώρα 4:45, στην 
εκκλησία Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης, στην Παλουριώτισσα.

Πολύ σοβαρός τραυματισμός 
7χρονου αγοριού και της 44χρονης 
μητέρας του σημειώθηκε το βράδυ 
της Παρασκευής (12/4), σε λούνα 
παρκ στην Αγία Νάπα, ύστερα από 
ατύχημα, ενώ βρίσκονταν σε παιχνί-
δι. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το 
βράδυ της Παρασκευής, λίγο μετά τις 
22:30, το 7χρονο παιδί και η 44χρο-
νη μητέρα από τη Ρωσία βρίσκονταν 
σε περιστρεφόμενες κούνιες του 
λούνα παρκ. Κάτω από άγνωστες 
μέχρι στιγμής συνθήκες, οι οποίες 
διερευνώνται από την Αστυνομία, 
μέρη του παιχνιδιού αποκόπηκαν, 
με αποτέλεσμα μητέρα και παιδί 
να εκτοξευθούν από το παιχνίδι. Ως 
αποτέλεσμα του ατυχήματος, το άτυ-
χο αγόρι υπέστη σοβαρό ανοιχτό 
κάταγμα στο δεξί πόδι, ενώ η μητέρα 
φέρει θλαστικό τραύμα στο αριστερό 
γόνατο, κάταγμα στο δεξί χέρι και 
σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση. 
Μητέρα και γιος διακομίστηκαν αρ-
χικά σε ιδιωτική κλινική στην Αγία 
Νάπα, όμως, λόγω της σοβαρότητας 
της κατάστασής τους, διακομίστηκαν 
σε εξειδικευμένη ιδιωτική κλινική 
στη Λεμεσό, όπου και έγιναν προ-
σπάθειες να μην ακρωτηριαστεί το 
πόδι του αγοριού. Νεότερη ενημέ-
ρωση της Αστυνομίας αναφέρει ότι 
αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, αφού 
δεν ακρωτηριάστηκε το πόδι του 
7χρονου.  Η Αστυνομία διερευνά τα 
αίτια του ατυχήματος.

Ό λοι οι πολιτικολογούντες είναι σε 
πλήρη εγρήγορση. Παρακολου-
θούν την πορεία της Βρετανίας 

προς την έξοδο. Brexit κατά τη διάσημη 
και διαγλωσσική συντομογραφία. Οι 
περισσότεροι παρατηρούν την εξέλιξη 
κατάπληκτοι. Με μια ειρωνική διάθεση. 
Δεν είναι δυνατόν μια χώρα με τέτοια δη-
μοκρατική παράδοση, πρώτον, να επιλέγει 
την πορεία που επέλεξε και, δεύτερον, να 
επιδεικνύει αυτήν τη χαώδη εικόνα.

Δεν είμαι εξ εκείνων που ιεροποιούν 
την αγγλική δημοκρατία. Ούτε είμαι εξ 
εκείνων που θεωρούν αυτόματα θετική 
την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου 
στην Ευρώπη. 

Από κυπριακής σκοπιάς, ο πρωταγωνι-
στικός ρόλος της Βρετανίας εντός Ευρώπης 
ήταν πάντα πηγή προβλημάτων για την 
Κύπρο. Αυτοί οδηγούσαν τον χορό υπέρ 
της άρσης του δήθεν αποκλεισμού των 
Τουρκοκυπρίων. Αυτοί ενθάρρυναν τον 
ευρωπαϊκό αρνητισμό μετά το δημοψήφι-
σμα του 2004. Και, βεβαίως, πολλά άλλα. 
Άρα, η απουσία της βρετανικής επιρροής 
στους ευρωπαϊκούς θεσμούς μόνο βελτί-
ωση μπορεί να επιφέρει στην ευρωπαϊκή 
πολιτική περί το Κυπριακό.    

Από ευρωπαϊκής σκοπιάς, η Βρετα-
νία ήταν πάντα υπέρ της ρηχής Ένωσης. 
Ένας πολύ γνωστός Άγγλος συντηρητικός 
πολιτικός μού είχε πει κάποτε «αγαπητέ 
μου, αν εξαρτιόταν από μας θα βάζαμε 

και την Αίγυπτο στην Ένωση». Αυτό δεν 
ήταν απλός αστεϊσμός. Οι Βρετανοί θα 
έκαναν ό,τι περνούσε από τα χέρι τους 
για να φρενάρουν την ομογενοποίηση της 
Ευρώπης. Προτεραιότητά τους, πάντα, ήταν 
η διατλαντική σχέση. 

Συνεπώς, για να προσπελάσουμε το 
πρώτο ζήτημα, δεν ήταν και τέτοια έκπληξη 
η απόφαση εξόδου. Μπορεί να υπήρξαν 
παραπλανητικές τοποθετήσεις κατά το 
βρετανικό δημοψήφισμα. Δεν αναιρείται, 
όμως, ένα γεγονός: Υπήρχε και υπάρχει 
μια ισχυρή μερίδα του πληθυσμού που 
προκρίνει την αποχώρηση. Ιδίως μεταξύ 
των Άγγλων. Θα μπορούσε να πει κανείς 
ότι ακόμα και οι Σκώτοι, που ψήφισαν συ-
ντριπτικά παραμονή, δεν το έπραξαν τόσο 
από ευρωλατρία, αλλά περισσότερο από 
αγγλοφοβία, αναζητώντας ένα αντίβαρο 
εναντίον του κεντρικού κράτους του Γου-
έστμινστερ.

Brexit δοθέντος, άρχισε να μπαίνει 
στο παγκόσμιο μικροσκόπιο η διαχεί-
ριση, πλέον, της διαδικασίας εξόδου. 
Όπως παλαιότερα η μιντιακή κάλυψη 
του πολέμου στον Κόλπο, τώρα οι ξένοι 
παρακολουθούν περιδεείς τις συνεδρί-
ες του βρετανικού Κοινοβουλίου. Τον 
γραφικό Μπέργκοου, τις αποτυχίες 
της πανθομολογουμένως όχι ιδιαίτερα 
λαμπρής πολιτικού κυρίας Μέι και τη 
διελκυστίνδα μεταξύ Κυβέρνησης και 
Κοινοβουλίου. 

Ανεπίλυτος γρίφος…
Κατ’ αρχάς, δεν πρέπει να διαφεύγει ότι 

το ζήτημα που έχει κληθεί να χειριστεί η 
βρετανική Δημοκρατία δεν είναι αμελητέο. 
Η Βρετανία επιχειρεί να διαπραγματευθεί 
και να ολοκληρώσει τον ριζοσπαστικότε-
ρο πολιτειακό αναπροσανατολισμό που 
επιχειρήθηκε ίσως ποτέ εν καιρώ ειρή-
νης και χωρίς επανάσταση. Η Βρετανία, 
προς εφαρμογή της λαϊκής ετυμηγορίας, 
καλείται να ξηλώσει πολλαπλές στρώσεις 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας, να απαγκιστρω-
θεί από θεσμούς στους οποίους βυθίζεται 
ανεπιφύλακτα τις τελευταίες δεκαετίες. 
Και όλα αυτά, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί 
να κρατήσει τη Βόρεια Ιρλανδία τόσον 
εντός Ηνωμένου Βασιλείου, όσο και σε 
ένα ασύνορο καθεστώς με τη Δημοκρατία 
της Ιρλανδίας και, κατ’ επέκτασιν, την ΕΕ. 
Ανεπίλυτος γρίφος. 

Να μην υποτιμά κανείς, λοιπόν, τις 
θεσμικές προκλήσεις. Αυτή η θεσμική 
απαγκίστρωση είναι σαφώς πιο δύσκολη 
και πιο περίπλοκη από την αποχώρηση 
από το ευρώ. Όταν χώρες όπως η Ελλάδα, 
αλλά ακόμα και η Κύπρος, στάθμιζαν μια 
τέτοια κίνηση, μία σοβαρή παράμετρος 
δεν ήταν μόνον τα υπέρ και κατά τού 
‘μέσα’ και του ‘έξω’. Κυρίως σταθμιζόταν 
η δυνατότητα ομαλής μετάβασης από το 
‘μέσα’ στο ‘έξω’. Είναι αυτό που χειρίζο-
νται τώρα οι βρετανικοί θεσμοί. Και έχουν 
τεντωθεί στο έπακρον. Το Κοινοβούλιο 

ανέκτησε την πρωτοβουλία από την Μέι 
σε μια πρωτοφανή συνταγματική κίνηση 
προγραμματίζοντας διερευνητικές ψηφο-
φορίες πέραν των ορίων που έθεταν οι 
προτάσεις της Κυβέρνησης. Δεν πέτυχαν. 
Τουλάχιστον, προς το παρόν. Βλέπουμε, 
όμως, τους Βρετανούς να αντλούν από τα 
συνταγματικά τους αποθέματα χωρίς να 
κλυδωνίζεται η Δημοκρατία. 

Βεβαίως, πρόβλημα παραμένει το γε-
γονός ότι το Brexit τέμνει κάθετα το ιδεο-
λογικό φάσμα. Αυτό, όντως, έχει δυσκολέ-
ψει τα πράγματα, καθώς το πλειοψηφικό 
σύστημα που ισχύει στη Βρετανία και οι, 
συνήθως, μονοκομματικές Κυβερνήσεις 
δεν ευνοούσαν μέχρι σήμερα συναινετικές 
προσεγγίσεις. Και αυτό, όμως, φαίνεται να 
ξεπερνιέται. Σε επίπεδο βουλευτών, ήδη 
άρχισαν διαπαραταξιακές συνεννοήσεις 
ή ακόμα και ανακοινώσεις νέων κομμα-
τικών σχημάτων. Ακόμη όμως και τα δύο 
μεγάλα κόμματα, των Συντηρητικών και 
Εργατικών, υποχρεώθηκαν να μιλήσουν 
σε επίπεδο ηγεσίας για ανίχνευση πιθανής 
συμπόρευσης.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η Βρετανική Δη-
μοκρατία, παρά την πίεση, αποδεικνύεται 
ευέλικτη στην παραγωγή λύσεων, αλλά 
και ακλόνητη. Προσωπικά, δεν έχω καμία 
αμφιβολία ότι θα περάσει και αυτήν την 
κρίση. Τώρα, αν το Brexit ενδείκνυται ή 
όχι, αυτό είναι μια άλλη, εξίσου ενδιαφέ-
ρουσα, ιστορία.     

Βρετανία ευτελισμένη;

ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΥΠΕΡΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ 

«Ευλογημένα» κυπριακά γιαούρτια

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚEΙΜ
socratis79@gmail.com





ΠΩΣ OI ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΚΤΥ-
ΠΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΙΡΑ, 
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ 
ΠΡΟΣ AΓΚΥΡΑ, ΓΙΑΤΙ ΤΡΑΒΑ 
ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΙ 
ΠΟΙEΣ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙ-
ΛΟΓΕΣ  ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
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• Γιατί αστόχησαν οι 
αμερικανικοί πύραυλοι 

στη Συρία και πώς 
νέκρωσαν οι «οθόνες 

του Donald Cook»
   

• Πόσα χρωστά η 
Τουρκία σε τράπεζες 
των ΗΠΑ και της ΕΕ 

• Γιατί αυξάνεται το 
τουρκικό χρέος 

• Οι S-400 και το 
παιχνίδι της πολεμικής 

αγοράς 

ΓΙΑΝΝΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
yiannos10@gmail.com

Ο 
άξονας της Τουρ-
κίας με τη Ρωσία 
προκαλεί πονο-
κεφάλους και 
στις ΗΠΑ και 
στο ΝΑΤΟ. Η 
Άγκυρα βρίσκε-

ται με την Ουάσιγκτον σε μια περίεργη 
σχέση. Αφενός είναι συμμαχική, λόγω 
ΝΑΤΟ, αφετέρου είναι συγκρουσιακή, 
γιατί υπάρχει: 1. Οικονομικός πόλεμος. 2. 
Πόλεμος εξοπλισμών, και 3. Υποβόσκει 
ένας ενεργειακός πόλεμος, εφόσον η 
Τουρκία ενισχύει τις ενεργειακές της 
εξαρτήσεις από τη Μόσχα, την ίδια ώρα 
που ο Πρόεδρος Τραμπ αξιώνει από 
τη Μέρκελ να μη διανοηθεί να κατα-
σκευάσει τον Βόρειο Αγωγό 2 από την 
Ρωσία στη Γερμανία. 

Το κεφάλι του Ερντογάν
Το ερώτημα είναι κατά πόσον ο 

Ερντογάν θα φάει ή όχι το κεφάλι του, 
διότι έχει πολλές αχίλλειες πτέρνες, ως 
αποτέλεσμα των εξαρτήσεών του από 
τη Δύση. Όταν, δε, μιλάμε για Δύση, 
εννοούμε και του Ευρωπαίους, οι οποίοι 
μέσω ΕΕ και ΝΑΤΟ ευθυγραμμίζονται 
κατά μεγάλο βαθμό με τις ΗΠΑ κάτω 
από την εξής ιδεαλιστική αντίληψη: Ο 
Ερντογάν έχει εγκαθιδρύσει ένα αντι-
δημοκρατικό καθεστώς και πρέπει να 
τιμωρηθεί, αλλά χωρίς να εξοντωθεί η 
Τουρκία. Πίσω, βεβαίως, από την ορθή 
ιδεαλιστική προσέγγιση διακυβεύονται 
μεγάλα εθνικά συμφέροντα. Εκ των 
πραγμάτων, οι εξελίξεις αφορούν και 
την Κύπρο, διότι έχουν γεωπολιτικές 
επιπτώσεις, τις οποίες οφείλουμε να πα-
ρακολουθούμε, εάν θέλουμε να έχουμε 
εξωτερική και αμυντική πολιτική και 
γενικότερα στρατηγική. 

Ρωσοτουρκική ατζέντα  
Τι συζήτησαν, λοιπόν, Πούτιν και 

Ερντογάν την περασμένη εβδομάδα; 
Πρώτον, τον πόλεμο στη Συρία. Εκεί 
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Ένταξη στο ΝΑΤΟ με το Ισραήλ 
και το… φυλάκιο της Τουρκίας 

αγορά από την Τουρκία των S-400 και 
η συμφωνία για παροχή στρατιωτικής 
τεχνολογίας ρίχνει λάδι στη φωτιά των 
σχέσεών της με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ 
και, κατ’  επέκτασιν, με την ΕΕ, αφού η 
συντριπτική πλειοψηφία των κρατών 
της και δη των ισχυρών ανήκουν στη 
Συμμαχία. Σημειώνουμε ότι η Ρωσία 
διαθέτει εξίσου σύγχρονη και ποιοτική 
τεχνολογία με τις ΗΠΑ και δη στους τομείς 
του ηλεκτρονικού πολέμου, του πολέμου 
στον κυβερνοχώρο και στους πυραύλους 
μακρού βεληνεκούς, που είναι ένας από 
τους στόχους του τουρκικού στρατού για 
να αλλάξει ριζικά τα ισοζύγια δυνάμε-
ων στην περιοχή και να εδραιωθεί ως 
περιφερειακή δύναμη. Σημειώνουμε τα 
εξής δύο γεγονότα, που μαρτυρούν τις 
δυνατότητες της ρωσικής τεχνολογίας 
και προκάλεσαν ανησυχία στη Δύση. 
Πρώτον, η αστοχία των αμερικανικών 
πυραύλων στην τελευταία επίθεση στη 
Συρία. Το ποσοστό επιτυχίας δεν ήταν 
ικανοποιητικό. Η επικρατούσα εκδοχή 
για την αστοχία, η οποία μελετάται και 
από τις ΗΠΑ, είναι η εξής: Η δυνατότητα 
παρέμβασης στην πλοήγηση των αμε-
ρικανικών πυραύλων από ρωσικά αντί-
μετρα. Δεύτερον, η δυνατότητα ρωσικών 
μαχητικών να νεκρώνουν ηλεκτρονικά 
συστήματα αμερικανικών πολεμικών 
πλοίων. Αυτό συνέβη πριν από πέντε 
χρόνια στη Μαύρη Θάλασσα. Στις 12 
Απριλίου του 2014, το αμερικανικό πο-
λεμικό σκάφος «Donald Cook» έπλεε 
στη Μαύρη Θάλασσα, όταν ο Κυβερ-
νήτης και οι αξιωματικοί της γέφυρας 
διαπίστωσαν ότι τα ηλεκτρονικά τους 
συστήματα είχαν νεκρώσει. Πάνω από 
το πλοίο διαπιστώθηκε ότι πετούσε ένα 
ρωσικό Su-24 fencer και προφανώς είχαν 
δεχθεί επίθεση ηλεκτρονικού πολέμου. Το 
οπλικό σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου 
που έκανε τη ζημιά στους Αμερικανούς 
ονομάζεται Khibinly-M και η χρηματο-
δότηση της κατασκευής του έχει φτάσει 
το 1,5 δις ρούβλια. 

Το πρόβλημα για τις ΗΠΑ δεν είναι 
ότι η Τουρκία απομακρύνεται από τη 
Συμμαχία, αλλά ότι η Ρωσία μπαίνει σε 
μια κλασική αγορά οπλικών συστημάτων, 
προσφέροντας, μάλιστα, χαμηλότερες 
τιμές για εξίσου υψηλής ποιότητας και 
αξιοπιστίας οπλικά συστήματα με εκείνα 
των Αμερικανών και άλλων δυτικών 
κρατών. Η θέση της Ουάσιγκτον είναι, 
επί του παρόντος, σαφής: Εάν η Τουρκία 
εγκαθιδρύσει τους S-400, δεν θα πάρει 
ούτε τους Patriot, ούτε τα υπερσύγχρονα 
F-35. Πυκνώνουν, μάλιστα, οι έμμεσες 
ή άμεσες απειλές ότι, εάν η Άγκυρα 
συνεχίσει αυτήν την πολιτική, θα πρέπει 
να αποφασίσει εάν θα παραμείνει στο 
ΝΑΤΟ, ενώ από αμερικανικής πλευράς 
γίνεται λόγος για πρόσθετα μέτρα, όπως 
η επιβολή εμπάργκο όπλων γενικά ή σε 
ανταλλακτικά συγκεκριμένων τομέων, 
που σημαίνει σοβαρά προβλήματα στην 
επιχειρησιακή ικανότητα του τουρκικού 
στρατού είτε στη θάλασσα είτε στον αέρα 
είτε στην ξηρά. 

Η επιλογή να εγκαταλείψει η Τουρκία 
τη Δύση ή οι ΗΠΑ να υιοθετή-
σουν μια τέτοια προσέγγιση, ώστε 

να οδηγηθεί η Άγκυρα στις αγκάλες της 
Μόσχας, θα ήταν loss-loss game και για 
τις δύο πλευρές. Κερδισμένη θα ήταν η 
Ρωσία, η οποία θέλει την Τουρκία, και για 
ενεργειακούς σκοπούς, να είναι στο πλευ-
ρό της. Είναι, δε, ανταγωνιστική η σχέση 
του EastMed με τον Turkish Stream ή 
με έναν αγωγό από την Κύπρο προς την 
Τουρκία, διότι ενισχύονται οι εξαρτήσεις 
και των ΗΠΑ και της ΕΕ από την Άγκυρα, 
πράγμα που, επί τη βάσει των υφιστάμενων 
σχεδιασμών τους, δεν επιθυμούν. Το ίδιο 
ισχύει και για την επιλογή του τερματικού.  
Εξ ου και η ευνοϊκή συγκυρία για την Κύ-
προ, δηλαδή του φλερτ με τις ΗΠΑ και το 

Ισραήλ. Η Άγκυρα και η Μόσχα, με τις 
επιλογές της, το εδραιώνουν. Ειδικώς, η 
Ρωσία, οικεία βουλήσει, δεν ενεπλάκη στα 
ενεργειακά συμφέροντα της Κύπρου, διότι 
θεωρεί ότι έχει μεγαλύτερα συμφέροντα 
με την Τουρκία. Υπάρχει, βεβαίως, και η 
λογική ότι θα τα βρουν οι ΗΠΑ με τους 
Τούρκους. Ακόμη και αν τα βρουν, που 
είναι ένα πιθανό σενάριο, εμείς ουδόλως 
θα πρέπει να χάσουμε την υφιστάμενη 
ευκαιρία για να μπούμε στο ενεργειακό 
παιγνίδι και σε αυτό της ασφάλειας, που 
οδηγεί στην αναβάθμιση του ρόλου μας και 
στην ΕΕ και αλλού. Επειδή, όμως, είμαστε 
μικρό κράτος, θέλουμε συμμαχίες διαρκεί-
ας. Που να κρατούν. Και αυτό μπορεί να 
συμβεί μόνο με το δέσιμο των ενεργειακών 
συμφερόντων και της ένταξής μας σε μεγα-

λύτερους αμυντικούς σχεδιασμούς, όπως 
ο στρατηγικός άξονας Ελλάδας - Κύπρου 
- Ισραήλ. Ταυτοχρόνως, δεν θα έβλαπτε 
μια σοβαρή μελέτη για κοινή ένταξή μας 
ακόμη και στο ΝΑΤΟ, ειδικώς εάν η Άγκυ-
ρα αποχωρήσει από τη Συμμαχία, κατά 
τρόπον ώστε να εξισορροπηθούν και τα 
δικά μας συμφέροντα, καθώς και αυτά των 
ενεργειακών εταίρων και συμμάχων μας 
στην περιοχή και ευρύτερα. Αλλά και να 
μην αποχωρήσει η Τουρκία από το ΝΑΤΟ, 
γιατί όχι, καθώς η συμμετοχή μας στο ίδιο 
σύστημα ασφάλειας με την Άγκυρα, δεν 
θα δικαιολογεί, πλέον, την παρουσία τουρ-
κικού στρατού. Συνεπώς, είναι άλλη μια 
στρατηγική επιλογή απαλλαγής της Κύ-
πρου από τον Αττίλα ή εξουδετέρωσης της 
όποιας τουρκικής θέσης περί παραμονής 

στρατευμάτων στο νησί, καθώς και εμπέ-
δωσης της ασφάλειας. Βεβαίως, υπάρχει 
και η άποψη του ΑΚΕΛ, που είναι σεβαστή 
και η οποία στρέφεται εναντίον του ΝΑΤΟ, 
υποστηρίζοντας, ταυτοχρόνως, ότι δεν θα 
πρέπει η Κύπρος να καταστεί φυλάκιο της 
Δύσης. Ερώτημα: Εάν δεν γίνει μέσα από 
συμμαχίες η Κύπρος φυλάκιο της Δύσης, 
που είναι, ούτως ή άλλως, λόγω Βάσεων 
και άλλων διευκολύνσεων προς το ΝΑΤΟ 
και τη Γαλλία, τι θα είναι καλύτερα να γί-
νει; Φυλάκιο της Τουρκίας, μέσα από μιαν 
αποστρατιωτικοποιημένη και ομόσπονδη 
Κύπρο με εκ περιτροπής Προεδρία, στην 
οποία θα ασκεί μονομερώς την ασφάλειά 
μας η Άγκυρα και μέσω αυτής το ΝΑΤΟ; 
Οι δεύτερες σκέψεις πάντα ωφελούν. Του-
λάχιστον, δεν βλάπτουν. 

Το φυλάκιο της Δύσης, ενέργεια και ασφάλεια

διαπιστώνονται κάποιες διαφωνίες, αλλά 
η Μόσχα στηρίζει τη ζώνη ασφαλείας που 
δημιούργησε η Τουρκία. 

Δεύτερον, το θέμα του τουρισμού, αφού 
κατά το 2018 υπήρχε ρεύμα 6 εκ. Ρώσων 
τουριστών στην Τουρκία, το οποίο προσδο-
κάται να αυξηθεί το 2019. Αυτό αποτελεί 
ανάσα για την τουρκική οικονομία.

Τρίτον, την αγορά και την εγκατάσταση 
των S-400. Ο Τούρκος Πρόεδρος υποστη-
ρίζει ότι είναι δρόμος χωρίς επιστροφή. 

Τέταρτον, την ενέργεια. Επί του θέματος 
αυτού υπάρχουν δύο βασικά έργα. Το ένα 
είναι η αποπεράτωση του Turkish Stream 
ώς το τέλος του 2019 και το άλλο είναι ο πυ-
ρηνικός σταθμός στο Άκιουγιου (παραγωγή 
48.000 μεγαβάτ), ο οποίος κατασκευάζεται, 
κατά παράβαση των κανονισμών της Δι-
εθνούς Οργάνωσης Ατομικής Ενέργειας, 
διότι η Τουρκία και η Ρωσία, βεβαίως, 
θα έπρεπε να ενημερώσουν σχετικά τα 
γειτονικά κράτη και δη αυτά που επηρε-
άζονται άμεσα, όπως είναι η Ελλάδα και η 
Κύπρος, για να ακουστούν οι απόψεις, οι 
ανησυχίες και οι ενστάσεις τους. 

Οικονομικός πόλεμος 
Εκείνο που μέχρι πρότινος ενδέχεται 

να ζήλευαν οι πάντες, δηλαδή το τουρκικό 
οικονομικό θαύμα με τους μεγάλους ρυθ-
μούς ανάπτυξης, σήμερα έχει εξελιχθεί σε 
αχίλλειο πτέρνα, λόγω του οικονομικού 
πολέμου με τις ΗΠΑ, οι οποίες θέλουν να 
βάλουν χαλινάρι και μυαλό στον Ερντο-
γάν, ο οποίος, στο πλαίσιο της πολιτικής 
του εκκρεμούς -μια με τις ΗΠΑ, μια με 
τη Ρωσία-, συμπεριφέρεται ηγεμονικά 
και εκβιαστικά, ισχυριζόμενος ότι είναι 
ανεξάρτητο κράτος και ενεργεί όπως θέλει. 
Ο Ερντογάν μπορεί να λέει ότι θα κάνει 
ό,τι θέλει, όμως η λίρα κατρακυλά, χάνο-
ντας το 2018 το 40% της αξίας της, ενώ η 
μεγαλύτερη απώλεια που είχε ο Τούρκος 
Πρόεδρος, ως αποτέλεσμα του οικονομι-
κού πολέμου με τις ΗΠΑ, ήταν οι δήμοι 
της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας 

στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Στις δύο 
μεγαλουπόλεις το βιοτικό επίπεδο και ο 
τρόπος ζωής είναι διαφορετικά από εκείνα 
της Ανατολίας, οι ανάγκες μεγαλύτερες και 
η κρίση γίνεται πιο εύκολα αντιληπτή. Εάν 
η απώλεια των δύο δήμων θα είναι η αρχή 
του τέλους για τον Ερντογάν, δεν το ξέρουμε 
ακόμη. Άλλωστε, διατήρησε τα ποσοστά 
του μαζί με τους Γκρίζους Λύκους στο 
50% συν. Από την άλλην, η αντιπολίτευση, 
τουλάχιστον ως προς το Κυπριακό, έχει 
πιο σκληρές θέσεις. Εάν, δε, ο Ερντογάν 
προχωρήσει σε υποχωρήσεις, τότε είναι 
που θα σπεύσουν οι Κεμαλιστές να τον 
κατηγορήσουν για προδοσία. Δηλαδή, να 
χρησιμοποιήσουν το Κυπριακό για να τον 
ρίξουν από την εξουσία και, αν χρειαστεί, 
να τον στήσουν μπροστά στην κρεμάλα. 

Πώς, λοιπόν, εξελίσσεται ο οικονομικός 
πόλεμος των ΗΠΑ με την Τουρκία; 

1. Ο Τραμπ επέβαλε διπλές ταρίφες 
στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου 
και η Τουρκία απάντησε με αύξηση των 
δασμών στα αμερικανικά αυτοκίνητα κατά 
120%, στα ποτά 140% και στα είδη καπνού 

60% (τσιγάρων κ.λπ.). 
2. Το 40% του χρέους της Τουρκίας 

οφείλεται στις αμερικανικές και ευρωπα-
ϊκές τράπεζες. Η  υποτίμηση της λίρας 
αυξάνει το κόστος της αποπληρωμής. 
Μεγαλώνει το χρέος και για το κράτος 
και για τους ιδιώτες. Γιατί, όμως, πέφτει 
η λίρα; Α. Η χαμηλή βαθμολογία των οίκων 
αξιολόγησης ως προς την πορεία και τις 
προοπτικές της τουρκικής οικονομίας. Β. 
Η  αφαίρεση εξουσιών από την Κεντρική 
Τράπεζα προς όφελος της Κυβέρνησης, 
που δημιουργεί πρόσθετες συνθήκες ανα-
σφάλειας και αναξιοπιστίας. Γ. Η πολιτική 
αστάθεια, λόγω των προβλημάτων με τις 
ΗΠΑ και των εσωτερικών ζητημάτων, 
που αφορούν δημοκρατικά ελλείμματα 
και αδυναμία ή άρνηση εκσυγχρονισμού. 
Σε αυτά προστίθεται και η διαφθορά. Το 
σκηνικό επέφερε μείωση των εισροών 
επενδύσεων, αύξησε το προβληματικό 
ανισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών και 
έφερε πτώση της λίρας και αύξηση του 
πληθωρισμού, με την τουρκική οικονομία 
να παγιδεύεται στη δίνη της κρίσης. Το 
τουρκικό εξωτερικό χρέος, που ήταν περί το 
50% επί του ΑΕΠ, αυξάνεται και τα πράγ-
ματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα, χωρίς 
οι κατά καιρούς χρηματοδοτήσεις από το 
Κατάρ να σώζουν την παρτίδα, διότι, με 
τη συνεχή υποτίμηση της λίρας και χωρίς 
πολιτική σταθερότητα και αξιοπιστία, η 
οικονομία δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια 
της, ενώ η αύξηση του πληθωρισμού, που 
φτάνει το 15%, καθιστά και τους πολίτες 
και το κράτος φτωχότερους. 

Ρωσική τεχνολογία 
και πολεμική αγορά   

Εκεί όπου μπορεί να επωφεληθεί της 
κατάστασης η Τουρκία είναι στον τομέα 
του τουρισμού, διότι οι χαμηλές τιμές αυ-
ξάνουν την ανταγωνιστικότητα του τουρ-
κικού τουριστικού προϊόντος. Εξ ου και η 
ενίσχυση στον τομέα αυτό των σχέσεων με 
τη Ρωσία. Δεν είναι, βεβαίως, ο μόνος. Η 

Ένταξη στο ΝΑΤΟ με το Ισραήλ 
και το… φυλάκιο της Τουρκίας 
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Ήθελαν τη λίστα, δεν ήξεραν τι να την κάνουν
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΑ 
ΑΠΟΣΤΕΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΥΕΛ-
ΛΩΔΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ 3 ΔΕΚΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 2018, ΜΕ ΤΗ 
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗ. 
ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ, 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕ-
ΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ 
ΜΕ ΤΑ ΜΕΔ ΤΩΝ ΠΕΠ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ

Ο
ργιώδες το παρασκήνιο 
και “ηλεκτρισμένοι” οι 
διάλογοι που διημείφθη-
σαν μεταξύ των μελών της 
Κοινοβουλευτικής Επιτρο-
πής Οικονομικών και της 
Διοικητού της Κεντρικής 

Τράπεζας, Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, για το 
“καυτό” ζήτημα της λίστας των μη εξυπηρε-
τουμένων δανείων των Πολιτικά Εκτεθειμένων 
Προσώπων (ΠΕΠ).

Η “Σημερινή” της Κυριακής εξασφάλισε 
τα αποστενογραφημένα πρακτικά της πολύ-
κροτης συνεδρίας της 3ης Δεκεμβρίου 2018, 
τα οποία παρουσιάζουν, με ακρίβεια και 
λεπτομέρεια, όλα όσα λέχθηκαν και εν τέλει 
οδήγησαν την Επιτροπή στην πολύκροτη 
απόφαση να ζητήσει από την κ. Γιωρκάτζη να 
παραδώσει τα τραπεζικά δεδομένα στη Βουλή.

Μέσα από την πορεία της συζήτησης και 
τις χαρακτηριστικές ατάκες αναδεικνύονται οι 
ποικίλες αντιδράσεις, αλλά και οι διαφορετικές 

απόψεις που εξέφρασαν οι συμμετέχοντες ανα-
φορικά με τον τρόπο χειρισμού του ζητήματος.

Η Επιτροπή, εν τέλει, αποφάσισε πως η 
Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να εξασφαλίσει 
τα τραπεζικά δεδομένα από τα πιστωτικά ιδρύ-
ματα και να τα αποστείλει στον Πρόεδρο της 
Βουλής, Δημήτρη Συλλούρη, με την ένδειξη 
του απορρήτου.

Αρχικά, όπως διαφαίνεται από τα πρακτικά 
που κατέχουμε, είχε πέσει στο τραπέζι της 
συζήτησης ακόμη και το ενδεχόμενο να δοθεί 
το δικαίωμα στους βουλευτές να διαβάσουν 
τα ονόματα των Πολιτικών Εκτεθειμένων 
Προσώπων.

Αποδεικνύεται, επίσης, μέσα από τους 
χαρακτηριστικούς διαλόγους, ότι η Επιτροπή, 
ενόσω ζητούσε απόρρητα τραπεζικά δεδομένα 
για ένα τόσο σημαντικό και ευαίσθητο ζήτημα, 
δεν είχε ιδέα για τον τρόπο με τον οποίο η ίδια 
θα μπορούσε να τα αξιοποιήσει.

Οι βουλευτές αναγνώριζαν πως δεν έχουν 
ούτε την αρμοδιότητα, ούτε την τεχνογνωσία 

για να διεξαγάγουν μια τόσο εξειδικευμένη 
και περίπλοκη έρευνα, συμφωνώντας πως 
θα αποφάσιζαν εκ των υστέρων της λήψης 
των στοιχείων, για το πώς θα τα αξιοποιούσαν.

Υπενθυμίζεται πως η λίστα, που φέρεται 
να «καίει» πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, 
στάλθηκε, τελικά, από την απερχόμενη Διοι-
κητή της Κεντρικής Τράπεζας, στον Πρόεδρο 
της Βουλής, την Παρασκευή, 5 Απριλίου, 
και παραμένει σφραγισμένη στο γραφείο 
του κ. Συλλούρη, μέχρι ν’ αποφασιστούν τα 
περαιτέρω.

Πρόκειται για έναν επικαιροποιημένο 
και μακροσκελή κατάλογο,  απ’  όλα τα 
τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου, ο οποί-
ος περιλαμβάνει ονόματα πολιτικά εκτε-
θειμένων προσώπων που διατηρούν μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια εκατοντάδων εκα-
τομμυρίων ευρώ. Στα στοιχεία υπάρχουν, 
επίσης, ενδείξεις για ενδεχόμενη ευνοϊκή 
μεταχείριση κατά τις αναδιαρθρώσεις και 
διαγραφές δανείων.

Μ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ
Εγώ θα συνεννοηθώ και με 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Α. ΒΟΤΣΗΣ:
Πού να τα καταθέσετε;

Μ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ
Να μπορούν και να δημοσιο-
ποιηθούν; Αυτό λέμε τώρα;

Χ. ΓΙΩΡΚΑΤΖΗ
Όχι, να δημοσιοποιηθούν.

Α. ΒΟΤΣΗΣ
Όποτε θέλετε κύριοι, εγώ τα 
καταθέτω. Να κατατεθούν στον 
Πρόεδρο της Βουλής.

Χ. ΓΙΩΡΚΑΤΖΗ
Έστω να τα καταθέσουμε, 
αν θέλετε. Να μην κάνουμε 
έρευνα. Να καταθέσουμε τα 
στοιχεία των Μη Εξυπηρετού-
μενων Δανείων των Πολιτικά 
Εκτεθειμένων Προσώπων...

Α. ΒΟΤΣΗΣ
Είμαστε εδώ και δεν θέλουμε 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 
Να κατατεθούν! Βάζω πρό-
ταση, όπως είμαστε εδώ. Δεν 
θέλουμε κανέναν Πρόεδρο…

Α. ΒΟΤΣΗΣ
Όχι, λέει η Διοικήτρια.

Μ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ:
Άμα κατατεθούν, θα δημοσιο-
ποιηθούν.

Χ. ΓΙΩΡΚΑΤΖΗ
Σε εσάς, αν θέλετε, ή να κάνου-
με την έρευνα εμείς.

Μ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ
Μα έπρεπε να είχαν γίνει 
αυτά. Έπρεπε να είχαν γίνει.

Γ. ΓΙΩΡΚΑΤΖΗ:
Μπορούμε να βρούμε μια 
λύση, όπως βρήκαμε και άλλες 
φορές. Να κατατεθούν στον 
Πρόεδρο, να είναι στο Γραφείο 
του και, όποιος βουλευτής θέλει 
να τα δει, ή μπορείτε να διασφα-
λίσουμε εμείς το απόρρητο και 
να κάνουμε εμείς την έρευνα. 
Εμείς μπορούμε, λίγο πιο 
εύκολα, να αναγνωρίσουμε, εάν 
είναι ένα δάνειο με ευνοϊκούς 
όρους, γιατί ξέρουμε περίπου 
τους όρους των δανείων.

Χ. ΓΙΩΡΚΑΤΖΗ
Έπρεπε να είχαν γίνει, αν δεν 
απειλούμουν με σύλληψη από 
την Αστυνομία.

Μ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ
Ναι, Άγγελε, να κατατεθούν, 
αλλά εμείς είμαστε σε θέση να 
αξιολογήσουμε, αν ένα δάνειο 
δόθηκε με όρους; Πρέπει να 
γίνει ειδική επιτροπή να το 
εξετάσει αυτό το πράμα και…

Μ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ
Είσαστε έτοιμοι να δημοσιο-
ποιηθούν; Διότι θα δημοσιο-
ποιηθούν.

Α. ΒΟΤΣΗΣ
Πρόεδρέ μου, είναι τα δάνεια 
με ευνοϊκούς όρους και τα 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
των πολιτικά εκτεθειμένων 
προσώπων.

Α. ΒΟΤΣΗΣ
Εγώ εισηγούμαι να κατα-
τεθούν στον Πρόεδρο της 
Βουλής, απλά και ωραία. Αν 
θα αποφασίσει να τα βλέπει 
ένας-ένας ή να τα δημοσιο-
ποιήσουν, ας το αποφασίσει 
ο Πρόεδρος της Βουλής και η 
Ολομέλεια του Σώματος, αλλά 
να κατατεθούν.

Α. ΒΟΤΣΗΣ
Είναι δύο πράματα. Τα δάνεια 
με ευνοϊκούς όρους…

Α. ΒΟΤΣΗΣ
Από τη στιγμή που κυκλο-
φορεί αυτό το πράμα, αυτό το 
νέφος να είναι μπροστά μας, 
«τα του Καίσαρος τω Καίσαρι».

Μ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ
Να τα κάνουμε, τι, εμείς; Να τα 
κάνουμε, τι;

Α. ΒΟΤΣΗΣ
Εγώ θεωρώ ότι για μένα δεν 
τίθεται θέμα, πρέπει να κατα-
τεθούν…

Α. ΒΟΤΣΗΣ
Από τη στιγμή που τίθεται 
ενώπιόν μας…

Α. ΒΟΤΣΗΣ
Η Διοικητής λέγει: «Εγώ είμαι 
έτοιμη, κύριοι. Δώστε μου τα».

Α. ΒΟΤΣΗΣ
Λέει η Διοικήτρια ότι είναι 
έτοιμη, έχει τα στοιχεία…

Μ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ
Μαρίνο, βεβαίως να γνωρί-
ζουμε, να γνωρίζουμε σωστά, 
όμως. Να γνωρίζουμε σωστά.

Μ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ
Εντάξει.

Μ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ
Στον Πρόεδρο της Βουλής.

Μ. ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
Θέλουμε να γνωρίζουμε.

ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Ναι. Κάποιοι μπορεί να θέλουν 
κιόλας να αφήσουν να διαρρεύ-
σει κάτι, για να αρχίσει τώρα η 
δημόσια διαπόμπευση διαφό-
ρων. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Η 
διαδικασία δεν προβλέπεται για 
το τι πρέπει να ακολουθηθεί, 
να διαπιστωθεί και να παρθούν 
μέτρα; Διότι είναι εκεί η όλη 
ουσία, όχι ποιος θα διαπομπευ-
θεί και τι ονόματα θα βγουν στον 
αέρα, για να διαβάζουμε και ο 
καθένας να…

Α. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Δεν είναι μόνο οι βουλευτές, 
επειδή εδώ βάζουμε αυτο-
γκόλ. Υπάρχουν και βουλευ-
τές, υπάρχουν και πολιτικά 
εκτεθειμένα πρόσωπα.

Α. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Οι πάντες.

Α. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Και είναι καλά να περιλάβετε 
και τις διαγραφές δανείων 
ΠΕΠ. Θα είναι ακόμα πιο 
χρήσιμο.

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ
Δεν είναι μόνο οι βουλευτές.

Α. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Εκεί να δούμε τι γίνεται.

Α. ΘΕΟΛΟΓΟΥ
Να χαρακτηριστούν απόρ-
ρητα.

Α. ΒΟΤΣΗΣ
Και εγώ λέω, παρά να κυ-
κλοφορεί αυτό το ποιοι είναι 
αυτοί, τι κάμνουν… Να δοθούν 
στον Πρόεδρο της Βουλής ως 
απόρρητο έγγραφο.

Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ
Όχι μόνο τους βουλευτές, 
Άριστε, και άλλους.

Μ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ
Να το δούμε μαζί.

Χ. ΓΙΩΡΚΑΤΖΗ
Ναι, έχει πολλά στοιχεία…

Χ. ΓΙΩΡΚΑΤΖΗ
Να κάμνει κουτσομπολιό.

Μ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ
Ναι, απλά λέω... Είσαστε 
έτοιμοι;

Στο επίκεντρο της συνεδρίας της 3ης Δεκεμβρίου 2018 της 
Επιτροπής Οικονομικών ήταν η συνέχιση της μελέτης του κρατι-
κού προϋπολογισμού για το έτος 2019. Παρέστησαν η Διοικητής 
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, 
συνοδευόμενη από υπηρεσιακούς της Κεντρικής Τράπεζας, για 
να καταθέσει τις θέσεις της σε σχέση με τη δημοσιονομική κατά-
σταση και την ευρύτερη οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης. 

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν, επίσης, εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Οικονομικών. Παρόντες βουλευτές στη συγκεκριμένη 

συνεδρία, βάσει των πρακτικών που κατέχει η «Σ», ήταν οι Mάριος 
Μαυρίδης (ως Αναπληρωτής Πρόεδρος), Μαρίνος Μουσιούττας, 
Ονούφριος Κουλλά, Μαρίνος Σιζόπουλος, Στέφανος Στεφάνου, 
Μιχάλης Γιωργάλλας, Άριστος Δαμιανού, Γιώργος Περδίκης, 
Αντρέας Καυκαλιάς, Άννα Θεολόγου και Άγγελος Βότσης.

Αφότου συζητήθηκαν σωρεία άλλων θεμάτων, εγέρθη το θέμα 
των δανείων Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων. Ακολουθούν 
χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα πρακτικά (συνολικό μέγε-
θος 92 σελίδες).

Α. ΒΟΤΣΗΣ
Τόσο απλό. Εγώ είμαι πανέ-
τοιμος.

Χ. ΓΙΩΡΚΑΤΖΗ
Σωστό.

ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Συγγνώμη, να πω, όμως, για 
να είμαστε ξεκάθαροι για τη 
διαδικασία, διότι υπάρχουν 
τα στοιχεία και υπάρχει ένας 
νόμος για τα πολιτικά εκτεθει-
μένα πρόσωπα σε σχέση με τις 
δύο πτυχές που έχουμε βάλει, 
είτε πήραν χατιρικώς δάνειο, 
να το πω έτσι, είτε έχουν μη 
εξυπηρετούμενο δάνειο, 
σωστά; Με βάση τα προσωπι-
κά δεδομένα, δεν πρόκειται ή 
δεν πρέπει να δώσουμε τίποτε, 
ούτε να διαρρεύσει κάτι.

ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Λοιπόν, τούτο είναι το ένα. 
Άρα, κάποιοι μπορεί…

ΣΕ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗ-
ΜΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ, ΣΥΜΦΩ-
ΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΣΣΕ-
ΤΑΙ Ο ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ:

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΈΣ

Το «mea culpa» της Γιωρκάτζη
Σύμφωνα με το περιε-

χόμενο των πρακτικών, η κ. 
Γιωρκάτζη είχε πει πως φέρει 
βαρέως το γεγονός πως δεν 
ολοκλήρωσε την έρευνα που 
είχε ξεκινήσει το 2015 για τα 
«κόκκινα» δάνεια Πολιτικά 
Εκτεθειμένων Προσώπων.

Η τότε έρευνα της Κε-
ντρικής Τράπεζας αφορού-
σε κατά πόσον εφαρμόζο-
νταν ή όχι οι οδηγίες για το 
ξέπλυμα χρήματος και τη 
χρηματοδότηση της τρομο-
κρατίας. Ο έλεγχος, όμως, 
τερματίστηκε, διότι, σύμ-
φωνα με την κ. Γιωρκάτζη, 

είχε γίνει καταγγελία στην 
Αστυνομία «από συγκε-
κριμένο βουλευτή», με 
αποτέλεσμα να κατασχεθεί 
ο υπολογιστής της ιδίας και 
των συνεργατών της.

Επιστράφηκαν, τελικά, 
μετά την περιβόητη παρέμ-
βαση του Προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας, Μάριο Ντράγκι.

H καταγγελία του βου-
λευτή είχε γίνει, όπως είπε, 
ύστερα από διαρροή καταλό-
γου ονομάτων σε σχέση με 
μία εκ των υπό διερεύνηση 
τραπεζών.



Ο 
πόλεμος δηλώσε-
ων, καταγγελιών, 
αιχμών και υπονο-
ουμένων, με μενού 
το Κυπριακό, μετα-
ξύ Προεδρικού και 
ΑΚΕΛ ήταν σχεδόν 

αναμενόμενος. Η απουσία αποτελέσματος, 
μέχρι τώρα, τουλάχιστον, στις αλλεπάλληλες 
επαφές Λουτ, αλλά και οι λεγόμενες νέες 
ιδέες Αναστασιάδη, ανοίγουν το κουτί της 
Πανδώρας. Αποδεικνύοντας ότι οι μερι-
κές χιλιάδες ψήφοι των Τουρκοκυπρίων 
που θα συμμετέχουν στις Ευρωεκλογές 
κατευθύνουν τον τρόπο διαχείρισης του 
Κυπριακού, στα διάφορα στρατόπεδα. 

Μυρίστηκε ψόφιο;
Το ερώτημα που θέτουν πολλοί που 

παρακολουθούν το πολιτικό σκηνικό είναι 
κατά πόσον το ΑΚΕΛ, έχοντας, από τη μια, 
τις διαχρονικές του θέσεις και, από την άλλη, 
τη δεξαμενή ψήφων από τα κατεχόμενα, 
«μυρίστηκε ψόφιο» ενόψει Ευρωεκλογών. 
Αυτό που φαίνεται να παίζεται πέραν και 
πάνω από το μέλλον του Κυπριακού και 
των όποιων προοπτικών είναι η ψαλίδα ή 
ακόμη και η κομματική κατάταξη, ενόψει 
των εκλογών στα τέλη Μαΐου. Άλλωστε, 
εκλογικοί αναλυτές με τους οποίους συ-
νομιλήσαμε έβαλαν στο κάδρο το ζήτημα 
του πρώτου κόμματος, με την έννοια ότι οι 
τ/κ ψήφοι, σε συνάρτηση με την υποψηφι-
ότητα Κιζίλγιουρεκ στο ΑΚΕΛ, μπορούν 
να ανατρέψουν την εικόνα που δείχνουν 
μέχρι σήμερα οι δημοσκοπήσεις σε ό,τι 
αφορά Πινδάρου και Εζεκία Παπαϊωάννου. 

Εύλογες ανησυχίες… 
Αν κάποιος, βεβαίως, πάρει τις δηλώ-

σεις του ΑΚΕΛ και τις κρίνει με βάση τις 
διαχρονικές θέσεις του κόμματος, αλλά και 
τα ισχύοντα στο Κυπριακό μετά το Κραν 
Μοντανά, θα παραδεχθεί ότι οι ανησυχίες 
του κόμματος, έστω καθ’ υπερβολήν, είναι 
εύλογες. Η πολιτική τοποθέτηση ότι ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας λεκτικά στηρίζει 
το πλαίσιο του Γ.Γ., αλλά εμπράκτως το 
διαβάλλει με τις προτάσεις του, ίσως να 
έχει μια δόση αληθείας. Την ίδια ώρα, 
ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι 
είναι ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας που 
στην έκθεσή του ζήτησε να υποβληθούν, 
αν υπάρχουν, νέες ιδέες στο Κυπριακό. Η 
καταγγελία ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας προβαίνει σε μονομερείς κινήσεις στο 
Κυπριακό, για τις οποίες δεν ενημερώνεται 
εκ των προτέρων το Εθνικό Συμβούλιο, 
είναι ισχυρή και έχει βάση, καθότι ιδέες, 
όπως η αποκέντρωση εξουσιών, αλλά και 
η εξέταση του κοινοβουλευτικού μοντέλου, 
αφορούν έναν σημαντικό πυλώνα των δι-
απραγματεύσεων (εκτελεστική εξουσία) 
και πρέπει να είναι προϊόν συνδιαβού-
λευσης και συλλογικού προβληματισμού. 
Δεν μπορεί, ωστόσο, κάποιος να αγνοήσει 
ότι το ΑΚΕΛ προσβλέπει σε τ/κ ψήφους 
στις Ευρωεκλογές, λόγω και της παρουσίας 

του κ. Κιζίλγιουρεκ, και, άρα, οι όποιες το-
ποθετήσεις του σε ζητήματα που αφορούν 
τα δικαιώματα των Τ/κ αναγιγνώσκονται 
μέσα και από αυτόν τον φακό.  

Λογικές και οι απαντήσεις 
Στον αντίποδα, βεβαίως, είναι σαφές 

στον κάθε αντικειμενικό κριτή ότι, οι, έστω 
σε οργίλο ύφος, απαντήσεις του Προέδρου 
της Δημοκρατίας, έχουν λογική και βάση. 
Ουδείς μπορεί να ισχυριστεί ότι η εμμονή 

του Προέδρου να μη  συζητεί την πολιτική 
ισότητα όπως την θέλει η τ/κ πλευρά δεν 
προασπίζει τα ε/κ συμφέροντα. Ομοίως, 
θα πρέπει όλοι να παραδεχθούν ότι η 
πρόσφατη δήλωση Ακιντζί περί της αλ-
λαγής των δημογραφικών δεδομένων 
στα κατεχόμενα έπρεπε να καταγγέλλεται, 
παρά να χρησιμοποιείται ως εκβιαστικός 
μοχλός για τη Λευκωσία, ώστε να συναι-
νέσει χωρίς όρους στην επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων. 

Την ίδια ώρα, είναι πέρα από ξεκάθα-
ρο ότι το τελευταίο διάστημα δεν γίνεται 
καμία αναφορά για τα θέματα ασφάλειας 
και εγγυήσεων και η καταγγελλόμενη από 
τη Λευκωσία προσπάθεια της Τουρκίας 
να αποδομήσει το πλαίσιο -ακριβώς για 
να αποφύγει τις ισχυρές αναφορές στην 
κατάργηση των εγγυήσεων- θα έπρεπε να 
τυγχάνει συλλογικής στήριξης. Ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης, ωστόσο, ελέγχεται αυστηρά 
σε ό,τι αφορά την απόδοση από μέρους 
του εκλογικών σκοπιμοτήτων στο ΑΚΕΛ 
με την περιβόητη αναφορά σε δανεικές 
τ/κ ψήφους. Από μόνη της η δήλωση αυτή 
δημιουργεί ένα εκρηκτικό σκηνικό και 
παραπέμπει σε κόμμα που δεν θέλει το 
κοινό καλό, αλλά το ιδιοτελές πολιτικό 
συμφέρον. Βαρύτατη κατηγορία, ακόμη 
και αν είμαστε ενώπιον εκλογών. 

Πνέει τα λοίσθια το Κυπριακό
Το εντεινόμενο φλερτ με το οριστικό 

αδιέξοδο, που θα σημάνει το τέλος μιας 
εποχής στο Κυπριακό, πιστοποίησε η πρό-
σφατη επίσκεψη Λουτ. Αφού, για άλλη μια 
φορά, αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές οι 
συναντήσεις της με Αναστασιάδη και Ακιντζί 
για συνομολόγηση των όρων αναφοράς. 

Έχοντας αυτό κατά νουν, ο Ακιντζί, άμα 
τη αναχωρήσει της Αμερικανίδας από την 
Κύπρο, έσπευσε να αποσείσει τις ευθύνες 
του και να καταγγείλει την ε/κ πλευρά. Και 
κάπου εκεί σφύριξε την έναρξη του blame 
game, παίρνοντας οργισμένη απάντηση 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

Θρυαλλίδα αποδεικνύεται ο τρόπος 
ανάγνωσης και συνακόλουθης εφαρμο-
γής της αποτελεσματικής συμμετοχής της 
τ/κ κοινότητας σε μια πιθανή ομόσπονδη 
Κυβέρνηση. Αρμόδια ενημερωμένοι δι-
πλωματικοί κύκλοι σημείωναν, ωστόσο, 
ότι δεν είναι μόνον αυτό που διακυβεύεται, 
αλλά διακυβεύονται, τονίζουν, πολύ πε-
ρισσότερα. Όπως είναι η καταγγελλόμενη, 
από ε/κ πηγές, προσπάθεια της Τουρκίας 
και του κατοχικού καθεστώτος να ενταφι-
άσουν οριστικά το πλαίσιο Γκουτέρες και 
να ανοίξει ο δρόμος για προώθηση είτε 
τουρκικών προδιαγραφών ομοσπονδίας 
ή άλλων λύσεων, εκτός πλαισίου. 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΑΘ-
ΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, 
Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΕΙΝΕΙ ΝΑ 
ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΕΙ Σ’ ΕΝΑ 
ΔΥΣΥΠΕΡΒΛΗΤΟ ΓΕΩ-
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ, 
ΑΦΟΥ, ΑΦΕΝΟΣ, ΔΕΙΧΝΕΙ 
ΝΑ ΕΞΑΝΤΛΕΙΤΑΙ Η ΣΤΡΑ-
ΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ ΑΝΑΜΕΣΑ 
ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΕΙΣ, 
ΚΑΙ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ, ΦΑΙΝΕ-
ΤΑΙ ΝΑ ΕΚΛΕΙΠΟΥΝ ΑΛΛΕΣ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ, 
ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Της Κυριακής

Πολιτική 6
14.04.2019

Εντός των επόμενων λίγων ημε-
ρών θα κριθεί, στο μεταξύ, η νέα 
πρωτοβουλία της Τζέιν Χολ Λουτ, 
η οποία αναπτύχθηκε τηλεφωνι-
κώς, προς τα εμπλεκόμενα μέρη, 
μετά την αναχώρησή της από την 
Κύπρο. Βλέποντας το αδιέξοδο του 
δρόμου, η Αμερικανίδα ανέπτυξε 
ιδέες διαδικαστικής φύσεως, οι 
οποίες ενδεχομένως να ανοίξουν 
τον δρόμο για κατάληξη σε όρους 
αναφοράς, που μέχρι σήμερα δεν 
ήταν εφικτό, λόγω της μεγάλης 
απόστασης μεταξύ των δύο πλευ-
ρών. Αν και δεν υπήρξαν προς 
τούτο πρόσθετες πληροφορίες 
από το Προεδρικό, που τηρεί σι-
γήν ιχθύος αναμένοντας τα απο-
τελέσματα, αυτό που πληροφο-
ρείται η «Σημερινή» είναι ότι η 
Ειδική Απεσταλμένη του Γενικού 
Γραμματέα επιχειρεί, μέσα από 
τη νέα «μυστική» πρωτοβουλία 
της, να θέσει τον δάκτυλον εις 
τον τύπον των ήλων, ρίχνοντας το 
μπαλάκι της ευθύνης σε καθεμία 
των πλευρών ξεχωριστά. Αξίζει, 
πάντως, να σημειωθεί ότι στίγμα 
των προθέσεων της κυρίας Λουτ, 
σε ό,τι αφορά, ακριβώς, αυτές τις 
ιδέες, θα δοθεί και μέσα από την 
έκθεση του Γενικού Γραμματέα 
προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, 
που αναμένεται να κατατεθεί αύ-
ριο. Το βέβαιο, πάντως, είναι πως 
η έκθεση δεν θα κηρύσσει τη λήξη 
της προσπάθειας, αλλά θα δια-
μορφώνει σκηνικό για συνέχιση 
της αποστολής Λουτ, χωρίς αυτό 
να σημαίνει πως θα συνεχιστεί 
για πάντα. 

Στην αναμονή για 
τις νέες ιδέες Λουτ

Το βέβαιο, πάντως, 
είναι πως η έκθεση 

του ΓΓ των ΗΕ δεν θα 
κηρύσσει τη λήξη της 
προσπάθειας, αλλά θα 
διαμορφώνει σκηνικό 

για συνέχιση της 
αποστολής Λουτ, χωρίς 
αυτό να σημαίνει πως 

θα συνεχιστεί για πάντα 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΥΤ, ΕΝΩ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΒΓΗΚΑΝ ΜΑΧΑΙΡΙΑ 

Πόλεμος με φόντο τις τ/κ ψήφους

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@simerini.com 

Από τους αβύθιστους σκοπέλους 
της αβεβαιότητας διέρχεται, άλλη 
μια φορά, το Κυπριακό, με την εν 

εξελίξει προσπάθεια επανέναρξης της δι-
απραγματευτικής διαδικασίας να πνέει τα 
λοίσθια, αφού οι προσπάθειες της ειδικής 
απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ, Τζέιν Χολ 
Λουτ, για το Κυπριακό, δεν φαίνεται να 
καρποφορούν στο άγονο έδαφος των αγε-
φύρωτων διαφορών των δύο πλευρών.

Η διαρρεύσασα και η επί θύραις βδο-
μάδες χαρακτηρίζονται από δύο γεγονότα-
ορόσημα, που ελπίζεται να σηματοδοτήσουν 
εξελίξεις ή τουλάχιστον μιαν αναμόχλευση 
του ήδη τελματώδους κλίματος, την ώρα 
που και η νέα πρωτοβουλία του Προέδρου 
της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, για 
ξεμπλοκάρισμα της διαδικασίας, με την 
υποβολή της ιδέας για προεδρευομένη 
κοινοβουλευτική δημοκρατία, δεν φαίνεται 
να βρίσκει ευήκοα ώτα ούτε στο εξωτερικό, 
αλλά ούτε στο εσωτερικό.

Το πρώτο, αφορά την έναρξη του δια-
λόγου μεταξύ ομάδων εμπειρογνωμόνων 
Ελλάδας-Τουρκίας για οικοδόμηση μέτρων 
εμπιστοσύνης, όπως συμφωνήθηκε στην 
πρόσφατη συνάντηση των ΥΠΕΞ των δύο 
χωρών, Γιώργου Κατρούγκαλου και Με-
βλούτ Τσαβούσογλου. 

Η πρώτη συνάντηση έλαβεν χώραν την 
περασμένη Παρασκευή στην Αθήνα, με 
συνομιλίες του Τούρκου Υφυπουργού 
Εξωτερικών και του Γ.Γ. του ελληνικού 

Υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβη κ. Πα-
ρασκευόπουλου, στο πλαίσιο της οποίας 
συζητήθηκαν και οι προοπτικές επανέναρ-
ξης της διαπραγματευτικής διαδικασίας 
για το Κυπριακό.  

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν «ιδέες» 
για την αντικατάσταση του υφιστάμενου 
καθεστώτος των εγγυήσεων, το οποίο η 
ελληνική πλευρά θεωρεί αναχρονιστικό, 
όπως και την παραμονή στρατευμάτων 
μετά τη λύση. 

Η δεύτερη, αφορά στην υποβολή, αύριο 
Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019, της έκθεσης 
του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, όπου θα 
καταγράφονται και τα πεπραγμένα των 
αλλεπάλληλων διαβουλεύσεων της κ. Λουτ 
με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων και τις 
τρεις εγγυήτριες δυνάμεις για συμφωνία 
επί των όρων αναφοράς.

Όσον αφορά την υποβληθείσα πρόταση 
του Προέδρου της Δημοκρατίας, αρμόδιες 
πηγές επισήμαναν στην εφημερίδα μας ότι 
στόχος της ε/κ πλευράς είναι η εξεύρεση 
τρόπων άρσης του υφιστάμενου αδιεξόδου, 
το οποίο, λόγω της παρελκυστικής στάσης 
της τ/κ πλευράς, τείνει να παγιωθεί επικίνδυ-
να. Και εκφράζει, ταυτόχρονα, προσθέτουν, 
τη θέληση του Προέδρου Αναστασιάδη 
για επανέναρξη της διαπραγμάτευσης, 
κάτι που δεν φαίνεται να υπάρχει στην 
άλλη πλευρά.

Πάντως, ανεξαρτήτως των πολιτικών 
επιγενομένων του αμέσως προσεχούς δια-

στήματος, η Λευκωσία εκτιμά ότι ορόσημο 
για τις όποιες εξελίξεις θα είναι η περίοδος 
αμέσως μετά τις Ευρωεκλογές, αφού, εκ 
των πραγμάτων, θα επανατεθούν επί τά-
πητος οι εξόχως προβληματικές, ιδία το 
τελευταίο διάστημα, ευρωτουρκικές σχέσεις, 
σε μια περίοδο ιδιαίτερα δυσχερή για την 
Κυβέρνηση Ερντογάν, με την τουρκική 
οικονομία να πορεύεται επί ξυρού ακ-
μής και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις 
να επιδεινούνται ολοένα. 

Σύμφωνα με τις σταθμίσεις της Λευκω-
σίας, η Τουρκία τείνει να εγκλωβιστεί σ’ ένα 
δυσυπέρβλητο γεωπολιτικό αδιέξοδο, αφού, 
αφενός, δείχνει να εξαντλείται η στρατηγική 
του πολιτικού εκκρεμούς ανάμεσα στις δύο 
υπερδυνάμεις, και, αφετέρου, φαίνεται να 
εκλείπουν άλλες εναλλακτικές επιλογές, 
πλην της αναθέρμανσης των σχέσεων με 
την Ευρώπη. 

«Από τη μια, πρέπει να αποκλείεται 
ενδεχόμενη προσφυγή της τουρκικής 
Κυβέρνησης στο Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο, καθώς, για τον Ρ. Τ. Ερντογάν, το 
IMF αποτελεί εργαλείο της παγκόσμιας 
αμερικανικής ηγεμονίας, ενώ, από την άλ-
λην, η διαφαινόμενη ευρασιατική στροφή 
της τουρκικής στρατηγικής δεν φαίνεται να 
έχει ρεαλιστικές προοπτικές, λόγω, αφενός, 
της εξάρτησης της τουρκικής οικονομίας 
από τη Δύση και, αφετέρου, ένεκα του 
γεγονότος ότι στην Ευρασιατική Οικο-
νομική Ένωση περισσότερο κυρίαρχος, 

προσώρας, είναι ο ρόλος της Κίνας και όχι 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας». Οπόταν, ως 
μόνη ρεαλιστική εναλλακτική διέξοδος για 
την Τουρκία «εμφανίζεται η αναβάθμιση 
της τελωνειακής ένωσης με την ΕΕ». 

«Υπό αυτό το πρίσμα», όπως επισήμανε 
καλά ενημερωμένη πηγή στη «Σ», «ίσως 
ανοίξει εκ νέου η προοπτική για συζήτηση 
του Κυπριακού σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, 
αφού η Άγκυρα δεν θα έχει ουσιαστικές 
εναλλακτικές επιλογές όσον αφορά τη 
διάσωση της τουρκικής οικονομίας και, 
αναπόφευκτα, θα στραφεί προς τις Βρυ-
ξέλλες, για εμβάθυνση της τελωνειακής 
ένωσης. Εδώ είναι ο ρόλος που μπορεί να 
διαδραματίσει η Κυπριακή Δημοκρατία, 
ρίχνοντας στο τραπέζι το χαρτί του Κυ-
πριακού».   

«Θα υλοποιήσουν
τις απειλές»

Την ίδια ώρα, η Λευκωσία παρακο-
λουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στις 
ήδη εύθραυστες αμερικανοτουρκικές 
σχέσεις, η διακύμανση των οποίων, λόγω 
της εμμονής της Κυβέρνησης Ερντογάν 
στην αγορά του ρωσικού αντιπυραυλικού 
συστήματος S-400, ενδέχεται να προκαλέ-
σει ακόμη πιο σοβαρές ανακατατάξεις στο 
ήδη ρευστό και επισφαλές γεωπολιτικό 
ισοζύγιο στην περιοχή. 

Η εκτίμηση, δε, της Κυβέρνησης είναι 
ότι οι Αμερικανοί δεν πρόκειται να μείνουν 

στις φραστικού τύπου προειδοποιήσεις 
προς την Άγκυρα, αλλά θα προβούν και 
στη λήψη έμπρακτων μέτρων, με κύριο 
μοχλό το Κογκρέσο, όπου ήδη διαμορ-
φώνεται ένα εξαιρετικά δυσοίωνο κλίμα 
για τον Ρ. Τ. Ερντογάν και τις επιλογές του. 
Προς επίρρωσιν τούτου, σημειώνουν την 
κατάθεση του «Νομοσχεδίου για την 
Ασφάλεια και την Ενεργειακή Συνεργασία 
στην Ανατολική Μεσόγειο του 2019», το 
οποίο κατέθεσαν οι γερουσιαστές Μπομπ 
Μενέντεζ και Μάρκο Ρούμπιο, το οποίο 
εισάγει μια σειρά πρωτοβουλίες προς ενί-
σχυση της εταιρικής στρατηγικής σχέσης 
με την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ, 
ιδιαίτερα στους τομείς της ασφάλειας και 
της ενέργειας, μέσα από την αναβάθμιση 
της αμερικανικής στήριξης των τριμερών 
συνεργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο.   

Την ίδια ώρα, η Λευκωσία, αθόρυβα 
και συντονισμένα, προχωρεί στην υλο-
ποίηση του ενεργειακού προγράμματος, 
με κύρια προτεραιότητα, αυτήν τη στιγμή, 
τη συμφωνία με την Total για αξιοποίηση 
τού πολλά υποσχόμενου τεμαχίου 7 στην 
κυπριακή ΑΟΖ.  

Κοινή επιθυμία των δύο πλευρών είναι 
η διεύρυνση της ενεργειακής συνεργασίας 
και σε άλλα κυπριακά οικόπεδα, την ώρα 
που οι σχέσεις με τη Γαλλία αναπτύσσονται, 
πέραν της ενέργειας, σε πολλαπλά επίπε-
δα, με προεξάρχοντα τα θέματα αμυντικής 
συνεργασίας και γενικής πολιτικής. 

Αναθέρμανση του φλερτ Άγκυρας - Βρυξελλών αναμένει η Λευκωσία 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
charalambousc@ 
sigmatv.com

ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΙ-
ΝΑΙ ΠΛΕΟΝ Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ - ΑΚΕΛ, ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΩΜΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 
ΝΑ ΜΥΡΙΖΕΙ ΕΝΤΟΝΑ. Η ΛΟΥΤ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΙΔΕΕΣ, ΕΝΩ 
ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΝΕ-
ΤΑΙ ΧΙΛΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ 

Νέες ιδέες ανέπτυξε 
η Τζέιν Χολ Λουτ 
και η Λευκωσία 

αναμένει τα 
αποτελέσματα στο 

ακουστικό της 
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Ο 
Αισχύλος έγραφε 
πως η μνήμη είναι 
η μητέρα της σοφίας. 
Δεν είναι τυχαία που 
στην αρχαιότητα και 
ειδικά στην ελληνική 
μυθολογία, η θεά της 

Μνήμης θεωρείτο ως μια από τις πλέον ισχυ-
ρές θεότητες της εποχής και ως η μητέρα 
όλων των Μουσών. Η μνήμη αποτελεί το 
θείο δώρο που επιτρέπει στον άνθρωπο 
να συζητά, να κρίνει, να αιτιολογεί, να προ-
βλέπει, να προλαμβάνει. H μνήμη, λοιπόν, 
είναι αυτή που μπορεί να βάλει φρένο και 
να λειτουργήσει ως αποτρεπτικός παράγο-
ντας για εν δυνάμει «κηδεμόνες», που στο 
παρελθόν έδρασαν ολέθρια με συνωμοσίες 
και τραγωδίες στην καθημαγμένη Κύπρο. 
Φαίνεται, όμως, πως στην Κύπρο ο ιός της 
αμνησίας εξαπλώνεται πολύ επικίνδυνα και 
τείνουμε να μετατραπούμε σε έναν λαό με 
ρηχή ή καθόλου μνήμη. Και αυτό το κακό 
ξεκινά από την πολιτική ηγεσία, η οποία 
είτε έχει ρηχή μνήμη είτε αφήνεται έρμαιο 
ξένων επιρροών, βλαπτικών για τον τόπο.

Το γεγονός ότι προκλήθηκε μια «ευ-
φορία» σε επίπεδο ανώτατης ηγεσίας των 
πολιτικών κομμάτων, επειδή κατατέθηκε 
από δύο Αμερικανούς γερουσιαστές (των 
Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων), 
νομοσχέδιο στη Γερουσία για άρση του 
εμπάργκο όπλων στην Κύπρο, δημιουργεί 
εύλογες ανησυχίες πως ο ιός της αμνησίας 
στον τόπο μας εξαπλώνεται επικίνδυνα. 
Χωρίς καν να μπει στον κόπο να διαβάσει 
τις λεπτομέρειες (ή αν τις διάβασε ακόμα 

χειρότερα), η ηγεσία του ΔΗΚΟ μπήκε 
πρώτη στον χορό να χαιρετίσει αυτήν τη 
«σημαντική αλλαγή». Μόλις την περα-
σμένη εβδομάδα η ηγεσία του ΔΗΚΟ 
μνημόνευε το ιστορικό διάγγελμα του 
αείμνηστου Τάσσου Παπαδόπουλου το 
2004, με το οποίο καλούσε τον λαό να 
απαντήσει με ένα περήφανο «όχι» στο 
εκτρωματικό σχέδιο Ανάν. 

Αυτά τα δύο έρχονται σε πλήρη σύ-
γκρουση μεταξύ τους, γιατί είναι γνωστό 
ποιες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις πίεζαν φορ-
τικά την τότε κυπριακή ηγεσία να στηρίξει 
ένα σχέδιο που θα μας έριχνε στο στόμα 
της Τουρκίας, στην εσαεί επιρροή των 
ΝΑΤΟϊκών συμμάχων τους, τη μόνιμη 
παραμονή των βρετανικών Βάσεων στην 
Κύπρο και τον έλεγχο της Κυπριακής ΑΟΖ 
από Τουρκία και Βρετανία.

Ένα σχέδιο που εκπονήθηκε και 
συμφωνήθηκε από την τότε συναγερ-
μική Κυβέρνηση, την Ουάσιγκτον, το 
Λονδίνο, την Άγκυρα και μέρος τής τότε 
πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδας (Σημίτη 
κ.ά.), συνεργία και του αλήστου μνήμης 
επικεφαλής του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν. Το πιο 
αξιοθρήνητο, ωστόσο, είναι οι θέσεις που 
διατύπωσε από πλευράς ΑΚΕΛ για το εν 
λόγω νομοσχέδιο, ο εκπρόσωπος Τύπου 
του κόμματος, αφήνοντας ποικίλα ερω-
τήματα. Είναι μήπως πολιτική σύγχυση, 
ιδεολογική εξαχρείωση ή το δήθεν κόμμα 
της Αριστεράς, ελαφρά τη καρδία, αφήνει 
τον τόπο να χειραγωγηθεί από ξένους «κη-
δεμόνες», οι οποίοι, ειρήσθω εν παρόδω, 
ευθύνονται για τα δεινά της Κύπρου.

Είναι δυνατόν να μη διάβασαν τις πρό-
νοιες του εν λόγω νομοσχεδίου, το οποίο, 
εάν εγκριθεί, μας οδηγεί ντουγρού στους 
προθαλάμους του ΝΑΤΟ και όχι μόνο.

Για την ηγεσία του ΔΗΣΥ και της συνα-
γερμικής Κυβέρνησης είναι γνωστό τοις 
πάσι πως καθετί που προέρχεται από τις 
ΗΠΑ είναι θέσφατο και καλοδεχούμενο, 

ενώ, από την εποχή που κυβερνούν, η 
Κύπρος, σταδιακά, αλλά και σταθερά, ει-
σέρχεται σε μια επικίνδυνη και πλήρη 
υποταγή στην Ουάσιγκτον.  

Λοβοτομή της συλλογικής
ιστορικής μνήμης

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι αυτοί που 
δημιούργησαν και προκάλεσαν την κυπριακή 
τραγωδία εμφανίζονται σήμερα ως οι μεγάλοι 
«κηδεμόνες» μας, που θα μας σώσουν από 
την Τουρκία, την οποία ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, CIA, 
ώθησαν να εισβάλει και να καταλάβει το 37% 
των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η 
πλύση εγκεφάλου του λαού μας έχει φτάσει 
σε υψηλά επίπεδα. Τον παραμυθιάζουν με 
ψέματα, για να ξεχνά το μείζον. Την ιστο-
ρία του και την αδήριτη ανάγκη να είναι ο 
νοικοκύρης και κυρίαρχος στον τόπο του. 
Με τη λοβοτομή της συλλογικής ιστορικής 
μνήμης του λαού έπονται τα χειρότερα. Πέ-
φτοντας σε μια «ειρηνική» απάθεια, ο λαός 
δεν μπορεί να προβλέψει το κακό, γιατί οι 
μακελλάρηδες εμφανίζονται σήμερα απ’ 
όλα σχεδόν τα ΜΜΕ του τόπου με μορφή 
αγγέλων και προστατών.

Το νομοσχέδιο και στο βάθος ο προθά-
λαμος του ΝΑΤΟ Το δικομματικό νομο-
σχέδιο που κατατέθηκε στην Αμερικανική 
Γερουσία δεν επιδιώκει μόνο την άρση 
του εμπάργκο όπλων στην Κυπριακή Δη-

μοκρατία ή την προστασία της ΑΟΖ, αλλά 
προνοεί την ένταξη της Κύπρου στον προ-
θάλαμο του ΝΑΤΟ, καθώς και την πλήρη 
απομάκρυνση της Κύπρου από φιλικές 
χώρες, όπως η Ρωσία, ή και άλλες που δεν 
καταγράφονται.  Όπως αναφέρει σχετική 
ανακοίνωση που εξέδωσαν οι γερουσι-
αστές, ο «Νόμος για την εταιρική σχέση 
ασφάλειας και ενέργειας στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να 
στηρίξουν πλήρως την τριμερή εταιρική 
σχέση του Ισραήλ, της Ελλάδας και της 
Κύπρου μέσω πρωτοβουλιών συνεργασίας 
στον τομέα της ενέργειας και της άμυνας 
- συμπεριλαμβανομένης της άρσης του 
εμπάργκο στις μεταφορές όπλων στην 
Κυπριακή Δημοκρατία».

Σύμφωνα με τον γερουσιαστή Μενέντεζ, ο 
οποίος έρχεται αύριο Δευτέρα στην Κύπρο: 
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημαντικά 
συμφέροντα εθνικής ασφάλειας στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, τα οποία ενισχύονται από 
ισχυρές και διευρυνόμενες σχέσεις με την 
Ελλάδα, το Ισραήλ και την Κύπρο. Η συνερ-
γασία στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας 
μεταξύ των χωρών αυτών τα τελευταία χρόνια 
έχει ανοίξει τον δρόμο για συνεργασία σε μία 
ευρεία ατζέντα περιφερειακής ασφάλειας, 
οικονομίας και ενέργειας. Έφτασε η ώρα οι 
ΗΠΑ να εμβαθύνουν αυτήν τη συνεργασία 
και να στηρίξουν την εποικοδομητική πρό-

οδο των συμμάχων μας για να βοηθήσουν 
στη διασφάλιση μιας ασφαλούς Ανατολικής 
Μεσογείου…». 

Από την πλευρά του, ο γερουσιαστής 
Ρούμπιο δήλωσε ότι: «Με την άρση του 
εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ στην Κύπρο 
και την επέκταση της αναγκαίας εξωτερικής 
στρατιωτικής βοήθειας στην Ελλάδα, αυτή 
η νομοθεσία αναδεικνύει μια συνολική 
προσέγγιση για τη σταθερότητα των βα-
σικών περιφερειακών εταίρων».

Συνολικά: Θα παρέχει εξουσιοδότηση 
για τη δημιουργία ενός Ενεργειακού Κέ-
ντρου Ηνωμένων Πολιτειών-Ανατολικής 
Μεσογείου για τη διευκόλυνση της ενερ-
γειακής συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ, 
του Ισραήλ, της Ελλάδας και της Κύπρου.

Θα εγκρίνει 3.000.000 δολάρια βοήθεια 
για εξωτερική στρατιωτική χρηματοδότηση 
(FMF) στην Ελλάδα.

Θα εγκρίνει 2.000.000 δολάρια βοήθεια 
Διεθνούς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (IMET) για την Ελλάδα και 
2.000.000 δολάρια για την Κύπρο.

Θα εμποδίσει τη μεταφορά αεροσκαφών 
F-35 στην Τουρκία, εφόσον η Τουρκία 
συνεχίζει με τα σχέδια για αγορά του συ-
στήματος αεροπορικής άμυνας S-400 από 
τη Ρωσική Ομοσπονδία, μία αγορά που 
θα μπορούσε να προκαλέσει κυρώσεις, 
σύμφωνα με τους νόμους των ΗΠΑ.

Θα απαιτεί από την Κυβέρνηση να 
υποβάλει στο Κογκρέσο μία στρατηγική 
για ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα 
της ασφάλειας και της ενέργειας με τις 
χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς 
και εκθέσεις για τις κακοήθεις δραστη-
ριότητες της Ρωσίας και άλλων χωρών 
της περιοχής. Ειδικά στο κεφάλαιο για την 
άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο, 
το νομοσχέδιο αναφέρει ότι η αίσθηση της 
Γερουσίας / Κογκρέσου είναι ότι: «Πρώτον, 
η άμεση πώληση ή μεταφορά όπλων από 
τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Κυπριακή 

Δημοκρατία θα προωθούσε τα συμφέροντα 
ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην 
Ευρώπη, βοηθώντας στη μείωση της εξάρ-
τησης της Κυβέρνησης της Κύπρου από 
άλλες χώρες για υλικό που σχετίζεται με 
την άμυνα, συμπεριλαμβανομένων χωρών 
που εγείρουν προκλήσεις στα συμφέροντα 
των Ηνωμένων Πολιτειών σε όλον τον κό-
σμο». «Δεύτερον, είναι προς το συμφέρον 
των Ηνωμένων Πολιτειών:

(Α) να συνεχίσουν να υποστηρίζουν 
τις υπό τη διευκόλυνση των Ηνωμένων 
Εθνών προσπάθειες για μια συνολική λύση 
στη διαίρεση της Κύπρου, και

(Β) για την προσχώρηση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στο πρόγραμμα του ΝΑΤΟ 
‘Σύμπραξη για την Ειρήνη’».

Με την έγκριση του προτεινόμενου νο-
μοσχεδίου ο Υπουργός Εξωτερικών των 
ΗΠΑ θα πρέπει να εξαιρέσει την Κύπρο 
από τους περιορισμούς που αναφέρονται 
στους ομοσπονδιακούς κανονισμούς σχετικά 
με τις απαγορευμένες εξαγωγές, εισαγω-
γές και πωλήσεις προς ή από την Κύπρο 
και σε σχέση με την πολιτική που διέπει 
τις άδειες εξαγωγής πυρομαχικών στην 
Κύπρο. Στο νομοσχέδιο ζητείται από την 
αμερικανική Κυβέρνηση να καταγράφει τις 
τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο και την 
κυπριακή ΑΟΖ. Ο Υπουργός Εξωτερικών, 
σε διαβούλευση με τον Υπουργό Άμυνας 
και τον Υπουργό Ενέργειας, θα υποβάλει 
στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου 
έκθεση στην οποία θα παρατίθενται περι-
στατικά όπου παραβιάστηκε η Αποκλει-
στική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου ή 
το κυρίαρχο έδαφος της Ελλάδας στο 
Αιγαίο…».  Το νομοσχέδιο ζητά, επίσης, 
από τον Υπουργό Εξωτερικών να υποβάλει 
στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου 
έκθεση σχετικά με την “κακοήθη” επιρροή 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο, 
την Ελλάδα και το Ισραήλ, από την 1ην 
Ιανουαρίου, 2017.

«Μολυνθήκαμε» από τον ιό της αμνησίας
ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com
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Διαπιστώνεται 
ότι η πολιτική 

ισότητα, όπως την 
ερμηνεύουν οι 

Τούρκοι, δεν είναι 
θέμα που αφορά τις 
δύο κοινότητες της 
Κύπρου, όπως θέλει 
να το παρουσιάζει 

η άλλη πλευρά. 
Είναι ένα θέμα 
με σημαντικές 

γεωπολιτικές και 
γεωστρατηγικές 
προεκτάσεις, που 

επηρεάζει την 
ασφάλεια της 

ευρύτερης περιοχής

Όταν οι συνομιλίες στο Κραν Μο-
ντανά κατέρρευσαν (αρχές Ιουλίου 
2017), ανακοινώθηκε ότι ο λόγος 

ήταν η εμμονή της τουρκικής πλευράς 
για τη συνέχιση των εγγυήσεων και τη 
παραμονή αριθμού Τούρκων στρατιωτών 
μετά τη λύση. Η πραγματικότητα, όμως, 
είναι ότι υπήρξαν σοβαρές διαφωνίες και 
σε άλλα ζητήματα. Σε αυτά περιλαμβάνο-
νται τα θέματα διακυβέρνησης, το εδαφικό 
και το περιουσιακό. Εν ολίγοις, το χάσμα 
μεταξύ των δύο πλευρών ήταν μεγαλύτερο 
απ’ ό,τι αρχικά διαφαινόταν. 

Παρά τις προσπάθειες που έχουν 
καταβληθεί έκτοτε για επανέναρξη των 
συνομιλιών, αυτό δεν κατέστη ακόμα 
δυνατό. Οι σημαντικές διαφορές στην 
ερμηνεία της πολιτικής ισότητας απο-
τελούν ίσως το μεγαλύτερο εμπόδιο. 
Επιπρόσθετα, συνεχίζεται ο εποικι-
σμός της κατεχόμενης Κύπρου και η 
ισλαμοποίησή της, ενώ η συντριπτική 
πλειοψηφία των τουρκοκυπριακών πο-
λιτικών δυνάμεων συμπορεύεται με 
τους βασικούς στόχους της Άγκυρας. 
Συστηματικά, σε δηλώσεις τους Τουρ-
κοκύπριοι αξιωματούχοι τονίζουν ότι 

η πραγματική κόκκινη γραμμή για 
την κοινότητά τους είναι «η πολιτική 
ισότητα», με τη δική τους ερμηνεία, η 
οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις 
θέσεις της Τουρκίας.  

Η δήλωση του Προέδρου Αναστασιάδη 
ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά 
Ακιντζί «το μόνο που επιδιώκει μέσα από τις 
αξιώσεις του είναι την ομηρία και τον πλήρη 
έλεγχο της Κύπρου από την Τουρκία», 
συνιστά την αργοπορημένη διαπίστωση 
μιας μεθοδευμένης πολιτικής και μιας 
σκληρής πραγματικότητας. Η νομιμο-
φροσύνη της συντριπτικής πλειοψηφίας 
των Τουρκοκυπρίων δεν είναι προς την 
Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά προς την 
«ΤΔΒΚ» και την Τουρκία.  Αξιοσημείωτη 
εξαίρεση είναι ο Σενέρ Λεβέντ, ο οποίος 
δεν συμβιβάζεται με την τουρκική κατοχή 
και στηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. 
Η νομιμοφροσύνη προς το νόμιμο κράτος 
είναι η λυδία λίθος για έναν συνεταιρισμό. 
Δεν μπορεί καμία πλευρά να επικαλείται 
κατά το δοκούν τα δικαιώματα που πη-
γάζουν από την Κυπριακή Δημοκρατία, 
αλλά την ίδια ώρα να παραγνωρίζει τις 
υποχρεώσεις.

Τυραννία της μειοψηφίας
Όταν συζητείτο το διζωνικό, δικοινοτικό 

ομοσπονδιακό πλαίσιο λύσης, στα αρχικά 
στάδια η ερμηνεία που εδίδετο για την 
πολιτική ισότητα ήταν ότι οι σχέσεις των 
δύο κοινοτήτων δεν θα είναι «σχέσεις πλει-
οψηφίας - μειοψηφίας». Παράλληλα, εγένετο 
λόγος για αποτελεσματική συμμετοχή των 
Τουρκοκυπρίων στα ομοσπονδιακά όργανα 
της Κυβέρνησης. Στη σημερινή συγκυρία, 
όμως, η πολιτική ισότητα, όπως την ερ-
μηνεύει η τουρκική πλευρά, θα οδηγήσει 
στην τυραννία της μειοψηφίας, η οποία, 
σε συνδυασμό με τον ρόλο της Άγκυρας, 
θα επιφέρει οδυνηρά αποτελέσματα για 
τους Ελληνοκυπρίους.

Στο Κραν Μοντανά τον Ιούλιο του 2017 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης πρότεινε το 
κοινό ψηφοδέλτιο Προέδρου και Αντιπρο-
έδρου, αποδεχόμενος, ταυτόχρονα, την εκ 
περιτροπής προεδρία στο πλαίσιο αυτό. 
Σημειώνω ότι την πρόταση για κοινό ψη-
φοδέλτιο, χωρίς, όμως, την εκ περιτροπής 
προεδρία, την είχα καταθέσει μαζί με συ-
νεργάτες μου λίγο μετά το δημοψήφισμα 
το 2004. Η πρόταση αυτή είχε ως βασι-
κό στόχο, αφ’ ενός την αποτελεσματική 

συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων, και, αφ’ 
ετέρου, την προώθηση κοινών επιδιώξεων. 
Η εισήγηση αυτή εντασσόταν πλήρως στη 
φιλοσοφία ενός διπεριφερειακού, δικοι-
νοτικού ομοσπονδιακού πλαισίου. Και, 
όμως, η τουρκική πλευρά απέρριψε την 
πρόταση του Προέδρου. 

Σημειώνω, συναφώς, ότι άλλη μια ιδέα 
που είχαμε καταθέσει κατά την ίδια περί-
οδο και στο ίδιο πλαίσιο ήταν η θέση ότι 
το Ανώτατο Δικαστήριο θα αποτελείται 
από τέσσερεις Ελληνοκύπριους δικαστές, 
τέσσερεις Τουρκοκύπριους δικαστές και 
έναν δικαστή που θα προέρχεται από τις 
τρεις μικρότερες κοινότητες (Αρμενική, 
Μαρωνιτική και Λατινική). Ταυτόχρονα, 
είχαμε εισηγηθεί το Ανώτατο Δικαστή-
ριο να προεδρεύεται από τον εκάστοτε 
γηραιότερο δικαστή. Όταν η θέση αυτή 
κατατέθηκε κάποια στιγμή στο τραπέζι 
των συνομιλιών, η στάση της τουρκοκυ-
πριακής πλευράς ήταν αρνητική. Είναι 
αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η τουρκοκυ-
πριακή κοινότητα θέλει την πλήρη εξίσωσή 
της με την ελληνοκυπριακή κοινότητα, 
αλλά την ίδια ώρα αρνείται στις μικρό-
τερες κοινότητες να έχουν τη στοιχειώδη 

ανεξάρτητη παρουσία σε ομοσπονδιακά 
όργανα. Υπογραμμίζεται ότι για το θέμα 
αυτό είχε επέλθει συμφωνία λίγο πριν 
από την εισβολή του 1974, με 6 Έλληνες 
και 3 Τούρκους δικαστές.  

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις μαξιμαλιστι-
κές επιδιώξεις της Τουρκίας, τις θέσεις 
της τουρκοκυπριακής ηγεσίας και τον 
συνεχιζόμενο εποικισμό, οι προεκτάσεις 
καθίστανται προφανείς. Κάτω απ’ αυτά τα 
δεδομένα, θα πρέπει να επαναξιολογή-
σουμε την πολιτική που έχει ακολουθηθεί 
μέχρι σήμερα, καθώς τυχόν υλοποίησή 
της θα οδηγήσει σε σαφή επιδείνωση του 
status quo. Στη συζήτηση για την πολιτική 
ισότητα θα πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπ’ 
όψιν η συμβολή των δύο κοινοτήτων στην 
οικονομία και στην προσπάθεια ένταξης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ. Η 
πολιτική ισότητα, όπως την ερμηνεύει 
η τουρκική πλευρά, σε συνδυασμό με 
τον παράνομο εποικισμό αποτελούν τον 
Δούρειο Ίππο για την άλωση της Κύπρου.
* Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπα-

ϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς και του 
Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυ-

βέρνησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Οι τουρκικές επιδιώξεις στην Κύπρο και τα περί «ίσων μερών»
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ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ*

Τ
ο τελευταίο διάστημα, 
και ιδιαίτερα μετά την 
αποτυχία των συνομι-
λιών στην Ελβετία, δι-
απιστώνουμε ότι τόσο 
η Τουρκία όσο και η 
τ/κ πλευρά  θέτουν 

το θέμα της αποδοχής της πολιτικής 
ισότητας, όπως βέβαια την ερμηνεύ-
ουν οι ίδιοι, ως προαπαιτούμενο για 
να παρακαθίσουν ξανά στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων για εξεύρεση λύσης 
στο κυπριακό πρόβλημα.

Όπως αναφέραμε και σε πρόσφατο 
άρθρο, η ανάδειξη του ζητήματος της 
πολιτικής ισότητας συνδέεται άμεσα με 
τη γενικότερη στρατηγική που υλοποιεί 
ο Πρόεδρος Ερντογάν, προκειμένου να 
καταστεί η Τουρκία μια μεγάλη περιφερει-
ακή δύναμη σε πλανητικό επίπεδο και να 
ηγεμονεύσει των μουσουλμανικών λαών 
της περιοχής. Τμήμα αυτής της στρατηγικής 
είναι η άσκηση γεωπολιτικού ελέγχου όχι 
μόνο σε ολόκληρη τη Κύπρο, αλλά και 
σε μεγάλο μέρος της ανατολικής λεκάνης 
της Μεσογείου και συγκεκριμένα στον 
χώρο που καλύπτει το τεράστιο FIR Λευ-
κωσίας, που, ως γνωστόν, αγγίζει τις ακτές 
της Συρίας, του Λιβάνου, του Ισραήλ, της 
Αιγύπτου και δυτικά μέχρι περίπου το 
Καστελόριζο. Η άσκηση από τη Τουρκία 
του στρατηγικού ελέγχου στην περιοχή 
αυτή μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: Είτε 
με τη χρήση στρατιωτικών μέσων κατά 
παράβαση των κανόνων του διεθνούς 
δικαίου, κάτι που εμπεριέχει τον κίνδυ-
νο πολεμικής σύρραξης με τις γειτονικές 
χώρες, είτε με νόμιμο και θεσμικό τρόπο, 
στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Η Τουρ-

κία, ασφαλώς, επιλέγει τον δεύτερο, με την 
προϋπόθεση ότι θα επιλυθεί το κυπριακό 
πρόβλημα στη βάση διζωνικής ομοσπονδίας 
ή άλλης μορφής λύσης, στην οποία, όμως, 
οι δύο κοινότητες θα έχουν στο επίπεδο 
της κεντρικής Κυβέρνησης την πολιτική 
ισότητα. Δηλαδή, το δικαίωμα της θετικής 
ψήφου (βέτο ουσιαστικά) σε όλες ανεξαίρετα 
τις αποφάσεις που θα παίρνει το κεντρικό 
κράτος. Με λίγα λόγια, όλες οι αποφάσεις 
που θα έχουν σχέση με δραστηριότητες 
που γίνονται τόσο στο χερσαίο έδαφος 
της Κύπρου, όσο και στο FIR Λευκωσί-
ας και στην προβολή του στον θαλάσσιο 
χώρο της ανατολικής Μεσογείου, όπως οι 
έρευνες για υδρογονάνθρακες στην ΑΟΖ 
της Κύπρου, η εξαγωγή και εκμετάλλευση 
των υδρογονανθράκων, οι υποδομές που 
απαιτούνται, όπως οι αγωγοί μεταφοράς του 
φυσικού αερίου ή το τερματικό υγροποίη-
σης, η είσοδος πολιτικών και στρατιωτικών 
αεροσκαφών εντός του FIR, η διεξαγωγή 
ναυτικών και αεροπορικών ασκήσεων από 
τρίτες χώρες, οι επιχειρήσεις έρευνας-διά-
σωσης κ.λπ., ενώ σήμερα εγκρίνονται από 
την Κυπριακή Δημοκρατία, με την πολιτική 
ισότητα και το δικαίωμα της θετικής ψήφου 
(βέτο) που θα έχουν οι Τ/Κ, θα πρέπει να 
εγκρίνονται και από τον Τ/κ υπουργό ή Τ/κ 
αξιωματούχο της κεντρικής Κυβέρνησης, 
δηλαδή από την Τουρκία. Και δεν νομίζω 
να υπάρχει έστω και ένας Ε/κ, ο οποίος να 

πιστεύει ότι θα μπορούν να αποφασίζουν 
οι Τ/κ για τέτοιας φύσεως ζητήματα χωρίς 
την έγκριση της Τουρκίας.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, μέσω της 
πολιτικής ισότητας, η Τουρκία καθίσταται ο 
ηγεμών όχι μόνο ολόκληρης της Κύπρου, 
αλλά και της ανατολικής λεκάνης της Με-
σογείου. Ο μεγάλος Κινέζος στρατηγός και 
φιλόσοφος Σουν Τζου (6ος π.Χ. αιώνας), 
στο βιβλίο του «Η τέχνη του Πολέμου», 
αναφέρει ότι «η μεγαλύτερη νίκη είναι 
αυτή που επιτυγχάνεται με το σπαθί στη 
θήκη». Εάν, τελικά, η πλευρά μας υποκύψει 
στην τουρκική απαίτηση για αποδοχή της 
πολιτικής ισότητας μέσα από τη λύση του 
Κυπριακού, η Τουρκία θα έχει επιτύχει 
τη μεγαλύτερη στρατιωτική και πολιτική 
νίκη από συστάσεως του νέου τουρκικού 
κράτους, αφού θα θέσει υπό τον έλεγχό 
της ολόκληρη την Κύπρο, καθώς και το 
μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής λεκάνης 
της Μεσογείου, χωρίς να ανοίξει η μύτη 
κανενός Τούρκου. Κυριολεκτικά, με το 
σπαθί στη θήκη. Και όλα αυτά, κατά τρόπο 
που δεν θα παραβιάζει ούτε το διεθνές, 
ούτε το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Πολιτική ισότητα 
και τριμερείς συνεργασίες 

Πέραν, όμως, των πιο πάνω, η  επιμο-
νή της Τουρκίας στην πολιτική ισότητα 
έχει άμεση σχέση και με τις γενικότερες 

γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη 
περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπως 
αυτές διαμορφώνονται μέσα από τους 
ενεργειακούς σχεδιασμούς των χωρών 
της περιοχής και την ανάγκη διασφάλισης 
της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης, 
αλλά και την επιδείνωση στις σχέσεις 
Τουρκίας - ΗΠΑ. Είναι γνωστόν ότι οι 
ενεργειακοί σχεδιασμοί στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο οδήγησαν στην τριμερή 
συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, 
με στήριξη από τις ΗΠΑ, όχι μόνο στο 
πολιτικό πεδίο, αλλά και στο αμυντικό, 
ύστερα από την επικείμενη απόφαση των 
ΗΠΑ για άρση του εμπάργκο πώλησης 
όπλων στη Κυπριακή Δημοκρατία. Με 
την τριμερή αυτή συνεργασία, η οποία 
περιλαμβάνει και στρατιωτική πτυχή, 
στο πλαίσιο της οποίας, μελλοντικά, θα 
αναληφθεί και η θαλάσσια ασφάλεια 
στις ΑΟΖ των συνεργαζομένων χωρών, 
η Τουρκία εκτοπίζεται ουσιαστικά από 
την Ανατολική Μεσόγειο και δεν θα μπο-
ρεί να ενεργεί με τον τρόπο που ενεργεί 
σήμερα, δηλαδή, χρησιμοποιώντας τη 
στρατιωτική της ισχύ να αμφισβητεί τα 
κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Ελλάδας. Γι’ αυτό 
και η Τουρκία στρέφεται στην πολιτική 
ισότητα, σε περίπτωση, πάντοτε, λύσης 
του Κυπριακού, έτσι ώστε να μπορεί να 
εξουδετερώνει, μέσω του βέτο της τ/κ 

κοινότητας, κάθε απόφαση της τριμερούς 
συνεργασίας αναφορικά με τα πιο πάνω 
ζητήματα. 

Μέσα από τα πιο πάνω αναφερθέντα 
διαπιστώνεται ότι η πολιτική ισότητα, όπως 
την ερμηνεύουν οι Τούρκοι, δεν είναι 
θέμα που αφορά τις δύο κοινότητες της 
Κύπρου, όπως θέλει να το παρουσιάζει 
η άλλη πλευρά. Είναι ένα θέμα με ση-
μαντικές γεωπολιτικές και γεωστρατη-
γικές προεκτάσεις, που επηρεάζει την 
ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής, τους 
ενεργειακούς σχεδιασμούς στη λεκάνη 
της Λεβαντίνης και, κατ’ επέκτασιν, την 
ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. 
Επηρεάζει ακόμα και τους σχεδιασμούς 
της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ στην 
περιοχή μας, όπως αυτοί καταγράφονται 
στο προταθέν νομοσχέδιο για άρση του 
εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κύπρο. 

Στη βάση των παραπάνω, καθήκον όλων 
των πολιτικών δυνάμεων, ανεξάρτητα από 
τις επιμέρους διαφορές που έχουν στη 
λύση του Κυπριακού, είναι η συστράτευση 
γύρω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο 
οποίος, γνωρίζοντας τις πιο πάνω οδυνηρές 
επιπτώσεις της πολιτικής ισότητας, όπως 
την ερμηνεύουν οι Τούρκοι, καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια, ώστε, με νέες ιδέες και 
νέες προτάσεις, να περιορίσει στο ελάχιστο 
τις επιπτώσεις αυτές.

* Αντιστράτηγος ε.α.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ Η ΑΓΚΥΡΑ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Η γεωπολιτική διάσταση της πολιτικής 
ισότητας στη λύση του Κυπριακού 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ*
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Μ
ε αργά αλλά 
σταθερά βήματα 
σφυρηλατείται ο 
αναδυόμενος 
άξονας Ελλάδας-
Ισραήλ-Κύπρου, 
τον οποίον ξένοι 

αναλυτές βάφτισαν πλέον ως «GRISCY», από 
τα αγγλικά ακρωνύμια των τριών χωρών. 
Όσο και αν ο Ερντογάν βρυχάται εκτοξεύ-
οντας απειλές προς πάσα κατεύθυνση, ο 
δρόμος για επικύρωση της συνεργασίας 
μοιάζει πλέον χωρίς επιστροφή, αφού ήδη 
δύο Αμερικανοί γερουσιαστές πρότειναν τον 
«Νόμο για την εταιρική σχέση ασφάλειας 
και ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο», 
ο οποίος ισχυροποιεί πλέον τις στρατηγι-
κές και ενεργειακές συμμαχίες των ΗΠΑ 
στην Ανατολική Μεσόγειο, με συνδετικό 
κρίκο την Κύπρο. Στο ενεργειακό κόλπο 
βρίσκεται ήδη η Αίγυπτος, ενώ με την 
τριμερή  Κύπρου-Ελλάδας-Λιβάνου σε 
επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών αυτήν 
τη εβδομάδα, η Βηρυτός αναμένεται, το 
επόμενο διάστημα, να αναδειχθεί σε σημα-
ντικό παίκτη όσον αφορά τα ενεργειακά της 
περιοχής. Η πλήρης εναρμόνιση, ωστόσο, 
των ενεργειακών συμφερόντων του Λιβάνου 
με τους στόχους των ΗΠΑ στην περιοχή 
δεν θα είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, 
καθώς ο Πούτιν φαίνεται προς το παρόν 
να διατηρεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα.

Τα χαρτιά των υπερδυνάμεων 
Τον περασμένο Μάρτιο ο Αμερικανός 

Υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, κατά 
τη διάρκεια της περιοδείας του στην πε-
ριοχή, είπε πως προγραμματίζει να θέσει 
«κόκκινες γραμμές» στα ρωσικά έργα στον 
Λίβανο. Παρά τη σκληρή, ωστόσο, γλώσσα, 
οι ηγέτες του Λιβάνου έχουν ήδη  διευρύνει 
και σχεδόν διπλασιάσει τη συνεργασία με 
ρωσικές εταιρείες στον τομέα πετρελαίου 
και φυσικού αερίου της χώρας. Μπορεί 
οι ΗΠΑ να εξακολουθούν να διατηρούν 
έναν σημαντικό βαθμό διπλωματικής 
επιρροής στα ζητήματα ενέργειας του 
Λιβάνου, ωστόσο, όπως σημειώνει το 
αραβικό Al Μonitor, οι ρωσικές ενερ-
γειακές επενδύσεις στον Λίβανο έχουν 
εξουδετερώσει αυτές των Αμερικανών. 
«Οι Ρώσοι έχουν πλεονέκτημα έναντι των 
Αμερικανών στον Λίβανο, αλλά και στην 
περιοχή», δήλωσε στο Al-Monitor ο Amal 
Abou Zeid, σύμβουλος του λιβανέζικου 
Υπουργείου Εξωτερικών. Ήδη η ρωσική 
Νοvatek έχει μπει από τον Νοέμβριο του 
2017 μαζί με την κοινοπραξία ENI-TOTAL 
στην ΑΟΖ του Λιβάνου, με αναλυτές να 
θεωρούν αλληλένδετη την εμπλοκή της 
Ρωσίας στον εμφύλιο της Συρίας με την 
προσπάθεια διαμόρφωσης της μελλοντικής 
ενεργειακής αρχιτεκτονικής στην περιοχή 
της Μέσης Ανατολής. Συγκεκριμένα, η 
Ρωσία μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να 

μετατρέψει τη Συρία σε κόμβο ενεργειακής 
διαμετακόμισης για πωλήσεις στην Ασία. 
Για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων 
ενεργειακών υποδομών υπολογίζεται ότι 
θα χρειαστεί να δαπανήσει περίπου 30 
δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο νέος γύρος αδειοδότησης
Τον περασμένο Ιανουάριο, ο πε-

τρελαϊκός γίγαντας Rosneft της Ρωσί-
ας υπέγραψε συμφωνία για μια 20ετή 
διαχείριση, λειτουργία και ενδεχόμενη 
αποκατάσταση και επέκταση μέρους του 
τερματικού αποθήκευσης πετρελαίου στην 
Τρίπολη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 
του Λιβάνου. Η Rosneft βρίσκεται επίσης 
στον κατάλογο των εταιρειών για υποβολή 
προσφοράς με άλλες κοινοπραξίες, συ-
μπεριλαμβανομένης μιας αμερικανικής 
εταιρείας, για τερματικό σταθμό αερίου 
στον Λίβανο, αναφέρουν αραβικά ΜΜΕ. 
Δεν είναι, πάντως, τυχαίο που λίγες ημέ-
ρες μετά την επίσκεψη Πομπέο στον 
Λίβανο, ο Πρόεδρος της χώρας, Μισέλ 
Αούν, ταξίδεψε στη Μόσχα, όπου συνα-
ντήθηκε με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ 
Πούτιν, και τον διευθύνοντα σύμβουλο 
της Rosneft, Ιγκόρ Σέκιν. Η κατάσταση 
μπορεί να γίνει ακόμη πιο περίπλοκη 
σε περίτπωση που οι ΗΠΑ εμπλακούν, 
μέσω εταιρειών, όπως η Exxon Μοbil, 
στον νέο γύρο αδειοδότησης της χώρας.

Κερδισμένη 
η Κύπρος

Σε κάθε περί-
πτωση, η πραγματο-
ποίηση της τριμερούς 
στον Λίβανο θεωρείται 
επιτυχία για τη  Λευκωσία, 
καθώς υπήρξε συμφωνία για προ-
ώθηση ενός Πλαισίου αναφορικά με την 
ανάπτυξη των αποθεμάτων υδρογονανθρά-
κων που εκτείνονται και στις δύο πλευρές 
των ΑΟΖ Κύπρου-Λιβάνου (οριοθέτηση 
2007). «Μια τέτοια συμφωνία θα στείλει 
ένα ισχυρό μήνυμα για τη συνεργασία 
μεταξύ των δύο χωρών, παρέχοντας την 
απαραίτητη νομική ασφάλεια σε διεθνείς 
εταιρείες που επιθυμούν να επενδύσουν 
στην έρευνα για υδρογονάνθρακες στην 
περιοχή», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, 
Νίκος Χριστοδουλίδης, στέλνοντας, ουσια-
στικά, μήνυμα  προς πολλές κατευθύνσεις. 
Το αποτέλεσμα των επαφών στον Λίβανο 
καθησυχάζει και τον Υπουργό Εξωτερικών 
του Λιβάνου, Γκέμπραν Μπασίλ, ο οποίος, 
το προηγούμενο διάστημα, είχε, σύμφωνα 
με το Reuters, διαβιβάσει επιστολή προς τον 
Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, 
Αντόνιο Γκουτέρες, και την επικεφαλής της 
Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Φεντερίκα 
Μογκερίνι, ζητώντας τους να διασφαλίσουν 
ότι ο αγωγός East Med δεν θα παραβιά-
σει τα δικαιώματα του Λιβάνου, σε αυτό 

που ισχυρίζεται ως δική του ΑΟΖ. Κλειδί, 
πάντως, για ουσιαστικότερη συμμετοχή 
του Λιβάνου στις συμμαχίες με Κύπρο, 
Αίγυπτο και Ελλάδα είναι η επίλυση της 
θαλάσσιας διασυνοριακής διαμάχης με 
το Ισραήλ. Προς αυτήν την κατεύθυνση 
κινείται και η Ουάσιγκτον, με τον Ντέιβιντ 
Στέτερφιλντ, ενεργό Υφυπουργό Εξωτερι-
κών των ΗΠΑ για Near Eastern Affairs, 
να έχει αναλάβει ως μεσολαβητής μεταξύ 
των δύο πλευρών, στο πλαίσιο του ευρύ-
τερου «Σχεδίου Ειρήνη» που προωθεί η 
Κυβέρνηση Τραμπ στην περιοχή.

Πέρα από τα ενεργειακά
Εν κατακλείδι, μέσω της συνεργασί-

ας των GRISCY, ξένοι αναλυτές εκτιμούν 
πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να 

επιχειρήσουν την ανατρο-
πή της επέκτασης του 

αγωγού TurkStream  
στην Ελλάδα, να 

πετύχουν την 
αποδυνάμωση 
της λεγόμενης 
«Ρωσο-Ισραη-
λινής Στρατηγι-
κής Εταιρικής 

Σχέσης», ενώ 
παράλληλα να 

ανακόψουν τον 
εμπορικό άξονα της 

Λεβαντίνης μεταξύ της 
Κριμαίας, της Συρίας, του 

Σινά και της Ερυθραίας σε περί-
πτωση κρίσης. Η ζωηρή εμπλοκή, ωστόσο, 
των Αμερικανών στην περιοχή αποσκοπεί 
σε ακόμη ένα πιο σημαντικό γεωπολιτικό 
ζήτημα, που συνδέεται άμεσα με το φιλό-
δοξο σχέδιο της Κίνας «Μια Ζώνη, ένας 
Δρόμος», ο οποίος θεωρείται ουσιαστικά ο 
«Νέος Δρόμος του Μεταξιού». Ο έλεγχος 
του Λιμανιού του Πειραιά από το Πεκίνο 
παρέχει ένα στρατηγικό σημείο εισόδου 
στην πολωνική πρωτοβουλία «Three Seas 
Initiative» και τη βάση για τον βαλκανικό 
«δρόμο του μεταξιού». Επομένως, οι ΗΠΑ 
γνωρίζουν πως είναι προς το συμφέρον 
τους να παρακολουθούν όλες τις δραστη-
ριότητες που σχετίζονται με το σχέδιο της 
Κίνας για διεύρυνση της γεωοικονομικής 
επιρροής της στην Ανατολική Ευρώπη και 
Μεσόγειο, ειδικά μετά και την κίνηση-ματ 
για έλεγχο του Λιμανιού της Χάιφα στο 
Ισραήλ. Όλα αυτά, ενώ σε πολιτισμικό 
επίπεδο η συμμαχία Κύπρου-Ελλάδας-
Ισραήλ εκλαμβάνεται από πολλούς ως η 
αιχμή του δόρατος του ιουδαιο-χριστιανι-
κού πολιτισμού εναντίον των δυνάμεων 

του Ισλάμ, του οποίου εκφραστής στην 
περιοχή φιλοδοξεί να καταστεί η Τουρκία.  

Ένα περίεργο δημοσίευμα
Εντελώς απαρατήρητο πέρασε από τον 

κυπριακό Τύπο αυτήν την εβδομάδα ένα 
περίεργο δημοσίευμα του Βloomberg, σε 
σχέση με τα ενεργειακά του Ισραήλ, που 
αφορά άμεσα και την Κύπρο. Συγκεκριμένα, 
το άρθρο, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, 
αναφέρει πως η Exxon Μobil βρίσκεται 
σε συζητήσεις με εταιρείες, προκειμένου 
να κατασκευάσει μια πλωτή πλατφόρμα 
υγροποίησης φυσικού αερίου (FLNG) προς 
εκμετάλλευση του κοιτάσματος Λεβιάθαν 
στην ισραηλινή ΑΟΖ.  Με αυτόν τον τρόπο, 
ισχυρίζεται το άρθρο, θα επιτραπεί στους 
εταίρους του κοιτάσματος να εξάγουν σε 
χώρες που δεν θα βασίζονταν σε αγωγούς. 
«Είναι πιθανόν οι συζητήσεις τελικά να 
οδηγήσουν σε μια εταιρική σχέση», προ-
ειδοποίησαν οι ανώνυμες πηγές. Πάντως, 
ένας αντιπρόσωπος της Exxon Mobil αρ-
νήθηκε να σχολιάσει τις προθέσεις του στο 
Ισραήλ, ενώ ερωτηθείς για την ανακάλυψη 
«Γλαύκος» στην Κύπρο, είπε: «Είναι πολύ 
νωρίς για να σχολιάσουμε συγκεκριμένα 
χρονοδιαγράμματα παραγωγής». Η εταιρεία 
Delek, ο μεγαλύτερος μέτοχος στο Λεβιάθαν, 
εξετάζει, στην παρούσα φάση, διάφορες επι-
λογές, όπως η αγορά μεριδίου σε έναν από 
τους σταθμούς υγροποίησης της Αιγύπτου. 
Η Delek είναι και μέτοχος στην Αφροδίτη, 
η οποία προορίζεται, όπως όλα δείχνουν, 
και αυτή να καταλήξει σε σταθμούς της 
Αιγύπτου. Οι εταίροι που εκμεταλλεύονται 
το Λεβιάθαν έχουν διασφαλίσει τον τρόπο 
εκμετάλλευσης της α’ φάσης παραγωγής και 
πλέον αναζητούν τρόπους για διοχέτευση 
του αερίου της β’ φάσης στις περιφερειακές 
αγορές. Υπενθυμίζεται ότι η μια από τις ιδέες 
ήταν να μεταφερθεί το Λεβιάθαν στην Κύπρο, 
προκειμένου να ενισχυθεί η προοπτική κα-
τασκευής σταθμού υγροποίησης στο νησί. 
Το γεγονός ότι έγιναν επαφές της Exxon 
Μοbil με τον Ισραηλινό Υπουργό Ενέργειας 
το προηγούμενο διάστημα για εμπλοκή της 
εταιρείας στον νέο γύρο αδειοδότησης στην 
ΑΟΖ, ενθάρρυναν το προηγούμενο σενά-
ριο. Ωστόσο, το δημοσίευμα του  Βloomberg 
αφήνει να δημιουργηθούν εντυπώσεις για 
διάφορα παιχνίδια που παίζονται στο πα-
ρασκήνιο από συγκεκριμένες εταιρείες με 
διαφορετικές ατζέντες. Όσον αφορά την 
ιδέα FLNG, αυτή έχει απορριφθεί, κατά το 
παρελθόν, από τους Ισραηλινούς, εξαιτίας 
ζητημάτων που άπτονται της ασφάλειας και 
συγκεκριμένα του κινδύνου κακόβουλων 
ενεργειών εκ μέρους της Χαμάς.

Μετά από διαδοχικές υποδείξεις 
από την GRECO, αλλά και τις 
διαπιστώσεις για τη μεγάλη 

καθυστέρηση στην ολοκλήρωση και την 
πλήρη απονομή της δικαιοσύνης, ξεκίνησε 
μια προσπάθεια μελέτης και ετοιμασίας 
διαφόρων νομοσχεδίων που παρουσίασε 
ο Υπουργός Δικαιοσύνης ως πρόθεση και 
προβληματισμό σε σχετικές συναντήσεις 
και με τους δικηγόρους, πριν ολοκληρω-
θεί η μορφή τους ως Νομοσχεδίων προς 
κατάθεση στη Βουλή.

Κύρια σκέψη είναι η διαμόρφωση προ-
ϋποθέσεων για μια βαθιά αλλαγή στην 
τόσο αναγκαία πρόσθετη στελέχωση με 
νέες θέσεις για τα Επαρχιακά Δικαστήρια, 
αλλά και για διαφοροποιήσεις στις αρμο-
διότητες του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όπως 
τούτο λειτουργεί μετά τον Νόμο 33/64 που 
ψηφίστηκε τότε από τη Βουλή ως δίκαιο 
της ανάγκης (ένα εκ των νομοθετημάτων 
που συντέλεσαν στη διάσωση του Κράτους 
μετά την οργανωμένη αποχώρηση -λέγε 
ανταρσία κατά του Νόμιμου Κράτους- από 
τους Τουρκοκύπριους αξιωματούχους). 

Νόμος που, ως γνωστόν, διαμόρφωσε ένα 
και μόνο Ανώτατο Δικαστήριο, στο οποίο 
ανατέθηκαν όλες οι αρμοδιότητες των δύο 
υπό του Συντάγματος προβλεπομένων 
Ανωτάτων Δικαστηρίων.

Οι προγραμματισμοί που προωθούνται 
έρχονται μετά την 8η συνταγματική τρο-
ποποίηση, που οδήγησε στη δημιουργία 
του Διοικητικού Δικαστηρίου, με στόχο να 
αποφορτιστεί από την πρωτόδικη διαδικασία 
των προσφυγών, το Ανώτατο Δικαστήριο. 
Η ιδέα για τις νέες αλλαγές κυρίως περι-
στρέφεται στην επιδίωξη δημιουργίας ενός 
πολυπρόσωπου Εφετείου, με προοπτική 
το σημερινό Ανώτατο Δικαστήριο να κα-
ταστεί ο τρίτος βαθμός δικαιοδοσίας (αντί 
των δύο που έχουμε σήμερα).

Η προσπάθεια, όμως, αυτή φαίνεται να 
αγνοεί ότι χωρίς να υπάρχει τρίτος βαθμός 
δικαστικής δικαιοδοσίας, υπάρχει και εφαρ-
μόστηκε στην πράξη η δυνατότητα, ως το 
αποφάσισε ήδη το Ανώτατο Δικαστήριο, 
σε αίτηση της Νομικής Υπηρεσίας, που 
έγινε μετά την έκδοση της απόφασης σε 
Αναθεωρητική Έφεση, όπου κρίθηκε ότι:

«Θεωρήσαμε ορθό να επανανοίξουμε 
την υπόθεση για να μην παραμείνει χωρίς 
επίλυση το θέμα, ακολουθώντας αναλογι-
κά την πρακτική που υιοθετήθηκε στην 
υπόθεση Δημοκρατία v. Ζήνα Πουλλή, ως 
μέρος των εγγενών εξουσιών του Δικαστη-
ρίου …Επιπλέον στη Sofocli v. Leonidou 
επισημάνθηκε ότι ενυπάρχει σύμφυτη 

δικαιοδοσία προς θεραπεία ατέλειας στη 
δικαστική διαδικασία, οποτεδήποτε τούτο 
επιβάλλεται από τη διασφάλιση της λει-
τουργίας του δικαστηρίου ως δικαστηρίου 
της δικαιοσύνης».

Πρέπει να τονίσω ότι στην απόφαση 
Πουλλή (2001), ως η πρώτη που οδήγησε 
τότε σε παραμερισμό της προηγηθείσας 
(στις 3.11.2000) απόφασης πενταμελούς 
Εφετείου, εκδόθηκε από την Πλήρη Ολο-
μέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μάλι-
στα τονίστηκε ως θέμα δικαιοσύνης που 
οφείλει το Δικαστήριο, χάριν δίκαιης δίκης 
(όπως έχει κριθεί  και από το ΕΔΑΔ), να 
αναθεωρηθεί μια εσφαλμένη απόφαση, 
χωρίς να χρειάζεται ο τρίτος βαθμός στην 
απονομή της δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, 
κρίθηκε ότι, χάριν της πλήρους απονομής 
δικαιοσύνης, διατήρησε δικαίωμα να ενερ-
γήσει διορθωτικά το ίδιο το Δικαστήριο:

«Δεν απαιτείται προδιαγεγραμμένη 
ενέργεια ή συγκεκριμένο δικονομικό 
διάβημα για την κινητοποίηση του δι-
καστηρίου να εκπληρώσει το οφειλό-
μενο προς τη δικαιοσύνη χρέος και να 
παραμερίσει άκυρη απόφαση. Εφόσον 
τα γεγονότα που εκθέτουν την απόφαση 
σε ακύρωση περιέλθουν σε γνώση του, 
το ίδιο το δικαστήριο μπορεί να θέσει το 
θέμα και να δράσει, αφού ακούσει πάντα 
ενδιαφερόμενο».

Άλλωστε, στον όλο προβληματισμό πρέ-
πει να αναζητούνται λύσεις διαρκούσης της 

έκρυθμης κατάστασης, που να πλησιάζουν 
στις πρόνοιες του Συντάγματος. Οπότε, το 
πιο απλό και νομικά πλησιέστερο προς 
ό,τι το Σύνταγμα προβλέπει, είναι η άμεση, 
σε πρώτο στάδιο, αποκατάσταση των δύο 
ξεχωριστών Ανωτάτων Δικαστηρίων που 
το Σύνταγμα προβλέπει, με αύξηση του 
αριθμού των δικαστών τους και αναλόγως 
να γίνουν μεταγενέστερα πρόσθετες αλλαγές, 
εάν καταστεί τούτο αναγκαίο.

*Δικηγόρος

Η ιδέα για τις νέες 
αλλαγές κυρίως 

περιστρέφεται στην 
επιδίωξη δημιουργίας 
ενός πολυπρόσωπου 

Εφετείου, με προοπτική 
το σημερινό Ανώτατο 

Δικαστήριο να καταστεί 
ο τρίτος βαθμός 

δικαιοδοσίας (αντί των 
δύο που έχουμε σήμερα) 
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Η ΒΗΡΥΤΟΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ, ΤΟ 
ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΝΑ ΑΝΑ-
ΔΕΙΧΘΕΙ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΙ-
ΚΤΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙ-
ΑΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. Η ΠΛΗΡΗΣ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ, ΩΣΤΟΣΟ, ΤΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟ-
ΧΟΥΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΥΚΟ-
ΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ, ΚΑΘΩΣ Ο ΠΟΥ-
ΤΙΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΕΝΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

                      ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ

Το Μητρώο Μελών της Εταιρείας θα είναι κλειστό
από την 1η Μαΐου μέχρι την 8η Μαΐου 2019,

συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών.

Ιωσήφ Ιωσήφ
Σύμβουλος/Γραμματέας

                      ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει
την Τετάρτη, 8 Μαΐου 2019, στις 11.00π.μ.,
στους χώρους των γραφείων της Εταιρείας, 

στη Λεωφόρο Άντη Χατζηκωστή και
Γωνία Αρχαγγέλου 31,Στρόβολος, Λευκωσία.

Ιωσήφ Ιωσήφ
Σύμβουλος/Γραμματέας

Οι ανάγκες για βελτιώσεις - τροποποιήσεις
στο σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. 
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ* 

Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ ΓΙΑ ΜΟΣΧΑ-ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΙΝΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Οι προεκτάσεις του άξονα GRISCY   
ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
poulladosm@ 
sigmalive.com 
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ΣΑΡΑΝΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ ΣΤΡΟΦΕΣ 

Τα στοιχήματα 
της κάλπης 

Τ
ο μεγάλο θέμα της 6ης 
έδρας αποτελεί το κυρι-
ότερο ερώτημα που θα 
απαντηθεί τη νύχτα της 
εκλογικής διαδικασίας 
της 26ης Μαΐου. ΕΛΑΜ, 
ΕΔΕΚ, και η συνεργασία 

Συμμαχίας Πολιτών και Οικολόγων φαίνεται 
πως θα δώσουν μιαν αμφίρροπη σκληρή 
μάχη, με το αποτέλεσμα να απευθύνεται 
σε πολύ δυνατούς λύτες.

Φυσικά, εκτός από την κατανομή των 
εδρών, τα τελικά ποσοστά αναμένεται να 
προκαλέσουν κρίσεις, είτε θετικές είτε 
αρνητικές, καθώς η κάθε παράταξη έχει 
οριοθετήσει συγκεκριμένους στόχους. Μια 
σειρά ερωτημάτων θα βρουν απαντήσεις 
την εκλογική νύχτα:

1. Ποια θα είναι η διαφορά ΔΗΣΥ και 
ΑΚΕΛ;

2. Ποιο θα είναι το μέγεθος της ρωγμής 
που θα υποστεί το ΔΗΚΟ, λόγω της συμ-
μετοχής της ΔΗΠΑ στις εκλογές;

3. Θα μπει και η Κύπρος στο «κλαμπ» 
των χωρών που ένα ακροδεξιό κόμμα απο-
κτά φωνή στο Ευρωκοινοβούλιο;

4. Θα καταφέρει η ΕΔΕΚ να διατηρήσει 
την 6η έδρα; 

5. Η συνεργασία Λιλλήκα και Περδίκη 
θα κάνει τη μεγάλη έκπληξη;

Βέβαια, υπάρχουν και ερωτήματα που 
αφορούν τα 6 πρόσωπα που τελικώς θα μας 
εκπροσωπήσουν την επόμενη πενταετία:

1. Πόσοι εκ των σημερινών ευρωβου-
λευτών θα επανεκλεγούν; Σημειώνεται ότι 

οι πέντε από τους έξι διεκδικούν την ψήφο 
των πολιτών.

2. Ποια δυναμική θα προσφέρουν στα 
πολιτικά κόμματα οι γνωστοί δημοσιο-
γράφοι που επιδιώκουν εκλογή;

3. Ποια θα είναι η συμμετοχή των Τ/κ 
σε αυτές τις ευρωεκλογές;

Μάχη υποψηφίων
στην Πινδάρου

Ποιοι θα είναι οι δύο ευρωβουλευτές 
του ΔΗΣΥ που θα εκλεγούν; Πόρτα-πόρτα 
«εργάζονται» οι έξι υποψήφιοι της Πινδάρου, 
την ώρα που η συγκυρία των θεμάτων που 
βρίσκονται στην κορυφή της επικαιρότητας 
δεν τους βοηθούν. Κυπριακό, Συνεργατι-
σμός, Πορίσματα, Δημόσιοι Υπάλληλοι, 
αποτελούν τον μεγάλο βραχνά που πρέπει 
να υπερβούν οι υποψήφιοι, σε συνδυασμό 
με το μειωμένο ενδιαφέρον της κοινωνίας. 

Παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος του 
ΔΗΣΥ διαφοροποιείται αρκετά από την 
κυβερνητική τακτική του Προέδρου 
Αναστασιάδη, οι ψηφοφόροι μιλούν για 
ταυτόσημες πολιτικές. Σε ό,τι αφορά το 
ποσοστό, στην Πινδάρου θα ήθελαν πολύ 
να ξαναδούν το εντυπωσιακό 38%, περί-
που, που κέρδισαν το 2014. 

Να πλησιάσει σε
ποσοστά τον ΔΗΣΥ

Οι περίπου 11 ποσοστιαίες μονάδες 
που χώριζαν το ΑΚΕΛ από τον Δημοκρα-
τικό Συναγερμό αποτελούν μιαν από τις 
μεγαλύτερες διαφορές που χώριζαν ποτέ 
τα δύο μεγάλα κόμματα της Κύπρου. 

Στην Εζεκία Παπαϊωάννου έχουν 
σηκώσει ψηλά τον πήχη της αντιπαρά-
θεσης, βάζοντας στο κάδρο τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας για την πολιτική του στο 
Κυπριακό. Φυσικά, ούτε γι’ αστείο δεν θα 
ήθελαν να δουν τη νύχτα των εκλογών τη 
μη διατήρηση των δύο εδρών στο Ευρω-
κοινοβούλιο, την ώρα που οι υποψήφιοι 
μεταξύ τους δίνουν σκληρή μάχη για να 
κερδίσουν την ψήφο του ΑΚΕΛ. Το περίπου 
27%  που πέτυχε το ΑΚΕΛ το 2014, για 
πολλούς στο κόμμα θεωρήθηκε επιτυχία, 
καθώς είχε περάσει μόλις ένας χρόνος από 
την πενταετή διακυβέρνηση Χριστόφια. 
Ωστόσο, στην Εζεκία Παπαϊωάννου θα 
δώσουν τη μάχη, ώστε να ξαναμπεί το ψηφίο 
«3» μπροστά από το τελικό ποσοστό που 
θα έχει το κόμμα στις 26 Μαΐου.  

Άνετα τρίτο
Οι εποχές που το ΔΗΚΟ αλληλοσπαρα-

ζόταν εσωτερικά έχουν περάσει και πλέον 
σε αυτές τις εκλογές θα υπάρξει το πρώτο 
ξεκαθάρισμα των ψηφοφόρων που θα μεί-
νουν και αυτών που θα μετακομίσουν στη 
ΔΗΠΑ του Μάριου Καρογιάν και άλλων 
πρώην στελεχών. 

Η μία έδρα που παραδοσιακά κερδίζει 
το ΔΗΚΟ δεν απειλείται, οπότε το μεγά-
λο στοίχημα είναι το τελικό ποσοστό που 
θα λάβει και ευελπιστούν να είναι αρκετά 
μεγαλύτερο από το 11% του 2014. Το ψη-
φοδέλτιο, άλλωστε, του ΔΗΚΟ αποτελείται 
από γνωστά πρόσωπα και όλα δείχνουν ότι 
η μάχη μεταξύ τους θα είναι ψήφος-ψήφος. 

Η 6η έδρα
Και φτάσαμε στο «κυρίως μενού της 

εκλογικής βραδιάς, που θα είναι το ποιο 
κόμμα θα καταφέρει να σπάσει το νήμα 
της 4ης θέσης και με ποσοστό άνω του 6%. 
Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, που έχουν 
δει το φως της δημοσιότητας, το ΕΛΑΜ 
έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα έναντι της 
ΕΔΕΚ, ωστόσο όλα είναι ρευστά, ενώ από 
την εξίσωση δεν μπορεί να βγάλει κανείς 
με σιγουριά τη συνεργασία Οικολόγων - 
Συμμαχίας Πολιτών. 

Για το ΕΛΑΜ αρκετοί υποστήριξαν ότι 
το 3,7% των βουλευτικών εκλογών απο-
τελούσε ψήφο διαμαρτυρίας. Η εικόνα, 
ωστόσο, που υπάρχει είναι ότι το ακροδεξιό 
κόμμα της Κύπρου έχει δημιουργήσει μια 
ισχυρή βάση, με αποτέλεσμα να διεκδικεί 
με πολλές πιθανότητες την 6η έδρα. 

Την ίδια ώρα, στην ΕΔΕΚ, οι εκλογι-
κές μηχανές βρίσκονται στο κόκκινο, με 
στόχο να διατηρήσουν τα κεκτημένα. Το 
2014 το σοσιαλιστικό κόμμα, μαζί με τους 
Οικολόγους, είχε φτάσει το 7,6%. Τώρα 
βρίσκεται σε μια σημαντική πρόκληση, 
καθώς μια νέα επιτυχία θα προσφέρει 
δυναμική στην ηγεσία. Η συνεργασία 
Οικολόγων - Συμμαχίας Πολιτών έγινε 
για να ανατρέψει όλες τις προβλέψεις που 
υπήρχαν. Το κίνημα του κ. Λιλλήκα, αν 
και «τραυματισμένο» από τις αποχωρή-
σεις αλλά και το εκλογικό αποτέλεσμα των 
περσινών προεδρικών εκλογών, έρχεται να 
συνεργαστεί με το Κίνημα που στις βουλευ-
τικές εκλογές έφτασε στο ιστορικό 4,8%. Το 
μεγάλο ερώτημα είναι αν θα καταφέρουν 
να ξανασαγηνέψουν τους ψηφοφόρους. 
Άλλωστε, ένα ποσοστό περίπου 7%, όσο 
δηλαδή είχε η Συμμαχία το 2014, φαίνεται 
πως θα είναι υπεραρκετό για να κερδίσει 
η Συνεργασία την πολυπόθητη έδρα.  

Τεστάρει δυνάμεις 
Μετά από πολλές συζητήσεις, η Δημο-

κρατική Παράταξη δοκιμάζει για πρώτη 
φορά τις εκλογικές δυνάμεις της, θέλοντας 
να καταγράψει ένα αξιοπρεπέστατο ποσοστό 
τη βραδιά των εκλογών.

Ένα ποσοστό 3,6% και άνω μπορεί να 
μη δώσει έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά 
ίσως ανοίξει την πόρτα του Εθνικού Συμ-
βουλίου. Και αυτό αποτελεί τον μεγάλο 
στόχο. Φυσικά, οτιδήποτε άλλο έρθει, όπως 
λένε, αν είναι για καλό… καλώς να έρθει. 

Σοβαρές προεκτάσεις προσλαμ-
βάνει υπόθεση του σκανδάλου 
ΔΕΠΑ, με πρωταγωνιστές τους 

Λαυρεντιάδη-Πετσίτη, που περιλαμβάνουν 
και την Κύπρο. Σύμφωνα με δημοσιεύ-
ματα ελληνικών ΜΜΕ, πολύ σύντομα 
οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης, αλλά 
και όσα άτομα του Μαξίμου σχετίζονται 
διά της… αγνοίας, θα βρεθούν προ των 
ευθυνών τους, αφού ο Μανώλης Πετσί-
της αναμένεται να κληθεί ενώπιον της 
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της 
Βουλής των Ελλήνων για να καταθέσει. 
Σύμφωνα με το in.gr, που επικαλείται 
πληροφορίες του Βηματοδότη, πολύ σύ-
ντομα ο Μανώλης Πετσίτης θα κληθεί να 
καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και 
Διαφάνειας της Βουλής, ενώ παράλληλα 
θα είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για 
τους λογαριασμούς που έχουν βρεθεί, 
αλλά και για το «ξέπλυμα» χρήματος που 
προέρχεται από τη Βενεζουέλα και με 
το οποίο αγοράστηκαν μεγάλα ακίνητα 
στην Ελλάδα. Μαζί με τον Πετσίτη, σύμ-
φωνα με το δημοσίευμα, θα κληθούν 
να καταθέσουν και οι πρώην διευθύνο-
ντες σύμβουλοι της ΔΕΠΑ, Θεόδωρος 
Κιτσάκος και Δημήτρης Τζώρτζη, «και 
θα πρέπει να πουν ποιος ήταν ο ρόλος 
του ‘Μανόλο’, γιατί μπαινόβγαινε στην 
εταιρεία ως απεσταλμένος του Μαξίμου 
και μάλιστα σε μια χρονική στιγμή κατά 
της οποία ήταν εκπρόσωπος δικηγορικών 
εταιρειών της Κύπρου οι οποίες συν-
δέονται με τον επιχειρηματία Λαυρέντη 
Λαυρεντιάδη». Ειρήσθω εν παρόδω ότι 
στην ελληνική Βουλή έχει ήδη κληθεί 
να καταθέσει η Πρόεδρος της Αρχής για 
τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνο-
μες Δραστηριότητες, Άννα Ζαΐρη, καθώς 
και ο υπάλληλος που εξαναγκάστηκε σε 
παραίτηση, διότι ερευνούσε πολύ «καυ-
τές» υποθέσεις και είχε φτάσει κοντά σε 
αποκαλύψεις. «Υποθέσεις όπως αυτή του 
Μανώλη Πετσίτη, ενός μεγαλοτραπεζίτη, 
αλλά και της κίνησης κεφαλαίων από 
το Καράκας προς την Αθήνα, μέσω δύο 
ελβετικών υποκαταστημάτων τραπεζών».

Παραμένει στην Κύπρο
Ο Μανώλης Πετσίτης συνεχίζει να 

βρίσκεται στην Κύπρο, φιλοξενούμε-
νος σε βίλα δικηγόρου στη Λάρνακα, 
σε μια… επανάληψη της φιλοξενίας του 
σε πολυτελή οικία στη Βαρυπόμπη στο 
παρελθόν, η οποία είχε μισθωθεί από 
Έλληνα δικηγόρο. Ο «Μανόλο», στενός 
συνεργάτης του  Υπουργού Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης, Νίκου Παππά (κι όχι μόνο), 
καλείται να πει «για το πώς βρέθηκε να 

ξοδεύει τόσα χρήματα, γιατί συνέχιζε να 
μπαινοβγαίνει με άνεση στο Μαξίμου, αν 
και είχε δοσοληψίες με τον Λαυρεντιάδη 
και τις κυπριακές δικηγορικές εταιρεί-
ες, αν υπάρχουν λογαριασμοί άλλοι και 
κυρίως… τι έκανε στην κατεχόμενη από 
τους Τούρκους περιοχή της Κύπρου».  

Έκανε τον… οδηγό
Ο Βηματοδότης αναφέρει, επίσης, ότι 

υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες, παλαιές 
(δηλαδή του 2014, προτού ο ΣΥΡΙΖΑ κα-
ταλάβει την εξουσία), που εμφανίζουν τον 
Μανώλη Πετσίτη μαζί με πρωτοκλασάτα 
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία μετά τις 
εκλογές είχαν εγκατασταθεί στο Μέγαρο 
Μαξίμου, να τους κάνει τον… οδηγό (με… 
παπάκι) ή να χαριεντίζεται μαζί τους έξω 
από ένα ξενοδοχείο της οδού Μιχαλα-
κοπούλου. Πράγμα που σημαίνει ότι οι 
σχέσεις Μανόλο με ΣΥΡΙΖΑ (ενοίκων 
Μαξίμου) ήταν πολύ παλιές. Γεγονός που 
αποδεικνύει ότι ο Πετσίτης ήταν του «συ-
στήματος ΣΥΡΙΖΑ», έμπιστος του Νίκου 
Παππά και του ίδιου του Πρωθυπουργού 
και, κυρίως, «άνθρωπος που τον χρησιμο-
ποιούσαν για διάφορες δουλειές».

Για όλα αυτά, συνεχίζει το δημοσίευμα, 
«θα πρέπει να δώσει απαντήσεις και ο 
ίδιος ο Νίκος Παππάς και το περιβάλλον 
του Μαξίμου. Για παράδειγμα, θα πρέπει 
να ερωτηθεί ο Υπουργός Ψηφιακής Πο-
λιτικής, αν ο κ. Πετσίτης μισθοδοτείτο και 
από τον ΣΥΡΙΖΑ ενόσω ήταν σερβιτόρος, 
πριν από την κατάκτηση της εξουσίας. 
Να απαντήσουν, αν είχε και μισθό μετά 
το 2015, να απαντήσουν πώς γίνεται 
ο ‘κολλητός’, ο ‘έμπιστος’ ενός υπουρ-
γού, του Πρωθυπουργού, του κύκλου 
του Μαξίμου, εκδοτών προσκείμενων 
στον ΣΥΡΙΖΑ να είναι ταυτόχρονα και 
διαμεσολαβητής με επιχειρηματίες που 
έχουν ανοικτές υποθέσεις με το ελληνικό 
Δημόσιο». Δεν αποκλείεται, πάντως, όσο 
η υπόθεση μπαίνει σε βάθος, να κληθεί 

στη Βουλή να δώσει εξηγήσεις και ο 
ίδιος ο Νίκος Παππάς. 

Μπίζνες με Λαυρεντιάδη 
Σύμφωνα, εξάλλου, με δημοσίευμα 

του Ελεύθερου Τύπου, από νέα στοιχεία 
που δημοσιοποιήθηκαν, προκύπτει πως 
όταν ο Νίκος Παππάς άνοιξε την πόρτα 
του Μαξίμου στον Πετσίτη, ο τελευταίος 
ήταν ήδη υπάλληλος του Λαυρεντιάδη, 
διαψεύδοντας, έτσι, τους ισχυρισμούς 
του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής. 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εμπι-
στοσύνη του Λαυρεντιάδη στο πρόσωπο 
του Πετσίτη προέκυπτε από το γεγονός 
πως ο στενός φίλος του Νίκου Παππά 
είχε αναλάβει να εκπροσωπεί στην Ελ-
λάδα τους Κύπριους δικηγόρους, που 
είναι ακόμη και σήμερα οι διαχειριστές  
offshore του Λαυρεντιάδη.

«Πρόκειται για τους Κύπριους δικηγό-
ρους Λάμπρο Πιερή και Σωτηράκη Πανα-
γιώτου. Ο Λάμπρος Πιερής, προβεβλημένο 
στέλεχος του ΑΚΕΛ, είναι συνεταίρος στο 
νομικό γραφείο APLAW Services Limited, 
δηλαδή στο γραφείο του Αρτέμη Αρτεμίου, 
ενώ ο Σωτηράκης Παναγιώτου, ο οποίος 
έχει αποδειχθεί το δεξί χέρι του Λαυρέντη 
Λαυρεντιάδη σε πλήθος σκοτεινών υπο-
θέσεων, ήταν μέχρι πρόσφατα διευθυντής 
της APLAW Services Limited», αναφέρει η 
ιστοσελίδα.Σύμφωνα, εξάλλου, με στοιχεία 
των ελληνικών φορολογικών Αρχών, τα 
οποία παρουσίασε το Newsbomb.gr, ο 
Μανώλης Πετσίτης έγινε φορολογικός 
εκπρόσωπος των Παναγιώτου και Πιερή 
στις 23 Δεκεμβρίου 2014, ήτοι 33 ημέρες 
πριν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές του 
2015. Δηλαδή ξεκίνησε να συνεργάζε-
ται με τους δικηγόρους του Λαυρεντιάδη, 
λίγες εβδομάδες πριν εγκατασταθεί στο 
Μαξίμου.

«Ταχύτατα έγινε ο άνθρωπός τους 
στην Ελλάδα, όχι μόνον δηλώνοντας 
το σπίτι του στην Καισαριανή ως την 
επαγγελματική τους έδρα, αλλά εκπρο-
σωπώντας εκείνους και τον Λαυρεντιάδη 
σε συναντήσεις στη ΔΕΠΑ και φέρνοντας 
μεγάλα πακέτα στην εταιρεία Διαφημι-
στικές Υπηρεσίες Maze Μονοπρόσωπη 
ΕΠΕ, που είχαν συστήσει οι Παναγιώτου 
και Πιερής», σημειώνει το δημοσίευμα.

«Δεδομένου ότι οι συγκεκριμένοι δι-
κηγόροι ήταν και συνεργάτες του φίλου 
του κ. Παππά, Αρτέμη Αρτεμίου, το πιο 
λογικό είναι να υποθέσει κανείς πως ο 
υπουργός γνώριζε γι’ αυτήν την επαγγελ-
ματική σχέση. Και αυτό είναι το πιο λογικό 
να υποθέσει κανείς, διότι η συνεργασία 
είχε αναπτυχθεί μεταξύ δύο κοινών του 
φίλων», αναφέρει το Newsbeast.gr.

Στη Βουλή των Ελλήνων
η υπόθεση Πετσίτη 

ΣΩΤΗΡΗΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopouloss@ 
sigmatv.com

ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΔΗΣΥ ΚΑΙ ΑΚΕΛ;
ΠΟΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕ-
ΘΟΣ ΤΗΣ ΡΩΓΜΗΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΥΠΟΣΤΕΙ ΤΟ ΔΗΚΟ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΠΑ ΣΤΙΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ;
ΘΑ ΜΠΕΙ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟ 
«ΚΛΑΜΠ» ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ 
ΕΝΑ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟ ΚΟΜΜΑ 
ΑΠΟΚΤΑ ΦΩΝΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ-
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ;
ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ Η ΕΔΕΚ ΝΑ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΤΗΝ 6Η ΕΔΡΑ; 

Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΕΤΣΙΤΗΣ, 
ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΤΑΙ ΣΕ 
ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΒΙΛΑ ΣΤΗ 
ΛΑΡΝΑΚΑ, ΘΑ ΚΛΗΘΕΙ 
ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΠΟΥ 
ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΕ ΟΛΑ 
ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ 

ΠΩΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ 
ΤΟΝ «ΜΕΣΑΖΟΝΤΑ» ΤΗΣ 

ΕΞΟΥΣΙΑΣ



Ν
έες διχογνωμίες επέ-
φερε στο πολιτικό 
σκηνικό η πρόταση 
του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, Νί-
κου Αναστασιάδη, 
για Προεδρευόμενη 

Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, ως μια προ-
σπάθεια επίλυσης του ακανθώδους ζητή-
ματος της πολιτικής ισότητας, προς άρση 
του υφιστάμενου αδιεξόδου στις διεργασίες 
επανέναρξης της διαπραγματευτικής δια-
δικασίας στο Κυπριακό. 

Η κυβερνητική πλευρά, αν και πρόκειται 
για υποβληθείσα, στο παρελθόν, ιδέα, η 
οποία δεν συζητήθηκε, θεωρεί ότι μπορεί 
να προσφέρει την «κοινή συνισταμένη» 
για υπέρβαση του σκοπέλου της πολιτι-
κής ισότητας, το περιεχόμενο της οποίας 
οι δύο κοινότητες ερμηνεύουν διαφορε-
τικά, προκειμένου να ξεμπλοκαριστεί η 
τελματώδης στασιμότητα στο Κυπριακό. 

Θεωρεί, δε, ότι μπορεί να προσφέ-

ρει μια πιο λειτουργική φόρμουλα για 
ρύθμιση του εν λόγω ζητήματος, αφού 
η προνοούμενη πρόταση για εκ πε-
ριτροπής πρωθυπουργία μπορεί να 
προσφέρει τη λύση για υπερκέραση των 
διαφορών, αφού η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων θα γίνεται βάσει ιδεολο-
γικών συγκλίσεων και, ως εκ τούτου, 
δεν θα υπάρχει ανάγκη για βέτο, ενώ 
βρίσκεται εντός του πλαισίου του ΓΓ 
των ΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και της 
συμφωνημένης λύσης ΔΔΟ.

Ωστόσο, η πρόταση έχει τύχει της 
απόρριψης της τ/κ πλευράς, η οποία τη 
χαρακτήρισε ως «μπαγιάτικη» και εκτός 
του συμφωνηθέντος πλαισίου, ενώ αρνη-
τικές αντιδράσεις προκάλεσε και στην ε/κ 
πλευρά, πλην του κυβερνώντος ΔΗΣΥ. 

Η «Σημερινή» της Κυριακής ζήτησε 
από δύο έγκριτους νομικούς, με σαφείς 
πολιτικές απόψεις και επί των ζητημάτων του 
Κυπριακού, τους κ. Μιχάλη Παπαπέτρου 
και Κρις Τριανταφυλλίδη, να τοποθετηθούν 

επί της πρότασης, κυρίως ως προς την 
πτυχή της τελεστικότητας ή τελεσφορίας της. 

Ο κ. Παπαπέτρου τη χαρακτήρισε ως 
«πασιφανή υπαναχώρηση του Προέδρου 
της Δημοκρατίας», υποστηρίζοντας ότι 
εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας 
του Νίκου Αναστασιάδη να επαναφέρει 
στο τραπέζι των συνομιλιών συμφωνημένα 
θέματα, παραπέμποντας, ουσιαστικά, σε 
μιαν «από την αρχή» επαναδιαπραγμά-
τευση του Κυπριακού.

Από την πλευρά του, ο κ. Τριαντα-
φυλλίδης επισημαίνει ότι η πρόταση του 
Προέδρου της Δημοκρατίας μπορεί να 
λειτουργήσει γόνιμα, ως τροφή για σκέψη, 
δίνοντας τη δυνατότητα να εστιάσουμε στις 
διάφορες παραλλαγές του συγκεκριμένου 
συστήματος διακυβέρνησης, προκειμένου 
να διαγνώσουμε κατά πόσον μπορεί να 
υιοθετηθεί ένα τέτοιο μοντέλο διακυβέρ-
νησης, από συνταγματικής απόψεως, στο 
πλαίσιο της μετεξελιγμένης Κυπριακής 
Δημοκρατίας.

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας
SIGMA RADIO T.V. PUBLIC LTD

στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει
την Τετάρτη, 8 Μαΐου 2019, στις 12.00 μ.,

στους χώρους των γραφείων της Εταιρείας, 
στη Λεωφόρο Άντη Χατζηκωστή και

Γωνία Αρχαγγέλου 31, Στρόβολος, Λευκωσία.

Ιωσήφ Ιωσήφ
Σύμβουλος/Γραμματέας

        
           SIGMA RADIO T.V. PUBLIC LTD

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ

Το Μητρώο Μελών της Εταιρείας θα είναι κλειστό
από την 1η Μαΐου μέχρι την 8η Μαΐου 2019,

συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών.

Ιωσήφ Ιωσήφ
Σύμβουλος/Γραμματέας

Κοινοβουλευτική δημοκρατία: 
Σοβαρή πρόταση ή τακτικισμός;  

Το Κοινοβουλευτικό Σύστημα δια-
κυβέρνησης είναι ένα σύστημα το 
οποίο χρησιμοποιείται ευρέως σε 

πάρα πολλές χώρες, με γνωστότερη για 
εμάς την Ελλάδα. 

Με βάση το Σύστημα αυτό, οι εκτελε-
στικές εξουσίες ασκούνται από Υπουργικό 
Συμβούλιο, του οποίου προεδρεύει Πρω-
θυπουργός και στην ουσία λογοδοτεί στον 
λαό διά μέσου της Βουλής.  Η τελευταία 
έχει τη δυνατότητα μη υλοποίησης των 
αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλί-
ου ή και να τερματίσει τις υπηρεσίες του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμ-
βουλίου, στο πλαίσιο διαδικασίας ψήφου 
εμπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση που 
τίθεται προς ψήφιση στη Βουλή.  Αυτό, 
όμως, στην πράξη σπανίως συμβαίνει, 
αφού το Κόμμα το οποίο έχει την  πλει-
οψηφία στη Βουλή είναι εκείνο από το 
οποίο προέρχεται ο Πρωθυπουργός και 
η Κυβέρνηση που σχηματίζει. 

Το Κοινοβουλευτικό Σύστημα δια-
κυβέρνησης είναι διαφορετικό από το 
Προεδρικό Σύστημα, που έχουμε στην 
Κύπρο. Στο Προεδρικό Σύστημα η εκτελε-
στική εξουσία ασκείται από τον Πρόεδρο 
και το Υπουργικό του Συμβούλιο και δεν 
συνεπάγεται ότι διαθέτει κατ’ ανάγκην και 
πλειοψηφία στη Βουλή. Ο λαός εκλέγει 
απευθείας τον Πρόεδρο, σε αντίθεση 
με το Κοινοβουλευτικό Σύστημα που ο 
λαός δεν εκλέγει τον Πρωθυπουργό, ο 
οποίος συνήθως είναι ο Πρόεδρος του 
Κόμματος που πλειοψηφεί στις Εκλογές. 

Στο Προεδρικό Σύστημα, η Βουλή δεν έχει 
εκτελεστικές εξουσίες και περιορίζεται σε 
νομοθετικής μορφής έργο.

Με βάση τα πιο πάνω αναφερόμενα, 
καθίσταται αντιληπτόν ότι η πρόσφατη 
πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας 
για μετατροπή του Συστήματος διακυ-
βέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας από Προεδρικό σε Κοινοβουλευτικό 
αποτελεί μία σημαντικότατη αλλαγή στον 
συνταγματικό τρόπο διακυβέρνησης του 
Κράτους, ειδικά αν λάβει υπόψη κάποιος 
και το δικοινοτικό στοιχείο της κυπριακής 
Πολιτείας.  Για να μπορέσει, όμως, κάποιος 
να εκφράσει τεκμηριωμένη άποψη σε 

σχέση με τα υπέρ και τα κατά, θα πρέ-
πει να είναι γνώστης των πάρα πολλών 
λεπτομερειών που σχετίζονται με τον τρό-
πο λειτουργίας του Συστήματος αυτού, 
αφού σας ανέφερα ανωτέρω μόνον τα 
βασικά και γενικά του χαρακτηριστικά. 
Μπορεί, όμως, να υπάρχουν πάρα πολ-
λές παραλλαγές του τρόπου λειτουργίας 
του και είναι σ’ αυτές που θα πρέπει να 
εστιαστούμε, για να διαγνώσουμε αν η 
σωστή και βιώσιμη λύση του κυπριακού 
προβλήματος μπορεί να υιοθετήσει ένα 
τέτοιο μοντέλο διακυβέρνησης, από συ-
νταγματικής απόψεως, της μετεξελιγμένης 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Χρ. Μ. Τριανταφυλλίδης:
Να εστιάσουμε στις παραλλαγές 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@ 
simerini.com 

ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΣ Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

Τ ελικά, το τέλος του Κυπριακού 
φτάνει. Μετά από μισό αιώνα όχι 
μόνο δεν κατορθώσαμε να επανε-

νώσουμε την Κύπρο, αλλά, αντίθετα, βοη-
θήσαμε στην ενίσχυση των τετελεσμένων 
που δημιούργησε η τουρκική κατοχή. 
Και βοηθήσαμε, είτε με την αδυναμία μας 
να πάρουμε τις κρίσιμες αποφάσεις στην 
ώρα τους είτε με την απροθυμία μας να 
μπούμε στη λογική της επιδίωξης του 
εφικτού. Και, ως επακόλουθο, σήμερα να 
βρισκόμαστε αγκαλιά με τη  διχοτόμηση.

Τον Ιούλη του 2017 στο Κραν Μοντα-
νά, σύμφωνα με τον  Γ.Γ., φτάσαμε μιαν 
ανάσα από την λύση. Η προσπάθεια δεν 
ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τον Νίκο 
Αναστασιάδη, διότι η Τουρκία δεν αντα-
ποκρινόταν θετικά στα θέματα των εγγυή-
σεων και της αποχώρησης του τουρκικού 
στρατού. Παρόλο που τόσον ο ΟΗΕ, όσο 
και οι διεθνείς παρατηρητές που ήταν πα-
ρόντες στην συνάντηση (Ε.Ε. και Μεγάλη 
Βρετανία) έδωσαν μία διαφορετική εικόνα, 
όσον αφορά τους υπευθύνους του ναυαγίου, 

για σκοπούς ανάπτυξης του συλλογισμού 
μου, ας αποδεχθούμε ότι ο Νίκος Αναστα-
σιάδης έχει δίκαιο. Μετά το Κραν Μοντανά, 
λοιπόν, δήλωσε επανειλημμένα ότι είναι 
έτοιμος να συνεχίσει τις συνομιλίες από 
εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, 
αποδεχόμενος ως βάση το Πλαίσιο Γκου-
τέρες, που στα έξι σημεία του προέβλεπε, 
μεταξύ άλλων, επιστροφή της Μόρφου, 
αποχώρηση του τουρκικού στρατού που 
ήλθε παράνομα μετά το 1974 και αντικατά-
σταση του συστήματος εγγυήσεων με ένα 
πολυμερές, όπου κανένας δεν θα είχε το 
δικαίωμα μονομερούς επέμβασης.

Παρά τα πιο πάνω, μόλις ο Ακιντζί δή-
λωσε ότι αποδέχεται το Πλαίσιο Γκουτέρες, 
ο Αναστασιάδης άρχισε να ζητά… διευκρι-
νίσεις. Και, από τότε, η ε/κ πλευρά καθη-
μερινά βομβαρδίζει με άλλα μηνύματα, τα 
οποία, εν πολλοίς, είχαν συμφωνηθεί στους 
προηγούμενους γύρους συνομιλιών. Στην 
Έκθεσή του τον Σεπτέμβριο του 2017 ο Γ.Γ. 
επισημαίνει ότι το θέμα της πολιτικής ισό-
τητας και της αποτελεσματικής συμμετοχής 

των Τ/κ είναι ουσιαστικά συμφωνημένο. Τι 
έγινε σήμερα και ξαφνικά έπαψε να είναι; 
Η απάντηση, δυστυχώς, είναι αμείλικτη. 
Σήμερα η ε/κ πλευρά υπαναχώρησε από 
τα συμφωνηθέντα. Όπως υπαναχώρησε και 
στη συμφωνία για τις εξουσίες της Κεντρι-
κής Κυβέρνησης και όπως υπαναχώρησε 
και για τη  μορφή του πολιτεύματος που 
συμφωνήθηκε στο Προεδρικό.

Νέα μεταστροφή
Η πρόταση Αναστασιάδη για κοινοβου-

λευτική δημοκρατία δεν είναι καινούρια. 
Την υπέβαλε ξανά και δεν έγινε δεκτή ούτε 
από τα ε/κ κόμματα, ούτε από τους Τ/κ. 
Παρόλα αυτά, την επαναφέρει σήμερα, ξα-
νανοίγοντας συμφωνημένα θέματα, ουσι-
αστικά παραπέμποντας να ξαναρχίσουμε 
από την αρχή. Σήμερα, ο Αναστασιάδης 
θέλει να συζητήσει τα πάντα, εκτός από 
τα ζητήματα που, κατά τον ίδιο, οδήγησαν 
στην αποτυχία του Κραν Μοντανά.

Είναι πασιφανής η υπαναχώρηση και η 
μεταστροφή του Προέδρου. Τα πράγματα 

βοούν. Δεν  θα μπορούσαν να είναι πιο φα-
νερά. Και, όμως, η συντριπτική πλειοψηφία 
των ΜΜΕ αγκαλιάζουν και υιοθετούν  τις 
υπαναχωρήσεις των Ε/κ, κατηγορώντας τον 
Ακιντζί  για υπαναχωρήσεις και αρνητι-
κότητα. Αποδίδουν, δηλαδή, στον Ακιντζί 
αυτά που κάμνει η ε/κ πλευρά. Ίσως αυτά τα 
ΜΜΕ να θεωρούν ότι επιτελούν πατριωτικό 
καθήκον, συμβάλλοντας και υιοθετώντας 
την παραπλάνηση. Και το κάνουν χωρίς 
ιδιαίτερη δυσκολία, γιατί απευθύνονται 
σε μία κοινή γνώμη, σε μία κοινωνία εθι-
σμένη στη διχοτόμηση, που στην πράξη 
είναι πανέτοιμη να χαρίσει τη μισή Κύπρο 
στην Τουρκία, με αντάλλαγμα να ζει σε μία 
χώρα χωρίς Τουρκοκυπρίους. Αυτήν την 
ψευδαίσθηση βιώνουν σήμερα οι πιο πολλοί 
Ελληνοκύπριοι. Και δεν σκέφτονται τις κατα-
στροφικές συνέπειες που αυτή η προσέγγιση 
θα φέρει. Σαν να μη μάθαμε τίποτε από τα 
εγκληματικά μας λάθη του παρελθόντος 
και τις ανείπωτες καταστροφές που έφεραν. 
Και δύο λόγια για κάποιους που, ενώ, 
μέχρι χθες, υιοθετούσαν τη διαλεκτική 

που εισηγούμαι σ’ αυτό το άρθρο, επειδή 
έχει εκλογές και επειδή δεν πρέπει να 
δοθεί η εντύπωση ότι αντιμαχόμαστε τον 
Πρόεδρό μας, συντάσσονται με αυτούς 
που χθες ακόμα κατηγορούσαν ως κα-
ταστροφείς της Πατρίδας.  

Όσοι εφησυχάζουν με το status quo, 
είναι καιρός να ξυπνήσουν. Ο ίδιος ο ΓΓ 
του ΟΗΕ, στην τελευταία του Έκθεση, δια-
κηρύσσει ότι η υφιστάμενη κατάσταση όχι 
μόνο δεν μπορεί να είναι η λύση, αλλά δεν 
είναι βιώσιμη. Και ακόμα να θυμηθούν 
ότι, πριν από λίγες ημέρες, οι Αμερικανοί 
αναγνώρισαν την ισραηλινή κατοχή των 
υψωμάτων Γκολάν. Αν κάποιοι νομίζουν 
ότι τα αμερικανικά συμφέροντα δεν θα 
ευθυγραμμιστούν και πάλι με την Τουρ-
κία και πως είναι απίθανο το Γκολάν να 
επαναληφθεί και πάλι με τις κατεχόμενες 
περιοχές στην Κύπρο, ας το ξανασκεφτούν. 
Εξάλλου, σε λίγους μήνες θα πρέπει να 
περάσουμε τον σκόπελο της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, 
που, όσο περνά ο καιρός, με το Κυπριακό 
άλυτο, θα γίνεται και πιο δύσκολος.

Μ. Παπαπέτρου: Πασιφανής υπαναχώρηση του Προέδρου

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΙΑ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥ-
ΡΙΑ. ΤΗΝ ΥΠΕΒΑΛΕ ΞΑΝΑ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΗ ΟΥΤΕ ΑΠΟ 
ΤΑ Ε/Κ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΟΥΤΕ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ Τ/Κ. ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ, ΤΗΝ 
ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΞΑΝΑ-
ΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΑ 
ΘΕΜΑΤΑ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑ-
ΠΕΜΠΟΝΤΑΣ ΝΑ ΞΑΝΑΡΧΙ-
ΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

ΝΕΕΣ ΔΙΧΟΓΝΩΜΙΕΣ ΚΑΙ 
ΔΙΧΟΣΤΑΣΙΕΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Η 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΤΔ ΓΙΑ ΠΡΟΕ-
ΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥ-
ΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΩΣ ΤΡΟΠΟ 
ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ ΣΤΟ 
ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗ-
ΤΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑΝ… ΞΑΝΑ-
ΖΕΣΤΑΜΕΝΟ ΤΑΚΤΙΚΙΣΜΟ, Ή, 
ΟΝΤΩΣ, ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΠΡΟΤΑ-
ΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΝΘΩ-
ΔΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ;    

ΜΠΟΡΕΙ, ΟΜΩΣ, ΝΑ ΥΠΑΡ-
ΧΟΥΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΠΑ-
ΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 
Σ’  ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΣΤΙΑΣΤΟΥΜΕ, ΓΙΑ ΝΑ 
ΔΙΑΓΝΩΣΟΥΜΕ ΑΝ Η ΣΩ-
ΣΤΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ 
ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑ-
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ



Της Κυριακής

Πολιτική12
14.04.2019

Έγινε γνωστό ότι η απεσταλμένη 
του Γ.Γ. του ΟΗΕ κ. Λουτ εκόμισε 
πρόταση της τουρκικής πλευράς 

στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για πραγ-
ματοποίηση τετραμερούς διάσκεψης για 
το Κυπριακό. Αμέσως μετά την τουρκική 
εισβολή του 1974 προβαλλόταν ως δι-
αδικασία για τη λύση του Κυπριακού η 
πραγματοποίηση μιας Διεθνούς Διάσκε-
ψης. Ήταν η εποχή του διπολισμού και 
του Ψυχρού Πολέμου και η προβολή του 
αιτήματος για μια τέτοια διάσκεψη συνδεόταν 
ασφαλώς με την ανάγκη να υπάρχει μια 
ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμε-
ων, ώστε να αποφευχθεί η μονοπωλιακή 
διαχείριση του Κυπριακού από τη Δύση, 
η οποία είχε εγκληματικές ευθύνες για το 
δίδυμο έγκλημα του 1974.

Σαράντα πέντε χρόνια μετά, με το κυ-
πριακό πρόβλημα άλυτο και με μια νέα 
προσπάθεια για διαπραγματεύσεις να βρί-
σκεται σε εξέλιξη, επανέρχεται ως ανάγκη 

η πραγματοποίηση Διεθνούς Διάσκεψης.
Αυτήν τη φορά η πραγματοποίηση μιας 

τέτοιας Διάσκεψης συνδέεται περισσότερο 
με την ανάγκη επίλυσης της λεγόμενης 
διεθνούς πτυχής του Κυπριακού και λιγό-
τερο με γεωπολιτικού χαρακτήρα ελατήρια.

Βέβαια και η Τουρκία μιλά για μια τέ-
τοια Διάσκεψη, διευκρινίζοντας, ωστόσο, 
ότι εννοεί τις τρεις ή τις δύο Εγγυήτριες 
Δυνάμεις και τις δύο Κοινότητες, τη γνω-
στή τετραμερή, Τουρκία, Ελλάδα και τις 
δύο κοινότητες, που στοχεύει στην υπο-
βάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε 
Κοινότητα, με παραγκωνισμό των μονί-
μων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας 
και της Ε.Ε. Δεν χρειάζεται οποιαδήποτε 
επιχειρηματολογία για να καταδειχθεί ότι 
η προτεινόμενη από την Τουρκία «Διε-
θνής Διάσκεψη»  καταργεί την Κυπριακή 
Δημοκρατία, αναβαθμίζει το ψευδοκράτος 
σε οντότητα διεθνούς υπόστασης και έχει 
ως στόχο να λειτουργήσει ως μέθοδος επι-

βολής άδικης και ετεροβαρούς επίλυσης 
της διεθνούς πτυχής του Κυπριακού. Στο 
θέμα των εγγυήσεων και της αποχώρησης 
στρατευμάτων και εποίκων.

Διεθνής Διάσκεψη, όμως, νοείται μόνο 
με τη συμμετοχή των μονίμων μελών του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, της Ε.Ε., των Εγ-
γυητριών Δυνάμεων και της Κυπριακής 
Δημοκρατίας εκπροσωπούμενης από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και πλαισιούμενο 
από τους εκπροσώπους των δύο Κοινοτήτων. 
Πέραν των δύο σημαντικών κεφαλαίων, της 
αποχώρησης των στρατευμάτων και των 
εποίκων, που θα αποτελέσουν αντικείμε-
νο αποφάσεων από μια Διεθνή Διάσκεψη, 
μείζονος σημασίας ζήτημα θα πρέπει να 
αποτελέσει η κατάργηση των αναχρονι-
στικών εγγυήσεων του 1960.

Σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, θα πρέ-
πει οριστικά και αμετάκλητα να τεθεί από 
Ελλάδα και Κύπρο η κατάργησή τους ως 
προϋπόθεση «εκ των ων ουκ άνευ» για τη 

λύση του Κυπριακού. Το νομικό σχήμα 
όπου συγκεκριμένα κράτη αναλάμβαναν 
τον ρόλο των εγγυητριών δυνάμεων έχει 
περιέλθει σε απόλυτη αχρησία από τη δε-
καετία του 1960 και σε ουσιαστική αχρησία 
από το 1945. Στην πραγματικότητα, μετά 
το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέ-
μου, ο θεσμός των Συνθηκών Εγγυήσεως, 
μέσω των οποίων ένα ή περισσότερα κράτη 
εγγυώνται το εδαφικό ή νομικό καθεστώς 
ενός τρίτου κράτους, έχει εφαρμοστεί μόνο 
μία φορά, στην περίπτωση της Κύπρου με 
τη Συνθήκη Εγγυήσεως του 1960.

Η εξέλιξη του Διεθνούς Δικαίου και 
της ισότητας μεταξύ κρατών έθεσε στο 
περιθώριο της ιστορίας τέτοιες ρυθμίσεις 
υπονομευτικές της κυριαρχίας τους.

Η σαφής, κατηγορηματική και επανει-
λημμένα διατυπωθείσα θέση του Έλληνα, 
τέως Υπουργού Εξωτερικών, Ν. Κοτζιά, 
ότι η Ελλάδα δεν είναι διατεθειμένη να 
αποδεχθεί ή να συμμετάσχει σε έναν τέ-

τοιο αναχρονιστικό θεσμό, ενέχει τεράστια 
σημασία. Στην πραγματικότητα, αν και η 
Βρετανία δηλώσει με την ίδια σαφήνεια 
την απροθυμία της να συμμετάσχει σε 
μιαν ανανέωση του αναχρονισμού των 
εγγυήσεων, θα έχει κατεδαφιστεί οριστικά 
η όποια επιχειρηματολογία της Τουρκίας 
για τη διατήρηση οποιασδήποτε παρόμοιας 
μορφής εγγυητικού πλαισίου. Θα πρέπει 
με σαφήνεια, λοιπόν, να κατατεθεί η θέση 
μας επί του θέματος της σύνθεσης μιας 
διάσκεψης για το Κυπριακό. Δεν νοείται 
διεθνής διάσκεψη με τη μορφή της τετραμε-
ρούς ή της πενταμερούς, όπως την απαιτεί 
η Τουρκία. Εκτός αν έχει εγκαταλειφθεί 
η ισχύουσα από τη δεκαετία του 1960 
θέση μας, ότι απορρίπτουμε μια σύνθεση 
διάσκεψης, η οποία a priori θα καταργεί την 
Κυπριακή Δημοκρατία και, ως εκ τούτου 
και εν πολλοίς, θα προκαθορίζει και τη 
μορφή λύσης του Κυπριακού. 

*Τέως Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων

Σ
τις 24 Μαρτίου, ο Οργα-
νισμός των Ηνωμένων 
Εθνών (ΟΗΕ) σηματοδοτεί 
την ετήσια Διεθνή Ημέ-
ρα για το Δικαίωμα στην 
Αλήθεια, που αφορά τις 
Καταφανείς Παραβιάσεις 

των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την 
Αξιοπρέπεια των Θυμάτων. Όπως εξηγεί 
ο ΟΗΕ, στο πλαίσιο των σοβαρών παρα-
βιάσεων του ανθρωπιστικού δικαίου, το 
οποίο αφορά τα διεθνή εγκλήματα και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων: «Το δικαίωμα 
στην αλήθεια συνεπάγεται τη γνώση της 
ολοκληρωμένης και πλήρους αλήθειας 
ως προς τα γεγονότα που προέκυψαν, τις 
συγκεκριμένες περιστάσεις και όσων  συμ-
μετείχαν σε αυτά, συμπεριλαμβανομένης 
της γνώσης των συνθηκών υπό τις οποίες 
σημειώθηκαν οι παραβιάσεις, καθώς και 
των λόγων γι’ αυτές» (Πηγή: www.un.org/
en/events/righttotruthday/).

Η αλήθεια
Η προέλευση του δικαιώματος στην 

αλήθεια μπορεί να ανιχνευθεί στον Επί-
κτητο. Στην αρχαιότητα, το περιέγραψε ως 
δικαίωμα του λαού. Πρόσφατα, αυτό το 
δικαίωμα έχει αναγνωριστεί με τρόπο που 
εφάρμοσε την φιλοσοφία του Επίκτητου.  

Το δικαίωμα στην αλήθεια αναγνω-
ρίζεται από τη Διεθνή Σύμβαση για την 
Προστασία όλων των Προσώπων από την 
Εξαναγκαστική Εξαφάνιση, όπως υπεγρά-
φη  το 2006 και τέθηκε σε ισχύ το 2010. 
Σύμφωνα με το άρθρο 24:

«Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμ-
βασης, «θύμα» σημαίνει το πρόσωπο που 
έχει εξαφανισθεί και οποιοδήποτε άτομο 
έχει υποστεί βλάβη, ως άμεσο αποτέλεσμα 
μιας αναγκαστικής εξαφάνισης. 

»Κάθε θύμα έχει το δικαίωμα να γνωρίζει 
την αλήθεια σχετικά με τις περιστάσεις 
της αναγκαστικής εξαφάνισης, την πρόοδο 
και τα αποτελέσματα της έρευνας και την 
τύχη του εξαφανισμένου προσώπου. Κάθε 
Κράτος Μέρος λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα για τον σκοπό αυτό. 

»Κάθε Κράτος Μέρος λαμβάνει όλα 
τα κατάλληλα μέτρα για την αναζήτηση, 

τον εντοπισμό και την απελευθέρωση των 
προσώπων που έχουν εξαφανισθεί και, 
σε περίπτωση θανάτου, για τον εντοπι-
σμό, το σεβασμό και την επιστροφή των 
λειψάνων τους. 

»Κάθε Κράτος Μέρος διασφαλίζει, 
στο νομικό του σύστημα, ότι τα θύματα 
αναγκαστικής εξαφάνισης έχουν το δι-
καίωμα σε επανόρθωση και σε ταχεία, 
δίκαιη και επαρκή αποζημίωση…». (Πηγή: 
www.opengov.gr/ministryofjustice/wp-
content/uploads/downloads/2014/04/
sxedio_nomou_prostasia_2014.pdf <http://
www.opengov.gr/ministryofjustice/wp-
content/uploads/downloads/2014/04/
sxedio_nomou_prostasia_2014.pdf>)

Όσον αφορά τις τρεις «εγγυητικές 
δυνάμεις» της Κυπριακής Δημοκρατίας 
(ΚΔ), ενώ η Ελλάδα έχει υπογράψει και 
έχει επικυρώσει τη Σύμβαση του 2006, 
η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο ούτε 
την υπέγραψαν, αλλά ούτε και την επι-
κύρωσαν. Ωστόσο, η ΚΔ έχει υπογράψει, 
αλλά ποτέ δεν έχει επικυρώσει αυτήν τη 
Σύμβαση. (Πηγή: https://treaties.un.org/
pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_
no=IV-16&chapter=4&lang=en)   

Το Ψήφισμα 9/11, όπως εγκρίθηκε 
από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων του ΟΗΕ το 2008, σημειώνει ότι η 
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
μια ομάδα εργασίας «είχαν αναγνωρίσει 
το δικαίωμα των θυμάτων των σοβαρών 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και το δικαίωμα των συγγενών 
τους στην αλήθεια για τα γεγονότα που 
προέκυψαν, συμπεριλαμβανομένου του 
προσδιορισμού των δραστών των γεγονότων 
που οδήγησαν σε τέτοιες παραβιάσεις». 

Το Ψήφισμα 9/11 πρόσθεσε ότι τα κράτη 
θα έπρεπε «να παράσχουν κατάλληλους 
και αποτελεσματικούς μηχανισμούς για 
την κοινωνία στο σύνολό της και, ειδικό-
τερα, για τους συγγενείς των θυμάτων, 
να γνωρίζουν την αλήθεια σχετικά με τις 
σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και τις σοβαρές παραβιάσεις 
του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» 
(Πηγή: http://ap.ohchr.org/documents/e/
hrc/resolutions/a_hrc_res_9_11.pdf).  

Μέχρι και το Ευρωπαϊκό Δικαστή-
ριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) 
αναγνωρίζει το δικαίωμα στην αλήθεια. 
Το 2012, σε μια ιστορική υπόθεση, το 
ΕΔΑΔ αποφάσισε ότι ο αιτητής υποβλή-
θηκε σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας και 

των βασανιστηρίων. Το ΕΔΑΔ αποφάσισε 
επίσης ότι «υπήρξε παραβίαση, λόγω της 
αποτυχίας του κράτους [δηλ. του FYROM] 
να προβεί σε αποτελεσματική διερεύνηση 
των ισχυρισμών του προσφεύγοντος περί 
κακής μεταχείρισης».

Το ΕΔΑΔ αναφέρθηκε στον «ανεπαρκή 
χαρακτήρα της έρευνας» και στον «αντί-
κτυπό της στο δικαίωμα της αλήθειας 
όσον αφορά τις σχετικές περιστάσεις της 
υπόθεσης». Επιπλέον, το ΕΔΑΔ υπογράμ-
μισε «τη μεγάλη σημασία της παρούσας 
υπόθεσης όχι μόνο για τον αιτούντα και την 
οικογένειά του, αλλά και για άλλα θύματα 
παρόμοιων εγκλημάτων και για το ευρύ 
κοινό, που είχε το δικαίωμα να γνωρίζει το 
τι είχε συμβεί» (Πηγή: El-Masri v FYROM 
[2012] ECHR 2067).

Η απόκρυψη της αλήθειας
Όπως αποδεικνύεται από την ιστορία, η 

αλήθεια μπορεί να αποκρυφθεί. Μάλιστα, 
σε ένα απαράδεκτο κλίμα υπέρ της ατιμω-
ρησίας και της κάλυψης, οι εκτοπισθέντες 
στην ΚΔ δεν γνωρίζουν ακόμη την πλήρη 
αλήθεια ως προς τις αιτίες (ι) των διαφόρων 
διεθνών εγκλημάτων, π.χ. βίαιες μετακι-
νήσεις, βιασμοί και άλλες απάνθρωπες 
πράξεις, και (ιι) των διαφόρων παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν 
διαπραχθεί στη χώρα τους.

Ακόμη χειρότερα, για δεκαετίες, εκα-
τοντάδες οικογένειες δεν ξέρουν εάν οι 
συγγενείς τους έχουν κρατηθεί σε μυστική 
αιχμαλωσία ή εάν έχουν δολοφονηθεί ή 
εάν έχουν συναντήσει κάποιαν άλλη τρο-
μακτική μοίρα. 

Μήπως φταίει ο ΟΗΕ γι’ αυτήν την 
συνεχιζόμενη αδικία; Ίσως.

Πρώτον, σε σχέση με την ΚΔ, από 
το 1963/64, ο ΟΗΕ ποτέ δεν κατάφερε 
να δημιουργήσει ένα ειδικό δικαστήριο 
εγκλημάτων πολέμου με ελεγκτικές, ει-
σαγγελικές και δικαστικές αρμοδιότητες, 
όπως αυτό που δημιούργησε το 1993 για 
την πρώην Γιουγκοσλαβία. 

Δεύτερον, από το 1974, ο ΟΗΕ ποτέ 
δεν έχει εφαρμόσει σχετικά ψηφίσματά 
του όπως το Ψήφισμα 3220 (XXIX) της 
Γενικής Συνέλευσης της 8ης Νοεμβρίου 
1974. Αυτό επαναβεβαιώνει «την επεί-
γουσα ανάγκη να διασφαλιστεί η πλήρης 
τήρηση και αποτελεσματική εφαρμογή 
των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949 
για την προστασία των θυμάτων πολέμου 
από όλα τα κράτη…». Επίσης, το Ψήφι-
σμα 3220 τονίζει την «εφαρμοσιμότητα 
των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949 
σε όλες τις ένοπλες συγκρούσεις, όπως 
αυτές ορίζονται στις Συμβάσεις αυτές…». 

Τρίτον, με την πλήρη συναίνεση του 
ΟΗΕ, από το 1981, η περιορισμένη Εντολή 
της Επιτροπής Αγνοουμένων στη Λευκωσία 
απαγορεύει στην Επιτροπή να επιβάλει 
την ποινική δικαιοσύνη. Σύμφωνα με το 
άρθρο 11 της Εντολής: «Η Επιτροπή δεν 
θα προσπαθήσει να αποδώσει ευθύνη για 
τους θανάτους οποιωνδήποτε αγνοουμέ-
νων ή να διαπιστώσει την αιτία αυτών των 
θανάτων» (Πηγή: www.cmp-cyprus.org/
content/terms-reference-and-mandate). 

Φυσικά, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
διάφορες αποφάσεις του ΕΔΑΔ έχουνε 
παραδώσει ένα μέτρο δικαιοσύνης. Για 
παράδειγμα, σχετικά με τις ανθρωποκτονίες 
του Σολωμού Σολωμού και του Αναστάσιου 
Ισαάκ το 1996, το ΕΔΑΔ αποφάσισε το 
2008 ότι κάθε θύμα σκοτώθηκε παράνομα 

σε αντίθεση με το βασικό δικαίωμα στη 
ζωή. Το ΕΔΑΔ, επίσης, έκρινε ότι υπήρχε 
«αδυναμία διεξαγωγής αποτελεσματικής 
διερεύνησης των περιστάσεων», κατά την 
οποία κάθε θύμα είχε σκοτωθεί. Το ΕΔΑΔ 
διαπίστωσε ότι η Τουρκία ήταν υπεύθυνη 
γι’ αυτές τις παραβιάσεις (Πηγές: Solomou 
and Others v Turkey [2008] ECHR 552 
and Isaak v Turkey [2008] 553).

Σύμφωνα με το άρθρο 46.1 της Ευ-
ρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, η Τουρκία και τα άλλα Υψηλά 
Συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης «ανα-
λαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορ-
φώνονται προς τις οριστικές αποφάσεις 
του Δικαστηρίου επί των διαφορών στις 
οποίες είναι διάδικοι» (Πηγή:  www.echr.
coe.int/Documents/Convention_ELL.pdf 
<http://www.echr.coe.int/Documents/
Convention_ELL.pdf>).

Ωστόσο, η Τουρκία έχει συχνά αγνοήσει 
τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ και, ως συνέπεια, 
το άρθρο 46.1. Για παράδειγμα, στις 20 
Νοεμβρίου 2018, την ίδια ημέρα που το 
ΕΔΑΔ είχε κρίνει ότι η Τουρκία ήταν υπεύ-
θυνη για παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην υπόθεση Selahattin 
Demirtas v Turkey (No 2) [2018] ECHR 
948, η Προεδρία της Τουρκίας δημοσίευσε 
μιαν αναληθή ανακοίνωση. Σε αυτήν, ο 
Πρόεδρος Ερντογάν ισχυρίστηκε γραπτώς 
ότι «[The] ECHR’s rulings are not binding 
on us», δηλαδή, «οι αποφάσεις του ΕΔΑΔ 
δεν μας δεσμεύουν». 

«Ο μεγαλύτερος
δεσμοφύλακας»

Υπό αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες, 
η Τουρκία έχει καταδικάσει ή φυλακίσει 
αυθαίρετα πάρα πολλούς δημοσιογράφους 
και άλλους ανθρώπους. Μάλιστα, τον Δε-
κέμβρη του 2018, ο Οργανισμός Δημο-
σιογράφοι Χωρίς Σύνορα επιβεβαίωσε 
ότι «το δεσποτικό καθεστώς της Τουρκίας 
εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος δεσμο-
φύλακας των επαγγελματιών δημοσιογρά-
φων στον κόσμο». (Πηγή: <https://rsf.org/
sites/default/files/worldwilde_round-up.
pdf> σελίδα 4).

Ας κλείσω, λοιπόν, αναφερόμενος σε 
μια δήλωση που εξέδωσε στις 26 Οκτω-
βρίου 2018 ο Αντόνιο Γκουτέρες, ο Γενικός 
Γραμματέας του ΟΗΕ (Γ.Γ.). Ο Γ.Γ. εξήγη-
σε ότι «το έργο των δημοσιογράφων μάς 
θυμίζει ότι η αλήθεια ποτέ δεν πεθαίνει». 
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι όλοι μας πρέπει να 
«υποστηρίζουμε τους δημοσιογράφους, την 
αλήθεια και τη δικαιοσύνη» (Πηγή: www.
un.org/press/en/2018/sgsm19319.doc.
htm <http://www.un.org/press/en/2018/
sgsm19319.doc.htm>).

Ο Γ.Γ. είχε δίκιο. Πρέπει να εκμεταλλευτεί 
τη Διεθνή Ημέρα για το Δικαίωμα στην 
Αλήθεια. Συνεπώς, καλώ τον ΓΓ να επανα-
λάβει την κλήση μου υπέρ της εφαρμογής 
της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης στην 
ΚΔ, ειδικά μέσω της δημιουργίας ενός 
ειδικού, ανεξάρτητου και αποτελεσματι-
κού δικαστηρίου εγκλημάτων πολέμου. 
Έτσι, έστω και καθυστερημένα, η αλήθεια 
μπορεί να αποκαλυφθεί. 
*Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή του 

Πανεπιστημίου UCLan Cyprus. Οι απόψεις 
του είναι προσωπικές.

Περί Τετραμερούς

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. ΟΜΗΡΟΥ*

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ 

«Η αλήθεια ποτέ δεν πεθαίνει»
ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ*

Καλώ τον Γ.Γ. των ΗΕ να 
επαναλάβει την κλήση μου 
υπέρ της εφαρμογής της 
διεθνούς ποινικής δικαι-
οσύνης στην ΚΔ, ειδικά 
μέσω της δημιουργίας 

ενός ειδικού, ανεξάρτη-
του και αποτελεσματικού 
δικαστηρίου εγκλημάτων 
πολέμου. Έτσι, έστω και 

καθυστερημένα, η αλήθεια 
μπορεί να αποκαλυφθεί 

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ Ή ΦΥΛΑΚΙΣΕΙ ΑΥ-
ΘΑΙΡΕΤΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. ΜΑΛΙΣΤΑ, ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ 
ΤΟΥ 2018, Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΟΤΙ «ΤΟ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΔΕΣΜΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ»



τον Κατρούγκαλο να συζητά το Κυπριακό 
με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Και 
πάλι δεν απαντά. Η επιλογή της σιωπής 
μεταλλάσσει τη θολή πολιτική διαχείριση 
του Κυπριακού σε ανευθυνοϋπεύθυνη…  
Τα ίδια ισχύουν και για τη συνάντηση Κα-
τρούγκαλου στη Λατάκεια. Αν, από την 
άλλη πλευρά, γνωρίζει ο κ. Αναστασιάδης 
και δεν απαντά και δεν ενημερώνει τον 
Λαό, συνιστά αχαρακτήριστη πολιτική 
συμπεριφορά… Πρέπει ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας να μας πει τι έγινε με τον 
Τσίπρα και τον Κατρούγκαλο. Η πολυ-
πράγμων και θολή πολιτική, με κάλυψη 
σιωπής, συνθέτει μήτρα για γέννηση νέων, 
μοιραίων λαθών. Νέων περιπετειών, με 
χείριστο πρότυπο τη Συμφωνία των Πρε-
σπών, την οποία χαιρέτισε (!) ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης, από κεκτημένη «ρεαλιστική» 
ταχύτητα. Του εθνικού αυτού θριάμβου 
των Πρεσπών, τον οποίο λοξοκοιτάζουν 
για ανάλογο θρίαμβο στο Κυπριακό, που 
θα διευκολύνει τη διεκδίκηση του Νόμπελ 
Εθνικής Μειοδοσίας».

Στις 17 Μαρτίου 2019 είχα δημοσιεύσει 
στη «Σημερινή» το άρθρο μου με τίτλο «Τι 
ζητούν από τον Αναστασιάδη οι Βρετανοί;», 

παραθέτοντας λεπτομέρειες για εκείνα τα 
πρωτοφανή «Πολιτικά Καραγκιοζιλίκια» 
στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ στις 4 Μαρ-
τίου -62η επέτειο του ολοκαυτώματος του 
Αυξεντίου-, με τη δικαιολογία ότι τάχατες 
ήθελαν να… τιμήσουν την κυπριακή ομο-
γένεια! Τα οποία διοργάνωσε το Φόρεϊν 
Όφις, προσφέροντας επίσημη επίσκεψη 
στον Νίκο Αναστασιάδη 3-6 Μαρτίου 2019. 
Και, ερωτούσα, γιατί εντός 48 ωρών μετά, 
έφθασε πίσω του ο Πολιτικός Διευθυντής 
του Φόρεϊν Όφις, Richard  Moore, για να 
δει Νίκο Χριστοδουλίδη, Μαυρογιάννη, 
Ακιντζί επί σειρά θεμάτων, όπως Brexit, 
περιφερειακές σχέσεις και Κυπριακό, 
σύμφωνα με το τουίτερ της Βρετ. Υπάτης 
Αρμοστείας (8.3.2019); Για να σημειώσουν 
ότι «επαναβεβαιώθηκε η θετική πορεία των 
σχέσεων ΗΒ-Κύπρου»; Και γιατί αποκάλεσαν 
«ορόσημο» την επίσκεψη Αναστασιάδη στο 
Λονδίνο, εφόσον η παρουσία του ήταν για 
να… τιμήσουν την ομογένεια;

Πόσο σχετίζονται η σιωπή Αναστασι-
άδη, τα «Καραγκιοζιλίκια» στο Παλάτι, οι  
επαφές Richard Moore, το «Μνημόνιο» 
Williamson/Αγγελίδη και το Brexit;

* Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

Σ
τις  αρχές Απριλίου 2019, 
ο Υπουργός Άμυνας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, 
Σάββας Αγγελίδης, βρέ-
θηκε στο Λονδίνο για διή-
μερη επίσημη επίσκεψη. 
Στις 4 Απριλίου 2019, σε 

συνάντησή του με τον Βρετανό Υπουργό  
Άμυνας, Gavin Williamson, υπέγραψαν 
«Μνημόνιο Αμυντικής Συνεργασίας και 
Συνεργασίας Ασφάλειας».  

«Το μνημόνιο καθορίζει το πλαίσιο της 
μακροπρόθεσμης ανάπτυξης των σχέσεων 
των δύο χωρών στους τομείς άμυνας και 
ασφάλειας και διερεύνησης νέων τομέων 
και ευκαιριών για περαιτέρω εμβάθυνση 
της αμυντικής συνεργασίας. Προβλέπει 
αναβάθμιση της υπάρχουσας συνεργασίας 
με επιμέρους πρόνοιες για κοινές ασκή-
σεις, διευρυμένη ανταλλαγή εμπειριών και 
επιτελικής συνεργασίας, φοίτηση Κυπρίων 
αξιωματικών σε βρετανικές στρατιωτικές 
σχολές, συνέργειες σε θέματα τεχνολογί-
ας, έρευνας και ανάπτυξης, εξοπλιστικά 
προγράμματα, κυβερνοάμυνα-κυβερνο-
ασφάλεια κ.ά.».

Ο Υπουργός Άμυνας  Σάββας Αγγελίδης 
δήλωσε μετά την υπογραφή του μνημονίου 
στο ΚΥΠΕ ότι, με τέτοιου είδους συμφω-
νίες, επιβεβαιώνεται η αναγνώριση από 
άλλες χώρες του γεγονότος ότι η Κύπρος 
αποτελεί «πυλώνα σταθερότητας» στην 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου… Αυτή 
η σταθερότητα αυτόματα θα δημιουργήσει 
καθεστώς ειρήνης, ασφάλειας, ανάπτυξης 
και ευημερίας…» (www.reporter.com.cy 
4.4.2019). (Σημ.: Τελευταίες… δημοφιλείς 
πιπίλες των Κυπρίων και Ελλαδιτών πο-
λιτικών…  οι «πυλώνες σταθερότητας»).  

Στην ανακοίνωσή του το Βρετανικό 
Υπουργείο Άμυνας, όμως, πέραν του ότι δεν 
αναφέρεται καν σε όλα αυτά και για «πυλώνα 
σταθερότητας», σημειώνει τα εξής, μεταξύ 
άλλων, για τη σημασία των «βρετανικών 
κυρίαρχων περιοχών των Βάσεων» στην 
Κύπρο για το Ηνωμένο Βασίλειο: «Penned 
an important agreement strengthening the 
existing deep defence links between the two 
nations…. Cyprus is a valued partner and 
friend, and through signing this agreement 
we have reinforced our already close ties 
across defence for years to come…».

Ελεύθερη μετάφραση: «Yπέγραψαν 
μια σημαντική συμφωνία ενδυναμώνο-
ντας τις υπάρχουσες βαθιές αμυντικές 
διασυνδέσεις μεταξύ των δύο εθνών… Η 
Κύπρος είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης 
και φίλος, και με την υπογραφή αυτής της 
συμφωνίας έχουμε ενδυναμώσει τις ήδη 
στενές μας σχέσεις στο θέμα της άμυνας 
για τα επόμενα χρόνια…».

Γ. Ομήρου: «Εμπαιγμός
και μνημείο υποκρισίας»

Η μόνη αντίδραση, πιστεύω, ήταν από 
τον τέως Υπουργό Άμυνας και Πρόεδρο 
της Βουλής των Αντιπροσώπων, Γιαννάκη 
Ομήρου. Ο οποίος, σε γραπτή δήλωσή 

του, ανέφερε ότι «με έκπληξη πληροφο-
ρηθήκαμε τη συνομολόγηση συμφωνίας 
αμυντικής συνεργασίας Κυπριακής Δη-
μοκρατίας - Ηνωμένου Βασιλείου… Παρά 
τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η Βρετανία 
δυνάμει της Συνθήκης Εγγυήσεως, υπήρξε 
ένοχη κατά συρροήν και κατ’ εξακολούθη-
σιν παραβίαση αυτών των υποχρεώσεων. 
Το 1974, ανέχθηκε το πραξικόπημα της 
χούντας και την τουρκική εισβολή που 
ακολούθησε. Ουδέν έπραξε για την προά-
σπιση της ανεξαρτησίας… Το 1983 ουδέν 
έπραξε για την αποτροπή της ανακήρυξης 
του ψευδοκράτους».  Και χαρακτήρισε την 
«συμφωνία» εμπαιγμό και μνημείο υπο-
κρισίας. (www.reporter.com.cy 5.4.2019). 

Δικαιολογημένες οι απορίες του κ. Γ. Ομή-
ρου. Προκύπτουν πολλά σοβαρά ερωτήματα, 
στα οποία δεν εμβάθυνε ο κ. Ομήρου, αλλά 
μας ενημέρωσε πως δεν γνώριζαν για την 
τροχοδρόμηση μιας τέτοιας συμφωνίας. Σε 
ώρες και μέρες τόσο κρίσιμες, με τις δρα-
ματικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο να 
κορυφώνονται, λόγω Brexit, το να υπογράφεται 
στα  «κρυφά» μια τέτοια συμφωνία σε σχέση 
με τις «βρετανικές κυρίαρχες περιοχές» των 
Βάσεων, που εμπλέκονται και στη Συμφωνία 
της Πρωθυπουργού Τερέζα Μέι με την ΕΕ, 
αποτελεί κάτι περισσότερο από εμπαιγμό 
και υποκρισία.  

Όταν: Α) Δεν δίνουν στη δημοσιότητα 
το αυτούσιο λεκτικό του εν λόγω «Μνη-
μονίου», για να δει και ο λαός τι ακριβώς 
συμφώνησαν («για τα επόμενα χρόνια»), 
καθώς κανένας δεν χαρακτήρισε την εν 
λόγω «Συμφωνία» ως ΜΥΣΤΙΚΗ (SECRET).  

Β) Ούτε λέξη για το Brexit και πώς 
επηρεάζεται η Κυπριακή Δημοκρατία 
και οι περιοχές των εν λόγω «βρετανι-
κών κυρίαρχων περιοχών των Βάσεων» 
σ’ αυτήν, με μιαν άτακτη έξοδο του ΗΒ 
από την ΕΕ ή αλλιώς.

Γ) Ο Κύπριος Υπουργός δεν εξηγεί πώς 
δικαιολογεί ότι «μετά την υπογραφή του 
μνημονίου επιβεβαιώνεται ότι η Κύπρος 
αποτελεί ‘πυλώνα σταθερότητας’» και ότι 
αυτή η σταθερότητα αυτόματα θα δημι-
ουργήσει καθεστώς ειρήνης, ασφάλειας, 
ανάπτυξης και ευημερίας» με τη μισή ΚΔ 
να  βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή με 
40.000 κατοχικά στρατεύματα, εκατοντάδες 
χιλιάδες έποικους κουβαλητούς και μινα-
ρέδες να αυξάνονται και να πληθαίνουν 
σε κάθε γωνιά της κατεχόμενης γης μας. 

Δ) Δεν εξηγούν, γιατί δεν δίνουν στη 
δημοσιότητα  την υπογραφείσα  «Συμ-
φωνία». Μήπως, άραγε, έχει να κάνει με 
υποβάθμιση της απόφασης-ορόσημο του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου του ΗΒ, στις 30 
Ιουλίου 2018, που ανησύχησε έντονα τη 
βρετανική Κυβέρνηση, το οποίο, ομόφω-
να, διαφώνησε με τη θέση του Υπουργού 
Εσωτερικών (Βρετανίας) ότι το 1960 οι 
Βάσεις μετατράπηκαν σε «new entities» 
και αποφάνθηκε ότι οι Βάσεις στην Κύ-
προ αποτελούν αποικιακά κατάλοιπα; Και, 
επιπρόσθετα, με τη «γνωμοδότηση» του 
Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για το 
αποικιακό καθεστώς του Μαυρίκιου της 
25ης Φεβρουαρίου 2019, η οποία έχει 
επιπτώσεις και στο καθεστώς τον βρετανι-
κών Βάσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία;

Ε) Μήπως, μια αποχώρηση του ΗΒ από 
την ΕΕ δίχως συμφωνία (no-deal Brexit) 
είναι ασυμβίβαστη με τη Συνθήκη Εγγυ-
ήσεως του 1960,  η οποία (άτακτη έξοδος) 
μπορεί να μετατρέψει τα ελαφρά «όρια - 
boundaries» των «κυρίαρχων περιοχών των 
Βάσεων» σε «σύνορα - borders» που είναι 
σκληρά και να δώσει ευκαιρία στην Τουρ-
κία, που πρωτοπορεί στην εκμετάλλευση 
κειμένων, να αποπειραθεί, παραβιάζοντας 
τη Συνθήκη, κάποια νέα παράνομη δράση 
στο νησί; (Σχετική η δεύτερη παράγρα-
φος του δεύτερου άρθρου της Συνθήκης 
Εγγυήσεως του 1960). 

Εν... κρυπτώ
Για όλα αυτά, οι πολιτικοί στην Κυπριακή 

Δημοκρατία, Κυβέρνηση, μέλη της Βουλής 
των Αντιπροσώπων και απλοί πολίτες που 
ενδιαφέρονται, ας διαβάσουν τις δύο λε-
πτομερείς καταθέσεις του Δρος Κλέαρχου 
Α. Κυριακίδη, ως Βρετανού υπηκόου που 
ζει και εργάζεται στην Κυπριακή Δημο-
κρατία, τις οποίες κατέθεσε στην Επιτροπή 
Κοινοτήτων του Βρετανικού Κοινοβουλίου 
για το θέμα του Brexit και οι οποίες έχουν 
δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Βρετα-
νικής Βουλής.  Είναι εκπληκτικό το ότι 
οι καταθέσεις του Δρος Κυριακίδη είναι 
μοναδικές στο περιεχόμενό τους, όταν η 
Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει δημοσιεύ-
σει κανένα σχέδιο αντιμετώπισης άτακτου 
Brexit και, σε αντίθεση με την Κυβέρνηση 
της Ιρλανδίας, ακόμα να ανοίξει μια ειδική 
ιστοσελίδα για καθημερινή και λεπτομερή 
ενημέρωση του κοινού για τις επιπτώσεις 
επί όλων των πτυχών του Brexit!

(Οι καταθέσεις του Δρος Κλέαρχου Α. 
Κυριακίδη στη Βουλή των Κοινοτήτων εδώ: 
http://data.parliament.uk/writtenevidence/
committeeevidence.svc/evidencedocument/
exiting-the-european-union-committee/
the-progress-of-the-uks-negotiations-on-
eu-withdrawal/written/97082.html).   

Στο κύριο πρωτοσέλιδο  άρθρο του στη 
«Σημερινή» 7.4.2019, με τίτλο «Ο Πρόεδρος 
σιωπά», ο κ. Κώστας Ν. Χατζηκωστής κάλεσε 
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να φανερώσει 
τι κρύβεται πίσω από κλειστές πόρτες, όταν 
έγραψε: «Τον ρωτούν, τι ο Τσίπρας είπε με 
τον Ερντογάν για το Κυπριακό. Δεν απαντά. 
Τον ρωτούν πώς και γιατί εξουσιοδότησε 

Στην ανακοίνωσή 
του το βρετανικό 

Υπουργείο Άμυνας, 
όμως, πέραν του 

ότι δεν αναφέρεται 
καν σε «πυλώνα 
σταθερότητας», 

υπογραμμίζει, μεταξύ 
άλλων, τη σημασία 
των «βρετανικών 

κυρίαρχων περιοχών 
των Βάσεων» 

στην Κύπρο για το 
Ηνωμένο Βασίλειο

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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ΠΟΣΟ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ
Η ΣΙΩΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ,
ΤΑ «ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΛΙΚΙΑ» ΣΤΟ 
ΠΑΛΑΤΙ, ΟΙ  ΕΠΑΦΕΣ RICHARD 
MOORE, ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ» 
WILLIAMSON/ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΑΙ 
ΤΟ BREXIT;

ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ!
Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 4 Απριλίου ψήφισε μια δέσμη μέτρων, 
που αλλάζει τις ισορροπίες ανάμεσα στην εργασιακή και οικογενειακή ζωή των Ευρω-
παίων πολιτών. Η οδηγία στηρίζει περαιτέρω την ισότητα των φύλων και συμβάλλει 
αποφασιστικά στην καλύτερη κατανομή των βαρών ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. 

Με 490 ψήφους υπέρ έναντι 82 και 48 αποχές ψηφίστηκαν τα εξής μέτρα:

•  Δέκα μέρες άδεια πατρότητας το λιγότερο, μετ’ αποδοχών, στο επίπεδο της άδειας 
για λόγους υγείας.

• Δύο μήνες μη μεταβιβάσιμη γονική άδεια.
• Πέντε ημέρες άδεια φροντίδας ανά έτος.
• Ευέλικτες μορφές εργασίας, όπως μεταξύ άλλων η τηλεργασία.

Πολλοί διερωτώνται τι κάνει το Ευρωκοινοβούλιο, ή αν οι δραστηριότητές του μάς 
αφορούν. Η καλύτερη απάντηση και στα δύο ζητήματα βρίσκεται στο ψήφισμα της 4ης 
Απριλίου. Το Ευρωκοινοβούλιο εργάζεται και οι αποφάσεις του επηρεάζουν τη ζωή 500 
εκατομμυρίων πολιτών. Δημιουργεί το νομικό πλαίσιο, το οποίο καλούνται τα κράτη-
μέλη να υιοθετήσουν μετατρέποντας τις οδηγίες σε  εθνικούς νόμους και αναβαθμίζο-
ντας την πολιτική τους. 

Μέσα σε αυτήν την οπτική εντάσσεται και η δημόσια συζήτηση για τις Ευρωεκλογές στις 
26 Μαΐου. Αξίζει τον κόπο να λάβουμε μέρος; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό φαίνεται 
ολοκάθαρα, αν δούμε το περιεχόμενο της οδηγίας της 4ης Απριλίου. Η λέξη «συμμετο-
χή» είναι το κλειδί για να συμβάλουν οι πολίτες στη μάχη για την περισσότερη Ευρώπη! 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

«Πυλώνας σταθερότητας» με 40.000 Αττίλες!
ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
afanoulla@gmail.com

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΆΜΥΝΆΣ ΗΝ. ΒΆΣΙΛΕΙΟΥ 
ΚΆΙ ΚΥΠΡΟΥ, ΓΚΆΒΙΝ ΓΟΥΙΛΙΆΜΣΟΝ 
ΚΆΙ ΣΆΒΒΆΣ ΆΓΓΕΛΙΔΗΣ.
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Ε
ίναι γεγονός ότι η μάχη 
ήταν σκληρή και μέχρι 
και την τελευταία στιγμή 
η αγωνία στα γραφεία του 
Λικούντ χτυπούσε κόκκι-
νο. Το κόμμα του Βενιαμίν 
Νετενιάχου εξασφάλισε 

36 έδρες, μια περισσότερη από τη Συμμαχία 
Μπλε-Λευκό του Μπένι Γκαντς, βασικού 
αντιπάλου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. 
Κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει τις 
καλές επιδόσεις του πρώην Αρχηγού του 
ισραηλινού στρατού, ωστόσο ο μόνος που 
θα μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση 
ήταν ο Νετανιάχου, με την παραδοσιακή 
στήριξη που απολαμβάνει όλα αυτά τα 
χρόνια, εκείνη των δεξιών και εθνικών 
κομμάτων. Στις αρχές της εβδομάδας ο 
Ρίβεν Ρίβλιν, Πρόεδρος του Ισραήλ, θα 
δώσει στον Νετανιάχου την εντολή σχη-
ματισμού κυβέρνησης. Μπορεί το Λικούντ 
και η Συμμαχία Μπλε-Λευκό να έχουν ίσες 
έδρες, ωστόσο το ποσοστό του πρώτου ήταν 
υψηλότερο γι’ αυτό και λαμβάνει πρώτο 
την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Η 
επιτυχία θεωρείται δεδομένη και η δεξιά 
κυβερνητική συμμαχία θα διαθέτει 65, από 
τις 120 συνολικά έδρες της Κνεσέτ, έναντι 
του κεντρώου συνασπισμού ανάμεσα στη 
Συμμαχία Μπλε-Λευκό, τους Εργατικούς 
και το αριστερό Μερέτζ, το οποίο συγκε-
ντρώνει 45 έδρες. 

Γιατί ξανά ο Νετανιάχου
Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, αν και 

ένιωσε την ανάσα των αντιπάλων του, 
κατάφερε να επικρατήσει εξαιτίας της ιε-
ραρχίας των προτεραιοτήτων που θέτει η 
πλειοψηφία του εκλογικού σώματος. Οι 
Ισραηλινοί έχουν ως απόλυτη προτεραιότητα 
την ασφάλεια του κράτους. Η συμμαχία 
των δεξιών και εθνικιστικών κομμάτων 
έχει αυστηρά όρια απέναντι στην ισλαμική 
Χαμάς στη Γάζα, η οποία συνεχώς σπάει 

μετατοπίσει την προσοχή από το εσωτερικό 
-που έχει αναταράξεις- στο εξωτερικό που 
σημειώνει επιτυχίες.

Το Παλαιστινιακό 
Ανενόχλητος αναμένεται να συνεχίσει 

και τη σκληρή πολιτική του στο Παλαι-
στινιακό ζήτημα. Δεν αποκλείεται ο Νε-
τανιάχου να επιχειρήσει επέκταση της 
παράνομης ισραηλινής κυριαρχίας στα 
εδάφη της Δυτικής Όχθης με την ανάπτυξη 
νέων εποικισμών. 

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει 
προαναγγείλει άλλωστε την προσάρτηση 
της Δυτικής Όχθης και επί του παρόντος 
δεν αναμένεται να επιδιώξει επανέναρξη 
των συνομιλιών με την Παλαιστινιακή 
Αρχή. Με σύμμαχο τον Ντόναλντ Τραμπ, 
αναμένεται να κορυφωθεί η πίεση προς 
τον παλαιστινιακό παράγοντα, ώστε με 
χειρουργική μαεστρία να οδηγήσει σε 
αποδοχή της συμφωνίας των αιώνα. Μαζί 
τους, ως αφανείς ήρωες, προς αυτήν την 
κατεύθυνση εργάζονται οι κυβερνήσεις 
τόσο του Ριάντ όσο και των Εμιράτων. 

Στην αντίπερα όχθη, στο πλευρό των Πα-
λαιστινίων το Ιράν και κυρίως η Τουρκία.

εκεχειρίες και εκτοξεύει πυραύλους στα 
εδάφη του Ισραήλ. Ιδιαίτερα ευεργετικό 
ρόλο έπαιξαν, ωστόσο, αφενός η ιδιαίτερα 
επιτυχημένη εξωτερική πολιτική που έχει 
εφαρμόσει και η ανάπτυξη συμμαχιών σε 
ανατολή και δύση, αφετέρου η στήριξη του 
Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. 
Στήριξη που είχε ως πρώτη κίνηση την 
αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύου-
σας του Ισραήλ, την οποία ακολούθησε το 
άνοιγμα της πρεσβείας των ΗΠΑ στην πόλη 
αυτή που διεκδικούν και οι Παλαιστίνιοι 
ως πρωτεύουσα του δικού τους κράτους, 
την αναγνώριση της ισραηλινής κυριαρχίας 
στα υψώματα Γκολάν, κατά παράβαση του 
διεθνούς δικαίου, αλλά και η αποχώρηση 
από τη διεθνή συνθήκη για τα πυρηνικά 
του Ιράν, το οποίο ανακήρυξε εκ νέου ως 
την απόλυτη δύναμη του κακού. 

Πίσω από τον 
επιτυχημένο Μπίμπι 

Διεθνείς αναλυτές υποστηρίζουν ότι πίσω 

από τα προφανή φαινόμενα ο Νετανιάχου 
μάλλον ευγνώμων ένιωθε ήδη από τα μέσα 
Νοεμβρίου, οπόταν και παραιτήθηκε ο 
μέχρι τότε Υπουργός Άμυνας της χώρας, 
Άβιγκτορ Λίμπερμαν, καθώς και την ανα-
γκαστική επιλογή της πρόωρης κάλπης. 
Όπως γράφει η ισραηλινή εφημερίδα 
«Χααρέτζ», ο Νετανιάχου θεωρεί εαυτόν 
ως κορυφαίο διπλωμάτη και αρχηγό του 
κράτους του Ισραήλ, καθώς κατόρθωσε 
να βγάλει αλώβητη τη χώρα από την επα-
νάσταση της Αραβικής Άνοιξης, βελτίωσε 
τις σχέσεις του Ισραήλ με τη Ρωσία και 
ήρθε πιο κοντά στην Κίνα και την Ινδία. 
Κυρίως, όμως, όπως σχολιάζει, κατάφερε 
να ανατρέψει τους επικίνδυνους για το Ισ-
ραήλ σχεδιασμούς του Μπαράκ Ομπάμα, 
για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Σε ό,τι 
αφορά δε την οικονομία, ο Μπίμπι, επέλεξε 
τους καλύτερους Υπουργούς Οικονομίας 
και η οικονομία της χώρας αναπτύχθηκε. 
Η τελευταία φορά που το Ισραήλ βίωσε 
οικονομική ύφεση ήταν πριν από 15 

χρόνια, η ανεργία βρίσκεται σε ιστορικό 
χαμηλό επίπεδο, ενώ η βιομηχανία της 
υψηλής τεχνολογίας θριαμβεύει. Αυτές οι 
επιτυχίες είναι που του δίνουν επίσης το 
κλειδί για τον δικό του πολιτικό θρίαμβο. 

Κύπρος και Ελλάδα 
Τα τελευταία τρία χρόνια οι σχέσεις 

του Ισραήλ με την Κύπρο και την Ελλά-
δα έχουν αναπτυχθεί σε ιδιαίτερα μεγάλο 
βαθμό και η συνεργασία μεταξύ των τριών 
χωρών βρίσκεται στα καλύτερα επίπεδα 
της -φιλικής παραδοσιακά- ιστορίας τους. 
Ο Βενιαμίν Νετανιάχου ήταν πρωτοστά-
της των εξελίξεων και η επανεκλογή του 
διασφαλίζει τη συνέχιση των κομβικής 
σημασίας σχεδιασμών. Στην πραγματικότητα 
η εξωτερική πολιτική που εφαρμόζει το 
Ισραήλ παραμένει σταθερή όλα τα χρόνια 
και δεν αλλάζει αναλόγως ηγεσίας, η επα-
νεκλογή Νετανιάχου ωστόσο αναμένεται 
να βοηθήσει στην πιο γρήγορη επίτευξη 
των στόχων, αφού μετεκλογικά θα θέλει να 

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφη-
μερίδα «Χααρέτζ», προφανώς όχι τυ-
χαία, διαρρέει πως το Ισραήλ θα είναι 
σε θέση να διατηρήσει τον τομέα Γ, 
όπως έχει καθοριστεί στους εσωτε-
ρικούς χάρτες, που περιλαμβάνει το 
μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Όχθης 
και όλους τους εποικισμούς, τις ζώνες 
πυρός του ισραηλινού στρατού και 
τις ανοικτές περιοχές. Οι Παλαιστί-
νιοι, προκειμένου να συναινέσουν, 
θα αποζημιωθούν με οικονομική 
βοήθεια και επιστροφή άλλων εδα-

φών, όχι και τόσο γεωστρατηγικής 
σημασίας για το Ισραήλ. Αν, δε, οι 
Παλαιστίνιοι αρνηθούν, θα το πλη-
ρώσουν ακριβά με τρόπο που δεν 
αποκλείεται να περιλαμβάνει αύξηση 
πιέσεων, ισραηλινής κυριαρχίας και 
κλειδώματος των προσαρτήσεων ακό-
μη και νέων εδαφών. Αυτό που δεν 
έχει διευκρινιστεί είναι κατά πόσον 
η συμφωνία του αιώνα θα προτείνει 
τη λύση δύο, ή ενός κράτους. Οι μεν 
Ισραηλινοί αφήνουν να διαρρεύσει 
πως θα προκρίνουν λύση ενός κρά-

τους, προκειμένου να αποφευχθεί 
οριστικά το ενδεχόμενο κοινής ιδιο-
κτησίας γης. Ωστόσο, αυτό το σενάριο 
θεωρείται δεδομένα απορριπτέο από 
τους Παλαιστινίους, οι οποίοι αξιώ-
νουν λύση δύο κρατών και τη γεω-
γραφική μορφή των συνόρων πριν 
από τον πόλεμο του 1967. Αντίθετα οι 
Αμερικανοί αφήνουν να διαρρεύσει 
πως η συμφωνία του αιώνα αφορά 
σε οριστική λύση δύο κρατών, τα 
σύνορα των οποίων θα χρειαστεί να 
αναδιαμορφωθούν.  

Η διαρροή 

ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
hadjikostam@sigmatv.com

Στις αρχές της 
εβδομάδας ο Ρίβεν 

Ρίβλιν, Πρόεδρος του 
Ισραήλ, θα δώσει 

στον Νετανιάχου την 
εντολή σχηματισμού 

κυβέρνησης 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ 

Νέα εποχή για
τον Νετανιάχου



Μ
ιαν ανάσα πριν από 
την εκπνοή της 
δεύτερης προθε-
σμίας που δόθη-
κε στους Βρετα-
νούς για Brexit, 
οι Ευρωπαίοι 

ηγέτες έδωσαν τελικά τη συγκατάθεσή 
τους για επέκταση του άρθρου 50 μέχρι 
το τέλος του Οκτωβρίου, αποτρέποντας μεν 
το άτακτο διαζύγιο, χωρίς όμως να αγγίζουν 
τις γενεσιουργούς αιτίες που βρίσκονται 
πίσω από το πολιτικό χάος στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Σε άλλη μια ακόμη δραματική 
νύχτα για την Πρωθυπουργό της Βρετανίας, 
Τερέζα Μέι, οι 27 της ΕΕ απέρριψαν εν μέσω 
διαφωνιών την πρότασή της για επέκταση 
μέχρι τις 30 Ιουνίου, συμπεραίνοντας ότι 
μια τόσο μικρής διάρκειας επέκταση δεν 
είναι ρεαλιστική. Αφήνοντας κατά μέρος, 
λοιπόν, τη στρατηγική των αυστηρών χρο-
νοδιαγραμμάτων, εφάρμοσαν το σχέδιο της 
μακράς παράτασης, εναποθέτοντας πλέον 
τις ελπίδες τους για άρση του αδιεξόδου 
στις πολιτικές εξελίξεις που αναμένεται να 
λάβουν χώραν στη Βρετανία μέσα στους 
επόμενες έξι μήνες. 

Η σημασία της «ευέλικτης» 
πρότασης

Αργά τα ξημερώματα της Πέμπτης 
βγήκε άσπρος καπνός από την έκτακτη 
Σύνοδο Κορυφής για το Brexit, αφού οι 
27, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, 
συμφώνησαν σε μια «ευέλικτη» πρόταση 
για παραχώρηση μιας νέας παράτασης 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η νέα ημερομηνία 
ορόσημο καθορίστηκε -καθόλου τυχαία- η 
31η Οκτωβρίου, έχοντας ως βασικό κριτήριο 
την ανάληψη καθηκόντων της επόμενης 
Κομισιόν, μία διαδικασία κατά την οποία 
οι Βρυξέλλες δεν θέλουν επ’ ουδενί την 
ανάμειξη της Βρετανίας. Ο Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, 
χωρίς να αποκηρύσσει μια νέα παράταση 
για το Brexit, αναφέρθηκε στην ιδιομορ-
φία αυτής της ευέλικτης πρότασης, αφού 

εάν κυρωθεί η Συμφωνία Αποχώρησης, η 
οποία επανέλαβε ότι δεν θα τύχει επανα-
διαπραγμάτευσης, οι Βρετανοί μπορούν 
να αποχωρήσουν την πρώτη ημέρα του 
επόμενου μήνα. Ιδιαίτερη βαρύτητα, όμως, 
δόθηκε στις εγγυήσεις για τη συμπεριφο-
ρά της Βρετανίας, κατά τη διάρκεια αυτής 
της εξάμηνης παράτασης. Συγκεκριμένα, 
αναγράφεται ρητώς ότι το Ηνωμένο Βασί-
λειο θα πρέπει να «απέχει από κάθε μέτρο 
που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης, ιδίως 
όταν συμμετέχει στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων της Ένωσης».

Όλοι χαμένοι 
Για την ΕΕ, η επέκταση ήταν η λιγό-

τερο κακή επιλογή, αφού το Brexit θα 
συνεχίσει να αποσυντονίζει τις εσωτερικές 
διαδικασίες, ενώ ήδη επηρεάζει αρνη-
τικά το πολιτικό κλίμα λίγο πριν από τις 
Ευρωεκλογές. Εύλογα πολλοί αναλυτές 
επισημαίνουν ότι με αυτήν την απόφαση 
οι Βρυξέλλες όχι μόνο δεν έλυσαν τον 
γόρδιο δεσμό του Brexit, αλλά άνοιξαν 
την Κερκόπορτα γι’  ακόμα μεγαλύτερα 
προβλήματα. Ειδικότερα, αυτή η παράταση 
σε καμία περίπτωση δεν έτυχε θερμής 
αποδοχής από τους Brexiters στο κυβερνών 
κόμμα της Βρετανίας, οι οποίοι νιώθουν 
προδομένοι για τη νέα «συνθηκολόγηση» 
της Μέι και αναμένεται να εξαντλήσουν 
όλες τους τις δυνάμεις τόσο στην αλλα-
γή της ηγεσίας των Τόρις, όσο και στην 
πρόκληση «αναστάτωσης» εντός της ΕΕ, 

για όσο διάστημα θα παραμείνει η χώρα 
τους πλήρες μέλος. Παράλληλα, οι οπαδοί 
της παραμονής στο μπλοκ των 27, με-
ταφράζοντας τις πρόσφατες παρατάσεις 
της ημερομηνίας του Brexit σε οριστική 
αναβολή του ή τουλάχιστον σε ένα δεύ-
τερο δημοψήφισμα, θεωρείται αμφίβολο 
να συναινέσουν υπέρ της Συμφωνίας 
Αποχώρησης της Μέι. Αυτό, λοιπόν, το 
εξάμηνο αναμένεται «εφιαλτικό» για τις 
Βρυξέλλες, αφού όχι μόνο δεν απάλειψαν 
το πρόβλημα με το αδιέξοδο του Brexit, 
αλλά άνοιξαν νέα μέτωπα, των οποίων 
κρίνεται δύσκολη έως αδύνατη η δια-
χείριση. Συγκεκριμένα, αναμένεται να 
κληθούν να αντιμετωπίσουν όλες τις 
πιθανές πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες 
θα λάβουν χώραν στη Βρετανία, αλλά θα 
επηρεάσουν άμεσα την ομαλή λειτουργία 
της Ένωσης. Σε αυτό το διάστημα, εάν η 
Μέι δεν μπορέσει να φτάσει σε κάποιον 
συμβιβασμό, είτε εντός του κόμματός της 
είτε με τους Εργατικούς, η Βρετανία θα 
πρέπει να αναγκαστεί να συμμετάσχει 
στις Ευρωεκλογές στις 23 Μαΐου, εάν 
θέλει να αποτρέψει μιαν άτακτη έξοδο. 

Ανοίγει η πόρτα για
τους ευρωσκεπτικιστές 

Αναμφίβολα, το σενάριο των Ευρωε-
κλογών δημιουργεί έντονη ανησυχία στις 
Βρυξέλλες. Εντός της Βρετανίας, όμως, τρία 
χρόνια μετά το δημοψήφισμα για έξοδο 
της χώρας από την ΕΕ, μια τέτοια εξέλιξη 
εξοργίζει τους σκληροπυρηνικούς οπαδούς 

του Brexit. Έτσι κι αλλιώς, οι Ευρωεκλογές 
δεν ήταν ποτέ στις «προτεραιότητες» των 
Βρετανών. Η συμμετοχή στην τελευταία 
εκλογική αναμέτρηση, μάλιστα, δεν ξε-
πέρασε το 36%. Παρόλα αυτά, όμως, τα 
πράγματα πλέον δεν είναι τα ίδια, αφού 
μια ενδεχόμενη συμμετοχή της χώρας 
στην εκλογική διαδικασία θα είναι μιας 
πρώτης τάξεως ευκαιρία για αποφόρτιση 
της αγανάκτησης των πολιτών για το παρα-
τεταμένο αδιέξοδο. Σε αυτήν την έκρυθμη 
κατάσταση έρχεται να προστεθεί το στοιχείο 
του εκλογικού συστήματος της αναλογι-
κής εκπροσώπησης στις Ευρωεκλογές, 
σε αντίθεση με το πλειοψηφικό σύστημα 
που εφαρμόζεται στις εθνικές εκλογές και 
πριμοδοτεί τα δύο μεγάλα κόμματα. Το 
αναλογικό σύστημα αναμένεται να αναδείξει 
τα μικρότερα κόμματα, όπως το ευρωσκε-
πτικιστικό Brexit Party του Nigel Farage, 
επιτρέποντάς τους να εκμεταλλευτούν την 
αδυναμία των δύο μεγάλων πολιτικών πα-
ρατάξεων. Μάλιστα, η χρονική συγκυρία 
των εκλογών απειλεί σε μεγάλο βαθμό 
με «αφανισμό» το κυβερνών κόμμα. Η 
παράταξη των Συντηρητικών βρίσκεται 
στα όρια της διάσπασης, ενώ χρεώνεται 
την αποτυχία να φέρει εις πέρας την εντολή 
που έδωσαν οι ψηφοφόροι το 2016 για 
έξοδο της χώρας από την ΕΕ. Από την άλλη, 
τίθεται υπό αμφισβήτηση τι είδους υπο-
ψήφιους ευρωβουλευτές θα μπορούσε να 
προσφέρει το συγκεκριμένο κόμμα. Ήδη 
οι σκληροπυρηνικοί Brexiters απειλούν 
να «ανατινάξουν» την Ευρώπη εκ των έσω, 

ώστε να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη 
αποχώρησή τους από το μπλοκ με τους 
δικούς τους όρους. 

Η σκληρή γραμμή του Μα-
κρόν και η παρέμβαση Τσίπρα 

Η Μέι, ερχόμενη στις Βρυξέλλες με 
την πρότασή της για επέκταση του άρ-
θρου 50 μέχρι τις 30 Ιουνίου, σίγουρα 
δεν περίμενε ότι θα τύγχανε της θερμής 
υποστήριξης του Γάλλου Προέδρου, 
Εμμανουέλ Μακρόν. Ενώ η πλειοψηφία 
των Ευρωπαίων ηγετών τασσόταν υπέρ 
μιας μακράς παράτασης, ούτως ώστε να 
δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στη Μέι να 
περάσει την ψηφοφορία από τη Βουλή 
των Κοινοτήτων, ο Μακρόν υποστήριζε 
ότι κάτι τέτοιο θα έβαζε σε κίνδυνο την ΕΕ, 
αφού «μια επέκταση πέρα από την 30ήν 
Ιουνίου θα άφηνε την Ένωση εκτεθειμένη». 
Θέτοντας το ζήτημα της ενίσχυσης της ΕΕ, 
προειδοποίησε ότι η όποια παράταση μετά 
το καλοκαίρι θα ήταν «απόσπαση» για τα 
υπόλοιπα κράτη μέλη. Εντούτοις, δεν βρήκε 
θετική ανταπόκριση από τους Ευρωπαίους 
ηγέτες,  ούτε καν από τον παραδοσιακό 
σύμμαχό του, Πρωθυπουργό της Ελλά-
δας, Αλέξη Τσίπρα. Στην παρέμβασή του, 
μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας εξήγησε ότι, 
εάν το βρετανικό Κοινοβούλιο δεν εγκρίνει 
τη συμφωνία αποχώρησης, τότε θα είναι 
υποχρεωμένοι να διεξάγουν Ευρωεκλογές 
και «αυτό θα είναι η μεγαλύτερη ήττα των 
οπαδών του Brexit και μπορεί να σημάνει 
το τέλος της εξόδου».

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

• Scientific Coordinator (ref.no. EEWRC_SC_19_10)
• Energy System Analysis Research Assistant (ref.no. EEWRC_ESARA_19_08
• Thermal Science Research Assistant (ref.no. EEWRC_TSRA_19_09)
•  Research Assistant for Energy Efficient and Zero Energy Buildings (ref.no. 

EEWRC_RA_19_07)
• Head of Events Office (ref.no. CYI_HOE_19_05)
• Faculty position in the field of Energy Policy (ref.no. CYI_FEP_19_04)
• Head of Innovation and Entrepreneurship (ref.no. CYI_HIE_19_03)
• Research Assistant for ERMIS-F (EEWRC_RAEF_19_02)
•  Scientific Coordinator for Science and Technology in Archaeology and Culture 

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

at EEWRC (ref.no. EEWRC_PDESA_19_06)
•  Faculty Position in Modelling and Simulation for Engineering Applications 

with Specialization in Computation-based Science and Technology (CYI_
FPEC_18_07)

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

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ «ΕΦΙΑΛΤΙΚΟ»
ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΑΦΟΥ ΟΧΙ 
ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΑΠΑΛΕΙΨΑΝ ΤΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ 
ΤΟΥ BREXIT, ΑΛΛΑ ΑΝΟΙΞΑΝ 
ΝΕΑ ΜΕΤΩΠΑ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 
ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ, ΕΩΣ
ΑΔΥΝΑΤΗ, Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Με βάση τις εξελίξεις όπως έχουν 
διαμορφωθεί με τη νέα παράταση 
που δόθηκε στη Βρετανία, τέσσε-
ρα είναι πλέον τα πιθανά σενάρια. 
Αν και θεωρείται απομακρυσμένο, 
το πρώτο σενάριο θέλει τη Μέι να 
βρίσκει την απαραίτητη πλειοψη-
φία στη Βουλή, επικυρώνοντας, 
έτσι, τη συμφωνία αποχώρησης. 
Ήδη βρίσκεται σε συνομιλίες με 
την αντιπολίτευση, ενώ μπορεί να 
οργανώσει μια σειρά ψηφοφοριών 
στο Κοινοβούλιο πάνω σε διάφορες 
επιλογές για τη μελλοντική σχέση 
με την ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση, θέ-
λει να αποφύγει το ενδεχόμενο να 
συμμετάσχει η χώρα της στις Ευρω-
εκλογές. Εάν καταφέρει να περάσει 
τη συμφωνία πριν από την 22α Μα-
ΐου, οι Βρετανοί θα αποχωρήσουν 
συντονισμένα από την ΕΕ την 1ην 
Ιουνίου. Το δεύτερο σενάριο θέλει 
τη Βρετανία να συμμετέχει, τελικά, 
στις Ευρωεκλογές στα τέλη Μαΐου, 
αλλά να περνάει αργότερα η συμφω-

νία διαζυγίου το στάδιο του Κοινο-
βουλίου. Σε αυτήν την περίπτωση 
η χώρα θα αποχωρήσει την πρώτη 
ημέρα του επόμενου μήνα. Τρίτο 
σενάριο είναι η άτακτη έξοδος της 
χώρας από την ΕΕ. Η εφιαλτική αυτή 
εξέλιξη μπορεί να επισυμβεί είτε την 
1ην Ιουνίου, εάν το Ηνωμένο Βασί-
λειο αρνηθεί να συμμετάσχει στις 
Ευρωεκλογές, ενώ παραμένει μέλος 
της ΕΕ, είτε την 31η Οκτωβρίου, εάν 
η Τερέζα Μέι δεν καταφέρει να επι-
τύχει την υιοθέτηση της συμφωνίας 
στο τέλος της προθεσμίας των έξι 
μηνών. Τέλος, το τέταρτο σενάριο 
θέλει τη Βρετανία να μην αποχωρεί 
από την ΕΕ, εάν με κάποιο τρόπο 
προηγηθεί η διεξαγωγή ενός νέου 
δημοψηφίσματος. Ήδη το θέμα έχει 
τεθεί από τον ηγέτη των Εργατικών, 
Τζέρεμι Κόρμπιν, κατά τη διάρκεια 
των διακομματικών συνομιλιών με 
τη Μέι, ενώ σε αυτήν την εξέλιξη 
νομικά συνηγορεί το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα τέσσερα σενάρια

Πολλοί αναλυτές 
επισημαίνουν ότι, με 
αυτήν την απόφαση, 

οι Βρυξέλλες όχι 
μόνο δεν έλυσαν τον 

γόρδιο δεσμό του 
Brexit, αλλά άνοιξαν 
την Κερκόπορτα γι’ 
ακόμα μεγαλύτερα 

προβλήματα

BREXIT: «Εφιαλτική» παράταση…
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Το σίριαλ του Brexit συνεχίζεται. 
Από την άλλη μεριά είναι ενδια-
φέρον να δούμε μερικές από τις 

συνέπειες του Brexit, που κάνουν τα μέρη 
να είναι επιφυλακτικά γι’ αυτό.

Για το Η.Β. ήδη υπάρχουν πολλές συ-
νέπειες από το επαπειλούμενο Brexit. 
Σύμφωνα με ειδικούς, η απώλεια της μέσης 
δραστηριότητας στο Η.Β. ανέρχεται σε 6.6 
δισεκατομμύρια λίρες κατά τρίμηνο (7,6 
δισεκατομμύρια ευρώ) από την εποχή 
του δημοψηφίσματος (βλ. Marie Charrel, 
«Le Brexit pese deja sur l’economie 
britannique», Le Monde, 10 Απριλίου 
2019, σελ. 14). Η οικονομία του Η.Β. έχει 
κλυδωνιστεί και κλυδωνίζεται. Μεγάλες 
διεθνείς τράπεζες μετέθεσαν 1500 θέσεις 
εργασίας από το Λονδίνο στην Ηπειρωτική 

Ευρώπη, όπως το Παρίσι, τη Φρανκφούρτη, 
το Δουβλίνο.

Εκείνος όμως ο κλάδος που χτυπήθη-
κε σημαντικά από την απειλή του Brexit 
είναι ο κλάδος των αυτοκινήτων. Και αυτό 
επειδή 40% των εξαγωγών κατευθύ-
νονται προς την Ευρώπη. Στα μέσα του 
Γενάρη, η Jaguar Land Rover απέλυσε 
4500 πρόσωπα στο Η.Β. Τον Φεβράρη 
η Honda έκλεισε το εργοστάσιό της στο 
Swinton, ενώ η Nissan αποφάσισε να 
κατασκευάζει ορισμένα αυτοκίνητά της 
στην Ιαπωνία παρά στο Η.Β. όπως μέχρι 
σήμερα (οπ. παρ.)

Η κατάσταση λοιπόν για το Η.Β. δεν 
είναι ρόδινη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ΕΕ 
δεν θα επηρεαστεί.

Όπως είναι γνωστό, η κ. May προ-
σπαθεί να βρει κάποια λύση απέναντι 
στη μέχρι σήμερα αρνητική στάση της 
Βουλής των Κοινοτήτων. Ως είναι γνωστό, 
η θέση της επίσης κλυδωνίζεται και οι 
δελφίνοι συνωστίζονται, όπως π.χ. ο κ. 
Boris Johnson.

Σχετικά με την ΕΕ, η κ. May προσπαθεί 
να πείσει για τις θέσεις της το Βερολίνο και 
το Παρίσι. Η κ. Merkel φαίνεται να είναι 

η «καλή», ενώ ο κ. Macron φαίνεται να 
είναι ο «κακός». Βέβαια αυτά είναι μόνο 
κλισέ και ο καθένας βλέπει περισσότερο 
τα συμφέροντα της χώρας του σε συνδυ-
ασμό βέβαια με την Ευρώπη.

Η κατάσταση συνεχίζει να είναι εκρη-
κτική και αναμένουμε με ενδιαφέρον την 
έκβασή της.
* Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 
& Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης, Ελβετίας). 

Πρώην Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ στο 
Τμήμα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.      

            

Μερικές συνέπειες του Brexit (II)

Την πρώτη στον κόσμο εμπορική 
υπηρεσία αερομεταφοράς για κα-
ταναλωτές μέσω μη επανδρωμέ-

νων drones εγκαινιάζει η Google, στην 
Καμπέρα της Αυστραλίας. Η υπηρεσία με 
την ονομασία Project Wing θα μεταφέρει 
από αέρος τρόφιμα, ποτά, φάρμακα και 
άλλα εμπορεύματα απευθείας στα σπί-
τια των καταναλωτών. Η σχετική έγκριση 
δόθηκε από την αυστραλιανή υπηρεσία 
πολιτικής αεροπορίας CASA, μετά από 
δοκιμές διάρκειας 18 μηνών που έκανε 
στο βόρειο τμήμα της Καμπέρας η Project 
Wing, θυγατρική της Alphabet (μητρική 
της Google), στη διάρκεια των οποίων δεν 

υπήρξε κανένα ατύχημα. Ήδη 12 τοπικές 
επιχειρήσεις έχουν υπογράψει συμφωνία 
να διανέμουν τα προϊόντα στους πελάτες 
τους, από παγωτά, σοκολάτες και καφέδες 
έως ψωμί και εξοπλισμό γκολφ. 

Στη διάρκεια των δοκιμών υπήρξαν 
παράπονα από μερικούς κατοίκους για τον 
θόρυβο που έκαναν τα εναέρια οχήματα, 
γι’ αυτό η Project Wing ανέπτυξε στη 
συνέχεια ένα πιο αθόρυβο τύπο drone.

Η νέα υπηρεσία αερομεταφοράς θα 
αρχίσει επίσημα τη λειτουργία της σε 
ορισμένα προάστια της Καμπέρας εντός 
ολίγων εβδομάδων, ενώ αργότερα θα 
επεκταθεί και σε άλλα προάστια. 

Η πόλη της Βενετίας, χτισμένη πάνω 
στα νερά της λιμνοθάλασσας που 
την περιβάλλει, είναι πολύ συ-

νηθισμένο να βλέπει τον χειμώνα τους 
δρόμους της να πλημμυρίζουν από τα 
νερά των καναλιών, που διατρέχουν όλο 
το μήκος και πλάτος της.

Την εβδομάδα, όμως, που μας πέρασε, 

η στάθμη των νερών έφθασε σε ύψη πρω-
τόγνωρα, τουλάχιστον για όσο μπορούν 
να θυμούνται οι σημερινοί της κάτοικοι.

Το μέγιστο ύψος των υδάτων της 
πλημμύρας έφθασε στη Βενετία τα 134 
εκατοστά. Πρόκειται για έναν αριθμό που 
είναι σπανιότατος τουλάχιστον για τον 
Απρίλιο. Στην ιστορία της πόλης, μόνο 

μία φορά το ύψος των υδάτων ξεπέρασε 
αυτόν τον αριθμό, όταν τον Απρίλιο του 
1936 έφθασε τα 147 εκατοστά. Με βάση 
το ύψος της στάθμης των υδάτων, υπο-
λογίζεται πως είχε πλημμυρίσει σχεδόν 
το 50% της έκτασης της πόλης. Ευτυχώς, 
πλέον η στάθμη των υδάτων άρχισε να 
υποχωρεί, φτάνοντας τα 129 εκατοστά. 

Οι παγετώνες της Γροιλανδίας, 
της Ανταρκτικής και άλλων 
περιοχών του πλανήτη, που 

λιώνουν σταδιακά λόγω της ανόδου 
της θερμοκρασίας, συμβάλλουν κατά 
25% έως 30% στη συνολική άνοδο 
της στάθμης των θαλασσών, σύμφω-
να με μια νέα έρευνα Ευρωπαίων 
επιστημόνων. Η νέα μελέτη, που δη-
μοσιεύθηκε στο περιοδικό “Nature” 
και ανέλυσε στοιχεία για πάνω από 

19.000 παγετώνες διεθνώς, εκτιμά 
ότι περισσότεροι από 9.6 δισεκατομ-
μύρια τόνοι πάγου χάθηκαν από τους 
παγετώνες της Γης μεταξύ 1961-
2016, ανεβάζοντας συνολικά κατά 
27 χιλιοστά (σχεδόν τρία εκατοστά) 
τα επίπεδα των θαλασσών.

Οι παγετώνες σήμερα καλύπτουν 
μια έκταση της Γης περίπου 706.000 
τετραγωνικών χιλιομέτρων και έχουν 
ένα συνολικό όγκο πάγου 170.000 

κυβικών χιλιομέτρων. Η ετήσια απώ-
λεια των πάγων τους σήμερα εκτιμάται 
σε περίπου 335 εκατομμύρια τόνους, 
ένας όγκος πάγου αντιστοιχεί σε άνοδο 
των υδάτων κατά σχεδόν ένα χιλιοστό 
τον χρόνο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η 
μεγαλύτερη απώλεια πάγων διαχρονικά 
έχει συμβεί σε παγετώνες της Αλάσκας 
και ακολουθούν εκείνοι της Παταγονί-
ας στη Νότια Αμερική, καθώς και στις 
αρκτικές περιοχές.

Ντελίβερι με... drones 

«Πνίγηκε» η Βενετία 

Χάσαμε 9,6 δις τόνους πάγου 

Μικρά μικρά /// ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΕΟΔΏΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΡ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΏΣ 
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ* 
c.a.theodoulou@cytanet.
com.cy

Ο κλάδος που χτυπήθη-
κε σημαντικά από την 

απειλή του Brexit είναι 
ο κλάδος των αυτοκινή-
των, αφού το 40% των 
εξαγωγών κατευθύνο-
νται προς την Ευρώπη 



ΣΩΡΕΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ, 
ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ 
ΝΑ ΕΞΟΝΤΩΣΕΙ ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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Τ
α τυπικά τελείωσαν 
και ο Κωνσταντίνος 
Ηροδότου καλείται 
το αμέσως επόμενο 
χρονικό διάστημα να 
αποδείξει στην πράξη 
ότι μπορεί να φέρει 

εις πέρας όσα και ο ίδιος έχει πλέον 
υποσχεθεί. Η επιλογή του δεν θεωρείται 
“κεραυνός εν αιθρία”, καθώς το όνομά 
του ήταν ευθύς εξαρχής στις επιλογές 
του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στο 
κατώφλι της Κεντρικής Τράπεζας συγκε-
ντρώνεται ένα βουνό από προκλήσεις, τις 
οποίες καλείται ει δυνατόν να εξοντώσει 
προς το συμφέρον της οικονομίας του 
τόπου. Το έργο του δεν είναι καθόλου 
εύκολο και από τις πρώτες του δημό-
σιες αναφορές μετά τον διορισμό του 
έδειξε ότι γνωρίζει τι τον περιμένει. Την 
τελευταία διετία, άλλωστε, βρισκόταν 
στην εποπτική Αρχή.  

Στη μέγκενη των ΜΕΔ 
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ), 

παρά την αισθητή συρρίκνωσή τους το 
2018, παραμένουν ψηλά. Το 2019 θα 
πρέπει να μειωθούν σημαντικά περαι-
τέρω από τα επίπεδα στα οποία έχουν 
φτάσει τον περασμένο χρόνο, εξ ου και 
το τρέχον έτος θεωρείται κομβικό για την 
αντιμετώπιση της μόλυνσης στους ισο-
λογισμούς των τραπεζών. Δεδομένα όσο 
υπάρχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
δημιουργούνται πιέσεις, που έχουν ως 
αποτέλεσμα να προκύπτουν κίνδυνοι 
για τα τραπεζικά ιδρύματα, αλλά και την 
οικονομία γενικότερα. Όσο καθυστερεί 
η αντιμετώπιση του προβλήματος, τόσο 
αυξάνονται οι πιέσεις της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας. Το σενάριο είναι 
καλά γνωστό στην Κύπρο. Τίθενται στόχοι 
για μείωση των ΜΕΔ και τυχόν αποτυχία 
στην εκπλήρωσή τους οδηγεί σε κεφα-
λαιακές ανάγκες. Ο ρόλος που έχει να 
διαδραματίσει ο Διοικητής της Κεντρικής 
Τράπεζας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Η 
Κεντρική Τράπεζα και δη ο επικεφαλής 
της θα πρέπει να μπορεί να κρατήσει την 
Ευρώπη σε απόσταση, κερδίζοντας χρόνο 
για τις τράπεζες και ταυτόχρονα να πιέζει 
τις Διοικήσεις των τραπεζών να «πιάσουν» 
τους στόχους τους έγκαιρα. Στο εσωτερικό 
θα πρέπει να υπενθυμίζει τους επικεφαλής 
των τραπεζών ότι οι λύσεις εν τη απουσία 
του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού είναι 
και οι καλύτερες. 

Η φωνή στη  Φρανκφούρτη
Η «τράπουλα» μοιράζεται στη Φραν-

κφούρτη και εκεί θα πρέπει να μπορεί 
ο Διοικητής να εκφράζει άποψη και 
να επηρεάζει αποφάσεις. Για να μπο-
ρεί να το πράξει επιβάλλεται να έχει 
διασυνδέσεις. Όσοι είναι σε θέση να 
γνωρίζουν τα κατατόπια της Ευρωπα-
ϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθιστούν 

σαφές ότι ο Κωνσταντίνος Ηροδότου δεν 
έχει εύκολο έργο, πλην όμως σημειώνουν 
ότι η φωνή της Κύπρου είναι εφικτό να 
ακουστεί και να γίνει σεβαστή. «Δεν μπορείς 
να επηρεάσεις προκειμένου να ξεχαστούν, 
για παράδειγμα, θέματα κεφαλαίου, ούτε 
μπορεί η μικρή Κύπρος να χτυπήσει το χέρι 
στο τραπέζι διότι προκύπτει αντίδραση», 
σημειώνουν χαρακτηριστικά στη «Σ». 

Αλλαγή πλεύσης 
Κατά την ομιλία του στο πλαίσιο του διο-

ρισμού του, στο Προεδρικό, ο Κωνσταντίνος 
Ηροδότου έδωσε ουσιαστικά μια «γεύση» 
της δικής του προσέγγισης, διαβεβαιώνοντας, 
εμμέσως πλην σαφώς, ότι η συμμετοχή 
του στα ευρωπαϊκά και διεθνή σώματα δεν 
θα βασίζεται στη θεωρία. «Αυτή θα γίνεται 
κατόπιν ορθής και προσεκτικής προετοι-
μασίας, ώστε να πετυχαίνουμε έγκυρη και 
αξιοπρεπή εκπροσώπηση, κερδίζοντας έτσι 
την εκτίμηση των διεθνών και Ευρωπαίων 
εταίρων και συναδέλφων, αλλά και μιαν 
αξιοπρεπή θέση για τη χώρα μας στα εν 
λόγω σώματα με τις ανάλογες συνεργασίες», 
ανέφερε ενώπιον του Προέδρου της Δημο-
κρατίας. Φέρεται λοιπόν διατεθειμένος να 
«πατήσει» στην Φρανκφούρτη εφοδιασμένος 
με αναλύσεις και επιχειρηματολογία για 
να μπορέσει να περάσει, κατά το δυνατόν, 
τις θέσεις της Κύπρου. «Αυτήν  την ώρα 
η κυπριακή πλευρά απευθύνεται θεω-
ρητικά στη Φρανκφούρτη. Δεν έχει, για 
παράδειγμα, ένα μοντέλο προβλέψεων 
για την “Χ” τράπεζα, ώστε να μπορεί να 
ζητήσει την αντιπαραβολή τους με αυτά 
της Φρανκφούρτης. Αυτοί προβαίνουν σε 
εκτιμήσεις και παραδοχές και δεν μπορείς 
να τους πείσεις με λόγια», σημειώνουν στη 
«Σ» έγκυρες πηγές. Βεβαίως για να μπορέσει 

να περάσει από τη θεωρία στην ανάλυση και 
στην επιχειρηματολογία χρειάζεται δουλειά. 
Θα πρέπει να επενδύσει εσωτερικά για να 
χτιστεί η επιχειρηματολογία και να έρθουν τα 
εργαλεία, ώστε να αρχίσει να δημιουργείται 
αξιοπιστία εντός της ΕΚΤ για να ακούγεται η 
φωνή της Κύπρου. «Εκεί που θα πουν, για 
παράδειγμα, στη “Χ” τράπεζα θέλω €300 
εκ. σε έξι μήνες,  να μπορεί να τους πείσει 
ότι είναι 9 ή 12 μήνες για τους “Α” και “Β” 
λόγους», προσθέτουν.

Η κενή θέση «κλειδί»
Για να αρχίσει η αποναρκοθέτηση, πέρα 

από τον Διοικητή, χρειάζεται να πληρωθεί 
και η εξόχως σημαντική θέση του Διευ-
θυντή Εποπτείας, την οποία κατείχε, μέχρι 

Οι κενές θέσεις στο Διοικητι-
κό Συμβούλιο της Κεντρικής 
Τράπεζας αυξήθηκαν μετά και 

τον διορισμό του Κωνσταντίνου Ηρο-
δότου στη θέση του Διοικητή. Από την 
αποχώρηση του Γιώργου Συρίχα με το 
πέρας της θητείας του εδώ και κάποιους 
μήνες ο νυν Διοικητής ήταν το μοναδικό 
εκτελεστικό μέλος. Κενή παραμένει και 
μια θέση μη εκτελεστικού, καθώς δεν 
έχει πληρωθεί από την ολοκλήρωση 
της θητείας του Φίλιππου Μαννάρη. 
Συνεπεία τούτου ο πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας αναμένεται ότι θα κλείσει 
διαμιάς όλες τις εκκρεμότητες και θα 
διορίσει δύο εκτελεστικά μέλη και ένα 

μη εκτελεστικό. Οι αποφάσεις δεν ανα-
μένεται ότι θα αργήσουν να ανακοινω-
θούν. Όπως έχει αποκαλύψει από τις 
28 Μαρτίου το «Σίγμα», ο πρόεδρος 
της Δημοκρατίας έχει καταλήξει στα 
πρόσωπα, που θα πληρώσουν τις τρείς 
κενές θέσεις.  

1) Ο Σταύρος Αγρότης φαίνεται 
ότι προορίζεται για την πλήρωση της 
μιας θέσης Εκτελεστικού μέλους στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής 
Τράπεζας. Στο πρόσφατο παρελθόν είχε 
διατελέσει πρόεδρος του Οργανισμού 
Χρηματοδοτήσεως Στέγης. 

2) Η Μαρία Ηρακλέους φαίνεται να 
προορίζεται για την πλήρωση της δεύ-

τερης θέσης Εκτελεστικού μέλους στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής 
Τράπεζας. Πρόκειται για την επικεφα-
λής του γραφείου αντιπροσωπίας του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην 
Κύπρο.

3) Ο Άγγελος Γρηγοριάδης φαίνεται 
να είναι ο εκλεκτός για την πλήρωση 
της θέσης του μη εκτελεστικού μέλους. 
Πρόκειται για τον τέως Πρόεδρο της 
KPMG Κύπρου και πρόεδρο του CIFA, 
ο οποίος στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην 
προώθηση και στην καθιέρωση της Κύ-
πρου ως ανταγωνιστικού προορισμού για 
την εγκαθίδρυση επενδυτικών ταμείων 
και εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων.

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 

Μαστίγιο και καρότο 
πρόσφατα, ο Γιάγκος Δημητρίου. Η κομ-
βικής σημασίας θέση θα πληρωθεί, όπως 
συνέβαινε πάντα, εσωτερικά. Το πρόσωπο 
που αναλαμβάνει τη Διεύθυνση λειτουργεί 
λίγο πολύ ως ο βραχίονας του Ενιαίου 
Εποπτικού Μηχανισμού στην Κύπρο. 
Βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή επικοι-
νωνίας με τη Φρανκφούρτη και έχει τις 
απαραίτητες προσβάσεις. Αυτή η θέση 
είναι για την ώρα κενή.

Ανοικτοί λογαριασμοί 
Στα ανοικτά μέτωπα τοποθετείται στα 

ψηλά η πιθανή ανάγκη για αύξηση κεφα-
λαίου από τραπεζικό/α ίδρυμα/τα και ο 
επερχόμενος πολύ σημαντικός έλεγχος 
από τη Moneyvαl, ο οποίος θεωρείται, 

σωστά, ως ένα από τα πιο κρίσιμα ρα-
ντεβού για τον τόπο. Σε δεύτερο χρόνο 
εκκρεμεί στα δικαστήρια και το μέλλον 
της εκκαθάρισης της FBME. Η περιβόητη 
αναδιοργάνωση της Κεντρικής Τράπε-
ζας είναι ένα από τα ανοικτά ζητήματα, 
τα οποία θα κληθεί να φέρει εις πέρας 
ο Κωνσταντίνος Ηροδότου. Η οργανική 
της δομή χρήζει εκσυγχρονισμού, ενώ 
σε αρκετές περιπτώσεις καταγράφονται 
«παράπονα» για έλλειψη ανθρώπινου 
δυναμικού για να μπορέσει η εποπτική 
Αρχή να ανταποκριθεί στις αυξημένες 
απαιτήσεις.

Δείγμα εμπιστοσύνης 
Λίγες ώρες μετά τον διορισμό του, 

και συγκεκριμένα το απόγευμα της πε-
ρασμένης Τρίτης, ο νέος Διοικητής της 
Κεντρικής Τράπεζας μπήκε στο αερο-
πλάνο και αναχώρησε στις ΗΠΑ. Αν η 
σημειολογία λέει κάτι στην προκειμένη 
περίπτωση δεν θα πρέπει να περάσει 
απαρατήρητη η μοναχική του παρουσία 
στην Εαρινή Σύνοδο του Διεθνούς Νο-
μισματικού Ταμείου στην Ουάσιγκτον. 
Τα προηγούμενα χρόνια έσπευδε στις 
ΗΠΑ και ο Υπουργός Οικονομικών. Αυ-
τήν τη φορά ο Χάρης Γεωργιάδης μένει 
στην Κύπρο και η χώρα εκπροσωπείται 
μόνο από τον Διοικητή της Κεντρικής 
Τράπεζας. Αυτό μπορεί να μεταφράζεται 
και ως δείγμα της εμπιστοσύνης προς 
το πρόσωπό του από την Κυβέρνηση. Ο 
Χάρης Γεωργιάδης, όταν ανακοινώθηκε 
ο διορισμός του την 28η Μαρτίου, εξέ-
φραζε μέσω twitter τη βεβαιότητά του 
ότι «ο Κωνσταντίνος Ηροδότου θα είναι ο 
σοβαρός και αξιόπιστος Διοικητής, που 
η χώρα μας έχει ανάγκη».

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
vasilioun@sigmatv.com

Όσοι είναι σε θέση 
να γνωρίζουν τα 

κατατόπια της ΕΚΤ 
καθιστούν σαφές 

ότι ο νέος Διοικητής 
δεν έχει εύκολο 
έργο, πλην όμως 
σημειώνουν ότι η 
φωνή της Κύπρου 

είναι εφικτό να γίνει 
σεβαστή

Νέα πρόσωπα στο Δ.Σ.
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Μ
ε μεγάλο εν-
διαφέρον οι 
λάτρεις και 
αθλητές της 
σκόπευσης 
αναμένουν 
την εξέταση 

και την έγκριση από τη Βουλή του 
νομοσχεδίου περί ιδρύσεως Σκοπευ-
τηρίων και άσκησης των αθλημάτων 
σκοποβολής, το οποίο κατετέθη πρό-
σφατα στην Επιτροπή Εσωτερικών. Η 
υπάρχουσα νομοθεσία θεσπίστηκε το 
1966 και εξακολουθεί να υφίσταται 
μέχρι σήμερα. Στην πραγματικότητα, 
όμως, δεν είναι μόνο οι σκοπευτές που 
αναμένουν την έγκριση του νομοσχεδίου. 
Αριθμός αθλητικών παραγόντων από 
το εξωτερικό, αθλητές, αλλά κυρίως 
επενδυτές ενδιαφέρονται έντονα για 
την εξέλιξη της Κύπρου σε αθλητι-
κό σκοπευτικό κέντρο, κάτι το οποίο 
επίσης προωθεί η Μάλτα αλλά και 
η Ελλάδα. Πρόσφατα το ενδιαφέρον 
αυτό εκφράστηκε με επιστολή ξένης 
σκοπευτικής ομοσπονδίας προς τον 
Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, αλλά και με την επίσκεψη 
ξένων παραγόντων, οι οποίοι εξέφρα-
σαν την επιθυμία να επενδύσουν στη 
δημιουργία σκοπευτικού κέντρου στην 
ορεινή Λεμεσό, όπου σε νέο σκοπευ-
τήριο και ξενοδοχείο θα μπορούν να 
φιλοξενήσουν σκοπευτικές ομάδες από 
το εξωτερικό. 

Γιατί, όμως, η Κύπρος; 
Πλείστοι από τους φορείς, οι οποίοι 

ενδιαφέρθηκαν, προέρχονται από χώρες 
της Βόρειας Ευρώπης και της Ρωσίας, οι 
οποίοι επιδιώκουν τη συνεργασία και τις 
επενδύσεις σε χώρα με καλές αεροπο-
ρικές συνδέσεις, αλλά πάνω απ’ όλα με 
καλό κλίμα και ήπιους χειμερινούς μήνες,  
κατά τους οποίους δεν έχουν τη δυνατό-
τητα να προπονούνται σε εξωτερικούς 
χώρους. Η θέσπιση μιας αποτελεσματικής 
νομοθεσίας θα δημιουργήσει οπωσδή-
ποτε τις προϋποθέσεις για να καταστεί η 
Κύπρος κέντρο αθλητικής σκόπευσης 
στην Ευρώπη. Σχετικά αναφέρουμε ότι 
ήδη ομάδες Ολυμπιακών αθλημάτων 
λειόκαννου πυροβόλου όπλου Σκιτ και 
Τραπ αλλά και του μη Ολυμπιακού αθλή-
ματος Σπόρτινγκ από την Ευρώπη αλλά 
και τη Ρωσία επισκέπτονται τη χώρα 
μας κατά τους χειμερινούς μήνες για 
προπόνηση και αγώνες. 

Ανταγωνιστές μας 
η Ελλάδα και η Μάλτα 

Παρά τις επιτυχείς πρόσφατες διορ-
γανώσεις στην Κύπρο των πιο πάνω 
αθλημάτων, η εξέλιξη και οι τάσεις της 
διεθνούς αθλητικής σκοποβολής φαίνεται 
να ακολουθούν διαφορετικές κατευθύν-
σεις και αυτό συνειδητοποίησαν αθλητι-
κοί και επιχειρηματικοί παράγοντες, τόσο 
στη Μάλτα και Ελλάδα αλλά και σε άλλες 
Μεσογειακές χώρες. Συγκεκριμένα, στη 
Μάλτα η νομοθεσία περί σκοπευτηρίων 
αλλά και περί πυροβόλων όπλων τροπο-
ποιήθηκε το 2014 και ευελπιστεί να εξε-
λίξει το δημοφιλές άθλημα της Πρακτικής 
Σκοποβολής σε ευρωπαϊκό επίπεδο,  με 
τη δημιουργία μεγάλου σκοπευτηρίου στο 
κέντρο της χώρας, όπου θα διεξάγονται 
αγώνες τόσο Πρακτικής Σκοποβολής όσο 
και Ολυμπιακών αθλημάτων σκοποβο-
λής. Επίσης η Πορτογαλία δημιούργησε 
υποδομές για τα αθλήματα αυτά. Η χώρα 
όμως η οποία πρόσφατα μπήκε δυνα-
μικά στη διοργάνωση αγώνων αλλά και 
φιλοδοξεί να αυξήσει τους αριθμούς των 
επισκεπτών οι οποίοι θα προπονούνται 
στα σκοπευτήρια είναι η Ελλάδα. Τον ερ-
χόμενο Μάιο στη Ρόδο διοργανώνεται 
διεθνές τουρνουά Πρακτικής Σκοποβολής 
με πιστόλι και καραμπίνα, με τη συμμετοχή 
εκατοντάδων αθλητών από το εξωτερι-
κό. Σχετικά αναφέρουμε ότι στην Ελλάδα 
500 σκοπευτές ασχολούνται σήμερα με 
τα Ολυμπιακά αθλήματα σκόπευσης σε 
αντίθεση με τους 4.000 ενεργούς σκοπευ-
τές στην Πρακτική Σκοποβολή και στην 
σταθερή σκόπευση τυφεκίου. Αρκετά νέα 

σκοπευτήρια έχουν δημιουργηθεί τόσο 
σε αγροτικές περιοχές όσο και κοντά σε 
πόλεις. Πλην των πιο πάνω προορισμών, 
ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι και το 
καθεστώς των κατεχομένων, αλλάζοντας 
πρόσφατα τους κανονισμούς, επιτρέπει 
τη διεξαγωγή αθλημάτων με πιστόλι και 
τυφέκιο στο κατεχόμενο Κιόνελι και αυτό 
ήδη άρχισαν να επισκέπτονται τουρίστες. 

Τι προνοεί το νομοσχέδιο 
Με την έγκριση της νέας νομοθεσίας, 

που θα ρυθμίζει τη λειτουργία των σκοπευ-
τηρίων και των σκοπευτικών αθλημάτων 
καθώς και την τροποποίηση της Νομοθε-
σίας περί πυροβόλων όπλων,  η οποία θα 
εναρμονίζεται με τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία, 
αρκετά αθλήματα, τα οποία δεν μπορούσαν 
να εξασκηθούν στη χώρα μας μέχρι σήμερα, 
θα είναι πλέον εφικτά με πολύ αυστηρές 
ασφαλιστικές δικλίδες. Συγκεκριμένα, ανα-
φέρουμε ότι τα αγωνιστικά όπλα πλην τα 
λειόκαννα και αεροβόλα με τη νέα νομοθεσία 
δεν θα μπορούν να εξέρχονται εκτός των 
σκοπευτηρίων και ακόμα σε περίπτωση 
που οι αθλητές πρέπει να ταξιδέψουν στο 
εξωτερικό αυτά θα μεταφέρονται από το 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό των σκοπευ-
τηρίων. Και αυτό σε μια χώρα στην οποία 
στρατιωτικά τυφέκια υψίστης κατηγορίας 
βρίσκονται σχεδόν σε κάθε σπίτι. 

Ο νόμος περί σκοπευτηρίων επίσης 
ξεκαθαρίζει ότι μόνο σκοπευτικά αθλή-
ματα θα μπορούν να διεξάγονται στους 
χώρους και απαιτεί τη σύνδεση με διε-
θνώς αναγνωρισμένες Ομοσπονδίες για 
να επιτρέπει τη λειτουργία τους, ενώ η 

αρμόδια υπηρεσία θα ελέγχει γι’ αυτό 
και θα μπορεί να αποσύρει τις άδειες 
λειτουργίας με συνοπτικές διαδικασίες. 

Οι σκοπευτές, για να μπορούν να απο-
κτήσουν όπλο στο σκοπευτήριο κατηγορίας 
άλλης εκτός των λειόκαννων ΔΟΚΟ, που 
χρησιμοποιούνται σήμερα, θα πρέπει να 
έχουν μίνιμουμ συμμετοχή σε αγώνες αλλά 
και προπονήσεις, να έχουν λευκό ποινι-
κό μητρώο, να περάσουν ειδική πρακτική 
εξέταση και τέλος να περάσουν και ψυχο-
λογική εξέταση. Ξανά σε μια χώρα στην 
οποία πλείστοι από τους άνδρες κάτω των 
55 διαθέτουν στρατιωτικό αυτόματο τυφέ-
κιο και το έγκλημα με την χρήση νόμιμων 
όπλων είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη. 

Ανοίγει νέες πόρτες 
Παρόλη την αυστηρότητά του το νομο-

σχέδιο αναμένεται να ανοίξει την πόρτα 
σε νέα αθλήματα και νέες ευκαιρίες για 
τον τόπο. Η αυστηρότητα του νομοσχεδίου 
αλλά και οι προοπτικές που δημιουργεί 
επίσης ήταν και ο παράγοντας ο οποίος 
οδήγησε στη θετική στάση όλων των μερών 
κατά τη δημόσια διαβούλευση, συμπε-
ριλαμβανομένης και της Αστυνομίας, η 
οποία ναι μεν συμφώνησε με τη χρήση 
νέων όπλων, αλλά επέμενε για την κατοχή 
μόνο μέσα στο σκοπευτήριο,  κάτι και το 
οποίο έγινε αποδεκτό. 

Ουσιαστικά πρέπει να ληφθεί και υπόψη 
το γεγονός ότι η Κύπρος είναι η μοναδική 
χώρα στην Ευρώπη, η οποία δεν εκσυγ-
χρόνισε τις νομοθεσίες της σε αυτόν τον 
τομέα και η τελευταία η οποία εξακολουθεί 
να περιορίζει στο μέγιστο τη διεξαγωγή 

σκοπευτικών αθλημάτων, ενώ ταυτόχρονα 
και στις δύο υφιστάμενες νομοθεσίες Περί 
σκοπευτηρίων και περί πυροβόλων όπλων 
διακρίνουμε ακόμα έντονα τα ίχνη από το 
πνεύμα της αποικιοκρατίας. 

Πέρα από τα πλεονεκτήματα, τα οποία 
θα προκύψουν, φαίνεται ότι υπάρχουν 
και επιφυλάξεις. Παράγοντες οι οποίοι 
ήταν συνηθισμένοι στο παρόν στάτους 
αλλά και παράγοντες σκοπευτηρίων με 
αμφίβολη νομιμότητα φαίνεται να βλέ-
πουν τις αλλαγές που έρχονται με την 
αναμενόμενη καχυποψία. 

Το γεγονός είναι ότι πλέον τα περιθώρια 
χρόνου στενεύουν για την Κύπρο εάν θέλει 
να επεκτείνει την ποικιλία των αθλημάτων 
που θα μπορούν τόσο οι ντόπιοι όσο και οι 
ξένοι επισκέπτες να απολαμβάνουν. Αυτό 
ταυτόχρονα θα οδηγήσει και σε σημαντικά 
οικονομικά οφέλη αλλά και αναγνώριση σε 
έναν τομέα στον οποίο ήδη έχει δημιουρ-
γήσει κάποια παράδοση και οι προοπτικές 
είναι κάτι περισσότερο από καλές. 

ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
Η ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ 

ΝΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ 

Αναβαθμίζεται
ο σκοπευτικός τουρισμός

Αριθμός αθλητικών παρα-
γόντων από το εξωτερι-

κό, αθλητές, αλλά κυρίως 
επενδυτές ενδιαφέρονται 

έντονα για την εξέλιξη 
της Κύπρου σε αθλητικό 

σκοπευτικό κέντρο

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
και τα νέα σκοπευτικά 
αθλήματα, τα οποία θα 

μπορούν να ασκούνται εκτός 
από τα υφιστάμενα: 

•Ολυμπιακό πυροβόλο πιστόλι 
και τυφέκιο. Παρά τη φθίνουσα 
πορεία τους, τα αθλήματα αυτά 
στη χώρα μας αναμένεται να 
προσελκύσουν ενδιαφέρον, 
αφού όσον αφορά το πιστόλι η 
Πρωταθλήτρια κόσμου φέτος και 
Χρυσή Ολυμπιονίκης Άννα Κο-
ρακάκη αποτελεί την καλύτερη 
πρέσβειρα στον ελληνικό χώρο 
αλλά και διεθνώς. 

•Άθλημα σκόπευσης ακριβείας 
με υποζύγιο. Το άθλημα αυτό, αν 
και παλαιό, εξακολουθεί να προ-
σελκύει έντονο ενδιαφέρον, αφού 
ακόμα και άτομα με παράλυση 
στα κάτω άκρα ή και μεγάλης ηλι-
κίας μπορούν να συμμετέχουν. 
Ένα άθλημα το οποίο ακόμα και 
οι καιρικές συνθήκες έχουν ση-
μαντικό ρόλο, αφού ο σκοπευτής 
πρέπει να πετύχει τους στόχους 
με εξαιρετική ακρίβεια σε μεγα-
λύτερες αποστάσεις. Στην Κύπρο 
ήδη υπάρχει σωματείο, μέλη του 
οποίου  ταξιδεύουν στο εξωτερικό 
για προπόνηση και αγώνες. 

•Πρακτική σκοποβολή με 
πιστόλι, τυφέκιο και καραμπί-
να διαφορετικών διαμετρημάτων 
(IPSC). Το πιο ραγδαία ανερχό-
μενο σκοπευτικό άθλημα στον 
κόσμο με εκατοντάδες χιλιάδες 
ενεργούς αθλητές μόνο στην 
Ευρώπη, ενώ πολύ μεγαλύτερος 
αριθμός ασκείται αλλά όχι σε δι-
εθνές αγωνιστικό επίπεδο. Συνο-
λικά 105 χώρες είναι ενταγμένες 
στη Συνομοσπονδία Πρακτικής 
Σκοποβολής παγκοσμίως με τη 
γερμανική ομοσπονδία να έχει 
πέραν των 60.000 μελών, τη  ρω-
σική στις 75.000 μέλη και άλλες 
λιγότερα. Ένας διεθνής αγώνας 
Πρακτικής Σκοποβολής προσελ-
κύει 600-1000 διαγωνιζομένους, 
σε αντίθεση με έναν συνηθισμέ-
νο διεθνή αγώνα με λειόκαννο, 
που λίγες φορές υπερβαίνει τα 
500 άτομα. Στην Κύπρο υπάρχει 
Όμιλος Πρακτικής Σκοποβολής, 
μέλη του οποίου επισκέπτονται 
την Ελλάδα, Μάλτα και Βουλγαρία 
για προπόνηση και αγώνες. Στην 
πρακτική σκοποβολή οι αθλη-
τές και οι αθλήτριες πρέπει να 
καταβάλουν κινητούς και ακίνη-
τους στόχους σε μικρά χρονικά 
διαστήματα.

Τα νέα 
σκοπευτικά 
αθλήματα 

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου φι-
λοξένησε στις εγκαταστάσεις του τους 
οργανισμούς CEL και CyprusInno, 

που έγιναν γνωστοί για τη δράση τους στη 
νεανική επιχειρηματικότητα μέσα από events, 
workshops και hackathons (hack {cyprus} 
κλπ) και έχουν ξεκινήσει μία καινούργια 
πρωτοβουλία με τη στήριξη της Υπάτης 
Αρμοστείας της Βρετανίας στην Κύπρο, 
με την ονομασία Lead Cyprus. 

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ανα-
δείξει αλλά και να ενώσει το κυπριακό 
ταλέντο σε όλο το μήκος και πλάτος της 
χώρας μέσα από δράσεις, hackathons, 
συναυλίες κ.ά., που θα γίνονται ταυτόχρονα 
σε όλες τις πόλεις. 

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για 
το καλοκαιρινό Summer Camp, το Lead 
Cyprus πραγματοποίησε 2 εκπαιδευτικές 
εκδρομές με τίτλο «Jump on the bus» με 
διαδρομές τη  Νοτιοδυτική (Λευκωσία, 
Λάρνακα, Λεμεσό με κατάληξη την Πάφο) 

και τη Βορειοανατολική (Λευκωσία, Κερύ-
νεια, Αμμόχωστο) και στόχο να συλλέξει 
πληροφορίες για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η κάθε πόλη, οι επιχειρή-
σεις, οι νέοι και η αντίληψη που έχουν για 
τα αντίστοιχα θέματα από τις υπόλοιπες 
πόλεις του νησιού.

Η συνάντηση στην πόλη της Πάφου 
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου Νεάπολις, όπου και το πα-
νεπιστήμιο ως μέρος της ομάδας συζήτησης 
έδωσε τα φώτα του για τα θέματα που θα 
ήθελαν να δουν οι φοιτητές της πόλης να 
πραγματοποιούνται σε τοπικό επίπεδο.

Η συνάντηση στην πόλη της Αμμοχώστου 
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του 
Κέντρου Επιχειρηματικότητας του Πανε-
πιστημίου Ανατολικής Μεσογείου, όπου 
αντίστοιχα οι ομάδες προέβαλαν τα πολλαπλά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν στα θέματα 
επιχειρηματικότητας αλλά και κατανόησης 
μεταξύ των εθνικοτήτων του νησιού.

LeadCyprus: Jump on the Bus στο Νεάπολις
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ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, 
ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ 
ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΩΝ

«ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ. ΕΠΕΛΕ-
ΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΘΗΚΑΝ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡ-
ΜΟΣΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ 
ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΥΡΩΝ ΛΥΣΕΩΝ»

«ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ Ο ΙΔΙΩΤΙ-
ΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ. 
ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΙ ΔΥΣΜΕΝΩΣ, 
ΕΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΞΗΘΕΙ 
Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ».

1Η τροποποίηση του Συντάγματος 
είναι δυνατό να γίνει διαρκούσης 
της εκρύθμου καταστάσεως με 

Νόμο, ως Δίκαιο της Ανάγκης. Προ-
φανώς προϋποθέτει τη συγκέντρωση 
τόσων ψήφων στη Βουλή, ώστε να κα-
ταστεί δυνατή η όποια τροποποίηση. Το 
παράδοξο είναι ότι θα ψηφιστεί από μια 
Βουλή που δεν έχει 56 βουλευτές, λόγο 
του γνωστού προβλήματος της έδρας 
της Λεμεσού.

Το γεγονός ότι η Κυβέρνηση καθό-
ρισε ήδη την τροποποίηση του Άρθρου 
23(3) του Συντάγματος, ως μιαν εκ των 
επιδιώξεών της, καταδεικνύει έμμεσα και 
αποτελεί επιβεβαίωση  ότι συνέτρεξαν 
λάθη με τη νομοθετική ρύθμιση του 
2011-2012 και άρα επιβεβαιώνει την 
ορθότητα της Απόφασης του Διοικητικού 
Δικαστηρίου.

Η μελετώμενη τροποποίηση δεν είναι 
απλή νομική διαφοροποίηση κάποιας 
πρόνοιας περί τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα. Μπορεί, εάν πραγματοποιηθεί, 
να οδηγήσει σε επιπλοκές ευρύτερες 
πέρα από την πολιτική διάσταση που 
έχει, όπως το ενδεχόμενο στέρησης 

1Η απάντηση βέβαια εξαρτάται και 
από την απόφαση, που θα εκδοθεί 
από το Ανώτατο Δικαστήριο, όταν 

θα εκδικασθεί η Έφεση κατά της αποφά-
σεως του Διοικητικού Δικαστηρίου. Αν 
η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
επικυρώσει την απόφαση του Διοικη-
τικού Δικαστηρίου, το θέμα, αν πρέπει 
ή όχι να τροποποιηθεί καταλλήλως το 
Σύνταγμα, είναι θέμα πολιτικής απόφασης 
και οπωσδήποτε απαιτείται προς τούτο 
να επιτευχθεί πλειοψηφία στη Βουλή 
2/3 του όλου αριθμού τον βουλευτών.

2 Ασφαλώς και το Δικαστήριο δίκασε 
ερμηνεύοντας το άρθρο 23.3 του 
Συντάγματος. Ουδεμία αμφιβολία 

περί τούτου. Κατά πόσον η απόφαση είναι 
νομικώς ορθή ή όχι, θα απαντηθεί από το 
Ανώτατο Δικαστήριο στην Έφεση, που θα 
γίνει. Πάντως, επειδή εκφράσθηκαν και 
διάφορα σχόλια κατά πόσον οι Δικαστές 
είχαν οι ίδιοι συμφέρον να προστατεύσουν 
τους μισθούς τους, η θέση μου είναι κάθετα 
εναντίον αυτού του είδους των υπαινιγμών, 
τονίζοντας ότι οι μισθοί των Δικαστών προ-
στατεύονται από άλλο άρθρο του Συντάγ-
ματος και, εν πάση περιπτώσει, ο Νόμος 

χωρίς εύλογη αποζημίωση ακόμη και 
ακίνητης περιουσίας για εξυπηρέτηση 
οικονομικών προβλημάτων του Κράτους. 

2Το Σύνταγμα διασφαλίζει στα 
Άρθρα 6 έως 35 σειρά ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων και ελευθε-

ριών. Χαρακτηριστική δε η πρόβλεψη 
του Άρθρου 35, που προβλέπει: «Αι 
νομοθετικαί, εκτελεστικαί και δικαστικαί 
αρχαί της Δημοκρατίας υποχρεούνται 
να διασφαλίζωσι την αποτελεσματικήν 
εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος 
μέρους, εκάστη εντός των ορίων της 
αρμοδιότητος αυτής».

Τα ατομικά δικαιώματα ή ελευθε-
ρίες είναι δυνατό να τύχουν ως προς 
την απόλαυσή τους, παρέμβασης από 
τον Νομοθέτη στον βαθμό που το ίδιο 
το Σύνταγμα επιτρέπει τούτο. Κατά 
συνέπειαν, με βάση το σύστημα της 
διάκρισης των εξουσιών, η Δικαστική 
Εξουσία οφείλει να αντιμετωπίζει κάθε 
ισχυρισμό που εγείρεται ενώπιόν της και 
η οποία αφορά αντισυνταγματικότητα 
Νόμου. Αυτό έπραξε και το Διοικητικό 
Δικαστήριο. Σε τέτοια περίπτωση,  εάν ο 
Νόμος περιορίζει ένα ατομικό δικαίωμα, 
το Δικαστήριο ελέγχει και ενίοτε «περι-
ορίζει» την παρέμβαση του Νομοθέτη, 
κρίνοντάς την αντισυνταγματική.

3 Οι όποιες σοβαρές, επιζήμιες για 
τον τόπο και το λαό συνέπειες 
οφείλονται στη μη νόμιμη νομο-

θετική αντιμετώπιση του προβλήματος 
εξαρχής το 2011-2012 και πρόσθετα 
στην αδιαφορία που υπήρξε από την 
Εκτελεστική και Νομοθετική Εξουσία, 
παρά τις σαφέστατες προειδοποιήσεις 
που δόθηκαν δικαστικά από το 2014 
με τις τότε αλλά και μεταγενέστερες 
αποφάσεις.

Η λύση απαιτεί συνένωση δυνάμεων, 
απόψεων και ορθές επιλογές, κυρίως 
σε πολιτικό επίπεδο. Θα πρέπει, με 
ανάλογη κοινή προσπάθεια, να τύχει 
με πολιτικούς όρους συναίνεσης η 
αντιμετώπιση της «κενής» έδρας στη 
Βουλή και πολύ περισσότερο τα όσα 
αφορούν την επίλυση του μέγιστου των 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com

ΤΗΝ ΠΟΛΥΚΡΟΤΗ ΑΠΟ-
ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΑΙ 

ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙ-
ΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΣΧΟΛΙΑ-

ΖΟΥΝ ΣΤΗ «Σ» ΟΙ ΕΓΚΡΙ-
ΤΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΑΛΕΚΟΣ 

ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ.  

Ερωτήματα: 

1 Κατά πόσον είναι 
πιθανή ή αναγκαία η 
τροποποίηση του Συ-

ντάγματος για αντιμε-
τώπιση του συγκεκριμέ-

νου ζητήματος; 

2. Το δικαστήριο σε αυ-
τήν την περίπτωση δί-
κασε με βάση τον νόμο 
ή εισέρχονται αμφιβολί-

ες περί τούτου;  

3. Πιστεύετε ότι η Κύ-
προς μπορεί να αντέξει 

αυτήν την απόφαση; 

4. Με ποιον τρόπο επη-
ρεάζεται ο ιδιωτικός 

τομέας, μετά από αυτήν 
την απόφαση; 

5. Ποιες ευθύνες βα-
ραίνουν την Πολιτεία 

(Κυβέρνηση, Βουλή και 
Θεσμούς);

που κηρύχθηκε αντισυνταγματικός δεν 
είχε και δεν έχει καμία σχέση με θέμα 
ωφελημάτων Δικαστών.  

3 Επί του παρόντος δεν έχουν γίνει 
ή δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι 
σωστοί αριθμοί για το κόστος που 

μια τέτοια απόφαση μπορεί να προκα-
λέσει αν αρχίσει από φέτος η πλήρης 
αποκατάσταση των μισθών και γενικά 
των ωφελημάτων των υπαλλήλων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα. Μιλούν για 
βάθος πενταετίας, ενώ γνωρίζουν ότι από 
το 2023, με βάση συμφωνία Κυβέρνησης 
και συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ θα υπήρχε 
πλήρης αποκατάσταση των μισθών. Η 
εν λόγω αποκατάσταση θα ήταν σταδια-
κή και θα άρχιζε από τον φετινό χρόνο. 
Επομένως, θα έπρεπε να υπολογίσουν 
το κόστος μέχρι το τέλος του 2022 και 
από το κόστος αυτό να αφαιρέσουν το 
κόστος που ήδη η συμφωνία, που έγινε, 
θα είχε για τα έτη 2019, 2020, 2021 και 
2022. Και πέραν αυτού, θα έπρεπε να 
υπολογίσουν και το αυξημένο εισόδημα 
που θα είχε το κράτος από τον Φόρο 
Εισοδήματος. Και αφού γίνουν σοβαροί 
υπολογισμοί, τότε ο καθένας θα μπορεί 
να κρίνει και να απαντήσει στο ερώτημά 
σας. Ας μη λησμονούμε ότι μόλις πρό-
σφατα το Κράτος αυτό κατήργησε τον 
φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, που απέφερε 
περίπου 80 εκ. ετησίως. 

4  Δεν νομίζω ότι ο ιδιωτικός τομέας 
επηρεάζεται από την απόφαση 
του Διοικητικού Δικαστηρίου. Θα 

επηρεαστεί δυσμενώς, εάν και εφόσον 
αυξηθεί η φορολογία. Κάτι τέτοιο δεν 
φαίνεται ότι θα γίνει. 

5Στον τομέα του Συνταγματικού 
Δικαίου διαρκώς γεννώνται 
σοβαρά και δισεπίλυτα θέματα 

και το κατά πόσον ένας νόμος είναι ή 
όχι αντισυνταγματικός, τελικός κριτής 
είναι το Δικαστήριο, του οποίου και 
εκείνου οι αποφάσεις υπόκεινται σε 
κριτική. Δεν σημαίνει ότι, οποτεδήποτε 
ένα Δικαστήριο κηρύσσει ένα Νομό 
αντισυνταγματικό, υπάρχουν ευθύνες. 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com 

Κ
λειδώνουν, αύριο, πα-
ρουσία του Γενικού 
Εισαγγελέα, Κώστα 
Κληρίδη, οι κινήσεις 
της Κυβέρνησης μετά 
τη δημοσιονομική βόμ-
βα που έσκασε με την 

απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρί-
ου για τις περικοπές των μισθών που 
υπέστησαν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Στη 
σκιά των εξελίξεων, όμως, αναβρασμός 
επικρατεί στο σύνολο της οικονομίας μετά 
και την απόφαση της ΕΤΥΚ να ζητήσει 
αποκατάσταση των μισθών των τραπεζοϋ-
παλλήλων, αλλά και τις διαμαρτυρίες των 
εργοδοτουμένων του ιδιωτικού τομέα. Οι 
ανησυχίες στρέφονται και προς την κα-
τεύθυνση των επιπτώσεων σε περίπτωση 
ανάγκης νέου δανεισμού και πώς αυτό 
δυνατόν να εκληφθεί από τους διεθνείς 
οίκους αξιολόγησης. 

Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις 
Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομι-

κών, το κόστος της απόφασης του δικα-
στηρίου, χωρίς αναδρομική εφαρμογή 
για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, 
υπολογίζεται στο 1,06 δις ευρώ. 

Η άποψη των νομικών 
προβλημάτων της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, που είναι η παράνομη στρατιωτική 
κατοχή, διαίρεση και εποικισμός.

4Ο ιδιωτικός τομέας διέπεται από 
το ιδιωτικό δίκαιο και τις αρχές 
της ζήτησης, προσφοράς και συμ-

φωνιών. Αντίθετα οι μισθοί, οι συντάξεις 
και τα επιδόματα στον δημόσιο τομέα 
ρυθμίζονται ως δικαιώματα των δημο-
σίων υπαλλήλων που διαμορφώνονται 
κατά το δημόσιο δίκαιο με βάση Νόμο, 
Κανονισμούς και Σχέδια Υπηρεσίας.

Η όποια αναζήτηση λύσεων επέ-
βαλλε και επιβάλλει μεταξύ άλλων 
συνταγματικά επιτρεπτές λύσεις, ώστε 
η όποια νέα νομοθετική ρύθμιση να 
μην επιφέρει αντισυνταγματική μετα-
χείριση. Η επιδίωξη αυτή καθιστά άδικη 
και ακατανόητη την έμμεση επίρριψη 
ευθύνης στο Δικαστήριο ή σε όσους 
κατέφυγαν στο Δικαστήριο.

5Οι ευθύνες τεράστιες και συγκεκρι-
μένες. Η αναζήτηση νομοθετικών 
ρυθμίσεων προς διάσωση του 

Κράτους από σοβαρότατα οικονομικά 
προβλήματα επέβαλλε εξαρχής προσοχή 
και σε βάθος μελέτη με τη συνδρομή 
των επηρεαζομένων. Επελέγησαν και 
προωθήθηκαν νομοθεσίες που εφαρ-
μόστηκαν χωρίς να έχουν τη μορφή 
συνταγματικών εγκύρων λύσεων. Επιτέ-
λους, ας γίνει αντιληπτό ότι η Κυπριακή 
Δημοκρατία διαχρονικά δεν αγωνίζεται 
κατά των επεκτατικών μόνο βλέψεων 
της Άγκυρας. Έχει επίσης «εχθρό» τη 
μόνιμη κομματική αντιπαράθεση και 
την έλλειψη κοινών προσπαθειών προς 
διάσωση Κράτους και λαού. Πρόσθετα 
συνέτρεχαν και συντρέχουν τα σφάλμα-
τα της πολιτικής ηγεσίας, που οφείλει 
επιτέλους να υπερβεί τις μικροκομ-
ματικές διαφορές, να συγκεντρώσει 
την όλη προσοχή και δυναμισμό της 
στην από κοινού αναζήτηση ορθής και 
νόμιμης επίλυσης όλων των προβλη-
μάτων αποβλέποντας πραγματικά και 
καθοριστικά στη διάσωση του Κράτους 
και του λαού.

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ

ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου 

Ο Πρόεδρος του Δημοσιονομικού 
Συμβουλίου, Δημήτρης Γεωργιάδης, 
μιλώντας στη «Σ» και ερωτηθείς τι ση-
μαίνει για τα δημόσια οικονομικά του 
κράτους αυτή η απόφαση, ανέφερε πως 
αν αυτό το ποσό πληρωθεί σταδιακά, με 
τα πλεονάσματα που έχουμε δεν θα μας 
καταστρέψει. Ωστόσο, πρόσθεσε πως αυτό 
που θα συμβεί είναι να μας καθυστερήσει 
από την πληρωμή του δημόσιου χρέους 
και να μας καταστήσει ευάλωτους.  

Το μεγάλο ζήτημα, όμως, σύμφωνα με 
τον ίδιο, είναι η μακροχρόνια επίπτωση που 
θα επιφέρει αυτή η απόφαση. Εξήγησε ότι, 
σε περίπτωση που χρειαστούμε και πάλι 
δάνειο, το ΔΝΤ θα κοιτάξει τη δυνατότητα 
αποπληρωμής ενός χρέους. Όπως έπραξε 
και το 2013 και τους δείξαμε ότι μπορούμε 
να λάβουμε μέτρα, αν χρειαστεί. Τώρα, με 
βάση το Σύνταγμα, η Κύπρος δεν είναι σε 
θέση πλέον να λαμβάνει τέτοιου είδους 
μέτρα. Οπότε, συνέχισε, αυτό θα αυξήσει 
το κόστος χρηματοδότησης του Δημοσίου 
και της οικονομίας, αλλά το σημαντικό 
είναι ότι αν έρθει μία νέα κρίση σε 10 - 
15 χρόνια, το ΔΝΤ θα λάβει υπόψη ότι η 

δυνατότητα λήψης μέτρων στην Κύπρο 
είναι περιορισμένη, άρα δεν θα μπορεί 
να παρέμβει για μία νέα διάσωση.  

Περαιτέρω, κληθείς να εκτιμήσει εάν η 
Κύπρος μπορεί να αντέξει αυτήν την από-
φαση, ο κ. Γεωργιάδης είπε χαρακτηριστικά 
ότι «αν έρθει ένας λογαριασμός ύψους 
πέντε δις -για παράδειγμα- δεν θα το αντέ-
ξουμε. Αν όμως έρθει μισό εκατομμύριο 
θα το χειριστούμε». Σε κάθε περίπτωση, 
τόνισε ότι το Υπουργείο Οικονομικών 
ήδη έχει προετοιμαστεί για το πώς θα 
αντιδράσει στις διάφορες εκβάσεις που 
μπορεί να έχει αυτή η υπόθεση. 

Στο μικροσκόπιο 
διεθνών οίκων 

Μία άλλη πτυχή αυτής της ιστορίας, 
είναι το κατά πόσον θα επηρεάσει η εν 
λόγω απόφαση τις επόμενες αξιολογήσεις 
της οικονομίας μας από τους διεθνούς 
οίκους. Μία πρώτη γεύση πήραμε από 
τον οίκο αξιολόγησης Fitch, ο οποίος επι-
βεβαίωσε τη μακροχρόνια πιστοληπτική 
ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στο ΒΒΒ- διατηρώντας σταθερή προο-

πτική. Ο οίκος εκτιμά ότι οι δικαστικές 
αποφάσεις για τις περικοπές στις απολαβές 
των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε χαμηλότερα 
δημοσιονομικά πλεονάσματα μέχρι το 
2020, «αλλά δεν θα υπονομεύσουν την 
πτωτική πορεία του χρέους». 

Υπενθυμίζεται πως οι οίκοι Moody’s 
και Standard and Poor’s εξακολουθούν 
να έχουν την οικονομία μας δύο βαθμίδες 
κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, ενώ 
η αξιολόγηση του DBRS αναμένεται να 
εκδοθεί στις 17 Μαΐου. 

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο Άρη 
Πετάση, «οι οίκοι βλέπουν αριθμούς και 
στατιστικά στοιχεία». Στην περίπτωση, 
συνέχισε, που η Κυβέρνηση αποφασίσει 
ότι θα αποπληρώσει αυτό το ποσό σταδι-
ακά με χρονικό ορίζοντα τα δέκα χρόνια, 
οι οίκοι δεν θα δώσουν σημασία. «Ο εν 
λόγω παράγοντας είναι ρίσκο γιατί δεν 
εφαρμόστηκε ακόμη. Δεν είναι πραγμα-
τικότητα», εξήγησε. Οι οίκοι, πρόσθεσε, 
εκτός των άλλων παραμέτρων, λαμβάνουν 
υπόψη και το ύψος του δημόσιου χρέους 
και αν γίνει πραγματικότητα και φορτω-

θούμε τελικά αυτό το ποσό, θα αυξηθεί 
το δημόσιο χρέος και τότε είναι που θα 
μετρήσει στις αξιολογήσεις των οίκων. 

Στον χορό και η ΕΤΥΚ 
Μετά την απόφαση του Διοικητικού 

Δικαστηρίου, στον χορό των διεκδική-
σεων μπήκε και η ΕΤΥΚ, η οποία με 
εγκυκλίους της προς τις τράπεζες ζητά να 
επιστραφούν στους τραπεζοϋπαλλήλους 
όσα τους περικόπηκαν. Συγκεκριμένα, 
οι εγκύκλιοι αφορούν στους υπαλλή-
λους της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής 
Τράπεζας, που είτε παρέμειναν στην 
ΚΕΔΙΠΕΣ, ή στην ALTAMIRA, είτε μετα-
φέρθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα, τους 
υπαλλήλους της Κεντρικής Τράπεζας 
της Κύπρου και τους υπαλλήλους του 
Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. 
Η ΕΤΥΚ ζητά όπως προχωρήσουν άμεσα 
στην αποκατάσταση των μισθών, στην 
παραχώρηση όλων των προσαυξήσεων 
και στον τερματισμό της υποχρεωτικής 
εισφοράς στο σχέδιο σύνταξης. Η συ-
ντεχνία απευθύνθηκε με το ίδιο αίτημα 
και στις υπόλοιπες τράπεζες, που δεν 

παραχώρησαν τις προσαυξήσεις με 
βάση τις συμβάσεις.  

Βέβαια, πρόκειται για αιτήματα που, 
σύμφωνα με πληροφορίες της «Σ», οι 
τράπεζες απορρίπτουν άρδην. Όπως ανέ-
φεραν τραπεζικοί κύκλοι, οι τράπεζες δεν 
είναι διατεθειμένες να επιστρέψουν πίσω 
στα παλιά δεδομένα, τα οποία αποτέλεσαν 
και έναν από τους λόγους που ορισμένα 
ιδρύματα έβαλαν λουκέτο. Παράλληλα 
θεωρούν οξύμωρο το γεγονός ότι, ενώ 
η ίδια η ΠΑΣΥΔΥ ξεκαθάρισε ότι η εν 
λόγω απόφαση του δικαστηρίου αφορά 
μόνον όσους προσέφυγαν στη Δικαιο-
σύνη, την ίδια ώρα έρχεται η ΕΤΥΚ και 
ζητά την υιοθέτηση της απόφασης και 
από τις τράπεζες. 

Το επόμενο βήμα 
της Κυβέρνησης 

Έντονες διεργασίες πραγματοποιούνται 
και από πλευράς Κυβέρνησης, η οποία 
εξετάζει το ενδεχόμενο επανάληψης μέ-
τρων συνετής δημοσιονομικής πολιτικής 
με στόχο να εξουδετερωθούν οι όποιες 
επιπτώσεις από την απόφαση του Διοι-
κητικού Δικαστηρίου. Σχετική εξουσι-
οδότηση για την προετοιμασία μέτρων 
έλαβε από το Υπουργικό Συμβούλιο ο 
Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωρ-
γιάδης. Παράλληλα, αύριο Δευτέρα, θα 
πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό ευρεία 
σύσκεψη επί του θέματος, στην παρου-
σία και του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα 
Κληρίδη, όπου οι αρχηγοί των κομμάτων 
θα ενημερωθούν για τις νομικές πτυχές, 
όπως είναι το ενδεχόμενο της αναδρομι-
κότητας και το ποιους τελικά θα αφορά η 
απόφαση. Στην ίδια σύσκεψη θα συζητηθεί 
επίσης το ενδεχόμενο τροποποίησης του 
Άρθρου 23 του Συντάγματος. Παράλληλα, 
υπενθυμίζουμε ότι θεωρείται βέβαιο πως 
η Κυβέρνηση θα προχωρήσει σε έφεση 
εναντίον της απόφασης, ενώ θα ζητήσει και 
την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης 
μέχρι να εκδικαστεί η έφεση. 
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AI In Control - Πλαίσιο Διακυβέρνησης 
Τεχνητής Νοημοσύνης της KPMG

Αποδεδειγμένα οι τεχνολογίες τε-
χνητής νοημοσύνης (Artificial 
Intelligence - AI) επιταχύνουν 

τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ορ-
γανισμών σήμερα, με περισσότερες 
από τις αποφάσεις να διαμορφώνονται 
από αλγόριθμους μηχανικής μάθησης 
(Machine Learning - ML). Γι’ αυτόν τον  
λόγο, θεωρείται καθοριστικής σημασίας η 
υπεύθυνη χρήση αυτών των εργαλείων, 
ενισχυμένων με τις κατάλληλες διαδικα-
σίες διακυβέρνησης, για την επίτευξη των 
επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Τώρα οι οργανισμοί μπορούν να διαχει-
ριστούν και να αναπτύξουν τις δυνατότητες 
των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης με 
ακόμη πιο υπεύθυνο και δομημένο τρόπο, 
καθώς η KPMG εισήγαγε πρόσφατα το AI 
In Control, ένα νέο πλαίσιο, που απαρτί-
ζεται από ένα σύνολο μεθόδων, εργαλείων 
και εκτιμήσεων, που υποστηρίζουν τους 
οργανισμούς να συνειδητοποιήσουν την 
αξία των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, 
επιτυγχάνοντας παράλληλα πρωταρχικούς 
στόχους όπως αλγοριθμική ακεραιότητα, 
επεξηγησιμότητα και ευελιξία.

Οι πλείστες έρευνες δείχνουν πως 
τα περισσότερα διοικητικά στελέχη δεν 
εμπιστεύονται τα analytics στα οποία 
στηρίζονται για να πάρουν σημαντικές 
αποφάσεις σε σχέση με ζητήματα των 
οργανισμών τους. Εντούτοις, οι τάσεις της 
αγοράς και οι επενδύσεις που εξαγγέλλονται 
αναδεικνύουν μιαν αυξανόμενη συνειδη-
τοποίηση της ανάγκης για εμπιστοσύνη 

στις αποφάσεις που προέρχονται από την 
τεχνητή νοημοσύνη, με το ενδιαφέρον να 
επικεντρώνεται στους οργανισμούς που 
αναπτύσσουν αυτές τις τεχνολογίες και την 
παράλληλη ευθύνη τους για εξασφάλιση 
ποιότητας και ακεραιότητας. Το γεγονός 
αυτό πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα 
για τα διοικητικά και εποπτικά συμβούλια 
αυτών των οργανισμών.

Η προσφορά της υπηρεσίας AI In 
Control της KPMG χρησιμοποιεί ένα 
πλαίσιο που βοηθά τους οργανισμούς να 
διαγράψουν τον κύκλο ζωής της τεχνητής 
νοημοσύνης σταδιακά, από τη στρατηγική, 
στην εκτέλεση και την εξέλιξη. Το πλαίσιο 
AI In Control περιλαμβάνει μεθοδολογίες, 
εργαλεία και προτεινόμενους ελέγχους που 
συστήνεται να έχει ένα πρόγραμμα τεχνητής 
νοημοσύνης, για την εξαγωγή καλύτερων 
επιχειρηματικών αποτελεσμάτων:

• Διακυβέρνηση Τεχνητής Νοημοσύνης: 
Σχεδιάζει και ορίζει κριτήρια για την οικο-
δόμηση και συνεχή παρακολούθηση και 
έλεγχο των λύσεων τεχνητής νοημοσύνης 
και των επιδόσεών τους, χωρίς να παρε-
μποδίζει την καινοτομία και την ευελιξία.

• Αξιολόγηση Τεχνητής Νοημοσύ-
νης: Διεξάγει διαγνωστικούς ελέγχους 
των λύσεων τεχνητής νοημοσύνης και 
εκτιμήσεις κινδύνου των περιβάλλοντων 
ελέγχου, για τον προσδιορισμό της ετοι-
μότητας του οργανισμού σε ό,τι αφορά 
τον αποτελεσματικό έλεγχο της τεχνητής 
νοημοσύνης. Παρέχει επίσης μεθόδους και 
εργαλεία για την αξιολόγηση σημαντικών 
αλγορίθμων για τους οργανισμούς, θέτει 
σε εφαρμογή δοκιμές ελέγχου και επο-
πτεύει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και 
τη λειτουργία των προγραμμάτων τεχνητής 
νοημοσύνης, βοηθώντας παράλληλα στην 
αντιμετώπιση των εγγενών προκλήσεων 
που προκαλούνται από αυτήν: ακεραιότητα, 

επεξηγησιμότητα  και ευελιξία.

Παράδειγμα AI In Control 
η πόλη του Άμστερνταμ

Η KPMG συνεργάζεται με τον Δήμο 
του Άμστερνταμ ως προς την αξιολόγηση 
μιας ψηφιοποιημένης δημοτικής υπηρε-
σίας, που θα συμβάλει στην ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης του κοινού για μιαν ασφαλή 
και καλά δομημένη πόλη, βοηθώντας πα-
ράλληλα τον δήμο στην αποστολή του για 
την προστασία των ψηφιακών δικαιωμάτων 
των πολιτών. Το σύστημα διαχείρισης αι-
τημάτων για τους δημόσιους χώρους του 
Άμστερνταμ επιτρέπει στους πολίτες να 
αρχειοθετούν εύκολα και γρήγορα από 
το διαδίκτυο αιτήματα για υπηρεσίες που 
ζητούν από τον δήμο, για θέματα όπως 
π.χ. σκουπίδια σε δρόμο. Ο αλγόριθμος 
προσδιορίζει το είδος του αιτήματος και 
ποια δημοτική υπηρεσία θα απαντήσει. 
Στο προσεχές μέλλον, η εφαρμογή θα κα-
θορίζει επίσης το επίπεδο προτεραιότητας 
των αιτημάτων. Μέσω της μηχανικής μά-
θησης, η διαδικασία λήψης αποφάσεων 
του αλγορίθμου αναμένεται να βελτιωθεί 
με την πάροδο του χρόνου.

Οι δυνητικοί κίνδυνοι είναι εγγενείς 
στο κατά πόσον η μηχανική μάθηση θα 
δρα αμερόληπτα. Δεδομένα όπως η γε-
ωγραφική θέση του αιτήματος, για πα-
ράδειγμα, θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
σε λανθασμένα πρότυπα μάθησης που ο 
αλγόριθμος τελικά θα χρησιμοποιούσε 
κατά κανόνα, ενδεχομένως αντλώντας 
λανθασμένα συμπεράσματα και οδηγώ-
ντας σε μεροληπτική λήψη αποφάσεων. 
Το πλαίσιο AI In Control επιτρέπει την 
αποτελεσματική αξιολόγηση του πλαισίου 
διαχείρισης κινδύνου για την παρακολού-
θηση των διαδικασιών, παρέχοντας συνεχή 
έλεγχο των εξελισσόμενων εφαρμογών 

τεχνητής νοημοσύνης.
Οι πραγματικές δυνατότητες της τεχνητής 

νοημοσύνης θα απελευθερωθούν μόλις 
υπάρξει περισσότερη εμπιστοσύνη και 
διαφάνεια. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με 
την ενσωμάτωση των πρωταρχικών στόχων 
ενός προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης, 
όπως η ακεραιότητα, η επεξηγησιμότητα και 
η ευελιξία, που αποτελούν προϋποθέσεις 
για την προσφορά αυτών των υπηρεσιών. 
Οι νέες τεχνολογίες προετοιμάζουν το έδα-
φος για μετέπειτα ενέργειες, που βοηθούν 
στη δημιουργία επιχειρηματικού οφέλους. 
Η διαδικασία αυτή στηρίζεται σημαντικά 
στην εμπιστοσύνη που παρέχεται από τα 
δεδομένα και τους αλγόριθμους.

Η αλγοριθμική μεροληψία (algorithmic 
bias) είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος, 
που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, 
όταν σε διάφορες λύσεις περιλαμβάνονται 
τεχνολογίες όπως η μηχανική μάθηση και η 
τεχνητή νοημοσύνη. Ιδιαίτερα σήμερα, που οι 
πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις σε αυτούς 
τους τομείς έχουν οδηγήσει σε αύξηση της 
πολυπλοκότητας των διαφόρων μοντέλων 
και η ερμηνεία τους αποτελεί πρόκληση, το 
πλαίσιο AI in Control μπορεί να διασφαλίσει 
την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια.

Για να μπορέσει ένας οργανισμός να 
διασφαλίσει μιαν αποτελεσματική, ολο-
κληρωμένη στρατηγική που να ενσω-
ματώνει πολύπλοκες τεχνολογίες όπως 
η τεχνητή νοημοσύνη, τρία βασικά στοιχεία 
είναι απαραίτητα: σαφείς επιχειρηματι-
κοί στόχοι, επαρκής προϋπολογισμός και 
σωστά σχεδιασμένη προσέγγιση. Αυτά εί-
ναι θεμελιώδους σημασίας ζητήματα για 
την επιτυχή υιοθέτηση των τεχνολογιών 
τεχνητής νοημοσύνης σε όλο το φάσμα 
δραστηριοτήτων ενός οργανισμού.

*Principal, Head of Data
& Analytics, KPMG Limited

Για τρίτη συνεχή χρονιά απονέμε-
ται στην Τράπεζα Κύπρου το World 
Finance Award for Best Corporate 
Governance στην Κύπρο, με βάση 
το ισχυρό πλαίσιο εταιρικής διακυ-
βέρνησής της και τη δέσμευση του 
Διοικητικού της Συμβουλίου για 
βέλτιστες πρακτικές. Το βραβείο 
αποτελεί έμπρακτη επιβράβευση 
των συνεχιζόμενων προσπαθειών 
της Τράπεζας να αναμορφώσει το 
μέλλον του τραπεζικού περιβάλλο-
ντος της Κύπρου και να επιτρέψει τη 
βιώσιμη ανάπτυξη δημιουργώντας έναν 
ασφαλέστερο, ισχυρότερο και πιο εστια-
σμένο θεσμό,  ικανό να υποστηρίξει την 
ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. 
Η Τράπεζα Κύπρου, αξιοποιώντας την 
πολυμορφία του διοικητικού της συμ-
βουλίου -όσον αφορά τις δεξιότητες, το 
υπόβαθρο, το φύλο, την εθνότητα, την 
ηλικία και την εμπειρία-  προβαίνει με 

σταθερά βήματα προς τη λειτουργία ενός 
σύγχρονου περιβάλλοντος εταιρικής 
διακυβέρνησης μέσα σε συνετούς και 
αποτελεσματικούς ελέγχους, οι οποί-
οι επιτρέπουν την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση του κινδύνου. Η εν λόγω 
επιβράβευση επαναβεβαιώνει τη δια-
τήρηση της μηδενικής ανοχής έναντι 
της μη συμμόρφωσης με τις πολιτικές 
και τους κανονισμούς, καλλιεργώντας 
νοοτροπία που γνωρίζει τον κίνδυνο 
και τη διατηρεί σε πλαίσια που έχει 
καθορίσει το συμβούλιο. Η διαφάνεια 
αποτελεί το μότο που η Τράπεζα έχει 
αγκαλιάσει και έχει ανεβάσει τις πολιτι-
κές της στο διαδίκτυο, ενώ ταυτόχρονα 
έχει εμπλουτίσει το τμήμα εταιρικής 
διακυβέρνησης της ιστοσελίδας της 
για να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν 
περισσότερες πληροφορίες που θα εν-
διαφέρουν τους πελάτες, τους επενδυτές 
και τους μετόχους της.

Βραβείο για
Best Corporate

Governance

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ 
gerasimos.ntouskas@
kpmg.com.cy
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΠΗΒΟΛΟ ΕΡΓΟ, 
ΠΟΥ ΘΑ ΔΕΣΠΟΖΕΙ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟ 
ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΘΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΠΥΡΓΟΥΣ

ΜΠΗΚΑΝ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ LIMASSOL NEO 

Το ψηλότερο κτήριο της Κύπρου 

Ο
ύτε ένα, ούτε δύο, 
αλλά τέσσερεις 
συνολικά πύρ-
γους περιλαμ-
βάνει το έργο 
Limassol Neo, το 
οποίο προτίθεται 

να κατασκευάσει η Pafilia στη Λεμεσό 
και πιο συγκεκριμένα στην παραλιακή 
Λεωφόρο, απέναντι από τον ζωολογικό 
κήπο της πόλης. Το έργο περιλαμβάνει 
τέσσερεις οικιστικούς πύργους 39, 33, 
33 και 28 ορόφων αντίστοιχα, με μέση 
απόσταση μεταξύ των κτηρίων τα 26 
μέτρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ένας 
εκ των τεσσάρων πύργων ξεπερνά σε 
ύψος το μέχρι στιγμής ψηλότερο κτήριο 
της Λεμεσού, το 37 ορόφων Limassol 
One, ιδιοκτησίας της ίδιας εταιρείας, 
το οποίο τελεί υπό ανέγερση. Το ύψος 
του Limassol One ανέρχεται στα 170 
μέτρα, ενώ ο 43 ορόφων πύργος του 
Limassol Neo θα φτάνει τα 173 μέτρα. 
Σε ό,τι αφορά τους άλλους τρεις πύργους 

του έργου, το ύψος υπολογίζεται στα 148, 
121 και 96 μέτρα αντίστοιχα. 

Τοποθετημένο σε προνομιούχα θέση, 
δίπλα από τον δημόσιο κήπο και τη δη-
μοτική πινακοθήκη, το «Νeo», το οποίο 
αποτελεί δημιούργημα παγκοσμίου φήμης 
αρχιτεκτόνων και μηχανικών, θα κοσμεί 
το παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού. 

Προπωλήθηκε το 10% 
των διαμερισμάτων

Η Pafilia, μετά το εμβληματικό κτή-
ριο «One», το οποίο βρίσκεται ήδη σε 
προχωρημένο στάδιο κατασκευής και 
παρουσιάζει πωλήσεις που ξεπερνούν 
το 90% της διαθεσιμότητας του έργου, 
ανακοίνωσε την έναρξη των εργασιών 
ανέγερσης του «Νeo», μιας από τις με-
γαλύτερες οικιστικές αναπτύξεις που 
έγιναν ποτέ στην Κύπρο, η οποία απο-
τελεί δημιούργημα παγκοσμίου φήμης 
αρχιτεκτόνων και μηχανικών. 

Στη διάρκεια της επίσημης παρουσί-
ασης του έργου, στην οποία παρευρέθη 
η «Σημερινή», η Εκτελεστική Διευθύ-
ντρια της Pafilia Property Developers, 
Ευαγγελία Ηλιάδου, τόνισε πως η πρώτη 
φάση προώθησης του έργου στις διε-
θνείς αγορές, ολοκληρώθηκε με μεγά-
λη επιτυχία,  γεγονός που αναδεικνύει 
το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης με το 
οποίο περιβάλλουν την εταιρεία οι ξένοι 
επενδυτές. Για το έργο, να σημειωθεί ότι 
με βάση τα roadshows, που έγιναν στο 
εξωτερικό, προπωλήθηκαν ήδη το 10% 
των διαθέσιμων διαμερισμάτων.

Διεθνώς αναγνωρισμένη 
ομάδα συνεργατών

Το «Neo», που θα αποτελέσει σημείο 
αναφοράς, εμπνεύστηκε μια διεθνώς 
αναγνωρισμένη ομάδα συνεργατών, που 
συμμερίζεται το όραμα της Pafilia και 

αποτελείται από το βραβευμένο αρχιτε-
κτονικό γραφείο Woods Bagot, το οποίο 
ανέλαβε τόσο τον εξωτερικό όσο και τον 
εσωτερικό σχεδιασμό, το πρωτοπόρο 
γραφείο μηχανικών BuroHappold, τους 
ειδικούς σε εξωτερικά κελύφη κτηρίων 
Meinhardt και το καινοτόμο γραφείο 
αρχιτεκτονικής τοπίου Andy Sturgeon. 
Τους εξωτερικούς συνεργάτες ενισχύει μια 
εξαιρετική ομάδα τοπικών συνεργατών 
και συμβούλων με άρτια τεχνογνωσία, 
όπως το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Ηρακλής 
Παπαχρίστου, οι Σύμβουλοι Μηχανικοί 
Πανίκος Παπαδόπουλος και Συνεργάτες, 
οι μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι μηχανι-
κοί Γεωργίου, Ζεμπύλας και Συνεργάτες 
και το γραφείο επιμέτρησης ποσοτήτων 
Μαρίνος Ν. Παναγιωτίδης.

Τεχνολογικές καινοτομίες
Το «Νeo» απεικονίζει την πρόοδο 

και την εξέλιξη της οικιστικής ανάπτυ-
ξης στον τόπο μας, τόνισε ο Σύμβουλος 
Μηχανικός Πανίκος Παπαδόπουλος 
και, αναφερόμενος στη μεθοδολογία 
που εφαρμόστηκε κατά το στάδιο της 
μελέτης και του σχεδιασμού, εξήγησε ότι 
έργα της εμβέλειας του «Νeo» απαιτούν 
κατάλληλη προετοιμασία και σημαντικό 
αριθμό μελετών, ενώ παράλληλα εισάγουν 
σημαντικές μηχανικές και τεχνολογικές 
καινοτομίες αλλά και πρωτοποριακές τε-
χνικές για τα κυπριακά δεδομένα.

1.750 θέσεις εργασίας
Η Pafilia έχει εξασφαλίσει την αναγκαία 

πολεοδομική άδεια και οι προκαταρκτικές 
εργασίες αναμένεται να αρχίσουν τον ερχό-
μενο μήνα. Κατά τη διάρκεια κατασκευής 
του έργου αναμένεται να δημιουργηθούν 
γύρω στις 1.500 θέσεις εργασίας και με 
την αποπεράτωση του έργου άλλες 250 
μόνιμες θέσεις. Η ομάδα κατασκευής του 

έργου συναποτελείται από αξιόλογους 
επαγγελματίες με χρόνια εμπειρίας στην 
κατασκευή σύνθετων αναπτύξεων. 

Ολοκλήρωση του 
έργου το 2025

Ο Διευθυντής του έργου Γιώργος Χρί-
στου αναφέρθηκε στις κατασκευαστικές 
καινοτομίες που εισάγει το έργο και στο 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Η πρώτη 
φάση του έργου,  υπογράμμισε ο κ. Χρί-
στου, περιλαμβάνει τους πύργους RIVA 
και KAIA και τη συντριπτική πλειοψηφία 
των εγκαταστάσεων και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το 2023, ενώ η δεύτερη 
φάση του έργου, που περιλαμβάνει τους 
πύργους AMIA και UNA, αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το 2025.

Η συνεισφορά της Pafilia
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης, η εταιρεία 

θα συνεισφέρει το ποσό των €400.000 
για αναβάθμιση της δημοτικής πινακο-

θήκης και το ποσό των €150.000 για 
αναβάθμιση του οδικού δικτύου και 
του συστήματος φωτοεπισήμανσης της 
περιοχής. Περαιτέρω, θα παραχωρεί 
επί ετήσιας βάσης προς το Δήμο Λεμε-
σού, το 50% των ετήσιων εσόδων από 
τον δημόσιο χώρο στάθμευσης που θα 
ανεγερθεί. Επίσης, θα δημιουργηθεί δη-
μόσιος χώρος πρασίνου έκτασης 4.000 
τετραγωνικών μέτρων και τοπιοτεχνημένη 
πλατεία 5.000 τετραγωνικών μέτρων με 
υπηρεσίες εστίασης, στις οποίες θα έχει 
πρόσβαση το ευρύ κοινό.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η εταιρεία 
έχει εισαγάγει στην αγορά τις οικιστικές 
μονάδες των πύργων RIVA και ΚΑΙΑ, 
οι οποίοι χωροθετούνται κοντύτερα στο 
παραλιακό μέτωπο. Οι δύο πύργοι περι-
λαμβάνουν 219 πολυτελή διαμερίσματα 
και 2 υπερπολυτελή ρετιρέ με ιδιωτική 
πισίνα που δημιουργούν το αίσθημα πως 
τίποτα δεν χωρίζει τον ουρανό από τη 
θάλασσα. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚEΙΜ
socratis79@gmail.com

Το «Νeo» συνιστά εξαιρετικό 
δείγμα σύγχρονου οικιστι-
κού θερέτρου, η κατασκευή 

του οποίου θα αποτελέσει ορόσημο 
για την πόλη της Λεμεσού. Αυτό 
επισήμανε, μιλώντας στη «Σ», ο 
αρχιτέκτονας Ηρακλής Παπαχρί-
στου. Αναφερόμενος στον σχεδια-
σμό του έργου, ο κ. Παπαχρίστου 
πρόσθεσε ότι τα τέσσερα κτήρια 
του «Νeo», τα οποία θα φτάνουν 
τους 39, 33, 33 και 28 ορόφους 
αντίστοιχα, περιλαμβάνουν εγκα-
ταστάσεις έξι αστέρων σχεδιασμέ-
νες για να προσφέρουν στιγμές 
χαλάρωσης, δραστηριότητας, 
ψυχαγωγίας και ευεξίας.

Στην καρδιά του έργου θα βρί-
σκεται μια πολυμορφική πλατεία 
με επώνυμα καταστήματα και 
εστιατόρια, που θα δένει αρμο-
νικά με τον δημόσιο κήπο και το 
υπαίθριο θέατρο, προσφέροντας 
στην πόλη και στους κατοίκους 
της έναν νέο σύγχρονο και μο-
ντέρνο προορισμό. Επιπλέον το 
μεγαλεπήβολο έργο θα διαθέτει 
τρεις υπαίθριες πισίνες με θέα τη 
θάλασσα, πρωτοποριακό κέντρο 
ευεξίας, σάουνα, υδρομασάζ, θερ-
μαινόμενη εσωτερική πισίνα 25 
μέτρων, υπερσύγχρονο γυμνα-
στήριο, γήπεδα τένις υψηλών 
προδιαγραφών, ιδιωτικό χώρο 
κινηματογράφου και δημόσιο 
χώρο στάθμευσης 825 οχημάτων.

Εγκαταστάσεις 
έξι αστέρων

ΟΙ ΤΈΣΣΈΡΈΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΙ ΠΎΡΓΟΙ ΤΟΎ 
«ΝEO» ΘΑ ΑΠΟΤΈΛΟΎΝΤΑΙ ΑΠΟ 39, 
33, 33 ΚΑΙ 28 ΟΡΟΦΟΎΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙ-

ΧΑ, ΜΈ ΜΈΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΈΤΑΞΎ 
ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΑ 26 ΜΈΤΡΑ. 



Το πρόγραμμα της
σημερινής μέρας,

στο Δημοτικό Αθλητικό 
Κέντρο Στροβόλου

(δίπλα από το Πάρκο
Αγ. Δημητρίου): 

10:00 Έναρξη Εκδήλωσης
10:30  Έναρξη 44ης Πορείας Χρι-

στοδούλας
11:00  Academy of Talent Potenzia 

Del’ Arte
11:45  Χορευτικός όμιλος Πανεπι-

στημίου Κύπρου
12:00 Μουσική από DJ
12:15 Creative Dance Studio
12:30 Shakallis Dance School
12:45 Nicosia Dance Center 
13:00  Filippos Taekwon-Do ITF 

Nicosia
13:15 Μουσική από DJ
13:30 A PIACERE Μουσικό Εργαστήρι  
13:45  Ακαδημία Γυμναστικής «Πε-

νταδάχτυλος»
14:00 Cypher Dance School
14:15 Επίδειξη ZUMBA
14:30  Melissanides Gymnastics 

Club
15:00  E-motion Dance & Health 

Studio 
15:15 Μουσική από DJ 
15:30 Kids Run in Colour

«Μια ετήσια εκδή-
λωση κοινωνικής 
αλληλεγγύης και 

ηθικής συμπα-
ράστασης στους 

καρκινοπαθείς και 
τις οικογένειές 

τους, που αποτελεί 
την κύρια πηγή 

εσόδων του Αντι-
καρκινικού Συνδέ-

σμου»
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Γ
ια μια ακόμη χρονιά, 44η 
κατ’ ακρίβειαν, πραγμα-
τοποιείται και φέτος η 
Πορεία Χριστοδούλας 
από τον Αντικαρκινικό 
Σύνδεσμο Κύπρου. Ένας 
θεσμός που προκαλεί όχι 

μόνο τη συγκίνηση και τη συμμετοχή του 
κόσμου, αλλά και την παραδοχή απ’ όλους, 
ότι «εδώ γίνεται καλή δουλειά»…  

Γι’ αυτό εξάλλου και ο θεσμός αυτός όχι 
μόνο δεν φθίνει στην πορεία του χρόνου, 
αλλά  εμπλουτίζεται και γίνεται καλύτε-
ρος, πετυχαίνοντας μάλιστα την όλο και 
περισσότερη συμμετοχή νέων ανθρώπων. 
Ίσως ένας από τους λόγους να είναι το 
γεγονός ότι, δυστυχώς, ο καρκίνος, πια, 
μας αφορά όλους. Γι’ αυτό και η συνει-
σφορά του Αντικαρκινικού Συνδέσμου 
αλλά και η στήριξη που αυτός τυγχάνει 
από την Τράπεζα Κύπρου εκτιμώνται σε 
τόσο μεγάλο βαθμό. 

Τι έχει αλλάξει μέσα
στα 44 αυτά χρόνια; 

Ευτυχώς πολλά, με πιο σημαντικό και 
ουσιαστικό το γεγονός ότι ο καρκίνος δεν 
είναι πια ανίκητος! Και επίσης δεν είναι 
πια ταμπού! Στο τελευταίο αυτό κομμάτι, 
του ταμπού δηλαδή, η συνεισφορά του 
Αντικαρκινικού όλα αυτά τα χρόνια στην 
Κύπρο ήταν σίγουρα σημαντική. Σημα-
ντική επίσης και αναγνωρισμένη απ’ 
όλους είναι η στήριξη που αυτός δίνει 
στους ασθενείς και τις οικογένειές τους, 
έχοντας πάντοτε ως στόχο να βελτιώνεται, 
αλλά και να αυξάνει στη βοήθεια αυτή. 
Οι σημερινές εκδηλώσεις, λοιπόν,  δεν 
είναι άλλη μια φιλανθρωπική εκστρατεία. 
Είναι η αποφασιστικότητα όλων μας να 
βοηθήσουμε όσους σήμερα αντιμετωπίζουν 
τον καρκίνο, με όσο το δυνατόν καλύτερα 
μέσα. Θα δώσουμε και φέτος το «παρών» 
μας, θα περάσουμε μια ευχάριστη μέρα 
γιατί μαζί, όλοι μας, θα συνεισφέρουμε  
#stiMaxi . 

Η Τράπεζα Κύπρου ως διαχρονικός 
χορηγός και υποστηρικτής του Αντικαρκι-
νικού Συνδέσμου συμμετέχει ενεργά στην 
προσπάθειά του, γίνεται συνοδοιπόρος 
της Πορείας Χριστοδούλας, ενισχύοντάς 
τον οικονομικά για τη συντήρηση και την 
αναβάθμιση των υπηρεσιών που προ-
σφέρει, δημιουργώντας παράλληλα το 
μεγαλύτερο κίνημα δράσης. Η πρώτη 
Πορεία Χριστοδούλας πραγματοποιήθη-
κε το 1976 και έκτοτε πραγματοποιείται 
κάθε Απρίλιο. Η εκστρατεία #stiMaxi είναι 
μία πρωτοβουλία της Τράπεζας Κύπρου 
για να στηρίξει τον/τη σύζυγο, τη μητέρα, 
τον πατέρα, τον αδελφό, την αδελφή, τον 
φίλο, τον γνωστό, τoν άγνωστο, τον κάθε 
συνάνθρωπό μας που αντιμετωπίζει τον 
καρκίνο, καθώς και να εμπνεύσει, να κινη-
τοποιήσει και να καλέσει όλους να γίνουν 
σταθεροί υποστηρικτές της ελπίδας και 
ανακούφισης.

Μας περιμένουν
στα περίπτερα 

26 περίπτερα, πλαισιωμένα από δεκά-
δες εθελοντές θα βρίσκονται στον χώρο, 
προσφέροντας κάτι για όλα τα γούστα. 
Εσείς ελάτε με την παρέα σας, με τα παιδιά 
σας και κατευθυνθείτε πρώτα στα 3 τα-
μεία που θα υπάρχουν για την αγορά των 
κουπονιών σας. Με τα κουπόνια που θα 
προμηθευτείτε, θα μπορείτε στη συνέχεια 
να απολαύσετε ζεστό ή κρύο Espresso, 
Cappuccino, Americano, Latte, Caramel 
από το Tusso Coffee. Ή να  δροσιστείτε 
με φραπέ, κυπριακό καφέ, λεμονάδα, 
αναψυκτικά και χυμούς. Θα μπορείτε 
να απολαύσετε φρέσκο χυμό πορτοκάλι, 
που θα σας σερβίρουν αγαπημένοι μας 
ποδοσφαιριστές μέλη της Οργάνωσης 
«Γκολ στη Ζωή». Θα υπάρχουν επίσης 
και πολλές επιλογές για γεύμα. Όπως τα 
απολαυστικά λαχματζούν, οι χαλλουμωτές 
ή τα φαλάφελ από το AVO, η γευστική 
και αγαπημένη πίτσα από την Pizza Hut, 
hamburgers και veggie burgers. Μπορείτε 
επίσης να γλυκαθείτε με σπιτικά cakes 
και cup-cakes, με κυπριακό παγωτό 
Pahit-Ice, λαχταριστές κρέπες από το 
Grepa Land ή φρέσκους λουκουμάδες. 
Φρέσκο pop-corn και μαλλί της γριάς. 
Στα ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα 
θα πωλούνται περιποιημένες όμορφες 
χειροποίητες δημιουργίες. Για τα παιδιά 
θα προσφέρονται πολλές δραστηριότητες, 
όπως ζωγραφική, παιχνίδια σε φουσκωτά, 
τοίχος αναρρίχησης, παιχνίδι με βαρκούλες 
στην πισίνα, Microscooter για να οδηγή-
σουν και κούνιες. 

Τα έσοδα από την Πορεία, κάθε 
χρόνο, συμβάλλουν ουσιαστικά ώστε 
ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου 
να συνεχίσει να προσφέρει δωρεάν 
εξειδικευμένες και αναβαθμισμένες 
υπηρεσίες προς τους καρκινοπαθείς 
και τις οικογένειές τους.

Μπείτε και εσείς #stiMaxi! Nα είστε εκεί!
Περισσότερα στο: https://stimaxi.com.cy/
Μπορείτε να κάνετε την εισφορά σας και 
ηλεκτρονικά: https://stimaxi.com.cy/donate

Επαρχία Λευκωσίας 
•  Πεζοπορία - 8:30 π.μ. ΑΠΟΠ Πα-

λαιχωρίου, Κοινότητες Ταμασσού 
& Ορεινής, Δήμος Στροβόλου - τερ-
ματισμός στο Δημοτικό Αθλητικό 
Κέντρο Στροβόλου.

•  Ποδηλασία - 10:30 π.μ. Ποδηλατικός 
Όμιλος Θ.Ο.Ι. Φιλιάς υπό την αιγίδα 
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδη-
λασίας, Κοινότητες από Κακοπετριά 
μέχρι Κοκκινοτριμιθιά - τερματισμός στο 
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Στροβόλου.

•  Ποδηλασία Ομάδας Τράπεζας Κύπρου 
- τερματισμός στο Δημοτικό Αθλητικό 
Κέντρο Στροβόλου. 

•  Σκυταλοδρομία - 11:00 π.μ. Σωμα-
τείο Δρομέων Κύπρου «Περικλής 
Δημητρίου»,  Δήμος Ιδαλίου και 
γύρω κοινότητες, Δήμος Στροβόλου 
- τερματισμός στο Δημοτικό Αθλητικό 
Κέντρο Στροβόλου.

•  Προβολή ντοκιμαντέρ - 5:00 μ.μ. «Ο 
μεγάλος περίπατος της Χριστοδούλας» 
του Νίκου Ταμάσιου στην Ιδιωτική Σχο-
λή Φόρουμ από το Σωματείο «Ομάδα 
Εθελοντών Σιας».

Επαρχία Πάφου 
•  Εκκίνηση Πορείας 10:30 π.μ., Δη-

μαρχείο Πάφου
•  Φιλανθρωπική εκδήλωση - 11:30 π.μ. 

- 2:00 μ.μ. στο προαύλιο του Δημαρ-
χείου Πάφου με δραστηριότητες για 
όλη την οικογένεια.

•  Πεζοπορία - 10:30 π.μ. Πόλη Χρυσο-
χούς. Εκκίνηση από εκκλησία Απο-
στόλου Ανδρέα και τερματισμός στο 
Νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχούς.

Επαρχία Λάρνακας 
•  Εκκίνηση Πορείας 10:30 π.μ. Εξέδρα 

Φοινικούδων.
•  Πεζοπορία - 10:00 π.μ. Αστυνο-

μία των Βρετανικών Βάσεων μαζί 
με τις κοινότητες Ξυλοτύμπου, 
Δασάκι Άχνας, Ορμήδεια, Ξυλο-
φάγου. Εκκίνηση από το Κοινοτικό 
Συμβούλιο Ξυλοτύμπου.

•  Πεζοπορία - 10:30 π.μ. Πλατεία Αγίου 
Μάμα, Τρούλλοι.

Επαρχία Λεμεσού 
•  Εκκίνηση Πορείας 10:30 π.μ. «Ευα-

γόρειο» Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας.
•  Φιλανθρωπική αγορά - 10:30 π.μ. 

- 1:00 μ.μ. στο «Ευαγόρειο» Κέντρο 
Ημερήσιας Νοσηλείας

#stiMaxi: Συμβαίνει Τώρα 

Την ίδια ώρα σε 
όλη την Κύπρο θα 

πραγματοποιούνται 
οι ακόλουθες 

δραστηριότητες:

#stiMaxi: Συμβαίνει Τώρα 
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Σ
τημένοι αγώνες, χει-
ραγώγηση αγώνων, 
προσυνεννοημένα 
αποτελέσματα. Λέξεις 
και φράσεις που από 
το 2011 έχουν μπει για 
τα καλά στο κυπριακό 

ποδόσφαιρο και συζητιούνται καθημε-
ρινά στα ποδοσφαιρικά στέκια. Φάκελοι 
έρχονται από την ΟΥΕΦΑ με ενδείξεις 
για ύποπτους αγώνες, αλλά ουδείς οδη-
γήθηκε ποτέ ενώπιον της Δικαιοσύνης. 
Η εικόνα του κυπριακού ποδοσφαίρου 
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτε-
ρικό παραμένει αρνητική. Στο πρόσφατο 
παρελθόν υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα 
στο εξωτερικό από έγκριτα ΜΜΕ ότι η 
Κύπρος αποτελεί «σχολείο στημένων 
αγώνων». Στο εσωτερικό η ΚΟΠ, εκτός 
από το να θεσπίσει ποινές και να επιβάλλει 
χρηματικά πρόστιμα, δεν μπορεί να πράξει 
κάτι άλλο. Σαφώς αποτελεί για την ίδια το 
νούμερο ένα πρόβλημα στο προϊόν της, 
αλλά δεν είναι αυτή που θα το λύσει. Το 
κράτος και η Αστυνομία έχουν τον πρώτο 
λόγο για την επίλυση του προβλήματος. 

Προκύπτουν 
καίρια ερωτήματα 

Την περασμένη Τρίτη η ΚΟΠ αποφά-
σισε την αναστολή του Πρωταθλήματος 
της Β’ Κατηγορίας, καθώς, σύμφωνα 
με την αρμόδια επιτροπή της ΟΥΕΦΑ, 
υπάρχουν ενδείξεις για προσυνεννοη-

μένους αγώνες. Είδηση; Όχι. Οι πλείστοι 
ποδοσφαιρικοί παράγοντες παραδέχονται, 
εμμέσως πλην σαφώς, ότι υπάρχουν 
στημένοι αγώνες στην Κύπρο. Αυτό 
μπορεί κάποιος να το διαπιστώσει από 
τις δημόσιες τοποθετήσεις τους, όταν 
καταφθάνουν φάκελοι από την ΟΥΕΦΑ.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι 
απλά και είναι τα εξής: Από τη στιγμή που 
ένας ποδοσφαιρικός παράγοντας δημοσίως 
παραδέχεται ότι στήνονται αγώνες, γιατί η 
Αστυνομία την ίδια ώρα δεν του ζητά να 
καταθέσει τα όσα γνωρίζει; Γιατί ο Γενικός 
Εισαγγελέας δεν επεμβαίνει αυτεπάγγελτα 
για την επίλυση του θέματος; Γιατί η Αστυ-
νομία όταν έχει ενώπιόν της φακέλους,  δεν 
μπορεί να φτάσει στην άκρη του νήματος; 
Μήπως γιατί φταίει το νομικό μας πλαίσιο; 
Με ποια κριτήρια γίνονται αποδεκτοί από 
την ΚΟΠ οι παράγοντες των σωματείων; 
Ποια είναι η ευθύνη του Κράτους και της 
Βουλής των Αντιπροσώπων για ένα ζήτημα, 
που όλη η Κύπρος γνωρίζει ότι υπάρχουν 
στημένοι αγώνες αλλά κανείς δεν ανοίγει 
το στόμα του;

Πάνω από 80 φάκελοι
Η υπόθεση φακέλων με ύποπτους 

ποδοσφαιρικούς αγώνες ξεκίνησε από το 
2011. Από τότε μέχρι σήμερα η αρμόδια 
Επιτροπή της ΟΥΕΦΑ έχει συμπεριλά-
βει το κυπριακό ποδόσφαιρο σε πάνω 
από 80 φακέλους. Ποιος από αυτούς 
οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης; 
Κανένας, λόγω της αδυναμίας του συ-
στήματος να ξεδιαλύνει τις υποθέσεις. 

Πίσω από το Κονγκό 
και τη Ζιμπάμπουε 

Η τραγική εικόνα του κυπριακού 
ποδοσφαίρου αποδεικνύεται μέσω πολ-
λών ερευνών. Παλαιότερη έρευνα της 
Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών 
Ποδοσφαιριστών (FIF Pro)  κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι βρισκόμαστε στην 5η 
θέση παγκοσμίως με ποσοστό 18,6% με 
τους περισσότερους στημένους αγώνες 
πίσω από τη Γεωργία, το Κονγκό, το 
Καζακστάν και τη Ζιμπάμπουε. 

Στην ίδια έρευνα υπάρχει ένα εντυπω-

ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΣΕ ΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Η ΚΥΠΡΟΣ

Δοκτοράτο στα σικέ 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 
Η ΟΥΕΦΑ ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΑΒΕ 
ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ 80 ΦΑΚΕΛΟΥΣ Την ερχόμενη Τρίτη, το 

Δ.Σ. της ΚΟΠ θα θεσπί-
σει νέους κανονισμούς 

και ποινές που περι-
λαμβάνουν οικονομικές 
αλλά και βαθμολογικές 
συνέπειες για τις ομά-

δες που εμπλέκονται σε 
στημένους αγώνες

Ενδιαφέρον έχει και ο γεωγρα-
φικός ποδοσφαιρικός χάρτης 
της Κύπρου με τις εμπλεκό-

μενες ομάδες. Συνολικά υπάρχουν 
εννέα φάκελοι ανά αγώνα και μία 
προειδοποίηση που αφορούν ομάδες 
της Β’ Κατηγορίας. Αυτό σημαίνει ότι 
τουλάχιστον σε έναν αγώνα εμπλέ-
κονται και οι δυο ομάδες. Συγκε-
κριμένα, για ομάδα της Επαρχίας 
Λεμεσού υπάρχουν πέντε φάκελοι. 
Για ομάδα της Επαρχίας Λάρνακας, 
τρεις φάκελοι. Για ομάδα της Επαρ-
χίας Λευκωσίας, δυο φάκελοι. Για 
ομάδα της Επαρχίας Αμμοχώστου, 
τρεις φάκελοι. Για ομάδα της Επαρ-
χίας Λεμεσού ένας φάκελος και για 
ομάδα της Επαρχίας Λευκωσίας, 
ένας φάκελος με προειδοποίηση. 

Ο χάρτης 
των φακέλων

Το 2006 το ιταλικό ποδό-
σφαιρο συγκλονίστηκε 
από το σκάνδαλο που 

πήρε το όνομα «Calciopolis». 
Αποκαλύφθηκε δίκτυο σχέσεων 
ποδοσφαιρικών παραγόντων και 
διαιτητών με σκοπό την αλλοίωση 
αποτελεσμάτων. Αποτέλεσμα; Να 
αφαιρεθούν πρωταθλήματα από 
ομάδα και να υποβιβαστεί σε μι-
κρότερη κατηγορία. Πέντε χρόνια 
μετά, το 2011, στην Ελλάδα ξέσπασε 
το σκάνδαλο Κοριόπολις. Με τη 
συνδρομή της ΟΥΕΦΑ και της ΕΥΠ, 
οι δικαστικές Αρχές εντόπισαν 68 
υπόπτους, ανάμεσα στους οποίους 
ποδοσφαιρικούς παράγοντες, δι-
αιτητές, παίκτες και αστυνομικούς 
υπαλλήλους, στους οποίους επι-
βλήθηκε απαγόρευση εξόδου από 
τη χώρα. Στις απομαγνητοφωνημέ-
νες συνομιλίες περιλαμβάνονταν 
αδικήματα δωροδοκίας, εξαγοράς, 
νόθευσης ανταγωνισμού, καθώς 
και απειλής χρήσης βίας. Ομάδες 
υποβιβάστηκαν. Ομάδες δεν μπο-
ρούν να αγωνιστούν στην Ευρώπη. 
Ομάδες καταστράφηκαν. Παράγο-
ντες οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη. 
Ωστόσο, μόνο ένας παράγοντας 
κρίθηκε ένοχος. 

Τα σκάνδαλα 
Calciopolis 

και Κοριόπολις 

σιακό στοιχείο: ότι το 40,5% των ποδο-
σφαιριστών του κυπριακού ποδοσφαίρου 
γνωρίζουν πότε ένα ματς είναι στημένο. 
Πρόκειται για ένα ποσοστό που τοποθετεί 
την Κύπρο στη 2η θέση παγκοσμίως πίσω 
από το Κονγκό. Παράλληλα, το μεγαλύτερο 
ποσοστό από τους ποδοσφαιριστές, ένα 
67%, υποστηρίζουν ότι υπάρχουν στημένα 
παιχνίδια και στους αγώνες Α’ Κατηγορίας.

«Σχολείο για στημένα» 
Η «Federbet» είναι ένας μη κερδοσκο-

πικός οργανισμός που ασχολείται με τους 
ύποπτους αγώνες από τη στοιχηματική 
δραστηριότητα. Ο γενικός γραμματέας 
της, Φραντσέκο Παράνγκα,  είχε δηλώσει 
στο παρελθόν στην «Guardian» ότι «το 
κυπριακό πρωτάθλημα είναι ένα από τα 
πιο βρόμικα στον κόσμο». Είχε αναφέρει 
μάλιστα και το εξής «τιμητικό» για εμάς: 
«Σε χώρες όπως η Κύπρος, δεν είναι 
πλέον ένα ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα, 
αλλά σχολείο για να στήνουν αγώνες».

«Στημένοι» και 
φιλικοί αγώνες

Η Κύπρος για πολλές ευρωπαϊκές 
ομάδες αποτελεί εξαιρετικό προορισμό 
κατά τη χειμερινή τους προετοιμασία, 
λόγω των κλιματολογικών συνθηκών. 
Κατά τη διάρκεια παραμονής των ομάδων 
από το εξωτερικό φαίνεται να γίνονται 
χρυσές δουλειές. Το Ιανουάριο του 2017, 
32 φιλικοί αγώνες, που έγιναν στο νησί, 
κρίθηκαν ύποπτοι για χειραγώγηση. 

«Πλυντήριο για μίζες»
Στα μέσα του 2018 αποκαλύφθηκε 

ένα μεγάλο σκάνδαλο στημένων αγώνων 

στο Βέλγιο. Μέσω των ερευνών από τις 
διωκτικές Αρχές αποδείχθηκε ότι στην 
Κύπρο «ξεπλένονταν» μίζες ατζέντηδων 
από αγοραπωλησίες ποδοσφαιριστών 
στο Βέλγιο, μέσω εταιρειών που ήταν 
εγγεγραμμένες στην Κύπρο. Τιμολόγια 
έρχονταν στο νησί μαζί με χρήματα που 
γίνονταν κατάθεση σε τράπεζες. Στη συ-
νέχεια, με άλλα τιμολόγια επέστρεφαν 
τα χρήματα στο Βέλγιο. Στην Κύπρο είχε 
συλληφθεί, μάλιστα, ως ύποπτος 52χρο-
νος βοσνιακής καταγωγής. Οδηγήθηκε 
ενώπιον του Δικαστηρίου Λευκωσίας 
με σκοπό την έκδοσή του στις Αρχές 
του Βελγίου, κάτι που έγινε. 

Παίρνει μέτρα η ΚΟΠ 
Τα πιο πάνω περιγράφουν την εικόνα 

του κυπριακού ποδοσφαίρου στο εσω-
τερικό και στο εξωτερικό. Η πρόσφατη 
απόφαση της ΚΟΠ να αναστείλει το 
Πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας,  καθώς 
υπάρχουν ενδείξεις από την ΟΥΕΦΑ 
για προσυνεννοημένους αγώνες, άνοιξε 
ξανά το κεφάλαιο στημένοι αγώνες στην 
Κύπρο. Το πρώτο μέτρο που πάρθηκε 
από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδο-
σφαίρου ήταν η αναστολή του πρωτα-
θλήματος. Την Τρίτη, το Δ.Σ. της ΚΟΠ 
θα θεσπίσει νέους κανονισμούς και 
ποινές για το θέμα αυτό. 

Οι νέες ποινές θα χωρίζονται σε 
δύο μέρη: Το οικονομικό και τις βαθ-
μολογικές συνέπειες. Στις οικονομικές 
συνέπειες, η ΚΟΠ σκέφτεται να θεσπίσει 
ποινές με μεγάλα χρηματικά πρόστιμα 
και, δεύτερον, την περικοπή των χο-
ρηγιών της ΚΟΠ σε όποια σωματεία 
εμπλέκονται σε προσυνεννοημένους 
αγώνες. Στο πακέτο περιλαμβάνονται 
και οι βαθμολογικές συνέπειες. Σε ομά-
δα που εμπλέκεται για πρώτη φορά σε 
ύποπτο αγώνα θα επιβάλλεται μεγάλο 
χρηματικό πρόστιμο. Αν για την ίδια 
ομάδα έρθει δεύτερος φάκελος, τότε θα 
της αφαιρούνται τρεις βαθμοί. Στον τρίτο 
φάκελο θα της αφαιρούνται έξι βαθμοί 
και στον τέταρτο φάκελο, η ομάδα θα 
υποβιβάζεται ή θα διαγράφεται από τα 
μητρώα της ΚΟΠ. 

ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΣΕ ΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Η ΚΥΠΡΟΣ
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Ο Γεώργιος Μαραγκός γεν-
νήθηκε στην Αμμόχωστο το 
1906, σπούδασε ιατρική και 

ειδικεύτηκε στη γενική χειρουργική στη 
Βιένη, στο Ίνσμπουργκ και στη Ζυρίχη, 
κατά το διάστημα του μεσοπολέμου. 
Πήρε διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο 
της Βιένης. Η αυστρο-γερμανική σχολή 
κρατούσε, τότε, τα σκήπτρα της ιατρικής 
σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Ο γιατρός Μαραγκός εργάσθηκε 
έξι χρόνια στην Αθήνα (1934-1940), 
στο Νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού, προτού επιστρέψει στην 
Κύπρο και εγκατασταθεί στη Λεμεσό. 
Λειτούργησε τη δική του κλινική αλλά, 
ταυτόχρονα, το 1940 διορίστηκε στην 
κυβερνητική υπηρεσία από την αποι-
κιακή διοίκηση και εργαζόταν στο Νο-
σοκομείο Λεμεσού μέχρι το 1951. Το 

1952 μετατέθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο 
Λευκωσίας και ανέλαβε τη διεύθυνση του 
Χειρουργικού Τμήματος, ενώ ταυτόχρο-
να λειτουργούσε και δική του ιδιωτική 
κλινική, με άξια συνεργάτιδα τη νοση-
λεύτρια μαία, Ελλαδίτισσα σύζυγό του, 
Καίτη. Αφυπηρέτησε το 1973, μετά από 
μια σταδιοδρομία πλούσια σε προσφορά 
στη χειρουργική. 

Ο χειρουργός Μαραγκός τιμήθηκε με 
διπλώματα και διακρίσεις από ευρωπαϊκές 
ιατρικές εταιρείες, από αρχηγούς κυβερ-
νήσεων και του απονεμήθηκαν τιμητικά 
μετάλλια, όπως του Χρυσού Σταυρού 
του Τάγματος του Φοίνικος της Ελληνι-
κής Κυβερνήσεως, του παρασήμου της 
Βρετανικής Αυτοκρατορίας (Ο.Β.Ε.), του 
Χρυσού Σταυρού του «Ερυθρού Σταυρού», 
του Μεταλλίου Διακρίσεως του Ινστιτούτου 
Visnesfki της Σοβιετικής Ένωσης, Επαίνου 

της Ακαδημίας Αθηνών και του Ανωτέ-
ρου Παρασήμου διά υπηρεσίας προς την 
Αυστριακή Δημοκρατία. Διετέλεσε, δε, για 
πολλά χρόνια μέχρι τον θάνατό του, επίτι-
μος πρόξενος της Αυστρίας στην Κύπρο. 

Υπήρξε, κατά γενικήν ομολογίαν, ο «πατέ-
ρας της χειρουργικής» στην Κύπρο. Ίδρυσε 
τη Χειρουργική Εταιρεία Κύπρου το 1964, 
την πρώτη επιστημονική εταιρεία στο νησί. 
Πολυμαθέστατος, ερευνητής, εκδότης, συγ-
γραφέας έχαιρε μεγάλης εκτίμησης στους 
ιατρικούς και χειρουργικούς κύκλους. Είχε 
ευρείες διασυνδέσεις με το εξωτερικό. 

Ο γιατρός Μαραγκός υπήρξε ο ιδρυ-
τής και στυλοβάτης για πολλά χρόνια του 
ιατρικού περιοδικού Ιατρικόν Περιοδικόν 
Κύπρου το 1962 και εξέδωσε το «Δελτίον 
της Χειρουργικής Εταιρείας Κύπρου», το 
οποίο συντήρησε μέχρι το 1974, όταν 
συνέχισε με την «Ιατρική - Χειρουργική 

Κύπρου». Οι ερευνητικές του εργασίες 
και τα άρθρα του έδιναν πνοή στη στεί-
ρα και απομονωμένη επιστημονικά, τότε, 
ιατρική της Κύπρου. 

Αξιόλογη, επίσης, ήταν η εθελοντική 
συμμετοχή του στη λειτουργία του εκτοπι-
σμένου Νοσοκομείου Αμμοχώστου κατά 
την τουρκική εισβολή το 1974. 

Ο μεγάλος αυτός χειρουργός δεν πρό-
λαβε να παρευρεθεί, το 1986, στα εγκαίνια 
του Παρασκευαΐδειου Μεταμοσχευτικού 
Κέντρου, το οποίο, κατά τραγική σύμπτωση, 
στεγάστηκε στη δική του ιδιωτική κλινική 
στη Λευκωσία. Τρία χρόνια αργότερα, γί-
νονταν και οι πρώτες εγχειρήσεις ανοικτής 
καρδιάς μέσα στο ίδιο χειρουργείο του 
Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου 
για 21 ολόκληρα χρόνια χειρουργούσε 
ο ίδιος, γράφοντας τη δική του ιστορία…

Ο γιατρός Μαραγκός συνέχισε να τα-

λαιπωρείται με στηθάχγη. Πέθανε στις 23 
Μαΐου 1985, στο Νοσοκομείο St’ Mary’s 
του Λονδίνου, προτού προλάβει να χει-
ρουργηθεί. Ήταν 79 χρονών. 

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

Εκδόσεις Εν Τύποις

Γεώργιος Μαραγκός, «πατέρας της χειρουργικής»

ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΤΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ, ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟ ΛΕΥΚΏΣΙΑΣ, ΤΟ 1970 (ΑΡΧΕΙΟ Α. 
ΜΑΡΑΓΚΟΥ)

Υπήρξε, κατά γενικήν 
ομολογίαν, ο «πατέρας 

της χειρουργικής» 
στην Κύπρο. Ίδρυσε τη 
Χειρουργική Εταιρεία 
Κύπρου το 1964, την 
πρώτη επιστημονική 

εταιρεία στο νησί

Ο Αριστοτέλης ήταν αρχαίος Έλληνας 
φιλόσοφος και επιστήμονας, που 
γεννήθηκε το 384 π.Χ. στα Αρχαία 

Στάγειρα της Χαλκιδικής, 55 χιλιόμετρα 
ανατολικά από τη σημερινή Θεσσαλονίκη, 
και πέθανε το 322 π.Χ. Σε ηλικία 17 ετών 
εισέρχεται στην Ακαδημία του Πλάτωνα, στην 
Αθήνα, όπου παραμένει έως τα 37 του έτη. 
Εκεί συνδέεται τόσο με τον ίδιο τον Πλάτωνα 
όσο και με τον Εύδοξο, τον Ξενοκράτη και 
άλλους στοχαστές. Τα έργα του αναφέρονται 
σε πολλές επιστήμες, όπως φυσική, βιολογία, 
ζωολογία, μεταφυσική, λογική, ηθική, ποίηση, 
θέατρο, μουσική, ρητορική, πολιτική κ.ά., και 
συνιστούν το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα 
στη Δυτική Φιλοσοφία.

Μετά τον θάνατο του Πλάτωνα φεύγει 
από την Αθήνα και, κατόπιν εντολής του 
Φίλιππου, αναλαμβάνει το 343 π.Χ./42 
τη διδασκαλία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
Σύμφωνα με την Εγκυκλοπαίδεια Μπρι-
τάνικα: «Ο Αριστοτέλης υπήρξε ο πρώτος 
γνήσιος επιστήμονας στην ιστορία... και κάθε 
κατοπινός επιστήμονας του οφείλει κάτι». 

Ως διδάσκαλος 
του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, 
ο Αριστοτέλης 
απέκτησε διά-
φορες ευκαιρί-
ες και αφθονία 
προμηθειών. 
Έτσι, ίδρυσε μια 
βιβλιοθήκη στο 
Λύκειο, η οποία 
έγινε αρωγός 

στην παραγωγή εκατοντάδων έργων του. Το 
γεγονός ότι υπήρξε μαθητής του Πλάτωνα 
τον οδήγησε στις απόψεις του πλατωνι-
σμού, αργότερα, όμως, μετά τον θάνατο 
του Πλάτωνα, οδηγήθηκε, περισσότερο, 
σε εμπειρικές μελέτες και μετατοπίζεται 
από τον πλατωνισμό στον εμπειρισμό. 

Ο Αριστοτέλης σπούδασε στην Ακαδημία 
του Πλάτωνα επί 20 χρόνια (367 - 347 π.Χ.), 
μέχρι τη χρονιά δηλ. που πέθανε ο δάσκαλός 
του. Στο περιβάλλον της Ακαδημίας άφηνε 
κατάπληκτους όλους και τον ίδιο το δάσκαλό 
του, με την ευφυΐα και τη φιλοπονία του. Ο 
Πλάτωνας τον ονόμαζε “νουν της διατριβής” 
και το σπίτι του “οίκον αναγνώστου”.

Ο Αριστοτέλης έμεινε στη μακεδονική αυλή 
έξι χρόνια. Όταν ο Αλέξανδρος συνέτριψε την 
αντίσταση των Θηβαίων και αποκατέστησε 
την ησυχία στη νότια Ελλάδα, ο Αριστοτέλης 
πήγε στην Αθήνα (335 π.Χ.) και ίδρυσε δική 
του φιλοσοφική σχολή. Για να εγκαταστήσει τη 
σχολή του διάλεξε το Γυμνάσιο, που λεγόταν 
και Λύκειο, ανάμεσα στον Λυκαβηττό και 
τον Ιλισό, κοντά στην πύλη του Διοχάρη. Ο 
χώρος του Γυμνασίου βρέθηκε πρόσφατα 
στις ανασκαφές, για την ανέγερση του νέου 
Μουσείου Γουλανδρή, πίσω από το Βυζα-
ντινό Μουσείο Αθηνών, στην οδό Ρηγίλλης. 

Οι Αλεξανδρινοί υπολόγιζαν ότι ο Αρι-
στοτέλης έγραψε 400 περίπου συνολικά 
βιβλία. Ο Διογένης ο Λαέρτιος υπολόγισε 
το έργο του σε στίχους και βρήκε ότι έφτα-
ναν τις 45 μυριάδες, επακριβώς 445.270 
στίχους. Μεγάλο μέρος από το έργο του 
αυτό χάθηκε. Ανήκε στην κατηγορία των 
δημόσιων ή “εξωτερικών” μαθημάτων και 
ήταν γραμμένα σε μορφή διαλογική. Από 
αυτά σώθηκε μόνο η Αθηναίων Πολιτεία, σ’ 
έναν πάπυρο που βρέθηκε στην Αίγυπτο. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
αποταθείτε στο www.artaeri.com.
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Ο Πεδιαίος «πνίγεται» 
στα σκουπίδια 

Ο Κυριάκος Πολυκάρπου στην 
επιστολή του επιχειρεί να αναδείξει 
το περιβαλλοντικό πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει ο ποταμός Πεδιαίος, 
που «πνίγεται» στα σκουπίδια: 

«Σωροί από κάθε είδους άχρηστα 
αντικείμενα, οικοδομικά αδρανή υλι-
κά, πέτρες, ξύλα, χώματα, παλιά και νέα 
skip, τεράστια σκουριασμένα ντεπόζιτα 
σπαστήρων, κούγκρινα κκιούγκια, υλικά 
κατεδαφίσεων, παλιοσιδερικά και μια 
αποκρουστική αποθήκη ολικής χρήσεως, 
είναι τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν 
την εικόνα για ένα δεύτερο Βατί.  

Ο κάθε διερχόμενος στην περιοχή 
“Μιαλάθι” της κοινότητας Πέρα Ορει-
νής και σε ακτίνα μισού χιλιομέτρου με 
χωματόδρομο, στις όχθες του ποταμού 
Πεδιαίου, αντικρίζει αυτά τα εκτρώματα 
που ρυπαίνουν και καταστρέφουν ό,τι 
ωραίο και αληθινό... 

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, 
οι επιτήδειοι ρυπαίνουν και δηλητηρι-
άζουν το φυσικό περιβάλλον κατόπιν 
ανοχής κάποιων αρμοδίων. Και, παρά 
τις αντιδράσεις, τις καταγγελίες και τις 
δικαιολογημένες διαμαρτυρίες φίλων 
περιβαλλοντιστών, το ξεφόρτωμα μπάζων 
συνεχίζεται, οι νόμοι καταπατούνται και 
πάλι ο έλεγχος άφαντος!». 

Η ξενόφερτη και εισβολική 
ή «εισβλητική» ακακία

Ο Οδυσσέας Χρ. Αγγελίδης γράφει 
για την ακακία, που αποτελεί ένα ανε-
πιθύμητο δέντρο για την Κύπρο και 
εισηγείται τη χρησιμοποίησή της για 
να πρασινίσει το νησί: 

«Το Τμήμα Δασών έχει αποφασίσει 
από καιρό πως η ακακία είναι ανεπιθύμητο 
δέντρο για την  Κύπρο. Είναι ξενόφερτο 
και «εισβλητικό», γιατί θα κατακυριεύει 
όλους τους γυμνούς, γόνιμους ή άγονους 
χώρους όπου μόνο πεύκα, χαρουπιές 
και ελιές πρέπει να φυτεύουμε, που θα 
πρασινίσουν την Κύπρο σε 50-100 χρόνια 
και θα αποτρέψουν την απερήμωση του 
τόπου, όταν σοβαροί επιστήμονες προ-
βλέπουν πως η απερήμωση στη Κύπρο 
είναι προ των πυλών. Ως ένας ενεργός και 
σκεπτόμενος πολίτης (το 2010) έστειλα 
επιστολή στον τότε ΥΠΓΕ επισημαίνοντας 
το πρόβλημα της απερήμωσης, κάνοντας 
ταυτόχρονα την εισήγηση να χρησιμο-
ποιηθεί η ακακία για να πρασινίσουμε 
όλους τους άγονους και γυμνούς λόφους, 
κυρίως σε χαμηλά υψόμετρα, όπως τις 
περιοχές που αντικρίζουμε το 
καλοκαίρι ταξιδεύοντας από 
Λευκωσία προς Λάρνα-
κα, οι οποίες μοιάζουν 
σαν σεληνιακά τοπία.

Με έκπληξή 
μου πήρα απάντη-
ση από το Τμήμα 
Δασών ύστερα 
από ένα ολόκληρο 
χρόνο. Η απάντηση 
αναφέρεται στις προ-
σπάθειες του Τμήματος 
για αναδασώσεις αλλά θεωρεί 
την ακακία ως εισβλητικό δέντρο 
και την απορρίπτει. Προσωπικά είμαι 
πεπεισμένος πως δεν υπάρχει κανένας 
φόβος για εισβολή αυτού του δέντρου σε 
καλλιεργημένες παράπλευρες εκτάσεις. 
όπου δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για δη-
μιουργία πρασίνου στον τόπο μας, όπως 
αποδείχθηκε όταν η ακακία φυτευόταν 
κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων. 

Ίσως λοιπόν να είναι καιρός το Τμήμα 
Δασών και το Υπουργείο Γεωργίας να 
αναθεωρήσουν τη θέση τους για την ακα-
κία, εκτός εάν μας αποδείξουν πως έχουν 
υπόψη τους άλλα δέντρα που μπορούν 
να πάρουν τη θέση της για μια γρήγορη 
κάλυψη όλων των γυμνών και άγονων 
περιοχών του νησιού, για να αποφύγου-
με την απερήμωση, η οποία προχωρεί 
ακάθεκτη από χρόνο σε χρόνο». 

Απολογηθείτε, 
κύριε Αναστασιάδη! 

Ο Α. Χατζηαντώνης συγχαίρει τον 
Πρόεδρο της Ερευνητικής Επιτροπής 
για την κατάρρευση του Συνεργα-
τισμού για τη στάση του και καλεί 
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να απο-

λογηθεί: 
«Ευτυχώς, που μέσα σε 
όλην αυτήν τη διαφθο-

ρά και την ανοητολο-
γία που κυριαρχεί 
εδώ στον τόπο μας, 
τη νήσο των Αγίων, 
υπάρχουν και έντι-
μοι και αδιάφθοροι 

δικαστικοί. Να μου 
επιτρέψετε, αγαπητέ 

κύριε Γεώργιε Αρέστη, 
να σας συγχαρώ. Πολύ 

ορθά παρατηρήσατε ότι οι 
κυβερνώντες, αντί να σας ευ-

χαριστήσουν που αφιερώσατε τόσο 
χρόνο και κόπο πνευματικό, αφήσατε 
(προσωρινώς πιστεύω) τη θέση σας στο 
Ανώτατο Δικαστήριο του Qatar, για να 
προεδρεύσετε στην τριμελή επιτροπή 
για το σκάνδαλο του Συνεργατισμού, 
βγαίνουν και από πάνω ως αδιόρθωτοι 
αγνώμονες. Και προσπαθούν να αποδο-

μήσουν το εμπεριστατωμένο πόρισμα, 
που εξέδωσε η Επιτροπή. Προσέξαμε 
με πόση υπερηφάνεια το επιδείξατε στις 
τηλεοπτικές κάμερες -σαν τόμος εγκυ-
κλοπαίδειας έμοιαζε- κατά την παράδοσή 
του, στον Γενικό Εισαγγελέα. Τηρήσατε 
μιαν αξιοπρεπή στάση έναντι της Εκτε-
λεστικής Εξουσίας. Και αυτό είναι κάτι 
που σας τιμά. Εσάς και τους έτερους 
δύο νομικούς, που υποβοήθησαν στο 
δύσκολο έργο σας. 

Και ορθώς πράττετε, υποβάλλοντας 
την παραίτησή σας από την προεδρία 
της Πειθαρχικής Επιτροπής της Αρχής 
Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγ-
γέλματος. Είχατε το θάρρος να κατονο-
μάσετε με παρρησία τον ίδιο τον ΠτΔ 
και τον ΥΠΟΙΚ, κ. Χάρη Γεωργιάδη. 
Επικρίνατε τις απαράδεκτες, απαξιω-
τικές δηλώσεις τους. 

Αφήστε κατά μέρος, κ. Προδρόμου, 
τις δικαιολογίες, ότι πρόκειται για την 
πρώτη ερευνητική επιτροπή που ερεύ-
νησε Τράπεζα, χωρίς να περιλάβει ούτε 
έναν ισολογισμό! Αυτά είναι, όντως, πυ-
ροτεχνήματα κρότου-λάμψης, όπως η 
Αντιπολίτευση τα χαρακτήρισε!.. Είναι 
προσπάθεια αντιπερισπασμού... 

Δεν υποσκάπτεται έτσι ο θεσμός των 
ερευνητικών επιτροπών; Όταν εισπράττει 
τέτοιας μορφής περιφρόνηση; Και από 
ποιον, παρακαλώ; Από τον Πρώτο Πολίτη 
της Κυπριακής Δημοκρατίας! Που ετάχθη 
στο ψηλό αυτό πόστο του κράτους, για να 
διαφυλάττει θεσμούς. Όχι να τους ρίχνει 
στον κάλαθο των αχρήστων!.. 

Και ασφαλώς έχει δίκιο ο κ. Αρέστη, 
όταν λέγει: «Πλήττεται η ανεξαρτησία μου, 
όταν εκφράζονται υπαινιγμοί εκ μέρους 
του κ. Αναστασιάδη, ότι τα συμπεράσμα-
τα του πορίσματος είναι αυθαίρετα!..». 

Συμπληρώνοντας ότι δεν είναι σε μία, 
αλλά σε δύο Επιτροπές που διορίστηκε 
ως πρόεδρος, από τον ανώτατο πολιτει-
ακό άρχοντα!..

Δεν υπάρχει λόγος να πούμε τίπο-
τα πέραν αυτών. Με όλο το σέβας, θα 
συνιστούσα στον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, έστω και την υστάτην, να δείξει 
την απαραίτητη ευθιξία, υπευθυνότητα 
και αξιοπρέπεια και να απολογηθεί για 
τα ατοπήματα αυτά».

Αύξηση στις εγγραφές 
φοιτητών στη Βρετανία 

Ο διευθύνων σύμβουλος της Global 
Education, Κρις Σωφρονίου, σχολιάζει 
τα τελευταία στατιστικά αποτελέσματα 
της UCAS σχετικά με τον αριθμό των αι-
τήσεων από ξένους φοιτητές στα 
βρετανικά πανεπιστήμια για 
τον Σεπτέμβριο 2019: 

«Βάσει των στατι-
στικών στοιχειών της 
UCAS, στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, μέχρι και 
το τέλος της προ-
θεσμίας στις 15 
Ιανουαρίου 2019, 
συνολικά 561.420 
σπουδαστές υπέβαλαν 
αίτηση για να ξεκινήσουν 
σπουδές από τον Σεπτέμ-
βριο 2019. Αυτή είναι η πρώτη 
αύξηση από το 2016, με 63.690 φοιτητές 
να υποβάλλουν αίτηση για σπουδές στη 
Βρετανία, από χώρες εκτός της ΕΕ, σημει-
ώνοντας αύξηση 9% σε σχέση με πέρυσι. 

Υπήρξε επίσης μια μικρή αύξηση των 
φοιτητών που υπέβαλαν αίτηση από την 
ΕΕ παρά την αβεβαιότητα για το Brexit, 
που οφείλεται σε κυρίως δύο λόγους. 

Πρώτoν στο γεγονός ότι τα δίδακτρα θα 
παραμείνουν τα ίδια για τους σπουδα-
στές της ΕΕ για το ακαδημαϊκό έτος του 
Σεπτεμβρίου 2019 και επίσης για το 
γεγονός της διατήρησης του βρετανικού 
δανείου προς τους φοιτητές, το οποίο θα 
διατίθεται για όλα τα χρόνια φοίτησης του 
σπουδαστή που θα αρχίσει τις σπουδές 
του τον Σεπτέμβριο του 2019. 

Τα πανεπιστήμια του Ηνωμένου 
Βασιλείου θα συνεχίσουν να είναι ένας 
πρώτος προορισμός επιλογής για εκεί-
νους που θέλουν ανώτατη εκπαίδευση 
παγκόσμιας εμβέλειας. Τα πανεπιστήμια 
του Ηνωμένου Βασιλείου κατέχουν την 
πρώτη θέση σε 13 από τα 48 επιστημο-
νικά πεδία που καλύπτονται από το QS, 
τα οποία αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν 

πρόσφατα. Τα πανεπιστήμια του 
Ηνωμένου Βασιλείου εμφα-

νίζονται 137 φορές στα 
10 κορυφαία πανεπι-

στήμια, σε αυτά τα 
επιστημονικά πεδία.

Είναι σημαντικό 
επίσης να γνω-
ρίζουμε πως οι 

μαθητές έχουν τη 
δυνατότητα να κά-

νουν αίτηση μέσω του 
UCAS μέχρι και τις 30 

Ιουνίου και στη συνέχεια 
να μπουν στη διαδικασία του 

Clearing. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα 
απευθείας εισδοχής (Direct Entry), σε 
επιλεγμένα Πανεπιστήμια της Μ. Βρετα-
νίας που αντιπροσωπεύει ο οργανισμός 
μας, τα οποία διαθέτουν έναν τεράστιο 
αριθμό ειδικοτήτων σε διαφορετικούς 
κλάδους σπουδών, χωρίς να απαιτείται 
οποιαδήποτε ειδική προετοιμασία».

ART AERI

Αριστοτέλης

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

SINTAXI@SIMERINI.COM

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

Εκ της σύνταξης 
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ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΥ, ΚΙ ΑΚΟΜΗ
ΔΕΝ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΗΔΕΙΩΝ

ΑΝΤΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  
charalambousa 
@sigmalive.com 

Σ
τα ράφια της Βουλής 
«σκονίζεται» ανεκμε-
τάλλευτος ο Νόμος 
που νομιμοποιεί την 
καύση νεκρών στην 
Κύπρο και ψηφίστηκε 
πριν από τρία χρόνια 

και συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2016. 
Παρά τους σκοπέλους που χρει-

άστηκε να υπερβεί για να φτάσει στα 
έδρανα της Βουλής και αργότερα 
στην αίθουσα της Ολομέλειας, όπου 
και ψηφίστηκε, παραμένει «αδρανής» 
καθώς κανένα γραφείο κηδειών ή 
άλλος ενδιαφερόμενος δεν προέβη 
στην λειτουργία κρεματορίου. Ούτε 
και η Κυβέρνηση, η οποία, σύμφω-
να με πρόνοια του Νόμου, «δύναται 
να ιδρύσει και να λειτουργεί κέντρο ή 
κέντρα αποτέφρωσης, είτε ως κρατικά 
είτε με τη μορφή νομικού προσώπου 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, χωρίς 
να απαιτείται η εξασφάλιση της σχε-
τικής άδειας λειτουργίας, αλλά κάθε 
τέτοιο κέντρο οφείλει να τηρεί και να 

συμμορφώνεται με όλες τις λοιπές απαι-
τήσεις και προδιαγραφές που προβλέπει 
ο παρών Νόμος».

«Να ξαναγραφτεί ο Νόμος» 
Η δυστοκία στην «εκμετάλλευση» του 

Νόμου, κυρίως από γραφεία κηδειών, έγκειται, 
σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των αδειούχων 
γραφείων κηδειών, Σόλωνα Μελά, στο ιδιαί-
τερα αυξημένο κόστος της κατασκευής ενός 
Κέντρου Αποτέφρωσης, ωστόσο εντοπίζει 
λάθη στον Νόμο αυτόν  καθαυτόν. 

Μιλώντας στη «Σημερινή», σημείωσε 
πως το κόστος κατασκευής ξεπερνά τα 4 
εκατομμύρια ευρώ, βάσει των προδιαγρα-
φών που απαιτούνται από την κείμενη 
Νομοθεσία, ποσό το οποίο εξαιρετικά 
δύσκολα θα μπορέσει να αποσβέσει ένας 
ιδιοκτήτης Κέντρου Αποτέφρωσης. 

Όπως ανέφερε, ο ίδιος σε μια προσπά-
θεια να εξετάσει το ενδεχόμενο κατασκευής 
κρεματορίου, διαπίστωσε πως αυτό θα πρέ-
πει να οικοδομηθεί σε γεωργική έκταση, 
βάσει του Νόμου και όχι σε περιοχή βαριάς 

βιομηχανίας. Γεγονός που αυξάνει ήτοι 
περισσότερο το κόστος, μιας και η αγορά 
γεωργικής έκτασης έχει αυξημένο κόστος. 

Ακόμη μια «στρέβλωση» για τον κ. Μελά 
αποτελεί και η πρόνοια του Νόμου, σύμφωνα 
με την οποία απαιτείται η έκδοση άδειας 
αποτέφρωσης ανθρώπινης σορού από τον 
Έπαρχο, μετά από δήλωση του αποθανό-
ντος, προτού αυτός αποδημήσει εις Κύριον. 

Στο παρόν στάδιο, γραφεία τελετών στην 
Κύπρο αποστέλλουν σορούς στο εξωτερικό 
για αποτέφρωση, κυρίως στην Αγγλία και 
τη Βουλγαρία, με το κόστος να ανέρχεται 
στις 5.000 ευρώ. 

Όπως είπε, πολλοί είναι οι ξένοι υπή-
κοοι οι οποίοι διαμένουν στην Κύπρο, που 
επιθυμούν καύση των αποθανόντων, κυ-
ρίως λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων. 

Ζητά απαντήσεις η Βουλή 
Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Σ», 

η βουλευτής του ΑΚΕΛ και πρόεδρος 
της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής, 
Ελένη Μαύρου, απέστειλε επιστολή προς 

τον Υπουργό Εσωτερικών,  Κωνσταντίνο 
Πετρίδη, τον Φεβρουάριο, ζητώντας ενη-
μέρωση για την πορεία της εφαρμογής 
της νομοθεσίας. 

Σύμφωνα με τα όσα επισυνάπτονται 
στην επιστολή, τονίζεται το γεγονός ότι 
η Δημοκρατία  δύναται να ιδρύσει και 
να λειτουργεί Κέντρο αποτέφρωσης και 
η Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί όπως 
ενημερωθεί εάν η Κυβέρνηση προτίθεται 
να προβεί στην εν λόγω ενέργεια. 

Παράλληλα, ζητά ενημέρωση κατά 
πόσον γραφεία κηδειών εξέφρασαν την 
επιθυμία για τη λειτουργία κρεματορίου, 
πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί για καύση 
νεκρών, μετά την ψήφιση της νομοθεσίας, 
αλλά και εάν επιβαρύνθηκε η Δημοκρατία 
με όποιο κόστος από τη μεταφορά και απο-
τέφρωση νεκρών σε χώρες του εξωτερικού.

Κερδίζει έδαφος  
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η 

καύση νεκρών ολοένα και κερδίζει έδα-
φος, πέρα από τις χώρες που η θρησκεία 

τους το επιβάλλει, όπως ο Ινδουισμός. 
Συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ, η καύση πλέ-
ον υπερτερεί της παραδοσιακής ταφής, 
είτε λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων 
είτε προσωπικών ιδεολογιών αλλά και 
εξαιτίας του γεγονότος της έλλειψης και 
κόστους του χώρου ταφής σε μεγαλου-
πόλεις. Όσον αφορά άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, η αποτέφρωση θεσμοθετήθηκε 
εδώ και πολλά χρόνια. 

Στη Γαλλία η καύση νεκρών επετράπη με 
διάταγμα από το 1789, αλλά νομοθετήθηκε 
στις 15 Νοεμβρίου 1887. Στη Γερμανία η 
καύση νεκρών εξισώθηκε με την ταφή το 
1934, στην Ισπανία το θέμα ρυθμίστηκε 
το 1945, ενώ στη Βρετανία επιτρέπεται η 
αποτέφρωση νεκρών με δικαστική από-
φαση από το 1884.

Διαμάντια από τέφρα 
Αρκετοί είναι αυτοί που αποστέλλουν την 

τέφρα του αγαπημένου τους προσώπου σε 
εταιρεία στην Ελβετία, όπου μέσω ειδικής 
επεξεργασίας η τέφρα μετατρέπεται σε… δια-
μάντι. Ερευνώντας το διαδίκτυο, διαβάσαμε 
για την εν λόγω εταιρεία, την Algordanza 
(Ανάμνηση), η οποία μετατρέπει την τέφρα 
των νεκρών σε τεχνητά διαμάντια. 

Η τέφρα υπόκειται σε μια χημική δι-
εργασία, κατά την οποία εξάγεται ο άν-
θρακας από τις στάχτες και στη συνέχεια 
θερμαίνεται για να μετατραπεί σε γραφίτη, 
ο οποίος επίσης θερμαίνεται. 

Το χρώμα του τελικού διαμαντιού, που 
μπορεί να είναι από λευκό μέχρι σκούρο 
μπλε, εξαρτάται από την περιεκτικότητα 
σε βόριο στις στάχτες του νεκρού. 

Η τιμή της μετατροπής κυμαίνεται από 
4.500-20.000 ελβετικά φράγκα, ανάλογα 
με το μέγεθος του διαμαντιού. 

Σύμφωνα με στοιχεία, γύρω στις 850 
τέφρες οδηγούνται κάθε χρόνο στα εργα-
στήρια της Algordanza.  

Κάθετα αντίθετη είναι η 
Εκκλησία της Κύπρου 
στο ζήτημα των αποτε-

φρώσεων, από την αρχή των δι-
αβουλεύσεων στη Βουλή για την 
ετοιμασία του Νομοσχεδίου. Θέση 
η οποία δεν έχει διαφοροποιηθεί 
μέχρι σήμερα. Μιλώντας στη «Σ» 
ο πάτερ Παρασκευάς ανέφερε ότι 
η θέση της Εκκλησίας δεν είναι 
δόγμα πίστεως, άρα βλέπει το θέμα 
καθαρά θεολογικά. Η συντριπτική 
πλειοψηφία των θρησκειών σε 
όλον τον κόσμο, όπως ανέφερε, 
δεν χρησιμοποιεί την αποτέφρωση. 

Η ταφή των νεκρών, σημείωσε, 
είναι μακραίωνη παράδοση, την 
οποία και ακολουθεί η Εκκλησία, 
ενώ πρόσθεσε πως δεν αναφέρε-
ται πουθενά στην Αγία Γραφή η 
καύση νεκρών. 

«Ακολουθούμε την παράδο-
ση», είπε. 

Όπως ανέφερε ο πάτερ, το σώμα 
είναι δώρο Θεού και η Εκκλησία 
τιμά τόσο την ψυχή όσο και το 
σώμα, σημειώνοντας πως αυτό 
αποδεικνύεται και από την τιμή 
που δίνει η Εκκλησία στα ιερά 
λείψανα Αγίων. 

Ο Νόμος, τόνισε, δεν μπορεί να 
επιβληθεί στην Εκκλησία. 

Σε περίπτωση που κάποιος 
επιθυμεί να τελεστεί κηδεία στην 
εκκλησία, αλλά αργότερα να απο-
τεφρωθεί και όχι να ταφεί, ο πάτερ 
ανέφερε πως μετά την τέλεση της 
εξοδίου ακολουθίας είναι ζήτημα 
του καθενός το τι θα επιλέξει. 

Ωστόσο, σε καμία περίπτωση 
η Εκκλησία δεν θα τελέσει εξόδιο 
ακολουθία, εάν κάποιος πρώτα έχει 
αποτεφρωθεί. 

«Όχι» στις 
αποτεφρώσεις 
λέει η Εκκλησία 

ΑΔΡΑΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΝΕΚΡΩΝ 

Χωρίς... κρεματόρια η Κύπρος 
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ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
nicolaouth@simerini.com

Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν 
οι προετοιμασίες από πλευ-
ράς Οργανισμού Ασφάλισης 

Υγείας (ΟΑΥ), που στόχο έχουν την ομαλή 
έναρξη της εφαρμογής της Α’ φάσης του 
Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ), η οποία, 
βάσει νομοθεσίας, πρέπει να επέλθει σε 
λιγότερο από δύο μήνες. Ο Οργανισμός, 
την εβδομάδα που μας πέρασε, άρχισε 
να ενημερώνει όλους τους ιατρούς που 
αιτήθηκαν την εγγραφή τους στο σύστη-
μα και έτυχαν έγκρισης, ότι μπορούν να 
προχωρήσουν στη σύναψη της σχετικής 
σύμβασης μαζί του. Παράλληλα, σύμφωνα 
με πληροφορίες της «Σ», ο ΟΑΥ ολοκλή-
ρωσε και την ετοιμασία του σχεδίου για 
ενθάρρυνση της συστέγασης ιατρών, το 
οποίο προνοεί κίνητρα ύψους 15.000 ευρώ.  

Σύναψη Σύμβασης με ΟΑΥ 
Σε επιστολές που αποστέλλει στους 

ενδιαφερόμενους των οποίων εγκρίθηκε 
η εγγραφή ως προσωπικών ιατρών, ο 
ΟΑΥ τούς ενημερώνει ότι, σε περίπτωση 
που επιθυμούν να συμβληθούν μαζί του, 
μπορούν να το πράξουν με δύο τρόπους: 

Πρώτον, εάν επιθυμούν να συμβληθούν με 
τον ΟΑΥ ως φυσικά πρόσωπα, μπορούν 
να συνάψουν τη σχετική σύμβαση στο 
Σύστημα Πληροφορικής του ΓεΣΥ και, 
δεύτερον, εάν επιθυμούν να συμβληθούν 
με τον Οργανισμό ως εταιρεία, μπορούν 
να προχωρήσουν στην εγγραφή της εν 
λόγω εταιρείας στο Σύστημα Πληροφο-
ρικής και ακολούθως με την υποβολή 
αίτησης σύναψης σύμβασης, εξ ονόματος 
της εταιρείας. Ο Οργανισμός τονίζει πως 
είναι σημαντικό η υπογραφή της σύμ-
βασης από τους προσωπικούς ιατρούς 
να γίνει το συντομότερο δυνατόν, λόγω 
του ότι, κατά τη διάρκεια του δεύτερου 
δεκαπενθημέρου του μήνα που διανύουμε, 
θα τεθούν στη διάθεση των δικαιούχων 
οι κατάλογοι των προσωπικών ιατρών, 
ούτως ώστε να επιλέξουν τον προσωπικό 
τους ιατρό και να εγγραφούν κι αυτοί με 
τη σειρά τους στο σύστημα. 

Ισχύει μέχρι το 2022 
Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας προσωπικού ιατρού 
στο ΓεΣΥ, την οποία δημοσίευσε ο ΟΑΥ 
στην επίσημη ιστοσελίδα του, θα ισχύει 
από την ημερομηνία υπογραφής του συμ-
βαλλόμενου μέρους, το οποίο υπογράφει 

Κ
έρδισαν το μεγάλο 
στοίχημα τα τεχνικά 
επαγγέλματα, αφού, 
όπως όλα δείχνουν, 
το ενδιαφέρον των 
μαθητών να φοιτή-
σουν στους σχετικούς 

κλάδους, ολοένα και αυξάνεται. Παρόλο 
που η κυπριακή κοινωνία παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό προκατειλημμένη 
απέναντι στα τεχνικά επαγγέλματα 
και τάσσεται υπέρ των επαγγελμάτων 
«λευκού κολάρου», το φετινό ποσοστό 
των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου που 
ενεγράφη στις Τεχνικές Σχολές φθάνει 
το 22%. Ένα ποσοστό που πριν από 
μερικά χρόνια έμοιαζε απρόσιτο και 
ένας στόχος που θεωρήθηκε υπέρ-
μετρα φιλόδοξος, αφού οκτώ χρόνια 
προηγουμένως άγγιζε μόλις το 11%.

Ο στόχος επετεύχθη
Το γεγονός της αύξησης του 

ενδιαφέροντος των μαθητών να 
ακολουθήσουν την Τεχνική Εκ-
παίδευση προκαλεί χαμόγελα 
ικανοποίησης στους αρμοδίους 
του Υπουργείου Παιδείας, που τα 
τελευταία χρόνια κατέβαλλαν 
προσπάθειες προς αυ-
τήν την κατεύθυνση, 
λόγω και της ανά-
γκης της αγοράς 
εργασίας για 
εξειδικευμένο 
ανθρώπινο δυ-
ναμικό. Ανά-
γκες που, με τα 
νέα δεδομένα 
ανάκαμψης που 
παρουσιάζονται 
στην αγορά εργα-
σίας και την οικονομία 
γενικότερα, γίνονται 

ΓεΣΥ: Άρχισαν να πέφτουν υπογραφές 

ΤΟ 22% ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΦΕΤΟΣ ΝΑ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

Στροφή στα τεχνικά επαγγέλματα 

ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΠΟΣΟ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΥ

ΑΥΡΙΟ, Ο ΟΑΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙ 
ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ 
ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΏΝ ΠΡΟΣΏΠΙΚΏΝ ΙΑΤΡΏΝ

τελευταίο, με ημερομηνία λήξης την 31η 
Μαΐου 2022. Στη λήξη της η Σύμβαση θα 
ανανεώνεται αυτόματα ετησίως, με τους 
ίδιους όρους, εκτός εάν ένα από τα δύο 
μέρη ζητήσει τροποποίηση ή τερματισμό 
της. Η σύμβαση δύναται να τερματισθεί 
κατ’ επιλογήν οποιουδήποτε μέρους με 
ένα μήνα γραπτή ειδοποίηση προς το 
άλλο μέρος. 

Οι κατά κεφαλήν αμοιβές 
Στη σύμβαση γίνεται αναφορά και στις 

ελάχιστες ετήσιες κατά κεφαλήν αμοιβές 
των προσωπικών ιατρών. Συγκεκριμένα, 
αναφέρεται πως «για την περίοδο 1η Ιου-
νίου 2019 μέχρι και την 31η Μαΐου 2022 
και μόνο, όπου εφαρμόζεται, η ελάχιστη 
ετήσια κατά κεφαλήν αμοιβή καθορίζε-
ται για δικαιούχους ηλικίας: 3 ετών σε 
€210, 4-7 ετών σε €155, 8-18 ετών σε 
€91, 16-50 ετών σε €83, 51-70 ετών σε 
€117 και πέραν των 70 ετών σε €145». 

Έτοιμο το σχέδιο 
συστέγασης ιατρών 

Εκτός της σύμβασης, ο ΟΑΥ ολο-
κλήρωσε και το σχέδιο ενθάρρυνσης 
συστέγασης των προσωπικών ιατρών που 
θα συμμετέχουν στο ΓεΣΥ. Σύμφωνα με 

πληροφορίες της «Σ», οι λεπτομέρειες του 
εν λόγω σχεδίου θα ανακοινωθούν από 
τον Οργανισμό αύριο Δευτέρα. Ωστόσο, 
υπενθυμίζουμε ότι στην τελική του πρό-
ταση προς τους ιατρούς, ο ΟΑΥ ανέφε-
ρε ότι σε κάθε ιδιώτη προσωπικό ιατρό 
είτε για ενήλικες είτε για παιδιά που θα 
συμβληθεί με το ΓεΣΥ, που συστεγάζε-
ται ή θα επιλέξει να συστεγαστεί με άλλο 
ιατρό, θα δοθεί εφάπαξ ποσό €15.000. 
Περαιτέρω, υποδείκνυε ότι οι αιτήσεις 
για συμμετοχή στο σχέδιο θα πρέπει να 
υποβληθούν μέχρι την 1η Ιουνίου 2019 
και ότι η συμμετοχή στο σχέδιο θα είναι 
με σειρά προτεραιότητας (first come, first 
served) μέχρι να εξαντληθεί κονδύλι ύψους 
€3.000.000, το οποίο αφορά όλους τους 
προσωπικούς ιατρούς. Περισσότερα, βέ-
βαια, θα γνωρίζουμε όταν θα ανακοινωθεί 
και επίσημα το σχέδιο από τον Οργανισμό. 

Στο μεταξύ, αξίζει να αναφέρουμε ότι 
παράλληλα με την υπογραφή των συμ-
βολαίων όσων εγκρίθηκαν ήδη, συνεχί-
ζονται κανονικά οι εγγραφές όλων των 
παροχέων που επιθυμούν να συμβληθούν 
με τον ΟΑΥ, δηλαδή των προσωπικών 
ιατρών για ενήλικες και παιδιά, των ει-
δικών ιατρών, των φαρμακοποιών και 
των διευθυντών εργαστηρίων. 

εντονότερες. 
Ο Υπουργός Παιδείας, Κώστας Χα-

μπιαούρης και ο Διευθυντής Μέσης Τε-
χνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
(ΜΤΕΕΚ), Ηλίας Μαρκάτζης, τρίβουν με 
ικανοποίηση τα χέρια, τονίζοντας πως 
μέσα από κατάλληλους χειρισμούς και 
σωστή δουλειά έγινε πραγματικότητα 
ένας φιλόδοξος στόχος. Μιλώντας στη 
«Σημερινή της Κυριακής», ο Ηλίας Μαρ-

κάτζης δήλωσε πως με τα νέα δεδομένα 
η ΜΤΕΕΚ έχει καταστεί ισότιμος 

εταίρος στη Μέση Εκπαίδευση 
και επιλέγεται ως ένας ποιοτικός 
και ελκυστικός προορισμός. 
«Οι συνεχόμενες επιτυχίες των 

αποφοίτων της Μέσης Τεχνικής 
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

δικαιώνουν τις προσπάθειες 
που έγιναν», είπε.

Οι φετινές
εγγραφές 

Σύμφωνα με τα στοι-
χεία του Υπουργείου Παι-

δείας, η Ελεύθερη Περι-
οχή Αμμοχώστου -όπου 
λειτουργούν δύο Τεχνικές 

Σχολές στο Παραλίμνι και 
στην Αυγόρου- παρουσιάζει το 

υψηλότερο ποσοστό ενδιαφέροντος 
για τη Μέση Τεχνική και Επαγ-

γελματική Εκπαίδευση, αφού οι 

μαθητές που έχουν εγγραφεί για τη νέα 
σχολική χρονιά παρουσιάζουν ποσοστό 
που ξεπερνά το 34%. Στην Επαρχία Πάφου 
το ποσοστό ξεπερνά το 27%, με μόνο μία 
Τεχνική Σχολή στην Πάφο. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία του Υπουργείου, η προσφορά 
ειδικοτήτων ΜΤΕΕΚ στο Λύκειο Έμπας, 
η οποία προωθείται προς υλοποίηση τον 
Σεπτέμβριο, δημιουργεί νέα δυναμική, 
αφού το ποσοστό εγγραφής έφθασε στο 
38%. Παράλληλα, στην Πόλη Χρυσοχούς, 
όπου λειτουργεί Λύκειο και Τεχνική 
Σχολή, το ποσοστό έφτασε το 40%. Το 
ενδιαφέρον για τους τεχνικούς κλάδους 
στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και 
Λάρνακας βρίσκεται λίγο πιο κάτω από 
τον μέσο όρο, ωστόσο τα τελευταία χρόνια 
υπάρχει σταθερή αύξηση.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. 
Μαρκάτζης και με βάση τα στοιχεία, τα 
οποία κατέχει, καθοριστικό παράγοντα 
επιλογής σχολείου αποτελεί και η περιοχή 
διαμονής των μαθητών. Όπως εξήγησε, 
στις περιπτώσεις που οι Τεχνικές Σχολές 
ήταν δίπλα σε Λύκεια ή κοντά σε περιοχές 
με αυξημένο πληθυσμό, το ενδιαφέρον 
εγγραφής ήταν ιδιαίτερα αυξημένο. 

Ανέγερση νέων σχολών 
Όπως ανέφερε, με πρωτοβουλία του 

Υπουργού διερευνάται και η δυνατότητα 
δημιουργίας Τεχνικής Σχολής και στο 
Όμοδος, ενώ μια άλλη καινοτομία που 

σχεδιάζεται είναι 
η έναρξη προ-
γ ρ α μ μ ά τ ω ν 
π ρ ο σ α ρ μ ο -
σμένων στα 
«μέτρα» της 
τοπικής κοινω-
νίας. Δηλαδή, 
όπως εξήγησε, προ-
γράμματα που να βα-
σίζονται στις ανάγκες της 
τοπικής κοινωνίας, όπως για 
παράδειγμα οινοποιία, μελισσοκομία, 
καλλιέργειες και άλλοι κλάδοι που σήμερα 
δεν υπάρχουν. «Εμείς είμαστε έτοιμοι να 
τροποποιήσουμε υφιστάμενες ειδικότητες 
ή να δημιουργήσουμε εκ νέου άλλες. Δεν 
θα είχε νόημα μόνο να δημιουργήσουμε 
σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές, 
αλλά να εντοπίσουμε και τις ανάγκες της 
κοινωνίας και να δημιουργήσουμε τους 
ανάλογους κλάδους και ειδικότητες. Να 
προσφέρουμε αυτό που χρειάζονται οι 
κάτοικοι, ώστε να μπορούν να αναπτύ-
ξουν την περιοχή τους», πρόσθεσε ο κ. 
Μαρκάτζης. 

Πέραν του Ομόδους, το Υπουργείο 
επεξεργάζεται τη δημιουργία Τεχνικής 
Σχολής στην επαρχία Λάρνακας (Αρα-
δίππου), που θα αντικαταστήσει τη Σχολή 
Αγίου Λαζάρου, η οποία θα είναι σύγχρονη 
και πολύ πιο μεγάλη από τη Σχολή του 
Αγίου Λαζάρου. 

Σύμφωνα με 
τους ειδικούς, 
αυτό θα έχει 
τεράστια πλε-
ο ν ε κ τ ή μ α τ α 
για την αύξη-

ση εγγραφής 
μαθητών, αφού 

θα προσφέρονται 
νέοι κλάδοι και ειδι-

κότητες. Επίσης θα είναι 
προσβάσιμη σε περιοχές με 

μεγαλύτερο πληθυσμό πέραν του 
Δήμου Αραδίππου και των γύρω πε-
ριοχών.

Εκτός των άλλων, υπάρχει απόφαση 
για μετακίνηση της Α’ Τεχνικής Σχολής 
από το Κέντρο της Λεμεσού. Η απόφαση 
αφορά τη μετακίνηση της σχολής στην 
περιοχή του Ύψωνα και στοχεύει,  όπως 
και στην περίπτωση της Αραδίππου, να 
δώσει νέες προοπτικές στους μαθητές. 
Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι σήμερα η 
Τεχνική Σχολή που λειτουργεί βρίσκεται 
κοντά στο κέντρο της πόλης, πολύ κοντά 
στη Β’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού.

Τέλος, μελετάται για το εγγύς μέλλον 
η δημιουργία Τεχνικής Σχολής στα πε-
ρίχωρα της περιφέρειας Λευκωσίας. Οι 
υποψήφιες περιοχές είναι περιοχές που 
έχουν αρκετό πληθυσμό για να προσελ-
κύσουν περισσότερους μαθητές και να 
αποφορτώσουν τα υφιστάμενα Λύκεια. 

Το Υπουργείο Παιδείας και η Δι-
εύθυνση Τεχνικής Εκπαίδευσης 
εργάζονται μέσω οργανωμένης 

εκστρατείας ενημέρωσης του κοινού 
για την Τεχνική και Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και τα πλεονεκτήματα 
που προσφέρει, στη γνώση, την παι-
δεία και τις ευκαιρίες επαγγελματικής 
αποκατάστασης και ανέλιξης.

Όπως αποκάλυψε στη «Σ» ο Διευ-
θυντής ΜΤΕΕΚ, προγραμματίζονται 
νέοι κλάδοι και ειδικότητες για να 
καλύψουν τα κενά και τις ανάγκες 
για αγορά εργασίας. Οι νέοι κλάδοι, 
όπως είπε, είναι ανανεωμένοι και 
συνάδουν με την εκπαιδευτική με-
ταρρύθμιση, ενώ δημιουργήθηκαν 
μετά από συνεννόηση με τους συν-
δέσμους εργοδοτών, τις συντεχνίες 
των εργαζομένων και τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του κράτους. 

Σύμφωνα με τον κ. Μαρκάτζη, 
μετά την υλοποίηση της διδασκαλίας 
Κομμωτικής, η νέα σχολική χρονιά 
θα περιλαμβάνει την Αισθητική και 
τη Ναυτιλιακή, που είναι απαραίτητη 
για ένα νησί όπως η Κύπρος. Όπως 
είπε, μάλιστα, για το μάθημα των 
Ναυτιλιακών προγραμματίζεται και 
η δημιουργία ενός μετα-λυκειακού 
προγράμματος στα σχετικά Ινστιτούτα, 
το οποίο θα θεωρείται η συνέχεια του 
προγράμματος της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Τα πιο πάνω, συνέ-
χισε, προωθούνται σε συνεργασία 
με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και 
το Ναυτικό Επιμελητήριο.

«Αυτά είναι τα δύο προγράμματα 
που προωθούνται άμεσα. Ένα άλλο 
σημείο που στοχεύουμε είναι, εκεί 
και όπου προσφέρεται η δυνατότητα 
και βιωσιμότητα, να δημιουργήσουμε 
μεικτά Λύκεια. Δηλαδή Λύκεια και 
Τεχνικές Σχολές σε απομακρυσμένες 
περιοχές, όπως στην περιοχή Πόλης 
Χρυσοχούς», δήλωσε ο κ. Μαρκάτζης.

Νέοι κλάδοι 
και ειδικότητες 

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΥΤΥΧΙΟΥ
annamariaeftychiou@hotmail.com

Τα τελευταία οκτώ 
χρόνια, ο αριθμός των 
μαθητών στις τεχνικές 
σχολές διπλασιάστηκε. 

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η περιοχή 

της Ελεύθερης 
Αμμοχώστου



Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Τσαγγάρη Χριστίνα: Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε 
(δίπλα από Υπεραγορά “Άλφα Μέγα” Έγκω-
μης), Έγκωμη, τηλ.: 22480405, 22516861. 
Μήτση  Μάγδα: Πινδάρου 18 (έναντι οική-
ματος ΔΗΣΥ), Λευκωσία, τηλ.: 22750672, 
22438434. 
Μένοικος Κυριάκος: Λεωφ. Κυρηνείας 53, 
Συνοικισμός Πλατύ Αγλαντζιάς (πλήσιον 
εισόδου “Σκαλί Αγλαντζιάς”), Αγλαντζιά, τηλ.: 
22005704, 99398262. 
Τρακκούδη - Κυπριανού Μαρία: Αντρέα 
Αβρααμίδη 88Β (δρόμος Αρεταίειου 
Νοσοκομείου), Στρόβολος, τηλ.: 22490360, 
22514821. 
Παφίτη Μαρία: Πεδιαίου 18, Συνοικισμός 
Άγιος Μάμας, Λακατάμεια, τηλ.: 22324114, 
22323943. 

ΛΕΜΕΣΌΣ
Χρυσάνθου Μαρία: Λεωφόρος Μακαρίου 
Γ΄, 168 (έναντι McDonald΄s), Λεμεσός, τηλ.: 
25211458, 99392728. 
Κωνσταντινίδου Έλλη: Σπύρου Κυπριανού 
55Β (πλησίον KFC), Κάτω Πολεμίδια, τηλ.: 
25387225, 25736114. 

Χριστοδούλου Γιάννης: Λεοντίου Α’ 224 
(δρόμος Παλαιού Νοσοκομείου), Λεμεσός, 
τηλ.: 25828890, 25567899, 99526653. 
Αγαθοκλέους Όλγα: Αγίας Φυλάξεως 267 
(μετά το Round-About Αγίας Φύλας), Λεμε-
σός, τηλ.: 25386221, 25730209. 

ΛΑΡΝΑΚΑ
Ορφανίδης Μισιέλ: Ερμού 24 (αρχή της Ερ-
μού - 50μ. από φώτα Ακρόπολης), Λάρνακα, 
τηλ.: 24621360, 24531859. 
Γεωργίου Λευτέρης: Λεωφ. Αγίων Αναργύ-
ρων 50 (πλησίον Τεχνικής Σχολής), Λάρνα-
κα, τηλ.: 24631390, 99533388. 

ΠΑΦΌΣ
Γκλάρα Κωνσταντίνου Ιωάννα: Λεωφ. 
Ελλάδος 11 (στο ύψος εκκλησίας Απ. Πέ-
τρου & Παύλου), Πάφος, τηλ.: 26100292, 
97743242. 

ΠΑΡΑΛΊΜΝΊ
Κιαγιάς Γιώργος: Σωτήρας  6Α (πλησίον Κλι-
νικής ¨Λητώ¨), Παραλίμνι, τηλ.: 23827020, 
23744353. 

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Παθολόγος: Αριστομένης Δημήτριος, τηλ.: 
99097385, 22108553.
Οφθαλμίατρος: Αντώνης Γλυκερίου, τηλ.: 
70000171.
ΟδοντΊατρος: Σταύρος Σοφοκλέους, τηλ.: 
22264442, 99437361.

ΛΕΜΕΣΌΣ
Οδοντίατρος: Φωφώ Κωνσταντίνου, τηλ.: 
99481281.

Ιατροί

ΠΩΛΌΥΝΤΑΊ
ΠΩΛΕΊΤΑΊ διαμέρισμα 2 υπνοδωμα-

τίων 75 τ.μ.,  με μεγάλες βεράντες 20 τ.μ., 
στην Ακρόπολη, ανακαινισμένο με καλυμ-
μένο χώρο στάθμευσης. Τιμή €130.000. 
Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε 
στο 99338685.

ΕΝΌΊΚΊΑΖΌΝΤΑΊ
ΑΘΗΝΑ: Ενοικιάζεται δυάρι διαμέρισμα 

στους Αμπελόκηπους, με βεράντα και πλήρως 
επιπλωμένο. Βρίσκεται πίσω από το Ιπποκρά-
τειο Νοσοκομείο. Ενοίκιο: €400 τον μήνα. Για 
περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε: Τηλ. 
99643565.

Μικρές Αγγελίες 

 «Υιοθετήστε μια οικογένεια το Πάσχα»

Σωματείο «Φίλοι Ιεραποστολής Ζιμπάμπουε»

«Art for Blue»

 «Η Αναθεώρηση του Κυπριακού
και Ελληνικού Συντάγματος» από

το Πανεπιστήμιο Frederick

Επίδοση επιταγής στον Πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για τους 

πυρόπληκτους της Αττικής

Το Marks & Spencer με νέο, ανακαινισμένο 
κατάστημα στο  My Mall 

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) ανακοινώνει την 
έναρξη της εκστρατείας «Υιοθετήστε μια οικογένεια το Πάσχα», που έχει ως στόχο να 
μη μείνει καμία οικογένεια και κανένα παιδί χωρίς τα απαραίτητα, για να νιώσουν τη 
χαρά της Ανάστασης. Η εκστρατεία υλοποιείται για 5η συνεχόμενη χρονιά. Το 2018, 
στο πλαίσιο της εκστρατείας, μέσα από τη γενναιόδωρη προσφορά πολιτών, ομάδων 
ατόμων, εταιρειών, οργανισμών και άλλων φορέων «υιοθετήθηκαν» πέραν των 800 
οικογενειών. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει στην εκστρατεία είτε ως άτομο είτε 
ως ομάδα: Άτομα/Ομάδες ατόμων, Οικογένειες, Δήμοι και Κοινότητες, Εταιρείες, 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Οργανισμοί/Φορείς, Οργανωμένα σύνολα/ΜΚΟ. Μπορείτε 
να προσφέρετε τα απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι μιας οικογένειας, πασχαλινά 
εδέσματα, λαμπάδα, πασχαλινό αβγό για τα παιδιά, κουπόνια από υπεραγορές.  Σε 
αυτήν την εκστρατεία δεν θα συλλέγεται ρουχισμός ή παιχνίδια. Επικοινώνησε με το 
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού/Σώμα Εθελοντών της επαρχίας σου.  Σημεία 
συλλογής:  Σώματα  Εθελοντών, CIIM (Cyprus International Institute of Management)*: 
Λευκωσία: Λεωφ. Ακαδημίας 21, Αγλαντζιά και Λεμεσός: 3-5 Χαϊδαρίου (απέναντι 
από το ξενοδοχείο Αλάσια). * Διαθέτουν χώρο συλλογής ειδών (είδη που διατηρούνται 
εκτός ψυγείου), τα οποία θα παραδώσουν στο Σώμα Εθελοντών για να δοθούν στις 
οικογένειες που έχουν ανάγκη. Τελευταία ημερομηνία παράδοσης ειδών στα Σώματα 
Εθελοντών:  19/4/2019. Στοιχεία επικοινωνίας Σωμάτων Εθελοντών: Λευκωσία: 
Ανδρέα Αβρααμίδη 9, διαμ. 301, Στρόβολος, τηλ. 22512602, Λεμεσός: 1ης Απρι-
λίου 14, Αγία Φύλα, τηλ. 25737761, Λάρνακα: Στυλιανού Λένα 47, Αντωνίου Κορτ, 
διαμ. 1, τηλ. 24650525, Πάφος: Αριστοτέλη Σάββα 46, Αναβαργός, τηλ. 26953725, 
Αμμόχωστος: Γεωργίου Κατσιάρη 21, 5320 Λιοπέτρι, τηλ. 99124521, Κερύνεια: 
τηλ. 97743185. Άτομα και οικογένειες τα οποία χρειάζονται βοήθεια μπορούν να 
επικοινωνήσουν με το Σώμα Εθελοντών στην επαρχία τους για να ενημερωθούν 
για τη διαδικασία, την οποία πρέπει να ακολουθήσουν. 

Το Σωματείο «Φίλοι Ιεραποστολής Ζιμπάμπουε» ευχαριστεί όσους βοηθούν 
άπορα και ορφανά παιδιά να πηγαίνουν σχολείο στη Ζιμπάμπουε και όσους έχουν 
την καλή διάθεση να βοηθήσουν μετά τις καταστροφές του κυκλώνα Ιντάι, με πολ-
λούς νεκρούς και εκτοπισμένους. Η Μητρόπολη Ζιμπάμπουε και η Παροικία μας 
προσπαθούν να βοηθήσουν ένα σχολείο που κατέρρευσε κοντά στο Μουτάρε. Οι 
λογαριασμοί της Μητρόπολης Ζιμπάμπουε για όσους θέλουν να βοηθήσουν είναι 
οι ακόλουθοι: Tράπεζα Κύπρου Greek Οrthodox Archbishopric of Zimbabwe, 
Αριθμός λογαριασμού 357013494296 (ο λογαριασμός στην πρώην Λαϊκή που 
λήγει σε 426 θα κλείσει, γι’ αυτό όσοι έχουν αυτόν τον λογαριασμό να χρησιμο-
ποιούν πλέον τον πρώτο που λήγει σε 296). Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού (ο 
ίδιος λογαριασμός τώρα στην Ελληνική Τράπεζα), Ιερά Μητρόπολη Ζιμπάμπουε, 
Αριθμός λογαριασμού 200303857665/4 και Ελληνική Τράπεζα, Mitropolis of 
Zimbabwe & Angola, IBAN No: CY61 0050 0121 0001 2110 5652 6600.

Στα πλαίσια του διαγωνισμού τέχνης με θέμα τη «Διαφορετικότητα», ο φιλαν-
θρωπικός σύνδεσμος Funraising και η ομάδα του Funraising Blue διοργανώνουν 
την ομαδική έκθεση τέχνης «Art for Blue» με τα έργα που διακρίθηκαν, αύριο 
Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019 και ώρα 18.30. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο 
Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης» στη Λεμεσό και σε αυτή θα παρου-
σιαστούν τα 30 καλύτερα έργα του διαγωνισμού. Σκοπός της συγκεκριμένης 
δράσης είναι να καλλιεργηθεί η ιδέα τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες, 
ότι μέσα από την τέχνη και τη δημιουργικότητα μπορούν να περάσουν μηνύ-
ματα αισιοδοξίας, αποδοχής της διαφορετικότητας, αλλά και προσφοράς, ενδυ-
ναμώνοντας έτσι τον θεσμό του εθελοντισμού στην κοινωνία μας. Επιπλέον, η 
συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί και αφορμή για να κατανοήσει καλύτερα το 
κοινό τον αυτισμό, έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι να βοηθήσουν στην ευκολότερη 
ένταξη των ατόμων με αυτισμό στο κοινωνικό σύνολο, μιας και πρόκειται για 
μια πολύπλοκη και δυσνόητη κατάσταση. 

Το Πανεπιστήμιο Frederick διοργανώνει δημόσια συζήτηση με θέμα «Η 
Αναθεώρηση του Κυπριακού και Ελληνικού Συντάγματος», αύριο Δευτέρα, 15 
Απριλίου 2019, στις 6.15 μ.μ., στο Πανεπιστήμιο Frederick, στη Λευκωσία. Βα-
σικοί ομιλητές θα είναι ο κ. Αλέκος Μαρκίδης, Πρώην Γενικός Εισαγγελέας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Καθηγητής Ευάγγελος Βενιζέλος, Πρώην Αντι-
πρόεδρος Κυβέρνησης της Ελλάδος και Υπουργός Εξωτερικών και Καθηγητής 
Συνταγματικού Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την 
εκδήλωση θα συντονίζει ο Δρ Χρίστος Κληρίδης, Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής 
του Πανεπιστημίου Frederick. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει παρουσίαση 
του νέου βιβλίου του Ευάγγελου Βενιζέλου «Η Δημοκρατία μεταξύ συγκυρίας 
και Ιστορίας», από τον Πρέσβη δρα Ανδρέα Μαυρογιάννη, Διαπραγματευτή 
για το Κυπριακό και Συνεργάτη Καθηγητή Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστή-
μιο Frederick. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως, Ιωνάς Νικολάου και η Κοσμήτορας της Σχολής Νομικής και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καθηγήτρια Ελένη Χατζηκωνσταντίνου. 

Λειτουργίες - Κηρύγματα 
Η Βυζαντινή και Βασιλική Εκκλησία του 

Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα οργανώνει 
την Τρίτη, 16 Απριλίου 2019 και ώρα 
6.00μ.μ., την Ακολουθία των Εγκωμίων 
του Αγίου Λαζάρου. Στην Ακολουθία θα 
χοροστατήσει και θα κηρύξει τον Θείο 
Λόγο ο  Επίσκοπος Αμαθούντος Νικόλαος. 
Τα εγκώμια θα ψάλλει η Χορωδία της 
Προοδευτικής Κίνησης Λάρνακας υπό 
τη διεύθυνση του κ. Μάριου Λυσάνδρου.

Σταυροβούνι 
«Όχι στο Ασφαλτικό!», είναι ο τίτλος 

της εκδήλωσης διαμαρτυρίας που δι-
οργανώνουν η Ομάδα Πρωτοβουλίας 
Πυργών - Κόρνου και οι Φίλοι της Ιεράς 
Μονής Σταυροβουνίου, σήμερα Κυριακή,  
14 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00μ., 
έξω από το Προεδρικό Μέγαρο.

Δήμος Αμμοχώστου
«45 χρόνια με τα κλειδιά των σπιτιών 

μας στο χέρι. Φτάνει πια να είμαστε πο-
λίτες Β’ κατηγορίας». Αυτός είναι ο τίτλος 
της συγκέντρωσης που διοργανώνει ο 
Δήμος Αμμοχώστου αύριο Δευτέρα, 
15 Απριλίου 2019, στις 7.30μ.μ., στο 
Παττίχειο Θέατρο «Σκάλα», στη Λάρ-
νακα, για όλον τον προσφυγικό κόσμο.

Συζήτηση
Συζήτηση με τον συγγραφέα Χρήστο 

Αργυρού και την κοινωνιογλωσσολόγο 
Ελισάβετ Κιούρτη για τη γλώσσα και 
τεχνολογία διοργανώνει ο Ροταριανός 
Όμιλος Λάρνακας την Τρίτη, 16 Απρι-
λίου 2019, στις 8.00μ.μ., στο ξενοδοχείο 
«Sun Hall», στη Λάρνακα.

Διάλεξη
Διάλεξη με θέμα «Ψυχική Υγεία και 

Ανάπτυξη» διοργανώνει το «Ζηνώνειο 
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο» την Τρίτη, 16 
Απριλίου 2019, στις 7.15 μ.μ., στη Στέ-
γη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας. 
Εισηγητές: Γεωργία Παναγιώτου, Κα-
θηγήτρια και Τιμόθεος Παπαδόπουλος, 
Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανε-
πιστήμιο Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη.

Θεατρική παράσταση
Τη θεατρική παράσταση «To Ρέκβιεμ 

της Τερεζίν», έργο των αποφοίτων της 
Σχολής Θεάτρου Δήλου, Δήμητρας Χα-
τούπη, θα παρουσιάσει το Παγκύπριο 
Λύκειο Λάρνακας την Τρίτη, 16 Απρι-
λίου 2019, στις 8.30 μ.μ., στο Δημοτικό 
Θέατρο Λάρνακας. Σκηνοθεσία: Ραμίρο 
Ραμίρεζ. Είσοδος €3.

Συνέδριο Αντιγήρανσης
Το πρώτο Μεσογειακό Συνέδριο 

Αντιγήρανσης, με ένα ευρύ θέμα για τη 
γήρανση και την υγεία των ηλικιωμένων, 
διοργανώνουν το Εθνικό Κέντρο Γεροντο-
λογίας Κύπρου και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία 
Αντιγήρανσης (ESAAM), σε συνεργασία 
με τον Ιατρικό Σύλλογο Λάρνακας, σήμε-
ρα Κυριακή, 14 Απριλίου 2019, από τις 
9.00π.μ. - 6.00μ.μ., στο ξενοδοχείο «Palm 

Beach», στη Λάρνακα. Το συνέδριο τελεί 
υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας, 
Κωνσταντίνου Ιωάννου. Τηλ. 97606424.

Δήμος Λάρνακας
Ο Δήμος Λάρνακας ανακοινώνει την 

έναρξη δηλώσεων συμμετοχής για τους 
ετήσιους Διαγωνισμούς Τραγουδιού 
στο πλαίσιο της Γιορτής του Κατακλυ-
σμού (Παιδικός Διαγωνισμός και Δια-
γωνισμός Ερασιτεχνών Τραγουδιστών 
στο ελληνικό τραγούδι). Ακρόαση την 
Τρίτη, 21 Μαΐου 2019, στις 5.00μ.μ., 
στο οίκημα Μουσικών Σχημάτων του 
Δήμου Λάρνακας (Κοινοτικό Κέντρο).

Ζήτηση προσφορών
Ο Πολιτιστικός Όμιλος «Το Στέκι» 

ανακοινώνει ότι δέχεται προσφορές για 
τη διαχείριση του μπουφέ του οικήματός 
του, που βρίσκεται στην οδό Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου 7, ενορία Καθολική. Οι προσφορές 
πρέπει να υποβληθούν γραπτώς μέχρι την 
Παρασκευή, 30 Απριλίου 2019, και να 
αποστέλλονται σε σφραγισμένο φάκελο 
ταχυδρομικώς: Τ.Θ. 70525, 3800, Κάψα-
λος, Λεμεσός.Τις προσφορές θα εξετάσει 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού 
Ομίλου «Το Στέκι». Το Δ.Σ. δεν είναι υπο-
χρεωμένο να αποδεχτεί την υψηλότερη 
προσφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, 
επικοινωνήστε στο 99877282.

Δημόσια παρουσίαση
Στο πλαίσιο της πάγιας τακτικής για ενη-

μέρωση των δημοτών για θέματα που τους 
αφορούν άμεσα ή και τους επηρεάζουν, ο 
Δήμος Στροβόλου διοργανώνει δημόσια 
παρουσίαση του Ρυθμιστικού Σχεδίου 
για τη διεύρυνση και ευθυγράμμιση της 
οδού Ιφιγενείας. Η συγκέντρωση θα πραγ-
ματοποιηθεί την Τετάρτη, 17 Απριλίου 
2019 και ώρα 5.00 μ.μ., στο Δημοτικό 
Μέγαρο Στροβόλου. Η παρουσία όλων 
των επηρεαζομένων στη συγκέντρωση 
θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.

Συνέδριο στο
Νεάπολις Πάφου

Το Πανεπιστημίο Νεάπολις Πάφου 
και το Πολιτιστικό Ρεύμα Πάφου σάς προ-
σκαλούν  την Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019 
και ώρα 18.15 - 20.00, στο Αμφιθέατρο 
του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, σε 
συνέδριο με θέμα: «Η Ελληνική Γλώσσα 
ως παγκόσμιο εργαλείο επικοινωνίας και 
γνώσης. Η γλωσσική κληρονομιά που 
θα αφήσουμε στα παιδιά μας». Ομιλητές: 
Δρ Ηλίας Πέτρου, Ειδικός Ερευνητής στο 
Πρόγραμμα «Θησαυρός της Ελληνικής 
Γλώσσας», Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας 
- Irvine, Δρ Αναστασία Αθανασούλα 
Ρέππα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου 
Νεάπολις Πάφου και Δρ Κωνσταντίνος 
Κωνσταντίνου, Επιθεωρητής Σχολείων 
Δημοτικής Εκπαίδευσης. Συντονισμός: 
Αντιγόνη Γιαννίκου-Παπαδημητρίου και 
Μαρία Χατζηιωάννου. Θα δοθούν πιστο-
ποιητικά παρακολούθησης. Η εκδήλωση 
τελεί υπό την αιγίδα του Μητροπολίτη 
Πάφου Γεωργίου.

Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού 
(ΠΣΣΕ) επέδωσε, στις 5 Απριλίου, στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στο Προεδρικό Μέγαρο, επιταγή ύψους  €25.254,40 για στήριξη των  πυρόπλη-
κτων της Αττικής. Η οικονομική αυτή ενίσχυση για την Αττική είναι αποτέλεσμα 
του εράνου που  διενεργήθηκε παγκυπρίως από το ΠΣΣΕ, από τις 26 Ιουλίου 
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τις  
θερμές του ευχαριστίες σε όσους έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα του ΠΣΣΕ 
και ενίσχυσαν την προσπάθειά του για την ανακούφιση των πληγέντων της κατα-
στροφικής πυρκαγιάς στην Αττική, το καλοκαίρι του 2018. Κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε για τη δράση του ΠΣΣΕ.

Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο κατάστημα υποδέχεται το Marks & Spencer, 
στο My Mall στη Λεμεσό, τους επισκέπτες του. Ο χώρος έχει διαμορφωθεί σε δύο 
επίπεδα για να προσφέρει άνεση στα ψώνια, ενώ το Food Ηall έχει ενισχυθεί για 
να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους λάτρεις των βρετανικών, και 
όχι μόνο, γεύσεων. Σε μια επιφάνεια 940 τ.μ. το Marks & Spencer ξεδιπλώνει 
την ποιότητα, τη μόδα και τη γεύση. Τα τμήματα γυναικείας, ανδρικής, παιδικής 
ένδυσης και εσωρούχων έχουν διαμορφωθεί μέσα από το concept μπουτίκ, 
παρέχοντας στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη άποψη συνδυασμών ρούχων 
και χρωμάτων ώστε να μπορούν να βρίσκουν εύκολα αυτό που αναζητούν, αλλά, 
κυρίως, να δίνουν ερεθίσματα για τους καλύτερους συνδυασμούς, αλλά και για 
τις νέες τάσεις της μόδας. Το δεύτερο επίπεδο είναι αφιερωμένο στην ανδρική 
ένδυση. Καθημερινά ρούχα, αλλά και τα γνωστά κοστούμια και πουκάμισα Marks 
& Spencer, σε διαφορετικές γραμμές ραψίματος, για να ταιριάζουν στο στυλ του 
κάθε άνδρα, αποτελούν τα  must-haves της ανδρικής γκαρνταρόμπας. Στην κάβα 
του Food Hall, που βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο, μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη 
ποικιλία βραβευμένων κρασιών απ’ όλον τον κόσμο, ενώ η βρετανική και όχι 
μόνο κουζίνα βρίσκεται στα ψυγεία δίδοντάς σας την ευκαιρία να δοκιμάσετε 
νέες γεύσεις, στο σπίτι σας σε χρόνο ρεκόρ. Μια μεγάλη ποικιλία από καφέδες, 
τσάγια, μαρμελάδες, μπισκότα και τσιπς σάς περιμένουν. Το Μarks and Spencer 
στο Μy Mall στη Λεμεσό σάς προσκαλεί να το δείτε από κοντά  και να μάθετε 
τις προσταγές της καλοκαιρινής μόδας μέσα από μια επίδειξη μόδας που θα 
πραγματοποιηθεί στις 18 Απριλίου 2019, στις 5.30 μ.μ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι παρέστησαν στην κηδεία

της αγαπημένης Προέδρου μας 

ΕΥΗΣ ΠΑΠΑΔΌΠΌΥΛΌΥ

κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια, έκαναν εισφορές για τη Europa Donna 
Κύπρου, έστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή εξέφρασαν ποικιλοτρόπως τη 
συμπαράστασή τους προς τον Σύνδεσμό μας και τίμησαν τη μνήμη και την 

πολύπλευρη κοινωνική προσφορά της αείμνηστης Προέδρου μας. 

Η υπόσχεσή μας είναι ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση και αποφασι-
στικότητα, την προσπάθειά μας να επιτύχουμε όλους τους στόχους μας.

Europa Donna Κύπρου

Ανακοίνωση
Ο Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου ανακοινώνει την αποχώρησή 

του από την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές 
Ανάγκες (Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α.).



Φοιτητές του Πανεπιστημίου Νεά-
πολις, που εδρεύει στην Πάφο, έπειτα 
από εγκρίσεις των οικείων Οργάνων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 
Επιτροπής, της Επιτροπής Περιφερει-
ών, της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, του PARLEMENTARIUM, 
του Σπιτιού της Ευρώπης, άλλων 
Διεθνών Οργανισμών, ΟΤΑΝ, κ.ά., 
έλαβαν για πολλοστή φορά με ιδι-
αίτερη επιτυχία μέρος σε σειρά προγραμματισμένων Επιστημονικών Ημερίδων 
επί ευρωπαϊκών θεμάτων που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες από 26 έως 29 
Μαρτίου 2019. Εισηγητές στις ανωτέρω Ημερίδες ήταν Ανώτατα Κοινοτικά Στελέχη, 
Διπλωμάτες, Καθηγητές Πανεπιστημίων, Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη, επικεφαλής 
Εθνικών Αντιπροσωπιών, κ.ά. Τη συνολική διαδικασία συντόνισε ο εμπνευστής του 
εγχειρήματος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Νεάπολις, Κωνσταντίνος ΓΕ. Αθανα-
σόπουλος. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Νεάπολις κατά την παραμονή τους είχαν 
την ευκαιρία να ξεναγηθούν και να γνωρίσουν τα αξιοθέατα της πόλης, τη βιβλιοθήκη 
του Πανεπιστημίου ULB, μουσεία, εκκλησίες, κ.ά. 

Της Κυριακής

Αγορά 28
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Το Caffè Nero στον εξωτερικό χώρο 
του Food Court στο ανακαινισμένο Mall of 
Cyprus είναι πλέον γεγονός. Το κατάστημα  
προσφέρει μια εκπληκτική ατμόσφαιρα μαζί 
με υψηλής ποιότητας χειροποίητο καφέ και 
Deli φαγητό. Κάθε γωνιά του καταστήματος 
αναδεικνύεται τέλεια, κάτω από το απαλό 
φως των κρεμαστών φωτιστικών και των 
μεγάλων πολυελαίων. Το ξύλινο μπαρ είναι 
ένα πραγματικό έργο τέχνης, χειροποίητα 
φτιαγμένο εδώ στην Κύπρο, ειδικά για το συγκεκριμένο κατάστημα. Το φιλόξενο καθι-
στικό με τους άνετους, δερμάτινους καναπέδες, το πιάνο με ουρά και τα περσικά χαλιά, 
δημιουργούν μια ιδανική ατμόσφαιρα για τους πιο ρομαντικούς πελάτες. Η βεράντα με 
τους χειροποίητους ξύλινους καναπέδες και τα πουπουλένια μαξιλάρια δημιουργούν 
μιαν άνετη ατμόσφαιρα γι’ αυτούς που προτιμάνε τον ανοικτό χώρο. Τέλος, υπάρχει 
ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος για συναντήσεις. Το Caffè Nero είναι προσβάσιμο 
τόσο από το Food Court, όσο και από την κύρια είσοδό του, από τον χώρο στάθμευσης. 

Ένα ακόμα σημαντικό βραβείο έρχεται να 
προστεθεί στον μακρύ κατάλογο διακρίσε-
ων της Εταιρείας. Αυτήν τη φορά για το νέο 
SUV Palisade, το επταθέσιο οικογενειακό της 
Hyundai. Η διάκριση απονέμεται σε ετήσια 
βάση από το Design Zentrum Nordrhein 
Westfalen, ένα έγκυρο μουσειακό και εκπαι-
δευτικό κέντρο επικοινωνίας της Γερμανίας, 
που προάγει τον δημιουργικό σχεδιασμό από 
το 1954. Το Palisade απέσπασε το πρώτο 
βραβείο της κατηγορίας «Product Design - Cars & Motorcycles», με αναγνώριση του 
λεπτομερούς και πρωτοποριακού σχεδιασμού του, ενώ παράλληλα είναι εξοπλισμένο με 
τεχνολογία αιχμής και συστήματα ασφαλείας. Η βράβευση του Palisade ακολουθεί εκείνες 
του ΝΕΧΟ και του ΚΟΝΑ το 2018. Με σύνθημα, «Σε αναζήτηση του καλού design και της 
καινοτομίας», το Red Dot Design Award επιβραβεύει κάθε χρόνο τα καλύτερα απ’ όλον 
τον κόσμο, σε διάφορες κατηγορίες. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από περισσότερους 
των 20 ειδικών και ο θεσμός τυγχάνει της εκτίμησης όλων, ανά το παγκόσμιο.

Η παγκοσμίως αναγνωρισμένη πιστοποίηση 
κατά ISO 50001 από τον ανεξάρτητο, Διεθνή 
Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) δόθηκε στη Lidl 
Κύπρου από τεχνικούς εμπειρογνώμονες  της 
εταιρείας DEKRA για την επιτυχημένη εισαγωγή 
ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης 
ενέργειας. Με αυτήν πιστοποιήθηκαν συνολικά 
17 καταστήματα, 1 αποθήκη και 1 κτήριο διοί-
κησης. Σε διεθνές επίπεδο, η Lidl πληροί ήδη 
το διεθνές πρότυπο σε 27 χώρες. Η συνεχής 
διαχείριση της ενέργειας και η σταδιακή πιστοποίηση των θυγατρικών εταιριών Lidl 
έχει σαν πλεονέκτημα την εξοικονόμηση κόστους και μακροπρόθεσμα την προστασία 
του περιβάλλοντος. Στόχος του ISO 50001 είναι η συνεχής βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης της εταιρείας μέσω μέτρων, υποδομών και διαδικασιών που σκοπό έχουν 
την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας. 
Παραδείγματα συγκεκριμένων μέτρων που εφαρμόζει η Lidl είναι η χρήση φωτισμού 
LED, η έξυπνη τεχνολογία θέρμανσης και κλιματισμού μέσω συστήματος BMS, η εκ-
παίδευση των εργαζομένων στην κατανάλωση ενέργειας με συνείδηση κ.ά. Μέσω των 
διαδικασιών διαχείρισης ενέργειας, που εφαρμόζονται στη Lidl Κύπρου, δημιουργείται 
διαφάνεια όλων των ενεργειακών ροών στην εταιρεία και γίνεται δυνατή η αποκάλυψη 
δυνατοτήτων εξοικονόμησης κόστους στα καταστήματα Lidl, τις Αποθήκες και τα κτήρια 
Διοίκησης. Αυτό οδηγεί στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και κατ’ επέκτασιν 
στην κερδοφορία της. Από το 2013 έλαβαν διαδοχικά όλες οι θυγατρικές εταιρίες της 
Lidl την πιστοποίηση ISO 50001. Έτσι στο σύνολο έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 50001 
ήδη 9926 καταστήματα, 160 αποθήκες και 97 κτήρια γραφείων διοίκησης.

Στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας 
2019», που γιορτάζεται φέτος από 29 Απριλίου μέχρι 
5 Μαΐου, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλες τις 
χώρες-μέλη της ΕΕ, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου 
καλεί όλους να διοργανώσουν τις δικές τους τοπικές 
δράσεις και εκδηλώσεις. Η φετινή θεματική για την 
«Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας 2019» έχει τίτλο 
«Η Δημοκρατία και Εγώ» - #DemocracyAndMe και 
για όσους ενδιαφέρονται οι εκδηλώσεις, οι οποίες 
θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με τις δράσεις 
στις Βρυξέλλες την εβδομάδα 29 Απριλίου - 5 Μα-
ΐου 2019, μπορεί να είναι: Πολιτικές συζητήσεις 
με τους νέους σχετικά με την προσπάθειά τους να 
συμμετάσχουν στη Δημοκρατία σε όλες τις πτυχές 
της, με αποκορύφωμα τη συμμετοχή με την ψήφο 
τους στις επερχόμενες Ευρωεκλογές. Η ανάδειξη 
της προστιθέμενης αξίας των προγραμμάτων της ΕΕ για τη νεολαία, συγκεκριμένα του 
Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, στην ενδυνάμωση των νέων 
για συμμετοχή σε μια πανευρωπαϊκή προοπτική. Γενικά εκδηλώσεις και δράσεις που 
προωθούν θέματα όπως: Συμμετοχή, άσκηση εκλογικών δικαιωμάτων, συμμετοχή 
σε ευρωπαϊκά προγράμματα, διάλογος με φορείς χάραξης πολιτικής, εκπαίδευση, 
κινητικότητα, πληροφόρηση, παραπληροφόρηση & fake news και οτιδήποτε άλλο 
μπορεί να σημαίνει «Δημοκρατία» σε σχέση με τους νέους της Κύπρου σήμερα. 
Τέλος, σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας γιορτάζεται από το 2003 
κάθε δεύτερη χρονιά, με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται με συναντήσεις νέων αν-
θρώπων μαζί με τους επίσημους φορείς πολιτικής για τη νεολαία στην Ευρώπη, με 
σκοπό να συζητήσουν και να αναδείξουν τις ευκαιρίες που δίνει η ΕΕ στους νέους, 
αλλά και να γιορτάσουν τις επιτυχίες τους.  Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε 
να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.onek.org.cy ή να καλέσετε στο 25871405.

Το ολοκαίνουριο Dacia Duster 
είναι πανέτοιμο να «δαμάσει» τους 
δρόμους της Κύπρου και μπορείς να 
το αποκτήσεις από €13.900. Η άνεση 
και ασφάλεια που προσφέρει, αλλά 
και η οδηγική υπεροχή του ακόμα 
και σε απαιτητικές συνθήκες θα σας 
κάνουν να καταλάβετε ότι τίποτα δεν 
είναι ικανό για να σταματήσει το νέο 
Dacia Duster. Για όλους όσοι θέλουν 
εύκολη μετακίνηση στην πόλη, αλλά 
και γι’ αυτούς που αναζητούν την πε-
ριπέτεια, το Dacia Duster σάς δίνει τη δυνατότητα να το επιλέξετε σε έκδοση 4χ2 ή 4x4, 
κάνοντας το ιδανικό για όλες τις περιστάσεις και εγγυάται ότι κανένας δρόμος δεν είναι 
απροσπέλαστος. Η οθόνη αφής 7’’ με κυπριακούς χάρτες θα σας βοηθήσει να μη χάνετε 
ποτέ την πορεία σας, ενώ ο σταθεροποιητής ταχύτητας θα γίνει ο καλύτερός σας σύμμαχος 
στις εξορμήσεις μακρινών αποστάσεων, βοηθώντας σας να έχετε ένα πιο άνετο ταξίδι. 
Tο βοηθητικό σύστημα παρκαρίσματος σε συνδυασμό με την κάμερα οπισθοπορείας 
θα συμβάλει σημαντικά στην εύκολη και γρήγορη στάθμευση. Απόκτησέ το τώρα και 
επωφελήσου του κύρους και της αξιοπιστίας του Ομίλου Χαρ. Πηλακούτας.  

Το χαμόγελο της ικανοποίησης χιλιάδων 
δρομέων για τη συμμετοχή τους στον 13ο 
ΟΠΑΠ Μαραθώνιο Λεμεσού ΓΣΟ αλλά 
και στις διαδρομές ανθρωπιάς, ήταν πάλι 
το ακριβότερο έπαθλο για τους ανθρώπους 
της ΟΠΑΠ Κύπρου. Ήταν και ένα μετάλλιο 
τιμής για τα πενήντα χρόνια δράσης της 
εταιρείας ΟΠΑΠ Κύπρου, η οποία, μέσα 
από τις δημιουργικές διαδρομές της στην 
υγεία, τον πολιτισμό, την παιδεία, το περι-
βάλλον και τον αθλητισμό, διανύει τον μαραθώνιο προσφοράς στην κυπριακή κοινωνία. 
Ο απολογισμός του 13ου ΟΠΑΠ Μαραθώνιου Λεμεσού ΓΣΟ έχει ήδη αφήσει τις 
θετικότερες των εντυπώσεων τόσο για την ίδια τη διοργάνωση όσο και για τη χώρα 
μας, η οποία καθίσταται πια σημείο αναφοράς για τέτοιου είδους ποιοτικές και μαζικές 
διοργανώσεις. Αφήνει όμως ο απολογισμός και την απέραντη ικανοποίηση από την 
ενίσχυση του έργου του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, ενίσχυση που ήταν και η βασική 
προϋπόθεση για την ΟΠΑΠ Κύπρου, όταν πριν από τέσσερα χρόνια αποφάσισε την 
ενεργό συμμετοχή της στη διοργάνωση. Η αυθόρμητη ανταπόκριση όσων συμμετείχαν 
επιβεβαίωσε τη σημαντικότητα της ευαισθητοποίησης του κοινού, ιδιαίτερα των νέων, 
στο θέμα των δοτών μυελού των οστών, μέσω της μαζικότητας του αθλητισμού. Η υγιής 
αξιοποίηση του αθλητισμού αποτελεί άλλωστε συστηματική προσέγγιση της ΟΠΑΠ 
Κύπρου με ουσιαστικά αποτελέσματα προς το ευρύτερο όφελος της κοινωνίας μας.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
στα 301+ πανεπιστήμια παγκοσμίως

H JYSK λειτούργησε το 1ο της 
κατάστημα στην Κύπρο

Η Renault θα σε εκπλήξει με
το φινετσάτο «Renault CAPTUR»

Φοιτητές του Νεάπολις Πάφου σε 
Επιστημονικές Ημερίδες στις Βρυξέλλες

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές 
δημοτικού από την Τσιμεντοποιία Βασιλικού 

Παρουσίαση του Διαγωνισμού Ρομποτικής ROBOTEX

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού, σε συνεργασία με το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας 
του Περιβάλλοντος Terra Cypria, διοργάνωσε διήμερο εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό 
πρόγραμμα στις 21 και 22 Μαρτίου 2019, για μαθητές δημοτικών σχολείων, με θέμα 
«Τα Θαλάσσια Απορρίμματα». Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε μαθητές δημοτικού 
των 6 γειτονικών κοινοτήτων (Καλαβασός, Ζύγι-Μαρί, Τόχνη, Μαρώνι- Ψεματισμένος, 
Ασγάτα και Πεντάκωμο) και υλοποιήθηκε με την εθελοντική στήριξη των εργαζομένων 
της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού. Το πρόγραμμα είχε στόχο την ενημέρωση και ευαισθη-
τοποίηση των μαθητών για το πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων, την ανάληψη 
ευθύνης και τη μείωσή τους, μέσα από δράσεις που προωθούν τη συμμετοχικότητα και 
την κριτική σκέψη. Στις 21 Μαρτίου 2019 ολοκληρώθηκε η πρώτη περιβαλλοντική 
δραστηριότητα στην Ακτή Κυβερνήτη για τη συλλογή απορριμμάτων από την παρα-
λία και στις 22 Μαρτίου 2019, η δεύτερη φάση του περιβαλλοντικού προγράμματος 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Κοινοτικού Συμβουλίου Ζυγίου. Η δεύτερη φάση 
αφορούσε την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών, από τους λειτουργούς 
του Ιδρύματος Terra Cypria, για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά και τις επιπτώσεις 
στην υγεία όλων από τα θαλάσσια απορρίμματα. Έπειτα ακολούθησε ο διαχωρισμός 
και η καταμέτρηση των απορριμμάτων που συλλέχθηκαν από την Ακτή Κυβερνήτη 
και η καταγραφή τους μέσα στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων. Μέσα από συνεργασία 
και ομαδικότητα, οι μαθητές κλήθηκαν να επιλέξουν μιαν από τις κύριες κατηγορίες 
απορριμμάτων και να υλοποιήσουν μια ενημερωτική εκστρατεία στην περιοχή τους για 
να συμβάλουν στη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων. Οι εκστρατείες θα ολοκλη-
ρωθούν πριν από το τέλος της σχολικής χρονιάς 2018-19. Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού, 
ως «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος» για το έτος 2018, σέβεται και προστατεύει 
το περιβάλλον, με βασική επιδίωξη την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της απο-
τυπώματος και των αρνητικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές της. 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 4 Απριλίου 
2018, στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων 
της Cyta, η Διάσκεψη Τύπου για παρουσίαση 
του 3ου Παγκύπριου Διαγωνισμού Ρομποτικής 
Robotex Cyprus. Μετά την τεράστια επιτυχία 
των δύο προηγούμενων διοργανώσεων, το 
Robotex Cyprus 19 θα πραγματοποιηθεί στις 
29 και 30 Ιουνίου 2018, στο Αθλητικό Κέντρο 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. H διοργάνωση 
τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη. Την 
εκδήλωση χαιρέτισαν οι κύριοι συντελεστές του Robotex 19, δηλαδή το Cyprus Computer 
Society (CCS) ως διοργανωτής, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Οργανισμός Νεολαίας  ως 
συνδιοργανωτές, η Cyta ως Στρατηγικός  Συνεργάτης, το Υπουργείο Παιδείας ως υποστηρι-
κτής, η Τράπεζα Κύπρου ως Youth Supporter, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ως Educational 
Innovational Leader, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και το RISE ως Χρυσοί Χορηγοί και 
το ΙΕΤ και η Engino ως αργυροί χορηγοί. O Αντιπρόεδρος του CCS, Ανδρέας Λούτσιος, 
μίλησε για τον ρόλο που διαδραματίζει η περσινή επιτυχία σε συνδυασμό με τη φετινή 
αναβάθμιση της διοργάνωσης στην επίτευξη των στόχων του διαγωνισμού, που είναι η 
ανάπτυξη του τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής και η προσέλκυση των παιδιών και 
των νέων σε τομείς STEM. Οι κ.κ. Πανίκος Μασούρας, Γιώργος Γεωργίου και Περικλής 
Cheng, μέλη της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του ROBOTEX Cyprus, 
παρουσίασαν τον διαγωνισμό, αναφέροντας πως απευθύνεται σε μαθητές, φοιτητές και 
ενήλικες, ενώ η συμμετοχή είναι δωρεάν. Επιπλέον, οι διοργανωτές εξήγησαν στο κοινό 
πως οι ενδιαφερόμενοι με τη βοήθεια του προπονητή-εκπαιδευτή  καλούνται να ετοιμά-
σουν ομάδες, για να δημιουργήσουν ρομπότ τα οποία θα διαγωνιστούν στις  διάφορες 
προκλήσεις, ενώ οι νικητές θα κερδίσουν και δικαίωμα συμμετοχής στον Παγκόσμιο Δι-
αγωνισμό ROBOTEX στην Εσθονία. Ο κ. Μασούρας, Γραμματέας του Δ.Σ. του CCS, τόνισε 
πως οι προκλήσεις, όπως μονομαχία μεταξύ δύο ρομπότ (SUMO) και έξοδος ρομπότ από 
λαβύρινθο (MAZE) καθώς και η έκθεση κατασκευών (educational robotics) των παιδιών 
του δημοτικού, αναμένεται να έχουν απήχηση όχι μόνο στους νεαρούς διαγωνιζομένους, 
αλλά και στους φίλους και στις οικογένειές τους, που θα παρευρεθούν για να τους υπο-
στηρίξουν. Τελευταία μέρα υποβολής συμμετοχών είναι η 26η Μαΐου. Πληροφορίες στο 
www.robotex.org.cy <http://www.robotex.org.cy>. 

Σημαντική διεθνή επιτυχία αποτελεί η πρόσφατη κα-
τάταξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου από 
τους Times Higher Education, βάσει των κριτήριων 
impact ranking. Η σημαντική αυτή διεθνής κατάταξη 
αποτελεί μεγάλη κατάκτηση καθώς σε ορισμένους τομείς 
το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου υπερτερεί ιστορι-
κών ιδρυμάτων της Ευρώπης, Ασίας και της Αμερικής. 
Η ετήσια κατάταξη των Times Higher Education στο 
impact ranking, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, κατα-
τάσσει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανάμεσα 
στα 301+ πανεπιστήμια του κόσμου. Τα κριτήρια του 
Times Higher Education, μια από τις τρεις κατατάξεις πανεπιστημίων με το μεγαλύτερο 
κύρος παγκοσμίως, υιοθετούν τις καθιερωμένες παραμέτρους που έχουν οριστεί και 
καθοριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Στους επιμέρους τομείς εντυπωσιακή 
είναι η κατάταξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην 76η θέση στον τομέα 
Decent Work and Economic Growth, που αξιολογεί τομείς όπως τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
την πρακτική άσκηση των φοιτητών και την απασχολησιμότητα των αποφοίτων, ενώ 
κατατάσσεται ανάμεσα στα 100-200 καλύτερα πανεπιστήμια στον τομέα της καινοτομίας, 
επιχειρηματικότητας και υποδομών. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κώστας Γουλιάμος 
ανέφερε ότι η διεθνής επιτυχία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι αξιοση-
μείωτη, καθώς επιβεβαιώνει και επιβραβεύει τον στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου 
για αριστεία και υψηλή ποιότητα σε νευραλγικά πεδία του εκπαιδευτικού συστήματος 
αλλά και της συνεισφοράς του τόσο στην ευρύτερη κοινωνία όσο και στην οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Δρ  Χριστόφορος Χατζηκυπριανού, σημείωσε ότι με τη σημαντική επένδυση της 
Galileo Global Education, του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού οργανισμού στην Ευρώπη, το 
Πανεπιστήμιο φιλοδοξεί να αναπτύξει και να υλοποιήσει περαιτέρω τους στρατηγικούς 
του σχεδιασμούς που θα εντείνουν την πετυχημένη πορεία του, όπως την ενίσχυση της 
συνεχούς αναβάθμισης του προσωπικού, τη διοχέτευση κονδυλίων στην έρευνα, και 
επενδύσεις σε καινοτομία υψηλής τεχνολογίας.

Το πρώτο κατάστημα της JYSK, της 
πιο γνωστής αλυσίδας επίπλων, ειδών 
σπιτιού και διακόσμησης από τη Δανία, 
άρχισε και επίσημα τη λειτουργία του 
στο εμπορικό κέντρο Nicosia Mall.  Το 
Σάββατο, 6 Απριλίου, πραγματοποίησε 
με μεγάλη επιτυχία  τα εγκαίνιά του, σε 
δυο ξεχωριστές εκδηλώσεις. Μία τo πρωί, 
στην οποία παρευρέθησαν εκπρόσωποι 
των ΜΜΕ και μία το βράδυ, στην παρου-
σία επισήμων, αλλά και επαγγελματιών 
του κλάδου, που σχετίζονται με τη διακόσμηση σπιτιού. Οι πρώτοι τυχεροί 100 πελάτες, 
που ψώνισαν από το JYSK κατά την πρώτη μέρα της λειτουργίας του το Σάββατο, είχαν την 
ευκαιρία να το κάνουν με 10% επιπλέον έκπτωση στις υφιστάμενες προσφορές. Με τη 
λειτουργία του JYSK ο Κύπριος καταναλωτής έχει πια τη δυνατότητα να προμηθεύεται ό,τι 
χρειάζεται για το σπίτι, στα γνωστά σκανδιναβικά πρότυπα ποιότητας. Η  γνωστή αλυσίδα 
JYSK προσφέρει μια πλήρη σειρά από προϊόντα ύπνου εξαιρετικής ποιότητας, έπιπλα και 
αξεσουάρ σπιτιού καθώς και κήπου. Ο Όμιλος JYSK αποτελείται από περισσότερα από 
2.700 καταστήματα σε πάνω από 51 χώρες παγκοσμίως. Ο ετήσιος τζίρος του ομίλου 
είναι 3,58 δισεκατομμύρια ευρώ.  Η JYSK είναι «Επίσημος προμηθευτής της Βασιλικής 
Αυλής», τίτλος που απονέμεται αποκλειστικά σε πρόσωπα ή εταιρείες που συνεργάζονται 
χρόνια με τη βασιλική αυλή στη Δανία. Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα και 
τις προσφορές θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.jysk.com.cy. Ακόμη μπορείτε να μπείτε 
στη σελίδα του στο Facebook και το Instagram. 

Η μεγαλύτερη γαλλική αυτοκινητο-
βιομηχανία στον κόσμο, η Renault, θα 
σε εκπλήξει με το φινετσάτο μοντέλο της 
Renault CAPTUR! Η απαράμιλλη ομορφιά, 
ο μοναδικός σχεδιασμός και τα προηγμέ-
νης τεχνολογίας χαρακτηριστικά τους θα σε 
«αιχμαλωτίσουν» και θα σε πείσουν να το 
κάνεις δικό σου με μόνο €15.900. Η άνεση, 
η οδηγική του υπεροχή και η μοναδική ικα-
νότητά του να «μαγνητίζει» όλα τα βλέμματα 
απ’ όπου και αν περνάει, είναι μερικά από τα 
πλεονεκτήματα του Renault CAPTUR. Η δυνατότητα επιλογής διχρωμίας του αμαξώματος 
θα το κάνει να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα αυτοκίνητα στους κυπριακούς δρόμους. Αν 
είσαι λάτρης της άνετης οδήγησης, τότε το νέο Renault CAPTUR είναι κατάλληλο για 
εσένα. To σύστημα GPS με εγκατεστημένους κυπριακούς χάρτες, ο αυτόματος πλοηγός 
οδήγησης, ο σταθεροποιητής ταχύτητας και με δυνατότητα επιλογής diesel κινητήρα 
καθιστούν το Renault CAPTUR το καταλληλότερο για τις εξορμήσεις σου! Το αυτόματο 
σύστημα κλιματισμού σού επιτρέπει να έχεις πάντοτε την κατάλληλη θερμοκρασία στο 
αυτοκίνητό σου, ενώ το βοηθητικό σύστημα παρκαρίσματος θα γίνει ο καλύτερός σου 
σύμμαχος κατά τη διάρκεια της στάθμευσης του επαναστατικού Renault CAPTUR! 
Αποκλειστικά από τις εκθέσεις του Ομίλου Πηλακούτα, που συνέδεσε το όνομά του με 
το κύρος, την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία και αγαπήθηκε από το κυπριακό κοινό. 

Caffè Nero: Η Πύλη του νέου 
Food Court στο Mall of Cyprus

Ακόμα μια επιβράβευση για τη Hyundai

Πιστοποίηση κατά iso 50001 για τη LIDL  Κύπρου

Ο ΟΝΕΚ καλεί όλους να διοργανώσουν 
τις δικές τους δράσεις και εκδηλώσεις

Το ολοκαίνουριο Dacia Duster πανέτοιμο
να «δαμάσει» τους δρόμους της Κύπρου

Το ακριβότερο έπαθλο στον 13ο 
ΟΠΑΠ Μαραθώνιο Λεμεσού ΓΣΟ
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Οι πολιτικές δυνάμεις που δια-
χειρίστηκαν στο τέλος το θέμα 
της ένταξης της Κύπρου στην 

ΕΕ το 2004 θεώρησαν πως οι ενδιάμε-
σες Εκθέσεις της Επιτροπής της ΕΕ μετά 
το 1998 δικαίωσαν τις θέσεις και/ή την 
πολιτική τους αναφορικά με το πραγμα-
τικά πολύ σημαντικό θέμα της ένταξής 
μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Πολλά 
διθυραμβικά σχόλια ακούστηκαν τότε από 
επίσημα χείλη για το πόσο καλός μαθητής 
ήταν η Κύπρος έναντι των συναθλητών 
της, που, ειρήσθω εν παρόδω, πλην της 
Μάλτας, ήταν χώρες που καλά-καλά δεν 
είχαν μυηθεί ακόμη στην ελεύθερη αγο-
ρά. Χωρίς καμία διάθεση υποτίμησης της 
θετικής διαχείρισης των πολιτικών πτυ-
χών από τις τότε Κυβερνήσεις Ελλάδας 
και Κύπρου, ιδιαίτερα της αποσύνδεσης 
του Κυπριακού από την ενταξιακή πο-
ρεία στη σύνοδο του Ελσίνκι, πιστεύω 
ότι η κατάσταση της οικονομίας θα ήταν 
πολύ καλύτερη αν στην Κύπρο από την 
αρχή είχαμε πάρει τις ορθές θέσεις και 
κάμει τις σωστές ενέργειες. Με τους κατά 
καιρούς πειραματισμούς και την έλλειψη 
διορατικότητας, σταθερότητας και αποφα-
σιστικότητας στους χειρισμούς, χάθηκε 
πολύτιμος χρόνος, ώστε και η εναρμόνιση 
να γίνει βιαστικά κι όχι ουσιαστικά και η 

οικονομία να μην ωφεληθεί όσο έπρεπε 
πριν αλλά και μετά την ένταξη. 

Η καθυστέρηση στην εναρμόνιση της 
οικονομίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο 
-αλλά και με την παγκοσμιοποίηση των 
οικονομιών που άρχισε μετά το 1994 με τη 
νέα Συμφωνία ΓΚΑΤΤ- είχε σοβαρό κόστος 
και στην ανάπτυξη της Κύπρου. Επιπλέον, 
η οικονομία δεν προετοιμάστηκε επαρκώς 
για να επωφεληθεί στον μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό από την ένταξη και να προστατευθεί 
από τυχόν αρνητικές επιπτώσεις. Παρά 
το ότι το ΑΕΠ συνέχισε να μεγεθύνεται 
ικανοποιητικά, η οικονομία αφέθηκε στο 
έλεος των εντεινόμενων διαρθρωτικών 
προβλημάτων, περιλαμβανομένου του δι-
ευρυμένου δημοσιονομικού ελλείμματος 
και του διογκωμένου δημόσιου χρέους. 

Για την αντιμετώπιση των τελευταίων 
αυτών προβλημάτων για ένταξη στην ΟΝΕ, 
οι Κύπριοι πλήρωσαν αργότερα πολύ με-
γάλο τίμημα, ενώ η οικονομία δεν μπόρεσε 
να επιλύσει άλλες διαρθρωτικές αδυναμίες. 
Εξάλλου η ακολουθηθείσα πολιτική, ή κα-
λύτερα η ανυπαρξία πολιτικής, οδήγησε 
στη σταδιακή συρρίκνωση βασικών τομέων 
και σε μια μονοδιάστατη οικονομία, που 
στηρίζετο σχεδόν αποκλειστικά σε έναν 
τομέα, τον τουρισμό. Στην κρίσιμη καμπή 
δεν έγινε καμία προετοιμασία για τη δη-
μιουργία όλων εκείνων των αντιστάσεων 
που ήταν απαραίτητες για ν’ αντεπεξέλθει η 
οικονομία στον επερχόμενο ανταγωνισμό 
και να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες από 
την ενσωμάτωσή της στην ευρωπαϊκή 
οικονομία. Θεωρούμε ότι η εναρμόνιση 
που κάναμε, και μάλιστα καθυστερημένα, 
δεν ήταν ενσυνείδητη οικονομική ενέργεια 

με συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους. 
Απλώς ακολουθήσαμε τις επιταγές του 
ευρωπαϊκού κεκτημένου. 

Ασφαλώς η αμέλεια ήταν στη δική μας 
πλευρά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εν-
διαφέρθηκε ούτε είχε ως στόχο την ανά-
λυση των θεμάτων αυτών. Οι Εκθέσεις της 
Επιτροπής δεν ήταν μελέτη βιωσιμότητας 
της κυπριακής οικονομίας υπό συνθήκες 
ένταξης. Έτσι απέμενε σε μας η ετοιμασία 
σχεδίων και προγραμμάτων για το μέλλον. 
Μοναδικός γνώμονάς της, όπως λέει και 
στις Εκθέσεις, ήταν  τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη 
τον Ιούνιο του 1993, που απαιτούσαν ότι 
για να γίνει μια χώρα μέλος της ΕΕ έπρε-
πε να έχει μια λειτουργική οικονομία της 
αγοράς και την ικανότητα να μπορεί να 
αντιμετωπίσει τις πιέσεις του ανταγωνι-
σμού και των δυνάμεων της αγοράς μέσα 
στην Ένωση.

Συνεπώς κακώς εκλήφθηκε τότε ότι η 
Επιτροπή «απένειμε τα εύσημα» πριν από 
την ένταξη για την οικονομική πολιτική 
της Κυβέρνησης. Η αναφορά της Έκθεσης 
στις οικονομικές εξελίξεις από το 1997 
μέχρι το 2002, καθώς και οι εκτιμήσεις της 
αναφορικά με το κατά πόσον η οικονομία 
πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, αντα-
νακλούν και τη διαχρονική  κατάσταση 
της κυπριακής οικονομίας. Κάθε Κυβέρ-
νηση θα κριθεί από το τι θετικό πρόσθεσε 
στην κατάσταση που παρέλαβε και ποιες 
συνθήκες δημιούργησε για απρόσκοπτη 
συνέχιση της ανοδικής πορείας.     

 Ανάλογη εικόνα βιώσαμε τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια πριν από την ένταξη της Κύ-
πρου στην ΟΝΕ (1.1.2008). Η Κυβέρνηση, 

για να μπορέσει η οικονομία να επιτύχει 
τους δείκτες Μάαστριχτ, προαπαιτούμενο 
για το σκοπό αυτό, υιοθέτησε κι εφάρμοσε 
πρόγραμμα σύγκλισης για να περιορίσει 
το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα στα 
επιτρεπτά όρια και να επιτύχει πτωτική 
τάση του δημόσιου χρέους. Η επιχειρη-
θείσα εξυγίανση ουσιαστικά στηρίχθηκε 
σε εξωγενείς παράγοντες (τη φορολογική 
αμνηστία), τη συνέχιση άμεσων κι έμμεσων 
φορολογιών που έπρεπε να είχαν μειωθεί 
ή εξαλειφθεί και την αιματηρή περικοπή 
δαπανών. Τα ελάχιστα διαρθρωτικά μέ-
τρα που προέβλεπε το πρόγραμμα δεν 
προωθήθηκαν, ενώ αναβλήθηκαν έργα 
και σχέδια που σκοπό είχαν την αναδιάρ-
θρωση/εξυγίανση της οικονομίας. 

Κι ενώ ήταν ιδιαίτερα επιθυμητή η 
ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη του ευρώ 
και την ΟΝΕ, διερωτάται κανένας εάν 
προετοιμάσαμε την οικονομία ώστε να 
επωφεληθεί αρκετά από ένα τέτοιο εγχεί-
ρημα. Όταν βασικοί μας τομείς αντιμετώ-
πιζαν διαρθρωτικά προβλήματα, πώς η 
υιοθέτηση του ευρώ θα βοηθούσε στην 
αύξηση των προϊόντων κι υπηρεσιών τους; 
Όπως και στην περίπτωση της ένταξης, έτσι 
και στην περίπτωση της υιοθέτησης του 
ευρώ δεν ωφεληθήκαμε από το ευνοϊκό 
«τράνταγμα» που σημείωσε η αλλαγή, γιατί 
δεν προετοιμαστήκαμε αρκετά προς την 
κατεύθυνση αυτή. Και πάλι η απονομή 
ευσήμων για την ένταξη της Κύπρου στην 
ΟΝΕ από μέρους της ΕΕ δεν έπρεπε να 
οδηγεί σε εφησυχασμό.    

* Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευθυ-
ντής Γραφείου Προγραμματισμού

Ενώ ήταν ιδιαίτερα επιθυμητή η ένταξη της Κύ-
πρου στη Ζώνη του ευρώ και την ΟΝΕ, διερω-

τάται κανένας εάν προετοιμάσαμε την οικονομία 
ώστε να επωφεληθεί αρκετά από ένα τέτοιο εγ-
χείρημα. Όταν βασικοί μας τομείς αντιμετώπιζαν 
διαρθρωτικά προβλήματα, πώς η υιοθέτηση του 
ευρώ θα βοηθούσε στην αύξηση των προϊόντων 

κι υπηρεσιών τους; 

Στην Κύπρο αυτές τις μέρες και τους 
επόμενους μήνες θα διεξάγεται 
μια μεγάλη μάχη. Οι δυνάμεις 

του λαού αγωνίζονται για την εφαρμογή 
του αλληλέγγυου, καθολικού και μονο-
ασφαλιστικού ΓεΣΥ, που φιλοδοξεί να 
προσφέρει σε όλους τους πολίτες τις 
ίδιες ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, που 
θα του μετριάσουν τον μεγάλο πόνο που 
νιώθει, όταν αντιμετωπίζει προβλήματα 
υγείας. Οι δυνάμεις των οικονομικών 
συμφερόντων αγωνίζονται με νύχια και 
με δόντια να ματαιώσουν την εφαρμογή 
αυτού του ΓεΣΥ ή να καταστήσουν την 
εφαρμογή του προβληματική, ώστε να 
δημιουργηθεί η ανάγκη της αλλαγής του 
μονοασφαλιστικού με το δικό τους σχέδιο. 
Και οι δυνάμεις αυτές θα είναι έτοιμες 
να κατοχυρώσουν τα συμφέροντα και 
τα εισοδήματά τους, παίρνοντας από την 
πίτα το κομμάτι τους. Είναι έτοιμες να 
καταργήσουν την καθολικότητα για να 
δημιουργήσουν ασθενείς δύο ταχυτήτων 
και να εξυπηρετηθούν άλλα συμφέρονται 
και όχι η υγεία των πολιτών και ιδιαίτερα 
των άπορων ασθενών. 

Ήδη υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 
ότι στις ομάδες των συμφερόντων, εκτός 
από τους μεγαλόσχημους παρόχους, έχει 
λάβει ηγετική θέση πολιτικός αρχηγός, 
ικανός στις υποχθόνιες μεθοδεύσεις. Ο 
πρώην Υπουργός Υγείας, μάλιστα, σε 
ανάρτησή του τον κατηγόρησε ότι πα-
ροτρύνει παρόχους να μην ενταχθούν 
στο ΓεΣΥ, ώστε αυτό να μην μπορεί 
να λειτουργήσει και τότε η Βουλή θα 
εγκρίνει προτάσεις έξω από τα σημερινά 
δεδομένα. Οι ομάδες των συμφερόντων 
ανασυντάσσονται και δίνουν την τελευταία 
μάχη, ώστε τον Ιούνιο να παρουσιαστούν 
ανυπέρβλητα προβλήματα στο ΓεΣΥ. Και 
όταν καταφέρουν να αποτύχει το «τέλειο 
μονοασφαλιστικό», όπως ειρωνικά το 
χαρακτήρισε κάποιος πολέμιός του, να 
παρουσιαστούν σαν σωτήρες της υγείας 
του λαού και να πουν με επιχαιρεκακία: 
«Εμείς υποστηρίζαμε το ΓεΣΥ, αλλά σας 
λέγαμε ότι αυτό το ΓεΣΥ δεν μπορεί να 
λειτουργήσει».

Ολόκληρος ο λαός και ιδιαίτερα οι 
μη προνομιούχοι πρέπει να ενταχθούν 
με πάθος στις δυνάμεις που αγωνίζο-
νται για το ΓεΣΥ. Πρέπει να δώσουν το 
μήνυμα ότι θα στηρίξουν το ΓεΣΥ  με 
όλες τους τις δυνάμεις. Να στηρίξουν 
τους γιατρούς, τους φαρμακοποιούς, τα 
ιδιωτικά νοσοκομεία, τα εργαστήρια και 
όλους τους παρόχους υγείας που θα τα-
χθούν στο ΓεΣΥ με όλες τους τις δυνάμεις, 
υπομένοντας όλα τα προβλήματα που θα 
παρουσιαστούν στην αρχή. Γιατί, αυτά 
τα προβλήματα θα είναι δημιούργημα 
των ομάδων που θίγονται τα συμφέροντά 
τους, που θέλουν να αποτύχει το ΓεΣΥ, 
για να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το 
υπέρτατο αγαθό της υγείας για τα δικά 
τους συμφέροντα.

Καλούμε όλους τους παρόχους υγείας 
να ενταχθούν στο ΓεΣΥ, ακόμα και αν 
διαφωνούν με τη φιλοσοφία του ή με τον 
σφαιρικό προϋπολογισμό του. Ακόμα κι 
αν πιστεύουν ότι μέσα από το ΓεΣΥ δεν 
θα μπορούν να προσφέρουν τις ποιοτικές 
υπηρεσίες υγείας της επιστημονικής τους 
κατάρτισης. Ας ενταχθούν με επιφύλαξη. 
Κι ας δηλώσουν ότι θα αποχωρούν, όταν 
διαπιστώνουν αδυναμία του συστήματος 
να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες. Ας 
αποχωρήσουν ακόμα και αν διαπιστώ-
σουν ότι δεν θα έχουν τα εισοδήματα 
που αναμένουν ή επιζητούν. Ο νόμος 
τούς το επιτρέπει. Αλλά, ας γίνουν μέλη 
της αλληλέγγυας και καθολικής συμμε-
τοχής και προσπάθειας για αλλαγή στο 

σύστημα προσφοράς υπηρεσιών υγείας. 
Ας γίνουν λειτουργοί της νέας προσπά-
θειας και όχι αρνητές για εξυπηρέτηση 
στόχων, που δεν περιλαμβάνονται στον 
όρκο του Ιπποκράτη. Η μεγάλη ουρά 
για εγγραφή των παρόχων υγείας στο 
ΓεΣΥ θα διαλύσει τις ουρές των ασθενών 
των κρατικών νοσοκομείων. Θα φέρει 
την αλλαγή.

Ο λαός και ιδιαίτερα οι μη προνομι-
ούχοι αναμένουν και θα κρίνουν. Αν δεν 
μπορέσει να εφαρμοστεί ή, αν αποτύχει 
στην εφαρμογή του, δεν θα φταίει ούτε ο 
σχεδιασμός, ούτε ο σφαιρικός προϋπο-
λογισμός, ούτε ο Ο.Α.Υ., ούτε οι ασθενείς. 
Θα έχουν ακεραία την ευθύνη οι γιατροί, 
τα νοσηλευτήρια, τα εργαστήρια και οι 
άλλοι πάροχοι υγείας που θα αρνηθούν 
τη συμμετοχή και τη συνεργασία τους 
στο ΓεΣΥ. Θα είναι αρνητές και ένοχοι 
έναντι των ασθενών και ιδιαίτερα των 
μη προνομιούχων ασθενών.

Ο «Μαύρος Κύκνος» των Ευρω-
εκλογών 2019 θα προκαλέσει 
τεκτονικές αλλαγές στον κομ-

ματικό χάρτη. Οι τάσεις άρχισαν να δια-
μορφώνονται και να διαφαίνονται εδώ 
και αρκετούς μήνες. Οι προεκλογικές 
εκστρατείες αδυνατούν να ανατρέψουν τις 
τάσεις αυτές, οι οποίες ενισχύονται όσο 
πλησιάζουν οι εκλογές. Θα υπάρξουν 
εκπλήξεις και ανατροπές στο πολιτικό 
σκηνικό. Ένα σημαντικό ποσοστό των 
ψηφοφόρων δηλώνουν αποχή και 
αναποφάσιστοι. Στις διάφορες εκλο-
γικές αναμετρήσεις τα τελευταία πέντε 
χρόνια -τόσο στην Κύπρο όσο και στην 
Ελλάδα- έχει καταγραφεί πολύ μεγάλη 
εκλογική κινητικότητα με πολλαπλά είδη 
μετατοπίσεων. Η πρωτοφανής ρευστότητα 
και αστάθεια του πολιτικού υπεδάφους 
αφήνει τεράστια περιθώρια ελιγμών στο 
πολιτικό μάρκετινγκ. Στις πλείστες, όμως, 
περιπτώσεις οι πολιτικές καμπάνιες δεν 
πετυχαίνουν τους στόχους τους. 

Κινούμενη άμμος το επικοινωνιακό 
τοπίο - ο ξύλινος λόγος ενισχύει την απα-
ξίωση και μετατρέπεται σε μπούμερανγκ. 

Οι προεκλογικές εκστρατείες εστιάζονται 
στις συσπειρώσεις και σε φανατικότερες, 
αντί σε περισσότερες, ψήφους. 

Η εκλογική συμπεριφορά έχει αλλά-
ξει. Οι ψηφοφόροι βλέπουν τα πάντα με 
πιο κριτική διάθεση και αξιολογούν τα 
κόμματα και τους υποψηφίους με βάση 
τις διαχρονικές τους θέσεις, τη συνέπεια, 
την αποτελεσματικότητα, την προσφορά 
και την πολιτική τους εικόνα. 

Στην Κύπρο, στην κούρσα των Ευ-
ρωεκλογών μόνον ένας υποψήφιος έχει 
δημιουργήσει μια ξεχωριστή δυναμική. 
Αρκετοί υποψήφιοι ευρωβουλευτές -από 
διάφορα κόμματα - έχουν επίσης τη δυνα-
τότητα να διαδραματίσουν αποφασιστικό 
ρόλο, αλλά, μέχρι στιγμής, επικοινωνια-
κά δεν το έχουν πετύχει. Οι παραδοσι-
ακές προεκλογικές συνταγές όχι μόνο 
δεν αρκούν, αλλά κάποτε πετυχαίνουν 
αντίθετα αποτελέσματα. Σε κομματικό 
επίπεδο, δύο πολιτικές δυνάμεις έχουν 
αποκτήσει το πλεονέκτημα από νωρίς. 
Ορισμένα ψηφοδέλτια είναι πιο δυνατά 
από άλλα. Υπάρχουν αξιόλογοι υποψήφιοι 
ευρωβουλευτές με ελάχιστο, όμως, μέχρι 
στιγμής, προεκλογικό αντίκτυπο, πέραν 
των κομματικών τους χώρων.

Αυτές οι Ευρωεκλογές έχουν προκαλέ-
σει αυξημένο ενδιαφέρον. Ο κομματικός 
χάρτης θα αλλάξει, οι νικητές θα είναι 
λίγοι, οι χαμένοι πολλοί. Θεωρητικά, τίποτα 
δεν έχει ακόμη κριθεί. Οι προεκλογικές 
εκστρατείες μπορούν ακόμη να διεισδύ-

σουν σε τεράστιες δεξαμενές ψηφοφόρων,  
που είναι ακόμα διαθέσιμες. Μόνον ένα 
θαύμα μπορεί να αλλάξει τη ροή των πραγ-
μάτων. Στην εποχή της μεταβλητότητας, 
της ρευστότητας, της αβεβαιότητας, των 
ασυμμετριών και των «Μαύρων Κύκνων» 
όλα μπορούν να συμβούν. Τα εκλογικά 
αποτελέσματα δεν θα εξαρτηθούν από 
την τυχαιότητα, αλλά από τις καινοτόμες 
λύσεις στις πολλαπλές προκλήσεις και 
τη στρατηγική επικοινωνίας. Η κάλπη 
δεν παίζει ζάρια.         

* Σύμβουλος Στρατηγικής, Επικοινωνίας και 
Καινοτομίας

Η μάχη των συμφερόντων
εναντίον του ΓεΣΥ

Η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ και η οικονομία 

Ευρωεκλογές, η κάλπη
δεν παίζει ζάρια  
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Ένας από τους πιο σημαντικούς και 
γενναίους ήρωες του ‘21 ήταν o Νι-
κήτας Σταματελόπουλος, γνωστότερος 

ως Νικηταράς ο τουρκοφάγος. Γεννήθηκε 
το 1781 στο χωριό Μεγάλη Αναστάσοβα 
των Πισινών Χωριών του Μυστρά (σημερι-
νή Νέδουσα Μεσσηνίας), στους πρόποδες 
του Ταϋγέτου, 25 χλμ. από την πόλη της 
Καλαμάτας, όπως μας διηγείται ο ίδιος στα 
απομνημονεύματά του που κατέγραψε ο Γ. 
Τερτσέτης.

Τίμιος, ανιδιοτελής και σκληραγωγημένος, 
από την αρχή της Επανάστασης βρισκόταν 
πάντα στην πρώτη γραμμή, δίπλα στον θείο 
του Θοδωρή Κολοκοτρώνη, τον οποίο δεν 
εγκατάλειψε ποτέ. Θα τον δούμε παντού στις 
μάχες. Στο Βαλτέτσι, στα Δολιανά (όπου κέρ-
δισε και τίτλο του τουρκοφάγου), στο Μεσο-
λόγγι, στην Αράχωβα… Η μάχη που ανέδειξε 
την αρετή και τον ηρωισμό του, ήταν εκείνη 
στα Δερβενάκια. Η ορμητικότητά του ήταν 
τόσο μεγάλη, που έσπασε τρία σπαθιά! Το 
τέταρτο κόλλησε στη φούχτα του, αφού από 
τον αγώνα έπαθε αγκύλωση και χρειάστηκε 
ιατρική βοήθεια για να ανοίξει! 

Για τον Νικηταρά η μάχη ελευθερίας 
έμοιαζε με ερωτικό κάλεσμα. Ακόμα και 
οι εχθροί του θαύμαζαν το ήθος του! Όταν 
σε μια μάχη συνάντησε μισοπεθαμένο έναν 
Τουρκαλβανό, τον έσυρε στην πλάτη του και 
τον μετέφερε στο κεφαλόβρυσο, όπου του 
περιέθαλψε τα τραύματα, όπως επέβαλλε η 

ηθική της μάχης.  
Μετά την άλωση της Τριπολιτσάς ήταν 

από τους ελάχιστους που δεν πήρε το παρα-
μικρό, αφού πίστευε πως τα λάφυρα έπρε-
πε να δοθούν στον αγώνα. Δέχθηκε μόνον 
τις ασημένιες πιστόλες που του δώρισε ο 
Υψηλάντης μετά τη μάχη στα Δερβενάκια, 
και τις δέχθηκε για να τις πουλήσει, ώστε 
να θρέψει την οικογένειά του. Τη σκαλιστή 
ταμπακέρα που του δώρισαν οι συναγω-
νιστές του μετά τα Δερβενάκια την έστειλε 
στην γυναίκα του για να τον θυμάται. «Εσύ 
είσαι η αγάπη μου», της έλεγε, «μετά την 
πατρίδα». Και το πανάκριβο σπαθί το χάρισε 
στο ταμείο της Ύδρας, που είχαν συστήσει 
Υδραίοι καραβοκύρηδες για την ενίσχυση 
του στόλου. Οι Υδραίοι του το επέστρεψαν με 
μια εξαιρετικά συγκινητική επιστολή, στην 
οποία του έγραφαν, πως «αυτό το σπαθί έχει 
αξία μόνον όταν το κρατά ο Νικηταράς!».

Αυτός ο μεγάλος αγωνιστής, όπως άλλωστε 
και πολλοί άλλοι οπλαρχηγοί του '21,  μετά 
το τέλος της Επανάστασης πέρασε μεγάλες 
φουρτούνες. Μετά την απελευθέρωση ο Νι-
κηταράς στήριξε τον Ιωάννη Καποδίστρια, κι 
όταν ήρθαν οι Βαυαροί άρχισαν οι περιπέτειές 
του. Ο ανιδιοτελής τουρκοφάγος συνελήφθη 
μαζί με τον Κολοκοτρώνη, τον Πλαπούτα και 
άλλους καπεταναίους, δύο φορές από την 
πατρίδα που ο ίδιος ελευθέρωσε! 

Το 1839 συμμετείχε στη φιλορθόδοξη 
Εταιρεία, της οποίας ηγείτο ο αδελφός του 
δολοφονημένου Καποδίστρια. Ήταν μια ορ-
γάνωση που στρεφόταν κατά του μίσθαρνου 
των ξένων Όθωνα. Επιδίωξη της Εταιρείας 
απο τελούσε η απελευθέρωση της Μακεδονίας, 
της Ηπείρου και της Θεσσαλίας και η πίεση 
προς τον Όθωνα να ασπαστεί το ορθόδοξο 
δόγμα,  όπως και η εν γέ νει ενίσχυση της 
Ορθοδοξίας που, κατά την εκτίμησή τους, 

κινδύνευε. Δύο όμως νεότερα μέλη της 
εταιρείας (Ρενιέρης και Παπάς) περιήλθαν 
σε αντιδικία μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ο 
Εμμανουήλ Παπάς να προδώσει την οργά-
νωση και να συλληφθούν ο Νικηταράς, ο 
Τζωρτζέτος Καποδίστριας και ο Νικόλαος 
Ρενιέρης, με την κατηγορία της συνωμοσίας 
κατά του θρόνου. 

Τον Δεκέμβριο του 1939 φυλακίσθηκε. 
Ακολούθησαν καθημερινοί φρικαλέοι ξυλο-
δαρμοί, ολονύχτιες μαστιγώσεις, κτυπήματα 
με τους υποκόπανους των όπλων, ώσπου του 
έσπασαν πλευρά και αρθρώσεις. Η σίτιση ήταν 
ελλιπής και το κελί υγρό και σκοτεινό. Υπήρχε 
πλήρης απαγόρευση επικοινωνίας με τους 
δικούς του και άρνηση παροχής οποιασδήποτε 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Ο Νικηταράς βρισκόταν ήδη στα πρώτα 
στάδια ζαχαρώδους διαβήτη και ήταν υπερ-
βολικά εξαντλημένος, με αποτέλεσμα να 
παλεύει καθημερινά με τον θάνατο. Μετά 
από παράκληση της γυναίκας του, τον επι-
σκέφτηκε Βαυαρός γιατρός στις φυλακές, 
ο οποίος γνωμάτευσε ότι δεν είχε τίποτα! 

Ο ετοιμοθάνατος αγωνιστής παραπέμπεται 
σε δίκη. Τον εξόρισαν στην Αίγινα, όπου έμεινε 
φυλακισμένος περίπου δεκαοκτώ μήνες. Η 
επιστροφή του από την εξορία τον βρήκε σε 
άσχημη σωματική και ψυχολογική κατάσταση. 
Γύρισε στο φτωχικό του σπίτι στον Πειραιά, 
όπου τον υποδέχθηκαν συγγενείς και φί-
λοι, δεν ήταν όμως ο αγέρωχος πολεμιστής 
των Δερβενακίων, αλλά ένας εξαθλιωμένος 
άνθρωπος, με πολύ κακή κατάσταση της 
υγείας του. Έμεινε σχεδόν τυφλός! Η κόρη 
του, που τον υπεραγαπούσε, αντικρίζοντας 
την άθλια κατάσταση στην οποία βρισκόταν, 
μέσα στα αίματα, παραλόγισε!

Ο Νικηταράς, βαριά άρρωστος, έκα-
νε αίτημα να του δοθεί σύνταξη. Αντί για 

σύνταξη, του δόθηκε άδεια ζητιάνου, από 
την Πολιτεία που ο ίδιος λευτέρωσε! Κάθε 
Παρασκευή να ζητιανεύει έξω από τον Ναό 
της Ευαγγελίστριας. Και μάλιστα σε θέση που 
δεν ήταν αρκετά προσοδοφόρος! Σύμφωνα 
με την παράδοση, ο Γάλλος πρέσβης, που 
γνώριζε πολύ καλά τη δράση του, έστειλε 
έναν επιτετραμμένο του να περάσει από 
το σημείο όπου ζητιάνευε. Ο Νικηταράς, 
μόλις αντιλήφθηκε πως κάποιος γνωστός 
τον πλησιάζει, μάζεψε από ντροπή το χέρι 
του. Όταν αυτός τον ρώτησε, τι κάνεις εδώ, 
στρατηγέ μου, φούσκωσαν από παράπονο τα 
στήθη του, και απάντησε: «Κάθομαι εδώ και 
απολαμβάνω την ελεύθερη πατρίδα μου. Η 
πατρίδα μού χορήγησε μεγάλη σύνταξη για 
να ζω με ευπρέπεια και άνεση και μου αρέσει 
να κάθομαι στον δρόμο και να βλέπω και να 
παρατηρώ πώς ζει ο υπόλοιπος κόσμος!». 
Φεύγοντας, ο απεσταλμένος άφησε να του 
πέσει ένα πουγκί γεμάτο με χρυσά φλουριά. 
Ο σχεδόν τυφλός Νικηταράς άκουσε τον ήχο, 
έσκυψε, το βρήκε, το πήρε, το ψηλάφησε, 
κι όταν αντιλήφθηκε περί τίνος πρόκειται, 
φώναξε τον επισκέπτη και του είπε: «Κάτι 
σας έπεσε», του επέστρεψε τα φλουριά και 
τον συμβούλεψε να είναι προσεχτικός, αφού 
στην περιοχή συχνάζουν πολλοί κλέφτες. 

Η άθλια κατάσταση της υγείας του, απο-
τέλεσμα των φρικτών βασανιστηρίων που 
υπέστη στη φυλακή, τον οδήγησε στον θάνατο. 
Πέθανε στις 25 Σεπτεμβρίου 1849, πάμφτω-
χος, τυφλός και λησμονημένος… Τελευταία 
επιθυμία του ήταν να ταφεί δίπλα στον θείο 
του Κολοκοτρώνη, όπως και έγινε! Ο νεκρο-
θάφτης, μόλις έριξε την πρώτη φτυαριά με 
χώμα, αντιλαμβανόμενος σε ποιον ρίχνει 
χώμα, λιποθύμησε…
* Αναπληρωτής καθηγητής Παν. Θεσσαλίας, από 

το Μονάγρι Λεμεσού

Της Κυριακής
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Για τον Νικηταρά η μάχη ελευθερίας έμοιαζε 
με ερωτικό κάλεσμα. Ακόμα και οι εχθροί του 

θαύμαζαν το ήθος του! Όταν σε μια μάχη 
συνάντησε μισοπεθαμένο έναν Τουρκαλβανό, 
τον έσυρε στην πλάτη του και τον μετέφερε 
στο κεφαλόβρυσο, όπου του περιέθαλψε τα 

τραύματα, όπως επέβαλλε η ηθική της μάχης  

Η πρόθεση της Κυβέρνησης για 
ιδιωτικοποίηση της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών, αλλά και η 

διαπιστούμενη κωλυσιεργία στην προ-
σπάθεια  μεταρρύθμισης του κράτους, 
προκαλούν σοβαρότατες  ανησυχίες και 
βαθύτατο προβληματισμό. Τούτη την ώρα 
που η Κύπρος εισήλθε σε ανοιξιάτικη 
οικονομική περίοδο μετά τον επταετή 
δριμύ χειμώνα, η Κυβέρνηση καλείται να 
χαράξει με ευτολμία και αυτοπεποίθηση 
μια νέα ξεκάθαρη πορεία, που θα οδηγεί 
στη   δημιουργία σύγχρονου κράτους, 
το οποίο να προάγει την αξιοκρατία, την 
ισοπολιτεία και τη διαφάνεια στον δημό-
σιο βίο. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 
επιταχυνθεί η υλοποίηση της απόφασης 
για εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποτελεί 
συμπληρωματικό ζωτικό πυλώνα του ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα. Τα οικονομικά 
προβλήματα των Δήμων είναι μεγάλα και 
υπονομεύουν σοβαρά τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες προς τους δημότες, αλλά και 
την οικονομική βιωσιμότητά τους. Γι’ αυτό, 
επείγει η επίλυσή τους με γνώμονα το 

γενικότερο συμφέρον και όχι με εξυπη-
ρέτηση τοπικών ή άλλων σκοπιμοτήτων.                                                                                          
Αναντίλεκτα, αναπόσπαστο κομμάτι του 
δημόσιου τομέα αποτελούν και οι νευ-
ραλγικοί ημικρατικοί οργανισμοί, οι 
οποίοι χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. 
Είναι ακλόνητη η πεποίθησή μας ότι 
η ΑΤΗΚ θα πρέπει να παραμείνει στα 
χέρια του κράτους και να εκσυγχρονι-
σθεί, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον 
οξύ ανταγωνισμό, εξυπηρετώντας με τον 
καλύτερο τρόπο τα εθνικά και κοινωνικά 
συμφέροντα. Eίναι ηλίου φαεινότερον 
ότι κύριο μέλημα των ιδιωτών είναι το 
εύκολο κέρδος,  αγνοώντας το ευρύτερο 
κοινωνικό συμφέρον. Αυτό το θλιβερό 
σκηνικό το ζήσαμε τραυματικά με την 
ασυδοσία των τραπεζιτών, ενώ το βιώσαμε 
με το αιφνίδιο κλείσιμο της αεροπορικής 
εταιρείας COBALT. 

Η Κυβέρνηση, λοιπόν, καλείται να 
πάρει τα ενδεικνυόμενα μέτρα ενδυνά-
μωσης της ΑΤΗΚ. Με τους άριστους και 
τίμιους στο τιμόνι και μοναδικά όπλα την 
αξιοκρατία, τη διαφάνεια και τη χρηστή 
διοίκηση, η ΑΤΗΚ μπορεί να θαυματουρ-
γήσει. Διαθέτει άριστες υποδομές και  
καταρτισμένο εργατικό δυναμικό που, 
αν αξιοποιηθούν σωστά, θα συνεχίσει να 
προσφέρει μέγιστες υπηρεσίες στον τόπο. 
Με τα κέρδη της, τα οποία εξακολουθούν 
να είναι σημαντικά, μπορεί να στηρίξει 
πολλαπλώς την κοινωνία για τα επόμενα 
πολλά χρόνια. Το απέδειξε, άλλωστε, στην 

περίοδο της οικονομικής κρίσης, όταν 
στη δύσκολη ώρα χρησιμοποιήθηκαν 
πόροι του προσωπικού της ΑΤΗΚ και 
άλλων ημικρατικών οργανισμών για να 
αποτραπούν δυσμενέστερες εξελίξεις για 
τον τόπο. Θυμίζουμε πως η συμβολή 
της ΑΤΗΚ στα δημόσια οικονομικά 
είναι τεράστια. Συνολικά, από το 2002 
μέχρι σήμερα, το κυπριακό κράτος έχει 
επωφεληθεί  από την  ΑΤΗΚ μέρισμα 
πέραν των 800 εκ. ευρώ.

Ήλθε η ώρα, η μεταρρύθμιση του δη-
μόσιου τομέα και ο εκσυγχρονισμός της 
κρατικής μηχανής,  σε συνδυασμό με 
ισχυρή την ΑΤΗΚ, αλλά και την  ΑΗΚ, 
να συμβάλουν ουσιαστικά  στην ανα-
συγκρότηση του κράτους προς όφελος 
του κοινωνικού συνόλου.

* Δημοσιογράφος

Ο Δήμος Στροβόλου εγκαινία-
σε το πρώτο Πράσινο Σημείο 
που θα λειτουργήσει εντός 

των ορίων του Δήμου μας για την 
εξυπηρέτηση των συνδημοτών μας, 
μία πρωτοβουλία, η οποία με κάνει 
ιδιαίτερα περήφανο και χαρούμενο ως 
Δήμαρχο, καθώς έρχεται να λύσει ένα 
μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζου-
με με την ανεξέλεγκτη και παράνομη 
ρίψη οικιακών αποβλήτων στη φύση. 

Τα Πράσινα Σημεία είναι οργανω-
μένοι χώροι, στους οποίους οι πολίτες 
μπορούν να αφήνουν ειδικά απόβλητα 
οικιακής προέλευσης, από τηλεοράσεις 
και άλλο ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό, μέχρι στρώματα, έπιπλα, 
κλαδέματα ή άλλα ογκώδη αντικεί-
μενα εντελώς δωρεάν. Τα Πράσινα 
Σημεία είναι προορισμός μόνο για 
τα απόβλητα οικιακής χρήσης των 
πολιτών και σε καμία περίπτωση για 
απόβλητα από εμπορικές δραστηρι-
ότητες, γεωργικές δραστηριότητες, 
εργολήπτες, βιομηχανίες ή άλλους 
επαγγελματικούς φορείς.

Έτσι, μειώνεται η παράνομη και 
ανεξέλεγκτη ρίψη τέτοιων αποβλήτων 
στη φύση, ένα πρόβλημα που γίνεται 
ολοένα και μεγαλύτερο τα τελευταία 
χρόνια, όχι μόνο για τους Δήμους, αλλά 
και για όλους τους Κύπριους πολίτες 
και για το περιβάλλον. Η λειτουργία 
των πράσινων σημείων έχει ως απο-
τέλεσμα να μειώνεται η ανεξέλεγκτη 
και παράνομη διάθεση αποβλήτων, να 
προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον 
και η δημόσια υγεία, να εφαρμόζεται 
ολοκληρωμένη διαχείριση των απο-
βλήτων και να εξοικονομούνται φυσικοί 
πόροι για τις μελλοντικές γενιές. 

Ο Δήμος Στροβόλου βραβεύτηκε 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
ως «Πράσινη Πόλη της Κύπρου», ως 
αναγνώριση των συνεχών προσπαθειών 
μας για να καταστεί ο Στρόβολος μια 
πράσινη πόλη, πρότυπο για κάθε άλλο 
οργανισμό ή άτομο. Με την υιοθέτηση 
σειράς πρωτοβουλιών και δράσεων 
δημιουργούμε περιβαλλοντική κουλ-
τούρα σε επίπεδο πόλης και γι’ αυτό 
αγκαλιάσαμε και στηρίζουμε πρω-
τοβουλίες όπως τα Πράσινα Σημεία. 

Στον Δήμο μας, το Πράσινο Σημείο 
βρίσκεται στον Ανατολικό Στρόβολο, 
κοντά στον κυκλικό κόμβο του Γενι-
κού Νοσοκομείου και θα εξυπηρετεί 
όλους τους δημότες του Στροβόλου 
και όχι μόνο. To ωράριο λειτουργίας 
του Πράσινου Σημείου του Στροβόλου 

είναι από Δευτέρα έως Σάββατο, από 
τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ και 
την Κυριακή από τις 9 το πρωί μέχρι 
τις 2 το μεσημέρι. 

Για όλους μας στον Δήμο Στροβόλου 
και για μένα προσωπικά, η περιβαλ-
λοντική πολιτική θα είναι πάντοτε στο 
προσκήνιο και οι προσπάθειές μας για 
να αναβαθμίσουμε τον Δήμο μας και να 
προστατέψουμε το περιβάλλον μας δεν 
θα σταματήσουν ποτέ. 

* Δήμαρχος Στροβόλου

Επείγουσα ανάγκη
η μεταρρύθμιση του κράτους 

Αυτά που δεν μας έμαθαν στα σχολεία μας...

Πράσινος Δήμος και
στα… Πράσινα Σημεία! 

ΑΝΔΡΈΑΣ 
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ*

ΔΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 
(ΝΤΙΝΟΣ) ΑΥΓΟΥΣΤΗ* 
a.avgoustis@hotmail.com  

ΞΈΝΗΣ ΞΈΝΟΦΩΝΤΟΣ

Ώρα να εδραιωθεί η ισο-
πολιτεία, η αξιοκρατία, 
ο εκσυγχρονισμός της 

κρατικής μηχανής και η 
ισχυροποίηση των νευ-
ραλγικών ημικρατικών 

οργανισμών

Για όλους μας στον Δήμο 
Στροβόλου και για μένα 
προσωπικά, η περιβαλ-

λοντική πολιτική θα είναι 
πάντοτε στο προσκήνιο 
και οι προσπάθειές μας 
για να αναβαθμίσου-

με τον Δήμο μας και να 
προστατέψουμε το περι-
βάλλον μας δεν θα στα-

ματήσουν ποτέ 
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Για πρώτη φορά η Τουρκία…

Υψηλού ρίσκου διασκελισμός

Π Α Ι Κ Τ Α Ρ Α Σ  μεν ο Ερντογάν, 
δεν φαίνεται όμως πρόθυμος να 
τον βοηθήσει ο… Αλλάχ του. Τα 

μεγαλεία του πολυχρονεμένου, μικραί-
νουν όλο και περισσότερο την ανοχή των 
άλλων. Και το ισλαμικό νεο-οθωμανικό 
«στρατηγικό του βάθος» βαθαίνει όλο και 
περισσότερο το χάσμα της Τουρκίας του, 
με όσους και όσα διαδοχικά την στήριζαν, 
την θώπευαν και την προικοδοτούσαν 
αφειδώς τα τελευταία 67 χρόνια (από 
το 1952 ένταξής της στο ΝΑΤΟ).

Ε Κ Α Τ Ο Ν  ΤΕΣΣΕΡΑ χρόνια από 
την Αρμενική Γενοκτονία (1915) που 
διέπραξε η Τουρκία, εκείνοι εκ των 
νικητών του Α’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου 1914-1918 (Γάλλοι και Ιταλοί), 
που όφειλαν να την καταδικάσουν 
εμπράκτως πριν από ένα αιώνα, επί… 

Ερντογάν πλέον, τώρα, το αποφάσισαν 
φραστικά! Και οι άλλοι οι σημαντικό-
τεροι προστάτες και… πάτρωνές της 
(ΗΠΑ), με των οποίων τ’ αεροπλάνα, 
τα πλοία, τ’ άρματα και με τη δική τους 
συγκατάβαση και συνδρομή Κίσιν-
γκερ, η Τουρκία, το 1974, εισέβαλε ως 
επιδρομέας, σφαγέας και κατακτητής 
στην προδομένη Κύπρο, τώρα αποφα-
σίζουν να της στερήσουν τα περιλάλητα 
F-35 μαχητικά τους αεροσκάφη, να 
υποσκάψουν την οικονομία της και 
να ευνοήσουν, στο… υπογάστριό της 
(και οσονούπω ίσως εντός της), τον 
κουρδικό εφιάλτη της, επευλογώντας, 
κιόλας, παρά τις αντιδράσεις της, τις… 
διαδοχικές Τριμερείς Συνεργασίες Ελ-
λάδος και Κύπρου, με Ισραήλ αφ’ ενός, 
με Αίγυπτο αφ’ ετέρου, που σφόδρα 
την κακοφανίζουν και την αγριεύουν.

Σ Π Ο Υ Δ Α Ι Ο  είναι, επιπρόσθετα, 
να συνεκτιμηθεί και πόσο καταβα-
ραθρώθηκε άχρι τούδε η ενταξιακή 
πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, στη διαρρεύσασα 17ετία της… 
επιτευχθείσας συν τω χρόνω μονο-

κρατορίας Ερντογάν, το κόμμα του 
οποίου είχε ανέλθει στην  εξουσία το 
2002 κι ο ίδιος το 2003, ως ο… πλέον 
«ευρωπαϊστής - ισλαμοδημοκράτης»!

Ε Κ Δ Η Λ Α  και προφανέστατα, 
ποτέ προηγουμένως, στα 45 χρόνια 
που η Κύπρος υφίσταται την τουρκική 
κατοχή των βόρειων εδαφών της, τη 
συνεχιζόμενη τουρκική επιδρομή, 
τις τουρκικές απειλές και τον κίνδυνο 
επιβολής της τουρκικών απαιτήσεων 
διζωνικής «λύσης», η Τουρκία δεν 
βρέθηκε σε τόσο δυσμενή για την ίδια 
κατάσταση. Ποτέ προηγουμένως δεν 
υπέπεσε σε τέτοιας έκτασης διακυ-
βευόμενο παρόν και μέλλον, διακινδυ-
νεύοντας να χάνει διαρκώς προστάτες, 
συνεργάτες, θωπευτές και συμμάχους.

Ε Ι Ν Α Ι, προσώρας, η πρώτη φορά 
που η Τουρκία-Κατακτητής, χάριτι 
Ερντογάν, διάγει τόσο στριμωγμένη. 
Γεγονός που, αντιστοίχως, προσφέρει 
για πρώτη φορά, επίσης, δυνατότητες 
και πιθανότητες, στην Αθήνα και στη 
Λευκωσία -εάν επιδείξουν τις αρμό-
ζουσες ικανότητες, χωρίς τα Φοβικά 

τους Σύνδρομα κι απαλλαγμένες απ’ 
τα Ηττημένα Μυαλά τους- ν’ αδράξουν 
κατεπειγόντως την ευκαιρία και να 
την αξιοποιήσουν, με ταχύτητα, απο-
φασιστικότητα και σωφροσύνη, επ’ 
ωφελεία των συμφερόντων Ελλάδας 
και Κύπρου.

Μ Ε  ΠΟΙΟΥΣ τρόπους η Τουρκία 
θα καταφέρει, και πότε, να ξεφύγει απ’ 
το σημερινό στρίμωγμα αυξάνοντας τα 
κέρδη της, μπορεί να προβλεφθεί εν 
τινι μέτρω στο «παιχνίδι του εκκρε-
μούς» στο οποίο επιδίδεται εντονότερα 
εσχάτως μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ-Δύ-
σης ο Ερντογάν. Είναι, άλλωστε, κληρο-
νομηθείσα παράδοση στρατηγικής και 
τακτικής, από το γενέθλιο, πριν από ένα 
αιώνα, της «νέας Τουρκίας» (μετά την 
ήττα και τη διάλυση της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας) επίτευγμα του δημι-
ουργού της, ανακηρυχθέντος και ως 
«Πατέρα των Τούρκων» (Ατατούρκ), 
Μουσταφά Κεμάλ. Απέναντι στον 
οποίο, ο νυν νεο-σουλτάνος Ερντογάν 
κοιμάται και ξυπνά με διαρκές το άγ-
χος τού «ουκ εά με καθεύδειν το του 

Κεμάλ τρόπαιον»:
- ΟΤΑΝ οι νικήτριες του Α’ Παγκ. 

Πολέμου (1914-1918) δυνάμεις απο-
φάσισαν, με τη Συνθήκη των Σεβρών 
(1920), τη διάλυση του εκ των ηττημέ-
νων του πολέμου κράτους της οθωμα-
νικής Τουρκίας, ο Κεμάλ, επικεφαλής 
του ένοπλου τουρκικού αγώνα, στρά-
φηκε προς την ήδη αντι-Δυτική Ρωσία 
των Μπολσεβίκων του Β. Ι. Λένιν. Με 
αποτέλεσμα να εξαναγκάσει τελικά 
τους Δυτικούς, Γάλλους, Ιταλούς, Βρε-
τανούς, Αμερικανούς, διαδοχικά, να 
διαγκωνίζονται μεταξύ τους ποιος θα 
προσπίπτει γρηγορότερα και περισ-
σότερο στα πόδια του, ώστε εκείνος να 
επιτύχει τη Μικρασιατική Καταστροφή 
του Ελληνισμού και τη νικητήρια-γενέ-
θλια της κεμαλικής Τουρκίας Συνθήκη 
της Λωζάννης (1923).

- Η ΕΛΛΑΣ του Ελευθερίου Βενι-
ζέλου, μεταξύ των νικητριών του Α’ 
Παγκ. Πολέμου, έχουσα επιτύχει πρώ-
τα να πάει «με εντολή» στη Σμύρνη 
2.5.1919 και να θριαμβεύσει κατόπιν 
στη Συνθήκη των Σεβρών 28.7.1920, 

«φρόντισε», εμφυλίως, με τους αντι-
βενιζελικούς του Εθνικού Διχασμού 
της, την 1.11.1920 στις πιο μοιραίες 
για τον Ελληνισμό εκλογές, να καταψη-
φίσει τον Βενιζέλο και να τον εκδιώξει 
από την Ελλάδα.

- ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ: Θα πρέπει 
ν’ αναδίφησαν και σε αυτά, έστω και 
ακροθιγώς, χθες Σάββατο, 13.4.2019, 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όσοι μετεί-
χαν, μαζί και με τον Υπουργό Εξωτερι-
κών της Κύπρου, κ. Νίκο Χριστοδουλί-
δη, στην εκδήλωση για την παρουσίαση 
του σημαντικού δίτομου βιβλίου «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος - ο άνθρωπος, ο ηγέ-
της - βιογραφία», του Νικόλαου Εμμ. 
Παπαδάκη (Παπαδή), εκδ. Εστία.

Μ Ε Χ Ρ Ι  να επιτύχει -και εάν το 
πετύχει τελικά- με την «πολιτική του 
εκκρεμούς» ο Ερντογάν, να τον ξανα-
γκαλιάσουν (εάν τον ξαναγκαλιάσουν) 
πλουσιοπάροχα οι ΗΠΑ-Δυτικοί, πόσα 
άραγε θα κατορθώσουν να εισπράξουν 
και να κατοχυρώσουν υπέρ της Ελλά-
δας και της Κύπρου, οι νυν κυβερνώ-
ντες εν Αθήναις και εν Λευκωσία;

Η τουρκική ηγεσία προχωρεί εσχάτως σε μία ευ-
ρύτερης κλίμακας προσέγγιση προς τη Μόσχα, 
στην οποία συμπεριλαμβάνεται τόσο η κατασκευή 

εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας στο Άκιουγιου, ένα-
ντι των ακτών της Κύπρου, όσο φυσικά και η απόκτηση 
του αντιπυραυλικού συστήματος S400, το οποίο συνι-
στά μείζον πρόβλημα για την Ουάσιγκτον. Το τελευταίο, 
όλως ιδιαιτέρως, αποτελεί συνθήκη, που θα μπορούσε, 
τη συνδρομή διαφόρων παραγόντων, της Ουάσιγκτον 
πρωταγωνιστούσης, να οδηγήσει σε δομικής μορφής 
ανατροπές του υφιστάμενου διεθνοπολιτικού πλαισίου 
στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. 

Το γεγονός ότι 
η Τουρκία προχω-
ρεί στη σύναψη 
συμμαχικών δε-
σμών σε διάφο-
ρα επίπεδα με 
τη Ρωσία, η οποία 
θεωρείται παρα-
δοσιακά το αντίπα-
λον δέος του δυτι-
κού στρατοπέδου 
και δη των ΗΠΑ, 
συνιστά για την 
Ουάσιγκτον και 
δη τη συγκεκρι-
μένη ηγεσία του 
Ντόναλντ Τραμπ, 
εχθρική ενέργεια. 
Ήδη προετοιμάζε-
ται η επιβολή κυ-
ρώσεων, οι οποίες 
μπορεί να υπενθυ-
μίσουν τις κυρώ-
σεις που υπέστη 
το τουρκικό κρά-
τος και η τουρκική 
οικονομία από το 

εμπάργκο όπλων που επέβαλε το αμερικανικό Κογκρέσο, 
τη ενεργό συνδρομή του ελληνοαμερικανικού λόμπι, για 
το Κυπριακό εναντίον της Τουρκίας το 1975 και που οδή-
γησε την τουρκική οικονομία στα όρια της κατάρρευσης, 
ακριβώς γιατί η Τουρκία αναγκαζόταν να προμηθεύεται 
σε πολύ πιο υψηλές τιμές οπλικά συστήματα για την κά-
λυψη των αμυντικών της αναγκών. 

Η Ρωσία, η οποία επιθυμεί σφόδρα την πολυεπίπεδη 
συνεργασία με την Τουρκία, των εξοπλιστικών μη υπο-
λειπομένων, δεδομένου, μάλιστα, του πρωταγωνιστικού 
ρόλου που έχει η Άγκυρα στο ΝΑΤΟ, που συνιστά παρά-
γοντα επί του οποίου στηρίζεται η αμερικανική πολιτική 
στην περιοχή, δείχνει παντοιοτρόπως τη θέλησή της να 
ικανοποιήσει τα τουρκικά αιτήματα και τις ανάγκες που θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να καλύψουν το κενό οικονομικών 
και εξοπλιστικών προγραμμάτων που αφήνει πίσω της 
μια ενδεχόμενη εγκατάλειψη της Τουρκίας από τις ΗΠΑ. 
Ο εναγκαλισμός της Ρωσίας για την Άγκυρα αποδίδεται 
όχι μόνο στη συμμετοχή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, αλλά 
κυρίως στο γεγονός της γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής 
θέσης της στα Δαρδανέλια, που σηματοδοτεί έλεγχο των 
Στενών, του Αιγαίου, της νοτιοανατολικής Μεσογείου και 

της Μέσης Ανατολής, αλλά και στην ισχύ που εκπέμπει η 
γιγαντιαία παρουσία ενός μουσουλμανικού πληθυσμού 
σχεδόν 80 εκατομμυρίων στην περιοχή. 

Για την Τουρκία, το γεγονός ενός αποκλεισμού από τις 
ΗΠΑ της παραχώρησης των F35 και άλλων αναγκαίων για 
την τουρκική πολεμική βιομηχανία οπλικών συστημάτων 
θα μπορούσε να σημαίνει, σύμφωνα με τις δηλώσεις 
Τσαβούσογλου, μια εν είδει εξαναγκασμού ώθηση της 
Άγκυρας προς μία εφ’ όλης της ύλης συνεργασία με τη 
Μόσχα για την ικανοποίηση των στρατιωτικών και άλ-
λων αναγκών της. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρόκειται 
για μια ιστορική εξέλιξη στα διεθνοπολιτικώς δρώμενα, 
στον βαθμό που η Τουρκία θα μετατραπεί σταδιακά από 
συμμαχική χώρα σε αντίπαλη προς το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ 
δύναμη. Ένα τέτοιο σενάριο παραμένει σχετικώς απίθανο, 
λόγω ακριβώς της γεωστρατηγικής σημασίας που απο-
δίδεται στην Άγκυρα. Παρά ταύτα, στην παρούσα φάση, 
δεδομένης της παρουσίας δύο απροβλέπτου πολιτικής 
συμπεριφοράς ηγετών σε Άγκυρα και Ουάσιγκτον -σχέση 
που την χαρακτηρίζει ένα ενεργό ρήγμα εμπιστοσύνης-, 
δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο απολύτου 
ρήξεως σε επόμενα στάδια. 

Η τουρκική αντίληψη ότι μπορεί η Άγκυρα να προσχω-
ρήσει στη ρωσική αμυντική βιομηχανία, προκειμένου να 
ικανοποιήσει τις ανάγκες της, μπορεί να ακούγεται προς 
στιγμήν ως απλή, είναι, όμως, άκρως απλοϊκή, γιατί τα 
αμυντικά συστήματα και η πολεμική βιομηχανία απο-
τυπώνονται σε πολύ πιο περίπλοκες και πολύπλοκες 
εκδοχές από μία αγορά. Η τουρκική αμυντική βιομηχα-
νία και το τουρκικό στράτευμα είναι ενσωματωμένο στη 
δυτική λογική και οργάνωση οπλικών συστημάτων και 
η αντικατάστασή του δεν είναι καθόλου εύκολη. 

Μια κατά τα ανωτέρω ιστορικών δεδομένων επερχό-
μενη ρήξη ΗΠΑ - Τουρκίας, ενταγμένη στις σημερινές 
συνθήκες, συνυπολογίζοντας και το απρόβλεπτο των 
προσωπικοτήτων των πρωταγωνιστών, δημιουργεί τέτοια 
δεδομένα που επιβάλλουν στα δύο κράτη του Ελληνισμού, 
τα οποία όντας, πλέον, σε ένα τέτοιο σενάριο η μοναδική 
εναπομείνασα συμμαχική μονάδα για την Ουάσιγκτον 
στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, να κινηθούν προς αξιο-
ποίηση του μομέντουμ, ικανοποιώντας το εθνικό συμφέ-
ρον. Το κατά τα ανωτέρω εθνικό συμφέρον της Ελλάδος 
αναμετράται με την ιστορία του ελληνικού έθνους και 
παραπέμπει σε στρατηγικές αποσκοπούσες, πρωτίστως, 
στην επούλωση της αιμάσσουσας από το 1974 διαρκούς 
πληγής της κατοχής της Κύπρου.

Η ιστορικότητα της στιγμής, που αναφέρεται στη στρα-
τηγικού ενδιαφέροντος γεωπολιτική στροφή των ΗΠΑ 
προς τα συμφέροντα του Ελληνισμού μετά από 65 και 
πλέον χρόνια, επιβάλλει ανάλογες διεκδικητικές κινήσεις, 
που συνιστούν μια εξαρχής θεώρηση αντικρίζοντας τη 
μεγάλη εικόνα, πράγμα που δεν παραπέμπει σε βήματα 
μικροπολιτικής, πεζής προσέγγισης, αλλά σε στρατηγι-
κών δεδομένων μείζονος γεωπολιτικής υπεραξίας διεκ-
δικούμενα. Η μοναδικότητα των ιστορικών ευκαιριών 
που προδιαγράφουν οι επερχόμενες εξελίξεις εμφανί-
ζεται, δυστυχώς, σε αναντιστοιχία του μεγέθους και της 
ποιότητας των πολιτικών ηγεσιών του τόπου σήμερα.

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

Οι ηγέτες της Ελλάδος 
και της Κύπρου ας 

μελετήσουν την αρπαγή-
κατάποση της συριακής 

Αλεξανδρέττας ως κλασικό, 
διδακτικό παράδειγμα 
της μακροπρόθεσμης 

τουρκικής στρατηγικής 
κατάκτησης εδαφών. Ίσως 
και ξυπνήσουν, επιτέλους, 
από τον ηλίθιο κατευνασμό 
της τουρκικής τίγρεως και 
την ολέθρια τουρκοφοβική 
ψοφιοσύνη τους. Αν δεν 
είναι πολύ αργά για τον 

Ελληνισμό…

Η ιστορικότητα της στιγμής, 
που αναφέρεται στη 

στρατηγικού ενδιαφέροντος 
γεωπολιτική στροφή των 
ΗΠΑ προς τα συμφέροντα 

του Ελληνισμού μετά από 65 
και πλέον χρόνια, επιβάλλει 

ανάλογες διεκδικητικές 
κινήσεις, που συνιστούν 
μια εξαρχής θεώρηση 

αντικρίζοντας τη μεγάλη 
εικόνα, πράγμα που δεν 
παραπέμπει σε βήματα 
μικροπολιτικής, πεζής 
προσέγγισης, αλλά σε 

στρατηγικών δεδομένων 
μείζονος γεωπολιτικής 

υπεραξίας διεκδικούμενα

Η αρπαγή της συριακής Αλεξανδρέττας από 
την Τουρκία και οι ανιστόρητοι ηγέτες μας…

Η Ιστορία πρέπει να διδάσκει. «Όλβιος όστις ιστο-
ρίης έσχε μάθησιν», διασάλπισε πριν από 2500 
χρόνια ο Ευριπίδης. Όσοι λαοί και οι ηγέτες τους 

δεν διδάσκονται από την Ιστορία είναι καταδικασμένοι 
να την επαναλαμβάνουν. Στην περίπτωση της Κύπρου, 
η Ιστορία κατήντησε μία ανείπωτη και οδυνηρά επανα-
λαμβανόμενη τραγωδία. Γιατί; Διότι, πρώτον, η Κύπρος 
ευλογήθηκε από την Ιστορία αλλ’ η Γεωγραφία την κα-
ταράστηκε. Δεύτερον, οι ηγέτες της ούτε έμαθαν ούτε 
διδάχτηκαν από τη δική μας τραγωδία ούτε καταδέχτηκαν 
να μελετήσουν τραγωδίες άλλων λαών.

Οι ηγέτες αυ-
τού του δύστηνου 
τόπου, σταθερά 
ανιστόρητοι και 
μονίμως αμα-
θείς, δεν προ-
σπάθησαν ποτέ 
να μελετήσουν, 
να αναλύσουν 
και να μάθουν τον 
Τούρκο εχθρό 
μας. Γλοιώδεις, 
γελοιώδεις και 
α ι θ ε ρ ο β ά μ ο -
νες, επιχειρούν 
αφελώς να κα-
τευνάσουν το 
τουρκικό θηρίο 
και να διαπραγ-
ματευτούν μαζί 
του, ενώ το κεφά-
λι του κυπριακού 
Ελληνισμού είναι 
μέσα στο στόμα 
του! 

Υπάρχει ένα 
κλασικό παρά-

δειγμα, το οποίο οι ηγέτες της Κύπρου και της Ελλάδος 
όφειλαν να μελετούν επισταμένα. Και να διδαχτούν ώστε, 
επιτέλους, να αποφασίσουν πώς θα αντιμετωπίσουν τον 
τουρκικό συσφιγκτήρα βόα.

Είναι η αρπαγή του Σαντζακίου της Αλεξανδρέττας 
από την Τουρκία, έκτασης 4.800 τ.χλμ. Σύμφωνα με 
απογραφή του 1936, ο πληθυσμός του ανερχόταν γύρω 
στις 220.000. Το 39% ήταν Τούρκοι αλλά η πλειοψηφία 
ήταν Άραβες και 12% Αρμένιοι. Ας προσεχθούν μερικά 
συγκλονιστικά δεδομένα, τα οποία καταδεικνύουν και 
επιβεβαιώνουν τη μακροπρόθεσμη τουρκική στρατηγική 
εθνοκάθαρσης και κατάκτησης εδαφών στη Συρία, στην 
Κύπρο και ενδεχομένως στην ελληνική Δυτική Θράκη.

Η Κοινωνία των Εθνών είχε δώσει στη Γαλλία την 
εντολή να «εκπολιτίσει» τη Συρία και να οδηγήσει στην 
«ευημερία». Η άνοδος του ναζισμού και φασισμού τη 
δεκαετία του ‘30 και ο άξονας Γερμανίας, Ιταλίας και 
Ιαπωνίας, αναγκάζουν τη Βρετανία και τη Γαλλία να 
επιδιώξουν τη φιλία της Τουρκίας. Η Συρία ζητεί την 
ανεξαρτησία της. Η Τουρκία εκμεταλλεύεται την προ-
σέγγιση Γαλλίας-Βρετανίας και επισείει τον κίνδυνο, 
αν η Συρία γίνει ανεξάρτητη, οι Τούρκοι της χώρας να 

βρεθούν, τάχα, στο έλεος των Αράβων. 
Ο Ελληνοκτόνος Κεμάλ Ατατούρκ δηλώνει ότι η τύχη της 

Αλεξανδρέττας ενδιαφέρει τη χώρα του αλλά δεν απαιτεί 
την προσάρτησή της. Θέλει μόνο ανεξάρτητο κράτος. Στις 
10 Οκτωβρίου 1936, η Άγκυρα πληροφορεί το Παρίσι 
πως «για τους Τούρκους, το Σαντζάκιο δεν ανήκει στη 
Συρία». Τέλη Νοεμβρίου, το τουρκικό στοιχείο προκαλεί 
ταραχές. Στις 8 Δεκεμβρίου 1936, η Τουρκία προσφεύγει 
στην Κοινωνία των Εθνών, ζητώντας επειγόντως «συ-
ντηρητικά μέτρα για τη διαφύλαξη της ασφαλείας των 
τουρκικών πληθυσμών του Σαντζακίου, των οποίων η 
ελευθερία και η ζωή απειλούνται». 

Τον Ιανουάριο του 1937, οι Τούρκοι προτείνουν συνο-
μοσπονδία Λιβάνου, Συρίας και Σαντζακίου, με απώτερο 
σκοπό να ελέγξουν τη Συρία και τον Λίβανο. Διεξάγο-
νται διαπραγματεύσεις και το Σαντζάκιο αναβαθμίζεται 
σε «χωριστή οντότητα» «αποστρατιωτικοποιημένη και 
υπό γαλλοτουρκική εγγύηση». Η Τουρκία οργανώνει 
μαζική εισβολή δεκάδων χιλιάδων Τούρκων εποίκων, 
οι οποίοι εγγράφονται στους εκλογικούς καταλόγους και 
απαιτεί εκλογές. Τουρκικά στοιχεία προκαλούν ταραχές 
και δολοφονίες Τούρκων, ώστε να αποδοθεί η ευθύνη 
στο αραβικό στοιχείο. Η Γαλλία στέλνει στρατό για να 
κατασιγάσει τις ταραχές και εισηγείται στην Τουρκία 
να πράξει το ίδιο. Αμέσως 2.500 Τούρκοι στρατιώτες 
εισβάλλουν στο Σαντζάκιο και οργανώνουν υποδομές 
κρατικής οντότητας. Αποτέλεσμα των εκλογών: Από τους 
40 βουλευτές, οι 22 είναι Τούρκοι. Ο δρόμος για την προ-
σάρτηση του Σαντζακίου ανοίγει και ονομάζεται «κράτος 
του Χατάι» (προς τιμήν των  Χετταίων τους οποίους οι 
Τούρκοι θεωρούν ως… προγόνους των!).

Κατάκτηση, όχι διχοτόμηση!
Αναρτάται η τουρκική σημαία, εισάγεται η τουρκική 

λίρα και νομοθεσία, προωθείται η οικονομική εξάρτηση και 
προσάρτηση. Κάποια στιγμή γίνεται λόγος για διχοτόμηση, 
αλλ’ οι Τούρκοι διευκρινίζουν πως πέρασε ο καιρός για 
τέτοια λύση, αφού ο στόχος τους είναι η κατάκτηση του 
Σαντζακίου. Στις 23 Ιουνίου 1939 υπογράφεται γαλλο-
τουρκική συνθήκη «περί οριστικού διακανονισμού των 
εδαφικών προβλημάτων μεταξύ Τουρκίας και Συρίας». 
Το Σαντζάκιο γίνεται τουρκικό… Τον Ιούλιο-Αύγουστο 
του 1974, η Τουρκία εισβάλλει και κατακτά το 37% του 
εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τον Αύγουστο 
του 2016, τουρκικά στρατεύματα εισβάλλουν στη Συρία, 
δήθεν για να εκδιώξουν τους τζιχαντιστές που η Τουρκία 
ενισχύει κρυφά. Ο Ερντογάν είχε δηλώσει ότι σε ένα μήνα 
θα αποχωρούσε. Συμπληρώνονται 45 χρόνια τουρκι-
κής κατοχής της Κύπρου και τρία χρόνια κατοχής πέραν 
των 2.000 τ.χλμ. συριακού εδάφους, στο οποίο έχουν 
κτιστεί υποδομές οιονεί κυπριακού ψευδοκράτους. Το 
ίδιο επιχειρείται ήδη μεθοδευμένα και στην ελληνική 
Δυτική Θράκη. Οι ηγέτες της Ελλάδος και της Κύπρου 
ας μελετήσουν την αρπαγή-κατάποση της συριακής 
Αλεξανδρέττας ως κλασικό, διδακτικό παράδειγμα της 
μακροπρόθεσμης τουρκικής στρατηγικής κατάκτησης 
εδαφών. Ίσως και ξυπνήσουν, επιτέλους, από τον ηλί-
θιο κατευνασμό της τουρκικής τίγρεως και την ολέθρια 
τουρκοφοβική ψοφιοσύνη τους. Αν δεν είναι πολύ αργά 
για τον Ελληνισμό…

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ



Εξ Απορρήτων

Δυστυχώς, η κατάσταση στο Κυπριακό 
έχει εισέλθει σ’ έναν πολύ γκρίζο δρόμο. 
Στο βάθος του δρόμου δεν υπάρχει φως. 

Υπάρχει δυνητικά σκότος. Είχε γίνει ξεκάθαρο 
από το τέλος του Κραν Μοντανά ότι η Τουρκία 
αναζητά πλέον λύσεις και διαδικασίες εκτός των 
παραμέτρων του Ο.Η.Ε.  Πιο  πρόσφατη ένδειξη 
αναφορικά με τη διαδικασία συνιστά η πρότα-
ση της τ/κ πλευράς για σύγκληση τετραμερούς, 
την οποία, δυστυχώς, φέρεται να αντιμετώπισε 
φιλικά και η κυρία Λουτ.  Θέση η οποία πα-
ρουσιάστηκε πριν από δεκαετίες και έκτοτε 
απερρίφθη, αλλά επανέρχεται. Και κάθε φορά 
που επανέρχεται, απορρίπτεται και, παρ’ όλον 
τούτο, η μεν τ/κ πλευρά επανήλθε, η δε κυρία 
Λουτ την αντιμετώπισε μάλλον θετικά. Είναι και 
αυτό κάτι το οποίο πρέπει να καταγραφεί.  Όπως 
πρέπει να καταγραφεί και το γεγονός ότι στην 

ε/κ πλευρά δεν έχει επαρκώς υποδειχθεί ότι η 
πρόταση περί τετραμερούς είναι ξαναζεσταμέ-
νο φαγητό. Ούτε έχει υποδειχθεί ότι βρίσκεται 
εκτός του πλαισίου του Γ.Γ. του Ο.Η.Ε. Πέραν της 
διαδικασίας, όμως, δύο φορές, δυστυχώς, και επί 
της ουσίας, τόσο η Τουρκία, όσο και η μεγάλη 
πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων στην τ/κ  
κοινότητα ξεφεύγουν, πια, από το πλαίσιο της λύσης 
Ομοσπονδίας. Και υπογραμμίζω Ομοσπονδίας. 
Όχι δικοινοτικής - διζωνικής ή άλλης μορφής 
απλώς, αλλά από την ίδια την Ομοσπονδία. Επί 
τούτου ήταν ξεκάθαρη η σχετική δήλωση του κ. 
Οζερσάι, που αποτελεί, όπως φαίνεται, τη φωνή 
της Τουρκίας στα κατεχόμενα.

Ειδικά, η Τουρκία έχει σκληρύνει ακόμα 
πιο πολύ τη θέση της στο Κυπριακό. Όπως 
άλλωστε και στα ελλαδοτουρκικά. Και μάλλον 
θα σκληρύνει ακόμα περισσότερο, εξαιτίας και 
των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών 
στη χώρα, αλλά και των γενικότερων εξελίξεων 
στην οικονομία της Τουρκίας και στις διεθνείς 
της σχέσεις. Η Τουρκία έχει, ως φαίνεται, πλέον, 
μια στρατηγική επιλογή, την οποία ακολουθεί 
εδώ και λίγα χρόνια. Μια επιλογή, η οποία 
σφραγίστηκε και οριστικοποιήθηκε μετά το 
αποτυχόν πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 

2016.  Μια επιλογή, η οποία ταυτίζεται με την 
επικράτηση, την ύπαρξη και συνέχεια του 
καθεστώτος Ερντογάν. Στο πλαίσιο αυτής της 
επιλογής, η Κύπρος επηρεάζεται πολλαπλά. 
Ως τα τώρα, το ενδιαφέρον της Τουρκίας στην 
Κύπρο σχετιζόταν με την παρουσία των Τ/κ 
-εθνικοί λόγοι-, τη  στρατιωτική ασφάλειά της, 
το γόητρό της και το ισοζύγιο στις σχέσεις της 
με την Ελλάδα. Η πολύχρονη παράνομη κατο-
χική της παρουσία πρόσθεσε στα πιο πάνω το 
οικονομικό της συμφέρον και τα συμφέροντα 
των Τούρκων μεγαλοεπιχειρηματιών, από την 
εκμετάλλευση των κατεχομένων και των δυνα-
τοτήτων που προσφέρουν σε διάφορους τομείς. 
Ενδεικτικά αναφέρω μόνο δύο: Τουρισμός και 
Παιδεία (βλέπε πανεπιστήμια). Με την ανακά-
λυψη του Φυσικού Αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ 
προστέθηκαν και συμφέροντα στον τομέα της 
ενέργειας. Και με τις εξελίξεις στην περιοχή μας 
-όπως π.χ. Συριακό, Κουρδικό- το γεωστρατη-
γικό ενδιαφέρον της Τουρκίας για την Κύπρο 
αυξήθηκε δραματικά. Όλα αυτά ανεβάζουν το 
επίπεδο της τουρκικής αδιαλλαξίας, τουλάχιστον 
κατά μία-δύο κατηγορίες. Της αδιαλλαξίας 
ως προς τη λύση του Κυπριακού, στο πλαίσιο 
στο οποίο αναζητείτο για τόσα χρόνια. Αυτό τα 

πλαίσιο, του Ο.Η.Ε., δηλαδή, εντός του Διεθνούς 
Οργανισμού και στη βάση των αποφάσεών του 
με τίποτα δεν την βολεύουν. Εξ ου και η θέση της 
για λύση εκτός παραμέτρων του Ο.Η.Ε.  Εξ ου 
και η αναζήτηση άλλου πλαισίου -π.χ.  Τετραμε-
ρής- ή η αναζήτηση λύσης εκτός Ομοσπονδίας 
αναφορικά με την ουσία του ζητήματος.

Επικίνδυνη περιπλοκή 
Αυτές τις ολοφάνερες πλέον στοχεύσεις 

της Τουρκίας, δυστυχώς, μέχρι στιγμής, του-
λάχιστον, η διεθνής κοινότητα καμώνεται ότι 
δεν τις βλέπει. Το ίδιο, από την άλλη, δεν τις 
βλέπουν, τις προσπερνούν και ορισμένοι εδώ 
στην ε/κ  κοινότητα. Και επειδή οι στοχεύσεις 
της Τουρκίας στην Κύπρο, όπως προανέφερα, 
δεν έχουν να κάνουν, πλέον, με τους Τ/κ, ούτε 
και με τη λύση του Κυπριακού μόνο, αλλά και 
με τις λοιπές γεωστρατηγικές κατευθύνσεις 
και οικονομικά της συμφέροντα, η επίλυση 
του Κυπριακού περιπλέκεται επικίνδυνα. 
Και οι κίνδυνοι αυξάνονται από την ανάγκη 
του καθεστώτος Ερντογάν, ιδιαίτερα μετά τις 
πρόσφατες εκλογές και τις οικονομικές δυ-
σκολίες, να εξάγει μέρος της πίεσης το οποίο 
υφίσταται στο εσωτερικό της χώρας.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, η αποστολή της 
κυρίας Λουτ ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Και το 
αποτέλεσμα προδιαγεγραμμένο. Και φτάσαμε, 
με το πέρας της αποστολής, στη μεγαλύτε-
ρη ρήξη τόσο μεταξύ των ηγετών των δύο 
κοινοτήτων, όσο και μεταξύ των πολιτικών 
δυνάμεων εντός των δύο κοινοτήτων. Είναι 
ιδιαίτερης σημασίας, αλλά και ανησυχίας, να 
επισημάνουμε ότι αυτό το αρνητικό αποτέλε-
σμα καταγράφεται τη στιγμή που στην ηγεσία 
των δύο κοινοτήτων βρίσκονται παραδοσιακοί 
οπαδοί της λύσης. Τη στιγμή που στην Κύπρο 
κυβερνά το κόμμα που στήριξε φανατικά το 
Σχέδιο Ανάν και στην άλλη πλευρά διοικεί κόμ-
μα παρόμοιων θέσεων. Η διάσταση μεταξύ των 
υπολοίπων κομμάτων στην ε/κ Κοινότητα, από 
τη μια, και στην τ/κ  Κοινότητα, από την άλλην, 
είναι πολλαπλάσια. Με εξαίρεση, βέβαια, το 
ΑΚΕΛ. Είναι, εξόφθαλμα, λοιπόν, η πιο δύσκολη 
στιγμή μετά το 1974.  Αν ληφθεί υπ’ όψιν και 
η ρευστότητα των σχέσεων Τουρκίας - Η.Π.Α, 
το πέλαγος που αγκαλιάζει το Κυπριακό δεν 
είναι, απλώς, βαθύ, αλλά και τρικυμισμένο. Στο 
τρικυμισμένο πέλαγος χρειάζονται μετρημένοι 
ελιγμοί και σταθερή πορεία.  Άρα, συνέπεια στις 
αρχές και ευελιξία στους χειρισμούς.

Το πέλαγο είναι βαθύ…

Της Κυριακής
14.04.2019

ΆΛΛΗΝ ΜΆΣ ΕΔΕΊΞΆΝ;

ΓΊΆ ΌΛΆ ΦΤΆΊΕΊ Ό ΝΊΚΆΡΌΣ;

ΦΆΊΔΩΝΆΣ ΕΠΊ ΕΚΣΚΆΦΕΩΣ

Τα μεγαλύτερα ψέματα λέγονται ύστερα από 
το κυνήγι, κατά τη διάρκεια του πολέμου 
και πριν από τις εκλογές, είχε πει κάποτε ο 
Μπίσμαρκ. Στην Κύπρο, οι πολιτικοί μας 
φροντίζουν να εφαρμόζουν το τρίτο σκέλος 
της ρήσης με εντυπωσιακή συνέπεια. Έχου-
με άπειρα παραδείγματα προεκλογικών 
ψεμάτων και παραπλανητικών υποσχέσεων, 
που αποκαλύφθηκαν και κατέρρευσαν με-
τεκλογικά με απογοητευτικό και συχνά οδυ-
νηρό τρόπο. Χωρίς οι πολιτικοί «Πινόκιο» 
να αισθανθούν την ανάγκη να απολογηθούν 
για το υπερμέγεθες μεγάλωμα της μύτης 
τους. Έκανα αυτές τις σκέψεις, διαβάζοντας τις 
τελευταίες ημέρες τις διάφορες πληροφορίες 
που υποστηρίζουν ότι μετά τις ευρωεκλογές 
κάποιος ή κάποιοι αρχηγοί κομμάτων θα 
επιχειρήσουν, μέσω της Βουλής, να τροπο-

ποιήσουν τη νομοθεσία για το ΓεΣΥ, ώστε 
ουσιαστικά να το εξουδετερώσουν. Δηλαδή, 
για να αποφύγουν το οποιοδήποτε πολιτικό 
κόστος για τα κόμματά τους στην κάλπη, 
αποκρύβουν τις αληθινές τους προθέσεις 
για το ΓεΣΥ, εμφανιζόμενοι ως υπέρμαχοί 
του, αλλά στην πραγματικότητα θέλουν να 
το διαφοροποιήσουν για την εξυπηρέτηση 
ιδιωτικών συμφερόντων. Αυτό είναι τουλάχι-
στον ανέντιμο και ανήθικο. Δεν μπορούμε να 
ξέρουμε εάν όντως έτσι έχουν τα πράγματα. 
Αλλά αν είναι, θα φανεί ξεκάθαρα μετά τις 
ευρωεκλογές του ερχόμενου μήνα, οπότε 
τελειώνουν τα ψέματα. Εύχομαι μόνο να μη 
μείνει στο τέλος ο λαός να μονολογεί απελ-
πισμένος: «Άλλην (ένεσιν) μας εδείξαν τζιαι 
άλλην μας εμπήξαν»!

ΚΥΠΡΌΦΡΕΝΗΣ

Είναι τόσο έντονες και επίμονες οι επιθέσεις 
του ΑΚΕΛ εναντίον του Προέδρου Αναστα-
σιάδη για τους χειρισμούς του στο Κυπριακό, 
ώστε φθάσαμε στο σημείο να διερωτόμαστε 
μήπως αυτός που βλέπουμε στην τηλεόρα-
ση να κάνει δηλώσεις κάθε βράδυ είναι ο 
εκπρόσωπος του κατοχικού ηγέτη, Μπαρίς 
Μπουρτζού, με... εμφάνιση Στέφανου Στεφά-
νου. Το ΑΚΕΛ δεν επιρρίπτει καμιά ευθύνη 
στην τουρκοκυπριακή ηγεσία και στην 
όπισθεν αυτής ευρισκόμενη Τουρκία για το 
ναυάγιο του Κραν Μοντανά και την αποτυχία 
όλων των προσπαθειών που καταβλήθηκαν 
μέχρι σήμερα από την κυρία Λουτ να συντα-
χθούν οι «όροι αναφοράς» για επανάληψη 
των συνομιλιών. Για όλα φταίει ο Πρόεδρος. 
Τον οποίο το κόμμα της Αριστεράς κατη-
γορεί ανοιχτά ότι όχι μόνον ευθύνεται για 

την κατάρρευση των συνομιλιών στο Κραν 
Μοντανά, αλλά και ότι καταστρέφει το πλαί-
σιο Γκουτέρες, πλήττοντας την προοπτική 
επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. «Μ’ 
αυτό το έλλειμμα αξιοπιστίας, πώς θα πείσει 
ο Πρόεδρος τα Ηνωμένα Έθνη ότι είναι η 
τουρκοκυπριακή πλευρά που προσπαθεί να 
ανατρέψει το Πλαίσιο Γκουτέρες;», διερωτή-
θηκε ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ. Το ερώτημα, 
όμως, θα μπορούσε να αντιστραφεί: «Πώς 
θα πείσει ο Πρόεδρος τα Ηνωμένα Έθνη ότι 
είναι η τουρκοκυπριακή πλευρά που προ-
σπαθεί να ανατρέψει το Πλαίσιο Γκουτέρες, 
όταν ήδη του επιρρίπτει την ευθύνη γι’ αυτό, 
το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης 
στην ελληνοκυπριακή πλευρά;». Δεκτή κάθε 
λογική απάντηση.    

ΜΠΌΞΕΡ

Ήταν εντυπωσιακή η εικόνα του Δημάρχου 
Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, ανεβασμέ-
νου σε έναν εκσκαφέα να κατεδαφίζει ένα 
περίπτερο, σε μια συμβολική κίνηση με την 
οποία έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα για την 
ανάπλαση της γνωστής οδού Φελλάχογλου, 
που χωρίζει το παραδοσιακό εμπορικό 
κέντρο της Πάφου με την τουρκοκυπριακή 
συνοικία της πόλης. Και ας μη βιαστούν 
κάποιοι καλοθελητές να κατηγορήσουν πάλι 
τον Φαίδωνα ότι κάνει σόου. Ο άνθρωπος 
κάνει έργα στην Πάφο και αυτά φαίνονται. 
Παράλληλα με την ενεργό συμβολή του 
στην αποκάλυψη σκανδάλων και κακώς 
εχόντων. Παρά τις υπερβολές που μπορεί να 
του καταλογίσει κάποιος, ο Φαίδωνας είναι 
ο άνθρωπος που έφερε στο φως το μέγα 

σκάνδαλο του αποχετευτικού της Πάφου, 
που τα έβαλε με όσους εκμεταλλεύθηκαν τις 
τουρκοκυπριακές περιουσίες, που εξόρισε 
τις ασχήμιες και τις παρανομίες της Πάφου, 
που τα έβαλε με τους τυμβωρύχους, που 
μίλησε έξω από τα δόντια για το οξύτατο 
πρόβλημα των ναρκωτικών στα σχολεία της 
Πάφου. Ναι, αυτό ακριβώς συμβόλιζε και η 
εμφάνιση του Φαίδωνα πάνω στον εκσκα-
φέα. Ότι είναι άνθρωπος των έργων και όχι 
των παχέων λόγων. Μακάρι να είχαμε και 
άλλους σαν τον Δήμαρχο Πάφου. Που να 
τολμούν, να πρωτοπορούν, να τα βάζουν με 
το κατεστημένο, να ανοίγουν νέους δρόμους. 
Και ας μην... ανεβαίνουν σε εκσκαφείς για να 
ανοίγουν αυτούς τους δρόμους.

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Η «ΛΊΣΤΆ... 
ΧΡΥΣΤΆΛΛΆΓΚΆΡΝΤ»

Μια χειροβομβίδα έβαλε στα 
χέρια του Προέδρου της Βουλής, 
Δημήτρη Συλλούρη, η απελθούσα 
Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, 
Χρυστάλλα Γιωρκάτζη. Του επέδω-
σε κατάλογο με τα μη εξυπηρετού-
μενα δάνεια βουλευτών και άλλων 
πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων. 
Αυτό που θα μπορούσαμε να 
αποκαλέσουμε, με τον ανάλογο 
συνειρμό, και... «λίστα Χρυσταλλα-
γκάρντ». Τώρα όλοι αναμένουν με 
ενδιαφέρον τους χειρισμούς στους 
οποίους θα προβεί ο κ. Συλλούρης. 
Πάντως, αξίζει να θυμηθούμε τις 
αντιδράσεις των βουλευτών, ή 
έστω κάποιων βουλευτών, όταν 
ξεμύτισε για πρώτη φορά το θέμα 
της λίστας της κ. Γιωρκάτζη, το 
2015. Τότε η Διοικητής βρέθηκε 
στο στόχαστρο μελών του Κοινο-
βουλίου, που είχαν ανοίξει εναντίον 
της πυρ ομαδόν, όταν υπήρξε 
διαρροή της λίστας. Η κ. Γιωρκάτζη 
αναγκάστηκε να σταματήσει την 
έρευνα που είχε ξεκινήσει για τα 
ΜΕΔ των ΠΕΠ, επειδή «φοβήθη-
κε», όπως ομολόγησε τρία χρόνια 
αργότερα, όταν άρχισε αστυνομική 
έρευνα σχετικά με τη διαρροή. 
Τώρα φαίνεται ότι ολοκλήρωσε 
την έρευνά της και την παρέδωσε 
στον Πρόεδρο του νομοθετικού 
σώματος. Είναι αλήθεια ότι δεν 
υπάρχει κάτι μεμπτό στο να έχει 
δάνειο ένας βουλευτής, όπως κάθε 
άλλος πολίτης. Θέμα υπάρχει αν 
κάποιο δάνειο δόθηκε με ευνοϊ-
κούς όρους και χωρίς εξασφαλίσεις 
ή αν είναι μη εξυπηρετούμενο. 
Επίσης τίθεται ένα ζήτημα για τους 
δανειολήπτες βουλευτές ότι δεν 
δήλωσαν πως έχουν «προσωπικό 
συμφέρον» κατά τις συζητήσεις 
και τις ψηφοφορίες που έγιναν 
σε επιτροπές ή την ολομέλεια της 
Βουλής. Πάντως θα είναι έκπληξη 
αν δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα 
από τον Δ. Συλλούρη. Τουλάχιστον 
όχι πριν από τις ευρωεκλογές. 
Ούτε και προβλέπονται ατομικές 
πράξεις... «ηρωικής μωρίας» από 
οποιονδήποτε βουλευτή, ή άλλο 
ΠΕΠ, που θα βγει και θα αποκα-
λύψει αυτοβούλως όλα τα στοιχεία 
γύρω από τα ΜΕΔ του. Η γενική 
πεποίθηση παρά τω λαώ είναι ότι 
η «λίστα Χρυσταλλαγκάρντ» θα 
μείνει κλειστή σε κάποιο συρτάρι, 
μέχρι που να ξεχαστεί κι αυτή...

ΚΥΠΡΌΦΡΕΝΗΣ

Στημένα ματς στο 
Μπανανοχώρι
Στον καφενέ του Πάνω Μπανανοχωρίου 
συναντώνται ο πρόεδρος της τοπικής 
ποδοσφαιρικής ομάδας «Ατρόμητος» και 
ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας 
«Ακράτητος», Κάτω Μπανανοχωρίου.
- Κάτσε, κουμπάρε Τζυρκακό. Θέλω να 
μιλήσουμεν.
- Να μιλήσουμεν, καλό; Πε μου.
- Οι ομάδες μας παίζουν την άλλην Κυρια-
κήν μεταξύ τους τζιαι πρέπει να κανονί-
σουμεν κάτι. Θέλω να κάτσετε να τες φάτε.
- Μα έννεν εύκολον, κουμπάρε Ττοουλή. 
Διότι η ομάδα μας πάει για πρωτάθλημαν 
τζι η δική σας πάει για διαβάθμισην.
- Ε, ακριβώς. Μια νίκη της ομάδας μας, 
που εν αουτσάιτερ, εν ν’ αφήσει πολλά 
ριάλια στο στοίσιημαν.
- Λαλείς, κουμπάρε;
- Λαλώ. Ήδη εκανόνισα με τον καφετζι-
ήν, πόψε πον’ να ‘ρτουν οι χωρκανοί να 
παίξουν ττάβλιν τζιαι πιλότταν, να τους 
πείσει να παίξουν στοισιήματα. Ούλλοι εν 
να στοισιηματίσουν ότι εν να δέρει η ομάδα 
σας, ο «Ατρόμητος». Μόνον ο Χαμπής ο 
Όξινος, που είμαστεν συνεννοημένοι, εν να 
στοισιηματίσει πάνω στον «Ακράτητον». Τα 
κέρδη εν ναν’ μεγάλα τζιαι θα τα μοιρα-
στούμεν ο Όξινος, εγώ τζι εσύ.
- Εντάξει, αλλά είνταλος εν να στήσουμεν το 
ματς, ώστε να τες φάει ο «Ατρόμητος»;
- Ο πορτάρης σας εν ερωτευμένος με την 
κόρην του μουχτάρη του Κάτω Μπανανο-
χωρίου τζι εν να βάλουμεν την μιτσιάν να 
τον πείσει ν’ αννοίει τα πόθκια του για να 
ρέσσει η μάππα.
- Ούλλα εσκέφτηκες τα, κουμπάρε Ττοου-
λή.
- Ε, μα αφού ούλλοι στήννουν αγώνες, κου-
μπάρε Τζυρκακό. Εμείς γιατί να κόψουμεν 
πίσω;
- Καλά λαλείς. Ττόκκα!
- Ττόκκα!
Το πιο πάνω κείμενο είναι εμπνευσμένο 
από την είδηση για τους κόκκινους φακέ-
λους της ΟΥΕΦΑ με ύποπτους αγώνες από 
το πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας της μικρής 
αθώας βραχονησίδας μας. Το πρωτάθλημα 
έχει ανασταλεί με απόφαση της Εκτελε-
στικής Επιτροπής της ΚΟΠ. Η... ΚΟΠρος 
του Αυγεία προκαλεί όλο και μεγαλύτερη 
αηδία... 

ΚΥΠΡΌΦΡΕΝΗΣ

Η δική μας
μαύρη τρύπα
Αν σας έλεγαν ότι μπορείτε να βγάλετε 
σέλφι από τη Γη με μια μαύρη τρύπα, που 
βρίσκεται... 55 εκατομμύρια έτη φωτός 
μακριά, θα τους βγάζατε σίγουρα τρελούς. 
Και όμως οι επιστήμονες το κατάφεραν 
κι αυτό. Βέβαια δεν είναι ακριβώς σέλφι. 
Με τη χρήση οκτώ μεγάλων ραδιοτηλε-
σκοπίων, οι επιστήμονες κατόρθωσαν για 
πρώτη φορά να φωτογραφίσουν μια μαύρη 
τρύπα, αυτό το μυστηριώδες φαινόμενο 
του σύμπαντος, που ενδεχομένως μέσα 
του κρύβει το μυστικό της προέλευσης του 
κόσμου. Για να καταλάβετε ποιες δυνάμεις 
κρύβει μέσα της μια μαύρη τρύπα, αν ένα 
άτυχο άστρο πλησιάσει μια τέτοια τρύπα, 
τεντώνεται σαν μακαρόνι και στη συνέχεια 
καταβροχθίζεται από το «κοσμικό τέρας», 
όπως έχει αποκληθεί. Και καλά, ήταν 
ανάγκη να πάνε τόσο μακριά οι επιστήμο-
νες για να μελετήσουν μια μαύρη τρύπα; 
Θα μπορούσαν να το κάνουν και πολύ 
πιο κοντά. Ας έρχονταν στη θαυμαστή μας 
νήσο. Όπου μια μαύρη τρύπα, μέσα σε 
μερικά μόνο χρόνια, καταβρόχθισε δύο με-
γάλες τράπεζες (Λαϊκή και Συνεργατισμό), 
δύο αεροπορικές εταιρείες (Κυπριακές 
Αερογραμμές και Γιουροσύπρια), δισεκα-
τομμύρια καταθέσεις του κόσμου μέσω 
του κουρέματος, αμέτρητα εκατομμύρια σε 
μετοχές-παλιοχάρτια κατά το χρηματιστη-
ριακό σκάνδαλο, άλλα δισεκατομμύρια σε 
σκάνδαλα κακοδιαχείρισης και λαμογιάς 
και πολλά άλλα. Όλα τα ρουφάει η δική 
μας μαύρη τρύπα. Μέχρι και... πορίσματα 
ερευνητικών επιτροπών. Τους μόνους που 
δεν ρουφάει είναι όσους ευθύνονται για 
όλα όσα έχει ρουφήξει μέχρι σήμερα η 
μαύρη τρύπα...

ΜΠΌΞΕΡ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ 
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