
Το αποτύπωμα 
της αμερικανι-
κής πολιτικής 

στη διαχείριση των 
δομών της οικονομίας 

και στη στρατηγική των 
επενδύσεων, άφησε, 
πριν από την αποχώρη-
σή του από την Κύπρο, ο 

Υφυπουργός Οικονομι-
κών των ΗΠΑ.

Ο Μάρσαλ Μπίλινγκσλι, 
σε αποκλειστική συνέντευ-
ξή του στη «Σημερινή», 
ανοίγει το κεφάλαιο των 
πολιτογραφήσεων ως το 
επόμενο μεγάλο ζήτημα για 

το οποίο πρέπει να ληφθούν 
μέτρα. Υποδεικνύει ότι δεν 
μπορεί να γίνεται κατάχρη-
ση των διαδικασιών και 
πως θα πρέπει να υπάρξει 

συνεργασία για διερεύνηση 
των προσώπων, τα οποία 
αποκτούν την κυπριακή 
υπηκοότητα και, κατ’ επέ-
κτασιν, την ευρωπαϊκή.

Στο στόχαστρο θέτει, 
όμως, και τον τρόπο 
με τον οποίο οι trust 
εταιρείες σχηματίζουν 
οντότητες και πώς διαπι-
στώνεται ο πραγματικός 
τους ιδιοκτήτης.

Ο Αμερικανός αξιω-
ματούχος αναφέρεται, 
επίσης, στην κοινή προ-
σπάθεια Κύπρου - ΗΠΑ 
για την καταπολέμηση του 
ξεπλύματος «βρόμικου» 
χρήματος, απαντά όμως 
και στις επικρίσεις του 
Ρώσου Πρέσβη.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ /// 5

Το μήνυμα της 
Μεγάλης Εβδομάδας

Ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργι-
ος μιλά στη «Σ» για τη νηστεία και τα 
Πάθη του Χριστού μέχρι τη Σταύ-
ρωση και την Ανάστασή Του, την 
οποία συνδέει με την ελευθερία της 
πατρίδας μας. Αναφέρεται, επίσης, 
στο πολύκροτο θέμα της ανέγερσης 
καθεδρικού ναού στην Πάφο.  
ΚΟΙΝΩΝΙΑ /// 25 

ΟΗΕ: Παρακάμπτει 
τους όρους αναφοράς

Εναλλακτικές για συνέχιση της 
προσπάθειας στο Κυπριακό αναζητά 
ο ΓΓ των ΗΕ, με πιθανό ενδεχόμενο 
την παράκαμψη του κυρίου σκοπέ-
λου, που αποτελούν οι όροι αναφοράς.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ /// 7  

Δύσκολα τα πράγματα 
φέτος για τον τουρισμό  

Για πρώτη φορά μετά από 45 μή-
νες καταγράφηκε μεγάλη πτώση στις 
αφίξεις περιηγητών. Η ζημιά οφείλε-
ται, κυρίως, στη μείωση των τουρι-
στών από Βρετανία και Γερμανία. 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ /// 20 

Η δεύτερη 
έξοδος στις αγορές 

Σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας 
με τις επενδυτικές τράπεζες βρίσκε-
ται το Υπ.Οικ., αφού η κλεψύδρα για 
τη δεύτερη έξοδο της Κύπρου στις 
αγορές άρχισε να αδειάζει. Στόχος να 
«σβήσει» το ρωσικό δάνειο.  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ /// 19
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Από το 1974 μέχρι σήμερα, 
για 45 χρόνια «στόχος 
και προσδοκία ήταν οι  
Συνομιλίες», όπως λέγει 

σήμερα ο νέος Υπουργός Εξωτε-
ρικών της Κύπρου. Οι Συνομιλίες, 
όμως, αυτές όχι μόνο δεν έλυσαν 
«βάσει του Διεθνούς Δικαίου» το 
Κυπριακό. Το περιέπλεξαν. Από 
πρόβλημα Εισβολής, Κατάκτησης 
και Κατοχής (έτσι έλεγε το Διεθνές 
Δίκαιο), έγινε Δικοινοτική Ομοσπον-
δία. Έγινε ισότιμο πολιτικό τουρκοκυ-
πριακό κράτος, μη αναγνωρισμένο, 
αλλά υπαρκτό και εξελισσόμενο 
στην τουρκική μήτρα. Υποχώρησε 
η πλευρά μας σε όλα. Η Τουρκία σε 
κάθε υποχώρησή μας προσθέτει νέες 
αξιώσεις, νέες απειλές, νέους εκβι-
ασμούς. Για ποιο «στόχο» και ποιες 
«προσδοκίες» μιλά ο συμπαθής 
Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών;

Ούτε στόχος, ούτε προσδοκία, ούτε 
ουσία είναι, αλλά νέες άγονες Συνομι-
λίες μετά από 45 χρόνια. Η ουσία είναι 
ότι στις επόμενες Συνομιλίες δεν έχου-
με δύναμη να επιβάλουμε το Διεθνές 
Δίκαιο, δηλαδή την απελευθέρωση της 
Κύπρου από τον Τούρκο Κατακτητή. 
Κι αντ’ αυτού, ο Τούρκος Κατακτητής 
εφαρμόζει το δικό του Διεθνές Δίκαιο. 
Το Δίκαιο του Ισχυρού. Τι μας λέγει 
στην ΠΡΑΞΗ αυτό το «Δίκαιο»; Μας 
λέγει ότι ο Κατακτητής όχι μόνο θέλει 
αυτά που έχει, αλλά ζητά και άλλα. Σε 
ΕΔΑΦΟΣ και ΘΑΛΑΣΣΑ. 

Ουδείς Κοτζιάς και ουδείς Κατρού-
γκαλος και ουδείς προηγούμενος 
Υπουργός Εξωτερικών μπόρεσε να 
απεγκλωβισθεί από τη βολική ΑΠΡΑ-
ΞΙΑ και την Κατευναστική τεχνοτροπία. 
Η Τουρκία προχωρούσε και η Ελλάς 
σιωπούσε. Η Τουρκία εκβίαζε και η 
Ελλάδα αναλωνόταν (απορία ψάλτου 
βηξ!) σε «σοφούς» χαμηλούς τόνους. Η 
τουρκική επεκτατική βουλιμία ερεθιζό-
ταν και εντεινόταν.

Η ίδια ιστορία συνεχίζεται με δρα-
ματικές συνέπειες, που έρχονται. Η ίδια 
ιστορία της αναζήτησης νέων Συνομιλι-
ών, οι οποίες και πάλιν θα καταλήξουν 
σε αδιέξοδα, χειρότερα των προη-
γούμενων. Και θα κριθούμε, διεθνώς, 
υπεύθυνοι γι’ αυτά τα αδιέξοδα. Έχουμε 
γίνει των Ευρωπαίων περίγελος και 
των προγόνων μας «παλιάτσοι». Ζη-
τούμε εναγωνίως να γίνει Ευρώπη η 
Τουρκία, γιατί έτσι δεν θα μας ενοχλεί. 
Και θα… ελέγχουμε τις κινήσεις της 
ως Ευρώπη. Δεν γνωρίζει ο Κατρού-
γκαλος ότι Τουρκία και Ελλάδα είναι 
Σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ; Δεν γνωρίζει ότι 
η Τουρκία καθημερινά παραβιάζει την 
Ελλαδική Κυριαρχία; Δεν ξέρει, όσο 
άπειρος κι αν είναι, τις διεκδικήσεις 
του Τούρκου, όπως τις επαναλαμβάνει 
και τις προαναγγέλλει και τις υλοποιεί 
καθημερινά; Γνωρίζει αλλά αναζητά κι 
αυτός τον βολικό κατευνασμό, στους 
λεγόμενους «χαμηλούς τόνους»…

Η διπλωματία του Κατευνασμού 
και οι χαμηλοί τόνοι είναι πολιτικές 
που εφαρμόζουν οι ισχυροί παίκτες 
για να αποκοιμίζουν τους εχθρούς 
τους. Εδώ είναι οι αυτοϋπνωτιζόμενοι 
και οι αποκοιμώμενοι  Έλληνες. Οι 
Τούρκοι σχεδιάζουν, οργανώνουν, 
ενδυναμώνουν τα όπλα τους σε μόνιμη 
ΑΓΡΥΠΝΙΑ. Σε διπλωματική και 
στρατιωτική ετοιμότητα, την οποία οι 
Έλληνες αντιμετωπίζουν «με χαμηλούς 
τόνους». Δηλαδή με το γνωστό «σφάξε 
με, αγά μου, ν’ αγιάσω και δεν θα 
αντιδράσω»… Αυτό πράττει ο Τούρκος 
στο κενό των «χαμηλών τόνων», που 
βλέπει και συναντά απέναντί του. Με 
συνέχιση τέτοιας «έξυπνης» πολιτικής 
και διπλωματικής «μαεστρίας» θα 
υπάρξουν νέες εθνικές συμφορές, 
που μας επιφυλάσσει ο προβλεπτά(!) 
απρόβλεπτος Ερντογάν.

Προβλεπτά
Απρόβλεπτος

ΟΠΟΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ ΚΑΛΑ • ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ

OK!
ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 

ΕΝΑ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

ΤΩΝ
 CELEBRITIES

Σ’ ένα εξόχως 
πολωτικό και 
συγκρουσιακό 

πολιτικό σκηνικό, που 
θυμίζει περισσότερο… 
κλίμα βουλευτικών και 
προεδρικών εκλογών, 
παρά εκλογές για το Ευ-
ρωκοινοβούλιο, εισέρχο-
νται τα πολιτικά κόμματα 
στην τελική ευθεία για τις 
Ευρωεκλογές της 26ης 
Μαΐου.  Σ’ έναν αποκαρ-
διωτικά ισχνό, στα όρια 
εμεσματικής δυσθυμίας, 
προεκλογικό πολιτικό 
λόγο, η συζήτηση για την 
Ευρώπη, τα προβλήματα 
και το μέλλον της, σε συ-

σχετισμό με τις καθ’ ημάς 
συνάψεις τους, απουσιά-
ζουν δραματικά, δίνοντας 
τη θέση τους στη δυσώδη 
διαπάλη ενός άγονου 
ψηφοθηρικού διαγκω-
νισμού, που παραπλανά 
τους πολίτες, αντί να τους 
ενημερώνει. Με αυτά τα 
δεδομένα, όλες οι προβλέ-
ψεις θέλουν την αποχή να 
φθάνει στα επίπεδα των  
Ευρωεκλογών του 2014. 
Εκλογές, ωστόσο, διεξά-
γονται και στην υπόλοιπη 
Ευρώπη, με άλλους όρους 
και διακυβεύματα. 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ /// 12, 13
ΔΙΕΘΝΗ /// 14

Νέες διαστάσεις παίρνει 
η αντιπαράθεση μεταξύ 
ιατρικού κόσμου και 

ΟΑΥ, μετά την απόφαση 22 ιδι-
ωτικών νοσηλευτηρίων και 600 
ιδιωτών ιατρών να γυρίσουν την 
πλάτη στο ΓεΣΥ και να δημιουρ-
γήσουν το δικό τους σύστημα. 
Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφο-
ρίες της «Σ», το όλο εγχείρημα, 
το λεγόμενο «Ελεύθερο Δίκτυο 
Ιδιωτικής Ιατρικής», θα πάρει 
σάρκα και οστά το Σάββατο, 4 
Μαΐου 2019, όταν θα πραγ-
ματοποιηθεί η πρώτη γενική 
συνέλευση των μελών του. 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ /// 23

Τη θρυλική «Κυρά» των 
Παρισίων, του Ουγκώ 
και του Κουασιμόδου 

επισκέφθηκαν εκατομμύρια 
άνθρωποι, έχοντας ο καθένας, 
σήμερα, να μεταφέρει και να 
αποτυπώσει ένα φυλακτό 
μνήμης… Ανάμεσά τους και 

ουκ ευάριθμοι Κύπριοι, που 
την έζησαν, ως φοιτητές ή ως 
κάτοικοι του Παρισιού, εκ 
του… σύνεγγυς, και ξεδιπλώ-
νουν στη «Σημερινή» της 
Κυριακής τις πιο αλησμόνη-
τες εμπειρίες τους.  
ΔΙΕΘΝΗ /// 16  

Ευρωεκλογές με… 
αμφίεση Βουλευτικών Έρχεται το 

«αντι-ΓεΣΥ» 

«Έτσι ζήσαμε την 
Παναγία των Παρισίων»

AUTO 
&MOTO

Στο μικροσκόπιο 
τα διαβατήρια

• ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ 

ΥΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΣΤΗ «ΣΗΜΕΡΙΝΗ»

• ΜΕΤΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ, 
ΣΤΟΝ ΦΑΚΟ 

ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ 
ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙ 

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

• Ο ΜΑΡΣΙΑΛ 
ΜΠΙΛΙΝΓΚΣΛΙ 

ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
15 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ 
ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 
ΑΝΑΛΥΣΗ /// 8 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ
ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΗ 
ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ /// 32

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Κ. 
ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΩΝ 
ΔΥΝΑΜΗ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ /// 31

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΣΤΗΝ «ΕΞΟΡΙΑ» ΣΤΕΛΝΕΙ 
ΤΟΥΣ S-400 Η ΑΓΚΥΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ /// 4,11 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ 
ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 

Οι τζιχαντιστές επέστρεψαν στην Ε.Ε. Τόσο 
η Ίντερπολ, όσο και η Γιούροπολ, εκφράζουν 
ανοικτά, πλέον, τις ανησυχίες τους για ενδεχό-
μενα νέα τρομοκρατικά κτυπήματα. 

ΔΙΕΘΝΗ /// 15 

ΑΝΑΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΜΗ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΕΘΙΜΑ 

Η μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης 
έφτασε και οι προετοιμασίες για την αναβίω-
ση των πιο διαδεδομένων κυπριακών εθίμων 
για το Πάσχα ξεκίνησαν. 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ /// 26
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Εκατό Χρόνια 
Γλαύκος 
Κληρίδης

Τ ο Ινστιτούτο Γλαύκος Κλη-
ρίδης διοργάνωσε, χθες, στο 
Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟ-

ΞΕΝΙΑ, στη Λευκωσία, μεγάλη εκ-
δήλωση τιμής προς τον αείμνηστο 
Πρόεδρο της ΚΔ Γλαύκο Κληρίδη, 
με αφορμή τη συμπλήρωση 100 
χρόνων από τη γέννησή του.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η 
διατήρηση άσβεστης της μνήμης, 
αλλά και των παρακαταθηκών 
που άφησε ο Πρόεδρος Κληρίδης 
σε όσους εκτίμησαν την πολυετή 
προσφορά του στην ιδιαίτερη μας 
πατρίδα, αλλά και αναγνώρισαν 
τον τρόπο με τον οποίο είχε πο-
λιτευθεί. 

Κύριοι ομιλητές στην εκδήλω-
ση ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός 
της Ελλάδας, Κώστας Σημίτης, 
και ο πρώην Υφυπουργός Παρά 
τω Προέδρω, Παντελής Κούρος. 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν με 
παρεμβάσεις τους ο Πρόεδρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
Νίκος Αναστασιάδης, ο Πρόεδρος 
του Δημοκρατικού Συναγερμού, 
Αβέρωφ Νεοφύτου, και ο Πρό-
εδρος του Ινστιτούτου Γλαύκος 
Κληρίδης και τέως Υπουργός 
Εξωτερικών, Ιωάννης Κασου-
λίδης.

Με κοινή απόφαση του Συμβου-
λίου Κυβερνητών και του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 
Γλαύκος Κληρίδης, κατά την εκ-
δήλωση απονεμήθηκε το Βραβείο 
Ειρήνης και Συνεργασίας «Γλαύκος 
Κληρίδης»:

1. Στον πρώην Πρωθυπουργό 
της Ελλάδας, Κωνσταντίνο Σημίτη, 
ως ένδειξη αναγνώρισης της μεγά-
λης συνδρομής του στην ένταξη της 
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
αλλά και της μοναδικά αρμονικής 
συνεργασίας που χαρακτήριζε τις 
σχέσεις των Κυβερνήσεων Αθηνών 
- Λευκωσίας κατά τη θητεία του ως 
Πρωθυπουργού. 

2. Στον πρώην Υφυπουργό Παρά 
τω Προέδρω, Παντελή Κούρο, ως 
ένδειξη αναγνώρισης της μεγάλης 
προσφοράς του στην Κύπρο, αλλά 
και της διαχρονικής αφοσίωσης 
του προς τον αείμνηστο Γλαύκο 
Κληρίδη. 

H εκδήλωση ήταν ανοικτή για το 
κοινό και σ’ αυτήν παρέστη πλήθος 
κόσμου. 

« Έ φυγε» την περασμένη 
Παρασκευή, σε ηλικία 54 
ετών και μετά από τρίχρονη 

μάχη με τον καρκίνο, η Έλλη Κουλέρμου 
Χάσικου, κόρη του εκδότη της εφημερί-
δας «Αλήθεια», Φρίξου Κουλέρμου, και 
σύζυγος του τέως Υπουργού Εσωτερικών, 
Σωκράτη Χάσικου. 

Η Έλλη τα τελευταία τρία χρόνια έδωσε 
την πιο σκληρή μάχη της ζωής της. Αυτήν 
που είχε δώσει πριν από λίγα χρόνια και η 
αγαπημένη της αδελφή, Ρένα Κουλέρμου. 
Μια μάχη άνιση, η οποία, δυστυχώς, τις 
οδήγησε στον θάνατο, με τέσσερα χρόνια 
διαφορά. Έπεσαν και οι δύο μαχόμενες 

σαν παλληκάρια. 
Αφήνει πίσω της τρία παιδιά, την Άννα, 

τον Ιωάννη και τον Φρίξο, τον σύζυγό 
της, τους γονείς και τα αδέλφια της, που 
εδώ και τρία χρόνια στάθηκαν δίπλα της 
σε κάθε δύσκολη στιγμή, ακόμα και αν 
κάποιες φορές τούς χώριζαν χιλιόμετρα, 
αφού η Έλλη για αρκετά μεγάλο διάστη-
μα νοσηλευόταν στο εξωτερικό. Αφήνει 
πίσω φίλους αλλά και συνάδελφους -στην 
αγαπημένη της εφημερίδα στην οποία 
αποτέλεσε Οικονομική Διευθύντρια- 
που είχαν την τύχη να δουλέψουν μαζί 
της και να εκτιμήσουν το μεγαλείο της 
ψυχής της. 

Η κηδεία της πολυαγαπημένης Έλλης 
θα τελεστεί αύριο, Μεγάλη Δευτέρα, 22 
Απριλίου 2019,  στη 1 το μεσημέρι, από 
τον Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου Επι-
σκοπειού, στη Λευκωσία. Η οικογένεια θα 
δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από 
τις 12:00 το μεσημέρι. Αντί στεφάνων, η 
οικογένεια παρακαλεί όπως γίνουν εισφορές 
για τον Αντιλευχαιμικό Σύνδεσμο Κύπρου, 
τον ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ. και τον Αντικαρκινικό 
Σύνδεσμο Κύπρου.   

Η Διεύθυνση και το προσωπικό του 
Συγκροτήματος «Δίας» εκφράζουν τα ειλι-
κρινή συλλυπητήριά τους στην οικογένεια 
και στους οικείους της. 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
nicolaouth@simerini.com 

Τ ην πρώτη θέση στην προτίμη-
ση των Κυπρίων φοιτητών στην 
Αθήνα κατέλαβε στις εκλογές που 

διεξήχθησαν την περασμένη Κυριακή, 14 
Απριλίου, το ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ. Οι εκλογές 
διεξήχθησαν για την ανάδειξη των εκπρο-
σώπων της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης 
Κυπρίων (ΕΦΕΚ) στην Αθήνα. Δεύτερη 
παράταξη αναδείχθηκε η Προοδευτική 
ΚΦ, που πρόσκειται στο ΑΚΕΛ, και τρίτη 

η ΦΠΚ Πρωτοπορία, που πρόσκειται στον 
ΔΗΣΥ. Οι τρεις παρατάξεις κέρδισαν από 
τρεις έδρες αντίστοιχα, ενώ χωρίς έδρα 
παρέμεινε η παράταξη που πρόσκειται 
στο ΔΗΚΟ, δηλαδή η Αναγέννηση. 

Στις εκλογές έδωσαν το «παρών» τους 
με την ψήφο τους συνολικά 1106 φοι-
τητές, εκ των οποίων οι 348 ψήφισαν το 
ΔΡΑΣΙΣ - ΚΕΣ που συγκέντρωσε ποσοστό 
της τάξης του 32,40%. Την Προοδευτική 

ψήφισαν 341 φοιτητές και συγκέντρωσε 
31,75%, ενώ την Πρωτοπορία ψήφισαν 
314 φοιτητές, με αποτέλεσμα να συγκε-
ντρώσει ποσοστό της τάξης του 29,24%. 
Μόλις 71 ψήφους έλαβε η Αναγέννηση, 
με ποσοστό 6,61%. 

Με το άκουσμα του αποτελέσματος 
των εκλογών, η παράταξη που στέφθηκε 
πρώτη δύναμη  ξέσπασε σε πανηγύρια. 
Σε σχετική ανακοίνωση, το ΔΡΑΣΙΣ - ΚΕΣ 

αναφέρει χαρακτηριστικά πως «νίκησε 
τη μιζέρια και τα ψέματα, ξεφτίλισε μια 
ολόκληρη κομματοκρατία και έστειλε στο 
σπίτι του κάθε ασυνείδητο εντολοδόχο». 
«Οι κομματικοί μηχανισμοί αποδείχθηκαν 
πολύ μικροί μπροστά στο μεγαλείο των 
Δρασιτών. Τα λεφτά τους φάνηκαν ασήμα-
ντα μπροστά στην Δρασίτικη περηφάνια. 
Οι λασπολογίες τους μαύρισαν αυτούς 
και τα αφεντικά τους. Η ιδέα του ΔΡΑ-
ΣΙΣ-ΚΕΣ δεν φθείρεται, δεν αποθνήσκει. 
Παραμένει αναλλοίωτη στην εποχή των 
ξεπουλημένων και δείχνει τον σωστό τον 
δρόμο. Το μοναδικό κίνημα με συνεχή 
αύξηση των ποσοστών του. Η μοναδική 
αυτόνομη φωνή στην Αθήνα, που εκφράζει 
κάθε ανυποχώρητο Έλληνα και περήφανο 
φοιτητή», προστίθεται στην ανακοίνωση. Η 
παράταξη ευχαριστεί τους 348 ασυμβίβα-
στους -όπως τους χαρακτηρίζει- φοιτητές 
που την εμπιστεύθηκαν με τη ψήφο τους 
και υπόσχεται ότι θα παραμείνει στην 
πρώτη γραμμή για το καλό της πατρίδας 
μας και των φοιτητών της. 

Σε δηλώσεις του στο «Sigmalive» ο 

Πρόεδρος της παράταξης, Χρίστος Γε-
ωργίου, χαρακτήρισε την πρωτιά του 
ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ ως γροθιά στο στομάχι των 
κομματικών επιτελείων. Υπενθύμισε πως 
η παράταξή του είναι η μοναδική που 
τα τελευταία τρία χρόνια έχει αριθμητική 
και ποσοστιαία άνοδο «σε αντίθεση με τις 
κομματικές παρατάξεις», ενώ ερωτηθείς 
για τους ισχυρισμούς περί χαμηλής προ-
σέλευσης στις κάλπες, κάτι που τους έδωσε 
τη νίκη, ανέφερε ότι «τα ψέματα αυτά δεν 
ευσταθούν, διότι στις τελευταίες εκλογικές 
αναμετρήσεις οι αριθμοί κυμαίνονται στα 
ίδια επίπεδα. Φέτος, όμως, αυξήθηκε ο 
αριθμός προσέλευσης. Τα υπόλοιπα είναι 
δικαιολογίες των κομματικών στελεχών 
προς τους ανωτέρους τους σε μια ύστατη 
προσπάθεια να περισώσουν την απο-
τυχία τους». «Ευχαριστούμε τον καθένα 
ξεχωριστά που έδωσε γροθιά στο στομάχι 
των κομματικών επιτελείων. Καλούμε και 
τους υπόλοιπους υγιώς σκεπτόμενους 
φοιτητές, που δεν είχαμε τη στήριξή τους, 
να πυκνώσουν τις τάξεις του ΔΡΑΣΙΣ-
ΚΕΣ», είπε καταληκτικά. 

Α
ντιμέτωπες με ένα από 
τα πιο ειδεχθή εγκλή-
ματα στα χρονικά της 
Κυπριακής Δημοκρατί-
ας βρέθηκαν κυπριακή 
κοινωνία και αστυνομι-
κές Αρχές. Το θρίλερ, 

που άρχισε την περασμένη Κυριακή με 
τον εντοπισμό πτώματος γυναίκας σε φρε-
άτιο στο μεταλλείο του Μιτσερού, ίσως 
να λαμβάνει τέλος με την ομολογία του 
φερόμενου ως δράστη. Η πρωτοφανής για 
την Κύπρο υπόθεση, ενδέχεται ωστόσο 
να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας και να 
φέρει άπαντες ενώπιον ακόμη πιο σοβα-
ρών διαστάσεων και σκοτεινών πτυχών.

Το χρονικό
Την 14ην Απριλίου καταγγέλθηκε στις 

Αρχές ο εντοπισμός πτώματος στο μεταλ-
λείο του Μιτσερού και από τις αστυνομικές 
έρευνες διαπιστώθηκε πως επρόκειτο για 
38χρονη γυναίκα από τις Φιλιππίνες, η 
οποία με την 6χρονη κορούλα της είχαν 
δηλωθεί ως ελλείπουσες από τον Μάιο 
του 2018. Οι ιστοπαθολογικές εξετάσεις 
και η ανάλυση DNA κατέδειξαν πως 
επρόκειτο για τη Marry Rose Tiburcio. 
Αυθημερόν (16 Απριλίου) συνελήφθη ο 
πρώην σύντροφος και πατέρας του παι-
διού της, ο οποίος -ωστόσο- αρνήθηκε 
κάθε ανάμειξη στην υπόθεση.

Την άτυχη γυναίκα είχε αναγνωρίσει 
από τα σκουλαρίκια η φίλη και συγκάτοι-
κός της, η οποία φέρεται να αποτέλεσε και 

το πρόσωπο-κλειδί για την πορεία των 
ερευνών. Στην κατάθεσή της ανέφερε ότι 
η Rose διατηρούσε δεσμό με 35χρονο 
φωτογράφο, τον οποίο είχε γνωρίσει από 
πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης με το 
κωδικό όνομα «Ορέστης». Είχε αναφέ-
ρει, μάλιστα, ότι την είχε συναντήσει για 
τελευταία φορά στις 4 Μαΐου του 2018, 
ημέρα κατά την οποία η Rose μετέβη με 
το εξάχρονο αγγελούδι της στη Λευκωσία 
για να συναντήσει τον «Ορέστη». Έκτοτε 
μητέρα και παιδί αγνοούνταν.

Η σύλληψη 
Τα ευρήματα του Γραφείου Ηλε-

κτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομί-
ας οδήγησαν στον 35χρονο φερόμενο 
ως δράστη, ο οποίος είναι στέλεχος της 

Εθνικής Φρουράς. Ο 35χρονος είναι το 
πρόσωπο με το οποίο η άτυχη 38χρονη 
θα συναντιόταν και θα διανυκτέρευε στην 
οικία του μαζί με την κόρη της, στις 4 
Μαΐου του 2018, ημερομηνία κατά την 
οποία χάθηκαν τα ίχνη της. 

Από την πρώτη κιόλας έρευνα, που 
διεξήχθη στην οικία του, ο 35χρονος απο-
τέλεσε τον κύριο ύποπτο, κυρίως λόγω 
των τεκμηρίων που συνέλεξαν τα μέλη 
της Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, στην οικία 
του εντοπίστηκε σχοινί χρώματος μπλε 
και κολλητική ταινία, όμοια με αυτά που 
βρέθηκαν στο φρεάτιο του λατομείου. Σαν 
να μην έφταναν αυτά, κατά την έρευνα 
στην οικία του ο 35χρονος έβαλε στο στό-
μα του και προσπάθησε να καταπιεί μια 
κάρτα κινητού τηλεφώνου, ωστόσο έγινε 

αντιληπτός από μέλη της Αστυνομίας και 
συνελήφθη. 

Ο ύποπτος, μετά από πολύωρη ανάκρι-
ση, ομολόγησε ότι σκότωσε το θύμα και 
στη συνέχεια το μετέφερε στο λατομείο, 
όπου το πέταξε στο φρεάτιο, ενώ παρα-
δέχθηκε ακόμη ότι σκότωσε και έθαψε 
και την εξάχρονη κορούλα του θύματος. 
Ο 35χρονος, αφού ομολόγησε, υπέδειξε 
στις Αρχές διάφορά σημεία στο Μιτσε-
ρό, όπου θα μπορούσε να εντοπιστεί η 
σορός της άτυχης 6χρονης. Οι έρευνες 
της Αστυνομίας, μέχρι χθες το απόγευμα, 
τουλάχιστον, παρέμειναν άκαρπες.

Ο 35χρονος συνεχίζει να τελεί υπό 
κράτηση, μαζί με άλλον ένα 30χρονο 
συνάδελφό του, ο οποίος φέρεται να 
σχετίζεται άμεσα με την υπόθεση. 

«Έφυγε» η Έλλη Χάσικου 

Πρωτιά για το ΔΡΑΣΙΣ - ΚΕΣ στην Αθήνα 

ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΕ 
ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ 
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ 
ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΟ ΘΡΙΛΕΡ ΤΗΣ 
ΕΞΙΧΝΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
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Σ
ε «εξορία» είναι έτοιμη 
η Τουρκία να στεί-
λει τους S-400, αλλά 
με απώτερο στόχο 
να εξυπηρετήσει τα 
εθνικά της συμφέρο-
ντα και πρωτίστως να 

αποτρέψει την εξ αέρος απειλή από το 
Ισραήλ. Ταυτοχρόνως, αναλόγως της 
περιπτώσεως, η Άγκυρα μελετά διά-
φορα σενάρια, ώστε να μη ματαιωθεί 
η αγορά των S-400, αλλά να καταφέρει 
η Τουρκία να πάρει τα F-35, ακόμη και 
τους «Patriot».

Τουρκικός στόχος    
Η τουρκική κυβέρνηση σχεδιάζει 

να στείλει τους S-400  στα σύνορά της 
με τη Συρία και το Ιράκ, καθώς και σε 
περιοχές πλησίον του Καζακστάν, προ-
κειμένου: 1) Να καλύψει περιοχή της 
Ευρασίας, και 2) να καλύψει περιοχές 
υψίστης στρατηγικής σημασίας από την 
Κασπία ώς τη Μέση Ανατολή και δη το 
Ισραήλ. Η εγκατάσταση των S-400 στα 
σύνορα με τη Συρία δύναται να ενισχύσει 
την αποτροπή αεροπορικών επιθέσεων 
από το Ισραήλ είτε μέσω χερσαίου χώρου  
είτε μέσω θαλάσσης. Η Τουρκία, με το 
βεληνεκές των 600 χιλιομέτρων που 
διαθέτει το ραντάρ των S-400, μπορεί 
να  εντοπίζει έγκαιρα τα ξένα μαχητικά 
και δη τα ισραηλινά, να τα εγκλωβίζει 
και να τα καταρρίπτει σε απόσταση που 
θα είναι ανάλογη του βεληνεκούς των 
πυραύλων, που θα τους παραχωρήσει 
η Ρωσία. Δεν είναι τυχαίες οι ασκήσεις 
του Ισραήλ με την Εθνική Φρουρά, η 
οποία διαθέτει τα ρωσικά αντιαεροπο-
ρικά και αντιπυραυλικά συστήματα των 
Buk και των TOR-M1. 

Εναλλακτικά σενάρια  
Βεβαίως, όπως και αν έχουν τα πράγ-

ματα, οι ΗΠΑ και προφανώς το Ισραήλ, 
που κινείται πίσω από αυτές, θέτουν βέτο 
στην ανάπτυξη των S-400 εντός τουρκι-
κού εδάφους. Ο λόγος δεν είναι μόνον 
η αποτρεπτική ικανότητα που αποκτά 
η Άγκυρα έναντι του Ισραήλ και άλλων 
γειτονικών χωρών, τις οποίες θέτει υπό τη 
δική της αμυντική ομπρέλα και εξάρτηση, 
αλλά και το γεγονός ότι η Μόσχα μπαίνει 
σε ΝΑΤΟϊκή και δη αμερικανική αγορά. 
Πληροφορίες αναφέρονται σε σύσταση 
επιτροπής εργασίας ΝΑΤΟ - Τουρκίας 
για τους S-400. Γίνεται, μάλιστα, λόγος για 
μεταφορά των ρωσικών πυραύλων στις 
τουρκικές Βάσεις στο Κατάρ ή και στη 
Σομαλία, με αντάλλαγμα την παραχώρηση 
από πλευράς ΗΠΑ των F-35 ή ακόμη 
και των «Patriot». Αυτό το σενάριο είναι 
το πλέον θετικό για την Τουρκία, αφού 
ταυτοχρόνως ομαλοποιεί τις σχέσεις 
της με τις ΗΠΑ, ενώ, παράλληλα, δεν 
δημιουργεί προβλήματα με τη Ρωσία. 
Αντιδράσεις για την εγκατάσταση των 
S-400 στην «εξορία» θα υπάρξουν από 
φιλοαμερικανικές χώρες της περιοχής. 
Αληθές είναι ότι και η Μόσχα ασκεί τη 
δική της επιρροή, συν του ότι, το Κατάρ 
έχει άριστες σχέσεις με την Τουρκία, κακές 
με τη  Σαουδική Αραβία και, ως εκ τούτου, 
μπορεί να συνδράμει στους σχεδιασμούς 
της Άγκυρας, η οποία θα δύναται να κα-
λύπτει την από αέρος άμυνα των στενών 
του Χορμούζ και του κόλπου του Άντεν 

ωπολιτικού ελέγχου του νησιού από την 
ίδια. Αυτό θα σημαίνει την ολοκλήρωση 
των σκοπιμοτήτων της εισβολής και της 
τουρκικής αναθεωρητικής της πολιτικής.

Τι αποκάλυψε ο Πρόεδρος   
Αυτή η νομική και γεωπολιτική 

ανάλυση είναι συναφής με την εγκα-
θίδρυση των S-400, διότι αποτελούν 
γεωστρατηγικό εργαλείο, που είναι 
δυνατό να αλλάξει τα ισοζύγια δυνά-
μεων στην ευρύτερη περιοχή. Επειδή 
το Κυπριακό είναι κυρίως γεωπολιτικό 
ζήτημα, η συνταγματική του πτυχή είναι 
κυρίως ο καθρέφτης των ισοζυγίων ή, 
κατά το δοκιμότερον, των ανισοζυγίων 
δυνάμεων. Επί του σημείου αυτού, ας μας 
επιτραπεί το εξής: Ανεξαρτήτως ποιες 
ήταν οι προθέσεις του Προέδρου Ανα-
στασιάδη, τις οποίες κατά τεκμήριον δεν 
αμφισβητούμε, είχε υποστηρίξει, μέχρι 
σημείου παρεξηγήσεως, την πορεία ώς 
το Κραν Μοντανά για μια λύση διζωνι-
κής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Αυτή η 
λύση κατέρρευσε στο Κραν Μοντανά. 
Εν συνεχεία, προώθησε, και πάλι μέχρι 
σημείου παρεξηγήσεως, τη χαλαρή ομο-
σπονδία, για άλλους τη λύση των δύο 
κρατών, χωρίς, όμως, αποτέλεσμα. Η 
εξευμενιστική πολιτική του Προέδρου, 
όπως και των προκατόχων του,  απέτυ-
χαν, μεν, ως προς την εξεύρεση λύσης 
του Κυπριακού, η τακτική, όμως, που 
υιοθέτησε, πέτυχε ως προς την απόδειξη 
του αυτονόητου: Ότι, δηλαδή, η Τουρκία 
δεν επιθυμεί βιώσιμη και λειτουργική 
λύση, δεν θέλει μια μορφή συμβιβασμού, 
αλλά τον πλήρη έλεγχο της Κύπρου. 
Στη διαπίστωση αυτή προέβη και ο 
ίδιος ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προ 
ολίγων ημερών, όταν ο κ. Ακιντζί αξί-
ωσε τα πάντα, στη λογική του 50% και 
του βέτο στο θέμα του φυσικού αερίου, 
διευκρινίζοντας ότι, εάν δεν επιλυθεί 
το θέμα της  πολιτικής ισότητας, όπως 
την αντιλαμβάνεται η τουρκική πλευρά, 
δεν θα συζητηθεί το θέμα της ασφά-
λειας. Στην ουσία, η τουρκική πλευρά 
θέλει να καταστήσει ως κεκτημένο τη 
συνταγματική διχοτομική λογική μέσω 
της εκ περιτροπής Προεδρίας και μετά 
να εκβιάζει στα θέματα της ασφάλειας. 

Έχουμε μια Τουρκία, η οποία, παρά 
τα προβλήματά της με τις ΗΠΑ, συ-
νεχίζει ακάθεκτη την πορεία της ως 
περιφερειακή δύναμη, έχοντας ως 
δεδομένη τη διχοτόμηση. Η φιλοδυ-
τική πολιτική της Λευκωσίας, εάν δεν 
εδραιωθεί με στρατηγικές κινήσεις, 
μέσω της ευκαιρίας που προσφέρει 
το φυσικό αέριο, μπορεί να αποτύχει, 

στην περίπτωση ομαλοποίησης των 
σχέσεων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ και 
βελτίωσης των σχέσεων της Άγκυρας 
με το Τελ Αβίβ. Επί του παρόντος, εάν 
γλιτώνουμε τα χειρότερα, οφείλεται 
κυρίως στην επιθετική πολιτική του 
Ερντογάν σε βάρος των ΗΠΑ και κυρί-
ως εναντίον του Ισραήλ, που κλιμακώ-
νεται με την εγκατάσταση των S-400, 

η οποία στοχεύει στην αποτροπή της 
ισραηλινής  αεροπορίας. Ταυτοχρόνως, 
με την πολιτική της αυτή, η Άγκυρα 
μπορεί να πωλεί προστασία σε όλες τις 
χώρες της περιοχής που έχουν πρό-
βλημα με το Τελ Αβίβ. Υπό αυτές τις 
συνθήκες, αλίμονο εάν το Ισραήλ επι-
τρέψει μια διευθέτηση του Κυπριακού 
που θα θέτει την Κύπρο, την ΑΟΖ και 

τον εναέριό της χώρο υπό τον έλεγχο 
της Τουρκίας. Είναι ως να αποδέχεται 
το σφίξιμο της θηλιάς γύρω από τον 
λαιμό του, που θέλει να του βάζει η 
Άγκυρα, η οποία, με την ομοσπονδιακή 
λύση, θα του δημιουργήσει συνθήκες 
ασφυξίας, κλείνοντας τη μοναδική 
διέξοδο που έχει το Ισραήλ προς τον 
έξω κόσμο, μέσω Κύπρου…   

Φιλοδυτική πολιτική και ασφυξία του Ισραήλ

στη Σομαλία. Συνεπώς, η Άγκυρα μπαίνει 
σε ένα γεωπολιτικό παζάρι, πιστεύοντας ότι 
έχει εναλλακτικές επιλογές δράσης, με σκοπό 
να εμπεδωθεί ως περιφερειακή δύναμη. 

Τα διαπλεκόμενα 
Είναι πρόδηλον ότι το Ισραήλ διαβά-

ζει τις τουρκικές στρατηγικές προθέσεις 
που στοχεύουν επί του ιδίου, εξ ου και το 
γεγονός ότι είναι δύσκολη η ομαλοποίη-
ση των σχέσεών του με την Άγκυρα. Οι 
ΗΠΑ επέλεξαν να παίξουν με το Ισραήλ 
σε έναν πιο έντονο τόνο, διότι θεωρούν ότι 
αποτελεί τον βασικό και πλέον αξιόπιστο 
πυλώνα του δικού τους συστήματος ασφά-
λειας στην περιοχή. Εάν, για παράδειγμα, 
φύγει το Ισραήλ από τη μέση, ανοίγει μια 
μαύρη τρύπα. Το ίδιο, βεβαίως, συμβαίνει 
και με την Τουρκία. Οι Αμερικανοί δεν 
έχουν εναλλακτικές στρατηγικές επιλο-
γές και υποσυστήματα ασφάλειας για να 
πάρουν απόφαση, προφανώς ακόμη και 
σε συνεννόηση με τους Ρώσους, για τεμα-
χισμό της Τουρκίας, κατά το μοντέλο της 
Γιουγκοσλαβίας. Πρόκειται, δηλαδή, για 
τη δημιουργία μικρότερων κρατών, των 
οποίων ο έλεγχος θα είναι ευκολότερος. 
Επιλογές προς αυτήν την κατεύθυνση δεν 
έχει δώσει ποτέ η Ελλάδα, η Κύπρος και 
άλλες χώρες, διότι δεν επιθυμούν να μπλέ-
ξουν σε περιπέτειες και γιατί δεν υπάρχει 
ούτε όραμα, ούτε πολιτική ικανή να παίξει 
με τα μεγάλα συμφέροντα, όπως συμβαίνει 

με το Ισραήλ. Ακόμη και αυτή η όποια 
συνεργασία με τις ΗΠΑ σκοντάφτει επί 
αριστερών συνδρόμων, που έχουν τις ρίζες 
τους στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. 
Τα σύνδρομα αυτά  χρησιμοποιούνται σή-
μερα από τη Μόσχα, που συνεχίζει να 
είναι υπερδύναμη, αντικομουνιστικού, 
όμως, χαρακτήρα, με ένα πολιτειακό και 
πολιτικό σύστημα που δεν είναι καθόλου 
αριστερού χαρακτήρα. Από την πλευρά 
τους, ορθώς πράττουν οι Ρώσοι όταν μας 
χρησιμοποιούν για την εξυπηρέτηση των 
δικών τους εθνικών συμφερόντων. Από 
την άλλη, ακόμη και μια φιλοδυτική πολι-
τική δεν μπορεί να αγνοεί τα συμφέροντα 
που έχει η Κύπρος με τη Ρωσία, λόγω 
του άλυτου κυπριακού προβλήματος 
και της στήριξης που μπορεί να μας δώ-
σει στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Όχι γιατί 
μας αγαπά, αλλά γιατί αυτό επιβάλλουν 
τα δικά της συμφέροντα. Αλλιώς, γιατί να 
μας στηρίζει. Αληθές είναι ότι ουδόλως 
θα πρέπει να μας έχει δεδομένους, όπως 
συνέβαινε επί μακρόν.

Διλήμματα ασφάλειας
και ΝΑΤΟ    

Σήμερα, μια συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, 
Ισραήλ μπορεί να αποτελεί εναλλακτικό 
υποσύστημα ασφάλειας της Δύσης και, 
κυρίως, λόγω του Ισραήλ, ένα εναλλα-
κτικό σύστημα ασφάλειας ως προς την 
Τουρκία, που, ούτως ή άλλως, μπορεί να 

προσφέρει αποτροπή. Ειδικότερα τώρα, 
λόγω του φυσικού αερίου, που αποτελεί 
εργαλείο οικονομικών και στρατιωτικών 
συμμαχιών, μπορεί να οικοδομήσει μακρο-
χρόνιες συμμαχίες που θα κατοχυρώνουν 
τα συμφέροντα της Κύπρου, ανεξαρτήτως 
εάν ομαλοποιηθούν οι σχέσεις της Τουρ-
κίας με τις ΗΠΑ. Τι είναι προτιμότερο; Να 
έχουμε σύμμαχο το Ισραήλ ή να αφεθού-
με, ειδικώς σε μια λύση ομοσπονδιακή με 
συνομοσπονδιακό χαρακτήρα, στο έλεος 
της Τουρκίας; Το τονίζουμε αυτό, διότι με 
μια Κύπρο ομόσπονδη και αποστρατιωτι-
κοποιημένη, η ασφάλειά μας θα περάσει 
στην Άγκυρα και από εκεί στο ΝΑΤΟ. Και 
εδώ εγείρεται το νέο ερώτημα: Γιατί να μην 
ενταχθεί και η Κύπρος στο ΝΑΤΟ; Η συμ-
μετοχή σε ενιαίο σύστημα ασφάλειας, όπως 
η Βορειοατλαντική Συμμαχία, δεν χρειάζεται 
την υπογραφή συμφώνου φιλίας μεταξύ 
της Κύπρου, της Ελλάδας και της Τουρκίας. 
Άλλωστε, είναι αφελές να πιστεύει κάποιος 
ότι, εάν υπογραφεί ένα τέτοιο σύμφωνο φι-
λίας, με τις δύο από τις τρεις χώρες, δηλαδή 
τις Μητέρες Πατρίδες, να είναι κράτη του 
ΝΑΤΟ, δεν θα ελεγχόμαστε από τη Βορει-
οατλαντική Συμμαχία.  Εάν, δε, η Άγκυρα 
δεν αποδεχθεί τη ΝΑΤΟϊκή επιλογή, τότε 
αποδεικνύεται ότι δεν επιδιώκει λύση στο 
σύστημα της ασφάλειας και, γενικότερα 
στο Κυπριακό, η οποία να στηρίζεται στη 
λογική του αμοιβαίου οφέλους, αλλά στη 
νομιμοποίηση του συνταγματικού και γε-
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Η «εξορία» των S-400 βάζει 
στο στόχαστρο το Ισραήλ   

• Πώς η Τουρκία 
πωλεί προστασία

και ελέγχει
τις χώρες

της περιοχής   

• Γιατί οι ΗΠΑ 
διστάζουν να 
εφαρμόσουν 

το μοντέλο της 
Γιουγκοσλαβίας
στην Τουρκία  



Σ
το μικροσκόπιο των αμε-
ρικανών Αρχών μπαίνει 
πλέον το καυτό ζήτημα 
των πολιτογραφήσεων 
ξένων επενδυτών. Ο 
Υφυπουργός Οικονομι-
κών των ΗΠΑ και Πρό-

εδρος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής 
Δράσης (FATF),  Μάρσαλ Μπίλινγκσλι, 
δηλώνει στην αποκλειστική του συνέ-
ντευξη στη «Σημερινή» της Κυριακής ότι 
πρέπει να διασφαλιστεί πως «δεν γίνεται 
κατάχρηση των διαδικασιών». Τονίζει, 
μάλιστα, τη σημασία διερεύνησης των 
ατόμων που αποκτούν κυπριακή υπη-
κοότητα.

Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός αξιωμα-
τούχος απαντά στις πρόσφατες αναφορές 
του Ρώσου Πρέσβη στην Κύπρο για κλεί-
σιμο χιλιάδων τραπεζικών λογαριασμών 
Ρώσων και την αποχώρηση ρωσικών 
εταιρειών και κεφαλαίων από  το νησί 
το τελευταίο διάστημα.

Ο κ. Μπίλινγκσλι διερωτάται αν ο Στά-
νισλαβ Οσάτσι «μπορεί ν’ αποδείξει ότι 
χάθηκε έστω και μία θέση εργασίας από 
την επιβολή κανονισμών για την κατα-
πολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες».

Στη συνέντευξή του στην εφημερίδα 
μας, μετά την ολοκλήρωση του κύκλου 
συναντήσεών του στην Κύπρο, ο Αμερικα-
νός αξιωματούχος εξηγεί γιατί διαπιστώνει 
τεράστια πρόοδο στην καταπολέμηση του 
ξεπλύματος χρήματος. Κάνει ιδιαίτερη 
μνεία στην Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας 
για εταιρείες κέλυφος (shell companies), 
αποδίδοντάς της το μεγαλύτερο μέρος 
της προόδου. Προχωρώντας ένα βήμα 
παραπέρα, δηλώνει «πολύ ικανοποιημένος 
για τις διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί, 
για τα επόμενα βήματα, που πρέπει να 
κάνουμε μαζί».

 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής 

σας στην Κύπρο πραγματοποιήσατε 
συναντήσεις με κυβερνητικούς αξι-
ωματούχους, συμπεριλαμβανομένων 
των Υπουργών Εξωτερικών και Οικο-
νομικών, καθώς και με τον Διοικητή 
της Κεντρικής Τράπεζας. Ποια ήταν 
τα κύρια θέματα των συζητήσεών σας;

Είχαμε πολύ εποικοδομητικές συζη-
τήσεις για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Τα 
θέματα που συζητήσαμε εστιάζονταν και 
στο θέμα της κοινής προσπάθειας Κύ-
πρου και Ηνωμένων Πολιτειών για την 
καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. 
Συζητήσαμε, επίσης, ευρύτερα θέματα 
γεωπολιτικού περιβάλλοντος που σχετίζο-
νται με το Ιράν, τη Βενεζουέλα, τη Βόρεια 
Κορέα και τη Ρωσία. Οι συζητήσεις ήταν 
πολύ θετικές. Συναντήσαμε, μεταξύ άλλων, 
και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη 
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων 
Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ). Συμφωνήσαμε 
με την κυπριακή Κυβέρνηση για νέες 
συναντήσεις και συζητήσεις που θα γί-
νουν στις επόμενες μέρες.

Η Κύπρος αντιμετωπίζει αφόρητη 
πίεση για την οικονομική της διαφά-
νεια. Στο πρόσφατο παρελθόν, ξένα 
μέσα ενημέρωσης, αξιωματούχοι της 
Ε.Ε. και το αμερικανικό Υπουργείο 
Εξωτερικών κατηγόρησαν (άμεσα 
ή έμμεσα) την Κύπρο για ζητήματα 
νομιμοποίησης εσόδων από παρά-
νομες δραστηριότητες, όσον αφορά 
πλούσιους ξένους, κυρίως Ρώσους. 
Η Κυβέρνηση της Κύπρου δηλώνει 
πως ακολουθεί τους κανονισμούς της 
Ε.Ε. για το ξέπλυμα χρήματος. Έχετε 
διαφορετική άποψη;

Το όλο ζήτημα (ξέπλυμα χρήματος) δεν 
αφορά τον πλούτο ενός συγκεκριμένου 
ατόμου. Το σημαντικό είναι να διεξάγεται 
η απαραίτητη έρευνα για να διαπιστώνεται 
ποιο είναι αυτό το άτομο και η προέλευση 
της χρηματοδότησης, δηλαδή ποιες είναι 
πηγές των χρημάτων που φθάνουν στην 
Κύπρο. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχουν 
οι αναγκαίοι νόμοι και κανονισμοί και 
η Κυβέρνηση να έχει την ικανότητα να 
διασφαλίζει ότι οι τράπεζες και δικηγο-
ρικές εταιρείες συμμορφώνονται.

Είναι γι’ αυτά τα θέματα που η κυπρι-
ακή Κυβέρνηση προέβη σε σημαντικές 
δεσμεύσεις, πριν από ένα χρόνο περίπου, 
με στόχο να διασφαλίσει πως δεν είναι 
ανεκτική στην ψευδή επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Τίμησαν αυτήν τους τη 
δέσμευση και έχουν κάνει σπουδαία 
βήματα. Υπάρχουν, όμως, πολλά ακόμη 
που πρέπει να γίνουν.  Η καταπολέμηση 
της νομιμοποίησης εσόδων από παρά-
νομες δραστηριότητες και της ψευδούς 

χρηματοδότησης είναι μια ατέρμονα 
πρόκληση.

 
Πού οφείλεται η πρόοδος

 Στη σύντομη δήλωσή σας, την 
Παρασκευή, μετά τη συνάντησή σας 
με τον Υπουργό Οικονομικών, Χάρη 
Γεωργιάδη, είπατε ότι διαπιστώνεται 
τεράστια πρόοδος στην καταπολέμηση 
του ξεπλύματος χρήματος στην Κύπρο. 
Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης 
επίσκεψής σας εδώ, πριν από ένα 
χρόνο, συζητήσατε με κυβερνητικούς 
αξιωματούχους τις βελτιώσεις και με-
ταρρυθμίσεις που έπρεπε να υλοποι-
ηθούν. Ποια από αυτά τα μέτρα έχουν 
εφαρμοστεί και ποια εκκρεμούν;

Θεωρώ πολύ σημαντικές τις ενέργει-
ες που έγιναν για το κλείσιμο ύποπτων 
λογαριασμών των εταιρειών «κέλυφος». 
Αποτελούν μεγάλο μέρος της προόδου 
που καταγράφεται κατά το τελευταίο έτος. 
Επιπρόσθετα, η οδηγία για την καταπο-

λέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και για την 
καταπολέμηση της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας παρείχε πρόσθετους 
μηχανισμούς για καλύτερη διερεύνηση 
και δέσμευση λογαριασμών, αλλά και για 
την ανάθεση ευθυνών στους αρμοδίους, 
ώστε να ξέρει τι κάνει ο καθένας για την 
προστασία του συστήματος.

Πρόκειται για πολύ σημαντικά βή-
ματα που έχουν γίνει. Η Κύπρος έχει 
δεσμευτεί σε αυτόν τον αγώνα και εί-
ναι υπέροχο να βλέπουμε την πρόοδο 
που σημειώθηκε. Είμαι, επίσης, πολύ 
ικανοποιημένος για τις διαβεβαιώσεις 
που έχουν δοθεί για επόμενα βήματα 
που πρέπει να κάνουμε μαζί.

 
Για τις πολιτογραφήσεις

Και ποια είναι αυτά τα επόμενα βή-
ματα που πρέπει να κάνετε;

Δεν θα ήθελα να μπω σε πολλές 
λεπτομέρειες. Πρέπει να δούμε τον 
τρόπο που οι εταιρείες “Τrust” και οι 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών σχηματί-
ζουν οντότητες, ώστε να διαπιστώνουμε 
ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης 
τους. Νομίζω πως πρέπει, πραγματικά, 
να συνεργαστούμε για τη διερεύνηση 
των ατόμων που αποκτούν κυπριακή 
υπηκοότητα και υπηκοότητα της Ε.Ε., 
για να διασφαλίσουμε πως δεν γίνεται 
κατάχρηση των διαδικασιών. Γενικά, 
πιστεύω πως η συνεργασία μας με την 
κυπριακή Κυβέρνηση είναι καλή και η 
ανταπόκρισή της σε ορισμένα θέματα 
που έχουμε εγείρει, εξαιρετική. Δώσαμε 
κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες και 
προσβλέπουμε σε αποτελέσματα σύντομα.

Λέτε πως υπάρχει σημαντική βελ-
τίωση στο θέμα της καταπολέμησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριό-
τητες. Μέρος του προβλήματος, όμως, 
συνεχίζει να υφίσταται.  Ποιες είναι 
οι κύριες αιτίες, πιστεύετε, και ποιος 
κρύβεται, κατά την άποψή σας, πίσω 
από το ξέπλυμα χρήματος στην Κύπρο;

Να καταστήσουμε σαφές πως, όταν 
μιλάμε για ξέπλυμα χρήματος, αναφε-

ρόμαστε σε σκόπιμες προσπάθειες για 
απόκρυψη της διεφθαρμένης προέλευσης 
χρημάτων, από εγκληματικές δραστη-
ριότητες, όπως εμπορία ναρκωτικών, 
τρομοκρατία κ.ά.

Δεν μιλάμε για χρήματα που έρχο-
νται στην Κύπρο και προορίζονται για 
την ανάπτυξη θέσεων απασχόλησης, 
τη δημιουργία επιχειρήσεων και την 
αύξηση της απασχόλησης και για νέες 
επενδύσεις. Μιλάμε για χρήματα που 
έρχονται προσωρινά προς όφελος των 
λίγων και μετά μετακινούνται κάπου 
αλλού. Συνεπώς, καμία χώρα δεν θέλει 
να χρησιμοποιείται ως σημείο διέλευσης 
χρήματος, που διοχετεύεται σε εγκλημα-
τικές δραστηριότητες.

Ιστορικά, έχουμε παρατηρήσει στην 
Κύπρο μια εισροή μεγάλης ποσότητας 
καταθέσεων από τη Ρωσία και άλλες χώ-
ρες. Ο αριθμός των καταθέσεων, ωστόσο, 
μειώθηκε, λόγω των βημάτων που έγιναν.  

 
Η απάντηση στον Ρώσο 
πρέσβη

Ο Ρώσος Πρέσβης στην Κύπρο δή-
λωσε πρόσφατα ότι οι κυρώσεις της ΕΕ 
εναντίον της χώρας του και η οδηγία 
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 
(CBC) για τις εταιρείες «κέλυφος» οδή-
γησαν στο κλείσιμο χιλιάδων τραπε-
ζικών λογαριασμών που ανήκουν σε 
Ρώσους και στην αποχώρηση εταιρει-
ών από το νησί. Ταυτόχρονα, εξέφρασε 
την ελπίδα ότι τα εμπόδια, όπως τα 
χαρακτήρισε, στις σχέσεις μεταξύ των 
δύο χωρών θα ξεπεραστούν σύντομα. 
Πώς σχολιάζετε; Όντως, οι ΗΠΑ επιχει-
ρούν να διώξουν τους Ρώσους, όπως 
υποστηρίζει ο Πρέσβης;

Δεν έχω διαβάσει τις αναφορές του Ρώ-
σου Πρέσβη. Διερωτώμαι, όμως, αν μπορεί 
ν’ αποδείξει ότι χάθηκε έστω και μία θέση 
εργασίας από την επιβολή κανονισμών για 
την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η Ρωσία είναι μέλος της Ομάδας 
Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), 
της οποίας είμαι σήμερα Πρόεδρος. 
Εργαζόμαστε με τους Ρώσους για να 
δημιουργήσουμε ισχυρότερους κανόνες 
και πρότυπα για την καταπολέμηση του 
ξεπλύματος χρήματος και αναμένουμε 
απ’ όλες τις χώρες να πράξουν το ίδιο. Θα 
εκπλαγώ, πάντως, αν μπορεί να τεκμηρι-
ωθεί πως έχει χαθεί έστω και μία θέση 
εργασίας, λόγω των προαναφερθέντων 
ενεργειών της κυπριακής Κυβέρνησης.

Συνεπώς, αυτό που λέτε είναι πως τα 
εν λόγω μέτρα δεν διώχνουν κανέναν 
από την Κύπρο που δραστηριοποιείται 
νόμιμα, περιλαμβανομένων και των 
Ρώσων…

Δεν έχει σημασία από πού προέρχονται 
τα χρήματα, φθάνει να είναι νόμιμα. Αυτό 
που δεν επιτρέπουμε, είναι να εισέλθουν 
παράνομα χρήματα και νομίζω πως η 
κυπριακή Κυβέρνηση έχει επιδείξει, κατά 
τη διάρκεια του περασμένου έτους, πως 
η δέσμευσή της για αποτροπή τέτοιων 
φαινομένων είναι ισχυρή.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής σας στην 
Κύπρο, συναντηθήκατε και με τον νέο 
Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, 
Κωνσταντίνο Ηροδότου. Πώς αξιολο-
γείτε τη συζήτησή σας;

Έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν με 
τον κ. Ηροδότου. Συναντηθήκαμε μερικές 
φορές και είμαι πολύ χαρούμενος για τον 
διορισμό του. Είναι σεβαστός στο διεθνές 
σύστημα. Θεωρώ πως θα κάνει σπουδαία 
δουλειά στην Κεντρική Τράπεζα.

Ένα από τα καθήκοντα του χαρτο-
φυλακίου σας είναι και η αποτροπή 
της χρηματοδότησης της τρομοκρατί-
ας. Πώς θα μπορούσε να συμβάλει η 
Κύπρος προς αυτήν την κατεύθυνση;

Η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
είναι μόνον ένα είδος νομιμοποίησης εσό-
δων από παράνομες δραστηριότητες. Έτσι, 
όταν καταπολεμάτε το ξέπλυμα χρήματος, 
συμβάλλετε στη μείωση της ευπάθειας 
ενός τραπεζικού τομέα σε ό,τι αφορά 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 
Η κυπριακή Κυβέρνηση συμμερίζεται 
τις απόψεις μας επί του θέματος και  κα-
τανοεί πραγματικά καλά την κατάσταση 
που αφορά το Ιράν, τη Χεζμπολάχ και 
άλλες τρομοκρατικές ομάδες. Γνωρίζω 
πως η Κύπρος είναι αποφασισμένη να 
συνεργαστεί μαζί μας και με όλα τα έθνη 
για να εμποδίζεται η χρηματοδότηση 
τρομοκρατικών ενεργειών.

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Πολιτική 5

ΠΩΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΡΩΣΟ 
ΠΡΕΣΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΓΗ
ΡΩΣΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ «Σ» Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στον φακό των ΗΠΑ οι πολιτογραφήσεις
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ
k.penintaex@ 
sigmatv.com

Μ. Μπίλιγκσλι:
«Είμαι πολύ 
ικανοποιημένος
για τις διαβεβαιώσεις 
που έχουν δοθεί,
για τα επόμενα 
βήματα, που πρέπει 
να κάνουμε μαζί»



Της Κυριακής
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των 
πιο κάτω κενών θέσεων: 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
•  Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδι-

κότητα: «Φιλοσοφία (περιλαμβανομένης της Αισθητικής) και Θεωρία της 
Τέχνης, με έμφαση στη Νεωτερικότητα και μετα-Νεωτερικότητα (ύστερος 
18ος έως ύστερος 20ός αιώνας»).

•  Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ει-
δικότητα: «Πρακτική και Θεωρία στις τεχνολογίες-Νέα Μέσα (με έμ-
φαση στη Video Art, στα Διαδραστικά Περιβάλλοντα και Εγκαταστά-
σεις, και στις Ψηφιακές Εφαρμογές Εικόνας και Ήχου στην Καλλιτε-
χνική Δημιουργία»).

Τελευταία ημερομηνία για υποβολή των αιτήσεων, Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019, 
ώρα 2.00 μ.μ.  

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την 
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου https://www.cut.ac.cy/university/administration/
administrative-services/hr/jobs/job-vacancies-departments/ ή να αποτείνο-
νται στο τηλέφωνο  +357 25002406.

Χρέος επιτακτικό να καταδικάσουμε 
τη θλιβερή, μαύρη και αποκρου-
στική επέτειο της 21ης Απριλίου 

1967, το πραξικόπημα της Χούντας των 
Συνταγματαρχών που βύθισε την Ελλάδα 
στο σκοτάδι της δικτατορίας για εφτά ολό-
κληρα χρόνια και οδήγησε στην εθνική 
τραγωδία του 1974. Ωστόσο, η καταδίκη 
δεν είναι αρκετή. Πενήντα ένα χρόνια μετά, 
οφείλουμε ως Ελληνισμός να ασκήσουμε, 
με αίσθημα ιστορικής ευθύνης και ειλικρί-
νειας, κριτική και αυτοκριτική. Γιατί, είναι, 
μεν, ακριβές ότι η χούντα δεν βρήκε ποτέ 
ενεργό λαϊκή υποστήριξη και ότι ο λαός 
κράτησε μιαν απόσταση από τη δικτατο-

ρία. Αλλά είναι, επίσης, αλήθεια ότι, από το 
1967 ώς το 1972, ωσότου αρχίσει να δρα το 
φοιτητικό κίνημα, η ενεργητική αντίσταση 
κατά της δικτατορίας αριθμούσε κάποιες 
εκατοντάδες, ίσως λίγες χιλιάδες ανθρώπους. 
Αν, όμως, αυτό συνέβαινε στην Ελλάδα, τι 
είναι αυτό που εμπόδισε εδώ στην Κύπρο 
τη μαζική αντίδραση κατά της χουντικής 
διείσδυσης; Που αφέθηκε να αλώσει Εθνική 
Φρουρά, Σχολεία, Αστυνομία, μια ολόκληρη 
κοινωνία. Με τις λίγες φωτεινές εξαιρέσεις 
η  βαρβαρότητα της ελλαδικής δικτατορίας 
κάλυψε μεγάλο τμήμα της κυπριακής κοι-
νωνίας. Και μας οδήγησε, με τη συνδρομή 
της εσωτερικής πέμπτης φάλαγγας, στην 
εθνική καταστροφή. Όπως λέει καυστικά 
ο Παντελής Μηχανικός στο ποίημά του 
«Ονήσιλλος», γραμμένο το 1975:

«Δέκα χιλιάδες μέλισσες
Έστειλε ο Ονήσιλλος
Κι όλες ψοφήσανε απάνω στο
Παχύ μας δέρμα

Χωρίς τίποτε να νοιώσουμε».
Η θλιβερή και εφιαλτική επέτειος της 

21ης Απριλίου προσφέρεται για μια βαθιά 
εθνική ενδοσκόπηση και για μιαν ανελέητη 
αυτοκριτική. Και όχι για να συσκοτίζονται 
οι ευθύνες και οι ενοχές. Ούτε για να κυρι-
αρχούν οι «μισές αλήθειες» και οι «μεγάλες 
αλήθειες» να χάνονται. Άλλωστε, η αναφορά 
σε τέτοιες επετείους έχει μόνον τότε νόημα, 
όταν η μνήμη χρησιμεύει ως κάθαρση και 
εξαγνισμός από αμαρτήματα, κενά και πα-
ραλείψεις και για να φωτίζει παιδευτικά και 
διδακτικά το μέλλον. Αυτή η αδυσώπητη 
μνήμη μάς χρειάζεται και σήμερα ως οδηγός 
για τη μη επανάληψη σφαλμάτων. Για να 
στηρίξουμε με κάθε θυσία έναν αγώνα που 
να ανατρέπει τις συνέπειες από το προδο-
τικό κληροδότημα της χούντας. Για να μη 
δεχθούμε μια λύση άδικη, ετεροβαρή, μια 
λύση που να παραβιάζει ανθρώπινα δικαι-
ώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες. Για να 
επιτύχουμε λύση που θα απομακρύνει το 

μίασμα της τουρκικής στρατιωτικής κατοχής 
και θα επανενώνει ουσιαστικά και πραγμα-
τικά τον χώρο, τον λαό, την κοινωνία, τους 
θεσμούς, την οικονομία. Αλλά και για να μην 
αποδεχθούμε τη λογική και τις πολιτικές της 
μονόπλευρης λιτότητας, της ανεργίας, της 
μετανάστευσης των νέων, της χρηματοκρατίας 
και των ασύδοτων αγορών που οδηγούν 
στην ισοπέδωση των κοινωνιών. Για να αντι-
ταχθούμε σε ανάλγητες συμπεριφορές που 
κλείνουν σύνορα και ανυψώνουν φράκτες, 
για να εμποδίσουν την είσοδο απελπισμένων 
ανθρώπων που φεύγουν από περιοχές συ-
γκρούσεων αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο. 
Για να εξαλειφθεί το τραγικό φαινόμενο των 
πνιγμών στις φουρτουνιασμένες θάλασσες, 
που στοιχειώνει τη συλλογική μας συνείδηση. 
Για να απορρίψουμε την απάθεια, τη μοιρο-
λατρία και την προσαρμογή. Αυτό πρέπει 
να είναι το πικρό μάθημα και το δίδαγμα 
της 21ης Απριλίου.
* Τέως Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων

Η 
Κύπρος είναι ένα 
μικρό νησί με χίλια 
μύρια προβλήματα 
να την ταλανίζουν. 
Από τη μια η συνεχι-
ζόμενη για 45 χρόνια 
τουρκική κατοχή στο 

βόρειο τμήμα και από την άλλη τα μνη-
μόνια της Τρόικας, που οδήγησαν στη 
φτωχοποίηση δεκάδες χιλιάδες ανθρώ-
πους. Η λεγόμενη οικονομική ανάπτυξη 
και η πολυδιαφημιζόμενη «έξοδος στις 
αγορές», τους μόνους που βοήθησαν είναι 
τις τράπεζες, οι οποίες πλέον ελέγχονται 
από ξένα κεφάλαια και μια δράκα πολι-
τικών και οικονομικών παραγόντων, οι 
οποίοι καπηλεύονται την άγνοια και τον 
μόχθο του λαού. 

Σήμερα εκείνο που χρειάζεται η Κύπρος 
για να βγει από τα πολλαπλά αδιέξοδα είναι 
η ενότητα δράσης όλων των πολιτικών 
δυνάμεων κάτω από την ομπρέλα μιας 
ενιαίας στρατηγικής, για να αποτινάξουμε 
μια ώρα γρηγορότερα τον τουρκικό ζυγό 
από το σβέρκο μας. Για τούτο, αναγκαία 
είναι η συνέργεια και η συμπόρευση με 
όσους Τουρκοκυπρίους απέμειναν να αι-
σθάνονται Κύπριοι και να θεωρούν την 
Τουρκία ως κατοχική δύναμη και όχι ως 
«ελευθερωτή» ή εσαεί «εγγυητή».

Πέραν τούτου, χρειαζόμαστε όσο το δυ-
νατόν περισσότερους συμμάχους, φίλους 
και υποστηρικτές, προκειμένου να βγού-
με αλώβητοι από το νέο ψυχροπολεμικό 
κλίμα που επικρατεί στον πλανήτη, με τις 
δύο υπερδυνάμεις να βρίσκονται εκ νέου 
σε μιαν άκρως επικίνδυνη αντιπαλότητα.

Οι τριμερείς, τετραμερείς και πολυ-
μερείς συνεργασίες, που συνομολογεί η 
κυπριακή Κυβέρνηση με γειτονικές και 
άλλες χώρες, συμβάλλουν προς αυτόν 

τον σκοπό: Στη σφυρηλάτηση σχέσεων 
με χώρες που βρίσκονται στη λεκάνη 
της Νοτιοανατολικής  Μεσογείου ή στο 
σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής.

Είναι άσοφο και ριψοκίνδυνο η Κύπρος 
να επιλέξει να ενταχθεί σε ένα στρατόπεδο. 
Είτε της Ρωσίας είτε των ΗΠΑ. Τα γεωπο-
λιτικά συμφέροντα αλλάζουν με ταχύτητα 
φωτός. Το ίδιο συμβαίνει με χώρες που, 
από τη μια στιγμή στην άλλη, από άσπον-
δοι φίλοι και σύμμαχοι μετατράπηκαν σε 
ορκισμένους εχθρούς. 

Στις δέλτους της σύγχρονης παγκόσμιας 
ιστορίας υπάρχουν πλείστα τόσα παραδείγ-
ματα προς αποφυγήν. Πρώην σύμμαχοι 
έγιναν άσπονδοι εχθροί, με τραγικές συνέ-
πειες. Η περίπτωση του Ιράκ με τον Σάνταμ 
Χουσέιν, ο οποίος ήταν άνθρωπος των Αμε-
ρικανών και της Δύσης, είναι ενδεικτική. 
Βρέθηκε ο ίδιος στο ικρίωμα και η χώρα 
του αιματοκυλίστηκε σ’ έναν άγριο πόλεμο, 
όταν αρνήθηκε στις ΗΠΑ το άνοιγμα μιας 
νέας πετρελαιοπηγής που θα ευνοούσε 
αμερικάνικους κολοσσούς. Από πλούσια 
χώρα, το Ιράκ βρέθηκε στις ασφυκτικές 
τανάλιες του ΔΝΤ και ο λαός να χρωστά 
πολλά δισεκατομμύρια στην ελεγχόμενη 
από τις ΗΠΑ Παγκόσμια Τράπεζα.

Αλληλοσυγκρουόμενα
συμφέροντα

Άλλη ενδεικτική περίπτωση είναι αυτή 
της Τουρκίας με τη Ρωσία. Οι δύο χώρες 
διάγουν σήμερα «μήνα του μέλιτος», ενώ 
προηγήθηκε μια παρ’ ολίγον σύρραξη με-

ταξύ τους, όταν οι Τούρκοι στα σύνορα 
Τουρκίας-Συρίας (και σε συριακό έδαφος) 
κατέρριψαν ένα μαχητικό Σουχόι και σκό-
τωσαν με βίαιο τρόπο τους δύο Ρώσους 
πιλότους του. Μέσα σε αυτό το κλίμα των 
αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων, γε-
ωπολιτικών και οικονομικών, η Κύπρος, 
όσο δύσκολο κι αν καθίσταται, είναι υπο-
χρεωμένη να τηρεί ένα σταθεροποιητικό 
ισοζύγιο, κάνοντας περισσότερους φίλους 
και λιγότερου εχθρούς. Γιατί, ενδεχομέ-
νως, να βρεθεί μια μέρα απομονωμένη 
και περικυκλωμένη με περισσότερους 
εχθρούς και χωρίς συμμάχους.

Από το γάντι στη
σιδηρογροθιά

Σήμερα οι φερόμενοι δυνητικοί μας 
σύμμαχοι μάς συμπεριφέρονται με το 
γάντι. Αύριο μπορούν να ξαναφορέσουν 
τη σιδηρογροθιά. Κυβέρνηση, ΔΗΣΥ και 
άλλα πολιτικά κόμματα πανηγυρίζουν για 
το νομοσχέδιο Μενέντες-Ρούμπιο, που κα-
τατέθηκε στην αμερικανική Γερουσία. Ένα 
νομοσχέδιο με ψυχροπολεμική ρητορική 
που, αν εγκριθεί και υιοθετηθεί από την 
κυπριακή Κυβέρνηση, θα οδηγήσει την 
Κύπρο σε επικίνδυνες περιπέτειες.

Η Κύπρος, πρέπει, για το καλό και το 
συμφέρον της, να διατηρεί και να ενισχύει 
τις σχέσεις της με πολλές χώρες. Κυρίως, με 
το σύνολο των χωρών των μονίμων μελών 
του Σ.Α. του ΟΗΕ - χωρίς αποκλεισμούς 
και στο πλαίσιο μιας πολυεπίπεδης εξω-
τερικής πολιτικής. Δυστυχώς, εκείνο που 
παρατηρείται σήμερα είναι μια μονόπλευρη 
κατεύθυνση, με την Κύπρο να εμφανίζεται 
να υιοθετεί  την αντιρωσική στρατηγική, 
με στόχο την πλήρη κυριαρχία των ΗΠΑ 
στην περιοχή.

Τα βρίσκουν ΗΠΑ-Τουρκία; 
Τα γεωστρατηγικά συμφέροντα αλλά-

ζουν. Ήδη, Τουρκία και ΗΠΑ βρίσκονται 
σε δρόμο «κατανόησης», σύμφωνα και 
με δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΑΜ. Όσον 
αφορά το πρόβλημα με τους S-400 και τις 
πιέσεις που ασκεί η αμερικανική κυβέρ-
νηση, φαίνεται να υιοθετείται το αλήστου 
μνήμης φιάσκο της Κύπρου, όπου, μετά 

από πιέσεις, «ενταφιάσθηκαν» οι S-300 
στην Κρήτη, ενώ ο κυπριακός λαός πλη-
ρώνει ακόμα και για το υπόλοιπο του χρέ-
ους και για τις μίζες. Τώρα, η κυβέρνηση 
Ερντογάν  -σύμφωνα με φιλοκυβερνητι-
κά Μ.Μ.Ε.- κάνει δεύτερες σκέψεις και 
φέρεται να αντιγράφει το προηγούμενο 
της Κύπρου με τους S-300. Στέλνει εκτός 
τουρκικού εδάφους τους S-400, ενώ γίνεται 
λόγος ότι θα μεταφερθούν στο Κατάρ ή 
στο Αζερμπαϊτζάν.

 
Το εσωτερικό μέτωπο
και οι άσοφοι πολιτικοί

Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ δεν παραλείπει 
μέρα που να μην κεντά ύμνους στις ΗΠΑ 
και ν’ αφήνει αιχμές εναντίον χωρών που 
υπήρξαν φίλοι και σύμμαχοί μας από της 
ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Αυτή η άσοφη πολιτική και οι συνεχείς 
δεσμεύσεις προς μία και μόνο κατεύθυνση 
αποδεικνύουν τη ρηχή πολιτική τους, αν 
όχι κάτι χειρότερο. 

Τι θέλουν, σε τελευταία ανάλυση; Να 
αποδείξουν με ποιες ξένες δυνάμεις συ-
ντάσσονται και να κάνουν τεμενάδες, οι 
μεν στις ΗΠΑ και οι δε στη Ρωσία ή τη 
Γαλλία; Ή να βρεθούμε όλοι σε ένα χα-
ράκωμα και να αγωνιστούμε ως Κύπριοι 
για το συμφέρον της Κύπρου;  

Tα περί κοιτασμάτων
και άλλων... «αερίων» 

Πολυεθνικά μεγαθήρια Ενέργειας, όπως 
η γαλλική «Total», η ιταλική ΕΝΙ, η βρετα-

νική ΒΡ, οι αμερικανικές «ExxonMobil» και 
«ChevronTexaco», οι ρωσικές «Gazprom» 
και «Rosneft», ήδη κάνουν μπίζνες στην 
περιοχή ή ανοίγουν δρόμους για νέες δρα-
στηριότητες, «ζυγίζοντας» τα πράγματα σε 
μία στρατηγική περιοχή με ανοιχτά αρκετά 
μέτωπα πολέμων και επικίνδυνων εντάσεων 
(Συρία, Λιβύη, Ιράκ, όξυνση στις σχέσεις 
Λιβάνου - Ισραήλ, περιφερειακοί αντα-
γωνισμοί ανάμεσα σε Ισραήλ και χώρες 
του Κόλπου με το Ιράν κ.λπ.).

Με φόντο αυτό το «εκρηκτικό» σκηνι-
κό, έχουν υπογραφεί συμφωνίες ή έχουν 
γίνει σχεδιασμοί για νέα δίκτυα αγωγών 
φυσικού αερίου. Eμείς πανηγυρίζουμε 
για τα κοιτάσματα που βρέθηκαν στην 
κυπριακή ΑΟΖ, τα οποία Κύριος οίδε 
πότε θα εξορυχθούν και δεν κοιτάζου-
με τι γίνεται γύρω μας στον παγκόσμιο 
ενεργειακό χάρτη. 

Ήδη, η Ρωσία, από τις αρχές του Μάρτη, 
ανακοίνωσε ότι η Gazprom ξεκινά τις ερ-
γασίες σ’ ένα νέο κοίτασμα του οικοπέδου 
«Kharasaveyskoye». Μαζί με το οικόπεδο 
«Bovanenkovskoye», θα διασφαλίζεται η 
παραγωγή αερίου 7 τρισεκατομμυρίων 
κυβικών μέτρων. Το συγκεκριμένο οικόπεδο 
έχει τη δυναμική να παράγει αέριο έως το 
2131. Πρόκειται για τεράστια αποθέματα.

Μάλιστα, η εν λόγω εταιρεία προσβλέπει 
στην παραγωγή 32 δισ. κυβικών μέτρων 
αερίου ετησίως.

 Η χερσόνησος Γιαμάλ αποτελεί σημα-
ντικό κέντρο παραγωγής αερίου, με την 
Gazprom να εκτιμά ότι τα 32 οικόπεδα 
της περιοχής θα μπορούν, σύντομα, να 
παράγουν έως και 360 δισ. κυβικά μέτρα 
αερίου ετησίως.

Παράλληλα, η Gazprom έχει ολοκλη-
ρώσει την κατασκευή του ενός τρίτου του 
αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2, 
όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο ρωσικός 
«γίγαντας» της Ενέργειας.

Όπως είναι γνωστό, ο Nord Stream 2 
αποτελεί μια κοινοπραξία της ρωσικής 
εταιρείας Gazprom και πέντε ευρωπαϊκών 
εταιρειών. Η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες αντιστέκονται σθεναρά στις πιέσεις 
των ΗΠΑ για ακύρωση της συμφωνίας.

Το έργο προβλέπει την κατασκευή δύο 
αγωγών φυσικού αερίου που θα διέρ-
χονται από τη Ρωσία, μέσω της Βαλτικής 
Θάλασσας, σε κόμβο προς τη βορειοα-
νατολική Γερμανία. Στόχος της είναι να 
μεταφέρει ετησίως 55 δισεκατομμύρια 
κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου 
στις χώρες της ΕΕ.

Βλέπουμε, λοιπόν, πολυεθνικούς κο-
λοσσούς να συνεργάζονται ή να κονταρο-
κτυπιούνται. Η μικρή και ευάλωτη Κύπρος, 
ας μείνει εκτός του πεδίου των «εχθρο-
πραξιών» τους, για να μην ποδοπατηθεί. 
Γιατί, δεν αποκλείεται, αύριο, κάποιοι να τα 
βρουν μεταξύ τους και εμείς να βρεθούμε 
απομονωμένοι.  

Αλήθειες και διδάγματα από την 21ην Απριλίου

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΘΕΙ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΕΧΘΡΟΥΣ

Oύτε στην «αγκαλιά» της Ρωσίας, 
ούτε της Αμερικής

ΜΕΣΑ Σ’ ΕΝΑ ΑΣΤΑΘΕΣ ΚΛΙΜΑ 
ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΩΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, ΓΕΩΠΟΛΙ-
ΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Η 
ΚΥΠΡΟΣ, ΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΙ ΑΝ 
ΕΙΝΑΙ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ 
ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙ-
ΗΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΛΙΓΟΤΕΡΟΥ ΕΧΘΡΟΥΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. 
ΟΜΗΡΟΥ*

Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ δεν 
παραλείπει μέρα που να 

μην κεντά ύμνους στις ΗΠΑ 
και ν’ αφήνει αιχμές ενα-

ντίον χωρών που υπήρξαν 
φίλοι και σύμμαχοί μας από 

της ιδρύσεως της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας. Αυτή η 
άσοφη πολιτική και οι συ-

νεχείς δεσμεύσεις προς μία 
και μόνο κατεύθυνση απο-
δεικνύουν τη ρηχή πολιτική 
τους, αν όχι κάτι χειρότερο 
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ «ΣΗ-
ΜΕΡΙΝΗΣ» ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 
Ο Γ.Γ. ΤΩΝ ΗΕ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ, 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΞΕ-
ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, 
ΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ ΝΑ ΕΞΕΥ-
ΡΕΙ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΜ-
ΨΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΕ-
ΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ 
ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ, ΠΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΚΑΙ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΠΙ-
ΤΕΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙ 
ΤΟΥΤΩΝ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΑ Ο ΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ 

Σκέψεις για παράκαμψη των όρων αναφοράς 

Π
ιο ευρύπορες διεξόδους 
στις δύσβατες ατρα-
πούς του Κυπριακού 
διαβλέπει η Λευκω-
σία στο προσχέδιο της 
τελευταίας έκθεσης 
του ΓΓ των ΗΕ προς 

το Συμβούλιο Ασφαλείας για το Κυπριακό. 
Σύμφωνα με την ανάγνωση της Κυβέρ-

νησης, η έκθεση αφήνει, παρά τη διαφαι-
νόμενη αποτελμάτωση της διαδικασίας, 
ανοικτό ένα παράθυρο διεξόδου από το 
αδιέξοδο για συνέχιση της προσπάθειας 
προς επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.  

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της 
«Σημερινής» της Κυριακής, ο κ. Αντόνιο 
Γκουτέρες ενδέχεται, προκειμένου να ξε-
μπλοκάρει η διαδικασία, να επιχειρήσει να 
εξεύρει τρόπους παράκαμψης του κύριου 
σκοπέλου για την επανέναρξη των συνο-
μιλιών, που είναι οι όροι αναφοράς και η 
αδυναμία επίτευξης συμφωνίας επί τούτων. 

Τούτο θα σήμαινε, επί της ουσίας, ριζι-
κό αναπροσανατολισμό της παρέμβασής 
του, η οποία εστιάστηκε στην απροϋπό-
θετη θέση, ότι πρέπει να υπάρχει εκ των 
προτέρων συμφωνία επί των βασικών 
παραμέτρων (όροι αναφοράς) της δια-
πραγμάτευσης, ώστε να επανεκκινήσει, 
τελεσφόρως, η διαδικασία. 

Όπως χαρακτηριστικά μάς ανέφερε 
έγκυρη πηγή, «μέσα από μια εις βάθος 
και ‘ανάμεσα στις γραμμές’ ανάγνωση 
του προσχεδίου της έκθεσης του Γενικού 
Γραμματέα, προκύπτει ότι, αν δεν επέλθει 
συμφωνία επί των όρων αναφοράς, θα 
πρέπει να αναζητηθεί κάτι άλλο». 

Η συμβιβαστική πρόταση της ειδικής 
απεσταλμένης του ΓΓ για το Κυπριακό Τζέιν 
Χολ Λουτ ήταν η σύγκληση μιας προ-διά-
σκεψης, στη μορφή της Γενεύης, η οποία θα 
συζητούσε και, ει δυνατόν, θα πετύχαινε τη 
συμφωνία επί των όρων αναφοράς, ανοίγοντας 

τον δρόμο για μια νέα διάσκεψη, με στόχο την 
τελική επίλυση του κυπριακού προβλήμα-
τος. Πρόταση την οποία δεν αποδέχθηκε η 
τουρκική πλευρά, ενώ η Λευκωσία έδωσε 
τη συγκατάθεσή της. Η ίδια πηγή επισήμανε, 
επιπρόσθετα, ότι η συνεχής αρνητικότητα της 
τουρκικής πλευράς άρχισε να προβληματίζει 
ιδιαίτερα, αφού λειτουργεί ως «φραγή» σε 
κάθε προσπάθεια αποδέσμευσης της δια-
δικασίας από τη στασιμότητα. 

Τουρκικός ελιγμός;
Στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση δεν 

παραλείπει να σταθμίζει όλες τις πιθανές 
κινήσεις της Άγκυρας και της τ/κ ηγεσίας, 
μη αποκλειομένου και ενός απρόβλε-
πτου ελιγμού, ο οποίος θα ανατρέψει τους 
όρους του παιγνιδιού, εμβάλλοντας την 
ε/κ πλευρά σε δυσχερή θέση, αφού θα 

έχει να διαχειριστεί και να απαντήσει σε 
νέα δεδομένα, τα οποία θα επιχειρήσει 
να επιβάλει η άλλη πλευρά.

Ακόμη ένα επιπλέον στοιχείο επιδείνω-
σης της στασιμότητας ήταν η… μηδενική 
επίτευξη προόδου στην πρόσφατη συνά-
ντηση αντιπροσωπιών του ελληνικού και 
του τουρκικού ΥΠΕΞ στην Αθήνα, όπου, 
πέραν των ελληνοτουρκικών θεμάτων και 
των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης 
στο Αιγαίο, συζητήθηκε και το Κυπρια-
κό, χωρίς να υπάρξει οιοδήποτε θετικό 
αποτέλεσμα ή κατ’ ελάχιστον σύγκλιση 
ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι, τώρα, πλέ-
ον, «όλων τα βλέμματα είναι στραμμένα 
προς το πρόσωπο του Ρ. Τ. Ερντογάν, από 
τον οποίο αναμένεται, μετά το πέρας των 
δημοτικών εκλογών στην Τουρκία, και 
με δεδομένο το γεγονός ότι οι επόμενες 
εκλογές στη χώρα είναι ύστερα από τέσ-
σερα χρόνια, να προβεί σε μια θετική 
κίνηση, προκειμένου να διανοιχθεί μια 
προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών. 
Εμείς, παρά την τουρκική αρνητικότητα, 
διατηρούμε όλη τη θετικότητά μας και 
βρισκόμαστε σε αναμονή, για κάθε πιθανή 
εξέλιξη, παρά τις δυσοίωνες εκτιμήσεις». 

Θετική ανάγνωση 
Την ίδια ώρα, η Κυβέρνηση αποτιμά 

θετικά το προσχέδιο της έκθεσης του ΓΓ 
των ΗΕ προς το ΣΑ, αφού, αφενός, δια-
τηρεί ανοικτή την προοπτική συνέχισης 
της προσπάθειας για επανέναρξη της δι-
απραγματευτικής διαδικασίας, και, αφετέ-
ρου, περιλαμβάνει βελτιωμένες αναφορές 
-σύμφωνα, πάντα, με την ανάγνωση της 
Λευκωσίας-, σε σχέση με προηγούμενες 
εκθέσεις του ΓΓ. Μια θέση, η οποία συνδέεται, 
άμεσα, για την ε/κ πλευρά, με το θέμα της 
ανανέωσης της παρουσίας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ 
στην Κύπρο, κάτι στο οποίο αντιτίθενται 

σφόδρα οι Τούρκοι και είναι ένας από 
τους κύριους λόγους της παρελκυστικής 
στάσης τους όσον αφορά το ξεπέρασμα της 
παρατηρούμενης στασιμότητας.  

Ως μια τέτοια βελτιωμένη αναφορά η 
Λευκωσία θεωρεί την αναφορά στα θέ-
ματα της ενέργειας, καθώς, στην έκθεση 
του περασμένου Οκτωβρίου, ο κ. Αντόνιο 
Γκουτέρες έκανε λόγο για πιθανές εντάσεις 
από τη συνέχιση των γεωτρητικών ερευνών 
και συνιστούσε την αποφυγή ενεργειών οι 
οποίες θα μπορούσαν να οξύνουν το κλίμα.

Στην τωρινή έκθεση, ωστόσο, αναφέ-
ρεται θετικά στις επιχειρούμενες ανακα-
λύψεις υδρογονανθράκων στην περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου, σημειώνο-
ντας ότι η ανακάλυψη φυσικού αερίου 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελος 
των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, αλλά 
και, επιπρόσθετα, ότι μπορεί να λειτουρ-
γήσει ως ισχυρό κίνητρο για ενίσχυση 
της προσπάθειας επανεκκίνησης της 
διαπραγματευτικής διαδικασίας. 

Η Κυβέρνηση, δηλώνεται αρμοδίως, 
επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί επισήμως 
επί του τελικού κειμένου της έκθεσης του 
κ. Αντόνιο Γκουτέρες, όταν αυτό κατατεθεί 
ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, αποτιμώντας τις συνεχείς 
επαφές με την Τ. Χ. Λουτ και αξιωμα-
τούχους των ΗΕ, εκτιμά ότι «ο διεθνής 
οργανισμός αντικρίζει με θετικό πρόσημο 
τις νέες ιδέες-προτάσεις που καταθέτει ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας προς απε-
γκλωβισμό της διαδικασίας διαπραγμά-
τευσης, καθώς δύνανται να εμβολιάσουν 
τη συζήτηση με εναλλακτικούς τρόπους 
που μπορούν να δημιουργήσουν προ-
ϋποθέσεις υπέρβασης του αδιεξόδου».  

Ιδέες, βεβαίως, οι οποίες ήδη έχουν 
απορριφθεί κατηγορηματικά από την 
τουρκική πλευρά, αλλά και από το σύ-
νολο της αντιπολίτευσης στην Κύπρο. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@simerini.com 

Η Κυβέρνηση δεν 
παραλείπει να σταθμίζει 

όλες τις πιθανές 
κινήσεις της Άγκυρας 
και της τ/κ ηγεσίας, μη 
αποκλειομένου και ενός 
απρόβλεπτου ελιγμού, 
ο οποίος θα ανατρέψει 

τους όρους του 
παιγνιδιού, φέρνοντας 
σε δυσχερή θέση την 

ε/κ πλευρά



Σ υμπληρώνονται αυτές τις μέρες 
15 χρόνια από το δημοψήφι-
σμα της 24ης Απριλίου 2004 

για το Σχέδιο Ανάν και την ένταξη της 
Κύπρου στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004. 
Υπενθυμίζεται ότι, μετά το άνοιγμα των 
οδοφραγμάτων στις 23 Απριλίου 2003 
και το τι επακολούθησε, η φιλοσοφία του 
Σχεδίου Ανάν δεν αντικατόπτριζε τις νέες 
πραγματικότητες. Συγκεκριμένα, ενώ για 
χρόνια ο Ραούφ Ντενκτάς επιχειρημα-
τολογούσε υπέρ της θέσης ότι η ισχυρή 
διζωνικότητα ήταν απαραίτητη για λόγους 
ασφαλείας, οι χιλιάδες διακινήσεις κάθε 
εβδομάδα χωρίς κανένα επεισόδιο δεν 
επιβεβαίωσαν τις υποθέσεις εργασίας 
του. Αρκετοί, επίσης, παραλλήλισαν τα 
γεγονότα με την πτώση του τείχους του 
Βερολίνου. Στην περίπτωση της Κύπρου 
όχι μόνο δεν επήλθε η κατάρρευση του 
κατοχικού καθεστώτος, αλλά αντίθετα 
ισχυροποιήθηκε. Επιπρόσθετα, για τα 
γενναιόδωρα μέτρα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας που ακολούθησαν, δεν 
υπήρξε οποιοδήποτε αντάλλαγμα από 
την τουρκική πλευρά. Αντιθέτως, δεν 
εκτιμήθηκαν επαρκώς.

Παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος 
Τάσσος Παπαδόπουλος δεν έβλεπε με 
συμπάθεια τη φιλοσοφία του Σχεδίου 
Ανάν, δεν επιχείρησε να διαφοροποιή-
σει τα δεδομένα και την όλη διαδικασία. 
Μια τέτοια προσπάθεια θα μπορούσε να 
περιέχει προτάσεις για μια νέα προσέγγι-
ση στο Κυπριακό σε συνδυασμό με την 
προώθηση μιας νέας δέσμης Μέτρων 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), τα 

οποία θα οδηγούσαν σε σημαντικά κοι-
νωνικοοικονομικά οφέλη και για τις δύο 
πλευρές και ταυτόχρονα θα δημιουργούσαν 
μια νέα πολιτική ατμόσφαιρα. Αντί τούτου, 
η ελληνοκυπριακή πλευρά ακολούθησε 
παθητικά τις εξελίξεις, αντί να συμβάλει 
στη διαμόρφωσή τους. Λίγο πριν από την 
ένταξη στην ΕΕ, κορυφώθηκαν οι διερ-
γασίες και οι πιέσεις της διεθνούς κοινό-
τητας για εξεύρεση συνολικής λύσης του 
Κυπριακού στη βάση του Σχεδίου Ανάν.

Το τελικό Σχέδιο προέβλεπε δύο 
συνιστώντα / συνιδρυτικά κράτη και 
ένα ασθενές κεντρικό κράτος, αυστηρή 
διζωνικότητα, προεδρικό συμβούλιο και 
εκ περιτροπής προεδρία. Στο επίπεδο του 
Ανώτατου Δικαστηρίου υπήρχε πρόνοια 
για 3 Ελληνοκύπριους δικαστές, 3 Τουρ-
κοκύπριους και 3 ξένους.  Κατ’ ουσίαν, το 
Σχέδιο διέλυε την Κυπριακή Δημοκρατία, 
η οποία θα αντικαθίστατο από ένα νέο 
τρικέφαλο κρατικό μόρφωμα, όπου καμιά 
απόφαση δεν θα ελαμβάνετο χωρίς την 
έγκριση της τουρκικής πλευράς. Πέραν 
τούτου, το νέο κράτος, κατ’ ουσίαν, δεν 
θα ήταν, στην πραγματικότητα, ισότιμο 
μέλος της ΕΕ.

Το αποτέλεσμα των δημοψηφισμάτων 

που διενεργήθηκαν ταυτόχρονα στις ελεύ-
θερες περιοχές και τα κατεχόμενα (75,8% 
απόρριψη από τους Ελληνοκυπρίους και 
64,9% αποδοχή από τους Τουρκοκυπρί-
ους και τους έποικους που ψήφισαν) ήταν 
ενδεικτικό ενός μη ισοζυγισμένου σχεδίου. 
Ταυτόχρονα, οδήγησε σε μεγάλο βαθμό 
στην αποενοχοποίηση της Τουρκίας. Το 
τουρκικό αφήγημα, το οποίο εν πολλοίς 
προωθήθηκε με επιτυχία σε διάφορα κέ-
ντρα αποφάσεων, ήταν ότι «οι Ελληνοκύ-
πριοι είναι μαξιμαλιστές και δεν επιθυμούν 
να μοιρασθούν με τους Τουρκοκύπριους 
την εξουσία, τον πλούτο του νησιού και 
τα οφέλη της ένταξης στην ΕΕ».

Ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος και η 
Κυπριακή Δημοκρατία βρέθηκαν σε 
δύσκολη κατάσταση, καθώς θεωρήθηκαν 
υπεύθυνοι για τη μη λύση του Κυπρια-
κού. Δυστυχώς, χάθηκε μια σημαντική 
ευκαιρία για την ελληνοκυπριακή πλευρά 
να επανατοποθετήσει το Κυπριακό σε μια 
διαφορετική βάση. Το επίσημο κράτος, 
καθώς και το πολιτικό σύστημα, απέτυχαν, 
επίσης, να προτάξουν ένα πειστικό αφή-
γημα στην τουρκική προπαγάνδα, που θα 
αποκαθιστούσε την πραγματικότητα.  Το 
πρόβλημα αυτό εξακολουθεί να υφίσταται 

μέχρι σήμερα.
Το 2006, δύο μόλις χρόνια μετά τη συ-

ντριπτική καταψήφιση του Σχεδίου Ανάν, ο 
Τάσσος Παπαδόπουλος δεσμεύτηκε ότι η 
επανένωση της Κύπρου θα γίνει «με βάση 
μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία», 
όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας. Προσπάθησε, 
όμως, να διαφοροποιήσει τη φιλοσοφία 
που ακολουθήθηκε προηγουμένως και 
είχε ως κατάληξη το Σχέδιο Ανάν. Κατέλη-
ξε στη Συμφωνία της 8ης Ιουλίου 2006 
με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μεχμέτ Αλί 
Ταλάτ. Το ζητούμενο ήταν «η διζωνική, 
δικοινοτική ομοσπονδία», αλλά με το 
σωστό περιεχόμενο.

Με τις συμφωνίες Χριστόφια - Ταλάτ 
στις 23 Μαΐου 2008 και Αναστασιάδη 
- Έρογλου στις 11 Φεβρουαρίου 2014 
η συζήτηση επανήλθε γύρω από τη 
φιλοσοφία του Σχεδίου Ανάν που είχε 
απορριφθεί.  Επιπρόσθετα, με την εκλογή 
του Μουσταφά Ακιντζί ως νέου ηγέτη της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας τον Απρίλιο 
του 2015 δημιουργήθηκαν ξανά υπέρμε-
τρες προσδοκίες. Τον τελικό λόγο, όμως, 
πάντα τον είχε και έχει η Τουρκία.  Έτσι, 
παρά τις διαχρονικές υποχωρήσεις της 
ελληνοκυπριακής πλευράς, το Κυπρια-
κό σήμερα εξακολουθεί να βρίσκεται σε 
αδιέξοδο…

Δεκαπέντε χρόνια μετά, η Κυπριακή 
Δημοκρατία ως πλήρες και ισότιμο μέλος 
της ΕΕ οφείλει να πράξει εκείνο που δεν 
έπραξε μετά το δημοψήφισμα του 2004. 
Επιβάλλεται μια νέα προσέγγιση και η 
διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου αφη-
γήματος για το μέλλον της Κύπρου. Η 
υιοθέτηση, έστω και αργοπορημένα, της 
αξίωσης για ένα κανονικό κράτος, πρέπει 
να αποτελέσει την πυξίδα για τη συνέχεια. 

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

του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δια-
κυβέρνησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
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Δεκαπέντε χρόνια μετά, η Κυπριακή Δημοκρατία,
ως πλήρες και ισότιμο μέλος της ΕΕ, οφείλει

να πράξει εκείνο που δεν έπραξε μετά
το δημοψήφισμα του 2004. Επιβάλλεται μια

νέα προσέγγιση και η διαμόρφωση ενός
ολοκληρωμένου αφηγήματος για

το μέλλον της Κύπρου  

Διήμερη επίσκεψη στην Κύπρο 
πραγματοποίησε την εβδομά-
δα που μας πέρασε ο Πρόε-

δρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, ο οποίος εξέφρασε τη 
στήριξή του στις πρωτοβουλίες του 
Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη στο 
Κυπριακό, αλλά και συγκρατημένη 
αισιοδοξία για ουσιαστική πρόοδο. 

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση 
που είχε με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, 
στο Προεδρικό Μέγαρο, είπε ότι συ-
ζήτησαν για όλα τα θέματα και για το 
Κυπριακό, ενώ ενημερώθηκε και για 
τις πρόσφατες εξελίξεις για το σχέδιο 
έκθεσης του ΓΓ του ΟΗΕ. 

Ανέφερε, εξάλλου, ότι συζήτησαν 
και τις γενικότερες εξελίξεις ενόψει της 
μάχης των Ευρωεκλογών, λέγοντας 
ότι πρόκειται για κρίσιμη μάχη, τόσο 
για τη Νέα Δημοκρατία, όσο και για 
τον Δημοκρατικό Συναγερμό. «Είμαι 
απολύτως σίγουρος ότι, και σε αυτήν 
την εκλογική αναμέτρηση, οι πολίτες 
και στην Ελλάδα και στην Κύπρο θα 
αναγνωρίσουν ότι τα κόμματά μας την 
επόμενη ημέρα στην Ευρώπη θα πρέ-

πει να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. 
Είμαστε μέλη και οι δύο της μεγάλης 
πολιτικής οικογένειας του ΕΛΚ. Όσο 
πιο ισχυρά είναι τα κόμματά μας την 
επόμενη ημέρα, τόσο πιο ισχυρή θα 
είναι η φωνή και της Ελλάδας και της 
Κύπρου σε μια ΕΕ που αλλάζει», είπε. 

Ο Πρόεδρος της ΝΔ την Πέμπτη 
συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του 
ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, όπου ο 
δεύτερος τού προσέφερε ένα ασημένιο 
στεφάνι ελιάς ως δώρο, αποκαλώντας 
τον «επόμενο Πρωθυπουργό της Ελλά-
δας». Στις δηλώσεις που ακολούθησαν, 
ο κ. Μητσοτάκης επαίνεσε τον τρόπο 
με τον οποίο η Κύπρος χειρίστηκε 
την οικονομική κρίση, σημειώνο-
ντας πως η Ελλάδα θα μπορούσε 
να πάρει μαθήματα και διδάγματα 
από το παράδειγμά μας. Αργότερα 
συμμετείχε σε πάνελ με θέμα «Το 
μέλλον της ελληνικής οικονομίας», 
στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Συ-
νεδρίου Λευκωσίας, ενώ είδε επίσης 
Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν 
στο νησί και συναντήθηκε με μέλη 
και φίλους της ΝΔ. 

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:
Στηρίζει τις πρωτοβουλίες 
Αναστασιάδη στο Κυπριακό

Δεκαπέντε χρόνια μετά το δημοψήφισμα

ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ*
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ΑΝ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΑ 
ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΒΡΥΩΝΗ, 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΙ  
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο 
«ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣ-
ΤΡΟΦΗΣ», ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥ-
ΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΞΗΓΕΙ 
ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ, ΤΙΣ 
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕ-
ΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ 
ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

ΕΛΔΥΚ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διαχείριση Aδασμολογήτων της ΕΛΔΥΚ επιθυμεί να συνάψει συμφωνίες συνεργασίας για την προμήθεια 
του προσωπικού της ΕΛΔΥΚ με οινοπνευματώδη ποτά και καπνικά προϊόντα απαλλαγμένα από εισαγωγικούς δασμούς, φόρους κατα-
νάλωσης και ειδικούς φόρους κατανάλωσης, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 11 του παραρτήματος «Γ» της Συμφωνίας 
μεταξύ της Κύπρου και Ελλάδος για την εφαρμογή της μεταξύ των χωρών τούτων συναφθείσης συνθήκης συμμαχίας. 

Οι συμφωνίες συνεργασίας θα αφορούν στις κάτωθι κατηγορίες προϊόντων:

 Α/Α Κατηγορίες Προϊόντων Α/Α Κατηγορίες Προϊόντων Α/Α Κατηγορίες Προϊόντων

 1 Ουίσκι¹ 8 Ούζο 15 Αφρώδης Οίνος²

 2 Βότκα 9 Ζιβανία 16 Σαμπάνια

 3 Τζιν 10 Κοκτέιλ 17 Ζύθος³

 4 Ρούμι 11 Κονιάκ - Μπράντυ 18 Τσιγάρα

 5 Τεκίλα 12 Λικέρ 19 Πούρα

 6 Τσίπουρο 13 Βερμούτ 20 Καπνός τσιγάρου

 7 Τσικουδιά 14 Οίνος⁴ 21 Καπνός πίπας

Κριτήριο για τη σύναψη των συμφωνιών θα είναι η χαμηλότερη τιμή των προσφερόμενων ειδών οποιασδήποτε ποικιλίας προϊόντων 
των ανωτέρω κατηγοριών. Κατόπιν των παραπάνω, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την ΕΛΔΥΚ στα τηλέ-
φωνα: 22412741 (Τμ. Προμηθειών) και 22412915 (Γεν. Δχση. ΚΨΜ) για πληροφορίες και για να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων: 28/04/2018. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων (σε σφραγισμένο φάκελο 
στη Γραμματεία της ΕΛΔΥΚ): 29/04/2018. 

¹Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν Blended, Blended Malt και Single Malt Ουϊσκι.
²Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν Ερυθρό, Λευκό και Ροζέ οίνο, στους τύπους του ξηρού, ημίξηρου, γλυκού και ημίγλυκου.
³Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν Αφροζύμωτες μπύρες (Ale, Weiss και Μοναστηριακές) και Βυθοζύμωτες μπύρες (Lager)
4Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν Ερυθρό, Λευκό και Ροζέ οίνο, στους τύπους του ξηρού, ημίξηρου, γλυκού και ημίγλυκου.

Ο 
αείμνηστος Δρ 
Σπύρος Βρυώνης 
Jr. ήταν ένας αξιό-
λογος Αμερικανός 
ακαδημαϊκός με 
ελληνική κατα-
γωγή από την 

Κεφαλλονιά. Γεννήθηκε στο Μέμφις 
του Τενεσί στις 18 Ιουλίου 1928 και 
πέθανε στο Σακραμέντο της Καλιφόρνιας 
στις 11 Μαρτίου 2019. Ήταν 90 ετών. 

 Κατά τη διάρκεια μιας μακρόχρονης 
ακαδημαϊκής καριέρας, ο Δρ Βρυώνης 
ανήκε στις αλληλοσυνδεόμενες επιστήμες 
της Ιστορίας, της Βυζαντινολογίας, των 
Ελληνικών Σπουδών και των Σπου-
δών της Εγγύς Ανατολής. Σπούδασε 
και εργάστηκε σε κορυφαία αμερικα-
νικά ιδρύματα. Ένα παράδειγμα είναι 
το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, όπου, το 
1956, ολοκλήρωσε τη διδακτορική του 
διατριβή με τίτλο «Η εσωτερική ιστορία 
του Βυζαντίου κατά τη διάρκεια των 
προβλημάτων, 1057-81».

Η Μικρά Ασία 
Μετά το 1956, Δρ Βρυώνης έγραψε 

διάφορα βιβλία και άρθρα, όπως το βι-
βλίο «The decline of medieval Hellenism 
in Asia Minor and the process of 
Islamization from the eleventh through 
the fifteenth century» (University of 
California Press, 1971). Σε αυτό, ο Δρ 
Βρυώνης μελέτησε την «παρακμή» των 
ελληνορθόδοξων χριστιανών στη Μικρά 
Ασία από τον εντέκατο μέχρι τον δέκατο 
πέμπτο αιώνα. Όπως υποδηλώνει ο 
τίτλος του βιβλίου, ο Δρ Βρυώνης εξή-
γησε αυτήν  την «παρακμή» σε σχέση 
με «τη διαδικασία του ισλαμισμού».

Σε αυτό και σε άλλα βιβλία, ο Δρ 
Βρυώνης απέδειξε ότι αυτή η «διαδι-
κασία» περιελάμβανε διάφορα στάδια. 
Η «διαδικασία» ξεκίνησε με ένοπλες 
εισβολές, οι οποίες οδήγησαν σε θα-

νάτους, στην κατάκτηση εδάφους και σε 
λεηλασία, αποικισμό και πληθυσμιακή 
μείωση.  Επίσης, η «διαδικασία» επέβαλε 
την υποδούλωση των ατόμων που έπεσαν 
στα χέρια του κατακτητή και την εφαρμογή 
των διακριτικών μέτρων με σκοπό την 
υπόταξη των επιζώντων χριστιανών και 
άλλων μη μουσουλμάνων. Τέτοια μέτρα 
περιελάμβαναν την αφομοίωση, τη  διαι-
ώνιση της δουλείας, την κατάσχεση των 
περιουσιών, τη μετατροπή των εκκλησιών 
σε τζαμιά, την αλλαγή των τοπωνυμίων 
και την κοινοτικοποίηση της κοινωνίας 
υπό την υπεροχή του κατακτητή. Έτσι, δη-

μιουργήθηκε και διατηρήθηκε το οθω-
μανικό τουρκικό κράτος, το οθωμανικό 
χαλιφάτο και η οθωμανική αυτοκρατορία. 
Αυτή λειτουργούσε με την εθελοντική ή 
εξαναγκασμένη βοήθεια πολλών υποκει-
μένων μετά την υποταγή τους.

Η «διαδικασία» διαδραματίστηκε και 
στην Κύπρο μετά την πρώτη οθωμανική 
τουρκική εισβολή του 1570 και την επα-
κόλουθη τουρκική κατάκτηση του 1571. 
Επίσης, μια παραλλαγή της έχει εφαρμοστεί 
στην Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ), ιδιαίτε-
ρα στις περιοχές υπό τουρκικήν κατοχήν  
μετά τις δύο τουρκικές εισβολές του 1974.

Η Κωνσταντινούπολη
Στο τελευταίο στάδιο της καριέρας 

του, ο Δρ Βρυώνης έγραψε ένα περι-
εκτικό βιβλίο, το οποίο δημοσιεύτηκε 
το 2005 από τον εκδότη Greekworks.
com. Μεταφράστηκε από τον Λευτέρη 
Γιαννακουδάκη και κυκλοφόρησε στα 
Ελληνικά το 2007 με τον τίτλο «O Μη-
χανισμός της Καταστροφής: Το τουρκικό 
πογκρόμ της 6ης-7ης Σεπτεμβρίου 1955 
και ο αφανισμός της ελληνικής κοινότητας 
της Κωνσταντινούπολης» (Εστία, 2007). 

Το βιβλίο αποτελείται από πάνω από 
600 σελίδες, όπου απεικονίζονται, με συ-
γκλονιστικές φωτογραφίες του Δημητρίου 
Καλούμενου, αποχαρακτηρισμένα έγγραφα 
και άλλες πρωτογενείς πηγές. Χρησιμο-
ποιώντας αυτές, ο Δρ Βρυώνης εξηγεί την 
προέλευση, τη φύση και τις συνέπειες του 
διήμερου πογκρόμ («pogrom»), δηλαδή 
την επίθεση εναντίον Ελλήνων χριστιανών 
και άλλων στην Κωνσταντινούπολη στις 
6 και 7 Σεπτεμβρίου 1955. 

Ο Δρ Βρυώνης αποδεικνύει ότι το 
πογκρόμ οργανώθηκε από το τουρκι-
κό κράτος, αλλά προηγήθηκαν διάφο-
ρες εξελίξεις, οι οποίες προετοίμασαν το 
έδαφος, όπως οι σφαγές και οι απελάσεις 
των Ελλήνων χριστιανών από τη Μικρά 
Ασία και αλλού, ειδικά μετά το 1914. Αυ-
τές ανήκαν σε έναν ευρύτερο κατάλογο 
γενοκτονιών και άλλων εγκλημάτων που 
προκάλεσε η Τουρκία εις βάρος των χρι-
στιανικών μειονοτήτων, ειδικά μετά το 
1894. Αυτό, παρεμπιπτόντως, είναι το 
θέμα ενός νέου ακαδημαϊκού βιβλίου 
των Benny Morris and Dror Ze’evi, The 
Thirty-Year Genocide Turkey’s Destruction 
of Its Christian Minorities, 1894-1924 
(Harvard University Press, 2019).

Του πογκρόμ του 1955 προηγήθηκαν 
και διάφορες κρατικές καταπιέσεις. Για πα-
ράδειγμα, από το 1923 έως το 1938, το 
δήθεν «κοσμικό» καθεστώς του Mustafa 
Kemal υιοθέτησε μια σειρά διακριτικών 
«νόμων» με θρησκευτικό χαρακτήρα. Ένας 
τέτοιος «νόμος» θεσπίστηκε στις 4 Ιουνίου 
1932 και ουσιαστικά απαγόρευε στους χρι-
στιανούς και άλλους μη μουσουλμάνους 
να ενταχθούν σε ορισμένα επαγγέλματα, 
όπως αυτά των δικηγόρων και των γιατρών. 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στη 
Γερμανία, από το 1933, το ναζιστικό 
καθεστώς του Χίτλερ εμπνεύστηκε από 
τον Kemal και υιοθέτησε παρόμοιους 
«νόμους» εις βάρος των Εβραίων και 
άλλων «μη Αρίων». (Δείτε, π.χ., Stefan 
Ihrig, Ataturk in the Nazi Imagination, 
Harvard University Press, 2014). 

Ακόμη χειρότερο ήταν το τι έγινε στην 
Τουρκία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου. Το τότε «κοσμι-
κό» καθεστώς του Πρωθυπουργού Refik 
Saydam πραγματοποίησε νέα διάκριση, όταν 
αναβίωσε μια πρακτική που χρησιμοποι-
ήθηκε προηγουμένως στην Τουρκία κατά 
τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τον Μάιο 
του 1941, η τουρκική κυβέρνηση ίδρυ-
σε «εργατικά τάγματα» και στρατολόγησε 
υποχρεωτικά τους χριστιανούς, εβραίους 
και άλλους μη μουσουλμάνους πολίτες της 
Τουρκίας, οι οποίοι ήταν άρρενες. 

Η μια αδικία οδηγούσε στην άλλη, 
μέχρι που, τελικά, στις 6 και 7 Σεπτεμ-
βρίου 1955, ξετυλίχτηκε το πογκρόμ στην 
Κωνσταντινούπολη. Δεν ήταν τυχαίο το 
γεγονός ότι το πογκρόμ ξέσπασε προς το 
τέλος της τριμερούς διάσκεψης για την 
Κύπρο στο Λονδίνο και σε μια εποχή που 
η τουρκική προπαγάνδα ισχυριζόταν ότι 
«η Κύπρος είναι τουρκική». 

Μεταξύ άλλων συνεπειών, το πογκρόμ 
είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο Ελλήνων, 
τον βιασμό γυναικών, την πυρπόληση 
εκκλησιών και τη λεηλασία καταστημά-
των. Επίσης, αύξησε τον εκφοβισμό των 
Ελλήνων, οι περισσότεροι των οποίων, 
σταδιακά, ξεριζώθηκαν μόνιμα από την 
Κωνσταντινούπολη. Επομένως, το πογκρόμ 
έμοιαζε με τη «Νύχτα των Κρυστάλλων» 
κατά των εβραίων στη Γερμανία, στις 9 
και 10 Νοεμβρίου 1938.

Αναφερόμενος σε πολλαπλές πηγές, 
συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών 
στοιχείων που παρήχθησαν το 1960-61 
στη δίκη του Adnan Menderes, του Πρω-
θυπουργού της Τουρκίας από το 1950 
μέχρι το 1960, ο Δρ Βρυώνης εξακρίβωσε 
ότι το πογκρόμ ήταν ένα καλά οργανωμένο 
σχέδιο. Ενορχηστρώθηκε κρυφά από τον 
A. Menderes και από άλλα στελέχη της 
τουρκικής κυβέρνησης. Στη συνέχεια, 
από το 1955 έως το 1960, η συνενοχή 
τους κρύφθηκε.

Στο τέλος της δίκης του, ο A. Menderes 
κρίθηκε ένοχος για διάφορα εγκλήματα 
και κρεμάστηκε. Ωστόσο, σήμερα, αυτός ο 
εγκληματίας παραμένει ήρωας του Προέδρου 
Erdogan στην Τουρκία. Στις 26 Δεκεμβρίου 
2014, ο Πρόεδρος Ερντογάν παρατήρησε με 
περηφάνια ότι: «Μια μεγάλη Τουρκία, μια 
φορά πάλι» ήταν το όνειρο του αείμνηστου 
Adnan Menderes, του Turgut Οzal και του 
Necmettin Erbakan».  Στις 17 Απριλίου 
2017, ο Πρόεδρος Erdogan επισκέφθηκε 
τους τάφους και των τριών. (Πηγές: www.tccb.
gov.tr/en/news/542/3445/our-love-for-a-
great-turkey-once-again-has-never-been-lost 
και www.tccb.gov.tr/en/news/542/74799/
president-erdogan-visits-graves-of-ozal-
menderes-and-erbakan <http://www.tccb.
gov.tr/en/news/542/74799/president-
erdogan-visits-graves-of-ozal-menderes-
and-erbakan>)

Η Ίμβρος, η Τένεδος 
και η Κύπρος 

Προς το τέλος του βιβλίου του, ο Δρ 
Βρυώνης παρατήρησε ότι στα χρόνια μετά 
το πογκρόμ στη Κωνσταντινούπολη το 
1955, η Τουρκία κατάφερε να ξεριζώσει 
σχεδόν όλους τους Έλληνες και τους άλλους 
χριστιανούς από την Ίμβρο, την Τένεδο 
και τα κατεχόμενα εδάφη της ΚΔ. Επίσης, 
η Τουρκία πέτυχε την τουρκοποίηση και 
τον εξισλαμισμό αυτών των εδαφών. 

Ο Δρ Βρυώνης θεωρούσε ότι, σε δι-
αφορετικές χρονικές περιόδους, η Κων-
σταντινούπολη, η Ίμβρος, η Τένεδος, τα 
κατεχόμενα εδάφη της ΚΔ και τόσα άλλα 
μέρη υποβλήθηκαν στην ίδια συνεχιζό-
μενη τουρκική πολιτική. Αυτή η πολιτική, 
προφανώς, παραμένει ίδια μέχρι σήμερα, 
αλλά πόσοι το συνειδητοποιούν;

ΜΝΉΜΉ ΣΠΎΡΟΎ ΒΡΎΏΝΉ JR. (1928-2019) 

«Ο μηχανισμός της καταστροφής» 
ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α.  
ΚΎΡΙΑΚΙΔΉΣ*

Ο Δρ Βρυώνης θεωρούσε 
ότι, σε διαφορετικές χρο-
νικές περιόδους, η Κων-
σταντινούπολη, η Ίμβρος, 
η Τένεδος, τα κατεχόμενα 

εδάφη της ΚΔ και τόσα άλλα 
μέρη υποβλήθηκαν στην 

ίδια συνεχιζόμενη τουρκική 
πολιτική. Αυτή η πολιτική, 

προφανώς παραμένει ίδια 
μέχρι σήμερα, αλλά πόσοι το 

συνειδητοποιούν;

Συνολικά, τα έργα του 
Δρος Βρυώνη παρέ-
χουν μια προειδοποί-

ηση που δεν πρέπει ποτέ να 
αγνοηθεί. O «μηχανισμός της 
καταστροφής» βασίζεται σε 
μια εγγενώς επιθετική, άσπλα-
χνη και αντιδημοκρατική 
τουρκική κρατική ιδεολο-
γία. Συνδυάζει τα ίχνη του 
Οθωμανισμού με στοιχεία του 
Κεμαλισμού, του κοινοτισμού, 
του εθνικισμού, του αυταρχι-
σμού και τον μιλιταρισμού. 

Όταν ενεργοποιηθεί ο «μη-
χανισμός της καταστροφής», 
είναι ικανός να σπρώξει την 
Τουρκία (ι) να πετύχει τον εθνο-
θρησκευτικό καθαρισμό μαζί 
με τον αποικισμό, (ιι) να επιβά-
λει άλλες απάνθρωπες πράξεις, 
και (ιιι) να αποκρύψει τα εγκλή-
ματα και τις παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων με 
διάφορους τρόπους, π.χ. μέσω 
της κάλυψης, της προπαγάν-

δας, της λογοκρισίας και της 
κατάχρησης του «νόμου».

Συνοψίζοντας, αν κάποιος 
διαβάσει τα έργα του Δρος 
Βρυώνη, μπορεί να κατανο-
ήσει τι  πραγματικά σημαίνει 
ο «μηχανισμός της καταστρο-
φής», πόσο επικίνδυνος είναι 
και πώς εξηγεί τις προηγού-
μενες, τις πρόσφατες και τις 
συνεχιζόμενες πράξεις της 
Τουρκίας. 

Η παγκόσμια ακαδημία 
οφείλει στον Δρα Βρυώνη 
ένα τεράστιο χρέος ευγνωμο-
σύνης. Ήταν ένας ευρυμαθής 
ακαδημαϊκός, που μας χάρισε 
μια ουσιαστική πνευματική 
κληρονομιά.

Κλείνοντας, εκφράζω τα 
συλλυπητήριά μου στην οι-
κογένειά του. Αιωνία η μνήμη.

* Επίκουρος Καθηγητής στη 
Νομική Σχολή του Πανεπι-
στημίου UCLan Cyprus. Οι 

απόψεις του είναι προσωπικές

Πογκρόμ και εθνοκάθαρση
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Η Κύπρος επί σειράν ετών επιδιώκει 
να αναπτύξει το ενεργειακό πρό-
γραμμά της, με στόχο την έρευ-

να και εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου 
πλούτου που υπάρχει στην κυπριακή ΑΟΖ. 
Όλες οι κυβερνήσεις έχουν συμβολή στους 
σχεδιασμούς από την εποχή της Προεδρίας 
Γλαύκου Κληρίδη πριν από 16 χρόνια, 
όταν οριοθετήθηκε η γραμμή της ΑΟΖ 
με την Αίγυπτο. Στις ημέρες μας, όμως, 
το καθοριστικό γεγονός είναι ότι αυτοί οι 
σχεδιασμοί έχουν πάρει συγκεκριμένη 
μορφή, ώστε να λειτουργήσουν θετικά στο 
γεωστρατηγικό τοπίο και να καταστήσουν 
την Κύπρο έναν ευρωπαϊκό ενεργειακό 
κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ποιοι παράγοντες αντικειμενικά κα-
θορίζουν την εξελικτική αυτή πορεία; 
Κατά τη διάρκεια της πρώτης και τώρα 
της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ν. 
Αναστασιάδη, με επιδέξιους χειρισμούς, η 
Κύπρος πέτυχε να τοποθετήσει τα βασικά 
κομμάτια ενός πολύπλοκου γεωστρατη-
γικού παζλ ως εξής:

• Το ενεργειακό πρόγραμμα συνεχίζεται 
κανονικά, παρά τις αφόρητες προκλήσεις 
της Τουρκίας. Η Κυβέρνηση πέτυχε όχι 
μόνο να αποκρούσει τις απειλές, όπως η 
παρεμπόδιση της ΕΝΙ, αλλά να προσελ-
κύσει την Exxon Mobil και να επιτύχει 
την 3η επιτυχή γεώτρηση.

• Ο εντοπισμός 3 αξιόλογων κοιτασμά-
των κρατά ανοιχτή την προοπτική για τη 
δημιουργία σταθμού LNG, κάτι που θα 
κριθεί πολύ σύντομα με τις νέες γεωτρήσεις 
της Exxon Mobil τους επόμενους μήνες 
και σίγουρα εντός του 2020.

• Η Κυβέρνηση Αναστασιάδη διατηρεί 
πολύ στενές επαφές με τις τρεις βασικές 
εταιρείες Exxon Mobil - Total - ENI, ευθυ-
γραμμίζοντας τις μεταξύ τους συνέργειες 
ώστε με τον εντοπισμό νέων κοιτασμάτων 
και ποσοτήτων τα πράγματα να μπουν σε 
τελική ευθεία υλοποίησης.

Τα γεγονότα επιβεβαιώνουν τους τολ-
μηρούς! Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέ-
πτυξε μια δραστήρια εξωτερική πολιτική, 
καθιστώντας την Κύπρο πρωτοπόρο στην 
οργάνωση των τριμερών συναντήσεων 
κορυφής με την Ελλάδα, το Ισραήλ και 
την Αίγυπτο, κυρίως, ενώ ειδική αξία έχει 
και η επέκταση των συνεργασιών με τον 
Λίβανο και την Ιορδανία. Η υλοποίηση της 
εξωτερικής πολιτικής φέρει τη σφραγίδα 
τόσο του πρώην ΥΠΕΞ Ιωάννη Κασουλίδη, 
όσο και τώρα του Νίκου Χριστοδουλίδη. 
Γνωρίζω από πρώτο χέρι τον θετικό αντί-
κτυπο που έχουν οι πρωτοβουλίες αυτές 
στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί τις έζησα σε 
διεθνές περιβάλλον τόσο με τη συμμετοχή 
μου στις συναντήσεις του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος και της Βουλής με το 
Ευρωκοινοβούλιο, όσο και στην Ασιατική 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση ως Αντιπρό-
εδρός της και Πρόεδρος της Επιτροπής 
Οικονομικών και Ενέργειας.

Η προσπάθεια της Κύπρου εξελίσσεται 
μέσα από Συμπληγάδες, αλλά είναι επιτυχής. 
Η οριοθέτηση της ΑΟΖ και η κυριαρχική 
αρμοδιότητα της Κύπρου έχουν ισχυρή 
στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση απέ-
ναντι στις απειλές και τις προκλήσεις της 
Τουρκίας. Κάθε απειλή ή παραφροσύνη θα 
έχει δυναμική απάντηση από τις Βρυξέλλες, 
γιατί εκεί ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έχει 

τη στήριξη όλων των Ευρωπαίων και τη 
συστράτευσή τους απέναντι στην Άγκυρα. 
Το γνωρίζει ο Ταγίπ Ερντογάν, το γνωρίζει 
ο καθένας.

Η αναδιάταξη στην Ανατολική Μεσόγειο 
δεν είναι ένα σχέδιο ανταγωνισμού και 
αντιπαράθεσης. Μόνον η Τουρκία μένει 
απομονωμένη και η αιτία της απομόνω-
σής της είναι η άρνησή της να επιλύσει 
το Κυπριακό και η αδιάλλακτη στάση της 
στα ζητήματα που σχετίζονται με το φυσικό 
αέριο. Δεν μπορεί να κοιτάξει τον ορίζοντα 
ενεργειακής συνεργασίας με ίσους όρους 
απέναντι στην Κύπρο, θέλει αυτή να κα-
θορίσει τους όρους του παιχνιδιού και 
όχι να τους καθορίσει το Διεθνές Δίκαιο 
της Θάλασσας.

Για τον λόγο αυτό, η κυπριακή Κυβέρνη-
ση ενισχύει τις συμμαχίες και τα ερείσματά 
της με την ενεργό ανάμειξη των ΗΠΑ και 
των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Η δική μας 
οδός είναι η συνεργασία μέσα σε συνθήκες 
ειρήνης, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, κατά 
τρόπον ώστε να υπηρετούνται τα εθνικά μας 
και τα συλλογικά ευρωπαϊκά συμφέροντα. 
Η σταθερή μας προσήλωση στον στόχο 
αυτό θα υποβοηθήσει και την προσπάθεια 
για την επίλυση του Κυπριακού, γιατί η 
Κύπρος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 
ΕΕ και της ευρωπαϊκής κυριαρχίας.

* Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΔΗΣΥ, 
υποψήφιος ευρωβουλευτής

Η Κύπρος, ευρωπαϊκός
κόμβος ενέργειας

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ* 
www.nicostornaritis.
com

Η αναδιάταξη στην Ανα-
τολική Μεσόγειο δεν είναι 
ένα σχέδιο ανταγωνισμού 
και αντιπαράθεσης. Μό-
νον η Τουρκία μένει απο-
μονωμένη και η αιτία της 
απομόνωσής της είναι η 
άρνησή της να επιλύσει 
το Κυπριακό και η αδι-
άλλακτη στάση της στα 

ζητήματα που σχετίζονται 
με το φυσικό αέριο

Μ
ε αμείωτη ένταση 
συνεχίζονται οι 
πιέσεις από πάσα 
κ α τ ε ύ θ υ ν σ η 
προς τη Ρώμη, 
π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ 
να ξεκαθαρίσει 

τις προθέσεις της αναφορικά με τα σχέδια 
κατασκευής του αγωγού EastMed, με την 
ιταλική κυβέρνηση να συνεχίζει το «κα-
τενάτσιο». Μετά τις τελευταίες επικρίσεις 
της αντιπολίτευσης και μερίδας Ιταλών 
αναλυτών, σειρά πήρε ο Marc Benayoun, 
Διευθύνων Σύμβουλος της Edison, ο οποίος 
μαζί με τη ΔΕΠΑ ανέλαβε τη μελέτη κατα-
σκευής του αγωγού ΠΟΣΕΙΔΩΝ, που θα 
είναι η προέκταση του EastMed από Ελλάδα 
σε Ιταλία. Σε μια καταγγελτική τοποθέτη-

σή του σε συνεδρία Αντιπροσώπων της 
ιταλική Βουλής αυτήν την εβδομάδα είπε 
πως, αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, 
ο αγωγός θα μπορούσε να εγκαινιαστεί το 
2023, έτος κατά το οποίο θα φτάσει και το 
πρώτο φυσικό αέριο από τη Ρωσία, μέσω 
του TurkStream. Προειδοποίησε για τους 
κινδύνους της καθυστέρησης υλοποίησης 
του έργου και επεσήμανε τα πλεονεκτήματα 
που θα προσφέρει ο EastMed στην Ιταλία. 

Προειδοποίηση για κινδύνους
Προειδοποιώντας για τους κινδύνους 

από τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα, ισχυρί-
στηκε πως «η ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής 
διαδρομής προς την Ιταλία στα Βαλκάνια 
συνεχίζεται με μεγάλη ταχύτητα. Η διαδρο-
μή είναι περίπλοκη, αλλά οι βαλκανικές 
χώρες έχουν δώσει πολύ ισχυρή πολιτική 
υποστήριξη σε αυτό, και το ρωσικό φυσικό 
αέριο TurkStream θα μπορούσε να λάβει 
προορισμό για τη Βουλγαρία, τη Σερβία και 
την Ουγγαρία». «Η Ιταλία είναι αντιμέτωπη 
με μια θεμελιώδη στρατηγική επιλογή για 
το μέλλον του ενεργειακού της συστήματος: 

Να δημιουργήσει μιαν άμεση διαδρομή 
με ιταλική καθοδήγηση, που θα βελτιώσει 
την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα 
των ρωσικών προμηθειών ή θα επιτρέψει 
αυτά τα οφέλη να επιτευχθούν από άλλες 
χώρες. Για να μη χάσει αυτήν τη στρατη-
γική ευκαιρία, η θεσμική στήριξη και η 
δρομολόγηση διαδικασιών ελέγχου της 
αγοράς είναι επείγουσες», είπε ο ισχυρός 
άντρας της Edison.

«Η μόνη ασφαλής επιλογή»
Σε αυτό το πλαίσιο, απαντώντας σε σχε-

τική ερώτηση του Ιταλού πρώην Υπουρ-
γού Ενέργειας,  Pier Luigi Bersani, είπε: 
«Είναι επείγον, για την εκμετάλλευση του 
αγωγού TurkStream με το ρωσικό φυσικό 
αέριο που φθάνει στα τουρκικά σύνορα, 
η Κυβέρνηση να λάβει σύντομα απόφα-
ση, διαφορετικά, το αέριο θα μεταφερθεί 
στα Βαλκάνια. Αυτό θα θέσει, επίσης, σε 
κίνδυνο ένα μεσοπρόθεσμο έργο, το έργο 
του EastMed, που ξεκινά από την Ανατο-
λική Μεσόγειο, το οποίο απαιτεί τεράστιες 
επενδύσεις έρευνας για 5-7 χρόνια, που 

δεν θα είναι δικές μας».
«O East Med είναι η μόνη ασφαλής 

επιλογή που μπορεί να εγγυηθεί τη 
μακροπρόθεσμη πρόσβαση της χώρας 
στους πόρους της περιοχής», δήλωσε ο 
Benayioun, υπογραμμίζοντας: «Οι διε-
θνείς εταίροι μας και οι εμπλεκόμενες 
κυβερνήσεις προωθούν την πρόοδο του 
έργου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρη-
ματοδοτεί την ανάπτυξή του σχεδόν κατά 
το ήμισυ (36,5 εκατομμύρια στην αρχική 
φάση). Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να 
επικυρωθεί η τελική θέση της Ιταλίας σε 
αυτήν τη διαδικασία, επιβεβαιώνοντας, 
έτσι, τις αρχές που υιοθετήθηκαν στην 
πρόσφατη Διακήρυξη της Λευκωσίας 
της 29ης Ιανουαρίου». 

Υπέρμαχοι και αντίπαλοι
Όπως όλα δείχνουν, στην παρούσα 

χρονική συγκυρία η Λέγκα του Βορρά 
του Ματέο Σαλβίνι είναι θετική στην κα-
τασκευή του έργου, ωστόσο το Κίνημα των 
Πέντε Αστέρων αντιτίθεται σθεναρά, με τον 
Πρωθυπουργό της χώρας, Giuseppe Conte, 
να μη δείχνει διατεθειμένος να εγκρίνει 
την κατασκευή του τερματικού σύνδεσης 
στο Otranto. «Αν μιλάμε για την υποδομή 
Eastmed, είναι ένα κονδύλι, αν μιλάμε για 
την τελική έκταση του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ, εί-
ναι ένα άλλο κονδύλι. Η ίδια η υποδομή 
είναι συμβατή με μια σύνδεση στον αγω-
γό Tap, οπότε θα μπορούσε σίγουρα να 
έχει ανάπτυξη και σύνδεση στην Ιταλία 
μέσω αυτού. Αλλά, τώρα, η Κυβέρνηση 
δεν έχει πρόθεση για υλοποίηση του τε-
λικού τμήματος του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ, που 
σχεδιάστηκε αρχικά».

Αρχικός και νέος σχεδιασμός
Αξίζει να σημειωθεί ότι στον αρχι-

κό σχεδιασμό ο αγωγός ΠΟΣΕΙΔΩΝ 

αποτελούσε το υποθαλάσσιο τμήμα της 
διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας, το οποίο 
συνέδεε τις ελληνικές με τις ιταλικές ακτές. 
Είχε συνολική δυναμικότητα 8 bcm/έτος 
με προοπτική επέκτασης 12 bcm/έτος. Η 
υποθαλάσσια διασύνδεση θα αναπτυσ-
σόταν από την εταιρεία ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙ-
ΔΩΝ και βρισκόταν στον 3ο κατάλογο 
Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ - PCI) 
της Ε.Ε. που δημοσιοποιήθηκε τον Νο-
έμβριο του 2017. Υπήρχε παράλληλα 
και το χερσαίο τμήμα. Εξαιτίας διαφό-
ρων καθυστερήσεων στην κατασκευή 
του χερσαίου τμήματος, αποφασίστηκε 
η μετάβαση σε νέα δομή, που παρέχει 
στον αγωγό άμεση πρόσβαση σε αέριο 
διαθέσιμο στα ελληνοτουρκικά σύνορα 
(ΤΑP) και δυνατότητα διασύνδεσης με τον 
αγωγό EastMed και τις κύριες αγορές της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης (XAΡΤΗΣ 2).

Νέος ΥΠΕΝ σε ΗΠΑ;
Σε μια παράλληλη εξέλιξη, δημοσιεύματα 

από το Reuters και το Bloomberg κάνουν 
λόγο για ενδεχόμενη αποχώρηση από την 
αμερικανική Κυβέρνηση τού Υπουργού 
Ενέργειας της χώρας, Ρικ Πέρι. Σε επίσημο 
επίπεδο, εκπρόσωποι της Κυβέρνησης 
Τραμπ αποφεύγουν να επιβεβαιώσουν τις 
διαρροές, τονίζοντας ότι «η αποχώρηση δεν 
θα γίνει άμεσα». Ωστόσο, η σεναριολογία 
για τη  διαδοχή του Πέρι άρχισε, με βασι-
κό υποψήφιο για νέο Υπουργό Ενέργειας 
τον νυν αναπληρωτή Υπουργό με το ίδιο 
χαρτοφυλάκιο, Dan Brouillette. 

Αναφορές σε Τουρκία
Αυτήν την εβδομάδα ο Brouillete παρέστη 

και σε εκδήλωση στην Ουάσιγκτον, που πραγ-
ματοποίησαν από κοινού το Αμερικανοτουρ-
κικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο (ΤΑΙΚ) και το 
Αμερικανοτουρκικό Συμβούλιο (ATC), όπου, 

σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, είπε πως 
η διοίκηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ 
υποστηρίζει τη «εμβάθυνση και ενίσχυση» 
των σχέσεων με την Τουρκία. Επιπλέον, τόνισε 
την ανάγκη να μη συνεχιστούν οι εντάσεις 
μεταξύ των δύο χωρών, επειδή, όπως είπε, 
«είμαστε πραγματικά καλύτεροι όταν δου-
λεύουμε μαζί». «Και τα δύο κράτη έχουν 
επωφεληθεί τρομερά από την ισχυρή μας 
φιλία», ανέφερε, προσθέτοντας, ωστόσο, πως 
«ακόμα και οι καλοί φίλοι έχουν διαφωνίες 
και είναι καιρός να επιλύσουν παρεξηγήσεις 
από το παρελθόν, για να εκμεταλλευτούμε 
τα αμοιβαία δυνατά σημεία και τις ενέργειές 
μας, ώστε να στηρίξουμε τη συμμαχία του 
ΝΑΤΟ και να δημιουργήσουμε ειρήνη και 
μεγαλύτερη κοινή ευημερία».

Ο Brouillette επεσήμανε, παράλλη-
λα, την ενεργειακή συνεργασία μεταξύ 
Ουάσιγκτον και Άγκυρας, τονίζοντας ότι 
η διοίκηση Trump και οι αμερικανικές 
επιχειρήσεις είναι έτοιμες να ενισχύσουν 
τη συνεργασία και την ενεργειακή δια-
φοροποίηση στην Τουρκία. «Πιστεύουμε 
ότι μια ισχυρή και ζωντανή ενεργειακή 
συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας και 
για τις δύο χώρες και υποστηρίζουμε τις 
προσπάθειες για την ενίσχυση της συλ-
λογικής ενεργειακής μας ασφάλειας», 
είπε. Οι ΗΠΑ, συνέχισε, τάσσονται υπέρ 
της ενεργειακής ασφάλειας με βάση την 
ποικιλία καυσίμων και εφοδιασμού στη 
διαφανή και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή 
αγορά ενέργειας. «Συνεπώς, υποστηρί-
ζουμε την ιδέα ότι το έργο του νότιου δι-
αδρόμου φυσικού αερίου δεν έχει καμία 
πιθανότητα επιτυχίας χωρίς την τουρκική 
μηχανική, κατασκευή και διαχείριση έρ-
γων», επισήμανε, χωρίς, ωστόσο, να κάνει 
οποιαδήποτε αναφορά για συμμετοχή της 
Τουρκίας στα ενεργειακά τεκταινόμενα 
της Ανατολικής Μεσογείου.

Ιταλικό κατενάτσιο για EastMed 
ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
poulladosm@ 
sigmalive.com 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΤΗΣ EDISON ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ 
ΤΗ ΔΙΧΑΣΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 
ΛΗΨΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΝΙΖΕΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ 
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ΜΕ ΠΟΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΘΑ ΨΗΦΙΣΩ; 
Σημαντικά συμπεράσματα προκύπτουν από το νέο ηλεκτρονικό γκάλοπ που διενήργησε το 
SIGMALIVE. Στο ερώτημα «με ποιο κριτήριο θα ψηφίσετε στις Ευρωεκλογές στις 26 Μα-
ΐου;», έχουμε τα εξής αποτελέσματα: 

Προσωπικότητα υποψηφίου 29% 
Με βάση το κόμμα μου 12,5 %
Τα επιχειρήματα που θα ακούσω 14,5%
Δεν θα ψηφίσω 44%

Στην ηλεκτρονική ψηφοφορία πήραν μέρος περισσότεροι από 4.200 διαδικτυακοί επισκέ-
πτες του SIGMALIVE.

Μια προσεκτική ανάγνωση των αριθμών δείχνει το μυστικό πίσω από τους αριθμούς. 

Η απόρριψη των κομμάτων ή η αντικομματική ψήφος εκδηλώνεται με την απάντηση «θα 
ψηφίσω με βάση το κόμμα μου»: κερδίζει μόλις περίπου 12,5%. 
Το μήνυμα δυσαρέσκειας αφορά τόσο τα κόμματα και τις εθνικές κυβερνήσεις όσο και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ως υπερεθνικό σχηματισμό. Οι εθνικές κυβερνήσεις καλούνται να μι-
λήσουν με ειλικρίνεια για τα προβλήματα που όλοι μας βλέπουμε, όπως είναι για παρά-
δειγμα τα σκάνδαλα και η κακοδιοίκηση. Από την άλλη, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί χρειάζεται 
να μιλήσουν πιο απλά, πιο ανθρώπινα, να απευθυνθούν στις καρδιές των ανθρώπων και  
να παρουσιάζουν λιγότερες στατιστικές. 

Είναι σημαντικό να ακούσουμε επιχειρήματα, να δούμε την προσωπικότητα των υποψη-
φίων και στις 26 Μαΐου να αξιοποιήσουμε τα κριτήρια που οδηγούν σε τελικές επιλογές. 
Με τη σκέψη «δεν ψηφίζω» δεν απαντά κανείς το ερώτημα «Πώς αλλιώς θα αλλάξουμε 
αυτά που μας ενοχλούν;» 

Ο
ι, από καιρού, επί 
ξυρού ακμής ευ-
ρισκόμενες αμε-
ρικανοτουρκικές 
σχέσεις, εισήλ-
θαν, το τελευταίο 
διάστημα, σε μια 

πορεία υφεσιακού αναστοχασμού, σε 
μια προσπάθεια, κυρίως από τουρκικής 
πλευράς, να εξευρεθούν τρόποι υπερκε-
ρασμού ή διαχείρισης των προβλημάτων 
στις σχέσεις των δύο χωρών, ήτοι, η 
προς ανατολάς γεωπολιτική στροφή 
της Άγκυρας, με όρους περιφερειακής 
ανεξαρτητοποίησης από τη Δύση, με 
επίκεντρο την αγορά των, ανεπιθύ-
μητων για την Ουάσιγκτον, ρωσικών 
πυραύλων S-400, και το δυσυπέρβλητο 
πρόσκομμα του Κουρδικού. 

Υπό το βάρος των αμερικανικών 
«πιέσεων» η τουρκική λίρα παραμένει 
σταθερά υποτιμημένη έναντι του δολα-
ρίου, ενώ ο συνεχιζόμενος εμπορικός 
πόλεμος της Ουάσιγκτον έχει εμβάλει 
την τουρκική οικονομία σε δεινή θέση, 
με επιβράδυνση της ανάπτυξης, παρά 
την σχετικώς επιτυχή προσπάθεια ανά-
καμψης του τελευταίου διαστήματος. 

Η πρόσφατη συνάντηση στον Λευκό 
τού Τούρκου Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών, Μπεράτ Αλμπαϊράκ, 
με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ 
Τραμπ, έδωσε την αίσθηση ότι κάτι 
ανακινείται στο τελματώδες πεδίο των 
αμερικανοτουρκικών σχέσεων προς τη 
θετική κατεύθυνση, ωστόσο, το θέμα 
των ρωσικών S-400 παραμένει ένας 
ακανθώδης σκόπελος για την ουσιαστική 
επαναπροσέγγιση των δύο συμμάχων, 
καθότι οι Αμερικανοί δεν φαίνονται 
διατεθειμένοι να υποχωρήσουν στο 
εν λόγω θέμα, ακόμη και στην προο-
πτική μιας εναλλακτικής «λύσης», με 
την εγκατάσταση των πυραύλων εκτός 
Τουρκίας -στο Κατάρ, στα συροϊρακι-
νά σύνορα, στο Αζερμπαϊτζάν ή στη 
Σομαλία- όπως αφήνει, τεχνηέντως, 
να διαρρεύσει η τουρκική πλευρά. Η 
οποία έχει ως στόχο τον κατευνασμό της 
Ουάσιγκτον, προκειμένου να αποκτήσει 
τόσο τους S-400, όσο και τα F-35 και, 
ενδεχομένως, και τους Patriot. 

Πάντως, σύμφωνα με έγκυρες πλη-
ροφορίες, που έχει στη διάθεσή της και η 
Λευκωσία, οι Αμερικανοί είναι διατεθει-
μένοι να φτάσουν στα άκρα, όσον αφορά 
το θέμα των S-400, μη αποδεχόμενοι 
μια μεσοβέζικη λύση ή μια διευθέτηση 
που θα διατηρεί ενεργές τις βασικές 
ανησυχίες και αντιρρήσεις τους. 

Υπό αυτά τα δεδομένα, η «μπάλα», 
στην ουσία, είναι στο γήπεδο του Ρ. 
Τ. Ερντογάν, ο οποίος δέχεται έντονες 
προτροπές από τους συμβούλους του 
να συγκατανεύσει στην «εναλλακτική» 
της μεταφοράς και εγκατάστασης των 
πυραύλων σε άλλη χώρα, προς κατευ-
νασμό της αμερικανικής «οργής». Ωστό-
σο, εδώ υπεισέρχεται το προσωπικό 
γόητρο του Τούρκου Προέδρου και 
κανείς δεν γνωρίζει ποιες αποφάσεις 
θα λάβει τελικώς. 

Η Λευκωσία, βεβαίως, παρακολουθεί 
εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στις αμε-
ρικανοτουρκικές σχέσεις, αφού, έστω 
και εξ αντανακλάσεως, ενδέχεται να 
επηρεάσουν και τις σχέσεις της ΚΔ 
με τις ΗΠΑ.

Εδραία πεποίθηση είναι, ωστόσο, ότι, 
στο σημείο που έχουν φτάσει σήμερα οι 
αμερικανοκυπριακές σχέσεις, θα παρα-
μείνουν ανέπαφες από την οποιαδήποτε 

επικοινωνιακό κομμάτι, είναι τέσσερεις 
παράγοντες: Α) Η στάση της Ουάσιγκτον 
στο θέμα της ανανέωσης της παρουσίας 
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο, ανεξαρτή-
τως των εξελίξεων στο Κυπριακό. Κατά 
πόσον, δηλαδή, θα επιχειρήσουν ή όχι να 
διασυνδέσουν το θέμα με τις συνομιλίες 
για το Κυπριακό. Ειρήσθω εν παρόδω, 
ότι στο εν λόγω θέμα, η ρωσική στάση 
ήταν σαφής και ξεκάθαρη, και υποστη-
ρικτική της κυπριακής θέσης, παρά τον 
συνεχιζόμενο γεωπολιτικό εναγκαλισμό 
με την Άγκυρα.  

B) Η άρση του εμπάργκο πώλησης 
όπλων στην Κύπρο, σε μια συγκυρία μάλι-
στα που δημιουργείται ευνοϊκό κλίμα για 
την Κυπριακή Δημοκρατία στο Κογκρέσο. 

Γ) Η στήριξη και βοήθεια των ΗΠΑ 
στο θέμα της αξιοποίησης των υδρογο-
νανθράκων της κυπριακής ΑΟΖ - και όχι 
μόνον η συμμετοχή τους, διά των αμερικα-
νικών εταιρειών, στη διαδικασία έρευνας 
και γεώτρησης.

Δ) Η εν γένει προσέγγιση της Ουάσι-
γκτον (διά της αμερικανικής πρεσβείας στη 
Λευκωσία) των διμερών σχέσεων μεταξύ 
των δύο χώρων. Κατά πόσον, δηλαδή, η 

αμερικανική πλευρά θα εκφράσει τη δι-
άθεση να αντικρίσει τις διμερείς σχέσεις 
ανεξαρτήτως Κυπριακού, το οποίο, μέχρι 
τώρα, αποτελούσε το κατ’ εξοχήν πεδίο 
εκδήλωσης παρεμβάσεων εκ μέρους των 
Αμερικανών προς τη Λευκωσία, υπό την 
μορφήν επινεύσεων ή και πιέσεων για 
την επίλυσή του. 

Εν άλλοις λόγοις, οι Ηνωμένες Πολι-
τείες θα πρέπει να απαντήσουν έμπρακτα 
στο ερώτημα κατά πόσον αναγνωρίζουν 
στην Κυπριακή Δημοκρατία το δικαίω-
μα άσκησης κυριαρχίας όσον αφορά την 
άμυνα και ασφάλειά της, καθώς και κατά 
πόσον την «αναγνωρίζουν» πλήρως ως 
ένα κανονικό υποκείμενο του Διεθνούς 
Δικαίου, όπως οιανδήποτε άλλη χώρα 
μέλος του ΟΗΕ, διεθνών οργανισμών 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το υποσύστημα της 
Ανατολικής Μεσογείου

Ταυτόχρονα, η ανακάλυψη μεγάλων 
ποσοτήτων υδρογονανθράκων και η 
ολοένα ενισχυόμενη σύμπηξη τριμερών 
και τετραμερών συνεργασιών είχαν ως 
αποτέλεσμα τη γεωπολιτική ανάδυση του 

υποσυστήματος της Ανατολικής Μεσογεί-
ου, που αναγκάζει, νομοτελειακά, τις ΗΠΑ, 
αλλά και άλλες μεγάλες δυνάμεις -Γαλλία, 
Ρωσία, Γερμανία κ.λπ.- να επιχειρήσουν να 
διαδραματίσουν ρόλο «διανομέα» επιρροής 
και ισχύος στην περιοχή. «Ήταν αναπό-
φευκτο οι ΗΠΑ, αλλά και άλλες δυνάμεις, 
να ενδιαφερθούν, ασκώντας επιρροή στο 
αναδυόμενο γεωπολιτικό υποσύστημα της 
Ανατολικής Μεσογείου. Σημασία, ωστόσο, 
έχει με ποια σενάρια κατανομής ισχύος 
έρχονται. Έως τώρα, το κυρίαρχο σενάριο 
προέβλεπε τον διαμοιρασμό της ισχύος ανά-
μεσα στους δύο ισχυρούς  πόλους της Δύσης 
στην περιοχή, δηλαδή, το Ισραήλ και την 
Τουρκία. Τα δεδομένα, ωστόσο, τώρα, λόγω 
της ενεργειακής αναβάθμισης της περιοχής 
και της κρίσης στις αμερικανοτουρκικές 
και τουρκοϊσραηλινές σχέσεις τείνουν να 
διαφοροποιηθούν, με την ανάδυση και άλ-
λων δυνητικών παικτών και διεκδικητών 
ισχύος, όπως η Κύπρος, η Ελλάδα και η 
Αίγυπτος. Γεγονός που καθιστά ακόμη περι-
πλοκότερη και συνθετότερη την κατάσταση, 
αφού, ανάμεσα στους δύο, παραδοσιακά, 
κυρίαρχους πόλους, αναδύονται και άλλοι, 
με αντικρουόμενα, μάλιστα, συμφέροντα». 

εξέλιξη στα αμερικανοτουρκικά, καθώς, 
όπως επισημαίνουν έγκυρες πηγές στη 
Λευκωσία, «η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει, 
πλέον, τις σχέσεις της με την Κυπριακή 
Δημοκρατία επί τη βάσει του ρόλου που 
διαδραματίζει και μπορεί να διαδραμα-
τίσει στην περιοχή, ως ένας σημαντικός 
γεωστρατηγικός εταίρος» και όχι, όπως 
παλαιότερα, με βάση τις επιθυμίες ή τις 
αξιώσεις της Άγκυρας.  

Δεν θέλουν ανοικτή ρήξη
Στην πορεία των αμερικανοτουρκικών 

σχέσεων και στις πιθανές επιπτώσεις τους 
στην Κύπρο αναφέρθηκε, με δηλώσεις του 
στη «Σ», ο διεθνολόγος, Γιώργος Κέντας, 
ο οποίος, μεταξύ άλλων, εξέφρασε την 
εκτίμηση ότι είναι εμφανές πως οι ΗΠΑ 
δεν θέλουν να εγκαταλείψουν την Τουρκία, 
ούτε να έρθουν σε ανοικτή ρήξη μαζί της. 

Ενδεικτικό της διάθεσης αυτής, επι-
σημαίνει, είναι το γεγονός ότι δεν έβαλαν 
κάποιους αποτρεπτικούς φραγμούς στην 
Άγκυρα για την αγορά των S-400, πέρα 
από το μπλοκάρισμα της προμήθειας των 
F-35. Άρα, πρόκειται για ελεγχόμενη κρίση, 
η οποία διασφαλίζει διάφορες διόδους 
διαφυγής. 

Βεβαίως, προσθέτει, η Τουρκία ζητά 
από τις ΗΠΑ και άλλα πράγματα, όπως, 
για παράδειγμα, ο έλεγχος της διόδου προς 
τη Συρία και η ρύθμιση του Κουρδικού 
σύμφωνα με τη δική της βούληση, κάτι 
που, ωστόσο, δεν φαίνεται να ικανοποιεί, 
προς το παρόν, η Ουάσιγκτον, η οποία 
δύσκολα θα «πουλήσει» τους Κούρδους. 

«Η Άγκυρα διαφαίνεται να παρεμβαί-
νει, ταυτόχρονα, και στο θέμα της άρσης 
του εμπάργκο πώλησης όπλων προς την 
Κυπριακή Δημοκρατία, ασκώντας επιρ-
ροή προς τη μη άρση της απαγόρευσης», 
τονίζει, για να προσθέσει: «Τούτων δοθέ-
ντων, καθίσταται σαφές πως η εξέλιξη των 
σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας θα επηρεάσει, 
κατά το μάλλον ή ήττον, την πορεία των 
αμερικανο-κυπριακών σχέσεων. Σ’ αυτό 
το πλαίσιο, το σημαντικό για τη Λευκωσία 
είναι να αντιμετωπιστεί από τις ΗΠΑ ως 
ένα ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος, με τα 
αυτονόητα δικαιώματά του στην άμυνα 
και την ασφάλεια και στην αξιοποίηση 
των φυσικών του πόρων, και όχι σαν 
ένα κράτος υποτελές στην Τουρκία ή 
στο Ηνωμένο Βασίλειο». 

Προς αυτήν, ακριβώς, την κατεύθυνση, 
σημειώνει περαιτέρω, κινείται το προσφάτως 
κατατεθέν νομοσχέδιο στην αμερικανική 
Γερουσία από τους γερουσιαστές Μενέντεζ 
και Ρούμπιο, μέσα από το οποίο επιχειρείται 
η γεωπολιτική αναβάθμιση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Ελλάδας ως βασικών 
πυλώνων στη διενεργούμενη αναδιάταξη 
της γεωπολιτικής και ενεργειακής αρχι-
τεκτονικής της Ανατολικής Μεσογείου. 

«Βαρόμετρο» αναβάθμισης
Ωστόσο, όπως επισημαίνει, βαρόμετρο 

για τη στάση των ΗΠΑ έναντι της Κύπρου, 
πέρα από την σε θετική κατεύθυνση συ-
ντελούμενη αναβάθμιση των σχέσεων των 
δύο χωρών και πέρα από το καθαρώς 

ΗΠΑ, Άγκυρα, 
Κύπρος στο… 
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Συντελεστές 
ισχύος 

Στην προοπτική αυτής της 
αναβάθμισης, αναδεικνύο-
νται μια σειρά συντελεστών 

ισχύος για την επιβίωση της ΚΔ, 
αλλά και για την οιονεί σταθε-
ροποίηση της γεωπολιτικής της 
υπεραξίας.

Στοιχείο κομβικής σημασίας, 
υπογραμμίζει, αποτελεί η σχέση 
με το Ισραήλ, η οποία, ωστόσο, στο 
στρατιωτικό και αμυντικό βάθος 
της, θα πρέπει να αντικριστεί λε-
λογισμένα και με πραγματισμό, 
καθώς «το Τελ Αβίβ δεν έχει 
δόγμα στρατηγικών συμμαχιών 
ασφάλειας, αλλά δόγμα εθνικής 
ασφάλειας. Είναι πολύ σημαντική 
η συνεργασία, αλλά το πρωτεύον 
είναι κατά πόσον μπορεί το Ισραήλ 
να λειτουργήσει ως συντελεστής 
ισχύος της ΚΔ. Μπορεί, για παρά-
δειγμα, μέσα από τη συνεργασία 
αυτή, η Εθνική Φρουρά, να αυξήσει 
την ικανότητά της για αντιμετώπιση 
υβριδικών και άλλων απειλών;». 

Ένας άλλος, εν δυνάμει συντελε-
στής ισχύος για την ΚΔ, καταλήγει, 
είναι ο ρόλος που θα μπορούσαν να 
διαδραματίσουν οι μεγάλες εταιρείες 
εξόρυξης υδρογονανθράκων που 
επιχειρούν στην κυπριακή ΑΟΖ. 
«Θα μπορούσαν να το κάνουν, και 
με ποιο τρόπο; Ιδού ένα ερώτημα, 
για το οποίο η Λευκωσία θα πρέπει 
να φροντίσει να υπάρξει καταφατική 
απάντηση».  

«ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙ-
ΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ 
ΩΣ ΕΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 
ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΜΕ ΤΑ 
ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟ-
ΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΠΟΡΩΝ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΑΝ ΕΝΑ 
ΚΡΑΤΟΣ ΥΠΟΤΕΛΕΣ ΣΤΗΝ 
ΤΟΥΡΚΙΑ Ή ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ»

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@simerini.com 

Έως τώρα, το κυρίαρχο 
σενάριο στην Αν. Με-

σόγειο προέβλεπε τον 
διαμοιρασμό της ισχύ-
ος ανάμεσα στους δύο 
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Δύσης στην περιοχή, 
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την Τουρκία. Τα δεδο-
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διαφοροποιηθούν, με 
την ανάδυση και άλλων 
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διεκδικητών ισχύος, 
όπως η Κύπρος, η Ελ-
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Στις 10 Απριλίου, οι ηγέτες των χω-
ρών-μελών της Ε.Ε. έδωσαν εξάμηνη 
αναβολή στη Μ. Βρετανία, προκει-

μένου να οργανώσει το Brexit και να βρει 
την καλύτερη δυνατή λύση μέχρι τις 31 
Οκτωβρίου 2019. Ο κίνδυνος ενός Brexit 
χωρίς συμφωνία μειώνεται, όμως, ταυ-
τόχρονα, παρατείνεται η αβεβαιότητα, με 
κατά κανόνα αρνητικά αποτελέσματα για 
μιαν εύθραυστη οικονομία όπως η δική 
μας. Η έξοδος θα επηρεάσει αναπόφευ-
κτα και την Κύπρο, δημιουργώντας τόσο 
προκλήσεις, όσο και ευκαιρίες. 

Tουρισμός
Ο τουριστικός κλάδος της Κύπρου αναμέ-

νεται να επηρεαστεί αρνητικά, λόγω του Brexit 
και της υποτίμησης της λίρας, καθότι η Κύπρος 
θα γίνει πιο ακριβός προορισμός. Ωστόσο, η 
μη θεώρηση διαβατηρίου και σειρά προσω-
ρινών μέτρων, που έχουν υιοθετηθεί από την 
ΕΕ, που διασφαλίζουν τη συνδεσιμότητα των 
αεροπορικών μεταφορών και την ασφάλεια 
των πτήσεων, θα διασφαλίσουν σε σημαντικό 
βαθμό τον τουρισμό από τη Βρετανία. 

Εξαγωγές
Οι εξαγωγές αγαθών προς το Η.Β. αντιπρο-

σωπεύουν σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ της χώ-
ρας μας. Ωστόσο, συγκεκριμένες επιχειρήσεις 
είναι ακόμη πιο εκτεθειμένες. Συγκεκριμένα, 
η Βρετανία είναι η μεγαλύτερη αγορά της 

Κύπρου για το χαλλούμι και θα αποτελέσει 
τεράστια ζημιά, εάν δεν κατοχυρώσουμε 
τη διακίνησή του. Πρέπει να επιδιώξουμε 
γρήγορη πρόοδο στις εμπορικές συμφωνίες 
προς αμοιβαίον όφελος των επιχειρήσεων 
τόσο στο Η.Β., όσο και στην Κύπρο.

Πολίτες - Φοιτητές
Και οι δύο πλευρές από κοινού δεσμεύ-

τηκαν να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των 
Ευρωπαίων πολιτών, που κατοικούν και ερ-
γάζονται στο Η.Β., ανεξαρτήτως της κατάληξης 
του Brexit και των Βρετανών που διαμένουν 
στην Κύπρο. Επίσης, το Η.Β. δεν σχεδιάζει να 
επιβάλει περιορισμούς στις φοιτητικές βίζες για 
τους Ευρωπαίους και οι τρέχοντες κανονισμοί, 
που αφορούν τα δίδακτρα, θα επεκταθούν 
μέχρι το 2020. Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία 
για σταδιακή αύξηση των διδάκτρων. Αυτό 
θα επηρεάσει την άμεση κατανάλωση των 
νοικοκυριών, καθότι θα αρχίσουν να αποτα-
μιεύουν για αυξημένες μελλοντικές ανάγκες. 
Τόσο τα όργανα και οι θεσμοί της ΕΕ, όσο 
και τα κράτη-μέλη οφείλουν να επιδιώξουν 
συμφωνίες που θα διασφαλίζουν τους στόχους 
της Bologna process. 

Βρετανικές Βάσεις
Μετά από διαβουλεύσεις της ΚΔ και 

του Η.Β. υπό την αιγίδα της Ε.Ε. επιτεύχθη-
κε συμφωνία που συμπεριλήφθηκε στη 
Συμφωνία Αποχώρησης και επιβεβαίωνε 
την ισχύ του ευρωπαϊκού κεκτημένου στις 
βρετανικές Βάσεις, ακόμα και μετά τη λήξη 
της μεταβατικής περιόδου στις 31.12.2020. 
Ωστόσο, μετά την απόρριψη της Συμφωνίας 
Αποχώρησης από το βρετανικό Κοινοβούλιο, 
θα πρέπει να διεξαχθεί νέα συζήτηση μεταξύ 
Ε.Ε. και Μ. Βρετανίας, με την ουσιαστική 

συμμετοχή των ευρωβουλευτών της Κύ-
πρου, ούτως ώστε να επαναδιασφαλιστεί 
το καθεστώς των βρετανικών Βάσεων πριν 
από τις 31 Οκτωβρίου.  

Ναυτιλία- Επιχειρήσεις
Αλλάζει το τοπίο στη ναυτιλιακή βιομηχανία, 

με τον ρόλο της Κύπρου, που διαθέτει τον 
τρίτο μεγαλύτερο στόλο στην ΕΕ, να αποκτά 
μεγαλύτερη δυναμική. Ενδέχεται περισσότερες 
βρετανικές ναυτιλιακές εταιρείες να επιλέξουν 
να πλέουν με κυπριακή σημαία και να μετα-
φέρουν όγκο των εργασιών τους στην Κύπρο. 
Οφείλουμε να οργανώσουμε πλάνο δράσης 
και συναντήσεις με πιθανούς επενδυτές. Η 
παρουσία θεσμών όπως η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων και η προώθη-
ση των θέσεών μας σε αυτά τα Σώματα, θα 
βελτιώσει σημαντικά τη θέση της Κύπρου σε 
ένα από τα αναδυόμενα χρηματοοικονομικά 
κέντρα. Οι ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και 
η ικανότητά μας για ανταπόκριση θα καθο-
ρίσουν και τη διαχείριση της κρίσης αυτής.

Το Brexit δημιουργεί προηγούμενο για την 
έξοδο από την Ε.Ε. και αφήνει την Ένωση πιο 
αδύναμη, παρά την ισχυρή διαπραγματευτική 
της θέση, και το Ην. Βασίλειο διχασμένο από 
το δημοψήφισμα. Αυτό δεν μας ευνοεί, εάν οι 
δυνάμεις που θα μπορούσαν να ασκήσουν 
πίεση στην Τουρκία εμφανίζονται αποδυνα-
μωμένες. Χρειαζόμαστε πάραυτα μια ισχυρή 
Ευρώπη, τόσο πολιτικά, όσο και οικονομικά, 
για τη μελλοντική ασφάλεια και ευημερία 
μας, και οι Κύπριοι ευρωβουλευτές έχουν 
σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν προς 
την οικοδόμηση αυτής της νέας Ευρώπης. 
* Αριστίνδην υποψήφιος ευρωβουλευτής ΔΗΣΥ

Κύπρος και Brexit

ΛΟΥΚΑΣ ΦΟΥΡΛΑΣ* 

ΔΡ ΝΑΣΙΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ* 

Μ
ια πρώτη 
εκτίμηση των 
αποτελεσμά-
των της δημο-
σ κ ό π η σ η ς 
δείχνει ότι η 
διαφορά του 

ΔΗΣΥ από το ΑΚΕΛ θα είναι αρκετά 
μικρότερη απ’ ό,τι το 2014

Η 2η δημοσκόπηση της Prime 
Market Research, η οποία διενεργή-
θηκε μεταξύ της 5ης - 12ης Απριλίου 
2019 για λογαριασμό του «Σίγμα», 
καταγράφει ενδιαφέροντα ευρήματα. 

Πολιτικός λόγος
Το επίπεδο του πολιτικού λόγου στην 

Κύπρο είναι χαμηλό και αυτό διαπερνά 
όλα τα κόμματα, ο κομματισμός επη-
ρεάζει αρνητικά τη συμπεριφορά του 
Kύπριου πολίτη, το ρουσφέτι επηρεάζει 
την παραγωγικότητα του τόπου και η 
γραφειοκρατία επηρεάζει τη λειτουρ-
γία του κράτους. Συνεπώς, κάποιος θα 
έλεγε ότι, εάν περιοριστεί το ρουσφέτι, 
η γραφειοκρατία, ο έντονος κομματι-
σμός, αλλά και βελτιωθεί το επίπεδο του 
πολιτικού λόγου, ενδεχομένως κάπου 
στην πορεία να κερδηθεί η εμπιστοσύ-
νη του πολίτη. Σημαντικό εύρημα της 
δημοσκόπησης αποτελεί και το γεγονός 
ότι μια σημαντική πλειοψηφία διαφω-
νεί με την επιστροφή των περικοπών 
στους δημόσιους υπαλλήλους, κάτι που 
έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη τις 
τελευταίες εβδομάδες. 

Πρόθεση ψήφου και έδρες
Τέσσερα φαίνεται να είναι τα κύρια 

διακυβεύματα των Ευρωεκλογών του 

2019. Πρώτον, ποιος θα λάβει την 4η 
θέση, γιατί ενδεχομένως να πάρει και την 
6η έδρα, δεύτερον, ποιος θα λάβει την 
1η θέση και ποια θα είναι η διαφορά του 
από τον 2ον, τρίτον, τι θα καταγράψουν 
η ΔΗ.ΠΑ. και η συνεργασία Οικολόγοι-
Συμμαχία, και, τέταρτον, ποιο θα είναι το 
μέγεθος της τελικής αποχής. Σημειώνεται 
ότι, με βάση τα ευρήματα της δημοσκό-
πησης, πρώτο κόμμα καταγράφεται ο 
ΔΗΣΥ με  ποσοστό 22,1%, ακολουθεί 
το ΑΚΕΛ με 17,9%, και πιο πίσω το 
ΔΗΚΟ με 10,4%. Οικολόγοι-Συμμαχία 
και ΔΗ.ΠΑ. καταγράφουν 3% και 1,8% 
αντίστοιχα, ενώ οι «Άλλοι» αθροίζουν 
2,5%. Να σημειωθεί ότι όλα τα κόμματα 
έχουν παρουσιάσει έστω και μια μικρή 
αύξηση στα ποσοστά τους εκτός από τον 
ΔΗΣΥ, ο οποίος έμεινε σταθερός στο 22% 
σε σχέση με τον Μάρτιο. Πέραν αυτού, 
να τονιστεί ότι τα ποσοστά, όπως αυτά 
έχουν παρουσιαστεί στη δημοσκόπηση, 
δεν συμπεριλαμβάνουν την αδιευκρίνιστη 
ψήφο και συγκεκριμένα όσους ακόμα 
είναι αναποφάσιστοι ή δεν απαντούν. 
Τονίζεται ότι η πρόθεση ψήφου δεν εί-
ναι εκτίμηση αποτελέσματος και ότι τα 
ποσοστά των κομμάτων στις Ευρωεκλογές 

για κάποιους θα είναι σαφώς υψηλότερα, 
ανάλογα και με το πώς θα συμπεριφερ-
θούν οι δύο αυτές ομάδες. Απ’ εκεί και 
πέρα, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι 
στο δείγμα της δημοσκόπησης, ένεκα της 
πρακτικής δυσκολίας διερεύνησής τους, 
καθώς διαμένουν στα κατεχόμενα, δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι Τουρκοκύπριοι. 
Δικαίωμα ψήφου στις Ευρωεκλογές έχουν 
80.000 Τουρκοκύπριοι. Αυτή η ομάδα 
ψηφοφόρων, αναλόγως με το πώς θα συ-
μπεριφερθεί, θα μπορούσε θεωρητικά 
να διαφοροποιήσει το αποτέλεσμα των 
Ευρωεκλογών. Παρόλο που το 2014 μόλις 
το 3% αυτών είχαν ψηφίσει, μια κάθοδος 
20.000 Τουρκοκυπρίων, ανάλογα βέβαια 
και με τον αριθμό των εγκύρων, και ψήφος 
τους σε ένα συνδυασμό, θεωρητικά θα 
μπορούσε να εκλέξει υποψήφιο. Όσον 
αφορά τις έδρες, επικρατέστερο σενάριο 
φαίνεται να είναι το παραδοσιακό, δηλαδή 
οι 6 έδρες που αναλογούν στην Κύπρο 
θα κατανεμηθούν με το σενάριο 2-2-1-1, 
δηλαδή, από 2 στα δύο μεγάλα κόμματα, 
μία στο ΔΗΚΟ και την 6η θα λάβει είτε η 
ΕΔΕΚ, είτε το ΕΛΑΜ. Ωστόσο, δεν μπορεί 
να αποκλειστεί, ακόμη, το πολύ δύσκο-
λο, μεν, άλλα όχι ανέφικτο σενάριο, που 

φέρει το ΑΚΕΛ ή σε ένα ακραίο σενάριο 
και τον ΔΗΣΥ να χάνουν τη μία εκ των 
δύο εδρών, με αποτέλεσμα να εκλέξουν 
ευρωβουλευτή και το ΕΛΑΜ, αλλά και 
η ΕΔΕΚ. Για να συμβεί, βέβαια, αυτό θα 
πρέπει ΕΔΕΚ και ΕΛΑΜ να καταγράψουν 
διψήφιο ποσοστό, το οποίο θα είναι με-
γαλύτερο από το υπόλοιπο του ΑΚΕΛ ή 
ΔΗΣΥ μετά την 1η τους έδρα. Απ’ εκεί και 
πέρα, η μάχη ΕΔΕΚ-ΕΛΑΜ εξακολουθεί 
να βρίσκεται πολύ κοντά και εντός του 
ορίου του στατιστικού λάθους. Τα δύο 
κόμματα είχαν μιαν αύξηση στα ποσο-
στά τους από 1% σε σχέση με τον μήνα 
Μάρτιο και, συγκεκριμένα, καταγράφουν 
5,8% και 6,3% αντίστοιχα. Κατά πόσον η 
μάχη θα συνεχίσει μέχρι την 26η Μαΐου 
ή θα απειληθούν και από άλλα κόμματα 
είναι κάτι που θα διαφανεί στη συνέχεια. 
Οι δύο διεκδικητές έχουν από ένα όπλο. 
Το ΕΛΑΜ, ενδεχομένως να έχει κρυφή 
ψήφο, η οποία, παρόλο που φαίνεται να 
μειώνεται στο εκλογικό σώμα, εντούτοις 
δεν μπορεί να αποκλειστεί, ενώ η ΕΔΕΚ 
ίσως πριμοδοτηθεί από όσους την επι-
λέξουν, με σκοπό να μην πάρει την έδρα 
το ΕΛΑΜ. Όποιου το όπλο υπερισχύσει, 
θα έχει πλεονέκτημα.

Η δεύτερη έρευνα της Prime για τις Ευρωεκλογές

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ 
ΔΙΑΠΕΡΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, Ο ΚΟΜ-
ΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ KΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΤΟ 
ΡΟΥΣΦΕΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ-
ΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Όλα τα κόμματα, τα οποία φαίνεται 
να διεκδικούν έδρα, στο παρόν 
στάδιο, τουλάχιστον, έχουν πα-

ρουσιάσει αυτόν το μήνα έστω και μικρή 
αύξηση στη συσπείρωσή τους, πλην του 
ΕΛΑΜ, το οποίο έχει παρουσιάσει κά-
ποιες διαρροές, εξακολουθεί όμως να 
καταγράφει την υψηλότερη συσπείρωση 
και πολύ χαμηλή αποχή. Η ΕΔΕΚ δεν 
φαίνεται να έχει καθόλου διαρροές, πα-
ρουσιάζεται, όμως, να καταγράφει μια 
σχετική αποχή και αναποφάσιστους. Το 
ΔΗΚΟ έχει διανύσει έναν καλό μήνα 
και γενικά παρουσιάζει μια καλή εικόνα. 
Έχει μειώσει διαρροές και αδιευκρίνιστη 
ψήφο και έχει αυξήσει τη συσπείρωσή 
του κατά 10 μονάδες. Από την άλλη, έχει 
παρουσιάσει μια διαρροή προς το ΑΚΕΛ, 
η οποία δεν υπήρχε τον Μάρτιο. Το ΑΚΕΛ 
παρουσιάζεται συνεκτικό σε αυτές τις 
εκλογές και, παρόλο που έχει αυξήσει 
ελαφρώς τις διαρροές του, εντούτοις αυτές 
δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές. Ταυτόχρονα, 
έχει μειώσει την  αδιευκρίνιστη ψήφο 

και καταγράφει υψηλότερη από τους 
υπολοίπους συσπείρωση. Ο ΔΗΣΥ  
παρουσιάζει μια παράξενη εικόνα, η 
οποία μάλλον είναι συνέπεια του πο-
λιτικού κλίματος. Έχει αυξήσει ελαφρώς 
τη συσπείρωσή του και έχει μειώσει την 
αδιευκρίνιστη ψήφο, ενώ, ταυτόχρονα, 
έχει να αντλήσει, αφού καταγράφει υψη-
λό ποσοστό αναποφασίστων. Από την 
άλλη, παρουσιάζει αυξητικές διαρροές, 
οι οποίες είναι υψηλότερες των υπολοί-
πων. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν 
εισπράττει ιδιαίτερα από άλλα κόμματα, 
έχει μείνει καθηλωμένος στο 22%. Θα 
πρέπει να επισημανθεί ότι διαχρονικά 
αυτό που χαρακτηρίζει τον ΔΗΣΥ εί-
ναι η χαμηλή αποχή που καταγράφει 
σε εκλογικές αναμετρήσεις, αυτό που 
ονομάζουμε αποχή ανά κόμμα, κάτι που 
τον ευνοεί ιδιαίτερα. Πάντως, μια πρώτη 
εκτίμηση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι 
η διαφορά του ΔΗΣΥ από το ΑΚΕΛ θα 
είναι αρκετά μικρότερη απ’ ό,τι το 2014.

*Εκλογικός Αναλυτής

Διαρροές - εισροές
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ (ΠΣΣΑ) 2019
Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για 
τα δύο πιο κάτω Μέτρα Προαιρετικής Συνδεδεμένης Στήριξης Αιγοπροβάτων 2019, με βάση τις πρό-
νοιες του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

Μέτρο 1: Συνδεδεμένη κατά κεφαλήν στήριξη αιγοπροβάτων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με προσα-
νατολισμό την παραγωγή γάλακτος. Οι επιλέξιμες μονάδες θα πρέπει να έχουν παραδώσει σε εγκεκριμέ-
νες γαλακτοβιομηχανίες περισσότερο από δέκα τόνους (10300Lt) γάλακτος κατά την περίοδο 01/01/2018 
μέχρι 31/12/2018. Η πιστοποίηση της παράδοσης διενεργείται με την προσκόμιση των νόμιμων και πλήρως 
υπογεγραμμένων τιμολογίων από ή προς τις εγκεκριμένες γαλακτοβιομηχανίες.

Μέτρο 2: Συνδεδεμένη κατά κεφαλήν στήριξη αιγοπροβάτων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με προ-
σανατολισμό την παραγωγή κρέατος.

Οι περίοδοι υποβολής εμπρόθεσμων αιτήσεων, καθώς και τυχόν εκπρόθεσμων αιτήσεων,  παρουσιάζονται 
στον πιο κάτω πίνακα. 

Περίοδος υποβολής εμπρόθεσμης αίτησης ΠΣΣΑ 22/04/2019 - 06/05/2019
(ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ - δύναται να επιδοτηθούν) 

Περίοδος υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης ΠΣΣΑ 07/05/2019 - 31/05/2019
(ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ - δύναται να επιδοτηθούν με ποινή 1%
για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης) 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν στα επαρχιακά γραφεία του ΚΟΑΠ για να προμηθευτούν 
και να υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής. 

Ο ζωικός πληθυσμός, για τον οποίο μπορεί να υποβληθεί αίτηση, είναι τα θηλυκά ζώα αναπαραγωγής 
επτά (7) μηνών και άνω, που ήταν καταγεγραμμένα στην Κεντρική Βάση δεδομένων IRSC των Κτηνια-
τρικών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας κατά τη 19η Μαρτίου 2019 (ημερομηνία κατοχής) και τα οποία 
κατέχουν ηλεκτρονική σήμανση και ατομικό κωδικό αναγνώρισης. Τα αιγοπρόβατα που σημαίνο-
νται με μαζικό κωδικό αναγνώρισης (batch number) δεν είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στην ΠΣΣΑ 2019.

Τονίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στα πιο πάνω Μέτρα για το έτος 2019 παρέχεται μόνο σε αιτητές οι 
οποίοι διενήργησαν απογραφή (αυτοέλεγχο) κατά την περίοδο 19/02/2019 - 19/03/2019 και κοινοποίη-
σαν τα αποτελέσματα αυτής στις ΚΥ, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες.

Το εγχειρίδιο εφαρμογής και άλλα σχετικά έντυπα θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Αγροτι-
κών Πληρωμών, στη διεύθυνση www.capo.gov.cy, με την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων για τα προ-
αναφερόμενα Μέτρα.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ  ΚΟΑΠ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ  ΓΡΑΜΜΗ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  ΚΟΑΠ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ιφιγενείας 34, 2007 Στρόβολος, τηλ.: 22 446 500, Φαξ: 22 446 501  7777 1999
ΛΕΜΕΣΟΣ Αγχίστου 4, 3048 Λεμεσός, τηλ.: 25 818 026, Φαξ: 25 818 027
ΠΑΦΟΣ Ανεξαρτησίας 17, 8028 Πάφος, τηλ.: 26 822 651, Φαξ: 26 822 650 ΚΕΝΤΡΙΚΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ  ΚΟΑΠ
ΛΑΡΝΑΚΑ Ακροπόλεως 18, 7103 Αραδίππου, τηλ.: 24 824 320, Φαξ: 24 824 321 Μιχαήλ Κουτσόφτα 20, 2000 Λευκωσία
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Σωτήρας 17, 5286 Παραλίμνι, τηλ.: 23 811 920, Φαξ: 23 811 921 Τηλ.: 22 557 777, Φαξ: 22 557 755

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ… ΔΙΑΓΡΑΨΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΕΝΑ 

Ποιες ευρωεκλογές; Για ποιους και γιατί;

Ό
σο διαρρέει ο χρόνος 
προς την εκλογική 
αναμέτρηση της 
26ης Μαΐου, ολοέ-
να και περισσότερο 
εδραιώνεται η αίσθη-
ση ότι το κυπριακό 

πολιτικο-κομματικό σύστημα οργανώνει 
το… ξεκαθάρισμα των «εσωτερικών» λο-
γαριασμών του σε ευρωπαϊκή αρένα.

Σ’ έναν αποκαρδιωτικά ισχνό, στα όρια 
εμεσματικής δυσθυμίας, προεκλογικό πολι-
τικό λόγο, και σ’ ένα άκρως συγκρουσιακό 
και πολωτικό πολιτικό σκηνικό, η συζήτη-
ση για την Ευρώπη, τα προβλήματα και το 
μέλλον της, σε συσχετισμό με τις καθ’ ημάς 
συνάψεις τους, απουσιάζουν δραματικά, 
δίνοντας τη θέση τους στη δυσώδη διαπάλη 
ενός άγονου ψηφοθηρικού διαγκωνισμού. 

Είναι προφανές πως οι κατά τα ειω-
θότα υποβαθμισμένες - τόσο για τους 
σχεδιασμούς των πολιτικών κομμάτων 
όσο και για τις… διαθέσεις του εκλογικού 
σώματος- ευρωεκλογές, αποκτούν, μέσα 
στο εκτάκτως συνταχθέν συγκείμενο της 
κομματικής αντιπαράθεσης, μιαν απρό-
σμενη σημασιολογική αναβάθμιση που 
δεν είχαν προηγουμένως.

Ωστόσο, αυτή δεν μπορεί να εκφύγει 
τού καθ’ όλη την προεκλογική περίοδο 
υφέρποντος εκπτωτικού πολιτικού κλί-
ματος, που συσκοτίζει τα πραγματικά 
διακυβεύματα των ευρωεκλογών.

Η, εντός του συγκεκριμένου πλαισίου, 
επιχειρούμενη ανασήμανση της εκλογικής 
διαδικασίας για το Ευρωκοινοβούλιο εκ 
μέρους των κομμάτων, επειδή, ακριβώς, 
διενεργείται με αυτούς τους όρους, ανα-
πόδραστα προσκρούει στην απαραμείωτη 
κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος 
και των πολιτικών, η οποία αναμένεται να 
εκφραστεί με τα ίδια επίπεδα αποχής από 
τις κάλπες, βαθύνοντας έτι περαιτέρω τη 
θεσμική κρίση «νομιμοποίησης». 

Αποτελεί, βεβαίως, ερώτημα κατά πό-
σον η αποστροφή αυτή των πολιτών είναι 
ικανή να προκαλέσει ουσιαστικές μετατο-
πίσεις προς την κατεύθυνση διατάραξης 
ή υπέρβασης των κεντρικών συστημικών 
δομών του πολιτικού πεδίου.

Προσώρας, όμως, η εικόνα της κάλπης 
για τα εκλογικά επιτελεία των κομμάτων 
εμφανίζεται τουλάχιστον αποθαρρυντική. 

Με όλες τις προβλέψεις να θέλουν την 
αποχή να φθάνει στα επίπεδα των  ευρωε-
κλογών του 2014, οι κομματικοί μηχανισμοί 
αποδύονται σε μια ύστατη προσπάθεια συ-
σπείρωσης των ψηφοφόρων, προσδοκώντας 
σε μια μερική, τουλάχιστον, αναστροφή του 
κλίματος την τελευταία στιγμή. Εγχείρημα, 
ασφαλώς, καθόλου εύκολο, αφού η τάση 
«αποστασιοποίησης» των πολιτών από το 
ευρύτερο πολιτικο-κομματικό γίγνεσθαι 
διαλαμβάνει, εδώ και καιρό, εδραία χαρα-
κτηριστικά, καθιστώντας σχεδόν ανέλπιστη 
μια ενδεχόμενη ανατροπή των δεδομένων.

Ευρωεκλογές ή… βουλευτικές; 
Σε συνδυασμό με μια σειρά άλλους 

παράγοντες -δραστικές αλλαγές στο 
εσωτερικό των κομμάτων αλλά και στο 
ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, δραματική 
όξυνση στις σχέσεις Κυβέρνησης  - μείζονος 

Αντιπολίτευσης, διαδικασίες ρηξιγενούς 
χαρακτήρα στο επίπεδο του Κυπριακού, 
ανάπτυξη αποσυσπειρωτικών διεργασιών 
στον ευρύτερο ενδιάμεσο χώρο, κ.λπ.- οι 
προσεχείς ευρωεκλογές ίσως αποτελέσουν 
καταλύτη για σημαντικές εξελίξεις στο πο-
λιτικό σκηνικό, που δεν αποκλείεται να 
διαφοροποιήσουν άρδην τον υφιστάμενο 
συσχετισμό δυνάμεων. 

Ήδη, μέσα από μια πρώτη ανάγνωση 
του τρέχοντος προεκλογικού λόγου, οι ευ-
ρωεκλογές δεν φαντάζουν τίποτε άλλο από 
μια παρένδυση των βουλευτικών εκλο-
γών, που στην προκειμένη περίπτωση, 
μάλιστα, τείνουν να διαλάβουν, υπό το 
φως του πρόσφατου πορίσματος και της 
αντιπαράθεσης για τον Συνεργατισμό, τον 
χαρακτήρα σύνολης κρίσης της κυβερνη-
τικής πολιτικής και του Προέδρου.

Είναι χαρακτηριστικό πως, από την ευ-
ρωεκλογική ατζέντα, απουσιάζουν παντελώς 
τα θέματα της Ευρώπης, ενώ ακόμα και οι 
διάφορες έρευνες δημοσκόπησης κινού-
νται προς την ίδια ακριβώς κατεύθυνση, 
προβάλλοντας ως κατ’ εξοχήν επίμαχα 
ζητήματα τα προβλήματα της εσωτερικής 
πολιτικής, το Κυπριακό, την οικονομία, 
και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς 
την Κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα.

Πρώτη εκλογική δοκιμασία…
Την ίδια ώρα, πρόκειται για την πρώτη 

δοκιμασία του πολιτικού συστήματος και 
των φορέων του ενώπιον της κάλπης μετά 
τις τελευταίες προεδρικές εκλογές, μέσα σε 
συνθήκες βαθιάς πόλωσης και διασταλτικής 
ρηγμάτωσης του εσωτερικού μετώπου.  

Ως εκ τούτου, το κρίσιμο ερώτημα 
που εγείρεται είναι κατά πόσον αυτή η 
τελευταία, σε συνδυασμό με τις παρατει-
νόμενες παρενέργειες της οικονομικής 
και θεσμικής κρίσης, θα επιταχύνουν 
τις διαδικασίες αποσυσπείρωσης των 
πολιτών γύρω από τα πολιτικά κόμματα, 
δημιουργώντας μια πρωτοφανή, για τα 
κυπριακά πολιτικά δεδομένα, κατάσταση, 
αν όχι θεσμικής «απονομιμοποίησης» του 
συστήματος εξουσίας, τουλάχιστον ριζικής 
αμφισβήτησής του, στέλνοντας το μήνυμα 
για την ανάγκη αλλαγής πλεύσης.

Κρίσιμο τεστ
Για τα τρία μεγάλα κόμματα, ιδία τον 

ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ, το μεγαλύτερο βάρος 
δίδεται στο παιγνίδι των ποσοστών, καθώς 
και στις μεταξύ τους διαφορές, όπως θα 
καταγραφούν, σε ψήφους. Υπό αυτά τα δε-
δομένα, για το κυβερνών κόμμα και τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας -παρότι στις 
ευρωεκλογές δεν κρίνεται αυτή καθαυτή 
η κυβερνητική πολιτική- θα είναι το πρώτο 
σοβαρό τεστ αξιολόγησης των πεπραγμένων 
της πολιτικής τους, μετά την ανάληψη της 
Προεδρίας τον περασμένο Φεβρουάριο.

Καθότι, έτσι ή αλλιώς, η εκλογική μάχη 
για το Ευρωκοινοβούλιο θα διεξαχθεί μέσα 
στο δύσθυμο κλίμα που δημιούργησε το 
Πόρισμα για τον Συνεργατισμό και η επι-
τακτική απαίτηση της αντιπολίτευσης για 
παραίτηση του Υπουργού Οικονομικών, 
Χάρη Γεωργιάδη, η ψήφος των ευρωεκλο-
γών δεν μπορεί να μην προσμετρηθεί και 
ως ένα μέτρο, αν όχι ακριβές, αξιολόγησης 
του κυβερνητικού έργου. Πρώτιστος στό-
χος της Πινδάρου είναι η διασφάλιση της 
πολιτικής πρωτοκαθεδρίας, με διαφορά, 
μάλιστα, ασφαλείας από τον δεύτερο, αν 
και οι επιτελείς του κυβερνώντος κόμ-
ματος γνωρίζουν ότι η διαφορά από το 
ΑΚΕΛ είναι αδύνατον να κυμανθεί στα 
ίδια υψηλά επίπεδα των προηγούμενων 
ευρωεκλογών (11 μονάδες). 

Ωστόσο, εκτιμούν ότι, με την προϊούσα 
συσπείρωση του κόμματος, που παραδο-
σιακά ανεβαίνει κατακόρυφα την τελευταία 
βδομάδα των εκλογικών αναμετρήσεων, 
τη διατήρηση της… άφιλης σχέσης των 
ψηφοφόρων του προς την αποχή, και την, 
από πόρτα σε πόρτα, προεκλογική προσπά-
θεια των υποψηφίων, οι οποίοι συνθέτουν 
ένα από τα ισχυρότερα ψηφοδέλτια που 
κατέβασε ποτέ το κόμμα στις ευρωεκλογές, 
θα καταστεί εφικτό ο ΔΗΣΥ να πλησιάσει 
τα ποσοστά που λαμβάνει, συνήθως, στις 
κάλπες για το Ευρωκοινοβούλιο. 

Πορεία ανάκαμψης
Για το ΑΚΕΛ, από την άλλην, οι ευ-

ρωεκλογές, ως η πρώτη εκλογική ανα-
μέτρηση μετά τη δεύτερη στη σειρά ήττα 
στις προεδρικές εκλογές, αποτελούν έναν 
περίπου ασφαλή δείκτη του βηματισμού 
ανασυγκρότησης και ανασύνταξης, με δε-

δομένη τη φθορά που υπέστη το κόμμα 
καθ’ όλη την προηγούμενη περίοδο, όπου 
παρουσίασε πρόβλημα «πειστικότητας», 
όχι, απλώς, ως δύναμη εξουσίας, αλλά και 
ως μια αξιόπιστη δύναμη αντιπολίτευσης.  

Στην Εζεκία Παπαϊωάννου θεωρούν 
ότι η επικείμενη εκλογική αναμέτρηση, 
με εφόδια, αφενός, τον κάθετα και εφ’ όλης 
της ύλης αντιπαραθετικό λόγο προς την 
Κυβέρνηση, και, αφετέρου, την εμφανή 
ανανέωση στο εκλογικό ψηφοδέλτιο -όπου, 
μάλιστα, για πρώτη φορά, εμφανίζεται η 
υποψηφιότητα ενός Τ/κ υποψηφίου-, θα 
επανεισαγάγει το κόμμα σε τροχιά ανόδου 
και ανάκαμψης, επαναπατρίζοντας τους 
δυσαρεστημένους, τα τελευταία χρόνια, 
ΑΚΕΛικούς ψηφοφόρους. Ήδη, βάσει 
και των αποτελεσμάτων των τελευταίων 
δημοσκοπήσεων, η εκτίμηση που υπάρχει 
στην ηγεσία του κόμματος είναι ότι, από 
τη μια, η εκλογική άνοδος πρέπει να είναι 
δεδομένη, ενώ ρεαλιστικός είναι ο στόχος 
της «δεύτερης θέσης με μικρή διαφορά» 
από το κυβερνών κόμμα, γεγονός που ερ-
μηνεύεται ως «νίκη» για τις δυνάμεις της 
Αριστεράς.  Γενικώς, στο κόμμα της μείζονος 
αντιπολίτευσης προσδοκούν ότι η παρου-
σιαζόμενη, αυτήν τη στιγμή, εικόνα μιας 
συμπαγούς και σταθερά ανατασσόμενης 
πολιτικής δύναμης, θα αποκρυσταλλωθεί 
και στο εκλογικό αποτέλεσμα, βάζοντας το 
κόμμα, για τα καλά, σε τροχιά «επανόδου». 

 
Ενίσχυση και αύξηση ποσοστών 

Από την άλλη, στο Δημοκρατικό Κόμμα 
βλέπουν με ικανοποίηση όλες τις έρευ-
νες πρόθεσης ψήφου να καταγράφουν, 
ενάμιση μήνα πριν από τις εκλογές, τη 
δύναμη του κόμματος γύρω στα επίπεδα 
των προηγούμενων ευρωεκλογών, με τις 
προοπτικές να πλησιάσει ακόμη και τα 
ποσοστά των τελευταίων Βουλευτικών να 
είναι απολύτως ρεαλιστικές. 

Εκτίμηση των επιτελών της Γρίβα Δι-
γενή είναι ότι, μ’ ένα τέτοιο αποτέλεσμα, 
και με δεδομένο τον πολυκερματισμό του 
ενδιάμεσου χώρου, το ΔΗΚΟ όχι μόνο θα 
εδραιώσει, αλλά και θα ενισχύσει έτι περαι-
τέρω την πρωτοκαθεδρία του στον χώρο 
του Κέντρου, βάζοντας τις βάσεις για μεγα-
λύτερη ανάκαμψη στις βουλευτικές εκλογές 
του 2021. Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα, 
βεβαίως, του Δημοκρατικού Κόμματος είναι 
να εξέλθει αλώβητο ή με τις μικρότερες 
δυνατές απώλειες από τη συμμετοχή της 
αρτισύστατης Δημοκρατικής Παράταξης 
στις ευρωεκλογές, με την κάθοδο αρκετών 
παλαιών στελεχών του κόμματος. 

Η μάχη της 4ης θέσης 
Απ’ εκεί και πέρα, το σημαντικότερο, 

ίσως, διακύβευμα των επί θύραις ευρω-
εκλογών είναι η κατάληψη της 4ης θέ-
σης, που εκλέγει τον έκτο βουλευτή, την 
οποία φαίνεται να διεκδικούν επί ίσοις 
όροις ΕΔΕΚ και ΕΛΑΜ. Τα δύο πολιτικά 
κόμματα εμφανίζονται σε όλες τις μέχρι 
στιγμές δημοσκοπήσεις να καταγράφουν 
περίπου την ίδια εκλογική δύναμη (από 
4-6%) με ελάχιστες αποκλίσεις, και θεω-
ρείται βέβαιον ότι η μάχη θα δοθεί στήθος 
με στήθος ώς την τελευταία κάλπη. 

Για την ΕΔΕΚ και την ηγεσία της η πρό-
κληση είναι τεράστια, καθώς η εκλογική 
επιτυχία του 2014, με την εκλογή στην 
Ευρωβουλή του Δημήτρη Παπαδάκη, 
έγινε υπό το πρόσημο της συνεργασίας 
με τους Οικολόγους. Αυτές τις ευρωεκλογές, 
οι Σοσιαλδημοκράτες επέλεξαν την κατά 
μόνας κάθοδο, απορρίπτοντας όλα τα πιθανά 
σενάρια συνεργασιών στον ευρύτερο χώρο 
του Κέντρου. Μια ενδεχόμενη εκλογική 
νίκη θα εδραιώσει την ΕΔΕΚ ως τέταρτη 
δύναμη στο πολιτικο-κομματικό σκηνικό, 
αποδεικνύοντας ότι παραμένει, παρά την 
εσωκομματική φθορά των τελευταίων χρό-
νων, ένα κόμμα με ισχυρά αποθέματα και 
αντιστάσεις. Από την άλλη, για το ΕΛΑΜ οι 
προσεχείς ευρωεκλογές εμφανίζονται ως μια 
χρυσή ευκαιρία να… προεκτείνει το «άλμα» 
των τελευταίων εκλογικών αναμετρήσεων 
σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, καθιστάμενο 
4η πολιτική δύναμη του τόπου. Γεγονός που, 
αν το πετύχει, θα σημάνει τη μεγαλύτερη, 
ίσως, μετατόπιση στο κυπριακό πολιτικό 
σκηνικό από το 1974 και εντεύθεν, αφού 
οι, βάσει εκλογικής δύναμης, παγιωμένες 
πολιτικο-κομματικές «ιεραρχίες» θα αλλά-
ξουν άρδην. Έχοντας, πλέον, μια ισχυρή 
κομματική βάση, οι Κύπριοι «εθνικιστές» 
ευελπιστούν ότι μπορούν ν’ αδράξουν την 
6η έδρα, που θα τους στείλει για πρώτη 
φορά στο Ευρωκοινοβούλιο.   

Με στόχο την ανατροπή 
Απ’ εκεί και πέρα, η Συνεργασία Οικολό-

γων - Συμμαχίας Πολιτών, που αποτέλεσε 
απότοκο των παρατεταμένων και έντονων 
ζυμώσεων στον ευρύτερο χώρο του Κέ-

ντρου για συνεργασία στις ευ-
ρωεκλογές, καταγράφει στις 
δημοσκοπήσεις ένα ποσοστό 
γύρω στο 3%, μικρότερο 
τόσο από το ποσοστό των 
Οικολόγων στις τελευταί-

ες βουλευτικές εκλογές 
(4,8%), όσο και από το 
7%, που κατέγραψε η 

Συμμαχία το 2014.
Ωστόσο, οι ηγεσίες των δύο σχηματι-

σμών θεωρούν ότι, προϊόντος του χρόνου 
προς τις ευρωεκλογές, διαμορφώνονται 
προοπτικές βελτίωσης των ποσοστών της 
Συνεργασίας, που μπορούν να καταστήσουν 
εφικτή τη διεκδίκηση της 6ης έδρας. Άλ-
λωστε, όπως εκτιμούν, το μεγάλο ποσοστό 
αναποφάσιστων και αδιευκρίνιστης ψήφου 
διαμορφώνει ένα, κατά το μάλλον ή ήττον, 
ρευστό προεκλογικό τοπίο, που, με σκληρή 
οργανωτική και επικοινωνιακή προσπάθεια, 
μπορεί να επιφυλάξει ανατροπές.  

Τεστ δυνάμεων
Το βάπτισμα του πυρός παίρνει σ’ 

αυτές τις ευρωεκλογές η νεοσύστατη 
Δημοκρατική Παράταξη, η οποία δοκι-
μάζει τις εκλογικές της δυνάμεις σ’ ένα 
εξόχως πολωτικό και συγκρουσιακό 
πολιτικό σκηνικό. Αν και δημοσκοπικά 
η ΔΗΠΑ εμφανίζεται, μέχρι στιγμής, με 
υψηλότερο ποσοστό το 1,8%, οι εκλογι-
κοί επιτελείς του κόμματος θεωρούν ότι ο 
στόχος για επίτευξη ενός ποσοστού γύρω 
στο 4% είναι εφικτός, λόγω, αφενός, της 

σκληρής οργανωτικής δουλειάς που γί-
νεται και, αφετέρου, της συμπάγειας των 
«προσωπικών - ΔΗΚΟϊκών - ψήφων» των 
υποψηφίων που καταρτίζουν το ψηφο-
δέλτιο. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι τα 
στελέχη του κόμματος δεν θεωρούν ότι 
η ΔΗΠΑ αποτελεί ένα «κομμάτι» που 
αποσπάστηκε από το ΔΗΚΟ ή ένα μι-
κρότερο ΔΗΚΟ στον χώρο του ΔΗΚΟ, 
αλλά μια πολιτική δύναμη με ευρύτερη 
απεύθυνση στον χώρο του παραδοσιακού, 
κυρίως, Κέντρου. Βεβαίως, όπως έχει ήδη 
επισημάνει σε ρεπορτάζ της η «Σ», ένα 
ποσοστό 3,6% και άνω «ίσως ανοίξει την 
πόρτα του Εθνικού Συμβουλίου, κι αυτό 
αποτελεί τον μεγάλο στόχο».  

Η τουρκοκυπριακή ψήφος
Ένας μάλλον αστάθμητος παράγοντας 

των εκλογών, που δύναται να διαφορο-
ποιήσει άρδην το εκλογικό και πολιτικό 
σκηνικό, είναι η τουρκοκυπριακή ψήφος, 
καθώς 80.000 Τουρκοκύπριοι πολίτες της 
Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν δικαίωμα 
ψήφου. Όπως επισημαίνει ο εκλογολόγος-
αναλυτής Νάσιος Ορεινός (ίδε ανάλυση σελ. 
12), η συγκεκριμένη ομάδα ψηφοφόρων, 
αναλόγως τού πώς θα συμπεριφερθεί, θα 
μπορούσε, θεωρητικά, να διαφοροποιήσει 
το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. 

Δεδομένου, δε, ότι σ’ αυτές τις ευρω-
εκλογές κατέρχονται και αρκετοί, τηρου-
μένων των αναλογιών, Τ/κ υποψήφιοι, 
το ποσοστό των Τ/κ ψηφοφόρων που θα 
προσέλθουν στις κάλπες αναμένεται να 
είναι σαφώς μεγαλύτερο από το ποσοστό 
του 3% που είχε ψηφίσει το 2014. Και σε 
περίπτωση που κατευθυνθούν μαζικά προς 
έναν υποψήφιο, μπορούν να «στείλουν» 
έναν Τ/κ στην Ευρωβουλή. 

ΗΔΗ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ 
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΟΙ 
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΕΝ ΦΑΝΤΑ-
ΖΟΥΝ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΜΙΑ 
ΠΑΡΕΝΔΥΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥ-
ΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, 
ΜΑΛΙΣΤΑ, ΤΕΙΝΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑ-
ΛΑΒΟΥΝ, ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ, ΤΟΝ ΧΑΡΑ-
ΚΤΗΡΑ ΣΥΝΟΛΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
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Έ
να μήνα πριν από τις Ευρω-
εκλογές οι δημοσκοπήσεις 
άρχισαν να δείχνουν πλέον 
μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για 
τη μελλοντική σύνθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Από τη μια θεωρείται πλέον 

δεδομένη η μείωση των ποσοστών των δύο 
«γιγάντων» της Ευρωβουλής. Από την άλλη, 
σημαντική αναμένεται η άνοδος για τους 
ευρωσκεπτικιστές. Δίχως αμφιβολία, στην 
άνοδο των ποσοστών των ευρωσκεπτικιστι-
κών κομμάτων υποβοήθησε η πιθανότητα 
συμμετοχής της Βρετανίας στις Ευρωεκλογές, 
η οποία αναμένεται να διαμορφώσει μια πιο 
«ευρωσκεπτικιστική» τάση εντός του μελλο-
ντικού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Τα ευρήματα της έρευνας 
Η νέα δημοσκόπηση της Europe Elects 

επιβεβαιώνει ουσιαστικά τις απώλειες που 
αναμένεται να υποστούν τα δύο μεγάλα 
κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα 
(EPP), σύμφωνα με τα ευρήματα, θα τερματίσει 
πρώτο στην εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου 
με 184 έδρες, μετρώντας όμως απώλειες 37 
εδρών σε σχέση με τις 221 που είχε κερδίσει 
το 2014. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ακόμα 
μεγαλύτερες απώλειες αναμένεται να υποστεί 
η Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και 
Δημοκρατών (S&D), η οποία σε σχέση με 
τις Ευρωεκλογές του 2014 αναμένεται να 
απολέσει πέραν των 56 εδρών. Το 2014 
κέρδισε 191 έδρες, ενώ, σύμφωνα με τα ευ-
ρήματα της δημοσκόπησης, τον Μάιο δεν 
θα ξεπεράσει τις 135 έδρες. Η «έκπληξη» 
της δημοσκόπησης είναι η εντυπωσιακή 
άνοδος των ποσοστών της Συμμαχίας Φι-
λελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη 
(ALDE), ποσοστά τα οποία μεταφράζονται σε 
106 έδρες, 39 περισσότερες από το 2014. 
Εξίσου μεγάλη άνοδο των ποσοστών του 
αναμένεται να έχει το κόμμα Ευρώπη των 
Εθνών και της Ελευθερίας (ENF), το οποίο, 
από τις 37 έδρες που κατέκτησε το 2014, τον 
Μάιο θα φτάσει στις 63, παρουσιάζοντας μια 
αύξηση 26 ευρωβουλευτών. Τα υπόλοιπα 
ευρωπαϊκά κόμματα, σύμφωνα πάντα με τη 

δημοσκόπηση, παρουσιάζουν μεν απώλειες, 
αλλά σε μικρότερο βαθμό. Συγκεκριμένα, οι 
Πράσινοι-Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία 
(G/EFA) χάνουν μόλις τρεις έδρες, ενώ η 
Συμμαχία Συντηρητικών και Μεταρρυθ-
μιστών στην Ευρώπη (ECR) έχει απώλειες 
επτά εδρών. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 
αποτελέσματα για την Ευρώπη της Ελευθε-
ρίας και της Άμεσης Δημοκρατίας (EFDD), 
τα οποία δείχνουν πτώση των ποσοστών του 
κόμματος και απώλειες 13 εδρών σε σχέση 
με τις εκλογές του 2014. 

Οι λόγοι της απώλειας εδρών 
των δύο μεγάλων κομμάτων 

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης, όμως, 
προβάλλουν ότι, πέρα από τις απώλειες που 
καταγράφουν στα ποσοστά τους το Ευρωπαϊκό 
Λαϊκό Κόμμα (EPP) και η Προοδευτική Συμ-
μαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), η 
καθοδική τους τάση, η οποία αποτυπωνόταν 
σε δημοσκοπήσεις των προηγούμενων μη-
νών, έχει ανακοπεί σε κάποιο βαθμό. Τους 
τελευταίους δύο μήνες τα δύο αυτά κόμματα 
είδαν τα ποσοστά τους στις δημοσκοπήσεις 
να αυξομειώνονται, και αυτό καταδεικνύει 
τη ρευστότητα της πολιτικής κατάστασης 
που επικρατεί στην ΕΕ. Τα αποτελέσματα 
της Europe Elects, τα οποία βασίζονται στις 
τελευταίες εκτιμήσεις και δημοσκοπήσεις, 
καθώς και εκλογικές αναλύσεις, δείχνουν ότι 
οι δύο βασικοί παράγοντες για τους οποίους 
έχει τερματιστεί η πτωτική πορεία στα ποσοστά 
των δύο αυτών μεγάλων πολιτικών ομάδων 
είναι η αβεβαιότητα για το Brexit, αλλά και η 
μείωση του ενδιαφέροντος των πολιτών για 
το μεταναστευτικό πρόβλημα. Συγκεκριμένα, 
όσο παραμένει αβέβαιη η κατάσταση με το 
Brexit και γίνεται εμφανής η πολυπλοκότη-
τα για έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την ΕΕ, τόσο απομακρύνονται οι Ευρωπαίοι 
πολίτες από τα λαϊκιστικά κόμματα και τις 
υποσχέσεις για «ανάκτηση» της εθνικής κυ-
ριαρχίας. Να σημειωθεί, όμως, ότι το ίδιο 
θέμα εντός της Βρετανίας, όπως είναι φυσικό, 
τυγχάνει διαφορετικής αντιμετώπισης και τα 
ευρήματα των δημοσκοπήσεων διαφέρουν. 
Όσον αφορά τον δεύτερο παράγοντα, όπως 
διαφαίνεται από τα ευρήματα της έρευνας, το 

μεταναστευτικό είναι μεν σημαντικό ζήτημα 
για τους πολίτες της ΕΕ, εξ ου και η σταθερή 
άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων, αλλά δεν 
κυριαρχεί στην ατζέντα, γεγονός που καθιστά 
πιο δύσκολη των πόλωση που επιδιώκεται 
από τους τελευταίους.  

Η άνοδος του ALDE 
Η Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρα-

τών για την Ευρώπη (ALDE) παρουσιάζει με-
γάλη άνοδο στα ποσοστά της τους τελευταίους 
μήνες, σύμφωνα με την έρευνα της Europe 
Elects. Αυτή η απότομη αύξηση στις έδρες 
που αναμένεται να καταλάβει τον Μάιο δεν 
είναι τυχαία, αφού συνδέεται με τις εθνικές 
πολιτικές εξελίξεις σε Γαλλία και Ρουμανία. 
Συγκεκριμένα, το La République En Marche! 
του Προέδρου της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μα-
κρόν, προβλέπεται ότι θα ενταχθεί στο ALDE 
και συμπεριλαμβάνεται στις δημοσκοπή-
σεις, δίνοντας μια ώθηση στα ποσοστά των 
Φιλελευθέρων. Να σημειωθεί ότι μετά τις 
απώλειες που δέχτηκε σε εθνικό επίπεδο 
το En Marche, λόγω κυρίως των Κίτρινων 
Γιλέκων, σταδιακά αρχίζει να κερδίζει έδα-
φος μετά την εκστρατεία του Μακρόν από 
πόλη σε πόλη, ώστε να βρεθεί πιο κοντά στα 
προβλήματα των πολιτών. Παράλληλα, σε 
εξέλιξη βρίσκεται από τον Γάλλο Πρόεδρο η 
προώθηση της «ευρωπαϊκής αναγέννησης», 
το όραμά του για θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά 
την περίπτωση της Ρουμανίας, οι πολίτες, 
λόγω σκανδάλων διαφθοράς, γυρίζουν την 
πλάτη στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα που 
βρίσκεται στην εξουσία και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο στηρίζουν το ALDE. 

Η σταθερή ανοδική
πορεία της ENF

Η ανοδική τάση του κόμματος Ευρώπη 
των Εθνών και της Ελευθερίας (ENF) μπο-
ρεί να απειλήσει την κυριαρχία των δύο 
μεγάλων κομμάτων με τον ίδιο τρόπο που 
τα παραδοσιακά κόμματα χάνουν ποσοστά 
σε εθνικό επίπεδο. Ο κατακερματισμός των 
ευρωπαϊκών κομμάτων συνεχίζεται, αφού η 
ένταξη νέων θεματικών στην ατζέντα, όπως το 
περιβάλλον και η μετανάστευση, «αναγκάζει» 

σε δημιουργία νέων κομμάτων που απαντούν 
σε αυτά τα ζητήματα. Γι’ αυτό παρουσιάζεται 
αντίστοιχα αυτή η αυξητική τάση στα ENF 
και ALDE. Όσον αφορά το ENF, η πηγή της 
δύναμής του εντοπίζεται στην Ιταλία, όπου 
το 37% των θέσεων προβλέπεται να πάνε 
στην ευρωσκεπτικιστική Λέγκα του Ματέο 
Σαλβίνι. Οι πολιτικές της Κυβέρνησης στην 
Ιταλία παραμένουν εξαιρετικά δημοφιλείς, 
καταγράφοντας ποσοστό αποδοχής μέχρι και 
60%.  Παράλληλα, τα αδελφικά κόμματα της 
Λέγκας σε Γαλλία και Αυστρία αναμένεται 
να καταλάβουν τουλάχιστον το 25% των 
εδρών αντίστοιχα. Ο Εθνικός Συναγερμός 
της Λε Πεν, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, 
αναμένεται να επωφεληθεί από τη δυσα-
ρέσκεια μερίδας πολιτών της Γαλλίας από 
τις πολιτικές του Μακρόν. Στην Αυστρία, το 
Κόμμα Ελευθερίας της Αυστρίας επωφελείται 
εκλογικά συμμετέχοντας στην Κυβέρνηση 
του Σεμπάστιαν Κουρτς. Εντούτοις, παρά το 
γεγονός ότι παρουσιάζεται αύξηση στα ποσο-
στά των ακροδεξιών και ευρωσκεπτικιστικών 
κομμάτων, μια τάση η οποία εμφανίζεται 
και σε εθνικό επίπεδο, δεν αναμένεται να 
ισχυροποιηθούν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να 
κυριαρχήσουν επί της λήψης αποφάσεων 
εντός της ΕΕ. Εάν επιβεβαιωθούν τα ποσο-
στά των δημοσκοπήσεων, αναμένεται μεν να 
καταστεί δύσκολο να βρεθούν πλειοψηφίες 
υπέρ της εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ολο-
κλήρωσης, παρόλα αυτά, όμως, η εξεύρεση 
κοινής συνισταμένης μεταξύ των ακροδεξιών 
και λαϊκιστικών κομμάτων ιστορικά πάντα 
ήταν ένα ζήτημα. Παρά τις προσπάθειες για 
δημιουργία ενός συνασπισμού, για διάφο-
ρους λόγους παρατηρείται μια διάσπαση 
αυτών των κομμάτων στο ECR, στο EFDD 
και στο ENF. 

Τα δεδομένα της δημοσκόπησης 
με την ένταξη της Βρετανίας

Η μεγάλη αδυναμία της έρευνας της Europe 
Elects είναι η απουσία δημοσκοπήσεων από 
το Ηνωμένο Βασίλειο, αφού η συμμετοχή 
της χώρας στις Ευρωεκλογές ήταν σε άμεση 
συνάρτηση με τις εξελίξεις στο Brexit. Δημο-
σκόπηση της Kantar Public, όμως, προβάλλει 
τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

στην περίπτωση κατά την οποία η Μεγάλη 
Βρετανία συμμετάσχει τελικά στις Ευρωε-
κλογές του Μαΐου. Με βάση, λοιπόν, αυτά 
τα δεδομένα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα 
και η ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών εξακο-
λουθούν να παρουσιάζουν πτώση. Μεγάλη 
διαφοροποίηση με την ένταξη της Βρετανίας 
στις δημοσκοπήσεις παρουσιάζουν, όμως, 
τα ποσοστά της Συμμαχία Φιλελευθέρων 
και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE) 
και της Ευρώπης της Ελευθερίας και της 
Άμεσης Δημοκρατίας (EFDD). Συγκεκριμένα, 
η εντυπωσιακή άνοδος του ALDE στη δημο-
σκόπηση της Kantar Public δεν καταγράφεται 
με τους ίδιους αριθμούς, αλλά περιορίζεται 
σε αύξηση μόλις 8 εδρών. Από την άλλη, το 
EFDD όχι μόνο δεν καταγράφει πτώση 13 
εδρών, όπως προβάλλει η Europe Elects, 
αλλά, αντίθετα, αυξάνει τους ευρωβουλευτές 
του σε 45. Ο λόγος της αύξησης συνδέεται 
άμεσα με τη Βρετανία, αφού το νεοϊδρυθέν 
Brexit Party του Νάιτζελ Φάρατζ, το οποίο 
ανήκει στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό κόμμα, 
αναμένεται να κατακτήσει την τρίτη θέση στη 
Βρετανία με ποσοστό 15%. Όσον αφορά  τους 
ευρωσκεπτικιστές του ENF, η δημοσκόπηση 
της Kantar Public επιβεβαιώνει την ανοδική 
τάση, προβλέποντας κατάκτηση μέχρι και 
63 εδρών εντός του Κοινοβουλίου. 

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΠΗ 
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ΤΟΣΟ Η ΙΝΤΕΡΠΟΛ, 
ΟΣΟ ΚΑΙ Η ΓΙΟΥΡΟΠΟΛ 
ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΑ 
ΠΛΕΟΝ ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ 
ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ

Δεν φθάνει το χάος του Brexit, ένα νέο 
πλήγμα -επιστημονικό αυτήν τη φορά- έρ-
χεται να κάνει τα πράγματα χειρότερα για την 
πατροπαράδοτη βρετανική υπερηφάνεια. Οι 
κατασκευαστές του διάσημου μνημείου του 
Στόουνχεντζ, φαίνεται πως κατάγονταν από τα 
παράλια της Μικράς Ασίας και την Ανατολία, 
σύμφωνα με μια νέα γενετική έρευνα. Οι πρό-
γονοι των κατασκευαστών του Στόουνχεντζ 
ήταν αγρότες που, ξεκινώντας το ταξίδι τους 
προς τα δυτικά από την περιοχή της σημε-

ρινής Τουρκίας και της ανατολικής ακτής 
του Αιγαίου, αφού διέσχισαν τη Μεσόγειο, 
έφθασαν στην Ιβηρική και από εκεί -μέσω 
Γαλλίας- κατέληξαν στη Βρετανία περίπου 
το 4.000 π.Χ. Γρήγορα, λόγω και του πολύ 
μεγαλύτερου αριθμού τους, αντικατέστησαν 
τους ντόπιους κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες, με 
εξαίρεση τη Δυτική Σκωτία. Οι απόγονοί τους 
κάποια στιγμή, περί το 3.000 π.Χ., άρχισαν να 
κτίζουν το μνημείο του Στόουνχεντζ, για λόγους 
που δεν είναι απολύτως σαφείς μέχρι σήμερα.

Επιστήμονες παρουσίασαν πρόσφατα 
στο Τελ Αβίβ ένα πρωτότυπο ανθρώπινης 
καρδιάς τρισδιάστατης εκτύπωσης από αν-
θρώπινους ιστούς και με αγγεία, μια «μεί-
ζονα» πρόοδο, σύμφωνα με τους ίδιους, για 
τη θεραπεία καρδιαγγειακών νόσων και την 
πρόληψη της απόρριψης μοσχευμάτων. Οι 
ερευνητές του πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ 
παρουσίασαν στους δημοσιογράφους αυ-
τήν την αδρανή καρδιά μεγέθους κερασιού, 
βυθισμένη μέσα σ’ ένα υγρό.

«Είναι η πρώτη φορά που τυπώνουμε 

μια καρδιά ολόκληρη μαζί με τα κύτταρά 
της και τα αιμοφόρα αγγεία της, είναι επί-
σης η πρώτη φορά που χρησιμοποιούμε 
ύλη και κύτταρα προερχόμενα από τον 
ασθενή», είπε ένας από τους επιστήμονες, 
ο καθηγητής Ταλ Ντβιρ, ο οποίος διηύθυνε 
τις έρευνες. Επιστήμονες είχαν καταφέρει 
στο παρελθόν να παραγάγουν τη δομή 
μιας καρδιάς, όμως με συνθετικά ή φυ-
σικά στοιχεία τα οποία δεν προέρχονταν 
από τον ασθενή, με κίνδυνο να υπάρξει 
ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού.

Το Στόουνχεντζ κτίστηκε από Μικρασιάτες

Ανθρώπινη καρδιά από... εκτυπωτή

Μικρά μικρά /// ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΕΟΔΏΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σ
οκ, σε πρώτο επίπε-
δο, μούδιασμα σε 
δεύτερο προκάλεσαν 
οι αποκαλύψεις των 
μυστικών υπηρεσιών 
της Δύσης, ότι οι τζι-
χαντιστές ετοιμάζουν 

νέα αιματοχυσία στην Ευρώπη. Το 
λεγόμενο Ισλαμικό Χαλιφάτο μπορεί 
όντως να έχει ηττηθεί στα πεδία των 
μαχών στη Συρία και το Ιράκ, ωστόσο 
οι φανατικοί ισλαμιστές που το υπη-
ρετούν, και σε αρκετές περιπτώσεις 
είναι κάτοχοι ευρωπαϊκών διαβατηρίων, 
κυρίως γεννημένοι και αναθρεμμένοι 
στη Γαλλία και το Βέλγιο, δεν έχουν 
εξολοθρευθεί. Αντίθετα, σύμφωνα με 
τις υπηρεσίες παρακολούθησης και 
ασφάλειας, έχουν επιστρέψει στην 
αρχική τους βάση, έχουν «βαφτιστεί» 
εκ νέου με τα προηγούμενα ονόματά 
τους και ζουν ανάμεσά μας. Έτοιμοι 
να υλοποιήσουν εν ευθέτω χρόνο τα 
αιματηρά τους σχέδια εναντίον των 
χωρών στις οποίες ανατράφηκαν μεν, 
μίσησαν δε. 

Οι νέες προειδοποιήσεις 
Ένα νέο Μπατακλάν. Αυτό «υπό-

σχονται» οι τζιχαντιστές με νέο βίντεο 
που ανήρτησαν στον ιστότοπο που δια-
τηρούν, αμέσως μετά την ανακοίνωση 
από τις δυτικές κυβερνήσεις ότι ηττή-
θηκαν και στο τελευταίο πεδίο μάχης 
στη Συρία. Οι εικόνες που ντύνουν 
τις απειλές, για άλλη μια φορά δεί-
χνουν ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ενώ 
εστιάζουν στη νύχτα τρόμου της 13ης 
Νοεμβρίου στο Παρίσι, το 2015. 

Η νύχτα της φρίκης 
Ήταν νύχτα της 13ης Νοεμβρίου 

το 2015, όταν η Ευρώπη έζησε από 
κοντά την απόλυτη φρίκη της τρομο-
κρατίας. Δεν ήταν το πρώτο χτύπημα 
των τρομοκρατών, ήδη οι Χριστιανοί 
και οι Γιαζίντι είχαν ζήσει πολύ χειρό-
τερα στο Ιράκ και τη Συρία. Ήδη είχαν 
πραγματοποιηθεί δεκάδες χτυπήματα 
στην Αίγυπτο και αλλού. Ήταν όμως το 
πρώτο μαζικό και ταυτόχρονο χτύπημα, 
σε διαφορετικά σημεία, στην καρδιά 
της Ευρώπης. Την πρωτεύουσα της 

Γαλλίας. Το Παρίσι.
Ιδιαιτερότητα των δραστών πως όλοι 

τους ήταν μουσουλμάνοι μεν, πολίτες δε 
της Γαλλίας, του Βελγίου και της Βρετανίας. 

Το πρώτο μέρος του σχεδίου τους για 
επίθεση αυτοκτονίας καμικάζι στο γήπεδο 
«Σταντ ντε Φρανς», κατά τη διάρκεια φι-
λικού αγώνα της Γαλλίας με τη Γερμανία, 
παρουσία της Γερμανίδας Καγκελαρίου 
Άγκελα Μέρκελ και του Προέδρου της 
Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, απέτυχε. Όχι 
όμως και το δεύτερο μέρος του σχεδίου.

Πάνω από 120 άνθρωποι νεαρής ηλι-
κίας βρίσκουν φρικτό θάνατο στη μουσική 
σκηνή του θεάτρου Μπατακλάν κατά τη 
διάρκεια συναυλίας, από τις σφαίρες των 
τζιχαντιστών.

Συνολικά τα σημεία των επιθέσεων 
ήταν έξι. 

Η αιματηρή πορεία ξεκίνησε από το 
Σταντ ντε Φρανς, βόρεια του Παρισιού, 
όπου ανατινάχθηκαν οι τρεις πρώτοι 
τζιχαντιστές της ISIS σκοτώνοντας έναν 
άνθρωπο και προκαλώντας δεκάδες τραυ-
ματισμούς. Ακολούθησαν πυροβολισμοί 
σε εξωτερικούς χώρους εστιατορίων και 
μπαρ, όπου 39 άνθρωποι βρήκαν τρα-
γικό θάνατο. Ο αιματηρός σχεδιασμός 
ολοκληρώθηκε στο θέατρο Μπατακλάν, 
στο 11ο διαμέρισμα των Παρισίων. Εκεί 

90 άνθρωποι «έσβησαν». Η Ευρώπη 
βυθίστηκε στο πένθος και οι πολίτες 
της αναγνώρισαν για πρώτη φορά τον 
τρομακτικό κίνδυνο που τους χτύπησε 
την πόρτα. Μέχρι σήμερα ζουν με τον 
φόβο ενός νέου Μπατακλάν.

Το νήμα των αποκαλύψεων
Η νίκη των δυτικών δυνάμεων στο 

πεδίο των μαχών της Συρίας ήταν το 
πρώτο βήμα για την επιβεβαίωση των 
φόβων που, έτσι κι αλλιώς, εκφράζουν 
τους τελευταίους μήνες οι υπηρεσίες 
πληροφοριών της ΕΕ. Το νήμα άρχισε 
να ξετυλίγεται τη στιγμή που ειδικοί 
ανέγνωσαν το ψηφιακό αρχείο που οι 
τζιχαντιστές του λεγόμενου Ισλαμικού 
Χαλιφάτου άφησαν πίσω στο συριακό, 
τελευταίο, προπύργιό τους. Ο σκληρός 
δίσκος φέρει την υπογραφή του ηγέτη της 
τρομοκρατικής οργάνωσης, Αμπού Μπακρ 
αλ Μπαγκντάντι, και των έξι υπαρχηγών 
του. Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε στο 
πλαίσιο συνέντευξης Τύπου η Ιντερπόλ, 
σε ένα από τα αρχεία αναφέρεται πως 
μεταξύ των σχεδίων αιμοβόρων τζιχα-
ντιστών προβλέπει ευρεία επίθεση στο 
σιδηροδρομικό δίκτυο της Γερμανίας, 
καθώς και σε αγωγό πετρελαίου κοντά 
στη Βασιλεία, στην Ελβετία. Στο μεταξύ, 

παρά τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, 
δεν είναι ξεκάθαρο πότε άρχισαν οι σχε-
διασμοί, πότε αναμένεται το χτύπημα, πού 
βρίσκεται ο ηγέτης της τρομοκρατικής 
οργάνωσης -ο θάνατος του οποίου έχει 
ανακοινωθεί τρεις φορές, αλλά δεν έχει 
επιβεβαιωθεί- και ποια είναι τα πραγματικά 
ονόματα των εκτελεστών του σχεδίου, που, 
όπως φαίνεται από τα στοιχεία, διατηρούν 
ευρωπαϊκά διαβατήρια. 

Ενεργό το δίκτυο 
χρηματοδότησης

Μεταξύ άλλων, από τα στοιχεία που 
έχουν πέσει στα χέρια και βρίσκονται στο 
μικροσκόπιο των δυτικών αντιτρομοκρα-
τικών υπηρεσιών, το δίκτυο χρηματοδό-
τησης και επιχειρήσεων ανά τον κόσμο, 
που αποφέρει σημαντικά έσοδα στους 
τζιχαντιστές για την υλοποίηση των σχε-
διασμών τους, καλά κρατεί. Στον σκληρό 
δίσκο που βρέθηκε, αποκαλύπτεται ένα 
τεράστιο δίκτυο συμμοριών διάπραξης 
ληστειών, διαδικτυακής παρακολούθησης, 
ενοικίασης οχημάτων και υποκλοπών 
από ηλεκτρονικούς υπολογιστές κομβι-
κών υπηρεσιών. Το γεγονός προκαλεί 
πονοκέφαλο στις αρμόδιες υπηρεσίες 
που οφείλουν, αλλά δεν γνωρίζουν πώς 
μπορούν να ξεμπλέξουν το κουβάρι και 

να φτάσουν στην άκρη του νήματος. Σύμ-
φωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία, πάντως, 
ένας εκ των αρχηγών των τρομοκρατών, 
ονόματι Αμπού Κχαμπάμπ αλ Μουχατζίρ, 
συντονίζει δύο τρομοκρατικά κλιμάκια στη 
Γερμανία και ένα στη Ρωσία με σκοπό τη  
χρηματοδότηση της οργάνωσης.

Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταφορά 
τρομοκρατών μέσω Τουρκίας και την 
εκδήλωση επιθέσεων με άτομα αραβικής, 
ρωσικής και καυκασιανής καταγωγής.

Στο «παιχνίδι» και η Ελλάδα
Ο ρόλος της Τουρκίας, με βάση τα 

αρχεία που έχουν βρεθεί, είναι δεδομένος. 
Αποτελεί τον απόλυτο κόμβο μετακίνησης 
των τρομοκρατών και δεν είναι η πρώ-
τη φορά που αποκαλύπτεται το βρόμικο 
παιγνίδι της Άγκυρας. Δεδομένο είναι 
ωστόσο και πως από τη στιγμή που ο 
μεταβατικός σταθμός είναι η Τουρκία, 
η Ελλάδα παίζει επίσης σημαντικό 
ρόλο στις μεταβάσεις. Προφανώς και η 
Ελλάδα ως χώρα δεν αποτελεί στόχο των 
τρομοκρατών και ούτε αναφέρεται στα 
αρχεία που έχουν ανευρεθεί, είναι όμως 
ο πρώτος σταθμός για τη μετάβαση στις 
ισχυρές χώρες της ΕΕ, που είναι και οι 
βασικοί στόχοι. Το γνωστό πια σε όλους 
προσφυγικό μονοπάτι των Βαλκανίων. 
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Άρχισαν οι 
εξονυχιστικοί έλεγχοι

Από την πρώτη στιγμή οι υπηρεσίες 
πληροφοριών και οι αντιτρομοκρατικοί 
ουλαμοί έπιασαν δουλειά, σε μια ευρεία 
επιχείρηση εξονυχιστικών ελέγχων. 
Στόχος να ελεγχθούν ένας προς έναν 
οι πρόσφυγες που έχουν περάσει στην 
Ευρώπη, ώστε να εντοπίσουν τα ύποπτα 
άτομα ή άτομα που έχουν χρησιμοποι-
ήσει ψεύτικες ταυτότητες. Αυτό βέβαια 
δεν μπορεί να διασφαλίσει πως θα εντο-
πιστούν οι κάτοχοι των ευρωπαϊκών 
διαβατηρίων που μπορεί να πέρασαν με 
ψεύτικα στοιχεία, ώστε να μη διαπιστω-
θεί πως είχαν μεταβεί στη Συρία και το 
Ιράκ, αλλά πλέον ζουν με τις κανονικές 
τους ταυτότητες. Από τους μέχρι τώρα 
ελέγχους έχει συλληφθεί ένα πρόσωπο 
στο Βέλγιο.  Αξίζει βέβαια να σημειωθεί 
ότι όλοι οι τρομοκράτες που πραγματο-
ποίησαν ανεμπόδιστοι τρομοκρατικές 
επιθέσεις στην Ευρώπη ήταν γνωστοί 
στις Αρχές, είχαν ανακριθεί ως ύποπτοι 
για ισλαμιστικές διασυνδέσεις, αλλά δεν 
είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση. 
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Α
γέρωχη και επιβλητι-
κή έκλεινε, για εννέα 
ολόκληρους αιώνες, 
την ιστορία στις πέ-
τρινες αγκάλες της… 
Τώρα, τραυματισμέ-
νη, μα πάλι όρθια, πε-

ριμένει τη στιγμή που θα ξαναϋποδεχθεί 
τη μουσική του Χαίντελ και του Μπαχ 
και θα αποτελέσει το καταφύγιο ενός 
απροκατάληπτου και απροσμέτρητου 
θαυμασμού.  

Ο Βίκτωρ Ουγκώ είχε «προφητέψει», 
με γλαφυρό τρόπο, στο αριστουργημα-
τικό βιβλίο του «Η Παναγία των Παρισί-
ων» το 1831, τη μέλλουσα  καταστροφή 
της Notre Dame, που επέπρωτο να 
συμβεί στο δικό μας παρόν, σαν να 
γινόμασταν εμείς, μέσα από μια παρά-
ξενη τροπή της ιστορίας, οι δύσθυμοι 
και άβολοι δικαιούχοι της. 

Ο μεγάλος βάρδος των γαλλικών 
γραμμάτων περιέγραφε, με ανατριχιαστι-
κή λεπτομέρεια, την πύρινη καταστροφή 
που επεσυνέβη 188 χρόνια μετά. «Όλα 
τα βλέμματα στράφηκαν στο πιο ψηλό 
μέρος της εκκλησίας. Αυτό που έβλεπαν 
ήταν κάτι συγκλονιστικό. Μια μεγάλη 
φλόγα υψωνόταν ανάμεσα στους δύο 
πύργους με ανεμοστρόβιλους και σπιν-
θήρες, μια τεράστια και ανεξέλεγκτη 
φλόγα, η οποία πότε φαινόταν και πότε 
χανόταν από τον πυκνό καπνό».

Ο Ουγκώ, με απαράμιλλο τρόπο, 
περιγράφει ακόμα τα αγάλματα να ζω-
ντανεύουν από τη φωτιά και «άλλα να 
γελάνε και να κοροϊδεύουν και άλλα 
ακόμα να φτερνίζονται από τους καπνούς».

Η Notre Dame δεν είναι μόνον ένα 
από τα μεγαλοπρεπέστερα μνημεία της 
Ιστορίας, ανυπέρβλητο σύμβολο του ευ-
ρωπαϊκού πολιτισμού. Ως γενναιόδωρος 
οικοδεσπότης, «περιέθαλπε» εντός της όλες 
τις πνευματικές εκφάνσεις της μεγάλης 
τέχνης, δέχθηκε ανθρώπους κάθε φυλής, 
θρησκείας και πολιτισμού, θαρρείς σ’ ένα 
υπερβατικό αγκάλιασμα συνένωσης. 

Τη θρυλική «Κυρά» των Παρισίων, 
του Ουγκώ και του Κουασιμόδου, επι-
σκέφθηκαν εκατομμύρια άνθρωποι, 
έχοντας ο καθένας, σήμερα, να μετα-
φέρει και να αποτυπώσει ένα φυλακτό 
μνήμης… Ανάμεσά τους και ουκ ευ-
άριθμοι Κύπριοι, που την έζησαν, ως 
φοιτητές ή ως κάτοικοι του Παρισιού, 
εκ του… σύνεγγυς, και ξεδιπλώνουν 
στη «Σημερινή» της Κυριακής τις πιο 
αλησμόνητες εμπειρίες τους.   

Δεσμώτης μιας αιχμαλωτι-
στικής σαγήνης 
(Κωνσταντίνος Χριστοφίδης) 

Για όσους διδάχθηκαν ή ασχολήθηκαν 
με τα Γαλλικά, δεν υπάρχει βιβλίο που 
να μην αναφέρεται, με τον έναν ή τον 
άλλον τρόπο, στην Παναγία των Παρισίων. 

Πρόκειται για ένα ιστορικό μνημείο, 
απόλυτα συνδεδεμένο με τη γαλλική 
λογοτεχνική παράδοση, με κεντρικό 
σημείο αναφοράς το περίφημο έργο 
του Βίκτωρος Ουγκώ. 

Αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο 
για τη γαλλική ιστορία, αλλά και για 
ολόκληρη την Ευρώπη. Ειδικά, όμως, 
για τους Γάλλους, θα τολμούσα να πω ότι 
αποτελεί το «σημείο μηδέν», το σημείο 
όπου εκκινούν και καταλήγουν όλα. 

Έχοντας την τύχη να σπουδάσω και 

Είχα την ευκαιρία, κάποτε, λόγω της 
ακαδημαϊκής ιδιότητάς μου, να επισκεφθώ 
και κάποια μη επισκέψιμα μέρη του ναού. 
Ειλικρινά, δεν μπορώ να περιγράψω το 
δέος που ένιωσα μπροστά στο μεγαλείο 
αυτού του αριστουργήματος. 

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι η 
Notre Dame, όπως και πολλά άλλα μνημεία 
των ευρωπαϊκών πόλεων, έχουν τη δύναμη 
να υπερνικούν τον χρόνο, καθιστάμενα 
σημείο αναφοράς για τους ανθρώπους 
διαδοχικών εποχών. Ας φανταστούμε έναν 
Γάλλο, κάτοικο του Παρισιού, του 15ου 
αιώνα, που επιστρέφει σήμερα στο Παρίσι. 
Πώς θα αναγνώριζε την πόλη του; Το 
μοναδικό, ίσως, σημείο αναγνώρισης, θα 
ήταν η Παναγία των Παρισίων, «η Κυρά 
μας», για τους Γάλλους! Αυτή, ακριβώς, 
η δύναμη, είναι εκείνο που καθιστά τη 
Notre Dame μοναδική. Ένας χώρος που, 
παρά τη σαφή πολιτιστική του ταυτότη-
τα, συνενώνει και αγκαλιάζει, χάρις στο 
μεγαλείο του, ανθρώπους διαφορετικών 
εθνικοτήτων και θρησκειών. Και, ίσως, 
μέσα σε όλη αυτήν την τραγωδία που 
έπληξε το Παρίσι και τους Γάλλους, ανα-
βλύσει κάτι εκπληκτικό: Η δυνατότητα 
αποκατάστασης του ιστορικού μνημείου 
με βάση το αρχικό σχέδιο του 1163, όταν 
τέθηκαν τα θεμέλια του ναού, και όχι με 
βάση την αποκατάσταση στις αρχές του 
19ου αι., όταν έγιναν πολλές προσθήκες 
«νεωτερικού» χαρακτήρα. 

Τριακόσια μέτρα από τη 
Notre Dame 
(Θεόδουλος Γρηγορίου)

H Notre Dame είναι ένα άρτιο γοτ-
θικό μνημείο, το οποίο μεταφέρει τους 
συμβολισμούς της γοτθικής περιόδου, 
κυρίως στα εσωτερικά του μέρη.

Εγώ, στο Παρίσι, κατοικούσα πολύ κο-
ντά στον ναό -300 μόλις μέτρα απόσταση 
από το μνημείο-, και τον επισκεπτόμουν 
τακτικά, προκειμένου να τον εξερευνήσω 
και να ανακαλύψω τις καλλιτεχνικές του 
λεπτομέρειες. 

Ένα βράδυ, παραμονή Χριστουγέννων, 
είχα πάει να παρακολουθήσω τη θεία 
λειτουργία, που ετελείτο υπό την μου-
σική του Μπαχ, μέσα σε μια μοναδική 
ατμόσφαιρα κατάνυξης. Κάποια στιγμή, το 
μάτι μου ανέβηκε στην κεντρική κολώνα 
του κτηρίου, και τότε, περιδιαβαίνοντας 
με το βλέμμα το εσωτερικό του κτηρί-
ου, αντιλήφθηκα πόσο σημαντική είναι 
η αρμονική σχέση των τεχνών σ’ έναν 
τέτοιο χώρο. Συνειδητοποίησα, δηλαδή, 
με πόση αρμονία συνείχοντο το ουράνιο 
και το γήινο στοιχείο μέσα στο σύστημα 
του ναού. Η συμβίωση αυτή των τεχνών 
ήταν μια καθαρή εμπειρία μεσολάβησης 
ανάμεσα στο ανθρώπινο και στο θεϊκό. 

Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, που 
την ανακαλώ έντονα στη μνήμη μου πολύ 
συχνά, από το 1981 που την έζησα. 

Θα έλεγα, λοιπόν, ότι, σε πολύ μεγάλο 
βαθμό, με κινητοποίησαν περισσότερο τα 
εικαστικά στοιχεία που συνθέτουν αυτό 

το θαυμαστό έργο, αφού, πέρα από την 
αρχιτεκτονική αυστηρότητα, είναι η συ-
ναρπαστική συνύπαρξη αρκετών υπερ-
ρεαλιστικών στοιχείων (με τη σύγχρονη 
γλώσσα), όπως αποτυπώνονται, για πα-
ράδειγμα, στα σκαλιστά τερατόμορφα 
πλάσματα στην κορυφή του ναού, τα 
περίφημα gargouilles. 

Εξαιρετικό στοιχείο, επίσης, της Notre 
Dame είναι τα μοναδικά βιτρό, τα οποία 
χαρίζουν μια συναρπαστική εμπειρία δι-
άχυσης του φωτός καθ’ όλη τη διάρκεια 
της μέρας. Ευτυχώς, αυτά, δεν έχουν πάθει 
ιδιαίτερες ζημιές, γεγονός ιδιαίτερα ενδι-
αφέρον, αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος 
της καταστροφής. 

Είχα την τύχη, επιπρόσθετα, να πα-
ρακολουθήσω αρκετές παραστάσεις 
και συναυλίες, μεταξύ των οποίων η 
παράσταση μπαλέτου Notre Dame de 
Paris, το 1980, η οποία ερμήνευε, με εκ-
πληκτικό τρόπο, το έργο του Βίκτωρος 
Ουγκώ, εστιάζοντας στη σχέση, ιδιαίτερα 
κινητική και πλαστική, του Κουασιμόδου 
με το καμπαναριό. Ήταν μια παράσταση 
που δημιουργούσε πάρα πολύ δυνατές 
εικόνες φαντασίας, απελευθερώνοντας 
το αίσθημα του Υψηλού.

Θυμάμαι, ακόμη, πως η Παναγία των 
Παρισίων με βοήθησε να ξεπεράσω μια 
δυσάρεστη προσωπική εμπειρία, με τον 
θάνατο ενός θείου μου, όταν βρισκόμουν 
στο Παρίσι… Τι πιο ανακουφιστικό, από 
το ν’ ανοίξεις την πόρτα αυτού του ναού, 
ν’ ανάψεις ένα κερί και να ενατενίσεις…    

Ασφαλώς, η πρόσφατη καταστροφή προ-
καλεί ένα τραγικό συναίσθημα. H Notre 
Dame είναι ένα από τα τρία σημαντικότερα 
σύμβολα που καθορίζουν την ταυτότητα του 
Παρισιού, και όχι μόνο, και μαζί με τους 
καθεδρικούς της Σαρτρ και της Λιόν ένα 
από τα σημαντικότερα μνημεία του Δυτικού 
Χριστιανισμού στη Γαλλία. Ωστόσο, πιστεύω 
ότι, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στις τε-
χνολογίες αποκατάστασης, είναι δυνατόν το 
μνημείο να αποκατασταθεί σε πολύ μεγάλο 
βαθμό. Άλλωστε, η εμπειρία του Β’ Παγκο-
σμίου Πολέμου μπορεί να αποβεί πολύ 
χρήσιμη, καθώς κατέστη δυνατόν να αποκα-
τασταθούν αρκετά κατεστραμμένα ιστορικά 
μνημεία. Χαρακτηριστική, βεβαίως, είναι 
η περίπτωση του περίφημου καθεδρικού 
της Reims, ο οποίος, κατά τον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, υπέστη πολλές ζημιές, λόγω των 
γερμανικών επιθέσεων, και διήλθε μέσα 
από μεγάλης έκτασης αποκαταστάσεις και 
αναστηλώσεις. 

Τώρα υπάρχει η προσδοκία να απο-
κατασταθεί ο ναός στην αρχιτεκτονική 
καθαρότητα της πρώιμης γοτθικής πε-
ριόδου, με βάση το σχέδιο του αρχικού 
γοτθικού ρυθμού, χωρίς τις αλλοιωτικές 
προσμίξεις των προσθηκών, που αποτέ-
λεσαν, κατά το παρελθόν, ξένα στοιχεία 
στην αισθητική του, όπως συνέβη με 
πολλά γαλλικά μνημεία, ιδία την περίοδο 
του 19ου αιώνα. Θα είναι, τουλάχιστον, 
κάτι παρήγορο, μέσα σε όλην αυτήν την 
καταστροφή.    

να ζήσω στο Παρίσι, επισκεπτόμουν συ-
χνά τη Notre Dame, αφού ήταν σημείο 
αναφοράς όχι μόνο για τους Παριζιάνους, 
αλλά και για όλους του ξένους που επι-
σκέπτονταν την πόλη. Και ένιωθα πάντα 
το ίδιο συναίσθημα: ένας δεσμώτης της 
μοναδικής αύρας της, μιας σαγήνης που σε 
αιχμαλώτιζε ώς τα μύχια της ύπαρξής σου.

Όταν πρωτοπήγα φοιτητής, ήταν 
πάντα το σταθερό σημείο των ραντεβού 
και των συναντήσεών μας… Ξέρετε, όταν 
πάει κανείς πρώτη φορά στο Παρίσι ως 
επισκέπτης, έχει, πάντα, τρία-τέσσερα 
βασικά πράγματα στο μυαλό του για 
να δει. Εκείνο, όμως, που ποτέ δεν θα 
αφήσει πίσω στην περιδιάβασή του, είναι 

η Παναγία των Παρισίων. Δεν νοείται 
επίσκεψη στο Παρίσι, χωρίς ξενάγηση 
στη Notre Dame.    

Είναι ένα μνημείο σύμβολο όχι μόνο 
για τη Γαλλία, αλλά για ολόκληρο τον ευ-
ρωπαϊκό πολιτισμό, που διατρέχει, με 
τους ανεξάντλητους συμβολισμούς του, 
ολόκληρη την ευρωπαϊκή ιστορία, θα έλε-
γα, μάλιστα, ότι αποτελεί ένα εγχάρακτο 
στοιχείο του ευρωπαϊκού ασυνειδήτου.  

Θα πρέπει να πούμε, δε, ότι δεν συνιστά 
απλώς ένα μνημείο υψίστης θρησκευτικής 
σημασίας για τον Δυτικό Χριστιανισμό, 
αλλά αποτελεί μια ζωντανή κιβωτό υψηλής 
τέχνης, ένα μοναδικό καλλιτεχνικό θησαυ-
ροφυλάκιο με ανεκτίμητης αξίας έργα. 

Έτσι ζήσαμε τη Notre Dame

Η NOTRE DAME ΔΕΝ ΕΊΝΑΊ ΜΌΝΌΝ ΕΝΑ 
ΑΠΌ ΤΑ ΜΕΓΑΛΌΠΡΕΠΕΣΤΕΡΑ ΜΝΗΜΕΊΑ ΤΗΣ 
ΊΣΤΌΡΊΑΣ, ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΌ ΣΥΜΒΌΛΌ ΤΌΥ ΕΥ-
ΡΩΠΑΪΚΌΥ ΠΌΛΊΤΊΣΜΌΥ. ΩΣ ΓΕΝΝΑΊΌΔΩΡΌΣ 
ΌΊΚΌΔΕΣΠΌΤΗΣ, «ΠΕΡΊΕΘΑΛΠΕ» ΕΝΤΌΣ ΤΗΣ 
ΌΛΕΣ ΤΊΣ ΠΝΕΥΜΑΤΊΚΕΣ ΕΚΦΑΝΣΕΊΣ ΤΗΣ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@simerini.com 

Η Παναγία των Παρισίων 
της καρδιάς μας 
(Σάββας Ιακωβίδης)

Δεκέμβρης. Παραμονές Χριστουγέννων. 
Πριν από πολλά χρόνια. Φοιτητές τότε, 
με τους φίλους Χρίστο και Νίκο, πήγαμε 
από τη Λίλη στο Παρίσι. Και, φυσικά, η 
πρώτη επίσκεψη ήταν στην Παναγία των 
Παρισίων. Την είχα δει σε φωτογραφίες 
και σε βιβλία. Εντυπωσιάστηκα. Αλλ’ αυτό 
που είδα όταν στήθηκαν στο προαύλιο, 
παρά το τσουχτερό κρύο, ήταν ανεπανά-
ληπτο! Ένας εκπληκτικός ναός απίστευ-
της ωραιότητας, που επιβαλλόταν στον 
επισκέπτη όχι μόνο με τον ρυθμό του, 
αλλά, προπάντων, με την ομορφιά του. Ο 
ρόδακας και τα βιτρό του. Οι πύλες του. 
Τα περίφημα γλυπτά και τα αγάλματα βα-
σιλέων και αυτοκρατόρων. Η απεικόνιση 
της Παναγίας δεκάδες φορές.  

Είχα αγοράσει μία μικρή φωτογραφική 
μηχανή για τις ανάγκες των σπουδών μου 
ως φοιτητής Δημοσιογραφίας στην Ανώτατη 
Σχολή Δημοσιογραφίας του Καθολικού 
Πανεπιστημίου της Λίλης. Μετακινήθηκα 
προς την αριστερή πλευρά της πλατείας, 
κάτω από τις σημύδες και, μέσα από τα γυ-
μνά κλαδιά τους, φωτογράφισα το μοναδικό 
αυτό μνημείο της Χριστιανοσύνης και του 
πολιτισμού. Έκτοτε έχω τη φωτογραφία στο 
γραφείο μου, για να μου θυμίζει αυτό το 
αριστούργημα αρχιτεκτονικής, σύμβολο 
της Γαλλίας και της ιστορίας της, του πο-
λιτισμού και της ανθρωπότητας.

Μέχρι την περασμένη Δευτέρα το βρά-
δυ, Μεγάλη Δευτέρα για τους Καθολικούς. 
Όπως όλοι οι Γάλλοι και εκατομμύρια 
άνθρωποι στον κόσμο, υπέστην το σοκ 
της ζωής μου. Δεν πίστευα στα μάτια μου! 
Μα, η Notre Dame καίγεται; Καίγεται; Δεν 
είναι δυνατόν! Καθηλώθηκα μπροστά στην 
οθόνη της τηλεόρασης ενεός. Εμβρόντητος. 
Αποσβολωμένος. Το Euronews, σε άμε-
ση μετάδοση, κατέγραφε την απίστευτη 
τραγωδία και την αγωνία ενός συμβόλου 
που το κατέτρωγαν οι φλόγες. 

Λες και τα αγάλματα-δαίμονες (οι γνω-
στοί gargouilles), που είναι περιμετρικά 
τοποθετημένοι στα πιο ψηλά σημεία της 
εκκλησίας, ακίνητοι, βλοσυροί, αποκρου-
στικοί, μυσαροί, ξαφνικά ζωντάνεψαν και 
εξαπολύθηκαν για να την καταστρέψουν. Δεν 
μπορώ να το πιστέψω! Βλέπω τις αδηφάγες 
φλόγες να ξεπετάγονται από το σώμα της 
εκκλησίας και αμέσως σκέφτομαι όσα πριν 
από 200 σχεδόν χρόνια ο μέγας Γάλλος 
συγγραφέας, Βίκτωρ Ουγκώ, είχε περιγράψει 
προφητικά στο δραματικό μυθιστόρημά 
του με τίτλο, «Η Παναγία των Παρισίων»:

«Όλα τα βλέμματα στράφηκαν στο πιο 
ψηλό μέρος της εκκλησίας. Αυτό που 
έβλεπαν ήταν κάτι συγκλονιστικό. Στο 
πιο ψηλό σημείο του εξώστη, πιο ψηλά 
και από τον ρόδακα, υπήρχε μία τεράστια 
φλόγα που ανέβαινε, ανέβαινε ανάμεσα 
στους δύο πύργους με τις καμπάνες, με 
ανεμοστρόβιλους σπινθήρων, μια τερά-
στια και λυσσώδης φλόγα, η οποία πότε 
φαινόταν και πότε χανόταν μέσα από τον 
πυκνό καπνό. Υπήρξε μία σιωπή τρόμου…».

Αυτή η σιωπή τρόμου ήταν το χαρα-
κτηριστικό της νύχτας της περασμένης 
Δευτέρας, 15 Απριλίου 2019. Μια πα-
ρατεταμένη, συγκλονιστική, συλλογική 
σιωπή ως κραυγή οδύνης και λύπης, από 
όλους όσοι είδαμε, θαυμάσαμε, μείναμε 
εκστατικοί μπροστά στη μοναδικότητα και 
την ωραιότητα αυτού του ναού. Οι φλόγες 
επιμένουν να αναδύονται ως μεσαιωνικοί 
δράκοι και να κατατρώγουν την ξύλινη 
οροφή. Οι καπνοί, άλλοτε κίτρινοι, άλλοτε 
μαύροι, κάποτε λευκοί, σκοτεινιάζουν τον 
απαλό γαλάζιο ουρανό του Παρισιού. Και, 
ξαφνικά, το βέλος του ναού καταρρέει… 

Μα, η Παναγία των Παρισίων καίγεται; 
Η Παναγία των Παρισίων καίγεται; Δυ-
στυχώς, μέσα σε λίγες ώρες μια ιστορία 
850 χρόνων μετατράπηκε σε καπνίζοντα 
ερείπια. Η Παναγία των Παρισίων είναι η 
ιστορία, η λογοτεχνία, η ζωή, η καρδιά και 
η ψυχή των Γάλλων και όλων όσοι από 
εμάς είχαμε την ευτυχία και την τύχη να 
σπουδάσουμε σε αυτήν τη σπουδαία χώρα. 

Κάθε φορά που ένα έργο πολιτισμού κα-
ταστρέφεται, καίγεται, χάνεται, είναι η καρδιά 
μας που καίγεται, επειδή κουτσουρεύεται 
η μνήμη και φτωχαίνει η ανθρωπότητα. 
Η πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων 
παραπέμπει με εξίσου οδυνηρό τρόπο στην 
καταστροφή των δικών μας 550 εκκλησιών 
από τον βάρβαρο Τούρκο Αττίλα και σε 
άλλα μοναδικά μνημεία του παγκόσμιου 
πολιτισμού. Αλλ’ αυτά δεν έχουν έναν Ου-
γκώ για να τα καταγράψει στην αθανασία…

«Πυρ κυριεί και κατακαύσει», προ-
φήτευε ο αρχαίος φιλόσοφος, βλέποντας 
στην εκπύρωση του παντός την αμορ-
φοποιητική μορφή του τέλους.

Παγκόσμια οδύνη για την πυρά που 
ανάλωσε σε ένα άλλο φως, αυτό της κατα-
στροφής, ένα από τα πιο λαμπρά μνημεία, 
αρχιτεκτονικά, ιστορικά, θρησκευτικά 
αλλά και του λόγου, συνδεδεμένο με το 
θρυλικό έργο του ρομαντικού Ουγκώ, 
«Η Παναγία των Παρισίων» και τον κυφό 
της κωδωνοκρούστη, Κουασιμόδο...

Δεν μου διέφυγε, σε πρωινή συνέ-
ντευξη στο ραδιόφωνο του «Σίγμα», το 
Ράδιο Πρώτο, στο πρόγραμμα του Λάζαρου 
Μαύρου, να παρατηρήσω τις ειρωνείες 
που διαπλέκουν την δική τους τραγικό-
τητα στο θλιβερό γεγονός της πυράς: στις 
εργασίες της «αναστήλωσης» οφείλεται η 
καταστροφή, ενώ ο Λάζαρος χρησιμοποί-
ησε ως υπόκρουση την Μασσαλιώτιδα, 
τον Ύμνο της Γαλλικής Επανάστασης, που, 
ωστόσο, καταστρέφοντας ό,τι συμβόλιζε 
το Ανσιέν Ρεζίμ, το Παλαιόν Καθεστώς, 
φρόντισε πρώτο πρώτο να καταστρέψει 
τον Υψηλόφρονα Καθεδρικό του...

Ειρωνείες... Σύμβολο λογοτεχνικό του 
Υπερόχου ναού, με τις γοτθικές υψικόρυ-
φες ανατάσεις των αψίδων του, ο κυφός, 
καμπούρης κωδωνοκρούστης του, με 
την ευγενική εσωτερική ομορφιά, ενώ 
την διά της καταστροφής των κοινωνικών 
και αξιακών διαφορών «ενότητα», των 
Επαναστατών, συμβολίζει η πυρκαϊή, που 
συμφύρει σε μια άμορφη ενοποιητική 
μάζα τις ιψιπετείς μορφές της ευμορφίας 
των μνημείων του κάλλους...

Παραδίπλα ο επαναστάτης φίλος 
που με αναφορές στον Μπρεχτ και 
στον Φλομπέρ χαιρετίζει περίπου την 
πυρά του ναού, που στις σκιές των 
αψίδων του κρύβει και την δυστυχία 
των αφανών θυμάτων της ιστορίας, της 
κάθε ιστορίας των υψών που ορθώνονται 
στα κουφάρια των σιωπηρών, αφανών 
μαζών των θυμάτων της. 

Μια ειρωνεία που δεν διαφεύγει, κι 
όμως, ποιος θα δώσει στο επαναστατικό 
μένος το δικαίωμα της φωτιάς, της εκπύ-
ρωσης και του αφανισμού των ωραίων 
συμβόλων της ιστορικής μνήμης; Τα 
μνημεία καίγονται, οι μνήμες καίουν...

«Πυρ κυριεί και κατακαύσει» 
(Τίτος Χριστοδούλου)
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Μ
ε αισιοδοξία 
ατενίζουν το 
μέλλον στο 
Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου 
(ΧΑΚ), τροχο-
δρομώντας αρ-

κετές ενέργειες για αύξηση του κύκλου 
εργασιών του. Μια από αυτές τις ενέργει-
ες αφορά το να αναλάβει αρμοδιότητες 
Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρισμού, κάτι 
το οποίο αναλύθηκε εκτενώς σε συνέ-
ντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε 
την Τετάρτη. 

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του ΧΑΚ, Μαρίνος 
Χριστοδουλίδης, το ΧΑΚ, το Χρηματιστή-
ριο Αθηνών (ΧΑ) και το Χρηματιστήριο 
Ενέργειας της Ελλάδας (ΕΧΕ) συνομολό-
γησαν τριμερή σύμβαση με σκοπό τη 
λειτουργία της ανταγωνιστικής Αγοράς 
Ηλεκτρισμού στην Κύπρο, συμβάλλοντας 
έτσι με ουσιαστικό τρόπο στην προσπάθεια 
για το άνοιγμα της ελεύθερης Αγοράς 
Ηλεκτρισμού, εφόσον πλέον προσφέρεται 
στη χώρα μας Χρηματιστήριο Ενέργειας. 

Λειτουργός Αγοράς 
Ηλεκτρισμού 

Η πρόταση του ΧΑΚ για την ανά-
ληψη εκ μέρους του της αρμοδιότητας 
του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρισμού, 
πρόσθεσε, αποτελεί μία ολοκληρωμένη 
και τεκμηριωμένη μελέτη, που παρέχει 
στην Κυπριακή Πολιτεία συγκριτικά 
πλεονεκτήματα σε θέματα κόστους, τε-

χνογνωσίας, χρόνου υλοποίησης και 
συμβατότητας με διεθνείς προδιαγραφές 
και μπορεί να εξυπηρετήσει το δημόσιο 
συμφέρον, καθώς και να καλύψει μελ-
λοντικές ανάγκες της Αγοράς Ενέργειας 
στην Κύπρο, συμπεριλαμβανόμενης της 
Αγοράς Φυσικού Αερίου.  

Ο πρόεδρος του ΧΑΚ αναφέρθηκε 
ακόμα στο πλεονέκτημα της αμεσότητας 
χρήσης της ίδιας Πλατφόρμας, τόσο για 
τη λειτουργία της αγοράς μετά τον υποθα-
λάσσιο ηλεκτρικό αγωγό που θα συνδέει 
το Ισραήλ με την Κύπρο και την Ελλάδα 
και από εκεί με την Ευρώπη (Euroasia 
Interconnector), όσο και για τη λειτουρ-
γία της Αγοράς του Φυσικού Αερίου στο 
μέλλον και την καθιστά συνεπώς μία δι-
αχρονική και ανταγωνιστική λύση. 

Το ΧΑΚ, να θυμίσουμε, τον Σεπτέμβριο 
του 2018 επένδυσε ποσό €500 χιλ. για 
υλοποίηση των στρατηγικών του σχεδι-
ασμών και, συγκεκριμένα, την επένδυση 
με μετοχική συμμετοχή ύψους 10% στο 
αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας, στο νέο 
έργο που προωθείται για τη σύσταση και 
λειτουργία χρηματιστηρίου ενέργειας 
στην Ελλάδα. 

Δεν καταγράφει 
πλέον ζημιές

Όπως ανέφερε στη «Σημερινή» ο ανα-
πληρωτής γενικός διευθυντής του ΧΑΚ, 
Νίκος Τρυπάτσας, τα τελευταία δύο χρόνια 
το Χρηματιστήριο έφυγε από τις ζημιές 
καταγράφοντας break even,  προσθέτοντας 
πως στόχος τα επόμενα χρόνια είναι να 

ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ ΣΕΙΡΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ 
ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ

καταγράφει κέρδη. Να θυμίσουμε πως 
φέτος ο προϋπολογισμός του ΧΑΚ όπως 
ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώ-
πων προβλέπει δαπάνες ύψους €5.905.537 
και έσοδα ύψους €5.909.190.

Αναφερόμενος σε άλλα μελλοντικά 
σχέδια του ΧΑΚ, ο κ. Τρυπάτσας απο-
κάλυψε πως βρίσκονται σε προχωρημένες 
επαφές με μεγάλες κυπριακές εταιρείες 
για ένταξή τους στο ΧΑΚ με στόχο να 
αυξήσουν τον τζίρο των χρηματιστηρια-
κών συναλλαγών, προσθέτοντας πως στο 
Χρηματιστήριο θέλουν να έχουν λόγο 
και ρόλο στο θέμα των αποκρατικοποιή-
σεων χαρακτηρίζοντας αδήριτη ανάγκη, 
η διαδικασία εξεύρεσης επενδυτών και 
στη Cyta και σε άλλους Οργανισμούς να 
γίνει μέσω ΧΑΚ.

Πολλά τα οφέλη 
από τη Νέα Αγορά

Τόνισε επίσης τα οφέλη από τη λει-
τουργία της Νέας Αγοράς του ΧΑΚ, η 
οποία σήμερα φιλοξενεί σαράντα εταιρείες 
από διάφορες χώρες και άλλα τριάντα 
εταιρικά ομόλογα, για τα οποία γίνονται 
ενέργειες να αυξηθεί ο αριθμός τους στο 
επόμενο διάστημα.

Χαμηλοί οι τζίροι
Αξίζει να σημειωθεί πως, με βάση 

έρευνα της «Σ», η κεφαλαιοποίηση όλων 
των εισηγμένων στο ΧΑΚ εταιρειών ανέρ-
χεται μόλις στα €2,1 δις, εκ των οποίων 
τα €617 εκατ. και €379 εκατ. κατέχουν 
αντίστοιχα οι τράπεζες Κύπρου και Ελ-

ληνική, το οποίο αντιστοιχεί στο 45% της 
συνολικής του κεφαλαιοποίησης. Σήμερα 
ο μηνιαίος τζίρος του ΧΑΚ κυμαίνεται στα 
€5 εκ. και ο ημερήσιος τζίρος στις €210 
χιλιάδες, ενώ ο αριθμός των εισηγμένων 
εταιρειών ανέρχεται στις 67.  

Σχολιάζοντας τα πιο πάνω στοιχεία 
ο κ. Τρυπάτσας ανέφερε πως είναι στο 
χέρι των εταιρειών να κερδίσουν ξανά την 
εμπιστοσύνη των επενδυτών και το ΧΑΚ 
να αυξήσει τον τζίρο του, καλώντας τους 
πάντες να αγκαλιάσουν το Χρηματιστήριο, 
το οποίο είναι -όπως είπε- ο καθρέφτης 
της οικονομίας.

Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων
Ο κ. Τρυπάτσας είπε ακόμη πως 

βρίσκεται στα αρχικά στάδια το θέμα της 
λειτουργίας Χρηματιστηρίου Εμπορευ-
μάτων, σημειώνοντας πως δεν υπάρχουν 
οριστικές αποφάσεις. Σε αυτό αναμένεται 
να διαπραγματεύονται, όπως είπε, παρα-
δοσιακά κυπριακά και άλλα γεωργικά 
προϊόντα. Πρόσθεσε πάντως πως το ΧΑΚ 
έχει και έσοδα από τη δημοπράτηση των 
ρύπων που γίνεται.

Σε 5 μήνες τα νεότερα 
για ιδιωτικοποίηση 

Σχολιάζοντας το θέμα της ιδιωτικοποίη-
σης του ΧΑΚ, ο κ. Τρυπάτσας αποκάλυψε 
ότι παραδόθηκε πριν από λίγες εβδομά-
δες η μελέτη των εμπειρογνωμόνων που 
όρισε η Κυβέρνηση και αναμένεται το 
αργότερο σε 5 μήνες να παρουσιαστούν 
όλες οι στρατηγικές επιλογές του ΧΑΚ. 

Τέλος, όσον αφορά το θέμα της 
θέσης του γενικού διευθυντή 
του ΧΑΚ, το οποίο βρίσκε-

ται σε εκκρεμότητα, ο κ. Τρυπάτσας 
τόνισε πως υπάρχει απόφαση να 
εκτελεί χρέη γενικού διευθυντή 
μέχρι το τέλος του χρόνου, καθώς 
το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου 
αναμένεται στους επόμενους μήνες 
να προκηρύξει τη θέση.

Στο περίμενε για 
γενικό διευθυντή

«Τα τελευταία 
δύο χρόνια το 
Χρηματιστήριο 

έφυγε από τις ζημιές 
καταγράφοντας 
break even, ενώ 

στόχος για τα 
επόμενα χρόνια είναι 
να καταγράφει μόνο 

κέρδη»  

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚEΙΜ
socratis79@gmail.com

Έχει και παρόν 
και μέλλον 

Έχει και παρόν 
και μέλλον 

Έχει και παρόν 
και μέλλον 
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Τ ο «δεκατριάρι» έχει θέσει ως στό-
χο η Κύπρος να πετύχει σε ό,τι 
αφορά τη χρήση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας που έχει τεθεί για το 
2020, ωστόσο, έχει ακόμη πολύ δρόμο 
να διανύσει. 

Ο εθνικός στόχος που έχει τεθεί είναι 
13% την ώρα, ενώ με βάση τα στοιχεία 
της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, 
η Κύπρος έχει ποσοστό χρήσης ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας ώς το 2017 κάτω 
του 10%. Στο 17,5% ανήλθε το μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση κατά το 2017, σύμφωνα 
με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής 
Υπηρεσίας, ποσοστό σαφώς αυξημένο από 
το 8,5% που ήταν το 2004, όταν και άρχισαν 
οι καταγραφές. 

Τι αναφέρει η Υπηρεσία
Ενέργειας 

Η Κύπρος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2021 θα πρέπει να υποβάλει την έκτη 
έκθεση προόδου σχετικά με την προώθηση 
και χρήση των ΑΠΕ.

Η Υπηρεσία Ενέργειας υποστηρίζει 
ότι οι προηγούμενες εκθέσεις προόδου 
για τις διετίες 2011-2012, 2013-2014 
και 2015-2016 κατέγραψαν την επιτυχή 
εφαρμογή και επίτευξη των ενδιάμε-
σων στόχων της ενδεικτικής πορείας 
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το 
μερίδιο ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική 
κατανάλωση ενέργειας.

Η Κύπρος, τον Ιούνιο του 2010, με 
διάρκεια 10 ετών, είχε καταρτίσει ένα 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ, το 
οποίο περιλαμβάνει την εκτιμώμενη 
πορεία και τους επιμέρους τομεακούς 
στόχους (θέρμανση - ψύξη, ηλεκτρισμός 
και μεταφορές), καθώς και τα μέτρα που θα 
εφαρμοστούν προς επίτευξη των εθνικών 
στόχων αναφορικά με την χρήση ΑΠΕ 
το 2020.  Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης, ο στόχος των ΑΠΕ κατανέμεται: 

• Για τον τομέα του ηλεκτρισμού στο 
16% ΑΠΕ το 2020

• Στη θέρμανση-ψύξη στο 23,5% 
• Στις μεταφορές 10% 
Οι υποχρεωτικοί στόχοι που είχαν 

τεθεί για τη Λευκωσία, σύμφωνα με την 
Υπηρεσία Ενέργειας, είναι οι εξής: 

• Αύξηση του ποσοστού των Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην 
ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας 
στο 13%, μέχρι το 2020. 

• 10% μερίδιο συμμετοχής ενέργειας από 
ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας 
στις μεταφορές μέχρι το 2020 (εξαιρού-
νται οι αερομεταφορές και η εσωτερική 
ναυσιπλοΐα). 

Πέντε χρόνια μετά, το 2015, η Λευκω-
σία προχώρησε σε επικαιροποίηση του 
Εθνικού Σχεδίου Δράσεων και ο στόχος 
πλέον σε ό,τι αφορά την ηλεκτροπαραγωγή 
για συμμετοχή των ΑΠΕ είναι στο 16%, το 
2020, με τη διαμόρφωση δύο σεναρίων.  

Στο επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης έχουν αναπτυχθεί δύο εναλλακτικά 
σενάρια για τη  διείσδυση των ΑΠΕ στην 
ηλεκτροπαραγωγή με βάση την ημερο-
μηνία ένταξης των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας στην ανταγωνιστική Αγορά Ηλε-
κτρισμού. Στο πρώτο σενάριο η ουσιαστική 
συμμετοχή των ΑΠΕ στην ανταγωνιστική 
Αγορά Ηλεκτρισμού αναμένεται να γίνει 
το 2018, ενώ στο δεύτερο το 2020.

Η συγκεκριμένη επικαιροποίηση, 
σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενέργειας, 
έγινε λόγω των εξελίξεων στον τομέα 
των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, της 
οικονομικής ύφεσης, της αναμόρφωσης 
του ενεργειακού τομέα στην Κυπριακή 
Δημοκρατία με την ανακάλυψη γηγενών 
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και της 
χάραξης κοινής στρατηγικής της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για την Ενέργεια και 
την Κλιματική Αλλαγή. 

Ο νέος ευρωπαϊκός
στόχος του 32%

Η ανανεώσιμη ενέργεια αποτελεί 
κεντρικό πολιτικό άξονα για την ΕΕ.  Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενέκριναν αλλαγές στην ευρωπαϊκή οδηγία, 
ώστε να συμπεριληφθεί ο νέος δεσμευτικός 
στόχος του 32% για την πράσινη ενέργεια 
μέχρι το 2030, καθώς και νέες αρχές για 
τη μελλοντική οικονομική στήριξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι μέχρι 
το 2020 το 20% της ενεργειακής κατα-
νάλωσης της ΕΕ πρέπει να προέρχεται 
από ανανεώσιμες πηγές, όπως ο ήλιος ή 
ο άνεμος. Το 2014 οι χώρες της ΕΕ είχαν 
συμφωνήσει ότι το ποσοστό αυτό θα αυ-
ξηθεί στο 27% μέχρι το 2030.

Μια βασική πτυχή της συμφωνίας εί-
ναι ο στόχος για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στις μεταφορές, ο οποίος τελικά 
καθορίστηκε στο 14% έως το 2030, μια 
κίνηση που θεωρείται ως κίνητρο για την 
αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.

Το μεγαλύτερο ποσοστό ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας έχει η Σουηδία, ενώ δεύ-
τερη είναι η Φινλανδία και ακολουθούν η 
Λετονία, η Αυστρία, η Δανία. Το ποσοστό 
της Κύπρου είναι αρκετά χαμηλό, αφού 
το 2016 είχε μερίδιο μόνον 9,3%:

Της Κυριακής
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Η 
έκθεση «1940 | Πρό-
σωπα και Εικόνες. 
Kύπρος - Ελλάδα», 
που τιμά τους αφανείς 
ήρωες του Β’ Παγκο-
σμίου Πολέμου, ένα 
σημείο αναφοράς για 

την Κύπρο και τον λαό της, εγκαινιάστη-
κε το βράδυ της Τρίτης, στο Πολιτιστι-
κό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, από τον 
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
κ. Νίκο Αναστασιάδη. 

Ξεχωριστή και σημαίνουσα η παρου-
σία παλαιών πολεμιστών και γυναικών 
αγωνιστριών εν ζωή, που ιδιαίτερα συ-
γκινημένοι αναπόλησαν τις στιγμές του 
μεγαλείου και της αξιοπρέπειας στον βωμό 
της ελευθερίας. 

Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνερ-
γασία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στην 
Κύπρο και την υποστήριξη του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης της Ελλάδας και 
της Βρετανικής Υπάτης Αρμοστείας στη 
Λευκωσία.

Ο τιτάνιος κοινός αγώνας 
Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο 

Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. 
Νίκος Αναστασιάδης αναφέρθηκε ιδιαίτερα 
στους Κύπριους εθελοντές, στον τιτάνιο 
κοινό αγώνα αντίστασης, όπως είπε, κατά 
του φασισμού εθελοντικά. Όπως τόνισε, 
«συνεισέφεραν τα μέγιστα: αφενός αγω-
νιζόμενοι με ηρωισμό και αυταπάρνηση 
στα μέτωπα του πολέμου δίπλα στις δυ-
νάμεις των Συμμάχων και, αφετέρου, με 
την κάθε τρόπο υλική, οικονομική και 
ηθική συμπαράσταση, μια πρωτοβου-
λία που ανελήφθη από την Εθναρχούσα 
Εκκλησία και ενεπλάκη το σύνολο του 
λαού, γυναίκες, αγρότες και εργάτες». Ο 
κ. Αναστασιάδης ανέφερε ακόμη ότι «στο 
πλαίσιο αυτό, πέτυχαν να αναδείξουν την 
Κύπρο στη χώρα με τη μεγαλύτερη, κατ’ 
αναλογίαν πληθυσμού, συμμετοχή στον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο». 

Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας της Ελληνικής Δημο-

κρατίας, κ. Χρήστος Σίμος, εκπροσωπώ-
ντας την ελληνική Κυβέρνηση, ανέφερε, 
ανάμεσα σε άλλα, πως «δεν μπορούμε 
να ξεχάσουμε τα πρόσωπα των 17.000 
Κύπριων εθελοντών, οι οποίοι στρατεύ-
τηκαν στο “Κυπριακό Σύνταγμα” κάτω 
από την ηγεσία της τότε αποικιοκρατικής 
κυβέρνησης της Μεγάλης Βρετανίας στην 
Κύπρο». Όπως είπε, «οφείλουμε να δι-
ατηρήσουμε τη μνήμη των προσώπων, 
που έδωσαν τη ζωή τους, στη μνήμη μας. 
Και το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε 
για να τους τιμήσουμε είναι να δώσουμε 
τη μάχη για μια Ευρώπη δημοκρατική 
και αλληλέγγυα, σε μια συγκυρία που οι 
δυνάμεις της Άκρας Δεξιάς απειλούν και 
επιχειρούν να σηκώσουν ξανά κεφάλι». 

Στον δικό του χαιρετισμό ο Πρέσβης 
της Ελλάδος στην Κύπρο κ. Ηλίας Φωτό-
πουλος επεσήμανε ότι «σήμερα έχουμε 
τη χαρά να βρισκόμαστε στην τέλεση των 

εγκαινίων μιας ξεχωριστής έκθεσης  με 
ιδιαίτερα υψηλό  συμβολισμό και μηνύ-
ματα. Μέσα από εικόνες, φωτογραφίες 
και ενθυμήματα της εποχής», ανέφερε, 
«γίνεται προσπάθεια ανασύστασης της 
ατμόσφαιρας ηρωικών και πένθιμων γε-
γονότων μιας παγκόσμιας σύρραξης, αφού 
μνήμες ζωντανές, πλέον, ελάχιστες υπάρ-
χουν. Στο πλαίσιο της έκθεσης επιχειρείται 
να αποτυπωθεί μια πιο  συγκεκριμένη  
περίοδος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 
που συνδέεται με τη συμμετοχή Ελλάδας 
και Κύπρου στον πόλεμο».  

Μιλά στην κοινότητα 
των θυμάτων 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου κ. Συμεών 
Μάτσης στον  χαιρετισμό του ανέφερε 
πως «η έκθεση στοχεύει να μιλήσει για 
την κοινότητα των θυμάτων στο μέτωπο, 

αναδεικνύοντας τη δύναμη της ανθρώ-
πινης θέλησης στη σύγκρουσή της με 
το αναπόδραστο της ιστορίας, μέσα στην 
ισοπεδωτική και άτεγκτη βιαιότητά του». 
Όπως είπε, «ο Δεύτερος Παγκόσμιος 
Πόλεμος αποτέλεσε το “σημείο μηδέν” 
του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πολι-
τισμού. Ελλάδα και Κύπρος πλήρωσαν 
βαρύ τίμημα στον Πόλεμο, προσφέρο-
ντας χιλιάδες νεκρούς -στρατιώτες και 
αμάχους- στον βωμό της ανθρώπινης 
ελευθερίας». 

Ο Ύπατος Αρμοστής της Βρετανίας 
στην Κύπρο, Stephen Lillie, στον δικό 
του χαιρετισμό ανέφερε ότι «η έκθεση 
αποτελεί ένα θετικό βήμα προς την ενί-
σχυση της προβολής της συμμετοχής 
της Κύπρου στους δύο Παγκοσμίους 
Πολέμους». «Mαθαίνοντας για και από 
το παρελθόν είναι σημαντικό για κάθε 
έθνος. Η Κύπρος διαθέτει αρκετές αξιο-

θαύμαστες ιστορίες να διηγηθεί από αυτό 
το κεφάλαιο της ιστορίας της: για κοινό-
τητες που εργάζονται μαζί για το κοινό 
καλό, που υπερασπίζονται την ελευθε-
ρία, που παρέχουν προστασία σε όσους 
τη χρειάζονται, και διακρίνονται για την 
εργατικότητά τους», επεσήμανε.  

Ο στόχος της έκθεσης 
Η Επιμελήτρια της έκθεσης, Κατερίνα 

Λουί Νικήτα, στο δικό της καλωσόρισμα 
ανέφερε πως «πρόθεση της έκθεσης δεν 
είναι να εξυμνήσει τις επιτυχίες στα μέτωπα 
των μαχών, ούτε να προβάλει τις δάφνες 
των νικητών και το όνειδος των νικημένων. 
Επιδίωξη της είναι, κυρίως, να μιλήσει για 
την κοινότητα των θυμάτων, αναδεικνύο-
ντας τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης 
στη σύγκρουσή της με το αναπόδραστο 
της ιστορίας, μέσα στην ισοπεδωτική και 
άτεγκτη βιαιότητά του». 

Στο πλαίσιο της έκθεσης παρουσιάζεται 
και το φωτογραφικό project του Δημήτρη 
Βαττή, «Οι Ξεχασμένοι ενός Πολέμου», το 
οποίο αφορά τους Κύπριους βετεράνους 
που συστρατεύθηκαν στον αγώνα κατά 
του Ναζισμού. Τα κείμενα έγραψαν ο δρ 
Πέτρος Παπαπολυβίου, Ιστορικός, Ανα-
πληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και ο Στέλιος Κυμιωνής, Ιστορικός.

Η έκθεση θα έχει διάρκεια από τις 10 
Απριλίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 
2019 και θα είναι ανοικτή για το κοινό 
Δευτέρα μέχρι και Κυριακή, από τις 10 το 
πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Πραγματο-
ποιείται στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπε-
ζας Κύπρου (Φανερωμένης 86-90) στη 
Λευκωσία. Για πληροφορίες μπορείτε να 
αποτείνεστε στο τηλέφωνο 22 12815, ή 
στην ιστοσελίδα www.boccf.org <http://
www.boccf.org> ή στο Facebook στη σε-
λίδα «Boccf». 

«1940 | ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ. KΥΠΡΟΣ - ΕΛΛΑΔΑ»

Έκθεση σημείο αναφοράς για την Κύπρο

Έχουμε δρόμο ακόμη…

Η ανανεώσιμη ενέργεια αποτελεί κεντρικό πολιτικό 
άξονα για την ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Ε. Συμβούλιο ενέκριναν αλλαγές στην 
ευρωπαϊκή οδηγία, ώστε να συμπεριληφθεί 
ο νέος δεσμευτικός στόχος του 32% για την 

πράσινη ενέργεια μέχρι το 2030, καθώς και νέες 
αρχές για τη μελλοντική οικονομική στήριξη των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΣΩΤΗΡΗΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopouloss@ 
sigmatv.com

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΤΕΘΕΙ ΕΙΝΑΙ 13% ΤΗΝ ΩΡΑ, 
ΕΝΩ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΧΕΙ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩ-
ΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΩΣ 
ΤΟ 2017 ΚΑΤΩ ΤΟΥ 10%

ΣΤΟΧΟΙ (%) 2016 2020

Μέσος Όρος ΕΕ 17 20

Σουηδία 53.8 49

Φινλανδία 38.7 38

Λετονία 37.2 40

Αυστρία 33.5 34

Δανία 32.2 30

Κροατία 28.3 20

Εσθονία 28.6 25

Πορτογαλία 28 31

Λιθουανία 25.6 23

Ρουμανία 25 24

Σλοβενία 21.3 25

Βουλγαρία 18.8 16

Ιταλία 17.4 17

Ισπανία 17.3 20

Ελλάδα 15.2 18

Γαλλία 16 23

Τσεχία 14.9 13

Γερμανία 14.8 18

Ουγγαρία 14.2 13

Σλοβακία 12 14

Πολωνία 11.3 15

Κύπρος 9.3 13

Ιρλανδία 9.5 16

Βρετανία 9.3 15

Ολλανδία 6 14

Μάλτα 6 10

Λουξεμβούργο 5.4 11

Αγώνας δρόμου 
για τις ΑΠΕ 
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Οι προγραμματισμένες τροποποι-
ήσεις στις νέες νομοθεσίες περί 
πυροβόλων όπλων και περί ιδρύ-

σεως σκοπευτηρίων δεν θα διευκολύνουν 
απλώς τη διεξαγωγή νέων αθλημάτων, αλλά 
θα ενθαρρύνουν επενδύσεις σε αθλητικές 
υποδομές.

Και στις δύο νομοθεσίες μέχρι σήμερα 
επικρατούσε το πνεύμα της αποικιοκρατίας 
με τις συνολικές απαγορεύσεις σε όλα τα 
είδη αγωνισμάτων με όπλα πλην τα κυ-
νηγετικά. Ο συγκριτικά μεγάλος αριθμός 
κυνηγών σήμερα, 45.000, πιθανότατα να 
οφείλεται και στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν 
άλλοι εναλλακτικοί τρόποι άσκησης, πλην 
το κυνήγι. Και οι δύο νομοθεσίες χαρα-
κτηρίζονται από ένα παρωχημένο πνεύμα 
απαγόρευσης σε αθλητικά όπλα όλων των 
κατηγοριών, πλην των λειόκαννων, σε μια 
χώρα στην οποία ο αντρικός πληθυσμός 
από τα 18 μέχρι τα 50 κατέχει και εκπαι-
δεύεται σε στρατιωτικά όπλα κατηγορίας Α. 

Και τα δύο νομοσχέδια είναι εξαιρετικά 
αυστηρά, αφού εφαρμόζοντας την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία απαγορεύουν τη χρήση αυτόματων 
όπλων κατηγορίας Α και επιτρέπουν μόνο 
όπλα της κατηγορίας Β και Γ, αλλά μόνο 
εντός των σκοπευτηρίων. Αυτός ήταν και ο 
όρος που έθεσε η Αστυνομία - το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, για να εγκρίνει το νομοσχέδιο, 
και έτσι να πάει προς ψήφιση στη Βουλή, 
και έτσι και έγινε.

Μόνο η Κύπρος σε 
όλη την Ευρώπη 

Η Κύπρος σήμερα είναι η μοναδική 

χώρα στην Ε.Ε., η οποία συνεχίζει να 
απαγορεύει διαδεδομένα σε άλλες χώρες 
σκοπευτικά αθλήματα, εξακολουθώντας 
να υιοθετεί τις αποικιοκρατικές απαγορεύ-
σεις του 1950. Είναι γεγονός ότι, πριν το 
1955, η κατοχή και η χρήση αθλητικών 
όπλων κατηγορίας Β και Γ επιτρεπόταν για 
άθληση. Η ολική απαγόρευση όλων των 
αθλητικών όπλων ήρθε φυσικά το 1955 
και, με εξαίρεση τα κυνηγετικά, συνεχίζεται 
μέχρι σήμερα.

Ουσιαστικά δεν μπορεί να συγκρίνεται 
η οπλοκατοχή με την κατοχή όπλων για 
αθλητική χρήση. Η οπλοκατοχή έχει να 
κάμει με την κατοχή όπλων ανεξάρτητα 
και χωρίς ιδιαίτερο λόγο, κάτι το οποίο 
περιορίζεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. 
Τα προτεινόμενα νομοσχέδια απαιτούν: την 
εγγραφή σε σκοπευτικό σύλλογο, τη συχνή 
συμμετοχή σε προπονήσεις και αθλητικούς 
αγώνες, καθαρό ποινικό μητρώο, πρακτι-
κή εξέταση για την ασφαλή χρήση και να 
έχουν περάσει από ψυχιατρική εξέταση. 

Για να επιτρέψουν την κατοχή όπλων 
κατηγορίας Β και Γ σε αθλητές, τα οποία 
ουσιαστικά δεν θα κατέχονται, αφού θα είναι 
πάντα κλεισμένα μέσα στα σκοπευτήρια, 
σε αντίθεση με τα στρατιωτικά τυφέκια 
κατηγορίας Α, τα όποια θα εξακολουθούν 
να είναι φυλαγμένα στα ερμάρια των σπι-
τιών των εφέδρων. 

Σύμφωνα με τις στατιστικές, η  Κύπρος 
διαθέτει το πιο υψηλό επίπεδο εξιχνίασης 
εγκλημάτων με εγγεγραμμένα πυροβόλα 
όπλα, το οποίο φτάνει και πάνω από το 90%. 
Ακόμα με τις νέες διευθετήσεις και τον 

υπάρχοντα συντονισμό μεταξύ των αρμό-
διων υπηρεσιών Αστυνομίας - Υπηρεσίας 
Θήρας - Υπουργείων Άμυνας και Υγείας, 
η κατοχή όπλων από ακατάλληλα άτομα 
έχει περιοριστεί σε εξαιρετικά χαμηλά 
επίπεδα. 

Επενδύσεις σε 
αθλητικές υποδομές 

Η Κύπρος με τις δύο αυτές νομοθεσίες 
θα μπορέσει να γίνει πιο ανταγωνιστική 
στον τομέα του αθλητικού τουρισμού σε 
σύγκριση με τη Μάλτα και την Ελλάδα, οι 
οποίες ξεκίνησαν ήδη επενδύσεις σε έργα 
παρόμοιας υποδομής και διοργανώνουν 
σκοπευτικούς αγώνες διεθνούς επιπέδου 
(βλ. Ρόδος Μάιος 2019, διεθνές τουρνουά 
πρακτικής σκοποβολής με 1000 συμμε-
τοχές κυρίως από το εξωτερικό). 

Ουσιαστικά θα είναι οι μόνες επενδύσεις, 
οι οποίες θα γίνουν σε αθλητικές υποδομές 
και θα έχουν μακροχρόνιες αποδόσεις στην 
οικονομία, σε αντίθεση με τις επενδύσεις 
σήμερα μόνο σε ακίνητα.

Η Κύπρος θα καταστεί αθλητικό τουρι-
στικό κέντρο, αφού οι ξένοι αθλητές από 
Βορειοευρωπαϊκές χώρες και τη Ρωσία θα 
μπορούν να αθλούνται σε νέα σκοπευτήρια 
και σε  εξωτερικούς χώρους κατά τον χει-
μώνα. Το ενδιαφέρον για επενδύσεις είναι 
δεδομένο, αφού ακόμα και σχέδια έχουν 
γίνει για τη δημιουργία σκοπευτηρίου με 
ξενοδοχείο στην ορεινή Λεμεσό. 

Μας πρόλαβαν στα κατεχόμενα 
Τα πλεονεκτήματα από τον σκοπευτικό 

τουρισμό αλλά και από την ψυχαγωγική 
χρήση των σκοπευτηρίων αναγνωρίστηκαν 
και από το καθεστώς των κατεχομένων. 
Με τροποποίηση των κανονισμών τους 
στο σκοπευτήριο στο Κιόνελι επιτρέπεται 
πλέον η άθληση με πιστόλι και τυφέκιο, 
ενώ στοχεύουν επίσης στη διεξαγωγή επί-
σημων αγώνων. Ο κίνδυνος έγκειται στο 
γεγονός ότι με την απουσία υποδομών και 
άθλησης σε διάφορα σκοπευτικά αθλήματα, 
τα οποία δεν είναι απλώς δημοφιλή αλλά 
διεθνώς διαδεδομένα και αναγνωρισμέ-
να (υπάρχουν σκοπευτικά αθλήματα με 
συμμετοχή περισσότερων αθλητών ακό-
μα και από αυτούς τους Ολυμπιακούς),  
σκοπευτικές οργανώσεις στα κατεχόμενα 
θα μπορέσουν να γίνουν αποδεκτές σε 
διεθνείς σκοπευτικές ομοσπονδίες, οι 
οποίες δεν έχουν αντιπροσώπευση στη 
δική μας πλευρά,  επιτυγχάνοντας την 
αναγνώριση και προβολή της εικόνας 
ότι αντιπροσωπεύουν την Κύπρο. 

Καχυποψία και ανησυχία, όμως, για 
την επικείμενη αύξηση του ελέγχου δι-
ακατέχει άτομα τα οποία μέχρι σήμερα 
απολάμβαναν μονοπωλιακές καταστάσεις 
και εκμεταλλεύονταν τα κενά στις νομο-
θεσίες, προβάλλοντας προσκόμματα στον 
τρόπο εκτέλεσης της νομοθεσίας. 

Ουσιαστικά είναι πλέον μονόδρομος η 
Κύπρος να εκσυγχρονίσει τους σχετικούς 
νόμους και να δώσει τις ίδιες ευκαιρίες 
άθλησης που έχουν αθλητές από όλες τις 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό θα δημι-
ουργήσει και τα παράλληλα πλεονεκτήματα 
στην οικονομία. 

Ο 
χρόνος για τη 
δεύτερη έξοδο 
της χώρας στις 
διεθνείς αγορές 
μετρά αντίστροφα 
και το Υπουργείο 
Οικονομικών βρί-

σκεται σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας 
με τις επενδυτικές τράπεζες συνεργάτες 
του, προκειμένου να προχωρήσει την 
κατάλληλη στιγμή. Στόχος, η αποπλη-
ρωμή του, ακριβού για τα σημερινά 
δεδομένα, ρωσικού δανείου, το οποίο 
είχε ληφθεί από την κυβέρνηση Χρι-
στόφια στην εκπνοή του 2011. Εντο-
νότατο είναι, όμως, το ενδιαφέρον και 
στο εσωτερικό για μια έκδοση χρέους. 
Ειδικά κάποιες τράπεζες καλοβλέπουν 
ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς θα τους 
ελαφρύνει τους πονοκεφάλους, που 
προέρχονται από τη ρευστότητά τους. 
Πηγές από το Υπουργείο Οικονομικών 
σημειώνουν στη «Σ» ότι μόνο συμπλη-
ρωματικά μπορεί να χρησιμοποιείται 
ο εσωτερικός δανεισμός. 

Ούριος άνεμος
Η όρεξη για μια νέα έξοδο στις αγορές 

έχει ανοίξει για τα καλά. Οι συνθήκες 
είναι ευνοϊκές και στο Υπουργείο Οι-
κονομικών δεν θέλουν να αφήσουν 
ανεκμετάλλευτη την προοπτική ακόμη 
φθηνότερου δανεισμού. Οι αποδόσεις 
των κυπριακών ομολόγων στις δευτε-
ρογενείς αγορές είχαν υποχωρήσει ση-
μαντικά τουλάχιστον από τις αρχές της 
εβδομάδας. Η απόδοση του δεκαετούς 
ομολόγου βρισκόταν κάτω από το 1,4%. 
Για την ιστορία το επιτόκιο του ρωσικού 
δανείου είναι στο 2,5% και υπολείπεται 
άλλο €1,57 δις, το οποίο, με βάση την 
αναθεωρημένη συμφωνία, θα πρέπει 
να αποπληρωθεί μέχρι το 2022. 

Κυπριακό ενδιαφέρον 
Έντονο είναι όμως και το ενδιαφέρον 

ντόπιων επενδυτών, οι οποίοι όχι απλώς 
καλοβλέπουν,  αλλά αδημονούν για μια 
έκδοση χρέους στο εσωτερικό. Ανάμεσα 
στους ενδιαφερόμενους και τράπεζες. 
Με την πρώτη ματιά τουλάχιστον οι δύο 
μεγάλες τράπεζες, Κύπρου και Ελληνι-
κή, έχουν και αυξημένη ρευστότητα και 

Νέα αθλήματα φέρνουν νέες επενδύσεις 

κεφάλαια, άρα θα μπορούσαν να είναι ανά-
μεσα στους δυνητικούς επενδυτές. Εκ των 
πραγμάτων, όμως, η Ελληνική Τράπεζα, 
λόγω της συγκέντρωσης €4,5 δις κρατικών 
ομολόγων στον ισολογισμό της, δεν φαίνε-
ται να μπορεί να εκτεθεί περισσότερο σε 
αυτού του είδους το προϊόν. Το αντίπαλον 
δέος, όμως, η Τράπεζα Κύπρου, θα ήθε-
λε, σύμφωνα με πληροφορίες, να το δει 
να συμβαίνει, όπως και κάποιες από τις 
μικρότερες τράπεζες. Τραπεζικοί κύκλοι 
επισημαίνουν στη «Σ» το κόστος της αυξη-
μένης ρευστότητας και την αντικειμενική 
δυσκολία στη διοχέτευσή της σε νέο δανει-
σμό με τους κανόνες που υπάρχουν. Στην 
πράξη μια έκδοση χρέους στο εσωτερικό 
θα αφαιρέσει από τις τράπεζες, που θα 
μπορούσαν να επενδύσουν, το κόστος της 
«παρκαρισμένης» ρευστότητας, το οποίο 
προκύπτει από τα αρνητικά επιτόκια της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ταυ-
τόχρονα θα δημιουργούσε και έσοδα σε 
αυτές τις τράπεζες λόγω του επιτοκίου των 
κυπριακών ομολόγων, που είναι υψηλό 
σε σύγκριση με αυτό άλλων χωρών.  

Η ανάγνωση των τραπεζιτών
Οικονομικοί κύκλοι σημειώνουν στη 

«Σ» ότι οι τράπεζες έχουν αφενός τον πε-
ριορισμό στο εύρος της συμμετοχής τους 
εξαιτίας του ρίσκου που αναλαμβάνουν 
και, αφετέρου, την υψηλή τους ρευστότητα, 

η οποία δεν αποδίδει και κοστίζει ακριβά, 
να λειτουργεί ως κίνητρο για να προχωρή-
σουν. Η ανάγνωση των τραπεζικών είναι 
ότι με μια έκδοση χρέους στο εσωτερικό 
το κράτος «μειώνει τα επιτόκιά του και το 
κόστος του, στηρίζει την κερδοφορία του 
τραπεζικού συστήματος, βοηθά τις τράπεζες 
να κάνουν πιο τολμηρές κινήσεις, οπότε 
κερδίζει και η Κυβέρνηση και η οικονομία 
και η κοινωνία και οι τράπεζες». 

Πολλοί οι επίδοξοι μνηστήρες
Πηγές από το Υπουργείο Οικονομι-

κών επιβεβαιώνουν στη «Σ» την ύπαρξη 
έντονου ενδιαφέροντος στο εσωτερικό και 
διευρύνουν τον «κύκλο» των ενδιαφερο-
μένων. «Υπάρχει ενδιαφέρον απ’ όλους. 
Από τις τράπεζες, τα ταμεία προνοίας, τις 
ασφαλιστικές, θεσμικούς επενδυτές, ακόμη 
και από ιδιώτες, που έχουν κεφάλαια». 
Προσθέτουν την ίδια ώρα ότι έντονο εν-
διαφέρον υπάρχει και εκτός Κύπρου και 
παραθέτουν το παράδειγμα της τελευταίας 
χρονικά εξόδου της χώρας στις διεθνείς 
αγορές. Στις 19 Φεβρουαρίου το 15ετές 
ομόλογο της Δημοκρατίας ύψους €1 δις, 
με ημερομηνία λήξης την 26η Φεβρου-
αρίου του 2034, είχε γίνει ανάρπαστο. 
Σύμφωνα με το Γραφείο Διαχείρισης 
Δημοσίου Χρέους, η ζήτηση όταν είχε 
κλείσει το βιβλίο προσφορών είχε φτάσει 
στα €8,1 δις.  

«Φλερτάρουν» 
όλοι με το 
κυπριακό 
ομόλογο

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΞΟΔΟ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
vasilioun@sigmatv.com

Η Κύπρος θα καταστεί αθλητικό τουριστικό κέντρο, 
αφού οι ξένοι αθλητές από Βορειοευρωπαϊκές χώ-
ρες και τη Ρωσία θα μπορούν να αθλούνται σε νέα 

σκοπευτήρια

Μόνο συμπληρωματικά…
Ο κανόνας δεν σπάει λένε, εμμέσως πλην 

σαφώς, πηγές από το Υπουργείο Οικονομι-
κών και αναφέρουν στην «Σ» ότι ο εσωτερι-
κός δανεισμός έρχεται συμπληρωματικά. 
«Άρα, αν θέλουμε €1 δις, για παράδειγμα, 
πάντα κατά κανόνα είναι από τις διεθνείς 
αγορές που θα αντληθεί. Αν έχεις ανάγκες 
αναχρηματοδότησης, τις συμπληρώνεις 
και με εσωτερικό δανεισμό, που υπάρχει 
και έντονο ενδιαφέρον πάντα. Μιλάμε για 
μικρά ποσά και μόνο συμπληρωματικά». Οι 
ίδιες πηγές παραπέμπουν στη διάρθρωση 
του χρέους και επισημαίνουν την ύπαρξη 
εσωτερικού δανεισμού και διατυπώνουν τη 
θέση ότι μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος 
δεν μπορεί παρά να αποτείνεται κυρίως στις 
διεθνείς αγορές. 

«Spasiba» 
Η Κυβέρνηση θέλει να δώσει συνέχεια 

στις πρόωρες αποπληρωμές δανείων και 
θέτει στην ακίδα του στοχάστρου της το 
ρωσικό δάνειο. Προφανώς η δανειακή 
σύμβαση με τη ρωσική ομοσπονδία δίνει 
τη δυνατότητα στην Κύπρο να αποπλη-
ρώσει πρόωρα το δάνειο κι έτσι ο Χάρης 
Γεωργιάδης επιβεβαίωνε την περασμένη 
Πέμπτη ότι, «στο πλαίσιο της διαχείρισης 
του δημοσίου χρέους εξετάζουμε πράγματι 
το ενδεχόμενο της πρόωρης αποπληρωμής 
του συνόλου του ρωσικού δανείου που 

λήφθηκε το 2012. Είμαστε ευγνώμονες στη 
Ρωσία, που ανταποκρίθηκε στο αίτημα της 
προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά έκτοτε 
έχει γίνει σημαντική πρόοδος και θεωρούμε 
ότι πλέον μπορούμε να βασιστούμε στις 
δικές μας δυνάμεις». 

Το ρωσικό δάνειο
•Η ρωσική ομοσπονδία είχε «ρίξει» 

δάνειο-σωσίβιο €2,5 δις στην Κύπρο στις 
23 Δεκεμβρίου του 2011. Η εξόφλησή 
του θα γινόταν εφάπαξ το 2016. 

- Τον Μάρτιο του 2013 το Υπουργείο 
Οικονομικών είχε ζητήσει γραπτώς από 
τη ρωσική κυβέρνηση τη διαφοροποίηση 
των όρων της συμφωνίας του δανείου.

•Τον Αύγουστο του 2013 η κυβέρ-
νηση της Ρωσίας είχε «ανάψει πράσινο 
φως» για τη  διαφοροποίηση των όρων 
του δανείου και τους είχε αποστείλει προς 
έγκριση στη Δούμα.

•Οι νέοι όροι είχαν ορίσει την 1η Μαρ-
τίου 2018 ως την ημερομηνία έναρξης 
της αποπληρωμής του δανείου και την 
πλήρη αποπληρωμή του σε οκτώ ίσες 
εξαμηνιαίες δόσεις. Επίσης, το επιτόκιο 
του δανείου προβλεπόταν να μειωθεί από 
το 4,5% στο 2,5%.   

•Η ρωσική Δούμα έδωσε τη συγκατάθεσή 
της στο τέλος Φεβρουαρίου του 2015 και 
ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρισκόταν 
στη Μόσχα για επίσημη επίσκεψη.

Στις 20 Ιανουαρίου του 2019 η 
«Σημερινή» είχε αποκαλύψει 
ότι ο σχεδιασμός του οικονο-

μικού επιτελείου της Κυβέρνησης 
για το 2019 προβλέπει και δεύτερη 
κίνηση εντός του 2019 στις διεθνείς 
αγορές. Επιπλέον έφερνε στο φως 
τις πρόωρες αποπληρωμές, που 
έγιναν στην εκπνοή του 2018 και 
την πρόθεση για συνέχιση αυτής 
της στρατηγικής. 

Πλήρης επιβεβαίωση 
της «Σ» 

«Φλερτάρουν» 
όλοι με το 
κυπριακό 
ομόλογο

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΞΟΔΟ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 
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Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας, Γιάννης 
Καρούσος, μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου και του Τεχνικού 

Τμήματος  επισκέφτηκαν πρόσφατα 
και ξεναγήθηκαν στο υπό κατασκευήν 
έργο της Μαρίνας Αγίας Νάπας. Τους 
υποδέχτηκε και ξενάγησε στο γραφείο 
πωλήσεων και το εργοτάξιο ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της M.M. Makronisos Marina 
Ltd, Σταύρος Καραμοντάνης, ο οποίος 
αναφέρθηκε στις φάσεις υλοποίησης 
του έργου, καθώς και στις πολύ υψηλές 
προδιαγραφές που το έργο ακολουθεί. 
Όπως ο ίδιος τόνισε παρουσιάζοντας το 
έργο: «H Μαρίνα Αγίας Νάπας είναι ένα 
έργο μοναδικό όχι μόνο για την Κύπρο, 
αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς 
η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την 
κατασκευή τόσο της Μαρίνας, όσο και των 
υπόλοιπων χώρων, είναι πρωτοποριακή». 
Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, Γιάννης 
Καρούσος, χαρακτήρισε το έργο ως «ένα 
από τα πιο φιλόδοξα, ένα έργο - στολίδι, 
μοναδικό σημείο αναφοράς όχι μόνο 
για την Κύπρο, αλλά για ολόκληρη την 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου». 
Κλείνοντας, ο κ. Καραμοντάνης εξέφρασε 
τις ευχαριστίες του προς τον Δήμαρχο, το 
Δημοτικό Συμβούλιο και εκπροσώπους 
από τις υπηρεσίες του Δήμου που επι-
σκέφτηκαν τους χώρους της Μαρίνας για 
να δουν το έργο. Ήδη το ενδιαφέρον που 
συγκεντρώνει η Μαρίνα Αγίας Νάπα από 
αγοραστές και επενδυτές τόσο από την 
Κύπρο όσο και από το εξωτερικό είναι 
εντυπωσιακό, αφού έχει  ήδη πωληθεί 
το 78% του Ανατολικού Πύργου.

Προχωρούν τα έργα 
στη Mαρίνα της 

Αγίας Νάπας

Μ
εγάλη μείωση 
στις αφίξεις 
τ ο υ ρ ι σ τ ώ ν 
στην Κύπρο 
παρατηρήθη-
κε για πρώτη 
φορά έπειτα 

από 45 μήνες συνεχούς ανόδου, επι-
βεβαιώνοντας, στην ουσία, τις εκτιμήσεις 
των αρμοδίων ότι το 2019 θα είναι μια 
δύσκολη για τον τουρισμό χρονιά. Η μεί-
ωση αποδίδεται κυρίως στην  πτώχευση 
της αεροπορικής εταιρείας Germania, η 
οποία ακύρωσε τις πτήσεις του Μαρτίου,  
αλλά και στους εορτασμούς του Πάσχα, 
που πέρσι ήταν πιο νωρίς. Συγκεκριμένα, 
με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας 
Ταξιδιωτών, οι αφίξεις τουριστών τον 
Μάρτιο 2019 ανήλθαν σε 169.934 σε 
σύγκριση με 192.090 τον Μάρτιο 2018, 
σημειώνοντας μείωση 11,5%.

Βουτιά στις αφίξεις από 
δύο μεγάλες αγορές 

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία 
επεξεργάστηκε η «Σ», οι αφίξεις από 
το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 

6,9% τον Μάρτιο 2019 σε σχέση με τον 
Μάρτιο 2018, ενώ παρατηρήθηκε 8,5% 
μείωση από την Ελλάδα και 36,6% μείωση 
από τη Γερμανία. Αντίθετα σημειώθηκε 
αύξηση 10,1% στις αφίξεις τουριστών 
από τη Ρωσία. Το Ηνωμένο Βασίλειο 
εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια πηγή 
τουρισμού για την Κύπρο για τον Μάρτιο 
2019, με ποσοστό 37,3% και ακολουθούν 
η Ρωσία με 14,7%, η Ελλάδα με 8,2% και 
η Γερμανία με ποσοστό 7,0%.

Σκοπός ταξιδιού
Ο σκοπός ταξιδιού τον Μάρτιο 2019 

ήταν για ποσοστό 70,1% των τουριστών 
οι διακοπές, για 16,9% η επίσκεψη σε 
φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 13,0% 
επαγγελματικός. Για την περίοδο Ιανου-
αρίου - Μαρτίου 2019 οι αφίξεις τουρι-
στών ανήλθαν σε 357.475 σε σύγκριση 
με 369.438 την αντίστοιχη περίοδο του 
2018, σημειώνοντας μείωση 3,2%.

ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 45 ΜΗΝΕΣ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ 
ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΩΣΗ 
ΣΤΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚEΙΜ
socratis79@gmail.com

«Δεν θα καλυφθούν 
οι απώλειες»

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Υφυ-
πουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος 
επανέλαβε ότι η φετινή χρονιά θα είναι 
δύσκολη για τον τουρισμό, εκτιμώντας ότι 
δεν θα καλυφθούν οι απώλειες από τη 
βρετανική και τη γερμανική αγορά. Ο κ. 
Περδίος αναμένει περαιτέρω πτώση στις 
ήδη μειωμένες κατά 10-15% τιμές των 
τουριστικών πακέτων που προσφέρονται 
φέτος για την Κύπρο στη Μεγάλη Βρετα-
νία από τους τουριστικούς πράκτορες, και 
για το 2020, ένεκα της παράτασης που 
δόθηκε μέχρι την 31η Οκτωβρίου για την 
έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, παράταση που, όπως 
δήλωσε, δεν τον αφήνει ικανοποιημένο.

Αεροπορική συνδεσιμότητα
Για το θέμα της αεροπορικής συνδεσι-

μότητας, ο κ. Περδίος είπε ότι υπάρχουν 
πάρα πολλές πτήσεις από και προς την 
Κύπρο, εκτιμώντας πως αυτό που ίσως να 
λείπει αυτήν τη στιγμή είναι η απευθείας 
σύνδεση με τη Γερμανία και τη Γαλλία. 
«Είναι κάτι το οποίο δουλεύουμε και 
προσπαθούμε συνεχώς να αυξάνουμε 
τον ανταγωνισμό, είτε με νέες αεροπορι-
κές εταιρείες είτε με πιο πολλές πτήσεις 
από τις ίδιες αεροπορικές εταιρείες. Εάν 
συγκρίνουμε με την κατάσταση πριν από 
κάποια χρόνια σίγουρα έχουν γίνει σοβαρά 
βήματα προόδου, την ίδια ώρα, όμως, από 
τη στιγμή που εμείς θέλουμε να αναπτύ-
ξουμε νέες αγορές, όπως για παράδειγμα 
τη Μέση Ανατολή, θα δουλέψουμε πάρα 
πολύ σκληρά σε συνεννόηση και με το 
Υπουργείο Μεταφορών αλλά και με την 
Hermes, ούτως ώστε να μπορέσουμε να 
προσελκύσουμε αυτές τις αερογραμμές 
και να ενημερώσουμε ότι η Κύπρος προ-
σφέρεται για ολόχρονο τουρισμό, που είναι 
αυτό που τους ενδιαφέρει», ανέφερε. 

Ανεβάζουν ταχύτητα 
τα ταξίδια Κυπρίων 

Στην αντίπερα όχθη πάντως αύξηση 
σημείωσαν τον Μάρτιο του 2019 
τα ταξίδια των Κυπρίων προς το 

εξωτερικό, σύμφωνα με στοιχεία που 
ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική 
Υπηρεσία.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευ-
νας Ταξιδιωτών, τα ταξίδια κατοίκων 
Κύπρου στο εξωτερικό τον Μάρτιο 
του 2019 ανήλθαν στις 111.434 σε 
σύγκριση με 102.260 τον Μάρτιο του 
2018, σημειώνοντας αύξηση 9%.Τον 
Φεβρουάριο του 2019, τα ταξίδια προς 
το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 8,8%.

Τα ταξίδια προς τη Ρωσία αυξήθη-
καν κατά 28%, φθάνοντας τις 6,4 χιλ., 
ενώ αυξημένα κατά 1,6% ήταν και τα 
ταξίδια προς το Ηνωμένο Βασίλειο, 
φθάνοντας τις 16,6 χιλ.

Ο πιο δημοφιλής προορισμός των 
Κυπρίων παραμένει η Ελλάδα, με τα 
ταξίδια να ανέρχονται στις 35,2 χιλ., 
σημειώνοντας ετήσια μείωση 10,9%.

Τέλος, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρ-
τίου τα ταξίδια των Κυπρίων προς το 
εξωτερικό ανέρχονται στις 333,8 χιλ. 
από 304,4 χιλ. την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο, καταγράφοντας αύξηση 9,6%.

Μ
ε δυναμική 
παρουσία στις 
κατασκευές 
για περισ-
σότερο από 
εξήντα χρό-
νια, ο Όμιλος 

Ιακώβου έχει ταυτίσει το όνομά του με 
εμβληματικά έργα στην Κύπρο, στην Ελ-
λάδα, στη Βρετανία και στις χώρες της 
Μέσης Ανατολής. Το πλούσιο πορτφόλιο 
του Ομίλου περιλαμβάνει πολύπλοκα 
έργα δημόσιας χρήσης όπως αεροδρό-
μια, γέφυρες, αυτοκινητόδρομους, λιμάνια, 
φράγματα, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, 
συστήματα άρδευσης και υδροδότησης, 
κεντρικά αποχετευτικά συστήματα, συστή-
ματα επεξεργασίας λυμάτων, ηλεκτροπα-
ραγωγούς σταθμούς, σιλό, αεροπορικές 
βάσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία και 
αλλού, βιομηχανικά και εμπορικά κτήρια, 
εκθεσιακούς χώρους, οικιστικές επαύλεις, 
ξενοδοχεία και τουριστικά διαμερίσματα.

Συγκριτικό πλεονέκτημα του Ομίλου 
Ιακώβου είναι το γεγονός ότι μπορεί αυ-
τόνομα να προσφέρει ολιστικές υπηρεσίες 
σε έργα μεγάλης αλλά και μικρότερης 
κλίμακας, καθότι διαθέτει τον απαραί-
τητο τεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και 
το σκυρόδεμα και τις αναγκαίες πρώτες 
ύλες, που εξασφαλίζει από τα δικά του 
λατομεία και μεταλλεία. 

The Icon, το νέο project
Με υπερηφάνεια ο Όμιλος Ιακώβου 

ανέλαβε από την εταιρεία Imperio την ανέ-
γερση του πολυτελούς οικιστικού πύργου 
«The Icon» στη Λεμεσό, ο οποίος θα έχει 
ύψος 125 μέτρα και θα είναι το τέταρτο 
ψηλότερο κτήριο στην Κύπρο. Μόλις 
πρόσφατα ο Όμιλος Ιακώβου ολοκλή-
ρωσε με επιτυχία ένα μεγάλο τμήμα του 
υπερπολυτελούς ξενοδοχείου Parklane 
στη Λεμεσό, ενός επίσης εμβληματικού 
έργου. 

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γιατί 
ο Όμιλος Ιακώβου βρίσκεται πίσω από 
μεγάλα έργα ανάπτυξης που κατασκευά-
στηκαν στην Κύπρο τις τελευταίες δεκαετίες 

και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι 
ουσιαστικά έχουμε συμβάλει τα μέγιστα 
στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας, από 
τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας της 
Κύπρου», δηλώνει ο CEO του Ομίλου 
Ιακώβου, Γιώργος Ι. Ιακώβου, και κα-
ταλήγει: «Με φάρο αυτά τα μεγάλα έργα 
συνεχίζουμε προς τη νέα εποχή, επενδύ-
οντας στην καινοτομία, στην τεχνολογία 
και στο ανθρώπινο δυναμικό μας, δημι-
ουργώντας κυριολεκτικά το περιβάλλον 
μέσα στο οποίο ζούμε, κυκλοφορούμε 
και δραστηριοποιούμαστε». 

Γερά θεμέλια από το 1953
Ο Όμιλος Ιακώβου άρχισε εργασίες 

σαν συνεταιρισμός το 1953, αλλά η εται-
ρεία ενεγράφη με την επωνυμία Iacovou 
Brothers (Constructions) Ltd το 1978 και 
στην πορεία εξελίχθηκε σε μια από τις 
πρωτοπόρες εταιρείες στον τομέα των 
κατασκευών. 

H επιτυχία της εταιρείας ήταν εμ-
φανής από τα αρχικά στάδια της λει-

τουργίας της και το μυστικό αυτής της 
ανοδικής διαδρομής ήταν ότι έθεσε γερές 
βάσεις, τόσο με την αποφασιστικότητα και 
την αφοσίωση της διοίκησης, όσο και με 
την υψηλή ποιότητα των εργασιών, σε 
συνδυασμό με το έμπειρο ανθρώπινο 
δυναμικό. 

Πιστοποιημένη ποιότητα 
και περιβαλλοντική συνείδηση

Η εταιρεία Iacovou Brothers 
(Constructions) Ltd είναι ευαίσθητη σε 
περιβαλλοντικά θέματα κατά τη διάρκεια 
κατασκευής των έργων της. Με υψηλή 
περιβαλλοντική συνείδηση πάντα φροντίζει 
να ακολουθεί τις ορθές πρακτικές, ώστε 
να μην επιβαρύνει το περιβάλλον κατά 
την εκτέλεση των εργασιών της. Πέρα 
από την ποιότητα στα έργα, η εταιρεία 
δίνει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια και 
υγεία των εργαζομένων, αλλά και όλων 
των ανθρώπων που συνεργάζονται για 
τη διεκπεραίωση των εργασιών. 

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο 

Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργο-
ληπτών στην κατηγορία «Α» οικοδομικών 
και τεχνικών έργων (απεριόριστη). Επίσης, 
κατέχει το πιστοποιητικό ποιότητας CYS 
ΕΝ ISO 9001:2008, ασφάλειας και υγείας 
OHSAS 18001:2007 και περιβαλλοντικής 
διαχείρισης CYS ΕΝ rso 14001:2004, για 
την κατασκευή και συντήρηση κτηρίων 
και τεχνικών έργων. 

Σήμερα, ο Όμιλος δεν επαναπαύεται. 
Με οδηγό τις γνώσεις και τις εμπειρίες 
από τις επιτυχίες του παρελθόντος σε 
ένα δύσκολο και πολύ ανταγωνιστικό 
περιβάλλον, αφουγκράζεται τα δεδομένα 
και αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρου-

σιάζονται και οδηγούν τον Οργανισμό 
σε νέες εποχές ανάπτυξης. Η ανάπτυξη 
μιας μικρής εταιρικής σχέσης σε έναν από 
τους μεγαλύτερους και πιo προοδευτικούς 
Ομίλους Εταιρειών στην Κύπρο δεν εί-
ναι πραγματικά έκπληξη, γvωρίζοvτας ότι 
η διοίκηση έχει εφαρμόσει με συνέπεια 
όλα αυτά τα χρόνια μια ενιαία φιλοσοφία: 
Αφοσίωση στην υπεροχή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Όμιλος Ιακώβου

Διεύθυνση: Σωκράτους 2, 6036, Λάρνακα 
Τηλ.: 24257777

Website: www.iacovougroup.com 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΚΩΒΟΥ

Ο κατασκευαστής εμβληματικών έργων
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ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ 
ΠΟΥ ΕΒΑΛΕ 
Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΜΟΛΙΣ 1,6% 
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018, 
ΕΝΑΝΤΙ 4,2% 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Περιορισμένη αύξηση κατέγραψαν το 
τελευταίο τρίμηνο του 2018 οι τιμές 
των κατοικιών στην Κύπρο, παρά 

τις ανησυχίες που εκφράζονται κατά καιρούς 
για άνοδο των τιμών λόγω της αυξημένης 
ζήτησης που προκαλεί, μεταξύ άλλων, και το 
Πρόγραμμα Πολιτογράφησης Επενδυτών. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, οι τιμές 
των κατοικιών στην Κύπρο το τελευταίο 
τρίμηνο του 2018 (έναντι του αντίστοιχου 
τριμήνου του 2017) κατέγραψαν αύξηση 
μόλις 1,6%, έναντι 4,2% που ήταν ο μέσος 
όρος των αυξήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και στην Ευρωζώνη. 

Η μελέτη που ετοίμασε πρόσφατα το 
Υπουργείο Οικονομικών για την επίδρα-
ση του Προγράμματος Πολιτογράφησης 
Επενδυτών στην οικονομία, αν και ανα-
γνωρίζει τη συμβολή του Προγράμματος 
στη δυναμική επαναδραστηριοποίηση 
του κατασκευαστικού τομέα, καθώς και 
τη συμβολή του στην αύξηση του ΑΕΠ και 
στα έσοδα του κράτους και στη μείωση της 
ανεργίας και των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, καταγράφει μιαν ανοδική τάση 
στις τιμές κυρίως των διαμερισμάτων στην 
επαρχία Λεμεσού, την οποία αποδίδει εν 
μέρει και στο Πρόγραμμα. 

Επιχειρηματίες που δραστηριοποιού-
νται στον τομέα ανάπτυξης γης διαφωνούν 
με αυτήν την εκτίμηση. Πέραν της επίκλη-
σης των πιο πάνω στοιχείων της Eurostat, 
υποστηρίζουν ότι το επενδυτικό πρόγραμμα, 
σε μεγάλο βαθμό, δεν αφορά ακίνητα που 
απευθύνονται στους Κύπριους αγοραστές. 
Η άνοδος που καταγράφεται, σημειώνουν, 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αυξημένη 
ζήτηση από το ευρύ κοινό και τη μειωμένη 
προσφορά, διότι οι εταιρείες ανάπτυξης γης δεν 
κατασκεύαζαν νέα έργα κατά την περίοδο της 
κρίσης. Τονίζουν, επίσης, πως η ίδια η μελέτη 

του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρει ότι, 
παρά τη σταδιακή άνοδο που καταγράφουν οι 
τιμές των ακινήτων, αυτές εξακολουθούν να 
βρίσκονται σε αισθητά πιο χαμηλά επίπεδα 
από τα αντίστοιχα της προ κρίσης περιόδου. 

Περιορισμένη η αύξηση,  
λένε οι επαγγελματίες

Μιλώντας στο «Economy Today» ο 
Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου 
Ιδιοκτητών (ΚΣΙΑ) και Πρόεδρος της μεσι-
τικής εταιρείας FOX, Γιώργος Μουσκίδης, 
αναφέρει ότι η αύξηση που καταγράφει η 
Eurostat μπορεί να χαρακτηριστεί ως μικρή 
σε σχέση με τις προοπτικές της αγοράς, 
ωστόσο εντάσσει το σημερινό επίπεδο σε 
λογικά πλαίσια. «Οι τιμές των ακινήτων σε 
γενικές γραμμές είναι πολύ λογικές, τόσο 
για τα νεόδμητα, όσο και για τα παλαιότερα 
ακίνητα, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων 
όπως τα παραθαλάσσια και εκείνα που 
βρίσκονται στα κέντρα των πόλεων, τα 
οποία δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν στη συ-
γκεκριμένη μέτρηση», τονίζει.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές άρχισαν την 
πτωτική τους πορεία περί το 2008, πα-
ρουσίασαν σταθεροποιητικές τάσεις περί 

το 2010 και για ένα μόλις εξάμηνο, ενώ 
επανήλθαν στην πτώση μέχρι το 2016. 
Πλέον, η πορεία των τιμών είναι ανοδική, 
τόσο λόγω της αύξησης της εμπιστοσύνης, 
όσο και της ενίσχυσης της οικονομικής 
δραστηριότητας, των εισοδημάτων και της 
ανάπτυξης. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει 
ασφαλώς και το σχέδιο πολιτογράφησης 
ξένων επενδυτών, οι οποίοι προτιμούν 
σαφώς τις επενδύσεις σε ακίνητα.

Σημαντική η ζήτηση 
στα διαμερίσματα

Όπως αναφέρει ο κ. Μουσκίδης, η 
μεγαλύτερη ζήτηση που παρατηρείται 
αυτήν την περίοδο στην Κύπρο είναι στα 
διαμερίσματα, ενώ ικανοποιητικά κινείται 
η αγορά για γραφεία και καταστήματα, 
κάτι που ανεβάζει τις τιμές στην αγορά 
ακινήτων και κατοικιών. «Δεν θα πρέπει 
να ξεχνάμε ότι έχει αυξηθεί και το κόστος 
κατασκευής, κάτι που συμβάλλει στη δι-
αμόρφωση των τιμών», επισημαίνει. Σε 
κάθε περίπτωση, προσθέτει, η αύξηση θα 
πρέπει να σχετίζεται με τα επιτόκια και τον 
πληθωρισμό, καθώς οι επενδυτές ακινή-
των κατά κανόνα προσβλέπουν σε κέρδος 

της τάξεως του 5%, το οποίο θα πρέπει να 
γνωρίζουν ότι θα πετύχουν.

Τράπεζες και δανεισμός
Ερωτηθείς σχετικά με το κατά πόσον 

η διστακτική στάση των τραπεζών να 
χορηγήσουν νέο δανεισμό στην αγορά 
λειτουργεί ανασταλτικά, ο κος Μουσκί-
δης απάντησε θετικά. «Οι τράπεζες έχουν 
γίνει πολύ φειδωλές με τα δάνεια που χο-
ρηγούν. Πέραν των οδηγιών που έχουν 
από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι 
ίδιοι οι οργανισμοί, αν και έχουν αρκετή 
ρευστότητα, διστάζουν», τονίζει.

Τι συμβαίνει στις 
άλλες χώρες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, μεταξύ 
των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν δια-
θέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις 
των τιμών των κατοικιών το 4ο τρίμηνο του 
2018 σημειώθηκαν στη Σλοβενία (+ 18,2%), 
τη Λετονία (+ 11,8%) και την Τσεχία (+ 9,9%), 
ενώ οι τιμές μειώθηκαν στην Ιταλία (-0,6%). 
Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, 
οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη 

Σλοβενία (+ 6,5%), τη Λετονία (+ 4,3%) και τη 
Μάλτα (+ 3,8%), ενώ μειώσεις παρατηρήθη-
καν στη Δανία (-1,7% ), Ηνωμένο Βασίλειο 
(-0,4%), Σουηδία (-0,2%), Ιταλία (-0,2%) και 
Γαλλία (-0,2%).

Μειώνονται οι τιμές των 
γεωργικών ακινήτων

Σύμφωνα με τον κ. Μουσκίδη, πάντως, 
στην Κύπρο η μείωση των τιμών συνεχί-
ζεται για τις γεωργικές εκτάσεις. «Η αγο-
ρά μετά την κρίση έγινε πιο συντηρητική 
στον συγκεκριμένο τομέα. Παλαιότερα, ο 
κόσμος αγόραζε προκειμένου να πωλή-
σει μετά από λίγα χρόνια και να βγάλει 
κέρδος, με αποτέλεσμα να δημιουργείται 
μια φούσκα. Πλέον, αγοράζουν μόνο οι 
επενδυτές που θα κρατήσουν τη γη για 
περισσότερα από πέντε χρόνια. Μέχρι 
σήμερα υπήρξε σημαντική αύξηση στις 
τιμές, αλλά πλέον η αγορά κατευθύνεται 
προς τη σωστή βάση», σημειώνει.

Προσθέτει δε ότι σε γενικές γραμμές 
η τιμή της γης αντικατοπτρίζει τη δυνα-
τότητα ανάπτυξης μέσω της πραγματικής 
γεωργικής δραστηριότητας, η οποία στην 
Κύπρο δεν θεωρείται αρκετά προσοδοφόρα.

Η 
μεγάλη συζήτηση για 
τα ψηλά κτήρια και 
τη «νέα τάξη πραγ-
μάτων» στα θέμα-
τα Ανάπτυξης δεν 
ήρθε για να φύγει, 
αλλά θα μείνει για 

πολλά χρόνια, δίνοντας στους θιασώτες 
της ανάλυσης τροφή για υπεραναλύσεις 
και θεωρίες με τη σέσουλα. Τόσα χρόνια 
όσα θα υπάρχει και η ίδια η ανάπτυξη 
με τις επενδύσεις των εκατομμυρίων 
και τον πακτωλό των χρημάτων που θα 
έρχονται είτε από τα βάθη της Ασίας και 
την Κίνα ή από τη μεγάλη Ρωσία με τα 
ζεστά ρούβλια. 

Σήμερα, μετά τη Λεμεσό, και στην 
Πάφο άρχισαν δειλά-δειλά οι εταιρείες 
να επιθυμούν την ανάπτυξη σε ύψος και 
όχι σε μήκος και σε πλάτος. Η Πάφος 
για πολλά χρόνια είχε την ιδιαιτερό-
τητα να διαθέτει κτήρια μόνο μέχρι 
τέσσερεις ορόφους, κάτι που είχε ως 
αποτέλεσμα να αναπτύσσεται σε έκταση 
και όχι προς τα πάνω. Επενδύσεις που 
ξεκίνησαν από τη δεκαετία του ‘80 και 
‘90 με τεράστια κεφάλαια αποκτούσαν 
τόση επέκταση, που μετατράπηκαν σε 
ολόκληρα χωριά. Χωριά σε κάποιες 
περιπτώσεις μεγαλύτερα ακόμη και 
από τα ήδη υφιστάμενα που τα φιλο-
ξενούσαν. Από τα χαρακτηριστικότε-
ρα παραδείγματα, τα σπουδαία και 
βραβευμένα έργα Kamares Village 
στην Τάλα, Minthis στην Τσάδα και 
Aphrodite Hills στα Κούκλια, τα οποία 
έκτισαν οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες 
ανάπτυξης της Πάφου. 

Σήμερα τα δεδομένα διαφοροποι-
ήθηκαν και οι επενδυτές στρέφουν το 
ενδιαφέρον τους σε υποψήφιους πελάτες 
που θέλουν να αγοράσουν πολυτελή δια-
μερίσματα σε πύργους και ψηλά κτήρια. 
Πολυτελείς σουίτες σε πολυώροφα κτήρια 
με την επιβλητική θέα της θάλασσας και 
του χρυσού μας ηλιοβασιλέματος. 

Θέλοντας να ρίξουμε φως στην επι-
κείμενη αλλαγή του τρόπου ανάπτυξης 
της Πάφου, που βρίσκεται επί θύραις, 
μιλήσαμε με τον Γιάννη Κουτσόλαμπρο, 
γνωστό αρχιτέκτονα στην Πάφο και πρώην 
μέλος του Δ.Σ. του Πάφος 2017. 

Ταυτόχρονα εξασφαλίσαμε όλες τις 
κατατεθειμένες αιτήσεις, ποιες εταιρείες 
έκαναν αίτηση, ποιες περιοχές συγκε-
ντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και 
πού βρίσκονται οι αιτήσεις τους, καθώς 
και πόσοι είναι οι αιτούμενοι όροφοι.  

Μόδα ή αλλαγή του 
τρόπου ανάπτυξης;

Ο κ. Κουτσόλαμπρος, σε σχέση με 
το ερώτημα αν η «νέα τάση» για ψηλά 
κτήρια είναι μόδα ή είναι επιβεβλημένη 
στροφή προς την ανάπτυξη, απαντάει 
πως ισχύουν και τα δύο. «Η αύξηση της 
πυκνότητας των πόλεων, που σε πολλές 
περιπτώσεις γίνεται μόνο με αύξηση 
του ύψους,  βοηθά στην αειφορία της 
πόλης. Τα δίκτυα δικαιολογούνται. Τα 
λεωφορεία έχουν περισσότερο πληθυ-
σμό να μεταφέρουν, άρα μπορούν να 
επεκταθούν και να βελτιωθούν όντας 
οικονομικά βιώσιμα. Το ίδιο και οι απο-
χετεύσεις, τα σκύβαλα και η ύδρευση», 
αναφέρει μιλώντας στη «Σ». Οι πόλεις, 

σημειώνει ο κ. Κουτσόλαμπρος, δεν 
χρειάζεται να επεκτείνονται καλύπτοντας 
ολοένα και περισσότερη γη με χαμηλά 
κτήρια. Από την άλλη, προσθέτει, μιας 
και τα ψηλά κτήρια είναι από τη φύση 
τους τοπόσημα με υψηλή συμβολικότητα, 
προσελκύουν εκείνους τους επιχειρη-
ματίες ανάπτυξης και χρήστες για τους 
οποίους αυτό έχει σημασία. 

Κινδυνεύει με αλλοίωση 
ο χαρακτήρας της πόλης;

Ερωτηθείς εάν υπάρχει ορατός κίν-
δυνος αλλοίωσης του χαρακτήρα της 
Πάφου, απάντησε πως θα μπορούσε να 
κινδυνεύσει αν η ανέγερση ήταν ανε-
ξέλεγκτη. «Αν βλέπαμε πολυώροφα σε 
αμιγείς περιοχές κατοικίας, σε γειτονιές 
ή στο ιστορικό κέντρο, ναι. Αυτά πρέπει 
να αποτραπούν. Από την άλλη μπορεί να 
βοηθηθεί η εξέλιξη της Πάφου, εφόσον, 
υπό τις σωστές προϋποθέσεις,  συμβάλ-
λουν στην ανάδειξη ενός νέου δυναμικού 
προσώπου μιας σύγχρονης δυναμικής 
πολιτείας, που δεν αποποιείται το παρελθόν 
της, ούτε και τον ανθρώπινο χαρακτήρα 
των γειτονιών της», πρόσθεσε. 

Όσο για το τι σημαίνει ανάπτυξη 
με όρους και με προϋποθέσεις, ο κ. 
Κουτσόλαμπρος εξήγησε πως είναι 
μια σειρά από θέματα: χωροθέτηση 
χωρίς να παραβλάπτονται οι ανέσεις 
των γειτόνων, κοντά σε σημαντικούς 
οδικούς άξονες, μεγάλες αποστάσεις 
από τα σύνορα, θετική περιβαλλοντική 
αποτίμηση, αισθητική αρτιότητα είναι 
μερικές από τις παραμέτρους που ήδη 
χρησιμοποιούνται. 

Γιατί όχι και στην Πάφο; 
Σχολιάζοντας το παράδειγμα της Λεμε-

σού, όπου ανεγείρονται 40ώροφα κτήρια 
και είναι αποδεκτό και ερωτηθείς γιατί 
στην Πάφο να μην είναι αποδεκτά τα 
15ώροφα κτήρια, ο αρχιτέκτονας είπε 
πως κάθε πόλη έχει ένα χαρακτήρα που 
είναι η βάση της περαιτέρω εξέλιξής της. 
Η Λεμεσός, συνέχισε, έχει δεκαπλάσιο 
μέγεθος από την Πάφο, πολλαπλάσιο 
αριθμό επισκεπτών στην καθαυτή πόλη, 
και τα παλιότερα ψηλά της κτήρια είναι 
σε μερικές περιπτώσεις ψηλότερα απ’ 
όσα προβλέπονται για την Πάφο. Αντί-
θετα, πρόσθεσε, η Πάφος βρίσκεται 
σε διαφορετικό στάδιο πολεοδομικής 
ωρίμανσης, πριν από 20 χρόνια ήταν 
κατά 30% μικρότερη. «Η ανάπτυξη δεν 
γίνεται με παράλογα άλματα, χρειάζεται 
σωφροσύνη και περίσκεψη και, φυσικά, 
να κερδίζει τη συναίνεση της κοινωνίας 
βήμα το βήμα», είπε καταληκτικά.

Συγκρατημένες αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών στην Κύπρο
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Αρκετές είναι οι αιτήσεις που 
κατατέθηκαν ώς τώρα στον 
Δήμο Πάφου για ανέγερση 

ψηλών κτηρίων από 8 μέχρι και 20 
ορόφων. Συνολικά δεκαέξι αιτήσεις 
από δεκατρείς εταιρείες κατατέθη-
καν στην Πολεοδομική Επιτροπή 
του Δήμου Πάφου. Η περιοχή που 
συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδι-
αφέρον είναι ο Άγιος Θεόδωρος 
Πάφου, δηλαδή το κέντρο της πόλης, 
με τις μισές αιτήσεις. Οι αιτήσεις για 
τα ψηλότερα κτήρια σε αυτήν την 
περιοχή προέρχονται από την ίδια 
εταιρεία για 22 και 20 ορόφους.  
Για την πρώτη περίπτωση στάλθηκε 
αίτηση στις 28 Δεκεμβρίου 2018 
στη διευθύντρια της Πολεοδομίας 
και Οικήσεως για τελική απόφαση, 
ενώ για τη δεύτερη υπεβλήθη νέα 
αίτηση προκαταρκτικής έγκρισης. 
Σε κάποιες περιπτώσεις οι αιτήσεις 
μέσα από τον Δήμο Πάφου διαφο-
ροποιούνται, αφού αντί 14ώροφα 
κτήρια το Δημοτικό Συμβούλιο ει-
σηγείται δύο τετραώροφα ή αντί 13 
ορόφων και 10 ορόφων προτείνει 
6ώροφα και 8ώροφα κτήρια. 

Αυξημένο ενδιαφέρον παρατηρεί-
ται και στην περιοχή Κάτω Πάφου, 
όπου εκεί και στη βάση της εισήγη-
σης του Δήμου Πάφου φαίνεται να 
μπαίνουν πιο γερές βάσεις για να 

γίνουν οι αναπτύξεις. Σε δυο περι-
πτώσεις, που προέρχονται μάλιστα 
από μεγάλες και «δυνατές» εταιρείες, 
οι προτάσεις πήραν το πράσινο φως 
του Δήμου για αναπτύξεις. Η πρώτη 
αφορά σε δυο πύργους με 20 και 
16 ορόφους, σε μεγάλο τεμάχιο 
της τουριστικής περιοχής, ενώ σε 
διπλανό τεμάχιο επίσης ο Δήμος 
Πάφου είναι θετικός για ανάπτυξη 20 
ορόφων. Την ίδια ώρα, στην πρώτη 
περίπτωση το Τμήμα Πολεοδομίας 
ενέκρινε το αίτημα για 16 και 15 
ορόφους, κάτι που ίσως δείχνει ότι 
από πλευράς κεντρικού κράτους 
τίθενται ως ταβάνι οι αναπτύξεις 
16 ορόφων για την Πάφο.  

Πέρα από τις δυο αυτές αιτήσεις, 
που φαίνεται να συγκεντρώνουν και 
τις περισσότερες πιθανότητες να προ-
χωρήσουν δίχως προβλήματα στην 
Κάτω Πάφο, έχουν επίσης κατατεθεί 
άλλες τέσσερεις αιτήσεις. 

Οι άλλες δυο από τις δεκαέξι 
αιτήσεις που κατατέθηκαν, αφο-
ρούσαν μία ανάπτυξη 18 ορόφων 
στον Άγιο Παύλο -για την οποία ο 
Δήμος Πάφου εισηγείται ανάπτυξη 
δύο κτηρίων 4 και 8 ορόφων- και 
δύο άλλες αναπτύξεις 10 και 8 ορό-
φων στο Αναβαργός, για τις οποίες 
ο Δήμος προτείνει κτήρια 5 και 6 
ορόφων. 

16 αιτήσεις από 13 εταιρείες 

Η περιοχή που 
συγκεντρώνει το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
είναι ο Άγιος Θεόδωρος 

Πάφου, δηλαδή το 
κέντρο της πόλης, με 

οκτώ συνολικά αιτήσεις 
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Τ
ο πορτοφόλι είναι ένα 
χρήσιμο αξεσουάρ, που 
όλοι έχουμε στην τσάντα 
ή στην τσέπη μας. Με-
τρητά, κέρματα, κάρτες 
και ό,τι άλλο μπορείτε να 
φανταστείτε χωρούν σ’ 

ένα τόσο μικρό πορτοφόλι. Για πολλούς 
είναι ένα χρηστικό αντικείμενο, ενώ για 
άλλους εκφράζει το προσωπικό στυλ και 
τον χαρακτήρα. Το αγοράζουμε γιατί μας 
αρέσει, γιατί είναι στη μόδα, γιατί είδαμε 
τη φίλη που είχε το ίδιο, ή γιατί απλώς 
είναι ένα πορτοφόλι. Οι οίκοι μόδας σχε-
διάζουν πορτοφόλια πρωτότυπα για να 
ικανοποιούν τα γούστα και τις παραξε-
νιές μας, για να τα συνδυάζουμε με την 
τσάντα μας, χρωματικά και αισθητικά, 
για να ταιριάξουν στον χαρακτήρα και 
την προσωπικότητά μας, το στυλ μας, τον 
τρόπο που ντυνόμαστε.

«Καλό το πορτοφόλι, αλλά συχνά-πυ-
κνά το ξεχνάμε. Αντίθετα, σχεδόν ποτέ δεν 
ξεχνάμε το κινητό μας». Πλέον, το πορτο-
φόλι αποκτά μια νέα διάσταση, αποτελεί 
δείγμα τεχνολογικής εξέλιξης και απαραί-
τητο αξεσουάρ στις σύγχρονες τραπεζικές 
συναλλαγές με τη νέα ηλεκτρονική του 
μορφή. Οι επιχειρήσεις, ακολουθώντας 
τις σύγχρονες τάσεις της τεχνολογίας και 
προσδοκώντας να αναβαθμίσουν τις σχέ-
σεις με τους πελάτες, επιλέγουν «έξυπνα» 
προϊόντα και υπηρεσίες.

Η «έξυπνη» επιλογή 
Οι Κύπριοι στρέφονται, ολοένα και πε-

ρισσότερο, σε ηλεκτρονικές συναλλαγές 
που τους προσφέρουν ασφάλεια, ταχύτητα 
και βέλτιστη εξυπηρέτηση.

Το ηλεκτρονικό πορτοφόλι, η «έξυπνη» 
επιλογή για την πραγματοποίηση των συ-
ναλλαγών χωρίς τη χρήση μετρητών ή 
καρτών, κερδίζει την καρδιά των Κυπρίων. 
Η εφαρμογή BoC Wallet της Τράπεζας 
δείχνει το μέλλον. Ένα τεχνολογικό μέλλον 
με όλο και λιγότερη τη χρήση κερμάτων, 
επιταγών, ακόμη και πλαστικού χρήματος.

Μόνο τις πρώτες 40 μέρες από την 
παρουσίαση του BoC Wallet app, 8.708 

πελάτες της Τράπεζας Κύπρου το κατέβα-
σαν, το έχουν αυτήν τη στιγμή και προχώ-
ρησαν και έκαναν εγγραφή της κάρτας/ 
καρτών τους. Από αυτούς το 74% είναι 
άντρες και το 26% γυναίκες και το 51% 
των πελατών είναι ηλικίας μεταξύ 26 - 40 
(76% των πελατών στις ηλικίες 26 - 50).

Συνολικά μέχρι και 9 Απριλίου 2019 
έχουν πραγματοποιηθεί 26.541 συναλλα-
γές με digital κάρτες, με συνολικό ποσό 
€718.464 (λίγο κάτω από το φράγμα του  
€1.000.000), ενώ το μέσο ποσό συναλλα-
γής είναι €27. Το 66% των συναλλαγών 
ανέρχεται κάτω από τα €20 (χωρίς PIN)  
και το 34% των συναλλαγών άνω των €20.

Οι πελάτες που έχουν το app και κάνουν 
χρήση του, κατέγραψαν τους τελευταίους 
δύο μήνες μια συνολική αύξηση της τάξης 
του 26% σε σχέση με το 2018. 

Η λειτουργία του
Πώς λειτουργεί το ηλεκτρονικό πορτο-

φόλι; Το κινητό τηλέφωνο μετατρέπεται σε 
ηλεκτρονικό κατάστημα και ηλεκτρονικό 
πορτοφόλι (digital wallet) και παρέχει στον 

χρήστη του τη δυνατότητα για αγορές σε 
καταστήματα, για μεταφορά χρημάτων στα 
παιδιά ή σε συγγενείς, με απλές κινήσεις 
και με απόλυτη ασφάλεια.

Το BoC Wallet app, η νέα πρωτοπορι-
ακή εφαρμογή ανέπαφων συναλλαγών, 
είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, 
εύχρηστο και υποβοηθητικό στις συναλλα-
γές σας. Όμως, για να το χρησιμοποιήσετε 
χρειάζεστε το κινητό σας τηλέφωνο και τα 
τερματικά POS που φέρουν τη σήμανση 
για ανέπαφες συναλλαγές. Τα υπόλοιπα 
είναι όχι μόνο απλά, αλλά και γρήγορα.

Κατεβάζετε το Boc Wallet App στο κι-
νητό σας τηλέφωνο. Καταχωρείτε στην 
εφαρμογή τον αριθμό ή τους αριθμούς 
των καρτών Visa της Τράπεζας Κύπρου 
που εσείς επιθυμείτε. Μπορείτε να προ-
σθέσετε την ίδια κάρτα σε οποιαδήποτε 
ή και όλες τις συσκευές στις οποίες είναι 
εγκαταστημένο το BoC Wallet. Όμως, δεν 
μπορείτε να προσθέσετε δυο φορές την 
ίδια κάρτα στο ίδιο BoC Wallet.

Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε όλες 
τις κάρτες VISA της Τράπεζας Κύπρου, 

χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρω-
μένες. Προς το παρόν το BoC Wallet δεν 
διατίθεται για κάρτες Mastercard.

Μόνο για Android
Το BOC Wallet App είναι διαθέσιμο 

μόνο για συσκευές Android Smartphone 
με δυνατότητα NFC και λειτουργικό 5.0+, 
όχι rooted. Εγκαθίσταται δωρεάν από το 
Google Store. Πώς γίνεται η συναλλαγή;
•  Ενεργοποιήστε/αφυπνίστε την οθόνη 

της κινητής συσκευής σας (πατώντας 
ένα πλήκτρο χωρίς να χρειαστεί να την 
ξεκλειδώσετε).

•  Πλησιάστε τη συσκευή σας πάνω από το 
τερματικό POS με την οθόνη να βλέπει 
προς τα πάνω. Αυτόματα ενεργοποιείται 
η οθόνη της συσκευής σας, και σας εμ-
φανίζει την οθόνη πληρωμής του BoC 
Wallet.

•  Για συναλλαγές κάτω των €20 η συ-
ναλλαγή γίνεται αυτόματα.

•  Για συναλλαγές άνω των €20, πλη-
κτρολογήστε το Wallet PIN στην κινητή 
συσκευή. Ακολούθως, πλησιάστε ξανά 

την κινητή συσκευή σας πάνω από το 
τερματικό POS. Η συναλλαγή αποστέλ-
λεται για επεξεργασία.

•  Όταν πραγματοποιείτε 5 διαδοχικές 
συναλλαγές κάτω των €20, στην 6η 
συναλλαγή θα σας ζητηθεί να πληκτρο-
λογήσετε το Wallet PIN. Δεν απαιτείται 
η χρήση του Wallet PIN για πληρωμές 
κάτω των €20, εκτός εάν αλλάξατε τη 
σχετική ρύθμιση επιλέγοντας το «Wallet 
PIN Always» στο μενού του Wallet PIN. 
Με τη ρύθμιση αυτή καταχωρείτε το 
Wallet PIN για την κάθε πληρωμή σας.

•  Μόλις η συναλλαγή διαβιβαστεί για επε-
ξεργασία ή εάν απορριφθεί, λαμβάνετε 
ειδοποίηση μέσω του BoC Wallet.

•  Όταν η συναλλαγή αποσταλεί για επε-
ξεργασία, θα δείτε το αποτέλεσμα της 
πληρωμής στην οθόνη του τερματικού 
POS και στην απόδειξη που θα τυπωθεί.

•  Μπορείτε να κάνετε πληρωμές σε οποιο-
δήποτε κατάστημα στην Κύπρο ή στο 
εξωτερικό, εφόσον το τερματικό POS 
του καταστήματος υποστηρίζει ανέπαφες 
πληρωμές και φέρει το σχετικό λογότυπο. 
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Η Τράπεζα Κύπρου 
καινοτομεί

και σας προσκαλεί
να αφήσετε 

το παραδοσιακό σας 
πορτοφόλι και 

το πλαστικό χρήμα, 
ανοίγοντας 

παράθυρο στη νέα 
τεχνολογία

Ηλεκτρονικό και όχι πλαστικό πλέον το χρήμα
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ BOC WALLET ΔΕΊΧΝΕΊ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής 
και η ανταλλαγή φορολογικών 
πληροφοριών είναι στις προτε-

ραιότητες της πολιτικής των κρατών μελών 
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης (ΕΕ). O ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο 
του προγράμματος για την καταπολέμηση 
της «Διάβρωσης Φορολογικής Βάσης και 
Μετακίνησης  Κερδών» (BEPS), έχει εκ-
δώσει Σχέδιο Δράσης (BEPS Action Plan) 
για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής 
και της φοροαποφυγής των επιχειρήσεων 
σε παγκόσμια κλίμακα, μέσα από συντο-
νισμένες ενέργειες των κρατών. Ο κύριος 
σκοπός του σχεδίου είναι η παύση της 
διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της 
μετατόπισης των κερδών σε δικαιοδοσίες 
με χαμηλό φορολογικό συντελεστή και 
η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον 
δίκαιο χαρακτήρα των εθνικών φορολο-
γικών συστημάτων.

H κατάχρηση Συμβάσεων αποφυγής 
διπλής φορολογίας συμβάλλει σημαντικά στη 
διάβρωση της φορολογικής βάσης και στη 
μετακίνηση κερδών. Κατάχρηση συμβαίνει 
όταν ένα πρόσωπο επιδιώκει να επωφε-
ληθεί από μια φορολογική σύμβαση που 

συνάπτεται από δύο συμβαλλόμενα κράτη, 
για να αποκτήσει οφέλη από τη φορολογική 
σύμβαση που δεν θα μπορούσε να λάβει 
διαφορετικά. Για παράδειγμα, η εταιρεία Α, 
φορολογικός κάτοικος στις Μπαχάμες, θέλει 
να παραχωρήσει άδεια χρήσης πνευματι-
κής ιδιοκτησίας στην εταιρεία Γ, που είναι 
φορολογικός κάτοικος της Νοτίου Αφρικής. 
Ωστόσο, η Νότιος Αφρική δεν έχει συνάψει 
φορολογική σύμβαση με τις Μπαχάμες και 
θα είχε έτσι το δικαίωμα να εφαρμόσει τον 
εθνικό συντελεστή παρακράτησης φόρου 
στα εξερχόμενα δικαιώματα. Η Εταιρεία Α 
ιδρύει την Εταιρεία Β, η οποία είναι εταιρεία 
«κέλυφος» σε μια ευρωπαϊκή χώρα που έχει 
συνάψει φορολογική σύμβαση με τη Νότιο 
Αφρική, η οποία σύμβαση προβλέπει για 
μειωμένο συντελεστή παρακράτησης φόρου 
επί των δικαιωμάτων. Επίσης, η χώρα αυτή 
δεν επιβάλλει η ίδια φόρο παρακράτησης 
σε εξερχόμενα δικαιώματα. Ουσιαστικά, η 
Εταιρεία Α εκτρέπει τις πληρωμές δικαιω-
μάτων μέσω της εταιρείας Β, για να επιτύχει 
τον χαμηλότερο συντελεστή παρακράτησης 
φόρου, που είναι διαθέσιμος στο πλαίσιο 
της φορολογικής σύμβασης μεταξύ της 
Νοτίου Αφρικής και της εν λόγω ευρω-
παϊκής χώρας.

Βάσει των προνοιών της Δράσης 15 
του Σχεδίου, ο ΟΟΣΑ θέσπισε την Πολυ-
μερή Φορολογική Σύμβαση (Multilateral 
Convention to Implement Tax Treaty 
Related Measures), με σκοπό την εφαρμογή 
συγκεκριμένων μέτρων για την καταπο-
λέμηση της κατάχρησης των συμβάσεων 
και για τη βελτίωση των μηχανισμών επί-
λυσης διαφορών σε υφιστάμενες διμερείς 
φορολογικές συμβάσεις, με συγχρονισμένο 
και αποτελεσματικό τρόπο. Η Πολυμε-
ρής Φορολογική Σύμβαση τροποποιεί 
την εφαρμογή χιλιάδων διμερών φορο-
λογικών συμβάσεων και αναμένεται να 
ενισχύσει το επίπεδο προστασίας για την 
αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογι-
κού σχεδιασμού στην ενιαία αγορά και 
τη διατήρηση, παράλληλα, του πλήρους 
φορολογικού ανταγωνισμού.

Η Κυπριακή Δημοκρατία υπήρξε πάντα 
υπέρμαχος της φορολογικής διαφάνειας και 
επί τούτου, στις 7 Ιουνίου 2017, συνυπέγραψε 
με άλλες 70 δικαιοδοσίες την Πολυμερή 
Φορολογική Σύμβαση σε τελετή υπογραφής 
που έλαβεν χώραν στο Παρίσι, στα κτήρια 
του ΟΟΣΑ. Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως 
συμβαλλόμενο μέρος στην Πολυμερή 
Φορολογική Σύμβαση, έχει εναρμονιστεί 
πλήρως με τα ελάχιστα πρότυπα (minimum 
standards) των Δράσεων 6 (Αποφυγή της 
χορήγησης των ωφελημάτων της Συνθή-
κης σε ακατάλληλες περιπτώσεις) και 14 
(Διευκόλυνση αποτελεσματικότερων μηχα-
νισμών επίλυσης διαφορών) του Σχεδίου 
Δράσης του ΟΟΣΑ για την Πρόληψη της 
Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και 
της Μεταφοράς των κερδών. Αναμένεται 
δημοσιοποίηση επικύρωσης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
πριν από το τέλος του χρόνου και εφαρμογή 
της Πολυμερούς Φορολογικής Σύμβασης 
από τον Ιανουάριο του 2020.

Η Πολυμερής Φορολογική Σύμβαση 
επιτρέπει την ταχεία τροποποίηση εκείνων 
των Συμβάσεων αποφυγής διπλής φορο-
λογίας, στις οποίες τόσο η Κύπρος όσο και 
τα αντισυμβαλλόμενα κράτη αφενός έχουν 
υπογράψει την Πολυμερή Φορολογική 
Σύμβαση και, αφετέρου, έχουν υιοθετήσει 
το περιεχόμενο των ελάχιστων προτύπων, 
όπως αυτά περιλαμβάνονται στη σχετική 
Σύμβαση του ΟΟΣΑ. 

Τα ελάχιστα πρότυπα, όπως αυτά ορίζο-
νται στην Πολυμερή Σύμβαση, αποτελούν 
νομοθετικές πρόνοιες για περιορισμό της 
διπλής φορολόγησης και για απαγόρευση 
της χορήγησης των φορολογικών πλεονε-
κτημάτων που παρέχει μια Σύμβαση Απο-
φυγής Διπλής Φορολογίας σε περιπτώσεις 
καταχρήσεων των πλεονεκτημάτων αυτών, 
με απώτερο στόχο τη φοροαποφυγή ή τη 
μηδαμινή φορολόγηση. Συγκεκριμένα, δί-
νεται το δικαίωμα σε έναν φορολογούμενο 
να παρουσιάσει μια υπόθεση στην αρμό-
δια Αρχή ενός εκ των δυο συμβαλλόμενων 
κρατών εντός τριών (3) ετών από την πρώτη 

κοινοποίηση της πράξης, κάτι που έχει ως 
αποτέλεσμα την επιβολή φορολογίας η 
οποία είναι αντίθετη με τις διατάξεις της 
φορολογικής σύμβασης. Επιπλέον, δίνεται 
στις φορολογικές Αρχές των συμβαλλόμε-
νων κρατών ένα αποτελεσματικό μέσο για 
την αντιμετώπιση συμφωνιών (όπως στο 
παράδειγμα πιο πάνω) που έχουν τεθεί σε 
εφαρμογή, με κύριο σκοπό την απόκτηση των 
πλεονεκτημάτων μιας Σύμβασης αποφυγής 
διπλής φορολογίας, αφού κανένα φορολογικό 
πλεονέκτημα μιας φορολογικής σύμβασης 
(είτε χορήγηση απαλλαγής ή μείωση πα-
ρακρατηθέντων φόρων) δεν θα παρέχεται, 
όταν ο κύριος λόγος ή ένας από τους κύριους 
λόγους οποιασδήποτε συμφωνίας, είναι η 
εκμετάλλευση των ωφελημάτων αυτών και 
από τα περιστατικά μιας συγκεκριμένης υπό-
θεσης εύλογα συνάγεται ότι η χορήγηση του 
πλεονεκτήματος αντιβαίνει του αντικειμένου 
και του σκοπού της συγκεκριμένης διμε-
ρούς φορολογικής σύμβασης που παρέχει 
το φορολογικό πλεονέκτημα. 

Καταληκτικά, ο ΟΟΣΑ και η ΕΕ απαιτούν 
διαφάνεια στη φορολόγηση των επιχειρήσε-
ων και καλύτερο συντονισμό και συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών. Η Πολυμερής 
Φορολογική Σύμβαση επιτρέπει μια πιο 
εύρυθμη και λειτουργική εφαρμογή των 
Συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογί-
ας, στις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία 
είναι συμβαλλόμενο μέρος. Οι πρόνοιες 
που αφορούν τα ελάχιστα πρότυπα έχουν 
απώτερο σκοπό την καταπολέμηση των 
«επιθετικών» φορολογικών σχεδιασμών 
πολυεθνικών εταιρειών, οι οποίες εκμεταλ-
λεύονται φορολογικά κενά στις Συμβάσεις 
αποφυγής διπλής φορολογίας. Η ανάγκη 
ύπαρξης πραγματικών επιχειρηματικών 
λόγων και όχι φορολογικών για τη δημι-
ουργία συγκεκριμένης δομής είναι αναπό-
φευκτη, αν οι πολυεθνικές εταιρείες, και 
γενικά όλοι οι φορολογούμενοι, θέλουν να 
απολαμβάνουν τα οφέλη μιας Σύμβασης 
αποφυγής διπλής φορολογίας. 

* Διοικητικός Σύμβουλος, KPMG Limited, 24 
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Οι πρόνοιες της Πολυμερούς Φορολογικής Σύμβασης 

Στην κορυφαία πλατφόρμα 
επενδύσεων ο Invest Cyprus

Στην κορυφαία συνάντηση της 
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, το 
Annual Investment Meeting (AIM), που 
πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι με-
ταξύ 8-10 Απριλίου 2019, συμμετείχε 
ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης 
Επενδύσεων (Invest Cyprus), στο πλαίσιο 
της αποστολής του για προώθηση της 
Κύπρου ως ελκυστικού επενδυτικού 
προορισμού και ως επιχειρηματικού 
κέντρου.

Το Annual Investment Meeting 
θεωρείται η κορυφαία πλατφόρμα 
προώθησης επενδύσεων,  όπου πα-
ρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις, 
πληροφορίες και στρατηγικές για την 
προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύ-
σεων. Συνολικά το συνέδριο προ-
σέλκυσε το ενδιαφέρον 20 χιλιάδων 
συμμετεχόντων από 143 χώρες και 
460 εκθέτες, καθώς και περισσότε-
ρους από 1000 ειδικούς σε θέματα 
άμεσων ξένων επενδύσεων. Μεταξύ 
άλλων, παρευρέθησαν επικεφαλής εται-
ρειών, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, 
επιχειρηματίες, επενδυτές, κορυφαίοι 
ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες, 
ενώ ζητούμενο ήταν η δικτύωση επι-
χειρήσεων και χωρών που επιθυμούν 
να οικοδομήσουν βιώσιμες εταιρικές 

σχέσεις με τους επενδυτές. 
Το θέμα του φετινού 9ου συνεδρίου, 

που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία 
του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνω-
μένων Αραβικών Εμιράτων και τέθηκε 
υπό την αιγίδα του Σεΐχη Μοχάμεντ 
Μπιν Ρασίμ Αλ Μακτούμ, αντιπροέδρου 
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, 
Πρωθυπουργού και Κυβερνήτη του 
Ντουμπάι, ήταν η «Χαρτογράφηση του 
μέλλοντος των άμεσων ξένων επενδύ-
σεων: Εμπλουτισμός των παγκόσμιων 
οικονομιών μέσω της ψηφιακής πα-
γκοσμιοποίησης». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο 
των εργασιών του συνεδρίου, ο Γενικός 
Διευθυντής του Invest Cyprus Γιώργος 
Καμπανέλλας ήταν ομιλητής σε συζήτη-
ση τύπου πάνελ με αντικείμενο το πώς 
επηρεάζει η τεχνολογική επανάσταση 
το επενδυτικό κλίμα σε χώρες που ερ-
γάζονται για να προσελκύσουν άμεσες 
ξένες επενδύσεις. 

Ο κ. Καμπανέλλας συμμετείχε ακό-
μη σε προσυνεδριακό εργαστήριο, σε 
συνεργασία με την Παγκόσμια Ένωση 
Οργανισμών Προώθησης Επενδύσεων 
(WAIPA) με θέμα συζήτησης τις τάσεις 
στην προώθηση επενδύσεων και τις 
επιπτώσεις τους. 

ΜΊΧΑΛΗΣ ΧΑΛΊΟΣ* 
mhalios@kpmg.com

TO «MULTILATERAL 
INSTRUMENT» 
ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Ο
λοένα και αυξάνο-
νται τα προβλήματα 
και τα αγκάθια που 
προκύπτουν στον 
δρόμο του Γενικού 
Συστήματος Υγείας 
(ΓεΣΥ), το οποίο σε 

λιγότερο από ενάμιση μήνα θα τεθεί σε 
εφαρμογή. Η αντιπαράθεση ιδιωτικών 
νοσηλευτηρίων και ιατρών με τον Οργα-
νισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), οξύνεται 
συνεχώς, με αποτέλεσμα να κλονίζεται 
η εμπιστοσύνη των πολιτών προς όλα 
όσα ακούν και βλέπουν να συμβαίνουν. 
Αυτήν τη φορά το κτύπημα ενάντια στον 
ΟΑΥ είναι μαζικό και δυναμικό. Μετά 
το «όχι» που είχε πει ο Παγκύπριος Ια-
τρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), το οποίο, όπως 
φαίνεται, δεν ακολούθησε πιστά όλος ο 
ιατρικός κόσμος, έρχεται μία δεύτερη, πιο 
ηχηρή άρνηση. Έρχεται το «αντι- ΓεΣΥ». 
Πρόκειται για το Ελεύθερο Δίκτυο Ιδιω-
τικής Ιατρικής, στο οποίο εντάχθηκαν τα 
μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσηλευτήρια της 
Κύπρου, αλλά και πέραν των 600 ιδιωτών 
ιατρών σε παγκύπρια κλίμακα, θέλοντας 
να στείλουν το μήνυμα ότι θα παραμεί-
νουν εκτός ΓεΣΥ. Μάλιστα, σύμφωνα με 
πληροφορίες της «Σ», το όλο εγχείρημα 
θα πάρει σάρκα και οστά το Σάββατο, 4 
Μαΐου 2019, όταν θα πραγματοποιηθεί 
η πρώτη γενική συνέλευση του δικτύου 
για την εκλογή του συμβουλίου του. 

Ποιοι συμμετέχουν 
στο νέο δίκτυο 

Σε δηλώσεις του στη «Σ» ο Πρόεδρος 
του Παγκύπριο Συνδέσμου Ιδιωτικών 
Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ), Σάββας Καδής, 
εξήγησε ότι μέχρι στιγμής έμειναν εκτός 
ΓεΣΥ για να ενταχθούν στο ελεύθερο Δί-
κτυο Ιδιωτικής Ιατρικής, συνολικά 22 ιδιω-
τικά νοσηλευτήρια, εκ των οποίων τα εξής 
14 μεγάλα νοσηλευτήρια: το American 
Medical Center, το Απολλώνειο Ιδιωτικό 
Νοσοκομείο, το Αρεταίειο Νοσοκομείο, 
το Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο, 
το Ιατρικό Κέντρο Ευαγγελίστρια και η 

Πρότυπος Μαιευτική Γυναικολογική 
Κλινική Λήδρα στη Λευκωσία, το Ιδι-
ωτικό Νοσοκομείο Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου, το Οφθαλμολογικό Κέντρο 
Πάνθεο και η Πολυκλινική Υγεία στη 
Λεμεσό, το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Άγιος 
Ραφαήλ, το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Τίμιος 
Σταυρός και η Μαιευτική & Γυναικολογική 
Κλινική Άγιος Γεώργιος στη Λάρνακα, 
το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Λητώ στο Πα-
ραλίμνι και το Napa Olympic Private 
Hospital στην Αγία Νάπα. 

Σημειώνεται πως η νέα πλατφόρμα 
δημιουργήθηκε εδώ και ένα μήνα πε-
ρίπου από την Ένωση Ιδιωτών Ιατρών 
Κύπρου (ΕΝΙΚ) και φέρει την ονομασία 
«Private Medical Network Cyprus». 
Στόχος του Δικτύου είναι οι ασθενείς 
που θα έχουν ιδιωτική κάλυψη υγεί-
ας, επιπλέον από τις εισφορές τους στο 
ΓεΣΥ, να μπορούν να επιλέγουν γιατρό 
μέσω της πλατφόρμας, νοουμένου ότι 
η ασφαλιστική τους εταιρεία θα είναι 
συμβεβλημένη μαζί τους.  

Το Δίκτυο αποτελεί πρωτοβουλία έμπει-
ρων επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι, με 
βάση τα σημερινά δεδομένα, αποφάσισαν 
να συνεχίσουν να ασκούν αυτόνομα και 
ελεύθερα την ιατρική επιστήμη εκτός του 
προτεινόμενου ΓεΣΥ. Σε αυτό, σύμφωνα 
με τον κ. Καδή, συμμετέχουν ακόμη πέραν 
των 600 ειδικών ιατρών που δεν εγγράφη-
καν στο ΓεΣΥ. Σύμφωνα με τον ίδιο, στις 4 
Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη τους 
παγκύπρια συνέλευση για την εκλογή του 
συμβουλίου διαχείρισης του Δικτύου. 

Παραβίαση της 
ελεύθερης επιλογής 

Μιλώντας στη «Σ» ο κ. Καδής κατήγ-
γειλε ότι με το ΓεΣΥ παραβιάζεται το δι-
καίωμα του ασθενούς  στην ελεύθερη 
επιλογή του παροχέα υγείας. Εξήγησε 
πως ο ασθενής πρέπει να μπορεί να 
επιλέγει ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς, 
τον ιατρό και το νοσηλευτήριο που θέλει 
να επισκεφθεί. Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, 
με το ΓεΣΥ θα μπορεί να επιλέξει μόνο 

ανάμεσα στα σημερινά δημόσια νοση-
λευτήρια. «Αν δεν συμβληθούν με τον 
ΟΑΥ οι ιδιώτες γιατροί και τα νοσηλευ-
τήρια, ο ασθενής δεν θα έχει επιλογές», 
είπε. Αυτήν τη στιγμή, συνέχισε, το 50% 
του πληθυσμού εξυπηρετείται από τον 
ιδιωτικό τομέα, αλλά με το ΓεΣΥ δεν θα 
έχει τις επιλογές που έχει σήμερα. 

Σύμφωνα με τον κ. Καδή, η λύση στο 
εν λόγω πρόβλημα είναι οι συμπληρωμές, 
οι οποίες θα επιφέρουν έναν υγιή αντα-
γωνισμό που θα βοηθά τους παροχείς 
υγείας να γίνονται καλύτεροι. Χαρακτη-
ριστικά ανέφερε πως «σε ένα ΓεΣΥ όπου 
ισοπεδώνονται όλα, δεν θα έχει σημασία 
αν κάνεις ακτινογραφία με ένα μηχάνημα 
του 1980 ή του 2019». 

Εξηγώντας πως θα μπορούσαν να ει-
σαχθούν οι συμπληρωμές στο σύστημα, 
έδωσε το παράδειγμα ενός ασθενούς που 
έχει εδώ και δέκα χρόνια τον ίδιο γιατρό, 
ο οποίος όμως επέλεξε να μείνει εκτός 
ΓεΣΥ. Σε αυτήν την περίπτωση, όπως 
είπε, ο ασθενής θα μπορεί να επισκέ-
πτεται τον γιατρό της επιλογής του και 
να πληρώνει τη διαφορά του κόστους της 
επίσκεψης στον ιδιώτη και του ποσού που 
καλύπτει το ΓεΣΥ για τους ιατρούς του. 
Δηλαδή αν το ΓεΣΥ καλύπτει τα 30 ευρώ 
της επίσκεψης και ο ιατρός της επιλογής 
μας που μένει εκτός ΓεΣΥ χρεώνει 50 
ευρώ, να πληρώνουμε τη συμπληρωμή 
της τάξης των 20 ευρώ. 

«Ο ΟΑΥ ξεγελά 
τους ασθενείς» 

Ο κ. Καδής, κληθείς να σχολιάσει 
το γεγονός ότι τα νοσηλευτήρια έχουν 
μπροστά τους ακόμα ένα χρόνο για απο-
φασίσουν αν θα συμμετέχουν στο ΓεΣΥ, 
είπε πως όλο αυτό είναι ένας μύθος,  τον 
οποίο ξεκίνησε ο ΟΑΥ. Όπως εξήγησε, 
ο χρόνος μετρά αντίστροφα και για τα 
νοσηλευτήρια από την ώρα που άρχι-
σαν οι εγγραφές των εργαστηρίων και 
των ειδικών ιατρών που εργάζονται ή 
στεγάζονται σ’ αυτά. Περαιτέρω, σχο-
λιάζοντας τις διαφημίσεις για το ΓεΣΥ, 

κατηγόρησε τον ΟΑΥ ότι «ξεγελά» τους 
ασθενείς, οι οποίοι, όπως είπε, στο τέλος 
θα πληρώνουν χωρίς να έχουν δικαίωμα 
στην υγεία. 

Ζήτησε νομική 
γνωμάτευση ο ΠΙΣ 

Την άποψη ότι παραβιάζεται το δικαί-
ωμα της ελεύθερης επιλογής των δικαι-
ούχων ενστερνίζεται και ο ΠΙΣ. Ιατρικοί 
κύκλοι, μιλώντας στη «Σ», εξήγησαν ότι 
«στόχος της οποιασδήποτε μεταρρύθμι-
σης θα πρέπει να είναι η επίλυση των 
διαχρονικών προβλημάτων και όχι η 
δημιουργία νέων». «Το υφιστάμενο πλαί-
σιο του ΓεΣΥ δεν έχει εξατομικεύσει τις 
ανάγκες και τα δεδομένα της Κύπρου 
και, ως εκ τούτου, δεν έχει κερδίσει την 
εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των πα-
ρόχων υγείας. Ως εκ των σημερινών 
δεδομένων διαφαίνεται ότι οι πολίτες, 
έμμεσα, δεν θα έχουν την ελεύθερη επι-
λογή του παροχέα υγείας και η εν λόγω 
βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του 
ΓεΣΥ φαντάζει ουτοπική», πρόσθεσαν οι 
ίδιες πηγές. Σύμφωνα με πληροφορίες 
της «Σ», οι νομικοί σύμβουλοι του ΠΙΣ 
έχουν επεξεργαστεί τις εν λόγω πρόνοιες 
και βάσει αυτών ο ΠΙΣ έχει καταθέσει τις 
εισηγήσεις του. Ωστόσο, ο ΠΙΣ θεωρεί 
πως η συνταγματική πτυχή του όλου 
σχεδιασμού διαφαίνεται ότι θα κριθεί 
μετά την εφαρμογή του.

ΟΞΥΝΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΟΥΡΣΑΣ 

Και εγένετο το «αντι-ΓεΣΥ» 
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ 
ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΛΟΓΟ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΕΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com

Στο μεταξύ, αξίζει να ανα-
φέρουμε ότι από πλευράς 
ΟΑΥ συνεχίζονται κανονικά 

με βάση τα χρονοδιαγράμματα οι 
προετοιμασίες για την έναρξη της 
εφαρμογής της Α’ φάσης του ΓεΣΥ, 
την 1η Ιουνίου 2019. Σε δηλώσεις 
του στη «Σ» ο αναπληρωτής γενικός 
διευθυντής του Οργανισμού Ασφά-
λισης Υγείας, Ανδρέας Παπακων-
σταντίνου, κληθείς να σχολιάσει τη 
δημιουργία του νέου αυτού Δικτύ-
ου, είπε πως «είναι δικαίωμα του 
καθενός να κάνει ό,τι θέλει. Εμείς 
είμαστε ενταγμένοι από τον νόμο να 
εφαρμόσουμε ένα εθνικό σύστημα 
υγείας και αυτό θα κάνουμε». 

«Πριν από τρεις μήνες έλεγαν 
όλοι ότι δεν θα συμβληθεί κανέ-
νας με το ΓεΣΥ. Πλέον έχουμε τους 
φαρμακοποιούς και τα εργαστήρια 
και βλέπουμε τι δυναμική υπάρχει 
και με τα ακτινοδιαγνωστικά, για να 
διασφαλίσουμε ότι θα έχουν πρόσβα-
ση κι εκεί οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ. 
Παράλληλα, εγγράφηκαν μέχρι 
στιγμής 350 προσωπικοί γιατροί 
για ενήλικες και ένας αριθμός παι-
διάτρων που συνεχώς αυξάνεται. 
Οπότε προχωρούμε κανονικά», πρό-
σθεσε. «Ο σχεδιασμός είναι για να 
συμμετέχουν όλοι. Ωστόσο, αν δεν 
θέλουν να συμμετέχουν, το γεγονός 
αυτό δεν θα πάψει την πορεία του 
Γενικού Συστήματος Υγείας», είπε 
ο κ. Παπακωνσταντίνου. «Στο τέλος 
της ημέρας», συνέχισε, «το ΓεΣΥ το 
κάνουμε για να μπορεί ο κάθε ασθε-
νής, ανεξαρτήτως της οικονομικής 
του δυνατότητας, να έχει διά βίου 
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας». 

Συνεχίζει ακάθεκτος 
ο ΟΑΥ 

ΟΑΥ: «Εμείς είμαστε 
ενταγμένοι από τον 

νόμο να εφαρμόσουμε 
ένα εθνικό σύστημα 
υγείας και αυτό θα 

κάνουμε» 
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Σ
ταθερά δίπλα στους 
συνεργάτες της, αλλά 
και στους Κύπριους 
καταναλωτές, πορεύ-
εται από το 1996 μέ-
χρι σήμερα η εταιρεία 
Drogopharma, η οποία 

δραστηριοποιείται στον τομέα των φυσι-
κών προϊόντων υψηλής ποιότητας, που 
αφορούν θέματα υγείας και ομορφιάς. 
Σε συνέντευξή του, ο CEO και ιδρυτής 
της, Άριστος Πετρίδης, μας μιλά για τις 
προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η 
εταιρεία, αλλά και για την ανταπόκριση 
του κοινού στην Κύπρο όσον αφορά τη 
χρήση φυσικών προϊόντων.

«Αντιπροσωπεύουμε στην Κύπρο την 
APIVITA, μια ελληνική εταιρεία, που, έχο-
ντας πηγές έμπνευσης την κοινωνία της 
μέλισσας, την πλούσια ελληνική χλωρίδα 
και τη φιλοσοφία του πατέρα της Ιατρι-
κής Ιπποκράτη, προάγει την ευζωία και 
εδώ και 40 χρόνια δημιουργεί καινοτόμα 
προϊόντα φυσικά και αποτελεσματικά για 
την Ελλάδα και όλον τον κόσμο. 

Τη γαλλική δερμοκαλλυντική σειρά 
προϊόντων URIAGE Eau Thermale, η οποία 
με βασικό συστατικό το ιαματικό νερό από 
τις γαλλικές Άλπεις και το επιστημονικό 
προσωπικό της με δερματολόγους, φαρ-
μακοποιούς και χημικούς, μας παρέχει 
εξαιρετικά προϊόντα συνοδευόμενα με 
κλινικές μελέτες που δίνουν λύσεις σε 
πολλά δερματικά προβλήματα, γι’ αυτό 
και συνταγογραφούνται από πολλούς 
δερματολόγους και παιδιάτρους. 

Την ARCANCIL PARIS, μια ολοκλη-
ρωμένη σειρά γαλλικού μακιγιάζ από το 
1935, τα φυσικά εκχυλίσματα Dr K&H, 
τα προϊόντα δίαιτας Prevent, τα προϊόντα 
Panthenol plus και άλλα». 

Σύμφωνα με ποια κριτήρια επιλέγετε 
τα brands που εκπροσωπείτε;

Πρώτιστα μας ενδιαφέρουν καινοτόμα 
προϊόντα, που λείπουν από την κυπριακή 
αγορά, προϊόντα που θα δίνουν λύσεις σε 
υφιστάμενες ανάγκες και έχουν να προ-
σθέσουν το κάτι επιπλέον. Εννοείται ότι 

θα πρέπει να πειστούμε πρώτα εμείς σαν 
φαρμακοποιοί ότι είναι προϊόντα υψηλής 
ποιότητας, επιστημονικώς τεκμηριωμένα, 
αποτελεσματικά και ασφαλή. 

   
Πιστεύετε ότι ο κόσμος έχει κάνει 

μια γενικότερη στροφή στη χρήση 
φυσικών προϊόντων;

Αυτό έπαυσε να είναι πλέον κάτι που 
πιστεύουν ορισμένοι, αλλά είναι η πραγμα-
τικότητα. Η πλειοψηφία του κόσμου θέλει 
και αναζητά έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, 
νοιάζεται για την υγεία αλλά και για την 
οικολογία και τον πλανήτη μας γενικότερα. 

Ποιες είναι οι κυριότερες προκλή-
σεις που έχετε να αντιμετωπίσετε στην 
επιχείρηση;

Α. Λόγω της ανοδικής πορείας των 
φυσικών προϊόντων έχει κατακλυσθεί 
η αγορά από πλήθος brands, τα οποία 
επικαλούνται τη φυσικότητα μεν, αλλά 

ίσως πολλά από αυτά δεν είναι σε θέση 
να τεκμηριώσουν το ποσοστό της φυσι-
κότητάς τους, αλλά ούτε και την αποτε-
λεσματικότητά τους.

Πρέπει ο κόσμος όπως και σε πολλά άλλα 
θέματα να εκπαιδευτεί στο να αναγνωρίζει 
την ποιότητα και το επίπεδο ενός προϊόντος 
προτού το εμπιστευτεί και το αγοράσει.

Β. Στη σύγχρονη ζωή του διαδικτύου 
και των e-market που ζούμε αναπτύχθη-
κε η τάση του κόσμου για αυτοθεραπεία. 
Η αναζήτηση της εξυπηρέτησης χωρίς 
μεσάζοντες με όφελος την κάποια καλύ-
τερη τιμή εγκυμονεί πολλούς κινδύνους 
για την υγεία, ειδικά σε θέματα φαρμά-
κων, βιταμινών και σκευασμάτων για τη 
λύση διαφόρων προβλημάτων υγείας και 
ομορφιάς. Πιστεύω ότι η συμβολή του 
επιστήμονα υγείας ή του συμβούλου 
ομορφιάς στη σωστή διάγνωση και τη 
σωστή επιλογή προϊόντων δεν πρέπει να 
υποτιμάται. 

ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Drogopharma

Ξεχωριστή φυσιογνωμία των δεκαετι-
ών 1940-1970, στη Λεμεσό, υπήρ-
ξε ο μαιευτήρας - γυναικολόγος 

Μάριος Τριτοφτίδης. Βέρος Λεμεσιανός, 
με διδακτορικό στην ιατρική από το Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών και συνεργάτης του 
καθηγητή Παναγιώτη Λούρου, «πατέρα 
της Μαιευτικής - Γυναικολογίας στην Ελλά-
δα», εγκαταστάθηκε στη Λεμεσό το 1939. 
Ίδρυσε τότε την πρώτη Μαιευτική - Γυναι-
κολογική και Χειρουργική Κλινική στη 
Λεμεσό, αναβαθμίζοντας τη γυναικολογία 
στην Κύπρο, σε ευρωπαϊκά επίπεδα. Το 
1956 μεταφέρθηκε στη νεόδμητη ιδιόκτητη 
του κλινική, που το 1960 επεκτάθηκε σε 
διώροφη και αναβαθμίστηκε με σύγχρονο 
εξοπλισμό. Προοδευτικός και πρωτοπόρος, 
συνεργάστηκε με άλλους τρεις αξιόλογους 
γυναικολόγους, τον Ρογήρο Θεοχάρους, τον 
Έντουιν Ιωσηφίδη, που μετακόμισε από τη 
Λάρνακα, και τον Κλείτο Οικονόμου, για 
να δημιουργήσουν μία συνεργασία -έστω 

και σύντομη- μοναδική για την εποχή τους. 
Η κλινική πήρε το όνομα «Ευαγγελισμός» 
και ήταν ένα κόσμημα για την κυπριακή 
γυναικολογία και μαιευτική. Το 1974, με 
τις αυξημένες ανάγκες που προέκυψαν 
στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, μετά την 
τουρκική εισβολή, ο Μάριος Τριτοφτίδης 
παραχωρεί την κλινική του έναντι μικρού 
συμβολικού ποσού, για να στεγαστούν τα 
τμήματα γυναικολογίας, παιδιατρικής και 
θαλασσαιμίας του κυβερνητικού νοσοκο-
μείου της πόλης.  Εξελέγη πρόεδρος του 
Ιατρικού Συλλόγου Λεμεσού (1969-1973) 
και τιμήθηκε από τους συναδέλφους του, 
το 1988, για την προσφορά του. Η κοι-
νωνική του προσφορά ήταν σημαντική. 
Περιέθαλψε αφιλοκερδώς στην κλινική 
του αγωνιστές της Ε.Ο.Κ.Α., κατά τη δι-
άρκεια του απελευθερωτικού Αγώνα, 
και μετέτρεψε την κλινική σε στρατιω-
τικό νοσηλευτήριο κατά τις περιόδους 
της τουρκανταρσίας και της βάρβαρης 

τουρκικής εισβολής. Εξελέγη μέλος της 
Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης, έν-
θερμος υποστηρικτής της αθλητικής ιδέας 
διετέλεσε για δεκαετίες πρόεδρος του Γ.Σ.Ο. 
(Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Ολύμπια»), 
πρόεδρος και μέλος πολλών αθλητικών 
οργανισμών και ομοσπονδιών (Σ.Ε.Γ.Α.Σ., 
Κ.Ο.Α., Κ.Ο.Ε.Α.Σ.) και της Ολυμπιακής 
Ακαδημίας Κύπρου. Συνέβαλε στην προ-
ώθηση της αθλητιατρικής, βάζοντας τα 
θεμέλια για τη δημιουργία εργομετρικού 
εργαστηρίου για τους αθλητές. Πέθανε 
στις 24 Μαρτίου 2005 και τιμήθηκε επά-
ξια για την προσφορά του στην ιατρική, 
την πατρίδα και τον αθλητισμό. Ο Δήμος 
Λεμεσού, το 2011, τίμησε τον άξιο δημό-
τη του, δίνοντας το όνομά του σε δρόμο 
της πόλης, στην Αγία Φύλα. Η «Κλινική 
Τριτοφτίδη», δυστυχώς, κατεδαφίστηκε 
στα τέλη της δεκαετίας 2000, παρά τις 
αντιδράσεις του κοινού προς τις κυβερ-
νητικές υπηρεσίες.

Μάριος Τριτοφτίδης (1910-2005)

ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΤΟΦΤΙΔΗΣ, 
ΤΟ 1988 (ΑΡΧΕΙΟ ΧΡ. ΜΕΣΗ).

O Αγαμέμνων «ο πολύ σταθερός, ο 
αλύγιστος», είναι ένας από τους επι-
φανέστερους ήρωες της ελληνικής 

μυθολογίας. Βασιλιάς των Μυκηνών και του 
Άργους, ίσως και επικυρίαρχος των ηγεμό-
νων της μυκηναϊκής επικράτειας. Πάντως, 
θεωρείται ο πιο σημαντικός μεταξύ τους και 
αρχιστράτηγος σε πανελλήνια κλίμακα της 
εκστρατείας κατά της Τροίας. Ήταν γιος του 
βασιλιά Ατρέα των Μυκηνών και της Αερόπης, 
αδελφός του Μενελάου και της Αναξίβιας, 
σύζυγος της Κλυταιμνήστρας, από την οποία 
απέκτησε τρεις κόρες (Ιφιγένεια, Ηλέκτρα 
και Χρυσόθεμις) και έναν γιο, τον Ορέστη. 
Με αφορμή την απαγωγή από τον Πάρη της 
συζύγου του αδελφού του Μενελάου, Ελένης, 

ο Αγαμέμνων κατόρθωσε να συγκροτήσει 
μια μεγάλη στρατιά και στόλο από όλες τις 
ελληνικές πόλεις και να εκστρατεύσει κατά 
της Τροίας. Το όνομα Αγαμέμνων προέρ-
χεται από τις λέξεις «άγαν» και «μέμνων» 
που σημαίνει πολύ επίμονος, σταθερός, 
καρτερικός. Μετά την άλωση και την επι-
στροφή του από την Τροία δολοφονήθηκε 
από τη γυναίκα του και τον Αίγισθο, εραστή 
της Κλυταιμνήστρας, που εν τω μεταξύ είχε 
πάρει την εξουσία των Μυκηνών. Όταν οι 
Αχαιοί ξεκίνησαν για την Τροία, ο στόλος τους 
παρέμενε αγκυροβολημένος στο λιμάνι της 
Αυλίδας, καθώς δεν υπήρχαν ούριοι άνεμοι 
για το ταξίδι. Ο μάντης Κάλχας αποκάλυψε ότι 
αιτία για την κακοτυχία αυτή ήταν ο ίδιος ο 

Αγαμέμνονας, που σ’ ένα δάσος της Αυλίδας 
σκότωσε το ελάφι της Αρτέμιδος, της θεά 
του κυνηγιού. Οι άνεμοι θα ξαναφυσούσαν 
μόνο αν ο Αγαμέμνονας πρόσφερε θυσία 
στη θεά την ίδια του την κόρη, την Ιφιγένεια. 
Ο Αγαμέμνονας διστακτικός συμφώνησε 
για τη θυσία, αλλά την τελευταία στιγμή η 
Άρτεμις απομάκρυνε το σώμα της Ιφιγένειας 
από το θυσιαστήριο, αντικαθιστώντας το με 
ένα ελάφι. Κατά τη διάρκεια του Τρωικού 
πολέμου, ο Αγαμέμνονας προσέβαλε τον 
Αχιλλέα, τον μεγαλύτερο ήρωα των Αχαιών, 
καθώς διεκδίκησε τη Βρισηίδα, σκλάβα του 
Αχιλλέα, για να αντικαταστήσει τη δική του 
σκλάβα, Χρυσηίδα, την οποία αναγκάστηκε 
να επιστρέψει στον πατέρα της τον Χρύση, τον 

ιερέα του Απόλλωνα για να εξευμενίσει τον 
θεό. Ο θυμός του Αχιλλέα για τον Αγαμέμνονα 
αποτέλεσε το θέμα για το έπος της Ιλιάδας 
του Ομήρου. Με την άλωση της Τροίας, ο 
Αγαμέμνονας πήρε μαζί του σαν σκλάβα 
την Κασσάνδρα, κόρη του βασιλιά Πρίαμου. 
Μαζί επέστρεψαν στις Μυκήνες, αλλά δο-
λοφονήθηκαν από την Κλυταιμνήστρα και 
τον εραστή της, Αίγισθο, οι οποίοι ανέβηκαν 
έπειτα στον θρόνο. Ο γιος του Αγαμέμνονα, 
Ορέστης, αργότερα εκδικήθηκε τη δολοφονία 
του πατέρα του, σκοτώνοντας τη μητέρα του 
και τον Αίγισθο.
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 

www.artaeri.com.
Μακαρίου 71, Λ/σία
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Μ
έρες νηστειών, 
αγάπης και πί-
στης οι μέρες 
που διανύουμε. 
Τι μεγαλύτερο 
πνευματικά για 
τον ορθόδοξο 

χριστιανό, από την εικόνα του Ιησού 
Χριστού στον σταυρό των μαρτυρίων 
του, «κουβαλώντας» τις αμαρτίες όλων 
εμάς να προσεύχεται για τη σωτηρία μας;.. 

Το μυαλό μας ωστόσο αυτές τις μέ-
ρες ταξιδεύει εντονότερα στην κατοχή της 
πατρίδας μας, στους εκατοντάδες ιερούς 
ναούς, που άλλη μια Ανάσταση Κυρίου θα 
μείνουν ερειπωμένοι και βουβοί. Χωρίς 
καμπάνες να χτυπούν, χωρίς το «Ιδού ο 
Νυμφίος έρχεται…», «Σήμερον κρεμάται  
επί ξύλου…», «Η ζωή εν τάφω…», και, κυ-
ρίως, χωρίς το «Χριστός Ανέστη».

Απέναντί μας μόνο η βαρβαρότητα, που 
ωστόσο δεν μειώνει τη δύναμη της πίστης 
στον Θεό και την ελπίδα για ελευθερία 
της πατρίδας μας. 

Το νόημα της νηστείας 
Μιλώντας στη «Σ» ο Μητροπολίτης 

Πάφου Γεώργιος εξήγησε πως «η νηστεία 
που προηγείται του Πάσχα είναι άθροισμα 
δυο επιμέρους νηστειών: Της Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής, που ξεκινά την Καθαρά 
Δευτέρα και τελειώνει την Παρασκευή 
πριν από το Σάββατο του Λαζάρου (40 
ημέρες) και της Μ. Εβδομάδας, στην οποία 
προστίθενται και το Σάββατο του Λαζάρου 
και η Κυριακή των Βαΐων, γι’ αυτό και 
μερικοί το αποκαλούν 50ήμερο.

»Το νόημα της νηστείας είναι πολλαπλό: 
α) Είναι μια άσκηση για να συνηθίσουμε 

να λέμε όχι στις προκλήσεις του πονηρού. 
Δεν είναι αυτοσκοπός η νηστεία, αλλά 
άσκηση. Αν ασκηθούμε να λέμε όχι στις 
πιέσεις της γεύσης μας, θα πούμε όχι και 
στην πρόκληση της υπεξαίρεσης χρημάτων, 
της επιβουλής της τιμής του άλλου κ.λπ. 

β) Η νηστεία έχει το νόημα και της 
έμπρακτης υποταγής στο θέλημα του 
Θεού. Ένας ελεύθερος κάνει ό,τι θέλει. 
Ένας δούλος υπακούει στις εντολές του 
κυρίου του. 

γ) Χρησιμοποιώντας απλές και λι-
τές τροφές εξοικονομούμε χρήματα, τα 
οποία προσφέρουμε ως ελεημοσύνη 
στους έχοντας ανάγκη. Δείχνουμε έτσι 
τη φιλαλληλία μας.

δ) Δείχνουμε την ενότητά μας όλοι οι 

Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αυτήν την περίο-
δο νηστεύουμε όλοι οι Ορθόδοξοι, όπου 
κι αν βρισκόμαστε, για τον ίδιο σκοπό, 
προετοιμαζόμενοι για το Πάθος και την 
Ανάσταση του Χριστού». 

Η Κυριακή της Ελιάς 
«Η Εκκλησία γιορτάζει σήμερα την έν-

δοξη είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα 
πριν από το Πάθος. Εκπληρώνοντας τις 
προφητείες, που αναφέρονταν στο πρόσωπό 
του, έρχεται ο Χριστός στον τόπο της θυσίας 
του, απ’ όπου δεν θα φύγει πια, μέχρις 
ότου γίνουν όλα όσα προφητεύτηκαν γι’ 
αυτόν», αναφέρει ο Μητροπολίτης Γεώρ-
γιος και εξηγεί πως ο Μωσαϊκός Νόμος 
έλεγε ότι πέντε μέρες πριν από το Πάσχα 
κάθε εβραϊκή οικογένεια θα έπρεπε να 
προμηθευτεί τον αμνό (το αρνί) που θα 
θυσίαζε τις γιορτινές μέρες. Θα τον κρατούσε 
σπίτι της μέχρι την παραμονή του Πάσχα 
που θα τον έσφαζαν. Κι ο Χριστός, ο αμνός 
του Θεού, έξι μέρες πριν από το Πάσχα, 
ήλθε στη Βηθανία όπου είχε αναστήσει 
τον Λάζαρο. Και «τη επαύριον», πέντε 
μέρες δηλ. πριν από το Πάσχα, έρχεται 
στα Ιεροσόλυμα, απ’ όπου δεν θα φύγει 
μέχρις ότου σταυρωθεί και αναστηθεί.

«Ακούοντας ο λαός τον ερχομό του Χρι-
στού και συγκινημένοι από την ανάσταση 
του Λαζάρου, του έκαμαν μια υποδοχή 
με κλαδιά φοινικιάς και άλλων δένδρων, 
όπως υποδέχονταν τους στρατηγούς και 
τους βασιλείς που επέστρεφαν από νικη-
φόρους πολέμους. Κι εκείνος έρχεται “επί 
πώλον όνου”, καθισμένος σ’ ένα γαϊδουράκι, 
όπως πάλιν προφητεύτηκε. 

»Μιμούμενοι εκείνην την υποδοχήν, 

οι Χριστιανοί στην Κύπρο παίρνουν στην 
εκκλησία κλαδιά ελιάς, τα οποία αποξη-
ραίνουν μετά και τα χρησιμοποιούν ως 
θυμίαμα. Η σημερινή Κυριακή σηματοδοτεί 
και την είσοδό μας στη Μ. Εβδομάδα για 
βίωση των Παθών του Κυρίου», αναφέρει 
ο Μητροπολίτης.

Εβδομάδα των Παθών 
Κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, που ονο-

μάζεται έτσι γιατί είναι γεμάτη από μεγάλα 
και συνταρακτικά γεγονότα, καλούμαστε 
να ακολουθήσουμε τον Χριστό στο Θείο 
Πάθος και να συσταυρωθούμε μαζί του ως 
προς τον κόσμο τούτο, τα φόβητρα και τα 
θέλγητρά του, για να συζήσουμε μαζί του 
μια νέα ζωή, απαλλαγμένη από τα πάθη. 

Σύμφωνα με τον Πανιερότατο, το Πά-
θος του Χριστού είναι ένα ακατάληπτο 
μυστήριο. Όπως είπε, «δυσκολευόμαστε 
να καταλάβουμε πώς ο Παντοδύναμος 
Θεός καταδέχεται να εμπαίζεται από το 
δημιούργημά του, να υποφέρει και να 
πεθαίνει ως άνθρωπος στον σταυρό. Γι’ 
αυτό και η Εκκλησία μάς οδηγεί σιγά-σιγά 
στο μεγάλο αυτό μυστήριο».

Τι σηματοδοτεί η 
Μεγάλη Εβδομάδα

Ερωτηθείς τι σηματοδοτεί η Εβδομά-
δα των Παθών, ο Μητροπολίτης Πάφου 
εξηγεί ότι «τη Μ. Δευτέρα θυμούμαστε 
τον πάγκαλο Ιωσήφ, τον γιο του Ιάκωβο, 
ο οποίος παρόλο που συνάντησε πολλές 
προκλήσεις της αμαρτίας, εντούτοις δεν 
υπέκυψε σ’ αυτή. Στο τέλος δοξάστηκε κι 
έγινε Αντιβασιλεύς της Αιγύπτου. Καλού-
μαστε να τον μιμηθούμε.

»Την ίδια μέρα θυμούμαστε την άκαρ-
πη συκιά που ξεράθηκε ύστερα από την 
κατάρα του Χριστού. Θέλοντας να δείξει 
ο Χριστός ότι χρειάζεται κάθε στιγμή να 
επιδεικνύουμε σωστό τρόπο ζωής και 
αρετές, όταν ήλθε κοντά στη συκιά και 
δεν βρήκε καρπό, την καταράστηκε. 

»Τη Μ. Τρίτη προβάλλονται οι δέκα 
παρθένοι που περίμεναν να έρθει ο Νυμφίος 
για να μπουν μαζί του στη γαμήλια χαρά. Οι 
Πέντε, που ήσαν φρόνιμες (προνοητικές), 
προμηθεύτηκαν λάδι για τα φανάρια τους. 
Οι άλλες, οι μωρές (αμελείς), δεν πήραν 
λάδι μαζί τους. Όταν κατά τα μεσάνυχτα 
ήρθε ο Νυμφίος, μαζί του στον νυμφώνα 
μπήκαν εκείνες που είχαν αναμμένες τις 
λαμπάδες τους. Οι πέντε μωρές παρθένοι 
απεκλείσθησαν από τους γάμους.

»Τη Μ. Τετάρτη η Εκκλησία παρου-
σιάζει τη μετάνοια της πόρνης γυναίκας, 
που άλειψε με μύρο τα πόδια του Χριστού. 
Καλούμαστε να τη μιμηθούμε στη μετάνοια. 
Παράλληλα παρουσιάζεται και ο Ιούδας, 
ο οποίος τρέχει για την προδοσία. Ένας 
απόστολος που έκανε και θαύματα, στο 
τέλος χάνεται και κατακρίνεται. Και μια 
αμαρτωλή με τη μετάνοιά της παίρνει 
την άφεση.

»Η Μ. Πέμπτη μάς εισάγει στο Πάθος 
του Χριστού, στο λεγόμενο Σταυρώσιμο 
Πάσχα. Την ημέρα αυτή η Εκκλησία θυ-
μάται, ανάμεσα στ’ άλλα, την παράδοση του 
Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας από 
τον Χριστό (τον Μυστικό Δείπνο). Με το 
σώμα και το Αίμα του Χριστού θα τρέφεται 
η Εκκλησία και ο κάθε πιστός.

»Η Μ. Παρασκευή (Μ. Πέμπτη βράδυ 
και Παρασκευή πρωί) μάς παρουσιάζει 

το Πάθος του Χριστού και τον θάνατό του 
στον Σταυρό. Είναι χαρακτηριστικά κά-
ποια μηνύματα προς τους πιστούς, από 
τα οποία μέσα στη φαινομενική αδυναμία 
του Χριστού, αναδεικνύεται η θεότητά του. 

»Το Μ. Σάββατο (Μ. Παρασκευή βράδυ 
και Σάββατο πρωί) τιμούμε την ταφή του 
Χριστού. Συγκινητική η ακολουθία γιατί 
όλοι φέρνουμε στη μνήμα την ταφή δικών 
μας ανθρώπων. Η Εκκλησία, όμως, με την 
ακολουθία της δεν παραδίδεται στην από-
γνωση. Προσμένει, κατά τις υποσχέσεις 
Του, την ανάσταση του Χριστού. 

»Την Κυριακή του Πάσχα γιορτά-
ζουμε μεγαλόπρεπα την Ανάσταση του 
Χριστού. Δεν ήταν δυνατόν ο Αρχηγός 
της Ζωής να κρατηθεί από τον θάνατο. Η 
Ανάσταση του Χριστού διέφερε απ’ όλες 
τις άλλες αναστάσεις που έγιναν, όπως π.χ. 
την ανάσταση του Λαζάρου. Όσοι άλλοι 
αναστήθηκαν, ξαναπέθαναν ύστερα από 
κάποιο διάστημα. Ο Χριστός, όμως, δεν 
ξαναπέθανε. Ο Χριστός πήρε τον θάνατο 
και τον έκαμε ζωή, πήρε τη φθορά και 
τη μετέτρεψε σε αφθαρσία. Η ανάστασή 
του έδωσε και το μήνυμα της δικής μας 
ανάστασης κατά τη Δευτέρα Παρουσία». 

Μεγάλη Εβδομάδα και
στις κατεχόμενες εκκλησίες 

Ο Πανιερότατος δεν λησμόνησε να ανα-
φερθεί και στο εθνικό μας πρόβλημα και 
τις κατεχόμενες εκκλησίες μας. «Για 45 
χρόνια, τώρα, το μήνυμα της Ανάστασης 
δεν ακούγεται στις κατεχόμενες εκκλη-
σίες μας. Αυτό, όμως, δεν μας οδηγεί σε 
απόγνωση. Ξέρουμε ότι υπάρχει ο Θεός 
“ο καθαιρών δυνάστας” και “διασκεδάζων 
βουλάς εθνών”. Στο τέλος της ακολουθί-
ας του Επιταφίου, μετά την περιφορά, η 
Αγία Γραφή μάς δίνει ένα ενθαρρυντικό 
μήνυμα. Σ’ όσους αποκάμνουν από τις 
δυσκολίες, σ’ όσους λεν ότι χάσαμε κάθε 
ελπίδα, παρουσιάζεται ο Θεός να λέει: 
“Ιδού εγώ φέρω εις υμάς πνεύμα ζωής”. 
Θα σας δώσω δύναμη να τα ξεπεράσετε», 
δηλώνει ο Μητροπολίτης Γεώργιος.

«Μέσα στη ροή των αιώνων, τα 45 χρόνια 
δεν λογαριάζονται ούτε μια στιγμή. Όταν 
θα περάσουν οι ταλαιπωρίες, θα μείνουν 
στην ιστορική μας μνήμη ως ένας απλός 
νυχτερινός εφιάλτης. Και θα περάσουν, 
αν εμείς μείνουμε πιστοί στις αξίες της 
θρησκείας κα της πατρίδας μας», πρόσθεσε

«Όσο και αν θέλουμε 
να εντρυφήσουμε 

στην πνευματική χαρά 
των ημερών, η κατοχή 

της μισής πατρίδας 
μας και ο κίνδυνος 
του εκτουρκισμού, 
που απειλεί και την 
υπόλοιπη, δεν μας 

αφήνουν να ξεχαστούμε 
στη χαρά»

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΦΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗ «Σ» 
ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 

Εκείνος έρχεται «επί πώλον όνου»... 

Καθεδρικός λέγεται ο ναός που 
είναι κοντά στην Καθέδρα του 
Επισκόπου, στη Μητρόπολη. 

Αυτό εξήγησε στη «Σ» ο Μητροπολί-
της Πάφου, αναφερόμενος στο ζήτη-
μα που προέκυψε μετά την απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, 
να ανάψει το πράσινο φως για την 
ανέγερση καθεδρικού ναού στον Δη-
μόσιο Κήπο της πόλης. Σύμφωνα με 
τον Μητροπολίτη, «ένας τέτοιος ναός 
χρειάζεται γιατί είναι κάποιες τελετές 
στις οποίες οι κληρικοί πηγαίνουμε 
ντυμένοι στα άμφιά μας, πεζοί, από τη 
Μητρόπολη στον ναό, όπως π.χ. στον 
Εσπερινό της Αγάπης, τις επίσημες 
Δοξολογίες, στις υποδοχές ξένων Αρχι-
επισκόπων και Πατριαρχών κ.λπ. Δεν 
πρέπει επομένως η απόσταση να είναι 
αποτρεπτικός παράγοντας. Κοντά στη 

Μητρόπολη δεν έχουμε άλλο χώρο. 
Κάναμε προσπάθεια παλαιότερα για 
ανταλλαγή μέρους του Μουσαλλά με 
τον Κήπο και κρίθηκε αντισυνταγματική 
τέτοια ανταλλαγή. Ο μόνος ιδιόκτητος 
χώρος της Μητρόπολης εδώ κοντά 
είναι ο Κήπος.

»Ο σημερινός Καθεδρικός Ναός 
μας, ο Άγιος Θεόδωρος, είναι η μι-
κρότερη εκκλησία της πόλης και δεν 
μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 
ενός Καθεδρικού Ναού. Εδώ, σ’ αυ-
τήν την περιοχή ήρθαμε το 1570, 
διωγμένοι από τους Τούρκους που 
κατέλαβαν τότε και τη Μητρόπολη 
και τον Καθεδρικό μας Ναό και τον 
μετέτρεψαν σε τζαμί. Ο Καθεδρικός 
μας Ναός από τον 12ον αιώνα μέχρι 
το 1570 ήταν το σημερινό τζαμί στον 
Μούτταλο. Μέχρι τον 12ον αιώνα 

Καθεδρικός Ναός της Πάφου ήταν η 
βασιλική που βρίσκεται σήμερα σε 
χαλάσματα στην Κάτω Πάφο, κοντά 
στην Αγία Κυριακή. Από εκεί μας 
έδιωξαν οι Λατίνοι όταν κατέλαβαν 
την Κύπρο.

»Με τον πληθυσμό της πόλης μέχρι 
το 1950 ο Άγιος Θεόδωρος επαρκού-
σε για τις ανάγκες μας. Τώρα, λόγω 
μεγέθους, δεν μπορεί. Χρειαζόμαστε 
άλλον Καθεδρικό Ναό. Ο Κήπος είναι 
ιδιοκτησία της Μητρόπολης. Υπάρχει 
συμφωνία από το 1955, μεταξύ του 
Δήμου και της  Μητρόπολης, σύμφω-
να με την οποία παραχωρήθηκε ένα 
μέρος όπου κτίστηκε το Δημαρχείο 
και συμφωνήθηκε σε άλλο μέρος του 
να κτιστεί και Καθεδρικός Ναός και 
Μητρόπολη. Επειδή μεσολάβησε ο 
Απελευθερωτικός μας Αγώνας και οι 

καταστάσεις επέβαλαν την απομά-
κρυνση του Μητροπολίτη Φωτίου, το 
δεύτερο σκέλος της συμφωνίας δεν 
υλοποιήθηκε, παρόλο που ξεκάθαρα 
αυτή λέγει ότι είναι δεσμευτική και 
για τους διαδόχους αυτών που την 
υπέγραψαν.

»Αργότερα δόθηκαν κι άλλα τμή-
ματα του Κήπου για τις προτομές του 
Παλαμά, του Σολωμού και του Παλ-
ληκαρίδη. Σήμερα το εμβαδόν του 
Κήπου που απέμεινε ως ιδιοκτησία της 
Μητρόπολης είναι 14.382 τετραγωνικά 
μέτρα. Από τα 14.382 m² θα χρησιμο-
ποιήσουμε τα 700 m² (λιγότερο από 
το 1/20 ή 5%) για ναό, ο οποίος δεν θα 
περιφραχθεί. Το υπόλοιπο θα παραμεί-
νουν Κήπος και θα αναβαθμιστούν σε 
Κήπο και παιδική χαρά.

»Δεν νομίζω ότι το 5% του ναού 

θα καταστρέψει το 95% που θα μείνει 
πράσινο. Αντίθετα μάλιστα. Σήμερα 
δεν χρησιμοποιείται από τους Παφί-
τες ο Κήπος. Όταν γίνει ο ναός, με τις 
ευκαιρίες της Θ. Λειτουργίας και των 
άλλων εκδηλώσεων που θα γίνονται 
εκεί, θα παίρνουν οι γονείς τα παιδιά 
τους εκεί και θα βρει και ο Κήπος την 
παλιά του αίγλη. Έτσι θα γίνει πνεύμο-
νας πρασίνου ο Κήπος.

»Προσωπικά έχω μεγάλες περι-
βαλλοντικές ευαισθησίες. Πρώτος εγώ 
θέλω να προστατεύσω το περιβάλλον. 
Υπάρχουν τοποθεσίες στον Κήπο όπου 
μπορεί να τοποθετηθεί ο Ναός χωρίς 
να κοπεί ούτε ένα δέντρο. Μα αν μου 
υποδειχθεί να τον τοποθετήσουμε 
αλλού, όπου θα παραστεί ανάγκη να 
κοπούν κάποια δένδρα, θα φυτέψουμε 
άλλα πολλαπλάσια. Ούτε και θα ήθε-

λα κάποιο κτήριο που να έρχεται σε 
παραφωνία με τα νεοκλασικά κτήρια 
της περιοχής, για τα οποία νιώθω και 
περήφανος γιατί κοσμούν την πόλη 
μας. Ο ναός θα έχει εξωτερικά τα χαρα-
κτηριστικά των νεοκλασικών κτηρίων 
της περιοχής.

»Ως προς το ύψος και την τελική του 
μορφή είναι η πολεοδομική Αρχή του 
Δήμου που θα δώσει τη συγκατάθεσή 
της και θα υποβάλει τους όρους της. 
Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστού-
με πλήρως μ’ αυτή. Νομίζω πως ου-
δείς καλοπροαίρετος θα διαφωνήσει 
με τις πιο πάνω θέσεις. Γι’ αυτό και 
καλώ όλους να συνεργαστούν με τη 
Μητρόπολη, ώστε η Πάφος, η πρώτη 
χριστιανική πόλη της Ευρώπης, να 
αποκτήσει τον Καθεδρικό της Ναό που 
έχει απόλυτη ανάγκη». 

Γιατί πρέπει να γίνει ο ναός στον Κήπο Πάφου 

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΥΤΥΧΙΟΥ
annamariaeftychiou@ 
hotmail.com

«Όσο και αν θέλουμε να 
εντρυφήσουμε στην πνευματική 
χαρά των ημερών, η κατοχή της 
μισής πατρίδας μας και ο κίν-
δυνος του εκτουρκισμού, που 
απειλεί και την υπόλοιπη, δεν 
μας αφήνουν να ξεχαστούμε στη 
χαρά. Γι’ αυτό και οι ευχές μου 
και το μήνυμα στους πιστούς 
μας είναι μήνυμα για υπομονή 
και εγκαρτέρηση, μήνυμα για 
εμμονή στις αρχές, τα ιδανικά 
και τα ήθη των προγόνων μας. 
Η πατρίδα μας άντεξε σε μακρύ-
τερες και σκληρότερες κατοχές. 
Κι αυτό γιατί οι πατέρες μας δεν 
σαγηνεύτηκαν από τις υποσχέ-
σεις των κατακτητών, ούτε και 
κάμφθηκαν από τις απειλές τους. 
Ούτε και τα ιδιοτελή συμφέροντα 
τούς αποπροσανατόλισαν από 
τον στόχο τους. Έμειναν προση-
λωμένοι, παρά τις δυσκολίες και 
τις κακουχίες, στις αξίες και τα 
ιδανικά της πίστης και της πα-
τρίδας μας. Με τον ίδιο τρόπο 
θα ξεπεράσουμε κι εμείς τις δυ-
σκολίες και τώρα, όσο μεγάλες 
κι αν είναι. Καλή Ανάσταση!». 

Ευχές
από τον 

Μητροπολίτη 
Γεώργιο
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H 
μεγαλύτερη γιορτή 
της Χριστιανοσύνης, 
η γιορτή της νίκης 
της ζωής πάνω στον 
θάνατο, πλησιάζει 
και οι προετοιμα-
σίες δίνουν και 

παίρνουν! Προετοιμασίες του σπιτιού, 
των διαφόρων εδεσμάτων αλλά και της 
ψυχής μας απαραίτητες για την υπο-
δοχή του αναστάσιμου μηνύματος. Τα 
έθιμα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα 
με θρησκευτικές παραδόσεις τείνουν 
να παραμείνουν μια καλή ανάμνηση 
για τους παλιούς και μια ανάγνωση για 
τους νέους. Με τη βοήθεια του πολιτικού 
επιστήμονα, ερευνητή και συγγραφέα 
Κώστα Παπαγεωργίου επιχειρείται μια 
γενικότερη παρουσίασή τους, χωρίς, 
ωστόσο, να μπορεί να χαρακτηριστεί 
απόλυτη, εφόσον κάθε περιοχή πα-
ρουσίαζε τις δικές της πρωτότυπες 
διαφοροποιήσεις. 

Το τραγούδι του Λαζάρου
Ένα έθιμο που δεν συναντούμε πια, είναι 

το τραγούδι του Λαζάρου. Το Σάββατο του 
Λαζάρου τα μικρά παιδιά γύριζαν από σπίτι 
σε σπίτι για να πουν το τραγούδι του Λαζά-
ρου, το οποίο όμως διέφερε από περιοχή σε 
περιοχή. Σε αντάλλαγμα οι νοικοκύρηδες 
έδιναν αβγά στα παιδιά. Σε άλλες περιοχές 
τα παιδιά μάζευαν λιζάρι -φυτό με κόκκινη 
χρωστική ουσία- το οποίο πρόσφεραν στις 
νοικοκυρές μετά το τραγούδι τους, για να 
βάψουν τα αβγά τους. Την Κυριακή των 
Βαΐων η παράδοση θέλει τους πιστούς 
να μεταφέρουν κλάδους ελαίας στην εκ-
κλησία. Τα κλαδιά της ελιάς «αγιάζονται» 
και παραμένουν εκεί μέχρι την ημέρα της 
Αναλήψεως. Ακολούθως τα φύλλα από τα 
κλαδιά χρησιμοποιούνται στο «κάπνισμα» 
του σπιτιού ή της οικογένειας. Λέγεται ότι 
το «κάπνισμα» μπορεί να διώξει κάθε κακό 
και ζηλοφθονία! Η προετοιμασία πριν από 
τη Μεγάλη Εβδομάδα συνεχιζόταν με τη 
συγκέντρωση όλων των απαραίτητων υλι-
κών για το ζύμωμα των παραδοσιακών 
εδεσμάτων, που ήταν οι φλαούνες και τα 
ζυμωτά κουλούρια. Τα υλικά συνήθως 
ήταν παραγωγής του κάθε σπιτιού, όπως 
μας εξηγεί ο κ. Παπαγεωργίου. «Ακόμα 

και αν δεν είχαν δικά τους πρόβατα για 
να φτιάξουν τυριά, τους δίνονταν δωρεάν 
από συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα 
που κατείχαν κοπάδια. Σιτάρι υπήρχε 
σε όλα τα σπίτια, για αυτό τις γιορτινές 
ημέρες κουβαλούσαν με το ζώο κάποια 
ποσότητα στον αλευρόμυλο του χωριού, 
όπου το άλεθε ο μυλωνάς και έπαιρναν 
το ανάλογο αλεύρι».

«Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…»
Μεγάλη Πέμπτη ο ήχος της καμπάνας 

μάς μεταφέρει το λυπηρό μήνυμα της Σταύ-
ρωσης. Οι εκκλησίες ντύνονται στα μαύρα 
και η ατμόσφαιρα είναι πένθιμη. Κάποτε 
οι εκκλησιαζόμενοι έβαζαν κάτω από το 
αναλόγιο φιάλες με νερό για να αγιαστεί 
την ώρα που ο ιερέας διάβαζε τα δεκα-
τέσσερα ευαγγέλια. Το νερό χρησίμευε 
για τον αγιασμό αλλά και για το προζύμι 
των πασχαλινών άρτων. Αυτό το προζύμι 
χρησιμοποιείτο όλον τον χρόνο και μάλιστα 
αν έπρεπε να το πάρει κάποιος από άλλη 
οικογένεια, δεν θα έπρεπε να το δει ούτε 
ξένος ούτε ο ήλιος. «Δεν είναι υπερβολή να 
λεχθεί, πως είναι ευλογία Θεού ν’ αξιωθείς 
να βρεθείς μέσα στις κυπριακές εκκλησίες 
των Ορθοδόξων Χριστιανών, τις Άγιες νύ-

κτες της Μεγάλης του Χριστού Εβδομάδας», 
αναφέρει ο ερευνητής. «Στον Εσπερινό της 
Αγίας Πέμπτης, ο ιερέας διαβάζει στους 
πιστούς τα δεκατέσσερα Ευαγγέλια και μετά 
το θλιβερό μαντάτο «Σήμερον κρεμάται ἐπί 
ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τήν γῆν κρεμάσας». 
Στη συνέχεια όλο το πυκνό εκκλησίασμα 
περνά ευλαβικά για να προσκυνήσει τον 
Σταυρό του Θεανθρώπου». 

Τα κόκκινα αβγά 
και οι φλαούνες

Τη Μεγάλη Πέμπτη συνηθίζεται ακό-
μη και σήμερα το βάψιμο των κόκκινων 
αβγών. Μπορεί στις μέρες μας να κυκλο-
φορεί χρωματική ποικιλία αβγών, ωστόσο 
το συμβολικό κόκκινο χρώμα προήλθε από 
το αίμα που έσταξε στο μέτωπο του Χριστού, 
όταν το αγκάθινο στεφάνι τοποθετήθηκε στο 
κεφάλι Του. Το αβγό ως υλικό, συμβολί-
ζει τη νέα ζωή και την Ανάσταση. Την ίδια 
μέρα συνηθίζεται το ζύμωμα των φλαούνων 
και όλων των παραδοσιακών εδεσμάτων. Η 
φλαούνα, που είναι το κατ’ εξοχήν κυπριακό 
πασχαλινό έδεσμα, παρασκευάζεται στην 
Κύπρο από τον 19ον αιώνα. Σε κάποιες 
περιοχές φτιάχνουν τα αρκατένα, δηλαδή 
τα παξιμάδια που είχαν σαν βάση το προ-

ζύμι από ρεβύθια. Ψωμιά και κουλούρια με 
σησάμι, κουλούρια ζυμωμένα με ζάχαρη 
και γάλα, τα σταυροκούλουρα, οι αβκωτές 
και τα καλαθωτά ζυμώματα είναι μόνο με-
ρικά από τα παραδοσιακά ζυμώματα. Το 
σταυροκούλουρο είναι ένα παρασκεύασμα 
σε κυκλικό σχήμα με σταυρό στη μέση. Τις 
τέσσερεις άκρες του σταυρού που εξέχουν 
στην περιφέρεια του κουλουριού, τις κόβουν 
και τις ανοίγουν για να σχηματίσουν τα δά-
κτυλα του Χριστού. Παλαιότερα το έκαναν 
παξιμάδι με το ψήσιμο και το κρεμούσαν 
στον τοίχο από την Ανάσταση μέχρι και την 
Ανάληψη. Πίστευαν ότι έπρεπε να το φάνε τον 
Μάιο για να μην τους δαγκώσει το γαϊδούρι.

Ο θρήνος της Μ. Παρασκευής
Κάποτε το στόλισμα του Επιταφίου ήταν 

υπόθεση των γυναικών της περιοχής του 
ναού. Αυτές ήταν υπεύθυνες για το μάζε-
μα των αγριολούλουδων που προσέφερε 
απλόχερα η ανοιξιάτικη φύση. Οι κάτοικοι 
των ορεινών χωριών συνήθιζαν να στο-
λίζουν τον Επιτάφιο με τις «μυροφόρες» 
και τις μυρσίνες. Η διακόσμηση έπαιρνε 
το ύφος μιας τελετής, η οποία θύμιζε την 
αρχαία γιορτή των Κυπρίων «Αδώνια». 
Σήμερα βέβαια στις περισσότερες αστικές 
-κυρίως- περιοχές, τον ρόλο του διακο-
σμητή έλαβαν οι διάφοροι επαγγελματίες 
ανθοπώλες, ενώ οι ναοί «διαγωνίζονται» 
για το ποιος θα έχει τον πιο ευφάνταστο 
Επιτάφιο! Η παράδοση θέλει τα λου-
λούδια του Επιταφίου,  που μοιράζει ο 
ιερέας, να φυλάγονται για θυμίαμα προς 
τους αρρώστους. Σε μερικές εκκλησίες 
γυναίκες ξενυχτούν κοντά στον Επιτάφιο, 
όπως συνηθίζεται σε κάθε νεκρό. Όποιος 
ήταν ο γιορτάρης της Μ. Παρασκευής είχε 
το δικαίωμα να ραντίζει τους πιστούς με 
ροδόσταγμα. «Παλαιότερα, υπήρχε η καλή 
συνήθεια, η οποία τα τελευταία χρόνια άρ-
χισε να αναβιώνει σε αρκετές περιοχές της 

Κύπρου, κατά τον Εσπερινό της Μεγάλης 
Παρασκευής, ομάδα νέων αλλά και μεγα-
λύτερων να τραγουδούν τον «Θρήνο της 
Παναγίας»… Άδε μαντάτον σκοτεινόν τζιαι 
μέραν λυπημένη που ήρτεν σήμερον σ’ 
εμέ την πολλοπικραμμένη, επιάσαν τον 
υιούλλην μου τζ’ έμειν’ ορφανεμένη…».

Ο αμνός και τα παιχνίδια
Το Μεγάλο Σάββατο ξημερώνει και μαζί 

του κουβαλά την αισιοδοξία, την ελπίδα, 
τη χαρά. Μικροί-μεγάλοι μαζεύουν ξύλα 
για τη λαμπρατζιά - τουλάχιστον εκεί όπου 
επιτρέπεται ακόμη. Παλαιότερα υπήρχε ο 
συναγωνισμός για το ποιος θα φέρει τον 
κούζαλο, το πιο μεγάλο ξύλο για να δια-
τηρηθεί η φωτιά μέχρι το πρωί. «Το έθιμο 
συνδέεται με τη φωτιά που άναψαν για να 
ζεσταθούν, ένεκα του ψύχους, οι υπηρέτες 
έξω από την αίθουσα όπου δικαζόταν ο 
Θεάνθρωπος από τους Ιουδαίους. Παρών, 
σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ήταν 
και ο μαθητής του Κυρίου Πέτρος». Μετά 
το «Χριστός Ανέστη», οι πιστοί μαζεύονταν 
γύρω από τη φωτιά για τις πρώτες ευχές. 
Όσοι γιόρταζαν, έφερναν εκεί φλαούνες 
και ζιβανία για να κεράσουν, ενώ ακολου-
θούσε το μεταμεσονύχτιο τραπέζι με την 
παραδοσιακή σούπα! Τα αβγά έχουν την 
τιμητική τους αφού το ‘τσούγκρισμά’ τους 
θα φανερώσει τον τυχερό της χρονιάς. Η 
επόμενη μέρα είναι καθαρά μέρα χαράς 
και ψυχαγωγίας, ενώ πρωταγωνιστικό ρόλο 
έχουν τα παραδοσιακά παιχνίδια, που και 
αυτά -δυστυχώς- τείνουν να μείνουν κλει-
δωμένα στο χρονοντούλαπο των μεγαλύτε-
ρων. Παιχνίδια όπως «Δοτζίμιν ή διτζίμιν», 
«Τριάππιδκια» - άλμα τριπλούν, «Ξερός 
Ποταμός», «Συτζιά, «Ζίζυρος», «Σακκου-
λοδρομίες», «Αβγουλοδρομίες» και πολλά 
άλλα σήμερα οργανώνονται περιορισμένα 
σε λίγα μόνο χωριά, που εξακολουθούν 
ν’ αναβιώνουν τις παραδόσεις. 

ΕΘΙΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Πάσχα Κυρίου, Πάσχα!
ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
onoufrioum@sigmatv. 
com

ΟΙ ΜΕΡΕΣ 
ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ 
ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ 
ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΒΙΩΣΟΥΜΕ 
ΟΣΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ



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

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

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

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

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

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

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Παθολόγος: Μιχάλης Σαββίδης, τηλ.: 
99889977, 22512230. 
Ουρολόγος: Αχιλλέας Κορέλλης, τηλ.: 
70007773, 99562642. 
Γυναικολόγος: Σάββας Α. Σάββα, τηλ.: 
22818599, 99671701. 
Οδοντίατρος: Γεωργία Μαυρομμάτη, τηλ.: 
22331258, 99797020. 

ΛΕΜΕΣΌΣ
Οδοντίατρος: Παναγιώτης Σιαφάκος, τηλ.: 
99337387. 

Ιατροί

ΠΩΛΌΥΝΤΑΊ
ΠΩΛΌΥΝΤΑΊ Οικόπεδα: Στρόβολο, λεω-

φόρο Τσερίου, εμβ. 570τ.μ., σε τιμή ευκαιρίας 
€110.000. Λατσιά (Σκοπευτήριο), δύο οικόπεδα 
σε προχωρημένο υπο-διαχωρισμό  με εμβ. 
722τ.μ. και 660τ.μ., στην τιμή των €165.00 
και €155.000. Γωνιακό, περιοχή Laiki Sporting 
Club, δίπλα και απέναντι από πράσινο με εμβ. 
820τ.μ., €200.000 (δυνατότητα να πωληθεί σε 
δύο μισά). Χωριό Σια, μέσα σε πεύκα 540τ.μ., 

€65.000. Όλα τα οικόπεδα είναι χωρίς Φ.Π.Α. 
Αποτείνεστε: Κτηματική Λατσιά, Εγγεγρ. Κτημ. 
Αρ. Μητρ. 346, τηλ. 99650672. 

ΕΝΌΊΚΊΑΖΌΝΤΑΊ
ΑΘΗΝΑ: Ενοικιάζεται δυάρι διαμέρισμα 

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

Μικρές Αγγελίες Ακολουθία του Νιπτήρος 
Τη Μεγάλη Τετάρτη, 24η Απριλίου 

2019, στον ιερό ναό Παναγίας Φανερω-
μένης στη Λευκωσία, θα τελεστεί η Ακο-
λουθία του Αγίου Ευχελαίου, η οποία θα 
αρχίσει στις 5.30 μ.μ. Μεταξύ των ωρών 
7.00μ.μ.  - 9.15μ.μ., θα ψαλεί η Ακολουθία 
του Νυμφίου, κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα γίνει ο Ιερός Νιπτήρας, όπως ο Ιησούς 
Χριστός είχε πλύνει τα πόδια των Μαθητών 
Του. Την Ακολουθία θα τελέσει ο Μητρο-
πολίτης Βόστρων Τιμόθεος, Έξαρχος Του 
Παναγίου Τάφου στην Κύπρο.  

Υποσχέσεις γάμου
Ο κ. Ανδρέας Σάββα από την Αφάνεια 

και τώρα στη Λακατάμεια και η δ. Κων-
σταντίνα Σταματίου, από τη Λακατάμεια, 
έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου. 

Έσοδα από φιλανθρωπικό 
τσάι

Μετά το φιλανθρωπικό τσάι που ορ-
γανώθηκε στις 13/3/2019, στην οικία της 
κ. Ελεονώρας Βασιλοπούλου, για την ευ-
ημερία των Καρδιοπαθών, ο Σύνδεσμος 
ανακοινώνει ότι τα έσοδα από τα εισιτήρια 
εισόδου ήταν €4.695 και από την πώληση 
λαχνών  €4.780. Τα γενικά έξοδα για την 
εκδήλωση ήταν €970.

Καταστατική Γενική
Συνέλευση

Καλούνται τα Μέλη του Συνδέσμου 
Καρδιοπαθών και Φίλων Λάρνακας σε 
Καταστατική Γενική Συνέλευση, που θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 15 Μαΐ-
ου 2019 και ώρα 4μ.μ., στα Γραφεία του 

Συνδέσμου, για επικύρωση των νέων 
άρθρων του Καταστατικού, σύμφωνα με 
τη νομοθεσία. Η παρουσία όλων είναι 
απαραίτητη. 

Εκδρομές  
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού 

διοργανώνει τις πιο κάτω εκδρομές στην 
Ελλάδα και καλεί τους ενδιαφερόμενους 
να δηλώσουν  συμμετοχή το συντομότερον 
στα τηλ. 22720000, 99373000 και in.el.
politismou@gmail.com 1) Επιχορηγημένη 
εκδρομή σε Θράκη - Δ. Μακεδονία, κρου-
αζιέρα Αγ. Όρους 22-26/6, τιμή €400 το 
άτομο, 3 βράδια στην Ξάνθη με ημιδιατροφή 
σε 5* και ένα βράδυ σε 3* στη Θεσσαλονίκη 
με πρόγευμα. 2) Επταήμερη εκδρομή στη 
Ν. Ιταλία - Σικελία (Magna Grecia), 6-12/7 
με πτήσεις της Αegean €890 το άτομο 
σε 4* με πρόγευμα καθημερινά και δύο 
δείπνα. 3) Πανόραμα Νοτιοανατολικής 
Ελλάδας 27/7-3/8 (Λιχαδονήσια, Πήλιο, 
Εύβοια, Όσιος Δαυίδ, Αγ. Ιωάννης Ρώσσος, 
Σκιάθος, Αθήνα, Ναύπλιο, Καλαμάτα) €675  
το άτομο, σε 4*, προγεύματα και τέσσερα 
δείπνα. 4) Μακεδονική Μαγεία 12-18/8 
(Παναγία Σουμελά, Καστοριά, Πρέσπες, 
Νυμφαίο, Σαμαρίνα-βλάχικο γλέντι, Μυ-
θικός Όλυμπος, Κρουαζιέρα Αγ. Όρους, 
Σιάτιστα - έθιμο Καβαλλάρηδων), €580 το 
άτομο σε 4* και 3*, προγεύματα και τρία 
δείπνα. Περιλαμβάνεται, αεροπορικό με 
φόρους, διαμονή σε δίκλινο σε  επιλεγμέ-
να ξενοδοχεία και περιηγήσεις βάσει των 
προγραμμάτων, τα οποία είναι αναρτημένα 
στην ιστοσελίδα www.iep-cyprus.com. Οι 
θέσεις είναι περιορισμένες και θα δοθούν 
κατά σειρά προτεραιότητας. 

Νέο κατάστημα Beauty Line στο Nicosia Mall

Πρόσκληση Συμμετοχής Οργανωμένων 
Συνόλων στη Βουλή των Γερόντων 

Η Πετρολίνα συμπαραστάτης των
«Μικρών Ηρώων» του Λουκά Φουρλά 

Τα METRO συμβάλλουν στο Πρώτο
Φεστιβάλ Περιβάλλοντος στη Λάρνακα

Public: Ανυπομονείς για τα 
πιο απίθανα πασχαλινά δώρα;

Πάσχα στην Αγία Νάπα 

 Η κ. Στέλλα Κυριακίδου αναλαμβάνει 
τα ηνία της Europa Donna Κύπρου

Τα Beauty Line  διοργανώνουν ένα 
τετραήμερο πάρτι ομορφιάς στο νέο κα-
τάστημα Beauty Line στο Nicosia Mall, 
που θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη, 
18 Απριλίου και θα διαρκέσει μέχρι σή-
μερα Κυριακή, 21 Απριλίου. Η μεγάλη 
γιορτή της ομορφιάς θα περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, beauty makeovers από 
τους makeup experts των Beauty Line, 
tips και συμβουλές για τα νέα trends από τις εξειδικευμένες συμβούλους ομορ-
φιάς, διαγωνισμούς και δώρα. Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες των καταστημάτων μπορείτε να βρείτε στο beautyline.com.cy

Η Βουλή των Γερόντων είναι ένας θεσμός, ο οποίος συμβάλλει ενεργά στον 
κοινωνικό προβληματισμό και στην προώθηση/επίλυση των διαφόρων προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα της τρίτης ηλικίας στην Κύπρο. Αποτελείται 
από 56 βουλευτές, οι οποίοι εκπροσωπούν Παγκύπρια Οργανωμένα Σύνολα, 
που ασχολούνται με θέματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας των ηλικιωμένων 
και έχουν συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας τους. Η Βουλή των Γερόντων 
συνεδριάζει μια φορά τον χρόνο στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, στην παρουσία μελών της Νομοθετικής και Εκτελεστικής Εξουσίας 
και άλλων παρατηρητών. Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
(ΠΣΣΕ) έχει την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Γερό-
ντων. Η σύνθεση των βουλευτών της Βουλής των Γερόντων αλλάζει κάθε δύο 
χρόνια. Ως εκ τούτου το ΠΣΣΕ  προσκαλεί τους εκπροσώπους  οργανωμένων 
συνόλων ηλικιωμένων, οι οποίοι επιθυμούν να εκπροσωπηθούν στη Βουλή των 
Γερόντων, να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Παγκυπρίου Συντονιστικού 
Συμβουλίου Εθελοντισμού  στο τηλ. 22514786 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
info@volunteerism-cc.org.cy,  το αργότερο μέχρι 9 Μαΐου 2019.

H Πετρολίνα ενισχύει την πρωτοβουλία 
του Λουκά Φουρλά «Μικροί Ήρωες», η 
οποία στηρίζει οικονομικά τις οικογένειες 
των παιδιών με καρκίνο και λευχαιμία του 
Παιδογκολογικού Τμήματος του Μακάρειου 
Νοσοκομείου, μέσω του Φιλανθρωπικού 
Ιδρύματος «Ελπίδα». Η εταιρεία, στο πλαί-
σιο της στήριξής της, παρέδωσε πρόσφατα 
εισφορά προς τους «Μικρούς Ήρωες». Την 
επιταγή παρέδωσε στον ίδιο τον κ. Φουρλά, 
εκ μέρους της Πετρολίνα, ο Εκτελεστικός 
Σύμβουλος, Μάριος Λευκαρίτης. Το Ίδρυμα 
«Ελπίδα» ιδρύθηκε το 1991 από γιατρούς, 
νοσηλευτές, γονείς, επιστήμονες και φίλους παιδιών που πάσχουν με καρκίνο και 
λευχαιμία. Στόχος του είναι η βοήθεια, με κάθε δυνατό τρόπο, προς τα παιδιά αυτά και 
τις οικογένειές τους. Οι τομείς της Υγείας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατέχουν 
περίοπτη θέση στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Πετρολίνα, η 
οποία στηρίζει δράσεις που έμπρακτα συνεισφέρουν στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών.

Στo πλαίσιo του εταιρικού προγράμματος 
METRO GREEN PLAN τα METRO ήταν 
χρυσοί χορηγοί στο Πρώτο Φεστιβάλ 
Περιβάλλοντος Λάρνακας. Το Φεστιβάλ 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 7 Απρι-
λίου, στην παραλία Φοινικούδων, όπου 
και συμμετείχαν πολλές περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, το Tμήμα Αλιείας και Θαλάσ-
σιων Ερευνών, το Τμήμα Δασών, διάφοροι 
φορείς, σχολεία αλλά και εθελοντές οι οποίοι 
συμμετείχαν στην εμπέδωση καλών πρακτικών προστασίας του περιβάλλοντος. Στo 
πλαίσιo της δραστηριότητας του Φεστιβάλ Περιβάλλοντος έγινε δενδροφύτευση στο 
Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο με τη συνεργασία του Δήμου Λάρνακας, στην οποία 
συμμετείχε και ομάδα προσωπικού των METRO. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 
στο περίπτερο των υπεραγορών METRO οι παρευρισκόμενοι έπαιρναν δώρο τσάντες 
πολλαπλής χρήσης και ετύγχαναν ενημέρωσης για τη σημασία της μείωσης της χρήσης 
της πλαστικής σακούλας. Τα METRO οραματίζονται έναν κόσμο χωρίς πλαστικό και, 
μέσα από τις προσπάθειές τους, αλλά και την ανταπόκριση των πελατών τους, έχουν 
ήδη πετύχει τη μείωση της πλαστικής σακούλας κατά 90% στις υπεραγορές τους. 
Μπορείτε να ανακαλύψετε το δικό σας περιβαλλοντικό προφίλ κάνοντας το quiz των 
METRO, που έχει γίνει με τη στήριξη του Τμήματος Περιβάλλοντος. https://www.
metro.com.cy/green-plan/

Είσαι ήδη μιαν ανάσα από το Πάσχα και 
ψάχνεις να βρεις τις πιο πρωτότυπες ιδέες 
και δώρα για το βαφτιστήρι σου για να γίνεις 
ο Νονός της Χρονιάς; Με μια επίσκεψη στο 
Public, τo Νο 1 κατάστημα τεχνολογίας και 
ψυχαγωγίας στην Κύπρο, βρες τη μεγαλύτερη 
ποικιλία δώρων για κάθε ηλικία και γούστο 
αυτό το Πάσχα! Μοναδικές χειροποίητες 
και επώνυμες λαμπάδες με αγαπημένους 
ήρωες από €4,99, σοκολατένια αβγά από 
€5,99 για να διαλέξεις, και όπως πάντα οι 
καλύτερες επιλογές σε παιδικά παιχνίδια 
και βιβλία! Φέτος, η ανυπομονησία των παιδιών και το άγχος των νονών στην κλασική 
ερώτηση «Τι θα μου φέρεις φέτος;» γίνεται… παιχνίδι με μία επίσκεψη σε 1 από τα 6 
καταστήματα στην Κύπρο ή στο public.com.cy. Ενδεικτικά, στα καταστήματα Public 
και στο public.com.cy θα βρεις: Όλες τις επώνυμες παιχνιδολαμπάδες από πολλά και 
αγαπημένα brands όπως Playmobil, Barbie, Hot Wheels, TY, Fingerlings, Nerf, Frozen, 
Χειροποίητες Λαμπάδες, Σοκολατένια Αβγά. Παιχνίδια & βιβλία για το βαφτιστήρι: 
Πασχαλινά Βιβλία, Αυτοκίνητα-πίστες, Διασκεδαστικά Επιτραπέζια, Εκπαιδευτικά 
Παιχνίδια, Τηλεκατευθυνόμενα, Κούκλες, Κονσόλες & Games. Τεχνολογία για μικρούς 
& μεγάλους: Κινητά & Laptops, Gadgets & Drones, Φωτογραφικές Μηχανές. Γιατί το 
Πάσχα, δώρο σημαίνει Public! 

Ξεχωριστό θα είναι και φέτος το Πάσχα στην Αγία Νάπα, αφού θα συνδυάζει με 
άψογο τρόπο τη θρησκευτική κατάνυξη, τα ήθη και έθιμα του τόπου μας με τα παρα-
δοσιακά παιχνίδια, τον χορό, τη μουσική και τη διασκέδαση. Τη Μεγάλη Παρασκευή 
θα γίνει γύρω στις 9.00μ.μ. η περιφορά του Επιταφίου στους κύριους δρόμους και 
στα στενά δρομάκια της πόλης. Της πομπής θα προπορεύεται η Μπάντα του Δήμου/
Εκκλησίας Παναγίας Αγίας Νάπας και η χορωδία της εκκλησίας θα ψάλλουν το «Αι 
γενεαί  πάσαι». Το Μεγάλο Σάββατο, στις 8.30μ.μ., πριν από την Αναστάσιμη Ακο-
λουθία, θα γίνει  στη βόρεια περιοχή του Μοναστηριού το άναμμα της Λαμπρατζιάς 
και το κάψιμο του Ιούδα.  Θα αναβιώσει επίσης για μία ακόμη χρονιά ένα παλαιό 
παραδοσιακό έθιμο, που είναι οι βίτσες στη φωτιά και το κτύπημά τους στο έδαφος. 
Την Κυριακή του Πάσχα, στις 10.30 π.μ., θα τελεστεί στον ιερό ναό Παναγίας Αγίας 
Νάπας ο Εσπερινός της Αγάπης, όπου θα διαβαστεί το Ευαγγέλιο σε διάφορες γλώσ-
σες. Ακολουθεί στις 7.00μ.μ. ένα πλούσιο καλλιτεχνικό παραδοσιακό πρόγραμμα, το 
οποίο θα διαρκέσει μέχρι αργά το βράδυ. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει  με χορούς και 
τραγούδια από την Κύπρο, τα νησιά και τη Μικρά Ασία, τα οποία θα παρουσιάσουν 
ο Χορευτικός Όμιλος του Δήμου Αγίας Νάπας και ο Κίμων Ξυλοτύμπου.  Στη συνέ-
χεια το Χορευτικό Συγκρότημα «Αράδιππος-Καροτσέρης» μαζί με το Συγκρότημα 
«Ερωφίλη» Ρεθύμνου Κρήτης και  οργανοπαίκτες στο Νταούλι και τον Ζουρνά από τη 
Νάουσα θα παρουσιάσουν ένα πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με τραγούδια 
και χορούς από την Κύπρο, Κρήτη, Μακεδονία και Θράκη. Τη Δευτέρα του Πάσχα 
το πρόγραμμα θα αρχίσει στις 4.00μ.μ. με σούσες και τσιαττιστά κάτω από την του-
μπεζιά, από τον Χορευτικό Όμιλο του Δήμου Αγίας Νάπας. Στις 5.30μ.μ. θα πάρουν 
σειρά τα παραδοσιακά παιχνίδια, στα οποία θα συμμετέχει ενεργά το Συμβούλιο 
Νεολαίας του Δήμου. Στις 7.30μ.μ. θα ξεκινήσει το πασχαλινό ξεφάντωμα, το οποίο 
θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυκτα. Θα περιλαμβάνει συναυλία με τους Νάσο, Εύα 
Μπάιλα και Πάνο Ψάλτη, χορούς, τραγούδια, λαϊκή ποίηση, τσιαττιστά με τους Ηλία 
Χατζημιχαήλ, Θεοφάνη Θεοφάνους και Αντώνη Κορυζή. Το Συμβούλιο Νεολαίας θα 
αναλάβει σε συνεργασία με τον Δήμο το ψήσιμο φαγητού στον παραδοσιακό φούρνο, 
το οποίο μαζί με ποτό θα διατίθενται προς πώληση και τα καθαρά έσοδα θα δοθούν 
για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Μετά τον αδόκητο θάνατο της Προέδρου της 
Europa Donna Κύπρου, Εύης Παπαδοπού-
λου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου 
συνήλθε εκτάκτως και, με ομόφωνη απόφα-
σή του, ανέθεσε την Προεδρία της Europa 
Donna Κύπρου στην κ. Στέλλα Κυριακίδου. 
Η κ. Κυριακίδου ήταν μέχρι πρότινος μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ υπήρξε και 
η πρώτη Πρόεδρος του Κυπριακού Φόρουμ 
για τον Καρκίνο του Μαστού, την περίοδο 
2000-2015. Στο πλαίσιο της ίδιας συνεδρία-
σης, αποφασίστηκε, επίσης, ομόφωνα, όπως 
αποδοθεί μετά θάνατον, ο τίτλος της Επίτιμης 
Προέδρου της Europa Donna Κύπρου, στην 
αείμνηστη Εύη Παπαδοπούλου. Παράλληλα, 
λήφθηκε απόφαση για καθιέρωση τιμητικής 
διάκρισης του Συνδέσμου, εις μνήμην Εύης Παπαδοπούλου. Τόσο η νέα Πρό-
εδρος της Europa Donna Κύπρου, Στέλλα Κυριακίδου, όσο και τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους 
όπως συνεχίσουν με την ίδια αφοσίωση και αποφασιστικότητα την προσπάθεια 
επίτευξης των στόχων της Europa Donna αλλά και την προσφορά υψηλού επι-
πέδου υπηρεσιών προς τους ασθενείς με καρκίνο του μαστού. 

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:

• Human Resources Officer (ref.no. CYI_HRO_19_06)
• Administrative Assistant(s) (ref.no. CYI_AA_19_02)
• Scientific Coordinator (ref.no. EEWRC_SC_19_10)
• Energy System Analysis Research Assistant (ref.no. EEWRC_ESARA_19_08
• Thermal Science Research Assistant (ref.no. EEWRC_TSRA_19_09)
•  Research Assistant for Energy Efficient and Zero Energy Buildings (ref.no. EEWRC_

RA_19_07)
• Head of Events Office (ref.no. CYI_HOE_19_05)
• Faculty position in the field of Energy Policy (ref.no. CYI_FEP_19_04)
• Head of Innovation and Entrepreneurship (ref.no. CYI_HIE_19_03)
• Research Assistant for ERMIS-F (EEWRC_RAEF_19_02)

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.  

✚ ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή και θυγατέρα

ΕΛΛΗ ΚΌΥΛΕΡΜΌΥ ΧΑΣΊΚΌΥ

που απεβίωσε στις 19/4/2019, σε ηλικία 54 ετών, κηδεύουμε αύριο, Μ. Δευτέρα, 
22/4/2019, και ώρα 1:00 μ.μ., από τον Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου Επισκοπειού, 

Λευκωσία, και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.   
                

Οι τεθλιμμένοι: 
Σύζυγος: Σωκράτης Χάσικος  

Παιδιά: Άννα Μαρία Χάσικου, Ιωάννης Χάσικος, Φρίξος Χάσικος  
Γονείς: Φρίξος - Άννα Κουλέρμου

Αδέλφια: Νίκος Κουλέρμος, Κωνσταντίνος Κουλέρμος
και λοιποί συγγενείς

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην εκκλησία, 12:00-1:00μ.μ. μόνον.

Αντί στεφάνια, παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές για τον Αντιλευχαιμικό
Σύνδεσμο Κύπρου, τον ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ. και τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.
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Τα εγκαίνια του Nicosia Rehabilitation 
Center τέλεσε εκ μέρους του Προέδρου 
της Δημοκρατίας ο Υπουργός Υγείας, Κων-
σταντίνος Ιωάννου, σε επίσημη εκδήλωση 
που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 10 
Απριλίου, και στην οποία παρευρέθησαν 
σημαντικές προσωπικότητες από  τον ιατρικό, 
επιχειρηματικό και πολιτικό χώρο τόσο της 
Κύπρου όσο και του Ισραήλ. Το NRC, ένα 
πραγματικό πρότυπο Κέντρο Αποκατάστασης και σημείο αναφοράς για ολόκληρη την 
Ανατολική Μεσόγειο, άρχισε τη λειτουργία του στο κέντρο της Λευκωσίας αλλάζοντας  
τα δεδομένα στον τομέα της αποκατάστασης, αφού συνδυάζει τον πιο σύγχρονο ιατρο-
τεχνολογικό εξοπλισμό, εξαιρετικές εγκαταστάσεις, ώστε ο ασθενής να νιώσει από την 
πρώτη στιγμή φιλόξενα, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και ολιστική προ-
σέγγιση. Που απλώς σημαίνει πως κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και μοναδικός 
και πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι μόνο με βάση τις ανάγκες του ιατρικού  προβλήματός 
του, αλλά και με γνώμονα τη ψυχική του ηρεμία. Νευρολογικές, νευρομυϊκές, μυοσκε-
λετικές παθήσεις, καρδιο-αναπνευστικά προβλήματα, μετατραυματικά προβλήματα, 
μετεγχειρητικές καταστάσεις, όλα, αντιμετωπίζονται με θεραπείες που προσαρμόζονται 
στις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς. Στη βραδιά των εγκαινίων, μεταξύ άλλων αναγ-
γέλθηκε η στενή συνεργασία του NRC με το Sheba Medical Center, γνωστότερο ως 
Tel Hashomer,  που εδρεύει στο Τελ Αβίβ. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα 
κέντρα Αποκατάστασης στον κόσμο και χωρίς καμία αμφιβολία το μεγαλύτερο στην 
ευρύτερη Μέση Ανατολή. Αυτή η στενή συνεργασία ασφαλώς και αποβαίνει όχι μόνο 
προς όφελος των ασθενών, αλλά και των ίδιων των επιστημών, αφού το Tel Hashomer 
ήδη συνεργάζεται για ερευνητικούς σκοπούς με το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, ενώ 
επίκειται και αντίστοιχη συνέργεια με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

Τράπεζα Κύπρου: Εκπαιδεύει το 
προσωπικό της στα Social Media

Η Εταιρεία C.A. Παπαέλληνας παρουσίασε 
ευκαιρίες εργοδότησης σε φοιτήτριες Αισθητικής

Το STEM στο Grammar School, Nicosia
STEM (Science, 

T e c h n o l o g y , 
E n g i n e e r i n g , 
Mathematics) εί-
ναι το ακρωνύμιο 
για τα πεδία που 
αναφέρονται στις 
Φυσικές Επιστή-
μες, την Τεχνολογία, 
την Επιστήμη της 
Μηχανικής και τα 
Μαθηματικά. Αποτελεί πλέον γεγονός ότι η τεχνολογία που αναπτύχθηκε τις δύο 
τελευταίες 10ετίες  φέρνει μεγάλες  ανατροπές στον τρόπο ζωής μας. Συγκριτικά με 
άλλες σύγχρονες βιομηχανίες (όπως media, λιανεμπόριο, τράπεζες, κ.λπ.) η εκπαίδευση 
έχει μείνει ανησυχητικά πίσω όσον αφορά τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Οι 
δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων στον εργασιακό χώρο είναι σε μεγάλη ζήτηση σε 
κάθε τομέα και η καινοτομία είναι το κλειδί για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
διαδικασιών που στηρίζουν την οικονομία μας. Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
δείχνει ότι θα υπάρξουν πάνω από 1 εκατομμύριο ανοικτές θέσεις STEM μέχρι το 
2020. Γι’ αυτόν τον λόγο στην Ευρώπη οι χώρες που θέλουν να αναπτύξουν τη βιο-
μηχανία τους προσπαθούν να εντάξουν το STEM στην εκπαίδευση (πρωτοβάθμια 
- δευτεροβάθμια και στα παιδαγωγικά της τριτοβάθμιας). Το Grammar School και 
το Grammar Junior School, Nicosia είναι το μοναδικό σχολείο το οποίο έχει εντάξει 
το STEM στο αναλυτικό του πρόγραμμα από το 2015. Στον Γυμνασιακό κύκλο, οι 
μαθητές που θέλουν να παρακολουθήσουν το STEM πρόγραμμα παρακάθονται σε 
εξετάσεις. Το Πρόγραμμα είναι από τα δημοφιλέστερα στις επιλογές των μαθητών. 
Το STEM παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας τα παιδιά 
να απαντούν σε πολύπλοκα ερωτήματα και να εμπλέκονται σε δραστηριότητες με 
θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία. Είναι πραγ-
ματικά εντυπωσιακή η αλλαγή της εμπλοκής και του ενδιαφέροντος που δείχνουν  
τα παιδιά με τα προγράμματα του STEM. Στο δημοτικό το πρόγραμμα STEM υπο-
στηρίζεται από τη Διεθνή Εταιρεία Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση (ISTE). Τα παιδιά 
μαθαίνουν να δουλεύουν σε ομάδες, να επιχειρηματολογούν, να διαφωνούν αλλά 
και να συνεργάζονται. Συστατικό στοιχείο της μεθοδολογίας STEM είναι η επίλυση 
προβλημάτων (problem solving). Τα παιδιά αναζητούν λύσεις σε καθημερινά προβλή-
ματα. Με το STEM η εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες γίνεται με βιωματικές μελέτες 
(projects), όπου τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά. Τα παιδιά μαθαίνουν, μέσα από τις 
δραστηριότητες, να σκέφτονται αλγοριθμικά και τα μαθηματικά γίνονται ελκυστικά, 
αφού είναι μέρος της βιωματικής μάθησης. Οι μαθητές σχεδιάζουν, κατασκευάζουν 
και προγραμματίζουν ρομπότ ή μηχανικές κατασκευές, επιλύοντας, όμως, ταυτό-
χρονα πραγματικά προβλήματα από τον κόσμο που τους περιβάλλει. Μαθαίνουν 
πώς μπορούν να δώσουν «ζωή- κίνηση» στις κατασκευές τους μέσω ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, αποκτώντας δεξιότητες προγραμματισμού και engineering (μηχανικής) 
από τον σχεδιασμό μέχρι και την  κατασκευή και με αυτόν τον τρόπο η μάθηση γίνεται 
από παραδοσιακή σε βιωματική. Όλοι οι μαθητές του προγράμματος STEM έχουν 
την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε επιστημονικές και ρομποτικές εθνικές και διεθνείς 
εκθέσεις και διαγωνισμούς. Όπως Google Science Fair, World Robot Olympiad, 
φεστιβάλ επιστημών διάφορων πανεπιστημίων στην Κύπρο, διαγωνισμό Robotex 
Robotic από την Esthonian και στην έκθεση μικροί επιστήμονες. 

H ψηφιακή επικοινωνία είναι το μέλλον. 
Τα κοινωνικά δίκτυα άλλαξαν τον τρόπο 
επικοινωνίας μας και την αλληλεπίδρασή 
μας με τους άλλους ανθρώπους. Στην Κύπρο, 
η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύω-
σης είναι τεράστια, με πέραν των 800.000 
μηνιαίων ενεργών χρηστών στο Facebook 
και σχεδόν 500.000 στο Instagram, ενώ 
το 90% της χρήσης αφορά τις κινητές 
συσκευές. Στο πλαίσιο του ‘Skills Accelerator Program’ η Τράπεζα Κύπρου σε συ-
νεργασία με τη CYTA πραγματοποίησαν με επιτυχία παρουσιάσεις σε Λευκωσία και 
Λεμεσό. Οι παρουσιάσεις είχαν ως θέμα την εξέλιξη, τη χρησιμότητα και την πρακτική 
χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Οι ομιλητές παρουσίασαν θέματα που 
αφορούν την ψηφιακή επανάσταση και το μέλλον της ψηφιακής επικοινωνίας, την 
αναδρομική εξέλιξη της επικοινωνίας και την επίδραση της τεχνολογίας, τη χρήση 
των κοινωνικών δικτύων στην Κύπρο και τον τρόπο με τον οποίο  επηρεάζουν την 
επικοινωνία. Επίσης, έγινε αναφορά στον κώδικα συμπεριφοράς σε σχέση με τα 
κοινωνικά δίκτυα. Τα θέματα παρουσίασαν ο κ. Στέφανος Στεφάνου και η κ. Νάσια 
Αγαπίου από τη CYTA,  και ο κ. Σταύρος Κοντακτσής, Senior Partner της εταιρείας 
«Giraffes in the Kitchen», Σύμβουλος της CYTA για τα κοινωνικά δίκτυα (Social 
Media). Ο κ. Στεφάνου αναφέρθηκε στην ψηφιακή επανάσταση και την παρουσία 
της CYTA στα κοινωνικά δίκτυα. Η κ. Αγαπίου ανέλυσε τον κώδικα συμπεριφοράς 
για τα κοινωνικά δίκτυα της CYTA, με έμφαση πού πρέπει να δώσουμε προσοχή 
όσον αφορά την ψηφιακή επικοινωνία. Ο κ. Κοντακτσής στη δική του παρουσίαση 
έκανε μια σύντομη αναδρομή στην εξέλιξη της επικοινωνίας και την επίδραση της 
τεχνολογίας, αναφέρθηκε στη χρήση των social media στην Κύπρο και στον τρόπο που 
επηρεάζουν την επικοινωνία. Τέλος, ανέλυσε την ανάγκη για ευελιξία και δημιουργία 
προσωποποιημένων λύσεων για επιβίωση στη νέα ψηφιακή εποχή.

Εκπρόσωποι της εταιρείας C.A. Παπαέλ-
ληνας ενημέρωσαν φοιτήτριες του Κλάδου 
Αισθητικής για τις ευκαιρίες απασχόλη-
σης στον όμιλο εταιρειών Παπαέλληνας. 
Η κ. Χριστίνα Δημοσθένους, Διευθύντρια 
Ανθρώπινου Δυναμικού, παρουσίασε τις 
αξίες, την αποστολή και τους στόχους της 
εταιρείας. Στη  συνέχεια, η κ. Ελευθερία 
Μαυροκώστα, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης των 
καταστημάτων Beauty Line, παρουσίασε στις φοιτήτριες την ομάδα και τη φιλοσοφία 
του οργανισμού. Oι εκπρόσωποι της εταιρείας ενημέρωσαν τις φοιτήτριες για τις θέ-
σεις εργασίας και τις ενθάρρυναν να διεκδικήσουν μια θέση στον κλάδο της λιανικής 
και της αισθητικής συμβουλευτικής. Η C.A. Παπαέλληνας κατέχει ηγετικό ρόλο στη 
λιανική βιομηχανία με 14 καταστήματα Beauty Line, 11 καταστήματα Holland & 
Barrett, 6 καταστήματα Yves Rocher και 5 καταστήματα Selekt σε όλη την Κύπρο.

Με λαμπρότητα τα επίσημα εγκαίνια
του Nicosia Rehabilitation Center

Η Louis Hotels, πάντα πρωτοπόρος στον τομέα της, στοχεύοντας στην τόνωση του 
κυπριακού τουρισμού όλον τον χρόνο, επεκτείνει τις εργασίες της σε νέες αγορές με 
την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Συγκεκριμένα, το Louis Phaethon 
Beach Hotel υποδέχτηκε την ομάδα της Ομοσπονδίας Ποδηλασίας της Μάλτας, η 
οποία συμμετείχε στην τριήμερη ποδηλατική διοργάνωση Cyprus Gran Fondo, ενός 
παγκοσμίου φήμης αγώνα που εντάσσεται στο Gran Fondo World Series. Επίσης, η 
Louis Hotels, σε μία προσπάθεια προσέλκυσης νέων αγορών στη χώρα μας, φιλοξέ-
νησε τον Μάρτιο 220 Κινέζους τουρίστες που έμειναν στο ξενοδοχείο Louis Phaethon 
Beach και απόλαυσαν την κυπριακή φιλοξενία και γαστρονομία και γνώρισαν τον 
κυπριακό πολιτισμό. Ακόμα, πολλοί αθλητές και δρομείς από άλλες χώρες επέλεξαν 
ξενοδοχεία του ομίλου στην Πάφο για να μείνουν το τριήμερο της διεξαγωγής του 
μαραθωνίου Logicom Cyprus Marathon. Η Louis Hotels συνεχίζει τη μακροχρό-
νια πρωταγωνιστική πορεία της στην ξενοδοχειακή βιομηχανία εντατικοποιώντας 
τις προσπάθειές της να καταστήσει την Κύπρο τον απόλυτο τουριστικό προορισμό 
ολόχρονα. Αποδράστε και αφεθείτε στη φιλοξενία της Louis Hotels, με ένα κλικ στο 
www.louishotels.com.

Η Louis Hotels προωθεί
εναλλακτικές μορφές τουρισμού
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Τ ο Κιλελέρ αποτελεί το σύμβο-
λο των αγώνων των Θεσσαλών 
αγροτών στη μακρά ιστορία του 

αγροτικού ζητήματος. Το αγροτικό ζήτημα 
στη Θεσσαλία εμφανίζεται οξυμένο από 
την επόμενη κιόλας μέρα της απελευ-
θέρωσης της Θεσσαλίας, το 1881. Η γη 
της περιοχής άλλαξε χέρια ιδιοκτησίας 
και από τους Τούρκους τσιφλικάδες 
πέρασε στους Έλληνες, οι οποίοι πολύ 
συχνά αποδεικνύονταν χειρότεροι των 
προκατόχων τους! Οι κολίγοι υπήρξαν 
οι χαμένοι της ενσωμάτωσης και οι συ-
νεργαζόμενοι με τους Οθωμανούς με-
γαλοκτηματίες οι μεγάλοι κερδισμένοι. 
Με τη νέα κατάσταση, οι Έλληνες πλέον 
μεγαλοκτηματίες είχαν δικαιώματα από-
λυτης κυριότητας σε όλη την ιδιοκτησία 
τους, ενώ οι κολίγοι είχαν περιπέσει σε 
καθεστώς δουλοπαροίκου. 

Στις αρχές του 1910, κύριο αίτημα των 
κολίγων ήταν η απαλλοτρίωση της γης και 
η διανομή των τσιφλικιών στους καλλι-
εργητές της, πάνω στη βάση της μικρής 
οικογενειακής αγροτικής ιδιοκτησίας. 
Πρωτεργάτης του αγώνα των κολίγων και 
υπέρμαχος των λαϊκών ελευθεριών και 
των φυσικών δικαιωμάτων του ανθρώπου 
ήταν ο Μαρίνος Αντύπας από την Κεφαλ-

λονιά. Ο Μαρίνος Αντύπας αγωνίσθηκε 
σ’ όλη του τη ζωή για την αφύπνιση του 
λαού και κυρίως των αγροτικών και ερ-
γατικών τάξεων. 

Οι αδίστακτοι τσιφλικάδες της Θεσ-
σαλίας, βλέποντας πως με κανένα μέσο 
δεν μπορούν να τον κάμψουν, τον δο-
λοφόνησαν στις 8 Μαρτίου 1907, στον 
Πυργετό Λάρισας. Οι τελευταίες λέξεις 
του Μαρίνου Αντύπα ήταν: «Ισότης, 
Αδελφότης, Ελευθερία». Η δολοφονία του 
προκάλεσε λαϊκές μαχητικές εκδηλώσεις 
και αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα, αλλά 
κυρίως από τους πρωτοεμφανιζόμενους 
αγροτικούς συλλόγους σε Λάρισα, Καρ-
δίτσα και Τρίκαλα. 

Οι κινητοποιήσεις έφθασαν στο αποκο-
ρύφωμά τους, όταν στις 6 Μαρτίου 1910 
το προγραμματισμένο Πανθεσσαλικό 
Συλλαλητήριο της Λάρισας εξελίχθηκε 
σε αιματηρή εξέγερση. Όλα ξεκίνησαν 
από το χωριό Κιλελέρ (σήμερα Κυψέλη), 
όπου 200 περίπου χωρικοί θέλησαν να 
επιβιβασθούν σε τρένο χωρίς εισιτήριο 
για να μεταβούν στη Λάρισα. Μετά την 
άρνηση του επιβαίνοντος διευθυντή των 
Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων, οι αγρότες 
ξεκίνησαν να λιθοβολούν τον συρμό κα-
θώς απομακρυνόταν. Ένα χιλιόμετρο πιο 
πέρα, ομάδα 800 χωρικών σταμάτησε το 
τρένο. Στις συμπλοκές που ακολούθησαν, 
στρατιωτικοί που επέβαιναν στον συρμό 
πυροβόλησαν αδιακρίτως τους χωρι-
κούς, δολοφονώντας δύο (κατ’ άλλους 
τέσσερεις) αγρότες και τραυματίζοντας 
πολλούς άλλους. Τα επεισόδια συνε-
χίσθηκαν στο χωριό Τουλάρ (σήμερα 
Μελία), με άλλους 2 νεκρούς και 15 

τραυματίες, ενώ, όταν τα νέα έφθασαν 
στη Λάρισα, οι συμπλοκές μεταξύ 
διαδηλωτών και στρατού επεκτάθη-
καν, με 2 ακόμα νεκρούς μετά την 
επέμβαση του Ιππικού.

Αργότερα πραγματοποιήθηκε ειρη-
νικά το συλλαλητήριο και διαβάσθηκε 
το ψήφισμα της συγκέντρωσης, με το 
οποίο οι αγρότες ζητούσαν άμεση υπο-
βολή και ψήφιση του νομοσχεδίου για 
την απαλλοτρίωση, την αύξηση των 
κονδυλίων του Γεωργικού Ταμείου 
και εξέφρασαν την οδύνη τους «για την 
άδικον επίθεσιν κατά του φιλήσυχου και 
νομοταγούς λαού, ής θύματα υπήρξαν 
άοπλοι και αθώοι λευκοί σκλάβοι της 
Θεσσαλίας». 

Η εξέγερση κέρδισε τη συμπάθεια 
του ελληνικού λαού, εντείνοντας τις 
πιέσεις για επίλυση του ζητήματος και 
φουντώνοντας το αγροτικό κίνημα σε 

ολόκληρη τη χώρα. Μετά τα πρώτα νο-
μοθετικά μέτρα που έλαβε ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος υπέρ των κολίγων το 1911 
ακολούθησαν και άλλες κινητοποιήσεις, 
οι οποίες, σε συνδυασμό με τις πιέσεις 
των αστών και τις διεκδικήσεις αργό-
τερα των προσφύγων Μικρασιατών, 
οδήγησαν στην αγροτική μεταρρύθ-
μιση του 1917-1922, με τις πρώτες 
απαλλοτριώσεις από την κυβέρνηση 
Νικολάου Πλαστήρα.

Πολιτική εκμετάλλευση 
Έκτοτε, η επέτειος της εξέγερσης 

του Κιλελέρ τιμάται κάθε χρόνο και 
αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση της 
ελληνικής αγροτιάς, που έχει την ευκαι-
ρία να προβάλει τα αιτήματά της στους 
πολιτικούς και πολιτειακούς άρχοντες 
που παρευρίσκονται πάντα στον χώρο 
της εκδήλωσης. 

Από το Μνημείο στο Κιλελέρ πέρα-
σαν κατά καιρούς Πρωθυπουργοί και 
υπουργοί που, εκμεταλλευόμενοι το 
όραμα των αγροτών για μια καλύτερη 
αγροτιά, έκτισαν και συντήρησαν μεγά-
λες πολιτικές σταδιοδρομίες! Τότε που 
στο Κιλελέρ γινόταν πραγματική κοσμο-
συρροή και μετατρεπόταν σε αφετηρία 
προεκλογικής εκστρατείας σε κλίμα βα-
θιάς πόλωσης, με τον κομματικό στρατό 
να υιοθετεί χωρίς καμιάν αντίρρηση τα 
ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα και τα εύη-
χα συνθήματα των πολιτικών. Από το 
Κιλελέρ ακούσαμε αμέτρητες φορές τον 
Ανδρέα Παπανδρέου να μιλά για την 
εκτροπή του Αχελώου, που θα έλυνε το 
υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας, και 
έτσι κέρδιζε τις εκλογές… Μια εκτροπή 
που δεν έγινε ποτέ, παρά το γεγονός ότι 
ξοδεύτηκε πακτωλός χρημάτων για έργα, 
μελέτες και σχέδια, που μετατράπηκαν 
σε μουσειακά εκθέματα! Από το Κιλελέρ 
έδιναν και έπαιρναν οι υποσχέσεις όλων 
των πολιτειακών αρχόντων για επίλυ-
ση και άλλων προβλημάτων, πλην του 
υδατικού, που ταλανίζουν την αγροτιά. 

Υποσχέσεις που έμειναν υποσχέσεις 
και, κατά τα φαινόμενα, μάλλον τίποτε 
δεν πρόκειται να αλλάξει. Οι πολιτικές 
αντιπαλότητες και οι εμμονές κάποιων 
άσχετων δεν θα δώσουν ποτέ λύση στα 
προβλήματα που απασχολούν την αγροτιά, 
που, για να είμαστε δίκαιοι, ούτε κι αυτή 
είναι άμοιρη ευθυνών. Λύση στα χρονί-
ζοντα προβλήματα της αγροτιάς μπορούν 
να δώσουν μόνο οι ειδικοί, εάν φυσικά 
αφεθούν να εργαστούν, χωρίς να υπάρχουν 
παρεμβάσεις στο έργο τους… 

Η εκδήλωση της περασμένης Κυ-
ριακής με οργανωτή την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας (στην οποία παρευρέθηκα, 
όπως κάθε χρόνο, καταθέτοντας εκ μέ-
ρους του Συλλόγου Κυπρίων Νομού 
Λάρισας δάφνινο στεφάνι στο μνημείο 
εις μνήμην των πεσόντων υπέρ της αγρο-
τικής ιδέας), δεν αποτέλεσε εξαίρεση 
από τον κανόνα αυτό. Μια εκδήλωση 
για τους αγρότες, χωρίς τους αγρότες! 
Οι Έλληνες δεν καταφέραμε ακόμη να 
πάμε όλοι μαζί να τιμήσουμε τους Ήρωες 
του Κιλελέρ! Ο καθένας κάνει το δικό 
του ξεχωριστό πανηγυράκι! Προχθές, 
ήταν δεν ήταν καμιά εκατοπενηνταριά 
οι συγκεντρωμένοι (ο Ανδρέας Παπαν-
δρέου μάζευε κόσμο από όλη την επι-
κράτεια!), οι περισσότεροι υποψήφιοι 
στις προσεχείς εκλογές, χωρισμένοι σε 
παρέες που έκαναν κουβέντα μεταξύ 
τους, χωρίς να ακούνε τους ομιλητές, 
που μετέτρεψαν την εκδήλωση σε πεδίο 
πολιτικής αντιπαράθεσης! Όσο για το 
ιστορικό της ημέρας: Σιγά μην ασχολή-
θηκε κανένας τους! Πολύ αμφιβάλλω, 
αν ξέρουν τι ακριβώς έγινε στο Κιλελέρ! 

Υστερόγραφο 1: Κολίγος ή Κολίγας 
ή και Κολλίγας, λατ. collega (σύντροφος, 
συνεταίρος) ονομαζόταν ο δουλοπάροικος 
στον Μεσαίωνα. Ο κολίγας καλλιεργούσε 
ξένα κτήματα με προσωπική εργασία 
και το απαιτούμενο υλικό (σπόρους, 
ζώα, εργαλεία, μηχανές), παίρνοντας 
ως ανταμοιβή για την εργασία του το 
μισό της παραγωγής.

* Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλί-
ας, από το Μονάγρι Λεμεσού

Η εκδήλωση της περασμένης Κυριακής με ορ-
γανωτή την Περιφέρεια Θεσσαλίας (στην οποία 
παρευρέθηκα, όπως κάθε χρόνο, καταθέτοντας 

εκ μέρους του Συλλόγου Κυπρίων Νομού Λάρισας 
δάφνινο στεφάνι στο μνημείο εις μνήμην των πε-
σόντων υπέρ της αγροτικής ιδέας), δεν αποτέλεσε 
εξαίρεση από τον κανόνα των «υποσχέσεων». Μια 
εκδήλωση για τους αγρότες, χωρίς τους αγρότες!

Ύστερα από επτά  χρόνια βαθιάς 
οικονομικής ύφεσης, που εξό-
ντωσε μεγάλα τμήματα του πλη-

θυσμού, η οικονομία, περνώντας από μια 
σύντομη περίοδο ανάκαμψης, εισήλθε 
σε τροχιά ανάπτυξης, σηματοδοτώντας 
ευοίωνες προοπτικές για τα κοινωνι-
κοοικονομικά μας πράγματα. Ωστόσο, 
είναι ευθύνη μας να προειδοποιήσουμε 
ότι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση 
είναι εύθραυστη, λόγω εξωγενών κυρίως 
παραγόντων και δεν σηκώνει ούτε εφη-
συχασμό, ούτε παλληκαρισμούς, ούτε  
και ακροβατισμούς. Τουναντίον, απαιτεί 
υιοθέτηση ανοιχτόμυαλης, συνετής και 
κοινωνικά ευαίσθητης πολιτικής, για να 
επιταχυνθεί η οικονομική ανάπτυξη και 
να αναπνεύσουν οι χιλιάδες μη προ-
νομιούχοι, με πρώτους τους χαμηλοει-
σοδηματίες και τους ανέργους. Ας μην 
ξεχνάνε οι κυβερνώντες και γενικότερα 
οι πολιτικοί ηγέτες ότι, για να εξέλθουμε 
του μνημονίου, πάγωσαν μισθοί, αποκό-
πηκαν ωφελήματα, ενώ συρρικνώθηκε 
σημαντικά το κοινωνικό κράτος. 

Σε αυτήν τη νέα αισιόδοξη εποχή που 
διανύουμε, με τον τουρισμό να σπάζει 
όλες τις επιδόσεις, την οικοδομική βι-
ομηχανία να καταγράφει πρωτοφανείς 

ρυθμούς ανάπτυξης που ξεπερνούν το 
15% και την οικονομική δραστηριότη-
τα να κινείται σε σχετικά ικανοποιητικά 
επίπεδα, οι μισθωτοί έχουν αυξημένες 
απαιτήσεις. Πρώτιστο αίτημα των μισθω-
τών, κυρίως του ιδιωτικού τομέα, είναι να 
τύχουν του προσήκοντος σεβασμού από 
την εργοδοτική πλευρά, ανανεώνοντας 
τις συλλογικές συμβάσεις με αξιοπρε-
πείς μισθολογικές αυξήσεις και βελτίωση 
των κοινωνικών ωφελημάτων. Ειδικά 
στους τομείς του τουρισμού και των 
οικοδομών, οι προσδοκίες είναι πολύ 
αυξημένες. Από την Πολιτεία, οι μισθω-
τοί αξιώνουν πάταξη της οργιάζουσας 
αδήλωτης εργασίας, η οποία σύρει την 
αγορά εργασίας σε περιπέτειες. Προς 
την κατεύθυνση αυτή, το  προωθούμενο 
νομοσχέδιο που φέρει τη σφραγίδα της 
Υπουργού Εργασίας, Ζέτας Αιμιλιανί-
δου, για σύσταση και λειτουργία Ενιαίας 
Υπηρεσίας Επιθεωρητών με σκοπό την 
πάταξη της αδήλωτης εργασίας και την 
τήρηση των προνοιών των συλλογικών 
συμβάσεων, που θα είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένες, θεωρείται κίνηση ορθή 
και επιβεβλημένη. 

Η Κύπρος της ανάπτυξης και της προ-
οπτικής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να αφεθεί στα χέρια των επιτηδείων της 
αρπακτής και της κερδοσκοπίας σε βάρος 
των μισθωτής εργασίας και της κοινω-
νικής προόδου. Είναι υπέρτατη ευθύνη 
της Κυβέρνησης, αλλά και της Πολιτείας 
στο σύνολό της, να σταθεί αρωγός στους 
μισθωτούς και στους μικρομεσαίους νοι-
κοκυραίους που αποτελούν την ραχοκοκ-

καλιά της οικονομίας, σε μια προσπάθεια 
να ορθοποδήσει ξανά ο τόπος. 

 Σε τούτη τη χρονική συγκυρία, η 
Κυβέρνηση και η Βουλή καλούνται να 
επιδείξουν τη δέουσα  ανταπόκριση στο 
αίτημα των συνδικάτων για νομοθετική 
κατοχύρωση βασικών όρων των συλ-
λογικών συμβάσεων, ιδιαίτερα στους 
τομείς των οικοδομών, του τουρισμού, 
των ξενοδοχείων και του επισιτισμού, 
ώστε να ρυθμιστεί, εν πολλοίς, η αγο-
ρά εργασίας. Αν, παρ’ ελπίδα, η αγορά 
εργασίας παραμείνει έρμαιο στις ορέ-
ξεις ανεύθυνων εργοδοτών και επιτή-
δειων εμπορευομένων της αρπακτής, 
το κοινωνικοοικονομικό οικοδόμημα 
θα περιέλθει ξανά σε ασταθείς βάσεις 
και το μάρμαρο θα το πληρώσουμε, ως 
χώρα, πολύ ακριβά, με πρώτο θύμα τη 
νέα γενιά, την οποία καλούμαστε, πάση 
θυσία, να κρατήσουμε μακριά από τη 
μετανάστευση. 

* Δημοσιογράφος

Μέσα στη δίνη της προεκλογι-
κής αντιπαράθεσης έμελλε να 
ζήσουμε πολλά. Γνωρίζουμε, 

βέβαια, πλέον, καλά πως το χρήμα και η 
διαχρονική διαπλοκή των δύο «πόλων» 
που συναντώνται στον βερίγγειο πορθμό 
της ρατσιστικής και ανελεύθερης ΔΔΟ με 
κάποια ΜΜΕ καθορίζουν το τηλεοπτικό 
σκηνικό, το οποίο τώρα διανθίζεται από 
δύο υπερπαραγωγές: τη μεθοδευμένη 
αντιπαράθεση μεταξύ ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ σε 
όλα τα μήκη κύματος, αφ’ ενός, και την 
θορυβώδη, αντιφασιστική, δήθεν, έξαρση 
του κομμουνιστικού κόμματος της Κύ-
πρου, αφ’ ετέρου. Στην ευρωπαϊκή, όμως, 
πραγματικότητα, την οποία αμφότεροι 
ευαγγελίζονται, οτιδήποτε προτείνεις, στο-
χεύεις και επικαλείσαι οφείλει να είναι 
συγκεκριμένο και ιδιαίτερα μετρήσιμο.

Όσο ένας φέρελπις ακροδεξιός ρατσι-
στής δεν μπορεί ποτέ να είναι συνειδητά 
πιστός χριστιανός, όσο ελληνικά ιδεώδη 
και εθνικισμός είναι και παραμένουν έν-
νοιες ασύμβατες, όσο η υγιής έκφραση 
Ορθοδοξίας και η μισαλλοδοξία είναι 
αμοιβαίως εξαιρετέα γεγονότα, άλλο τόσο 
δεν μπορεί παρά να ηχεί σαν σχήμα οξύ-
μωρο το αντιφασιστικό παραλήρημα από 
το κόμμα που προσκύνησε τον Σταλινισμό. 
Για τους νεότερους που δεν πρόλαβαν να 
δουν το «Σιδηρούν Παραπέτασμα» και τα 
στυγερά εγκλήματα που έκρυβε η βαριά 
σκιά του, δεν μπορεί να μην θυμίσουμε 
πως αυτά τα καθεστώτα, από τα οποία 
εμπνεύστηκε το κομμουνιστικό κόμμα 
της Κύπρου, τσάκιζαν την όποια αντίθετη 
άποψη απ’ όπου και αν προερχόταν. Αυτά 
τα καθεστώτα,  στα οποία θήτευσαν οι 
διαχρονικοί ηγέτες τους, υπήρξαν -και 
εξακολουθούν να υπάρχουν- ρατσιστικά 
μέχρι αηδίας. Οι μαζικές μεταναστεύ-
σεις μετά την πτώση του σοβιετικού 
μπλοκ (εδώ τα λένε «μέτωπα», εκεί τα 
λένε «μπλοκ») μάς έφεραν σε επαφή με 
ομογενείς, οι οικογένειες των οποίων 
είχαν βαθιά χαραγμένες τις οδυνηρές 
εμπειρίες που βίωσαν γενιές Ελλήνων, 
Ποντίων, Αρμενίων και άλλων εθνικών 
μειονοτήτων στα βάθη της Σιβηρίας, στο 
ατέλειωτο σκοτάδι του πολικού κύκλου, 

απλά και μόνον επειδή έφεραν την δική 
τους εθνική ταυτότητα.

Αυτοί οι ετεροχρονισμένοι δημοκράτες, 
που όταν η ΕΔΕΚ ορθωνόταν ανάχωμα 
στα σχέδια της Χούντας την χλεύαζαν ως 
περίπου «γραφική», που όταν οι ΕΔΕΚίτες 
αντιστασιακοί όρθωναν μαζικά ανάστημα 
ενάντια στην κατάλυση της συνταγματικής 
τάξης και πάλευαν να κλείσουν με τα 
λαβωμένα κορμιά τους τις Κερκόπορ-
τες, κρύφτηκαν στις σοβιετικές πρεσβείες 
και κανάκεψαν τους πραξικοπηματίες 
με γλυκό καρυδάκι για να πάρουν μπόι 
και θράσος και να εδραιωθούν ως το 
μεταπραξικόπημα που δολοφόνησε τον 
Δώρο Λοΐζου -του οποίου τον αγώνα 
και τις ρήτρες ενθυμούνται κατά το δο-
κούν- τολμούν σήμερα να συγκρίνουν 
τους διαχρονικούς αγώνες της ΕΔΕΚ 
για ελευθερία, ισοπολιτεία, ανάκτηση 
της κατεχόμενης γης και στοιχειώδη 
πανανθρώπινα δικαιώματα που να 
καταλύουν πραγματικά κάθε έκφραση 
ρατσισμού και φυλετικής διάκρισης, με 
εκείνα του νεοφασιστικού μορφώματος 
στην Κύπρο! Και έμπλεοι αντιφασιστι-
κού, τάχα μου, οίστρου ωρύονται κατά 
του ΕΛΑΜ, το οποίο, μεθοδευμένα, με 
τις αλλαγές στο εκλογικό μέτρο, οι ίδιοι 
έσπρωξαν στη Βουλή! Και του δίνουν 
δεκανίκια φανατισμένης αντίδρασης 
για να συσπειρώσουν τον δικό τους 
απογοητευμένο λαό, αλλά και για να 
συσπειρώσουν τον φασισμό τον ίδιο. 

Η καπηλεία του ΑΚΕΛ
Βρήκε, λοιπόν, αίφνης νόημα ζωής και 

καπηλείας το ΑΚΕΛ του κομμουνιστικού 
ολοκληρωτισμού και επιδίδεται σε πολύ 
καλά πλασαρισμένο, αντιφασιστικό, τάχα 
μου, αγώνα.  Ενδιαφέρεται, τάχα μου, να 
μην εκλεγεί το νεοφασιστικό μόρφωμα, 
ως και να είχε να παραθέσει περγαμηνές 
αντιφασιστικού αγώνα. Ο αγώνας κατά 
του φασισμού, όμως, επιμετράται και 
ποσοτικά και ποιοτικά. Συγκεκριμένα 
μεγέθη απαντούν στο πώς στέκεσαι και 
πώς έχεις λειτουργήσει απέναντι σε κάθε 
φασιστική έκφραση και νοοτροπία. Αλλά…

Στον πιο υπέροχο αντιαποικιακό αγώ-
να, ως συντεταγμένο κόμμα, υπήρξαν 
εμφαντικά απόντες!

Στους αγώνες για προάσπιση του νεόδ-
μητου κράτους μας υπήρξαν επιδεικτικά 
ουδέτεροι και ισοπεδωτικοί, εφευρίσκο-
ντας το ανιστόρητο «δικοινοτικές ταραχές», 
το οποίο σήμερα μετεξελίσσεται στο… 
«εκάμαμεν κι εμείς πολλά…».

Στους αγώνες για αποτροπή και αντί-
σταση κατά του πραξικοπήματος, χλεύα-
ζαν τους υπερασπιστές της νομιμότητας, 
παρακολουθούσαν αμέτοχοι τη συνταγ-
ματική εκτροπή και επιβράβευσαν τους 
πραξικοπηματίες με την αδράνειά τους, 
αλλά σήμερα οικειοποιούνται τον κάθε 
μεμονωμένο αριστερό που αυθόρμητα 
τότε αγωνίστηκε.

Στον συνεχιζόμενο αγώνα κατά της 
κατοχής στέκουν απέναντι σε όσους 
επιμένουμε να μιλούμε για απελευθέ-
ρωση και απαλλαγή από τους εποίκους 
και τους στρατούς, συσχηματίζονται με 
τον κατακτητή και τον βάζουν μες στην 
αγκάλη τους.

Στην… άλλη τους αγκάλη, όμως, κλεί-
νουν το κεφάλαιο -αφήνοντας τον Μαρξ 
να λέει τα δικά του - και αναδεικνύονται 
σε συμπρωταθλητές διαχρονικής διαπλο-
κής και νεοπλουτισμού, με απαύγασμα 
τα τελευταία τραγικά για τον «δικό τους» 
Συνεργατισμό.

Όταν ετεροχρονισμένοι “δημοκράτες” 
καπηλεύονται τις θυσίες ενός λαού, ο 
χρόνος παύει να υφίσταται και κάθε 
έκφραση γίνεται επίκαιρη. Ας φέρουν 
λοιπόν τα αντιφασιστικά τους μεγέθη κι 
ας έλθουν να αναμετρηθούμε. Η ηρωική 
μαρτυρία της ΕΔΕΚ ενάντια στον φασισμό 
βρίσκεται ήδη κάτω από την βάσανο της 
ιστορικής μνήμης. Και η μνήμη, όταν 
επιστρέφει, εκδικείται.

* Μέλος Π.Γ. Κ.Σ. ΕΔΕΚ

Με ευθύνη στη νέα εποχή
της ανάπτυξης

Κιλελέρ: Ο τόπος θυσίας και το σύμβολο των αγώνων των αγροτών

Ο αντιφασιστικός αγώνας
είναι μετρήσιμο μέγεθος
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Γ ια μια ορθή προετοιμασία της 
οικονομίας ενόψει της ένταξης 
και στην ΟΝΕ είχα απευθύνει το 

2005 επιστολή προς τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, στην οποία προσπάθησα να 
εξηγήσω γιατί το Πρόγραμμα Σύγκλισης, 
όπως εφαρμοζόταν, με βάση μόνο τον 
περιορισμό του δημόσιου ελλείμματος, 
δυνατό να οδηγήσει σε περιπέτειες το 
μέλλον της κυπριακής οικονομίας. Αν και 
δεν  διαφώνησα για την ανάγκη εξυγίαν-
σης των δημόσιων οικονομικών, όμως η 
διαχείριση της πολύ κακής κατάστασης  
θα έπρεπε να γίνεται με πολλή προσοχή 
για να μην πληγούν ζωτικά όργανα της 
οικονομίας. 

Στη μακροοικονομική θεωρία δύο είναι 
οι τομείς που δημιουργούν ζήτηση (κα-
ταναλίσκοντας/επενδύοντας), ο δημόσιος 
κι ο ιδιωτικός τομέας. Όταν για κάποιους 
λόγους ο ένας πρέπει να περιορίσει τις 
δραστηριότητές του, για να μην επηρεαστεί 
η συνολική ζήτηση, που απαιτείται για 
απρόσκοπτη οικονομική δραστηριότητα, ο 
άλλος τομέας θα πρέπει να αναπληρώσει 
σωστά τη χαμένη ζήτηση. Έτσι, εφόσον ο 
δημόσιος τομέας έπρεπε να περιορίσει 
τις επεκτατικές του δραστηριότητες, ταυ-
τόχρονα έπρεπε να βοηθηθεί ο ιδιωτικός 
τομέας να δραστηριοποιηθεί περισσότερο 
με έμφαση τις επενδύσεις. Κάτι που με τη 
μέχρι τότε εφαρμογή του Προγράμματος 

Σύγκλισης δεν έγινε.   
Η μέχρι τότε προσπάθεια για εξυγίαν-

ση των δημοσιονομικών μεγεθών είχε 
στην πράξη ‘στεγνώσει’ την οικονομία 
με εμφανείς αρνητικές επιπτώσεις στην 
ανάπτυξή της. Συνέχιση της πολιτικής 
αυτής θα οδηγούσε στην επαλήθευση της 
ιστορίας του γάιδαρου του Χότζα, που 
‘τώρα που έμαθε να μην τρώει, εψόφησε’. 
Τα κυβερνητικά σχέδια, που στόχευαν 
στην υποβοήθηση του ιδιωτικού τομέα, 
προωθούνταν με πολύ αργό ρυθμό. Η 
παραγωγική διαδικασία συνεχώς επιβαρύ-
νετο με πρόσθετα κόστη, παρά την ύπαρξη 
γενικού προβλήματος ανταγωνιστικότητας 
της κυπριακής επιχείρησης. Τα μεγάλα 
έργα που θα έπρεπε να προωθηθούν για 
στήριξη της ανάπτυξης συζητούνταν χωρίς 
να υλοποιούνται.

Η πιο πάνω εικόνα υποδηλώνει ότι 
είχαμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο: Περιο-
ρίζαμε τις δραστηριότητες του δημόσιου 
τομέα, ενώ δεν κάναμε τολμηρά βήμα-
τα, ώστε να δοθούν ευρύτερα περιθώρια 
δράσης του ιδιωτικού τομέα. Ως αποτέ-
λεσμα πολλά έργα/σχέδια που έπρεπε 
να εφαρμοστούν σ’ αυτή την οικονομική 
συγκυρία αναβάλλονταν για το μέλλον. Και 
το ερώτημα, που έθεσα, ήταν τι θα γίνει 
εάν συνεχίσει για ακόμα μερικά χρόνια 
αυτή η πολιτική, ας πούμε μέχρι το 2008 
που θα μπούμε στην ΟΝΕ και ακόμα πιο 
πέρα για να συνεχίσουμε να είμαστε μέσα 
στους δείκτες Μάαστριχτ;

Ο Υπουργός Οικονομικών θα έπρε-
πε να κινηθεί προς δύο κατευθύνσεις: 
Πρώτα, να προσπαθήσει να επιτύχει την 
εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών 
μέσω των διαρθρωτικών προνοιών του 
Προγράμματος Σύγκλισης, είτε υπάρχουν 
είτε να επινοηθούν νέες και να καταβάλει 

έντονες και συντονισμένες προσπάθειες 
να προωθήσει διάφορα έργα και δραστη-
ριότητες του ιδιωτικού τομέα. Θα πρέπει 
να αυξηθούν τα κυβερνητικά έσοδα από 
πηγές, που δεν επηρεάζουν τη γενικό-
τερη οικονομία και αναδιάρθρωση των 
δαπανών υπέρ των δαπανών ανάπτυξης. 
Για τον σκοπό αυτό είχαμε εισηγηθεί να 
προχωρήσει η σταδιακή μετοχοποίηση 
ημικρατικών οργανισμών, η καλύτερη 
εκμετάλλευση της τ/κυπριακής γης, η 
διευθέτηση των φορολογικών εκκρεμο-
τήτων της Εκκλησίας, η φορολόγηση των 
εμπορικών δραστηριοτήτων του Συνερ-
γατισμού, η επιβολή τέλους βελτίωσης με 
βάση τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 
Νόμο και κάποιας φορολογίας σε άκτιστα 
οικόπεδα, η ανακίνηση του θέματος των 
εκκρεμουσών από το 1963 υποχρεώσεων 
της Μ. Βρετανίας έναντι της Κύπρου, η 
προσφυγή στην Ε.Ε. για βοήθεια. 

Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός 
Ασφαλώς η Κυβέρνηση θα πρέπει να 

συνεχίσει την πολιτική λιτότητας αναφορικά 
με τις καταναλωτικές της δαπάνες, χωρίς 
να παραγνωρίζει ορισμένες αναγκαίες με-
ταβιβάσεις εισοδήματος σε δυσπραγούσες 
τάξεις του λαού ή και παραγωγικούς τομείς. 
Όμως, τα βασικά αναπτυξιακά προγράμ-
ματα πρέπει να προωθηθούν.  Έργα, όπως 
ο εκσυγχρονισμός των αερολιμένων/λι-
μανιών/μαρίνων/τηλεπικοινωνιών, η 
συμπλήρωση του οδικού δικτύου, η δη-
μιουργία υποδομής για διαχείριση των 
προϊόντων πετρελαίου, εξωραϊστικά και 
συμπληρωματικά τουριστικά έργα, περι-
λαμβανομένης της αξιοποίησης περιοχών 
αρχαιολογικής και αισθητικής σημασίας, 
η επεξεργασία αποβλήτων και γενικά η 
βελτίωση του περιβάλλοντος, θα πρέπει 

απαραίτητα να προωθηθούν. Το ίδιο ισχύει 
και με τα θέματα έρευνας κι ανάπτυξης, την 
πληροφορική, τη χρήση σύγχρονων μέσων 
επεξεργασίας δεδομένων και επικοινωνίας, 
τη δημιουργία του αναγκαίου θεσμικού 
πλαισίου για ξένες επενδύσεις, καθώς και 
για επέκταση των κυπριακών επιχειρήσε-
ων σε γειτονικές χώρες. Η Κυβέρνηση θα 
πρέπει να προσφύγει, όπως έκαμε με τα 
αεροδρόμια, σε διευθετήσεις με τον ιδιωτικό 
τομέα για προώθηση εκείνων των έργων 
ή προγραμμάτων που προσφέρονται, ή 
όπου η ίδια αδυνατεί να τα προωθήσει.   

Άλλα συναφή θέματα που παραμένουν 
σε εκκρεμότητα ήταν: Η βελτίωση της απο-
τελεσματικότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας, 
η επέκταση του ωραρίου εργασίας και το 
σύστημα βάρδιας για αποφυγή των τερά-
στιων υπερωριών, η εισαγωγή σε ευρύτερη 
έκταση του συστήματος εναλλαξιμότητας 
των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ η ανάθε-
ση διαφόρων δραστηριοτήτων που τώρα 
ασκούνται από τον δημόσιο στον ιδιωτικό 
τομέα δεν πρέπει να αποκλειστεί. Επίσης 
θα μπορούσε να αναφερθεί η εκκρεμότητα 
που υπάρχει για αρκετά χρόνια αναφορικά 
με τη διαφοροποίηση του τρόπου υπο-
λογισμού και καταβολής της ΑΤΑ λόγω 
τιμής καυσίμων. 

Βέβαια όλες οι πιο πάνω περιπτώσεις 
ολιγωρίας και οι παραλείψεις είχαν περιθω-
ριοποιηθεί στη συνέχεια λόγω της παγκό-
σμιας οικονομικής κρίσης του 2008. Όμως, 
ακόμη και τις επιπτώσεις της εξωγενούς 
αυτής κρίσης η κυπριακή οικονομία θα 
μπορούσε πιο άνετα να αντιμετωπίσει εάν 
είχε αναδιαρθρωθεί κι εκσυγχρονιστεί ώστε 
να καταστεί πιο ανταγωνιστική, όπως ήταν 
το ζητούμενο των εισηγήσεών μας. 

* Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευθυντής 
Γραφείου Προγραμματισμού

Ασφαλώς η Κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχί-
σει την πολιτική λιτότητας αναφορικά με τις 
καταναλωτικές της δαπάνες, χωρίς να παρα-
γνωρίζει ορισμένες αναγκαίες μεταβιβάσεις 
εισοδήματος σε δυσπραγούσες τάξεις του 
λαού ή και παραγωγικούς τομείς. Όμως, τα 

βασικά αναπτυξιακά προγράμματα πρέπει να 
προωθηθούν  

Σ τα κοινοβουλευτικά συστήματα 
διακυβέρνησης η διάλυση της 
Βουλής και η προκήρυξη νέων 

εκλογών, πριν από τη λήξη της θητείας 
του Κοινοβουλίου, είναι μια σημαντική 
πολιτική ενέργεια. Και τούτη διότι διά-
λυση της Βουλής σημαίνει αυτόματα και 
διάλυση της Κυβέρνησης. Νέα κυβέρ-
νηση σχηματίζεται με τα δεδομένα του 
Κοινοβουλίου, που θα προέλθει από τις 
εκλογές. Στην Κύπρο, γιατί, λοιπόν, να 
αυτοδιαλυθεί η Βουλή; 

Διάλυση της Βουλής συνήθως απο-
φασίζεται από τον Πρόεδρο της κυβέρ-
νησης κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, 
που διαθέτει την πλειοψηφία στη Βουλή 
και μπορεί να ζητήσει διάλυση της Βουλής, 
για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Συνήθως 
γίνεται όταν η Κυβέρνηση νιώθει ότι η 
εκλογική της δύναμη στο εκλογικό σώμα 
έχει αυξηθεί και ελπίζει να αυξήσει την 
πλειοψηφία της στη Βουλή, ώστε να έχει 
την εκλογική δύναμη και τη λαϊκή έγκριση 
για να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις 
που επιθυμεί και να λάβει έγκριση της 
πολιτικής της από τον λαό.

Ουδέποτε μια κυβέρνηση, που βρί-
σκεται σε δυσχερή θέση, θα ζητήσει δι-
άλυση της Βουλής με την πλειοψηφία 
βουλευτών που διαθέτει. Και τούτο, επειδή 
μια εκλογική της νίκη και αύξηση της 
κοινοβουλευτικής της ομάδας δεν είναι 
πιθανή. Έτσι, στα κοινοβουλευτικά πο-
λιτεύματα συνήθως η Βουλή διαλύεται 
όταν η Κυβέρνηση νιώθει ισχυρή, ότι το 
λαϊκό έρεισμά της έχει μεγαλώσει και 
στοχεύει στην αύξηση ή την επίτευξη 
αυτοδυναμίας.

Αντίθετα, όταν η αντιπολίτευση έχει 
σοβαρές διαφορές με την κυβέρνηση, 
υποβάλλει πρόταση μομφής εναντίον 
της κυβέρνησης. Αν η πρόταση μομ-
φής συγκεντρώσει την πλειοψηφία των 
μελών της Βουλής, η κυβέρνηση ανα-
γκάζεται να παραιτηθεί και συνήθως η 
Βουλή διαλύεται και προκηρύσσονται 
νέες εκλογές, ώστε να σχηματισθεί νέα 
κυβέρνηση από το νέο Κοινοβούλιο. Αν 
η πρόταση μομφής αποτύχει, η κυβέρ-
νηση εξέρχεται ενισχυμένη, έχοντας τη 

«δεδηλωμένη» υποστήριξη της Βουλής. 
Στην Κύπρο η Βουλή δεν μπορεί να επη-
ρεάσει τη θητεία της κυβέρνησης, ούτε 
να προκαλέσει την πτώση της, όταν δεν 
έχει τη «δεδηλωμένη» υποστήριξη της 
Βουλής. 

Στην Κύπρο το πολίτευμα είναι 
Προεδρική και όχι Κοινοβουλευτική 
Δημοκρατία. Στην Κοινοβουλευτική 
Δημοκρατία διάλυση της Βουλής συ-
νεπάγεται και διάλυση της Κυβέρνησης. 
Στην Προεδρική Δημοκρατία διάλυση 
της Βουλής δεν έχει καμιά επίδραση 
πάνω στην Κυβέρνηση, τον Πρόεδρο 
και το Υπουργικό του Συμβούλιο. Στην 
Κοινοβουλευτική Δημοκρατία η διάλυση 
της Βουλής και η διενέργεια εκλογών 
θέτει υπό κρίση και την Κυβέρνηση. Ο 
λαός εγκρίνει ή απορρίπτει την Κυβέρ-
νηση, την πολιτική και τις πράξεις της. 
Στην Προεδρική Δημοκρατία ποιους θα 
κρίνει ο λαός; Τους βουλευτές; 

Το πόρισμα λέει ότι για την περίοδο 
προ του 2013 έχουν και τα κόμματα ευθύ-
νη για το κατάντημα του Συνεργατισμού. 
Αν, τώρα, διαλυθεί η Βουλή, είναι φυσικό 
ότι τα κόμματα θα πάρουν περίπου τα 
ποσοστά τους και θα εκλέξουν περίπου 

τους ίδιους βουλευτές. Αναλαμβάνουν, 
έτσι, καμιά ευθύνη ή δέχονται μομφή 
για το κατάντημα του Συνεργατισμού; 
Φυσικά, όχι. 

Το πόρισμα κατανέμει τις μεγαλύτερες 
ευθύνες για το κατάντημα του Συνεργα-
τισμού στον Υπουργό Οικονομικών και 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε μια 
χώρα στην οποία ανθεί η ευθιξία, έπρεπε 
να είχε παραιτηθεί ο Υπουργός. Και αν 
ο Πρόεδρος ζητούσε δικαίωση και της 
Κυβέρνησης και του Υπουργού του, μπο-
ρούσε να παραιτηθεί, να προκηρυχθούν 
προεδρικές εκλογές και να ζητήσει ανανέ-
ωση της λαϊκής εντολής, δηλαδή έγκριση 
της πολιτικής και των ενεργειών του. Σε 
τέτοια περίπτωση θα ήταν μια ορθή λύση 
και η αυτοδιάλυση της Βουλής.

Με τις σημερινές συνθήκες και με 
τη θέση και τις δηλώσεις του Υπουργού 
και του Προέδρου η πρόταση για διάλυ-
ση της Βουλής είναι ένα φουσκωμένο 
επικοινωνιακό μπαλόνι, που ήδη έχει 
αυτοδιαλυθεί, μόλις βγήκε στο φως και 
στην ατμόσφαιρα. Έστω κι αν κάποιοι τού 
φυσούν για να κινείται στον αέρα, ώσπου 
να παρέλθει η μπόρα και τα σύννεφα 
που προξένησε το πόρισμα.

Παραθέτω κατωτέρω γραπτές 
μαρτυρίες δύο κορυφαίων 
πολιτικών της Ελλάδας, του 

Ανδρέα Παπανδρέου και του Αναστά-
σιου Πεπονή, που αφορούν το Κυπριακό 
και βεβαίως δεν θα περιλαμβάνονται 
στον πολυδιαφημισθέντα «Φάκελο της 
Κύπρου», που καταγγέλλουν νοοτροπίες, 
οι οποίες, τελικά, μας οδήγησαν στην 
καταστροφή.

Μελλοντικά, ελπίζω να αναφερθώ και 
στις μαρτυρίες του Πέτρου Γαρουφα-
λιά, τότε Υπουργού Εθνικής Άμυνας της 
Ελλάδας, τον οποίον έστειλε το 1964 ο 
Γεώργιος Παπανδρέου, για να μεταφέρει 
το Σχέδιο Μονομερούς ΕΝΩΣΗΣ όταν 
αυτή ήταν τετελεσμένο γεγονός, λόγω 
της παρουσίας της Ελληνικής Μεραρ-
χίας και πώς αυτό τορπιλίστηκε - όπως 
αναφέρεται στο βιβλίο του «ΕΛΛΑΣ-ΚΥ-
ΠΡΟΣ» (Τραγικά σφάλματα, ευκαιρίες 
που χάθηκαν).

Ο Ανδρέας Παπανδρέου στο βιβλίο 
του «Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΑΠΟΣ-
ΠΑΣΜΑ» καταγράφει, μεταξύ άλλων, 
και τα εξής: 

«Η ουσία του Κυπριακού είχε ελά-
χιστη σχέση -αν υποτεθεί πως είχε σχέ-
ση καθόλου- με τη συμβίωση των δύο 
κοινοτήτων. Το Κυπριακό ήταν έμμεσα 
συνδεδεμένο με τη στρατηγική θέση της 
Κύπρου στην Αν. Μεσόγειο. Η Μ. Βρετα-
νία, εγκαταλείποντας τις αποικίες της τη 
μία μετά την άλλη, με το ξέσπασμα μιας 
σειράς εθνικοαπελευθερωτικών κινη-
μάτων μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, γνώριζε πως αργά ή γρήγο-
ρα θα αναγκαζόταν να αποχωρήσει και 
από την Κύπρο. Και, όταν ήρθε η ώρα, 
προσπάθησε να διατηρήσει στρατιωτικές 
Βάσεις στη Νήσο, στην οποία απέδιδε 
εξαιρετικά μεγάλη σημασία εν όψει της 
ρευστής κατάστασης στη Μέση Ανατολή 
και της πολιτικής, αν όχι της στρατιωτικής, 
παρουσίας της Ε.Σ.Δ.Δ. στην περιοχή. 
Αλλά, πέρα από αυτό, η Βρετανία ήθελε 
να εμποδίσει με κάθε θυσία την  Ένωση 

της Κύπρου με την
 Ελλάδα, γιατί η Ένωση θα μετέβαλ-

λε σημαντικά την ισορροπία δυνάμεων 
στην Ανατολική Μεσογειακή Λεκάνη» 
(σελ.172).

«Πάντα ομιλούσε για Ένωση, αλλά 
πάντα οι ενέργειές του απέβλεπαν σε 
ανεξαρτησία» (Εννοούσε τον Μακάριο 
- σελ. 192).

«Μια και ο τουρκικός στρατός πά-
τησε το πόδι του στην Κύπρο μετά τις 
συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου, το εθνικό 
γόητρο της Τουρκίας ήταν απόλυτα συ-
σχετισμένο με την οποιαδήποτε έκβαση 
του Κυπριακού».

Ο Αναστάσιος Πεπονής, κορυφαίο 
στέλεχος της Ένωσης Κέντρου και του 

ΠΑΣΟΚ, που διετέλεσε βουλευτής 
και Υπουργός, επισκέφθηκε την Κύπρο 
για να συντονίσει τη συνεργασία ΡΙΚ-
ΕΙΡ (σημερινή ΕΡΤ) και είχε συνάντηση 
με τον Μακάριο 29 ή 30/10/1964, στο 
βιβλίο του «Τα γεγονότα και τα πρόσωπα 
(1961-1982)», αναφέρει μεταξύ άλλων 
και τα εξής: 

«Ο Μακάριος μού είπε απερίφραστα 
ότι δεχόταν την Ένωση, υπό την προϋ-
πόθεση ότι η Κύπρος δεν θα εντασσόταν 
στο ΝΑΤΟ. Ξαφνιάστηκα. Δεν ήξερα, αν 
αυτήν τη θέση του την είχε ήδη γνω-
στοποιήσει στην άλλην ή στην ελληνική 
κυβέρνηση, δεν ήμουν προετοιμασμένος 
για το θέμα, πολύ περισσότερο να ακού-
σω από τον Μακάριο μια τοποθέτηση, 
με την οποία ουσιαστικά απέκλειε την 
ΕΝΩΣΗ. Παρατήρησα ότι η ένταξη ήταν 
δεδομένη από το 1952. Για Ένωση με 
την Ελλάδα είχε πρωτοστατήσει ο ίδιος 
και, πάντως, με αυτό το δεδομένο έγινε 
ο πρώτος απελευθερωτικός αγώνας 
της ΕΟΚΑ. Θυμάμαι, περίπου, τα λόγια 
του. Η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ, η 
Κύπρος να μην υπάγεται. Επάγωνα, το 
ύφος μου και η προσεκτική διατύπωση 
επιβεβαίωναν τον σεβασμό και την ανα-
γνώριση, όμως, του έγινα δυσάρεστος. 
Του θύμισα τις βρετανικές Βάσεις στο 
κυπριακό έδαφος και τη συμμετοχή της 
Μ. Βρετανίας στο ΝΑΤΟ. Τον ρώτησα, 
αν πίστευε πως σε περίπτωση σύγκρου-
σης των δύο συνασπισμών η Μεγάλη 
Βρετανία θα εξαιρούσε αυτές τις Βάσεις 
από την υπαγωγή στο ΝΑΤΟ. Δεν απά-
ντησε» (σελ. 88).

«Ο Μακάριος είχε αργότερα δηλώσει 

ότι, χάρη στην αντίδρασή του, ‘ο εκ του 
Σχεδίου Άτσεσον μέγας εθνικός κίνδυνος 
απεσοβήθη’».

Εάν ο εθνικός κίνδυνος «απεσοβή-
θη», το έχει αντιληφθεί ο Ελληνισμός το 
1974» (σελ 85).

«Ο Γ. Παπανδρέου τόνισε ότι δεν αντι-
λαμβανόταν μια ΕΝΩΣΗ που θα έθετε 
τους Κυπρίους υπό τη γραφειοκρατία του 
ελληνικού Δημοσίου, ότι απέβλεπε σε μια 
ΕΝΩΣΗ που θα καθιστούσε την Κύπρο 
τμήμα της Ελλάδος ως προς τη διεθνή 
υπόσταση και ως προς την άμυνά της, 
αυτό την ενδιέφερε. “Δεν θα στείλω από 
εδώ υπαλλήλους για να τους διοικούν!”, 
τόνισε ο Γ. Παπανδρέου»  (σελ. 84).

Εν κατακλείδι, επαναλαμβάνω εκείνα 
που τόνισα πλειστάκις, ότι, με την 

απόρριψη του Σχεδίου Μονομερούς 
ΕΝΩΣΗΣ που τορπίλισε η κυπριακή 

ηγεσία και, στη συνέχεια, με την από-
συρση της Ελληνικής Μεραρχίας, είμαστε 
πλέον στο έλεος της Τουρκίας και τα περί 
«απελευθέρωσης» και «επανένωσης» 
είναι «έπεα πτερόεντα», λόγια, δηλαδή, 
του αέρα. 

* Πρώην συνδικαλιστής

Γιατί να αυτοδιαλυθεί η Βουλή;

Η ένταξη της Κύπρου στην ΟΝΕ 

Ποιες νοοτροπίες μάς οδήγησαν 
στην καταστροφή
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Το 45χρονο επίτευγμα και οι ευκαιρίες

Συμβόλων δύναμη εθνικής ενότητας

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟ διαρκές, επί 45 
χρόνια στην Κύπρο επίτευγμα του 
ηττημένου από το 1974 Ελληνι-

σμού, είναι ότι, τα Ηττημένα Μυαλά των 
διαδοχικών ηγεσιών του, εν Λευκωσία 
και εν Αθήναις, απέτυχαν να επιβάλουν 
τη «λύση» του Κυπριακού.

ΣΘΕΝΑΡΑ και σταθερά, με φρόνηση 
εθνικής επιβίωσης και αγωνιώδους 
εγκαρτέρησης   χαλκέντερη, η Απορ-
ριπτική πλειοψηφία του λαού δεν τους 
επέτρεψε να νομιμοποιήσουν, διά 
της «λύσης τους», τα επιτεύγματα του 
Δίδυμου Κακουργήματος (χουντικού 
προδοτικού πραξικοπήματος και ει-

σβολής του Αττίλα) του 1974.
- Δεν τους επέτρεψε να συνθηκολο-

γήσουν με τους Τούρκους Κατακτητές 
και να υπογράψουν την διζωνική νο-
μιμοποίηση των παράνομων επιτευγ-
μάτων του Αττίλα στην Κύπρο.

ΤΟΥΤΟ το 45χρονο ήδη επίτευγμα, 
στη διάρκεια της συνεχιζόμενης επί 45 
χρόνια τουρκικής κατοχής, το οποίο 
απέτρεψε διαδοχικά την επιβολή των 
Βολιδοσκοπήσεων Βάλντχαϊμ, των 
Δεικτών Κουεγιάρ, της Δέσμης Ιδεών 
Γκάλι, του Σχεδίου Ανάν και του νυν 
Πλαισίου Γκουτέρες, των διαδοχι-
κών από το 1974 έως σήμερα Γενικών 
Γραμματέων του ΟΗΕ, δεν επέτρεψε 
στους Τούρκους Κατακτητές να κα-
ταστήσουν Εκλιπούσα την Κυπριακή 
Δημοκρατία και - με ελληνική υπο-
γραφή - να «μετεξελίξουν» την Κύπρο 
ολόκληρη σε τουρκικό προτεκτοράτο.

Ο ΕΞΑΓΓΕΛΘΕΙΣ κάποτε και χλευ-
ασθείς από πολλούς κατά καιρούς δη-
μαγωγούς και δημαγωγίσκους Μακρο-
χρόνιος Αγώνας, χωρίς ποτέ το δεύτερο 
συνθετικό του ν’ αποκτήσει ουσιαστικό, 
αποφασιστικώς σχεδιασμένο κι ατα-
λαντεύτως μεθοδικά υλοποιούμενο, 
αποτελεσματικό περιεχόμενο, διέσωσε 
ως πεισματική έκφανση παλλαϊκής 
διαχρονικά Εθνικής Αντίστασης, την 
Μακροχρόνια (45 ήδη ετών) Άρνηση 
Υποταγής στους Τούρκους Κατακτητές. 
Προσδοκώντας και αναμένοντας κα-
λύτερες μέρες για την απελευθέρωση.

ΤΟΥΤΟ το 45χρονο ήδη επίτευγμα, 
της διασωζόμενης Κυπριακής Δημο-
κρατίας, ενδυνάμωσε συν τω χρόνω 
την απειλούμενη και διαρκώς διακυ-
βευόμενη (σε… διζωνικές διαδικασίες 
συνομιλιών υπό την αιγίδα των Γ.Γρ. 
του ΟΗΕ) κρατική της υπόσταση, ως 

τη σημαντικότερη ασπίδα προστασίας, 
φυσικής και εθνικής επιβίωσης των 
Ελλήνων της Κύπρου αφ’ ενός και ως 
προμαχώνα ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ του σύνο-
λου Ελληνισμού, βατήρα και προγεφύ-
ρωμα διάσωσης και γεωστρατηγικής 
προκοπής του ελλα-δικού μας κράτους 
αφ’ ετέρου. Με την πίστη και την προσ-
δοκία, να έρθουν αργά ή γρήγορα οι 
καλύτερες μέρες.

ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ προϋπόθεση ώστε 
να υπάρχουν διαρκώς διευρυνόμε-
νες οι δυνατότητες και οι ικανότητες 
αξιοποίησης των οιωνδήποτε ίσως 
υπάρξουν καλύτερων ημερών, και 
ταυτόχρονα, επαρκώς αποτελεσματι-
κής αντιμετώπισης των όποιων τυχόν 
προκύψουν χειρότερων ημερών, είναι 
για τον Ελληνισμό δύο πράγματα:

ΠΡΩΤΟΝ η ενδυνάμωση των δύο 
μας κρατών και δεύτερο, ποτέ ξανά 

εθνικός διχασμός. Εθνική ομοψυχία 
και αταλάντευτη πολιτική ανάπτυξης 
όλων των εσωτερικών και εξωτερικών 
συντελεστών εθνικής ισχύος. Ικανών 
ν’ αποτρέπουν τη νεο-οθωμανική επε-
κτατική στρατηγική της Τουρκίας και 
να πολλαπλασιάζουν τις εθνωφελείς 
συμμαχίες και συνεργασίες των δύο 
μας κρατών στην περιοχή και διεθνώς.

ΣΗΜΕΡΑ η Τουρκία Κατακτητής, 17 
ήδη χρόνια υπό την ηγεσία του ικανό-
τατου Ερντογάν, βρίσκεται σε ρευστή 
άκρως επικίνδυνη κατάσταση. Παίζεται 
η Τουρκία. Ανάμεσα σε πρωτοφανείς 
κινδύνους, για την ίδια απ’ τη μια, και 
απειλές από την ίδια - κινδύνους για Κύ-
προ και Ελλάδα, απ’ την άλλη. Σε ρευστό 
διεθνές σκηνικό, με άγνωστο μεν, δυνά-
μενο όμως να προβλεφθεί χονδρικά στην 
εξέλιξή του, «παίγνιο» αντιμαχομένων 
στρατηγικών, των μεγάλων, των μεσαίων 

και των μικρών δυνάμεων, παγκόσμιας 
και τοπικής εμβέλειας.

ΣΕ ΑΥΤΟ το «παίγνιο» οφείλει η 
στρατηγική και η τακτική, Αθηνών τε 
και Λευκωσίας, ν’ αξιοποιήσει τις προ-
σφερόμενες ευκαιρίες, αποφασιστικά, 
ρωμαλέα, συνετά και με θουκυδίδεια 
σοφία (απαραίτητος ανέκαθεν πυλώνας 
της οποίας είναι και η ένοπλη σοφία) 
ώστε, αλώβητα τα δύο κράτη να επιτύ-
χουν τις καλύτερες μέρες.

ΤΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ της ήδη 45χρονης 
κυπριακής Άρνησης Υποταγής στις δι-
ζωνικές επιβουλές των Τούρκων Κατα-
κτητών, μέσα στους διαμορφούμενους, 
νέους και ρέοντες, συσχετισμούς δυνά-
μεων, παρέχει στους κυβερνώντες και 
τους πολιτεύοντες σε Ελλάδα και Κύπρο, 
το οχυρό εξόρμησης  για να επιτύχουν 
τις καλύτερες μέρες, απαλλαγμένοι επι-
τέλους απ’ τα Ηττημένα Μυαλά μας.

Τ α σύμβολα συνιστούν παλαιόθεν δύναμη προβολής 
πολιτικής και πολιτισμού, που κατά περίπτωση 
υπερβαίνουν αυτήν τούτη την εκ πρώτης όψεως 

προσλαμβανόμενη διεκδικητική διάσταση της κατά ταύτα 
ασκούμενης επιρροής. Ταυτόχρονα δε τούτα συμπυκνώ-
νουν και αντανακλούν την πολιτική και τον πολιτισμό της 
χώρας. Η Ακρόπολη και ο Παρθενώνας για την Ελλάδα, 
το Κολοσσαίο για τη Ρώμη, ο Πύργος του Άιφελ και το 
προσφάτως τρωθέν μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, η 
Παναγία των Παρισίων στη γαλλική πρωτεύουσα, συνι-
στούν σύμβολα που ενσωματώνουν την ψυχή του έθνους.

Η αιφνίδια μετάδοση της είδησης του γεγονότος της 
καταστροφής ενός οικουμενικών διαστάσεων συμβόλου του 
πολιτισμού και της πολιτικής, που οι βηματισμοί του ακολού-
θησαν τις ιστορικές διαδρομές της πνευματικής Ευρώπης, 
προκάλεσε μιαν αληθινά, αναπάντεχα γιγαντιαία έκρηξη 

α λ λ η λ ε γ γ ύ η ς 
αποτιμούμενης 
ως θέλησης προ-
σφοράς και ανεπι-
τήδευτης συμπα-
ράστασης. Από την 
παγωμένη Ρωσική 
Ομοσπονδία και τη 
σκανδιναβική χερ-
σόνησο, τη μακρι-
νή Ιαπωνία και την 
Κίνα ώς φυσικά 
την Αμερικανική 
Συμπολιτεία και 
τη χριστιανική, 
πολλαπλά εται-
ρική Ευρώπη, η 
ανθρωπότητα στά-
θηκε αλληλέγγυα, 
λόγοις και έργοις, 
στην πληγωμένη 
γαλλική πόλη του 
φωτός. 

Διαπιστώνει 
κανείς και στην 
προκειμένη πε-
ρίπτωση της κα-
ταστροφής ενός 
εθνικού μνη-
μείου ταγμένου 
στην προστασία, 
τον σεβασμό της 

χριστιανικής Ευρώπης και του ανθρώπινου πολιτισμού, 
την άδολη και γνήσια κινητοποίηση των μαζών, που συγκι-
νούνται όταν έργοις ή λόγοις θίγονται ευαίσθητες χορδές 
της συνείδησης και της ψυχής του καθενός. Η αντίδραση 
παραπέμπει στην ανεξάντλητη δύναμη πνεύματος και 
ψυχής που σφυρηλατείται στο σώμα, το πνεύμα και τον 
βηματισμό ενός ιστορικού έθνους, όπως τούτου των Γάλ-
λων και του οποίου τα αποθέματα ψυχικών δυνάμεων 
αντίστασης και προβολής διεκδικητικής του μέλλοντος 
πορείας είναι ορατά σε μια καθημερινότητα θέλησης για 
προσφορά και θυσία ενώπιον του εθνικού συμφέροντος, 
που συνάδει κατά ταύτα ως προϊόν επιταγής μιας εν συ-
νειδήσει εδραιούμενης συλλογικής μνήμης. 

Το παράδειγμα της Γαλλίας οφείλει να αποτυπωθεί 
ως μια σύγχρονη έκφραση στάσης και εκδήλωσης συ-
μπεριφοράς συλλογικού υποκειμένου, που υπερβαίνει 
την πρόσληψη μιας καταναλωτικά υλιστικής ως προσα-
νατολισμού πραγματικότητας δυτικού κατά ταύτα κόσμου, 
παραπέμποντας σε μιαν αισιόδοξη επιλογή διαδρομής, 
κατεύθυνσης των κοινωνιών σε μιαν  αντίθεσή τους προς 

έναν ατομοκεντρισμό. Σε αυτήν τη διάσταση η πολιτική 
ανακτά την αρχαιοπρεπή κλασική της αναφορά, όπου 
και ο ατομισμός που κυριαρχεί στις σύγχρονες δυτικές 
κοινωνίες υποχωρεί ενώπιον μιας επερχόμενης δυναμικά 
κυριαρχούσης θέλησης των πολλών.

Θα έπρεπε η γαλλική περίπτωση, η οποία λαμβάνει 
κατά ταύτα μια κινητικότητα αγγίζουσα τα όρια μιας επα-
ναστατικής υπέρβασης, που έλκει την καταγωγή της, όχι 
και στο τόσο μακρινό παρελθόν επαναστατικής σύγχρο-
νης γαλλικής πορείας αποτυπωμένης ως πολιτιστικής 
έκφρασης, να επηρεάσει δημιουργικά και ανατρεπτικά 
την αποτελματωμένη ευρωπαϊκή πολιτική, επιφέροντας 
αλλαγές που να ανταποκρίνονται στην παράσταση ενός 
σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτιστικού παρελθόντος, 
που διαπνέεται από ανθρωπισμό, συλλογικότητα και 
πολιτιστική παράδοση. Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε 
να αντιμετωπίσει διαμορφωτικά το λογιστικά προσανα-
τολισμένο, επιφανειακά δομημένο χρηματοπιστωτικό, 
σύγχρονο ευρωπαϊκό παρόν.   

Η Ευρώπη μπορεί να βρει την πολιτική της ταυτότητα 
εάν αποκτήσει, όχι μόνο το θεσμικό πλαίσιο, κυρίως όμως 
προβάλλουσα την πολιτική βούληση υπεράσπισης του 
πολιτισμού της ως ιστορίας, ως παράδοσης που καταγρά-
φει μέσα από το παρελθόν το παρόν και παραπέμπει στο 
μέλλον της. Αυτή η διαδρομή ενός σύγχρονου ευρωπα-
ϊκού γίγνεσθαι επιτάσσει συστράτευση δυνάμεων, που 
να είναι σε θέση να επηρεάσουν την πολιτική εξέλιξη, 
όπως προδιαγράφεται στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι σε ανα-
φορά προς τα πολιτιστικά δεδομένα της Ευρώπης και 
που άπτονται της ικανότητας των ευρωπαϊκών δυνάμεων 
να υπερασπίζονται την ταυτότητα της ευρωπαϊκής ηπεί-
ρου, που παραπέμπει στην κλασική Ελλάδα, τουτέστιν της 
ύπαρξης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος ως πολιτικής 
και πολιτιστικής οντότητας, στο πλαίσιο του οποίου τα 
έθνη-κράτη εξακολουθούν ως πολιτιστικές μονάδες να 
διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Συμπερασματικά, η εθνική ενότητα της Γαλλίας, που 
συνιστά πυρήνα του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι, παραπέμπει 
σε εξελίξεις της ευρωπαϊκής πορείας, δεδομένης της γαλ-
λικής κυρίαρχης παρουσίας στην Ευρώπη. Η Παναγία 
των Παρισίων συνιστά γαλλικό σύμβολο και ταυτόχρονα 
ευρωπαϊκή παρακαταθήκη, της οποίας η υπεράσπιση 
μέσα από διαδηλούμενη αλληλεγγύη των Ευρωπαίων 
προς τη Γαλλία συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας κοινής 
ευρωπαϊκής συνείδησης ως προς το τι υπερασπίζονται 
από κοινού οι ευρωπαϊκοί λαοί και που αναφέρεται σε 
πολιτιστικά αγαθά με σαφή πολιτική αντανάκλαση. 

Τα σύμβολα ιστορικώς διαδραματίζουν πολλές φο-
ρές καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση ταυτοτήτων και 
συλλογικών αντιλήψεων, που μπορεί σταδιακά να επη-
ρεάσουν την εμπέδωση μιας κοινής εθνικής ταυτότητας. 
Ως γνωστόν, τα έθνη δημιουργούνται μέσα από κοινές 
αναφορές διαδικασιών σύγκρουσης και αντιπαράθεσης 
στο πλαίσιο κοινών διεκδικήσεων του συλλογικού υπο-
κειμένου. Το ελβετικό έθνος δημιουργήθηκε μέσα από 
τον αγώνα των εθνοτήτων της Ελβετίας να υπερασπιστούν 
τον κοινό χώρο της ελβετικής επικράτειας από γειτονι-
κές διεκδικήσεις μεγάλων δυνάμεων της εποχής σε μια 
διαδρομή 700 ετών. 

Εν κατακλείδι, η φλεγόμενη Παναγία των Παρισίων 
συνετέλεσε στην εκδήλωση μιας στιγμιαίας πλην υπαρκτής 
προβολής της κοινής πολιτιστικής βούλησης των λαών 
της Ευρώπης και όχι μόνο, να υπερασπίζονται αξίες και 
ιδανικά του δυτικού και κατά ταύτα ουνιβερσαλιστικού 
πολιτισμού. 

* Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Διευθυντής Κέντρου
Ανατολικών Σπουδών για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία, 

Πάντειο Πανεπιστήμιο

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

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Όλοι αυτοί
οι ξερόμαγκες του 

κομματικού πανηγυριού 
και του πολιτικού 
μαϊμουδισμού και 

σουσουδισμού δεν έχουν 
καταλάβει ακόμα ότι

οι πολίτες τούς 
προσπερνούν και τους 

απαξιώνουν. Αυτοί
οι ψευτόμαγκες δεν 
είναι πια σοβαροί 

μαντατοφόροι, παρά 
κωμικοί αναπαραγωγοί 
μιας ξύλινης, γελοίας 

γλώσσας
και ξεπερασμένης 

πολιτικής, οι οποίες 
μούχλιασαν στο 

χρονοντούλαπο της 
κομματικής μιζέριας τους. 

Ας παραμείνουν εκεί! 

Το παράδειγμα της Γαλλίας 
στην καταστροφή της 
Notre Dame οφείλει 

να αποτυπωθεί ως μια 
σύγχρονη έκφραση 

στάσης και εκδήλωσης 
συμπεριφοράς 

συλλογικού υποκειμένου, 
που υπερβαίνει 

την πρόσληψη μιας 
καταναλωτικά υλιστικής 

ως προσανατολισμού 
πραγματικότητας δυτικού 

κατά ταύτα κόσμου, 
παραπέμποντας σε 

μιαν αισιόδοξη επιλογή 
διαδρομής, κατεύθυνσης 
των κοινωνιών σε μιαν 

αντίθεσή τους προς έναν 
ατομοκεντρισμό

Οι τζάμπα μάγκες, η κυρία Χαρικλού
και το εδαφιαίο επίπεδο πολιτικάντηδων

Κ ατά τον μάστορη και το τσιράκι! Ο πρόεδρος του 
ΔΗΣΥ, Αβ. Νεοφύτου, ως άλλος Ν. Αναστασιάδης, 
είναι επιτήδειος τακτικιστής. Συχνά ενεργεί δίκην 

πολιτικών ρουκετών, πυροτεχνημάτων και θεατρικών 
εξάρσεων. Μετά τη δημοσιοποίηση του Πορίσματος για 
τον Συνεργατισμό, ξέσπασε μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ 
της Κυβέρνησης και του ΔΗΣΥ, από τη μια, και όλης της 
αντιπολίτευσης, από την άλλη.

Όπως έπραξε, κατά θλιβερό και απαξιωτικό τρόπο, 
ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δ. Χριστόφιας για 
το Πόρισμα μετά τον όλεθρο στο Μαρί, ακριβώς την 
ίδια αντίδραση είχαν και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο 
Αβ. Νεοφύτου, ο Κυβ. Εκπρόσωπος και αξιωματούχοι 

του ΔΗΣΥ για το 
Πόρισμα για τον 
Συνεργατισμό. 
Και πότε; Όταν 
ο Αβέρωφ δια-
βεβαίωνε, στις 
29 Ιουνίου 
2018: «Εκ των 
προτέρων ο 
ΔΗΣΥ δεσμεύ-
εται να δεχτεί το 
πόρισμα. Εμείς, 
α λα καρτ απο-
δοχές πορισμά-
των δεν κάναμε 
ποτέ, ούτε θα το 
πράξουμε».

Επειδή η 
Κ υ β έ ρ ν η σ η 
και ο ΔΗΣΥ 
βρίσκονται υπό 
συνεχή επίκρι-
ση, ο υψαύχην 
και υψήγορος, 
Αβ. Νεοφύτου, 
έριξε αίφνης 
την καπνογόνο 
ρουκέτα: «Να δι-
αλυθεί η Βουλή 
και να μην μπαί-
νει σε έξοδα 
ε π ι π ρ ό σ θ ε τ α 
ο κόσμος, να 
πάμε σε ευρω-
εκλογές και μαζί 
βουλευτικές. Να 
αναλάβουμε την 
ευθύνη μας και 
να μας κρίνει 
και ο κόσμος. Τα 

άλλα, είναι για να περιπαιζόμαστε». Κοιτάξτε ποιος 
τολμά να μιλά για περιπαίξιμο! Ο πολιτικάντης που 
νομίζει ότι μπορεί να περιπαίζει όσους αρέσκονται 
να περιπαίζονται.

Η αντιπολίτευση δεν έκανε πίσω. Κατέβασε ακόμα 
περισσότερο το ανύπαρκτο επίπεδο πολιτικής τεχνο-
τροπίας. Ο Κοιν. Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ -που και 
αυτό όφειλε να αναγνωρίσει την αξία του πολιτικού 
σκασμού, όπως ο ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ και η ΕΔΕΚ- είπε, 
κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης στη Βουλή: «Έχουμε 
αναντίλεκτα γεγονότα και αυταπόδεικτες ευθύνες για 
ένα προμελετημένο έγκλημα που έγινε. Ήταν επιτυχία 

που αφήκαμε την Χαρικλού που την Τραχυπέδουλα 
χωρίς Συνεργατισμό και χωρίς υποκατάστημα στο χωριό 
της;». Έλα, ντε! Και ο Γιαννής από το Κίτι, που επίσης 
έμεινε χωρίς Συνεργατική; Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, 
για να μην υστερήσει από αυτό το θλιβερό κομματικό 
πανηγύρι, ζήτησε και προεδρικές εκλογές. 

Από την πλευρά του ΔΗΣΥ τέθηκε σε λειτουργία ο 
μηχανισμός παραπλάνησης των πολιτών και στροφής 
της προσοχής τους σε διπλές ή και τριπλές εκλογές 
τον ερχόμενο μήνα. Για τον σκοπό αυτό επιστρατεύ-
τηκε ο Εκπρόσωπος Τύπου, Δ. Δημητρίου -ναι, αυτός 
που… ξέχασε να πάει έφεδρος και δεν γνωρίζουμε, 
αν κλήθηκε, έστω και τώρα, να υπηρετήσει- για να 
επιτεθεί κατά των άλλων κομμάτων. Επικαλέστηκε την 
αξιοπιστία των πολιτικών -την ποια;- και προκάλεσε 
τα άλλα κόμματα:  

«Ελάτε, λοιπόν. Πάμε σε βουλευτικές εκλογές στις 
26 Μαΐου. Να πάρουμε νωπή λαϊκή εντολή. Οι μαγκιές 
έχουν ουσία όταν γίνονται στο ‘πεδίο της μάχης’, στην 
κάλπη. Οι μαγκιές στα μικρόφωνα και στις κάμερες είναι 
το ασφαλές καταφύγιο όσων φοβούνται να δώσουν τη 
μάχη των εκλογών, όσων το παίζουν μάγκες, αλλά απο-
δεικνύονται τζάμπα μάγκες». Ποιοι, λοιπόν, είναι τζάμπα 
μάγκες, ξερόμαγκες, ψευτόμαγκες και τα μαγκιλίκια τους 
εξαντλούνται σε καταστροφικές μαγκιές για τον τόπο; Ας 
ξεκινήσουμε από τον Ν. Αναστασιάδη: Απαξίωσε ως μά-
γκας το Πόρισμα για τον Συνεργατισμό, επειδή, ως άλλος 
Χριστόφιας, δεν του άρεσε!

Οι ξερόμαγκες της κυβέρνησης Αναστασιάδη και 
του ΔΗΣΥ συνέβαλαν στη ληστεία του Χρηματιστηρίου, 
έκλεισαν τις Κυπριακές Αερογραμμές, την Hellas Jet, 
κούρεψαν τις καταθέσεις των πολιτών, τους εξαπάτησαν 
για τα χρεόγραφα, τις κρατικοποιήσεις, για ένταξη στον 
Συνεταιρισμό για την Ειρήνη, για τα φανταστικά δάνεια 
από ξένους, για το περίγραμμα λύσης… Τις προάλλες, ο 
πατέρας Σάββας Σταυροβουνιώτης κατήγγειλε, και ακόμα 
δεν διαψεύστηκε, ότι  ο Πρόεδρος επιχείρησε δωροδο-
κία των μοναχών Σταυροβουνίου και των κατοίκων της 
περιοχής που αντιδρούν σε λειτουργία βαριάς μονάδας 
ασφάλτου. 

Πάμε και στον μάγκα Αβέρωφ: Δεσμεύτηκε να 
σεβαστεί όποιο Πόρισμα εκδοθεί για τον Συνεργατι-
σμό. Το έφτυσε και το αναθεμάτισε με αχρειότητα! Ο 
πρώην βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ε. Χαμπουλλάς, είναι 
ένας άλλος αναιδής μάγκας: Πέρσι δημοσίευσε στο 
φατσοβιβλίο μια πιατέλα με δεκάδες αμπελοπούλια. 
Καμία δίωξη του παράνομου. Πρόσφατα υποκίνησε 
τους κατοίκους Κοκκινοχωριών να σπάσουν στο ξύλο 
ακτιβιστές και, αν δεν τα κατάφερναν, να τον φωνάξουν 
να τους βοηθήσει! 

Αυτή η ξερομαγκιά υπόκειται σε φυλάκιση εφτά 
χρόνων (άρθρο 370 του Ποινικού Κώδικα). Ακού-
σατε κάποιαν αντίδραση από τον άλλο μάγκα της 
κυβέρνησης, τον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης, Ι. 
Νικολάου; Οι μάγκες άλλων κομμάτων δεν υστερούν 
σε τζάμπα μαγκιές και πρακτικές του παρελθόντος. 
Είναι η δεύτερη φύση τους!

Όλοι αυτοί οι ξερόμαγκες του κομματικού πανηγυριού 
και του πολιτικού μαϊμουδισμού και σουσουδισμού δεν 
έχουν καταλάβει ακόμα ότι οι πολίτες τούς προσπερνούν 
και τους απαξιώνουν. Αυτοί οι ψευτόμαγκες δεν είναι πια 
σοβαροί μαντατοφόροι, παρά κωμικοί αναπαραγωγοί μιας 
ξύλινης, γελοίας γλώσσας και ξεπερασμένης πολιτικής, οι 
οποίες μούχλιασαν στο χρονοντούλαπο της κομματικής 
μιζέριας τους. Ας παραμείνουν εκεί! 

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ



Εξ Απορρήτων

Όταν παρακολουθείς συζητήσεις στα 
τηλεοπτικά πάνελ, αλλά και εκτός αυ-
τών, για το Κυπριακό, αναρωτιέσαι, αν 

υπάρχει διέξοδος σωτηρίας. Ξεκινά μια συζήτηση 
με απλές ερωτήσεις και εξελίσσεται σε πόλεμο 
όλων με όλους. Όλων, όμως, δυστυχώς, εντός της 
ε/κ πλευράς. Ο «πόλεμος» δεν έχει στόχο την 
εξεύρεση κοινής γλώσσας, κοινής προσέγγισης, 
κοινής τακτικής για να λύσουμε το πρόβλημα. 
Για να απαλλαγούμε από την κατοχή και να 
επανενώσουμε την πατρίδα μας. Ο πόλεμος 
έχει στόχο τους πολιτικούς αντιπάλους εντός 
της ε/κ κοινότητας. Και διεξάγεται με ένταση 
και σκληρή γλώσσα. Με βαρύτατους χαρα-
κτηρισμούς, που ενίοτε συνιστούν κανονικούς 
λιβέλους. Και θα μου πει κάποιος: Μα, καλά, 
δεν επιτρέπεται η κριτική και η αντιπαράθεση; 
Βεβαίως και επιτρέπονται και επιβάλλονται στο 
πλαίσιο της δημοκρατίας. Αλλά και στο πλαίσιο 
μιας λογικής και μιας ευπρέπειας. Στο πλαίσιο 

πολιτικού πολιτισμού.    Κυρίως, όμως, στο πλαίσιο 
του κοινού καλού και κατ’ εξοχήν του κοινού 
σκοπού. Την απελευθέρωση και επανένωση της 
Κύπρου. Αυτό που γίνεται, όμως, είναι κάτι άλλο. 
Η γλώσσα και το ύφος της αντιπαράθεσης και 
ορισμένες φορές τα ίδια τα επιχειρήματα που 
χρησιμοποιούνται, κάθε άλλο παρά εξυπηρετούν 
τον κοινό σκοπό. Τον κοινό στόχο. Το αντίθετο, 
μάλιστα. Συλλογιέται και διερωτάται κάποιος. 
Σε ποιο, άραγε, συμπέρασμα καταλήγει ένας 
τρίτος, ένας ξένος που βρίσκεται στην Κύπρο ή 
και εκτός Κύπρου και μπαίνει στον κόπο να μας 
παρακολουθήσει; Το ολιγότερο, κατά τη γνώμη 
μου, απογοητεύεται, γιατί πιθανότατα καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι δεν ξέρουμε τι θέλουμε.

Και τους τρίτους αλλά και εμάς, τέτοιου είδους 
αντιπαραθέσεις μάς οδηγούν στις εξής λογικές 
απορίες: Αν μεταξύ μας οι Ε/κ είναι αδύνατο να 
συνεννοηθούμε, πώς θα συνεννοηθούμε με τους 
Τ/κ; Πώς θα εκθέσουμε πειστικά τον κύριο ένοχο 
της κυπριακής τραγωδίας, αν αυτό το οποίο ο ένας 
θεωρεί επιχείρημα υπέρ της Κύπρου, ο άλλος το 
θεωρεί υπόσκαψη του αγώνα μας; Πώς είναι δυ-
νατόν να μας πάρει οποιοσδήποτε στα σοβαρά, αν, 
μετά από τέσσερεις και πλέον δεκαετίες, ο καθένας 
επιμένει στις αρχικές του θέσεις και απαιτεί να 
υιοθετηθούν από τους άλλους περίπου στο σύνολό 

τους και χωρίς καμία αλλοίωση ή προσαρμογή στις 
απαιτήσεις των καιρών, με γνώμονα, δυστυχώς, την 
αυτοδικαίωση; Και δεν εννοώ να προσαρμόσει θέσεις 
αρχών.  Όπως π.χ. την κατάργηση των εγγυήσεων. 
Πέραν τούτων, όμως, αυτή η εξοντωτική τακτική 
του ενός έναντι του άλλου οδηγεί σε αχρήστευση 
ενός βασικού πυλώνα, που διεξάγουμε ως λαός. 
Της ενότητας του εσωτερικού μετώπου. Η διεθνής 
κοινότητα θα σταθεί περισσότερο αλληλέγγυα και 
θα εισακούσει πιο εύκολα τις θέσεις μας, αν αυτές 
εκφράζουν το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό των 
Ε/κ. Και η στάση της θα είναι πολλαπλάσια πιο 
θετική, αν αυτές, οι κατ’ ευχήν κοινές μας θέσεις 
ως Ελληνοκυπρίων, βρίσκονται, από τη μια, στο 

πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ και, από την 
άλλη, συναντούν τις δικαιολογημένες ανησυχίες 
των Τ/κ συμπατριωτών μας.  Για να το πετύχου-
με αυτό, θα πρέπει πρώτα απ’ όλα εδώ στην ε/κ 
κοινότητα να συνεννοηθούμε, μια για πάντα, στο 
ποιες είναι οι «κόκκινες γραμμές» μας, ποια θέματα 
συζητούμε, τι συμβιβασμούς υιοθετούμε, ποιους 
βασικούς στόχους επιδιώκουμε. Αν δεν πετύχουμε 
αυτόν τον στόχο, τα όσα έρχονται θα είναι χειρότερα 
απ’ όσα πέρασαν.

Αποενοχοποίηση της Τουρκίας 
Είναι ενδεικτικό να αναφέρουμε ότι τόσο από 

την πρόσφατη έκθεση του Γ.Γ. του ΟΗΕ, όσο και 
από δηλώσεις άλλων μπορεί να εξαχθεί το συ-
μπέρασμα πως η πίεση στην πλευρά μας θα 
αυξάνεται. Η επιμονή, σε σειρά, τώρα, πια, εκ-
θέσεων του Γ.Γ. του ΟΗΕ, περί της ευθύνης των 
δύο κοινοτήτων για την έλλειψη προόδου, όπως 
και η εμμονή ότι η λύση εξαρτάται από τις δύο 
κοινότητες, απαλλάσσει σταδιακά την Τουρκία 
από κάθε ευθύνη. Έχει μετατραπεί η Τουρκία, 
από ένοχος και θύτης, απλώς σε εγγυήτρια χώρα. 
Όπως η Αγγλία, η Ελλάδα και τίποτα άλλο.  Είναι 
σαν να μας λένε ότι ΔΕΝ εισέβαλε η Τουρκία το 
1974 στην Κύπρο και ΔΕΝ κατέχει το 37% του 
εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή η 

προσέγγιση σημαίνει ότι η όποια πίεση θα ασκείται 
μόνο στις δύο κοινότητες, άρα στους Ε/κ. Διότι 
η άλλη Κοινότητα τελεί υπό την προστασία της 
Υψηλής Πύλης. Υπό την «προστασία» του νεο-
σουλτάνου. Και αφού η Τουρκία, που ελέγχει τα 
κατεχόμενα και την τ/κ κοινότητα, είναι απλώς η 
τρίτη εγγυήτρια, γιατί να την ενοχλήσουν; Ταυτό-
χρονα, η έκθεση προετοιμάζει το έδαφος για να 
τεθούν χρονικά πλαίσια, χρονικοί περιορισμοί 
στη διαδικασία των συνομιλιών, όταν και εφόσον 
αρχίσουν. Επιπρόσθετα, παραπέμπει και πάλι σε 
νέα πενταμερή, όχι διεθνή διάσκεψη, αφήνοντας 
εκτός πρώτης σειράς ενδιαφέροντος χώρες μέλη 
του Συμβουλίου Ασφαλείας που διάκεινται θετικά 
στο πρόβλημά μας. Έδωσα δύο-τρία ενδεικτικά 
παραδείγματα τού πώς αυξάνεται η πίεση προς την 
πλευρά μας. Χωρίς να αναφερθώ στον ξεκάθαρο 
εκβιασμό που μας ασκείται μέσω της ανανέωσης 
ή μη της παρουσίας της ΟΥΝΦΥΚΥΠ. Και, δυστυ-
χώς, όλοι αυτοί που πιέζουν, και πιέζουν σχεδόν 
αποκλειστικά την ε/κ πλευρά, διαχρονικά αντλούν 
επιχειρήματα από τα όσα λέγονται ανάμεσα στις 
πολιτικές δυνάμεις του τόπου, στις μεταξύ τους 
πολεμικές αντιπαραθέσεις. Το τέλος είναι κοντά 
και η ανικανότητα ή και, χειρότερα, η απροθυμία 
να εξευρεθεί ελάχιστος κοινός παρονομαστής, θα 
στοιχίσει ανεπανόρθωτα.

Ανεπανόρθωτη ζημιά από την έλλειψη ενότητας

Όλοι αυτοί που πιέζουν, και πι-
έζουν σχεδόν αποκλειστικά την 
ε/κ πλευρά, διαχρονικά αντλούν 

επιχειρήματα από τα όσα λέ-
γονται ανάμεσα στις πολιτικές 

δυνάμεις του τόπου, στις μεταξύ 
τους πολεμικές αντιπαραθέσεις

Της Κυριακής
21.04.2019

ΈΝΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΈ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΉ ΝΉΣΟ

ΤΑ ΘΈΛΟΥΝ ΟΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΈΛΟΥΝ ΤΏΡΑ!

ΞΈΡΈΤΈ ΤΙ ΈΙΝΑΙ ΤΟ «ΈΝ ΚΟΥΛΙ»;

Μα ποιες πρόωρες βουλευτικές εκλο-
γές λέτε να κάνουμε, κύριε Φούλη μου; 
Εδώ κινδυνεύσαμε να μην κάνουμε ούτε 
ευρωεκλογές, επειδή έχει αφυπηρετήσει 
ο... μοναδικός κρατικός λειτουργός που 
ήταν σε θέση να χειριστεί το μηχανογρα-
φικό σύστημα του αρχείου πληθυσμού, το 
οποίο χρησιμοποιείται για τον καταρτισμό 
των εκλογικών καταλόγων! Μπροστά στον 
κίνδυνο να γίνουμε ευρωρεζίλι, το κράτος 
πήγε και βρήκε τον συνταξιούχο και του 
πρότεινε να αναλάβει αυτήν τη δουλειά, 
με το αζημίωτο βεβαίως (λέγεται ότι θα 
πάρει 14.500 ευρώ). Είναι απίστευτο, αλλά 
δεν υπάρχει άλλος εν ενεργεία δημόσιος 
υπάλληλος που να ξέρει να κάνει αυτήν τη 
δουλειά, αφού το κράτος δεν φρόντισε να 
αντικαταστήσει τον ήδη αφυπηρετήσαντα. 
Διερωτόμαστε: Ανάμεσα στους 50.000 

δημόσιους υπαλλήλους είναι δυνατόν να 
μην υπάρχουν κάποιοι με τα προσόντα 
και τις γνώσεις να αναλάβουν τον χειρισμό 
του μηχανογραφικού συστήματος των 
εκλογών; Αν δεν είναι σωστά στελεχωμένη 
η Υπηρεσία Εκλογών, όφειλε η κυβέρ-
νηση να την εφοδιάσει με το κατάλληλο 
προσωπικό. Φανταστήκατε να μετέδιδε το 
Euronews στις 26 Μαΐου: «Διεξήχθησαν 
σήμερα εκλογές για την ανάδειξη των 
νέων μελών του Ευρωκοινοβουλίου στις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της 
Κύπρου, όπου έπαθε κράμπα δακτύλων ο 
μοναδικός χειριστής του μηχανογραφικού 
συστήματος και αδυνατούσε να το λειτουρ-
γήσει»! Εμείς ξεπεράσαμε και τη γνωστή 
ρήση «ουδείς αναντικατάστατος». Στη νήσο 
των θαυμάτων βρέθηκε αναντικατάστατος! 

ΜΠΟΞΈΡ

Δεν έχασαν χρόνο οι εκπαιδευτικές οργα-
νώσεις. Άρχισαν να μαζεύουν υπογραφές 
για να ζητήσουν από τη Γενική Λογίστρια 
να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δι-
οικητικού Δικαστηρίου και να επιστρέψει 
στο τέλος Απριλίου στους εκπαιδευτικούς 
όλα αυτά που περικόπτονται από τους 
μισθούς τους, με βάση τον κηρυχθέντα 
ως αντισυνταγματικό νόμο του 2012. Την 
ίδια ώρα, δηλώνουν ότι θα σεβαστούν την 
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην 
έφεση της Κυβέρνησης κατά της απόφα-
σης του Διοικητικού Δικαστηρίου. Ε, με 
όλον τον σεβασμό, παιδιά, αλλά υπάρχει 
κάτι οξύμωρο εδώ. Πώς θα σεβαστείτε την 
απόφαση του Ανωτάτου, αφού προτού 
αυτή εκδοθεί την υπονομεύετε, ζητώντας 
από τη Γενική Λογίστρια να σας επιστρέψει 
τα λεφτά που θεωρείτε ότι δικαιούσθε, με 

βάση την απόφαση του Διοικητικού Δικα-
στηρίου, η οποία μπορεί να ανατραπεί από 
το Ανώτατο; Όλα τα λεφτά ζητά, βεβαίως, 
και η ΠΑΣΥΔΥ. Ο κ. Χατζηπέτρου, μάλι-
στα, υπολογίζει ότι τα επόμενα τέσσερα 
χρόνια το κράτος θα δώσει «μόνον» 800 
εκατομμύρια ευρώ, για να καλύψει το 
πρόσθετο κόστος. Αλλά θα ήταν δικαιότερο 
αυτά τα 800 εκατομμύρια να διατεθούν για 
αναπτυξιακά και άλλα έργα, ώστε να επω-
φεληθεί όλος ο πληθυσμός, περιλαμβανο-
μένων των ευάλωτων και μη προνομιού-
χων ομάδων, καθώς και των εργαζομένων 
του ιδιωτικού τομέα, που έβαλαν πλάτη για 
διάσωση της οικονομίας. Εντάξει, έβαλαν 
πλάτη και οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά 
όχι τώρα να ζητούν την πλάτη τους πίσω, 
πάνω στην... πλάτη των άλλων!

ΜΠΟΞΈΡ

Αν ζητήσετε από κάποιον της νέας 
γενιάς να σας κατονομάσει μερικά 
κατεχόμενα χωριά της Κύπρου ή 
να σας πει, αν γνωρίζει κάποιον 
Κύπριο λογοτέχνη ή πνευματικό 
άνθρωπο, θα στέκεται και θα σας 
κοιτάζει αμήχανα χασκογελώντας. 
Αν, όμως, τον ρωτήσετε τι είναι 
το «εν κουλί», θα σας απαντήσει 
αμέσως και με κάθε λεπτομέ-
ρεια. Τώρα, βέβαια, εσείς ίσως 
να μην γνωρίζετε τι είναι το «εν 
κουλί», εκτός αν ανήκετε στη νέα 
γενιά ή είσαστε από εκείνους 
που σεργιανίζουν αδιάκοπα στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το 
«εν κουλί», λοιπόν, για όσους 
δεν γνωρίζουν, είναι μια φράση 
που ειπώθηκε από έναν Κύπριο 
επίδοξο σεφ, ονόματι Χάμπο, σε 
ελληνικό παιγνίδι τηλεμαγειρικής, 
όταν απευθυνόμενος σε συμπαί-
κτη του, τον ρώτησε με επιτιμη-
τικό ύφος «εν κουλί, τούτον;». Το 
επίμαχο «κουλί» είναι ένας αραιός 
πουρές φρούτων ή λαχανικών. 
Αμέσως το «εν κουλί» έγινε viral 
σε πανεθνικό επίπεδο και προκά-
λεσε αναρίθμητες και πολυήμερες 
συζητήσεις μέσω twitter και σε 

πάνελ τηλεοπτικών εκπομπών! 
Τα γράφω αυτά, γιατί εντυπω-
σιάζομαι από το πόσο ένα θέμα 
χωρίς νόημα, άσκοπο, ασήμαντο 
και αδιάφορο απασχολεί τόσους 
πολλούς, ιδιαίτερα νέους, σε τέτοια 
έκταση. Κάτι που κάνει ακόμα πιο 
καταθλιπτικό το γενικότερο τοπίο 
της άγνοιας, της αμάθειας και της 
ημιμάθειας στη βραχονησίδα μας. 
Και η δραματική ερώτηση που 
ξεπηδάει αυθόρμητα είναι: 
Εν... κουλή (πνευματικά) η κυπριακή 
κοινωνία; Δυστυχώς ναι, εν... κουλή!

ΜΠΟΞΈΡ

«ΠΑΡΤΈ ΤΉΝ ΠΙΣΏ, 
ΦΑΚΚΑΤΈ ΈΣΈΙΣ»!
Ως άλλος Μάρκος Παγδατής, ο 
Πρόεδρος της Βουλής, Δημήτρης 
Συλλούρης, με ένα εντυπωσιακό 
μπάκχαντ, επέστρεψε στο γήπεδο 
της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου 
το μπαλάκι που είχε ρίξει στο δικό 
του γήπεδο, στις 4 Απριλίου, η 
απελθούσα Διοικητής, Χρυστάλλα 
Γιωρκάτζη, υπό την μορφήν λίστας 
με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
των πολιτικά εκτεθειμένων προσώ-
πων (τη «λίστα Χρυσταλλαγκάρντ», 
όπως την αποκάλεσε η στήλη). Από 
την κίνηση Συλλούρη, το μπαλάκι 
έπεσε ξαφνικά στην πλευρά της 
ΚΤΚ, χτυπώντας στο πρόσωπο τον 
έκπληκτο νέο Διοικητή, Κωνσταντί-
νο Ηροδότου, ο οποίος δεν περίμενε 
τέτοια εξέλιξη. Δικαιολογώντας την 
αντισφαιριστική του δραστηριότητα, 
ο κ. Συλλούρης εξήγησε ότι η λίστα 
επεστράφη, διότι έπρεπε να τύχει 
επεξεργασίας από την ΚΤΚ, ώστε να 
φανεί, εάν υπήρξε ή όχι διαπλοκή 
μεταξύ τραπεζών και βουλευτών. 
Ανέφερε, επίσης, ότι, αν προκύπτει 
«εξυπηρέτηση» ΠΕΠ από τράπε-
ζες, τότε θα πρέπει να εξεταστεί η 
πολιτική και ενδεχομένως ποινική 
ευθύνη του ΠΕΠ, αλλά και οι ευθύ-
νες των Τραπεζών και της Κεντρι-
κής Τράπεζας. Τόνισε, παράλληλα, 
ότι, αν υπάρχει διαπλοκή, αυτή δεν 
αφορά όσους είχαν ΜΕΔ, αλλά 
όσους έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρι-
σης και τους διέγραψαν δάνεια οι 
τράπεζες. Όπως αντιλαμβάνεστε, 
ο κ. Ηροδότου θα πρέπει τώρα να 
βγάλει την κουφή από την τρύπα 
της, κάτι που δεν είναι καθόλου 
απλό και θα είναι και χρονοβόρο. 
Διότι, άντε τώρα να ψάξεις και να 
ανακαλύψεις, αν οποιοσδήποτε βου-
λευτής ή άλλο πολιτικά εκτεθειμένο 
πρόσωπο έτυχε όντως ευνοϊκής 
μεταχείρισης από τράπεζα και να 
αποφασίσεις, αν υπήρξε διαπλο-
κή. Άσε που υπάρχει στη μέση η 
πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, 
που δεν είναι εύκολο να αποδειχθεί, 
καθώς και το τραπεζικό απόρρητο 
και το εμπόδιο των προσωπικών 
δεδομένων, που ακόμα και όταν 
επεξεργαστεί τη «λίστα Χρυσταλλα-
γκάρντ» η ΚΤΚ, θα είναι προβλημα-
τική η δημοσιοποίησή της. Τελικά, 
πολύ βαριά είναι η μπαλίτσα που 
έριξε μπροστά στον κ. Ηροδότου ο 
Δ. Συλλούρης και θα δυσκολευτεί 
πολύ να την ξαναστείλει πίσω, στο 
γήπεδο της Βουλής.

ΚΥΠΡΟΦΡΈΝΉΣ

Και έτρεξαν
να βγάλουν
την πέτρα...
Μια παροιμία λέει «έριξε ένας τρελός 
μια πέτρα στο πηγάδι και πέσανε τριάντα 
γνωστικοί να τη βγάλουνε». Αυτήν την 
εικόνα μού θύμισε η Βουλή της μπανανίας 
μας τις τελευταίες ημέρες, με τις ανούσιες, 
ανεδαφικές και άχρηστες συζητήσεις γύρω 
από την πρόταση του Αβέρωφ Νεοφύτου 
να αυτοδιαλυθεί η Βουλή, αναλαμβάνοντας 
τις δικές της ευθύνες για την κατάρρευση 
του Συνεργατισμού, και να διεξαχθούν 
βουλευτικές εκλογές μαζί με τις ευρωε-
κλογές. Βεβαίως δεν υπαινισσόμαστε ότι ο 
Φούλης είναι... τρελός. Μακριά από εμάς 
τέτοια σκέψη! Απλώς λέμε ότι έριξε μια... 
τρελή ιδέα, εν είδει πέτρας, και όρμησαν οι 
άλλοι πολιτικοί, κατέβηκαν στο «πηγάδι», 
την άρπαξαν και άρχισαν να συζητούν 
γύρω από αυτήν με κάθε σοβαρότητα! Και 
μάλιστα αντιπρότειναν κιόλας να παραιτη-
θεί πρώτα η Κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας 
τις δικές της ευθύνες, που καταγράφονται 
σαφώς στο πόρισμα της Ερευνητικής 
Επιτροπής. Και είδαμε βουλευτές και 
άλλους εκπροσώπους του κυβερνώντος 
κόμματος να βγαίνουν στα κανάλια και να 
υπερασπίζονται με πάθος τη... λαφαζανιά 
του αρχηγού τους. Η οποία, χωρίς καμιά 
αμφιβολία, ήταν ένα πυροτέχνημα, για σκο-
πούς εντυπωσιασμού και αποπροσανατο-
λισμού από το βασικό θέμα, την αξίωση της 
αντιπολίτευσης για παραίτηση του Χάρη 
Γεωργιάδη. Κανένας (ούτε φυσικά και στο 
κυβερνών κόμμα) δεν πιστεύει ότι θα ήταν 
ποτέ δυνατό να αυτοδιαλυθεί η Βουλή, 
επειδή το πρότεινε η πονηρή αλεπού της 
Αργάκας. Ωστόσο, με την αιφνιδιαστική 
αυτή κίνησή του, ο Αβέρωφ κατάφερε να 
αλλάξει την ατζέντα. Οι διαστάσεις που 
πήρε το θέμα (ένα μη θέμα, στην πραγ-
ματικότητα), με τις δημόσιες συζητήσεις 
να κυριαρχούν επί μέρες, δείχνει για μιαν 
ακόμη φορά το χαμηλό και θλιβερό επί-
πεδο της πολιτικής μας ζωής. Εισηγούμαι 
στο «Σίγμα», παράλληλα με την τηλεοπτική 
σειρά «Power of love», να προβάλλει και τη 
σειρά «Power of… laugh», με σκηνές από 
τις συζητήσεις μεταξύ των πολιτικών μας. 
Θα πέφτει πολύ γέλιο, που τόσο πολύ το 
έχουν ανάγκη οι ταλαιπωρημένοι πολίτες.

ΚΥΠΡΟΦΡΈΝΉΣ

Αν σταυρωνόταν
στην Κύπρο...
Κυριακή των Βαΐων σήμερα και ο 
Κύριος εισέρχεται μετά βαΐων και 
κλάδων στα Ιεροσόλυμα, λίγο προτού 
αρχίσει η Εβδομάδα των Παθών Του. 
Φανταστείτε για μια στιγμή, αν αντί 
στα Ιεροσόλυμα έμπαινε... στη Λευ-
κωσία. Πρώτα-πρώτα, θα έπεφτε στη 
δίνη των δικών μας προεκλογικών... 
παθών και έτσι τα δικά Του Πάθη 
θα περνούσαν απαρατήρητα. Και, 
φυσικά, οι πολιτικοί μας θα καβγά-
διζαν γύρω από το εξής θέμα: Ποιος 
ευθύνεται για τη Σταύρωση; Η... 
σημερινή ή η προηγούμενη κυβέρ-
νηση; Την ίδια ώρα, επιχειρηματίες 
της περιοχής της Σταυρώσεως θα 
έκαναν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, 
φοβούμενοι μήπως η ονομασία Γολ-
γοθάς ή «Κρανίου Τόπος» οδηγούσε 
σε πτώση της αξίας των οικοπέδων 
τους. Και κανένας μεγαλογιατρός δεν 
θα καταδεχόταν να περιθάλψει τις 
πληγές Του από τα μαστιγώματα και 
τα καρφώματα, διότι ο Ιησούς δεν θα 
είχε ιδιωτική ασφάλιση... Αν γινόταν 
στην Κύπρο η Σταύρωση, ο Θεάν-
θρωπος θα σταυρωνόταν... μόνος 
Του! Διότι, ο ένας ληστής θα είχε 
διασυνδέσεις με το πολιτικοοικονο-
μικό κατεστημένο και θα την γλίτωνε. 
Τον δε άλλον ληστή θα τον καθάριζε 
κάποια αντίπαλη φατρία, προτού 
προλάβουν να τον ανεβάσουν στον 
σταυρό. Αν ο Χριστός σταυρωνόταν 
στη βραχονησίδα μας, θα βρίσκονταν 
πολλοί Ιούδες να τον προδώσουν. 
Από αυτούς διαθέτουμε άφθονους. 
Από Χριστούς είναι που έχουμε φο-
βερή έλλειψη. Ακόμη και στον χώρο 
της Εκκλησίας ημών...

ΚΥΠΡΟΦΡΈΝΉΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ 
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