
Τον δρόμο για την 
εκδήλωση επενδυτι-
κού ενδιαφέροντος 

για την κατασκευή τερματι-
κού υγροποίησης φυσικού 
αερίου στην Κύπρο άνοιξε 
η τριμερής Σύνοδος Ελλά-
δος  Κύπρου  Ισραήλ, με 
τη συμμετοχή για πρώτη 
φορά και των Ηνωμένων 
Πολιτειών.  Ο μιλος εται-
ρειών ne , ο οποίος 
δραστηριοποιείται στον 
τομέα της ενέργειας, συ-
γκαταλέγει στην επενδυ-
τική του ατζέντα την κα-
τασκευή τερματικού στο 
νησί. Στόχος του Ομίλου 

είναι η εμπορική ανάπτυ-
ξη των αποθεμάτων της 
Ανατολικής Μεσογείου, 
μέσω της ευθυγράμμισης 
των ενεργειακών συμ-
φερόντων των κρατών 
και των εταιρειών, που 
δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή. Ο δεύτερος 
πυλώνας των στρατηγι-
κών του επιδιώξεων είναι 
η απόκτηση μετοχών σε 
υφιστάμενα κοιτάσματα 
και η σύναψη μακρο-
πρόθεσμων συμβολαίων 
πώλησης φυσικού αερίου 
στη διεθνή αγορά.
ΠΌΛΙΤΙΚΗ  

ν ιαφ ρον ια κατασκευή τερ ατικο

Σε νέο κύκλο κρίσης εισέρχεται ο 
χώρος της Εκπαίδευσης, με τις εκ-
παιδευτικές οργανώσεις να προει-

δοποιούν για νέα δυναμικά μέτρα, αν δεν 
ληφθούν υπόψη τα θέματα που τέθηκαν 
στο τραπέζι του διαλόγου τον περασμέ-
νο Σεπτέμβριο, για τα οποία, μάλιστα, 
δόθηκαν σαφή χρονοδιαγράμματα για 
λήψη αποφάσεων. Μιλώντας στη «Σ» ο 
Πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Παν. Λυσάνδρου, 
δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «δεν αξίζει τον 
κόπο να διακινδυνεύσουμε τη νέα σχο-
λική χρονιά», αφήνοντας να νοηθεί ότι οι 
εκπαιδευτικοί δεν θα διστάσουν να λάβουν 
μέτρα, αν δεν ξεκαθαρίσει το τοπίο. 
ΈΙΔΗΣΈΌΓΡΑΦΙΑ  

ΣΥ Ε ΤΕΥ Η
Την πεποίθηση ότι η ΔΗΠΑ θα 
κάνει την έκπληξη των Ευρωεκλο-
γών εκφράζει, μιλώντας στη «Σ», ο 
Πρόεδρος του κόμματος, Μάριος 
Καρογιάν. 
ΠΌΛΙΤΙΚΗ  

ΕΤΕ
Η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με το 
ΕΤΕΚ, προβαίνει στην αναθεώρη-
ση της πολιτικής για αδειοδότηση 
αναπτύξεων. Για τη διαδικασία του 
νέου πλαισίου, αλλά και για άλλα 
σημαντικά θέματα, μιλά στη «Σ» 
ο Πρόεδρος του Οργανισμού, Στ. 
Αχνιώτης.
ΌΙΚΌΝΌΜΙΑ  

ΕΣ ΟΙ
«Μπλόκο» Επιτρόπου Διοικήσεως 
σε Οδυσσέα Μιχαηλίδη για προ-
σλήψεις στην Ελεγκτική Υπηρεσία. 
Νέος γύρος αντιπαράθεσης μεταξύ 
των δύο θεσμών.
ΈΙΔΗΣΈΌΓΡΑΦΙΑ   

ΟΣ ΟΣ
Την ώρα που δισεκατομμυριούχοι 
ευεργέτες προβαίνουν σε παχυλές 
προσφορές για συντήρηση πολιτι-
στικών μνημείων, η διεθνής κοινό-
τητα παραμένει ανάλγητη μπροστά 
στο πρόβλημα της παγκόσμιας 
φτώχιας.  
ΔΙΈΘΝΗ  
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LOGICOM SOLUTIONS: Η αποτελεσματικΗ κυβερνοασφαλεια ανταγωνιστικο πλεονεκτΗμα 
στουσ οργανισμουσ σΗμερα

βασιλΗσ πετριΔΗσ:
“το λιανεμποριο Θα περασει

απο αναΔιαρΘρωσΗ”

μεγαλΗ ερευνα
το παρον και το μελλον του

ιπποΔρομου στΗν κυπρο
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ΚΥΠΡΙΆΚΗΣ 
ΣΤΡΆΤΗΓΙΚΗΣ
ΠΌΛΙΤΙΚΗ  

ΕΑΡΧΟΣΑ
ΥΡΙΑ Ι ΗΣ

Ο ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΣΤΆΘΜΟΣ 
ΣΤΟ  ΆΠΕΙΛΕΙ 
ΤΗΝ Κ
ΠΌΛΙΤΙΚΗ  

ΙΑ ΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ
ΓΙΆ ΕΝΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆ 
ΕΠΆΝΟΡΘΏΣΗΣ
ΤΏΝ Ά ΙΚΙΏΝ 
ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΑΠΌ ΈΙΣ  

Με την κορύφωση του είου Δράματος 
κορυφώνεται και το δράμα της κυπριακής 
κοινωνίας, που ανάστατη παρακολουθεί 

τις καταιγιστικές εξελίξεις στις κατά συρροήν 
δολοφονίες γυναικών και ανήλικων κοριτσιών. 
Ο φερόμενος ως δράστης, διαβόητος πια και 
διεθνώς, ομολόγησε τους φόνους 5 γυναικών και 
δύο κοριτσιών, υποδεικνύοντας, παράλληλα, νέα 
σημεία, στα οποία έθαψε τα θύματά του.  Σήμερα 

οδηγείται εκ νέου ενώπιον Δικαστηρίου, όπου 
αναμένονται και νέες αποκαλύψεις. 
Οι Αρχές, που αναζητούν την άκρη του νήματος 
της πρωτοφανούς και φρικιαστικής υπόθεσης, δεν 
είναι ακόμα βέβαιες εάν έχει κλείσει ο κύκλος των 
δολοφονιών. Το μόνο βέβαιο είναι πως ο ύποπτος 
λοχαγός συγκαταλέγεται πια στον κατάλογο των 
κατά συρροήν δολοφόνων του πλανήτη. 
ΠΌΛΙΤΙΚΗ  

 ΑΣΗΚΏΤΕΣ ΌΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 
ΤΗΣ ΠΌΛΙΤΕΙΑΣ

  ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΌΗΝ ΔΌΛΌ ΌΝΙΕΣ 
ΑΛΛΌΔΑΠΏΝ ΥΝΑΙΚΏΝ 

ΚΑΙ ΚΌΡΙΤΣΙΏΝ
 ΑΝΌΙΚΤΌΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 

Ό ΚΑΤΑΛΌ ΌΣ ΤΌΥ ΘΑΝΑΤΌΥ 

Πυραυλικό 
μπρα-ντε-φερ 

Σ’ έναν αδυσώπητο πόλεμο πυραυ-
λικών συστημάτων έχουν αποδυθεί οι 
δύο υπερδυνάμεις στην περιοχή της 
Αν. Μεσογείου, με κύριους πρωταγω-
νιστές την Τουρκία και το Ισραήλ.

Το Τελ-Αβίβ κάνει ρελάνς στην 
Τουρκία, που προχωρεί ακάθεκτη 
με την προμήθεια των - 00, ενισχυ-
όμενο με το σύγχρονο αμερικανικό 
αντιπυραυλικό σύστημα  
( er a   tt t e r e e se), 
που μπορεί να εντοπίζει στόχους στα 
1200 χιλ. και να κτυπά στα 200 χιλ., 
δημιουργώντας ασπίδα ασφάλειας, 
τόσο για το Ισραήλ, όσο και για τους 
συμμάχους του στην περιοχή. Το σκη-
νικό αυτό δεν αφήνει ανεπηρέαστη την 
Κύπρο, καθότι δεν συνδέεται μόνο με 
τα er a es των ισχυρών, αλλά 
και με τα θέματα του αερίου και της 
ενέργειας γενικότερα.
ΠΌΛΙΤΙΚΗ  

Η επιθετικότητα
της Τουρκίας και 
οι γεωπολιτικές εξελίξεις

Το νέο γεωπολιτικό σκηνικό στην 
Α. Μεσόγειο οδηγεί την Άγκυρα σε 
μιαν άνευ προηγουμένου επιθετική 
στρατηγική κατά του Ελληνισμού.
ΠΌΛΙΤΙΚΗ    

Έρχεται η e a
Ένα ακόμα κρίσιμο ραντεβού, από 

το οποίο διακυβεύονται πολλά για την 
κυπριακή οικονομία, πλησιάζει. Εντός 
Μα ου φθάνει στην Κύπρο κλιμάκιο 
της e a  του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, το οποίο θα αξιολογήσει για 
πρώτη φορά την αποτελεσματικότητα 
των μέτρων για το ξέπλυμα βρόμικου 
χρήματος.

Η κάθοδος της e a  ακολου-
θεί την πρόσφατη επίσκεψη του Αμε-
ρικανού Υφυπουργού Οικονομικών.
ΌΙΚΌΝΌΜΙΑ  

Λίφτινγκ στις 
οινωνικές Υπηρεσίες
Σε σαρωτικό λίφτινγκ προχωρεί το 

Υπουργείο Εργασίας στις Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας, καλώντας σε 
δημόσια διαβούλευση, με στόχο την 
ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουρ-
γίας τους.
ΚΌΙΝΩΝΙΑ  

Τροχιά πτώσης για
την τουρκική οικονομία 

Δυσμενείς εξακολουθούν να παρα-
μένουν οι προβλέψεις για την πορεία της 
τουρκικής οικονομίας, με υποβαθμισμέ-
νους ακόμη περισσότερο τους φετινούς 
ρυθμούς ανάπτυξης. Μιλούν στη «Σ» οι 
έγκριτοι οικονομολόγοι Άρης Πετάσης 
και Ιωάννης Βιολάρης, αναλύοντας ποια 
είναι η πραγματική κατάσταση της οικο-
νομίας της χώρας και πώς αυτή μπορεί 
να επηρεάσει την Κύπρο. 
ΌΙΚΌΝΌΜΙΑ

ECONOMY
TODAY

ΦΡΑΝΣΙΣΚΌ ΣΌΎΚΡΈ
Ο σκιώδης ΥΠΕΞ του Γκουαϊ-
δό ζητά από τη Λευκωσία να 
αναγνωρίσει τη νέα κυβέρνη-
ση της Βενεζουέλας.
ΠΌΛΙΤΙΚΗ   

ΝΈΑ ΔΙΑΣΚΈ Η 
ΤΌ ΚΑΛΌΚΑΙΡΙ 
Εγκαταλείπει τους όρους αναφοράς 
ο Γκουτέρες και πάει για διάσκεψη 
«οριστικής λύσης» το ερχόμενο 
καλοκαίρι.  ΠΌΛΙΤΙΚΗ  

ΠΈΤΎΧΗΜΈΝΗ 
ΠΡΈΜΙΈΡΑ ΓΙΑ ΓΈΣΎ 
Αθρόα ήταν η ανταπόκριση των πολι-
τών για εγγραφή στο ΓεΣΥ. Συνεχίζο-
νται οι εγγραφές προσωπικών ιατρών.
ΚΌΙΝΩΝΙΑ   

Η Σ

Α



Της Κυριακής

Ειδήσεις 2
27.04.2019

Τ     
    

Ε  Υ   
    

   
    

   Ε -
    

    
   

ΥΡΙΑ ΑΤΙ Η Α Ε ΑΡΤΗΤΗ Ε Η ΕΡΙ Α
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Έκδότης και Συνιδρυτ ς  Κ  Ν. Χ
Διατελέσας Διευθύνων Σύμ ουλος   

Χ  2002 2010  
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ατά συρροήν 
ολοφ νοι  ε ρ ε  

και αντιλή ει

ΤΙΤΌΣ ΧΡΙΣΤΌΔΌΎΛΌΎ

Περιμένει η Κυπριακή Αστυ-
νομία πέντε (ούτε έναν, ούτε 
δύο) εμπειρογνώμονες από 

τη Βρετανία για τους κατά συρροήν 
δολοφόνους -διότι ενδημεί εκεί το 
είδος- θυμούμαστε στα τέλη των 90s 
το ζεύγος e , με τις 18-20 νεκρές 
θαμμένες στο υπόγειο του σπιτιού 
τους - ξέθαβε η Αστυνομία, κι είχαν 
βγάλει και s οι μπούκηδες για τον 
τελικό αριθμό των θυμάτων.

Ιστορικό το κοινωνιοψυχολογικό 
φαινόμενο των ser a  ers, στις 9 
είχε φτάσει το παλμάριό του ο δολοφό-
νος της Νέας Υόρκης ar  a , 
και ως φαινόμενο καλεί -και δέχτη-
κε-  αναλύσεις που προσδιορίζουν 
κοινά κι αναγνωρίσιμα χαρακτηρι-
στικά, ώστε με διαλευκασμένη και 
κατανοήσιμη την ταυτότητά του (η 
γνώση προσδιορίζει ταυτότητες) να 
είναι ίσως ελέγξιμο κι αποφεύξιμο.

Σαγηνεύει τη φαντασία ο Ορέστης 
του παλίνδρομου του ονόματος του 
Μιτσερού - κάτι λέει και το λεκτικό 
αυτό παιχνίδι για την κρύφια ανάγκη 
των δράκων  να επικοινωνήσουν, να 
βάλουν μιαν  αναγνωρίσιμη σφραγίδα 
στα εγκλήματά τους, ένα κοινό στοιχείο 
- atter , στον τύπο των θυμάτων 
(ευάλωτες κι υποτακτικές (ξένες) γυ-
ναίκες, Φιλιππινέζες υπηρετριούλες 
- ιερόδουλες ο Τζακ ο Αντεροβγάλ-
της ή ο Δράκος του Σέιχ Σου), στον 
τρόπο προσέγγισης, παγίδευσης και 
φόνου τους, η σεξουαλική διάσταση 
που εντείνει τον αρρωστημένο τύπο 
της διεστραμμένης επιθυμίας όσο κα 
τον τρόπο υποταγής, τον τρόπο και 
τόπο ταφής τους - λίμνες, πηγάδια ή 
υπόγεια, ελέγξιμο κι επανεπισκέψιμο 
και τόσα άλλα μαρτύρια και τεκμήρια 
του κατά συρροήν δολοφόνου.

Διαβάζω τα συμπεράσματα του 
διδακτορικού της ara  e  για 
τους κατά συρροήν δολοφόνους, βασι-
σμένο στην έρευνα... 600 (!!!) ιστορικών 
παραδειγμάτων, για το πώς συχνά 
πρόκειται για άτομα καταπιεσμένα 
στα μικράτα τους από πατέρα ή, πιο 
συχνά μητέρα, άτομα λίγο πολύ κλισέ, 
όπως τα κλισέ που ακούμε από τους 
δημοσιογράφους για τα στυγερά  
και ειδεχθή  εγκλήματά τους, κλισέ 
που επιβεβαίωσε επαναλαμβάνων 
στα ΜΜΕ ο s e a  ψυχίατρος 
σεξολόγος άνος Ασκητής.... 

Μια τυπολογία  του πιο ειδεχθούς 
τύπου εγκλημάτων.

ΝΕΌΣ ΥΡΌΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑ
ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΔΥΌ 
ΠΛΕΥΡΕΣ  ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ 
ΕΛΕ ΧΌ ΠΑΡΑΠΌΝΌΥ ΤΌΥ 
ΚΛΑΔΙΚΌΥ ΣΥΜΒΌΥΛΙΌΥ 
ΥΠΑΛΛΗΛΏΝ ΤΗΣ ΕΛΕ ΚΤΙ
ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΌΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΌΡ ΑΝΏΣΕΙΣ ΗΤΌΥΝ 
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η 
ΣΤΕΛΕΧΏΣΗ ΠΌΥ
ΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΙΣ ΑΠΌ ΑΣΕΙΣ 
ΤΌΥ ΥΠΌΥΡ ΙΚΌΥ 

 κρίση στην Παιδεία καλά κρατεί, 
με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις 
να προειδοποιούν για νέα μέτρα, 

αν δεν ληφθούν υπόψη θέματα που τέ-
θηκαν στο τραπέζι του διαλόγου από τον 
περασμένο Σεπτέμβριο και για τα οποία 
μάλιστα δόθηκαν σαφή χρονοδιαγράμ-
ματα για λήψη αποφάσεων. ς εκ τούτου, 
σε ανακοίνωσή τους οι εκπαιδευτικές 
οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ 
τόνισαν την απαρέσκειά τους απέναντι 
στο γεγονός ότι ο θεσμικός διάλογος δεν 
ολοκληρώθηκε, όπως αναμενόταν, στη 
βάση των προνοιών του καταστατικού της 
ΜΕΠΕΥ, ενώ τα πράγματα οργανώνονται 
και κυλούν σύμφωνα με την τρέχουσα 
σχολική χρονιά. Ένα από τα κυριότερα 
θέματα που τους απασχολούν είναι η 

μμεσο «μπλόκο» στην 
πρόσληψη 20 νέων 
υπαλλήλων ορισμένου 
χρόνου στην Ελεγκτι-
κή Υπηρεσία βάζει με 
έκθεσή της η Επίτρο-
πος Διοικήσεως και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία 
Στυλιανού-Λοττίδου.Το Γραφείο της 
Επιτρόπου διερεύνησε σχετικό παράπονο 
του Κλαδικού Συμβουλίου Υπαλλήλων 
της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και εισηγείται 
στον Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη 
να επανεξετάσει την απόφασή του και 
να μην προχωρήσει σε καταρτισμό των 
εν λόγω συμβάσεων απασχόλησης, έως 
ότου ξεκαθαρίσουν όλα τα ζητήματα 
που εγείρονται, σε συνεργασία με το 
Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού.

ώς προ κυψε ημα
Το όλο ζήτημα προέκυψε μετά την 

απόφαση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας να 
προσλάβει 20 άτομα για κάλυψη κενών 
θέσεων, με διαδικασίες, οι οποίες, σύμ-
φωνα με την Επίτροπο, δεν βρίσκονται 
σε αρμονία με τη νομοθεσία και τη συ-
νήθη πρακτική.

«Ο Γενικός Ελεγκτής, ως Αρμόδια 
Αρχή, όφειλε να αντλήσει καθοδήγηση 
από το Σχέδιο Υπηρεσίας που έπρεπε 
να προηγηθεί της προκήρυξης και όχι 
εκ των υστέρων να προκαταλάβει τη δι-
αμόρφωση του Σχεδίου στα μέτρα των 

ΈΚΘΈΣΗ ΤΗΣ ΈΠΙΤΡΌΠΌΎ ΔΙΌΙΚΗΣΈΩΣ ΔΗΜΙΌΎΡΓΈΙ ΠΡΌΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΌΝ ΈΛΈΓΚΤΗ

«Μπλόκο» Λοττίδου 
σε Οδυσσέα για προσλήψεις

προσόντων και των όρων εργασίας που 
ο ίδιος μονομερώς διαμόρφωσε», τονίζει 
η Επίτροπος.

Παραθέτοντας τη σχετική νομοθεσία, 
κάνει λόγο για μονομερή απόφαση για 
καθορισμό προσόντων, όρων εργασίας 
και καθηκόντων χωρίς τη διεξαγωγή 
συλλογικής διαβούλευσης και καταρ-
τισμού Σχεδίου Υπηρεσίας, σύμφωνα 
με τη νενομισμένη διαδικασία. Όπως 
επισημαίνει, η συγκεκριμένη απόφαση 
παραβιάζει τις πρόνοιες του νόμου και 
δεν καλύπτεται από αυτόν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ η νομο-
θεσία δίνει την ευχέρεια στις Υπηρεσίες 
του Δημοσίου να προχωρούν σε τέτοιες 
πρόνοιες, εντούτοις αυτές πρέπει πάντα να 
βρίσκονται σε αρμονία με το Σχέδιο Υπη-
ρεσίας, το οποίο περνάει από το Υπουργικό 
Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Βουλή, 
γεγονός που του δίνει αυξημένη ισχύ.

 κα α ελ α
Η διερεύνηση προέκυψε έπειτα από 

τη σχετική καταγγελία, σύμφωνα με την 
οποία η εν λόγω πρόσληψη ήταν παράνομη, 
καθώς δεν βασίζεται σε εγκεκριμένο Σχέδιο 
Υπηρεσίας των νέων θέσεων Ελεγκτών και 
Ελεγκτών Τεχνικού Ελέγχου. Παράλληλα, η 
καταγγελία αναφέρει ότι δεν έγιναν οποιεσ-
δήποτε ρυθμίσεις προς αποφυγήν μη σύν-
νομων και μη δεοντολογικών διαδικασιών, 
αλλά και προβληματικών καταστάσεων, 
την ώρα που επηρεάζονται οι υπόλοιποι  

εργαζόμενοι. Τέλος, σύμφωνα πάντα με 
τον ισχυρισμό του Συμβουλίου, το γραπτό 
παράπονο στην Επίτροπο αποτέλεσε αιτία 
εκδικητικής και δυσμενούς συμπεριφοράς.

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με τον 
ισχυρισμό του Συμβουλίου, το γραπτό 
παράπονο στην Επίτροπο αποτέλεσε αιτία 
εκδικητικής και δυσμενούς συμπεριφοράς.

Αυτό, αναφέρει η Επίτροπος, σύμφωνα 
με τις πρόνοιες του Άρθρου 11 των περί 
Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων του 1991 
μέχρι 201 , δεν επιτρέπεται και τιμωρείται 
ποινικά οποιαδήποτε τιμωρητική ενέργεια 
ή δυσμενής μεταχείριση προσώπου που 
απευθύνθηκε στον Επίτροπο. 

στόσο, προσθέτει, το εν λόγω ζήτημα 
ενώπιόν της, αφού είχε αποστείλει την επι-
στολή προς τον Γενικό Ελεγκτή, προκειμένου 
αυτός να τοποθετηθεί για τις προσλήψεις, 
δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προηγούμενης 
ακρόασης κι έτσι η Επίτροπος δεν είχε την 
δυνατότητα να σχολιάσει. 

ν ονη η απ ν ηση 
ου υσσ α 

«Η Έκθεση της Επιτρόπου πάσχει 
εκ βάθρων», απαντάει σε έντονο ύφος 
ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. 

Σε ανακοίνωσή του, υπεραμύνεται των 
διαδικασιών που ακολούθησε και των 
επιλογών του, λέγοντας ότι οι προσλήψεις 
δεν αφορούν σε πρώτο διορισμό, αλλά 

για εργοδοτουμένους ορισμένου χρόνου, 
κάτι που διαφοροποιεί τα δεδομένα. 

«Ομοίως αυθαίρετοι και ανυπόστατοι 
είναι οι ισχυρισμοί της Επιτρόπου ότι δήθεν 
τα προσόντα και τα καθήκοντα της θέσης 
καθορίζονται μετά από συλλογικές δια-
βουλεύσεις. Αυτό, στο οποίο κτίζει όλη την 
επιχειρηματολογία της, είναι αποκύημα 
φαντασίας και δεν στηρίζεται στον σχετι-
κό νόμο, ουσιώδεις πρόνοιες του οποίου 
παραγνωρίζει. Οι δε όροι απασχόλησης 
(μισθός, ωράριο εργασίας, άδειες κ.λπ.), 
προφανώς είναι αυτοί που ισχύουν για 
όλους τους εκτάκτους, όλης της Δημόσιας 
Υπηρεσίας», τονίζει. 

Συ χ ει ην ιεραρχ α 
με ην αρχαιό η α 

Παράλληλα, χαρακτηρίζει «εντελώς 
ανυπόστατες και ασύνδετες» τις αναφο-
ρές της έκθεσης για τη δήθεν ιεραρχική 
σχέση των εν λόγω 20 υπαλλήλων με 
τους μόνιμους υπαλλήλους, αναφέροντας 
ότι η Επίτροπος συγχέει τη σημασία της 
λέξης «ιεραρχία» με την «αρχαιότητα», 
καθώς αναφέρει πως σε μία Υπηρεσία 
όλοι έχουν μεταξύ τους σχέση ιεραρχίας.

«Είναι κρίμα, που, μέσα από μία επι-
δερμική προσέγγιση τόσο σοβαρών θε-
μάτων, η Επίτροπος οδηγεί σε απαξίωση 
τον τόσο μεγάλης σημασίας θεσμό που 
υπηρετεί», επισημαίνει.

ανονικ  σ ις σεις 
ους οι ν οι υπ λληλοι

Προσθέτει, δε, ότι την Πέμπτη, 2 
Μα ου 2019, «οι 20 νέοι συνάδελφοι 
θα ξεκινήσουν να εργάζονται στην Ελε-
γκτική Υπηρεσία. Ήδη έχει καταρτιστεί 
πρόγραμμα εκπαίδευσής τους, ώστε να 
μπουν αμέσως στην παραγωγική διαδι-
κασία. Είμαστε βέβαιοι ότι το υφιστάμενο 
προσωπικό θα αγκαλιάσει τους νέους 
συναδέλφους που θα συνδράμουν το 
έργο της Υπηρεσίας και θα επιτρέψουν 
την εύρυθμη λειτουργία της, η οποία 
σήμερα επηρεάζεται δυσμενώς από το 
γεγονός ότι περίπου 20% των θέσεων 
παραμένουν κενές».

ΧΡΗΣΤΌΣ ΜΙΧΑΛΑΡΌΣ
 

.  

Παιδεία  Καλά κρατεί η κρίση 
στελέχωση των σχολείων, η οποία για την 
επόμενη χρονιά βρίσκεται ήδη σε πλήρη 
εξέλιξη και οι μέχρι σήμερα ανάγκες στε-
λέχωσης υπολογίζονται με βάση τα όσα 
ίσχυσαν κατά τη φετινή σχολική χρονιά, 
γεγονός απαράδεκτο, όπως ξεκαθαρίζει 
η ΟΕΛΜΕΚ. Μιλώντας στη «Σ» ο Πρόε-
δρος της ΟΛΤΕΚ, Παναγιώτης Λυσάνδρου, 
δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «δεν αξίζει τον 
κόπο να διακινδυνεύσουμε τη νέα σχο-
λική χρονιά», αφήνοντας να υπονοηθεί 
ότι δεν θα διστάσουν να λάβουν μέτρα αν 
δεν ξεκαθαρίσει το τοπίο. 

υ εμ α αν απόκριση
Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις αξιολό-

γησαν τα μέχρι στιγμής δεδομένα ανα-
φορικά με την πορεία και την εξέλιξη 
του θεσμικού διαλόγου στο πλαίσιο της 
ΜΕΠΕΥ και κατέληξε σε διαπιστώσεις, 
παρατηρήσεις και σε συγκεκριμένες προ-
ειδοποιήσεις. Αυτό που χαρακτηρίζει τη 
μέχρι σήμερα πορεία είναι η αδράνεια 

και η στασιμότητα, σύμφωνα πάντα με 
τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Ο κ. Λυ-
σάνδρου ανέφερε ότι τα ζητήματα που 
παρέμειναν στον διάλογο χωρίς ουσια-
στικό αποτέλεσμα είναι καίρια για την 
ομαλή σχολική χρονιά. «Από τη ΜΕΠΕΥ 
εξαρτάται ο αριθμός των εκπαιδευτικών 
που θα διοριστούν. Άρα, χωρίς να ολο-
κληρωθεί η συζήτηση στη ΜΕΠΕΥ, η 
στελέχωση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. 
Φοβάμαι ότι θα μας έρθει το καλοκαίρι 
και πάλι δεν θα γίνει η στελέχωση. Υπάρ-
χουν πολλές εκκρεμότητες. Η συμφωνία 
έγινε στις 26 Σεπτεμβρίου, όταν είχαμε 
πει για πιστώσεις διδακτικών χρόνων και 
χρονοδιαγράμματα. Η ολοκλήρωση του 
θεσμικού διαλόγου έπρεπε να γίνει στις 
31 Δεκεμβρίου του 2018. Το δεύτερο 
χρονοδιάγραμμα έλεγε για ένα μήνα 
αργότερα, δηλαδή στις 31 Ιανουαρίου 
2019. Ήρθε ο Φεβρουάριος, ο Μάρτιος 
και είμαστε εδώ λίγο πριν από τη λήξη 
της σχολικής χρονιάς», πρόσθεσε. 

ολλ  α ανοικ  μα α
Η νέα σχολική χρονιά 2019-2020 

ήδη οργανώνεται και η στελέχωση των 
σχολείων προχωρεί κανονικά. Σύμφωνα 
με τον κ. Λυσάνδρου, αν δεν παρθούν 
σύντομα αποφάσεις για τη στελέχωση, 
τότε θα δημιουργηθούν προβλήματα 
την επόμενη χρονιά. «Δεν μπορείς να 
αφήσεις εκπαιδευτικούς πίσω και να 
ξεκινήσεις τη νέα σχολική χρονιά και 
μετά να αποφασίσεις να κάνεις αλλα-
γές. Οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν 
τώρα. Χρειαζόμαστε είκοσι εκπαιδευ-
τικούς περισσότερους και θα πρέπει να 
γνωρίζουμε από τώρα για τη στελέχωσή 
τους, ώστε να δημιουργηθεί το σωστό 
πρόγραμμα και ο σωστός καταμερισμός 
ευθυνών, διδακτικών ωρών κ.λπ. Αν γίνει 
αυτό αργότερα, θα πρέπει να αλλάξει 
ολόκληρο το πρόγραμμα ενός σχολείου, 
να μοιραστούν από την αρχή ευθύνες, 
διδακτικές ώρες κ.λπ, γεγονός που δια-
ταράσσει όλη την ομαλή λειτουργία του 
σχολείου. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να 
λυθεί είναι το πέναλτι που έχουν όσοι 
αφυπηρετούν πρόωρα στα 63 τους 
αντί στα 65. Επίσης οι ώρες διδασκα-
λίας των βοηθών διευθυντών, οι ώρες 
εξωδιδακτικού χρόνου  Το ένα τέταρτο 
των εκπαιδευτικών όλων είναι χωρίς 
ταμείο προνοίας, ούτε συνταξιοδοτικό. 
Μιλούμε για χιλιάδες. Από την άλλη η 
λίστα με τους αδιόριστους είναι εκεί. Οι 
εκπαιδευτικοί που θεωρούνται αορίστου 
χρόνου, επίσης προκαλούν προβλήματα 
εφόσον μπλοκάρουν την ομαλή πορεία 
των διορισμών. Τα θέματα είναι πάρα 
πολλά και είναι εκεί ανοικτά», ανέφερε. 

 ναμε επ
μ νες υπομον

Με επιστολή τους στον Υπουργό Παι-
δείας, που απέστειλαν τη Μεγάλη Τετάρτη, 
οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ζητούν να ξε-
καθαριστεί στη βάση ποιων παραμέτρων θα 
γίνει η στελέχωση της νέας σχολικής χρονιάς, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές παραμένουν 
ανοιχτές από το περασμένο καλοκαίρι. Ο Πρό-
εδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Γιάννος Σωκράτους, 
δήλωσε πως η ΟΕΛΜΕΚ επέδειξε σοβαρή, 
υπεύθυνη και εποικοδομητική στάση στο 
πλαίσιο του θεσμικού διαλόγου και θέτει την 
30ή Απριλίου ως την καταληκτική ημέρα 
για αποφάσεις. «Κάναμε όχι τρεις αλλά εφτά 
μήνες υπομονή και αν δεν δοθούν πειστικές 
και σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα που 
έχουμε θέσει μέχρι τις 30 Απριλίου, τότε θα 
προχωρήσουμε σε άλλες αποφάσεις και ο 
καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του». Στο 
πλευρό της ΟΕΛΜΕΚ και της ΟΛΤΕΚ βρί-
σκεται και η ΠΟΕΔ, η οποία διά στόματος του 
Προέδρου της, Φίλιου Φυλακτού, αναφέρει 
ότι οι αποφάσεις που θα παρθούν από τις 
εκπαιδευτικές οργανώσεις της Μέσης Εκπαί-
δευσης θα υιοθετηθούν και από αυτούς. Από 
την άλλη πλευρά ο Πρόεδρος της ΜΕΠΕΥ, 
Χρίστος Πατσαλίδης, σε δηλώσεις του στο 
ΣΙΓΜΑ ανέφερε ότι σύντομα θα καλέσει τις 
εκπαιδευτικές οργανώσεις για να ολοκληρω-
θεί ο διάλογος, ο οποίος βρίσκεται σε καλό 
σημείο και με καλή διάθεση θα ολοκληρωθεί. 
Στο μεταξύ, στις 2 Μα ου θα συγκληθεί εκ 
νέου το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ, προκειμένου να 
εξετάσει τις μέχρι τότε εξελίξεις και να λάβει 
αποφάσεις για δυναμικά μέτρα, σε περίπτωση 
που η πορεία των πραγμάτων κινείται προς 
άλλη κατεύθυνση.

ΜΑΡΙΑ ΌΝΌΎΦΡΙΌΎ 
. 
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Στην τελική ευθεία για τις Ευρω-
εκλογές, ο κατακερματισμός και 
η πρωτοφανής ρευστότητα του 

πολιτικού τοπίου, σε συνδυασμό με τα 
επίμονα υψηλά ποσοστά της αδιευκρί-
νιστης ψήφου, παρέχουν τη δυνατότητα 
στη δημιουργικότητα και την καινοτομία 
να κάνουν τη διαφορά και να κλίνουν την 
πλάστιγγα. Η ασύμμετρη δύναμη της πολι-
τικής επικοινωνίας απελευθερώνεται όταν 
το πολιτικό ra  και η e φήμη 
συνδυάζονται με καινοτόμες κινήσεις επί 
του εδάφους - δημιουργικά προγράμμα-
τα, επιτόπου επισκέψεις και προσωπική 
επαφή με τους πολίτες. 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μια 
εκλογική καινοτομία, η οποία θα μπορούσε 
να δώσει το πλεονέκτημα στην πολιτική 
παράταξη που θα την υλοποιούσε γρήγορα 
και αποτελεσματικά. Καινοτομία σημαίνει 
απτά αποτελέσματα εδώ και τώρα - και όχι 
μόνο st r te . Εισηγούμαι την εξαγγε-
λία ενός νέου Σχεδίου με τίτλο «Τοπική 

καινοτομία με ευρωπαϊκή προοπτική», 
με στόχο τη δημιουργία Περιφερειακών 
Συμπλεγμάτων Καινοτομίας, τα οποία να 
καλύπτουν όλους τους Δήμους και τις 
Κοινότητες της Κύπρου. 

Η συνεργασία των Τοπικών Αρχών 
σε θέματα διαχείρισης καινοτομίας και 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων: α) Επιτυγ-
χάνει την απαραίτητη κρίσιμη μάζα από 
πλευράς υποδομών, πόρων και εμπει-
ρογνωμοσύνης, και β) φέρνει μαζί όλους 
τους βασικούς εταίρους της καινοτομίας, 
αξιοποιώντας τα δομικά χαρακτηριστικά, 
τις κρίσιμες σχέσεις, την εγγύτητα και την 
αμεσότητα των Τοπικών Αρχών με την 
κοινωνία των πολιτών.

Στόχος του προτεινόμενου Σχεδίου 
είναι η ανάπτυξη τοπικών καινοτομιών, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτη-
ριστικά, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της κάθε 
περιοχής. Οι νέες καινοτομίες θα πρέπει 
να δημιουργούν πρόσθετη αξία τόσο σε 
τοπικό / περιφερειακό, όσο και σε πανευ-
ρωπαϊκό επίπεδο. Με τη βοήθεια του εν 
λόγω Προγράμματος, οι τοπικές κοινωνίες 
θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα διάφορα 
ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως είναι ο 
Ορίζων Ευρώπη, η ηφιακή Ευρώπη, τα 

λοένα και πιο 
κοντά σε μια νέα 
διάσκεψη για την 
Κύπρο, εντός καλο-
καιριού -σ.σ. όπως 
ακριβώς απαιτού-
σε από πέρσι η 

Τουρκία- βρίσκεται το Κυπριακό, με 
τις πληροφορίες από τη Νέα Υόρκη να 
θέλουν τον Γ.Γ. του ΟΗΕ να αναλαμβάνει 
μια «τελευταία» δράση για οριστική επί-
λυση του προβλήματος. Το ενδεχόμενο 
αυτό, πέραν της ίδιας της ουσίας που 
κρύβει, κινητοποιεί άπαντες και λόγω 
της χρονικής συγκυρίας, αφού θα συ-
μπίπτει ουσιαστικά με τις εξελίξεις στο 
επίπεδο της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, την οποία η 
Τουρκία και κάποιοι διεθνείς παράγοντες 
εργαλειοποιούν προς άσκηση πιέσεων. 

 αν  επ  ας  
Οι πληροφορίες από την έδρα των Ηνω-

μένων Εθνών, στον απόηχο μάλιστα της 
πρότασης Λουτ, που, όπως ξεκαθαρίζουν, 
τα πράγματα ήταν έμπνευση του ίδιου του 
Αντόνιο Γκουτέρες, είναι πως η δυστο-
κία στην κατάληξη σε όρους αναφοράς 
οδηγεί τον επικεφαλής του Οργανισμού 
σε ανάληψη προσωπικού ρίσκου, με τη 
σύγκληση διάσκεψης για συζήτηση όλων 
των θεμάτων και ανάληψη από το κάθε 
μέρος της ευθύνης που του αναλογεί. 

Σωρεία πληροφοριών, όχι μόνο 
από τη Νέα Υόρκη, συγκλίνουν σε 
ένα και μόνο συμπέρασμα. Ότι, πλέον, 
η αποστολή Λουτ δεν θα εξαντλείται 
στην εξεύρεση όρων αναφοράς, που 
μπορούν να θεωρηθούν και ήσσονος 
πλέον σημασίας, αλλά θα επεκταθεί στην 
προετοιμασία όλων των εμπλεκομένων 
για μια νέα Διάσκεψη το καλοκαίρι, η 
οποία θα κινηθεί στη λογική του Κραν 
Μοντανά, αφού πρώτα, όμως, εξετάσει 
σε τι ακριβώς συμφωνούν οι πλευρές σε 
σχέση με τις έξι βασικές παραμέτρους 
που καθορίστηκαν από τον Γενικό Γραμ-
ματέα στο ελβετικό θέρετρο. 

νο ουν η εν λια 
Οι νέες σκέψεις ή/και προθέσεις του 

Αντόνιο Γκουτέρες, ως αποτέλεσμα της 
παρατεταμένης δυστοκίας στην προσπάθεια 
προόδου, ανοίγουν τη βεντάλια των ρίσκων 
και άρα της αναγκαίας προετοιμασίας της 
ελληνικής κυπριακής πλευράς, ώστε να 
μη βρεθεί προ εκπλήξεων. Η λογική που 
ανέπτυξε στην ενδιάμεση έκθεσή του, η 
οποία, ειρήσθω εν παρόδω, θα συζητηθεί 
την επερχόμενη εβδομάδα, η οποία θέλει 

τις πλευρές να είναι έτοιμες να αποδεχθούν 
ότι τα «θέλω»  τους δεν θα ικανοποιηθούν 
στο 100%, είναι τέτοια, που προφανώς θα 
πρέπει να κτυπήσει καμπανάκι συναγερμού. 

α πρέπει, δηλαδή, τακτικά και στρατηγικά 
η Λευκωσία να γνωρίζει σε ποια σημεία 
μπορεί, έστω κατ’ ελάχιστον, να αποδεχθεί 
λιγότερα από αυτά που θα διεκδικεί και 
σε ποια σημεία δεν μπορεί να βάλει νερό 
στο κρασί της. Οι σκέψεις όλων πάνε σε 
συγκεκριμένα ζητήματα και είναι φρόνι-
μο να λεχθεί από τώρα ότι, αν στα θέματα 
ασφάλειας και εγγυήσεων δεν υπάρχει περί-
πτωση να γίνει βήμα προς τα πίσω, τότε στα 
θέματα της αποτελεσματικής συμμετοχής 
η ε/κ πλευρά θα δεχθεί πίεση, πάντα με 
βάση τη λογική Γκουτέρες. Την ίδια ώρα, 
ωστόσο, έχοντας υπόψη τη δριμύτητα με 
την οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
απορρίπτει τις τουρκικές απαιτήσεις και 

τη γλαφυρότητα με την οποία περιγράφει 
μια λύση με τ/κ βέτο, η οποία θα καταλή-
ξει, λέγει, σε κατάρρευση, τότε η απάντηση 
στην εξίσωση είναι πάρα πολύ δύσκολη. 
Και σε μια νέα διάσκεψη για την Κύπρο, 
με τη λογική «ή ταν ή επί τας», το μεγάλο 
ρίσκο θα αφορά στην επίρριψη ευθυνών 
σε περίπτωση αδιεξόδου. 

ροληπ ικ ς κιν σεις
Έχοντας γνώση για τους νέους σχεδια-

σμούς του διεθνούς παράγοντα, έστω και αν 
καθηκόντως δεν το παραδέχεται δημοσίως, 
η Λευκωσία έχει ενεργοποιήσει το σχέδιο 
καλής προετοιμασίας των παρεμφερών 
παραμέτρων (τα θέματα ουσίας θα αφορούν 
στις διαβουλεύσεις με την κυρία Λουτ). 
Γνωρίζοντας και αναγνωρίζοντας ότι το 
χρονικό πλαίσιο στο οποίο τοποθετούνται 
οι εξελίξεις ευνοεί πιέσεις, λόγω της λήξης 

της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Προεδρία της 
Δημοκρατίας και Υπουργείο Εξωτερικών 
έχουν ήδη κινητοποιηθεί. 

Οι επαφές που είχε χθες και προχθές με 
τον Πρόεδρο της Κίνας και τον Πρόεδρο 
της Ρωσίας, στο Πεκίνο, ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης, είχαν και αυτό το περιεχόμενο. 
Δηλαδή ενημέρωση των δύο μεγάλων 
χωρών, μονίμων μελών του Συμβουλίου 
Ασφαλείας για τις τελευταίες εξελίξεις, τους 
κινδύνους, τις προοπτικές, μα πάνω απ’ 
όλα την ανάγκη να μην υπάρξει αλλαγή 
στο στάτους της Ειρηνευτικής Δύναμης 
σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, που 
θα τινάξει στον αέρα έστω τις μηδαμινές 
προοπτικές που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή. 

 ρόλος ων  
Δικαίως κάποιος θα μπορούσε να δι-

ερωτηθεί, στο σημείο αυτό, κατά πόσον 

νηση ατ τη  καινοτο α  στη σκακι ρα τ ν υρ εκλο ν
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Πολύ πιθανό, αν όχι 
δεδομένο, θεωρούν 
διπλωματικοί κύκλοι 

το ενδεχόμενο ο 
ΓΓ να συγκαλέσει 
νέα διάσκε η για 
το Κυπριακό. Με 
πρώτο πιάτο τη 
άση συζ τησης 

και όχι τους όρους 
ανα οράς και κυρίως 
θέμα την τελικ  λύση 

ΤΌ ΠΑΙΡΝΈΙ ΠΑΝΩ ΤΌΎ Ό ΓΚΌΎΤΈΡΈΣ, ΑΦΗΝΌΝΤΑΣ ΤΌΎΣ  ΌΡΌΎΣ ΑΝΑΦΌΡΑΣ 

ερμό καλοκαίρι με νέα 
διάσκεψη στο Κυπριακό 

ταμεία της πολιτικής συνοχής κ.ά. Περίπου 
τα δύο τρίτα της οικονομικής ανάπτυξης 
της Ευρώπης κατά τις τελευταίες δεκαετίες 
είχαν ως κινητήριο δύναμη την καινοτομία.  

Το εν λόγω Σχέδιο θα συντονίζεται σε 
διαρκή βάση από την ομάδα μελετών -με 
ειδικές γνώσεις και πείρα σε θέματα και-
νοτομίας- του πολιτικού κόμματος που θα 
επέλεγε να το υλοποιήσει. Η βοήθεια και 
καθοδήγηση που θα παρέχεται προς τις 
Τοπικές Αρχές θα: α) Αφορά στην ετοιμασία 
των προτάσεων για διεκδίκηση χρηματο-
δότησης από ευρωπαϊκά και άλλα προ-
γράμματα, και β) καλύπτει ολόκληρο τον 
κύκλο της καινοτομίας - από την έρευνα 
και την ανάπτυξη της αρχικής ιδέας μέχρι 
τον μετασχηματισμό της σε καινοτομία. 

Το δημιουργικό αυτό Πρόγραμμα 
θα μπορούσε να εξαγγελθεί σε δημοσι-
ογραφικές διασκέψεις και συγκεντρώσεις 
σε κάθε επαρχία ξεχωριστά -εντός των 
επόμενων ημερών και εβδομάδων-, στο 
πλαίσιο των οποίων οι υποψήφιοι ευρω-
βουλευτές θα πραγματοποιούν περιοδείες 
και επιτόπου επισκέψεις σε Δήμους και 
Συμπλέγματα Κοινοτήτων. Στόχος είναι 
η προσωπική επαφή με τους παραγω-
γικούς φορείς, τους βασικούς εταίρους 
της καινοτομίας, αλλά και τους απλούς 
πολίτες του τόπου. Η άμεση αυτή επαφή 

και ενημέρωση για τα προβλήματα, τις 
ανάγκες αλλά και για τις δυνατότητες και 
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των τοπικών 
κοινωνιών θα βοηθούσε στον καλύτερο 
δυνατό σχεδιασμό και υλοποίηση του 
προγράμματος «Τοπική καινοτομία με 
ευρωπαϊκή προοπτική». 

Η πολιτική δημιουργικότητα, οι καινοτό-
μες πολιτικές και η στρατηγική επικοινωνία, 
σε μεγάλο βαθμό, θα κρίνουν τα αποτε-
λέσματα των επικείμενων Ευρωεκλογών. 
Μια έξυπνη κίνηση στην προεκλογική 
σκακιέρα μπορεί να προσδώσει πολιτική 
υπεραξία και να επιφέρει σημαντικά εκλο-
γικά οφέλη, δημιουργώντας ταυτόχρονα 
αμοιβαίο όφελος / κοινό καλό.  

Η εφαρμογή του πιο πάνω Προγράμμα-
τος θα αποτελούσε, μεταξύ άλλων, ένα νέο 
μοχλό μεταρρύθμισης και αναβάθμισης 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο 
την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Η 
δημιουργία συμπλεγμάτων καινοτομίας 
με αυξημένη οικονομική, επιστημονική 
και τεχνική επάρκεια, πρώτον, διασφαλίζει 
την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και, δεύτερον, 
δίνει τη δυνατότητα στις τοπικές Αρχές να 
υλοποιήσουν καινοτόμα έργα και προ-
γράμματα υπερτοπικής σημασίας και να 
αξιοποιήσουν τις αναπτυξιακές ευκαιρίες 

που υπάρχουν. 
Η κρίσιμη μάζα, οι οικονομίες κλίμακας και 

οι συνέργειες που επιτυγχάνονται μέσα από τις 
διαδημοτικές και διακοινοτικές συνεργασίες 
σε θέματα καινοτομίας επιτρέπουν την ύπαρξη 
ειδικού προσωπικού, που θα αναλάβει τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα και θα διαχειριστεί 
πιο αποτελεσματικά την καινοτομία. 

Ο ρόλος της ομάδας μελετών της πολι-
τικής παράταξης που θα επέλεγε να υλο-
ποιήσει το Σχέδιο «Τοπική καινοτομία με 
ευρωπαϊκή προοπτική» θα είναι ενισχυτικός 
και συμπληρωματικός των υπηρεσιών που 
προσφέρουν άλλοι φορείς του δημόσιου 
ή/και του ιδιωτικού τομέα. Κοινός στόχος, 
η αύξηση απορρόφησης κονδυλίων από 
τα ευρωπαϊκά προγράμματα εκ μέρους 
των Τοπικών Αρχών, των Αναπτυξιακών 
Εταιρειών και άλλων Τοπικών Φορέων. 

Το Πρόγραμμα «Τοπική καινοτομία με 
ευρωπαϊκή προοπτική» μπορεί, επίσης, να 
απευθύνεται σε Πολιτιστικές και Δημιουρ-
γικές Βιομηχανίες, στον αγροτικό κόσμο, 
σε ΜΚΟ, καθώς και σε πρωτοβουλίες για 
άντληση κονδυλίων -μέσω χρηματοδο-
τούμενων προγραμμάτων- που είναι δια-
θέσιμα τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και 
ευρωπαϊκά για τις tart  επιχειρήσεις.

* Σύμβουλος Στρατηγικής, 
Επικοινωνίας  Καινοτομίας

ΕΝΏΠΙΌΙ ΕΝΏΠΙΌΙΣ ΌΧΙ 
ΜΌΝΌ ΙΑ ΌΡΌΥΣ ΑΝΑ Ό
ΡΑΣ  ΑΛΛΑ ΙΑ ΌΡΙΣΤΙΚΗ 
ΛΥΣΗ ΌΙ ΕΜΠΛΕΚΌΜΕΝΌΙ 

οι Ηνωμένες Πολιτείες, την ίδια ώρα που 
χαρακτηρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία 
ως στρατηγικό εταίρο, θα έριχναν χαστούκι 
στην Κύπρο, εμμένοντας και επιμένοντας σε 
αλλαγή του στάτους της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Σωστό 
ερώτημα. Δύσκολη, όμως, η απάντηση, μας 
έλεγαν καλά ενημερωμένες διπλωματικές 
πηγές. Και αυτό, γιατί η οριζόντια πολιτική 
των ΗΠΑ για τις ειρηνευτικές αποστολές έχει 
στρατηγική σημασία για την Κυβέρνηση 
Τραμπ και εφάπτεται πολύ σημαντικότερων 
ζητημάτων από το Κυπριακό. Την ίδια ώρα, 
ωστόσο, η καλή δουλειά, προετοιμασία και 
προληπτική πολιτική μπορούν να πείσουν 
τις ΗΠΑ για την αναγκαιότητα να σταθούν 
στο πλευρό της Λευκωσίας σε αυτό το θέμα 
που διαρκώς εργαλειοποιεί η Τουρκία. 
Και από τον στενό κύκλο του Υπουργού 
Εξωτερικών μάς επαναλαμβάνουν πως 
έχουν γνώσιν οι φύλακες. 
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όλεμος πυραυλι-
κών συστημάτων 
διεξάγεται μεταξύ 
των ΗΠΑ και της 
Ρωσίας στην περι-
οχή μας και ευρύτε-
ρα, με εμπλεκόμενο 

το Ισραήλ, αλλά και την Τουρκία, η οποία, 
υιοθετώντας την πολιτική του εκκρεμούς, 
δηλαδή άλλοτε με τη Μόσχα, άλλοτε με τη 
Δύση και δη το ΝΑΤΟ, ανάβει φωτιές. Η 
πρόθεση της Άγκυρας για την αγορά και 
την εγκατάσταση των ρωσικών - 00 επί 
του εδάφους της και δη στα σύνορα με τη 
Συρία για να αποτρέπει, εκτός των άλλων, 
τις από αέρος ενδεχόμενες επιθέσεις του 
Ισραήλ, προκαλεί σειρά προβλημάτων. 
Αναγκάζει, δε, τις ΗΠΑ να ενισχύσουν 
το Ισραήλ με το σύγχρονο αντιπυραυ-
λικό σύστημα  ( er a   

tt t e r e e se). Το σκηνικό αυτό 
δεν αφήνει ανεπηρέαστη την Κύπρο, κα-
θότι δεν συνδέεται μόνο με er a es, 
αλλά και με τα θέματα του αερίου και της 
ενέργειας γενικότερα, που δημιουργούν 
συνθήκες σχηματισμού συμμαχιών επί 
τη βάσει εθνικών συμφερόντων και ουχί 
συναισθηματισμών. 

 πόλεμος ων πυρα λων
Η πρώτη φορά που το σύστημα 

αυτό εγκαταστάθηκε εκτός ΗΠΑ ήταν 
στις 6 Μαρτίου του 2017 στη Νότιο 
Κορέα, λόγω της κρίσης που ξέσπασε 
με τη Βόρειο Κορέα. Πριν από μερικές 
ημέρες περατώθηκε η εκπαίδευση των 
Ισραηλινών στο , που διήρκεσε 
τέσσερεις εβδομάδες. Το εν λόγω αντι-
πυραυλικό σύστημα μπορεί να εντοπίζει 
στόχους στα 1200 χιλιόμετρα και να τους 
εξουδετερώνει στα 200 χιλιόμετρα. Καθ’ 
ύψος, οι  μπορούν να κτυπούν 
πυραύλους ώς τα 150 χιλιόμετρα, δηλαδή 
μπορεί να πλήττουν ό,τι βγαίνει από και 
ό,τι μπαίνει στην ατμόσφαιρα. Το Ισραήλ 
έχει τη δυνατότητα να εξουδετερώνει τις 
σε βάρος του πυραυλικές επιθέσεις είτε 
από το Ιράν, που διαθέτει πυραύλους με 
βεληνεκές 700, 1300, 2000 και 3000 
χιλιόμετρα, είτε από άλλες πηγές απειλών. 
Η Τουρκία διαθέτει μόνον τους πυραύλους 
« ra» (Καταιγίδα), με βεληνεκές 250 
χιλιόμετρα. Εκτός από τους , οι 
Ισραηλινοί έχουν προμηθευτεί και τα 

-35. Ταυτοχρόνως, διαθέτουν και τους 
atr t. Διατηρούν σαφή πλεονεκτήματα 

στην περιοχή και από αμυντικής αποτρε-
πτικής, αλλά και επιθετικής στρατηγικής 
άποψης. Το ίδιο το Ισραήλ κατασκευάζει 
τους πυραύλους Ιεριχώ 1, 2 και 3. Οι 
τελευταίοι  φέρουν πυρηνικές κεφαλές, 
χωρίς ποτέ να αποδεχθεί το Τελ Αβίβ 
κάτι τέτοιο. Οι Ιεριχώ 1 σε συμβατικό 
επίπεδο έχουν βεληνεκές που φτάνει 
τα 500 χιλιόμετρα και οι Ιεριχώ 2 τα 
3.300 χιλιόμετρα, ενώ το βεληνεκές 
των Ιεριχώ 3 είναι μεταξύ  .600 και 
6.500. Εξ αφορμής της ανεύρεσης του 
φυσικού αερίου και της συνεργασίας με 
την Κύπρο και την Ελλάδα, το Ισραήλ 
έχει από αέρος επεκτείνει τον ζωτικό του 
χώρο σε μια περιοχή που καλύπτει το 

 Λευκωσίας, ώς την Κρήτη.   

α ρωσικ  
Την ίδια στιγμή, η Τουρκία τραβά το 

σχοινί και ισχυρίζεται ότι, εάν οι ΗΠΑ δεν 
την προμηθεύσουν με -35, θα στραφεί 

ΒΑΖΈΙ ΦΩΤΙΑ Η ΤΌΎΡΚΙΑ ΜΈ ΤΌΎΣ  ΚΑΙ ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ  

Το Ισραήλ κλείνει το μάτι στην Κύπρο 
και γίνεται αστακός με πυραύλους των ΗΠΑ  
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ΌΙ  ΕΝΤΌΠΙ ΌΥΝ  
ΣΤΌΧΌΥΣ ΣΤΑ  ΧΙΛΙ
ΌΜΕΤΡΑ  ΚΤΥΠΌΥΝ ΣΤΑ 

 ΚΑΙ ΣΤΗΝΌΥΝ ΑΣΠΙΔΑ 
ΑΣ ΑΛΕΙΑΣ ΙΑ ΤΌ ΙΣΡΑΗΛ 
ΚΑΙ ΤΌΥΣ  ΣΥΜΜΑΧΌΥΣ 
ΤΌΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΌΧΗ ΜΑΣ 
ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ  

στη ρωσική αγορά και δη στα υπερσύγχρονα 
-57, που είναι τύπου tea t , μονοθέσια, 

με δυο κινητήρες και με τα όπλα τους να 
είναι εσωτερικά, για να μην εντοπίζονται. 
Αποτελεί ισάξιο του -35 μαχητικό, πιο 
ελαφρύ και πιο φθηνό. Οι ΗΠΑ δεν θα 
επιτρέψουν τη συνύπαρξη των - 00 με τα 

-35, διότι υπάρχει ο κίνδυνος υποκλοπής 
τεχνολογίας που θα τα καταστήσει ευάλωτα. 
Από την άλλην, η αγορά των - 00 και 

-57 επιβάλλει ειδική εκπαίδευση, διότι 
είναι διαφορετικά τα ρωσικά από τα ΝΑ-
ΤΟϊκά οπλικά συστήματα. Οι Αμερικα-
νοί είναι έτοιμοι να επιβάλουν ακόμη και 
εμπάργκο στην Άγκυρα, που θα σημαίνει 
μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία των 
ενόπλων δυνάμεών της, παρότι, ως φαίνεται, 
η Ουάσιγκτον θα θελήσει να γονατίσει την 
Τουρκία οικονομικά. 

κ υο αερ μυνας
Ούτως ή άλλως, οι Ισραηλινοί, στο πλαί-

σιο των κοινών ασκήσεων με την Κύπρο 
και την Ελλάδα, χρησιμοποιούν τους  

-1, τους   -300 της Κύπρου και 
τους -300 που βρίσκονται στην Κρήτη, 
για να εξοικειωθεί η αεροπορία τους με τα 
ρωσικά αντιπυραυλικά συστήματα. Από την 
άλλην, είναι μεγάλη η εμπειρία της Εθνική 
Φρουράς να εμπλέκεται σε ασκήσεις με 
70 -16, όμοια των τουρκικών. Είναι, δε, 
πρόδηλον ότι, η όποια εγκατάσταση των 

- 00 με ραντάρ που εντοπίζει στόχους 
στα 600 χιλιόμετρα και διαθέτει μέγιστο 
βεληνεκές τα 00 χιλιόμετρα, δεν στρέ-
φεται κατά τρόπον αποτρεπτικό μόνον 
εναντίον της Ελλάδας, αλλά κυρίως σε 
βάρος του Ισραήλ, που έχει σαφές, στον 
αέρα, πλεονέκτημα. Γίνεται, δε, αντιληπτόν 

ότι η Μόσχα επιδιώκει, διά των - 00, 
να οικοδομήσει ένα δίκτυο αεράμυνας 
σε κρίσιμες από στρατηγικής σημασίας 
περιοχές. Έχει ήδη πωλήσει - 00 στην 
Ινδία, η οποία τους έχει εγκαταστήσει στα 
σύνορά της με την Κίνα και το Πακιστάν, 
ενώ δύο κομμάτια των εν λόγω ρωσικών 
πυραύλων έχει προμηθευτεί και η Κίνα. 
Για τους Ρώσους δεν έχει σημασία μό-
νον η πώληση, αλλά και τα ανταλλακτικά, 
καθώς και η συντήρηση και η συλλογή 
πληροφοριών, όπως και η συνεργασία 
τόσο με την Ινδία, η οποία είναι καλός 
πελάτης της Μόσχας, όσο και με την Κίνα. 
Οι Ρώσοι έχουν ήδη αναπτύξει το αντι-
πυραυλικό σύστημα των -300 και στη 
Λατάκεια της Συρίας, αποκτώντας σοβαρό 
πλεονέκτημα στην αντιπυραυλική και 
αντιαεροπορική ομπρέλα της περιοχής. 

Ο ΧΆΡΤΗΣ ΆΠΟΤΥΠΏΝΕΙ ΤΟ ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ ΤΏΝ ΡΆΝΤΆΡ, ΤΏΝ ΠΥΡΆΥ-
ΛΙΚΏΝ ΚΆΙ ΆΝΤΙΠΥΡΆΥΛΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΏΝ, ΟΠΏΣ ΕΙΝΆΙ ΟΙ S-400, 
ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΤΆΙ ΝΆ ΕΓΚΆΤΆΣΤΗΣΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΆ ΣΤΆ ΣΥΝΟΡΆ ΜΕ ΤΗ 
ΣΥΡΙΆ, ΆΛΛΆ ΚΆΙ ΤΟ ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ ΤΏΝ ΙΣΡΆΗΛΙΝΏΝ ΠΥΡΆΥΛΏΝ ΙΕΡΙ-
ΧΏ 1, 2 ΚΆΙ 3, ΚΆΘΏΣ ΚΆΙ ΤΏΝ ΙΡΆΝΙΚΏΝ ΠΥΡΆΥΛΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆ-
ΤΏΝ.  ΠΡΆΓΜΆΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΥΡΆΥΛΏΝ. 

Έχουμε, δηλαδή, μια Ρωσία, η οποία 
εισβάλλει στον χώρο της Ευρασίας μέσω 
των αγωγών του φυσικού αερίου, με 
την προσδοκία να φτάσει ώς την Ν. 
Κορέα, την Ιαπωνία και την Κίνα, αλλά 
και εξοπλιστικά, μέσω των - 00. Οι 
αγωγοί σχετίζονται με την ασφάλεια. 
Εκείνο, βεβαίως, που έχει σημασία για 
τη Μόσχα είναι ότι, με την πώληση των 

- 00 στην Τουρκία, μπαίνει σε μια 
μεγάλη ΝΑΤΟϊκή και δη αμερικανική 
αγορά, που δεν της ανήκει.    

ι επιλο ς ης όσχας
Η Κύπρος διαθέτει - 1 και 

, οι τελευταίοι έχουν βεληνεκές 
0 χιλιόμετρα. Καλύπτουν, δε, και 

τις Βρετανικές Βάσεις, οι οποίες δεν 
διαθέτουν αντιαεροπορικά αντιπυραυ-
λικά συστήματα. Βεβαίως, υπάρχουν 
εναλλακτικές επιλογές αμύνης μέσω 
του ΝΑΤΟϊκού στόλου που βρίσκεται 
στην περιοχή. Είναι, δε, σαφές ότι, οι 
Αμερικανοί θα ήθελαν να απαλλαγεί 
η Κύπρος από ρωσικά εξοπλιστικά 
συστήματα. Όμως, αφενός, υπάρχει 
αμερικανικό εμπάργκο πώλησης 
όπλων σε βάρος ημών και, αφετέρου, 
η Ρωσία είναι μια χώρα που βοηθά στο 
Συμβούλιο Ασφαλείας την Κυπριακή 
Δημοκρατία, παρότι δεν το πράττει αυτό 
από «αγάπη» και μόνο, αλλά ένεκα 
σκοπιμοτήτων και της εξυπηρέτησης 
των δικών της εθνικών συμφερόντων. 
Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό το γεγο-
νός ότι δεν έχει εμπλακεί στη δική μας 
υπόθεση των ενεργειακών οικοπέδων, 
επειδή τα συμφέροντά της είναι πολύ 
μεγαλύτερα με την Τουρκία σε επίπεδο 

r s  trea  και σε αυτό της εγκα-
τάστασης του ατομικού αντιδραστήρα 
στο Άκιουγιου. 

 αν α ωνισ ικό η α 
ων α ω ών

Η Μόσχα θεωρεί, εκ των πραγμά-
των, ως ανταγωνιστικό τον ast e  
και το τερματικό στο Βασιλικό. Η δε 
Τουρκία ήθελε και θέλει τον αγωγό 
προς τα δικά της παράλια, διότι έτσι 
κερδίζει τα πλεονεκτήματα που εμείς 
θα αποκτήσουμε εντός της ΕΕ από τον 

ast e  ή το τερματικό.  Γι’ αυτόν και 
μόνο τον λόγο θα έπρεπε να είχε απορ-
ριφθεί η προς Τουρκία επιλογή, διότι 
είναι ως να εκχωρείς το φυσικό αέριο 
και την αναβαθμισμένη γεωπολιτική 
σου θέση στην Τουρκία, αντί να τη 
χρησιμοποιείς για δικό σου όφελος 
σε μια συμμαχία με το Ισραήλ και 
με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς 
και με τις ΗΠΑ. Συνεπώς, δεν είναι η 
Κύπρος που αποστρέφεται τη Μόσχα, 
αλλά είναι ρωσική επιλογή να παίζει 
με την Τουρκία, χωρίς να έχει μαζί 
μας ένα συμμαχικό ρόλο, όπως αυτόν 
της Γαλλίας, του Ισραήλ ή ακόμη και 
των ΗΠΑ, με τις οποίες οι σχέσεις μας 
είναι βελτιωμένες προς το καλύτερο, 
λόγω, εκτός των άλλων: 1. Των κακών 
σχέσεων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ. 2. 
Των κακών σχέσεων της Τουρκίας με 
το Ισραήλ, το οποίο θεωρούν οι ΗΠΑ 
ως τον πλέον αξιόπιστο σύμμαχό τους. 
Εξ ου και η παροχή σύγχρονων εξο-
πλιστικών προγραμμάτων.   

σιμο συμφερόν ων
Ο στόχος μας ως Κυπριακής Δη-

μοκρατίας είναι διπλός: Η διασφάλι-
ση της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
η εκμετάλλευση του φυσικού αερίου. 
Μόνοι μας, λόγω μικρού μεγέθους και 
έλλειψης ισχύος, αδυνατούμε. Χρει-
αζόμαστε συμμάχους. Υπό αυτές τις 
συνθήκες, όπως δηλαδή έχουν αναλυ-
θεί, θα ήταν άσοφο για την κυπριακή 
Κυβέρνηση να μην επιδιώξει την ενί-
σχυση των συμμαχικών της σχέσεων 
κυρίως με το Ισραήλ, αλλά και με τον 
παγκόσμιο ηγεμόνα, δηλαδή τις ΗΠΑ, 
κατά τρόπον ώστε τα συμφέροντά μας 
να δεθούν και να ταυτιστούν έτσι ώστε, 
ακόμη και αν βελτιωθούν οι σχέσεις 
Τουρκίας-ΗΠΑ, να μην επηρεαστούν 
οι δικές μας με την Ουάσιγκτον. Όταν 
σου κλείνει το μάτι μια περιφερειακή 
δύναμη, όπως το Ισραήλ, με παγκόσμια 
εμβέλεια, έχεις, άραγε, δικαίωμα να 
της γυρίζεις την πλάτη;      
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ΜΕΡΟΣ Α’ 

ισα ω
ο δικομματικό νομοσχέ-
διο που κατατέθηκε 
στις 9 Απριλίου από 
τους γερουσιαστές 
Μενέντεζ και Ρούμπιο 
στην αμερικανική Γε-
ρουσία και το οποίο 

αναφέρεται σε κατάργηση του εμπάργκο 
πώλησης ή μεταφοράς στρατιωτικού 
υλικού των ΗΠΑ στην Κύπρο αίρει μια 
διάκριση σε βάρος της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας. Η σημασία του νομοσχεδίου, 
ωστόσο, δεν έγκειται στην κατάργηση 
της διάταξης αυτής, που αν και θετική 
είναι αμφιβόλου αξίας για την άμυνα 
της Κύπρου. Εστιάζεται μάλλον στους 
πραγματικούς σκοπούς που αυτό εξυ-
πηρετεί, καθώς και στο αποκαλυπτικό 
περιεχόμενό του ως προς τον τρόπο 
που προωθούν οι ΗΠΑ τα συμφέροντά 
τους στην Ανατολική Μεσόγειο και στη 
Μέση Ανατολή. 

Το νομοσχέδιο δίνει έμφαση, βα-
σικά, στη διασφάλιση εναλλακτικών 
πηγών ενέργειας για την Ευρώπη, στην 
αντιμετώπιση «κακόβουλων επιδράσε-
ων» διεθνών και άλλων δρώντων στην 
περιοχή και στην ανάπτυξη στρατηγι-
κών και στρατιωτικών συνεργασιών 
με Ελλάδα, Κύπρο  και Ισραήλ. Κι ενώ 
έμμεσα, και χωρίς να κατονομάζουν 
την Τουρκία, οι ΗΠΑ «αντίκεινται» λε-
κτικά σε προκλητικές ενέργειες στην 
Ανατολική Μεσόγειο -που η Κύπρος 
εκλαμβάνει ως τουρκική απειλή- από 
την άλλη, κάτω από το κεφάλαιο της 
ενεργειακής ασφάλειας και συνεργα-
σίας, προωθούν άμεση εμπλοκή της 
Λευκωσίας στη στρατηγική καταστο-
λή της ρωσικής επιρροής, καθώς και 
στην αντιμετώπιση άλλων δρώντων 
και τρομοκρατικών οργανώσεων στην 
περιοχή, που ενδιαφέρουν άμεσα την 
Αμερική, όπως και το Ισραήλ. Την ίδια 
ώρα, καθώς η κυβέρνηση της Δημο-
κρατίας οδηγείται σε εμβάθυνση της  
συνεργασίας αυτής, καθίσταται ολοένα 
και πιο δύσκολο να πείσει ότι οι κινή-
σεις αυτές δεν είναι προϊόν συνειδητής 
επιλογής ή ότι δεν αλλοιώνουν τις πα-
ραδοσιακές ισορροπίες που η Κύπρος 
τηρεί απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις 
στη διεθνή πολιτική σκηνή.  

Το πιο πάνω έχει ως σκοπό του 
το παρόν κείμενο να επισημάνει και 
να αναλύσει, ασχολούμενο με τις πιο 
σχετικές πτυχές του υπό εξέταση νομο-
σχεδίου, σχολιάζοντας την καθεμιά από 
αυτές ξεχωριστά και προβαίνοντας σε 
εξαγωγή συμπερασμάτων. Πρόθεσή του 
δεν είναι να υπερασπιστεί οποιαδήποτε 
πλευρά, αλλά να συμβάλει θετικά στον 
προβληματισμό γύρω από ένα θέμα 
που επηρεάζει τον στρατηγικό αντα-
γωνισμό των Μεγάλων στην περιοχή 
και ασφαλώς τα ενεργειακά θέματα της 
Κύπρου και το Κυπριακό.

ο ομοσχ ιο 
Κατ’ αρχάς, το νομοσχέδιο, αν ψη-

φιστεί, θα φέρει τον τίτλο « aster  
e terra ea  e r t  a  er  

art ers  t 2019». Είναι ένα 19σέ-
λιδο κείμενο με 12 τμήματα ή « e t s» 
( e .) και, όπως αναφέρει, επιδιώκει «να 
προαγάγει την ασφάλεια και τον ενερ-
γειακό συνεταιρισμό στην Ανατολική 
Μεσόγειο, και για άλλους σκοπούς». Οι 
νομοθετικές ρυθμίσεις που συνδέονται 
με το εμπάργκο όπλων για την Κύπρο 
είναι μόνο μερικές παράγραφοι (παρ.). 
Το μεγαλύτερο μέρος αποτελούν οι «Δι-
απιστώσεις» της Γερουσίας γύρω από 
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το θέμα ( e . 2, σελίδα 1-6), η «Δήλωση 
Πολιτικής» ( e .3, σ. 6-9), καθώς και τα 
προτεινόμενα μέτρα, εκθέσεις, ενέργειες και 
απαιτήσεις που περιλαμβάνει. Στο σύνολό 
τους όλα αυτά και το καθένα ξεχωριστά 
αποτελούν αντανάκλαση του σκεπτικού 
της επίσημης αμερικανικής στρατηγικής 
προσέγγισης και των προωθούμενων συ-
νεργασιών στα ενεργειακά θέματα και την 
ασφάλεια στην περιοχή, με την Ελλάδα, την 
Κύπρο και το Ισραήλ. Είναι, δε, επιβεβαι-
ωτικά ευρημάτων άλλης σχετικής μελέτης 
του συγγραφέα για το θέμα αυτό ( tt ://
strate - . , 17/11/2018). 

νερ ειακ  ασφ λεια και 
αμερικανικ  σ ρα η ικ

Πιο συγκεκριμένα, με βάση το κατατεθέν 
νομοσχέδιο και σε σχέση με την ενεργει-
ακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, 
την οποία οι Αμερικανοί ερμηνεύουν να 
σημαίνει μείωση της εξάρτησης της Ευ-
ρώπης από τις προμήθειες της  Ρωσίας, 
η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι, μέσω της στρα-
τηγικής της στα θέματα αυτά:

«(Α) Διευρύνουν τα συμφέροντα των 
ΗΠΑ παρέχοντας εν δυνάμει εναλλακτι-
κές πηγές από το ρωσικό αέριο στους 
συμμάχους και εταίρους των ΗΠΑ» 
στην Ευρώπη. Επίσης, (Β), θεωρούν ότι 
οι δραστηριότητες αυτές «δεν πρέπει να 
εμποδίζονται από άλλα κυρίαρχα κράτη» 
( e . 2, παράγραφος 17, σ. ).

Για τον λόγο αυτό, σε άλλο σημείο 
υποδεικνύουν ότι:

Οι «ενεργειακές έρευνες στην περιο-
χή της Ανατολικής Μεσογείου θα πρέπει 
να προστατευτούν έναντι απειλών που 
προβάλλουν τρομοκρατικές και ακραίες 
ομάδες, περιλαμβανόμενης της Χεζμπολάχ 
και οποιουδήποτε άλλου δρώντα στην 
περιοχή» ( e .2,  παρ. 16, σ. ).

Όμως, η Τουρκία, που είναι «κυρίαρχο 
κράτος» και προκαλεί ή παρεμποδίζει τις 
δραστηριότητες στην κυπριακή ΑΟ , προ-
φανώς για λόγους που έχουν σχέση με τη 
συμμαχία της με τις ΗΠΑ, δεν κατονομάζεται 
ούτε στις παραγράφους αυτές, ούτε πουθενά 
αλλού. Ακόμα και όταν οι γερουσιαστές 
απαιτούν την υποβολή «Έκθεσης» για τις 
παραβιάσεις στην κυπριακή ΑΟ  από το 
2017 μέσα σε διάστημα 90 ημερών από 
την έγκριση του νομοσχεδίου ( e . 12, παρ. 
(α) και (β)1, σ. 18-19), που είναι κάτι θετικό 
για την Κύπρο, και πάλι δεν κατονομάζεται 
από ποιον, παρόλο που είναι αυτονόητο 
ότι πρόκειται για την Τουρκία. Αντίθετα, 
αναφέρεται ονομαστικά στη Χεζμπολάχ 
ικανοποιώντας το Ισραήλ, για το οποίο 
αποτελεί απειλή. Επίσης, παρόλο που δεν 
προσδιορίζεται ποιοι είναι οι «οποιοιδήποτε 
άλλοι δρώντες» που προβάλλουν απειλή, 
εντούτοις σε διάφορα άλλα σημεία του 
νομοσχεδίου είτε αυτοί κατονομάζονται 
ευθέως  είτε υπονοούνται σαφώς (Ρωσία, 
Ιράν, τρομοκρατικές οργανώσεις κ.λπ.). 

προς και οι σ όχοι ης 
αμερικανικ ς σ ρα η ικ ς

Αρκετά εύγλωττη είναι και η πιο κάτω 
διαπίστωση της Γερουσίας ως προς το 
πού στοχεύει η αμερικανική πολιτική 
στην περιοχή, πώς θα λειτουργήσει η 
στρατηγική συνεργασία των ΗΠΑ με 
Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και πώς αυτή 
την εξυπηρετεί:

«Οι τέσσερεις χώρες αντίκεινται σε 
οποιαδήποτε ενέργεια στην Ανατολική 
Μεσόγειο και στο Αιγαίο, που θα μπο-
ρούσε να προκαλέσει τη σταθερότητα, να 
παραβιάσει το διεθνές δίκαιο ή να υπονο-
μεύσει τις καλές σχέσεις γειτονίας, και σε 
κοινή διακήρυξη στις 21 Μαρτίου 2019 
συμφώνησαν να ‘αμυνθούν ενάντια σε 
εξωτερικές κακόβουλες επιρροές στην 
Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη 
Μέση Ανατολή’» ( e . 2, παρ. 7, σ. 2).

Εδώ επισημαίνονται τα εξής: Το πρώτο 
μέρος της διατύπωσης αυτής, αν και αό-
ριστο, ωστόσο η Κύπρος και η Ελλάδα το 
ερμηνεύουν να σημαίνει ότι η χώρα που 

με τις ενέργειές της προκαλεί αστάθεια 
και παρανομεί στην Ανατολική Μεσό-
γειο και στο Αιγαίο δεν είναι άλλη από 
την Τουρκία. Επειδή, όμως, δεν κατονο-
μάζεται η χώρα αυτή, θα μπορούσε να 
εκληφθεί ότι αφορά και οποιονδήποτε 
άλλο δρώντα στην περιοχή. Επίσης, όταν 
στη συνέχεια αναφέρει πως «οι τέσσερεις 
χώρες αντίκεινται» (« se») στις ενέρ-
γειες αυτές, εννοεί βέβαια με διπλωματικά 
και λεκτικά μέσα - πράγμα που σε κάποιο 
βαθμό ήδη γίνεται σήμερα. Η σκοπιμό-
τητα της διατύπωσης αυτής είναι για να 
μην υπονοηθεί, έστω και κατ’ ελάχιστον, 
ότι οι ΗΠΑ θα αντιδράσουν στρατιωτι-
κά κατά της συμμάχου τους Τουρκίας. 
Οπότε, ναι μεν αυτή η στάση καθόσον 
αφορά την ανάμειξη των ΗΠΑ ενδεχο-
μένως να δημιουργεί κάποιες αναστολές 
στην τουρκική συμπεριφορά -που είναι 
θετικό για την Κύπρο-, από την άλλη, δεν 
είναι τόσο ισχυρή που να αποτρέπει την 
Άγκυρα από το να συνεχίσει να διεκδικεί 
και να παρενοχλεί: «Οι Τουρκοκύπριοι 
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Ειδικότερα, οι στοχεύ-
σεις της αμερικα-
νικής στρατηγικής 

σε σχέση με τη Ρωσία, 
στην οποία η Ουάσιγκτον 
εμπλέκει και την Κύπρο, 
την Ελλάδα και το Ισρα-
ήλ, γίνονται ακόμη πιο 
ξεκάθαρες, όταν μέσα από 
τη «Δήλωση Πολιτικής» 
του νομοσχεδίου υπογραμ-
μίζεται ότι «η πολιτική των 
ΗΠΑ είναι»:

«Να υποστηρίξουν 
προσπάθειες για να αντιμε-
τωπισθεί η παρεμβολή και 
η επιρροή της Κυβέρνησης 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
στην Ανατολική Μεσόγειο 
μέσω αυξημένης συνεργασί-
ας στον τομέα της ασφάλειας 
με την Ελλάδα, την Κύπρο 
και το Ισραήλ, για να συμπε-
ριλάβουν την ανταλλαγή 
πληροφοριών, τον κυβερνο-
χώρο και την επίγνωση στον 
θαλάσσιο τομέα» ar t e 

a  a are ess   ( e .3, 
παρ. 9, σ. 8).

Αν αυτά δεν συνιστούν 
συστράτευση της Κύπρου 
με τις ΗΠΑ στο πεδίο 
των πληροφοριών, στον 
κυβερνοχώρο και γενικά 
στην παρακολούθηση των 
κινήσεων στον θαλάσσιο 
τομέα για αντιμετώπιση των 
ενεργειών ή παρεμβολών 
της Ρωσίας στην περιοχή 
προς όφελος των Αμερικα-
νών, τι άλλο είναι; Πώς θα 
πείσει η Λευκωσία ότι αυτό 
δεν αποτελεί απόκλιση ή 
και εγκατάλειψη της πολι-
τικής της τήρησης ισορρο-
πιών στις σχέσεις της με τη 
Μόσχα και την Ουάσιγκτον 
ή ότι οι συνεργασίες αυτές 
με τις ΗΠΑ -όπως ανέφερε 
και τον περασμένο Δεκέμ-
βριο ο Κύπριος Κυβερνη-
τικός Εκπρόσωπος- είναι 
απλώς «διευκολύνσεις 
που παρέχει η Κύπρος για 
ανθρωπιστικής φύσεως 
επιχειρήσεις»; (ΚΥΠΕ, 
5/12/2018).

Στοχοποίηση 
της Ρωσικ ς 
Όμοσπονδίας

έχουν ίσα δικαιώματα επί των ενεργειακών 
πόρων και δεν θα δεχτούμε οποιεσδήποτε 
πρακτικές ενάντια σε αυτήν την πραγμα-
τικότητα. Ελπίζω ότι αυτό είναι αρκετά 
κατανοητό», δήλωνε ο Τούρκος Υπουργός 
Άμυνας μετά από πρόσφατη συνάντησή 
του με τον Αμερικανό Υφυπουργό Άμυνας 
στις ΗΠΑ, αναφερόμενος στο δικομματικό 
νομοσχέδιο των γερουσιαστών ( a  

e , 18/ /2019). Επίσης, μερικούς 
μήνες προηγουμένως το Τουρκικό Συμ-
βούλιο Εθνικής Ασφάλειας επιβεβαίωνε 
τη θέση του ότι «οι μονομερείς κινήσεις 
στην περιοχή δεν συμβάλλουν στην πα-
γκόσμια ειρήνη» και ότι «δεν θα επιτρέψει 
καμία κίνηση αντίθετη με τα δικαιώματα 
και τα συμφέροντα της Τουρκίας ή της 
ΤΔΒΚ» ( a  e , 28/11/2018).

Στο δεύτερο μέρος της προαναφερθείσας 
ανακοίνωσης, όταν γίνεται αναφορά στην 
«κοινή διακήρυξη» των τεσσάρων σχετι-
κά με την πρόθεσή τους να «αμυνθούν» 
από «εξωτερικές κακόβουλες επιρροές» 
στην περιοχή, κάτι στο οποίο προσδίδεται 
και στρατιωτική διάσταση, αυτό και πάλι 
αποκλείει τις τυχόν απειλές της Άγκυρας, 
γιατί, ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο, 
που αφορά άμεσα την Κύπρο, η Τουρκία 
με βάση το λεκτικό αυτό δεν θεωρείται 
«εξωτερική» δύναμη. Οπότε, η λογική 
κατάληξη της δήλωση αυτής είναι ότι οι 
«εξωτερικές κακόβουλες επιρροές» από τις 
οποίες και οι τέσσερεις χώρες «συμφώνησαν 
να αμυνθούν» προέρχονται, κυρίως, από 
τη Ρωσία και το Ιράν, που δεν είναι τοπικές 
δυνάμεις. Προέρχονται, επίσης, και από 
άλλους δρώντες που αφορούν άμεσα τις 
ΗΠΑ και το Ισραήλ και οι οποίοι κατονο-
μάζονται σε άλλα μέρη του νομοσχεδίου. 

* Πρώην βουλευτής, ειδικός 
σε θέματα Άμυνας και Στρατηγικής
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σει η er , ένας όμιλος εταιρειών με 
έδρα το Γκέρνσεϊ, που δραστηριοποιείται 
δυναμικά και αθόρυβα στον τομέα της 
ενέργειας τα τελευταία έξι χρόνια, έχο-
ντας ως στόχο την ευθυγράμμιση των 
ενεργειακών συμφερόντων όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων στην περιοχή. 
Το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει να 
δραστηριοποιείται ενεργά και στην Κύπρο, 
με το άνοιγμα περιφερειακού της γραφεί-
ου, που σκοπό έχει την εμβάθυνση των 
σχέσεών της τόσο με την Κύπρο, όσο και 
με την ευρύτερη περιοχή. Μεταξύ άλλων, 
στην ατζέντα της εταιρείας γίνεται αναφορά 
για την προοπτική κατασκευής σταθμού 
υγροποίησης στο νησί, κάτι που, τόσο 
η Κυβέρνηση, όσο και πολλά κόμματα 
έχουν θέσει, πλέον, ως προτεραιότητα. Η 
εμφάνιση της er  ως «από μηχανής 
θεού», λίγο διάστημα μετά την τριμερή 
Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, που έλαβε τις 
ευλογίες των ΗΠΑ, δείχνει να έχει μια 
ιδιαίτερη σημειολογία και αξία.

αι ε νε ο 
 εν λόγω εταιρεία δημιουργήθηκε από 

επενδυτές που δείχνουν να διαθέτουν ένα 
μακροπρόθεσμο όραμα για την ανάπτυξη 
των αποθεμάτων της Ανατολικής Μεσο-
γείου και στελεχώνεται από έμπειρους 
βετεράνους του ενεργειακού τομέα με 
μεγάλη εμπειρία στη  βιομηχανία αξιο-
ποίησης και εκμετάλλευσης του φυσικού 
αερίου. Όπως σημειώνεται στην ιστοσελίδα 
της, η er  λειτουργεί με περιφερει-
ακό προσανατολισμό, στοχεύοντας στην 
επίλυση της πολυπλοκότητας της χρημα-
τοδότησης, στην ανάπτυξη και την πλήρη  
εμπορευματοποίηση ( et at ) των 
ενεργειακών πόρων της περιοχής. «Λει-
τουργώντας από το περιφερειακό γραφείο 
της στην Κύπρο, η er  δεσμεύεται να 
ξεκλειδώσει το δυναμικό της Ανατολικής 
Μεσογείου, ώστε να καταστεί σημαντικός 
ενεργειακός κόμβος στο σταυροδρόμι 
των ροών του παγκόσμιου εμπορίου», 
σημειώνει. Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα 
της er , . er east e . , 

αλλά και του κύριου μετόχου της, s 
era  a ta  a a e e t, .

s era a ta . , μπορούμε 
να συμπεράνουμε ότι η er  στηρίζει 
την πολιτική της σε έναν μακροχρόνιο 
σχεδιασμό και την υποστήριξη στρατη-
γικών επενδυτών.   

ι αρχι κ ονες  
Η er  er  e t res αποτελεί 

το επενδυτικό όχημα του ομίλου er  
και επικεντρώνεται στη δημιουργία επεν-
δυτικών ευκαιριών για λογαριασμό του 
επενδυτικού ομίλου σε όλον τον ενεργειακό 
τομέα παγκοσμίως, ενώ η er  ast 

e  επικεντρώνεται ειδικά στην περιο-
χή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Όμιλος 

er  και το χαρτοφυλάκιο του ενεργει-
ακού του τομέα ανήκουν κατά πλειοψηφία 
στην κυπριακή εταιρεία s era  

a ta  a a e e t - η οποία με τη σει-
ρά της ελέγχεται κατά πλειοψηφίαν από 
τον ιδρυτή και  του ομίλου er , 
Μάικ Γερμανό. Γεννημένος στο Λονδίνο, 
ο κυπριακής καταγωγής Μάικ Γερμανός 
είναι ο «μαέστρος» του όλου εγχειρήματος. 

Συνιδρυτής και Διευθυντής της  er  
είναι ο a  a e, που ίδρυσε την rte s 

ar es, με έδρα τα Νησιά της Μάγχης. 
Πριν από αυτό, υπηρέτησε ως συνεργάτης του 

a er  a ess artere  ta ts. 
Ο a e έχει πάνω από 30 χρόνια εμπει-
ρίας στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών και έχει διατελέσει σε διάφορες 
διοικητικές θέσεις στον τομέα των χρημα-
τοοικονομικών και των ακινήτων. Η ενα-
σχόλησή του με τον τομέα του πετρελαίου 
και του φυσικού αερίου χρονολογείται από 
τη δεκαετία του 1980 και τις γεωτρήσεις 
στο Τέξας. Κατά το παρελθόν είχε θέση 
μη εκτελεστικού διευθυντή στην εταιρεία 

a ares, μετέπειτα e e  er .  a ares, 
που δραστηριοποιήθηκε στα ενεργειακά 
τής ευαίσθητης γεωπολιτικά περιοχής του  
ρακινού Κουρδιστάν, δημιουργήθηκε από 

τον  a ar , τον δισεκατομμυριούχο 
χρηματιστή at t s  και τον τραπεζίτη 

a  et ere .

 Διευθύνων Σύμβουλος της er  
er  e t res,  t a, έχει 

μακροχρόνια πείρα πάνω στα θέματα 
εμπορευματοποίησης φυσικών κοιτα-
σμάτων, ενώ ο s ess er και ο err  

eere , δύο από τους re t rs του 
Ομίλου, έχουν είκοσι και πλέον χρόνια 
εμπειρίας, ο καθένας από πόστα ευθύνης 
για λογαριασμό της a  t  e  
και της e, αντίστοιχα.

Σ όχοι και μ σα επ ευ ης 
Ανάμεσα στους στόχους της er  

είναι η απόκτηση σημαντικών μετοχών 
σε υφιστάμενα κοιτάσματα και σχετικές 
υποδομές στην περιοχή. «Να οδηγήσει 
παράλληλα σε πρωτοβουλίες χρημα-
τοδότησης σχεδίων για την περαιτέρω  
ανάπτυξη των υφιστάμενων και μελλο-
ντικών περιουσιακών στοιχείων υποδομής 
φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης 
της κατασκευής νέου τερματικού σταθμού 
υγροποίησης», όπως χαρακτηριστικά ση-
μειώνεται. Επιπλέον, θέτει ως στόχο την 
αξιοποίηση μακροπρόθεσμων σχέσεων 
με τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη 
σύναψη μακροπρόθεσμων συμβολαίων 
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Στις Δημοτικές Εκλογές στην Τουρκία είναι 
γεγονός ότι ο Ερντογάν υπέστη «τραυ-
ματισμό», αφού έχασε σε 6 μεγάλους 

Δήμους, ανάμεσά τους και οι εμβληματικοί 
Δήμοι Κωνσταντινούπολης και Άγκυρας.

στόσο, είναι επίσης γεγονός ότι το 
Κόμμα «Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης», 
του οποίου ηγείται, διατήρησε τις δυνά-
μεις του. Κάτι που του επιτρέπει να συνε-
χίσει την πολιτική του παντοδυναμία για 
τα επόμενα τεσσεράμισι χρόνια, αφού δεν 

προβλέπονται οποιεσδήποτε νέες εκλογές.
Είναι, ως εκ τούτου, παράδοξο να καλ-

λιεργούνται αυταπάτες σε Ελλάδα και Κύ-
προ ότι ο Ερντογάν έχει αποδυναμωθεί, 
λόγω των αποτελεσμάτων των δημοτικών 
εκλογών, και γι’ αυτό θα πάψει να είναι 
επιθετικός και αδιάλλακτος είτε σε ό,τι 
αφορά το Κυπριακό είτε σε ό,τι αφορά 
τα Ελληνοτουρκικά.

Ιδιαίτερα αξιοπερίεργη είναι η αντιμε-
τώπιση και ο σχολιασμός του νεοεκλεγέ-
ντος και ακόμα αμφισβητούμενου από τον 
Ερντογάν, Δημάρχου Κωνσταντινούπολης, 
Εκρέμ Ιμάμογλου, από τα Ελλαδικά ΜΜΕ. 
Τον παρουσιάζουν φιλέλληνα, ποντιακής 
καταγωγής, επισκέπτη των Γιαννιτσών και 
επιδέξιο χορευτή ποντιακών χορών!

Ξεχνώντας ότι το κόμμα του, το τουρκικό 

«Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα», έχει 
ακόμα πιο εθνικιστικές, μισαλλόδοξες και 
ανθελληνικές θέσεις. Του οποίου ο ηγέτης, 
Κεμάλ Κιλιτσνάρογλου, έχει χαρακτηρίσει 
18 ελληνικά νησιά ως «κατεχόμενα» από 
την Ελλάδα, καταγγέλλοντας τον Ερντογάν 
ότι δεν τα διεκδικεί. 

Οι ευσεβείς πόθοι, διαχρονικά, έβλα-
ψαν τη σοβαρή και υπεύθυνη στρατηγική 
του Ελληνισμού απέναντι στην τουρκική 
επιθετικότητα και αρπακτικότητα.

Ανεξάρτητα από το ποιος κυβερνά την 
Τουρκία και ανεξάρτητα από τις ρητορι-
κές που αναπτύσσονται κατά καιρούς, δεν 
πρέπει να παροράται το γεγονός ότι η τουρ-
κική πολιτική είναι μία και ενιαία, όπως 
καθορίζεται από το πανίσχυρο Συμβούλιο 
Εθνικής Ασφάλειας. Σε αντίθεση με ό,τι 
συμβαίνει σε Ελλάδα και Κύπρο, όπου η 
διαχείριση των εθνικών θεμάτων αποτελεί, 
ως μόνιμο φαινόμενο, αντικείμενο κομ-
ματικών και πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Αναφερόμενοι στο «Ρεπουμπλικανικό 
Λαϊκό Κόμμα», χρήσιμο είναι να θυμηθούμε 
ότι είναι η συνέχεια του «Σοσιαλδημοκρατι-
κού Κόμματος» του Ετζεβίτ, που διενήργησε 
την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 197 .

Δυστυχώς, η επιπολαιότητα και η επι-
φανειακή και επιδερμική «ανάγνωση» 
των εξελίξεων στην Τουρκία αποτελούν 
μόνιμο χαρακτηριστικό της ελλαδικής και 
κυπριακής πολιτικής.

Όσο οι ευσεβείς πόθοι, οι αυταπάτες 
και οι ψευδαισθήσεις κυριαρχούν, οι 
στρατηγικές στα μείζονα εθνικά θέματα 
θα παραπαίουν.

Όσο αυτό δεν γίνεται αντιληπτό και όσο 
απουσιάζει μια μόνιμη εθνική στρατηγική, 
στη βάση της ρεαλιστικής εκτίμησης των δε-
δομένων, ο Ελληνισμός θα καταβάλλει βαρύ 
τίμημα και θα υφίσταται αρνητικές συνέπειες, 
μερικές φορές τραγικές, όπως συνέβη με την 
τραγωδία του 197  στην Κύπρο.

*Τέως Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων 

ροσο ή α  ευσε ε  θου
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δρόμος από την 
ανακάλυψη φυσι-
κού αερίου στην 
Κυπριακή ΑΟ  
αλλά και την ευ-
ρύτερη λεκάνη 
της Ανατολικής 

Μεσογείου μέχρι και την εμπορική 
αξιοποίηση των κοιτασμάτων ουδέπο-
τε υπήρξε στρωμένος με ροδοπέταλα. 
Απόδειξη, το γεγονός ότι από το 2011, 
που ανακαλύφθηκε η «Αφροδίτη», μέχρι 
σήμερα, δεν έχει υπάρξει καταληκτική 
απόφαση για την εμπορική τύχη του 
κοιτάσματος. Το ίδιο ισχύει, ασφαλώς, 
σε κάποιο βαθμό για την «Καλυψώ», 
ενώ εμπορικό κηδεμόνα και αγορά 
αναζητεί και ο «Γλαύκος». Στη γειτονι-
κή ΑΟ  του Ισραήλ αβέβαιο είναι και 
το μέλλον για τη δεύτερη φάση εκμε-
τάλλευσης του Λεβιάθαν. Αφήνοντας 
πάνω από 15t  ανεκμετάλλευτα προς 
το στρατηγικό συμφέρον του Ισραήλ  

Οι διάφορες γεωπολιτικές αναταρά-
ξεις, οι εσωτερικές τριβές και κομματικοί 
ανταγωνισμοί στα κράτη, οι ενίοτε αντι-
κρουόμενες ατζέντες των εμπλεκομένων 
εταιρειών εκμετάλλευσης αποτελούν 
τροχοπέδη στα όποια σενάρια εμπορικής 
εκμετάλλευσης βρίσκονται επίσημα στο 
τραπέζι, όπως ο αγωγός ast e , το 
τερματικό υγροποίησης στην Κύπρο 
και ο αγωγός προς Αίγυπτο. Υπενθυ-
μίζεται ότι το τερματικό υγροποίησης 
στην Κύπρο ήταν κάτι που πρώτη η 

e/ e e  είχε βάλει στο τραπέζι, 
όμως αποσύρθηκε, από τη στιγμή που 
η e ήθελε να προωθήσει το σενά-
ριο της πώλησης του φυσικού αερίου 
σε γειτονικές αγορές, όπως αυτές της 
Τουρκίας και της Αιγύπτου. Αλλά, ακό-
μα και αυτά τα σχέδια των εν λόγω 
εταιρειών αντιμετωπίζουν σοβαρές 
επιπλοκές μετά την ανακάλυψη του 
κοιτάσματος ορ και τον κατακερμα-
τισμό των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και 
Τουρκίας. Λύση σε αυτόν τον «Γόρδιο 
Δεσμό» φέρεται να επιχειρεί να δώ-

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. ΌΜΗΡΌΎ
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πώλησης φυσικού αερίου στη διεθνή αγορά.
Προκειμένου να πετύχει αυτούς τους 

στόχους, η er  διατείνεται ότι είναι 
πρόθυμη να συνεργαστεί στενά με τις πε-
ριφερειακές εθνικές κυβερνήσεις, για να 
ευθυγραμμιστεί με τις αναπτυξιακές ανάγκες 
και τις ευκαιρίες δημιουργίας εσόδων των 
περιουσιακών στοιχείων της περιοχής.

Σε αυτό το πλαίσιο, δηλώνει, στην επί-
σημη ιστοσελίδα, πρόθυμη να αυξηθεί 
η συνεργασία μεταξύ των σημερινών 
περιφερειακών φορέων στον τομέα της 
ενέργειας, λειτουργώντας, ουσιαστικά, 
ως το όχημα για την επιτυχή ανάπτυξη.

 ρόλος ης  
Από την άλλη, ανάμεσα στους στόχους της 

s Ο era t  είναι, σύμφωνα με την επί-
σημη ιστοσελίδα της, να δεσμεύσει τους σημα-
ντικούς οικονομικούς πόρους των επενδυτών 
της και να συνεισφέρει την εμπειρογνωμοσύνη 
της στην προώθηση αναπτυξιακών έργων. «Το 
κύριο πλεονέκτημά μας είναι το πλειοψηφικό 
μερίδιο στον όμιλο er , το οποίο είναι 
διαρθρωμένο να υποβάλλει προσφορές, να 
χρηματοδοτήσει και να αναπτύξει βασικά 
ενεργειακά και άλλα στρατηγικά περιουσι-
ακά στοιχεία στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου», όπως αναφέρεται.

Εκτός από τον ιδρυτή-e tre e e r, Μάικ 
Γερμανό, ο Εκτελεστικός Διευθυντής  ( e  

erat  er) της s era t  
είναι ο κυπριακή καταγωγής  Πανίκος 
Ευριπίδης. Σύμφωνα με το βιογραφικό 
του, διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της 

 a er r , της μεγαλύτερης ιδιω-
τικής εταιρείας στα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα (ΗΑΕ), που κατέχει μερικές από 
τις πιο επιτυχημένες εταιρείες πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, καθώς και τον με-
γαλύτερο διαχειριστή στόλου αεροσκαφών 
στη χώρα. Βάσει βιογραφικού, φαίνεται 
να διαθέτει τεράστια εμπειρία στον το-
μέα της εταιρικής χρηματοδότησης και 
αναδιάρθρωσης και, σε αυτό το πλαίσιο, 
είχε συμβολή στην εξυγίανση μεγάλων 
επιχειρηματικών ομίλων στον Κόλπο και 
στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. 

Εν κατακλείδι, είναι γεγονός πως 
μέχρι στιγμής διαπιστώνεται μια 
δυσκολία στην ευθυγράμμιση των 

συμφερόντων των εμπλεκόμενων κρατών, 
κυρίως Κύπρου-Ισραήλ-Ελλάδας και των 
εταιρειών, για την εκπόνηση μιας ξεκά-
θαρης ενεργειακής αρχιτεκτονικής στην 
περιοχή, γεγονός που ενισχύεται και από 
διάφορους, κατά καιρούς, πολιτικούς και 
εμπορικούς φραγμούς. Συνεπώς, οποια-
δήποτε προσπάθεια και πρωτοβουλία, 
που έχει ως στόχο να ξεκλειδώσει την 
δυναμική της περιοχής, προκειμένου να 
περάσουμε στο επόμενο βήμα της εμπο-

ρικής εκμετάλλευσης, θα πρέπει να τύχει 
ενδελεχούς μελέτης από την Κυβέρνηση 
και το Υπουργείο Ενέργειας. Το επόμενο 
διάστημα κρίνεται ως ιδιαίτερα κρίσιμο 
για το ενεργειακό μέλλον της περιοχής. 
Με αφορμή και τις επικείμενες γεωτρή-
σεις στην Κυπριακή ΑΟ , η ύπαρξη μιας 
συμπαγούς μακροπρόθεσμης ενεργεια-
κής στρατηγικής, που δεν θα βασίζεται σε 
αυτοσχεδιασμούς, μπορεί να συμβάλει στη 
σταθερότητα, την αύξηση της εμπιστοσύνης 
ξένων επενδυτών, αλλά και να αποτρέψει 
την Άγκυρα από το να αναζητεί ρωγμές 
για δημιουργία νέων εντάσεων.

Η ώρα των απο άσεων 

ΈΠΈΝΔΎΤΙΚΌ ΈΝΔΙΑΦΈΡΌΝ ΓΙΑ ΤΈΡΜΑΤΙΚΌ ΎΓΡΌΠΌΙΗΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΌ ΜΈΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΈΡΗ ΣΤΌ ΙΣΡΑΗΛ 

Λύνοντας τον γόρδιο 
δεσμό του Φ.Α.

ΜΑΡΙΌΣ ΠΌΎΛΛΑΔΌΣ
.  



Οι τριμερείς συνεργασίες της Κύπρου 
στην περιοχή της Ανατολικής Με-
σογείου στη διόπτρα του Πεκίνου 

με τον πιο επίσημο τρόπο. Το γεγονός ότι ο 
ίδιος ο Πρόεδρος της δεύτερης πιο ισχυ-
ρής οικονομίας του κόσμου ενδιαφέρεται 
να μελετήσει αυτά τα ζητήματα είναι από 
μόνο του πολύ σημαντικό. Άλλωστε, θέση της 
Λευκωσίας είναι ότι, μέσα από πολυμερείς 
συνεργασίες και την αναβαθμισμένη συνδε-
σιμότητα, στα χρόνια της παγκοσμιοποίησης, 
προκύπτουν πλεονεκτήματα για τη χώρα μας. 
Η αναφορά του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ για 
την Κύπρο που αποτελεί στρατηγικό εταίρο 
προκαλεί ικανοποίηση στη Λευκωσία, η 
οποία επιθυμεί εμβάθυνση των διμερών 
σχέσεων σε διάφορους τομείς. Ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης από τη συνάντηση που είχε 
με τον Κινέζο ομόλογό του πήρε τα εξής:

1. Τη διαβεβαίωση ότι η Κίνα, ως Μόνιμο 
Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, στηρίζει 
σθεναρά τις προσπάθειες για επίλυση του 
Κυπριακού, καθώς και τη διατήρηση της 
παρουσίας της ειρηνευτικής δύναμης των 
Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. 

2. Πρόθεση για συνεργασία σε τομείς 
όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι 
τηλεπικοινωνίες και ο πολιτισμός.

3. Σύντομα η Κίνα θα δημιουργήσει 
Πολιτιστικό Κέντρο στην Κύπρο.

. Επιθυμία για ενίσχυση των διμερών 
σχέσεων Κύπρου - Κίνας σε όλους τους 
τομείς.

Η Λευκωσία αποσκοπεί στην περαιτέρω 
εμβάθυνση των ήδη πολύ καλών σχέσεων 
με την Κίνα και στην αναζήτηση τομέων 
αιχμής, όπου μπορεί να προωθηθεί η δι-
μερής με αμοιβαίο όφελος συνεργασία, 
όπως η τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι 
πολιτιστικές συναλλαγές, ο τουρισμός, οι 
επενδύσεις και η συνδεσιμότητα, είτε στη 
βάση της ισχυρής παρουσίας της Κύπρου 
στη διεθνή ναυτιλία είτε στις αερομεταφορές, 
που είναι ένας κρίσιμος τομέας συνδεσιμό-
τητας για τη χώρα μας.

Το ταξίδι του κυβερνητικού επιτελείου 
στη Κίνα είχε και άλλο σκοπό: Την προβολή 
της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού, 
αλλά και την προαγωγή της συνδεσιμότητας 
με την πολύ μεγάλη κινεζική αγορά, μέσω 
και της περιφερειακής συνεργασίας με άλ-
λες χώρες, όπως η Ελλάδα, η Αίγυπτος και 
το Ισραήλ.

Όσον αφορά το Κυπριακό, ο Πρόεδρος 
είχε την ευκαιρία και ενημέρωσε τον Πρό-
εδρο Σι Τζινπίνγκ για τις προσπάθειές του 

να αξιοποιήσει την ετοιμότητα του Γενικού 
Γραμματέα των Η.Ε. και να επιτύχει επανέ-
ναρξη των διαπραγματεύσεων, και ζήτησε την 
υποστήριξη του Προέδρου της Κίνας τόσο 
στην προσπάθεια να καμφθεί η τουρκική 
αδιαλλαξία και να αξιοποιηθεί στη λύση 
το Συμβούλιο Ασφαλείας, όσο και στη δι-
ατήρηση του ρόλου και της αποστολής της 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

 ρόμος ου ε α ιο
Το δεύτερο φόρουμ υψηλού επιπέδου 

της Πρωτοβουλίας του «Δρόμου του Μετα-
ξιού» είναι  μια πρωτοβουλία της Κίνας, που 
στόχο έχει την ανάπτυξη της περιφερειακής 
συνεργασίας και της συνδεσιμότητας σε δι-
ηπειρωτική κλίμακα, για την ενίσχυση του 
εμπορίου, των επενδύσεων και των υποδο-
μών μεταξύ της Κίνας και των υπόλοιπων 
χωρών που συμμετέχουν σ  αυτήν.

Κύριο αντικείμενο του Φόρουμ οι διεθνείς 
οικονομικές σχέσεις, οι μεταφορές και η 
συνδεσιμότητα.  Στο Φόρουμ συμμετείχαν 
ηγέτες 0 κρατών και κυβερνήσεων.

Το μήνυμα του Προέδρου της Δημο-
κρατίας στο Φόρουμ ήταν ότι η Κύπρος, 
ως μια χώρα που ανέκαθεν υπήρξε κόμβος 
εμπορίου και είχε περίοπτη θέση στη διεθνή 
συνδεσιμότητα, ενώ τώρα πια εντάσσεται 
και στον διεθνή ενεργειακό χάρτη, έχει και 
σήμερα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναπτύξει 
τη θέση της και να προβάλει πλεονεκτήματα 
ως κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης σε αυτήν τη νέα αναβαθμισμένη σχέση 
Ευρώπης - Ασίας, η οποία καλλιεργείται με 
αυτήν την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης 
της Κίνας.  

ι συμφων ες με ην να
 Υπεγράφη Εκτελεστικό Πρόγραμμα 

Πολιτιστικής Συνεργασίας για την περίοδο 
2019-2022.

 Μνημόνιο για Συνεργασία στο πλαίσιο 
του Δρόμου του Μεταξιού, Οικονομικής 

ώνης, για το «21st e t r  ar t e  
a  t at e».
Με την Κίνα το τελευταίο διάστημα έχουν 

υπογραφεί Συμφωνία Έκδοσης, Αμοιβαίας 
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης 
Εκπαίδευσης, Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
για Εξαγωγή Γαλακτοκομικών Προϊόντων 
της Κύπρου προς την Κίνα και Μνημόνιο 
ανάμεσα στη Βουλή των Αντιπροσώπων και 
του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου της Κίνας.

υπριακό και  
με ον ο ιν 

Με την ευκαιρία της συμμετοχής στο 
Φόρουμ Κορυφής και την παρουσία πολλών 
ηγετών κρατών και κυβερνήσεων, διευθε-
τήθηκε και συνάντηση του Προέδρου της 
Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.  

Ο κ. Αναστασιάδης επιδίωξε να πάρει μια 
«θετική ματιά» από τον Ρώσο Πρόεδρο με 
φόντο τις προσπάθειες που καταβάλλει για 
την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από 
εκεί που είχαν μείνει στο Κραν Μοντανά και 
για την ετοιμότητα του ιδίου και της πλευράς 
μας να αξιοποιηθούν οι έξι παράμετροι που 
προτείνει ο Γενικός Γραμματέας Α. Γκου-
τέρες, προκειμένου η Κύπρος να καταστεί 
πραγματικά ανεξάρτητη, χωρίς εγγυήσεις 
και εξαρτήσεις, μια λειτουργική ευρωπα-
ϊκή πολιτεία. Άλλωστε, η Ρωσία μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τη λύση 
του Κυπριακού στο Συμβούλιο Ασφαλείας 
των Η.Ε., όπως και στο  κρίσιμο θέμα της 
διατήρησης της αποστολής και του ρόλου 
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

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)
• Head of the Office of Graduate Studies (CYIGS_HGS_19_01)
• 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)

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.  

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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λε νει το άτι
 στι  ρι ερε  η να

ΑΦΙΈΡΩΜΈΝΌ ΣΤΗ ΔΙΈΘΝΗ ΗΜΈΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΌΎ ΤΣΈΡΝΌΜΠΙΛ

Ο τουρκικός πυρηνικός σταθμός 
στο  απειλεί την ΚΔ;

ΕΑΝ Ό ΠΥΡΗΝΙΚΌΣ ΣΤΑΘ
ΜΌΣ ΣΤΌ  ΚΑΤΑΣ
ΤΡΑ ΕΙ ΑΠΌ ΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ 
ΠΑΡΌΜΌΙΌ ΜΕ ΕΚΕΙΝΌ ΣΤΌ 
ΤΣΕΡΝΌΜΠΙΛ ΤΌ  Ή 
ΑΠΌ ΕΝΑΝ ΤΕΡΑΣΤΙΌ ΣΕΙΣ
ΜΌ  ΘΑ ΑΠΕΙΛΗΘΌΥΝ ΌΛΌΙ 
ΌΙ ΚΑΤΌΙΚΌΙ ΚΑΙ ΌΛΕΣ ΌΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΔ ΚΑΙ 
ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ  ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΑ 
ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΑΠΌΙΚΙΑΚΑ ΚΑΤΑ
ΛΌΙΠΑ  

Τόσα χρόνια μετά 
την καταστρο  
στο Τσέρνομπιλ, 

είναι ανησυχητικό 
το γεγονός ότι η 

Τουρκία απο άσισε 
να συνεργαστεί με τη 
Ρωσία, με στόχο την 
κατασκευ  ενός νέου 
πυρηνικού σταθμού, 

ο οποίος πρόκειται να 
τεθεί σε λειτουργία το 

. Ακόμη χειρότερη 
είναι η από αση 
της Τουρκίας να 

κατασκευάσει τέτοιο 
σταθμό στο , 

δηλαδ  σε μια περιοχ  
με έντονη σεισμικ  
δραστηριότητα στην 

επαρχία , 
απέναντι από την 

Κυπριακ  Δημοκρατία 

ο πρωί της 26ης Απρι-
λίου 1986 ξεκίνησε μια 
βιβλική καταστροφή στον 
πυρηνικό αντιδραστήρα 
στο Τσέρνομπιλ, στο βό-
ρειο τμήμα της Ουκρανίας, 
στην τότε Σοβιετική Ένω-

ση. Για τουλάχιστον δύο μέρες, η τότε κομ-
μουνιστική σοβιετική Κυβέρνηση απέκρυψε 
την αλήθεια. στόσο, όταν λεπτομέρειες 
άρχισαν να αναδύονται από ξένες πηγές, 
το Κρεμλίνο στη Μόσχα άρχισε να εκδίδει 
παραπλανητικά μηνύματα. Αυτά αύξησαν 
τις ανησυχίες σε όλον τον πλανήτη. 

Την εποχή εκείνη, ήμουν 16 ετών και 
ζούσα στο βορειοδυτικό Λονδίνο, περίπου 
2.000 χιλιόμετρα μακριά από το Τσέρνομπιλ. 

ς μαθητής του γυμνάσιου, ο οποίος, σε 
τακτική βάση, έπαιζε ποδόσφαιρο ή περ-
πατούσε στην αγγλική βροχή, θυμάμαι ότι 
φοβόμουν τι θα μπορούσε να μου συμβεί, 
εάν τυχόν μολυσμένες σταγόνες της βροχής 
έπεφταν επάνω μου.

Σήμερα, είναι αρκετά γνωστές οι αιτί-
ες και οι συνέπειες της καταστροφής στο 
Τσέρνομπιλ. Σύμφωνα με την Επιστημονική 
Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τις 
Επιπτώσεις της Ατομικής Ακτινοβολίας:

«Οι χειριστές στο Τσέρνομπιλ , κατά 
παράβαση των κανονισμών ασφαλείας, είχαν 
απενεργοποιήσει σημαντικά συστήματα 
ελέγχου και επέτρεψαν στον αντιδραστήρα, ο 
οποίος περιβαλλόταν από λάθη στον σχεδι-
ασμό του, να φτάσει σε συνθήκες ασταθούς 
και χαμηλής ισχύος. Μια ξαφνική αύξηση 
ισχύος προκάλεσε έκρηξη ατμού που έσπασε 
το δοχείο του αντιδραστήρα, επιτρέποντας 
περαιτέρω βίαιες αλληλεπιδράσεις καυσί-
μου-ατμού που κατέστρεψαν τον πυρήνα 
του αντιδραστήρα και κατέστρεψαν σοβαρά 
το κτήριο του αντιδραστήρα. Στη συνέχεια, 
μια έντονη φωτιά γραφίτη καιγόταν για 10 
ημέρες. Υπό εκείνες τις συνθήκες, έγιναν 
μεγάλες διαρροές ραδιενεργών υλικών».

Από τους 600 εργαζομένους στον αντι-
δραστήρα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες 
της 26ης Απριλίου 1986, 28 πέθαναν 
μέσα σε μήνες. Η καταστροφή οδήγησε 
επίσης σε εκτεταμένη ραδιενεργό μόλυν-
ση σε περιοχές της Λευκορωσίας, Ρωσίας 
και Ουκρανίας, στις οποίες κατοικούσαν 
εκατομμύρια άτομα. Έτσι, η καταστροφή 
όχι μόνο δημιούργησε σοβαρά προβλή-
ματα υγείας, λόγω της ακτινοβολίας, αλλά 
προκάλεσε επίσης και μακροπρόθεσμες 
αλλαγές στις ζωές των ατόμων και των 
ζώων στις μολυσμένες περιοχές. (Πηγή:  

tt :// . s ear. r / s ear/e /
er . t ).
Στις 8 Δεκεμβρίου 2016, η Γενική Συνέ-

λευση της Οργάνωσης Ηνωμένων Εθνών 
(ΟΗΕ) ενέκρινε το ήφισμα 71/125 σχετικά 
με τη «μόνιμη κληρονομιά της καταστρο-

φής του Τσέρνομπιλ». Το ήφισμα αυτό 
καθόρισε τις 26 Απριλίου κάθε έτους ως 
Διεθνή Ημέρα Μνήμης της Καταστροφής 
στο Τσέρνομπιλ. Αυτή η Ημέρα μού δίνει την 
ευκαιρία να επισημάνω έναν νέο κίνδυνο.

ωσο ουρκικ  συνερ ασ α
Στις 3 Απριλίου 2018, το Κρεμλίνο ανα-

κοίνωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Πρόεδρος 
της Ρωσίας, και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο 
Πρόεδρος της Τουρκίας, ενεργοποίησαν την 
κατασκευή ενός νέου πυρηνικού σταθμού 
στο  στην Τουρκία. Το Κρεμλίνο 
πρόσθεσε ότι το έργο «χρηματοδοτείται 
πλήρως από τη Ρωσία». Σύμφωνα με τον 
Πρόεδρο Πούτιν, «δεν είμαστε απλώς 
παρόντες στην κατασκευή του πρώτου 
τουρκικού πυρηνικού σταθμού ηλεκτρο-
παραγωγής», αλλά στη «δημιουργία των 
βάσεων της πυρηνικής βιομηχανίας της 
Τουρκίας». (Πηγή: tt ://e . re .r /
e e ts/ res e t/ e s/57190)

Τόσα χρόνια μετά την καταστροφή στο 
Τσέρνομπιλ, είναι ανησυχητικό το γεγονός 
ότι η Τουρκία αποφάσισε να συνεργαστεί 
με τη Ρωσία, με στόχο την κατασκευή ενός 
νέου πυρηνικού σταθμού, ο οποίος πρόκει-
ται να τεθεί σε λειτουργία το 2023. Ακόμη 
χειρότερη είναι η απόφαση της Τουρκίας 
να κατασκευάσει τέτοιο σταθμό στο , 
δηλαδή σε μια περιοχή με έντονη σεισμική 
δραστηριότητα στην επαρχία ers , απέ-
ναντι από την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ). 

Σε ευθεία γραμμή, το  βρίσκεται 
92 χιλιόμετρα από την κατεχόμενη Κερύ-
νεια, 109 χιλιόμετρα από τη Λευκωσία, 
119 χιλιόμετρα από την κατεχόμενη Αμ-
μόχωστο, 137 χιλιόμετρα από τη Λάρνακα, 
158 χιλιόμετρα από τη Λεμεσό και 166 
χιλιόμετρα από την Πάφο. Κάθε μία από 
αυτές τις αποστάσεις είναι μικρότερη από 
τα 180 χιλιόμετρα που χωρίζουν τη Λεμεσό 
από τον Απόστολο Ανδρέα!

Συνεπώς, εάν ο πυρηνικός σταθμός στο 
 καταστραφεί από ένα ατύχημα 

παρόμοιο με εκείνο στο Τσέρνομπιλ το 
1986, ή από έναν τεράστιο σεισμό, όπως 
αυτόν που χτύπησε τον πυρηνικό σταθμό 
στο s a a  στη Ιαπωνία το 
2011, ή οποιονδήποτε άλλο λόγο, π.χ. μια 
τρομοκρατική επίθεση, θα απειληθούν όλοι 
οι κάτοικοι και όλες οι επιχειρήσεις στην 
ΚΔ και στις «βάσεις», δηλαδή στα βρετανικά 
αποικιακά κατάλοιπα. Ποιος θα ήθελε να 
ζήσει ή να περάσει τις διακοπές στην ΚΔ 
κάτω από αυτές τις συνθήκες; 

Παρόλα αυτά, σε ορισμένους κύκλους 
στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος Πούτιν εξακο-
λουθεί να θεωρείται «φίλος της Κύπρου».

 
ναμφισ η ες 

πρα μα ικό η ες
Οι ανησυχίες ενισχύονται από τουλάχι-

στον τρεις αναμφισβήτητες πραγματικότητες:
Πρώτον, στο ήφισμα 22 1 (2018), 

η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης «εξέφρασε τη βαθιά 
της ανησυχία», λόγω της τοποθεσίας του 
νέου σταθμού «μόλις 85 χιλιόμετρα από 
τα σύνορα με την Κύπρο... σε μια σεισμική 
περιοχή της Τουρκίας».

Δεύτερον, η Τουρκία δεν έχει υπογράψει 
ορισμένες διεθνείς συμβάσεις που επη-
ρεάζουν την πυρηνική ενέργεια, όπως τη 
Σύμβαση για την Εκτίμηση των Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων σε Διασυνοριακό 
Πλαίσιο του 1991 και την Κοινή Σύμβαση 
του 1997 για την Ασφάλεια Διαχείρισης των 
Αναλώσιμων Καυσίμων και των Ραδιενερ-
γών Αποβλήτων. Επίσης, η Τουρκία και η 
Ρωσία είναι τα μόνα από τα 7 κράτη μέλη 
του Συμβουλίου της Ευρώπης που δεν έχουν 
υπογράψει τη  Σύμβαση του 1998 για την 
Πρόσβαση σε Πληροφορίες, τη Συμμετοχή 
του Κοινού στη Λήψη Αποφάσεων και την 
Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη για Περιβαλ-
λοντικά έματα (Πηγές: tt s://treat es.

. r /  και tt s:// - e a . aea. r / ).
Τρίτον, μεταξύ των 7 κρατών μελών 

του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Τουρκία 
και η Ρωσία έχουν αποκτήσει τα χειρότερα 
στατιστικά σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα. Δείτε τις εκδόσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(π.χ. στο .e r. e. t/ e ts/

er e 19592017 . ). 
Αυτές οι πραγματικότητες δεν εμπνέουν 

εμπιστοσύνη ότι, στο πλαίσιο της πυρηνικής 
ενέργειας, αυτά τα κράτη δίνουν προτεραιό-
τητα στο κράτος δικαίου και στην προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
ρω μα α

Προς το συμφέρον της υγείας και της 
ασφάλειας του λαού της ΚΔ, καλώ την 

Κυβέρνηση της ΚΔ και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να δημοσιεύσουν μια εμπεριστα-
τωμένη κοινή δήλωση, η οποία θα απαντά 
στα ακόλουθα ερωτήματα.

. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κρεμ-
λίνο απέδειξε ότι δεν ήταν σε θέση ούτε 
να αποτρέψει, μα ούτε να περιορίσει τις 
συνέπειες της πυρηνικής καταστροφής στο 
Τσέρνομπιλ, γιατί τότε η Τουρκία επέλεξε 
να συνεργαστεί με το Κρεμλίνο στον τομέα 
της πυρηνικής ενέργειας; Πώς μπορεί να 
συμβιβαστεί αυτή η απόφαση με το στάτους 
της Τουρκίας ως μέλους του ΝΑΤΟ και 
ως υποψήφιας για ένταξη στην ΕΕ;

2. Γιατί επιλέχθηκε το  ως χώ-
ρος του νέου πυρηνικού σταθμού; Προτού 
ληφθεί η σχετική απόφαση, η Τουρκία δι-
εξήγαγε διαβούλευση, όπως προβλέπει 
η προαναφερθείσα Σύμβαση του 1998 
για Περιβαλλοντικά έματα, την οποία η 
Τουρκία δεν έχει υπογράψει; Εάν όχι, γιατί;

3. Μήπως επιλέχθηκε το  για 
να διευκολυνθεί η μεταφορά ραδιενεργών 
αποβλήτων από το  στα πλησίον 
κατεχόμενα εδάφη της ΚΔ; Μήπως αυτή 
η πιθανότητα εξηγεί, γιατί η Τουρκία δεν 
έχει υπογράψει την προαναφερθείσα Κοινή 
Σύμβαση του 1997 για την Ασφάλεια των 
Ραδιενεργών Αποβλήτων;

. Τι έχουν κάνει ο ΟΗΕ, η ΕΕ, η ΚΔ 
και οι «εγγυήτριες δυνάμεις» της ΚΔ για 
να επιβεβαιώσουν ή να εγγυηθούν ότι το 
έργο στο  δεν θα κορυφωθεί με 
μια βιβλική πυρηνική καταστροφή;

5. Εάν υπάρξει αποδέσμευση ραδιε-
νεργών υλικών στο , τι θα κάνουν 
οι τουρκικές και οι ρωσικές Κυβερνήσεις; 

α αποκρύψουν την αλήθεια, όπως έκανε 
η σοβιετική Κυβέρνηση το 1986;

6. Έχει η Κυβέρνηση της ΚΔ ετοιμάσει 
οποιαδήποτε σχέδια έκτακτης ανάγκης για 
να προστατεύσει τον λαό της ΚΔ σε πε-
ρίπτωση καταστροφής στο ; Εάν 
ναι, αυτά τα σχέδια έχουν δημοσιευθεί και 
έχουν οδηγήσει σε οποιαδήποτε εκστρατεία 
δημοσιότητας, ώστε ο λαός να γνωρίζει τι 
πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει σε περί-
πτωση της αποδέσμευσης των ραδιενεργών 
υλικών από στο ; Εάν όχι, γιατί;

7. Στην 1η Έκθεση Αξιολόγησης Ικα-
νότητας της ΚΔ, όπως εκπονήθηκε από τη 
Δύναμη Πολιτικής Άμυνας του Υπουργείου 
Εσωτερικών και με ημερομηνία 30 Ιουλίου 
2018, γιατί δεν γίνεται λόγος ούτε για τον 
τουρκικό πυρηνικό σταθμό στο , 
ούτε για την τουρκική πυρηνική στρατηγι-
κή; Λαμβάνοντας υπόψη την έμφαση που 
δίνει η παρούσα έκθεση στους «κινδύνους» 
(«r s s»), η Δύναμη δεν τα θεωρεί αυτά 
ως επικίνδυνα; (Πηγή: . . . /

/ / . s /5 9 6 06
2 2257 300029 18/ e/ %20

%20 %20
%2030%20 %202018.  

tt :// . . . / / / . s /
5 9 6 062 2257 30002
9 18/ e/ %20 %20

%20 %2030%20
%202018. ).

8. Μήπως η Τουρκία, υπό την κάλυψη 
του καινούργιου πολιτικού πυρηνικού προ-
γράμματος, μπορεί σύντομα να ξεκινήσει -ή 
ήδη έχει ξεκινήσει- ένα μυστικό πρόγραμμα 
με στόχο την κατασκευή πυρηνικών όπλων;

Αυτές οι ερωτήσεις απαιτούν απαντήσεις.

* Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου a  r s. Οι απόψεις του 

είναι προσωπικές

Η ΚΙΝΑ  ΏΣ ΜΌΝΙΜΌ ΜΕΛΌΣ 
ΤΌΥ ΣΥΜΒΌΥΛΙΌΥ ΑΣ ΑΛΕΙ
ΑΣ  ΣΤΗΡΙ ΕΙ ΣΘΕΝΑΡΑ ΤΙΣ 
ΠΡΌΣΠΑΘΕΙΕΣ ΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ 
ΤΌΥ ΚΥΠΡΙΑΚΌΥ  ΚΑΘΏΣ 
ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑ
ΡΌΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗΣ 
ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΏΝ ΗΝΏΜΕΝΏΝ 
ΕΘΝΏΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΌ

ΣΩΤΗΡΗΣ  
ΠΑΠΑΔΌΠΌΎΛΌΣ

.

ΚΛΈΑΡΧΌΣ Α. ΚΎΡΙΑΚΙΔΗΣ*



Η ΔΗΜΌΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑ
ΞΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΙΣΧΥΡΗ 
ΚΕΝΤΡΏΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΌΥ. ΠΡΌΣΔΌΚΌΥΜΕ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ό ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 
ΤΌΥ ΠΌΛΙΤΙΚΌΥ ΚΑΙ ΚΌΜ
ΜΑΤΙΚΌΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΌΣ 
ΤΌΥ ΤΌΠΌΥ ΜΑΣ  

Της Κυριακής

Συνέντευξη 8
27.04.2019

Προφανώς, όπως είπατε, στόχος σας 
είναι κατάκτηση ενός ποσοστού γύρω 
στο ,6 , που θα σας ανοίξει την πόρτα 
για συμμετοχή στο Εθνικό Συμβούλιο. 
Αν, παρ  ελπίδα, δεν το πετύχετε, σκέ-
φτεστε κάποια άλλη φόρμουλα, ενδε-
χομένως, συμμετοχής στο ΕΣ, πέρα από 
την ιδιότητα του κανονικού μέλους; 

Έχουμε πίστη σε αυτό που κάνουμε. 
Έχουμε πίστη στους 6 εκλεκτούς υπο-
ψήφιους ευρωβουλευτές μας, ο καθένας 
από τους οποίους ξεχωρίζει στον τομέα 
του, ξεχωρίζει για το ήθος του και τις γνώ-
σεις του. Πιστεύουμε στον κόσμο μας, 

στις πολιτικές μας θέσεις, στις αρχές 
και τα ιδανικά μας. Γι’ αυτό και είμαστε 
σίγουροι ότι θα κάνουμε την έκπληξη 
των Ευρωεκλογών. Έκπληξη, που καμία 
δημοσκόπηση δεν μπορεί να προβλέψει. 

Μπορεί να μην έχουμε την προβολή 
των μέσων. Ξέρουμε, όμως, ότι έχουμε 
κερδίσει τη θέση μας στην καρδιά και τον 
νου των ανθρώπων. Γνωρίζουμε τους πε-
ριορισμούς, αλλά και τους αποκλεισμούς. 
Αντισταθμίζουμε αυτήν την αδυναμία με 
την καθημερινή μας επαφή με τους συ-
μπολίτες μας. Όπως, εξάλλου, πολλοί από 
εμάς το κάνουμε για χρόνια πολλά. Είναι 

το οξυγόνο μας. Είναι η δύναμή μας. Μέσα 
από την επαφή μας με την κοινωνία, μας 
δίνεται η δυνατότητα να αφουγκραστούμε 
τις ανησυχίες τους, να μοιραστούμε τους 
προβληματισμούς και τις έγνοιες τους 
και μαζί συνδιαμορφώνουμε εκείνες τις 
πολιτικές που αφορούν το μέλλον τους, 
το μέλλον της πατρίδας μας.

 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ, 
ανεξαρτήτως των ιδεολογικών ή πολι-
τικών καταβολών και διαδρομών των 
συναποτελουσών την, έχει ρίζες στην 
κυπριακή κοινωνία. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ-
ΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ, όχι μόνο θα είναι η 

έκπληξη των εκλογών, αλλά θα αποδειχθεί, 
πιστέψτε με, σε ρυθμιστή των εξελίξεων. 
Μέσα στο νέο κομματικό σύστημα, που 
θα δημιουργηθεί αμέσως μετά τις Ευρω-
εκλογές, με τη συνέργεια και τις γνώσεις 
των νέων ανθρώπων της, αλλά και τη 
σοφία και τις εμπειρίες των μεγαλύτε-
ρων σε ηλικία κομματικών στελεχών της, 
τους οποίους αποκαλώ ανοξείδωτους, 
η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ θα 
είναι η νέα ισχυρή Κεντρώα παράταξη 
της Κύπρου. Προσδοκούμε να είναι ο 
ρυθμιστής του πολιτικού και κομματικού 
συστήματος του τόπου μας. 

«Ανο είδωτα» στελέχη
ΟΙ ΠΕΡΙ ΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗ Η ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2013 ΚΑΙ 201

Γνωστοποίηση λή η  απ αση  για ορήγηση δεια  ιομη ανικών Εκπομπών
δυνάμει του εδα ίου (2) του άρθρου 1 των περί ιομη ανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρ λη-

η και λεγ ο  τη  Ρύπανση ) Ν μων του 2013 και 201

 πουργός Γεωργίας, γροτικής νάπτυ ης και Περι άλλοντος και η πουργός ργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνι-
κ ν σφαλίσεων γνωστοποιούν ότι: 
(α) τις . .  λήφθηκε απόφαση σχετικά με τη χορήγηση δειας ιομηχανικ ν κπομπ ν στην εταιρεία 

e enic opper ines td  για την εγκατάσταση παραγωγής ακατέργαστων μη σιδηρούχων μετάλλων από με-
ταλλεύματα, συγκεντρ ματα ή δευτερογενείς πρ τες ύλες, μη μεταλλουργικές, χημικές ή ηλεκτρολυτικές διεργα-
σίες στη κουρι τισσα.  εν λόγω δεια χορηγήθηκε μετά από αίτηση που υπέ αλε η εταιρεία e enic opper 

ines td  στις . .  για χορήγηση δειας ιομηχανικ ν κπομπ ν.
( )  δεια ιομηχανικ ν κπομπ ν καθ ς επίσης και λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της πόφασης, τους 
λόγους στους οποίους ασίστηκε η απόφαση για χορήγησή της, τα αποτελέσματα των δια ουλεύσεων, τον τρόπο 
καθορισμού των όρων λειτουργίας και τα έγγραφα αναφοράς έλτιστων ιαθέσιμων Τεχνικ ν που αφορούν τη συ-
γκεκριμένη εγκατάσταση, είναι καταχωρημένα σε ρχείο που τηρείται, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου  των 
περί ιομηχανικ ν κπομπ ν ( λοκληρωμένη Πρόλη η και λεγχος της ύπανσης) όμων του  και , στο 
πουργείο Γεωργίας, γροτικής νάπτυ ης και Περι άλλοντος, Τμήμα Περι άλλοντος, εωφόρος ης κτω ρίου -

, ος όροφος, ευκωσία και στο πουργείο ργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικ ν σφαλίσεων, Τμήμα πιθε ρησης 
ργασίας, πελλή , ος όροφος ευκωσία και είναι διαθέσιμο στο κοινό για επιθε ρηση κατά τις εργάσιμες ρες.

(γ) Πρόσωπο, στο ιδρυτικό έγγραφο ή στο καταστατικό του οποίου ορί εται ότι, ο κύριος σκοπός της ίδρυσής του 
είναι η προ θηση της προστασίας του περι άλλοντος, θεωρείται ότι έχει έννομο συμφέρον, το οποίο δυνατό να 
επηρεά εται δυσμεν ς από οποιαδήποτε απόφαση, πρά η ή παράλει η της ρμόδιας ρχής, στο πλαίσιο άσκησης 
των αρμοδιοτήτων της δυνάμει των άρθρων , , , ,  και  των περί ιομηχανικ ν κπομπ ν ( λοκλη-
ρωμένη Πρόλη η και λεγχος της ύπανσης) όμων του  και , μπορεί να ασκήσει προσφυγή σύμφωνα 
με το άρθρο  του υντάγματος για αναθε ρηση.

ΗΤΕΙΤΑΙ
 ταιρεία  yperstatic n ineerin  esi n 

ητά Πολιτικ  Μη ανικ  Μελετητή με ετή εμπειρία 
στην εκπόνηση στατικ ν μελετ ν για άμεση πρόσλη η.

 Μισθός αναλόγως προσόντων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 253 277
mai : .  
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ην πεποίθηση ότι η Δη-
μοκρατική Παράταξη 
θα αναδειχθεί στη νέα 
ισχυρή πολιτική δύνα-
μη του Κέντρου μετά τις 
Ευρωεκλογές εκφράζει 
ο Μάριος Καρογιάν, δια-

μηνύοντας ότι το αρτισύστατο κόμμα δεν θα 
είναι ένας ακόμη διάττοντας στο στερέωμα 
της κυπριακής πολιτικής ζωής, αλλά «ήρθε 
για να μείνει», ως η δύναμη που μπορεί να 
εκφράσει το «αυθεντικό κέντρο», αλλά και 
να δημιουργήσει τις προ ποθέσεις για μια 
ευρεία εθνική συνεννόηση για τα μεγάλα 
ζητήματα του τόπου. Εξέφρασε, ταυτόχρο-
να, τη βεβαιότητα ότι η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΤΑΞΗ θα κάνει την έκπληξη στις 
προσεχείς Ευρωεκλογές, ανατρέποντας 
όλες τις δημοσκοπικές προβλέψεις και 
ενάντια στο δυσμενές γεγονός ότι, λόγω μη 
κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, είναι 
σήμερα «αποκλεισμένη από τα ΜΜΕ».   

 
Ποιοι οι στόχοι της ΔΗΠΑ στις προ-

σεχείς Ευρωεκλογές και πού τοποθε-
τούνται οι προσδοκίες σας;

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
συμμετέχει στις εκλογές του ερχόμενου 
Μα ου με στόχο να πάρει ένα ποσοστό 
που θα την καθιερώσει στην πολιτική 
σκηνή της Κύπρου. Το 3,6% είναι ένας 
ενδιάμεσος στόχος, που θα επιτρέψει στη 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ να έχει 
θέση και ρόλο στο Εθνικό Συμβούλιο, 
να ακούγεται η φωνή της, να μπορεί να 
εκθέτει τις θέσεις της στα ΜΜΕ, από τα 
οποία είναι σήμερα αποκλεισμένη, λόγω 
μη κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. 

Είστε ένα αρτισύστατο κόμμα, που 
διεκδικεί, για πρώτη φορά, την ψήφο 
του λαού, στις επικείμενες Ευρωεκλο-

γές. εωρείτε την ψήφο της 26ης 
Μαΐου ως ψήφο «δοκιμασίας» ή 

εμπιστοσύνης; 
Η εμπιστοσύνη των πολιτών κερ-

δίζεται μέσα από σκληρή δοκιμασία 
και δουλειά. Δοκιμασία πολιτικών 

θέσεων, αλλά και από τη δοκιμα-
σία πολιτικών συμπεριφορών 

και ηθικής. 
Μπορεί να μην υπάρχουν 

οι μηχανισμοί και οι οικονο-
μικές δυνατότητες που έχουν 
άλλα κόμματα, αλλά έχουμε 

ένα κοινό χαρακτηριστικό. 
Έχουμε ΠΙΣΤΗ σε αυτό που 

κάνουμε. Έχουμε πίστη, γιατί αυτούς 
τους λίγους μήνες ζωής τα μηνύματα 
που λαμβάνουμε είναι μηνύματα αι-

σιοδοξίας.  κόσμος έχει αγκαλιάσει 
αυτήν την προσπάθεια, γιατί ένιωθε 

εγκλωβισμένος σε πολιτικές και κόμματα 
που δεν τους έκφραζαν πλέον, αλλά δεν 
είχαν άλλη επιλογή ή διέξοδο. Τώρα 

έχουν επιλογή. Τώρα έχουν τη ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ.

ΜΑΡΙΌΣ ΚΑΡΌΓΙΑΝ  Η ΔΗΜΌΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΗΡΘΈ ΓΙΑ ΝΑ ΜΈΙΝΈΙ  

α κάνουμε την έκπληξη των Ευρωεκλογών

α σπ σουμε α 
παρα οσιακ  σ ε αν

Κατέρχεστε στις εκλογές για το Ευ-
ρωκοινοβούλιο σ  ένα εξόχως πολωτικό 
και συγκρουσιακό πολιτικό σκηνικό, με 
τον χώρο του Κέντρου να βρίσκεται σε 
μια κατάσταση πολυκερματισμού και 
πολυδιάσπασης. Τι καινούργιο κομίζει 
η ΔΗΠΑ, σε σχέση με τις υφιστάμενες 
πολιτικές μορφοποιήσεις, και ποιο 
ρόλο θα μπορούσε, αντικειμενικά, να 
διαδραματίσει;   

Έχετε εν μέρει απαντήσει το ερώτημα. 
Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν οι συγκρού-
σεις και οι επικοινωνιακές ατάκες. Αυτού 
του είδους οι συγκρούσεις αποσκοπούν 
μόνο σε ένα πράμα: Να αποσπάσουν την 
προσοχή των πολιτών και να τους απο-
προσανατολίσουν από τα προβλήματα 
της καθημερινότητας. 

Η αναγέννηση της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ είναι ακριβώς να αναδείξει 
το Κέντρο σε πρωταγωνιστή των πολιτικών 
εξελίξεων και όχι σε κράχτη διαμαρτυρίας. 

Εμείς επιδιώκουμε τα σπάσουμε τα 
παραδοσιακά στεγανά. έλουμε η σχέση 
μας με τους πολίτες να στηρίζεται σε μια 
σχέση εμπιστοσύνης και αλληλοσεβα-
σμού. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
δίνει βήμα έκφρασης στους νέους, χώρο 
στις μετριοπαθείς, νούσιμες και συναινε-
τικές δυνάμεις της κοινωνίας μας, διέξοδο 
στον κουρασμένο και απογοητευμένο 
από τις άγονες αντιπαραθέσεις κυπρι-
ακό λαό. Ανταποκρίνεται στην ανάγκη 
να ξαναγίνει το Κέντρο Επίκεντρο των 
εξελίξεων και πρωταγωνίστρια δύναμη 
εθνικής συνεννόησης και κοινωνικής 
συναίνεσης. 

κφρ ουμε ο 
αυ εν ικό ν ρο

Η ΔΗΠΑ εμφανίζεται ως ένα ακόμη 
κόμμα του Κέντρου, διεκδικώντας να 
εκφράσει, όπως υποστηρίζει, το αυ-
θεντικό Κέντρο. Μοιάζει, ωστόσο, ως 
ένα μικρότερο κομμάτι του ΔΗΚΟ, ή 
ένα μικρότερο «ΔΗΚΟ», που θέλει να 
διαδραματίσει τον ρόλο του ΔΗΚΟ, 
στη θέση του ΔΗΚΟ. Ύπό αυτούς τους 
όρους, πώς σταθμίζετε το εύρος της 
απεύθυνσής σας προς την κοινωνία; 
Και ποια, εν τέλει, η σχέση σας με το 
Δημοκρατικό Κόμμα; 

Στρατηγική μας επιδίωξη είναι να 
εκφράσουμε το αυθεντικό Κέντρο. Αν 
κομματικές ηγεσίες με τις επιλογές και 
τις πολιτικές τους συμπεριφορές επέλεξαν 
να μετασχηματιστούν και μεταμορφωθούν 
σε κόμματα των άκρων και των ακροτήτων, 
δεν μας απασχολεί.  

Τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ δεν 
την απασχολούν προσωποπαγείς λογικές, 
δογματικές ιδεοληψίες ή παλαιοκομματικές 
αντιλήψεις. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑ-
ΞΗ εκφράζει τον διεκδικητικό ρεαλισμό για 
τη λύση του Κυπριακού. Πιστεύει σε ένα 
μεικτό οικονομικό σύστημα,  μακριά από 
νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις ή κρατικιστι-
κές εμμονές. Στα σύνθετα προβλήματα της 
εποχής απαντά με συνθετικές προτάσεις 
για μια βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνική 
συνοχή. Με ευθύνη και ενότητα. Με τόλ-
μη και φαντασία. Με την παρέμβασή της 
στις ευρωπαϊκές εκλογές η Δημοκρατική 
Παράταξη δίνει στους πολίτες τη δυνα-
τότητα μιας επιλογής που θα κάνει τη 
διαφορά. Που θα προκαλέσει στα πολιτικά 
μας πράγματα την ανατροπή που χρει-

άζεται για να ξαναγεννηθούν οι ελπίδες 
όλων όσοι είναι σήμερα απογοητευμένοι, 
αποστασιοποιημένοι και θυμωμένοι με 
την πολιτική κατάσταση.

π κεν ρο ων ε ελ εων 
Πολλοί σάς κατηγορούν πως λειτουρ-

γείτε ως η «Πέμπτη φάλαγγα» ή ως ο 
«Δούρειος ππος» του Προεδρικού, 
όσον αφορά τον χώρο του Κέντρου και 
ότι έχετε, απλώς, μια επικαιρική πολι-
τική λειτουργία, η οποία θα εκπνεύσει, 
όταν εκλείψουν οι περιστάσεις που την 
κατέστησαν αναγκαία. Τι απαντάτε; 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ήρθε για να μείνει. Τα όσα διαδίδουν 
κάποιοι είναι οι γνωστές τακτικές που 
χρησιμοποιούσαν πάντα. Είναι οι ίδιοι 
που μετέτρεψαν τη λασπολογία και τη 
δολοφονία χαρακτήρων σε επάγγελμα. 

έλω να σας θυμίσω κάτι που κάποιοι 
αγνοούν. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ-
ΤΑΞΗ δεν ιδρύθηκε, όπως συμβαίνει 
στις πλείστες των περιπτώσεων, από μια 
ομάδα διαφωνούντων. Ιδρύθηκε από εκα-
τοντάδες πολιτικά συνειδητοποιημένους 
πολίτες και στελέχη, οι οποίοι με κριτική 
σκέψη και πολιτικό αισθητήριο έκριναν 
πως κόμματα που αυτοπροσδιορίζονταν 
στον χώρο του κέντρου, έχουν πλέον 
εξοκείλει από την κουλτούρα ευθύνης, 
συνέπειας και ρεαλιστικής διεκδίκησης 
που πάντα διέκρινε την πολιτική σκέψη και 
την πολιτική συμπεριφορά του Κέντρου.

Η απάντησή μου, λοιπόν, είναι πως, 
είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, η ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ την επομένη των 
Ευρωεκλογών θα είναι το Κέντρο, αλλά 
και το Επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΌΠΌΎΛΌΣ
.  



Της Κυριακής
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ΓΚΑΛΟΠ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥΣ Η Ο ΟΡΟΥΣ
 δεύτερη δημοσκόπηση της εταιρείας rime onsu tin , την οποία παρουσίασε 

πρόσφατα το ΓΜ  στο πρόγραμμα ωρίς Περιστροφές , εμφανί ει πολύ ενδια-
φέροντα στοιχεία. 

 πρόθεση συμμετοχής στις εκλογές δείχνει πρόοδο. Το  δηλ νουν ότι μάλ-
λον/σίγουρα θα ηφίσω . νε άρτητα από την τελική απόφαση των ηφοφόρων, 
είναι σημαντικό πως η πρόθεση υπάρχει και μέσα σε αυτήν τη θετική δε αμενή θα 
οριστικοποιηθεί η συμμετοχή μέσα στην κάλπη. 

 γενικότερη τάση απλ νεται σε όλα τα κράτη-μέλη και η αποχή συχνά είναι νικη-
τής, επερν ντας το . 

 δημοσκόπηση στο ΓΜ  αναδεικνύει ένα ιδιαίτερα α ιόλογο στοιχείο, που συμ-
άλλει στην κατανόηση του φαινομένου της αποχής. το ερ τημα Ποιο είναι το 

επίπεδο στο οποίο ρίσκεται ο πολιτικός λόγος στην Κύπρο , οι απαντήσεις λένε 
πολλά:   το κρίνουν με τον αθμό χαμηλό .  Το  το ρίσκουν μέτριο , 
και μόνο το  τον α ιολογούν με θετικό τρόπο. Το νέο στοιχείο λέγεται απαίτηση 
για καλύτερο επίπεδο στον δημόσιο διάλογο για να μπορεί ο πολίτης να πάρει την 
απόφαση να πάει στην κάλπη και να ηφίσει εκείνον τον σχηματισμό που τον έπει-
σε ότι είναι ο καλύτερος  

ι πολίτες ητούν καλύτερα προετοιμασμένους ομιλητές. ητούν εφικτές προτάσεις, 
κάτι που να δείχνει ότι α ί ει να πάμε στην κάλπη και να το στηρί ουμε. υνεπ ς η  
δημοσκόπηση του ΓΜ  είναι ωφέλιμη για όλους  
 

K
αθ’ όλη τη διάρκεια 
της προεκλογικής 
περιόδου των τουρ-
κικών αυτοδιοικητι-
κών εκλογών, κάποιοι 
πολιτικοί, αλλά και 
αναλυτές της δικής 

μας πλευράς, απέδιδαν τις τουρκι-
κές προκλήσεις στο Αιγαίο και στην 
ανατολική Μεσόγειο, στην προσπάθεια 
του Ερντογάν να προσελκύσει ψήφους 
από το εθνικιστικό ακροατήριο, ακόμα 
και από την αντιπολίτευση, η οποία 
συχνά τον κατηγορεί για αδράνεια και 
υποχωρητικότητα στα εθνικά θέματα.

ν ε νον αι οι 
ουρκικ ς προκλ σεις

Όπως, όμως, αποδείχθηκε στον λίγο 
χρόνο που πέρασε από τις τουρκικές 
εκλογές μέχρι σήμερα, η Τουρκία όχι 
μόνο δεν μείωσε, αλλά αντίθετα αύξησε 
τις προκλήσεις τόσο σε ρητορικό επίπεδο, 
όσο και στην πράξη, όπως η παρενόχληση 
του ελικοπτέρου που μετέφερε τον Αρχηγό 
ΓΕΣ στο Καστελόριζο, η επιστολή στον 
ΓΓ του ΟΗΕ για έναρξη ερευνητικών 
γεωτρήσεων στα οικόπεδα της Κυπριακής  
Δημοκρατίας, η διατύπωση απαίτησης 
για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών 
του Αιγαίου και Δωδεκανήσων, η αύξηση 
του αριθμού παραβιάσεων του εθνικού 
εναέριου χώρου της Ελλάδας, η εξαγγελία 
μεγάλης αεροναυτικής άσκησης τον Μάιο 
στην ανατολική Μεσόγειο - Αιγαίο κ.λπ.

Τα γεγονότα αυτά απέδειξαν για 
μιαν ακόμα φορά ότι όλες αυτές οι 
προκλήσεις της Τουρκίας εντάσσονται 
στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγι-
κής, που αποσκοπεί στο να καταστεί 
η Τουρκία μια μεγάλη περιφερειακή 
δύναμη σε πλανητικό επίπεδο και να 
ηγεμονεύσει του μουσουλμανικού 
κόσμου της περιοχής. Τμήμα αυτής 
της στρατηγικής είναι και η άσκηση 
γεωπολιτικού ελέγχου όχι μόνο σε ολό-
κληρη τη Κύπρο, την οποία επιθυμεί 

να καταστήσει δικό της προτεκτοράτο, 
αλλά και στην ανατολική Μεσόγειο και 
σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου (ανατολικά 
του 25ου μεσημβρινού).

Η υλοποίηση της στρατηγικής αυτής, η 
οποία, ας σημειωθεί, αποτελεί απόφαση 
του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της 
Τουρκίας και δεσμεύει όλες τις κυβερ-
νήσεις, ευνοήθηκε συγκυριακά από τις 
γεωπολιτικές εξελίξεις της τελευταίας 
δεκαετίας στην περιοχή μας, όπως το 
ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου, 
αλλά και των άλλων γειτονικών χωρών, 
ο πόλεμος στη Συρία, το κουρδικό  ζήτημα, 
η κάθοδος της Ρωσίας στη Μ. Ανατολή, οι 
μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη, 
η εμπλοκή του Ιράν στη Συρία κ.λπ.

Μια δυσμενής, αλλά διαχειρίσιμη μέ-
χρι στιγμής εξέλιξη που αντιμετωπίζει η 
Τουρκία, είναι η επιδείνωση των σχέσεών 
της με τον άλλοτε στενό στρατηγικό  της 
σύμμαχο, τις ΗΠΑ, εξαιτίας της στροφής 
που έκαμε στην εξωτερική της πολιτική 
προς τη Ρωσία. Αιτία αυτής της στροφής, 
είναι η σύμπτωση συμφερόντων των δύο 
χωρών, λόγω του κουρδικού ζητήματος, 
αλλά και των ενεργειακών σχεδιασμών 
στη λεκάνη της Λεβαντίνης, οι οποίοι 
αφενός αφήνουν εκτός την Τουρκία και 
αφετέρου αποσκοπούν στην απεξάρτη-
ση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό 
αέριο. Η μεν Τουρκία υποβοηθείται 
από τη Ρωσία στη μη υλοποίηση των 
αμερικανικών σχεδιασμών για ίδρυση 
κουρδικής κρατικής οντότητας στη Συ-
ρία, η δε Ρωσία, υποθάλπουσα αυτήν τη 
διένεξη, υλοποιεί τον πάγιο στόχο της, 
να επιφέρει ρήξη ή ακόμα και διάλυση 
της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. 
Οι σχέσεις ΗΠΑ -Τουρκίας θα βρεθούν 
σε κρίσιμο σημείο, αν τελικά η Τουρκία 
προμηθευθεί το αντιπυραυλικό σύστημα 

- 00 από τη Ρωσία, οπότε οι ΗΠΑ θα 
ενεργοποιήσουν τον αμερικανικό νόμο 
περί κυρώσεων, με σοβαρές επιπτώσεις 
στην τουρκική οικονομία, αλλά και την 
αμυντική της ισχύ.

ουρκικό νια ο
πι ε ικό ό μα

Όλη αυτή η ρευστότητα του γεωπολι-
τικού σκηνικού της περιοχής οδηγεί την 
Τουρκία σε μια άνευ προηγουμένου επιθε-
τική στρατηγική εναντίον της Κύπρου και 
της Ελλάδας. Τόσο η διεξαχθείσα άσκηση 
«Γαλάζια Πατρίδα» προ διμήνου, όσο και 
η εξαγγελθείσα για τον Μάιο άσκηση « α-
λασσόλυκος», που θα διεξαχθεί ταυτόχρονα 
στην ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, 
αποδεικνύουν ότι σε μια εποχή που Κύ-
προς και Ελλάδα κατήργησαν το Δόγμα 
του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου, η Τουρκία 
δρομολογεί το δικό της Ενιαίο Επιθετικό 
Δόγμα «Μεσόγειος - Αιγαίο». Κάτι που 
σημαίνει ότι η Τουρκία θα διαχειρισθεί 
μια ένταση, ένα θερμό επεισόδιο ή μια 
σύγκρουση, ταυτόχρονα στο Αιγαίο και 
στην ανατολική Μεσόγειο (Κύπρο), ανε-
ξάρτητα από το πού θα ξεκινήσει η κρίση.   

Διεθνείς αναλυτές, κυρίως από τη Δύση, 
υποστηρίζουν ότι η σύγκρουση Ελλάδας - 

Τουρκίας είναι αναπόφευκτη πλέον και ήδη ο 
πόλεμος στην υβριδική του μορφή έχει ξεκι-
νήσει. Η δική μας άποψη είναι ότι η Τουρκία, 
αν δεν είναι σίγουρη για το αποτέλεσμα, δεν 
θα αποτολμήσει ποτέ μια σύγκρουση με την 
Ελλάδα, αφού γνωρίζει ότι με την υπάρχουσα 
σήμερα αναλογία δυνάμεων, το αποτέλεσμα 
θα είναι αβέβαιο. Όμως, κανένας δεν μπορεί 
να αποκλείσει μια σύγκρουση που μπορεί να 
προέλθει από την κλιμάκωση ενός τυχαίου 
επεισοδίου, εξαιτίας των συνεχών προκλή-
σεων της Τουρκίας στη θάλασσα και στον 

Αναγκαιότητα 
η ενίσχυση 
της άμυνας

Στην οικοδόμηση συν-
θηκών ασφάλειας και 
σταθερότητας τόσο 

στην Κύπρο, όσο και στην 
ευρύτερη περιοχή, οφείλου-
με να αναγνωρίσουμε ότι 
έγιναν πολλά τα τελευταία 
χρόνια, ιδιαίτερα στον τομέα 
της εξωτερικής πολιτικής. 
Η επιδείνωση των σχέσεων 
Τουρκίας - ΗΠΑ, αλλά και 
οι ενεργειακοί σχεδιασμοί 
στην περιοχή, οδήγησαν 
στις τριμερείς και τετρα-
μερείς συνεργασίες της 
Κύπρου με την Ελλάδα και 
τις γειτονικές χώρες, ακόμα 
και στον στρατιωτικό τομέα. 
Οι συνεργασίες αυτές παρά-
γουν αποτροπή, στον βαθμό 
που η Τουρκία εκτιμά το 
ρίσκο που θα αναλάβει και 
τις επιπτώσεις που θα έχει 
σε πολιτικό επίπεδο από 
μια σύγκρουση με Κύπρο 
και Ελλάδα. Όμως, θα 
πρέπει να ξεκαθαρίσουμε 
ότι σ’ έναν ελληνοτουρκικό 
πόλεμο, από τη στιγμή που 
ακόμα δεν έχουμε συνάψει 
αμυντικές συμφωνίες με 
γειτονικές χώρες, Κύπρος 
και Ελλάδα θα είμαστε μό-
νοι απέναντι στην Τουρκία. 
Και, στη βάση αυτής της 
θεώρησης, θα πρέπει να 
γίνουν πολλά ακόμα, ιδιαί-
τερα στον αμυντικό τομέα.

Εθνικό Εναέριο Χώρο της Ελλάδας. Αυτή η 
σύγκρουση θα πρέπει να θεωρούμε βέβαιον 
ότι θα επεκταθεί και στην Κύπρο και ιδιαίτερα 
στην Αποκλειστική Οικονομική της ώνη με 
τη μορφή ναυτικού αποκλεισμού της ΑΟ , 
που παράνομα διεκδικεί η Τουρκία για την 
ίδια και το ψευδοκράτος. Και το ερώτημα που 
γεννιέται στην απευκταία αυτή περίπτωση 
είναι, αν η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη 
να διαχειρισθεί χωρίς απώλειες μια τέτοια 
μείζονα κρίση.   

*Αντιστράτηγος ε.α.

Η ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑ ΤΌΥ ΕΏΠΌΛΙΤΙΚΌΥ 
ΣΚΗΝΙΚΌΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΌΛΙΚΗΣ ΜΕΣΌ
ΕΙΌΥ ΌΔΗ ΕΙ ΤΗΝ ΤΌΥΡΚΙΑ ΣΕ ΜΙΑΝ 

ΑΝΕΥ ΠΡΌΗ ΌΥΜΕΝΌΥ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ 
ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΌΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΌΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στον λίγο χρόνο 
που πέρασε από τις 
τουρκικές εκλογές 

μέχρι σ μερα, η 
Τουρκία όχι μόνο 
δεν μείωσε, αλλά 

αντίθετα αύ ησε τις 
προκλ σεις τόσο σε 
ρητορικό επίπεδο, 

όσο και στην πρά η

ΑΝΔΡΈΑΣ ΠΈΝΤΑΡΑΣ* ο γεωπολιτικό σκηνικό και 
η επιθετικότητα της Τουρκίας
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ε κομμένη την 
ανάσα παρακο-
λουθεί η κυπρι-
ακή κοινωνία την 
πρωτοφανή υπό-
θεση του κατά 
συρροήν δολο-

φόνου «Ορέστη», η οποία ξεκίνησε με 
την ανεύρεση του άψυχου σώματος της 
38χρονης ar  se, από τις Φιλιππί-
νες, σε φρεάτιο στο εγκαταλελειμμένο 
μεταλλείο της Κοκκινόγειας στο Μιτσερό. 

 φρικιασ ικ  αρχ  
Όλα άρχισαν την Κυριακή, 1  Απρι-

λίου, όταν δυο επισκέπτες στην περιοχή 
από Γερμανία και ΗΠΑ εντόπισαν κάτι 
που έμοιαζε με ανθρώπινο πτώμα. Στην 
περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνο-
μίας, της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, οι 
οποίες μετά από μια πολύωρη επιχείρηση 
ανέσυραν το πτώμα της άτυχης γυναίκας. 
Δυο μέρες μετά ταυτοποιήθηκε η άτυχη 

ar  se και εκεί άρχισε να ξετυλίγεται 
το κουβάρι ενός ειδεχθούς εγκλήματος, 
αφού τα ίχνη της γυναίκας χάθηκαν τον 
Μάιο του 2018, ενώ μαζί της ήταν και η 
6χρονη κόρη της, η οποία μέχρι σήμερα 
δεν έχει εντοπιστεί και η τύχη της αγνοείται.

 σ λληψη ου συμ ου
Δυο μέρες μετά τον εντοπισμό του 

πτώματος και ταυτόχρονα με την ταυτο-
ποίησή του, η Αστυνομία προχωρεί στη 
σύλληψη του Ρουμάνου πρώην συμβίου 
της 38χρονης. Ο 33χρονος αρνήθηκε κάθε 
εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ την επόμενη 
ημέρα οδηγήθηκε ενώπιον Δικαστηρίου, 
το οποίο και διέταξε την 8μερη κράτησή 
του. Παράλληλα άρχισαν να βλέπουν το 
φως της δημοσιότητας πληροφορίες για το 
παρελθόν της 38χρονης, ότι δηλαδή τον 
τελευταίο χρόνο διέμενε μαζί με φίλη της 
στη Λάρνακα και όχι με τον 33χρονο, που 
είναι και ο πατέρας της 6χρονης. Η φίλη 
και συγκάτοικός της ήταν αυτή που είχε 
δηλώσει στην Αστυνομία την εξαφάνιση 
των δύο. Ενώπιον Δικαστηρίου έρχονται στη 
δημοσιότητα τα πρώτα επίσημα στοιχεία για 
τον 33χρονο. Στο σπίτι του είχε εντοπιστεί 
ένα σκοινί μπλε, πανομοιότυπο με αυτό με 
το οποίο ήταν δεμένο το πτώμα της 38χρο-
νης. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και τα 
διαβατήρια των δυο προσώπων, ενώ ο ίδιος 
ισχυρίστηκε ότι πίστευε πως η γυναίκα μαζί 
με την κόρη του είχαν ταξιδέψει στο εξωτε-
ρικό και ότι δεν είχε νέα τους. Κάπου εδώ 
προέκυψε η πληροφόρηση ότι στο μυστήριο 
υπάρχει εμπλοκή ενός «Ορέστη», ο οποίος 
φαίνεται να συνομιλούσε διαδικτυακά και 
να διατηρούσε δεσμό με την άτυχη γυναίκα.

ι ρευνες σ ο ι σερό
Από την επόμενη μέρα εντοπισμού του 

πτώματος και ταυτόχρονα με την ταυτοποί-
ησή του και αφού οι Αρχές κατέληξαν στο 
ότι πρόκειται για τη ar  se, η οποία 
είχε χαθεί μαζί με την 6χρονη κόρη της, 
άρχισαν οι έρευνες στο Μιτσερό. Οι έρευ-
νες των Αρχών άρχισαν συντονισμένα και 

Το χρονικό της φρίκης 

ΌΛΑ ΌΣΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ 
ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ  ΤΑ 
ΌΠΌΙΑ ΑΠΌΚΑΛΥ ΑΝ ΤΗ ΔΡΑ
ΣΗ ΤΌΥ ΌΡΕΣΤΗ  

παράλληλα «έτρεχε» η εκπόνηση ειδικού 
σχεδίου δράσης, το οποίο είχε ως βασικό 
άξονα την άντληση νερού από το φρεάτιο, 
βάθους 125 μέτρων. Και ενώ οι έρευνες 
συνεχίζονταν, ένα 2 ωρο μετά το σχέδιο για 
άντληση νερού έλαβε αναβολή, αφού μετά 
από παρέμβαση του Τμήματος Γεωλογικής 
Επισκόπησης έθεσε ενώπιον των Αρχών 
τους κινδύνους από μια τέτοια επιχείρηση. 
Από πλευράς τους οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι 
η επιχείρηση έλαβε επ’ αόριστον αναβολή.

 ιπλ  κα ορισ ικ  σ λληψη
Από τα γραφεία του ΤΑΕ, εν τω μεταξύ, 

πέρασαν αρκετά πρόσωπα, μεταξύ αυτών 
και ένας 30χρονος κάτοικος Λευκωσίας, 
εναντίον του οποίου προέκυψαν υποψίες μετά 
από σχετικές έρευνες σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Χωρίς να προκύψει οτιδήπο-
τε ενοχοποιητικό εναντίον του αφέθηκε 
ελεύθερος, για να συλληφθεί δυο μέρες 
μετά. Μαζί του όμως συνελήφθη και ένας 
35χρονος, ίλαρχος της Εθνικής Φρουράς.

ι αποκαλ ψεις
Και ενώ το πρωί της Παρασκευής 

(19. .2019) αφέθηκε ελεύθερος ο 33χρο-
νος συμβίος, ταυτόχρονα στο Δικαστήριο 
Λευκωσίας ξεδιπλωνόταν το κουβάρι ενός, 
ως φαίνεται,  πρωτοφανούς εγκλήματος. Οι 
δυο άνδρες τίθενται υπό 8μερη κράτηση και 
παράλληλα αποκαλύπτεται ότι ο 35χρονος 
ίλαρχος ήταν ο μυστηριώδης Ορέστης, ο 
οποίος είχε τις επαφές με την 38χρονη αλλά 
χρησιμοποιούσε ως φωτογραφία προφίλ στο 

a , το πρόσωπο τού άλλου προσώπου, 
του 30χρονου. Στο σπίτι του 35χρονου εντο-
πίστηκε σκοινί πανομοιότυπο με αυτό που 
ήταν δεμένο το πτώμα, κολλητική ταινία, 
καθώς και άλλα στοιχεία. Ο ίδιος κατά τις 
έρευνες στο σπίτι του προσπάθησε να κα-
ταπιεί μια κάρτα τηλεφώνου. Εν τέλει όλα 

προκειμένου να συναντήσει τον αδελφό του 
συντρόφου της. Ο σύντροφός της απεβίωσε 
τον Δεκέμβριο του 2017. Η μαρτυρία που 
έχουν ενώπιόν τους οι Αρχές αναφέρει ότι η 

ar ar δεν συνάντησε ποτέ τον αδελφό του 
συζύγου της για να συναντήσουν τον εργοδότη 
του μακαρίτη συζύγου της, προκειμένου να 
διευθετήσουν ζητήματα εργασιακής φύσεως. 
Τον Φεβρουάριο του 2018 εντοπίστηκε σε 
περιοχή των Αγίων Ομολογητών, στη Λευ-
κωσία, η άδεια προσωρινής παραμονής της 

ar ar. Εκεί μετέβησαν μέλη της Αστυνο-
μίας, απ’ όπου και παρέλαβαν το έγγραφο. 
Διενήργησαν έρευνες, χωρίς ωστόσο να 
εντοπίσουν κάτι περισσότερο στον χώρο. 
Σχετική μαρτυρία, που έχει ενώπιόν της η 
Αστυνομία, «έδεσε» τον ύποπτο με συνάντηση 
με το θύμα. Η σχετική μαρτυρία λήφθηκε 
τη Μεγάλη Τετάρτη. Απ’ αυτήν τη μαρτυρία 
προέκυψε ότι ο 35χρονος ίλαρχος συναντή-
θηκε με τη ar ar στις 13 Δεκεμβρίου του 
2017. Ίδια μαρτυρία αναφέρει ότι στην κατοχή 
του 35χρονου εντοπίστηκαν φωτογραφίες 
που απεικονίζουν την άδεια προσωρινής 
παραμονής της άτυχης ar ar.

π  α μα α 
Το σοκ, η φρίκη και ο αποτροπιασμός 

συνεχίστηκαν, λόγω των καταιγιστικών 
εξελίξεων, και το απόγευμα της Μεγάλης 
Πέμπτης, όταν ο 35χρονος παραδέχθηκε 
ότι διέπραξε συνολικά επτά δολοφονίες. 
Ο 35χρονος ser a  er, το απόγευμα της 
Μ. Πέμπτης υπέδειξε στις Αρχές ένα τρίτο 
πτώμα, στο πεδίο βολής της Ορούντας. 
Για την υπόθεση αυτή παραδέχθηκε ότι 
πρόκειται για Νεπαλέζα ή Ινδή, την οποία 
σκότωσε το καλοκαίρι του 2018, χωρίς να 
προσδιορίσει ακριβώς τον χρόνο. Υπέδειξε 
τον χώρο, έναν λάκκο στο Πεδίο Βολής 
Ξυντούς στην Ορούντα, όπου εντοπίστηκε 
ανθρώπινη σορός. Ακολούθως, ομολόγησε 

παραλήφθηκαν από τις Αρχές. Το πρωί του 
Σαββάτου (20. .2019), ούτε 2  ώρες μετά το 
Δικαστήριο, αφέθηκε ελεύθερος ο 30χρονος 
στρατιωτικός, χωρίς να προκύψει κάτι ενα-
ντίον του. Οι Αρχές παράλληλα εντείνουν 
τις έρευνες για εντοπισμό της 6χρονης. Οι 
έρευνες επανήρχισαν με το πρώτο φως της 
ημέρας σε δυο τοποθεσίες, και σε Μιτσερό 
και σε Ξυλιάτο, μετά από σχετικές υποδείξεις 
του 35χρονου. Η Αστυνομία, με τον πλέον 
επίσημο τρόπο, δηλώνει ότι είναι κοντά στην 
εξιχνίαση της υπόθεσης.

ο ε ερο π ώμα 
Λίγες ώρες αργότερα, οι Αρχές βρίσκονται 

αντιμέτωπες με ένα νέο θύμα. Ένα νέο πτώμα, 
το οποίο ανασύρουν από το φρεάτιο της φρίκης 
στο Μιτσερό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληρο-
φορίες, το πτώμα που εντοπίστηκε ανήκει σε 
γυναίκα. Και αυτή η γυναίκα εντοπίστηκε γυμνή 
και δεμένη, όμοια δηλαδή με την 38χρονη 

ar  se.  35χρονος παραδέχεται τον 
φόνο της 38χρονης, όπως και του δεύτερου 
θύματος, υποδεικνύοντας ότι το πτώμα ανήκει 
στην 28χρονη r a  a a es a , επίσης 
από τις Φιλιππίνες. Μάλιστα, ο ίδιος εξιστορεί 
στους ανακριτές τον τρόπο με τον οποίο τη 
σκότωσε, λέγοντας πως τη γνώρισε μέσω της 
σελίδας γνωριμιών a , την είχε μεταφέρει 
στο σπίτι του, όπου είχαν ερωτική συνεύρεση, 
κατά τη διάρκεια της οποίας την έπνιξε και 
ακολούθως την έδεσε με πλαστικά καλώδια 
και την μετέφερε στο Μιτσερό, όπου και την 
πέταξε στο φρεάτιο. Ακολούθησε δηλαδή την 
ίδια τακτική με το πρώτο του θύμα, αφού, 
όπως είπε, «ένιωσε ωραία όταν την έπνιγε», 
γι’ αυτό και επιδίωξε τη γνωριμία και με το 
δεύτερό του θύμα, την r a .

 ρ ος φόνος 
Τη Μεγάλη Τετάρτη, η Αστυνομία, αφού 

ολοκληρώθηκαν οι έρευνες στο παλιό μεταλ-

ότι διέπραξε άλλον έναν διπλό φόνο, μιας 
μητέρας και της ανήλικης κόρης της από 
τη Ρουμανία, ενώ πιο πριν παραδέχθηκε 
τον φόνο της ar ar και τη διάπραξη 
άλλων δύο φόνων, με τρία θύματα.

Έτσι, με βάση τη χρονολογική σειρά 
που προκύπτει, πρώτα του θύματα ήταν 
η 36χρονη γυναίκα από τη Ρουμανία, η 

a re t a ea και το 8χρονο 
κοριτσάκι της, e a ata a ea, που 
ελλείπουν από την οικία τους από τον Σε-
πτέμβριο του 2016. Τα υπόλοιπα θύματά 
του ήταν η 38χρονη ar  se από τις 
Φιλιππίνες, η σορός της οποίας εντοπίστηκε 
στο φρεάτιο του παλιού μεταλλείου στο 
Μιτσερό. Η 6χρονη κόρη της Μar  se, 

erra, η οποία αγνοείται, με τις έρευνες 
να εστιάζονται στη λίμνη του Ξυλιάτου. Η 
28χρονη r a  a a as a , από τις 
Φιλιππίνες. Η 30χρονη ar ar a e  

r a, επίσης από τις Φιλιππίνες και 
μια άγνωστη γυναίκα, πιθανόν από το 
Νεπάλ ή την Ινδία, το πτώμα της οποίας 
υπέδειξε στο πεδίο βολής της Ορούντας. 

Συνεχ ον αι οι ρευνες 
Αφού παραδέχθηκε τους φόνους, ο 

35χρονος φέρεται, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, να υπέδειξε στους ανακριτές χώρο 
πλησίον του μεταλλείου στο Μιτσερό, όπου 
δολοφόνησε τρία εκ των θυμάτων του, τα 
οποία δεν έχουν εντοπιστεί. Οι επιχειρήσεις 
των Αρχών στο Μιτσερό και συγκεκριμένα 
στην κόκκινη λίμνη άρχισαν τη Μεγάλη 
Παρασκευή, όπως επίσης επανήρχισαν και 
οι έρευνες στη λίμνη Μεμή στο Ξυλιάτο, 
σημείο στο οποίο ισχυρίζεται ο 35χρονος ότι 
βρίσκεται η 6χρονη erra. Μέχρι χθες το 
μεσημέρι, οι έρευνες παρέμειναν άκαρπες. 

Εν τω μεταξύ, νέα διάσταση στην υπόθεση 
δίδει η καταγγελία Φιλιππινέζας για βιασμό 
από τον δράστη.

ΤΑ ΠΡΩΤΌΦΑΝΗ ΓΈΓΌΝΌΤΑ ΠΌΎ ΚΑΘΗΛΩΣΑΝ ΤΗΝ ΚΎΠΡΙΑΚΗ ΚΌΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΤΣΗ*

ο ορτρ το τ ν κατά συρροήν ολοφ ν ν 

Η δολοφονία ή ανθρωποκτονία είναι 
ο θάνατος ενός ανθρώπου που 
διαπράττεται, λόγω εγκληματικής 

αμέλειας ή αδιαφορίας για την αξία της ζωής.
Οι περισσότερες κοινωνίες θεωρούν τη 
δολοφονία ως ένα εξαιρετικά σοβαρό 
έγκλημα, ως ένα κακούργημα και πιστεύουν 
ότι ο κατηγορούμενος θα πρέπει να λάβει 
σκληρές ποινές για σκοπούς τιμωρίας, αλλά 
και παραδειγματισμού. Στις περισσότερες 
χώρες, ένα πρόσωπο που καταδικάστηκε για 
δολοφονία αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 
πολύ μεγάλης διάρκειας, ενδεχομένως ποινή 
ισόβιας κάθειρξης, και σε κάποιες περιπτώ-
σεις θανατική ποινή. Ο προμελετημένος 
φόνος με δόλιο τρόπο, η πρόκληση βλάβης 
κυρίως θανατηφόρας, που είναι αποτέλε-
σμα εγκληματικής αδιαφορίας, αμέλειας ή 
σκοπιμότητας, μπορεί να γίνει κάτω από 
συγκεκριμένες συνθήκες, και αυτές είναι 
που κατηγοριοποιούν το είδος  του ατόμου 
που διέπραξε το έγκλημα, του δράστη.
Πληρωμένος εκτελεστής, κατά συρροήν και 
κατ’ εξακολούθησιν, μαζικός εκτελεστής κ.λπ.

Στην περίπτωση του πληρωμένου εκτελεστή 
- δολοφόνου, παρά το γεγονός της πολλα-
πλότητας και κατ’ εξακολούθησιν πράξης 
του, εν τούτοις αυτός δεν θεωρείται κατά 
συρροήν δολοφόνος, καθότι υπάρχει μια 
σημαντική διαφοροποίηση, η οποία έγκειται 
στα αίτια της διάπραξης του εγκλήματος. Ο 
πληρωμένος δολοφόνος, στο ιστορικό του 
οποίου ενδεχομένως να υπάρχουν δεκάδες 
θύματα δολοφονίας, δεν έχει καμιάν απολύτως 
προσωπική επικοινωνία με το θύμα, επιλέγει 
να μη γνωρίζει προσωπικά στοιχεία και την 
ανθρώπινη ιστορία πίσω από αυτό, ο τρόπος 
εκτέλεσης διαφέρει κάθε φορά ανάλογα με 
τις συνθήκες και περιστάσεις οι οποίες τον 
εξυπηρετούν, προκειμένου να διαπράξει το 
έγκλημα και να εκτελέσει τη δουλειά  του.
Κατά συρροήν και κατ’ εξακολούθησιν δο-
λοφόνος είναι το άτομο το οποίο διαπράτ-
τει το έγκλημα δύο ή περισσότερες φορές, 
ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο μοτίβο, 
ένα τελετουργικό με μια επαναλαμβανόμε-
νη αλυσίδα γεγονότων και πράξεων, είτε 
γνωρίζει τα θύματά του είτε όχι, τα οποία, ως 
επί το πλείστον, ανήκουν σε συγκεκριμένες 
κατηγορίες, σημαντικό χαρακτηριστικό με το 
οποίο πολλές φορές καθορίζεται η αιτία της 

διάπραξης των εγκλημάτων του (ιερόδου-
λες, ομοφυλόφιλοι, αλλοδαπά άτομα, κ.λπ.).

ι πιο ια όη οι 
Οι πιο διάσημοι και γνωστοί κατά συρροήν 
δολοφόνοι, η δράση και το ιστορικό των 
οποίων σημάδεψαν τον κόσμο κοινωνικά, 
κοινωνιολογικά και εγκληματολογικά είναι 
ο όντιακ, ο Τζακ t e er, ο Ρίτσαρντ 
Ραμίρεζ και ο Τεντ Μπάντι.
Ο καθένας από αυτούς άφησαν πίσω τους 
ανεξίτηλα δεδομένα που αφορούσαν τον 
τρόπο διάπραξης, τον χαρακτήρα, την προ-
σωπικότητα και το παρελθόν τους.
Στον ελλαδικό χώρο δεν μπορούμε να 
παραλείψουμε τις υποθέσεις του Δράκου 
της Καλογρέζας - Δαμιανού Μαυρομμάτη, 
του Κυριάκου Παπαχρόνη, του Αντώνη 
Δαγκλή και των Σατανιστών της Παλλήνης 
- Κατσούλα και Δημητροκάλλη.
Όλοι οι πιο πάνω, μεταξύ πολλών άλλων 
ανά το παγκόσμιο, είχαν πολλά κοινά χα-
ρακτηριστικά για την σκιαγράφηση κοινών 
προφίλ, πλην του Τζακ t e er, ο οποίος, 
μέχρι και σήμερα, παραμένει άγνωστος.
Αξιοσημείωτα από τον καθένα είναι συγκε-
κριμένα χαρακτηριστικά στη γενικότερη 

και ειδικότερη συμπεριφορά τους, από 
τα οποία επιλέγω μερικά προς αναφορά.
Ο γνωστός όντιακ επιδείκνυε την υπεροψία 
του και την ανάγκη για να υποτιμήσει την κοι-
νωνία και τις Αρχές, αφήνοντας ένα σημείωμα 
δίπλα από κάθε θύμα του απευθυνόμενος 
προς την Αστυνομία. Στο κάθε σημείωμά 
του ειρωνευόταν την Αστυνομία, χαρακτη-
ρίζοντάς τους βλάκες που δεν κατάφερναν 
να τον πιάσουν και περιπαιχτικά υποσχόταν 
πως, επειδή ήταν καλός άνθρωπος, θα τους 
βοηθούσε να τον βρουν συνεχίζοντας να 
σκοτώνει, αλλά αφήνοντας ένα περισσότερο 
στοιχείο κάθε φορά, για να τους διευκολύνει.
Ο Ρίτσαρντ Ραμίρεζ δήλωνε επί σειράν ετών 
Σατανιστής και είπε πως δεχόταν εντολές 
από τον Διάβολο για να σκοτώνει μόνο 
ιερόδουλες, από τις οποίες έπαιρνε τρό-
παιο  τη γεύση της καθεμιάς κόβοντας ένα 
κομματάκι από το σώμα του κάθε θύματος, 
το οποίο δοκίμαζε τρώγοντάς το.
Στην αλυσίδα των θυμάτων του υπήρξαν 
και τρία παιδιά, τα οποία, όμως, δεν ήταν 
στη λίστα εντολών , γι’ αυτό αποφάσισε, 
αντί να τα θάψει, όπως όλα τα θύματά του, 
να τα διαμελίσει και να πετά ή να θάβει ένα-
ένα κομμάτι τους σε ένα δάσος έκτασης 30 

χιλιομέτρων, για να είναι πολύ πιο εύκολο, 
όπως εξήγησε αργότερα, να αποσυντεθούν 
ή να τα φάνε τα σκυλιά και τα άγρια ζώα. 
Ο Τεντ Μπάντι, δικηγόρος, έβρισκε τα θύ-
ματά του από αγγελίες στην εφημερίδα, τα 
οποία πρώτα στραγγάλιζε κατά τη διάρκεια 
σεξουαλικής επαφής και μετά τις έπλενε, τις 
χτένιζε, τους έβαφε τα νύχια και τις έθαβε.
Αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό ήταν το 
γεγονός ότι, μετά τη σύλληψή του, εξακο-
λουθούσε να έχει το ίδιο περιπαιχτικό ύφος 
απέναντι στις Αρχές, αφήνοντάς τες πρώτα 
να βρίσκουν τα θύματα και αμέσως μετά 
παραδεχόταν τα πάντα δείχνοντας μια εξαι-
ρετική προθυμία να δώσει λεπτομέρειες, 
επιδεικνύοντας την εξυπνάδα του και νιώ-
θοντας περήφανος για ό,τι έκανε. Χωρίς να 
μετανιώσει και μιλώντας στον ανακριτή με 
το μικρό του όνομα, τονίζοντάς το, εξέφρα-
ζε, με αυτόν τον τρόπο, την περιφρόνησή 
του προς την εξουσία, μηδενίζοντάς την 
και παίρνοντάς την στα χέρια του. Κοινά 
χαρακτηριστικά όλων, ο υψηλότερος από 
τον μέσο όρο δείχτης νοημοσύνης, η ευγέ-
νεια, η ακαδημαϊκή μόρφωση, αλλά και ένα 
γεγονός το οποίο σημάδεψε τη νεαρότερη 
ηλικία τους και που καθόρισε το μέλλον 

τους. Γεγονός που αφορούσε σχεδόν πάντα 
τον γυναικείο χαρακτήρα της μάνας ή της 
ερωμένης. Κίνητρό τους η ευχαρίστηση και 
η ικανοποίηση μέσω της πρόκλησης του 
θανάτου ή η ευχαρίστηση και ικανοποίηση 
μέσω της εκδίκησης, μέσω της πρόκλησης 
του θανάτου και, σε κάθε περίπτωση, η ανά-
γκη της επιβολής υπέρμετρης εξουσίας.
Οι κατά συρροήν δολοφόνοι χωρίζονται 
ως επί το πλείστον σε δύο κατηγορίες: Τους 
ψυχωτικούς, οι οποίοι έχουν παραισθήσεις 
και παράλογες αντιλήψεις, για παράδειγμα 
ο Ραμίρεζ, ο οποίος πίστευε πως δεχόταν 
εντολές από τον Διάβολο και που αντίστοι-
χα ενδέχεται κάποιος να ισχυριστεί και να 
πιστεύει πως δέχεται εντολές από τον εό 
ή ότι ο ίδιος είναι απεσταλμένος του εού, 
και τους ψυχοπαθείς, οι οποίοι έχουν πλήρη 
αντίληψη των πράξεών τους, ίσως ακόμα και 
των συνεπειών των πραξεών τους, τις οποίες, 
όμως, πιστεύουν ακράδαντα πως μπορούν 
να αποφύγουν, θεωρώντας τον εαυτό τους 
ναρκισσιστικά, πάντοτε, πολύ πιο έξυπνο από 
κάθε άλλον και σε θέση να τελειοποιήσουν 
το έγκλημά τους, έτσι ώστε να είναι έως και 
αδύνατον να καταλήξει κάποιος σε αυτούς.

* Εγκληματολόγος 

λείο Μιτσερού, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο 
εύρημα στο φρεάτιο του τρόμου, προχώρησε 
στην επανασύλληψη του 35χρονου, αυτήν 
τη φορά για νέα υπόθεση φόνου. Σύμφωνα 
με τις πρώτες πληροφορίες, η επανασύλλη-
ψη προέκυψε μέσα από την ανάλυση των 
τηλεπικοινωνιακών δεδομένων. Οι ίδιες 
πληροφορίες ανέφεραν ότι η νέα υπόθε-
ση φόνου αφορά στην 29χρονη ar ar 

a e  r a, η οποία απουσιάζει από 
τον χώρο διαμονής της, στη Λευκωσία, 
από τις 13 Δεκεμβρίου 2017. 

σσερεις οι ολοφον ες  
Ο 35χρονος δεν παραδέχεται τον τρίτο 

φόνο. Τη Μεγάλη Πέμπτη οδηγείται ενώ-
πιον του Δικαστηρίου. Εκεί οι ανακριτές 
ξεδιπλώνουν ακόμη περισσότερο το κου-
βάρι. Οι Αρχές πλέον ερευνούν τέσσερεις 
δολοφονίες. Αυτές είναι της ar  se, της 

r a  a a es a , της ar ar a e . 
Το τέταρτο θύμα του ιλάρχου, όπως όλα δεί-
χνουν, είναι η 6χρονη κόρη της ar  se, 

erra, η οποία εξακολουθεί να ελλείπει. 
Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν ενώπιον 
Δικαστηρίου, μέχρι σήμερα ο φερόμενος 
ως φονιάς των γυναικών στραγγάλισε τη 

ar  se, ενώ σκότωσε την r a  στο 
πατάρι του σπιτιού του. Σε ό,τι αφορά τα 
άλλα δυο θύματα, προβάλλει ισχυρισμούς. 
Για την 6χρονη erra ισχυρίστηκε ότι το 
πτώμα της είναι στη λίμνη Μεμή και για τη 

ar ar ότι απλώς συναντήθηκε μαζί της.

Σ α χνη ης 
Πλέον και επίσημα, το τρίτο θύμα του 

ιλάρχου είναι η ar ar, 29 ετών, από τις 
Φιλιππίνες. Σύμφωνα με κατάθεση που λή-
φθηκε από φίλη της, τον Δεκέμβριο του 2017 
το θύμα, ενώ βρισκόταν σε σπίτι, εγκατέλειψε 
το μέρος, αναφέροντας ότι θα συναντούσε 
άγνωστο πρόσωπο, το οποίο θα τη μετέφερε 



ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΌΠΌΎΛΌΣ
.  

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Ρεπορτάζ 11

Ασύγγνωστες 
οι ευθύνες 
των Αρχών 

Ένώ τείνουμε, με την 
πάροδο του χρόνου, 
να μετατραπούμε σε 
μια πολυ υλετικ  

και πολυπολιτισμικ  
κοινωνία, την ίδια 
ώρα μειώνεται ο 

προ ληματισμός μας 
για τα συλλογικά 

πράγματα, τα οποία 
μετασχηματίζει 
και διευρύνει η 

ε έλι η προς την 
πολυπολιτισμικότητα. 

Μέσα στο πλαίσιο 
αυτό, εμ ανίζεται μια 
γενικ  υποτίμηση των 

ένων, που στην πιο 
ακραία της έκ ραση 
εκδηλώνεται και ως 

απα ίωση της ίδιας της 
ζω ς

ια άλλη μια φορά Επιμη-
θείς, αντί Προμηθείς. η-
τούντες, εκ των υστέρων, 
την «κατανόηση» της κοι-
νωνίας, αντί να δειχθούμε, 
εκ των προτέρων, προνο-
ητικοί. 

Εμβρόντητοι και ενεοί, ενώπιον ενός 
εκ των ειδεχθέστερων εγκλημάτων που 
επεσυνέβησαν στα χρονικά της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, το οποίο αποκαλύφθηκε  
όλως τυχαίως, από τη φιλοπερίεργη ανα-
ψυχική διάθεση Γερμανών περιηγητών 
και τα αστάθμητα  γούστα του καιρού!  

Η έκκληση του Αρχηγού Αστυνομίας 
την περασμένη Δευτέρα προς τους πο-
λίτες να επιδείξουν κατανόηση προς το 
αστυνομικό Σώμα, καθώς, «προτεραιό-
τητα, αυτήν τη στιγμή, είναι η διερεύνηση 
και η εξιχνίαση και η στοιχειοθέτηση των 
εγκλημάτων», όπως ανέφερε σε δηλώσεις 
του, υποσημαίνει τις προφανείς ευθύνες 
των Αρχών για την τραγική εξέλιξη της 
εγκληματικής υπόθεσης που ταλανίζει από 
την προπερασμένη Κυριακή (1 / /2019) 
την κυπριακή κοινωνία. 

Ευθύνες που άπτονται και αφορούν 
ανεπάρκειες και κενά στη διοικητική 
λειτουργία του Σώματος, που επέδειξε 
μία πρωτόγνωρη αβελτηρία όσον αφορά 
τον χειρισμό μιας σοβαρής καταγγελίας 
εξαφάνισης προσώπων, η οποία κατέληξε 
σ’ ένα από τα μεγαλύτερα και ειδεχθέ-
στερα εγκλήματα στην ποινική ιστορία 
της Κύπρου.   

(Προδήλως, για κάποιους στην αστυ-
νομική δύναμη, ένας εξαφανισθείς είναι 
διαφυγών ή περίπου  μη υπαρκτός, 
ιδία, μάλιστα, όταν φέρει την ταυτότητα 
του ξένου).  

Πώς και γιατί αδράνησαν, μ’ έναν τόσο 
ασύγγνωστο τρόπο, οι αρμόδιες υπηρε-
σίες του Κράτους ενώπιον της εξαφάνι-
σης μιας γυναίκας και του παιδιού της; 
Ποια επίνευση ύψιστου ερασιτεχνισμού 
και εγκληματικής αδιαφορίας επέτρεψε 
στον δράστη να συνεχίζει, ανενόχλητος, 
την απονενοημένη δράση του;   

Η εν γένει στάση της Αστυνομίας, 
από τη στιγμή της καταγγελίας της εξα-
φάνισης της τραγικά αδικοχαμένης ar  

se και της εξάχρονης κόρης της, υπο-
δηλοί, πρώτον: διοικητική ανεπάρκεια 
και αναποτελεσματικότητα των προσίδιων 
διοικητικών δομών, δεύτερον: προβλη-
ματικότητα στην ιεράρχηση των δράσεων 
πρόληψης και καταστολής, τρίτον: έλλειψη 
δεικτών προτεραιοποίησης των υποθέσεων 
και προσανατολισμού της αστυνομικής 
δράσης μέσα σε συγκεκριμένες κατευ-
θυντήριες γραμμές, τέταρτον: εμφάνιση 
πρωτοφανούς ατομικής ανευθυνότητας εκ 
μέρους συγκεκριμένων στελεχών, που δεν 
έπραξαν κατά τα δέοντα ή ενήργησαν με 
στερεότυπες προϊδεάσεις και ιδεοληψίες. 

Το χείριστο όλων, ωστόσο, είναι ότι η 
Αστυνομία, στον όλο χειρισμό της υπόθε-
σης, έδωσε την εντύπωση ότι η ιεράρχηση 

ΠΏΣ ΚΑΙ ΙΑΤΙ ΑΔΡΑΝΗΣΑΝ  Μ  
ΕΝΑΝ ΤΌΣΌ ΑΣΥ ΝΏΣΤΌ ΤΡΌ
ΠΌ  ΌΙ ΑΡΜΌΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΌΥ ΚΡΑΤΌΥΣ ΕΝΏΠΙΌΝ ΤΗΣ 
ΕΞΑ ΑΝΙΣΗΣ ΜΙΑΣ ΥΝΑΙΚΑΣ 
ΚΑΙ ΤΌΥ ΠΑΙΔΙΌΥ ΤΗΣ  ΠΌΙΑ 
ΕΠΙΝΕΥΣΗ Υ ΙΣΤΌΥ ΕΡΑΣΙΤΕ
ΧΝΙΣΜΌΥ ΚΑΙ Ε ΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ 
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ΝΌΧΛΗΤΌΣ  ΤΗΝ ΑΠΌΝΕΝΌΗ
ΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΤΌΥ    

σιεύουμε σχετικό απόσπασμα από άρ-
θρο του Νικόλαου Γεωργιτσόπουλου στο 

e et. r), υπάρχουν δύο διαφορετικές 
προσεγγίσεις όσον αφορά τον χειρισμό 
υποθέσεων εξαφανισμένων ανθρώπων. Η 
πρώτη προσέγγιση αφορά υψηλού κινδύ-
νου υποθέσεις ( r s ) εξαφανισμένων 
προσώπων,  που τις περισσότερες φορές 
ξεκινούν ως έρευνα αναζήτησης εξαφα-
νισμένου προσώπου και καταλήγουν σε 
έρευνα ανθρωποκτονίας ή σε μια μεγάλη 
ποινική υπόθεση. Τέτοιες περιπτώσεις 
τείνουν να γίνονται εθνικές ή παγκόσμιες 
συζητήσεις, που διαρκούν για μέρες ή 
εβδομάδες, όπως στην περίπτωση της 

a e e e a 1  που εξαφανίστηκε 
στην Πορτογαλία το 2007 και αναζητείται 
για χρόνια, ακόμη μέχρι και σήμερα. Με 
αυτό τονίζεται η σημασία των ερευνών 
για την αναζήτηση χαμένων προσώπων, 
οι οποίες μπορεί να καταλήξουν να με-
τατραπούν σε μια πιο υψηλού κινδύνου 
ποινική έρευνα». 

Η δεύτερη προσέγγιση αφορά μεσαίου 
κινδύνου ( e  r s ) υποθέσεις. Οι 
υποθέσεις αυτές αφορούν εξαφανισμένα 
άτομα τα οποία βραχυπρόθεσμα έως με-
σοπρόθεσμα επιστρέφουν μέσα σε λίγες 
ώρες ή μετά από μια ημέρα ή δύο πίσω στο 
σπίτι τους ή στο οικείο περιβάλλον τους. 
Είναι αυτές οι περιπτώσεις που απαιτούν 
ενεργό και μετρημένη απάντηση από την 
Αστυνομία και άλλους φορείς, προκειμέ-
νου να εντοπιστεί το πρόσωπο που έχει 
εξαφανιστεί και να υποστηριχθεί το πρό-
σωπο που έχει δηλώσει την εξαφάνιση». 

Όλα αυτά, φαίνεται πως ήταν  ψιλά 
γράμματα για τα μέλη της Αστυνομίας, τα 
οποία επέδειξαν μιαν ασύγγνωστη αδι-
αφορία για την τύχη των ελλειπουσών 
μεταναστριών, «λύνοντας», στην ουσία, 
τα χέρια του δράστη, να συνεχίσει ανε-
νόχλητο το ειδεχθές έργο του. 

ιοικη ικ  ρευνα 
σ ην σ υνομ α

Υπό το φως των καταιγιστικών εξελίξε-
ων, διοικητική έρευνα για το ενδεχόμενο 
πειθαρχικών ή και ποινικών αδικημάτων 
σε βάρος μελών της Αστυνομίας διέταξε 
ο Αρχηγός Αστυνομίας αχαρίας Χρυσο-
στόμου, σε σχέση με τους χειρισμούς της 
Αστυνομίας σε ό,τι αφορά τις ελλείπουσες 
γυναίκες που, ενώ ήταν στις λίστες των 
εξαφανισμένων, τελικά βρέθηκαν δολο-
φονημένες από τα χέρια του 35χρονου 
λοχαγού.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου 
της Αστυνομίας, Ανδρέα Αγγελίδη, ο Αρ-
χηγός της Δύναμης όρισε τριμελή επιτρο-
πή υπό τον βοηθό Αρχηγό, Δημητράκη 
Δημητρίου, η οποία θα διερευνήσει το 
κατά πόσον έγιναν όλες οι ενδεδειγμένες 
ενέργειες από τα μέλη της Αστυνομίας 
κατά τις εξαφανίσεις γυναικών από τις 
Φιλιππίνες, ενώ παράλληλα με την ολο-
κλήρωση των ερευνών από την επιτροπή 
θα γίνουν εισηγήσεις για όσα τηρούνται 
σε τέτοιες υποθέσεις.
 

ναυ η η κοινων α
Την ίδια ώρα, η κυπριακή κοινωνία 

παρακολουθεί άναυδη τις εξελίξεις, αδυνα-
τώντας να καταλάβει πώς ένας «άνθρωπος 
της διπλανής πόρτας», ένας άνθρωπος που 
«θα μπορούσε να είναι ο οποιοσδήποτε», 
που δεν είναι τίποτε περισσότερο ή λιγό-
τερο παρά «ένας από εμάς», ενεργεί ως 
κατά συρροήν δολοφόνος, αφαιρώντας, με 
φρικώδη εγκληματική ψυχρότητα, τη ζωή 
ανυπεράσπιστων αλλοδαπών γυναικών 
και παιδιών.

Φαίνεται, ίσως, να εδραιώνεται ένα 

είδος ηθικής χαύνωσης για τα πράγμα-
τα του συλλογικού βίου στην κυπριακή 
κοινωνία, επισημαίνει ο κοινωνιολόγος 
Αντώνης Ράφτης, καθώς «ο καθένας επι-
λέγει να κοιτάζει τα του οίκου του, αδια-
φορώντας για τα ζητήματα της συλλογικής 
ζωής», στάση η οποία, δυστυχώς, φαίνεται 
να έχει διεμβολίσει και τους θεσμούς. 

«Ενώ τείνουμε, με την πάροδο του χρόνου, 
να μετατραπούμε σε μια πολυφυλετική και 
πολυπολιτισμική κοινωνία, την ίδια ώρα 
μειώνεται ο προβληματισμός μας για τα 
συλλογικά πράγματα, τα οποία μετασχη-
ματίζει και διευρύνει η εξέλιξη προς την 
πολυπολιτισμικότητα. Μέσα στο πλαίσιο 
αυτό, εμφανίζεται μια γενική υποτίμηση των 
ξένων, που στην πιο ακραία της έκφραση 
εκδηλώνεται και ως απαξίωση της ίδιας της 
ζωής τους και η οποία αποτυπώνεται σε 
διάφορα επίπεδα, από το εργασιακό έως το 
επίπεδο της κοινωνικής συναναστροφής. 
Δεν είναι καθόλου τυχαίο, που ο δράστης 
επέλεξε ως θύματα αυτήν την κατηγορία 
γυναικών, μετανάστριες, δηλαδή, γυναί-
κες, οι οποίες κατά κανόνα εργάζονται σε 
δυσμενείς εργασιακές συνθήκες και δεν 
έχουν προστασία από κανέναν. Έκανε μια 
επιλογή που του διασφάλιζε ασφάλεια».   

ς αποτέλεσμα αυτής της συνθήκης, «οι 
ξένοι δεν νιώθουν καθόλου ασφάλεια στην 
Κύπρο, καθώς αντιμετωπίζονται υποτιμητικά. 
Ειδικότερα, τις ξένες γυναίκες, τις θεωρούμε 
κεκτημένες και συχνά τις εκμεταλλευόμα-
στε μ’ ένα ‘σύμπλεγμα ανωτερότητας’, το 
οποίο, στο βάθος, αντανακλά τη δική μας 
δουλικότητα και έλλειψη αυτοεκτίμησης».    

Και όλα αυτά συμβαίνουν σ’ ένα κοινω-
νικό και πολιτικό περιβάλλον νοσηρότητας 
και  αποσύνθεσης, «όπου η ευαισθητο-
ποίηση και η ενεργοποίηση του πολίτη 
για συλλογικούς σκοπούς απουσιάζουν 
παντελώς» και όπου «κανένας δεν παύεται 
ούτε παραιτείται, όπου κανένας δεν αναλαμ-
βάνει ευθύνη για τίποτα, όπου αναφύονται 
διαρκώς και από παντού σκάνδαλα χωρίς 
ενόχους, και όπου ακόμη και οι καταδίκες 
των δικαστηρίων επιμερίζονται αναλόγως 
του κοινωνικού και οικονομικού στάτους 
κάποιου». 

ταν ο ρ στη  ιλο σε ια 
τι  αρ  και την α ιο ρ ειά του

Επιστολή, την οποία είχε αποστείλει 
ο χρονος δράστης των στυγε-
ρών εγκλημάτων στο παρελθόν, 

σε συγκεκριμένο όμιλο φωτογραφίας, 
από τον οποίο εν τέλει αποχώρησε, λόγω 
διαφωνιών, φέρνει στο φως σημαντικά 
στοιχεία όσον αφορά τον τρόπο που 
προσδιόριζε την ηθική του στάση και 
το σύστημα των αξιών του.

ς γνωστόν, ο χρονος ήταν λά-
τρης της φωτογραφίας και είχε ιδιαί-
τερες γνώσεις επί τέτοιων θεμάτων. 
Μάλιστα, συμμετείχε πολύ ενεργά σε 
ομίλους ανά το παγκύπριο που ασχο-
λούνταν με τη λήψη φωτογραφίας.

Η «Σ» παραθέτει πιο κάτω αποσπά-
σματα της επιστολής δημοσιεύθηκε 
στο a e , στην οποία εμφανί-
ζεται, μεταξύ άλλων, ως «κήρυκας 
αγάπης» μεταξύ συναδέλφων εννο-
ώντας άτομα που ασχολούνται με τη 
λήψη φωτογραφίας  και θέτει έντονες 
διαφωνίες για χειρισμούς του εν λόγω 
ομίλου.

«Νιώθω την ανάγκη να εξηγήσω 
τους λόγους αποχώρησής μου από 
τον  για να προλάβω ή να ξεκαθαρίσω 
διάφορα ψεύδη που τυχόν ακουστούν 
ή έχουν ήδη ακουστεί», αναφέρει αρχι-
κά στην επιστολή του και συμπληρώνει

«Δυστυχώς, όμως, όσο προχω-
ρούσα πιο βαθιά στον κόσμο των 
φωτογραφικών ομίλων έβρισκα κα-
ταστάσεις που ήταν τελείως αντίθετες 
με ό,τι θεωρούσα πως θα έπρεπε 
να είναι για εμένα η φωτογραφία. 
Δεν μπορούσα να βρω καμία λογική 
στον ανταγωνισμό μεταξύ ομίλων, σε 
φράσεις και αντιλήψεις του τύπου 
Δεν γίνεται να είσαι σε πάνω από 

έναν όμιλο , ο τάδε πήρε δικούς μας 
μαθητές  ή ο τάδε μάς εγκατέλειψε 
και πήγε στον άλλο  ή ο τάδε ό,τι 
είναι το οφείλει σε εμάς . Και ουδέ-
ποτε τις συμμερίστηκα. Νοοτροπίες 
τέτοιες τις θεωρώ κινούμενες πάντα 
από προσωπικό κίνητρο ορισμένων ή 
υπερβολικό εγώ  άλλων και πάντοτε 
επιζήμιες για τη φωτογραφική τέχνη. 
Πάντοτε ο προσωπικός στόχος για 
εμένα ήταν να περνώ ευχάριστα με 
ανθρώπους που έχουν κοινή αγάπη 
για τη φωτογραφία και να βοηθώ 
όσο μπορώ, ανεξαρτήτως τού σε ποιο 
όμιλο ανήκαν, ή αν ανήκαν καν σε 
κάποιο όμιλο και κράτησα απόσταση 
από όποιες ίντριγκες ή πολιτικές του 
πιο πάνω είδους».

«Αυτές οι νοοτροπίες, όμως, μου 
έγιναν οδυνηρά φανερές όταν σε 
προγραμματισμένη διάλεξή μου, την 
οποία με πολύ κόπο και πολλά τηλε-
φωνήματα, επαφές και διαπραγμα-

τεύσεις οργάνωσα, δέχθηκα εντολή 
πως πρέπει να ακυρώσω το γεγονός, 
επειδή προσκάλεσα προσωπικούς 
μου φίλους οι οποίοι ήταν μέλη άλ-
λου ομίλου ή εναλλακτικά να τους 
πω να μην έρθουν. Για τον μόνο λόγο 
ότι ανήκουν αλλού και δεν έχουν 
δουλειά σε δίκη μας εκδήλωση . Σε 
εκείνη την περίπτωση κακώς και λά-
θος μου μεγάλο, υπέκυψα στην πίεση 
του συντονιστή του ομίλου και είπα 
σε φίλους φωτογράφους να μην πα-
ραστούν σε γεγονός για το οποίο τους 
είχα καλέσει προσωπικά. Και είναι μια 
απόφαση για την οποία ντρέπομαι και 
θα συνεχίσω να ντρέπομαι. Εκείνα τα 
περιστατικά μού προκάλεσαν κούρα-
ση και έκαναν τη φωτογραφία να είναι, 
δυστυχώς, και πηγή στεναχώριας. 
Κάτι που δεν επιθυμούσα και δεν 
επιθυμώ για κανένα λόγο. Ταυτόχρονα, 
όμως, ήταν η αφορμή για να λάβω 
μιαν απόφαση. Να εμπλακώ στη λήψη 
αποφάσεων του ομίλου ως μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου ως έφορος 
δραστηριοτήτων».

«Το να διδάξω φωτογραφία σε μία 
ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων ήταν 
ένας στόχος που έχω θέσει εδώ και 
πάρα πολλά χρόνια. Μου προτάθηκε 
να αναλάβω τα μαθήματα του ομίλου. 
Αρνήθηκα επειδή θέλω, αν και εφόσον 
διδάξω κάτι, να το κάνω με τον τρόπο 
και τη μέθοδο που θεωρώ ορθά, χωρίς 
παρεμβάσεις. Γι  αυτόν τον λόγο, επε-
δίωξα να διδάξω φωτογραφία στην   
όπου δεν θα υπήρχαν τέτοιου είδους 
παρεμβάσεις».

Σοκαριστικά είναι και τα λόγια με 
τα οποία ο χρονος καταλήγει στην 
επιστολή του

«Παραμένω φίλος με όλους όσους 
γνώρισα στον όμιλο και θα συνεχίσω 
την επαφή μου, τις εκδρομές, τις δια-
λέξεις και θα είναι μεγάλη τιμή μου να 
βοηθώ στη φωτογραφία όσους μέχρι 
τώρα ζήτησαν και έλαβαν τη βοήθειά 
μου και όσους τη ζητήσουν στο μέλλον. 
Δεν αλλάζει η αγάπη μου για τη φωτο-
γραφία, η επιθυμία μου να την ασκώ 
στην παρέα ανθρώπων με παρόμοια 
αγάπη και η επιθυμία μου να βοηθώ 
άλλους στη φωτογραφία. λα αυτά θα 
γίνονται σε χώρο αμοιβαίας συναίνε-
σης και όχι κάπου που να χρειάζεται 
να αντιμετωπίσω τον οποιοδήποτε 
υπόγειο και πισώπλατο πόλεμο.

» έλω να γίνει ξεκάθαρο πως 
αυτό είναι καθαρά θέμα δικής μου 
αξιοπρέπειας και δεν συνεπάγεται 
οποιαδήποτε προσωπική αντιπαλότη-
τα με κανέναν. Αυτό σας το αποστέλ-
λω επειδή έχω την ανάγκη να είμαι 
ξεκάθαρος και ειλικρινής και να μην 
υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με 
το γιατί δεν είμαι μέλος του ομίλου 
από το 2 . Στο παρελθόν, για μέλη 
που αποχώρησαν από τον όμιλο για 
παρόμοιους λόγους, παρουσιάστηκαν 
γεγονότα σχετικά με την αποχώρησή 
τους, τα οποία δεν ήταν αληθή και 
παρουσίαζαν ως εγωιστικά σκεπτό-
μενους που εγκατέλειψαν τον όμιλο, 
ο οποίος τους ανέδειξε για προσωπι-
κές φιλοδοξίες. έλω να αποφύγω 
οποιεσδήποτε φήμες σχετικά με το 
πρόσωπό μου και γι  αυτόν τον λόγο 
παραθέτω γεγονότα και ξεκαθαρίζω 
από τώρα τους λόγους και τον τρόπο 
σκέψης μου.

Ύ.Γ. ποιος δεν επιθυμεί επικοι-
νωνία μαζί μου, μπορεί απλά να μου 
το ζητήσει».
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ΤΌ ΡΑ ΙΑ ΌΣΌΥΣ ΜΕΧΡΙ 
ΤΏΡΑ ΗΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΛΑ
ΒΑΝ ΤΗ ΒΌΗΘΕΙΑ ΜΌΥ ΚΑΙ 
ΌΣΌΥΣ ΤΗ ΗΤΗΣΌΥΝ ΣΤΌ 
ΜΕΛΛΌΝ

των δράσεών της εξαρτάται από τον 
βαθμό των κοινωνικών πιέσεων που 
ασκούνται επ’ αυτής -ωσάν να επρό-
κειτο η επιτέλεση της αποστολής της 
να συνάπτεται με παράγοντες όπως η 
πολιτική, η κοινωνική και οικονομική 
δύναμη ή η καταγωγή και η προέλευ-
ση- δείχνοντας, ουσιαστικά -και αυτή 
είναι η εδραία και κυρίαρχη εντύπωση, 
ακόμη κι αν δεν ισχύει ως γεγονός-, 
ότι αντιμετωπίζει τους μετανάστες ως 
πολίτες δευτέρας κατηγορίας.

Η ανθρώπινη ζωή, ωστόσο, δεν 
είναι αξία ενδιαφέροντος αναλόγως 
θρησκείας, φύλου, εθνοτικής καταγωγής 
ή πολιτισμικής ταυτότητας.    

α από ις σημαν ικό ερες 
ρ σεις

Πόσω μάλλον, όταν, στα επιχειρησι-
ακά «δόγματα» όλων των Αστυνομιών 
του κόσμου, η εξαφάνιση προσώπων 
προσδιορίζεται ως μία από τις σημα-
ντικότερες δράσεις της Αστυνομίας, 
που χρήζει απόλυτου επαγγελματι-
σμού και άμεσων και συντονισμένων 
ενεργειών.  

Ενδεικτικά, σε ιστότοπο της Ελλη-
νικής Αστυνομίας αναγράφεται: 

«Η αναζήτηση και ο εντοπισμός 
των εξαφανισθέντων προσώπων είναι 
μία από τις σημαντικότερες αρμοδιό-
τητες της Ελληνικής Αστυνομίας και 
προβλέπεται από το άρθρο 12  του 
ΠΔ 1 1/1991.

Οι ενέργειες που οφείλεται να εκ-
δηλωθούν ορίζονται στα άρθρα 9 και 
12 της υπ’ αριθμ. 2/1985 ΚΔ.

Συγκεκριμένα: ‘’Όταν πρόκειται για 
εξαφάνιση σημαντικού προσώπου, αλ-
λοδαπού ή εάν υπάρχουν ενδείξεις 
ότι το πρόσωπο που εξαφανίστηκε 
έπεσε θύμα εγκλήματος ή σπείρας 
προς προαγωγή στην πορνεία ή όταν 
πρόκειται περί ψυχοπαθούς που κρί-
νεται βάσιμα ικανός προς διάπραξη 
εγκλήματος ή τέλος όταν το εξαφανισθέν 
πρόσωπο είναι νεότερο των 1  ετών, 
μετά από αντικειμενική εκτίμηση κάθε 
συγκεκριμένης περίπτωσης, εκδίδονται 
αμέσως τοπικές και ειδικές αναζητήσεις 
από την αρμόδια διοίκηση Αξ/κού’’. 

Σημειώνεται, επίσης, ότι πουθενά 
δεν ορίζεται ότι πρέπει να παρέλθει 
2 ωρο για να δηλωθεί μια εξαφάνιση, 
ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 
πειθαρχικού ελέγχου του αστυνομικού 
που επιλήφθηκε αρχικώς, λόγω αδι-
καιολόγητης καθυστέρησης υποβολής 
των αναζητήσεων».

ο προσε σεις 
ια ις ε αφαν σεις 

Όπως αναφέρεται σε μελέτη των 
ree e και a es (201 )  (αναδημο-
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ΌΤΑΝ ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΑ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΕΡΜΑΙΌ ΤΌΥ ΚΑΘΕ ΞΕΝΌΥ 
ΔΑΝΕΙΣΤΗ  ΤΌΤΕ ΚΑΙ ΠΌΛΙΤΙ
ΚΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΕΧΥΡΌ ΤΌΥΣ. 
ΠΌΙΑ ΠΡΌΌΠΤΙΚΗ ΥΠΑΡΧΕΙ  
ΛΌΙΠΌΝ  ΙΑ ΤΌΝ ΤΌΠΌ  

ούτες τις μέρες την 
επικαιρότητα μονο-
πωλεί η φρίκη των 
κατά συρροήν δολο-
φονιών αλλοδαπών 
γυναικών, καθώς και 
η αποκαθήλωση της 

εικόνας ενός ατόμου της διπλανής πόρ-
τας, που καθ’ ομολογίαν διέπραξε τα 
ειδεχθή εγκλήματα. 

Τούτες τις μέρες είθισται να καθαρί-
ζουμε το σώμα και την ψυχή μας από 
ρυπαρές ουσίες και κακές σκέψεις.

Οι πολιτικοί ταγοί συνηθίζουν να 
βάζουν τα μαχαίρια στα θηκάρια, να 
μην ασκούν κριτική στους αντιπάλους, 
να μην κακολογούν, να εμφανίζονται 
και φιλεύσπλαχνοι χριστιανοί. Μέχρι 
να περάσουν οι γιορτές και οι αναστά-
σιμες ευχές. Τότε θα ξαναμπούν πιο 
δυναμικά στο κομματικό ρινγκ για να 
αρχίσουν τις γροθιές και τα κτυπήματα 
κάτω από τη μέση.

Ήδη ξεχάστηκε το σκάνδαλο και το 
ξεπούλημα του Συνεργατισμού. Όπως 
και πολλά άλλα, που σκεπάστηκαν το 

ένα πάνω στο άλλο, σαν το παιχνίδι με 
τα τουβλάκια της e . 

Κανένας δεν ανέλαβε ευθύνες για το 
πώς αφέθηκε να καταρρεύσει μια λαϊκή 
κατάκτηση. Εκείνοι που εμφανίζονται ως 
τζάμπα μάγκες και κανοναρχούν με ξένα 
κόλλυβα, θα πάνε να προσκυνήσουν, κα-
θαρή τη καρδία, θα μεταλάβουν την εία 
Κοινωνία και μέσα στην ευμάρεια που 
απολαμβάνουν και που απέκτησαν με 
«κείνα και με τούτα», θα γιορτάσουν το 
«Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου καθώς 
προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν 
και το μέγα έλεος...».

Ο λαός όχι μόνο δεν δείχνει έλεος, αλλά 
τους τα έχει «μαζεμένα». Δυστυχώς, όμως, 
οι πλείστοι των πολιτών αντιδρούν με λάθος 
τρόπο. Αντί να δώσουν ψήφο τιμωρίας, 
απέχουν, ενώ η κυρίαρχη ψήφος τους 
χάνεται στη μη υπολογιζόμενη αποχή, 
ευνοώντας όσους θέλουν να τιμωρήσουν 
είτε με λευκό είτε με αδιαφορία. 

κόμη ιερω ών αι
Διερωτώνται οι επικεφαλής των κομ-

ματικών μηχανισμών, πολιτικοί και δη-
μοσκόποι, γιατί μια μεγάλη μερίδα του 
λαού εμφανίζεται αδιάφορη και δηλώνει 
πως δεν θα ψηφίσει στις επικείμενες ευ-
ρωεκλογές.

Ο κόσμος κουράστηκε και αποστρέφει 
το κεφάλι από τους πολιτικούς που δεν 
φρόντισαν να θωρακίσουν τη χώρα από 
τους ξένους δανειστές. Που στάθηκαν 
ανίκανοι να αποτρέψουν την υποθήκευση 
του μέλλοντος των επόμενων γενεών.

Ο λαός νιώθει τα βάρη να τον πνίγουν. 
Τα χρέη να τον λιανίζουν. Όχι μόνον τα 
δικά του, αλλά και του κράτους. Το δη-
μόσιο χρέος αγγίζει και ίσως ξεπερνά 
τα 20 δις. Πότε θα ξοφληθούν, ποιοι θα 
πληρώνουν και για πόσα χρόνια ακόμα 
θα ξεπληρώνονται; Τα παιδιά, τα εγγόνια 
και ίσως τα δισέγγονά μας θα πληρώνουν 
δάνεια που άλλοι έκαναν. α πληρώνουν 
λάθη, για τα οποία δεν έχουν μερίδιο ευ-

θύνης. Και θα τιμωρούνται αυτοί που θα 
μείνουν ενέχυρο των δανειστών.   

Εκατοντάδες οι περιπτώσεις ανθρώπων 
που χάνουν καθημερινά τα σπίτια τους. 
Τα συστημικά ΜΕΕ δεν πολυασχολού-
νται με αυτές τις τραγικές πτυχές και τις 
παράπλευρες απώλειες μιας οικονομικής 
κατάρρευσης που ακόμα, όσοι ευθύνονται, 
δεν έχουν κληθεί να λογοδοτήσουν, γιατί 
οδήγησαν τον τόπο στα νύχια των ξένων 
αρπακτικών. Έμειναν στο να ρίχνει ο ένας 
στον άλλο τις ευθύνες.

Μια άλλη αιμορραγούσα πληγή, οι 
δεκάδες νέοι, που συνεχίζουν να φεύγουν 
στο εξωτερικό για μιαν αξιοπρεπή δουλειά.

Η ημετεροκρατία κυριαρχεί παντού. 
Η φαυλοκρατία και η ασυδοσία ανταγω-
νίζονται για την πρωτιά.

Νέοι άνθρωποι με ακαδημαϊκά 
προσόντα και ικανότητες βρίσκονται 
στον πάτο και καθοδηγούνται από ανί-
κανους. Πνίγουν τον θυμό τους, φτάνει 
ο μισθός να εξασφαλίζει τα προς το ζην 
των οικογενειών τους.

αι αυ ός  
α ια παραμ ια  
Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ 

Νεοφύτου, μιλώντας την περασμένη 
Πέμπτη (18/ /) στο δείπνο παρουσί-
ασης του «Οράματος Κύπρος 2030», 
με επίτιμο καλεσμένο τον Πρόεδρο της 
Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, 
ανέφερε πως «ο ΔΗΣΥ τολμά τις μεγάλες 
αλλαγές για τον τόπο και αποτελεί την 
πολιτική δύναμη που θέλει την Κύπρο 
συμμέτοχο και συνδιαμορφωτή του ευ-
ρωπαϊκού γίγνεσθαι »(!)

Έκανε λόγο «για τεκτονικές αλλαγές 
που λαμβάνουν χώραν με ιλιγγιώδεις 
ταχύτητες στην παγκόσμια κοινωνία», 
αλλά δεν είπε λέξη πόσα χρωστά  κατά 
κεφαλήν στους ξένους δανειστές ο Κύπριος 
πολίτης. Και πως το όραμά του για το 2030 
ή το 20 0 θα είναι εφιάλτης για πολλούς 
φτωχούς και μελλοντικούς νεόπτωχους 
ες γην εναλίαν Κύπρον. 

Μίλησε γι’ άλλ’ αντ’ άλλων πράγματα. 

Για «την πρόοδο που θέλουν κάποιοι να 
αλυσοδέσουν με τα δεσμά του φόβου». 
Είπε και το αμίμητο ότι «στην Κύπρο, 
εταιρείες διαμαρτύρονται για την αδυ-
ναμία να βρουν σύγχρονα καταρτισμένο 
προσωπικό, για να καλύψουν εκατοντάδες 
θέσεις εργασίας υψηλών αμοιβών».

Δεν αναφέρθηκε, όμως, σ’ αυτούς 
τους καταρτισμένους και προσοντούχους 
που αμείβονται με 00 ευρώ και πώς 
εταιρείες και βιομηχανίες στον ιδιωτικό 
τομέα «πατούν» τους μισθούς προς τα 
κάτω. Αντί επιστήμονες και εργαζομέ-
νους, θέλουν σύγχρονους σκλάβους με 
10ωρα και 12ωρα. Ούτε και αναφέρ-
θηκε στην ημετεροκρατία, που τείνει 
να μετατρέψει την κρατική μηχανή σε 
ΔΗΣΥκρατία. Όσον αφορά σε ποιους 
παραχωρούνται υψηλόβαθμες θέσεις 
προτού καν προκηρυχθούν, τσιμουδιά. 

Ούτε και αναφέρθηκε στο ευρωπαϊκό 
γίγνεσθαι με την ατμομηχανή Γερμανί-
ας - Γαλλίας και τις χώρες του φτωχού 
Νότου, που ακολουθούν στα καμιόνια 
της ανέχειας και της μιζέριας. 

Παρεμπιπτόντως, αρχές του τρέχοντος 
μήνα (5/ ) οι 27 υπουργοί Οικονομικών 
της Ε.Ε. επιχείρησαν να αντιμετωπίσουν 
το πρόβλημα, που, όπως αποκαλύπτει 
αναφορά της ΕΕ, την τελευταία 15ετία 
έχει οδηγήσει στην «απόκλιση» μεταξύ 
των χωρών του Βορρά και του Νότου.

Στην ευρωπαϊκή έκθεση κρούεται 
ο κώδωνας του κινδύνου για «αύξηση 
των πολιτικών και δημοσιονομικών πι-
έσεων» όσον αφορά την ανάπτυξη των 
κατά κεφαλήν εσόδων. Στην έκθεση του 
Ινστιτούτου r e e  των Βρυξελλών δι-
ατυπώνεται η προειδοποίηση πως η ΕΕ 
αποτυγχάνει ακριβώς στο σημείο εκεί-
νο που στόχευε η νομισματική πολιτική 
του ευρώ: τη σύγκλιση των οικονομιών 
των κρατών εταίρων και μάλιστα από τη 
γέννησή του.

Γίνεται αναφορά ότι στις χώρες του 
Νότου υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις. 

Στην ουρά βρίσκεται η Ισπανία, με αύξηση 
του κατά κεφαλήν εισοδήματος μόλις κατά 
0,65%, αλλά και η Πορτογαλία (0,63%) 
και η Κύπρος (0,57%). Τα ετήσια κατά 
κεφαλήν για την Ελλάδα είναι (-0,7 %) 
και στην Ιταλία (-0,2 %).

Την ίδια περίοδο, το κατά κεφαλήν 
εισόδημα στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 
1,39%, στην Ολλανδία 1,08%. Μπορεί 
αυτή η μικρή διαφορά, π.χ. του 0,7 % 
της Γερμανία με την Ισπανία, να φαίνεται 
μικρή, ωστόσο τούτο μεταφράζεται σε 
αύξηση της διαφοράς κατά 11,1% μέσα 
στη 15ετία αυτή.

Οι κοινωνικές ανισότητες είναι παρα-
δεκτές από τους αξιωματούχους της Ε.Ε. 
Όχι όμως και από τον ηγέτη του ΔΗΣΥ, 
ο οποίος ανεμίζει τη σημαία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και πανηγυρίζει πόσο 
αγγελικά πλασμένη είναι.

ο εΣ  και οι καρα οκο -
ν ες αε ον χη ες

Από αυτόν τον μήνα οδεύουμε ολοτα-
χώς προς την εφαρμογή του ΓεΣΥ. Το πο-
λυασφαλιστικό είναι ήδη απομακρυσμένο. 

στόσο, τίποτε δεν αποκλείεται ακόμα, 
αν καταρρεύσει εις τα εξ ων συνετέθη το 
μονοασφαλιστικό με τόσο πόλεμο που 
γίνεται στο προσκήνιο και περισσότερο 
στο παρασκήνιο. Ήδη αποκαλύφθηκαν 
κάποιες παρασκηνιακές κινήσεις του 
ηγέτη του κυβερνώντος κόμματος και 
ασκήθηκε κριτική, αλλά τα ξεπέρασε με 
δηλώσεις που όποιος θέλει τις πιστεύει.

Κυκλοφορούν ευρέως πληροφορίες 
πως κάποιοι (λέγονται και ηχηρά ονόματα) 
ενοικίασαν αποθήκες για να εισάγουν 
φθηνά φάρμακα από την Ινδία και αλλού, 
προκειμένου να βγάλουν και κέρδη με 
την εφαρμογή του ΓεΣΥ. 

Οψόμεθα. Μακάρι, για το καλό του 
κοσμάκη, να πετύχει και να μη βρεθούμε 
ξανά στο ίδιο έργο θεατές, με μια νέα 
ηχηρή κατάρρευση, όπου και πάλιν 
κανένας δεν θα φέρει ευθύνη.

Υποθηκευμένο το μέλλον των επόμενων γενιών
ΑΝΔΡΌΎΛΑ ΓΚΙΌΎΡΩΦ
a.giourov@gmail.com
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΌΠΌΎΛΌΣ

Μήπως, τελικά, ο ψόφιος γάτος, που 
αποτέλεσε την «αιτία» να αρχίσει 
το γαϊτανάκι της βίας, πριν από 

μερικά χρόνια, στα Λύκεια Κύκκου, είναι 
το σηπόμενο πτώμα της παιδείας μας και 
δεν το παίρνουμε χαμπάρι;..

Δείκτη, για το κατά πού πάει και πώς 
λειτουργεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα, πριν 
από κάθε περινούστατη επιστημονική μελέ-
τη, που διαγιγνώσκει τις όποιες «δομικές» 
αδυναμίες της και εισηγείται λύσεις για 
τη θεραπεία τους -καλή ώρα η περιβόητη 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που  γίνεται 
διαρκώς και ποτέ δεν ολοκληρώνεται- εί-
ναι η διάθεση των συμμετεχόντων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Χαίρονται γι’ 
αυτό που κάνουν, αφιερώνονται σ’ αυτό, 
συναισθάνονται να τους συνδέει εκείνος 
ο απαραίτητος κοινωνικο-μορφωτικός 
δεσμός, που πάντα υποστύλωνε τη γνώση;     

Ας επιστρατεύσουμε μια «γνωστική» κοι-
νοτοπία της καθημερινής συναλλαγής μας 
κι ας αναρωτηθούμε με ποια προδιάθεση 
ετοιμάζονται, κάθε χρόνο, οι εκπαιδευτικοί 
να περάσουν την πύλη του σχολείου  Οι 
περισσότεροι, με την κυνική προδιάθεση 
«πάμε πάλι, να δούμε πώς θα τα βγάλου-

με πέρα με όλους αυτούς τους tr e 
a ers» (όπου tr e a ers - ελληνιστί 

«καβγατζήδες» - οι μαθητές των σχολείων). 
Και οι μαθητές; Οι περισσότεροι, με την 
ίδια κυνική προδιάθεση «πάμε πάλι, να 
δούμε πώς θα τα βγάλουμε πέρα με όλους 
αυτούς τους ts (όπου ts, ελληνιστί 
ηλίθιοι και μ , οι καθηγητές).

Πλήρες, δηλαδή, το ψυχικό χάσμα, που, 
σε παιδαγωγικούς όρους, μεταφράζεται σε 
χάος ασυνεννοησίας, όπου αιωρείται, «ανε-
ξαργύρωτο» το κουρελόχαρτο της γνώσης. 
Υπερβολές, θα πει κανείς; Μάλλον, όχι. 

Όλες οι ανά τον κόσμο εκπαιδευτικές 
μεταρρυθμίσεις έχουν εξαντλήσει όλα τα 
αποθέματα της παιδαγωγικής θεωρίας σε 
ιδέες, έννοιες, στοχεύσεις, αξίες, εφαρ-
μογές, όπως έχουν απολέσει, επίσης, τις 
θεμελιώδεις ηθικο-πρακτικές αναφορές 

τους στους κοινωνικούς και πολιτισμικούς 
βιόκοσμους στους οποίους ερείδονταν.   

Η εκπαίδευση, περνώντας από την «αρι-
στοκρατική», στην αστικο-δημοκρατική, 
και, εσχάτως, στη μαζικο-δημοκρατική 
εκδοχή της, είτε ενστερνιζόμενη τις αρ-
χές της ανθρωπιστικής παιδείας  είτε 
του λειτουργικού και ωφελιμιστικού 
ιδεώδους, στριφογυρίζει, σήμερα, σαν 
ανερμάτιστη σβούρα στο κενό ενός κό-
σμου, που καταρρέει ο ίδιος μέσα στο 
αδιέξοδο ντελίριο της παραγωγής, της 
μεγιστοποίησης και της κατανάλωσης, 
ανακυκλώνοντας τις ίδιες αποτυχημένες 
συνταγές και τα ίδια φθαρμένα θέσφατα  
Αυτό, γίνεται παντού. Εμείς, δυστυχώς, 
χρειαζόμαστε έναν ψόφιο γάτο, για να μας 
το θυμίζει. Και, δυστυχώς, σήμερα, κάτι 
πολύ περισσότερο από αυτόν   

 φιο  άτο
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τις 2  Μαρτίου 2019 
δημοσιεύθηκε στη 
«Σημερινή» άρθρο 
του κ. Γιαννάκη Λ. 
Ομήρου, τέως Προ-
έδρου της Βουλής 
των Αντιπροσώπων, 

με τίτλο «Ένα απλοϊκό ερώτημα», στο 
οποίο διερωτάται, γιατί τα ψηφίσματα 
του ΟΗΕ μένουν ανεκμετάλλευτα και 
δεν υλοποιούνται. Συγκεκριμένα, τα ψη-
φίσματα 550/8  και 789/92, αμφότερα 
των οποίων μιλούν για επιστροφή της 
περιοχής των Βαρωσίων στη διοίκηση 
των Ηνωμένων Εθνών   

Στις 31 Μαρτίου 2019, η «Σημερινή» 
δημοσίευσε δεύτερο άρθρο, με τίτλο: 
«Ένα απλό ερώτημα για την Αμμόχω-
στο», των  κ.κ. εόφιλου Β. εοφίλου, 
Γεώργιου Κ. Αρέστη και Δημήτριου 
Χ. Χατζηχαμπή.  Στο άρθρου τους οι 
συγγραφείς αναφέρονται στο άρθρο 
του κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου και διε-
ρωτώνται και αυτοί με τη σειρά τους 
για το ίδιο θέμα. 

Κατ’ αρχήν μια διευκρίνιση. Ο κ. Γ. 
Λ. Ομήρου αναφέρθηκε σε «συμφωνία 
‘υψηλού επιπέδου’ μεταξύ Κυπριανού-
Ντενκτάς της 19ης Μα ου του1979». 
Έχουμε αποδείξει από έγγραφα του 
ΟΗΕ ότι τα όσα  συνομολογήθηκαν τότε 
ήσαν πρακτικά που πάρθηκαν κατά 
τις συναντήσεις με τον ΓΓ ως κατευθυ-
ντήριες γραμμές, ως οδηγίες για τους 
διαπραγματευτές για επανέναρξη των 
συνομιλιών. Όπως ακριβώς και στις 12 
Φεβρουαρίου 1977 μεταξύ Μακαρίου-
Ντενκτάς και πάλι προεδρεύοντος της 
συνεδρίας του ίδιου του ΓΓ του ΟΗΕ, 
Κουρτ Βάλντχαϊμ.  

Έγραψε ο κ Γ. Λ. Ομήρου, μεταξύ 
άλλων: «Είναι ηλίου φαεινότερον ότι 
τόσο στη συμφωνία του 1979, όσο και 
στα πιο πάνω, σχετικά με την επιστροφή 
της Αμμοχώστου, ψηφίσματα του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας, υπάρχει σαφής 
αποσύνδεση από την τελική λύση του 
Κυπριακού ».

ποικο ομη ικ ς ασ φειες
Δυστυχώς, τα ψηφίσματα του ΟΗΕ 

για το Κυπριακό, τα οποία γράφουν οι 
Βρετανοί ως οι e ers  τους,  εμπε-
ριέχουν τις λεγόμενες, κατά σερ Ντέιβιντ 
Χάνεϊ, εποικοδομητικές ασάφειές τους. 
Διερωτήθηκε κανείς, γιατί κανένα ψή-
φισμα, ξεκινώντας από το 353 της 20ής 
Ιουλίου 197 , δεν αναφέρεται καθαρά 
και ονομαστικά ΣΕ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΚΑΤΟ-
ΧΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΠΟΧ ΡΗΣΟΥΝ, ΣΕ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ 
ΕΙΣΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ; 

Τα δύο ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, το 5 1 και το 550, που εκδό-
θηκαν επί καιρώ Μάργκαρετ άτσερ και 
είναι υπέρ μας, καταδικάζοντας τη μονο-
μερή ανακήρυξη του ψευδοκράτους, ήταν 
αναγκαίο να υποστηρίξουν την Κυπριακή 
Δημοκρατία, λόγω του ότι οι Βρετανοί δεν 
είχαν άλλη εκλογή. Όφειλαν να το κάνουν, 
για τα δικά των συμφέροντα, λόγω των 
Βάσεών τους στο νησί και του ρόλου τους 
βάσει της «Συνθήκης Εγγυήσεως». Έστω 

και αν το 197  η τότε Εργατική/Σοσιαλι-
στική Κυβέρνηση Χάρολντ Γουίλσον (με 
ΥΠΕΞ τον Τζέιμς Κάλαχαν) συμφώνησε 
στην τουρκική εισβολή με τον Τούρκο 
Πρωθυπουργό Μπουλέντ Ετζεβίτ, παρα-
βιάζοντας τη Συνθήκη. 

Το ΣΑ στο 550/8 , αφενός εκφράζει 
τις ανησυχίες του για τις περαιτέρω ενέρ-
γειες απόσχισης στο κατεχόμενο μέρος 
της ΚΔ και καταδικάζει την υποτιθέμενη 
ανταλλαγή πρέσβεων μεταξύ Τουρκίας 
και της παράνομης «ΤΔΒΚ», αφετέρου 
καλεί όλες τις χώρες να μη βοηθούν με 
οποιονδήποτε τρόπο την αποσχισθείσα 
οντότητα (σ.σ. δεν ονομάζει την Τουρκία 
ως εισβολέα και κατοχική δύναμη). Όμως, 
πώς μπορεί να συμβιβαστεί εδώ η πολιτική 
της ΕΕ με το ψήφισμα 550 (να μη βοηθούν 
με οποιονδήποτε τρόπο την αποσχισθεί-
σα οντότητα), όταν, «από το 2006, έχουν 
δοθεί 9 εκ. ευρώ στην ‘τουρκοκυπρι-
ακή κοινότητα’, τα περισσότερα από τα 
οποία χρησιμοποιήθηκαν για ανάπτυξη 
της υποδομής των κατεχομένων (ειδικά 

στον τομέα μεταφοράς, ενέργειας, περιβάλ-
λοντος, τηλεπικοινωνίες, υδατοπρομήθεια), 
κι όταν τέτοια χρηματοδότηση, απευθείας 
ή εμμέσως, είναι προς όφελος της παρά-
νομης οντότητας στα κατεχόμενα;». 

Δεύτερον, η βρετανική θέση ήταν και 
παραμένει ότι, το θέμα της αναγνώρισης 
του ψευδοκράτους θα έλθει με τη λύση. 
Δηλαδή, με τη δική μας πρώτα αναγνώριση!

Τρίτον, αν μελετήσει καλά ένας τα 
ψηφίσματα και τα λεκτικά τους θα βρει, 
δυστυχώς, ότι δεν υπάρχει σαφής απο-
σύνδεση από την τελική λύση του Κυ-
πριακού.  Αλλά, σκόπιμα δίδεται αυτή 
η εντύπωση. Και εξηγώ: 

αρό ο  χωρ ς  αν κρισμα 
Προσωπικά, δεν ξεχωρίζω την κατε-

χόμενη Αμμόχωστο από την υπόλοιπη 
κατεχόμενη γη μας. Τα ψηφίσματα, δυ-
στυχώς, σκόπιμα είναι αμφιλεγόμενα και 
στην περίπτωση δίνουν ένα καρότο στους 
Αμμοχωστιανούς, αλλά δίχως αντίκρισμα. 
Και ως άνθρωπος που απορρίπτω την 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΌ ΑΠΛΌ ΚΌ ΈΡΩΤΗΜΑ, ΓΙΑΤΙ ΔΈΝ ΎΛΌΠΌΙΌΎΝΤΑΙ ΤΑ ΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΈ 

«Μόνο αν προχωρήσουν με γενική 
σφαγή των Ελληνοκυπρίων» 

ΦΑΝΌΎΛΑ ΑΡΓΎΡΌΎ*
afanoulla@gmail.com
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ρατσιστική, απαρτχάιντ βρετανο-τουρκική 
ΔΔΟ, πρέπει να αναφέρω ότι το ψήφισμα 
789 του 1992 (που, να σημειωθεί, είναι 
από τα ψηφίσματα που εκδόθηκαν επί 
καιρώ που υπηρετούσε ο σερ Ντέιβιντ 
Χάνεϊ στον Οργανισμό), είναι μέρος μιας 
αλυσίδας ψηφισμάτων. Το 789 επιβεβαιώ-
νει και το 77 , το οποίο επιβεβαιώνει την 
Έκθεση του τότε ΓΓ του ΟΗΕ Μπούτρος 
Μπούτρος Γκάλι, ημερ. 3. .1992, δηλαδή 
τις απορριφθείσες συνομόσπονδες βρετα-
νικές «Ιδέες Γκάλι» για ΔΔΟ, για εδαφικές 
αναπροσαρμογές, στην τελευταία σελίδα 
της οποίας έχει και  χάρτη τύπου Σχεδίου 
«Ανάν», που στην παράγραφο 25 παρα-
χωρεί το 55% της ακτογραμμής της νήσου 
στο προτεινόμενο «τουρκικό ομόσπονδο 
κράτος». Το 750 (1992) επιβεβαιώνει και 
το 6 9 του 1990, με το οποίο, επί προε-
δρίας Γιώργου Βασιλείου, κατάφεραν οι 
Βρετανοί να περάσουν, για πρώτη φορά, 
τη λύση δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπον-
δίας και επίσης παραπέμπει στην έκθεση 
του ΓΓ Γκάλι, στην οποία ξεκαθαρίζεται 
επακριβώς τι σημαίνει ΔΔΟ. 

Δυστυχώς, τα ψηφίσματα είναι ένα καλό 
παράδειγμα αυτής της μεθόδευσης, καθώς 
γράφτηκαν με επιτηδειότητα και εξηγούνται 
πολύ εύκολα, αν τα βάλει κανείς στη σειρά. 
Εξ ου και το γεγονός ότι, για 5 χρόνια, 
τίποτα δεν γίνεται, γιατί, αφενός, ο λαός απορ-
ρίπτει τη ΔΔΟ και, αφετέρου, η Τουρκία 
έχει περαιτέρω βλέψεις επί της νήσου. Στα  
βρετανικά Αρχεία υπάρχουν ουκ ολίγες 
αναφορές για τις τουρκικές θέσεις ότι το 
θέμα αυτό θα λυθεί με τη συνολική λύση 
του Κυπριακού! Και αυτό μας ξεκαθάρισε 
ανερυθρίαστα ο Υπουργός Εξωτερικών 
και Κοινοπολιτείας (σημερινός Υπουργός 
Οικονομικών) του Ηνωμένου Βασιλείου, 
Φίλιπ Χάμοντ, στην προεκλογική εκδήλωση 
στην Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα στο 
Λονδίνο στις 10 Απριλίου 2015. 

Έγραψα σχετικά στην «Ελευθερία» 
Λονδίνου στις 25.5.2015 και στη «Ση-
μερινή» 8.5.2015 με τίτλο «‘Τουρκική’ 
η θέση Χάμοντ για Αμμόχωστο». 

Ερωτηθείς, ο κ. Χάμοντ, τι γίνεται με την 
επιστροφή της Αμμοχώστου, απάντησε: «Στις 
συζητήσεις μου με τον Πρόεδρο Αναστασι-
άδη είδα ένα άτομο που είναι δεσμευμένο 
να φέρει εις πέρας τη δουλειά... Αυτό είναι 
κάτι που παρατράβηξε, νομίζω υπάρχει 
η θέληση απ’ όλες τις πλευρές να πάνε 
το επιπλέον μίλι για μια ολοκληρωμένη 
διευθέτηση, η οποία να επιλαμβάνεται και 
του ειδικού θέματος που αναφέρατε, της 
Αμμοχώστου, ως μέρος μιας συνολικής 
διευθέτησης. Νομίζω σ’ αυτήν τη φάση 
της διαδικασίας των Ηνωμένων Εθνών θα 
είναι πολύ δύσκολο να πάρει κανείς ένα 
συγκεκριμένο θέμα έξω από τη διαδικασία 
και να το χειριστεί ξεχωριστά...». 
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Και τώρα να παραθέσω την απάντηση 

στο απλοϊκό ερώτημα, που όντως είναι 
δικαιολογημένο: Γιατί τα ψηφίσματα δεν 
εφαρμόζονται; Συνεπικουρουσών, βεβαίως, 
των διαδοχικών υποχωρήσεων της δικής 
μας πλευράς που, πρέπει να σημειωθεί, 
δίνει τη συγκατάθεσή της γι’ αυτά. Η από-
φαση πάρθηκε στις 1  Αυγούστου 197 .

*«Ερευνήτρια/Δημοσιογράφος

Στις 1  Αυγούστου 197 , ο . 
a e  συναντήθηκε με τον 

Βρετανό Πρωθυπουργό ar  
s  στο Λονδίνο και του εξέφρασε 

την έκπληξή του για το μέγεθος των 
παραχωρήσεων που ο Μαύρος και ο 
Κληρίδης ήταν διατεθειμένοι να κάνουν. 
Ήταν έτοιμοι να δεχθούν την αρχή της 
ομοσπονδίας, ακόμα και διευθετήσεις 
καντονίων. Όμως, είχαν το δικαίωμα να 

έχουν χρόνο να διαβουλευθούν με τις 
κυβερνήσεις τους για τις λεπτομέρειες 
των τουρκικών προτάσεων. 

Ο Γενικός Γραμματέας είπε ότι δεν 
πίστευε πως το Συμβούλιο Ασφαλείας θα 
περνούσε ψήφισμα που να έδινε εξουσία 
στα Ηνωμένα Έθνη κάτω από το Άρθρο 
7 του Χάρτη. Ο Πρωθυπουργός εισηγή-
θηκε ότι δεν θα ήταν σοφό να επιδιωχθεί 
τέτοιο ψήφισμα και το βρετανικό ψήφισμα 

που είχε περάσει εκείνο το πρωί ήταν 
προσεκτικά μελετημένο, ούτως ώστε να 
μη ζητεί κάτι τέτοιο. 

Ίσως να χρειαζόταν να το ξανασκεφθούν, 
αν οι καταστάσεις άλλαζαν, π.χ., αν οι Τούρκοι 
πήγαιναν πέραν των υποτιθέμενων στόχων 
τους και προσπαθούσαν να καταλάβουν 
ολόκληρη τη νήσο ή να ενεθάρρυναν μια 
γενική σφαγή των Ελληνοκυπρίων. Όμως, 
όπως είχαν τα πράγματα, η βρετανική 

Κυβέρνηση δεν έβλεπε την ανάγκη για 
στρατιωτική δράση, που μπορούσε, είτε 
αυτή είτε τα Ηνωμένα Έθνη, να πάρουν 
εκείνη την ώρα ή σε επόμενο στάδιο

Έκτοτε, ουδένα από τα ψηφίσματα του 
Σ.Α. για το Κυπριακό εκδίδεται κάτω από 
το Άρθρο 7 του Χάρτη του ΟΗΕ για να 
είναι αναγκαστική η υλοποίησή του (Βι-
βλίο γράφουσας «Διζωνική Εκτέλεση 
της Κ.Δ 1955-2011»). 

Συμπαιγνία 
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Δωρεές για τα 
μνημεία, αναλγησία 
για τους τωχούς 

ΌΙ ΔΙΣΈΚΑΤΌΜΜΎΡΙΌΎΧΌΙ ΈΎΈΡΓΈΤΈΣ ΚΑΙ ΤΌ ΠΡΌΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΎΠΑΝΑΠΤΎΞΗΣ 

H εικόνα της εκκλησίας της 
Παναγιάς των Παρισίων 
να καταρρέει μέσα στις 
φλόγες και τους καπνούς 
προκάλεσε παγκόσμιο 
σ υ γ κ λ ο ν ι σ μ ό .  Έ τ σ ι , 
πριν καλά-καλά σβήσει 

η καταστροφική πυρκαγιά, άρχισε ένας 
πρωτοφανής μαραθώνιος δωρεών από 
δισεκατομμυριούχους και μεγάλους 
κολοσσούς για την αποκατάσταση του 
ιστορικού αυτού καθεδρικού ναού. Λίγα 
2 ωρα μετά, οι δωρεές ξεπέρασαν το ένα 
δισεκατομμύριο, ανοίγοντας παράλληλα 
μια συζήτηση, εάν έπρεπε όλα αυτά τα 
λεφτά να διατεθούν για να επιδιορθωθεί ο 
ναός ή εάν ήταν πιο σωστό να δοθούν σε 
ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.

λα ια η ο ρ αμ  πο α 
ια ους α λ ους

Η εκρηκτική συζήτηση γύρω από το 
δίλημμα «αποκατάσταση ή λεφτά σε όσους 
έχουν ανάγκη» βρήκε τάχιστα πρόσφορο 
έδαφος σε μια Γαλλία, όπου οι διαδηλώσεις 
των «Κίτρινων Γιλέκων» συνεχίζουν 
ακάθεκτες από τον προηγούμενο Νοέμβριο. 
Με τα ποσοστά των αστέγων στο Παρίσι 
να αυξάνονται 21% μέσα σε ένα χρόνο, οι 
«κίτρινοι» διαδηλωτές διερωτώνται, γιατί όλα 
αυτά τα λεφτά να μη διατεθούν σε φτωχούς 
ανθρώπους. Παράλληλα, η εξαγγελία 
του Προέδρου της Γαλλίας, Εμμανουέλ 
Μακρόν, ότι θα αποκαταστήσει τη Νοτρ 
Νταμ σε μόλις πέντε χρόνια, έβαλε άλλο 
ένα όπλο στη φαρέτρα όσων κατηγορούν 
την Κυβέρνηση ότι δεν έχει αντίληψη των 
πραγματικών αναγκών του λαού. Πολλοί 
διαδηλωτές εξέφρασαν ανοικτά την 
αγανάκτησή τους σε αυτήν την «έκρηξη» 
εθνικής και όχι μόνο συγκίνησης μετά την 

καταστροφική πυρκαγιά στην Παναγία 
των Παρισίων, η οποία ώθησε πλούσιες 
οικογένειες και μεγάλες επιχειρήσεις να 
αναλάβουν δεσμεύσεις για δωρεές που 
φθάνουν περίπου το ένα δισεκατομμύριο 
ευρώ για την αποκατάσταση της εκκλησίας. 
«Εκατομμύρια για τη Νοτρ Νταμ, τι γίνεται 
για εμάς, τους φτωχούς;», ήταν η φράση 
στην μπλούζα ενός διαδηλωτή. «Όλα για 
τη Νοτρ Νταμ, τίποτα για τους αθλίους», 
ήταν μια άλλη φράση που παρέπεμπε στο 
γνωστό μυθιστόρημα του Βίκτωρος Ουγκό. 

ια επιλεκ ικ  ευαισ ησ α
Μέσα σε λίγες μόνο ώρες μετά την 

καταστροφική πυρκαγιά, δωρεές άρχισαν 
να «εισρέουν» για τον ιστορικό ναό 
και να φτάνουν σε εκατομμύρια ευρώ. 
Εύλογα κάποιος διερωτάται,  γιατί σε 
ανάλογες περιπτώσεις δεν υπήρξε η ίδια 
κινητοποίηση. Η κριτική επικεντρώνεται, 
κυρίως, σε μια «επιλεκτική» ευαισθησία, 
η οποία παραβλέπει όλα όσα λαμβάνουν 
χώραν εκτός δυτικού πολιτισμού, όπως, 
για παράδειγμα, οι καταστροφές που 
συντελέστηκαν σε αρχαιολογικά μνημεία 
από το Ισλαμικό Κράτος στη Συρία, και δεν 
έτυχαν ούτε της ίδιας προβολής, ούτε έθεσαν 
την κοινή γνώμη σε τέτοια κινητοποίηση. 
Τέτοια παραδείγματα είναι πολλά. Ενώ 
μέσα σε λίγες ώρες μαζεύτηκαν 650 
εκατομμύρια για τη Νοτρ Νταμ, χρειάστηκαν 
έξι μήνες για να συγκεντρωθούν μόλις 
15 εκατομμύρια για την αποκατάσταση 
του Εθνικού Μουσείου της Βραζιλίας, το 
οποίο κάηκε ολοσχερώς σε πυρκαγιά τον 
Σεπτέμβριο. Τόσον εντός, όσο και εκτός 
Γαλλίας, υπάρχει μια αίσθηση ανισομερούς 
«ενδιαφέροντος» για «όμορφα μνημεία» σε 
βάρος μιας μερίδας ανθρώπων, οι οποίοι 
έχουν ανάγκες, αλλά δεν μπορούν να 

συγκεντρώσουν οικονομική στήριξη. Για 
παράδειγμα, τον Φεβρουάριο, τα Ηνωμένα 
Έθνη ανακοίνωσαν τη συλλογή εισφορών με 
οροφή τα  δισεκατομμύρια για οικονομική 
βοήθεια στην «κατασπαραγμένη» από την 
ανθρωπιστική κρίση Υεμένη. «Σχεδόν δέκα 
εκατομμύρια άνθρωποι είναι ένα βήμα 
πριν από τον λιμό», ανέφερε ο Γενικός 
Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, 
σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει 
τους παρευρισκομένους στη διάσκεψη στη 
Γενεύη. Μερικές ώρες μετά, μετά δυσκολίας 
μαζεύτηκαν 2,6 δισεκατομμύρια, σημαντικό 
μεν ποσό, αλλά μακριά από τον στόχο του 
ΟΗΕ. Εάν τεθούν σε αντιπαραβολή, μάλιστα, 
τα 2,6 δισεκατομμύρια για τις ανάγκες μιας 
ολόκληρης χώρας με το 1 δισεκατομμύριο 
για τη μερική αποκατάσταση ενός ναού, 
τότε γίνεται πιο ξεκάθαρη αυτή η διάκριση. 
Μάλιστα, εντάσσεται από πολλούς άλλη 
μια παράμετρος σε αυτήν τη συζήτηση. 
Μετά την πυρκαγιά στην Παναγία των 
Παρισίων, κανείς δεν σκοτώθηκε, κανείς δεν 
πεινάει, αλλά οι φιλάνθρωποι προσέφεραν 
τα μέγιστα σε άμεσο χρόνο και χωρίς να 
χρειάζονται καμιά παρότρυνση. 

ι ωρε ς και οι φορολο ικ ς 
ελαφρ νσεις 

Πριν καθαρίσουν οι  καπνοί  από 
τ η  γ α λ λ ι κ ή  π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α ,  μ ε γ ά λ ε ς 
επιχειρηματικές οικογένειες έσπευσαν 
ν α  π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν  α π λ ό χ ε ρ α  δ ω ρ ε έ ς 
εκατομμυρίων ευρώ για την αναδόμηση της 
Νοτρ Νταμ. Συγκεκριμένα, οι οικογένειες 
Πινό και Αρνό επιδόθηκαν σε έναν «αγώνα 
γενναιοδωρίας» προσφέροντας 100 και 
200 εκατομμύρια αντίστοιχα. Αμέσως μετά, 
όμως, η προσοχή απομακρύνθηκε από τις 
παχυλές δωρεές και επικεντρώθηκε στην 
πιθανότητα αυτοί οι «εθνικοί ευεργέτες» 

να ζητήσουν φορολογικές ελαφρύνσεις 
για τις φιλανθρωπίες τους. Στη Γαλλία, 
οι φιλανθρωπικές δωρεές δικαιούνται 
έκπτωση φόρου. Οι ιδιώτες μπορούν να 
έχουν έκπτωση μέχρι 66% στη φορολογία, 
ενώ οι επιχειρήσεις 60%. Για κάθε δωρεά 
100 εκατομμυρίων, το γαλλικό κράτος δεν 
φορολογεί τα 60 εκατομμύρια. Έτσι, πολλοί 
επισημαίνουν ότι αυτές οι γενναιόδωρες 
προσφορές των δισεκατομμυριούχων 
θα φορτωθούν στην πλάτη των Γάλλων 
π ο λ ι τ ώ ν ,  λ ό γ ω  τ ω ν  φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ώ ν 
περικοπών. Πάντως, οι επιχειρηματικές 
οικογένειες, μετά τις επικρίσεις, έσπευσαν 
να διευκρινίσουν ότι δεν θα επιδιώξουν 
φορολογικές ελαφρύνσεις, για τις δωρεές 
που προσέφεραν. 

ορ ισμ νοι ακόμη 
και όσοι  επωφελο ν αι 

Π α ρ α δ ό ξ ω ς ,  α υ τ έ ς  ο ι  τ ε ρ ά σ τ ι ε ς 
εισφορές για τον ιστορικό καθεδρικό ναό 
δεν τυγχάνουν θερμής αποδοχής ούτε 
από τους υπευθύνους για τη συλλογή 
των χρημάτων, οι οποίοι διερωτώνται, 
γιατί έπρεπε να γίνει μια τόσο μεγάλη 
καταστροφή για να συγκεντρωθούν τα 
χρήματα που χρειάζονταν εδώ και χρόνια. 
Επιχειρηματολογώντας,  αναφέρουν 
ότι είναι «εξοργιστικό» το γεγονός ότι, 
εάν συγκεντρώνονταν οι απαραίτητες 
δωρεές και γινόταν η αποκατάσταση, θα 
μειωνόταν ο κίνδυνος για το ξέσπασμα 
της πυρκαγιάς. Ο 859 ετών ναός είχε 
ανάγκη για επιδιορθώσεις ακόμα και 
πριν από την πυρκαγιά. Ο εμβληματικός 
πύργος, ο οποίος κατέρρευσε μετά την 
πυρκαγιά, είχε ήδη μεγάλες ρωγμές που 
έπρεπε να τύχουν άμεσης επιδιόρθωσης. 
Πολλά γκαργκόιλ ήταν ρημαγμένα, ενώ 
τα αντιτειχίσματα του ναού προκαλούσαν 

προβλήματα στη σταθερότητα ολόκληρου 
του κτηρίου. Ήδη, από το 201  το γαλλικό 
Υπουργείο Πολιτισμού είχε εξαγγείλει ότι 
το κόστος της επιδιόρθωσης θα έφτανε στα 
150 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν υπήρχε 
κανένα ενδιαφέρον για χρηματοδότηση. 
Μετά, όμως, από τη μερική καταστροφή 
του κτηρίου από την πυρκαγιά, κάποιοι 
από τους πλουσιότερους Γάλλους έβαλαν 
βαθιά το χέρι στην τσέπη. Γίνεται λόγος, 
λοιπόν, για μια «παράδοξη» κατάσταση, 
κατά την οποία, πλέον, χρειάζονται τρεις 
φορές περισσότερα χρήματα από αυτά 
που ζητούσαν οι υπεύθυνοι πριν από την 
καταστροφική πυρκαγιά. 

Η ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΣΥ Η
ΤΗΣΗ ΥΡΏ ΑΠΌ ΤΌ 
ΔΙΛΗΜΜΑ ΑΠΌΚΑ
ΤΑΣΤΑΣΗ  Ή ΛΕ ΤΑ ΣΕ 
ΌΣΌΥΣ ΕΧΌΥΝ ΑΝΑ
ΚΗ  ΒΡΗΚΕ ΤΑΧΙΣΤΑ 

ΠΡΌΣ ΌΡΌ ΕΔΑ ΌΣ 
ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΙΑ ΌΠΌΥ 
ΌΙ ΔΙΑΔΗΛΏΣΕΙΣ ΤΏΝ 
ΚΙΤΡΙΝΏΝ ΙΛΕ

ΚΏΝ  ΣΥΝΕΧΙ ΌΥΝ 
ΑΚΑΘΕΚΤΕΣ ΑΠΌ 
ΤΌΝ ΠΡΌΗ ΌΥΜΕΝΌ 
ΝΌΕΜΒΡΙΌ. ΜΕ ΤΑ 
ΠΌΣΌΣΤΑ ΤΏΝ ΑΣΤΕ
ΏΝ ΣΤΌ ΠΑΡΙΣΙ ΝΑ 

ΑΥΞΑΝΌΝΤΑΙ  
ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΌΝΌ  
ΌΙ ΚΙΤΡΙΝΌΙ  ΔΙΑΔΗ
ΛΏΤΕΣ ΔΙΕΡΏΤΏΝΤΑΙ  
ΙΑΤΙ ΌΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ 

ΛΕ ΤΑ ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΤΕ
ΘΌΥΝ ΣΕ ΤΏΧΌΥΣ 
ΑΝΘΡΏΠΌΥΣ

Παραδό ως, αυτές οι 
τεράστιες εισ ορές για 
τον ιστορικό καθεδρικό 

ναό δεν τυγχάνουν θερ-
μ ς αποδοχ ς ούτε από 
τους υπευθύνους για τη 
συλλογ  των χρημάτων, 

οι οποίοι διερωτώνται, 
γιατί έπρεπε να γίνει μια 

τόσο μεγάλη καταστρο  
για να συγκεντρωθούν 

τα χρ ματα που χρειάζο-
νταν εδώ και χρόνια
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ιά της παρούσης, η . .  nvironmenta   ater onsu tants td σάς προσκαλεί σε ημόσια ια ού-
λευση/Παρουσίαση της Μελέτης κτίμησης πιπτ σεων στο Περι άλλον για τον ιαχωρισμό  ικοπέ-
δων στην περιοχή ακακίου  στον ήμο εμεσού, την Παρασκευή,  Μα ου , στις . , στον χ ρο 
τα έρνα Κερύνεια  στο ακάκι, οδός ραγκλίνου ούσ ελτ .

 σκοπός της δημόσιας δια ούλευσης/παρουσίασης είναι η ενημέρωση του κοινού και των ενδιαφερό-
μενων φορέων για τα κύρια αποτελέσματα της Μελέτης κτίμησης πιπτ σεων στο Περι άλλον για το 
εν λόγω έργο. το πλαίσιο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα στο κοινό και στους ενδιαφερόμενους φορείς να 
υπο άλουν σχόλια και παραστάσεις  για τη Μελέτη προτού αυτή παρουσιαστεί στην πιτροπή κτίμησης 
Περι αλλοντικ ν πιπτ σεων. 

Το πρ γραμμα τη  δημ σια  παρουσίαση  είναι ω  ε ή :
.  - . : υνάντηση στον νότιο χ ρο στάθμευσης του μπορικού Κέντρου y a  

                       εμεσού για σύντομη επιτόπια ενάγηση στην περιοχή του έργου.  

:  - : : γγραφές 

:  - : :  Παρουσίαση Μελέτης κτίμησης πιπτ σεων στο Περι άλλον (Μ Π)

.  - . : ρωτήσεις /απαντήσεις και υ ήτηση

Για οποιεσδήποτε επιπρ σθετε  πληρο ορίε , τα στοι εία επικοινωνία  είναι τα ακ λουθα:
: +357 22 29   : +357 22 51990  

Σ
το ερώτημα ποιες είναι οι 
πιο ισχυρές χώρες στρατι-
ωτικά έρχεται να απαντή-
σει η έρευνα του a  

r e e r ,  τ ο  ο π ο ί ο 
συντάσσει σε ετήσια βάση 
τις Ένοπλες Δυνάμεις 133 

χωρών. Προκειμένου να επιτευχθεί η αξι-
ολόγηση, λαμβάνονται υπόψη περισσότε-
ροι από 50 παράγοντες. Λαμβάνει υπόψη 
τόσο την ποικιλία των όπλων, όσο και το 
διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό, εξαιρου-
μένων των εφέδρων. Επίσης, λαμβάνεται 
υπ’ όψιν η γεωγραφική θέση και οι δια-
θέσιμες φυσικές πηγές ενέργειας, καθώς 
επίσης και ο προ πολογισμός του κάθε 
κράτους για την άμυνα.Με βάση τα κατα-
γεγραμμένα δεδομένα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία 
και η Κίνα είναι οι χώρες με τους ισχυρό-
τερους στρατούς στον κόσμο.Μια μεταξύ 
τους αναμέτρηση δεν μπορεί να προβλέ-
ψει τον νικητή, ενώ θεωρείται δεδομένο 
ότι ένα τέτοιο εφιαλτικό σενάριο θα ανοί-
ξει τις πύλες της Κολάσεως, συμπαρασύ-
ροντας και τους συμμάχους της καθεμιάς 
από αυτές τις υπερδυνάμεις.

Αξιολόγηση: 0.0857
Συνολικός πληθυσμός: 323.995.528
Συνολικό στρατιωτικό 
προσωπικό:  2.363.675
Συνολική δύναμη Αεροπορίας: 13.762
Μαχητικά αεροσκάφη: 2.296
Άρματα μάχης: 5.88
Συνολική δύναμη 
Ναυτικού: 15 (19 αεροπλανοφόρα)
Αμυντικός 
προ πολογισμός: 587,8 δις δολάρια

Σ
Αξιολόγηση: 0.0929
Συνολικός πληθυσμός: 1 2.355. 15
Συνολικό στρατιωτικό
προσωπικό: 3.371.027
Συνολική δύναμη Αεροπορίας:  3.79
Μαχητικά αεροσκάφη:  806
Άρματα μάχης:  20.216
Συνολική δύναμη 
Ναυτικού: 352 (1 αεροπλανοφόρο)
Αμυντικός
προ πολογισμός:  ,6 δις δολάρια

Αξιολόγηση: 0.09 5
Συνολικός πληθυσμός: 1.373.5 1.278
Συνολικό στρατιωτικό
προσωπικό: 3.712.500
Συνολική δύναμη Αεροπορίας: 2.955
Μαχητικά αεροσκάφη 1.271
Άρματα μάχης: 6. 57
Συνολική δύναμη 
Ναυτικού: 71  (1 αεροπλανοφόρο)
Αμυντικός 
προ πολογισμός: 161,7 δις δολάρια

Συνολική δύναμη 
Ναυτικού: 166 (1 αεροπλανοφόρο)
Αμυντικός 
προ πολογισμός: 3,8 δις δολάρια

Σ
Αξιολόγηση: 0.3287
Συνολικός πληθυσμός:  201.995.5 0
Συνολικό στρατιωτικό 
προσωπικό: 919.000
Συνολική δύναμη Αεροπορίας: 951
Μαχητικά αεροσκάφη: 301
Άρματα μάχης: 2.92
Συνολική δύναμη Ναυτικού: 197
Αμυντικός 
προ πολογισμός: 7 δις δολάρια

Σ
Αξιολόγηση: 0.33 7
Συνολικός πληθυσμός: 258.316.051
Συνολικό στρατιωτικό
προσωπικό: 975.750
Συνολική δύναμη Αεροπορίας: 1
Μαχητικά αεροσκάφη: 39
Άρματα μάχης: 18
Συνολική δύναμη Ναυτικού: 221
Αμυντικός 
προ πολογισμός:  6,9 δις δολάρια

Σ
Αξιολόγηση: 0.3 76
Συνολικός πληθυσμός: 8.17 .527
Συνολικό στρατιωτικό 

Αξιολόγηση: 0.1593
Συνολικός πληθυσμός: 1.266.883.598
Συνολικό στρατιωτικό 
προσωπικό: .207.250
Συνολική δύναμη Αεροπορίας: 2.102
Μαχητικά αεροσκάφη: 676
Άρματα μάχης: . 26
Συνολική δύναμη 
Ναυτικού: 295 (3 αεροπλανοφόρα)
Αμυντικός 
προ πολογισμός: 51 δις δολάρια

Αξιολόγηση: 0.191
Συνολικός πληθυσμός: 66.836.15
Συνολικό στρατιωτικό 
προσωπικό: 387.635
Συνολική δύναμη Αεροπορίας: 1.305
Μαχητικά αεροσκάφη: 296
Άρματα μάχης: 06
Συνολική δύναμη 
Ναυτικού: 118 (  αεροπλανοφόρα)
Αμυντικός 
προ πολογισμός: 35 δις δολάρια

 
Αξιολόγηση: 0.2131
Συνολικός πληθυσμός: 6 . 30. 28
Συνολικό στρατιωτικό
προσωπικό: 232.675
Συνολική δύναμη Αεροπορίας: 856
Μαχητικά αεροσκάφη: 88
Άρματα μάχης:  2 9
Συνολική δύναμη 
Ναυτικού: 76 (2 αεροπλανοφόρα)
Αμυντικός 
προ πολογισμός 5,7 δις δολάρια

Αξιολόγηση: 0.2137
Συνολικός πληθυσμός: 126.702.133
Συνολικό στρατιωτικό 
προσωπικό: 311.875
Συνολική δύναμη Αεροπορίας: 1.59
Μαχητικά αεροσκάφη: 288
Άρματα μάχης: 700
Συνολική δύναμη 
Ναυτικού: 131 (  αεροπλανοφόρα)
Αμυντικός 
προ πολογισμός: 3,8 δις δολάρια

Αξιολόγηση: 0.2 91
Συνολικός πληθυσμός: 80.27 .60

Συνολικό στρατιωτικό 
προσωπικό: 7 3. 15
Συνολική δύναμη Αεροπορίας: 1.018
Μαχητικά αεροσκάφη: 207
Άρματα μάχης: 2. 5
Συνολική δύναμη Ναυτικού: 19
Αμυντικός 
προ πολογισμός:  8,2 δις δολάρια

Αξιολόγηση: 0.2609
Συνολικός πληθυσμός: 80.722.792
Συνολικό στρατιωτικό 
προσωπικό: 210.000
Συνολική δύναμη Αεροπορίας: 698
Μαχητικά αεροσκάφη: 92
Άρματα μάχης: 5 3
Συνολική δύναμη Ναυτικού: 81
Αμυντικός 
προ πολογισμός: 39,2 δις δολάρια

Σ
Αξιολόγηση: 0.2676
Συνολικός πληθυσμός:  9 .666.993
Συνολικό στρατιωτικό 
προσωπικό: 1.329.250
Συνολική δύναμη Αεροπορίας: 1.132
Μαχητικά αεροσκάφη: 337
Άρματα μάχης: .110
Συνολική δύναμη 
Ναυτικού: 319 (2 αεροπλανοφόρα)
Αμυντικός 
προ πολογισμός: ,  δις δολάρια

Αξιολόγηση: 0.269
Συνολικός πληθυσμός: 62.007.5 0
Συνολικό στρατιωτικό 
προσωπικό: 267.500
Συνολική δύναμη Αεροπορίας: 822
Μαχητικά αεροσκάφη: 79
Άρματα μάχης: 200
Συνολική δύναμη 
Ναυτικού: 1 3 (2 αεροπλανοφόρα)
Αμυντικός 
προ πολογισμός: 3  δις δολάρια

 
Αξιολόγηση: 0.27 1
Συνολικός πληθυσμός: 50.92 .172
Συνολικό στρατιωτικό 
προσωπικό: 5.829.750
Συνολική δύναμη Αεροπορίας: 1. 77
Μαχητικά αεροσκάφη: 06
Άρματα μάχης: 2.65

Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικ ς και Ρω-
σικ  Όμοσπονδία 
στέκονται αντίκρυ 
και μαζί με τα όπλα 
πέ τουν στη μάχη 
για την ε εύρεση 
νέων σταθερών 

συμμάχων  

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΌΠΛΙΚΩΝ ΣΎΣΤΗΜΑΤΩΝ

Νέα εποχή προ-ψυχροπολεμικού κλίματος

ΌΙ ΠΙΌ ΙΣΤΌΡΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜ Ώ
ΝΙΕΣ ΚΑΤΑΡΡΕΌΥΝ Η ΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΑΛΛΗ. ΜΠΡΌΣΤΑΡΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΌΧΏΡΗΣΗ 
ΑΠΌ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ Ό ΠΡΌΕΔΡΌΣ ΤΏΝ 
ΗΝΏΜΕΝΏΝ ΠΌΛΙΤΕΙΏΝ  ΝΤΌΝΑΛΝΤ 
ΤΡΑΜΠ. ΣΤΗΝ ΠΡΑ ΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ  ΌΜΏΣ  
ΔΕΝ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΙΑ ΤΌ ΚΑΚΌΜΑΘΗ
ΜΕΝΌ ΠΑΙΔΙ ΠΌΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ 
ΤΌΝ ΚΌΣΜΌ  ΑΛΛΑ ΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΌΧΗ 
ΕΞΌΠΛΙΣΤΙΚΌΥ ΑΝΤΑ ΏΝΙΣΜΌΥ  ΠΌΥ 
ΘΥΜΙ ΕΙ ΤΗΝ ΠΡΌ ΥΧΡΌΠΌΛΕΜΙΚΗ 
ΕΠΌΧΗ 

προσωπικό: 718.250
Συνολική δύναμη Αεροπορίας: 652
Μαχητικά αεροσκάφη: 2 3
Άρματα μάχης: 2.620
Συνολική δύναμη Ναυτικού 65
Αμυντικός 
προ πολογισμός: 15,5 δις δολάρια

Αξιολόγηση 0.3587
Συνολικός πληθυσμός: 95.261.021
Συνολικό στρατιωτικό 
προσωπικό: 5. 88.500
Συνολική δύναμη Αεροπορίας: 278
Μαχητικά αεροσκάφη: 76
Άρματα μάχης: 1.5 5
Συνολική δύναμη Ναυτικού: 65
Αμυντικός 
προ πολογισμός:  3,  δις δολάρια

Αξιολόγηση  0.365
Συνολικός πληθυσμός: 205.823.665
Συνολικό στρατιωτικό 
προσωπικό: 1.987.000
Συνολική δύναμη Αεροπορίας: 697
Μαχητικά αεροσκάφη: 3
Άρματα μάχης: 69
Συνολική δύναμη Ναυτικού: 110
Αμυντικός 
προ πολογισμός: 2 ,5 δις δολάρια

Αξιολόγηση: 0.3765
Συνολικός πληθυσμός: 23. 6 .787
Συνολικό στρατιωτικό 
προσωπικό: 1.932.500
Συνολική δύναμη Αεροπορίας: 850
Μαχητικά αεροσκάφη: 286
Άρματα μάχης: 2.005
Συνολική δύναμη Ναυτικού: 87
Αμυντικός 
προ πολογισμός: 10,7 δις δολάρια

Αξιολόγηση: 0.3831
Συνολικός πληθυσμός: 38.523.261
Συνολικό στρατιωτικό 
προσωπικό: 18 .650
Συνολική δύναμη Αεροπορίας: 65
Μαχητικά αεροσκάφη: 99
Άρματα μάχης: 1.065
Συνολική δύναμη Ναυτικού: 83
Αμυντικός 
προ πολογισμός: 9,  δις δολάρια

Αξιολόγηση: 0.3892
Συνολικός πληθυσμός: 68.200.82
Συνολικό στρατιωτικό 
προσωπικό: 627. 25
Συνολική δύναμη Αεροπορίας 555
Μαχητικά αεροσκάφη: 76
Άρματα μάχης: 737
Συνολική δύναμη 
Ναυτικού 81 (1 αεροπλανοφόρο)
Αμυντικός 
προ πολογισμός: 5,  δις δολάρια.

ΜΑΡΙΝΑ 
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
hadjikostam@ 
sigmatv.com
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ΡΑΝΣΙΣΚΌ ΣΌΥΚΡΕ  
ΣΤΌ ΣΙ ΜΑ  ΚΑΙ 
ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ

 λλά α στη Σελήνη 

ρ ονται τα ρο ο τα  

ιν υνε ει η α άη 

ποκλειστική συνέντευξη στο 
«Σίγμα» και τη «Σημερινή» 
παραχώρησε ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Εξωτερικών Υπο-
θέσεων της Εθνοσυνέλευσης 
της Βενεζουέλας, Φρανσίσκο 
Σούκρε, ο οποίος βρέθηκε στη 

Λευκωσία προερχόμενος από την Αθήνα, σε 
μια προσπάθεια να πείσει τις δύο κυβερνήσεις 
να αναγνωρίσουν, όπως και οι 2  από τις 28 
χώρες της ΕΕ, την κυβέρνηση Γκουαϊδό.
Ο Φρανσίσκο Σούκρε περιέγραψε με τα μελα-
νότερα χρώματα την τραγική κατάσταση στην 
οποία έχει περιέλθει η χώρα, υπό το καθεστώς 
Μαδούρο. Έκανε λόγο για ανθρώπους που λι-
μοκτονούν και που αργοσβήνουν ώρα με την 
ώρα αναζητώντας ένα πιάτο φα , την ώρα που 
ο δικτάτορας, όπως αποκαλεί τον Νικολάς Μα-
δούρο, εμποδίζει την ανθρωπιστική βοήθεια 
να φτάσει στη χώρα.

ρώνε από α σκουπ ια 
«Στη Βενεζουέλα έχουμε δικτατορία. Έχουμε τη 
μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση που σημειώ-
θηκε ποτέ στη Λατινική Αμερική. Περισσότεροι 
από πέντε εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν 
τη χώρα εξαιτίας της τραγικής κατάστασης της 
οικονομίας. Άνθρωποι πεθαίνουν λόγω έλλειψης 
φαγητού και φαρμάκων», είπε χαρακτηριστικά 

ο Φρανσίσκο Σούκρε.
Ο τελών χρέη ΥΠΕΞ στην αυτοανακηρυχθείσα 
κυβέρνηση Γκουαϊδό μιλά για εικόνες με άδεια 
ράφια στις υπεραγορές και παιδιά να ψάχνουν 
στα σκουπίδια για λίγο φαγητό. Ο πληθωρισμός, 
δηλώνει ο Φρανσίσκο Σούκρε, ανήλθε στα 20 
εκατομμύρια τοις εκατόν, με την οικονομία να 
έχει συρρικνωθεί κατά 53% τα τελευταία πέντε 
χρόνια, ενώ η παραγωγή πετρελαίου μειώθηκε 
στο 30%. Η αποκάλυψη ότι οι πολίτες εργάζονται 
νυχθημερόν, για να κερδίσουν μόλις 5 δολάρια, 
συγκλονίζει.  
«Ο κατώτατος μισθός στη Βενεζουέλα ανέρ-
χεται περίπου στα 5 δολάρια τον μήνα. Ένας 
μισθός που δεν αρκεί ούτε και για την αγορά 
μιας λίβρας τυριού», αναφέρει το δεξί χέρι του 
Γκουαϊδό,  συμπληρώνοντας ότι «είναι λυπηρό 
να βλέπει κάποιος μικρά παιδιά, ενός έτους, ή 
μικρότερα  να πεθαίνουν εξαιτίας της έλλειψης 
φαγητού», πρόσθεσε. 

ο μ νυμα προς 
ην υ ρνηση 

Όπως είπε, 60 χώρες μέχρι τώρα έχουν ανα-
γνωρίσει την κυβέρνηση Γκουαϊδό, στη Βενε-
ζουέλα. Ο Νικολάς Μαδούρο συνεχίζει να έχει 
τη στήριξη των υψηλόβαθμων αξιωματούχων 
του στρατού, την ώρα που το 90% των χαμη-
λότερων στρωμάτων του Σώματος στηρίζουν 
την αλλαγή, ανέφερε ο Βενεζουελανός αξιω-
ματούχος, καλώντας παράλληλα τη Λευκωσία 
να προχωρήσει στην αναγνώριση της κυβέρ-
νησης Γκουαϊδό, ενώ διαβεβαίωσε τη στήριξη 
του ηγέτη της αντιπολίτευσης στις προσπάθειες 
για επανένωση της Κύπρου.
«Η Κύπρος δεν έχει αναγνωρίσει ακόμα τον 
Γκουαϊδό», αναφέρει ο Σούκρε, υπογραμμί-
ζοντας,  παράλληλα, ότι, «αναγνωρίζοντας τον 
Γκουαϊδό η Κύπρος, αναγνωρίζει παράλληλα 
τους αγώνες της Βενεζουέλας. Αναγνωρίζει το 
δικαίωμα της Βενεζουέλας να ζήσει σε μιαν 
αληθινή Δημοκρατία αλλά και το δικαίωμα της 
Βενεζουέλας για ευημερία».
Την ίδια στιγμή στέλνει το δικό του μήνυμα 
στην κυπριακή Κυβέρνηση για μελλοντική 
συνεργασία με την κυβέρνηση Γκουαϊδό σε 

συγκεκριμένους τομείς, όπως ο τουρισμός και 
η ενέργεια.
«Έχετε ιστορία στη διαχείριση της τουριστικής 
βιομηχανίας. Εμείς θέλουμε να ανοικοδομήσουμε 
τη χώρα μας και θέλουμε τη στήριξη της Κύπρου, 
για να το πετύχουμε αυτό, και στον τουριστικό 
τομέα», δηλώνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων της Εθνοσυνέλευσης 
της Βενεζουέλας, προτείνοντας, επίσης, «τη συ-
νεργασία της Κύπρου με την κυβέρνηση της 
Βενεζουέλας, που θα εκλεγεί σύντομα σε νέες 
διαφανείς και νόμιμες εκλογές, στον τομέα της 
ενέργειας». 

 κλεμμ νος χρυσός 
Τέλος, ερωτηθείς για τις πληροφορίες ότι αερο-
σκάφος του Μαδούρο μετέφερε εκτός χώρας, 
μέσω Αθηνών, τον χρυσό της Βενεζουέλας, ο 
τελών χρέη ΥΠΕΞ, ήταν πέρα από σαφής. Οι 
πληροφορίες, είπε, δεν έχουν εξακριβωθεί, επι-
βεβαιώνοντας, ωστόσο, ότι ο Μαδούρο κλέβει τον 
χρυσό και τον πωλεί παράνομα στις χώρες της 
Αφρικής.
«Όντως έχουν κλέψει τον χρυσό της Βενεζουέλας 
από τον κόσμο, για να τον πουλήσουν παράνο-
μα. Πήραν σχεδόν το 100% του χρυσού. Όσον 
όμως αφορά την Ελλάδα, δεν έχουμε καμιάν 
απόδειξη ότι η χώρα συνεργάζεται σε αυτήν 
την παράνομη ενέργεια. Δεν έχουμε αποδεί-
ξεις. Απλώς ξέρουμε ότι ο Μαδούρο εξάγει τον 
χρυσό σε άλλες χώρες», είπε. 

ΖΗΤΌΎΝ ΑΠΌ ΤΗ ΛΈΎΚΩΣΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΈΙ ΤΗΝ ΚΎΒΈΡΝΗΣΗ ΓΚΌΎΑ ΔΌ

ΝΙΚΌΛΑΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ 

Στη γραμμή εκκίνησης μπαί-
νει πλέον και η σχεδίαση 
του ελληνικού σεληνιακού 

οχήματος, μετά την υπογραφή της 
συνεργασίας με την αμερικανική 

 και την παρουσίαση -πλέον 
και στην Ελλάδα- των προτάσεων που 
τέθηκαν από την ελληνική επιστημο-
νική κοινότητα και το επιχειρείν της 
βιομηχανίας της αεροδιαστημικής 
τεχνολογίας. 

«Ξεκινά άμεσα η σχεδίαση του 
σεληνιακού οχήματος», εξήγησε 
ο πρόεδρος του Ελληνικού Δια-
στημικού Οργανισμού (ΕΛΔΟ), 
Χριστόδουλος Πρωτοπαππάς. 

«Μιλάμε για τον εξοπλισμό 

που θα πάει με το a er της 
 στη Σελήνη, ώστε να προ-

σεληνωθεί και να στείλει στοιχεία 
και πληροφορίες ανάλογα με το 
ποια ερευνητικά δεδομένα, τι αι-
σθητήρες θα βάλουμε πάνω στο 
σεληνιακό όχημα στην Ελλάδα. 
Τεχνολογία που θα είναι κτήμα της 
Ελλάδας και των πανεπιστημίων 
για περαιτέρω έρευνα», είπε ο 
πρόεδρος του ΕΛΔΟ, διευκρινί-
ζοντας ότι η σχεδίαση του σελη-
νιακού οχήματος συνδυάζεται με 
το χρονοδιάγραμμα των πρώτων 
εκτοξεύσεων στη Σελήνη είτε το 
2021 είτε το 2022 και μάλιστα η 
κατασκευή θα γίνεται στην Ελλάδα.

Τα πρώτα ταξί που δεν θα 
έχουν οδηγό επιχειρεί να 
λανσάρει μεγάλη εταιρεία 

κατασκευής οχημάτων στην Αμε-
ρική. Όπως δήλωσε ο διευθύνων 
σύμβουλος της es a, Ίλον Μασκ, τα 
ρομπο-ταξί χωρίς άνθρωπο οδηγό 
θα αρχίσουν να κυκλοφορούν σε 
ορισμένες αμερικανικές πόλεις, 
έως το τέλος του 2020. Όπως είπε, 
η εταιρεία είναι πια σχεδόν έτοιμη 
να παράγει οχήματα που θα είναι 
πλήρως αυτόνομα και ασφαλή για 
οποιονδήποτε δρόμο. Ορισμένοι 
αναλυτές, όμως, εμφανίζονται πιο 

σκεπτικιστές, μην αποκλείοντας 
ότι η ανακοίνωση εντάσσεται στη 
χορεία προηγούμενων δηλώσεων 
που εντυπωσιάζουν τους επενδυτές 
και το κοινό, αλλά δεν υλοποιούνται 
στην ώρα τους. «Πιθανώς σε δύο χρό-
νια από σήμερα θα έχουμε φτιάξει 
ένα αυτοκίνητο χωρίς καθόλου τι-
μόνι ή πεντάλ», προέβλεψε ο πάντα 
αισιόδοξος Μασκ, ο οποίος, μεταξύ 
άλλων, έχει υποσχεθεί ότι η άλλη 
εταιρεία του, η a e , θα στείλει 
τους πρώτους ανθρώπους στον Άρη το 
202 , μια ημερομηνία που φαντάζει 
υπεραισιόδοξη. 

Η γνωστή κι αγαπημένη τουρι-
στών και ντόπιων, παραλία 
Γουαϊκίκι της Χαβάης κιν-

δυνεύει να καλυφθεί από τη θάλασσα 
εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής που 
πλήττει τον πλανήτη. Σύμφωνα με προ-
βλέψεις επιστημόνων, η Χονολουλού 
στα επόμενα 15 με 20 χρόνια θα έρθει 
αντιμέτωπη με μεγάλες πλημμύρες, με 
τις Αρχές να εκφράζουν τις ανησυχίες 
τους και να ετοιμάζονται να ζητήσουν 
επένδυση εκατομμυρίων δολαρίων 
σε προγράμματα που θα προστατεύ-
ουν την πόλη, από τους νομοθέτες.
Το ύψους του νερού, σύμφωνα με 
παρατηρήσεις των τελευταίων χρόνων, 
έχει ανέβει σημαντικά και κατά τη 
διάρκεια της παλίρροιας οι δρόμοι 
και τα πεζοδρόμια εξαφανίζονται. 

Διαδραστικοί χάρτες της Χαβάης 
αποκαλύπτουν πως στο σύνολό 
της η πολιτεία θα έρθει αντιμέτωπη 
με σοβαρά προβλήματα όπως οι 
πλημμύρες, η παράκτια διάβρωση 
και κυρίως η απώλεια υποδομών, 
όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα 
της αμερικανικής t  st.

Οι έρευνες που έχουν δημοσιευτεί 
αναφέρουν πως το ύψος των ωκεανών 
θα αυξηθεί ώς το τέλος του αιώνα σε 
περίπου ένα μέτρο, ενώ προβλέπουν 
πως 6.000 κτήρια θα πληγούν από 
χρόνιες πλημμύρες. Παράλληλα, 
χιλιόμετρα δρόμων, υποδομές κοι-
νής ωφέλειας, αλλά και παραλίες 
θα εξαφανιστούν. Μεγάλο κίνδυνο 
διατρέχουν και λιμάνια, καθώς και 
αεροδρόμια.

Με την επίσκεψη της κ. er e  
αναφύεται γι’ ακόμα μια 
φορά το ζήτημα των αποζη-

μιώσεων που οφείλει η Γερμανία στην 
Ελλάδα σχετικά με τα εγκλήματα των 
Ναζί κατά την κατοχή από τον Απρίλιο 
του 1’ μέχρι τον Οκτώβριο του ’. 
Η κ. er e  δήλωσε ότι η Γερμανία 
αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη των 
εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από 
τους Ναζί μέσα σ’ αυτήν τη χώρα κατά 
τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πο-
λέμου. Και επίσης δήλωσε ότι αντι-
λαμβάνεται τον πόνο και την οδύνη 

που υπέστη ο ελληνικός λαός κατά 
τη διάρκεια της ελληνικής κατοχής 
(βλ. a e  err er, ’ e a e se 
re e t es r es a  e  re e , e 

e s, 12 Ιανουαρίου 2019).
ς γνωστόν η Ελλάδα και ο ελλη-

νικός λαός υπέστησαν τα πάνδεινα 
κάτω από τη γερμανική κατοχή, όπου 
κατά ορισμένους υπολογισμούς 800 
χωριά αποδεκατίστηκαν και 70.000 
πρόσωπα δολοφονήθηκαν. Η πείνα 
και οι στερήσεις ήταν αυτό που ενυ-
πήρχε στη χώρα (οπ. παρ.).

Στο τέλος του πολέμου, τον Γενά-

ρη του 19 6, αποζημιώσεις ελέχθη 
ότι θα εδίδοντο αλλά από τότε ούτε η 
Ομόσπονδη Δημοκρατία της Γερμα-
νίας ούτε η ενοποιημένη Γερμανία 
τις έδωσαν, στηριζόμενες πάνω σε 
ορισμένους νομικούς ισχυρισμούς.

Το ζήτημα επανήλθε το 2010, 
όταν η Ελλάδα εισήλθε στην κρίση. Η 
Αθήνα επανέφερε τότε το θέμα των 
γερμανικών αποζημιώσεων. Οι ελ-
ληνικές υπηρεσίες το 201  ανακοί-
νωσαν ένα ποσό της τάξης των 162 
δισεκατομμυρίων ευρώ ως το ποσό 
που όφειλε η Γερμανία στην Ελλάδα 

και το 2016 μια κοινοβουλευτική 
επιτροπή στην Ελλάδα ανέβασε 
το ποσό σε 270 δισεκατομμύρια 
ευρώ. Αλλά τίποτε δεν έγινε τότε. 
Το δε χρέος της Ελλάδος φαίνεται 
ότι ανερχόταν σε 320 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας 
εξελέγη Πρωθυπουργός ζήτησε να 
υπολογισθεί το γερμανικό χρέος 
προς την Ελλάδα έναντι της οφειλής 
της, πράγμα το οποίο το Βερολίνο 
αρνήθηκε να πράξει ( a e  err er, 

π. Παρ.).
Σύμφωνα με αναλυτές, προς 

το παρόν τουλάχιστον η Γερμανία 
δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη 
να πληρώσει αποζημιώσεις προς 
την Ελλάδα. Η Γερμανία χρειάζεται 
όμως τη χώρα για τη βαλκανική της 
πολιτική. Είναι ενδιαφέρον να δούμε 
τη συνέχεια αυτής της υπόθεσης, η 
οποία διαρκεί από το 19 6. 

* Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών 
Επιστημών  Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., 
Γενεύης, Ελβετίας). Πρώην Μέλος της 
Γραμματείας του ΟΗΕ στο Τμήμα των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.      

 λλά α και η ερ αν α και τα ρ η τ ν αζ

ΔΡ ΧΡΙΣΤΌΣ ΑΧΙΛΛΈΩΣ ΘΈΌΔΌΎΛΌΎ*
c.a.theodoulou@cytanet.com.cy
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ολακευτικά για τις κυπρι-
ακές Αρχές ήταν τα όσα 
«κατέθεσε» δημοσίως 
μετά την ολοκλήρωση 
των συναντήσεών του, 
κατά την σύντομη επί-
σκεψή του στην Κύπρο, 

την περασμένη εβδομάδα, ο Υφυπουργός 
Οικονομικών των ΗΠΑ, Μάρσαλ Μπί-
λινγκσλι. Η τρίτη κατά σειρά επίσκεψή 
του στο νησί και δεύτερη μέσα σε ένα 
χρόνο δεν κρατήθηκε μακριά από τα 
φώτα της δημοσιότητας. Ο Αμερικανός 
αξιωματούχος πέρασε από την Κύπρο 
λίγες μόνο εβδομάδες πριν από το κρι-
σιμότερο ραντεβού για την κυπριακή 
οικονομία, που δεν είναι άλλο από τον 
έλεγχο της e a , του Συμβουλίου 
της Ευρώπης. Η δεύτερη ιδιότητά του 
από μόνη της δεν μπορεί να περάσει 
απαρατήρητη, καθώς ο Μάρσαλ Μπί-
λινγκσλι είναι ο πρόεδρος της «Ομάδας 
Χρηματοοικονομικής Δράσης» ( ).  

ρόο ος μεν  αλλ  
Το συμπέρασμα στον απόηχο των 

βαρύνουσας σημασίας συναντήσεων του 
Αμερικανού Υφυπουργού Οικονομικών 
στην Κύπρο είναι ότι υπήρξε μεν σημαντική 
πρόοδος στην καταπολέμηση του ξεπλύμα-
τος παράνομου χρήματος, σε καμία όμως 
περίπτωση δεν είναι όλα τέλεια. Μπορεί 
λοιπόν ο Μάρσαλ Μπίλινγκσλι να χρη-
σιμοποίησε εκφράσεις όπως εξαιρετική 
δουλειά  και τεράστια πρόοδος  για να 
αποδώσει την ικανοποίησή του από τα όσα 
είδε και άκουσε, πλην όμως δεν σημαίνει ότι 
υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Αυτό 
προκύπτει και από τα όσα ανέφερε στη «Σ» 
ο Αμερικανός αξιωματούχος. «Υπάρχουν, 
όμως, πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν», 
είχε σημειώσει ο κ. Μπίλινγκσλι, άποψη με 
την οποία συμφωνούν και οι κυπριακές 
Αρχές. Απαρατήρητη δεν περνά ούτε η 
αναφορά του στο επενδυτικό πρόγραμμα 
της Δημοκρατίας, τις πολιτογραφήσεις ξέ-
νων επενδυτών. 

ρ σιμο ραν ε ο  
Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην 

κάθοδο της e a  του Συμβουλίου της 
Ευρώπης στο νησί. Περί τα μέσα Μα ου 
φτάνει στην Κύπρο κλιμάκιο αξιολογητών, 
το οποίο θα περάσει από «κόσκινο» τα 
μέτρα κατά του ξεπλύματος παράνομου 
χρήματος και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, που λαμβάνουν οι Αρχές 
της χώρας. Πρόκειται για το σημαντικότερο 
«ραντεβού» της κυπριακής οικονομίας 
μέχρι το επόμενο. Για πρώτη φορά η 
αξιολόγηση της e a , εκτός από τα 
μέτρα που λαμβάνονται, θα προσμετρή-
σει και τα αποτελέσματά τους. Σ’ αυτό το 
δεδομένο ποντάρουν πολλά οι κυπριακές 
Αρχές, καθώς θεωρούν ότι τα αποτελέ-
σματα της προόδου αποτυπώνονται με 
στοιχεία και αριθμούς. «Υπάρχουν 
στατιστικά στοιχεία για την πρόοδο 
που έχει επιτευχθεί, τα οποία δεν 
επιδέχονται αμφισβήτηση και θα 
τεθούν ενώπιον και του κλιμακίου 
της e a , όπως είχαν τεθεί 
ενώπιον του Αμερικα-
νού Υφυπουργού»,  
σημειώνουν έγκυ-
ρες πηγές στη «Σ». 

 ικανοποίηση 
του Αμερικανού 
Υφυπουργού Οι-
κονομικών, όπως 
έχει διατυπωθεί 
και δημοσίως, 
«γεννά» μιαν αισι-
οδοξία, δεδομένου 
ότι στο κλιμάκιο των 
αξιολογητών θα συμμε-
τέχει και εκπρόσωπος 
των αμερικανικών Αρ-
χών ως παρατηρητής. 
«Βεβαίως υπάρχουν 
και άλλοι αξιολογητές, 
άρα θα πρέπει να δεί-
ξουμε και σε αυτούς 
την πρόοδο που έγι-
νε», σημειώνουν.

λλα  σ σης 
Όσοι είχαν την ευκαιρία να συναντή-

σουν τον Αμερικανό Υφυπουργό Οικονο-
μικών και στο παρελθόν, αυτήν τη φορά 
είχαν διακρίνει μια διαφοροποίηση στην 
στάση του. Εκτιμούν ότι αυτό συμβαίνει 
καθώς οι Αμερικανοί έχουν αντιληφθεί 
ότι τα πράγματα δεν παρέμειναν στάσιμα, 
αλλά έγινε αρκετή δουλειά και σε επί-
πεδο εποπτικών Αρχών. Παρουσιάστη-
κε, ενώπιόν του, με στοιχεία η απόδοση 
των μέτρων σε κλείσιμο λογαριασμών 
από τις τράπεζες, εταιρειών ή ακόμη 
και κυρώσεων, που έχουν επιβληθεί 
για υποθέσεις ξεπλύματος παράνομου 
χρήματος. Δεν μπορούν να περάσουν 
απαρατήρητες και οι αναφορές του κ. 
Μπίλινγκσλι στη «Σ» για τον Διοικητή 

της Κεντρικής Τράπεζας. εωρεί 
ότι ο Κωνσταντίνος Ηροδότου είναι 
«σεβαστός στο διεθνές σύστημα» 
και ότι «θα κάνει σπουδαία δουλειά 

στην Κεντρική Τράπεζα». 
 

 ο η α 
Το καλογυαλισμένο όπλο των 

κυπριακών Αρχών, ενόψει του 
ελέγχου της e a , είναι 
η πολυσυζητημένη οδηγία 
της Κεντρικής Τράπεζας, που 
ορίζει τι είναι εταιρείες «κέ-
λυφος». Καλεί τα τραπεζικά 
ιδρύματα του τόπου να δι-
ακόψουν κάθε σχέση με 
τέτοιου είδους εταιρείες 

και γενικότερα να τις 
αποφεύγουν. Η «πρώτη 
γεύση» των προθέσεων 
της Κεντρικής Τράπεζας 
είχε προκύψει πέρυσι, μετά 

την επίσκεψη Μπίλινγκσλι, και 
είχε προκαλέσει αναστάτωση και 
έντονες αντιδράσεις στον τομέα 

των υπηρεσιών. Τελικά η οδηγία 
έχει τεθεί σε εφαρμογή. Οι τρά-
πεζες δεν έχουν πολλές επιλογές, 
καθώς η επαφή τους με τον «έξω 

κόσμο» εξαρτάται από τις ανταποκρίτριες 
τράπεζες και εκεί οι ΗΠΑ έχουν και «το 
μαχαίρι και το καρπούζι στο τραπέζι τους». 
Η Κεντρική Τράπεζα δεν είχε εργαστεί μόνη 
της για τον καταρτισμό του ορισμού, που 
έχει προσδώσει στις εταιρείες «κέλυφος». 
Η ερμηνεία της έχει «εμποτιστεί», κυρίως, 
από την αμερικανική  και τη .

ι ο πόλοι 
Η «Σ» είχε αναδείξει και στο παρελθόν 

τις πιέσεις που ασκούνταν στις κυπριακές 
Αρχές υπό το βάρος της διελκυστίνδας 
ΗΠΑ - Ρωσίας. Οι Αμερικανοί δεν είχαν 
εκφραστεί δημοσίως, μέχρι την περασμένη 
εβδομάδα, εν αντιθέσει με τους Ρώσους, 
οι οποίοι είδαν τις πόρτες των τραπεζών 
να κλείνουν. Η επίδραση του ορισμού 
για τις εταιρείες «κέλυφος» είχε προκα-
λέσει την αντίδραση του Ρώσου πρέσβη 
στην Κύπρο. Ο Στάνισλαβ Οσάτσι στις 16 
Νοεμβρίου 2018 εξέφραζε τη δυσφορία 
του λέγοντας ότι, αφενός οι κυρώσεις της 
ΕΕ σε βάρος της χώρας του και αφετέρου 
«η εκστρατεία της Κεντρικής Τράπεζας 
της Κύπρου για να εντοπίσει και να κλεί-
σει τις λεγόμενες εταιρείες - κέλυφος , 
οδήγησε στο κλείσιμο δεκάδων χιλιάδων 
τραπεζικών λογαριασμών Ρώσων πελα-
τών στις κυπριακές τράπεζες. Κάποιες 
μεγάλες ρωσικές εταιρείες έχουν ήδη 
αποχωρήσει από το νησί ή σκέφτονται 
να το πράξουν». Στη συνέντευξή του την 
περασμένη Κυριακή, ο Αμερικανός Υφυ-
πουργός Οικονομικών δήλωνε στη «Σ» 
ότι θεωρεί «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». 
Ο Μάρσαλ Μπίλινγκσλι επικαλέστηκε 
και την ιδιότητά του ως προέδρου της 

 για να απαντήσει στον Ρώσο πρέσβη. 
«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. α 
εκπλαγώ, πάντως, αν μπορεί να τεκμηρι-
ωθεί πως έχει χαθεί έστω και μία θέση 
εργασίας, λόγω των προαναφερθέντων 
ενεργειών της κυπριακής κυβέρνησης», 
σημείωνε ο κ. Μπίλινγκσλι.  

οια ε ναι η  
 Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Δρά-

σης ( ) ιδρύθηκε από τους -20 το 
1989. Είναι διεθνής οργανισμός, ο οποίος, 
πρώτος, έχει διαμορφώσει κανόνες κατά 
του ξεπλύματος χρήματος. Τα κεντρικά 
της γραφεία φιλοξενούνται στα κτήρια του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο Παρίσι. Η 
Κύπρος και άλλα 10 κράτη μέλη της ΕΕ δεν 
είναι μέλη της. ς νέα μέλη της Ένωσης 
συμμετέχουν στην πιτροπή e a  
του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία 
είχε ιδρυθεί μεταγενέστερα, το 1997.  

, όπως ανέφεραν στη «Σ» γνώστες 
του θέματος, «καθορίζει τα πρότυπα, τα 
οποία εφαρμόζονται από την ΕΕ και όλες 
τις χώρες, κυρίως, σε ό,τι αφορά το χρη-
ματοπιστωτικό σύστημα. Η ΕΕ ακολουθεί 
τα πρότυπά της όταν νομοθετεί. Η  
αξιολογεί τις χώρες μέλη της, ανάμεσα 
στις οποίες είναι και η Ελλάδα. Την ίδια 
μεθοδολογία ακολουθεί και η e a , 
η οποία αξιολογεί την Κύπρο».  

λ μονο ε ν
Λαμβανομένου υπόψη ότι ιδρύθηκε 

από τους -20, σημειώνουν οι ίδιες πη-
γές, «η  έχει και ισχυρή πολιτική 
ισχύ. Είναι το σώμα, το οποίο καθορίζει 
πολιτική και προβαίνει σε συστάσεις, τις 
οποίες οι χώρες είναι υποχρεωμένες να τις 
ακολουθούν, αλίμονο αν δεν τις ακολου-
θήσεις, οπότε κι εμείς τις ακολουθούμε». 
Τα τελευταία χρόνια στις αξιολογήσεις της 

e a  συμμετέχει εκπρόσωπος της 
, και αντιστρόφως. Αυτό θα συμβεί 

και κατά την επικείμενη αξιολόγηση της 
Κύπρου, καθώς θα έχει συμμετοχή στην 
ομάδα αξιολόγησης.

Και τώρα 
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κρως δυσμενείς συνεχί-
ζουν να είναι οι προβλέ-
ψεις για την πορεία της 
τουρκικής οικονομίας, 
γεγονός στο οποίο συμ-
φωνούν οικονομολόγοι 
που συμμετείχαν στην τε-

λευταία έρευνα της κεντρικής τράπεζας 
της χώρας, υποβαθμίζοντας κι άλλο τους 
φετινούς ρυθμούς ανάπτυξης. Οι έγκριτοι 
οικονομολόγοι Άρης Πετάσης και Ιωάννης 
Βιολάρης αναλύουν στη «Σ» ποια είναι 
πραγματικά η κατάσταση της τουρκι-
κής οικονομίας και πώς αυτή μπορεί να 
επηρεάσει τις σχέσεις της Τουρκίας με 
τη χώρα μας.  

ι προ λ ψεις 
Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της 

κεντρικής τράπεζας της χώρας, η τουρκι-
κή οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί 
φέτος μόλις 0,6%, έναντι προηγούμενης 
εκτίμησης για 1,2%. Ο πληθωρισμός προ-
βλέπεται ότι θα είναι στο 16,23% στα τέλη 
του έτους, έναντι προηγούμενης πρόβλε-
ψης για υποχώρησή του στο 15,6 %. Σε 
12 μήνες από τώρα υπολογίζεται ότι θα 
είναι στο 15,38% έναντι προηγούμενης 
πρόβλεψης για 15,2 %. Όσον αφορά στο 
τουρκικό νόμισμα,  υπολογίζεται ότι θα 
παραμείνει υπό πίεση με την ισοτιμία στις 
6,2030 λίρες ανά δολάριο στα τέλη του 
έτους.  προηγούμενη εκτίμηση ήθελε 
τη λίρα ελαφρώς πιο ισχυρή στις 6,0615 
λίρες ανά δολάριο. Οι συμμετέχοντες στην 
έρευνα εκτιμούν ότι το βασικό επιτόκιο 
αναχρηματοδότησης θα είναι 19,33% σε 

τρεις μήνες, ενώ το μέσο κόστος χρημα-
τοδότησης υπολογίζεται ότι θα είναι στο 
23,09% σε τρεις μήνες και στο 19,56% 
σε 12 μήνες.

ι ό ερο απαισιό ο οι 
οι κα αναλω ς 

Στο μεταξύ, παρά τις επίμονες πιέσεις στη 
λίρα, το καταναλωτικό κλίμα στην Τουρκία 
άρχισε να ανακάμπτει. Οι καταναλωτές δεν 
έχουν φτάσει στο σημείο να αισιοδοξούν, 
αλλά είναι λιγότερο απαισιόδοξοι σε σχέση 
με τους προηγούμενους μήνες. Σύμφω-
να με τα στοιχεία που έδωσε τη  Μεγάλη 
Δευτέρα στη δημοσιότητα το Τουρκικό 
Ινστιτούτο Στατιστικής, ο δείκτης κατα-
ναλωτικής εμπιστοσύνης σκαρφάλωσε 
στις 63,5 μονάδες τον Απρίλιο από 59,  
μονάδες τον Μάρτιο. Υπενθυμίζεται ότι 
τον περασμένο Οκτώβριο ο δείκτης είχε 
βυθιστεί στις 57,6 μονάδες, τα χαμηλότερα 
επίπεδα εδώ και μία δεκαετία. Πάντως, 
τα υφιστάμενα επίπεδα του δείκτη εξα-
κολουθούν να μαρτυρούν απαισιοδοξία, 
καθώς η αισιοδοξία αποτυπώνεται σε τιμές 
άνω του 100. 

 οικονομ α ης 
ουρκ ας σ μερα 

Ο Δρ  Άρης Πετάσης, κληθείς από τη «Σ» 
να αναλύσει την τουρκική οικονομία τού 
σήμερα, εξήγησε ότι έχει πολλά προβλή-
ματα, αλλά όχι τόσα όσα νομίζουν πολλοί. 

«Το θετικό για μας είναι πως χρειάζεται 
τα εισοδήματα από τον τουρισμό και μάλ-
λον θα μας αφήσει ήσυχους, ιδιαίτερα στο 
Αιγαίο, κατά την τουριστική περίοδο, γιατί 

το τελευταίο που θα ήθελαν οι τουρίστες να 
ακούσουν είναι αστάθεια στις ακτές ή γύρω 
από την Τουρκία», ανέφερε. Περαιτέρω, 
πρόσθεσε πως χρειάζεται επειγόντως ξένο 
συνάλλαγμα που μερικώς της προσφέρει 
ο τουρισμός. «Η τουρκική λίρα τελευταία 
έχασε πέραν του 0% της αξίας της. Άρα, 
οι εισαγωγές (ιδιαίτερα πετρελαίου) στην 
Τουρκία είναι ακριβότερες κατά πολύ τώρα. 
Ενώ το εξωτερικό χρέος της Τουρκίας δεν 
είναι μεγάλο (μόνο 50 δις για μια οικο-
νομία με ΑΕΠ που ξεπερνά τα 800 δις) 
τον Ιούλιο 2019 θα χρειαστεί 179 δις για 
αποπληρωμή εξωτερικού χρέους χωρίς 
να διαθέτει επάρκεια σε ξένο συνάλλαγμα 
για να το κάνει. Έτσι, θα χρειαστεί να κάνει 
αναδανεισμό (r  er). Όμως, επειδή 108 
δις αυτού του χρέους θεωρείται υψηλού 
κινδύνου για αναδανεισμό ( -r  er 
r s ), θα πρέπει να αποπληρώσει ένα μεγάλο 
κομμάτι του συγκεκριμένου δανείου ή να 
το αναδανειστεί  με υψηλό επιτόκιο», είπε. 
Τα αποθέματα της Τουρκίας, συνέχισε, 
σε ξένο συνάλλαγμα είναι μόνο 1 0 δις 
και άρα θα δυσκολευτεί πολύ εφόσον δεν 
επιθυμεί να μειώσει αυτά τα αποθέματα 
σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα, ενώ τα 
αποθέματα χρυσού είναι περίπου 220 
τόνοι, πράγμα που επίσης απαγορεύει 
πώλησή τους». 

Ο Δρ Πετάσης σημείωσε ότι, ενώ το 
ΑΕΠ της Τουρκίας συνεχίζει να αυξάνε-
ται (3,1% για το 2018), η χώρα υποφέρει 
πολύ από φοβερά υψηλό πληθωρισμό 
(16, %), που αναπόφευκτα δημιουργεί 
οικονομική αστάθεια και κινδύνους στην 
οικονομία. Επίσης, όπως είπε, υποφέρει 
από φοβερή ανεργία (σχεδόν 12% ή πέραν 
των 3.000.000 ανέργων). Όσον αφορά τις 
εταιρείες, σύμφωνα με τον Δρα Πετάση, θα 
έχουν μεγάλο πρόβλημα αποπληρωμής 
των εξωτερικών χρεών τους λόγω της μεί-
ωσης της αξίας της τουρκικής λίρας, ενώ 
παράλληλα θα έχουν δυσκολία αναδανει-
σμού εφόσον τώρα οι διεθνείς τράπεζες 
επιθυμούν να μειώσουν την έκθεσή τους 
στην τουρκική οικονομία.  

«Προβλέπω ένα σχετικά ήσυχο καλο-
καίρι για όλους τους Έλληνες εφόσον η 
Τουρκία λογικά θα τρέχει αριστερά και 
δεξιά για να βρει ξένο συνάλλαγμα. Αυτό 
τουλάχιστον λέγει η λογική», ανέφερε κα-
ταληκτικά.   
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Ε ΚΡΙΤΌΙ ΌΙΚΌΝΌΜΌΛΌ ΌΙ 
ΑΝΑΛΥΌΥΝ ΣΤΗ Σ  ΤΗΝ 
ΠΡΑ ΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΚΌΝΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

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

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

• Mία (1) θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σύμβαση στο 
γνωστικό αντικείμενο:
«Μηχανολογική Μηχανική/Επιστήμη και Μηχανική Υλικών/Θετικές Επιστήμες (Φυ-
σική, Μαθηματικά)» 

Τελευταία ημερομηνία για υποβολή των αιτήσεων: Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019 
και 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 αποτείνονται 
στο τηλέφωνο +357 25002210 (Μαρία Κωνσταντίνου).

Με την υψηλή ζήτηση να πιέζει 
τις αποδόσεις έκλεισε το με-
σημέρι της Μεγάλης Τετάρτης 

η διπλή έκδοση των ομολόγων, ενός 
5ετούς και ενός 30ετούς, το οποίο είναι 
το πρώτο στην ιστορία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

Ειδικότερα, οι προσφορές για το 5ετές 
ομόλογο ξεπέρασαν τα ,9 δισεκατομ-
μύρια, ενώ οι προσφορές για το 30ετές 
υπερέβησαν τα 5,9 δις, με την έκδοση 
να κλείνει στο 0,5 δις και 0,75 δις αντί-
στοιχα. Οι αυξημένες προσφορές είχαν 
ως αποτέλεσμα την πίεση στις αποδόσεις, 
αφού το επιτόκιο του 5ετούς έκλεισε στο 
0,65% (  s a   60 μονάδες βάσεις) 
από την αρχική καθοδήγηση του 0,70%, 
(  s a   65 μονάδες βάσης - s), 
ενώ το επιτόκιο του 30ετούς περιορί-
στηκε στο 2,86% (  s a   175 s) 
από την αρχική καθοδήγηση του 2,98% 
(  s a 185 s). 

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονο-
μικών, Χάρης Γεωργιάδης, η έκδοση 
δύο κρατικών ομολόγων, ενός 5ετούς κι 
ενός 30ετούς, αποφασίστηκε λόγω του 
πολύ θετικού κλίματος που υπάρχει στο 
διεθνές προσκήνιο για την κυπριακή 
οικονομία. «Εξαιρετικά θετικές είναι οι 
ενδείξεις. Σε αυτό το συμπέρασμα είχαμε 
καταλήξει από το προηγούμενο διάστημα, 
ότι δηλαδή έχει σχηματιστεί διεθνώς μια 
πολύ θετική εικόνα για την οικονομία 
της χώρας μας. Αυτό αντικατοπτρίζεται 

από τις αναβαθμίσεις που πετύχαμε το 
τελευταίο διάστημα και από το εξαιρετικά 
θετικό αντίκρισμα στη διεθνή επενδυ-
τική κοινότητα», τόνισε. Όσον αφορά 
την έκδοση του 30ετούς, η οποία έχει 
τραβήξει τα βλέμματα και έχει εκκινήσει 
συζητήσεις, οι περισσότερες με θετικό 
πρόσημο, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε 
ότι οι χώρες οι οποίες προχωρούν σε 
τόσο μακροπρόθεσμο δανεισμό είναι 
λίγες. Επανέλαβε δε την ευγνωμοσύνη 
του απέναντι στη ρωσική κυβέρνηση, 
η οποία παραχώρησε έκτακτο δάνειο 
το 2011, στηρίζοντας τη χώρα. στόσο, 
τόνισε ότι πλέον η Κύπρος μπορεί να 
σταθεί στα πόδια της. Εξάλλου, στόχος της 
έκδοσης των ομολόγων ήταν η άντληση 
1,2 δις ευρώ, ποσό που θα αξιοποιηθεί 
για την αποπληρωμή μέρους ή όλου 
του ρωσικού δανείου, το υπόλοιπο του 
οποίου ανέρχεται σε 1,57 δις ευρώ. 

Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος βγήκε στις 
αγορές τον Φεβρουάριο φέτος, αντλώντας 

1 δις με την έκδοση 15ετούς ομολόγου 
με επιτόκιο 2,75%. Το ακαθάριστο δη-
μόσιο χρέος της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας ανερχόταν στο τέλος Φεβρουαρίου 
στα 22,26  εκατομμύρια, ενώ βάσει των 
σχεδιασμών του ΥΠΟΙΚ αναμένεται να 
υποχωρήσει στο τέλος του έτους στα 

20,7 δις ή 96% του ΑΕΠ. 
Το γεγονός ότι τη δεδομένη χρονική 

στιγμή και σε τόσο σύντομο χρονικό δι-
άστημα η χώρα μας μπήκε στην ομάδα 
των κρατών, που έχουν και τριακονταετή 
ομόλογα, θεωρείται πολύ σημαντικό και 
έκφραση εμπιστοσύνης των αγορών στην 
οικονομία της χώρας. Την ίδια ώρα, η 
επιλογή της έκδοσης δύο ομολόγων 
αποσκοπούσε στη βιωσιμότητα του δη-
μοσίου χρέους, η οποία επιτυγχάνεται 
με έναν συνδυασμό χαμηλού κόστους, 
που το συναντάμε στο πενταετές ομόλογο 
και μακράς διάρκειας, που συναντάται 
στο πρώτο τριακονταετές ομόλογο στην 
ιστορία της χώρας. 

Η  a  επεκτείνει το φάσμα 
των καταθετικών προϊόντων της 
στο πλαίσιο της νέας πενταετούς 

στρατηγικής της για οργανική ανάπτυξη. 
Στην προσπάθεια για αξιόπιστες λύσεις 
αποταμίευσης και κάλυψης των αναγκών 
των καταθετών της,  προσφέρει δύο νέα 
σχέδια προθεσμιακών καταθέσεων.

  
Παραμένοντας πιστή στην παρά-

δοσή της να προσφέρει πρωτοπορι-
ακά προϊόντα με ευέλικτους όρους, η 

 παρουσιάζει ένα μοναδικό για την 
Κύπρο καταθετικό σχέδιο με κυμαινό-
μενο επιτόκιο. Το at  ate είναι 
μια κατάθεση τακτής προθεσμίας, που 
προσφέρεται τόσο σε ιδιώτες όσο και 
σε εταιρικούς/θεσμικούς πελάτες, με 
διάρκεια δύο και τριών ετών. Οι τόκοι 
που εισπράττονται είναι το σύνολο του 
επιτοκίου r r 3  μηνών συν ένα 

σταθερό περιθώριο. Έτσι, οι καταθέτες 
μπορούν να επωφεληθούν από πιθανή 
μελλοντική αύξηση στο επιτόκιο r r 
3 μηνών, απολαμβάνοντας το ελάχιστο 
σταθερό επιτόκιο κατά τη διάρκεια της 
προθεσμιακής κατάθεσης σε περίπτωση 
μη αύξησης του r r.

Escalator
Το s a at r είναι ένα διετές καταθε-

τικό σχέδιο για ιδιώτες, με ανταγωνιστικό 
επιτόκιο, που ταυτόχρονα προσφέρει 
ευελιξία στον καταθέτη να τερματίσει την 
κατάθεση στο τέλος κάθε τριμήνου, εάν 
προκύψει ανάγκη. Εάν η κατάθεση δεν 
τερματιστεί, το επόμενο τρίμηνο το επιτό-
κιο αυξάνεται, πετυχαίνοντας αυξημένη 
απόδοση.  Όσο περισσότερο διαρκέσει 
η κατάθεση, τόσο υψηλότερη θα είναι 
η απόδοση για τον καταθέτη. Η ετήσια 
απόδοση μπορεί να φτάσει μέχρι 0,75%.

Ο κ. Κυριάκος Μιχαηλίδης, Επικεφα-
λής του Δικτύου Καταστημάτων, δήλωσε 
ότι «στην  αξιολογούμε συνεχώς 
τις ανάγκες όλων των πελατών μας. Τα 
χαμηλά επιτόκια καταθέσεων έχουν μει-
ώσει τα τελευταία  χρόνια το ενδιαφέρον 
για τη δημιουργία νέων καταθετικών 
προϊόντων. Επιλέγουμε να διαφέρουμε 
γι’ αυτό και  εμπλουτίζουμε τις προσφε-
ρόμενες επιλογές αποταμίευσης, πάντα 
με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των αναγκών των πελατών μας».

ΔΎΣΜΈΝΈΙΣ ΠΑΡΑΜΈΝΌΎΝ ΌΙ ΠΡΌΒΛΈ ΈΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΌΎΡΚΙΚΗ ΌΙΚΌΝΌΜΙΑ

Από το κακό στο χειρότερο

Ο οικονομολόγος Δρ Ιωάννης 
Βιολάρης, αναλύοντας το θέμα 
στη «Σ», ανέφερε πως η πολιτική 
κατάσταση στην Τουρκία μετά τα 
αποτελέσματα και των πρόσφατων 
εκλογών είναι πολύ ρευστή και έχει 
επιδεινώσει την ήδη άσχημη και μη 
σταθερή οικονομική κατάσταση. 

«Η οικονομία χαρακτηρίζεται 
από υψηλή ανεργία σε συνολικό 
ποσοστό  και μεταξύ των νέων 

στο 2 . Επίσης, ο πληθωρισμός 
είναι της τάξης του 6  επηρεάζο-
ντας επιχειρήσεις και νοικοκυριά. 
Η ύφεση είναι πια μόνιμο φαινόμε-
νο και η ανάπτυξη πολύ προβλημα-
τική», πρόσθεσε. 

Σύμφωνα με τον Δρα Βιολάρη, 
με αυτά τα δεδομένα και σε συνδυ-
ασμό με τις ενδείξεις ότι οι σχέσεις 
της χώρας αυτής με τις ΗΠΑ αλλά 
και το ΝΑΤΟ και άλλες χώρες της 

ΕΕ δείχνουν επιδείνωση, προδια-
γράφουν μια πολύ δύσκολη πορεία, 
η οποία θα οδηγήσει σε εσωτερικές 
αντιδράσεις, αφού επηρεάζει το 
βιωτικό επίπεδο πολλών ατόμων.

«Το καταναλωτικό κλίμα είναι 
πολύ αρνητικό και η αισιοδοξία των 
νοικοκυριών πάρα πολύ συγκρα-
τημένη. Η πρόβλεψη του ποσοστού 
ανάπτυξης είναι μόνο στο ,6 », 
συνέχισε. 

Μάλιστα, όπως είπε, πολύ πιθα-
νόν γι  αυτόν τον λόγο η στάση της 
Τουρκίας σε σχέση με το Κυπριακό 
έχει γίνει πιο άκαμπτη και διεκδι-
κητική ως προς την εκμετάλλευση 
των υδρογονανθράκων. 

«Οφείλουμε να παρακολουθού-
με στενά τις εξελίξεις και να προ-
σπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε 
υπέρ μας την οικονομική αδυναμία 
της Τουρκίας», τόνισε κλείνοντας. 
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ΣΤΌΧΌΣ Η ΠΡΌΣΕΛΚΥΣΗ 
ΞΕΝΏΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΏΝ 
ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΌΥΡ ΙΑ ΝΕΏΝ 
ΥΠΌΔΌΜΏΝ ΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑ ΚΕΣ 
ΠΑΡΑ Ώ ΗΣ ΤΏΝ ΤΑΙΝΙΏΝ

Αύξηση της τάξης του 3% 
στα ταξίδια των Κυπρίων 
στο εξωτερικό αναμένεται 

να παρουσιαστεί αυτό το διάστημα. 
Για άλλη μια χρονιά οι Κύπριοι τα-
ξιδιώτες επιλέγουν να ταξιδέψουν 
στην Ελλάδα για το Πάσχα, αφού, 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι πόλεις 
αλλά και τα νησιά της θα απορρο-
φήσουν το 60% των ταξιδιών από 
την Κύπρο. 

Την τιμητική τους έχουν βεβαίως οι 
μεγαλουπόλεις Αθήνα και εσσαλονίκη, 
αν και λόγω των ημερών αρκετοί θα 
επιλέξουν και την Κέρκυρα, που είναι 
γνωστή για τα παραδοσιακά της πασχα-
λινά έθιμα, εκ των οποίων ξεχωρίζει 
το σπάσιμο των «μπότηδων» ή αλλιώς 
των χιλιάδων πήλινων κανατιών που 
πέφτουν στους δρόμους του νησιού με 
αφορμή την Ανάσταση του Κυρίου. Για 
τον ίδιο λόγο, δηλαδή τα κατά τόπον 
πασχαλινά έθιμα, οι Κύπριοι επιλέγουν 
συνήθως και άλλα ελληνικά μέρη, όπως 
η Κρήτη, η Πρέβεζα, το Πήλιο και τα 
Ιωάννινα. 

Εκτός της Ελλάδας, οι Κύπριοι 
επιλέγουν φέτος και άλλους προορι-
σμούς προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
για τις οποίες τα ταξιδιωτικά γραφεία 
εξέδωσαν ελκυστικά πακέτα. Οι εν 
λόγω προορισμοί είναι η Πράγα, η 
Βουδαπέστη και το Βουκουρέστι, ενώ 
αρκετοί είναι επίσης αυτοί που για τις 
γιορτές επιλέγουν να επισκεφθούν τη 
Μεγάλη Βρετανία. 

Οι φετινές διακοπές του Πάσχα 
προσφέρονται και για πιο μεγάλες 
σε διάρκεια διανυκτερεύσεις, αφού 
συμπίπτουν και με την Πρωτομαγιά, 
γεγονός που αυξάνει τις ημέρες αργιών. 
Οι πλείστοι, βέβαια, φέτος επιλέγουν 
τις τετραήμερες αποδράσεις, από τη 
Μεγάλη Παρασκευή μέχρι και τη 
Μεγάλη Δευτέρα. 

Στην Έλλάδα 
τα ιδεύουν 
οι Κύπριοι 

για το Πάσχα 

τις αρχές Ιουνίου 
αναμένεται τελικά 
να αρχίσουν τα γυ-
ρίσματα της πολυα-
ναμενόμενης κινημα-
τογραφικής ταινίας 
του βραβευμένου 

με Όσκαρ ηθοποιού as a e 
στην Κύπρο, με τίτλο « ίου ίτσου». 
Τα γυρίσματα μετά την επιθεώρηση 
του χώρου της Διεθνούς Κρατικής Έκ-
θεσης από τον Αμερικανό παραγωγό 
της ταινίας αποφασίστηκε τελικά να 
μη γίνουν εκεί, αλλά σε άλλο χώρο, 
που βρίσκεται, όπως μας τονίστηκε 
αρμοδίως, μεταξύ Αγίου Δομετίου και 
Έγκωμης. Τα γυρίσματα για την ταινία, 
το μπάτζετ της οποίας ανέρχεται στα 27 
εκατ.,  αναμένεται να διαρκέσουν όλο 
το καλοκαίρι και σε αυτά αναμένεται 
να προσληφθούν και 80 Κύπριοι όλων 
των ειδικοτήτων, δηλαδή ηθοποιοί, 
σκηνοθέτες, κινηματογραφιστές, δι-
ευθυντές φωτογραφίας, μακιγιέζ και 
άλλοι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να υποβάλουν αίτηση για να εργαστούν 
συμπληρώνοντας σχετικό έντυπο, που 
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 

est r s. 

α οφ λη
Όπως μας τονίστηκε αρμοδίως, μόνο 

για τις ανάγκες της ταινίας θα πραγματο-
ποιηθούν 3.500 χιλιάδες διανυκτερεύσεις 
στην Κύπρο και αναμένεται παράλληλα 
να γίνουν και υποδομές, τις οποίες θα 
μπορεί η χώρα να εκμεταλλευτεί για 
τουριστικούς σκοπούς. 

Στην ταινία επιστημονικής φαντασίας 
« ίου ίτσου» στόχος είναι, παράλληλα, 
όπως μας ανέφερε ο Πρόεδρος του est 

r s, Μιχάλης Μιχαήλ, να προβλη-
θεί η Κύπρος τόσο πολιτιστικά, όσο και 
αρχαιολογικά, καθώς αναμένεται να 

προβληθούν και αρκετά αρχαιολογικά 
μνημεία του νησιού. 

Παράλληλα θα προσελκύσει και ξένες 
επενδύσεις, καθώς αναμένεται να γίνουν 
και νέες υποδομές, όπως στούντιο για τις 
ανάγκες παραγωγής και άλλων ταινιών. 

λλες  αιν ες σ α σκαρι
Η ταινία του as a e πάντως είναι 

μόνο η αρχή, καθώς, όπως μας ανέφερε 
ο Πρόεδρος του est r s, άλλες 
πέντε κινηματογραφικές ταινίες έχουν 
τροχοδρομηθεί, με τα γυρίσματα  δύο 
εξ αυτών να είναι προγραμματισμένα 
πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους. 
Η μια εκ των δύο ταινιών μάλιστα θα 
έχει ως πρωταγωνιστή μεγαλύτερο κι-
νηματογραφικό όνομα από τον as 

a e και επίσης βραβευμένο με Όσκαρ 

ηθοποιό, το όνομα του οποίου κρατείται 
για την ώρα ως επτασφράγιστο μυστικό. 
Η συγκεκριμένη ταινία, που είναι του 
ίδιου παραγωγού με αυτήν του as 

a e, θα έχει μπάτζετ 50 εκατ. και τα 
γυρίσματά της θα γίνουν σε όλες τις πόλεις 
της Κύπρου.

Παράλληλα, πριν από το τέλος του 
χρόνου, αναμένεται να αρχίσουν τα γυ-
ρίσματα μιας νέας ταινίας Νοτιοαφρικανού 
παραγωγού, το μπάτζετ της οποίας θα 
ανέρχεται στα 23 εκατ.

Σωρευτικά δηλαδή το μπάτζετ των 
τριών πρώτων ταινιών που είναι προ-
γραμματισμένες να γίνουν φέτος στην 
Κύπρο ανέρχεται στα 100 εκατ., ενώ 
για το 2020 υπάρχουν προχωρημένες 
διαβουλεύσεις για άλλες 3 ταινίες στο νησί 
μας. Στόχος είναι το κυπριακό e  

να γίνει πόλος έλξης και για άλλες κινη-
ματογραφικές ταινίες στην Κύπρο.

Σημαν ικ  φορολο ικ  κ νη ρα
Το σχέδιο οπτικοακουστικής βιο ηχα-

νίας, που εκπόνησε η Κυβέρνηση, παρέχει 
σε Κύπριους και ξένους παραγωγούς 
φορολογικά κίνητρα, όπως επιστροφές 
χρημάτων ( as  re ate) μέχρι και 35% 
φορολογικές πιστώσεις και εκπτώσεις, 
καθώς και επιστροφές ΦΠΑ επί επιλέ-
ξιμων δαπανών. 

Τα κίνητρα δόθηκαν στην προσπάθεια 
της χώρας να καθιερωθεί διεθνώς ως 
ένα εγάλο και ποικιλόμορφο κινημα-
τογραφικό στούντιο. Το συγκεκριμένο 
όνομα e  προέκυψε, καθώς 
η ελιά είναι ένα δέντρο που συνδέεται 
έντονα και διαχρονικά με την ιστορία και 
την παράδοση της Κύπρου.

χουμε όλα α προσόν α
Η Κύπρος διαθέτει πάντως όλα τα απα-

ραίτητα προσόντα, για να εισέλθει στον 
χάρτη των διεθνών κινηματογραφικών 
προορισμών. Αποτελεί  μία ελκυστική 
επένδυση για οποιονδήποτε παραγωγό 
που αναζητεί έναν χώρο γυρισ άτων. 
Συνδυάζει πληθώρα διαφορετικών το-
πίων, όπως όμορφες παραλίες, δασικές 
εκτάσεις και βουνά, γραφικά χωριά και 
σύγχρονες πόλεις.

Ανάλογα στοιχεία βεβαίως διαθέτουν 
και άλλες χώρες, όπως η Μάλτα, η Ιταλία, 
η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία. 
Πρόκειται, μάλιστα, για χώρες με 

μεγάλη παράδοση και έργα υποδομής 
για τον σκοπό αυτό. στόσο, στην Κυβέρ-
νηση θεωρούν ότι το σχέδιο κινήτρων 
που έχουν ανακοινώσει, με την επιστροφή 
μετρητών και φόρων που μπορεί να φθάσει 
στο 35%, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα 
προς τη σωστή κατεύθυνση. 

ΤΡΈΙΣ ΤΑΙΝΙΈΣ ΜΈ ΜΠΑΤΖΈΤ  ΈΚΑΤ. ΘΑ ΓΎΡΙΣΤΌΎΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 

Το « e » ανθίζει 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚ ΙΜ
socratis79@gmail 
.
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Ό ΠΡΌΕΔΡΌΣ ΤΌΥ ΕΤΕΚ 
ΣΤΕΛΙΌΣ ΑΧΝΙΏΤΗΣ 
ΜΙΛΑ ΣΤΗ Σ  ΙΑ ΤΙΣ 
ΜΕ ΑΛΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ  
ΤΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ 
ΌΙΚΌΔΌΜΕΣ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΌΧΕΣ  

ην αναθεώρηση της 
πολιτικής για αδειο-
δότηση των αναπτύ-
ξεων έβαλε στόχο η 
Κυβέρνηση σε συνερ-
γασία με το ΕΤΕΚ. Ο 
Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, 

Στέλιος Αχνιώτης, σε συνέντευξή του 
στη «Σημερινή», μιλά για το πού βρί-
σκεται η διαδικασία της σύνταξης του 
νέου πλαισίου αδειοδότησης και τι 
θα προνοεί. Κάνει επίσης αναφορά 
στη θέση του ΕΤΕΚ όσον αφορά τις 
επικίνδυνες οικοδομές, τα ψηλά κτήρια 
αλλά και τις αναπτύξεις εντός περιοχών 

at ra, ενώ εκφράζει την απογοήτευσή 
του για «τη θεραπεία» που έδωσε η 
Κυβέρνηση στην περίπτωση των θα-
λασσινών σπηλιών, προειδοποιώντας, 
παράλληλα, ότι, το επόμενο χρονικό 
διάστημα, οι πιέσεις για ανάπτυξη 
στις εναπομείνασες περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές στη Δημοκρατία 
θα ενταθούν. 

Ερ. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται 
το νέο πλαίσιο αδειοδότησης της 
ανάπτυξης, το οποίο ετοιμάζετε σε 
συνεργασία με το Ύπουργείο Εσω-
τερικών και τι θα αλλάξει με αυτό;  

Το Υπουργείο έχει ετοιμάσει ένα 
κείμενο πολιτικής με θέμα «Νέα Πο-
λιτική Αδειοδότησης της Ανάπτυξης», 
λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις 
που έκανε το ΕΤΕΚ για το θέμα. Έχει 
γίνει διαβούλευση μεταξύ ΕΤΕΚ και 
Υπουργείου για το κείμενο πολιτικής 
που ετοιμάστηκε. Αναμένεται να ακο-
λουθήσει διαβούλευση με τις αρμόδιες 
πολεοδομικές και οικοδομικές Αρχές,  
έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί το κείμενο 
και να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Το 
κείμενο περιλαμβάνει και βραχυπρό-
θεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, η 
πλειοψηφία όμως των οποίων απαιτεί 
και νομοθετική ρύθμιση. εμελιώ-
δης αλλαγή του νέου πλαισίου είναι 
η θεσμοθέτηση μητρώου μελετητών, 
όπου θα καθοριστούν αυστηρότερες 
ρυθμίσεις που αφορούν εγγραφή, οι 
οποίες θα ρυθμίζουν και ασυμβίβα-
στες ιδιότητες, ενώ πλέον η ασφάλι-
ση επαγγελματικής ευθύνης θα είναι 
υποχρεωτική. Απ’ εκεί και πέρα, το 
πλαίσιο υιοθετεί την προσέγγιση 
της διαφορετικής διαδρομής αδει-
οδότησης και έγκρισης με βάση το 
ρίσκο. Για μικρού ρίσκου οικοδομές 
σε εγκεκριμένα οικόπεδα η πρόταση 

προνοεί την αυτόματη έκδοση άδειας με 
την κατάθεση των μελετών. Αυτό αναμέ-
νεται να αποφορτίσει το σύστημα, έτσι 
ώστε να επικεντρωθεί σε μεγαλύτερες 
ή ειδικές αναπτύξεις. Τέλος περιλαμβά-
νονται σειρά εισηγήσεων που αφορούν 
τη βελτίωση του οικοδομικού ελέγχου 
στο εργοτάξιο και την επιτάχυνση των 
διαδικασιών έκδοσης εκσυγχρονισμένων 
τίτλων ιδιοκτησίας. 

Ερ. Πρόσφατα είδαμε να επανέρ-
χεται στην επικαιρότητα το πρόβλημα 
των επικίνδυνων οικοδομών. Κατά 
την άποψή σας, ποιοι πιστεύετε ότι 
είναι οι υπεύθυνοι για τις κατά και-
ρούς καταρρεύσεις οικοδομών και 
πώς θεωρείτε ότι θα λυθεί το εν λόγω 
ζήτημα; 

Υπάρχει μια αλυσίδα υπευθυνότη-
τας. Σίγουρα σημαντικό μερίδιο ευθύ-
νης έχουν οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι κατ’ 
ελάχιστον οφείλουν να διατηρούν την 
περιουσία τους σε κατάσταση που να 
μη  δημιουργείται κίνδυνος σε τρίτους. 
Από την άλλη οι αρμόδιες οικοδομικές 
Αρχές οφείλουν να δρουν προληπτικά 
και να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τις 
πρόνοιες του νόμου που αφορούν επι-
βολή. Υπάρχει και γενικότερη έλλειψη 
κουλτούρας προληπτικής συντήρησης 
των οικοδομών, και εδώ είναι που το 
ΕΤΕΚ πρότεινε τη θεσμοθέτηση της πε-
ριοδικής επιθεώρησης οικοδομών, έτσι 
ώστε να προλαμβάνονται καταστάσεις. 
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, 
το οποίο έχει την πολυπλοκότητά του, 
απαιτείται ενεργός και ολοκληρωμέ-
νη πολιτική. Δηλαδή, αποτελεσματική 
χρήση των υφιστάμενων νομοθετικών 
εργαλείων ή και ενίσχυσή τους, καθώς και 
οικονομικά κίνητρα/ αντικίνητρα στους 
ιδιοκτήτες, προγραμματισμός και τακτική 
παρακολούθηση της κατάστασης στην 
οποία ευρίσκονται, ώστε να προλαμβά-
νονται τυχόν δυσάρεστες εξελίξεις. 

Ερ. Το τελευταίο διάστημα βλέπου-
με τις πόλεις του νησιού τη μία μετά 
την άλλη να ψηλώνουν. Ποια είναι η 
πολιτική του ΕΤΕΚ για τα ψηλά κτήρια; 

Είναι γεγονός ότι κατά την τελευταία 
δεκαετία, και ειδικότερα τα τελευταία πέντε 
χρόνια, παρατηρείται μια κατακόρυφη 
ανάπτυξη των κυπριακών πόλεων υπο-
κινούμενη από επενδυτικές προτάσεις  
που κατατίθενται στην πολιτεία, με την 
αξιοποίηση των προσφερόμενων κινή-
τρων για την ανάπτυξη ή ακόμα και για 
σκοπούς πύκνωσης των αστικών κέντρων. 

Η στρατηγική της κατακόρυφης 
ανάπτυξης της πόλης αγγίζει μία σειρά 
κρίσιμων, θα έλεγα,  θεμάτων για την 
πολεοδομική της εξέλιξη, όπως η επέ-
κτασή της με όρους αειφορίας, η διαχεί-
ριση του δημόσιου χώρου και φυσικού 
περιβάλλοντος και οι διαδικασίες και τα 
εργαλεία του πολεοδομικού σχεδιασμού 
τα οποία μπορούν να διασφαλίσουν τον 
σεβασμό του περιβάλλοντος, της πολι-
τιστικής ταυτότητας της πόλης και της 
ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνό-
λου, ειδικότερα αυτών που επηρεάζονται 
άμεσα από τα ανεγειρόμενα ψηλά κτίρια 
στην κάθε πόλη.

Ενόψει όλων των πιο πάνω, η θέση 
του ΕΤΕΚ σε σχέση με την συγκεκριμένη 
ανάπτυξη δεν θα μπορούσε να ήταν μο-
νοδιάστατη, δηλαδή θετική ή αρνητική. 

Σε αυτό το πλαίσιο και αναγνωρίζοντας 
τα οφέλη που δύναται να προκύψουν για 
την οικονομία και την κοινωνία από την 
ορθολογική διαχείριση αυτού του είδους 
ανάπτυξης, αλλά και τους κινδύνους που 
ελλοχεύουν για την κοινωνία και το πε-
ριβάλλον σε περίπτωση κατάχρησής της, 
το Επιμελητήριο επεξεργάστηκε το θέμα 
και κατέθεσε τις απόψεις/προβληματι-
σμούς του προς τα αρμόδια κυβερνητικά 
τμήματα.  

ς ΕΤΕΚ εισηγούμαστε ότι τέτοιες 
αναπτύξεις θα πρέπει να επιτρέπονται 
μόνο σε συγκεκριμένες και καθορισμέ-
νες εκ των προτέρων περιοχές, οι οποίες 
εξυπηρετούνται πολύ καλά από τις δημό-
σιες συγκοινωνίες, το περπάτημα και το 
ποδήλατο και άλλες βασικές υποδομές 
και παροχές λαμβάνοντας υπόψη και τις 
απαιτήσεις στάθμευσης. Επιπρόσθετα, θα 
πρέπει να προσθέτουν στην εικόνα της 
πόλης την οποία θα αναβαθμίζουν με την 
άριστη αρχιτεκτονική και τεχνολογική 
τους ποιότητα. Λόγω του μεγέθους των 
αναπτύξεων απαιτούνται περιβαλλοντικές 
μελέτες, οι οποίες θα αποτελούν μέρος 
της οικοδομικής άδειας. 

Καταληκτικά επισημαίνω ότι θα πρέ-
πει πάντοτε να έχουμε υπόψη μας ότι η 
τάση υπέρμετρης αλλοίωσης της κλίμακας 
και η προσθήκη ασυνέπειας και ακατα-
στασίας στην κορυφογραμμή της πόλης, 
αποτελεί μια τελεσίδικη επέμβαση και 
μη αναστρέψιμη.  

Ερ. χετε ενημέρωση για το στά-
διο στο οποίο βρίσκεται το θέμα των 
οικιστικών ζωνών στο Φράγμα του 
Κούρη; Γιατί το ΕΤΕΚ επιμένει τόσο 
πολύ στην επαναφορά της περιοχής 
σε ζώνη προστασίας; 

Μετά και την έντονη αντίδραση του 
Επιμελητηρίου για το θέμα, έχουμε ενη-

μερωθεί ότι στο πλαίσιο της συζήτησης 
που διεξάγεται στην κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, 
ζητήθηκαν ενημερωτικά σημειώματα από 
το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Τμήμα 
Περιβάλλοντος και το Τμήμα Πολεοδομίας 
και Οικήσεως. Όπως είμαστε σε θέση 
να γνωρίζουμε με βάση τις θέσεις που 
περιλαμβάνονται στα σημειώματα αυτά, 
το Υπουργείο Γεωργίας σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Εσωτερικών μελετούν την 
ανάκληση προηγούμενων αποφάσεων, 
η υλοποίηση των οποίων θα έθετε σε 
κίνδυνο τον σημαντικότερο υδατοταμι-
ευτήρα της Κύπρου. 

Επιπρόσθετα, όπως έχουμε ενημερω-
θεί από τον Υπουργό Γεωργίας, έχουν 
εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο 
(και με βάση την καθορισμένη διαδικα-
σία αναμένεται να εγκριθούν και από τη 
Βουλή) οι Κανονισμοί με τίτλο «Οι περί 
Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτων (Μέ-
τρα Προστασίας Ταμιευτήρων, των οποίων 
το Νερό προορίζεται και για ανθρώπινη 
κατανάλωση) Κανονισμοί», με στόχο τη 
διασφάλιση της αναγκαίας προστασίας 
των επιφανειακών υδατικών συστημάτων 
του τόπου μας.

Σε σχέση με το δεύτερο ερώτημά σας, 
παρόλο ότι το Επιμελητήριο κατανοεί την 
ανάγκη που έχει ο τόπος για ανάπτυξη 
καθώς και τα οικονομικά οφέλη που 
θα προκύψουν από μια τέτοια μεγάλη 
ανάπτυξη, θεωρεί ότι δεν πρέπει να οδη-
γηθούμε σε επιλογές που να επιβαρύ-
νουν και μακροπρόθεσμα να βλάπτουν 
το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Η 
προστασία του σημαντικότερου φράγ-
ματος το οποίο κατασκευάστηκε για να 
υπάρξει επάρκεια νερού για τον τόπο μας 
θα πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραι-
ότητα και επιβάλλεται να διασφαλιστεί 
με κάθε τρόπο.

Ερ. έρουμε ότι οι κάτοικοι των 
κοινοτήτων του Ακάμα διεκδικούν το 
δικαίωμα εκμετάλλευσης των περιου-
σιών τους που εμπίπτουν στο Εθνικό 
Πάρκο περιοχές a a 2 , όπως 
όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας. Δεν 
είναι δίκαιο αυτό; 

Πάγια θέση του Επιστημονικού Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου Κύπρου είναι πως ο 
Ακάμας αποτελεί δημόσιο αγαθό παγκύ-
πριας, αν όχι πανευρωπαϊκής εμβέλειας, 
και ως τέτοιο πρέπει να προστατευθεί, 
πέρα και πάνω από το ιδιωτικό συμφέρον. 
Τούτου λεχθέντος το Επιμελητήριο έχει 
επανειλημμένα διατυπώσει την άποψη 
πως τα περίκλειστα ιδιωτικά τεμάχια που 
βρίσκονται εντός του κρατικού δάσους 
θα πρέπει να απαλλοτριωθούν σύμφωνα 
με την αξία που έχουν στο υφιστάμενο 
πολεοδομικό καθεστώς και να αποτελέ-
σουν μέρος του Εθνικού Δασικού Πάρκου. 
Έως ότου αυτό είναι εφικτό, θα πρέπει 
να τεθούν ασφαλιστικές δικλίδες από 
τα αρμόδια Υπουργεία για αποτροπή 
μελλοντικής χρήσης του οδικού δικτύ-
ου του Εθνικού Δασικού Πάρκου για 

εξασφάλιση αναπτυξιακών δικαιωμάτων 
σε προστατευόμενες περιοχές, καθώς και 
συνολικά για αποτροπή οποιασδήποτε 
επιβάρυνσης του τοπίου ή του περιβάλ-
λοντος που δύναται να προκύψει από τους 
ιδιωτικούς θύλακες εντός του Πάρκου.  

Ερ. Μια περιοχή a a αποκλείει 
εντελώς την οποιαδήποτε ανάπτυξη; 

Το δίκτυο at ra 2000 δεν απαγο-
ρεύει τις δραστηριότητες εντός των ορίων 
του, όμως οποιοδήποτε έργο, χρήση ή 
δραστηριότητα πρέπει να γίνεται υπό τις 
προ ποθέσεις που πηγάζουν από τις σχε-
τικές ευρωπαϊκές οδηγίες, τις διεθνείς 
συμβάσεις και τα διαχειριστικά σχέδια 
των περιοχών at ra, με στόχο προτε-
ραιότητας τη διασφάλιση της διατήρησης 
των οικοτόπων και των σπάνιων ειδών. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η ανάπτυξη, 
στην ένταση που την αντιλαμβανόμαστε 
στην Κύπρο, αποκλείεται. Όμως, αυτό 
που πρέπει να έχουμε υπόψη είναι πως 
η διατήρηση των περιοχών at ra έχει 
μεγαλύτερη οικονομική αξία από την κα-
ταστροφή τους χάριν μιας πρόσκαιρης 
οικονομικής μεγέθυνσης που απευθύ-
νεται σε λίγους και στερείται οράματος 
και πολλαπλασιαστικού αντίκτυπου για 
την ευρύτερη κοινωνία. Αν επικεντρω-
θούμε στον Ακάμα, το περιβάλλον και 
το παρθένο φυσικό τοπίο συνιστούν το 
συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής 
και πολύτιμο στοιχείο για την ταυτότητά 
της, ικανό να συμβάλει στην οικονομική 
της ανάπτυξη ( a e ra ) και να 
αποτελέσει το εφαλτήριο κάθε μελλοντι-
κής αναπτυξιακής δραστηριότητας των 
εμπλεκόμενων κοινοτήτων.

Ερ. Τις τελευταίες ημέρες είδαμε το 
ΕΤΕΚ να αντιδρά έντονα στην ιδέα για 
ανέγερση καθεδρικού ναού εντός του 
δημοτικού κήπου Πάφου. Για ποιους 
λόγους διαφωνείτε με αυτήν την πρό-
ταση; Αν δεν κάνω λάθος, παρόμοια 
ήταν η αντίδραση του ΕΤΕΚ και για τον 
Καθεδρικό στη Λευκωσία, ο οποίος 
είναι υπό ανέγερση τώρα. 

Το κοινό στοιχείο των δύο αυτών 
παρεμβάσεων του ΕΤΕΚ δεν είναι η 
Εκκλησία, αλλά η αντίδρασή του ενά-
ντια στην προώθηση έργων στο αστικό 
κέντρο που παραβιάζουν τις πρόνοιες 
των Τοπικών Σχεδίων, αγνοούν βασικές 
αρχές αειφόρου αστικού σχεδιασμού και 
βιώσιμης κινητικότητας και, εντέλει, δεν 
σέβονται το δημόσιο αγαθό μιας ποιοτικής 
αστικής διαβίωσης. Για το Επιμελητήριο 
είναι ξεκάθαρο πως η αστική ανάπτυξη 
πρέπει να βασίζεται σε έναν συνολικό 
στρατηγικό σχεδιασμό με διαφάνεια και 
όραμα, και δεν μπορεί να είναι αποσπα-
σματική, ούτε αυθαίρετη.  

Η Πάφος, μέσω του θεσμού της πο-
λιτιστικής πρωτεύουσας και των έργων 
που υλοποιήθηκαν σε αυτό το πλαίσιο, 
ανάπλασε το αστικό της κέντρο και σήμερα 
πολίτες και επισκέπτες ανακαλύπτουν και 
απολαμβάνουν ένα ενδιαφέρον σύνολο 
από κτήρια και πλατείες μοναδικό για όλες 
τις κυπριακές πόλεις. Αυτή η ώθηση που 
δόθηκε στο αστικό κέντρο πρέπει πάση 
θυσία να προστατευθεί και να ενισχυθεί 
με πρόσθετες χρήσεις και σχεδιασμούς, 
που να αποδίδουν την πόλη στους πολίτες 
της, ενισχύοντας τον δημόσιο χαρακτήρα 
του κέντρου και αναδεικνύοντας τον δημο-
τικό κήπο ως αναπόσπαστο κομμάτι του. 

ΤΙ ΠΡΌΝΌΈΙ Η ΝΈΑ ΠΌΛΙΤΙΚΗ ΑΔΈΙΌΔΌΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΎΞΗΣ 

Έτσι θα δίνονται οι άδειες 
ΘΈΌΔΩΡΑ ΝΙΚΌΛΑΌΎ

.  

Ερ. Για το θέμα των αλασσινών 
Σπηλιών στην Πέγεια, ικανοποιη-
θήκατε ως ΕΤΕΚ από τη «θεραπεία» 
που έδωσε το κράτος; 

Το ΕΤΕΚ έχει μελετήσει τα μέτρα 
που ανακοινώθηκαν μετά τη σύσκεψη 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και του 
Υπουργού Εσωτερικών και δηλώνει την 
απογοήτευσή του για τις αποφάσεις που 
έχουν ληφθεί. Η περίπτωση της «νομό-
τυπης» ανέγερσης εξοχικών κατοικιών 
στην περιοχή αλασσινών Σπηλιών 
στην Πέγεια αποτελεί την προφανή 
κατάληξη ενός σοβαρού ατοπήματος, 
που ξεκίνησε προ εικοσαετίας, όταν 
χορηγήθηκε σε εταιρεία ανάπτυξης γης 
πολεοδομική άδεια για διαχωρισμό 3  

οικοπέδων σε μία ευαίσθητη περιβαλ-
λοντικά περιοχή εξαίρετου φυσικού 
κάλλους.

Στο μεταξύ έχουν παρέλθει 20 χρόνια 
και τουλάχιστον δύο θεσμοθετημένες 
αναθεωρήσεις των Σχεδίων Ανάπτυξης, 
χωρίς να ανακληθούν εγκληματικές για 
το περιβάλλον πολεοδομικές αποφάσεις 
του παρελθόντος. Δυστυχώς, ούτε η 
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε 
οι περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της 
Κύπρου, όπως πηγάζουν από το κε-
κτημένο, ούτε βέβαια η υποχρέωση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας να εφαρμόσει 
το Πρωτόκολλο της Βαρκελώνης (που 
ακόμα δεν έχει υπογραφεί εκ μέρους της 
Κύπρου) για την αειφόρο διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών, ήταν αρκετά για να 
εμποδίσουν το έγκλημα που συντελείται 
εις βάρος των ακτών και του φυσικού 
περιβάλλοντος του νησιού μας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, κατά τη συ-
γκεκριμένη χρονική περίοδο, βρέθηκε 
σε ένα πρωτόγνωρο σταυροδρόμι. Είχε 
την ευκαιρία να επιλέξει τον ορθό και δύ-
σκολο δρόμο παραδοχής των δικών της 
λαθών και της λήψης δραστικών μέτρων 
αποκατάστασης της περιβαλλοντικής 
ζημιάς, με ανάκληση αδειών και απο-
κατάσταση των τεμαχίων, για τα οποία 
εξόφθαλμα κακώς δόθηκαν άδειες οικο-
δομής. Με αυτόν τον τρόπο θα δινόταν 
και ένα αυστηρό μήνυμα, και θα άνοιγε 
μια νέα και ελπιδοφόρος σελίδα για τη 

χώρα στον τομέα της περιβαλλοντικής 
προστασίας και της αναίρεσης πολεοδο-
μικών ρυθμίσεων που θέτουν σε κίνδυ-
νο περιοχές εξαίρετου φυσικού κάλλους. 

στόσο, επιλέγηκε ο βατός και ανώδυ-
νος δρόμος, εφαρμογής ήπιων μέτρων 
διαχείρισης και όχι αποκατάστασης της 
περιβαλλοντικής ζημίας που έχει συμβεί. 
Το ΕΤΕΚ προειδοποιεί ότι, το επόμενο 
χρονικό διάστημα, οι πιέσεις για ανάπτυ-
ξη στις εναπομείνασες περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές στη Δημοκρατία θα 
ενταθούν. Η πρόταξη της νομιμότητας σε 
αυτήν την περίπτωση αποκαλύπτει ότι 
το πολεοδομικό σύστημα ελέγχου της 
ανάπτυξης έχει αποτύχει παταγωδώς. Η 
αποτυχία να προστατεύσουμε αυτό το 

πολύτιμο και αναντικατάστατο δημόσιο 
αγαθό βαραίνει όλους, εκτελεστική 
εξουσία, νομοθετική εξουσία, δικαστική 
εξουσία, την τοπική αυτοδιοίκηση και 
επιστημονικούς φορείς, περιλαμβανό-
μενου και του ΕΤΕΚ, καθώς και τον κάθε 
πολίτη ξεχωριστά. Ή θα αλλάξουμε ρότα 
ως Πολιτεία ή θα συνεχίσουμε την πεπα-
τημένη αυτοκαταστροφική πορεία για να 
επωφελούνται τελικά οι λίγοι εις βάρος 
των πολλών, με συνέπεια σε 10 χρόνια 
από τώρα να αναζητούμε τα αίτια της κα-
ταστροφής των λίγων περιβαλλοντικών 
διαμαντιών που έχουν απομείνει και της 
απώλειας ενός σημαντικού ανταγωνι-
στικού πλεονεκτήματος του τουριστικού 
μας προϊόντος.

ο οητευτική η θερα ε α ια τι  αλασσιν  Σ ηλι
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Ό ΔΗΜΌΣ ΕΞΑΣ ΑΛΙΣΕ 
ΧΡΗΜΑΤΌΔΌΤΗΣΗ 
ΣΧΕΔΌΝ  ΕΚΑΤ. ΙΑ 
ΤΗΝ ΥΛΌΠΌΙΗΣΗ ΕΝΌΣ 
ΜΕ ΑΛΌΥ ΑΡΙΘΜΌΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΏΝ ΕΡ ΏΝ

έρα από το πο-
λυαναμενόμενο 
έργο της Πλατεί-
ας Ελευθερίας, το 
οποίο οδεύει προς 
την ολοκλήρωσή 
του, στον Δήμο 

Λευκωσίας βρίσκονται στο στάδιο του 
σχεδιασμού και της υλοποίησης και 
άλλα έργα, που πραγματικά θα αλλά-
ξουν την όψη της πρωτεύουσας και θα 
την κάνουν πιο ανθρώπινη, ελκυστική 
και λειτουργική. Μάλιστα ο Δήμαρχος 
της Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρ-
κάτζης, θεωρεί πως το 2019 θα είναι 
η χρονιά που ο Δήμος Λευκωσίας θα 
δικαιωθεί για τις πρωτοβουλίες του να 
διεκδικήσει έργα και για την επιμονή 
του να τα υλοποιήσει. 

ρονι  υλοπο ησης 
ρ ων ο  

Ας δούμε αναλυτικά όλα τα έργα 
που βρίσκονται σήμερα στο στάδιο 
υλοποίησης:

Ήδη εγκαινιάστηκε το Νέο Δημαρχείο, 
ενώ μέσα στα επόμενα σχέδια είναι η 
επιδιόρθωση του κτηρίου του πρώην 
ΕΚΑΤΕ, το οποίο θα λειτουργήσει ως 
Βιβλιοθήκη και χώρος εκπαίδευσης 
του προσωπικού. 

Προχωρούν επίσης με την ολοκλήρωση 
της αίθουσας διαλέξεων του Δημαρχείου 
και με την επιδιόρθωση του κτηρίου των 
δημοτικών λουτρών, το οποίο θα στεγάσει 
την Υγειονομική Υπηρεσία και το Τμήμα 
Ηλεκτρολογίας του Δήμου. 

Παράλληλα συνεχίζεται η διαμόρφωση 
του αρχαιολογικού χώρου που εφάπτεται 
στο Νέο Δημαρχείο, ενώ στην περιοχή 
υλοποιούνται έργα ανάπλασης οδών και 
συντήρησης προσόψεων οικοδομών (παρό-
μοια με αυτά που έγιναν τα προηγούμενα 
χρόνια στην εντός των τειχών πόλη).

Μέσα στο 2019, εκτός από την Πλατεία 
Ελευθερίας, θα εγκαινιάσουν ένα ακό-
μη σημαντικό έργο, το Δημοτικό έατρο 
Λευκωσίας.

Οι εργασίες για την κατασκευή του 
υπόγειου χώρου στάθμευσης στη λεω-
φόρο Ομήρου ξεκίνησαν τον Μάιο του 
2018 και αναμένεται να ολοκληρωθούν 
τέλος του 2019.

Ανάπλαση Εμπορικού Τριγώνου Μα-
καρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου: Οι 
εργασίες για τη  Φάση Α’ του έργου (που 
αφορά τις οδούς Στασικράτους, Πριγκι-
πίσσης ντε Τύρας, εοφάνη εοδότου 
και τμήμα της Μνασιάδου) ξεκίνησαν 
τον Σεπτέμβριο του 2018 και, με βάση το 
χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από τον 
εργολάβο, αναμένεται να ολοκληρωθούν 
τέλος του 2019. Οι εργασίες για τη Φάση 
Β’ (που αφορά την Αναστασίου Λεβέντη 
και τη Λεωφ. Μακαρίου από Ευαγόρου 
μέχρι Σπύρου Κυπριανού), θα αρχίσουν 
μετά την ολοκλήρωση της Φάσης Α’. 

Η ανάπλαση της Λεωφόρου Καλλιπό-

λεως, στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου 
Σχεδίου Κινητικότητας της Λευκωσίας 
(ένα έργο που προωθήθηκε με πρωτο-
βουλία του Δήμου Λευκωσίας ύστερα από 
καθυστερήσεις δεκαετιών), προχωρεί με 
ικανοποιητικούς ρυθμούς και ευελπιστούν 
να παραδοθεί στο κοινό εντός του 2019.

Ανάπλαση του Χώρου του Παλιού 
ΓΣΠ: Διεκδίκησαν και παραχωρήθηκε 
στον Δήμο ο χώρος. Έχουν ήδη υπογράψει 
συμφωνία για την εκπόνηση της μελέτης 
εφαρμογής και των εγγράφων διαγω-
νισμού για το κατασκευαστικό συμβό-
λαιο του έργου. Ο διαγωνισμός για το 
κατασκευαστικό συμβόλαιο εκτιμάται να 
προκηρυχθεί μέχρι το τέλος του 2019.

ρχισε η λει ουρ α ου 
και ο ν ρο ρισ ε ας 

Επιπρόσθετα το Κέντρο Αριστείας στην 
Έρευνα και την Καινοτομία ( ) στην 
καρδιά της Λευκωσίας έχει ξεκινήσει τη 

λειτουργία του μετά την εξαιρετική επιτυχία 
τού Δήμου στην εξασφάλιση χρηματοδότη-
σης ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ για 
τον σκοπό αυτό. Για τη στέγαση του κέντρου 
θα επιδιορθωθούν αρχικά το κτήριο της 
ΣΤΟΑΣ και αργότερα το κτήριο της παλαιάς 
Δημοτικής Αγοράς. Το  εντάσσεται στις 
προσπάθειες του Δήμου για την ανάπτυξη 
ενός πυρήνα δημιουργικότητας, τεχνολογικής 
προόδου και επιχειρηματικής καινοτομίας 
πλησίον της νεκρής ζώνης, ο οποίος σε 
μεταγενέστερο στάδιο θα εμπλουτιστεί με 
τη δημιουργία Συνοικίας Δημιουργικών 
Επιχειρήσεων.

ρημα ο ό ηση  εκα
Η Λευκωσία, όπως τόνισε ο Δήμαρχος, 

Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, είχε ανάγκη από 
σημαντικά δημόσια έργα υποδομής. «Μέσα 
σε συνθήκες οικονομικής κατάρρευσης 
της χώρας, σχεδιάσαμε, διεκδικήσαμε 
και εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση σχε-

δόν 130 εκατ. για την υλοποίηση ενός 
μεγάλου αριθμού αναπτυξιακών έργων 
στην πόλη. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι 
όλα αυτά τα έργα αποτελούν μέρος ενός 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού, του Σχεδίου 
Περιοχής του Αστικού Εμπορικού Κέντρου, 
του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότη-
τας για τη Λευκωσία και της στρατηγικής 
για την Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική 
Ανάπτυξη της Λευκωσίας», υπογράμμισε.

ια  κα υσ ρησε 
η λα ε α λευ ερ ας

Σε ό,τι αφορά την καθυστέρηση στην 
υλοποίηση του έργου της Πλατείας 
Ελευθερίας, ο κ. Γιωρκάτζης ανέφερε 
στο  a  πως σίγουρα δεν 
είχαν πρόθεση να ταλαιπωρήσουν τους 
συμπολίτες τους και απολογούνται γι’ αυτό. 
«Η αλήθεια όμως είναι ότι παραλάβαμε 
το έργο με πάρα πολλά προβλήματα και 
χρειάστηκε να λάβουμε έγκαιρα τολμηρές 

αποφάσεις, με τις οποίες το θέσαμε ξανά 
σε πορεία ολοκλήρωσης. ς γνωστόν, οι 
αρχικές καθυστερήσεις οφείλονταν στην 
ανεύρεση αρχαιοτήτων. Στη συνέχεια, ανα-
γκαστήκαμε να αλλάξουμε εργολάβο, όταν 
κρίναμε ότι το έργο δεν θα μπορούσε να 
ολοκληρωθεί. Υποχρεωθήκαμε να επανα-
προκηρύξουμε προσφορές δύο φορές. Ο 
δεύτερος εργολάβος μπήκε στο εργοτάξιο 
αρχές του 2015 και στην πορεία όντως 
άλλαξαν κάποιες ημερομηνίες, αλλά αυτό 
έγινε όταν προστέθηκε έργο, δηλαδή όγκος 
εργασιών, και όταν προέκυψαν τεχνικές 
και κατασκευαστικές δυσκολίες σε συγκε-
κριμένα σημεία του έργου. Άρα το έργο 
ουσιαστικά κατασκευάζεται σε συνεχή ροή 
τα τελευταία τεσσεράμισι χρόνια», είπε.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως δεν πρέ-
πει να υποτιμούμε τις σχεδιαστικές και 
κατασκευαστικές απαιτήσεις αυτού του 
έργου και τις πολύ αυστηρές προδια-
γραφές του αρχιτεκτονικού γραφείου 

a a a , όσον αφορά την ποιότητα 
της κατασκευής του, οι οποίες επίσης 
επηρεάζουν τον χρόνο υλοποίησης. «Δεν 
φτιάχνουμε ούτε έναν αυτοκινητόδρομο 
αλλά ούτε μιαν απλή γέφυρα, αλλά ένα 
μοναδικό έργο τέχνης της άχα Χαντίντ, 
το οποίο περιλαμβάνει επίσης ανάπλαση 
μιας μεγάλης έκτασης που εκτείνεται σε 
δύο τμήματα της τάφρου, από την Πλατεία 
Σολωμού μέχρι τον χώρο στάθμευσης Ντ’ 
Αβίλα, περιμετρικούς δρόμους και δημι-
ουργία νέων υποδομών κοινής ωφελείας.
Το σίγουρο είναι πως το έργο σήμερα 
βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή 
του και η πόλη μας θα είναι ένα από τα 
σημεία του πλανήτη όπου θα δεσπόζει 
μια εμβληματική δημιουργία της άχα 
Χαντίντ. Εύχομαι οι πολίτες και οι επι-
σκέπτες της Λευκωσίας να αγκαλιάσουν 
το έργο, να το χαίρονται και φυσικά να το 
σέβονται, αφού είναι δικό τους», κατέληξε.

ΤΑ ΈΡΓΑ ΈΚΑΤΌΜΜΎΡΙΩΝ ΠΌΎ ΘΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΞΌΎΝ ΤΗΝ Ό Η 

Η μεταμόρφωση της Λευκωσίας 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚ ΙΜ
socratis79@gmail 
.com
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Η 
παγκόσμια Ιστορία 
και η Ιστορία τής κάθε 
χώρας γράφεται από 
προσωπικότητες της 
πολιτικής, της οικονο-
μίας ή της κοινωνίας 
που έλαμψαν με τις 

αποφάσεις ή τις παραλείψεις τους και 
καθόρισαν συνειδητά ή μη το μέλλον 
των λαών τους.

Όμως, πολλές φορές, τις περισσότερες 
φορές, ο λαός ή οι λαοί, οι αφανείς ήρωες, 
οι απλοί άνθρωποι της καθημερινότητας, 
είναι οι πρωταγωνιστές και γράφουν την 
Ιστορία της ανθρωπότητας. Χωρίς να αντι-
λαμβάνονται το μέγεθος της συμμετοχής 
τους, χωρίς να έχουν συναίσθηση της ση-
μαντικότητας του ρόλου τους.

Αυτό ακριβώς ένιωσα, περισσότερο ως 
προσωπικό βίωμα, κατά την περιδιάβασή 
μου σε μια έκθεση - σταθμό για την Κύπρο 
που πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, στο ιστορικό 
κέντρο της Λευκωσίας, στη Φανερωμένη.

Ο τίτλος της έκθεσης από μόνος του, « 0 
 Πρόσωπα και Εικόνες. ύπρος - Ελλάδα», 
παραπέμπει σε πρωταγωνιστές και εικόνες 
από τη ζωή τους, εκείνη την περίοδο του Β’ 
Παγκοσμίου  Πολέμου, μια περίοδο  κατά 
την οποία έγινε η πιο εκτεταμένη γεωγρα-
φικά και η πιο δαπανηρή σε πλουτοπα-
ραγωγικούς πόρους ένοπλη σύγκρουση 
στην ιστορία της ανθρωπότητας. 

Η έκθεση έχει χαρακτηριστεί ως το 
πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς. Εγώ θα 
πρόσθετα και μια πολιτική, οικονομική 
και κοινωνική περιδιάβαση στην Κύπρο 
τού χθες, πριν, κατά και μετά τον  Β’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο.

Η έκθεση μάς μεταφέρει σε μια Κύπρο 
υπό βρετανική κυριαρχία, σε ένα μικρό 
αγροτικό και υποανάπτυκτο νησί, που κα-

τοικείται από ανθρώπους της υπαίθρου 
που προσπαθούν να επιβιώσουν. 

Αυτοί οι απλοί άνθρωποι καλούνται 
να κάνουν την ανατροπή: να καταταγούν 
και να υπηρετήσουν στις δυνάμεις του 
Άξονα, των συμμάχων της Βρετανίας, και 
να δώσουν όλες τις δυνάμεις τους για την 
ηρωική νίκη.

Όσοι μένουν πίσω, κυρίως οι γυναίκες, 
προσφέρουν χωρίς δεύτερη σκέψη τα χρυσά 
δακτυλίδια του γάμου τους για να συγκε-
ντρωθούν χρήματα για τον ταλαιπωρημένο 
και βασανιζόμενο λαό της Ελλάδας, που 
βρισκόταν υπό γερμανική κατοχή.

ι αφανε ς ρωες
Είναι μια έκθεση που τιμά, αναδεικνύει, 

υποκλίνεται στους αφανείς ήρωες του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου, όλους εκείνους 
τους Κύπριους εθελοντές που στρατολογή-
θηκαν για να πολεμήσουν για τα ιδεώδη 
της ελευθερίας και σε ένα ελληνικό λαό 
που δεινοπάθησε αλλά παρέμεινε με το 
κεφάλι ψηλά. Είναι ένας φόρος τιμής στους 
άνδρες που πολέμησαν στα πεδία των 
μαχών, στους νέους που άφησαν τη ζωή 
τους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, στις 
γυναίκες που αψήφησαν τους κινδύνους.

Ταυτόχρονα, είναι μια τιμή, η μεγαλύ-
τερη που δόθηκε μέχρι σήμερα από την 
κυπριακή Πολιτεία στους Βετεράνους του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίοι ξεχά-
στηκαν, και οι περισσότεροι έφυγαν από 
τη ζωή, χωρίς καμιά ηθική ικανοποίηση. 

Έκαναν τον καθήκον τους και έφυγαν ήσυχοι 
και λυτρωμένοι ότι έδωσαν το άπαν των 
δυνάμεών τους για ιδέες και αρχές. 

Περιδιαβάζοντας στον χώρο της έκθε-
σης, που άλλοτε θυμίζει πολεμικό πεδίο 
και άλλοτε την αγροτική Κύπρο τού χθες, 
αντιλαμβάνεσαι τη σημασία και την ανα-
γκαιότητα της επιστροφής στο παρελθόν. 
Μέσα από τη ζωή των απλών Κυπρίων 
χωρικών λίγο πριν το 19 0, την κατάταξή 
τους στον κυπριακό στρατό ως οδηγοί αυ-
τοκινήτων, μηχανικοί, γραφείς και μάγειροι, 
στην αναθέρμανση του ενδιαφέροντός τους 
μετά την ιταλική επίθεση κατά της Ελλάδας. 

ι εχασμ νοι ενός ολ μου
Στο πλαίσιο της έκθεσης παρουσι-

άζεται και το φωτογραφικό r e t του 
γνωστού φωτογράφου Δημήτρη Βαττή, 
«Οι Ξεχασμένοι ενός Πολέμου», με πρω-
ταγωνιστές τους Κύπριους βετεράνους 
που συστρατεύθηκαν στον αγώνα κατά 
του Ναζισμού.

Ο φωτογραφικός φακός τούς απαθανά-
τισε 75 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, 
ενός πολέμου που σημάδεψε και τις δικές 
τους ζωές. Όλοι τους φωτογραφήθηκαν σε 
μια γωνιά τους σπιτιού τους, στην καθημε-
ρινότητα τής «τρίτης ηλικίας», περήφανοι 
για τη συμμετοχή τους στον πόλεμο κατά 
του φασισμού, καταβεβλημένοι από το 
πέρασμα των χρόνων. 

Η επιτυχία της έκθεσης στηρίζεται σε 
πέντε βασικούς άξονες: Στο υλικό που 

συγκεντρώθηκε από την επιμελήτρια της 
έκθεσης Κατρίν Λουί Νικήτα, παρότι Γαλ-
λίδα στην καταγωγή, η οποία «έπιασε» τον 
παλμό του κάθε κατοίκου της Κύπρου που 
συμμετείχε σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα. 
Στα κείμενα που έγραψε ο γνωστός ιστο-
ρικός και καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου Πέτρος Παπαπολυβίου, τα οποία 
στηρίζονται σε αρχειακό και άλλο υλικό 
μεγάλης και πολύχρονης έρευνας. Στη 
συνεργασία και εμπλοκή της Πρεσβείας 
της Ελλάδας στην Κύπρο, η οποία συ-
νεργαζόμενη με το Υπουργείο ηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέ-
ρωσης και τον ιστορικό Στέλιο Κυμιωνή 
παρουσίασαν αρχειακό και άλλο υλικό 
σημαντικής αξίας και σημασίας για τον 
αγώνα της Ελλάδας κατά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Στην αξιοσημείωτη συνεισφο-
ρά και εμπλοκή της Βρετανικής πάτης 
Αρμοστείας στην Κύπρο. Στο σκηνικό της 
εποχής που στήθηκε με τη συμβολή της 
εταιρείας .

Επίσης, σημαντικό είναι και το συνα-
πάντημα επιστημόνων, φορέων, κρατικών 
και ιδιωτών, από την Κύπρο, την Ελλάδα, 
τη Βρετανία, το Ισραήλ, που ένωσαν δυ-
νάμεις, ανέτρεξαν σε αρχεία και έδωσαν 
ένα εξαίρετο αποτέλεσμα. 

Η  Κύπρος, διά του Πολιτιστικού Ιδρύ-
ματος Τράπεζας Κύπρου, μετατρέπεται σε 
πολιτιστικό ίδρυμα της Κύπρου και με μια 
υπενθύμιση του Κικέρωνα, πολιτικού, ρή-
τορα και φιλόσοφου ότι «Η Ιστορία είναι 
ο μάρτυρας των εποχών, η λαμπάδα της 
αλήθειας, η ζωή της μνήμης, ο δάσκαλος 
της ζωής, ο αγγελιοφόρος της αρχαιότητας». 

Λεπτομερείς πληροφορίες για τα «κο-
σμήματα» και ανεκτίμητους θησαυρούς 
της έκθεσης σε προσεχείς εκδόσεις της 
εφημερίδας.

Μαρία Νικολάου

ια περιδιάβαση στις αθέατες πλευρές
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

  ΠΡΌΣΩΠΑ ΚΑΙ ΈΙΚΌΝΈΣ. ΎΠΡΌΣ  ΈΛΛΑΔΑ  ΣΤΌ ΠΌΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΙΔΡΎΜΑ ΤΡΑΠΈΖΑΣ  ΚΎΠΡΌΎ

Την ευκαιρία να συμμετάσχουν 
στο Διαγωνισμό «Φοιτητές στην 
Έρευνα - ΦΟΙΤ  2019», του Ιδρύ-

ματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ),  έχουν 
προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές  
που φοιτούν σε Πανεπιστήμια ή σε Σχολές 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ιδιωτικού 
ή ευρύτερου δημόσιου τομέα στην Κύ-
προ. Στόχος του Διαγωνισμού, ο οποίος 
εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Καλλιέργεια 
Κουλτούρας ΕΤΑΚ» των Προγραμμάτων 
«  2016 - 2020» για Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, 
είναι η εμπλοκή νέων επιστημόνων, από 
τα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους, 
σε ερευνητικές δραστηριότητες και η προ-
βολή των επιτευγμάτων τους.

Συγκεκριμένα, προπτυχιακοί φοιτητές/
τριες, που βρίσκονται στο τελευταίο έτος 
των σπουδών τους, καθώς και μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές/τριες, με εξαίρεση τους 
υποψήφιους διδάκτορες, θα έχουν τη δυνα-
τότητα να διεκδικήσουν χρηματικά βραβεία 
και τιμητικές διακρίσεις υποβάλλοντας 
εργασίες, υπό την καθοδήγηση έμπειρων 
ερευνητών σε θέματα σχετικά με τα επι-
στημονικά και τεχνολογικά ερευνητικά 
επιτεύγματά τους. Οι ερευνητικές εργασίες 
θα πρέπει να εντάσσονται σε μιαν από τις 
ακόλουθες θεματικές ενότητες: Επιστήμες 

ωής ( e e es), Φυσικές Επιστή-
μες και Μηχανική ( s a  e es  

eer ) και Κοινωνικές και Ανθρω-
πιστικές Επιστήμες ( a  e es  

a t es). Νικητές θα αναδειχθούν 
όσοι εξασφαλίσουν την υψηλότερη βαθ-
μολογία για κάθε θεματική ενότητα μέσα 
από ειδική διαδικασία αξιολόγησης, ενώ 
οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν 
μεμονωμένα ή σε ομάδες. Στους νικη-
τές του Διαγωνισμού θα απονεμηθούν 
Βραβεία τα οποία συνοδεύονται από το 
συνολικό ποσό των 9.00 ευρώ.

Παράλληλα, μέσα από τον Διαγωνι-
σμό «ΦΟΙΤ » το ΙΠΕ επιδιώκει, μεταξύ 
άλλων, την εμπλοκή των φοιτητών σε όλα 
τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας, 
ούτως ώστε να αναπτύξουν ικανότητες 
επικοινωνίας, διερεύνησης, συλλογής, 
χρήσης και αξιολόγησης της επιστημο-
νικής πληροφορίας και των πηγών της, 
να έρθουν σε επαφή με τις σύγχρονες 
μεθόδους αναζήτησης και να αναπτύξουν 
κριτικό πνεύμα καθώς και να συνειδη-
τοποιήσουν τα οφέλη που προκύπτουν 
από την έρευνα και την τεχνολογική ανά-
πτυξη στην οικονομία, την κοινωνία και 
γενικότερα την καθημερινή ζωή. 

ς καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των ερευνητικών εργασιών στο ΙΠΕ είναι 
η 3η Ιουνίου 2019. Για περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΙΠΕ 
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ΜΎΡΩ ΣΤΑΎΡΌΎ*  
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«Ένας καλλιτέχνης δεν έχει 
άλλη πατρίδα στην Ευρώ-
πη εκτός από το Παρίσι», 

δήλωσε ο Γερμανός φιλόσοφος r e r  
et s e. Πράγματι (άλλωστε είναι ευ-

ρέως διαδεδομένο), ολόκληρη η πόλη 
αυτή αποτελεί τρανό παράδειγμα τέχνης 
και πολιτισμού. Δικαιολογημένα,  λοιπόν, 
η είδηση πυρκαγιάς σε έναν από τους 
πολυτιμότερους θησαυρούς της πόλης 
ταρακούνησε ολόκληρη τη Γαλλία και 
απασχόλησε ενδελεχώς τα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύω-
σης. Ο λόγος για τον ναό της Παναγίας 
των Παρισίων, έναν από τους θεμέλιους 
λίθους του γαλλικού πολιτισμού. 

Το πάθημα αυτό έρχεται να τονίσει 
το πόσο εύκολα μέσα σε μια νύχτα, 
ένα ατύχημα ή ένα λάθος, συνειδητό 
ή μη συνειδητό, μπορεί να οδηγήσει 
στην καταστροφή. Φυσικά, σε κάθε 
περίπτωση η βαρύτητα που δίδεται 
σε κάθε καταστροφή εξαρτάται από 
τον αντίκτυπο που θα έχει αυτή στο 
σύνολο. Επομένως, εύκολα αντιλαμβά-
νεται κανείς πως όταν μια καταστροφή 
συνδέεται με έναν θεμέλιο λίθο, όπως 
ένα ιστορικό μνημείο, οι συνέπειες 
είναι ανυπολόγιστες. Και φυσικά το 
συμπέρασμα αυτό δεν περιορίζεται 

μόνο σε πολιτισμικά ζητήματα αλλά 
επεκτείνεται και στον οικονομικό τομέα 
και πιο συγκεκριμένα στο ελεγκτικό 
επάγγελμα. 

Κατά διαστήματα βγαίνουν στην 
επιφάνεια διάφορα οικονομικά σκάν-
δαλα, τα οποία, αναμφίβολα, αποτελούν 
πλήγμα για ένα οικοσύστημα, για τον 
επενδυτικό κόσμο. Ουκ ολίγες φορές 
διάφοροι επενδυτές έγιναν θεατές στο 
ολοκαύτωμα εταιρειών μετά τη δημο-
σίευση παράνομων δραστηριοτήτων 
των διοικητικών στελεχών. Εταιρείες 
στις οποίες οι επενδυτές κατέθεσαν τα 
χρήματά τους αναμένοντας κάποιαν 
απόδοση. Και αντ’ αυτού, έγιναν θύματα 
μιας απάτης. Καλό είναι να τονιστεί ότι 
η απόφασή τους αυτή δεν ήταν αυθαί-
ρετη, αλλά έγινε μετά από μελέτη και 
ανάλυση της οικονομικής κατάστασης 
της στοχευμένης εταιρείας. Κύρια πηγή 
πληροφόρησης φυσικά η εικόνα των 
δημοσιευμένων και μη οικονομικών 
καταστάσεων. 

Οι επενδυτές τότε έχασαν την εμπι-
στοσύνη τους και κατέληξαν στο συμπέ-
ρασμα ότι, προκειμένου να την ανακτή-
σουν, χρειάζονταν μια δεύτερη γνώμη. 
Μη θέλοντας να γίνουν στο ίδιο έργο 
θεατές, αναζητούσαν μιαν ανεξάρτητη 
γνώμη που θα λειτουργούσε γι’ αυτούς 
ως δικλείδα ασφαλείας. Από εκείνο το 
σημείο, γεννήθηκε και αναδείχθηκε το 
ελεγκτικό επάγγελμα. 

Η λέξη κλειδί είναι ο όρος ανεξαρτη-
σία. Ανεξαρτησία ορίζεται ως η ανυπαρξία 
πιέσεων και άλλων παραγόντων, οι οποίοι 
πιθανόν να επηρεάσουν ή επηρεάζουν 
τη βούληση του Ελεγκτή να διενεργήσει 
τον εξωτερικό έλεγχο αντικειμενικά και 
με ακεραιότητα. Η ανεξαρτησία είναι 
έννοια ζωτικής σημασίας για τον ελε-
γκτικό κόσμο και θεμέλιος λίθος του 
ελεγκτικού επαγγέλματος. Για χάρη 
παραλληλισμού και για τους σκοπούς 
του παρόντος άρθρου, παρομοιάζουμε 
την έννοια αυτή με τη « tre a e του 
ελεγκτικού επαγγέλματος», εφόσον χωρίς 

αυτήν η υπόσταση του επαγγέλματος 
δεν θα υφίστατο, όπως και η ιστορία 
της Γαλλίας δεν θα ήταν ίδια χωρίς το 
μνημείο αυτό. 

Ευαγγέλιο για κάθε ορκωτό ελεγκτή 
είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών, 
που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο 
Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες 
Λογιστές («Κώδικας ΔΣΠΣΕΛ»), ο οποίος 
είναι αυτός που ορίζει το περιεχόμενο 
της ανεξαρτησίας καθώς επίσης και τα 
ασυμβίβαστα και τους περιορισμούς της. 
Κάθε ελεγκτική εταιρεία δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στο συγκεκριμένο παράρτημα του 
Κώδικα ΔΣΠΣΕΛ και οφείλει να εμπο-
τίζει καθημερινά τους υπαλλήλους της 
με τη σημασία της ανεξαρτησίας για το 
ελεγκτικό επάγγελμα. 

Συγκεκριμένες, απαράβατες διαδικα-
σίες ακολουθούνται από όλα τα ελεγκτικά 
γραφεία με στόχο την ανεξαρτησία τους, 
τόσο κατά την περίοδο που καλύπτεται από 
τις υπό έλεγχον οικονομικές καταστάσεις, 
όσο και κατά την περίοδο διενέργειας του 
ελέγχου. Από την πρώτη κιόλας στιγμή, 
πριν ακόμη αποδεχθεί μια εργασία, ο κάθε 
ελεγκτής αξιολογεί και καταγράφει εάν 
ενυπάρχουν απειλές για την ανεξαρτησία 
του, καθώς επίσης και δυνητικές ασφα-
λιστικές δικλείδες προς αποδοχή για τη 
μείωση των απειλών αυτών. 

Πιθανές απειλές προκύπτουν στις 
περιπτώσεις αυτοανασκόπησης, ιδίου 
συμφέροντος, προάσπισης, οικειότητας 
ή εκφοβισμού κατά την οικονομική, 
προσωπική, επιχειρηματική, εργασιακή 
ή άλλη σχέση, μεταξύ της ελεγχόμενης 
οντότητας και του ορκωτού ελεγκτή. 
Επίσης, περιπτώσεις κατά τις οποίες ο 
ελεγκτής λαμβάνει μέρος στη διαδικα-
σία λήψης οποιασδήποτε απόφασης της 
ελεγχόμενης οντότητας. Χρηματικά και 
μη χρηματικά δώρα ή διευκολύνσεις από 
την ελεγχόμενη εταιρεία, εξαιρουμένων 
δώρων και διευκολύνσεων μικρής αξί-
ας, κατατάσσονται στη λίστα απειλών της 
ανεξαρτησίας του ελεγκτή.

Κατά τον εντοπισμό οποιασδήποτε 

απειλής, τα ελεγκτικά γραφεία λαμβά-
νουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον 
τερματισμό τυχόν υφιστάμενων συμ-
φερόντων ή σχέσεων που ενδέχεται να 
διακυβεύσουν την ανεξαρτησία τους. 
Η σπουδαιότητα και διαβεβαίωση της 
ανεξαρτησίας τονίζεται και μέσω της 
ελεγκτικής γνώμης, η οποία συμπερι-
λαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις 
της ελεγχόμενης οντότητας. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι όλοι 
οι ορκωτοί ελεγκτές και όλα τα ελεγκτι-
κά γραφεία υπόκεινται σε αρχές επαγ-
γελματικής δεοντολογίας, οι οποίες 
καλύπτουν τουλάχιστον την ιδιότητά 
τους ως προασπιστών του δημοσίου 
συμφέροντος, την ακεραιότητα και την 
αντικειμενικότητά τους, καθώς και την 
επαγγελματική τους ικανότητα με τη δέ-
ουσα επιμέλεια. Βαδίζουν πάντοτε με 
γνώμονα το κοινό συμφέρον και γνωρί-
ζουν ότι πιθανό σκάνδαλο υπονόμευσης 
της ανεξαρτησίας θα θέσει σε κίνδυνο 
τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος. Ας 
μην ξεχνάμε ότι η εμπιστοσύνη εύκολα 
χάνεται και δύσκολα κατακτιέται. 

Ο ert ste  κάποτε δήλωσε 
το εξής: «Όποιος είναι απρόσεκτος 
με την αλήθεια στα μικρά ζητήματα, 
δεν μπορεί να είναι αξιόπιστος στα 
μεγάλα ζητήματα». Επομένως, εάν ο 
ίδιος ο ελεγκτής τυχόν παραβιάσει τον 
Κώδικα ΔΣΠΣΕΛ και το παράρτημα 
της ανεξαρτησίας, πλήττει την ίδια την 
αξιοπιστία του. Αυτό είναι εις γνώσιν 
των ελεγκτικών γραφείων και αυτός 
είναι ο λόγος που κάνουν και θα συ-
νεχίζουν να κάνουν τα πάντα για να 
διασφαλίζουν την ανεξαρτησία τους. 
Ας μη γελιόμαστε, ανθρώπινα λάθη 
συμβαίνουν. Μια όχι και τόσο σωστή 
γνώμη μπορεί να δοθεί. Το σημαντι-
κό, όμως, είναι η βάση να παραμένει 
πάντοτε άτρωτη. Η ανεξαρτησία του 
ελεγκτικού γραφείου να παραμένει 
πάντοτε άτρωτη. 

* e r ,  te . 
Τηλ. 22209000

Ανε αρτησία     του ελε κτικο  ε α λ ατο

ΙΠΕ  οιτητ  στην 
ρευνα   
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να βήμα πιο κοντά στην 
υλοποίησή του έφτασε 
το Γενικό Σύστημα Υγεί-
ας (ΓεΣΥ), με την έναρξη 
των εγγραφών των δι-
καιούχων στο σύστημα. 
Η ανταπόκριση του κό-

σμου από την πρώτη κιόλας ημέρα ήταν 
τόσο μεγάλη, που είχε ως αποτέλεσμα να 
«πέσει» η ιστοσελίδα του Οργανισμού 
Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), δημιουργώντας 
προβλήματα. Όμως το πρόβλημα έχει 
πλέον λυθεί και οι εγγραφές συνεχίζονται 
κανονικά. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε 
ότι όλοι όσοι καταβάλλουν εισφορές στο 
ΓεΣΥ, για να θεωρούνται δικαιούχοι και 
να λαμβάνουν υπηρεσίες υγείας με το 
νέο σύστημα από την 1η Ιουνίου 2019, 
πρέπει να προχωρήσουν με την εγγραφή 
τους στο Μητρώο Δικαιούχων και σε 
κατάλογο προσωπικού ιατρού. 

 
 ια ικασ α
Για να μπορέσετε να εγγραφείτε στο 

Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ, είναι απα-
ραίτητο να είστε καταχωρημένοι είτε στο 
Αρχείο του Τμήματος Πληθυσμού είτε 
στο Αρχείο του Τμήματος Μετανάστευσης 
ή / και στο Αρχείο των Υπηρεσιών Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων και να υποβάλετε 
ηλεκτρονικό αίτημα εγγραφής, με έναν 
από τους πιο κάτω τρόπους:

Αυτοπροσώπως: Μπορείτε να εγγρα-
φείτε δημιουργώντας τον δικό σας λογα-
ριασμό χρήστη στην Πύλη Δικαιούχων, 
ακολουθώντας τη διαδικτυακή διαδικασία. 

Μέσω τρίτων προσώπων: Αν δεν έχετε 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορείτε να 
εγγραφείτε μέσω τρίτων προσώπων, τα 
οποία διαθέτουν ήδη ενεργοποιημένο 
λογαριασμό χρήστη στην Πύλη Δικαιού-
χων, δεδομένου ότι η εν λόγω διαδικασία 
γίνεται με τη συγκατάθεσή σας.

Μέσω του προσωπικού σας ιατρού: 
Μπορείτε να εγγραφείτε μέσω επίσκεψης 
σε προσωπικό ιατρό της επιλογής σας 
που συμμετέχει στο ΓεΣΥ. Μπορείτε να 
ενημερώνεστε για το ποιοι προσωπικοί 

ιατροί συμμετέχουν στο ΓεΣΥ μέσω της 
ιστοσελίδας του ΓεΣΥ ( . es . r .  

tt :// . es . r . ) ή καλώντας 
το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ στον 
αριθμό 17000. Κατά την επίσκεψη, ο 
προσωπικός ιατρός θα συμπληρώσει 
το ηλεκτρονικό αίτημα εγγραφής στο 
Μητρώο Δικαιούχων εκ μέρους σας.

ραφ  με σσερα μα α 
Τονίζεται ότι για κάθε άτομο -μέλος 

της οικογένειας- πρέπει να υποβληθεί 
ξεχωριστό αίτημα εγγραφής στο Μητρώο. 
Το αίτημα για εγγραφή στο Μητρώο 
Δικαιούχων του ΓεΣΥ και σε κατάλογο 
προσωπικού ιατρού γίνεται ηλεκτρονικά, 
μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Δικαι-
ούχων,  με τέσσερα πολύ απλά βήματα.

Βήμα 1ο: Δημιουργία λογαριασμού 
χρήστη: Μέσω της ιστοσελίδας του ΓεΣΥ 
( . es . r .  tt :// . es . r .

), δημιουργείτε ηλεκτρονικό λογαρια-
σμό και στη συνέχεια τον ενεργοποιείτε 
μέσω e- a , που θα σας αποσταλεί στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που θα δηλώσετε.

Βήμα 2ο: Σύνδεση στην Πύλη Δικαιού-
χων  Εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων 
του ΓεΣΥ: Αφού συνδεθείτε μέσω του λο-
γαριασμού χρήστη που δημιουργήσατε, 
ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη 
προχωρήστε στην εγγραφή σας 
στο Μητρώο Δικαιούχων του 
ΓεΣΥ, συμπληρώνοντας τα 
δημογραφικά σας στοιχεία 
(π.χ. διεύθυνση, τηλέφωνο 
επικοινωνίας, κ.λπ). α ει-
δοποιηθείτε μέσω ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου ή/και της 
Πύλης Δικαιούχων ότι η 
διαδικασία εγγραφής 
σας στο Μητρώο Δι-
καιούχων του ΓεΣΥ 
έχει ολοκληρωθεί 
επιτυχώς.

Βήμα 3ο: Αναζή-
τηση και επιλογή προ-
σωπικού ιατρού: Αφού 
εγγραφείτε στο Μητρώο 

Δικαιούχων και έχετε πρόσβαση στην 
Πύλη Δικαιούχων μπορείτε να αποστείλετε 
ηλεκτρονικό αίτημα εγγραφής σε κατάλογο 
προσωπικού ιατρού της επιλογής σας, 
τον οποίο θα εντοπίσετε μέσω ηλεκτρονι-
κής αναζήτησης στο σύστημα. Εφόσον ο 
προσωπικός ιατρός αποδεχθεί το αίτημα 
ηλεκτρονικά, θα ειδοποιηθείτε σχετικά 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και 
της Πύλης Δικαιούχων. Εναλλακτικά η 
αίτηση για εγγραφή σε κατάλογο προ-
σωπικού ιατρού μπορεί να γίνει μέσω 
επίσκεψής σας σε προσωπικό ιατρό που 
συμμετέχει στο ΓεΣΥ, στον κατάλογο του 
οποίου επιθυμείτε να εγγραφείτε. Κατά 
την επίσκεψη, ο προσωπικός ιατρός θα 
σας αναζητήσει ηλεκτρονικά στο Μητρώο 
Δικαιούχων και, αφού σας εντοπίσει, θα 
σας εγγράψει στον κατάλογό  του.

Βήμα ο: Ολοκλήρωση διαδικασίας και 
επίσκεψη σε προσωπικό ιατρό: Η διαδικασία 
εγγραφής σας στο ΓεΣΥ και σε κατάλογο 
προσωπικού ιατρού ολοκληρώνεται αφού 
εγγραφείτε στο Μητρώο Δικαιούχων του 
ΓεΣΥ (Βήμα 2ο), και ακολούθως σε κατά-
λογο προσωπικού ιατρού (Βήμα 3ο). Στη 
συνέχεια και κατά την πρώτη επίσκεψη 
στον προσωπικό σας ιατρό, θα σας ζητηθεί 
να επιδείξετε κάποιο έντυπο ταυτοποίησης 
(π.χ. ταυτότητα), κάτι που είναι απαραίτητο 
σε κάθε επίσκεψή σας σε συμβεβλημένο 
με το ΓεΣΥ παροχέα υπηρεσιών φροντίδας 
υγείας και θα σας ζητηθεί επίσης να υπο-
γράψετε από κοινού με τον προσωπικό σας 
ιατρό το «Έντυπο αμοιβαίας αποδοχής».

 
Συνωσ ισμός

Αξίζει να σημειωθεί ότι την 
πρώτη κιόλας ημέρα ενε-

γράφησαν στο ΓεΣΥ πε-
ρισσότεροι από 30 χιλιάδες 
ενήλικοι. Η τόσο μεγάλη 
ανταπόκριση του κόσμου 
στο κάλεσμα του ΟΑΥ για 
εγγραφή στο σύστημα 
έφερε προβλήματα, αφού 
η διαδικτυακή πύλη, που 
ετοιμάστηκε γι’ αυτόν τον 

σκοπό, δεν άντεξε. Την επόμενη ημέ-
ρα, ο Οργανισμός ανακοίνωσε πως τα 
όποια τεχνικά προβλήματα παρουσιά-
στηκαν λόγω της ταυτόχρονης μαζικής 
επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα του 
ΓεΣΥ αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως και 
αποτελεσματικά και οι εγγραφές των δι-
καιούχων συνεχίζονται κανονικά, μέσω 
της ιστοσελίδας . es . r .  tt ://

. es . r . . 

Συνεχ ον αι οι ε ραφ ς 
προσωπικών ια ρών 

Διευκρινίζεται ότι η εγγραφή των δι-
καιούχων είναι μια συνεχής διαδικασία, 
χωρίς ημερομηνία λήξης. Ανά πάσα στιγ-
μή, δηλαδή, κάθε πολίτης θα μπορεί να 
μπει στο σύστημα και να εγγραφεί σε 
καταλόγους προσωπικών ιατρών. Το 
ίδιο ισχύει και για τους προσωπικούς 
ιατρούς, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι 
δημοσιεύθηκε ο κατάλογος στον οποίο 
μπορούν οι δικαιούχοι να επιλέγουν τον 
γιατρό τους. Οι εγγραφές τους συνεχίζονται 
και ο εν λόγω κατάλογος θα ανανεώνεται 
συνεχώς. 

Στο μεταξύ, από την πρώτη ημέρα 
έναρξης των εγγραφών δεν έλειψαν ούτε 
οι αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, την αντί-
δραση της Παιδιατρικής Εταιρείας και του 
ΠΙΣ προκάλεσε το δικαίωμα εγγραφής 
δικαιούχων από 15-18 χρονών σε γιατρό 
ενηλίκων, αφού δεν αναρτήθηκε ακόμη ο 
κατάλογος με τους προσωπικούς ιατρούς 
για ανήλικους. Σύμφωνα με τον ΟΑΥ, οι 
εγγραφές στον κατάλογο των παιδιάτρων 
θ’ αρχίσουν στις 6 Μα ου 2019. Την ίδια 
ώρα, συνεχίζονται οι εγγραφές και των 
υπολοίπων παροχέων, όπως των φαρ-
μακοποιών, των εργαστηρίων και των 
κλινικών. 

Υπενθυμίζεται πως η πρώτη φάση 
υλοποίησης του ΓεΣΥ θα εφαρμοστεί την 
1η Ιουνίου 2019 με την πρωτοβάθμια 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η 
δεύτερη την 1η Ιουνίου 2020 με την 
δευτεροβάθμια, όπου θα παρέχονται 
ενδονοσοκομειακές καλύψεις. 

 ΘΈΌΔΩΡΑ ΝΙΚΌΛΑΌΎ 
nicolaouth@simerini.com

ΜΑΘΕΤΕ ΠΏΣ ΜΠΌΡΕΙΤΕ
ΝΑ Ε ΡΑ ΕΙΤΕ ΣΤΌ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑ ΝΑ
ΘΕΏΡΕΙΣΤΕ ΔΙΚΑΙΌΥΧΌΙ

Την πρώτη κιόλας 
ημέρα ενεγρά ησαν 

στο ΓεΣΎ 
περισσότεροι από  
χιλιάδες δικαιούχοι 

Άρχισαν 
οι εγγρα ές 

στο ΓεΣΎ

ΌΙ ΚΎΠΡΙΌΙ ΈΣΠΈΎΣΑΝ ΝΑ ΈΠΙΛΈΞΌΎΝ 
ΤΌΝ ΠΡΌΣΩΠΙΚΌ ΤΌΎΣ ΙΑΤΡΌ 
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εκσυγχρονισμός 
των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευη-
μερίας (ΥΚΕ) πα-
ραμένει εδώ και 
πολύ καιρό ένας 
άσβηστος πόθος 

για όλη την κοινωνία. Η πλήρης αναδι-
άρθρωσή τους επιβάλλεται να δρομο-
λογηθεί άμεσα, ώστε οι προσβάσιμες, 
προσιτές, φιλικές και εξατομικευμέ-
νες ΥΚΕ να γίνουν πραγματικότητα. 
Ήρθε λοιπόν η ώρα για σημαντικές 
αποφάσεις αλλά και έργα, το αποτέ-
λεσμα των οποίων θα προσφέρει την 
ολιστική στήριξη του ατόμου και της 
οικογένειας με ανθρωποκεντρικό, πο-
λυθεματικό κι αποτελεσματικό τρόπο, 
πρωτίστως για τη διασφάλιση όλων των 
δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων 
και όχι μόνο. Το Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
καλεί όλους, εμπλεκομένους και μη, 
να δώσουν τις δικές τους εισηγήσεις, 
ώστε οι αλλαγές να προσφέρουν τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Σ όχος η σ ρι η ου πολ η
Η καλύτερη και αποτελεσματικό-

τερη προσφορά υπηρεσιών προς τον 
πολίτη αποτελεί πλέον ένα στοίχημα, 
που πρέπει να κερδηθεί. Ο συνεργάτης 
της αρμόδιας Υπουργού, έτας Αιμι-
λιανίδου, κ. Φάνος Κουρουφέξης, ο 
οποίος συμμετείχε στη δημιουργία 
του προσχεδίου που δημοσιεύ-
τηκε, αποκάλυψε στη «Σ» ότι οι 
αλλαγές θα γίνουν και σίγουρα θα 
είναι προς όφελος των πολιτών. 
Η επικαιροποίηση των προγραμ-
μάτων και η σύσταση θεματικών 
ομάδων με εξειδικευμένα και 
συγκεκριμένα καθήκοντα 
και ευθύνες, θα δώσουν τη 
λύση στη χρονοβόρα αντα-
πόκριση που παρατηρείται 
σε ορισμένες περιπτώσεις. 
Οι ομάδες που θα συστα-
θούν θα συνεργάζονται 
τόσο μεταξύ τους όσο 
και με άλλους φορείς 
και υπηρεσίες, ώστε η 
κάθε περίπτωση ξε-
χωριστά να λαμβάνει 
την όποια στήριξη 
χρειάζεται. 

Ο Λυσίμαχος ήταν ένας από τους 
σωματοφύλακες του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου και ακολού-

θως ένας από τους διαδόχους 
του, ο οποίος έγινε βασιλιάς της 

ράκης, της Μακεδονίας και 
μέρους της Μικράς Ασίας.

Γεννήθηκε γύρω στο 
360 π.Χ.. Ο πατέρας του 
ήταν ο Αγαθοκλής, εσσα-
λός που είχε μεταναστεύσει 
στη Μακεδονία. Υπηρέτησε 
στον στρατό του Φιλίππου Β’. 
Χάρη στη σωματική του δύναμη 
έγινε σωματοφύλακας του Αλεξάνδρου. 

Μετά τον θάνατό του, του δόθηκε σατραπεία 
που περιελάμβανε τη ράκη και τη 

βορειοδυτική Μικρά Ασία.  
Αντίγονος Α’ Μονόφθαλ-

μος υποκίνησε σε πό-
λεμο διάφορες πόλεις 
της ράκης αλλά και 
Σκύθες νομάδες το 
311 π.Χ. αλλά ο Λυ-
σίμαχος τούς νίκησε 

όπως και στρατό που 
έστειλε ο Αντίγονος υπό 

τον Παυσανία. Το 309 π.Χ. 
ίδρυσε την πρωτεύουσα του 

κράτους του, τη Λυσιμαχεία. Για να 

αποκτήσει πληθυσμό η νέα πόλη, κατέστρε-
ψε την κοντινή πόλη Καρδία και μετοίκησε 
τους κατοίκους της.

Πήρε μέρος στις συμμαχίες ενάντια 
στον Αντίγονο μαζί με το Σέλευκο Α’, τον 
Κάσσανδρο και τον Πτολεμαίο Α’. Το 306 
π.Χ. αυτοανακηρύχτηκε βασιλιάς, όπως και 
οι άλλοι στρατηγοί. Ο Λυσίμαχος έπαιξε 
μεγάλο ρόλο στην τελική νίκη εναντίον 
του Αντίγονου κατά τη μάχη της Ιψού. 
Μετά την καταστροφή και τον θάνατο του 
Αντιγόνου, ο Λυσίμαχος κατέλαβε το με-
γαλύτερο μέρος από την επικράτειά του. 
Ανησυχώντας για τη δύναμη του Σέλευκου, 
ο Λυσίμαχος συμμάχησε με τον Πτολεμαίο 

και παντρεύτηκε την κόρη του Αρσινόη Β’.
Ο Λυσίμαχος είχε καλές σχέσεις με τη 

Μακεδονία. Όταν όμως κατέλαβε 
την εξουσία εκεί ο Δημήτριος 
Α’ Πολιορκητής, επιτέθηκε 
εναντίον του αλλά ηττήθηκε 
έως ότου ο Πύρρος επι-
τέθηκε και αυτός στον 
Δημήτριο και κατάφε-
ραν να τον νικήσουν. Η 
συμμαχία τους όμως δεν 
κράτησε πολύ. 

 Λυσίμαχος ήταν σκλη-
ρός απέναντι στους υπηκόους 
του. Κατέστρεψε τις πόλεις Λέβεδο και 

Κολοφώνα για να μεταφέρει τους κα-
τοίκους στην Έφεσο. Κατέστρεψε 

και την πόλη Αστακό. Ο γιος 
του όμως και διάδοχος, ο 

Αγαθοκλής, ήταν πολύ 
αγαπητός στον λαό και 
στον στρατό. Δυστυ-
χώς, η γυναίκα του 
Λυσίμαχου, η Αρ-
σινόη, τον έπεισε να 

σκοτώσει τον Αγαθο-
κλή γιατί τον ζήλευε. Ο 

Λυσίμαχος πείστηκε ότι 
ο Αγαθοκλής συνωμοτούσε 

εναντίον και το 283 π.Χ. εκτέλεσε 

τον γιο του. Αυτό προκάλεσε εξεγέρσεις 
σε πολλές πόλεις και σύντροφοι του Λυ-
σίμαχου τον παράτησαν. 

Ο Σέλευκος και ο Λυσίμαχος ήταν οι 
τελευταίοι εν ζωή από τους συντρόφους του 
Αλέξανδρου. Παρά τη μεγάλη ηλικία του, ο 
Σέλευκος δέχτηκε τη σύζυγο του Αγαθοκλή 
Λυσάνδρα και κήρυξε πόλεμο εναντίον του 
Λυσίμαχου. Στη μάχη του Κουροπεδίου το 
281 π.Χ. ο Λυσίμαχος νικήθηκε από τον 
Σέλευκο και ο ίδιος σκοτώθηκε. 

Για περισσότερες πληροφορίες αποτα-
θείτε στο .artaer .  tt :// .
artaer . .

Μακαρίου 71, Λ/σία

«ΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΑΣΣΑ» 
είναι ο τίτλος της  πέμπτης 
ατομικής έκθεσης  υδα-

τογραφίας του γνωστού οδοντίατρου  
και ιστιοπλόου Ανδρέα  Ανδρέου, από 
τη Λευκωσία. 

Το ασίγαστο πάθος του καλλιτέχνη 
για το υγρό στοιχείο, τη θάλασσα, τον 
ώθησε να εκφράσει τις καλλιτεχνικές 
του ανησυχίες επιλέγοντας την τεχνική 
της υδατογραφίας, νερό και χρώματα.  

Οι ακουαρέλες του με θεματολο-
γία κυρίως πλεούμενα, παραδοσιακά 
και σύγχρονα, γραφικά λιμανάκια από 
ελληνικά νησιά αποτελούν το μεγαλύ-
τερο μέρος της έκθεσης. Και όχι μόνο, 
αφού νέα ερεθίσματα, όπως κυπριακά 
τοπία, παραδοσιακά αγροτόσπιτα,  βυ-
ζαντινές εκκλησίες  προστέθηκαν στη 
θεματολογία του.   

Ο καλλιτέχνης αποδίδει με ευαισθησία 
τους χρωματικούς τόνους, τις φωτοσκι-
άσεις, τις αντανακλάσεις μέσα από τη 
διαφάνεια του νερού, την κίνηση των 
πανιών, το σκαμπανέβασμα των σκαριών 
με έναν μοναδικό τρόπο. Τα παραδοσι-
ακά κυπριακά αγροτόσπιτα, έρμαια στη 
φθορά του χρόνου, με τις πινελιές του 
δηλώνουν κι αυτά  ζωντανά την παρουσία 
τους. Η αποτύπωση του γραφικού λιμα-
νιού της κατεχόμενης Κερύνειας φέρνει 
μνήμες και αναμνήσεις που πονούν και 
τα βυζαντινά εκκλησάκια σφραγίζουν 
την πολιτιστική μας κληρονομιά.  

Η έκθεση θα γίνει στις 8 Μα ου 
2019, στις 19.00, στην . .  
(πλησίον της Παναγίας Χρυσελεούσας, 
στον παλιό Στρόβολο). Τα εγκαίνια θα 
τελέσει ο Υπουργός Υγείας Κωνστα-
ντίνος Ιωάννου. Μέρος των καθαρών 
εσόδων θα δοθούν στην Οργάνωση 
« r s t  ra ».

Ο Ανδρέας Ανδρέου γεννήθηκε 
στη Λευκωσία το 1937 και αποφοίτη-
σε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Στη 
συνέχεια φοίτησε στην Οδοντιατρική 
Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών. 
Εξάσκησε για 55χρόνια το επάγγελμα 
τού οδοντιάτρου στη Λευκωσία. Διε-
τέλεσε Πρόεδρος του Οδοντιατρικού 
Συλλόγου Λευκωσίας - Κερύνειας, 
Πρόεδρος του Παγκύπριου Ομίλου 
Ναυσιπλο ας Ανοικτής άλασσας 
(Π ). Από τα πολλά ενδια-
φέροντά του ξεχωρίζει η ιστιοπλο α, 
με την οποία πέτυχε πολλές κυπρι-
ακές και διεθνείς διακρίσεις, και η 
ζωγραφική. Το 2002 κυκλοφόρησε 
το βιβλίο του «Ναυτιλία  Ιστιοπλο-
α Ανοικτής αλάσσης». Έκανε με 

επιτυχία τρεις ατομικές εκθέσεις 
στην Κύπρο και μία στο Λονδίνο 
και είχε πολύ καλές κριτικές.  Είναι 
παντρεμένος με τη δημοσιογράφο 
Περσεφόνη Ανδρέου, έχουν δυο 
παιδιά, τον Νέμο και τη Σίσσυ, και 
δυο δίδυμες εγγονούλες, την Εύη 
και την Πέρσα.

Διάρκεια της έκθεσης από 8-18 
Μα ου, μεταξύ των ωρών 10:00-12:00 
και 17:00-20:00 καθημερινά. 

Τηλ. επικοινωνίας: 99639 68, 
99515665, 99333839. 

a : erseas2 ta et. . . 

κθεση «Στεριά 
και Θάλασσα» 

  υσ α ο  

ΣΩΡΈΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΎΠΗΡΈΣΙΈΣ ΚΌΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΎΗΜΈΡΙΑΣ 

Ετοιμάζονται για λίφτινγκ 

ρχον αι οι οινωνικο  
ει ουρ ο  ης ει ονι ς 
Μια ομάδα που προτείνεται είναι αυτή 

των Κοινωνικών Λειτουργών της Γειτονιάς. 
Αυτή θα ενδυναμώσει την πρόσβαση του 
πολίτη στις ΥΚΕ αλλά και τη συνεργασία 
με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
για έγκαιρο και άμεσο εντοπισμό και 
αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που 
απασχολούν τους πολίτες. Οι Κοινωνικοί 
Λειτουργοί της Γειτονιάς θα δρουν και ως 
Κοινωνικοί Παρατηρητές της Γειτονιάς, οι 
οποίοι θα περιοδεύουν σε συγκεκριμένες 
περιοχές, θα αποκτήσουν σχέσεις με τους 
κατοίκους, θα είναι το πρώτο σημείο επαφής 
για όσους έχουν ανάγκη ψυχοκοινωνικής 
στήριξης και θα λειτουργούν ως σύνδεσμος 
ανάμεσα στα άτομα και τις ΥΚΕ, τις Αρχές 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα συνεργάζονται 

με σχολεία, Αστυνομία αλλά και άλλες 
υπηρεσίες, οργανώσεις και φορείς. Η 

δημιουργία της Ομάδας χειρισμού 
επειγόντων περιστατικών μπορεί 

επίσης να δώσει τη λύση στα 
έκτακτα περιστατικά. Η Ομά-
δα Οικογένειας και Παιδιού 
στοχεύει στην εξειδικευμένη 

και ολιστική στήριξη 
της οικογένειας και 
του παιδιού. Η σύ-
σταση της ομάδας 
θα επιφέρει τη δη-
μιουργία μικρότε-
ρων υποομάδων 
ανάλογα με την 
περίπτωση, όπως 
η οικογενειακή 
παρέμβαση, η υι-
οθεσία, η γονική 
μέριμνα, ο θεσμός 
ανάδοχης οικογένει-
ας, η ομάδα για τη 
βία στην οικογένεια 

και ενάντια σε παιδιά, η ομάδα στήριξης 
οικογενειών ανηλίκων και ενηλίκων ατόμων 
με αναπηρία που βρίσκονται σε κρατικά 
ιδρύματα και η ομάδα στήριξης παιδιών 
που βρίσκονται σε σύγκρουση με τον Νόμο. 
Τέλος, η Ομάδα Κοινωνικής Παρέμβασης σε 
Ενήλικες θα λάβει τη μορφή της διάγνωσης 
της κατάστασης και των αναγκών του ατόμου 
καθώς και την παροχή της απαραίτητης 
στήριξης από ειδικούς. 

ω ερικο  συνερ ες 
α ενισχ σουν ο ρ ο

Η συνεργασία με επαγγελματίες δια-
φόρων ειδικοτήτων επέρχεται στο πλαίσιο 
της συμπλήρωσης των υπηρεσιών που 
απαιτούνται να είναι διαθέσιμες προς την 
ολιστική στήριξη των ατόμων. Μέσα από 
τη συνεργασία των Λειτουργών των Υπη-
ρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας με τους 
αρμόδιους επαγγελματίες, αναμένεται η 
αναβάθμιση των γνώσεων και των ικανο-
τήτων των λειτουργών ως προς τον τρόπο 
χειρισμού των διαφόρων περιπτώσεων 
που θα αφορούν στις αρμοδιότητες της 
Ομάδας τους. Επαγγελματίες από τον 
κλάδο της ψυχολογίας, παιδοψυχιατρι-
κής, εργοθεραπείας, νοσηλευτικής, κ.ά. 
θα ενισχύσουν την προσπάθεια αυτή. Οι 
συνεργασίες δεν μένουν εκεί. Στα σχέδια του 
Υπουργείου προνοείται η ανάπτυξη μιας 
υγιούς σχέσης με την κοινωνία των πολιτών 
και με άλλες κρατικές ή μη υπηρεσίες. Το 
Υπουργείο συμφωνεί ότι για την επίτευξη 
της αναδιάρθρωσης των ΥΚΕ επιβάλλεται 
ο εκσυγχρονισμός των σχετικών νομο-
θεσιών, ώστε να καλυφθούν όποια κενά 
και αδυναμίες υφιστάμενων, έτσι ώστε να 
ικανοποιούνται οι σύγχρονες ανάγκες και 
να λαμβάνονται υπόψη τυχόν Συμβάσεις 
που έχουν επικυρωθεί από την Κυπριακή 
Δημοκρατία και άλλα νέα διεθνή κείμενα. 
Σύμφωνα με τον κ. Κουρουφέξη, θα χρει-

αστεί κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να 
επανακαθοριστούν και να καταγραφούν 
οι διαδικασίες που θ’ ακολουθούνται. Ο 
ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας των υπη-
ρεσιών που θα προσφέρονται, καθώς και 
η ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
δράσεων και των προγραμμάτων των 
ΥΚΕ, τίθενται ως προτεραιότητες για την 
επιτυχία των αλλαγών. 

α αλλ ει η εικόνα 
ου πολ η ια α  

Είναι γεγονός πως η εικόνα των ΥΚΕ 
δεν είναι η καλύτερη. Σωρεία παραπόνων 
από τους πολίτες που αφορούν κακή εξυ-
πηρέτηση, χρονοκαθυστερήσεις, απουσία 
ανταπόκρισης, έλλειψη ενδιαφέροντος, 
αίσθημα αδιαφορίας είναι καθημερινό 
φαινόμενο. στόσο, στο πλαίσιο  της ανα-
διάρθρωσης στοχοθετείται η δημιουργία 
σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες 
και την κοινωνία. Η πληροφόρηση των 
πολιτών για τις υπηρεσίες που παρέχο-
νται και το έργο που υλοποιείται θα είναι 
δεδομένη. Απαραίτητη προ πόθεση θα 
είναι η διαφάνεια εντός και εκτός ΥΚΕ. Η 
αλλαγή σε διαδικασίες, η επικαιροποίηση 
ιστοσελίδων, η στρατηγική συστηματικής 
ενημέρωσης του κοινού, η δομημένη 
διαδικασία υποβολής και εξέτασης πα-
ραπόνων από πολίτες βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή υλοποίησης. Και δεν μέ-
νουν μόνο σε αυτά. Για τη διασφάλιση της 
επάρκειας του προσωπικού των ΥΚΕ, θα 
προωθηθεί η επιβαλλόμενη εκπαίδευση 
και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυνα-
μικού που πλαισιώνει τις ΥΚΕ. Μάλιστα, 
όπως τονίζεται, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 
στην ενίσχυση δεξιοτήτων επικοινωνί-
ας και επίλυσης συγκρούσεων για τους 
Κοινωνικούς Λειτουργούς της Γειτονιάς 
και τους Λειτουργούς Πρώτης Γραμμής. 

ό ε όλα αυ  
Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έθεσε σε 
δημόσια διαβούλευση το «Σχέδιο Αναδι-
οργάνωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευημερίας» για χρονικό διάστημα δεκα-
πέντε ημερών (από τις 15/  μέχρι και τις 
30/ ), ώστε κοινωνικοί εταίροι, αρμόδιοι 
φορείς και πολίτες να συμμετάσχουν 
καταθέτοντας ουσιαστικές απόψεις και 
προτάσεις, ώστε να συνεισφέρουν στη 
βελτίωση των προτεινόμενων αλλαγών. 
Μάλιστα στη συνέχεια θα πραγματοποι-
ηθεί δημόσιος διάλογος σε ημερομηνία 
και χώρο που θα ανακοινωθεί αργότερα. 

ς εκ τούτου, για την υλοποίηση της 
εν λόγω αναδιάρθρωσης θα καταρτι-
στεί αναλυτικό Σχέδιο Δράσης αλλά 
και χρονοδιάγραμμα, ώστε η πορεία 
υλοποίησης του έργου να αξιολογείται 
τακτικά. Το έργο αυτό θα προωθηθεί για 
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο κατά 85%. 

ΜΑΡΙΑ ΌΝΌΎΦΡΙΌΎ 
onoufrioum@sigmatv.com
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ι έντονες βρο-
χοπτώσεις του 
φετινού χειμώνα 
και της άνοιξης 
αποδείχθηκαν 
ιδιαίτερα ευερ-
γετικές για τους 

γεωργούς μετά και την έντονη παρα-
τεταμένη ανομβρία της περασμένης 
χρονιάς. Παρά τις καταρρακτώδεις 
βροχοπτώσεις και τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα, που έπληξαν τις αγροτικές 
εκτάσεις, η αυξημένη ποσότητα νερού, 
που εισέρρευσε στα φράγματα,  κρίνεται 
ιδιαίτερα σημαντική για την άμβλυνση 
της λειψυδρίας που αντιμετωπίζει η 
χώρα μας. Οι ευεργετικές επιπτώσεις 
της φετινής χρυσής  χρονιάς φάνηκαν 
και στην επαρχία Αμμοχώστου και συ-
γκεκριμένα στη Λίμνη Παραλιμνίου, η 
οποία παρουσιάζει αυξημένες ποσότητες 
νερού μετά από σχεδόν μία δεκαετία.

Η Λίμνη Παραλιμνίου αποτελεί έναν 
σημαντικής αξίας αλλά και με πολλές 
ιδιομορφίες υδροβιότοπο, ο οποίος 
ιστορικά συνδέεται με την πόλη από 
την οποία πήρε το όνομά του, το Παρα-
λίμνι, καθώς και με τις γύρω περιοχές, 
Σωτήρα και Δερύνεια. Οι ιδιομορφίες 
αλλά και οι ιδιαιτερότητές του καθορίζουν 
τόσο τη ζωή των κατοίκων των γύρω 
περιοχών όσο και των γεωργών, αφού οι 
ποσότητες νερού που κατακρατεί αξιο-
ποιούνται, κυρίως, για εμπλουτισμό του 
υπόγειου υδροφορέα και για ανάγκες 
άρδευσης των αγροτικών τεμαχίων των 
Κοκκινοχωρίων από τη Σωτήρα μέχρι 
και την κατεχόμενη Δερύνεια. Από την 
άλλη, ο υδροβιότοπος υπόκειται σε 
επεμβάσεις από οικιστικές αναπτύξεις 
τόσο περιμετρικά όσο και σχεδόν εντός 
της περιοχής του, ενώ έχει υποστεί με-
γάλη υποβάθμιση τα τελευταία χρόνια 
κυρίως λόγω της μη ελεγχόμενης και 
παράνομης απόρριψης σκουπιδιών.

Παράλληλα, έντονα παράπονα εκ-
φράζονται από κατοίκους της περιοχής 
για τις πρακτικές αποξήρανσης της Λί-
μνης, που έχουν ως αποτέλεσμα μέσα 
σε σχεδόν τρεις μήνες οι ποσότητες 
νερού να λιγοστεύουν. Πρακτικές, παρ’ 
όλα αυτά, που εφαρμόζονταν ήδη επί 
Αγγλοκρατίας, προκειμένου να αντιμε-
τωπιστεί ο κίνδυνος της ελονοσίας, αλλά 
και στις μέρες μας για τον εμπλουτισμό 
του υδροφορέα. 

νας σημαν ικός 
υ ρο ιό οπος

Η Λίμνη Παραλιμνίου αποτελεί έναν 
από τους ελάχιστους φυσικούς υδροβιότο-
πους της χώρας μας και έχει ιδιαίτερη αξία 
για την πτηνοπανίδα. Σε προκαταρκτικό 
διαχειριστικό σχέδιο για τη ώνη Ειδικής 
Προστασίας της Λίμνης, που εκπόνησε 

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ  ΓΙΑ ΤΌ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ ΑΠΌ ΎΠΈΡΧΈΙΛΙΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 

Ένας υδροβιότοπος 
χωρισμένος σε  οικόπεδα

το 2016 η εταιρεία συμβούλων περιβάλ-
λοντος . . . t , σε συνεργασία με τον 
Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου, σημει-
ώνεται ότι η λίμνη, έκτασης 273 εκταρίων, 
περίπου, είναι εποχική και υφάλμυρη και σε 
αυτήν έχουν καταγραφεί 186 είδη πτηνών, 
μεταξύ των οποίων και η Πελλοκατερίνα 
( a e s s s s), ο Καλαμοκαννάς 
( a t s a t s) και το Νανο-
πλουμίδι ( ara r s a e a r s), είδη 
για τα οποία η περιοχή έχει καθοριστεί ως 

ΕΠ. Και τα τρία είναι είδη προτεραιότητας, 
χρήζουν προστασίας και διατήρησης στην 
ΕΕ (Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/1 7/
ΕΚ) και φωλιάζουν στη Λίμνη Παραλιμνί-
ου σε αριθμούς που είναι σημαντικοί σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΕΠ Λίμνη Παραλιμνίου, σύμφωνα 
με το Προκαταρκτικό Διαχειριστικό Σχέ-
διο, αποτελεί τη μεγαλύτερη εσωτερική 
φυσική λίμνη της Κύπρου και έναν από 
τους ελάχιστους φυσικούς υγρότοπους 
που υπάρχουν στην Κύπρο. ς εκ τούτου, 
έχει ιδιαίτερη σημασία για τα πουλιά και 
κυρίως τα παρυδάτια είδη που βρίσκουν 
καταφύγιο σε υγρότοπους. Παράλληλα, 
πέραν της πτηνοπανίδας, φιλοξενεί σημα-
ντικά είδη χλωρίδας και πανίδας, όπως 
το ενδημικό υποείδος νερόφιδου atr  

atr  r a a. Για τον λόγο αυτό η Λίμνη 
Παραλιμνίου είναι ιδιαίτερα σημαντική 
και χρήζει ιδιαίτερης προστασίας.

Οι σημαντικότερες απειλές για τα είδη 
και τους οικοτόπους τους που αναγνω-
ρίστηκαν στην περιοχή ΕΠ, σύμφω-
να με τη μελέτη, είναι η κακή υδατική 
διαχείριση της λίμνης, η επέκταση της 
οικιστικής ανάπτυξης στην περίμετρο 
της περιοχής ΕΠ και εντός της λίμνης 
που άμεσα και έμμεσα ασκεί πίεση στα 
είδη και τους οικοτόπους τους (αυξημένη 
όχληση, παρουσία θηρευτών, καταπάτηση 
οικοτόπων, αύξηση ρυπαντών κ.λπ.) και 
η απόρριψη αδρανών υλικών. 

ωρ ε αι σε 
ι ιω ικ  εμ χια 

Αξιοσημείωτο είναι, μάλιστα, το γεγονός 
ότι το συντριπτικό ποσοστό της περιοχής 
της ΕΠ της Λίμνης Παραλιμνίου αφορά 
εκτάσεις χωρισμένες σε ιδιωτικά τεμάχια. 
Συγκεκριμένα, το 89,7% της λίμνης είναι 
ιδιωτική γη και το 10,3% περιμετρικά 

της αποτελεί χαλίτικη γη.
Επίσης, στα όρια με τη ώνη Ειδικής 

Προστασίας λειτουργεί Σκοπευτήριο καθώς 
και πίστα μοτοκρός, για την οποία παρ’ 
όλα αυτά γίνονται προσπάθειες από τη 
Λέσχη Φίλων Μοτοσικλέτας Αμμοχώστου 
για μετακίνησή της σε άλλη περιοχή.

 αποσ ρ ιση
Οι έντονες φετινές βροχοπτώσεις οδή-

γησαν μετά από, σχεδόν, μία δεκαετία 
στην αύξηση των ποσοτήτων νερού στη 
Λίμνη Παραλιμνίου, δημιουργώντας ένα 
σπάνιο φαινόμενο για τους κατοίκους και 
τους επισκέπτες. 

Στη συγκέντρωση των ποσοτήτων νερού 
συμβάλλει και η απορροή του ποταμού 
Βαθύ  στο ανατολικό μέρος της λίμνης 

και η απορροή του ποταμού Βουνί  στο 
όριο της περιοχής της Σωτήρας. 

Παρ’ όλα αυτά το υδρολογικό καθε-
στώς της Λίμνης Παραλιμνίου είναι έντονα 
επηρεασμένο από έργα αποστράγγισης. 
Παρά το ότι, σύμφωνα με το Προκαταρ-
κτικό Διαχειριστικό Σχέδιο (2016), η 
τοπογραφία της Λίμνης Παραλιμνίου 
συνηγορεί στην άποψη ότι ήταν πάντα 
μια αβαθής λιμναία και ελώδης έκταση, 
με σημαντική εποχική διακύμανση των 
υδάτων της, τα έργα αποστράγγισης, τα 
οποία πραγματοποιήθηκαν επί Αγγλοκρα-
τίας και μετέπειτα, έπαιξαν καθοριστικό 
ρόλο στην υποβάθμιση της υδρολογικής 
κατάστασής της. 

Σήμερα, η Λίμνη όταν είναι πλήρης έχει 
βάθος νερού περίπου 0,9  και χωρητι-
κότητα 2.000.000 κυβικά μέτρα. Λόγω της 
μεγάλης της έκτασης, το περιορισμένο βάθος 
νερού, σε συνδυασμό με ψηλές εξατμίσεις 
και τις εκροές νερού από αυτή, η Λίμνη 
είναι ξηρή τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Στα δυτικά και νοτιοδυτικά της Λίμνης 
υπάρχουν λιμνία που κατασκευάσθηκαν 
με εκσκαφή και στα οποία συντηρείται 
ποσότητα νερού καθ’ όλη σχεδόν τη δι-
άρκεια του έτους και αποτελούν βασικό 
ενδιαίτημα του νερόφιδου. Πριν από με-
ρικά χρόνια, το Τμήμα Περιβάλλοντος 
πραγματοποίησε επιπρόσθετες εκσκαφές 
με στόχο την ενίσχυση του ενδιαιτήματος 
αυτού με τη  δημιουργία μεγαλύτερης 
επιφάνειας νερού και τη φυσική ενίσχυση 
της βλάστησης. 

Με στόχο την αξιοποίηση των υδάτινων 
πόρων της Λίμνης η Κυβέρνηση κατα-
σκεύασε το 1963 ανοικτό κανάλι μήκους 
11.260  με κλίση περίπου 0,1% και 
παροχετευτική ικανότητα 1000 3/ , από 
την άκρη του λαγουμιού (σήραγγας που 
κατασκευάστηκε το 1893 για σκοπούς 
κένωσης της λίμνης) μέχρι την τοποθεσία 
Παναγιά, με σκοπό τη μεταφορά του νερού 
για τεχνητό εμπλουτισμό του υδροφορέα 
που βρίσκεται στην παραλιακή ζώνη νότια 
του Δήμου Παραλιμνίου μέσω 32 μικρών 
εμπλουτιστικών φραγμάτων. 

Σήμερα, μεγάλες ποσότητες νερού 
απορρέουν εκτός της λίμνης μέσω της 
σήραγγας, λόγω του ότι η εκροή νερού 
ρυθμίζεται με την τοποθέτηση όγκων 
χώματος εντός του καναλιού εκροής. 
Αυτός είναι ο σημαντικότερος λόγος για 
τον οποίο η υδροπερίοδος της λίμνης 
είναι μικρή.

φ λη από ην 
α ιοπο ησ  ης 

Σύμφωνα με τον Βιολόγο, Ιάκωβο Τζι-
ωρτζιή, δημιουργούνται μεγάλα οφέλη 
και προοπτικές από την ορθή αξιοποίηση 
της Λίμνης στην ευρύτερη περιοχή. Ο 
υδροβιότοπος προσφέρεται για σκοπούς 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης καθώς 
και για επιστημονική έρευνα, ενώ θα 
μπορούσε να αποτελέσει οικοτουριστι-
κό προορισμό με αύξηση των εσόδων, 
δημιουργία θέσεων εργασίας και προβολή 
και ανάδειξη της περιοχής.

Βασικές, όμως, προ ποθέσεις οι οποίες 
καλούνται να εφαρμοστούν είναι η ορθή 
υδατική διαχείριση, οι σωστές πρακτικές 
διαχείρισης για την προστασία των ειδών 
και των οικοτόπων και η εφαρμογή του 
Διαχειριστικού Σχεδίου. 

Η ΛΙΜΝΗ ΥΠΌΚΕΙΤΑΙ 
ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΌ 
ΌΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ 
ΤΌΣΌ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ 
ΌΣΌ ΚΑΙ ΕΝΤΌΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΌΧΗΣ ΤΗΣ

Τ     
    

     
   

    

Ομόφωνη απόφαση εξέδωσε την 
περασμένη Τετάρτη η Ολομέλεια 
του Διοικητικού Δικαστηρίου, σχε-

τικά με την Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης 
της Ακυρωτικής απόφασης ημερομηνίας 
28.12.2018, με την οποία κρίθηκε αντισυνταγ-
ματική η πρόνοια του Προ πολογισμού του 
Πανεπιστημίου Κύπρου για την περικοπή 
του ειδικού επιδόματος επί της μισθοδοσίας 

των καθηγητών του Πανεπιστημίου ως είχαν 
διά του δικηγόρου τους Ανδρέα Σ. Αγγελίδη 
διεκδικήσει και επιτύχει. 

Το Δικαστήριο απέρριψε την Αίτηση 
αναστολής εκτέλεσης της απόφασης που 
υποβλήθηκε από το Πανεπιστήμιο, κρίνοντας 
ότι δεν συνέτρεχαν εξαιρετικές περιστάσεις 
που να επέβαλλαν την μη άμεση εφαρμογή της 
ακυρωτικής απόφασης. Παράλληλα, έκρινε ότι 

η απόρριψη της αίτησης δεν αποδυναμώνει 
και ούτε εξανεμίζει τη σημασία της Έφεσης. 
Προφανώς η απόφαση αυτή αποτελεί ένα 
ιδιαίτερης σημασίας προηγούμενο σ’ ό,τι 
αφορά και τις Εφέσεις της Νομικής Υπηρεσίας 
για την αντισυνταγματικότητα των Νόμων για 
την περικοπή μισθού και προσαυξήσεων 
στη δημόσια υπηρεσία. 

Υπενθυμίζεται ότι στις 22/12/2018, 

22 πανεπιστημιακοί προσέφυγαν κατά 
της απόφασης για περικοπές του ειδικού 
επιδόματος επί της μισθοδοσίας τους. Το 
Πανεπιστήμιο άσκησε έφεση και αιτήθηκε 
αναστολή της απόφασης. Το Διοικητικό Δι-
καστήριο, ωστόσο, απέρριψε την περασμένη 
Τετάρτη το εν λόγω αίτημα και, ως εκ τούτου,  
πρέπει να επιστραφούν οι περικοπές στους 
22 ακαδημαϊκούς που προσέφυγαν. 

ιστροφή ερικο ν σε καθη ητ  

ΑΠΌ ΑΣΗ ΣΤΑΘΜΌΣ 
ΤΌΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΌΥ ΙΑ 

 ΚΑΘΗ ΗΤΕΣ ΤΌΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΌΥ ΚΥΠΡΌΥ

ΜΑΡΙΝΌΣ ΠΑΎΛΙΚΚΑΣ
pavlikkasm@sigmatv.
com

Για τον σκοπό ολοκλήρωσης και 
εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου 
κρίθηκε υποχρεωτική από την Κυβέρ-
νηση η απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών 
εντός της ζώνης προστασίας.

Η περιοχή της οικιστικής ζώνης της 
λίμνης καθορίστηκε με δύο Κανονιστι-
κές Διοικητικές Πράξεις (ΚΔΠ 77/81 
ΚΑΙ 92/88) ως ώνη Γ’ με συντελεστές 
δόμησης 25% για ξενοδοχεία και 20% 
για κατοικίες. Στη συνέχεια, με το πρώτο 
τοπικό σχέδιο Παραλιμνίου, το 2007, 
τροποποιήθηκαν οι ζώνες με μείωση 
των συντελεστών στη συγκεκριμένη 
έκταση με αλλαγή της ζώνης από Γ, σε 
Δα1, κάτι που μείωσε τους συντελεστές 
από 25% και 20%, σε 0,5% και 0,5% για 
ξενοδοχεία και σπίτια αντίστοιχα. 

Στις 20 Μα ου του 2011 δημοσι-
εύτηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση 
των περιουσιών, ενώ είχαν προηγηθεί 
δικαστικές περιπέτειες της Κυπριακής 
Δημοκρατίας με καταγγελίες στο Ευρω-
παϊκό Δικαστήριο για μη προστασία της 
λίμνης, η οποία έχει χαρακτηριστεί Τόπος 
Κοινοτικής Σημασίας και εντάχθηκε στο 
δίκτυο at ra 2000, κυρίως για σκοπούς 

προστασίας του νερόφιδου. Προηγουμένως 
οι ιδιοκτήτες είχαν ενημερωθεί από την 
Κυβέρνηση για την πρόθεσή της να τους 
αποζημιώσει με βάση την προηγούμενη 
πολεοδομική ζώνη, δηλαδή τη ζώνη Γ 
και όχι τη ώνη Δα1, αποζημίωση που 
έγινε αποδεκτή από τους ιδιοκτήτες με 
επιφύλαξη στο ποσό, αφού ενώ η αρχική 
εκτίμηση από πλευράς Κυβέρνησης ήταν 
τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ, οι ιδιοκτήτες 
εκτιμούσαν ποσό 70 εκατομμυρίων. 

Παρ’ όλα αυτά, και ενώ εκκρεμούσε η 
απόφαση του δικαστηρίου για την αξία 
των περιουσιών και το ύψος της αποζη-
μίωσης, στις 28 Φεβρουαρίου 201  η 
Κυβέρνηση ανακοίνωσε την ανάκληση 
των απαλλοτριώσεων, ενώ πρόταση που 
τέθηκε ενώπιόν τους ήταν και η ανταλ-
λαγή της με δασική γη.

Πέντε χρόνια μετά, η στασιμότητα που 
παρατηρείται στο θέμα της απαλλοτρίω-
σης οδηγεί στην ολοένα και μεγαλύτερη 
υποβάθμιση του υδροβιότοπου, αφού 
η εφαρμογή διαχειριστικού σχεδίου θα 
έλυνε τα χέρια τόσο στην Κυβέρνηση 
όσο και στις τοπικές Αρχές για την αξι-
οποίηση της περιοχής. 

Το κανάλι, σύμφωνα με τον 
Πρόεδρο της Συντονιστικής 
Επιτροπής του Αρδευτικού 

Συστήματος Παραλιμνίου, Μιχάλη 
Παράσχο, έχει μεγάλη σημασία καθώς 
λειτουργεί για τον εμπλουτισμό του 
υπόγειου υδροφορέα, ενώ συμβάλλει 
και στην αποφυγή πλημμύρας των 
κατοικιών αλλά και της περιοχής της 
λεωφόρου 1ης Απριλίου. Σύμφωνα 
με τον ίδιο, στο μεγαλύτερο μέρος της 
Λίμνης Παραλιμνίου στα ανατολικά 

είχε προ δεκαετιών δημιουργηθεί οι-
κιστική ανάπτυξη, με αποτέλεσμα η 
περιοχή νοτιοδυτικά του Παραλιμνίου, 
που εφάπτεται με τη λίμνη, να απο-
τελεί ζώνη κινδύνου σε περίπτωση 
υπερχείλισης.

Μάλιστα, ο ίδιος καταγγέλλει ότι 
άγνωστοι προχώρησαν παράνομα 
τον περασμένο μήνα σε φραγή της 
θύρας του καναλιού, με αποτέλεσμα 
να χρειαστεί η επέμβαση της Πυρο-
σβεστικής για απόφραξή του. 

Στασιμότητα στο θέμα 
της απαλλοτρίωσης 

Όρατός ο κίνδυνος πλημμύρας 
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Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΌΧΕΥΕΙ 
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΘΡΏΠΙΝΏΝ 
ΙΣΤΌΡΙΏΝ ΙΑ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ 
ΠΏΣ Η ΕΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ 
ΑΠΌΤΕΛΕΙ ΕΝΑΝ ΚΑΘΌ
ΡΙΣΤΙΚΌ ΠΑΡΑ ΌΝΤΑ ΣΤΗΝ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΏΗ ΤΏΝ 
ΠΌΛΙΤΏΝ ΤΗΣ 

Η 
Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή αυτήν την πε-
ρίοδο διεξάγει μια 
νέα επικοινωνιακή 
εκστρατεία, με τίτλο 
«ΕΕ-Προστατεύου-
με Μαζί» (e r a.

e /e r te ts/ r s e ), για να εντείνει 
την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους 
τρόπους με τους οποίους η ΕΕ προστα-
τεύει τους πολίτες της από παγκόσμιες 
απειλές ή άλλους κινδύνους.

Κεντρικό σημείο αυτής της εκστρα-
τείας είναι οι αλυσίδες των καθημερινών 
ηρώων που εργάζονται ή στηρίζονται 
από την ΕΕ σε όλες τις χώρες της, ήρωες 
οι οποίοι ενώνονται και συνεργάζο-
νται πέρα από τα εθνικά συμφέροντα, 
όταν αντιμετωπίζουν προκλήσεις που 
αφορούν την υγεία, το περιβάλλον, το 
έγκλημα, την τρομοκρατία, τη μετανά-
στευση και την οικονομία.

Αυτή η εκστρατεία στοχεύει στη 
χρήση ανθρώπινων ιστοριών για να 
αναδείξει πώς η ΕΕ συμμετέχει και 
αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα 
στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Η 
Ευρώπη δεν είναι απλώς ένας διοικη-

τικός και νομικός φορέας που αποφασίζει 
κανονισμούς. Είναι ένα ενεργό μέρος του 
δικτύου ασφαλείας, στο οποίο οι πολίτες 
της ΕΕ μπορούν να βασίζονται για να ζουν 
με ασφάλεια.

πιλ ηκαν οι ρωες
Ένα σύνολο από καθημερινούς ήρωες, 

όπως ονομάστηκαν, από κάθε κράτος μέλος, 
παρουσιάζεται στον ιστότοπο της εκστρα-
τείας. Τρεις συμμετέχουν από την Κύπρο. 
Ορισμένες ιστορίες θα προβάλλονται ως 
μέρος ενός βίντεο ή μιας παρουσίασης 
(ατομικά πορτρέτα σε ψηφιακή μορφή), τα 
οποία με τη σειρά τους θα δημοσιευθούν 
στο διαδίκτυο και σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης στο πλαίσιο της εκστρατείας. 

μα α ροκλ σεις
Δεκαεννέα θέματα -σχετικά με τις 

παρούσες προκλήσεις της ΕΕ- έχουν 
επιλεγεί για τη δημιουργία των αλυσί-

δων με τους καθημερινούς μας ήρωες 
στο πλαίσιο της εκστρατείας: 

1. Διατήρηση της ασφάλειας των 
συνόρων μας

2. Αντιμετώπιση της μετανάστευσης
3. Αντιμετώπιση της αστάθειας και 

βοήθεια προς ανθρώπους σε περιοχές 
όπου υπάρχει κρίση, σε ολόκληρο τον 
κόσμο

. Καταπολέμηση του σοβαρού και 
οργανωμένου εγκλήματος

5. Καταπολέμηση του εγκλήματος στον 

κυβερνοχώρο και των παράνομων δια-
δικτυακών δραστηριοτήτων

6. Καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και της ριζοσπαστικοποίησης

7. Προστασία των προσωπικών μας 
δεδομένων από υποκλοπές

8. Προστασία των ανθρώπων που 
ταξιδεύουν αεροπορικώς

9. Καταπολέμηση των φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών (πλημμύ-
ρες ή σεισμοί)

10. Καταπολέμηση της φτώχιας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού

11. Προστασία των κοινωνικών μας 
δικαιωμάτων και της ασφάλειας στον 
χώρο εργασίας

12. Προστασία των αποταμιεύσεών 
μας σε περίπτωση κατάρρευσης των 
τραπεζών

13. Προστασία των επιχειρήσεών μας 
από τον αθέμιτο ανταγωνισμό 

1 . Προστασία από απειλές κατά της 
υγείας μας (επιδημίες ή μολυσματικές 
ασθένειες)

15. Προστασία από επικίνδυνες χη-
μικές ουσίες 

16. Προστασία από περιβαλλοντικές 
απειλές (ρύπανση, μόλυνση)

17. Προστασία από επικίνδυνα προ-
ϊόντα και ακατάλληλα τρόφιμα

18. Προστασία από τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής

19. Προστασία της φύσης και της 
βιοποικιλότητας. 

ρωες ια κ ε πρόκληση 
Ακούμε πολλά για τις προκλήσεις 

που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Μάθετε 
περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές της 
ΕΕ, που συνδέουν καθημερινούς ήρωες 
βοηθώντας τους να μας προστατεύουν.

σφ λεια
Ποιος κάνει την Ευρώπη πιο ασφα-

λή;
Ακούμε πολλά για τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει ο κόσμος: τρομοκρατία, 
εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, εμπορία 
ανθρώπων και πολλά άλλα, αλλά ακούμε 
λιγότερα για τους ανθρώπους που παρέχουν 
τις λύσεις. Μάθετε περισσότερα σχετικά 
με τις πολιτικές της ΕΕ για την αστυνομική 
συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφο-
ριών που συνδέουν καθημερινούς ήρωες, 
βοηθώντας τους να μας προστατεύουν.

ε α
Τι είναι πιο σημαντικό από την 

υγεία της οικογένειάς μας και των 
αγαπημένων μας;

Από τη διατήρηση επικίνδυνων παιχνι-
διών μακριά από τα ράφια έως τη θεραπεία 
σπάνιων ασθενειών, υπάρχουν ήρωες σε 

όλη την Ευρώπη, που εργάζονται όλο το 
εικοσιτετράωρο, για να είστε σίγουροι ότι 
οι άνθρωποι που αγαπάτε είναι υγιείς. 
Μάθετε πώς προστατεύουν εσάς και την 
οικογένειά σας.

ερι λλον
Σε τι κόσμο θέλουμε να ζήσουν τα 

παιδιά μας;
Οι ενέργειές μας είχαν σοβαρές 

επιπτώσεις στον πλανήτη. Αλλά η ΕΕ 
δείχνει τον δρόμο για διεθνή δράση 
για την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής, την προστασία των απειλού-
μενων ειδών, τη διάσωση των δασών 
και τη μείωση της ρύπανσης του αέρα 
και των υδάτων. Όλοι μαζί μπορούμε να 
διαδραματίσουμε έναν σημαντικό ρόλο 
στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά 
η ΕΕ λαμβάνει πραγματικά μέτρα για να 
υποστηρίξει τους καθημερινούς ήρωες 
που αγωνίζονται για το περιβάλλον μας. 
Γνωρίστε τους ήρωες που προστατεύουν 
από τους κινδύνους τού σήμερα και από 
τους δυνητικούς κινδύνους τού αύριο.

οινων α
Πώς μπορούμε να προστατέψουμε 

τις κοινότητες που οικοδομήσαμε;
Από την υποστήριξη των επιχειρήσε-

ων που εργάζονται σκληρά στη γειτονιά 
μας έως τη φροντίδα των αποταμιεύσεων 
της ζωής μας και από τη διασφάλιση ότι 
οι μεγάλες εταιρείες πληρώνουν δίκαιο 
μερίδιο φορολογίας έως την καταπολέ-
μηση άλλων αρνητικών επιπτώσεων της 
παγκοσμιοποίησης, ανακαλύψτε πώς η 
ΕΕ δίνει τη δυνατότητα σε καθημερινούς 
ήρωες να προστατεύουν ό,τι είναι σημα-
ντικότερο για μας.

Περισσότερες πληροφορίες: e r a.
e /e r te ts/ te t/ e a e e . 

Η ΈΚΣΤΡΑΤΈΙΑ ΈΈ ΠΡΌΣΤΑΤΈΎΌΎΜΈ ΜΑΖΙ

Όλοι στην ευαισθητοποίηση
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ΛΈΎΚΩΣΙΑ
ναστασ ου ντριάνα  ρο ηθ    
ευκ σ α  τηλ    
ικονο ου  εφάλα άρλεν  θάκη   
  ναντι ολλ νε ου οσοκο ε ου  
κ η  τηλ    

αρή ριστιάνα  ν ρ α ραα η  
α ναντι α  ρετα ειο οσοκο ε ο  Στρ
ολο  τηλ    
αλλιτσι νη ν ρο λλα ντρεα  ε φ  
λαντζιά   α ναντι α  την αρα ορά 

το ατσ  και α ναντι α  το  
λαντζιά  τηλ    
αρν ρου ννα  ε φ  ρ  ακαρ ου 
  λα α   και  

 άν  ακατά εια  τηλ   
 

ΛΈΜΈΣΌΣ
αυρο ιάννη σ οινα  ε φ  ακαρ ου  
  λα α  ησταριά ιο ή η  
ε εσ  τηλ    
άρκου λα  λτ νο   κατ   να

ντι ναυτιλιακή  εταιρε α   ακάκι  
ε εσ  τηλ    
σ ρο  η ήτρη  εοντ ου   ρ

ο  αλαιο  οσοκο ε ου  ε εσ  τηλ  
  

ι αηλ η  ι άλη  η   κτ ρ ου  
  αραλιακ  ρ ο  

ε εσ  τηλ    

ΛΑΡΝΑΚΑ
ε ρ ου ευτ ρη  ε φ  ν ναρ

ρ ν  λησ ον ε νική  Σ ολή  άρνα
κα  τηλ    

οστολ η  α λο  οσ ά υσι τη 
 τ ρ α ρ ο  ρο  αραλ α  άρνακα  

τηλ    

ΠΑΦΌΣ
ιλι ου  ε ρ ιά ου νσταντ α  
υα ρα αλληκαρ η  ναντι κατα

στή ατο  ρο ν  άφο  τηλ  
  

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Στυλιανο  Στ λιο  Σ τήρα   ναντι λι
νική  ητ  αραλ νι  τηλ   

 

Φαρμακεία

ΛΈΎΚΩΣΙΑ
αθολ ο  στα  Σ ζα  τηλ  

  
οντιατρο  ή ο  η οσθ νου  

τηλ   

ΛΈΜΈΣΌΣ
οντ ατρο  Στ φανη ζιε ράν  τηλ  

Ιατροί

ΖΗΤΌΎΝΤΑΙ
 εταιρε α   
 ε ριθ  ητρ ου ρ ο τη  

 ζητά να ροσλά ει εταφρά
στρια στή  ε ν σει  ηλεκτρονικο  υ ολο ιστή 

  κ λ  καθ  ε ση  ε ν σει  
α λική  και κινεζική  λ σσα  οταθε τε 
στην εταιρε α  τηλ   ή στο αρ ιακ  
ραφε ο ρ ασ α  άφου  τηλ  

ΖΗΤΈΙΤΑΙ ο η  ια εταιρε α  ε 
ά εια ο η ο  οτοσικλ τα  ια ευκ σ α  
ια ληροφορ ε  καλ στε στο 

ΠΩΛΌΎΝΤΑΙ
ΠΩΛΈΙΤΑΙ ια ρισ α  υ νο ατ ν 
 τ   ε ε άλε  εράντε   τ  στην 

κρ ολη  ανακαινισ νο ε καλυ νο ρο 
στάθ ευση  ι ή  ια ερισσ τερε  
ληροφορ ε  α οτε νεστε στο 

ΈΝΌΙΚΙΑΖΌΝΤΑΙ
ΑΘΗΝΑ  νοικιάζεται υάρι ια ρισ α 

στου  ελ κη ου  ε εράντα και λήρ  
ε ι λ νο  ρ σκεται σ  α  το οκράτειο 

οσοκο ε ο  νο κιο   τον ήνα  ια ερισσ
τερε  ληροφορ ε  α οτε νεστε  ηλ  

Μικρές Αγγελίες 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
υ αριστο ε θερ ά  λου  σοι αρ στησαν στην κη ε α  κατ θεσαν στεφάνια και λουλο ια  

καναν εισφορ  στειλαν συλλυ ητήρια ην ατα ή ε ο οιον ή οτε άλλον τρ ο ά  συ αραστάθηκαν 
στο αρ  α  νθο  ια την α λεια τη  ολυα α η νη  α

ΈΛΛΗΣ ΚΌΎΛΈΡΜΌΎ ΧΑΣΙΚΌΎ
ι τεθλι νοι

Σ ζυ ο  Σ κράτη  άσικο  
αι ιά  ννα αρ α άσικου  άννη  άσικο  ρ ο  άσικο  

ονε  ρ ο   ννα ουλ ρ ου 
λφια  κο  και νσταντ νο  ουλ ρ ο  

και λοι ο  συ ενε

πο οχ  ερ ς ικόνας
Το Σάββατο,  Μα ου 2019 και ώρα 

6.00μ.μ., ο Μητροπολίτης Τριμυθούντος 
Βαρνάβας θα υποδεχθεί τη αυματουρ-
γό και Μυροβλύζουσα Ιερά Εικόνα της 
Παναγίας Σεμιστρέλιας, προερχόμενη 
από τη Ρωσία, στον ομώνυμο ναό στην 
Κοινότητα Αλεθρικού. Στη συνέχεια θα 
τελεστεί Αρχιερατικός Εσπερινός.

κ ρομ ς  
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 .e .

t s a . : 1) Επιχορηγημένη 
εκδρομή σε ράκη - Δ. Μακεδονία, κρου-
αζιέρα Αγ. Όρους 22-26/6, τιμή 00 το 
άτομο, 3 βράδια στην Ξάνθη με ημιδιατροφή 
σε 5* και ένα βράδυ σε 3* στη εσσαλονίκη 
με πρόγευμα. 2) Επταήμερη εκδρομή στη 
Ν. Ιταλία - Σικελία ( a a re a), 6-12/7 
με πτήσεις της Αe ea  890 το άτομο 
σε * 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 * προγεύματα και τέσσερα 
δείπνα. ) 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 * 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 . e - r s. . Οι 
θέσεις είναι περιορισμένες και θα δοθούν 
κατά σειρά προτεραιότητας. 

κ λωση σ ο 
ε πολις φου
Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου 

και ο Όμιλος Διαλόγου «Βήμα Ευθύνης» 
(ΔΟΒΕ) οργανώνουν την Τρίτη, 2 Μα ου 
και ώρα 19.30, στο Αμφιθέατρο του Πα-
νεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, εκδήλωση 
με θέμα: «Από την 21ην Απριλίου 1967 
στην 15ην Ιουλίου 197  - Επιπτώσεις σε 
Ελλάδα και Κύπρο». Ο ιλητές θα είναι ο 
κ. Γιαννάκης Λ. Ο ήρου, τέως Πρόεδρος 
Βουλής των Αντιπροσώπων και ο κ. Στάθης 
Παναγούλης, βουλευτής - πρώην Υπουργός. 
Χαιρετισ ό θα απευθύνουν ο κ. Ξένιος 
Λ. Ξενόπουλος, Πρόεδρος ΔΟΒΕ και ο κ. 
Ανδρέας Μολέσκης, Διευθυντής Διοίκησης 
και Οικονο ικών του Πανεπιστη ίου 
Νεάπολις Πάφου. Είσοδος ελεύθερη.

Σε διάσκεψη Τύπου, που πραγματο-
ποιήθηκε στις 8 Απριλίου, στη Λεμεσό, ο 
Όμιλος Πηλακούτα ανακοίνωσε και επί-
σημα την έναρξη της συνεργασίας του με 
το r e e a t. Ο Όμιλος Πηλακούτα 
είναι πλέον ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος 
του r e e a t και εισαγωγέας των 
αυτοκινήτων e a t και a a στην Κύπρο. 
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν άτομα από 
τον κόσμο των ΜΜΕ της Κύπρου, διευθυ-
ντικά στελέχη του Ομίλου Πηλακούτα, ενώ 
μεγάλη τιμή αποτέλεσε η παρουσία του κ. 

e t rette, Διευθύνοντος Συμβούλου 
του r e e a t rt  err t r . Κατά 
τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Πηλακούτας 
ευχαρίστησε τον κ. rette για την εμπι-
στοσύνη που δείχνει το r e e a t 
στον Όμιλο Πηλακούτα και σημείωσε πως 
αυτή η συνεργασία είναι η αρχή μιας νέας 
και δυναμικής εποχής για τα αυτοκίνητα 

e a t και a a στην Κύπρο, μιας εποχής 
με επωνυμία «Πηλακούτα». Ο κ. rette 
σημείωσε: «Όταν επισκεφθήκαμε την Κύπρο, 
πριν από 1 χρόνο περίπου, προκειμένου 

να επιλέξουμε τον νέο αντιπρόσωπό μας 
εδώ, εντυπωσιαστήκαμε από τον επαγ-
γελματισμό και την αφοσίωση όλων των 
μελών της οικογένειας Πηλακούτα. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά έκαναν την απόφασή μας 
να συνεργαστούμε με τον Όμιλο Πηλακούτα 
εξαιρετικά εύκολη. Σήμερα, είμαστε ακόμα 
πιο εντυπωσιασμένοι από τις εγκαταστάσεις 
και τον επαγγελματισμό του προσωπικού». 
Συνεχίζοντας, ο κ. rette υπογράμμισε την 
πεποίθησή του ότι το r e e a t θα έχει 
μια πολύ επιτυχημένη πορεία στην Κύπρο, 
όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, χάρη 
στη συνεργασία με τον Όμιλο Πηλακούτα. 

 rates προσφέρει στους Κύπριους 
ταξιδιώτες μια μοναδική ευκαιρία να ανακα-
λύψουν διάφορους εξωτικούς προορισμούς 
στην Ασία και την Αφρική, εκμεταλλευόμενοι 
τα νέα χαμηλά ναύλα από  τη μεγαλύτερη 
διεθνή αεροπορική εταιρεία στον κόσμο. Η 
εξερεύνηση γραφικών προορισμών στην 
Ασία ή η επίσκεψη συγγενών και αγαπη-
μένων στη Νότιο Αφρική έγινε ακόμα πιο 
εύκολη για τους Κύπριους ταξιδιώτες, αφού 
οι ειδικοί ναύλοι της rates ισχύουν έως 
τις 31 Μαρτίου 2020 - για κρατήσεις που θα 
γίνουν μέχρι τις 30 Απριλίου 2019. Πετάξτε 
από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Λάρνακας 
με ναύλους που ξεκινούν από 851 για 
ταξίδια στη μυστηριώδη  Μπανγκόκ και από 

872 για πτήσεις στο μεγαλοπρεπές Γιοχά-
νεσμπουργκ, ενώ τα ταξιδιωτικά σας σχέδια 

για επίσκεψη στο Χονγκ Κονγκ και τα Νησιά 
Πουκέτ θα μπορούσαν να γίνουν πραγματι-
κότητα για 983 και 1.029 αντίστοιχα. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 

rates, και για το πώς να κάνετε κράτηση, 
επισκεφτείτε το e rates. , επικοινωνήστε 
με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή με το 
τοπικό γραφείο πωλήσεων της rates. 
* Ισχύουν Όροι και Προ ποθέσεις

Για σαράντα πέντε ολόκληρα χρόνια οι πρόσφυγες Περιστερωνοπηγιώτες βρί-
σκονται μακριά από την αγαπημένη γη τους. Την 1 Μα ου 2019 θα ανταμώσουν 
ξανά στον ιερό ναό Αγίας έκλας, στον Συν. Άγιοι Ανάργυροι Β’ στη Λάρνακα, κατά 
τη εία Λειτουργία, όπου θα γίνει η μεγάλη γιορτή του Αγίου Παναρέτου, ο οποίος 
κατάγεται από την Περιστερωνοπηγή, χοροστατούντ ς του Μητροπολίτη Κιτίου 
Χρυσόστομου. Μετά τη εία Λειτουργία  θα τελεστεί μνημόσυνο των ηρώων της 
κοινότητας, δέηση για ανεύρεση των αγνοουμένων και μνημόσυνο των θανόντων 
μετά το 197  Περιστερωνοπηγιωτών. Αναμένεται, όπως άλλωστε γίνεται κάθε χρόνο, 
ότι όλοι οι Περιστερωνοπηγιώτες και όσοι έχουν δεσμούς με την Περιστερωνο-
πηγή  θα βρεθούν μαζί και θα σμίξουν τον πόθο και την ελπίδα τους για σύντομη 
επιστροφή σε μια Ελεύθερη και Επανενωμένη Πατρίδα. Επιμνημόσυνο λόγο θα 
εκφωνήσει ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, εοδόσης Τσιόλας.     

Ο Ηλίας Ευαγγέλου ήταν ο μεγάλος νικητής στον ετήσιο διαγωνισμό ταβλιού 
που διοργάνωσε ο Κυνηγετικός Σύλλογος «ΣΠΙ Α» Λατσιών για τα μέλη και τους 
φίλους του συλλόγου. Στον διαγωνισμό, τον οποίο αθλοθέτησε ο Ανδρέας Λαζανίτης, 
συμμετείχαν τριάντα δυο διαγωνιζόμενοι, που συμπλήρωσαν τον μέγιστο αριθ-
μό εγγραφών και διαγωνίστηκαν στα παιγνίδια πόρτες και πλακωτό. Στον τελικό 
προκρίθηκαν τα μέλη του συλλόγου Ηλίας Ευαγγέλου και Ανδρέας Τσιακλής, οι 
οποίοι απέκλεισαν στους ημιτελικούς την Ανδρούλα Πουργούρη και τον Γιώργο 
Κύρου. Στον τελικό ο Ηλίας Ευαγγέλου κέρδισε τον αντίπαλό του με 5-3, ενώ την 
τρίτη θέση κατέλαβε η Ανδρούλα Πουργούρη, που κέρδισε στον μικρό τελικό τον 
Γιώργο Κύρου με 5-2.

Τα επίσημα εγκαίνια του ανανεωμένου e a   r s πραγματοποιήθηκαν 
την Παρασκευή, 12 Απριλίου, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, της εταιρείας 

tter r  r s t , προσωπικοτήτων της Κύπρου, ιδιοκτητών καταστημάτων, 
συνεργατών και εκπροσώπων των e a μέσα σε ένα απόλυτα ανοιξιάτικο κλίμα, 
που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το e a   r s, αλλά και το λιανεμπό-
ριο στην Κύπρο γενικότερα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης 
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επέκταση του e a   r s, κα-
θώς  η επέκταση αυτή θεωρείται ως μία από τις μεγαλύτερες τη δεδομένη στιγμή 
πραγματοποιούμενες επενδύσεις στην πρωτεύουσα, και ειδικότερα στον Δήμο 
Στροβόλου, και έχει να επιφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην οικονομία του 
τόπου. Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τον Όμιλο Αtter r  r e και αναφέρθηκε 
στην εκτίμηση της Κυβέρνησης στο γεγονός ότι ο Όμιλος, σε δύσκολες ώρες για 
την κυπριακή οικονομία επένδυσε την Κύπρο, δημιούργησε θέσεις εργασίας και 
με αυτόν τον  τρόπο συμβάλλει  στην αειφόρο ανάπτυξη. Ο s a  er att, 
επικεφαλής του Ομίλου tter r , αναφέρθηκε στην απόφαση του Ομίλου να 
επενδύσει και να επεκτείνει τις εργασίες του στην Κύπρο, σε μια εποχή που η 
κυπριακή οικονομία βρισκόταν σε μια δύσκολη περίοδο, αξιοποιώντας  τα μέτρα 
και τις προοπτικές  που η κυπριακή Κυβέρνηση δημιούργησε για ανακοπή της 
ύφεσης και ανάπτυξη του τόπου. Ο Διευθυντής του e a   r s, Κύπρος 
Χατζηστυλλής, δήλωσε ότι «το e a   r s, μέσα από το έργο « a  

er e es», εγκαινιάζει μια νέα εποχή στον τρόπο που ο καταναλωτής γεύεται 
την εμπειρία στη μόδα, την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση, με το νέο  rt 
και τις εξωτερικές βεράντες να δημιουργούν μια πραγματική όαση χαλάρωσης 
και γεύσης για όλη την οικογένεια». Στη δεύτερη φάση του έργου « a  

er e es», η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2019, το έργο 
θα έχει σχεδόν πάρει την τελική του μορφή, με περισσότερα καταστήματα αλλά 
και μετακινήσεις υφιστάμενων καταστημάτων σε νέους χώρους.

Την Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019, πραγμα-
τοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου 
συνάντηση του Δημάρχου Στροβόλου Ανδρέα 
Παπαχαραλάμπους με τους Διευθυντές ή 
εκπροσώπους των Σχολείων Δημοτικής 
και Μέσης Εκπαίδευσης, που εμπίπτουν 
στα δημοτικά όρια Στροβόλου. Στη συνά-
ντηση αυτή επιδόθηκε στο κάθε σχολείο 
ένα χρηματικό ποσό για την οικονομική 
ενίσχυση άπορων μαθητών, που αποτελεί 
μέρος των καθαρών εσόδων των συναυλι-
ών «Είσαι έν’ αστέρι μακρινό » και «Λίγα 
Λουλούδια...», που πραγματοποιήθηκαν με 
μεγάλη επιτυχία στις 1  Μα ου 2017 και 
6 Μα ου 2018, αντίστοιχα, στο κατάμεστο 
Δημοτικό έατρο Στροβόλου. Επρόκειτο 
για πολυδιάστατες συναυλίες υψηλού επι-
πέδου με διεθνούς φήμης καλλιτέχνες από 
τον κυπριακό και ελλαδικό μουσικό χώρο. 
Εκατόν πενήντα και πλέον άτομα -σολίστ, 
χορωδοί, εκτελεστές ενόργανης μουσικής 
και χορευτές- είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους 
επί σκηνής παίζοντας μουσική, τραγουδώ-
ντας και χορεύοντας. Οι συναυλίες τελούσαν 

υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και 
Πολιτισμού. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δή-
μαρχος Στροβόλου, επισημαίνοντας ότι οι 
συναυλίες ήταν μουσικά γεγονότα υψηλού 
επιπέδου με καλλιτέχνες από τον κυπριακό 
και ελλαδικό μουσικό χώρο. νέφερε ότι 
τέτοιες αξιόλογες εκδηλώσεις, που προά-
γουν τον πολιτισμό, θα τυγχάνουν στήριξης 
από τον Δήμο Στροβόλου.  Πρόσθεσε, επί-
σης, ότι οι συναυλίες στη μνήμη Μαίρης 
Ιωάννου στηρίζουν ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού μας. Ακολούθως, ο κ. Μάρι-
ος Ιωάννου, εκπαιδευτικός - πιανίστας, ο 

οποίος είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια 
των συναυλιών, καλωσόρισε τους παρευ-
ρισκομένους εκ μέρους της οικογένειας της 
Μαίρης Ιωάννου, στη μνήμη της οποίας 
ήταν αφιερωμένες οι εν λόγω συναυλίες. 
Η αείμνηστη Μαίρη Ιωάννου αφιέρωσε τη 
ζωή της, για πενήντα και πλέον χρόνια στη 
Μουσική και στη διδασκαλία του πιάνου. Η 
συνάντηση ολοκληρώθηκε με την επίδοση 
των καθαρών εσόδων των δύο συναυλίων 
σε είκοσι Δημοτικά Σχολεία, έξι Γυμνάσια, 
πέντε Λύκεια, ένα Εσπερινό Γυμνάσιο και μία 
Τεχνική Σχολή της περιφέρειας Στροβόλου.

ι εριστερ νο η ι τε  αντα νουν ανά

ια νισ  τα λιο  του υνη ετικο  
Συλλ ου Σ  ατσι ν

ση α κα νια του       

ιλο  ηλακο τα    
ε ιση ο οιο ν τη συνερ ασ α του  

ονα ικ  ροσφορ  α  την 
 ια ριου  τα ι ι τε

ικονο ική εν σ υση ά ορ ν αθητ ν τ ν σ ολε ν 
Στρο λου α  τα καθαρά σο α συναυλι ν

ορτή του ου φρα  στον αθιάτη
Η Κοινότητα Μαθιάτη θα τελέσει πανηγυρικό εσπερινό για τη γιορτή του Αγίου 

Εφραίμ, το Σάββατο,  Μα ου και ώρα 6.00 μ.μ., στον ιερό ναό του Αγίου Εφραίμ στον 
Μαθιάτη. Την Κυριακή, 5 Μα ου, το πρωί, θα τελεστεί η πανηγυρική Λειτουργία για 
τη γιορτή του Αγίου Εφραίμ. Μετά το πέρας της Λειτουργίας, τόσον το Σάββατο όσο 
και την Κυριακή, θα προσφερθούν παραδοσιακοί λουκουμάδες και εδέσματα στους 
παρευρισκομένους.
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Την Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019, πραγμα-
τοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις των εγκαινίων 
της Αίθουσας Ελληνικών στο Περιφερειακό 
Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας, στη Λευκωσία και 
της Αίθουσας Ελληνικών-Φιλαναγνωσίας στο 
Γυμνάσιο Καλογερόπουλου στη Λεμεσό. Οι 
αίθουσες δημιουργήθηκαν μετά τη βράβευση 
των μαθητών των συγκεκριμένων σχολείων, 
στο πλαίσιο του Παγκύπριου Εκπαιδευτικού 
Διαγωνισμού «Σχολικές Κοινότητες Ανα-
γνωστών», που προκήρυξε το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με 
το πρόγραμμα έμπρακτης προσφοράς και 
κοινωνικής αλληλεγγύης «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ» 
της Χαραλαμπίδης Κρίστης. Συγκεκριμένα, 
τα χρηματικά βραβεία, που έλαβαν τα διακρι-
θέντα σχολεία στον Παγκύπριο Εκπαιδευτικό 
Διαγωνισμό, αξιοποιήθηκαν σύμφωνα με τις 
προτάσεις που υπέβαλαν τα ίδια τα σχολεία, 
για τη  δημιουργία και την παροχή πλήρους 
τεχνολογικού εξοπλισμού των αιθουσών 
Ελληνικών και Φιλαναγνωσίας, ώστε να 
προωθείται η φιλαναγνωσία και η εκπαί-
δευση να πραγματοποιείται με σύγχρονες 
και διαδραστικές μεθόδους. Στην ομιλία της η 
Διευθύντρια του Περιφερειακού Γυμνασίου 
Αγίας Βαρβάρας, Φωτεινή Παντελή, είπε ότι 
τέτοιες δραστηριότητες συμβάλλουν στην 
προαγωγή και ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
προσωπικοτήτων, που θα καταστήσουν τους 
μαθητές τους υπεύθυνους ενεργούς πολίτες 
του αύριο.  κ. Τούλα Αργυρού, Διευθύντρια 
του Γυμνασίου Καλογερόπουλου, ανέφερε ότι 
με την αίθουσα Ελληνικών - Φιλαναγνωσίας 

που εγκαινιάστηκε, δίνεται η δυνατότητα 
σε ομάδες μαθητών να συνεργαστούν στα 
στάδια της διερεύνησης και της αναζήτησης 
πληροφοριών, να αναπτύξουν δεξιότητες 
κριτικής σκέψης, χρησιμοποιώντας εφαρμογές 
πολυμέσων εκπαιδευτικού περιεχομένου. 
Χαιρετίζοντας τις εκδηλώσεις, η Διευθύ-
ντρια Μάρκετινγκ και Εταιρικής Εικόνας 
της Χαραλαμπίδης Κρίστης, Σωτηρούλλα 
Σωτηρίου, τόνισε ότι η 17η Απριλίου είναι 
μέρα συμμετοχής στη σχολική ζωή, είναι η 
μέρα που παίρνει σάρκα και οστά το αποτέ-
λεσμα του βραβείου του διαγωνισμού. Οι 
αίθουσες  Ελληνικών και Φιλαναγνωσίας 
γίνονται πραγματικότητα και παραδίδονται 
στους μαθητές, ώστε μέσα από σύγχρονες 
μεθόδους να προωθηθεί η αγάπη προς τη 
γνώση  στον  τομέα της παιδείας ειδικότε-
ρα, η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  στηρίζει όλους τους 
μαθητές στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, 
δημιουργικότητας και συλλογικής συνερ-
γασίας, ώστε να συμβάλει στην απόκτηση 
εφοδίων για να συμμετέχουν ενεργά στο 
κοινωνικό σύνολο. Στην ομιλία του Υπουργού 
Παιδείας και Πολιτισμού αναφέρθηκε ότι η 
πλήρως ανακαινισμένη Αίθουσα Ελληνικών 
αποτελεί σημείο αναφοράς για το σχολείο, 
καθώς έχει διαμορφωθεί για να προσφέρει 
ένα πλούσιο σε ερεθίσματα και εμπειρίες 
περιβάλλον, κατάλληλο για την ενίσχυση 
του διδακτικού έργου που καθημερινά 
επιτελείται από τους εκπαιδευτικούς και 
τη μεγιστοποίηση της ενεργού συμμετοχής 
των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία.

Το κατάστημα της ΜΤΝ στη Λεωφόρο 
Μακαρίου στη Λεμεσό έχει μεταφερθεί λίγα 
μέτρα παρακάτω σε νέο χώρο. Το ολοκαίνου-
ριο ΜΤΝ t re έχει ήδη ανοίξει τις πόρτες 
του και υπόσχεται να προσφέρει την από-
λυτη ψηφιακή και τεχνολογική εμπειρία 
στους επισκέπτες του. Ο σχεδιασμός του 
καταστήματος βασίζεται στο νέο μοντέλο 
σχεδιασμού της ΜΤΝ, που ήδη εφαρμόστηκε 
σε άλλα καταστήματα της εταιρείας και που 
έχει ως φιλοσοφία τη δημιουργία μοντέρ-
νων και άνετων χώρων με e συσκευές 
καθώς και την ψηφιακή παρουσίαση των 
προδιαγραφών του κάθε προϊόντος. Έτσι, 
στο τεχνολογικά προηγμένο κατάστημα της 

, ο επισκέπτης μπορεί να μελετήσει, 
να δοκιμάσει και να συγκρίνει τις συσκευές 
και έπειτα να επιλέξει ανάμεσα στη μεγάλη 
γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που δια-
θέτει η εταιρεία. Το σύγχρονο και πλήρως 

τεχνολογικό περιβάλλον του καταστήματος, 
σε συνδυασμό με την άψογη και υψηλής 
ποιότητας εξυπηρέτηση που παρέχει 
το εξειδικευμένο προσωπικό της ΜΤΝ, 
προσφέρουν στον επισκέπτη την καλύτερη 
δυνατή αγοραστική εμπειρία. Το νέο ΜΤΝ 

t re βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου 
60 στη Λεμεσό, κοντά στα φώτα Σιμιλλίδη.

Αμέτρητες επιλογές διαμονής, πακέτα 
προσφορών, και άλλες πολλές εκπλήξεις 
ετοιμάζει η s te s στη φετινή Έκθε-
ση Ταξίδι, που θα πραγματοποιηθεί από 
τις 3 μέχρι τις 5 Μα ου,  στον χώρο της 
Κρατικής Έκθεσης. Στο περίπτερο που θα 
στεγάζει την ομάδα της s te s, οι 
επισκέπτες θα μπορούν να πληροφορη-
θούν για πακέτα διακοπών και να οργα-
νώσουν τις διακοπές τους έγκαιρα για το 
φετινό καλοκαίρι. α έχουν την ευκαιρία 
να ενημερωθούν για τα ξενοδοχεία της 

s te s σε Κύπρο και Ελλάδα και 
ειδικότερα για τις δύο νέες προσθήκες 
στη συλλογή της αλυσίδας, το s  

are στην Πάφο, και το αρχοντικό s 
1907 στην Πόλη Χρυσοχούς. ι φετινές 
προσφορές θα δελεάσουν και τον πιο 
απαιτητικό καταναλωτή, αφού με κάθε 
απευθείας κράτηση από την ιστοσελίδα 

της s te s s te s. , θα δί-
νονται μεγάλες εκπτώσεις, δωρεάν διανυ-
κτερεύσεις, δωρεάν διαμονές για παιδιά  
και οφέλη στο πρόγραμμα επιβράβευσης 
της s te s,   ts. Με τη 

s te s οργανώστε τις διακοπές σας 
νωρίς, μόνο με ένα κλικ στο s te s.

 ή μια επίσκεψη στην κρατική έκθεση 
στο περίπτερο της εταιρείας.

Εβδομήντα χρόνια 
σταθερής και επιτυχη-
μένης παρουσίας στον 
τομέα παραγωγής και 
συσκευασίας χυμών, 
αναψυκτικών και φρουτο-
προϊόντων συμπληρώνει 
φέτος η ΚΕΑΝ και στο 
πλαίσιο των εορτασμών 
παρουσιάζει μια νέα, δυ-
ναμική οπτική ταυτότητα. 
Με ένα πολύχρωμο, δημιουργικό επετειακό 
λογότυπο, η οπτική ταυτότητα των 70χρονων 
αναδεικνύει την ιστορική πορεία της εταιρείας 
και τις διαχρονικές της αξίες. Έμπνευση για 
τη δημιουργία του λογότυπου αποτέλεσαν 
τα επιτεύγματα της εταιρείας, όπως η εξα-
γωγική της δραστηριότητα, η πολύπλευρη 
κοινωνική της προσφορά και η διαχρονική 
της συμβολή στην αγροτική ανάπτυξη και 
την οικονομία της Κύπρου. Παράλληλα, το 
λογότυπο μεταφέρει το αίσθημα της χαράς και 
της αισιοδοξίας για ένα συναρπαστικό μέλλον 

και συμβολίζει τη συνεχή 
εξέλιξη και ανανέωση της 
εταιρείας που την καθιστούν 
σύγχρονη και πρωτοπόρα. 
Το λογότυπο εμφανίζεται 
στις κλασικές συσκευασίες 
της πορτοκαλάδας και λε-
μονάδας ΚΕΑΝ 250 , που 
κυκλοφορούν στην κυπρια-
κή αγορά και θα αποτελέσει 
αναπόσπαστο μέρος των 

εορταστικών ενεργειών. Η ΚΕΑΝ έχει καθι-
ερωθεί στις προτιμήσεις του καταναλωτικού 
κοινού στην Κύπρο και διεθνώς, για τη γεύση 
και την ποιότητα των προϊόντων της, αλλά και 
για τη συνέπεια και σταθερότητά της. Σήμερα, 
το εργοστάσιο της ΚΕΑΝ παράγει πλειάδα 
προϊόντων και συσκευασιών τελευταίας 
τεχνολογίας και προσφέρει στην αγορά της 
Κύπρου, και διεθνώς, παραδοσιακά αλλά 
και νέα, καινοτόμα προϊόντα. Τα προϊόντα 
της εταιρείας εξάγονται σε 0 χώρες σε όλο 
τον κόσμο, στις 5 ηπείρους.

 , η μεγαλύτερη αλυσίδα πολυ-
καταστημάτων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας 
σε Κύπρο και Ελλάδα, διακρίθηκε ανάμεσα 
σε εκατοντάδες συμμετοχές απ’ όλον τον 
κόσμο και προκρίθηκε στο τελικό στάδιο 
των Παγκόσμιων Βραβείων Λιανεμπο-
ρίου ( r  eta  ar s). Ο διεθνής 
θεσμός βραβείων αναγνωρίζει και επιβρα-
βεύει τα est ra t es στο λιανεμπόριο 
παγκοσμίως. Η διάκριση για το  
είναι διπλή, καθώς η αλυσίδα τεχνολογίας 
ξεχώρισε στις κατηγορίες tsta  

t re es   eta  er  t e 
Υear. Πιο συγκεκριμένα, το νέο κατάστη-
μα  της αλυσίδας στην Κύπρο, στ  
εμπορικό κέντρο s a a , διακρί-
θηκε στην κατηγορία tsta  t re 

es , που περιλαμβάνει καταστήματα 
πάνω από 1200 τ.μ.  Πρόκειται για ένα 
ιδιαίτερα εντυπωσιακό κατάστημα επι-
φάνειας 1700 τ.μ., που αντικατοπτρίζει 
απόλυτα τη στρατηγική της εταιρείας για 
τη δημιουργία του reta  του αύριο και 
ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες τάσεις της 
αγοράς. Στη δομή του νέου καταστήματος 
προεξάρχοντα ρόλο έχει η επιβλητική βι-
βλιοθήκη ύψους 9 μέτρων, μοναδική σε 
εμπορικό κατάστημα όχι μόνο στην Κύπρο 
αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία 
φιλοξενεί πάνω από 15.000 επιλεγμέ-
νους τίτλους και συνολικά περισσότερα 
από 150 χιλιάδες βιβλία. Την παρουσία 
της βιβλιοθήκης συμπληρώνουν μία 
σειρά από διαδραστικές ζώνες σε όλες 

τις προϊοντικές κατηγορίες τεχνολογίας 
και ψυχαγωγίας, στο 6ο κατάστημα της 
εταιρείας στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, το 

 ξεχώρισε στην κατηγορία eta  
er  t e ear, για την καινοτόμα 

πλατφόρμα « ea a a e e t» που δη-
μιούργησε για τους ανθρώπους του. Το 

ea a a e e t είναι μια πλατφόρμα 
εσωτερικής επικοινωνίας, η οποία ανα-
πτύχθηκε από το . Πρόκειται για 
ένα e εργαλείο, που στοχεύει στο 
να ακούει η εταιρεία τη φωνή όλων των 
υπαλλήλων της, σε όποια πόλη και αν αυτοί 
βρίσκονται, στα 55 καταστήματά της σε 
Ελλάδα και Κύπρο και στα κεντρικά της 
γραφεία. Το  θα διαγωνιστεί στον 
τελικό της διοργάνωσης μαζί με άλλες 
μεγάλες εταιρείες και γνωστά πολυκα-
ταστήματα από την Κίνα, την Ιαπωνία, τη 
Σιγκαπούρη και τις Η.Π.Α. Οι νικητές των 

r  eta  ar s θα ανακοινωθούν 
στο πλαίσιο του r  eta  ress, 
που θα διεξαχθεί στο Άμστερνταμ, στις 
16 Μα ου 2019.

   αρουσιάζει τι  
ανοι ιάτικ  τη  συλλο  

ο   σά  
τα ι ε ει σε λη τη εσ ειο

   τ ρα ιαθ σι ο 
στα ρακτορε α τη   

ο ανε ιστή ιο  
στηρ ζει τη η ιουρ ικ τητα

   αλήθεια 
στην ε ο ή του ια ικτ ου

Κατά την πολύχρονη πορεία του το 
Τμήμα Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 
του Πανεπιστημίου re er  προσφέρει 
πολιτισμική παιδεία, καλλιεργεί την κριτική 
σκέψη και στηρίζει έμπρακτα τα νέα ταλέντα 
της Κύπρου. Με γνώμονα την πρόοδο και 
την ανάπτυξη των δημιουργικών τεχνών, το 
Τμήμα κάθε χρόνο παραχωρεί αριθμό υπο-
τροφιών σε διαγωνισμούς που προβάλλουν 
τον πολιτισμό, την ευρηματικότητα και την 
κοινωνική ευσυνειδησία. Ο διαγωνισμός 
Αφίσας, Σκίτσου και Εικονογραφημένης 
Ιστορίας- Κόμικς με θέμα «Σημαντικές γυ-
ναικείες μορφές στη διαδρομή της Ιστορίας» 
ήταν άλλη μια εξαιρετική πρωτοβουλία των 
Διευθύνσεων Μέσης Γενικής και Μέσης 
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 
την οποία το Πανεπιστήμιο re er  στή-
ριξε με την παραχώρηση υποτροφιών σε 
μαθητές που διακρίθηκαν. Ο διαγωνισμός 
είχε ως στόχο την προβολή σπουδαίων 
γυναικών, οι οποίες με την παρουσία και 
τη δράση τους έπαιξαν καθοριστικό ρόλο 
στον ρουν της Ιστορίας. Η πρωτοβουλία 
αυτή εντάχθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος 
της Ιστορίας και έδωσε την ευκαιρία στους 
μαθητές να μελετήσουν αλλά και να ανα-

δείξουν δημιουργικά αυτές τις σπουδαίες 
γυναίκες της ιστορίας. Πιο συγκεκριμένα, 
το Πανεπιστήμιο re er  παραχώρησε 
υποτροφίες στους μαθητές Ανδρέα Ανθίμου 
και Παναγιώτα Γεωργιάδη, της Τεχνικής 
και Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης 
Μακάριος Γ’, οι οποίοι απέσπασαν την 
πρώτη θέση στον διαγωνισμό στην κα-
τηγορία της αφίσας. Οι μαθητές της Σχολής 
με την καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους, 
κ. Μαρίας Παπαδημητρίου, δημιούργη-
σαν μιαν αφίσα με θέμα την Ιωάννα της 
Λωραίνης. Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο 

re er  παραχώρησε υποτροφία στον 
μαθητή Αντώνη Κεντώνη του Λυκείου 
Ακροπόλεως, ο οποίος απέσπασε το πρώτο 
βραβείο στην κατηγορία σκίτσο. Ο μαθητής 
του Λυκείου Ακρόπολης με την καθοδή-
γηση του καθηγητή του κ. Σάββα Γεωργίου 
δημιούργησε ένα σκίτσο με θέμα την Άννα 
Κομνηνή. Η τριμελής επιτροπή του διαγω-
νισμού αποτελείτο από τρεις σπουδαίους 
Κύπριους καλλιτέχνες, τον Καθηγητή του 
Τμήματος Τεχνών και Επικοινωνίας του 
Πανεπιστημίου re er  κ. Κώστα Μά-
ντζαλο, την εικαστικό κ. Κυριακή Κώστα 
και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Κυπρίων 
Γελοιογράφων κ. Σώτο Βοσκαρίδη. 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 
ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργάνω-
σε ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου την 
Τρίτη, 16 Απριλίου, με θέμα: « a e e s: 
Η αλήθεια στην εποχή του διαδικτύου».  
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κτήριο 
Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας και 
σκοπός της ήταν η σφαιρική ενημέρωση των 
παρευρισκομένων για το φαινόμενο « a e 

e s», τις διαστάσεις που προσλαμβάνει 
σε Κύπρο και Ελλάδα, καθώς και για το 
πώς μπορούν να αναγνωρίζουν ψευδείς 
ειδήσεις αλλά και τα κίνητρα αυτών που τις 
διαδίδουν. Κύριοι ομιλητές της εκδήλωσής 
ήταν τα «  », και ο κ. 
Γιώργος Παυλίδης (Επιτροπή Δημοσιογρα-
φικής Δεοντολογίας-Ηλεκτρονικά Μέσα 
Ενημέρωσης, Μέλος Ένωσης Συντακτών 
Κύπρου και Καθηγητής Δημοσιογραφίας). 
Τα «Ελληνικά a es» είναι η πρώτη συ-
ντονισμένη προσπάθεια κατάρριψης ανα-

ληθών δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο, με 
τη συντακτική ομάδα να αποτελείται από 
άτομα με εμπειρία στην αναγνώριση και 
κατάρριψη μύθων, ψευδών ειδήσεων, πλα-
στών βίντεο/φωτογραφιών και a es. κ 
μέρους της ομάδας, παρευρέθησαν στην 
εκδήλωση ο κ. οδωρής Δανιηλίδης 
(Ιδρυτής, Δημιουργός και Αρθρογράφος, 
Ερευνητής των «Ελληνικά a es» από το 
2013) και ο κ. άνος Σιτίστας - Επαχτίτης 
(Διαχειριστής, Αρθρογράφος και Ερευνητής 
των «Ελληνικά a es» από Ιούνιο του 
2016). Με το πέρας των παρουσιάσεων 
ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση μεταξύ 
των ομιλητών και των συμμετεχόντων, 
στην οποία συμμετείχαν επίσης ο κ. Μα-
ρίνος Νομικός (Δημοσιογράφος) και ο 
κ. Μιχάλης Σιριβιανός (Ακαδημαϊκός). 
Τη συζήτηση συντόνιζε ο Εκτελεστικός 
Διευθυντής του Οργανισμού Νεολαίας, 
Μενέλαος Μενελάου.

Σε μια e s e βραδιά, η  
er υποδέχθηκε εκπροσώπους των 

ΜΜΕ, e ers και as stas στο νέο 
της κατάστημα στο s a a . Στο εντυ-
πωσιακό κατάστημα της  er, 
που εκτείνεται σε 180 τ.μ., οι προσκεκλη-
μένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν 
μπιτάτη μουσική και εξαιρετικά μικροε-
δέσματα, αλλά και να γνωρίσουν και να 
συνομιλήσουν με τους ανθρώπους της 

 er. Εντυπωσιασμένοι από 
τα χρώματα και τα σχέδια των συλλογών, δεν 
έχασαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν 
e s e, βραδινές αγορές σε μοναδικό 

 er στυλ, απολαμβάνοντας 
το νέο παγκόσμιο e t των  

er st res και την ανανεωμένη εικόνα 
του ra  που υιοθετείται για πρώτη φορά 
στην Κύπρο. 

Το καλοκαίρι πλησιάζει και 
το κρουαζιερόπλοιο a a s 

e a είναι πανέτοιμο να 
σας προσφέρει και φέτος μο-
ναδικές στιγμές ξεκούρασης και 
διασκέδασης στη Μεσόγειο και 
στα πανέμορφα ελληνικά νησιά. 
Το νέο ανανεωμένο και πιο πλού-
σιο «πρόγραμμα κρουαζιέρων 
2019» αρχίζει από τις 7 Ιουνίου 
και θα διαρκέσει μέχρι τις 21 
Οκτωβρίου 2019. Το φετινό 
πρόγραμμα περιλαμβάνει ευ-
χάριστες προσφορές προς τους ταξιδιώτες, λόγω της επετείου των 60 χρόνων ζωής του 
Οργανισμού a a s. Πιο συγκεκριμένα, ο Οργανισμός a a s προσφέρει ειδικές 
εκπτώσεις για προκρατήσεις μέχρι τις 21 Ιουνίου 2019  καθώς επίσης και Δ ΡΕΑΝ 
ναύλα για παιδιά για όλες τις κρουαζιέρες (θα πληρώνουν μόνο φόρους και άλλες 
υπηρεσίες). Αξίζει να σημειωθεί ότι το κρουαζιερόπλοιο  a a s e a είναι το 
μοναδικό με κυπριακή σημαία που έχει ως βάση του την Κύπρο. Κάθε χρόνο έρχεται 
να αναβαθμίσει το προϊόν της κρουαζιέρας με πολλές επιλογές δρομολογίων στα 
Ελληνικά Νησιά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στο πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται 
το Κοτόρ (Μαυροβούνιο), το Μπάρι (Ιταλία), η Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος), η Βηρυτός 
(Λίβανος). Το νέο εμπλουτισμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει: 2-ήμερες κρουαζιέρες 
στ υς Αγίους Τόπους και Λίβανο, 3-ήμερες κρουαζιέρες στη Ρόδο, Καστελόριζο, 
Μύκονο και Αλεξάνδρεια, , 5, 6, 7 και 9-ήμερες κρουαζιέρες στην Κέρκυρα, Κεφαλ-
λονιά, άκυνθο, Ιθάκη, Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Κοτόρ (Μαυροβούνιο), Μπάρι (Ιταλία), 
Καλαμάτα, Γύθειο, Ναύπλιο, Σπέτσες, Πειραιά, Αίγινα, Σίφνο, Μήλο, Σύρο, Πάρο, 
Νάξο, Μύκονο, Αστυπάλαια, Λήμνο, εσσαλονίκη, Βόλο, Σκόπελο, Σκιάθο, Άνδρο, 
Χανιά, Ηράκλειο Κρήτης, Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο, Πάτμο, Ρόδο, Σύμη και Καστελόριζο. 
Σημειώνεται ότι όταν το /s a a s e a προσεγγίζει τη Σύρο, οι επιβάτες θα 
έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν προαιρετική επίσκεψη στην Τήνο για προσκύ-
νημα, νοουμένου ότι οι συνθήκες και τα δεδομένα δεν διαφοροποιούνται από τα 
προβλεπόμενα κατά την ημέρα έκδοσης των δρομολογίων. Η a a s rs ως μια 
σταθερή αξία στον τουρισμό και τις θαλάσσιες συγκοινωνίες προσφέρει και φέτος 
τις κρουαζιέρες που όλοι περιμένουν.

Η a  rts βρίσκεται 
στην ευχάριστη θέση να ανα-
κοινώσει την υπηρεσία as  

t στα καινοτόμα τερματικά 
μηχανήματα του a et. Η 
συγκεκριμένη εξέλιξη εντάσσε-
ται στην προσπάθεια του Ορ-
γανισμού για εμπλουτισμό της 
συναρπαστικής εμπειρίας των 
παικτών, προσφέροντάς τους 
μεγαλύτερο έλεγχο στην τελική έκβαση του στοιχήματός τους. Με την υπηρεσία as  

t, οι παίκτες του a et έχουν πλέον την επιλογή να τερματίσουν ένα δελτίο 
στοιχήματος είτε κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού είτε πριν από την έναρξή του. Σε 
αυτήν την περίπτωση, ναι μεν, ο παίκτης θα έχει μικρότερο κέρδος από αυτό που 
θα είχε εάν οι προβλέψεις του επαληθεύονταν, αλλά αποφεύγει το ρίσκο να χάσει 
ολόκληρη την αξία του δελτίου του. Ένα απλό παράδειγμα για να κατανοήσετε ακόμα 
καλύτερα τη λειτουργία του as  t:  Λίβερπουλ αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ και ο παίκτης έχει ποντάρει 10  στον άσο με απόδοση στο 2.10. Στο 
ημίχρονο της αναμέτρησης, το σκορ είναι 1-0 υπέρ των « e s» και το τερματικό 
μηχάνημα a et, δίνει στον παίκτη 15,50  (ενδεικτικό ποσό) as  t, για να 
κλείσει το στοίχημά του. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που το σκορ είναι 0-1 υπέρ της 
Γιουνάιτεντ, η υπηρεσία δίνει πίσω  (ενδεικτικό ποσό) και τη δυνατότητα στον 
παίκτη να περιορίσει τη «ζημιά» του.Παίξε στα καινοτόμα τερματικά μηχανήματα 
του a et και πάρε το παιχνίδι στα χέρια σου. 

 Σ  ε καιν ασε α θουσε  
λληνικ ν και ιλανα ν σ α  σε σ ολε α

ο   στη ε φ ρο 
ακαρ ου στη ε εσ

 και κλεισε  τι  ιακο  
σου ε τη  

  ιορτάζει τα ρονά τη  

α κ σ ιε  ιακρ σει  ια το 



Μετά την απελευθέρωση από τους 
Τούρκους, η γιορτή του Πάσχα 
συμβόλιζε και την αναγέννη-

ση της Ελλάδας. Δεν είναι τυχαίον ότι η 
Ακρόπολη της Αθήνας παραδόθηκε από 
τους Τούρκους στους Βαυαρούς στρατι-
ώτες του Όθωνα το Μεγάλο Σάββατο του 
1833. Την επόμενη μέρα γιορτάστηκε 
το πρώτο ελεύθερο Πάσχα. 
Την περίοδο του βασιλιά Όθωνα στην 
Αθήνα ο κόσμος πήγαινε στη λειτουργία 
της Ανάστασης τα μεσάνυχτα του Μεγά-
λου Σαββάτου. Όλοι φορούσαν την καλή 
τους φορεσιά και κρατούσαν λαμπάδες 
και κεριά που τα άναβαν, όταν ο ιερέας 
εκφωνούσε το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. 
Μια συνήθεια της εποχής ήταν να τρώνε 
διάφορα εδέσματα μέσα στην εκκλησία. 
Η Χριστιάνα Λυτ, σύζυγος του ιερέα του 
παλατιού, αναφέρει για το Πάσχα του 
18 2: «Τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου 
πήγε η κοπέλα μας πάλι στην εκκλη-
σία και πήρε μαζί της ένα κουλούρι 
και δυο βαμμένα σφιχτά αβγά, που τα 
τσούγκρισε μετά τις δώδεκα, μόλις έγινε 
η Ανάσταση. Το ίδιο έκαναν όλοι και 
το δάπεδο της εκκλησίας έτριζε από τα 
κόκκινα και κίτρινα τσόφλια ». Αυτό 
παρατήρησε και ο Γάλλος περιηγητής, 
Έντμοντ Αμπού, που ζούσε στην Αθή-
να λίγο μετά το 1850. Καταγράφει ότι: 
«Κάμποσοι πεινασμένοι φέρνουν στην 
εκκλησία ένα μικρό κομμάτι κρέας που 
θα το καταβροχθίσουν  όταν θα σημάνει 
μεσάνυχτα ». Μετά έφευγαν για το σπίτι 

πριν τελειώσει η λειτουργία. Όπως λέει 
η Χριστιάνα Λυτ: «Μόλις ακούσουν τον 
παπά να ψέλνει το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, 
λένε: «Και τώρα σπίτι και στο αρνί». Κι 
όλη την υπόλοιπη νύχτα κάθονται και 
τρώνε μέχρι σκασμού ».
Την αναστάσιμη λειτουργία την παρακο-
λουθούσαν, βέβαια, οι βασιλείς, αν και δεν 
ήταν ορθόδοξοι. Συνήθως πήγαιναν στον 
καθεδρικό ναό της Αγίας Ειρήνης στην 
οδό Αιόλου με το υπουργικό συμβούλιο 
κι έμεναν μέχρι το τέλος της λειτουργί-
ας. Για το Πάσχα του 18 5 η Χριστια-
νά Λυτ αναφέρει: «Η μουσική έπαιζε 
ένα εμβατήριο και οι βασιλείς με την 
ακολουθία τους ανέβηκαν στην εξέδρα 
μπροστά στην εκκλησία. Εκεί έπρεπε να 
σταθούν όσο θα διαρκούσε η λειτουργία. 
Στις 12 άρχισαν οι κανονιοβολισμοί για 
το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και όλοι άναψαν 
τα κεριά που κρατούσαν  Οι βασιλείς με 
την ακολουθία τους μπήκαν μέσα στην 
εκκλησία, όπου θα έμεναν ώς τις 2 το 
πρωί ». Ο Έντμοντ Αμπού έζησε μια 
τέτοια αναστάσιμη βραδιά και καταγρά-
φει: «Όταν το ρολόι δείξει μεσάνυχτα, 
το κανόνι βροντά, η μουσική ξάφνου 
ξεκινά, όλη η πόλη φωτίζεται, τα βεγ-
γαλικά εκρήγνυνται, και όλοι ανάβουν τη 
λαμπάδα που κρατούν στο χέρι. Εκείνη 
τη στιγμή η βασιλική Αυλή εισέρχεται 
στην εκκλησία. Ο καθολικός βασιλιάς και 
η διαμαρτυρόμενη βασίλισσα κρατούν 
τεράστιες λαμπάδες ».
Ο ενθουσιασμός το βράδυ της Ανάστασης, 
αλλά και την επόμενη μέρα του Πάσχα 
ήταν μεγάλος. Ο κόσμος γιόρταζε με ψητά 
αρνιά, καθώς όλοι σχεδόν είχαν αυλές και 
κήπους, για να τα ψήνουν. Οι τρακατρού-
κες και οι πυροβολισμοί στον αέρα ήταν 
απαραίτητα στοιχεία της ημέρας. Αλλά, 

αυτά, μερικές φορές, είχαν δυσάρεστες 
συνέπειες. Η κυρία Πλύσκω, πρώτη κυρία 
τιμής της βασίλισσας Αμαλίας, αναφέρει 
για το Πάσχα του 1850: «Γιορτάστηκε με 
ενθουσιασμό και συγχρόνως απόλυτη 
αδιαφορία για τις συνέπειες της χρήσης 
εκρηκτικών και πυροβολισμών  Απο-
τέλεσμα ήταν τα πολλά θύματα ». Το 
επόμενο έτος γράφει στο ημερολόγιό 
της ότι: «Το Πάσχα έγιναν όπως πάντα 
ατυχήματα  Στο ίδιο το παλάτι έσκασε 
μία τρακατρούκα ». Οι  Αρχές της πόλης 
είχαν καταβάλει προσπάθειες να περι-
ορίσουν αυτά τα φαινόμενα. Ο Έντμοντ 
Αμπού μάς ενημερώνει ότι «δεν έριχναν 
πια πιστολιές στους δρόμους, αλλά μέσα 
από τα παράθυρα, από τις αυλές και στην 
ανάγκη από τις καμινάδες».
Τέλος, ένα έθιμο της εποχής του Όθω-
να, που υπάρχει ακόμα και σήμερα σε 
ορισμένα μέρη της Ελλάδας, ήταν το «κά-
ψιμο του Ιούδα». Στην Αθήνα γινόταν το 
απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα έξω 
από τις εκκλησίες. Και είτε κρεμούσαν 
το ομοίωμα του Ιούδα και τον έκαιγαν 
είτε τον πυροβολούσαν.
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Είσαι νέος. Η ζωή σου είναι γεμά-
τη από ταχύτητα, εικόνες, ηλε-
κτρονικά σήματα. Σου αρέσει 

να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα, 
καθετί που σου επιτρέπει να ξεχω-
ρίζεις ανάμεσα στους φίλους, αλλά 
και να απομακρύνεσαι από τις συ-
νήθειες των ηλικιωμένων. Και καλά 
κάνεις, όταν στέκεσαι με κριτικό μάτι 
μπροστά στους παλαιότερους και τις 
νοσταλγικές αναμνήσεις τους, που σου 
δημιουργούν την αίσθηση πως όλα όσα 
έζησαν πριν γεννηθείς ήταν καλύτερα. 

έλεις τα δικά σου ενδιαφέροντα, τη 
δική σου ζωή. 
Για στάσου, όμως. Δεν γίνεται να δη-
μιουργήσεις ένα περιβάλλον ολότελα 
διαφορετικό. Αναμφίβολα αξιολογείς 
όσα δέχεσαι, για να απορρίψεις μερικά 
στοιχεία και να κρατήσεις άλλα, πάνω 
στα οποία θα κτίσεις ένα αύριο, ομορ-
φότερο από αυτό που κληρονομείς. 
Είναι εδώ, στις επιλογές που θα κάνεις, 
τι πετάς και τι κρατάς, που κρύβονται 
οι δυσκολίες, αλλά και παγίδες.
Σκέφτεσαι, για παράδειγμα, πως είναι 
στιγμές που απορρίπτεις προτάσεις, 
όχι επειδή αυτή καθαυτή η πρόταση 

σε χαλάει, αλλά γιατί ο τρόπος που 
παρατηρείς να εφαρμόζεται από το 
κατεστημένο δεν σε γεμίζει. Μήπως 
κάπως έτσι δεν αντιμετωπίζεις και 
το Πάσχα;
Ποιαν αξία μπορεί να έχει ένα Πάσχα, 
αν περιορίζεται στις φλαούνες και τα 
αβγά; Πώς μπορεί να χαρεί η οικο-
γένεια τη σημαντικότερη γιορτή της 
Χριστιανοσύνης, αν δεν αλλάξουμε 
την προσέγγιση μεταξύ μας, αν δεν 
μιλήσουμε με ένα καινούργιο λόγο, 
αν δεν δώσουμε χώρο στο μυαλό για 
να χωρέσει η ψυχή, αν δεν ανταλλά-
ξουμε ματιές γεμάτες καταδεκτικότητα, 
ανεκτικότητα και αγάπη;
Οι καμπάνες στις εκκλησιές κτυπούν 
και για σένα, που μέχρι τώρα μένεις 
μακριά, νιώθοντας ότι όντας νέος και 
δυνατός δεν έχεις ακόμη ανάγκη τη 
βοήθεια του εού. Κτυπούν και για 
σένα, που λες πως οι ακολουθίες είναι 
γραμμένες σε αρχαία γλώσσα. Μην 
απομακρύνεσαι, φτάνει που μπορείς 
να βρεις χώρο στην καρδιά σου για 
το «Χριστός Ανέστη». Ο Χριστός δεν 
ανέβηκε στον σταυρό και δεν αναστή-
θηκε για τους σπουδαγμένους, τους 
καθώς πρέπει, τους σίγουρους. Όλη 
η επί γης βιωτή του μαρτυρεί πως 
απευθύνεται στον καθένα που είναι 
τώρα αλλού, ταλαντεύεται, πνίγεται 
στα αδιέξοδα. Αρκεί που μιλά μέσα 
σου η φωνή της συνείδησης.
Συναισθάνεσαι τους κινδύνους που 
συνεπάγεται η ενασχόλησή σου μόνο 
με το σώμα, τα υλικά αγαθά, τις ηδονές 
της μόδας, που δίνουν μια πρόσκαιρη 

ευχαρίστηση, κι ύστερα μιαν α -
πνία, ταραχή και υποτονικότητα. 
Παρατηρείς ακόμη φίλους που, 
για να σβήσουν την πνευματική 
δίψα,  καταφεύγουν σε ανατολικές 
θρησκείες και μαθήματα διαλογι-
σμού. Κι αυτά μαρτυρούν πως δεν 
μπορεί κανένας άνθρωπος να ζήσει 
χωρίς εό.
Ο αληθινός εός είναι δίπλα σου. 
Μην ψάχνεις να τον ερμηνεύσεις 
επιστημονικά, δεν χωρά στη λογική. 
Αγάπησέ τον. Η πίστη φωλιάζει στην 
ψυχή, κι αν του ανοίξεις την πόρτα, 
αρχίζεις μια νέα ζωή. Ο πνευματικός 
σου θα σε βοηθήσει να διαγράψεις 
μια πορεία κοντά στον Χριστό, έναν 
πατέρα που συγχωρεί αυτόν που 
ειλικρινά μετανιώνει, χωρίς να 
απορρίπτει  πάνω στον σταυρό, 
στην ύστατη στιγμή της ζωής του, 
ο ληστής κέρδισε τον παράδεισο.            
Ναι, τα μηνύματα της Ανάστασης 
είναι όλο χαρά. Δίνουν την ακλόνητη 
υπόσχεση του πραγματικού εού 
για μια ζωή που συνεχίζεται πέρα 
από τη φθορά. Ο Χριστός νίκησε τον 
θάνατο, για να δώσει σε μας τη σι-
γουριά της αιώνιας χαράς κοντά του. 
Απομένει σε μας να αποφασίσουμε, 
αν θα δεχτούμε τις στερήσεις και τους 
περιορισμούς που συνεπάγεται το 
συμβόλαιο μαζί του. Αλλά, μην πείτε, 
γιατί να υπάρχουν προ ποθέσεις 
για την σωτηρία  θα έκανε κανείς 
-εργοδότης, πολιτικός, φίλος- δωρεές 
και χάρες σε σας, χωρίς να ζητά την 
αφοσίωσή σας;    

Από πού, λοιπόν, να ξεκινήσεις τη 
νέα σου πορεία; Έλα στην ακολουθία 
της Ανάστασης, και κάνε τον κόπο 
να μείνεις μέχρι το τέλος. Εκεί, θ’ 
ακούσεις τον Κατηχητικό Λόγο, όπου 
ο Ιωάννης Χρυσόστομος μιλά σε 
εμάς με συγκλονιστική ευσπλαχνία: 
«Αν έχεις εργαστεί από την 1η ώρα, 
δέξου σήμερα το αρμόζον όφελος. Αν 
ήλθες μετά την 3η ώρα, γιόρτασε με 
ευχαρίστηση. Αν έφτασες μετά την 6η 
ώρα, μην αμφιβάλλεις. Αν έφτασες 
μόνο στην 11η ώρα, μην απελπίζεσαι. 
Ο Δεσπότης μας δέχεται τον έσχατο, 
και τον πρώτο, και τον τελευταίον 
ελεεί και τον πρώτο θεραπεύει». Κι 
αν αργήσεις μιάμιση ώρα να γευτείς 
τις φλαούνες και τα κόκκινα αβγά, 
τι πειράζει; Δεν συμφωνήσαμε ότι 
η χαρά του Πάσχα δεν περιορίζεται 
στις φλαούνες; 

* Σύμβουλος και Εκπαιδευτής Στελεχών 
Επιχειρήσεων και Νέων 

Η Κύπρος στη μακραίωνη ιστορία 
της πέρασε από χίλια μύρια 
κύματα. Υπέστη τα πάνδεινα 

από κάθε λογής κατακτητές, επιδρο-
μείς και κουρσάρους. Όμως, ουδέποτε 
λύγισε. Πουλήθηκε πολλάκις σε αλλό-
θρησκους, αλλά δεν αλλαξοπίστησε. 
Ποδοπατήθηκε από τυράννους, αλλά 
δεν γονάτισε. Η ελληνική ψυχή της ανα-
δυόταν νικήτρια μέσα από τον λάκκο 
των λεόντων, όπου την έριχναν εχθροί 
και «φίλοι». Οι άσπονδοι φίλοι επιχεί-
ρησαν πολλές φορές να αλλάξουν την 
εθνική φυσιογνωμία και την ελληνική 
ταυτότητά της, χρησιμοποιώντας ύπουλες 
μεθόδους και απάνθρωπες συνταγές. 
Μάταια, όμως, γιατί, οι από αρχαιοτάτων 
χρόνων κάτοικοι αυτής της μικρής χώ-
ρας, με τη σπουδαιότερη γεωπολιτική 
θέση στον πλανήτη, πολλούς αφέντες 
άλλαξαν, δεν άλλαξαν, όμως, καρδιά.
Η τεράστια συμβολή της στην υπόθεση 
της ειρήνης μέσω της συμμετοχής της 
στους δύο Παγκοσμίους Πολέμους ήταν 
συγκινητική και διεθνώς αναγνωρισμένη. 
Όμως, οι άσπονδοι σύμμαχοί της, όχι 
μόνον αθέτησαν τη ρητή υπόσχεσή τους 
ότι θα δώσουν στην Κύπρο την ελευθερία 
της, η οποία μεταφραζόταν σε πολιτική 
ενσωμάτωση στον εθνικό κορμό του 
ελεύθερου ελληνικού κράτους, αλλά, 
τουναντίον, οι μετέπειτα ενέργειές τους 
προσέλαβαν τη  μορφή οργανωμένης 
και καλά σχεδιασμένης καταστολής των 
εξεγερθέντων Ελλήνων Κυπρίων, που 
αξίωναν με πυρακτωμένες τις καρδιές 
τους το ιερότερο των αγαθών. Με την 
έκρηξη του αγώνα της ΕΟΚΑ την 1η 
Απριλίου 1955, οι άσπονδοι φίλοι, συ-
ναισθανόμενοι ότι χάνουν το έδαφος 
κάτω από τα πόδια τους,  ενέπλεξαν 
στο τρισάθλιο παιγνίδι τους την Τουρ-
κία, με πρόσχημα την προστασία του 
τουρκοκυπριακού στοιχείου, το οποίο 
μέχρι τότε ζούσε ειρηνικά και αρμο-
νικά με τους Έλληνες της νήσου. Έτσι, 
ο ρους της Ιστορίας εισήλθε σε νέα 

φάση, με το δίδυμο Αγγλία - Τουρκία  
να επιδιώκει τον διαμελισμό της νήσου. 
Προς τούτο, κατάφεραν και χώρισαν 
τον  κυπριακό λαό σε πατριώτες και 
προδότες. Έσπειραν τη διχόνοια μεταξύ 
του πληθυσμού,  διευκολύνοντας το 
βρόμικο  έργο τους για διχοτόμηση του 
νησιού, που άρχισε να παίρνει σάρκα 
και οστά με την τουρκική εισβολή του 
Ιουλίου του 197 . 
Με τον θάνατο του Προέδρου Αρχιεπι-
σκόπου Μακαρίου το 1977, η ακρωτηρι-
ασμένη Κύπρος εισήλθε στον αστερισμό 
της έντονης πολιτικής ζωής, αλλά και 
της  κομματικής πειρατείας. Οι εκάστοτε 
εν τη εξουσία κομματάρχες ταύτιζαν το 
κράτος με το κόμμα, σηματοδοτώντας 
μια νέα μαύρη εποχή για την Κύπρο 
και τον λαό της. Η ένταξη της νήσου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 200 ,  που 
έγινε κατορθωτή χάρις στην ειλικρινή, 
συνετή και καλά μελετημένη στρατηγι-
κή Αθηνών - Λευκωσίας, αναπτέρωσε 
τις ελπίδες για ερχομό της κυπριακής 
άνοιξης. Μάταια, όμως. Η κομματοκρα-
τία έκανε το «θαύμα» της. Οι πολιτικοί 
ηγέτες, θέτοντας το κομματικό συμφέρον 
υπεράνω του εθνικού, σκόπιμα ή μη, 
δεν αξιοποίησαν το νέο ευρωπαϊκό θε-
σμικό πλαίσιο, που άνοιγε ευοίωνες  
προοπτικές για τον τόπο. Τουναντίον, 
εκμεταλλεύθηκαν προς ίδιον όφελος 
την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων 
και εργαζομένων για να πλουτίσουν. 
Αντί να θωρακίσουν τους θεσμούς με 
κανόνες αξιοκρατίας, ισοπολιτείας και 
χρηστής διοίκησης, όπως αρμόζει σε 
μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, επι-
κέντρωσαν τη δράση τους στο κυνήγι 
του εύκολου πλουτισμού, ανοίγοντας 
την ακόρεστη όρεξη στους κάθε λογής 
κερδοσκόπους, τραπεζίτες και άλλους, 
να κατασπαράξουν τον δημόσιο πλούτο, 
σύροντας τα πλατιά στρώματα του λαού 
στη φτώχια και την κοινωνική περιθω-
ριοποίηση. Στο ίδιο έργο θεατές σε δια-
φορετική σκηνή. Οι έμποροι των εθνών 
κάνουν ανενόχλητοι τη δουλειά τους σε 
βάρος των στρατηγικών συμφερόντων 
της Κύπρου, ενώ οι έσωθεν πολιτικοί 
«σωτήρες» επιδίδονται σε ένα ανελέητο 
παιχνίδι λεηλασίας του παραγόμενου 
πλούτου, σύροντας τον τόπο στην κοι-
νωνική άβυσσο, στην εθνική απαξίωση 
και τον πολιτισμικό στραγγαλισμό. Μόνη 
διέξοδος για να υπερβεί η Κύπρος τα 
φρικτά πάθη της, είναι να  ξεσηκωθούν 
οι τίμιοι πολίτες, οι υγιείς κοινωνικές, 
πνευματικές, πολιτισμικές και εθνικές 
δυνάμεις, που ευτυχώς αφθονούν στον 
τόπο μας σήμερα, συγκροτώντας κοινό 

μέτωπο, με σκοπό την εξυγίανση του 
πολιτικού βίου, αλλάζοντας άρδην τον 
κομματικό χάρτη και εδραιώνοντας τις 
αρχές της Ισοπολιτείας, της Αξιοκρατίας, 
της Διαφάνειας και της Χρηστής Διοί-
κησης. Αυτό μεταφράζεται σε εμπέδωση 
συνθηκών ορθόδοξου πολιτικού βίου, 
με εύρυθμη λειτουργία της Δημοκρα-
τίας και των νευραλγικών θεσμών που 
διέπουν ένα δημοκρατικό πολίτευμα. 
Παράλληλα, σημαίνει την ανάδειξη άξιων 
ηγετών που θα εμπνεύσουν τον λαό, 
θα τον γαλουχήσουν με ιδανικά και 
αξίες, δημιουργώντας ένα ισχυρό υπό-
βαθρο για ριζική ανασυγκρότηση της 
χώρας σε όλα τα επίπεδα. Τότε μόνο θα 
δημιουργηθούν οι προ ποθέσεις για 
ψυχική ενότητα του λαού και εθνική 
ομοψυχία, στοιχεία αναγκαία για να 
συνθλιβεί το σαθρό κατεστημένο και 
να ανοίξει ο δρόμος για ένα ελπιδο-
φόρο αύριο κοινωνικής δικαιοσύνης 
και εθνικής ανάτασης. Μόνον έτσι θα  
νικηθεί το κράτος του διαβόλου και θα 
φεγγοβολήσει η ζωηφόρος Ανάσταση 
στη νήσο των Αγίων, η οποία, δυστυχώς, 
στις μέρες μας μετετράπη σε χώρα των 
αχρείων!

* Δημοσιογράφος, Πρόεδρος Ινστιτούτου 
Ελληνικού Πολιτισμού 
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Η μέρα της Λαμπρής (Πάσχα) είναι 
η πιο σπουδαία γιορτή της Ορ-
θοδοξίας, η γιορτή που εκφράζει 

με απόλυτη καθαρότητα τα μηνύματα 
του Αναστάντος Χριστού και προσφέρει 
στους πιστούς και σε όλη την οικουμένη 
«φως εκ του ανεσπέρου φωτός». Το φως 
το αιώνιο, το φως το αληθινό, το φως που 
χαλυβδώνει τα φτερά της πνευματικής 
αναγεννήσεως του ανθρώπου. 

Προηγείται το βαρύ Πένθος της Με-
γάλης Εβδομάδας. Οι τέσσερεις πρώτες 
μέρες μάς προετοιμάζουν πνευματικά 
για το είο Δράμα με τις «Ακολουθίες 
του Νυμφίου» κι ύστερα η παραβολή 
των Δέκα Παρθένων. Ο Ιησούς Χριστός 
θα συγχωρέσει την αμαρτωλή γυναίκα 
που μετανόησε, που πίστεψε και άλειψε 
τα πόδια του με μύρο! Ο ίδιος ο Χρι-
στός ταπεινώνεται, μια μέρα πριν από τη 
Σταύρωσή Του, πλένοντας και σκουπί-
ζοντας τα πόδια των μαθητών του, στον 
τελευταίο Μυστικό Δείπνο μαζί τους, 
λέγοντας: Κάποιος από εσάς θα με προ-
δώσει. Ατμόσφαιρα κατανυχτική. Γεμάτη 
συμβολισμούς. Λίγο μετά, θα γονατίσει 
και θα προσευχηθεί στο Όρος των Ελαι-
ών. Κι έρχεται το φίλημα! Ο Ιούδας ζει 
την ικανοποίηση της απληστίας και της 
φιλαργυρίας του. 

«Εταίρε, εφ’ ω πάρει» («Φίλε, για 
ποιο λόγο ήρθες;»), η απάντηση του 
Χριστού! Είναι έκφραση οίκτου. Ίσως 
λεπτού παραπόνου. Γιατί όχι; Έσχατης 
προειδοποίησης; Αυτή η σιωπηλή πίκρα 
για το κατάντημα ενός από τους δώδεκα 
αγαπητούς Του είναι από τις χαρακτηρι-
στικότερες στιγμές του Πάθους! 

Είχαν περάσει μόνον τρεις ημέρες από 
τη στιγμή της θριαμβευτικής εισόδου του 
Ιησού στην Ιερουσαλήμ με το πλήθος 
να τον επευφημεί! α ακολουθήσουν η 
σύλληψη, η Άρνηση του Πέτρου και η 

καταδίκη του Χριστού από τον Καϊάφα. 
Το ίδιο πλήθος που ζητωκραύγαζε το 
« σαννά», μετά την προδοσία, αναφωνεί: 
«Σταύρωσον αυτόν»! Ο Πόντιος Πιλάτος 
θα νίψει τας  χείρας του. Τα Άγια Πάθη 
αρχίζουν με τους εξευτελισμούς και τα 
φρικτά βασανιστήρια, για να κορυφωθούν 
με τη Σταύρωση, την Ταφή και την Εις 
Άδου Κάθοδο  Ο Χριστός και από τον 
Σταυρό συγχωρεί. Αυτό είναι το μεγάλο 
διαχρονικό νόημα της σταυρικής θυσίας: 
«Πάτερ, άφες αυτοίς  ου γάρ οίδασι τι 
ποιούσι». Για να ακολουθήσει θριαμ-
βευτικά η ωηφόρος Ανάσταση.  

Νύχτα του Απρίλη, του Μεγάλου Σαβ-
βάτου νύχτα! Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. 
Ένα ανθρώπινο ποτάμι πλημμυρίζει τους 
δρόμους των πόλεων. Χιλιάδες πιστοί 
σε πόλεις και χωριά στριμώχνονται στις 
εκκλησιές, απλώνονται στα προαύλια και 
καρτερούν. Σιμώνει η ώρα. Χτες ήταν το 
Πάθος το μεγάλο, το λυπητερό κτύπημα 
της καμπάνας, για το άγγελμα του θανάτου, 
το βουβό κλάμα της ταφής... Μα τώρα 
κυλάει η βαριά πέτρα, ανοίγει ο τάφος. 
Νίκησε η ζωή τον θάνατο, άνοιξε ο δρό-
μος από τον θάνατο ξανά προς τη ζωή... 

Μοναδική, συμβολική και βαθύτατα 
συγκλονιστική είναι η στιγμή κατά την 
οποία ο προεξάρχων ιερουργός εξέρχε-
ται λαμπροφορεμένος προ της ωραίας 
πύλης, υψώνει μέσα στο σκοτάδι την 
αναμμένη λαμπάδα του, αναφωνεί και 
προσκαλεί: «Δεύτε λάβετε φως εκ του 
ανεσπέρου φωτός». Η πρόσκληση αυτή 
διαρκής, σταθερή, διαχρονική, εκφράζει 
την αποστολή, το έργο της Ορθοδοξίας 
μέσα σ’ έναν κόσμο όπου κυριαρχούν τα 
ψεύτικα φώτα, τα οποία, όμως, δεν έχουν 
τη δύναμη να υποκαταστήσουν το φως 
το αιώνιο, το φως το αληθινό. Ο Χριστός 
οικειοθελώς ακολούθησε τον δρόμο του 
μαρτυρίου, σταυρώθηκε και ανέστη για 
να σωθούμε όλοι εμείς! 

Το ανέσπερο φως έρχεται σε μια σημα-

ντική στιγμή, σ’ ένα μεταίχμιο. Πάνω στην 
ώρα που τελειώνει το πένθος κι αρχίζει 
ο θρίαμβος της ζωής πάνω στον θάνατο. 
Το πανηγύρι της ελληνικής φύσης, το 
πανηγύρι της άνοιξης, ο εάνθρωπος 
που κατάργησε τον θάνατο, η νίκη της 
ζωής της απέθαντης. Μυριάδες κεριά 
αναμμένα με φλόγες που καίνε τώρα και 
χαίρονται και τρεμουλιάζουν κι αναπη-
δούνε. Ανέσπερο φως, ανέσπερες ελπί-
δες. Οι εκκλησιές μοσχοβόλησαν πάλι 
από τ’ αγιοκέρι, ήχησαν χαρμόσυνες οι 
καμπάνες, μια καινούργια μέρα ξημέρω-
σε. Λαμπρή γιορτή της ζωής, της χαράς, 
της ελπίδας. Πάσχα των Ελλήνων. Να 
είναι ολόκληρη η επίγεια πορεία μας, 
ένα «Αληθώς Ανέστη έμπρακτο».

Κι όπως πολύ εύστοχα γράφει η Ελένη 
Αρτεμίου Φωτιάδου: «Τώρα που το μικρό 
χελιδόνι, Φιλά ξανά της πασχαλιάς τα 
μύρα, Τώρα που το κόκκινο δεν είναι 
μόνο αίμα, Αλλά κι αγάπη του φωτός και 
της υπέρβασης, Τώρα μπορώ να ομο-
λογήσω τους καινούριους ήχους, Μίας 
ανάστασης των έγκλειστων ελπίδων ». Το 
Αναστάσιμο Μήνυμα, ας γίνει η αφορμή 
για μια νέα πορεία, προκειμένου να αντι-
μετωπίσουμε με ταπεινότητα και βαθύ 
στοχασμό τις τεράστιες δυσκολίες και τους 
πειρασμούς που είναι μπροστά μας. Η 
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ας γίνει η 
ευκαιρία, για να ενώσουμε τα χέρια και 
μαζί να πάρουμε, με θάρρος και πίστη, 
το δύσβατο μονοπάτι που οδηγεί ψηλά, 
πολύ ψηλά, μέχρι την κορφή...

Επιμύθιο  Βουβά έμειναν τα καμπα-
ναριά από τις εκατοντάδες αλειτούργητες 
εκκλησίες μας και τούτη την Ανάσταση 
στα κατεχόμενα! Όσοι πιστεύουν ακόμα 
πως υπάρχουν κατεχόμενα! Σημεία των 
Καιρών, σ’ έναν κόσμο χαμηλών προδι-
αγραφών, γεμάτο ψευδαισθήσεις

* Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο εσσα-
λίας, από το Μονάγρι Λεμεσού
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Μια περίοδος ξεχωριστή, που μι-
κροί και μεγάλοι καρτερούμε με 
ανυπομονησία, για να τηρήσουμε 

τα έθιμά μας. Έθιμα που κληρονομήσαμε 
από τους προγόνους μας και τα κληροδο-
τούμε τώρα με τόση αγάπη, σεβασμό και 
προσήλωση στους διαδόχους μας.

Και είναι αλήθεια πως μεταλαμπαδεύοντας 
ο ένας στον άλλο τις παραδόσεις μας, φτιά-
χνουμε μιαν αλυσίδα που ενώνει παρελθόν, 
παρόν και μέλλον. Αλυσίδα που μας θυμίζει 
επίμονα και επιβλητικά το ποιοι αλήθεια 

είμαστε, τι ακριβώς πιστεύουμε και ποια τα 
πρότυπά μας. Ποιες είναι οι ιδέες μας, οι αρχές 
και οι άξονες γύρω από τους οποίους πρέπει 
να περιστρέφεται η καθημερινότητά μας. 

Μια καθημερινότητα όπου κυριαρχεί το 
κέρδος, ο υλισμός, ο καταναλωτισμός, το εφή-
μερο και επιφανειακό, το  «εγώ». Αυτό το 
αδυσώπητο, αδηφάγο και αχόρταγο «εγώ», 
το γεμάτο από «θέλω» και χωρίς κανέναν 
τελειωμό, το χωρίς χρόνο να ασχοληθεί με 
το «εσύ», τον συγγενή, τον γείτονα, τον φίλο, 
τον συνάνθρωπο.

Για μας τους πρόσφυγες, οι μέρες αυ-
τές έχουν μια παραπάνω σημασία. Μια 
επιπλέον συναισθηματική ιδιαιτερότητα, 
μια πρόσθετη αξία. Είναι οι μέρες που μας 
θυμίζουν τα μέρη μας, τους τόπους μας, το 
πώς γιορτάζαμε στα σπίτια μας μικροί. Πώς 
θα μπορούσαμε να περνάμε τώρα εκεί με 
τα παιδιά μας, με τα εγγόνια μας, ακολου-
θώντας και εμείς την παράδοση της δικής 

μας οικογένειας και παραδίδοντας κι εμείς 
τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά. 

Αυτή η μαρτυρική Του πορεία προς τη 
Σταύρωση και προς την ένδοξή Του Ανάσταση, 
πόσα κοινά με τη δικιά μας πορεία, αλήθεια, 
έχει; Πόσο πολύ, πράγματι, ταυτίζεται με τον 
πόνο που νιώσαμε και ακόμα νιώθουμε στον 
βίαιο ξεριζωμό και την απώλεια δικών μας 
ανθρώπων;

Χρόνια πολλά, λοιπόν, σε όλους μας. Με 
υγεία, αλλά και σύνεση. Με ταπεινότητα, 
πίστη και αντοχή να παραμένουμε στα-
θεροί στις αρχές και τις αξίες μας. Δίπλα 
στον συνάνθρωπο και με τη θύμηση πάντα 
στραμμένη εκεί. Στο σπίτι μας, τον τόπο μας, 
την Κερύνεια, τη Μόρφου, την Καρπασία, 
τον Απόστολο Ανδρέα, την Αμμόχωστο, στα 
κατεχόμενά μας εδάφη.

Καλό Πάσχα και καλή μας Ανάσταση.

* Επαρχιακός Γραμματέας ΔΗΣΥ Αμμοχώστου 
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Ηλιόλουστη σήμερα η ατμόσφαι-
ρα. Γελάει το καμπαναριό πρωί-
πρωί λουσμένο στο φως του 

ήλιου. Μέρα χαράς, η πρώτη Ανάσταση, 
θα διπλοκτυπήσουν ξανά οι καμπάνες, 
που για δυο μέρες τώρα μόνο πένθιμα 
κτυπούσαν, θα παίξουν τα μάσκουλα, 
θα κτυπήσουν τους σκάμνους.

     Η αυλή της εκκλησίας είναι σήμερα 
αποκλεισμένη από το πρωί. Οι «ειδικοί 
πυροτεχνουργοί» έχουν στήσει στη σειρά 
τα έξι μάσκουλα και τα ετοιμάζουν για 
την έκρηξη. Πρώτα βγάζουν το χαρτί που 
κλείει την οριζόντια τρύπα, ανακινούν 
λίγο το μπαρούτι να κυλήσει προς τα έξω. 
Τοποθετούν το μάσκουλο στη θέση του 
και απλώνουν στο έδαφος μια γραμμή 
μπαρούτι, από τη βάση του μάσκουλου 
ώς ένα δυο μέτρα μακριά. Σε λίγη ώρα 
όλα τα μάσκουλα είναι έτοιμα.

     έσα στην εκκλησία η λειτουρ-
γία προχωρεί και πλησιάζει η ώρα 
του «Ανάστα ο εός.......». ‘Εξω από την 
κύρια είσοδο της εκκλησίας στέκονται 
σε γραμμή τα παιδιά με τις λαμπάδες, 
τα εξαπτέρυγα, τον Σταυρό. Μπροστά 
η εικόνα της Ανάστασης στερεωμένη 
στον ψηλό ειδικό ιστό με το πλαίσιο στην 
κορφή. Είναι κι αυτή σκεπασμένη με 
μαύρο ρούχο, για να πέσει την κατάλληλη 
ώρα. Μέσα στο Ιερό ο Χριστόφορος έχει 
χαλαρώσει τα σχοινιά που κρατούν τα 
μαύρα ρούχα, έτοιμα τώρα να πέσουν 
στην πρώτη κίνηση. Το πανέρι με τα 
πέταλα των τριανταφύλλων είναι στην 
Αγία Τράπεζα. ‘Εξω στην αυλή της εκ-
κλησίας ο Κόκος του Τσιάρτα έχει ανάψει 
το τσιγάρο, αναμένοντας και αυτός το 
σύνθημα, έτοιμος για τις εκρήξεις.

     Εκείνη την ώρα ο παπά-Κώστας 
παίρνει στα χέρια του το πανέρι και το 
Ευαγγέλιο. Στηρίζει το Ευαγγέλιο στον 
αριστερό του ώμο και με το χέρι κρατεί 
το πανέρι. Βγαίνει από την ωραία πύλη, 
ρίχνει κάτω το μαύρο ράσο που ήταν 
πάνω από το άσπρο, γεμίζει το δεξί χέρι 
με πέταλα των τριανταφύλλων, τα σκορ-
πίζει και αρχίζει να ψάλλει θριαμβευτικά: 
«Ανάστα ο εός.......».

     Αυτό ήταν. Το σύνθημα ακούστηκε 
κι όλα τα άλλα έγιναν αυτόματα. Πριν 
πάει στην τρίτη λέξη ο παπά-Κώστας, 
τα μαύρα σκεπάσματα από τις εικόνες 
πέφτουν κατάχαμα, οι άνδρες κτυπούν το 
ξύλινο κάθισμα του σκάμνου τους, ενώ 
τα παιδιά μέσα στο Ιερό κάνουν αληθινό 
σεισμό. Από την είσοδο της εκκλησίας 
μπαίνει τρεχτή η ομάδα που κρατεί την 
Ανάσταση, τον Σταυρό και τα εξαπτέρυγα. 
Δεν περπατούν. Τρέχουν και κτυπούν 
δυνατά τα πόδια στο πάτωμα, κάνοντας 
τον  γύρω του θριάμβου στο κέντρο της 
εκκλησίας. Ο Ευστάθιος, με το ξύλο που 
κρατούσε, κουνά τους τρεις πολυελαίους 
και τα γιάλινα πρίσματα κτυπούν σε μιαν 
αναστάσιμη και μοναδική συγχορδία.

     ‘Εξω στην αυλή το πρώτο μάσκουλο 
έχει ήδη εκραγεί και ο Κόκος ρουφά 
δυνατά το τσιγάρο για να κοκκινήσει 
στην άκρη και προχωρεί στο δεύτερο, 
το μεγαλύτερο. Σκύβει προσεκτικά και 
πλησιάζει το αναμμένο άκρο του τσιγά-
ρου στη γραμμή του μπαρουτιού, δίπλα 
στο μεγάλο μάσκουλο. Αγγίζει τη φωτιά 
στην άκρη της εύφλεκτης γραμμής, το 
μπαρούτι ανάβει και η φωτιά τρέχει προς 
το μάσκουλο. Ο Κόκος απομακρύνεται 
βιαστικά και ασυναίσθητα γυρίζει την 
πλάτη και σκύβει. Το αναμμένο μπαρούτι 
με τον υπόκωφο θόρυβο προχωρεί προς 
την τρύπα του μάσκουλου. Χάνεται εκεί 
και σε κλάσμα του δευτερολέπτου ακού-
εται η δυνατή έκρηξη. Το στότσιασμα 
του μάσκουλου ανεβαίνει βίαια προς τα 
ύψη, ανεβαίνει καμιά πενηνταριά μέτρα 
και ξεψυχάει μαζί με τον ήχο, πέφτοντας 

άτονα προς τη γη. Ο Κόκος ήδη προχωρεί 
προς το τρίτο μάσκουλο, προς το τέταρτο, 
το πέμπτο, το έκτο. Ο εός αναστήθηκε. 
Οι εκρήξεις και οι κρότοι σημαδεύουν 
την πρώτη Ανάσταση.

     Αργά το απόγευμα, την ώρα που οι 
τελευταίες αχτίδες του ήλιου κρύβονται 
στη δύση, η αυλή της εκκλησίας έχει με-
γάλη σύναξη. Πολλά παιδιά και έφηβοι, 
αλλά και μεγαλύτεροι, είναι μαζεμένοι σε 
κύκλο γύρω από τον κούζαλο, τα ξερά 
ξύλα της λαμπρατζιάς. Ο Μηνάς κάνει τις 
τελευταίες ετοιμασίες. Διώχνει τα παιδιά, 
τα απωθεί στην περιφέρεια του κύκλου. 
Κανείς δεν πρέπει να ανακατώνεται στα 
πόδια του. ‘Υστερα παίρνει τα τενεκάκι με 
το πετρέλαιο και βρέχει τα ξερά κλαδιά 
σε δυο τρεις τόπους. Ανάβει το σπίρτο και 
το πλησιάζει. Η πρώτη φλόγα ανάβει. Και 
δεύτερη και τρίτη. Σε λίγα λεπτά η φωτιά 
φουντώνει. Οι γλώσσες της πηδούν ψηλά, 
τα ξερά ξύλα τρίζουν, η θερμοκρασία 
ανεβαίνει και ο καπνός βγαίνει ψηλά. Η 
φωτιά διώχνει τον κόσμο μακρύτερα, ο 
κύκλος των ανθρώπων μεγαλώνει, κα-
θώς όλοι τραβούν πίσω. Ο Ιούδας πήρε 
φωτιά, ορθώνει ακόμα το ανάστημά του 
αυθάδικα. Δεν αντέχει, όμως, καθώς η 
φωτιά τον κατατρώγει. Παραδίνεται, 
τυλίγεται μέσα στις φλόγες, γέρνει και 
χάνεται μέσα στα ξύλα που καίγονται, ενώ 
η πτώση του συνοδεύεται από τις φωνές 
των παιδιών που πανηγυρίζουν για τον  
θάνατο της προδοσίας. Η νύκτα αρχίζει 
να πέφτει. Οι φλόγες τρώνε τα ξερά ξύλα, 
εκείνα τρίζουν, πέφτουν, μετακινούνται, 
πετούν σπίθες, βγάζουν ψηλές φλόγες, 
κοκκινίζουν τα πρόσωπα στον κύκλο, 
βγάζουν καπνό που ανεβαίνει ψηλά. 

     Η ώρα περνά, οι φλόγες χαμηλώ-
νουν, τα ξύλα τρίζουν λιγότερο, ο σαματάς 
σταματά, η θερμοκρασία πέφτει, ο κύκλος 
μικραίνει, οι άνθρωποι πλησιάζουν και 
ύστερα λιγοστεύουν. Λίγοι λίγοι αφήνουν 
τα ξερά ξύλα να καίγονται και παίρνουν 
τον δρόμο για το σπίτι. Τα παιδιά πρέπει 
να κοιμηθούν νωρίς, για να ξυπνήσουν 
φρέσκα στις 2.30’ το πρωί για την Ανά-
σταση.

(Απόσπασμα από το βιβλίο «Έτσι θυμούμαι 
το χωριό μου, την Αγία Φύλα». Αναμνήσεις 

από την Αγία Φύλα της δεκαετίας του 1950, 
Παραλίμνι, 1992)

ο άσ α κι ο ρ λο  του στη ση ερινή α  κοιν ν α

ο ε άλο Σά ατο στην α λα 
τη εκαετ α του 

 Αργά το απόγευμα, 
την ώρα που οι 

τελευταίες αχτίδες 
του λιου κρύ ονται 

στη δύση, η αυλ  
της εκκλησίας έχει 

μεγάλη σύνα η. Πολλά 
παιδιά και έ η οι, 

αλλά και μεγαλύτεροι, 
είναι μαζεμένοι σε 

κύκλο γύρω από τον 
κούζαλο, τα ερά ύλα 

της λαμπρατζιάς 

ΠΈΤΡΌΣ Θ. 
ΠΑΝΤΈΛΙΔΗΣ

ΦΛΩΡΌΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ
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ΔΡ ΑΎΓΌΎΣΤΙΝΌΣ
 ΝΤΙΝΌΣ  ΑΎΓΌΎΣΤΗ*
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Έθνικώς  εγκληματ σαντες το  του λαού!!!

ι ε αιο ενη  ροφητε α  ε ακ λουθα

Ε ΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ διέπραξε το 
76% του κυπριακού Ελληνισμού 
που ψήφισε το ΟΧΙ στο Σχέδιο Ανάν 

κατά το Δημοψήφισμα της 2 ης Απριλίου 
200 , ισχυρίζεται στην αρθρογραφία του 
ένας εκ των κορυφαίων προεδρικών δη-
μοσιογράφων του κ. Αναστασιάδη και του 
κυβερνώντος ΔηΣυ, ο κ. Πάμπος Χαραλά-
μπους τής συναγερμικής «ΑΛΗ ΕΙΑΣ».

 ταν το 2  ο κ. Αναστασιάδης 
εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχε 
διορίσει στο Προεδρικό ως συμβούλους 
του, πρώτους πρώτους, δύο δημοσιο-
γράφους  Τον κ. Πάμπο Χαραλάμπους 
και τον κ. Μακάριο Δρουσιώτη εκ της 
εφημερίδος «ΠΟΛΙΤΗΣ». Ο 2ος πήρε 
αργότερα και  προαγωγή ευρωπαϊκού 
επιπέδου, διορισθείς ως συνεργάτης του 
ανελιχθέντος σε Ευρωπαϊκό Επίτροπο 
πρώην Κυβερνητικού Εκπροσώπου 
του Προέδρου Αναστασιάδη, κ. Χρίστου 
Στυλιανίδη. Του ου τερματίστηκαν 
οι υπηρεσίες στο Προεδρικό μετά την 
επανεκλογή Αναστασιάδη το 2 .

ΤΟ ΑΡ ΡΟ του κ. Χαραλάμπους δη-
μοσιεύτηκε την παρελθούσα Μεγάλη 
Τρίτη, 2 . .2 , στην καθημερινή του 
στήλη «Επωνύμως», στην εφημερίδα 
«ΑΛΗ ΕΙΑ», παραμονή της ης επε-

τείου του 6  ΟΧΙ ΣΤΗ ΛΎΣΗ ΑΝΑΝ, 
με αφορμή τη βράβευση του πρώην 
Πρωθυπουργού της Ελλάδος, Κώστα 
Σημίτη, διά χειρός Προέδρου Αναστα-
σιάδη, από τον κυβερνώντα ΔηΣυ του 
κ. Αβέρωφ Νεοφύτου στη Λευκωσία

«Εθνικό γκλημα» θεωρεί και γράφει 
ο εν λόγω αρθρογράφος τις ψήφους 
της πλειοψηφίας 6  που Απέρριψαν 
το Σχέδιο Ανάν. Και «προϊόν πολιτικής 
απάτης».

Από αυτήν την αντίληψη του προε-
δρικού δημοσιογράφου συνάγεται ότι 
θεωρούνται ως «πολικώς εξαπατηθέ-
ντες» και «εθνικώς εγκληματήσαντες», 
εντός του 6  του λαού, και η πλειο-
ψηφία των ψηφοφόρων του ΔηΣυ στο 
Δημοψήφισμα του 2

  Μη πεισθέντες τότε από τα επιχει-
ρήματα του Ηγέτη του ΝΑΙ προέδρου 
του ΔηΣυ κ. Νίκου Αναστασιάδη, ούτε 
και από τους υπέρ του ΝΑΙ όρκους «εις 
το ιερόν ευαγγέλιον» του «πατριάρχη 
της παράταξης» τέως τότε ΠτΔ Γλαύκου 
Κληρίδη, ούτε και από το «μπλε ροζ» επί 
τούτου Συνέδριο του ΔηΣυ, το 66  των 
ψηφοφόρων του ΔηΣυ, συντάχθηκαν 
με την πλειοψηφία του λαού, απ  όλα τα 
κόμματα, συναποτελέσαντες το Σάββατο 
2 η Απριλίου 2  την πλειοψηφία του 

6  που διέσωσε την Κυπριακή Δημο-
κρατία από τη «λύση Ανάν», μετατροπής 
της σε τουρκο βρετανικό προτεκτοράτο, 
με πολίτευμα «δικτατορίας Τριών ένων 
Δικαστών».

ΦΡΟΝΟΎΜΕ ότι είναι χρήσιμο κι 
επωφελές να αναδημοσιεύσουμε ολό-

κληρο το άρθρο του κ. Π. Χαραλάμπους. 
Είχε τον τίτλο «Ο Αδιόρθωτος» κι έγραφε 
τα εξής

«Μιλώντας στην εκδήλωση για τα 
 χρόνια από τη γέννηση του Γλαύκου 

Κληρίδη, το περασμένο Σάββατο, ο πρώ-
ην Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κώστας 
Σημίτης, έκανε αναφορά και στο Σχέδιο 
Ανάν, εκφράζοντας την εκτίμηση πως 
τα δημοψηφίσματα δεν είναι πάντοτε η 
σοφότερη λύση, δίδοντας ως παράδειγ-
μα το δημοψήφισμα της Ελλάδας αλλά 
και το e . Η αναφορά του κ. Σημίτη 
ενόχλησε τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικό-
λα Παπαδόπουλο, που βρισκόταν στην 
αίθουσα και ο οποίος μέσω ανάρτησης 
στο w e  χαρακτήρισε τον λληνα 
πολιτικό, «αδιόρθωτο». Τι λάθος έκανε 
ο Σημίτης για να το διορθώσει; Τι λάθος 
έκανε ο πρωθυπουργός εκείνος, που 
κατόρθωσε το ακατόρθωτο εντάσσοντας 
την Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρω-
παϊκή νωση, με το κυπριακό άλυτο; 
Ποιο είναι το λάθος του Σημίτη,  που, 
παρόλο που οι Ευρωπαίοι δεν δέχονταν 
ν  ακούσουν λέξη για ένταξη με άλυτο 
το Κυπριακό, και η Τουρκία απειλούσε 
με αντίδραση άνευ ορίων, πέτυχε να 
μας μπάσει στην Ευρώπη για να πα-
ριστάνουμε σήμερα τους Ευρωπαίους 
παράγοντες της υφηλίου; Είναι λάθος 
η άποψη πως τα δημοψηφίσματα δεν 
είναι πάντοτε η σοφότερη λύση; Μαζί 
με τον κ. Παπαδόπουλο, εξανέστη και ο 
αναλυτής του «Φ», που αντιγράφοντας 
τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ κατηγορεί τον 
σωτήρα της Κύπρου, ως «αμετανόητο», 

επειδή είπε πως το σχέδιο Ανάν «ήταν, 
παρά τις μη ικανοποιητικές σε ορισμέ-
να θέματα ρυθμίσεις, μία λύση για να 
αποφευχθούν μελλοντικές συγκρούσεις 

; ». Με μιαν από καθέδρας υπόδειξη, 
έγραψε, «ο κ. Σημίτης είπε πως τα δη-
μοψηφίσματα δεν οδηγούν πάντα σε 
ορθές λύσεις» και «κοντολογίς, ήταν 
λάθος η απόρριψη». Ασφαλώς και ήταν 
λάθος η απόρριψη του Σχεδίου Ανάν. 
Και επειδή η απόρριψη προήλθε από 
τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού, 
το λάθος δεν μετατρέπεται σε ορθότητα. 
Είναι σύνηθες, άλλωστε, τα λάθη να μην 
τα κάνουν οι μειοψηφίες των οποίων οι 
επιλογές δεν έχουν πέραση. Τα λάθη τα 
κάνουν οι πλειοψηφίες. Αν έκανε κάποιο 
λάθος ο Σημίτης, δεν είναι που θεωρεί 
λανθασμένη την απόρριψη της λύσης το 
2 , αλλά που δεν την θεωρεί εγκλη-
ματική. Διότι, το 2  δεν υποπέσαμε 
σε ένα λάθος, αλλά διαπράξαμε εθνικό 
έγκλημα. να έγκλημα που στηρίχτηκε 
σε μια πολιτική απάτη. Ο κόσμος εξα-
πατήθηκε, είτε γιατί κλήθηκε από τους 
ηγέτες του να δώσει ένα «χλιαρό όχι», 
για να οδηγηθεί σε ένα «τσιμεντωμένο 
ναι», είτε γιατί απειλήθηκε πως θα χάσει 
τις δουλειές του, θα χάσει τον μισθό, 
τις συντάξεις και τα επιδόματά του, θα 
απαγορευτεί η ελληνική γλώσσα, θα 
κλείσουν τα σχολεία, θα πηγαίνουμε στο 
κρυφό σχολειό και θα τουρκέψει και η 
Λεμεσός. Εκείνο το δημοψήφισμα, δεν 
ήταν απλώς ένα λάθος, όπως το θεωρεί 
ο κ. Σημίτης. ταν ένα εθνικό έγκλημα, 
προϊόν πολιτικής απάτης». Πάμπος 

Χαραλάμπους, ΕΠ ΝΎΜ Σ, 2 . .2 .
ΕΠΕΙΔΗ, με την προέκταση αυτής 

της αντίληψης του προεδρικού αρθρο-
γράφου, συνάγεται ότι μεταξύ εκείνων 
που διέπραξαν την «πολιτική απάτη», 
«πρωταίτιων του εθνικού εγκλήματος» 
από το 2 2 που εμφανίστηκε το Σχέδιο 

Ανάν  συγκαταλέγεται και ο υπογρά-
φων Αντι Αναν ιστής δημοσιογράφος, 
χρήσιμο είναι να προσθέσουμε και το 
δικό μας σχόλιο στη βράβευση του κ. Κ. 
Σημίτη που αναρτήθηκε την επαύριον, 
2 . .2 , στο διαδίκτυο

«ΑΚΟΎΣΤΕ κατρακύλα, κατάπτωση, 
αδιάντροπη προσβολή της πλειοψηφίας 
του κυπριακού Ελληνισμού, την οποία 
διέπραξε ο υπό τον κ. Αβερ ff Νεο-
φύτου «Δημοκρατικός Συναγερμός», 
των ΑΜΕΤΑΝΟΗΤ Ν ΑΝΑΝ ΙΣΤ Ν  
Βράβευσε τον Σημίτη, ο οποίος

 Διέπραξε το 6 το ΑΙΣΧΟΣ των 
Ιμίων.

 Διέπραξε το  με εντολές της 
Ύπ.Εξ. των ΗΠΑ κ. λμπραϊτ, τη Συμ-
φωνία της Μαδρίτης με τον Ντεμιρέλ, 
αναγνωρίζοντας στην... Τουρκία «ζωτικά 
συμφέροντα στο Αιγαίο».

 Ε ΟΡΙΣΕ στην Κρήτη τους  της 
Κύπρου ρεζιλεύοντας τον τότε Πρόεδρο 
της Κ.Δ. Γλαύκο Κληρίδη, «Πατριάρχη 
του ΔηΣυ»...

 Διέταξε την κατάργηση της συμμε-
τοχής της Ελληνικής Πολεμικής Αερο-
πορίας και του Ελληνικού Πολεμικού 
Ναυτικού στις συνδυασμένες ασκήσεις 
ΤΑΜΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΤΟ ΟΤΗΣ στην 
Κύπρο που οικοδόμησε ο Γλαύκος Κλη-

ρίδης με τους Ανδρέα Παπανδρέου και 
Γεράσιμο Αρσένη του τότε ΠΑΣΟΚ.

 ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ το Δόγμα του Ενιαίου 
Αμυντικού Χώρου Ελλάδας  Κύπρου, 
των Α. Παπανδρέου  Γλ. Κληρίδη.

 Παρέδωσε, με μεθόδους υποταγ-
μένης ρουφιανιάς, μέσω Ναϊρόμπι, τον 
Κούρδο Ηγέτη Οτσαλάν στον Μπουλέντ 
Ετζεβίτ της Τουρκίας.

 Προσπάθησε να επιβάλει και στην 
Κύπρο, με τα χρηματοδοτούμενα από 
την Αθήνα «εκσυγχρονιστικά Σημιτά-
κια» του, την «λύση Ανάν» μετατροπής 
ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ την Κύπρου σε τουρκικό 
προτεκτοράτο.

 ΔΙΕΤΑ Ε το 2 , με απόρρητη 
διαταγή προς τους Ελλα δικούς μας αξι-
ωματικούς του ΓΕΕΦ και της ΕΛΔΎΚ 
διαδικασίες αφοπλισμού και διάλυσης 
της Ε ΝΙΚΗΣ ΦΟΎΡΑΣ, ενόψει «λύ-
σεως Ανάν».

 Εξαθλίωσε οικονομικά το ελλα δικό 
μας κράτος, καθιστώντας το υπόδουλο 
των Μνημονίων και της Τρόικας.

ΚΑΙ όλ  αυτά, να τα θυμούνται και να 
τα ξέρουν ΠΡΕΠΕΙ οι συμπολίτες μας, οι 
οποίοι ΔΎΣΤΎΧ Σ, μέχρι τις τελευταίες 
εκλογές ΨΗΦΙ ΑΝ τον ΔηΣυ.

ΎΠΕΝ ΎΜΙ ΟΎΜΕ  Τότε, εκείνα τα 
χρόνια, γράφαμε ότι, τα «επιτεύγματα» 
Σημίτη στην Κύπρο, α   ο εξευτελι-
σμός με τους  και β  2 2  η Κα-
τάργηση Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος, 
ΑΠΟΤΕΛΟΎΣΑΝ χειρότερη επανάληψη 
της ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΟΎΝΤΑΣ, η 
οποία είχε αποσύρει το 6  την ελλα
δική μας Μεραρχία από την Κύπρο».

Η περιβόητη προφητεία t t  περί της επερ-
χόμενης σύγκρουσης θρησκειών και πολιτισμών 
ως κατάστασης παγκόσμιας συνθήκης διαδόχου 

του υχρού Πολέμου, δείχνει κατά «τρομοκρατικά» αλη-
θινό τρόπο την επιβεβαίωση, ολοένα και περισσότερο, μιας 
επερχόμενης αδήριτης πραγματικότητας. Από το Παρίσι, την 
Αίγυπτο, την Ολλανδία, την Παλαιστίνη μέχρι την Ιρλανδία 
και την Σρι Λάνκα, αλλά και τις Φιλιππίνες, ο κόσμος προδή-
λως εμφανίζεται να οδεύει εισερχόμενος σε μία ακήρυκτη, 
ανεξέλεγκτη σύγκρουση πολιτισμών.Η εν μέσω κλίματος 
χριστιανικής κατάνυξης εκδηλωθείσα σειρά βομβιστικών 
επιθέσεων ισλαμικής τρομοκρατικής βίας στη μακρινή Σρι 
Λάνκα σε εκκλησίες και σε ξενοδοχεία, με εκατοντάδες νε-
κρούς και τραυματίες, μαρτυρεί το εν εξελίξει διαγραφόμενο 
παγκόσμιο φαινόμενο αλυσιδωτών δολοφονικών πράξεων, 
που κατά τα φαινόμενα απαντά στην προσφάτως λαβούσα 
χώραν επίθεση σε τέμενος στη Νέα ηλανδία με θύματα 
δεκάδες πιστούς μουσουλμάνους. Εκείνο που ανησυχεί 
περισσότερο τους διεθνείς παρατηρητές τής κατά ταύτα 
ασύμμετρης απειλής συνίσταται σε μια προβαλλόμενη 
τάση ισλαμικών κύκλων, που λειτουργούν ως πληθυσμι-
ακές μονάδες ανεξάρτητης μεταβλητής, όπερ παραπέμπει 
σε μιαν ανικανότητα του διεθνούς συστήματος να προβλέψει 
επερχόμενα γεγονότα, ως προς το πότε και πού θα μπορούσε 
να συμβεί το επόμενο πλήγμα. Εμφανίζεται εν προκειμένω 
κατά τρόπο ανάγλυφα ορατό μια διχοτομική τομή, εκδη-
λούμενη ιδιαιτέρως οριζοντίως, πλήττουσα την υφήλιο στο 
δυτικό της ημισφαίριο, κυριαρχούμενη από ανθρώπους που 
ζουν, διαπαιδαγωγούνται, εργάζονται, απολαμβάνοντας τα 
αγαθά ενός υλικού πολιτισμού της προόδου και της αενάως 
κινουμένης διεθνούς ανάπτυξης και που δεν θέλησαν ή 
δεν μπόρεσαν να αποδεχτούν τούτο το πλαίσιο ζωής και 
πολιτισμικής καθημερινότητας ως δικό τους. Αντιθέτως, ανα-
ζητώντας την ταυτότητά τους στο αυθεντικό της περιεχόμενο, 
στην πρωτογενή της δηλαδή διάσταση, οδηγούμεθα σε μια 
ταυτότητα παραπέμπουσα στη θρησκευτική έκφραση μιας 
κατά Μαξ Βέμπερ κοινωνικοποίησης, που αγγίζει το πλαίσιο 
και τη φυσιογνωμία της επερχόμενης κοινωνικής ομάδας, 
διαμορφώνοντας εντός του συνόλου την αποτύπωση μιας 
άλλης, εκτός των δεδομένων προδιαγραφών του διεθνούς 
συστήματος διάσταση. Τούτο συνάδει προς την πρωτογενώς 
διαμορφωθείσα προβολή ταυτότητας του κοινωνικού συ-
νόλου, πράγμα που υπερβαίνει θορυβωδώς τις ετερογενώς 
προκληθείσες προσμίξεις και προβάλλει ακόμη και σε τρίτη 
ή τέταρτη γενιά στην αναζήτηση μιας πρωτογενώς εμπεδω-
θείσης και δευτερογενώς εκδηλωθείσης ταυτότητας, που 
λειτουργεί ενίοτε κατά τρόπο επιθετικά προδιαγεγραμμένο. 
Το ζήτημα που αναφύεται εν προκειμένω παραπέμπει σε δύο 
τινά. Πρώτον, στην αντιμετώπιση των αιτιών που γεννούν την 
κατά ταύτα αιφνιδίως και απροκλήτως εκδηλούμενη μορφή 
βίας και δεύτερον, στην εν τοις πράγμασι αντιμετώπιση των 
επερχομένων φαινομένων που λειτουργούν απροειδοποίητα 
και ενταγμένα σε στρατηγικό σχέδιο αγνώστου προελεύσεως 
και διαδρομής. Παρόλο που ο δυτικός κόσμος βρίσκεται 

σε συνθήκες καλπάζουσας υλικής, τεχνικής ανάπτυξης και 
τεχνολογικής προόδου, εμφανίζεται να είναι ανήμπορος 
στην αντιμετώπιση του φαινομένου, που δεν πλήττει μόνο 
τις υλικοτεχνικές υποδομές του, δεν επιφέρει τον θάνατο 
σε αθώους και αμέτοχους στα συστήματα διακυβέρνησης 
απλούς ανθρώπους, αλλά προκαλεί ταυτόχρονα, θα λέγα-
με εμπεδώνει, καλλιεργεί ένα καθεστώς ανασφάλειας και 
αβεβαιότητας. Η κυριαρχία του φόβου, που είναι έκδηλη 
και διαχέεται από τα συστήματα εξουσίας μέχρι και τους 
απλούς πολίτες επηρεάζει πολλαπλά, όχι μόνο την λειτουρ-
γία των κρατών, αλλά αναστέλλει την οικονομία και έχει 
αντίκτυπο στη συμβίωση των ανθρώπων στις πολυεθνικές 
μητροπόλεις του δυτικού κόσμου, όπου ο φόβος τού ποιος 
είναι ο άλλος και από πού προέρχεται, απειλεί με εκδήλωση 
νέων φαινομένων ρατσιστικής αντιμετώπισης του έτερου. 
Πρόκειται για μια δυνάμει εμφιλοχωρούσα εκρηκτικών 
διαστάσεων αντίληψη, που εγκαθίσταται στα συστήματα 
των δυτικών κοινωνιών και που μπορεί να λειτουργήσει 
ως βραδυφλεγής ωρολογιακή βόμβα ενός καθόλου αισιό-
δοξου μέλλοντος. Το Ισλάμ διατηρεί την αυτοτέλειά του σε 
αναφορά προς την πρωτογενώς ισλαμική κοινωνικοποίησή 
του, ενώ ταυτόχρονα ο δυτικός κόσμος μοιάζει ανίκανος να 
κάνει βήματα ενσωμάτωσής του. Το Ισλάμ είναι σε θέση να 
εμπεδώνει στα άτομα, στη βασική περίοδο κοινωνικοποίησης 
των πρώτων ετών ζωής τους, τις αντιλήψεις μιας εδραίως 
θεμελιωμένης μουσουλμανικής, ισλαμικής ταυτότητας, η 
οποία δεν επιτρέπει την αντικατάστασή της ή την διαδοχή της 
από οποιοδήποτε άλλο σύστημα πολιτικής ή πολιτιστικής 
ταυτότητας του δυτικού κόσμου. Ο δυτικός κόσμος είναι 
δέσμιος της μετααποικιακής περιόδου μιας αποικιοκρατικής 
πολιτικής, η οποία συνέβαλε στην εγκατάσταση μεγάλων 
πληθυσμιακών ομάδων, που εγκατέλειπαν τις πρώην αποι-
κίες σε αναζήτηση υλικώς προσφορότερου τρόπου ζωής 
και εγκαθίσταντο στις μητροπόλεις της Ευρώπης κατά την 
αποικιακή, τη μετααποικιακή περίοδο, καθώς και στην σύγ-
χρονη εποχή της εκδήλωσης συγκρούσεων και πολέμων 
σε διάφορα σημεία της υφηλίου. 

Επομένως, η σύγκρουση των πολιτισμών λαμβάνει 
ανεξέλεγκτες διαστάσεις δεδομένου του γεγονότος ότι οι 
μετακινηθείσες πληθυσμιακές ομάδες ανθρώπων ζουν, 
εργάζονται και βιώνουν την καθημερινότητα, τελούντες εν 
ανωνυμία, διατηρώντας την πρωτογενώς θεμελιωθείσα πο-
λιτιστική τους ταυτότητα. Σε μια τέτοια αντίληψη προέκτασης 
της συγκρουσιακής διάστασης του πολιτιστικού φαινομένου 
θα μπορούσε κανείς να αναλογισθεί πως για τα δυτικά συ-
στήματα εξουσίας και τους ανθρώπους του δυτικού κόσμου, 
Ευρωπαίους κυρίως, η μουσουλμανική ταυτότητα του άλλου 
θα κατανοείτο ως κατά ταύτα συνυφαινόμενη παράσταση 
υπόπτου μουσουλμάνου, που εμφανίζεται ως ο έτερος, ο 
αλλότριος σε ένα διαρκές κυνήγι μαγισσών ατελευτήτου 
διπολικής αντιπαράθεσης. 

* Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Διευθυντής Κέντρου Ανατο-
λικών Σπουδών για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία, Πάντειο 
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ΛΑΖΑΡΌΣ ΜΑΎΡΌΣ

ΧΡΙΣΤΌΔΌΎΛΌΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΌΎΡΙΔΗΣ*

υ νήστε   ριστιανισ  κατα ι κεται
φυλακ ζεται  ε οντ νεται  ανασταυρ νεται

Σε μια περιγραφή της προφητείας του προφήτη 
Ιεζεκιήλ, ο Κύριος φέρεται να λέγει ότι θα ξανα-
δώσει ζωή σε οστά και νεύρα και σάρκα: «Και 

δώσω πνεύμα μου εις υμάς και ζήσεσθε και γνώσεσθε 
ότι εγώ ειμί Κύριος». Την περασμένη Κυριακή ήταν το 
Πάσχα των Καθολικών. Οι εκκλησιές τους είχαν κατα-
κλυστεί από κόσμο για να γιορτάσουν την Ανάσταση 
του Χριστού. Στη Σρι Λάνκα, δεν πρόλαβαν. Ισλαμιστές 
τρομοκράτες και δολοφόνοι προκάλεσαν εκρήξεις σε 
εκκλησιές και ξενοδοχεία. Απολογισμός μέχρι στιγμής: 
Σχεδόν 360 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες.

Απόψε, τα μεσάνυχτα, οι Ορθόδοξοι θα γιορτάσουμε 
την Ανάσταση του Κυρίου και θα ευφρανθώμεν για 
το χαρμόσυνο γεγονός. Μετά τα Πάθη και τη Σταύ-
ρωση, η Ανάσταση είναι το πιο συγκλονιστικό και το 
πιο εκκωφαντικό μήνυμα νίκης της ζωής κατά πάνω 
στον θάνατο, στην αμαρτία και στην κακία. Η Ανάσταση 
είναι η επανεκκίνηση μιας νέας ζωής, στηριγμένης στην 
αγάπη, στην ανοχή, στον σεβασμό, στην αλληλεγγύη 
και στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Προπάντων, η 
Ανάσταση είναι η εξανάσταση του νέου ανθρώπου, ο 
οποίος αποβάλλει τον παλαιό και ενδύεται την ελπίδα, την 
προσδοκία και τη χαρά μιας νέας πορείας προς το φως.

Κι όμως  Στη Σρι Λάνκα, την ημέρα του καθολικού 
Πάσχα, τα οστά διαχωρίστηκαν από τη σάρκα και η 
ζωή πνίγηκε στο αίμα και στον θάνατο. Όπως ακριβώς 
συμβαίνει στη Νιγηρία, στη Σομαλία, στο Πακιστάν, στο 
Αφγανιστάν, στην Αίγυπτο, στη Συρία, στην Ινδονησία, 
στη Βόρεια Κορέα, στην Τουρκία. Οι χριστιανοί σε πάρα 
πολλές χώρες, κυρίως μουσουλμανικές, είναι υπό δι-
ωγμόν, καταδίωξη, φυλάκιση, καταπίεση, εκτελέσεις 
και σφαγιασμό. Μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην 
Παναγία των Παρισίων, όλη η ανθρωπότητα συγκλονί-
στηκε, λυπήθηκε, ευαισθητοποιήθηκε. Έγιναν δωρεές 
πέραν του δισεκατομμυρίου. Για τα εκατοντάδες θύματα 
της ισλαμικής θηριωδίας στη Σρι Λάνκα, πού εξαφανί-
στηκε αυτή η επιλεκτική, σε ευαισθησία, ανθρωπότητα; 

Τον περασμένο αιώνα, ο Χριστιανισμός ξεριζώθη-
κε από την κοιτίδα του, τη Μέση Ανατολή. Πρώτα οι 
γενοκτόνοι Τούρκοι έσφαξαν 2,5 εκ. χριστιανούς Αρ-
μένιους, Έλληνες, καθώς και Κούρδους, Ασσύριους 
και Αλεβίτες. Τα τελευταία χρόνια και με αφορμή την 
εμφάνιση της Αλ Κάιντα και του Ισλαμικού Κράτους, 
σε μουσουλμανικές χώρες, χριστιανοί καταδιώκονται, 
συλλαμβάνονται, καταπιέζονται ή, το χειρότερο, δολο-
φονούνται, σφαγιάζονται, βιάζονται. 

Ας μιλήσουν οι αριθμοί: Στη Γαλλία, κατά μέσον όρο 
δύο εκκλησίες δέχονται καθημερινά επίθεση. Σύμφωνα 
με το - e s, έναν γερμανικό ειδησεογραφικό ιστό-
τοπο, 1.063 επιθέσεις σε χριστιανικές εκκλησίες και 
σύμβολα (σταυρούς, εικόνες, αγάλματα) σημειώθηκαν 

στη Γαλλία το 2018. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 
17% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (2017), που 
καταγράφηκαν 878 επιθέσεις. 

Στη Γερμανία, από τις 11 Νοεμβρίου 2017 μόνο 
στις Άλπεις και τη Βαυαρία, περίπου 200 εκκλησίες 
δέχτηκαν επίθεση και κάηκαν πολλοί σταυροί. Μία 
πρόσφατη είδηση από το - e s λέει: «Σχεδόν κανείς 
δεν γράφει ούτε μιλάει για τις αυξανόμενες επιθέσεις 
προς τα χριστιανικά σύμβολα. Επικρατεί σιωπή τόσο στη 
Γαλλία, όσο και στη Γερμανία σχετικά με το σκάνδαλο 
των καταστροφών και την προέλευση των δραστών  
Δεν είναι οι δράστες που κινδυνεύουν να περιθωρι-
οποιηθούν, αλλά αυτοί που τολμούν να συσχετίσουν 
τη βεβήλωση των χριστιανικών συμβόλων με τους 
μετανάστες. Κατηγορούνται για απέχθεια, ρητορική 
μίσους και ρατσισμό».

Κάθε μέρα, 11 χριστιανοί χάνουν τη ζωή τους κυρίως 
σε ισλαμικές χώρες. Σύμφωνα με πρόσφατη αμερικα-
νική έκθεση ( r  at  st 2019), μόνον πέρσι 
σκοτώθηκαν .136 χριστιανοί και 1266 εκκλησίες ή 
ιδρύματα υπέστησαν επιθέσεις, βανδαλισμούς, βεβηλώσεις, 
πυρκαγιές. Το 2018, 215 εκ. χριστιανοί αντιμετώπισαν 
διώξεις σε ισλαμικές χώρες. Φέτος, 2 5 εκ. χριστιανοί 
αναμένεται να διωχθούν για την πίστη τους. Κάθε μέρα, 
έξι τουλάχιστον χριστιανές βιάζονται ή εξαναγκάζονται 
να παντρευτούν μουσουλμάνο.

Στη Νιγηρία, νομάδες Φουλάνι και τζιχαντιστές της 
Μπόκο Χαράμ σκότωσαν χιλιάδες χριστιανούς. Ακό-
μα και στην ορθόδοξη Ρωσία, σε περιοχές με μου-
σουλμανική πλειοψηφία, οι χριστιανοί καταπιέζονται. 
Όπως σημειώνει ο Γάλλος καθηγητής,  re 
( e r   tre a e a  t e estr t  

 r st a  r e tt s:// . atest e st t te.
r /1 107), η κυριαρχούσα πλέον θρησκεία στη Γαλλία 

είναι το Ισλάμ! Για μήνες, τζιχαντιστικές οργανώσεις 
εξέδιδαν ανακοινώσεις καλώντας τους μουσουλμάνους 
να καταστρέψουν εκκλησιές, μεταξύ αυτών πρώτη την 
Παναγία των Παρισίων. 

Κι όμως: Η γαλλική Κυβέρνηση απέδωσε την πυρ-
καγιά σε  ατύχημα! Ένας Αμερικανός αρθρογράφος, ο 

e s ra er, έγραψε: «Ο συμβολισμός της πυρκαγιάς 
της Παναγίας των Παρισίων, του πιο διάσημου κτηρίου 
του Δυτικού Πολιτισμού και του συμβόλου της Δυτικής 
Χριστιανοσύνης, δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Είναι ως εάν 
ο εός ήθελε να μας προειδοποιήσει με τον πιο αλάθητο 
τρόπο ότι η Χριστιανοσύνη καίγεται - και μ’ αυτήν, ο 
Δυτικός Πολιτισμός». Ποιος από τους Δυτικούς ηγέτες 
νοιάζεται; Επιβεβαιώνεται τραγικά ο Αντρέ Μαλρώ, ο 
οποίος, το 1965, είχε προβλέψει ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος 
Πόλεμος θα είναι πόλεμος θρησκειών. Ήδη μαίνεται 
σε πάρα πολλά μέτωπα. Και δίπλα μας

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ Η



Εξ Απορρήτων

Είναι καιρός οι κυβερνώντες και οι πολιτικοί 
παράγοντες να προβληματιστούν για το πώς 
θα ενεργήσουν, ώστε να επανορθώσουν 

τις αδικίες που έγιναν ιδιαίτερα στον απλό κόσμο 
της Κύπρου από την τελευταία οικονομική κρίση. 
Ακόμη και μετά την απόφαση του Διοικητικού 
Δικαστηρίου για τους δημόσιους υπαλλήλους, 
αντί να συνειδητοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους 
απέναντι στον πολίτη, ψάχνουν να βρουν μέτρα 
για ακύρωση της απόφασης! Από το 2016 είχα 
δημοσιοποιήσει τις σκέψεις και απόψεις μου για 
το θέμα αυτό με τον πιο πάνω τίτλο.     
Έγραφα ότι η αναζωογόνηση της οικονομίας θα 
λύσει πολλά προβλήματα (ανεργία κ.λπ) και θα 
δώσει μιαν αισιόδοξη προοπτική για το μέλλον. Τι 
γίνεται, όμως, με τις ζημιές που άφησε πίσω της η 
κρίση; Αν δεν θέλουμε να παγιωθεί μια κατάσταση 
‘τυχερών και άτυχων’, που να επιβαρύνει ακόμη 
περισσότερο το ήδη βεβαρημένο κοινωνικό 
σκηνικό με τα σκάνδαλα, θα πρέπει παράλληλα 
να επεξεργαστούμε ένα πρόγραμμα επανόρθωσης 
των αδικιών της κρίσης. Η σημερινή κατάσταση 
φέρνει στη μνήμη μιαν άλλη, εκείνη μετά την ει-
σβολή μεταξύ των ‘άτυχων εκτοπισθέντων’ και ‘των 
τυχερών μη εκτοπισθέντων’. Στα Έκτακτα Σχέδια 

στόχος δεν ήταν μόνο η επαναδραστηριοποίηση 
της οικονομίας, αλλά κι η αποκατάσταση της 
τρωθείσας κοινωνικής συνοχής. 
Είναι γι’ αυτούς τους λόγους που επιμένω ότι θα 
πρέπει η Κυβέρνηση, η Βουλή και τα Κόμματα 
να εγκύψουν στην επούλωση των τραυμάτων, 
που επισωρεύτηκαν. Γιατί π.χ. ο έντιμος δημόσιος 
υπάλληλος/συνταξιούχος να συνεχίζει να υφίστα-
ται για χρόνια περικοπές μισθών και συντάξεων; 
Γιατί οι καταθέτες κι οι κάτοχοι αξιογράφων, που 
δεν έβγαλαν τα χρήματά τους στο εξωτερικό, να 
πληρώσουν τα σφάλματα άλλων; Γιατί οι μικρο-
μέτοχοι των τραπεζών, που επέλεξαν αυτόν τον 
τρόπο να διαφυλάξουν τις μικροαποταμιεύσεις 
τους, να χάνουν τους κόπους μιας ζωής; Γιατί πολ-
λοί πολίτες να διατρέχουν τον κίνδυνο απώλειας 
της μοναδικής κατοικίας λόγω αφερεγγυότητας;
Δυστυχώς και πολλοί άλλοι βρήκαν την ευκαιρία 
να καταφερθούν ιδιαίτερα εναντίον των ‘καλά 
βολεμένων’ δημοσίων υπαλλήλων! Ξεχνούν τον 
καθοριστικό ρόλο που έχει να διαδραματίσει η 
δημόσια υπηρεσία στη σωστή διακυβέρνηση 
του Τόπου. Η δημιουργία μιας πιο αποδοτικής 
κυβερνητικής μηχανής ήταν πάντοτε μέσα στις 
επιδιώξεις μας. Το Πενταετές Σχέδιο Ανάπτυξης, 
1967-1971, υιοθέτησε μερικές ουσιαστικές με-
ταρρυθμίσεις (αναθεώρηση κι εκσυγχρονισμό 
παλαιών μεθόδων/διαδικασιών, κατάργηση γρα-
φειοκρατίας, αναθεώρηση των όρων υπηρεσίας 
προς τον σκοπό προσέλκυσης και διατήρησης 
στην υπηρεσία προσώπων με υψηλά προσό-

ντα). Δεν είναι τυχαία που η ίδια η Ε.Ε. υιοθέτησε 
τελευταία μια καινούργια δράση για πάταξη της 
γραφειοκρατίας στη Δημόσια Υπηρεσία, απλο-
ποίηση των διαδικασιών και αύξηση έτσι της 
ανταγωνιστικότητας. 
Το δίπτυχο πάνω στο οποίο εργαστήκαμε στα 
θέματα αυτά περιελάμβανε τη δημιουργία/διατή-
ρηση μιας ικανής κι ικανοποιημένης Δημόσιας 
Υπηρεσίας και την απαίτηση της Πολιτείας για 
ανιδιοτελή αφοσίωση, παραδειγματικό ζήλο και 
επιχειρηματική αποτελεσματικότητα από πλευράς 
των υπαλλήλων στην επιτέλεση του λειτουργή-
ματός τους. Είχα την ευκαιρία πολλές φορές να 
προβάλω αλλά και να ακολουθήσω στην πράξη 
τις θέσεις αυτές. Όταν ο Πρόεδρος Κυπριανού 
κάλεσε ευρεία σύσκεψη των κυβερνητικών αξι-
ωματούχων και της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. για τα θέματα της 

Δημόσιας Υπηρεσίας, οι θέσεις που υποστήριξα 
ήταν να βεβαιωθούμε ότι εξασφαλίζεται μια αξιο-
πρεπής διαβίωση για όλους τους δημόσιους υπαλ-
λήλους και να απαιτήσουμε από όλους πλήρη, 
ανιδιοτελή, αποδοτική αφοσίωση στην αποστολή 
τους. Για το πρώτο, όπως εξήγησα, δεν εννοούσα 
κατ’ ανάγκην την παραχώρηση μισθολογικών 
αυξήσεων, αλλά την υποβοήθηση στη δημιουργία 
τέτοιων διευθετήσεων, μέσω των οποίων κάθε 
δημόσιος λειτουργός να μπορεί να ικανοποιήσει 
θεμιτές ανάγκες, όπως η εξασφάλιση στέγης κι η 
διασφάλιση των μέσων για τις πανεπιστημιακές 
σπουδές των παιδιών, πράγματα που άρχισαν 
δειλά-δειλά να γίνονται (π.χ. δημιουργία του οι-
κισμού Δελφοί στο Πλατύ Αγλαντζιάς, λειτουργία 
σχεδίου σπουδαστικών δανείων με λογικούς 
όρους, οίκος ευγηρίας δημοσίων υπαλλήλων). Για 
το δεύτερο, ζήτησα να είμαστε αμείλικτοι σε κάθε 
είδους κατάχρηση της θέσης οποιουδήποτε για 
ιδιωφελείς σκοπούς, καθώς κι επίδειξη μηδενικής 
ανεκτικότητας σε φαινόμενα ανικανότητας και 
πλημμελούς αφοσίωσης στο καθήκον. Κανένας 
δεν θα μπορούσε πια να επικαλεσθεί λόγους 
προσωπικών ή οικογενειακών αναγκών για να 
δικαιολογήσει τυχόν παρατυπία του. 

Συμψηφισμός απωλειών 
και υποχρεώσεων
Όλες οι πιο πάνω κι άλλες περιπτώσεις αδικιών 
κατά την τελευταία οικονομική κρίση θα πρέπει να 
αναλυθούν και μελετηθούν με στόχο την εξεύρεση 

θεραπείας ή άμβλυνσης. Ήδη ο ΠτΔ δεσμεύτηκε  
να αμβλύνει  σταδιακά το βάρος από τις περικοπές 
κι επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν στους δημο-
σίους υπαλλήλους. Το Εργατικό Συμβουλευτικό 
Σώμα θα πρέπει να εξετάσει τον καλύτερο τρόπο 
για να γίνει αυτό τόσο στον δημόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τομέα.
Κανονικά έπρεπε να ξεκινήσουμε με συμψηφισμό 
των απωλειών και των  υποχρεώσεων εκάστου. 
Δεν καταλαβαίνω γιατί όταν κατέρρευσε μια τρά-
πεζα κι έχασε κάποιος τις καταθέσεις/ομόλογα/με-
τοχές του οι υποχρεώσεις προς αυτήν υπό μορφή 
‘παρατραβήγματος’ να εξακολουθούν να ισχύουν; 
Επαναλαμβάνω παλιότερη εισήγησή μου όπως οι 
όροι εντολής του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου 
διευρυνθούν ώστε να μπορεί να επεμβαίνει στη 
ρύθμιση τέτοιων υποθέσεων. Αφού καταγραφούν 
οι διάφορες περιπτώσεις κι αξιολογηθούν να δι-
αβιβαστούν στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, 
το οποίο με τη σειρά του να αρχίσει σταδιακά την 
περικοπή ενός ποσού, που θα έχει καθοριστεί, 
από τις άλλες φορολογικές υποχρεώσεις του εν-
διαφερόμενου. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με τέτοια 
ανώδυνα μέτρα, που μπορούν να συντηρηθούν 
χωρίς να επηρεάζεται η γενικότερη προσπάθεια 
ανάκαμψης των δημοσιονομικών/χρηματοπιστω-
τικών πραγμάτων. Οι εξελίξεις θα οδηγήσουν σε 
πιο ριζοσπαστικά μέτρα, όπως η αντιμετώπιση 
της αφερεγγυότητας για ανθρωπιστικούς λόγους.

* Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευθυντής 
Γραφείου Προγραμματισμού

Για ένα πρόγραμμα επανόρθωσης των αδικιών της κρίσης

ΛΑΌΣ ΤΖΌΓΑΔΌΡΩΝ

ΌΙ ΒΡΌΧΈΣ ΈΣΩΣΑΝ ΤΑ ΈΠΌΜΈΝΑ ΘΎΜΑΤΑ!

Ένα δισεκατομμύριο ευρώ πόνταραν σε 
στοιχήματα οι Κύπριοι τα προηγούμενα 
τρία χρόνια. Οι οικονομικές καταστάσεις της 
Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, για την περίοδο 
2015 μέχρι 2018, καταδεικνύουν ότι χρόνο 
με τον χρόνο αυξάνονται τα χρήματα που 
ποντάρουν οι ιθαγενείς της νήσου. Είναι 
ενδεικτικό ότι από το τέλος του 2016 μέχρι 
το τέλος του 2018, το ύψος των χρημάτων 
που πόνταραν αυξήθηκε κατά 227%! Τι 
να κάνουμε; Είμαστε λαός τζογαδόρων. Και 
αυτό φαίνεται από τον μεγάλο αριθμό των 
μπούκικων και των άλλων υποστατικών που 
σχετίζονται με τα στοιχήματα και γενικά τον 
τζόγο. Δεν είναι, λοιπόν, περίεργο που θα 
αποκτήσουμε και το μεγαλύτερο καζίνο στην 
Ευρώπη. Πάντα ελπίζουμε ότι κάποια μέρα 
θα μας βοηθήσει η τύχη και θα πιάσουμε 
την καλή, όπως και οι πολιτικές μας ηγεσίες 
περιμένουν να λειτουργήσει η τύχη για να 
μας λύσει τα προβλήματά μας. Μπορούμε, 

πάντως, να συμπεράνουμε ότι οι πολυάριθμοι 
Κύπριοι που τζογάρουν είναι αισιόδοξοι 
άνθρωποι, αφού δεν εγκαταλείπουν ποτέ 
την πεποίθηση ότι στο επόμενο ξυστό θα 
βρουν τον τυχερό αριθμό που δεν βρήκαν στα 
προηγούμενα 1.000 λαχεία που έξυσαν (και 
έχασαν). Αυτήν την αισιοδοξία εκμεταλλεύ-
θηκαν τότε και οι τράπεζες. Έτσι, 
με τον ίδιο ζήλο που πηγαί-
ναμε στα περίπτερα για 
να προμηθευτούμε τα 
τυχερά λαχεία, τρέχα-
με να προμηθευτού-
με και τα... «τυχερά 
αξιόγραφα». Οι δε 
τραπεζίτες ανενό-
χλητοι έπαιζαν τζόγο 
με τις οικονομίες των 
πολιτών...

ΚΎΠΡΌΦΡΈΝΗΣ

Κι άλλες φορές έχουμε σοκαριστεί με κά-
ποιο ειδεχθές έγκλημα στη μικρή μας βραχο-
νησίδα, αλλά αυτήν τη φορά ο συγκλονισμός 
ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Και σε ένταση 
και σε διάρκεια, καθώς παρακολουθούμε εδώ 
και πολλές μέρες, στιγμή με στιγμή, όλα όσα 
διαδραματίζονται στο «φρεάτιο της φρίκης», 
στο εγκαταλειμμένο μεταλλείο του Μιτσε-
ρού. Κάποτε από το μεταλλείο αυτό έβγαζαν 
χαλκούχους σιδηροπυρίτες. Τώρα βγάζουν 
σορούς θυμάτων ενός μανιακού δολοφόνου. 
Η στήλη, μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο, 
με αφορμή διάφορους ειδεχθείς φόνους, 
έγραφε προφητικά: «Το επόμενο θύμα μπορεί 
να είναι οποιοσδήποτε άτυχος, που θα βρεθεί 
στο στόχαστρο ενός αδίστακτου πωρωμένου 
Τζακ Αντεροβγάλτη». Σημειώνουμε ότι ο 
περιβόητος Τζακ ο Αντεροβγάλτης ήταν ο 
πρώτος σύγχρονος κατά συρροήν δολοφόνος, 
που έδρασε στα τέλη του 19ου αιώνα στο 
Λονδίνο, δολοφονώντας γυναίκες. Αποκτή-
σαμε, λοιπόν, κι εμείς έναν κατά συρροήν 
δολοφόνο, που επικέντρωσε την αποτρόπαια 
δράση του σε ανυπεράσπιστες αλλοδαπές 
γυναίκες. Ίλαρχος της Εθνικής Φρουράς, 35 
χρονών, ο δράστης. Φιλιππινέζες οικιακές 
βοηθοί τα θύματά του. Εκείνος εμφανιζόταν 
ως υπεράνω πάσης υποψίας. Κανένας δεν 
υποπτευόταν το τέρας που κρυβόταν μέσα 
του. Τέτοια κτηνώδη συμπεριφορά απέναντι 
σε ανθρώπινες υπάρξεις δεν την χωράει ο 

νους του λογικού ανθρώπου. Τα είχε όλα 
προσχεδιασμένα ο σατανικός του εγκέφαλος. 
Τις βίαζε, τις στραγγάλιζε, τις έδενε, τις τύλιγε 
σε σεντόνια, τις μετέφερε στο εγκαταλειμμέ-
νο μεταλλείο Μιτσερού και τις έριχνε στο 
φρεάτιο, με τη βεβαιότητα ότι στο απύθμενο 
βάθος των 130 μέτρων δεν θα τις ανακάλυπτε 
κανείς. Ευτυχώς, η φετινή πολυομβρία και 
δύο τουρίστες απέτρεψαν πιθανά νέα φρικτά 
εγκλήματα από τον σίριαλ κίλερ. Διότι, αν οι 
βροχές δεν ανέβαζαν το πτώμα της άτυχης 
Μαρί από τα βάθη του φρεατίου και αν οι 
τουρίστες δεν το εντόπιζαν εντελώς τυχαία, 
ο δολοφόνος ίσως να συνέχιζε το μακάβριο 
έργο του. Είναι αλήθεια. Οι βροχές έσωσαν 
τα επόμενα θύματα του στραγγαλιστή! 

ΚΎΠΡΌΦΡΈΝΗΣ

Πασχαλινές 
«κροτίδες»
• ΔΙΑΨΕΎΔΕΤΑΙ ως fake news 
πληροφορία που κυκλοφόρησε 
στο διαδίκτυο ότι τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης θα ανάψουν 
απόψε συμβολική λαμπρατζιά 
έξω από το Προεδρικό και αντί 
για ομοίωμα του Ιούδα, θα κά-
ψουν ομοίωμα του... Χάρη.
• ΚΎΡΙΕ ΠΑΜΠΟΡΙΔΗ ΜΟΎ, 
εσείς τι λέτε, με την ευκαιρία και 
του Πάσχα; Κάποιος... «Ιούδας» 
εξακολουθεί να καραδοκεί για 
να προδώσει το ΓεΣΎ;
• ΑΝΕΜΕΛΟ ΠΑΣΧΑ θα περά-
σει ο Πρόεδρος της Βουλής, Δη-
μήτρης Συλλούρης, τώρα που 
έχει απαλλαγεί από το άγχος της 
λίστας με τα ΜΕΔ των ΠΕΠ. Σε 
αντίθεση με τον Διοικητή της 
Κεντρικής Τράπεζας, Κωνστα-
ντίνο Ηροδότου, στον οποίον 
έχει φορτώσει τη λίστα, μαζί με 
την ευθύνη της επεξεργασίας 
των ονομάτων, ώστε να φανεί, 
αν κάποια ΠΕΠ είχαν ευνοϊκή 
μεταχείριση. Φαντάζομαι ο κ. 
Ηροδότου θα πρέπει να αισθά-
νεται κάτι σαν... οβελίας πάνω σε 
αναμμένα κάρβουνα.
• ΕΟΡΤΑΣΤΕ, ΠΑΝΗΓΎΡΙΣΤΕ, 
ευφρανθείτε κατά την ημέρα 
του Πάσχα, διότι ξώπασχα θα 
επανέλθει η Εβδομάδα των... 
Εκλογικών Παθών, που θα δι-
αρκέσει μέχρι τις Ευρωεκλογές 
της 26ης Μαΐου. Οι πολιτικοί θα 
επανέλθουν δριμύτεροι μετά το 
Πάσχα και θα αλληλοσφάζονται 
χάριν της... ενότητας. Μετά τον 
αποψινό Καλόν Λόγον, θα επι-
στρέψουμε στον... Κακόν Λόγον, 
όταν διάφοροι εκπρόσωποι των 
κομμάτων θα έχουν μόνον κα-
κές κουβέντες να εκτοξεύσουν 
κατά των αντιπάλων κομμάτων.
• ΜΗΝ ΕΚΠΛΑΓΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ 
υποψήφιους ευρωβουλευτές 
να κάνουν αυτές τις μέρες τα 
πιο απίθανα πράματα για να 
προσελκύσουν σταυρούς προ-
τιμήσεως. Μέχρι και... «ζίζιρο» 
μπορεί να τους εντοπίσετε να 
παίζουν σε πασχαλινά παιχνί-
δια.

ΚΎΠΡΌΦΡΈΝΗΣ

«Άγια ολάν, εν 
μαυρού»...

Μια βαριά σκιά πέφτει πάνω στους χει-
ρισμούς της Αστυνομίας αναφορικά με τις 
εξαφανίσεις και δολοφονίες αλλοδαπών γυναι-
κών. Το βασανιστικό ερώτημα που αιωρείται 
αναπάντητο είναι κατά πόσον θα μπορούσε 
να αποτραπεί κάποια από τις δολοφονίες, αν 
εντόπιζαν από τότε το νήμα που οδηγούσε 
στον σίριαλ κίλερ. Στο μεταξύ, οι πολίτες δεν 
θα περιμένουν να ολοκληρωθούν οι έρευνες 
που έχει διατάξει ο αρχηγός της Αστυνομίας, 
για να αποδοθούν ευθύνες «εκεί και όπου 
υπάρχουν». Οι πολίτες έχουν ήδη βγάλει τα 
συμπεράσματά τους και βλέπουν αυτά που 
είναι αυταπόδεικτα. Υπήρξε εμφανώς ολιγωρία 
και αδιαφορία από πλευράς Αστυνομίας για 
διερεύνηση των εξαφανίσεων. Το ελαφρυ-
ντικό που προβάλλεται ότι η Αστυνομία είναι 
καθρέφτης της κυπριακής κοινωνίας, στην 
οποία υπάρχει γενική αδιαφορία και μια 
υφέρπουσα ρατσιστική νοοτροπία, δεν μπορεί 
να γίνει αποδεκτό ως δικαιολογία. «Άνθρωπος 
70 χρονών τζιαι κάθεσαι τζιαι ασχολείσαι με 
μιαν Φιλιππινέζαν;», είπε χαρακτηριστικά 
ένας αστυνομικός στον κ. Λούη Κουτρουκίδη, 
πρόεδρο του Συνδέσμου Οικιακών Βοηθών 
Κύπρου, όταν αυτός πήγε να καταγγείλει στην 
Αστυνομία την εξαφάνιση της Μαρί Ρόουζ και 
της εξάχρονης κόρης της. Ας ελπίσουμε ότι τα 
φριχτά γεγονότα των τελευταίων ημερών θα 
οδηγήσουν σε πλήρη αλλαγή της νοοτροπί-
ας «άγια ολάν, εν μαυρού» στο αστυνομικό 
σώμα, αλλά και γενικά θα μας κάνουν όλους 
να βλέπουμε με περισσότερο ανθρωπισμό 
και κατανόηση αυτούς τους ανθρώπους που 
εγκατέλειψαν τις χώρες τους ψάχνοντας για 
μια καλύτερη ζωή και κάποιοι από αυτούς 
βρήκαν τον χειρότερο θάνατο.

ΜΠΌΞΈΡ

Χρειαζόμαστε 
επειγόντως 
επανεκκίνηση

Με αφορμή και τις φρικιαστικές δολοφονίες 
των αλλοδαπών οικιακών βοηθών, θα πρέπει 
να παραδεχτούμε ότι ήρθε η ώρα για μια επα-
νεκκίνηση (ένα restart για όσους αρέσκονται 
σε πιο σύγχρονες ορολογίες), της κοινωνίας 
μας. Μιας κοινωνίας που έχει εκθρέψει πλέον 
και τον πρώτο της κατά συρροήν δολοφόνο. 
Μιας κοινωνίας που έχει εμφανίσει εδώ και 
δεκαετίες σημάδια σήψης και διαφθοράς, που 
χαρακτηρίζεται από κρίση θεσμών, αξιών και 
αρχών, από μια διεφθαρμένη κομματοκρατία, 
από κοινωνικές ανισότητες. Μιας κοινωνίας, 
όπου η παρανομία θεωρείται μαγκιά και η 
ατιμωρησία ενθαρρύνει την παρανομία. Μιας 
κοινωνίας όπου το συμφέρον βασιλεύει και η 
απάτη κυριαρχεί. Όπου η διαπλοκή αγγίζει 
μέχρι και τη δικαστική εξουσία και η διαφθορά 
φθάνει μέχρι και το ποδόσφαιρο. Όπου η ηθική 
συμπεριφορά λοιδωρείται ως αναχρονιστική. 
Όπου ο εγωισμός και η γαϊδουριά εκδηλώ-
νονται με την αλαζονική συμπεριφορά στους 
δρόμους. Όπου οι νέοι βυθίζονται όλο και 
πιο βαθιά στο τέλμα των ναρκωτικών. Έχουμε 
πιάσει πάτο σε όλους τους τομείς και κάπου 
πρέπει να αρχίσει επιτέλους και η άνοδος. 

ΜΠΌΞΈΡ

Σφάζουν και την 
ιστορική αλήθεια

Με τη συνήθη τουρκική θρασύτητα, 
ο Ερντογάν εξαπέλυσε οξύτατη επίθεση 
κατά της Γαλλίας, η οποία, με απόφα-
ση του Προέδρου Μακρόν, τίμησε την 
επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων 
από τους Τούρκους ως εθνική ημέρα 
μνήμης. Η Γαλλία έχει αναγνωρίσει τη 
γενοκτονία των Αρμενίων από το 2001. Ο 
σουλτάνος κατηγόρησε τους Γάλλους για 
γενοκτονία τόσο στην Αλγερία, όσο και 
στη Ρουάντα. «Οι Γάλλοι ήταν αυτοί που 
σφάγιασαν εκατοντάδες χιλιάδες αν-
θρώπους στη γενοκτονία στην Αλγερία», 
είπε, προσθέτοντας: «Είναι προφανές 
ποιος σκότωσε 800.000 ανθρώπους στη 
γενοκτονία της Ρουάντα μόλις πριν από 
25 χρόνια. Οι υπεύθυνοι είναι οι Γάλλοι». 
Την ίδια ώρα και το τουρκικό Υπουργείο 
Εξωτερικών απέρριψε ως «άκυρη» τη 
δήλωση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ 
για τη σφαγή των Αρμενίων, έστω και αν 
ο Αμερικανός Πρόεδρος (ακολουθώντας 
την πρακτική και των προκατόχων του) 
απέφυγε να χρησιμοποιήσει τον όρο 
γενοκτονία. Οι αντιδράσεις των Τούρκων 
δείχνουν για μιαν ακόμα φορά ότι δεν 
έχουν καμιά διάθεση να σεβαστούν την 
ιστορική αλήθεια. Αντί να τη δεχτούν και 
να ζητήσουν συγγνώμη από τον αρμενικό 
λαό, κλείοντας αυτό το κεφάλαιο, κάθε 
φορά που κάποια χώρα τιμά την επέτειο 
της Γενοκτονίας ή ένα εθνικό Κοινο-
βούλιο εγκρίνει ψήφισμα αναγνώρισης 
της Γενοκτονίας, αρχίζουν τις απειλές 
και τις ύβρεις. Αλήθεια, ποια προοπτική 
υπάρχει να συνεννοηθεί κάποιος με μια 
χώρα που εκτός από τους Αρμενίους (και 
άλλους λαούς) σφαγιάζει και την Ιστορία;

ΜΠΌΞΈΡ
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