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Υλοποιείται με γοργούς ρυθ-
μούς η προσφάτως υπογρα-
φείσα συμφωνία αμυντικής 

συνεργασίας Κύπρου  Γαλλίας. 
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορί-
ες της «Σ», η εφαρμογή της συμφω-
νίας, όσον αφορά την τεχνοκρατική 
πτυχή, έχει άμεση ισχύ, αφού εντός 
της προσεχούς εβδομάδας κατα-
φθάνουν οι πρώτοι Γάλλοι εμπει-
ρογνώμονες για αξιολόγηση των 
τεχνοκρατικών δεδομένων της ναυ-
τικής Βάσης στο Βασιλικό, όπου θα 

ανεγερθεί ο γαλλικός ναύσταθμος.  
Βάσει της συμφωνίας, η εφαρμογή 
του σχεδιασμού θα γίνεται σταδια-
κά, και όταν ολοκληρωθεί ο τεχνο-
κρατικός σχεδιασμός, η αναβάθμιση 
της ναυτικής βάσης, σε βαθμό που 
να μπορεί να εξυπηρετεί πλήρως 
τις ανάγκες του γαλλικού πολεμικού 
ναυτικού, δεν θα χρειαστεί περισσό-
τερο από έξι μήνες.

Με τη συμφωνία αναβαθμίζονται ο 
γεωστρατηγικός ρόλος και η γεωπολι-
τική σημασία της Κύπρου, σε μια ιδιαί-

τερα έκρυθμη περίοδο, κατά την οποία, 
με τη συνεπικουρία του Λονδίνου, 
παροξύνεται, σε βαθμό άμεσης διεκδί-
κησης, η τουρκική προκλητικότητα. 

Η άμεση υλοποίηση της συμφω-
νίας έχει ως κύριο στόχο να καταστεί 
δυνατή, εκ μέρους του γαλλικού 
πολεμικού ναυτικού, η αρωγή κάθε 
δυνατής στρατιωτικής/επιχειρησιακής 
βοήθειας προς τα ερευνητικά σκάφη 
της ota , που θα ενεργούν στα θαλασ-
σοτεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ.
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Το άρθρο που ακολουθεί γράφτηκε στις 
, δηλαδή  χρόνια πριν από 

την Τουρκική Εισβολή. Από τις στήλες 
αυτές δημοσιεύτηκαν περίπου  

άρθρα, τα οποία ητούσαν προετοιμασία για απο-
τροπή του  Αττίλα, που ερχόταν. Ούτε τότε, ούτε 
σήμερα, ούτε η ηγεσία, ούτε ο λαός μπόρεσαν να 
ακολουθήσουν τη διορατικότητα των φορτικών 
και πεισματικών προειδοποιήσεων. Οι Βρετανοί 
τώρα μπορεί να έχουν λύσει το πρόβλημα της 
σταφίδας για την πουτίγκα τους, όμως αυτό 
έγινε με τους ελληνικούς αμπελώνες της Μικράς 
Ασίας και τους Τούρκους παραγωγούς

«ΠΡΟ 47 ακριβώς ετών εις την Ελληνικήν γην της 
Μικράς Ασίας, εις τα δύστροπα βουνά της και εις τας 
ακτάς της επάφλασεν αίμα ιερόν. Επερρίσσευσαν ο 
θρήνος και η οδύνη. Τόποι Ελληνικοί εδουλώθησαν. 
Το σφαγείον Ελληνικών πληθυσμών ηνοίχθη. Της 
Σμύρνης η προκυμαία αιμοσταγής και το βδέλυγμα 
του Τούρκου αναβαστάζουσα, εσαρκώθη με το 
γαλανόλευκον ποίημα, συρόμενον αιχμάλωτον και 
τεταπεινωμένον επί βρωμεροτήτων… Η Φυλή από 
των κοιτίδων της εξερριζώθη και η οιμωγή των σφα-
ζομένων και του Θεού τον θρόνον υπερέβη…

ΚΑΙ οι Βρετανοί πολιτικοί - σύμμαχοι πάντοτε 
της Ελλάδος - φλεγματικοί θεαταί της σφαγής του 
Ελληνισμού, τι είπαν και τι έπραξαν; Ούτε είπαν, ούτε 
έπραξαν. Μόνον μία σοβαρά Λονδίνιος εφημερίς 
απεκάλυψε τότε τα “αισθήματα” της Βρετανικής πολι-
τικής έναντι της Πανεθνικής συμφοράς των Ελλήνων. 
Έγραψεν ολοφυρομένη: Τι θα γίνη με την σταφίδα 
της Σμύρνης; Πώς θα γίνεται η Βρετανική πουτίγκα 
τώρα που οι Έλληνες εξερριζώθησαν και οι Τούρκοι 
δεν δύνανται να την καλλιεργήσουν;

ΤΟΝ Δεκέμβριον του 1963, η επίσημος Βρετανική 
πολιτική εσιώπα. Αλλ’ ο Βρετανικός Τύπος ωλοφύρετο 
διά την «γενοκτονίαν» κατά των Τούρκων και της 
Νήσου. Και οι ολοφυρμοί του διηνθίζοντο με εικόνας 
διά να είναι πλέον πειστικοί!..

ΣΚΟΠΟΣ της μελέτης της ιστορίας δεν είναι 
μόνον η πληρεστέρα γνώσις του παρελθόντος. Είναι 
και το δίδαγμα. Είναι η κατανόησις των παραγόντων 
και των συντελεστών των ιστορικών συμβάντων. 
Γίνεται αναδρομή εις ιστορικούς σταθμούς, ώστε 
μέσα από την πλήμμυραν των γεγονότων και των 
πράξεων να επιχειρήται εξαγωγή της επιγνώσε-
ως των αιτίων και των αποτελεσμάτων. Από την 
αναδρομήν εις τους σταθμούς του ‘22 και του ‘63 
εξέρχεται η επίγνωσις του ότι η Ελλάς εθυσιάσθη 
διά τα συμφέροντα και τους λογαριασμούς και 
τας σκοπιμότητας των Συμμάχων της. Και τελικώς 
επροδώθη υπ’ αυτών. Και παρεδόθη άλλοτε εις τα 
μακάβρια σχέδιά των και άλλοτε εις τον οίκτον των.

ΤΟ 1963 η Βρετανική διπλωματία υπέβαλεν εις τον 
Πρόεδρον Μακάριον να προχωρήση άνευ δισταγμού 
εις την αναθεώρησιν του Συντάγματος. Του επανελάμ-
βανεν ότι ήτο παρά το πλευρόν του. Η ίδια διπλωματία 
ωμίλει και προς τους Τούρκους! Και ήλθεν ο Δεκέμ-
βριος και η γνωστή μετέπειτα ιστορία. Παρενεβλήθη 
τότε η Βρετανική πολιτική πολυπραγμοσύνη και έσυρε 
με προσοχήν και φροντίδα τας «πράσινας γραμμάς». 
Εκλήθη να τακτοποιήση τα έργα των επινοήσεών της!

ΤΩΡΑ και πάλιν η Αγγλική πολιτική σιωπά. Αλλ’ 
εργάζεται. Δεν απουσιάζει από το παρασκήνιον. Ου-
δέποτε εμφανίζεται εις το προσκήνιον. Αλλά πρέπει να 
ομολογηθή. Έργον της είναι να αγωνίζεται όπως νομίζει 
διά τα ιδικά της συμφέροντα εξυπηρετούμενα εις ένα 
νέον Συνεταιρικόν Κυπριακόν Κράτος.

ΑΛΛΑ οι Τούρκοι δεν θα αφήσουν την Κύπρον με 
παρακλήσεις ή ψευδαισθήσεις ωρισμένων Ελλήνων. Οι 
Τούρκοι θα αφήσουν ήσυχον την Νήσον όταν πεισθούν 
περί της δυνάμεώς της. Και περί της αποφασιστικότητός 
της να ζήση ελευθέρα. Η Τουρκία, όπως και κάθε χώρα 
εις κάθε εποχήν, δεν κάμπτεται με παρακλήσεις και 
κακώς υπολογισμένους ελιγμούς. Θα καμφθή μόνον 
όταν γνωρίζη ότι δεν έχει την δύναμιν να επιβάλη την 
θέλησίν της. Να τουρκοποιήση, δηλαδή, την Νήσον. Και 
ότι η Κύπρος έχει την δύναμιν να αντισταθή νικηφόρως. 
Και είναι αποφασισμένη να πράξη τούτο.

ΔΙΑ να υπάρξη όμως αυτή η δύναμις, χρειάζεται 
υλική προπαρασκευή. Και, κυρίως, ψυχική κάθαρσις. 
Διά να υπάρξη η κάθαρσις και η επανεύρεσις του 
δρόμου του Κυπριακού Ελληνισμού χρειάζεται 
ορθή πολιτική ενόρασις. Και συναγερμικός Εθνικός 
παλμός. Ως εις το ηρωϊκόν εκείνο παρελθόν που δεν 
το είχεν εγγίση ο καταπέλτης της «Κυπριακής συνει-
δήσεως» και της αψόγου αλλά τυφλής συμπεριφοράς 
προς τους Τούρκους. Διά να γίνουν αυτά πρέπει 
οραματισταί και όχι «ρεαλισταί» του γνωστού είδους 
να είναι όλοι οι ηγέται της Ελληνικής πλευράς. Όσον 
αφορά δε τα «οικονομικά συμφέροντα» διαφόρων 
μικρών οικονομικών τάξεων, υπενθυμίζεται μόνον 
τούτο: Και εις την Σμύρνην υπήρχε ευμάρεια. 
Ωκοδομούντο μέγαρα. Έσφυζε η ζωή. Εγίνοντο 
προγράμματα προόδου και αναπτύξεως. Και μίαν 
ημέραν ο σεισμός της καταστροφής ωδήγησεν τους 
Έλληνας που επέζησαν εις τα αντίσκηνα της κοίτης 
του Ιλισσού!..

Ο ΠΑΝΙΚΟΣ της διχοτομήσεως πρέπει να οδηγή 
όχι προς ανεύρεσιν τρόπων υποταγής προς τους 
Τούρκους. Πρέπει να οδηγή εις ετοιμότητα του λαού δι’ 
αντιμετώπισιν παντός ενδεχομένου. Ας γίνωνται και ας 
συνεχίζωνται αι συνομιλίαι. Ας ελίσσωνται επιτυχώς ή 
ανεπιτυχώς οι ηγέται εις τα πλαίσια των ειρηνικών προ-
σπαθειών των. Αλλ’ ας ετοιμάζουν και φρονηματίζουν 
τον λαόν. Διότι εις το τέλος μόνον η Δύναμις θα δώση την 
νίκην. Οι Τούρκοι γνωρίζουν τούτο. Και με βάσιν τούτο 
πολιτεύονται».

ΕΣΗ

Α τ  α  η σ μ α 
Κύπρο αλλ ας

Τον κατάλογο με τους ιατρούς 
που επέλεξαν να μην εντα-
χθούν στο ΓεΣΥ, αλλά να 

ενώσουν δυνάμεις μέσω της Πλατ-
φόρμας Ιδιωτικής Ιατρικής, απο-
καλύπτει σήμερα η «Σημερινή». Ο 
επίμαχος κατάλογος περιλαμβάνει 
συνολικά 821 ιατρούς όλων των 

ειδικοτήτων. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι, οι Παιδίατροι που επέλεξαν να 
ενταχθούν στην εν λόγω πλατφόρμα 
αντί να συμβληθούν με τον Οργανι-
σμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), είναι 
συνολικά 73 στον αριθμό, ενώ στο 
ΓεΣΥ εντάχθηκαν μέχρι στιγμής 
άλλοι 8  συνάδελφοί τους. Συνο-

λικά οι Παιδίατροι στην Κύπρο 
ανέρχονται περίπου στους 290, άρα 
παραμένουν πέραν των 100 ιατρών 
που δεν αποκλείεται τις επόμενες 
μέρες να επιλέξουν είτε να εντα-
χθούν στην εν λόγω πλατφόρμα είτε 
στο ΓεΣΥ. 
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Κύπρο
 

Στο «ΒΒΒ» (χαμηλό) επιβεβαίωσε 
τη μακροπρόθεσμη πιστολη-
πτική αξιολόγηση της Κύπρου 

σε ξένο και εγχώριο νόμισμα, ο οίκος 
B , ενώ διατήρησε σταθερές τις 

προοπτικές της κυπριακής οικο-
νομίας, τονίζοντας παράλληλα την 
ανάγκη περαιτέρω μείωσης των Μη 
Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) 
για να μειωθούν οι κίνδυνοι για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα.  

Ταυτόχρονα, ο οίκος επιβεβαίωσε 
στο « 2 (μεσαίο)» τη βραχυπρόθεσμη 
αξιολόγηση της Κύπρου σε ξένο και 
εγχώριο νόμισμα.

Ο B  τονίζει πως η επιβεβαίω-
ση των σταθερών προοπτικών αντι-
κατοπτρίζει την άποψη του ότι, ενώ 
η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να 
παρουσιάζει ισχυρή εικόνα, απαιτεί-
ται περαιτέρω πρόοδος για μείωση, 
ακόμη περισσότερο, των κινδύνων για 
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, οι 
οποίοι παραμένουν σχετικά υψηλοί.

«Η αξιολόγηση ΒΒΒ  (χαμηλό) 
που διαθέτει η Κύπρος υποστηρίζε-
ται από τη σταθερή δημοσιονομική 
θέση της Κύπρου, το συνετό πλαίσιο 
διαχείρισης του δημόσιου χρέους, τη 
συμμετοχή της στην Ευρωζώνη που 
προωθεί βιώσιμες μακροοικονομι-
κές πολιτικές και το άνοιγμά της σε 
επενδύσεις, ενθαρρύνοντας ένα ευ-
νοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον», 
υπογραμμίζει.

Παρόλα αυτά, τονίζει ο B , η 
Κύπρος αντιμετωπίζει επίσης σημαντι-
κές πιστωτικές προκλήσεις που σχε-
τίζονται με τα ακόμα υψηλό επίπεδο 
των ΜΕΔ στον τραπεζικό τομέα, τα 
υψηλά επίπεδα χρέους του ιδιωτικού 
και του δημόσιου τομέα, τις εξωτερικές 
ανισορροπίες και το μικρό μέγεθος 
της οικονομίας της που στηρίζεται στις 
υπηρεσίες, γεγονός που εκθέτει την 
Κύπρο σε δυσμενείς αλλαγές στην 
εξωτερική ζήτηση.

Σύμφωνα με τον καναδικό οίκο, ο 
κύριος κίνδυνος για την οικονομική 
σταθερότητα στην Κύπρο παραμένουν 
το υψηλό επίπεδο των ΜΕΔ και το 
χρέος του ιδιωτικού τομέα.

Παρά την ουσιαστική μείωση του 
ΜΕΔ  κατά  από την κορύφωση 
τους το 201  μέχρι τον Δεκέμβριο του 
2018  το ποσοστό τους «παραμένει 
υψηλό», αναφέρει και σημειώνει πως 
τα ΜΕΔ του τραπεζικού συστήματος 
ανέρχονταν στο 30,  του συνόλου 
των δανείων τον Δεκέμβριο του 2018, 
από 9,0  τον Μάιο του 201 .

 Κ Η Ο Η Ε   
Ο Ο  ΕΦ  ΦΟ
Ο  Κ  Ε  Β Ο Ο 

Ο Ο  ΚΟ , 
ΚΟ Η Κ   ΔΕ  Ε Ο

Π Ο  Ο  Ε ΠΟ Ε
Ε  Δ Ο Ο Ο   

Για μηδενισμό των επιτευγμάτων 
της Κυβέρνησης και υπόσκαψη 
της Κύπρου από το ΑΚΕΛ, έκανε 

λόγο την Παρασκευή το βράδυ ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, 
διαμηνύοντας ότι, εάν η ηγεσία του ΑΚΕΛ 
θέλει αντιπαράθεση αντί ενότητα, θα την 
έχουν, αλλά όχι με τα δικά τους λόγια, αλλά 
με τα δικά μας έργα .

Σε ομιλία του κατά τη διάρκεια της πα-
νεπαρχιακής συγκέντρωσης του ΔΗΣΥ 
Λεμεσού, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
επέκρινε έντονα το ΑΚΕΛ, λέγοντας πως, 
από το πρωί μέχρι το βράδυ προσπαθούν 

να μηδενίσουν τα πάντα, θέλουν να μας 
φέρουν στο επίπεδο τους .

Λυπούμαι που μιλώ έτσι και εκφράζομαι 
κατά τρόπον αυστηρό, αλλά δεν μπορούν τα 
μηδενικά να μιλούν για τους άριστους ή εκεί-
νους που αρίστευσαν, ότι τάχα είναι ήδη μαζί 
τους , είπε και πρόσθεσε πως ο κυπριακός 
λαός έχει και μνήμη αλλά και γνώση.

Σχολιάζοντας αναφορές από πλευράς 
του ΑΚΕΛ για παρέλαση των Υπουργών, 
για υποσχέσεις και εγκαίνια , ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας ανέφερε ότι θα ήταν 
ευτυχείς (στο ΑΚΕΛ) αν παρέλαυναν και 
οι δικοί τους Υπουργοί για να μπορού-
σαν να αντιμετωπίσουν τον κόσμο όταν 

κυβερνούσαν .
Το μόνο που κατόρθωσαν να φέρουν, 

συνέχισε, ήταν τη δυστυχία, τη φτώχια, τις 
περικοπές στις συντάξεις, τις περικοπές 
στους μισθούς, την κατάργηση του κοινωνι-
κού κράτους, ενώ σημείωσε πως όταν μια 
Κυβέρνηση επιτυγχάνει τους στόχους της, 
τον έναν μετά τον άλλο, αυτοί προσπαθούν 
με κάθε τρόπο να μας εμφανίσουν ότι τάχα 
φτωχοποιήσαμε τον κόσμο .

Σε άλλο σημείο ανέφερε πως στην 
εξαγγελία της Κυβέρνησης για στεγαστική 
πολιτική έχουν το θράσος να μιλούν ότι 
ενδεχομένως την επομένη των εκλογών να 
την ανακαλέσουμε  και πρόσθεσε ίσως δεν 
αντιλαμβάνονται, διότι ουδέποτε βίωσαν 
ανάλογα, ουδέποτε είχαν πολιτική να εξαγ-
γείλουν και όταν ακούν να υλοποιούνται 
έργα, παθαίνουν μαρασμό .

Ενοχλούνται γιατί εγκαινιάζουμε έργα , 
ανέφερε, και σημείωσε πως είμαστε η 
κυβέρνηση των έργων είτε το θέλουν είτε 
όχι , ενώ πρόσθεσε παραλάβαμε μια Κύπρο 
που δεν διέφερε από τον (σκυβαλότοπο) 
Κοτσιάτη και τους ενοχλεί γιατί έχουμε 
δημιουργήσει πύργους και ολόκληρα έργα 
στη Λεμεσό, στην Πάφο, στη Λάρνακα, 
στην Αμμόχωστο, στη Λευκωσία, ύψους 
1 δισεκατομμυρίου 200 εκατομμυρίων 

ευρώ και έχουν το θράσος να μιλούν .
Μας έδωσαν μιαν οικονομία, η οποία 

κατατασσόταν στα σκουπίδια και σήμερα είναι 
η πρώτη σε ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη 
και οι μόνοι που δεν το αναγνωρίζουν και 
μιλούν για φτώχια είναι του ΑΚΕΛ , είπε ο 
Πρόεδρος, και διερωτήθηκε αν αντιλαμβά-
νονται πόσα μέλη της ΠΕΟ βρήκαν δουλειά 
εξαιτίας της ανάπτυξης που παρατηρείται.

Σχολιάζοντας, εξάλλου, τις επικρίσεις 
του ΑΚΕΛ για παράταση παραμονής του 
Υπουργού Δικαιοσύνης Ιωνά Νικολάου 
στη θέση του μέχρι την 1η Ιουνίου, ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης είπε πως αυτό έγινε 
ύστερα από παράκληση του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, του δικηγορικού συλλόγου 
και του Γενικού Εισαγγελέα, ώστε να μη 
χαθεί περαιτέρω χρόνος στις διαβουλεύ-
σεις για τη μεταρρύθμιση του συστήματος 
απονομής δικαιοσύνης.

Και τους ακούμε να καταθέτουν και 
νομοσχέδιο μήπως έχει καμιά προοπτική 
ή μέλλον ο Ιωνάς. Τόσο πάθος, τόσο μένος 
που ειλικρινά μόνο στον μικρόκοσμο της 
ηγεσίας της Αριστεράς, γιατί σέβομαι από-
λυτα τον κόσμο της Αριστεράς, ο οποίος 
δεν ταυτίζεται με όσα ακούει κάθε μέρα 
από εκείνους που τάχθηκαν να ηγούνται , 
συμπλήρωσε.

τΔ α ΑΚ  Δ  μπορού  τα μη κά α μ λού  α το ς άρ στο ς

ια περισσότερο από έναν 
μήνα διεξάγονται οι έρευνες 
για τον εντοπισμό θυμάτων 
του 3 χρονου καθ’ ομο-
λογίαν κατά συρροήν δο-
λοφόνου. Οι προσπάθειες 
των αρμοδίων Αρχών στην 

Κόκκινη Λίμνη αναμένονταν να επαναρ-
χίσουν με το πρώτο φως της ημέρας.

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

σύστημα onar.
Ο δράστης έχει ομολογήσει τη 
διάπραξη εφτά δολοφονιών, 

εκ των οποίων οι πέντε αφο-
ρούν γυναίκες και οι δύο 

ανήλικα κορίτσια. Έχουν 
εντοπισθεί συνολικά πέ-
ντε σοροί και απομένουν 
άλλες δύο, χωρίς να έχει 
αποκλειστεί εντελώς το 
ενδεχόμενο τα θύματα 

να είναι περισσότερα.
 

το ω  νέα τοιχεία
Όπως μετέδωσε το ΣΙΓΜΑ, η βαλίτσα, 

στην οποία ο 3 χρονος ύποπτος τοποθέ-
τησε τη Μαρικάρ Βαλντέζ, είναι πλαστική 
και είναι αγορασμένη από συγκεκριμένο 
υποστατικό. Οι άλλες δύο βαλίτσες που 
εντοπίσθηκαν στην Κόκκινη Λίμνη δεν 
ήταν πλαστικές. Εκφράζονταν φόβοι ότι η 
βαλίτσα ενδεχομένως να θάφτηκε κάτω απ’ 
τη λάσπη ή ακόμη να βρίσκεται στο μέσο 
της λίμνης, εκεί δηλαδή όπου εντοπίζεται 
το μεγαλύτερο βάθος της λίμνης (περί τα 20 
μέτρα). Ο εντοπισμός του τσιμεντομπλόκ 
οδηγεί τις έρευνες στην Κόκκινη Λίμνη 
προς συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Σε ό,τι αφορά της έρευνες στη λίμνη στον 
υλιάτο για τη σορό της χρονης κόρης 

της Μαρί Ρόουζ, Σιέρα, σύμφωνα με την 
ομολογία του 3 χρονου, η χρονη είναι 
τυλιγμένη σε σεντόνι, στο οποίο φέρεται 
να έδεσε τσιμεντομπλόκ, για τη βυθίσει 
στη λίμνη. 

Η τελευταία ανευρεθείσα σορός ανή-
κει στην 8χρονη ena ata ia Bunea, 
κόρη της 3 χρονης i i, η οποία επίσης 
έχει δολοφονηθεί και εκτιμάται πως η 

σορός της είναι αυτή που εντοπίσθηκε 
την Κυριακή του Πάσχα. Έχουν, επίσης, 
ανευρεθεί οι σοροί της Μαρί Ρόουζ και 
της Αριάν Παλάνας, στο φρεάτιο του με-
ταλλείου στο Μιτσερό, και της Κάτχα Ανού, 
που βρέθηκε σε ξεροπήγαδο στο πεδίο 
βολής της υντούς. 

 
α κατ ορ θεί ια 

το λ χι τον  νο
Πάντως, ακόμη και αν δεν εντοπισθούν 

οι εναπομείνασες δύο σοροί των θυμάτων, 
δύναται να στοιχειοθετηθούν και οι εφτά 
δολοφονίες που ομολόγησε ο λεγόμενος 
Ορέστης .  Αναμένεται, επίσης, να κατη-

γορηθεί για υπόθεση βιασμού 19χρονης.
Βάσει έγκυρης πληροφόρησης, η 

ιδιόχειρη ομολογία του κατά συρροήν 
δολοφόνου αποτελεί, αυτήν τη στιγμή, 
το ισχυρότερο χαρτί στα χέρια των ανα-
κριτών, στην προσπάθειά τους για στοιχει-
οθέτηση των στυγερών εγκλημάτων του. 

στόσο, οι ανακριτές δεν επαναπαύονται 
στην κατάθεση του υπόπτου, καθώς στον 
παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις κατηγο-
ρουμένων που άλλαξαν στάση ενώπιον 
του δικαστηρίου, επικαλούμενοι πιέσεις 
κατά την  ανάκρισή τους. Συνεπώς, οι Αρ-

χές συνεχίζουν την προσπάθεια σύνδεσης 
του υπόπτου με τις 7 δολοφονίες μέσω 
της λήψης επιπρόσθετων μαρτυριών και 
στοιχείων, όπως οι διαδικτυακές του συ-
νομιλίες με γυναίκες  θύματα. 

Είναι, πάντως, σχεδόν βέβαιο, ακόμη και 
με τα υφιστάμενα δεδομένα, πως η Αστυ-
νομία θα εισηγηθεί στη Νομική Υπηρεσία 
την καταχώριση κατηγορητηρίου που θα 
καταλογίζει τουλάχιστον εφτά δολοφονίες 
στον Ορέστη. Πέραν της στοιχειοθέτησης 
της υπόθεσης, η αναζήτηση των σορών 
των θυμάτων γίνεται και για κοινωνικούς 
λόγους, ώστε οι συγγενείς να γνωρίζουν 
μετά βεβαιότητας την τύχη των αγαπημένων 
τους προσώπων.

 
 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΗΝΤΑ
 

ΣΥΝ Ι ΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΗ ΡΑ ΟΙ Ρ ΥΝ Σ ΙΑ ΤΟΝ ΝΤΟ ΙΣ Ο ΤΗΣ ΑΡΙΚΑΡ

ανά στον βυθό της Κόκκινης Λίμνης



Γαλλίας στην περιοχή», κάτι που αποτελεί 
μείζονα γεωπολιτική προτεραιότητα του 
Παρισιού, ιδία, μάλιστα, μετά τις εξελίξεις 
στη συριακή κρίση. 

Επιπρόσθετα, οι επιχειρησιακές δομές 
της Κυπριακής Δημοκρατίας θα χρησι-
μοποιηθούν ως τελεστής πληροφοριακής 
ισχύος για τις γαλλικές ναυτικές δυνάμεις 
που θα ενεργούν στην περιοχή, παρέχο-
ντας κάθε μορφή διευκόλυνσης και στο 
επίπεδο αυτό. 

Μια εξίσου σημαντική παράμετρος της 
συμφωνίας, είναι η θέληση της γαλλικής 
πλευράς να συμβάλει και οικονομικά στην 
αναγκαία αναβάθμιση των υποδομών στο 
Μαρί, που, έτσι κι αλλιώς, θα έχουν και 
τη στήριξη των κοινοτικών κονδυλίων, 
μέσω .

 το ρκική απειλή
Η ίδια πηγή επισήμανε, επιπρόσθετα, 

ότι η γαλλική πλευρά σταθμίζει ως πολύ 
σοβαρή την τουρκική απειλή, καθώς η 
Άγκυρα, διά της στρατιωτικής ισχύος, 
επιχειρεί να δημιουργήσει νέα παρά-
νομα τετελεσμένα στην κυπριακή ΑΟΖ, 
δημιουργώντας αμφισβητούμενες ζώνες 
και παρακωλύοντας την ομαλή υλοποί-
ηση του ενεργειακού προγράμματος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες 
της «Σ», το Παρίσι είναι αποφασισμένο 
να αντιμετωπίσει οιαδήποτε προσπάθεια 
παρεμπόδισης των ερευνητικών δραστηρι-
οτήτων της ota  εκ μέρους της Τουρκίας, 
διασφαλίζοντας τα οικονομικά του συμφέ-
ροντα, και, ως προς τούτο, «λαμβάνει όλα τα 
προληπτικά και αποτρεπτικά μέτρα, προς 
αντιμετώπιση οιουδήποτε ενδεχομένου. 
Υπάρχουν προγραμματισμένες γεωτρή-
σεις τόσο μέσα στο 2019, όσο και μέσα 
στο 2020 και η γαλλική Κυβέρνηση είναι 
αποφασισμένη να στηρίξει με κάθε τρόπο 
τον ενεργειακό κολοσσό της χώρας». 

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κύριος 
λόγος που οι δύο χώρες σπεύδουν πλη-
σίστιες στην υλοποίηση της συμφωνίας 
αμυντικής συνεργασίας και στη ριζική 
αναβάθμιση της ναυτικής βάσης στο Μαρί, 
είναι, ακριβώς, να καταστεί δυνατή εκ μέ-
ρους του γαλλικού πολεμικού ναυτικού 
η αρωγή κάθε δυνατής στρατιωτικής/
επιχειρησιακής βοήθειας προς τα ερευ-

νητικά σκάφη της ota , που θα ενεργούν 
στα θαλασσοτεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ.   

νερ α ία με θο
και προοπτική 

Το γεγονός, δε, προσθέτουν με νόημα, 
ότι η ota  επέδειξε ενδιαφέρον για επέ-
κταση της ενεργειακής συνεργασίας με 
την Κυπριακή Δημοκρατία και σε άλλα 
τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ, σε μια πε-
ρίοδο όξυνσης της αμφισβήτησης και των 
διεκδικήσεων εκ μέρους της Τουρκίας, 
συνεπικουρούμενης, μάλιστα, από το Ηνω-
μένο Βασίλειο, «καταδεικνύει, πρώτον, το 
βάθος και τη σοβαρότητα της συνεργασίας 
των δύο χωρών, δεύτερον, τον βαθμό της 
αμοιβαίας, μεταξύ τους, εμπιστοσύνης, και, 
τρίτον, την μακροπρόθεσμη προοπτική 
της συνεργασίας».     

οπλι τικ
Μια άλλη σημαντική πτυχή της αμυ-

ντικής συμφωνίας Κύπρου  Γαλλίας 
είναι η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός 
των ναυτικών δυνάμεων της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, οι οποίες, αυτήν τη 
στιγμή, βρίσκονται σε υποτυπώδη κα-
τάσταση, καθώς και η συνεκπαίδευση 
και συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων 
των δύο χωρών στο πλαίσιο κοινών ή 
ευρωπαϊκών δράσεων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του 
Υπουργείου Άμυνας για την υπογραφή 
της συμφωνίας μεταξύ των ΥΠΑΜ των 
δύο χωρών, Σάββα Αγγελίδη και orence 

ar , αντίστοιχα: «Στο πλαίσιο της συνά-
ντησης, ο κ. Αγγελίδης είχε την ευκαιρία 
να ενημερώσει λεπτομερώς την Γαλλίδα 
ομόλογό του, για την κλιμάκωση των πα-

ράνομων ενεργειών της Τουρκίας εντός 
της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης 
(ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
έγινε συζήτηση για τρόπους αντίδρασης 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
Γαλλίδα Υπουργός επανέλαβε τη σθεναρή 
στήριξη της Γαλλίας προς τη Κύπρο και 
καταδίκασε ταυτόχρονα τις ενέργειες της 
Τουρκίας, οι οποίες παραβιάζουν το Διε-
θνές Δίκαιο, το Δίκαιο της άλασσας και 
τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην ΑΟΖ της.

Επίσης οι δύο Υπουργοί επιβεβαίωσαν 
εγγράφως την πρόθεση των δύο χωρών για 
συνεργασία με σκοπό την ενίσχυση των 
στρατιωτικών ναυτικών δυνατοτήτων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και για ευρεία 
στρατηγική συνεργασία προς όφελος των 
ναυτικών δυνάμεων των δύο χωρών».

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Το έμα 3

ε ταχείς ρυθμούς 
υλοποιείται η 
προσφάτως υπο-
γραφείσα συμ-
φωνία αμυντικής 
συνεργασίας Κύ-
πρου  Γαλλίας. 

Όσον αφορά τον βασικότερο άξονα της 
αμυντικής συμφωνίας, την ευρεία, δηλαδή, 
«στρατηγική συνεργασία προς όφελος των 
ναυτικών δυνάμεων των δύο χωρών», 
αυτή παίρνει σάρκα και οστά από την 
πρώτη, κιόλας, μέρα. 

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της 
«Σημερινής» της Κυριακής, αν και, βάσει 
του επιχειρησιακού και τεχνοκρατικού 
πλάνου της συμφωνίας, αυτή θα αναπτυ-
χθεί και θα ολοκληρωθεί κατά στάδια, 
εντούτοις, η εφαρμογή της, όσον αφορά 
την τεχνοκρατική πτυχή, υλοποιείται άμεσα 
και αυθωρεί, αφού εντός της προσεχούς 
εβδομάδας καταφθάνουν οι πρώτοι Γάλλοι 
ειδικοί και εμπειρογνώμονες για κατό-
πτευση του χώρου και αξιολόγηση των 
τεχνοκρατικών δεδομένων της ναυτικής 
βάσης στο Βασιλικό, όπου θα ανεγερθεί 
ο γαλλικός ναύσταθμος.  

Όπως επισήμαναν στην εφημερίδα μας 
αρμόδιες πηγές, «με τη Γαλλία κάναμε 
ένα ακόμη βήμα πιο μπροστά και, σε 
πρακτικό επίπεδο, έχουμε την ευχέρεια 
να προχωρήσουμε, πλέον, το συντομότερο 
δυνατό, στον σχεδιασμό της ανάπτυξης της 
ναυτικής βάσης». Διευκρίνισε, παράλληλα, 
ότι, βάσει της συμφωνίας, η εφαρμογή του 
σχεδιασμού θα γίνεται σταδιακά, αφού 
αυτό έχει κριθεί ως περισσότερο λυσι-
τελές τόσο σε τεχνοκρατικό όσο και σε 
γραφειοκρατικό επίπεδο, ενώ εξέφρασε 
την πεποίθηση ότι, όταν ολοκληρωθεί ο 
τεχνοκρατικός σχεδιασμός, η αναβάθμι-
ση της ναυτικής βάσης, σε βαθμό που να 
μπορεί να εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες 
του γαλλικού πολεμικού ναυτικού, δεν 
θα χρειαστεί περισσότερο από έξι μήνες. 

νιμ  αλλική παρο ία 
Στόχος, όπως μας επισημάνθηκε, 

είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών 
του γαλλικού πολεμικού ναυτικού που 
θα ναυλοχεί και θα επιχειρεί στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο της διαρ-
θρωμένης συνεργασίας της , στο 
μέτρο, πάντα, των δυνατοτήτων που έχει 
η Κύπρος, αξιοποιώντας τη νευραλγική 
γεωγραφική της θέση.

Αυτό συνιστά, ipso facto, άμεση αναβάθ-
μιση του γεωστρατηγικού και γεωπολιτικού 
ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η 
Κυπριακή Δημοκρατία στην περιοχή, σε 
μια ιδιαίτερα έκρυθμη περίοδο, κατά την 
οποία δέχεται μια νέα απρόκλητη επιδρο-
μή από την Τουρκία στην Αποκλειστική 
Οικονομική της Ζώνη, κατά παράβαση 
κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. 

Ουσιαστικά, με τη δημιουργία του ναυ-
στάθμου, ο οποίος θα μπορεί να εξυπηρετεί 
πολεμικά σκάφη κάθε εκτοπίσματος αλλά 
και να φιλοξενεί τις επιχειρησιακές δραστη-
ριότητες του γαλλικού στόλου, διασφαλίζε-
ται η «μόνιμη και συνεχής παρουσία της 
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Αντιπερισπασμός Λευκωσίας
στις προκλήσεις
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Ο  ΕΒΔΟ Δ  Ο  Π Ο  
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Όταν ολοκληρωθεί
ο τεχνοκρατικός

σχεδιασμός, η ανα άθ-
μιση της ναυτικής ά-
σης, σε αθμό που να 
μπορεί να ε υπηρετεί 
πλήρως τις ανάγκες 
του γαλλικού πολεμι-
κού ναυτικού, δεν θα 
χρειαστεί περισσότερο 

από έ ι μήνες

Η αλλία εμφανί ε-
ται αποφασισμένη να 
προασπίσει τα συμφέ-
ροντά της στην να-

τολική εσόγειο και ο 
υπό δημιουργία ναύ-
σταθμος διασφαλί ει 
τη μόνιμη και συνεχή 

γαλλική παρουσία 

να αθμί ονται ο γεω-
στρατηγικός ρόλος και 
η γεωπολιτική σημασία 

της Κύπρου, σε μια 
ιδιαίτερα έκρυθμη πε-
ρίοδο, κατά την οποία, 
με τη συνεπικουρία του 

ονδίνου, παρο ύνεται, 
σε αθμό άμεσης δι-
εκδίκησης, η τουρκική 

προκλητικότητα  

1 τατροπ  της α τ -
κ ς άσης σ  αύ-

στα μο ηλ ς π ρη-
σ ακ ς μ λ ας

2Α ού ολοκληρ  
ο σ ασμ ς κα  ο  

μ λ τ ς α α α ά μ ση 
της α τ κ ς άσης, α τ  
α α  π ρησ ακά 
το μη σ   μ ς

3 λ ρης κάλ η τ  
α α κ  το  αλλ -

κού πολ μ κού α τ κού 
πο  α α λο  κα  α 
π ρ  στη  Α ατολ κ  

σ ο, στο πλα σ ο 
της αρ ρ μ ης σ -

ρ ασ ας της 

4Δ ασ αλ τα  η 
μ μη κα  σ ς 

παρο σ α της αλλ ας 
στη  π ρ ο

5   Ο  π ρησ ακ ς 
ομ ς της Κ πρ ακ ς 

Δημοκρατ ας α ρησ -
μοπο η ού  ς τ λ στ ς 
πληρο ορ ακ ς σ ύος 

α τ ς αλλ κ ς α τ κ ς 
άμ ς πο  α ρ-

ού  στη  π ρ ο

6Η αλλ α α σ μ άλ  
κα  ο κο ομ κά στη  

α α κα α α α ά μ ση 
τ  πο ομ  στο αρ  

7Το αλλ κ  πολ μ κ  
α τ κ  α α τ μ τ -

π σ  ο α ποτ  προσπά-
α παρ μπ σης τ  

ρ ητ κ  ραστηρ ο-
τ τ  της  κ μ ρο ς 
της Το ρκ ας

8 σ ση κα  κ-
σ ρο σμ ς τ  

α τ κ  άμ  της 
Κ πρ ακ ς Δημοκρατ ας

9Σ κπα ση κα  
σ ρ ασ α τ  
πλ  άμ  τ  

ύο ρ  στο πλα σ ο 
κο   ρ πα κ  
ράσ
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ι Τούρκοι δεν είναι 
απρόβλεπτοι. Εδώ 
και τρία τουλάχιστον 
χρόνια γράφαμε για 
την Αιγαιοποίηση 
της κυπριακής ΑΟΖ, 
αλλά δεν μας ελάμ-

βαναν υπόψη. Τώρα μιλούν για γκρίζες 
ζώνες και τρέχουν και δεν φτάνουν. Η 
Άγκυρα ετοιμάζεται να κατεβάσει τρυπάνι 
στην κυπριακή ΑΟΖ, τη στιγμή κατά την 
οποία η Βρετανία, παρότι εγγυήτρια δύναμη 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, την κτυπά 
κάτω από τη μέση, αφού αναφέρεται σε 
διαφιλονικούμενη Κυπριακή ΑΟΖ και 
η Ελλάδα, παρότι η μητέρα πατρίδα και 
εγγυήτρια δύναμη, είναι για πολλοστή 
φορά κατώτερη των περιστάσεων. Χαμένη 
και αυτή στις ψευδαισθήσεις της. Και όλα 
αυτά συμβαίνουν όταν η κυπριακή Κυ-
βέρνηση λαμβάνει ρητορικές υποσχέσεις 
στήριξης από την ΕΕ, με την Τουρκία να 
δρα κατά τρόπον, που δεν θέτει μόνο σε 
κίνδυνο την κυπριακή ΑΟΖ, αλλά και το 
ίδιο το ΝΑΤΟ, αφού απειλεί να τρυπήσει 
πλησίον του Καστελορίζου και θέτει θέμα 
αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του 
Αιγαίου. Ερώτημα: α μας στηρίξουν οι 
εταίροι μας και αν όχι, τι πράττουμε; 

ι μα  λέει  ο ρκία  
Είναι κουβάρι το γεωπολιτικό σκηνικό, 

που οφείλουμε να ξεμπλέξουμε για να 
εξετάσουμε πώς θα ήταν δυνατό να δρά-
σουμε. Ας πάρουμε, λοιπόν, τα πράγματα 
από την αρχή. Η Τουρκία κατοχύρωσε 
μεγάλο τμήμα των διχοτομικών της σχε-
διασμών στις συνομιλίες και εφόσον δεν 
τα πήρε όλα και δη ό,τι θα ήθελε επί του 
φυσικού αερίου, επιδιώκει διά της ισχύος 
της και του «Πορθητή» να δημιουργήσει 
νέα τετελεσμένα. Στη θάλασσα αυτήν τη 
φορά. Και ποιο είναι, πλέον, το μήνυμα, 
που στέλνει: Εάν θέλετε διάλογο, τότε: 1. 
Αυτά τα οποία θεωρώ ως δική μου υφαλο-
κρηπίδα είναι εκτός διαπραγμάτευσης. 2. 
Εκείνο που θα είναι δυνατό να συζητηθεί 
στον  διάλογο είναι η υφαλοκρηπίδα και 
η ΑΟΖ του ψευδοκράτους όπως έχει ήδη 
παρανόμως καθοριστεί από την Τουρκία και 
τις κατοχικές Αρχές για να μετατραπεί από 
παράνομη σε νόμιμη. Εντός της λεγόμενης 
ΑΟΖ του ψευδοκράτους υπάρχει συμφωνία 
εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου από 
την Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου. Και 
είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι συμφω-
νίες αυτές καλύπτουν και τμήματα των 
οικοπέδων της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στον ελεύθερο  νότο, όπως για παράδειγ-
μα το 12, το 3, το 9 κ.λπ. 3. α πρέπει να 
δεχθείτε (εννοεί οι Ελληνοκύπριοι και η 
Κυπριακή Δημοκρατία) ότι με τη λύση 
του Κυπριακού θα γίνει διαχωρισμός του 
φυσικού αερίου και δικαίωμα λόγου επί 
κάθε ενεργειακής απόφασης και από την 
πλευρά των Τουρκοκυπρίων. Αξιώνουν, 
δηλαδή, συνταγματικό βέτο. 

ο  το π ει  Βρετανία 
Τι λέει, λοιπόν, η Τουρκία; Ή θα μου 

τα δώσετε στις συνομιλίες είτε θα τα πάρω 
με την ισχύ μου, διότι δεν έχετε ούτε στρα-
τιωτική ούτε διπλωματική ή οικονομική 
αποτροπή. Δεν έχω κόστος από τη δρά-
ση μου. Προσέξτε, από την άλλη, τι μας 

εισηγείται το κομματικό κατεστημένο: Να 
πάμε σε συνομιλίες για να μην τρυπήσει 
η Τουρκία ή για να μη συνεχίσει την προ-
κλητική της στάση. Να πάμε, δηλαδή, σε 
συνομιλίες για να νομιμοποιήσουμε τις 
γκρίζες ζώνες και να αρχίσουμε παζά-
ρια σχετικά με το πόσο φυσικό αέριο θα 
μας αφήσουν οι Τούρκοι και τι ΑΟΖ θα 
έχουμε. Προς επίρρωση του τουρκικού 
σχεδιασμού σπεύδει η Βρετανία διά του 
Υπουργού των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 
Σερ Άλαν Ντάνκαν, ο οποίος τονίζει με 
πονηρό τρόπο, όπως και το Υπουργείο 
Εξωτερικών της χώρας του, ότι ο λόγος 
για τον οποίο δεν μπορεί να προχωρεί 
η Τουρκία σε γεωτρήσεις είναι ο εξής: 
Πρόκειται για διαφιλονικούμενη ΑΟΖ. 
Άρα εφόσον η αιτία που δεν μπορεί η 
Άγκυρα να τρυπά είναι ο χαρακτήρας της 
ΑΟΖ ως διαφιλονικούμενης  περιοχής, 
ούτε η Κυπριακή Δημοκρατία κατ’ ανα-
λογίαν μπορεί να τρυπά. Στην ουσία θέτει 
υπό αμφισβήτηση τα ειδικά κυριαρχικά 
δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας σε μια προσπάθεια εμπέδωσης των 
γκρίζων ζωνών. Της Αιγαιοποίησης της 
κατάστασης ως τρόπου αποτροπής της 
κρίσης. Εμμέσως ζητά πάγωμα των κυ-
ριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Και επίλυση στο πλαίσιο των 
συνομιλιών, όπως θέλει η Άγκυρα. Χαμένη, 
δε, από ένα τέτοιο πάγωμα, δεν είναι η 
παρανομούσα Τουρκία, αλλά η Κυπριακή 
Δημοκρατία, την οποία η Βρετανία είναι 
νομικώς υποχρεωμένη να υπερασπίζεται 
από ξένη επιβουλή ως εγγυήτρια δύναμη. 
Για άλλη μια φορά, γίνεται αντιληπτό ότι το 
Λονδίνο δεν έφτιαξε το κράτος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας για να το εγγυηθεί, αλλά 
για να το διαλύσει και να το μετατρέψει με 
την Τουρκία, μέσω της ομοσπονδίας, σ’ 
ένα κοινό προτεκτοράτο. Είναι πρόδηλο 
ότι η Βρετανία με τη στάση της επιδιώκει 
να μετατρέψει την τουρκική εισβολή, όπως 
ορθά είπε ο Πρόεδρος στην κυπριακή ΑΟΖ, 
από πρόβλημα της ίδιας της ΕΕ και της 
Τουρκίας σε διμερές, για να αποφύγει η 
Άγκυρα να υποστεί τις όποιες κυρώσεις 
θα είναι δυνατό να επιβληθούν από τις 
Βρυξέλλες επί της Άγκυρας. Γι’ αυτόν τον 
λόγο ορθά οι Υπουργοί Εξωτερικών και 
Άμυνας κατά τις επαφές τους στην ΕΕ την 
περασμένη εβδομάδα είχαν επισημάνει ότι 
το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Κύπρο, 
αλλά είναι ζήτημα ολόκληρης της ΕΕ, και 
από νομικής άποψης και από πλευράς 

συμφερόντων. Βεβαίως, εδώ υπάρχει ένα 
πρόβλημα: Η κυπριακή Κυβέρνηση ζητά 
κυρώσεις. Και ορθά πράττει. Όμως γιατί οι 
εταίροι μας να προχωρήσουν στην επιβολή 
κυρώσεων επί της Άγκυρας, όταν ο ΔΗΣΥ, 
και κυρίως το ΑΚΕΛ, πιέζει τον Πρόεδρο 
να επιστρέψει στις συνομιλίες και να τα βρει 
με την Τουρκία; Επί τούτου θα πρέπει να 
λεχθεί και το εξής, που αφορά κυρίως τον 
Πρόεδρο: Εάν δεν επιβληθούν ώς το τέλος  
Ιουνίου κυρώσεις ή επαρκείς κυρώσεις 
από την ΕΕ επί της Τουρκίας και η Τουρκία 
συνεχίσει την ίδια πολιτική, τι θα πράξει 
η Κυβέρνηση και το Εθνικός Συμβούλιο; 
Αναφέρουμε και το Εθνικό Συμβούλιο, 
διότι, αφενός η αντιπολίτευση ενέκρινε 
τις κινήσεις του Προέδρου και, αφετέρου, 
ακόμη και αυτός ο ενδιάμεσος χώρος δεν 
υπέβαλε, όπως υποσχόταν προεκλογικά, 
εναλλακτική στρατηγική πρόταση. 

ερικοπή κονδ λίων 
Ακόμη, πάντως, δεν έχει ξεκαθαρίσει τι 

μέτρα θα ληφθούν, εάν θα ληφθούν.  Ακού-
γονται τα εξής: Περιορισμός και δη περικοπή 
κονδυλίων  προς την Τουρκία. Αυτό θα 
ήταν δυνατό να συμβεί: Α. Με απόφαση του 
Συμβουλίου και πρόταση της Επιτροπής 
και προς το Συμβούλιο και προς το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο, που συναποφασίζει 
με το Συμβούλιο. Β. Κατόπιν πρότασης της 
Επιτροπής, εφόσον κρίνει ότι η Τουρκία 
προβαίνει σε συγκεκριμένες παρανομίες, 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Γ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
σε επίπεδο Επιτροπής Προ πολογισμών 
και Ολομέλειας, να εισηγηθεί περικοπές 
και κυρώσεις επί των κονδυλίων.  

αθορι μ  κ ρ εων
και εναλλακτική πρ τα   

Η ταχύτητα κίνησης των διαδικασιών 
στην ΕΕ είναι αποτέλεσμα της πολιτικής 
βούλησης των εταίρων μας και δη των 
ηγετικών χωρών, όπως είναι η Γαλλία 
και η Γερμανία. Η κ. Μογκερίνι,   παρότι 
αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Επικε-
φαλής της Κοινής Άμυνας και Εξωτερι-
κής Πολιτικής, έχει λόγο και ισχύ όσο της 
επιτρέπουν, πρώτα οι Γερμανοί και μετά 
οι Γάλλοι. Ευτυχώς, που δεν υπάρχουν οι 
Άγγλοι! Ανεξαρτήτως, κ. Πρόεδρε, ποιες 
είναι οι υπό συζήτηση κυρώσεις, υπάρχει 
και το κακό, το χειρότερο σενάριο, κατά 
το οποίο δεν θα επιβληθούν επαρκή μέ-
τρα σε βάρος της Άγκυρας. Συνεπώς, για 

να αποφευχθεί το ναυάγιο θα πρέπει να 
υπάρχει σχέδιο Β, το οποίο θα πρέπει να 
γνωρίζουν οι εταίροι μας. Δηλαδή, πρέπει 
να καθορίσουμε τις κυρώσεις που θέλουμε 
να επιβληθούν επί της Άγκυρας, ώστε να 
προκληθεί τέτοιο κόστος, που θα αναγκάσει 
την Τουρκία να σταματήσει τη γεώτρηση 
και να μην την επαναλάβει.     

Εάν η ΕΕ ως τέτοια δεν επιβάλει το σύ-
νολο των κυρώσεων, που εμείς θεωρούμε 
αναγκαίες, τότε η κυπριακή Κυβέρνηση 
θα λάβει τα ακόλουθα πρόσθετα μέτρα: 

1 Βέτο επί του ανοίγματος και του κλει-
σίματος οποιουδήποτε τουρκικού 

ενταξιακού κεφαλαίου. 

2 Βέτο ακόμη και στην κίνηση των δι-
αδικασιών για την αναβάθμιση της 

τελωνειακής ένωσης, που προβάλλει ως 
εναλλακτική επιλογή για τη μη πλήρη ένταξη. 

3 Βέτο στο θέμα της κατάργηση της βίζας 
για τους Τούρκους πολίτες. 

4 Καταγγελία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για πρόσθετες επί της Τουρ-

κίας κυρώσεις επειδή δεν εφαρμόζει το 
Πρόσθετο Πρωτόκολλο και προσφυγή 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε βάρος της 
Άγκυρας για παραβίαση της τελωνειακή 
ένωσης και για αθέμιτο ανταγωνισμό, αφού 
τα τουρκικά προϊόντα εισάγονται στην Κύ-
προ ενώ τα κυπριακά δεν μπορούν να 
εισαχθούν στην Τουρκία. 

5 Μελέτη για απαγκίστρωση από τις κυ-
ρώσεις που επέβαλε η ΕΕ σε βάρος της 

Ρωσίας στην εξής λογική: Δεν είναι δυνατό να 
επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας 
για την επίθεση και την κατοχή της Κριμαίας 
και να μη λαμβάνονται μέτρα υπεράσπισης 
κράτους μέλους που τελεί υπό κατοχή και 
συνεχή επίθεση από το 197  και δέχεται 
νέα αυτήν τη φορά επίθεση στην κυπριακή 
ΑΟΖ, παραβιάζοντας και το Διεθνές Δίκαιο 
της άλασσας και το κοινοτικό κεκτημένο. 

ατοχή  ει ολή  επίθε    
Για να έχουμε όμως  απαιτήσεις από 

την ΕΕ και να μπορούν να γίνουν δεκτές οι 
θέσεις μας θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το 
εξής αυτονόητο: Το Κυπριακό είναι πάνω 
απ’ όλα πρόβλημα εισβολή και κατοχής. 
Συνεπώς, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε 
ότι: Α. Τελούμε ως κράτος μέλος της ΕΕ 
υπό καθεστώς διαρκούς επίθεσης. Β. Οι 
γεωτρήσεις της Τουρκίας στην κυπριακή 
ΑΟΖ είναι προέκταση της επίθεσης του 
197  και δημιουργούν συνθήκες αποστα-
θεροποίησης που φτάνουν ώς το Αιγαίο 

και προκαλούν προβλήματα και στην ΕΕ 
και στο ΝΑΤΟ. Συνεπώς, η Ελλάδα θα 
πρέπει να εγείρει ζήτημα στο ΝΑΤΟ για 
εχθρική στάση της Τουρκίας και επιθε-
τική πολιτική σε βάρος της ίδιας και σε 
βάρος  κράτους μέλους της ΕΕ, όπως είναι 
η Κυπριακή Δημοκρατία, γεγονός που δεν 
συνάδει με τον αμυντικό χαρακτήρα της 
Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. 

ποχρε ει   το   
Πέραν των ανωτέρω, θα πρέπει να γίνει 

σαφές από τον Πρόεδρο και προς την κ. 
Λουτ και προς την ΕΕ ότι: 

Πρώτο, η Τουρκία οφείλει να αναγνω-
ρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία διότι συ-
νιστά κράτος μέλος του ΟΗΕ και της ΕΕ. Η 
αναγνώριση αυτή συνιστά προ πόθεση 
της συνέχειας της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σε περίπτωση λύσης. 

Δεύτερο, δεν μπορούν να συνεχιστούν 
οι συνομιλίες εάν η Άγκυρα δεν σεβαστεί 
την Κυπριακή ΑΟΖ και δεν πρόκειται η 
κυπριακή Κυβέρνηση να συμμετάσχει 
σε συνομιλίες για επανακαθορισμό της 
κυπριακής ΑΟΖ. 

Τρίτο, σαφής δήλωση του ΓΓ του ΟΗΕ 
ως θεματοφύλακα του Διεθνούς Δικαίου, 
με την οποία θα στηρίζονται τα κυριαρχικά 
και τα ειδικά κυριαρχικά δικαιώματα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Τέταρτο, δημόσια δήλωση από την 
Κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή 
καμιά συμφωνία είτε τώρα είτε μετά τη 
λύση μεταξύ του ψευδοκράτους και της 
Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίου. 

  
ι ένοπλε  δ ν μει  θέλο με   

Παράλληλα με τα ανωτέρω: 1. Η Κυ-
βέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε 
καταγραφή των τουρκικών αντίμετρων που 
θα επιβληθούν στα δικά της μέτρα και στα 
μέτρα της ΕΕ, για να μπορεί να εξευρεθεί 
εκ των προτέρων φόρμουλα αντίδρασης. 2. 
Η Κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει 
στην εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεών 
της και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες πέ-
ραν της Γαλλίας. Πληροφορίες αναφέρουν 
ότι μετά από το ενδιαφέρον των Γάλλων 
για διευκολύνσεις στο Μαρί, ενδιαφέρον 
δείχνουν και οι Γερμανοί. α πρέπει να 
επισημανθεί ότι ο προηγούμενος Υπουρ-
γός Άμυνας άφησε εκτεθειμένο τον νυν, ο 
οποίος εμφανίζεται πιο συγκρατημένος. Το 
τονίζουμε αυτό διότι, ενώ η εντύπωση που 
είχε δημιουργηθεί ήταν ότι τα πάντα είχαν 
κλείσει μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου για τη 
Βάση στο Μαρί, σήμερα διαπιστώνεται ότι 
βρισκόμαστε ακόμη στο στάδιο, που θα 
αρχίσει η κοστολόγηση και η εξεύρεση 
πόρων. 2. Η εμπλοκή ευρωπαϊκών κε-
φαλαίων στο ενεργειακά πρόγραμμα. 3. 
Η σύναψη αμυντικών πλέον συμφωνιών 
με το Ισραήλ και την Αίγυπτο και η λήψη 
απόφασης εάν θέλουμε ένοπλες δυνάμεις 
αποτροπής στην πράξη και όχι στα λόγια. Οι 
αξιόπιστες ένοπλες δυνάμεις αποτρέπουν 
τις κρίσεις και τους πολέμους. Η ανυπαρξία 
τους προκαλεί κρίσεις ή πολέμους και 
αποτυπώνει, όπως και στη δική μας την 
περίπτωση, τον κίνδυνο της αναίμακτης 
υποταγή μας στην Τουρκία μέσω των 
συνομιλιών, την οποία οι ηγεσίες του 
ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ εμφανίζουν ως τη 
μοναδική οδό, πιέζοντας τον Πρόεδρο 
προς την κατεύθυνση αυτή. Και αν κάτι 
δεν πάει καλά, θα του φορτώσουν την ευ-
θύνη, όπως συνέβη στο Κραν Μοντανά, 
βγάζοντας τη δική τους ουρά  έξω. Όχι 
μόνο ήταν σύμμαχοί του, αλλά ακόμη και 
σήμερα τον σπρώχνουν στο ίδιο λάθος, 
χωρίς να του προσφέρουν εναλλακτικές 
στρατηγικές επιλογές. 

  
λπί ο με  

Η οποιαδήποτε εμπλοκή σε νέο κύκλο 
συνομιλιών με αποδοχή των τουρκικών 
αξιώσεων επί του φυσικού αερίου, θα έχει 
ως τελικό αποτέλεσμα και τη διάλυση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα από μια 
ομοσπονδία, συνομοσπονδιακού χαρα-
κτήρα, και την παραχώρηση του φυσικού 
μας αερίου, ακόμη και των οικοπέδων ή 
τμημάτων αυτών στο νότο, στην Άγκυρα 
μέσω της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίων. 
Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει ένα νέο λάθος, 
που θα είναι χειρότερο του προηγούμενου.  
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ερδίζει επικίνδυνα 
έδαφος, έστω και αν 
η Λευκωσία ορθώς το 
απορρίπτει a priori, 
ο μέγιστος στόχος 
της Τουρκίας για 
πακετοποίηση του 

Κυπριακού με τα Ενεργειακά. Η διά της 
ισχύος επιβολή της θέσης πως η λύση 
στην κρίση της Ανατολικής Μεσογείου 
πρέπει να είναι ριζική και τέτοια δεν μπο-
ρεί να υπάρξει στην απουσία λύσης του 
κυπριακού προβλήματος, όπως την εξέ-
φρασε ο Τσαβούσογλου, φαίνεται να μην 
απορρίπτεται από τον διεθνή παράγοντα, 
που το μόνο που δείχνει να θέλει αυτήν 
τη στιγμή είναι να μειωθεί η ένταση, ώστε 
να μην υπάρξει επικίνδυνη διάχυσή του 
και στο Αιγαίο. 

Οι κίνδυνοι δε που ελλοχεύουν αυτήν 
την περίοδο δεν διασκεδάζονται καθόλου 
όταν διαρρέει είδηση για νέα τηλεφωνική 
επικοινωνία της Ειδικής Απεσταλμένης 
του Γενικού Γραμματέα Τζέιν Χολ Λουτ 
με τον κατοχικό ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί. 
Οι απορίες που δημιουργούνται είναι τι 
και γιατί συζητά αυτήν την περίοδο δεδο-
μένου πως η ε/κ πλευρά δεν έχει επιλογή 
αυτήν τη στιγμή να συρθεί στο τραπέζι μιας 
κοινής συνάντησης, εν μέσω επιθετικών 
ενεργειών στην Κυπριακή ΑΟΖ. 

 
τοπ  ένθεν και ένθεν 
Η Τουρκία φροντίζει να κάνει όλα όσα 

λέγει. Και οι δηλώσεις Τσαβούσογλου (και 
όχι μόνο) θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά 
υπόψη. Όχι μόνο να θεωρούνται απειλές 
αλλά να κινητοποιούν τις υπηρεσίες για εκ 
των προτέρων ενέργειες. Και αυτό αφορά και 
στο Κυπριακό πέρα από τα κρίσιμα θέματα 
ενέργειας. Ο επικεφαλής της τουρκικής 

διπλωματίας, που παραδίδει μαθήματα 
αποφασιστικότητας (να λέμε τις αλήθειες), 
φρόντισε να ομολογήσει τους στόχους της 
Τουρκίας,  και στη Λευκωσία πρέπει να 
έχουν όλοι ευήκοα ώτα. Και αυτοί δεν 
έχουν να κάνουν τόσο με τη συμμετοχή 
της μέσω παραβιάσεων στην ενεργειακή 
εξίσωση της περιοχής, αλλά να πείσει τη 
διεθνή κοινότητα για πακετοποίηση του 
Κυπριακού με τα ενεργειακά ζητήματα, 
ώστε να δοθεί μια λύση που θα την φέρ-
νει στο προσκήνιο, θα την μετατρέπει σε 
ενεργειακό κόμβο και, μέσω των Τουρ-
κοκυπρίων, να επιβάλει τη μεταφορά του 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη, διά μέσου  

των δικών της αγωγών. 
Στη Λευκωσία τα καμπανάκια κτυ-

πούν ήδη πολύ δυνατά και η δήλωση, 
απαράδεκτη κατά τα άλλα, του σερ Άλαν 
Ντάνκαν, Υπουργού Ευρώπης του Ηνω-
μένου Βασιλείου, περί υπό αμφισβήτηση 
κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στην ΑΟΖ, πρέπει να διαβαστεί στην ολότητά 
της. Δηλαδή ουδείς πρέπει να διαγράφει 
την αρχική του τοποθέτηση, ότι δηλαδή 
είχε μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση 
με τον τούρκο Πρέσβη στο Λονδίνο, αλλά 
και ότι θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι 
στο Κυπριακό να κάτσουν στο τραπέζι για 
μια εφικτή λύση. 

Με λίγα λόγια, το Λονδίνο πείστηκε για 
την ανάγκη πακετοποίησης. Ομοίως θα 
μπορούσαν να έχουν πεισθεί και άλλοι 
πρέσβεις, που έτυχαν ενδελεχούς ενη-
μέρωσης (έστω με την τουρκική παρερ-
μηνεία) για το πώς η Άγκυρα ερμηνεύει 
τις κινήσεις της και γιατί τις θεωρεί εντός 
νομιμότητας. Υπάρχει κάποιος που μπορεί 
να το αποκλείσει; Κανείς. 

 
ι κ νει  ο τ

Μια μεγάλη απορία, που μέχρι σήμερα 
δεν έτυχε απάντησης, παρά τις πόρτες που 
κτύπησε η «Σημερινή» για απαντήσεις. Το 
γεγονός ότι το τελευταίο δεκαήμερο και 

εν μέσω τόσο έντονης κρίσης είχε δύο 
τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Μου-
σταφά Ακιντζί, δεν κάνει κάτι άλλο παρά 
να εντείνει τους φόβους για πακετοποίηση 
των ζητημάτων. Η θέση της Κυβέρνησης ότι 
η κυρία Λουτ γνωρίζει πως η ε/κ πλευρά 
διάκειται από την πρώτη στιγμή θετικά 
στις ιδέες είτε για προπαρασκευαστική 
διάσκεψη είτε για τριμερή μεταξύ των ηγε-
τών με την προ πόθεση ότι θα αρθούν οι 
τουρκικές επιθετικές ενέργειες  δεν απαντά 
στις εύλογες ανησυχίες ότι η Αμερικανίδα 
εμπλέκεται στην προσπάθεια εκτόνωσης 
της κρίσης με τρόπο που να δημιουργεί 
προβλήματα. Ακόμη και αν απλά, έχο-
ντας δεδομένη τη θετική απάντηση της 
Λευκωσίας, προωθεί την πραγματοποί-
ηση τριμερούς διάσκεψης, τι θα κάνει το 
Προεδρικό σε περίπτωση που πείσει και 
τον Ακιντζί; α είναι ή δεν θα είναι δύσκο-
λη απόφαση η συμμετοχή σε μια τέτοια 
συνάντηση εν μέσω προκλήσεων; Και το 
αντίστροφο. Αν η Λευκωσία αρνηθεί μέχρι 
να αποχωρήσει ο «Πορθητής», διακινδυ-
νεύει ή όχι να στιγματιστεί με άρνηση σε 
μια πρόταση που θα καταπολεμούσε το 
παρατεταμένο αδιέξοδο; Ερωτήματα που 
πρέπει να στριφογυρίζουν στο μυαλό των 
εχόντων την εξουσία για λήψη αποφάσεων. 

Απορ ς προκαλ
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η δίκαιη οργή της Λευκω-
σίας και των πολιτικών 
κομμάτων πυροδότησε 
αυτήν την εβδομάδα η 
δήλωση του Υπουργού 
Ευρώπης του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου, Σερ 

Άλαν Ντάνκαν, σε σχέση με τις τουρκικές 
προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ και την 
εγκατάσταση του γεωτρύπανου «Πορθη-
τής»,  περίπου 0 ναυτικά μίλια δυτικά 
της Πάφου. Η διφορούμενη ανακοίνωση 
του orei n Οffice, που ακολούθησε, δεν 
κατάφερε να κατευνάσει τις αντιδράσεις, 
αλλά έριξε περισσότερο λάδι στη φωτιά, 
αφού επί της ουσίας επαναδιατύπωσε 
τη θέση του Λονδίνου, ότι αναγνωρίζει 
το κυριαρχικό δικαίωμα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας να αξιοποιήσει το πετρέλαιο 
και το αέριο στη διεθνώς «συμφωνημένη» 
ΑΟΖ της, αφήνοντας μια εποικοδομητική 
ασάφεια να αιωρείται. Η απαράδεκτη αυτή 
στάση του Ηνωμένου Βασιλείου για το 
θέμα της ΑΟΖ δεν έπεσε ως κεραυνός 
εν αιθρία, καθώς όλα τα προηγούμενα 
χρόνια το Λονδίνο διατηρούσε μια πο-
ντιοπιλατική υποκριτική στάση για το δι-
καίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να 
αξιοποιήσει τους φυσικούς της πόρους. 

 εκ θαρ
θέ  ίντιν κτον 

Στις 1  Δεκεμβρίου 201 , ο Υφυπουρ-
γός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λί-
ντινγκτον πραγματοποιεί συνάντηση στη 
Λευκωσία με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. 
Σε δηλώσεις του, εξερχόμενος του Προε-
δρικού Μεγάρου, ανέφερε ότι «η πολιτική 
της Βρετανικής Κυβέρνησης είναι πολύ 
ξεκάθαρη: Αναγνωρίζουμε την ΑΟΖ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και το δικαίωμα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και μόνον 
της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναπτύξει 
οποιουσδήποτε υδρογονάνθρακες μπο-
ρεί να υπάρχουν εντός των υδάτων της». 
Επεσήμανε, ωστόσο, παράλληλα, πως τα 
αποθέματα υδρογονανθράκων θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν προς όφελος όλων 
των Κυπρίων και πως θα είναι ένα μεγάλο 
βραβείο, κατά την έκφρασή του, της λύσης. 
Την ίδια ώρα, ο Τούρκος πρώην Πρωθυ-

πουργός, Αχμέτ Νταβούτογλου, εκτόξευε 
νέες απειλές κατά της Κύπρου, της Αιγύ-
πτου και του Ισραήλ, τονίζοντας πως δεν 
μπορεί να αποκλείσει την Τουρκία και το 
ψευδοκράτος. Στο πλαίσιο αυτό έθεσε το εξής 
εκβιαστικό δίλημμα: «Ή άμεση λύση του 
Κυπριακού ή συγκρότηση της επιτροπής 
για συνδιαχείριση των υδρογονανθράκων».

ν ντ
να τα ι δ μερον 
Σε επίσκεψή του στο Λονδίνο, στις 19 Σε-

πτεμβρίου 201 , ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
συναντήθηκε με τον πρώην Πρωθυπουρ-
γό Ντέιβιντ Κάμερον, όπου, σύμφωνα με 
πληροφορίες, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, 
θέματα ενέργειας, με έμφαση στις εξελίξεις 
στην περιοχή, μετά και τα αποτελέσματα 
εντός της ΑΟΖ της Αιγύπτου και πώς, μέσα 
από συνέργειες στην περιοχή, μπορεί η 
ανατολική Μεσόγειος να λειτουργήσει ως 
εναλλακτικός ενεργειακός διάδρομος για 
την Ευρώπη. Καμία ανακοίνωση από το 

orei n ffice δεν επιβεβαίωσε τα όσα 
συζητήθηκαν σχετικά με τα ενεργειακά.

 αμ ι ήτ  το  ικ οντ
Την ίδια περίοδο, σε συνέντευξή του 

σε κυπριακή εφημερίδα το 201 , ο τότε 
πατος Αρμοστής του Η.Β. στο νησί, Ρικ 

Τοντ, δήλωσε σχετικά με την ΑΟΖ: « ο ΗΒ 
αναγνωρίζει την ΚΔ και όχι οποιαδήποτε 
άλλη οντότητα στο νησί. Πάντα δηλώνουμε 
ότι η ΚΔ έχει τη δική της κυρίαρχη ΑΟΖ 
κι έχει το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί τους 
φυσικούς της πόρους, αλλά έχουμε επίσης 
πει ότι αυτοί οι πόροι θα πρέπει να μοιρα-
στούν σε όλους τους Κυπρίους. Η ερώτηση, 
γιατί η Τουρκία έκανε αυτά που έκανε, θα 
πρέπει να απευθυνθεί στον Τούρκο Πρέσβη, 
αντί στον πατο Αρμοστή της Βρετανίας. 
Αναγνωρίζεται ότι η Τουρκία δεν έχει υπο-
γράψει τη διεθνή Συνθήκη για το Δίκαιο 
της άλασσας και υπάρχει μια διαφορά, 

μια διένεξη/αμφισβήτηση  αν προτιμάτε, 
αναφορικά με τις αποκλειστικές οικονομικές 
ζώνες στην ανατολική Μεσόγειο».

Μεταξύ άλλων, ο Βρετανός διπλωμά-
της δήλωνε: « ς ΗΒ, ανησυχούμε από 
τις όποιες ενέργειες γίνονται και οδηγούν 
σε αύξηση της έντασης στην περιοχή και 
επιθυμούμε, όπως και το ψήφισμα του ΣΑ 
αναφέρει, τα δύο μέρη να εργαστούν από 
κοινού για την επίτευξη μιας διευθέτησης 
στο Κυπριακό. Και να θυμόμαστε ότι η 
αιτία για να υπάρχουν ερωτήματα ανα-
φορικά με τους υδρογονάνθρακες και για 
άλλα άλυτα ζητήματα είναι γιατί δεν έχει 
εξευρεθεί λύση στο κυπριακό πρόβλημα».

ιολο ο αν
το το ρκικ  θρ ο  

Μετά την παρεμπόδιση της γεώτρησης 
από το aipem 12000 της ΕΝΙ στον στό-
χο Σουπιά του θαλάσσιου τεμαχίου 3 τον 
Φεβρουάριο του 2018, οι Βρετανοί και 
συγκεκριμένα ο κύριος  Ντάνκαν  δήλω-
ναν πως «αξιολογούν την κατάσταση»: «  

understand the issue to hich m   riend 
refers, hich is the issue of dri in  for 
oi  and as on the ed e of prus; and 

e are assessin  hat has een reported 
o er the ast da s or so on hat exact  is 
happenin  in that area», ήταν η ακριβής 
δήλωσή του στην αγγλική γλώσσα, σύμ-
φωνα με το orei n ffice. Τον ίδιο μήνα, 
ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης 
Κασουλίδης, δήλωνε πως το Ηνωμένο Βα-
σίλειο θα μας πιέσει για ΑΟΖ.

α διλήμματα θιο  ιντ 
Στο ίδιο πλαίσιο, ο μετέπειτα πατος 

Αρμοστής, Μάθιου Κιντ, σημείωσε τον 
Απρίλιο του 2018 ότι η κατάσταση στο νησί 
έχει προκαλέσει «εντάσεις και αμοιβαία 
δυσπιστία» στις προσπάθειες επίλυσης του 
Κυπριακού. Εξέφρασε τη θέση ότι ανα-
γκαστικά οι εξελίξεις στο θέμα των υδρο-
γονανθράκων, καθώς και οι σχέσεις όπως 
εξελίσσονται τελευταίως μεταξύ της Ελλάδας 
και της Τουρκίας, αποτελούν μέρος του 
κλίματος αυτήν τη στιγμή και θα ληφθούν 
υπόψη με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. «Αν 
και δεν είναι άμεσα μέρος της διαδικασίας, 
και ποτέ δεν ήταν, τώρα αποτελούν μέρος 
του κλίματος, στο οποίο η διαδικασία θα 
πραγματοποιηθεί», ανέφερε. Ο κ. Κιντ 
είπε, επίσης, ότι, εάν οι υδρογονάνθρα-
κες μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για 
επίτευξη συμφωνίας, αυτό δεν μπορεί να 
συμβεί χωρίς να υπάρχει καθόλου επαφή 
μεταξύ των μερών επί του θέματος. Το 
πώς και το πότε θα μπορεί να γίνει αυτό, 
εξαρτάται από τα ίδια τα μέρη, ανέφερε.

ο αδι ορο
ρι μα το  ίλι

Τον Ιανουάριο του 2019, ο νέος πατος 
Αρμοστής του Η.Β. στην Κύπρο, Στίβεν Λίλι, 
δήλωνε αναφορικά με το ζήτημα της ΑΟΖ: 
«Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει την ξεκάθαρη 
θέση ότι είναι δικαίωμα της Κύπρου να 

εκμεταλλεύεται τον πλούτο που υπάρχει 
στην ΑΟΖ της κι ότι θα πρέπει και οι δύο 
κοινότητες να επωφεληθούν απ’ αυτόν. Είναι, 
επίσης, πολύ σημαντικό να γίνονται κινήσεις 
που συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπι-
στοσύνης (...). Πρόκειται για πολύ ευαίσθητο 
ζήτημα (σ.σ. οι υδρογονάνθρακες). Και οι 
δύο πλευρές θα πρέπει να χειριστούν το 
θέμα με προσοχή. Ο καλύτερος τρόπος για 
να ρυθμιστεί το ζήτημα είναι η συνολική 
λύση του Κυπριακού. Όσο το νησί παρα-
μένει διαιρεμένο, όσο οι δύο κοινότητες 
αμφισβητούν θέματα που άπτονται της 
ιδιοκτησίας των φυσικών πόρων, όσο η 
Τουρκία στηρίζει τους Τουρκοκύπριους 
σε αυτήν τη διένεξη, είναι επόμενο ότι θα 
υπάρχει ένταση και αβεβαιότητα».

ρωτή ει  ιλ το ρκων 
ρδων τ  Βρετανική

Βο λή ια  
Κατά καιρούς υπήρχαν ερωτήσεις στη 

Βουλή των Λόρδων από φιλότουρκους 
βουλευτές που πίεζαν την εκάστοτε κυ-
βέρνηση να λάβει μέτρα κατά των γεω-
τρήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
αφού θεωρούσαν πως παραβιάζονται 
τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. 

εχωριστή ενδιαφέρουσα περίπτωση η 
ερώτηση στη Βρετανική Βουλή στις 1  
Ιουλίου 201  τού Λόρδου orth roo , 
του Συντηρητικού Κόμματος, με αφορμή 
την επίσκεψη Μπάιτεν στην Κύπρο και 
την προοπτική κατασκευής τερματικού 
στο νησί με προμήθεια από τα κοιτάσματα 
Λεβιάθαν και Ταμάρ του Ισραήλ. Σε αυτό 
το πλαίσιο ρώτησε το εξής: «Εάν μπορεί να 
συμφωνηθεί μια τέτοια ρύθμιση (κατασκευή 
τερματικού), το αέριο θα μπορούσε να δι-
οχετευθεί στην Τουρκία, παρακάμπτοντας 
έτσι τις ρωσικές πηγές εφοδιασμού και 
παρέχοντας στην Κύπρο πολύ φθηνότερη 
ενέργεια», προσθέτοντας «αυτό θα μπο-
ρούσε να καταστεί εφικτό μόνο με ένα 

επανενωμένο νησί και τα οφέλη δεν θα 
γίνουν αισθητά για πολλά χρόνια. Μπορώ 
να ρωτήσω τον Υπουργό, εάν η κυβέρνηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου υποστηρίζει την 
ισότιμη κατανομή των φυσικών πόρων 
που βρίσκονται γύρω από το νησί μεταξύ 
των δύο κοινοτήτων; Υποστηρίζουν την 
εποικοδομητική πρόταση που είχε υπο-
βάλει προηγουμένως η τουρκοκυπριακή 
πλευρά κατά την περίοδο 2011 2012, η 
οποία περιλαμβάνει τη συγκρότηση ad hoc 
επιτροπής για την αντιμετώπιση θεμάτων 
που αφορούν τους φυσικούς πόρους;».

Σε απάντησή του, ο περιβόητος για την 
εμπλοκή του στο σχέδιο Ανάν, Λόρδος 
Χάνεϊ, είπε πως η ανακάλυψη σημαντικών 
κοιτασμάτων αερίων στα ύδατα γύρω από 
την Κύπρο εισήγαγε ένα νέο και θετικό 
στοιχείο στην εξίσωση. «Αναμφίβολα, υπο-
ψιάζομαι ότι αυτοί οι ενεργειακοί πόροι 
θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και να 
εμπορευματοποιηθούν αυτογενώς από 
τους Ελληνοκυπρίους. Αυτό απομένει να 
αποδειχθεί, αλλά νομίζω ότι είναι άδικο 
να υποθέσουμε ότι δεν θα μπορούσε να 
γίνει. Ασφαλώς, δεν υπάρχει αμφιβολία 
ότι τα οφέλη για τους λαούς της Κύπρου 
θα είναι πολύ μεγαλύτερα, εάν η ανάπτυξη 
και η εμπορευματοποίησή τους μπορέ-
σουν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο 
ενός επανενωμένου νησιού και με την 
προθυμία συνεργασίας της Τουρκίας», 
είπε, και εξέφρασε την εκτίμηση ότι η 
άνοδος Ερντογάν στην Προεδρία της 
Τουρκίας και η τήρηση δημοκρατικής 
στάσης είναι ένα πλεονέκτημα, το οποίο 
θα συμβάλει στη λύση του Κυπριακού.

νοχλ μένοι
απ  τον 

Στις 22 Μαΐου 2018, ο Λόρδρος 
a innis του rum ass των ndependent 

nionis κατέθεσε γραπτή ερώτηση στη 
Βουλή: «Ποια είναι η αξιολόγηση της κυ-
βέρνησης σχετικά με την αρχή ότι όλοι οι 
Κύπριοι θα πρέπει να επωφελούνται εξίσου 
από τυχόν εισόδημα από αποθέματα πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου δίπλα στο νησί 
της Κύπρου; Και ποια είναι η πολιτική της 
κυβέρνησης έναντι των προτάσεων ανταλλα-
γής πετρελαίου και φυσικού αερίου από τα 
κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης 
της Ελλάδας, της Ιταλίας και του Ισραήλ 
(αγωγός ast ed), γεγονός που μπορεί 
να εμποδίσει τους Τουρκοκυπρίους να 
επωφεληθούν εξίσου από αυτά τα έσοδα;».

Η απάντηση που έλαβε από τον Λόρδρο 
hmad του im edon στις  Ιουνίου 

2018 ήταν: «Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 
από καιρό αναγνωρίσει το κυριαρχικό δι-
καίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να 
εκμεταλλευτεί τους φυσικούς πόρους στην 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της και 
θέλουμε να δούμε τις έρευνες να συνεχί-
σουν. Πιστεύουμε ότι οι υδρογονάνθρακες 
της Κύπρου θα πρέπει να αναπτυχθούν 
προς όφελος όλων των Κυπρίων και να 
παροτρύνουμε όλα τα μέρη να αναζητή-
σουν τρόπους με τους οποίους η ανάπτυξη 
υδρογονανθράκων μπορεί να υποστηρίξει 
την αναζήτηση μιας λύσης».

Της Κυριακής

Πολιτική 
19.05.2019

Σ ε λίγες μέρες, οι Ευρωπαίοι θα προ-
σέλθουν στις κάλπες για τη μεγα-
λύτερη διακρατική δημοκρατική 

διαδικασία στον κόσμο. 27 εκατομμύρια 
άτομα σε 28 χώρες θα ψηφίσουν τους βου-
λευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 
θα τα εκπροσωπήσουν. Με αυτήν την ψήφο 
τους, θα καθορίσουν επίσης την κατεύθυνση 
που θα λάβει η ευρωπαϊκή πολιτική για 
τα επόμενα πέντε χρόνια.

Όντως, εδώ και καιρό, οι εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πλήττονται από 
την αξιοσημείωτη απάθεια των ψηφοφόρων. 
Συχνά ακούτε άτομα που δικαιολογούν την 
αποχή τους λέγοντας «τι διαφορά θα έκανε 
ούτως ή άλλως μία και μόνο ψήφος;». Όμως, 
φανταστείτε τι θα γινόταν αν όλοι σκέφτονταν 
με τον ίδιο τρόπο. Όταν προσέλθει στην 
κάλπη, κάθε Ευρωπαίος και Ευρωπαία θα 

πρέπει να ψηφίσει βάζοντας στο νου του/της 
τι θα συνέβαινε αν όλοι ψήφιζαν ακριβώς 
το ίδιο και να αναλάβει την ευθύνη για τις 
συνέπειες που θα είχε η ψήφος αυτή για 
την ήπειρό μας.    

Γιατί έχει όντως σημασία. Έχει σημασία 
για τον πλανήτη μας αν ψηφίσουμε άτο-
μα που πρόκειται να ηγηθούν του αγώνα 
κατά της κλιματικής αλλαγής. Έχει σημασία 
για τις θέσεις εργασίας μας αν ψηφίσουμε 
άτομα που θα εργαστούν για την προστα-
σία των δικαιωμάτων των εργαζομένων 
στην ψηφιακή εποχή. Έχει σημασία για 
την ασφάλειά μας αν ψηφίσουμε άτομα 
που πρόκειται να υπερασπιστούν τους 
Ευρωπαίους σε έναν κόσμο όπου νέες 
και παλιές δυνάμεις έχουν αποφασίσει 
είτε να δρουν μόνες τους είτε να παίζουν 
με τους δικούς τους κανόνες. Η Ευρώπη 
εξυπηρετεί εσάς και όχι το αντίστροφο. 
Και αυτό το διασφαλίζετε με την ψήφο σας. 

Σε κάθε χώρα, θα υπάρχουν υποψήφιοι 
που θα διατρανώνουν ότι η Ευρώπη δεν 
είναι η λύση και ότι υπονομεύει την εθνική 
μας ταυτότητα. Δεν πιστεύω ότι αυτό ισχύει. 

Υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους οι 
λαοί της Ευρώπης μπορούν αναμφίβολα να 
επιτύχουν περισσότερα μαζί απ’ ό,τι μόνοι 
τους όπως όταν χρειάζεται να ορθώσουμε 
το ανάστημά μας απέναντι στους τεχνολο-
γικούς κολοσσούς, να διασφαλίσουμε τα 
εξωτερικά μας σύνορα, να συνάψουμε εμπο-
ρικές συμφωνίες ή να καθαρίσουμε τους 
ωκεανούς μας από τα πλαστικά απόβλητα.

Κι έτσι, πρέπει να αγωνιστούμε ενάντια 
στους λαϊκιστές βρίσκοντας το αδύναμο 
σημείο τους: Με πράξεις και όχι με λόγια. 
Με ελπίδα και όχι με φόβο. Με ενότητα και 
όχι με διάσπαση. Και με ένα σαφές σχέδιο 
για ένα καλύτερο μέλλον, όχι με νοσταλγία 
για ένα παρελθόν που δεν υπήρξε ποτέ.

Όταν εκλέχθηκα Πρόεδρος της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής, η εντολή που έλαβα ήταν 
ξεκάθαρη: να επικεντρωθούμε στα ζητήματα 
που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τους 
Ευρωπαίους. Και αυτό ακριβώς έχουμε κάνει. 
Σήμερα έχουν εργασία 2 0 εκατομμύρια 
Ευρωπαίοι περισσότεροι από ποτέ άλλοτε. Η 
ανεργία βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα 
του αιώνα. Οι μισθοί έχουν αυξηθεί κατά 

,7 . Διαθέτουμε πλέον μια ειδική Ευρω-
παϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή 
που βοηθά στην προστασία των συνόρων 
μας, παρόλο που μένει ακόμα να ολοκλη-
ρώσουμε το έργο που ξεκινήσαμε και να 
αυξήσουμε τον αριθμό των συνοριοφυλάκων 
της ΕΕ στους 10.000. Μπορούμε πλέον 
να χρησιμοποιούμε περιαγωγή με εθνική 
χρέωση σε οποιοδήποτε σημείο της Ένωσης 
και να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα των 
συνδέσεών μας ακόμη κι όταν βρισκόμαστε 
σε άλλη χώρα της ΕΕ. Οι επιχειρήσεις μας 
μπορούν πλέον να συναλλάσσονται με την 
Ιαπωνία και τον Καναδά χωρίς να καταβάλ-
λουν δασμούς, χάρη στις μεγαλύτερες σε 
παγκόσμιο επίπεδο  εμπορικές συμφωνίες 
που υπογράψαμε με αυτές τις χώρες. 

στόσο, η Ευρώπη δεν είναι μόνο αριθμοί 
και στατιστικά στοιχεία αλλά κοινές αξίες. Η 
Ευρώπη είναι οι 120.000 νέοι που προσφέ-
ρονται εθελοντικά μέσω του Ευρωπαϊκού 
Σώματος Αλληλεγγύης για να βοηθήσουν 
στην ανοικοδόμηση περιοχών που επλήγησαν 
από τον σεισμό στην Ιταλία. Η Ευρώπη είναι 
οι Πολωνοί πυροσβέστες που γίνονται δεκτοί 

ως ήρωες στους δρόμους της Σουηδίας, καθώς 
έσπευσαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση 
των δασικών πυρκαγιών. Η Ευρώπη είναι 
οι 30.000 νέοι που ταξιδεύουν σε ολόκληρη 
την ήπειρο με τρένο χάρη στο πρόγραμμα 

isco er  και οι 10 εκατομμύρια φοιτητές 
rasmus, που εξερευνούν τον πολιτισμό, 

την ιστορία και τη γλώσσα άλλων χωρών. 
Στην πορεία, δοκιμαστήκαμε με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους. Κάθε φορά βγήκαμε 
ισχυρότεροι και πιο ενωμένοι. Εξασφαλί-
σαμε την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ, 
ενάντια στις αντιξοότητες και στα προγνω-
στικά. Μειώσαμε τον αριθμό των ατόμων 
που φθάνουν παράτυπα στις ακτές μας κατά 
90 , ακόμη και όταν κάποιοι έλεγαν ότι η 
μεταναστευτική κρίση δεν ήταν διαχειρίσιμη. 
Και σταθήκαμε ενωμένοι όταν ένα μέλος 
μας, το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφάσισε να 
αποχωρήσει από την Ένωσή μας. 

Μπορούμε πάντα να κάνουμε περισ-
σότερα και να έχουμε καλύτερα αποτελέ-
σματα. στόσο, όλα αυτά ισχυροποίησαν 
την Ένωσή μας. Μας υπενθύμισαν ότι η 
Ένωσή μας δεν θα πρέπει να θεωρείται 

δεδομένη είναι κάτι για το οποίο πρέπει 
να αγωνιζόμαστε καθημερινά. Η κοινή 
γνώμη είναι στα υψηλότερα επίπεδα των 
τελευταίων 27 ετών. Στην Κύπρο, το 2  
πιστεύουν ότι το να ανήκει η χώρα τους 
στην ΕΕ είναι κάτι θετικό, και το 0  θα 
ψήφιζαν για την παραμονή της εάν διορ-
γανωνόταν δημοψήφισμα αύριο. 

Αλλά η οικοδόμηση της Ευρώπης δεν 
σταματά ποτέ. Για να μην ξεχνάμε, έχουν 
περάσει μόνο 30 χρόνια από την πτώση 
του Σιδηρού Παραπετάσματος και την 
κατάρρευση του Τείχους του Βερολίνου. 
Οι Ευρωπαίοι ανέκαθεν αγωνίζονταν για 
τα δικαιώματά τους, τις ελευθερίες τους, τις 
αξίες τους και την κυριαρχία τους. Το ίδιο 
συμβαίνει και σήμερα. Οι ευρωπαϊκές εκλογές 
στις 2  Μαΐου είναι η ευκαιρία που έχετε 
για να κάνετε τη φωνή σας να ακουστεί, για 
να υπερασπιστείτε τα πιστεύω σας. Καθώς 
στεκόμαστε μόνοι πίσω από το παραβάν, 
ξέρουμε ότι όλοι μας έχουμε την ίδια εξουσία 
κι επιρροή στο κοινό μας μέλλον. Όλοι μας 
είμαστε Ευρώπη εκείνη την ημέρα. Όλοι 
μας κρατάμε την τύχη μας στα χέρια μας. 

η ίστε  χει ση ασία
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Η διαχρονική υποκρισία του Η.Β. για ΑΟΖ
ΑΡΙΟΣ ΟΥ ΑΔΟΣ
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Η απαράδεκτη αυτή στάση 
του Ηνωμένου Βασιλεί-
ου για το θέμα της Ο  
δεν έπεσε ως κεραυνός 
εν αιθρία, καθώς όλα τα 
προηγούμενα χρόνια το 
ονδίνο διατηρούσε μια 

ποντιοπιλατική υποκριτική 
στάση για το δικαίωμα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας 

να α ιοποιήσει τους φυσι-
κούς της πόρους

Ο  Ο Ο ΔΟ  Ε  Π Ο Ε Η
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ΔΗ Ε Π  Η ΟΔΟ  Ο  ΔΗ ΟΚ Η  
Ε Ο  Η  Ε Ο  ΠΟ Ε  
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Α
βέρωφ Νεοφύτου και 
Άντρος Κυπριανού ξι-
φουλκούν, από τις σε-
λίδες της «Σημερινής», 
για τα μείζονα θέματα της 
πολιτικής επικαιρότητας, 
συμφωνώντας, ωστόσο, 

παρά τις πάμπολλες και κάθετες διαφωνίες 
τους, σε μια κοινή θέση: Ότι οι υρωεκλογές 
της 2 ης Μαΐου πρέπει να αποτελέσουν 
ήττα για τις δυνάμεις του λαϊκισμού και 
των άκρων, σε μια Ευρώπη της ανάπτυξης 
και της ευημερίας.   

Ποιο το διακύβευμα των υρωεκλο-
γών για την Ευρώπη και την Κύπρο, υπό 
το πρόσημο, μάλιστα, της ανόδου των 
ευρωσκεπτικιστικών και ακροδεξιών 
δυνάμεων; 

Το διακύβευμα των επερχόμενων εκλο-
γών για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ένα 
παραδοσιακό ευρωπαϊκό κόμμα, είναι το ότι 
δεν πρέπει να παραδώσουμε την Ευρώπη 
στον λαϊκισμό και στις δυνάμεις των άκρων. 
Οφείλουμε να προχωρήσουμε μπροστά. 
Να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που 
αντιλαμβανόμαστε και αναγνωρίζουμε ότι 
υπάρχουν. στόσο, μέσα από τον ανοι-
χτό διάλογο στον οποίο βρισκόμαστε με 
τους πολίτες, διαμέσου του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος, όσο και ως Δημοκρα-
τικός Συναγερμός, καταθέτουμε 12 σαφείς 
πολιτικές προτάσεις για τις επερχόμενες 

υρωεκλογές, βασισμένες σε τρεις πυλώνες 
που θα καταστήσουν την Ευρώπη: πιο 
Ισχυρή, πιο Έξυπνη και πιο Ανθρώπινη. 

Τέσσερεις προτάσεις για μια Ευρώπη 
πιο σχυρή

  10.000 συνοριοφύλακες ώς το 2022 
θα ενισχύσουν τα σύνορα της Ευρώπης 
και θα σταματήσουν την παράνομη με-
τανάστευση. 

  Συνένωση πόρων και δομών για δημι-
ουργία ενός Ευρωπαϊκού B  για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και 
του οργανωμένου εγκλήματος. 

  έσπιση νέου μηχανισμού κράτους δικαί-
ου για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, 

της ανεξαρτησίας, της δικαιοσύνης, της 
ελευθερίας του Τύπου και την καταπο-
λέμηση της διαφθοράς στην Ευρώπη.

  Σε αυτήν την Ευρώπη, που οραματιζόμα-
στε, η σημερινή Τουρκία με τις συνεχείς 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
που επιτίθεται στην Κύπρο εισβάλοντας 
στην ΑΟΖ και παραβιάζοντας το διεθνές 
δίκαιο, δεν έχει θέση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Τέσσερεις προτάσεις για μια Έξυπνη 
Ευρώπη

  Συνένωση γνώσεων και πόρων σε ένα 
ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κα-
ταπολέμηση του καρκίνου. 

  Δημιουργία  εκατομμυρίων θέσεων 
εργασίας για νέους σε όλη την ΕΕ μέσω 
στρατηγικής στο εμπόριο, τις υποδομές, 
την καινοτομία και την κοινωνική οικο-
νομία της αγοράς. 

  Ανάπτυξη έξυπνων σπιτιών για ηλι-
κιωμένους, για να διασφαλιστεί ότι θα 
συνεχίσουν να ζουν στο σπίτι τους και 
όχι σε οίκους ευγηρίας.  

  Στοχευμένη κατάργηση 1.000 ξεπερα-
σμένων νομοθεσιών για την αντιμετώπιση 
της γραφειοκρατίας.  

Τέσσερεις προτάσεις για μιαν Αν-
θρώπινη Ευρώπη

  Δημιουργία Ταμείου ηφιακής Μετά-
βασης για τους εργαζομένους που πλήτ-
τονται από την εξάπλωση της τεχνητής 
νοημοσύνης στον χώρο εργασίας τους. 
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ΟΚΗ Υ Η ΙΑ ΩΝΙΣΜΟΥ 
Το Τμήμα Κοινωνικής νσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του πουργείου ργασίας, ρόνοιας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων διενεργεί ιαγωνισμό για την Ανάθεση με ημόσια Σύμβαση  της δημιουργίας  10 Κατοι-
κιών ποστηριζόμενης ιαβίωσης στις  παρχίες ευκωσίας, εμεσού, άρνακας, Αμμοχώστου, άφου, οι 
οποίες θα φιλοξενούν άτομα με αναπηρίες.

ι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα γγραφα ιαγωνισμού σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστο-
σελίδα του ΤΚ ΑΑ  www.mlsi.gov.cy/dsid. 
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Αναμένουμε από το ΑΚΕΛ
να απαντήσει...

Ι Α ΗΣ 
Α ΑΔΟ ΟΥ ΟΣ
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  Δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων 
για νέες οικογένειες, ώστε να αποκτήσουν 
το δικό τους σπίτι. 

  Προώθηση σε παγκόσμιο επίπεδο της 
απαγόρευσης της παιδικής εργασίας μέσα 
από εμπορικές συμφωνίες που θα περι-
λαμβάνουν ρήτρα που την απαγορεύει.

  Για την προστασία του περιβάλλοντος, 
εφαρμόζοντας αποφασιστικά παγκόσμιες 
συμφωνίες για το κλίμα και προωθώντας 
μια παγκόσμια συνθήκη για κατάργηση 
του πλαστικού μιας χρήσεως.

Με αυτές τις προτάσεις στην πρώτη 
γραμμή, είναι πεποίθησή μας πως η Ευ-
ρώπη, η οποία είναι η οικογένειά μας και 
το ευρωπαϊκό οικοδόμημα το σπίτι μας, θα 
συνεχίσει πάνω στον δρόμο της προόδου 
και της ανάπτυξης, κλείνοντας τα αφτιά 
σε όσους οραματίζονται διαφορετικό το 
ευρωπαϊκό μέλλον, τόσο το δικό μας, όσο 
και κυρίως των παιδιών μας.  

 μμετοχή των κ 
μαίνει ανα ν ρι  τ  Δ
Ποια, κατά τη γνώμη σας, η σημασία 

των τ κ υπο ηφιοτήτων στις 
Ευρωεκλογές; Μπορούν 
να συμβάλουν στην κα-
λύτερη εκπροσώπηση 
της Κύπρου στο Ευρω-
κοινοβούλιο;  

ς Δημοκρατικός Συνα-
γερμός, θέσαμε συγκεκριμέ-
να ερωτήματα στο ΑΚΕΛ. Δεν 
τα απάντησε. Για τον Δημο-
κρατικό Συναγερμό 
η συμμετοχή των 
Τ/κ τόσο ως υπο-
ψηφίων, όσο και 
ως ψηφοφόρων, 
σημαίνει αναγνώ-
ριση της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας 
και παραγνώριση 
του ψευδοκράτους. 
Αυτό σημαίνει η 
συμμετοχή τους. 
Και προκάλεσα το 
ΑΚΕΛ να δηλώσει 
ξεκάθαρα στους Ελ-
ληνοκυπρίους, και 
στους Τουρκοκυπρί-
ους, αν συμφωνεί με 
αυτήν τη θέση. Δεν 
το έκανε. Κάλεσα 
επίσης το ΑΚΕΛ να 

ξεκαθαρίσει, αν υπόσχονται στους Τουρ-
κοκυπρίους ότι η εκλογή Τουρκοκυπρίου 
ευρωβουλευτή σημαίνει εκπροσώπηση 
της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας στο Ευ-
ρωκοινοβούλιο και άρση του εμπάργκο 
στο ψευδοκράτος. Γιατί, αυτό δεν μπορεί 
να ισχύει. Οι ευρωβουλευτές που θα 
εκλεγούν, μόνο την Κυπριακή

Δημοκρατία μπορούν να εκπροσωπούν. 
Και πρέπει όλοι να είμαστε ξεκάθαροι σ’ 
αυτήν την πραγματικότητα. Είναι το ΑΚΕΛ, 
λοιπόν, που πρέπει να απαντήσει αυτά τα 
ερωτήματα, αλλά δεν το έκανε μέχρι τώρα 
και δεν θα το κάνει. Το ΑΚΕΛ είναι, άλλω-
στε, το μόνο κόμμα που έκανε όχι μόνον 
ονομαστική επίθεση σε Τ/κ υποψήφιο, τον 
Σενέρ Λεβέντ, αλλά και άφησε υπονοού-
μενα για το ποιους, δήθεν, εξυπηρετούν 
με την υποψηφιότητα αυτή. 

χι ια τικέ  απο ει  
Η Κύπρος βρίσκεται υπό το κρά-

τος μιας νέας τουρκικής εισβολής στο 
θαλάσσιο έδαφός της. Θεωρείτε ότι, 
υπό αυτούς τους όρους, ενδείκνυται η 
επανέναρξη των συνομιλιών;  

Η χώρα, το έχουμε ξαναπεί και θα το 
επαναλάβουμε, δέχεται εισβολή από την 
Τουρκία στην ΑΟΖ της. ς Κυπριακή 
Δημοκρατία, μέλος της ΕΕ, φρονούμε 
πως είναι ιδιαίτερα κρίσιμες οι ώρες 
αυτές και δεν ενδείκνυνται ούτε για 

βιαστικές αποφάσεις και κινήσεις, αλλά 
ούτε για αποκόμιση κομμα-

τικού οφέλους. Με την 
Τουρκία να πράττει 

όσα πράττει στην 
ΑΟΖ, δεν είναι εξ 

υπαιτιότητας της 
Κυβέρνησης ή 

του Προέδρου 
της Δημοκρα-
τίας που δεν 
υπάρχει χώ-
ρος για επα-
νέναρξη των 
συνομιλιών. 
Ας είμαστε 
ρεαλιστές. 

στόσο, αντί 
να εγκαλεί το 
ΑΚΕΛ τον 
Π ρ ό ε δ ρ ο 
της Δημο-

κρατίας, ότι 
δήθεν με τη 

στάση του στο Κυπριακό έδωσε δικαίω-
μα στην Τουρκία να αποθρασυνθεί, γιατί 
δεν καλεί το ΑΚΕΛ τους Τ/κ να πάρουν 
θέση για τα όσα συμβαίνουν στην ΑΟΖ; 
Η αμφισβήτηση της Κυπριακής ΑΟΖ από 
την Τουρκία πλήττει και τα συμφέροντα 
των Τ/κ ως Κυπρίων πολιτών. 

χο με εμπι το ν
τον ρ εδρο 

Συμφωνείτε με την άπο η ότι πρέπει 
η Κύπρος να διεκδικήσει την επιβολή 
κυρώσεων, εκ μέρους της ΕΕ, επί της 
Τουρκίας; 

Η άποψη του Δημοκρατικού Συναγερμού 
είναι πως, οι όποιες αποφάσεις παρθούν, 
θα πρέπει να επέρχονται μετά από μελέτη 
και αξιολόγηση όλων των ενδεχομένων. 
Έχουμε εμπιστοσύνη στη διπλωματία, 
στις κινήσεις τόσο του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, όσο και της Κυβέρνησης, 
αλλά και στο πώς η ίδια η ΕΕ προτίθεται 
να αντιμετωπίσει το όλο ζήτημα σε συ-
νεννόηση και από κοινού, βέβαια, με την 
Κυπριακή Δημοκρατία.

  
κ ρα  πολιτική  ε θι ία  
 παραίτ  ων  

Ο Υπ. Δικαιοσύνης, έστω και καθυ-
στερημένα, ανέλαβε την ευθύνη για τις 
κατά συρροήν  δολοφονίες, παραιτούμε-
νος, ενώ ο Αρχηγός Αστυνομίας επαύθη 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 
Θεωρείτε, ωστόσο, ότι μια παραίτηση 
και μια παύση εξαντλούν το πρόβλημα 
της δομικής ανεπάρκειας στη λειτουρ-
γία των θεσμών; Και, γι  αυτήν, ποιοι 
ευθύνονται, κατά τη γνώμη σας; 

Η παραίτηση του Υπουργού Δικαιο-
σύνης ήταν αποτέλεσμα πολιτικής ευθι-
ξίας εκ μέρους του και η συνακόλουθη 
παύση του Αρχηγού της Αστυνομίας 
συνταγματικό δικαίωμα του Προέδρου 
της Δημοκρατίας. Δεν θα κρυφτούμε 
πίσω από το δάχτυλό μας, άλλωστε το 
δηλώσαμε ως Δημοκρατικός Συναγερμός 
μόλις πρόσφατα κι ενώ οι έρευνες ήταν 
ακόμη σε εξέλιξη. έση μας είναι πως θα 
πρέπει πολιτικά κόμματα και Κυβέρνηση 
να δούμε και να εξετάσουμε σοβαρά τη 
μεταρρύθμιση που αφορά και το Σώμα 
της Αστυνομίας. Οι παθογένειες και οι 
ανεπάρκειες που έκαναν την εμφάνισή 
τους με τον πλέον σκιώδη τρόπο σε αυτές 
τις υποθέσεις που εξετάζονται, πρέπει να 
αντιμετωπιστούν. 

Το ΑΚ  α  το μ ο 
κ μμα πο  κα   
μ ο  ο ομαστ κ  

π ση σ  Τ κ 
πο ο, το  Σ ρ 

τ, αλλά κα  
ά ησ  πο οούμ α 

α το πο ο ς, , 
πηρ τού  μ  τη  

πο η τητα α τ



οιο το διακύβευμα 
των Ευρωεκλογών 
για την Ευρώπη και 
την Κύπρο, υπό το 
πρόσημο, μάλιστα, 
της ανόδου των ευ-
ρωσκεπτικιστικών 

και ακροδεξιών δυνάμεων; 
Στις 2  Μαΐου καλούμαστε να απο-

φασίσουμε: 
Πρέπει ή όχι να μπει ένας φραγμός στην 

κυριαρχία των συντηρητικών πολιτικών 
κατεστημένων, των οικονομικών ελίτ, των 
διευθυντηρίων των Βρυξελλών; 

Πρέπει ή όχι να αντισταθούμε στις 
πολιτικές που πολλαπλασιάζουν τις 
ανισότητες, που επιβάλλουν λιτότητα, 
που φτωχαίνουν όλο και πιο πολλούς, 
που συρρικνώνουν τη μεσαία τάξη, που 
καταργούν το κοινωνικό κράτος και ακρω-
τηριάζουν τα εργασιακά δικαιώματα; 

Πρέπει ή όχι να παλέψουμε για να γλι-
τώσουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες από την 
απαξίωση της δημοκρατίας, τον λαϊκισμό 
και την επέλαση του εθνικισμού, της ξε-
νοφοβίας και του ρατσισμού; 

Πρέπει ή όχι να ανοίξει ο δρόμος για 
να παλέψουμε για την αλληλεγγύη, την 
ισοτιμία, την ευημερία, την προστασία 
του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη για τους 
πολλούς, τις ευκαιρίες και τα δικαιώματα 
για όλους; 

Πρέπει ή όχι να στείλουμε ένα σαφές 
μήνυμα ότι χρειάζεται να μπει ένα τέλος 
στον κατήφορο που μας οδηγεί η Κυβέρ-
νηση Αναστασιάδη  Συναγερμού; 
Τα προβλήματα της κοινωνίας, 
της οικονομίας και το αδιέξο-
δο στο Κυπριακό βρίσκονται 
ξεκάθαρα ενώπιόν μας και 
ζητούν άμεσα χειρισμούς. 

α στείλουμε ή όχι ένα 
μήνυμα στην Κυβέρνηση 
ότι απαιτούμε να πάψουν να 
υποτιμούν τη νοημοσύνη μας 
και να κάνουν επιτέλους κάτι; 

ι τ κ
πο ι τ τε  

Ποια, κατά τη γνώμη 
σας, η σημασία των τ κ 
υπο ηφιοτήτων στις Ευρω-
εκλογές; Μπορούν να συμβάλουν 
στην καλύτερη εκπροσώπηση της 
Κύπρου στο Ευρωκοινοβούλιο;

Σε ό,τι αφορά το δικοινοτικό ψη-

φοδέλτιο του ΑΚΕΛ, θα επαναλάβουμε 
αυτά που είπαμε πολλές φορές μέχρι 
σήμερα. Το δικοινοτικό ψηφοδέλτιο δεν 
αποτελεί μοντέλο λύσης του Κυπριακού, 
δεν έχει κοινοτικό προσανατολισμό και 
ούτε γίνεται προσπάθεια εκπροσώπησης 
της κοινότητας «χωρίς την κοινότητα».

Το δικοινοτικό ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ 
είναι η συνειδητή επιμονή στην πολιτική 
γραμμή της ενότητας του λαού, της υπερά-
σπισης της ανεξαρτησίας της πατρίδας μας. 

Είναι η συνεχής προσπάθεια να κα-
ταξιωθεί η ιδέα ότι Ελληνοκύπριοι και 
Τουρκοκύπριοι μπορούν να παλέψουν 
μαζί για την επανένωση της κοινής τους 
πατρίδας, μπορούν να ζήσουν μαζί, να 
αντιπαρατεθούν πολιτικά και όχι εθνοτικά, 
μπορούν και πρέπει να κυβερνήσουν από 
κοινού την Κύπρο σε συνθήκες ισοτιμίας.

ρωτο ο λίε  ια
τερματι μ  των προκλή εων

Η Κύπρος βρίσκεται υπό το κρά-
τος μιας νέας τουρκικής εισβολής στο 

θαλάσσιο έδαφός της. Θεωρείτε ότι, 
υπό αυτούς τους όρους, ενδείκνυται η 
επανέναρξη των συνομιλιών;  

Για να επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις, 
χρειάζεται απαραιτήτως να τερματιστούν οι 
τουρκικές προκλήσεις. Επειδή, όμως, εμείς 
καιγόμαστε για λύση, εμείς χρειάζεται να 
αναλάβουμε πρωτοβουλίες που θα ακυ-
ρώνουν την τουρκική επιχειρηματολογία 
και θα ανοίγουν τον δρόμο για τερματισμό 
των τουρκικών προκλήσεων και επανέ-
ναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. 

Προτείναμε στον κ. Αναστασιάδη να 
απευθυνθεί στον Γενικό Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών και να ζητήσει επανέ-
ναρξη του διαλόγου, όπως το ζήτησε ο κ. 
Γκουτέρες στην Έκθεσή του τον Σεπτέμβριο 
του 2017. Ταυτόχρονα, να επαναβεβαιώσει 
τη συμφωνία μεταξύ Χριστόφια  Ταλάτ για 
το φυσικό αέριο και την κατανομή εσόδων 
από αυτό. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα 
μεταφερθεί η πίεση στην Τουρκία και θα 
έχουμε τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας. 

Δεν αποκλείο με κ ρ ει  
Συμφωνείτε με την άπο η ότι πρέπει 

η Κύπρος να διεκδικήσει την επιβολή 
κυρώσεων, εκ μέρους της ΕΕ, επί της 
Τουρκίας; 

Δεν αποκλείουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 
Όλοι, όμως, μας λένε ότι πρέπει να προη-
γηθούν πρώτα διπλωματικές προσπάθειες. 

Όποια μέτρα προτείνονται, πρέπει 
να εξυπηρετούν δύο στόχους: Πρώτον, 
να τερματίζουν την τουρκική προκλητι-
κότητα στην ΑΟΖ μας και, δεύτερον, να 
μας φέρνουν πιο κοντά στη λύση του 
Κυπριακού. 

εωρούμε ότι η πρότασή μας μπορεί 
να συμβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Ανησυχούμε από το γεγονός ότι 
δηλώσεις που έγιναν από τον ΟΗΕ, 

τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και άλλους 
είναι χλιαρές. Η Κυβέρνηση πρέπει 

να προβληματιστεί γι’ αυτό και 
όχι να αναζητά ευθύνες αλλού. 

Δεν λ νει τα προ λή-
ματα  παραίτ  
Ο Υπ. Δικαιοσύνης, έστω και 

καθυστερημένα, ανέλαβε την ευθύνη 
για τις κατά συρροήν δολοφονίες, πα-
ραιτούμενος, ενώ ο Αρχηγός Αστυνο-

μίας επαύθη από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας. Θεωρείτε, ωστόσο, 
ότι μια παραίτηση και μια παύση 

Ο Δ ΚΟ Ο ΚΟ ΗΦΟΔΕ
Ο Ο  ΚΕ  Ε  Η Ε

ΔΗ Η ΕΠ Ο Η Η  ΠΟ
ΚΗ Η Η  Ε Ο Η  

Ο  Ο , Η  ΠΕ Π Η  
Η  Ε Η  Η  Π

Δ   

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Πολιτική 9
Α  ΚΥ ΡΙΑΝΟΥ  ΤΟ ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΟ Η ΟΔ ΤΙΟ Δ Ν Α ΟΤ Ι ΟΝΤ Ο ΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥ ΡΙΑΚΟΥ
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την Κύπρο με τους Τ/κ

Ι Α ΗΣ 
Α ΑΔΟ ΟΥ ΟΣ
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εξαντλούν το πρόβλημα της δομικής 
ανεπάρκειας στη λειτουργία των θε-
σμών; Και, γι  αυτήν, ποιοι ευθύνονται, 
κατά την γνώμη σας; 

Για να είμαστε ειλικρινείς, ο κ. Ιωνάς 
Νικολάου εξαναγκάστηκε σε παραίτηση, 
ελέω προεκλογικής περιόδου και λόγω 
της λαϊκής κατακραυγής. Ο κ. Αναστα-
σιάδης αναγκάστηκε να παύσει τον κ. 
Χρυσοστόμου και λόγω προεκλογικής, 
αλλά φαντάζομαι και λόγω των όσων ο 
κ. Νικολάου προσάπτει στην Αστυνομία 
αποποιούμενος την ευθύνη. Σαφέστατα 
τα προβλήματα δεν λύθηκαν με την πα-
ραίτηση και την παύση. Είναι σημαντικό 
να υπάρξει πλήρης διερεύνηση για την 
ολιγωρία και την εγκληματική αμέλεια 
που έδειξαν μέλη της Αστυνομικής Δύ-
ναμης, απλώς και μόνο γιατί τα θύματα 
ήταν αλλοδαπές. Οι διάφορες εξαγγελίες 
για τον εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας 
αποδείχθηκαν, δυστυχώς, με τον τραγι-
κότερο τρόπο, κούφια λόγια. 

Η υπόθεση αυτή όζει θεσμικού ρα-
τσισμού, ο οποίος, δυστυχώς, επαναβε-
βαιώθηκε από την ανεκδιήγητη δήλω-
ση του κ. Αναστασιάδη, ο οποίος είπε 
ότι απολογήθηκαν στις οικογένειες των 
θυμάτων, «ανεξάρτητα αν ήταν αλλοδα-
πές». Αντί ο πρώτος εσμός αυτού του 
τόπου να λειτουργεί ως παράδειγμα, να 
επιδεικνύει μηδενική ανοχή στα φαινό-
μενα του ρατσισμού, εμφανίζεται ως να 
συμμερίζεται ρατσιστικές αντιλήψεις. Επί 
της ουσίας, είναι πολλά που πρέπει να 
γίνουν. Να ξεκινήσουμε από την Παιδεία 
και να προχωρήσουμε με πολιτικές που 
να προστατεύουν τις γυναίκες, να προστα-
τεύουν τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, 
τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, να 
εξυγιάνουμε τη δημόσια διοίκηση, την 
Αστυνομία και να αποδείξουμε στην πράξη 
ότι δεν ανεχόμαστε την αδράνεια και τον 
ρατσισμό ως πολιτεία και ως κοινωνία, 
πόσω μάλλον αν αυτά προέρχονται από 
θεσμούς. 

πο α μ τρα 
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τη  α τ μ τ π ση 
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προκλητ κ τητας, 
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τη  το ρκ κ  

προκλητ κ τητα στη  
ΑΟ  μας κα , ύτ ρο , 

α μας ρ ο  π ο 
κο τά στη λύση το  

Κ πρ ακού



εισβολή της Τουρκίας 
στην ΑΟΖ της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας (ΚΔ), 
που βιώνουμε σήμερα, 
άρχισε από το 2013 
και τώρα βρίσκεται 
στην τελική φάση της. 

Προηγήθηκε στρατηγικός σχεδιασμός από 
την Τουρκία, που περιέλαβε τρεις φάσεις: 
προπαρασκευή, έρευνες, γεωτρήσεις.

Η Τουρκία, με την εισβολή, επιδιώκει 
να ανατρέψει το ενεργειακό πρόγραμμα 
της ΚΔ, να αποκτήσει ρόλο και λόγο στα 
ενεργειακά δρώμενα της Ανατολικής 
Μεσογείου (ΑΜ) και να εντάξει το θέμα 
στις συνομιλίες για το Κυπριακό, με τελικό 
στόχο να σφετερισθεί το Φυσικό Αέριο (ΦΑ) 
της Κύπρου, μέσω μιας λύσης τουρκικών 
όρων, που θα καταλύει την ΚΔ.

Η Τουρκία στο προπαρασκευαστικό 
στάδιο:

 Οριοθέτησε παράνομα την υφαλο-
κρηπίδα της με το ψευδοκράτος.

 Διεκδίκησε δυναμικά, κατά παραβί-
αση της σύμβασης για το Δίκαιο της ά-
λασσας των ΗΕ, το μεγαλύτερο μέρος του 
θαλάσσιου χώρου μεταξύ Κύπρου Ρόδου/
Κρήτης (μεταξύ των μεσημβρινών 32ο 
1 18’’Α και 28ο Ο  Ο’’Α) που εντάσσεται 
στην ΑΟΖ της Κύπρου και της Ελλάδας 
και ενημέρωσε τα ΗΕ ότι ο χώρος αυτός 
ανήκει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, πε-
ριλαμβανομένων και θαλασσοτεμαχίων 
που όρισε η ΚΔ στο νοτιοδυτικό τμήμα 
της ΑΟΖ της (τα 1, , , , 7).

 Προγραμμάτισε και απέκτησε ερευνητι-
κά σκάφη όπως το Bar aros και προώθησε 
μεγαλεπήβολο πρόγραμμα ενίσχυσης του 

πολεμικού ναυτικού της.
 Μέσω της Κρατικής Εταιρείας Πε-

τρελαίου της Τουρκίας καθοδήγησε 
την υποτελή διοίκηση, που εγκατέστη-
σε παράνομα στη Κύπρο, να καθορίσει 
για εκμετάλλευση, θαλασσοτεμάχια στο 
Βόρειο, Ανατολικό και Νότιο τμήμα της 
ΑΟΖ της Κύπρου (τα , B, , , , , ), 
που επικαλύπτουν και θαλασσοτεμάχια 
της ΚΔ (τα 1, 2, 3, 8, 9, 12, 13).

Στο στάδιο των ερευνών η Τουρκία:
 Πραγματοποίησε παράνομα εντατικές 

έρευνες σε όλη την ΑΟΖ της ΚΔ με το ερευ-
νητικό σκάφος Bar aros, συνοδευόμενο 
από το πολεμικό ναυτικό της, και εξέδωσε 
παράτυπες , με βαρύτητα στις 
Δυτικές, Νότιες και Ανατολικές θαλάσσιες 
περιοχές της Κυπριακής ΑΟΖ.

 Εκτέλεσε μεγάλο αριθμό αεροναυ-
τικών ασκήσεων στην ΑΟΖ της ΚΔ με 
την έκδοση παράτυπων  και 

, για να προβάλει την ισχύ της 
και να εκφοβίσει την ΚΔ.

 Παρεμπόδισε με το πολεμικό ναυτικό 
της, την εκτέλεση γεώτρησης στο θαλασσο-
τεμάχιο 3 της ΚΔ, που είχε παραχωρηθεί 
στην εταιρεία ΕΝΙ.

 Προγραμμάτισε, μετά από απόφα-
ση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας 
(ΣΕΑ) της, την 

απόκτηση θαλάσσιων γεωτρύπανων.
 Ενίσχυσε τις Τουρκικές Δυνάμεις 

Κατοχής (ΤΔΚ) με άρματα eopard και 
αυτοκινούμενα πυροβόλα 1 χιλ. 

Στο στάδιο των γεωτρήσεων, που βρί-
σκεται σήμερα σε εξέλιξη και άρχισε τον 
Μάιο του 2019 με την εγκατάσταση του 
τουρκικού γεωτρύπανου «Πορθητής» 

(προγραμματίζεται και η εγκατάσταση του 
γεωτρύπανου «Γιαβούζ»), στον θαλάσσιο 
χώρο της ΑΟΖ της Κύπρου, σχεδιάζει την 
πραγματοποίηση παράνομων γεωτρήσεων, 
υπό την προστασία του πολεμικού ναυτι-
κού της, για να προωθήσει την επεκτατική 
στρατηγική της σε βάρος της ΑΟΖ της ΚΔ. 

Η ΚΔ, από τη δεκαετία του 2000, προ-
χώρησε σε οριοθέτηση της ΑΟΖ της με 
γειτονικές χώρες και έθεσε σε εφαρμογή 
ενεργειακό πρόγραμμα εντοπισμού υδρο-
γονανθράκων, χωρίς να εξασφαλίσει τις 
αναγκαίες συνθήκες ασφάλειας. Ιδιαίτερα 
την περίοδο της έντονης τουρκικής δράσης, 
από τη δεκαετία του 2010 για καταπά-
τηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της 
Κύπρου στον θαλάσσιο χώρο της, η ΚΔ 
επέδειξε αδράνεια στην αντιμετώπιση της 
τουρκικής επεκτατικότητας. 

ρ ει  και παραλεί ει  
Τι έπραξε και τι παρέλειψε να πράξει 

η ΚΔ τα χρόνια αυτά;
 Συνέταξε νομοθεσία για τα θέματα 

ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας (νόμος 200  και 
τροποποιητικός 201 ), αλλά παρέλειψε, 
προφανώς λόγω κατευναστικής πολιτικής 
προς την Τουρκία, να γνωστοποιήσει προς 
τα ΗΕ και την ΕΕ τα όρια της ΑΟΖ της με 
τη χώρα αυτή, σύμφωνα και με τις προ-
βλέψεις της νομοθεσίας της. Η νομοθεσία 
προβλέπει να καθορίζονται τα όρια, με 
βάση τη μέθοδο της μέσης γραμμής ή ίσης 
απόστασης όταν δεν υπάρχει συμφωνία 
με γειτονική χώρα, της οποίας οι ακτές 
βρίσκονται απέναντι από τις ακτές της ΚΔ, 
και των οποίων η ΑΟΖ ή Υφαλοκρηπί-
δα έχουν τμήματα που επικαλύπτονται. 

Αναγκάστηκε να το πράξει σήμερα η ΚΔ 
(Μάιος 2019) μετά από 1  χρόνια αδράνειας 
(200 2019). Το έπραξε υπό συνθήκες 
ασφυκτικής πίεσης και αφού το γεωτρύ-
πανο «Πορθητής» της Τουρκίας εισέβαλε 
στην ΑΟΖ της ΚΔ και είναι εκεί σήμερα. 
Για την υποχρέωση να γνωστοποιήσου-
με τα όρια της ΑΟΖ μας με την Τουρκία, 
δημοσίευσα κατ’ επανάληψιν άρθρα στον 
ημερήσιο Τύπο από το 2011. Όλα αυτά 
τα χρόνια των τουρκικών παραβιάσεων, 
τα ΗΕ και η ΕΕ δεν γνώριζαν τα όρια της 
ΑΟΖ της Κύπρου με την Τουρκία, η οποία 
εκμεταλλεύθηκε το κενό αυτό, καθώς και τη 
μη οριοθέτηση της ΑΟΖ Κύπρου Ελλάδας.

 Εκτέλεσε γεωτρήσεις στην ΑΟΖ της, 
εντόπισε αποθέματα ΦΑ και προχώρησε σε 
στρατηγικές συνεργασίες με τις γειτονικές 
της χώρες, αλλά δεν επιδίωξε να συνάψει 
αμυντικές  συμμαχίες για την εξασφάλιση 
συνθηκών ασφαλείας. Οι αμυντικές συμ-
μαχίες απαιτούν κοινά συμφέροντα και 
κοινή συνεισφορά στην ασφάλεια. 

 Αμέλησε να ενισχύσει την Εθνική 
Φρουρά (ΕΦ) και να επιδιώξει αναζωο-
γόνηση του 

δόγματος του ΕΑΧ με την Ελλάδα, η 
οποία έχει και συμβατικές υποχρεώσεις 
για την ασφάλεια της ΚΔ.

 Αντιμετώπισε πολύ υποτονικά την 
επεκτατικότητα της Τουρκίας σε βάρος της, 
ιδιαίτερα την τελευταία επταετία (2013
2019) των παράνομων τουρκικών ερευ-
νών στην ΑΟΖ της Κύπρου με το σκάφος 
Bar aros, συνοδευόμενο από το πολεμικό 
της Τουρκίας και την ενίσχυση των ΤΔΚ:

 Συνέχισε τις διακοινοτικές συνομιλίες, 
υπό συνθήκες εισβολής στην ΑΟΖ της. 

 Δεν δρομολόγησε επείγουσες δια-
δικασίες ενίσχυσης της ΕΦ. Τουναντίον, 
μείωσε τα 

κονδύλια του προ πολογισμού για την 
άμυνα. Σήμερα η ΕΦ στερείται, ουσιαστι-
κά, πολεμικής αεροπορίας και πολεμικού 
ναυτικού, οι δε δυνάμεις ξηράς της χρειά-
ζονται συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό.

 Δεν προσέφυγε στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας των ΗΕ, ούτε ζήτησε από την 
ΕΕ να επιβάλει 

κυρώσεις κατά της Τουρκίας και να 
ενεργοποιήσει το άρθρο 2 (7) της Συν-
θήκης της Λισσαβώνας για συνδρομή των 
κρατών μελών της ΕΕ προς την ΚΔ, η οποία 
δέχθηκε την επίθεση της Τουρκίας.

 Υποτίμησε την τουρκική απειλή και 
τη σημασία της στρατιωτικής ισχύος. Η 
στρατιωτική ισχύς συμβάλλει: (1) στην 
αποτροπή, (2) στην ενίσχυση της διπλω-
ματικής ικανότητας της ΚΔ, και (3) στη 
δημιουργία των προ ποθέσεων σύναψης 
αμυντικών συμμαχιών. 

Έστω και σήμερα, που είναι αργά, επι-
βάλλεται με ομοψυχία όλου του πολιτικού 
κόσμου και πανεθνική προσπάθεια, να 
ενδυναμώσει η ΚΔ τους συντελεστές 
ισχύος της (άμυνα, οικονομία, διπλωματία, 
συμμαχίες, εθνικό φρόνημα), να αναθε-
ωρήσει τη μορφή λύσης του Κυπριακού, 
που επέβαλαν η Τουρκία και Βρετανία, να 
εγκαταλείψει την κατευναστική πολιτική και 
να υιοθετήσει διεκδικητική πολιτική για 
ανακοπή της Τουρκικής Επιθετικότητας. 
Η κατευναστική πολιτική αποδείχθηκε, 
για άλλη μια φορά, ότι δεν ανακόπτει την 
τουρκική επιθετικότητα αλλά την αυξάνει.

 Αντιστράτηγος ε.α.
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Η τουρκική εισβολή στην ΑΟΖ της 
Κύπρου και οι παραλείψεις μας
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ο εθνικό ξεκαθάρισμα  
συνιστά διεθνές έγκλημα 
όσο και παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμά-
των. ς όρος εισήχθη 
τη δεκαετία του 1990 
σε σχέση με τη Βοσνία, 

σάμπως πρώτη φορά συνέβη στην ιστορία. 
Το εθνικό ξεκαθάρισμα προσδιορίζεται από 
τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού 
ως «σκόπιμη πολιτική σχεδιασμένη από 
μια θρησκευτική ομάδα να εξουδετερώσει 
με βίαιο και τρομοκρατικό τρόπο τον πλη-
θυσμό μιας άλλης θρησκευτικής ομάδας 
από συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο». 

Η Γενοκτονία είναι σχετική, αλλά ξεχω-
ριστό διεθνές έγκλημα. ς όρος, αναγνω-
ρίστηκε το 19 3 από τον Πολωνο Αμερι-
κανό Εβραίο δικηγόρο aphae  em in, 
ο οποίος και ήταν η κινητήριος δύναμη 
για την υιοθέτηση της Σύμβασης για την 
Αποφυγή και Τιμωρία του Εγκλήματος 
της Γενοκτονίας του 19 8.

Στις 19 Μαΐου 2019 συμπληρώνο-
νται 100 χρόνια από τη Γενοκτονία των 
Ελλήνων του Πόντου. Αλλά οι πρώτες 
καταδιώξεις ξεκίνησαν στην Αμάσεια το 
191 , παρόλο που εναντίον των  Αρμενί-
ων είχαν ήδη αρχίσει πριν από το 1900 
και η θυματοποίηση των χριστιανών πάει 
ακόμα πιο πολύ πίσω. 

Τον Οκτώβριο του 1911, σε συνέδριο 

Το ακόλουθο απόσπασμα από την 
έκθεση του κ. e e  αναφέρεται στην 
καταστροφή της ιστορικής πόλης της 
Νίκαιας σνίκ , μέσω έκθεσης  Οκτω-
βρίου .

«Ολόκληρος ο ελληνικός πληθυ-
σμός της Νίκαιας έχει σφαγιασθεί  Ο 
αριθμός των δολοφονηθέντων λέγεται 
ότι είναι περίπου  οικογένειες 
άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Προσω-
πικά, πήγα και είδα ορισμένους τό-
πους όπου ακόμα υπήρχαν πτώματα  
Όλα τα πτώματα είχαν χέρια και πόδια 
κομμένα. Πιο καθαρά, πρώτα τους 
έκοβαν τα χέρια και τα πόδια και μετά 
τους έκαιγαν ωντανούς σε σπηλιές ή 
τους αποκεφάλι αν. Αναγνώρι α πολύ 
καλά τα κορμιά γυναικών και παιδιών 
μεταξύ των πτωμάτων. Εκτός από τα 
ακρωτηριασμένα πτώματα υπήρχαν 
κόκκαλα σκορπισμένα, που ήταν κα-
θαρή απόδειξη ότι τους έκοβαν πρώτα. 

» έγεται ότι υπεύθυνος για τις σφα-
γές αυτές ήταν ο Τ εμάλ Μπέης. Η 
αρχαία ελληνική εκκλησία στο ik  
Νίκαια , που χρονολογείται από το 

 μ.Χ., έχει εντελώς καταστραφεί, 
μόνον οι τοίχοι έχουν μείνει. Όλες οι 
αγιογραφίες έχουν καταστραφεί και 
όλα τα εκκλησιαστικά αντικείμενα 
τα έκα αν. έγεται ότι αριθμός αν-
θρώπων, επίσης, κάηκαν μέσα στην 
εκκλησία ». 

Η ίδια εχθρότητα και συμπεριφο-
ρά εναντίον χριστιανικών ιδρυμάτων 
εκκλησιών  επαναλήφθηκε και στην 

Κύπρο κατά τις δύο τουρκικές εισβο-
λές του  και μετέπειτα  

Ο κ. . . e e  έκλεισε την έκ-
θεσή του με τα ακόλουθα  «Οι εθνι-
κιστές θεωρούν τις μειονότητες ως 
την αιτία ατέλειωτων προβλημάτων 
και έχουν αποφασίσει πως ο καλύ-
τερος τρόπος να εμποδίσουν τέτοιες 
ταραχές να ξαναδημιουργηθούν, είναι 
να τις αφανίσουν διά παντός. Θέλουν 
την Ανατολία για τους Τούρκους  Η 
εκκένωση της Σμύρνης και της περι-
οχής της από τους Έλληνες θα είναι το 
θανάσιμο κτύπημα για τις μειονότητες 
στην περιοχή  Οι εθνικιστές θα εί-
ναι απόλυτα έτοιμοι να υπογρά ουν 

οποιαδήποτε συμφωνία ητηθεί από 
τους συμμάχους για την προστασία 
των μειονοτήτων, με την προ πόθεση 
ότι ποτέ δεν θα έχουν την υποχρέωση 
οι Κεμαλιστές να τις σεβαστούν και να 
τις υλοποιήσουν». 

Οι Τούρκοι για έναν αιώνα αρνού-
νται τα εγκλήματά τους εναντίον της 
ανθρωπότητας, με μίσος, εκδικητικό-
τητα και ευτιές.  Όποιον όρο και αν 
χρησιμοποιήσει ένας, εθνικό ξεκα-
θάρισμα ή γενοκτονία ή αμφότερους, 
κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί τα 
διεθνή εγκλήματα και τις απάνθρω-
πες πράξεις της Τουρκίας. Και λόγω 
της ατιμωρησίας και της εκκωφαντι-
κής σιωπής της διεθνούς κοινότητας, 
η ιστορία επαναλαμβάνεται. Όπως 
τότε, οι μεγάλες δυνάμεις γνώρι αν 
τα αιματηρά έργα των Τούρκων και 
τα κατέγραφαν στα αρχεία τους, αλλά 
δεν έκαναν τίποτα να σώ ουν τα θύ-
ματά τους. Με αποτέλεσμα, σήμερα 
οι ίδιοι να καταγράφουν και πάλι ότι, 
αυτήν τη φορά ανά τον κόσμο, οι πλέον 
καταδιωκόμενοι είναι οι χριστιανοί  

Η σ α  της Ν κα ας

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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ΣΤ Ο Η ΣΤΗΝ Υ Ω Α ΚΗ ΑΤ ΝΤΑ
Σε μία εβδομάδα οι υρωπαίοι πολίτες καλούνται να εκλέξουν το νέο υρωπα κό 
Κοινοβούλιο, 40 χρόνια μετά την πρώτη φορά που καθιερώθηκε η απευθείας εκλο-
γή ευρωβουλευτών το 1979. κτοτε, η  διαθέτει το πρώτο, άμεσα εκλεγμένο από 
τους πολίτες, Σώμα. Στις 26 Μα ου σχεδόν 00 εκ. πολίτες έχουν αυτό το δικαίωμα.

Στην Κύπρο, οι εκλογικές ζυμώσεις ενόψει της 26ης Μα ου δείχνουν ότι η πατρί-
δα μας παραμένει καθηλωμένη στην εσωστρέφεια και συχνά ακολουθεί πρακτικές 
μιας κλειστής κοινωνίας  

Σήμερα η ευρωπα κη ατζέντα περιλαμβάνει, κυρίως, τα εξής θέματα: 

Το ζήτημα με τις εξουσίες που διαθέτει σήμερα το υρωπα κό Κοινοβούλιο και ποιες 
προτάσεις υπάρχουν για να ενισχυθούν. Το υρωκοινοβούλιο παίζει έναν δευτε-
ρεύντα ρόλο στην εκλογή του ροέδρου της πιτροπής. Μπορεί ο ρόλος του να 
γίνει καθοριστικός και πώς  

Μπορεί το κ να ορίσει ειδικό απεσταλμένο του για να παρακολουθεί τις εξελίξεις 
στο Κυπριακό  Αν ναι, πώς αυτό θα επιτευχθεί  

 μονοθεματική αναφορά στο Κυπριακό, ή μόνιμη ενασχόληση με την εσωτερική 
μας ατζέντα, δεν κερδίζουν υποστήριξη. Αντίθετα δείχνουν ότι δεν έχουμε αντιλη-
φθεί τους κανόνες του παιχνιδιού. ι  αυτό η προεκλογική συζήτηση χρειάζεται να 
αποκτήσει μια πιο ευρωπα κή σφραγίδα, να πείσουμε τους πολίτες ότι γνωρίζουμε 
το ευρωπα κό σύστημα, και ότι έχουμε θέσεις για να το κάνουμε καλύτερο   26η 
Μα ου είναι κοντά

 ΡΟΝΙΑ Α Ο ΤΗΝ ΗΝΙΚΗ ΝΟΚΤΟΝΙΑ  Α ΟΥ  

Βρετανικές μαρτυρίες για
τις σφαγές των Ποντίων 

των Νεο Τούρκων πάρθηκε η πιο κάτω 
απόφαση: «Ο χαρακτήρας της Αυτοκρατο-
ρίας θα είναι Ισλαμικός ( ohammedan) 
και πρέπει να διασφαλιστεί ο σεβασμός 
για όλα τα Ισλαμικά Ιδρύματα και Ορ-
γανισμούς, γιατί η αποκέντρωση και η 
αυτονομία θεωρούνται από την Τουρκική 
Αυτοκρατορία ως προδοσία. Οι εθνικό-
τητες είναι επικίνδυνες. α μπορούν να 
διατηρούν τη θρησκεία τους, όχι όμως τη 
γλώσσα τους. Η διάδοση της τουρκικής 
γλώσσας είναι ένας κυρίαρχος τρόπος 
να επιβεβαιώνεται η ισλαμική ανωτερό-
τητα και η αφομοίωση των υπολοίπων 
στοιχείων».

Η «μοντέρνα»  Κεμαλική Τουρκία οφεί-
λει την ύπαρξή της στις στάχτες μιας από 
τις πλέον φρικιαστικές Γενοκτονίες που 
καταγράφηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα 
και προηγήθηκαν του Ολοκαυτώματος των 
Εβραίων. Εκείνης των Αρμενίων, Ελλήνων 
και Ασσυρίων. Με τη σοβινιστική θεωρία 
ότι μόνον αν ένας είναι Τούρκος μπορεί 
να υπερασπιστεί την «πατρίδα» του.

Στις 22 Μαρτίου 1920 ο Βρετανός 
Ναύαρχος de o ec   έγραψε σχετικά με 
τις μαρτυρίες για σφαγές των χριστιανών 
Ελλήνων: «Οι ιστορίες αυτές δείχνουν πως 
οι μέθοδοι των Τούρκων δεν στερούνται 
σε τίποτα από την αδίστακτη βαρβαρότητα 
και κτηνωδία που έκτοτε χαρακτηρίζει τις 
τουρκικές εξάρσεις σφαγών». 

ρ ανωμέν  ε ντω  
Στο Βρετανικό Εθνικό Αρχείο στο 

Λονδίνο υπάρχει πληθώρα τέτοιων  
αναφορών για τις μαζικές σφαγές του 
Ποντιακού Ελληνισμού. Ο ανώτερος Βρε-
τανός Αξιωματούχος του Υπ. Εξωτερικών 
(Φόρεϊν Όφις),  . . ende  (πέθανε στις 

 Μαΐου 1979), σε μια 7σέλιδη άκρως 
ενοχοποιητική έκθεσή του, ημερ. 20 
Μαρτίου 1922, έγραψε:

«Το αποτέλεσμα της ανακωχής με την 
Τουρκία στις 30.10.1918 φαινόταν να είχε 
τερματίσει προσωρινά τις εξοντώσεις των 
μειονοτήτων από τους Τούρκους, που συ-
νεχίζονταν κατά τη διάρκεια του πολέμου. 
Στο διάστημα αυτό είναι γενικώς αποδεκτό 
ότι 1. 00.000 Αρμένιοι έχουν εξαφανιστεί 
κάτω από συνθήκες υπέρτατης βαρβαρότη-
τας, και άλλοι 00.000 Έλληνες απελαθεί, 
από τους οποίους ελάχιστοι έχουν επιζή-
σει  Είναι αναγκαίο να αναφερθούμε σε 
αυτές τις, προ της συνθήκης, εκτελέσεις, 
εφόσον υπάρχει σήμερα μια ισχυρή τάση 
να υποβαθμιστούν ή να παραγνωριστούν, 
για να θεωρηθούν όσες τέτοιες θα ακο-
λουθήσουν τη συνθήκη, ως μεμονωμένα 
επεισόδια που θα προκαλέσουν οι Έλληνες 
που αποβιβάστηκαν στη Σμύρνη και η 
γενική Πολιτική των Συμμάχων απέναντι 
στην Τουρκία.

»Αναφορές για νέες καταδιώξεις ενα-
ντίον των Ελλήνων σε όλη την Ανατολία 

και τον Πόντο άρχισαν να φθάνουν κο-
ντά μας από νωρίς τον Μάιο του 1919  
1.300 Έλληνες τουφεκίστηκαν στις 1  ή 
1  Αυγούστου 1921 μέσα σε δυόμισι 
ώρες  Όλοι οι άνδρες από τη Σαμψούντα 
εκτοπίστηκαν. Συνέχισαν να στέλνονται 
σε ομάδες των 800 και 1000, μέχρις ότου 
όλοι οι Έλληνες άνδρες από τη Σαμψούντα 
να απελαθούν. Από όλους είχαν κλέψει τα 
πάντα, μέχρι και την τελευταία λεπτομέ-
ρεια χρυσών δοντιών  Ο υπολογισμός 
ότι 200 δολοφονήθηκαν από κάθε ομάδα 
των 800 μέχρι 1.000 είναι ένας πολύ 
συντηρητικός αριθμός ».

Σε άλλη έκθεση, ημερ. 10 Μαΐου 1922, 
ο Βρετανός Πρέσβης στην Κωνσταντινού-
πολη ir . um o d έγραψε και αυτός:

«Οι Τούρκοι φαίνεται εργάζονται με 
σκόπιμο σχέδιο να εξουδετερώσουν τις 
μειονότητες. Η μέθοδός τους είναι να 
μαζεύουν Έλληνες οθωμανούς από 

τις περιοχές μεταξύ Σαμψούντας και 
Τραπεζούντας. Οι Έλληνες περπατούν 
από την Αμάσεια μέχρι την Καισαρεία 
και πίσω, και μετά προς ανατολάς. Έτσι, 
ένας μεγάλος αριθμός των εκδιωχθέντων 
πεθαίνουν στον δρόμο από τις κακου-
χίες και το κρύο. Οι Τούρκοι μπορούν 
να λένε ότι δεν δολοφονούν αυτούς 
τους πρόσφυγες, όμως είναι βάσιμος 
ο παραλληλισμός με τον τρόπο που οι 
Τούρκοι εξουδετέρωναν τους σκύλους 
στην Κωνσταντινούπολη, εγκαταλείπο-
ντάς τους σε ένα νησί, όπου πέθαιναν 
από πείνα και δίψα». 

Στα ανθρώπινα εκείνα καραβάνια πε-
ριλαμβάνονταν μεγάλοι αριθμοί γυναικών 
και παιδιών. 

Το επόμενο απόσπασμα από έγγραφο 
του Φόρεϊν Όφις, ημερ. 11 Μαΐου 1922, 
είναι ακόμα πιο αποκαλυπτικό, καθώς φα-
νερώνει ότι και η μετέπειτα καταστροφή 
και σφαγή των χριστιανών στη Σμύρνη 
ήταν προμελετημένη. 

«Δεν υπάρχει πλέον καμία πιθανή αμ-
φιβολία ότι η Άγκυρα σκοπίμως εξοντώνει 
όλες τις χριστιανικές μειονότητες και ότι 
δεν θα διστάσουν να επεκτείνουν το σχέδιο 
αυτό και στην περιοχή της Σμύρνης. Η 
προπαγάνδα τους εναντίον των καταστά-
σεων αυτών, σκοπό έχει να τους καλύπτει 
μονάχα. Έχουμε καθαρές αποδείξεις και 
μαρτυρίες ότι οι Τούρκοι είναι ανάξιοι 
όσο ποτέ να κυβερνήσουν τους ίδιους ή 
άλλους. Δεν μπορώ να δω πώς μπορούμε 
να παραδώσουμε τη Σμύρνη, προτού οι 
Έλληνες και οι Αρμένιοι φύγουν πρώ-
τα  Και δεν βλέπω, όμως, ούτε τον λόγο 
για να φύγουν. Εφόσον οι Τούρκοι είναι 
ανίκανοι να συμμορφωθούν με τις πλέον 
βασικές αρχές του πολιτισμού, θα πρέπει 
να δεχθούν τις συνέπειες. Δεν μπορούμε 
να θυσιάσουμε τα δικαιώματα των ζώντων 
χριστιανών για τα δικαιώματα νεκρών 
Τούρκων ».

Στις 3 Μαρτίου 1922 οι βρετανικές 
Αρχές κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν 
αντίγραφο εμπιστευτικής επιστολής που 
έστειλε ο ethi Be  στις 1  Φεβρουαρίου 
από τη Σαμψούντα, στον Μουσταφά Κε-
μάλ, ζητώντας του άδεια για περισσότερες 
απελάσεις  

 Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

ΑΝΟΥ Α ΑΡ ΥΡΟΥ
afanoulla@gmail.com
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ταν η διορατικό-
τητα απουσιάζει 
από αυτούς που 
παράγουν πο-
λιτική, ιδιαίτερα 
σε μια χώρα που 
βρίσκεται σε ημι-

κατοχή και αγωνίζεται για χρόνια να 
αποτινάξει από πάνω της αυτό το εθνο-
κτόνο καρκίνωμα, ό,τι και να κάνουν θα 
είναι λάθος. Λάθη που κάποια στιγμή 
απολήγουν μοιραία, γιατί οι αποφάσεις 
τους λήφθηκαν πάνω σε σαθρά θεμέλια, 
βεβιασμένων κινήσεων και στηριγμέ-
νες πάνω σε ύπουλες συμβουλές ξένων 
παραγόντων δίκην υποσχέσεων. 

Ο κακός δαίμονας της Κύπρου, όπως 
λέχθηκε πολλές φορές, είναι η Βρετανία. 
Αυτή έμπλεξε την Τουρκία στο Κυπριακό 

και αυτή έριχνε λάδι στη φωτιά, προκειμένου 
να υποδαυλίζει τις θρησκευτικές και εθνικές 
διαφορές μεταξύ των Ελλήνων και Τούρ-
κων της Κύπρου. Η βρετανική διπλωματία 
βρίσκεται πίσω από την αναβάθμιση σε κοι-
νότητα της μειοψηφίας των Τ/κ. Κατάφερε, 
οπλίζοντας μυστικά Τούρκους και Έλληνες 
της Κύπρου, με στόχο τη δημιουργία ενός 
αγεφύρωτου χάσματος αίματος μεταξύ τους, 
εφαρμόζοντας την προσφιλή της πολιτική 
του διαίρει και βασίλευε. Όπως άλλωστε 
έπραξε στις Ινδίες, με το Πακιστάν και το 
Μπανγκλαντές, όπως έπραξε σε όλες τις 
αποικίες της. Και εμάς, μέχρι σήμερα, ως 
«αποικία» της μας θεωρεί.  

Δεν θα ξεχάσω όταν, μικρό παιδί, πη-
γαίναμε στα κρατητήρια της Πύλας, όπου 
εκρατείτο ως πολιτικός κρατούμενος ο 
πατέρας μου επί Αγγλοκρατίας. Τούρ-
κοι επικουρικοί ήταν διορισμένοι για 
να φρουρούν τους Ε/κ κρατουμένους 
και Τούρκισσες επικουρικίνες έκαναν 
τον σωματικό έλεγχο στις γυναίκες που 
πήγαιναν να τους επισκεφθούν. Ακόμα 
και εμάς τα νήπια μάς έγδυναν και μας 
έβγαζαν ακόμη και τα βρακιά, με μια 
βάναυση βιαιότητα, μπας και κουβαλού-
σαμε εκρηκτικά κάτω από τα εσώρουχά 
μας. Τέτοιες εντολές φαίνεται είχαν, 
για να δημιουργείται το υπόβαθρο 
της αντιπάθειας ή του μίσους.

Με το δηλητήριο του διχασμού εμπό-
τισαν τον τόπο οι Βρετανοί αποικιοκρά-
τες και, κατ’ εντολήν των Αμερικανών, 
αργότερα, συνέχισαν να απεργάζονται 
τα συμφέροντα του κυπριακού λαού στην 
ολότητά του. Έχοντας πάντα κατά νουν 
τη μετατροπή της Κύπρου σε αβύθιστο 
αεροπλανοφόρο του ΝΑΤΟ, με την ξεδο-
ντιασμένη, πλέον, Βρετανία να διεκδικεί τον 
ρόλο του χωροφύλακα των ιμπεριαλιστικών 
συμφερόντων στην Κύπρο. 

Με αυτήν τη μακάβρια και τραγική 
ιστορία πίσω μας θα αναμένετο οι Κύπριοι 
πολιτικοί να είχαν έστω και μερικά δρά-

μια πολιτικής διορατικότητας και να μην 
εμπιστεύονται την πολιτική της Βρετανίας 
και των ΗΠΑ σε τέτοιο βαθμό υποταγής. 

δω αν τα π ντα
Τώρα, με το Brexit και την υπόθεση 

του Μαυρικίου, η Κύπρος έχασε το 
πλεονέκτημα να ασκήσει πιέσεις προς 
την Βρετανία και να επιμένει στην απο-
μάκρυνση των Βάσεών της ως αποικι-

οκρατικού κατάλοιπου. Όχι μόνο δεν το 
έπραξαν οι κρατούντες, αλλά έδωσαν τα 
πάντα στους Βρετανούς πριν ακόμα τα 
ζητήσουν. Κανένας Κύπριος Πρόεδρος, 
από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, δεν έθεσε επιτακτικά θέμα 
κατάργησης των Βάσεων.

Ούτε ο Μακάριος, ούτε ο Σπ. Κυ-
πριανού, ούτε ο Κληρίδης, ούτε και ο 
Τάσσος. Ο δε Χριστόφιας, με μια εξω-
φρενικά οπορτουνιστική δήλωση, που 
ακύρωνε τις επί δεκαετιών μαχητικές 
κινητοποιήσεις της Αριστεράς κατά των 
Βρ. Βάσεων, είπε πως είναι ζήτημα το 
οποίο θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον τα 
παιδιά και τα εγγόνια μας. Φορτώνοντας, 
έτσι, στις επόμενες γενιές και άλλα βάρη 
από τα μοιραία λάθη όλων.  

Τώρα, τρέχουν να προβούν σε διαβή-
ματα για τις απαράδεκτες δηλώσεις του 
Υφυπουργού Ευρώπης της Βρετανίας, 
σερ Άλαν Ντάνκαν, με τις οποίες αμφι-
σβήτησε το κυρίαρχο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην ΑΟΖ της. Νιώθει 
θιγμένος κιόλας ο εν λόγω κύριος για 
τις (κατόπιν εορτής) αντιδράσεις μας. 

έχασε, φαίνεται, πόσο αυτάρεσκα 
δήλωνε πως είχε «πολύ εποικοδο-
μητικές συζητήσεις» με τον Τούρκο 
ΥΠΕ  όταν συζήτησαν το θέμα.

Η διορατικότητα είναι όρος βιω-
σιμότητας των λαών, γι’ αυτό και οι 

πολιτικοί, που ο λαός τούς ανέδειξε εκεί 
που βρίσκονται, οφείλουν να αναζητούν 
τρόπους αφύπνισης. Τρόπους που θα 
οδηγούν στην καλλιέργεια της αναγκαίας 
διορατικότητας προς την ορθή κατεύθυνση. 
Δικαιολογημένα οι προκλητικές δηλώσεις 
του Υφυπουργού Ευρώπης της Βρετανίας 
προκάλεσαν οργή και αντιδράσεις, αλλά, 
δυστυχώς, και κάποιες χαιρέκακες αναφο-
ρές από τον μονίμως παραπονεμένο που 
δεν γίνεται το δικό του  Γ.Γ. του ΑΚΕΛ. 

Τα διαβήματα προς τη Μέι, η οποία 
βρίσκεται εν μέσω διασταυρούμενων πυρών 

και μετρά μέρες στον πρωθυπουργικό θώκο, 
είναι άγνωστο πόσο θα αποδώσουν. Αυτή 
πλέον βρίσκεται με τα δύο πόδια σε δύο 
βάρκες, τι μπορεί να κάνει τώρα; Δυστυχώς, 
η πολιτική αφέλεια ή μωρία οδηγούν σε 
κακοτράχαλα μονοπάτια, γιατί την ώρα 
που ήταν ζεστό το σίδηρο, δεν βάλαμε τη  
Βρετανία ενώπιον των ευθυνών της. Δεν 
την στριμώξαμε όταν ήταν στριμωγμένη 
και από την Ισπανία για το καθεστώς του 
Γιβραλτάρ και από άλλες χώρες.  

ς να μην γνώριζαν οι κυβερνώντες 
τι φιλότουρκα μούτρα είναι οι Βρετανοί 
πολιτικοί της Γηραιάς Αλβιώνος. Οι εκ 
των υστέρων αντιδράσεις, δεν ωφελούν. 
Τώρα είναι αργά και να ευχόμαστε να 
μην έπονται και τα χειρότερα. Χωρίς να 
αποκλείεται να ακολουθήσουν το πα-
ράδειγμα του Σερ Άλαν και άλλοι που 
καραδοκούν υπέρ της Τουρκίας. Αν 
αληθεύουν οι πληροφορίες πως στην 
άτυπη σύνοδο των ηγετών της Ε.Ε. στο 
Μπρίνιους της Ρουμανίας μόνον τέσσερεις 
χώρες υποστήριξαν κυρώσεις εναντίον 
της Τουρκίας, τότε επιβεβαιώνονται οι 
ανησυχίες που θέλουν την Ε.Ε. και άλλους, 
στους οποίους επενδύαμε πως θα έχουμε 
την έμπρακτη υποσστήριξή τους, όπως 
οι ΗΠΑ, να μην έχουν καμιά διάθεση 
να κουνήσουν ακόμα και το μικρό τους 
δάκτυλο εναντίον της Τουρκίας.

λ ρ νει  λαδ νει  εκ ι ει
Όλοι γνωρίζουν πως η Τουρκία δεν 

απειλεί μόνο. Πληρώνει, λαδώνει, εκβιάζει 
και μετέρχεται κάθε πολιτική ανηθικότη-
τα, προκειμένου να γίνεται πάντα το δικό 
της. Αν οι κυβερνώντες είχαν έστω και ένα 
δράμι πολιτικής διορατικότητας, θα φρόντι-
ζαν να φράξουν τον δρόμο στην  πολιτική 
δολιοφθοράς της Βρετανίας εναντίον της 
Κύπρου και ειδικά της ε/κ πλευράς. Το 
Φόρεϊν Όφις δεν το παίζει σε δύο ταμπλό. 
Το παίζει μονότερμα υπέρ της Τουρκίας 
και μόνο, καθότι είναι πολλά τα δισεκα-

τομμύρια και τα συμφέροντα που έχει με 
την κατοχική δύναμη. Εξάλλου, η Βρετανία 
στηρίζει την εσαεί παραμονή της στην Κύπρο 
στις πλάτες της Τουρκίας. Η αναφορά του 
Σερ Αλαν Ντάνκαν πως, μετά τη λύση, η 
Βρετανία είναι «πρόθυμη να παραχωρήσει 
έδαφος των Βάσεών της», δεν σχολιάστηκε 
από κανέναν. Ούτε τη συμπολίτευση, ούτε 
την αντιπολίτευση. Αντί να βγουν και να  
διαμηνύσουν πως έφτασε ο καιρός να πάει 
από τώρα στα τσακίδια. 

Πόσες τρικλοποδιές θα μας βάλει ακό-
μα, για να αντιληφθούμε τον διαβρωτικό 
της ρόλο; 

νο διακ ρ ει  
και παχι  λ ια

Τώρα, ακούμε πως η Κυβέρνηση, με 
τα διαβήματα που κάνει, θα αρκεστεί από 
τη Βρετανία «να έχει μια θέση ανάλογη με 
το Διεθνές Δίκαιο και με τη Συνθήκη των 
ΗΕ για το Δίκαιο της άλασσας, σε ό,τι 
αφορά το θέμα της ΑΟΖ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας».

Καμιά διάθεση να της τρίξουν τα δόντια, 
καμιά πρόθεση να ζητήσουν την ανάκληση 
του Υπάτου Αρμοστή για τις προκλητικές 
θέσεις της χώρας του. Γιατί, ο Σερ Άλαν 
δεν είναι προσωπικές απόψεις που δια-
τύπωσε. Διατύπωσε τις πάγιες εχθρικές 
θέσεις του Λονδίνου κατά της Κύπρου. 

Ο μεγάλος επιστήμονας, ζωγράφος και 
σοφός Λεονάρτο Ντα Βίντσι, που φέτος 
γιορτάζονται τα 00 χρόνια από τον θά-
νατό του, έλεγε πως «είναι ευκολότερο να 
αντιστέκεσαι στην αρχή, παρά στο τέλος».

Δυστυχώς, οι αντιδράσεις των δικών 
μας ηγετών γίνονται μετά το κακό και 
όταν πλέον οι αντιστάσεις δεν μπορούν 
να είναι  αποτελεσματικές.

Για κάθε αγώνα που ξεκινάς, ακόμα και 
αν πρόκειται για μιαν απλή επένδυση, η 
διορατικότητα είναι το ήμισυ του παντός. 
Και στην Κύπρο, δυστυχώς, δεν έχουμε 
ηγέτες με πολιτική διορατικότητα.  

Η διορατικότητα, το ήμισυ του παντός
ΑΝΔΡΟΥ Α ΚΙΟΥΡ
a.giourov@gmail.com
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T
ο ελληνικό λαϊκό τρα-
γούδι αποτελεί μια 
σύγχρονη εκδήλωση 
της αρχαίας ελληνικής 
παράδοσης. Στους στί-
χους πολλών τραγου-
διών βρίσκονται απλές, 

αλλά σοφές παρατηρήσεις, οι οποίες 
περιγράφουν την απληστία, την αναλή-
θεια, την ανειλικρίνεια, τη διπροσωπία, 
την υποκρισία και τόσες άλλες πηγές 
της αδικίας, οι οποίες έχουν εκδηλωθεί 
από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

 Πρόσφατα, θυμήθηκα ένα υπέ-
ροχο λαϊκό τραγούδι καθώς διάβαζα 
δηλώσεις διάφορων ξένων επισήμων, 
οι οποίοι εξέφραζαν «ανησυχία» για 
τις καινούργιες επιθετικές δράσεις της 
Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο, 
αλλά χωρίς να κάνουν τίποτα, επί της 
ουσίας, για να την εμποδίσουν ή να 
την τιμωρήσουν. Το τραγούδι έχει τον 
τίτλο «Λόγια πολλά χωρίς ουσία». Με 
τους καυστικούς στίχους του Σπύρου 
Κεφαλόπουλου και τη ζωηρή μουσική 
του Γιώργου Μανισαλή, το άκουσα για 
πρώτη φορά το 199 , όταν το τραγού-
δησε ο Απόστολος Νικολαΐδης σε ένα 
καινούργιο τότε  «Τι μου θύμισες 
τώρα», του εκδότη asipap. Το τραγούδι 
όχι μόνον κατακρίνει τα κενά «λόγια», 
αλλά συγκρίνει το άτομο που τα λέει «με 
την εξουσία που κοροϊδεύει τον λαό»!

 Ας δούμε, λοιπόν, τα «λόγια» που χρη-
σιμοποίησαν αυτοί με «εξουσία» στο Σιμπίο 
της Ρουμανίας στις 9 Μαΐου 2019, στην 
ιστορική «Άτυπη σύνοδο των ηγετών» της 
ΕΕ 27, δηλαδή, των 28 κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) εκτός από 
το Ηνωμένο Βασίλειο. Μήπως αυτά τα 
«λόγια» ήταν «χωρίς ουσία»;

 
 ροέδρο  
 Από την πλευρά του, ο ona d us , 

ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου, δήλωσε τα εξής προς το τέλος της 
δήλωσής του στο Σιμπίο στις 9 Μαΐου: 

 «Σήμερα, ο Πρόεδρος κ. Αναστασιάδης 

της Κυπριακής Δημοκρατίας  ενημέρωσε 
επίσης τους ηγέτες σχετικά με τις τουρκικές 
γεωτρήσεις εντός της αποκλειστικής οικο-
νομικής ζώνης της Κύπρου. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στέκεται σύσσωμη στο πλευρό της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και αναμένει από 
την Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά 
δικαιώματα αυτού  του κράτους μέλους 
της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συ-
νεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις αυτές 
από κοντά».

Προσέξτε το ρήμα που χρησιμοποίησε ο 
Πρόεδρος us  στην επίσημη μετάφραση 
στα Ελληνικά. Η  απλώς «αναμένει» από 
την Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά 
δικαιώματα» της Κυπριακής Δημοκρατίας 
(ΚΔ). Παρά το γεγονός ότι η Τουρκία είναι 
υποψήφια προς ένταξη χώρα, η ΕΕ ούτε 
απαιτεί, ούτε υποχρεώνει την Τουρκία να 
σεβαστεί αυτά τα δικαιώματα. 

 Προσέξτε, επίσης, το τι δεν είπε ο Πρόε-
δρος us . Δεν απαίτησε από την Τουρκία 
να υπογράψει και να επικυρώσει τη Σύμ-
βαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της άλασσας 
του 1982. Δεν ανέφερε τη συνεχιζόμενη 
τουρκική κατοχή του 3  της επικράτειας 
και του 7  της ακτογραμμής της ΚΔ. 
Δεν επισήμανε τις αμέτρητες παράνομες 
πράξεις στα κατεχόμενα εδάφη της ΚΔ από 
το 197 , τις συστηματικές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις άλλες 
παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, για τις 
οποίες η Τουρκία είναι υπεύθυνη. Ούτε 
είπε τίποτε για τον αυταρχισμό του καθε-
στώτος Ερντογάν από το 2003. Σε αυτό το 
πλαίσιο παραλείψεων, ο Πρόεδρος us  
δεν εξέδωσε καμία προειδοποίηση στην 
Τουρκία ότι η ΕΕ ήταν έτοιμη να λάβει 
αυστηρά μέτρα εναντίον της.

 
 ρ εδρο  
Όταν έφτασε στο Σιμπίο, ο ean aude 

unc er, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, δήλωσε κάτι στα Αγγλικά μπροστά 
στις κάμερες  «  am a priot», δηλαδή 
«Είμαι Κύπριος».  Όμως, όταν αργότερα 
την ίδια μέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εξέδωσε γραπτή δήλωση, αυτή όχι μόνο 
απέφυγε να επαναλάβει αυτήν τη φράση, 
αλλά τίποτα δεν είπε για την ΚΔ και ή 
για την Τουρκία. Αυτές οι παραλείψεις 
υποδεικνύουν ότι, στην πραγματικότητα, 
αυτά που είπε ο Πρόεδρος unc er για τα 
αφτιά του κοινού ήταν κενά λόγια του αέρα. 

 Διακήρ  το  ιμπίο
Όσον αφορά τους «ηγέτες» της ΕΕ 27, 

συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της 
ΚΔ και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, 
αυτοί αρκέστηκαν στη Διακήρυξη του 
Σιμπίου της 9 Μαΐου 2019. Σε αυτήν, «οι 
ηγέτες» δεν είπαν τίποτα συγκεκριμένα 
είτε για την Τουρκία είτε για την  ΚΔ, και, 
συνεπώς, δεν έστειλαν καμία προειδο-
ποίηση προς την Άγκυρα. 

Προκύπτουν ερωτήσεις: Μήπως αυτές 
οι παραλείψεις αντανακλούν την αδυναμία 
και την πολιτική του κατευνασμού, αν όχι 
και τη δειλία, των «ηγετών» της ΕΕ 27 έναντι 
της Τουρκίας; Πώς θα αναγκαστεί να συ-
μπεριφερθεί σωστά η Τουρκία, όταν αυτοί 
οι «ηγέτες» της ΕΕ είναι τόσο σιωπηλοί; 
Πότε θα κατανοήσει η ΕΕ το μέγεθος του 
κινδύνου που θέτει η Τουρκία;

 Παρά τις προαναφερθείσες παραλείψεις, 

«οι ηγέτες» της ΕΕ 27 συμφώνησαν «ομόφωνα 
για 10 δεσμεύσεις». Χωρίς να υποστηρίξω 
ή να καταδικάσω τις «10 δεσμεύσεις» στη 
Διακήρυξη του Σιμπίου, τις αντιγράφω εδώ, 
έτσι ώστε οι αναγνώστες να τις γνωρίζουν:

« 1  α υπερασπιστούμε μία Ευρώ-
πη  από την ανατολή στη δύση και από 
το βορρά στον νότο. Τριάντα χρόνια πριν, 
εκατομμύρια άνθρωποι πολέμησαν για 
την ελευθερία τους και για την ενότητα και 
γκρέμισαν το Σιδηρούν Παραπέτασμα που 
είχε διχοτομήσει την Ευρώπη για δεκαετίες. 
Δεν υπάρχει χώρος για διαιρέσεις που είναι 
αντίθετες στο συλλογικό μας συμφέρον.

« 2  α παραμείνουμε ενωμένοι, ό,τι 
κι αν συμβεί. α δείξουμε αλληλεγγύη σε 
δύσκολες περιόδους και θα παραμείνουμε 
πάντα ενωμένοι. Μπορούμε να μιλήσουμε 
με μία φωνή και θα το πράξουμε.

 « 3   Πάντα θα αναζητούμε κοινές 
λύσεις, ακούγοντας ο ένας τον άλλο με 
πνεύμα κατανόησης και σεβασμού.

 «  α συνεχίσουμε να προστατεύουμε 
τον τρόπο ζωής μας, τη δημοκρατία και 
το κράτος δικαίου. Τα αναπαλλοτρίωτα 
δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες 
όλων των Ευρωπαίων αποκτήθηκαν με 
σκληρούς αγώνες και ποτέ δεν θα θεω-
ρηθούν δεδομένα. α υπερασπιστούμε 
τις κοινές μας αξίες και αρχές που είναι 
κατοχυρωμένες στις Συνθήκες.

 «  α φέρουμε αποτελέσματα εκεί 
όπου έχει μεγαλύτερη σημασία. Η Ευρώπη 
θα συνεχίσει να έχει μεγάλη παρουσία στα 
μεγάλα θέματα. α συνεχίσουμε να ακούμε 
τις ανησυχίες και τις ελπίδες όλων των Ευ-
ρωπαίων, φέρνοντας την Ένωση πιο κοντά 
στους πολίτες μας, και θα ενεργήσουμε αντί-
στοιχα, με φιλοδοξία και αποφασιστικότητα.

«  α τηρούμε πάντα την αρχή της 
δίκαιης μεταχείρισης, είτε πρόκειται για την 
αγορά εργασίας, την κοινωνική μέριμνα, την 
οικονομία, είτε πρόκειται για την ψηφιακή 
μετάβαση. α μειώσουμε περαιτέρω τις 
ανισότητες μεταξύ μας και θα βοηθούμε 
πάντα τους πιο ευάλωτους στην Ευρώπη, 
βάζοντας τους πολίτες πάνω από την πολιτική.

« 7  α εφοδιαστούμε με τα μέσα 
που αντιστοιχούν στις φιλοδοξίες μας. 

α προσφέρουμε στην Ένωση τα μέσα 
που χρειάζεται για να επιτύχει τους στόχους 
της και να φέρει εις πέρας τις πολιτικές της.

« 8   α διαφυλάξουμε το μέλλον 
για τις επόμενες γενιές Ευρωπαίων. α 
επενδύσουμε στους νέους και θα οικοδο-
μήσουμε μια Ένωση έτοιμη για το μέλλον, 
ικανή να αντιμετωπίσει τις πιο πιεστικές 
προκλήσεις του 21ου αιώνα.

« 9   α προστατεύουμε τους πολίτες 
μας και θα τους κρατήσουμε ασφαλείς 
επενδύοντας στην ήπια και τη σκληρή 
δύναμή μας και συνεργαζόμενοι με τους 
διεθνείς μας εταίρους.

« 10  Η Ευρώπη θα αποτελέσει έναν 
υπεύθυνο παγκόσμιο ηγέτη. Οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουμε σήμερα μας επηρε-
άζουν όλους. α συνεχίσουμε να συνεργα-
ζόμαστε με τους εταίρους μας στον κόσμο 
για να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε 
τη διεθνή τάξη βάσει κανόνων, να εκμε-
ταλλευθούμε με τον καλύτερο τρόπο νέες 
εμπορικές ευκαιρίες και να αντιμετωπίσουμε 
από κοινού παγκόσμια ζητήματα, όπως η 
διαφύλαξη του περιβάλλοντός μας και η 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής».

Έπεα πτερόεντα;
ΑΝΑ ΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥ ΗΣ ΤΟΥ ΣΙ ΙΟΥ ΚΑΙ Τ Ν Σ ΤΙΚ Ν ΔΗ Σ Ν ΤΗΣ 

ροσ τ  το ρ μα πο  ρησ μοπο ησ  ο ρ ρος 
 στη  π σημη μ τά ραση στα λλη κά  
Η  απλ ς α αμ  απ  τη  Το ρκ α 

α σ αστ  τα κ ρ αρ κά κα ματα  της 
Κ πρ ακ ς Δημοκρατ ας ΚΔ  αρά το ο ς 

τ  η Το ρκ α α  πο α προς τα η ρα, 
η  ούτ  απα τ , ούτ  πο ρ  τη  Το ρκ α 

α σ αστ  α τά τα κα ματα 

Κ ΑΡ ΟΣ Α  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Στα Αγγλικά, οποιαδήποτε 
δήλωση που δεν έχει 
συνέπειες στην πράξη, 

θεωρείται ως «hot air», δηλαδή 
«ζεστός αέρας» ή έπεα πτερό-
εντα. Επομένως, τα λόγια δεν 
αρκούν. Εάν η Διακήρυξη του 
Σιμπίου δεν πρόκειται να μείνει 
απλώς «ζεστός αέρας», η ΕΕ 
πρέπει να λάβει αποφασιστικά 
και αυστηρά μέτρα που θα 
βλάψουν την Τουρκία και θα 
την αναγκάσουν να συμμορφω-
θεί. Κατ’ αρχάς, η πολιτική του 
κατευνασμού πρέπει να τερμα-
τιστεί. Η ΕΕ πρέπει να σταμα-
τήσει τη χρηματοδότηση της 
Τουρκίας και να επιβάλει στην 
Τουρκία τιμωρίες, κυρώσεις, 
παράλληλους περιορισμούς και 
άλλα σοβαρά μέτρα. 

Εν τω μεταξύ, κάθε θύμα της 
ατιμώρητης Τουρκίας, όπου και 
αν βρίσκεται, συνεχίζει να βιώνει 
αυτό που εκφράζει ο Κώστας 
Κόλλιας σε ένα μελαγχολικό 
λαϊκό τραγούδι, με στίχους της 
Σία Ροζάκη και μουσική του 
Αντώνη Κατινάρη, σε ένα δίσκο 
της o phone, «Μπουζουκοκε-
λαηδίσματα», που κυκλοφόρησε 
το 1978. Το τραγούδι έχει ένα 
συνοπτικό τίτλο γεμάτο νόημα  
«Μια ζωή στην αδικία».

  Επίκουρος Καθηγητής στη 
Νομική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου an prus. Οι απόψεις 
του είναι προσωπικές

 στ ς 
α ρας

 Κ , ΟΠΟ ΔΗΠΟ Ε 
ΔΗ Η ΠΟ  ΔΕ  Ε Ε  

ΕΠΕ Ε  Η  Π Η, Ε
Ε    , ΔΗ ΔΗ 
Ε Ο  Ε   ΕΠΕ  

Π Ε ΟΕ  ΕΠΟ Ε ,  
Ο  ΔΕ  ΚΟ  Ε  Η 

Δ ΚΗ Η Ο  Π Ο  ΔΕ  
Π ΟΚΕ   Ε Ε  Π  

Ε Ο  Ε , Η ΕΕ Π Ε
ΠΕ   ΒΕ  ΠΟΦ Κ  
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υγκλονισμό προ-
κάλεσε στην κοινή 
γνώμη το βίντεο 
που αποκάλυψε 
πριν από μερικές 
ημέρες το «ΣΙΓΜΑ», 
το οποίο απεικονίζει 

καθηγητή να χτυπά μαθήτρια και εκείνη 
ν’ ανταποδίδει. Το βίαιο αυτό περιστατικό 
σημειώθηκε σε γυμνάσιο της επαρχίας 
Λεμεσού, εν ώρα μαθήματος και άνοιξε 
έναν νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από 
το γενικότερο φαινόμενο της βίας στα 
σχολεία. Οι οργανωμένοι γονείς κα-
ταγγέλλουν αύξηση των περιστατικών 
βίας σε παγκύπρια βάση και ζητούν τη 
λήψη μέτρων από το αρμόδιο Υπουρ-
γείο, ενώ οι ιθύνοντες του Υπουργείου 
από την πλευρά τους καταρρίπτουν 
τους ισχυρισμούς περί αύξησης των 
υποθέσεων, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι 
φέτος είχαμε πιο ακραία περιστατικά 
από άλλες χρονιές. 

ο νέο περι τατικ  
Όσο αφορά το επίμαχο βίντεο, αυτό 

δείχνει τη μαθήτρια να προσπαθεί να 
αποσπάσει από τα χέρια του καθηγητή 
κάποιο αντικείμενο, χωρίς να αποκλεί-
εται να είναι και δικό της. Να σημειω-
θεί ότι, σε κάποια στιγμή, ο καθηγητής 
φαίνεται ξεκάθαρα να χτυπά στο πρό-

σωπο τη  μαθήτρια, με την τελευταία ν’ 
ανταποδίδει με χτύπημα στα χέρια του 
εκπαιδευτικού. Στο βίντεο διακρίνονται 
και άλλοι μαθητές να παρακολουθούν, 
εκ των οποίων και εκείνος ή εκείνη 
που κατέγραψε το επεισόδιο στο κινητό 
του/της. 

Μετά τη δημοσιοποίηση του εν λόγω 
βίντεο, η αντίδραση του Υπουργείου 
Παιδείας ήταν άμεση. Ο Βοηθός Διευ-
θυντής του σχολείου ετοίμασε έκθεση 
γεγονότων, την οποία και παρέδωσε στον 
Επαρχιακό Λειτουργό. Η έκθεση έφτα-
σε στα χέρια του Υπουργού Παιδείας, 
Κώστα Χαμπιαούρη, ο οποίος διέταξε 
τον διορισμό ερευνώντος λειτουργού 
για τη διερεύνηση του περιστατικού. Σε 
δηλώσεις του ο Υπουργός καταδίκασε 

τέτοιες συμπεριφορές, ενώ την ίδια ώρα 
τόνισε ότι επαναρχίζει άμεσα η μελέ-
τη των κανονισμών λειτουργίας των 
σχολείων, αφού όλοι οι  εμπλεκόμενοι 
συμφώνησαν ότι υπάρχουν κάποιες 
πρόνοιες που μπορεί να τύχουν αλ-
λαγών για να βελτιωθεί η κατάσταση. 

 περι τατικ ν 
κατα έλλο ν οι ονεί  

Για αύξηση των περιστατικών βίας 
στα σχολεία κάνουν λόγο οι οργανω-
μένοι γονείς. Σε δηλώσεις του στη «Σ» 
ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομο-
σπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευ-
σης, Κυριάκος Νικηφόρου, κληθείς 
να σχολιάσει το νέο αυτό περιστατικό, 
ανέφερε πως η βία είναι καταδικαστέα 
απ’ όπου κι αν προέρχεται. «Είναι ένα 
θέμα που μας απασχολεί. Πρέπει να 
γίνουν έρευνες και να παρθούν μέτρα 
για να έρθει το σχολείο σε ομαλότητα 
ενόψει και των εξετάσεων», πρόσθεσε. 
Παράλληλα εξέφρασε την άποψη ότι, 
μέχρι να διερευνηθεί το περιστατικό, 
ο συγκεκριμένος καθηγητής δεν θα 
πρέπει να έρχεται σε επαφή με μαθητές. 
Απ’ εκεί και πέρα, συμπλήρωσε, θα 
πρέπει να αναμένουμε το αποτέλεσμα 
της έρευνας. Ο κ. Νικηφόρου, σχολι-
άζοντας ευρύτερα το φαινόμενο της 
βίας στα σχολεία, ανέφερε πως έχει 
αυξητικές τάσεις, ενώ τόνισε ότι πρέπει 
να γίνουν ενέργειες και να ξεκινήσουν 
στοχευμένες δράσεις για να μειωθεί 
τόσο η βία όσο και το μπούλινγκ. 

ε λ  πα κ πρια έρε να 
Από πλευράς του ο Συντονιστής 

του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο 
Σχολείο (ΠΑΒΙΣ) του Υπουργείου 
Παιδείας, Στέλιος Ορφανός, ανέφερε 
στη «Σ» ότι το ΠΑΒΙΣ παρακολουθεί 
και καταγράφει τα περιστατικά βίας, 
ωστόσο δεν εμπλέκεται σε περιπτώσεις 
χειροδικίας εκπαιδευτικού προς τον 
μαθητή, εξηγώντας ότι αυτά τα περι-
στατικά τα διερευνούν οι διευθύνσεις. 

Περαιτέρω, σημείωσε ότι δεν πα-
ρατηρείται οποιαδήποτε αύξηση στα 
περιστατικά, αλλά πρόσθεσε πως εν-
δεχομένως κάποια από τα περιστατικά 
που είχαμε φέτος να ήταν πιο έντονης 
μορφής από τα προηγούμενα χρόνια. ς 
παράδειγμα έφερε το περιστατικό κατά 
το οποίο ένας μαθητής στην Τεχνική 
Λάρνακας κτύπησε δύο καθηγητές, 
όπως επίσης και το τελευταίο που είδε 
το φως της δημοσιότητας. 

Ο κ. Ορφανός ανέφερε ότι πολύ σύ-
ντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός 
που αφορά την εκπόνηση μεγάλης 
έκτασης έρευνας για τη βία στα σχο-
λεία, η οποία θα διαρκέσει τρία χρόνια. 
Συγκεκριμένα, όπως είπε, θα ξεκινήσει 
από τον Σεπτέμβριο του 2019 και θα 
ολοκληρωθεί καλοκαίρι του 2022. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, η έρευνα θα 
περιλαμβάνει δεδομένα και στοιχεία 
σε παγκύπρια κλίμακα όσον αφορά τα 
περιστατικά βίας και τις μορφές της (π.χ. 
σωματικής, λεκτικής ή ψυχολογικής). 

« α παρακολουθούμε όλα τα σχολεία 

σε παγκύπρια κλίμακα γι’ αυτά τα τρία 
χρόνια για να βλέπουμε την εξέλιξη 
του θέματος και θα προσπαθήσουμε 
να συνδέσουμε τα περιστατικά με αιτίες. 
Να δούμε, δηλαδή, τι είναι εκείνο που 
προκαλεί την έξαρση μορφών βίας στα 
σχολεία», συμπλήρωσε. 

Η προκήρυξη, όπως είπε, θα είναι 
έτοιμη μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ 
εξέφρασε την ελπίδα ότι την έρευνα 
θα την αναλάβουν επιστήμονες από 
πανεπιστήμια της Κύπρου που έχουν 
την τεχνογνωσία που χρειάζεται. Κατα-
ληκτικά, ο κ. Ορφανός σημείωσε ότι η 
έρευνα εμπίπτει στις 19 δράσεις που 
περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική, 
η οποία ετοιμάστηκε από το Υπουργείο.

 
ταίει  έλλει  ορίων 
Αναλύοντας το φαινόμενο της βίας 

στα σχολεία, μιλώντας στη «Σ» η Κοινω-
νική Λειτουργός, Αλεξάνδρα Ιακωβίδου 
Καμέρη, ανέφερε ότι γενικότερα πλέον 
δεν υπάρχουν όρια πουθενά. «Ούτε στις 
οικογένειες, ούτε στα σχολεία. Τα όρια 
στα παιδιά προσφέρουν μιαν ασφάλεια. 
Όταν δεν υπάρχουν, το σχολείο γίνεται 
ένα ξέφραγο αμπέλι. Οι κανόνες που 
τηρεί το σχολείο αφορούν τη στολή, τα 
σκουλαρίκια, πράγματα που ναι μεν είναι 
σημαντικά για να συμμορφώνονται οι 
μαθητές και να τηρούν μια πειθαρχία, 
αλλά μέχρι εκεί», πρόσθεσε. 

Η κ. Ιακωβίδου Καμέρη έθιξε και 
το ζήτημα της έλλειψης κατάρτισης γι’ 
αυτά τα θέματα. «Ο σύμβουλος είναι 

υπεύθυνος για τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό και τα καθήκοντά του 
δύσκολα τού επιτρέπουν να ασχοληθεί 
με κάτι παραπάνω. Ούτε οι καθηγη-
τές είναι καταρτισμένοι. Ναι μεν είναι 
παιδαγωγοί, αλλά δεν είναι η δουλειά 
τους να δίνουν συμβουλές για αυτά τα 
θέματα», συμπλήρωσε.

Περαιτέρω, όπως ανέφερε, ένα 
άλλο πρόβλημα που παρατηρείται 
στα σχολεία και μπορεί να ευθύνεται 
για τα φαινόμενα βίας, είναι η έλλειψη 
σεβασμού και από τις δύο πλευρές, 
είτε από τους καθηγητές προς τους 
μαθητές είτε από τους μαθητές προς 
τους καθηγητές τους. 

Ερωτηθείσα ποια μπορεί να είναι 
η λύση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα 
της αύξησης των περιστατικών βίας, 
υπέδειξε ότι αυτό που πρέπει να κάνει 
το Υπουργείο είναι να προσλάβει έναν 
ειδικό σε κάθε σχολείο. «Αυτήν τη στιγμή 
υπάρχει ένας ψυχολόγος για κάθε  
χιλιάδες μαθητές. Είναι ικανότατο οι 
ψυχολόγοι της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής 

υχολογίας, αλλά δεν είναι αρκετοί. 
Πρέπει να υπάρχει ένας ψυχολόγος και 
ένας κοινωνικός λειτουργός σε κάθε 
σχολείο», ανέφερε. 

Τέλος, εξήγησε ότι «οι μαθητές φαί-
νεται ότι είναι διψασμένοι για σημασία, 
για να τους ακούσει κάποιος. Μοιάζουν 
σαν να θέλουν ξανά μεγάλωμα. Κι αυτό 
δείχνει ότι η καλλιέργεια των μαθητών 
σε αυτά τα θέματα πρέπει να ξεκινά 
από το δημοτικό».  

Αρχίζει μεγάλη παγκύπρια έρευνα 
ΙΟ ΑΚΡΑΙΑ ΤΑ ΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΙΑΣ ΣΤΑ Σ Ο ΙΑ ΤΟΣ 
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Κοινωνία 1

ε λίγες μέρες αρχίζει η 
πρώτη φάση εφαρμογής 
του Γενικού Συστήματος 
Υγείας (ΓεΣΥ). Οι ανη-
συχίες και οι προβλη-
ματισμοί παραμένουν, 
κυρίως για τον αριθμό 

των γιατρών που έχουν  συμβληθεί με το 
σύστημα και ειδικά για τους Παιδιάτρους 
και τους Ειδικούς Ιατρούς. Την ίδια ώρα 
αισιοδοξία επικρατεί στο κυβερνητικό 
μέτωπο, επισημαίνοντας μάλιστα πιθανά 
προβλήματα που θα εμφανιστούν. Ακόμα 
και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
τόνισε πως δεν πρέπει να απογοητευτούμε, 
λέγοντας χαρακτηριστικά πως «πρέπει να 
πεισμώσουμε και όπου παρουσιάζονται 
στρεβλώσεις να παρεμβαίνουμε, για να 
πετύχουμε την καλύτερη δυνατή εφαρ-
μογή του Σχεδίου».

 Δ   
   

  Τα επίσημα στοιχεία του ΟΑΥ αναφέρουν 
πως πέραν των 380 χιλιάδων ενήλικων 
δικαιούχων έχουν κάνει την εγγραφή 
τους στο σύστημα.

  Πέραν των  χιλιάδων παιδιών έχουν 
επίσης εγγραφεί στο ΓεΣΥ.

  Όσον αφορά τους γιατρούς, 3 1 χιλιά-
δες Προσωπικοί Ιατροί ενηλίκων έχουν 
συμβληθεί με το ΓεΣΥ και 8  Παιδίατροι 
ως Προσωπικοί Ιατροί για παιδιά.

  Εξάλλου μικρός είναι ο αριθμός των 
Ειδικών Ιατρών που έχουν εγγραφεί, 
τουλάχιστον μέχρι στιγμής, στο ΓεΣΥ, 
αφού έφθασαν μόλις τους 100. Γεγονός 
που προβληματίζει ως προς την ικα-
νοποιητική κάλυψη του πληθυσμού

  Αξίζει να σημειωθεί πως στην Πλατφόρμα 

Ο Όθων γεννήθηκε την 1η Ιουνίου 
181  στο Παλάτι Μιραμπέλ του 
Σάλτσμπουργκ και πέθανε στις 

2  Ιουλίου 18 7. Ήταν Βαυαρός πρί-
γκιπας του Οίκου των Βίττελσμπαχ, που 
έγινε ο πρώτος βασιλιάς του σύγχρονου 
ελληνικού κράτους. Ήταν ο μοναδικός 
μονάρχης της Ελλάδος που έφερε τον 
τίτλο «Βασιλιάς της Ελλάδος», δεδομέ-
νου ότι οι επόμενοι, της Δυναστείας των 
Γλυξβούργων, είχαν τον τίτλο «Βασιλιάς 
των Ελλήνων».Το 1830 η Αγγλία, κατά 
την υπογραφή του Πρωτοκόλλου της 
ανεξαρτησίας του Ελληνικού Κράτους, 
πέτυχε συμφωνία με τις Μεγάλες Δυνάμεις 
της μεταβολής του πολιτειακού σχήματος 
της χώρας, την επιβολή μοναρχίας και 
τη μετατροπή του ελληνικού κράτους σε 
βασίλειο. Οι ίδιες όρισαν, με τη Συνθήκη 
του Λονδίνου (1832), τον 17χρονο τότε 
Όθωνα Βασιλιά της Ελλάδας, ύστερα και 
από την τελική άρνηση του Λεοπόλδου 
της Σαξονίας που είχε επιλεγεί αρχικά 
Βασιλιάς της Ελλάδας και κατόπιν έγινε 
Βασιλιάς του νεοσύστατου Βασιλείου του 
Βελγίου.

Ο Όθωνας παραχώρησε το Σύνταγμα 
του 18 , αλλά η νέα κυβέρνηση ζητού-
σε από τον Βασιλιά όχι μόνο αμνηστία 
αλλά και την απονομή μεταλλίου στους 
πρωτεργάτες της Επανάστασης. Η νύχτα 
της 3ης Σεπτεμβρίου αποτέλεσε το τέλος 
της απόλυτης μοναρχίας στην Ελλάδα.

Με το Σύνταγμα της 3ης Σεπτεμ-
βρίου αναγνωρίστηκε ως επικρατούσα 
θρησκεία στην Ελλάδα η ορθοδοξία, 
ενώ οποιαδήποτε άλλη θρησκεία ήταν 
ανεκτή. Επίσης η Εκκλησία της Ελλάδος 
είναι δογματικά ενωμένη με το Πατρι-
αρχείο της Κωνσταντινούπολης, αλλά 
αυτοκέφαλη και ανεξάρτητη από κάθε 
άλλη Εκκλησία.

Στο Ναύπλιο εμφανίστηκαν τα πρώ-
τα επαναστατικά κινήματα. Το 18 2 οι 
επαναστάτες κατέλυσαν τις αρχές και επι-
δίωξαν την κατάργηση του συστήματος 
και την αναγόρευση νέου, τη διάλυση του 
παρανόμου της Βουλής και τη σύγκληση 
Εθνοσυνέλευσης. Η κυβέρνηση πολιόρ-
κησε το Ναύπλιο. Ο Όθωνας χορήγησε 
μερική αμνηστία, υπό τον όρο οι πρω-
τεργάτες να εγκαταλείψουν το ελληνικό 

έδαφος σε δύο πλοία.
Στο εσωτερικό επικρατούσαν οι αντι-

βασιλικές διαδηλώσεις. Τη νύχτα 10 προς 
11 Οκτωβρίου εκδίδεται ήφισμα του 
Έθνους για την κατάργηση της Βασιλείας 
του Όθωνα.

Το βασιλικό ζεύγος θεώρησε σωστό να 
κάνει μια περιοδεία στις επαρχίες για να 
αποκατασταθεί η δημοτικότητά του. Ενώ 
όμως η υποδοχή έδειχνε ενθουσιώδης, στο 
μεταξύ ξέσπασε στην Αιτωλοακαρνανία 
επανάσταση που έφτασε μέχρι την Αθήνα. 
Το βασιλικό ζεύγος έμεινε στο πολεμικό 
«Αμαλία», ενώ οι Μεγάλες Δυνάμεις τους 
συμβούλευαν να αναχωρήσουν αμέσως. 
Ο Όθωνας και η Αμαλία εγκατέλειψαν 
την Ελλάδα στις 23 Οκτωβρίου 18 2. 
Κάποιοι ιστορικοί αναφέρουν ότι ο Όθων 
αγάπησε την Ελλάδα όσο τίποτε άλλο, όχι 
όμως και τους Έλληνες. Απεβίωσε στις 
2  Ιουλίου 18 7 στη Βαμβέργη. Ο ίδιος 
θέλησε να θαφτεί με την παραδοσιακή 
ενδυμασία της Ελλάδας, τη φουστανέλα. 

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε 
στο .artaeri.com.
Μακαρίου 71, Λ/σία
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Ιδιωτικής Ιατρικής, που αποκαλύπτει 
σήμερα η «Σ» (σελ. 1 17), έχουν εγ-
γραφεί πέραν των 800 ιατρών όλων των 
ειδικοτήτων.

 Δ  
Όσον αφορά τις υπηρεσίες φροντίδας 

υγείας, που θα καλύπτονται από το ΓεΣΥ, 
από την  01/0 /2019, είναι:

  Φροντίδα υγείας από προσωπικούς 
ιατρούς

 Φροντίδα υγείας από ειδικούς ιατρούς
 Φάρμακα
 Εργαστηριακές εξετάσεις

Αντίστοιχα, την ίδια ακριβώς ημερο-
μηνία του επόμενου χρόνου, δηλαδή την 
01/0 /2020, θα παρέχεται:

 Ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας
  Φροντίδα υγείας σε περιπτώσεις ατυ-
χημάτων και επειγόντων περιστατικών

 Μεταφορά με ασθενοφόρο
  Φροντίδα υγείας από νοσηλευτές, μαίες, 
κλινικούς ψυχολόγους, κλινικούς διαι-
τολόγους, φυσιοθεραπευτές, εργοθερα-
πευτές και λογοπαθολόγους

  Προληπτική οδοντιατρική φροντίδα 
υγείας

  Ανακουφιστική φροντίδα υγείας και 
ιατρική αποκατάσταση

 Κατ’ οίκον φροντίδα 
Αναφορικά με τα οφέλη που θα προ-

κύψουν από την εφαρμογή του ΓεΣΥ, 
σύμφωνα με τον ΟΑΥ είναι πολλά, το πιο 
σημαντικό, όμως, είναι η διά βίου κάλυψη 
υγείας για όλους, ωστόσο θα έχουμε και 
υποχρεώσεις.

  Β
  

Από την 1η Μαρτίου 2019 γίνονται 
εισφορές στο σύστημα με στόχο την ομαλή 
λειτουργία του ΓΕΣΥ.

Η ετήσια οροφή στις συμπληρωμές είναι 
1 0 ευρώ για τον γενικό πληθυσμό, 7  
ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους, λήπτες 
ΕΕΕ και παιδιά μέχρι 21 ετών.

Επίσης θα καταβάλλουμε άλλα μι-
κρότερα ποσά συμπληρωμής κατά τη 
λήψη υπηρεσιών από ειδικούς ιατρούς, 
εργαστήρια, φαρμακεία, νοσηλευτές, μαί-
ες, άλλους επαγγελματίες υγείας και τα 
ΤΑΕΠ ως εξής: 

  Ανά φαρμακευτικό προϊόν που θα μας 
συνταγογραφεί ο ιατρός θα πρέπει να 
καταβάλλουμε 1.

  Ανά ιατροτεχνολογικό προϊόν ή υγει-
ονομικό είδος 1.

  Ανά εργαστηριακή εξέταση ή ομάδα 

εργαστηριακών εξετάσεων 1. Η συ-
νολική μέγιστη δυνατή χρέωση ανά 
κατηγορία εργαστηριακών εξετάσεων 
είναι δέκα ευρώ ( 10).

  Ανά επίσκεψη σε ειδικό ιατρό εξαιρου-
μένων ιατρών με ειδικότητα στην ακτινο-
λογία/ακτινοδιαγνωστική, κυτταρολογία 
και παθολογική ανατομία .

  Ανά υπηρεσία φροντίδας υγείας που 
διενεργείται από ειδικό ιατρό με ειδι-
κότητα στην ακτινολογία/ακτινοδιαγνω-
στική 10.

 Ανά επίσκεψη σε νοσηλευτή ή μαία .
  Ανά επίσκεψη σε Τμήμα Ατυχημάτων και 
Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) 10.

  Ανά επίσκεψη σε άλλο επαγγελματία 
υγείας 10.

Υπάρχει ετήσια οροφή συμπληρωμών 
ανά άτομο, η οποία είναι ως ακολούθως: 

 Γενικός Πληθυσμός: 1 0 
  Χαμηλοσυνταξιούχοι, Λήπτες βοηθή-
ματος ΕΕΕ, Παιδιά μέχρι 21 ετών: 7

Όταν συμπληρωθούν τα πιο πάνω ποσά, 
αναλόγως σε ποια κατηγορία ανήκετε, 
δεν θα καταβάλλετε πλέον συμπληρωμές 
μέχρι τη λήξη του έτους.  

Εκτός από τις συμπληρωμές, όταν απο-
τείνεστε στον ειδικό ιατρό απευθείας χωρίς 
παραπεμπτικό, θα καταβάλλετε συνεισφο-

ρά Ι, δηλαδή 2  ευρώ. Στις περιπτώσεις 
που καταβάλλεται συνεισφορά Ι δεν θα 
καταβάλλεται συμπληρωμή (  ευρώ) για 
την ίδια επίσκεψη. Η απευθείας πρόσβα-
ση σε γυναικολόγους και μαιευτήρες για 
γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 1 ο 
έτος της ηλικίας τους δεν θα χρεώνεται με 
συνεισφορά Ι, δηλαδή δεν θα καταβάλλεται 
το ποσό των 2  ευρώ (θα καταβάλλεται το 
ποσό συμπληρωμής των  ευρώ).

Στις περιπτώσεις που επισκέπτεστε τον 
προσωπικό ή ειδικό ιατρό σας μετά τις 
8:00 μ.μ., και οποιαδήποτε ώρα τα Σαββα-
τοκύριακα ή τις δημόσιες αργίες, ο γιατρός 
δύναται να σας χρεώσει μέχρι 2  ευρώ. 
Στην περίπτωση αυτή δεν θα καταβάλλετε 
άλλο ποσό για την ίδια επίσκεψη.  

Επίσης, στις περιπτώσεις που επιλέγετε 
ακριβότερο φάρμακο από αυτό που κα-
λύπτει πλήρως το ΓεΣΥ, θα καταβάλλετε 
το υπόλοιπο ποσό, δηλαδή συνεισφορά 
η οποία ισούται με τη διαφορά μεταξύ 
της τιμής του φαρμάκου που καλύπτει 
πλήρως το ΓεΣΥ και της τιμής του φαρ-
μάκου που επιλέγετε. Η συνεισφορά 
αυτή θα καταβάλλεται επιπρόσθετα της 
συμπληρωμής.

Β  

Δεν θα καταβάλλετε οποιαδήποτε χρέ-
ωση όταν επισκέπτεστε τον προσωπικό 
σας ιατρό, εκτός αν υπερβείτε τον αριθμό 
επισκέψεων ανά έτος που καθορίζεται με 
βάση την ηλικιακή σας ομάδα όπως πιο 
κάτω:   

Ηλ κ α κα ού ο  Αρ  π σκ  

 0-1 10
 1-3 8
 3-5 7
 6-10 4
 11-18 3
 18-40 4
 41-50 6
 51-65 8
 >65 10

Το ποσό που θα καταβάλλετε στον 
προσωπικό ιατρό σας σε περίπτωση που 
υπερβείτε τον πιο πάνω αριθμό επισκέψε-
ων, ανέρχεται σε 1   ευρώ ανά επίσκεψη. 
Το ποσό αυτό καθορίστηκε έτσι ώστε να 
αποφευχθεί η υπερεπισκεψιμότητα σε 
προσωπικούς ιατρούς. Από την καταβολή 
του ποσού αυτού εξαιρούνται οι χρόνιοι 
ασθενείς, οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι 
λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 
και τα παιδιά τους.  

Β
  

Το ΓεΣΥ καλύπτει υπηρεσίες εμβολια-
σμού σύμφωνα με το Εθνικό Εμβολιαστικό 
Σχήμα. Στις περιπτώσεις που χορηγείται 
εμβόλιο που δεν περιλαμβάνεται στο Εθνι-
κό Εμβολιαστικό Σχήμα, ο παιδίατρος/
προσωπικό ιατρός για ενήλικες θα χρε-
ώνει κατά την κρίση του, όπως γίνεται 
και σήμερα. 

 
 

Από προσωπικό ιατρό προς ειδικό ια-
τρό  το κανονικό παραπεμπτικό ισχύει 
για 3 συνολικά  επισκέψεις και 3 μήνες, 
ενώ το μακροχρόνιο παραπεμπτικό ισχύει 
για 12 επισκέψεις και 12 μήνες. Το πα-
ραπεμπτικό για διαγνωστικές εξετάσεις 
προς ακτινολόγους, πυρηνικούς ιατρούς, 
κυτταρολόγους και παθολογοανατόμους 
ισχύει για 30 μέρες.

Από  ειδικό ιατρό προς άλλη ιατρική 
ειδικότητα  το παραπεμπτικό ισχύει για 
3 συνολικά  επισκέψεις και 3 μήνες. Το 
παραπεμπτικό για διαγνωστικές εξετάσεις 
προς ακτινολόγους, πυρηνικούς ιατρούς, 
κυτταρολόγους και παθολογοανατόμους 
ισχύει για 30 μέρες.

 
Οι προληπτικές εξετάσεις καλύπτονται 

από το Σύστημα εφόσον σας παραπέμπει 
σε αυτές ιατρός που συμμετέχει στο ΓεΣΥ 
βάσει των πρωτοκόλλων ή και κλινικών 
κατευθυντήριων οδηγιών που καθορίζο-
νται από τον ΟΑΥ σε συνεργασία με τους 
εμπλεκόμενους φορείς.

     
Όσον αφορά την ενδονοσοκομειακή 

φροντίδα υγείας, που για φέτος δεν θα 
παρέχεται εντός ΓεΣΥ, αφού αυτή θα δοθεί 
στη δεύτερη φάση του ΓεΣΥ τον Ιούνιο του 
2020, οι ασθενείς θα λαμβάνουν υπηρεσίες 
ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας με 
τον ίδιο τρόπο που ισχύει σήμερα. Δη-
λαδή αν κάποιος είναι δικαιούχος του 
Δημοσίου θα λαμβάνει  δωρεάν υπηρε-
σίες από τα δημόσια νοσηλευτήρια. Αν 
δεν είναι δικαιούχος του δημοσίου, θα 
λαμβάνει αυτές τις υπηρεσίες, που είναι 
προς το παρόν εκτός ΓεΣΥ, με προσωπικά 
του έξοδα ή μέσω ιδιωτικής ή ομαδικής 
ασφαλιστικής κάλυψης.

 
Ο κάθε ιατρός/ιατρικό κέντρο καθορί-

ζει τις ώρες λειτουργίας του ιατρείου του. 
Απευθυνθείτε στον ιατρό σας για να ενη-
μερωθείτε για το ωράριο λειτουργίας του. 

 

Ε νόψει της συμπλήρωσης 100 χρόνων 
από τη Γενοκτονία του Ποντιακού 
Ελληνισμού, η κοινότητα των Ελλή-

νων του Πόντου και όλα τα ενεργά ποντιακά 
σωματεία της Κύπρου, ενωμένα θα τιμήσουν 
τους προγόνους τους σε μια εκδήλωση 
υπό την αιγίδα του Δήμου Λευκωσίας 
και την υποστήριξη της Πρεσβείας της 
Ελλάδος στην Κύπρο, από την καρδιά της 
πρωτεύουσας, σήμερα Κυριακή, 19 Μαΐου 
2019. Κοινός στόχος η ευαισθητοποίηση 
όλων και η παρουσίαση της ιστορίας και 
του πολιτισμού των Ελλήνων του Πόντου, 
διεκδικώντας το δικαίωμα της αναγνώρισης 
της Γενοκτονίας των Ποντίων, γιατί «κανείς 
δεν ξεχνά και τίποτα δεν ξεχνιέται».

Κατά τη διάρκεια της ημέρας στο 
προαύλιο του Δημαρχείου Λευκωσίας 
θα στηθεί περίπτερο με ενημερωτικό 
υλικό. Επίσης θα υπάρχει αφιέρωμα με 
φωτογραφικό υλικό, προβολή οπτικού 
υλικού, έκθεση με ιστορικό υλικό του 
καθηγητή νέας ελληνικής ιστορίας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 
δρα Κωνσταντίνου Φωτιάδη.

α πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη 

δέηση προς τιμήν των αδικοχαμένων στην 
εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης και 
κατάθεση στεφάνων. Τα στεφάνια θα με-
ταφερθούν στα μνημεία που είναι αφιε-
ρωμένα στη Γενοκτονία των Ελλήνων του 
Πόντου στους Δήμους Γερίου και Αγίου 
Δομετίου όπου φιλοξενούνται.

Στις :00 το απόγευμα θα πραγματο-
ποιηθεί ειρηνική πορεία παρά τις οδούς 
Ονασαγόρου και Λήδρας, με αφετηρία 
το παλαιό δημαρχείο Λευκωσίας. α 
ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
από τα σωματεία/διοργανωτές στο προ-
αύλιο του Δημαρχείου Λευκωσίας και 
παρουσίαση βιβλίου του συγγραφέα κ. 
Δημήτρη Καραγιάννη «Σουκιρίμ 3 3.000 
 Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου». 

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβαστούν 
από τον ηθοποιό κ. ανάση Δρακόπουλο.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν εκπρό-
σωποι του Προέδρου της Δημοκρατίας, της 
Βουλής Αντιπροσώπων, της Πρεσβείας της 
Ελλάδος στην Κύπρο, Υπουργείου Παιδείας 

 Πολιτισμού, αρχηγοί και εκπρόσωποι 
κομμάτων, οι Δήμαρχοι Λευκωσίας και 
Γερίου, ΕΛΔΥΚ και άλλοι.

κ ση η  τη  ε κτ ία
τ υ τιακ  η ισ

ΟΙ Ι ΟΝ Ρ Σ ΙΣ, ΟΙ Υ Ο Ρ Σ ΙΣ Τ Ν ΔΙΚΑΙΟΥ Ν ΚΑΙ ΟΙ Σ ΟΙ ΚΑ Υ ΙΣ ΤΟΥ Ν ΟΥ Σ ΔΙΟΥ 

Μιαν ανάσα πριν από το ΓεΣΥ 
με μόνο 100 ειδικούς ιατρούς

ΑΝΝΑ ΑΡΙΑ ΥΤΥ ΙΟΥ
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ΣΚ ΥΗ ΣΤΑΥΡΟΥ  
ΟΔ ΡΑ ΝΙΚΟ ΑΟΥ 

ον κατάλογο με τους 
ιατρούς που επέλεξαν 
να μην ενταχθούν στο 
Γενικό Σύστημα Υγείας 
(ΓεΣΥ), και αντ’ αυτού 
να ενώσουν δυνάμεις 
μέσω της Πλατφόρμας 

Ιδιωτικής Ιατρικής, αποκαλύπτει σήμερα 
η «Σημερινή». 

Υπενθυμίζεται ότι η Πλατφόρμα Ιδιω-
τικής Ιατρικής ( ri ate edica  et or ), 
αποτελεί ένα δίκτυο ιατρών κατά το 
πλείστoν ειδικών γιατρών  νοσηλευτηρίων, 
καθώς και διαγνωστικών, ακτινολογικών 
και κλινικών εργαστηριακών κέντρων. 

Όπως ξεκαθάρισαν σε δηλώσεις τους 
στη «Σ» μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής 
της πρωτοβουλίας, η Πλατφόρμα Ιδιωτι-
κής Ιατρικής διαφωνεί με το προτεινόμενο 
ΓεΣΥ, αφού με μαθηματική ακρίβεια θα 
οδηγήσει σε έκπτωση της ποιότητας των 
προσφερόμενων υπηρεσιών και, αργά 
ή γρήγορα, σε κατάρρευση. Δηλώνουν 

υπεύθυνα ότι είναι υπέρ ενός Μεικτού 
Συστήματος Υγείας, όπου ο πολίτης θα 
καταβάλλει μεν την εισφορά του, όπως 
σήμερα, αλλά θα έχει τη δυνατότητα της 
ελεύθερης επιλογής του ασφαλιστικού 
του φορέα, καθώς και την πραγματική 
επιλογή του ιατρού και του νοσηλευτηρίου 
του. « στόσο», προσθέτουν, «για να γίνει 
κάτι τέτοιο εφικτό απαιτούνται νομοθετικές 
αλλαγές, οι οποίες αν τελικά επιτευχθούν,  
δηλώνουμε έτοιμοι να ενταχθούμε στο 
νέο σύστημα και αυτό θα εξασφαλίσει 
την καθολική συμμετοχή γιατρών και 
νοσηλευτηρίων και ο πολίτης θα μπορεί 
πραγματικά να απολαμβάνει αυτό το οποίο 
από την αρχή του υποσχέθηκαν».

Ο επίμαχος κατάλογος περιλαμβάνει 
συνολικά 821 ιατρούς όλων των ειδικο-
τήτων, τους οποίους παρουσιάζουμε πιο 
κάτω. Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι παιδία-
τροι που επέλεξαν να ενταχθούν στην εν 
λόγω πλατφόρμα αντί να συμβληθούν με 
τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), 
είναι συνολικά 73 στον αριθμό, ενώ στο 
ΓεΣΥ εντάχθηκαν μέχρι στιγμής άλλοι 8  
συνάδελφοί τους. Συνολικά οι παιδίατροι 
στην Κύπρο ανέρχονται περίπου στους 290, 
άρα παραμένουν πέραν των 100 ιατρών 
που δεν αποκλείεται τις επόμενες μέρες 
να επιλέξουν είτε να ενταχθούν στην εν 
λόγω πλατφόρμα είτε στο ΓεΣΥ. 

Τονίζεται ότι ο κατάλογος μεταβάλλεται 
συνεχώς, καθώς η διαδικασία εγγραφής 
είναι συνεχής. Επίσημα ο κατάλογος θα 
δημοσιευθεί σήμερα το βράδυ στην ιστο-
σελίδα της Πλατφόρμας Ιδιωτικής Ιατρικής 

http://c pmp.eu  και στην εξής διαδικτυ-
ακή διεύθυνση: https:// .c medata.
com/ / up ic ain01.a . 

Α το  α  ο   
ατρο  της λατ ρμας 
Ι τ κ ς Ιατρ κ ς

Η Η Ε Η  
ΠΟΚ Π Ε  Ο  

Κ Ο Ο 
  ΠΟ  

Ε ΗΚ  
Η  Π ΦΟ  

Δ ΚΗ  ΚΗ  
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Πιάνεις συχνά τον εαυτό σου να 
σκέφτεται, πόσο πολύ θα επιθυ-
μούσες να απλοποιήσεις τη ζωή 

σου, πώς να λύσεις εκκρεμότητες, που ναι 
μεν είναι μικρές αλλά στο τέλος της ημέρας 
σού αυξάνουν το στρες; Βρίσκονται εκεί σε 
μια γωνιά του μυαλού σου, στοιβαγμένες, 
κι όλο λες «θα το τακτοποιήσω και αυτό», 
αλλά ποτέ δεν βρίσκεις τον χρόνο.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα; Οι 
λογαριασμοί που διαθέτεις σε διάφορες 
τράπεζες. Ένα λογαριασμό στη μια, έναν 
δεύτερο σε άλλη, δάνειο αυτοκινήτου σε 
μια, δάνειο σπιτιού σε άλλη, ο μισθός 
σου σε μια τρίτη  Και εσύ να θέλεις να 
εξυπηρετηθείς και να πρέπει να τρέχεις 
σε δυο ή τρεις τράπεζες, ενώ ταυτόχρονα 
να έχεις κι ακόμη ένα λογαριασμό λόγω 
δουλειάς, στο εξωτερικό. 

Τέλος στην εκκρεμότητα και στο έξτρα 
στρες, βάζει τώρα με τον πιο απλό τρόπο 
η Τράπεζα Κύπρου. Μια που στο πλαίσιο 
του pen Ban in  σού δίνει, προσεχώς, 
τη δυνατότητα πρόσβασης στους λογα-
ριασμούς που διαθέτεις και στις άλλες 
κυπριακές τράπεζες. 

Η Τράπεζα Κύπρου, αφού πρωτοπόρησε 
δίνοντας αρχικά πρόσβαση σε 8 αγγλικές 
τράπεζες,  είναι τώρα έτοιμη να δεχθεί στο 
1 an  και τις κυπριακές, μόλις θα είναι 
τεχνικά έτοιμες. 

Η μεγάλη αυτή ευκολία που έρχεται, 
αποτελεί ορόσημο καθώς αφορά χιλιάδες 
πελάτες της Τράπεζας Κύπρου αλλά και το 

ευρύ κοινό, αφού για πρώτη φορά θα δοθεί 
στην Κύπρο η δυνατότητα της πρόσβασης 
σε όλους τους λογαριασμούς που ένας 
πελάτης διαθέτει  μέσω της πλατφόρμας 
του 1 an . 

Υπενθυμίζουμε ότι η σύνδεση μέσω του 
1 an  ήδη παρέχεται με τις ακόλουθες 
αγγλικές τράπεζες: o ds Ban , a ifax 
Ban , Ban  of cot and, at est Ban , 

B  Ban , B  Ban , irst irect Ban , 
ar s and pencer Ban . 
Προχωρώντας με αποφασιστικότητα την 

ψηφιακή μεταμόρφωσή της, η Τράπεζα 
Κύπρου πρωτοπορεί με τρόπο που θα 
κάνει πιο εύκολη τη ζωή των πελατών της. 
Παρέχοντας τη σημαντική αυτή ευκολία 
στη διαχείριση των χρημάτων ή των λο-

γαριασμών των πελατών της, πάντοτε με 
τη μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Η μόνη προ πόθεση είναι να είστε 
συνδρομητής στην 1 an  αλλά και να 
έχετε αντίστοιχη πρόσβαση στην πλατ-
φόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής των 
άλλων τραπεζών.

Πλέον υπάρχει η δυνατότητα να απλο-
ποιηθεί η ζωή μας. Να απαλλαγούμε από 
το αχρείαστο τρέξιμο ή τις εκκρεμότητες 
που μας ταλαιπωρούν. Μπαίνουμε στην 
1 an  και χειριζόμαστε από εκεί, με τον 
πιο απλό τρόπο όλους τους λογαριασμούς 
μας. Στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://
www.bankofcyprus.com.cy/home-gr/
Internet-Banking_gr/services_gr/----/
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εν είναι πολλοί που 
γνωρίζουν όλα όσα 
μπορεί να προσφέ-
ρει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Οι διάφο-
ρες πολιτικές που 
εφαρμόζει έχουν ως 

στόχο να προσφέρουν ευκαιρίες απα-
σχόλησης ώστε να μειωθεί η ανεργία, η 
φτώχια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. 
Πολλά είναι τα προγράμματα επιχο-
ρήγησης που δίνουν την ευκαιρία σε 
πολλούς ενήλικες να επιμορφωθούν, 
να αποκτήσουν δεξιότητες αλλά και 
να δημιουργήσουν τις κατάλληλες 
συνθήκες για εργασία. Ειδικότερα 
η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκύπτει στις 
ανάγκες της νεολαίας, προσφέροντάς 
τους περισσότερες ίσες ευκαιρίες στους 
τομείς της εκπαίδευσης και της αγοράς 
εργασίας, καθώς και τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν πλήρως σε όλους τους 
τομείς της κοινωνίας. 

ο πρ ραμμα 
Τo γνωστό πρόγραμμα της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, 
την κατάρτιση, τη νεολαία και τον 
αθλητισμό για την περίοδο 
201 2020, στοχεύει 
στην ανάδειξη των 
δεξιοτήτων, της 
α π α σ χ ό λ η -
σης καθώς 
και στον 
εκσυγχρο-
νισμό των 
συστημά-
των εκ-
παίδευσης, 
κατάρτισης 
και νεολαίας 
σε όλους τους 
τομείς της Διά 
Βίου Μάθησης. Δίνει 
τη δυνατότητα σε φοιτητές 
εγγεγραμμένους σε δρυμα Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης, σε όλα τα επίπεδα 
σπουδών από το προπτυχιακό μέχρι 
το διδακτορικό  να μετακινηθούν για 
σπουδές σε συνεργαζόμενο ίδρυμα του 
εξωτερικού με πλήρη αναγνώριση για 
το διάστημα των σπουδών τους και με 
διάρκεια κινητικότητας από τρεις μέχρι 
δώδεκα μήνες. Κύπριοι φοιτητές που 
έζησαν την εμπειρία του Εrasmus  
δήλωσαν πως οι στιγμές, οι γνώσεις, 
οι ευκαιρίες για γνώση και αλληλεπί-
δραση ήταν πολλές και μοναδικές. Ο 
Στέφανος βρέθηκε στην Αθήνα, όπου 
εκεί είχε την ευκαιρία να διδαχθεί από 
αυτούς που δίδασκαν τον ίδιο στην 
Κύπρο. Εκεί μάλιστα του δόθηκε η 
ευκαιρία να εργαστεί σε μιαν από τις 
μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα του. 
Αν είχε την ευκαιρία θα το ξανάκανε 
και ο Ανδρέας, ο οποίος τοποθετήθηκε 
στην Εσθονία για κάποιο διάστημα. Η 
Παναγιώτα κέρδισε πολλές εμπειρίες 

Π Ο Ε Ο Η  
 Δ Ε  

Η Η Η  
Π Ο   
Κ  Η Ε Η 
Η  Ε

Τα πέντε χρόνια από την πρώτη μέρα 
λειτουργίας του οίκου της Ρωσίας 
στην οδό Ρήγα Φεραίου στη Λε-

μεσό γιορτάστηκαν την Παρασκευή, 10 
Μαΐου, στο πλαίσιο σεμνής τελετής κατά τη 
διάρκεια της οποίας τιμήθηκε ο γνωστός 
Νομικός Ανδρέας Νεοκλέους. 

Ο Ανδρέας Νεοκλέους είναι ο άνθρωπος 

ο οποίος έκανε τα πρώτα βήματα στην 
ανάπτυξη των Κυπρορωσικών σχέσε-
ων, φέρνοντας μέσω των διασυνδέσεων 
με τα δικηγορικά γραφεία που διατηρεί 
στη Ρωσία, δεκάδες Ρωσους επενδυτές, 
οι οποίοι ζουν και δραστηριοποιούνται 
πλέον στο νησί μας. Ο νομικός τιμήθηκε 
από το Παγκόσμιο Ρωσικό δρυμα, με απε-

σταλμένο της Μόσχας που έφτασε στην 
Κύπρο ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό, για τη 
εξαιρετική συνεισφορά του στη βελτίωση 
των σχέσεων της Ρωσικής Ομοσπονδί-
ας με την Κυπριακή Δημοκρατία, στους 
τομείς της Οικονομίας, Πολιτισμού και 
ανθρωπιστικών θεμάτων.

Ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Ρωσικού 
Ιδρύματος στην Κύπρο Ρόμαν Παβίλοφ 
εξήρε το έργο που επιτελείται μέσω του 
οίκου, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει 
τον Κύπριο νομικό για την ευγενή προ-
σφορά του κτηρίου όπου στεγάζεται. «Για 

τα  χρόνια που έχουν περάσει έχουμε 
καταφέρει να πετύχουμε τον στόχο που 
έχουμε θέσει τότε. Κάθε χρόνο τον Ρωσικό 
Οίκο επισκέπτονται 2,  χιλιάδες επισκέπτες, 
περιλαμβανομένων και Κυπρίων», είπε.  

Συγκινημένος, ο τιμώμενος νομικός 
Αντρέας Νεοκλέους, μίλησε με τα πιο 
θερμά λόγια για τους προσωπικούς δε-
σμούς που διατηρεί με τη ρωσική κοινό-
τητα. «Η αλήθεια είναι μία, ότι αγαπώ τη 
Ρωσία, αγαπώ τον ρωσικό λαό και αγαπώ 
τον ρωσικό πολιτισμό από τα μικρά μου 
χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

 α κ σ ι  σικ  ρυ α
τί ησε τ  Α ρέα ε κ έ υ

Ο νομικός τιμήθη-
κε για τη ε αιρε-
τική συνεισφορά 

του στη ελτίωση 
των σχέσεων της 

ωσικής Ομο-
σπονδίας με την 
Κυπριακή Δημο-

κρατία, στους το-
μείς της Οικονομί-
ας, Πολιτισμού και 

ανθρωπιστικών 
θεμάτων 

από τη διαμο-
νή της στην 
Ισπανία, ενώ 
η Νικολέτα, 
που βρέθηκε 

στην Ολλαν-
δία, δήλωσε 

πως η απόφα-
σή της ήταν μια 

από τις καλύτερες 
αποφάσεις που πήρε, 

αφού χάραξε μια καθορι-
στική πορεία στην επαγγελματική 

της καριέρα. Μάλιστα, οι φοιτητές που 
μετακινούνται για σπουδές σε Ιδρύματα 
Ανώτατης Εκπαίδευσης σε χώρες που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, λαμβάνουν 
και ένα ποσό ως μηνιαία επιχορήγηση. 

στόσο το πρόγραμμα αυτό δεν αφορά 
μόνο φοιτητόκοσμο αλλά και διδακτικό 
και διοικητικό προσωπικό Ιδρυμάτων 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, που επιθυμεί 
να μετακινηθεί για διδασκαλία ή και 
επιμόρφωση σε φορείς του εξωτερικού. 

ρε να και καινοτομία
Δε θα μπορούσε να παραλειφθεί ο σημα-

ντικός τομέας επενδύσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που δεν είναι άλλος από αυτόν 
της έρευνας και της οικονομίας. Ζητήματα 
καίριας σημασίας για την ευρωστία της 
οικονομίας και της κοινωνίας μας. Με 
στόχο την αντιμετώπιση πολλών δεινών 
όπως ασθενειών, κλιματικής αλλαγής, με-
τανάστευσης, κ.λπ αλλά και την τόνωση 

της απασχόλησης και της ανάπτυξης, η 
ΕΕ προωθεί το πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020». Η ΕΕ, ως το μεγαλύτερο κέντρο 
παραγωγής γνώσης στον κόσμο, αντι-
προσωπεύοντας σχεδόν το ένα τρίτο της 
παγκόσμιας παραγωγής επιστήμης και 
τεχνολογίας, δεν σταματά τις προσπάθει-
ες για βελτίωση των επιδόσεών της όσον 
αφορά τη μετατροπή των ερευνητικών και 
καινοτόμων ιδεών σε επιτυχημένα προϊόντα 
και τεχνολογίες. Το πρόγραμμα στοχεύει 
στην προώθηση της επιστημονικής αριστεί-
ας, μεταξύ άλλων μέσω του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας, στην προώθηση της 
βιομηχανικής υπεροχής σε τομείς όπως 
οι νανοτεχνολογίες και βιοτεχνολογία και 
στην αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προ-
κλήσεων για την κοινωνία μας, όπως η 
υγεία, οι μεταφορές, η ενέργεια, η κλιματική 
αλλαγή και η προστασία της ελευθερίας 
και της ασφάλειας. Επιπρόσθετα η ΕΕ επι-
διώκει την ανάπτυξη πολιτικών που θα 
ενθαρρύνουν την αριστεία στην έρευνα 
και θα προάγουν την καινοτομία. Οι νέες 
πολιτικές και δράσεις ομαδοποιούνται σε 
τρία βασικά θεματικά πεδία, που είναι η 
ανοικτή καινοτομία, η ανοικτή επιστήμη 
και το άνοιγμα στον κόσμο. 

πα χ λ  των νέων
Οι ανησυχίες των νέων για το μέλλον 

τους, που διαγράφεται αβέβαιο έως δυσοί-
ωνο, πρέπει να αντιμετωπιστούν. Έχοντας 
υπόψη αυτές, τα κράτη μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης  συνεργάζονται ώστε να 

αναπτυχθούν οι απαραίτητες ευκαιρίες 
εξέλιξης των νέων. Συγκεκριμένα, προω-
θούνται οι επενδύσεις στις δεξιότητες που 
αναζητούν οι εργοδότες γι’ αυτό και προ-
σφέρουν επιχορηγήσεις για προγράμματα 
επιμόρφωσης. Παράλληλα αναπτύσσουν 
υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 
και υποστηρίζουν τις ποιοτικές πρακτικές 
και μαθητείες, ενώ ενθαρρύνουν απρό-
σκοπτα την επιχειρηματικότητα. Η αύξη-
ση της απασχόλησης των νέων αποτελεί 
κεντρικό στοιχείο της πολιτικής της ΕΕ. Η 
επιχειρηματικότητα των νέων βρίσκεται 
στο ύψος της πολιτικής ατζέντας της ΕΕ 
ως εργαλείο για την καταπολέμηση της 
ανεργίας των νέων και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, καθώς και για την τόνωση 
της καινοτομίας μεταξύ των νέων. Συγκε-
κριμένες δράσεις και προγράμματα, που 
τρέχουν τη χρονιά που διανύουμε, είναι η 
απόδειξη της προσπάθειας για ενίσχυση 
όλων όσων χρειάζονται την ώθηση για 
βελτίωση των δεξιοτήτων τους, επένδυση 
στις δυνάμεις τους, προώθηση ιδεών 
τους και προσωπική τους ανέλιξη. 
Τα Ανταγωνιστικά Προγράμμα-
τα ΕΕ είναι προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται από τον 
προ πολογισμό της ΕΕ με 
στόχο να συμβάλουν στην 
υλοποίηση μιας πολιτικής της ΕΕ. 
Οι προτάσεις υποβάλλονται για έγκριση 
απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
χωρίς την παρέμβαση των θεσμών του 
κράτους μέλους. Από την άλλη τα Συγχρη-

ματοδοτούμενα Προγράμματα αφορούν 
προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται 
στην Κύπρο από συγκεκριμένα κονδύλια 
του Πολυετούς Προ πολογισμού της ΕΕ, 
τα οποία έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο 
και από εθνικούς πόρους. Οι τομείς προτε-
ραιότητας που χρηματοδοτούνται συναπο-
φασίζονται μεταξύ της ΕΕ και της Κύπρου 
και η διαχείριση των προγραμμάτων αυτών 
γίνεται στην Κύπρο με δικαίωμα ελέγχου 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά 
κανόναν, οι προτάσεις υποβάλλο-
νται για έγκριση σε αρμόδιους 
φορείς του δημόσιου τομέα 
της Κύπρου ανάλογα με 
το Πρόγραμμα. 

ΙΣ Σ ΥΚΑΙΡΙ Σ ΙΑ Α ΗΣΗ ΚΑΙ Α ΑΣ Ο ΗΣΗ ΡΟ Ι Η  

Δίπλα στους νέους η Ευρώπη 
με επιχορηγήσεις  

ΑΡΙΑ ΟΝΟΥ ΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.com
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υδέν κα-
λόν αμιγές 
κ α κ ο ύ » 
θα ήταν 
η εκδοχή 
του αρχαί-
ου ρητού, 

παραφρασμένη, εάν θα έπρεπε να σκια-
γραφηθεί η κατάσταση που αντιμετωπίζουν 
οι τράπεζες και σχετίζεται με τα υψηλά 
αποθέματα ρευστότητας, τα οποία διαθέ-
τουν. Από τη μια η ρευστότητα διασφαλίζει 
πιο αποτελεσματικά τις καταθέσεις. Από 
την άλλη η αφθονία της προβληματίζει 
τις τράπεζες, καθώς δεν αποκομίζουν 
επιτοκιακά έσοδα. Το πρόβλημα φυσι-
ολογικά εντείνεται στις τράπεζες που το 
κύριο μέρος των εσόδων τους προέρχεται 
από τα επιτόκια. Πόσω δε μάλλον όταν 
η λεγόμενη «παρκαρισμένη» ρευστότη-
τα δημιουργεί πρόσθετο κόστος για τις 
τράπεζες, που δεν την χρησιμοποιούν. Η 
λύση της διοχέτευσης δισεκατομμυρίων 
ευρώ στην αγορά υπό μορφήν  δανεισμού 
δεν είναι και το πιο εύκολο εγχείρημα. Οι 
μνήμες του πρόσφατου παρελθόντος είναι 
νωπές και άπαντες γνωρίζουν ότι τυχόν 

επιστροφή σε πρακτικές αλόγιστου 
δανεισμού θα έχουν καταστροφικές 

συνέπειες.  

ετρ τ
Όλα αρχίζουν όταν 

ο καταθέτης «βάζει» τα 
χ ρ ή - ματά του στην τράπεζα της 
επιλογής του. Η τράπεζα όταν τα ανα-
λάβει κάπου θα πρέπει να τα τοποθε-
τήσει. Κάποια από αυτά τα χρήματα 
θα τα δανείσει, ενώ ένα μέρος τους 
είναι υποχρεωμένη να το κρατήσει, 

για να μπορεί να το δώσει πίσω σε 

καταθέτες, που δυνατόν να έρθουν και 
να θέλουν να το πάρουν. Αυτό συμβαίνει 
γιατί εάν έρθουν οι καταθέτες και θέλουν 
τα λεφτά τους εκείνοι που πήραν δάνεια, 
δεν θα τα δώσουν αμέσως στην τράπεζα 
για να τα δώσει πίσω στους καταθέτες. 

ο καλ  
«Καμιά τράπεζα αυτήν τη στιγμή δεν 

έχει πρόβλημα ρευστότητας», σημειώνουν 
χαρακτηριστικά στη «Σ» πηγές από την 
Κεντρική Τράπεζα. Η εικόνα, προσθέτουν, 
έχει αλλάξει σε σύγκριση με τα προηγούμενα 
χρόνια. «Τώρα η ρευστότητα είναι αυξημένη 
και κατ’ ακρίβειαν πάρα πολλή. Είναι φορ-
τωμένες cash οι τράπεζες και δεν ξέρουν 
τι να κάνουν. Έχουν τεράστια αποθέματα 
μετρητών και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 
βρουν ευκαιρίες για να τα χρησιμοποιήσουν 
και να τους αποδώσουν κέρδος». 

ο τί ει ακρι
Τράπεζα, η οποία δεν επενδύει αυτήν 

τη ρευστότητα για να εξασφαλίζει απόδοση 
έως ότου την χρειαστεί, εκ των πραγμάτων 
ζημιώνει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-
ζα χρεώνει τη ρευστότητα, που βρίσκεται 
κατατεθειμένη από τις τράπεζες με επιτόκιο 
0, . Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργώντας 

τους κόστος, η εποπτική Αρχή υποχρεώ-
νει τις τράπεζες να βρουν τρόπους για να 
χρησιμοποιήσουν αυτά τα λεφτά. Εάν, για 
παράδειγμα, κάποια τράπεζα έχει 2 δις 
κατατεθειμένα στην Κεντρική Τράπεζα, 
πληρώνει στην εποπτική Αρχή 8 εκ. τον 
χρόνο. Επιπλέον οι τράπεζες πληρώνουν 
ταυτόχρονα και το επιτόκιο στους κατα-
θέτες τους, έστω και σημαντικά μειωμένο 
όπως είναι σήμερα. Γίνεται αντιληπτό ότι 
η διαχείριση της ρευστότητας δεν περνά 
απαρατήρητη από τις Διευθύνσεις των 

τραπεζών. Το ερώτημα είναι τι θα κάνουν 
τη ρευστότητά τους οι τράπεζες. « άχνου-
με μανιωδώς να βρούμε τρόπους για να 
μπορέσουμε να διαθέσουμε τη ρευστότητά 
μας», σημειώνουν, με νόημα, τραπεζικοί 
κύκλοι στη «Σ».

 διέ οδο  το  δανει μο
Πρώτη επιλογή για να υπάρξει απο-

φόρτιση των πιέσεων που δημιουργεί η 
αυξημένη ρευστότητα στην κερδοφορία 
των τραπεζών είναι η παραχώρηση νέων 
δανείων. Το 2018 οι τράπεζες παραχώ-
ρησαν νέα δάνεια συνολικά 3,1 δις σε 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Από τα τε-
λευταία διαθέσιμα στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας διαφαίνεται ότι οι τράπεζες πα-
ραχώρησαν καθαρά νέα δάνεια 8 9,  εκ. 
κατά τους τρεις πρώτους μήνες του 2019, 
αυξημένα κατά 1 ,2  σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα νέα δά-
νεια σε νοικοκυριά διαμορφώθηκαν στα 

29 ,9 εκ. και στις επιχειρήσεις στα ,  
εκ. «Συνεχίζεται η πιστωτική επέκταση», 
σχολιάζουν στη «Σ» κύκλοι της Τράπεζας 
Κύπρου, προσθέτοντας ότι «ψάχνουμε άλλα 

2 δις περίπου για να τα διοχετεύσουμε 
σαν δάνεια στην αγορά, ενώ σκεφτόμαστε 
και δικές μας επενδύσεις». Δεν κρύβουν, 
παρά ταύτα, τον προβληματισμό τους ειδικά 
με τις δυνατότητες παραχώρησης μεγάλων 
δανείων. Σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι 
«με τα υφιστάμενα δεδομένα και με τους 
κανόνες, που υπάρχουν, τα πράγματα είναι 
δύσκολα. Ο κόσμος που μπορούσε να δα-
νειστεί, λίγο πολύ το έχει κάνει, επομένως η 
κυπριακή αγορά είναι κάπως κορεσμένη». 
Η Τράπεζα Κύπρου δίδει ιδιαίτερη προσοχή 
και στα λεγόμενα «κοινοπρακτικά» δάνεια 
«καθώς μπορεί να συμμετέχουμε και να 
δώσουμε δάνεια ακόμη και στο εξωτερι-

κό και μεγάλα ποσά». Από την Ελληνική 
Τράπεζα, την ίδια ώρα, τίθεται επί τάπητος 
μια παραδοχή κι ένας προβληματισμός. 
Ανώτατες πηγές θεωρούν δύσκολο έως 
αδύνατο να καταφέρουν να διοχετεύσουν 
τη ρευστότητα της Τράπεζας στην κυπριακή 
αγορά σε βάθος τριετίας. «Πρέπει να είμα-
στε προσεκτικοί. Πρέπει να διατηρούμε τις 
ποιότητες του δανεισμού, τις οποίες έχουμε. 
Δεν μπορούμε να γεμίσουμε την αγορά 
με δάνεια και να πάμε στα προηγούμενα 
κακά των μη εξυπηρετούμενων δανείων», 
σημειώνουν στη «Σ».

ατιέ  το ε ωτερικ
Η Ελληνική Τράπεζα ρίχνει ματιές και 

εκτός Κύπρου, σε μια προσπάθεια να αρ-
πάξει ευκαιρίες, που παρουσιάζονται. «Η 
άλλη μας επιλογή την οποία κοιτάζουμε 
και προχωρούμε είναι να επενδύσουμε 
μέρος της ρευστότητας σε επενδύσεις του 
εξωτερικού», σημειώνουν έγκυρες πηγές. 

εκαθαρίζουν όμως ευθύς εξαρχής ότι αυτό 
που αναζητούν είναι «επενδύσεις, όχι τρα-
πεζικές εργασίες. Δεν πρόκειται να πάμε να 
ανοίξουμε τράπεζα και να προσπαθήσουμε 
να δημιουργήσουμε σχέσεις με πελάτες και 
τραπεζικές εργασίες. Μιλάμε για επενδύ-
σεις σε χαρτοφυλάκια, που θα είναι σχετικά 
συντηρητικά, για να μπορέσουμε έτσι το 
0, , της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

να το γυρίσουμε σε θετικό». Η λογική της 
Διεύθυνσης της Τράπεζας στηρίζεται στο 
γεγονός ότι «είναι μεγάλα τα ποσά κι οι 
μικρές αλλαγές κάνουν σημαντική διαφορά 
στην κερδοφορία». Χαρακτηριστικό είναι 
και το παράδειγμα, που παραθέτουν στη 
«Σ» έγκυρες πηγές από την Τράπεζα. «Για 
κάθε 1 δις, το 1  αντιστοιχεί σε 10 εκ. 
Άρα εάν πάρουμε 1 δις και το πάρουμε 
από το  0,  στο 0,  προκύπτει διαφορά 

10 εκ. στην κερδοφορία της τράπεζας, 
χωρίς να κάνει καμιά άλλη κίνηση. Είναι 
εύκολη κίνηση,  δεν χρειάζεται να ανοίξεις 
καταστήματα ή οτιδήποτε άλλο. Απλώς είναι 
θέμα επένδυσης. Οπότε διοχέτευση δα-
νεισμού στην εγχώρια αγορά, αλλά και 
επενδύσεις στις διεθνείς αγορές. Αυτές οι 
επενδύσεις είναι χαρτοφυλάκια, ομόλογα, 
δεν είναι μετοχές. Δεν είναι επικίνδυνες 
επενδύσεις. Είναι σχετικά συντηρητικές 
επενδύσεις».    

αί ει  το ομ λο ο 
το ε ωτερικ  

Η Κυβέρνηση και δη το οικονομικό 
της επιτελείο  φαίνεται ότι δεν έχει πει 
ακόμη την τελευταία της λέξη στο επίπεδο 
της έκδοσης ομολόγων. Έγκυρες πηγές 
αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να εκδοθεί 
τελικά ομόλογο και στο εσωτερικό. Μια 
τέτοια έκδοση, όπως είχε γράψει και πα-
λαιότερα η «Σ», αντικρίζεται, τουλάχιστον, 
με θερμό ενδιαφέρον από το εσωτερικό 
και δη τις τράπεζες και τα ταμεία, που 
διψούν για αποδόσεις.  

πιτ κια το 
Η ιστορική βύθιση των καταθετικών 

επιτοκίων σε επίπεδα πλησίον του 0  
δεν είναι καθόλου τυχαία. Οι τράπεζες, σε 
μια προσπάθεια να ρίξουν το κόστος τους, 
οδηγούνται σε περαιτέρω μειώσεις των 
επιτοκίων, που αποδίδουν στους καταθέτες 
τους. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα 
στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, που 
αφορούν στον περασμένο Μάρτιο:

 Το επιτόκιο για καταθέσεις προθε-
σμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά 
είχε υποχωρήσει στο 0,3 .

  Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις 
εταιρειών είχε κινηθεί ανοδικά στο 0, .

Δ ού  
α σο  

ά α 
ο  τράπ ς  

Η ΑΥ Η ΝΗ Ρ ΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΥ Α  
ΤΗΝ Κ ΡΔΟ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΗΤΟΥΝ ΥΣ ΙΣ 

Ν ΣΤΟΡΑΣ ΑΣΙ ΙΟΥ
vasilioun@sigmatv.com
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Της Κυριακής

Ρεπορτάζ 20
19.05.2019

Ο Ι ΤΑΙ ΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Κ .11
ι ο οί  Συνέ υ ς ι τ τ ν

Αν ορι  μ  τ ν τ ιρ ί  O  C  I I   Η  1 122  
ι

Αν ορι  μ  τον ρί τ ιρ ι ν Ν μο, Κ . 11 .

ιδοποιείστε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 276 του περί ταιρειών όμου, η Συνέλευση των ιστωτών 
της πιο πάνω αναφερόμενης ταιρείας θα γίνει στην οδό λωρίνης 11, City Forum, 7ος όροφος, 106  

ευκωσία, Κύπρος, στις 2 06 2019 και ώρα 11.00 π.μ., για τους σκοπούς ως αναφέρονται στα άρθρα 
276, 277 και 278 του όμου.

ι πιστωτές μπορούν να ψηφίσουν είτε προσωπικά είτε διά πληρεξουσίου. Τα πληρεξούσια για να είναι 
έγκυρα θα πρέπει να φθάσουν στον τόπο της συνέλευσης, όχι αργότερα από τις 12.00 το μεσημέρι της 
προηγούμενης της συνελεύσεως.

πίσης ειδοποιείστε ότι, για σκοπούς ψηφοφορίας, εξασφαλισμένοι πιστωτές πρέπει (εκτός εάν εγκαταλείπουν 
την εξασφάλισή τους) να καταθέσουν στον τόπο της συνέλευσης, πριν από τη συνέλευση, δήλωση αναφορικά 
με την εξασφάλιση που κατέχουν, την ημερομηνία που τους δόθηκε και το ακριβές ποσό της εξασφάλισης.

Ημ ρομ νί : 1  Μ ου 2019
ρ ιος νος

ρ μμ τέ ς

Τ ΝΟΛΟ ΙΚΟ ΑΝ ΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥ ΟΥ
Σ ΙΣ Ι ΙΚΩΝ ΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

Το Τεχνολογικό ανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων ιδικών πι-
στημόνων για το θινοπωρινό ξάμηνο 2019 2020 (Σεπτέμβριο 2019 μέχρι εκέμβριο 2019), 
για τα πιο κάτω Τμήματα:

 ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ Τ ΝΟΛΟ ΙΑΣ ΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  ΤΜΗΜΑ Ω ΟΝΙΚΩΝ ΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤ ΝΟΛΟ ΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΗΜΗΣ Τ Ο ΙΜΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Σ ΟΥ ΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ Τ ΝΩΝ
 ΤΜΗΜΑ Μ Ο ΙΟΥ ΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
  ΤΜΗΜΑ ΗΛ ΚΤ ΟΛΟ ΩΝ ΜΗ ΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΙΚΩΝ ΗΛ ΚΤ ΟΝΙΚΩΝ Υ ΟΛΟ-

ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΗ Ο Ο ΙΚΗΣ
  ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΑΝΟΛΟ ΩΝ ΜΗ ΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗ ΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΙΚΩΝ Ω ΛΗ Ο Ο ΙΚΗΣ
 Κ ΝΤ Ο ΛΩΣΣΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛ ΥΤΙΚΗΣ 

ια περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του 
ανεπιστημίου https://www.cut.ac.cy/uni ersity/ad inistration/ad inistrati e ser ices/

hr/jobs/ ή να αποτείνονται στο τηλέφωνο 25002521.

 Π Ο Ε Ε    
Δ ΕΚΔ ΚΗ Ε   Ε Ε  

Ο ΕΟ Δ  ΕΔΕ Ε 
Η ΔΗ Η  ΕΠΕ Δ ΚΗ

Σκέψεις για μετάθεση της ετήσιας γε-
νικής συνέλευσης των μετόχων της, 
που ήταν προγραμματισμένη για τις 2  

Μαΐου, κάνει το ΔΣ της Ελληνικής Τράπεζας, 
το οποίο συνεδρίασε την Παρασκευή και δεν 
αποκλείεται αύριο το πρωί να εκδοθεί σχετική 
ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύ-
πρου. Στην Ελληνική γίνονται αυτό το διάστημα 
διεργασίες για το νέο ΔΣ του Ομίλου, το οποίο 
αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά σε 
σύγκριση με την υφιστάμενη σύνθεσή του. 
Τις προθέσεις για να διεκδικήσει 3  θέσεις 
στο νέο ΔΣ έδειξε η Δήμητρα Επενδυτική, η 
οποία εξαγοράζοντας το ποσοστό που κατείχε 
στον Όμιλο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυ-
γκρότησης και Ανάπτυξης, που αντιστοιχούσε 
σε 10.  εκατομμύρια μετοχές, δαπανώντας 
μάλιστα σχεδόν 10 εκατ., ελέγχει πλέον το 
21  της Τράπεζας, αφήνοντας στη δεύτερη 
θέση τη  ar amin . 

Η B , αν και αρχικώς είχε αφήσει 
να διαρρεύσει πως είχε την πρόθεση να 
ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης στην 
αύξηση κεφαλαίου, δεν το έπραξε. Η μη 
άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης 
της B  στην αύξηση κεφαλαίου των 
1 0 εκατομμυρίων ευρώ την έφερε να 
έχει 2,  και πλέον, μετά την πώληση 
των μετοχών της στη Δήμητρα, δεν έχει 
καθόλου ποσοστό στην Ελληνική. 

ι τ μεν  κατ τα
Αναλυτικά, λαμβάνοντας υπόψη την 

ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου, οι μέτοχοι που κατέχουν πέ-
ραν του  του μετοχικού κεφαλαίου της 

Τράπεζας είναι οι ακόλουθοι: Δήμητρα 
Επενδυτική Δημόσια Λτδ 21 , ar amin  

roup td 20, 1 , opp  ar  ( imco) 
17,30 , hird oint e enic eco er  

und  12, 9 , 7  inancia  er ices td 
9,99 , en est 3,9 , Αρχιεπισκοπή 1 . 

ο κατα τατικ  τ  τρ πε α
ε βάση το καταστατικό της τράπεζας, ο 

ελάχιστος αριθμός των συμβούλων είναι επτά 
και ο ανώτατος δεκατρείς. Πρόεδρος του δ.σ. 
είναι ο oussef asr, ο οποίος εξελέγη μέλος 
και ακολούθως πρόεδρος του δ.σ. στις 11 Ιου-
λίου του 2018. Αντιπρόεδρος του δ.σ. είναι ο 
Μαρίνος Γιαννόπουλος, ο οποίος εξελέγη μέλος 
στις 28 Μαΐου του 201  και αμέσως κατόπιν 
αντιπρόεδρος. Οι δύο εκτελεστικοί σύμβουλοι 
της διοίκησης είναι ο ανώτατος εκτελεστικός 
διευθυντής Γιάννης Μάτσης και ο ars ramer, 
οικονομικός διευθυντής του ομίλου. Τα μη 
εκτελεστικά μέλη της τράπεζας είναι η Μαριάννα 
Παντελίδου, η Ειρένα Γεωργιάδου, ο a id 
Bonanno, o tephen ohn utt, o ndre  

nn, o Δημήτρης Ευθυμίου, ο Χριστόδουλος 
Χατζησταυρής, ο Ευριπίδης Πολυκάρπου και 
ο Ανδρέας Χριστοφίδης.

Με βάση τους εποπτικούς κανόνες, του-
λάχιστον το 0  των μελών του δ.σ. ενός 
τραπεζικού ιδρύματος πρέπει να είναι ανε-
ξάρτητα. Το νέο μετοχολόγιο της τράπεζας 
αποτελείται τώρα από πέντε μεγάλους με-
τόχους, τρεις υφιστάμενους και δύο νέους. 

ι διεκδικ τέ
εωρείται δεδομένο, σύμφωνα με καλούς 

γνώστες του θέματος, πως η ar amin  

θα διεκδικήσει 2 3 θέσεις στο νέο ΔΣ, 1 2 
θέσεις θα διεκδικήσει η imco, ενώ 1 θέση 
θέλει να διεκδικήσει και η 7 , η οποία, 
μεταξύ άλλων, εκπροσωπεί και το ταμείο 
προνοίας των μελών της ΕΤΥΚ που εργά-
ζονται στην Ελληνική Τράπεζα.

λλα έ  και τ ν 
ρ πε α προ

Τέλος να αναφέρουμε πως νέος πρόεδρος 
της Τράπεζας Κύπρου εκλέγηκε ο Τάκης 
Αράπογλου, μετά τις αποφάσεις του ΔΣ της 
τράπεζας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνω-
ση, τα διοικητικά συμβούλια της Ban  of 

prus o din s u ic imited ompan  
και της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία 
Λίμιτεδ ανακοινώνουν ότι στις αντίστοι-
χες συνεδρίες τους, στις 1  Μαΐου 2019, 
επανεξέλεξαν τον κ. a sim o dman ως 
Αντιπρόεδρο. Κατά τις ίδιες συνεδρίες ο κ. 
Ευστράτιος Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου 
εκλέχθηκε ως Πρόεδρος από το Διοικητικό 
Συμβούλιο σε κάθε ένα από τα Συμβούλια 
αυτά. Η εκλογή τελεί υπό την έγκριση της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εν τω 
μεταξύ, ο Αντιπρόεδρος θα εκτελεί χρέη 
Προέδρου με βάση τις σχετικές πρόνοιες 
του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο κ. Αράπογλου διετέλεσε και μέλος του 
ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου το 2012 μέχρι 
το 2013 που παραιτήθηκε. Ανακοινώθηκε 
επίσης και ο διορισμός του κ. Πανίκου 
Νικολάου στη θέση του νέου διευθύνοντος 
συμβούλου σε αντικατάσταση του Τζον 
Χούρικαν, ο οποίος θα αποχωρήσει από 
τη θέση του τον προσεχή Σεπτέμβριο.

αιχ ί ι ε υσία  στη  η ικ  
Σ ΚΡΑΤΗΣ Ι ΑΚ Ι
socratis79@gmail.com

ετικούς ρυθμούς 
ανάπτυξης συνε-
χίζει να καταγρά-
φει η κυπριακή 
οικονομία, εφόσον 
το πρώτο τρίμηνο 
του 2019 ο ρυθ-

μός ανάπτυξης της οικονομίας είναι 
θετικός και υπολογίζεται σε 3, , σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
2018. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως 
προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις 
εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης 
υπολογίζεται στο 3, .

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρε-
σία, η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στους τομείς: 

ενοδοχεία και Εστιατόρια , Λιανικό 
και Χονδρικό Εμπόριο , Κατασκευ-
ές , Μεταποίηση , Επαγγελματικές, 
επιστημονικές και τεχνικές δραστηρι-
ότητες  και Διοικητικές και υποστη-
ρικτικές δραστηριότητες . Αρνητικό 
ρυθμό ανάπτυξης κατέγραψε ο τομέας 
Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές 

Δραστηριότητες .
Την ίδια στιγμή, την προηγούμενη 

εβδομάδα εγκρίθηκε από το Υπουργικό 
Συμβούλιο το στρατηγικό πλαίσιο δη-
μοσιονομικής πολιτικής 2020 2022, 
όπου καταγράφεται εκτίμηση για θετικό 
ρυθμό ανάπτυξης 3,  και πλεονάσμα-
τα πέραν των 0 εκ. ευρώ. Οι τρεις 
τομείς που παρουσιάστηκαν ανθεκτικοί 
στην κρίση, τουρισμός, επαγγελματικές 

υπηρεσίες και ναυτιλία, συνεχίζουν να 
συνεισφέρουν θετικά στο ΑΕΠ της χώρας, 
την ώρα που δυστυχώς οι προκλήσεις 
φαίνεται να γίνονται εντονότερες. 

ν χίε  
Παρά το γεγονός ότι τα στατιστικά 

που αφορούν τον τομέα του τουρισμού 
τα τελευταία χρόνια ήταν ιδιαίτερα θεα-
ματικά, με τις αφίξεις να παρουσιάζουν 
σημαντική αύξηση και τη συνεισφορά του 
τομέα στο ΑΕΠ της χώρας να παραμένει 
σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, οι αριθμοί 
για την τρέχουσα περίοδο προκαλούν 
ανησυχία στους φορείς του τομέα.

Το Brexit, η μείωση των αφίξεων 
από τη Γερμανία (μετά και το κλείσιμο 
συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας) 
και το γεγονός ότι δεν έγινε κατορθωτή η 
ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότη-
τας της χώρας με άλλους προορισμούς, 
ενισχύει τις ανησυχίες.

Σημαντική κινητικότητα παρουσιάζει 
ο τομέας των ακινήτων το τελευταίο δι-
άστημα, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι 
αρκετοί επενδυτές προχωρούν σε αγορές 
ακινήτων για σκοπούς πολιτογράφησης, 
για να προλάβουν τις αλλαγές στο πρό-
γραμμα. Υπενθυμίζεται ότι για σκοπούς 
πολιτογράφησης από 1  Μαΐου 2019, 
πέραν της επένδυσης των 2 εκ. ευρώ, 
θα απαιτείται και χορηγία ύψους 1 0 
χιλιάδων ευρώ προς την Κυβέρνηση, ενώ 
η επένδυση θα πρέπει να διατηρείται για 
περίοδο πέντε αντί τριών ετών.

ς εκ τούτου, είναι με ιδιαίτερο εν-
διαφέρον που αναμένεται ο τρόπος που 
θα κινηθεί ο τομέας μετά τις αλλαγές στο 
πρόγραμμα, πάντοτε σε σχέση με ακίνη-
τα τα οποία ενδιαφέρουν τέτοιου είδους 
επενδυτές/αγοραστές. Η επένδυση μπορεί 
να αφορά ένα ακίνητο αξίας 2 εκ. ευρώ 
ή πέραν του ενός, με την προ πόθεση 
ότι ένα από τα ακίνητα που περιλαμβά-
νονται στην επένδυση είναι αξίας 00 
χιλιάδων ευρώ.

Η ανάκαμψη του κατασκευαστικού 
τομέα είναι ένας από τους παράγοντες 
που οδήγησαν στην πτώση της ανεργίας 
και την ενίσχυση των εσόδων από τους 
φόρους. Αυτό αφορά κυρίως το ΦΠΑ 
εφόσον, για παράδειγμα, για να μπορέσει 
κάποιος αγοραστής ακινήτου να προ-
χωρήσει με αίτηση πολιτογράφησης, θα 
πρέπει να καταβάλει όλο το ποσό της αξίας 
του συμβολαίου, συμπεριλαμβανομένων 
του ΦΠΑ και του τέλους χαρτοσήμου.

Την ίδια στιγμή, η Κύπρος ενισχύε-
ται ως ένα διεθνές κέντρο ναυτιλιακών 
εταιρειών. Μεγάλος είναι ο αριθμός των 
πλοίων που εγγράφονται στο κυπριακό 
νηολόγιο, ενώ ακόμη μεγαλύτερος είναι ο 
αριθμός των εταιρειών πλοιοδιαχείρισης 
που επιλέγουν τη χώρα ως  βάση τους. 
Σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση αυτών 
των εταιρειών διαδραματίζουν το ανταγω-
νιστικό φορολογικό καθεστώς (που είναι 
εγκεκριμένο από την ΕΕ) και οι υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρονται.

Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν 

το λιανικό εμπόριο, τις εγγραφές σαλούν 
αυτοκινήτων και την κατανάλωση, όπως η 
χρήση των πιστωτικών καρτών, καταδεικνύ-
ουν σταδιακή ανάκαμψη του τομέα. Με τη 
βελτίωση των οικονομικών συνθηκών, τη 
μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση του 
διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, 
αυτό ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο.

Η αφαίρεση μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων (ΜΕΔ) από τους ισολογισμούς των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μπορεί να 
μειώνει το ποσοστό των ΜΕΔ ως αριθμό, 
όμως αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν ξεπεραστεί 
τα προβλήματα για την οικονομία και την 
κοινωνία. Ο υψηλός δανεισμός των νοικο-
κυριών και των επιχειρήσεων, είτε αυτά 
τα ποσά οφείλονται σε χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα είτε σε εταιρείες εξαγοράς και 
διαχείρισης χρηματοπιστωτικών διευκολύν-
σεων, συνεχίζει να περιορίζει το διαθέσιμο 
οικογενειακό εισόδημα και τη ρευστότητα 
των επιχειρήσεων, εφόσον τα συγκεκριμένα 
δάνεια πρέπει να εξυπηρετηθούν.

 προ  πρέπει 
να θωρακι τεί

Σημειώνεται ότι πυκνώνουν οι αναλύ-
σεις ότι η επόμενη κρίση ενδεχομένως να 
αρχίσει από την Ευρώπη  η Κύπρος θα 
πρέπει να θωρακιστεί επαρκώς για κάθε 
ενδεχόμενο. Η έκδοση μακροπρόθεσμων 
ομολόγων την προηγούμενη περίοδο κι-
νείται προς τη σωστή κατεύθυνση, σε ό,τι 
αφορά τον συγκεκριμένο στόχο.

Το περιβάλλον των χαμηλών επιτο-

κίων στην Ευρωζώνη, από τη μια βοηθά 
στην ευνοϊκότερη χρηματοδότηση έργων, 
από την άλλη επηρεάζει αρνητικά την 
κερδοφορία των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, καθώς και τις αποδόσεις 
των επενδύσεων των ασφαλιστικών και 
συνταξιοδοτικών ταμείων. Είναι γι’ αυτόν 
τον λόγο που αναζητούνται άλλες μορφές 
επενδύσεων, εκτός των ομολόγων και 
των τραπεζικών καταθέσεων.

Πολλές είναι οι αναλύσεις που αφο-
ρούν την πορεία μιας οικονομίας και από 
ποιους παράγοντες επηρεάζεται. Φυσικά 
κάθε χώρα και οικονομία έχει τα δικά της 
χαρακτηριστικά, με κάποιες να είναι πιο 
ανθεκτικές στις περιόδους των κρίσεων 
και άλλες να είναι περισσότερο ευάλωτες 
σε εξωτερικούς παράγοντες.

Υπάρχουν πολλά σημεία που οι ανα-
λύσεις συγκλίνουν, όπως τα αρνητικά 
αποτελέσματα που δημιουργεί η έλλειψη 
ρευστότητας από τις αγορές και ο περιο-
ρισμός της χρηματοδότησης. Επιπλέον, 
είναι δεδομένο ότι οι οικονομίες, μετά από 
μια παρατεταμένη περίοδο ανάκαμψης, 
θα παρουσιάσoυν επιβράδυνση/διόρ-
θωση (φαινόμενο καθ’όλα υγιές), ενώ 
αν δεν υπάρξουν διορθωτικά μέτρα θα 
οδηγηθούν στην ύφεση, με αλυσιδωτές 
αρνητικές συνέπειες, όπως αύξηση της 
ανεργίας και των ΜΕΔ.

Οι ανησυχίες σχετικά με τα υψηλά πο-
σοστά δημόσιου και ιδιωτικού χρέους στην 
Ευρωζώνη παραμένουν και εστιάζονται 
σε συγκεκριμένα κράτη μέλη, εντός των 

οποίων τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά ΜΕΔ.

Η ανομοιόμορφη πορεία που παρου-
σιάζουν οι οικονομίες των χωρών της Ευ-
ρωζώνης καταδεικνύει την ανομοιογένεια 
που υπάρχει, εφόσον ακόμη βρισκόμα-
στε πολύ μακριά από τη δημοσιονομική 
ενοποίηση και τη λήψη τέτοιων μέτρων, 
που θα ενισχύουν τόσο την οικονομία της 
Ευρωζώνης όσο και των κρατών μελών. 
Αυτό καταδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλη-
μα με το μοντέλο ανάπτυξης ορισμένων 
χωρών σε σχέση με το σύνολο, εφόσον 
διατηρούνται οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης.

Το μοντέλο ανάπτυξης της Γερμανίας, 
με την ανάπτυξη της βιομηχανίας και την 
ενίσχυση των εξαγωγών, αντιμετωπίζει 
σημαντική δοκιμασία, καθώς διαφαίνεται 
πόσο ευάλωτο είναι στις προοπτικές του 
παγκόσμιου εμπορίου με τις τάσεις προ-
στατευτισμού, καθώς και στις οικονομικές 
συνθήκες μεγάλων οικονομιών, όπως 
αυτή της Κίνας. στόσο η χώρα έχει τη 
δυνατότητα να ενισχύσει την ανάπτυξη 
αυξάνοντας τις δημόσιες επενδύσεις, κάτι 
που συμβάλλει στη μερική αντιμετώπιση 
των ανισοσκελιών που παρουσιάζονται.

ολλέ  οι προκλή ει  ια 
τ ν πα κ μια οικονομία 

Οι προκλήσεις για την παγκόσμια οι-
κονομία είναι πολλές, όπως η έξοδος της 
Βρετανίας από την ΕΕ, οι πολιτικές εντάσεις 
σε διεθνές επίπεδο, ο εμπορικός πόλεμος 
μεταξύ των δύο κυριότερων οικονομιών 
του κόσμου και γενικότερα ο εθνικός προ-
στατευτισμός που αναπτύσσεται.

Οι έντονες πολιτικές και οικονομικές 
διαφωνίες μεταξύ των κρατών, συμπε-
ριλαμβανομένων και των οικονομικών 
κυρώσεων, δημιουργούν ένα νέο πολιτικό 
περιβάλλον, το οποίο οδηγεί σε αδυναμία 
διαμόρφωσης κοινών πολιτικών για αντι-
μετώπιση της επιβράδυνσης της παγκό-
σμιας οικονομίας και αντιμετώπιση των 
σημαντικών συγκεντρώσεων ιδιωτικού 
και δημόσιου χρέους από το παρελθόν. 

Το ζητούμενο για την παγκόσμια 
οικονομία δεν είναι μια πιθανή βραχυ-
πρόθεσμη διόρθωση, αλλά το πλαίσιο στο 
οποίο αυτή συμβαίνει και το κατά πόσον 
θα υπάρξουν κοινές πολιτικές για τη δημι-
ουργία προ ποθέσεων διατήρησης μιας 
βιώσιμης, μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής 
πολιτικής. Οι πολιτικές αναταράξεις και 
η εξάντληση ασφαλών μέσων για πιστω-
τική επέκταση, καθιστούν δύσκολη τη 
διαχείριση ακόμα και μιας σύντομης και 
περιορισμένης επιβράδυνσης.

Κυπριακή οικονομία 
και θετικός ρυθμός ανάπτυξης

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





O
ι Κύπριοι ανέκαθεν 
είχαν όνειρο ζωής 
να φτιάξουν το δικό 
τους σπίτι. «Ένα κε-
ραμίδι πάνω από το 
κεφάλι σας», έλεγαν 
οι παλιοί στα παιδιά 

τους και μετά στα εγγόνια τους. Για χρόνια 
δούλευαν στο μεροκάματο, άλλοι πάλι 
κληρονομούσαν ακίνητα και περιουσίες, 
και είχαν πάντοτε κατά νουν ότι πρέπει να 
φτιάξουν το δικό τους σπίτι. Έτσι ήθελε η 
κοινωνία, έτσι επέβαλλε το σύστημα, αυτό 
προσδοκούσαν τα νέα ζευγάρια. 

Η κρίση του 2013 «μούδιασε» τα κυ-
πριακά νοικοκυριά, όχι όμως για πολύ. 
Όσο βελτιώνεται το οικονομικό κλίμα και 
το περιβάλλον, όσο επανέρχεται η εμπι-
στοσύνη στο τραπεζικό σύστημα σε συν-
δυασμό με τη μείωση των επιτοκίων και 
το «συγύρισμα» των παλιών δανείων, άλλο 
τόσο καταγράφεται και μια επιστροφή προς 
νέα στεγαστικά δάνεια. Σε γενικές γραμμές, 
η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη, η 
μείωση της ανεργίας και η αύξηση στους 
μισθούς, ακόμη κι αν δεν είναι στα παλιά 
επίπεδα, στηρίζουν τη χρηματοδότηση για 
στεγαστικούς σκοπούς. Ήδη, το πρώτο τρί-
μηνο του 2019 οι τράπεζες κατέγραψαν 
αύξηση στην καθαρή ζήτηση για στεγαστικά 
δάνεια από νοικοκυριά. 

 τε α τικ ν
δανείων

Ενδεικτικά είναι τα επίσημα στοιχεία της 
Τράπεζας Κύπρου, με τα οποία επιβεβαι-
ώνεται η αύξηση στη ζήτηση των δανείων 
για στέγαση. Το 2018 καταγράφεται μια 
μεγάλη αύξηση στη ζήτηση δανείων της 
τάξης του 28  σε σχέση με το  2017, με 
την τάση να συνεχίζεται και φέτος. Ήδη, το 
πρώτο τρίμηνο του 2019 υποβλήθηκαν 
αιτήσεις της τάξης του 22  του συνόλου 
όλων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν το 
2018, καταγράφοντας μιαν αύξηση κατά 
10  σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 
2018. Παρατηρείται μικρή εποχικότητα, 
με τον μεγαλύτερο όγκο των δανείων να 

καταγράφεται το τέταρτο τρίμηνο του 2018. 

ι νέοι θέλο ν α τονομία
και ρα τέ α

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι παρου-
σιάζεται μια αύξηση του ποσοστού των 
αιτήσεων που υποβάλλονται από νέους 
στην ηλικιακή ομάδα των 20 30 χρονών. 
Κατά το 2017 το 9  του συνόλου των 
αιτήσεων προερχόταν από νέους αυτής 
της ηλικίας, το  2018 το ποσοστό έφθασε 
στο 13  και το 2019 στο 17 .

Το 2018 παρουσιάζεται μια αύξηση 
κατά 8  του αριθμού των αιτήσεων των 
νέων ηλικίας 20 30 χρονών, για δάνεια 
με εμπράγματες εξασφαλίσεις (co atera ) 
μέχρι 100.000  και μια αύξηση 11  για 
δάνεια με επίσης εξασφαλίσεις 100.001  

200.000. Κατά το 2019, ένα ποσοστό 
 από όλες τις αιτήσεις της ηλικιακής 

ομάδας των νέων 20 30 χρονών υπο-
βλήθηκαν για δάνεια με εμπράγματες 
εξασφαλίσεις μέχρι  100.000, ενώ το 
2018 και 2017 το ποσοστό ανερχόταν 
στο 38 . Την ίδια χρονιά, ένα ποσοστό 
27  απ’ όλες τις αιτήσεις της ηλικιακής 
ομάδας των 20 30 χρονών υποβλήθηκαν 
για δάνεια με εμπράγματες εξασφαλίσεις 
μέχρι 101.000  200.000, ενώ το 2018 
το ποσοστό αυτό έφθασε το 1  και το 
2017 το 33 . Το μεγαλύτερο ποσοστό των 
αιτήσεων αφορούσε δάνεια για τη χρημα-
τοδότηση απόκτησης κατοικίας. Παρόλα 
αυτά, η τάση δείχνει σημαντική αύξηση 
στη χρηματοδότηση διαμερισμάτων.

 Τα ποσοστά των αιτήσεων των δανεί-
ων για διαμέρισμα παρουσιάζουν την 
εξής εικόνα: 2017: 2 , 2018:31  και 
2019:33 .

 Τα ποσοστά των αιτήσεων των δανείων 
για κατοικία είναι: 2017: 2 ,  2018: 8  
και 2019: 7

 Τα ποσοστά των αιτήσεων των δανεί-
ων για αγορά οικοπέδου/γης ανέρχονται: 
2017:13 , 2018:11  και 2019:10 .

Το 2018 παρουσιάζεται μια αριθμητική 
αύξηση ύψους  στις αιτήσεις για αγο-
ρά διαμερίσματος σε σχέση με το 2017, 

ενώ καταγράφεται και μια αύξηση 20  για 
κατοικία και μια αύξηση 13  για αγορά 
οικοπέδου και γης. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
των αιτήσεων για δάνεια αφορά την αγορά 
πρώτης κατοικίας και φτάνει σταθερά στο 
8 , ενώ το ποσοστό για αγορά κατοικίας/
εξοχικού ανέρχεται μόλις στο 2 . στόσο, 
παρόλο που οι αιτήσεις για αγορά δεύτερης 
κατοικίας και εξοχικού αφορούν μόνο το 
2  του συνόλου των αιτήσεων, αριθμητικά 
παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση (  
2018 σε σχέση με το 2017).

α τε α τικ  τ  ρ πε α
 Τράπεζα Κύπρου προσφέρει μια 

μεγάλη γκάμα στεγαστικών δανείων για 
όλες τις ανάγκες: Στεγαστικό δάνειο ανα-
καίνισης με διάρκεια μέχρι και 1  χρόνια 
και χρηματοδότηση μέχρι και 80  της 
αξίας του ακινήτου, στεγαστικό δάνειο για 
το πρώτο σπίτι με διάρκεια μέχρι και 30 
χρόνια επίσης μέχρι το 80  της αξίας του 
ακινήτου. Προσφέρεται επίσης στεγαστικό 
δάνειο για αγορά εξοχικού, με σταθερό ή 
κυμαινόμενο επιτόκιο, με διάρκεια μέχρι 
και 20 χρόνια και χρηματοδότηση μέχρι 
70  της αξίας του ακινήτου. Για όσους 
βλέπουν τα πράγματα λίγο πιο μακροπρό-
θεσμα, υπάρχει και η επιλογή στεγαστικού 
δανείου για αγορά οικοπέδου με σταθερό 
ή κυμαινόμενο επιτόκιο, διάρκειας μέχρι 
20 χρόνια και με χρηματοδότηση μέχρι 
και το 70  της αξίας του οικοπέδου. 

Της Κυριακής
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ο  καταγράφεται μια 
μεγάλη αύ ηση στη ήτη-
ση δανείων της τά ης του 

 σε σχέση με το  

ο  παρατηρείται
μια αύ ηση κατά 
σε σχέση με το πρώτο

τρίμηνο του 

Τ ριάντα χρόνια από την ίδρυσή της 
γιόρτασε η  ectronics 

td την Τετάρτη, 8 Μαΐου, σε 
μια ξεχωριστή βραδιά στο emon ar  
στη Λευκωσία, παρουσία συνεργατών, 
προσωπικού και φίλων. 

Στα χρόνια που μεσολάβησαν από 
την ίδρυσή της το 1989, η  

ectronics td κατάφερε να γίνει ο πιο 
αξιόπιστος πάροχος εξοπλισμού δικτύ-
ων και τηλεπικοινωνιών για δημόσιους 
οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις 
στην Κύπρο και εξελίχθηκε σε πρω-
τοπόρο εταιρεία στον τομέα παροχής 
έξυπνων τεχνολογικών λύσεων. Αξίζει 
ν’ αναφερθεί ότι η  ectronics 

td, ως ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος 
εισαγωγέας και μεταπωλητής των τηλε-
πικοινωνιακών κέντρων της γαλλικής 
εταιρείας  κολοσσού cate ucent 

nterprise, συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, 
με την Αστυνομία Κύπρου, την Εθνική 
Φρουρά, τη , την , το Γενικό 
Νοσοκομείο Λευκωσίας και με πολλές 
άλλες μικρές και μεγάλες ιδιωτικές επι-
χειρήσεις. 

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε στην 
εκδήλωση ο γενικός διευθυντής της εται-
ρείας, Λουκιανός Ράφτης, αναφέρθηκε 
στην 30χρονη ανοδική πορεία της εται-
ρείας αλλά και στη μετάβασή της στην 
ψηφιακή εποχή: «Έχοντας διαγράψει μια 
επιτυχημένη πορεία τριών δεκαετιών, με 
το βλέμμα στραμμένο πάντα στο μέλλον, 
εξακολουθούμε να εμπλουτίζουμε τις 
υφιστάμενες υπηρεσίες που προσφέ-
ρουμε και να διευρύνουμε τον κύκλο 
των εργασιών μας. Παρέχουμε καινο-
τόμες επιχειρηματικές λύσεις υψηλής 
τεχνολογίας και εναλλακτικά προϊόντα 
ενώ έχουμε συνάψει νέες συνεργασί-

ες με εταιρείες του εξωτερικού. Με την 
κορυφαία εταιρεία τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού cate ucent nterprise 
να παραμένει διαχρονικός συνεργάτης 
μας, προχωρήσαμε σε συνεργασία με την 
ελληνική εταιρεία odafone nno us 

. . για τα συστήματα eet  oo er 
contro  και στη συνέχεια με την εταιρεία 

oc pit Σλοβενίας για τα συστήματα 
mart ome». 

Η πρόσφατη συμφωνία με την oc pit 
αφορά την εισαγωγή, εγκατάσταση 
και υποστήριξη ενός πρωτοποριακού 
συστήματος αυτοματισμού για Έξυπνα 
Σπίτια ( mart ome), το οποίο μπορεί 
να εγκατασταθεί τόσο σε νέα αλλά και 
υφιστάμενα κτήρια, καθώς δεν χρειάζεται 
ειδική καλωδίωση ή εξοπλισμό, ούτε 

και οποιεσδήποτε πρόνοιες. Το σύστημα 
αποτελείται από μία πλειάδα λειτουρ-
γικών μονάδων και αισθητήρων που 
επιτρέπουν στον χρήστη, είτε βρίσκεται 
εντός είτε εκτός σπιτιού, να ελέγχει με 
τη βοήθεια του smart phone ή ta et 
του οικιακές συσκευές και συστήματα. 
Το oc pit διαγράφει ήδη μια πολύ 
υποσχόμενη πορεία, αλλάζοντας τις ζωές 
ολοένα και περισσότερων οικογενειών 
στην Κύπρο. 

Επενδύοντας σε νέα συστήματα τε-
χνολογίας, η  ectronics td 
παραμένει πιστή στην αποστολή της 
για συνεχή εμπλουτισμό των εμπειρι-
ών επικοινωνίας των πελατών της και 
διεύρυνση των τομέων στους οποίους 
δραστηριοποιείται. 

Κ ατά 21  άτομα, ή αλλιώς κατά 
0, , αυξήθηκε το εργατικό 
δυναμικό της Κυβέρνησης 

τον Απρίλιο του 2019 σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2018 και έφθασε 
τα 2.311 άτομα, σύμφωνα με στοιχεία 
που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Στα-
τιστική Υπηρεσία. Με βάση την ανάλυση 
της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο μόνιμο 
προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 

87 άτομα ( 1, ), ενώ αντίθετα στο έκτακτο 
προσωπικό καταγράφηκε αύξηση ,9  
φθάνοντας τις 17.30  σε σχέση με 1 . 0  
άτομα τον Απρίλιο του 2019.

Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2018, τόσο 
στη Δημόσια όσο και στην Εκπαιδευτική 
Υπηρεσία υπάρχει αύξηση, με τη μεγαλύ-
τερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται 
στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπη-
ρεσίας (1, ) και πιο συγκεκριμένα στο 
έκτακτο προσωπικό, με ποσοστό 11, , 
που αντιστοιχεί σε 39  άτομα.

Συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2019 
παρατηρείται αύξηση σε όλες τις κατη-
γορίες, εκτός από την Εκπαιδευτική Υπη-
ρεσία, όπου παρατηρείται μείωση 0, . 

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στο 
προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας 
(2 ), που κυρίως οφείλεται στο έκτακτο 
προσωπικό ( ,8 ).

ο  απα χολείται 
το ερ ατικ  δ ναμικ  

Ας δούμε όμως αναλυτικά πού απα-
σχολείται το εργατικό δυναμικό της 
Κυβέρνησης: Στη Δημόσια Υπηρεσία, 
απασχολούνται συνολικά 11. 1  μόνι-
μοι υπάλληλοι και 3. 0 έκτακτοι, στην 
Εκπαιδευτική Υπηρεσία απασχολούνται 
7.199 μόνιμοι και 3. 0 έκτακτοι, στις 
Δυνάμεις Ασφαλείας απασχολούνται 
7.199 μόνιμοι και .  έκτακτοι, ενώ 
το ρομίσθιο Προσωπικό αποτελείται από 

.819 μόνιμους υπαλλήλους και 1.77  
έκτακτους. Συνολικά, δηλαδή, το εργατικό 
δυναμικό της Κυβέρνησης αποτελείται 
από 3 . 92 μόνιμους υπαλλήλους και 
1 . 0  έκτακτους. 

Σημειώνεται ότι στην Κυβέρνηση πε-
ριλαμβάνονται η Δημόσια Υπηρεσία, η 
Εκπαιδευτική Υπηρεσία, οι Δυνάμεις 
Ασφαλείας και οι ρομίσθιοι Κυβερνη-
τικοί Εργάτες. Στη Δημόσια Υπηρεσία 
περιλαμβάνεται το μόνιμο και έκτακτο 
εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρε-
τεί στις σχολικές μονάδες, καθώς και το 
προσωπικό του Κέντρου Παραγωγικό-
τητας και του Ανώτερου ενοδοχειακού 
Ινστιτούτου. Στις  Δυνάμεις Ασφαλείας 
περιλαμβάνονται η Αστυνομία, η Πυ-
ροσβεστική και η Εθνική Φρουρά. Στα 
στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα Μέλη 
της Βουλής των Αντιπροσώπων και οι 
Εκπρόσωποι των ρησκευτικών Ομά-
δων στη Βουλή. Πηγή των στοιχείων που 
αφορούν την Κυβέρνηση είναι το Γενικό 
Λογιστήριο και αφορά στα άτομα που 
πληρώθηκαν τον συγκεκριμένο μήνα, 
ανεξαρτήτως της περιόδου και της δι-
άρκειας που απασχολήθηκαν.

χρεία τ   απερ ία 
των μ α ιο χων  

Σε μιαν άλλη εξέλιξη, μιλώντας στη 
«Σημερινή» ο Υπουργός Οικονομικών, 
Χάρης Γεωργιάδης, κληθείς να σχολιάσει 
την απεργιακή κινητοποίηση των συμβα-
σιούχων του Δημοσίου, την χαρακτήρισε 
ως αχρείαστη. «Κι αυτό, επειδή αφορά 
μια σειρά αιτημάτων τα οποία είτε στην 
πράξη εφαρμόζονται και ισχύουν είτε 
αφορούν αιτήματα για τα οποία πολιτικά 
μιλώντας δεν υπάρχει καμιά ένσταση, 
καμιά διαφωνία, καμιά επιφύλαξη, αλλά 
βρίσκεται η εφαρμογή τους αντιμέτωπη 
με ανυπέρβλητα συνταγματικά κωλύματα. 
Δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ των μο-
νίμων δημοσίων υπαλλήλων και των 
αορίστου, ούτε σε σχέση με τον μισθό, 
ούτε σε σχέση με τις προσαυξήσεις, ούτε 
σε σχέση με την καταβολή ΑΤΑ, ούτε 
σε σχέση με την παραχώρηση γενικών 
αυξήσεων όταν αυτές δίνονται, ούτε σε 
σχέση με τις περικοπές, ούτε σε σχέση 
με το ωράριο εργασίας, ούτε σε σχέση 
με τις άδειες. Σε όλα σχεδόν τα ζητήματα 
έχει εφαρμοστεί η πλήρης εξομοίωση 
των όρων απασχόλησης», τόνισε. 

Πρόσθεσε παράλληλα ότι το βασικό 
ζήτημα το οποίο δεν έχει ρυθμιστεί είναι 
αυτό της ανέλιξης, της προαγωγής δηλαδή 
στην επόμενη κλίμακα, αίτημα το οποίο 
όπως είπε, πολιτικά βρίσκει σύμφωνη την 
Κυβέρνηση, ωστόσο είναι ζήτημα νομικό και 
συνταγματικό. «Αν εξευρεθεί ή υποδειχθεί 
νόμιμος συνταγματικός τρόπος που θα 
διασφαλίσει την ανέλιξη, πολιτικά η θέση 
της Κυβέρνησης είναι υπέρ. Γι’ αυτόν τον 
λόγο είναι εντελώς αχρείαστη η απεργιακή 
κινητοποίηση που πραγματοποιείται λίγες 
ημέρες πριν από τις Ευρωεκλογές», είπε.

Τέλος, εξέφρασε τη λύπη του για την 
ταλαιπωρία τόσο του κοινού όσο και των 
ίδιων των εργαζομένων, αλλά και για τις 
περικοπές στους μισθούς.

 χρ ια 
  

Αυ ηκα  ι η σι ι υπ η ι 

Σ ΚΡΑΤΗΣ Ι ΑΚ Ι
socratis79@gmail.com
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Οι Κύπριοι επανέρχονται στα στεγαστικά 
δάνεια για το δικό τους σπίτι ή διαμέρισμα



χεδόν απαρατήρητη πέ-
ρασε η Σύνοδος Brdo
Bri un, που διεξήχθη 
φέτος στην Αλβανία και 
στην οποία τέθηκαν επί 
τάπητος τα ζητήματα που 
απασχολούν τις χώρες 

των Βαλκανίων και η ευρωπαϊκή προ-
οπτική τους. Η χαοτική κατάσταση που 
επικρατεί στη χώρα, με τους χιλιάδες 
διαμαρτυρόμενους στους δρόμους να 
ζητούν την παραίτηση του Έντι Ράμα και 
της κυβέρνησής του, μάλλον βόλεψαν 
τον ισχυρό άντρα των Τιράνων, αφού οι 
ανακοινώσεις για «διόρθωση» των συ-
νόρων στα Βαλκάνια πέρασαν εξίσου 
απαρατήρητες. Στην πραγματικότητα, 
ωστόσο, είναι η δεύτερη ανακοίνωση για 
την υλοποίηση της πρώτης πράξης για 
τη δημιουργία της «μεγάλης Αλβανίας». 

ι αποκαλ ει
 απ  τα ίρανα

Άξιον απορίας είναι το γεγονός ότι 
κανένα διεθνές μέσο δεν ασχολήθηκε 
με τις αποκαλύψεις που έγιναν από τα 
Τίρανα και τις οποίες προώθησε μέσα από 
τον προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης ο Πρόεδρος του 
Κοσόβου, Χασίμ άτσι. Ακόμη χειρότερο 
το γεγονός ότι κανείς ηγέτης κράτους μέχρι 
σήμερα, πλην του Σέρβου Πρωθυπουρ-
γού, δεν σχολίασε το ζήτημα της αλλαγής 
συνόρων στα Βαλκάνια που προωθεί η 
Αλβανία και το διεφθαρμένο καθεστώς 
της. Τα αλβανικά Μέσα έγραψαν πως 
στο επίκεντρο της διμερούς συνάντησης 
του Έντι Ράμα με τον Χασίμ άτσι, στο 
περιθώριο της διαδικασίας Brdo Bri un, 
ήταν «ευαίσθητα θέματα του αλβανικού 
παράγοντα και της Βαλκανικής». Ο άτσι, 
όμως, αποφάσισε να αποκαλύψει το περι-
εχόμενο της συνάντησης γράφοντας στο 

ace oo  πως συζήτησε με τον Αλβανό 
Πρωθυπουργό το ζήτημα της «διόρθωσης» 
των συνόρων μεταξύ της Σερβίας και το 
Κοσόβου και την ανάγκη που υπάρχει για 
πλήρες άνοιγμα των συνόρων Αλβανίας 

 Κοσόβου, στο πλαίσιο της δημιουργίας 
ενός «άνευ συνόρων αλβανικού χώρου, 
ο οποίος θα τελεί υπό την ευρωατλαντική 
συμμαχία». Επιχειρηματολόγησε, μάλιστα, 
υπέρ του «δικαιώματος» που έχουν το 
Πρέσεβο, η Μεντβέντια και το Μπου-
γιάνοβατς πόλεις της Νότιας Σερβίας 
με αλβανικό πληθυσμό  να ενωθούν με 
το Κόσοβο. 

 αντίδρα  τ  ερ ία  
Η Σερβία είναι η μόνη χώρα που αντέ-

δρασε στις εξαγγελίες άτσι και έκρουσε 
τον κώδωνα του κινδύνου για την αλλαγή 
συνόρων στα Βαλκάνια που σχεδιάζει η 
Αλβανία, στο πλαίσιο της υλοποίησης των 
σχεδιασμών Ράμα. Καμιά άλλη χώρα του 
κόσμου, ούτε καν των Βαλκανίων, δεν  
σήκωσε το γάντι της πρόκλησης, ούτε καν 
η Ελλάδα, η οποία επηρεάζεται άμεσα. 

Από τα Τίρανα, όντας και ο ίδιος στη 
συνάντηση των αρχηγών κρατών των Δυτι-
κών Βαλκανίων (Brdo Bri un), ο Αλεξάνταρ 
Βούτσιτς προειδοποίησε πως άτσι και 
Ράμα προετοιμάζουν τη δημιουργία της 
«Μεγάλης Αλβανίας» και χαρακτήρισε 
άκρως επικίνδυνη την ιδέα για ένωση 
όλων των Αλβανών. Διαμαρτυρόμενος 
μάλιστα για τη η ύπαρξη αντίδρασης και 
αφού προσωπικά είχε ενημερώσει την 
επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωμα-
τίας, Φεντερίκα Μογκερίνι, αρνήθηκε να 

συμμετέχει στην «οικογενειακή φωτο-
γραφία» της Συνόδου και αποχώρησε 
φανερά εκνευρισμένος. Είχε προηγηθεί 
συνέντευξη Τύπου, στη διάρκεια της 
οποίας κατήγγειλε τους σχεδιασμούς 

άτσι  Ράμα.
Στο ίδιο πλαίσιο και ο Υπουργός των 

Εξωτερικών της Σερβίας, βιτσα Ντάτσιτς, 
με γραπτή ανακοίνωση προειδοποίησε 
για τους επικίνδυνους σχεδιασμούς των 
Τιράνων με τους οποίους επιχειρούν να 
επιβάλουν τη δημιουργία της «Μεγάλης 
Αλβανίας» ως τετελεσμένο γεγονός. 

Μιλώντας σχετικά σε πρωινή εκπο-
μπή της δημόσιας τηλεόρασης, ο Σέρβος 
Υπουργός των Εξωτερικών σχολίασε πως 
την ώρα που «μας καλούν να καθίσουμε 
με τους Αλβανούς στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων αυτοί (σ.σ. οι Αλβανοί), 
κάτω από το τραπέζι προετοιμάζουν τη 
δημιουργία της μεγάλης Αλβανίας. Μπο-
ρεί να είμαστε μικροί ως λαός, αλλά δεν 
είμαστε ηλίθιοι». Ο χρονικός ορίζοντας 
που φαίνεται σύμφωνα με τις αναφορές  
να έχει θέσει ο Έντι Ράμα για υλοποίηση 
των σχεδιασμών του είναι το 202 .

ο χέδιο 
ανταλλα ή  εδα ν

Εμπνευστής της ανταλλαγής εδαφών 
μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου εί-
ναι το ίδρυμα Ανοικτής κοινωνίας του 

Βελιγραδίου ( oros oundation), το 
οποίο υπογράφει και σχετική έκθεση 
στην οποία αναγράφονται και τα πι-
θανά σενάρια υλοποίησης του στόχου, 
αναφέρουν αλβανικά δημοσιεύματα. Το 
πρώτο προτιμώμενο  σενάριο αφορά σε 
επιτυχή συμφωνία ανταλλαγής εδαφών, 
σύμφωνα με το οποίο θα αντιμετωπιστούν 
οι δημογραφικές διαφορές και συνδέεται 
και με συμφωνία των υπόγειων και εξο-
ρυκτικών βιομηχανιών στην Τρέπτσα, με 
μία ρύθμιση που θα ευνοεί περισσότερο 
τη Σερβία  ως αντάλλαγμα για την παρα-
χώρηση εδαφών αφού είναι η χώρα με τις 
αντιστάσεις. Εκτιμά μάλιστα ότι η Σερβία 
αν συναινέσει σε αυτήν τη λύση θα έχει 
εισοδήματα πολλών δισεκατομμυρίων 
δολαρίων για τις επόμενες δεκαετίες.

Το δεύτερο σενάριο αναφέρεται σε 
«επιτυχώς περιορισμένη συμφωνία» και 
προβλέπει την τελική λύση, με αμοιβαία 
αναγνώριση βάσει της συμφωνίας των 
Βρυξελλών του 2013, όπου σε ορισμένους 
σερβικούς δήμους χορηγείται αυτονομία 
στη λήψη αποφάσεων, ενώ το νομικό σύ-
στημα θα συνδέεται με το Κοσσυφοπέδιο.

Το τρίτο σενάριο αναφέρεται σε συμ-
φωνία « tatus uo», και πρόκειται για 
τη συνέχιση της σημερινής κατάστα-
σης, χωρίς καμία αλλαγή, μεταξύ των 
δύο δημοκρατιών της Σερβίας και του 
Κοσσυφοπεδίου.

ετ  το ο οπέδιο 
έρχεται το έτο ο

Το Τέτοβο είναι επαρχία του κράτους 
των Σκοπίων, στην οποία ζουν σε μεγάλη 
πλειοψηφία Αλβανοί. Ήδη από το 2001 
διαφάνηκαν οι βλέψεις για ένωση με την 
Αλβανία, όταν με ένοπλη εξέγερση ζήτησαν 
την αυτοδιάθεσή τους. Σε πρώτο στάδιο η 
εξαργύρωση ήταν πολιτική και φαίνεται στη 
σημερινή μορφή των αλβανικών κομμάτων 
στην εθνοσυνέλευση των Σκοπίων. Με 
δεδομένο ότι οι Αλβανοί που ζουν εκτός 
συνόρων, κατά βάση σε άλλα βαλκανικά 
κράτη, ζητούν ανοιχτά την ενοποίηση των 
περιοχών στις οποίες κατοικούν, εξάγεται 
και πάλι το συμπέρασμα, στη βάση ενός 
πιθανού σεναρίου, της σταδιακής και 
συντονισμένης υλοποίησης της ιδέας 
της «Μεγάλης Αλβανίας».

Τα Τίρανα, βλέποντας ότι αυτό το επιχεί-
ρημα μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ, αν 
το χρησιμοποιήσουν οι Έλληνες της Βορεί-
ου Ηπείρου, που εκ των πραγμάτων είναι 
ιστορικός λαός της περιοχής, εφαρμόζουν 
παράλληλα πολιτική αρπαγής και οικειοποί-
ησης των ελληνικών περιουσιών, καταστολή 
πρωτοβουλιών και εθνικών φρονημάτων 
ακόμη και με βίαια μέσα  και ανάπτυξη 

αλβανικού πληθυσμού σε πόλεις κλειδιά.
Το Μαξίμου προφανώς και δεν σχο-

λιάζει, θα έπρεπε ωστόσο να εξετάζει τα 
σενάρια αυτά της «βρόμικης» διπλωματίας.

Στα εδάφη που ονειρεύονται 
οι Αλβανοί να εγκαθιδρύσουν τη 
«Μεγάλη Αλβανία» περιλαμβάνονται 
περιοχές άλλων βαλκανικών χωρών, 
με αλβανικό πληθυσμό, αλλά όχι 
μόνο. Συγκεκριμένα μιλούν για υπο-
τιθέμενη αποκατάσταση «ιστορικών 
αδικιών» και ένωση του αλβανικού 
παράγοντα. Κάνουν λόγο για το δι-
καίωμα των Αλβανών που ζουν στο 
Πρέσεβο, το Μπουγιάνοβατς και την 
Μέντβετζε της νότιας Σερβίας να 
ενταχθούν εδαφικά στην επικράτεια 
της «Δημοκρατίας του Κοσόβου» 
(σ.σ. Κοσυφοπέδιο). Διεκδικούν, επί-
σης, εκτός από το Τέτοβο, τη Στρού-
γκα, το Ντέμπαρ, το Γκόστιβαρ του 
κράτους των Σκοπίων, εδάφη του 
Μαυροβουνίου, όπως η περιοχή 
του Ούλτσιν. Οι Αλβανοί εθνικιστές 
συμπεριλαμβάνουν στα «υπό δι-
εκδίκηση» εδάφη τη εσπρωτία, 
τα Ιωάννινα, την Πρέβεζα και την 
Κέρκυρα από την Ελλάδα. Σε ορι-
σμένες περιπτώσεις έχουν αξιώσει 
δήθεν δικαιώματα σε ολόκληρη την 
Ήπειρο, μέχρι την Άρτα, αλλά και 
εδάφη της Μακεδονίας, μέχρι την 
Καστοριά και τη Φλώρινα.

Τ  π ρ λαμ ά  
η αλ α κ  
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Ο  ΠΟ Ο  Ε
Ε Κ  Η  Β Ε

, Η   
Κ  Η  Ε

 ΔΕ ΗΚ   
Ε Ο  Ο Ο Κ  
Δ  Η Ε  

Ε Ο  Ε Κ
Ο Ο Ο Ο Ο Ο , 

ΠΟ ΕΠΟ  
Ε  Η ΒΟ ΚΗ 

Ο  ΚΗ ΕΠ   
ΠΟ Ε Ο  

Η Η

Της επίσκεψης του Αμερικανού 
Υπουργού Εξωτερικών στις Βρυ-
ξέλλες προηγήθηκε το «περίεργο» 

περιστατικό, κατά το οποίο πλοία υπέστησαν 
ζημιές ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων. Έτσι ο Πομπέο στην ατζέντα 
της μη προγραμματισμένης συνάντησης 
με τους Υπουργούς Εξωτερικών χωρών 
της ΕΕ ενέταξε την ενημέρωση και την 
παροχή μυστικών πληροφοριών για την 
κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν, χωρίς 
όμως να αναφέρει ρητώς ότι βρίσκεται 
πίσω από αυτό το «σαμποτάζ». Αν και δεν 
έχουν επιρριφθεί ευθύνες, άμεσα τουλάχι-
στον, στο Ιράν για το συμβάν, οι ΗΠΑ δεν 
παραβλέπουν ότι σημειώθηκε στην ίδια 
περιοχή, στην οποία λίγες ημέρες πριν 
είχαν τοποθετήσει αεροπλανοφόρο και 

πυραύλους atriot λόγω των αυξανό-
μενων «απειλών» του Ιράν. Ειδικοί στις 
ΗΠΑ θεωρούν ότι τα πλοία κτυπήθηκαν 
από κάποιου είδους πλωτών ναρκών, οι 
οποίες κατά πάσα πιθανότητα εκρήγνυνται 
κατά την επαφή. Οι νάρκες εικάζεται ότι 
μπόρεσαν να τοποθετηθούν στα συγκε-
κριμένα σημεία με τη βοήθεια μικρών 
σκαφών, ενώ γίνεται λόγος για «ύπουλα 
όπλα», τα οποία μόλις βρεθούν στο νερό 
είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν και 
να εξοντωθούν. Αν και παραμένει αδιευ-
κρίνιστη η αιτία του συμβάντος, εάν όντως 
πρόκειται για νάρκες στο νερό, υπάρχουν 
δεκάδες αναφορές για χρήση τους από τους 
αντάρτες Χούτι στις πολεμικές συγκρούσεις 
στην Υεμένη, οι οποίοι υποστηρίζονται 
από το Ιράν.

Οι μυστηριώδεις «πράξεις δολιοφθο-
ράς» στα πλοία ανοιχτά των Ηνωμέ-
νων Αραβικών Εμιράτων αποτελούν 

τη συνέχεια μιας κλιμακούμενης έντασης που 
καλλιεργείται τις τελευταίες εβδομάδες στην 
περιφέρεια της Μέσης Ανατολής. Απαρχή 
της κλιμάκωσης αποτέλεσε η απόφαση του 
Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να 
βάλει τέλος στις εξαιρέσεις που επέτρεπαν σε 
οκτώ χώρες να αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο 
με στόχο να «εκμηδενίσει» τις εξαγωγές» του 
Ιράν, προκαλώντας έτσι περαιτέρω πλήγμα 
στην οικονομία του. Στη συνέχεια, οι αμερι-
κανικές υπηρεσίες πληροφοριών γνωστο-
ποίησαν ότι υπήρχαν απειλές από το Ιράν 
κατά των συμφερόντων τους, οδηγώντας 
στην ανάπτυξη ενός αεροπλανοφόρου και 
πυραύλων atriot από τις ΗΠΑ στη Μέση 

Ανατολή. Επικαλούμενες δε «επικείμενη 
απειλή» , η οποία «συνδεόταν άμεσα» με 
το Ιράν, οι ΗΠΑ ανακάλεσαν διπλωματικό 
προσωπικό από το Ιράκ. Στο σκηνικό έντα-
σης καταγράφηκε επίσης μια επίθεση με 
drones κατά σταθμών άντλησης πετρελαίου 
στη   Σαουδική Αραβία, την ευθύνη για την 
οποία ανέλαβαν οι σιίτες αντάρτες Χούτι της 
Υεμένης. Στην εκρηκτική ατμόσφαιρα που 
διαμορφώθηκε προστέθηκε τελικά η δη-
μοσιοποίηση ενός σχεδίου, σύμφωνα με 
το οποίο έως και 120.000 στρατιωτικοί θα 
μπορούσαν να σταλούν στη Μέση Ανατολή, 
εάν το Ιράν επιτίθετο σε αμερικανικές δυνά-
μεις. Το σχέδιο αυτό, αν και διαψεύστηκε από 
τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, προειδοποίησε ότι 
«εάν χρειαστεί να το κάνουμε, θα στείλουμε 
πολύ περισσότερους άνδρες από αυτούς».

 περιστατικ  π υ πυρ τησε 
εκ έ υ τη  έ ταση 

Ακρ ατ τα  στι  
ισ ρρ πίε  τ υ τρ υ

ε τις σχέσεις 
ΗΠΑ  Ιράν 
να βρίσκονται 
σε μια ισορρο-
πία «τρόμου», 
ο Αμερικανός 
Υ π ο υ ρ γ ό ς 

Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, πραγ-
ματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη 
στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα. Η ξαφνική 
αλλαγή στα σχέδιά του ακύρωσε την 
προγραμματισμένη επίσκεψή του στη 
Μόσχα  δεν ήταν καθόλου τυχαία, αφού 
ήθελε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία 
της προγραμματισμένης συνάντησης 
των 28 Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ 
και της Υπάτης Εκπροσώπου της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, 
Φεντερίκα Μογκερίνι, τη συγκεκριμέ-
νη ημέρα. Σκοπός της επίσκεψής του 
δεν ήταν άλλος από την προσπάθεια 
προώθησης της αμερικανικής ατζέ-
ντας, της «μέγιστης πίεσης» κατά του 
Ιράν, με την καλλιέργεια «ανησυχίας» 
στους Ευρωπαίους εταίρους του για 
«κλιμάκωση της έντασης», ώστε να 
συνταχθεί ένα κοινό δυτικό μέτωπο. 
Εντούτοις, όχι μόνο δεν κατάφερε να 
κάμψει τις αντιστάσεις των Ευρωπαί-
ων, αλλά ενέτεινε τις ανησυχίες τους 
ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν 
οδεύουν προς μια πολεμική σύρραξη.

έ ι τ  πίε   
έ ι τ  α το κρ τ  
Την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ κα-

λούσε σε «μέγιστη πίεση» κατά του Ιράν, η ΕΕ 
διά μέσου της Φεντερίκα Μογκερίνι δήλωνε 
ότι και οι δύο πλευρές έπρεπε να επιδείξουν 
«μέγιστη αυτοσυγκράτηση» για αποφυγή 
της κλιμάκωσης, κυρίως σε στρατιωτικό 
επίπεδο. Έτσι κι αλλιώς η στάση των Ευρω-
παίων απέναντι στον Πομπέο είχε διαφανεί 
ήδη από την άρνησή τους ακόμα και στα 
βασικά αιτήματά του. Ενώ το αεροσκάφος 
του διέσχιζε τον Ατλαντικό, οι Ευρωπαίοι 
διπλωμάτες έκαναν διεργασίες για το πώς 
θα τον υποδεχτούν. Παρά το γεγονός ότι η 
Μογκερίνι κατάφερε να βρει τελικά χρόνο 
για τη συνάντηση, ισχυρίστηκε ότι θα ήταν 
μια «γεμάτη ημέρα». Την ίδια στιγμή οι 
Υπουργοί Εξωτερικών της Βρετανίας, της 
Γαλλίας και της Γερμανίας δέχτηκαν να 
έχουν μόνο κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον 
Αμερικανό ομόλογό τους, αποτρέποντας 
έτσι τη συμβολική του νίκη επί μίας πολυ-
μερούς συνάντησης. Στις Βρυξέλλες λοιπόν 
ο Πομπέο είχε την ευκαιρία να ακούσει γι’ 
ακόμα μια φορά «με ξεκάθαρο τρόπο» από 
τους Υπουργούς της ΕΕ ότι παραμένουν 
δεσμευμένοι στη Συμφωνία του 201  για 
τον έλεγχο των πυρηνικών του Ιράν. Έτσι κι 
αλλιώς εκ των πραγμάτων οι πιθανότητες 
επιτυχίας της σύντομης αλλά κρίσιμης αυτής 
αποστολής του Αμερικανού Υπουργού στην 
ευρωπαϊκή πρωτεύουσα δεν ήταν πολύ 

μεγάλες. Όχι μόνο λόγω των εξόφθαλμα 
διαφορετικών προσεγγίσεων μεταξύ ΗΠΑ 
και ΕΕ στο ζήτημα του Ιράν, αλλά λόγω 
επίσης της αυξανόμενης ανησυχίας των 
δυτικών συμμάχων ότι η αμερικανική 
εξωτερική πολιτική τείνει να είναι απρό-
βλεπτη. Σε αυτήν την ανησυχία συνηγορεί 
από τη μια η συνειδητή προώθηση της 
κλιμάκωσης της έντασης με το Ιράν από τον 
σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, 
ohn Bo ton, με απώτερο σκοπό την αλλαγή 

καθεστώτος στη χώρα ή και αποσύνθεσή 
της. Από την άλλη ο Πομπέο μοιάζει απλώς 
να επαναλαμβάνει την επιθετική ρητορική 
του Προέδρου Τραμπ κατά του Ιράν. Έτσι 
η αιφνιδιαστική επίσκεψη του Αμερικανού 
ΥΠΕ  εξελήφθη από τους Ευρωπαίους 
ομολόγους του ως μια πολιτική κίνηση 
δίχως στρατηγική και κατεύθυνση. 

 απολο ι μ  τ  επί κε  
Οι σύμβουλοι του Αμερικανού 

Υπουργού Εξωτερικών με το πέρας 
των συναντήσεων άφησαν να εννοηθεί 
ότι μοιράζονται με τους Ευρωπαίους τις 
ίδιες ανησυχίες για το Ιράν. Οι δηλώσεις 
όμως των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, 
αν και δεν αναιρούσαν το κομμάτι που 
αφορούσε την ανησυχία, προσέθεταν την 
παράμετρο της προβληματικής πολιτικής 
διαχείρισης, τόσο από πλευράς Ιράν όσο 
και από πλευράς ΗΠΑ. Παράλληλα, ο 
Πομπέο φαίνεται να απέτυχε να πείσει τους 

ομολόγους του για τις απειλητικές προθέ-
σεις του Ιράν σε περιφερειακό επίπεδο, 
αφού δεν έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία για 
την ανάμειξη της Τεχεράνης στο «σαμπο-
τάζ» των πετρελαιοφόρων στον Περσικό 
Κόλπο. Έτσι οι συναντήσεις σε επίπεδο 
Υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες 
αξιολογήθηκαν από πολλούς αναλυτές 
ως αποτυχία της διπλωματίας των ΗΠΑ, 
τόσο σε συμβολικό όσο και σε ουσια-
στικό πολιτικό επίπεδο. Η ευρωπαϊκή 
πλευρά όχι μόνο δεν συντάχθηκε με τις 
ΗΠΑ, αλλά επανέλαβε την προσήλωσή 
της στη συμφωνία για τα πυρηνικά του 
Ιράν, εκφράζοντας απογοήτευση για τις 
αμερικανικές κυρώσεις, ενώ  υπογράμμισε 
τη δέσμευσή της να επιτύχει την πλήρη 
λειτουργία του ευρωπαϊκού μηχανισμού 
εμπορικών συναλλαγών . Αυτή η 
μερικώς ανεξαρτητοποιημένη στάση που 
διαμορφώθηκε εντός της ΕΕ δείχνει την 
προσήλωση των δυτικών συμμάχων 
των ΗΠΑ στο συλλογικό εθνικό τους 
συμφέρον, ώστε να διαφυλάξουν με 
κάθε τρόπο την ασφάλεια στη Μέση 
Ανατολή και να αποτρέψουν έναν 
πόλεμο με το Ιράν, ο οποίος θα είχε 
καταστροφικές συνέπειες για την Ευ-
ρώπη με τη μορφή του κινδύνου 
διάχυσης, της ανεξέλεγκτης μετα-
νάστευσης, των τρομοκρατικών 
απειλών αλλά και των προβλη-
μάτων στην εμπορία πετρελαίου. 

ΡΙΟΔ ΙΑ Α ΡΙΚΑΝΟΥ Υ ΟΥΡ ΟΥ Τ ΡΙΚ Ν Α Κ Ο Ο 

Ισορροπία «τρόμου» στις σχέσεις ΗΠΑ Ιράν

ΙΑΝΝΗΣ Ι Ρ Α ΗΣ 
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Ο Π Ε Ο Ε  Ο  
ΗΔΗ ΕΚΕ Ο  Ο  Ο  
ΕΠΕ Δ ΚΟ  ΠΕ Ε  
Κ  Ε ΠΕ  Δ Ε Ε  
Κ Δ Ο , ΠΟ  ΕΔΟ  

 Ο  ΚΟ Ο 
Ο , ΕΠ ΕΦΟ  Ε 
Ο  Δ Ο Ο ΠΟ  ΠΟ 
ΠΕΚΟ ΔΟ Κ  Π Ο Ο

, Ο Η  Π  
Ε Ο ΚΟ Ο ΚΗ ΠΕ

ΦΟ  Κ  Ο Η  
ΕΠ  Ο Η , Π  Ε 
ΕΠΕ Δ Ε  Π  Ε Π

ΚΕ , Ε Π Ε  
Π ΚΕ  Ε

ίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση ο 2  -
ν ν έ ν ιρι τ  Μ χ ν ν, κλίμακα Α2-Α -Α7-Α8 
(Α2: 1 .260- 19.788-Α : 17.436- 26.899-Α7: 22.987-

33.960-Α8: 24.619- 37.661).  δημοσίευση των εν λόγω 
θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του πουργικού 
Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοι-
νοβουλευτικής πιτροπής ικονομικών και ρο πολογισμού, 
για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευ-
σης λήρωσης Κενών έσεων στον ημόσιο και υρύτερο 

ημόσιο Τομέα ( ιδικές ιατάξεις) όμων και των μετέπειτα 
τροποποιήσεών τους.

Α ΑΙΤΟΥΜ ΝΑ ΟΣΟΝΤΑ:
1.  ίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού νστιτούτου ή ισότιμο 

προσόν, στην λεκτρολογία ή Μηχανολογία ή αυτομηχα-
νική ή λεκτρονική.

2.  πιτυχία σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις της Αρχής.
3.  ολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγ-

γλικής γλώσσας.
4.  ι διορισθησόμενοι θα πρέπει εντός 2 ετών από της ημερο-

μηνίας διορισμού τους και, πριν ο διορισμός τους επικυρωθεί, 
να επιτύχουν σε εξετάσεις προς απόκτηση του ιστοποιητικού 
κανότητας αροχής ρώτων οηθειών και του σχετικού με 
τη θέση ιστοποιητικού κανότητας που εκδίδεται σύμφωνα 
με τους Κανονισμούς Ασφάλειας της Αρχής.

Αιτ ις  μ νοντ ι υ  μ νο τις ρι τ ις 
ου οι ιτ τές τέχουν τ  ιτο μ ν ,  το Σχέ ιο 

Υ ρ ί ς τ ς έ ς, ρο ντ  τ  τ ν μ ρομ νί  
ς τ ς ρο μί ς υ ο ο ς τ ν ιτ ν.  

ΑΛΛ Σ ΑΝΑ ΚΑΙ Σ Ο Ο Σ ΙΣ 
(α)  α πληρούν τις προ ποθέσεις του Κράτους για να εργα-

στούν στον ημόσιο Τομέα 
(β)  α έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 

ή να έχουν απαλλαγεί μόνιμα από αυτές (για άρρενες υπο-
ψηφίους) 

ι  τις ιο ν  έ ις ιτ ίτ ι ί ς  τους ιτ τές:
(α)  α είναι αποδεδειγμένου ακέραιου χαρακτήρα 
(β)   κατάσταση της υγείας τους θα πρέπει να είναι τέτοια, 

ώστε να τους επιτρέπει να εκπληρώνουν τα καθήκοντα της 
θέσης για την οποία αποτείνονται 

Υ ΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣ ΩΝ
ι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπο-

γράψουν τ ν ίτ  ι  ρ , ντυ ο ΑΗΚ Α01 , 
 ο οί   ρέ ι ρ ίτ τ  ν  υνο τ ι :

1. Το ενικό ντυπο Συγκατάθεσης 
2. λα τα αναγκαία πιστοποιητικά

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 12.00μ. τ ς ρ υ-
ς, 1  Ιουνίου 2019:

•  στη ιεύθυνση Ανθρώπινου υναμικού στα Κεντρικά ραφεία, 
Αμφιπόλεως 11, 202  Στρόβολος, ευκωσία

και στα κατά τόπους εριφερειακά ραφεία της Α Κ:
• ώτη ίττα 1 , 106  ευκωσία
• Αγίου Ανδρέου , 3036 εμεσός
•  Κωνσταντίνου αλαιολόγου 7, 6036 άρνακα
• λευθερίου ενιζέλου 87, 8021 άφος

ι ώρες παράδοσης αιτήσεων είναι οι πιο κάτω:
8.00-14.00 ( ευτέρα - αρασκευή)

Τ ν ρ υ  1 / /2019, τ υτ ί  μέρ  υ ο ο ς 
τ ν ιτ ν,  ίνοντ ι τές ιτ ις ΜΟΝΟ μέ-
χρι τις 12.00μ.

Κατά την παράδοση των αιτήσεων στα ραφεία της Αρχής θα 
καταβάλλεται τέλος συμμετοχής στην εξέταση, το οποίο έχει 
ορισθεί στα 0 (συμπ. Α), ΜΟΝΟ Μ Τ ΗΤΑ, και θα εκ-

δίδεται σχετική απόδειξη. Σημειώνεται ότι το τέ ος υμμ το-
χ ς ν ι τρέ τ ι.

Κ μι  ίτ  ν  ίν ι τ  μ τ  τ ν ρ υ , 
1 / /2019, ι ρ  12.00μ. τ υτ ί  μ ρομ νί  

ι ρ  υ ο ο ς τ ν ιτ ν . ί ς, ν  ί-
νοντ ι τές ιτ ις ου ν ίν ι τ  υ-
μ ρ μέν ς ι ν υνο οντ ι  τ  ν ί  

ι το οι τι .

ι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση 
για πρόσληψη, το ενικό ντυπο Συγκατάθεσης καθώς και 
το Σχέδιο πηρεσίας της πιο πάνω θέσης, στο οποίο ανα-
φέρονται όλα τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και 
οι ευθύνες της θέσης, από την ιστοσελίδα της Αρχής στη δι-
εύθυνση www.eac.co .cy ή από τα κατά τόπους ραφεία 
της Α Κ.  ια περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απο-
τείνονται στη ιεύθυνση Ανθρώπινου υναμικού, Κεντρικά 
ραφεία, στα τηλέφωνα 22201612, 22201636, 22201648 

και 22201624.

ΑΝΑ ΚΑΙΑ ΣΤΟΙ ΙΑ/ ΙΣΤΟ ΟΙΗΤΙΚΑ

Οι ιτ ις ρέ ι ν  υνο οντ ι  τ  ιο τ  
ντί ρ :

1. Απολυτήριο Σχολής Μέσης κπαίδευσης
2. Ακαδημα κά ροσόντα 
3. ιστοποιητικό εννήσεως
4.  εβαίωση συμπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων 

ή απαλλαγής από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους)
.  ιστοποιητικά εκπαίδευσης ή εξετάσεων ή άλλων προσό-
ντων που αναφέρονται στην αίτηση

6.  πίσημα πιστοποιητικά βεβαίωσης της πείρας στα οποία να 
αναφέρεται ο εργοδότης, η περίοδος εργοδότησης, η θέ-
ση και το αντικείμενο της εργασίας (Σε περίπτωση που δεν 
επισυναφθούν,  ρέ ι ρ ίτ τ  ν  ν ρ ο ν 

τομ ρ ς τ ν ίτ .

Σ μ.:  λα τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι 
στην λληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύ-
ονται από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση σε μιαν 
από τις πιο πάνω γλώσσες. Νο ίτ ι τι  ν ι τ τ  
τ ν ντι ρ ν  ι ι ί ριν  τ ν 

ρ  ο οιου οτ  υ ο ίου.

 διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών θα διέπεται από 
τις πρόνοιες του όμου Αρ. 6(1) του 1998 έως 2018 ( ι περί 
Αξιολόγησης ποψηφίων για ιορισμό στη ημόσια πηρεσία 

όμοι του 1998 έως 2018).

Ως εκ τούτου, μετά το πέρας της καθορισμένης διαδικασίας 
επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί ΑΚΑΣ  διορι-
στέων σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξής τους. Με 
βάση τον ΑΚΑ αυτό, θα γίνει η πλήρωση των θέσεων 
που δημοσιεύονται, καθώς και των θέσεων που πιθανόν 
να προκύψουν κατόπιν σχετικής διαδικασίας αποπαγοποί-
ησης στο διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνία κα-
ταρτισμού του ΑΚΑ.  

εραιτέρω σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη μισθοδοσία 
αυτών που θα διοριστούν, εφαρμόζεται η παράγραφος 7 
του όμου .8( ) 2018 που αφορά στη Μείωση των κλι-
μάκων εισδοχής. 

Ν  μ ι ί τι, μ   τον Ν μο ρί ς Μ τ χ ί-
ρι ς Αν ρ ν ι υν ι ν τ ν Α χ , Ν μος 
205 1 2002, ν ρ ς ι υν ί ς ο μ νουν ί ς 
μ τ χ ίρι ς ορ υομέν ς ο οι οτ  μ ς  
έμμ ς ι ρί ς  ου. Ως  το του,  ι -
ί  τ ν έ ν ίν τ ι μ  ί ους ρους ι  τομ  
ι τ ν ο ν.

ΛΗ ΩΣΗ Κ ΝΩΝ Σ ΩΝ 
ΝΩΣΤΟ ΟΙΗΣΗ Κ ΝΩΝ Σ ΩΝ Α . Α/ 2019

Α Η ΗΛ ΚΤ ΙΣΜΟΥ ΚΥ ΟΥ
Ι Υ ΥΝΣΗ ΑΝ Ω ΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑ
υτήν τη φορά τα πράγμα-
τα είναι διαφορετικά! 
Όμως, όπως ξέρει η 
παροιμιακή εν Αμερι-
κή γιαγιά ones, ποτέ 
δεν είναι διαφορετικά... 
Χειρότερα μάλλον θα 

είναι, ποτέ δεν γίνεται το ίδιο πράγμα, 
δεν ακολουθείται ο ίδιος δρόμος της 
αμαρτίας, για να επιτευχθούν διαφο-
ρετικά αποτελέσματα.

Μια νότα δυσοίωνης προφητείας είχε 
πρωτοσέλιδο άρθρο στους inancia  

imes του Σαββάτου, που προειδο-
ποιούσε ότι οι επενδυτές φαίνονται 
να συρρέουν και πάλι στα πιστωτικά 
προϊόντα εκείνα που κατηγορούνται ότι 
επέφεραν τη μεγάλη παγκόσμια πιστω-
τική κρίση του 2008. Πρόκειται για τα 
σύνθετα εκείνα ή ‘εξωτικά’ ομόλογα, τα 

s, ή o aterised e t i ations, 
που πακετάρουν παράγωγα πιστωτικά 
προϊόντα, των οποίων οι αποδόσεις εξαρ-
τώνται από τις επιδόσεις ή πιστωτική 
συμπεριφορά ομολόγων, δανείων και 
άλλων δανειακών υποχρεώσεων που 
αποφέρουν τόκους ή άλλες αποδόσεις 
με τη μορφή ταμειακών ροών ή θετικής 
διαφοράς. Το επιχείρημα ή φύλλο συ-
κής των επενδυτών ότι αυτήν τη φορά 
ο ίδιος δρόμος δεν θα φέρει τα ίδια κα-
ταστροφικά αποτελέσματα είναι ότι τα 
ενυπόθηκα πιστωτικά προϊόντα τώρα 
δεν στηρίζονται στα κακόφημα πλέον 
‘su prime mort a es’:  στις εγγυήσεις ή 
υποθήκες, δηλαδή, κατώτερης ποιότητας 
και υψηλότερο ρίσκου, άρα μεγαλύτερης 
αποζημίωσης για το ρίσκο αυτό και με-
γαλύτερης απόδοσης ενυπόθηκα δάνεια. 
Το θνησιγενές στοίχημα, δηλαδή, ότι 
αυτός που δυσκολεύεται ή δεν μπορεί να 
πληρώσει... θα πληρώνει περισσότερα. 
Αυτήν τη φορά, ισχυρίζονται οι επενδυτές, 
τα πιστωτικά αυτά προϊόντα αφορούν 
δανειακές υποχρεώσεις του επιχειρημα-
τικού κόσμου, της ευρύτερης οικονομί-
ας, συνιστώντας στοιχήματα πάνω στην 
επιχειρηματική Αμερική, επιτρέπουν, 
δηλαδή, στα μεγάλα επενδυτικά ταμεία 
ή hed e funds να στοιχηματίσουν στην 
corporate merica.

Σε αντίθεση με τα συνήθη s, 
που συνιστούσαν ομαδοποίηση των 
ίδιων των ομολόγων και δανείων, τα 
συνθετικά ή εξωτικά s αποδείχτηκαν 
αποσταθεροποιητικά, συμβάλλοντας ή 
επιφέροντας την κρίση, γιατί συνιστούσαν 
πολλαπλά στοιχήματα πάνω σε κατώτε-
ρης πιστωτικής ποιότητας ενυπόθηκα 
στεγαστικά δάνεια, su prime mort a es. 
Εξορκίζοντας τα u prime Μort a es, 
τα νέα εξωτικά πιστωτικά προϊόντα στη-
ρίζονται σε επιχειρηματικά δάνεια, παρά 
σε επικίνδυνες στεγαστικές υποθήκες, 
και οι μάγοι Επενδυτικοί Τραπεζίτες 
της a  treet κρίνουν ότι οι πιθανό-
τητες μιας καταστροφικής κρίσης είναι 
δραματικά μικρότερες. Παραμένουν, 
ωστόσο παρατηρούν οι επικριτές , οι 
κρίσιμες διαστάσεις του γεγονότος ότι 
τα επενδυτικά αυτά προϊόντα συνιστούν 
στοιχήματα πάνω στη συμπεριφορά των 
δανείων, ότι, δηλαδή, αυτά θα συνεχίσουν 
να έχουν υγιείς αποδόσεις, κοντολογίς, 
ότι ο οφειλέτης θα συνεχίζει αδιάλειπτα 
να εξυπηρετεί την δανειακή του υπο-
χρέωση, και δεν συνιστούν επενδύσεις 
πάνω σε πραγματικές υποκείμενες αξίες. 

ΤΙΤΟΣ ΡΙΣΤΟΔΟΥ ΟΥ
 Στα σκαριά 

νέα πιστωτική 
κρίση;

ΣΥΡΡ ΟΥΝ ΣΤΙΣ ΤΟ ΙΚ Σ ΙΣΤ ΤΙΚ Σ 
Σ ΚΟΥ Σ ΟΙ Α ΡΙΚΑΝΟΙ ΝΔΥΤ Σ

έα πέκο λα
Το απίστευτο είναι ότι ήδη εκείνοι οι 

‘μάγοι’ επενδυτικοί τραπεζίτες και εξπέρ 
διαχειριστές κινδύνου , που σχεδόν ανα-

τίναξαν τον κόσμο το 2008, επιστρέφουν 
με τον ίδιο λίγο πολύ τύπο σπεκουλαδό-
ρικων προϊόντων, στοιχημάτων πάνω σε 
οικονομική συμπεριφορά και στοιχημά-
των επί στοιχημάτων, παρά σε επενδύ-
σεις πάνω σε πραγματικές, εμπράγματες 
παραγωγικές αξίες. Η επικίνδυνη λέξη 
είναι βέβαια σπέκουλα. Μετά τον τρό-
μο του 2008, οι τράπεζες είχαν στραφεί 
έντρομες μακριά από τις επενδυτικές σπέ-
κουλες πίσω στην κλασική λειτουργία των 
εμπορικών τραπεζών, η έλξη, όμως, των 
υψηλότερων αποδόσεων τις ξανοίγει πάλι 
στην σπέκουλα, φιλόδοξες ως επενδυτικές 
τράπεζες, in estment an in . α έχει η 
ίδια ιστορία το ίδιο πικρό τέλος;

υμίζουμε ότι ήσαν οι μετεωρικά υψη-
λότερες αποδόσεις που είχαν σύρει τον χορό 
των όλο και πιο ριψοκίνδυνων εξωτικών 
προϊόντων που έφεραν εκείνη τη μέθη του 
ρίσκου πίσω από τη  Μεγάλη Καταστροφή 
του Αυγούστου του 2008. Όταν οι Ηγέτες 
του Σύμπαντος, όπως η Επενδυτική Τράπεζα 
της ehman Brothers, εξαερώθηκαν εν 
μιά νυκτί κι ο Τραπεζάρχης του Πλανήτη, 
Μπερνάνκι, έτρεχε στις πρέσες να τυπώνει 
δόλαρα για να εξαγοράσει και σώσει με 

173 δις την Ασφαλιστική . Διότι δεν 
ευρέθη μάγος να ανατρέψει τον σιδηρούν 
νόμο της οικονομίας, ότι το αναμενόμενο 
κέρδος είναι ευθέως ανάλογο προς τον 
αναλαμβανόμενο κίνδυνο, κι ότι ‘τιμή 
βάσης’ για την μέτρησή του είναι το μόνο 
ris ess rate των ο erni ht deposits του 

ed, κοντά στο 0,2 , στους καιρούς μας, 
ή και το υπομηδενικό επιτόκιο, δηλαδή 
χρέωση φυλάκτρων, για την σιγουριά της 
ιδεολογικά αντιπληθωριστικής γερμανικής 
Bundes an , μετενσαρκωμένης τώρα ως 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

αναρχίζει, φαίνεται, τώρα το γαϊτανάκι; 

υμόμαστε τη σοφή ρήση του Αμερι-
κανού Τραπεζάρχη ότι καθήκον του 
κεντρικού τραπεζίτη μιας χώρας είναι, 
όταν βλέπει το πάρτι να γίνεται ξέφρενο, 
να περνάει τα όρια, πρέπει να παίρνει 
μακριά το Μπολ με το Παντς, το ποτό 
από το τραπέζι. Είναι αυτό που έκανε 
οποιοσδήποτε από τους πέντε κεντρικούς 
τραπεζίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας; 

υμόμαστε και θυμίζουμε ότι, όταν έφεγγε 
στον ορίζοντα η μαρμαρυγή λέξις στην 
οποία ηρέσκετο κεντρικός τραπεζίτης 
μας και δάσκαλος της Ελληνικής   των 
ελληνικών τοξικών ομολόγων, των πιο 
ριψοκίνδυνων ομολόγων που εξέδιδε 
η παραπαίουσα ελληνική οικονομία, 
έσπευσαν να επενδύσουν το έχειν των 
τραπεζών μας. Όχι ακριβώς από πατρι-
ωτισμό, αλλά για να εξασφαλίσουν τις 
υψηλές αποδόσεις που επέτρεπαν στις 
τράπεζές μας τα υψηλά επιτόκια με τα 
οποία μπορούσαν να ελκύσουν τις ξέ-
νες (ρωσικές) καταθέσεις. Διαβεβαίωνε, 
άλλωστε, τον άπειρο από τα οικονομικά 
Δημήτρη Χριστόφια ο πολύς Υπ.Οικ. 
Χαρίλαος Σταυράκης ότι η κρίση θα μας 
αφήσει αλώβητους . Μας ελώβησεν και 
ξεφλούδισε, βέβαια. Και πώς αλλέως, σε 
μία χώρα οι τράπεζες της οποίας είναι 
κατά τρεις σχεδόν φορές μεγαλύτερες από 
το μέγεθος της οικονομίας της; Και όπου 
modus operandi των, τρόπος λειτουργίας 
των, ήτο, ως δείχνεται, η κατασπατάληση 
των καταθέσεων του κυπριακού λαού 
όχι τόσο σε επισφαλή ομόλογα, αλλά, με 
ακόμα πιο ωμή ληστρικότητα, σε χαρι-
σματικά δάνεια προς ημετέρους χωρίς 
οποιαδήποτε εγγύηση επιστροφής! Ουδείς 
των πιο πάνω δεν ζήτησε ποτέ κλάδον 
ξηράς συκής διά να απαγχονιστεί!

τα ερείπια 
μετ  τ ν κατα τρο ή

Τα κακά δάνεια, όπως τα κακά κο-
ρίτσια πάνε παντού , γράφαμε σε άρθρο 
που περιέγραφε πώς τα τοξικά ομόλογα 
είχαν διεισδύσει σαν τοξικοί ιοί παντού. Κι 
εξηγούσε το αναπόφευκτο της οικονομικής 
κρίσης, για το οποίο αρνιόντουσαν, ή τους 
απηγορεύετο, να ομιλήσουν οι εντόπιοι 
δημοσιογράφοι ή και να μας επιτρέψουν 
να ομιλήσουμε όταν είχαμε έρθει από το 
Λονδίνο στην Κύπρο το 2010. Και βλέπαμε 
ενεοί να υπάρχει τόση άγνοια και σιωπή 
για την τραπεζική και οικονομική κρίση 
που ερχόταν, ακούγοντας την ίδια ώρα 
τους υπουργούς και συμβούλους των 
να διαβεβαιώνουν ότι η κρίση θα μας 
αφήσει αλώβητους. Γιατί ήρθαν, φευ, 
και εδώ τα ‘κακά κορίτσια’ των φρού-
δων ανομολόγητων ομολόγων. Ζούμε 
ακόμη, κι αν ούτε αυτό ομολογείται, στα 
ερείπια ‘Μετά την Καταστροφή’! Χωρίς, 
φευ, ούτε και τώρα, όποια μεταστροφή. 
Όπως, ακριβώς, βλέπουμε στας Αμέρικας 
τους επενδυτικούς τραπεζίτες να γυρνούν 
στο μεθυστικό μπολ με το παντς, σαν τον 
μεθύστακα στο ίδιο καπηλειό. Και ανα-
καλούμε πως οι συνεχόμενοι σταθμοί 
του under round για το it , το  χρη-
ματιστικό κέντρο του Λονδίνου (όπου 
παρακολούθησα και μαθήματα για τα 
ομόλογα), είναι το Ban  και το onument: 
η Γηραιά Κυρία της hreadneed e treet, 
η Τράπεζα της Αγγλίας, και το μνημείο 
για τη  Μεγάλη Πυρκαϊά του Λονδίνου, 
το 1 . Κάτι ανομολόγητο θα ομολογεί 
κι αυτή η γειτνίαση.



Της Κυριακής
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Το αγαπημένο σας errier, το απόλυτα 
υγιεινό και 100  φυσικό προϊόν, με μηδέν 
θερμίδες, μηδέν ζάχαρη και καθόλου γλυ-
καντικές ουσίες, έρχεται να σας ανεβάσει 
ακόμη πιο ψηλά δίνοντας την ευκαιρία 
σε 1 τυχερό και στον/στη συνοδό του, να 
ταξιδέψουν στο Παρίσι, για να ζήσουν από 
κοντά την απόλυτη εμπειρία του θρυλι-
κού o and  arros. Για να λάβετε μέρος 
στον διαγωνισμό, επισκεφθείτε τη σελίδα 

errierc  στο ace oo  ή στο nsta ram 
και κάντε ‘ta ’ το όνομα του ατόμου που 
θέλετε να ταξιδέψει μαζί σας. Ο διαγωνι-
σμός ισχύει από 8 έως 2  Μαΐου 2019 
και ο τυχερός/τυχερή θα ανακοινωθεί στις 2  Μαΐου. Το δώρο καλύπτει αεροπορικά 
εισιτήρια για δύο άτομα, από 1 έως 3 Ιουνίου, 2 διανυκτερεύσεις στο Παρίσι και τα 
εισιτήρια εισόδου στο o and  arros. ναζητήστε και απολαύστε τα αγαπημένα σας 

errier, errier ime, emon και in  rapefruit σε υπεραγορές, περίπτερα, καθώς 
και σε καφετέριες και χώρους διασκέδασης. Εισαγωγή και Διανομή από την ai o 

osmos radin  td. https:// .face oo .com/ errierc / nsta ram: perrierc . 

Δύο σημαντικές διακρί-
σεις κατάφερε να αποσπάσει η 

ouis ote s στα πρώτα prus 
ourism ards, σε τελετή που 

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 
8 Μαΐου, στο Συνεδριακό Κέντρο 
«Φιλοξενία». Η ouis ote s, o 
οργανισμός που είναι συνώνυ-
μος με την εξαιρετική εμπειρία 
φιλοξενίας, έλαβε το χρυσό βρα-
βείο στην κατηγορία « ecruitin , 

e ardin   e e opin  ta ent». 
Η εν λόγω κατηγορία αφορά 
τον εντοπισμό, την ανάδειξη και 
την επιβράβευση μέσω επαγ-
γελματικών ευκαιριών, νεαρών 
ταλέντων που θέλουν να ασχοληθούν με τον ξενοδοχειακό τομέα. Με το καινοτόμο 
διαδικτυακό sho  μαγειρικής itchen tars, η ouis ote s ανέδειξε το ταλέντο και 
το πάθος των νεαρών διαγωνιζομένων στη κουζίνα, καθώς και την αγάπη τους για τη 
μαγειρική τέχνη. Ο νικητής θα έχει την ευκαιρία να εργοδοτηθεί για τουλάχιστον ένα 
χρόνο και να εξελίξει το ταλέντο του δίπλα στους κορυφαίους σεφ της ouis ote s 
στα ξενοδοχεία της σε Κύπρο, Κρήτη, Κέρκυρα, Ζάκυνθο και τη Μύκονο. Η ouis 

ote s απέσπασε επίσης χάλκινο βραβείο στην κατηγορία « it  and Business ote » 
για το ξενοδοχείο i ton ar , icosia. o πολυτελές ξενοδοχείο της πρωτεύουσας, 
λίγο διάστημα πριν του απονεμηθεί και το ο αστέρι, λαμβάνει άλλη μια σημαντική 
διάκριση. Συνδυάζοντας δουλειά και διακοπές, το i ton ar , icosia προσφέρει 
όλα όσα θέλει ο απαιτητικός επισκέπτης. Μετά την ολοκλήρωση των δύο φάσεων 
ανακαίνισης το i ton ar , icosia, επιστρέφει ανανεωμένο ενώ έχει εξασφαλίσει για 
τουλάχιστον άλλα δέκα χρόνια την επωνυμία i ton. Η ouis ote s αποδεικνύει για 
άλλη μια φορά την ηγετική θέση που κατέχει στον ξενοδοχειακό τομέα, λαμβάνοντας 
αυτές τις δύο νέες διακρίσεις.

Η Πετρολίνα, με τη νέα της 
προωθητική ενέργεια «Απο-
κτήστε προϊόντα o a B 
για ένα υγιεινό τρόπο ζωής», 
προσφέρει την ευκαιρία σε 
όλους τους πελάτες της να απο-
κτήσουν ένα ή περισσότερα 
προϊόντα φύλαξης φαγητού 

o a B, με έκπτωση έως 
και 83  στην ενδεικτική 
λιανική τιμή του προϊόντος. 
Πρόκειται για Πρόγραμμα 
Πιστότητας Μικρής Διάρ-
κειας ( ontinuit  pro ram), 
το οποίο θα έχει διάρκεια 13 εβδομάδων. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης 10 
και άνω σε πρατήρια etro ina, ip και Εni θα δίνεται ένα κουπόνι. Συμπληρώνο-
ντας 8 κουπόνια στο ειδικό φυλλάδιο που θα δίνεται στα πρατήρια, οι δικαιούχοι θα 
μπορούν να τα εξαργυρώσουν αγοράζοντας με έκπτωση, μέχρι και 83  στην ενδει-
κτική λιανική τιμή, ένα προϊόν o a B. α προϊόντα o a B είναι προϊόντα 
ολλανδικής επωνυμίας. Η λειτουργικότητα, ο ευφυής σχεδιασμός και η διασκέδαση 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού των προϊόντων, ώστε οι χρήστες να 
τα απολαμβάνουν με χαρά και άνεση στην καθημερινή τους ζωή. Η σειρά αποτε-
λείται από επτά διαφορετικά είδη των προϊόντων o a B. Η συγκέντρωση των 
κουπονιών μπορεί να γίνει μέχρι τις 3 Αυγούστου, ενώ η εξαργύρωσή τους μέχρι τις 
10 Αυγούστου 2019. Περισσότερες πληροφορίες και τους όρους μπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα της Πετρολίνα .petro ina.com.c .

η ε ετ  Απ ίτηση  ατρικ  χ  
α επιστη ί υ ευκ σία

 υπρ α ικ  υ έ ρι  Α
στ  υρ πα κ  α επιστ ι  πρ υ

  α  πρα ατικ  α ικ  πρ ρισ  α ρ

ερ ίστε ία α ικ  ε πειρία  
στ  ρυ ικ    

Η α τα ι  εί αι ε πειρίε  π υ τι  ει

έα εταιρικ  ταυτ τητα ια τη 

Και τι νομίζετε πως έχουν κάνει; Τίποτα το περίπλοκο  Απλώς όλες τους τις αγορές, 
με κάρτες isa, ή astercard και έγιναν τα καθημερινά τους, συναρπαστικά! Κάνοντας 
έξυπνες αγορές με τη χρήση των καρτών της Τράπεζας Κύπρου στις 700 και πλέον 
επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο σχέδιο Ανταμοιβή. Κάθε ευρώ που ξόδευαν γινό-
ταν αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση, και κάπως έτσι, βρέθηκαν να έχουν 
κερδίσει! Και να είναι οι τυχεροί, χωρίς καν να βγουν από τον δρόμο τους. Η πρώτη 
κλήρωση για τα πακέτα της astercard και της isa έγινε στις  Απριλίου 2019, στην 
Υπηρεσία Καρτών της Τράπεζας Κύπρου. Νικητές της Μastercard είναι οι Αριστοτέλης 
Κοφτερός, η Μαριλένα Ιερομονάχου και ο Στέλιος Μηλιάτης, οι οποίοι έχουν κερδίσει 
την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά τη μοναδική εμπειρία του Φεστιβάλ των Καννών, 
στη Γαλλία. Κέρδισαν τρία διπλά ταξιδιωτικά πακέτα για το μεγαλύτερο φεστιβάλ κινη-
ματογράφου, στον κόσμο. Τα πακέτα τους συμπεριλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια, 
διαμονή για 2 νύχτες σε πεντάστερο ξενοδοχείο, μεταφορές και γεύματα στο πλαίσιο του 
Φεστιβάλ, ac sta e tour, ραντεβού με σχεδιαστή μόδας, χτένισμα και μακιγιάζ καθώς 
και red carpet experience και αποκλειστικές προβολές. Οι τυχεροί της isa από την 
άλλη θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο με δυο κρατημένες θέσεις στο διάσημο και αγαπημένο 
μιούζικαλ Τhe antom of the pera. Πρόκειται για τους εονίτσα Χριστοφόρου και 
τον Σάββα Κωμοδρόμου, οι οποίοι κέρδισαν επίσης αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή 
για  νύχτες σε τετράστερο ξενοδοχείο, χρήση του ondon ass με ster ra e  ard 
και εισιτήρια για τη διάσημη παράσταση hantom of the pera. Εντός των επομένων 
ημερών θα γίνει και η επόμενη κλήρωση για τα 3 διπλά ταξιδιωτικά πακέτα για τη 
συναυλία του ros ama otti στην πανέμορφη Τοσκάνη της Ιταλίας της , και για 
τα 2 διπλά πακέτα για το o and arros 2019 στη Γαλλία της aster ard. 

Τη νέα εταιρική της ταυτότητα πα-
ρουσιάζει η arco e e opment td, 
μέλος του Ομίλου Λανίτη.  ανανεωμένη, 
φρέσκια και κομψή οπτική ταυτότητα αντι-
κατοπτρίζει τη διαχρονική επιτυχία και το 
πολλά υποσχόμενο μέλλον της εταιρείας, 
επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη θέση της 
ως του πρωτοπόρου destination de e oper 
του νησιού και ηγέτη του κλάδου των 
πολυτελών ακινήτων. Οι εκλεπτυσμένες 
γραμμές, η δυναμική γραμματοσειρά  με 
χρωματικούς τόνους που παραπέμπουν 
στην καθιερωμένη εικόνα της εταιρείας 
 και τα φωτεινά χρώματα, αποτελούν τη 

γραφιστική απόδοση της ιστορικής της 
πορείας και της πρωτοποριακής της προ-
σέγγισης. Έχοντας διαδραματίσει ζωτικό 
ρόλο στη διαμόρφωση της Κύπρου από 
το 19 , η arco έχει συμπληρώσει 
δεκαετίες επιτυχούς δραστηριοποίησης με 

επίκεντρο την καινοτομία και τη δημιουρ-
γικότητα, διευρύνοντας συνεχώς τα όρια 
με εμβληματικές αναπτύξεις που έχουν 
μεταμορφώσει το αστικό περιβάλλον και 
τον τρόπο ζωής των κατοίκων. Με έργα 
όπως το phrodite i s o f esort, το 

ea a er  i as, το amas Ba  i as, 
το he a , η Μαρίνα Λεμεσού και τo 

ri o  imasso  eafront, η εταιρεία έχει 
καταξιωθεί στη συνείδηση του κοινού  ως 
η πρωτοπόρος εταιρεία ανάπτυξης γης 

στην Κύπρο με έμφαση στην ικανοποίηση 
των αναγκών των πελατών. Παγκόσμιας 
κλάσης αρχιτεκτονική, μοναδικά desi ns 
και εξαιρετική θέα  στις πλέον προνομιακές 
τοποθεσίες  αποτελούν μερικά από τα 
βασικά κριτήρια που λαμβάνει υπόψη η 

arco e e opment για να προσφέρει 
κάτι περισσότερο από απλά ένα ακίνητο. Η 
επιτυχημένη πορεία της arco την έχει 
εδραιώσει ως έναν αξιόπιστο ηγέτη του 
κλάδου. Η διαχρονική της ακεραιότητα, 
σε συνδυασμό με το δικό της επιτυχημένο 
κατασκευαστικό τμήμα με δραστηριοποίηση 
στην Κύπρο και στο εξωτερικό, την έχουν 
κρατήσει στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. 
Πέρα από την έγκαιρη ολοκλήρωση των 
έργων, τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και τα 
ρεκόρ πωλήσεων, η ιστορία της arco 
χαρακτηρίζεται επίσης από σταθερότητα, 
συνέπεια και αξιοπιστία. 

Πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019, στην 
Κεντρική Σκηνή του εατρικού 
Οργανισμού Κύπρου, η η τελετή 
αποφοίτησης της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
εκπροσώπησε ο Υπουργός Υγεί-
ας, που ήταν ο κύριος ομιλητής 
της εκδήλωσης. Παρευρέθησαν, 
μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της 
Βουλής, ο Βρετανός πατος Αρ-
μοστής, ο Πρέσβης του Ισραήλ, 
συγγενείς και φίλοι των αποφοί-
των προερχόμενοι από τις ΗΠΑ, 
τον Καναδά, την Αυστραλασία, την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Στην 
τελετή συμμετείχε ακαδημαϊκό και κλινικό προσωπικό της Ιατρικής Σχολής του ΠΛ 
και του t eor e’s, ni ersit  of ondon, με το οποίο το ΠΛ συνεργάζεται για το 
ιατρικό πρόγραμμα BB .  Έλαβαν επίσης μέρος καθηγητές από Ιατρικά Κέντρα 
των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Ισραήλ, και της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια 
της τελετής αναγορεύθηκε σε Επίτιμο Διδάκτορα Ιατρικής ο Ισραηλίτης Καθηγητής 

υχιατρικής και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας h omo o , για τη συνολική του 
προσφορά στην έρευνα, την ιατρική εκπαίδευση και τη φροντίδα ασθενών και για τις 
προσπάθειές του να συμβάλει στην εδραίωση της σχέσης μεταξύ της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ και του Ιατρικού 
Κέντρου he a. Οι απόφοιτοι προέρχονται από τέσσερα προγράμματα σπουδών: 
το Πτυχίο Ιατρικής BB  (Bache or of edicine, Bache or of ur er ), το Πτυχίο 
Βιοϊατρικών Επιστημών,  το Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό Ιατρικής Εκπαίδευσης 
και το Μάστερ Οικογενειακής Ιατρικής. Η τελετή έληξε με τον όρκο του Ιπποκράτη.

Το ετήσιο «Κυπρο Ελλαδι-
κό Συνέδριο Συμβουλευτικής 
και Επαγγελματικής Αγωγής 
2019» πραγματοποιήθηκε 
στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και είχε ως θέμα: «Οι 
συνέπειες της τεχνολογικής 
ανάπτυξης στην αγορά εργασίας: 
Νέα επαγγέλματα, νέες γνώσεις, 
νέες δεξιότητες». Στο συνέδριο 
συμμετείχαν επαγγελματίες από 
τον χώρο της Συμβουλευτικής 
και Επαγγελματικής Αγωγής από 
την Κύπρο, την Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Συνδιοργανώθηκε 
από την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το 
Εργαστήριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το στήριξε ο Σύνδεσμος Καθηγητών 
ΣΕΑ (ΟΕΛΜΕΚ). Οι εργασίες του συνεδρίου άρχισαν με παρουσίαση από τον δρα  
Πέντρο Μορένα ντα Φονσέγκα από το uropean entre for the e e opment of 

ocationa  rainin  ( ), ο οποίος μίλησε με θέμα: « ηφιακή Καινοτομία: 
Μετασχηματισμός θέσεων εργασίας, στήριξη σταδιοδρομίας». Την επιστημονική 
οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου απαρτίζουν η Καθηγήτρια Δέσποινα Σιδηρο-
πούλου Δημακάκου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η 
κ. Λένα Νικολάου, προϊσταμένη Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής 
Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και η κ. Λευκή Χατζηχριστοφή, 
πρόεδρος του Συνδέσμου Καθηγητών ΣΕΑ (ΟΕΛΜΕΚ).

Το μυστικό για να δημιουργήσεις το 
δικό σου προσωπικό στυλ που να σε ανε-
βάζει κρύβεται στη δική σου προσοχή 
στη λεπτομέρεια, στο δικό σου γούστο και 
φυσικά στις δικές σου επιλογές. Σχεδια-
σμένο για να προσφέρει τις περισσότερες 
επιλογές στη μόδα, με βάση τις παγκόσμιες 
προτιμήσεις, το νέο εμπορικό κέντρο της 
Λευκωσίας αποτελεί χωρίς αμφιβολία τον 
απόλυτο προορισμό αγορών για εσένα που 
αγαπάς το στυλ και αναζητάς κάτι μοναδικό.  
Με τον μεγαλύτερο αριθμό επώνυμων 
καταστημάτων κάτω από την ίδια στέγη, 
η εμπειρία των αγορών στο icosia a  
είναι πάντα μοναδική και φτιαγμένη στα 

μέτρα σου και ενισχύεται με την παρουσία 
rands που βρίσκονται κατά αποκλειστι-

κότητα στο icosia a . Ανάμεσα στα 
καταστήματα που φανατικά επιλέγεις, 
θα ανακαλύψεις κορυφαίες μάρκες που 

έχουν κάνει το ντεμπούτο τους στην κυ-
πριακή αγορά, ανοίγοντας το πρώτο τους 
κατάστημα στο icosia a . Ένας κόσμος 
με ατελείωτες επιλογές σε περιμένει να 
τον ανακαλύψεις 7 μέρες την εβδομάδα 
και είναι έτοιμο να σου χαρίσει ένα νέο 
επίπεδο αγορών διεθνών προδιαγραφών, 
πέρα από το συνηθισμένο. Αυτός ο προ-
ορισμός αγορών έχει φτιαχτεί για εσένα 
που ψάχνεις την ποικιλία, το διαφορετικό, 
το ιδιαίτερο. Στο icosia a  θα βρεις 
τα πάντα στην καλύτερη δυνατή εκδοχή 
τους. Ανακάλυψε όλα τα καταστήματα του 

icosia a  στην ιστοσελίδα του icosia 
a  .nicosiama .com. 

η α τικέ  ιακρίσει  ια τη  
στα   

ετρ ί α  Απ κτ στε πρ τα 
ια έ α υ ιει  τρ π  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Υ ΟΥ ΙΟ ΑΣΙΑΣ, ΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣ ΑΛΙΣ ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΙΑΣ

Ν Ο Σ ΙΟ Α Ο ΗΣ ΚΙΝΗΤ ΩΝ ΙΑ ΟΣΛΗ Η ΑΤΟΜΩΝ 
Μ  ΟΝΙ Σ Α ΗΣ ΙΣ  

ΟΣΚΛΗΣΗ Υ ΟΒΟΛΗΣ ΟΤΑΣ ΩΝ
02/ .9.1.1/1/5.2019/Σ

o ουρ ίο ρ ί ς, ρ νοι ς ι Κοιν νι ν Α ί ν ανακοινώνει την ρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαί-
σιο του Σχεδίου ορηγιών το Νέο Σχέ ιο ροχ ς Κιν τρ ν ι  τ ν ρ  Ατ μ ν μ  ρ νι ς ις . Το Σχέδιο 
περιλαμβάνεται στο πιχειρησιακό ρόγραμμα 2014-2020 Απασχόληση, Ανθρώπινοι όροι και Κοινωνική Συνοχή και δύναται να 
συγχρηματοδοτηθεί  από το υρωπα κό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή ημοκρατία.

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην 
ομάδα στόχο, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, άνεργα άτομα με χρόνιες παθήσεις (τα οποία είναι μέλη συνδέσμου ο οποίος είναι εγ-
γεγραμμένο μέλος της αγκύπριας μοσπονδίας Συνδέσμων ασχόντων και ίλων), εγγεγραμμένα στη ημόσια πηρεσία Απασχό-
λησης ( Α) πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.

 ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 75% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν 
το μισθολογικό κόστος του εργοδοτουμένου με μέγιστο ύψος 20.000. Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση του ανέργου για είκοσι τέσ-
σερεις (24) μήνες και καταβολή στον εργοδότη χορηγίας για όλους τους μήνες απασχόλησης.

Το υνο ι  ο  ου  ι τ ί ι  τις ν ς τ ς ρο ς ρ ς ίν ι  ο τομμ ρι  2.000.000.

ι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον δηγό φαρμογής του Σχεδίου, στον οποίο αναφέρονται όλες οι απαιτούμενες 
λεπτομέρειες, το ντυπο της Αίτησης ποβολής ρότασης και κάθε άλλο απαιτούμενο έντυπο ή έγγραφο, από την ιστοσελίδα του 
Τμήματος ργασίας (http://www.mlsi.gov.cy/dl), την ιστοσελίδα της  ΣΑ (http://www.structuralfunds.org.cy), καθώς και 
από τα κατά τόπους παρχιακά και Τοπικά ραφεία ργασίας  ( ημόσια πηρεσία Απασχόλησης).

Σημειώνεται ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 20 Μ ου 2019 μέχρι ντ ς του ον υ ίου  ν οίν ς ι  
 του Σχ ίου. Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο με απευθείας κατάθεση στα κα-

τά τόπους παρχιακά και Τοπικά ραφεία ργασίας  ( ημόσια πηρεσία Απασχόλησης), πριν από τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας. 

ερισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος ργασίας www.mlsi.gov.cy/dl.

To Yπουργείο ργασίας, ρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να προβεί σε παράταση ή ανάκληση της ισχύος της παρού-
σας πρόσκλησης, εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσής της.

ΤΜΗΜΑ ΑΣΙΑΣ
                     15/5/2019



Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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ΥΚ ΣΙΑ
ατ ηαπ στ υ ε ρ ι  ε ρ  

ρ ακ   κ τ  στ  Ζαχαρ π αστεί  
 ευκ σία  τη   
 

αρακ στα Α αστασία  ετ χί υ  κ τ  
στη  Α ερικ ικη ρεσ εία  ευκ σία  
τη    

πα ι α  ε  Α α σση   
και ριέ  έ α τι καταστ ατ  

 τρ  τη   
 

έτρ υ έσπ ι α  ε  σερί υ  ίπ α 
απ  περα ρ  Αυ υστ  έ α τι ρ υ 
Ζ ρπ  τρ  τη   

 
ια   Α ε ρα  ε  Αρχα έ υ 
  στα τα τ υ  και πρ  
ευκ σία αρισσι  κ η  τη  

  

ΣΟΣ
αρα π υ  ε α  α α ία  υα ε
ίστρια   ε ί ια έ α τι εκκ ησία  
α α ία  υα ε ίστρια  τ  ε ί ια  

τη    
ερί η  ρη  ε  ε τί υ Α  ατ  

ρ  α αι  σ κ εί υ  ε εσ  
τη    

ριστί η  ρίστ  Α ία  υ ε  
 έ α τι ρατ  ε ί η  ετρ ί α 

ακ α  α  ε εσ  τη  
  

ιχα  έ η  ρί α ι ε   έ α τι 
πρ η  Αστυ  τα  Α ί υ ικ υ  

ε εσ  τη    

ΑΡΝΑΚΑ
ρη ρ  Α τ η  υρι κ υ τση  
έατρ  κ α  κ τ  απ  ι α τ  ρ

ακα  τη    
Α ρέ υ έσπ ι α  ε  Αρτέ ι   
 ρ  Αερ ρ ί υ  ρ ακα  τη  

  

Α ΟΣ
Η ι η χη  Α ε αρτησία    πτα
σ υ  ίπ α απ  εχ ικ  χ    
τη    

ΑΡΑ Ι ΝΙ
ιχα  έ η  ε  ρ ταρ   ρ

 υπερα ρ  Ο  αρα ί ι  τη  
  

Φαρμακεία

ΥΚ ΣΙΑ
α  Αριστ έ η  η τρι  ρ
α  τη    

Ουρ  Αχι έα  ρέ η  τη  
  

Ο α ίατρ  Α τ η  υκερί υ  τη  
 

Ο τιατρ  αρί α αυ ί υ  τη  
  

ΣΟΣ
Ο τίατρ  αρία ι η  τη  

 

Ιατροί

Τη δεύτερη, νέα γενιά του επιτυχημένου  
 , που μόλις έχει φτάσει στην 

Κύπρο, είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά οι 
εκπρόσωποι των ΜΜΕ, στη διάρκεια μιας ευχά-
ριστης βραδιάς που πραγματοποιήθηκε στο har.

i a outas ho case. Με i e κλασική μουσική, 
si nature oque coc tai s, φαγητό και χαλαρή 
ατμόσφαιρα όσοι παρευρέθησαν διαπίστωσαν ότι 
το νέο μοντέλο έχει εξελιχθεί ακόμη περισσότερο, 
τόσο τεχνολογικά, όσο και από πλευράς desi n. Γι’ αυτό και αναμένεται να ξεπεράσει το 
πρώτο   , το οποίο είχε καταφέρει να κερδίσει μέχρι σήμερα 
την εμπιστοσύνη 800.000 περίπου αγοραστών παγκοσμίως. Αποσπώντας στον δρόμο, 
πάνω από 21  διεθνή βραβεία. Το νέο    είναι το πρώτο στον 
κόσμο που διαθέτει τεχνολογία ear ite round ie , προβάλλοντας εικόνες στην 
πάνω οθόνη αφής, προσφέροντας στον οδηγό μια θέα 180 μοιρών αναφορικά με το κάτω 
μπροστινό μέρος του οχήματος. Η μεγάλη κεντρική οθόνη αφής, που αναδιπλώνεται, 
παρέχει καλύτερη ορατότητα και δεσπόζει στο εσωτερικό του, ενώ φουλ ψηφιακός είναι 
και ο πίνακας οργάνων. Το νέο    είναι εδώ και σας περιμένει 
στους ανακαινισμένους εκθεσιακούς χώρους της prus remium utomo i es,  για 
να το οδηγήσετε και να ζήσετε την εμπειρία του πιο αποδοτικού και στυλάτου compact 

 που δημιούργησε ποτέ η an e o er.

Η η ε ι    
έ τασε στη  πρ

πο χέ ει  μο
Ο κ. Αχιλλέας Κυπριανού, του Κυπριανού και της Λουκίας, από το Γέρι, και η 

δ. Ελένη Αντωνιάδου του Αντώνη από την Τερσεφάνου και της Μαρίας, από την 
Κατωκοπιά και τώρα στον Στρόβολο, έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου.

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, 
σε συνεργασία με τη a amis ours, διορ-
γανώνει  και φέτος φιλανθρωπική ήμερη 
κρουαζιέρα σε Πάτμο, Καλαμάτα, Χανιά 
(Σούδα) και Ρόδο. Το κρουαζιερόπλοιο 

a amis i oxenia αναχωρεί από το λιμάνι 
Λεμεσού τη Δευτέρα, 2  Ιουνίου 2019, 
για ένα ταξίδι αγάπης και προσφοράς στο 
πλαίσιο της ης Πορείας Χριστοδούλας. 
Τα έσοδα από την κρουαζιέρα θα στηρίξουν 
τις υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας 
του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, 
που προσφέρονται δωρεάν σε χιλιάδες 
συνανθρώπους μας με εμπειρία καρκίνου. 
Μπες κι εσύ στη μάχη ενάντια στον καρ-
κίνο. Τηλεφώνησε στο 77 77 8  00, για 
περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις.

Η  pria ife, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο 
Κύπριων Προπονητών Ποδοσφαίρου, πραγματοποί-
ησε την Τετάρτη, 1  Μαΐου 2019, Διάσκεψη Τύπου 
που φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο των κεντρικών 
γραφείων του Ομίλου  prus. Στην εκδήλω-
ση παρουσιάστηκε  το πρωτοποριακό προϊόν της 

 pria ife, pria ro ident th etes’ a in s 
an, που αρχικά αναπτύχθηκε για τους Κύπριους 

ποδοσφαιριστές και φέτος, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Κύπριων Προπονητών Πο-
δοσφαίρου, επεκτείνεται η ακτίνα δράσης για τα μέλη του συνδέσμου. Στην παρουσίασή 
του ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου  prus, Τάκης Φειδία, ανέδειξε 
τη σημασία που δίνει ο Όμιλος στην καινοτομία και συνέδεσε το προϊόν με την παροχή 
νέων ευέλικτων λύσεων σε ομάδες αθλητών. Η Γενική Διευθύντρια της  pria ife, 
Άντρη Καλλιμάχου, παρουσίασε το προϊόν και εξήγησε τους λόγους που το καθιστούν 
πρωτοποριακό και ελκυστικό για τους προπονητές. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Άντρος 
Κουλουμπρής, στην ομιλία του ανέδειξε την ανάγκη οι προπονητές να εξασφαλίσουν 
ένα αξιοπρεπές αύριο, μέσα από μια ομαλή μεταβατική περίοδο, μετά το τέλος της προ-
πονητικής τους καριέρας. Το σχέδιο είναι αποταμιευτικό με υψηλά ποσοστά επένδυσης 
και επιλογή επενδυτικών ταμείων. 

Στο πλαίσιο 
διαγωνισμού 
του ri e afe 

pp των Γενι-
κών Ασφαλει-
ών Κύπρου, οι 

0 οδηγοί με 
την  ψηλότερη 
βαθμολογία (με-
ταξύ 1  30 Απρι-
λίου 2019) έχουν 
επιβραβευθεί με δώρα από τα πρατήρια 

etro ina, ip και ni. Ο πρώτος νικητής 
κέρδισε καύσιμα αξίας 200, ο δεύτερος 

1 0, ο τρίτος 100,  ενώ 7 άλλοι οδηγοί 
κέρδισαν καύσιμα αξίας 2 . (Όλοι οι νι-
κητές έχουν ενημερωθεί προσωπικά). Το 

ri e afe pp αναγνωρίζει την έναρξη 
και λήξη κάθε διαδρομής και βαθμολογεί 
τον οδηγό στο τέλος κάθε διαδρομής με ένα 
σκορ (0  100).  Έτσι, ο οδηγός ενημερώνεται 
για την οδηγική του συμπεριφορά και είναι 
σε θέση, άμεσα, να αντιληφθεί τα αδύνατα 
σημεία και να την βελτιώσει. Πρόσθετα, 
ο οδηγός μπορεί να δει την οδηγική του 
συμπεριφορά διαχρονικά και πώς αυτή 
συγκρίνεται με άλλους οδηγούς. Το ri e 

afe βοηθά τους οδηγούς να γίνουν ακόμη 
καλύτεροι στον δρόμο και, πρόσθετα, επι-
βραβεύει την καλή οδηγική συμπεριφορά 
με πλούσια δώρα!  Εγκαταστήστε το ri e 

afe στο κινητό σας, οδηγήστε με ασφάλεια 
και δείτε το όφελος σε κάθε χιλιόμετρο. 

Με  λεπτά από τον χρόνο σου και με λίγο 
από το σάλιο σου σε μία μπατονέτα, μπορείς 
να εγγραφείς κι εσύ ως νέος εθελοντής δό-
της μυελού των οστών. Τόσο απλά! Εάν είσαι 
μεταξύ 18  χρονών και υγιής, μπορείς να 
περάσεις σε ένα από τα πιο κάτω σημεία για 
την εγγραφή σου: Λευκωσία: Καραϊσκάκειο 
δρυμα (Δευτέρα  Παρασκευή, 8.00  1 .00), 

τηλ. 22772700, Κέντρο Υγείας Έγκωμης (Δευ-
τέρα  Σάββατο, 8.00  13.30), τηλ. 228090 2, 
228090 8. Λάρνακα: Τράπεζα Αίματος Γενικού 
Νοσοκομείου Λάρνακας (Δευτέρα  Παρασκευή, 
7.30  1 .00), τηλ. 2 800 02, 2 80038 . Λεμεσός: Τράπεζα Αίματος Γενικού Νοσο-
κομείου Λεμεσού (Δευτέρα  Παρασκευή, 7.30  1 .00), τηλ. 2 30 787, 2 801292. 
Πάφος: Τράπεζα Αίματος Γενικού Νοσοκομείου Πάφου (Δευτέρα  Παρασκευή, 7.30 
 1 .00), τηλ. 2 8 8000. Αμμόχωστος: Τράπεζα Αίματος Γενικού Νοσοκομείου Αμ-

μοχώστου (Δευτέρα  Παρασκευή, 7.30  1 .00), τηλ. 232001 3, 232001 7.

Συναυλία με τίτλο «Η αγάπη είναι παντού...» πραγματοποιείται τη Δευτέρα, 3 Ιουνίου 
2019, στις 8.00 μ.μ., στο Δημοτικό έατρο Στροβόλου. Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα 
του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, δρoς Κώστα Χαμπιαούρη και είναι αφιερω-
μένη στη μνήμη της Μαίρης Ιωάννου, που για πενήντα και πλέον χρόνια αφιέρωσε τη 
ζωή της στη Μουσική και στη διδασκαλία του πιάνου. Πρόκειται για μια πολυδιάστατη 
συναυλία, κατά την οποία εκατόν  περίπου άτομα θα ενώσουν τις δυνάμεις τους επί σκη-
νής παίζοντας μουσική, τραγουδώντας και χορεύοντας. α λάβουν μέρος ο Ελλαδίτης 
διακεκριμένος τενόρος της Λυρικής Σκηνής Αθηνών Δημήτρης Σιγαλός, οι καταξιωμέ-
νες Κύπριες σοπράνο Αύρα Σιάτη και μέτζο σοπράνο Καίτη Οικονομίδου, καθώς και 
η βραβευμένη με το βραβείο Μαίρης Ιωάννου  μέτζο σοπράνο Έλλη Αλωνεύτου. α 
συμμετάσχουν, επίσης, το prus ercussion nsem e υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια 
του Μάριου Νικολάου, χορευτική ομάδα υπό την επιμέλεια του ohn ariu, η Χορωδία 
της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. υπό τη διεύθυνση της Μάρως Μήτσα καθώς και Κλιμάκιο της Χορω-
δίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Νικόλαου Μαλιάρα. Στο πιάνο θα συνοδεύει ο Μάριος 
Ιωάννου. Στο πρώτο μέρος του προγράμματος περιλαμβάνονται γνωστά αποσπάσματα 
από τον μαγικό κόσμο της όπερας. Συγκεκριμένα, θα ακουστούν άριες και χορωδιακά 
από  τις όπερες a ucco,  ro atore, a ra iata, i o etto, armen κ.ά. Στο δεύτερο 
μέρος, θα ακουστούν αγαπημένα τραγούδια Ελλήνων συνθέτων που άφησαν ανεξίτηλη 
τη σφραγίδα τους. α ακουστούν τραγούδια των Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη εοδωράκη, 
Γιώργου Χατζηνάσιου, Διονύση Σαββόπουλου κ.ά. Η συναυλία πραγματοποιείται για 
ένατη συνεχή χρονιά έχοντας καθιερωθεί ως ένας αξιόλογος ετήσιος μουσικός θεσμός, 
τον οποίο αναμένει το μουσικόφιλο κοινό του τόπου. Μέρος των καθαρών εσόδων της 
συναυλίας θα διατεθούν και φέτος ως βραβεία, στη μνήμη της Μαίρης Ιωάννου, σε τε-
λειόφοιτους φοιτητές Μουσικής. Υποστηρικτής της συναυλίας είναι ο Δήμος Στροβόλου. 
Τιμή εισόδου 13. Πληροφορίες, εισιτήρια και κράτηση θέσεων στο 99 88 32.
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΛΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κοίλης πληροφορεί και υπενθυμίζει τους ιδιοκτήτες οι-
κοπέδων και τεμαχίων, τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων της Κοινότητας, ότι 
έχουν υποχρέωση να τα διατηρούν καθαρά.
Ως εκ τούτου, μέχρι τις 05 Ιουνίου 2019  θα πρέπει να προβούν σε καθαρισμό 
των άγριων χόρτων, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων άχρηστων υλικών. Ανεξαρ-
τήτως δε εάν τα άχρηστα υλικά ή σκουπίδια τοποθετήθηκαν στην περιουσία τους 
από τρίτους, η ευθύνη εξακολουθεί να βαραίνει τους ίδιους.
Μετά τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας το Κοινοτικό Συμβούλιο Κοίλης θα προ-
χωρήσει στον καθαρισμό τους χωρίς άλλη ειδοποίηση, και το κόστος που θα προ-
κύψει θα χρεώνεται στον λογαριασμό του ιδιοκτήτη ως επιπρόσθετος φόρος κα-
θαρισμού οικοπέδων.

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

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

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

A more detailed description of the positions as well as information 
concerning candidate requirements and the application process is available 
at http://jobboard.cyi.ac.cy/ where the reference number for the 
position is posted.  
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Γ ια το Κίνημα Οικολόγων  Συ
νεργασία Πολιτών είναι πολύ 
κρίσιμες αυτές οι Ευρωεκλογές, 

γιατί για πρώτη φορά από την ένταξη 
της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(200 ) έχουμε πραγματικές πιθανότη
τες για την εκλογή του/της πρώτου/ης 
Οικολόγου ευρωβουλευτή.

Μας δίνεται η ευκαιρία σε αυτές 
τις Ευρωεκλογές να καταφέρουμε να 
εκπροσωπείται η Κύπρος μας στο Ευρω
κοινοβούλιο, σε μιαν από τις μεγαλύτερες 
ομάδες στην Ευρωβουλή και ιδιαίτερα 
αυτήν την ομάδα ευρωβουλευτών που 
είναι καθοριστική για τα θέματα περι
βάλλοντος και οικολογίας, δηλαδή τους 
Πράσινους/Συμμαχία Ανεξαρτήτων.

Αξίζει να θυμηθούμε ότι στην Ευ
ρωβουλή ψηφίζονται οι οδηγίες για το 
περιβάλλον και την Οικολογία, που μετά 
γίνονται νόμοι στην Κυπριακή Δημο
κρατία. Το 9  των νομοθεσιών που 
έχουμε στην Κύπρο για το περιβάλλον 
προέρχονται από Οδηγίες της Ευρω
παϊκής Ένωσης, π.χ. οι νομοθεσίες για 
τη διαχείριση των σκουπιδιών, για την 
προστασία της Φύσης, δικαιώματα των 
ζώων κ.λπ.

Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντικό να 
έχουμε τον δικό μας, άξιο και ικανό 
άνθρωπο στο Ευρωκοινοβούλιο, για 
να προωθεί τα θέματα περιβάλλοντος 
για την Ευρώπη και για την Κύπρο ει
δικότερα. Έχουμε αρκετές πιθανότητες 
να εκλεγεί για πρώτη φορά ένας/μία 
ευρωβουλευτής που να μην προέρχεται 
από τα τέσσερα παραδοσιακά κόμμα
τα του πολιτικού κατεστημένου. Μέσα 
από την επιτυχία της Συνεργασίας Συμ
μαχίας  Οικολόγων υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα εκλογής για πρώτη φορά 
ενός Οικολόγου ευρωβουλευτή.

Η εκλογή ενός/μίας Οικολόγου 
ευρωβουλευτή συνεπάγεται μεγάλη 
αναβάθμιση για τις πατριωτικές οικο
λογικές θέσεις μας, που για 23 τόσα 
χρόνια υπηρετούμε με συνέπεια. Τα  
θέματα που αφορούν τον κυπριακό λαό 
θα τυγχάνουν ευρωπαϊκού ενδιαφέρο
ντος. α έχουμε συμπαράσταση στους 

αγώνες μας από ευρωπαϊκές δυνάμεις 
(ευρωβουλευτές, κόμματα, ευρωπαϊκούς 
θεσμούς κ.λπ.). α έχουμε έναν γνήσιο 
εκπρόσωπο των απλών πολιτών της 
Κύπρου στο Ευρωκοινοβούλιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, επίσης, 
πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει στον 
έλεγχο της τραπεζικής αυθαιρεσίας, 
στην προστασία των ανθρώπων από 
την αισχροκέρδεια και την απληστία 
των μεγάλων συμφερόντων, την κατο
χύρωση των δικαιωμάτων των νέων, 
γυναικών, ηλικιωμένων και αναπήρων 
ατόμων κ.ο.κ.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει 
να γίνει πιο αυστηρή στα θέματα της 
άκρατης κομματοκρατίας (εφαρμογή 
οριζόντιας ψηφοφορίας), της διαφθο
ράς, της διαπλοκής των πολιτικών, της 
αναξιοκρατίας κ.ο.κ. Οφείλει να εκδημο
κρατικοποιήσει η ίδια τους δικούς της 
θεσμούς, να εφαρμοστούν αρχές άμεσης 
δημοκρατίας (δημοψηφίσματα) και να 
τερματιστεί η κυριαρχία των λόμπι και 
των γραφειοκρατών των Βρυξελλών.

Δυστυχώς, σε αυτούς τους τομείς 
έχουν πολλά να γίνουν στην Ευρώπη 
και στην Κύπρο. Από ποιον περιμένου
με να γίνουν; Από τους εκπροσώπους 
του κατεστημένου στην Κύπρο και την 
Ευρώπη; Όχι, βέβαια.

Από την άλλη, περιμένετε να αγω
νιστούν για τα δικαιώματα της Φύσης 
και των πολιτών αυτοί που δύο φορές 
έχουν αιματοκυλήσει την Ευρώπη, 
επέβαλαν στην Ελλάδα τη δικτατορία 
της Χούντας και έφεραν στην Κύπρο 
τον Αττίλα; Όχι, βέβαια.

Πολλοί μάς καλούν να επιλέξουμε 
μεταξύ των παραδοσιακών κομμάτων 
του κατεστημένου και της νεοφανούς 
έκφρασης του φασισμού και της ακρο
δεξιάς. Εμείς λέμε ούτε το ένα, ούτε το 
άλλο. Έχουμε δική μας πρόταση, δική 

μας επιλογή, την ξεκάθαρη αλλαγή.
Προσπερνούμε το ψευτοδίλημμα που 

έχουμε μπροστά μας, να διαλέξουμε, 
τάχα, μεταξύ του κατεστημένου και της 
ακροδεξιάς. Επιλέγουμε τη μοναδική, 
γνήσια και καθαρή λύση, τη Συνεργασία 
Συμμαχία  Οικολόγοι, με υποψηφίους 
που μπορούν να μας εκπροσωπήσουν 
με τις γνώσεις τους, το ήθος και την αξία 
τους στην ομάδα των Πράσινων Ευρω
βουλευτών. Συνεπώς, οι Ευρωεκλογές 
(2  Μαΐου) δεν είναι ένα ασήμαντο γε
γονός. Δεν είναι η ώρα της αποχής, η 
ώρα της αδιαφορίας.

Λοιπόν, καμία χαμένη ψήφος. Μπο
ρούμε και διεκδικούμε την η έδρα. Η 
επιτυχία είναι και στα χέρια των πολιτών. 

 Πρόεδρος Κινήματος Οικολόγων  Συνερ
γασία Πολιτών

Η 19η Μαΐου είναι η Ημέρα 
Μνήμης της Γενοκτονίας του 
Ποντιακού Ελληνισμού. Ο Κυ

πριακός Ελληνισμός, θύμα της τουρκικής 
επιδρομής και συνεχιζόμενης κατοχής, 
στέκεται απόλυτα αλληλέγγυος προς 
τον Ποντιακό Ελληνισμό.

Απαιτούμε από την Τουρκία μαζί με 
τους αδελφούς μας Έλληνες του Πόντου 
την αναγνώριση του εγκλήματος. Τη 
συμφιλίωση της Τουρκίας με την ίδια 
την ιστορία της.

Παρά το γεγονός ότι οι Νεότουρκοι 
μιλούν από τις αρχές του 20ού αιώνα 
για το Σύνταγμα του Μιντάτ Πασά, για 
τις αγροτικές μεταρρυθμίσεις, για αρ
χές της Γαλλικής Επανάστασης και για 
προσήλωση σε αρχές και αξίες οικουμε
νικής διάστασης, στην πραγματικότητα 
ανέδειξαν ως κυρίαρχο στοιχείο ένα 
αμείλικτο σοβινισμό, που στόχευσε στη 
συστηματική γενοκτονία κάθε διαφο
ρετικού εθνικού στοιχείου.

Από το 1911, στη διάρκεια του Α’ 
Παγκοσμίου Πολέμου και του Κεμα
λικού Κινήματος, ακολουθήθηκε μια 
πολιτική αφομοίωσης και απορρόφησης 
κάθε διαφορετικού εθνικού στοιχείου. 
Υποχρεωτική διδασκαλία της τουρκικής 
γλώσσας, αφαίρεση κάθε δικαιώματος 
από τις μειονότητες και κήρυξη του 
Οσμανισμού, που στην πραγματικό
τητα σήμαινε την πολιτική εξαφάνισης 
των εθνικών μειονοτήτων.

Αυτή η πολιτική εφαρμόστηκε συ
στηματικά και με μιαν απίστευτη βαρ
βαρότητα σε βάρος των Αρμενίων, των 
Ασσυρίων και των Ελλήνων του Πόντου.

Το νεοτουρκικό κράτος με τις σφαγές 
εις βάρος των Αρμενίων, των Ασσυρίων 
και Ελλήνων επιζήτησε τη δημιουργία 
ομοιογενούς εθνικού χώρου.

Με τη γενοκτονία 1. 00.000 Αρμε
νίων ο Υπουργός Εσωτερικών Ταλάτ θα 
δηλώσει κυνικά στον  Γερμανό πρέσβη 
στην Άγκυρα ότι αρμενικό ζήτημα δεν 
υπάρχει πλέον και πως ό,τι δεν έκαναν 
οι Σουλτάνοι μέσα σε τριάντα χρόνια, το 
κατόρθωσε ο ίδιος μέσα σε λίγους μήνες.

Όμως, την ίδια τύχη με τους Αρμέ
νιους επιφυλάσσουν οι Νεότουρκοι 
και στα 2.  εκατομμύρια Ελλήνων, που 
ύστερα από αιώνων καταπίεση, διώξεις, 
σφαγές και συστηματικό εξισλαμισμό, 
διατηρούσαν την ελληνική εθνική συ
νείδηση. Πριν και μετά την καταστροφή 
του 1922 οι Τούρκοι προχωρούν στην 
υλοποίηση της απόφασης για εξόντωση 
του ελληνικού πληθυσμού με τη μέθοδο 
των σφαγών και του βίαιου εκτοπισμού.

Η επιχείρηση γενοκτονίας αρχίζει 
μετά την κήρυξη του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου το καλοκαίρι του 191  και 
συνεχίζεται το 1917, όταν μετά την Οκτω
βριανή Επανάσταση ο Λένιν ανακαλεί τα 
στρατεύματα της Ρωσίας από περιοχές 
που είχαν καταληφθεί από τους Ρώσους. 
Το 1923, με τη Μικρασιατική Καταστρο
φή και την ανταλλαγή πληθυσμών, ο 
Ελληνισμός ξεριζώνεται οριστικά.

Η κατ’ εξακολούθησιν εγκληματική 
συμπεριφορά του τουρκικού κράτους θα 
συνεχιστεί με την για δεκαετίες απηνή 
δίωξη του κουρδικού λαού και με τις 
συνεχιζόμενες μέχρι σήμερα στρατιωτικές 
επιχειρήσεις με σκοπό την εξαφάνιση 
του εθνικοαπελευθερωτικού κινήμα
τος του Κουρδιστάν. Και βέβαια με 
τη συνεχιζόμενη κατοχή κυπριακών 
εδαφών και την κατ’ εξακολούθησιν 
μαζική παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των Ελλήνων Κυπρίων 
όπως πιστοποιήθηκε από επανειλημ
μένες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δι
καστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Ακόμα και με τη μαζική παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ιδίου του 
τουρκικού λαού.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας έχει καθιε
ρώσει από το 199   την 19η Μαΐου 
ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του 
Ποντιακού Ελληνισμού.

Χρέος μας να κρατήσουμε ζωντανό 
το Αρμενικό, το Ποντιακό, το Ασσυριακό, 
το Κουρδικό, το Κυπριακό.

Η σημερινή τουρκική ηγεσία πρέπει 
να κατανοήσει ότι η άρνηση συμφιλίωσης 
με το ιστορικό παρελθόν θα στοιχειώνει 
μια εγκληματική συμπεριφορά και θα 
διαιωνίζει τις ενοχές.

 Τέως Πρόεδρος Βουλής 
των Αντιπροσώπων

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνο
λογίας δημιουργεί ένα έντονα 
διαφοροποιημένο χρηματοοι

κονομικό περιβάλλον, με νέες ευκαιρίες 
και προοπτικές, αλλά και προκλήσεις 
και κινδύνους, τόσο για τους επενδυ
τές, όσο και για τις εποπτικές Αρχές. 
Ανταποκρινόμενη στην αποστολή της 
για συνεχή ανάπτυξη, αλλά και απο
τελεσματική εποπτεία της κυπριακής 
κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαι
αγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) στηρίζει ενερ
γά νέα προϊόντα, υπηρεσίες και έργα 
υποδομής, τα οποία έχουν ως βάση 
τους τη χρηματοοικονομική τεχνολο
γία, ταυτόχρονα, όμως, ενημερώνεται 
συνεχώς, παρακολουθεί τις εξελίξεις και 
παρεμβαίνει, όπου κρίνει σκόπιμο, για 
την προστασία των επενδυτών. 

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, 
η ΕΚΚ ανέλαβε σειρά πρωτοβουλιών, 
μεταξύ των οποίων η δημιουργία, τον 
Σεπτέμβριο του 2018, του Κόμβου 
Καινοτομίας ( nno ation u ). Στό
χος του Κόμβου είναι η διερεύνηση 
της ανάπτυξης και των χρήσεων της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας 
( in ech) και της κανονιστικής τεχνο
λογίας ( e ech), όπως oc chain, 
εικονικά νομίσματα, r pto xchan es 
και . Η διερεύνηση αυτή αποσκοπεί 

στο να προσδιοριστούν οι μελλοντικές 
απαιτήσεις για νέες νομοθετικές ρυθμί
σεις και εποπτικές προτεραιότητες και 
να διασφαλιστεί ότι η προστασία των 
επενδυτών δεν υπονομεύεται. 

Μέσα από τον Κόμβο Καινοτομίας, 
η ΕΚΚ επιδιώκει να σχηματίσει πληρέ
στερη εικόνα σε σχέση με τους κινδύ
νους που ενέχουν αλλά και τα οφέλη 
που προσφέρουν τα καινοτόμα προϊ
όντα, οι υπηρεσίες και οι πλατφόρμες 
που χρησιμοποιούν την τεχνολογία 

istri uted ed er echno o  ( ), 
κάτι που θα επιτρέψει τη δημιουργία 
ενός πληροφορημένου κανονιστικού 
περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, ο Κόμβος 
Καινοτομίας παρέχει τη δυνατότητα σε 
εποπτευόμενες και μη οντότητες, που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή 
καινοτόμων υπηρεσιών ή προϊόντων, 
να έχουν πρόσβαση στην ΕΚΚ για να 
υποβοηθούνται στην πληρέστερη κατα
νόηση της εφαρμογής των ρυθμιστικών 
απαιτήσεων. Η ΕΚΚ δημιούργησε ειδική 
Ομάδα Εργασίας που αποτελείται από 
τεχνοκράτες που εργάζονται σε διάφο
ρα τμήματα της Επιτροπής, στην οποία 
μπορούν να αποταθούν καινοτόμες 
επιχειρήσεις για καθοδήγηση. Όλες 
οι πληροφορίες και τα ειδικά έντυπα 
επικοινωνίας είναι αναρτημένα σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο στην ιστοσελίδα 
της ΕΚΚ .c sec. o .c  http:// .
c sec. o .c . 

Από την έναρξη της λειτουργίας του 
Κόμβου Καινοτομίας πραγματοποιήθη
καν συναντήσεις με 21 εταιρείες από 
Κύπρο και εξωτερικό. Κάποιες από αυτές 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της επο

πτικής τεχνολογίας e tech, άλλες στον 
τομέα των s, ενώ ορισμένες θέλουν 
να προσφέρουν καινοτόμα προϊόντα και 
ενδιαφέρονται να ενημερωθούν κατά πό
σον αυτά θεωρούνται χρηματοπιστωτικά 
μέσα.  ΕΚΚ συμμετέχει, επίσης, στην 

d hoc Επιτροπή που δημιουργήθηκε 
με απόφαση του Υπουργικού Συμβου
λίου για να διαμορφώσει την εθνική 
στρατηγική σε σχέση με την τεχνολογία 
κατανεμημένου καθολικού ( ).  

Ταυτόχρονα, παρακολουθεί και λαμ
βάνει μέρος στις διαβουλεύσεις που διε
ξάγονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με 
απώτερο στόχο την οριστικοποίηση και 
υιοθέτηση ομοιόμορφης ρύθμισης της 
διασυνοριακής μικροχρηματοδότησης 
(cro dfundin ). Μέσω του κανονισμού 
που θα οριστικοποιηθεί, θα ρυθμίζονται 
τόσο η δανειακή, όσο και η επενδυτική 
μικροχρηματοδότηση σε νεοσύστατες 
εταιρείες, για να προσφέρουν καινοτόμα 
προϊόντα και υπηρεσίες. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 
θεωρεί ότι η ορθή και υπεύθυνη αξιοποί
ηση των διαφόρων χρηματοοικονομικών 
τεχνολογιών, καινοτομιών και εφαρμογών 
αποτελεί προ πόθεση για διατήρηση της 
δυναμικής και της αξιοπιστίας της Κύπρου 
στην παροχή χρηματοοικονομικών υπη
ρεσιών. ς εκ τούτου, τόσο στη διάρκεια 
του 2019, όσο και τα επόμενα χρόνια, 
θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις 
εξελίξεις που συντελούνται παγκοσμίως 
και να εργάζεται εντατικά, στη βάση πάντα 
του στρατηγικού της σχεδιασμού και των 
επιδιώξεών της.  

 Πρόεδρος Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Λίγες ημέρες πριν από τις Ευρωε
κλογές, διαπιστώνουμε για μιαν 
ακόμη φορά, με πόνο ψυχής, πως 

στη μικρή μας πατρίδα έχει χαθεί σχεδόν 
παντελώς η εμπιστοσύνη του πολίτη προς 
τους θεσμούς. Η κομματική ανυποληψία και 
η ατιμωρησία των ενόχων της οικονομικής 
τραγωδίας, σε συνδυασμό με τη θλιβερή 
κατάντια της κοινωνίας μας, προκαλούν 
ένα εκρηκτικό μείγμα, που  υπονομεύει 
σοβαρά το δημοκρατικό πολίτευμα. Ανα
ντίλεκτα, γενεσιουργός αιτία αυτού του 
αποκαρδιωτικού φαινομένου είναι η κα
τακρεούργηση των κανόνων της πολιτικής 
ηθικής στο καθημερινό γίγνεσθαι. Στον 
σύγχρονο κόσμο, η συνύπαρξη πολιτικής 
και ηθικής θεωρείται από πολλούς ως 
ουτοπία. Το κρίσιμο ερώτημα, λοιπόν, που 
τίθεται ενώπιόν μας, είναι «κατά πόσον η 
συνύπαρξη ηθικής και πολιτικής είναι 
εφικτή ή όχι». Ο Πλάτωνας έπλασε τους 
ακέραιους ηθικά πολιτικούς ηγέτες, ως 
φύλακες της πόλης και του δη οσίου 
συ φέροντος. Ο Αριστοτέλης, στα «Πο
λιτικά», υποστηρίζει ότι υπάρχει απόλυτη 
συνάφεια ηθικής και πολιτικής, καθώς 
η πόλη είναι προ πόθεση δημιουργίας 
ηθικών ανθρώπων. Η πόλη δεν έχει στόχο 
μόνο την επιβίωση των ανθρώπων, αλλά 
την οργανωμένη και τελεολογικά προσα
νατολισμένη συνύπαρξη που εξασφαλίζει 

το ευ ζην. Υποστήριξε, επίσης, πως οι αρχές 
της πολιτικής συνύπαρξης υπόκεινται σε 
εκείνες της ηθικής. Παράλληλα, η παιδεία 
ορίζεται στην ουσία ως ηθική παιδεία, η 
οποία προετοιμάζει ηθικά αγαθούς πολίτες.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, τόσο 
στην Κύπρο, όσο και στην Ελλάδα, γι
νόμαστε μάρτυρες έντονων φαινομένων 
ηθικής παρακμής, κοινωνικής καθίζησης 
και πνευματικού υποσιτισμού, μα κυρίως 
έλλειψης πολιτικής ηθικής και πολιτικού 
πολιτισμού, σύροντας τις δύο αδελφές χώ
ρες και το έθνος γενικότερα σε οδυνηρές 
περιπέτειες. Βρισκόμαστε στο παρά πέντε 
μιας ολοκληρωτικής κατάρρευσης του 
αξιακού συστήματος, με όλες τις τραγικές 
επιπτώσεις που συνεπάγονται. Κτυπούμε το 
καμπανάκι του κινδύνου προειδοποιώντας 
ότι «Δημοκρατία χωρίς δικαιοκρατία, δεν 
είναι Πολιτεία». Με όρους αριστοτελικούς, 
«η σύγχρονη δημοκρατία χρειάζεται τη δι
καιοκρατία για την Πολιτεία, διότι μόνο με 
εύτακτη και δικαιοκρατούμενη την Πολιτεία, 
η δημοκρατία καταξιώνεται και μαζί της 
η πολιτική αναζωογονείται». Φρονώ ότι, 
εδώ που φθάσαμε, τα πράγματα είναι πάρα 
πολύ σοβαρά. Αν δεν αφυπνισθούμε, αν 
δεν συστρατευτούμε για επαναφορά στην 
καθημερινότητα των αξιών του Ελληνικού 
Πολιτισμού, με κορωνίδα την πολιτική ηθική, 
μαύρες μέρες θα σκιάζουν τον ελληνικό 
ουρανό, από την Κύπρο μέχρι το Αιγαίο 
και το Ιόνιο. Προς την κατεύθυνση αυτή, 
οι ευθύνες των πνευματικών ανθρώπων 
και των οργανωμένων φορέων είναι τερά
στιες. Για αναστροφή της ολέθριας πορείας 
εισηγούμαστε τους εξής πυλώνες δράσης:

 Επαναφορά της Αγωγής του Πολίτη 
και κατ’ επέκτασιν της Πατριδογνωσίας, 

ως πρωτεύοντος μαθήματος στα σχολεία 
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαιδευτικής 
πυραμίδας.

 Υιοθέτηση νομοθετικών μέτρων, 
εμπλουτισμένων με ισχυρές δόσεις 
πρακτικής εφαρμογής για εξυγίανση 
του πολιτικο κομματικού συστήματος.

 Σύσταση Σώματος Αδιαφθόρων σε 
κρίσιμες υπηρεσίες, για αποτροπή της 
διασπάθισης του δημοσίου χρήματος και 
εδραίωση των αρχών της Αξιοκρατίας 
και της Ισοπολιτείας.

 Ενίσχυση στον μέγιστο δυνατό βαθμό 
της ανεξαρτησίας του Γενικού Εισαγγελέα 
και θωράκιση του Γενικού Ελεγκτή.

 Ανάληψη συγκροτημένης εκστρα
τείας εκ μέρους των υγιών κοινωνικών 
φορέων για διαφώτιση και γενικότερη 
κινητοποίηση, με σκοπό την προαγωγή 
των αξιών του Ελληνικού Πολιτισμού σε 
όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας.

Λαμβάνοντας αυτά σοβαρά υπ’ όψιν, 
σε συνδυασμό με τη ρήση του Πλάτωνα 
ότι η «άγνοια είναι η ρίζα και ο μίσχος 
όλου του κακού», καλούμε τους ενεργούς 
πολίτες σε αφύπνιση και κινητοποίηση για 
εξυγίανση του κομματικού συστήματος, 
με πρώτο μέτρο την τιμωρία όσων κατά 
συρροήν κορόιδεψαν τον λαό, επιβρα
βεύοντας ταυτόχρονα τους τίμιους και 
τους άριστους, τους οποίους δεν είναι 
δύσκολο να εντοπίσουμε, αν μελετήσουμε 
προσεχτικά  τον βίο και την πολιτεία των 
υφιστάμενων κομματικών φορέων του 
τόπου, που μας χαϊδεύουν τα αφτιά με 
κίβδηλα οράματα, προκειμένου να υφαρ
πάσουν για άλλη μια φορά την ψήφο μας.

Δημοσιογράφος, Πρόεδρος Ινστιτούτου 
Ελληνικού Πολιτισμού 
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Είναι, λοιπόν, πολύ ση-
μαντικό να έχουμε τον 

δικό μας, ά ιο και ικανό 
άνθρωπο στο Ευρωκοι-
νο ούλιο, για να προω-
θεί τα θέματα περι άλ-
λοντος για την Ευρώπη 
και για την Κύπρο ειδι-

κότερα  Έχουμε αρκετές 
πιθανότητες να εκλεγεί 
για πρώτη φορά ένας

μία ευρω ουλευτής που 
να μην προέρχεται από 
τα τέσσερα παραδοσια-
κά κόμματα του πολιτι-

κού κατεστημένου

Η σημερινή τουρκική 
ηγεσία πρέπει να κα-

τανοήσει ότι η άρνηση 
συμφιλίωσης με το 

ιστορικό παρελθόν θα 
στοιχειώνει μια εγκλη-

ματική συμπεριφορά 
και θα διαιωνί ει τις 
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Αφόρητες είναι οι πιέσεις του 
ΑΚΕΛ και άλλων οπαδών 
της «όποιας λύσης» προς τον 

Αναστασιάδη να προχωρήσει σε επα-
νέναρξη των συνομιλιών, διότι, λένε, 
όταν υπάρχουν συνομιλίες «η Τουρκία 
δεν προβαίνει σε επιθετικές ενέργειες». 

εχνούν, βέβαια, πολλές παρασπονδί-
ες του παρελθόντος, με κυριότερη την 
περίπτωση που ο Πρόεδρος διέκοψε 
τις συνομιλίες, όταν άρχισε τις έρευ-
νες στα νερά μας το Bar aros και την 
άτακτη υπαναχώρησή του και εν μιά 
νυκτί επιστροφή του σ’ αυτές, χωρίς να 
σταματήσει ποτέ τις δραστηριότητές του 
το ερευνητικό σκάφος. Για να είμαστε 
δίκαιοι, το ΑΚΕΛ βάζει ως προ πόθεση 
την αποχώρηση του «Πορθητή» από 
την κυπριακή ΑΟΖ για την άμεση έναρ-
ξη των συνομιλιών. Ποιος, όμως, θα το 
εμποδίσει να επιστρέψει;  

Αλλά, η Κυπριακή Δημοκρατία 
οφείλει να λάβει σοβαρά υπ’ όψιν και 
να συνυπολογίσει τη θέση του Η.Β., την 
εκφρασθείσα διά του Άλαν Ντάνκαν 
περί διαφιλονικούμενης ΑΟΖ, τη θέση 
των ΗΠΑ για ΑΟΖ διεκδικούμενη από 
την ΚΔ, τη θέση του ΓΓ του ΟΗΕ για 
ακριβοδίκαιο διαμοιρασμό των υδρο-
γονανθράκων μεταξύ των «δύο λαών» 
και τον εκβιασμό της Τουρκίας για a 
priori αποδοχή του διαμοιρασμού του 
φυσικού πλούτου «κατά 0  μεταξύ 
των δύο λαών».

 Και, ακόμη, την πιο προχωρημένη 
θέση των Τούρκων, πως η Ανατολική 
Μεσόγειος ανήκει στην Αίγυπτο και 
στην Τουρκία.

Επί του παρόντος, ο Πρόεδρος 
αντιστέκεται, ελπίζω όχι μόνον ενόψει 
Ευρωεκλογών, ωστόσο δεν αποκλείε-
ται μια θεαματική μεταστροφή ευθύς 
αμέσως μετά τις εκλογές και επιστροφή 
στις διαπραγματεύσεις, μετά από την 
αποδοχή σιωπηρή ή πασπαλισμένη 
με ζάχαρη  των τουρκικών και βρετα-
νικών όρων.

Μέχρι τότε όλοι συμπεριλαμβανο-
μένης και της Ε.Ε, η οποία θα δεχθεί 
την παράκληση της ΚΔ να μην προβεί 
σε κυρώσεις χάριν του καλού κλίμα-
τος  θα έχουν ξεχάσει ότι για χρόνια 
εμείς οι «απορριπτικοί» ζητούσαμε 
τιμωρητικά μέτρα κατά της Τουρκίας, 

αλλά οι κυβερνήσεις μας, προκειμένου 
να διατηρούν το καλό κλίμα στις συνε-
χώς διεξαγόμενες, αλλά ατελέσφορες 
συνομιλίες και κατατρυχόμενες από 
φοβικά σύνδρομα, δεν αποτόλμησαν 
ποτέ τη λήψη αυτών των μέτρων. Είναι γι’ 
αυτό που η Τουρκία, αποθρασυνόμενη, 
δηλώνει ότι ουδέποτε θα απεμπολήσει 
τα δικαιώματά της στην Ανατολική Με-
σόγειο. Η απαίτηση αυτή προσκρούει 
σε κάθε έννοια Διεθνούς Δικαίου.

Η εκτίμησή μας είναι πως, από τη 
στιγμή που εισέβαλε ξανά στην Κυπρι-
ακή ΑΟΖ, δεν είχε στόχο τη γεώτρηση, 
αλλά τον εκβιασμό της ΚΔ να αποδε-
χθεί ακραία μορφή συνομοσπονδίας 
και όρους που οδηγούν αμέσως σε 
εκτουρκισμό, έλεγχο της «ομοσπονδι-
ακής» κυβέρνησης από την Τουρκία 
και νομιμοποίηση των παρανομιών της.

 Είναι ξεκάθαρο, ταυτόχρονα, πως 
η νέα έξαρση της πολιτικής των κανο-
νιοφόρων στις κυπριακές θάλασσες 
είναι ακόμη μία μεθοδευμένη κίνηση 
για την υποβάθμιση και την υποτίμηση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εμείς, οι 
μακράν των Αθηνών διαβιούντες Έλ-
ληνες, αναμένοντας από την Ελληνική 
Κυβέρνηση να στρέψει την προσοχή 
της προς Ανατολάς και να επιλύσει τα 
Ελληνοτουρκικά, μετά το φιάσκο του 
Σκοπιανού, είχαμε τη βεβαιότητα ότι 
οι εξελίξεις θα ήσαν άσχημες. Πρώτο 
μήνυμα ήταν να μην είμαστε «μονοφα-
γάδες», γιατί η Τουρκία έχει τεράστια 
ακτογραμμή. Λες και το Δίκαιο της ά-
λασσας καθορίζει την ΑΟΖ κάθε κράτους 
από το μήκος της ακτογραμμής του.

Καλά κάνει, λοιπόν, η Αθήνα να 
αφήσει τις σοφιστείες και να προβεί 
σε άμεσο καθορισμό της Ελληνικής 
ΑΟΖ, συνάπτοντας διμερείς συμφωνίες 
με την ΚΔ και την Αίγυπτο στη βάση 
του Δικαίου της αλάσσης. Και να μην 
ξεχνά ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα 
στις θάλασσές της και μόνο. Δεν μπορεί 
να αποκτά δικαιώματα στην βάση της 
στρατιωτικής της ισχύος.  

στόσο, ο «Πορθητής» βρίσκεται μόνο 
0 μίλια από την Πάφο, να ετοιμάζεται 

για γεώτρηση, προστατευόμενος από 
τουρκικά πολεμικά πλοία. Το τουρκικό 
Ναυτικό έστειλε μονάδες επιφανείας 
στην περιοχή όπου πλέει ο «Πορθητής», 
με σαφείς εντολές να απαντήσουν με 
πυρά σε περίπτωση που επιχειρηθεί 
οποιαδήποτε παρενόχληση του πλωτού 
γεωτρύπανου, έχοντας απελευθερώσει 
κανόνες εμπλοκής για τα τουρκικά πο-
λεμικά σκάφη, χωρίς να ζητηθεί πρώτα 
η άδεια από την Άγκυρα.

Επισήμως αναφέρεται ότι αναμένουν 

το δεύτερο τρυπάνι να φθάσει, αν και, 
συμφώνως προς ορισμένες πληροφορίες, 
η πλωτή αυτή εξέδρα θα κατευθυνθεί 
προς το οικόπεδο 9, νοτιοανατολικά της 
Λάρνακας και όχι κοντά στον «Πορθητή». 
Η εκτίμησή μου είναι πως η γεώτρηση 
θα είναι τζούφια, διότι εκείνο που θέ-
λουν οι Τούρκοι αυτήν την ώρα είναι, 
εκβιαστικά και με τον εκφοβισμό της 
τρομαγμένης ηγεσίας Ελλάδας και Κύ-
πρου, να πετύχουν την αναστολή των 
ενεργειακών δραστηριοτήτων της ΚΔ 
και να μην επιτρέψουν στην Ελλάδα να 
διεκδικήσει την ΑΟΖ που της ανήκει 
με βάση το Δίκαιο.

Δηλαδή, την αναδίπλωση της Κύπρου 
και μοίρασμα των κοιτασμάτων, στον 
βωμό της επανέναρξης συνομιλιών. 
Και με αποδοχή του όρου Ακιντζί για 
τουρκικό βέτο στη διακυβέρνηση σε 
όλα τα θέματα. Ελπίζω να μη συρθεί ο 
Πρόεδρος σε τέτοιους είδους συνομιλίες!

Οι επικείμενες Ευρωεκλογές της 
2 ης Μαΐου είναι δυνατόν να 
αναδειχθούν σε ένα σημαντικό 

πολιτικό γεγονός, με προεκτάσεις πέ-
ραν της εκλογικής διαδικασίας και των 
ποσοστών που θα συγκεντρώσουν τα 
κόμματα και οι διάφοροι συνδυασμοί.

Προεκτάσεις οι οποίες αγγίζουν και 
την ουσία του κυπριακού προβλήματος. 
Για πρώτη φορά τα τελευταία  χρό-
νια μπορούν, με σωστή αξιοποίηση, να 
δημιουργήσουν συνθήκες ανατροπής 
της τουρκικής πολιτικής και να οδηγή-
σουν σε δημοκρατική, λειτουργική και 
βιώσιμη λύση.

Η συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων 
σε ενιαίο εκλογικό κατάλογο, ειδικά σε 
περίπτωση σημαντικής συμμετοχής τους 
και στην εκλογική διαδικασία, στέλνει 
δυνατά και συνάμα σημαντικά μηνύματα.

Το πρώτο επιβεβαιώνει τη βούλησή 
τους για αναγνώριση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, σε αντίθεση με τη ρητορική 
των εκάστοτε τουρκικών κυβερνήσεων, 
οι οποίες όχι μόνο δεν την αναγνωρί-
ζουν, αλλά με συγκεκριμένες ενέργειες 
επιχειρούν να τη «διαλύσουν».

Το δεύτερο επιβεβαιώνει με τον κα-
λύτερο τρόπο ότι Ελληνοκύπριοι και 
Τουρκοκύπριοι είμαστε ένας λαός και 
μας εκφράζει ένα κοινό κράτος, του οποί-
ου πρέπει να είμαστε ισότιμοι πολίτες, με 
πλήρη κατοχύρωση, χωρίς διακρίσεις 
των πολιτικών και των ατομικών μας 
δικαιωμάτων.

Το τρίτο και ίσως το πλέον σημαντι-
κό: Ανατρέπει αντιλήψεις που έχουν 
επικρατήσει μέχρι σήμερα ως προς 
συγκεκριμένες πρόνοιες της λύσης 
του Κυπριακού. Πρόνοιες τις οποίες 
σκόπιμα υποβάλλει η Τουρκία και, 
δυστυχώς, γίνονται αποδεκτές, για να 
δημιουργήσει τις προ ποθέσεις που θα 
νομιμοποιήσουν τα μελλοντικά σχέδιά 
της για την απόσπαση του τουρκοκυ-
πριακού τμήματος και την ανακήρυ-
ξη κρατικού μορφώματος, το οποίο 
θα βρίσκεται αποκλειστικά κάτω από 
τον δικό της έλεγχο. Τη δημιουργία, 
δηλαδή, «κράτους προγεφυρώματος».

Την ίδια στιγμή επιβάλλεται να 
απαντηθεί και το ερώτημα: Γιατί ο 
ενιαίος εκλογικός κατάλογος να μη 
χρησιμοποιηθεί και στις περιπτώσεις 
εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου 
του κράτους, καθώς και του ενδεχόμενου 

δημοψηφίσματος για την επικύρωση 
της όποιας λύσης θα συμφωνηθεί;

Ο ενιαίος εκλογικός κατάλογος επι-
βεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο την 
ύπαρξη ενός κράτους, ανεξάρτητα από 
την πολιτειακή του μορφή, και ενός λαού.

Η εξέλιξη αυτή ανατρέπει αντιλήψεις 
που επιχειρήθηκε να προωθηθούν στον 
λαό με την προβολή διαφόρων δικαι-
ολογιών και ταυτίζεται πλήρως με τις 
μέχρι σήμερα διακηρυγμένες θέσεις 
της ΕΔΕΚ για τη λύση του Κυπριακού. 

έσεις οι οποίες συνοψίζονται στα εξής:
 Η λύση πρέπει να κατοχυρώνει 

ένα κράτος, ένα λαό.
 Να αποκλείει τον εδαφικό διαχω-

ρισμό του λαού στη βάση της εθνοτικής 
του προέλευσης και τις εγγυημένες πλει-
οψηφίες πληθυσμού και ιδιοκτησίας 
γης στην κάθε περιοχή.

 Ενιαίος εκλογικός κατάλογος για 
την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέ-
δρου. Όταν ο υποψήφιος Πρόεδρος ενός 
συνδυασμού θα είναι Ελληνοκύπριος, ο 
Αντιπρόεδρος να είναι Τουρκοκύπριος 
και το αντίστροφο. Το σύστημα αυτό θα 
ενισχύει τη συνεργασία, δεν θα απαιτείται 
η θετική ψήφος στη λήψη των αποφά-
σεων, δεν θα οδηγεί σε αδιέξοδα και 
δεν θα χρειάζονται οι επικίνδυνοι για 
τη δημοκρατία «μηχανισμοί επίλυσης 
αδιεξόδων».

 Πλήρης εφαρμογή του ευρωπα-
ϊκού κεκτημένου χωρίς παρεκκλίσεις 
σε ολόκληρη την επικράτεια, με κατο-
χύρωση του δικαιώματος ιδιοκτησίας, 
ελεύθερης διακίνησης, εγκατάστασης και 

εργασίας. Στοιχεία τα οποία σταδιακά θα 
οδηγήσουν σε πλήρη κατάργηση των 
όποιων διακρίσεων σε βάρος πολιτών.

 Όλοι οι πολίτες να είναι ισότιμοι 
και να μην υπάρχουν διακρίσεις στην 
άσκηση των ατομικών και των πολιτικών 
τους δικαιωμάτων, όπως περιλαμβάνε-
ται στις μέχρι σήμερα συμφωνηθείσες 
συγκλίσεις.

 Η πλήρης κατοχύρωση της αρχής 
«ένας άνθρωπος, μία ψήφος».

 Πρόεδρος του Κ.Σ. ΕΔΕΚ

Όπως τονίσαμε επανειλημμένα, 
η οικονομική ανάπτυξη της 
Κύπρου δεν ήταν αυτοσκοπός. 

Ήταν το μέσο, που έπρεπε διαχρονικά να 
προηγηθεί για βελτίωση όλων εκείνων 
των στοιχείων που συνιστούν το μεγάλο 
κεφάλαιο της ανάπτυξης. Ανάμεσά τους 
συγκαταλέγονται η παιδεία, η υγεία, η 
στέγαση κι η διασφάλιση όλων έναντι των 
αντιξοοτήτων της ζωής (γηρατειά, ανεργία, 
ανικανότητα για εργασία, καθώς και η 
πληθυσμιακή πολιτική. Δυστυχώς με 
την απρογραμμάτιστη και τυχοδιωκτι-
κή πολιτική των τελευταίων δεκαετιών 
φτάσαμε στο σημείο να ξαναμιλούμε 
ακόμη για την ανάγκη για ένα κατώτατο 
επίπεδο διαβίωσης, για ένα ΓεΣΥ, για μια 
νέα δημογραφική πολιτική. Σήμερα θα 
ασχοληθούμε και πάλι με το δημογραφι-
κό, ένα πολύ βασικό θέμα για το μέλλον 
του Ελληνισμού στην Κύπρο. Όσο κι αν 
συμφωνώ ότι όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι 
της Κύπρου θα πρέπει να έχουν ίσα δι-
καιώματα, εκείνοι που αντιμετωπίζουν 
τώρα πρόβλημα επιβίωσης σ’ αυτόν τον 
Τόπο είναι οι Ε/Κύπριοι.      

Τα πρώτα Σχέδια Ανάπτυξης ασχολού-
νταν μόνο ακαδημαϊκά με θέματα πλη-
θυσμού, μια και δεν υπήρχαν ιδιαίτερα 
προβλήματα πλην της μετανάστευσης 
μετά την Ανεξαρτησία. ετά την εισβο-
λή υιοθετήθηκαν άμεσες δημογραφικές 
πολιτικές, όταν παρατηρήθηκε μαζική 
έξοδος πληθυσμού κι ο εποικισμός των 
Κ/Περιοχών. Το  Έκτακτο Σχέδιο 1979
1981 περιέλαβε πληθυσμιακά μέτρα «για 
να επιτευχθεί σταδιακά αναστροφή των 
δυσμενών τάσεων των τελευταίων χρό-
νων, ιδιαίτερα αναφορικά με τη μετανά-
στευση και τους δείκτες γεννητικότητας». 
Συστάθηκε Διυπουργική Επιτροπή «για 
να μελετήσει όλες τις πτυχές της δημο-
γραφικής κατάστασης και να υποβάλει 
συγκεκριμένες εισηγήσεις», ενώ θεσπί-
στηκε ειδική νομοθεσία (Νόμος /79) 
για τη ρύθμιση των εγγραφών γεννήσεων/
θανάτων κι αναλήφθηκε η διεξαγωγή 
ειδικής έρευνας πληθυσμού μια κι από το 
19 1 δεν έγινε Απογραφή Πληθυσμού 
λόγω της ανώμαλης κατάστασης. Για την 
ενθάρρυνση της αύξησης των γεννήσεων 
καθώς και των απoδήμων Κυπρίων για 
επιστροφή, το Σχέδιο προέβλεπε πρό-
σθετα μέτρα. 

Τα μέτρα που υιοθετήθηκαν καθώς 
κι η ταχεία επαναδραστηριοποίηση της 
οικονομίας φάνηκαν να επενεργούν θετικά 
τόσο στην αύξηση του πληθυσμού όσο 
και στο ακαθάριστο ποσοστό γεννήσεων, 
που σημείωσαν σημαντική βελτίωση τότε. 
Όμως η βελτίωση του επιπέδου ζωής, 

η αυξημένη συμμετοχή των γυναικών 
στο εργατικό δυναμικό κι ο απότομος 
εξαστισμός του πληθυσμού αναμένο-
νταν μακροπρόθεσμα να επηρεάσουν 
δυσμενώς τους ακαθάριστους δείκτες 
γεννήσεων, ενώ η επανάκαμψη αποδήμων 
ήταν δύσκολο να διατηρηθεί για πολύ. Η 
ανάγκη για την ετοιμασία ενός ολοκλη-
ρωμένου δημογραφικού προγράμματος 
επανατονίστηκε και στο Τέταρτο Σχέδιο 
1982 198  με στόχους τη μεγέθυνση του 
ρυθμού αύξησης του πληθυσμού, την 
υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής 
για ορθολογική κατανομή του αστικού κι 
αγροτικού πληθυσμού και τη διεξαγωγή 
μελέτης αναφορικά με την αλληλεπίδρα-
ση κοινωνικο οικονομικών  παραγόντων 
και  δημογραφικών μεγεθών. ο Σχέδιο 
προέβλεπε την παραχώρηση πρόσθε-
των κινήτρων και διευκολύνσεων στους 
αποφοίτους πανεπιστημίου για επάνοδο 
και παραμονή στην Κύπρο, στις γυναίκες 
για να συνδυάζουν τη μητρότητα και την 
επαγγελματική απασχόληση (βελτίωση 
των κοινωνικών υπηρεσιών που συμβάλ-
λουν στη μείωση του κόστους ανατροφής 
παιδιών, εισαγωγή οικογενειακών επι-
δομάτων) και τη βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου των πολύτεκνων οικογενειών, 
την καταπολέμηση της βρεφικής θνησι-
μότητας, της αστυφιλίας κ.λπ.          

ο πρ λ μα τ  ατεκνία
Παρά τα πιο πάνω μέτρα, η κατάσταση 

αναφορικά με τον πληθυσμό δεν βελτιώ-

θηκε μέχρι το τέλος της δεκαετίας 1980. 
Μέχρι που η Κυβέρνηση προχωρούσε 
στην ετοιμασία Σχεδίων Ανάπτυξης το θέμα 
διατηρήθηκε ζωντανό και συνεχίστηκε η 
λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή του. 
Το Πέμπτο Σχέδιο 1989 1993 έδωσε 
έμφαση στην επέκταση των διευκολύνσε-
ων για ημερήσια φροντίδα των παιδιών 
και της περιόδου καταβολής επιδόματος 
μητρότητας ώστε οι εργαζόμενες μητέρες 
να διαθέτουν περισσότερο χρόνο για τη 
φροντίδα του νεογέννητου,  βελτίωση του 
σχεδίου οικογενειακού επιδόματος, εκ-
συγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου, 
παροχή προληπτικών συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σε οικογένειες, δημιουργία 
βρεφοπαιδοκομικών σταθμών και κέντρων 
φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες, 
προώθηση διαφόρων στεγαστικών και 
σπουδαστικών σχεδίων, οργάνωση κι 
ενίσχυση εθελοντικών οργανισμών για 
προώθηση διαφόρων προγραμμάτων στις 
κοινότητές τους, ενθάρρυνση της επανό-
δου ξενητεμένων Κυπρίων (πρόσθετες 
διευκολύνσεις σχετικά με τη μεταφορά 
κεφαλαίων, άνοιγμα επιχειρήσεων και 
φροντίδα παιδιών για προσαρμογή), 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης 
αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ίδρυση Πανεπιστημίου Κύπρου κι άλλων 
πανεπιστημίων), διεξαγωγή Απογραφής 
Πληθυσμού (1992) και μηχανογράφη-
ση του Αρχείου Πληθυσμού. Το Σχέδιο 
Ανάπτυξης 199 1998 πρόσθεσε μια νέα 
διάσταση στην πληθυσμιακή πολιτική, 

της σταδιακής εναρμόνισης με εκείνη 
της Ε.Ε. ενόψει της ελεύθερης διακίνησης 
ατόμων κι έδιδε έμφαση στην προώθηση 
ειδικών στεγαστικών προγραμμάτων για 
οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και 
ολοκληρωμένων σχεδίων δημιουργίας 
καλύτερων συνθηκών διαβίωσης στην 
ύπαιθρο.    

Τέλος, μια άλλη πτυχή του δημογραφι-
κού προβλήματος, που αντιμετωπίστηκε 
με επιτυχία τότε,  ήταν το πρόβλημα της 
ατεκνίας με την υπογραφή συμφωνιών 
και τη βελτίωση των διαδικασιών που 
αφορούσαν τις διακρατικές υιοθεσίες και 
την τροποποίηση κι εκσυγχρονισμό της 
σχετικής νομοθεσίας. Το ίδιο έγινε και 
με τον νόμο που ρυθμίζει τις σχέσεις 
γονέων και τέκνων με την εισαγωγή 
καινοτομιών όπως η αντικατάσταση της 
πατρικής εξουσίας με τη γονική μέριμνα, 
η αναβάθμιση του ρόλου της γυναίκας
μητέρας κι η αντιμετώπιση του παιδιού 
ως ιδιαίτερης προσωπικότητας κι όσο το 
δυνατόν αυτόνομης.

Πιστεύω ότι, εάν τα προγράμματα 
που υιοθετήθηκαν κάτω από τα Έκτακτα 
Σχέδια Ανάπτυξης συνεχίζονταν με ένα 
συστηματικό, στοχευμένο και συντονισμένο 
τρόπο, θα διευκόλυναν την αύξηση της 
γεννητικότητας και του πληθυσμού. Τα 
διάφορα μέτρα που ακόμη ισχύουν θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για 
ένα ανανεωμένο δημογραφικό πρόγραμμα.      

 Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευθυ-
ντής Γραφείου Προγραμματισμού           

ρ σ  ταχ  ια συ ι ίε

αι π ι τ  εχασ έ  η ρα ικ  πρ η α

υρ εκ έ  και υπριακ

Η εκτίμησή μου είναι 
πως η γεώτρηση θα εί-

ναι τ ούφια, διότι εκείνο 
που θέλουν οι ούρκοι 

αυτή την ώρα είναι, 
εκ ιαστικά και με τον 

εκφο ισμό της τρομαγ-
μένης ηγεσίας Ελλάδας 

και Κύπρου, να πετύχουν 
την αναστολή των ενερ-

γειακών δραστηριοτή-
των της ΚΔ και να μην 

επιτρέ ουν στην Ελλάδα 
να διεκδικήσει την Ο  
που της ανήκει με άση 

το Δίκαιο

Όσο κι αν συμφωνώ 
ότι όλοι οι νόμιμοι 

κάτοικοι της Κύπρου 
θα πρέπει να έχουν 

ίσα δικαιώματα, εκεί-
νοι που αντιμετωπί-
ουν τώρα πρό λημα 
επι ίωσης σ  αυτόν 

τον τόπο είναι οι Ελ-
ληνοκύπριοι      

ην ίδια στιγμή επι άλ-
λεται να απαντηθεί και 

το ερώτημα  ιατί ο ενι-
αίος εκλογικός κατάλο-
γος να μη χρησιμοποιη-
θεί και στις περιπτώσεις 

εκλογής Προέδρου και 
ντιπροέδρου του κρά-

τους, καθώς και του 
ενδεχόμενου δημο η-

φίσματος για την επικύ-
ρωση της όποιας λύσης 

θα συμφωνηθεί
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Ο υποχθόνιος πόλεμος εναντίον 
του ΓεΣΥ έχει τελειώσει. Το 
σχέδιο εφαρμόζεται οριστικά 

και αμετάκλητα την 1η Ιουνίου 2019. 
Η μεγάλη έγνοια των ηγεσιών του 
ΠΙΣ και των ιδιωτικών νοσοκομείων 
δεν κατόρθωσε να διαβρώσει και να 
διαφοροποιήσει το ΓεΣΥ, που είναι 
ανεπαρκές, κατά τη γνώμη τους, και 
το οποίο δεν θα μπορεί να προσφέρει 
ποιοτική ιατρική φροντίδα, όπως την φα-
ντάζονται οι μεγαλογιατροί. Το σύστημα 
παραμένει μονοασφαλιστικό, καθολικό 
και αλληλέγγυο. Παρά της προσπάθειές 
τους, δεν κατάφεραν να βάλουν μέσα 
στο σχέδιο τις ασφαλιστικές εταιρείες, 
την ιδιωτική ιατρική και τη δυνατότητα 
οι ασθενείς να μπορούν να επιλέγουν 
και ιδιωτικές ασφάλειες. Έτσι, κατά τη 
γνώμη των ηγεσιών τους, οι Κύπριοι 
πολίτες δεν θα έχουν ποιοτική ιατρική 
φροντίδα.

Για τούτο τώρα άρχισαν τον πόλε-
μο των χαρακωμάτων. ‘Ετσι έστησαν 
το οχυρό τους απέναντι από το ΓεΣΥ 
Η πλατφόρμα Ιδιωτικής Ιατρικής είναι 
έτοιμη να πολεμήσει και να δημιουρ-
γήσει προβλήματα στο ΓεΣΥ, ώστε να 
γίνει προβληματική η λειτουργία του. 
Και τότε θα έρθουν ως σωτήρες με επι-
κεφαλής τους πολιτικούς εκείνους που 
επιδιώκουν πολυασφαλιστικό σχέδιο, 
για να επιβάλουν τις απόψεις τους, την 
ελεύθερη επιλογή όλων των γιατρών, 
την άσκηση της ιδιωτικής ιατρικής 
και τους φτωχούς και άπορους ηλικι-
ωμένους να αναζητούν ασφαλιστική 
εταιρεία που θα τους διώχνει και θα 
ζητούν την υγεία τους στις ουρές των 
δημόσιων νοσηλευτηρίων. Δικαίωμα 
των γιατρών να μην επιλέγουν να εντα-
χθούν στο Γε.Σ.Υ. Είναι όμως αναίδεια 
να ενεργούν ασύστολα για  την αποτυχία 
και την κατάρρευσή του.

Από το χαράκωμα της πλατφόρμας 
ιδιωτικής ιατρικής άρχισαν να ρίχνουν 
τις βόμβες τους. έλουν, λένε, ένα μεικτό 
σχέδιο ασφάλισης για να μπορούν οι 
ασθενείς να έχουν επιλογή ασφάλισης 
και ιατρικής περίθαλψης. Αλλά ο ΟΑΥ 
δεν δέχεται, γιατί δεν μπορεί, λένε, να 
συναγωνιστεί τις ασφαλιστικές εταιρείες. 
Βεβαίως δεν μπορεί. Γιατί δεν έχει την 
ευχέρεια να επιλέγει τους πλούσιους 
ασφαλισμένους, ούτε να απορρίπτει 
του ηλικιωμένους και τους χρόνιους 

ασθενείς. Αυτοί δεν χρειάζονται ποιο-
τική φροντίδα;

Με αυτό το σύστημα ο ασθενής δεν 
θα μπορεί, λένε, να έχει ελεύθερη επι-
λογή γιατρού και νοσηλευτηρίου, ενώ 
με το δικό τους θα τα έχει όλα. Φυσικά 
εμείς οι δικαιούχοι δεν έχουμε απόλυτη 
επιλογή. Έχουμε επιλογή μόνο ανάμε-
σα στους γιατρούς και τα νοσηλευτήρια 
που έχουν ενταχθεί ή θα ενταχθούν στο 
ΓεΣΥ. Ποιος λοιπόν είναι ο φταίχτης και 
ο ένοχος; Μήπως το σύστημα του ΓεΣΥ; 
Ή μήπως ένοχοι είναι όσοι αρνούνται 
να ενταχθούν στο ΓεΣΥ, που είναι κα-
θολικό και αλληλέγγυο; Μήπως φταίνε 
αυτοί που μας απαγορεύουν να τους 
επιλέγουμε, επειδή μας αρνούνται την 
ιατρική φροντίδα που θέλουμε; Ή μας 
την προσφέρουν μόνο, αν πληρώνουμε 
τα μαλλοτζιέφαλά μας;

Αλλά μέσα στα αιτήματά τους είναι 
και κάτι που δείχνει από μακριά την 
αναίδεια, με την οποία έχουν εξοπλιστεί 
για να υπονομεύσουν το ΓεΣΥ. έρουν 
ότι μεγάλο μέρος της δαπάνης για την 
υγεία είναι τα φάρμακα. Για τούτο θέτουν 
ένα νέο αίτημα, όπως το διατύπωσαν 
στην ιδρυτική συνέλευση της πλατφόρ-
μας Ιδιωτικής Ιατρικής. Ζητούν από 
τον ΟΑΥ να τους δώσει το δικαίωμα 
να συνταγογραφούν φάρμακα σε ασθε-
νείς τους, δικαιούχους του ΓεΣΥ, και οι 
δικαιούχοι  πελάτες τους να παίρνουν 
δωρεάν τα φάρμακα από τα φαρμακεία 
του ΓεΣΥ. Ζητούν δηλαδή από τον ΟΑΥ 
να επιχορηγεί τις ασφαλιστικές εταιρείες, 
για να μπορούν να προσφέρουν αντα-
γωνιστικές τιμές στους πελάτες τους, 
εφόσον τη δαπάνη για τα φάρμακα θα 
την καλύπτει ο ΟΑΥ. Ζητούν από τον 
ΟΑΥ να επιχορηγεί τη θεραπεία των 
ππαραλλήδων ως κίνητρο για να επι-
λέγουν γιατρούς της πλατφόρμας Ιδιω-
τικής Ιατρικής, εφόσον τα φάρμακα θα 
τα πληρώνει ο ΟΑΥ. ‘Ετσι, λογαριάζουν 
να δημιουργήσουν τους δικαιούχους 
των δύο ταχυτήτων, τους δικαιούχους 

προνομιακής ιατρικής φροντίδας και 
τους μη προνομιούχους, που θα οδηγή-
σουν με σιγουριά το πλοίο στο λιμάνι του 
μεικτού συστήματος και τους ασθενείς 
δύο ταχυτήτων.

‘Ενα μόνο έχουμε να πούμε. Τους 
πήρε είδηση και ο τελευταίος δικαιούχος. 
Τους απομένει μόνο μια απόφαση για 
να ξανακερδίσουν την εκτίμηση που ο 
κόσμος τους έχει. Να έρθουν μαζί μας στο 
αλληλέγγυο ΓεΣΥ, όπως έπραξαν και οι 
παιδίατροι της ελεύθερης Αμμοχώστου, 
που πήραν την ομαδική απόφασή τους 
με τόλμη και αλληλεγγύη προς τους δι-
καιούχους της περιοχής. Έχουν κερδίσει 
την εκτίμηση και τα συγχαρητήριά μας.

Λόγος βαρύς σαν Ιστορία! Μό-
νον ένας Βάσος Λυσσαρίδης θα 
μπορούσε να προτάξει αυτήν 

την πολυσήμαντη επιταγή ως άλλη 
αντίδραση, απάντηση, ή σχολιασμό 
σε όσα τραγικά καθημερινά και δια-
χρονικά τεκταινόμενα στην πολιτική και 
γεωστρατηγική αρένα κατατέθηκαν ως 
προβληματισμός ενώπιόν του. Σε όσα 
μια ζωή με ανεξίτηλα τα στίγματα της 
καταξίωσής του καταστάλαξε μέσα του. 
Ανήμερα των 99 του χρόνων

τείται λα
Να μπει μπροστά και ν’ ανακόψει το 

φάντασμα του φασισμού. Έταξε η μοίρα 
στον φέρελπι τότε γιατρό, τον αγωνιστή 
της ΕΟΚΑ και τον κοκκινοσκούφη του 
Πενταδακτύλου, να σηκώσει το βάρος 
μιας γενιάς και να υπερασπιστεί με την 
ψυχή, με το σώμα και το παράδειγμά του 
την υπόσταση της νεόδμητης και επιμε-
λώς ατελούς Κυπριακής Δημοκρατίας 
που λίγοι πίστεψαν και ετεροχρονισμένα 
οικειοποιήθηκαν. Και εκείνος ο λίγος 
αλλά εκλεκτός λαός, ο λαός του Λυσσαρί-
δη, δεν είχε ποτέ τα υψηλά ποσοστά της 
θεσμικής εξουσίας και των ξενοκίνητων 
πολιτικών σχημάτων, αλλά είχε το ειδικό 
βάρος που έχει ο χρυσός και το ατσάλι. 
Που ήταν πάντα σημείο αναφοράς και 
μέτρο σύγκρισης. Αυτός ο λαός ο πικρός, 
με τον άδικο σταυρό στον ώμο που τον 
όρισε η μοίρα να κουβαλά το βάρος των 
αμαρτιών μιας γενιάς και να κρατήσει 
ορθή απέναντι στον φασισμό την πατρίδα 
το 197  αντέχοντας μετα πραξικοπήματα 
και νεκροθάφτες της δημοκρατίας, καλείται 
τώρα να βγάλει από τη βαθιά τρύπα της 
σύγχρονης «πολυφωνίας» τάχα μου και 
της παρεξηγημένης ανοχής το φίδι που 
σκόπιμα εξέθρεψε η Δεξιά του ΔΗΣΥ και 
επιμελώς ανάστησε η δήθεν Αριστερά 
του ΑΚΕΛ με τις σκηνοθετημένες δή-
θεν αντιπαραθέσεις, ανακόπτοντας την 
ακριβοπληρωμένη πορεία του προς το 
Ευρωκοινοβούλιο. 

τείται λα
Να αναχαιτίσει τη λαίλαπα του εθνι-

κού εξευτελισμού που διαγράφεται με 
την έκδηλη ανοχή της εξόφθαλμης 
εισβολής στη δική μας γαλάζια, την 
καταγάλανη πατρίδα. Για χρόνια γα-
λουχούσε ο Γιατρός αυτόν τον λαό με 
νουνεχείς οδηγίες για τη σημασία της 

γεωστρατηγικής που αναδεικνύεται σε 
γεωπολιτική και τόνιζε προφητικά τη 
σημασία της ελάχιστης αποτρεπτικής 
ισχύος, εφαρμόζοντας το ιστορικό πως 
«αν θέλεις ειρήνη, θα πρέπει να ετοι-
μάζεσαι για πόλεμο». Οι σημερινοί και 
χθεσινοί κρατούντες χλεύαζαν και τον 
χαρακτήριζαν λίγο πολύ γραφικό και 
πολεμοχαρή. Μας άφησαν χωρίς σπίτι 
και χωρίς κάστρο, για να μας αφήσουν 
τώρα και χωρίς εθνικό πλούτο και χωρίς 
εθνική αξιοπρέπεια.

τείται λα
Να ορθώσει το ανάστημα και τη 

γροθιά μπροστά στα «συντροφικά» 
μαχαιρώματα από δήθεν αριστερούς 
και δήθεν αντιφασίστες που ποτέ δεν 
άντεξαν τη σύγκριση με το μεγαλείο του 
αιώνιου έφηβου, την καθαρότητα του 
σοσιαλιστικού του βάθους. Γιατί εκείνος 
γνώριζε, και γνωρίζει ακόμη, πώς να 
τιμά και να προσκυνά πατρίδες χωρίς να 
γίνεται σωβινιστής, πώς να αναδεικνύει 
λαούς μπροστάρηδες χωρίς να γίνεται 
ισοπεδωτικά διεθνιστής, παραμένοντας 
πατριώτης και στρατιώτης του κόσμου. 
Γιατί πρώτος διέγνωσε σαν αλάνθαστος 
γιατρός πως δεν μπορείς να είσαι αρι-
στερός και σοσιαλιστής σαν ξεκληρίζεις 
λαούς πίσω από τη βαριά σκιά του σι-
δηρού παραπετάσματος ή σαν αρνείσαι 
στον δικό σου λαό το δικαίωμα να έχει 
τη γη του ελεύθερη, το δικαίωμα να 
υπερασπίζεται τα ριζιμιά του κύρη του, 
ενώ ανέχεσαι και χειροκροτείς σαν ετε-
ρόκλητοι απάτριδες αποκαλούν τούτα 
τα χώματα «καταραμένα»!    

τείται λα
Λαός που να αναδεικνύεται ο ίδιος σε 

ξίφος και δόρυ. Που να χαράσσει βαθιές 
τομές σε ένα σύστημα σαθρό μιας κατ’ 
επίφασιν δημοκρατίας, που ξεκίνησε 
στραβά και στραβά αρμενίζει. Ένας λαός 
που ανασυντάσσεται για να διαπερνά 
την ασύγγνωστη ενδοτικότητα και την 
υποτέλεια σε τουρκοφρενείς επιταγές 
που τον κατατρύχουν κι από όταν ακόμη 
αγωνιζόταν σύσσωμος απέναντι στον Άγ-

γλο δυνάστη. Γιατί δεν του συγχωρέθηκε 
ποτέ αυτό το  θράσος των Αυξεντίου 
και των Παλληκαρίδηδων να ενοχλούν 
αυτοκρατορίες και κοσμοκρατορίες. Που 
σήμερα μετεξελίχτηκαν σε μονοκρατορίες 
συμφερόντων και βρίσκουν συμμάχους 
τους λάγνους της εξουσίας  που διαγρά-
φουν λαούς και πατρίδες στον βωμό 
του πλουτοκρατικού διεθνισμού, δίχως 
όρια ανάμεσα σε τάχα μου ιδεολογίες 
και στρατόπεδα. Γαλάζιοι και κόκκινοι 
φασισμοί ενωμένοι στην πλουτοκρατία 
και τον αντεθνικό ενδοτισμό. 

ίφος του ηγέτη ο λαός του! Και το 
στιβαρό χέρι του Βάσου Λυσσαρίδη 
είναι τώρα οπλισμένο όσο ποτέ άλλο-
τε. Ο Πενταδάκτυλος δεν στέργει να 
περιμένει άλλο! 

Ο λαός σου, Γιατρέ μας, δηλώνει 
παρών!

 Μέλος Π.Γ. Κ.Σ ΕΔΕΚ

Της Κυριακής

Απόψεις 30
19.05.2019

ητείται λαός  αός 
που να αναδεικνύεται ο 
ίδιος σε ίφος και δόρυ  
Που να χαράσσει αθιές 

τομές σε ένα σύστημα 
σαθρό μιας κατ  επίφα-

σιν δημοκρατίας, που 
εκίνησε στρα ά και 

στρα ά αρμενί ει  Ένας 
λαός που ανασυντάσσε-
ται για να διαπερνά την 
ασύγγνωστη ενδοτικό-
τητα και την υποτέλεια 
σε τουρκοφρενείς επι-

ταγές που τον κατατρύ-
χουν κι απ  όταν ακόμη 
αγωνι όταν σύσσωμος 

απέναντι στον γγλο 
δυνάστη

πό το χαράκωμα της 
πλατφόρμας ιδιωτι-

κής ιατρικής άρχισαν 
να ρίχνουν τις όμ ες 

τους  έλουν, λένε, ένα 
μεικτό σχέδιο ασφά-

λισης για να μπορούν 
οι ασθενείς να έχουν 

επιλογή ασφάλισης και 
ιατρικής περίθαλ ης  
λλά ο Ο  δεν δέχε-
ται, γιατί δεν μπορεί, 

λένε, να συναγωνιστεί 
τις ασφαλιστικές εται-

ρείες  Βε αίως δεν 
μπορεί  ιατί δεν έχει 
την ευχέρεια να επι-

λέγει τους πλούσιους 
ασφαλισμένους, ούτε να 
απορρίπτει του ηλικιω-
μένους και τους χρόνι-

ους ασθενείς

Ζητείται α ατρικ  ρ τί α και ιατρικ  α αί εια

Τ ο σοβαρό πρόβλημα των μετα-
ναστευτικών και προσφυγικών 
ροών συνιστά μια πολυδιάστατη 

πρόκληση με ευρύτερες προεκτάσεις 
ενόσω οι πολιτικές που υιοθετούνται 
περιορίζονται σε διαχειριστικές λύσεις 
και δεν αγγίζουν την ουσία της κρίσης. 
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μετακίνηση 
πληθυσμού από μια περιοχή προς άλλη, 
χωρίς προηγούμενο στην ιστορία. 

Αναπόφευκτα, ζητήματα αυτού του 
μεγέθους επηρεάζουν και το πολιτικό 
γίγνεσθαι της ΕΕ τόσο σε εθνικό όσο και 
στο ευρύτερο κοινοτικό επίπεδο. Το γε-
γονός ότι μεγάλες ομάδες μεταναστών 
δεν ενσωματώνονται στις κοινωνίες όπου 
ζουν δημιούργησε σοβαρά προβλήματα, 
τα οποία με τη σειρά τους έχουν ενισχύ-
σει τα ακροδεξιά πολιτικά ρεύματα. Σε 
πολλές χώρες της ΕΕ, ιδίως ενόψει των 
Ευρωεκλογών, η προσφυγική και με-
ταναστευτική κρίση αναδεικνύεται ως 
ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, που θα 
επηρεάσει την ψήφο χιλιάδων πολιτών. 

Η προσφυγική και μεταναστευτική 
κρίση αποτέλεσε το θέμα εκδήλωσης 
που διοργάνωσε το Κυπριακό Κέντρο 
Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων 
στις 1  Μαΐου, με ομιλητές τον Υπουργό 
Εσωτερικών Κωνσταντίνο Πετρίδη και 
τον τέως Υπουργό Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής της Ελλάδας Ιωάννη Μουζάλα. 
Οι εισηγήσεις των δύο Υπουργών ήταν 

πολύ ενδιαφέρουσες και ενημερωτικές. Ο 
κ. Πετρίδης υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, 
ότι η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα κατ’ 
αναλογίαν πληθυσμού σε αριθμό αιτήσεων 
πολιτικού ασύλου, ενώ ο κ. Μουζάλας,  
αξιολογώντας το μέγεθος και τις διαστά-
σεις των προκλήσεων, τόνισε ότι οι λύσεις 
δεν μπορεί να είναι μόνο εθνικές αλλά 
αντίθετα θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκές. 
Ένα ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον 
η ΕΕ τελικά θα καταλήξει σε μια τέτοια 
ολοκληρωμένη πολιτική, όπου όλες οι 
χώρες θα επωμισθούν ισότιμα τα βάρη 
και τις ευθύνες που προκύπτουν.

Η Ελλάδα δέχεται ένα τεράστιο μετανα-
στευτικό και προσφυγικό κύμα και βιώνει 
καθημερινά τα σοβαρά προβλήματα, τα 
οποία δεν κατανέμονται ισότιμα στις χώρες 
μέλη της ΕΕ. Η προσφυγική και μετανα-
στευτική κρίση επηρεάζει επίσης τη χώρα 
μας και δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι 
η Τουρκία διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο 
εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η 
Κύπρος καλείται αφενός να ακολουθήσει 
μια πολιτική ενσωμάτωσης και, αφετέρου, 
να εξετάσει διάφορους τρόπους μείωσης 
των προσφυγικών και παράνομων μετα-
ναστευτικών ροών. Σε σχέση με τη μετα-
νάστευση είναι επίσης σημαντικό όπως οι 
εξελίξεις λαμβάνουν χώραν στο πλαίσιο 
της στοχευμένης πολιτικής του κράτους.

Τα τελευταία χρόνια η ΕΕ έχει ενισχύ-
σει τις δράσεις της για αντιμετώπιση του 

φαινομένου μέσω της υιοθέτησης της 
Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τη Μετανά-
στευση, η οποία εμπεριέχει  διαστάσεις: 

1. έκτακτη ενίσχυση σε χώρες μέλη 
της ΕΕ,

2. παροχή ανθρωπιστικής χρηματο-
δότησης σε χώρες διέλευσης,

3. αξιοποίηση του Μηχανισμού Πο-
λιτικής Προστασίας της ΕΕ,

. κλιμάκωση της ανθρωπιστικής 
βοήθειας για μείζονες κρίσεις.

Παρ’ όλο που υπήρξε βελτίωση στην 
αντιμετώπιση της κρίσης, απαιτείται με-
γαλύτερη δέσμευση εκ μέρους της ΕΕ 
και των κρατών μελών της. Στην πράξη 
δεν υφίσταται μια ολοκληρωμένη πολι-
τική, αλλά συμπληρωματικές ή ακόμα 
και αποσπασματικές δράσεις. Οι επιμέ-
ρους προσεγγίσεις των κρατών μελών 
δεν είναι ταυτόσημες.  ς εκ τούτου 
υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες στην 
προώθηση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής 
πολιτικής στα ζητήματα αυτά. α πρέπει 
επίσης να σημειωθεί ότι η Τουρκία έχει 
εξασφαλίσει σημαντικό ρόλο μέσω αυτών 
των διαδικασιών. Αυτό όμως εμπεριέχει 
υψηλό ρίσκο, αφού ουσιαστικά η ΕΕ εκ-
χωρεί στην Άγκυρα ένα μοχλό άσκησης 
πίεσης έναντί της.

Τα θέματα αυτά είναι εξαιρετικά επίκαι-
ρα καθώς απασχολούν όχι μόνο την Κύπρο, 
την Ελλάδα, την ΕΕ αλλά και την ευρύτερη 
διεθνή κοινότητα. Οι μεταναστευτικές και 

προσφυγικές ροές στην Ευρώπη έχουν 
φθάσει σε υψηλά επίπεδα τα τελευταία 
χρόνια και θέτουν υπό δοκιμασία τις πολι-
τικές, τις διαδικασίες αλλά και τις αντοχές 
αρκετών κρατών μελών, καθώς και της 
ίδιας της Ένωσης. Το χειρότερο είναι ότι 
η κρίση αυτή κτίζει ξανά εθνικά σύνορα 
και τείχη και υποσκάπτει βασικές αρχές 
και θεσμούς της ΕΕ.

Ενώ υιοθετούνται διάφορες δράσεις είναι 
πολύ σημαντικό να υπάρξει ο ανάλογος 
προβληματισμός για πολιτικές που θα μει-
ώσουν αποφασιστικά τις μεταναστευτικές 
και προσφυγικές ροές. Υψίστης σημασίας 
είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική, η οποία 
τελικά να οδηγήσει στη διευθέτηση των 
σοβαρών προβλημάτων που ταλανίζουν 
την ευρύτερη Μέση Ανατολή καθώς και την 
Αφρική. Παράλληλα, είναι καθοριστικής 
σημασίας η δημιουργία συνθηκών βιώ-
σιμης ανάπτυξης. Σε αυτούς τους στόχους 
θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα 
από την ΕΕ σε συνεργασία με άλλες δυνά-
μεις. Προφανώς η υλοποίηση των υψηλών 
αυτών στόχων είναι εξαιρετικά δύσκολη.  
Όμως, από τη στιγμή που θα υιοθετηθεί 
μια τέτοια πολιτική με συγκεκριμένο οδικό 
χάρτη, θα υπάρξει θετική διαφοροποίηση 
των δεδομένων.

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

του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δια-
κυβέρνησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Η ετα αστευτικ  και πρ σ υ ικ  πρ κ ηση ια τη  

Παρ  όλο που υπήρ-
ε ελτίωση στην 

αντιμετώπιση της 
κρίσης, απαιτείται 

μεγαλύτερη δέσμευ-
ση εκ μέρους της 

ΕΕ και των κρατών 
μελών της  την 

πρά η δεν υφίστα-
ται μια ολοκληρω-

μένη πολιτική, αλλά 
συμπληρωματικές 
ή ακόμα και απο-
σπασματικές δρά-
σεις  Οι επιμέρους 
προσεγγίσεις των 

κρατών μελών δεν 
είναι ταυτόσημες

ΤΡΟΣ  
ΑΝΤ ΙΔΗΣ

ΑΝΔΡ ΑΣ Ο ΑΝΟΥΣ

ΔΡ ΑΝΔΡ ΑΝΗ Δ  
ΟΔΥΣΣ Σ
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Ι ού π τ λο ς ο  ρα ματ κ ς ρο σ ς της Το ρκ ας

πε α  ετακε α ικ  α α ε ρητισ

Π Ο Ι Ε Σ  είναι οι πραγματικές 
προθέσεις της Τουρκίας στο 
Κυπριακό, τις απέδειξε ξανά, 

εμπράκτως και όχι μόνο στα λόγια, κατά 
τρόπον ολοφάνερο και παγκοσμίως δι-
ακηρυγμένο από την ίδια την Άγκυρα, η 
νέα τουρκική εισβολή «Πορθητής» για 
επιδρομική, παράνομη, γεώτρηση στα 
υποθαλάσσια κοιτάσματα της ΑΟΖ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Γ Ε Γ Ο Ν Ο Σ  και όχι μόνο λόγια  το 
οποίο αποτελεί έμπρακτη κλιμάκωση, 
σκαλί σκαλί, των μεθοδικών ενεργειών 
που υλοποιούν υπομονετικά και επίμονα, 
φέτα φέτα, την πάγια, αταλάντευτη και 
διαδοχικά αναπτυσσόμενη, επεκτατική, 
τουρκική στρατηγική εναντίον του Ελ-
ληνισμού στην Κύπρο. Στρατηγική την 
οποίαν υπηρέτησαν και υπηρετούν, απα-
ρέγκλιτα, σταθερά κι ανυποχώρητα, όλες 
ανεξαιρέτως οι διαδοχικές, εκλελεγμένες 

ή πραξικοπηματικές, κεμαλικές δεξιές ή 
αριστερές, κεμαλοϊσλαμικές και αμιγώς 
ισλαμικές κυβερνήσεις της Άγκυρας:

 Η Στρατηγική «Νιχάτ Ερίμ» (από τις 
ομώνυμες «Εκθέσεις» του 19  τ’ όνομά 
της), εμπλουτισμένη με τους νεο οθω-
μανικούς  ισλαμικούς σχεδιασμούς κι 
επιδιώξεις του «Στρατηγικού Βάθους 
Νταβούτογλου», που συστηματικά ανα-
πτύσσει από το 2002 η υπό τον Ερντογάν 
17ετής ήδη νεο σουλτανική Τουρκία.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ προθέσεις της Τουρ-
κίας, τις οποίες, με διαχρονική αντιστοιχία 
«σταθερότητας», παραβλέπουν συστημα-
τικά, αποσιωπούν αταλάντευτα, καμώ-
νονται σθεναρά ότι δεν την βλέπουν, ότι 
την αγνοούν και ότι επιχειρούν δήθεν να 
την ανιχνεύσουν και να την διαπιστώ-
σουν, οι έκτοτε διαδοχικές ηγεσίες του 
Ελληνισμού σε Αθήνα και Λευκωσία.

ΚΑΙ ΑΥΤΟ είναι, πράγματι, ένας από 
τους σημαντικότερους παράγοντες της 
ελληνικής (κυπριακής και ελλα δικής 
μας) ανεπάρκειας των τελευταίων επτά 
δεκαετιών.

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ, η οποία, επιτρέπει στην 
Τουρκία, ατιμώρητα, άνευ κόστους, με προ-
στιθέμενα εκάστοτε κέρδη «κεκτημένων», 

να προωθεί τους ανθελληνικούς της στό-
χους, στη γη, στη θάλασσα και στον αέρα, 
στη διπλωματία διεθνώς και στις μονίμως 
πολλαπλασιαζόμενες πολεμικές της απειλές 
στην Κύπρο, στο Αιγαίο και στη ράκη.

ΧΡΗΣΙΜΗ η υπενθύμιση των πιο 
πρόσφατων:

 Με διακηρυγμένη πρόφαση ότι  θέλει 
να διαπιστώσει τις Πραγματικές Προθέσεις 
της Τουρκίας, η Λευκωσία, παρασύροντας 
και την Αθήνα, σύρθηκε 201   2017 στη 
διαδικασία της Πενταμερούς Διάσκεψης 
για το Κυπριακό («των δύο Κοινοτήτων 
και των τριών Εγγυητριών» την οποία 
παγίως απαιτούσε η Άγκυρα) στο Μον 
Πελεράν και το Κραν Μοντανά.

 «Είτε θα πετύχουμε λύση του Κυ-
πριακού είτε θα εκθέσουμε διεθνώς την 
τουρκική αδιαλλαξία», ήταν η καθημε-
ρινή επωδός της Λευκωσίας, προς το 
εσωτερικό ακροατήριο.

 Φυσιολογικό και το αποτέλεσμα: Ούτε 
λύση βρήκαν, ούτε εξέθεσαν διεθνώς την 
Τουρκία. Το αντίθετο.

Η Τ Α Ν  η ίδια ακριβώς συνταγή, 
παλαιότερης αμερικανο βρετανικής 
επινόησης υπέρ της Τουρκίας  από το 
197  Κατακτητή των βορείων εδαφών 

της Κύπρου  στην οποία σύρθηκε η 
Αθήνα, σέρνουσα και τη Λευκωσία, στις 
διαδικασίες από το 1977 των λεγόμενων 
«διακοινοτικών συνομιλιών υπό την αι-
γίδα του Γ. Γρ. του ΟΗΕ»

Γ Ι Α  την περιλάλητη «διαπίστωση» των 
Πραγματικών Προθέσεων της Τουρκίας, 
μέχρι κι ο ηγέτης του κυπριακού ΑΚΕΛ, 
με τις ευλογίες Λευκωσίας και Αθήνας, 
ταξίδευσε για  εναγκαλισμούς με τους 
Νταβούτογλου (τότε πρωθυπουργό) και 
Τσαβούσογλου (τότε και νυν Υπ.Εξ.) στην 
Κωνσταντινούπολη και αργότερα μόνο 
με τον Τσαβούσογλου και μάλιστα «κατ’ 
οίκον» στην Άγκυρα.

Ε Χ Ο Ν Τ Α Σ  απέναντί της, τέτοιας και 
τόσης ανεπάρκειας ελληνικές ηγεσίες σε 
Λευκωσία και Αθήνα η Τουρκία, φυσι-
ολογικά αισθάνεται την αυτοπεποίθηση, 
όχι μόνο να διακηρύσσει παγκοσμίως, 
φραστικά, εγγράφως κ.ο.κ. τις Πραγματικές 
Προθέσεις της, αλλά και να τις υλοποιεί 
(ανεμπόδιστη) εμπράκτως:

 Εισβάλλοντας με τον «Πορθητή» τα 
γεωτρύπανα και τον πολεμικό της στόλο 
στην ΑΟΖ της Κύπρου και με ολόκληρο 
τον στόλο και την πολεμική της αεροπορία, 
στις αυξανόμενες διαρκώς πολεμικές της 

ασκήσεις «Γαλάζια Πατρίδα» και « α-
λασσόλυκος» στο Αιγαίο και στην Ανα-
τολική Μεσόγειο των νεο οθωμανικών 
επεκτατικών σχεδιασμών της.

Α ΜΠΟΡΟΥΣΕ να πει κανείς το «επι-
τέλους η Άγκυρα έδειξε τις Πραγματικές 
Προθέσεις της». στε, εξίσου «επιτέλους», 
οι ανεπαρκείς σε Λευκωσία και Αθήνα 
να τις αντιληφθούν. Να τις διαπιστώσουν. 
Να τις εννοήσουν (όπως τις εννοεί η ίδια 
η Άγκυρα και όλος ο κόσμος διεθνώς 
που την παρακολουθεί).

 στε «επιτέλους» να εγκαταλείψουν 
τις ψευδαισθήσεις τους.

 Να απολακτίσουν τους ευσεβοπο-
θισμούς τους.

 Να αποποιηθούν τις προφάσεις τους.
 Να ομολογήσουν την εσφαλμένη 

χρονη πολιτική Κατευνασμού τους 
έναντι της Τουρκίας.

 Και «επιτέλους» να σχεδιάσουν και 
τάχιστα να εφαρμόσουν διαρκώς αναπτυσ-
σόμενη κι ενισχυόμενη την πολιτική της 
αποτελεσματικής Αποτροπής απέναντι 
στον Κατακτητή, Επιδρομέα κι Επίβουλο, 
συνεχιζόμενο Αττίλα.

Τ ΡΑ μάλιστα που ξανά η περίφημη 
«διεθνής κοινότητα» βλέπει και η ίδια τις 

Πραγματικές Προθέσεις της Άγκυρας και 
είναι υποχρεωμένη να  εκδίδει φραστικές 
έστω ανακοινώσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
των ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κ.ο.κ. για την τουρκική εισβολή 
γεώτρησης στην κυπριακή ΑΟΖ.

Ο Μ  Σ, η στήλη, δεν αισιοδοξεί.
 Δεν υπάρχουν πειστήρια ικανά ότι, 

έστω και τώρα, Λευκωσία και Αθήνα 
«επιτέλους» θα αναβλέψουν.

 Δεν φαίνεται ούτε ίχνος πιθανότητας 
ότι έχουν την επάρκεια να αναθεωρή-
σουν τη στάση τους, να ξεφύγουν από 
την κυκλική πορεία του τετράποδου 
δεμένου στον βραχίονα του μαγγανο-
πήγαδου που βαδίζουν  τόσα χρόνια, 
για ν’ αναζητήσουν και να δοκιμάσουν 
έστω μια άλλη πορεία.

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ βεβαιότητα της 
στήλης, άλλωστε, είναι ότι:

 Ουδέποτε αγνοούσαν τις Πραγματικές 
Προθέσεις της Τουρκίας.

 Τις γνώριζαν. Πάντοτε.
 Ο Μ  Σ : Δεν είχαν και δεν έχουν 

το σθένος, την ανδρεία, την αρετή και την 
τόλμη, ώστε να τις αντιμετωπίσουν με τη 
σοφία και την επιδεξιότητα της ελληνικής 
γενναιότητας.

Η Τουρκία από του δραματικού Ιουλίου  Αυγού-
στου 197  κινείται σε μια επιθετικά δομημένη 
διαδρομή πολιτικού αναθεωρητισμού. Επιχειρεί 

να πραγματοποιεί τις επιθετικές της στοχεύσεις, θέτοντας 
το διεκδικητικό της πλαίσιο άμεσα και άνευ αντιστάσεων, 
εσωτερικώς ή διεθνώς, λόγοις και έργοις, σε ολόκληρη 
την νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου και της Μέσης 
Ανατολής. Η Άγκυρα εμπεδώνει κατά ταύτα εδώ και χρό-
νια διεθνώς την πεποίθηση μιας ικανότητας να διενεργεί 
κινήσεις ενός καθόλου μεμονωμένα ή στιγμιαίως λειτουρ-
γούντος στρατηγικού βηματισμού, ενός μετά μεγίστης 
προσοχής λεπτομερώς επεξεργαζόμενου, αποφασιστικά 
προβεβλημένου, επιθετικού, αναθεωρητικού των διεθνών 

συνθηκών υφιστά-
μενου δρομολογί-
ου. Η τουρκική 
πλευρά γνωρίζει 
καλώς πως το παι-
γνίδι του διεθνούς 
ανταγωνισμού και 
των διαχρονικώς 
υφιστάμενων συν-
θηκών επιβολής 
του δικαίου διά 
της ισχύος και 
όχι της κατά ταύτα 
προσδοκώμενης 
της του δικαίου 
ισχύος, αποτυπώ-
νει κατάσταση, την 
οποία ανέκαθεν 
ως πιστός οπαδός 
της ουκυδίδει-
ου λογικής κατά 
βήμα και μετά 
«θρησκευτικής 

ευλάβειας» εφαρμόζει. Η κατά τα ανωτέρω επιθετική 
στρατηγική της Άγκυρας στοχεύει στην αναθεώρηση των 
Συνθηκών Λωζάννης και Παρισίων και επαναπροσδι-
ορισμό των συνόρων επ’ ωφελεία ενός επελαύνοντος 
μετακεμαλικού αναθεωρητισμού. 

Μια εμπέδωση της εν εξελίξει ευρισκόμενης τουρκικής 
αντίληψης ενός εν δημιουργία πορευόμενου «ηγεμονικού 
σταθεροποιητή» για την ευρύτερη θαλάσσια και χερσαία 
ζώνη της περιοχής και του γεωστρατηγικού πεδίου, θα 
προέβαλλε αφενός και την αντίληψη μιας επελθούσης κατά 
ταύτα δορυφοροποίησης του αιγαιακού και νοτιομεσογει-
ακού θαλάσσιου χώρου. Η αντίσταση διά της προβολής 
οργανωμένης αποτρεπτικής στρατηγικής έναντι παντός 
ενεργώς ή δυνάμει επιτιθέμενου συνιστά παλαιόθεν, τουτέ-
στιν από την Κλασική Ελλάδα, την μοναδική επαρκώς στη 
διαδρομή των χιλιετηρίδων δοκιμασθείσα και εμπεδωθείσα 
στρατηγική υπεράσπισης, τόσο της ειρήνης, όσο και της 
ελευθερίας. Η αποτρεπτική πολιτική αντιμετώπισης ενός 
επευλαύνοντος τουρκικού αναθεωρητισμού δεν συνιστά 
μόνο ευθύνη και υποχρέωση προάσπισης της εθνικής 
ανεξαρτησίας, του πολιτισμού και της ακεραιότητας των 
κρατών της περιοχής, αλλά αυτή τούτη η προβολή αντικα-
τοπτρίζει τον ρόλο και την παρουσία εθνικών δυνάμεων 
σε έναν χώρο επί χιλιετηρίδες κυρίαρχης παρουσίας του 
Ελληνισμού, όπως είναι το Αιγαίο και η Μεσόγειος.

Σήμερα, μετά και τις κινήσεις της Τουρκίας στην κυπρι-
ακή ΑΟΖ, οι συντελούμενες μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας 
πολυεπίπεδες στρατιωτικές συνεργασίες, που αναφέρονται 
κυρίως στην ενεργό αξιοποίηση της ναυτικής παρουσίας 
του γαλλικού παράγοντα στην ανατολική λεκάνη της Με-
σογείου και δη με χρήση των λιμένων και αεροπορικών, 
στρατιωτικών υποδομών της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
προσδίδει μία έτι περαιτέρω ενδυνάμωση της αποτρε-
πτικής ισχύος, που μπορεί να διαθέτει η Κύπρος έναντι 
της κλιμακούμενης επιθετικής επιβουλής. Ταυτόχρονα, 
αναδεικνύει για μιαν ακόμη φορά τον ρόλο και τη σημασία 
σε γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό πλαίσιο της παρουσίας 
της Κύπρου στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, περιοχή που 
σηματοδοτεί και τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, τα οποία η 
αδρανής και άβουλη Ευρώπη καλείται να υπερασπίσει. 

Η Γαλλία διεκδικεί διά της Κύπρου ενεργό ρόλο και 
γεωστρατηγική παρουσία στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, 
αντισταθμίζουσα τόσο τη ρωσική σύμπραξη με την Τουρκία, 
όσο και την απουσία λοιπών ευρωπαϊκών και δυτικών κατά 
ταύτα δυνάμεων. Το κύρος της Γαλλίας αναβαθμίζεται σε 
ιδιαίτερα επίπεδα, τα οποία αντικατοπτρίζουν ρόλους και 
σπουδαιότητα, που της αποδίδεται στο διεθνές παίγνιο που 
βρίσκεται εν εξελίξει στην περιοχή, που παραπέμπει στη 
γεωπολιτική σημασία των υδρογονανθράκων, καθώς και 
την ευρύτερη σημασία που αποδίδεται στη γειτνιάζουσα, 
εν διαρκή συγκρουσιακή πορεία ευρισκόμενη περιοχή της 
Μέσης Ανατολής. Εν όψει των ανωτέρω η Άγκυρα εκδη-
λώνει κινήσεις στρατηγικής αμηχανίας στο τακτικό επίπεδο 
ούσα μεταξύ ρωσοτουρκικής προσέγγισης και αμερικανικών 
πιέσεων, καθότι η κατεύθυνση της Λευκωσίας προς μία 
γαλλοκυπριακή και αμερικανοκυπριακή συνεργασία τής 
δημιουργεί ζήτημα ως προς τους επόμενους στρατηγικούς 
της βηματισμούς, δεδομένου ότι η Κύπρος αναδεικνύεται 
σε ευρωπαϊκό, κυρίως γαλλικό παράγοντα σταθερότητας, 
την ίδια στιγμή που η Τουρκία θεωρεί την Κυπριακή Δη-
μοκρατία ανύπαρκτη, έναντι της οποίας αρνείται οποια-
δήποτε διαπραγμάτευση. Σημαντική πρέπει να θεωρηθεί 
η εξέλιξη που λαμβάνει χώραν τούτες τις μέρες και ώρες 
στην Ουάσιγκτον σε σχέση με το επερχόμενο ψήφισμα του 
αμερικανικού Κογκρέσου επιβολής σε πρώτο στάδιο αμε-
ρικανικού εμπάργκο στην Άγκυρα σε δασμούς τουρκικών 
εξαγωγών. Προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορούσε να 
κινηθεί και το ελληνοαμερικανικό λόμπυ, σε συνεργασία 
και με το αμερικανοεβραϊκό, το οποίο ευρίσκεται σε αυτήν 
τη συγκυρία σε σύγκρουση με την Τουρκία. 

Εάν λάβει χώραν μια τέτοια εξέλιξη και εάν ενταθούν 
περαιτέρω οι οικονομικές πιέσεις, θα μας υπενθυμίσει 
την απειληθείσα κατάρρευση του τουρκικού πολιτικού 
συστήματος τη δεκαετία του 1970, μετά την εισβολή στη 
μεγαλόνησο, και την επιβολή αμερικανικού εμπάργκο 
στην Άγκυρα. Αντίστοιχη πορεία των πραγμάτων θα επέ-
φερε πιθανότατα απρόβλεπτες συνέπειες για το ούτως 
ή άλλως ασταθές και αδυνάμως πορευόμενο τουρκικό, 
οικονομικοπολιτικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα. Απο-
σταθεροποίηση του τουρκικού πολιτικού συστήματος θα 
είχε ως συνέπεια παράλληλη αποδυνάμωση του διεθνούς 
κύρους και της αξιοπιστίας της Άγκυρας, πράγμα που θα 
περιόριζε την ισχύ και την αποτρεπτική της ικανότητα. 

 Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Διευθυντής Κέντρου Ανατολι-
κών Σπουδών, για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία, Πάντειο 

Πανεπιστήμιο
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Ας θυμηθούμε ξανά τον Γάλλο κοινωνιολόγο, ιστο-
ρικό και πολιτικό σχολιαστή αναλυτή, a mond 

ron, ο οποίος είπε: Το πρόβλημα της εξωτερικής 
πολιτικής είναι ένα διπλό πρόβλημα προσωπικής και 
συλλογικής επιβίωσης . Ο ουκυδίδης διασάλπισε πριν 
από 2 00 χρόνια και πλέον: Ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του 
επιτρέπει η δύναμή του και ο αδύναμος υποχωρεί όσο 
του το επιβάλλει η αδυναμία του .  Την ίδια εποχή με τον 

ουκυδίδη, στον αντίποδα της Γης, ο Κινέζος στρατηγός, 
Σουν Τζου, υπέβαλε στον ηγεμόνα του: Η μεγαλύτερη 
τέχνη στον πόλεμο είναι να υποτάξεις τον εχθρό χωρίς 

μάχη .
Πριν από 1  

ημέρες, η Τουρ-
κία εισέβαλε 
ξανά και κατέ-
κτησε τμήμα της 
κυπριακής ΑΟΖ. 
Προανήγγειλε 
ότι θα προβεί 
σε γεώτρηση. 
Ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης 
και ο ΥπΕξ, Ν. 
Χ ρ ι σ τ ο δ ο υ λ ί -
δης, δήλωσαν 
κατ’ επανάληψιν 
ότι γνώριζαν τα 
τουρκικά σχέδια, 
προετοιμάζονταν, 
σχεδίασαν αντί-
μετρα, αλλά  
Απέφυγαν να 
δράσουν προ-
ληπτικά και 
κατασταλτικά. 
Αντί, δηλ.,  να 
προβούν σε δι-
αβήματα προς 
την Ευρωπαϊκή 

Ένωση αυτό το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημά μας, 
κατά τον ΥπΕξ  και να προειδοποιήσουν με κυρώσεις, 
περίμεναν να εκδηλωθεί η τουρκική επιθετικότητα και 
μετά να αντιδράσουν. 

Η Τουρκία, ανέκαθεν, εξαγγέλλει τους κατ’ εναντίον 
της Κυπριακής Δημοκρατίας επιθετικούς στόχους της. 
Είναι ξεκάθαρη στα κατακτητικά σχέδιά της στο Αιγαίο 
και στην Αν. Μεσόγειο. Παρά τα κρίσιμα πολιτικά και 
οικονομικά προβλήματα, προβάλλει την ισχύ της στο 
πλαίσιο της μακράς πνοής πολιτικής της να αναδειχθεί 
όχι μόνο σε περιφερειακή αλλά και σε παγκόσμια δύ-
ναμη. Βρίσκεται σε σύγκρουση με τις ΗΠΑ, την ΕΕ, την 
Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Αρμενία. 
Με αφορμή τη νέα πειρατική ενέργειά της κατά της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, η ΕΕ, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και άλλες 
χώρες εξέδωσαν ανακοινώσεις καταδίκης.

Κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Γιατί; Πρώτον, διότι η 
Τουρκία εφαρμόζει το δόγμα της Κίνας. Αγνοεί και πο-
δοπατεί διεθνείς καταδίκες και αποφάσεις, όπως έπραξε 

και η Κίνα στη διαφορά της με τις Φιλιππίνες. Δεύτερον, 
εφαρμόζει τα διδάγματα του ουκυδίδη, του Σουν Τζου 
και σύγχρονων θεωρητικών της ρεαλιστικής σχολής. Εκτε-
λώντας τις υποδείξεις του μέντορά του, πρώην ΥπΕξ και 
Πρωθυπουργού, Νταβούτογλου, ο σουλτάνος Ερντογάν 
ενίσχυσε, μέσα σε 1  χρόνια, το τουρκικό ναυτικό. Το 
2020 θα παραλάβει και το πρώτο μίνι αεροπλανοφόρο, 
αντίγραφο ανάλογου ισπανικού. Τρίτον, διά της ισχύος, 
η Τουρκία εκφοβίζει και εκβιάζει την Αθήνα και ειδικά 
τη Λευκωσία και επιχειρεί να τις υποτάξει χωρίς μάχη. 
Πώς αντιδρούν Ελλάδα και Κύπρος;

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ζήτησε από τους εταίρους 
μας έμπρακτη βοήθεια και έφερε παραδείγματα όπου 
η ΕΕ, όχι για υποψήφια κράτη, αλλά για τρίτα κράτη 
έλαβε συγκεκριμένες κυρώσεις για παραβιάσεις του 
Διεθνούς Δικαίου . Εννοεί, ασφαλώς, τις κυρώσεις 
τις οποίες η ΕΕ έλαβε τον Μάρτιο του 201  κατά της 
Μόσχας, μετά τη ρωσική εισβολή και την προσάρτηση 
της Κριμαίας. Ο Ν. Αναστασιάδης, όμως, θα πρέπει να 
μην ξεχνά την αμφιλεγόμενη στάση της Λευκωσίας 
μόνη έναντι των 27  καθώς και το ψήφισμα της Βουλής 

υπέρ της Ρωσίας. 
Η Λευκωσία εισέπραξε πληθώρα δηλώσεων και ανα-

κοινώσεων συμπαράστασης και καταδίκης της δεύτερης 
τουρκικής εισβολής στην ΑΟΖ, όπως τρεις φορές ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης τη χαρακτήρισε. Πότε θα επιβληθούν 
κυρώσεις στην Τουρκία; Άγνωστο αν θα επιβληθούν είτε 
από την ΕΕ είτε, κυρίως, από την Κυπριακή Δημοκρατία. 
Γιατί; Διότι, πρώτον, τα συμφέροντα κρατών μελών της ΕΕ 
με την Τουρκία είναι τεράστια. Δεύτερον, οι περισσότεροι 
εταίροι μας δεν θέλουν ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ 
αλλά ειδική σχέση. Τρίτον, η Λευκωσία εκλιπαρεί για 
συνομιλίες με τον πειρατή Ερντογάν. Άρα, προσέχει μη 
χαλάσει το  κλίμα!

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ερωτηθείς για τις τουρκικές 
προκλήσεις, απάντησε: Πρώτα η διπλωματία . Αλλά με 
ποια ισχύ έναντι της αποθηριωμένης Τουρκίας; μά, 
λοιπόν, και κυνικά, ας επαναλάβουμε την απόφανση 
του Μεγάλου Πρώσου Βασιλέως Φρειδερίκου του Β’: 
Διπλωματία άνευ όπλων είναι μουσική άνευ οργάνων . 

Πρόκληση προς Τσίπρα και Αναστασιάδη: Αφού Ελλάδα 
και Κύπρος δεν έχουν ισότιμη στρατιωτική ισχύ με την 
επιτιθέμενη Τουρκία, πώς θα ασκήσουν αποτελεσματική 
διπλωματία; Δεν θα μπορέσουν! Ο μεν Αναστασιάδης 
έχει διαλύσει την Εθνική Φρουρά, ο δε Τσίπρας βάφτισε 
τον τουρκοψοφοδεϊσμό του, σχέσεις καλής γειτονίας με 
τον άρπαγα Τούρκο. 

Ιδού η εφιαλτική προοπτική, ενώπιον της οποίας θα 
βρεθούν, πολύ σύντομα, Τσίπρας και Αναστασιάδης: Η 
Τουρκία, αφού ήδη Αιγαιοποίησε και γκριζοποίησε την 
κυπριακή ΑΟΖ, θα απαιτήσει συνομιλίες. Ήδη το προ-
ανήγγειλε το Τούρκος ΥπΕξ, Τσαβούσογλου, την περ. 
Τετάρτη. Η Άγκυρα θα αξιώσει πακετοποίηση Αιγαίου 
και υδρογονανθράκων της Κύπρου, σε συνάρτηση προς 
το Κυπριακό αλλά με σαφώς τουρκικούς όρους. Φυσικά, 
όλες οι πιέσεις θα ασκηθούν στην ελληνική πλευρά για 
νέες υποχωρήσεις, χάριν της  ειρήνης και της σταθε-
ρότητας. Η ελλαδική και η κυπριακή διπλωματία πώς 
θα αντιμετωπίσουν αυτόν τον εφιάλτη;

ΣΑ ΑΣ ΙΑΚ ΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ Η



Εξ Απορρήτων

Γ ια τη συντριπτική πλειοψηφία των Κυπρί-
ων αναμφίβολα δεν συνιστά έκπληξη η 
δήλωση του Άγγλου Υφυπουργού Ευρώ-

πης, Σερ Άλαν Ντάνκαν, περί αμφισβητούμενης 
κυριαρχίας της Κυπριακής ΑΟΖ.  Ενέχει, όμως, 
ιδιαίτερη σημασία, γιατί ο εν λόγω αξιωματούχος 
έχει το απάνω χέρι στο Κυπριακό εκ μέρους της 
κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Της κυ-
βέρνησης του Brexit, άρα της κυβέρνησης που 
προφανώς ποσώς δεν νοιάζεται από τη στάση 
των πρώην εταίρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η 
δήλωσή του καταδεικνύει την πάγια, τη διαχρονική 
διχοτομική αγγλική πολιτική στο Κυπριακό. Την 
προσφιλέστατη, για την πάλαι πότε Βρετανική 
Αυτοκρατορία, πολιτική τού «διαίρει και βασίλευε». 
Η δήλωση αυτή είναι άκρως εκνευριστική, γιατί 
προέρχεται από την κυβέρνηση μιας χώρας, η 
οποία διατηρεί στρατιωτικές Βάσεις στην Κυπριακή 
Δημοκρατία και αναιδώς παραλείπει να τηρεί τις 
υποχρεώσεις της, οι οποίες προκύπτουν από τις 
συμφωνίες για εγκατάστασή τους. Συμφωνίες, 

βέβαια, οι οποίες επιβλήθηκαν στον κυπριακό 
λαό και αποτελούν αποικιοκρατικό κατάλοιπο. 
Σύμβολο ενός αποβιώσαντος θεσμού και ανα-
χρονισμό πρώτου βαθμού, ιδιαίτερα για χώρα 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από μια χώρα 
που είναι εγγυήτρια της Ανεξαρτησίας, Εδαφικής 
Ακεραιότητας και Κυριαρχίας, τρομάρα της, της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Βρετανική πρωτοκαθεδρία 
Τα πιο πάνω, βέβαια, είναι δευτερευόντως 

ανησυχητικά. Πρωτευόντως ανησυχητικό και 
επικίνδυνο είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, και 
ειδικά το κατεστημένο τού Φόρεϊν Όφις, έχει την 
πρωτοκαθεδρία στους περί το Κυπριακό χειρισμούς 
τόσο στο επίπεδο του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όσο και στο τρίγωνο των Εγγυητριών 
Δυνάμεων. Αυτή η πρωτοκαθεδρία οδήγησε στο 
γεγονός ότι οι Άγγλοι είναι οι βασικοί εμπνευστές 
των κατά καιρούς παραχθέντων σκέψεων, ιδεών 
και σχεδίων στο Κυπριακό. Ποιο είναι το ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό όλων αυτών των επεξεργασιών; 
Η εκ των προτέρων γνώση των σχεδιαστών, του 
γεγονότος ότι οι Ε/κ δεν θα μπορούσαν να τα απο-
δεχτούν. Γιατί δεν ήταν λειτουργικά και βιώσιμα και 
δεν παρείχαν ασφάλεια. Ασφάλεια για τη φυσική 
ύπαρξη των Ε/κ, αλλά και ασφάλεια εφαρμογής 
των σχεδίων. Επιπρόσθετα, ήσαν σαφώς άδικα και 

αντιδημοκρατικά. Άρα, γνώριζαν, ως οι αρχιτέκτο-
νες αυτών των προτάσεων, ότι θα απερρίπτοντο 
από τους Ε/κ, οι οποίοι θα βαραίνονταν ακριβώς 
με την απόρριψή τους. Ουσιαστικά, κάθε φορά 
σχεδιάζει ένα εκβιαστικό δίλημμα για τους Ε/κ. 
Ποιο; Το εξής: Ή αποδέχεστε προτάσεις οι οποίες 
είναι άδικες, αντιδημοκρατικές, ανεφάρμοστες 
και ανασφαλείς, ή θα σας βαραίνει το κόστος της 
απόρριψης.  Οπόταν, κάθε επόμενη πρόταση θα 
είναι χειρότερη για εσάς που φέρετε την ευθύνη 
της μη αποδοχής της προηγούμενης. Το τέλειο 
δίλημμα, ο τέλειος εκβιασμός. Και, φυσικά, κάθε 

φορά, την αγγλική αποικιοκρατική και διχοτο-
μική αντίληψη βρίσκονταν, και σήμερα, ακόμη, 
βρίσκονται, τα αγγλότροπα ντόπια ηχεία, να την 
υπερασπιστούν και προβάλουν. Γιατί αποκαλώ 
διχοτομική αυτήν την προσέγγιση; Διότι, γνω-
ρίζοντας ότι οι προτάσεις τους θα απορριφθούν, 
οδηγείται η υπόθεση της Κύπρου στη στασιμότητα 
και, άρα, το de facto διχοτομικό status quo πα-
ραμένει αναλλοίωτο, με τον ορατό πλέον κίνδυνο 
μονιμοποίησης και νομιμοποίησης. Τι εξασφαλίζει 
με αυτόν τον τρόπο το Ηνωμένο Βασίλειο; Μα, 
φυσικά, τη διαιώνιση της παραμονής των Βάσεών 
του στην Κύπρο, οι οποίες του διασφαλίζουν άλλα 
οφέλη στον ενδοοικογενειακό ανταγωνισμό των 
ΝΑΤΟϊκών και Δυτικών Κρατών.

Διχοτομική πολιτική ανέκαθεν
Φυσικά, διχοτομική υπήρξε η αγγλική πο-

λιτική ανέκαθεν. Από την ώρα που αγόρασαν 
το νησί από τη Μεγάλη Πύλη και πάτησαν την 
μπότα τους στην Κύπρο. Απ’ αυτό και μόνο το 
γεγονός έπρεπε να διδαχθούν πολλοί, και ειδικά 
όσοι πολιτεύονται. Δυστυχώς, δεν διδάχθηκαν. 
Άλλοι, γιατί δεν θέλησαν. Είναι αυτοί οι οποίοι 
απαξιώνουν σταθερά και μόνιμα την όποια προ-
σπάθεια εξεύρεσης μιας λύσης αρχών. Δηλαδή, 
στηριγμένης στις βασικές αρχές του ΟΗΕ  και το 
Διεθνές Δίκαιο, τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, 

τις αποφάσεις των δύο οργανισμών (ΟΗΕ και 
Ευρωπαϊκή Ένωση), τη διασφάλιση ενός κοινού 
κράτους με τους Τ/κ συμπατριώτες μας, αλλά 
ενός κανονικού/φυσιολογικού κράτους. Ενός 
ομοσπονδιακού μεν κράτους, αλλά Κράτους 
ενός Λαού, μιας Χώρας, μια νομικής οντότητας.

Αυτές τις όσον ποτέ άλλοτε οριακές ώρες για 
την Κύπρο και την υπόθεση του Λαού μας είναι 
άκρως ανησυχητική η δήλωση Ντάνκαν, γιατί 
έρχεται να προστεθεί στην ανάλογη δήλωση των 
ΗΠΑ για την Κυπριακή ΑΟΖ.  Και οι δύο μαζί 
θέτουν σε περιπέτεια την κυριαρχία της ΑΟΖ 
μας.  Δεν χρειάζεται ιδιαίτερο κόπο και γνώση 
για να αντιληφθεί ο καθένας ότι οι παρόμοιες 
δηλώσεις ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου αυτήν 
τη στιγμή δεν έγιναν τυχαία. Έχουν στόχο που 
αφορά, κατά τη γνώμη μου, τόσον το Κυπριακό, 
όσο και το εξέχον ζήτημα των υδρογονανθράκων 
στην Κυπριακή ΑΟΖ, αλλά και τον μελλοντικό 
ρόλο της Τουρκίας και στα δύο. Καθώς, επίσης, 
και τον ευρύτερο ρόλο της Τουρκίας και στο 
ενεργειακό γίγνεσθαι της ανατολικής Μεσογείου 
και τον γεωπολιτικό της ρόλο στην περιοχή και 
τη Μέση Ανατολή. Είναι και μέρος της συνειδη-
τής τους προσπάθειας να επαναφέρουν πλήρως 
την Τουρκία του Ερντογάν στο δυτικό μαντρί. 
Να σταματήσουν τις ενέργειές της με τη Ρωσία 
και άλλες χώρες, όπως π.χ. το Ιράν.

Η κυρίαρχη ΑΟΖ σε περιπέτεια
ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ Πρωτευόντως  ανησυχητικό 

και επικίνδυνο είναι ότι το 
Ηνωμένο Βασίλειο, και ειδικά 

το κατεστημένο τού Φόρεϊν 
Όφις, έχει την πρωτοκαθε-

δρία στους περί το Κυπριακό 
χειρισμούς τόσο στο επίπεδο 
του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όσο και στο τρίγωνο 

των Εγγυητριών Δυνάμεων

Της Κυριακής
19.05.2019

Η καρι-κατούρα της «Αφρίκα»
Τον Δεκέμβριο του 2017 ο θαρρα-
λέος αντικατοχικός Τουρκοκύπριος 
δημοσιογράφος Σενέρ Λεβέντ 
αναδημοσίευσε μια καρικατούρα/
φωτομοντάζ, που παρουσίαζε ένα 
αρχαιοελληνικό άγαλμα να ουρεί στο 
κεφάλι του Ερντογάν. Η καρικατούρα 
είχε δημοσιευθεί αρχικά σε ελληνική 
εφημερίδα, με την ευκαιρία της τότε 
επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου 
στην Αθήνα. Η αναδημοσίευσή 

της από την εφημερίδα «Αφρίκα» 
του Λεβέντ εξόργισε την Άγκυρα, η 
οποία, μέσω του «πρέσβη» της στα 
κατεχόμενα, κατέθεσε αγωγή που 
περιελάμβανε τις κατηγορίες της 
προσβολής εναντίον ηγέτη ξένης 
χώρας και της πρόκλησης χάσματος 
μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους. 
Ένα μήνα μετά, τον Ιανουάριο του 
2018, με υποκίνηση του ίδιου του 
Ερντογάν, όχλος γκρίζων λύκων 

επιτέθηκε στα γραφεία της «Αφρί-
κα», με αφορμή δημοσίευμά της, με 
το οποίο παρομοίαζε την τουρκική 
εισβολή στο Αφρίν της Συρίας, με 
την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. 
Η «δίκη» του Σενέρ Λεβέντ για το 
άγαλμα που ουρούσε στο κεφάλι 
του Ερντογάν κράτησε έναν περίπου 
χρόνο. Στο τέλος, ο δημοσιογράφος 
αθωώθηκε από το «δικαστήριο» των 
κατεχομένων, το οποίο απεφάνθη ότι 

η καρικατούρα αφορούσε κριτική 
μέσω σάτιρας. «Ήταν μια μάχη ενα-
ντίον του Ταγίπ Ερντογάν την οποία 
κερδίσαμε», δήλωσε ο Σενέρ Λεβέντ 
(και υποψήφιος ευρωβουλευτής 
στις ευρωεκλογές της ερχόμενης 
Κυριακής) μετά την αθώωσή του. Το 
δικό μας σχόλιο είναι το εξής: Τελικά 
αθωώθηκε η καρικατούρα και στον 
Ερντογάν έμεινε η... κατούρα! 

ΜΠΟΞΕΡ

Ο «ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ» 
ΣΕΡ ΑΛΑΝ
Σερ Άλαν Ντάνκαν. Άξιος 
συνεχιστής της πολιτικής 
του άλλου Σερ, του Σερ 
Ντέιβιντ Χάνεϊ. Τον θυμάστε; 
Ήταν από τους εμπνευστές 
του σχεδίου Ανάν, για την 
κατάλυση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Ο Σερ Άλαν 
ξεκίνησε τις προσπάθειες 
για την κατάλυση της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας από 
το Κραν Μοντανά και τις συ-
νέχισε με την κατάλυση της 
κυριαρχίας της στην ΑΟΖ 
της, την οποία έθεσε υπό 
αμφισβήτηση. «Σύμφωνα 
με τη Σύμβαση των Ηνωμέ-
νων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας, διερευνητικές 
γεωτρήσεις δεν θα πρέπει να 
προχωρούν σε οποιαδήποτε 
περιοχή στην οποία η κυρι-
αρχία είναι υπό αμφισβή-
τηση», δήλωσε στη Βουλή 
των Κοινοτήτων. Είναι μεν 
Υπουργός Ευρώπης ο Σερ 
Άλαν, αλλά δεν ακολουθεί 
την υπόλοιπη Ευρώπη στις 
θέσεις της αναφορικά με 
την κυριαρχία της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας στην ΑΟΖ 
της, αλλά και την ξεκάθαρη 
καταδίκη της θαλάσσιας 
τουρκικής εισβολής. Εμείς, 
αν και μικροί, υποστηρίξαμε 
τη Βρετανία στο θέμα του 
Brexit, είπε με παράπονο ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης. Η 
ανταπόδοση ήρθε από τον 
Σερ Άλαν Ντάνκαν. Αντί να 
υποστηρίξει με σαφήνεια 
το... Turkexit από την κυπρι-
ακή ΑΟΖ, ήρθε να υποστη-
ρίξει και... Cyprexit από τις 
«αμφισβητούμενες», τάχα, 
περιοχές. «Αμφισβητούμε-
νες» μόνο από την Τουρκία. 
Τι άλλο μένει να μας πει ο 
Ντάνκαν; Ότι έχουν και οι... 
βρετανικές Βάσεις ΑΟΖ; Έχε-
τε χάρη, ρε, που δεν τολμού-
με, ως Κράτος, να σας πούμε 
ότι και οι βρετανικές Βάσεις 
στην Κύπρο είναι υπό αμ-
φισβήτηση, ως αποικιακό 
κατάλοιπο. 

ΜΠΟΞΕΡ

Οι «τζούφιες» 
γεωτρήσεις

Προσέξατε τι είπε ο Έλληνας Πρωθυ-
πουργός για τη γεώτρηση που σχεδιάζει η 
Τουρκία με τον «Πορθητή» εντός της κυ-
πριακής ΑΟΖ; «Τζούφιο το σκάψιμο, που 
επιχειρεί η Άγκυρα», δήλωσε ο Αλέξης 
Τσίπρας σε τηλεοπτική του συνέντευξη, 
εξηγώντας πως οι Τούρκοι δεν έχουν την 
τεχνολογική δυνατότητα για γεωτρήσεις σε 
τέτοιο βάθος. Ναι, μπορεί να αποδειχθεί 
«τζούφια» η επιχειρούμενη γεώτρηση, 
αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Οι Τούρκοι 
βρίσκονται εκεί όχι για να βρουν φυσικό 
αέριο, σ’ αυτήν τη φάση, αλλά για να «κατο-
χυρώσουν», όπως πιστεύουν, τα παράνομα 
«δικαιώματά» τους (και των Τουρκοκυ-
πρίων) μέσα στην κυπριακή ΑΟΖ. Πέραν 
τούτου, το κάνουν και για να δώσουν το 
«παρών» τους στα ενεργειακά δρώμενα 
της Ανατολικής Μεσογείου, έστω και με 
το εσιέκκιπι. Και αν δεν βρεθεί τρόπος να 
ανακοπούν οι ενέργειές τους, θα προχω-
ρήσουν και σε άλλες γεωτρήσεις, που ίσως 
να μην είναι και τόσο «τζούφιες». Ελπίζω 
η ελαφρά ειρωνεία που επιστράτευσε 
ο Πρωθυπουργός με τη συγκεκριμένη 
αναφορά, να μην αντανακλά προσπάθεια 
υποβάθμισης της τουρκικής θαλάσσιας 
εισβολής εναντίον της Κύπρου. Και ελπίζω 
επίσης οι προειδοποιήσεις που απευθύνει 
η Αθήνα προς την Άγκυρα, ότι, αν συνε-
χιστούν οι προκλήσεις σε βάρος και της 
Κύπρου και της Ελλάδας, τότε θα υπάρ-
ξουν μέτρα και οικονομικές κυρώσεις σε 
βάρος της Τουρκίας, να μην αποδειχθούν 
κι αυτές... τζούφιες.
Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα δεν είναι 
φληναφήματα, αλλά αποφασιστική και 
σταθερή στάση απέναντι στην τουρκική 
επιθετικότητα. Η Ελλάδα πρέπει να είναι 
και να φαίνεται έτοιμη να απαντήσει σε 
κάθε τουρκική επιβουλή.
Αλλά, τι λέω; Ενώ συμβαίνουν όλες αυτές οι 
προκλήσεις και οι παραβιάσεις των κυριαρ-
χικών δικαιωμάτων της Κύπρου και της Ελ-
λάδας από την Τουρκία, η εθνική ποδοσφαι-
ρική ομάδα της Ελλάδας θα αντιμετωπίσει 
την Εθνική Τουρκίας σε... φιλικό αγώνα, στην 
Αττάλεια, στις 30 Μαΐου. Ε, ας καθόριζαν το 
ματς στις 29 Μαΐου, επέτειο της άλωσης της 
Κωνσταντινουπόλεως, για να γίνει ακόμα 
ευκρινέστερος ο εξευτελισμός...

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Ένα χαστούκι 
προβληματίζει
Το χαστούκι ενός καθηγητή σε μαθήτρια, 
σε σχολείο της Λεμεσού, που απαθανα-
τίστηκε με κινητό, έδωσε την αφορμή για 
ποικίλες συζητήσεις, καθώς επανέφερε 
στο προσκήνιο διάφορα συμβαίνοντα στα 
σχολεία μας. Κατ’ αρχάς, πρέπει να πούμε 
ότι η χειροδικία του εκπαιδευτικού κατά 
της μαθήτριας είναι απαράδεκτη, όποια κι 
αν ήταν η αιτία. Γονείς και μαθητές ζήτη-
σαν την κεφαλήν του καθηγητή επί πίνακι. 
Κάποιοι άλλοι θυμήθηκαν το χαστούκι... 
του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ως καθηγητή, 
στις παρειές της Αλίκης Βουγιουκλάκη, 
ως μαθήτριας, στην αθάνατη ταινία «Το 
ξύλο βγήκε απ’ τον Παράδεισο». Εν πάση 
περιπτώσει, οι καθηγητές σήμερα δεν 
μπορούν να μιμηθούν τον Παπαμιχαήλ 
χωρίς να βρούνε τον μπελά τους, αν και 
βρίσκονται συχνά μπροστά σε φαινόμενα 
προκλητικής παραβατικής συμπεριφοράς 
από μαθητές. Το επεισόδιο με το χαστού-
κι του καθηγητή στη Λεμεσό είχε και 
συνέχεια. Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος 
της ΟΕΛΜΕΚ, Παντελής Νικολαΐδης, 
πατέρας εισέβαλε στο συγκεκριμένο 
σχολείο «και ως μαινόμενος ταύρος 
επιτέθηκε στη Διευθύντρια του σχολείου, 
γιατί η τελευταία ‘τόλμησε’ και τιμώρησε 
την κόρη του, επειδή έχει χρησιμοποιήσει 
το κινητό της και έχει βιντεογραφήσει 
την επίδικη σκηνή του χαστουκίσματος». 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, από τον περασμέ-
νο Απρίλιο, γονείς μαθητών του σχολείου 
αυτού, με επιστολή τους στο Υπουργείο 
Παιδείας, έκαναν λόγο για δημιουργία 
κλίματος φόβου από μαθητές με έντονη 
παραβατική συμπεριφορά, μη ομαλή 
διεξαγωγή των μαθημάτων, εμπρησμούς 
και κροτίδες. Κάτω από τέτοιες συνθήκες 
διερωτάται κανένας, αν το σχολείο αυτό 
πρέπει να φύγει από την αρμοδιότητα 
του Υπουργείου Παιδείας και να υπα-
χθεί στην αρμοδιότητα του Υπουργείου... 
Δημόσιας Τάξης. Πάντως, οι καθηγητές 
έχουν να αντιμετωπίσουν πλέον και ένα 
νέο στοιχείο, που δεν υφίστατο τις παλαι-
ότερες εποχές, όταν έπεφταν πατσαρκές 
από τους εκπαιδευτικούς, αλλά εθεωρείτο 
ότι ήταν για το καλό των μαθητών. Τώρα, 
παραμονεύει το κινητό των μαθητών. Γι’ 
αυτό ας προσέχουν τι λένε και τι κάνουν 
οι καθηγητές, αν δεν θέλουν το βράδυ να 
εμφανιστούν στα κανάλια ως ακούσιοι 
πρωταγωνιστές της ταινίας «Το ξύλο βγή-
κε απ’ το... smartphone».

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Ο αράπης, ο 
μαύρος, ο σκύλος, 
ο μπλακ, Τάμτα, 

Τάμτα, Τάμτα
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