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Με χάρτη αποτυπώνει την 
ερευνητική της δράση 
η Τουρκία, η οποία έχει 

την πολυτέλεια να προχωρεί σε 
προκλήσεις όπου και όποτε κρίνει 
σκόπιμο. 

•Αυτήν τη φορά δεν γίνεται 
λόγος μόνο για γκρίζες ζώνες αλλά 

και για τετελεσμένα στη θάλασσα 
πλησίον του Καστελορίζου μετά 
τις εκλογές της 7ης Ιουλίου στην 
Ελλάδα.

•Πλησίον του οικοπέδου 4 είναι 
το λεγόμενο τριεθνές σημείο, η ένω-
ση της κυπριακής, ισραηλινής και 
αιγυπτιακής ΑΟΖ, και ένας χώρος 

όπου η Άγκυρα μπορεί να κτυπήσει 
ανά πάσα στιγμή. 

•Γιατί η Ελλάδα θα πρέπει να 
είναι έτοιμη να κλείσει τα σύνορά 
της με την Τουρκία.

•Τι διδάσκει η στάση Γαλλίας και 
Ιταλίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.  
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ΤΙ ΘΑ ΠΡΑΞΕΙ Η 
ΕΛΛΑΔΑ ΕΑΝ Η 

ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ 
ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ 

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 

Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Μητέρα 
Πατρίδα μας. Είναι και η Εγγυή-
τρια της «Ζυριχικής Δημοκρα-
τίας». Η Μητέρα μας, το 1964, 

όταν βομβαρδιζόταν η Τηλλυρία με βόμβες 
Ναπάλμ, δεν θέλησε, δεν μπόρεσε, δεν έτρεξε 
να μας βοηθήσει. Δεν επενέβη. Φοβήθηκε 
την Τουρκία. Το 1974, όταν η Χούντα (της 
Μητέρας) Πραξικοπηματικά επενέβη στην 
Κύπρο και η Τουρκία εισέβαλε, «λόγω απο-
στάσεως» (μάς είπε ο… Εθνάρχης Καραμαν-
λής) δεν μπόρεσε να βοηθήσει. Ας σημειωθεί 
ότι ο Καραμανλής γύρισε στην Ελλάδα από το 
Παρίσι όταν θυσιάστηκε η Κύπρος. Και όταν 
η ελλαδική δημοκρατία βγήκε από τα κόκκα-
λα των Ελλήνων της Κύπρου τα ιερά και όχι 
από το Πολυτεχνείο(!) των Αθηνών…

Έκτοτε πέρασαν 45 χρόνια. Η Τουρκία 
διαχρονικά «γωνιάζει» και πανικοβάλλει την 
Ελλάδα. Έκαμε διάτρητη την Κυριαρχία της. 
Γελοιοποίησε κυριολεκτικώς την «ψυχραιμία» 
και τη «σύνεση» που μονίμως αντιτάσσει η Ελ-
λάδα. Αυτή η «ψυχραιμία» και αυτή η «σύνεση» 
επαναλαμβάνονται σήμερα με κωμικοτραγικό 
ύφος. Η Τουρκία τρυπά τις κυπριακές θάλασσες 
και με βεβαιότητα θα τρυπήσει αύριο το Αιγαίο. 
Και η επίσημη Ελλάδα; Βάφτισε τη «φοβία», την 
«αδυναμία» και την «υποταγή» στις τουρκικές 
επιθέσεις ως «συνετή» αντίδραση… Η Τουρκία, 
όμως, γνωρίζει την πραγματικότητα. Γνωρίζει ότι 
η Αθήνα είναι φοβισμένη (για να μη χρησιμο-
ποιηθεί πιο κυριολεκτική λέξη) και ψοφοδεής. 
Αδυνατεί να αντιδράσει. Αδυνατεί, εξ αντικειμέ-
νου, να αμυνθεί στρατιωτικά στις καθημερινές 
Τουρκικές «Εισβολές» κατά της Κυριαρχίας της.

Τώρα, αυτές τις μέρες τι γίνεται; Τα ίδια 
και χειρότερα. Η Ελλάδα είναι και πάλιν 
«συνετή» και «ψύχραιμη». Δεν απαντά 
ΠΕΙΣΤΙΚΑ στις τουρκικές προκλήσεις. Δεν 
είναι όμως τώρα… προκλήσεις. Η Τουρκία 
παίρνει, αρπάζει, κατακτά. Χαρτογραφεί 
και τιτλοποιεί τα εδάφη και τις  θάλασσές 
μας. Η επίσημη Αθήνα το «παίζει» νηφάλια 
ισχυρή δύναμη, η οποία κάθε στιγμή 
μπορεί να τιμωρήσει και να… διπλώσει την 
Τουρκία. Αυτά είναι τραγικές αστειότητες. 
Και ως επικοινωνιακή πολιτική και ως ου-
σιαστική στρατηγική. Και ως αποτρεπτική 
τακτική. Η Τουρκία ξέρει την αδυναμία τής 
«συνετής» Ελλάδος και προχωρεί (χωρίς 
αντίσταση) στο κενό της… «σύνεσης»…

Και η Ευρώπη; Η Ευρώπη για την Τουρκία 
δεν είναι πρόβλημα... Δεν λαμβάνει υπ’ όψιν ο 
Ερντογάν την Ευρώπη. Γιατί; Επειδή δεν πρό-
κειται να πάρει εναντίον του αποφάσεις τις οποί-
ες θα μπορεί να υλοποιήσει. Και η Ελλάς και η 
Κύπρος, που ελπίζουν σε αποτρεπτική επέμβα-
ση της Ευρώπης; Δεν γνωρίζουν ότι η Ευρώπη 
απλώς προειδοποιεί και απλώς καταγγέλλει; 
Δεν γνωρίζουν ότι ουδέν περισσότερο μπορεί 
να πράξει; Συμπέρασμα; Αθήνα και Λευκω-
σία τουλάχιστον ας παύσουν να εμπαίζουν 
με καθημερινές, ανόητες και απερίσκεπτες 
ρητορικές για «μέτρα» και «συμμαχίες» κατά 
των Τουρκικών νέων Εισβολών. Τουλάχιστον, 
αν δεν κατανοούν ότι όλα αυτά αυξάνουν την 
κατακτητική βουλιμία του Τούρκου, ας κατανο-
ήσουν ότι ένας εξαπατημένος και απληροφόρη-
τος Λαός (από μιαν αμήχανη Ηγεσία) ουδεμία 
ετοιμότητα και ουδεμία δυνατότητα έχει για 
οποιαδήποτε σοβαρή αντίδραση.

Η Τουρκία, ανεξαρτήτως των λόγων, 
των σκοπών και των παρανομιών της, όσα 
εξήγγειλε τα εφαρμόζει στην περιοχή. Όσα 
υπεσχέθη και είπε, τα πράττει. Και όσα προλέ-
γει, θα τα υλοποιήσει... Η δική μας πλευρά δεν 
έχει πλέον την επιλογή να αντιμετωπίσει τους 
ατέλειωτους εξευτελισμούς της Κυριαρχίας 
της, με το βόλεμα της «σύνεσης» και της 
«ψυχραιμίας». Είναι μόνο με στρατιωτική 
ΔΥΝΑΜΗ που μπορεί να επιτευχθεί η Απο-
τροπή… Αυτήν τη Στρατιωτική Δύναμη την 
έχει η Μητέρα και  Εγγυήτριά μας; Μόνο η 
Ελλάδα μπορεί να αποτρέψει με επιτυχία την 
κατακτητική αλαζονεία της Τουρκίας. Μπο-
ρεί; Φαίνεται ότι δεν μπορεί. Δεν μπορεί να 
σώσει ούτε την Κύπρο, ούτε τον εαυτό της στο 
Αιγαίο… Και η αμήχανη κυπριακή Κυβέρ-
νηση; Αν δεν έχει τίποτε σοβαρό σχετικώς να 
λέγει, ας σκέπτεται και ας σιωπά. Ας μη μιλά 
πλέον για «επιτυχίες»! Ας συνειδητοποιήσει 
πού έφερε τα πράγματα ο ψευδορεαλισμός 
της, η ανεπάρκεια και οι επικοινωνιακές 
αλαζονικές μεγαλοστομίες της.

ΘΕΣΗ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. 
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
Ο ΛΑΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ 
ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΤΗΝ 
ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΤΟΥ
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ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. 
ΟΜΗΡΟΥ
Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ /// 28 

ΝΙΚΟΣ  
ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ
Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΠΕΛΑΥΝΕΙ 
ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
ΣΕΛΙΔΑ /// 31

ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ποια τα σενάρια 
της διαφοράς 
ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ 
ΣΕΛΙΔΑ /// 7

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑ 
Χάνει σήμερα 
οριστικά την Κων-
σταντινούπολη ο 
Ερντογάν 
ΣΕΛΙΔΑ /// 25

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 
Σίριαλ το θέμα της 
αξιολόγησης του μαθητή
ΣΕΛΙΔΑ /// 14

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Η καλύτερη χρονιά σε 
πωλήσεις από το 2008
ΣΕΛΙΔΑ /// 19

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
Μειώνεται ο τουρισμός και 
αυξάνονται τα ταξίδια των 
Κυπρίων 
ΣΕΛΙΔΑ /// 20

ΖΗΤΟΥΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ε.Ε.
Δέκα μεγάλες πόλεις της 
Ευρώπης σε ανοιχτή μάχη 
με την Airbnb 
ΣΕΛΙΔΑ /// 22

ΗΠΑ-ΙΡΑΝ 
Κορυφώνεται 
η ένταση και οδεύει 
σε πλήρη κλιμάκωση 
ΣΕΛΙΔΑ /// 23Αυξάνονται και 

πληθύνονται τα 
καταστήματα 

που πωλούν συμπληρώ-
ματα διατροφής, αφού 
η κατανάλωσή τους 
αποτελεί τη νέα τάση της 
εποχής, για απόκτηση 
αθλητικής εμφάνισης. 
Σήμερα λειτουργούν στην 
Κύπρο 109 τέτοιου είδους 

καταστήματα, ενώ υπάρ-
χουν 25 αιτήσεις που 
εκκρεμούν για έκδοση 
άδειας. Ειδικοί συνιστούν 
μεγάλη προσοχή πριν από 
την κατανάλωση τέτοιων 
σκευασμάτων. Αυστηροί 
και συνεχείς οι έλεγχοι 
από τις Υγειονομικές Υπη-
ρεσίες του κράτους.
ΣΕΛΙΔΑ /// 13

Ζευγάρια δυσκολεύο-
νται να βρουν διαθέσι-
μες ημερομηνίες για 

να παντρευτούν, αφού η πιο 
κοντινή ημερομηνία είναι τον 
Ιούνιο του 2021. Οι επιλογές 
των ζευγαριών τα τελευταία 
χρόνια φαίνεται να κινούνται 
ανάμεσα στα κτήματα και 
σε άλλες αίθουσες εκδη-
λώσεων, ειδικά για όσους 

μένουν Λευκωσία, ενώ σε 
άλλες πόλεις εξακολουθεί 
να υπάρχει προτίμηση στα 
παραλιακά ξενοδοχεία. Με 
το κλείσιμο του κτήματος 
Μακένζι στη Λάρνακα 
φαίνεται ότι δημιουργήθηκε 
κενό, αφού ήταν μία επιλογή 
ιδιαίτερα δημοφιλής στη 
δεξίωση γάμων.
ΣΕΛΙΔΑ /// 16

Γέμισε η Κύπρος καταστήματα 
συμπληρωμάτων διατροφής

Επόμενη ημερομηνία 
για γάμο το 2021! 

ΜΙΑ ΜΟΔΑ 
ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΙ 
ΑΡΚΕΤΟΥΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗ- 
ΘΗΚΕ ΚΕΝΟ 

ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ 

ΚΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΑΚΕΝΖΙ ΣΤΗ 

ΛΑΡΝΑΚΑ 

Ο χάρτης με τα επόμενα 
σχέδια της Άγκυρας 

ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ 
Δημόσιο πένθος μέχρι τις 25 Ιουνίου. Οι σημαίες σε όλα τα δη-
μόσια κτήρια και τα σχολεία θα κυματίζουν μεσίστιες. Δημόσια 
αργία η ημέρα της κηδείας. Βιβλία συλλυπητηρίων σε όλες τις 
διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας. ΣΕΛΙΔΑ /// 2
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ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΘΑ ΤΑΦΕΙ 
ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΡΙΤΗ 
- ΘΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΛΑΪΚΟ 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ 

Η κηδεία του Δημήτρη Χριστόφια 
θα τελεστεί την Τρίτη (25/6), στις 
5 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό 

Της Του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο. Την 
ίδια ημέρα, η σορός του θα τεθεί σε λαϊκό 
προσκύνημα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 
3 το απόγευμα στο οίκημα της ΠΕΟ στη 
Λευκωσία. 

Σε έκτακτη συνεδρία, που πραγ-
ματοποιήθηκε το Σάββατο το πρωί, 
το Υπουργικό Συμβούλιο  αποφάσι-
σε όπως η κηδεία του τέως Προέδρου 
της Κυπριακής Δημοκρατίας τελεστεί 
δημοσία δαπάνη με τιμές εν ενεργεία 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Το Υπουργικό κήρυξε δημόσιο πένθος 
από το Σάββατο μέχρι και την ημέρα της 
κηδείας, κατά τη διάρκεια του οποίου 
οι σημαίες σε όλα τα δημόσια κτήρια 
και τα σχολεία θα κυματίζουν μεσίστιες. 
Η ημέρα της κηδείας κηρύχθηκε ως 
δημόσια αργία. Αποφασίστηκε επίσης 
να ανοιχθεί βιβλίο συλλυπητηρίων στο 
Προεδρικό Μέγαρο, το οποίο θα μπο-
ρούν να υπογράψουν τα Μέλη της Κυ-
βέρνησης, του Διπλωματικού Σώματος 
και οι Πολιτειακοί Αξιωματούχοι. Βιβλία 
συλλυπητηρίων θα ανοιχθούν επίσης 
σε όλες τις διπλωματικές αποστολές της 
Δημοκρατίας. Στο βιβλίο θα αναγράφεται 
το ακόλουθο κείμενο: «Με βαρύ πέν-
θος αποχαιρετούμε τον τέως Πρόεδρο 

της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη 
Χριστόφια και τιμούμε την προσφορά 
του προς την πατρίδα του Κύπρο από 
τις επάλξεις του βουλευτή, του Προέ-
δρου της Βουλής των Αντιπροσώπων 
και του Προέδρου της Δημοκρατίας». 

Τα θερμά του συλλυπητήρια για 
τον θάνατο του τέως Προέδρου 
Δημήτρη Χριστόφια εξέφρασε 

ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος 
Αναστασιάδης. Σε γραπτή του δήλωση ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε ότι είναι 
με μεγάλη θλίψη που πληροφορήθηκε 
τον θάνατο του Δημήτρη Χριστόφια. Ενός 
πολιτικού, πρόσθεσε, «που για χρόνια 
πορευτήκαμε σε παράλληλες πορείες, 
πάντοτε όμως για το καλό του τόπου». 
«Γνωρίζοντας πόσο ταλαιπωρήθηκε από 
την κλονισμένη για δεκαετίες υγεία του, 
εύχομαι να είναι ελαφρύ το χώμα που 
θα τον σκεπάσει, και στην οικογένειά 
του εκφράζω τα πιο θερμά μου συλ-
λυπητήρια», συμπλήρωσε ο Πρόεδρος. 

Ανακοινώσεις για τον θάνατο του τέως 
Προέδρου της Δημοκρατίας εξέδωσαν 
επίσης κόμματα, νεολαιίστικες οργανώ-
σεις, φορείς, σύνδεσμοι, οργανώσεις και 
πολιτικά πρόσωπα. Το ΑΚΕΛ εξέφρασε 
βαθύτατη θλίψη, μεταφέροντας τα θερ-
μά του συλλυπητήρια στη σύζυγό του, 
συντρόφισσα Έλση και σε όλη του την 
οικογένεια. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός 
εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητή-
ρια προς την οικογένεια, καθώς επίσης 
και στην κομματική του οικογένεια, το 
ΑΚΕΛ. «Παρά τις ιδεολογικές διαφορές, 
αναγνωρίζουμε τον ανθρώπινό του χα-
ρακτήρα, την τιμιότητα που τον διέκρινε 

καθώς και την αγάπη του για τον απλό 
άνθρωπο», σημείωσε.

Από την πλευρά του, το ΔΗΚΟ και 
ο Πρόεδρός του, Νικόλας Παπαδόπου-
λος, εξέφρασαν θλίψη για τον θάνατο 
του Δημήτρη Χριστόφια. Συλλυπητήρια 
στην οικογένεια αλλά και προς το ΑΚΕΛ 
εξέφρασε και η ΕΔΕΚ, ο Πρόεδρος της 
Συμμαχίας Πολιτών, Γιώργος Λιλλήκας, 
το Κίνημα Αλληλεγγύη και ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατικής Παράταξης, Μάριος 
Καρογιάν. Από την πλευρά του, το Κί-
νημα Οικολόγων εξέφρασε ειλικρινή 
συλλυπητήρια στην οικογένεια και συ-
μπλήρωσε: «Ο εκλιπών υπηρέτησε την 
Κύπρο και τον λαό μας, από σημαντικά 
πολιτειακά αξιώματα, σε κρίσιμα χρόνια 
για την ιστορία της πατρίδας μας». Με τη 

σειρά του, ο τέως Πρόεδρος της Βουλής 
Γιαννάκης Ομήρου εκφράζοντας «βαθιά 
θλίψη για τον θάνατο του τέως Προέδρου 
της Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια, 
ανέφερε σε γραπτή του δήλωση ότι η 
πορεία του εκλιπόντος  «ταυτίστηκε με 
τη νεότερη ιστορία της Κύπρου,  την 
οποία υπηρέτησε με αφοσίωση και 
πατριωτισμό».

Συλλυπητήρια για τον θάνατο του τέως 
Προέδρου της Δημοκρατίας εξέφρασε 
και σύσσωμη η ελληνική Κυβέρνηση, ο 
Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της 
Ελληνικής Βουλής και κόμματα όπως το 
ΚΚΕ. Θλίψη για τον θάνατο του Δημήτρη 
Χριστόφια εξέφρασε και η τουρκοκυ-
πριακή κοινότητα και ο Τουρκοκύπριος 
ηγέτης, Μουσταφά Ακιντζί. 

Με τιμές εν ενεργεία 
Προέδρου η κηδεία

Η πολιτική ηγεσία 
βυθίστηκε στη θλίψη 

Α
πεβίωσε το απόγευ-
μα της Παρασκευής ο 
πρώην Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Δημήτρης 
Χριστόφιας, σε ηλικία 72 
ετών, μετά από μάχη 
που έδωσε με σοβαρά 

προβλήματα υγείας που επιβάρυναν την 
κατάστασή του το τελευταίο διάστημα. 

Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
νοσηλευόταν από τη Δευτέρα, 20 Μαΐου 
2019, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, λόγω 
σημαντικής αναπνευστικής επιβάρυνσης, 
με την κατάσταση της υγείας του να είναι 
κρίσιμη. Μία ημέρα πριν καταλήξει, είχε 
πραγματοποιηθεί διευρυμένο ιατροσυμβού-
λιο, το οποίο προχώρησε σε ανασκόπηση 
των δεδομένων της κατάστασης υγείας του 
Δημήτρη Χριστόφια και διαπίστωσε τη 
μη αναστρεψιμότητα των σοβαρών προ-
βλημάτων υγείας του. Η κατάσταση της 
υγείας του σημείωσε περαιτέρω επιδείνωση 
και κατέληξε στις 5:40 το απόγευμα της 
Παρασκευής. 

Η ζωή του
Δημήτρη Χριστόφια 

Ο Δημήτρης Χριστόφιας γεννήθηκε 
στο κατεχόμενο σήμερα από τα τουρκικά 
στρατεύματα κατοχής Kάτω Δίκωμο της 
επαρχίας Κερύνειας, στις 29  Αυγούστου 
1946. Υπήρξε ο 6ος Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας της Κύπρου από τις 28 Φεβρου-
αρίου 2008 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 
2013, οπότε και τον διαδέχτηκε στο αξίωμα 
ο Νίκος Αναστασιάδης.

Κατά τη στιγμή της ανάδειξής του στο 
υψηλότερο αξίωμα της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, ο κ. Χριστόφιας υπηρετούσε τη  
δεύτερη πενταετή θητεία του ως Πρόεδρος 
της Βουλής των Αντιπροσώπων, θέση 
την οποία κατείχε από το 2001. Εξελέγη 
βουλευτής Κερύνειας με το ΑΚΕΛ - Αρι-
στερά - Νέες Δυνάμεις για πρώτη φορά 
στις εκλογές της 19ης Μαΐου 1991 και 
επανεξελέγη στις εκλογές της 26ης Μαΐου 
1996, της 27ης Μαΐου 2001 και της 21ης 
Μαΐου 2006.

Το 1976 εξελέγη μέλος της Επαρχιακής 
Επιτροπής ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνει-
ας. Το 1982 εξελέγη μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής, το 1986 μέλος του Πολιτικού 
Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής και 
το 1987 μέλος της Γραμματείας της Κε-
ντρικής Επιτροπής του κόμματος. Μετά 
τον θάνατο του Γενικού Γραμματέα του 
ΑΚΕΛ, Εζεκία Παπαϊωάννου, στις 10 

Απριλίου 1988, το Πολιτικό Γραφείο 
της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος 
τον όρισε προσωρινό Γενικό Γραμματέα. 
Στις 22 Απριλίου 1988 η ολομέλεια της 
Κεντρικής Επιτροπής τον εξέλεξε Γενικό 
Γραμματέα της, αξίωμα στο οποίο επανε-
ξελέγη άλλες τέσσερεις φορές, το 1990, 
το 1995, το 2000 και το 2005.

Σε ηλικία δεκατεσσάρων χρονών έγι-
νε μέλος της Παγκύπριας Ενιαίας Ορ-
γάνωσης Μαθητών (Π.Ε.Ο.Μ.). Το 1964 
έγινε μέλος του ΑΚΕΛ, της Παγκύπριας 
Εργατικής Ομοσπονδίας (Π.Ε.Ο.) και της 
Ενιαίας Δημοκρατικής Οργάνωσης Νεο-
λαίας (Ε.Δ.Ο.Ν.). Το 1969, στο 5ο Συνέδριο 
της Ε.Δ.Ο.Ν., εξελέγη μέλος του Κεντρικού 
Συμβουλίου της Οργάνωσης. Το 1974, 
μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του 
στη Μόσχα, επέστρεψε στην Κύπρο και 
προσελήφθη στην Ε.Δ.Ο.Ν., της οποίας 
εξελέγη Κεντρικός Οργανωτικός Γραμμα-
τέας. Το 1977 εξελέγη Γενικός Γραμματέας 
της Οργάνωσης, θέση την οποία κατείχε 
μέχρι και το 1987.

Ο Δημήτρης Χριστόφιας κέρδισε πολλές 
τιμητικές διακρίσεις και μετάλλια, μεταξύ 
των οποίων και το μετάλλιο Αλεξάντερ 
Πούσκιν της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που 
απενεμήθη το 2007 για τη συνεισφορά του 
στην ανάπτυξη  φίλιων σχέσεων μεταξύ 
Ρωσίας και Κύπρου και την υποστήριξή 
του στη ρωσική γλώσσα και πολιτισμό, τον 
Μεγαλόσταυρο με άστρο της Εκκλησίας 
του Αγίου Μάρκου, που απενεμήθη το 
2009 από τον Α.Θ.Μ. Πάπα και Πατρι-
άρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής 
κ.κ. Θεόδωρο Β’, το Μέγα Περιδέραιο του 
Τάγματος του Πίου του ΙΧ που απενεμήθη 
το 2010 από τον Α.Α. Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ’, 
και μετάλλιο του Τάγματος της Φιλίας της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας που απενεμήθη 
το 2010 από τον Πρόεδρο Ντμίτρι Με-
ντβέντεφ. Επιπλέον, κατέχει τιμητικούς 
τίτλους από αριθμό πανεπιστημίων, συ-
μπεριλαμβανομένων των: Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας (2004), Κρατικό Ινστιτούτο 
Διεθνών Σχέσεων Μόσχας (2008), Πανε-
πιστήμιο για Ξένους της Περούτζια (2009), 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2011) 
και Πανεπιστήμιο Μαριούπολης (2011). 
Έχει τιμηθεί επίσης και από πολλές πόλεις 
σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η 
Ελλάδα, η Ιταλία και η Ουκρανία.

Ο Δημήτρης Χριστόφιας ήταν διδά-
κτωρ ιστορικών επιστημών του Ινστιτού-
του Κοινωνικών Επιστημών της Μόσχας 
(Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών της 
Σοβιετικής Ένωσης).  

Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Χριστόφιας



θόρμητη κίνηση, εισέρχεται στη νεκρή 
ζώνη, ανεβαίνει στον ιστό και αποπειράται 
να κατεβάσει τη σημαία της ντροπής του 
ψευδοκράτους. Ο δολοφόνος του, Κενάν 
Ακίν, παίρνει θέση βολής από το απέναντι 
μπαλκόνι και του ρίχνει τη χαριστική βολή 
στον λαιμό. Το μπαλκόνι στέκει εκεί μέχρι 
σήμερα αγέρωχο, να θυμίζει ως μνημείο 
στην κατοχική πλευρά την επιτυχία της 
αναστολής της διαδήλωσης των Ελληνο-
κυπρίων για την κατάφωρη αδικία της 
συνεχιζόμενης από το 1974 κατοχής. Το 
λευκό μπαλκόνι είναι το πρώτο κτήριο 
που συναντά κανείς περνώντας διά μέσου 
του οδοφράγματος της Δερύνειας από την 
ελεύθερη στην κατεχόμενη Αμμόχωστο.

Τα υπόλοιπα χρόνια, οι μοτοσικλετιστές 
μετέβαιναν κάθε Αύγουστο στο σημείο όπου 
μέχρι το 2018 υπήρχαν συρματοπλέγματα 
για να αποτίσουν συμβολικά φόρο τιμής 
στους δύο ηρωομάρτυρες, αλλά και να 
ατενίσουν τα σημεία της θυσίας τους. Τα 
συρματοπλέγματα ήταν μέχρι τον περασμένο 
Νοέμβριο το μόνο μνημείο που ήταν στημένο 
στη μνήμη τους. Από εκεί και έπειτα, όταν 
πια άνοιξε το σημείο ελέγχου της Δερύ-
νειας, σε μιαν αυθόρμητη πρωτοβουλία, 
ένα μήνα μετά, τον Δεκέμβριο του 2018, 
η Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού 
μετέφερε και έστησε σε χώρο πλησίον του 
οδοφράγματος ένα πρόχειρο και φορητό 
μνημείο, στο οποίο αναγράφονται τα κα-
τεχόμενα χωριά της Κύπρου, ενώ οι δύο 
χαροκαμένοι γονείς, Σπύρος Σολωμού και 
Τασούλα Ισαάκ, τοποθέτησαν δύο λευκούς 
σταυρούς στη μνήμη των παιδιών τους. 

Κατόπιν, φυτεύτηκαν τέσσερεις ελιές και 
τέσσερεις χαρουπιές, αριθμός που συμβολίζει 
τα σαράντα τέσσερα χρόνια συνεχιζόμενης 
τουρκικής κατοχής.

Όμως, πρόσφατα, κατόπιν καταγγελίας 
στην Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου, 
η Αστυνομία σε συνεργασία με τη Νομική 
Υπηρεσία, καταχώρισαν υπόθεση για τη 
συγκεκριμένη ενέργεια και την παρουσία 
του πρόχειρου και φορητού μνημείου εντός 
ιδιωτικού τεμαχίου, ζητώντας, παράλληλα, 
τη μετακίνησή του.

Ο εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας 
Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού, Ανδρέας Πετ-
τεμερίδης, μιλώντας στη «Σ», εξέφρασε 
τη λύπη και τη δυσαρέσκειά του για το 
γεγονός, διερωτώμενος ποιους ενοχλεί η 
μνήμη. Τόνισε, επίσης, ότι αναφέροντας 
το γεγονός στον πατέρα τού Σολωμού Σο-
λωμού, Σπύρο, αυτός του ανέφερε: «Γιε 
μου, πες τους ότι τα έβαλα εγώ».

Μάλιστα, σε ανακοίνωσή της η Πρωτο-
βουλία Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού, αναφέρει 
χαρακτηριστικά ότι λογοδοτώντας μόνο 
στους ήρωες, στους παππούδες, στις γιαγιά-
δες, στον πατέρα του Σολή και στη μητέρα 
του Τάσου, δεν θα σταματήσει στιγμή να 
δίνει το είναι της για τον αγώνα της μνήμης 
ενάντια στη λήθη. Μέχρι τη στιγμή εκείνη, 
όπως αναφέρεται, που τα οδοφράγματα θα 
πέσουν για την Ελευθερία και όχι για τον 
τουρισμό, μέχρι τη στιγμή εκείνη που οι 
συμβολικές κινήσεις για τη διαφύλαξη της 
μνήμης θα γίνονται από την Πολιτεία και 
με πλήρη σύμπραξη της Κοινωνίας, για 
να μην υποχρεώνεται μια Πρωτοβουλία 
να «ενοχλεί», χρησιμοποιώντας τέσσερα 
τετραγωνικά μέτρα μπροστά από το οδό-
φραγμα της Δερύνειας. Θέτει, παράλληλα 
το ερώτημα,  ποιος θα διενεργήσει έρευνα 
για την κλεμμένη γη στην Κερύνεια, τη 
Μόρφου, την Αμμόχωστο, και τη Μεσαορία;

Γνωστή είναι επίσης και η πρόθεση 
του γνωστού Ελλαδίτη ερμηνευτή Νότη 
Σφακιανάκη να στήσει ο ίδιος μνημείο για 
να τιμήσει τον Σολωμό Σολωμού. Επιση-
μαίνεται, μάλιστα, ότι 23 ολόκληρα χρόνια 
μετά τη θυσία των δύο ηρωομαρτύρων, δεν 
έχει εκδηλωθεί πρόθεση από την Πολιτεία 
για ικανοποίηση των αιτημάτων είτε των 
συγγενών είτε και της πρωτοβουλίας για 
ανέγερση μνημείου.

Από την άλλη, δικαιολογημένη θεωρείται 
και η αντίδραση των μοτοσικλετιστών, οι 
οποίοι αντιμετωπίζουν την απόρριψη στην 
προσπάθειά τους να αποτίσουν φόρο τιμής 
στους δικούς τους ανθρώπους, ακόμη και 
με συμβολικές πρωτοβουλίες, εκφράζο-
ντας μάλιστα και τη δυσαρέσκειά τους που 
στο οδόφραγμα Δερύνειας, παρ’ ότι έχουν 
στηθεί πάρκα και κτήρια αφιερωμένα στις 
δικοινοτικές σχέσεις μεταξύ Τουρκοκυ-
πρίων και Ελληνοκυπρίων, το μνημείο 
για τον Τάσο και τον Σολάκη θεωρείται 
προσβλητικό και ανεπιθύμητο.

Ανοίγουν το Βαρώσι
Την ίδια ώρα, το ψευδοκράτος φαίνε-

ται να μην έχει καμία πρόθεση ούτε να 
διαγράψει τη δικιά του μνήμη, ούτε και 
να προβεί σε μέτρα οικοδόμησης εμπι-
στοσύνης. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του 
ψευδοπρωθυπουργού Ερσίν Τατάρ αλλά 
και του λεγόμενου «υπουργού εξωτερι-
κών» Κουντρέτ Οζερσάι, το ψευδοκράτος 
θα στείλει τεχνική επιτροπή εντός της πε-
ρίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου για 
να καταγράψει τις περιουσίες με πρόθεση 

το άνοιγμά τους υπό τουρκοκυπριακή δι-
οίκηση, κάνοντας μάλιστα λόγο και για 
μετατροπή της Αμμοχώστου σε Λας Βέγκας.

Ο εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας «Αμ-
μόχωστος η Πόλη μας», Παύλος Ιακώβου, 
εξέφρασε τον φόβο ότι η συγκεκριμένη 
ενέργεια πιθανόν να διχάσει τους Αμμοχω-
στιανούς στο θέμα των περιουσιών, αφού 
ενδεχομένως να υπάρξει πρόθεση κάποιων 
να διεκδικήσουν τις περιουσίες τους υπό 
τη διοίκηση του ψευδοκράτους.

Ανησυχία επικρατεί και στην Ιερά 
Μητρόπολη Κωνσταντίας-Αμμοχώστου 
όσον αφορά τα σημαντικά εκκλησιαστικά 
μνημεία. Όπως δήλωσε ο Πρωτοσύγκελος 
της Ιεράς Μητρόπολης Κωνσταντίας-Αμ-
μοχώστου, τα εκκλησιαστικά μνημεία εντός 
της κατεχόμενης πόλης της Αμμοχώστου 
υποδηλώνουν τον Χριστιανισμό και την 
ελληνικότητα της περιοχής.

Αντιδρούν και
οι Τουρκοκύπριοι

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι αντίδραση 
στη συγκεκριμένη απόφαση του λεγόμενου 
«υπουργικού συμβουλίου» εκφράζουν 
και Τουρκοκύπριοι. Ο Τουρκοκύπριος 
Αμμοχωστιανός ακτιβιστής Σερτάρ Ατάι, 
της Δικοινοτικής Πρωτοβουλίας για την 
Αμμόχωστο,  εξέφρασε τη διαφωνία του 
με την ενέργεια του ψευδοκράτους, καθώς, 
όπως είπε, σημαντικό είναι, η ανοικοδό-
μηση αλλά και η επανεγκατάσταση των 
Βαρωσίων να γίνει υπό την αιγίδα των 
Ηνωμένων Εθνών αλλά και τη συμμετοχή 
των Ελληνοκυπρίων στην τεχνική ομάδα.

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Το Θέμα 3

Έ
να σχεδόν μήνα πριν από τη  
συμπλήρωση 45 χρόνων 
από την ολοκλήρωση του 
εγκλήματος της Τουρκίας 
σε κυπριακό έδαφος, το 
ψευδοκράτος εντείνει την 
τουρκική προκλητικότητα 

στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, προαναγ-
γέλλοντας την είσοδο στην περίκλειστη 
περιοχή των Βαρωσίων και το άνοιγμα 
υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Την ίδια 
ώρα, λίγα μέτρα παραπέρα, στο οδόφραγ-
μα Δερύνειας, ένα πρόχειρο μνημείο το 
οποίο τοποθετήθηκε από την Πρωτοβουλία 
Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού τον περασμένο 
Δεκέμβριο εις μνήμην των δύο ηρωομαρ-
τύρων του 1996, εκδιώχνεται άρον-άρον.

Επιβάλλουν τη λήθη
Τον Αύγουστο του 1996, δύο νέοι από 

το Παραλίμνι, δύο ξαδέλφια, ο Τάσος Ισαάκ 
και ο Σολωμός Σολωμού, δολοφονούνται 
βάρβαρα από τους Γκρίζους Λύκους. Ο μεν 
Τάσος ξυλοκοπείται μέχρι θανάτου λίγα 
μέτρα από το οδόφραγμα της Δερύνειας 
κατά τη μεγάλη πορεία που διοργάνωσαν 
οι μοτοσικλετιστές. Ανήμερα την κηδεία 
του, ο ξάδελφός του Σολωμός,  σε μια αυ-

ΜΕΤΆ ΤΙΣ ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΟΖΕΡΣΆΙ-ΤΆΤΆΡ ΟΤΙ ΘΆ ΆΝΟΙΞΟΥΝ ΤΆ ΒΆΡΏΣΙΆ 

Διώχνουν το μνημείο Ισαάκ-Σολωμού 
από το οδόφραγμα της Δερύνειας

ΜΆΡΙΝΟΣ ΠΆΥΛΙΚΚΆΣ
pavlikkasm@sigmatv.com



Η 
Τουρκία συνεχίζει τη 
δική της πολιτική στην 
Ανατολική Μεσόγειο με 
συγκροτημένο σχεδι-
ασμό, τον οποίο έχει 
προαναγγείλει μέσα από 
το δικό της ερευνητικό 

πρόγραμμα. Εάν κάποιος μελετήσει πού 
η Άγκυρα έχει δώσει ερευνητική έμφαση 
μέσω του «Μπαρμπαρός», θα αντιληφθεί 
πώς θα κινηθεί και τι σχεδιάζει. Αυτό μάλιστα 
αναλύεται και από την Αθήνα και από τη 
Λευκωσία. Συνεπώς: Πρώτο, το «Γιαβούζ» 
θα κινηθεί προς την Καρπασία και προς τον 
Κόλπο της Αμμοχώστου. Δεύτερο, η Αθήνα 
φοβάται ότι η κίνηση ΜΑΤ θα γίνει πλησίον 
του Καστελορίζου ή και στο σημείο όπου 
υπερκαλύπτονται η ελληνική με την κυπριακή 
ΑΟΖ. Και μάλιστα μια τέτοια κίνηση εκτιμά-
ται ότι θα γίνει μετά τις ελληνικές εκλογές, 
όταν δηλαδή θα είναι νέα η Κυβέρνηση 
και θα προσπαθεί να βρει τα βήματά της. 
Στρατιωτικές πηγές τονίζουν ότι είναι καλό 
για την Άγκυρα αυτό το timing εάν θέλει να 
προκαλέσει την Ελλάδα, η οποία θα βρεθεί 
μπροστά στο εξής δίλημμα: Ή θα σωπάσει 
και θα υποστεί ταπείνωση, αποδεχόμενη τη 
δημιουργία νέων γκρίζων ζωνών, που θα 
είναι προέκταση εκείνων του Αιγαίου, ή θα  
επιδιώξει να εκδιώξει τον εισβολέα, οπότε θα 
υπάρξει κλιμάκωση μιας μίνι κρίσης που 
κανείς δεν θα γνωρίζει πού θα μπορεί να 
καταλήξει. Όπως επιπροσθέτως τονίζεται: 
«Υπάρχει διαφορά μεταξύ των προκλήσε-
ων στην Κυπριακή ΑΟΖ και εκείνων εντός 
της ελληνικής, που είναι απλώς νοητή και 
μη καθορισμένη για τον εξής λόγο: Η Κύ-
προς δεν έχει ναυτικό, συνεπώς μπορεί να 
υπάρξει μια δικαιολογία, γιατί δεν μπορεί 
να αποτρέψει τις τουρκικές προκλήσεις. Σε 
ό,τι, όμως, αφορά την Ελλάδα, ποια μπορεί 
να είναι η δικαιολογία;».

Το σκηνικό και οι ΗΠΑ
Άρα, η αχίλλειος πτέρνα της Ελλάδας 

είναι η περιοχή Καστελορίζου, ως προς τις 
γεωτρήσεις. Βεβαίως, υπάρχει και η αντί-
ληψη ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν σε δυο 
συμμάχους τους να φτάσουν στα άκρα. Κατά 
την τελευταία ενημέρωση των πρέσβεων της 
ΕΕ στην Άγκυρα και κατά τις διπλωματικές 
επαφές με τους Αμερικανούς, οι Τούρκοι 
ισχυρίζονται ότι είναι η Ελλάδα και η Κύ-
προς που προκαλούν με τις μονομερείς τους 
αποφάσεις στα ενεργειακά, ενώ η Άγκυρα 
ενεργεί εντός της δικής της υφαλοκρηπίδας 
και δεν αποδέχεται την ΑΟΖ ενός κράτους, 
όπως είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, που δεν 
αναγνωρίζει. Ταυτοχρόνως αφήνει σαφώς 
να νοηθεί ότι αν προκύψει κρίση, την ευθύνη 
φέρουν Λευκωσία και Αθήνα.   

Το σκηνικό έχει ως ακολούθως: 
1. Οι Αμερικανοί δεν ασκούν τον ίδιο 

έλεγχο που ασκούσαν στο παρελθόν επί 
του Ερντογάν. 2. Οι Αμερικανοί ενδέχεται 
να αφήσουν την κρίση να εξελιχθεί για να 
εκτεθεί ο Ερντογάν και σε συνεννόηση με 
την τουρκική αντιπολίτευση θα τρέξουν εξε-
λίξεις. Όμως, εάν αυτό το σενάριο αποτύχει, 
ο Τούρκος Πρόεδρος θα είναι πολύ πιο 
ενισχυμένος από σήμερα και πολύ πιο επι-
κίνδυνος και για τον... εαυτό του και για τους 
γείτονές του. Το πρόβλημα για τις ΗΠΑ είναι 
ότι η Ελλάδα δεν έχει αξιόπιστη αποτροπή, 

οπότε ο Ερντογάν μπορεί να το τραβήξει 
στα άκρα, δηλαδή να προχωρήσει σε κρίση 
για να εδραιώσει διά πυρός και σιδήρου 
τη δική του υφαλοκρηπίδα. 

3. Η Τουρκία θα σηκώσει τους τόνους 
και δεν θα διστάσει να φτάσει σε κρίση για 
να επέμβουν οι ΗΠΑ και να οδηγηθούν οι 
δυο πλευρές σε διάλογο, στον οποίο χάνει 
αυτός ο οποίος: Α. Έχει τα νόμιμα δικαιώ-
ματα, διότι  αυτός θα πρέπει να δώσει για να 
φτάσει σε συμβιβασμό. Β. Είναι ο αδύνατος. 

Αναγνώριση μέσω αερίου  
Στην περίπτωση της Κύπρου, η Άγκυρα 

δεν αισθάνεται κόστος και δεν υπολογί-
ζει την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία 
θεωρεί ως εκλιπούσα. Και δεν πρόκειται 
να καθορίσει  ΑΟΖ μαζί της. Κατά την τε-
λευταία ενημέρωση των πρέσβεων της ΕΕ 
στην Άγκυρα και κατά τις διπλωματικές 
επαφές με τους Αμερικανούς, οι τουρκικές 
θέσεις είναι έγγραφες και σαφείς: Πρώτο, 
ΑΟΖ θα καθοριστεί μετά τη λύση. Δεύτερο, 
οποιαδήποτε συμφωνία των Ελληνοκυ-
πρίων, τονίζει η Άγκυρα, για το ζήτημα 
των υδρογονανθράκων θα μπορεί να γί-
νει δεκτή μόνο εάν υπάρξει συναπόφαση 
με τους Τουρκοκυπρίους. Εφόσον, δε, η 
Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή 
Δημοκρατία, τι ζητά ή ίδια; Τονίζει ότι, για 
να γίνουν δεχτές οι ενεργειακές αποφάσεις 
της Κύπρου, θα πρέπει να εξευρεθεί μια 
φόρμουλα αναγνώρισης του ψευδοκράτους 
προ της λύσης! Εδώ είναι που η δική μας 
θέση θα έπρεπε να είχε τεθεί δημόσια: 
Εάν οι Τουρκοκύπριοι θέλουν οφέλη από 
το φυσικό αέριο, να επανενταχθούν στην 
Κυπριακή Δημοκρατία και να την αναγνω-
ρίσουν τόσο οι ίδιοι όσο και η Άγκυρα.    

Ερωτήματα και...  τσουνάμια 
Η τουρκική προκλητικότητα δεν είναι 

νέο φαινόμενο. Εκδηλώνεται εδώ και καιρό, 
αλλά τόσο η Κυβέρνηση όσο και το Εθνικό 
Συμβούλιο δεν ανέπτυξαν μετά το Κραν 
Μοντανά σχέδιο Β, παρά μόνο επιδιώκεται 
διεθνώς η επανένταξη των συνομιλιών για 
να συνεχιστεί η φόρμουλα λύσης από εκεί 
όπου έχει μείνει. Είναι, δε, πρόδηλο ότι 
καμιά ενέργεια επιβολής κόστους προς 
την Τουρκία δεν επιδιώχθηκε επί μακρόν 
για να μην θεωρηθεί ως πρόκληση και 
να κλείσει μια ενδεχόμενη νέα ευκαιρία. 
Αυτή η πολιτική λογική έφερε την Τουρκία 
έξω από την Πάφο και δημιουργεί στην 
παρούσα φάση πρόβλημα στις κυπριακές 

θέσεις εντός της ΕΕ για τους εξής λόγους:
Ερωτούν, όπως συμβαίνει, πολλοί και 

κυρίως οι Γερμανοί: Εάν επιβάλουμε κυρώ-
σεις και τα τσουγκρίσουμε με την Τουρκία 
και τερματίσει τις προκλήσεις της, εσείς τι 
θα πράξετε την επομένη; Και η δική μας 
απάντηση, δηλαδή της Κυβέρνησης και 
της συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης του 
ΑΚΕΛ, είναι: Να πάμε σε συνομιλίες και 
να εμπλέξουμε σε αυτές και την Τουρκία, 
δηλαδή τον Ερντογάν. Στη δική μας θέση 
η απάντηση μερίδας των εταίρων είναι η 
εξής: Θα συγκρουσθούμε εμείς με την 
Τουρκία για τα δίκαια τη Κύπρου και θα 
πληρώσουμε κόστος, και εσείς την επομένη 
θα συναγελάζεσθε με τον Ερντογάν; Πώς 
θα τα βρείτε εσείς με τον Ερντογάν όταν 
δεν τα βρίσκουμε εμείς; Όταν η ίδια η ΕΕ 
λαμβάνει μέτρα λόγω δημοκρατικών ελλει-
μάτων στη χώρα του, αλλά δεν ακούει; Στο δε 
ερώτημα εάν η Λευκωσία έχει εναλλακτικό 
τρόπο δράσης, τόσο η Κυβέρνηση όσο και 
η αντιπολίτευση σηκώνουν τα  χέρια ψηλά. 

Επιπροσθέτως, οι εταίροι φοβούνται 
ότι κεντρικό αντίμετρο της Τουρκίας στην 
επιβολή κυρώσεων είναι το άνοιγμα της 
κάνουλας του μεταναστευτικού, το οποίο 
η Άγκυρα έχει μετατρέψει από ανθρωπι-
στικό ζήτημα σε οικονομική, κοινωνική 
και πολιτική απειλή για την Ευρώπη. Έχει 
ναρκοθετήσει τη διαδικασία από το Αιγαίο 
ως τις Βρυξέλλες. Τόσο η κεντρο-δεξιά όσο 
και οι σοσιαλιστές και οι αριστερά φοβούνται 
ότι ένα νέο μεταναστευτικό ρεύμα από την 
Τουρκία θα εξελιχθεί σε τσουνάμι και θα 
αυξήσει τους ακροδεξιούς στην Ευρώπη, 
οξύνοντας τα ήδη υφιστάμενα προβλήματα.   

Προβληματισμοί 
Επί τη βάσει των ανωτέρω η ουσία είναι 

η εξής: Οι εταίροι μας, εάν συγκρουστούν με 
την Τουρκία, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι 
δεν θα έχουν μόνο κόστος αλλά και όφελος 
και δη από τα ενεργειακά. Εμείς εμπράκτως 
πρέπει να τους πείσουμε. Όταν όμως ακούν 
τις ηγεσίες του ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ να 
αναφέρονται σε αγωγό προς την Τουρκία 
με τη λύση του Κυπριακού, και ότι τα δικά 
μας πλεονεκτήματα θα τα παραχωρήσουμε 
στην Άγκυρα, γιατί να συγκρουστούν μαζί 
της αφού αυτή την οποία προβάλλουμε 
σήμερα ως δική μας ενεργειακή πηγή θα 
τη μεταβιβάσουμε με τις συνομιλίες και τη 
λύση στην Τουρκία; Άστε που έχουν κατα-
νοήσει αρκετοί των Ευρωπαίων ό,τι και οι 
Ισραηλινοί. Ότι,  δηλαδή, με την υπό συζή-

τηση λύση της ομοσπονδίας οι αποφάσεις 
θα λαμβάνονται από την Τουρκία μέσω των 
δομών του κράτους και της ισότιμης, όπως η 
Άγκυρα την εννοεί, συμμετοχής των Τουρ-
κοκυπρίων.  Άρα η επιβολή στοχευμένων 
μέτρων σε βάρος της Άγκυρας  περνά μέσα 
από τις απαντήσεις σειράς προβληματισμών 
και αναπροσαρμογής θέσεως, ενταγμένων 
σε συγκροτημένη στρατηγική: 

1. Μήπως είναι αφελές να πιστεύουμε 
ότι η ΕΕ θα τα τσουγκρίσει ή ακόμη και θα 
συγκρουσθεί με την Τουρκία, ενώ εμείς 
θα καθόμαστε στους καναπέδες, χωρίς να 
έχουμε δική μας αξιόπιστη αποτροπή και 
συμμαχίες; Δεν θα πρέπει να σκεφτούμε πώς 
θα λαδώσουμε τη μηχανή; Δεν θα πρέπει 
να εξετάσουμε, στη λογική της αποτροπής, 
την αγορά οπλικών συστημάτων από τους 
συμμάχους μας και την εξέταση συμμετοχής 
σε παραγωγές στην ΕΕ; 2. Δεν θα πρέπει 
να ξεκαθαρίσει προς τους εταίρους ποιος 
θα κάνει τα επόμενα χρόνια κουμάντο στις 
πηγές για τις οποίες σήμερα  ζητούμε στή-
ριξη επειδή είναι δικές μας; Το τονίζουμε 
αυτό διότι, σε περίπτωση επιβολής της υπό 
συζήτηση ομοσπονδιακής λύσης, η διαχεί-
ριση γίνεται από την Τουρκία. Το Ισραήλ 
φλερτάρει σήμερα μαζί μας διότι είναι στη 
γειτονιά μας και διότι η Τουρκία το προκαλεί 
και θέλει να του κλέψει τον περιφερειακό του 
ρόλο. Ανάλογη είναι και η στάση των ΗΠΑ, 
οι οποίες, όμως, εάν κλείσει το παράθυρο της 
ευκαιρίας, που προκύπτει για μας μέσα από 
την αντιπαράθεσή τους με τον Ερντογάν, θα 
μας γυρίζουν την πλάτη. Και δεν θα έχουν 

αυτές την ευθύνη, αλλά εμείς. Βλέπουμε τη 
διαφορετικότητα των συμφερόντων που υπάρ-
χουν μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας από τη μια και 
των Ισραήλ - ΗΠΑ από την άλλη, με σημείο 
αναφοράς την Κύπρο και το φυσικό αέριο. 
Διαφαίνεται, ταυτοχρόνως, η γεωπολιτική 
και θεσμική σημασία του EastMed, επί του 
οποίου μπορούν να οικοδομηθούν κοινά 
συμφέροντα, που δεν είναι οικοδομημένα 
σήμερα. Είναι στα χαρτιά  (χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι μας πέφτει λίγο το τερματικό). 
Όπως και οι όποιες συμμαχίες μας. 

Στοχευμένα μέτρα, ισοδύνα-
μα ανταλλάγματα  

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Κυβέρνηση 
μαζί με τους Ευρωπαίους Εταίρους βρήκαν 
τη γνωστή φόρμουλα σε επίπεδο Συμβου-
λίου Υπουργών Εξωτερικών, με την οποία 
εντέλλεται η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η 
Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων όπως 
εισηγηθούν τη λήψη στοχευμένων μέτρων 
κατά της Τουρκίας. Ποια θα μπορούσαν να 
ήταν τα μέτρα θα το δούμε στη συνέχεια. 
Σημειώνουμε, πάντως, ότι τα τουρκικά 
ενταξιακά κεφάλαια είναι παγωμένα, λόγω 
υπαιτιότητας της Άγκυρας, ούτως ή άλλως 
συζητείτο το θέμα της περικοπής προεντα-
ξιακών κονδυλίων και ούτως ή άλλως ήταν 
δύσκολο να προχωρήσει η εμβάθυνση της 
τελωνειακής ένωσης. Η απόφαση του Συμ-
βουλίου Γενικών Υποθέσεων έδωσε λαβή 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχηγών Κρατών 
και Κυβερνήσεων να στείλει αυστηρότερο 
μήνυμα στην Τουρκία, αναφερόμενο σε «στο-
χευμένα μέτρα». Εάν η λήψη μέτρων αφορά 
αυτά τα οποία είναι ήδη αποφασισμένα από 
τους εταίρους, τότε μύγα που την τσίμπησε 
την Άγκυρα. Συνεπώς, τα στοχευμένα μέτρα 
μπορούν να ξεκινούν από: 

1. Τον αποκλεισμό της Τουρκίας από τη 
συμμετοχή της σε διεθνή φόρα ή την ανα-
στολή του Συμβουλίου Σύνδεσης Τουρκίας 
– ΕΕ. Θα ήθελε κάτι τέτοιο η Λευκωσία; Το 
τονίζουμε αυτό, διότι όταν γινόταν λόγος για 
αναστολή των ενταξιακών της Τουρκίας με 
την ΕΕ ή και διακοπή τους,  τόσο η Αθήνα 
όσο και η Λευκωσία έλεγαν όχι. 

2. Την απαγόρευση εισόδου εντός της 
ΕΕ σε πολιτικούς και επιχειρηματίες, που 
εμπλέκονται στο θέμα των γεωτρήσεων 
και αποκλεισμό από την αγορά εταιρειών 
που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο 
στη διαδικασία. 

3. Πάγωμα λογαριασμών σε όσους 
εμπλέκονται στη υπόθεση.

4. Την επιβολή εμπάργκο όπλων.  
5. Λήψη στοχευμένων εμπορικών και 

άλλων κυρώσεων επί της Τουρκίας.  
Εάν  βεβαίως ζητήσουμε για παράδειγμα 

αυτά τα μέτρα από τους Ευρωπαίους και 
άλλα, θα πρέπει και εμείς: 

Α. Να είμαστε έτοιμοι να προστατεύ-
σουμε τα δικά τους συμφέροντα. Εφόσον 
η Τουρκία απειλεί να ανοίξει την κάνουλα 
του προσφυγικού για να πνίξει την Ελλάδα 
και να προκαλέσει πρόσθετα προβλήματα 
στην υπόλοιπη Ευρώπη, το ερώτημα που 
τίθεται είναι το εξής: Θα ήταν έτοιμη η 
Αθήνα να κλείσει τα σύνορά της με την 
Τουρκία σε συνεννόηση με την ΕΕ;

Β. Να προχωρήσουμε σε ό,τι έχουμε ήδη 
αναφέρει: Θα πρέπει μέσω του φυσικού 
αερίου να δεθούν το συντομότερο, ακόμη 
περισσότερο τα κυπριακά συμφέροντα με 
εκείνα της ΕΕ και δη της Γερμανίας ως 
ηγέτιδας δύναμης. Η σύνδεση των εθνικών 
συμφερόντων διεφάνη και στη στήριξη 
της οποίας έτυχε τόσο ο ΥπΕξ όσο και ο 
Πρόεδρος στις τελευταίες αποφάσεις που 
λήφθηκαν σε επίπεδο Συμβουλίου. Ανα-
φερόμαστε στη Γαλλία και ειδικότερα στην 
Ιταλία. Είναι σαφές ότι η ισχυρή στήριξή 
τους δεν σχετίζεται μόνο με το δίκαιο, αλλά 
τα κοινά ενεργειακά συμφέροντα δισεκα-
τομμυρίων ευρώ. Και κάτι συναφές που 
αφορά εμάς: Υπάρχει σχέδιο αντιμετώ-
πισης των κυμάτων αιτητών ασύλου που 
έρχονται από τα κατεχόμενα;    

Γ. Να πείσουμε τους εταίρους με ποιον 
θα μιλούν τώρα και στη συνέχεια για το 
φυσικό αέριο. Δεν μπορεί με τις προτάσεις 
μας περί αγωγού προς Τουρκία και με τη 
φόρμουλα της ομοσπονδιακής λύσης να 
δίδεται η εντύπωση ότι ο διαχειριστής του 
φυσικού αερίου θα αλλάξει. Θα μεταβιβαστεί 
στην Άγκυρα μέσα από την επιβεβαίωση 
της αναθεωρητικής της πολιτικής. 

Συνεπώς, επιβάλλεται μια διαφορετι-
κή προσέγγιση και η προώθηση ισοδύ-
ναμων ανταλλαγμάτων στους εταίρους 
μας. Τα όποια μέτρα δεν θα βρίσκονται 
σε συνάρτηση μόνο με το δίκαιο, αλλά 
και με τα συμφέροντα και τα ισοδύναμα 
ανταλλάγματα.             

Τετελεσμένα και 
από Μηχανής Θεός 

Επί του παρόντος: 1. Η Κυβέρνηση δεν 
επιστρέφει από τις Βρυξέλλες στη Λευκωσία 
με άδεια χέρια και κερδίζει χρόνο.

 2. Οι εταίροι μας και δη οι Γερμανοί 
και άλλοι, που έχουν μεγάλα οικονομικά 
και εμπορικά συμφέροντα στην Τουρκία, 
που ακόμη να τους εγγυηθούμε ότι θα 
εξισορροπηθούν μέσω του δικού μας 
φυσικού αερίου, κερδίζουν χρόνο μέσω 
των προτάσεων της Επιτροπής και δεν συ-
γκρούονται ακόμη κάθετα με την Τουρκία. 

3. Η Άγκυρα εφόσον δεν έχει ακόμη 
απαγορευτικό κόστος θα συνεχίσει την 
πολιτική της και θα εμφανίζεται και ως 
αδικημένη έναντι των Ευρωπαίων. Και 
ο Ερντογάν θα έχει το πρόσχημα να συ-
νεχίζει το πάγωμα των μεταρρυθμίσεων. 
Οι λιγότερο κερδισμένοι επί της ουσίας 
είναι η Κύπρος και η Ελλάδα. 

4. Η Κύπρος δεν απαλλάσσεται από τις 
τουρκικές προκλήσεις και τα τετελεσμένα, 
που δημιουργεί η Τουρκία στην κυπριακή 
ΑΟΖ, όπως, βεβαίως, δεν απαλλάσσεται 
γενικότερα από την κατοχή, αλλά εάν επι-
βληθούν μέτρα κόστους στην Άγκυρα, τα 
οποία δεν θα είναι σπασμωδικά και για το 
θεαθήναι, τότε μπορεί να γεννηθεί ελπίδα 
αντιμετώπισης της κατάστασης.   

5. Η Ελλάδα ζει με το άγχος να αντι-
μετωπίσει μια πρόκληση πιο έντονη από 
αυτήν που ζει η Κύπρος στην ΑΟΖ της. Να 
της επιβληθούν τετελεσμένα στη θάλασσα.  
Όσο, δε, για την Αμερική, είναι η μόνη που 
διαθέτει την ισχύ για να εμφανιστεί ως ο 
Από Μηχανής Θεός. Είναι και αυτό όμως 
πιο δύσκολο απ’ ό,τι ήταν στο παρελθόν, 
λόγω της «ανεξαρτητοποίησης Ερντογάν». 
Και είναι εδώ που γίνεται αντιληπτός ο 
ισχυρισμός ουκ ολίγων εταίρων και πόσο 
σημαντική είναι μια εναλλακτική στρατη-
γική πρόταση πέραν του αποτυχημένου 
εξευμενισμού: Όταν δεν τα βρίσκουν οι 
ΗΠΑ ή οι Ευρωπαίοι συνομιλώντας με 
τον Τούρκο Πρόεδρο ή με τον... Οζερσάι, 
πόσες πιθανότητες έχει ο Πρόεδρος;  

Της Κυριακής
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ΠΟΙΑ ΤΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΠΏΛΗΣΗΣ ΟΠΛΏΝ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ   

Οι Τούρκοι ναρκοθετούν τις Βρυξέλλες 
και σχεδιάζουν κίνηση ΜΑΤ    

ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
yiannos10@gmail.com

ΠΟΎ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΚΑΤΕΒΑ-
ΣΟΎΝ ΤΡΎΠΑΝΙ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΕΚΒΙΑ-
ΣΟΎΝ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΝΑ 
ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΎΝ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ 
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ  ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ 
ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΠΑ

Τι θα πράξει η Ελλάδα 
εάν η Τουρκία κατεβά-
σει τρυπάνι κοντά στο 

Καστελόριζο  

Γιατί η Ελλάδα θα πρέ-
πει να είναι έτοιμη να 
κλείσει τα σύνορά της 

με την Τουρκία

Τι διδάσκει η στάση 
Γαλλίας και Ιταλίας στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  



Ε
νισχυμένη ρητορική συ-
μπαράσταση με πολλές 
υποσχέσεις εκμαίευσε η 
Κυπριακή Δημοκρατία 
και ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης προσωπικά 
από την πλέον κρίσιμη 

-από το 2004- σύνοδο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου. Η διπλωματική μάχη στέ-
φθηκε εν μέρει με επιτυχία καθότι το 
αρχικό προσχέδιο συμπερασμάτων ήταν 
λειψό και χωρίς “δόντια”. Παρά ταύτα, 
η αποτελεσματικότητα των αποφάσεων 
κρίνεται αυστηρά καθώς η Τουρκία 
απαντά καθημερινά στις “εγκυμονούσες 
στοχευμένα μέτρα” Βρυξέλλες, όχι μόνο 
με δηλώσεις - πρόκληση, μα κυρίως 
με πολιορκία της Κυπριακής ΑΟΖ εξ 
Ανατολάς και Δυσμάς. 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Πολιορκούν γεωτρητικά οι Τούρκοι 
και απαντούν στις… κυρώσεις 

ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
charalambousc@ 
sigmatv.com

ΜΕΧΡΙ “ΝΑ ΠΑΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΚΑΙ ΝΑ ‘ΡΘΕΙ ΤΟ ΧΑΜΠΑ-
ΡΙ” ΤΗΣ Ε.Ε. ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΘΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

Ο επί του εδάφους ακρωτηριασμός της 
κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σε μεγάλα θαλάσσια μέρη της, αφενός 
δυτικά της Πάφου και αφετέρου (λίαν 
συντόμως) νοτίως της Καρπασίας, στον 
κόλπο της Αμμοχώστου, είναι γεγονός 
αναντίλεκτο. Και ως τέτοιο γεγονός ανεβάζει 
αναπόδραστα το πολιτικό θερμόμετρο, 
που δεν προβλέπεται να κατέβει σε φυσι-
ολογικά επίπεδα, τουλάχιστον πριν από 
τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. 

Ετεροβαρές ισοζύγιο 
Κομισιόν και Υπηρεσία Εξωτερικής 

Δράσης της Ε.Ε. έχουν πλέον ξεκάθαρη και 
από το ανώτατο δυνατό επίπεδο εντολή, 
για να καταθέσουν το συντομότερο δυνατό 
προτάσεις στοχευμένων μέτρων εις απά-
ντησιν της τουρκικής προκλητικότητας. 

Η απόφαση τόσο του Συμβουλίου 
Γενικών Υποθέσεων όσο και η επικύ-
ρωση με σαφή συγκεκριμενοποίηση για 
στοχευμένα μέτρα, από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο θεωρούνται και είναι προς 
την ορθή κατεύθυνση. 

Το ισοζύγιο της αποτελεσματικότητας 
ωστόσο είναι ετεροβαρές γιατί ο “σαματάς” 
της Ε.Ε. έρχεται αφενός καθυστερημένα 
-η γραφειοκρατία των Βρυξελλών θα 
έχει πάντα το τίμημα της- αφετέρου είναι 
πρακτικά αναποτελεσματικός - ελλείψει 
στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ένωσης 
σε αντιδιαστολή με την ισχύ της Τουρκίας 
σε αυτήν την περίπτωση. Η οποία Άγκυρα 
φρόντισε να υπενθυμίσει μεμιάς, με πανη-
γυρικά νταούλια απόπλου του δεύτερου 
γεωτρύπανου, ποιος έχει το πάνω χέρι. 

Τα διεθνή εντάλματα σύλληψης που 
εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία δημι-
ούργησαν σε πρώτο χρόνο προβλήματα 
στην Τουρκία, ωστόσο ο Πορθητής -όπως 
παραδέχονται πλέον όλοι- συνέχισε με 
τον έναν ή άλλον τρόπο τη δουλειά του. 
Διακόρευσε δε, ήδη, σε μεγάλο βάθος 
τα κυπριακά ύδατα αναζητώντας τον φυ-
σικό πλούτο των Κυπρίων προς όφελος 
όμως του νεοσουλτάνου και των άνομων 
σχεδίων του. 

Όμοια προφανώς θα είναι τα αποτε-
λέσματα και πιθανής έκδοσης διεθνών 
ενταλμάτων για το προσωπικό ή τις υπο-
στηρικτικές εταιρείες του “Γιαβούζ”. Και 
εδώ εγείρεται το ερώτημα τι περισσότερο 
μπορούν να κάνουν οι Βρυξέλλες. 

«Στραγγαλίζουν» την ΤΡΑΟ 
Τα δημοσιοποιηθέντα από τον Γιοχά-

νες Χάαν -Επίτροπο Διεύρυνσης- πιθανά 
μέτρα περί περικοπής προενταξιακών 
κονδυλίων ή αναστολής του διαλόγου 
σε ανώτατο επίπεδο Ε.Ε. - Τουρκίας 
ακούγονται μεν ωραία, αλλά άπαντες 
γνωρίζουν ότι δεν μπορούν από μόνα 
τους να οδηγήσουν σε αυτό που ήταν, 
είναι και πρέπει να παραμείνει μέχρι τέ-
λους στόχος. Να αναγκαστεί η Τουρκία 
να αποχωρήσει από την Κυπριακή ΑΟΖ. 

Με αυτό στο χέρι ρωτήσαμε διπλω-
ματικές πηγές τι άλλο όπλο μπορεί να 
υπάρχει  στη φαρέτρα της Ε.Ε. Αυτό που 
ξεχωρίζει από τα όσα στο πλαίσιο των 
νομικών κυρώσεων θα μπορούσαν να 

αποφασιστούν είναι η πιθανή δέσμευση 
λογαριασμών και περιουσίας της κρατι-
κής εταιρείας πετρελαίων της Τουρκίας, 
γνωστής ως ΤΡΑΟ. Και αυτό γιατί η εν 
λόγω εταιρεία είναι η operator των πα-
ράνομων γεωτρήσεων και η φέρουσα την 
ευθύνη πληρωμής των εξόδων τόσο για 
τα γεωτρύπανα και υποστηρικτικά πλοία, 
όσο και για το προσωπικό. Ως εκ τούτου, 
μας λέχθηκε χαρακτηριστικά, μια τέτοια 
πιθανή κίνηση ίσως έχει αποτέλεσμα και 
φέρει σε δύσκολη θέση την εταιρεία. Από 
την άλλη το ίδιο μπορεί να γίνει και με τους 
ιδιοκτήτες και διευθυντές της, οι οποίοι 
όμως θα πρέπει να διαπιστωθεί αν διατη-
ρούν λογαριασμούς και περιουσία εκτός 
Τουρκίας. Πάντως, και αυτό πρέπει να 

υπογραμμισθεί, ο δρόμος για την επιβολή 
κυρώσεων δεν είναι ούτε αυτόματος ούτε 
και εύκολος. Η ΕΥΕΔ, που θα προτείνει 
τα σχετικά νομικά μέτρα, θα αποφασίσει 
από μόνη τι θεωρεί κατάλληλο και σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί να δεχθεί 
παρεμβάσεις για τις προτάσεις της. Επίσης, 
ο όποιος κατάλογος μέτρων προταθεί θα 
πρέπει να περάσει τουλάχιστον δύο φορές 
από συμβούλια Γενικών Υποθέσεων, κάτι 
που προϋποθέτει χρόνο και νέες μάχες. 

Τα λανθασμένα μηνύματα
Στο μεταξύ, εν μέσω πρωτοφανούς 

αγώνα μέσω διπλωματίας να αποκρουστεί 
η διπλή θαλάσσια τουρκική εισβολή, η 
Κυπριακή Δημοκρατία φρόντισε να βάλει 
αυτογκόλ. Αναφερόμαστε βεβαίως στο 
περιβόητο δείπνο Αναστασιάδη - Οζερσάι, 
στην οικία του εκλεγμένου αντιπροσώ-
που των Μαρωνιτών Γιαννάκη Μούσα. 
Οι λεπτομέρειες του δείπνου έχουν τη 
δική τους μεγάλη σημασία για εσωτερική 
κατανάλωση. Στο εξωτερικό, ωστόσο, η 
συνάντηση αντιμετωπίζεται ως ανοικτοί 
δίαυλοι επικοινωνίας, αποσυμφόρηση 
της κρίσης και άρα εκ των πραγμάτων 
αμφισβητεί το κρίσιμο των στιγμών. Δεν 
μπορεί να ζητείς από την Ε.Ε. να συγκρου-
στεί με την Τουρκία και την ίδια ώρα να 
στέλνεις το μήνυμα ότι έστω σε προσωπικό 
επίπεδο συζητείς. Διότι το αποτέλεσμα θα 
είναι σε κάποια στιγμή να σου επιβάλουν 
διάλογο με την άλλη πλευρά για λύση 
ενός τεράστιου προβλήματος, που δεν 
είναι και δεν πρέπει ποτέ να καταστεί 
διμερές ζήτημα. 

ΣΤΗΝ ΑΚΙΔΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΥΞΙΑ 



Τ
ον ενεργειακό χάρτη 
του Υπουργείου Ενέρ-
γειας των Ηνωμένων 
Πολιτειών, που επιμε-
λήθηκε η Κυβέρνηση 
Ομπάμα, επικαλούνται οι 
Τούρκοι προκειμένου να 

δικαιολογήσουν τις έκνομες ενέργειές τους 
στην Κυπριακή ΑΟΖ και τις γεωτρήσεις 
του «Πορθητή». Ο σχετικός χάρτης, που 
κυκλοφόρησε σε αμερικανικά μέσα και 
ανέλυσε εκτενώς η «Σημερινή», έχει εργα-
λειοποιηθεί εκτενώς από τους Τούρκους, οι 
οποίοι  προωθούν πλέον το εξής αφήγημα: 
Ο χάρτης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναγνωρί-
ζει την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας στην 

Της Κυριακής
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ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ FATIH – YAVUZ

Tουρκικό αφήγημα για ΑΟΖ made in USA 

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
poulladosm@sigmalive.com 

Έντονο φαίνεται
να είναι το

διπλωματικό
παρασκήνιο μεταξύ 
Ισραήλ και Λιβάνου  

σχετικά με το ζήτημα 
οριοθέτησης των

ΑΟΖ μεταξύ
των δυο χωρών

ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΘΑ 
ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙ-
ΤΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΗΠΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
ΜΕΝΕΝΤΕΖ-ΡΟΥΜΠΙΟ 
ΕAST MED ACT. ΜΕΤΑ 
ΤΗ ΡΗΞΗ ΜΕ ΗΠΑ-ΕΕ 
ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ ΠΡΟ-
ΒΛΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 

ΕΡΝΤΟΓΑΝ 

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:

• Research Technical Specialist for microCT (walk-in hutch) (STARC_RTS_19_06)
• Data and Web Management Specialist (STARC_SWMS_19_07)
• Head of Health and Safety Office (CYI_HSO_19_07)
•  Director of Computation-based Science and Technology Research Center (CaSToRC) 

of the Cyprus Institute (CaSToRC_DIR_17_02)
• Scientific Coordinator (CaSToRC_SC_18_02)
• Computational Scientist(s) (CaSToRC_CS_19_03)
• Web Developer for Data Management (CaSToRC_WDDM_19_02)
•  Faculty Position in Modelling and Simulation for Engineering Applications with 

Specialization in Computation-based Science and Technology (CYI_FPEC_18_07)

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

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ  ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ  ΠΑΤΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ  ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ FORKLIFT
JUNGHEINRICH EFG – Vac25L

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4/2019

Το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών ζητά προσφορές για αγορά μίας (1) καινούργιας 
Μπαταρίας Έλξης 80 Volts/ 700-775 Ah.

Η πιο πάνω προσφορά πρέπει να τοποθετηθεί στο κιβώτιο Προσφορών στα γραφεία του Συμ-
βουλίου, οδός Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, 6057 Λάρνακα, το αργότερο  μέχρι την  Τρίτη, 16η Ιουλίου 
2019, και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Τα έγγραφα προσφορών (όροι και προδιαγραφές) οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να 
τα εξασφαλίσουν από τα γραφεία του Συμβουλίου σε εργάσιμες ώρες.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να επικοινω-
νήσουν τηλεφωνικώς με το Συμβούλιο (τηλ: 24 635 559, φαξ: 24 634 360, E-mail: info@cpmb.org.cy).

Από το Συμβούλιο Εμπορίας
                                                                                               Κυπριακών Πατατών
21/6/2019

Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως η Τουρκία 
είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα 
δικαιώματά της, κλείνοντας τα αφτιά στις 
οικονομικές απειλές. Το μήνυμα αυτό 
έστειλε ο Τούρκος Πρόεδρος της Ένωσης 
Κοινωνικών Δικτύων και Τεχνολογικής 
στρατηγικής Abdullah Ciftci στο Τwitter, 
όπου ο ίδιος  διαθέτει 288 χιλιάδες ακολού-
θους παγκοσμίως.  Πάντως, μετά και την 
αποστολή του δευτέρου σκάφους Yavuz  
για γεωτρήσεις στα ανατολικά της Καρπα-
σίας επανήλθαν στον τουρκικό Τύπο τα 
σενάρια για  εγκατάσταση ναυτικών και 
αεροπορικών βάσεων στο ψευδοκράτος 
και συγκεκριμένα στη σκλαβωμένη Αμ-
μόχωστο και Τρίκωμο αντίστοιχα.  

Σενάρια τουρκικών Βάσεων. Δημοσίευ-
μα του πρακτορείου ειδήσεων Demirören 
αναφέρει πως η εγκατάσταση στρατιωτικών 
Βάσεων στη βόρεια Κύπρο θα έχει ως στόχο 
να εγγυηθεί την ασφάλεια της Τουρκίας 
στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κίνηση αυτή, 
σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι συνέχεια 
επίσκεψης στα κατεχόμενα από ομάδα του 
τουρκικού ναυτικού, η οποία πραγματο-
ποίησε συνομιλίες με διπλωματικούς και 
στρατιωτικούς «αξιωματούχους» του κατο-
χικού μορφώματος. «Συμφωνήθηκε πως, 
λόγω των γεωτρήσεων  της Τουρκίας στην 
περιοχή, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η 
στρατιωτική της παρουσία, ιδιαίτερα όσον 
αφορά την προμήθεια και την εγγύηση 
της ασφάλειας των τουρκικών πολεμικών 
πλοίων», σημειώνεται.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
γεώτρησης  

Πάντως, ο ειδικός σε θέματα υδρο-
γονανθράκων και μέλος της Επιτροπής 
Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών Ηλίας 
Κονοφάγος έδωσε μια διαφορετική διά-
σταση τεχνικού χαραχτήρα στην παράνο-
μη γεώτρηση του τουρκικού «Πορθητή» 
δυτικά της Πάφου. Ο ίδιος εξήγησε πως 
οι 18 εταιρείες –υπεργολάβοι- που εργά-
ζονται γι’ αυτήν τη γεώτρηση δημιουρ-
γούν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας του 
περιβάλλοντος, για το οποίο η ΕΕ έχει 
πολύ σκληρό πλαίσιο και, κατά τη γνώμη 
του, αυτό θα έπρεπε να έχει ήδη αναδει-
χτεί στη Σύνοδο Κορυφής με κυρώσεις 
σε υπεργολάβους που αναγκαστικά θα 
πάγωναν κάθε έρευνα από το τουρκικό 
γεωτρύπανο. Αναρωτήθηκε, παράλληλα, 
γιατί οι διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώ-
σεις διαμαρτύρονται μονόπλευρα για τις 
μελλοντικές εξορύξεις νότια της Κρήτης 
και για τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν 
έχουν εκδώσει ούτε μία ανακοίνωση.

Με τροπολογίες το EastMed Act 
Το σοβαρότερο από τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζει σήμερα η Τουρκία είναι 
η χαοτική κατάσταση της οικονομίας της, 
με τους φόβους να εντείνονται καθώς τα 
μηνύματα από την Ουάσιγκτον είναι πως 
ο Τραμπ ετοιμάζει νέο πακέτο οικονο-
μικών κυρώσεων κατά της Άγκυρας αν 
εγκαταστήσει τους ρωσικούς S-400. Την 
ερχόμενη Τρίτη, 25 Ιουνίου,  αναμένεται 
να συζητηθεί στη Βουλή των ΗΠΑ και ο 
νόμος 1102, σχετικά με την «εταιρική σχέση 
ασφάλειας και ενέργειας της Ανατολικής 
Μεσογείου του 2019», το λεγόμενο Εast 
Med Act,  που αφορά μέτρα στήριξης Κύ-
πρου,  Ελλάδας και Ισραήλ. Το σχετικό 
νομοσχέδιο εισηγήθηκαν οι γερουσιαστές 
Ρούμπιο και Μενέντεζ  και η όλη συζήτηση 
αναμένεται να έχει εξαιρετικό ενδιαφέ-
ρον καθώς επίκεινται να κατατεθούν και 
σχετικές τροπολογίες. Ένα από τα συνθή-
ματα πάντως για την εκλογή του  Μπιναλί 
Γιλντιρίμ, εκλεκτού του Ερντογάν για τη 
δημαρχία της Κωνσταντινούπολης στις 
σημερινές εκλογές, ήταν: Αυτή η επιλογή 
θα είναι και η απάντηση στις ΗΠΑ, την 
Ευρώπη  και την Ανατολική Μεσόγειο.

Επαφές στην Ε.Ε.
Θα ήταν ωστόσο αφέλεια να θεωρεί 

κάποιος πως η Άγκυρα δεν φροντίζει 
και η ίδια να ασκεί πιέσεις προς πάσα 
κατεύθυνση,  συμπεριλαμβανομένης και 
της Ε.Ε.,   προκειμένου να δικαιολογήσει 
της έκνομες ενέργειές της στην Κυπριακή 
ΑΟΖ. Την περασμένη μάλιστα Τετάρτη, 
πριν από τη  Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε, 
ο Τούρκος Αναπληρωτής Υπουργός 
Εξωτερικών Sedat Οnal  είχε κατ’ ιδίαν 
συνάντηση με τη Γενική  Γραμματέα της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δρά-
σης (EEAS), Helgat Schmid,   όπου την 
ενημέρωσε για τα σχέδια της Τουρκίας 
στην περιοχή. Όπως έγραψε η ίδια στο 
twitter, «είχαμε μια καλή συνάντηση με 
τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της 
Τουρκίας. Συζητήσαμε θέματα εξωτερικής 
πολιτικής, καθώς και την κατάσταση στην 
Ανατολική Μεσόγειο».

 
Η δυσαρέσκεια των Αράβων 

Ο Ερντογάν δεν κινδυνεύει να απομο-
νωθεί και  να εναντιωθεί μόνο στη Δύση, 
αλλά η νεο-οθωμανική του ατζέντα άρχισε 
να ενοχλεί και να προβληματίζει και τον 
Αραβικό Κόσμο. Το θέμα της Τουρκίας και 
της διεθνούς συμπεριφοράς της απέναντι 
στις αραβικές χώρες ανέπτυξε σε δηλώσεις 
του πριν από μερικές μέρες και ο γενικός 

γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου,  
Άχμεντ Άμπουλ Γκέιτ, κάνοντας λόγο για 
«επεκτατική πολιτική», καταλήγοντας στο 
συμπέρασμα ότι ο διάλογος με τη χώρα 
του Ερντογάν είναι στην τελική μάταιος. 
Σύμφωνα με την αραβική εφημερίδα 
Asharq Al-Awsat, ο Γκέιτ, μιλώντας σε 
εναρκτήρια τελετή για το σεμινάριο του 
Αραβικού Κοινοβουλίου, τόνισε πως στό-
χος της Άγκυρας είναι να προωθήσει τη 
δική της ιδεολογία και την εκδοχή του 
πολιτικού Ισλάμ, επιφυλάσσοντας για 
τον εαυτό της το δικαίωμα της εισβολής 
σε γειτονικά κράτη με το πρόσχημα της 
εθνικής ασφάλειας, αδιαφορώντας για την 
κυριαρχία τους. Η Τουρκία και το Ιράν, 
είπε μεταξύ άλλων, βλέπουν τις περιφε-
ρειακές κρίσεις ως ευκαιρίες επέκτασης. 
Οι δηλώσεις αυτές θα πρέπει να τύχουν 
σωστής ερμηνείας και αξιολόγησης από 
Αθήνα και Λευκωσία, ειδικά αυτήν την 
περίοδο που ο Ερντογάν σπρώχνει την 
κατάσταση στα άκρα.

Οριοθέτηση Λιβάνου-Ισραήλ
Έντονο φαίνεται να είναι το διπλωματικό 

παρασκήνιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου  
σχετικά με το ζήτημα οριοθέτησης των 
ΑΟΖ μεταξύ των δυο χωρών. «Ελπίζω 
ότι τον επόμενο μήνα, αυτό το καλοκαίρι, 
θα αρχίσουμε διαπραγματεύσεις», δή-
λωσε αυτήν την εβδομάδα  ο Υπουργός 
Ενέργειας Yuval Steintiz. Μεταξύ των 
προτάσεων γεφύρωσης που υποβλή-
θηκαν και από τις δύο πλευρές ήταν η 
διεξαγωγή της πρώτης σεισμολογικής 
έρευνας της αμφισβητούμενης περιοχής 
από διεθνείς ενεργειακές εταιρείες που 
θα λειτουργούν τόσο στα ισραηλινά όσο 
και στα λιβανικά ύδατα. Ο απεσταλμένος 
των ΗΠΑ David Satterfield ταξιδεύει 
μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου για να 
προσπαθήσει να μειώσει τις εντάσεις, οι 
οποίες οφείλονται επίσης σε διαμάχη για 
τα χερσαία σύνορα. Ένας αξιωματούχος 
των ΗΠΑ δήλωσε την περασμένη εβδο-
μάδα ότι η Ουάσιγκτον «είναι έτοιμη να 
εργαστεί για λύσεις που είναι αμοιβαία 
αποδεκτές και για τα δύο μέρη». Λιβανέζοι 
βουλευτές ανέφεραν ότι υπήρξε «σαφής 
πρόοδος» στις προσπάθειες επίλυσης της 
θαλάσσιας συνοριακής διαμάχης. Αξίζει 
να σημειωθεί πως και η Κύπρος είναι 
ανάμεσα στις χώρες που συμβάλλουν 
διπλωματικά στη  γεφύρωση των δια-
φορών Ισραήλ-Λιβάνου,  καθώς η ΑΟΖ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας εφάπτεται 
στη βάση της μέσης  γραμμής με τα δυο 
γειτονικά της  κράτη.

Επικίνδυνα κλιμακώνε-
ται και η ένταση στις 
σχέσεις Ιράν-ΗΠΑ μετά 

το περιστατικό στα Στενά του 
Ορμούζ την Πέμπτη, όταν οι 
Φρουροί της Επανάστασης 
επιβεβαίωσαν πως κατέρριψαν 
αμερικανικό drone MQ-4C 
Triton του αμερικανικού Πο-
λεμικού Ναυτικού στα Στενά. 
Τυχόν σύγκρουση μεταξύ 
ΗΠΑ και Ιράν θα κλείσει τα 
Στενά του Ορμούζ  και εκτι-
μάται ότι θα επηρεάσει 18-19 
εκατομμύρια βαρέλια την ημέ-
ρα από εξαγωγές  πετρελαίου 
από Ιράκ, Σαουδική Αραβία, 
Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα, περίπου το ένα 
πέμπτο της παγκόσμια κατα-
νάλωσης, καθώς επίσης  και 
τις εξαγωγές υγροποιημένου 
φυσικού αερίου από το Κα-
τάρ. Το Ιράκ θα αναγκαστεί 
να περιορίσει  περίπου 1 
εκατομμύριο βαρέλια την 
ημέρα στο σύστημα εξαγω-
γών του προς την Τουρκία, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
παραγωγής από αυτόνομες 
περιοχές των Κούρδων, την 
ώρα που το Κουβέιτ και το 
Κατάρ δεν έχουν εναλλακτικές 
επιλογές. 

Πώς επηρεάζει 
ο Κόλπος



ΠΟΙΑ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Η μάχη της αυτοδυναμίας 
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Μ
ε πολλά κρίσι-
μα ερωτήματα 
τόσο στην οι-
κονομία όσο 
και στα εθνικά 
ζητήματα η Ελ-
λάδα πορεύεται 

προς τις κάλπες της 7ης Ιουλίου. Το κλί-
μα, που επικρατεί, δείχνει ότι ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης θα είναι ο νικητής των 
εκλογών, ωστόσο η μάχη δίδεται για την 
αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στην 
επόμενη Βουλή, που θα της επιτρέψει να 
μπορέσει να κυβερνήσει χωρίς να υπο-
χρεωθεί σε προγραμματικές συμμαχίες 
με άλλα κόμματα.

Ο αλληλοσπαραγμός στον ΣΥΡΙΖΑ, οι 
εξελίξεις στο Κίνημα Αλλαγής, οι αποχω-
ρήσεις του Καμμένου και του Θεοδωράκη 
από την εκλογική διαδικασία αλλά και η 

δυναμική εμφάνιση των Βαρουφάκη και 
Βελόπουλου συνθέτουν ένα νέο πολιτικό 
σκηνικό, που αλλάζει άρδην τον πολιτικό 
χάρτη της Ελλάδας. 

Το ζήτημα της αυτοδυναμίας για τη 
Νέα Δημοκρατία είναι κρίσιμο, καθώς 
σε αντίθετη περίπτωση είτε θα πρέπει να 
γίνουν κυβερνήσεις συμμαχίας είτε να 
οδηγηθεί η χώρα και πάλι σε εκλογές, 
άμεσα αλλά με απλή αναλογική. 

Ο αέρας του νικητή και τα 
κομπιουτεράκια

Η συντριπτική νίκη που κατέγραψε η 
«γαλάζια» παράταξη στις Ευρωεκλογές 
δείχνει ότι το κόμμα της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης μπορεί να πετύχει και την 
αυτοδυναμία. Στο Στρατηγείο της Οδού 
Πειραιώς αξιολογούνται οι παράγοντες 
που θα επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα 
της 7ης Ιουλίου. Τρεις είναι οι κύριοι πα-
ράγοντες: η συμμετοχή των ψηφοφόρων, 
η προοπτική των μικρότερων κομμάτων, 
το εύρος της διαφοράς με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φυσικά, 
θέλει να  πετύχει το αυτονόητο. Να λά-
βει σαφή εντολή από τον ελληνικό Λαό 
προκειμένου να κινηθεί χωρίς δεσμεύσεις 
και περιορισμούς στην επόμενη μέρα. 
Ωστόσο η επικοινωνιακή πολιτική, που 
εφαρμόζει στην αρχή αυτής της σύντομης 
προεκλογικής περιόδου, δεν έχει στην 
κορυφή της το συγκεκριμένο ζήτημα. Με 
άλλα λόγια, προς το παρόν η Νέα Δημο-
κρατία δεν παρουσιάζει ως διακύβευμα 
των εκλογών  την αυτοδυναμία.  

Ο κ. Μητσοτάκης εξακολουθεί να μιλά 
με γλώσσα που του επιτρέπει να ανοίξει 
τη  δεξαμενή των ψηφοφόρων προς το 
κέντρο και παράλληλα δεν ανοίγει την 
πόρτα σε οποιονδήποτε θεωρεί ότι εκ-
προσωπεί το «δεξί» άκρο. Το ύφος του 

θυμίζει την προεκλογική εκστρατεία του 
Κώστα Καραμανλή τόσο το 2000 όσο και 
το 2004,  όταν και εκείνος προσπάθησε 
να συσπειρώσει ψηφοφόρους από ολό-
κληρο το πολιτικό φάσμα. 

Πώς απαντά ο Τσίπρας 
Ο Πρωθυπουργός προσπάθησε μετά 

το απογοητευτικό αποτέλεσμα της κάλ-
πης των Ευρωεκλογών να εμφανιστεί 
ότι ξαναβάζει το κλειδί στη μηχανή για 
επανεκκίνηση. Ωστόσο οι μουρμούρες 
και οι προστριβές στον ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα 
πολλές. Οριστική είναι πλέον η ρήξη του 

Νίκου Κοτζιά με τον Αλέξη Τσίπρα, με τον 
τέως Υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει 
πως δεν θα συμμετάσχει στις Βουλευτικές 
Εκλογές 2019. Η ρήξη μεταξύ των δύο 
πλευρών κυοφορείται εδώ και καιρό, 
μετά την παραίτηση του Νίκου Κοτζιά 
από το ΥΠΕΞ και τις καταγγελίες του κ. 
Καμμένου εναντίον του. Την ίδια ώρα 
αστοχία υπάρχει και σε πρόσωπα που 
φιλοδοξούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να περιληφθούν 
στο ψηφοδέλτιο επικρατείας.

Μπροστά στην προεξοφλημένη, όπως 
όλα δείχνουν, επικράτηση της ΝΔ, ο βα-
σικότερος στόχος για τον ΣΥΡΙΖΑ, που 

σίγουρα θα διεκδικήσει όσο το δυνατόν 
καλύτερο ποσοστό στην κρίσιμη εκλογική 
αναμέτρηση, είναι   φυσικά να «κόψει» τη 
«γαλάζια» αυτοδυναμία. Με άλλα λόγια 
στην Οδό Κουμουνδούρου γίνεται ήδη 
στρατηγική για την επόμενη μέρα των 
εκλογών στο σενάριο της μη αυτοδυνα-
μίας της ΝΔ. 

Ο Βελόπουλος 
και ο Βαρουφάκης

Κανείς δεν τους είχε στο νέο πολιτικό 
σκηνικό και σήμερα ίσως κρίνουν ποιο 
θα είναι το αποτέλεσμα στο «παιχνίδι» 
της αυτοδυναμίας. Τα κόμματα που 
επιχειρούν την είσοδό τους στην επό-
μενη Βουλή είναι η Ελληνική Λύση του 
Κυριάκου Βελόπουλου και το ΜέΡΑ25 
του Γιάνη Βαρουφάκη. Τα ποσοστά που 
θα έχουν αποτελούν ένα πολύ κρίσιμο 
σταυροδρόμι, καθώς όσο ανεβαίνει το 
ποσοστό των εκτός Βουλής κομμάτων 
τόσο μειώνεται το απαραίτητο ποσοστό 
για αυτοδυναμία.

Τι λένε οι αριθμοί
Δύο είναι οι παράγοντες της αυτο-

δυναμίας,  που σχετίζονται μεταξύ τους:
Το εκλογικό ποσοστό στο οποίο φτάνει 

το πρώτο κόμμα, το συνολικό ποσοστό 
που μένει εκτός αντιπροσώπευσης.

Η διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων 
κομμάτων (είτε μεγάλη είτε μικρή) δεν 
παίζει κανέναν ρόλο. Αυτοδυναμία 
σημαίνει το πρώτο κόμμα να έχει 151 
βουλευτές στη Βουλή. 

Τα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Αν 
πάρουμε ως παράδειγμα το αποτέλεσμα 
των Ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου που 
αφορούσε βουλευτικές εκλογές, η ΝΔ 
θα είχε πράγματι αυτοδυναμία με 155 
έδρες και ποσοστό 33,1%. Γιατί θα το 

πετύχαινε αυτό; Διότι ήταν πολύ υψηλό 
το ποσοστό των κομμάτων που δεν θα 
έμπαινε στη Βουλή μιας και άγγιζε το 
21%. Το όριο εισόδου ενός κόμματος 
στη Βουλή είναι 3%.

Σε αυτές τις Ευρωεκλογές το κόμμα του 
κ. Βαρουφάκη για ελάχιστες ψήφους δεν 
κατάφερε να πιάσει το όριο του 3%. Στην 
υποθετική περίπτωση που το ΜέΡΑ25 είχε 
καταφέρει να πιάσει το 3%, τότε αμέσως 
το κόμμα του κ. Βαρουφάκη θα είχε 9 
βουλευτές,  ενώ η ΝΔ θα έχανε τέσσερεις 
και θα είχε πετύχει μια οριακή αυτοδυ-
ναμία 151 βουλευτών. 

Στις δημοσκοπήσεις πάντως των τε-
λευταίων ημερών τόσο η ΝΔ όσο και ο 
ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν ότι αυξάνουν τη δύνα-
μή τους, με τη διαφορά τους να κινείται 
στο όριο του 8%, γεγονός που σημαίνει 
ότι και αθροιστικά αυξάνεται η επιρροή 
τους. Στις Ευρωεκλογές τα δύο κόμματα 
μαζί ξεπέρασαν το 54%, ενώ στις Εθνι-
κές Εκλογές φαίνεται πως μπορούν να 
φτάσουν το 64%. 

Το συγκεκριμένο σκηνικό, λόγω της 
αύξησης της εκλογικής επιρροής της ΝΔ 
τής δίνει το δικαίωμα να πιστεύει ότι μπο-
ρεί να αποκτήσει άνετη κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία με 158 έδρες στην περίπτωση 
που υπάρχουν έξι κόμματα πάνω από το 
3% ή 154 εδρών στην περίπτωση των 
επτά κομμάτων. 

Φυσικά κανείς δεν μπορεί να προεξοφλή-
σει τη διαφορά των δύο πρώτων κομμάτων, 
ωστόσο όσο πιο ψηλά ανεβαίνει η Νέα Δημο-
κρατία τόσο πιο άνετη αυτοδυναμία θα έχει. 
Χαρακτηριστικά αναλυτές αναφέρουν ότι 
αν υπάρξει η δυναμική των Ευρωεκλογών, 
τότε μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να 
αγγίξει το υψηλό 39%, γεγονός που θα του 
επιτρέψει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα 
στο όριο των 160 εδρών. 

ΣΩΤΗΡΗΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopouloss@ 
sigmatv.com



Η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημο-
κρατία σε επίπεδο κοινής κυβερ-
νητικής στρατηγικής κατάφεραν 

τα τελευταία χρόνια με συνεπείς προσπά-
θειες και μεθοδευμένα να διαμορφώσουν 
συμφωνίες και κατανόηση σε τριμερείς 
πολλαπλές ομαδοποιήσεις με άλλα κράτη 
της περιοχής. Ήταν απαραίτητη η διαμόρ-
φωση τέτοιων συμφωνιών πριν προχωρήσει 
πιο έντονα η διεκδίκηση στον  χώρο της 
ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε 

υπήρχε ανάλογο δίδαγμα από την πολιτική 
του Ελευθέριου Βενιζέλου. Η πιθανότητα 
εξυπηρέτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
από τον υποθαλάσσιο πλούτο των χωρών 
της ανατολικής Μεσογείου και οι μεγά-
λες εταιρείες συνετέλεσαν στις επιμέρους 
συμφωνίες και οδήγησαν τα επτά μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι χώρες 
της Μεσογείου, στη διατύπωση σαφούς 
καταδίκης της Τουρκίας για την παράνομη 
νέα εισβολή της στην ΑΟΖ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, που προφανώς ανήκει στην 
ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απόφαση που 
διευκόλυνε, όχι χωρίς έντονη προσπά-
θεια διεκδικητικής στάσης από πλευράς 
των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και 
Κύπρου, την προεργασία και την τελική 
απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης.

Όμως σε τούτη όλη την προσπάθεια 

απουσιάζει η συνδρομή του απλού πολίτη,  
ο οποίος μπορεί να οργανωθεί κατευθυ-
νόμενος από το περί δικαίου αίσθημα στη 
διατύπωση σε ένα πανσυλλαλητήριο ότι 
είμαστε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και ζητούμε από τα κράτη-μέλη και κύρια 
απ’ όλους τους άλλους πολίτες της Ένωσης 
συνεχή συμπαράσταση και αλληλεγγύη 
ουσίας, προς επιβεβαίωση του ενιαίου 
υπέρ όλων των κρατών και πολιτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιών και αρχών 
που θεμελίωσαν την ύπαρξη της Ενωμένης 
Ευρώπης. Μια σαφής καταδίκη από το 
σύνολο του λαού κατά της Τουρκίας. Μια 
συμβολή επί τοπικού επιπέδου με τη συμ-
μετοχή και των Τουρκοκύπριων εκείνων 
τουλάχιστον που πίστεψαν και πιστεύουν 
στη σημασία του να είναι η Κύπρος ένα 
πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άλλωστε η προοπτική να συνεχίσει, 

παρά τα πολλαπλά προβλήματα, το πότε 
θα καταστεί οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, θα εξαρτηθεί εν πολλοίς από τη 
μετάβαση στην Ευρώπη των λαών της, για 
νέες κατακτήσεις του δικαίου, ευημερίας, 
αλλά και επηρεασμού σ’ ό,τι αφορά τις 
σχέσεις μεταξύ των κρατών, της υπεροχής 
του διεθνούς δικαίου. Άρα είναι αναγκαίο, 
ο ίδιος ο λαός να εγκαταλείψει τη στάση 
αναμονής ή παρακολούθησης των πρωτο-
βουλιών κράτους ή κομμάτων με ή χωρίς 
αντιπαραθέσεις, για όσα εξελίσσονται και 
να διεκδικήσει αποφασιστικά και ομαδικά 
κατά το δίκαιο συνέπειες για την Τουρκία. 
Δεν είναι δυνατό να αναμένουμε καταδίκη 
της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
όταν ως λαός του κράτους υπό κατοχήβ 
ουδεμία εγείρουμε φωνή διαμαρτυρίας. 
Ουδείς θα διεκδικήσει εκ μέρους μας 
κάτι που ο ίδιος ο λαός της χώρας μας 

δεν διεκδικεί.
Συνεπώς είναι η ώρα, και ο λαός οφείλει 

να διαμορφώσει αδιάκοπη διεκδίκηση 
κυριαρχικά με τη δική του ενεργό συμ-
μετοχή, ώστε η Τουρκία, που είναι και 
επανεμφανίζεται ως χώρα που παραβιάζει 
αλαζονικά το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, 
όπως και την ουσία της καλής γειτονιάς 
και ειρηνικής συμβίωσης, επιτέλους να 
προσαρμοστεί στα όρια και τις απαιτήσεις 
του δικαίου που πρέπει να δεσμεύει και 
κάθε ισχυρό. Αυτή είναι η χώρα που εμείς 
θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε συνεχώς, 
καθώς και όλες τις παράνομες διεκδικήσεις 
της σε βάρος μας.

Ένα κράτος μικρό, που διεκδικεί όχι 
στιγμιαία αλλά συνεχώς αξίες και αρχές 
δικαίου όπως το ενωσιακό, οφείλει να 
έχει πριν από τον οποιονδήποτε άλλο, 
σε εγρήγορση τον ίδιο τον λαό του. Τον 

χρειάζεται για να είναι μπροστάρης, να 
διεκδικεί και να συμπαρίσταται κατά τρόπο 
που εκπέμπει τα αναγκαία μηνύματα προς 
φίλους και εχθρούς. Ας μη συνεχίσει η 
διευκόλυνση που κάποιοι υπολογίζουν 
από την αδράνεια του ίδιου του κυρίαρχου 
λαού. Ας συντελέσουν σε ένα μεγαλοπρεπές 
λαϊκό ξέσπασμα κατά της επιθετικότητας 
της Τουρκίας οργανώσεις, κινήσεις και 
κόμματα,  ώστε να ακουστεί ξεκάθαρη η 
θέληση του λαού ότι δικαιούται να τύχει 
της ίδιας μεταχείρισης, ως προβλέπουν οι 
αξίες και οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης υπέρ κάθε κράτους μέλους και υπέρ 
όλων των άλλων πολιτών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Διεκδίκηση και καταγγελία του 
λαού γιατί με την Τουρκία δεν θα ξεμπλέ-
ξουμε εύκολα, ούτε και εάν συνεχίσουμε 
να εμφανιζόμαστε υποχωρητικοί.

*Δικηγόρος

Η 
Τουρκία, μετά την 
εισβολή του 1974, 
ακολουθεί για την 
Κύπρο τη στρατηγική 
του εξαναγκασμού. Με 
την απειλή ή χρήση 
ισχύος, να αναγκάσει 

τους Έλληνες της Κύπρου να αποδεχθούν 
λύση τουρκικών όρων στο Κυπριακό, για 
να θέσει υπό τον έλεγχό της ολόκληρο το 
νησί. Η στρατηγική που ακολουθεί επί 
40 χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ), 
της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας 
(ΔΔΟ) και των χρονοβόρων Διακοινοτικών 
Συνομιλιών (ΔΣ), όχι μόνο δεν ανακόπτει 
την τουρκική επιθετικότητα και επεκτατι-
κότητα, αλλά αποδείχθηκε ότι την αυξάνει: 
παγίωση των τετελεσμένων της κατοχής, 
απο-ενοχοποίηση της Τουρκίας( μετατροπή 
του διεθνούς εγκλήματος που διέπραξε η 
Τουρκία σε βάρος της Κύπρου σε δικοινο-
τική διαφορά), συνέχιση του παράνομου 
εποικισμού, πλήρης Τουρκοποίηση και 
ισλαμοποίηση των κατεχομένων, αναβάθ-
μιση του ψευδοκράτους, υποχωρήσεις των 
Ελλήνων της Κύπρου στις συνομιλίες, επέ-
κταση της κατοχής και στην ΑΟΖ της ΚΔ.

Η ΔΔΟ: 
• Επιβλήθηκε από την Τουρκία και 

Βρετανία για την εξυπηρέτηση των δικών 
τους συμφερόντων (έλεγχος της Κύπρου 
– διαιώνιση παραμονής των βρετανικών 
Βάσεων)

• Καταλύει το κράτος της ΚΔ και το 
αντικαθιστά με ένα θνησιγενές κρατικό 
μόρφωμα.

• Νομιμοποιεί τη διχοτόμηση του 
εδάφους, του λαού και της εξουσίας, που 
επέβαλε βίαια η εισβολή του 1974.

• Παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και ελευθερίες με την απαίτηση εγγυημένων 
πλειοψηφιών κατοίκων και περιουσιών 
στις δύο ζώνες.

• Καταστρατηγεί τη δημοκρατική αρχή 
της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων, που 
θα έχει ως συνέπεια την αδικία, τη  δυσλει-

τουργία και την ανασφάλεια του κράτους, 
ακόμα και αν η Τουρκία αποδεχθεί τις θέσεις, 
που υποστηρίζει η ΚΔ στις συνομιλίες, ήτοι: 
(1) Κατάργηση των εγγυήσεων και απομά-
κρυνση των Τουρκικών Δυνάμεων Κατοχής 
(ΤΔΚ) και (2) Να απαιτείται θετική ψήφος των 
Τουρκοκυπρίων (ΤΚ), μόνο για τις αποφά-
σεις  της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, που 
θα επηρεάζουν ζωτικά συμφέροντά τους. 
Να επισημάνουμε ότι τα ζωτικά συμφέρο-
ντα των ΤΚ είναι και  ζωτικά συμφέροντα 
της Τουρκίας, επειδή οι ΤΚ είναι πλήρως 
εξαρτημένοι από την Τουρκία, λόγω πλει-
οψηφίας εποίκων και διμερών συμφωνιών 
εξάρτησης σε όλους τους τομείς (οικονομία, 
ασφάλεια, νερό, ενέργεια κ.ά.). Συμφωνίες 
που απαιτεί η Τουρκία, να ενσωματωθούν 
στη λύση του Κυπριακού, όπως έγινε και 
στην περίπτωση του σχεδίου Ανάν.

• Επεκτείνει τον έλεγχο της Τουρκίας 
σε όλη την Κύπρο, με πρόσβαση και στις 
αποφάσεις της ΕΕ, μέσω του ΤΚ κρατιδίου 
(που θα υποστηρίζει τα συμφέροντά της) και 
μέσω της απαίτησης συναπόφασης των δύο 
κρατιδίων, για όλα τα ζωτικά θέματα, στο 
επίπεδο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. 
Η Τουρκία  δεν θα χρειάζεται εγγυήσεις 
και στρατεύματα μετά τη λύση ΔΔΟ, αφού 

θα επιβάλλει τις αποφάσεις στο κυπριακό 
κράτος και θα αποκτήσει τον πολιτικό έλεγχό 
του. Η Τουρκία βέβαια επειδή τα θέλει όλα 
στο Κυπριακό, εμμένει και σε αυτά. 

Οι ΔΣ:
• Μόνο κατ’ όνομα είναι διακοινοτικές, 

γιατί διεξάγονται μεταξύ της ΚΔ και της  
υποτελούς διοίκησης που εγκατέστησε 
βίαια η Τουρκία στην Κύπρο. Στην ουσία 
οι συνομιλίες διεξάγονται μεταξύ της ΚΔ 
και της Τουρκίας, η οποία, όμως, παρα-
μένει στο απυρόβλητο. Είναι ο αόρατος 
συνομιλητής, που κινεί από μακριά τα 
νήματα των συνομιλιών μέσω των ΤΚ.

• Διεξάγονται υπό την απειλή των ΤΔΚ, 
οι οποίες ενισχύονται συνεχώς (πρόσφατη 
ενίσχυση με άρματα LEOPARD και Αυ-
τοκινούμενα Πυροβόλα 155 χιλ.) με πα-
ράλληλη  επιθετική δράση της Τουρκίας 
στην ΑΟΖ της ΚΔ, στην οποία εισέβαλε 
με το πολεμικό ναυτικό της, τα ερευνητικά 
σκάφη της και τo γεωτρύπανό της. Με τη  
χρήση ισχύος διεκδικεί δυναμικά μεγάλο 
μέρος της ΑΟΖ τής Κύπρου και πραγμα-
τοποιεί συστηματικά παράνομες έρευνες 
εντός αυτής. Πρόσφατα εγκατέστησε το 
γεωτρύπανο «Πορθητής»  δυτικά της Πά-

Ο λαός οφείλει να διακόψει την αδράνειά  του

ΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η ΛΥΣΗ 
ΔΔΟ, Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΜΟΡΦΗ ΛΥΣΗΣ 
ΔΥΟ ΚΡΑΤΏΝ, ΏΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ 
ΣΤΟΧΟ, ΜΕ ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟ 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΟΧΟ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
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Γιατί δεν αναθεωρείται η στρατηγική 
μας στο Κυπριακό;

φου, σε περιοχή στην οποία προηγήθηκε 
έντονη ερευνητική δραστηριότητα από το 
2013 του ερευνητικού σκάφους Barbaros, 
όπως παρουσιάζεται λεπτομερώς στον 
χάρτη 61 του Παραρτήματος Α, σελίδα 
91 του σημαντικού  βιβλίου «Αντίδρα-
ση του Ελληνισμού προς Αναχαίτιση της 
Τουρκικής Επιθετικής Στρατηγικής στον 
Τομέα της Ενέργειας», που εξέδωσε το 
2014 ο αντισυνταγματάρχης της  Εθνικής 
Φρουράς (ΕΦ) Κωνσταντίνος Στυλιανού, 
στο οποίο εκφράζει από τότε την ανησυχία 
του, για την υποτονική αντίδραση της ΚΔ 
στις παράνομες έρευνες της Τουρκίας σε 
όλη την ΑΟΖ της Κύπρου, περιλαμβανο-
μένης της περιοχής δυτικά της Πάφου. 
Η κατευναστική πολιτική αποδεικνύεται 
ότι αυξάνει την τουρκική επιθετικότητα. 

• Οι ΤΚ  εξαρτημένοι από την Τουρκία 
λόγω  πλειοψηφίας εποίκων και των διμε-
ρών συμφωνιών εξάρτησης, υποστηρίζουν 
στις ΔΣ τα συμφέροντα της Τουρκίας σε 
βάρος εκείνων της Κύπρου. Όταν δεν 
υπάρχουν κοινά συμφέροντα μεταξύ 
δύο μερών, δεν μπορεί να συγκροτηθεί 
κοινό βιώσιμο κράτος. Οι ΤΚ υποστηρί-
ζουν τις θέσεις της Τουρκίας στα θέματα 
ΑΟΖ, ενέργειας, ασφάλειας, εποικισμού, 

ευρωπαϊκών ελευθεριών των Τούρκων 
υπηκόων κ.ά.

Η στρατηγική των ΔΣ για λύση ΔΔΟ  
αποδεικνύεται λανθασμένη και εξαιρετικά 
επικίνδυνη. Απαιτείται αναθεώρησή της, 
η οποία να βασίζεται:

• Στην επανατοποθέτηση του Κυπριακού 
στην ορθή βάση του, ως θέματος εισβολής, 
κατοχής, εποικισμού, εθνοκάθαρσης και 
όχι ως δικοινοτικής διαφοράς.

• Στη συνέχιση της λειτουργίας της ΚΔ 
και τη διάλυση της παράνομης «ΤΔΒΚ».

• Στη μη υπογραφή λύσης τουρκικών 
όρων, όπως είναι η ΔΔΟ, που θα νομιμο-
ποιήσει τη διχοτόμηση και θα επεκτείνει 
την τουρκική κυριαρχία και στις ελεύθερες 
περιοχές.

• Στην ενίσχυση των συντελεστών ισχύος 
της ΚΔ και ιδιαίτερα της αμυντικής θωρά-
κισης (ενίσχυση ΕΦ στην ξηρά, τη θάλασσα 
και τον αέρα, αναζωογόνηση του δόγματος 
του ΕΑΧ, αμυντικές συμμαχίες με φίλες 
χώρες στη βάση κοινών συμφερόντων 
και κοινής συνεισφοράς στην ασφάλεια).

• Στον αγώνα για απομάκρυνση των 
ΤΔΚ και εποίκων από την Κύπρο.

• Στην κατανόηση της αμετακίνητης 
τουρκικής στρατηγικής για έλεγχο ολό-

κληρης της Κύπρου, η οποία επιτυγχάνεται 
με λύση ΔΔΟ, που είναι  η ιδανική για την 
Τουρκία (τα κατεχόμενα οιονεί επαρχία 
της, οι ελεύθερες περιοχές αφοπλισμένες, 
επιβολή από την Τουρκία των αποφάσεων 
της ομοσπονδιακής κυβέρνησης).  Αν δεν 
επιτευχθεί η λύση ΔΔΟ, η Τουρκία δυνατόν 
να υποστηρίξει μορφή λύσης δύο κρατών, 
ως ενδιάμεσο στόχο, με αμετακίνητο τελικό 
στόχο τον έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου. 
Για τον λόγο αυτό η Τουρκία σε οποια-
δήποτε περίπτωση, δεν θα εγκαταλείψει 
ποτέ τα εγγυητικά δικαιώματα που απέ-
κτησε με τις συνθήκες του 1960, ούτε θα 
αποδεχθεί ένα τελείως ανεξάρτητο κράτος 
έναντι των νοτίων ακτών της, το οποίο να 
έχει επιλογές στα θέματα ασφάλειας και 
να αποκτήσει οπλικά συστήματα, που θα 
αποτελούν, κατά την Τουρκία, απειλή για 
την ασφάλειά  της. 

Η αναθεώρηση της στρατηγικής μας 
στο Κυπριακό είναι επείγουσα ανάγκη, 
για την οποία απαιτείται εθνική ομοψυ-
χία, στρατηγικός σχεδιασμός, βούληση 
για αντίσταση και αποτρεπτική ισχύς. 
Αν δεν το πράξουμε, θα οδηγηθούμε σε 
καταστροφική πορεία.

*Αντιστράτηγος ε.α.

ΦΟΙΒΟΣ ΚΛΟΚΚΑΡΗΣ*

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. 
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ*
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Ο 
πολυσυζητημένος 
χάρτης με αγωγούς 
προς Τουρκία, που 
ξαφνικά, αρχές Ιουνί-
ου 2019, ανήρτησε η 
αμερικανική ιστοσε-
λίδα Μc Clatchy DC 

(Sigmalive,  Μάριου Πούλλαδου, 6.6.2019,  
«Αποκαλυπτικός χάρτης ΗΠΑ για ΑΟΖ 
που είδαν Ερντογάν-Αναστασιάδης» και 
«Σενάρια επί χάρτου ΗΠΑ για ΑΟΖ» 
στη «Σημερινή», 9 Ιουνίου 2019),  είχε 
χαρτογραφηθεί από το Bureau of Energy 
Resources, όπως γράφει εμφαντικά (μια 
υπηρεσία που υπόκειται  στο Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ των ΗΠΑ), επί διακυβέρνησης 
Μπαράκ Ομπάμα. 

 «Στον χάρτη αποτυπώνονται οι πιθανές 
διαδρομές εξαγωγής φυσικού αερίου στην 
περιοχή. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το 
γεγονός ότι δείχνει έναν αγωγό φυσικού 
αερίου να ξεκινά από το κοίτασμα Αφροδίτη 
και να κατευθύνεται μέσω Κύπρου στα 
νότια παράλια της Τουρκίας… Σύμφωνα 
με τον «αρχιτέκτονα» του εγχειρήματος 
Άμος Χόκσταϊν υπάρχει μια σπάνια περί-
πτωση συνέχειας μεταξύ των διοικήσεων 
των Τραμπ και Ομπάμα…».

Υπάρχει, όμως; Γιατί στο ίδιο δημοσί-
ευμα: «Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου 
τον Απρίλιο είπαν στο McClatchy ότι είχαν 
ζητήσει ρόλο επίσημου παρατηρητή στις 
συναντήσεις του Φόρουμ για την Ανατο-
λική Μεσόγειο -που αποτελείται από την 
Ιορδανία, Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ 
και Παλαιστινιακή Αρχή-  προσφέροντας 
βοήθεια στο να φρεσκάρουν την υποδομή 
του Φόρουμ με αμερικανική εμπειρία…

»Τον Μάρτιο, ο Πομπέο (Αμερικανός 
ΥΠΕΞ) παρευρέθη στην εκδήλωση υπο-
γραφών στο Τελ Αβίβ μεταξύ Ελλήνων, 
Ισραηλινών και Κυπρίων αξιωματούχων για 
μια συμφωνία αγωγού 7 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων που θα βοηθήσει την εξαγωγή 
τοπικού αερίου προς την Ευρώπη… Αυτό 
ήταν μια σκόπιμη ένδειξη αμερικανικής 
υποστήριξης για το σχέδιο, παρόλο που 
συνεχίζουν να εκφράζουν σκεπτικισμό…».

Και  δεν βλέπουμε να περιλαμβάνε-
ται η Τουρκία. Είναι γεγονός ότι στο Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ ακόμα υπάρχει μια ομάδα 
(και αυτό παρόλες τις αυξανόμενες και 
έντονες φωνές στην Ουάσιγκτον εναντίον 
της Τουρκίας), που υποστηρίζει τα συμ-
φέροντα της κατοχικής δύναμης…

2014 - Επίσκεψη 
Τζο Μπάιντεν στην Κύπρο 

Όμως έχει και μια άλλη, πολύ ενδια-
φέρουσα ουρά η ιστορία αυτή. Θυμάστε 
τη μεγαλοπρεπή εκείνη επίσκεψη του Τζο 
Μπάιντεν (αντιπροέδρου των ΗΠΑ επί 
Ομπάμα) στην Κύπρο το 2014 για συνα-
ντήσεις με τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη; 
Αλλά και τις αρνητικές επισημάνσεις του 
προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπου-
λου που ακολούθησαν, για τη μη αναφορά 
του στην κατοχή και στον ρόλο της Τουρκίας 
στο Κυπριακό; Και την επίσκεψή του στα 
κατεχόμενα που μπορούσε η κυπριακή 
Κυβέρνηση να αποτρέψει; («Σημερινή», 
22.5.2014,  «Ιστορική επίσκεψη, ιστορική 
δήλωση»,  Mιχάλη Παπαδόπουλου). Ίσως 
το δημοσίευμα της Μc Clatchy DC σήμε-
ρα  να απαντά στις τότε δικαιολογημένες 
επικρίσεις  του Νικόλα Παπαδόπουλου. 

Στις 22 Μαΐου 2014, σε δημοσιογραφική 
διάσκεψη στην Κύπρο, ο Τζο Μπάιντεν 
αναφέρθηκε στις προοπτικές η Κύπρος 
να καταστεί παίκτης-κλειδί στην προμή-

θεια φυσικού αερίου στην Ευρώπη και 
ότι η ανεύρεση των υδρογονανθράκων 
παρουσίαζε μια μοναδική ευκαιρία για 
τη μοιρασμένη χώρα μας… (Βλέπε Mail 
online,  22.5.2014). 

Όραμα του Τζο Μπάιντεν
ο χάρτης 

Στο σχετικό δημοσίευμα της Μc Clatchy 
DC 5.6.2019, ο «αρχιτέκτονας» του χάρτη 
Άμος Χόκσταϊν (πρώην ειδικός απεσταλ-
μένος και συντονιστής για διεθνή θέματα 
ενέργειας των ΗΠΑ), αποκάλυψε ότι αυτός 
ο περιβόητος χάρτης, με αγωγούς προς 
Τουρκία, σχεδιάστηκε από χαρτογράφους 
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και διπλωμάτες «υπό 
τις οδηγίες του πρώην αντιπροέδρου Τζο 
Μπάιντεν».  «Μας πήρε πολύ καιρό να 
ετοιμαστεί… και είναι χάρη στο όραμα και 
ηγεσία του Τζο Μπάιντεν». 

Και ότι τον χάρτη τον έδειξαν  στον Τούρ-
κο Πρόεδρο Ρ. Ερντογάν μεταξύ 2015-2017 
αλλά και στον Πρόεδρο Αναστασιάδη (δεν 
είπαν, όμως,  πότε στον δεύτερο). 

Μήπως ήταν καθ’ υπόδειξιν Μπάιντεν/Κλίντον 
εκείνες οι προτροπές για εμπορικές σχέσεις με την 
κατοχική Τουρκία; Ευτυχώς ένα χρόνο αργότερα 

στην Αίγυπτο ανέλαβε ο Abdel Kahalil El-Sisi και η 
επιρροή του Ερντογάν άρχισε να τα παίρνει πίσω… 

«Πήρε πολύ καιρό
να ετοιμαστεί…»

Για να πάρει πολύ καιρό να ετοιμαστεί 
το όραμα του Τζο Μπάιντεν για τα μάτια του 
Τούρκου Προέδρου Ρ. Ερντογάν μεταξύ 
2015-2017, θα πρέπει οι προετοιμασίες 
να ξεκίνησαν πολύ πριν το 2015. Ίσως και 
πριν από την αντικατάσταση της Χίλαρι 
Κλίντον από τον Τζον Κέρι τον Φεβρουάριο 
του 2013 στο Υπ. Εξωτερικών.

2013 - Το φιλμάκι του ΚΕΒΕ 
και όχι μόνον

Και αυτή η χρονολογία μάς φέρνει 
στον νου ότι το 2013 συν ήταν και μια 
περίοδος που είχαν ξεσπαθώσει ορισμένοι 
δικοί μας να μας πείσουν ότι πρέπει να 
δεχθούμε ο αγωγός φυσικού αερίου να 
περάσει από την Τουρκία, ότι θα λυνό-
ταν το Κυπριακό και θα γινόμασταν όλοι 
πάμπλουτοι κ.λπ, κ.λπ. 

Μάλιστα, θυμόμαστε στο Λονδίνο, ότι 
σε κάποια συνάντηση παραγόντων της 
ομογένειας με πολιτικό μεγάλου κόμματος 
στην Κυπριακή Δημοκρατία, ο τελευταίος 
υποστήριζε αγωγό μέσω Τουρκίας και 
δίχως ντροπή είχε εκφράσει και τη θέση 
ότι «έπρεπε να είχαμε δώσει και κανένα 
οικόπεδο της Τουρκίας προ πολλού και 
ήταν λάθος μας που δεν το είχαμε σκεφθεί». 

Συμπτωματικά (;) το 2013 είχε ξεπρο-
βάλει και ένα κατάπτυστο βίντεο - φιλμάκι 
του ΚΕΒΕ (Κυπριακού Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου) σε συνεργασία 
με το «Τ/κ Εμπορικό Επιμελητήριο» στα 
κατεχόμενα με τίτλο «Τι θα γίνει αν... λυθεί 
το Κυπριακό» με χρηματοδότηση, όπως 
είχαμε μάθει από τη UNOPS, προπαγαν-
δίζοντας την παράδοση της Κύπρου στην 
Τουρκία, αποδεχόμενοι τα τετελεσμένα 
των δύο τουρκικών και συνεχιζόμενων 
εισβολών. Μας προέβαλε τον διαμοιρα-
σμό του θαλάσσιου πλούτου της ΚΔ και 
τις… προοπτικές που θα είχε η Κύπρος 
με νέες ευκαιρίες για την εκμετάλλευση 
της τεράστιας αγοράς της Τουρκίας όταν 
θα… επιτρέπονταν οι εισαγωγές από την 
Τουρκία, χιλιάδες θέσεις εργασίας κ.λπ  
κ.λπ.  οικονομικά φούμαρα, ενόψει και της  
άσχημης οικονομικής κρίσης που περνούσε 
η Κυπριακή Δημοκρατία. Είχαν μάλιστα 
συ-στρατεύσει τότε και τον Νομπελίστα 
Σερ Χριστόφορο Πισσαρίδη… (φαίνεται 
κατέβασαν το φιλμάκι τους  γιατί δεν το 
βρίσκουμε στην ιστοσελίδα του ΚΕΒΕ). 

2013 συν - Ερντογάν - Μου-
σουλμανική Αδελφότητα - Σίσι 

Χρειάζεται, πιστεύω, επίσης, να θυμη-
θούμε ότι τα χρόνια 2013 η Μουσουλμα-
νική Αδελφότητα στην Αίγυπτο βρισκόταν 
στα ύψη της δύναμής της καθώς επίσης και 
η επιρροή του Τούρκου Πρωθυπουργού 
Ερντογάν στη Μέση Ανατολή, ο οποίος το 
2014 ανέλαβε ως ο 12ος Πρόεδρος της 
Τουρκίας. Στις ΗΠΑ η Χίλαρι Κλίντον είχε 
μεγάλες βλέψεις για «ειρήνευση στη Μέση 
Ανατολή» με βάση το «οικονομικό» και ότι 
ο διάδοχος της θα ήταν άξιος συνεχιστής… 

(«Ελευθερία» Λονδίνου, 31.1.2013). 
Μήπως ήταν καθ’ υπόδειξιν Μπάιντεν/

Κλίντον εκείνες οι προτροπές για εμπορικές 
σχέσεις με την κατοχική Τουρκία; Ευτυχώς, 
ένα χρόνο αργότερα στην Αίγυπτο ανέλαβε 
ο Abdel Kahalil El-Sisi και η επιρροή του 
Ερντογάν άρχισε να τα παίρνει πίσω… 

2015
Στις 7 Ιουνίου 2015  (δύο χρόνια μετά 

το φιλμάκι και την περίοδο που το δημοσί-
ευμα της Μc Clatchy DC μάς ενημερώνει 
ότι έδειξαν τον χάρτη και στον Ερντογάν) 
δημοσιεύθηκε στη «Σημερινή» άρθρο της 
κας Σάβιας Ορφανίδου, Μέλους του Πο-
λιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ, με τίτλο «Τι 
θα γίνει αν… λυθεί το Κυπριακό»,  το  οποίο 
πήγαινε πίσω στο 2013 και  στο φιλμάκι 
του ΚΕΒΕ και τα οικονομικά οφέλη  για 
συνεργασία ουσιαστικά με την Τουρκία! 

Έγραψε: «Η ανάπτυξη οικονομικών, 
εμπορικών και τουριστικών δραστηρι-
οτήτων μεταξύ των δύο κοινοτήτων, η 
εκμετάλλευση της τεράστιας αγοράς της 
Τουρκίας και οι νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη 
νέων αγορών για την κυπριακή οικονο-
μία θα συντείνουν στη διευκόλυνση των 
προσπαθειών για επιτάχυνση της ανά-
καμψης και της εξόδου από την κρίση. 
Ιδιαίτερα, μια βιώσιμη λύση θα οδηγήσει 
στην περαιτέρω ενίσχυση της ναυτιλίας 
μας με την ελεύθερη πρόσβαση των κυ-
πριακών πλοίων σε τουρκικά λιμάνια και 
στην προώθηση μεγάλων αναπτυξιακών 
έργων, ιδιαίτερα στον Βορρά, μέσω της 
άντλησης περισσότερων κονδυλίων από 
τα ευρωπαϊκά ταμεία, δημιουργώντας έτσι 
νέες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την 
ανταγωνιστικότητά μας».

Και για τη «διαχείριση του φυσικού 
αερίου και την αναβάθμιση του γεωπο-
λιτικού μας ρόλου»: «…Οφείλουμε να 
εκμεταλλευτούμε θετικά τον εθνικό μας 
πλούτο, καταδεικνύοντας ότι τα εθνικά 
μας συμφέροντα μπορούν να συνάδουν 
απόλυτα με τα συμφέροντα των δυνάμεων 
στην περιοχή, και ιδιαίτερα της Τουρκίας…»

Και όλα αυτά  για κλείσιμο του Κυπρια-
κού (βλέπε Μον Πελεράν - Κραν Μοντανά)  
αντί να απαιτούν να τιμωρηθεί ο Τούρκος 
εισβολέας, να δικαστεί και καταδικαστεί 
για τα εγκλήματά του, να επιστραφούν οι 
κλεμμένες μας περιουσίες και να αποχω-
ρήσει από τα καταπατημένα μας εδάφη… 

Εν κατακλείδι, είναι καλά να τα θυμό-
μαστε όλα αυτά τα γεγονότα, και η δη-
μοσιοποίηση του σχετικού χάρτη (όραμα 
του τότε αντιπροέδρου Τζο Μπάιντεν της 
διοίκησης Μπαράκ Ομπάμα)  μας έδωσε 
την ευκαιρία. Γιατί  όλα είναι ρευστά στην 
πολιτική. Και  ιδιαίτερα στις σχέσεις ΗΠΑ/
Τουρκίας,  οι οποίες θα εξαρτηθούν από 
το κατά πόσον «θα σπάσει το ‘σχοινί’ στις 
αμερικανοτουρκικές σχέσεις;», όπως εύ-
στοχα τοποθετεί το ερώτημα στο άρθρο του 
στις 17 Ιουνίου 2019 ο αγαπητός Σάββας 
Καλεντερίδης.

*Ερευνήτρια/δημοσιογράφος
Λονδίνο



H
  βασική  αρχή  του 
κράτους  δικαίου 
είναι  απλή.  Κανένα 
άτομο, κανένα κράτος, 
καμία κυβέρνηση και 
καμία άλλη οντότητα 
δεν είναι πάνω από 

τον  νόμο. Όλοι υπόκεινται στη Δικαιο-
σύνη. Ωστόσο, σε σχέση με τις ταραχές 
από το 1963, η Κυπριακή Δημοκρατία 
(ΚΔ) έχει πληγεί από έναν  κύκλο που 
συμπεριλαμβάνει την πολυδιάστατη εγκλη-
ματικότητα, τη συνεχιζόμενη ατιμωρησία, 
τη διαρκή αδιαφορία και, βεβαίως, την 
ατελείωτη αδικία.

Ανάμεσα  σε  αυτόν  τον  απαράδεκτο 
κύκλο βρίσκεται ο βιασμός, ένα από τα 
πιο βδελυρά εγκλήματα. Συνεπώς, έχω 
γράψει αυτό το άρθρο για να τιμήσω την 
Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Σε-
ξουαλικής Βίας σε Ένοπλες Συγκρούσεις. 
Σύμφωνα με το Ψήφισμα A/RES/69/293 
της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών (OHE), αυτή η Ημέρα 
επισημαίνεται κάθε χρόνο στις 19 Ιουνίου.

Συγκλονιστικούς 
ισχυρισμούς

Από την πρώτη τουρκική εισβολή και 
μετά, ο Πρέσβης Ζήνωνας Ρωσσίδης, ο 
τότε Μόνιμος Αντιπρόσωπος της ΚΔ στον 
ΟΗΕ, υπέβαλε στον Γενικό Γραμματέα (ΓΓ) 
και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 
μια σειρά συγκλονιστικών ισχυρισμών 
σχετικά με τον βιασμό. Ένα σύμβολο της 
φρίκης ήταν μια ανώνυμη, κακοποιημένη 
και νοσηλευμένη μητέρα. Σύμφωνα με τον 
Πρέσβη Ρωσσίδη, στις 21-22 Αυγούστου 
1974, βιάστηκε από δύο Τούρκους κατά 
τη διάρκεια δύο βραδιών, μπροστά στα 
δύο παιδιά της. Και τα δύο ήταν βρέφη 
κάτω από 4 ετών.  (Πηγή: Έγγραφο του 
ΟΗΕ S/11492, παράγραφος 22.)

Ο Osman Olcay, ο Τούρκος ομόλογος 
του Πρέσβη Ρωσσίδη, κατέθεσε άλλους  
ισχυρισμούς. Σε επιστολή του, 23ης Αυ-
γούστου 1974, έγραψε ότι, σύμφωνα με 

Αυξάνονται οι ειδικοί, οι συμβου-
λάτορες, οι από καθέδρας διδά-
κτορες για το τι δέον γενέσθαι με 

την Τουρκία, η οποία μεθοδικά  εφαρμόζει 
βήμα-βήμα τους σχεδιασμούς της για την 
αρπαγή  ολόκληρης της Κύπρου. Εκδίδει 
NAVTEX σε περιοχές που δεν της ανή-
κουν, απειλεί και τσαντίζεται αν κάποιος 
σηκώσει το δάκτυλο να την επιπλήξει.

Άλλοι λένε να πάμε με τα νερά της, άλλοι 
με τους Αμερικανούς επειδή «τσακώθηκαν» 
μαζί της και είναι «χρυσή ευκαιρία» να 
εκμεταλλευτούμε την οργή των Αμερικα-
νών εναντίον του ανυπάκοου Ερντογάν.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η τρίτη ει-
σβολή της Τουρκίας στα κυπριακά, κατά 
το διεθνές και Ναυτικό Δίκαιο,  χωρικά 
ύδατα και στην καθορισμένη ΑΟΖ της. 

Πάγωσαν οι χαρούμενοι διθύραμβοι 
των  κυβερνώντων  –  ΔΗΣΥ,  πως  τώρα 
έχουμε  ισχυρούς  συμμάχους  τις  ΗΠΑ 
και τον Ισραήλ που θα μας σώσουν. Αμ 
δε! Αυτοί έχουν αλλού στραμμένο το βλέμ-
μα. Ενισχύονται στρατιωτικά στη Μέση 

Ανατολή, στέλλουν πυραύλους «Πάτριοτ», 
κατασκοπεύουν τους Ρώσους μέσω των 
Βαλτικών χωρών και με το δάκτυλο στη 
σκανδάλη σημαδεύουν τους Φρουρούς 
της Ιρανικής Επανάστασης, που αποδει-
κνύονται σκληρά καρύδια για τα δόντια 
των Τραμπ-Πομπέο-Μπόλτον.  

Η Κυβέρνησή μας κάθιδρη και ασθμαί-
νουσα τρέχει στην Ε.Ε. μπας και δεήσουν οι 
ηγέτες  της να πάρουν μέτρα εναντίον της 
ακάθεκτης πλέον  τουρκικής προέλασης. 

Ο Κατρούγκαλος τηλεφωνεί στον Μπόλ-
τον  και ζητά βοήθεια για τις παραβιάσεις  
της Τουρκίας και τις υπο-υλοποίηση απειλές 
για γεωτρήσεις έξω από το Καστελόριζο. 
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ περιορίζεται να επα-
ναλάβει  τα γνωστά περί «ψυχραιμίας και 
αυτοσυγκράτησης», συγκρατώντας την οργή 
του για τα φιλορωσικά παίγνια του Ερντογάν. 
Η Ρωσία αδημονεί  να παραδώσει  τους 
S-400 στην Τουρκία, ευελπιστώντας πως 
ο Τούρκος Πρόεδρος θα συνεχίσει  τον 
τσαμπουκά κατά των ΗΠΑ, προκαλώντας 
την τύχη του. Κατάπιε και αυτή τον θυμό 

της όταν μόλις πριν από  τέσσερα χρόνια 
(τον Νιόβρη του 2015) Τουρκμένοι Γκρίζοι 
Λύκοι κτυπούσαν με πύραυλο ένα ρωσικό 
αεροσκάφος Sukhoi-54 εντός συριακού 
εδάφους, σκοτώνοντας στον αέρα ένα πι-
λότο της και βασανίζοντας  μέχρι θανάτου 
έναν Ρώσο πεζοναύτη. 

Η υποτέλεια στάζει… φαρμάκι
Στα καθ’ ημάς, συνεχίζεται ο «μεγάλος 

θυμός» για το «μυστικό» δείπνο Αναστα-
σιάδη στην κατοικία του εκπροσώπου της 
Μαρωνίτικης κοινότητας, με τον εκλεκτό 
του Ερντογάν, Κουτρέτ Οζερσάι (μετά συ-
ζύγων), ο οποίος   προαλείφεται για  την 
«προεδρία» του ψευδοκράτους το 2020  
εκτοπίζοντας τον Ακιντζί.

Ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ επιμένει να θέτει «αμείλι-
κτα» ερωτήματα  για το δείπνο και κατηγορεί 
τον Αναστασιάδη γιατί να δειπνήσει με τον 
εκλεκτό της Τουρκίας, ο οποίος επιδιώκει 
δύο κράτη και διχοτόμηση. Κανένας όμως 
δεν του αντέστρεψε τα ερωτήματα, γιατί και ο 
ίδιος είχε δείπνο στην κατοικία μάλιστα του 

περιβόητου Τούρκου ΥΠΕΞ  Μ. Τσαούσο-
γλου  μόλις πέρσι, στις 23 Νοεμβρίου 2018, 
ο οποίος είναι πιο άνθρωπος του Ερντογάν 
και πιο βαθιά μπηγμένος στο βαθύ κράτος  
της Τουρκίας. Ούτε και του υπενθύμισαν 
για τη συνάντησή του τον Γενάρη του 2016 
με τον τότε πρωθυπουργός της Τουρκίας 
Αχμέτ Νταβούτογλου και τον τότε και νυν 
Τούρκο ΥΠΕΞ. 

Πολιτική αμνησία ή mea culpa εκ των 
υστέρων για τις επαφές του με εκπροσώ-
πους του βαθέος κράτους; 

Εν δυνάμει «δολώματα»
 Είτε Τσίπρας είτε Μητσοτάκης, το ίδιο 

και το αυτό. Και με τους δυο συνεργάζεται 
ο Αναστασιάδης και δεν αντιλαμβάνεται 
(ή  το αντιλαμβάνεται και  το προσπερ-
νά) ότι Κύπρος και Ελλάδα έχουν γίνει 
ακόμα μια φορά εν δυνάμει δολώματα 
και εργαλεία διαπραγμάτευσης μεταξύ 
Τουρκίας  και  ΗΠΑ  λόγω  της  ολοένα 
και πιο βαθιάς εξάρτησης και των δύο 
χωρών  από τις τελευταίες.  

Όταν δημοσιογράφοι και αναλυτές χαρα-
κτηρίζουν «παλαιολιθικές» τις αντιδράσεις 
για το περιβόητο νομοσχέδιο Μενέντεζ- 
Ρούμπιο, το οποίο ορθώς αναγιγνώσκεται 
και ως μέσο πίεσης προς την Τουρκία, δεν 
μπορεί παρά να συμβαίνουν δύο τινά. Είτε 
δεν το διάβασαν και προτιμούν το αφήγημα 
των κυβερνώντων και των παρατρεχάμενών 
τους, ή κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο 
της Δανιμαρκίας.

Μια χώρα όπως η Κύπρος, με την κατοχή 
να απειλεί να μονιμοποιήσει τα τετελεσμένα 
και να προελάσει και πέραν των όσων η 
Τουρκία σφετερίζεται, μία επιλογή έχει.  

Πολυμερείς σχέσεις σε επίπεδο εξω-
τερικής  πολιτικής  χωρίς  να  αποκλείει 
πιο ευέλικτες και πολυμερείς, στρατηγι-
κές συμμαχίες, τόσο με περιφερειακούς, 
όσο και με παγκόσμιους δρώντες. Όχι να 
βυθίζεται πιο  έντονα υπό την πατρωνία 
των ΗΠΑ. Την ώρα μάλιστα που γίνεται 
λόγος για προσφυγή στο Σ.Α. του ΟΗΕ κατά 
της απόφασης για άνοιγμα των Βαρωσίων 
υπό τουρκική διοίκηση.  

Υποτελείς καθ’ έξιν και κατ’ επάγγελμαν

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Πολιτική 11

Οι βιασμοί του 1974, «το κλίμα 
ατιμωρησίας» και ο ΟΗΕ

τρεις επιζώντες της θηριωδίας στην κα-
τεχόμενη Αλόα, «η Εθνική Φρουρά [στην 
ΚΔ] πρώτα σκότωσε τους άνδρες και μετά 
απέσυρε  τις γυναίκες και  τα παιδιά, οι 
οποίοι δολοφονήθηκαν μετά από συνε-
χείς βιασμούς και κακοποίηση» (Πηγή: 
Έγγραφο του ΟΗΕ S/11466, Παράρτημα).

Σε αυτό το στυγερό κλήμα, η βρετανι-
κή διοίκηση των «Κυρίαρχων Βάσεων» 
στη Νήσο Κύπρο  θέσπισε το «Abortion 
Ordinance, 1974», ένα «Διάταγμα περί 
της τροποποίησης και της αποσαφήνισης 
του νόμου σχετικά με τον τερματισμό της 
κύησης από ορισμένους ιατρούς». Tην 
21η Οκτωβρίου 1974, το διάταγμα δη-
μοσιεύθηκε από την Επίσημη Εφημερίδα 
των «Βάσεων». Είναι αυτονόητο το γιατί 
θεσπίστηκε.

Αδιαφορία
Αυτή η φρικτή κατάσταση απαιτούσε 

αποτελεσματικές έρευνες και ανεξάρτητες 
ποινικές διαδικασίες. Πριν το 1974, το 
Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο είχε ήδη 
απαγορεύσει τον βιασμό - ρητά και σι-
ωπηρά. Σύμφωνα με το άρθρο 27.2 της 
Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης του 1949, 
οι γυναίκες πρέπει να προστατεύονται 
ιδιαίτερα από κάθε επίθεση κατά της τι-
μής τους, ιδίως από τον βιασμό, την κα-
ταναγκαστική πορνεία και οιασδήποτε 
μορφής άσεμνη  επίθεση. Επιπλέον, το 
άρθρο 147 της ίδιας Σύμβασης θεωρεί 

τα βασανιστήρια, την απάνθρωπη μετα-
χείριση και άλλες σχετικές πράξεις ως 
σοβαρές παραβιάσεις, οι οποίες απαιτούν 
ποινικές κυρώσεις. 

Παρ’όλα αυτά, το Συμβούλιο Ασφα-
λείας του ΟΗΕ δεν δημιούργησε κανένα 
μηχανισμό υπέρ της διεθνούς ποινικής 
δικαιοσύνης. Κατά συνέπειαν, οι δολοφόνοι, 
βιαστές και άλλοι εγκληματίες διέφυγαν 
τη δικαιοσύνη. Ο Dr Kurt Waldheim, τότε 
ΓΓ του ΟΗΕ και πρώην αξιωματικός των 
μυστικών υπηρεσιών του Χίτλερ, ήταν 
εν μέρει υπεύθυνος. Στις 22 σελίδες της 
Έκθεσής του για τη δραματική περίοδο 
από 23 Μαΐου έως 5 Δεκεμβρίου 1974 
δεν έγραψε τίποτα για τους βιασμούς, εκτός 
από μια σύντομη αναφορά, θαμμένη στην 
38η παράγραφο, στις «ανησυχίες για την 
προσωπική ασφάλεια των αμάχων σε κα-
τεχόμενες περιοχές, ιδιαίτερα σε σχέση με 
τις ισχυριζόμενες περιπτώσεις βιασμού» 
(Πηγή: Έγγραφο του ΟΗΕ S/11568).

Παραβιάσεις
Σε μιαν αίτηση προς το Συμβούλιο της 

Ευρώπης, της 21ης Μαρτίου 1975, η ΚΔ 
υπέβαλε λεπτομερείς  ισχυρισμούς για 
τις διάφορες παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στα κατεχόμενα εδάφη της. 
Το Συμβούλιο αποδέχθηκε την αίτηση. 
Συνεπώς, διεξήχθη μια ανεξάρτητη έρευνα 
από την τότε Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων («η Επιτροπή») 

υπό την προεδρία ενός διακεκριμένου 
Βρετανού δικηγόρου που αργότερα έγινε 
γνωστός ως Sir James Fawcett DSC QC. 

Στην έκθεση, που εγκρίθηκε στις 10 
Ιουλίου 1976, η Επιτροπή ανέφερε τους 
διάφορους ισχυρισμούς περί βιασμού, 
που είχε κάνει η ΚΔ μεταξύ άλλων ισχυ-
ρισμών:

«Στις… περιοχές υπό τουρκική κατοχή, 
οι ακόλουθες βιαιοπραγίες και εγκλή-
ματα  διαπράχθηκαν  με  συστηματική 
συμπεριφορά από κρατικά όργανα της 
Τουρκίας, παραβιάζοντας κατάφωρα τις 
υποχρεώσεις της Τουρκίας στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου κατά την περίοδο 
19 Σεπτεμβρίου 1974 έως την κατάθεση 
της παρούσας αίτησης:

»Α) Εν ψυχρώ δολοφονίες αμάχων, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και 
των ηλικιωμένων. β) Εκτεταμένους και 
επαναλαμβανόμενους βιασμούς. Ακόμη και 
γυναίκες ηλικίας έως 80 ετών βιάστηκαν 
με βαρβαρότητα από μέλη των τουρκικών 
δυνάμεων. Σε ορισμένες περιοχές εξα-
κολουθεί να ασκείται η καταναγκαστική 
πορνεία των Ελληνοκυπρίων κοριτσιών. 
Πολλές γυναίκες που παρέμειναν στις 
τουρκο-κατεχόμενες  περιοχές  έμειναν 
έγκυες  εξαιτίας  των βιασμών που διέ-
πραξαν οι Τούρκοι στρατιώτες. γ) Βίαιη 
έξωση  από  σπίτια  και  περιουσίες…  δ) 
Κλοπή... ε) Ληστεία… [κ.λπ]».

Η Επιτροπή πρόσθεσε ότι, σύμφωνα 
με την ΚΔ, τα θύματα βιασμού περιείχαν 
τουλάχιστον ένα δωδεκάχρονο, έγκυες 
και γυναίκες με νοητικές αναπηρίες. Άλλα 
θύματα υπέφεραν από αιμορραγίες ή κα-
τέρρευσαν διανοητικά. H Επιτροπή επίσης 
σημείωσε ότι η ΚΔ παραπονέθηκε για 
την  καταναγκαστική  πορνεία,  η  οποία 
προέκυψε όταν «όλες οι γυναίκες και τα 
κορίτσια ενός χωριού συλλέγονταν και 
τοποθετούνταν σε ξεχωριστούς χώρους 
σε άδεια σπίτια όπου βιάζονταν επανει-
λημμένα από τα τουρκικά στρατεύματα…».

Στην έρευνά της, η Επιτροπή αποκά-
λυψε άφθονα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτά 
περιελάμβαναν τα ιατρικά σημειώματα 
δύο γιατρών, ένας από τους οποίους ήταν 
γυναικολόγος, μαρτυρίες από τέσσερεις 
φερόμενους μάρτυρες και γραπτές δηλώ-
σεις 41 φερόμενων θυμάτων βιασμού. Σε 
σχέση με τον βιασμό, η Επιτροπή κατέληξε 
στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

«Τα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι 
οι βιασμοί διαπράχθηκαν από Τούρκους 
στρατιώτες, και τουλάχιστον σε δύο πε-
ριπτώσεις ακόμη από Τούρκους αξιω-
ματικούς, και όχι μόνο σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις απειθαρχίας. Η Επιτροπή, 
με 12 ψήφους έναντι μίας, διαπιστώνει 
ότι οι περιπτώσεις βιασμού που περιγρά-
φονται αποδεδειγμένα συνιστούν ‘απάν-
θρωπη μεταχείριση’ κατά την έννοια του 
άρθρου 3 της [Ευρωπαϊκής] Σύμβασης, 
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η  οποία  καταλογίζεται  στην  Τουρκία» 
(Πηγή:  «Applications  Nos.  6780/74 
and 6950/75: Cyprus Against Turkey: 
Report of the Commission, Volume I», 
Council of Europe, 1979, paragraphs 21 
& 357-374 & page 165).

Κάλυψη
Η  έκθεση  της  Επιτροπής  εγκρίθηκε 

στις 10 Ιουλίου 1976. Όμως, καλύφθηκε 
μέχρις ότου η Επιτροπή Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Ψήφισμα DH 
(79) της 20ής Ιανουαρίου 1979, ενέκρινε 
τον αποχαρακτηρισμό της. Όταν τελικά η 
έκθεση έπαψε να είναι μυστική στις 31 
Αυγούστου 1979, τα επόμενα ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για 
την Κύπρο δεν ανέφεραν ούτε την έκθεση, 
ούτε τους βιασμούς. Συνεπώς, οι τροχοί της 
διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης παρέμειναν 
ακίνητοι και η αδικία συνεχίστηκε προς 
όφελος της Τουρκίας, των βιαστών και των 
υπευθύνων για την κάλυψη των βιασμών.

Ατιμωρησία
Από το 2014, ειδικά κατά τη διάρκεια 

της πρωθυπουργίας της Τερέζα Μέι, της 
δεύτερης Βρετανίδας γυναίκας πρωθυ-
πουργού, το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) έχει 
ακολουθήσει μια επιφανειακή αξιόλογη 
γραμμή κατά της σεξουαλικής βίας. Μάλι-
στα, στις 13 Ιουνίου 2017, η κ. Μέι όρισε 
έναν υφυπουργό ως Ειδικό Αντιπρόσωπο 
για την Πρόληψη της Σεξουαλικής Βίας 
στις Ένοπλες Συγκρούσεις. Ωστόσο, ως 
«εγγυήτρια δύναμη», το ΗΒ δεν έxει κά-
νει τίποτα επί της ουσίας να προωθήσει 
την ποινική δικαιοσύνη στα πλαίσια των 
βιασμών του 1974. 

Στις 29 Μαρτίου 2019, ο Αντόνιο Γκου-
τέρες, ο τωρινός ΓΓ του ΟΗΕ, κυκλοφόρησε 
μια έκθεση με 35 σελίδες για τη σεξουαλική 
βία στις ένοπλες συγκρούσεις. Σε αυτήν, 
ο ΓΓ  ερμήνευσε  τη σεξουαλική βία με 
τρόπο που περιελάμβανε τον βιασμό και 
την καταναγκαστική πορνεία. Επίσης, ο ΓΓ 
έγραψε για «το κλίμα ατιμωρησίας» και 
επικεντρώθηκε σε 19 χώρες στην ατζέντα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας, «για τις οποίες 
υπάρχουν αξιόπιστες και επαληθεύσιμες 
πληροφορίες» σχετικά με τη σεξουαλική 
βία στις ένοπλες συγκρούσεις (Πηγή: Έγ-
γραφο του ΟΗΕ S/2019/280, παράγραφοι 
4 & 5 και Παράρτημα.)  

Μήπως στην έκθεσή του ο ΓΓ συμπεριέ-
λαβε την ΚΔ μεταξύ αυτών των 19 χωρών; 
Μήπως αναφέρθηκε στη σεξουαλική βία 
που βίωσε η ΚΔ; Μήπως έστειλε κάποιο 
μήνυμα στα θύματα τέτοιας βίας στην ΚΔ; 
Δυστυχώς, η απάντηση σε καθεμία από 
αυτές τις ερωτήσεις είναι «όχι». Έτσι, σε 
σχέση με την ΚΔ τουλάχιστον, ο ΓΓ ενίσχυσε 
«το κλίμα ατιμωρησίας» για το οποίο ο 
ίδιος είχε κάνει αναφορά.
 * Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή 

του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus. 
Οι απόψεις του είναι προσωπικές.

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ*
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Έ
ντονη ήταν η συζήτηση 
που έγινε πρόσφατα 
για τα σχέδια χρήσης 
παραλιών και κατά πό-
σον οι τοπικές Αρχές 
συμμορφώνονται με 
τις οδηγίες της Κεντρι-

κής Επιτροπής Παραλιών. Βάσει σχε-
τικής νομοθεσίας, η τοπική επιτροπή 
παραλιών κάθε Δήμου και Κοινότητας 
έχει την υποχρέωση να ετοιμάζει σχέδιο 
χρήσης παραλίας, το οποίο αποστέλλεται 
στην Κεντρική Επιτροπή Παραλιών για 
έγκριση, με τα εγκεκριμένα σχέδια να 
κοινοποιούνται ακολούθως στην Κοι-
νοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 
για ενημέρωση.

Στα σχέδια καθορίζονται τα σημεία 
της παραλιακής κρατικής γης στα οποία, 
μεταξύ άλλων, η Αρχή Τοπικής Αυτο-
διοίκησης μπορεί να τοποθετεί ξαπλώ-
στρες και ομπρέλες, να καθορίζει χώρο 
θαλασσίων αθλημάτων καθώς και να 
δημιουργεί υποδομές, με την ανάλογη 
σήμανση, για τη διασφάλιση της ελεύ-
θερης και απρόσκοπτης πρόσβασης 
των ατόμων με αναπηρίες στην παραλία 
και στη θάλασσα, περιλαμβανομένων 
προσβάσιμων χώρων στάθμευσης και 
χώρων υγιεινής, καθώς και διαδρόμων 
κατάλληλα διαμορφωμένων για εύκο-
λη και ασφαλή είσοδο των ατόμων σε 
τροχοκάθισμα στη θάλασσα.

Η νομοθεσία καθορίζει, επίσης, ότι 
τα σημεία και η τοποθέτηση κρεβατιών 
θάλασσας και ομπρελών πρέπει να 
βρίσκονται σε απόσταση τριών μέχρι 

πέντε μέτρων από το ψηλότερο σημείο 
του νερού, ώστε η παραλία να μπορεί 
να χρησιμοποιείται ελεύθερα από τους 
λουομένους.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός 
κρεβατιών θαλάσσης και ομπρελών 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της 
χωρητικότητας της περιοχής, ενώ η 
απόσταση των κρεβατιών θάλασσας 
και ομπρελών ενός αδειούχου από άλλο 
αδειούχο θα είναι τουλάχιστον είκοσι 
μέτρα. Η νομοθεσία καθορίζει, επίσης, 
και την έκταση την οποία πρέπει να κα-
ταλαμβάνει ο εξοπλισμός της παραλίας, 
ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
8 τ.μ. κατ› άτομο ή 16 τ.μ. για κάθε 
ομπρέλα με δύο ξαπλώστρες.

Περισσότερες από 160 
αδειοδοτημένες παραλίες

Σύμφωνα με την Κεντρική Επιτρο-
πή Παραλιών, 160 συνολικά παραλί-

ες τοπικών Αρχών έχουν εγκριμένα 
σχέδια χρήσης παραλίας, όπως αυτά 
καθορίστηκαν μέχρι και την περσινή 
χρονιά, ενώ για τη φετινή χρονιά προ-
στέθηκαν εννέα επιπλέον σχέδια και 
ανανεώθηκαν άλλα δεκαπέντε.

Πιο συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο του 
2018 εγκρίθηκε σχέδιο για την παραλία 
«Λατούρας» στο Κοινοτικό Συμβούλιο 
Αλαμινού. Στις 18 Απριλίου εγκρίθηκαν 
νέα σχέδια για την παραλία «Ποσειδώνας» 
στη Σωτήρα και για επτά παραλίες στον 
Δήμο Παραλιμνίου, και πιο συγκεκρι-
μένα τις παραλίες «Freedom Beach», 
«Σκουταρόσπηλιοι», «Μηνάς», «Βάλη 
του Χατζηξενή», «Lobardi», «Νησιά» και 
«Νησιά Gardens». Παράλληλα, ανανε-
ώθηκαν σχέδια χρήσης για δεκαπέντε 
παραλίες του Δήμου Παραλιμνίου, δύο 
παραλίες του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Αγίου Τύχωνα και δύο για τον Δήμο 
Πόλεως Χρυσοχούς.

Οι Γαλάζιες Σημαίες 
και οι προσβάσιμες

Συνολικά 64 παραλίες κέρδισαν Γα-
λάζια Σημαία κατά τη φετινή απονομή, 
για την ποιότητα των νερών κολύμβησης. 
Τις περισσότερες γαλάζιες σημαίες κατέ-
χει ο Δήμος Αγίας Νάπας, δεκατέσσερα 
συγκεκριμένα, εκ των οποίων οι δύο 
βρίσκονται στα σύνορα με Σωτήρα (Αγία 
Θέκλα) και με Παραλίμνι (Κόννος), ενώ 
έντεκα γαλάζιες σημαίες κατέκτησε ο 
Δήμος Παραλιμνίου.

Συνολικά 50 παραλίες παγκυπρίως 
παρέχουν διευκολύνσεις για άτομα σε 
τροχοκάθισμα ή μειωμένη κινητικό-
τητα. 29 συνολικά παραλίες παρέχουν 
πλήρη προσβασιμότητα και 21 μερική 
προσβασιμότητα.

Συγκεκριμένα, η Κύπρος διαθέτει 29 
παραλίες με πλήρη προσβασιμότητα 
και 21 με μερική προσβασιμότητα.

Από αυτές, τέσσερεις παραλίες δι-

αθέτουν σύστημα Seatrack, ένα στην 
παραλία «Βαθιά Γωνιά» στην Αγία Νάπα 
και τρία στις παραλίες «Αγία Τριάδα», 
«Golden Coast» και «Yianna Marie» 
στον Πρωταρά. Τα τρία τελευταία τοπο-
θετήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης της 
πράξης «ΕΡΜΗΣ II» του προγράμμα-
τος Interreg VA Greece Cyprus 2014 
2020 ως υλοποίηση της συνεργασίας 
της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου 
και του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με 
χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου 
2 χρόνια (Νοέμβριος 2017 - Νοέμβριος 
2019) και με προϋπολογισμό €624.340, 
εκ των οποίων το 85% από Κοινοτική 
Συμβολή (ΕΤΠΑ) και 15% από Εθνική 
Δημόσια Χρηματοδότηση. Επιπρόσθε-
τα, αρκετές παραλίες διαθέτουν ειδικό 
αμφίβιο τροχοκάθισμα κατάλληλο για 
διακίνηση στην παραλία και πρόσβαση 
στη θάλασσα (Floating Wheelchair).

Στην επαρχία Αμμοχώστου επτά 

παραλίες είναι πλήρως (Λάντα, Πα-
νταχού, Βαθιά Γωνιά, Αγία Θέκλα, 
Fig Tree Bay, Λούμα, Yianna Marie) 
και άλλες επτά μερικώς προσβάσιμες 
(Νησί, Μακρόνησος, Περνέρα, Βρυσί 
Α, Βρυσί Β, Αγία Τριάδα, Μουζούρα), 
στην επαρχία Λάρνακας οκτώ πλήρως 
(Φοινικούδες, Μακένζι, Καστέλλα, Γιαν-
νάδες, Κοινοτική Παραλία Αλαμινού, 
Κοινοτική Παραλία Ορμήδειας, Κοι-
νοτική Παραλία Πύλας και Φάρος στα 
Περβόλια) και μία μερικώς προσβά-
σιμη (Δασάκι), στην επαρχία Λεμεσού 
έξι πλήρως (Ακτή Ολυμπίων Α, Ακτή 
Ολυμπίων Β, Παρεκκλησιά, Δασούδι, 
Βούππα και Καστέλλα) και 10 μερικώς 
προσβάσιμες (Ακτή Κυβερνήτη, Αό-
ρατοι, Παναγιές, Αφροδίτη, Ονήσιλος, 
Αγία Βαρβάρα, Μαϊάμι, Κοινοτική Πα-
ραλία Πισσουρίου, Μούντι, Κούριον) 
και στην επαρχία Πάφου οκτώ πλήρως 
(Βρυσούδια Α /Σόδαπ, Δημοτικά Μπά-
νια, Δημοτική Παραλία Γεροσκήπου, 
Κόλπος Κοραλλίων, Πόλη Χρυσοχούς, 
Λατσί Α,  Λατσί Β, Ξυσταρόκαμπος και 
τρεις μερικώς προσβάσιμες (Φάρος, 
Παχύαμμος και Καφίζης).

Οι παραλίες για σκύλους
Επτά παραλίες παγκυπρίως είναι 

φιλικές για σκύλους. Οι παραλίες 
Γλυκύ Νερό Α’ πλησίον Κάππαρη, 
Παραλίμνι, Κασιάνες (Spyros Beach) 
νότια του αεροδρομίου Λάρνακας, η 
παραλία βορειοδυτικά του αεροδρομί-
ου Πάφου, στις εκβολές του ποταμού 
Έζουσα στην Αχέλεια, η παραλία στην 
περιοχή Πιτίλη, ανατολικά της εκβολής 
του ποταμού Πλατάνια στο Νέο Χωριό 
Πάφου, η παραλία 6, στην τοποθεσία 
Καραβόπετρα, νοτιοανατολικά της 
μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του 
Σ.Α.Λ.Α. στο Μοναγρούλλι, η παραλία 
στην τοποθεσία Πρόλιμνος, δυτικά του 
Πισσουρίου και η παραλία στην τοποθε-
σία Στερατζιά στον Κ. Πύργο Τηλλυρίας. 

Παραλίες για
όλα τα γούστα

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΑΠΌ
160 ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΜΕ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 
ΧΡΉΣΉΣ - ΠΌΣΌ
ΠΡΌΣΒΑΣΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ 

ΜΑΡΙΝΟΣ 
ΠΑΥΛΙΚΚΑΣ
pavlikkasm@ 
sigmatv.com

Παραλίες για
όλα τα γούστα
Παραλίες για
όλα τα γούστα
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Α
υξάνονται και πληθύ-
νονται τα καταστήματα 
που πωλούν συμπλη-
ρώματα διατροφής, 
αφού η κατανάλωσή 
τους αποτελεί τη νέα 
τάση της εποχής. Στις 

μέρες μας, αρκετοί είναι αυτοί που βλέ-
πουν τέτοιου είδους σκευάσματα ως 
την «εύκολη λύση» για να έχουν μια 
πιο υγιεινή ζωή, ή για να αποκτήσουν 
μια πιο αθλητική εμφάνιση. Πρόκειται, 
όμως, για μια μόδα που κρύβει αρκε-
τούς κινδύνους. Γι’ αυτό άλλωστε στη 
χώρα μας εφαρμόζονται, όχι μία, αλλά 
δύο σχετικές νομοθεσίες, που προνοούν 
αυστηρούς κανονισμούς. Και πάλι, όμως, 
οι ειδικοί συνιστούν προσοχή πριν από 
την κατανάλωση τέτοιων σκευασμάτων. 
Αυτό που πρέπει να λαμβάνουμε κατ’ 
αρχάς υπόψη ως καταναλωτές είναι 
να επιλέγουμε για τις αγορές μας ένα 
εκ των 109 αδειούχων καταστημάτων 
σε όλη την Κύπρο, ενώ καλό θα είναι, 
προτού καταναλώσουμε οποιοδήποτε 
συμπλήρωμα, να συμβουλευόμαστε τον 
διατροφολόγο μας. 

Η διαδικασία αδειοδότησης  
Η ευρωπαϊκή οδηγία για τα συμπλη-

ρώματα διατροφής  υιοθετήθηκε από τη 
χώρα μας με τη δημοσίευση σχετικών 
κανονισμών το 2004. Σύμφωνα με αυτούς 
τους κανονισμούς, αρμόδιες υπηρεσίες 
για την αδειοδότηση και τον έλεγχο των 
καταστημάτων που πωλούν συμπληρώ-
ματα διατροφής είναι οι Ιατρικές Υπηρε-
σίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, οι 
οποίες εξουσιοδοτούν την εφαρμογή της 
νομοθεσίας στις Υγειονομικές Υπηρεσί-
ες του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με 
τη νομοθεσία,  «συμπληρώματα διατρο-
φής» ορίζονται τα τρόφιμα με σκοπό τη 
συμπλήρωση της συνήθους δίαιτας, τα 
οποία αποτελούν συμπυκνωμένες πηγές 
θρεπτικών συστατικών ή άλλων ουσιών 
με θρεπτικές ή φυσιολογικές επιδράσεις, 
μεμονωμένων ή σε συνδυασμό, και τα 
οποία διατίθενται στο εμπόριο σε δοσι-
μετρικές μορφές, όπως κάψουλες, παστί-
λιες, δισκία, χάπια και άλλες παρόμοιες 
μορφές, καθώς και φακελάκια σκόνης, 
φύσιγγες υγρού προϊόντος, φιαλίδια με 
σταγονόμετρο, και άλλες παρόμοιες μορ-
φές υγρών και κόνεων που προορίζονται 
να ληφθούν σε προμετρημένες μικρές 
μοναδιαίες ποσότητες. 

Όπως δήλωσε στη «Σ» ο Προϊστάμενος 
των Υγειονομικών Υπηρεσιών, Αλβέρτος 
Καρής, εκτός από την κοινοτική νομοθεσία, 
υπάρχει και σχετική εθνική νομοθεσία, 
η οποία ορίζει ότι για να αδειοδοτηθεί 
οποιοδήποτε κατάστημα πώλησης τέτοιων 
σκευασμάτων, πρέπει να λάβει την έγκριση 
από μία τριμελή επιτροπή, που αποτελείται 
από έναν Λειτουργό των Φαρμακευτικών 
Υπηρεσιών, έναν Ιατρικό Λειτουργό και 
έναν  Υγειονομικό Λειτουργό. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της εν λόγω 
νομοθεσίας, τα καταστήματα πώλησης συ-
μπληρωμάτων διατροφής θα πρέπει να 
διευθύνονται από καταρτισμένο προσωπικό, 
το οποίο μπορεί να είναι: διαιτολόγος ή 
επιστήμονας τροφίμων, εγγεγραμμένος 
ιατρός, φαρμακοποιός ή άλλο πρόσωπο, 
το οποίο θα ικανοποιήσει τον  Διευθυντή 
Ιατρικών Υπηρεσιών είτε με προφορική 
συνέντευξη ή γραπτή εξέταση ότι είναι 
καταρτισμένος σε σχέση με τα συμπληρώ-
ματα διατροφής ή την υγιεινή διατροφή. 

109 καταστήματα 
σε όλην την Κύπρο 

Χώροι πώλησης των συμπληρωμά-
των διατροφής ορίζονται εκτός από τα 
φαρμακεία, εξειδικευμένα καταστήματα 
πώλησης συμπληρωμάτων διατροφής, 
τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο σχε-

τικό μητρώο. Σύμφωνα με τον κ. Καρή, 
σήμερα λειτουργούν στην Κύπρο 109 
τέτοιου είδους καταστήματα, εκ των 
οποίων τα 38 είναι στη Λευκωσία, τα 
21 στη Λεμεσό, άλλα 21 στη Λάρνακα, 
20 στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώ-
στου και τα 9 στην Πάφο. Την ίδια ώρα, 
υπάρχουν 25 αιτήσεις που εκκρεμούν 
για έκδοση άδειας, καθώς πρόκειται για 
καταστήματα που το προσωπικό τους 
δεν εμπίπτει στις κατηγορίες εξειδικευ-
μένων ατόμων που ορίζει η νομοθεσία 
και πρέπει να αξιολογηθούν από τον 
Διευθυντή των Ιατρικών Υπηρεσιών. 
Τα 25 αυτά καταστήματα, σύμφωνα με 
τον κ. Καρή, στο μεταξύ λειτουργούν 
και επιθεωρούνται από λειτουργούς 
των Υγειονομικών Υπηρεσιών, τόσο 
για τα υποστατικά τους, όσο και για τα 
εμπορεύματά τους. 

Καθαροί οι έλεγχοι το 2018 
Ο κ. Καρής εξήγησε ότι τα συμπληρώματα 

διατροφής που δεν περιέχουν φαρμακευ-
τικές ουσίες, όπως οι μπάρες με πρωτεΐνη 
για παράδειγμα, θεωρούνται τρόφιμα και 
όχι φάρμακα. Αυτό σημαίνει ότι εξετάζονται 
σαν τρόφιμα και πρέπει να πληρούν όλες 
τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Πρέ-
πει να έχουν κατάλληλη σήμανση, ώστε να 
κυκλοφορούν στην αγορά, ενώ παράλληλα 

Τ ην προσοχή των πολιτών που 
καταναλώνουν συμπληρώ-
ματα διατροφής εφιστά ο 

Διατροφολόγος Γιάννης Κούτρας. 
Μιλώντας στη «Σ», εξήγησε ότι 
υπάρχουν πολλές κατηγορίες τέτοιων 
ειδών σκευασμάτων και αναφέρθηκε 
συγκεκριμένα σε αυτά που περιέ-
χουν μακροθρεπτικά συστατικά και 
σε αυτά που περιέχουν μικροθρεπτικά 
συστατικά. Στα μακροθρεπτικά συστα-
τικά, όπως είπε, συγκαταλέγονται τα 
σκευάσματα των πρωτεϊνών και των 
υδατανθράκων και στα μικροθρεπτικά 
συγκαταλέγονται οι πολυβιταμίνες, 
τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία, όπως 
για παράδειγμα τα συμπληρώματα 
ψευδαργύρου. 

Γενικότερα, ανέφερε πως τα συ-
μπληρώματα τα χρησιμοποιούμε 
για να καλύψουμε κάποια κενά στη 
διατροφή του ατόμου. Περαιτέρω, 
σημείωσε ότι οι κίνδυνοι και τα 
οφέλη έρχονται σε συνάρτηση με 
τους στόχους του ατόμου. Για πα-
ράδειγμα, όπως είπε, αν έχουμε ένα 
άτομο το οποίο δεν τρέφεται σωστά, 
θα μπορούσαμε, αφού δεν καλύ-
πτει τις ανάγκες της διατροφής του, 
να προσθέσουμε ένα συμπλήρωμα. 
Την ίδια ώρα, συνέχισε, οι κίνδυνοι 
προκύπτουν από την κατάχρηση, η 
οποία ουσιαστικά παρουσιάζεται όταν 
κάποιος ξεπερνά την καθορισμένη 
δοσολογία που υπάρχει για κάθε 

σκεύασμα ανά άτομο και ανά ηλικία. 
Συγκεκριμένα, ανέφερε πως μπορεί 
να προκύψουν οι ίδιες παρενέργειες 
που παρουσιάζει η υπέρβαση της 
δοσολογίας οποιουδήποτε φαρμά-
κου, όπως εμετοί, ζαλάδες, προβλή-
ματα στα νεφρά και στο συκώτι, ή 

ακόμα και στο καρδιακό σύστημα. 
Σε ακραίες καταστάσεις, πρόσθεσε, 
έχουν καταγραφεί ακόμα και θάνατοι. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σωστή δια-
δικασία είναι να αξιολογηθεί το άτομο 
από έναν ειδικό επιστήμονα, δηλαδή 
ένα διατροφολόγο, και αφού έχει ως 
βάση ένα πρόγραμμα διατροφής και 
δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανά-
γκες του, τότε μπορεί να προστεθεί 
κάποιο συμπλήρωμα. Ο κ. Κούτρας 
δήλωσε πως είναι μία τάση της επο-
χής να γυρίζουμε από την κανονική 
διατροφή στην τεχνική, ωστόσο, όπως 
σημείωσε, πολλοί αγνοούν το γεγονός 
ότι η βιβλιογραφία δείχνει πως συγκε-
κριμένα σκευάσματα θα μπορούσαν 
να επιφέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα 
από το επιθυμητό. Παράλληλα, υπέ-
δειξε ότι δεν υπάρχει σωστή ενημέ-
ρωση, ενώ έθιξε και το ζήτημα των 
ελέγχων, που, όπως είπε, δεν γίνονται 
σε όλα τα σκευάσματα.  Περαιτέρω, 
ο κ. Κούτρας ανέφερε ότι το μεγα-
λύτερο ποσοστό των σκευασμάτων 
που κυκλοφορούν στην κυπριακή 
αγορά σήμερα μάλλον είναι αχρεία-
στα, σημειώνοντας πως ζούμε σε μία 
μεσογειακή χώρα με αφθονία από 
πολλές ομάδες τροφίμων, επομένως 
δύσκολα θεωρεί ο ίδιος άμεση λύση 
τα συμπληρώματα εκτός από ορισμέ-
νες παθολογικές καταστάσεις ή στις 
περιπτώσεις αθλητισμού, πρωταθλη-
τισμού, εγκυμοσύνης και θηλασμού.  

Οι επιπτώσεις στην υγεία μας 

Συμπληρώματα διατροφής: Η νέα τάση

Γιάννης Κούτρας: 
«Δύσκολα θεωρώ 

άμεση λύση τα 
συμπληρώματα 

εκτός από ορισμένες 
παθολογικές 

καταστάσεις ή 
στις περιπτώσεις 

αθλητισμού, 
πρωταθλητισμού, 
εγκυμοσύνης και 

θηλασμού»

υπόκεινται και σε εργαστηριακές εξετάσεις 
στο χημείο του κράτους. Σε περίπτωση που 
κατά τις εργαστηριακές εξετάσεις εντοπιστεί   
παράβαση της νομοθεσίας, επιβάλλονται 
διοικητικά πρόστιμα και τα σκευάσματα 
αποσύρονται από την αγορά. 

Σύμφωνα με τον κ. Καρή, στο πλαίσιο 
της εφαρμογής του εθνικού προγράμματος 
ελέγχου τροφίμων για συμπληρώματα 
διατροφής για το 2018, οι Υγειονομικές 
Υπηρεσίες σε συνεργασία με το Κρατικό 

Χημείο εξέτασαν 30 δείγματα συμπλη-
ρωμάτων διατροφής  που προορίζονται 
για αθλητές για έλεγχο ύπαρξης αναβο-
λικών και ήταν όλα «καθαρά». Έλαβαν 
επίσης πέντε δείγματα συμπληρωμάτων 
διατροφής, που προορίζονται για αύξη-
ση σεξουαλικής επίδοσης, άλλα πέντε 
δείγματα για εντοπισμό Thc τετραϋδρο-
κανναβινόλης (THC), δέκα δείγματα 
συμπληρωμάτων διατροφής τα οποία 
προορίζονται για απώλεια βάρους και 

ήταν όλα εντάξει. Φέτος, όπως είπε ο κ. 
Καρής, το πρόγραμμα ελέγχου τέτοιου 
είδους σκευασμάτων συνεχίζεται και τα 
αποτελέσματά του θα ανακοινωθούν στο 
τέλος του έτους. Καταληκτικά, ο κ. Καρής 
ανέφερε πως στην Κύπρο υπάρχει ένα 
ικανοποιητικό σύστημα ελέγχου για τα 
συμπληρώματα διατροφής, καθώς εκτός 
του κοινοτικού κανονισμού εφαρμόζονται 
και άλλες πιο αυστηρές πρόνοιες, που 
προκύπτουν από την εθνική νομοθεσία. 
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Ο
ι αλλαγές στον τομέα 
της εκπαίδευσης 
συνεχίζονται με γορ-
γούς ρυθμούς και 
μάλιστα οι εξαγγε-
λίες οδηγούνται σε 
πράξεις. Το επόμενο 

βήμα, που ήταν η αξιολόγηση του μαθητή, 
πήρε τη δική του πορεία, με το Υπουργείο να 
προχωρεί στην υλοποίηση όσων εξήγγειλε. 
Καιρός ήταν να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές 
στο θέμα της αξιολόγησης του μαθητή, ώστε 
αυτή να έχει ουσία και να ανταποκρίνεται 
στην πραγματική εικόνα του μαθητή και στις 
ανάγκες του. Από τη μια η ΠΟΕΔ χαιρέτισε 
το γεγονός δηλώνοντας την ευχαρίστησή της 
για τις αλλαγές που εισάγονται και αφορούν 
στη Δημοτική Εκπαίδευση, τονίζοντας την 
αναγκαιότητα ύπαρξης της σωστής, σφαι-
ρικής και ολοκληρωμένης αξιολόγησης 
του μαθητή. Στον αντίποδα, όμως, στέκεται 

η Μέση Εκπαίδευση, της οποίας εκπαιδευ-
τικοί και μαθητές αντιδρούν στο κομμάτι των 
τετράμηνων εξετάσεων, που φαίνεται πως 
τελεσίδικα, πια, εισάγονται από φέτος στην 
Α’ και Β’ Λυκείου. 

Τι αλλάζει
Το Υπουργείο Παιδείας όχι μόνο υπο-

στηρίζει την εφαρμογή της αξιολόγησης του 
μαθητή στο πλαίσιο των τετραμήνων, αλλά 
προχώρησε στην παρουσίαση του σχεδίου 
ενώπιον της Βουλής και ανακοίνωσε την 
εφαρμογή του νέου αυτού μέτρου από τη 
νέα σχολική χρονιά 2019-2020. Σύμφω-
να με τον νέο σχεδιασμό, θα τερματιστεί το 
εξετασιοκεντρικό σύστημα, κατά το οποίο η 
επίδοση του μαθητή καθορίζεται από μια 
γραπτή τελική εξέταση και πολλά διαγωνί-
σματα. Η εξεταστέα ύλη δεν θα συσσωρεύ-
εται στο τέλος του σχολικού έτους, αλλά θα 
μοιράζεται στα δύο τετράμηνα. Στο τέλος του 

τετραμήνου γίνεται συνολική αξιολόγηση 
και ανατροφοδοτείται ο μαθητής, ο εκπαι-
δευτικός και το σύστημα για να φανεί αν 
χρήζει βελτίωσης και ενίσχυσης. Με αυτό 
το μέτρο θα υπάρχει έγκαιρη διάγνωση 
αδυναμιών, ώστε με την κατάλληλη παρέμ-
βαση του εκπαιδευτικού να προοδεύσει ο 
μαθητής. Από την αρχή του τετραμήνου, ο 
μαθητής θα γνωρίζει το διάγραμμα κάθε 
μαθήματος, το περιεχόμενό του αλλά και τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα καθώς και 
τον τρόπο που θα αξιολογείται. Τέλος, θα 
γίνεται διαφοροποίηση -που είναι το ζητού-
μενο- ανάλογα με τις ανάγκες, ικανότητες 
και ταλέντα του κάθε μαθητή ξεχωριστά. 

Εξέταση και συντρέχουσα 
αξιολόγηση

Το Δοκίμιο Εξέτασης Τετραμήνων, σύμφω-
να πάντα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου 
Παιδείας, θα έχει τη μορφή κοινού διαγωνί-

σματος, διάρκειας 90 λεπτών, με δυνατότητα 
παράτασης για μαθητές που τυγχάνουν δι-
ευκολύνσεων, ενώ στα μαθήματα Γλωσσών 
και Νέων Ελληνικών η διάρκεια θα είναι 135 
λεπτά. Σε κάθε τετράμηνο θα εξετάζεται μόνο 
η μισή ύλη από τη διδαχθείσα και όχι όλη η 
ύλη του τετραμήνου. Το δοκίμιο θα κατέχει 
μόνο το 40% της συνολικής βαθμολογίας 
του τετραμήνου. Δεν θα υπάρχει κανένα δι-
αγώνισμα στα εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ 
στα μη εξεταζόμενα μαθήματα θα υπάρχει 
μόνο ένα προειδοποιημένο. Με το μέτρο 
αυτό οι μαθητές θα έχουν δεύτερη ευκαι-
ρία βελτίωσης των αποτελεσμάτων στα μη 
εξεταζόμενα μαθήματα. Τα διαγωνίσματα θα 
μειωθούν και θα είναι όλα προειδοποιημένα. 
Παράλληλα η αξιολόγηση θα συντρέχει με 
πολλές μορφές. Αυτές θα κατέχουν το 60% 
της συνολικής βαθμολογίας του τετραμήνου. 
Στόχος είναι να μεγιστοποιηθεί το κίνητρο 
και η δραστηριοποίηση των μαθητών στην 

τάξη. Ο κάθε μαθητής θα αξιολογείται στη 
βάση των δικών του ικανοτήτων και θα συ-
γκρίνεται με τον ίδιο του τον εαυτό και όχι 
με τους άλλους. Καθημερινά θα παρέχεται 
ανατροφοδότηση και ενίσχυση της επίδοσης 
του μαθητή. Στην ιστοσελίδα που δημιούρ-
γησε το Υπουργείο αναφορικά με το νέο 
σύστημα αξιολόγησης των μαθητών, μπορεί 
κανείς να βρει πληροφορίες για όλα όσα θα 
περιλαμβάνονται http://www.moec.gov.cy/
axiologisi_tetraminon/

«Δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί το μέτρο»

Οι θέσεις της ΟΕΛΜΕΚ αλλά και της 
ΠΣΕΜ ήταν γνωστές απέναντι στο συγκε-
κριμένο μέτρο και μάλιστα δεν δίστασαν 
να εκφράσουν όχι μόνο τη δυσαρέσκειά 
τους όταν άκουσαν την απόφαση για άμε-
ση εφαρμογή του, αλλά και το ενδεχόμενο 
λήψης δυναμικών μέτρων. Ο νεοεκλεγείς 
Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κώστας Χατζη-
σάββας, εξήγησε στη «Σ» τους λόγους για 
τους οποίους οι εκπαιδευτικοί αντιτίθενται 
στις συγκεκριμένες αλλαγές και αν θα 
λάβουν μέτρα. «Την περασμένη Πέμπτη,  
στην Παγκύπρια συνδιάσκεψη Γενικών 
Αντιπροσώπων, συζητήθηκε το θέμα της 
εξέτασης ανά τετράμηνο. Λάβαμε κάποιες 
αποφάσεις, ωστόσο θα περιμένουμε την 
ερχόμενη εβδομάδα μια συνάντηση με το 
Υπουργείο Παιδείας. Η οργάνωσή μας δι-
ατηρεί τις θέσεις της αναφορικά με το θέμα, 
ότι η εξέταση θα δημιουργήσει περισσότερα 
προβλήματα σε μαθητές, γονείς και στο ίδιο 
το εκπαιδευτικό προσωπικό. Δεν μπορεί 
να γίνει αποδεκτή η απόφαση για ισχύ των 
εξετάσεων στη βάση της νομοθεσίας που 
ψηφίστηκε. Αναμένουμε συνάντηση με τον 
ίδιο τον Υπουργό για να παρουσιάσουμε 
ξανά τις απόψεις μας και να δώσουμε ξανά 
την πρότασή μας. Εμείς θεωρούμε ότι το 
μέτρο αυτό θα αυξήσει το άγχος στους 

μαθητές αλλά και την παραπαιδεία και 
θα συρρικνώσει τον διδακτικό χρόνο, γιατί 
κάποιες μέρες θα είναι κλειστά τα σχολεία. 
Επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα 
της ύλης. Ποια είναι η καθαρή διδακτική 
ύλη σε σχέση με τον νέο διδακτικό χρόνο;».

Η αντιπρόταση
Σύμφωνα με τον κ. Χατζησάββα, η πρό-

ταση των εκπαιδευτικών έχει παρουσιαστεί 
στον Υπουργό και αναμένεται να την φέρουν 
ξανά στο προσκήνιο, ώστε να προωθηθούν 
κάποια σημεία που χρήζουν επανασχεδια-
σμού. «Για παράδειγμα, στην απόφαση του 
Υπουργείου υποστηρίζεται ότι το 40% της 
συνολικής βαθμολογίας τετραμήνων θα είναι 
από το  δοκίμιο αυτό. Εμείς προτείνουμε 
το δοκίμιο να  δημιουργείται κεντρικά και 
αντί 40% να είναι 30% και να δίνεται το 
10% από ένα διαγώνισμα που θα κάνει ο 
εκπαιδευτικός στην τάξη. Με το υφιστάμενο 
μέτρο που παρατίθεται από το Υπουργείο, αν 
κάποιος δεν πάει καλά στην εξέταση, τότε θα 
μειωθεί ο βαθμός επίδοσής του. Το άγχος θα 
είναι στα ύψη. Δεν μπορεί να βγαίνει και να 
λέει κάποιος ότι δεν θα υπάρχουν καθόλου 
διαγωνίσματα. Αν αποτύχει στην εξέταση, 
τι βαθμό θα πιάσει; Δεν θα μπορούμε να 
λογοδοτήσουμε ούτε στους γονείς. Δεν μπο-
ρούμε να παίζουμε με την ψυχολογία των 
παιδιών. Το σύστημα θα πρέπει να είναι 
κεντρικό. Να οριστούν οι πηγές αξιολόγησης 
και το 40% να μειωθεί. Το σίγουρο είναι ότι 
αναμένεται η συνάντηση με τον Υπουργό, 
την ερχόμενη εβδομάδα, για να συνεχιστεί ο 
διάλογος από εκεί που έμεινε, με την ελπίδα 
οι συγκλίσεις να οδηγηθούν σε συμφωνία 
για το καλό των παιδιών μας». Στην αντίθετη 
περίπτωση οι οργανωμένοι εκπαιδευτικοί 
θα αποφασίσουν πώς θα κινηθούν αποφα-
σίζοντας μέτρα τα οποία θα ληφθούν έχοντας 
ως κύριο μέλημα τους ίδιους τους μαθητές 
και τον εκπαιδευτικό κόσμο. 

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@ 
gmail.com

Σίριαλ το θέμα της αξιολόγησης του μαθητή

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΘΕΤΕΊ ΣΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΊΣ ΕΞΕΤΑΣΕΊΣ ΑΝΑ 
ΤΕΤΡΑΜΉΝΟ ΑΠΟ ΤΉ ΝΕΑ ΣΧΟ-
ΛΊΚΉ ΧΡΟΝΊΑ, ΤΉ ΣΤΊΓΜΉ ΠΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΊ ΕΚΠΑΊΔΕΥΤΊΚΟΊ 
ΚΑΊ ΜΑΘΉΤΕΣ ΑΡΝΟΥΝΤΑΊ ΝΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ
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Τ
α βράδια του καλοκαι-
ριού, οι βόλτες στην 
παλιά πόλη είναι για 
όλους μας μια συνή-
θεια αγαπημένη. Τώρα 
έχουμε έναν ακόμη λόγο 
για να κατεβαίνουμε τις 

Πέμπτες, στην πόλη εντός των τειχών. Και 
συγκεκριμένα στην αυλή του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου, που 
για 4η συνεχή χρονιά μετατρέπεται σε 
σκηνή, για ένα από τα πιο ζωντανά και 
πολυ-πολιτισμικά φεστιβάλ της χρονιάς.   
Χορός, μουσική, θέατρο συνθέτουν και 
φέτος το φεστιβάλ τεχνών «Φανερωμένη».  
Κύπριοι και ξένοι καλλιτέχνες, μόνοι ή σε 
συνεργασίες μπαίνουν στον  χώρο και τον 
ζωντανεύουν, γεμίζοντας τα καλοκαιρινά 
μας βράδια με ενδιαφέρουσες, κεφάτες και 
πρωτότυπες παραστάσεις. Παραστάσεις, 
οι οποίες απευθύνονται σε όλους, νέους 
και μεγαλύτερους, με δωρεάν μάλιστα 
είσοδο. Μπορεί κανείς να σκεφτεί έναν 
λόγο, γιατί να μην πάει; 

Κάθε Πέμπτη, όλο το καλοκαίρι
Κάθε Πέμπτη, στις 9.00 μέχρι τα με-

σάνυκτα, θα είμαστε όλοι εκεί. Στο κέντρο 
της ιστορικής μας πρωτεύουσας, που φι-
λοξένησε και θα συνεχίσει να φιλοξενεί 
εκατοντάδες εκδηλώσεις. Στη γραφική  
αυλή, εκείνες τις ζεστές θερινές νύχτες, 
σκεπασμένη από τον έναστρο ουρανό να 
δίνει την πιο ενδιαφέρουσα επιλογή σε 
όσους επιζητούν κάτι διαφορετικό. Μια 
αυλή που θα μας ταξιδέψει πίσω στον χρό-
νο, όταν οι κάτοικοι της πόλης μαζεύονταν 
για να εκτιμήσουν μαζί τις τέχνες και να 
ξεφύγουν από την πεζή καθημερινότητα. 
Το πάντρεμα του παλιού με το καινούργιο, 
του παραδοσιακού με το σύγχρονο, του 
ντόπιου και του διεθνούς, είναι χαρακτη-
ριστικά των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου. Το φεστι-
βάλ τεχνών «Φανερωμένη» συνεχίζει να 
εκφράζει τα διττά αυτά σχήματα το 2019. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια 
ιστορική μουσική διαδρομή, ένα βράδυ 
γεμάτο urban dance και κωμωδία, νύχτες 
όπου η τεχνολογία συναντά τη μουσική, 
το θέατρο γίνεται ένα με το παιχνίδι, αυ-
στριακά έγχορδα ενώνουν δυνάμεις με 
έναν  Κύπριο πιανίστα, ενώ ένας αγγλικός 
μύθος παίρνει ζωή μέσα από το θέατρο. 

Αναλυτικό πρόγραμμα
Φεστιβάλ Faneromeni 19
Ιούνιος
• Πέμπτη, 27 Ιουνίου, στις 21:00
Audiovisual Performance / “Go back 
to hiding in the shadows”
Pandelis Diamantides, Mathieu Le Sourd
‣ Ένα συνονθύλευμα ανθρωπίνων μορ-

φών, φυσικών οργάνων και ηχογραφήσεων 
παίρνουν μορφή ως εικόνες και βίντεο. 

Ιούλιος
• Πέμπτη, 4 Ιουλίου, στις 21:00
Κλασική Ορχήστρα, Music String 
Quartet / «Summer Serenade»
Luka Kusztrich (1st violin), Lara Kusztrich 
(2nd violin), Clara Schwaiger (viola), 
Benedikt Sinko (cello), Nicolas Costantinou 
(piano)

Ο Βασιλεύς Παύλος γεννήθηκε 
στην Αθήνα στις 14 Δεκεμβρίου 
1901 και πέθανε στις 6 Μαρτίου 

1964. Ήταν το τέταρτο τέκνο των βασιλέων 
Κωνσταντίνου Α’ και Σοφίας. Φοίτησε στη 
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και υπηρέτησε 
ως σημαιοφόρος στο καταδρομικό «Έλλη». 
Ακολούθησε τον πατέρα του στην εξορία 
το 1917 και επέστρεψε μαζί του από την 
Ελβετία στην Ελλάδα το 1920, αφού 
προηγουμένως του είχε προσφερθεί το 
Στέμμα, μετά τον θάνατο του αδερφού του, 
Αλέξανδρου, και εκείνος το είχε αρνηθεί, 
διακηρύσσοντας ότι ανήκει στον πατέρα 

του. Το 1923, λίγο πριν από την ανακή-
ρυξη της αβασίλευτης δημοκρατίας στην 
Ελλάδα, έφυγε για το εξωτερικό μαζί με 
τον αδελφό του, Γεώργιο Β’.

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του οι 
οικονομικές απαιτήσεις των ανακτόρων 
προκάλεσαν αρκετές φορές το δημόσιο 
αίσθημα δημιουργώντας παράλληλα ένταση 
στις σχέσεις του με τον τότε πρωθυπουρ-
γό Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο οποίος με 
επιστολή του του προς τον βασιλιά είχε 
ζητήσει να μειώσει τις δαπάνες του. Τον 
Φεβρουάριο του 1962 προκλήθηκε νέα 
ένταση σχετικά με το ζήτημα της προίκας 

της κόρης του, Σοφίας, καθώς σύμφωνα με 
τον νόμο που έφερε η ΕΡΕ προς ψήφιση, 
η προίκα της πριγκίπισσας Σοφίας ενόψει 
του γάμου της με τον Χουάν Κάρλος ανέρ-
χονταν στις 300.000 δολάρια. Το ύψος του 
χρηματικού ποσού προκάλεσε τις έντο-
νες διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης ενώ 
χρησιμοποιήθηκε και ως σύνθημα στις 
διαδηλώσεις των φοιτητών («15% Προίκα 
στην Παιδεία και όχι στη Σοφία».

Από το φθινόπωρο του 1963 η υγεία 
του ήταν αρκετά κλονισμένη, ενώ κατά τις 
λιγοστές δημόσιες εμφανίσεις του παρου-
σιαζόταν εμφανώς καταβεβλημένος από 

την ασθένειά του (καρκίνος στομάχου). Το 
1964 δόθηκε ανακοίνωση στον Τύπο ότι 
σημειώθηκε επιδείνωση του έλκους και ότι ο 
βασιλιάς έπρεπε να χειρουργηθεί, ενώ στην 
ίδια ανακοίνωση αναφερόταν ότι ο Κων-
σταντίνος ανέλαβε καθήκοντα αντιβασιλέα. 
Όταν πια έγινε φανερό ότι λίγες μέρες ζωής 
απέμεναν για τον Παύλο, η Φρειδερίκη 
και οι αυλικοί σκέφτηκαν τη Μεγαλόχαρη, 
που η εικόνα της είχε μεταφερθεί το 1915 
από την Τήνο για να σωθεί ο πατέρας του 
Παύλου, Κωνσταντίνος, από την πνευμονία. 
Με κυβερνητική εντολή, το αντιτορπιλικό 
Ιέραξ έφερε στις 3 Μαρτίου από την Τήνο 

την εικόνα. Ο Παύλος πέθανε το απόγευμα 
της 6ης Μαρτίου. Η ’’Καθημερινή’’ σε σχόλιό 
της ανέφερε: «Άπειρα πλήθη συνεκεντρώ-
θησαν χθες κατά μήκος των οδών από τας 
οποίας θα διήρχετο η νεκρική πομπή, διά 
να απευθύνουν τον ύστατον χαιρετισμόν 
προς τον Βασιλέα Παύλον. Θα ήτο δυνατόν 
να υποστηριχθή, ότι διά πρώτην φοράν εις 
την ελληνικήν πρωτεύουσαν εσημειώθη 
τοιαύτη αυθόρμητος προσέλευσις λαϊκών 
μαζών».

Για περισσότερες πληροφορίες απο-
ταθείτε στο www.artaeri.com.

Μακαρίου 71, Λ/σία

Βασιλεύς Παύλος

Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Αυστρίας
‣ Μέλη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας 

της Βιένης συναντούν τον Κύπριο πιανί-
στα Νικόλα Κωνσταντίνου σε μια βραδιά 
μουσικής δωματίου. Η «Θερινή Σερενάτα» 
θα περιλαμβάνει συνθέσεις των Ludwig 
van Beethoven, Ernst Krenek, Hugo Wolf 
και Franz Schubert. 

• Πέμπτη, 25 Ιουλίου, στις 21:00
Θέατρο – Μουσική – Χορός / «πα-
τρίdes(h)»
Ομάδα Λουμπάγκο: Μικαέλλα Θεοδουλί-
δου,Τζούλη Γρηγόριου, Εύα Καλομοίρη, 
Βασίλης Χαραλάμπους, Γιώργος Κυριάκου
‣ Μια δράση με θέμα την αποδοχή 

και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, 
εμπνευσμένη από το παραμύθι “The Green 
Children” των Kevin Crossley-Holland 
και Alan Marks, που είναι βασισμένο 
σε έναν αγγλικό μύθο του 12ου αιώνα.

Σεπτέμβριος
• Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου, στις 21:00
Μουσική Τζαζ / «Ο Λόγος της Τζαζ» 
Jazzologia (18-μελής τζαζ ορχήστρα)
‣ Η  ορχήστρα Jazzologia θα κάνει την 

πρεμιέρα τής παράστασης της «Ο Λόγος 
της Τζαζ». Πρόκειται για μια παράστα-
ση – ιστορική αναδρομή στην τζαζ του 
20ού αιώνα. Κλασικά, λάτιν και μοντέρνα 
σπανιότερα κομμάτια αλλά και διασκευές 
κυπριακών παραδοσιακών τραγουδιών 
θα συνθέσουν την παράσταση. 

• Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου, στις 21:00
Comedy, Uban Dance, Varieté  / “Urban 
Styles”
Funky Monkeys (θα συνοδεύονται από 
την κυπριακή μπάντα Drumble Beats)
Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Γερ-
μανίας
‣ Η καλλιτεχνική ομάδα Funky 

Monkeys καταφθάνει από το Βερολίνο 
για μια διαδραστική παράσταση γεμάτη 
εκπλήξεις που συνδυάζει χορό, ακροβατικά 
και κωμωδία. Την ομάδα θα συνοδεύει η 
κυπριακή μπάντα Drumble Beats. 

• Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου, στις 21:00
Interdisciplinary performance / “Win 
– Win Situation”
Thread Ensemble: Άντρια Νικοδήμου, 
Rachel Panitch, Abigale Reisman
‣ Μια συναυλία με τη μορφή παιχνιδιού 

εξερευνά τον ρόλο των παιχνιδιών και των 

κανόνων στην καθημερινή μας ζωή. Το 
κοινό θα συμμετάσχει ενεργά στις διάφορες 
δραστηριότητες και τους αυτοσχεδιασμούς.

Βραδιές γεμάτες
κινηματογράφο:
Ιούλιος
• Πέμπτη, 11 Ιουλίου, στις 21:00
Σινεμά / Sing (2016)
Σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Κι-
νηματογράφου
‣ Σε μια πόλη όπου κατοικούν ανθρω-

πόμορφα ζώα, ο ιδιοκτήτης ενός θεάτρου 
προσπαθεί να σώσει την περιουσία του. 
Στην προσπάθειά του δημιουργεί ένα δια-
γωνισμό τραγουδιού, ο οποίος θα αλλάξει 
ριζικά τις ζωές των συμμετεχόντων. 

•Πέμπτη, 18 Ιουλίου, στις 21:00
Σινεμά / Johnny English Strikes Again 
(2018)
‣ Αφού η ταυτότητα όλων των ενερ-

γών μυστικών πρακτόρων της Βρετανίας 
αποκαλύπτεται μετά από μια επίθεση στο 
διαδίκτυο, ο Johnny English επιστρέφει 
με σκοπό να βρει τον χάκερ. 

Αύγουστος
• Πέμπτη, 1 Αυγούστου, στις 21:00
Σινεμά / Mamma Mia! Here We Go 
Again (2018)
Σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Κι-
νηματογράφου
‣ Πέντε χρόνια μετά απ’ όλα όσα συνέ-

βησαν στο Mamma Mia! (2008), η Sophie 
ετοιμάζεται να επαναλειτουργήσει το ξενο-
δοχείο της μητέρας της, «Bella Donna», ανα-
καλύπτοντας ταυτόχρονα το παρελθόν της. 

• Πέμπτη, 29 Αυγούστου, στις 21:00
Σινεμά / Mary Poppins Returns (2018)
Σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Κι-
νηματογράφου
‣ Δεκαετίες μετά την πρώτη της επίσκεψη, 

η μυστηριώδης, ιπτάμενη νταντά επιστρέφει 
με σκοπό να βοηθήσει την οικογένεια Banks 
και τα παιδιά του Michael καθώς βρίσκονται 
σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής τους. 

Απολαύστε βραδιές γεμάτες έντονα, 
ανάμεικτα συναισθήματα και διασκέδαση.  

Τα βράδια των εκδηλώσεων του φεστιβάλ 
Faneromeni 19, τα μουσεία και η έκθεση 
«1940: Πρόσωπα και Εικόνες. Κύπρος και 
Ελλάδα» του Πολιτιστικού Ιδρύματος θα 
είναι ανοικτά μέχρι τα μεσάνυκτα.

ART AERI

«Φανερωμένη 19»,
στην αυλή του Πολιτιστικού



ορεινών χωριών. Αν σκεφτούμε ότι οι 
πλείστοι γάμοι στην Κύπρο γίνονται το 
καλοκαίρι, τι πιο ωραίο από το να εκμε-
ταλλευτείς το δροσερό κλίμα του ορεινού 
χωριού αλλά και τα υπέροχα τοπία που 
έχουμε».

 
Οι γάμοι κοστίζουν  
λόγω υπερβολών

Μιλώντας για τα του γάμου δεν θα μπο-
ρούσαμε να παραλείψουμε ένα μεγάλο 
κεφάλαιο, που είναι ο προϋπολογισμός 
του γάμου. Αν σκεφτεί κανείς τα βασικά 
έξοδα, που είναι ο χώρος δεξίωσης ή / 
και την τροφοδοσία, τη μουσική, τα φώτα, 
τον φωτογράφο, το νυφικό και όλα τα πα-
ρελκόμενα, το κοστούμι, τα παπούτσια, τη 
διακόσμηση, τα κεραστικά, τα δωράκια 
κ.λπ, τότε θα πει αμέσως ότι χρειάζεται 
μια περιουσία. Εντούτοις μπορεί κάποιος 
γάμος να κρατηθεί σε λογικά οικονομικά 
πλαίσια, αν παραλειφθεί το στοιχείο της 
υπερβολής, όπως μας αποκάλυψε η κ. 
Κυπριανίδου. «Δυστυχώς, υπάρχει μια νοο-
τροπία της αντιγραφής και του να κάνω κάτι 
περισσότερο από αυτό που είδα προχθές 
σε έναν άλλο γάμο. Οι γάμοι στην Κύπρο 
κοστίζουν λόγω των υπερβολών. Υπερβολές 
παρατηρούμε κυρίως στη διακόσμηση 
και σε επιλογές περιττών στοιχείων, που 
δεν προσφέρουν ουσιαστικά κάτι στη δική 
μας ημέρα. Η ημέρα του γάμου είναι μια 
μοναδική ημέρα που λαμβάνει το ζευγάρι 
μια ευλογία, κάτι πολύ προσωπικό, που 
δεν πρέπει να το ξεχνούμε ποτέ. Επειδή 
το ζευγάρι πέφτει στην παγίδα, να θέλει 
να ικανοποιήσει τους πάντες, στο τέλος 
δεν απολαμβάνει τις δικές του στιγμές». 

Οικονομικές
και ακριβές λύσεις

Όσον αφορά την επιλογή του χώρου 
της δεξίωσης, το ζευγάρι μπορεί να επι-
λέξει κάτι το οποίο να είναι κοντά στα 
οικονομικά του.

Κτήματα: Οι τιμές ξεκινούν από 20 
ευρώ/ άτομο στα πολύ απλά πακέτα. Κυ-
μαίνονται στα 35-45 ευρώ/άτομο στα πα-
κέτα που περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες 
προτάσεις μενού και ποτού.

Αίθουσες εκδηλώσεων: Οι τιμές 
κυμαίνονται γύρω στα 30 ευρώ /άτομο. 

Ξενοδοχεία: Αποτελούν την πιο ακριβή 
επιλογή – ειδικά όσα είναι παραλιακά. 
Οι τιμές τους μπορεί να φτάσουν τα 85, 
ακόμη και τα 150 ευρώ το άτομο. 

Π
αίρνεις τη μεγάλη από-
φαση να παντρευτείς. 
Σχεδιάζεις την ημέ-
ρα που θα κάνεις την 
πρόταση γάμου. Έρ-
χεται η μεγάλη μέρα 
που ξεστομίζεις αυτό 

το «με παντρεύεσαι;» και γυρνά ο κό-
σμος τούμπα ανάποδα. Από την επόμενη 
κιόλας μέρα μια φρενίτιδα καταλαμβά-
νει τη νύφη -κυρίως- και το σόι όσον 
αφορά το ψάξιμο της ημερομηνίας, της 
εκκλησίας, του χώρου δεξίωσης και την 
αναζήτηση διαφόρων επιλογών ώστε να 
κάνουν την πιο όμορφη ημέρα της ζωής 
του ζευγαριού απόλυτα ξεχωριστή για 
όλους όσους θα παρευρίσκονται εκεί. 
Κι όταν δεν βρίσκουν ελεύθερη ημερο-
μηνία στο τρέχον έτος, αναζητούν για το 
επόμενο. Τι γίνεται όμως όταν σου λένε 
ότι η επόμενη ελεύθερη ημερομηνία 
είναι τον Ιούνιο του 2021; 

Γάμος δύο χρόνια 
μετά την πρόταση

Ο γάμος του Νίκου και της Έλενας 
ήταν όπως τον ονειρεύτηκαν. Σίγουρα 
ήταν μια βραδιά που θα μείνει αξέχα-
στη στο ζευγάρι και φυσικά όχι μόνο σε 
αυτούς. Ήταν από αυτούς τους γάμους 
στους οποίους πας και σε κάθε φάση σε 
περιμένει μια έκπληξη. Ωραίο το φαγητό 
– με όλα τα έξτρα που θα μπορούσε να 
ζητήσει κανείς, πρωτότυπα δωράκια, λύσεις 
ξεκούρασης για όσους ήταν έτοιμοι να 
παραδώσουν τα όπλα, θεαματικά φώτα, 
πυροτεχνήματα, ζωντανή μουσική και 
πολλά πολλά άλλα. Κι όταν ρωτούσες το 
ζευγάρι -τη νύφη βασικά (!)- πόσο και-
ρό τούς πήρε να οργανώσουν αυτήν την 
υπερπαραγωγή, αυτοί έλεγαν με καμάρι 
ότι τους πήρε δύο χρόνια. Δεν έβρισκαν, 
λέει, πιο νωρίς ελεύθερη ημερομηνία 
στον χώρο που ήθελαν, έτσι είχαν αρκετό 
καιρό να οργανώσουν αυτό που ήθελαν. 
Δύο χρόνια να σκεφτείς, να επιλέξεις, να 
μετανιώσεις, να επιλέξεις ξανά, να δεις 

κι άλλα, να μετανιώσεις ξανά, να μελε-
τήσεις κι άλλα ενδεχόμενα, να αγχωθείς, 
να χαλαρώσεις, να αγχωθείς ξανά και να 
συνεχίσεις το τρέξιμο… Κι αναρωτιέται 
κανείς αν όντως στην Κύπρο υπάρχει αυτή 
η δυσκολία στην εξεύρεση ημερομηνίας 
για να παντρευτεί κάποιος την ώρα που 
το νιώθει και το θέλει. 

«Αυτός που θέλει, βρίσκει»
Άμεση ήταν η απάντηση της διοργα-

νώτριας εκδηλώσεων στην εταιρεία Party 
City, Ελίνας Κυπριανίδου, στο ερώτημα 
που θέσαμε ενώπιόν της. Με πολύχρονη 
πείρα στον σχεδιασμό και οργάνωση κάθε 
λεπτομέρειας του γάμου,  η κ. Κυπριανί-
δου μίλησε στη «Σ» δηλώνοντας ότι αυτός 
που θέλει να παντρευτεί μπορεί να βρει 
ημερομηνία κοντινή. «Συνήθως αυτοί που 
δεν βρίσκουν ημερομηνία και μετακινούν 
πιο μετά τον γάμο τους, είναι όσοι έχουν 
μια συγκεκριμένη ημερομηνία στο μυαλό 
τους και συγκεκριμένο μήνα. Για παρά-
δειγμα ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που 
επιλέγουν οι πιο πολλοί και ψάχνουν το 
πρώτο Σαββατοκύριακό του. Επίσης αν 
θέλεις συγκεκριμένο χώρο πάλι ίσως να 
δυσκολευτείς. Όμως, αν είσαι ανοικτός σε 
προτάσεις, υπάρχουν πολλές επιλογές». 
Οι επιλογές των ζευγαριών τα τελευταία 
χρόνια φαίνεται να κινούνται ανάμεσα στα 
κτήματα και σε άλλες αίθουσες εκδηλώ-
σεων, ειδικά για όσους μένουν Λευκωσία, 
ενώ στις παράλιες πόλεις  εξακολουθεί 
να υπάρχει προτίμηση στα παραλιακά 
ξενοδοχεία. «Τα κτήματα είναι μια καλή 
επιλογή για το ζευγάρι, εφόσον είναι πιο 
οικονομικά από τα ξενοδοχεία. Ωστόσο 
υπάρχουν κι άλλες επιλογές για όσους 
σκέφτονται ‘έξω από το κουτί’. Για πα-
ράδειγμα τελευταία αυξάνονται όλο και 
περισσότερο οι γάμοι στη θάλασσα ή στο 
βουνό. Πιο συγκεκριμένα, με το κλείσι-
μο του κτήματος Μακένζι στη Λάρνακα, 
υπήρξαν πολλοί που έμειναν χωρίς να 
έχουν κάποιο χώρο για να παντρευτούν. 
Αυτό όμως δεν υπήρξε εμπόδιο, αφού 
τελικά έκαναν γάμους που ήταν ακόμη 
καλύτεροι από αυτό που περίμεναν. Έναν 
από αυτούς διοργανώσαμε στον Μαζωτό 
πάνω στη θάλασσα, λίγο πιο κάτω από 
το πάρκο με τις καμήλες, έναν άλλο στον 
Φάρο στα Περβόλια, πάνω στη θάλασσα,  
όπου εκεί στήθηκαν τα πάντα, πατώματα, 
τροφοδοσία, ακόμη και τουαλέτες. Επίσης 
υπάρχει η επιλογή του βουνού και των 
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Από την απόφαση για 
γάμο μέχρι την πράξη 

απέχουμε περίπου 
δύο χρόνια. Και όχι 
γιατί πρέπει να το 
χωνέψουμε, αλλά 

επειδή δεν βρίσκουμε 
πού και πότε 

Όλα του γάμου δύσκολα...
ξεκινώντας από την ημερομηνία!

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@ 
gmail.com

Τα σκήπτρα της ακρίβειας, όσον 
αφορά τους γάμους, κρατά η Λεμε-
σός. Στα κτήματα οι τιμές ξεκινούν 
από τα 45 ευρώ/ άτομο, ενώ στα 
ξενοδοχεία υπάρχουν 65, 85 και 
150 ευρώ/άτομο. Ακολουθεί η 
Πάφος στην οποία υπάρχουν δύο 
ρεύματα επιλογών, στο ένα ανή-
κουν τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία 
που αγγίζουν τα 80 ευρώ / άτομο 
και στο άλλο ρεύμα είναι αίθου-
σες εκδηλώσεων που μπορεί να 
στοιχίζουν 10 ευρώ/ άτομο. Στη 
συνέχεια είναι η Αγία Νάπα και ο 
Πρωταράς, όπου οι τιμές στα ξενο-
δοχεία κυμαίνονται στα 80 ευρώ/ 
άτομο, ακολουθεί η Λευκωσία και 
στην τελευταία θέση, την πιο οικο-
νομική, είναι η Λάρνακα.

Από την πιο
ακριβή στην πιο 
οικονομική πόλη



Τ
α «θέλω» συνδικαλιστών, 
επιχειρηματιών και 
επαγγελματικών συν-
δέσμων για αλλαγές στο 
φορολογικό καθεστώς 
ποικίλλουν. Η θέση των 
«Big 4» για φορολογική 

μεταρρύθμιση, όπως είχε εκφραστεί στο 
παρελθόν στη «Σ», φαίνεται ότι βρίσκει 
κι άλλους υποστηρικτές. Ενώπιον της 
Κυβέρνησης συσσωρεύονται σωρεία 
προτάσεων. Οι εισηγητές επιχειρημα-
τολογούν σε μια προσπάθεια να πείσουν 
ότι οι δικές τους προτάσεις είναι εφικτό 
να υλοποιηθούν δεδομένου ότι θα προσ-
δώσουν οφέλη και στην οικονομία του 
τόπου. Βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις 
προτάσεων, οι οποίες έρχονται μεν από 
αντίθετες πλευρές, αλλά συγκλίνουν ή 
και συμφωνούν. 

Η πρωτοβουλία του 
Συμβουλίου Οικονομίας

Εσχάτως, ο πρόεδρος του Συμβουλί-
ου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας 
προανήγγειλε την ετοιμασία πακέτου προ-
τάσεων προς την Κυβέρνηση. Η εργασία 
του Τάκη Κληρίδη «τρέχει» έχοντας στα 
υπόψη τις προτάσεις όλων και εκτιμάται 
ότι θα ανακοινωθεί το φθινόπωρο. Ο ίδιος 
ξεκαθαρίζει ότι «μπορεί να μην την ονο-
μάσω φορολογική μεταρρύθμιση, αλλά θα 
είναι τέτοιες οι προτεινόμενες αλλαγές, οι 
οποίες δεν θα είναι ένα συγκεκριμένο θέμα, 
δηλαδή να μειώσουμε τους συντελεστές ή 
να αυξήσουμε συντελεστές. Αγγίζει πάρα 
πολλά και κίνητρα, τα οποία θα δοθούν 
σε διάφορες επιχειρήσεις για να αυξή-
σουμε και την ανταγωνιστικότητα, αλλά 
και να δώσουμε περισσότερα κίνητρα 
στην οικονομία».

Κοινό μέτωπο ΟΕΒ – ΚΕΒΕ 
 ΟΕΒ και ΚΕΒΕ απευθύνθηκαν από 

κοινού στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
καταθέτοντας ενώπιόν του αιτήματα για 
επαναφορά των επιβαρύνσεων που επι-
βλήθηκαν προς τις επιχειρήσεις, όπως: 

• Αύξηση του εταιρικού φορολογικού 
συντελεστή από 10% σε 12%.

• Αύξηση του φόρου πάνω στα επι-
τόκια από καταθέσεις από 15% σε 30%.

• Αύξησης της Έκτακτης Εισφοράς 
Άμυνας σε μερίσματα από 15% σε 17%.

• Αύξηση των εισφορών στο Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

• Έναρξη καταβολής εισφορών στο Τα-
μείο Ασφάλισης Υγείας για σκοπούς ΓεΣΥ. 

 Απαριθμώντας τις επιβαρύνσεις, 
τονίζουν ότι θα εντείνουν τις προσπά-
θειές τους προς όλες τις κατευθύνσεις 
και συνοψίζουν τα αιτήματά τους. 

• Κατάργηση της εργοδοτικής εισφοράς 
στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής ύψους 
2%. Η εισφορά αυτή, αναφέρουν, επι-
βαρύνει άμεσα το εργατικό κόστος και 
καταλήγει στο πάγιο ταμείο της Δημο-
κρατίας χωρίς να υπάρχει κάποιο ειδικό 
ταμείο κοινωνικής συνοχής.

• Μείωση εισφοράς εργοδοτών στα 
Ταμεία Πλεονάζοντος Προσωπικού και 
Προστασίας Δικαιωμάτων των Εργοδο-
τουμένων σε περίπτωση Αφερεγγυότητας 
του Εργοδότη από 1,2% στο 0,6%. Τα δύο 
ταμεία, σημειώνουν, είναι οικονομικά 
εύρωστα και διασφαλισμένα έναντι μελ-
λοντικών απαιτήσεων με αποθεματικό 

το οποίο ξεπερνά τα €540 εκ.
• Μείωση του φόρου άμυνας επί 

των μερισμάτων από 17% σε 15% και 
μείωση του φόρου πάνω στους τόκους 
από καταθέσεις, από 30% σε 15%.

• Παροχή κινήτρου επιταχυνόμενης 
απόσβεσης για επενδύσεις.

• Η επένδυση σε μηχανήματα, εξοπλι-
σμό, οι επενδύσεις για απόκτηση μετοχών 
σε νέες ή υφιστάμενες λειτουργούσες 
επιχειρήσεις ή συμμετοχές σε επιχει-
ρήσεις να αφαιρούνται από τα κέρδη 
που λογίζονται ως μερίσματα τα οποία 
υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για άμυνα.

Η οπτική των λογιστών
Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογι-

στών Κύπρου (ΣΕΛΚ) προτείνει για τα 
φυσικά πρόσωπα: 

• Οι εισφορές στο ΓεΣΥ να αφαιρούνται 
χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό από τα 
συνολικά εισοδήματα ως εκπιπτόμενες 
δαπάνες και όχι ως έκπτωση για ασφά-
λιστρα ζωής και συνεισφορές σε ταμεία 
προνοίας ή άλλα ταμεία.

• Λόγω των άλλων εισφορών (Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασφάλιστρα 
ζωής, Ταμεία Προνοίας και σχέδια ια-
τροφαρμακευτικής περίθαλψης, για όσο 
ισχύσουν), ο περιορισμός των εκπτώσε-
ων στο 1/6 των εισοδημάτων μετά τις 
αφαιρέσεις δεν θα καλύπτει τις εισφο-
ρές στο ΓΕΣΥ. Συνεπώς προτείνεται η 
έκπτωση να περιορίζεται στο 1/5 των 
συνολικών εισοδημάτων. Περαιτέρω 
προτείνεται η κατάργηση των περιορι-
σμών, που εφαρμόζει το Τμήμα Φορο-
λογίας ελλείψει Κανονισμών, που δεν 
έχουν εκδοθεί, όπως για παράδειγμα 
οι εκπτώσεις, που παραχωρούνται για 
σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλ-
ψης και περιορίζονται στο 1,50% των 

απολαβών του εργοδοτουμένου. 
• Επαναφορά του υψηλότερου συντελε-

στή φορολογίας στο 30% ως ίσχυε μέχρι 
το 2010. Ο σημερινός συντελεστής του 
35% για φορολογητέο εισόδημα πέραν 
των €60.000 εισήχθη το 2011 και η πρό-
σθετη φορολογία που εισπράττεται από 
το Κράτος είναι πολύ μικρή συγκριτικά 
με τη συνολική φορολογία.

• Μείωση της αμυντικής εισφοράς 
επί των τόκων από καταθέσεις στο 15%.

Για τα νομικά πρόσωπα ο ΣΕΛΚ 
προτείνει: 

• Κατάργηση ή τουλάχιστον σημα-
ντική μείωση της εισφοράς στο Ταμείο 
Κοινωνικής Συνοχής. 

• Μείωση της εισφοράς εργοδότη στο 
Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, από 
1,2% επί των ασφαλιστέων αποδοχών 
στο 0,5%.

• Κατάργηση του περί Χαρτοσήμων 
Νόμου ή τουλάχιστον περιορισμός του 
πεδίου εφαρμογής του σε χρηματοοικο-
νομικές υπηρεσίες, μεταβιβάσεις ακίνητης 
ιδιοκτησίας και ασφαλιστικά συμβόλαια. 

• Κατάργηση του Τέλους των €350 
ετησίως, που καταβάλλει κάθε εταιρεία 
στον Έφορο Εταιρειών.

• Κατάργηση της αμυντικής εισφο-
ράς επί των τόκων από καταθέσεις και 
φορολόγησή τους κάτω από πρόνοιες 
του Περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
Νόμου με τη συμπερίληψη τους στα κέρδη 
των νομικών προσώπων.

• Υπαγωγή των εισοδημάτων που τώρα 
υπάγονται στον φόρο κεφαλαιουχικών 
κερδών στον φόρο εισοδήματος. 

• Επαναφορά της παρακράτησης 
άμυνας στα μερίσματα στο 15%.

• Κατάργηση της πρόνοιας για λογιζόμε-
νη διανομή μερισμάτων και φορολόγηση 
των μερισμάτων μόνο κατά τον χρόνο λήψης 

τους, στη βάση συμφωνημένης φόρμουλας 
με την οποία ο συντελεστής φορολόγησης 
θα αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου 
από το έτος κτήσης των κερδών και της 
πληρωμής του μερίσματος. Το μέτρο αυτό 
θα πρέπει να εφαρμοστεί με την ταυτόχρονη 
εισαγωγή προνοιών φορολόγησης των 
αναλήψεων χωρίς την έκδοση μερίσματος.

• Κατάργηση του μέτρου των «προστα-
τευτικών» φορολογιών και ολοκλήρωση 
της εξέτασης των φορολογικών υποθέσεων 
εντός συντομότερου χρονικού διαστήματος, 
επιστρέφοντας έτσι στον φορολογούμενο 
τυχόν επιστρεπτέους φόρους. 

• Συνέχιση της υποβολής της δήλωσης 
εργοδότη (ΤΦ 7) σε ετήσια βάση. 

• Επαναφορά του μέτρου για παραχώ-
ρηση απαλλαγής ή/και επιταχυνόμενης 
απόσβεσης από την επανεπένδυση κερ-
δών από επιχειρήσεις για επενδύσεις σε 
ακίνητη ιδιοκτησία που χρησιμοποιείται 
στην επιχείρηση ως επίσης και για την 
αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού.

• Παραχώρηση ελαφρύνσεων ή/και 
απαλλαγών για επενδύσεις σε καθορι-
σμένα σχέδια έρευνας και καινοτομίας.

Οι προτάσεις της ΣΕΚ
 Η ΣΕΚ εδώ και καιρό έχει κοινοποι-

ήσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και 
στον Υπουργό Οικονομικών την άποψή 
της ότι έχει ωριμάσει ο καιρός για μια 
ολοκληρωμένη γενική φορολογική με-
ταρρύθμιση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προηγούμενη έγινε το 2002 στο πλαίσιο 
της τότε ανάγκης για εναρμόνιση της 
Κύπρου με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. 
Η συντεχνία προτείνει μεταξύ άλλων: 

• Να διαφοροποιηθεί η φορολογία 
του εισοδήματος και στον σχεδιασμό 
των νέων φορολογικών κλιμάκων να 
ληφθούν υπόψη οι εισφορές στο ΓεΣΥ 

και στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, που 
οδηγούν σωρευτικά σε επιβάρυνση 
3,15% στους μισθούς των υπαλλήλων. 

• Να μελετηθεί η δυνατότητα σταδι-
ακής μείωσης του ΦΠΑ, ο οποίος είχε 
αυξηθεί σταδιακά λόγω οικονομικής 
κρίσης από το 15% στο 19% τον Ια-
νουάριο του 2014.

• Μείωση της φορολογίας 30% στα 
έσοδα από τους τόκους των καταθέσεων.

• Επαναφορά των φορολογικών 
εκπτώσεων π.χ. για εξαρτώμενα τέκνα, 
φοιτητές, στρατιώτες όπως υπήρχαν και 
στο προηγούμενο φορολογικό σύστημα. 

• Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία 
οι εισφορές για ασφάλιστρα Ζωής, Σχέδιο 
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, Σχέδιο 
Σύνταξης, Ταμεία Σύνταξης και Προνοίας 
και Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν 
πρέπει να ξεπερνά το 1/6 του φορολο-
γητέου εισοδήματος.  Εισηγούμαστε το 
1/6 να γίνει 1/5, λαμβάνοντας υπόψη 
τις αυξήσεις εισφορών στο Ταμείο Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων και στο ΓεΣΥ.  Σε 
διαφορετική περίπτωση οι μισθωτοί θα 
φορολογούνται διπλά. 

• Στην αίτηση για το επίδομα τέκνου 
και τη φοιτητική χορηγία να δηλώνονται 
και να λαμβάνονται υπόψη και τα δάνεια, 
που έχει το νοικοκυριό και όχι μόνο οι 
καταθέσεις.

• Εισαγωγή της «πράσινης φορολο-
γίας», η οποία ελαχιστοποιεί το εργατικό 
κόστος, δημιουργεί θέσεις απασχόλη-
σης και φορολογεί όσους ρυπαίνουν ή 
κατασπαταλούν τους φυσικούς πόρους. 

Η συντεχνία δηλώνει και την ετοι-
μότητά της να συζητήσει θέματα που 
στοχεύουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής 
και στην ενίσχυση των πολιτικών για 
βελτίωση της εισπρακτικής ικανότητας 
του κράτους.
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ΝΕΣΤΟΡΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
vasilioun@ 
sigmatv.com

Θέλουν
φορο-αλλαγές 

Θέλουν
φορο-αλλαγές 

Θέλουν
φορο-αλλαγές 

Σωρεία 
προτάσεων 
για μείωση 
φορολογικών 
συντελεστών 
και παροχή 
κινήτρων
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Η 
Κύπρος, από τις 
αρχές της δεκαε-
τίας του 1990, έχει 
καθιερωθεί σαν ένα 
από τα πιο ελκυστι-
κά χρηματοοικο-
νομικά κέντρα της 

ευρύτερης περιοχής της. Τα τελευταία 
χρόνια υπήρξαν μεγάλες αλλαγές στο 
χρηματοοικονομικό, γεωπολιτικό και 
νομικό περιβάλλον της Κύπρου, αλλά 
και των χώρων με τις οποίες η Κύπρος 
συναλλάσσεται. Επιπρόσθετα, τα γεγονότα 
του Μαρτίου του 2013 σηματοδότησαν 
τη δραματική αλλαγή του χρηματοοικο-
νομικού περιβάλλοντος στην Κύπρο και 
επηρέασαν τη ρευστότητα των κυπριακών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο χρηματοοικονομικός τομέας 
σταθεροποιήθηκε μετά την αναδιάρ-
θρωση του 2013, τις μεταγενέστερες 
ανακεφαλαιώσεις καθώς επίσης και 
τον διαχωρισμό της πρώην Συνεργα-
τικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) και 
την ανάληψη (μετά τη συμφωνία του 
2018) της μεταφοράς των καλών ερ-
γασιών της ΣΚΤ (καταθέσεις, δάνεια, 
δίκτυο καταστημάτων και προσωπικό) 
στην Ελληνική Τράπεζα, όπως επίσης 
και με την πώληση ενός σημαντικού 
χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων 
χορηγήσεων από την Τράπεζα Κύπρου. 
Οι τράπεζες παρουσιάζονται επαρκώς 
κεφαλαιοποιημένες, ενώ οι συστημικές 
τράπεζες της χώρας εποπτεύονται κα-
τευθείαν από την ΕΚΤ. Παρόλο που 
είναι πολύ νωρίς να εξαχθούν συμπε-
ράσματα, διαφαίνεται σταδιακή αύξηση 
των χρηματοδοτήσεων, απόρροια της 
βελτίωσης του οικονομικού κλίματος και 
της αυξημένης εμπιστοσύνης προς το 
τραπεζικό σύστημα. Σε αυτό βοηθά και 
το ολοένα και μεγαλύτερο επενδυτικό 
ενδιαφέρον που παρουσιάζεται έμπρα-
κτα σε τομείς όπως ο τουρισμός και ο 
κατασκευαστικός τομέας. 

Η κατάσταση με τα μη εξυπηρετού-
μενα δάνεια βελτιώνεται, αν και ακόμη 
διαφαίνεται ότι υπάρχει αρκετός δρόμος, 
αφού ο εν λόγω δείκτης είναι από τους 
υψηλότερους στην Ευρώπη, τόσο λόγω 
της ενίσχυσης των επενδύσεων όσο και 
λόγω των φορολογικών κινήτρων που 
δόθηκαν για ανταλλαγές δανείων με 
περιουσιακά στοιχεία που ήταν υπο-
θηκευμένα.

Με βάση τα στοιχεία σε αληθινά 
μεγέθη οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 
€129,9 εκ. από το τέλος του 2018 μέχρι 
και το τέλος Απριλίου του 2019 (από 
€47,8 δις σε €47,7 δις). Είναι αξιοση-
μείωτο ότι το επίπεδο των καταθέσεων 
είναι πολύ μακριά από τα επίπεδα των 
καταθέσεων του 2012, όταν ανέρχονταν 
σε €70,2 δις.

Φαίνεται ότι σε αληθινά μεγέθη υπήρ-

Θα πρέπει να συνεχί-
σουμε να προωθούμε τη 
μεταφορά των φυσικών 
εδρών διεθνών συγκρο-

τημάτων στην Κύπρο 
(headquartering), καθώς 
επίσης και την περαιτέρω 

προώθηση της Κύπρου 
στον τομέα των υπηρεσι-
ών σε νέες αγορές πέραν 

των παραδοσιακών

Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 
ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑ-
ΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙ-
ΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΒΒΑ* 
gsavva@kpmg.com

Hellas Direct και PrimeTel μοιράζο-
νται την ίδια αγάπη για την εξέλιξη 
της καινοτομίας και την αξιοποίηση 

της τεχνολογίας. Μάλιστα έχουν ήδη αναπτύ-
ξει στρατηγικές συνεργασίες με τη Revolut, 
την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εναλλακτική 
τράπεζα στην Ευρώπη. Οι συνδρομητές 
της PrimeTel έχουν στη διάθεσή τους έναν 

εύκολο και ασφαλή τρόπο συναλλαγών 
μέσω της εφαρμογής της Revolut, ενώ η  
branded PrimeTel Visa κάρτα επιβραβεύει 
τους κατόχους από την πρώτη στιγμή με 
MB και προνόμια. Την ίδια στιγμή, η Hellas 
Direct εισήγαγε ένα ευρύ φάσμα καινο-
τομιών στην κυπριακή αγορά, όπως τον 
άμεσο διακανονισμό των απαιτήσεων και 

την επιστροφή ημερήσιων μικρο-πληρωμών 
σε καταναλωτές που δεν είχαν ζημιά, με 
άμεσες μεταφορές σε Revolut λογαριασμούς. 
Η στρατηγική συνεργασία PrimeTel και 
Hellas Direct ανοίγει τον δρόμο για και-
νοτόμες διεργασίες στην κυπριακή αγορά 
υπηρεσιών, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα 
γόνιμο πλαίσιο ανταλλαγής τεχνογνωσίας 

στον τομέα των νέων τεχνολογιών. Στο πλαί-
σιο της νέας συνεργασίας των δυο εταιρειών, 
όλοι οι νέοι και υφιστάμενοι  συνδρομητές 
της PrimeTel θα έχουν τη δυνατότητα να 
αποκτήσουν καινοτόμο ασφάλεια κατοικίας 
σε προνομιακή τιμή, ενώ σύντομα αναμέ-
νονται και άλλες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο 
επίτευξης κοινών στόχων.

Hellas Direct και PrimeTel συνεργάζονται
και αλλάζουν τα δεδομένα

Αλλαγές στο κυπριακό και διεθνές οικονομικό 
περιβάλλον και οι προοπτικές για νέες υπηρεσίες

ξε αντίκτυπος των πιο πάνω δεδομένων, 
αφού παρά το γεγονός της αύξησης στην 
εγγραφή νέων εταιρειών, το σύνολο των 
εγγεγραμμένων εταιρειών έχει μειωθεί 
κατά 52.377 από τα τέλη του 2013 μέχρι 
και το τέλος Μαΐου του 2019. Συγκριτικά, 
κατά το 2018 υπήρξαν 14.526 εγγραφές 
νέων εταιρειών, με το σύνολο των εγγε-
γραμμένων εταιρειών να ανέρχεται στις 
216.239, ενώ στο τρέχον έτος μέχρι και 
τις 31 Μαΐου 2019 υπήρξαν 5.316 εγ-
γραφές νέων εταιρειών, με το σύνολο των 
εγγεγραμμένων εταιρειών να ανέρχεται 
στις 219.780. Διαφαίνεται ότι χρειάζεται 
αρκετή προσπάθεια για να επανέλθουμε 
στα επίπεδα του 2013, όταν το σύνολο 

των εγγεγραμμένων εταιρειών ανερχόταν 
στις 272.157.

Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε μείωση 
στη χρήση της Κύπρου ως ενδιάμεσου 
σταθμού για προώθηση επενδύσεων 
στο εξωτερικό, άλλα ταυτόχρονα παρα-
τηρήθηκε αύξηση των επενδύσεων από 
ξένους επενδυτές στην Κύπρο σε τομείς 
όπως η τουριστική βιομηχανία, η ανώ-
τατη εκπαίδευση, η αγορά πολυτελών 
ακινήτων καθώς επίσης τα λιμάνια και 
αεροδρόμια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
την εισροή ξένων κεφαλαίων στην κυ-
πριακή οικονομία, όπως επίσης και τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ωστόσο, η παροχή υπηρεσιών απο-

τελούσε ένα σημαντικό κομμάτι της οι-
κονομίας και ως εκ τούτου η προώθη-
ση νέων επιχειρηματικών υπηρεσιών 
και προϊόντων, καθώς και η περαιτέρω 
ανάπτυξη υφιστάμενων υπηρεσιών και 
προϊόντων θεωρείται επιβεβλημένη για 
την μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανά-
πτυξη της χώρας.

Η Κύπρος θα μπορούσε να αποτελέσει 
τη σαφή επιλογή επενδυτών για Κυπριακά 
Διεθνή Εμπιστεύματα, τα οποία παρέχουν 
προστασία των περιουσιακών στοιχείων 
των επενδυτών αυτών. Στο εξωτερικό, 
για παράδειγμα, υπάρχουν τα λεγόμενα 
ιδρύματα (foundations) τα οποία χρησιμο-
ποιούνται ευρέως από επενδυτές για τον 
διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων 
των επιχειρήσεών τους από τα προσωπικά 
τους περιουσιακά στοιχεία.

Επίσης, επιβάλλεται η περαιτέρω ανά-
πτυξη και προώθηση εταιρειών που πα-
ρέχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, οι 
οποίες εποπτεύονται από τις Κυπριακές 
Εποπτικές Αρχές, Κεντρική Τράπεζα και 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως:

Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων 
αλλά και των διαχειριστών τους (Funds).

Ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα 
ηλεκτρονικού χρήματος.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναπτυχθούν 
και άλλοι αναδυόμενοι τομείς, όπως οι νέες 
τεχνολογίες (fintech, blockchain, artificial 
intelligence, intelligent automation), οι 
τεχνολογίες πληροφοριών, καθώς και ο 
οπτικοακουστικός τομέας. Σε ό,τι αφορά το 
τελευταίο, έχουν ήδη γίνει κάποια γενναία 
βήματα και σύντομα θα πραγματοποιηθούν 

στην Κύπρο εξολοκλήρου τα γυρίσματα 
ταινίας με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο 
με Όσκαρ σταρ του Χόλιγουντ, Νίκολας 
Κέιτζ, τοποθετώντας έτσι το νησί στον πα-
γκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη.

Όλες αυτές οι εταιρείες με την κάθοδο 
και δραστηριοποίησή τους στην Κύπρο 
αναμένεται να προσφέρουν νέες θέσεις ερ-
γασίας και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη 
της κυπριακής οικονομίας. Επιπρόσθετα, 
θα ενισχύσουν την εικόνα της Κύπρου 
ως συγχρόνου επιχειρηματικού κέντρου.

Θα ήταν ορθό όπως συνεχιστούν οι 
αναγκαίες φορολογικές μεταρρυθμίσεις, 
συνεχώς αναθεωρώντας τα φορολογικά 
κίνητρα. Η τελευταία ολιστική φορολογική 
μεταρρύθμιση πραγματοποιήθηκε το 2003. 

Θα πρέπει επίσης να παρακολου-
θούμε τις εξελίξεις από το επερχόμενο 
“Brexit”, καθώς η Κύπρος θα μπορού-
σε να αποτελέσει τον στρατηγικό εταίρο 
της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρώπη σε 
θέματα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
και πρόσβασης στις ευρωπαϊκές αγορές 
κεφαλαίου.

Καταλήγοντας, θα πρέπει να συνεχί-
σουμε να προωθούμε τη μεταφορά των 
φυσικών εδρών διεθνών συγκροτημάτων 
στην Κύπρο (headquartering), καθώς 
επίσης και την περαιτέρω προώθηση 
της Κύπρου στον τομέα των υπηρεσιών 
σε νέες αγορές πέραν των παραδοσιακών 
(Ρωσίας και Ευρώπης), όπως αυτές της 
Ασίας, της Κίνας, της Αφρικής, της Μέ-
σης Ανατολής, αλλά και του ευρύτερου 
αραβικού κόσμου.

*Διοικητικός Σύμβουλος, KPMG Limited



T
o φράγμα των 10 χιλιάδων 
πωλήσεων αναμένεται 
να σπάσει σχετικά εύ-
κολα η αγορά ακινήτων 
στην Κύπρο. Σύμφωνα 
με στοιχεία που έδωσε 
στη δημοσιότητα το Τμή-

μα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τα 
οποία επεξεργάστηκε η «Σ», το πρώτο 
πεντάμηνο του έτους ο αριθμός των πω-
λητήριων εγγράφων που κατατέθηκαν 
στο Κτηματολόγιο ανήλθε στα 4.846 σε 
σύγκριση με 3.612 την αντίστοιχη περυ-
σινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 34%.

Η μεγαλύτερη αύξηση 
στην επαρχία Πάφου

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία 
στη Λευκωσία, η αύξηση ανήλθε στο 36% 
με τα πωλητήρια έγγραφα να φθάνουν 
τα 868 σε σύγκριση με 638 πέρυσι, ενώ 
στη Λεμεσό η αύξηση κυμάνθηκε στα 
ίδια επίπεδα, με την αύξηση παγκύπρια 
δηλαδή στο 34%, και τα πωλητήρια έγ-
γραφα να φθάνουν τα 1768 έναντι 1.323 
το πεντάμηνο του 2018. Σε σχέση με τις 
υπόλοιπες επαρχίες στη Λάρνακα ση-
μειώθηκε αύξηση 28% με συνολικές 
πωλήσεις 670 έναντι 523 πέρυσι, στην 
ελεύθερη Αμμόχωστο στο 21% με συ-
νολικές πωλήσεις 329 σε σύγκριση με 
271 το πεντάμηνο του 2018, ενώ στην 
επαρχία Πάφου η αύξηση ανήλθε στο 
41% (η μεγαλύτερη σε όλες τις επαρχίες) 
με συνολικές πωλήσεις 1.211 έναντι 857 
το πεντάμηνο του 2019.

Στο +72% ο Μάιος
Σχετικά με τον μήνα Μάιο η αύξηση 

σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα 
εκτοξεύθηκε στο 72%, κάτι το οποίο τον  
κατέταξε ως τον καλύτερο μέχρι στιγμής 
μήνα σε πωλήσεις του έτους. Συνολικά 
τον Μάιο του 2019 ο αριθμός των πω-
λητήριων εγγράφων έφθασε τα 1.423 
έναντι 828 τον Μάιο του 2018, με τη 
μεγαλύτερη αύξηση ύψους 101% να 

καταγράφεται στην Πάφο, ακολουθού-
μενη από τη Λεμεσό με αύξηση 94%, τη 
Λάρνακα με 53%, τη Λευκωσία με 36% 
και την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου 
με αύξηση 10%.

Μπορούμε και για 
11 χιλιάδες πωλήσεις

Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο του Συν-
δέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων, 

Πόλυ  Κουρουσίδη, που μίλησε στη «Σ», η 
φετινή χρονιά διαψεύδει όλους όσοι έκαναν 
λόγο για πτωτική πορεία στις αγοραπωλησίες 
ακινήτων. «Είναι δεδομένο ότι θα σπάσει το 
φράγμα των 10 χιλιάδων πωλήσεων και 
πολύ πιθανό και των 11 χιλιάδων μέχρι το 
τέλος του τρέχοντος έτους, φθάνοντας στο 
καλύτερο σημείο των τελευταίων 11 χρόνων. 
Η αύξηση είναι σημαντικό να αναφέρουμε 
ότι καταγράφεται τόσο από Κύπριους όσο 
και από ξένους αγοραστές, κάτι το οποίο 
αποτελεί και ψήφο εμπιστοσύνης στις προ-
οπτικές της κυπριακής κτηματαγοράς και 
της κυπριακής οικονομίας στο σύνολό της», 
υπογράμμισε.

Αύξηση και στις 
τιμές των ακινήτων

Κληθείς να σχολιάσει το κατά πόσον 
η αύξηση στον αριθμό των πωλητήριων 
εγγράφων που κατατίθενται στα επαρχιακά 
κτηματολογικά γραφεία συνοδεύεται και 
με αύξηση στις τιμές των ακινήτων, ο κ. 
Κουρουσίδης έδωσε ξεκάθαρη απάντηση. 
«Στις τιμές των διαμερισμάτων καταγρά-
φεται μια ετήσια αύξηση της τάξης του 
5%, ενώ στις τιμές της οικιστικής γης σε 
κεντρικές περιοχές η ετήσια αύξηση φθάνει 
στο 10%. Πτώση παρατηρείται, από την 
άλλη, στις τιμές των γεωργικών τεμαχίων, 
για τα οποία ωστόσο είναι πολύ περιο-
ρισμένη η ζήτηση», ανέφερε.

Αυξημένος και ο αριθμός 
των αδειών οικοδομής

Στο μεταξύ, αύξηση 5,01% παρουσίασε 

και ο αριθμός των αδειών οικοδομής που 
εκδόθηκαν από τις δημοτικές Αρχές και 
τις επαρχιακές διοικήσεις την περίοδο 
Ιανουαρίου – Μαρτίου του 2019, οι 
οποίες ανήλθαν σε 1.591 σε σύγκριση 
με 1.515 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας, μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, 
της τάξης του 13%, παρουσίασε η αξία 
των αδειών για την περίοδο Ιανουαρί-
ου - Μαρτίου 2019, που διαμορφώθηκε 
σε €464,4 εκατομμύρια σε σύγκριση με 
€410,3 εκατ. την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο.

Άνοδο 12,7% παρουσίασε και το 
εμβαδόν των εκδοθεισών αδειών, το 
οποίο ανήλθε σε 427.005 τετραγωνικά 
μέτρα την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρ-
τίου 2019, σε σύγκριση με 378.933 τετ. 
μέτρα την αντίστοιχη περίοδο του 2019. 
Τον Μάρτιο ο αριθμός των αδειών οικοδο-
μής διαμορφώθηκε στις 522 σε σύγκριση 
με 522 τον αντίστοιχο μήνα του 2018, 
με τον αριθμό των αδειών οικοδομής να 
κινείται πτωτικά σε μηναία βάση και για 
τους τρεις μήνες του έτους.

Μείωση και στις 
τιμές των ενοικίων;

Ειδικοί πάντως της αγοράς θεωρούν 
ιδιαίτερα ικανοποιητικά αυτά τα στοιχεία, 
σημειώνοντας πως αν συνεχίσει αυτή 
η αύξηση θα επιφέρει μελλοντικά και 
μείωση στις τιμές των ενοικίων στην Κύ-
προ, που σήμερα βρίσκονται σε ιδιαίτερα 
υψηλά επίπεδα.

Η καλύτερη χρονιά σε πωλήσεις
ακινήτων από το 2008

ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΘΕΩΡΕΊΤΑΊ ΤΟ 
ΣΠΑΣΊΜΟ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΤΩΝ 10 ΧΊΛΊΑΔΩΝ ΠΩΛΉ-
ΣΕΩΝ 
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Μ
ετά την αύξηση 
που σημειώ-
θηκε στις αφί-
ξεις τουριστών 
στην Κύπρο τον 
Απρίλιο, κυρίως 
λόγω Πάσχα, τον 

Μάιο επέστρεψε η μείωση,  κάτι το οποίο 
καταδεικνύει τη δύσκολη χρονιά που θα 
διανύσουμε στην τουριστική βιομηχανία. 
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημο-
σιότητα η Στατιστική Υπηρεσία στο πλαίσιο 
της μηνιαίας έρευνας Ταξιδιωτών που δι-
ενεργείται, οι αφίξεις τουριστών τον Μάιο 
2019 ανήλθαν σε 434.578 σε σύγκριση 
με 450.495 τον Μάιο 2018, σημειώνοντας 
μείωση 3,5%. Στην ουσία είναι η πρώτη 
φορά που καταγράφεται πτώση στις αφίξεις 
για τον 5ο μήνα του έτους από το 2014 
μέχρι σήμερα. Πρόκειται για τη δεύτερη 
μείωση που καταγράφηκε φέτος, μετά την 
πτώση 11,5% που καταγράφηκε τον μήνα 
Μάρτιο, καθώς τους υπόλοιπους μήνες 
καταγράφηκε αύξηση και συγκεκριμένα 
8% τον Ιανουάριο, 4% το Φεβρουάριο και 
4,8% τον Απρίλιο.

Μειώσεις από Ηνωμένο 
Βασίλειο και Ρωσία

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας 
Ταξιδιωτών, οι αφίξεις από το Ηνωμένο 
Βασίλειο μειώθηκαν κατά 2,6% τον Μάιο 
2019 σε σχέση με τον Μάιο 2018, ενώ 
παρατηρήθηκε και 5,4% μείωση από τη 

Ρωσία. Στην αντίπερα όχθη, αύξηση 7,8% 
σημειώθηκε στις αφίξεις τουριστών από 
τη Σουηδία και 9,6% από το Ισραήλ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, παρά το θολό 
τοπίο που υπάρχει ακόμη στο θέμα του 
Brexit,  συνεχίζει να αποτελεί την κύρια 
πηγή τουρισμού για την Κύπρο για τον 
Μάιο 2019, με ποσοστό 36,1% και ακο-
λουθούν η Ρωσία με 21,7% και η Σουηδία 
και το Ισραήλ με ποσοστό 5,0%.

Σκοπός ταξιδιού
Όσον αφορά τον σκοπό ταξιδιού τον 

Μάιο 2019, ήταν για ποσοστό 82,8% 
των τουριστών οι διακοπές, για 10,2% 
η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 
για ποσοστό 7% επαγγελματικός λόγος.

Πτώση 1,1% το πεντάμηνο
Σχετικά με την περίοδο Ιανουαρίου 

– Μαΐου 2019, οι αφίξεις τουριστών 
ανήλθαν σε 1.121.361 σε σύγκριση με 
1.134.076 την αντίστοιχη περίοδο του 
2018, σημειώνοντας μείωση 1,1%, κάτι 
το οποίο καθιστά δύσκολο τον στόχο για 
σπάσιμο του ψυχολογικού φράγματος των 
4 εκατομμυρίων τουριστών,  τον οποίο 
αγγίξαμε την προηγούμενη χρόνια.

Ψάχνουμε λύσεις 
Να υπενθυμίσουμε ότι ο Υφυπουργός 

Τουρισμού Σάββας Περδίος ανέφερε πρό-
σφατα ότι φέτος είναι μια δύσκολη χρονιά 
για τον τουρισμό και το ίδιο αναμένεται να 

είναι και η επόμενη, «ωστόσο ψάχνουμε 
λύσεις και προωθητικές ενέργειες για να 
πλησιάσουμε τους περσινούς στόχους».

Μείωση 10% στην 
πληρότητα ξενοδοχείων 

 Οι ξενοδόχοι, όπως τόνισαν σε δημόσιες 
παρεμβάσεις τους, αναγκάστηκαν να προ-
σφέρουν φθηνότερα πακέτα στους μεγάλους 
tour operators με στόχο να συγκρατήσουν 
τη μείωση που παρατηρείται κυρίως από 
το Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με αρμό-
διους φορείς, η μείωση στην πληρότητα 
των ξενοδοχείων υπολογίζεται από 7% 
έως 10%, ενώ υπολογίζεται ότι αθροιστικά 
μέχρι τέλος του χρόνου οι ξενοδόχοι θα 
έχουν μειωμένες πληρότητες, μειωμένες 
τιμές και μειωμένη κερδοφορία σε σχέση 
με πέρσι και πρόπερσι.

Μεγάλη αύξηση στα ταξίδια 
Κυπρίων στο εξωτερικό

Την ίδια ώρα που καταγράφεται πτώ-
ση στις αφίξεις τουριστών, παρατηρείται 
σημαντική αύξηση που έφθασε μάλιστα 
το 36,5% στα ταξίδια των κατοίκων της 
Κύπρου στο εξωτερικό τον Μάιο του 2019. 
Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η 
Στατιστική Υπηρεσία, τα ταξίδια Κυπρίων 
στο εξωτερικό αυξήθηκαν για έκτο συ-
νεχή μήνα. Αναλυτικά, με βάση τα απο-
τελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα 
ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό 
τον Μάιο 2019 ανήλθαν στις 141.709 
σε σύγκριση με 103.796 τον Μάιο του 
2018, σημειώνοντας αύξηση 36,5%. Η 
αύξηση αποδίδεται εν μέρει και στους 
εορτασμούς του Πάσχα, που πέρσι γιορ-
τάστηκαν πιο νωρίς.

Δημοφιλέστερος 
προορισμός η Ελλάδα

Ο πιο δημοφιλής προορισμός των 
Κυπρίων παραμένει η Ελλάδα, με τα 
ταξίδια να ανέρχονται στις 41,7 χιλ. πα-
ρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 10,2%

Αύξηση 26,7% σημειώνεται και στα 
ταξίδια προς το Ηνωμένο Βασίλειο φθάνο-
ντας τις 21,9 χιλ. σε σύγκριση με 17,3 χιλ 
.πέρσι, ενώ αυξημένα είναι και τα ταξίδια 
των Κυπρίων  και προς τη Ρωσία, Ρου-
μανία, Γαλλία, Βουλγαρία και Γερμανία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Μάιο το 
68% των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν 
ήταν για αναψυχή, 24,3% για επαγγελ-
ματικούς λόγους και 5,4% για σπουδές.

Τέλος, το πρώτο πεντάμηνο του 2019 
τα ταξίδια των Κυπρίων προς το εξωτερικό 
σημειώνουν αύξηση 13,6% φθάνοντας 
στις 592,4 χιλ. από 521,7 χιλ. πέρσι.

Δύσκολη χρονιά για 
τον κυπριακό τουρισμό

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014 - 2020
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΜΕΤΡΟ 4.3 Εφαρμογή Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης
με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων

«Σχέδιο Χορηγιών Ενίσχυσης της Εμπορίας και της Μεταποίησης των Αλιευτικών Προϊόντων (Λιανικό Εμπόριο)»

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Αριθμός πρόσκλησης: 4.3.1.3/02/06.2019

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται ή προτί-
θενται να ασχοληθούν με τη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ότι δέχεται αιτήσεις ένταξης έργων για χρη-
ματοδότηση στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου Χορηγιών.

Συγκεκριμένα, μέσω του Σχεδίου δύναται να χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
Κατηγορία 1. Εκσυγχρονισμός και ίδρυση μονάδων Λιανικού Εμπορίου και Μεταποίησης Αλιευτικών Προϊόντων (π.χ. Ψαραγορές).
Κατηγορία 2. Επενδύσεις που αφορούν το Λιανικό Εμπόριο Αλιευμάτων από πλανόδιους πωλητές.

Στόχος του Σχεδίου είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή 
στήριξης της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώ-
νται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και 
σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση του Σχεδίου ανέρχεται στο ποσό των €300.000. Από το ποσό αυτό 
το 75% (€225.000) καλύπτεται από το ΕΤΘΑ και το υπόλοιπο 25% (€75.000) από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Όσες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια, θα προωθούνται για αξι-
ολόγηση και έγκριση αμέσως, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους. Ο ελάχιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε 
έργου για την παρούσα πρόσκληση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των €5.000 και ο μέγιστος δεν μπορεί να ξεπερνά τις €150.000. 

Το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% (δημόσια δαπάνη) για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και το υπόλοιπο 50% 
αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή. Για άλλες επιχειρήσεις το ποσοστό χρηματοδότησης (δημόσια δαπάνη) μειώνεται στο 30%. Η καταβολή της 
χρηματοδότησης θα γίνεται σε μια ή περισσότερες δόσεις ανάλογα με τη φύση της πρότασης και το ύψος της χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ισχύει η αναδρομικότητα των δαπανών και οι επιλέξιμες δαπάνες δεν πρέπει να έχουν 
πραγματοποιηθεί πριν από την 01/01/2014. Τα προτεινόμενα έργα θα έχουν χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης τα δύο χρόνια από 
την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης. Για τα έργα στα οποία συμπεριλαμβάνονται αναδρομικές 
δαπάνες, δεν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πλήρως το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο πριν να υποβάλει ο αιτητής την Αίτη-
ση Υποβολής Πρότασης. 

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με τη μεταποίηση και την εμπορία 
αλιευτικών προϊόντων (οι επιχειρήσεις πρέπει να αφορούν αποκλειστικά το Λιανικό Εμπόριο) εντός της περιοχής παρέμβασης της 
Στρατηγικής, την οποία συναποτελούν οι Δήμοι: Λεμεσού και Γερμασόγειας και οι Κοινότητες: Ακρωτήρι, Μονή, Πεντάκωμο, Πισσού-
ρι, Φοινί, Άγιος Τύχωνας, Αυδήμου, Επισκοπή και Τριμίκλινη.

Ο Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου μπορεί να εξασφαλίζεται από τα Γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λεμεσού που βρίσκονται 
στη διεύθυνση Αρχ. Μακαρίου Γ’ Αρ.83 στον Ύψωνα, από την ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.anelem.com), καθώς και από την ιστοσελίδα 
του ΕΠ «Θάλασσα» 2014-2020 (www.moa.gov.cy/thalassa). 

Οι αιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από την Πέμπτη, 20 Ιουνίου του 2019, μέχρι την Παρασκευή, 18 Οκτω-
βρίου του 2019, στα γραφεία της Εταιρείας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες της Εταιρείας, αποκλειστικά χρησιμοποιώντας τα τυποποι-
ημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής πλήρως συμπληρωμένα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται: 
Λειτουργός Ενημέρωσης: Κωνσταντίνος Γεωργιάδης.
Διεύθυνση: Αρχ. Μακαρίου Γ’ 83, 4181 Ύψωνας, Λεμεσός.
Τηλ.: 25760111, Φαξ: 25760303.
Email: cgeorgiades@anelem.com.cy. 
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Η 
EuroLife μάς προσκα-
λεί να δούμε τη ζωή 
αλλιώς! Να τη δούμε 
με αισιοδοξία, θετική 
σκέψη, να ζήσουμε το 
τώρα επικεντρωμένοι 
μόνο σε όλα όσα έχουν 

πραγματική αξία και σημασία στη ζωή μας. 
Το νέο της μότο «Δες τη ζωή ξανά» 

ενθαρρύνει, ενδυναμώνει και παρακινεί 
τον καθένα ξεχωριστά να ανασκοπήσει 
και να εξετάσει τις ανάγκες της ζωής του.

Υποδέχεται τις νέες προκλήσεις των 
καιρών και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί 
στις ολοένα μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των 
πελατών της: επενδύει σε όλα τα επίπεδα 
της λειτουργίας της, δημιουργεί μια νέα, 
σύγχρονη και μοναδική εμπειρία για τους 
πελάτες της και απευθύνει ένα κάλεσμα 
στο κοινό, να πάρει μια βαθιά ανάσα αι-
σιοδοξίας και να ονειρευτεί ένα μέλλον 
με σιγουριά κι αυτοπεποίθηση. 

Η  λειτουργία της βασίζεται στις άρι-
στες και διαχρονικές σχέσεις της με τους 
ανθρώπους, επιδιώκοντας να στηρίζει 
τους πελάτες της ώστε να αισθάνονται 
ασφαλείς, κάθε στιγμή. Η εταιρεία κάνει 
βήματα μπροστά για να συναντήσει τις 
ανάγκες και τα θέλω τού σύγχρονου τρό-
που ζωής, με την απαραίτητη υποστήριξη 
και ευελιξία, προσφέροντας μια νέα και 
φρέσκια προσέγγιση στην ασφάλεια ζωής.

Ψηφιακή αναβάθμιση 
Η  ψηφιακή επανάσταση και η παγκοσμι-

οποίηση αλλάζουν τα δεδομένα των υπηρε-
σιών, εξυπηρέτησης και ανταγωνισμού. Έτσι 
η EuroLife, αναγνωρίζοντας ότι οι πελάτες 
της είναι μόνιμα συνδεδεμένοι μαζί της και 
απαιτούν περισσότερη διαφάνεια, προσω-
ποποιημένα προγράμματα και ενεργό συμ-
μετοχή στον σχεδιασμό τους, αναδιπλώνεται 
και προχωρεί μπροστά. Αφουγκράζεται τις 
ανάγκες τους και τους τα προσφέρει.

Το 2019, χρονιά σταθμός για την εταιρεία 
στον τομέα της τεχνολογίας, προχωρεί με 
σημαντικές αλλαγές στις υποδομές και στα 
λογισμικά συστήματα. Οι αλλαγές αυτές της 
επιτρέπουν να παρέχει αναβαθμισμένες 
υπηρεσίες στο ασφαλιστικό της δίκτυο και 
στους πελάτες της, με την επεξεργασία δε-
δομένων online και σε πραγματικό χρόνο, 

24/7. Με επενδύσεις σε όλα τα επίπεδα 
της λειτουργίας της: στις υποδομές, στις 
υπηρεσίες και στους ανθρώπους της, 
δημιουργεί μια νέα, σύγχρονη, μοναδική 
εμπειρία για τους πελάτες της με εισαγωγή 
νέας προσέγγισης σε νέα γραφεία.

Ήδη, η εταιρεία, με το πρόγραμμα 
δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης, βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της 
δραστηριοποίησής της και έχει δρομο-
λογήσει ενέργειες που στοχεύουν στην 
ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού 
σε θέματα πρόληψης στους τομείς της 
διατροφής, της άθλησης, της υγείας και 

του περιβάλλοντος. 

Το portal της νέας εποχής
Από το 2017 έχει προχωρήσει σε ση-

μαντικές αλλαγές σε υποδομές και στα 
λογισμικά της συστήματα, οι οποίες της 
επιτρέπουν να παρέχει αναβαθμισμένες 
υπηρεσίες.

Το νέο δημιούργημά της, το portal 
myeurolife, προσφέρει προσωπική και 
αξιόπιστη εξυπηρέτηση σε ό,τι αφορά τις 
ασφαλιστικές συμβάσεις των πελατών της.

Η απλή και ευχάριστη πλοήγηση και 
ο μοναδικός της σχεδιασμός παρέχει στον 

πελάτη τη δυνατότητα να έχει:
•  Πρόσβαση στα ατομικά συμβόλαια (κα-

λύψεις και ωφελήματα, κατανεμημένες 
μονάδες στα επενδυτικά ταμεία, αξία 
εξαγοράς συμβολαίου και διαθέσιμα 
επιπρόσθετα ωφελήματα).

•  Πρόσβαση στα ομαδικά επενδυτικά 
συμβόλαια (καλύψεις και ωφελήματα, 
κατανεμημένες μονάδες στα επενδυτικά 
ταμεία και αξία εξαγοράς συμβολαίου).

•  Στοιχεία επικοινωνίας του ασφαλιστικού 
του συμβούλου.

• Ιστορικά πληρωμών και απαιτήσεων.
• Πιστοποιητικά Φόρου Εισοδήματος.
•  Βεβαιώσεις προγράμματος ασφάλισης 

υγείας.
• Χρήσιμα έντυπα.
•  Επεξεργασία προσωπικών στοιχείων 

διαδικτυακά (αλλαγή διεύθυνσης, ηλε-
κτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο και άλλα).

• Διαχείριση υπενθυμίσεων.  
Για να γίνετε συνδρομητής του 

myeurolife και να αποκτήστε κωδικούς 
πρόσβασής, μπορείτε:
• Να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική 
αίτηση εγγραφής.
• Να καλέσετε στο τηλέφωνο 80008880. 
•  Να επικοινωνήσετε με τα κεντρικά γραφεία 

ή μέσω οποιουδήποτε υποκαταστήματος.

Ο πελάτης έχει γνώση
κάθε στιγμή

Για το κάθε συμβόλαιο Ζωής και για 
Ομαδικό συνταξιοδοτικό σχέδιο μπορεί να 
δει: Το όνομα του ιδιοκτήτη και του ασφα-
λισμένου, την κατάσταση του συμβολαίου 
και το ποσό των ασφαλίστρων, τη μέθοδο 
πληρωμής και την αξία της εξαγοράς, το 
εκχωρημένο συμβόλαιο, την πληθωριστι-
κή αναπροσαρμογή και το ολικό χρονιαίο 
ασφάλιστρο συμβολαίου.

Επίσης μπορεί να παρακολουθεί το 
υπόλοιπο του προσωρινού λογαριασμού, 
τη δήλωση (statement) πληρωμών και την 
ημερομηνία της επόμενης οφειλής, την 
έναρξη ή λήξη του συμβολαίου, τις κατα-
νεμημένες μονάδες στα επενδυτικά ταμεία, 
τα στοιχεία του ασφαλιστικού συμβούλου, 
τις διακυμάνσεις της αξίας εξαγοράς του 
συμβολαίου, τις καλύψεις συμβολαίου και 
τα επιπρόσθετα ωφελήματα καθώς και 
πληροφορίες για τα επενδυτικά ταμεία.

Η EuroLife
στηρίζει την 
κάθε στιγμή
της ζωής σου

Το portal
myeurolife 
προσφέρει 
προσωπική 

και αξιόπιστη 
εξυπηρέτηση 

σε ό,τι αφορά τις 
ασφαλιστικές 

συμβάσεις των 
πελατών της 

Η EuroLife
στηρίζει την 
κάθε στιγμή
της ζωής σου



ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΉ ΕΠΙΣΤΟ-
ΛΉ, ΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, Ή 
ΒΑΡΚΕΛΏΝΉ, ΤΟ ΒΕΡΟ-
ΛΙΝΟ, ΤΟ ΜΠΟΡΝΤΟ, ΟΙ 
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, Ή ΚΡΑΚΟΒΙΑ, 
ΤΟ ΜΟΝΑΧΟ, ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ, 
Ή ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΚΑΙ Ή ΒΙΕΝΉ 
ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΟΤΙ Ή AIRBNB 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΉΝ 
ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΉΣ ΕΠΟΜΕΝΉΣ 
ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΏΝ ΕΠΙΤΡΟ-
ΠΏΝ  

Της Κυριακής

Οικονομία 22
23.06.2019

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
Ανακοινώνεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΚΟΔΑΠ θα πραγματοποιηθεί  την 
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019 και ώρα 12.00μ., στα γραφεία του Οργανισμού, που βρίσκονται στην 
οδό Ηρακλέους 27, Μέγαρο Αθηνά, 2ος όροφος, Γραφείο 203, 2040 Στρόβολος, Λευκωσία. 

Η ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι: 
1. Ο διορισμός εγκεκριμένων ελεγκτών.
2. Εκλογή τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσώπων των μελών του ΚΟΔΑΠ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ (Repeaters)

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινω-
νιών και Έργων κλήθηκε τους τελευταίους 2 μήνες να διαχειριστεί αυξημένο 
αριθμό παρεμβολών στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας της Cyta και της MTN, οι 
οποίες προκλήθηκαν από την παράνομη εγκατάσταση και χρήση Αναμεταδο-
τών. Οι Αναμεταδότες είναι ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες ενισχύουν την 
κάλυψη του σήματος της κινητής τηλεφωνίας. 

Ιδιαίτερα τονίζεται ότι η εγκατάσταση και χρήση Αναμεταδοτών επιτρέπεται 
μόνο από τους νόμιμα αδειοδοτημένους Παροχείς υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (Cyta, MTN, Primetel), στους οποίους ο Διευθυντής του Τμή-
ματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών έχει χορηγήσει ατομικό δικαίωμα χρήσης 
του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 16 των περί Ραδιο-
επικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2017.

Ως εκ τούτου, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ενημερώνει το κοινό της 
Κύπρου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 52.-(6) των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων 
του 2002 μέχρι 2017, οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες, 
λειτουργώντας σταθμό ή οποιαδήποτε συσκευή ραδιοεπικοινωνιών, χωρίς 
την απαιτούμενη από το άρθρο 16 εξουσιοδότηση, είναι ένοχο αδικήματος 
και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει 
τους δώδεκα μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες εκα-
τό τριάντα ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, με τον εξειδικευμένο εξοπλισμό που 
διαθέτει,  διεξάγει μετρήσεις σε όλη την Κύπρο και είναι ικανό να εντοπίσει 
αυτούς τους παράνομους Αναμεταδότες.

Παρακαλούμε το κοινό της Κύπρου να αποφεύγει να χρησιμοποιεί αυτόν τον 
εξοπλισμό, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις κατά την εφαρμο-
γή των προνοιών των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2017.  

Οι σχετικοί Νόμοι, Κανονισμοί και Διατάγματα καθώς επίσης και άλλες επι-
πρόσθετες πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήμα-
τος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών www.mcw.gov.cy/dec

ελεύθερα σε ολόκληρο το μπλοκ 
και ουσιαστικά τις απαλλάσσει από 
κάθε ευθύνη συμμόρφωσης με τους 
τοπικούς κανόνες.   

«Οι ευρωπαϊκές πόλεις πιστεύ-
ουν ότι τα σπίτια πρέπει να χρησι-
μοποιούνται κυρίως για να ζουν 
οι πολίτες», ανέφεραν οι πόλεις σε 
δήλωση που εξέδωσε το δημοτικό 
συμβούλιο του Άμστερνταμ. «Πολλοί 
υποφέρουν από τη σοβαρή έλλειψη 
στέγασης. Όπου τα σπίτια μπορούν 
να νοικιάζονται πιο προσοδοφόρα 
στους τουρίστες, εξαφανίζονται από 
την παραδοσιακή αγορά κατοικιών», 
αναφέρεται.   

Οι πόλεις δήλωσαν ότι οι τοπικές 
Αρχές πρέπει να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς επι-
πτώσεις της έκρηξης στις βραχυ-
πρόθεσμες μισθώσεις για διακοπές, 
όπως τα αυξανόμενα ενοίκια για τους 
κατοίκους με τη θέσπιση των δικών 
τους κανονισμών ανάλογα με την 
τοπική κατάσταση. 

«Πιστεύουμε ότι οι πόλεις είναι 
σε καλύτερη θέση για να κατανο-
ήσουν τις ανάγκες των κατοίκων 
τους», δήλωσαν. «Έχουν πάντοτε τη 
δυνατότητα να ρυθμίζουν την τοπική 
δραστηριότητα μέσω των κανόνων 
πολεοδομίας και στέγασης. Ο γενικός 
εισαγγελέας φαίνεται να υπονοεί ότι 
αυτό δεν θα είναι πλέον δυνατό για 
τους γίγαντες του Διαδικτύου».     

Μετά από αρκετά χρόνια ισχυρής 
ανάπτυξης, η Airbnb έχει σήμερα 
περισσότερες από 18.000 εγγραφές 
στο Άμστερνταμ και τη Βαρκελώνη, 
22.000 στο Βερολίνο και περίπου 
60.000 στο Παρίσι. Τα στοιχεία από 
την ομάδα InsideAirbnb πέρυσι υπο-
δεικνύουν ότι πάνω από το ήμισυ 
των αγγελιών ήταν για ολόκληρα 
διαμερίσματα ή σπίτια και ότι ακόμη 
και σε πόλεις όπου οι βραχυπρόθε-
σμες μισθώσεις περιορίζονταν από 
τις τοπικές Αρχές, μέχρι και 30% των 
σπιτιών ήταν διαθέσιμα για τρεις ή 
περισσότερους μήνες τον χρόνο. Πολ-
λές πόλεις λένε ότι η βραχυπρόθεσμη 

έκρηξη των μισθώσεων αυτού του 
είδους συμβάλλει στην άνοδο τιμών 
των ενοικίων και στην κερδοσκοπία. 
Οι Αρχές των πόλεων φοβούνται ότι 
οι προσπάθειες της ΕΕ να προωθή-
σουν το ηλεκτρονικό εμπόριο και την 
«κοινή οικονομία» σε όλο το μπλοκ 
παρεμποδίζουν τις προσπάθειές τους 
να εξασφαλίσουν ότι οι γειτονιές θα 
παραμείνουν προσιτές και ζωντανές 
για τους κατοίκους.   

Οι πόλεις δεν είναι ενάντια σε αυτό 
το είδος διακοπών, δήλωσαν, αλλά 
τονίζουν πως ο τουρισμός παρέχει 
σε μια πόλη με εισόδημα και θέσεις 
εργασίας που όμως θα πρέπει να είναι 
σε θέση να καθορίζεται με κανόνες.      

Η Airbnb δήλωσε τον Απρίλιο ότι 
εξέφρασε την ικανοποίησή της για 
τη γνώμη του γενικού εισαγγελέα, 
η οποία δήλωσε ότι έδωσε «σαφή 
εικόνα των κανόνων που ισχύουν 
για τις πλατφόρμες συνεργατικής 
οικονομίας και πώς αυτοί οι κανό-
νες συμβάλλουν στη δημιουργία 
ευκαιριών για τους καταναλωτές». 
Είπε ότι θέλει να συνεχίσει να συ-
νεργάζεται με όλους για να φέρει 
τους ντόπιους στο επίκεντρο των 
βιώσιμων ταξιδιών του 21ου αιώνα.     

Ο Ian Brossat, αναπληρωτής 
δήμαρχος του Παρισιού, δήλωσε 
ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί 
σε τέτοιο βαθμό, ώστε στα τέσσερα 
κεντρικά διαμερίσματα του Παρισιού, 
το ένα τέταρτο όλων των ακινήτων 
δεν είναι πλέον στέγες κατοίκων, 
αλλά σπίτια που ενοικιάζονται σε 
τουρίστες. Ο Brossat δήλωσε ότι η 
πόλη είχε θέσει νέους κανόνες και ότι 
ο αριθμός των ενοικιάσεων Airbnb 
είχε σταθεροποιηθεί, αλλά «τώρα η 
Airbnb στρέφεται προς την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή για τον νόμο που είναι 
προφανώς εξαιρετικά ευνοϊκός για 
τις δραστηριότητές της. Οι τοπικοί 
μας κανόνες απειλούνται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή», αναφέρει, 
προσθέτοντας πως δεν μπορούν να 
αφήσουν την Airbnb να γίνει πιο 
ισχυρή από την ίδια την πόλη.

Δ
έκα ευρωπαϊκές πόλεις 
ζήτησαν περισσότε-
ρη βοήθεια από την 
ΕΕ στη μάχη τους με 
την Airbnb και άλλες 
ιστοσελίδες παρόμοι-
ων υπηρεσιών. Οι 

πόλεις υποστηρίζουν ότι εξαιτίας της 
Airbnb οι ντόπιοι αποκλείονται από την 
εύρεση στέγασης και πως αλλάζει το 
πρόσωπο των γειτονιών. Σε μια κοινή 
επιστολή, το Άμστερνταμ, η Βαρκελώνη, 
το Βερολίνο, το Μπορντό, οι Βρυξέλλες, 
η Κρακοβία, το Μόναχο, το Παρίσι, η 
Βαλένθια και η Βιένη ανέφεραν ότι η 
Airbnb πρέπει να είναι στην ατζέντα 
της επόμενης συνόδου των Επιτρόπων.

Τον Απρίλιο, ο γενικός εισαγγελέας 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έκρινε 
με μη δεσμευτική άποψη ότι, σύμφωνα 
με το Δίκαιο της ΕΕ, η Airbnb θα πρέ-
πει να θεωρείται ως ψηφιακός πάροχος 
πληροφοριών και όχι παραδοσιακός 
κτηματομεσίτης. Το καθεστώς αυτό, 
εάν επιβεβαιωθεί από το δικαστήριο, 
θα επέτρεπε στην Airbnb και σε πα-
ρόμοιες πλατφόρμες να λειτουργούν 
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Δέκα μεγάλες πόλεις της Ευρώπης 
σε ανοιχτή μάχη με την Airbnb



Τ
ο θέμα επανήλθε στην 
επικαιρότητα μετά τις επι-
θέσεις στα δύο τάνκερ στον 
Κόλπο του Ομάν. Οι Ηνω-
μένες Πολιτείες έδωσαν 
στη δημοσιότητα βίντεο, 
κατηγορώντας ανοιχτά ότι 

την πλήρη ευθύνη για την επίθεση στα 
τάνκερ τους έχει το Ιράν. Ακολούθησε 
μόλις πριν από 3 μέρες η κατάρριψη 
ενός αμερικανικού μη επανδρωμένου 
αεροσκάφους. Σύμφωνα με Αμερικανό 
αξιωματούχο, το μη επανδρωμένο αε-
ροσκάφος βρισκόταν σε διεθνή εναέριο 
χώρο πάνω από τα Στενά του Ορμούζ και 
δεν εισήλθε στον ιρανικό εναέριο χώρο. 

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέ-
φεραν, πάντως, πως η κατάρριψη έγινε 
επειδή το μη επανδρωμένο αεροσκάφος 
παραβίασε τον ιρανικό εναέριο χώρο. 

Φούντωσαν οι 
αναφορές για πόλεμο 

Τα δύο τελευταία γεγονότα επανέφεραν 
στις καθημερινές συζητήσεις τον «μπα-
μπούλα» του πολέμου. Σενάρια τίθενται επί 
τάπητος και εν τω μέσω της καλοκαιρινής 
-τουριστικής-  περιόδου οι φήμες για διε-
ξαγωγή πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενός 
πολέμου που θα μπορούσε να αποτελέσει 
την αρχή του τρίτου Παγκοσμίου, δίνουν 
και παίρνουν. Είναι όντως η διεξαγωγή 
ενός πολέμου στην περιοχή της Μέσης 
Ανατολής και του Περσικού Κόλπου, μια 
τόσο απλή υπόθεση;

Πόσο κόστος θα μπορούσε να έχει 
για τις δύο πλευρές, υπάρχουν οφέλη; 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σαφώς 
και ξεκάθαρα πιο ισχυρές από την Τε-
χεράνη. Το Ιράν όμως διαθέτει καλούς 
εξοπλισμούς, δυνατούς συμμάχους και 
απεμπλουτισμένο ουράνιο… 

Σε αντίθεση με το Ιράκ του Σαντάμ Χου-
σεΐν το 2003, το Ιράν έχει στο πλευρό 
του εκτός από τους Φρουρούς της Επα-
νάστασης, μία ένοπλη και εξαιρετικά 
εκπαιδευμένη Χεζμπολάχ, που είναι 
έτοιμη να συνδράμει σε έναν πόλε-
μο κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. 
Η οργάνωση θεωρείται μία από τις πιο 
αποτελεσματικές δυνάμεις στη Μέση Ανα-
τολή, γεγονός που αναγνωρίζει και το ίδιο 
το Πεντάγωνο.

Επιπλέον, η Τεχεράνη έχει στενές 
επαφές με τη Συρία, από την εποχή 
της επανάστασης του 1979, οπόταν 
έγινε και επίσημα Σιιτική δύναμη 
και έσπασε τα δεσμά της ουαχαμπι-
στικής σουνιτικής Σαουδικής Αραβίας. Η 
Τουρκία, η Ρωσία, το Κατάρ και άλλες χώρες 
του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής είναι 
επίσης στους βασικούς συμμάχους. 

Με λίγα λόγια το Ιράν γνωρίζει πως 
κανείς δεν θα του επιτεθεί, στο παρόν 
στάδιο και με τα σημερινά δεδομένα, 
εξαιτίας της αποτρεπτικής δύναμής του 
και της στρατιωτικής ισχύος του, η οποία 
μπορεί να προκαλέσει τεράστια πλήγματα 
στον οποιονδήποτε εχθρό.  Επιπρόσθε-
τα, η αστάθεια που θα προκαλούσε στην 
ευρύτερη περιοχή ένας τέτοιος πόλεμος 
θα αποσταθεροποιήσει ή ίσως και να 
καταστρέψει παντελώς τα συμφέροντα 
των Αμερικανών στην περιοχή.

Τι είναι η αποτρεπτική ισχύς;
Πρόκειται ουσιαστικά για τα «όπλα» 

στη φαρέτρα κάθε κράτους όταν τα 
πράγματα από άποψη ταύτισης συμ-
φερόντων δεν πάνε καθόλου καλά… 
Είναι οι τρόποι με τους οποίους θέτεις 

σε εφαρμογή τα εναλλακτικά σενάρια 
για να αποτρέψεις έναν καταστρο-
φικό πόλεμο. Η διαχείριση, λοιπόν, 

των κρίσεων μεταξύ δύο χωρών 
εμπεριέχει πολλές ιδιομορφίες και 
ιδιαιτερότητες και αφορά τόσο στο 
πεδίο της διπλωματίας, όσο όμως και 
στο πεδίο της στρατιωτικής δύναμης.

Η αποτρεπτική στρατηγική και η δι-
αχείριση κρίσεων πρέπει να ακυρώνει 
την επιδίωξη σταδιακών κερδών που θα 
ισοδυναμούν, μακροχρόνια, με νικηφόρο 
επιθετικό τουρκικό πόλεμο. Παράλληλα 
η αποτρεπτική ισχύς είναι άρρητα συν-
δεδεμένη και με την αποτροπή απειλών 
χαμηλότερης έντασης. Ως εκ τούτου,  
ταυτόχρονα με τις πολιτικές – διπλω-
ματικές τακτικές, οι ένοπλες δυνάμεις 
είναι ο απόλυτος κυρίαρχος για την 
αποτροπή πολέμου. 

Όπως εξηγούν ειδικοί, ιδιαίτερα σε 
περιόδους κρίσης, οπότε το ενδεχόμενο 
επίθεσης είναι πιθανό, πρέπει να πειστεί 
ο αντίπαλος πως, έστω και αν αιφνιδι-
άσει, θα απομείνουν αρκετές δυνάμεις 
για αντεπίθεση που θα του προκαλέσει 
πολύ υψηλό κόστος. Σε διπλωματικό επί-
πεδο, όταν υπάρχει η δυνατότητα, κύριοι 
στόχοι του απειλούμενου θα πρέπει να 
είναι η πρόκληση κινδύνου σε ζητήματα 
επιβίωσης του άλλου. 

 

Κατά μέσο όρο ένας 
πόλεμος κοστίζει 3 
εκατομμύρια δολάρια 

ημερησίως. Ενδεικτικά ανα-
φέρουμε ότι ο Α’ Παγκόσμιος 
Πόλεμος κόστισε 334 δισεκα-
τομμύρια δολάρια. Ο πόλεμος 
του Περσικού Κόλπου 1990-
1991, κόστισε 102 δισεκατομ-
μύρια δολάρια. Ο πόλεμος του 
Ιράκ 2003-2010 συγκαταλέ-
γεται στους πιο ακριβούς, με 
συνολικό κόστος 784 δισεκα-
τομμύρια ευρώ. Ο δεύτερος 
πιο ακριβός πόλεμος που 
διεξήχθη μέχρι σήμερα ήταν ο 
πόλεμος κατά τις τρομοκρατίας, 
περιλαμβανομένων επιχειρή-
σεων σε Ιράκ και Αφγανιστάν, 
ο οποίος διεξήχθη μετά την 
11η Σεπτεμβρίου και συνεχί-
ζεται μέχρι σήμερα στη Συρία 
και κόστισε περισσότερα από 
3 τρισεκατομμύρια δολάρια. 
Ενώ με τιμές του 2011, ο Β’ 
Παγκόσμιος Πόλεμος κόστισε 
4 τρισεκατομμύρια δολάρια 
και μέχρι σήμερα θεωρείται 
ο πιο ακριβός πόλεμος στην 
ανθρώπινη ιστορία.

Πόσο κοστίζει 
ένας πόλεμος
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Σ το «άκουσμα» της συμμετοχής 
του Μπόρις Τζόνσον στην κούρ-
σα διαδοχής για το Νούμερο 10 

της Ντάουνινγκ Στριτ τα αντανακλαστικά 
του ευρωπαϊκού Τύπου ήταν άμεσα. Λίγο 
πολύ θα μπορούσαν να συνοψισθούν σε 
αναφορές για πιθανότητα ανάληψης της 
πρωθυπουργίας της Βρετανίας από έναν 
«μίνι Τραμπ» λόγω της κυριαρχίας του 
λαϊκισμού στην πολιτική ζωή της χώ-
ρας. Πάντως ο ίδιος ο Τζόνσον ελάχιστα 
έπραξε για να μην ανταποκρίνεται σε 
αυτούς τους χαρακτηρισμούς, τόσο ως 

δημοσιογράφος όσο και ως Υπουργός 
Εξωτερικών. Αναλυτές επισημαίνουν 
μάλιστα ότι δεν αποκλείεται σε ένα 
ενδεχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
τον προσεχή Οκτώβριο να υπάρξουν 
φωνές που να υποστηρίζουν ότι θα 
πρέπει να αποφευχθεί η οποιαδήποτε 
παραχώρηση στον Τζόνσον, εάν διαδε-
χθεί τελικά τη Μέι, αφού θα θεωρηθεί 
ως μια «παραχώρηση» στον λαϊκισμό. 
Πάντως, παρά το πολεμικό ύφος που 
υιοθέτησε στην αρχή της εκστρατείας 
του ο τέως Υπουργός Εξωτερικών, στην 

πορεία κατέβασε τους τόνους, ενώ μια 
ρεαλιστική προσέγγιση του ζητήματος 
δείχνει ότι δύσκολα χαρακτηρίζεται ως 
η χείριστη επιλογή για την ΕΕ. Ειδικό-
τερα, στις Βρυξέλλες ξέρουν καλά ότι σε 
αντίθεση με τη Μέι, ο Τζόνσον έχει τα 
εχέγγυα για να περάσει τη συμφωνία 
από τη Βουλή των Κοινοτήτων. Μετά 
από τρεις αποτυχημένες προσπάθει-
ες έγινε κατανοητό στους Ευρωπαίους 
αξιωματούχους ότι ένας διάδοχος με 
πολιτική προσέγγιση παρόμοια με της 
πρώην πρωθυπουργού δύσκολα θα μπο-

ρούσε να ολοκληρώσει την αποστολή 
του.  Έτσι, θεωρείται βέβαιο ότι η ΕΕ 
θα προσπαθήσει να δώσει έναν αέρα 
ανανέωσης στη συμφωνία, κυρίως στο 
κομμάτι των μελλοντικών σχέσεων αλλά 
και τη χρονική διάρκεια του backstop 
των ιρλανδικών συνόρων για να ενισχύ-
σει αυτήν  την προσπάθεια. Το ερώτημα, 
όμως, είναι κατά πόσον θα καταφέρει 
ο Τζόνσον ή ο Χαντ να μεταπείσουν 
τους αμετακίνητους brexiteers, ώστε 
να περάσει η συμφωνία τελικά από το 
Κοινοβούλιο.

Ένας όχι και τόσο κακός Βρετανός πρωθυπουργός για την ΕΕ  

Ο «ΣΑΡΩΤΙΚΟΣ» ΤΈΩΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΈΞΩΤΈΡΙ-
ΚΩΝ, ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝ-

ΣΟΝ, ΈΠΙΒΈΒΑΙΩΣΈ 
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΤΙΣ 

ΠΡΟΒΛΈΨΈΙΣ, ΚΈΡΔΙ-
ΖΟΝΤΑΣ 160 ΨΗ-

ΦΟΥΣ, ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ 
ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΠΙΣΩ 

ΤΟΥ ΤΟΝ ΔΈΥΤΈΡΟ 
«ΜΝΗΣΤΗΡΑ» ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΔΟΧΗ, ΤΖΈΡΈΜΙ 
ΧΑΝΤ 

Μ
ετά από πέντε 
ψηφοφορίες οι 
Συντηρητικοί 
βουλευτές ανέ-
δειξαν τους δύο 
υποψήφιους 
για τη διαδοχή 

στην ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος 
και κατ’ επέκτασιν στην πρωθυπουργία 
του Ηνωμένου Βασιλείου. Από τη μια ο 
«σαρωτικός» τέως Υπουργός Εξωτερικών, 
Μπόρις Τζόνσον, επιβεβαίωσε πανηγυρικά 
τις προβλέψεις, κερδίζοντας 160 ψήφους, 
αφήνοντας κατά πολύ πίσω του τον δεύ-
τερο «μνηστήρα» για τη διαδοχή, Τζέρεμι 
Χαντ, ο οποίος πέρασε τη γραμμή του τερ-
ματισμού με μόλις δύο ψήφους διαφορά 
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Μάικλ 
Γκόουβ. Πλέον το μέλλον της χώρας, το 
οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο με το 
Brexit, αφήνεται στα χέρια των 160.000 
περίπου μελών των Συντηρητικών, οι οποίοι 
θα αρχίσουν από την επόμενη εβδομάδα 
και για περίπου ένα μήνα να ψηφίζουν 
για τον υποψήφιο της προτίμησής τους. 
Οποιοσδήποτε όμως αναδειχθεί νικητής 
από τη σύνθετη αυτή διαδικασία θα έχει 
να αντιμετωπίσει την ανυπέρβλητη μέχρι 
σήμερα ευθύνη της οριστικοποίησης της 
συμφωνίας για το Brexit. 

Οι δύο άξονες της 
στρατηγικής του Τζόνσον

Λιγότερο από τρία χρόνια πριν ο 
Μπόρις Τζόνσον είχε προσπαθήσει να 
κερδίσει την πρωθυπουργική θέση, όταν 
παραιτήθηκε ο Ντέιβιντ Κάμερον, αλλά 

«κάηκε» στα πρώτα στάδια της διαδικασίας, 
όταν ο βασικός σύμμαχός του, Μάικλ 
Γκόουβ, στράφηκε εναντίον του για να 
γίνει εκείνος υποψήφιος. Τώρα όμως τα 
πράγματα έχουν αλλάξει άρδην. Από τις 
αρχές της κούρσας διαδοχής ο πρώην 
Υπουργός Εξωτερικών κατάφερε να δια-
λύσει κάθε αμφιβολία για το εάν κατέχει 
αυτήν τη βουλευτική στήριξη, η οποία θα 
του επέτρεπε να ξεχωρίσει στη διαδικασία 
εκλογής. Πίσω από αυτήν την επιτυχία 
όμως στήθηκε ένας καλοκουρδισμένος 
μηχανισμός υποστήριξης της προεκλο-
γικής του καμπάνιας, ο οποίος σπρώχνει 
τον «εκκεντρικό» αυτόν πολιτικό προς μια 
σαρωτική νίκη με την οικοδόμηση μιας 
στρατηγικής σε δύο άξονες. Αρχικά, η 
γλώσσα του σώματός του, η συμπεριφορά 
και ο τρόπος εμφάνισής του έχουν μελε-
τηθεί και έχουν διαμορφωθεί σε τέτοιο 
βαθμό, που λίγο θυμίζουν τον παρορ-
μητικό Μπόρις Τζόνσον. Παραμένοντας 
«περιορισμένος» με στόχο να διαφυλάξει 
τη δημόσιά του εικόνα μέχρι όλα να είναι 
έτοιμα για την κούρσα διαδοχής, απέφυγε 
σίγουρες «παγίδες» με άστοχες δηλώσεις 
προς τους δημοσιογράφους. Μάλιστα, 
ο Τζόνσον είχε κατηγορηθεί έντονα ότι 
απέφευγε την έκθεση κατά την περίοδο 
αυτή, ενώ αρνήθηκε να συμμετάσχει στην 
πρώτη τηλεμαχία και έχει κάνει λιγοστές 
μόνο τηλεοπτικές εμφανίσεις. Ο δεύτερος 
άξονας της καλά μελετημένης στρατηγικής 
του ήταν ο έλεγχος της διαδικασίας με 
τη σκόπιμη πριμοδότηση ανθυποψηφί-
ων του. Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι 
άνθρωποι πίσω από την καμπάνια του 

Τζόνσον στοχευμένα έδωσαν ψήφους σε 
συγκεκριμένους υποψηφίους, ώστε να 
αποκλείσουν αντιπάλους από το να φτά-
σουν στον επόμενο γύρο.  Με το μεγάλο 
στοίχημα να είναι το Brexit, o Μπόρις 
Τζόνσον κατηγορήθηκε ότι πριμοδότησε 
πιο μετριοπαθείς υποψηφίους, αποκλεί-
οντας τον άμεσο ανταγωνισμό από τους 
ομοϊδεάτες του, τους σκληροπυρηνικούς 
brexiteers. 

Η μετακίνηση των Συντηρη-
τικών ψηφοφόρων ανατρέ-
πει τα δεδομένα

Της ψηφοφορίας προηγήθηκε η τηλε-
μαχία των πέντε τελευταίων υποψηφίων, η 
οποία κατέδειξε ότι ο διάδοχος της Τερέζα 
Μέι δεν έχει ξεκάθαρες απαντήσεις σε δύο 
βασικά ζητήματα. Πώς θα λύσει τον γρίφο 
του Brexit και πού θα οδηγήσει το κόμμα 
των Συντηρητικών; Οι πέντε υποψήφιοι, 
μέσα στους οποίους οι Μπόρις Τζόνσον 
και Τζέρεμι Χαντ, έδωσαν μια χειροπιαστή 
απόδειξη γιατί το κόμμα τους βρίσκεται 
στα όρια της κατάρρευσης, αφού οι απα-
ντήσεις τους στερούνταν τόσο σαφήνειας, 
όσο και ξεκάθαρου προσανατολισμού. 
Πάντως, οι «κριτές» τους δεν είναι άλ-
λοι από τους ψηφοφόρους των Τόρις, οι 
οποίοι, όπως κατέδειξε δημοσκόπηση της 
YouGov, κάθε άλλο παρά «Συντηρητι-
κοί» είναι. Ο διάδοχος της Μέι θα πρέπει 
να πείσει τους ψηφοφόρους αυτούς, οι 
οποίοι, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, 
θα ήταν ευχαριστημένοι με ένα Brexit 
ακόμα και εάν αποχωρήσει η Σκωτία 
από το Ηνωμένο Βασίλειο ή ακόμα και 

εάν αυτό προκαλούσε σοβαρή ζημιά στην 
οικονομία της χώρας. Παράλληλα, το 40% 
των Συντηρητικών θέλει να πραγματο-
ποιηθεί το Brexit ακόμα και με κόστος 
την ανάληψη της εξουσίας από τον ηγέτη 
των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν. Έχοντας 
υπόψη αυτά τα δεδομένα, το μόνο στο 
οποίο συμφώνησαν τελικά οι «μνηστήρες» 
της Μέι είναι ότι πρέπει πάση θυσία να 
αποφύγουν μια εκλογική αναμέτρηση. «Η 
χώρα είχε αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις, 
δεν θα πάμε σε εθνικές εκλογές εάν δεν 
αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη του 
κόσμου», δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον, 
παραδεχόμενος έμμεσα τουλάχιστον ότι 
μια εκλογική αναμέτρηση σε αυτήν τη 
χρονική συγκυρία θα αποτελούσε ταφό-
πλακα για το κόμμα των Τόρις. 

Οι θέσεις των δύο μονομάχων 
για το αδιέξοδο του Brexit 

Δίχως αμφιβολία το τι θα πράξουν 
για το Brexit οι δύο μονομάχοι για τη 
διαδοχή της Τερέζα Μέι κρίνεται κα-
θοριστικό για το μέλλον της Βρετανίας 
αλλά και της ΕΕ. Κάνοντας αρχή με τον 
Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος και ηγήθηκε 
της καμπάνιας του 2016 για το Brexit, σε 
τοποθετήσεις του επί του ζητήματος έχει 
υποσχεθεί ότι θα βγάλει τη Βρετανία από 
την ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου με ή χωρίς 
συμφωνία, αν και προτιμά με συμφωνία. 
Μάλιστα, δεν έκρυψε την αγανάκτησή 
του με τη συμφωνία της Μέι, την οποία 
χαρακτήρισε «ουσιαστικά νεκρή» αν 
και εξέφρασε πρόθεση να κρατήσει 
ορισμένα τμήματα σε μια ενδεχόμενη 

επαναδιαπραγμάτευση ή να ξεφορτωθεί 
κάποια άλλα. Παραδέχεται ότι βασικό 
«αγκάθι» είναι το ιρλανδικό backstop, 
το οποίο πρέπει να επιλυθεί. Μάλιστα 
θεωρεί άσο στο μανίκι τους νεοεκλεγέ-
ντες ευρωβουλευτές του κόμματος του 
Brexit του Νάιτζελ Φάρατζ. Σύμφωνα με 
τους «υπολογισμούς» του Τζόνσον, οι 
ευρωβουλευτές αυτοί, αναλαμβάνοντας τις 
θέσεις τους, θα «ενοχλήσουν» τόσο πολύ 
τους συναδέλφους τους, που η ίδια η ΕΕ 
θα θέλει απεγνωσμένα να αποχωρήσει 
η Βρετανία. Ποντάρει παράλληλα στον 
εκβιασμό, αφού θεωρεί ότι η ΕΕ μπορεί 
να επαναδιαπραγμευτεί τη συμφωνία, 
εάν η Βρετανία δείξει ότι είναι έτοιμη 
για μία έξοδο χωρίς συμφωνία, ενώ δεν 
δίστασε να απειλήσει με μη καταβολή 
στις Βρυξέλλες των 39 δισεκατομμυρί-
ων του λογαριασμού του διαζυγίου στην 
περίπτωση που δεν συμφωνήσουν μαζί 
του. Από την άλλη ο αντικαταστάτης του 
Τζόνσον στο Υπουργείο Εξωτερικών και 
αντίπαλός του για τη διαδοχή, Τζέρεμι 
Χαντ, το 2016 υποστήριξε την παραμονή 
στην ΕΕ. Πλέον τάσσεται κατά του Brexit 
χωρίς συμφωνία, αλλά κάτω και από τις 
εσωκομματικές πιέσεις δεν το αποκλείει, 
προτιμώντας το Brexit χωρίς συμφωνία 
από το μη-Brexit. Ακολουθώντας τη 
γραμμή του αντιπάλου του επιδιώκει 
επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας, 
έχοντας στη φαρέτρα του την εμπειρία 
του στις επιχειρήσεις, η οποία θεωρεί ότι 
θα του δώσει μεγαλύτερες δυνατότητες 
διαπραγματευτικής τακτικής, κυρίως στο 
θέμα του ιρλανδικού backstop.

Μονομαχία για τη διαδοχή με 
έπαθλο το αδιέξοδο στο Brexit

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 
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ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΎΤΑΊΑ ΔΗΜΟ-
ΣΚΟΠΗΣΗ, ΤΟ ΠΟ-
ΣΟΣΤΟ ΠΟΎ ΠΡΟ-
ΒΛΕΠΕΤΑΊ ΓΊΑ ΤΟΝ 
ΕΚΡΕΜ ΊΜΑΜΟΓΛΟΎ 
ΕΊΝΑΊ 54% ΚΑΊ ΓΊΑ 
ΤΟΝ ΜΠΊΝΑΛΊ ΓΊΛ-
ΝΤΊΡΊΜ 45%.

Έ
χοντας μία προσέγγιση 
που έρχεται σε αντίθεση 
με το πολωμένο πολιτι-
κό τοπίο της Τουρκίας, ο 
Εκρέμ Ιμάμογλου ελπίζει 
ότι σήμερα θα επανα-
λάβει τη νίκη της 31ης 

Μαρτίου που του έδωσε την δημαρχία 
της Κωνσταντινούπολης.

Ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης 
επικράτησε του Μπιναλί Γιλντιρίμ, του 
ανθρώπου του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, 
αλλά η ψηφοφορία ακυρώθηκε υπό την 
πίεση της τουρκικής ηγεσίας. Οι κάτοι-
κοι της Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν 
στις κάλπες για να ξαναεπιλέξουν τον 
δήμαρχό τους.

Η καθαίρεση από το αξίωμα δεν χά-
λασε την ηρεμία του Εκρέμ Ιμάμογλου, ο 
οποίος κρατήθηκε μακριά από τις λεκτικές 
ακρότητες που συνήθως συνοδεύουν τις 
προεκλογικές εκστρατείες των Τούρκων 
πολιτικών.

Υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού 
Λαϊκού Κόμματος (CHP), του μεγαλύτερου 
κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης, 
ξεπέρασε τον Γιλντιρίμ με λιγότερες από 
13.000 ψήφους, πολύ μικρή διαφορά στην 
κλίμακα της τουρκικής μεγαλούπολης 
των 15 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία 
ελέγχεται από τους ισλαμοσυντηρητικούς 
εδώ και 25 χρόνια.

Το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης 
και Ανάπτυξης (AKP) ποντάρει πολύ στη 
δημαρχία της Κωνσταντινούπολης, διότι 
η πόλη δίνει στον δήμαρχό της πολύ ση-
μαντικούς πόρους και μία πρώτης τάξεως 
πολιτική πλατφόρμα.

Οι εκκλήσεις του για ενότητα, ο συ-
γκρατημένος του τόνος και η αισιοδοξία 
του μπροστά σε κάθε δοκιμασία επέτρεψαν 
στον Εκρέμ Ιμάμογλου να κερδίσει τους 
ψηφοφόρους το Μάρτιο. Και ενόψει της 
νέας ψηφοφορίας αποφάσισε να διατηρή-
σει την συνταγή που του έφερε την νίκη.

«Δεν θέλω να αλλάξω προσωπικό-
τητα. Στις 23 Ιουνίου θα δείξουμε σε 
ολόκληρη την Τουρκία ότι δεν υπάρχει 
άλλος δρόμος από την δημοκρατία και 
τις κάλπες», υποστηρίζει. Ο συναινετικός 
και ενωτικός του λόγος έχει οδηγήσει σε 
κολακευτικές συγκρίσεις με διάσημους 
πολιτικούς, όπως ο πρώην πρόεδρος των 

ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα.
«Όταν κοιτάζω τους ανθρώπους της 

Κωνσταντινούπολης, βλέπω ελπίδα. Ξέ-
ρετε τι είναι ελπίδα; Είναι να βλέπεις το 
φως ακόμη και μέσα στα ερέβη», είπε 
εκκινώντας την δεύτερη προεκλογική 
του εκστρατεία το Μάιο.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Σύμφωνα με τον Αντονι Σκίνερ της 

εταιρείας συμβούλων Verisk Maplecroft, 
ο χαμηλών τόνων λόγος του Εκρέμ Ιμά-
μογλου και το ιστορικό του ως ικανού 
διαχειριστή έχουν συμβάλει σε μεγάλο 
βαθμό στη δημοφιλία του.

«Από άγνωστο αουτσάιντερ πριν από 
τις δημοτικές εκλογές, ο Ιμάμογλου έγινε 
σημαντικό πρόσωπο αναφοράς για τους 
ψηφοφόρους σε ολόκληρη την Τουρκία 
που δεν υποστηρίζουν το AKP», λέει ο 

αναλυτής.
Μπροστά στην αδυναμία να περάσει 

το μήνυμά του μέσω των μεγάλων μέ-
σων ενημέρωσης που ελέγχονται από 
την εξουσία, ο Εκρέμ Ιμάμογλου επέν-
δυσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
εξασφαλίζοντας ευρεία απήχηση.

«Οι υποστηρικτές μου με παρακο-
λουθούν στην οθόνη που κρατούν στο 
χέρι», λέει για να υποβαθμίσει το γεγο-
νός ότι σπανίως εμφανίζεται στα μεγάλα 
τηλεοπτικά δίκτυα.

Ο Ζιλάν Καρακούρτ είναι ο community 
manager του επιτελείου του Ιμάμογλου, 
δηλαδή ο υπεύθυνος για τη διαχείριση 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τον 
ακολουθεί από εκδήλωση σε εκδήλωση 
για να βιντεοσκοπήσει και να ανεβάσει 
πλάνα online.

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι 

η μεγάλη μου δύναμη και τα διαχειριζό-
μαστε με αποτελεσματικό τρόπο από την 
αρχή», εξηγεί ο ίδιος προσθέτοντας ότι η 
δημοτικότητα του Εκρέμ Ιμάμογλου έχει 
αυξηθεί σημαντικά μετά την ακύρωση 
της ψηφοφορίας της 31ης Μαρτίου.

Ο αριθμός των followers στο Twitter 
για παράδειγμα πέρασε από 350.000 σε 
2,6 εκατομμύρια σήμερα.

Ανάμεσα στην πρώτη και την δεύτερη 
προεκλογική εκστρατεία «είναι η μέρα 
με τη νύχτα», λέει.

Θετικά για την εικόνα του Εκρέμ 
Ιμάμογλου ήταν η ψυχραιμία και η 
αυτοσυγκράτηση που έδειξε απέναντι 
στις απόπειρες των πολιτικών του αντι-
πάλων και των μέσων ενημέρωσης να 
λερώσουν το όνομά του ισχυριζόμενοι ότι 
υποστηρίζεται από την Ελλάδα ή ακόμη 
ότι είναι Έλληνας καταγόμενος από την 

Μαύρη Θάλασσα.
«Το γεγονός ότι ο Ιμάμογλου απέφυγε 

να εμπλακεί σε μία βρώμικη καμπάνια 
δυσφήμησης του χρησιμεύει ως ατού 
και τον διαχωρίζει από τους άλλους 
πολιτικούς στην Τουρκία», σημειώνει 
ο Αντονι Σκίνερ.

Ανοίγει η ψαλίδα
Ανοίγει η ψαλίδα μεταξύ του ποσο-

στού του υποψηφίου της αντιπολίτευσης 
για το δήμο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ 
Ιμάμογλου και του υποψηφίου του κυ-
βερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και 
Ανάπτυξης Μπιναλί Γιλντιρίμ, σύμφωνα με 
την τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας 
Konda. Σύμφωνα με τη τελευταία δημο-
σκόπηση, το ποσοστό που προβλέπεται 
για τον Εκρέμ Ιμάμογλου είναι 54% και 
για τον Μπιναλί Γιλντιρίμ 45%.

Η Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
Η Ε.Ε. προωθεί πολιτικές σε διάφορα επίπεδα, άλλοτε σε μια μακροχρόνια βάση, άλ-
λοτε πιο άμεσες  και χειροπιαστές. Τα παραδείγματα βεβαιώνουν πως τα πιο αποτε-
λεσματικά έργα της Ε.Ε. είναι εκείνα που τα αγκαλιάζουν εκατομμύρια νέοι και νέες. 

Το πρώτο παράδειγμα αφορά το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus. Από το 1987 μέ-
χρι σήμερα, εκατομμύρια φοιτητές έλαβαν σπουδές στο εξωτερικό και εκατοντάδες 
χιλιάδες καθηγητές έλαβαν την ευκαιρία να διδάξουν σε πανεπιστήμια άλλων χωρών-
μελών της ΕΕ. 

Το δεύτερο παράδειγμα συνδέεται με την παροχή ευκαιριών κινητικότητας στους νέ-
ους. Η Ε.Ε. εγκαινίασε πέρσι το πρόγραμμα με την ονομασία “DiscoverEU”, μέσα από 
το οποίο 15.000 νέοι, που βρίσκονταν στα 18,  μπορούσαν να ταξιδέψουν δωρεάν σε 
ευρωπαϊκές χώρες.

Το τρίτο παράδειγμα αφορά το Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικό-
τητας, το οποίο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «Ανταγω-
νιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη».

Το τέταρτο αφορά το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», ώστε να περάσουν οι 
νέοι το κατώφλι για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Τα προγράμματα της ΕΕ για τη νεολαία αποτελούν μιαν πολύ σημαντική ευκαιρία για 
τους νέους της Κύπρου. Για να την κατακτήσουν, χρειάζεται να είναι σταθερά προσα-
νατολισμένοι στην αναζήτηση και την έρευνα. Να ψάχνουν κάθε μέρα ευκαιρίες. Πριν 
από αυτά, όμως, να μάθουν πως με ένα click στο www.europa.eu μπορεί να αλλά-
ξουν τη ζωή τους!

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ 
ΕΠΊΦΑΝΕΊΑ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΎ 
BREXIT ΤΟΎ Κ. NIGEL FARAGE, 
ΠΟΎ ΑΠΟΚΤΑ ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΗ 
ΔΎΝΑΜΗ ΤΩΡΑ 

Το serial του Βrexit συνεχίζεται. Και 
τώρα με μιαν από τις συνέπειές του: 
την παραίτηση της κ. May και την 

αναγκαιότητα νέου αρχηγού των Τόρυς 
και νέου Πρωθυπουργού.

Η κατάσταση έφερε στην επιφάνεια 
το κόμμα του Brexit του κ. Nigel Farage, 
που αποκτά περισσότερη δύναμη τώρα. 
Επίσης 11 υποψήφιους για τη διαδοχή της 
κ. May στην αρχηγία των Συντηρητικών, 
κυριότεροι των οποίων φαίνονται να εί-
ναι οι Boris Johnson (γνωστός ως Bojo), 
Michael Gove και Jeremy Hunt.

Από τους τρεις, φαβορί φαίνεται να εί-
ναι, προς το παρόν, ο Johnson. Άνθρωπος 
ιδιόμορφος, εκκεντρικός, με τρόπους του 
αγγλικού κατεστημένου, παρ’ όλην την 
τουρκικήν του καταγωγή, ο Johnson με 

τη συμπεριφορά του διατηρεί τα φώτα της 
δημοσιότητας πάνω του. Ως Υπουργός 
των Εξωτερικών δεν άφησε γενικά καλές 
εντυπώσεις. Διερωτάται κάποιος για τη 
συμπεριφορά του, αν πάρει τη θέση του 
Πρωθυπουργού. Η στροφή των Βρετανών 
Συντηρητικών βουλευτών προς τον Johnson 
αυξήθηκε με τη νίκη του κόμματος του κ. 
Farage στις Ευρωεκλογές, αφού πιστεύεται 
από πολλούς ότι είναι ο μόνος που μπορεί 
να αντιμετωπίσει τον κ. Farage. 

Οι άλλοι δύο σημαντικοί υποψήφιοι 
για την αρχηγία των Τόρυς είναι ο Υπουρ-
γός Περιβάλλοντος Michael Gove και ο 
Υπουργός Εξωτερικών Jeremy Hunt.

Ο κ. Τrump κατά την επίσημη επίσκεψή 
του στη Βρετανία μίλησε κολακευτικά για 
τον κ. Farage, τον οποίο και συνάντησε.

Η  κούρσα για τη διαδοχή της κ. May 
θα δώσει αποτέλεσμα κατά την εβδομάδα 
της 22ας Ιουλίου.

Με την απόφαση για το Brexit η Μεγά-
λη Βρετανία μπήκε σε μια πολύ δύσκολη 
περίοδο. Η σημερινή κατάσταση δείχνει 
τους Τόρυς στην 4η θέση μεταξύ των 
κομμάτων σε δημοσκόπηση των Times, 
με πρώτο κόμμα αυτό του κ. Farage. Οι 
Εργατικοί επωφελούνται επίσης από αυτήν 
την κατάσταση. Το θέμα του Brexit παίρνει 
μεγάλες διαστάσεις και, δυστυχώς,  δεν 
μπορεί να ξέρει κανείς ποια θα είναι τα 
αποτελέσματα και για τη Βρετανία και για 
άλλες χώρες που επηρεάζονται. 

*Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 
& Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης Ελβετίας). 

Πρώην Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ.

To Brexit…

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

Ιμάμογλου: Γιατί είναι τόσο δημοφιλής 
και έχει μπει στο «μάτι» του Ερντογάν;
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Η ανανέωση στον κήπο, την 
αυλή ή τη βεράντα θα γίνει φέτος, 
έχοντας  για πρώτη φορά την  
επιλογή του πιο πρακτικού και 
ποιοτικού σκανδιναβικού design 
JYSK. Γιατί η γκάμα των προϊό-
ντων JYSK εξωτερικού χώρου 
περιλαμβάνει τα πάντα και μά-
λιστα σε μοναδικές προσφορές 
σε επιλεγμένα έπιπλα και αξε-
σουάρ.  Μπείτε στο κατάστημα 
στο Nicosia Mall και διαλέξτε αυτό που σας λείπει, αυτό που χρειάζεται ανανέωση, 
ή απλώς για να προσθέσετε στον εξωτερικό σας χώρο περισσότερο στυλ. Στη JYSK 
θα βρείτε αμέτρητες ιδέες που ικανοποιούν όλες σας τις ανάγκες. Γιατί ο εξωτερικός 
χώρος ενός σπιτιού είναι ο αγαπημένος όλων, όπως και το καλοκαίρι είναι επίσης η 
αγαπημένη μας εποχή. Γι’ αυτό και τίποτα δεν θα αφεθεί στην τύχη. Η JYSK εστιάζει 
πάντοτε στον σύγχρονο σχεδιασμό και την απλότητα, όπως προστάζει η τάση της 
εποχής μας. Το DNA του design της σκανδιναβικής εταιρείας επίπλων και αξεσουάρ 
χαρακτηρίζεται από μια ξεχωριστή μινιμαλιστική διάθεση, η οποία συνδυάζει μοντερ-
νισμό και λειτουργικότητα. Αισθητική σε εξαιρετικά καλές τιμές. Στο κατάστημα JYSK 
ανάμεσα σε άλλα ο επισκέπτης θα βρει γουστόζικες επιλογές ανάμεσα σε  αναπαυτικά 
σαλόνια, σε καλοκαιρινούς χρωματισμούς. Γερά και κυρίως ανθεκτικά στις καιρικές 
συνθήκες. Φτιαγμένα από φυσικό ή τεχνητό ξύλο, polypolyrattan, πλαστικό/ρητίνη ή 
αλουμίνιο. Τραπεζαρίες, που ταιριάζουν εξίσου σε μεγάλους χώρους, όσο και μικρό-
τερους, όπως λόγου χάρη στη βεράντα του σπιτιού σας. Δείτε τα μικρά καναπεδάκια, 
ή τα μικρά επίσης αλλά κομψά τραπεζάκια με καρέκλες, σε πλεκτή ανθεκτική ψάθα. 
Δημιουργήστε το ιδανικότερο περιβάλλον για να απολαμβάνετε έξω τα βράδια σας 
όλο το καλοκαίρι, αγοράζοντας από τη γκάμα των επίπλων από συνθετικό ρατάν, το 
οποίο αντέχει σε οποιεσδήποτε μεταβολές της θερμοκρασίας. Μπορείτε επίσης να 
προτιμήσετε τις επιλογές που το JYSK προσφέρει σε αναδιπλούμενα έπιπλα, ώστε 
όταν δεν τα χρησιμοποιείτε να τα διπλώνετε και να εξοικονομείτε πολύτιμο χώρο. 
Δείτε τα στο : https://jysk.com.cy/products/garden/. 

Πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή, 7 Ιουνίου, μια 
άκρως καλοκαιρινή εκδήλωση 
στη Lidl Food Academy, από 
τη Lidl Κύπρου, για τους 10 
μεγάλους τυχερούς του δια-
γωνισμού «Όπου υπάρχει κα-
πνός... υπάρχει και GasGrill», 
που πραγματοποιήθηκε μέσω 
της ιστοσελίδας της Ακαδημίας. 
Οι 10 τυχεροί κέρδισαν από 
μία ψησταριά υγραερίου 
Milton Landman GasGrill! Μαζί με τους νικητές, στην εκδήλωση παρευρέθησαν και 
εκπρόσωποι των ΜΜΕ και γνωστοί influencers. Οι πόρτες της Ακαδημίας άνοιξαν με 
την ομάδα της Lidl Κύπρου, τον σεφ Κωνσταντίνο Πετεβίνο και τους βοηθούς του να 
υποδέχονται τους εκλεκτούς καλεσμένους. Στη συνέχεια, κάθε τραπέζι είχε την ευκαιρία 
να δοκιμάσει μια ποικιλία από νόστιμα εδέσματα που ετοίμασε στο GasGrill ο σεφ. Οι 
παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν και την παρουσίαση του νέου προϊόντος της Lidl 
Κύπρου, μαθαίνοντας τον τρόπο λειτουργίας του. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η 
PR Manager της Lidl Κύπρου, Φωτεινή Παλληκαρίδου, αφού ανακοίνωσε τα ονόματα 
των νικητών στα ΜΜΕ, κάλεσε τους τυχερούς να παραλάβουν το δώρο τους και να 
βγάλουν μιαν αναμνηστική φωτογραφία φορώντας την ποδιά της Lidl Food Academy. 
Τέλος, έδωσε όλες τις πληροφορίες στους προσκεκλημένους για  τον νέο τρόπο πώ-
λησης της Lidl Κύπρου, You order We deliver’’, που ισχύει μόνο για συγκεκριμένους 
κωδικούς, όπως το  Milton Landman GasGrill. Περισσότερες πληροφορίες για τον νέο 
τρόπο παραγγελίας: https://www.lidl.com.cy/el/forma-paraggelias-oroi-proupotheseis.htm. 

Gan Direct Advisory Tool

Η Πετρολίνα Μέγας Χορηγός
του 9ου Φεστιβάλ Περιβάλλοντος

και Ανακύκλωσης Green-Dot

Σταθερή η πρόοδος ολοκλήρωσης των έργων 
κατασκευής της Μαρίνας Αγίας Νάπας

Ελληνική Τράπεζα: Ακόμα μία «Ιστορία Δύναμης». 
Η ιστορία της Άντρεας

Η πρώτη «Ιστορία Δύναμης» που εί-
δαμε ήταν η Ιστορία του Γιώργου. Ενός 
ανθρώπου που ζούσε καθηλωμένος στο 
αναπηρικό του καρότσι εδώ και 5 χρόνια… 
Όμως, η δύναμη της ψυχής του, η πίστη 
των ανθρώπων του σε αυτή και η συμβολή 
της Ελληνικής Τράπεζας στην αγορά του 
απαραίτητου εξοπλισμού τον βοήθησαν να 
κρατηθεί ψηλά. Αυτήν  τη φορά έρχεται η 
Ιστορία της Άντρεας, για να μας ευαισθητο-
ποιήσει και να μας εμπνεύσει. Ένα χαρού-
μενο έφηβο κορίτσι που είχε το τραγούδι 
πάντοτε στα χείλη της. Είτε στο σχολείο είτε 
στην οικογενειακή ταβέρνα είτε στα βουνά 
του Καλοπαναγιώτη, όπου ζει, οι μελωδίες 
έβγαιναν πάντοτε αβίαστα από μέσα της, 
χαϊδεύοντας τα αφτιά όσων είναι εκεί. Αυτό 
μέχρι τη στιγμή που αιφνίδια το κορίτσι 
άρχισε να χάνει την ακοή του. Ο κόσμος της Άντρεας μέρα με την ημέρα γινόταν όλο 
και πιο σιωπηλός…  Πλέον δεν άκουγε κανείς τη μελωδική φωνή της, ούτε καν η ίδια. 
Παρόλα αυτά δεν έχασε τη δύναμή της, δεν το έβαλε κάτω και η οικογένειά της δεν 
έπαψε να πιστεύει σε αυτή. Η ιστορία της έφτασε στην Ελληνική Τράπεζα, η οποία 
φρόντισε για την αγορά των απαραίτητων εξειδικευμένων ακουστικών φέρνοντας το 
τραγούδι της Άντρεας ξανά στα αφτιά όλων. Οι «Ιστορίες Δύναμης», που αναμένεται 
να δούμε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο κανάλι YouTube της 
Ελληνικής Τράπεζας, έχουν στόχο να αναδείξουν την αξία της πίστης στη δύναμη του 
κάθε ανθρώπου και να μας κινητοποιήσουν, ώστε να στεκόμαστε πάντα αλληλέγγυοι, 
εμψυχωτές και υποστηρικτές όσων το έχουν ανάγκη. Στις 07/04/2019 ξεκίνησε η 
νέα μεγάλη εκστρατεία της Ελληνικής Τράπεζας. Μια εκστρατεία που έρχεται να ση-
ματοδοτήσει την έναρξη μιας σημαντικής κοινωνικής δράσης µε πρωταγωνιστή τον 
άνθρωπο. Πίστεψε, λοιπόν, κι εσύ στη δύναμη κάποιου και βοήθησέ τον να πετύχει 
το ακατόρθωτο. Μπες στο www.exeistidynami.com, και πρότεινε έναν συνάνθρωπό 
μας, ο οποίος χρειάζεται υποστήριξη για να βρει τη δύναμη και να πετύχει αυτό που 
στα δικά του μάτια μοιάζει ακατόρθωτο. Η Ελληνική Τράπεζα θα συνεχίσει να δέχεται 
Προθέσεις Υποστήριξης έως και τις 30/06/2019. Παρακολουθήστε όλες τις «Ιστορίες 
Δύναμης» στο YouTube - Hellenic Bank Official.

Τις επιτυχίες των Κορυφαίων Ασφα-
λιστών του 2018 γιόρτασε η Universal 
Life σε μια φαντασμαγορική τελετή, που 
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Four 
Seasons στη Λεμεσό την Παρασκευή, 31 
Μαΐου. Με τη θεματολογία της βραδιάς 
να επικεντρώνεται γύρω από τα καταξιω-
μένα αστέρια του κινηματογράφου και τα 
επιτεύγματά τους μέσα από τη θέληση και 
τη σκληρή δουλειά, η εκδήλωση είχε ως 
στόχο να αναδείξει την επιμονή, το σθένος 
και τις αντοχές που επιδεικνύουν οι Κορυ-
φαίοι Ασφαλιστές της Universal Life στην επίτευξη των στόχων τους.  Την εκδήλωση 
τίμησαν με την παρουσία τους η Έφορος Ασφαλίσεων, Βικτώρια Νάταρ και η Βοηθός 
Έφορος Ασφαλίσεων, Τώνια Τσαγγάρη. Παρευρέθησαν, επίσης, ο  Αντιπρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Universal Life, Γιώργος Γεωργίου, ο Πρώτος Εκτελεστικός 
Διευθυντής, Έβαν Γαβάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το Ανθρώπινο 
Δυναμικό και το Ασφαλιστικό Δίκτυο της Εταιρείας. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, Γιώργος Γεωργίου, σε χαιρετισμό του, συνεχάρη όλους τους Ασφαλι-
στικούς Συμβούλους για το δύσκολο έργο τους, επισημαίνοντας τη σημαντικότητα 
που έχει η βράβευση των κορυφαίων σε ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον 
με μεγάλες προκλήσεις. Με βαθιά συγκίνηση αφιέρωσε τη βραδιά στον αείμνηστο 
Φώτο Φωτιάδη, τέως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος 
πάντοτε αναγνώριζε και επαινούσε τη σκληρή δουλειά του ασφαλιστικού δυναμικού. 

Ο  Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της Εταιρείας,  Έβαν Γαβάς, σε δική του ομιλία, 
συνεχάρη και αυτός με τη σειρά του τους Κορυφαίους Ασφαλιστικούς Συμβούλους, 
εξαίροντας τις αντοχές και την επιμονή που επιδεικνύουν ενάντια στις προκλήσεις και 
τα εμπόδια. Ο Διευθυντής Πωλήσεων, Κούλλης Σαββίδης, στον δικό του χαιρετισμό, 
εξέφρασε την ικανοποίησή του που για μια ακόμα χρονιά η Εταιρεία πέτυχε αύξηση 
στις πωλήσεις αλλά και στην ανάπτυξη του δικτύου της. Ευχαρίστησε όλους τους 
Ασφαλιστικούς Συμβούλους που με τον απαράμιλλο επαγγελματισμό, το ήθος και την 
αφοσίωσή τους κατάφεραν να πετύχουν τον κάθε στόχο που είχε τεθεί, επισημαίνοντας 
πως τα τελευταία χρόνια βραβεύονται όλο και περισσότεροι συνεργάτες, γεγονός 
που επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία της Universal Life αλλά και την αισιοδοξία 
που νιώθουμε για το μέλλον. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την απονομή τιμητικών 
διακρίσεων στους διακριθέντες  Ασφαλιστικούς Συμβούλους  για την παραγωγή τους 
το 2018. Τις πρώτες θέσεις κατέλαβαν οι  ακόλουθοι: 1ος Ασφαλιστικός Σύμβουλος:  
Άδωνης Άδωνη, 2ος  Ασφαλιστικός Σύμβουλος: Μεθόδιος Παπαμεθοδίου και 3η  
Ασφαλιστική Σύμβουλος: Ρίτσα Σαββίδου. 1ο  κορυφαίο υποκατάστημα αναδείχθηκε 
το υποκατάστημα του Χριστάκη Μακρή, 2ο  κορυφαίο υποκατάστημα αναδείχθηκε το 
υποκατάστημα του Μιχάλη Αργυρίδη και 3ο κορυφαίο υποκατάστημα αναδείχθηκε 
το υποκατάστημα του Ιάσονα Γ. Κυριάκου.

Η Revlon® ColorSilk™, η νούμερο 1 
μάρκα στις βαφές μαλλιών στην Αμερική, 
ετοιμάζεται για δυναμική είσοδο στην κυ-
πριακή αγορά. Η καινοτόμος φόρμουλά 
της  χωρίς αμμωνία,  εξασφαλίζει λαμπε-
ρό χρώμα με μεγάλη διάρκεια αφήνοντας 
αίσθηση μεταξένιας απαλότητας στα μαλ-
λιά σας! Η 3D τεχνολογία της  ενισχύει το 
χρώμα, χαρίζοντας πλούσιο και φυσικό 
αποτέλεσμα από τη ρίζα μέχρι τις άκρες. Εμπλουτισμένο με πρωτεΐνες μεταξιού και 
κερατίνη που διεισδύουν στην τρίχα, αφήνοντας τα μαλλιά απαλά και υγιή. Κάλυψη 
100% στα λευκά μαλλιά. Διατίθεται σε 20 υπέροχες αποχρώσεις. Κύρια χαρακτηρι-
στικά/πλεονεκτήματα: Η Revlon 3D Τεχνολογία του παρέχει μόνιμο και ομοιόμορφο 
αποτέλεσμα, απαλή φόρμουλα χωρίς αμμωνία για μαλλιά απαλά, λαμπερά και με-
ταξένια, με θρεπτική πρωτεΐνη μεταξιού, εισχωρεί βαθιά στην τρίχα και χαρίζει όγκο 
στα μαλλιά, 100% κάλυψη των λευκών μαλλιών, εμπλουτισμένη με κερατίνη, παρέχει 
φυσικό αποτέλεσμα, λάμψη και διάρκεια στο χρώμα. Διαθέσιμη σε 20 αποχρώσεις: 
Black, Natural Blue Black, Brown Black, Dark Brown, Dark Mahogany Brown, 
Medium Ash Brown, Medium Brown, Bright Auburn, Medium Golden Chestnut 
Brown, Light Ash Brown, Light Brown, Light Auburn, Light Reddish Brown, Dark 
Ash Blonde, Medium Ash Blonde, Medium Blonde, Light Sun Blonde, Ultra Light 
Sun Blonde, Ultra Light Natural Blonde, Ultra Light Ash Blonde  Διαθεσιμότητα:  
καταστήματα  λιανικής πώλησης.

Η βραδιά των Κορυφαίων Αστεριών
της Universal Life

Revlon®ColorSilk Beautiful Color™

Με το νέο online εργαλείο της, η Gan Direct καθοδηγεί βήμα - βήμα τους πελά-
τες της ώστε να διασφαλίσουν τη μέγιστη κάλυψη στο χαμηλότερο δυνατό κόστος 
κάνοντας χρήση όλων των πιθανών συνδυασμών προσφορών, προνομίων και 
εκπτώσεων. Με το Advisory Tool, η διαδικασία γίνεται απόλυτα εξατομικευμένα 
και real time με λίγα και απλά βήματα μέσα από το www.gandirect.com. Όταν ο 
ενδιαφερόμενος πελάτης έχει ολοκληρώσει την προσαρμογή των συμβολαίων 
του σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες, το ίδιο το σύστημα υποδεικνύει 
όχι μόνο τα περιθώρια βελτίωσης του τελικού κόστους ασφάλισης, αλλά και ποιες 
ακριβώς προσφορές του  αντιστοιχούν και δεν έχει αξιοποιήσει προς όφελός του. 
Η ευελιξία που διαθέτει το συγκεκριμένο εργαλείο επιτρέπει επίσης στον πελάτη 
να επιλέξει την περίοδο κάλυψης, το διαθέσιμο ποσό, αλλά και τον τρόπο πληρω-
μής σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του. Και όλα αυτά πάντα με Gan Guarantee 
για την πιο ανταγωνιστική πρόταση της αγοράς σε τιμή, κάλυψη και εξυπηρέτη-
ση. Το Advisory Tool αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη ασφαλιστική επιλογή για 
τους καταναλωτές που αναζητούν τις πιο συμφέρουσες λύσεις ασφάλισης καθώς 
συνοψίζει όλες τις εκπτώσεις, deals, προσφορές και προνόμια που προσφέρει 
η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Gan Direct. Συγκεκριμένα: Έξυπνη κίνηση #1: 
Επιλέγοντας αποκλειστικά Gan Direct για όλα τα συμβόλαια, ο πελάτης εξοικονο-
μεί περίπου €2.000 κατά μέσο όρο σε σχέση με την προηγούμενή του εταιρεία, 
με τις ίδιες καλύψεις! Έξυπνη κίνηση #2: Με τη νέα υπηρεσία Συνδυαστικής 
Ασφάλισης και την ενοποίηση ουσιαστικά δύο συμβολαίων σε ένα, η έκπτωση 
φτάνει το 15%! Έξυπνη κίνηση #3: Με την πρωτοποριακή υπηρεσία All In One 
της Gan Direct, ο πελάτης συγκεντρώνει όλα του τα βασικά συμβόλαια Υγείας, 
Περιουσίας, Αυτοκινήτου σε ένα «πακέτο» με μία κοινή ημερομηνία ανανέωσης, 
εξασφαλίζοντας περαιτέρω έκπτωση που φτάνει το 20%. Έξυπνη κίνηση #4: Κλεί-
νοντας τα συμβόλαιά του με το Ιnsurance On the Go, τον έξυπνο, online τρόπο 
ασφάλισης για το όχημα, την υγεία και την περιουσία, κερδίζει επιπλέον έκπτωση 
10%. Έξυπνη κίνηση #5: Με την επιλογή της αυτόματης ανανέωσης συμβολαίου 
στις ανωτέρω προσφορές προστίθεται επιπλέον έκπτωση μέχρι 5%. Περισσότερες 
πληροφορίες στην ανανεωμένη ιστοσελίδα της Gan Direct www.gandirect.com.

Η Πετρολίνα δήλωσε και φέτος 
παρούσα, για ένατη συνεχή χρονιά, 
στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανα-
κύκλωσης της Green-Dot Κύπρου, 
το οποίο στοχεύει στην ενημέρωση 
κι ευαισθητοποίηση των πολιτών, σε 
θέματα περιβάλλοντος και ανακύκλω-
σης. Η κυπριακή εταιρεία πετρελαιο-
ειδών συμμετέχει αδιάκοπα ως Μέγας 
Χορηγός στο Φεστιβάλ, τηρώντας με 
συνέπεια τη δέσμευση που έδωσε το 
2011 για τη στήριξη και ανάδειξη του 
θεσμού. Το ετήσιο Φεστιβάλ Περι-
βάλλοντος και Ανακύκλωσης της Green-Dot πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 
το Σάββατο, 25 Μαΐου 2019, στο Πάρκο Ακροπόλεως στη Λευκωσία, χαρίζοντας 
για άλλη μια φορά πληροφόρηση αλλά και διασκέδαση σε εκατοντάδες επισκέπτες. 
Πρόκειται για το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό φεστιβάλ που γίνεται στην Κύπρο. Στο 
πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης και ως Μέγας Χορηγός, η Πετρολίνα 
συμμετείχε και φέτος με την ομάδα εθελοντών του προσωπικού της, την Petrolina 
Energy Team, με δικό της περίπτερο, όπου τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παίξουν 
με το παιχνίδι «Kids Cars Race» και να πάρουν αναμνηστικά δώρα. Η Πετρολίνα, 
διαχρονικά, στηρίζει και συμμετέχει σε δραστηριότητες, για την ενημέρωση των πο-
λιτών και ιδιαίτερα των νέων, για τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και 
της αξίας της ανακύκλωσης. Η Πετρολίνα συγχαίρει την Green Dot για την άψογη 
διοργάνωση και τη δημιουργική συνεργασία και παράλληλα ευχαριστεί τους εθελοντές 
της Petrolina Energy Team, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε κάλεσμα της Εταιρείας, 
συνεισφέροντας στο κοινωνικό σύνολο.

Σταθερά εξελίσ-
σονται οι εργασίες 
κατασκευής του 
εμβληματικού έργου 
της Μαρίνας Αγίας 
Νάπας, ενός έργου 
που προωθεί την 
ανάπτυξη και προ-
βάλλει τη δυναμι-
κή της κυπριακής 
επιχειρηματικότη-
τας και που με την 
ολοκλήρωσή του θα συμβάλει στην ανάδειξη του υψηλού τουριστικού προφίλ της 
Κύπρου. Η πρώτη φάση του έργου, που αφορά τα έργα υποδομής και ελλιμενισμού, 
πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της. Συγκεκριμένα, οι γεωτεχνικές εργασίες γύρω από 
το έργο και τη λεκάνη της μαρίνας - επιχωμάτωση και βυθοκόρηση - έχουν πλήρως 
ολοκληρωθεί, ενώ τα έργα στον νότιο κυματοθραύστη, ενός χιλιομέτρου, προχωρούν 
με γοργούς ρυθμούς, με την εγκατάσταση των υπολοίπων προκατασκευασμένων 
τσιμεντένιων μονάδων να βρίσκεται σε εξέλιξη. Η πρόοδος στις γεωτεχνικές εργασίες 
και τον κυματοθραύστη έχει επιτρέψει στις κατασκευαστικές ομάδες να προχωρή-
σουν με το οδικό δίκτυο του έργου και η κατασκευή των βασικών κτηρίων, όπως 
του κυβερνητικού κτηρίου και του κτηρίου διεύθυνσης της μαρίνας, που επίσης 
περιλαμβάνονται στην πρώτη φάση, είναι ευδιάκριτη. Πρόοδος έχει σημειωθεί και 
στο κτήριο συντήρησης σκαφών, το οποίο θα παίξει βασικό ρόλο στη λειτουργία 
της μαρίνας. Όσον αφορά τα έργα της δεύτερης φάσης που αφορούν τις οικιστικές 
και εμπορικές κατασκευές, προχωρούν κανονικά, με την εμπορική περιοχή χώρων 
εστίασης και καταστημάτων να είναι εμφανής. Ο τσιμεντένιος τοίχος περιμετρικά του 
έργου έχει επεκταθεί στις πλατφόρμες οι οποίες θα υποστηρίξουν το Event Centre 
και το Yacht Club, διαμορφώνοντας τη δομή στο κέντρο της μαρίνας. Παράλληλα, 
έχουν μπει τα θεμέλια για τον Ανατολικό Πύργο που θα επιτρέψουν την αρχή της 
κατασκευής του. Έχει πραγματοποιηθεί αυστηρός έλεγχος του υπεδάφους και των 
πασσάλων και η κατασκευαστική ομάδα έχει προβεί στους ίδιους ελέγχους για τον 
Δυτικό Πύργο, του οποίου η θεμελίωση αρχίζει σύντομα. 

Φέτος το καλοκαίρι βγαίνουμε στον κήπο με JYSK

Lidl: Δέκα τυχεροί παρέλαβαν
το πιο καλοκαιρινό δώρο

Aperol Spritz Garden: Ο απόλυτος προορισμός 
για το φετινό καλοκαίρι

«Η Παλιά Αποθήκη» -
Μια ξεχωριστή εμπειρία ψωνίσματος

Η χαλαρωτική ατμόσφαιρα, τα 
απολαυστικά κοκτέιλ και η καλύτερη 
καλοκαιρινή διάθεση έχουν ως απο-
τέλεσμα το Aperol Spritz Garden, το 
οποίο θα βρίσκεται στο Garden Day 
& Night στη Λευκωσία μέχρι το τέλος 
του καλοκαιριού!  Το Aperol Spritz 
αποτελεί φυσικά τον «πρωταγωνιστή», 
σε ένα χώρο διακοσμημένο με μονα-
δικές δημιουργίες εμπνευσμένες από 
το γνωστό, ιταλικό απεριτίφ κοκτέιλ. 
Στo οpening, που πραγματοποιήθηκε 
πρόσφατα στο Garden Day & Night, παρευρέθησαν καλεσμένοι από τον κόσμο των 
Media, influencers, στελέχη της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς και πολλοί άλλοι που 
έσπευσαν να ζήσουν από κοντά αυτήν τη μοναδική εμπειρία. Οι ιδιαίτερες διαδρα-
στικές ενέργειες και οι δημιουργίες στον χώρο ήταν αρκετές για να πείσουν τους 
παρευρισκόμενους να τραβήξουν αμέτρητες φωτογραφίες και να τις μοιραστούν με 
γνωστούς και φίλους στα Social Media, προτρέποντάς τους έτσι να ζήσουν και εκείνοι 
την εμπειρία που προσφέρει ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος.

Το Σάββατο, 1 Ιουνίου, καλωσορίσαμε 
το φετινό καλοκαίρι στην πλήρως ανα-
καινισμένη φρουτολαχαναγορά «Η Παλιά 
Αποθήκη», στην Παλουριώτισσα, με ένα 
μοναδικό Latin Event, που πρόσφερε στους 
επισκέπτες μια ξεχωριστή εμπειρία ψω-
νίσματος. Χορεύοντας σε Latin ρυθμούς 
με live μουσική από τους «Havana Vitral 
Band», οι πελάτες είχαν την ευκαιρία να 
απολαύσουν παρέα με τα ψώνια της ημέρας, 
τις ζεστές μεξικανικές νοστιμιές του Σεφ 
Noel από τα αγαπημένα μας προϊόντα Old 
El Paso Fajitas, συνοδευόμενες από δρο-
σιστική sangria και τα φρέσκα υλικά της 
φρουτολαχαναγοράς. Με φρέσκα εικόνα και 
εξαιρετική ποιότητα «Η Παλιά Αποθήκη» 
υπόσχεται να προσφέρει ακόμη περισσό-
τερες εκπλήξεις με συνεχείς βελτιωμένες 
υπηρεσίες κάνοντας τα ψώνια απόλαυση.
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ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Χριστοφόρου-Παπαπροδρόμου Βέρα: Ιφι-
γενείας 59, Ακρόπολη (δίπλα από Φούρνο 
Ζορπά, κάτω από χημείο Γιαννουκκά), Στρό-
βολος, τηλ.: 22210303, 22491165. 
Βαρέλια Λίζα: Αχαιών 6 Γ (δρόμος Πο-
λυκλινικής Λευκωσίας), Λευκωσία, τηλ.: 
22776861, 99006201. 
Κυριακούδης Μιχάλης: Πινδάρου  8 
(δρόμος γραφείων ΔΗΣΥ, δίπλα από κα-
φεστιατόριο «Ξάδελφος»), Λευκωσία, τηλ.: 
22344877, 22773127. 
Γεωργιάδης Πλούταρχος: Λεωφ. Τσερίου 
34 Γ (δίπλα από ΖΑΚΟ και έναντι ψαρα-
γοράς BLUE ISLAND), Στρόβολος, τηλ.: 
22311995, 22325995. 
Τίφα-Χ’’Παντελή Νικολέτα: Βεργίνας 4 
(έναντι IKEA), Στρόβολος, τηλ.: 22382278, 
22444222. 

ΛΕΜΕΣΌΣ
Ζηνοβίου Σπύρος: Ευγενίου Βουλγάρεως  4  
(έναντι πρώην φρουταρίας ΜΑΝΓΚΟ), Κάτω 
Πολεμίδια, τηλ.: 25715555, 25320324. 
Μενελάου Παυλίνα: Λεκορπουζιέ 32, Νάαφι 
(βόρεια φώτων Debenhams Apollo, 2ο 
στρίψιμο αριστερά, και 200μ. στα αριστερά), 
Λεμεσός, τηλ.: 25251122, 25102995. 

Παχουμής Μιχάλης: Αγίας  Φυλάξεως 56 
(200 μ. βόρεια φώτων Τζαμούδας έναντι 
πρατηρίου AGIP), Λεμεσός, τηλ.: 25374449, 
25721781. 
Γρηγορίου Σοφία: Χαράλαμπου Φτερού-
δη 2 (ανοικοδόμησης  - Αγ. Αθανασίου), 
Άγιος Αθανάσιος, τηλ.: 25725558, 
25312319. 

ΛΑΡΝΑΚΑ
Συμεού Ελένη: Ραφαήλ Σάντη 15 (απέναντι 
από κλινική Τίμιου Σταυρού), Λάρνακα, τηλ.: 
24254008, 99921940. 
Ευλαβής Ανδρέας: Γρηγ. Αυξεντίου και Νικ. 
Μυλωνά, γωνία Μέγαρο Κάριδερς, φώτα 
Αμερικανικής Ακαδημίας, Λάρνακα, τηλ.: 
24651317, 24662689. 

ΠΑΦΌΣ
Καπουδιώτη Άντρη: Θεσσαλονίκης 4 (έναντι 
Πυροσβεστικής), Πάφος, τηλ.: 26911313, 
99542075. 

ΠΑΡΑΛΊΜΝΊ
Μαυρόγιαννου – Νικολάου Άντρη: Λεωφ. 
Γρίβα Διγενή 216 (απέναντι από τη CYTA), 
Παραλίμνι, τηλ.: 23828880, 23829202. 

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Παθολόγος: Αριστομένης Δημήτριος Τουρ-
βάς, τηλ.: 99097385, 22108553. 
Ουρολόγος: Αχιλλέας Κορέλλης, τηλ.: 
70007773, 99562642. 
Οδοντίατρος: Βασιλική Ηρακλέους, τηλ.: 
99689093. 

ΛΕΜΕΣΌΣ
Οδοντίατρος: Μαρία Ευαγγελίδου, τηλ.: 
25333302, 99309777. 

Ιατροί

Στις αρχές Μαΐου πραγματοποιήθηκε 
η μεγάλη κλήρωση της Προωθητικής 
Ενέργειας Alpha Spend & Win, η οποία 
ανέδειξε έναν μεγάλο υπερτυχερό, την κ. 
Αλέξια Μπένφιλντ, που κέρδισε ένα ολο-
καίνουριο Hyundai Kona Style 1.6CRDi 
136PS Automatic και δύο υπερτυχερούς 
που κέρδισαν από ένα ταξίδι στο μαγευτικό 
Πουκέτ της Ταϊλάνδης, τον κ. Παναγιώτη 
Καπάταη και την κ. Μάρθα Μαρία Κρίγκου. 

Με τη συμμετοχή τους σε μηνιαίες 
κληρώσεις, για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2019, οι κάτοχοι των καρτών 
Mastercard της Alpha Bank είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν συνολικά 115 δώρα. 
Συγκεκριμένα, δόθηκαν 25 Smart Phones Samsung S9, 25 Tablets Samsung Tab A 
T585, 15 ταξιδιωτικά πακέτα για την Πράγα, 15 ταξιδιωτικά πακέτα για τη Μύκονο 
και 35 δωροεπιταγές ταξιδιωτικών υπηρεσιών αξίας €500. Η Alpha Bank δίνει τα 
θερμά της συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές και ευχαριστεί όλους τους κατόχους 
των καρτών Mastercard που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.

Υποσχέσεις γάμου
Ο κ. Ηλίας Χριστοφή του Αντώνη, από 

τη Λεμεσό και της Έλενας Αντωνιάδου από 
τον Στρόβολο, και η δ. Μαριλένα Ηλία του 
Μιχάλη, από την Αγλαντζιά και της Ειρή-
νης Κωνσταντίνου, από την Αμμόχωστο 
και τώρα Αγλαντζιά, έδωσαν αμοιβαία 
υπόσχεση γάμου.

Λειτουργίες - Αγρυπνία
Παραμονή της εορτής του Γενεθλίου 

του Τιμίου Προδρόμου σήμερα Κυριακή, 
23 Ιουνίου 2019 (8.30μ.μ.-1.00π.μ.), θα 
τελεστεί Αγρυπνία στην ομώνυμη εκκλησία 
στη Λάρνακα. 

- Ανήμερα την εορτή του Γενεθλίου του 
Τιμίου Προδρόμου αύριο Δευτέρα, 24 
Ιουνίου 2019 (6.30-9.00π.μ.), θα τελεστεί 
Θεία Λειτουργία στην ομώνυμη εκκλησία 
στον Κόρνο. Πανηγυρικός Εσπερινός σή-
μερα Κυριακή, 23 Ιουνίου 2019 (7.00μ.μ.). 

- Ανήμερα την εορτή του Γενεθλίου 
του Τιμίου Προδρόμου αύριο Δευτέρα, 
24 Ιουνίου 2019 (6.30 – 8.45π.μ.), θα τε-
λεστεί Θεία Λειτουργία στην ομώνυμη 
εκκλησία στη Δρομολαξιά. Πανηγυρικός 
Εσπερινός σήμερα Κυριακή, 23 Ιουνίου 
2019 (6.30μ.μ.). 

Έρανος 
Ο Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος 

Επαρχίας Λευκωσίας ανακοινώνει ότι, κατά 
το 2ο Πανηγύρι Αγάπης και Προσφοράς, 
που είχε πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 
2/6/2019, στο Πάρκο της Ακρόπολης, 
τα καθαρά κέρδη της εκδήλωσης ανήλ-
θαν στο ποσό των €5.149,98, το οποίο 
κατατέθηκε στο ταμείο του Συνδέσμου, 
με σκοπό την ενίσχυση των πασχόντων 
και των οικογενειών των παιδιών που 
μεταβαίνουν στο εξωτερικό για γονιδι-
ακή θεραπεία. Ο Σύνδεσμος ευχαριστεί 
όλους τους εθελοντές και πάσχοντες που 
συμμετείχαν, καθώς και το κοινό για την 
αγάπη και προσφορά τους.

Γενικές Συνελεύσεις
Καλούνται τα μέλη του σωματείου 

«Ελεύθερο Πέλλαπαϊς» όπως παρευρε-
θούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 
μελών του, η οποία θα πραγματοποιηθεί 
το Σάββατο, 29 Ιουνίου και ώρα 11 π.μ., 

στα γραφεία της Αδούλωτης Κερύνειας, 
οδός Αγίου Ιωάννη 7, Στρόβολος, με θέμα 
«Τροποποίηση του Καταστατικού ώστε να 
συνάδει με τις πρόνοιες τού περί Σωματεί-
ων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή 
θέματα Νόμου του 2017(104(Ι)/2017) 
ως έχει τροποποιηθεί». Για πληροφορίες 
μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 
99355453.

- Δίνεται ειδοποίηση ότι την 26ην 
Ιουνίου,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 5 μ.μ., 
θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση 
του Σωματείου Πνευματική Αδελφότης 
Ελληνίδων Κύπρου, στην αίθουσα του 
Σωματείου επί της οδού Βερενίκης 9 
στον Άγιο Ανδρέα, στη Λευκωσία, κατά 
την οποία θα προταθούν προς έγκριση 
οι τροποποιήσεις του Καταστατικού του 
Σωματείου, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του νέου Νόμου 104 (1) 2017 
«Ο περί Σωματείων και ιδρυμάτων» και 
για άλλα συναφή θέματα Νόμος του 2017 
(1104 (1) 2017», ώστε το καταστατικό να 
συνάδει με τις πρόνοιες του Νόμου Ν 104 
(1) 2017.

Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου
Τελετή Αποφοίτησης  της σχολικής χρο-

νιάς 2018-2019 διοργανώνει το Γυμνάσιο 
Ριζοκαρπάσου την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 
2018,  και ώρα 6.30 μ.μ., στο προαύλιο 
του σχολείου.

3ο Φεστιβάλ Μελιού
& Μελισσοκομίας  

Το 3ο Φεστιβάλ Μελιού και Μελισσο-
κομίας Ορεινής Λάρνακας θα πραγμα-
τοποιηθεί  σήμερα Κυριακή, 23 Ιουνίου 
2019, στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία 
της κοινότητας Οδού. Το διοργανώνουν το 
Κοινοτικό Συμβούλιο Οδού με τη συνερ-
γασία των κοινοτήτων Κάτω Λευκάρων, 
Κάτω Δρυ, Βάβλας, Λάγιας, Οράς, Αγίως 
Βαβατσινιάς, Μελίνης και Βαβατσινιάς.

Ροταριανός Όμιλος Λάρνακας
Επίσημο δείπνο, κατά τη διάρκεια του 

οποίου θα γίνει και αλλαγή Προέδρου, 
διοργανώνει ο Ροταριανός Όμιλος Λάρ-
νακας την Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019 και 
ώρα 8.30μ.μ., στο ξενοδοχείο  «Sun Hall», 
στη Λάρνακα.

To Alpha Spend & Win ολοκληρώθηκε 
και μοίρασε πλούσια δώρα

Επτά νέοι Κύπριοι καλλιτέχνες ενώνουν το ταλέντο 
τους και παρουσιάζουν τα έργα τους στην ομαδική έκθεση 
ζωγραφικής, ψηφιακής τέχνης & φωτογραφίας «Emotions 
in Color». Την έκθεση διοργανώνει η ARTSTALKER, 
για στήριξη των υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας 
του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου. Τα εγκαίνια 
θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019 και 
ώρα 19.00, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Παλιά Αγορά Πα-
λουριώτισσας». Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 
και την Παρασκευή, 28/6/2019, από τις 11.00-13.00 
και 17.00-21.00. Στο πλαίσιο των εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί,  στις 21.00, παρου-
σίαση της ανερχόμενης εικαστικού Βασίλειας Αναξαγόρου με θέμα «Young artists 
entering the art world in Cyprus».

Το Premier Club της Τράπεζας Κύπρου πραγματοποί-
ησε την Παρασκευή, 31 Μαΐου,  gala dinner με φιλαν-
θρωπικό χαρακτήρα, στο ξενοδοχείο «Annabelle» στην 
Πάφο. Τη βραδιά διάνθισε με μουσικές νότες η γνωστή 
και δημοφιλής τραγουδίστρια Γλυκερία, που τραγούδησε 
αφιλοκερδώς. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το Premier 
Club παραχώρησε εισφορά €5.000  στον Αντικαρκινικό 
Σύνδεσμο Κύπρου. Την επιταγή παρέδωσε στη Γενική 
Διευθύντρια του Συνδέσμου, Μαρία Ιωαννίδου, η Δι-
ευθύντρια Premier Banking & Strategy της Τράπεζας 
Κύπρου, Στέλλα Μουρουζίδου Δάμτσα.

Όπως κάθε χρόνο, ο Σύνδεσμος Ηνωμένων Εθνών Κύ-
πρου οργάνωσε το ετήσιο φεστιβάλ του «Ειρηνική Συμβίω-
ση». Το φεστιβάλ αυτό φέρνει όλες τις κοινότητες της χώρας 
μας μαζί σε μια κοινή προσπάθεια και δημιουργία. Φέτος 
έλαβεν χώραν στο πάρκο Ακροπόλεως στις 31 Μαΐου, με 
ομιλητές τον πρόεδρο του Συνδέσμου και αντιπρόεδρο της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας των Συνδέσμων Ηνωμένων Εθνών 
δρα Χρίστο Α. Θεοδούλου, τον δήμαρχο Στροβόλου Αντρέα 
Παπαχαραλάμπους και τον Επίτροπο Εθελοντισμού Γιαννάκη 
Γιαννάκη. Έλαβαν μέρος η σχολή Terra Santa, το αρμενικό 
χορευτικό συγκρότημα του σχολείου ΝAREG, το Γαλλοκυ-
πριακό Σχολείο Λευκωσίας, η Ομοσπονδία Φιλιππινέζικων Οργανώσεων Κύπρου και 
η Ρωσική Λαϊκή χορωδία «Lubava». Όπως κάθε χρόνο το φεστιβάλ είχε πολύ μεγάλη 
επιτυχία με την παρουσία διπλωματών από ξένες πρεσβείες όπως την Κινέζικη, τη Ρωσική, 
την Ελληνική καθώς και εκπροσώπων οργανώσεων και κομμάτων και πλήθος κόσμου.

Ολοκληρώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη οι εργασίες της τρίτης διεθνούς διά-
σκεψης της Χάλκης (Halki Summit III), που διήρκεσε από τις 31 Μαΐου έως τις 4 
Ιουνίου 2019.  Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, τον οποίο παγκόσμια 
μέσα ενημέρωσης και ο πρώην Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Al Gore έχουν αποκαλέσει 
«Ο Πράσινος Πατριάρχης», φιλοξένησε τη διάσκεψη στην Κωνσταντινούπολη αυτήν 
τη φορά, αντί για τη Χάλκη, όπου πραγματοποιήθηκαν οι δυο προηγούμενες διεθνείς 
διασκέψεις. Στη διάσκεψη συμμετείχαν περίπου 40 εκπρόσωποι από ισάριθμα ιδρύ-
ματα, διακεκριμένοι εκπρόσωποι ορθόδοξων Θεολογικών Σχολών και Σεμιναρίων, απ’ 
όλον τον κόσμο. Η Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου εκπροσωπήθηκε στη 
Διάσκεψη της Χάλκης ΙΙΙ από τον Διευθυντή της, Πρωτοπρεσβύτερο δρα Κυπριανό 
Κουντούρη. Στο πλαίσιο της Διάσκεψης ο Διευθυντής της Σχολής είχε την ευκαιρία 
να συνομιλήσει ιδιαιτέρως με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος 
έδειξε ζωηρό ενδιαφέρον για την πορεία της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της 
Κύπρου και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη μεγαλόνησο. Συνεχάρη τη Θ.Σ.Ε.Κ. για 
την ολοκλήρωση της πρώτης τετραετίας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
Θεολογίας, αλλά και για την Πιστοποίηση του πρώτου Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα», που θα 
προσφέρει η Θ.Σ.Ε.Κ. από τον Σεπτέμβριο 2019. O Πρωτοπρεσβύτερος, δρ. Κυπρι-
ανός Κουντούρης, δώρισε στον Παναγιώτατο εκ μέρους της Θ.Σ.Ε.Κ. χειροποίητο 
αργυρό δίσκο με τη σφραγίδα της Σχολής, όπου απεικονίζεται η προτύπωση της 
Αγίας Τριάδος στη Φιλοξενία του Αβραάμ. Το έργο «Ολιστική διαχείριση 

του οικοτόπου προτεραιότητας 
9590* στην περιοχή του Δικτύ-
ου Natura 2000 Κοιλάδα Kέ-
δρων-Κάμπος» (LIFE-KEDROS)§ 
υλοποιείται στο πλαίσιο του 
προγράμματος LIFE της ΕΕ, 
και εφαρμόζει συγκεκριμένες 
δράσεις με κύριο στόχο την 
ολοκληρωμένη και αειφόρο 
διαχείριση και προστασία του 
οικότοπου Δάση με Cedrus 
brevifolia (9590*). Ο συγκεκριμένος οικότοπος είναι μοναδικός στον κόσμο καθώς 
το είδος Cedrus brevifolia (κέδρος ο βραχύφυλλος), που τον χαρακτηρίζει, είναι εν-
δημικό στην Κύπρο, και εντοπίζεται αποκλειστικά στην περιοχή του δικτύου Natura 
2000 «Κοιλάδα Kέδρων-Κάμπος». Μέρος των δράσεων του έργου, που πραγματο-
ποιούνται, περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της πυροπροστασίας 
του, όπως: Η υλοποίηση συστήματος περιπολιών από μηχανοκίνητα μέσα στην ευ-
ρύτερη περιοχή εξάπλωσης του οικοτόπου, η εγκατάσταση πινακίδων ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης των επισκεπτών στην περιοχή εξάπλωσης του οικοτόπου, η 
εγκατάσταση μπαρών για τον έλεγχο της ανεξέλεγκτης διέλευσης οχημάτων εντός του 
οικότοπου, σε περιόδους υψηλού κινδύνου έναρξης πυρκαγιών, η δημιουργία δύο 
υδατοδεξαμενών (90 τόνων έκαστη) για τον ανεφοδιασμό πυροσβεστικών οχημάτων 
του Τμήματος Δασών σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς, η δημιουργία αντιπυρικής 
λωρίδας για ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του Τμήματος Δασών, για την 
καταστολή δασικής πυρκαγιάς πλησίον της περιοχής εξάπλωσης του οικότοπου και 
η απομάκρυνση ξηρής βιομάζας από τα πρανή δρόμων, για τη μείωση του κινδύνου 
έναρξης πυρκαγιάς. Η πρόληψη και προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. 
Αν δεις φωτιά ή καπνό στο δάσος, τηλεφώνησε άμεσα στον αριθμό 112 ή 1407. 
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις του στην ιστοσελίδα www.
life-kedros.eu. Εταίροι του έργου είναι: Τμήμα Δασών (Ανάδοχος εταίρος), Φιλοδα-
σικός Σύνδεσμος Κύπρου, Frederick University (Μονάδα Διατήρησης της Φύσης).

Με ρετρό νοσταλγία, αλλά και σύγχρονη jazz διάθεση, 
οι Αλκυονίδες σάς προσκαλούν σε μια εναλλακτική 
παρουσίαση του βιβλίου, της Ιρένας Μαρκίδου με τίτλο 
«Κύπρος σού Γράφω», την Κυριακή, 30 Ιουνίου, στις 
19.00, στο Υπαίθριο Θέατρο του Πολιτιστικού Ιδρύ-
ματος Τράπεζας Κύπρου. Αντλώντας το περιεχόμενο 
από την πρώτη και τελευταία ενότητα του βιβλίου θα 
σας ταξιδέψει παρέα μέσω αφήγησης, εικονογράφησης 
και τραγουδιού σε γραφικά μέρη, αξέχαστες στιγμές 
και συναισθήματα που χαρίζει το νησί μας. Το βιβλίο 
θα διατίθεται προς πώληση στην τιμή των €15  κατά 
τη διάρκεια της παρουσίασης και στη συνέχεια μέσω 
της ιστοσελίδας www.alkionides.org.cy. Όλα τα έσοδα 
θα διατεθούν στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Αλκυονίδες 
με σκοπό τη στήριξη άπορων οικογενειών. 

Παρουσίαση βιβλίου «Κύπρος σού Γράφω» 

Emotions in Color: Ομαδική έκθεση τέχνης

Το Premier Club στηρίζει το έργο του 
Αντικαρκινικού Συνδέσμου

Φεστιβάλ Συνδέσμου Η.Ε. Κύπρου

Η Θεολογική Σχολή στη διεθνή
Διάσκεψη της Χάλκης ΙΙΙ

Το έργο LIFE-KEDROS υπέρμαχος του Δάσους με 
τον κέδρο της Κύπρου έναντι των πυρκαγιών

✚ ΚΗΔΕΙΑ
Τους πολυαγαπημένους μας μητέρα και αδελφό

 ΔΕΣΠΌΊΝΑ ΧΡΊΣΤΌΔΌΥΛΌΥ και ΓΕΩΡΓΊΌ ΧΡΊΣΤΌΔΌΥΛΌΥ
 72 ετών 40 ετών

από τη Βώνη Κυθρέας

που δολοφονήθηκαν από τους Τούρκους εισβολείς στο σπίτι τους τον Αύγουστο του 1974 
και τα οστά τους βρέθηκαν στην αυλή του σπιτιού τους και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο 

DNA, κηδεύουμε την Τετάρτη,  26/6/2019 και ώρα 5.00μ.μ., από τον ιερό ναό της
Αγίας Βαρβάρας στο Καϊμακλί, και καλούμε όσους επιθυμούν να παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον ιερό ναό από τις 4.30μ.μ. - 5.00μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Ανδρούλα - Χριστάκης Παύλου

Εγγόνια: Γεωργία, Παύλος, Άντης
Δισέγγονα και λοιποί συγγενείς 

Αντί στεφάνια, παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για τον ιερό ναό 
του Αγίου Πολυδώρου στο Καϊμακλί.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 1969
ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 50ΧΡΟΝΩΝ

BOULEVARD, 28 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30μ.μ.

Φαγητό, ποτό, μουσική: €30,00

Παγκύπριο Γυμνάσιο Κεντρικό
Αρρένων & Θηλέων Κύκκου

Θηλέων Φανερωμένης, Παλουριώτισσας

Για εισιτήρια: Τηλ. 99625605

✚ ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας υιό, σύζυγο, πατέρα και αδελφό

ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΊΣΣΑΡΗ
από τον Στρόβολο

που απεβίωσε χθες Σάββατο, 22.6.2019, σε ηλικία 68 ετών, κηδεύουμε την Τρίτη, 
25.6.2019 και ώρα 4:00 μ.μ., από τον ιερό ναό Αγίου Βασιλείου στον Στρόβολο,

Λευκωσία, και καλούμε όσους επιθυμούν να παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 3:00 μ.μ.
Η ταφή θα γίνει στο παλαιό Κοιμητήριο Στροβόλου.

Οι τεθλιμμένοι:
Μητέρα: Ευγενία Καίσσαρη
Σύζυγος: Αγνή Καίσσαρη
Παιδιά: Ελενα Καίσσαρη

Γιάννος - Ινέσα Καίσσαρη
Αδέλφια  και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε, αντί στεφάνια, να γίνονται εισφορές μόνο για τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο.



Της Κυριακής

Απόψεις 28
23.06.2019

Η θαλάσσια εισβολή της Τουρκί-
ας στην ΑΟΖ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και η απόπειρα 

δημιουργίας νέων τετελεσμένων επι-
βάλλουν αναπόδραστα την εκ βάθρων 
επανεκτίμηση της πορείας που ακο-
λουθήσαμε τα τελευταία 45 χρόνια. 
Με απόλυτη ρεαλιστική προσέγγιση 
και μακριά από ευσεβοποθισμούς και 
αυταπάτες. Με ιστορική αυτογνωσία.

Άλλωστε σε έναν τόπο μικρό, που 
βρίσκεται εγκλωβισμένος σε μια τόσο 
κρίσιμη γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά 
περιοχή, με τα συμφέροντα τρίτων να 
επηρεάζουν καταλυτικά τη μοίρα του, 
η ιστορική αναδρομή είναι επιτακτική 
ανάγκη. Ως μέθοδος αυτογνωσίας αλλά 
και άντλησης διδαγμάτων για καθορι-
σμό μελλοντικής πορείας για να μπει 
η Κύπρος σε έναν νέο ιστορικό κύκλο 
αφήνοντας οριστικά πίσω ένα επώδυνο 
και πολυαίμακτο παρελθόν.

«Η ιστορία της Κύπρου είναι όμηρος 
της γεωγραφίας της». Αυτή η ρήση, 
που αποτελεί συνήθη κοινή αναφο-
ρά πολιτικών και ιστορικών αναλυτών 
που ασχολήθηκαν και ασχολούνται με 
την Κύπρο, είναι ίσως η πιο λακωνι-
κή αλλά και αληθής αποτύπωση της 
γεωπολιτικής σημασίας της Κύπρου.

Η εγγύτητα στη γη των πετρελαίων 
της Μέσης Ανατολής και του Καυ-
κάσου, η εγγύτητα του δρόμου προς 
την Ινδία και την Άπω Ανατολή μέσω 
της Διώρυγας του Σουέζ, η εγγύτητα 
στους δρόμους των πετρελαίων και η 
εγγύτητα στην Τουρκία, τη Συρία, το 
Λίβανο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την 
Ελλάδα είναι μια γεωγραφική εικόνα 
που ομιλεί αφ’ εαυτής.

Τα τελευταία χρόνια προστέθηκε 
ακόμα ένα στοιχείο: Η ύπαρξη κοιτα-
σμάτων υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κύπρος 
διεκδίκησε και κατοχύρωσε τα συγκε-
κριμένα κυριαρχικά της δικαιώματα, 
με βάση τη σύμβαση του ΟΗΕ για το 
Δίκαιο της Θάλασσας. Παρά τις έκνομες 
αντιδράσεις και θρασείες απειλές της 
Τουρκίας, η Κυπριακή Δημοκρατία 
προχώρησε σε συμφωνίες οριοθέτησης 
των ΑΟΖ με την Αίγυπτο, τον Λίβανο 
και το Ισραήλ και σε διεθνείς προσφο-
ροδοτήσεις δικαιωμάτων διερεύνησης 
και εκμετάλλευσης. 

Για πρώτη φορά στη μακραίωνη 
ιστορία της η γεωγραφική θέση της 
Κύπρου από επαχθές βάρος μπορεί να 
μετατραπεί σε συγκριτικό πλεονέκτημα. 
Αυτό το πλεονέκτημα αποπειράται να 
ακυρώσει η Τουρκία με την εισβολή 
στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας και την επιχείρηση παρεμπόδισης 
εκμετάλλευσης του υποθαλάσσιου 
πλούτου μας.

Πενήντα εννέα χρόνια Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 45 χρόνια τουρκικής 
κατοχής. Χρόνια οδυνηρά. Με την Τουρ-
κοανταρσία, την αντεθνική δράση της 
ΕΟΚΑ Β’, το προδοτικό πραξικόπημα, 
την εισβολή, την προσπάθεια επιβολής 
του σχεδίου Γκιουνές, που προνοούσε 
διασπορά του τουρκικού στρατού σε 
ολόκληρη την Κύπρο, την απόπειρα 
επιβολής του  Σχεδίου Ανάν, το οποίο 
απέρριψε με συντριπτική πλειοψηφία 
ο λαός μας, τον διακοινοτικό διάλογο 
που όπως διεξάγεται αποτελεί ατελέ-
σφορη διαδικασία, δεδομένου ότι το 
Κυπριακό είναι θέμα εισβολής-κατοχής 
και παραβίασης αρχών του Διεθνούς 
Δικαίου.

Χειρισμοί αναποτελεσματι-
κοί για 45 χρόνια.

Βρισκόμαστε ενώπιον μιας οδυνη-
ρής πραγματικότητας. Η αυταπάτη της 
πολιτικής της λεγόμενης ευελιξίας που 

δήθεν θα μας έβγαζε από το αδιέξοδο 
έχει αποδειχθεί ουτοπία.

Οι θέσεις της τ/κ ηγεσίας, απολύτως 
ελεγχόμενες και καθοδηγούμενες από 
την Άγκυρα, ανελαστικές, άπληστες και 
διαχωριστικές.

 Το μέγιστο ζήτημα αλλά και ερώτη-
μα στο οποίο καλούμαστε να απαντή-
σουμε είναι κατά πόσον θα ακολουθηθεί 
και πάλι η πεπατημένη. Είναι πραγμα-
τικά ακατανόητο και αδιανόητο ύστε-
ρα από 45 χρόνια διαφόρων μορφών 
διακοινοτικών συνομιλιών, άκαρπων, 
στείρων και αναποτελεσματικών να 
επιμείνουμε στην ίδια στρατηγική και 
στην ίδια τακτική.

Ο κόσμος ολόκληρος αλλάζει, τα 
γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά και γεωοι-
κονομικά δεδομένα στην περιοχή μας 
έχουν ανατρέψει παγιωμένες ισορρο-
πίες δεκαετιών και εμείς παραμένουμε 
προσκολλημένοι σε μια  διαδικασία που 
οδηγεί με σιγουριά στο αδιέξοδο και 
επιτρέπει στην Τουρκία να εμφανίζεται 
ως ο ουδέτερος τρίτος και καλόπιστος 
παρατηρητής. Η τελευταία σε εξέλιξη 
ευρισκόμενη πρόκληση στην ΑΟΖ της 
Κύπρου δεν επιτρέπει άλλες χίμαιρες. 
Η θαλάσσια εισβολή της Τουρκίας 
αποτελεί την ύστατη προειδοποίηση.

Ήλθε η ώρα για επανεκτίμηση των 
δεδομένων και για αναδιαμόρφωση της 
τακτικής μας και της συνολικής στρα-
τηγικής διαχείρισης του Κυπριακού.

Πέραν της ανάγκης να επιμείνουμε 
ανυποχώρητα στη διαμόρφωση κοινής 
διαπραγματευτικής βάσης με βασικά 
στοιχεία τις αρχές του Διεθνούς και του 
Ευρωπαϊκού Δικαίου, απαιτείται πρώτον 
η διαμόρφωση περιγράμματος λύσης 
με βάση το ομόφωνο ανακοινωθέν του 
Εθνικού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου 
του 2009, το οποίο να οριοθετεί  τα 
όρια φυσικής και εθνικής επιβίωσης 
του Κυπριακού Ελληνισμού και της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και, δεύτερον, 
η προβολή της απαίτησης, η διεθνής 
πτυχή του Κυπριακού - αποχώρηση 

στρατευμάτων, απομάκρυνση εποίκων 
και κατάργηση των εγγυήσεων - να 
συζητηθεί και να αποφασιστεί στο 
πλαίσιο μιας πραγματικής διεθνούς 
διάσκεψης με συμμετοχή του ΟΗΕ, της 
Ε.Ε., των τριών εγγυητριών δυνάμεων 
και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δεν είναι θέμα επιλογής ανάμε-
σα σε προσφερόμενες υπαλλακτικές 
πορείες η ανάγκη αντιμετώπισης του 
τουρκικού επεκτατισμού. Είναι ιστορική 
εθνική επιταγή και αδήριτη ανάγκη. 
Είναι θέμα επιβίωσης του λαού και 
της πατρίδας μας απέναντι σε έναν 
αδίστακτο κατακτητή,  που απειλεί 
το εθνικό μας μέλλον.

Σημ: Η θαλάσσια εισβολή της 
Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συνιστά κίνδυνο «απει-
λής διατάραξης της ειρήνης». Με βάση 
τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, σε 
αυτήν την περίπτωση δικαιολογείται 
η έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου 
Ασφαλείας. Γιατί η Κυπριακή Κυβέρ-
νηση δεν το ζητά;

*Τέως Προέδρος Βουλής των Αντιπρο-
σώπων

Διανύουμε το πρώτο εξάμηνο του 
2019 με αυξημένες προσδοκίες 
για βελτίωση του βιοτικού επιπέ-

δου της μισθωτής εργασίας και γενικότερα 
της μικρομεσαίας τάξης που έχουν πληγεί 
βαρύτατα  κατά την πέτρινη περίοδο 2011-17. 
Λαμβάνοντας σοβαρά υπ’όψιν τους συνεχι-
ζόμενους  υψηλούς  ρυθμούς  ανάπτυξης και 
τα θετικά μηνύματα  που αναφύονται από το  
μέτωπο της απασχόλησης, πιστεύουμε πως 
η Κύπρος του 2019  μπορεί να επουλώσει 
σε μεγάλο βαθμό της πληγές που άφησε η 
κρίση και η βαθιά οικονομική ύφεση. Προς 
την κατεύθυνση αυτή, οι επόμενες κοινωνι-
κοοικονομικές επιδιώξεις της  Κυβέρνησης 
θα πρέπει να επικεντρωθούν σε συγκεκρι-
μένες πολιτικές, που θα στηρίζονται στους 
εξής κινητήριους άξονες:

• Ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων  για  
ευέλικτη δημόσια υπηρεσία και   αποτελε-
σματικότερη κρατική μηχανή .

• Επίλυση του καυτού θέματος των Μη 
Εξυπηρετουμένων Δανείων με προστασία 
της πρώτης κατοικίας και αποφυγή θυμα-
τοποίησης  νοικοκυριών αλλά και μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων που καρατομήθηκαν 
μεσούσης της κρίσης.

• Επαναρρύθμιση της αγοράς εργασί-
ας  και προστασία των  μισθών με τάχιστη 
προώθηση του νομοσχεδίου για λειτουργία 
Ενιαίας  Υπηρεσίας Επιθεώρησης Εργασί-
ας και νομοθετική κατοχύρωση βασικών 
όρων των συλλογικών συμβάσεων, βάσει 
των εξαγγελιών της Υπουργού Εργασίας. 

• Αύξηση των απολαβών των χαμηλο-
εισοδηματιών - χαμηλοσυνταξιούχων και  
στοχευμένη ενδυνάμωση του κοινωνικού 
κράτους 

• Αξιοποίηση του ντόπιου δυναμικού στην 
ξενοδοχειακή βιομηχανία και δημιουργία 
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας ιδίως για τη 
νέα γενιά, την οποία πάση θυσία πρέπει να 
κρατήσουμε μακριά από τη μετανάστευση .

• Υιοθέτηση πολιτικών για να δυναμώσει 
ξανά η μεσαία τάξη, που αποψιλώθηκε  τα 
τελευταία χρόνια. 

Οι πιο πάνω στόχοι θα καταστούν πιο 
εύκολα εφικτοί αν υπάρξει πραγματική 
βούληση για τάχιστη εφαρμογή πολιτι-
κών που θα φέρουν καίρια πλήγματα  στη 
διαφθορά που ταλανίζει τον δημόσιο βίο 
και θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αύξη-
ση της παραγωγικότητας  της εργασίας και 
κατ’ επέκτασιν της ανταγωνιστικότητας της 
οικονομίας.  Η Κύπρος του 2019 μπορεί 
να προχωρήσει μπροστά με σιγουριά αν οι 
πολιτικοί-πολιτειακοί άρχοντες πείσουν με 
την καθημερινή στάση τους ότι ενδιαφέρο-
νται περισσότερο για το κοινωνικό καλό και 
λιγότερο για το κομματικό όφελος.

Χωρίς να ξεχνούμε τους λόγους που 
έσυραν τον τόπο στην κοινωνικοοικονο-
μική άβυσσο, καλούμαστε ως κοινωνία με 
πρωτοπόρους τους κοινωνικούς εταίρους 
να ανοίξουμε  τον δρόμο ώστε οι συντελε-
στές της παραγωγής, η χώρα και ο λαός να 
επανακτήσουν  τη χαμένη τους αυτοπεποί-
θηση και να σταθούν  όρθιοι, κερδίζοντας 
το μέγα στοίχημα της ανασυγκρότησης, της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής 
δικαιοσύνης.  

Λαμπρό παράδειγμα προς τούτο αποτε-
λεί το μέγα κατόρθωμα της εισαγωγής του 
Γενικού Συστήματος Υγείας, το οποίο όλοι 
καλούμαστε να  στηρίξουμε για να ορθοπο-
δήσει προσφέροντας μέγιστες υπηρεσίες στην 
καταταλαιπωρημένη κυπριακή  κοινωνία. Τα 
επόμενα βήματά μας τα καθοδηγεί η συνε-
τή, τολμηρή και  πρωτοποριακή  απόφαση 
Συντεχνιών και Εργοδοτών για ενσωμάτω-
ση στις συλλογικές συμβάσεις τού Κώδικα 
Αντιμετώπισης της Παρενόχλησης στους 
Χώρους Εργασίας  με θετικότατο αντίκτυπο 
στην αποδοτικότητα της εργασίας. 

Η θαλάσσια εισβολή και τα καθήκοντά μας Μπορούμε να ξανακερδίσουμε το στοίχημα 
της κοινωνικοοικονομικής προόδου

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. 
ΟΜΗΡΟΥ*

«Η ιστορία της 
Κύπρου είναι όμηρος 

της γεωγραφίας 
της». Ίσως η πιο 

λακωνική αλλά και 
αληθής αποτύπωση 
της γεωπολιτικής 

σημασίας της Κύπρου

ΞΕΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
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Ευγενέστατα περιποιημένη εκδοχή του ασσιχτίρ...

Νεο-οθωμανικού επεκτατισμού 
επικαιροποίηση

«Μάλλον γάρ πεφόβημαι τας
οικείας ημών αμαρτίας ή τας
των εναντίων διανοίας»...
Θουκυδίδης Α-144

 

ΑΕΙΘΑΛΟΥΣ αξίας η προταχθείσα 
αρχαία ρήση. Στην 1η προς Αθη-
ναίους δημηγορία του Περικλή, 

όπως την κατέγραψε στην Ξυγγραφή 
του ο Θουκυδίδης: «Διότι περισσότερον 
φοβούμαι τα ιδικά μας σφάλματα παρά 
τα σχέδια των εχθρών μας», όπως την 
απέδωσε στη δική του μετάφραση ο 
Ελευθέριος Βενιζέλος.

ΠΕΡΙΠΟΥ αυτό θα πρέπει να σκε-
φτόταν, με τις ίδιες ή άλλες παρόμοιες 
λέξεις, ο αγωνιζόμενος στις Βρυξέλλες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναντίον του 
θαλάσσιου «Πορθητή» των Τούρκων 
Κατακτητών, Κύπριος Yπουργός των 
Εξωτερικών, όταν άκουσε πως ο Πρό-
εδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
άσκεφτα κι αμελέτητα, πήγε στο «μετά 
συζύγων κοινωνικό δείπνο» με τον 
εκλεκτό του συνεχιζόμενου επιδρο-
μικότερα Αττίλα, ψευδοϋπουργό της 
υποτελούς στην Τουρκία τοπικής διοί-
κησης στα σκλαβωμένα από τον Αττίλα 
’74 ελληνικά εδάφη της Κύπρου.

- ΔΕΙΠΝΟ αυτο-τραυματισμού και 
υπόσκαψης της προσπάθειας για την 
ενεργοποίηση και πρακτικώς απο-
τελεσματικότερη την επιδιωκόμενη 
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη εναντίον της 
εισβολής της Τουρκίας στη θαλάσσια 
Α.Ο.Ζ. της Κύπρου.

- ΔΕΙΠΝΟ που ό,τι κι αν φαγώθηκε 
ή ειπώθηκε στη διάρκειά του, έστειλε, 
ως ήδη γενόμενο, τα δικά του μηνύμα-
τα προς όλους τους ενδιαφερόμενους:

«Ας μη χολοσκάμε να κακοφανί-
σουμε υπέρμετρα τον Ερντογάν, αφού 
τελικά θα τα βρούνε με τους Τούρκους, 

οι Έλληνες. Σε κοινωνικά δείπνα ο Ανα-
στασιάδης εν Κύπρω. Και με Μ.Ο.Ε. 
(Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης) 
για το Αιγαίο στην Άγκυρα οι στρατι-
ωτικοί απεσταλμένοι του Τσίπρα», θα 
σκέφτονται οι απρόθυμοι για «αλλη-
λεγγύη» εκ των εταίρων στην Ε.Ε.

- Έχουν, άλλωστε, πρόχειρη ανέκα-
θεν και δοκιμασμένη διαχρονικά, «υπό 
την αιγίδα και του Γ.Γρ. του ΟΗΕ», 
τη βρετανική μόλα και συνταγή των 
«διακοινοτικών συνομιλιών» για να 
μην πονοκεφαλιάζουν. 

Εις δε το εσωτερικό ακροατήριο: 
Την επικαιροποίση ξανά των φόβων 
για τους μεν, των καταγγελιών για τους 
δε και των... κρυφών κι ανομολόγητων 
ελπίδων για άλλους τινές, περί τεκται-
νόμενης «λύσης» δύο κρατών και δύο 
Α.Ο.Ζ. και «βελούδινου ημιδιαζυγίου» 
εκ συμφώνου με την Τουρκία και με 
τους επίλεκτούς της στο ψευδοκράτος...

ΟΣΟ ΓΝΩΡΙΜΗ παλαιόθεν και 
ανέκαθεν είναι υπέρ των τουρκικών 
μεθοδεύσεων η μόλα και η συνταγή 
των «διακοινοτικών συνομιλιών», άλλο 

τόσο και περισσότερο προφανέστατη 
θα έπρεπε να ήταν ακαριαίως επιβε-
βλημένη η απάντηση την οποία θα 
έπρεπε να δώσει ο Πρόεδρος στην 
πρόσκληση για «κοινωνικό δείπνο» 
με τον επίλεκτο του Ερντογάν, την ώρα 
της εισβολής του «Πορθητή» στην 
κυπριακή Α.Ο.Ζ. Την ευγενέστατα πε-
ριποιημένη λεκτικά και αποφασιστικό-
τερα εκπεφρασμένη πρακτικά, εκδοχή 
του γνωστότατου ελληνοτουρκικού 
«ασσιχτίρ»...

Α Λ Λ’ ΟΜΩΣ, αυτό το απλό και 
απλούστατα αυτονόητο υπό τας περι-
στάσεις καθήκον, πώς θα μπορούσε 
να πρυτανεύσει, αφού και ενόσω είναι 
ακόμη (στο 45ο έτος της συνεχιζόμε-
νης τουρκικής κατοχής) ανύπαρκτη η 
συνολική στρατηγική, πειστικής και 
αξιόπιστης αντίστασης αμφοτέρων 
των κρατών του Ελληνισμού απέναντι 
στους Τούρκους Κατακτητές;

-  ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ η στρατηγική 
εκείνη, η οποία θα μπορούσε να είχε 
εγκαίρως και προληπτικώς επανενερ-
γοποιήσει το Δ.Ε.Α.Χ. (Δόγμα Ενιαίου 

Αμυντικού Χώρου) Ελλάδος - Κύπρου 
για να έχει από πριν πλέουσες στις κυ-
πριακές θάλασσες τις φρεγάτες του ελ-
λα-δικού μας Πολεμικού Ναυτικού και 
ασκούμενες διαρκώς από την αεροπο-
ρική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» 
της Πάφου τις μοίρες της ελλα-δικής 
μας Πολεμικής Αεροπορίας, σε ΤΑΜΣ 
«Μέδουσα» με την Αίγυπτο και ΤΑΜΣ 
«Γεδεών – Ονήσιλος» με τον Ισραήλ 
και ΤΑΜΣ «Αργοναύτης» με τη Γαλλία 
και άλλους πρόθυμους εταίρους, κατά 
τρόπον ώστε να μην αφήνουν βυθούς 
«Χάνιν του Ππάντζιαρου» για τα γεω-
τρύπανα του τουρκικού «Πορθητή» 
και του «Γιαβούζ».

-  ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ η στρατηγική 
εκείνη, η οποία θα μπορούσε ν’ αξι-
οποιήσει υπέρ του Ελληνισμού τις 
πρωτοφανείς μεν, λεπτομερώς δε προ-
αναγγελθείσες από της ανόδου των 
ισλαμιστών του Ερντογάν στην εξουσία 
και μεθοδευθείσες κλιμακωτά ρίξεις 
του Νεο-οθωμανικού Ηγεμονισμού της 
Τουρκίας, με τον Ισραήλ, την Αίγυπτο 
και προπάντων τις ΗΠΑ.

- ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ η στρατηγική Αντί-
στασης του Ελληνισμού και Απελευθέ-
ρωσης της Κύπρου, μη επιτρεπόμενη 
από τα Ηττημένα Μυαλά του Διζωνι-
κού Συμβιβασμού - Υποταγής, επι-
τρέπει στον Ερντογάν, ως «μέγας παι-
κταράς» πλέον του εκκρεμούς μεταξύ 
ΗΠΑ-Ρωσίας, να υλοποιεί φέτα-φέτα, 
θριαμβολογώντας, τα επιμέρους επι-
τεύγματα - προγεφυρώματά του, για να 
καταστήσει την Τουρκία τον ηγεμόνα 
της Ανατολικής Μεσογείου στις ρότες 
του Νταβουτόγλειου «Στρατηγικού Βά-
θους», επιμένοντας και επαυξάνοντας 
τη «στατηγική Επανάκτησης Κύπρου» 
του Νιχάτ Ερίμ.

(α) Οι «των εναντίων διάνοιες» είναι 
γνωστές - γνωστότατες, ανελλιπώς και 
σαφέστατα προγραμματισμένες και 
δημοσίως διακηρυγμένες και επιμό-
νως υλοποιούμενες αταλάντευτα υπό 
των εναντίων...

(β) Οι «οικείαι ημών αμαρτίαι», 
ξεροκέφαλα αδιόρθωτες και διαρκώς 
επαναλαμβανόμενες...

(γ) Άρα;

Η Κύπρος βιώνει σήμερα μια κρίσιμη στιγμή 
στην ιστορία της, όπου υποχρεούται να υπε-
ρασπιστεί τα δικαιώματα και την αξιοπιστία της 

έναντι παρανόμως διεκδικούντων χώρο, παρουσία και 
έλεγχο στον υποθαλάσσιο πλούτο της. Η Τουρκία από 
το 1974 κατέχει παρανόμως και βιαίως τη βόρεια περιο-
χή της Κύπρου αποδίδοντας στον εαυτό της δικαιώματα 
κυρίαρχης παρουσίας στην περιοχή λόγω δήθεν των 
Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι, ειρήσθω εν παρόδω, έχουν 
αποχωρήσει από την κυβερνητική και κρατική εξουσία 
της Κύπρου λειτουργούντες ως παράρτημα της Άγκυρας 
στην κατοχική ζώνη της μεγαλονήσου. 

Η Τουρκία με την αποστολή αρχικώς ενός και εν συνε-
χεία δεύτερου γε-
ωτρυπάνου στην 
Κυπριακή ΑΟΖ 
καταδεικνύει στη 
διεθνή κοινότητα 
τη «δικαιωμα-
τική», όπως την 
αντιλαμβάνεται 
η ίδια παρουσία 
της, όχι μόνο στην 
κατεχόμενη περι-
οχή της Κύπρου, 
αλλά σε ολόκλη-
ρη την κυπριακή 
επικράτεια, της 
θαλάσσιας ζώνης 
μη εξαιρουμένης. 
Σημειώνεται πως 
η επικήρυξη των 
διεθνών πληρω-
μάτων αποτέλεσε 
μια ευφυή κίνηση 
της κυπριακής 

Κυβέρνησης, η οποία είχε και αποτελέσματα. Η απο-
χώρηση ορισμένων από τα διεθνή πληρώματα ενόψει του 
φόβου, που προήλθε από το διεθνές ένταλμα σύλληψης 
της κυπριακής Κυβέρνησης, είναι ένα πλήγμα για τις 
τουρκικές ενέργειες, αλλά δεν είναι τόσο καθοριστικό, 
που να τους υποχρεώσει να τερματίσουν την παράνο-
μη δραστηριοποίηση στην κυπριακή ΑΟΖ. Η Άγκυρα 
εν προκειμένω θα εξυπηρετήσει τους στόχους της με 
κινήσεις εκ των ενόντων. 

Όπως οι εξελίξεις καταδεικνύουν, ενώ η τουρκική 
συμπεριφορά ήταν αναμενόμενη,  φαίνεται πως δεν λή-
φθηκαν τα απαραίτητα μέτρα ή δεν δρομολογήθηκαν οι 
αναγκαίες συμμαχίες αμυντικού επιπέδου ή επιπέδου 
κοινής άμυνας, ώστε η Κύπρος την ώρα της κρίσεως να 
διαθέτει την αποτρεπτική ισχύ, η οποία θα έστελνε το 
μήνυμα στην Άγκυρα πως η Λευκωσία δεν είναι μόνη 
και θα καθιστούσε τις κινήσεις της Τουρκίας πολύ πιο 
δυσχερείς και διστακτικότερες. Δεδομένου μάλιστα πως η 
Τουρκία ιστορικά δεν προβαίνει σε κινήσεις που εμπερι-
έχουν ρίσκο, αλλά δρα συνήθως εκ του ασφαλούς, όπως 
έπραξε το 1974 με την εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο. 

Σήμερα, αφού έλαβεν χώραν αυτή η κατάφωρη παρα-

βίαση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, το μόνο που 
θα μπορούσε να αναστείλει την Άγκυρα από τις επιθετικές 
της ενέργειες θα ήταν ένα οικονομικό εμπάργκο από τις 
ΗΠΑ, αντίστοιχο αυτού του 1975 -  1978, με κινητοποί-
ηση του ελληνοαμερικανικού λόμπι, ώστε να υποστεί η 
Τουρκία οικονομικό κόστος και μάλιστα σε μία περίοδο, 
όπου οι σχέσεις Άγκυρας -  Ουάσιγκτον δεν διέρχονται 
την πλέον ευτυχή περίοδο της συνύπαρξής τους.

Εάν η Τουρκία δεν ανακοπεί στην κυπριακή ΑΟΖ, το 
επόμενο βήμα της είναι η νοτιοανατολική Μεσόγειος στην 
ελληνική κυρίαρχη ζώνη μεταξύ Ρόδου και Κρήτης, όπου 
θα επιχειρήσει την αμφισβήτηση επισήμως και χωρίς 
δισταγμό της ελληνικής κυριαρχίας, θεωρώντας πως η 
ίδια έχει δικαιώματα παντού και ουδείς είναι σε θέση 
να την εμποδίσει. Εκεί είναι που θα κριθεί η ελληνική 
αποτροπή, καθώς το επόμενο βήμα της Άγκυρας είναι το 
Αιγαίο, δεδομένου μάλιστα πως η Άγκυρα αντιλαμβάνεται 
τον Ελληνισμό, Αθήνα και Λευκωσία, ως ενιαίο χώρο.

Η οπτική γωνία με την οποία πρέπει κανείς να προ-
σεγγίζει τα τεκταινόμενα στην Κύπρο σαφώς και οφείλει 
να υπερβαίνει τον χώρο της νοτιοανατολικής Μεσογείου, 
αφού παραπέμπει σε μία στρατηγική αντίληψη που αρχί-
ζει από την Κύπρο και τελειώνει στη Θράκη. Η Τουρκία 
προσεταιρίστηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο το διατυπωθέν επί 
εποχής Γεράσιμου Αρσένη Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού 
Χώρου περί κοινής άμυνας από τη Θράκη ώς την Κύ-
προ και το μετεξελίσσει σε τουρκική αντίληψη πολιτικής, 
διεκδικούσης τον χώρο, κυρίως τον υδάτινο πνεύμονα 
της ελληνικής πολιτείας. Ο προσεταιρισμός παραπέμπει 
στην ενίσχυση και διεύρυνση της υφιστάμενης από το 
1950 στρατηγικής της Άγκυρας έναντι του Ελληνισμού.

Η Κύπρος πρέπει να αποβάλει τη διαχρονικά υφιστάμενη 
αφελή αντίληψη πως η Ευρώπη θα κινηθεί πολιτικά εις 
βάρος του παρανομούντος τουρκικού παράγοντα και να 
εξετάσει τις δυνατότητες που της προσφέρει, όχι μόνο ο 
Ελληνισμός των ΗΠΑ, αλλά και η υφιστάμενη σύγκρουση 
Τραμπ - Ερντογάν. Επιπροσθέτως, πρέπει να θεωρείται 
αρκούντως δυνατό το ενδεχόμενο κινητοποίησης του 
εβραϊκού και αρμενικού λόμπι στην Ουάσιγκτον υπέρ 
των ελληνικών συμφερόντων, πράγμα που αποδίδεται ως 
γνωστόν στις εξαιρετικές σχέσεις που υφίστανται με τον 
Ελληνισμό και τις πολύ αρνητικές που διατηρούνται με 
τον τουρκικό παράγοντα. Αυτές συνιστούν επιλογές που 
μπορούν να συμβάλουν παράλληλα προς άλλες κινήσεις 
στην επίτευξη του κύριου στόχου, που δεν είναι άλλως 
από τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η προσδοκία του ψηφίσματος από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο συνιστά μία κίνηση πορευόμενη εν κενώ, 
αφού δεν θα έχει καμία απήχηση κόστους στον τουρκικό 
παράγοντα. Ο τουρκικός παράγοντας θα καταλάβει μόνο 
μέσα από οικονομικές, ισχυρές και μακράς διαδρομής 
κυρώσεις. Το ουσιαστικό κόστος είναι εκείνο που εν τέλει 
θα αποφέρει πολιτικό όφελος για τα δίκαια και δικαιώματα 
του ελληνισμού.

*Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής,  Διευθυντής Κέντρου Ανατο-
λικών Σπουδών Για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία, Πάντειο 

Πανεπιστήμιο 

///////////////////////////////////////////ΕΙΡΗΣΘΩ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Αφού η Τουρκία θα 
έχει δημιουργήσει 

τετελεσμένα, η ΕΕ, οι 
ΗΠΑ και οι εταιρείες 

υδρογονανθράκων θα 
υποδείξουν πιεστικά 

ότι, προς το συμφέρον 
όλων, η κρίση πρέπει 

να τερματιστεί. Άρα, οι 
πλευρές θα κληθούν 

σύντομα στο τραπέζι του 
διαλόγου με τουρκικούς 
όρους και τετελεσμένα, 

ώστε να συζητηθούν και 
να επιλυθούν ως πακέτο 

οι υδρογονάνθρακες, 
το Κυπριακό και τα 

Eλληνοτουρκικά 

Εάν η Τουρκία δεν 
ανακοπεί στην κυπριακή 

ΑΟΖ, το επόμενο βήμα της 
είναι η νοτιοανατολική 

Μεσόγειος στην ελληνική 
κυρίαρχη ζώνη μεταξύ 
Ρόδου και Κρήτης, όπου 

θα επιχειρήσει την 
αμφισβήτηση επισήμως 
και χωρίς δισταγμό της 
ελληνικής κυριαρχίας 

Η ρωσική εισβολή-προσάρτηση Κριμαίας
και η τουρκική εισβολή-κατοχή της ΑΟΖ

Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
της περ. Πέμπτης και ειδικά η παρ. 17, η οποία 
αναφέρεται στις παράνομες δραστηριότητες της 

Τουρκίας στην κυπριακή και ευρωπαϊκή Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη, επιβεβαιώνουν ξανά: Στην πλάστιγγα 
ωμών συμφερόντων, το δίκαιο και οι δηλώσεις συμπαρά-
στασης των εταίρων μας δεν είναι τίποτε άλλο παρά λεκτική 
και φραστική παρηγοριά στην κατεχόμενη και απειλούμενη 
Κύπρο. Δεν αμφισβητούμε τις συντονισμένες προσπάθειες 
που η Αθήνα και η Λευκωσία κατέβαλαν για να επιτύ-

χουν το μέγιστο. 
Υπάρχουν αρκετά 
θετικά στοιχεία, 
τα οποία μπορεί 
κανείς να διαπι-
στώσει μελετώ-
ντας προσεκτικά 
την παρ. 17 των 
συμπερασμάτων. 

Όμως, ευθύς 
ανακύπτουν με-
ρικά κρίσιμα ερω-
τήματα. Πρώτον, 
γιατί η Αθήνα και 
η Λευκωσία δεν 
αξιοποίησαν τη 
δύναμη του βέτο 
τους; Δηλ. γιατί 
δεν προειδοποί-
ησαν την Τουρκία 
και τους εταίρους 
και να τους δια-
μηνύσουν ότι: Η 
χώρα του Αττίλα 
δεν πρόκειται 
να ενταχθεί στην 
ΕΕ όσο συνεχίζε-
ται η κατοχή της 
Κύπρου και όσο 

δεν υλοποιεί τις κυπρογενείς υποχρεώσεις της; Δεύτερον, 
γιατί Αθήνα και Λευκωσία επιμένουν σε μιαν αδιέξοδη 
πολιτική υποστήριξης της ένταξης μιας χώρας, την οποία 
οι μεν εταίροι μας δεν θέλουν στις τάξεις τους, η ίδια, δε, 
απομακρύνεται όλο και περισσότερο προς το ακραίο Ισλάμ; 

Τρίτον, γιατί Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία δεν 
ξεκαθάρισαν από καιρό ότι, ούτε τελωνειακή αναβάθμιση 
ούτε προενταξιακά κονδύλια θα δοθούν στην Τουρκία 
αφού με αλαζονεία και απίστευτη προκλητικότητα πο-
δοπατά τις κυπρογενείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις 
της; Τέταρτον, η Τουρκία εισέβαλε, κατέκτησε και ακόμα 
κατέχει, διά του «Βaρβάρου», του «Πορθητή», του «Γιαβούζ» 
και πολεμικών πλοίων της, και ήδη τρύπησε τμήμα της 
κυπριακής και ευρωπαϊκής ΑΟΖ. Δηλ. η Τουρκία εισέ-
βαλε, κατέκτησε και κατέχει τμήμα της Ευρώπης! Τι δεν 
κατάλαβαν ή γιατί η Αθήνα και η Λευκωσία απέτυχαν να 
εξηγήσουν στους εταίρους μας αυτήν την πραγματικότητα;

Τον Μάρτιο του 2014, ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν 
και κατέκτησαν την Κριμαία, η οποία στη συνέχεια προ-

σαρτήθηκε στη ρωσική επικράτεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνήλθαν αμέσως και 
τάχιστα αποφάσισαν κυρώσεις και περιοριστικά μέτρα 
κατά προσώπων, οντοτήτων και υπηρεσιών. Προχθές 
Πέμπτη, η Επιτροπή και το ΕΣ «παρέτεινε έως τις 23 
Ιουνίου 2020 τα περιοριστικά μέτρα που είχαν ληφθεί 
ως απάντηση στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαί-
ας και της Σεβαστούπολης από τη Ρωσία». Η Τουρκία 
τι έκανε κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας; Εισέβαλε, 
κατέκτησε και ακόμα κατέχει τμήμα της κυπριακής -και 
ευρωπαϊκής- ΑΟΖ της και προέβη σε παράνομη γεώ-
τρηση δυτικά της Πάφου. 

Ορθά ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, πέντε φορές κατήγ-
γειλε ότι η Τουρκία διενήργησε νέα εισβολή στην ΑΟΖ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Οργίλη απορία: Γιατί η Λευκωσία 
δεν ζήτησε αμέσως έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου 
Ασφαλείας αφού η Κύπρος υπέστη πολεμική επίθεση; 
Τι σημειώνει η παρ. 17 των συμπερασμάτων για την 
Κυπριακή Δημοκρατία (σε αυτά αναφέρεται ως Κύπρος); 
«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει σοβαρές ανησυχί-
ες σχετικά με τις τρέχουσες παράνομες δραστηριότητες 
γεωτρήσεων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο». 

Πού εκδηλώνονται αυτές οι «παράνομες δραστη-
ριότητες γεωτρήσεων της Τουρκίας;». Στην κυπριακή 
ΑΟΖ! Γιατί δεν αναφέρεται ΡΗΤΩΣ όπως στη περίπτωση 
της ρωσικής εισβολής και προσάρτησης της Κριμαίας;  
Από τον Μάρτιο του 2014 «η ΕΕ έχει σταδιακά επιβάλει 
περιοριστικά μέτρα κατά της Ρωσίας ως απάντηση σε 
αυτήν τη σκόπιμη αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας». 
Απορία: Η τουρκική εισβολή, κατάκτηση και γεώτρηση 
στην κυπριακή ΑΟΖ δεν αποσταθεροποιεί όλη την Αν. 
Μεσόγειο; Τι απαντά το ΕΣ στην παρ. 17; 

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει την πρόσκληση 
προς την Επιτροπή και την EEAS (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης – η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ), 
να υποβάλουν χωρίς καθυστέρηση επιλογές για κατάλ-
ληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των στοχευμένων 
μέτρων. Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του 
σύνεγγυς τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί 
κατάλληλα και με πλήρη αλληλεγγύη προς την Κύπρο». 
Τι μπορεί να περιλαμβάνουν τα «στοχευμένα μέτρα» και 
τι σημαίνει «πλήρης αλληλεγγύη»; Ο καθείς μπορεί να 
τα ερμηνεύσει κατά το δοκούν. Τρία μηνύματα από τα 
συμπεράσματα της ΕΕ. 

Πρώτον, η Λευκωσία ικανοποιείται φραστικά αλλά θα 
αναμένει, στους επόμενους μήνες, πιθανά «στοχευμένα 
μέτρα». Δεύτερον, η κατοχική Τουρκία δεν τιμωρείται με 
άμεσες κυρώσεις, όπως η ΕΕ έπραξε στην περίπτωση της 
Ρωσίας, διότι τα ευρωπαϊκά και εθνικά συμφέροντα με 
τη χώρα του Αττίλα είναι τεράστια. Εξάλλου, ο σουλτάνος 
εκβιάζει με τα 3,5 εκ. πρόσφυγες. Τρίτον, αφού η Τουρκία 
θα έχει δημιουργήσει τετελεσμένα, η ΕΕ, οι ΗΠΑ και οι 
εταιρείες υδρογονανθράκων θα υποδείξουν πιεστικά ότι, 
προς το συμφέρον όλων, η κρίση πρέπει να τερματιστεί. 
Άρα, οι πλευρές θα κληθούν σύντομα στο τραπέζι του 
διαλόγου με τουρκικούς όρους και τετελεσμένα, ώστε να 
συζητηθούν και να επιλυθούν ως πακέτο οι υδρογονάν-
θρακες, το Κυπριακό και τα ελληνοτουρκικά.  

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ



Π αρά τις προσπάθειες που κα-
ταβλήθηκαν για τεχνολογική 
αναβάθμιση της οικονομίας 

εδώ και πολλές δεκαετίες, η Κύπρος 
θεωρείται μια από τις λιγότερο τεχνο-
λογικά αναπτυγμένες χώρες της ΕΕ. Η 
κατάσταση αυτή εκθέτει την οικονομία 
σε αστάθμητους εξωτερικούς κινδύνους. 

Μόλις βεβαιωθήκαμε ότι η Κύπρος 
κέρδιζε το στοίχημα της οικονομίας μετά 
την εισβολή, καταβλήθηκαν πολλές προ-
σπάθειες για τεχνολογική αναβάθμισή της. 
Ήδη κατά την επεξεργασία του Σχεδίου 
Ανάπτυξης, 1967-1971, θέσαμε ενώπιον 
της Συμβουλευτικής Επιτροπής Παρα-
γωγικότητας/Τεχνολογίας την ανάγκη 
αύξησης της παραγωγικότητας της ερ-
γασίας και ενθάρρυνσης των εργοδο-
τών για χρησιμοποίηση μηχανημάτων 
τεχνολογικά αναβαθμισμένων. Το Σχέδιο 
Ανάπτυξης, 1972-1976, διελάμβανε: «Οι 
ξένες επενδύσεις θα συνεχίσουν να εν-
θαρρύνονται... γιατί δεν είναι απλώς ένα 
μέσο για συμπλήρωση των εγχωρίων 
αποταμιεύσεων, αλλά κι ένα μέσο για 
διοχέτευση σύγχρονης τεχνολογίας και 
τεχνογνωσίας στην οικονομία…». 

Η καταστροφή που επέφερε η εισβολή 
έθεσε και το θέμα ανασυγκρότησης της 
οικονομίας πάνω σε νέες βάσεις. Παρά 
την πιεστική ανάγκη γρήγορης αναζωο-
γόνησης, προσπαθήσαμε να εισαγάγου-
με σε όλους τους τομείς το στοιχείο της 
ποιοτικής αναβάθμισης και τεχνολογικής 
εμβάθυνσης.  Ήταν η εποχή που ακόμα 
υπήρχε μεγάλος αριθμός ανέργων. Αλλά 
η διαδικασία της ορθής αναδημιουργί-
ας έπρεπε να αρχίσει έγκαιρα, προτού 
εγκλωβιστούμε και πάλι στην παγίδα της 
χαμηλής τεχνολογίας. 

Μελετώντας το θέμα της τεχνολογι-
κής αναβάθμισης καταλήξαμε ότι ο όρος 
σημαίνει την εισαγωγή αρκετών δρα-
στηριοτήτων στο οικονομικό σύστημα 
με βάση τις φυσικές επιστήμες. Μόνο 
έτσι θα μπορούσε να διασφαλιστεί πραγ-
ματικά απρόσκοπτη ανάπτυξη, όταν οι 
δραστηριότητές μας δεν θα στηρίζονταν σε 
συγκυρίες της αγοράς. Η Κύπρος, λόγω του 
μορφωτικού επιπέδου του ανθρώπινου 
δυναμικού της, πιο εύκολα από άλλες 
αναπτυσσόμενες χώρες θα μπορούσε 
να επεκταθεί σε τέτοιες δραστηριότητες.

Έτσι στα Έκτακτα Σχέδια μιλήσαμε για 
την ανάγκη να μην παραμελούνται έργα 
και δράσεις έντασης κεφαλαίου, υψη-
λής προστιθέμενης αξίας κι εξαγωγικού 
προσανατολισμού, που οδηγούν σε τε-
χνολογική αναβάθμιση της οικονομίας, 
ιδιαίτερα στους τομείς που στηρίζονται σε 
επιστημονικές γνώσεις. Είναι αυτό που 
είκοσι χρόνια μετά έγινε γνωστό, μέσω 
της Ε.Ε., ως οικονομία της γνώσης και 
της καινοτομίας.

Στα χρόνια εκείνα η Έρευνα και Ανά-
πτυξη στην Κύπρο ήταν υποτυπώδεις. 

Η ακαδημαϊκή έρευνα ήταν ανύπαρκτη 
μιας και δεν υπήρχαν Πανεπιστήμια. 
Ενθαρρύναμε τις Κυβερνητικές Σχολές 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να ασχολούνται 
με την εφαρμοσμένη Ε&Α στα θέματα του 
γνωσιολογικού τους αντικειμένου. Πάντοτε 
ενισχύαμε μέσω του Προϋπολογισμού 
Ανάπτυξης τις δραστηριότητες για Ε&Α 
πολλών Κυβερνητικών Τμημάτων.  

Πέραν της καθιερωμένης Έρευνας για 
Επισήμανση Ευκαιριών Βιομηχανικών 
Επενδύσεων του 1978, ζητήσαμε από το 
UNDP τη χρηματοδότηση ειδικών μελε-
τών για τον καλύτερο τρόπο μεταφοράς 
τεχνολογίας. Από τις μελέτες αυτές επι-
βεβαιώθηκε ότι μια καλή μέθοδος ήταν 
μέσω των ξένων επενδύσεων. Έτσι το 1986 
η Κυβέρνηση προχώρησε στην υιοθέτη-
ση νέας πολιτικής για ξένες επενδύσεις 
καθορίζοντας καθαρά κριτήρια εξέτασης 
τέτοιων αιτήσεων. Παράλληλα ζητήσαμε 
και συστάθηκε στην Κεντρική Τράπεζα 
Συμβουλευτική Επιτροπή για Ξένες Επεν-
δύσεις για εξέταση των σχετικών αιτήσεων. 
Ήταν η πρώτη προσπάθεια εισαγωγής του 
συστήματος, που αργότερα έγινε γνωστό 
ως «μονοθυριδική πρόσβαση». 

Το αποκορύφωμα όμως των προσπα-
θειών έγινε το 1988 με την περιώνυμη 
Μελέτη Murray (Στρατηγική Βιομηχανικής 
Ανάπτυξης της Κύπρου) και ξεχωριστή 
έκθεση για την τεχνολογία (Στρατηγική Τε-
χνολογικής Ανάπτυξης) (Έκθεση Kaplinsky). 
Σύμφωνα με τις μελέτες, η Κύπρος εξά-
ντλησε τα περιθώρια ταχείας αύξησης 
του ΑΕΠ. Η επιστημονική/τεχνολογική 
προσέγγιση θα μπορούσε να διαδραματίσει 
πρωτεύοντα ρόλο στην ταχεία ανάπτυξη. Η 
εισαγωγή ξένης τεχνολογίας θα πρέπει να 
συνοδεύεται από  εξύψωση των επιπέδων 
των εγχώριων τεχνολογικών δυνατοτήτων, 
ευρύτερη συνεργασία για πρόσβαση σε 
τεχνολογικούς πόρους, προώθηση δρα-
στηριοτήτων με μελλοντικά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα ώστε να γίνει κατορθωτή 
η κινητοποίηση των επιστημονικών και 
τεχνολογικών πόρων και διασφάλιση της 
παράλληλης ανάπτυξης των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Για την προώθηση των πιο πάνω, οι 
εμπειρογνώμονες εισηγήθηκαν τη σύσταση 
ενός ανεξάρτητου Συμβουλίου Αναδιάρ-
θρωσης με στόχους τη δημιουργία τεχνο-
λογικής κουλτούρας, επισήμανση των 
καλύτερων τρόπων μεταφοράς κατάλληλης 
τεχνολογίας καθώς και εξαγωγής αργό-
τερα κυπριακής τεχνολογίας, ανάπτυξη 
στρατηγικής τεχνολογικής αναβάθμισης 
ιδιαίτερα σε τομείς όπου η Κύπρος διαθέτει 

συγκριτικά πλεονεκτήματα (παραγωγή 
σε θερμοκήπια), αξιοποίηση επιστημονι-
κών/τεχνολογικών μεθόδων στα θέματα 
περιβάλλοντος για ασφάλεια και υγεία, 
αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συ-
στήματος και των συστημάτων κατάρτισης 
ώστε να καλλιεργούν περισσότερο την 
τεχνολογική κουλτούρα και να προσφέ-
ρουν στην οικονομία κατάλληλα καταρ-
τισμένα άτομα.            

Μια άλλη σημαντική ενέργεια, στην 
οποία προβήκαμε τότε, ήταν η άκαρπη 
προσπάθεια δημιουργίας τεχνολογικού 
πάρκου. Ήρθαμε σε επαφή με τις Αρχές 
της Γαλλικής Νίκαιας και το Τεχνολογικό 
Πάρκο της πόλης («Σοφία- Αντίπολη»)  για 
να μελετήσουμε τη δημιουργία και στην 
Κύπρο ανάλογου πάρκου με ενδεχόμενη 
συνεργασία μαζί του. Επίσης κανονίσαμε 
κι επισκέφτηκε το «Σοφία-Αντίπολη» απο-
στολή από την Κύπρο για εξοικείωση με 
την πρωτοφανή ιδέα. Αποστολή ειδικών 
από τη Νίκαια επισκέφτηκε την Κύπρο 
και υπέβαλε το 1987 έκθεση στην οποία 
συνιστούσαν τη δημιουργία τεχνολογικού 
πάρκου στην Κύπρο.

Στο πιο πάνω πλαίσιο συστάθηκε το 
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας για την υπο-
στήριξη και προώθηση της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και  καινοτομίας. 
Η παρούσα Κυβέρνηση προχώρησε στη 
δημιουργία του Συμβουλίου Οικονομί-
ας κι Ανταγωνιστικότητας. Όμως για να 
έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα θα 
πρέπει να ενσωματωθούν όλα κάτω από 
ένα Υφυπουργείο Ανάπτυξης. Πέραν του 
καθορισμού των προτεραιοτήτων, το Υφυ-
πουργείο θα διαθέτει έναν αναπτυξιακό 
προϋπολογισμό για προώθηση της τε-
χνολογικής αναβάθμισης στην πράξη. 
Αλλιώς θα μείνουμε πάλι στα λόγια.  

*Πρώην Υπουργός. Πρώην Γενικός Διευθυ-
ντής Γραφείου Προγραμματισμού

Κ άποτε κτυπούσαν ένα γάιδαρο 
στα πισινά του και αυτός έλεγε: 
«Κάπου κτυπούν τύμπανα». Στη 

συνέχεια τού δίνουν μία κατακέφαλα και 
αυτός αρχίζει να φωνάζει δυνατά: «Πα-
ναγία μου, ήρθαν έσσω μας».

Εμάς μάς κτυπούν οι Τούρκοι κατακέ-
φαλα για τέσσερεις και πλέον δεκαετίες 
και νομίζουμε ότι… «η Αϊσιέ ήρθε στην 
Κύπρο για διακοπές» (φράση που χρη-
σιμοποίησε ο Τούρκος τότε Υπουργός 
των Εξωτερικών Τουράν Γκιουνές κατά 
τις συνομιλίες της Γενεύης τον Αύγουστο 
του 1974, για να δώσει το σύνθημα για τη 
δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής. Ο 
τότε Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας 

Γεώργιος Μαύρος διακήρυξε ότι, «με-
ταξύ πολέμου και εθνικής ταπείνωσης 
δεν υπάρχει εκλογή»).

Να το χαρακτηρίσω άραγε σαν «εθνική 
αναισθησία» όταν κάποιοι δεν αντιλαμβά-
νονται ότι οι Τούρκοι ήρθαν για να μείνουν 
και με πράξεις και ενέργειές τους από τη 
Δένεια μέχρι την ΑΟΖ να επανακτήσουν 
την Κύπρο, να τη θέσουν υπό τον πλήρη 
έλεγχό τους και να μας καταντήσουν στα-
διακά σε μια θλιβερή μειονότητα διά του 
εποικισμού που τελικά θα έχουμε την τύχη 
των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, της 
Ίμβρου και της Τενέδου;

Αυτά τα έγραψα πλειστάκις επιχειρη-
ματολογώντας με σωρεία άρθρων αλλά 
φαίνεται ότι ομοιάζουμε με τον γάιδαρο… 
«Κάπου κτυπούν τύμπανα» και όταν μας 
κτυπούν κατακέφαλα δεν αντιλαμβανό-
μαστε ότι για να φύγουν θα χρειαστούν 
ποταμοί αίματος για να ξεπλύνουμε την 
εθνική ταπείνωση και να επιτύχουμε την 
απελευθέρωση και την επανένωση.

Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Αυτή είναι 

η ωμή πραγματικότητα. Από πού έφυγαν 
οι Οθωμανοί Τούρκοι ή οι νεότεροί τους 
χωρίς αγώνες και θυσίες; Μήπως με κά-
ποιου είδους ΜΟΕ (Μέτρα Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης);

Η τουρκική επιθετικότητα και βαρβα-
ρότητα και οι καθημερινές προκλήσεις 
και απειλές στην Κύπρο, στο Αιγαίο, στην 
Ανατολική Μεσόγειο θα συνεχίζονται 
με αμείωτη ένταση και δεν πρόκειται 
να καμφθούν. 

Ποιος θα τους σταματήσει ή να τους… 
τραβήξει το αφτί ή να τους κάμει «τέττε»;

Άλλωστε, όπως γράφει και ο εθνικός 
μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός στον 
«Ύμνο προς την Ελευθερία»… «Δεν εί-
ναι εύκολες οι θύρες όταν η χρεία τις 
κουρταλεί».

Ας στηριχτούμε λοιπόν στις δικές μας 
εθνικές δυνάμεις.  

Υ.Γ. «τέττε»: δαρμός, ξύλο, επιτίμηση, 
ντα, τιμωρώ, νταντά (παιδικά) κ.λπ.

*Πρώην συνδικαλιστής

Να ξεπλύνουμε την εθνική ταπείνωση

Σ το ερώτημα του τίτλου αυτού 
του άρθρου η δική μου απά-
ντηση είναι ένα καθαρό ΟΧΙ. 

Ο χρόνος, φυσικά, δεν εργάζεται υπέρ 
μας. Αλλά τα γεγονότα και η πειρατεία 
της Τουρκίας αυτήν τη χρονική περί-
οδο θα δημιουργήσουν ένα δυσμενές 
περιβάλλον για την Κ.Δ.

Αυτήν τη χρονική περίοδο η Τουρ-
κία έχει εισβάλει στην ΑΟΖ τής Κ.Δ. με 
την ανοχή και τη χλιαρή αντιμετώπιση 
της Ε.Ε. Τα πλοία της παραμένουν στην 
ΑΟΖ της Κ.Δ. και το τρυπάνι της κάνει 
διάτρηση για να σφετεριστεί τους υδρο-
γονάνθρακες της Κ.Δ. Η Τουρκία με τις 
ενέργειες του «Πορθητή» κατάφερε να 
«γκριζάρει» μια περιοχή της ΑΟΖ της 
Κ.Δ.. Τις θέσεις της Τουρκίας αποδέχο-
νται ακόμα και χώρες μέλη της Ε.Ε. Η 
Βρετανία, για παράδειγμα, καταδικάζει 
την Τουρκία, επειδή «ενεργεί μέσα σε 
αμφισβητούμενη περιοχή». Την ίδια 
στάση ακολουθούν και τα εξαπτέρυγα 
της Βρετανίας, που δεν συνηγορούν 
στη λήψη μέτρων για αποτροπή της 
πειρατείας. Έτσι,  αν τώρα αρχίσουν 
διαπραγματεύσεις, το θέμα των «γκρί-
ζων ζωνών» και του διαμοιρασμού των 
υδρογονανθράκων θα είναι μέρος των 
διαπραγματεύσεων. Και τότε θα πανη-
γυρίζουμε ότι η Τουρκία αποδέχτηκε 
την επανέναρξη των συνομιλιών και θα 
παρασιωπούμε το γεγονός ότι οι συνο-
μιλίες θα περιλαμβάνουν τον ρόλο της 
Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κ.Δ.

Για την Τουρκία έμεινε μόνο ένας 

στόχος, που θα επιδιώξει την επίτευξή 
του. Είναι η κατάργηση της Κ.Δ., ώστε να 
καταστεί εκλιπούσα και να μην έχει τη 
διεθνή προσωπικότητα που έχει σήμε-
ρα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, 
πιστεύω, είναι διατεθειμένη να κάμει 
μερικές ασήμαντες παραχωρήσεις, άνευ 
αντικρίσματος. 

Ας υποθέσουμε ότι επαναρχίζουν οι 
συνομιλίες με τις ευλογίες και την ικα-
νοποίηση του ΟΗΕ, του Γκουτέρες, της 
Ε.Ε. και άλλων διεθνών θεσμών. Αμέσως 
το θέμα της ζώνης που αμφισβητεί η 
Τουρκία γίνεται αντικείμενο της δια-
πραγμάτευσης για ειρηνική διευθέτηση. 
Παράλληλα επαναρχίζουν οι διαπραγ-
ματεύσεις για την εσωτερική πτυχή, την 
ασφάλεια και τις εγγυήσεις. Η πλευρά 
μας έχει ήδη αποδεχτεί το πλαίσιο Γκου-
τέρες και θα πιεστεί να αποδεχτεί την 
πολιτική ισότητα με αριθμητική ισότητα 
και βέτο, ενώ έχει ήδη αποδεχτεί τους 
σφετεριστές ως χρήστες και την παρα-
μονή των εποίκων. Από την Τουρκία θα 
αναμένουμε την επιστροφή ασήμαντου 
μέρους τους εδάφους, κατάργηση των 
εγγυήσεων και αποχώρηση κατοχικού 
στρατού. 

Στην καλύτερη περίπτωση μπορούμε 
να αναμένουμε αποδοχή με εποικοδο-
μητική ασάφεια στους όρους κατάργη-
σης των εγγυήσεων και αποχώρησης 
κατοχικού στρατού. Όλοι ξέρουμε πως 
η Τουρκία θα ερμηνεύσει κάθε συμ-
φωνία με τον δικό της τρόπο. Αν τελικά 
καταλήξουμε σε συμφωνία ΔΔΟ, θα 
μπορούμε να απαιτήσουμε συνέχιση 
της Κ.Δ., εφαρμογή του ευρωπαϊκού 
κεκτημένου και κατοχύρωση των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με 
τη διακήρυξη των Η.Ε.; Αυτό θα είναι 
αδύνατο, γιατί με τις υποχωρήσεις μας  
έχουμε ήδη αποδεχθεί στέρηση αρ-
κετών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
καταπάτηση του ευρωπαϊκού κεκτη-

μένου.
Με τη λύση η Κ.Δ. θα καταργηθεί και 

στη θέση της θα μπουν τα δυο συνιστώντα 
κράτη. Επιτέλους για την Τουρκία θα 
επιτευχθεί και ο τελευταίος στόχος της. Η 
αναγνώριση του παράνομου κατοχικού 
μορφώματος ως ισότιμου κράτους και 
κατάργηση της Κ.Δ.

Αν δεν αποδεχτούμε αυτά τα απα-
ράδεκτα, που για την Τουρκία είναι οι 
βασικοί της στόχοι, τότε όλοι θα κατη-
γορήσουν την πλευρά μας ότι δεν είναι 
αποφασισμένη να αποδεχτεί συμβιβασμό, 
δηλαδή κατάργηση της Κ.Δ.

Έτσι, αν σήμερα επαναρχίσουν οι συνο-
μιλίες, είτε θα καταλήξουν σε αδιέξοδο το 
οποίο θα μας φορτώσουν οι στρατηγικοί 
μας εταίροι, είτε θα καταλήξουν σε λύση 
μιας ΔΔΟ με απαράδεκτες πρόνοιες, που 
θα είναι ο προθάλαμος της οριστικής 
και νόμιμης διχοτόμησης της Κύπρου 
και της λειτουργίας δυο κρατών, που θα 
αναζητούν κηδεμόνα. Κυρίαρχος του 
παιχνιδιού η Τουρκία, που θα εισέλθει 
στο τελικό στάδιο του σχεδίου της για 
επανάκτηση της Κύπρου.

Η Κ.Δ. θα είναι εκλιπούσα, όπως εί-
ναι έτοιμοι να αποδεχτούν εκείνοι που 
μας κατηγορούν ότι δεν θέλουμε λύση, 
επειδή απαιτούμε ότι ο πρώτος όρος 
της συμφωνίας θα προνοεί μετεξέλιξη 
της Κ.Δ. σε ομοσπονδία, κατοχύρωση 
του ευρωπαϊκού κεκτημένου και ανα-
γνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Αν επιμένουμε σε αυτά, δεν θέλουμε 
λύση είπαν οι ηγεσίες των δυο μεγά-
λων κομμάτων, επειδή αυτά είναι εκτός 
συζητήσεως για την Τουρκία.

Εκείνοι που βλέπουν και οραματί-
ζονται τη λύση με αυτές τις συνθήκες, 
σκέφτονται καθόλου το (σωστό) περιε-
χόμενό της; Κατανοούν ότι η Κ.Δ. είναι η 
τελευταία μας έπαλξη; Κατανοούν ότι ο 
πειρατής της Μεσογείου στοχεύει μόνο 
στην κατάργησή της;

Της Κυριακής
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Πρέπει να επιδιώκουμε επανέναρξη των 
συνομιλιών, αυτήν τη χρονική περίοδο;

Η εισαγωγή νέας τεχνολογίας
στην οικονομία

ΔΡ ΙΑΚΩΒΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ* 
www.iacovosaristi-
dou.com

ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ*

ΠΕΤΡΟΣ Θ. 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

H Κύπρος θεωρείται 
μια από τις λιγότερο 

τεχνολογικά 
αναπτυγμένες χώρες 
της ΕΕ, γεγονός που 

εκθέτει την οικονομία 
σε αστάθμητους 

εξωτερικούς κινδύνους



Εξ Απορρήτων

Β ρισκόμαστε σήμερα ενώπιον ενός ακόμα 
σταδίου προώθησης των τουρκικών επε-
κτατικών σχεδίων σε βάρος της Κύπρου 

και της Ελλάδας. Γιατί η επίθεση της Τουρκίας 
στην Κυπριακή ΑΟΖ δεν είναι ούτε σπασμωδική, 
ούτε απομονωμένη κίνηση και πολύ περισσότερο 
δεν είναι κίνηση απελπισίας.  Η αναφορά και 
μόνο σε τουρκικό σχέδιο,  το οποίο βρίσκεται 
σε εξέλιξη εδώ και δεκαετίες, πονεί. Πονεί γιατί 
ας παραδεχτούμε ότι από τη δική μας πλευρά 
υστερούμε στον σχεδιασμό και την προγραμμα-
τισμένη και οργανωμένη προληπτική πολιτική. 
Με βάση λοιπόν τους τουρκικούς σχεδιασμούς, η 
Άγκυρα στοχεύει τουλάχιστον στους εξής στόχους 
με την ενέργειά της:  1) Προώθηση της δικής της 
αντίληψης περί τριχοτόμησης της κυπριακής ΑΟΖ 
μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας, ψευδοκράτους 
και Τουρκίας.  2) Να μετατρέψει το Φυσικό Αέριο 
σε μέρος του κυπριακού, εντάσσοντας στο ευ-
ρύτερο περί Κύπρου «παζάρι».  3) Να συνεχίσει 
να αποτρέπει την ομαλή ανάπτυξη του κυπρι-
ακού προγράμματος αξιοποίησης της ΑΟΖ. 4)  

Να προσθέσει ακόμα έναν κρίκο στην αλυσίδα 
των προβλημάτων με την Ελλάδα αλλά και τους 
Ευρωπαίους εταίρους. 5)  Μεταθέτει ακόμα το 
κέντρο βάρους στο Κυπριακό από διαφορά των 
Κυπρίων στο σύνολό τους, λόγω κατοχής, με την 
Τουρκία, σε διαφορά «ακριβοδίκαιου» τάχα δι-
αμοιρασμού του Φυσικού Αερίου.  Και ας υπάρ-
χει συμφωνημένη σύγκλιση μεταξύ των ηγετών 
των δύο κοινοτήτων -Χριστόφια και Ταλάτ- για 
τρόπο αξιοποίησης του Φυσικού Αερίου μετά τη  
λύση. 6) Εμπεδώνει την παρουσία, τον ρόλο και 
λόγο της στην ενεργοφόρα  ανατολική λεκάνη 
της Μεσογείου. Και ίσως και άλλους στόχους.

Η απροκάλυπτη αυτή επίθεση κατά της 
κυπριακής ΑΟΖ αποτελεί φυσικά μεγάλη δοκι-
μασία για Κύπρο και Ελλάδα.  Μάλιστα βρίσκει 
την Ελλάδα σε προεκλογική περίοδο εθνικών 
εκλογών.  Αποτελεί παράλληλα δοκιμασία και 
για τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
αλλά και τις Η.Π.Α. Η Τουρκία επιτίθεται εκ 
νέου στην Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος-μέ-
λος της Ένωσης και της Ευρωζώνης, επιτίθεται 
σε ευρωπαϊκό κράτος και στα δικαιώματά του, 
άρα στην ίδια την Ένωση. Η επιλογή για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λογικά μονόδρομος 
λήψη εκείνων των μέτρων τα οποία θα κριθούν 
ικανά να τερματίσουν την τουρκική πειρατεία. 
Οτιδήποτε λιγότερο δεν είναι αρκετό. Ούτε 
για εμάς στην Κύπρο, ούτε για την Ελλάδα 

γιατί όλοι κατανοούμε ότι τρώγοντας έρχεται 
η όρεξη. Και η όρεξη της Άγκυρας είναι όπως 
των πιράνχας γιατί το κύρος, η  συνοχή και οι 
αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δοκιμαστούν 
άγρια. Γιατί ένας Κύπριος να συνεχίσει να 
πιστεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν και τώρα 
παραμείνει ουσιαστικά θεατής; Η ίδια η Ένωση, 
που δεν δίστασε να τα βάζει με τον γίγαντα 
Ρωσία χάριν ενός μη κράτους μέλους, της 
Ουκρανίας.  Ας μην ξεχνούμε ότι την ώρα της 
μέγιστης οικονομικής κρίσης «2013» για την 
ημικατεχόμενη Κύπρο, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αποφάσισε με ένα πρωτοφανές και ανεκδιήγη-
το κούρεμα να γονατίσει τη κυπριακή οικονο-
μία για δύο βασικούς λόγους, όπως αργότερα 
παραδέχτηκαν διάφοροι παράγοντες. Να μας 
χρησιμοποιήσει ως το μοναδικό πειραματόζωο 
ενός κουρέματος ή και δεύτερο να κτυπήσει τις 
ρωσικές καταθέσεις και την εν γένει ρωσική 
παρουσία στην Κύπρο. Τώρα λοιπόν είναι η 
ώρα της Ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς την 
Κύπρο. Η ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφα-
σίσει αν θέλει και μπορεί να συμπεριφέρεται 
σαν μια Ένωση κρατών με κοινές αξίες και 
στόχους ή θα επιβεβαιώσει ότι είναι μια Ένω-
ση των ισχυρών κρατών «4-5»  γύρω από τα 
οποία κινούνται δορυφορικά τα υπόλοιπα. Σε 
μια τέτοια περίπτωση, τα δύσκολα και πικρά 
έπονται. Όχι μόνο για μας και την Ελλάδα. Αλλά 

και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
το κάθε μέλος της, ανάλογα με τη συγκυρία.

Δυστυχώς, οι πρόσφατες αποφάσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να κριθούν 
ως ικανοποιητικές. Εμπεριέχουν θετικά στοι-
χεία, τα οποία θα ήσαν ικανοποιητικά αν 
διατυπώνονταν την ώρα που η Τουρκία διακή-
ρυσσε τις προθέσεις της. Δηλαδή λίγους μήνες 
ενωρίτερα.  Οπόταν σήμερα θα ήταν έτοιμη 
για λήψη συγκεκριμένων και στοχευμένων 
μέτρων κατά της Τουρκίας. Ερώτημα βέβαια 
προς απάντηση, γιατί φτάσαμε στο σημερινό 
σημείο; Μήπως δεν ασκήσαμε προληπτική 
πολιτική; Γιατί αν δεν ασκήσαμε προληπτική 
πολιτική, τότε μειώνεται η ισχύς των απαι-
τήσεών μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν 
όμως ασκήσαμε και το αποτέλεσμα είναι αυτό 
που έχουμε μπροστά μας, τότε οι Ευρωπαίοι 
εταίροι μας είναι απαράδεκτοι.  Όπως είναι 
θλιβερό αν ισχύει όντως ότι απειλήσαμε με 
την άσκηση βέτο για να έχουμε αυτό το αμ-
φίβολης υλοποίησης αποτέλεσμα. Γιατί αν το 
συγκεκριμένο  αποτέλεσμα είναι καρπός απει-
λής χρήσης του βέτο, τότε τα όσα έπονται θα 
είναι εξαιρετικά δύσκολα. Γιατί την ώρα που η 
Τουρκία επελαύνει και έμπρακτα αμφισβητεί 
την κυπριακή ΑΟΖ και εμπεδώνει τους δικούς 
της έκνομους σχεδιασμούς, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση παραθέτει μια σειρά από «θα».

Η Τουρκία επελαύνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί

Της Κυριακής
23.06.2019

ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΚΑΙ Η ΔΟΎΜΑ...

ΛΆΡΝΆΚΆ - ΆΘΉΝΆ, ΜΈΣΩ... ΛΟΝΔΊΝΟΥ! 

ΤΊ ΈΛΈΓΆΝ ΤΈΣΣΈΡΈΊΣ ΩΡΈΣ;

Τη δυσαρέσκεια της ομογένειας των Ηνω-
μένων Πολιτειών προκάλεσαν οι επικριτικές 
δηλώσεις του ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρου Κυπρι-
ανού σε σχέση με το νομοσχέδιο Μενέντεζ 
(που είναι ο σημαντικότερος, ίσως, φίλος της 
Κύπρου στην Αμερική) για την Ασφάλεια και 
την Ενεργειακή Συνεργασία στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Μεταξύ πολλών άλλων, το νομοσχέ-
διο προβλέπει και την άρση του αμερικανικού 
εμπάργκο όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία, 
μια κίνηση που έχει εξόχως πολιτική σημασία. 
Όμως το ΑΚΕΛ βλέπει μιαν ευρύτερη αντι-
ρωσική διάθεση στο εν λόγω νομοσχέδιο και 
εκφράζει φόβους ότι θα παραβλάψει τις σχέσεις 
της Κύπρου με τη Ρωσία. Η Αριστερά έχει κάθε 
δικαίωμα να διατηρεί τις απόψεις της. Αλλά για-

τί μένει στην αρνητική αντιαμερικανική στάση; 
Ας έκανε κάτι πιο θετικό και πιο δημιουργικό. 
Ας απευθυνόταν στους φίλους της στη ρωσική 
Δούμα (τουλάχιστον το Κομμουνιστικό Κόμμα 
διαθέτει εκεί 42 βουλευτές) και να τους πείσει 
να κάνουν κάτι υπέρ της Κύπρου. Όχι κάποιο 
νομοσχέδιο, ανάλογο με αυτό του Μενέντεζ. 
Αλλά έστω και ένα ψήφισμα, μια απλή δήλωση, 
που να καταδικάζει απερίφραστα την τουρκική 
εισβολή στην κυπριακή ΑΟΖ και να καλεί την 
Τουρκία να αποφύγει κάθε απειλή κατά της 
Κύπρου και της Ελλάδας με τους ρωσικούς 
πυραύλους S-400 που θα παραλάβει σε λίγες 
μέρες. Ή μήπως τα «ξύλα» εν μόνον της... Αμε-
ρικανίδας «παπαθκιάς»;

ΜΠΟΞΈΡ

Ξέρετε ότι σας συμφέρει να ταξιδέψετε από 
Λάρνακα για Αθήνα μέσω... Λονδίνου; Ναι, μα 
τον Θεό! Τα αεροπορικά εισιτήρια για Αθήνα 
φθάνουν μέχρι και τα 690 ευρώ τους θερι-
νούς μήνες, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε 
στη δημοσιότητα ο Επιχειρηματικός Σύνδε-
σμος Κύπρου - Ελλάδας. Ο πρόεδρος του 
ΚΕΒΕ, Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης, δήλωσε 
ότι αντιπροσωπία του Επιμελητηρίου μετέβη 
πρόσφατα στο Λονδίνο και τα εισιτήρια 
κόστισαν 210 ευρώ το άτομο. Οπότε αν πάτε 
κι εσείς στο Λονδίνο με 210 ευρώ και βρείτε 
εκεί κάποια αεροπορική εταιρεία χαμηλού 
κόστους, μπορείτε να εξασφαλίσετε εισιτήριο 
φθηνότερο από 480 ευρώ (το υπόλοιπο μέχρι 
τα 690 ευρώ) για να πετάξετε στην Αθήνα και 
να κάνετε την ανάλογη εξοικονόμηση. Η δρα-
ματική κατάσταση, με την απογείωση των τι-

μών των αεροπορικών εισιτηρίων, αναλύθηκε 
σε διάσκεψη Τύπου από τον Επιχειρηματικό 
Σύνδεσμο Κύπρου - Ελλάδας, ο οποίος ειση-
γήθηκε να αυξηθεί αμέσως η προσφορά αε-
ροπορικών θέσεων στα δρομολόγια προς την 
Ελλάδα. Ο δε πρόεδρος του ΚΕΒΕ υπέδειξε 
ότι οι απαράδεκτα υψηλές τιμές παραπέμπουν 
σε ένα άτυπο καρτέλ μεταξύ αεροπορικών 
εταιρειών. Ας ερευνήσει το θέμα επειγόντως η 
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, με τον 
ίδιο ζήλο που παρενέβη στο ΓεΣΥ. Άλλωστε 
είναι και αυτό ένα θέμα που αφορά την υγεία... 
της τσέπης των πολιτών. Ας γίνει κάτι γρήγο-
ρα, διότι έτσι που πάμε, θα στοιχίζει περισσό-
τερο η απλή μετάβαση στην Αθήνα από μια 
εβδομάδα... διακοπές στο Παρίσι, με όλα τα 
έξοδα πληρωμένα. Βουαλά!

ΜΠΟΞΈΡ

Καθαρό περιπαίξιμο είναι η προσπάθεια των 
κυβερνώντων να υποβαθμίσουν τη σημασία 
του δείπνου Αναστασιάδη - Οζερσάι. «Ήταν 
ένα κοινωνικής φύσεως δείπνο και συνεπώς 
αυτό είναι όλο», δήλωσε ο ίδιος ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας. Το δείπνο κράτησε τέσσερεις 
ώρες. Κι ας μη μας πούνε ότι πήρε σε μάκρος 
επειδή καθίσανε πρώτα να πιούνε κανένα 
απεριτίφ, μετά να απολαύσουνε τη συναγρίδα 
και το φαγκρί με την ησυχία τους, προσέχοντας 
μην καταπιούνε κανένα ψαροκόκκαλο, ύστερα 
ανέλαβαν να πούνε τα δικά τους οι κυρίες, 
και στο τέλος είπανε να κάνουνε και κανένα 
τσιγαράκι, οπότε πέρασε η ώρα χωρίς να το 
καταλάβουνε και είχαν πολύ λίγο χρόνο να 
πούνε καμιά γενική κουβέντα για το Κυπριακό. 

Εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι συζητήθηκαν σε 
έκταση και το Κυπριακό και το ενεργειακό. Τι 
ακριβώς είπανε οι δυο τους, ο Θεός κι η ψυχή 
τους. Ίσως το πληροφορηθούμε κι αυτό... από 
τον τουρκοκυπριακό Τύπο. Στο μεταξύ, έχει 
δίκαιο ο Άντρος Κυπριανού να ζητά από τον 
Πρόεδρο εξηγήσεις για τη συνάντηση με τον 
Οζερσάι. Την ίδια στιγμή, όμως, θα ήταν καλά 
να μας πει ο ΓΓ του ΑΚΕΛ τι είχε συζητήσει και 
ο ίδιος με τον Οζερσάι, προ μερικών μηνών, 
αλλά (το πιο σημαντικό) και τι ακριβώς είπε με 
τον Τσαβούσογλου, κατά τη συνάντησή τους, 
στην Άγκυρα, τον περασμένο Νοέμβριο. Για 
εκείνη τη συνάντηση, ο κ. Κυπριανού παραμέ-
νει μέχρι σήμερα «σφίγγα»...

ΜΠΟΞΈΡ

ΝΊΚΟΛΆΣ ΚΈΙΤΖ 
ΚΆΊ... ΈΞΩΚΥΠΡΊΟΊ 
ΈΊΣΒΟΛΈΊΣ

Χολιγουντιανό άρωμα στην 
Κύπρο! Από την περασμένη 
Πέμπτη βρίσκεται στο νησί 
μας ο διάσημος Οσκαρικός 
Αμερικανός ηθοποιός Νί-
κολας Κέιτζ, για το γύρισμα 
μιας ταινίας επιστημονικής 
φαντασίας και πολεμικών 
τεχνών, με τον τίτλο «Ζίου 
Ζίτσου». Η υπόθεση είναι 
περίπου η εξής: Ένα αρχαίο 
τάγμα έμπειρων πολεμι-
στών Ζίου Ζίτσου βρίσκεται 
αντιμέτωπο με τρομακτι-
κούς εξωγήινους εισβο-
λείς και δίνει μάχη για τη 
σωτηρία της Γης. Προτείνω 
να ζητήσουμε από τον Νίκο-
λας Κέιτζ, όταν τελειώσουν 
τα γυρίσματα του «Ζίου 
Ζίτσου», να παραμείνει γι’ 
ακόμα λίγο στην Κύπρο και 
να γυρίσει και μια ταινία 
κυπριακής παραγωγής, με 
τίτλο... «ΑΟΖίου ΑΟΖίτσου» 
(με πρώτο συνθετικό των 
δύο λέξεων την κυπριακή 
ΑΟΖ). Στη δική μας ταινία 
δεν θα έχουμε τρομακτι-
κούς εξωγήινους εισβολείς. 
Θα έχουμε τρομακτικούς... 
εξωκύπριους εισβολείς, 
οι οποίοι περικυκλώνουν 
το μικρό νησί μας με τα 
φοβερά γεωτρύπανά τους 
και τρυπούν με μανία βαθιά 
στις θάλασσές μας, για να 
βρουν αέριο και να το αρ-
πάξουν. Ο Νίκολας Κέιτζ θα 
υποδυθεί δύο ρόλους: Τον 
Νίκολας Αναστασιάδης και 
τον Νίκολας Χριστοδουλί-
δης, οι οποίοι, μη έχοντας 
τρόπο να αντιμετωπίσουν 
με πολεμικές τέχνες τους 
εξωκύπριους, καταφεύγουν 
στους Ευρωπαίους φίλους 
τους, ζητώντας τη βοήθειά 
τους. Θα αξιοποιήσουμε, 
έτσι, έναν διάσημο ηθοποιό 
για να προβάλουμε διε-
θνώς τις τουρκικές απειλές 
εναντίον μας. Και μάλιστα 
δεν θα πρόκειται εδώ για 
επιστημονική φαντασία, 
αλλά για ρεαλιστική πραγ-
ματικότητα!
  ΚΥΠΡΟΦΡΈΝΉΣ

Συντρώγοντας με τον 
εκλεκτό του Ερντογάν
Τέλειωσαν οι ζιβανίες με τον Ακιντζί και 
άρχισαν τα ουισκάκια με τον Οζερσάι; Ένα 
βουνό από ερωτηματικά συνοδεύει την 
απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας 
να παρακαθίσει σε «κοινωνικό δείπνο» με 
τον «υπουργό εξωτερικών» του κατοχικού 
καθεστώτος, Κουντρέτ Οζερσάι. Γνωστού 
όντος ότι ο Οζερσάι είναι τώρα ο εκλεκτός 
της Άγκυρας και φιλοδοξεί να αναδειχθεί 
«πρόεδρος» το 2020, γιατί ο κ. Αναστασι-
άδης έσπευσε να του δώσει και αυτός την 
«ψήφο» του; Και δεδομένου ότι ο Οζερσάι 
είναι θιασώτης της λύσης δύο κρατών, 
μήπως θέλει να μας προετοιμάσει για κάτι 
ο Πρόεδρος; Και γιατί κρατήθηκε μυστικό 
το δείπνο για 14 ημέρες; Η μυστικότητα 
οδηγεί σε εικασίες και οι εικασίες οδηγούν 
σε υποψίες ότι ίσως κάτι μαγειρεύεται στο 
παρασκήνιο, πίσω από την πλάτη του λαού. 
Δεν μιλάμε για συνάντηση ανάλογη με τις 
συναντήσεις του Αβέρωφ και του Άντρου 
με Τουρκοκύπριους ηγέτες και πολιτικούς. 
Μιλάμε για συνάντηση, έστω και κοινω-
νική, του Προέδρου του κράτους με τον 
«υπουργό εξωτερικών» του κατοχικού 
καθεστώτος, οπότε το πράμα παίρνει άλλη 
διάσταση. Η απογοήτευση από τον Λεμε-
σιανό Μουσταφά Ακιντζί, που αποδείχθη-
κε κι αυτός τελικά πειθήνιο όργανο της 
Τουρκίας, έπρεπε να κάνει τον Πρόεδρο 
να είναι ακόμα πιο προσεκτικός. Πολύ 
περισσότερο που είναι γνωστό ότι ο Οζερ-
σάι ακολουθεί σκληρότερη πολιτική από 
τον Ακιντζί. Δεν μπορεί να μη γνώριζε ο 
Πρόεδρος ότι η συνάντηση θα προκαλούσε 
αντιδράσεις, αν γινόταν γνωστή. Οπότε θα 
πρέπει να είχε μια καλή δικαιολογία για να 
δεχτεί να συναντηθεί με τον Οζερσάι. Αν 
υπάρχει κάτι θετικό από αυτήν τη συνά-
ντηση, θα θέλαμε πολύ να μας το εντοπίσει 
ο κ. Πρόεδρος. Θετικό εννοώ για τη δική 
μας πλευρά και όχι για την άλλη. Διότι το 
μόνο απτό αποτέλεσμα που είδαμε, ήταν 
να βγαίνει το κατοχικό καθεστώς μερικές 
μέρες αργότερα και να ανακοινώνει ότι 
αποφάσισε να κάνει την Αμμόχωστο «Λας 
Βέγκας»... 

ΚΥΠΡΟΦΡΈΝΉΣ

Και ο «πορθητής» 
Οζερσάι στο Βαρώσι
Πάλι παίζει παιχνίδια με τη σκλαβωμένη 
Αμμόχωστο το κατοχικό καθεστώς, κάνοντας 
μια προφανέστατη κίνηση αντιπερισπασμού, 
σε μια στιγμή που η Τουρκία είναι στριμωγ-
μένη από διάφορες πλευρές. Ο «υπουργός 
εξωτερικών», Κουντρέτ Οζερσάι, ανακοίνωσε 
απόφαση του «υπουργικού συμβουλίου» για 
τη σύσταση «ομάδας ειδικών», η οποία θα μπει 
στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου και 
θα προβεί σε «επιστημονική καταγραφή» των 
περιουσιακών στοιχείων. Ναι. Να μην ξεχά-
σει να καταμετρήσει και τα φίδια που έχουν 
κατακλύσει την πόλη. Ώστε να ξέρει με πόσους 
εποίκους θα αντικαταστήσει τα δηλητηριώδη 
ερπετά, σε έναν μελλοντικό εποικισμό των 
Βαρωσίων. Την ίδια ώρα ο ψευδοπρωθυπουρ-
γός Τατάρ ονειρεύεται ότι θα κάνει τα Βαρώσια 
Λας Βέγκας. Δηλαδή πρωτεύουσα των καζίνων 
και του τζόγου! Και αν έχετε απορία πώς θα 
χρηματοδοτήσουν τα πολυτελή ξενοδοχεία και 
καζίνα που θα ανεγείρουν, η απάντηση είναι 
εύκολη. Μα φυσικά με το... φυσικό αέριο που 
θα αντλήσουν από την ΑΟΖ μας. Ο Τατάρ δή-
λωσε επίσης ότι παλαιότερα τα Βαρώσια «ήταν 
μια πόλη που προσέλκυε διασημότητες όπως 
η Μέριλιν Μονρόε και η Σοφία Λόρεν». Μισό 
λεπτό, ρε Τατάρ. Δεν θυμάμαι να είχε έρθει 
καμιά φορά η Μέριλιν Μονρόε. Αλλά και να 
ήρθε, πού έμεινε; Έμεινε στην κοσμοπολίτικη 
πόλη που είχαν δημιουργήσει με τον μόχθο, 
την εργατικότητα και τον οραματισμό τους οι 
Ελληνοκύπριοι. Δεν έμεινε σε κανένα ξενοδο-
χείο που έχτισαν οι απόγονοι του Λαλά Μου-
σταφά. Να το ξέρεις, Τατάρ. Λογαριάζεις χωρίς 
τους ξενοδόχους, αλλά και χωρίς τους νόμιμους 
ιδιοκτήτες των κατοικιών της ερημωμένης πό-
λης. Δεν πιστεύω να υπάρχει Αμμοχωστιανός 
που να θέλει να επιστρέψει στη σκλαβωμένη 
πόλη του υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Δεν 
θα είναι ελεύθεροι οι Αμμοχωστιανοί που ίσως 
θελήσουν να επιστρέψουν. Θα είναι υπόδουλοι 
σε ένα καθεστώς εξαρτημένο απόλυτα από 
τον σουλτάνο Ερντογάν τον Μεγαλομανή. Δεν 
πιστεύω να υπάρχει Αμμοχωστιανός που θέλει 
να δει να μετατρέπεται, με τη δική του συμμετο-
χή, η «Αμμόχωστος Βασιλεύουσα» σε «Αμμό-
χωστο Σουλτανεύουσα»...

ΚΥΠΡΟΦΡΈΝΉΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΎΡΙΔΗΣ 

Η αναφορά
και μόνο σε τουρκικό 

σχέδιο, το οποίο βρίσκεται 
σε εξέλιξη εδώ

και δεκαετίες, πονεί.
Πονεί γιατί ας 

παραδεχτούμε ότι
από τη δική μας

πλευρά υστερούμε
στον σχεδιασμό και

την προγραμματισμένη
και οργανωμένη

προληπτική πολιτική 
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