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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 
Το 72 % των πολιτών δεν θέλουν 
αναστολή της κάρτας φιλάθλου 
και βλέπουν πολιτικά συμφέροντα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ /// 3
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Το Αιγαίο
και η Κύπρος

Το πιο κάτω κείμενο είναι αναλύσεις και 
απόψεις του Τούρκου τέως Πρωθυπουργού Ντα-
βούτογλου. Είναι περικοπές του περισπούδαστου 
βιβλίου του «Στρατηγικό Βάθος» (σελ. 266 – 280). 
Το βιβλίο (χιλίων περίπου σελίδων), κυκλοφό-
ρησε στην Τουρκία το 2001 και στην Ελλάδα το 
2010. Σε αυτό παραθέτει σκέψεις, αναλύσεις, 
επιχειρήματα, περιγραφές των εξελίξεων στον 
γεωστρατηγικό χώρο και περίχωρο της Τουρκίας 
και ειδικότερα στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Μεγά-
λο μέρος των όσων εκτίμησε, ανέλυσε, σχεδίασε, 
συμβαίνουν σήμερα. Τα υπόλοιπα θα συμβούν, 
φαίνεται, αύριο…

Τ ο Αιγαίο αποτελεί το σημαντικότερο θα-
λάσσιο κομβικό σημείο της Ευρασιατικής 
παγκόσμιας ηπείρου στην κατεύθυνση 

Βορρά-Νότου. Σε αντίθεση με την περίπτωση της 
Ερυθράς θάλασσας και του Περσικού Κόλπου, που 
κατέχουν παρόμοιες θέσεις, το Αιγαίο, που βρίσκεται 
σε μία κοντινή απόσταση και από τις τρεις ηπείρους, 
παρέχει τη δυνατότητα του ανοίγματος και στις τρεις 
χωρίς κάποιο χερσαίο εμπόδιο. Έχει από αυτήν την 
άποψη μία πρώτης τάξεως στρατηγική σημασία όχι 
μόνο για την Ελλάδα και την Τουρκία, που διαθέ-
τουν ακτές σε αυτήν τη θάλασσα, αλλά κατ’ αρχάς 
για τις παράκτιες χώρες του Εύξεινου Πόντου. Και 
έπειτα για όλες τις παγκόσμιες και περιφερειακές 
δυνάμεις που έχουν ανάγκη ενός μεταφορικού και 
εμπορικού κόμβου…

Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα 
των νησιών του Αιγαίου βρίσκεται υπό ελληνική 
κυριαρχία αποτελεί το σημαντικότερο αδιέξοδο 
της πολιτικής της εγγύς θαλάσσιας περιοχής της 
Τουρκίας… Η εγγύτητα ενός σημαντικού μέρους 
των ελληνικών νησιών στη μικρασιατική ακτή 
σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν ως επιχειρησιακή βάση εναντίον της 
Μικράς Ασίας, και η περικύκλωση των υδάτινων 
διαδρόμων, που εξασφαλίζουν το πέρασμα από 
την Προποντίδα στη Μεσόγειο, από αυτά τα 
νησιά, αξιολογούνται από την Τουρκία ως ένα 
πολύ σοβαρό κενό ασφαλείας…

Το Αιγαίο και η Κύπρος αποτελούν τα δύο 
σημαντικά σκέλη του άξονα Ανατολική Ευρώπη 
– Μέση Ανατολή από την άποψη του χερσαίου 
κομβικού σημείου. Και του άξονα Αδριατική-
Ανατολική Μεσόγειος-Περσικός Κόλπος, από 
την άποψη του θαλάσσιου κομβικού σημείου. 
Στο εξής το Κυπριακό θα έρχεται στην επικαιρό-
τητα με πιο δραστήριο τρόπο. Με την ένταξη 
της Κύπρου και της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, οι ΗΠΑ επιθυμούν από τώρα να εγκατα-
στήσουν τους στρατιωτικούς και διπλωματικούς 
ελεγκτικούς μηχανισμούς τους έναντι του ευρω-
παϊκού πεδίου επιρροής, το κέντρο βάρους του 
οποίου θα μετακινηθεί προς τη Μεσόγειο…

Η Κύπρος, που κατέχει μία κεντρική θέση 
παγκοσμίως από την άποψη της ίσης σχεδόν από-
στασης που απέχει από την Ευρώπη, την Ασία και 
την Αφρική, βρίσκεται μαζί με την Κρήτη πάνω 
σε έναν άξονα όπου τέμνονται και οι υδάτινες 
αρτηρίες. Η Κύπρος, που βρίσκεται μεταξύ των 
Στενών που χωρίζουν την Ασία από την Ευρώπη, 
και της Διώρυγας του Σουέζ, η οποία χωρίζει την 
Ασία από την Αφρική, επέχει επίσης τόπο μιας 
σταθερής βάσης και αεροπλανοφόρου που είναι 
σε θέση να ελέγχει τις περιοχές του Περσικού 
Κόλπου. Και της Κασπίας και τις υδάτινες αρτηρί-
ες του Άντεν και του Ορμούζ, οι οποίες αποτελούν 
τις σημαντικές υδάτινες περιοχές που συνδέουν 
Ευρασία και Αφρική. Δεν μπορεί κανείς να 
παραβλέψει τη στρατηγική θέση της Κύπρου, 
λόγω της οποίας οι Άγγλοι (των οποίων η μεγα-
λοπρεπής αποικιακή περίοδος έχει παρέλθει) 
αποφάσισαν μέχρι σήμερα να διατηρούν σ’ αυτή 
στρατιωτική Βάση… 

Η Κύπρος με την ανατολική της άκρη ομοιά-
ζει με ένα βέλος στραμμένο προς τη Μέση Ανα-
τολή και με τη δυτική της άκρη συγκροτεί τον 
θεμέλιο λίθο των στρατηγικών ισορροπιών 
της Ανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων 
και της Βόρειας Αφρικής… Αν αναλογιστεί 
κανείς και το γεγονός ότι τα πετρέλαια της Μο-
σούλης και της Σαουδικής Αραβίας κατευθύ-
νονται επίσης στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι 
ολοφάνερο ότι η κεντρική θέση που κατέχει αυτή 
η περιοχή από την άποψη των ενεργειακών αξό-
νων της θα αποτελέσει στο μέλλον τη βασικότερη 
παράμετρο του παγκόσμιου ανταγωνισμού…

Το Κυπριακό μετατρέπεται σε μία συνεχώς 
αυξανόμενη ταχύτητα σε ένα ζήτημα Ευρασίας 
και Μέσης Ανατολής-Βαλκανίων (Δυτικής 
Ασίας-Ανατολικής Ευρώπης). Η πολιτική επί του 
Κυπριακού πρέπει να τεθεί σε ένα νέο στρατηγι-
κό πλαίσιο, σύμφωνο προς το ήδη διαμορφωμέ-
νο νέο (διεθνές) στρατηγικό πλαίσιο.

Η σημασία του Κυπριακού από την οπτική 
της Τουρκίας μπορεί να μελετηθεί κατά βάση 
σε δύο κύριους άξονες. Ο πρώτος προκύπτει 
από την ιστορική ευθύνη της Τουρκίας για την 
εμπέδωση της ασφάλειας της μουσουλμανικής 
τουρκικής κοινότητας της νήσου και είναι ένας 
άξονας που έχει κοινωνικό χαρακτήρα. Με τη 
μείωση των εδαφών του Οθωμανικού κράτους, 
πάντα μία από τις βασικές παραμέτρους της οθω-
μανοτουρκικής εξωτερικής πολιτικής υπήρξε η 
ασφάλεια και η συνέχεια των μουσουλμανικών 
στοιχείων που παρέμειναν στα εγκαταλειφθέ-
ντα εδάφη… Ο δεύτερος σημαντικός άξονας 
του Κυπριακού ζητήματος είναι η σημασία της 
γεωγραφικής θέσης του νησιού από γεωστρα-
τηγική άποψη. Ο άξονας αυτός καθ’ εαυτός είναι 
ζωτικής σημασίας,  ανεξάρτητα από το ανθρώπι-
νο στοιχείο που βρίσκεται εκεί. Ακόμη κι αν δεν 
υπήρχε ούτε ένας μουσουλμάνος Τούρκος 
εκεί, η Τουρκία όφειλε να διατηρεί ένα 
Κυπριακό ζήτημα. Καμία χώρα δεν μπορεί να 
μείνει αδιάφορη σε ένα τέτοιο νησί που βρίσκε-
ται στην καρδιά του ζωτικού της χώρου. 
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•Πώς η Ρωσία μπορεί να βάλει 
φρένο στην Τουρκία στο θέμα των 
S-400  

• Τι πρέπει να ζητήσει η Λευ-
κωσία από τη Μόσχα και πώς η 
Άγκυρα επιδιώκει να κόψει τον 
αέρα στο Ισραήλ  

• Γιατί οι συνθήκες επιβάλλουν 
πολιτική σύνδεση της κυπριακής 
αεράμυνας με αυτήν του Ισραήλ  

• Τι ισχύει για την αγορά οπλικών 
συστημάτων από τη Μόσχα και τι 
πρέπει να ισχύσει για την Τουρκία 
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Στα χέρια της Μόσχας 
η εγκατάσταση των 

S-400 στα κατεχόμενα  

Αποκαλύπτουμε τα 
ΜΟΕ Αναστασιάδη 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ Ο ΑΚΙΝΤΖΙ, ΘΥΜΗΘΗΚΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 

Η “Σημερινή” κατάφερε να αποσπάσει, από πηγές κοντά στον κατοχικό 
ηγέτη, ο οποίος προσβλέπει, πλέον, στη συνάντησή του με τον Ν. 
Αναστασιάδη το επόμενο διάστημα, πολύ συγκεκριμένη ενημέρωση 

για τα όσα η ε/κ πλευρά εισηγήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και ου-
δέποτε εξετάστηκαν σοβαρά. Κάτι, βεβαίως, που ο Ακιντζί θέλει να κάνει 
τώρα, αντιλαμβανόμενος ότι έχει απομονωθεί επικίνδυνα και ο Οζερσάι 
κάνει και κουμάντο και παιχνίδι. Η πρόταση Αναστασιάδη στη συνάντηση 
της 26ης Φεβρουαρίου ήταν πρόταση-πακέτο 21 μέτρων οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης, με προμετωπίδα το θέμα της Αμμοχώστου. ΣΕΛΙΔΑ /// 4
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Σύλληψη δύο 
προσώπων για 

κλοπή στην Πάφο

Υπόθεση κλοπής και συνωμοσί-
ας προς διάπραξη κακουργήματος 
διερευνά η Aστυνομική Διεύθυνση 
Πάφου, με τη  σύλληψη δύο προ-
σώπων ηλικίας 24 και 25 ετών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, 
άντρας κατήγγειλε ότι, ενώ είχε 
μεταβεί σε κάποιο αρτοποιείο, ξέ-
χασε το πορτοφόλι του σε τραπέζι 
στον χώρο του καταστήματος.

Όταν αντιλήφθηκε ότι του έλει-
πε το πορτοφόλι, επέστρεψε στο 
αρτοποιείο, βρήκε το πορτοφόλι 
του στον χώρο, αλλά διαπίστωσε 
ότι έλειπε από μέσα το χρηματικό 
ποσό των 300 ευρώ.

Από περαιτέρω εξετάσεις που 
διενήργησε η Αστυνομία Πάφου 
προέκυψε αρχικά μαρτυρία εναντί-
ον ενός προσώπου ηλικίας 24 ετών, 
εναντίον του οποίου εξασφαλίστηκε 
δικαστικό ένταλμα σύλληψης.

Ακολούθως, ο 24χρονος συνελή-
φθη προχτές το πρωί, ενώ για την 
ίδια υπόθεση η Αστυνομία αργότε-
ρα προχώρησε στη σύλληψη δεύ-
τερου προσώπου, ηλικίας 25 ετών, 
αφού, όπως διεφάνη στην υπόθεση, 
εμπλέκονταν δύο πρόσωπα. 

Τα δύο πρόσωπα, ανακρινόμενα, 
αρνούνται οποιαδήποτε ανάμειξη 
με την υπόθεση.

Στην συνέχεια, αφού κατηγορή-
θηκαν γραπτώς, αφέθηκαν ελεύθε-
ροι για να κλητευθούν αργότερα.

Η ΠΑΣΥΚΙ δεν προσήλθε στη χθε-
σινή συνάντηση με τον Υπουργό 
Υγείας, εμμένοντας στις απόψεις 

της για τα κακώς έχοντα στα ΤΑΕΠ, ενώ 
κάλεσε  τον Υπουργό να προβεί σε αποτε-
λεσματικές ενέργειες για την εξασφάλιση 
της ποιότητας στα τμήματα.

Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι θα προ-
χωρήσει κανονικά με την εξαγγελθείσα 
απεργία. Η ΠΑΣΥΚΙ έδωσε στη δημοσιότητα 
απαντητική της επιστολή σε επιστολή-πρό-
σκληση του Υπουργού, αναφέροντας ότι 
σ’ αυτήν καταγράφεται η έκκλησή του για 
αναστολή της εξαγγελθείσας απεργίας στα 
ΤΑΕΠ. Η Συντεχνία αναφέρει πως εύλογα 
εξάγεται το συμπέρασμα ότι σκοπός της 
συνάντησης είναι η αναστολή της απεργίας 

και προσθέτει ότι, αφού ο σκοπός είναι 
αυτός, η πεποίθηση της ΠΑΣΥΚΙ είναι 
ότι η συζήτηση θα πρέπει να διεξαχθεί 
μεταξύ του Υπουργού και της Συντεχνίας.

«Αντί τούτου, όμως, δεν διστάζετε να 
προχωρήσετε σε μια διασπαστική και ταυ-
τόχρονα να πυροδοτήσετε μια εκρηκτική 
κατάσταση, αφού καλείτε για συζήτηση, 
έξω από κάθε θεσμική διαδικασία που 
αφορά θέματα προκήρυξης και αναστολής 
απεργιών, Συντεχνίες που όχι μόνο δεν 
προκήρυξαν απεργία, αλλά ανακοίνωσαν 
το αντίθετο δημοσίως στα Μ.Μ.Ε», αναφέρει 
η ΠΑΣΥΚΙ στην επιστολή της.

Αναφέρει, παράλληλα, πως αποδέχτη-
κε την πρόσκληση για τη συνάντηση του 
Σαββάτου για το θέμα της απεργίας, αλλά 

επιμένει πως ο διάλογος και η διαπραγ-
μάτευση για την απεργία δεν αφορά άλλες 
Συντεχνίες, παρά μόνον τη  Συντεχνία που 
την προκήρυξε.

Η ΠΑΣΥΚΙ καλεί τον Υπουργό να απα-
ντήσει αν έχει βρει λύσεις για τα προβλή-
ματα στα ΤΑΕΠ, λέγοντας ότι η Συντεχνία 
θεωρεί πως τα προβλήματα αυτά έχουν 
επιδεινωθεί περαιτέρω, ότι οι αριθμοί εί-
ναι αμείλικτοι και μιλάνε από μόνοι τους.

 «Η κατάσταση στα Τ.Α.Ε.Π. πάει από το 
κακό στο χειρότερο (παραιτήσεις, υποστε-
λέχωση, ανασφάλεια, επαγγελματική εξου-
θένωση) και αυτό σημαίνει ότι οι πράξεις 
σας δεν απέδωσαν καθόλου. Ειδικά μετά 
τη λεγόμενη Αυτονόμηση, η κατάσταση 
στα Τ.Α.Ε.Π. συνεχώς δυσχεραίνει. Τα «δι-

αχρονικά προβλήματα που ταλανίζουν τα 
Τ.Α.Ε.Π.» συνεχώς επιδεινώνονται και οι 
λύσεις που μας προτείνετε είναι προσωρι-
νές, αποσπασματικές και εμβαλωματικές. 
Αφού «διαγνώσατε» το πρόβλημα, τότε  γιατί 
δεν προβλέψατε το γεγονός της φυγής των 
ιατρών με την έναρξη του Γε.Σ.Υ.;», γράφει 
στην επιστολή της η ΠΑΣΥΚΙ.

Προσθέτει ακόμη ότι είναι κοινή διαπί-
στωση ότι παραιτήθηκαν 15 ιατροί, οι οποίοι 
σίγουρα δεν μπορούν να καλυφθούν από 
τις 10 θέσεις που προκηρύχθηκαν και ότι 
«η αποτυχία προσέλκυσης και πρόσληψης 
ιατρών στα Τ.Α.Ε.Π. είναι ευθύνη αυτού που 
γράφει και υπογράφει τις αποτυχημένες 
προκηρύξεις προσέλκυσης, και όχι των 
ιατρών που δεν ανταποκρίθηκαν».

«Εμμένουμε στα μέτρα που προκηρύξα-
με, γιατί έχουμε υποχρέωση να προστατέ-
ψουμε τους ασθενείς, να διασφαλίσουμε τη 
βιωσιμότητα των Κρατικών Νοσηλευτηρίων 
και να ενημερώσουμε την Κοινωνία των 
Πολιτών, ότι εργαζόμαστε πλέον με Προ-
σωπικό Ασφαλείας. Ενημερώνουμε ότι το 
Προσωπικό παρουσιάζει έντονα φαινόμενα 
επαγγελματικής εξουθένωσης και τυχόν 
λάθη ή παραλείψεις θα σας βαραίνουν. 
Η προσπάθεια των τελευταίων ημερών 
για απόδοση ευθυνών στον Ο.Κ.Υπ.Υ. δεν 
αφαιρεί τις ευθύνες σας, αφού η ιδέα και 
η εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου 
σάς ανήκει ολοκληρωτικά», καταλήγει στην 
επιστολή της η ΠΑΣΥΚΙ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Συντονισμένη επιχείρηση έρευνας 
σε υποστατικό στη Λευκωσία, κατά 
την οποία εντοπίστηκαν ναρκωτικά 

και αριθμός βεγγαλικών, διεξήχθη χθες 
από μέλη της Αστυνομίας. Η έρευνα στο 
υποστατικό διεξήχθη γύρω στις 6.00 χθες 
το απόγευμα, βάσει δικαστικού εντάλματος, 
από μέλη της ΥΚΑΝ, της ΜΜΑΔ, της Αστυ-
νομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας και του 
Κλάδου Πυροτεχνουργών της Αστυνομίας.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν σε 
αποθήκη δύο χάρτινα κιβώτια, τα οποία 
περιείχαν αριθμό φωτοβολίδων, καπνο-

γόνων και κροτίδων, για τα οποία προέ-
κυψε μαρτυρία εναντίον 22χρονου, που 
βρισκόταν στο υποστατικό και ο οποίος 
συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος 
για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης παρά-
νομης κατοχής και μεταφοράς εκρηκτικών 
υλών. Εναντίον του διερευνάται επίσης 
υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών, 
αφού κατά την έρευνα εντοπίστηκε στην 
κατοχή του ποσότητα κάνναβης, βάρους 
20 γραμμαρίων και ποσότητα κοκαΐνης, 
βάρους 5 γραμμαρίων.

Πέντε φωτοβολίδες εντοπίστηκαν και 

στην κατοχή 24χρονης, η οποία βρισκόταν 
στο υποστατικό και συνελήφθη για αυτό-
φωρο αδίκημα. Αφού αυτή ανακρίθηκε 
γραπτώς αφέθηκε ελεύθερη στη συνέχεια.

Κοκαΐνη βάρους ενός γραμμαρίου εντο-
πίστηκε στην κατοχή 27χρονου, ενώ στην 
κατοχή 19χρονου εντοπίστηκε κοκαΐνη 
βάρους 2 γραμμαρίων. Ποσότητα κάνναβης, 
βάρους 9 γραμμαρίων περίπου εντοπίστηκε 
στην κατοχή 25χρονου, ενώ στην κατοχή 
26χρονου εντοπίστηκε ένα χειροποίητο 
τσιγάρο με ίχνη κάνναβης. Οι τέσσερεις 
συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα 

και, αφού ανακρίθηκαν, αφέθηκαν στη 
συνέχεια ελεύθεροι. Στο μέρος ανευρέ-
θη μία μοτοσικλέτα, η οποία δεν έφερε 
πινακίδες εγγραφής και παραλήφθηκε για 
εξετάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, υπεύθυνος 
οδηγός της μοτοσικλέτας ήταν 17χρονος, 
ο οποίος βρισκόταν στο υποστατικό και σε 
έρευνα που έγινε εντοπίστηκε στην κατοχή 
του κάνναβη, βάρους 3,8 γραμμαρίων. Ο 
17χρονος, ο οποίος συνελήφθη για αυτό-
φωρο αδίκημα, ανακρίθηκε γραπτώς και 
ακολούθως αφέθηκε ελεύθερος.

Κατά την επιχείρηση ερευνήθηκε αυτο-

κίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία πρόσωπα, 
ηλικίας 25 χρονών, 18 χρονών και 17 χρο-
νών, στο οποίο ανευρέθησαν 15 γραμμάρια 
κάνναβης, αριθμός χαπιών «Έκσταση», 
δύο σπαστήρες και μία ζυγαριά ακριβείας. 
Οι τρεις τους επίσης συνελήφθησαν για 
αυτόφωρα αδικήματα και, αφού ανακρί-
θηκαν, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης 
τέθηκε υπό κράτηση ο 22χρονος, ενώ τις 
εξετάσεις συνεχίζουν η ΥΚΑΝ, το ΤΑΕ 
Λευκωσίας και ο Κεντρικός Αστυνομικός 
Σταθμός Λευκωσίας.

Δεν πήγε στη συνάντηση με Υπουργό Υγείας η ΠΑΣΥΚΙ 
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Ό
πως ανέφερε σε χαιρετι-
σμό του ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας στο 
3ο Παγκύπριο Αγρο-
τικό Φεστιβάλ, που 
πραγματοποιείται 
από 6-8 Ιουλίου 

στη Λεμεσό, σύμφωνα με τα τελευταία 
στατιστικά στοιχεία, ο αγροτικός τομέας, 
από το 2015, έχει σημειώσει σημαντική 
πρόοδο, συμβαδίζοντας με την πορεία 
ανάκαμψης της ευρύτερης οικονομίας 
του τόπου

Την τελευταία τετραετία επιτεύχθηκε 
ραγδαία ανάπτυξη της βιολογικής γεωρ-
γίας, καταρτίστηκε Μητρώο Αγροτών για 
στοχευμένη άσκηση πολιτικής, δημιουργή-
θηκαν Κέντρα Εξυπηρέτησης του αγρότη 
και μειώθηκε το κόστος παραγωγής, με 
την προώθηση μέτρων για παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας

Η Κυβέρνηση, με σταθερά και αποφα-
σιστικά βήματα, υλοποιεί έναν από τους 
εξαγγελθέντες στόχους της, που είναι η 
αξιοποίηση του αγροτικού τομέα ως φορέα 
ανάπτυξης της οικονομίας. Στο πλαίσιο 
αυτό, έθεσε υψηλά στις προτεραιότητές 
της την αξιοποίηση και την ανάδειξη του 
φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των 
αγροτικών περιοχών και την ανασύσταση 
της κυπριακής γεωργοκτηνοτροφίας.

Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης σε 
χαιρετισμό του (που ανέγνωσε ο Υπουρ-
γός Γεωργίας, Κώστας Καδής), κατά την 
εναρκτήρια τελετή του 3ου Παγκύπριου 
Αγροτικού Φεστιβάλ, που οργανώνεται αυτό 
το τριήμερο από τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ),  στο παλιό 
λιμάνι Λεμεσού.

Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης, τα τελευταία στατιστικά στοιχεία κα-
ταδεικνύουν ότι ο αγροτικός τομέας, από το 
2015, έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, 
συμβαδίζοντας με την πορεία ανάκαμψης της 
ευρύτερης οικονομίας του τόπου, υποδεικνύ-
οντας ότι «η ανάκαμψη αυτή, πέραν βέβαια 
των μεγάλων προσπαθειών και θυσιών του 
λαού μας και των ίδιων των αγροτών, προ-
κύπτει και ως αποτέλεσμα των στοχευμένων 
πολιτικών και μέτρων που υιοθετήσαμε, με 

σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και της βιώσιμης γεωργοκτηνοτροφίας, την 
ανάπτυξη της υπαίθρου και την ενίσχυση 
της θέσης του αγρότη».

Συγκεκριμένα, προσθέτει, μέσα από 
τις πολιτικές επιτεύχθηκε η έγκριση του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020 συνολικού προϋπολογι-
σμού 243 εκατ. ευρώ και συμπερίλη-
ψη, για πρώτη φορά σε αυτό, πολλών 
καινοτόμων δράσεων για τη γεωργία 
και τη κτηνοτροφία. Επιπρόσθετα, συ-
νεχίζει, επιτεύχθηκε ραγδαία ανάπτυξη 
της βιολογικής γεωργίας, καταρτίστηκε 
Μητρώο Αγροτών για στοχευμένη άσκη-
ση πολιτικής, δημιουργήθηκαν Κέντρα 
Εξυπηρέτησης του αγρότη και μειώθηκε 

το κόστος παραγωγής, με την προώθηση 
μέτρων για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύ-
ματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Επιπρόσθετες πολιτικές 
Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος Ανα-

στασιάδης αναφέρθηκε και στην έναρξη 
υλοποίησης επιπρόσθετων πολιτικών και 
μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 
και αιτήματα του αγροτικού κόσμου, όπως 
η απεξάρτηση της άρδευσης από τις και-
ρικές συνθήκες, η ενδυνάμωση της θέσης 
του αγρότη στην αλυσίδα παραγωγής και 
διάθεσης τροφίμων, η παροχή κινήτρων 
για δημιουργία ομάδων παραγωγών, η 
μεταρρύθμιση του θεσμού της γεωργικής 
ασφάλισης, η βελτίωση της σήμανσης των 

γεωργικών προϊόντων με τη σύσταση νο-
μοθεσίας και η βελτίωση της λειτουργίας 
των λαϊκών αγορών.

«Παράλληλα, προχωρούμε στην υλο-
ποίηση έργων που αποσκοπούν στην ανά-
πτυξη της υπαίθρου, με τη δημιουργία 
κοινωνικών, πολιτιστικών και τουριστικών 
υποδομών σε χωριά, με την αξιοποίηση 
κονδυλίων από την ΕΕ», προσθέτει ο ΠτΔ.

Επιπρόσθετα, συνεχίζει, «υλοποιείται μια 
σειρά μέτρων προβολής και προώθησης 
των γεωργικών προϊόντων, με στόχο την 
αύξηση των εξαγωγών και την ενημέρωση 
των εμπλεκόμενων φορέων για τις εξελίξεις 
στις ξένες χώρες, αξιοποιώντας στοn μέγιστο 
βαθμό κοινοτικά και εθνικά κονδύλια».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημειώνει 

ακόμη στο χαιρετισμό του πως η Κυβέρνηση 
έχει στηρίξει και ενισχύσει τη λειτουργία 
του ΚΟΑΠ, αναγνωρίζοντας την ποικιλό-
μορφη συμβολή του στην εξυπηρέτηση 
του κόσμου της υπαίθρου, υπενθυμίζοντας 
ότι οι ενισχύσεις που έχουν δοθεί στον 
αγροτικό κόσμο από τον Ιανουάριο του 
2018 μέχρι και σήμερα, έχουν ξεπεράσει 
τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Την εκδήλωση χαιρέτισε επίσης ο 
Πρόεδρος του ΚΟΑΠ Τίμης Ευθυμίου 
και ο Δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος Νικο-
λαΐδης, ενώ τιμήθηκε για την προσφορά 
του ο αείμνηστος Λεμεσιανός σκηνοθέτης 
Μιχάλης Κακογιάννης και ακολούθησε 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 Μοχλός ανάπτυξης
ο αγροτικός τομέας
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ΠΟΙΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΙΣΤΕΎΕΤΕ ΟΤΙ ΟΔΉΓΉΣΑΝ ΣΤΉΝ ΠΡΟΤΑΣΉ ΑΝΑΣΤΟΛΉΣ ΤΉΣ 
ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΎ;

Η μειωμένη προσέλευση στα γήπεδα, αλλά και τα πολιτικά συμφέροντα, αποτελούν 
-σύμφωνα με τους ερωτηθέντες- τις δύο κύριες αιτίες που επέφεραν την πρόταση για 
αναστολή της κάρτας φιλάθλου.

42% 13%39% 14%

ΜΕΙΩΜΕΝΉ 
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ΟΜΑΔΩΝ

T
η διαφωνία της με το ενδεχόμενο 
αναστολής της κάρτας φιλάθλου 
εκφράζει η κοινή γνώμη σύμ-
φωνα με δημοσκόπηση που 
διεκπεραίωσε το IMR του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας για 
λογαριασμό της «Σημερινής» 

της Κυριακής. Το 72% των ερωτηθέντων δεν 
θέλουν να περάσει από τη Βουλή η σχετική 
πρόταση νόμου που προέκυψε, αφού βλέπουν 
πίσω της πολιτικά συμφέροντα.
Την ίδια ώρα, οι πλείστοι ερωτηθέντες θε-
ωρούν ότι, σε περίπτωση που ανασταλεί η 
κάρτα φιλάθλου, θα αυξηθεί η προσέλευση 
στα γήπεδα, ωστόσο πιστεύουν ότι θα επι-
στρέψουν και τα παρατράγουδα. Άλλωστε, 

σε σχετική ερώτηση απαντούν ότι το κύριο 
συστατικό που απέτρεψε τα περιστατικά 
βίας στα γήπεδα τον τελευταίο χρόνο ήταν η 
χρήση της κάρτας φιλάθλου.
 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:
Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 
Ανάθεση: «Σημερινή» της Κυριακής. Διεξα-
γωγή: Ιούλιος 2019. Κάλυψη: Παγκύπρια 
– αστικές και αγροτικές περιοχές. Χαρα-
κτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες 
άνω των 18. Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα. 
Επιλογή δείγματος: τυχαία στρωματοποι-
ημένη δειγματοληψία. Συλλογή στοιχείων: 
τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη χρήση 
δομημένου ερωτηματολογίου.

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
nicolaouth@simerini.com

ΤΟ 72% ΤΩΝ 
ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΔΙΑΦΩΝΟΎΝ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΎ 
ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 
ΦΙΛΑΘΛΟΎ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΎΝ 
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΑΎΤΗΝ ΤΗΝ 
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΣΎΜΦΕΡΟΝΤΑ

Οι πολίτες θέλουν την κάρτα φιλάθλου

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΣΑΣ ΑΝΉΣΎΧΟΎΝ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΒΙΑΣ ΣΤΑ 
ΓΉΠΕΔΑ; 

Οι πλείστοι ερωτηθέντες (78%) εκφράζουν την ανησυχία τους για τα 
έκτροπα που συνήθιζαν να συμβαίνουν στα κυπριακά γήπεδα από τους 
γνωστούς – άγνωστους ανεγκέφαλους «οπαδούς».

ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ Ή ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΎ ΛΕΙΤΟΎΡΓΉΣΕ ΩΣ ΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΉΝ ΠΡΟΛΉΨΉ ΚΑΙ ΤΉΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΉΣΉ ΤΉΣ 
ΒΙΑΣ ΣΤΑ ΓΉΠΕΔΑ;

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η κάρτα φιλάθλου λειτούργησε ως «φάρ-
μακο» ενάντια στο φαινόμενο της βίας στα γήπεδα.

ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΎΣΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
ΠΟΎ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΉΝ 
ΠΡΟΤΑΣΉ ΝΟΜΟΎ ΓΙΑ 
ΑΝΑΣΤΟΛΉ ΤΉΣ ΚΑΡΤΑΣ 
ΦΙΛΑΘΛΟΎ ’Ή ΟΧΙ;ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟΚΑΘΟΛΟΎ                                      
ΣΕ ΛΙΓΟ ΒΑΘΜΟ

ΣΕ ΑΡΚΕΤΟ 
ΒΑΘΜΟ   

51
%

9
%

13
%

27
%

45 % 

46 % 

9 % 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ    

ΔΓ/ΔΑ

ΣΕ ΠΟΙΟΎΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Ή ΣΉΜΑΝΤΙ-
ΚΉ ΜΕΙΩΣΉ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΑ ΓΉΠΕΔΑ ΠΟΎ ΠΑΡΑ-
ΤΉΡΉΘΉΚΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΎΤΑΙΟ ΧΡΟΝΟ; 

Οι τρεις κύριοι λόγοι μείωσης των περιστατικών βίας στα γήπεδα, κατά 
την άποψη των πολιτών, είναι η χρήση της κάρτας φιλάθλου σε συνδυ-
ασμό με τη μειωμένη προσέλευση στα γήπεδα και κατ’ επέκτασιν  την 
απομάκρυνση των οργανωμένων οπαδών από τις κερκίδες.

ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΟΙ/ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟ-

ΝΤΕΣ

ΑΠΟΜΑΚΡΎΝΣΉ ΤΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΟΠΑ-
ΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΎΣ ΑΓΩ-
ΝΙΣΤΙΚΟΎΣ ΧΩΡΟΎΣ 

ΑΎΣΤΉΡΕΣ 
ΠΟΙΝΕΣ

ΜΕΙΩ-
ΜΕΝΉ 

ΠΡΟΣΕ-
ΛΕΎΣΉ ΣΤΑ 

ΓΉΠΕΔΑ

ΙΣΧΎΡΉ 
ΑΣΤΎΝΟΜΙΚΉ 

ΠΑΡΟΎΣΙΑ 
ΣΤΑ ΓΉΠΕΔΑ

48% 18% 16% 13% 6% 5%

ΠΙΣΤΕΎΕΤΕ ΟΤΙ ΉΤΑΝ ΟΡΘΉ ’Ή ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΉ Ή ΑΠΟΦΑΣΉ ΤΟΎ ΤΕΩΣ ΎΠΟΎΡΓΟΎ 
ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΉΣ, ΙΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΎ, ΓΙΑ ΤΉΝ ΎΙΟΘΕΤΉΣΉ ΤΉΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΎ;

Εκ των υστέρων, η κοινή γνώμη κρίνει ως ορθή την απόφαση του τέως Υπουργού για 
υιοθέτηση της κάρτας φιλάθλου.

ΠΙΣΤΕΎΕΤΕ ΟΤΙ Ή ΠΙΘΑΝΉ ΑΝΑΣΤΟΛΉ ΤΉΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΎ
ΘΑ ΑΎΞΉΣΕΙ ’Ή ΘΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΉΝ ΠΡΟΣΕΛΕΎΣΉ ΣΤΑ ΓΉΠΕΔΑ;

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρούν ότι η αναστολή της κάρτας 
θα φέρει τους φιλάθλους πίσω στα γήπεδα.

30% 70%
ΟΡΘΗΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ 

ΠΙΣΤΕΎΕΤΕ ΟΤΙ 
ΤΕΛΙΚΑ Ή ΠΡΟΤΑΣΉ 
ΝΟΜΟΎ ΓΙΑ ΤΉΝ ΑΝΑ-
ΣΤΟΛΉ ΤΉΣ ΚΑΡΤΑΣ 
ΦΙΛΑΘΛΟΎ ΘΑ ΕΓΚΡΙ-
ΘΕΙ ’Ή ΟΧΙ;  

Διχασμένη εμφανίζεται η 
κοινή γνώμη, όσον  αφο-
ρά την τελική κατάληξη 
της πρότασης νόμου για 
αναστολή της κάρτας 
φιλάθλου. Οι μισοί 
θεωρούν ότι θα εγκριθεί 
σε νόμο και οι υπόλοιποι 
πιστεύουν ότι δεν θα 
περάσει από τη Βουλή.

ΚΑΡΤΑ 
ΦΙΛΑΘΛΟΎ 

43%
ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ

28%
ΣΕ ΑΡΚΕΤΟ

 ΒΑΘΜΟ

14%
ΣΕ ΛΙΓΟ 
ΒΑΘΜΟ

15%
ΚΑΘΟΛΟΎ

ΣΎΜΦΩΝΩ

28 %
ΔΙΑΦΩΝΩ 
72 %

ΝΑΙ 
78 %

ΟΧΙ 
22 %

ΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, 
ΣΎΜΦΩΝΕΙΤΕ ’Ή 
ΔΙΑΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΉΝ 
ΠΡΟΤΑΣΉ ΝΟΜΟΎ 
ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΉ ΤΉΣ 
ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΎ;

Ο κόσμος παρουσιάζεται ενήμερος για την πρόταση που προέκυψε για αναστολή της 
κάρτας φιλάθλου, με τους πλείστους να δηλώνουν τη διαφωνία τους με αυτήν την εξέλιξη.

70% 7% 19% 4%

ΘΑ ΑΎΞΉΣΕΙ 
ΤΉΝ 

ΠΡΟΣΕΛΕΎΣΉ 

ΘΑ ΜΕΙΩΣΕΙ 
ΤΉΝ 

ΠΡΟΣΕΛΕΎΣΉ

ΔΕΝ ΘΑ 
ΕΠΉΡΕΑΣΕΙ 

ΤΉΝ 
ΠΡΟΣΕΛΕΎΣΉ

ΔΓ/ΔΑ



Σ
τα χέρια της Ρωσίας 
βρίσκεται η απόφαση 
για την εγκατάσταση ή 
όχι των S-400 στην κα-
τεχόμενη Κύπρο. Εάν η 
Μόσχα δεν βάλει βέτο σε 
μια τέτοια εξέλιξη, κάτι 

που μπορεί να συμβεί νομικά μέσω του 
συμβολαίου μεταξύ των δυο  χωρών, τότε 
οι σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας 
με τη Ρωσία είναι δυνατό να αποκτήσουν 
σημαντικό πονοκέφαλο και να απειληθούν 
με ρήξη. Το Ισραήλ, παρότι έχει καλυφθεί 
στο επίπεδο της αεράμυνας μέσω των  
αμερικανικών patriot και άλλων πυραυ-
λικών συστημάτων δικής του κατασκευ-
ής, είναι εμφανώς ενοχλημένο από την 
ενδεχόμενη ανάπτυξη των S-400 εντός 
ολίγων ημερών στην Τουρκία. Μάλιστα, 
εάν η Άγκυρα τους εγκαταστήσει στην 
Κύπρο, είναι πρόδηλο, όπως τονίζεται 
από στρατιωτικές  πηγές, ότι «κόβεται 
το οξυγόνο και μπλοκάρεται ο εναέριος 
χώρος του  Ισραήλ προς την Κύπρο και 
την Ελλάδα, ενώ περιορίζονται οι οδοί 
εναέριων επιχειρήσεων προς την Τουρκία 
μέσω Συρίας ή μέσω  περιοχών εντός 
του FIR Λευκωσίας».

Οι ρήτρες της Μόσχας…
Η εγκατάσταση των S-400 στην κατε-

χόμενη Κύπρο εξαρτάται από τη Ρωσία ως  
κατασκευάστρια χώρα. Σύμφωνα με τη 
διεθνή πρακτική, όταν υπογράφονται τα 
συμβόλαια μεταξύ της χώρας που πωλεί και 
της χώρας που αγοράζει, η πρώτη, δηλαδή 
η Ρωσία, μπορεί να βάλει ρήτρες επί τη 
βάσει των οποίων η Τουρκία να δύναται 
να αναπτύξει τους S-400 μόνο εντός της 
επικράτειάς της, χωρίς ταυτοχρόνως να 
έχει δικαίωμα μεταπώλησης ή/και μετα-
τροπών εάν δεν δοθεί η έγκριση από την 
κατασκευάστρια εταιρεία. Στην περίπτωση 
των ρωσικών οπλικών συστημάτων από 
την Κύπρο όλες αυτές οι σχετικές ρήτρες 
περιλαμβάνονται στα συμβόλαια που υπε-
γράφησαν μεταξύ των δυο χωρών για τα 
άρματα Τ-80 και για τα αντιαεροπορικά 
συστήματα των TOR-M1 και των BUK. 
Λογικό είναι ότι θα ισχύσει η αρχή της αμοι-
βαιότητας. Οι διατάξεις αυτές εντάσσονται 
σε τέτοιας μορφής συμφωνίες αναλόγως 
της περίπτωσης, για να προστατευθεί η 
τεχνολογία και για να μη  διαταραχθούν 
οι σχέσεις της κατασκευάστριας χώρας ή 
της εταιρείας με άλλα κράτη και δη γειτο-
νικά. Στην περίπτωση κατά την οποία η 
Μόσχα επιτρέψει με τον έναν ή τον άλλο 
τρόπο την εγκατάσταση των S-400 από 
την Τουρκία στην κατεχόμενη Κύπρο, η 
πολιτική αυτή, λογικό είναι να θεωρηθεί 
ως εχθρική. Προβλήματα, ταυτοχρόνως, 

θα προκύψουν και για την Τουρκία και για 
τη Ρωσία εντός της ΕΕ, σε μια περίοδο που 
υπάρχει ήδη απόφαση για την επιβολή 
μέτρων σε βάρος της Άγκυρας λόγω των 
έκνομων δράσεών της στην κυπριακή ΑΟΖ, 
στο μοντέλο της Ρωσίας, όπως ισχυρίζεται 
η Λευκωσία. 

Ο προβληματισμός 
για τις κυρώσεις  

Πάντως, η Κυβέρνηση δεν είναι ευχαρι-
στημένη από τις δηλώσεις του ΓΓ του ΑΚΕΛ 
Α. Κυπριανού όπως μεταδόθηκαν από το 
Σπούτνικ, ότι, δηλαδή, η επιβολή κυρώ-
σεων δεν θα δώσει λύσεις στην τουρκική 
προκλητικότητα και δεν θα επιφέρει τη δι-
ευθέτηση του Κυπριακού.  Οι τοποθετήσεις 
αυτές ενισχύουν τις φωνές εκείνες εντός 
της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και Γερμανοί, 
που θέτουν από την πρώτη στιγμή το εξής 
ερώτημα: Καλά, να επιβάλουμε κυρώσεις και 
να έρθουμε σε σύγκρουση με την Τουρκία, 
στη λογική των μέτρων και των αντίμετρων, 
για ποιο σκοπό; Για να αποσύρει η Άγκυρα 
τα  πλοία της από την κυπριακή ΑΟΖ και 
την επομένη η ελληνοκυπριακή πλευρά 
να πάει σε συνομιλίες και να μείνει μ’ εμάς, 
τους λοιπούς εταίρους η ζημιά; Μετά τις 
τοποθετήσεις του κ. Κυπριανού, πηγές στις 
Βρυξέλλες τόνιζαν τα εξής: «Φαίνεται ότι δεν 
είναι όλοι θερμοί στην Κύπρο ως προς τη 
λήψη κυρώσεων» και πρόσθεταν: «Όταν 
μερίδα Κυπρίων πολιτικών θεωρούν ότι 
δεν θα είναι αποτελεσματικά τα μέτρα, αντι-
λαμβάνεστε ότι υπάρχει και στις Βρυξέλλες 
προβληματισμός».  

Το ρωσικό επιχείρημα 
Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας 

στην Κύπρο, το οποίο θα οξυνθεί με την 
εγκατάσταση των S-400 στην Τουρκία, από 
την οποία, ούτως ή άλλως, καλύπτεται και 
η Κύπρος. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν 
ότι «πέραν των όσων λέγονται ρητορικά, 
η Τουρκία ενδέχεται να σκεφτεί τα προ-
βλήματα που μπορούν να προκληθούν 
και τα οποία εάν δεν εγκατασταθούν οι 
S-400 στην κατεχόμενη Κύπρο δεν θα 
αναδυθούν στην επιφάνεια». Ούτως ή 
άλλως, μια από τις επιλογές που έχει η 
κυπριακή Κυβέρνηση είναι η σύνδεσή 
της με το σύστημα αεράμυνας του Ισρα-
ήλ και της Ελλάδας. Η εγκατάσταση των 
S-400 δίνει τη σαφή δικαιολογία με τις 
ευλογίες μάλιστα των ΗΠΑ για μια τέτοια 
εξέλιξη, που βοηθά και στην ασφάλεια των 
ενεργειακών προγραμμάτων, καθώς και 
της ίδιας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η 
στάση της Μόσχας δημιουργεί πρόσφορο 
έδαφος για την περαιτέρω εμβάθυνση των 
σχέσεων τής Κυπριακής Δημοκρατίας με 
τις ΗΠΑ. Εάν δε, η Μόσχα επιτρέψει την 

εγκατάσταση των S-400 στα κατεχόμενα, 
θα σπρώξει τη Λευκωσία πιο βαθιά στην 
αγκάλη της Ουάσιγκτον. Συνεπώς, όπως 
επισημαίνουν διπλωματικές πηγές: «Η 
Ρωσία δεν έχει όφελος να επιτρέψει την 
εγκατάσταση των S-400 στην κατεχόμενη 
Κύπρο και να διαρρήξει τις σχέσεις της 
με τη Λευκωσία, τη στιγμή που υπάρχει 
έντονο φλερτ από τις ΗΠΑ». Όντως, εάν 
οι S-400 δεν εγκατασταθούν στα κατεχό-
μενα παρά μόνο επί τουρκικού εδάφους, 
τότε η Μόσχα γλιτώνει  τη διατάραξη των 
σχέσεών της με την Κύπρο και τα πιθανά 
νέα προβλήματα εντός της ΕΕ - εάν στραφεί 
προς αυτήν την κατεύθυνση η Λευκωσία. 
Βεβαίως, τα συμβόλαια για τους S-400 
δεν είναι γνωστά και λογικό είναι να μην 
τα δώσει στη δημοσιότητα η Ρωσία και η 
Τουρκία, διότι περιλαμβάνουν διάφορους 
όρους και στοιχεία τεχνικής φύσεως, που 
δεν θέλουν να γίνουν γνωστά. Από την 
άλλη, όμως, η κυπριακή Κυβέρνηση έχει 
υποχρέωση να ζητήσει από τη Μόσχα να 
την ενημερώσει εάν έχει περιλάβει ρή-
τρα για τη μη εγκατάσταση των S-400 στα 
κατεχόμενα και κατά πόσον μπορεί να 
διαβεβαιώσει την Κυβέρνηση, προβαίνο-
ντας ακόμη και σε δημόσια τοποθέτηση 
ότι κάτι τέτοιο δεν θα επιτρέψει να συμ-
βεί. Τονίζονται αυτά, διότι η Μόσχα τηρεί 
στο Κυπριακό μια θέση αρχής,  όπως η 
ίδια υποστηρίζει, αλλά και λόγω του ότι 
οι  Τούρκοι υποστήριξαν τις τελευταίες 
μέρες, ειδικώς μετά τη «λοξοδρόμηση» 
ενός συριακού πυραύλου S-200, ο οποίος 
έσκασε στα κατεχόμενα, ότι είναι, όντως, 
μια επιλογή η ανάπτυξη των S-400 στη 
βόρεια Κύπρο. Πληροφορίες αναφέρουν 
ότι η θέση της Μόσχας προς τη Λευκωσία 
για την εγκατάσταση των S-400 είναι ότι 
το εν λόγω οπλικό σύστημα δεν είναι για 
επιθετικούς αλλά για αμυντικούς σκοπούς. 
Διατυπώνουν δηλαδή την ίδια θέση με 
αυτήν που διατύπωναν όταν οι S-300 προ-
γραμματίζονταν να έρθουν στην Κύπρο. 
Η εκτίμηση της Κυβέρνησης, χωρίς όμως 
να έχει λάβει ρητές διαβεβαιώσεις από 
τη Μόσχα,  είναι ότι η Τουρκία δεν θα 
εγκαταστήσει τους S-400, εκτός των άλλων 
περιοχών και στην Κύπρο.   

Οι εκλογές στις ΗΠΑ
Ούτως ή άλλως, η εγκατάσταση των 

S-400 πέραν του Ισραήλ είναι πρόκληση 
και για τις ΗΠΑ. Ο Ερντογάν ισχυρίστηκε 
ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιβάλει 
κυρώσεις στην Άγκυρα, αλλά η Γερουσία 
έκλεισε ήδη την πόρτα στην αγορά από την 
Τουρκία των μαχητικών F-35. Ό,τι και αν 
λέγει ο Τούρκος Πρόεδρος, η εξωτερική  
πολιτική και πολιτική ασφάλειας των ΗΠΑ 
στην περιοχή είναι συνδεδεμένη με τις 

επιλογές και τα συμφέροντα του Ισραήλ. 
Οι δε κινήσεις των Αμερικανών για το 
επόμενο διάστημα θα είναι συσχετισμένες 
με τις προεδρικές εκλογές. Ο Πρόεδρος 
Τραμπ δεν θα προχωρήσει σε δράσεις 
που θα του προκαλούν κόστος, αλλά σε 
αυστηρώς συνυπολογισμένες αποφάσεις, 
που θα του επιφέρουν οφέλη στο εσω-
τερικό. Η πρόσφατη αναστολή στρατιω-
τικής επιδρομής σε βάρος του Ιράν και 
η εξήγηση  που έδωσε ο Πρόεδρος των 
ΗΠΑ, ότι δηλαδή δεν ήθελε να σκοτω-
θούν αθώοι, είναι ένα πρώτο δείγμα της 
επικοινωνιακής του πρακτικής. Εκείνο 
που έχει σημασία είναι το εξής: Εάν οι 
Ισραηλινοί θα δεχθούν τα νέα τετελεσμένα 
στην περιοχή με την εγκατάσταση των 
S-400 στην Τουρκία ή αν θα αντιδρά-
σουν και πώς; Διότι το πρόβλημά τους 
δεν είναι μόνο η Τουρκία, αλλά και το 
Ιράν καθώς και η Συρία, όπου Ιρανοί 
τρομοκράτες έχουν ακόμη βάσεις. Εξ ου 
και η τελευταία αεροπορική επιδρομή, 
από την οποία ξέφυγε ο πύραυλος S-200. 

Ελαττωματικότητα και αν-
θρώπινο λάθος στον χειρισμό 

Γίνεται μεν λόγος για πύραυλο S-200 
με βεληνεκές 300 χιλιόμετρα μέγιστο, 
αλλά χωρίς ακόμη να υπάρχει επίσημο 
πόρισμα. Εκείνοι που σίγουρα γνωρίζουν 
τι συνέβη είναι οι Ισραηλινοί, των οποί-
ων τα ραντάρ των αντιαεροπορικών τους 
συστοιχιών ήταν ανοικτά και προφανώς 
κατέγραψαν την πορεία του πυραύλου. 
Πάντως, υπάρχουν τέσσερεις συστοιχίες 
των πυραύλων S-400 στη συριακή πε-
ριοχή, από την οποία γίνεται λόγος ότι ο 
S-200 εκτοξεύτηκε. Οι εν λόγω πύραυλοι 
είναι παλαιοί και ακόμη και όταν ήταν στα 
νιάτα τους δεν φημίζονταν για την ευστοχία 
τους. Από τη συλλογή στοιχείων και την 
ενημέρωση της οποίας έτυχε η Κυπρι-
ακή Δημοκρατία από τις εμπλεκόμενες 
πλευρές ήταν ότι επρόκειτο περί μίας 
σπάνιας συγκυρίας, που περιλαμβάνει, 
εκτός των άλλων, την ελαττωματικότητα 
του πυραύλου και το ανθρώπινο λάθος.  

Συνομιλίες υπό 
την σκιάν των S-400  

Η ουσία, βεβαίως, είναι η εξής: Η εγκα-
τάσταση των S-400 στην Τουρκία την ανα-
βαθμίζει γεωπολιτικά καλύπτοντας πλέον 
όχι μόνο τη δική της αεράμυνα, αλλά και 
μιας ολόκληρης περιοχής, αναλόγως πού 
οι τέσσερεις συστοιχίες θα τοποθετηθούν. 
Οι οποίες συστοιχίες έχουν τη δυνατότη-
τα μετακίνησης. Με την Τουρκία, λοιπόν, 
να επιμένει στην εγκατάσταση των S-400, 
καθώς και στη συνέχιση του ερευνητικού 
ενεργειακού της προγράμματος, με σαφή 
επιδίωξη νέων τετελεσμένων στην κυπριακή 
ΑΟΖ είτε προχωρήσει είτε όχι η προσπάθεια 
επανέναρξης των συνομιλιών, πώς μπορούν 
να προδιαγραφούν θετικές εξελίξεις ως προς 
τη διευθέτηση του προβλήματος; Υπό αυτές 
τις συνθήκες πώς να μπορεί να ισχυρι-
στεί κάποιος ότι υπάρχουν προϋποθέσεις  
επιτυχούς επανέναρξης των συνομιλιών, 
ειδικώς, μάλιστα, όταν οι Τούρκοι επιμένουν 
στον διαμερισμό του φυσικού αερίου και 
στη νέα ανακατανομή της κυπριακής ΑΟΖ. 
Ελέχθη, πάντως, ότι η επιβολή κυρώσεων 
από την ΕΕ δεν είναι λύση. Αληθές όμως 
είναι ότι η μη επιβολή κυρώσεων σημαίνει 
την αποθράσυνση της Άγκυρας καθιστώντας 
τη θέση της ακόμη πιο αδιάλλακτη, γεγονός 
που οδηγεί σε απομάκρυνση από τη διευ-
θέτηση του προβλήματος και εμπέδωση 
της διχοτόμησης. Θα είναι, δε, χειρότερη 
η κατάσταση χωρίς αποτροπή και χωρίς 
κυρώσεις διότι η Τουρκία, χωρίς πραγ-
ματικό κόστος, θα συνεχίσει να επιδιώκει 
νέα τετελεσμένα στην ΑΟΖ της Κύπρου. 
Ως σημαντική σηματοδότηση αυτή της 
πολιτικής, πέραν των τουρκικών πλοίων 
που δρουν παράνομα στην τουρκική ΑΟΖ, 
συνιστά και η  εγκατάσταση των S-400. Έτσι 
θα πάμε σε συνομιλίες; Υπό την σκιάν της 
ισχύος των  S-400;  Και αν δεν υπάρχουν 
θετικές προϋποθέσεις για την επανέναρξη 
των συνομιλιών δεν ευθύνονται οι απλοί 
πολίτες, αλλά εκείνοι που επιμένουν να 
μη θέλουν να είναι ρεαλιστές, αναμένο-
ντας αλλαγή της τουρκικής στάσης με τον 
εξευμενισμό, και να μην έχουν σχέδιο Β’. 

Της Κυριακής
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Στα χέρια της Μόσχας η ανάπτυξη 
των S-400 στα κατεχόμενα  

ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΉΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
yiannos10@gmail.com

ΠΩΣ Η ΡΩΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΒΑΛΕΙ ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡ-
ΚΙΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ S-400, ΤΙ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ Η ΛΕΥ-
ΚΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΣΧΑ ΚΑΙ 
ΠΩΣ Η ΑΓΚΥΡΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΝΑ 
ΚΟΨΕΙ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ  

•Τι ισχύει για την 
αγορά οπλικών 

συστημάτων από τη 
Μόσχα και τι πρέπει 
να ισχύσει για την 

Τουρκία 

•Πώς η Τουρκία 
κλείνει το οξυγόνο 

στο Ισραήλ μέσω των 
S-400 

• Πώς οι S-400 
αλλάζουν το  

γεωστρατηγικό 
περιβάλλον και 

υπονομεύουν τη λύση



Σ
τα ερμητικά κλειδωμένα 
συρτάρια του γραφείου 
του, ικανοποιώντας τα 
θέλω του Αττίλα, διατη-
ρεί ο κατοχικός ηγέτης 
Μουσταφά Ακιντζί εδώ 
και τέσσερεις μήνες τη λί-

στα ΜΟΕ που του κατέθεσε ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης και για την οποία δεσμεύτηκε 
να επανέλθει. Μέτρα που ζήτησε από τη 
μια ο Γενικός Γραμματέας με την έκθε-
ση του περασμένου Ιανουαρίου και τα 
οποία θα δημιουργούσαν πολύ καλύτερες 
προϋποθέσεις για άρση του αδιεξόδου. 
Παράλληλα, η μη ανταπόκρισή του, παρά 
το ότι δεσμεύτηκε να επανέλθει, άνοιξε 
τον δρόμο στον “αντίπαλό” του, διχοτομικό 
και εξ απορρήτων της Άγκυρας, Κουντρέτ 
Οζερσάι, να κάνει μονομερώς παιγνίδι με 
την περίκλειστη Αμμόχωστο.

Πρόταση-πακέτο 
Η “Σημερινή” κατάφερε να αποσπάσει, 

από πηγές κοντά στον κατοχικό ηγέτη, ο 
οποίος προσβλέπει, πλέον, στη συνάντησή 
του με τον Ν. Αναστασιάδη το επόμενο διά-
στημα (όπως συμφωνήθηκε σε τηλεφωνική 
επικοινωνία για ευχές στον τραυματισμένο 
Πρόεδρο), πολύ συγκεκριμένη ενημέρωση, 
για τα όσα η ε/κ πλευρά εισηγήθηκε και 
ουδέποτε εξετάστηκαν σοβαρά. Κάτι, βε-
βαίως, που ο Ακιντζί θέλει να κάνει τώρα, 
αντιλαμβανόμενος ότι “έχει απομονωθεί 
επικίνδυνα και ο Οζερσάι κάνει και κου-
μάντο και παιχνίδι”. 

Η πρόταση, μάλιστα, Αναστασιάδη στη 
συνάντηση της 26ης Φεβρουαρίου ήταν 
πρόταση-πακέτο είκοσι ενός μέτρων οι-
κοδόμησης εμπιστοσύνης, πλείστα των 
οποίων θα μπορούσαν αναπόδραστα να 
βελτιώσουν το κλίμα, και προνοούσε, μα-

θαίνουμε, συμφωνία σε όλα, έστω και αν η 
υιοθέτησή τους θα είχε χρονική διαφορά, 
λόγω τεχνικών ή άλλων ζητημάτων. Και ήτο 
τέτοια, ώστε να μη γίνει α λα καρτ επιλογή 
αυτών που, ως συνήθως, ευνοούν περισ-
σότερο την τ/κ πλευρά, που εδραιώνει, έτσι, 
τις σχέσεις καλής γειτονίας. Ίσως, γι’ αυτό, 
εδώ και 130 μέρες, ο Ακιντζί “σφυρίζει 
αδιάφορα” και τώρα -χάνοντας ξεκάθαρα 
το έρεισμά του- θυμήθηκε να ανταποκριθεί 
στην ανάγκη κατ’ ιδίαν συνάντησης με τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και συζήτηση 
και των εκκρεμουσών προτάσεων ΜΟΕ. 
Κάτι, άλλωστε, που, επαναλαμβάνουμε, 
είχε ζητήσει και ο ίδιος ο κ. Γκουτέρες. 

Έτσι θα άνοιγε
η Αμμόχωστος…

Οι πηγές στα κατεχόμενα με τις οποίες 
συνομίλησε η “Σημερινή”, που σήμερα 

θορυβούνται από την ενέργεια του Οζερσάι 
να πάρει πάνω του, με τη στήριξη Τατάρ, 
το θέμα της περίκλειστης Αμμοχώστου, 
παραδέχθηκαν ότι ίσως η πρόταση-πα-
κέτο του περασμένου Φεβρουαρίου, που 
αντανακλούσε συνέχεια της πρωτοβουλίας 
που αναπτύχθηκε ενώπιον του Αμερικανού 
Αντιπροέδρου Τζο Μπάιντεν το 2014, να 
αποτελούσε και λύση στα σημερινά εσωτε-
ρικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά 
και να αποτελούσε την αναγκαία ώθηση 
στην αλλαγή του δυσμενούς κλίματος στο 
Κυπριακό. Η πρόταση που γραπτώς έθεσε 
στον Ακιντζί ο Αναστασιάδης προνοεί:

• Διορισμό σε πρώτο χρόνο (ως γνω-
στόν) επιτροπής εμπειρογνωμόνων, στην 
οποία θα συμμετέχουν και Ε/κ και Τ/κ, σε 
συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, που θα 
είχε ως όρον εντολής την κατόπτευση της 
πόλης και την εκπόνηση αναλυτικών με-

λετών αποκατάστασης, ανοικοδόμησης και 
δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών. 

• Σε δεύτερο χρόνο και με την ολοκλή-
ρωση των μελετών, πλήρη αποστρατιω-
τικοποίηση της περιοχής. 

• Αμέσως μετά, παράδοση της πόλης 
στους νόμιμους κατοίκους της, με ταυτό-
χρονη έναρξη των έργων αποκατάστασης 
και ανοικοδόμησης από δικοινοτικές κοινο-
πραξίες και με την εξασφάλιση χρημάτων 
όχι μόνο από την Ε.Ε., αλλά και από άλλα 
κράτη και διεθνείς φορείς. 

Η καραμέλα του λιμανιού… 
Η τ/κ πλευρά, διαχρονικά την τελευταία 

20ετία και πατώντας στη λεγόμενη “οικο-
νομική απομόνωση”, συνδέει το ζήτημα 
της Αμμοχώστου με το λιμάνι της πόλης. 
Γι’ αυτό το σημείο, η γραπτή πρόταση της 
ε/κ πλευράς προνοεί ότι η λειτουργία του 
θα αφορά μόνο στη μεταφορά αγαθών στην 
Ε.Ε και θα ανοίξει μόνο μετά την ολοκλήρω-
ση όλων των βημάτων για την επιστροφή 
των νομίμων κατοίκων στην περίκλειστη 
πόλη της Αμμοχώστου. Με βάση την σε 
κάποιο βαθμό λεπτομερή πρόταση της 
Λευκωσίας, η λειτουργία του λιμανιού θα 
συνδυαστεί άμεσα με τα όσα προνοούνται 
στο πρωτόκολλο προσχώρησης της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε. (πράξη 
προσχώρησης). Ο δε έλεγχος της λειτουργίας 
του λιμανιού θα υπάγεται απευθείας στην 
Κομισιόν, η οποία θα αποφασίσει και τις 
ειδικές για την περίπτωση διευθετήσεις, 
ώστε να αφορά μόνο σε προϊόντα που θα 
διακινούνται στον κοινοτικό χώρο.  

Τα υπόλοιπα ΜΟΕ 
Το θέμα της Αμμοχώστου είναι, βεβαίως, 

η προμετωπίδα της λίστας της Λευκωσίας, 
που δύναται να τεθεί ξανά επί τάπητος στην 

επί θύραις συνάντηση Αναστασιάδη - Ακι-
ντζί. Ωστόσο, σε αυτήν περιλαμβάνονται και 
άλλα γνωστά και άγνωστα ΜΟΕ, τα οποία 
θα πρέπει να συμφωνηθούν συνολικά. Συ-
γκεκριμένα, ενδεικτικά και όχι σωρευτικά, 
αναφέρονται, όπως μαθαίνουμε, τα εξής:

• Σχέδιο για τη χρήση σε οδικές πινα-
κίδες των αυθεντικών ονομάτων για τις 
κύριες πόλεις, χωριά, τοποθεσίες, καθώς 
και αρχαιολογικούς χώρους στην περι-
οχή υπό τουρκικό έλεγχο, με στόχο τη 
διευκόλυνση Ε/κ που επισκέπτονται τα 
σκλαβωμένα εδάφη. 

• Σύμφωνα με τη Δήλωση Μαΐου 2015, 
διάνοιξη περισσότερων σημείων διέλευσης 
σε οδοφράγματα, με προτεραιότητα αυτών 
της Αθηένου-Πυροΐου-Αγλαντζιάς και του 
Κάτω Πύργου-Κοκκίνων.

• Διάνοιξη οδοφραγμάτων στην εντός 
των τειχών Λευκωσία.

• Ενίσχυση-διευκόλυνση της Διερευ-
νητικής Επιτροπής Αγνοουμένων.

• Συντήρηση θρησκευτικών μνημείων 
και κυρίως μέτρα για ενθάρρυνση λει-
τουργίας τους.

• Ενίσχυση και πρόσθετη χρηματοδό-
τηση Τεχνικής Επιτροπής για Πολιτιστική 
Κληρονομιά. 

• Ολοκλήρωση σε σύντομο χρονικό 
διάστημα του προγράμματος αποναρ-
κοθέτησης, το οποίο αφορά κυρίως την 
τουρκική πλευρά, που αρνείται να προ-
χωρήσει σε αποναρκοθέτηση ναρκών 
εναντίον προσωπικού.

• Διευκόλυνση διακίνησης οχημάτων 
με εμπορεύματα σύμφωνα με τον Κανονι-
σμό Πράσινης Γραμμής, σε συνδυασμό με 
άρση εμποδίων-περιορισμών για «reverse 
trade» (εμπόριο από ελεύθερες προς κα-
τεχόμενες περιοχές).

• Δημιουργία νέων τεχνικών επιτροπών. 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Τα ΜΟΕ Αναστασιάδη που έθαψε ο... Ακιντζί

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
charalambousc@ 
sigmatv.com

ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΌΤΕΡΑ 
ΤΩΝ ΥΠΌΔΗΜΑΤΩΝ 
ΤΌΥ ΕΙΧΕ ΓΡΑΨΕΙ Ό 
ΑΚΙΝΤΖΙ ΤΑ 21 ΠΡΌ-
ΤΕΙΝΌΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΑ 
ΤΕΛΗ ΦΕΒΡΌΥΑΡΙΌΥ 
ΜΌΕ ΠΌΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ό 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ. ΤΩΡΑ, 
ΠΌΛΙΤΙΚΑ ΑΠΌΜΌ-
ΝΩΜΕΝΌΣ, ΤΡΕΧΕΙ ΝΑ 
ΠΡΌΛΑΒΕΙ ΌΖΕΡΣΑΙ 
ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΑ. ΔΙΕΛΚΥ-
ΣΤΙΝΔΑ Η ΑΜΜΌΧΩ-
ΣΤΌΣ



Ε
νώ όλο το προηγούμενο 
διάστημα η διεθνής κοι-
νή γνώμη είχε το βλέμμα 
στραμμένο στο θέατρο 
πολέμου της Συρίας, την 
ίδια ώρα στη  Λιβύη οι 
συγκρούσεις έχουν ανα-

ζωπυρωθεί για τα καλά. Από τις δυνάμεις 
που θα καταφέρουν να ελέγξουν τη Λιβύη, 
θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό η επόμε-
νη μέρα για την ενεργειακή αρχιτεκτονική 
στην Ανατολική Μεσόγειο, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για Κύπρο-Ελλάδα. Άμεσα 
επηρεαζόμενη είναι η Ελλάδα, η οποία 
έχει μη οριοθετημένα θαλάσσια σύνο-
ρα με τη Λιβύη. Αυτό το γνωρίζει πολύ 
καλά η Άγκυρα, η οποία έχει εμπλακεί 
άμεσα στις στρατιωτικές συγκρούσεις της 
χώρας. Παράλληλα, εδώ και καιρό έχει 
αρχίσει μια πολιτικο-διπλωματική και 
επικοινωνιακή εκστρατεία, προκειμένου 
να προωθήσει τα δικά της συμφέροντα 
στη χώρα και την περιοχή. Τι ακριβώς, 
όμως, θέλει η Τουρκία στη Λιβύη και 
πώς αυτό έχει ενεργειακές προεκτάσεις 
που επηρεάζουν τα ζωτικά συμφέροντα 
του Ελληνισμού; 

Τα αντίπαλα στρατόπεδα
Μετά την πτώση του Καντάφι το 2011 

δημιουργήθηκαν στη Λιβύη δύο αντίπαλες 
κυβερνήσεις-διοικήσεις. Η μια είναι η 
αναγνωρισμένη από τα Ηνωμένα Έθνη 
διοίκηση «Εθνικής Ενότητας» υπό την 
ηγεσία του πρωθυπουργού Fayez al-Sarraj 
με έδρα την Τρίπολη. Τo Κατάρ αλλά και 
η Τουρκία υποστηρίζουν την κυβέρνηση 
Sarraj, που έχει επίσης διασυνδέσεις με 
τη Μουσουλμανική Αδελφότητα. Η Ιταλία 
στηρίζει τη διοίκηση «Εθνικής Ενότητας» 
για διαφορετικούς λόγους, αφού η Ρώμη 
ουσιαστικά ανησυχεί ότι οι μάχες κοντά 
στην Τρίπολη θα σπρώξουν μεγαλύτε-
ρα μεταναστευτικά κύματα προς τα νότια 
παράλια της Ιταλίας. 

Στα ανατολικά, υπάρχει η κυβέρνηση 
με βάση το Tobruk, το κέντρο εξουσίας 
για τον στρατηγό Χαλίφα  Χαφτάρ, που 
υποστηρίζεται κυρίως από την Αίγυπτο, 
τη Σουηδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα (ΗΑΕ). Μια από τις χώρες 
που σύμφωνα με το Al Jazzera  φαίνεται να 
στηρίζουν τον Χαφτάρ μέσω στρατιωτικής 
ενίσχυσης είναι και η Γαλλία. Ο Χαφτάρ 
και οι υποστηρικτές του λένε ότι προσπα-
θούν να απελευθερώσουν την Τρίπολη 
από πολιτοφυλακές που κατηγορούν για 
αποσταθεροποίηση τη Λιβύη από την πτώση 
του Μουαμάρ Καντάφι σε μια εξέγερση που 
υποστηρίχθηκε από το ΝΑΤΟ το 2011.

Ο Χαφτάρ στην αντεπίθεση 
Εδώ και καιρό η Τουρκία στέλνει 

άρματα και στρατιωτικό εξοπλισμό στη 
διοίκηση «Εθνικής Ενότητας», με απο-
τέλεσμα την περασμένη Παρασκευή η 
Διοίκηση Χαφτάρ να διακόψει όλες τις 
σχέσεις με την Τουρκία. Ανακοίνωσαν 
την καταστροφή τουρκικού μη επανδρω-
μένου αεροσκάφους στην αεροπορική 
βάση της Τρίπολης και απείλησαν να 
χτυπήσουν τουρκικά πλοία και αεροπλάνα 
που εισέρχονται στα χωρικά ύδατα και τον 
εναέριο χώρο της Λιβύης. Ο Πρόεδρος 
της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε, 
μάλιστα, ότι ο Χαφτάρ «δεν είναι τίποτα 
άλλο από ένας πειρατής». Η Άγκυρα, αν 
και ισχυρίζεται ότι η εμπλοκή της στη 
Λιβύη στοχεύει στην προώθηση της 
«περιφερειακής ειρήνης και σταθερό-
τητας», ωστόσο αυτό που επιδιώκει είναι 
να αποτρέψει μια μελλοντική οριοθέτηση 
ΑΟΖ  με την Ελλάδα. 

Θέλουν οριοθέτηση με Λιβύη
Τα τελευταία χρόνια Τούρκοι αξιωμα-

τούχοι φλερτάρουν άγρια με την κυβέρ-
νηση «Εθνικής Ενότητας», φοβούμενοι 
ενεργειακά τετελεσμένα μεταξύ Λιβύης-
Ελλάδας. Τον περασμένο Νοέμβριο, ο 
Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χου-
λουσί Ακάρ, στις επαφές που είχε εκεί,  
παρουσίασε χάρτες της «κατεχόμενης» 
Μεσογείου από την Ελλάδα. Μόλις αυτήν 
τη βδομάδα η φιλοερντογανική εφημερίδα 
Yeni Safak ισχυριζόταν ότι η Αθήνα, μετά 
την ανατροπή του καθεστώτος Καντάφι, 
λόγω της πολιτικής αστάθειας στη χώρα, 
βρήκε την ευκαιρία να καπηλευτεί 39 
χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα θα-
λάσσιου χώρου που ανήκε στη  Λιβύη. 
Προχωρώντας ένα βήμα πάρα πέρα, ο 
Τούρκος εν αποστρατεία υποστράτηγος 
Τζεμ Γκιουρντενίρ, που χαρακτήρισε τον 
Χαφτάρ «πιόνι των ΗΠΑ», υποστήριξε 
στην εφημερίδα ότι «το τουρκικό ΥΠΕΞ 
πρέπει να αναζητήσει άμεσα όλους τους 
τρόπους για να συνάψει συμφωνία με 
την κυβέρνηση της Τρίπολης σχετικά 
με την οριοθέτηση της ΑΟΖ» (ΧΑΡΤΗΣ), 
προσθέτοντας πως, αν γίνει κάτι τέτοιο, 
ο άξονας Κύπρου – Ελλάδας εναντίον 
της Τουρκίας θα καταρριφθεί. Τα σχέδια 
αυτά επιβεβαίωσαν σε δηλώσεις τους 
αυτήν τη βδομάδα αξιωματούχοι της 
Άγκυρας στο Oil Price, τονίζοντας πως 
απώτερος στόχος της Άγκυρας είναι να 

χρησιμοποιήσει την κυβέρνηση «Εθνικής 
Ενότητας», προκειμένου να φτάσουν σε 
μια συμφωνία οριοθέτησης στη  Μεσόγειο. 
Αξιωματούχος του τουρκικού Υπουργείου 
Εξωτερικών εξέφρασε την εκτίμηση πως 
μια τέτοια κίνηση «θα βγάλει το Ισραήλ, 
την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο 
από την εξίσωση», και γι’ αυτό αποτελεί 
«στρατηγικό στόχο». Με άλλα λόγια, η 
Λιβύη αποτελεί τη χώρα κλειδί στη μάχη 

εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
του Ισραήλ και της Ελλάδας. Σχετικά με 
τη Λιβύη, ο ίδιος ανώνυμος αξιωματού-
χος δήλωσε πως η Τουρκία «είναι με τη 
σωστή πλευρά». «Ο Χαφτάρ το γνωρίζει 
αυτό και προσπαθεί να μας πιέσει για να 
υποχωρήσουμε. Δεν πρόκειται», είπε, 
ενώ για το σενάριο περαιτέρω στρατι-
ωτικής εμπλοκής απάντησε: «Η Λιβύη 
δεν είναι τόσο μακριά από την Τουρκία, 
όπως πολλοί νομίζουν».

Η σημασία της Γαύδου
Το ελληνικό νησί του οποίου η ΑΟΖ 

συνδέει την Ελλάδα με τη Λιβύη είναι η 
Γαύδος, που βρίσκεται σε μιαν απόσταση 
περίπου 20 χιλιομέτρων από την Κρήτη. Η 
Τουρκία, όπως πράττει με το Καστελόριζο 
αλλά και την Κύπρο, λέει στη Λιβύη πως 
τα νησιά δεν διαθέτουν ΑΟΖ. Ουσιαστι-
κά, πιέζει τους Λίβυους να διεκδικήσουν 
όπως η οριοθέτηση θεωρήσει ως νόμιμο 
το κλείσιμο του κόλπου της Σύρτης, πλά-
τους περί τα 302 ν.μ., και να δεχτεί ότι η 
Γαύδος δεν μπορεί να υπολογιστεί σε 
μια τέτοια οριοθέτηση. Από την πλευρά 
της, η Ελλάδα υποστηρίζει ότι η μέθοδος 
οριοθέτησης θα πρέπει να είναι η μέση 
γραμμή. Σε κάθε περίπτωση, ως θετικό 
βήμα μπορεί να θεωρηθεί η παραχώρηση 
των οικοπέδων νοτίως της Κρήτης για 
εκμετάλλευση στην κοινοπραξία  TOTAL-
ExxonMobil, ώστε, με την ισχύ των χωρών 

τους, η όποια κυβέρνηση επικρατήσει 
στη Λιβύη, να αποδεχτεί την ισχύουσα 
διεθνώς νομιμότητα, κλείνοντας τα αφτιά 
στις τουρκικές «Σειρήνες». 

Οι δουλειές της TPAO
Αξίζει να σημειωθεί πως τα προηγού-

μενα χρόνια στη Λιβύη είχε εμπλακεί και 
η τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου 
TPAO, που παραβιάζει σήμερα την κυ-
πριακή ΑΟΖ. Ωστόσο, το 2014, ο Τούρκος 
τότε Υπουργός Ενέργειας, Taner Yıldız, 
ανακοίνωσε ότι το προσωπικό της εται-
ρείας πρέπει να εγκαταλείψει τη Λιβύη, 
λόγω της αυξανόμενης αστάθειας στη 
χώρα. Είπε ότι η απόφαση θα οδηγήσει 
σε απώλειες για την κρατική τουρκική 
εταιρεία, η οποία εκμεταλλευόταν έξι 
πετρελαιοπηγές στη χώρα.

Κλιμάκωση της έντασης
Την Τετάρτη το βράδυ η αεροπορία 

του Χαφτάρ βομβάρδισε το αεροδρόμιο 
Μιτίγκα, το μοναδικό το οποίο λειτουργεί 
στην Τρίπολη, την πρωτεύουσα της Λι-
βύης, εξέλιξη που οδήγησε στον θάνατο 
53 άτομα και ανέστειλε τις πτήσεις για 
μερικές ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη, που 
στηρίζουν την κυβέρνηση «Εθνικής 
Ενότητας», ανακοίνωσαν την Πέμπτη 
ότι διαθέτουν πληροφορίες σύμφωνα 
με τις οποίες Λίβυοι φρουροί πυροβο-
λούσαν εναντίον των προσφύγων και 

των μεταναστών που προσπαθούσαν να 
γλιτώσουν από τις αεροπορικές επιδρο-
μές. Το «ευαίσθητο» τουρκικό Υπουργείο 
Εξωτερικών, με ανακοίνωσή του στις 3 
Ιουλίου, έσπευσε πρώτο να τοποθετηθεί: 
«Η επίθεση με στόχο κέντρο καταφυγίων 
για τους παράτυπους μετανάστες στην 
περιοχή Tajura κοντά στην Τρίπολη, 
που στοίχισε τη ζωή δεκάδων αθώων 
ανθρώπων, αποτελεί έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητας. Πρέπει να ξεκινήσει αμέ-
σως διεξαγωγή διεθνούς έρευνας για να 
βρεθούν οι υπεύθυνοι. Αναμένουμε από 
τη διεθνή κοινότητα να δράσει γρήγορα 
σε αυτό το θέμα». 

Πάντως, ο εκπρόσωπος του αυτοαπο-
καλούμενου Λιβυκού Εθνικού Στρατού 
(ΛΕΣ) του Χαφτάρ, Άχμαντ αλ Μισμάρι, 
διαβεβαίωσε ότι κατά την επιδρομή κατα-
στράφηκε «το κέντρο ελέγχου τηλεκατευθυ-
νόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών 
(UAV) στο Μιτίγκα» στην επιδρομή. Ο 
ΛΕΣ διατείνεται ότι οι επιδρομές είχαν 
στόχο «τουρκικά τηλεκατευθυνόμενα μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη», που απο-
γειώνονται, σύμφωνα με αυτόν, από το 
αεροδρόμιο και πλήττουν τις δυνάμεις του 
νότια της Τρίπολης. Επιπλέον, οι δυνάμεις 
του Χαφτάρ συνέλαβαν την περασμένη 
Δευτέρα έξι Τούρκους πολίτες, που στο 
τέλος άφησαν ελεύθερους μετά τις απει-
λές της Τουρκίας πως θα προχωρήσει 
σε αντίποινα.

Της Κυριακής
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Ο Πρόεδρος του Κοινο-
βουλίου της Ανατολικής 

Λιβύης Αγκίλα Σάλεχ 
κάλεσε τη Δευτέρα τον 
Γενικό Γραμματέα του 

ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, 
και τον Αιγύπτιο Πρό-
εδρο, Αμπντέλ Φατάχ 
Ελ Σίσι, να λάβουν τα 

απαραίτητα μέτρα και να 
συγκροτήσουν μια διε-
θνή επιτροπή έρευνας 

για να διερευνήσουν την 
τουρκική παρέμβαση 

(intervention) στη Λιβύη 

Η ΑΓΚΥΡΑ ΚΑΊΓΕΤΑΊ ΓΊΑ ΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΤΡΊ-
ΠΟΛΗ. ΠΟΊΕΣ ΔΥΝΑΜΕΊΣ 
ΣΤΗΡΊΖΟΥΝ ΤΗ ΝΕΑ ΕΊΣΒΟΛΗ 
ΤΗΣ ΚΑΊ ΓΊΑΤΊ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 
ΧΑΦΤΑΡ ΕΊΝΑΊ ΠΛΕΟΝ Ο ΜΕ-
ΓΑΛΟΣ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ ΤΟΥ 
ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Ο Πρόεδρος του κοινοβουλίου της 
Ανατολικής Λιβύης Αγκίλα Σάλεχ κά-
λεσε τη Δευτέρα τον Γενικό Γραμματέα 
του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και τον 
Αιγύπτιο Πρόεδρο, Αμπντέλ Φατάχ Ελ 
Σίσι, να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα 
και να συγκροτήσουν μια διεθνή επι-
τροπή έρευνας για να διερευνήσουν την 
τουρκική παρέμβαση (intervention) στη 
Λιβύη. Ο Σαλέχ δήλωσε ότι η εμπλοκή 
αυτή αποτελεί παραβίαση για όλες τις 
διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες. Tο 
κοινοβούλιο καταγγέλλει την τουρκική 
παρέμβαση και την υποστήριξή του προς 
τις «ένοπλες τρομοκρατικές συμμορίες» 
εναντίον του Εθνικού Στρατού της Λιβύ-
ης, πρόσθεσε ο Σαλέχ. Επισημαίνει ότι 
οι πολιτοφυλακές έχουν λεηλατήσει την 
πρωτεύουσα, την Τρίπολη, την κεντρική 
τράπεζα της Λιβύης και τους κρατικούς 
θεσμούς, εκτός από την πρακτική της 
εμπορίας ανθρώπων και του λαθρε-

μπορίου του πλούτου των Λίβυων.
«Η Τουρκία έχει χάσει το Κάιρο, τώρα 

χάνουν το Σουδάν και αύριο θα χάσουν 
την Τρίπολη», δήλωσε ο εκπρόσωπος 
του Χαφτάρ σε συνέντευξη Τύπου τη 
Δευτέρα, προσθέτοντας, με αυτήν τη 
σειρά, ότι «έχουν προσπαθήσει από το 
1922 να δημιουργήσουν όνομα, τόπο 
και κράτος, το οποίο έχει αποτύχει σε 
όλα τα στάδιά του». Στη Λιβύη φαίνεται 
πως τα αντιτουρκικά αισθήματα αυξή-
θηκαν, ειδικά αφού ο Χαφτάρ έχασε τη 
στρατηγική πόλη Gharyan, νότια της 
Τρίπολης, η οποία θεωρείται σημαντική 
αποτυχία για τα στρατεύματά του που 
αγωνίζονται εναντίον των κυβερνητικών 
δυνάμεων στα δυτικά της χώρας. Το 
ζήτημα είναι αν, Κύπρος και Ελλάδα, 
έχουν καταλάβει τι ακριβώς διακυβεύεται 
και ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν, 
προκειμένου να μη βρεθούμε μπροστά 
σε περαιτέρω δυσάρεστες εκπλήξεις.

Κάλεσμα σε Γκουτέρες



Σ
χεδόν 40 χρόνια μετά 
την «αλλαγή» του Αντρέα 
Παπανδρέου, φαίνεται 
πως έρχεται η «αλλαγή» 
του Κυριάκου Μητσοτά-
κη. Το βράδυ τα βλέμ-
ματα όλων δεν θα είναι 

στραμμένα στο ποιος θα είναι ο νικητής. 
Αυτό είναι πλέον ξεκάθαρο. Το μεγάλο 
στοίχημα είναι, αν η Νέα Δημοκρατία 
θα μπορέσει να εξασφαλίσει την αυτο-
δυναμία και η χώρα να επιστρέψει και 
πάλι στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, 10 
χρόνια μετά τη νίκη του ΠΑΣΟΚ το 2009. 

Οι δημοσκοπήσεις μιλούν για διαφορές 
που κατά μέσον όρο ξεπερνούν τις 10 
μονάδες, ενώ δίνουν το κλειδί της αυτο-
δυναμίας στη Νέα Δημοκρατία ακόμη και 
στην περίπτωση επτακομματικής Βουλής. 
Με βάση τα σενάρια που υπάρχουν, η 
νέα κυβέρνηση θα έχει από 151 έως 165 

βουλευτές στο νέο Κοινοβούλιο. 
Το θέμα της αυτοδυναμίας είναι κομ-

βικό, καθώς σε περίπτωση που τελικώς 
δεν το πετύχει η ΝΔ, τότε οι δρόμοι που 
θα έχει μπροστά της είναι δύο. Ο πρώτος 
είναι των συνεργασιών, ο δεύτερος μια 
νέα προσφυγή στις κάλπες, που, όμως, 
θα γίνει με νέο εκλογικό νόμο, ο οποίος 
προνοεί την απλή αναλογική και έτσι οι 
αυτοδύναμες κυβερνήσεις θα αποτελούν 
όνειρο θερινής νυκτός. 

Η προεκλογική εκστρατεία 
Η Νέα Δημοκρατία κράτησε χαμηλούς 

τόνους και προσγείωσε όσους ράβουν 
υπουργικά κοστούμια και το μυαλό τους 
βρίσκεται στην επόμενη ημέρα. Ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης προτίμησε την τακτική 
της επαφής με τον πολίτη «πρόσωπο με 
πρόσωπο» και απέφυγε τις συγκεντρώ-
σεις του παρελθόντος. Ζήτησε από τους 

πολίτες ισχυρή εντολή, ώστε χωρίς δε-
κανίκια να μπορέσει να υλοποιήσει το 
πρόγραμμά του. 

Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός Αλέ-
ξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκαν 
στα όσα θεωρούν ότι πέτυχε η Κυβέρνηση 
τα 4.5 αυτά χρόνια και έδωσε το στίγμα 
της επόμενης ημέρας, το οποίο μιλά για 
το γεγονός ότι τώρα η Ελλάδα ανήκει 
στους Έλληνες, καθώς ξεμπέρδεψε με 
τα μνημόνια. Την ίδια ώρα έβαλε στο 
στόχαστρο τους ψηφοφόρους του παλιού 
ΠΑΣΟΚ, ώστε να μπορέσει να αυξήσει 
τη  δύναμή του. Κίνημα Αλλαγής και 
ΚΚΕ θα βρίσκονται στη νέα Βουλή, με 
τη Φώφη Γεννηματά να επιθυμεί να δει 
ένα ποσοστό που θα κινηθεί στα όρια του 
10%, ωστόσο οι δημοσκοπήσεις μέχρι 
στιγμής τής δίνουν 8%.

Το δεύτερο μεγάλο ερώτημα (μετά 
από αυτό της αυτοδυναμίας) είναι, αν η 

Χρυσή Αυγή και τα κόμματα των κυ-
ρίων Βαρουφάκη και Βελόπουλου θα 
καταφέρουν να μπουν στη νέα Βουλή. 
Οι δημοσκοπήσεις τα τοποθετούν στο 
όριο του 3%, που είναι και απαραίτητο 
για να εισέλθουν στο νέο Κοινοβούλιο.

Το ΥΠΕΞ που οραματίζεται
ο Μητσοτάκης

Κατά την παρουσίαση του προγράμμα-
τος της ΝΔ υπήρχε αναφορά στο Υπουρ-
γείο Εξωτερικών, στο οποίο ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης σκοπεύει να δώσει ιδιαίτε-
ρο βάρος στην οικονομική διπλωματία. 
«Δημιουργούμε ενιαίο φορέα εμπορι-
κής διπλωματίας, όπου υπάγονται και οι 
οικονομικοί ακόλουθοι των πρεσβειών 
μας. Το ΥΠΕΞ πρέπει να μετατραπεί σε 
Υπουργείο Εξωτερικών και Οικονομικής 
Διπλωματίας. Και οι πρέσβεις θα αξιολο-
γούνται σε δείκτες εμπορικού ισοζυγίου», 

είπε ο κ. Μητσοτάκης.
Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής 

αυτό που θέλει η ΝΔ είναι να επανα-
φέρει, όπως τονίζει, την αξιοπιστία στο 
αρμόδιο υπουργείο. Όπως λένε, είχαν 
απαξιωθεί οι διπλωματικές αποστολές 
στο εξωτερικό, είχαν υποβαθμιστεί τα αρ-
μόδια Γραφεία Τύπου και οι πρεσβείες 
δεν λειτουργούσαν. Και στον τομέα αυτό 
θα επιχειρηθεί να γίνει ανασυγκρότηση, 
με την επαναφορά στην ενεργό δράση 
έμπειρων διπλωματών και τεχνοκρατών 
που είχαν παροπλιστεί.

Για το Υπουργείο Εξωτερικών ακού-
γεται το όνομα του Κωστή Χατζηδάκη 
αλλά και του Γιώργου Κουμουτσάκου, 
ενώ το Πεντάγωνο γλυκοκοιτάζει ο Νίκος 
Δένδιας και ο Βασίλης Κικίλιας.

Το οικονομικό πλάνο της ΝΔ
Η Νέα Δημοκρατία θέτει ως πρώτη 

γραμμή της ατζέντας της την αποκατά-
σταση των σχέσεων της Ελλάδας με τις 
αγορές, καθώς η μοναδική μεγαλύτερη 
πρόκληση που αντιμετωπίζει η χώρα εί-
ναι ο τρόπος αύξησης των επενδύσεων 
ως ποσοστό του ΑΕΠ. Όλα τα στελέχη 
της υποστηρίζουν ότι η περικοπή των 
φορολογικών βαρών, οι μεταρρυθμίσεις 
για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας 
και οι προϋποθέσεις που θα καταστήσουν 
τη χώρα ελκυστική σε επενδύσεις από το 
εξωτερικό, θα θεραπεύσουν την Ελλάδα 
μετά τη βαθύτερη οικονομική ύφεση της 
σύγχρονης ιστορίας της.

Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για 
το μείγμα της μείωσης φόρων και των 
μεταρρυθμίσεων που θα αυξήσουν την 
ανταγωνιστικότητα για να έρθουν επεν-
δύσεις. Το ζήτημα, φυσικά, είναι να πείσει 
για το ισχυρό «αναπτυξιακό στόρι» που θα 

παρουσιάσει την επομένη των εκλογών. 
Ωστόσο, κομβικό είναι και το θέμα της 

μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων, 
καθώς, αν το πετύχει, τότε οι Έλληνες θα 
νιώσουν μικρότερη πίεση.

Ήδη η Νέα Δημοκρατία έχει προα-
ναγγείλει τη μείωση στον φόρο επιχει-
ρηματικών κερδών στο 20%, από 29%, 
παράλληλα με τη μείωση των φόρων στην 
ακίνητη περιουσία και τις ασφαλιστικές 
εισφορές. Το αντίτιμο σε αυτό θα είναι η 
μείωση των δαπανών κατά 1,5 δις ευρώ 
μέσα στα πρώτα δύο χρόνια. Στόχος της 
Νέας Δημοκρατίας είναι να επιτύχει ετήσιο 
ρυθμό ανάπτυξης 4%. 

Πάντως, οι αγορές δείχνουν ότι επι-
θυμούν την «αλλαγή», καθώς η απόδοση 
των ελληνικών ομολόγων έχει πέσει σε 
ιστορικά χαμηλά και αναμένεται να πέσει 
κάτω από εκείνη των ιταλικών ομολόγων. 
Το κόστος δανεισμού για το ελληνικό  
Δημόσιο σήμερα είναι εννέα φορές 
χαμηλότερο απ’ ό,τι κατά το υψηλότερο 
σημείο που είχε φτάσει στην αρχή της 
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Απόλυτο φαβορί είναι 
η Νέα Δημοκρατία, με 

τον Κυριάκο Μητσοτάκη 
να δηλώνει έτοιμος 

από την Τρίτη να 
πιάσει δουλειά. Από 

τετρακομματική μέχρι 
επτακομματική η 
επόμενη Βουλή 

Αυτοδυναμία ή περιπέτεια

ΟΙ ΈΛΛΗΝΈΣ ΨΗΦΙΖΟΥΝ
ΣΗΜΈΡΑ ΤΗΝ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ 
ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΈΙ ΤΙΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΈΣ ΤΟΜΈΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΈΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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ΣΩΤΗΡΗΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopouloss@ 
sigmatv.com



«Π
ρέπει να 
σας πω 
ότι εδώ 
και μερι-
κά χρόνια 
έχω μπει 
στη λογι-

κή ότι ήρθε η ώρα να κλείσει ένας κύκλος 
στη ζωή μου. Θεωρώ ό,τι πρόσφερα, πρό-
σφερα». Κάπως έτσι, ο Γιώργος Λιλλήκας  
θέλησε να προαναγγείλει το τέλος μιας 
πολυτάραχης και πολυετούς πολιτικής 
καριέρας. Μιας πολιτικής διαδρομής, 
η οποία άρχισε το 1987 και, σύμφωνα 
με τον ίδιο, θα ολοκληρωθεί το 2021. Ο 
πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, κατά 
την 34χρονη ενεργό παρουσία του στον 
δημόσιο βίο, κατάφερε να αποκτήσει 
πιστούς υποστηριχτές και φίλους αλλά 
και φανατικούς πολιτικούς αντιπάλους. 
Πολλοί, κατά καιρούς, του απέδωσαν διά-
φορα επίθετα και χαρακτηρισμούς, όπως 
αυτό του «πολιτικού ανεμόμυλου» ή του 
«πολιτικού μαϊντανού». Άλλοι, ωστόσο, τον 
χαρακτήρισαν «οραματιστή», ενώ όταν ο 
ίδιος αυτοπροσδιορίστηκε σε τηλεοπτική 
του συνέντευξη, χαρακτήρισε τον εαυτό 
του ως «ριζοσπάστη». Πολλοί τον πίστε-
ψαν, αρκετοί στην πορεία διαφώνησαν 
και τον εγκατέλειψαν, για να μείνουν 
πολύ λιγότεροι στο πλευρό του μέχρι 
και το τέλος. Όσον αφορά το ερώτημα 
αν ο Λιλλήκας αποχωρεί από την πολι-
τική ως επιτυχημένος ή αποτυχημένος, 
αυτό θα το κρίνει η ίδια Ιστορία. Το μόνο 
σίγουρο είναι ότι ο ίδιος, με τα σωστά 
και τα λάθη του, τα καλά και τα κακά 
του, άφησε το δικό του μικρό ή μεγάλο 
στίγμα στην κυπριακή πολιτική σκηνή.

Το φτωχόπαιδο από την Παναγιά
Ο 59χρονος, σήμερα, Γιώργος Λιλλή-

κας δεν είναι παιδί από τζάκι. Γεννημένος 
την 1η Ιουνίου του 1960, στο χωριό από 
το οποίο καταγόταν κι ο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος Γ’, την Παναγιά της Πάφου, 
είναι το έκτο παιδί αγροτικής οικογένειας, 
γιος του Γιάννη και της Σοφίας. Ο ίδιος, 
σε παλαιότερη συνέντευξή του, μιλώντας 
για τα παιδικά του χρόνια, δήλωσε: «Η 
οικογένειά μου ήταν από τις πιο φτωχές 
του χωριού. Αρκεί να σας πω ότι μεγά-
λωσα αρκετά για να συνειδητοποιήσω 
ότι το κρέας άρεσε και στους γονείς μου... 
Με έστελναν να αγοράσω μισή οκά κρέας 
κάθε 15 μέρες και δεν έτρωγαν, για να 
τρώνε τα παιδιά. Μας έλεγαν ότι δεν 
τους άρεσε το κρέας και μικρός το είχα 
πιστέψει». Μοναδική του διέξοδος την 
εποχή εκείνη, για να ξεφύγει από τις 
δύσκολες οικονομικές συνθήκες που 
βίωνε, ήταν το διάβασμα. Έτσι, το 1980 
και αφού ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του 
θητεία στο Πεζικό, αναχωρεί για σπουδές 
στη Γαλλία.  Δουλεύοντας παράλληλα 
καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής 
του στη Γαλλία, ολοκλήρωσε τις σπου-
δές του στις Πολιτικές Επιστήμες και 
πήρε δίπλωμα διδακτορικού κύκλου 
και εξειδίκευση στον Αραβικό κόσμο.

ΤΟ ΦΤΩΧΟΠΑΙΔΟ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ, 
ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΙΓΟ ΝΑ 

ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Της Κυριακής
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Το πολιτικό τέλος του Γιώργου Λιλλήκα 

Από τον Βασιλείου, στο ΑΚΕΛ 
και έπειτα στο πλευρό του 
Τάσσου

Το 1987, σε ηλικία 27 ετών και ενώ 
βρισκόταν πλέον στην Κύπρο, έγραψε ένα 
άρθρο για το πραξικόπημα, το οποίο είδε 
ο Γιώργος Βασιλείου ζητώντας να τον γνω-
ρίσει. Η γνωριμία των δυο είχε και συνέ-
χεια, καθότι ο Βασιλείου  ζήτησε από τον 
νεαρό τότε Γιώργο να τον βοηθήσει στην 
προεκλογική εκστρατεία των Προεδρικών 
Εκλογών του 1988. Ο άγνωστος -μέχρι 
τότε- για τα πολιτικά δρώμενα, Γιώργος 
Βασιλείου, κατόρθωσε να νικήσει στον Β’ 
Γύρο των Προεδρικών Εκλογών τον Γλαύκο 
Κληρίδη και να εκλεγεί στην Προεδρία 
της Δημοκρατίας ως ανεξάρτητος υποψή-
φιος υποστηριζόμενος από το ΑΚΕΛ και 
την ΕΔΕΚ. Με την εκλογή του Γιώργου 
Βασιλείου, ο Γιώργος Λιλλήκας διορίζε-
ται Ειδικός Σύμβουλος του Προέδρου της 
Δημοκρατίας. Το 1992-93 εργάζεται για 
την επανεκλογή Βασιλείου, τον οποίο υπο-
στήριξε εκ νέου το ΑΚΕΛ, χωρίς όμως να 
κατορθώσει να επανεκλεγεί. Τέσσερα χρόνια 
αργότερα, δηλαδή το 1996, αποδέχεται 
πρόταση του ΑΚΕΛ για να κατέλθει στις 
βουλευτικές εκλογές, ως μέλος των Νέων 
Δυνάμεων, όπου και εκλέγεται. Το 2001 
θα επανεκλεγεί στα βουλευτικά έδρανα κι 

αφού προηγουμένως είχε υποστηρίξει την 
προεδρική υποψηφιότητα του Γιώργου Ια-
κώβου έναντι του Γλαύκου Κληρίδη, με τον 
δεύτερο να επανεκλέγεται στον προεδρικό 
θώκο. Το 2003 θα βρεθεί στο πλευρό της 
νικηφόρας υποψηφιότητας του Τάσσου 
Παπαδόπουλου, τον οποίο στήριξαν από 
κοινού ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και Κίνημα 
Οικολόγων. Το 2004, ο Γιώργος Λιλλήκας 
συμπαρατάσσεται πλήρως με τον Τάσσο 
Παπαδόπουλο στην αναγκαιότητα απόρ-
ριψης του Σχεδίου «Ανάν». Εξάλλου, ήδη 
από το 2003 ο Τάσσος Παπαδόπουλος 
θα εμπιστευτεί τον Γιώργο Λιλλήκα,  δι-
ορίζοντάς τον στο τότε Υπουργείο Εμπο-
ρίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς 
επίσης και στο Υπουργείο Εξωτερικών 
το 2006. Ένα χρόνο περίπου αργότερα, 
ο Γιώργος Λιλλήκας παραιτείται από τη 
θέση του Υπουργού Εξωτερικών, καθότι 
διαφώνησε με την υποψηφιότητα Δημήτρη 
Χριστόφια, υποστηρίζοντας την επανεκλο-
γή του Τάσσου Παπαδόπουλου μαζί με 
το ΔΗΚΟ, την ΕΔΕΚ, το ΕΥΡΩΚΟ και το 
Κίνημα Οικολόγων. Η επιλογή αυτή πυρο-
δότησε έντονες αντιδράσεις από πλευράς 
ΑΚΕΛ, με τον Δημήτρη Χριστόφια την 
εποχή εκείνη να κάνει λόγο για μετατροπή 
του κόσμου της Αριστεράς σε οδοστρω-
τήρα, που θα καταπλακώσει τον Γιώργο 
Λιλλήκα. Σημειώνεται ότι,  ενώ ο Τάσσος 
Παπαδόπουλος παρουσιαζόταν σχεδόν 
σε όλες τις δημοσκοπήσεις εκείνης της 
περιόδου να εισέρχεται στον Β’ Γύρο των 
Προεδρικών Εκλογών, εν τέλει έμεινε εκτός.

Η μεγάλη έκπληξη του 2013
Αναμφίβολα, η μεγαλύτερη επιτυχία 

στην πολιτική καριέρα του Γιώργου Λιλ-
λήκα ήταν το αποτέλεσμα του Α’ Γύρου 
των Προεδρικών Εκλογών του 2013. Ο 
ίδιος, υποστηριζόμενος επίσημα μόνο από 
την ΕΔΕΚ, κατόρθωσε να λάβει ποσοστό 
της τάξεως του 24,93%. Σε απόλυτους 
αριθμούς το ποσοστό αυτό μεταφράστηκε 
σε 109.996 ψήφους. Ο Γιώργος Λιλλήκας 
μπορεί να μην κατόρθωσε να περάσει 
στον Β’ Γύρο των Προεδρικών Εκλογών, 
ωστόσο η διαφορά του από τον υποψή-
φιο του ΑΚΕΛ, Σταύρο Μαλά, ήταν κάτι 
λιγότερο από δυο ποσοστιαίες μονάδες. 
Μάλιστα, δεν είναι λίγοι αυτοί που θε-
ωρούν πως αν ο Γιώργος Λιλλήκας κα-
τόρθωνε να περάσει στον επαναληπτικό 
γύρο των Προεδρικών του 2013, τότε θα 
είχε πολύ σοβαρές ελπίδες να κέρδιζε 

τον Νίκο Αναστασιάδη.   
Το εγχείρημα της 
Συμμαχίας Πολιτών

Ενθαρρυμένος από την αναπάντεχα με-
γάλη υποστήριξη της υποψηφιότητάς του 
το 2013, ο Γιώργος Λιλλήκας επιχείρησε 
να την κεφαλαιοποιήσει, δημιουργώντας 
τη Συμμαχία Πολιτών. Ενέργεια, η οποία 
θεωρήθηκε ως casus belli (αιτία πολέμου) 
από την ΕΔΕΚ, η οποία τον κατηγορεί 
μέχρι και σήμερα για αθέτηση υπόσχε-
σης μη δημιουργίας κόμματος από τον 
ίδιο. Η εκλογική πορεία της Συμμαχίας 
Πολιτών, στις αναμετρήσεις όπου έλαβε 
μέρος, δεν μπορεί να συγκριθεί σε καμία 
περίπτωση με το ποσοστό που έλαβε το 
2013. Στις Ευρωεκλογές του 2014 λαμ-
βάνει ποσοστό της τάξεως του 6,78%, το 
οποίο την τοποθετεί μεν στον κομματικό 
χάρτη, όμως δεν της επιτρέπει να εκλέξει 
ευρωβουλευτή. Το 2016, στις βουλευτικές 
εκλογές, κυμαίνεται περίπου στα ίδια πο-
σοστά με τις Ευρωεκλογές, καταγράφοντας 
συγκεκριμένα 6,01% και εκλέγοντας τρεις 
βουλευτές, οι δυο εκ των οποίων εγκατέ-
λειψαν στην πορεία τον Γιώργο Λιλλήκα 
και τη Συμμαχία Πολιτών.

Το προδιαγραφόμενο τέλος 
Το τέλος της πολιτικής καριέρας του 

Γιώργου Λιλλήκα είχε τροχοδρομηθεί 
από το βράδυ της  28ης Ιανουαρίου του 
2018. Η επιλογή του να πορευθεί μόνος 
στις Προεδρικές Εκλογές αποδείχθηκε 
εκ των πραγμάτων λανθασμένη, και 
απόδειξη τούτου ήταν το μόλις 2,18% 
που έλαβε, τερματίζοντας πέμπτος και 
καταϊδρωμένος πίσω απ’ όλους τους βα-
σικούς υποψηφίους. Από τους 109.996 
πολίτες, οι οποίοι τον επέλεξαν το 2013, 
κάτω πάντα από πολύ συγκεκριμένες 
πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικές συν-
θήκες, απέμειναν μόλις  8.419, πέντε 
χρόνια αργότερα. Η ελεύθερη πτώση 
των ποσοστών της Συμμαχίας Πολιτών 
επισφραγίστηκε στις πρόσφατες Ευρω-
εκλογές. Η προσπάθεια της Συμμαχίας 
Πολιτών να «κρύψει» ποσοστά μέσω μιας 
συνεργασίας δεν της βγήκε. Η συμπό-
ρευση με τους Οικολόγους - Συνεργασία 
Πολιτών αποδείχθηκε καταστροφική 
και για τους δυο. Υπενθυμίζεται ότι η 
συνεργασία των δυο κομμάτων έλαβε 
ποσοστό της τάξεως του 3,29%, κατώτερο 
του 3,6% που είναι το εκλογικό όριο για 
να εισέλθεις στη Βουλή.  

«Το τέλος της 
πολιτικής καριέρας 

του Γιώργου Λιλλήκα 
είχε τροχοδρομηθεί 

από το βράδυ
της  28ης Ιανουαρίου 

του 2018»

ΤΑΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
christodoulouta@sigmalive.com

Την αποκάλυψη της αποχώ-
ρησής του από την πολιτική 
ο Γιώργος Λιλλήκας της 

έκανε στον τηλεοπτικό σταθμό 
Capital, στις 12 Ιουνίου. Ο ίδιος  
ξεκαθάρισε ότι θα θέσει υποψη-
φιότητα στο έκτακτο εκλογικό 
συνέδριο του κόμματος, το οποίο 
θα γίνει μετά το καλοκαίρι, για να 
οδηγήσει τη Συμμαχία Πολιτών 
στις Βουλευτικές του 2021 και 
ακολούθως θα αποσυρθεί, για 
να έρθει διαδοχή στην ηγεσία 
του κόμματος. Βέβαια, ως έχουν 
σήμερα τα πράγματα θα θεωρηθεί 
τουλάχιστον άθλος αν η Συμμαχία 
Πολιτών επιτύχει είσοδό της στη 
Βουλή στις επόμενες εκλογές. 
Σε ό,τι αφορά τα δικά του σχέδια 
εκτός πολιτικής, όπως ανέφερε 
βρίσκεται στη διαδικασία δημι-
ουργίας ενός ινστιτούτου ηγετών 
στον τομέα την πολιτικής και της 
οικονομίας, σε συνεργασία με 
κάποια ξένα πανεπιστήμια.    

Το μέλλον…



Σ
τις 2 Ιουλίου 2019, η 
παράνομη υποτελής 
διοίκηση της Τουρκίας 
στα κατεχόμενα βόρεια 
εδάφη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (ΚΔ) ισχυ-
ρίστηκε ότι ένας πύραυ-

λος ρωσικής προέλευσης, που ονομάζεται 
S-200, υπό την καθοδήγηση της Συρίας, 
έπεσε στα κατεχόμενα. Η παράνομη δι-
οίκηση εξήγησε ότι οι πρώτες ενδείξεις 
υπεδείκνυαν πως αυτή η πτώση ήταν 
αποτέλεσμα ατυχήματος [«accident»], που 
προέκυψε μετά από έντονες επιθέσεις 
του Ισραήλ στη Συρία. (Πηγή: https://
pio .mfa.gov.ct . tr/en/ozersay-it- is-
understood-that-by-an-accident-a-
missile-from-syria-fell-in-the-trnc/). 

Mπερδεμένες συνθήκες

Είναι περίεργο το γεγονός ότι η παρά-
νομη διοίκηση βιάστηκε να περιγράψει 
το επεισόδιο ως «ατύχημα». Εδώ, πρέ-
πει να υπογραμμίσω ότι οι σχετικές 
λεπτομέρειες στον δημόσιο τομέα είναι 
ελάχιστες, και αυτές που είναι διαθέσι-
μες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με 
προσοχή. Όπως λέει το ρητό και όπως 
αποδεικνύεται από την ιστορία, «στην 
ομίχλη του πολέμου, το πρώτο θύμα 
είναι η αλήθεια». Επίσης, αυτοί που 
μας ενημερώνουν από τα κατεχόμενα 
δεν έχουν καθαρά χέρια. Όχι μόνο είναι 
εκπρόσωποι μιας παράνομης διοίκησης, 
αλλά πάσχουν από ένα αντιδημοκρατικό 
πολιτικό πνεύμα, που περιλαμβάνει τη 
συστηματική μυστικοπάθεια.

Χωρίς να υπερασπίζομαι το καθεστώς 

του Προέδρου Assad, επισημαίνω ότι, το 
2011, η Τουρκία ενθάρρυνε τις πρώτες 
αντικυβερνητικές ταραχές στη Συρία. Από 
τότε, η Τουρκία έχει παίξει σημαντικό 
ρόλο υπέρ διαφόρων ομάδων τζιχαντιστών 
που έχουν καταστρέψει τη  Συρία (Δείτε, 
π.χ. Emrullah Uslu (2016) ‘Jihadist Highway 
to Jihadist Haven: Turkey’s Jihadi Policies 
and Western Security’, Studies in Conflict 
& Terrorism, 39:9, 781-802).

Παράλληλα με την εμπλοκή της στη 
Συρία, η Τουρκία έχει οικοδομήσει μια 
στενή διμερή συμμαχία με τη Ρωσία, η 
οποία υποστηρίζει τον Πρόεδρο Assad. 
Αυτή η συμμαχία έχει σφραγιστεί από 
τον υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό 
στη νότια Τουρκία, λιγότερο από 100 
χιλιόμετρα από την κατεχόμενη Κερύνεια.

Σε τέτοιες μπερδεμένες συνθήκες, 
ο σωστός ρόλος του ακαδημαϊκού σε 
μια δημοκρατική κοινωνία είναι να θέτει 
απλές αλλά κρίσιμες ερωτήσεις, οι οποίες 
πρέπει να απαντηθούν από αυτούς που 
κρατούν την κοινωνία στα χέρια τους. 
Σε αυτό το άρθρο, θα θέσω έξι απλές 

ερωτήσεις σε σχέση με την ασφάλεια 
της ΚΔ. Τις θέτω γνωρίζοντας ότι, από 
τα 28 σημερινά κράτη μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (ΕΕ), μόνον έξι δεν είναι 
μέλη του ΝΑΤΟ και, έτσι, δεν προστα-
τεύονται από τη Συνθήκη του Βορείου 
Ατλαντικού. Αναφέρομαι, βεβαίως, στην 
ΚΔ, καθώς και στις Ιρλανδία, Αυστρία, 
Σουηδία, Φινλανδία και Μάλτα.

 
Έξι ερωτήσεις

 Πρώτον, σε σχέση με το ξένο αντι-
κείμενο που φαίνεται ότι έπεσε στα 
κατεχόμενα, ποια μέτρα έχουν λάβει οι 
αρμόδιες Αρχές της ΚΔ, του Ηνωμένου 
Βασιλείου (ΗΒ) και των «Βάσεων» για να 
διαπιστώσουν την αλήθεια; Μήπως από 
το αντικείμενο κινδύνεψε οποιοδήποτε 
αεροσκάφος στον εναέριο χώρο της ΚΔ 
ή στο FIR Λευκωσίας; Η Αστυνομία της 
ΚΔ έχει διενεργήσει κάποιαν ανεξάρτητη 
ποινική έρευνα σε σχέση με αυτό το επει-
σόδιο, από το οποίο κινδύνεψαν ζωές και 
προκάλεσαν ζημιές σε κυρίαρχο έδαφος 
της ΚΔ; Οι κατοχικές δυνάμεις θα παρα-
δώσουν τα συντρίμμια του αντικειμένου 
στην Αστυνομία της ΚΔ, ίσως μέσω του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), 
για να διευκολυνθεί η ποινική έρευνα;

Δεύτερον, όταν το ξένο αντικείμενο 
πλησίαζε τον κυπριακό εναέριο χώρο, 
λειτούργησε το σύστημα ασφάλειας που 
δημιουργήθηκε κατά την εγκαθίδρυση 
της ΚΔ το 1960; Εάν ναι, πότε και πώς; 
Εάν όχι, γιατί όχι; Σε αυτό το πλαίσιο, 
παρατηρώ ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 
της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης του 1960, 
η ΚΔ, η Ελλάδα, η Τουρκία και το ΗΒ 
έχουν αναλάβει να συμβουλεύονται και 
να συνεργάζονται «για την κοινή άμυ-
να της Κύπρου». Στην πράξη, υπάρχει 
καμία χώρα που σέβεται το άρθρο 3, ή 
έχει ουσιαστικά καταργηθεί, π.χ., λόγω 
της τουρκικής κατοχής;

Τρίτον, σε αυτό το επεισόδιο λει-
τούργησε το σύστημα εγγυήσεων που 
δημιουργήθηκε το 1960; Εάν ναι, πότε 
και πώς; Εάν όχι, γιατί όχι; Εδώ σημειώνω 
ότι, σύμφωνα με την πρώτη παράγρα-
φο του άρθρου ΙΙ της Συνθήκης Εγγυ-
ήσεων του 1960, η Ελλάδα, η Τουρκία 
και το ΗΒ αναγνωρίζουν και εγγυώνται 
την ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα 
και ασφάλεια της ΚΔ.

Τέταρτον, σε αυτό το επεισόδιο λει-
τούργησε το σύστημα συμμαχίας που δη-
μιουργήθηκε το 1960; Εάν ναι, πότε και 
πώς; Εάν όχι, γιατί όχι; Σύμφωνα με το 
άρθρο ΙΙ της Συνθήκης Συμμαχίας του 

1960, η ΚΔ, η Ελλάδα και η Τουρκία, 
αλλά όχι το ΗΒ, ανέλαβαν την υποχρέωση 
να αντισταθούν σε οποιαδήποτε επίθεση 
ή προσβολή, άμεση ή έμμεση, κατά της 
ανεξαρτησίας ή της εδαφικής ακεραιότη-
τας της ΚΔ. Στην πράξη, υπάρχει καμία 
χώρα που σέβεται το άρθρο ΙΙ, ή έχει και 
αυτό καταργηθεί;

Πέμπτον, σε αυτό το επεισόδιο, λει-
τούργησε το σύστημα διατήρησης της 
ειρήνης («peacekeeping») του ΟΗΕ στην 
ΚΔ; Εάν ναι, πότε και πώς; Εάν όχι, για-
τί όχι; Σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του Ψηφίσματος 186 της 4ης Μαρτίου 
1964, η Δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο 
(UNFICYP) είναι υποχρεωμένη, προς 
όφελος της διατήρησης της διεθνούς 
ειρήνης και ασφάλειας, να «καταβάλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψει 
την επανάληψη των συγκρούσεων και, 
εφόσον είναι αναγκαίο, να συμβάλει στη 
διατήρηση και την αποκατάσταση του 
νόμου και της τάξης και στην επιστροφή 
σε κανονικές συνθήκες».

Έκτον, σε αυτό το επεισόδιο, λειτούρ-
γησε το σύστημα βοήθειας της ΕΕ; Εάν 
ναι, πότε και πώς; Εάν όχι, γιατί όχι; Σύμ-
φωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 
42 της Συνθήκης για την ΕΕ: «Σε περίπτω-
ση κατά την οποία κράτος μέλος δεχθεί 
ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα άλλα 
κράτη μέλη οφείλουν να του παράσχουν 
βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα 
που έχουν στη διάθεσή τους, σύμφωνα 
με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη 
του ΟΗΕ. Αυτό δεν επηρεάζει τον ιδιαίτε-
ρο χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας 
και άμυνας ορισμένων κρατών μελών».

 
Ο εξευτελισμός της ΚΔ

Εν συντομία, σε σχέση με το ξένο αντι-
κείμενο που έπεσε στα κατεχόμενα, τι 
έκαναν η ΚΔ, η Ελλάδα, η Τουρκία, το ΗΒ, 
οι «βάσεις», ο ΟΗΕ και η ΕΕ; Αναμένω 
απαντήσεις από καθέναν από αυτούς. Εν 
τω μεταξύ, η τουρκική κατοχή συνεχίζεται, 
η ΚΔ δεν προστατεύεται από το ΝΑΤΟ 
και οι μάχες στη Συρία θέτουν σε κίν-
δυνο την ΚΔ. Επίσης, απ’ ό,τι φαίνεται, 
τα διάφορα συστήματα ασφάλειας του 
1960 δεν λειτουργούν και η UNFICYP εί-
ναι χωρίς δόντια. Ακόμη χειρότερα, η 
ΚΔ δεν έχει ούτε σύγχρονο πολεμικό 
ναυτικό, ούτε πολεμική αεροπορία με 
σύγχρονα αεροπλάνα. Τα λέω αυτά με 
απόλυτο σεβασμό προς το προσωπικό 
που υπηρετεί στις ένοπλες δυνάμεις. Δεν 
ευθύνεται για τον εξευτελισμό της ΚΔ.

Χειρότερο από όλα, σχεδόν όλα τα κρά-

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Πολιτική 9

Ένα περίεργο «ατύχημα» και ο 
βάτραχος ανάμεσα στους κροκόδειλους

Η τουρκική κατοχή 
συνεχίζεται, η ΚΔ δεν 

προστατεύεται από 
το ΝΑΤΟ και οι μάχες 

στη Συρία θέτουν 
σε κίνδυνο την 
ΚΔ. Επίσης, απ’ 
ό,τι φαίνεται, τα 

διάφορα συστήματα 
ασφάλειας του 1960 

δεν λειτουργούν 
και η UNFICYP είναι 

χωρίς δόντια

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί Ακινήτου Iδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγ-
γραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο ή συμφέ-
ρον στο ακίνητο που αναφέρεται πιο κάτω.

Δήλωση Μεταβίβασης: 1/Π/2368/2019

Πωλητής: ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Στρύμωνος 11Α, 2049 Άγιος Βασίλειος, Δήμος Στρο-
βόλου, Λευκωσία.
Αγοραστής: Γ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ, Φαλήρου 7, 1037 Καϊμακλί, Δήμος Λευκωσίας, Λευκωσία.
Ακίνητο: Αρ. Εγγραφής: 6/928, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 21/39E2/6/756/4, Είδος 
Ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 1264τ.μ., Γεωγραφική Περιοχή: Λευκωσία, Δήμος Λευκωσίας, 
Καϊμακλί, Τοποθεσία: Αμπέλια, Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/8, Ποσό Πώλησης: €30.000,00.
Σημείωση: Το ακίνητο ενδέχεται να υπόκειται σε ΦΠΑ, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται 
στο ποσό πώλησης.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΙ 1990 – 2012
Ειδοποίηση δυνάμει του εδαφίου 3 του Άρθρου 90

(Τροποποιητικός Νόμος 4 του 39 (I)/2015)

Δίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα με το εδάφιο 3 του Άρθρου 90, των περί Πολεοδομίας 
και Χωροταξίας Νόμων 1990-2012, ότι οι Μαρούλα Χατζήκυριακου και άλλοι, συνι-
διοκτήτες του τεμαχίου με αρ. 1249, Φύλλο/Σχέδιο: 21/540202, Ενορία: Τρυπιώτης, 
Οδός: Φλωρίνης 11, City Forum στην περιοχή του Δήμου Λευκωσίας, έχουν υποβά-
λει στις 6/2/2019 την αίτηση με αρ. ΠΑ39/2019 στην Πολεοδομική Αρχή Δήμου Λευ-
κωσίας, χωρίς αυτή να υπογράφεται από όλους τους συνιδιοκτήτες, για εξασφάλιση 
πολεοδομικής άδειας για: Εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας της PRIMETEL.

Παραστάσεις κατά αιτήσεως μπορούν να υποβάλουν συνιδιοκτήτες οι οποίοι θεωρούν 
ότι επηρεάζονται τα νόμιμα ιδιοκτησιακά συμφέροντά τους, όπως άνετη, νόμιμη και εύ-
λογη κάρπωση της ιδιοκτησίας τους, προς την Πολεοδομική Αρχή μέσα σε προθεσμία 
30 ημερών από τη δημοσίευση της ειδοποιήσεως αυτής.

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ*

τη, οι παραστρατιωτικές ομάδες και οι τρο-
μοκρατικές οργανώσεις στην Ανατολική 
Μεσόγειο δεν σέβονται το Διεθνές Δίκαιο 
και, ειδικά, το διεθνές ανθρωπιστικό δί-
καιο. Εάν υπήρχε τέτοιος σεβασμός, ίσως 
να μην έφτανε στα κατεχόμενα ένα τόσο 
επικίνδυνο αντικείμενο, το οποίο είχε την 
δυνατότητα να σκοτώσει.

 Σε σχέση με το διεθνές ανθρωπιστι-
κό δίκαιο, ούτε η ΚΔ, ούτε οι τρεις της 
«εγγυήτριες δυνάμεις» έχουν υπογράψει 
την Διεθνή Σύμβαση για την Καταστολή και 
Τιμωρία του Εγκλήματος του Απαρτχάιντ 
του 1973. Η Τουρκία δεν έχει υπογράψει 
άλλα σχετικά κείμενα, όπως τα Πρόσθε-
τα Πρωτόκολλα του 1977 των τεσσάρων 
Συμβάσεων της Γενεύης του 1949 και 
το Καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές 
Ποινικό Δικαστήριο του 1998. Ο Λίβανος, 
το Ισραήλ και η Λιβύη είναι οι άλλες χώρες 
της Ανατολικής Μεσογείου που δεν έχουν 
υπογράψει αυτό το Καταστατικό. Επίσης, 
όπως στην περίπτωση της Ρωσίας και 
των Ηνωμένων Πολιτειών, η Αίγυπτος 
και η Συρία έχουν υπογράψει, αλλά δεν 
έχουν επικυρώσει το Καταστατικό. Στην 
Ανατολική Μεσόγειο, τα μόνα κράτη που 
έχουν κυρώσει το Καταστατικό είναι η 
Ελλάδα και η ΚΔ, συν το ΗΒ. 

Συμπεράσματα
Για να αντιμετωπίσει την έκθεσή 

της σε όλους αυτούς τους κινδύνους, η 
ΚΔ θα πρέπει (ι) να αναγνωρίσει ότι τα 
προαναφερθέντα συστήματα του 1960 
δεν πρέπει να ανανεωθούν μέσω μιας 
«διευθέτησης» του «Κυπριακού», (ιι) να 
ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της, και 
(ιιι) να γίνει ο κορυφαίος υποστηρικτής 
του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου 
στην Ανατολική Μεσόγειο, μιαν από τις 
πιο επικίνδυνες περιοχές στη  Γη. Εάν, 
όμως, δεν λάβει σωστά μέτρα, η ΚΔ θα 
παραμείνει εκτεθειμένη σαν ένας βάτραχος 
σε ύδατα γεμάτα κροκόδειλους.

 
Yστερόγραφο: Αυτό το άρθρο βασίζεται 

εν μέρει σε προφορικές παρατηρήσεις 
του συγγραφέα στο Ράδιο Πρώτο στις 
3.07.2019.

 *Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus. Οι από-

ψεις του είναι προσωπικές

ΕΊΝΑΊ ΠΕΡΊΕΡΓΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΊ Η ΠΑΡΑΝΟ-
ΜΗ ΔΊΟΊΚΗΣΗ ΒΊΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΠΕΡΊΓΡΑΨΕΊ ΤΟ 
ΕΠΕΊΣΟΔΊΟ ΩΣ «ΑΤΎΧΗΜΑ». ΕΔΩ, ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ 
ΎΠΟΓΡΑΜΜΊΣΩ ΟΤΊ ΟΊ ΣΧΕΤΊΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕ-
ΡΕΊΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΊΟ ΤΟΜΕΑ ΕΊΝΑΊ ΕΛΑΧΊ-
ΣΤΕΣ, ΚΑΊ ΑΎΤΕΣ ΠΟΎ ΕΊΝΑΊ ΔΊΑΘΕΣΊΜΕΣ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ ΑΝΤΊΜΕΤΩΠΊΣΤΟΎΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ



Ε
κ των πραγμάτων επα-
νέρχομαι στο θέμα της 
βρετανικής πολιτικής σε 
σχέση με τη δήλωση του 
Σερ Άλαν Ντάνκαν στη 
Βουλή των Κοινοτήτων 
στις 14 Μαΐου 2019. Για 

να προβάλω τεκμηριωμένα ότι, σύμφωνα 
με τα δεδομένα, τίποτα δεν φαίνεται να 
άλλαξε από τότε. Παρ’όλες τις δεκάδες 
επιστολές και επικρίσεις που στάλθη-
καν στο Φόρεϊν Όφις και την εκστρατεία 
της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Βρετανίας, καλώντας την ομογένεια να 
αντιδράσει, κ.λπ., κ.λπ. 

Υπενθυμίζεται η δήλωση του  Σερ 
Άλαν Ντάνκαν: «Χθες (13.5.2019)  συ-
ναντήθηκα με τον Τούρκο πρέσβη και 
είχα εποικοδομητικές συνομιλίες  μαζί 
του. Η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου 
είναι ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θά-
λασσας, οι διερευνητικές γεωτρήσεις δεν 
πρέπει να διεξάγονται σε οποιαδήποτε 
περιοχή στην οποία η κυριαρχία είναι 
υπό αμφισβήτηση».

Εξοργίστηκε και άναψε από τον «θυμό» 
του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης με τη 
δήλωση του Σερ Άλαν Ντάνκαν και ζή-
τησε εξηγήσεις από την Πρωθυπουργό 
Τερέζα Μέι. Πήρε μιαν «απάντηση» 
από την Πρωθυπουργό, ημερομηνίας 
26 Μαΐου 2019, την οποία εξήγγειλε 
μέρες μετά, στη δεξίωση της βρετανικής 
Υπάτης Αρμοστείας στη Λευκωσία για τα 
γενέθλια της Βασίλισσας, αλλά δεν την… 
δημοσιοποιεί ακόμα (όπως έγραψα και στο 
άρθρο μου της περασμένης Κυριακής). 
Ικανοποιημένος με το «περιεχόμενο» της 
επιστολής Μέι, είπε μάλιστα περιφρονη-
τικά το κλασικό στην ψευδαίσθησή του 
ότι τώρα είναι ικανοποιημένος (!) και δεν 
τον ενδιαφέρει τι λένε άλλοι, δηλαδή ο 
Σερ Άλαν Ντάνκαν!  Το περιεχόμενο 
δεν το είδαμε, αλλά, σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Ελευθερία» στο Λονδίνο, η 
οποία είναι πολύ καλά πληροφορημένη, 
αυτό είναι πανομοιότυπο με το περιεχό-
μενο της επιστολής που έστειλε ο Σερ 
Άλαν Ντάνκαν στην Εθνική Κυπριακή 
Ομοσπονδία (3.6.2019) και στην Επι-
τροπή Κατεχομένων Εδαφών Αγγλίας 
(6.6.2019). Οπόταν, αν η «Ελευθερία» 
είναι σωστή, εγείρονται ερωτήματα ως 
προς την ικανοποίηση του Προέδρου… 
(Βλέπε άρθρο μου στη «Σημερινή»,  
30.6.2019, «O κλειδωμένος χάρτης, η 
κοροϊδία του Βαρωσιού και οι επιστολές 
που δεν δημοσιοποιούνται»). 

Δυστυχώς, η ελληνοκυπριακή πλευρά 
ουδέποτε έδωσε προσοχή στις λεπτομέ-
ρειες, ειδικά σε έγγραφα και δηλώσεις 
Βρετανών. Οι οποίοι μετρούν την κάθε 
λέξη και την κάνουν να χωράει από την 
τρύπα του βελονιού με πολλές  ερμηνείες. 
Εξ ου και οι εποικοδομητικές ασάφειες 
του Σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ…

Έτσι, λοιπόν, πριν αλέκτορα φωνή-
σαι, ο Σερ Άλαν Ντάνκαν, ο κατ’ εξοχήν 
υπεύθυνος για το Κυπριακό στο Φόρεϊν 

Όφις, ο Υφυπουργός Ευρώπης Βορείου 
και Νοτίου Αμερικής (που συμμετείχε 
και στις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία 
2017), με τους δικούς του αξιωματούχους, 
κατέβαλαν έντονες προσπάθειες εντός 
της ΕΕ για να μην τιμωρηθεί η Τουρ-
κία για την 3η της εισβολή στην ΑΟΖ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Έγραψε 
ο συνάδελφος Παύλος Ξανθούλης σε 
ανταπόκρισή του στον «Φιλελεύθερο», 
30 Ιουνίου 2019, με τίτλο «Η Βρετανία 
πλασάρει συνταγή Τσαβούσογλου για 
ΑΟΖ – Φ.Α.».

Εξαπέλυσε τους διπλωμάτες του ο 
Σερ Άλαν Ντάνκαν στην ΕΕ να προλά-
βουν να μη ληφθούν ισχυρά μέτρα κατά 
της Τουρκίας, γιατί, άκουσον-άκουσον, 
«τότε ίσως δημιουργηθεί η εντύπωση 
ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά αποκτά 
πλεονέκτημα, κάτι που, σύμφωνα με 
τους Βρετανούς, δεν είναι βέβαιον ότι 
θα λειτουργήσει εποικοδομητικά για την 
εκτόνωση της έντασης, όσο και για την 
επίλυση του κυπριακού προβλήματος». 

 
Υποδείξεις προς Μογκερίνι 
να μιλά για… «Ανατολική 
Μεσόγειο» 

Έγραψε ο Π. Ξανθούλης: «Συνταγή 
Τσαβούσογλου, για σύσταση κοινής 
επιτροπής Ελληνοκυπρίων και Τουρ-
κοκυπρίων, με φόντο τη συν-διαχείριση 
του φυσικού αερίου και πρόσχημα την 
αποκλιμάκωση της έντασης πλασάρει, 

σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», το 
Φόρεϊν Όφις, προτάσσοντας την ανάγκη 
«διαλόγου» και ζητώντας από σημαίνοντες 
κύκλους της ΕΕ να βάλουν στο περιθώριο 
τις προθέσεις επιβολής μέτρων κατά της 
Τουρκίας… Οι κινήσεις του Λονδίνου 
εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της 
προσπάθειας γκριζαρίσματος της κυπρι-
ακής ΑΟΖ, κάτι που, όπως αποκάλυψε 
ο «Φ», είχε ως αποτέλεσμα το Φόρεϊν 
Όφις να επιχειρήσει αποδόμηση της, 
υποστηρικτικής προς τη Λευκωσία,  
δήλωσης Μογκερίνι, αναγκάζοντας την 
ΕΕ να αναφέρεται σε τουρκικές έκνομες 
ενέργειες «στην ανατολική Μεσόγειο» 
και όχι στην Κυπριακή ΑΟΖ…» (Η κ. 
Federica Mogherini είναι η Ιταλίδα 
Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ σε θέμα-
τα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας). 

 Και συνέχισε η ανταπόκριση του 
ΠΞ:  «Ασταμάτητο το Φόρεϊν Όφις, στην  
εξυπηρέτηση των στόχων της Άγκυρας 
κόντρα στη Λευκωσία, σε όλα τα επίπεδα. 
Ηγήθηκε προσπάθειας κλεισίματος της 
υπόθεσης της Τιτίνας Λοϊζίδου στηρίζο-
ντας την Τουρκία εις βάρος της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας, αναδεικνύοντας τη 
λεγόμενη ‘επιτροπή ακίνητης ιδιοκτησίας’ 
του ψευδοκράτους ως τον μοναδικό τρόπο 
επίλυσης του ζητήματος… Με αποτέλε-
σμα, στην ψηφοφορία 21 κράτη-μέλη του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, με πρώτη 
τη Βρετανία, να τοποθετούνται υπέρ του 

κλεισίματος της υπόθεσης, ενώ μόλις 5 
κράτη-μέλη ψήφισαν εναντίον. Ευτυχώς 
η υπόθεση δεν έκλεισε την τελευταία 
στιγμή, όταν 19 κράτη-μέλη τήρησαν 
αποχή…».

Προσέξτε αυτήν την απαίτηση του 
Φόρεϊν Όφις προς ΕΕ και την κ. Μο-
γκερίνι, γιατί είναι από τις λεπτομέρειες 
που δεν «βλέπουν» οι δικοί μας. Που 
δεν ενδιαφέρονται να αντιμετωπίσουν 
κατάματα το Φόρεϊν Όφις. Ούτε ενδι-
αφέρει τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο 
οποίος αναπαύθηκε, πλέον, μιας και 
εξασφάλισε…  την περιβόητη επιστολή 
της Πρωθυπουργού Μέι της 26ης Μαΐου 
2019 που δεν δημοσιοποιεί. Και όλα 
αυτά, καθώς ο Υπουργός του των Εξω-
τερικών της ΚΔ, Νίκος Χριστοδουλίδης, 
προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί, για να 
πείσει τους εταίρους στην ΕΕ να επιβά-
λουν κυρώσεις στην Τουρκία… Μάλλον 
ήταν πεπεισμένος ότι τα είχε καταφέρει 
όταν έγραψε το Sigmalive στις 19 Ιουνίου 
2019 «ΥΠΕΞ:  Έτσι έπεισα τους εταίρους 
για κυρώσεις - Επιβεβαίωση ΣΙΓΜΑ». 

 

«Τραγικές αστειότητες»
Πρέπει να συγκαταλέγονται τελικά και 

αυτές οι προεδρικές ψευδαισθήσεις στις 
«τραγικές αστειότητες» που αρίθμησε ο κ.  
Κώστας Χατζηκωστής στο κύριο άρθρο 
της «Σημερινής» στις 23 Ιουνίου 2019. 

 *Ερευνήτρια/δημοσιογράφος  
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Σ τις 24 Ιουνίου 2019, η Πρωθυ-
πουργός Τερέζα Μέι έδωσε… 
λογαριασμό στη Βουλή των 

Κοινοτήτων για τα όσα συζητήθηκαν 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (European 
Council), για την κλιματική αλλαγή, πα-
ραπληροφόρηση, εξωτερικές σχέσεις, 
απειλές και άλλα, και είπε: «Το Συμ-
βούλιο, επίσης, εξέφρασε τις σοβαρές 
του ανησυχίες σε σχέση με τις δραστη-
ριότητες της Τουρκίας για γεωτρήσεις 
στην Ανατολική Μεσόγειο».  

(The Council  also expressed 
serious concerns over Turkey’s 
drilling activities in the Eastern 
Mediterranean). 

Πλήρως ταυτισμένη η Πρωθυπουρ-
γός  Μέι με τη γραμμή του Φόρεϊν 

Όφις/Σερ Άλαν Ντάνκαν και τις επεμ-
βάσεις τους υπέρ της Τουρκίας, καμία 
αναφορά στο ότι οι δραστηριότητες της 
Τουρκίας για γεωτρήσεις γίνονται στην 
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Στην «Ανατολική Μεσόγειο» γίνονται, 
κάπου εκεί στην… οδό χωράφκια, νού-
μερο αγκάθκια!!! Ανύπαρκτη η ΚΔ για 
την «εγγυήτρια» Βρετανία, όπως και 
για την εισβολέα Τουρκία… 

Κατά τα άλλα, δεν ενδιαφέρει τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη τι λένε άλλοι 
(Σερ Άλαν Ντάνκαν), φτάνει που έχει 
την επιστολή της Πρωθυπουργού στο 
συρτάρι του, που δεν δημοσιοποιεί.

Όπως έγραψε ο φίλτατος βετεράνος 
δημοσιογράφος, Σάββας Ιακωβίδης, 
στις 30 Ιουνίου 2019, στη «Σημερινή»: 

«Την ώρα που ο Υπουργός Εξωτερι-
κών προσπαθούσε στις Βρυξέλλες να 
πείσει τους εταίρους μας, ο Πρόεδρος 
συνέτρωγε, σε ‘κοινωνικό δείπνο’, με 
τον επόμενο εγκάθετο της Τουρκίας. 
Τώρα, αφήνει στο νεφελώδες μέλλον 
πιθανές, αμφίβολες κυρώσεις κατά της 
Τουρκίας, ενώ καίγεται για συνομιλί-
ες…» (Οι δυτικές κυρώσεις εναντίον 
της Ρωσίας και πιθανές κυρώσεις κατά 
της Τουρκίας).  

Και αυτά, ενόσω τα τουρκικά πλοία 
ζώνουν την ΚΔ με την 3η εισβολή. 
Γιατί δεν τολμά, πλέον, να τα βάλει με 
τον Σερ Άλαν Ντάνκαν και τη βρετα-
νική πολιτική μετά από όσα αλαζονι-
κά έτρεξε να δηλώσει την ημέρα των 
γενεθλίων της Βασίλισσας. Ίσως να 

φυλάξει την επιστολή Μέι για ενθύμιο. 
Για να  πλαισιώσει το άλμπουμ με τις 
φωτογραφίες από τη «γιορτή» της 
4ης  Μαρτίου 2019 και ώρα 6.30 μ.μ. 
στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο Λον-
δίνο. Με οικοδεσπότη τον Πρίγκιπα 
της Ουαλίας Κάρολο. Που, τραγική 
ειρωνεία, είχε διοργανώσει το Φόρε-
ϊν Όφις του Σερ Άλαν Ντάνκαν,  των 
οποίων ήσαν καλεσμένοι όσοι παρευ-
ρέθησαν και όχι του Παλατιού… Και 
είχα γράψει τότε το άρθρο «Τι ζητούν 
από τον Αναστασιάδη οι Βρετανοί;» 
(«Σημερινή», 19 Μαρτίου 2019), για 
τα «Πολιτικά Καραγκιοζιλίκια» στο 
Παλάτι του Μπάκιγχαμ στις 4 Μαρτί-
ου - 62η επέτειο του ολοκαυτώματος 
του Αυξεντίου. 

Στη Βουλή των Κοινοτήτων και η κ. Μέι για «Ανατολική Μεσόγειο» 

Βρετανική πολιτική και 
προεδρικές ψευδαισθήσεις...

ΔΥΣΤΥΧΏΣ, Η ΕΛ-
ΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΠΛΕΥΡΑ ΟΥΔΕΠΟΤΕ 
ΕΔΏΣΕ ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙ-
ΕΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΕΓ-
ΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΗΛΏ-
ΣΕΙΣ ΒΡΕΤΑΝΏΝ. ΟΙ 
ΟΠΟΙΟΙ ΜΕΤΡΟΥΝ 
ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΛΕΞΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΝΑ ΧΏΡΑΕΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ 
ΒΕΛΟΝΙΟΥ ΜΕ 
ΠΟΛΛΕΣ  ΕΡΜΗΝΕΙ-
ΕΣ. ΕΞ ΟΥ ΚΑΙ ΟΙ 
ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΕΣ 
ΑΣΑΦΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕΡ 
ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΧΑΝΕΙ…

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
afanoulla@gmail.com

Πρέπει να 
συγκαταλέγονται 
τελικά και αυτές 

οι προεδρικές 
ψευδαισθήσεις 
στις «τραγικές 
αστειότητες» 
που αρίθμησε 
ο κ. Κώστας 

Χατζηκωστής στο 
κύριο άρθρο της 

«Σημερινής»
στις 23 Ιουνίου 

2019



την αρχαιότητα.   
Ο λαός της Κύπρου δεν αποκόπηκε 

από την Ιστορία του την περίοδο του Βυ-
ζαντίου. Το μόνο που άλλαξε, έστω με τη 
βία, ήταν η μετάβαση από το δωδεκάθεον 
στην τριαδική θρησκεία (Πατήρ, Υιός και 
Άγιον Πνεύμα).       

Προπαγανδιστικά
συνθήματα

Όταν σήμερα, κυρίως από τον χώρο της 
Αριστεράς, λένε «οι Τούρκοι της Κύπρου 
δεν είναι εχθροί μας, είναι αδελφοί μας», 
δεν έχει καμιά σχέση με την ιστορική 
αλήθεια. Είναι ένα σύνθημα με προπα-
γανδιστικό πολιτικό περιεχόμενο. Σίγουρα 
δεν είναι εχθροί μας γιατί οφείλουμε να 
ζήσουμε σε αυτόν τον τόπο ειρηνικά ως 
συμπατριώτες που γίναμε ύστερα από 
μια βίαιη κατάληψη, η οποία άφησε 
μειοψηφικά  κατάλοιπα αλλόθρησκων 
και αλλόγλωσσων. Καμιά όμως σχέση 
με τα τέσσερα «Ο» που προσδιόρισε ο 
Ηρόδοτος για το έθνος. 

Ο λαός της Κύπρου υπήρξε ως έθνος 
από τους παμπάλαιους χρόνους, παρά 
τους ξένους κατακτητές που πέρασαν και 
άφησαν τα σημάδια της βίας αλλά δεν 
μπόρεσαν να τον αφελληνίσουν.

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη στη σύγ-
χρονη ιστορία της Ελλάδας, που δυστυχώς 
αντέγραψε και η Κύπρος, ήταν η κατάρ-
γηση  των Αρχαίων Ελληνικών, καθώς 
και οι προσπάθειες να ακρωτηριάσουν τις 
ρίζες, τις έννοιες και τα μηνύματά της. Οι 
αποτυχίες των μαθητών στα Νέα Ελληνικά 
προφανώς έχουν τα αίτια σε μια πολιτική 
πνευματικής ημιπληγίας, που εφαρμόζεται 
χωρίς οι αρμόδιοι να λογοδοτούν για την 
τεράστια ζημιά που προκαλούν σε αυτό 
το κολοσσιαίο θησαυροφυλάκιο, το οποίο 
λέγεται αρχαίος ελληνικός πολιτισμός.    

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Πολιτική 11

H Ιστορία ως εργαλείο προπαγάνδας

Τ
ώρα που τέλειωσαν οι 
Ευρωεκλογές και ο κάθε 
κατεργάρης κάθεται στον 
πάγκο ή στο έδρανό του 
και δεν υπάρχει πια ο 
κίνδυνος της κατηγορίας 
περί  επηρεασμού ψηφο-

φόρων, μπορούμε άνετα να αναφερθούμε 
σε κάποια πράγματα με τ’ όνομά τους, 
χωρίς τον «φερετζέ» της συγκάλυψης ή 
της παραχάραξης. 

Πολλοί, δυστυχώς, αυτοπροσδιορίζονται 
ως ιστορικοί, έχοντας στο πίσω μέρος του 
μυαλού τους να μετατρέψουν τις απόψεις 
ή θέσεις τους σε εργαλεία προπαγάνδας, 
που να εξυπηρετούν συγκεκριμένες πο-
λιτικές ή αλλότριους σκοπούς. 

Έχοντας αυτά κατά νουν, ανακαλώ στη 
μνήμη μου τη διδασκαλία   ιστοριογραφίας 
από την τότε 82χρονη πρύτανη στην έδρα 
της Ιστορίας όταν φοιτούσα στο δεύτερο 
έτος στο Πανεπιστήμιο Κλασικών Σπουδών 
και Καλών Τεχνών, στο Έοτβος Λόραντ 
της Βουδαπέστης. Επέμενε να εμπεδώ-
σουμε πως η Ιστορία γράφεται για να 
εξυπηρετήσει την ιστορική αλήθεια και 
όχι την οποιαδήποτε πολιτική. Η ιστοριο-
γραφία βασίζεται σε πρωτογενείς κυρίως 
πηγές, γεγονότα και όχι σε προσωπικές 
απόψεις ή μετέπειτα αλλοιώσεις που θα 
εξυπηρετούν την τότε ή νυν άρχουσα ή 
καθεστηκυία τάξη. Με αυτά τα δεδομένα 
παρατηρούμε σήμερα πολλούς άσχετους 
και ανιστόρητους να περιφέρουν θέσεις 
και απόψεις που πόρρω απέχουν από 
την ιστορική αλήθεια.  

Χιλιάδες χρόνια πίσω 
Η γραία από την Πάφο ή τη Μεσαορία, 

όταν λέει σήμερα «επήα στα χωράφκια να 
συνάξω τρισατζίες» (τρισαγκίς-βρόσιμο 
χόρτο με τρία αγκάθια) ή όταν λέει «επο-
στάθηκα τζιαι εκάμμυσα (από το ρήμα 
καμμύω) τα μμάθκια μου», προφανώς 
δεν γνωρίζει ότι η γλώσσα που χρησι-
μοποιεί πάει χιλιάδες χρόνια πίσω, «στις 
αμμουδιές» του Ομήρου. Με ρίζα την 
αρχαία ελληνική γλώσσα,  εξελιγμένη με 
ελάχιστες διαφοροποιήσεις στην πρωτο-
αρκαδική κυπριακή διάλεκτο.

Ο νεοεκλεγείς βουλευτής του ΑΚΕΛ, 
κ. Ν. Κιζίλγιουρεκ, σύμφωνα με τα γρα-
φόμενα σε ένα από τα βιβλία του, λέει 
πως «η κατάληψη της Κύπρου από τους 
Οθωμανούς συνέβαλε στην ενίσχυση του 
μωσαϊκού χαρακτήρα  της πολυπολιτισμι-
κής Κύπρου». Όταν δε αναφέρεται στην 
Ιστορία των Ελλήνων της Κύπρου, κάνει 
λόγο για «αυτοανακηρυχθείσα ελληνι-
κή εθνική οντότητα των ορθοδόξων της 
Κύπρου μετά την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821».

Είναι πρόδηλον ότι ο εν λόγω ακα-
δημαϊκός δεν έχει καμιά σχέση με την 
Ιστορία. Γράφοντας τέτοιες ανακρίβειες, 
επιδιώκει να θέσει την Ιστορία ως εργα-
λείο προπαγάνδας για τους δικούς του 
σκοπούς. Προφανώς ο Κιζίλγιουρεκ δεν 
έχει διαβάσει τον πατέρα της Ιστορίας, 
Ηρόδοτο, ο οποίος προσδιορίζει την 
έννοια του έθνους ως το σύνολο μιας 
ανθρώπινης ομάδας που χαρακτηρί-
ζεται  από το όμαιμον, το ομόθρησκον, 
το ομόγλωσσον και το ομότροπον. Eίναι 
δηλαδή μια ομάδα με κοινή καταγωγή και 
δεσμούς συγγένειας (το όμαιμον), κοινούς 
θεούς (το ομόθρησκον), την ίδια γλώσσα 
(το ομόγλωσσον) και τα ίδια ήθη και έθιμα 
(το ομότροπον), συγκροτώντας ένα έθνος, 
δηλαδή μία οντότητα με ίδιους τρόπους 
επικοινωνίας.

Από τους αρχαίους χρόνους, ώς την 
Ελληνιστική περίοδο, την περίοδο της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ώς τα χρόνια 
της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, 
δηλαδή της Αυτοκρατορίας του Βυζαντίου 
που η τελευταία κράτησε 1000 χρόνια, 
τη Φραγκοκρατία, την Ενετοκρατία και 
άλλους κατακτητές, όπως οι Οθωμανοί, 
ο λαός της Κύπρου διατηρούσε αναλ-
λοίωτον το όμαιμον, το ομόθρησκον, το 
ομόγλωσσον και το ομότροπον.

Είναι άκρως αντιεπιστημονικό να 
ερμηνεύεται η Ιστορία της τότε εποχής 
(1570) με σύγχρονες ορολογίες όπως το 
«πολυπολιτισμικόν» και οι κατακτητές 
μιας χώρας να εξωραΐζονται τόσο χυδαία 
ότι συνέβαλαν στον πολυπολιτισμό. Στη 
μαύρη σκλαβιά ζούσαν οι Ελληνες της 
Κύπρου και δεν αλλοιώθηκε ο εθνισμός 
τους. Ούτε επι φραγκοκρατίας ούτε και 
επί τουρκοκρατίας. Όπως καταγράφουν 
Βούλγαροι ιστορικοί, οι Οθωμανοί έσφαζαν 
ένα ολόκληρο χωριό για να εξαναγκάσουν 
τα γειτονικά χωριά να εξισλαμιστούν.

Αλλοίμονον αν όλοι οι κατακτητικοί 

πόλεμοι προσδιορίζονταν ως «πολυπο-
λιτισμικοί» και όχι ιμπεριαλιστικοί, με 
γνώμονα τον σφετερισμό και τη λεηλασία 
των θησαυρών των κατακτημένων λαων. 
Τότε δεν θα υπήρχαν ούτε απελευθερω-
τικά κινήματα, ούτε εξεγέρσεις εναντίον 
των κατακτητών.  

Η προπαγάνδα της σύγχρονης άρχου-
σας τάξης της Τουρκίας, που επιδιώκει  την 
αναβίωση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, 
δεν έχει σχέση με πολυπολιτισμικά αλλά 
με μιαν ακραία ιμπεριαλιστική πρακτική. 
Δυστυχώς, σε αυτές τις προσπάθειες βρί-
σκει θιασώτες όχι μόνο μουσουλμάνους 
αλλά και άλλους. Όταν, για παράδειγμα, 
επιχειρούν ακόμα και τον Όμηρο να τον 
«ταυτοποιούν» ως Τούρκο με το  όνομα 
Ομάρ, τότε η Ιστορία μετατρέπεται σε ερ-
γαλείο της πιο χυδαίας προπαγάνδας.

Όταν σήμερα ο δικτάτορας Ερντογάν 
απειλεί την Κυπρική Δημοκρατία πως αν 
δεν υπακούσει τα «θέλω» του θα μιλήσει 
με τη γλώσσα που καταλαβαίνουν, σίγουρα 
εννοεί τη γλώσσα των κανονιοφόρων και 
όχι την εδραίωση του «πολυπολιτισμού».

Το χρονικό του Λεόντιου  Μαχαιρά, 
«Η Εξήγησις της γλυκείας χώρας Κύ-
πρου», είναι χρήσιμο να το διαβάσει ο 
μη ιστορικός  Ν. Κιζίλγιουρεκ. Πρόκειται 
για ένα χρονικό, το οποίο ξεκινά από την 
περίοδο του Μεγάλου Κωνσταντίνου έως 
και τον θάνατο του βασιλιά της Κύπρου 
Ιωάννη Β’ 1458. 

O Μαχαιράς, αν και υπηρετεί τη 
φραγκική αυλή, δεν εκλατινίζεται ούτε 
ασπάζεται τον καθολικισμό. Διατηρεί τις 
εθνικές του ρίζες και την ορθόδοξη πίστη 
του. Στην αρχή του έργου επιβεβαιώνει 
την πίστη του στον Τριαδικό Θεό. Με το 
να υπηρετεί τη λατινοκρατία, αλλά να μη 
γίνεται υποχείριο όργανό της, του επιτρέπει 
να βλέπει και να γράφει με αμεροληψία 
τα γεγονότα της εποχής του, αλλά και τα 
παλαιότερα. Μάλιστα, σε μια εποχή που 
οι περισσότερες πηγές προέρχονται από 
ξένους συγγραφείς, το έργο του Μαχαιρά 
έρχεται να δώσει μιαν αυθεντική μαρτυρία 
των γεγονότων που λαμβάνουν χώραν 
στο νησί.

Tο «Χρονικό του Μαχαιρά» αποτελεί 
ένα ιστορικό μνημείο, καθώς αποτελεί 
μια γνήσια πηγή των κοινωνικών και 
πολιτικών γεγονότων της εποχής, που 
ξεκινά από την επίσκεψη της Αγίας Ελένης 
στην Κύπρο τον 4ον αιώνα μ.Χ.,  για να 
καταλήξει το 1458 μ.Χ. με τον θάνατο 
του Ιωάννη του Λουζινιάν. Παράλληλα 
το έργο του Μαχαιρά αποτελεί ένα γλωσ-
σικό μνημείο της κυπριακής διαλέκτου 
της εποχής του Μεσαίωνα. Μιας αέναης 
συνέχειας και εξέλιξης της γλώσσας από 

ΌΤΑΝ ΣΉΜΕΡΑ, 
ΚΥΡΊΩΣ ΑΠΌ 
ΤΌΝ ΧΩΡΌ 
ΤΉΣ ΑΡΊΣΤΕ-
ΡΑΣ, ΛΕΝΕ «ΌΊ 
ΤΌΥΡΚΌΊ ΤΉΣ 
ΚΥΠΡΌΥ ΔΕΝ 
ΕΊΝΑΊ ΕΧΘΡΌΊ 
ΜΑΣ, ΕΊΝΑΊ 
ΑΔΕΛΦΌΊ ΜΑΣ», 
ΔΕΝ ΕΧΕΊ ΚΑ-
ΜΊΑ ΣΧΕΣΉ ΜΕ 
ΤΉΝ ΊΣΤΌΡΊΚΉ 
ΑΛΉΘΕΊΑ. ΕΊΝΑΊ 
ΕΝΑ ΣΥΝΘΉΜΑ 
ΜΕ ΠΡΌΠΑΓΑΝ-
ΔΊΣΤΊΚΌ ΠΌΛΊ-
ΤΊΚΌ ΠΕΡΊΕΧΌ-
ΜΕΝΌ 

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com
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Η ΥΠΟΒΆΘΜΙΣΗ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΆΣ 
ΜΈΣΆ ΆΠΟ
ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ
ΠΟΥ ΆΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΆΙ 
ΚΆΙ Ο ΡΟΛΟΣ
ΤΗΣ ΣΤΗΝ
ΥΠΟΓΈΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΆ 

Η έκθεση αποκάλυψε ότι οι μισές 
μόνο χώρες προσφέρουν άδεια του-
λάχιστον έξι μηνών με πλήρη αμοιβή 
για τις μητέρες. Η Εσθονία προσφέρει 
στις μητέρες τη μεγαλύτερη διάρκεια 
άδειας με πλήρη αμοιβή στις 85 εβδο-
μάδες. Ακολουθεί η Ουγγαρία στις 72 
εβδομάδες και η Βουλγαρία στις 65 
εβδομάδες, ενώ στην Κύπρο η άδεια 
μητρότητας με αμοιβή είναι μόνο 18 
εβδομάδες. Σημαντική επίσης είναι 
η άδεια πατρότητας, η οποία βοηθά 
τους πατέρες να δεσμεύονται με τα 
μωρά τους. Το δέσιμο αυτό συμβάλ-
λει στην υγιή ανάπτυξη των παιδιών, 
μειώνει την κατάθλιψη της μητέρας 
και αυξάνει την ισότητα των φύλων, 
όπως αναφέρει η έκθεση, η οποία 
καλεί τις εθνικές πολιτικές να εξα-

σφαλίζουν την άδεια πατρότητας και 
να ενθαρρύνουν τους πατέρες να την 
χρησιμοποιούν. Τα αποτελέσματα της 
έκθεσης σχολίασε η αντιπρόεδρος της 
οργάνωσης Birth forward Κύπρου, 
Ιόλη Ορφανίδου, η οποία τόνισε, 
μεταξύ άλλων, την αναγκαιότητα για 
αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης 
της μητρότητας και δημιουργία κα-
τάλληλων συνθηκών για υποστήριξη 
της οικογένειας. «Η αλήθεια είναι 
πως δεν μας εκπλήσσει η έκθεση 
της UNICEF. Ακριβώς γι’ αυτούς τους 
λόγους ιδρύσαμε τον Birth Forward, 
για να συμβάλουμε στη βελτίωση της 
περιγεννητικής και γονεϊκής κουλ-
τούρας στην Κύπρο. Όλοι ξέρουμε για 
τους τέσσερεις μήνες άδειας μητρό-
τητας, οι περισσότεροι ίσως ξέρουμε 

για τη μια ώρα που δικαιούνται οι 
μητέρες με βρέφη 9 μηνών, προκει-
μένου να διευκολυνθεί ο θηλασμός. 
Αυτό όμως που κάποιοι αγνοούν, 
είναι το δικαίωμα στην πληροφορη-
μένη απόφαση -informed consent- 
σε όλα τα στάδια της εγκυμοσύνης 
του τοκετού και της γονεϊκότητας. 
Μιλούμε για το θεμελιώδες δικαίω-
μά μας να γνωρίζουμε τις επιλογές 
μας και να λαμβάνουμε μέρος στις 
αποφάσεις που αφορούν εμάς και 
το μωρό μας. Τα πράγματα έχουν 
αρχίσει να αλλάζουν, αφού πλέον 
αρκετές γυναίκες μάς πληροφορούν 
για θετικές εμπειρίες από τον τοκετό 
τους, λόγω της πλήρους ενημέρωσης 
της οποίας έτυχαν. Έχουμε όμως πολύ 
δρόμο ακόμα να διανύσουμε». 

Απαραίτητη η γονική άδεια

Σ
ε νέα ανάλυση των 
στοιχείων που συνέλεξε 
από τα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προέβη η UNICEF, 
θέλοντας να δει κατά 
πόσον οι ευρωπαϊκές 

χώρες τηρούν «φιλικές»  πολιτικές προς την 
οικογένεια, δηλαδή υποστηρικτικές προς 
αυτήν, ενθαρρύνοντας βεβαίως όχι μόνο για 
τη δημιουργία της αλλά και την ανάπτυξή 
της. Για την κατάταξη, η UNICEF συνέκρινε 
τέσσερεις τύπους πολιτικών με επίκεντρο 
την οικογένεια που προσφέρονται σε 41 
ανεπτυγμένες χώρες που ανήκουν στην ΕΕ 
και στον Οργανισμό Οικονομικής Συνερ-
γασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Ωστόσο τα 
αποτελέσματα ήταν άκρως απογοητευτικά 
για τη χώρα μας, καθώς αυτή βρέθηκε στην 
29η θέση ανάμεσα σε 31 χώρες, κερδίζοντας 
τον χαρακτηρισμό ως μια από τις λιγότερο 
φιλικές προς την οικογένεια, χώρες. Στην 
κορυφή βρίσκεται χωρίς κάποια ιδιαίτε-
ρη έκπληξη η Σουηδία, ενώ ακολουθεί 
η Νορβηγία, η Ισλανδία, η Εσθονία και 
η Πορτογαλία. Αυτές, σύμφωνα πάντα με 
την έκθεση της UNICEF,  προσφέρουν τις 
καλύτερες, φιλικές προς την οικογένεια, 
πολιτικές. 

Γιατί τα αρχικά στάδια 
έχουν σημασία

Η έκθεση είναι μέρος της αναπτυξια-
κής πολιτικής και της προγραμματιστι-
κής εργασίας της UNICEF, που αφορά 
την πρώτη παιδική ηλικία. Η καμπάνια 
«Early Moments Matter» βρίσκεται ήδη 
στο τρίτο έτος της και σκοπός της δεν 
είναι άλλος από το να υποστηρίξει τις 
οικογένειες, ώστε να παρέχουν στα μικρά 
παιδιά τους ένα περιβάλλον φροντίδας 
και να ενθαρρύνουν τις εμπειρίες που 
χρειάζονται για την υγιή ανάπτυξη του 
εγκεφάλου. «Δεν υπάρχει πιο κρίσιμος 
χρόνος για την ανάπτυξη του εγκεφάλου 
των παιδιών από τα πρώτα χρόνια της 
ζωής τους», όπως δήλωσε η Εκτελεστι-
κή Διευθύντρια της UNICEF, Henrietta 
Fore. Συνεχίζοντας, επεσήμανε την ανα-
γκαιότητα ύπαρξης κυβερνήσεων που 
να στηρίζουν τις οικογένειες. Οι φιλικές 
προς την οικογένεια πολιτικές ενισχύουν 
τον δεσμό μεταξύ γονέων και παιδιών 
τους, ο οποίος είναι καθοριστικός για την 
ανάπτυξη των οικογενειών. Η UNICEF 
υποστηρίζει την άδεια γονέων τουλάχιστον 
έξι μήνες και την καθολική πρόσβαση σε 
ποιοτική και προσιτή παιδική μέριμνα 
από τη γέννηση μέχρι την είσοδο των 
γονιών στην πρώτη τάξη του σχολείου. 
Σύμφωνα με την καμπάνια, η UNICEF 
συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις, την κοι-
νωνία των πολιτών, τους ακαδημαϊκούς και 
τον ιδιωτικό τομέα για να ενθαρρύνει τις 

μεγαλύτερες επενδύσεις στις οικογένειες. 

Η διαφορά μας με τη
Σουηδία δεν είναι στα σημεία!

Για να αντιληφθούμε ακόμη περισ-
σότερο τις διαφορές που έχουμε με την 
πρώτη χώρα στη λίστα, συνομιλήσαμε με 
συμπατριώτισσά μας που ζει, εργάζεται 
και μεγαλώνει δύο παιδιά εκεί όπου ανα-
πτύχθηκε ένα από τα καλύτερα συστήματα 
κοινωνικής μέριμνας, δηλαδή στη Σου-
ηδία! Η Έλενα Πισκοπιανού βρίσκεται 
για δεύτερη φορά με άδεια μητρότητας 
και μίλησε στη «Σ» για όσα της προσέ-
φερε η χώρα εκεί, που εδώ δεν υπήρχε 
περίπτωση να τα απολαύσει. «Η άδεια 
μητρότητας και πατρότητας εδώ είναι 480 
ημέρες κοινές. Οι γονείς τις μοιράζονται 
όπως θέλουν, αλλά επειδή συνήθως οι 
γυναίκες παίρνουν περισσότερες και αυτό 
επηρεάζει την επαγγελματική ισότητα αλλά 
και ανέλιξη της γυναίκας, τους τρεις μήνες 
τουλάχιστον από όλες αυτές τις ημέρες η 
μητέρα δεν μπορεί να τις χρησιμοποιήσει 
και τις αξιοποιεί ο πατέρας. Φυσικά με τον 
ερχομό του παιδιού, ο πατέρας δικαιούται 
αυτόματα δύο εβδομάδες άδεια, εκτός από 
τις προηγούμενες που ανέφερα. Γενικά 
η Σουηδία και οι σκανδιναβικές χώρες 
έχουν ένα από τα καλύτερα συστήματα 
κοινωνικής μέριμνας και προστασίας. 
Και όχι μόνο αυτά. Η ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη της εγκύου είναι δωρεάν και 
είναι κρατική. Εδώ σε παρακολουθούν 
μαίες στην εγκυμοσύνη και,  αν όλα είναι 
φυσιολογικά, δεν βλέπεις γυναικολόγο 
μέχρι να γεννήσεις. Όσο για την ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη του παιδιού 
επίσης είναι δωρεάν και παρέχεται από 
πρωτοβάθμιους ιδιωτικούς παρόχους ή 
κρατικούς - εσύ διαλέγεις πού θα παίρνεις 
το παιδί σου για έλεγχο κ.λπ. Εμβόλια, 
φάρμακα όλα δωρεάν μέχρι τα 18 χρόνια. 
Επίσης η οδοντιατρική παρακολούθηση 
μέχρι τα 21 είναι δωρεάν. Σχετικά με το 
επίδομα τέκνου, αυτό είναι γύρω στα 120 
ευρώ το μήνα μέχρι τα 16 του χρόνια. Ένα 
άλλο σημαντικό είναι η άδεια ασθενείας 
του παιδιού που μπορείς να πάρεις αφού 
επιστρέψεις στη δουλειά και αφού πάει 
το παιδί νηπιαγωγείο. Για παράδειγμα 
αν το παιδί σου είναι άρρωστο -πόσες 
φορές τυχαίνει όταν πάει σχολείο για 
πρώτη φορά!- παίρνεις τηλέφωνο στη 
δουλειά και τους ενημερώνεις σχετικά. 
Δεν πληρώνεσαι από τη δουλειά αλλά 
λαμβάνεις ένα ποσό από το Ταμείο Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων. Ο εργοδότης δεν 
μπορεί να σου πει κάτι γι’ αυτό. Ακόμη 
για κάποιο διάστημα μπορείς να μειώσεις 
τις ώρες εργασίας σου και ο εργοδότης το 
αποδέχεται. Στη Σουηδία δεν υπάρχουν 
νηπιαγωγεία που να δέχονται παιδιά κάτω 
του ενός έτους!».

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ UNICEF ΜΑΣ ΡΙΧΝΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

Άφιλη η Κύπρος προς τις οικογένειες

Τ α πρώτα χρόνια ζωής του παι-
διού είναι καθοριστικά για την 
υπόλοιπη ζωή του. Η υποστή-

ριξη της οικογένειας από τη χώρα η 
οποία αναμένει να μην αντιμετωπίζει 
προβλήματα υπογεννητικότητας είναι 
απαραίτητη. Η αντιπρόεδρος της ορ-
γάνωσης Birth forward Κύπρου, Ιόλη 
Ορφανίδου, επεσήμανε την ανάγκη για 
επέκταση της γονεϊκής άδειας. «Η άδεια 
αυτή θα πρέπει να αφορά και τους πα-
τεράδες, όπως γίνεται σε χώρες της Βό-
ρειας Ευρώπης, που κατατάσσονται και 
στις πρώτες θέσεις στην έκθεση αυτή. 
Επίσης, πρέπει να υπάρχουν περισ-
σότερες επιλογές και στήριξη, για να 
ενημερώνονται οι νέοι και υποψήφιοι 
γονείς για τα δικαιώματά τους μέσα 
από μαθήματα προγεννητικής αγωγής. 
Οι έρευνες στην Κύπρο δείχνουν ότι, 

δυστυχώς, μόνο το 30% των ζευγαριών 
παρακολουθούν τέτοια μαθήματα. Σκε-
φτείτε το. Πρόκειται για μιαν από τις 
πιο καθοριστικές αλλαγές στη ζωή του 
ανθρώπου και ελάχιστες είναι οι επιλογές 
για την προετοιμασία γι’ αυτό». Σε ερώ-
τησή μας αν η μη επαρκής στήριξη του 
κράτους στην οικογένεια αποτελεί κα-

θοριστικό παράγοντα που εμποδίζει την 
τεκνοποίηση, η αντιπρόεδρος του Birth 
forward ξεκαθάρισε ότι «χωρίς σαφή 
επιστημονικά στοιχεία δεν  μπορούμε 
να εξαγάγουμε σαφή συμπεράσματα. 
Απ’ όσα μας αναφέρουν όμως τα μέλη 
και οι υποστηρικτές μας, σίγουρα η μη 
στήριξη του κράτους επηρεάζει. Στην 
Κύπρο έχουμε μάθει να βασιζόμαστε 
στη βοήθεια των γιαγιάδων και των 
παππούδων και γι’ αυτό δεν αλλάζει 
κάτι ριζικά. Όταν τα δημόσια σχολεία 
κλείνουν στη μία η ώρα, ποιος γονιός 
που εργάζεται μπορεί να σταματήσει 
τη δουλειά του και να πάει να πάρει τα 
παιδιά; Αυτό αν και δεν αφορά άμεσα 
τους στόχους του οργανισμού μας προς 
το παρόν, εντούτοις σίγουρα θα στηρί-
ξουμε κάθε πρωτοβουλία με εισηγήσεις 
προς αυτήν την κατεύθυνση».

Ανάγκη για άδεια πατρότητας 

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.com
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Α
πό τη μια μεριά οι με-
ταρρυθμίσεις, από την 
άλλη οι αντιδράσεις. Ο 
εκσυγχρονισμός συ-
ναντά το αδιέξοδο. Για 
άλλη μια φορά είτε οι 
αλλαγές γίνονται χωρίς 

να ληφθούν υπόψη βασικές παράμετροι 
είτε η κουλτούρα μονιμότητας δεν επιδέ-
χεται τις τροποποιήσεις. Όπως και να ‘χει, 
οι νομοθεσίες έχουν ψηφιστεί, οι αλλαγές 
έχουν δρομολογηθεί και εμείς μένουμε 
θεατές όχι μόνο των αντιπαραθέσεων,  
αλλά και ενδεχόμενων πειραμάτων στους 
ήδη βεβαρημένους μαθητές αλλά και 
εκπαιδευτικούς. Αναμένοντας τις εξελί-
ξεις, οι οργανωμένοι εκπαιδευτικοί γι’ 
ακόμη μια φορά προειδοποιούν ότι το 
εκπαιδευτικό σύστημα όχι μόνο γίνεται 
περισσότερο εξετασιοκεντρικό, αλλά πολύ 
φοβούνται ότι στην τελική οι μαθητές δεν 
θα προλαβαίνουν να μάθουν τίποτε απ’ 
όσα προνοείται. 

Αναστολή ή τροποποίηση;
Αν και η πλειοψηφία των μελών της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας 
υποστηρίζει την εφαρμογή των τετρά-
μηνων εξετάσεων, εντούτοις το ΑΚΕΛ 
ζήτησε την κατάργηση ή την αναστολή 
της εφαρμογής αυτής. Το ΔΗΚΟ από τη 
μεριά του κατέθεσε πρόταση, σύμφωνα 
με την οποία η έναρξη της εφαρμογής 
των εξετάσεων τετραμήνων από την 
επόμενη σχολική χρονιά να ισχύει για 
την Α’ Λυκείου μόνο και ακολούθως 
την επόμενη χρονιά για τη Β’ Λυκείου 
και αργότερα για Γ’ Λυκείου, ώστε να 
γίνει ομαλή προσαρμογή των μαθητών. 
Όπως και να ‘χει συμφωνήθηκε ότι το 
σύστημα δημόσιας εκπαίδευσης πάσχει 
και χρήζει άμεσων μεταρρυθμίσεων, οι 
οποίες δεν θα πρέπει να παραμείνουν 
στο χαρτί. Ο ίδιος ο Υπουργός μάλιστα 
δήλωσε πως το Υπουργείο θα εφαρμό-
σει τη νομοθεσία που ψήφισε η ίδια η 
Βουλή. Συνεχίζοντας ανέφερε πως χρει-
άζονται τομές στην Παιδεία, οι οποίες 
πρέπει να γίνουν. Τη Δευτέρα το πρωί 
ο Υπουργός θα δει τους οργανωμένους 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι με τη σειρά 
τους τοποθετούνται κάθετα εναντίον των 
εξετάσεων των τετραμήνων, θέτοντας ως 
κύριο λόγο τη ραγδαία συρρίκνωση του 
καθαρού διδακτικού χρόνου. Ο Πρόεδρος 
της ΟΕΛΜΕΚ Κώστας Χατζησάββας μί-
λησε στη «Σ» εκφράζοντας τις ανησυχίες 
του όσον αφορά την ανταπόκριση των 
μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών 

στις προκείμενες αλλαγές. «Η οργάνω-
σή μας θεωρεί πως σε περίπτωση που 
εφαρμοστεί η νομοθεσία ως έχει, τότε 
το μοναδικό πράγμα που θα κάνουμε 
στα σχολεία είναι συνεχώς οι εξετάσεις. 
Μειώνεται δραματικά ο διδακτικός χρόνος 
και αυτό το λέμε συνέχεια. Η νομοθεσία 
λέει ότι μετά το πρώτο δεκαήμερο του 
Δεκέμβρη κλείνουν τα σχολεία. Άρα από 
τις 10 ή 11 του Δεκέμβρη μέχρι τέλος 
τα σχολεία είναι κλειστά. Έτσι χάνονται 
ήδη 20 ημέρες από το α’ τετράμηνο».

Οι μαθητές εγκαταλείπουν 
το σχολείο λόγω εξετάσεων

Οι εξετάσεις στο τέλος του χρόνου ανα-
γκάζουν τους μαθητές να μένουν εκτός 
σχολείου για αρκετές ημέρες, ώστε να 
διαβάσουν ή να καλύψουν με άλλους 
τρόπους την ύλη. Αυτό ενδέχεται να γίνει 
ρουτίνα και για τους πιο μικρούς μαθητές 
που θα ριχτούν στην πάλη των εξετάσεων 
των τετραμήνων, σύμφωνα με τον κ. Χα-
τζησάββα. «Η κατάσταση είναι δραματική 
προς το τέλος της σχολικής χρονιάς. Οι 
μαθητές εγκαταλείπουν το σχολείο για 

να διαβάσουν. Αν γίνει αυτό, τότε εμείς 
ως εκπαιδευτικοί θα έχουμε μπροστά 
μας μόνο τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, 
Νοέμβριο για να καλύψουμε την ύλη. 
Δεν είναι δυνατόν να καλύψουμε την ύλη 
των νέων αναλυτικών προγραμμάτων 
που απαιτούν τέσσερεις μήνες. Η λήξη 
των μαθημάτων του α’ τετραμήνου είναι 
μέχρι τις 15 Ιανουαρίου. Πώς και πότε 
θα εφαρμόσουμε και όλα τα υπόλοιπα 
που παρουσιάζονται ωραιοποιημένα 
και πλασάρονται ως σύγχρονα και νέα; 
Κάποιοι πάλι τα θεωρούν όλα εύκολα 
να γίνουν και μετά αναρωτιούνται γιατί 
οι μαθητές δεν γράφουν στις εξετάσεις». 
Σε ερώτησή  μας τι αναμένεται από τη 
συνάντηση της Δευτέρας, ο κ. Χατζησάβ-
βας δήλωσε την απαισιοδοξία του στο να 
υπάρξει κάποια εξέλιξη. «Για να είμαι 
ειλικρινής, δεν αναμένουμε κάποια εξέλιξη. 
Εμείς θα επαναλάβουμε τις θέσεις μας 
και θα δούμε μετά τα επόμενα βήματα».

Από εξετασιοκεντρικό 
σε εξετασιοκεντρικό

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της ΟΕΛ-

ΜΕΚ ανέφερε πως τα παιδιά πηγαίνουν 
στο σχολείο κουρασμένα. «Από τους 
πρώτους τρεις μήνες οι μαθητές μας 
παρουσιάζουν υπερκόπωση. Ειδικά όταν 
είναι μαθητές Γ’ Λυκείου και τρέχουν σε 
φροντιστήρια και κουράζονται. Υπάρχουν 
μαθητές που κοιμούνται χαράματα γιατί 
όλο το απόγευμα έτρεχαν στα ‘ιδιαίτερα’ 
και μετά κάθονταν για διάβασμα. Πώς 
μπορούμε να εφαρμόσουμε όλα αυτά 
που θέλουν όταν θα εξακολουθεί να 
υπάρχει η πίεση σε συνδυασμό με τη 
μείωση του διδακτικού χρόνου; Επα-
ναλαμβάνω ότι εμείς είμαστε κατά της 
νομοθεσίας που κάνει ακόμη πιο εξε-
τασιοκεντρική την εκπαίδευση. Εμείς 
θέλουμε πιο ανθρώπινο το σχολείο. 
Μάλιστα η πρότασή μας κατατέθηκε 
από τις 19 Ιανουαρίου για την αξι-
ολόγηση του μαθητή. Ο Υπουργός 
όφειλε να κατέθετε τροποποιητικούς 
κανονισμούς αναφορικά με την αξιο-
λόγηση του μαθητή. Για παράδειγμα 
οι πηγές αξιολόγησης δεν φαίνονται 
καθαρά μέσα στη νομοθεσία; Σε ποιες 
πηγές θα αξιολογούνται οι μαθητές; 

Ποιες είναι οι σύγχρονες πηγές που 
διαφημίζονται ως τέτοιες; Η κατ’ οίκον 
εργασία, η συμμετοχή στην τάξη, οι 
δημιουργικές εργασίες είναι σύγχρο-
νες πηγές; Αυτά γίνονται ήδη εδώ και 
καιρό. Αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρι-
στούν για να ξέρει και ο καθηγητής 
τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Σε άλλο 
σημείο λέγεται να περιοριστούν τα 
διαγωνίσματα. Σίγουρα ο στόχος δεν 
είναι να κάνει ο κάθε καθηγητής από 
τέσσερα διαγωνίσματα και να τρέχουν 
οι μαθητές σε φροντιστήρια. Θα πρέ-
πει όντως να περιοριστούν. Αλλά στη 
νομοθεσία υπάρχει και εδώ ασάφεια. 
Λέει ο καθηγητής έχει το δικαίωμα να 
κάνει ένα τουλάχιστον διαγώνισμα. Αυτό 
ερμηνεύεται ότι μπορεί να κάνει και ένα 
και δύο και τρία διαγωνίσματα. Γι’ αυτό 
λέμε ότι πρέπει να υπάρξουν τροποποι-
ητικοί κανονισμοί. Θα μπορούσε, για 
παράδειγμα, να υπάρχει ένα κεντρικό 
90λεπτο διαγώνισμα ή ένα 45λεπτο 
ή μια 20λεπτη άσκηση. Επίσης εμείς 
θέλουμε να παραμένουν ανοικτά τα 
σχολεία και όχι να κλείνουν».

Τομή ή διχοτόμηση στην Παιδεία;

Η ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ
ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΊ
ΝΑ ΠΥΡΟΔΟΤΕΊ
ΑΝΤΊΠΑΡΑΘΕΣΕΊΣ 

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 26 Ιουνίου τα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης απ’ όλη την Ευρώπη που θα αποτελέσουν μέρος των πρώτων συνασπι-
σμών των «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων». Η Κύπρος έλαβε μέρος στη διαδικασία και 
επελέγη το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Τα πανεπιστήμια θα γίνουν «διαπανεπιστημιακοί χώροι», στους οποίους οι φοιτητές, 
οι υποψήφιοι διδάκτορες, το προσωπικό και οι ερευνητές θα μπορούν να μετακινού-
νται απρόσκοπτα, για να προσφέρουν κοινά προγράμματα σπουδών ή ενότητες που 
καλύπτουν διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους. 

Συνολικά, διατίθεται προϋπολογισμός έως 85 εκατ. ευρώ για τα πρώτα 17 «Ευρω-
παϊκά Πανεπιστήμια». Κάθε συμμαχία θα λάβει έως και 5 εκατ. ευρώ κατά τα προσε-
χή τρία έτη για να αρχίσει την υλοποίηση των σχεδίων της και να δείξει τον δρόμο σε 
άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Όπως μάς ενημερώνει η Επιτροπή παρελήφθησαν 54 αιτήσεις, και μέσα από μια διαδι-
κασία αξιολόγησης επιλέχθηκαν 17 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στα οποία συμμετέχουν 
114 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από 24 κράτη-μέλη. Η Κύπρος είναι παρούσα!

Το όραμα για την οικοδόμηση ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης παίρνει σάρκα 
και οστά. Η Επιτροπή δίνει πλέον πολύ περισσότερα μέσα για να προχωρήσει το σχέ-
διο για την περισσότερη Ευρώπη στοn χώρο της Εκπαίδευσης! 

Η Κύπρος μπορεί να αξιοποιήσει κάθε νέα γνώση για το καλό των φοιτητών μας!

Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
(ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 224

Ειδοποίηση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 70(β)
Επειδή με διάταγμα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 69(1) του πιο πάνω νόμου, που δημοσιεύτηκε στο 
Πρώτο Μέρος, του Τρίτου Παραρτήματος της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, με αρ.5163 με την Κ.Δ.Π. 
190/31.5.2019, το Υπουργικό Συμβούλιο διέταξε τη διενέργεια Νέας Γενικής Εκτίμησης σε τιμές 01.01.2018 της 
ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται εντός ολόκληρου του ελεγχόμενου από την Κυπριακή Δημοκρατία Τμήματός της,
Και επειδή η Νέα Γενική Εκτίμηση σε τιμές 01.01.2018 στους Δήμους και τις Κοινότητες έχει συμπληρωθεί:
Εγώ, ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ενασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχονται, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 70(β) και 75 του πιο πάνω Νόμου, ειδοποιώ το κοινό ότι νέα Γενική Εκτίμηση 
της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται εντός ολόκληρου του ελεγχόμενου από την Κυπριακή Δημοκρατία Τμήμα-
τός της, έχει συμπληρωθεί και ότι το ηλεκτρονικό αρχείο με την πληροφορία της ακίνητης ιδιοκτησίας και τις αξίες 
ακινήτων σε τιμές 01.01.2018, έχει κατατεθεί/αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη του Τμήματος «DLS PORTAL» για 
χρήση από το Γραφείο του Δημάρχου ή του Κοινοτάρχη του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας μέσω των υφιστάμενων 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών «Εξαγωγή Καταλόγου Ακίνητης Ιδιοκτησίας» και «Εξαγωγή Φορολογικού Καταλόγου».

2.  (α) Οι κατάλογοι εκτίμησης σε έντυπη μορφή ή/και το ηλεκτρονικό αρχείο μπορεί να επιθεωρείται από το κοι-
νό κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.  Επίσης, έχουν γίνει διευθετήσεις ώστε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
να μπορεί να ενημερωθεί μέσω της Ιστοσελίδας του Τμήματος «DLS PORTAL», (https://portal.dls.moi.gov.
cy)  και της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας «Πλοήγηση σε Χάρτες» ή τηλεφωνικά στον ενιαίο παγκύπριο αριθμό 
70007656 για κλήσεις εσωτερικού ή +35722467770 για κλήσεις από εξωτερικό.

(β) Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο διαφωνεί με την εκτίμηση,  μπορεί να υποβάλλει σε μένα αίτηση διόρ-
θωσης λάθους ή ένσταση Γενικής Εκτίμησης ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας «Ηλεκτρονικές Αιτήσεις» στην πιο 
πάνω Ιστοσελίδα, μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της ειδοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 70 (δ) και 74, του Κεφ. 224.

(γ) Η ειδοποίηση αυτή θα αναρτηθεί στις πινακίδες ειδοποιήσεων εκάστου Δήμου ή Κοινότητας, των Επαρχιακών 
Κτηματολογικών Γραφείων και των Επάρχων της Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Λεμεσού και Πάφου.

(δ) Η Γενική Εκτίμηση έγινε με βάση τις αξίες γενικής εκτίμησης των ακινήτων κατά την 01.01.2018 και υπολογί-
στηκαν ως εάν τα ακίνητα να ήταν ελεύθερα κατοχής, όπως προνοεί το άρθρο 69 (3), του Κεφ. 224.

(ε) Τα ονόματα των ιδιοκτητών που αναφέρονται σε έντυπη μορφή ή και στο ηλεκτρονικό αρχείο είναι όπως βρί-
σκονται καταχωρημένα στα Κτηματικά Μητρώα του οικείου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου.  Ενδέχεται με-
ρικοί να έχουν μεταβιβάσει τα ακίνητά τους σε άλλα πρόσωπα.

Ανδρέας Σωκράτους,
Διευθυντής

Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
(Κ.Χ.Τ. 5.19.50.01)

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.com



Τ
α αποτελέσματα των 
Παγκυπρίων  Εξε-
τάσεων βγήκαν και 
οι μαθητές μας αλλά 
και οι γονείς τους 
είδαν τους κόπους 
μιας ολόκληρης 

χρονιάς, ίσως και περισσότερων, να 
ανταμείβονται. Κάποιοι πάλι δεν είχαν 
εκείνα τα αποτελέσματα που θα τους 
εξασφάλιζαν μια θέση σε ένα Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, όμως και πάλι 
δεν χάθηκε ο κόσμος, αφού πλέον 
τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τόσο στην 
Κύπρο όσο και στο εξωτερικό δίνουν 
τη δυνατότητα στους μαθητές μας να 
ακολουθήσουν τον κλάδο της επιλο-
γής τους και να σπουδάσουν αυτό που 
πάντα ονειρεύτηκαν. 

Τα αποτελέσματα όμως τα οποία 
ανακοινώθηκαν την περασμένη Τρί-
τη για κάποιους μαθητές ήταν πέρα 
για πέρα θετικά, σε σημείο που τους 
έδωσαν το εισιτήριο για να μπουν στις 
σχολές που επέλεξαν με βαθμολογίες 
που ακούμπησαν στο τέλειο. Βαθμός 
εισαγωγής 20 στα 20! Άριστα. Μια από 
αυτές ήταν και η Ευανθία Διομήδους 
από το Λύκειο Αγίου Νεοφύτου στην 
Πάφο, η οποία εξασφάλισε 20άρια σε 
τέσσερα πλαίσια παίρνοντας την πο-
λυπόθητη πρώτη θέση για την Ιατρική 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Τόσο η Ευανθία όσο και η γονείς της 
μίλησαν στη «Σημερινή» της Κυριακής 
για την πορεία προς την επιτυχία και 
το πόσο σημαντικό είναι να τεθούν 
έγκαιρα οι βάσεις. Η μαθήτρια με το 
20 στην Ιατρική μάς άνοιξε την καρδιά 
της και δίνει στους αναγνώστες της «Σ» 
τα μυστικά της επιτυχίας της, ενώ οι 
γονείς της απαντούν σε σειρά κεφαλαι-
ωδών ζητημάτων, όπως το ποιος είναι 
ο ρόλος της οικογένειας και η πίεση 
προς τα παιδιά στο σημαντικό κεφάλαιο 
Παγκύπριες Εξετάσεις. 

Τι χρειάζεται κάποιος για να φτά-
σει σε μια τόσο μεγάλη επιτυχία; 

Πέρα από το διάβασμα, υπομονή κι 
επιμονή - πρέπει να μένεις αφοσιωμένος 
στον στόχο σου. Να μην επηρεάζεσαι 
από εξωτερικές παρεμβάσεις οποιου-

δήποτε είδους και να καταβάλλεις όση 
προσπάθεια θεωρείς εσύ απαραίτητη. 
Οι υπερβολές δεν βοηθούν σε καμία 
περίπτωση. Είναι επίσης σημαντικό 
να αφιερώνεις χρόνο στον εαυτό σου 
και να τον προσέχεις ψυχικά και σω-
ματικά, είναι μια δύσκολη χρονιά κι 
είναι σημαντικό να μένεις ψύχραιμος 
και σταθερός στον στόχο σου.

Πώς προέκυψε η Ιατρική; Ήθελες 
πάντα να ακολουθήσεις αυτήν την 
πορεία;  

Για να είμαι ειλικρινής, η Ιατρική δεν 
αποτελούσε όνειρο ή στόχο από τότε 
που ήμουν παιδί. Μάλιστα, αποτελεί 
μιαν  απόφαση που πήρα πρόσφατα 
λαμβάνοντας υπόψη κυρίως την κοι-
νωνική προσφορά ενός γιατρού, δικές 
μου προσωπικές εμπειρίες αλλά και το 
τεράστιο ενδιαφέρον και την περιέργεια 
που μου προκαλεί η συγκεκριμένη επι-
στήμη. Η επιλογή επαγγέλματος είναι 
καθοριστική στη ζωή ενός νέου, αφού 
το επάγγελμα αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της ταυτότητάς μας και είναι 
κάτι που θα μας ακολουθεί μέχρι το 
τέλος της ζωής μας. Η Ιατρική είναι 
ένας κλάδος που σου επιτρέπει να 
προσφέρεις πολλά και να βλέπεις 
έμπρακτα το αποτέλεσμα των κοπών 
σου, γεγονός που σίγουρα αποτελεί ένα 
ισχυρό κίνητρο για να συνεχίσεις να 
προσπαθείς καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής σου.

Τι σημαίνει για σένα η πρωτιά και 
τα 20 στα τέσσερα πλαίσια;

Το 20 είναι απλώς ένας αριθμός, 
που για μένα όμως συμβολίζει χρο-
νιά δουλειάς, προσπάθειας, στερήσεων 
πολλές φορές, επιμονής κι υπομονής. 
Συμβολίζει όλα αυτά που κέρδισα αυτά 
τα χρόνια, τις γνώσεις και τις εμπειρί-
ες, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα είδος 
επιβράβευσης και δικαίωσης. Κυρίως 
όμως αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για 
μένα να συνεχίσω να προσπαθώ για 
υψηλότερους στόχους, αφού τονώνει 
την αυτοπεποίθησή μου.

Το δημόσιο σχολείο είναι αρκετό 
για ένα μαθητή που θέτει υψηλούς 
στόχους ή χρειάζονται και τα φρο-
ντιστήρια;

Αυτό εναπόκειται στον κάθε μαθητή 
ξεχωριστά και τις ανάγκες του. Θεωρώ 
πως κάθε καθηγητής έχει να σου προ-
σφέρει κάτι διαφορετικό, γι’ αυτό και 
πρέπει να προσπαθούμε να αντλήσουμε 
από αυτούς όσα περισσότερα μπορούμε. 
Εκεί που αποτυγχάνει, ίσως, το δημό-
σιο σχολείο είναι να δουλέψει με τον 
κάθε μαθητή ξεχωριστά, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ανάγκες και τα ταλέντα του. 
Αντιλαμβάνομαι, εννοείται, πως κάτι 
τέτοιο είναι δύσκολο λόγω του τεράστι-
ου αριθμού μαθητών, ωστόσο θεωρώ 
πως μπορεί να υπάρξει βελτίωση και 
πρέπει να υπάρξει.

Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει 

ελευθερία στον μαθητή να επιλέξει 
και τι ρόλο παίζει η οικογένεια; Μα-
θητές πολλές φορές καλούνται να 
επιλέξουν βάσει επαγγελματικών 
δεδομένων των γονιών τους (βλέπε 
γιατροί, δικηγόροι κ.λπ.)…

Θεωρώ άκρως απαραίτητο οι μαθητές 
να επιλέγουν αυτόνομα και συνειδη-
τά την επαγγελματική κι ακαδημαϊκή 
τους πορεία. Η φετινή χρονιά ήταν ένα 
δείγμα των δυσκολιών που θα αντιμε-
τωπίσουμε και της προσπάθειας που 
πρέπει να καταβάλουμε για να πέτυ-
χουμε τους στόχους μας. Είναι λοιπόν 
πολύ σημαντικό να δουλεύουμε για 
κάτι που θέλουμε πραγματικά εμείς 
οι ίδιοι, αφού έτσι θα δουλεύουμε με 
περισσότερο ζήλο, όρεξη κι αφοσίωση. 
Οποιαδήποτε απόφαση στηρίζεται σε 
εξωτερικές πιέσεις κρύβει τον κίνδυνο 
μιας επαγγελματικής καριέρας που δεν 
θα γεμίζει ούτε θα ευχαριστεί πλήρως 
το άτομο, αφού όλοι γνωρίζουμε πως το 
επάγγελμα αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι 
της προσωπικότητας και της ταυτότη-
τας κάποιου. Δυστυχώς, πολλές φορές, 
το οικογενειακό περιβάλλον άμεσα ή 
έμμεσα προσπαθεί να κατευθύνει τους 
μαθητές προς μια κατεύθυνση, κάτι που 
συνήθως τους γεμίζει άγχος. Προσωπικά 
στάθηκα πολύ τυχερή, αφού οι γονείς 
μου ανέκαθεν με στήριζαν σε κάθε μου 
απόφαση και πάντοτε με παρότρυναν 
να κάνω αυτό που εγώ θέλω και θα με 

κάνει πραγματικά ευτυχισμένη. Τους 
χρωστώ ένα μεγάλο ευχαριστώ γι’ αυτό, 
γιατί γνωρίζω πως δεν συμβαίνει σε 
όλες τις οικογένειες, αλλά και για όλη 
την αγάπη, τη στήριξη και την υπομονή 
που μου χάρισαν. Χωρίς αυτά θεωρώ 
πως δεν θα έφτανα ώς εδώ.

Ποιο μήνυμα θα έστελνες σε μα-
θητές, αθλητές ή άλλους συνομή-
λικούς σου ή και μικρότερους που 
θέτουν στόχους στη ζωή τους;

Αφού προσδιορίσουν ποιος ακριβώς 
είναι ο στόχος τους, να καθορίσουν τα 
βήματα και τις ενέργειες που απαιτούνται 
για να τον πετύχουν. Είναι καθαρά ένας 
προσωπικός αγώνας γι’ αυτό και πρέπει 
να μένουν αφοσιωμένοι και πιστοί στον 
στόχο τους. Έχουν μέσα τους δύναμη 
που ούτε οι ίδιοι γνωρίζουν, και όσο 
σπρώχνεις τον εαυτό σου αυτός ακολου-
θεί. Θα υπάρχουν στιγμές αμφιβολίας 
και απογοήτευσης και πρέπει να τις 
αποδεχτούν και να συμφιλιωθούν μαζί 
τους, αντλώντας από αυτές ό,τι καλό 
έχουν να τους δώσουν. Κάτι που λέω 
συχνά, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι 
είναι πολύ σημαντικό, είναι πως ό,τι 
κάνουμε πρέπει να το κάνουμε με σε-
βασμό προς τον εαυτό μας και να τον 
προστατεύουμε ψυχικά και σωματικά. 
Είναι σημαντικό να έχουμε απαιτήσεις 
από εμάς, αλλά όπως λέει πάντα η μαμά 
μου πρέπει να είμαστε πάντα ευγενικοί 
και να αγαπάμε τον εαυτό μας.

Όταν οι κόποι 
μιας ζωής σε 
ανταμείβουν

Η πρώτη
των πρώτων 

στις Παγκύπριες 
Εξετάσεις, Ευανθία 

Διομήδους, μιλά 
στη «Σημερινή» της 

Κυριακής για τη 
σκληρή δουλειά που 

κρύβεται πίσω από 
την επιτυχία της 
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Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΙΟΜΗ-
ΔΟΥΣ, ΠΟΥ ΚΑΤΑ-

ΦΕΡΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑ-
ΛΙΣΕΙ 20ΑΡΙΑ ΣΕ 

ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 

ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΗ 
ΠΡΏΤΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΚΥΠΡΟΥ. 

Πόσο σημαντική είναι η στή-
ριξη των παιδιών σε αυτήν την 
πορεία προς τις Εξετάσεις; Τι 
πρέπει να κάνει ένας γονέας και 
τι πρέπει να αποφεύγει;

Η πορεία προς τις Εξετάσεις 
κρύβει δυσκολίες αλλά και όμορ-
φες και γλυκές στιγμές, που φέρ-
νουν ένα γονιό με το παιδί του πιο 
κοντά. Ο γονιός είναι συνοδοιπόρος 
και συμπαραστάτης στην  πορεία 
αυτή. Το παιδί πρέπει να γνω-
ρίζει και να νιώθει ότι οι γονείς 
του στηρίζουν τις αποφάσεις του, 
ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Οι 
γονείς θα πρέπει να βοηθήσουν το 
παιδί του να καταλάβει ότι ναι μεν 
οι Παγκύπριες είναι σημαντικές για 
την επαγγελματική του ζωή, αλλά 
σε περίπτωση αποτυχίας υπάρ-
χουν κι άλλες επιλογές, τις οποίες 
το παιδί θα πρέπει να γνωρίζει. 
Παράλληλα, οι όποιες αποφάσεις 
για τη ζωή ενός παιδιού πρέπει 
να είναι αποτέλεσμα συζήτησης, 
χωρίς αυτές να καθορίζονται από 
τις προσδοκίες και τις φιλοδοξίες 
των γονιών του.

Πώς αποσυμφορίζεται ένας 
μαθητής από το άγχος;

Η αποσυμφόρηση ενός μαθητή 
από το άγχος δεν είναι εύκολη 
υπόθεση. Σημαντικό είναι το παιδί 
να οργανώσει σωστά τη μελέτη του, 
ώστε να μην προκληθεί πανικός 
όταν συναντήσει τις πρώτες δυσκο-
λίες. Το παιδί, ακόμη, είναι καλό 
να αναπτύξει από νωρίς τεχνικές 
διαχείρισης του άγχους, όπως είναι 
μια βόλτα στη θάλασσα, τρέξιμο 
στη φύση κ.ά. Επίσης σημαντι-
κός είναι ο ρόλος του γονιού στην 
ανάπτυξη μια υγιούς σχέσης με 
το παιδί και στην καλλιέργεια της 
μεταξύ τους επικοινωνίας, ώστε να 
αντιλαμβάνεται την ψυχική ένταση 
του παιδιού και μέσα από τη συ-
ζήτηση να βοηθά στη χαλάρωση 
και εμψύχωσή του.

Ο ρόλος 
των 

γονιών

ΑΠΌ ΤΌ ΣΧΌΛΕΊΌ 
ΤΗΣ ΕΥΑΝΘΊΑΣ 

ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ 
ΕΞΑΣΦΑΛΊΣΌΥΝ 

ΠΡΩΤΊΑ ΣΕ ΣΧΌΛΕΣ 
ΤΌΥ ΠΑΝΕΠΊΣΤΗΜΊΌΥ 

ΚΥΠΡΌΥ ΑΛΛΕΣ ΔΥΌ 
ΜΑΘΗΤΡΊΕΣ: Η ΜΑΡΊΑ 

ΓΊΑΛΛΌΥΡΗ (ΣΤΗ 
ΜΕΣΗ) ΜΕ ΕΠΊΣΗΣ 20 
ΣΤΌΝ ΚΛΑΔΌ ΚΛΑΣΊ-

ΚΩΝ ΣΠΌΥΔΩΝ ΚΑΊ 
ΦΊΛΌΣΌΦΊΑΣ, ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΊ Η ΝΊΚΗ ΊΕΡΩΝΥ-

ΜΌΥ (ΑΡΊΣΤΕΡΑ) ΣΤΌΝ 
ΚΛΑΔΌ ΜΑΘΗΜΑΤΊ-

ΚΩΝ ΚΑΊ ΣΤΑΤΊΣΤΊΚΗΣ. 



ΤΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ, ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ «ΦΩΤΟΣ ΦΩΤΙΑ-
ΔΗΣ», ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΤΟΥ 40-ΗΜΕΡΟΥ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ-
ΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΑΕΙ. ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ, ΘΑ ΗΘΕΛΕ 
ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΙ ΤΗ ΜΕΓΑ-
ΛΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΕΚΤΙ-
ΜΗΤΟ ΠΟΛΥΣΧΙΔΕΣ ΕΡΓΟ, 
ΠΟΥ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣ 
ΠΟΛΥΤΑΛΑΝΤΟΣ ΚΑΛΛΙ-
ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΣ ΑΦΗΣΕ ΩΣ 
ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΗ-
ΡΟΝΟΜΙΑ 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Ο Φρίντριχ Βίλχελμ Νίτσε γεννήθη-
κε στις 15 Οκτωβρίου 1844 και 
πέθανε στις 25 Αυγούστου 1900. 

Ήταν σημαντικός Γερμανός φιλόσοφος, 
ποιητής, συνθέτης και φιλόλογος. Έγρα-
ψε κριτικά δοκίμια πάνω στη θρησκεία, 
την ηθική, τον πολιτισμό, τη φιλοσοφία 
και τις επιστήμες, δείχνοντας ιδιαίτερη 
κλίση στη χρήση μεταφορών, ειρωνείας 
και αφορισμών.

Οι κεντρικές ιδέες της φιλοσοφίας του 
Νίτσε περιλαμβάνουν τον «θάνατο του 
Θεού», την ύπαρξη του υπερανθρώπου, 
την ατέρμονη επιστροφή, τον προοπτικισμό, 
καθώς και τη θεωρία της ηθικής κυρίων - 

δούλων. Αναφέρεται συχνά ως ένας από 
τους πρώτους «υπαρξιστές» φιλοσόφους. 
Η ριζική αμφισβήτηση από μέρους του 
της αξίας και της αντικειμενικότητας της 
αλήθειας έχει οδηγήσει σε αμέτρητες 
διαμάχες και η επίδρασή του παραμένει 
ουσιαστική, κυρίως στους κλάδους του 
υπαρξισμού, του μεταμοντερνισμού και 
του μεταστρουκτουραλισμού.

Πριν ακόμα αποκτήσει τον διδακτορικό 
του τίτλο, ο Νίτσε επελέγη να καταλάβει 
την έδρα της κλασικής φιλολογίας στο 
πανεπιστήμιο της Βασιλείας, έχοντας 
την υποστήριξη του Ριτσλ. Ως καθηγη-
τής αρχικά παρέδιδε διαλέξεις για την 

ιστορία της αρχαίας ελληνικής ποίησης, 
ωστόσο αργότερα καταπιάστηκε και με 
θέματα που άπτονταν των προσωπικών 
του ενδιαφερόντων. Κατά τη διάρκεια του 
Γαλλοπρωσικού πολέμου (1870-71) υπη-
ρέτησε εθελοντικά στο πλευρό της Πρωσίας, 
ως βοηθός νοσοκόμος. 

Ο Αδόλφος Χίτλερ βασίστηκε στα Νι-
τσεϊκά έργα για να οικοδομήσει τη θεωρία 
τού εθνικοσοσιαλισμού ή ναζισμού. Το 
πρότυπο της Αρείας φυλής βασίστηκε 
πάνω στον Υπεράνθρωπο, το σημαντικό-
τερο ίσως έργο του Νίτσε. Ο Νίτσε, όμως, 
καθώς φαίνεται και μέσα από τα έργα του, 
υπήρξε δριμύτατος επικριτής τόσο των 

εθνικιστικών, όσο και κάθε είδους αντι-
σημιτικών τάσεων. Ο Ζαρατούστρα είναι 
η υπέρβαση του ανθρώπου προς το αν-
θρωπινότερο και όχι προς το απάνθρωπο. 
Εξάλλου και ο ίδιος ο Νίτσε προέβλεψε 
ότι τα έργα του θα παρερμηνευθούν και 
ότι δύσκολα θα υπάρξει κάποιος που θα 
τα κατανοήσει σε βάθος. 

Το Νιτσεϊκό έργο ήταν μια κραυγή μέσα 
στη βαθιά νύχτα των ανθρώπων. Ο ίδιος 
παρατηρούσε πως για να σε ακούσει κά-
ποιος πρέπει να του σπάσεις τα αφτιά. Γι› 
αυτό άλλωστε και πολλές φορές βρίσκουμε 
στα έργα του έκδηλη την περιφρόνηση 
για πρόσωπα και πράγματα. Δεν ήταν 

κακία ή μικρότητα, αλλά μια φωνή που 
ήθελε σφόδρα να ακουστεί στα αφτιά και 
τις συνειδήσεις όλων.

Πέθανε στα 1900, πιστεύοντας ότι δεν 
πρόφτασε να ολοκληρώσει το φιλοσοφικό 
του έργο. Αυτά που είπε στους ανθρώπους 
τα παρομοίαζε με πρωτόγνωρα λόγια του 
ανέμου, με πρωτόγνωρα και γνήσια τρα-
γούδια κάποιου βραχνού χωριάτη. Ήταν 
βαθιά ριζωμένη στη συνείδησή του η πίστη 
ότι οι άλλοι θα αδυνατούσαν να κατανο-
ήσουν τα «άσματά» του.

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

Μακαρίου 71, Λ/σία

Φρίντριχ Νίτσε

Ο 
Γιώργος Μαυρογένης  
υπήρξε για πολλές 
δεκαετίες στενός 
φίλος και πολύτι-
μος συνεργάτης του 
Ιδρύματος  «Φώτος 
Φωτιάδης». Η με-

γάλη προσωπική φιλία και η αμοιβαία 
αλληλοεκτίμηση που συνέδεε τον μεγάλο 
αυτό καλλιτέχνη με τον Φώτο Φωτιά-
δη, ιδρυτή του ομώνυμου Ιδρύματος, 
απέδωσε πλούσιους τους καρπούς της 
για το καλό της Κύπρου και την προ-
αγωγή του πολιτισμού της. Και οι δύο 
υπήρξαν σημαντικοί θεράποντες της 
τέχνης και του πολιτισμού. Ο πρώτος 
ως μοναδικός πολυτάλαντος καλλιτέχνης 
και ο δεύτερος ως μεγάλος λάτρης της 
τέχνης, συνεργάστηκαν στενά, μεθοδικά 
και δημιουργικά για την προαγωγή της 
τέχνης και του πολιτισμού για πολλές 
δεκαετίες. Ο μεγάλος κερδισμένος από 
αυτήν την πολύτιμη και αποδοτική συ-
νεργασία είναι η Κύπρος και ο πολιτισμός 
της. Η αγαστή αυτή συνεργασία άφησε 
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δεκάδων 
σημαντικών έργων, ιδιαίτερα στον τομέα 
της  γλυπτικής αλλά και ευρύτερα της 
καλλιτεχνίας. Ο Γιώργος Μαυρογένης 
φιλοτέχνησε για λογαριασμό του Ιδρύ-
ματος «Φώτος Φωτιάδης»  πέραν των 
25  ορυχάλκινων γλυπτών προτομών, 
πορτρέτων και άλλων καλλιτεχνικών δη-
μιουργημάτων πολύ σημαντικών πνευ-
ματικών προσωπικοτήτων της Κύπρου,  
που ως εξαίρετα έργα τέχνης κοσμούν 
σήμερα κτήρια πανεπιστημίων, δημο-
τικά μέγαρα, εκπαιδευτήρια, δημόσιες 
πλατείες και άλλους επίλεκτους δημόσι-
ους χώρους στην Κύπρο, στην Ελλάδα, 
στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας 
Υόρκης, στο Πανεπιστήμιο UΝΑΜ του 
Μεξικού που είναι το μεγαλύτερο της 
χώρας και άλλους επίλεκτους χώρους.

Ο Γεώργιος Μαυρογένης αποτελεί ένα 
σπάνιο φαινόμενο για την Κύπρο. Με το 
σημαντικό,  πολυσχιδές και ανεπανάληπτο 
έργο του, θα παραμείνει στην ιστορία ως 
ένας χαρισματικός και ιδιαίτερα ταλαντού-
χος πνευματικός δημιουργός - ζωγράφος, 
σκηνογράφος, σκιτσογράφος, γελοιογράφος, 
δημοσιογράφος, διακοσμητής, γραφίστας, 
κατασκευαστής αρμάτων για το καρναβά-
λι, που ήταν πάντοτε το αποτέλεσμα της 
πρωτότυπης έμπνευσης και δημιουργικής 
του σκέψης. Υπήρξε μοναδικός και ανε-

πανάληπτος. Ένας εκ γενετής καλλιτέχνης. 
Είχε μέσα του τη δύναμη του ωραίου και 
του καλλιτεχνικού. Είχε το χάρισμα της 
σπάνιας αίσθησης του ωραίου και της 
δημιουργικής καλλιτεχνικής σύλληψης, 
συνδυασμένης με την απίστευτη ικανότητα 
άμεσης αξιοποίησης και εφαρμογής της 
στην πράξη.  

Η μοναδική ικανότητά του να διαμορ-
φώνει οποιοδήποτε υλικό έπαιρνε στα 
χέρια του  - πέτρα, πηλό, γύψο ή ακόμη 
και ένα απλό χαρτί  που μπορούσε με ένα 
πενάκι και να το διαμορφώνει σε σπάνιο 
καλλιτεχνικό δημιούργημα, ήταν ένα θείο 
χάρισμα με το οποίο τον προίκισε η φύση. 
Επιπλέον ήταν  γνήσιος πατριώτης που 
τον χαρακτήριζε όχι μόνο η  βαθιά γνώση 
του κυπριακού προβλήματος αλλά και η 
επίγνωση των σοβαρών κινδύνων που η 
διαιώνισή τους εγκυμονούσε για τον τόπο 
και τον λαό μας. Τα σοβαρά μηνύματα 
που επιβαλλόταν να συνειδητοποιήσει ο 
λαός μας, προσπαθούσε να τα μεταδώσει 
με κάθε τρόπο, αξιοποιώντας τόσο την 
ώριμη πολιτική σκέψη που τον διέκρινε, 
όσο και το μεγάλο και ανεπανάληπτο τα-
λέντο που διέθετε ως γελοιογράφος και 
σκιτσογράφος, μέσα από τις ελκυστικές 
σελίδες των μοναδικών γελοιογραφιών 
του και τα βαθιά νοήματα που μέσα απ’ 
αυτές έστελλε στις χιλιάδες αναγνωστών 
πολλών  καθημερινών εφημερίδων των  
οποίων υπήρξε τακτικός  συνεργάτης για 
πολλά χρόνια, αλλά και της δικής του 
εβδομαδιαίας Σατιρικής  εφημερίδας, η 
κατά διάφορα χρονικά διαστήματα έκδοση 
της οποίας διήρκεσε συνολικά πέραν των 
δεκαπέντε ετών και αποτέλεσε σταθμό 
στην κυπριακή δημοσιογραφία.

Πολύ σημαντική είναι και συνεισφορά 
του στη ζωγραφική. Οι θαυμάσιοι πέντε 
ζωγραφικοί πίνακές του, με τους οποίους 
απαθανάτισε τα θλιβερά γεγονότα της 
σύλληψης και του απαγχονισμού του 
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού κατά την 
αποφράδα εκείνη μέρα της 9ης Ιουλίου 
1821, οι οποίοι κοσμούν την Πινακοθήκη 
της Αρχιεπισκοπής και του Πολιτιστικού  
Ιδρύματος  Μακάριος Γ’, στη Λευκωσία, 
οι εικόνες της άφιξης του Κανάρη στην 
Κύπρο και άλλοι σημαντικοί ζωγραφι-
κοί πίνακες που φιλοτέχνησε ειδικά για 
σημαντικές εκδόσεις χρονικών, επετεια-
κών βιβλίων κ.ά., αποτελούν  πραγματικά 
αριστουργήματα ζωγραφικής.

Επίσης, ταυτόχρονα υπήρξε ένας πολύ 

επιτυχημένος και πραγματικός δάσκαλος, 
όπως τον αποκαλούσαν οι νεότεροι ομό-
τεχνοί του, οι ταλαντούχοι γελοιογράφοι, 
που είχαν την τύχη  να τον γνωρίσουν, 
να εργαστούν και να συνεργαστούν μαζί 
του. Δεν έκρυβε κανένα μυστικό της  σπά-
νιας τέχνης του, τουναντίον  εξηγούσε 
και ήθελε να μεταλαμπαδεύσει καθετί  
που θεωρούσε χρήσιμο και ωφέλιμο 
για τους νεότερους συναδέλφους του, 

γι’ αυτό και έχαιρε μεγάλης εκτίμησης 
και απολάμβανε απεριόριστη αγάπη 
από τους νεότερους συναδέλφους του.

Η Κύπρος και ο Ελληνισμός ολόκληρος 
είναι  τυχεροί που γέννησαν έναν Μαυ-
ρογένη, ο οποίος αρχίζοντας από μαθητής 
ακόμη του δημοτικού, για ογδόντα και 
πλέον χρόνια, ασχολήθηκε  με την τέχνη 
και την καλλιτεχνική δημιουργία και μας 
κληροδότησε ένα σημαντικό εθνικό καλ-

λιτεχνικό έργο.
Επιπλέον, ήταν εξαίρετος, σημαντικός 

και ευαισθητοποιημένος πολίτης με πολύ 
ενεργό συμμετοχή στα κοινά και προ-
παντός άριστος συνομιλητής, πάντοτε 
ενημερωμένος και έτοιμος να ακούσει 
κάθε άποψη και θέση του συνομιλητή του. 
 * Διευθυντής του Κοινωφελούς, Επιστημονικού
 και Πολιτιστικού Ιδρύματος Φώτος Φωτιάδης 
και πρώην Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης
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Π
ρόκληση για τα εκπαι-
δευτικά συστήματα 
αποτελεί η σύζευξη 
των θεωρητικών μο-
ντέλων της Εκπαίδευ-
σης για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη (ΕΑΑ) με τις 

πρακτικές υλοποίησής της, στη βάση της 
από κοινού συνεργασίας σχολείου και κοι-
νωνίας. Η μη-τυπική εκπαίδευση αποτελεί 
βασικό ζητούμενο της ΕΑΑ, αφού μέσα από 
αυτήν η μάθηση μπορεί να αποκτήσει νέο 
περιεχόμενο, με βασικά χαρακτηριστικά της 
τη σύνδεσή της με τον χώρο, την απόκτηση 
πρακτικών εμπειριών, την προώθηση της 
συμμετοχικότητας και της συνεργασίας, 
την προαγωγή της κοινωνικής μάθησης 
και της κριτικής σκέψης. 

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης (ΚΠΕ) αποτελούν κατ’ εξοχήν χώρους 
πολύπλευρων δράσεων μη τυπικής εκ-
παίδευσης. Πέρα από την ενημέρωση και 
την καθοδήγηση που μπορεί να παρέχουν 
στους πολίτες, όλων των ηλικιών και διά 
βίου, αναφορικά με τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα, δομούνται στη φιλοσοφία των 
βασικών επιδιώξεων της Εκπαίδευσης για 
το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη 
(ΕΠΑΑ) και συνδέονται με την ποιοτική 
εκπαίδευση, η οποία αποτελεί έναν από 
τους στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης 
της Παγκόσμιας Ατζέντας 2030. Συνιστούν 
χώρους φιλελεύθερης, παιδαγωγικής 
έκφρασης, που εν δυνάμει μπορούν να 
συμβάλουν στην ανάδειξη των τοπικών 
περιβαλλόντων, αλλά και στην αναβάθμιση 
των τοπικών κοινωνιών. 

Αποτελείται από επτά Κέντρα 
Το Κρατικό Δίκτυο Κέντρων Περιβαλ-

λοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) αποτελεί μια 
σημαντική καινοτομία στο εκπαιδευτικό 
σύστημα της Κύπρου και συνιστά, ίσως, 
την πρώτη ολοκληρωμένη δομή μη-τυ-
πικής εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο. 
Προσφέρει κατά τρόπο οργανωμένο, 
συστημικό, συστηματικό και ολοκληρωμέ-
νο,  προγράμματα για το Περιβάλλον και 
την Αειφόρο Ανάπτυξη, όχι μόνο στους 
μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, αλλά 
ευρύτερα στο σύνολο της κοινωνίας των 
πολιτών. Αποτελεί συμπληρωματική δομή 
ως προς τις εθνικές επιδιώξεις σε σχέση 
με την προώθηση των θεμάτων του πε-
ριβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης 
στη σχολική διαδικασία και η λειτουργία 
του στηρίχθηκε στην εκπόνηση ειδικής 
μελέτης, μέσα από την οποία καταδείχθηκαν 
οι σημαντικές περιοχές περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος. 

Την εποπτεία του Κρατικού Δικτύου 
ΚΠΕ έχει η Μονάδα Εκπαίδευσης για το 
Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη 
(ΕΠΑΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 
Το Δίκτυο αποτελείται από εφτά ΚΠΕ (Πε-
δουλά, Αθαλάσσας, Κοινότητας Ακρωτη-
ρίου, Σαλαμιού, Κάβο-Γκρέκο, Κοιλανίου 
και Παναγιάς), τα οποία λειτουργούν με 
τη στενή συνεργασία των τοπικών κοι-
νοτήτων και του συνόλου των δημόσιων 
φορέων που τα στηρίζουν. Τονίζεται ότι 
τα ΚΠΕ Παναγιάς και Κοιλανίου αποτε-
λούν τα δύο νέα ΚΠΕ του Δικτύου, των 
οποίων η λειτουργία υπολογίζεται τον 
Οκτώβριο του 2019. Με την ένταξη των 
δύο αυτών Κέντρων ολοκληρώνεται το 
Κρατικό Δίκτυο ΚΠΕ και τίθεται σε πλήρη 
λειτουργία. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, 

ότι τα ΚΠΕ Αθαλάσσας και Κάβο-Γκρέκο 
έχουν δημιουργηθεί από το Τμήμα Δασών 
και υποστηρίζονται παιδαγωγικά από το 
προσωπικό της Μονάδας ΕΠΑΑ. Τα δύο 
αυτά ΚΠΕ αποτελούν παράδειγμα καλής 
πρακτικής, ως προς τη σύμπραξη δημόσιων 
φορέων, με στόχο την επίτευξη κοινών 
στόχων για την ΕΠΑΑ. 

Ο σχεδιασμός
των προγραμμάτων 

Τα ΚΠΕ ενέχουν τον χαρακτήρα των 
«πράσινων σχολείων» και οι κτηριακές 
τους εγκαταστάσεις κα υποδομές έχουν 
δημιουργηθεί ή ανακαινισθεί με στόχο 
την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στα 
σχετικά θέματα. Στελεχώνονται από παι-
δαγωγικές ομάδες, αποτελούμενες από 
εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων 
και βαθμίδων, με εμπειρία και σπουδές 
στο αντικείμενο της ΕΠΑΑ.

Τα προγράμματα του Κρατικού Δικτύου 
ΚΠΕ στηρίζονται στην ολιστική συνεξέταση 
των θεμάτων του περιβάλλοντος και της 
αειφόρου ανάπτυξης, γι’ αυτό, παράλ-
ληλα με τις περιβαλλοντικές πτυχές των 
διαφόρων ζητημάτων συνεξετάζονται οι 
κοινωνικές, πολιτιστικές, και οικονομικές 
τους διαστάσεις. Κατά τον σχεδιασμό των 
περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα 
περιβαλλοντικά και πολιτιστικά πεδία των 
περιοχών, στα οποία αυτά βρίσκονται. Και-
νοτομία των προγραμμάτων περιβαλλο-
ντικής εκπαίδευσης του ΔΚΠΕ αποτελεί 

η αξιοποίηση, πέρα από τους διάφορους 
τύπους οικοσυστημάτων, των μουσείων, 
των τοπικών εργαστηρίων, των τοπικών 
πληθυσμών και του συνόλου των πεδί-
ων μελέτης των τοπικών κοινοτήτων, οι 
οποίες μπορούν να αποτελέσουν χώρο 
μάθησης και έρευνας στα διάφορα θέμα-
τα του περιβάλλοντος και της αειφόρου 
ανάπτυξης. Με αυτόν τον τρόπο παρέχε-
ται η δυνατότητα να αναδειχθούν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο οι συσχετισμοί 
που υπάρχουν ανάμεσα στο περιβάλλον 
και τον πολιτισμό, την παράδοση και τη 
λαογραφία, όπως επίσης και η εξέλιξη των 
τοπικών κοινωνιών μέσα και σε σχέση με 
το περιβάλλον. 

Οι επιδιώξεις των Κέντρων 
Οι επιδιώξεις των Κρατικών Κέντρων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η θεματο-
λογία και η στοχοθεσία τους βασίζονται σε 
ειδικά ζητήματα του τοπικού περιβάλλοντος. 
Γι’ αυτό ακριβώς και το πλαίσιο λειτουρ-
γίας των Κέντρων του Δικτύου παρέχει 
τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και 
στους μαθητές να μελετήσουν διάφορα 
ζητήματα όπως το «Νερό», το «Δάσος», 
ο «Πολιτισμός», η «Τοπική Κοινωνία» 
κ.ά., ως αυτόνομα θέματα στα πλαίσια 
του κάθε Κέντρου, αλλά και συγκριτικά. 
Εμβαθύνουν στα διάφορα θέματα, μέσα 
από τη διενέργεια επισκέψεων σε όλα τα 
Κέντρα συμμετέχοντας σε αντίστοιχα προ-
γράμματα που τους δίνουν τη δυνατότητα 
να εξετάσουν μια θεματική μέσα από τις 

διαφορετικές οπτικές και προσεγγίσεις, 
που ακολουθούνται σε κάθε ΚΠΕ για το 
υπό εξέταση θέμα. 

Πέραν των
150 προγραμμάτων 

Στην παρούσα φάση προσφέρονται 
πέραν των 150 περιβαλλοντικών εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων σε όλα τα ΚΠΕ σε 
μονοήμερη, διήμερη και τριήμερη βάση. 
Παράλληλα, το προσωπικό των ΚΠΕ 
συνεργάζεται με το σύνολο των φορέων 
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως 
επίσης και με πανεπιστήμια, ερευνητικά 
κέντρα, ΜΚΟ κ.λπ., οι οποίοι μπορούν να 
συμβάλουν στην ποιοτική αναβάθμιση των 
προσφερόμενων προγραμμάτων, αλλά και 
στον σχεδιασμό νέων. Σε όλα τα ΚΠΕ του 
Δικτύου πέρα από τα περιβαλλοντικά εκπαι-
δευτικά προγράμματα που προσφέρονται, 
σε μαθητές, φοιτητές, επαγγελματίες και 
ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος, παρέχονται 
προγράμματα για οικογένειες, διεξάγονται 
σειρές σεμιναρίων επαγγελματικής ανά-
πτυξης σε θέματα διδακτικής και μεθοδο-
λογίας του αντικειμένου και οργανώνονται 
ημερίδες και συνέδρια περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα. Παράλληλα, αναπτύσσεται και 
συγγράφεται εκπαιδευτικό υλικό σε θέ-
ματα ποικίλου και ειδικού ενδιαφέροντος 
για την ΕΠΑΑ, υλοποιούνται ευρωπαϊκά 
προγράμματα, όπως επίσης αναπτύσσονται 
ποικίλες άλλες περιβαλλοντικές δράσεις 
που συμβάλλουν στην αναζωογόνηση των 
τοπικών κοινωνιών. 

Της Κυριακής
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Το Κρατικό Δίκτυο 
ΚΠΕ στηρίζεται οικονο-
μικά από εθνικούς, αλλά 
και από ευρωπαϊκούς 
πόρους μέσω ανταγω-
νιστικών ευρωπαϊκών 
π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν  π ο υ 
υλοποιούνται με επίκε-
ντρο αυτά. Αποτελεί μια 
δυναμικά εξελισσόμενη 
δομή, αναγνωρισμένη 
στη συνείδηση της εκ-
παιδευτικής κοινότητας 
τόσο για την ποιότητά της 
όσο και για την προσφο-
ρά της στην εδραίωση 
της ΕΠΑΑ στον τόπο μας. 
Δεν είναι τυχαίο άλλω-
στε ότι στα δεκαπέντε και 
πλέον χρόνια λειτουργίας 
του Κρατικού Δικτύου 
ΚΠΕ έχουν συμμετάσχει 
στα προγράμματα και τις 
δράσεις του πέραν των 
500.000 ατόμων. 

Έσπασε
το φράγμα

των 500.000 
συμμετοχών

Το Κρατικό 
Δίκτυο Κέντρων 
Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης  
αποτελεί την πρώτη 

ολοκληρωμένη 
δομή μη-τυπικής 
εκπαίδευσης, με 
περιβαλλοντικό 
χαρακτήρα, στο 
εκπαιδευτικό 

σύστημα της Κύπρου

Λ όγω των απογοητευτικών αποτε-
λεσμάτων στις Παγκύπριες Εξε-
τάσεις, και επειδή το Απολυτήριο 

Λυκείου είναι το βασικό κριτήριο εισδοχής 
σε Πανεπιστήμια για τους μαθητές των 
Δημοσίων Σχολείων, λογικό επακόλουθο 
είναι να υπάρξουν αντιδράσεις από αρκε-
τούς μαθητές και γονείς που επηρεάζονται.

Ο  μέσος όρος  των αποτελεσμάτων 
κυμαινόταν σε χαμηλά επίπεδα και την 
προηγούμενη χρονιά.  Η Παγκύπρια 
Ομοσπονδία Γονέων εκφράζει την έντονη 

δυσαρέσκειά της όσον αφορά τα αποτελέ-
σματα και γενικότερα επικρατεί έκδηλος 
προβληματισμός για το Εκπαιδευτικό Σύ-
στημα στην Κύπρο. 

Η Ομάδα της Global Education προτείνει 
εναλλακτικές επιλογές για την αρνητική  
εικόνα που έχει δημιουργηθεί και που 
ανησυχεί τους μαθητές και τους γονείς. 
Παρά τη χαμηλή βαθμολογία στα μαθήματα, 
οι τελειόφοιτοι μπορούν να εξασφαλίσουν 
την επιθυμητή θέση στο Βρετανικό Πανεπι-
στήμιο που έχουν αιτηθεί γιατί η Βρετανι-

κή Πανεπιστημιακή Αρχή αναγνωρίζει το 
πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Είμαστε 
σε συνεχή επικοινωνία με τα Πανεπιστήμια 
της Μ. Βρετανίας που αντιπροσωπεύουμε 
και συνεργαζόμαστε, και εξετάζουμε την 
κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Τα Βρετανικά Πανεπιστήμια γνωρίζουν 
τους πραγματικούς λόγους της μαζικής 
αποτυχίας των μαθητών στην Κύπρο. Ο 
αγώνας των παιδιών διαφαίνεται κυρίως 
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και 
η μαζική αποτυχία δεν αντανακλά πλήρως 

την πραγματικότητα. Επιβάλλεται, λοιπόν, 
να επανεξεταστεί ο φάκελος του κάθε μα-
θητή και να συμπεριληφθούν  οι βαθμοί 
των μαθημάτων των  προηγούμενων ετών 
αναλυτικά. Οπότε θα μπορεί να αξιολογη-
θεί συνολικά η θέση και η πρόοδός τους.

Όλη η απαραίτητη προετοιμασία για 
εισδοχή σε πανεπιστήμια έχει γίνει και 
βρίσκεται στο τελικό στάδιο, με γνώμο-
να να υποστηρίξουμε τους νέους που θα 
αρχίσουν τις σπουδές τους. Με αυτόν τον 
τρόπο βοηθάμε καλύτερα τα  παιδιά μας. 

Στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε το 
πρόβλημα θέτοντας νέα κριτήρια εισδοχής, 
αφού το Απολυτήριο έχει πρωταρχική ση-
μασία. Για εμάς δεν υπάρχει ουσιαστικός 
λόγος ανησυχίας.

Επομένως, τα όνειρα δεν τέλειωσαν 
για τους τελειόφοιτους, τα όνειρα τώρα 
αρχίζουν και κάθε παιδί πραγματικά αξίζει 
την ευκαιρία  να  διευρύνει τις γνώσεις 
του  και να κτίσει το μέλλον του.

*Διευθύνων Σύμβουλος
Global Educational Services

Πώς οι τσουχτερές Παγκύπριες Εξετάσεις επηρεάζουν τους σπουδαστές

ΚΡΙΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ*

Περιβαλλοντική εκπαίδευση για όλους
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Σ
χεδόν επτά εκατοντάδες 
εκατομμύρια ευρώ είναι 
τα χρήματα που κατατέ-
θηκαν στις τράπεζες του 
τόπου τον περασμένο 
Μάιο. Τα ερωτήματα, 
τα οποία φυσιολογικά 

γεννώνται, είναι ποιοι φορτώθηκαν χρήμα, 
γιατί το ξεφόρτωσαν στις τράπεζες, γιατί 
το έπραξαν τον Μάιο και ούτω καθεξής. 
Τα πλείστα των ερωτημάτων απαντώνται 
από τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας 
για τα πωλητήρια έγγραφα, που είχαν 
κατατεθεί τον περασμένο Μάιο στο Κτη-
ματολόγιο. Για άλλον ένα μήνα η ρω-
σική φυγή αποτυπώνεται στα στοιχεία 
της Κεντρικής Τράπεζας, ενώ οι τράπεζες 
βάζουν «πλώρη» για να «σπάσουν» το 
«φράγμα» των €3,1 δις περίπου, των 
νέων δανείων, που είχαν παραχωρή-
σει το 2018. Έχοντας διανύσει σχεδόν 
το πρώτο μισό του 2019, φαίνεται ότι θα 
ξεπεράσουν την περσινή τους επίδοση, 
έστω και οριακά. Τα επιτόκια δανεισμού 
παραμένουν χαμηλά, αλλά πιο χαμηλά 
είναι τα επιτόκια των καταθέσεων.  

«Φρέσκο» cash €0,7 δις
Η κατακόρυφη αύξηση των καταθέ-

σεων, που καταγράφηκε τον περασμένο 
Μάιο, κλέβει τις εντυπώσεις στα στοι-
χεία της Κεντρικής Τράπεζας. Η αύξηση 
αγγίζει τα €688,3 εκ. σε σύγκριση με 
τον περασμένο Απρίλιο και ανεβάζει το 

σύνολο των καταθέσεων στις τράπεζες 
του τόπου στα €48,4 δισεκατομμύρια. 
Όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας, η καθαρή αύξη-
ση των καταθέσεων προέρχεται από 
την κατηγορία των κατοίκων Κύπρου 
και κατανέμεται ως εξής:  

•Εταιρείες: €433 εκ.
•Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί 

οργανισμοί: €146,5 εκ.
•Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συ-

νταξιοδοτικά ταμεία: €60,4 εκ. 
•Γενική κυβέρνηση: €38,3 εκ.
•Νοικοκυριά: €10 εκ. 
Το φαινόμενο είναι άρρηκτα συνδεδε-

μένο με το επενδυτικό πρόγραμμα της Δη-
μοκρατίας, το πρόγραμμα πολιτογράφησης 
ξένων επενδυτών. Για να μπορέσει ο επεν-
δυτής να καταθέσει αίτηση πολιτογράφησης, 
πλήρωνε το ποσό που υπερβαίνει τα €2 
εκατομμύρια στον επιχειρηματία ανάπτυξης 
γης. Αυτά τα λεφτά, βάσει συμβολαίου, θα 
χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για την 
ανέγερση των οικιών των επενδυτών. Άρα, 
οι εταιρείες, στις οποίες αντιστοιχούν αυτές 
οι καταθέσεις των €433 εκατομμυρίων, 
είναι εταιρείες επιχειρηματιών ανάπτυξης 
γης. Τα αγοραπωλητήρια έγγραφα, που 
κατατέθηκαν στο Κτηματολόγιο τον Μάιο, 
ήταν αυξημένα κατά 73% περίπου, σε σύ-
γκριση με τον Απρίλιο. «Άρα, όλα αυτά 
είναι απότοκο της έντασης των αιτήσεων 
πολιτογράφησης ξένων επενδυτών, που 
παρατηρήθηκε το προηγούμενο χρονικό 

διάστημα», σημειώνουν στη «Σ» φορείς 
της αγοράς. Τους πρώτους μήνες του 2019 
είχε καταγραφεί έντονη κινητικότητα στις 
αιτήσεις πολιτογράφησης ξένων επενδυτών, 
δεδομένου ότι τον Μάιο θα εισάγονταν τα 
νέα κριτήρια του επενδυτικού προγράμ-
ματος της Δημοκρατίας. 

Νέα δάνεια €1,5 δις
 Έχοντας διανύσει σχεδόν το πρώτο μισό 

του 2019, φαίνεται ότι οι τράπεζες θα ξεπε-
ράσουν, έστω και οριακά, την περσινή τους 
επίδοση, όταν είχαν παραχωρήσει νέα δάνεια 
€3,1 δις. Πλέον, υπάρχει ένα σοβαρό δείγμα, 
το οποίο αποτυπώνεται στα στοιχεία της Κε-
ντρικής Τράπεζας του τόπου. Την περίοδο 
Ιανουαρίου - Μαΐου 2019 παραχωρήθηκαν 
καθαρά νέα δάνεια σχεδόν €1,44 δις σε σύ-
γκριση με €1,3 δις, που είχαν παραχωρηθεί 
την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η αύξηση 
σε σύγκριση με τους πρώτους πέντε μήνες 
του 2018 ανέρχεται στα €153,3 εκ. Το με-
γαλύτερο μέρος του νέου δανεισμού, γύρω 
στα €908 εκ., διοχετεύεται στις επιχειρήσεις, 
ενώ, σε επίπεδο νοικοκυριών, τα καθαρά νέα 
δάνεια ξεπερνούν τα €535 εκ.

Συγκεκριμένα, κατά τους πρώτους 
πέντε μήνες του 2019 δόθηκαν καθα-
ρά νέα δάνεια:   

Νοικοκυριά     
•Καταναλωτικά: €64,5 εκ.    
- Στεγαστικά: €388,9 εκ.    
•Λοιπά δάνεια: €81,7 εκ.  

Εταιρείες    
•Δάνεια έως €1 εκ.: €196,7 εκ.    
•Δάνεια άνω €1 εκ.: €711,3 εκ.  
  

Το 1ο τρίμηνο των μεγάλων 
 Η «Σ» είχε εστιάσει στο πρόσφατο 

παρελθόν στο θέμα της αυξημένης ρευ-
στότητας που διαθέτουν οι τράπεζες και 
στις πιέσεις οι οποίες δημιουργούνται 
στην κερδοφορία τους. Το σύνολο των 
δανείων στο τραπεζικό σύστημα μόλις 
που ξεπερνά τα €38 δισ., ενώ το σύνολο 
των καταθέσεων ξεπερνά τα €48,4 δισ. 
Στην στρατηγική τους είναι ασφαλώς η 
παραχώρηση νέων δανείων. Οι δύο με-
γάλοι του τραπεζικού συστήματος έριξαν 
στο παζάρι το μεγαλύτερο μέρος του νέου 
δανεισμού. Από τα €849,4 εκ. καθαρά 
νέα δάνεια, τα οποία παραχωρήθηκαν 
την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 
2019, τα €740,2 εκ. είχαν παραχωρηθεί 
από τις τράπεζες Κύπρου και Ελληνική. 
Κατά το 1ο τρίμηνο του έτους, οπότε και 
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στη βάση 
των οικονομικών τους αποτελεσμάτων, 
η μεν Τράπεζα Κύπρου παραχώρησε 
νέα δάνεια €563 εκ., κινούμενη στα ίδια 
επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 
2018, η δε Ελληνική Τράπεζα ανέβασε 
το κοντέρ στα €177,2 εκ., καταγράφοντας 
αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο. Για την ιστορία, η Ελ-
ληνική έκλεισε το πρώτο τετράμηνο του 
έτους παραχωρώντας νέα δάνεια €277 

εκ. περίπου. Συνεπώς, τον Απρίλιο πα-
ραχώρησε νέα δάνεια σχεδόν €100 εκ. 
Πέραν των νέων δανείων, η τράπεζα έχει 
προχωρήσει πρόσφατα σε επενδύσεις 
αξίας €600 εκ. σε ομόλογα στο εξωτερικό, 
τόσο κρατικά όσο και εταιρικά, προκει-
μένου να αποκομίσει έσοδα.

Χαμηλά τα επιτόκια
 Παρά τις μικρές αυξομειώσεις που 

καταγράφονται μήνα με μήνα, τα επιτόκια 
παραμένουν χαμηλά. Συγκεκριμένα, πε-
ριλαμβανομένου του συνολικού ετήσιου 
ποσοστού επιβάρυνσης, του ΣΕΠΕ, τα 
επιτόκια των δανείων τον Μάιο διαμορ-
φώθηκαν ως εξής:     

Καταναλωτικά: 3,50%  
Στεγαστικά: 2,80%  
Δάνεια σε εταιρείες μέχρι €1 εκ.: 3,30%
Δάνεια σε εταιρείες άνω του €1 εκ.: 

3,01%    
Τα επιτόκια των καταθέσεων είναι 

σχεδόν στο 0%. Αρκεί μια γρήγορη 
ματιά στο παρελθόν για να διαπιστώσει 
κανείς την κατακόρυφη μείωσή τους. Το 
επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως 
ενός έτους από νοικοκυριά: 

Μάιος 2019: 0,34%
Μάιος 2018: 1,02%
Δεκέμβριος 2010: 3,98%
 Όσον αφορά, τώρα, το επιτόκιο για 

καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους 
από εταιρείες, αυτό διαμορφώθηκε τον 
περασμένο Μάιο στο 0,38%.

ΓΙΑ ΑΛΛΟΝ ΈΝΑ 
ΜΉΝΑ Ή ΡΩΣΙΚΉ 

ΦΥΓΉ ΑΠΟΤΥΠΩ-
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ΟΙ ΤΡΑΠΈΖΈΣ ΒΑ-
ΖΟΥΝ «ΠΛΩΡΉ» ΓΙΑ 
ΝΑ «ΣΠΑΣΟΥΝ» ΤΟ 
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Της Κυριακής

Οικονομία 18
07.07.2019

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ
Η ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ
ΟΙ ΜΕΣΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ

ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α
νοδική πορεία ακο-
λουθούν οι απολαβές 
των υπαλλήλων στην 
Κύπρο, σύμφωνα με 
τα προκαταρκτικά  
στοιχεία που έδω-
σε στη δημοσιότη-

τα αυτήν την εβδομάδα η Στατιστική 
Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, με βάση τα 
στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες μηνι-
αίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το 
πρώτο τρίμηνο του 2019, εκτιμώνται 
στα €1.898 σε σύγκριση με €1.852 
το πρώτο τρίμηνο του 2018, δηλαδή 
παρατηρείται αύξηση 2,5%.

Το ίδιο διάστημα οι μέσες ακαθάρι-
στες απολαβές διορθωμένες ως προς τις 
εποχικές διακυμάνσεις, το πρώτο τρίμη-
νο του 2019 εκτιμώνται στα €1.956 σε 
σύγκριση με €1.945 το τέταρτο τρίμηνο 
του 2018, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 
0,5%. Αξίζει να σημειωθεί ότι, για τον 
υπολογισμό των εποχικά διορθωμένων 
στοιχείων, χρησιμοποιούνται ειδικές στα-
τιστικές μέθοδοι και σε αυτές αφαιρείται 
η επίδραση του εποχικού παράγοντα.

Απολαβές ανά φύλο
Ανά φύλο, οι μέσες ακαθάριστες 

μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά 
το πρώτο τρίμηνο του 2019 εκτιμώνται 
στα €2.031 και των γυναικών στα €1.735. 
Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των 
ανδρών σημείωσαν αύξηση 2,3% και των 
γυναικών 2,6%.

Πού οφείλεται η αύξηση
των απολαβών

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Καθη-
γητή στον τομέα των Χρηματοοικονομι-
κών και Διευθυντή του Προγράμματος 
MSc in Financial Services στο CIIM, 
Γιώργο Θεοχαρίδη, που μίλησε στη 
«Σ», γενικά το οικονομικό κλίμα έχει 
βελτιωθεί, που αυτό σημαίνει ότι μπορεί 
να έχουν την ευχέρεια οι εργοδότες να 
αυξήσουν κάπως τη μισθοδοσία στους 
υπαλλήλους τους. «Παράλληλα και στον 
δημόσιο τομέα ξεκίνησαν οι προσαυξή-
σεις και δόθηκε η ΑΤΑ και στόχος είναι 
η σταδιακή αποκατάσταση μισθών και 
ωφελημάτων», είπε.

Θα συνεχιστεί η αύξηση 
στους μισθούς

Κληθείς να σχολιάσει το κατά πό-
σον η ανοδική τάση στους μισθούς των 
υπαλλήλων θα συνεχιστεί, ο κ. Θεοχα-
ρίδης εξέφρασε την άποψη ότι οι υψηλοί 
ρυθμοί ανάπτυξης θα συνεχιστούν και 
τα επόμενα χρόνια, κάτι το οποίο θα έχει 
θετική επίδραση και στις απολαβές των 
υπαλλήλων. «Θεωρώ πως αυτή η τάση 
θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια και 
εκεί που πρέπει να επικεντρωθεί η κυ-
βέρνηση είναι στη μείωση της ψαλίδας 
των απολαβών και των ωφελημάτων του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα», είπε.

Ο ανταγωνισμός και οι ανά-
γκες σε συγκεκριμένες θέ-
σεις αυξάνουν τους μισθούς

Από την πλευρά του ο οικονομολόγος 
Ιωάννης Τελώνης, που μίλησε επίσης στη 
«Σ», εξέφρασε την άποψη ότι η αύξηση 
στις απολαβές των υπαλλήλων οφείλεται 
κυρίως στο ότι οι εργοδότες έχουν ανα-
γνωρίσει το ότι για να προσλάβουν ικανό 
και προσοντούχο προσωπικό, πρέπει να 

αυξήσουν το μισθολογικό τους κόστος. 
«Υπήρξε για αρκετά χρόνια πίεση στους 
μισθούς. Οι εργοδότες αναγνωρίζουν 
πως για να προσελκύσουν καλύτερο 
προσωπικό πρέπει να δώσουν αυξη-
μένους μισθούς. Ειδικά στον τομέα των 
κατασκευών παρατηρείται έλλειψη στους 
προσοντούχους μηχανικούς. Οπόταν ανα-
γκαστικά για να κρατήσεις το προσωπικό 
που θέλεις πρέπει να τους αυξήσεις το 
μισθό τους. Παράλληλα και στον τομέα 
της Υγείας, με τις νέες προσλήψεις που θα 
γίνουν στον δημόσιο τομέα, οι εργοδότες 
προσφέρουν αυξημένες απολαβές στο 
προσωπικό που θέλουν να κρατήσουν 
στην επιχείρησή τους», υπογράμμισε.

Τι περιλαμβάνουν οι μέσες 
μηνιαίες απολαβές

Οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλ-
λήλων περιλαμβάνουν τον βασικό μισθό, το 
τιμαριθμικό επίδομα, απολαβές υπερωριών, 
το ταμείο αδειών, οποιαδήποτε επιδόμα-
τα έλαβαν οι υπάλληλοι κατά την περίοδο 
αναφοράς, καθώς επίσης και αναδρομικές 
πληρωμές. Ο μέσος όρος των απολαβών 

υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των 
ακαθάριστων απολαβών προτού αφαιρεθούν 
οποιεσδήποτε συνεισφορές στα υποχρεωτικά 
ταμεία των κοινωνικών ασφαλίσεων, με το 
σύνολο των υπαλλήλων που έλαβαν τις 
απολαβές αυτές. Οι έκτακτες εισφορές των 
εργοδοτουμένων του ιδιωτικού τομέα και 
των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων 
της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύ-
τερου δημόσιου τομέα και οι μειώσεις 
των απολαβών των αξιωματούχων και 
εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν 
επηρεάζουν τον ακαθάριστο μισθό αλλά 
το διαθέσιμο εισόδημα των υπαλλήλων. 
Επομένως, δεν αντικατοπτρίζονται στα 
πιο πάνω στοιχεία. 

Εξαιρούνται
οι οικιακές βοηθοί

Τέλος να αναφέρουμε ότι τα στοιχεία 
περιλαμβάνουν όλους τους υπαλλήλους 
για τους οποίους ο εργοδότης κατέβαλε 
κοινωνικές ασφαλίσεις, με εξαίρεση τα 
άτομα που εργοδοτούνται από ιδιωτικά 
νοικοκυριά, δηλαδή τις οικιακές βοηθούς.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

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

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
• Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα:
«Ψυχολογία της Υγείας»

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
• Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα:
«Ναυτιλιακά»

Τελευταία ημερομηνία για υποβολή των αιτήσεων, Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019, ώρα 2.00 μ.μ.  
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/
hr/jobs/job-vacancies-departments/ ή να αποτείνονται στο τηλέφωνο  +357 25002406.

Π ραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 
26 Ιουνίου 2019, η 19η Ετήσια 
Γενική Συνέλευση των μετόχων 

της Petrolina (Holdings) Public Ltd, στη 
διάρκεια της οποίας ανακοινώθηκαν κέρδη 
πριν  από τη φορολογία ύψους €4,9 εκ. 
έναντι €4,8 εκ. την προηγούμενη χρονιά, 
ενώ το κέρδος μετά την αφαίρεση της φορο-
λογίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
ανήλθε στα €4,3 εκ. έναντι €4,2 εκ. το 2017. 
Το κέρδος έτους,  περιλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων από μη συνεχιζόμενες δρα-
στηριότητες, ανήλθε στα €14,3 εκ. έναντι 
€4,2 εκ. και προέκυψε από την πώληση 
μετοχικής συμμετοχής ύψους 35% στη 
θυγατρική εταιρεία Lca Aviation Fueling 
System Limited, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πρόνοιες του ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες 
Οικονομικές Καταστάσεις» και ειδικότερα 
τη μετάταξη της LAFS από θυγατρική σε 
συνδεδεμένη εταιρεία. 

Στη Συνέλευση παρουσιάστηκαν εκτενώς 
τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσμα-
τα για το 2018. Σύμφωνα με την Ετήσια 
Έκθεση για το 2018, ο συνολικός κύκλος 
εργασιών μέσω πρατηρίων, σε εμπορι-
κούς πελάτες καθώς και σε άλλες εταιρείες 
πετρελαιοειδών ανήλθε στα €394,2 εκ. 
έναντι €391,5 εκ. το 2017. Με βάση τα 
αποτελέσματα, το κέρδος ανά μετοχή από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες υπολογίζεται 
στα 4,90 σεντ έναντι 4,80 σεντ το 2017 και 

με τη συμπερίληψη των μη συνεχιζόμενων 
δραστηριοτήτων στα 16,33 σεντ έναντι 4,72 
το προηγούμενο έτος.

Η μερισματική πολιτική της Εταιρείας 
παραμένει σταθερή. Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο προχώρησε σε καταβολή πρώτου 
προμερίσματος ύψους 1,7 σεντ τον Ιούνιο 
του 2018, δεύτερου προμερίσματος επίσης 
προς 1,7 σεντ τον Νοέμβριο του 2018, 
ενώ η Γενική Συνέλευση ενέκρινε πρό-
ταση του Συμβουλίου για την καταβολή 
τελικού μερίσματος ύψους 2,5 σεντ, έτσι 
ώστε το συνολικό μέρισμα για τη χρήση 
του έτους 2018 να ανέλθει στα 5,9 σεντ 
ανά μετοχή ή 17,35% επί της ονομαστικής 
αξίας της μετοχής.

Στον χαιρετισμό του, ο Εκτελεστικός 
Πρόεδρος της Petrolina (Holdings) Public 
Ltd, κ. Κωστάκης Λευκαρίτης, τόνισε ότι 
«η Πετρολίνα έχει διαχρονικά επενδύσει 
σημαντικούς πόρους σε έργα υποδομής 
τα οποία εκτιμούμε ότι προσδίδουν στην 

Εταιρεία μας συγκριτικό επιχειρηματικό 
πλεονέκτημα. Σήμερα βρίσκεται στα τελικά 
στάδια η ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης 
του ιδιόκτητου τερματικού υγρών καυσί-
μων στο Βασιλικό, η πλήρης λειτουργία 
του οποίου προγραμματίζεται εντός του 
χρονοδιαγράμματος που έχει καθορίσει 
η Κυβέρνηση, δηλαδή μέχρι το τέλος του 
τρέχοντος έτους».  

Επίσης, ανέφερε ότι προχωρούν όλες οι 
διαδικασίες για την κατασκευή τερματικού 
υγραερίου, επίσης στο Βασιλικό, μέσω κοι-
νοπραξίας, το οποίο έχει ως στόχο να τεθεί 
σε λειτουργία μέχρι τέλος του ερχόμενου 
έτους όπως καθορίζει και το κυβερνητικό 
χρονοδιάγραμμα. Ο κ. Λευκαρίτης επεσήμανε 
ότι με την πλήρη μεταφορά των εργασιών 
αποθήκευσης πετρελαιοειδών και υγραερίου 
στο Βασιλικό, η Εταιρεία θα προχωρήσει 
στην αποξήλωση των υφιστάμενων εγκα-
ταστάσεων που βρίσκονται στο παραλιακό 
μέτωπο Λάρνακας με την κατεδάφιση όλων 

των δεξαμενών και τον καθαρισμό της γης.  
«Στόχος μας», σημείωσε, «είναι όπως τα 
ιδιόκτητα οικόπεδα στα οποία βρίσκονται 
τα τερματικά της Εταιρείας στη Λάρνακα 
ενταχθούν σε νέες πολεοδομικές ζώνες ώστε 
να τύχουν κατάλληλης ανάπτυξης και προς 
τούτο προσβλέπουμε στην εκ μέρους της 
πολιτείας θετική ανταπόκριση. Βεβαίως, η 
έδρα της Εταιρείας θα εξακολουθήσει να 
είναι η Λάρνακα». Παράλληλα, ανέφερε ότι 
το δίκτυο πρατηρίων βρίσκεται πάντοτε σε 
συνεχή αναβάθμιση στα πρότυπα ευρωπα-
ϊκών προδιαγραφών σε θέματα ασφάλειας, 
λειτουργικότητας και εμφάνισης, έτσι που 
να προσφέρει το κατάλληλο περιβάλλον 
στον καταναλωτή.

 

Στην τελική ευθεία η μετακίνηση της Πετρολίνα στο Βασιλικό

Ανακοινώθηκαν κέρδη 
πριν από τη φορολογία 
ύψους €4,9 εκ. έναντι

€4,8 εκ. την προηγούμε-
νη χρονιά, ενώ το κέρδος 

μετά την αφαίρεση της 
φορολογίας από συνεχι-
ζόμενες δραστηριότητες

ανήλθε στα €4,3 εκ. ένα-
ντι €4,2 εκ. το 2017

Αυξάνονται οι μισθοί στην Κύπρο 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚEΙΜ
socratis79@gmail.com

Οι μέσες ακαθάριστες 
μηνιαίες απολαβές 

των υπαλλήλων
κατά το πρώτο 

τρίμηνο του 2019, 
εκτιμώνται στα 

€1.898 σε σύγκριση 
με €1.852 το πρώτο 
τρίμηνο του 2018

ΕΛΔΥΚ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διαχείριση ΚΨΜ της ΕΛΔΥΚ επιθυμεί να συνάψει συμφωνίες συνεργα-
σίας ενός έτους, δηλαδή από 03 Αυγ ‘19 έως και 02 Αυγ ‘20, για τις κάτωθι ομάδες προϊόντων:

1. Παγωτά (και εγκατάσταση 11 ψυγείων)
2. Αναψυκτικά (και εγκατάσταση 5 ψυγείων)
3. Χυμοί (και εγκατάσταση 5 ψυγείων)
4. Στρατιωτικά Είδη
5. Προϊόντα καπνού
6. Νερά
7. Καφέ (με εγκατάσταση 7 μηχανών espresso)
8. Είδη περιπτέρου – ψιλικά (συσκευασμένα τρόφιμα, καραμέλες, μπισκότα, σοκολάτες)
9. Είδη Υγιεινής και Προσωπικής Περιποίησης
10. Αλκοολούχα Είδη, (μπύρες, κονιάκ κ.λπ)

Κατόπιν των παραπάνω, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την ΕΛΔΥΚ στα 
τηλέφωνα: 22412741 (Τμ. Προμηθειών) και 22412915 (Γεν. Δχση. ΚΨΜ) για πληροφορίες και 
για να παραλάβουν τη σχετική αίτηση.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων: 12/07/2019. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 
αιτήσεων (σε σφραγισμένο φάκελο στη Γραμματεία της ΕΛΔΥΚ): 15/07/2019.



Η 
οικονομική θεωρία 
αναφέρεται στην 
κυκλικότητα που 
παρουσιάζουν οι 
οικονομίες με πε-
ριόδους ανάπτυξης, 
διόρθωσης και ύφε-

σης. Η διόρθωση σε μια οικονομία αποτελεί 
υγιές φαινόμενο, εφόσον δημιουργεί τη 
βάση για μια νέα περίοδο ανάπτυξης. Το 
ζητούμενο είναι, σε περίπτωση ύφεσης, 
πόσο θα είναι το μέγεθός της και η περί-
οδος που θα διατηρηθεί.

Για να μπορέσει κάποιος να αναλύσει 
τα πιο πάνω θα πρέπει να αξιολογήσει 
πολλούς παράγοντες, όπως αν μια οικονο-
μία είναι ευάλωτη σε αλλαγές στο διεθνές 
πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, αν η 
ανάπτυξη των προηγούμενων ετών υπο-
στηριζόταν από σωστά μακροοικονομικά 
στοιχεία, αν υπάρχουν οι υποδομές να 
απορροφηθούν τυχόν αρνητικά γεγονό-
τα και κραδασμοί, αν υπάρχουν σωστά 
αντανακλαστικά κ.ά.

Διεθνές πολιτικό
περιβάλλον 

Οι πολιτικές προστατευτισμού των 
ΗΠΑ προκαλούν τριγμούς με άλλες οι-
κονομικές δυνάμεις όπως η Κίνα και η 
Ευρώπη, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν 
ανοιχτά μέτωπα σε Ουκρανία, Συρία και 
άλλες περιοχές. Από τη μια η μεταβλητό-
τητα προκαλεί προβλήματα στις διεθνείς 
αγορές, από την άλλη η Κύπρος μπορεί 
να αποτελέσει τον πυλώνα σταθερότητας 
με τη γεωγραφική της θέση να καταγρά-
φεται στα σημαντικά της πλεονεκτήματα.

Η έξοδος της Βρετανίας από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, και ο τρόπος που τελικά 
θα γίνει αυτό, αναμένεται να επηρεάσει 
την ευρωπαϊκή και ενδεχομένως την 
παγκόσμια οικονομία. Το Brexit, αν τε-
λικά προχωρήσει χωρίς συμφωνία των 
δύο μερών, αναμένεται να προκαλέσει 
οικονομικές και πολιτικές αναταράξεις, 
ειδικά στην ευρωπαϊκή οικονομία, από 
την οποία εκτιμάται ότι θα προέλθει η 
επόμενη οικονομική κρίση.

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

Το μοντέλο ανάπτυξης της Γερμα-
νίας, με την ανάπτυξη της βιομηχανίας 
και την ενίσχυση των εξαγωγών, αντι-
μετωπίζει σημαντική δοκιμασία, καθώς 
αποκαλύπτεται πόσο ευάλωτο είναι στις 
προοπτικές του παγκόσμιου εμπορίου, 
με τις τάσεις προστατευτισμού, και στις 
οικονομικές συνθήκες μεγάλων οικο-
νομιών, όπως αυτή της Κίνας. Την ίδια 
στιγμή οι γερμανικές τράπεζες φαίνεται 
να αντιμετωπίζουν προκλήσεις. 

Η Ιταλία συνεχίζει να ταλανίζεται από 
το υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, με 
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να απο-
τελούν γάγγραινα, ενώ όλοι θα θυμάστε 
τις παραλίγο κυρώσεις που θα επέβαλλε 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μη συμ-
μόρφωση του ιταλικού κρατικού προϋ-
πολογισμού με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Η κυπριακή οικονομία 
Η κυπριακή οικονομία αναπτύχθηκε 

το 2019 με ποσοστό πέραν του 3% του 
ΑΕΠ, η ανεργία συνέχισε την καθοδική 
της πορεία και τα πλεονάσματα της Κεντρι-
κής Κυβέρνησης αυξήθηκαν. Θα πρέπει 
να σημειωθεί επίσης η αξιοπρόσεκτη 
μείωση  στις αποδόσεις του δεκαετούς 
κυπριακού ομολόγου που βρίσκεται σε 
ιστορικά χαμηλά.

Πολλές είναι οι συζητήσεις που ανα-
πτύσσονται σε σχέση με την πορεία του 
τουρισμού φέτος, εφόσον διαφαίνεται ότι 
θα υπάρχει μείωση στις κρατήσεις και 
τις αφίξεις τουριστών. Αυτό οφείλεται σε 
πολλούς παράγοντες, όπως η μείωση των 
αεροπορικών εταιρειών που εκτελούν 
πτήσεις προς την Κύπρο, η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας άλλων τουριστικών 
προορισμών, το Brexit και τα οικονομικά 
προβλήματα χωρών από τις οποίες η Κύ-
προς παραδοσιακά αντλούσε τουρισμό.

Την ίδια στιγμή οι εγγραφές εταιρειών 
συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία, πά-
ντα σε σύγκριση με τον περσινό αριθμό 
νέων εγγραφών, παρά τη βελτίωση του 
οικονομικού κλίματος. Ο αριθμός των 
νέων εταιρειών που ενεγράφησαν πέρσι 
ήταν αυξημένος, τροφοδοτούμενος από 
τις αναδιαρθρώσεις δανείων και τις ανα-
κτήσεις ακινήτων από τα τραπεζικά ιδρύ-
ματα (κάθε μεγάλο ακίνητο εγγραφόταν 
σε ξεχωριστή εταιρεία για φορολογικούς 
κυρίως σκοπούς και για την πιο γρήγορη 
διαδικασία πώλησής του) και από ενίσχυση 
του κλάδου της ναυτιλίας.

Επιπλέον αρνητικά φαίνεται να επιδρά 
η εγκύκλιος της Κεντρικής Τράπεζας για 
τις εταιρείες-κέλυφος και η αναζήτηση 
άλλων χρηματοπιστωτικών κέντρων από 
επενδυτές λόγω της χρονοβόρας και με-
γάλης σε διοικητικό κόστος διαδικασίας 
για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.

Οι πωλήσεις ακινήτων παρουσιάζουν 
από την άλλη αύξηση, κυρίως λόγω της 
απομόχλευσης στην οποία προχωρούν 
πολλές επιχειρήσεις και του ενδι-
αφέροντος που επιδεικνύουν 
κάτοικοι τρίτων χωρών για το 
σχέδιο πολιτογράφησης επεν-
δυτών. Όμως ακόμη και σε 
αυτήν την περίπτωση η αγορά 
έδειξε μουδιασμένη τον Ιού-
νιο, κάτι το οποίο αναμενόταν 
μετά τις πολλές πωλήσεις που 
υπήρξαν για να προλάβουν οι 
επενδυτές τις αλλαγές στο πρό-
γραμμα πολιτογράφησης.

Το ζητούμενο 
Το ζητούμενο αυτήν τη στιγμή 

είναι αν η κυπριακή οικονομία 
είναι επαρκώς θωρακισμένη σε 
περίπτωση μιας νέας ύφεσης. Σε περιό-
δους ύφεσης, δυστυχώς, αναβιώνουν οι 
συζητήσεις για αλλαγή του οικονομικού 
μοντέλου της χώρας, για ενίσχυση της 
έρευνας και καινοτομίας κ.λπ. Υπάρχουν 
ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να 
γίνουν. Παράδειγμα, θα μπορούσαν να 
δοθούν κίνητρα σε συγκεκριμένες ελα-
φριάς μορφής βιομηχανίες του εξωτε-
ρικού, ειδικά από τρίτες χώρες, για να 
εγκατασταθούν στην Κύπρο. Θα γίνεται 
εισαγωγή πρώτων υλών και η κατασκευή 
των προϊόντων στην Κύπρο. Η επιπρόσθετη 
αξία των προϊόντων θα φορολογείται με 
τον κυπριακό εταιρικό φόρο,  που είναι 
από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη, 
ενώ αυτά θα μπορούν να διακινηθούν 
ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπάρχουν ενδεδειγμένες βιομηχα-
νικές περιοχές, που θα μπορούσαν να 
φιλοξενήσουν τέτοιες βιομηχανίες, ενώ 
με τη μείωση των τιμών του πετρελαίου 
διεθνώς, ειδικά μετά την αρχική συμφωνία 
για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, 
αναμένεται να μειωθεί και το κόστος 
παραγωγής.

Η πτώση της ισοτιμίας του ευρώ έναντι 
των άλλων νομισμάτων, ειδικά μετά την 
απόφαση της ΕΚΤ για το πρόγραμμα πο-
σοτικής χαλάρωσης, δίνει τη δυνατότητα 
ενίσχυσης των εξαγωγών σε τρίτες χώρες, 
εφόσον τα προϊόντα γίνονται φθηνότερα. 
Τομείς όπως η φαρμακοβιομηχανία, η 
γεωργία, η κτηνοτροφία είναι ικανοί να 
αυξήσουν την εξαγωγική δραστηριότητα.

Η Κύπρος, επιπλέον, μπορεί να απο-
τελέσει, λόγω γεωγραφικής θέσης, κόμβο 
διαμετακομιστικού εμπορίου, κάτι που 
θα ενισχύσει τα δημόσια οικονομικά.

Βιώσιμη ανάπτυξη 
Μόνο μέσα από τη βιώσιμη ανάπτυξη 

της οικονομίας θα δοθεί η δυνατότητα 
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, 
μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων και ενίσχυσης των οικογενειακών 
εισοδημάτων. Οι επιδόσεις της κυπρια-
κής οικονομίας τα τελευταία χρόνια είναι 
αξιοσημείωτες, ειδικά για μια χώρα που 
αναγκάστηκε να υιοθετήσει το «κούρεμα» 
καταθέσεων. Το ζητούμενο αυτήν τη στιγμή 
είναι αν, ως εξωγενής οικονομία έχουμε 
δημιουργήσει εκείνες τις άμυνες και τις 
υποδομές που θα δώσουν τη δυνατότητα 
στη χώρα να απορροφήσει οποιουσδή-
ποτε κραδασμούς θα μπορούσε να φέρει 
μαζί της μια ευρωπαϊκή ή μια παγκόσμια 
οικονομική κρίση. 

Όταν αρχίζει να συννεφιάζει και ο αέ-
ρας σηκώνεται δημιουργώντας σκόνη (αν 
και καλοκαιριάτικα) θα πρέπει να είσαι 
προετοιμασμένος για τα χειρότερα, αλλιώς 
το νερό θα γίνει χείμαρρος.

ΤΟ ΖΗΤΟΎΜΕΝΟ
 ΑΎΤΗΝ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ

ΕΙΝΑΙ ΑΝ Η ΚΎΠΡΙΑΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ

ΕΠΑΡΚΏΣ ΘΏΡΑΚΙΣΜΕΝΗ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΏΣΗ

ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΎΦΕΣΗΣ

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Τα έξι φιλέτα της Astrobank 

Πώς να προστατεύσετε τα προσωπικά
δεδομένα των πελατών σας

Μια εταιρεία είναι υποχρεωμένη νομι-
κά, εάν όχι και ηθικά, να διαχειρίζεται 
τα προσωπικά δεδομένα των πελατών 
της με σεβασμό και εμπιστευτικότητα. Η 
προστασία των προσωπικών δεδομένων 
των πελατών δεν πρέπει να αποτελεί 
βάρος ή πρόβλημα για μια εταιρεία. 

Παραθέτουμε πιο κάτω κάποιες χρή-
σιμες πληροφορίες, με τις οποίες μπο-
ρείτε να προστατεύσετε τα δεδομένα 
των πελατών σας:

1.  Διεξαγωγή ελέγχου του ιδι-
ωτικού απορρήτου δεδομένων 
(data privacy audit)
 Το πρώτο βήμα είναι να κατανοή-
σετε ποια δεδομένα χρειάζεται η 
επιχείρησή σας, πώς τα συλλέγει 
και πώς αποθηκεύονται και ασφα-
λίζονται. Εξετάστε επίσης τις νομι-
κές σας υποχρεώσεις εάν χειρίζε-
στε ιατρικά, οικονομικά ή δεδομέ-
να που αφορούν ανήλικα άτομα.

2.  Ελαχιστοποιήστε τη συλλογή 
και τη διατήρηση δεδομένων
Οι υπεύθυνοι προστασίας προσωπικών 
δεδομένων συστήνουν οι εταιρείες 
να συλλέγουν και να αποθηκεύουν 
μόνο τα δεδομένα που χρειάζονται 
για να παραδώσουν το προϊόν ή την 
υπηρεσία τους. Μερικές φορές οι επι-
χειρήσεις συγκεντρώνουν πρόσθετες 
πληροφορίες επειδή πιστεύουν ότι θα 
τις χρειαστούν στο μέλλον. Αλλά με 
τον τρόπο αυτό αυξάνεται ο κίνδυ-
νος και τα δεδομένα αυτά μπορούν 
να χαθούν ή να κλαπούν και οι πε-
λάτες μπορούν να αισθάνονται ότι 
κάνετε άσκοπες ερωτήσεις.

3.  Προστατεύσετε τα δεδομένα που 
διατηρείτε
Ακόμη κι αν δεν λαμβάνετε ευαίσθη-

τες πληροφορίες, όπως αριθμούς πι-
στωτικών καρτών, άλλα προσωπικά 
δεδομένα που διατηρείτε θα μπορού-
σαν να είναι πολύτιμα για τους χάκερ. 
Οπόταν βεβαιωθείτε ότι προστατεύε-
τε επαρκώς το δίκτυό σας, τις βάσεις 
δεδομένων και τον ιστότοπό σας.

4.  Δημοσιεύσετε μια πολιτική απορ-
ρήτου
Οι ιδιοκτήτες εμπορικών ιστότοπων 
υποχρεούνται από τον νόμο να δημο-
σιεύουν μια πολιτική απορρήτου. Το 
ίδιο ισχύει και για τις περισσότερες 
πλατφόρμες εφαρμογών, οι οποί-
ες μεταδίδουν δεδομένα. Δεν αρκεί 
όμως απλώς να χρησιμοποιήσετε 
ένα κείμενο το οποίο είναι γενικό και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον 
καθένα. Θα πρέπει να περιγράψετε 
τις τρέχουσες επιχειρηματικές πρα-
κτικές σας πλήρως και με ακρίβεια.

5.  Δώστε στους πελάτες το περι-
θώριο της επιλογής
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι 
οι πελάτες αναμένουν να τους πα-
ρέχεται το δικαίωμα να επιλέξουν 
εάν θα μοιράζονται τα δεδομένα 
τους και με ποιον τρόπο.

6.  Παρέχετε μια πλατφόρμα για 
παράπονα/καταγγελίες

Είναι πολύ σημαντικό οι πελάτες σας 
να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί 
σας σε περίπτωση που έχουν παρά-
πονο ή απορίες για τα προσωπικά 
τους δεδομένα. Μια ηλεκτρονική 
φόρμα ή διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου για την επικοινωνία 
των προβλημάτων ή των ανησυχι-
ών είναι μια πολύ καλή λύση. Είναι 
πολύ σημαντικό να υπάρχει άμεση 
ανταπόκριση στα μηνύματά τους. 
Μια τέτοια αμφίδρομη επικοινωνία 

μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμη-
ση εμπιστοσύνης και αφοσίωσης.

Στην Ε&Γ Οικονομίδης ΔΕΠΕ, ο υπεύ-
θυνος Προστασίας Δεδομένων μαζί με 
όλη την ομάδα του, μπορούν να δώ-
σουν συμβουλές σε κυπριακές και πο-
λυεθνικές εταιρείες σε όλες τις πτυχές 
του απορρήτου των δεδομένων, της 
ασφάλειας και της διαχείρισης των 
πληροφοριών, όπως:

•  Σύνταξη συμφωνιών για την επεξερ-
γασία δεδομένων, τη δημοσιοποίηση 
και την εμπιστευτικότητα.

•  Εξέταση των ελέγχων για τη συλλο-
γή, επεξεργασία, αποθήκευση, δια-
τήρηση και καταστροφή δεδομένων 
και παροχή νομικής βοήθειας για 
συμμόρφωση. 

•  Έκδοση νομικών γνωματεύσεων για 
θέματα προστασίας δεδομένων και 
ηλεκτρονικού εμπορίου.

•  Αξιολογήσεις επιπτώσεων σε ορι-
σμένες δραστηριότητες επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

•  Νομικές συμβουλές σχετικά με την 
επεξεργασία προσωπικών δεδομέ-
νων στο πλαίσιο της απασχόλησης 
και των οργανώσεων υγείας ή / και 
των εταιρειών που επεξεργάζονται 
ευαίσθητα δεδομένα.

•  Θέματα περιεχομένου, όροι και προϋ-
ποθέσεις σχετικά με τους ιστότοπους.

•  Συμβουλές σχετικά με οποιαδήπο-
τε άλλα θέματα ασφάλειας δεδομέ-
νων σχετικά με τις προσωπικές κινη-
τές συσκευές και τις εγκαταστάσεις 
του CCTV.

Για περισσότερες πληροφορίες ή δι-
ευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσε-
τε με τη δικηγόρο Ξένια Κασάπη στο 
xenia.kasapi@economideslegal.
com ή στο +357 25 866480.

Έ
ρευνα για τα ακριβότε-
ρα ακίνητα που πωλεί 
η Astrobank σε όλες 
τις πόλεις της Κύπρου 
διενήργησε και σας πα-
ρουσιάζει η «Σ». Τα 6 
ακίνητα που επιλέξαμε 

βρίσκονται σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, 
περιλαμβάνουν εμπορικό κέντρο, βιομη-
χανικά κτήρια, οικόπεδα και άλλα είδη 
ακινήτων και έχουν αξία πέραν των €27 
εκατ. Αναλυτικά τα ακριβότερα ακίνητα 
ανά επαρχία:

1) EΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ
ΤΗΕ PAPHOS MALL
PIR161 - Εμπορικό Κέντρο
Τιμή Πώλησης: €14.437.500
Χαρακτηριστικά Ζώνης:
Τεμάχιο: 1433
Φύλλο/Σχέδιο: 2-149-349
Ζώνη: Kα5 (Οικιστική)
Συντελεστής Δόμησης: 100%
Συντελεστής Κάλυψης: 50%
Αριθμός ορόφων: 3
Ύψος: 13,50 μ2

Τοποθεσία & Περιγραφή
Βρίσκεται στην ανατολική είσοδο της 

Πάφου και εφάπτεται της Λεωφόρου 
Δημοκρατίας. Είναι συνολικού εμβα-
δού κτηρίου 23.188τμ και εμβαδού γης 
29.771τμ. Αποτελείται από κύριο χώρο 
υπεραγοράς (openplan), 12 καταστήματα, 
καφετερία, βοηθητικούς, κοινόχρηστους 
χώρους και αποθήκες. Υπάρχουν 811 
χώροι στάθμευσης.

Νομικά Χαρακτηριστικά
Εμπίπτει στην Πολεοδομική Ζώνη 

Κα5 (ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ) με ανώτατο ΣΔ 100%, 
ΣΚ 50%, σε 3 ορόφους και ύψος 13,50μ. 

ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ MALL,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚEΙΜ
socratis79@gmail.com

Καλύπτεται από τις απαραίτητες υπη-
ρεσίες υδατοπρομήθειας, ηλεκτρισμού 
και τηλεφώνου.

2) ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ 
ΔΗΜΟ ΠΑΦΟΥ
Τεμάχιο 2.122μ2 γης με κτήριο, στον 
Δήμο Πάφου
Τιμή Πώλησης: €1.709.500
Χαρακτηριστικά Ζώνης
Τεμάχια: 875, 876, 884, 885
Φύλλο/Σχέδιο: 2-148-349
Ζώνη: Κα5ε και Εβ5
ΣΔ: 100% και 120%
ΣΚ: 50% και 50%
Αριθμός ορόφων: 3
Ύψος: 13.50μ.
Χαρακτηριστικά Ακινήτου
Εμβαδόν ισογείου : 618μ2
Εμβαδόν μεσοπατώματος : 203μ2
Επέκταση στο ισόγειο: 50μ2
Αποχωρητήρια: 2
Έτος κατασκευής: 1991

Τοποθεσία & Περιγραφή
Τα 4 οικόπεδα με τα κτήρια βρίσκονται 

στην ενορία Αγίου Θεοδώρου, στην Πάφο. 
Τα οικόπεδα 884 και 885 βρίσκονται 
στην οδό Αλέξανδρου Παπάγου με 47μ. 
πρόσοψη, ενώ τα οικόπεδα 875 και 876 
βρίσκονται στην οδό Χίου με 49μ. πρό-
σοψη. Επί του τεμαχίου υπάρχει κτήριο, 
το οποίο αποτελείται στο ισόγειο από 
γραφείο, αποχωρητήρια, κουζίνα και 
τρία ψυγεία. Το μεσοπάτωμα αποτελεί-
ται από γραφεία και κουζίνα. Η εύκολη 
πρόσβαση προς και εκτός της πόλης έχει 
δώσει ώθηση στην περιοχή.

Νομικά Χαρακτηριστικά
Τα οικόπεδα 884 και 885 είναι ενταγ-

μένα μέσα στα όρια της Πολεοδομικής 
Ζώνης Εβ5 με ΣΔ120%, ΣΚ50%, σε 3 
ορόφους, 13.50/11.30μ. ύψος, ενώ 
τα οικόπεδα 875 και 876 αποτελούν 
μέρος της Πολεοδομικής Ζώνης Κα5ε 
με ΣΔ100%, ΣΚ50%, σε 3 ορόφους, 
13.50/11.30μ. ύψος.

3) ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
Χωράφι στο Πισσούρι
Χωράφι 103.011μ2 στο Πισσούρι, 
Λεμεσός
Τιμή Πώλησης: €4.306.500
Χαρακτηριστικά Ζώνης
Τεμάχιο: 36
Φύλλο/Σχέδιο: 57/07
Ζώνη: Τ3γ
Συντελεστής Δόμησης: 25%
Συντελεστής Κάλυψης: 20%
Αριθμός ορόφων: 3
Ύψος: 13,10μ.

Τοποθεσία & Περιγραφή
Βρίσκεται σε ύψωμα με θέα προς 

νότια, στην  τοποθεσία «Μελάντα», της 
διοικητικής περιοχής του χωριού Πισ-
σούρι. Ο κόλπος και η ευρύτερη περιοχή 
Πισσουρίου αποτελεί σήμερα μιαν από 
τις καλύτερες τουριστικές περιοχές της 
επαρχίας Λεμεσού, η οποία παρουσιάζει 
τα τελευταία χρόνια έντονη αναπτυξιακή 
δραστηριότητα με την ανέγερση ξενο-
δοχείων, οργανωμένων διαμερισμάτων 
και κατοικιών, επαύλεων και άλλων του-
ριστικών υποστατικών. Έχει ακανόνιστο 
σχήμα και ελαφρά επικλινή επιφάνεια.

Νομικά Χαρακτηριστικά
Εμπίπτει στην Πολεοδομική Ζώνη 

Τ4, η οποία επιτρέπει ΣΔ 20%, ΣΚ 15%, 
σε 3 ορόφους με 13,10μ ύψος.

4) ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΗΣ ΜΕ ΚΤΗΡΙΟ
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Βιομηχανικό κτήριο/αποθήκη 3,482μ2 
σε οικόπεδο 8,181μ2, Λεμεσός
Τιμή πώλησης: €3.197.000
Χαρακτηριστικά Ζώνης:
Τεμάχιο: 18
Φύλλο/Σχέδιο: 2/2-205-341
Ζώνη: Βα4 (Βιομηχανική)
Συντελεστής Δόμησης: 90%
Συντελεστής Κάλυψης: 50%
Αριθμός ορόφων: 2

Τοποθεσία & Περιγραφή
Το ακίνητο βρίσκεται στην οδό Ιωάννη 

Ευέλθοντος, 400 μέτρα νότια του κυκλικού 
κόμβου Αγίου Αθανασίου. Αποτελείται 
από 2,900μ2 ισόγειο (αποθήκη), 222τμ 
μεσοπάτωμα (γραφεία) και 360τμ βο-
ηθητικό κτίριο.
 
Νομικά Χαρακτηριστικά

Το ακίνητο είναι ενταγμένο μέσα στα 
όρια της πολεοδομικής ζώνης Βα4, η 
οποία επιτρέπει ΣΔ 90%, ΣΚ 50% και 
2 ορόφους.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
5) Τεμάχιο γης με κτήριο, στο Καϊ-
μακλί
Τιμή Πώλησης: €1.941.500
Χαρακτηριστικά Ζώνης
Τεμάχιο: 39
Φύλλο/Σχέδιο: 21/47Ε1
Ζώνη: Βα1-ΒΕ1 ΕΠ6 (Μεικτή Βιομη-
χανική)
Συντελεστής Δόμησης: 160%
Συντελεστής Κάλυψης: 50%
Αριθμός ορόφων: 4

Τοποθεσία & Περιγραφή
Το τεμάχιο βρίσκεται στη βιομηχανική 

περιοχή Καϊμακλίου, επί της οδού Κο-
λοκοτρώνη με 100μ. περίπου πρόσοψη. 
Στο ανατολικό μέρος υπάρχει αποθήκη 
500τ.μ. περίπου.

Νομικά Χαρακτηριστικά
Το τεμάχιο είναι ενταγμένο μέσα στα 

όρια της Πολεοδομικής Ζώνης Βα1-
ΒΕ1 ΕΠ6 (Μεικτή βιομηχανική ζώνη 
Β και οικονομικών δραστηριοτήτων), η 
οποία επιτρέπει ΣΔ 160%, ΣΚ 50% και 
4 ορόφους. Στην ειδική περιοχή ΕΠ6 
επιτρέπεται βιομηχανική και βιοτεχνική 
ανάπτυξη, αποθήκες, χώροι έκθεσης, 
υπερκαταστήματα τύπου DIY, χωροθέ-
τηση σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και φοιτητικές εστίες.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
6) Βιομηχανικό κτήριο/αποθήκη 
1,292μ2 σε οικόπεδο 2,184μ2 στη 
Λάρνακα
Τιμή Πώλησης:  €921.000
Χαρακτηριστικά Ζώνης:
Τεμάχια: 1284, 1580, 1581
Φύλλο/Σχέδιο: 40/55W1
Ζώνη: Βα3 (Βιομηχανική)
Συντελεστής Δόμησης: 100%
Συντελεστής Κάλυψης: 60%
Αριθμός ορόφων: 2

 
Τοποθεσία & Περιγραφή

Το ακίνητο βρίσκεται στη βιομη-
χανική περιοχή Αραδίππου, στην οδό 
Ιάκωβου Πατάτσου. Αποτελείται από 
836μ2 ισόγειο (αποθήκη), 146τ.μ. ισό-
γειο (γραφεία), 170τ.μ. μεσοπάτωμα και 
140τ.μ. μεσοπάτωμα (γραφεία).

 Νομικά Χαρακτηριστικά
Το ακίνητο είναι ενταγμένο μέσα στα 

όρια της πολεοδομικής ζώνης Βα3, η 
οποία επιτρέπει ΣΔ 100%, ΣΚ 60% και 
2 ορόφους.

ΤΗΕ PAPHOS MALL ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΦΟΥ

ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΟ ΠΙΣΣΟΥΡΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΗΣ ΜΕ ΚΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ/ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ
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Πρύτανης Παν. Λευκωσίας προς αποφοίτους:
«Σκεφτείτε ανατρεπτικά, δώστε το δικό σας στίγμα στην κοινωνία»

Συνολικά 2.345 τίτλοι σπουδών απονεμή-
θηκαν φέτος σε φοιτητές προπτυχιακού, 
μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κατά τις 
τελετές αποφοίτησης του ακαδημαϊκού 
έτους 2018-2019. 
Όπως κάθε χρόνο, στις τελετές παρευρέ-
θησαν πληθώρα πολιτειακών αξιωματού-
χων και άλλων επισήμων, Πρυτάνεις και 
Αντιπρυτάνεις ελληνικών και κυπριακών 
πανεπιστημίων, ακαδημαϊκοί, καθώς και 
γονείς, συγγενείς και φίλοι των αποφοί-
των από την Κύπρο, την Ελλάδα και από 
περισσότερες από εβδομήντα χώρες του 
εξωτερικού.
Επίτιμοι προσκεκλημένοι του Πανεπιστη-
μίου Λευκωσίας ήταν φέτος ο Πρόεδρος 
της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Δημή-
τρης Συλλούρης, ο Υπουργός Εξωτερικών, 
Δρ. Νίκος Χριστοδουλίδης, η Υφυπουργός 
Ναυτιλίας, κ. Νατάσα Πηλείδου, η Γενι-
κή Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και 
Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. 
Θέμις Χριστοφίδου, και η Ευρωπαία Συ-
ντονίστρια κατά της Εμπορίας Προσώπων, 
Δρ Μύρια Βασιλειάδου. 
Κατά την ομιλία του προς τους αποφοί-

τους, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευ-
κωσίας, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, 
αναφέρθηκε στα ανταγωνιστικά πλεονεκτή-
ματα του Πανεπιστημίου, που προσδίδουν 
ιδιαίτερη αξία στους τίτλους σπουδών που 
απονεμήθηκαν. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε 
στις υφιστάμενες και νέες συνεργασίες με 
εγνωσμένου κύρους πανεπιστήμια για την 
προσφορά διαπανεπιστημιακών προγραμ-
μάτων σπουδών, οι οποίες έχουν τοποθε-
τήσει τη Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη της 
Ανώτερης Εκπαίδευσης. 
Όλα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κατέληξε, αντα-
νακλώνται σε μια σειρά από σημαντικές, 
παγκόσμιες κατατάξεις, που αναδεικνύουν 
το Πανεπιστήμιο ως διεθνώς αναγνωρισμέ-
νο, υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκό ίδρυ-
μα. Συγκεκριμένα, ο Πρύτανης Πουγιού-
τας αναφέρθηκε στο QS World University 
Rankings, που κατατάσσει το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας ανάμεσα στα εκατόν κορυφαία 
πανεπιστήμια χωρών της Περιοχής Ανα-
δυόμενης Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας, 
μεταξύ των οποίων η Ρωσία, η Τσεχία, η 
Ουγγαρία, η Πολωνία, η Κροατία, η Ρου-
μανία, η Εσθονία, η Λιθουανία και η Ου-
κρανία. Στις παγκόσμιες διακρίσεις του 
Πανεπιστημίου πρόσθεσε επίσης την πρό-
σφατη κατάταξή του από το Times Higher 
Education Impact Rankings, ανάμεσα στα 
201-300 καλύτερα πανεπιστήμια στον κό-
σμο στον τομέα της Ποιοτικής Εκπαίδευσης 
με βάση τις επιδόσεις του για την επίτευ-
ξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών.
Κατά την ομιλία του, ο Πρόεδρος της Βου-
λής, κ. Δημήτρης Συλλούρης, εξέφρασε τη 
συγκίνηση και την περηφάνια του για την 
παρουσία του στην τελετή και πρόσθεσε: 
«Η ημέρα αυτή θα αποτελεί από αύριο άλ-
λη μια φωτεινή σελίδα στην ιστορία του 
ιδρύματος, το οποίο κατέχει ήδη μια εξέ-
χουσα θέση ανάμεσα στα πανεπιστήμια της 
χώρας μας, αλλά και διεθνώς. Η προσπά-
θεια να καταστεί η χώρα μας διεθνές και 
περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευ-
νας και καινοτομίας αποτελεί κοινό στό-
χο και όραμα, που εργαζόμαστε έμπρακτα 
για να υλοποιήσουμε». Ολοκληρώνοντας, 
συνεχάρη το ακαδημαϊκό προσωπικό του 
Πανεπιστημίου για την «προσήλωση στη 
συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση της πα-
ρεχόμενης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 
Κύπρο, καθώς και στην ερευνητική δρα-
στηριότητα που αναπτύσσει, που καθι-
στούν την Κύπρο πανεπιστημιακό κέντρο 
διεθνούς εμβέλειας». 
Ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Νίκος Χριστο-
δουλίδης, συνεχάρη τους αποφοίτους και 
σχολίασε για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: 
«Σήμερα, μπορούμε να καμαρώνουμε για 
ένα πρότυπο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα 
με σημαντική συνεισφορά στη διεθνοποί-
ηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 
Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή. Ένα πα-
νεπιστήμιο, που φέρνει το μικρό μας νησί 
πλησιέστερα στην υλοποίηση ενός μεγά-
λου οράματος: τη μετατροπή της Κύπρου 
σε περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης». 

Έ
τοιμο πριν από το τέλος 
του χρόνου αναμένεται 
ότι θα είναι το προσχέ-
διο του νομοθετικού 
πλαισίου που θα ρυθ-
μίζει την ανάπτυξη των 
αποκεντρωμένων τεχνο-

λογιών, γνωστών ως blockchain, στην 
Κύπρο. Η ετοιμασία του νομοθετικού 
πλαισίου αποτελεί μιαν από τις δράσεις 
που περιλαμβάνει η Εθνική Στρατηγική 
για τις αποκεντρωμένες τεχνολογίες, που 
έχει ετοιμαστεί.  Η πρακτική εφαρμογή 
του blockchain σχεδιάζεται να ξεκινήσει 
από τους τομείς του Κτηματολογίου, των 
τελωνείων, της φορολογίας, της Εθνικής 
Αρχής Στοιχημάτων και της πιστοποίησης 
τίτλων σπουδών.

Την Εθνική Στρατηγική παρουσίασαν 
την περασμένη Πέμπτη από κοινού, σε 
διάσκεψη Τύπου στη Βουλή, ο Πρόε-
δρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης 
και ο Υπουργός Οικονομικών, Χάρης 
Γεωργιάδης, τονίζοντας τα οφέλη που 
θα προκύψουν από την ανάπτυξη του 
blockchain, όπως μείωση της γραφειο-
κρατίας και εξοικονόμηση πόρων.

Ο Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε 
ότι, με πρωτοβουλία της Βουλής και σε 
συνεργασία με τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας και τον Υπουργό Οικονομικών, 
συζητήθηκε για πρώτη φορά στις 19 
Ιουλίου 2018 η προοπτική ανάπτυξης 
των τεχνολογιών blockchain στην Κύ-
προ, η οποία και τέθηκε στη συνέχεια σε 
έμπρακτη εφαρμογή.Συγκεκριμένα, με 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλί-
ου, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, 
αποφασίστηκε η σύσταση της Ad Hoc 
Ομάδας Εργασίας για την ανάπτυξη της 
τεχνολογίας blockchain, με την εφαρμο-
γή πιλοτικών έργων σε υπηρεσίες του 
κράτους, καθώς και με την εισαγωγή των 
απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων.

«Η ολοκληρωτική εφαρμογή της τε-
χνολογίας αυτής στον τρόπο λειτουργί-
ας κρατικών και ιδιωτικών υπηρεσιών 
αναμένεται να αλλάξει ριζικά τις δομές, 
τον τρόπο οργάνωσης και τη λειτουρ-
γία των σύγχρονων κοινωνιών», τόνισε 
ο Δημήτρης Συλλούρης.

Ψηφιακή μεταμόρφωση
Ο Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε 

πως η Εθνική Στρατηγική «θα συμβάλει 
στην προσπάθεια της χώρας μας για μια 
ψηφιακή μεταμόρφωση, παρέχοντας το 
αναγκαίο πλαίσιο, καθώς και έναν οδικό 
χάρτη, προς εξερεύνηση των εφαρμογών 
της Τεχνολογίας Κατανεμημένου Καθο-

λικού και της τεχνολογίας blockchain 
σε διάφορους τομείς, προς τη βελτιστο-
ποίηση των διαδικασιών, αλλά και προς 
την αντιμετώπιση των όποιων πιθανών 
κινδύνων και απειλών». 

Κύριος στόχος, επεσήμανε, «είναι η 
συμπόρευση της χώρας μας με το διεθνές 
τεχνολογικό και ψηφιακό επαναστατικό 
ρεύμα και η ενεργός και χωρίς αποκλει-
σμούς συμμετοχή της σε αυτήν την αλλαγή 
αντιλήψεων και πρακτικών».

 «Επανάσταση παρόμοια
με αυτήν του διαδικτύου»

Από πλευράς του, ο Υπουργός Οικονο-
μικών Χάρης Γεωργιάδης σημείωσε πως 
η Κύπρος είναι από τις πρώτες χώρες που 
καταρτίζουν ολοκληρωμένη στρατηγική 
για τη ρύθμιση και την αξιοποίηση της 
σημαντικής τεχνολογίας του blockchain, 
την οποία χαρακτήρισε ως «μια νέα τε-
χνολογική επανάσταση, παρόμοια με 
αυτήν του διαδικτύου».

«Ως χώρα κι έχοντας αντιμετωπίσει τις 
πιο πιεστικές συνέπειες της οικονομικής 
κρίσης έχουμε σήμερα υποχρέωση να 
συνεχίσουμε την προσπάθεια με κινήσεις 
που θα διευρύνουν την παραγωγική βάση 
της οικονομίας μας, που θα καταστήσουν 
το αναπτυξιακό μας μοντέλο πιο βιώσι-
μο, κινήσεις που θα περιλαμβάνουν την 
αξιοποίηση της καινοτόμου τεχνολογίας, 
όπως είναι ακριβώς αυτή η τεχνολογία 
blockchain», επεσήμανε ο Υπουργός.

Είπε ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία 
ξεκίνησε με την εφαρμογή στα κρυπτο-
νομίσματα, αλλά σήμερα έχει δυνητική 
εφαρμογή σε όλους τους τομείς της δι-
οίκησης και της οικονομίας.

Σε πρακτικό επίπεδο, εξήγησε ο 
Υπουργός, πρέπει να ιδωθεί «ως μια 
μορφή απλοποίησης και εκσυγχρονι-
σμού, πάταξης των γραφειοκρατικών 
διαδικασιών, διακίνησης εγγράφων 
σε έντυπη μορφή, αλλά με ένα τρόπο, 
ο οποίος είναι ταχύτατος και απόλυτα 
διαφανής και ασφαλής».

Η τεχνολογία blockchain επιτρέπει 
την εκτέλεση συναλλαγών με ταχύτητα, 
διαφάνεια, ασφάλεια και αμεσότητα, συ-
μπλήρωσε. Ο Υπουργός διαβλέπει πως 
από την εφαρμογή της εν λόγω τεχνολογίας 
θα προκύψουν εξοικονομήσεις πόρων 
στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και 
αποτελεσματικότητα, καθώς θα περιοριστεί 
η γραφειοκρατία, θα εκσυγχρονιστούν 
διαδικασίες και θα επιταχυνθούν οι συ-
ναλλαγές. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι 
η Εθνική Στρατηγική περιλαμβάνει την 
ετοιμασία του νομοθετικού πλαισίου και 
στόχος είναι το προσχέδιο του νομοθε-
τικού πλαισίου να είναι έτοιμο μέχρι το 
τέλος του έτους.

Πιλοτικές εφαρμογές
στον δημόσιο τομέα

 Η δεύτερη σημαντική πτυχή της 
Στρατηγικής αφορά, σύμφωνα με τον 
Υπουργό, τις πιλοτικές εφαρμογές στον 
δημόσιο τομέα. Όπως είπε, έχουν κα-
ταγραφεί οι τομείς του Κτηματολογίου, 
των Τελωνείων και της φορολογίας, της 
Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, αλλά και της 
πιστοποίησης τίτλων σπουδών ως τομείς 
από τους οποίους μπορεί να ξεκινήσει 
η πρακτική αξιοποίηση του blockchain.

Ο τρίτος σημαντικός τομέας, σημείωσε, 
αφορά την εφαρμογή της τεχνολογίας στον 
χρηματοοικονομικό τομέα. Στις δράσεις 
περιλαμβάνεται ακόμα η αποτελεσματική 
συμμετοχή της Κύπρου στις σχετικές πρω-
τοβουλίες που λαμβάνονται σε επίπεδο 
ΕΕ, είπε. Ο Χάρης Γεωργιάδης ανέφερε 
πως το Υπουργείο Οικονομικών έχει τον 
συντονιστικό ρόλο της όλης προσπάθει-
ας μέχρι τη σύσταση του Υφυπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής και Καινοτομίας, 
το οποίο έχει εξαγγελθεί από τον Πρό-
εδρο. Το σχετικό νομοσχέδιο, σύμφωνα 
με τον Υπουργό, βρίσκεται στον Γενικό 
Εισαγγελέα για νομοτεχνικό έλεγχο και, 
εφόσον ψηφιστεί από τη Βουλή φέτος, το 
Υφυπουργείο αναμένεται να λειτουργήσει 
από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Είπε, επίσης, ότι το Υπουργείο θα δια-
θέσει τυχόν κονδύλια που θα χρειαστούν, 
ενώ σημείωσε την ανάγκη συνεργασίας 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αλλά και 
εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας.

Η πρακτική 
εφαρμογή του block-

chain σχεδιάζεται 
να ξεκινήσει από 
τους τομείς του 
Κτηματολογίου, 
των τελωνείων, 
της φορολογίας, 

της Εθνικής Αρχής 
Στοιχημάτων και της 
πιστοποίησης τίτλων 

σπουδών



Έ
ξυπνα σπίτια, έξυπνες 
συσκευές, δίκτυα κι-
νητής τηλεφωνίας 5ης 
γενιάς, ρομποτική αυ-
τοματοποίηση διαδικα-
σιών (Robotic Process 
Automation), Blockchain 

και Machine Learning. Ορολογίες που 
αποτελούν ήδη μια νέα πραγματικότητα 
και που είναι συνυφασμένες με νέες τε-
χνολογικές καινοτομίες, οι οποίες έχουν 
σκοπό να βελτιώσουν και να κάνουν τη 
ζωή του ανθρώπου πιο άνετη. Η νέα ψη-
φιακή επανάσταση, που ζούμε σήμερα, 
φέρνει στην επιφάνεια την ανάγκη να 
σκεφτούμε εκ νέου την ασφάλεια των 
πληροφοριών και των πληροφοριακών 
συστημάτων. 

Νέες προκλήσεις
Οι αλλαγές που επιφέρουν οι εν λόγω 

τεχνολογίες δεν αφορούν μόνο τους κα-
θημερινούς χρήστες ή τους οργανισμούς, 
αλλά και τους κακόβουλους χρήστες, οι 
οποίοι, εκμεταλλευόμενοι τις νέες δυνατό-
τητες που τους παρέχονται, αναπτύσσουν 
ολοένα και πιο εξελιγμένους τρόπους 
επιθέσεων. Σε αντίθεση με συνήθεις αντι-
λήψεις, οι επιθέσεις αυτές δεν περιορίζονται 
στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό 
τομέα αλλά αποτελούν ένα πρόβλημα 
που μας αγγίζει όλους. Μερικοί από 
τους κύριους τομείς που επηρεάζονται 
άμεσα είναι της υγείας, της ναυτιλίας, της 
ενέργειας, κρίσιμες εθνικές υποδομές, 
κυβερνητικές υπηρεσίες, αλλά και οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Οι νομοθετικές αλλαγές σε ευρωπαϊκό 
και σε παγκόσμιο επίπεδο (π.χ. GDPR, 
HIPAA, NIS Directive και Cybersecurity 
Act), καθώς και τα διεθνή πρότυπα (π.χ. 
ISO 27001 και ISO 22301), ενθαρρύνουν 
τη διαρκή βελτίωση των δυνατοτήτων 
θωράκισης με στόχο την ασφάλεια των 
πληροφοριών και των πληροφοριακών 
συστημάτων στην εποχή της ραγδαίας 
ανάπτυξης και εισαγωγής νέων τεχνο-
λογιών. Όμως, αυτό δεν είναι αρκετό για 
να καλύψει τις ανάγκες για ασφάλεια που 
δημιουργεί το συνεχώς μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον.

Εντοπίζουμε, λοιπόν, μια προσπάθεια 
εξεύρεσης νέων τρόπων αξιοποίησης των 
ανωτέρω τεχνολογιών, ώστε να διατηρηθεί 

η ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και ρί-
σκου. Συγκεκριμένα, σε παγκόσμια έρευνα 
που διεξήγαγε η KPMG και η Oracle το 
2019, το 53% των ερωτηθέντων δήλω-
σαν ότι χρησιμοποιούν ήδη τεχνολογίες 
Machine Learning σε κέντρα επιχειρήσε-
ων ασφαλείας (Security Operation Centre), 
για τη διαχείριση του τεράστιου όγκου 
πιθανών επιθέσεων (Security Alerts & 
Security Events), εφαρμόζοντας ανάλυση 
δεδομένων (Data Analytics). Παράλληλα, 
νέες τεχνολογίες, όπως τα δίκτυα κινη-
τής τηλεφωνίας 5ης γενιάς, λαμβάνουν 
υπόψη την ασφάλεια πληροφοριών από 
την αρχή του σχεδιασμού τους.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγάλος 
αριθμός οργανισμών να σπεύδουν προς 
αγορά και αξιοποίηση νέων λύσεων που 
υπόσχονται τη μείωση ή και εξάλειψη 
πολλές φορές των ρίσκων, χωρίς όμως 
την ανάλογη επένδυση στην ομαλή εν-
σωμάτωση και αποδοτική αξιοποίηση 
τους, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση του 
επιπέδου ασφαλείας. Αυτό, σε συνδυασμό 
με την «τυπική» προσπάθεια συμμόρ-
φωσης με πρότυπα και νομοθεσίες που 
παρατηρείται σε πολλούς οργανισμούς, 
μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα 
από τα επιθυμητά, αφού δημιουργεί 

λανθασμένα την πεποίθηση ασφάλειας 
και αποπροσανατολίζει από θεμελιώδεις 
στόχους της ασφάλειας πληροφοριών.

Επενδύοντας στον
ανθρώπινο παράγοντα

Έρευνες του 2019 δείχνουν ότι η 
προτιμότερη οδός για κυβερνοεπιθέσεις 
είναι μέσω της κοινωνικής μηχανικής 
(social engineering), γεγονός το οποίο 
αποδεικνύει πως ο ανθρώπινος παρά-
γοντας παραμένει ο αδύναμος κρίκος 
της κυβερνοάμυνας των οργανισμών. 
Το επίπεδο επίγνωσης των χρηστών σε 
σχέση με την ασφάλεια πληροφοριών 
και πληροφοριακών συστημάτων, αλλά 
και το επίπεδο ωριμότητας της κυβερ-
νοασφάλειας σε έναν οργανισμό, είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένα με την πιθανότητα 
μιας επιτυχούς κυβερνοεπίθεσης. 

Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών 
στην κυβερνοασφάλεια (π.χ. Machine 
Learning, τεχνολογίες cloud), οι επεν-
δύσεις σε νέα εργαλεία, οι προσπάθειες 
για συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα 
και νομοθεσίες, δεν επαρκούν δίχως 
την ανάλογη επένδυση σε επιμόρφωση 
και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυνα-
μικού του οργανισμού. Παράλληλα, οι 

οργανισμοί χρειάζεται να επενδύσουν και 
σε ανθρώπινο δυναμικό εξειδικευμένο 
στην κυβερνοασφάλεια, προκειμένου να 
βελτιωθούν οι δυνατότητες αναγνώρισης 
απειλών. Αυτό μπορεί να ενισχυθεί από 
δράσεις όπως οι προσομοιώσεις επιθέ-
σεων (Red Team Assessments), οι οποίες 
μπορούν να αξιολογήσουν το επίπεδο 
ετοιμότητας ενός οργανισμού να αντα-
ποκριθεί σε κυβερνοεπιθέσεις.

Αναπτύσσοντας 
κουλτούρα ασφάλειας

Το συνεχώς αυξανόμενο μέσο κόστος 
κυβερνοεπιθέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο 
εκτιμάται πως ξεπέρασε τα €10 εκ. ανά 
οργανισμό για το περασμένο έτος. Αυτό 
δίνει περαιτέρω κίνητρο σε ακόμα περισ-
σότερους οργανισμούς να επενδύσουν 
και να βελτιώσουν το επίπεδο κυβερ-
νοασφάλειάς τους. Αξιοσημείωτο είναι 
το γεγονός ότι στην παγκόσμια έρευνα 
της KPMG «CEO Global Outlook» του 
2019, αν και το 71% των ερωτηθέντων 
CEO δηλώνουν πως οι οργανισμοί τους 
αναδεικνύουν την κυβερνοασφάλεια 
ως πυλώνα στρατηγικής σημασίας και 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, πολύ 
λιγότεροι επενδύουν σε εξοπλισμό και 

εξειδικευμένο προσωπικό σε αυτόν τον 
τομέα. 

Αυτό που προτείνεται είναι να ανα-
πτυχθεί μια κουλτούρα ασφάλειας μέσα 
από μια σειρά δράσεων. Πρόκειται για 
δράσεις ήδη γνωστές, όπως ανάπτυξη 
στρατηγικής ασφάλειας, εσωτερικές εκ-
παιδεύσεις, ασκήσεις κυβερνοασφάλει-
ας (π.χ. Penetration Tests, Vulnerability 
Assessments), εσωτερικές και εξωτερικές 
επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις μέτρων και 
ρίσκων ασφαλείας, οι οποίες όμως πρέπει 
να διέπονται από έρευνα και ανάπτυξη 
σεναρίων γύρω από απειλές σχετικές 
με τον τομέα του εκάστοτε οργανισμού. 

Οι οργανισμοί θα πρέπει να κατανο-
ήσουν τον κίνδυνο και τις προκλήσεις 
στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούν, 
προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη 
δυνατή ετοιμότητα αντιμετώπισης κρί-
σης. Αυτό θα προσφέρει μια ξεκάθαρη 
αντίληψη των αναγκών του οργανισμού, 
η οποία με τη σειρά της θα επιφέρει την 
ουσιαστική συμμόρφωση με νόμους και 
πρότυπα και θα βοηθήσει στην αξιοποί-
ηση των διαθέσιμων, ανθρωπίνων και 
μη, πόρων.

Τέλος, στη σημερινή εποχή οι οργα-
νισμοί, ξεκινώντας από την ηγεσία τους, 

επιβάλλεται να υιοθετήσουν ένα κοινό 
όραμα για την ανάπτυξη κουλτούρας κυ-
βερνοασφάλειας. Στη συνέχεια, σε επιχει-
ρησιακό επίπεδο, πρέπει να αναπτύξουν 
ένα πλαίσιο μέτρων για την προστασία 
ολόκληρου του λειτουργικού οικοσυστή-
ματός τους. Ενσωματώνοντας καινοτόμες 
προσεγγίσεις και βαθιά τεχνογνωσία στον 
τομέα της κυβερνοασφάλειας, αναδεικνύ-
εται η καταλυτική αξία του τομέα αυτού 
στο σύγχρονο επιχειρείν.

*Manager, KPMG Limited.  
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«Η νέα ψηφιακή
επανάσταση που

ζούμε σήμερα φέρνει 
στην επιφάνεια την

ανάγκη να σκεφτούμε
εκ νέου την ασφάλεια 

των πληροφοριών
και των πληροφοριακών 

συστημάτων» 

Στηρίζοντας πρωτοβουλίες που 
στοχεύουν στην ανάδειξη της Κύ-
πρου ως ελκυστικού επενδυτικού 

προορισμού και διεθνούς επιχειρημα-
τικού κέντρου, η cdbbank (Κυπριακή 
Τράπεζα Αναπτύξεως) συμμετείχε και 
φέτος ως χρυσός χορηγός στο 4ο Cyprus 
International Investors Summit, που 
πραγματοποιήθηκε στις 27-29 Ιουνί-
ου, στη Λεμεσό. Tο συνέδριο, με τίτλο 
“Cyprus: Your Strategic Investment 
Choice”, διοργανώθηκε από τον Κυπρια-
κό Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων 
(Invest Cyprus) και σε αυτό συμμετείχαν 
περισσότεροι από 250 σύνεδροι, μετα-
ξύ αυτών 150 επιφανείς επιχειρηματίες 
και ξένοι επενδυτές από 20 διαφορετικές 
χώρες. Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία 
να ενημερωθούν από διακεκριμένους 
ομιλητές για τις επενδυτικές προοπτικές 
που διανοίγονται στην Κύπρο και ιδιαίτερα 
για τα πλεονεκτήματα της χώρας μας ως 
εταιρικής έδρας και κέντρου εγγραφής 
και διαχείρισης Επενδυτικών Ταμείων. 

Σε παρουσίασή του, στο πλαίσιο 

ειδικής θεματικής ενότητας, ο Πρώτος 
Εκτελεστικός Διευθυντής της cdbbank, 
Κώστας Αργυρίδης, ανέλυσε τον τομέα 
των Εναλλακτικών Επενδυτικών Ταμεί-
ων (AIFs), αναδεικνύοντας σημαντικά 
στοιχεία αναφορικά με την πορεία και 
τη δραστηριότητά τους καθώς επίσης και 
τις ευκαιρίες που προσφέρει η Κύπρος 
στον τομέα αυτό. «Το πρώτο τρίμηνο του 
2019 τα υπό διαχείριση περιουσιακά 
στοιχεία των Εταιρειών Διαχείρισης και 
των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύ-
σεων ανήλθαν στα €6,7 δισεκατομμύρια, 

εκ των οποίων το 95% προκύπτει από 
τα Εναλλακτικά Επενδυτικά Ταμεία», ση-
μείωσε ο κ. Αργυρίδης, προσθέτοντας 
πως «η Κύπρος αποτελεί ήδη ένα ισχυρό 
επιχειρηματικό κέντρο, το οποίο διαθέτει 
τους κατάλληλους μηχανισμούς για την 
ανάπτυξη των Επενδυτικών Ταμείων και 
ως εκ τούτου η στήριξη στοχευμένων 
πρωτοβουλιών που ενισχύουν αυτή την 
προσπάθεια συνιστά προτεραιότητα για 
τη cdbbank». 

Ακολούθως, αναφέρθηκε στους ση-
μαντικότερους παράγοντες προσέλκυσης 
Εναλλακτικών Επενδυτικών Ταμείων στην 
Κύπρο, εξηγώντας πως «η ευελιξία ως 
προς τη μορφή και τη σύσταση τέτοιων 
Ταμείων σε συνδυασμό με τα χαμηλά 
κόστη σύστασης και λειτουργίας τους, 
καθώς επίσης το σύγχρονο ρυθμιστικό και 
νομοθετικό περιβάλλον, τα φορολογικά 
κίνητρα, τα πρότυπα διαφάνειας και η 
δυνατότητα πρόσβασης σε αγορές της 
Ευρώπης που παρουσιάζουν υψηλή ανά-
πτυξη, καθιστούν τη χώρα μας ιδανική 
επιλογή για τους διεθνείς επενδυτές». 

Η Lidl Κύπρου και η Gnomi 
Integrated Communications 
ανακοινώνουν το χρυσό βρα-

βείο στα IAB Hellas MIXX Awards, στην 
κατηγορία Cross-Media Integration, για 
την καμπάνια «Μαζί σε κάθε φάση». Η 
καμπάνια αφορά τη χορηγία της Lidl ως 
του Επίσημου Χορηγού Διατροφής του 
Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαί-
ρου Cyta Α’ κατηγορίας & των Παιδικών 
Πρωταθλημάτων Grassroots ΠΟΑ.

Η διάκριση αυτή στα IAB Hellas MIXX 
Awards είναι ιδιαίτερα τιμητική, εφόσον 
πρόκειται για έναν θεσμό διεθνούς εμ-
βέλειας, με την κριτική επιτροπή του δι-
αγωνισμού να αποτελείται από ηγέτες 
στον χώρο της Επικοινωνίας από όλη 
την Ευρώπη. 

Τα MIXX Awards είναι βραβεία 
που αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν 
τις αποτελεσματικές πρακτικές και τις 
εμπνευσμένες δουλειές στον χώρο της 
ψηφιακής Επικοινωνίας και διαφήμισης. 
Η καμπάνια «Μαζί σε κάθε φάση» πέτυχε 
και στα δύο σημεία, με τα αποτελέσματά 

της να είναι εμφανή σε επιχειρηματικό, 
αλλά και κοινωνικό επίπεδο. Κατ’ αρ-
χάς, η ενθουσιώδης συμμετοχή νεαρών 
ποδοσφαιριστών από τα πρωταθλήματα 
Grassroots και δημοφιλών ποδοσφαιρι-
στών από τις ομάδες της Α’ Κατηγορίας 
έδωσε με τον καλύτερο τρόπο το μήνυ-
μα της ομαδικής προσπάθειας. Η θετική 
επίδραση της συγκεκριμένης καμπάνιας 
και των δράσεων που τη συνόδευσαν 
στις οικογένειες της Κύπρου και στους 
μικρούς και μεγάλους αθλητές, αλλά και 
η πρωτοπόρος φύση της καμπάνιας, δεί-

χνουν τι μπορούν να καταφέρουν δύο 
εταιρείες που μοιράζονται το ίδιο όραμα 
και πάθος. 

Η καμπάνια «Μαζί σε κάθε φάση» 
συνεχίζεται με ακόμα περισσότερες 
προγραμματισμένες ενέργειες, που θα 
ενισχύσουν και θα ενδυναμώσουν το 
βασικό μήνυμα της καμπάνιας: η δια-
τροφή μας δεν είναι παιχνίδι! Τα Lidl 
είναι δίπλα σε κάθε μικρό και μεγάλο 
αθλητή και κάθε οικογένεια, σε κάθε φάση 
της ζωής της, με φρέσκες και υγιεινές 
διατροφικές επιλογές!

Η cdbbank χρυσός χορηγός του 4ου
Cyprus International Investors Summit

Χρυσή διάκριση για Lidl Κύπρου και 
Gnomi Integrated Communications

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΡΑΔΙΤΣΑΣ*  
fraditsas@kpmg.com

Η κυβερνοασφάλεια στην εποχή
των νέων τεχνολογιών



Α
πό το ξέσπασμά του ο κα-
ταστροφικός εμφύλιος 
πόλεμος της Συρίας έχει 
συγκεντρώσει διάφορες 
ξένες δυνάμεις, οι οποί-
ες, λόγω των αντικρου-
όμενων συμφερόντων 

τους, αύξησαν την πολυπλοκότητα της 
εμπόλεμης κατάστασης της χώρας. Παρότι 
ο πόλεμος είχε αρχίσει με την προσπάθεια 
του καθεστώτος Άσαντ να καταστείλει τους 
αντάρτες για να κρατηθεί στην εξουσία, 
οι επόμενες φάσεις της εμφύλιας αυτής 
σύρραξης οδήγησαν στην παρείσφρηση 
περιφερειακών, αλλά και διεθνών παικτών, 
οι οποίοι, για τους δικούς τους λόγους, 
ενεπλάκησαν ενεργά και σε διαφορετικό 
βαθμό εντός του συριακού εδάφους. Την 
καθοριστική τροπή της αιματηρής αυτής 
σύρραξης σηματοδότησε ο εκμηδενισμός 
της εδαφικής κυριαρχίας του Ισλαμικού 
Κράτους, βάζοντας τον οκταετή αυτό πό-
λεμο σε μια νέα φάση, κατά την οποία τα 
βλέμματα όλων των παικτών στρέφονται, 
πλέον, προς τα μεταπολεμικά κέρδη που 
θα μπορούσαν να αποκομίσουν.  

Το ασαφές πισωγύρισμα 
των ΗΠΑ 

Μπορεί ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντό-
ναλντ Τραμπ, τον περασμένο Δεκέμβριο 
να είχε προτρέξει να ανακοινώσει την 
αποχώρηση των αμερικανικών στρατευ-
μάτων από τη Συρία, λόγω της νίκης κατά 
του Ισλαμικού Κράτους, προκαλώντας, 
μάλιστα, έκπληξη αλλά και αντιδράσεις 
στους συμμάχους του, εντούτοις τα ίδια τα 
γεγονότα τον έχουν διαψεύσει, αφού μια 
τέτοια ενέργεια αποδείχτηκε ότι θα ήταν 
εις βάρος των συμφερόντων της χώρας, 
αλλά και των βασικών της συμμάχων. Οι 
ΗΠΑ για χρόνια παρείχαν υποστήριξη 
στους αντάρτες της Συρίας, οι οποίοι 
πολεμούσαν κατά του καθεστώτος του 
Μπασάρ αλ Άσαντ, ώστε να εντείνουν 
τις πιέσεις για πολιτική διευθέτηση της 
εμφύλιας διαμάχης. Παράλληλα, το 2014 
ηγήθηκε του διεθνούς συνασπισμού κατά 
του Ισλαμικού Κράτους, με αεροπορικές 

επιδρομές, ενώ ενίσχυσε με στρατιωτικό 
προσωπικό τον Συριακό Δημοκρατικό 
Στρατό, μια αραβοκουρδική συμμαχία 
που μαχόταν κατά των τζιχαντιστών. Αν 
και οι ΗΠΑ είχαν αποφύγει την άμεση 
σύγκρουση με τις καθεστωτικές δυνά-
μεις, το 2017 ο Πρόεδρος Τραμπ διέταξε 
αεροπορικές επιδρομές στη Συρία, ως 
απάντηση στην αμφιλεγόμενη χρήση 
χημικών όπλων από τις δυνάμεις του 
Άσαντ. Παρά το γεγονός ότι ο στόχος των 
ΗΠΑ στη Συρία παραμένει η συντριβή 
του Ισλαμικού Κράτους, δημιουργού-
νται ερωτήματα σε σχέση με τα πραγ-
ματικά κίνητρά τους. Ενώ, πλέον, δεν 
είναι ξεκάθαρη η θέση τους για το εάν 
επιθυμούν να παραμείνει στην εξουσία 
ο Άσαντ, θεωρείται βέβαιον ότι θα συ-
νεχίσουν να βρίσκονται στη Συρία, ώστε 
να μπλοκάρουν την ανάπτυξη μόνιμων 
στρατιωτικών δυνάμεων του Ιράν και της 
Χεζμπολάχ, οι οποίες αποτελούν απειλή 
για τον στενό σύμμαχό τους, το Ισραήλ.

Οι πραγματικοί στόχοι 
των ισραηλινών πυραύλων 

Η πρόσφατη αεροπορική επιδρομή 
του Ισραήλ κατά της Συρίας δεν είναι 
ένα μεμονωμένο περιστατικό, αφού τα 
τελευταία τρία χρόνια μόνον η Δαμασκός 
έγινε στόχος πυραυλικών επιθέσεων για 
περισσότερες από 200 φορές. Βασικός 
σκοπός του Ισραήλ είναι η αποτροπή της 
μόνιμης παρουσίας τού Ιράν στο συρι-
ακό έδαφος, καθώς και η αποκοπή της 
στρατιωτικής ενίσχυσης της Χεζμπολάχ. 
Εντούτοις, η «άνεση» με την οποία διεξάγει 
τέτοιες επιχειρήσεις στη Συρία οφείλεται 
σε μια σειρά από λόγους. Αρχικά, παρά τις 
λεκτικές καταδίκες από πλευράς Ρωσίας 
για τις αεροπορικές επιδρομές, δεν πρέπει 
να παραβλέπεται ότι οι δύο αυτές χώρες 
είναι σύμμαχοι. Στην πραγματικότητα, οι 
επιχειρήσεις αυτές γίνονται με την «ανοχή» 
της Μόσχας, αφού η τελευταία έχει τη 
δυνατότητα να ελέγχει τον εναέριο χώρο 
της Συρίας και να δίνει «πρόσβαση» κατά 
το δοκούν. Παράλληλα, όμως, αυτές οι 
επιθέσεις είναι ένα μέτρο πίεσης για 

την αναδιαμόρφωση των ισορροπιών, 
με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση των 
σκοπιμοτήτων της χώρας σε περιφερειακό 
επίπεδο. Εκμεταλλευόμενο την περιφε-
ρειακή αστάθεια, αλλά και την εμπλοκή 
πολλών παικτών με διαφορετικές βλέψεις, 
το Ισραήλ νιώθει ασφάλεια να ενεργεί 
στη συριακή αρένα αυτοβούλως και 
χωρίς τον φόβο να αντιμετωπίσει την 
οποιαδήποτε συνέπεια. 

Ο ρόλος του Ιράν 
Το Ιράν, έχοντας επιτύχει τον στόχο 

του να κρατήσει στην εξουσία τον Άσαντ, 
τον βασικό του εταίρο στη Μέση Ανα-
τολή, πλέον στρέφεται στην αποκόμιση 
των μεταπολεμικών «λαφύρων». Κατά τη 
διάρκεια του οκταετούς αυτού πολέμου, 
το Ιράν έδινε συνεχή στρατιωτική υποστή-
ριξη στο καθεστώς Άσαντ, με τη μορφή 
εκπαίδευσης στρατιωτών και παροχής 
όπλων και πληροφοριών. Επίσης, είχε 
στείλει τους Φρουρούς της Επανάστασης, 
το επίλεκτο σώμα των ένοπλων δυνάμεών 
του, στο πεδίο της μάχης για ενίσχυση 
των καθεστωτικών δυνάμεων και για να 
υποστηρίξει τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο. 
Η ανάπτυξη αυτών των στρατευμάτων 
επί συριακού εδάφους αναμένει ότι θα 
είναι μόνιμη, γεγονός που εντείνει την 
προσπάθεια του Ισραήλ να το αποτρέψει. 
Σύμφωνα με αναλυτές, μακροπρόθεσμη 
πρόθεση του Ιράν είναι να δημιουργήσει 
έναν χερσαίο διάδρομο από το Ιράν στον 
Λίβανο διά μέσου Ιράκ και Συρίας, ώστε 
να μπορεί με ευκολία να προμηθεύει 
στρατιωτικό εξοπλισμό στη Χεζμπολάχ, 
οργάνωση η οποία θεωρείται ότι λειτουργεί 
ως η κάλυψη του Ιράν για επιθέσεις σε 
ισραηλινούς και αμερικανικούς στόχους, 
χωρίς να αναλαμβάνει άμεσα την ευθύνη. 

Το παιγνίδι Τουρκίας-
Ρωσίας στο Ιντλίμπ

Η κλιμάκωση της έντασης που παρα-
τηρείται στο Ιντλίμπ σε συνδυασμό με 
τις όλο και πιο συχνές παραβιάσεις της 
εκεχειρίας καταδεικνύουν ότι η Ρωσία 
και η Τουρκία αδυνατούν να συμφω-

νήσουν στο ζήτημα της Συρίας. Από 
τον περασμένο Σεπτέμβριο, που είχε 
συμφωνηθεί μεταξύ των δύο χωρών η 
δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης 
ζώνης στα βορειοδυτικά της Συρίας, έχουν 
καταγραφεί αναρίθμητες παραβιάσεις με 
βομβαρδισμούς και πολεμικές συρρά-
ξεις, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον 
θάνατο περισσότερων των 500 αμάχων. 
Αυτές οι μάχες, καθώς και η αυξανόμενη 
ένταση, δείχνουν ότι έχουν αρχίσει να 
δημιουργούνται ρωγμές στη συμμαχία 
Ρωσίας - Τουρκίας στη Συρία, με τις δύο 
πλευρές να πασχίζουν να διατηρήσουν 
την κατάπαυση πυρός. Οι διαφορετικές 
προσεγγίσεις άρχισαν να δείχνουν ότι σε 
βάθος χρόνου δύσκολα μπορεί να δια-
τηρηθεί αυτή η κατάσταση. Από τη μια η 
Μόσχα άρχισε να χάνει την υπομονή της 
με την Άγκυρα και την αδυναμία της να 
περιορίσει τις ομάδες ανταρτών, ώστε να 
εφαρμοστεί πλήρως η εκεχειρία. Από την 
άλλην, η Τουρκία κατηγορεί τη Ρωσία ότι 
δεν πράττει αρκετά, ώστε να απομακρύ-
νει την κουρδική πολιτοφυλακή (YPG) 
από τη συγκεκριμένη περιοχή. Παράλ-
ληλα, η Τουρκία, θέλοντας να καρπωθεί 
οφέλη και από τα ανατολικά και από τα 
δυτικά του Ευφράτη, παίζει το παιχνίδι 
σε διπλό ταμπλό, κρατώντας διαύλους 
επικοινωνίας τόσο με τις ΗΠΑ, όσο και 
με τη Ρωσία. Από τη μια διαφωνεί με το 
σχέδιο της Ρωσίας για πολιτική επίλυση 
του ζητήματος με παραμονή του Άσαντ 
στην εξουσία και, από την άλλη, επιδιώκει 
συμφωνία με τις ΗΠΑ για δημιουργία 
«ζώνης ασφαλείας» στα σύνορά της με 
τη Συρία. Η τελευταία εξέλιξη οδήγησε 
τη Μόσχα στο να εντείνει τις πιέσεις σε 
περιοχές οι οποίες αποτελούν μέρος του 
ευρύτερου σχεδίου της Τουρκίας για 
ολοκληρωτικό έλεγχο των συνόρων με 
τη Συρία δυτικά του Ευφράτη, με στόχο 
τη διάνοιξη του δρόμου για πρόσβαση 
στη συριακή αγορά. Σε κάθε περίπτωση, 
όμως, η Τουρκία θέλει να αποτρέψει τη 
δημιουργία αυτόνομου κράτους των 
Κούρδων της Συρίας σε μια ενδεχόμενη 
μεταπολεμική συμφωνία. 

Το κουρδικό Κόμμα Δημοκρατι-
κής Ένωσης άρχισε να εδραιώνει 
την κυριαρχία του στα βόρεια 
της Συρίας από τις απαρχές του 
πολέμου, εν τη απουσία των 
κυβερνητικών δυνάμεων, οι 
οποίες είχαν στρέψει την προ-
σοχή τους στην καταστολή των 
αντικαθεστωτικών. Στη συνέχεια, 
η κουρδική πολιτοφυλακή 
επεξέτεινε την επιρροή της, λόγω 
της υποστήριξης από τον δυτικό 
συνασπισμό, παίρνοντας τα ηνία 
του Συριακού Δημοκρατικού 
Στρατού, ο οποίος συνέβαλε τα 
μέγιστα στην εξουδετέρωση του 
Ισλαμικού Κράτους, κατακτώντας 
σημαντικές νίκες στις πόλεις 
Μανμπίτζ και Ράκα. Ο αμφίση-
μος ρόλος της Τουρκίας στον 
συριακό πόλεμο, όμως, περιέ-
πλεξε τα πράγματα, αφού, από 
τη μια, ως μέλος του διεθνούς 
συνασπισμού, πολέμησε του 
τζιχαντιστές, αλλά, από την άλλη, 
με συντεταγμένο τρόπο κτύπησε 
την κουρδική πολιτοφυλακή, 
η οποία, κατά γενικήν ομολο-
γίαν, αποτέλεσε την πιο απο-
τελεσματική δύναμη εδάφους 
του συνασπισμού. Η Τουρκία 
θεωρεί το YPG ως εχθρό, αφού 
έχει τις ρίζες του στο Κουρδικό 
Εργατικό Κόμμα (PKK), το οποίο 
η Τουρκία έχει ανακηρύξει ως 
τρομοκρατική οργάνωση. Όσον 
αφορά τις βλέψεις των Κούρδων 
στη Συρία, φαίνεται να προσα-
νατολίζονται σε ένα καθεστώς 
αυτονομίας, αίτημα το οποίο δύ-
σκολα θα αποδεχτεί η συριακή 
κυβέρνηση.   

Η θέση των 
Κούρδων 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΌΜΕΝΌ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-

ΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ, ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΛΌΚΗ 
ΠΌΛΛΏΝ ΠΑΙΚΤΏΝ 
ΜΕ ΔΙΑΦΌΡΕΤΙΚΕΣ 

ΒΛΕΨΕΙΣ, ΤΌ ΙΣΡΑΗΛ 
ΝΙΏΘΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑΚΗ 
ΑΡΕΝΑ ΑΥΤΌΒΌΥΛΏΣ 

ΚΑΙ ΧΏΡΙΣ ΤΌΝ ΦΌΒΌ 
ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΕΙ 
ΤΗΝ ΌΠΌΙΑΔΗΠΌΤΕ 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ
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Μια χώρα στη δίνη του πολέμου 
και των ξένων συμφερόντων 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 



Π ρόωρο βρέφος, που ζύγιζε λίγο 
πιο κάτω από δύο λίβρες (860 
γραμμάρια), υποβλήθηκε επιτυ-

χώς σε καθετηριασμό καρδίας, για πρώτη 
φορά στο Ισραήλ, στο Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Hadassah στην Ιερουσαλήμ. 

Το κοριτσάκι, το οποίο ζύγιζε μόλις μία 
λίβρα, γεννήθηκε με τη δίδυμη αδερφή 
της στο Hadassah κατά την 26η εβδομάδα 
της εγκυμοσύνης. Μόλις το νεογνό έβαλε 
ελάχιστο βάρος (ένα τέταρτο της λίβρας) οι 
γιατροί αποφάσισαν να προχωρήσουν με 
καθετηριασμό στοχεύοντας στη σύγκλει-
ση ενός κεντρικού αιμοφόρου αγγείου. 
Επικεφαλής της ιατρικής ομάδας  ήταν οι 
καρδιολόγοι Sagui Gavri, Nurit Yaakobi, 
και Gur Mainzer, η νεογνολόγος Noa 
Ofek και ο αναισθησιολόγος Shelly Stohl. 

Η πάθηση του βρέφους ονομάζεται 
ανοικτός αρτηριακός πόρος (ΑΑΠ). Δη-
λαδή, το νεογνό γεννήθηκε με ανοιχτό 
πόρο στην αορτή. Πριν από τη γέννηση, 
το αίμα δεν χρειάζεται να περάσει από 
τους πνεύμονες για να οξυγονωθεί. Το 
αίμα περνά από τον πόρο, παρακάμπτο-
ντας έτσι την πνευμονική κυκλοφορία. 
Μετά  τη γέννηση, όταν η καρδία είναι 
υγιής, το αίμα οξυγονώνεται από τους 

πνεύμονες, και ο  πόρος αυτός κλείνει 
μερικές μέρες μετά τη γέννηση. Η απο-
τυχία του αρτηριακού πόρου να κλείσει 
αποτελεί συχνό φαινόμενο στα πρόωρα 
βρέφη. Κανονικά, η αριστερή πλευρά της 
καρδίας στέλνει αίμα μόνο στο σώμα, ενώ 
η δεξιά πλευρά στέλνει αίμα μόνο στους 
πνεύμονες. Όταν ένα νεογνό γεννηθεί με 
ΑΑΠ, στέλνεται περισσότερο αίμα από 
την αορτή προς τη πνευμονική αρτηρία. 
Αυτό επιβαρύνει την καρδία και τους 
πνεύμονες, προκαλώντας πνευμονική 
συμφόρηση. Για να επιτευχθεί η σύγκλειση 
του ΑΑΠ χρησιμοποιούνται καθετήρες, 
αλλά μέχρι σήμερα αυτό δεν είχε γίνει 
ποτέ ξανά σε ένα τόσο πρόωρο νεογνό 
στο Ισραήλ. 

Χωρίς καθετηριασμό η μόνη εναλλα-
κτική λύση είναι χειρουργική επέμβαση, 
η οποία είναι περίπλοκη και επικίνδυνη. 
«Τα μικρά βρέφη με δυσκολία ανακά-
μπτουν από μια χειρουργική επέμβα-
ση», είπε ο Δρ  Mainzer, διευθυντής της 
Μονάδας Παιδιατρικού Καθετηριασμού 
στο Hadassah. Αν και ο καθετηριασμός 
διήρκεσε τέσσερεις ώρες, ήταν επιτυχής. 
«Ο καθετηριασμός αυτός αποτελεί ένα 
σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα μας 

και μας επιτρέπει πλέον να θεραπεύουμε 
πρόωρα βρέφη που πάσχουν από αυ-
τήν την πάθηση, σώζωντάς τα από την 
ανάγκη χειρουργικής επέμβασης», είπε 
ο Δρ Mainzer.

Συμφωνία που σηματοδοτεί μια 
νέα περίοδο, δίχως πλαστικά, 
στην τουριστική βιομηχανία του 

βουλγαρικού θερέτρου Μπάνσκο, έθεσαν 
σε ισχύ ο δήμος της πόλης, μαζί με τους 
εκπροσώπους ξενοδοχειακών μονάδων 
και τουριστικών φορέων που δραστηρι-
οποιούνται στην περιοχή.   

Στόχος είναι, όπως αναφέρουν σε κοινή 
ανακοίνωσή τους, η μείωση -αρχικά- και 
η εξάλειψη -στη συνέχεια- κάθε μορφής 
πλαστικού από την καθημερινότητα της 
τουριστικής βιομηχανίας του Μπάνσκο, 
που είναι κυρίως γνωστό στους λάτρεις 
αθλημάτων όπως το σκι.   

Σ› αυτό το πλαίσιο, ήδη έχουν προ-
χωρήσει στις απαραίτητες κινήσεις για να 
απαλλαγούν από τα πλαστικά αντικείμε-

να και να τα αντικαταστήσουν κυρίως με 
αντικείμενα που έχουν παρασκευαστεί 
από χαρτί ή ύφασμα.   Ήδη, πολλά είναι 
τα ξενοδοχεία και τα καταστήματα εστία-
σης που έχουν πει αντίο στο πλαστικό και 
έχουν εισαγάγει νέα «φιλοσοφία», αυτήν 
της χρήσης ανακυκλώσιμων υλικών, με 
στόχο όχι μόνο τη βελτίωση της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και την 
ενίσχυση του φιλικού προς το περιβάλλον 
«αποτυπώματός» τους.   Εξάλλου, αρκετά 
καταστήματα έχουν ανταποκριθεί θετικά 
σε αυτήν την πρωτοβουλία του δήμου και 
των τουριστικών φορέων και έχουν ανα-
κοινώσει πως, αντί για πλαστικές σακού-
λες μίας χρήσης, θα προμηθεύουν τους 
καταναλωτές με χάρτινες ή υφασμάτινες.   

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μετά την ανάδειξη των δυο τελι-
κών υποψηφίων για την ηγεσία 
του Συντηρητικού Κόμματος, 

άρχισαν οι γνωστές αντεγκλήσεις, σε τέ-
τοιου είδους περιπτώσεις, μεταξύ των δυο 
ανταγωνιστών. Η προσωπική ζωή του κ. 
Johnson βγήκε στην επιφάνεια και δημοσι-
οποιήθηκε μια φημολογούμενη διαφωνία 
μεταξύ του κ. Johnson, 55 ετών, και της 
κατά 24 χρόνια νεότερης συντρόφου του, 
κας Symonds. O κ. Johnson απέφυγε να 
απαντήσει σ’ αυτό. Από την άλλη μεριά, 
κάλεσε τον αντίπαλό του κ. Hunt να δηλώσει 
ότι θα εγκατέλειπε την ΕΕ υπό οποιεσδή-
ποτε περιστάσεις. Εις απάντησιν, ο κ. Hunt 
αποκάλεσε τη συμπεριφορά του κ. Johnson 
«δειλή». Ο κ. Johnson αρνείται προς το 
παρόν να παρουσιαστεί σε συζήτηση με 
τον κ. Hunt από τηλεοράσεως.

Τα πνεύματα έχουν περισσότερο οξυνθεί 
και ο κ. Johnson υπεσχέθη να βγάλει τη 
Βρετανία έξω από την ΕΕ «ή να πεθάνει» 
(βλ. Oliver Wright κ.α. “Johnson to pull 
Britain out of EU «do or die»”, The TIMES, 
26 Ιουνίου, 2019, σελ. 1). Ο κ. Johnson, ο 
οποίος προηγήθηκε του κ. Hunt στην πρώτη 
ψηφοφορία, ακολουθεί μια εξτρεμιστική 
πολιτική, όπως άλλωστε έκαμνε από την 
αρχή. Βεβαίως δεν ξέρει κανένας ποιο θα 
είναι το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 
μεταξύ των δύο ανταγωνιστών, αφού οι 
ψήφοι τώρα θα ανακατανεμηθούν.

Ο κ. Hunt, από την άλλη μεριά, ακολου-
θεί μια μετριοπαθή πολιτική σε σύγκριση 
με αυτήν του κ. Johnson, με την ελπίδα να 
πάρει περισσότερο μέρος των ψηφοφόρων 
απ’ ό,τι την πρώτη φορά.

Εν τω μεταξύ, για να ενισχύσει την 

εκστρατεία του ο κ. Johnson εξασφάλισε τις 
υπηρεσίες του  πρώην ηγέτη των Τόρυς 
κ. Ian Duncan Smith. Συνεχίζει δε να 
μιλά για no-deal Brexit. Κάλεσε  επίσης 
την ΕΕ να αποσύρει την απαίτησή της 
σχετικά με τη μεθόριο μεταξύ των δυο 
Ιρλανδιών. Η ΕΕ, από την άλλη μεριά, 
επιμένει ότι δεν θα διαπραγματευτεί ξανά 
τη συμφωνία για το Brexit, η οποία γι’ 
αυτήν έχει λήξει. Ο κ. Johnson, από την 
άλλη μεριά, δήλωσε ότι αν εκλεγεί θα μει-
ώσει δραστικά τη φορολογία στον no-deal 
προϋπολογισμό του. Αυτό βέβαια ίσως 
να είναι εκείνο που θα του αποφέρει τις 
περισσότερους ψήφους. Έχουμε ακόμη, 
βέβαια, αρκετό δρόμο να διανύσουμε. 

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

πρώην Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ.
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Ο κ. Johnson, ο οποίος 
προηγήθηκε του κ. Hunt 
στην πρώτη ψηφοφορία, 

ακολουθεί μια εξτρε-
μιστική πολιτική, όπως 

άλλωστε έκαμνε από την 
αρχή. Βεβαίως δεν ξέρει 
κανένας ποιο θα είναι το 

τελικό αποτέλεσμα της 
ψηφοφορίας μεταξύ των 

δύο ανταγωνιστών, αφού 
οι ψήφοι τώρα θα ανακα-

τανεμηθούν

Ανακυκλώσιμα 
υλικά σε ξενοδοχεία 

και εστιατόρια - 
Εκτός τουριστικής 
βιομηχανίας στο 

Μπάνσκο τα πλαστικά 
αντικείμενα 

Η αποτυχία
του αρτηριακού
πόρου να κλείσει 
αποτελεί συχνό 

φαινόμενο
στα πρόωρα

Υιοθέτηση νομοθεσίας 
που επιτρέπει τα 

μαλλιά «άφρο» και τα 
κοτσιδάκια ράστα σε 
σχολεία και χώρους 

εργασίας 

Η Καλιφόρνια έγινε την περασμένη 
Τετάρτη η πρώτη πολιτεία των 
ΗΠΑ που απαγόρευσε «τις φυ-

λετικές διακρίσεις βάσει της κόμμωσης» 
μετά την υιοθέτηση νομοθεσίας που επι-
τρέπει τα μαλλιά «άφρο» και τα κοτσιδάκια 
ράστα στα σχολεία και τον χώρο εργασίας. 
Η νομοθεσία έχει στόχο να προστατεύσει 
τους Αφροαμερικανούς που συχνά γίνονται 
στόχος διακρίσεων εξαιτίας των μαλλιών 
τους. Υιοθετήθηκε ομόφωνα από τα δύο 
σώματα του Κοινοβουλίου της Καλιφόρ-
νια και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η 
Ιανουαρίου.  

«Ο νόμος αυτός προστατεύει τα δικαι-
ώματα των μαύρων Καλιφορνέζων να 
έχουν τα μαλλιά τους φυσικά, χωρίς να 
τους ασκούνται πιέσεις να συμμορφώ-
νονται με ευρωπαϊκά πρότυπα», εξήγησε 
η Δημοκρατική γερουσιαστής του Λος 
Άντζελες, Χόλι Μίτσελ, η οποία συνέταξε 
το νομοσχέδιο και είναι και η ίδια μαύρη, 
ενώ συχνά κάνει κοτσιδάκια τα μαλλιά 
της. «Για εμάς είναι ένα σύμβολο τού 
ποιοι είμαστε. Όταν έκανα ράστα πριν 
από 15 χρόνια, γνώριζα ότι επρόκειτο 
για μια δήλωση τόσο κοινωνική όσο 
και πολιτική, που απευθυνόταν στον 

έξω κόσμο», πρόσθεσε.   
Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν 

Νιούσομ αναφέρθηκε στην περίπτωση 
ενός Αφροαμερικανού μαθητή λυκείου,  
στον οποίο διαιτητής είχε πει τον προη-
γούμενο Δεκέμβριο να κόψει τα ράστα 
του, αν θέλει να συμμετάσχει σε αγώνα 
πάλης.  Ο έφηβος είχε να επιλέξει μεταξύ 
του «να αποκλειστεί από τον αγώνα και 
να χάσει την ταυτότητά του», κατήγγει-
λε ο Νιούσομ. «Αυτό συμβαίνει στον 
χώρο εργασίας, στα σχολεία -όχι μόνο 
στις αθλητικές διοργανώσεις- κάθε μέρα 
και παντού στις ΗΠΑ, με τρόπο κεκαλυμ-
μένο ή ξεκάθαρο», τόνισε ο κυβερνήτης 
χθες προτού υπογράψει το νομοσχέδιο.   
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τα μαλλιά 
«παραμένουν συχνή αιτία για φυλετικές 
διακρίσεις με σοβαρές οικονομικές και 
υγειονομικές επιπτώσεις, κυρίως για τους 
μαύρους». 

 Πλέον η κόμμωση δεν θα μπορεί να 
αποτελεί λόγο για κάποιον προκειμένου 
να αρνείται να προσφέρει εργασία ή στέ-
γη, όπως συμβαίνει ήδη με το φύλο, τη 
θρησκεία ή την εθνότητα.  

Οι εργοδότες θα μπορούν να ζητούν 
να εφαρμόζονται κάποιοι κανόνες που 

έχουν σχέση με την ασφάλεια ή την υγι-
εινή, όπως το να φορούν οι εργαζόμενοι 
σκουφάκι στα μαλλιά, με την προϋπόθεση 
ότι αυτοί θα ισχύουν για όλους, τονίζεται 
στην ανακοίνωση του κυβερνήτη. Η πόλη 
της Νέας Υόρκης υιοθέτησε ανάλογο νο-
μοσχέδιο στις αρχές του έτους.  

Καθετηριασμός καρδίας σε βρέφος 
860γρ. στο Νοσοκομείο Hadassah

Η Καλιφόρνια απαγόρευσε τις 
φυλετικές διακρίσεις βάσει κόμμωσης 

Brexit… (III)

Το Μπάνσκο καταργεί τα πλαστικά 

ΔΡ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ* 
c.a.theodoulou@cytanet.com.cy
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ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Αρέστη Παναγιώτης: Λεωφ. Στροβόλου  
206 (πλησίον «Pepsi Cola»), Στρόβολος, 
τηλ.: 22420058, 22491533. 
Στυλιανού Κυριάκου  Στέλιος: Αγίου 
Παύλου 101 (πλησίον Ιπποδρόμου), Άγιος 
Δομέτιος, τηλ.: 22771122, 22590272. 
Παπαγεωργίου Αναστασία: Λεωφ. Σταυ-
ρού 56, 7Α (έναντι Δημοτικού Σχολείου 
Σταυρού), Στρόβολος, τηλ.: 22498307, 
99498320. 
Ευθυμίου – Κούλα Μαρία: Λεωφ. Καλλι-
πόλεως 53Γ (300μ. από το Πανεπιστήμιο), 
Λευκωσία, τηλ.: 22377056, 22813435. 
Παφίτης Γιώργος: Λυκαβηττού 42 Β (πίσω 
από Μακάρειο Στάδιο - Δρόμος Χρυσο-
βαλάντου), Έγκωμη, τηλ.: 22658161, 
22518049. 

ΛΕΜΕΣΌΣ
Παρασκευά Όλγα & Σταυρούλα: Λεωφ. 
Μακαρίου Γ’ 98 (δίπλα από Fairways, φώτα 
Πολεμιδιών), Λεμεσός, τηλ.: 25335220, 
25387104. 
Κέκκος Χαράλαμπος: Αγίας Φυλάξεως 
202Α (πλησίον κλινικής Χρυσοβαλάντου), 
Λεμεσός, τηλ.: 25339810, 25752352. 

Βασιλείου Άριστος: Λεωφ. Γρίβα Διγενή 63 
(έναντι Ψησταριάς Καπάτσος), Λεμεσός, 
τηλ.: 25580906, 25386449. 
Λεφτερίδη Μαρίνα: Χαράλαμπου Ευαγόρου 
37 (δρόμος προς Σφαλαγγιώτισσα, πριν 
από το κοιμητήριο), Άγιος Αθανάσιος, τηλ.: 
25001895, 25341739. 

ΛΑΡΝΑΚΑ
Θεοφάνους Δέσπω: Λόρδου Βύρωνος και 
Γλάδστωνος 1 (έναντι Costa Coffee), Λάρ-
νακα, τηλ.: 24622522, 24720083. 
Παπαδοπούλου Λίζα: Φανερωμένης 143 
(έναντι Αποθήκης Σόλωνος Νεοφύτου), 
Λάρνακα, τηλ.: 24654380, 24624699. 

ΠΑΦΌΣ
Διομήδους Στέφανος: Ανθ/χαγού Γεωργίου 
Σάββα 2 (μετά το Παφιακό Στάδιο προς 
Γεροσκήπου), Γεροσκήπου, τηλ.: 26961999, 
99683122. 

ΠΑΡΑΛΊΜΝΊ
Αλαπαή Χριστίνα: Γρίβα Διγενή 8 (δίπλα 
από τη Συνεργατική Τράπεζα - πλατεία 
Παραλιμνίου), Παραλίμνι, τηλ.: 23742002, 
23744155. 

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Παθολόγος: Αριστομένης Δημήτριος Τουρ-
βάς, τηλ.: 99097385, 22108553. 
Ουρολόγος: Αχιλλέας Κορέλλης, τηλ.: 
70007773, 99562642. 
Οφθαλμίατρος: Αντώνης Γλυκερίου, τηλ.: 
70000171. 
Οδοντίατρος: Σταύρος Σοφοκλέους, τηλ.: 
22264442, 99437361. 

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Οδοντίατρος: Ρόδος Ηροδότου, τηλ.: 
99201414. 

ΠΑΦΌΣ 
Οδοντίατρος: Αθηνά Αρζουμανίδου, τηλ.: 
99473655. 

Ιατροί

H εταιρεία Unicars, πιστή στο εταιρικό 
της σύνθημα «Driving your stories», 
συνεχίζει να προσφέρει μοναδικές 
εμπειρίες στους πελάτες της. Αυτήν τη 
φορά δύο πελάτες της Unicars είχαν 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από 
κοντά τον ενδέκατο γύρο του παγκο-
σμίου πρωταθλήματος της Formula E, 
που διεξήχθη το Σάββατο, 22 Ιουνίου, 
στη Βέρνη της Ελβετίας. Ο Δημήτρης 
Πεττεμερίδης ήταν ο μεγάλος τυχερός της κλήρωσης των δύο εισιτηρίων, που έγινε 
κατά τη διάρκεια της «Ημέρας Αυτοκίνησης» της Unicars. Με αυτόν  τον τρόπο τα 
αδέλφια Δημήτρης και Παναγιώτης Πεττεμερίδης έζησαν μια μοναδική εμπειρία στο 
πρωτάθλημα ηλεκτρικών μονοθεσίων που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA). Επιπλέον είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο 
E-village, όπου στο booth της Audi είδαν το μοναδικό e-tron καθώς και το μονοθέσιο 
που συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Τους δύο τυχερούς συνόδευσε ο Διευθυντής μάρ-
κετινγκ της εταιρείας Κωνσταντίνος Ανανιάδης. Tο φινάλε του φετινού παγκοσμίου 
πρωταθλήματος της Formula E θα γίνει στη Νέα Υόρκη, στις 13-14 Ιουλίου, σε έναν 
διπλό αγώνα. Εκεί όπου το Audi e-tron FE05 θα διεκδικήσει με αξιώσεις τόσο τον 
τίτλο των οδηγών όσο και των κατασκευαστών.

Υποσχέσεις γάμου
Ο Κωνσταντίνος Διάκου του Γεώργιου 

από τον Πεδουλά και της Χρυστάλλας από 
τον Στρόβολο, και τώρα στον Στρόβολο, και 
η Γεωργία Κουμπαρίδου του Χριστάκη 
και της Ανδρούλλας, από τη Μόρφου και 
τώρα στον Αστρομερίτη, έδωσαν αμοιβαία 
υπόσχεση γάμου.

Έσοδα
Ο Σύνδεσμος “Οι Φίλοι της Παιδικής 

Στέγης Λευκωσίας” διενήργησε στις 26 
Ιουνίου 2019 φιλανθρωπικό δείπνο, με 
σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Συν-
δέσμου. Τα έσοδα της εκδήλωσης ήταν 
€3.775 και τα έξοδα €2.274.

Σύσταση Επιτροπών 
Συστάθηκαν οι Επιτροπές Υγείας και 

Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των 
Γερόντων και  πραγματοποίησαν συ-
νεδρίες στις 21/6/19, κατά τις οποίες 
επιλέγηκαν τα μέλη των Επιτροπών.  
Πρόεδροι των Επιτροπών για την 

επόμενη διετία εξελέγησαν ο Τάκης 
Αγαθοκλέους, για την Επιτροπή Υγείας 
και  η κ. Αλέκα Γράβαρη Πρέκα, για 
την  Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας. 
Οι Επιτροπές έκαναν όλη την απαραί-
τητη προεργασία για τα θέματα που θα 
συζητηθούν στην 21η Σύνοδο.

Φωτογραφικός Όμιλος
Στροβόλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Φω-
τογραφικού Ομίλου Δήμου Στροβόλου  
σάς προσκαλεί στα εγκαίνια της 17ης 
ετήσιας έκθεσης Φωτογραφίας μελών 
του Φωτογραφικού Ομίλου Δήμου 
Στροβόλου,  αύριο Δευτέρα, 8 Ιουλίου 
2019 και ώρα 7.30 μ.μ., στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων του Δημαρχείου Στροβόλου. 
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα τελέσει ο 
Δήμαρχος Στροβόλου, Ανδρέας Παπα-
χαραλάμπους. Η έκθεση θα παραμείνει 
ανοιχτή μέχρι και τις 11 Ιουλίου 2019. 
Ώρες επισκέψεων:  10.00 π.μ. - 2.00 μ.μ. 
και 5.00 μ.μ. - 9.00 μ.μ.

Formula E: Η Unicars προσφέρει μοναδικές 
εμπειρίες στους πελάτες της

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019, η πρώτη τελετή αποφοί-
τησης της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου. Ο τίτλος του Πτυχίου Θεολογίας 
απονεμήθηκε σε 17 φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής που ολοκλήρωσαν με επιτυ-
χία το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Θεολογίας. Η τελετή έλαβεν χώραν στον προαύλιο 
χώρο της Σχολής, σε μια καθ’όλα συγκινητική και συναισθηματικά φορτισμένη ατμό-
σφαιρα, καθώς οι πρώτοι απόφοιτοι της Θ.Σ.Ε.Κ. αποτελούν το επιστέγασμα του επί 
δεκαετίες οράματος της Εκκλησίας της Κύπρου για ίδρυση Θεολογικής Σχολής. Την 
τελετή αποφοίτησης τίμησαν με την παρουσία τους πέραν των 250 προσκεκλημέ-
νων, μεταξύ των οποίων αξιωματούχοι της Εκκλησίας και της Πολιτείας, συνεργάτες 
και φίλοι της Σχολής, συγγενείς των αποφοίτων και άλλοι φοιτητές της Θ.Σ.Ε.Κ. Η 
τελετή άνοιξε με την είσοδο, εν πομπή, των αποφοίτων και του Ακαδημαϊκού Προ-
σωπικού της Σχολής. Στη συνέχεια, μέλη του Βυζαντινού Χορού της Θ.Σ.Ε.Κ., υπό 
τη διεύθυνση του Δημήτρη Ιεροδιακόνου, έψαλαν τα απολυτίκια της Πεντηκοστής 
και του Αποστόλου Βαρνάβα και τον αρχαίο επιλύχνιο ύμνο «Φώς Ιλαρόν», ενώ το 
Concordia String Quartet εκτέλεσαν το «Ave Maria» του Schubert και το «Βυζαντινό 
Αφιέρωμα» του Κύπριου μουσουργού Σόλωνος Μιχαηλίδη. Ακολούθησε ομιλία 
από τον Διευθυντή της Θ.Σ.Ε.Κ. Πρωτοπρεσβύτερο Κυπριανό Κουντούρη. Η κύρια 
ομιλία της τελετής έγινε από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Β´, ιδρυτή 
και πρόεδρο του Συμβουλίου της Θ.Σ.Ε.Κ. Βαθιά συγκινημένος ο Μακαριώτατος 
επεσήμανε ότι η ίδρυση τής Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας «εκπληρώνει μια 
ιερή υποχρέωση προς τους προγόνους μας και ιδιαίτερα προς την ιστορικότητα της 
Εκκλησίας μας» και ότι μέσω της Σχολής δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις 
για «παροχή σε αυτήν των σωστών θεολογικών εφοδίων και για τη δημιουργία των 
δυνατοτήτων προόδου και ανάπτυξης μιας υγιούς θεολογικής παιδείας». Χαιρετι-
σμούς απηύθυναν ο πρωτεύσας απόφοιτος, Οικονόμος Μάριος Ιωαννίδης, και ο 
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Δρ  Κώστας Χαμπιαούρης ως εκπρόσωπος 
του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη.  Η τελετή ολοκληρώθηκε με 
την απονομή των πτυχίων από τον Μακαριώτατο και με τη βράβευση των αρίστων 
από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού. Τα Βραβεία Ακαδημαϊκής Αριστείας, 
συνολικού ύψους 5.000 ευρώ, απονεμήθηκαν στους αριστεύσαντες αποφοίτους, ενώ 
δόθηκαν και πέντε Ειδικά Βραβεία σε αποφοίτους  που κατάφεραν να συγκεντρώσουν 
τον υψηλότερο μέσο όρο σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Τα Ειδικά Βραβεία, 
ύψους 2.250 ευρώ, αθλοθέτησαν η ΚΕΟ, το «Ξωκκλήσι του Αγίου Νικολάου στο 
Παραλιακό Μέτωπο Πάφου» και το «Ίδρυμα Ηρωομάρτυρα Σάββα Χατζηπαντελή». 
Η τελετή ολοκληρώθηκε με δεξίωση στον προαύλιο χώρο της Σχολής.

Ιδιαίτερα συγκινητική και μοναδική στιγμή του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 
για το Πανεπιστήμιο Frederick, η εντυπωσιακή Τελετή Αποφοίτησης που πραγματο-
ποιήθηκε την Πέμπτη, 27 Ιουνίου, στην παρουσία πέραν των 6.000 καλεσμένων. Η 
φετινή τελετή ήταν η 12η που οργανώνει το Πανεπιστήμιο Frederick και την οποία 
τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Άμυνας και πρώην Μέλος του Διδακτικού 
προσωπικού του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick, Σάββας Αγγελίδης. 
1.300 νέοι επιστήμονες (πτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί) παραδόθηκαν στην 
κοινωνία, έτοιμοι να εκκινήσουν τον δρόμο στίβου της αληθινής ζωής ή να συνεχίσουν 
το ταξίδι της περαιτέρω μάθησης και εξειδίκευσης. Η Τελετή πραγματοποιήθηκε 
ενώπιον γονέων, συγγενών και φίλων των αποφοίτων, σε κλίμα συγκίνησης, χαράς 
και περηφάνιας. Απηύθυναν χαιρετισμούς ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, 
Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, 
Νατάσσα Φρειδερίκου, ο Υπουργός Άμυνας, Σάββας Αγγελίδης, καθώς επίσης και οι 
δύο απόφοιτοι με την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση μεταξύ όλων των αποφοίτων 
των πτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, επιπέδου Μάστερ, του 
Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19, Φοίβος Φυλακτού και Καλλιόπη Φραντζικινάκη. Ο 
Υπουργός Άμυνας μαζί με την Πρόεδρο του Συμβουλίου, απένειμαν τιμητικά δι-
πλώματα και βραβεία στους δύο αυτούς αποφοίτους. Ο Υπουργός Άμυνας, Σάββας 
Αγγελίδης, αναφέρθηκε στο έργο που οφείλουν να επιτελούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
όσον αφορά τη μετάδοση ακαδημαϊκών γνώσεων, αλλά κυριότερα την προαγωγή της 
κριτικής και αναλυτικής σκέψης, ώστε οι απόφοιτοί τους να βγαίνουν στην κοινωνία 
εξοπλισμένοι με ευρείς ορίζοντες, και να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ατομικές 
και συλλογικές προκλήσεις που θα βρουν στον δρόμο τους. Ο Πρύτανης του Πανε-
πιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, στην ομιλία του σημείωσε 
ότι ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά που έχει το Πανεπιστήμιο Frederick είναι 
η επικέντρωση στην ιδιαιτερότητα του κάθε φοιτητή και φοιτήτριας. Κατά τον χαιρε-
τισμό της η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, Νατάσσα Φρειδερίκου, 
αναφέρθηκε σε σημαντικές διακρίσεις του Πανεπιστημίου αλλά και των μελών της 
πανεπιστημιακής κοινότητας, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ακολούθησαν 
οι αντιφωνήσεις των δύο αποφοίτων με την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση μεταξύ 
όλων των αποφοίτων των πτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, 
επιπέδου Μάστερ, του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19, Φοίβου Φυλακτού, αποφοίτου 
του προπτυχιακού προγράμματος στη Ψυχολογία και Καλλιόπης Φραντζικινάκη, 
απόφοιτης του μεταπτυχιακού προγράμματος Επιπέδου Μάστερ, στην Ειδική Εκ-
παίδευση. Κατά τη διάρκεια της Τελετής Αποφοίτησης έγιναν καθομολογήσεις των 
αποφοίτων του Τμήματος Νοσηλευτικής, του Τμήματος Νομικής και του Τμήματος 
Φαρμακευτικής. Η Τελετή ολοκληρώθηκε με την πανηγυρική επικύρωση των τίτλων 
σπουδών από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Γιώργο Δημοσθένους.

Ένα ψηφιδωτό έργο, που δημιουργήθηκε εξολοκλήρου από τους μαθητές του Θ’ 
Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού,   τώρα κοσμεί την πλατεία του Φυτίδειου Αθλητικού 
Κέντρου στη Λεμεσό. Το “The Symphony of Shapes” δημιουργήθηκε στο πλαίσιο 
του μαθήματος των Εικαστικών Τεχνών, σε ενότητα αφιερωμένη στην Αφηρημέ-
νη Τέχνη κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2018-2019, με εκπαιδευτικό την Έλενα 
Χαραλάμπους και διευθύντριες την κ. Ειρήνη Στυλιανίδου του Α’ Κύκλου και την 
κ. Τασούλα Κημήτρη του Β’ Κύκλου. Το ζωηρό καλλιτεχνικό ενδιαφέρον των μα-
θητών για τη σύγχρονη τέχνη και πιο συγκεκριμένα για το ρεύμα της αφηρημένης 
τέχνης οδήγησε στον σχεδιασμό μαθημάτων, κατά τα οποία οι μαθητές γνώρισαν  
το αφηρημένο εικαστικό ρεύμα, εκπροσώπους του και το έργο τους. Στόχος των 
μαθημάτων αυτών ήταν οι μαθητές ελεύθερα να παραγάγουν έργα τα οποία και 
αποτέλεσαν το υλικό για το προσχέδιο. Η τελική σύνθεση αποτελείται από αυτούσια 
κομμάτια, μοτίβα και χρωματικές συνθέσεις πολλών έργων μαθητών. Ακολούθησε 
η δημιουργία του έργου στην οποία συμμετείχαν μαθητές από Α’ έως Στ’ τάξη, σε 
διάφορα στάδια, από την προετοιμασία των υλικών μέχρι και τη δύσκολη διαδικασία 
της αρμοδέτησης, ανάλογα με τη δυσκολία του σταδίου και την ηλικία των μαθητών. 
Η ονομασία του έργου “The Symphony of Shapes”  αποτελεί έμπνευση μαθήτριας 
της Στ’ τάξης. Εύστοχα παραλληλίζει το έργο με τη μουσική Συμφωνία. Στο συγκε-
κριμένο έργο γίνεται συγκερασμός του παρελθόντος με το σήμερα. Η αρχαία τεχνική 
του ψηφιδωτού αποδίδει ένα αφηρημένο σύγχρονο έργο. Η αυστηρότητα της ψηφι-
δογραφίας αντιπαραβάλλεται με την ελεύθερη έκφραση της Αφηρημένης Τέχνης, 
ένα καλλιτεχνικό ρεύμα αποφορτισμένο από τον συντηρητισμό και τη φίμωση της 
ανθρώπινης έκφρασης και σκέψης. Το μήνυμα του έργου “The symphony of Shapes” 
ας θεωρηθεί το εξής: όπως η κάθε ψηφίδα με τα δικά της χαρακτηριστικά, χρώματος, 
σχήματος, υφής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος στο σύνολο του έργου, έτσι και ο κάθε 
μαθητής να ωριμάσει σε ένα ελεύθερο, κριτικά σκεπτόμενο πολίτη, που δημιουργικά 
και παραγωγικά θα συμβάλει στη δομή μιας βελτιωμένης μελλοντικής κοινωνίας.

Η 12η Τελετή Αποφοίτησης
του Πανεπιστημίου Frederick 

The Symphony of shapes

Πρώτη τελετή αποφοίτησης
της Θεολογικής Σχολής 

ΖΗΤΌΥΝΤΑΊ
ΖΗΤΌΥΝΤΑΊ για πλήρη ή μερική απασχό-

ληση, για σουβλατζίδικο στη Λευκωσία, άτομα 
για το τηλεφωνικό κέντρο, ψήστες και άτομα 
για κουζίνα. Για περισσότερες πληροφορίες 
στο 99173174.

ΕΝΌΊΚΊΑΖΌΝΤΑΊ
ΕΝΌΊΚΊΑΖΕΤΑΊ διαμέρισμα δυομισάρι, 

επιπλωμένο, υπερυψωμένο, ισόγειο στους 
Αμπελόκηπους, πάροδος Πανόρμου. Κατάλ-
ληλο και για δύο φοιτητές. Τηλ. επικοινωνίας 
99617800.

Μικρές Αγγελίες 
Συγκεκριμένους τρόπους για πε-

ραιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας 
ανάμεσα σε Κύπρο και Πολωνία 
συζήτησε ο Επικεφαλής Επιστήμο-
νας Έρευνας και Καινοτομίας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυριάκος 
Κόκκινος, με την Πρέσβη της Πολω-
νίας, Irena Lichnerowicz-Augustyn, 
και τη δρα Beata Lubos, Αναπλη-
ρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος 
Καινοτομίας του Υπουργείου Επι-
χειρηματικότητας και Τεχνολογίας 
της Δημοκρατίας της Πολωνίας. Η συνάντηση έγινε στην Πρεσβεία της Πολωνίας, στην 
παρουσία του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητή 
Φίλιππου Πατσαλή, του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας 
δρος Βασίλη Τσάκαλου και του Επικεφαλής της Μονάδας Καινοτομίας του Υπουργείου 
Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογίας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, Marcin Sowa, 
καθώς και φορέων που απαρτίζουν το κυπριακό οικοσύστημα. Κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης η δρ Beata Lubos παρουσίασε το πολωνικό οικοσύστημα καινοτομίας και 
start-up και τους τρόπους προώθησής του, καθώς και τα μέτρα στήριξης που παρέχει 
η χώρα της κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο της εκπαίδευσης των νέων και στη 
δικτύωσή τους. Προηγήθηκε παρουσίαση του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας 
της Κύπρου σε συνδυασμό με τους βασικούς πυλώνες εθνικής στρατηγικής από τον 
Επικεφαλής Επιστήμονα, κ. Κυριάκο Κόκκινο.

Σύσφιγξη σχέσεων Κύπρου-Πολωνίας στον 
τομέα της έρευνας και της καινοτομίας

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή, 14/7/2019, στον ιερό ναό Αγίου  Γεωργίου στον

Άγιο Δομέτιο, το ετήσιο μνημόσυνο του ήρωα της Αντίστασης και της Δημοκρατίας

Καταδρομέα ΣΩΤΗΡΗ ΑΔΑΜΌΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΌΥ

και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος.

Κατάθεση στεφάνων στην εκκλησία και θα ακολουθήσει καφές
στην αίθουσα της εκκλησίας.

Οικογένεια

✚ ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού και αδελφό

ΤΑΚΗ ΧΡΊΣΤΌΦΌΡΌΥ
(Πρώην εκπαιδευτικό, Γυμνασιάρχη από τη Λάρνακα)

που απεβίωσε στις 5.7.2019, σε ηλικία 88 ετών, κηδεύουμε αύριο Δευτέρα, 8.7.2019, 
στις 3.30 μ.μ., από τον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος στη Λάρνακα,

και καλούμε όσους επιθυμούν να παραστούν,

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 2.30 μ.μ. στην εκκλησία.

Σύζυγος: Λία Χριστοφόρου
Παιδιά: Μαίρη – Ζαχαρίας Σιόκουρου

Χριστιάνα – Γιώργος Καλλή
Εγγόνια: Ιουλία, Παναγιώτης, Αιμιλία και Χρίστος

Αδέλφια: Γιώργος και Παναγιώτης
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Πραγματοποιήθηκε στις 
27 Ιουνίου, στο Συνεδριακό 
Κέντρο Φιλοξένια στη Λευκω-
σία, εργαστήριο με θέμα την 
Ασφάλεια και την Ενημέρωση 
των Τουριστών που επισκέπτο-
νται την Κύπρο. Το εργαστή-
ριο συνδιοργανώθηκε από το 
Υφυπουργείο Τουρισμού και 
το έργο iLIFE-TROODOS, σε 
συνεργασία με το British High 
Commission Λευκωσίας. Στο 
συνέδριο συμμετείχαν περισσό-
τερα από 60 άτομα από τμήματα και υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, πρέσβεις και εκπρόσωποι πρεσβειών, ξεναγοί και τουριστικοί πράκτορες. Στόχος 
του εργαστηρίου ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και ενεργειών των εταίρων 
της Πλατφόρμας Ασφάλειας των Τουριστών αναφορικά με τα μέτρα και δράσεις για 
την ασφάλεια των τουριστών, καθώς και η ενημέρωση για το έργο iLIFE-TROODOS με 
έμφαση στις δυο εφαρμογές για έξυπνες συσκευές που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο 
του έργου και σχετίζονται με την ενημέρωση και ασφάλεια των επισκεπτών στο Τρόοδος. 
Το έργο iLIFE-TROODOS συνδιοργάνωσε το εργαστήριο στο πλαίσιο της Δράσης Β.2 
του έργου. Η εν λόγω δράση περιλαμβάνει τη διοργάνωση συναντήσεων/εργαστηρί-
ων, τα οποία στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις φυσικές αξίες και τις 
οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους, καθώς 
και στην ενημέρωση και ανάπτυξη ικανοτήτων συγκεκριμένων ομάδων ατόμων (π.χ. 
φορέων του τουριστικού τομέα). Το έργο iLIFE-TROODOS συγχρηματοδοτείται από 
το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται από το Τμήμα Δασών, 
τη Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick, το Τμήμα Περιβάλ-
λοντος και την εταιρεία Contact Advertising Agency Ltd. Περισσότερες πληροφορίες 
για το έργο iLIFE-TROODOS στο www.ilifetroodos.eu

Πλούσιο φυσικό τοπίο, 
βόλτες στα στενά της πόλης 
και το Παλιό Ενετικό Λιμάνι, 
όμορφα ταβερνάκια με εξαί-
ρετο φαγητό και φυσικά… 
μπύρες ΑΛΦΑ δίπλα στο 
κύμα. Αυτά και άλλα πολ-
λά θα έχουν την ευκαιρία να 
ζήσουν και να ανακαλύψουν 
οι τυχεροί νικητές του διαγω-
νισμού που πραγματοποιεί η 
μπύρα ΑΛΦΑ σε συνεργασία 
με τα Καταστήματα Σκλαβε-
νίτη σε ολόκληρη την Κύπρο.  
Ο διαγωνισμός, ο οποίος θα 
τρέχει καθ’ όλη την περίοδο 
Ιουνίου και Ιουλίου 2019, 
θα χαρίσει σε 5 τυχερούς 
από 2 διπλά εισιτήρια για 
τα υπέροχα Χανιά της Κρήτης 
καθώς και 3 διανυκτερεύ-
σεις σε ξενοδοχείο 4 αστέ-
ρων. Δικαίωμα συμμετοχής 
στον διαγωνισμό έχουν όσοι 
αγοράσουν 2 πολυσυσκευασίες μπύρας ΑΛΦΑ από τα Καταστήματα Σκλαβενίτη και 
συμπληρώσουν το κουπόνι του διαγωνισμού απαντώντας σωστά σε μια ερώτηση και 
συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους. Οι διαγωνιζόμενοι θα παραλάβουν το κουπόνι από 
το ταμείο των υπεραγορών και θα πρέπει να το τοποθετήσουν στην κάλπη συμμετο-
χής (στο γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών της κάθε υπεραγοράς). Η κλήρωση για την 
ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί στις 05/08/2019 στα γραφεία  Σκλαβενίτη 
στη Λεμεσό, στην παρουσία εκπροσώπων και των δύο εταιρειών και οι νικητές θα 
ανακοινωθούν εντός 2 ημερών από την ημέρα της κλήρωσης. 

Στο πλαίσιο της εναρκτήρι-
ας εκδήλωσης του ECG, που 
αφορά το πρόγραμμα συμβου-
λευτικής “University 2 Work” 
στο Κάιρο της Αιγύπτου στις 
24.06.2019, με στόχο την εκ-
παίδευση και κατάρτιση 600 
νέων Αιγύπτιων μηχανικών 
κάθε χρόνο,  παρουσιάστηκε 
το Πανεπιστήμιο Νεάπολις 
Πάφου. Ο Οργανισμός ECG 
έχει ως σκοπό να γεφυρώσει 
το χάσμα που υπάρχει μεταξύ 
ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και 
των αναγκών της αγοράς όσον αφορά τον τομέα των μηχανικών στην Αίγυπτο. Αυτήν 
τη χρονιά έκανε παρουσίαση σε 600 συμμετέχοντες μηχανικούς και 100 επίσημους 
της αιγυπτιακής κοινωνίας, ο εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Νεάπολις δρ. Βαρελάς 
Σωτήριος με τη συνεργάτιδα του Πανεπιστημίου στην Αίγυπτο, κ. Αλίκη Ποτόνου. Ο 
Λέκτορας του Πανεπιστημίου Νεάπολις παρουσίασε τα προπτυχιακά και μεταπτυ-
χιακά προγράμματα, τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου και τις υπηρεσίες που 
αφορούν τους φοιτητές. Η Αντιπρόεδρος του ECG και ιδρυτής του Universities2Work, 
Δρ Nevine Abedelkhalek, καλωσόρισε το Πανεπιστήμιο Νεάπολις ως νέο μέλος στο 
πρόγραμμα. Η παρουσίαση στη δυναμική αγορά της Αιγύπτου αποτελεί μέρος της 
ευρύτερης στρατηγικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις να αποτελέσει έναν παγκό-
σμιου επιπέδου διεθνή εκπαιδευτικό προορισμό, κορυφαίο στην απασχόληση, την 
ακαδημαϊκή αριστεία και τη διεθνοποίηση.

Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου σάς καλούν να σημειώσετε x στην ορθή πρόταση:
(α) Η χρήση κινητού κάνει την οδήγηση επικίνδυνη. 
(β) Η χρήση κινητού κάνει την οδήγηση ασφαλή. 
Είναι αποδεκτό ότι η χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση δεν μπορεί 

να την κάνει πιο ασφαλή – αντίθετα, η χρήση κινητού την ώρα της οδήγησης έχει 
πολλές φορές καταστροφικά αποτελέσματα.  Έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση κινη-
τού κατά τη διάρκεια της οδήγησης προκαλεί απόσπαση της προσοχής και αυξάνει 
σημαντικά τον κίνδυνο ατυχήματος. Διεθνή στοιχεία, μάλιστα, καταδεικνύουν ότι η 
χρήση κινητού είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες πρόκλησης οδικών 
δυστυχημάτων - ειδικά η χρήση κινητού για αποστολή μηνυμάτων. Και,  όμως, το Drive 
Safe, το καινοτόμο app των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου ήρθε για να ανατρέψει τον 
συμβατικό τρόπο σκέψης σε σχέση με τη «χρήση κινητού κατά την οδήγηση». Αξιοποι-
ώντας τους αισθητήρες και την υπηρεσία τοποθεσίας του κινητού, το Drive Safe είναι 
σε θέση να αναγνωρίσει την έναρξη και λήξη κάθε διαδρομής και να βαθμολογήσει 
την οδηγική συμπεριφορά του οδηγού. Με το Drive Safe, ο οδηγός ενημερώνεται 
στο τέλος κάθε διαδρομής για την οδηγική του συμπεριφορά και λαμβάνει μια βαθ-
μολογία (0 – 100). Η βαθμολογία για κάθε διαδρομή και η συνολική βαθμολογία του 
οδηγού υπολογίζεται βάσει του προηγμένου αλγορίθμου βαθμολόγησης του Drive 
Safe, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, τη χρήση κινητού 
κατά την οδήγηση, το απότομο και επιθετικό φρενάρισμα, την απότομη και επιθετική 
επιτάχυνση, καθώς και την οδήγηση κατά τις επικίνδυνες ώρες (00:00-05:00). Με 
τον τρόπο αυτό, ο οδηγός είναι σε θέση, άμεσα, να αντιληφθεί τα αδύνατα σημεία στην 
οδηγική του συμπεριφορά και να τη βελτιώσει στην αμέσως επόμενη διαδρομή αφού 
το Drive Safe παρέχει στον οδηγό πλήρη και λεπτομερή πληροφόρηση αναφορικά 
με κάθε διαδρομή του, καταδεικνύοντας όλα τα σημεία στα οποία η οδήγησή του δεν 
ήταν η ιδανική. Πρόσθετα, ο οδηγός μπορεί να δει την οδηγική του συμπεριφορά 
διαχρονικά και πώς αυτή συγκρίνεται με την οδηγική συμπεριφορά άλλων οδηγών. 
Κατεβάστε το Drive Safe δωρεάν στο Google Play ή στο App Store.

Δημιουργικό εκπαιδευτικό υλικό στα σχολεία
από την ΚΕΑΝΙΤΑ και τις εκδόσεις Γνωσιτεχνία

H Volkswagen στο K-Cineplex Prime  

Ευρεία προβολή του έργου της Μαρίνας
Αγίας Νάπας στη Νοτιοανατολική Ασία

Εργαστήριο Τουριστικής Βιομηχανίας

Η Apple Pay διαθέσιμη πλέον για τους 
κατόχους καρτών MasterCard

Η Mastercard, μαζί με τους συ-
νεργάτες της Revolut και Monese, 
προσφέρει στους πελάτες της την 
υπηρεσία Apple Pay, η οποία με-
τατρέπει τις πληρωμές μέσω κι-
νητού σε έναν τρόπο πληρωμής 
που εγγυάται ευκολία, ασφάλεια 
και προστασία των προσωπικών 
δεδομένων. Με την Apple Pay για 
iPhone, Apple Watch, iPad και Mac, 
οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν 
γρήγορα και εύκολα τις πληρωμές 
τους σε καταστήματα, σε εφαρμογές, 
καθώς και σε online περιβάλλον. Η 
υπηρεσία Apple Pay θα είναι πλέον 
διαθέσιμη σε κατόχους καρτών στη 
Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Εσθονία, 
Ελλάδα, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και 
Σλοβενία.  Η υπηρεσία ψηφιακής ενεργοποίησης της Mastercard (MDES) χρησιμο-
ποιεί τις πιο προηγμένες τεχνολογίες στον κλάδο πληρωμών -EMV, tokenization και 
cryptography- για να διασφαλίσει την ακεραιότητα των δεδομένων του κατόχου της 
κάρτας. Με την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων να βρίσκονται 
στον πυρήνα της Apple Pay, όταν κάποιος χρησιμοποιεί την πιστωτική ή χρεωστική 
κάρτα με Apple Pay, οι πραγματικοί αριθμοί στην κάρτα δεν αποθηκεύονται ούτε 
στη συσκευή ούτε στους διακομιστές της Apple. Αντ’ αυτού, δίνεται ένας μοναδικός 
αριθμός λογαριασμού συσκευής, ο οποίος κρυπτογραφείται και αποθηκεύεται στο 
Secure Element της συσκευής. Κάθε φορά η συναλλαγή εγκρίνεται με έναν μοναδικό 
κωδικό ασφαλείας. Η Apple Pay μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα,  ενώ μέσα από αυτήν 
οι χρήστες εξακολουθούν να απολαμβάνουν όλα τα οφέλη και τις ανταμοιβές που 
παρέχει η Mastercard για τις πιστωτικές και χρεωστικές της κάρτες.  Για περισσότε-
ρες πληροφορίες σχετικά με την Apple Pay: https://www.apple.com/gr/apple-pay/.

Η αναμονή τελείωσε για τους κατόχους της PrimeTel Visa powered by Revolut, 
οι οποίοι μπορούν πλέον να κάνουν γρήγορες και ασφαλείς αγορές μέσω του Apple 
Pay.  Αξιοποιώντας τις νέες ψηφιακές δυνατότητες, η PrimeTel σε συνεργασία με τη 
Revolut έφερε στην Κύπρο την PrimeTel Visa, την πρώτη κάρτα που επιβραβεύει 
τους κατόχους της με megabyte. Η Revolut, η ταχέως αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή 
fintech, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την υποστήριξη του Apple Pay σε 12 ακόμη χώρες, 
μεταξύ των οποίων η Κύπρος και η Ελλάδα, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατόχους 
της PrimeTel Visa να κάνουν γρήγορες και εύκολες αγορές σε καταστήματα, εφαρ-
μογές και σε ιστότοπους με το Apple Pay για iPhone, Apple Watch, iPad και Mac. 
Οι συνδρομητές της PrimeTel μπορούν να προσθέσουν την PrimeTel Visa κάρτα 
τους στο Apple Pay μέσω της εφαρμογής της Revolut ή μέσω του Wallet App και να 
απολαύσουν γρηγορότερες πληρωμές, οι οποίες μπορούν να γίνουν ανέπαφα και 
μέσω Touch ID. Η PrimeTel Visa είναι η πρώτη κάρτα στην Κύπρο που ανταμείβει 
τους συνδρομητές της από την πρώτη στιγμή, χαρίζοντας 1 GB δωρεάν mobile internet 
με την ενεργοποίηση και επιπλέον MBs με κάθε αγορά, κάθε μήνα, χωρίς χρέωση 
για ανέμελο σερφάρισμα στο διαδίκτυο. Άμεσα συνδεδεμένη με την εφαρμογή της 
Revolut, η PrimeTel Visa, εγγυάται μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό με έως και 
10 φορές χαμηλότερο κόστος. Αποτελεί, επίσης, τον τέλειο σύντροφο κατά τη διάρ-
κεια ενός ταξιδιού, επιτρέποντας στους χρήστες να μετατρέψουν συνάλλαγμα στην 
πιο συμφέρουσα ισοτιμία και να κάνουν δωρεάν αναλήψεις μέχρι 200€/ μήνα από 
ATM του εξωτερικού. Μεταξύ άλλων προσφέρει πρόσβαση σε μία αγορά καινοτό-
μων υπηρεσιών, ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η αγορά και ανταλλαγή 
κρυπτονομισμάτων, ταξιδιωτική ασφάλιση ανάλογα με την τοποθεσία με τη μέθοδο 
Pay-per-Day, καθώς και ασφάλιση κινητού από μόλις 1,11€/ εβδομάδα. Απόκτησε 
την PrimeTel Visa δωρεάν μέσω του https://on.ptl.bz/2XcSnNe σε μόλις 60 δευτε-
ρόλεπτα! Ενημερώσου στο 133 ή σε οποιοδήποτε κατάστημα PrimeTel. 

Ως υπεύθυνο brand, στοχεύ-
οντας δυναμικά στη σωστή δια-
παιδαγώγηση των μελλοντικών 
γενεών της Κύπρου, η ΚΕΑΝΙΤΑ 
ξεκινά συνεργασία με την ομάδα 
των εκδόσεων Γνωσιτεχνία. Μαζί 
προγραμμάτισαν και σχεδίασαν 
ένα διασκεδαστικό και συνάμα 
εκπαιδευτικό  βιβλιαράκι για τα 
παιδιά του νηπιαγωγείου και δη-
μοτικού. Το υλικό περιλαμβάνει 
μια σειρά από παιδικές, χαρούμενες ιστορίες με βασικούς χαρακτήρες και πρωταγωνιστές 
την ΚΕΑΝΙΤΑ και την παρέα της, που -με τον Βατραχογιάννη συνεργό- θα βρεθούν κοντά 
στα παιδιά των νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων της Κύπρου για να ταξιδέψουν 
μαζί στον μαγικό κόσμο της γνώσης και της δημιουργίας. Ένα μαγικό ταξίδι που θα 
χαρίσει στους μικρούς μαθητές μαγεία και ζωντάνια. Ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό θα 
αποσταλεί και στα 15.000 μέλη του Kids Club της ΚΕΑΝΙΤΑ, που θα λάβουν από ένα 
βιβλίο των εκδόσεων Γνωσιτεχνία που ανταποκρίνεται στην ηλικία τους. Συγκεκριμένα, 
τα παιδιά μεταξύ 3 - 8 χρονών θα λάβουν ένα δομημένο εκπαιδευτικό βιβλιαράκι δρα-
στηριοτήτων, με τίτλο: «Η ΚΕΑΝΙΤΑ στον Πλανήτη Ζήτα», ενώ τα παιδιά ηλικίας 9 - 11 
χρονών θα ταξιδέψουν στην αρχαία Ελλάδα και θα γνωρίσουν με την ΚουκουΑθηνά 
τις Εσπερίδες, μέσα από το βιβλίο: «Η ΚΕΑΝΙΤΑ φρουρεί τα Μήλα των Εσπερίδων». 
Η αυθεντικότητα και η παιδικότητα του χαρακτήρα της ΚΕΑΝΙΤΑ αποτελεί το βασικό 
στοιχείο της επιρροής του στα παιδιά, ένα στοιχείο το οποίο αξιοποιεί η εταιρεία για να 
κτίσει μαζί τους μια στενή σχέση αμφίδρομης επικοινωνίας και να βοηθήσει έτσι στην 
αποτελεσματική μετάδοση σημαντικών μηνυμάτων σε αυτά.

Μιαν ακόμα νέα δυναμική συνεργασία ξεκινά η εταιρεία Unicars, επίσημος αντιπρόσωπος 
της Volkswagen στην Κύπρο, με τον κινηματογράφο K-Cineplex Prime (Στροβόλου) στη 
Λευκωσία, οδηγώντας τους απανταχού σινεφίλ σε νέες, χαλαρωτικές εμπειρίες με οδηγό 
τη Volkswagen. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, διαμορφώθηκε ειδικά ο χώρος υποδοχής του 
K-Cineplex Prime δίνοντας την ευκαιρία στους λάτρεις του κινηματογράφου να βιώσουν 
τη μοναδική εμπειρία Volkswagen και να απολαύσουν χαλαρές στιγμές, πριν και μετά 
την προβολή των ταινιών. Τα μοντέλα της Volkswagen θα βρίσκονται εκεί με πολλές 
εκπλήξεις και διαγωνισμούς, καθώς οι σινεφίλ θα μπορούν να τα θαυμάσουν από κοντά 
στην πορεία της συνεργασίας της Unicars με το K-Cineplex Prime.  H εταιρεία Unicars, 
με οδηγό το μότο της «Driving your stories», γνωρίζοντας πολύ καλά ότι κάθε άνθρωπος 
θέλει να οδηγεί τη δική του ιστορία, να βιώνει την ανεξαρτησία του, να αναδεικνύει την 
υπεροχή του και να αναλαμβάνει τα ηνία της ζωής του, προχωρεί σε εποικοδομητικές 
συνεργασίες που έχουν ως στόχο να βρεθούν ακόμα πιο κοντά στην πραγματικότητα του 
κάθε ανθρώπου που ξέρει να ζει τη ζωή του στο έπακρον. 

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του 
επενδυτικού κόσμου στη Νοτιοανατολική 
Ασία βρέθηκε το υπό εξέλιξη εμβληματικό 
έργο της Μαρίνας Αγίας Νάπας. Στο πλαί-
σιο εκστρατείας του Κυπριακού Οργανισμού 
Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus), 
με στόχο την προώθηση της Κύπρου ως 
επενδυτικού προορισμού στην Νοτιοανα-
τολική Ασία, πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ 
17 και 21 Ιουνίου 2019, υψηλού επιπέδου 
ενημερωτικές εκδηλώσεις, με γενικό τίτλο 
«Κύπρος: Η ευρωπαϊκή πύλη για παγκόσμιες 
επενδύσεις», σε τρεις βασικούς προορισμούς 
της περιοχής: Βιετνάμ, Σιγκαπούρη και Τα-
ϊλάνδη. Μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών και διευθυντικών στελεχών εταιρειών που 
εδρεύουν στις αγορές αυτές παρευρέθησαν στις εκδηλώσεις, ενώ επιδείχθηκε έντονο 
ενδιαφέρον τόσο για συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες, όσο και για την επιλογή της 
Κύπρου ως βάσης  για εταιρική έδρα. Κατά την παρουσίαση του εμβληματικού έργου 
της M.M. Makronisos Marina Ltd, ο κ. Χάρης Κουρέας, Βοηθός Γενικός Διευθυντής 
της M.M Makronisos Marina Ltd., είχε την ευκαιρία να αναδείξει τη σπουδαιότητα 
του έργου, τονίζοντας τη διεθνή του διάσταση και το γεγονός ότι αποτελεί αναπτυξιακό 
έργο μεγάλης εμβέλειας, που ενισχύει τον ναυτικό τουρισμό στην Ανατολική Μεσόγειο, 
συμβάλλοντας στην προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρό-
νου. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, ο Πρόεδρος του Invest Cyprus, Μιχάλης Π. 
Μιχαήλ, υπογράμμισε το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της Κύπρου και τα ιδιαίτερα 
πλεονεκτήματα που διαθέτει και την έχουν αναδείξει σε ιδανικό επιχειρηματικό κόμβο 
για επιχειρήσεις και ελκυστική επιλογή για επενδυτές, ενώ ο Γενικός Διευθυντής του 
Invest Cyprus και Αντιπρόεδρος του CIFA, Γιώργος Καμπανέλας, παρουσίασε τους 
επιμέρους τομείς της κυπριακής οικονομίας, εστιάζοντας στις ευκαιρίες που παρου-
σιάζουν οι τομείς του τουρισμού, της ναυτιλίας, των επενδυτικών ταμείων, καθώς και 
τα πλεονεκτήματα για τη μετεγκατάσταση στην Κύπρο εταιρειών υψηλής τεχνολογίας. 

H μπύρα ΑΛΦΑ σε ταξιδεύει στα όμορφα Χανιά

Παρουσίαση του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου 
στην αγορά της Αιγύπτου

Νέο πρωτοποριακό app «Drive Safe»
από τις Γενικές Ασφάλειες Το Apple Pay τώρα διαθέσιμο για τους 

κατόχους της PrimeTel Visa

Κληρώθηκε την Τρίτη, 18 Ιουνίου, 
ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού 
της ταινίας «Βουράτε Γειτόνοι». Η κλή-
ρωση έγινε στον εκθεσιακό χώρο του 
Ομίλου Πηλακούτα και νικητής του 
αυτοκινήτου Dacia Duster Comfort 
1.5d Ci αναδείχτηκε ο Χαράλαμπος 
Χριστοδούλου. Την Πέμπτη, 27 Ιουνί-
ου, έγινε η παράδοση του αυτοκινήτου 
στον νικητή. Την παράδοση έκανε η 
κ. Κλέλια Πηλακούτα Χριστοφόρου, 
Head of Business Development του ομίλου Πηλακούτα, και ο κ. Γιώργος Τσιάκκας, 
σεναριογράφος της ταινίας «Βουράτε Γειτόνοι». Ο Χαράλαμπος Χριστοδούλου θα 
κυκλοφορεί πλέον με ένα Dacia Duster 2WD Diesel, απολαμβάνοντας τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου αυτού όπως: Σύστημα πολυμέσων MEDIA NAV 
με οθόνη αφής, GPS με χάρτες της Κύπρου, Αυτόματος πιλότος οδήγησης και στα-
θεροποιητής ταχύτητας, Ζάντες αλουμινίου 16’’, Βοηθητικό σύστημα παρκαρίσματος 
με κάμερα και Αυτόματο σύστημα κλιματισμού.

Ο νικητής του «Βουράτε Γειτόνοι» 
φεύγει με ένα Dacia Duster



Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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45ος Δευτερογιούνης της Κύπρου και του Κύπρου

Διεθνούς δικαίου αντιφατικές προσεγγίσεις

Τ ου Γενναιότατου και Ηρωικό-
τατου Δεκανέα Κύπρου Γ. Ιω-
άννου, ενός από τους πράγμα-

τι γενναιότερους και ηρωικότερους 
πολεμιστές της Εθνικής Φρουράς στις 
φρικτά προδομένες κυπριακές Θερ-
μοπύλες του 1974, εντοπίστηκαν στη 
σκλαβωμένη ελληνική γη του Τρά-
χωνα και ταυτοποιήθηκαν πρόσφατα 
τα Μαρτυρικά Οστά και κηδεύονται 
45 ακριβώς χρόνια μετά την ηρωική 
θυσία του στις πολύνεκρες μάχες του 
211 Τάγματος Πεζικού της Λευκωσί-
ας με τον τουρκικό Αττίλα Εισβολέα - 
Κατακτητή, στον Τράχωνα, Νεάπολη, 
Ομορφίτα, Καϊμακλί.

ΔΕΚΑΝΕΑΣ πολυβολητής 
ΚΥΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

του Γιώργου και της Λουκίας, 
από την οδό Αγαπήνορος 7

της Λευκωσίας, 
20 χρονών, γεννημένος

8η Μαρτίου 1954, 
με δύο μεγαλύτερες αδελφές, 
την Ειρηνούλα και τη Λένια, 
απόφοιτος του Παγκυπρίου

Γυμνασίου 
και ενθουσιώδης πρόσκοπος του 

107 Συστήματος Προσκόπων

Ελενείου.
Ο ΚΥΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ εκπλήρω-

σε στην πράξη πλήρως, μέχρι και της 
τελευταίας ρανίδος του αίματός του, 
τον προγονικό όρκο ΟΥ ΚΑΤΑΙΣΧΥ-
ΝΩ ΟΠΛΑ ΤΑ ΙΕΡΑ ΟΥΔ’ ΕΓΚΑΤΑ-
ΛΕΙΨΩ ΤΟΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΟΤΩ ΑΝ 
ΣΤΟΙΧΗΣΩ.

Μετά από τριήμερες 20 - 21 - 22 
Ιουλίου 1974 πολύνεκρες μάχες 
αντίστασης απέναντι στον Αττίλα, ο 
Κύπρος κάλυψε με τις εύστοχες ρι-
πές του πολυβόλου του, στο κυκλω-
μένο από τις εχθρικές ορδές φυλά-
κιο «Χοιροστάσιο» του Τράχωνα, τη 
διατεταγμένη απαγκίστρωση όλων 
των συμπολεμιστών του.

Απαγκιστρώθηκε τελευταίος, 
πολυβολώντας τους εισβολείς.

Κρατώντας το πολυβόλο του με την 
τελευταία ταινία των φυσιγγίων του, 
βρήκε στη διαδρομή του πεσμένο στα 
αίματα λαβωμένο τον συμπολεμιστή 
του, 18χρονο ανεκπαίδευτο εθελοντή 
πολεμιστή από τον Τράχωνα, ΓΙΩΡΓΟ 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ. Οι απα-
γκιστρωθέντες ήδη συμπολεμιστές 
του, με τον διμοιρίτη Α. Παναγή, του 
φώναζαν να παρατήσει τον λαβωμένο 
που έκριναν ότι δεν είχε ελπίδες και 
να σπεύσει κοντά τους.

Ο ΚΥΠΡΟΣ δεν υπάκουσε.
Γονάτισε, φορτώθηκε τον τραυ-

ματία στον ώμο, άρπαξε με το δεξί το 
πολυβόλο του, ορθώθηκε κι εκείνη 
τη στιγμή μια εχθρική ριπή τους 

γάζωσε και τους δυο.
Απόγευμα της Δευτέρας 22 

Ιουλίου 1974, μεταξύ Τράχωνα και 
Καϊμακλίου της Λευκωσίας. 
Στον, ήδη προδομένο προ της έναρ-
ξής του, πόλεμο της εισβολής του 
Αττίλα στην Κύπρο.

Ο ΔΕΚΑΝΕΑΣ πολυβολητής 
του 3ου Λόχου, του 211 Τάγματος 
Πεζικού, ΚΥΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΟΥΤΕ 
το πολυβόλο του πέταξε ενώπιον του 
εχθρού, ΟΥΤΕ τον λαβωμένο παρα-
στάτη - συμπολεμιστή εγκατέλειψε.

Για αμφότερα 
(α) όπλα της πατρίδος τα ιερά και 
(β) τον παραστάτη ότω αν στοιχήσω, 
αποφασιστικά διακινδύνευσε μέχρι 
τέλους και θυσίασε τη ζωή του.

ΚΑΙ ΟΣΟΙ καλά τον ήξεραν παιδιό-

θεν, δεν είχαν ποτέ την ελάχιστη έστω 
αμφιβολία ότι έτσι θα ήταν οπουδήπο-
τε και με οποιουσδήποτε κι αν τύχαινε 
να βρεθεί ο ΚΥΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ.

ΤΟΝ ΕΙΧΑΝ αναγιώσει, 
υποδειγματικά, άξιοι γονείς:

Ύψιστης ελληνικής υπερηφάνειας 
και πανανθρώπινης χριστιανικής 
αξιοπρέπειας. Πάντοτε μειλίχιοι, 
σεμνοί, γιομάτοι με περισσευούμενα 
χαμόγελα αγάπης, έμπρακτης κατα-
νόησης κι αλληλεγγύης.

Οι αείμνηστοι 
από το 1989 Γιώργος και 
από το 2006 Λουκία.

Οι τελευταίοι συμπολεμιστές του, 
τ’ απόγευμα της Δευτέρας, 22.7.1974, 
είδαν την θυσία του ηρωικού Δεκα-
νέα. Δεν μπορούσαν όμως να προσεγ-

γίσουν τα γαζωμένα απ’ τις τουρκικές 
ριπές κορμιά του Κύπρου Ιωάννου 
και του Γιώργου Παναγιώτου για να 
επαληθεύσουν τον θάνατό τους. Η 
περιοχή βαλλόταν διαρκώς από τις 
προελαύνουσες δυνάμεις του Αττίλα.

ΕΤΣΙ, τ’ όνομα του γενναίου 
ΔΕΚΑΝΕΑ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ  
γράφτηκε από το 1974 στον μακρύ 
φρικτό κατάλογο των Αγνοουμένων.

ΑΠΟ εκείνο το σημείο και μετέπειτα, 
λάμπει έκτοτε το μέτρο, ποιου μεγαλείου 
γονιούς είχε ο ΚΥΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ.

Από τον τότε επικεφαλής της 
κρατικής Επιτροπής Χορηγημάτων 
(για πεσόντες και αγνοούμενους της 
τουρκικής εισβολής) οι γονείς του 
θυσιασθέντος παλληκαριού, Γιώργος 
και Λουκία, είχαν λάβει μια επιστολή 
21.1.1976, προκειμένου να εγγραφούν 
και να... επωφεληθούν! 
Η γραπτή, χειρόγραφη, απάντηση που 
έστειλε στο κράτος, με την επίσημη 
γλώσσα εκείνης της εποχής, την 29η 
Ιανουαρίου 1976, ο πατέρας του ηρωι-
κού Δεκανέα, αείμνηστος από το 1989 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, είναι άξια και 
πανάξια να καταγραφεί στην Ιστορία 
και στη μνήμη των όπου γης Ελλήνων 
για πάντα. Για κάθε επόμενη γενιά.

ΤΗΝ παραθέτουμε χωρίς το πο-
λυτονικό του 1976:

«Αρ. Φακ. Ε.Χ. 2/76 (57). 
Εν Λευκωσία τη 29η Ιουν. 1976. 
Έντιμον Κον Μ. Κωνσταντινίδην, 
Πρόεδρον Επιτρ. Χορηγημάτων.

Έντιμε Κε.
Ευχαριστών υμάς δι’ επιστολήν 

σας 21ης τρέχ. λαμβάνω την τιμήν 
να σας αναφέρω ότι, αληθώς ο υιός 
μου Κύπρος Γ. Ιωάννου, δυστυχώς 
ελλείπει από της 22ας Ιουλίου 1974, 
ενώ υπηρέτη εις τον 3ον Λόχον, υπό 
τον Λοχ. Χαρ. Λότταν.

Η εξαφάνησίς του μάς θλίβει 
βαθύτατα και ζώμεν μόνον με την 
ελπίδα της επιστροφής του, ουδέπο-
τε δε εγώ και η σύζυγός μου θα στέρ-
ξωμεν να προσπορησθώμεν όφελος 
εκ της δυστυχίας του παιδιού μας.

Εν αντιθέσει δηλώνομεν κατηγο-
ρηματικώς, ότι εάν η Κυβέρνησις μας 
το ζητήση, είμεθα έτοιμοι να συνδρά-
μωμεν όχι μόνον υλικώς, αλλά και με 
την ζωήν μας ακόμη, διά την επιστρο-
φήν όλων των αγνοουμένων, οποτε-
δήποτε καταστεί τούτον αναγκαίον.

Εάν δε τούτο καταστή αδύνατον 
ένεκα λόγων υπεράνω των δυνάμεών 
μας, μία ας είναι η παρηγοριά μας: ότι 
ο υιός μας έπεσεν ενδόξως αξιοποιών 
εις το ακέραιον το αρχαίον ρητόν «Ή 
ταν, ή επί τας», και η Πατρίς ας του 
δώση την προσήκουσαν τιμήν.

Μεθ’ υπολήψεως, 
Γεώργιος Κ. Ιωάννου, 
Αγαπήνορος 7, Λ/σία»...

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Λ.Μ.:
Για την Κηδεία των Μαρτυρικών 

Οστών του Ήρωα θα υπάρξει προσε-
χώς σχετική αγγελία.

Τ ο Διεθνές Δίκαιο υφίσταται αναντιρρήτως ως 
σύστημα αρχών και αξιών, ως μία δομή του 
παγκόσμιου συστήματος κρατών, που προορί-

ζεται να εφαρμόζει τους κανόνες δικαίου ως προς την 
ειρηνική συνύπαρξη, τη συνεργασία λαών και κρα-
τών στον κόσμο. Όμως αυτή η διάσταση και δη της 
διεθνούς πολιτικής δεν κινείται αυτομάτως και χωρίς 
τη  σύμπραξη ή την ενεργό κινητικότητα κρατών που 
έχουν προς τούτο συμφέρον. 

Η ως άνω αναφορά παραπέμπει αφενός σε δύο εκδη-
λωθείσες εξελίξεις, όπου το μεν πρόβλημα αναφέρεται 
στην ιδιαίτερη περίπτωση της Κύπρου, η οποία συνδέ-
εται αρρήκτως με την ελλαδική υπόσταση ενός ενιαίου 
Ελληνισμού και το άλλο ενδεχόμενο αφορά στην Ελλάδα, 
η οποία επικαλείται σταθερά και συνεχώς το Διεθνές 
Δίκαιο, αγνοώντας τη βασική παραδοχή πως του Δικαίου 
συντρέχει η διεθνής πολιτική, προκειμένου να υφίστα-
ται ως πραγματικότητα υπεράσπισής του. Επομένως, η 
επίκληση από μόνη της καθίσταται όχι μόνο ανώφελος, 
αλλά ενίοτε και δυσμενής για τους διεκδικούντες την 
υλοποίησή της.

Η κατοχή της Κύπρου συνεχίζεται και ως σημερινή 
διεκδίκηση υπό το πρίσμα μιας επεκτατικότητας της 
τουρκικής πολιτικής, η οποία αμφισβητεί όχι μόνο 
την κυπριακή ΑΟΖ και την ύπαρξη του κυπριακού 
κράτους, αλλά και την ίδια την ΑΟΖ της Κρήτης και της 
Δωδεκανήσου, θεωρώντας παρανόμως πως τα νησιά 
δεν την δικαιούνται. Υπογραμμίζεται εν προκειμένω, ως 
γνωστόν, πως η ύπαρξη ΑΟΖ για τα νησιά είναι απο-
λύτως σύννομη προς το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. 
Διά των μονίμων παραβιάσεων, άνευ αντιδράσεως, 
επιδιώκεται η δημιουργία ενός συνδρόμου δορυφορο-
ποίησης της Κύπρου, έτσι ώστε να λειτουργεί εν είδει 
παραρτήματος, όπου οι αποφάσεις θα λαμβάνονται 
τη ενεργό ή σιωπηρή συναινέσει της Τουρκίας και 
μόνον. Τούτο σημαίνει πως η Τουρκία διεκδικεί να 
έχει ρόλο και θέση σε όλες τις εξελίξεις που άπτονται 
των ζητημάτων που αφορούν στην Κύπρο και στην 
κυπριακή ΑΟΖ.  Τοιουτοτρόπως, στον χώρο της Κύπρου 
αναπτύσσεται ένας τουρκικός ασφυκτικός κλοιός εν 
είδει περικύκλωσης και τον οποίο η Κυπριακή Δημο-
κρατία μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο συμπράττοντας 
με ισχυρές συμμαχικές δυνάμεις.

Σε αντίθεση με το παρελθόν, η Τουρκία τελούσα 
εν γνώσει του γεγονότος πως για να ενταχθεί στην 
ΕΕ οφείλει να μεταβάλει τις δομές του πολιτικού της 
συστήματος από αυταρχικές σε κράτους δικαίου τοι-
ούτες, αποστασιοποιήθηκε πλήρως από την ιδέα της 
πλήρους ένταξης, επιδιώκοντας ένα ειδικό καθεστώς, 
που να της προσφέρει, τόσο οικονομικά οφέλη, όσο και 
στρατηγικά προνόμια. Τούτο αποτυπώνεται σε αυτό-
νομους τουρκικούς βηματισμούς που προδιαγράφουν 
τη  θέληση μιας ηγεμονικής παρουσίας στην περιο-

χή κατ’ απόλυτη υπέρβαση του Διεθνούς Δικαίου. Ο 
ευρωπαϊκός παράγοντας, από την άλλη, εκφράζει τη  
δεδηλωμένη πεποίθησή του, εδραζόμενη σε αμοιβαίο 
συμφέρον, περί σταθερής προσέγγισης με την Τουρκία 
σε επίπεδο διαλόγου, λόγω της γεωπολιτικής της θέσης, 
των μεταναστευτικών ροών, καθώς και των ισχυρών 
οικονομικών συμφερόντων επιμέρους ευρωπαϊκών 
κρατών που διατηρούν με την Άγκυρα. 

Προς τούτο και τυγχάνει της διαρκούς προσέγγισης 
και θωπείας των μεγάλων και μικροτέρων δυνάμεων του 
κόσμου, πράγμα το οποίο αντικατοπτρίζει συσχετισμούς 
δυνάμεων και συμφέροντα της διεθνούς πολιτικής, που 
υπερβαίνουν τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Ουδείς 
τολμά να συγκρουστεί με την Άγκυρα, η οποία αξιοποιεί 
μετά περισσής αυθάδειας την εδώ και πολλές δεκαετίες 
αναβαθμισμένη γεωπολιτική της θέση, η οποία συνίστα-
ται στα Στενά των Δαρδανελλίων, τη γειτνίασή της προς 
τη  Μόσχα και την παρουσία της στη  Νοτιοανατολική 
Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή.

Αναφορικά προς την Ε.Ε. σημειώνεται πως, σε σχέση 
με τις τουρκικές παραβιάσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, εξαι-
ρετικά δυσχερώς θα επέβαλλε κυρώσεις στην Τουρκία, 
διότι η Ένωση αποτελείται από 28 κράτη διαφορετικών 
συμφερόντων, μη έχουσα κοινή αντίληψη πολιτικής, ούτε 
και προβολή ενιαίου συμφέροντος. Η ελληνική προσδοκία 
ότι η ΕΕ θα επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία είναι εκτός 
ευρωπαϊκής πραγματικότητας, διότι τα συμφέροντα των 
κρατών μελών της ΕΕ προς την Άγκυρα είναι ισχυρότερα 
ενός εξαιρετικά αδύναμου ως και ανύπαρκτου κοινού 
ευρωπαϊκού τοιούτου. 

Σε σχέση με την Ελλάδα σημειώνεται πως όταν μια 
χώρα προβάλλει το επιχείρημα του σεβασμού του δι-
εθνούς δικαίου διακηρυκτικά και μόνον, όπως κατά 
κανόνα πράττει η Αθήνα, και δεν λαμβάνει εκείνα τα 
μέτρα, που εκπέμπουν μηνύματα αποτρεπτικής ισχύος 
προς τον διεθνή περίγυρο και την παγκόσμια κοινότητα, 
όπως απέφυγε εν γνώσει της την επέκταση των 12 
ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο, όπερ και ήταν διεθνώς 
κατοχυρωμένο λόγω της παρουσίας νήσων και βραχο-
νησίδων ελληνικής κυριαρχίας διάσπαρτων σε όλο το 
Αιγαίο, τότε η χώρα στερείται διεθνούς αξιοπιστίας και 
αναλόγου κύρους, που θα της επέτρεπε να διεκδικήσει 
μόνη και μετά συμμάχων την υπεράσπιση δικαιωμάτων 
βάσει του Διεθνούς Δικαίου. Η ανωτέρω στάση και 
άσκηση πολιτικής της συγκεκριμένης χώρας, όπως η 
Ελλάδα, δημιουργεί ελλείμματα κυριαρχίας, όπου και 
η αντίφαση είναι εμφανής, καθώς εκπέμπεται διεθνώς 
η εικόνα μιας χώρας που επικαλείται συνεχώς το Δι-
εθνές Δίκαιο, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγει να ασκήσει 
δικαιώματά της που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο. 

*Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Διευθυντής Κέντρου Ανατολι-
κών Σπουδών για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία, Πάντειο 
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ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Η Κύπρος μεταξύ του αμερικανικού 
αετού και της ρωσικής αρκούδας…

Όταν πολεμούν οι ελέφαντες, υποφέρει το χορτάρι. 
Στην ευρύτερη περιοχή της Αν. Μεσογείου και 
της Μέσης Ανατολής, τρεις ελέφαντες πολεμούν 

κυριολεκτικά για επικράτηση και επιβολή. Πρώτιστα είναι 
ο αμερικανικός και ο ρωσικός, οι οποίοι, διά της συνεχι-
ζόμενης συριακής κρίσης και της γενικότερης αντιπαρά-
θεσης ή συμμαχιών στην περιοχή με δυνάμεις όπως το 
Ιράν, η Τουρκία και το Ισραήλ (επ’ εσχάτων προστίθενται 
η Ελλάδα και η Κύπρος), επιδιώκουν να ελέγξουν, να 
διεκδικήσουν και να επιβάλουν την πολιτική και τα συμ-
φέροντά τους. Είναι, όμως, και ο κινεζικός ελέφαντας, ο 
οποίος διεκδικεί μερίδιο στους ενεργειακούς και άλλους 
πόρους της περιοχής και επιρροή. Δεν είναι τυχαία η 
ανασύσταση του «Δρόμου του Μεταξιού».

Ο Ψυχρός Πόλεμος αναζωπυρώθηκε μετά την ου-
κρανική κρίση και την προσάρτηση της Κριμαίας και της 
Σεβαστούπολης, το 2014 από τη Ρωσία. Η Κύπρος, με 
ψήφισμα της Βουλής μόλις εννιά μέρες μετά την προσάρ-
τηση της Κριμαίας, κατά πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ της 
Ρωσίας. Υπέρ τάχθηκαν τα κόμματα ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, 
ΕΥΡΩΚΟ, Οικολόγοι και Συμμαχία Πολιτών. Εναντίον 
ψήφισε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ρίκκος Μαππουρίδης, 
ενώ οι υπόλοιποι (15) παρόντες βουλευτές του ΔΗΣΥ 
τήρησαν αποχή.

Τον Μάιο του 2014, ο τότε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, 
Τζο Μπάιντεν, επισκέφθηκε την Κύπρο. Σε ανάλυσή μας 
(«Σ», 25.5.2014) επισημάναμε τα εξής: «Οι θέσεις και οι 
πολιτικές κρίνονται όχι από λόγια παρηγοριάς ή θωπεί-
ας, αλλά από το αποτέλεσμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε 
ένα έκδηλα ανανεωμένο και έντονο ενδιαφέρον για την 
Κύπρο, διατύπωσαν μερικές σημαντικές θέσεις.

»Πρώτον, ανώτατος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου 
αναφέρθηκε επανειλημμένα στην Κύπρο ως τον ‘νέο, 
ισχυρό στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ στην περιοχή της 
Αν. Μεσογείου’.

»Δεύτερον, ο Αντιπρόεδρος Μπάιντεν, στην πρώτη 
δήλωσή του υπογράμμισε πως η συνεργασία μεταξύ 
των δύο χωρών ‘είναι τώρα μια πραγματική στρατηγική 
εταιρική σχέση και ενέχει ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση 
και υπόσχεση για το μέλλον’.

»Τρίτον, αναφέρθηκε στην ‘αυξανόμενη ηγετική θέση 
της Κύπρου στην Αν. Μεσόγειο’.

»Τέταρτον, υποστήριξε πως η Κύπρος ‘μπορεί και 
πρέπει να είναι το θεμέλιο της σταθερότητας και μία ευ-
καιρία για την Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο’».

Έκτοτε παρατηρείται μια σταθερή στροφή της Λευκωσίας 
προς τη Δύση και ειδικά τις ΗΠΑ. Τον περ. Σεπτέμβριο, 
με αφορμή συνέντευξη του προέδρου του ΔΗΣΥ, Αβ. 
Νεοφύτου, διά της οποίας ξεκαθάρισε τον  δυτικό προ-
σανατολισμό της Κύπρου, υπήρξε έντονη αντίδραση από 

τη ρωσική πρεσβεία, η οποία σε ανάρτησή της υπέδειξε: 
«Κάποιοι φίλοι στην Κυπριακή Δημοκρατία θέλουν να 
διασαλεύσουν τη καλή σχέση Ρωσίας - Κύπρου για να 
απομακρύνουν τη Ρωσία από την περιοχή της Ανατο-
λικής Μεσογείου». 

Η πρόσφατη προώθηση και έγκριση του γνωστού νο-
μοσχεδίου Μενέντεζ-Ρούμπιο για την άρση του εμπάργκο 
όπλων προς την Κύπρο ήταν η αφορμή για ανάφλεξη στο 
εσωτερικό μέτωπο. Το ΑΚΕΛ έψεξε έντονα αναφορές του 
νομοσχεδίου, διά του οποίου προτρέπεται η Κυπριακή 
Δημοκρατία να διακόψει ουσιαστικά σχέσεις με τη Μόσχα. 
Στις 2.7.2019, ανακοίνωση του ρωσικού Υπουργείου 
Εξωτερικών υπογράμμιζε:

«Θεωρούμε οποιεσδήποτε προσπάθειες να τεθεί 
μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα ενώπιον τεχνητών 
διλημμάτων με ποιον θέλει να είναι -είτε με τη Μό-
σχα, είτε την Ουάσιγκτον- ως κατάφωρη παραβίαση 
όλων των κανόνων». Κατέληγε αναφέροντας πως «σε 
περίπτωση έγκρισης του εγγράφου αυτού πρόθεση 
είναι να λάβουμε σοβαρά υπόψη στη δική μας γραμμή 
εξωτερικής πολιτικής, τις επιπτώσεις του». Ιδού, λοι-
πόν, ότι το δίλημμα προς τη Λευκωσία ετέθη έντονα 
από τη Μόσχα. 

Τίθεται ένα καίριο, και διαχρονικής σπουδαιό-
τητας και κρισιμότητας, ερώτημα: Η Κυπριακή Δη-
μοκρατία μπορεί ή έχει τις δυνατότητες να επιλέξει 
στρατόπεδο; Η απάντηση είναι αρνητική για πολλούς 
κατανοητούς λόγους. Η Λευκωσία είναι το αδύναμο 
χορτάρι στη σύγκρουση του αμερικανικού και του 
ρωσικού ελέφαντα. Είναι ακόμα η εύκολη λεία για 
τον αμερικανικό αετό και για τη ρωσική αρκούδα. 
Η Λευκωσία δικαιούται να έχει παράπονα και από 
τους δύο μεγάλους δρώντες.

Οι Αμερικανοί υποκίνησαν το πραξικόπημα των συ-
νταγματαρχών, με την άθλια συνέργεια των Εγγλέζων και 
δεν εμπόδισαν την τουρκική εισβολή. Οι δε Ρώσοι, διά 
του Γκρομύκο, το 1965, πρώτοι υπέβαλαν την ιδέα για 
ομοσπονδία στην Κύπρο, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν 
την οργή του ορθόδοξου κομμουνιστή Εζ. Παπαϊωάννου 
και του ΑΚΕΛ. Τα τελευταία χρόνια, μεταξύ ΗΠΑ και 
Ρωσίας έχει εκδηλωθεί νέα αντιπαράθεση σε αρκετά 
μέτωπα, με την εμπλοκή και της Κίνας. 

Η Κύπρος είναι το χορτάρι κάτω από τα πέλματα των 
ελεφάντων του άναρχου διεθνούς συστήματος. Για να 
μην  υποφέρει ή να υποφέρει ελάχιστα καλείται να είναι 
χρήσιμος, αξιόπιστος και συνεπής εταίρος τουςν ώστε 
να είναι ομοτράπεζος και να επωφελείται από τις συναλ-
λαγές τους. Αυτά προϋποθέτουν μακράς πνοής σοβαρή, 
ξεκάθαρη, συνεπή και αξιόπιστη κυπριακή στρατηγική 
και πολιτική με ισχυρή άμυνα. Πού είναι;

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ
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Με το νομοσχέδιο των γερου-
σιαστών Μενέντεζ –Ρούμπιο, 
για άρση του εμπάργκο προ-

μήθειας αμερικανικού αμυντικού υλικού 
στην Κυπριακή Δημοκρατία, τερματίζεται 
μια απαράδεκτη πολιτική των ΗΠΑ. Η 
οποία, για 45 χρόνια τιμωρεί το θύμα, αντί 
τον θύτη. Αφού ο τελευταίος, η Τουρκία, 
προμηθεύεται αφειδώς και αδιακόπως, 
αμερικανικό στρατιωτικό υλικό, το οποίο 
χρησιμοποιείται για συντήρηση της παρά-
νομης στρατιωτικής κατοχής της Κύπρου.

Είναι αυτονόητο ότι οφείλουμε να 
καλωσορίσουμε την εκδηλωθείσα νο-
μοθετική πρωτοβουλία των δύο Αμε-
ρικανών γερουσιαστών, η οποία αίρει 
μιαν άδικη διαχρονική συμπεριφορά 
των ΗΠΑ απέναντι στην Κύπρο.

Ωστόσο, δεν πρέπει να αγνοήσουμε την 
τροπολογία που κατατέθηκε και εγκρίθηκε 
σε ό,τι αφορά το  νομοσχέδιο και που ρητά 
προβλέπει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία 
θα πρέπει «να αρνείται πρόσβαση στα 
λιμάνια της για ανεφοδιασμό, καύσιμα και 
προμήθειες σε ρωσικά πολεμικά πλοία».

Πέραν του ότι αυτή η πρόνοια πα-
ραβιάζει ευθέως την κυριαρχία και την 
ανεξαρτησία του κυπριακού κράτους, 
εγείρεται ένα άλλο πελώριο θέμα.

Θα γίνουμε αγνώμονες και αχάριστοι 
προς τη Ρωσία, επειδή οι ΗΠΑ θα τερματί-
σουν μιαν   άδικη και παράλογη πολιτική, 
την οποία συντηρούν για τέσσερεις και 
πλέον δεκαετίες;

Θα ξεχάσουμε ότι:
 Τη δεκαετία του 1960, όταν η Τουρκία 

με τη συνενοχή των Βρετανών στοχοποίησε 

την Κυπριακή Δημοκρατία επιχειρώντας 
την κατάλυσή της, η τότε Σοβιετική Ένωση 
αντέδρασε τόσο σε πολιτικό όσο και σε 
αμυντικό επίπεδο;

Στο Συμβούλιο Ασφαλείας πρωταγω-
νίστησε στην υιοθέτηση του ψηφίσματος 
186 του 1964, το οποίο ματαίωσε τη δόλια 
τουρκική προσπάθεια να αμφισβητηθεί  
η νόμιμη Κυπριακή Κυβέρνηση και να 
θεωρηθεί ως μη εκπροσωπούσα το σύ-
νολο του πληθυσμού και ολόκληρης της 
γεωγραφικής επικράτειας του νησιού;

Ταυτόχρονα προσφέρθηκε να προ-
μηθεύσει με πυραυλικά συστήματα την 
Κύπρο για αντιμετώπιση τουρκικών αερο-
πορικών επιδρομών. Πυραυλικά συστή-
ματα που ουδέποτε έφθασαν στην Κύπρο 
αφού οι γνωστοί «άσπονδοι φίλοι μας» 
παρενέβησαν για να τα παρεμποδίσουν;

 Η συνεπής και στη βάση αρχών συ-
μπαράσταση της τότε Σοβιετικής Ένωσης 
συνεχίστηκε με την πολύμορφη στήριξη 
στο πολιτικό, διπλωματικό και στο οικο-
νομικό πεδίο;

Μετά την τουρκική εισβολή, με απο-
κατάσταση της δημοκρατίας στην Κύπρο 
και την Ελλάδα, η Σοβιετική Ένωση και 
αργότερα η Ρωσική Ομοσπονδία στήριξε 
όλα τα θετικά για την Κύπρο ψηφίσματα του 
ΟΗΕ, ενώ το 2004 με προβολή απειλής 
άσκησης βέτο, ματαίωσε προσπάθεια να 
υιοθετηθεί το Σχέδιο Ανάν ως απόφαση 
του Συμβουλίου Ασφαλείας;

Στον τομέα της αμυντικής θωράκισης 
της Κύπρου  η Ρωσική Ομοσπονδία 
στάθηκε έμπρακτα δίπλα στην Κύπρο. 
ΗΠΑ και όλες οι χώρες – μέλη της Ε.Ε., 
– πλην βέβαια της Ελλάδας αλλά και της 

τιμητικής εξαίρεσης της Γαλλίας, έθεσαν 
και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να έχουν 
την Κυπριακή Δημοκρατία σε καθεστώς 
εμπάργκο σε ό,τι αφορά την προμήθεια 
παντός είδους αμυντικού  υλικού. Η Ρω-
σική Ομοσπονδία, παρά τις λυσσώδεις 
αντιδράσεις, ακόμα και απειλές της 
Τουρκίας, προμήθευσε την Κυπριακή 
Δημοκρατία με υπερσύγχρονο αμυντικό 
υλικό. Μάλιστα το 1998, όταν η Τουρ-
κία διατύπωνε απειλές για στρατιωτική 
επίθεση εναντίον της Κύπρου σε περί-
πτωση εισαγωγής και εγκατάστασης του 
ρωσικού πυραυλικού συστήματος S300, 
η Ρωσία προσφέρθηκε να αναλάβει την 
άμυνα της Κύπρου. Δική μου προσωπική 
μαρτυρία, όταν το 1998, ως Υπουργός 
Άμυνας, υπήρξα αποδέκτης μηνύματος 
από τον Υπουργό Άμυνας της Ρωσίας 

προς τον Πρόεδρο Κληρίδη, να αναλάβει 
την αντιμετώπιση οποιασδήποτε τουρκι-
κής επιθετικής ενέργειας, σε περίπτωση 
εισαγωγής  του ρωσικού πυραυλικού 
συστήματος S300 στην Κύπρο.

Μπορεί να υπάρχει δικαιολογημένη 
δυσφορία και ανησυχία για τα ρωσικά 
ανοίγματα προς την Τουρκία με τους 
S-400, τον πυρηνικό σταθμό στο Άκι-
ουγιου και τις συνεχείς συναντήσεις Ερ-
ντογάν – Πούτιν. Είναι όμως αυτά λόγος 
για να περάσει η Κύπρος σε μια λογική 
αντιπαλότητας με τη Ρωσική Ομοσπονδία; 

Τη στιγμή που η Ρωσία εξακολουθεί να 
υποστηρίζει θέσεις αρχών στο Κυπριακό; 
Και όταν ο εδώ Πρέσβης της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας δηλώνει ότι στο γνωστό 
θέμα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ η χώρα του δεν 
συνδέει τη διατήρησή της στην Κύπρο 

με την πρόοδο στο Κυπριακό; Ενώ οι 
Αμερικανοί πρωταγωνιστούν στη θέση 
ότι η Ειρηνευτική Δύναμη θα πρέπει να 
αποχωρήσει από την Κύπρο, αν δεν ση-
μειωθούν θετικές εξελίξεις προς τη λύση.

Είναι δυνατόν να επιδείξουμε αυτήν την 
πρωτοφανή αγνωμοσύνη και αχαριστία;

Σημ. 1: Ο απίθανος Τραμπ απεφάνθη 
ότι για το θέμα των S-400 ευθύνεται ο 
Ομπάμα και όχι ο Ερντογάν!

Ας είμαστε τουλάχιστον επιφυλακτικοί 
με τις πολυδιαφημιζόμενες κυρώσεις.

Και ας είναι πιο συγκρατημένοι, όσοι 
ασυλλόγιστα συμβουλεύουν να συμμορ-
φωθούμε «ευπειθώς» στα κελεύσματα 
για εκχώρηση της κυριαρχίας μας.

Σημ. 2: Ορθή η σαφής τοποθέτηση 
του Προέδρου της Δημοκρατίας για την 
αναφορά του  νομοσχεδίου ότι η Κύπρος 
θα πρέπει να αρνείται ανεφοδιασμό σε 
ρωσικά πλοία.
*Τέως Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων

Θα γίνουμε αχάριστοι και αγνώμονες; 

Δεν πρέπει να αγνοή-
σουμε την τροπολογία 

στο νομοσχέδιο των 
γερουσιαστών Μενέ-

ντεζ –Ρούμπιο, που 
ρητά προβλέπει ότι η 

Κυπριακή Δημοκρατία 
θα πρέπει «να αρνείται 
πρόσβαση στα λιμάνια 
της για ανεφοδιασμό, 

καύσιμα και προμήθει-
ες σε ρωσικά πολεμικά 

πλοία». 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. 
ΟΜΗΡΟΥ*
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«Λ ογαριάσατε λάθος με 
τον νουν σας εμπόροι». 
Ταιριάζει απόλυτα στην 

περίπτωση της Κύπρου, όπου πίστευ-
αν αυτοί που θα τους αποκαλούσαμε 
«εμπόρους των εθνών» ότι ο κυπριακός 
Ελληνισμός θα κατέρρεε ως αποτέλεσμα 
της τουρκικής εισβολής και των όσων 
εγκλημάτων και ωμοτήτων διεπράχθη-
σαν σε βάρος του σε όλους τους τομείς 
και συνεχίζουν να διαπράττονται.

Παρά ταύτα, κατόρθωσε όχι μόνο 
να αντέξει και να επιβιώσει, αλλά επα-
ναδραστηριοποιήθηκε σε όλους τους 
τομείς και πέτυχε ένα «μικρό οικονομικό 
θαύμα» ως θα έλεγε κανείς.

Αφού λοιπόν δεν πέτυχαν τον εξαν-
δραποδισμό μας, επιχείρησαν να τον 
επιβάλουν με την ούτω καλούμενη 
Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία 
βρετανοτουρκικής εμπνεύσεως και 
προδιαγραφών και το ούτω καλούμενο 
Σχέδιο Ανάν, με το οποίο η Κυπρια-
κή Δημοκρατία θα μετεξελισσόταν σε 
KIBRISTAN, αφού θα οδηγούσε στην 
επανάκτηση και τον ολοκληρωτικό 
έλεγχο της Κύπρου από την Τουρκία 
αλλά και σε πολυεθνική αποικία αφού 
οι Άγγλοι θα εδραίωναν στο διηνεκές 
την παρουσία τους. 

Ο κυπριακός Ελληνισμός ματαίω-
σε τα σχέδιά τους με το συντριπτικό 
ΟΧΙ τού 76% στο δημοψήφισμα της 
24ης/4/2014.

Αφού λοιπόν «πολλούς αφέντες άλλα-
ξε, αλλά δεν άλλαξε καρδιά», όλοι αυτοί 
δεν θα σταματήσουν να μηχανεύονται 
τρόπους για να κάμψουν την αντίστασή 
του και να πετύχουν τον εξανδραπο-
δισμό του.

Επιστράτευσαν προς τούτο στρατιά 
γραικύλων που ανέλαβαν συστηματικά 
αυτό που δεν πέτυχαν οι εξ Ανατολών 
και Δυσμών βάρβαροι που κατά και-
ρούς εισέβαλαν στη μικρή μας πατρίδα, 
τον εθνικό ευνουχισμό μας (πολλούς 
αφέντες άλλαξες, δεν άλλαξες καρδιά).

Γραικύλος θεωρείται ο Έλληνας που 
είναι ανάξιος της εθνικής του παράδο-
σης, ο ξεπεσμένος, ο παρηκμασμένος 
Έλληνας, συνήθως δουλοπρεπής προς 
τους ξένους. 

Πέραν αυτού κινητοποίησαν και σε-
σημασμένους «Νενέκους», οι οποίοι 
υιοθετούν όλες τις τουρκικές θέσεις, 
από-ενοχοποίησαν την Τουρκία και 
επιρρίπτουν ευθύνες στη δική μας 
πλευρά και που σίγουρα θα ήθελαν 
επικεφαλής της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας έναν  Κουΐσλινγκ (Abraham Lauritj 
Jonsson Quisling), όπως τον Νορβηγό 
εγκάθετο Πρωθυπουργό των Ναζί κατά 
τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής στον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο,  μετά τη λήξη 
του οποίου καταδικάστηκε για εσχάτη 
προδοσία και εκτελέστηκε.

Αφού λοιπόν απέτυχαν σε όλα τα 
εγχειρήματά τους, επιστρατεύουν τώρα 
διάφορους γραικύλους τουρκόφιλους 
και τουρκοπροσκυνημένους Νενέκους 
για τη δημιουργία «Πέμπτης Φάλαγγας» 
στις τάξεις του κυπριακού Ελληνισμού.

«Πέμπτη Φάλαγγα» ονομάζεται η 
εντός πολιορκημένης πόλης ή και εμπό-
λεμης χώρας γενικότερα εκδηλωθείσα 
προπαγάνδα επ’ ωφελεία του εχθρού. 
Εκδηλώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, 
είναι δυνατό να υπονομεύσει το φρό-

νημα ή την ικανότητα των αμυνομένων.
Είναι μ’ αυτόν τον τρόπο που εκδη-

λώνεται και στην Κύπρο.
Ο Δημήτριος Νενέκος ήταν οπλαρ-

χηγός της επαρχίας Πατρών κατά την 
επανάσταση του 1821. Ήταν αρβανίτι-
κης καταγωγής. Κατά τα πρώτα χρόνια 
της Επανάστασης αγωνίστηκε πιστά, με 
ανδρεία και τόλμη, τόσο στις μάχες στην 
Πελοπόννησο όσο και στη Δυτική Στε-
ρεά Ελλάδα. Κατά την εκστρατεία του 
Ιμπραήμ πασά το 1825 δελεάστηκε από 
υλικά ανταλλάγματα και μετατράπηκε 
συνειδητά σε προδότη της Επανάστασης. 
Έμεινε πιστός μέχρι τέλους στη συμμαχία 
του με τον Ιμπραήμ.

Με αφορμή την κίνηση Νενέκου ο 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είχε αναφω-
νήσει τότε «φωτιά και τσεκούρι στους 
τουρκοπροσκυνημένους».

Το 1828 ο Νενέκος εκτελέστηκε κατ’ 
εντολήν  του Κολοκοτρώνη.  

Η φράση «Νενέκος» χρησιμοποιείται 
ανέκαθεν ως η πλέον προσβλητική στην 
πολιτική γλώσσα. 

*Πρώην συνδικαλιστής

Όσοι θεωρούσαμε ότι τα κόμ-
ματα δεν νοιάζονται για την 
αποχή, αλλά νοιάζονται μόνο 

για τα ποσοστά τους, ότι δεν παίρνουν 
τα μηνύματα των ψηφοφόρων, διαψευ-
στήκαμε παταγωδώς. Μας διέψευσε η 
Επιτροπή Νομικών της Βουλής. Στη 
μελέτη του νομοσχεδίου για τα μέτρα 
ασφαλείας στα γήπεδα κατέληξαν σε μια 
ευφυέστατη και πρωτότυπη απόφαση, 
πολύ αποτελεσματική για να φέρουν 
τους ψηφοφόρους ξανά στην κάλπη και 
στο μαντρί. Αποφάσισαν να υποβάλουν 
στην ολομέλεια της Βουλής σχέδιο νό-
μου, για αναστολή της εφαρμογής της 
κάρτας φιλάθλου, για μερικούς μήνες, 
για μερικά τέρμινα, μέχρι να εφαρμό-
σουν οι αρμόδιες Αρχές όλα τα μέτρα 
για την ασφάλεια στα γήπεδα, δηλαδή 
επ’ αόριστον αναστολή ή να το πούμε 
την πραγματική τους πρόθεση να κα-
ταργήσουν την κάρτα για πάντα. Είδατε 
ατράνταχτη λογική και κριτική σκέψη 
στο μοντέλο «από την πόλη έρχομαι 
και στην κορφή κανέλα;»

Είδατε τους σοφούς μας βουλευτές, 
που η πλειοψηφία τους είναι βολευτές 
των πάντων, με ποιον τρόπο βόλεψαν 
και τους χούλιγκαν και τους οργανω-
μένους οπαδούς των ποδοσφαιρικών 
σωματείων; Εδώ πήραν το μήνυμα από 
τον Ακιντζί, και εν τη σοφία τους και εν 
τη επιθυμία τους να βολέψουν τον κα-
τοχικό ηγέτη, ψήφισαν τον νόμο Ακιντζί. 
Και δεν θα έπαιρναν το μήνυμα των 
χούλιγκαν, των οργανωμένων οπαδών 
και των ποδοσφαιρικών παραγόντων 
για να καταργήσουν την κάρτα και να 
ξαναγεμίσουν τα γήπεδα με τους ορ-
γανωμένους οπαδούς με τον αθλητικό 
παλμό και τις μερικές δεκάδες χούλι-
γκαν, που εκτονώνονται στα γήπεδα 
ποδοσφαίρου; Έτσι υπηρετούν και 
το αθλητικό ιδεώδες του οπαδισμού. 
Πήραν το μήνυμα των εκλογών. Μέ-
τρησαν τα κουκκιά τους και είδαν ότι, 
αν αφήσουν την κάρτα φιλάθλου να 
καθαρίζει τα γήπεδα από τα επεισόδια, 
θα χάσουν κι άλλα κουκκιά, δηλαδή 

κι άλλους ψηφοφόρους, που μπορεί κι 
αυτοί να τραβήξουν κατά ΕΛΑΜ μεριά. 
Και έδρασαν αστραπιαία.

Αλλά τα επιχειρήματά τους ατρά-
νταχτα  και τεκμηριωμένα. Τα στάδια, 
λένε, έχουν επικίνδυνες αστοχίες, που 
μπορεί να γίνουν πρόξενοι ατυχημάτων. 
Πώς λύεται το πρόβλημα; Αναστέλλεται 
η κάρτα φιλάθλου, για να πιεστούν οι 
αρμόδιοι να επιδιορθώσουν τα στάδια. Σ’ 
αυτό θα βοηθήσουν και οι παλλόμενοι 
οπαδοί, που με τη μαζική παρουσία 
τους θα δείξουν την ακαταλληλότητα των 
σταδίων, ιδίως σε περίπτωση επεισοδίων. 
Να πιέσουν τις αρμόδιες Αρχές, λένε, 
να επιταχύνουν τον έλεγχο, να ελέγξουν 
τη στατικότητα και τις κατασκευές των 
σταδίων για να πάρουν τελική έγκριση 
και πολεοδομική άδεια. Όχι να μπαίνουν 
στα στάδια οι παλλόμενοι οπαδοί και 
να φοβούνται να ρίξουν μια μπουκάλα 
ή μια κροτίδα, όταν αδικεί την ομάδα 
τους ο διαιτητής. Να μη φοβούνται ότι 
μπορεί να καταρρεύσει η κερκίδα, αν 
κινηθούν  ομαδικά και με σπρώξιμο. 
Να μην έχουμε κανένα δυστύχημα. Για 
τούτο θα αναστείλουν την κάρτα φιλά-
θλου, για να αυξήσουν την ασφάλεια 

των ελλειμματικών σταδίων.
Δεν μπορούν φυσικά να αναστείλουν 

με νόμο το πρωτάθλημα. Γιατί τότε θα 
χάσουν και τα αβγά και τα πασχάλια και 
τις ψήφους των οπαδών, των παραγό-
ντων των ποδοσφαιρικών σωματείων 
και όλων όσοι κατέχονται από αθλητική 
ευαισθησία.

Θυμούμαι σε μια παλιά ελληνική 
ταινία ένας πρακτικός γιατρός είχε τη 
συνταγή για θεραπεία κάθε νόσου. Σύ-
στηνε «κατάπλασμα λιναρόσπορου». Και 
οι ευφάνταστοι βουλευτές της Επιτροπής 
Νομικών συστήνουν θεραπεία κάθε 
αθλητικής παρεκτροπής: «Αναστολή 
της κάρτας φιλάθλου». Λύση σοφή και 
αποτελεσματική, για να επαναφέρουν 
τους ψηφοφόρους στο μαντρί.

Και μια εξίσου ευφυέστατη δική μου 
εισήγηση, σύμφωνα με τα βουλευτικά 
πρότυπα: Γιατί να μην αναστείλουμε τα 
όρια ταχύτητας, για να πιέσουμε την 
Κυβέρνηση να φτιάξει σύγχρονους και 
ασφαλείς δρόμους; Ιδού στάδιον δόξης, 
πανέξυπνοι βουλευτές.

Έγινε, λένε, ανατροπή και δεν θα ανα-
στείλουν την κάρτα. Ντροπής πράματα 
έγιναν. ‘Όχι ανατροπή.

Α. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ

Έγιναν γνωστά και τα αποτελέσμα-
τα των Παγκυπρίων Εξετάσεων. 
Κάποιοι νέοι μας  αρίστευσαν, 

μας πληροφορούν τα ΜΜΕ, πλησία-
σαν ή έφτασαν το 20. Ερωτώμενοι εις τι 
οφείλεται η επιτυχία τους, οι πλείστοι εξ 
αυτών απήντησαν: «Εργασία μεθοδική, 
πρόγραμμα ισορροπημένο, προσήλωση 
στον στόχο και οπωσδήποτε όνειρα για 
ένα μέλλον, όπως το φανταζόμαστε!..».

Αυτό που νομίζω εξέπληξε όλους, 
ήταν η επιτυχία στις εξετάσεις μιας ηλι-
κιωμένης κυρίας... 82 ετών! Συγκινηθή-
καμε όλοι και θαυμάσαμε το κουράγιο 
της. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο 
για τους λόγους που την ώθησαν να 
κάνει αυτήν την προσπάθεια, είπε: 
«Τακτοποίησα τα παιδιά και τα εγγό-
νια μου, άλλες υποχρεώσεις δεν είχα, 
έτσι αποφάσισα να πραγματοποιήσω 
ένα παλιό μου όνειρο, να σπουδάσω 
Ελληνική Φιλολογία!..».

 Όταν υπάρχει, λοιπόν, θέληση, όλα 
είναι δυνατά. “Where’s there is a will, 
there is a way...”, όπως λέει μια αγγλι-
κή ρήση. Η γιαγιά μου συνήθιζε να 
μας λέει το εξής, όταν μας έβλεπε να 
τεμπελιάζουμε καμιά φορά και να μη 
μελετούμε αρκετά: «Ολημερίς κοπίαζε 
ωσότου είσαι νέος, διά να μη μετανο-
είς, το ύστερον, ματαίως!..». Σαν να την 
ακούω ακόμη και τώρα, να το λέγει. Τα 
σοφά της λόγια ηχούν στα αφτιά μου.

 Θυμάμαι, όταν ήμουνα μικρός, είχα 
ένα ταλέντο στη ζωγραφική. Εδώ, να 

αναφέρω ότι στην Α’ τάξη Δημοτικού, 5-6 
ετών, δύο ζωγραφιές μου με νερομπογιά 
έτυχαν βράβευσης σε μια ευρωπαϊκή 
έκθεση -νομίζω διοργανώθηκε από 
τη Σουηδία- και έλαβα δύο βραβεία, 
από τα χέρια του μακαριστού Υπουργού 
Παιδείας τότε, θα ‘ταν το 1966 ή κάπου 
εκεί, του Κωνσταντίνου Σπυριδάκη. Η 
μια ζωγραφιά μου παρουσίαζε έναν γε-
ωργό να οργώνει το χωράφι του με τον 
παραδοσιακό τρόπο, δηλ. με τα βόδια, 
και η δεύτερη, έναν ψαρά που στεκόμε-
νος μέσα σε μια βάρκα, κάρφωνε με... 
καμάκι ένα χταπόδι!

  Όταν γυρίσαμε από τη Λευκωσία, 
στην Κερύνεια το βράδυ, θυμάμαι τον 
μακαριστό ιατρό, παθολόγο πατέρα 
μου, να με αγκαλιάζει συγκρατημένα 
χαρούμενος, και να μου λέει: «Αντωνάκη 

μου, μπράβο! Φαίνεται έχεις ταλέντο στη 
ζωγραφική... Αλλά, πρόσεξε. Αυτό, δεν 
θα σου εξασφαλίσει τα προς το ζην. Δεν 
θα σου δώσει ψωμί να φας!.. Πρέπει να 
σπουδάσεις κάτι, για να μπορέσεις να 
εργαστείς κάπου, και αυτό να το έχεις 
σαν χόμπι, σαν πάρεργο!..».

 Κράτησα σταθερά τη συμβουλή 
του για τα επόμενα 13-14 χρόνια. Τον 
αγαπούσα και τον σεβόμουν πολύ. 
Ήξερα, πως όταν με συμβούλευε κάτι, 
το έκανε με στοργή και αγάπη, όπως 
φυσικά συνέβαινε και με τα άλλα δύο 
παιδιά του, δηλαδή τις αδελφές μου, 
Άντρη και Χρύσω. Τέλειωσα, λοιπόν, 
Δημοτικό, Γυμνάσιο (6τάξια ήταν τότε τα 
Γυμνάσια), έζησα τα τραγικά γεγονότα 
της τουρκικής εισβολής το ‘74, ξεσπιτω-
θήκαμε, χάσαμε όλη μας την περιουσία 
στον βορρά. Χάσαμε τα πάντα!,, Αλλά, 
όταν ήρθε η ώρα, μέσω των λεγόμενων 
Προεισαγωγικών Εξετάσεων (υπηρε-
τούσα την 26μηνη θητεία μου, στην 
Εθν. Φρουρά τότε), εξασφάλισα θέση 
στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία, 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

  Εργάστηκα στην Ελληνική Εκπ/ση, 
έκανα οικογένεια, αλλά, δυστυχώς, τα 
πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά μέχρι 
το τέλος. Πάντως, προσπάθησα. Έκανα 
το καθήκον μου.

  Μπορεί να μου πήρε ο Θεός πολύ 
νωρίς το μοναχοπαίδι μου, να χώρισα, 
να έμεινα μόνος, αλλά τουλάχιστον ξέρω 
ότι αγωνίστηκα. Σαν ευσυνείδητος -που 
πάντα ήμουν- το πάλεψα!

 Και αυτό έχει σημασία!..

ΓΙΑΓΚΟΣ ΤΣΙΒΙΚΟΣ*

Εδώ και τρεις δεκαετίες παρακολου-
θούμε κυβερνήσεις, που έρχονται 
και παρέρχονται, να παίρνουν 

ερήμην μας αποφάσεις για τις περιουσίες 
μας, να ορίζουν προστατευτικές ζώνες, 
να διαβουλεύονται για να φτιάξουν τον 
Ακάμα που ονειρεύονται οι ίδιοι και 
οι περιβαλλοντιστές. Oι κάτοικοι της 
περιοχής σε δεύτερη και τρίτη μοίρα, 
καταδικασμένοι να παρακολουθούν τα 
χωριά τους να σβήνουν και να απο-
δεκατίζονται χρόνο με τον χρόνο. Στην 
εξίσωση του Ακάμα που φτιάχνουν οι 
«ειδήμονες», άφησαν εκτός μια πολύ 
σημαντική παράμετρο: τον άνθρωπο.

Επτά τουλάχιστον κοινότητες που 
ζουν στις παρυφές της χερσονήσου 
του Ακάμα φυτοζωούν, αναμένοντας 
από το Κράτος να δώσει κίνητρα για μια 
περιφερειακή ανάπτυξη προς όφελος 
του ντόπιου πληθυσμού, που θα σέβε-
ται παράλληλα το περιβάλλον. Εμείς, οι 
κάτοικοι της περιοχής, προστατεύσαμε 
τον Ακάμα και θα συνεχίσουμε να τον 
προστατεύουμε. Είναι ο τόπος όπου γεν-
νηθήκαμε και μεγαλώσαμε τα παιδιά 
μας και τον νοιαζόμαστε περισσότερο 
από κάθε «ξένο» που έρχεται για να 
δείξει την «αγάπη» του περιστασιακά 
ή με κάθε ευκαιρία μάς υποδεικνύει 
πώς πρέπει να ζούμε από τη ζώνη της 
άνεσής του.   

Το περιβάλλον είναι κύριο μέλημα 
όλων των τοπικών Αρχών, όπως κύριο 
μέλημά μας είναι και η διατήρηση της 

ζωής στα χωριά μας. Εδώ και 30 χρόνια, 
ωστόσο, έχουμε στερηθεί την πρόσβαση 
στα μέσα εκείνα που θα μπορούσαν 
να δώσουν αναπτυξιακή ώθηση στην 
περιοχή. Με την επιβολή των μηδενικών 
συντελεστών της Δήλωσης Πολιτικής 
του 1989 στάθηκε αδύνατη η παρα-
μικρή ανάπτυξη εντός των ιδιωτικών 
περιουσιών δυτικά των κοινοτήτων, με 
αποτέλεσμα οι κοινότητες να πέσουν σε 
μαρασμό και η πλειοψηφία των νέων 
της περιοχής να εγκαταλείψει τα χωριά, 
αναζητώντας εργασία σε αστικά κέντρα. 
Ειδικά στην περίπτωση της Ίνειας, όλη η 
περιουσία των κατοίκων της επηρεάστηκε 
από το διάταγμα του 1989. Από τότε 
μέχρι σήμερα, οι ιδιωτικές περιουσίες 
παραμένουν εγκλωβισμένες.

Πάγιο αίτημα των κοινοτήτων είναι 
η βιώσιμη διαχείριση ολόκληρης της 
περιοχής της χερσονήσου του Ακάμα, 
έχοντας υπόψη το μοναδικό φυσικό πε-
ριβάλλον της περιοχής και δίνοντας πα-
ράλληλα δυνατότητα για ήπια ανάπτυξη 
εντός των ιδιωτικών περιουσιών, μέρος 
των οποίων καταλαμβάνει το 25% της 
χερσαίας επικράτειας του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Natura 2000. Η ανάπτυξη 
επιβάλλεται, ασφαλώς, να είναι βασι-
σμένη σε προβλεπόμενες διαδικασίες 
και μελέτες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί 
η προστασία της φυσικής ομορφιάς της 
περιοχής. Natura 2000 δεν σημαίνει 
μηδενική ανάπτυξη, ούτε ναρκοπέδιο. Οι 
οικονομικές δραστηριότητες εντός των 
περιοχών Natura επιτρέπονται, φτάνει 
να είναι αειφόρες και σε αρμονία με το 
φυσικό περιβάλλον.

Όσοι προτάσσουν τις ασπίδες τους 
στο όνομα του περιβάλλοντος, την ίδια 
στιγμή αγνοούν και απομονώνουν ολοένα 
και περισσότερο τους ανθρώπους που 
καλούνται να ζήσουν και να ευημερή-
σουν σ’ εκείνη την περιοχή. Ή, μήπως, 
η ευημερία δεν είναι το ζητούμενο για 
όλους μας;

Αλήθεια, τι μας αντιπροτείνουν; Πώς θα 
ένιωθαν οι ίδιοι, αν είχαν περιουσίες που 
δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν; Μήπως 
πρόσφυγες στην ίδια τους τη χώρα;

*Κοινοτάρχης Ίνειας

Η Πέμπτη Φάλαγγα στην Κύπρο

Αγωνίστηκα! Νομίζω, αυτό
έχει σημασία...

Ακάμας: Άφησαν εκτός
της εξίσωσης τον άνθρωπο

Λύση για την ασφάλεια:
Αναστολή κάρτας φιλάθλου

Πάγιο αίτημα των κοι-
νοτήτων είναι η βιώσιμη 

διαχείριση ολόκληρης 
της περιοχής της χερσο-

νήσου του Ακάμα, έχο-
ντας υπόψη το μοναδικό 
φυσικό περιβάλλον της 
περιοχής και δίνοντας 

παράλληλα δυνατότητα 
για ήπια ανάπτυξη εντός 

των ιδιωτικών περιου-
σιών, μέρος των οποίων 

καταλαμβάνει το 25% 
της χερσαίας επικρά-

τειας του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Natura 2000

ΠΕΤΡΟΣ Θ. 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ*



Με αφορμή τις πρόσφατες δη-
λώσεις Ακιντζί για να βάλουμε 
και το φυσικό αέριο στα ΜΟΕ, 

τα σχόλια στον καθημερινό Τύπο, που 
έτυχε να διαβάσω, ήταν μάλλον ειρωνικά. 
Ασφαλώς και δεν θα εντάξουμε το θέμα 
αυτό στα ΜΟΕ. Υπάρχουν όμως πολλά 
άλλα θέματα που θα μπορούσαμε να 
χρησιμοποιήσουμε για να φέρουμε κοντά 
τις δυο πλευρές στo  πλαίσιo της λύσης 
Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας 
με το σωστό περιεχόμενο. Ήδη η δική 
μας πλευρά έχει κάνει αποδεκτό ότι τα 
θέματα φυσικού αερίου θα υπάγονται 
στην Κεντρική Κυβέρνηση. 

Δεν υποτιμώ τη σημασία των ΜΟΕ ως 
μέσου για να φέρουν τις δύο Κοινότητες μαζί. 
Δυστυχώς όλοι, κι όλα, συνήργησαν και 
τελικά καταστράφηκε εκείνη η εικόνα, που 
σύμφωνα με τον Αποικιακό Επιθεωρητή 
της Απογραφής Πληθυσμού και Γεωργίας 
του 1946, αποτελούσε χωρίς αμφιβολία 
μια ενιαία μονάδα πολιτικά, κοινωνικά και 
οικονομικά και δεν μπορούσε να μοιραστεί 
στα δυο χωρίς σοβαρότατες άμεσες απώλειες 
καθώς και δυσμενείς επιπτώσεις πάνω στις 
δυνατότητες ανάπτυξης των δυο μερών. 
Η ανάλυση των συνεπειών της τουρκικής 
εισβολής καταδεικνύει την αλήθεια των 
πιο πάνω συμπερασμάτων. Σκοπός μας 
πρέπει να είναι η επανασύσταση εκείνης 
της εικόνας με κάποιο τρόπο. 

Όπως αποδείκτηκε για πολλές δεκα-
ετίες τώρα, η λύση του Κυπριακού δεν 
είναι εύκολη υπόθεση. Κι ο λόγος δεν 
είναι οι συμπατριώτες μας Τ/Κύπριοι. 
Είναι οι ιστορικές επεκτατικές βλέψεις 
της Τουρκίας. Ενώ κάποιος θα ανέμενε 
μετά τους καταστροφικούς δυο παγκό-
σμιους πολέμους και τη δημιουργία των 
ΗΕ κι άλλων Οργανισμών ειρηνικής 
συνύπαρξης των γειτονικών χωρών, να 
επικρατήσει ειρήνη και συνεργασία στον 
κόσμο, η διεθνής κατάσταση παραμένει 
όπως ιστορικά την μάθαμε: προσπάθεια 
επικράτησης των ισχυροτέρων, αναβίω-
ση παλιών μεγαλείων, χρήση απειλών 

και πολλές φορές βίας κ.λπ. Κι όλα αυτά 
συμβαίνουν σε βάρος των λαών.       

Τις επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας 
τις είδαμε (από τη δεκαετία του 1950) στο 
περίφημο βιβλίο του μετέπειτα Υπουργού 
Εξωτερικών της Τουρκίας Αχμέτ Νταβού-
τογλου, ‘Το στρατηγικό βάθος - Η διεθνής 
θέση της Τουρκίας’, που μίλησε για ανα-
σύσταση της οθωμανικής αυτοκρατορίας 
(αύξηση πληθυσμού, επέκταση βάθους 
ενδοχώρας, στρατιωτική ισχύ…). Κάποτε 
ακούσαμε από στόματος του ιδίου του 
Τούρκου νυν Προέδρου το παράπονό 
του γιατί η χώρα του να έχει μόνο 780 
τετραγωνικά χλμ έκταση όταν κάπο-
τε είχε 20 εκ.τ.χλμ. Γι’ αυτό κι επιμένει 
στα ‘σύνορα καρδιάς’. Βέβαια παρόμοια 
όνειρα είχαμε κι εμείς για αναβίωση της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τελικά με τις 
απερισκεψίες μας οδηγηθήκαμε στη Μι-
κρασιατική Καταστροφή και τη δημιουργία 
περισσότερων εκκρεμοτήτων στην πλευρά 
του Ελληνισμού. Για μας στην Κύπρο οι 
εξελίξεις αυτές κι άλλες άστοχες ενέργειες 
οδήγησαν σε μια κατάσταση αβεβαιότη-
τας για το μέλλον. Και το χειρότερο δεν 
έχουμε συνειδητοποιήσει το πρόβλημά 
μας και τσακωνόμαστε μεταξύ μας αντί να 
συγκεντρώσουμε όλες μας τις δυνάμεις κι 
ενέργειες για να αποφύγουμε τα χειρότερα. 
Δυστυχώς δεν έχουμε την πολυτέλεια να 
ροκανίζουμε τον χρόνο και μάλιστα χωρίς 
συγκεκριμένο πρόγραμμα και στόχους. 

Μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση η 
Ελλάδα και η Κύπρος τι κάνουν μιας κι οι 
δυο βρίσκονται, μαζί με άλλες γειτονικές 
χώρες, στο στόχαστρο της Τουρκίας; Δεν 
θα εισηγηθώ, όπως ορισμένοι, τη δυναμική 
αναμέτρηση στο πεδίο των μαχών. Αν και 
ήταν μεγάλο σφάλμα η μη διατήρηση της 
στρατιωτικής υπεροχής της Ελλάδας που 
είχε μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1980 
καθώς κι η ευκαιρία που έδωσε η βιαστική 
δική μας απόφαση για τους S300 (αλήθεια 
τι απέγιναν;). Κι αυτά για καλύτερη άμυνα 
σε περίπτωση προκλήσεων. 

Ευτυχώς, τις απώλειες στον στρατιωτικό 
τομέα ήρθαν να αναπληρώσουν τα κοιτά-
σματα φυσικού αερίου στην Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, που, μαζί με 
τα κοιτάσματα των γύρω χωρών, αποτελούν 
ένα πάρα πολύ σημαντικό όπλο στα χέρια 
μας για να λύσουμε και το Κυπριακό κι άλλα 
προβλήματα της περιοχής. Είναι ένα ειρηνικό 
όπλο, που μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό 

από άλλα σύγχρονα πολεμικά όπλα. Είναι το 
μόνο όπλο, που,  αν χρησιμοποιηθεί σωστά, 
θα μπορούσε να λύσει ειρηνικά το Κυπριακό, 
το Μεσανατολικό, το Συριακό πρόβλημα με 
ευνοϊκές προεκτάσεις σε όλες τις Αραβικές 
Χώρες του Κόλπου.

Αντί να συζητούμε/απορρίπτουμε την 
πρόταση Ακιντζί για σύσταση Επιτροπής 
για κοινή εκμετάλλευση του φυσικού αε-
ρίου της Κυπριακής ΑΟΖ, να θέσουμε 
την ίδια την Τουρκία προ του διλήμμα-
τος: Να συγκατατεθεί σε μια σωστή λύση 
του Κυπριακού (Δικοινοτική Ομοσπονδία 
χωρίς εγγυήσεις και ξένα στρατεύματα) κι 
εμείς να φροντίσουμε ο αγωγός που θα 
χρησιμοποιηθεί για μεταφορά του στην 
Ευρώπη να περάσει μέσω της. Βέβαια θα 
πρέπει πρώτα να βεβαιωθούμε ότι κάτι 
τέτοιο είναι εφικτό. Ο αγωγός, που θα περ-
νά κι από τη Β. Ελλάδα, θα έχει τεράστια 
οφέλη για την Τουρκία. Ο χειρισμός του 
θέματος, όμως, θα πρέπει να γίνει πολύ 
προσεκτικά γιατί ανατρέπει πολλά από τους 
σημερινούς σχεδιασμούς της Τουρκίας. 

Μια κατάλληλη στιγμή για να προωθή-
σουμε την πρόταση αυτή είναι τώρα, μετά 
την τελευταία καταδίκη της Τουρκίας από 
την ΕΕ. Κανονικά η Τουρκία βρίσκεται 
αρκετά ‘στριμωγμένη’ μετά την απόφαση 
αυτή. Ίσως θα ‘ταν μια καλή ευκαιρία κατά 
την επεξεργασία των μέτρων από την ΕΕ, 
που μπορεί να πάρει κάποιον χρόνο, να 
προβάλουμε την ιδέα αυτή, που μπορεί 
να βοηθήσει και την ίδια την ΕΕ. 

*Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευθυ-
ντής Γραφείου Προγραμματισμού

Μ ε αφορμή τις  εκρηκτικές 
διαστάσεις που  προσλαμ-
βάνει  τις τελευταίες ημέρες  

το θέμα της Κάρτας Φιλάθλου με φόντο 
τις άδειες κερκίδες και τις τρύπες στα 
οικονομικά των συλλόγων, επαναφέρεται  
στο προσκήνιο η θλιβερή κατάντια του 
κυπριακού ποδοσφαιρικού οικοδομή-
ματος. Τα προβλήματα του κυπριακού 
ποδοσφαίρου είναι πολλά και γνωστά. 
Όσοι προσποιούνται πως δεν τα καταλα-
βαίνουν, είναι εκείνοι που επιδιώκουν 
αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης 
στην προσπάθειά τους να εξυπηρετήσουν 
τα ιδιοτελή τους συμφέροντα, εκμεταλ-
λευόμενοι στο έπακρον τον πλούτο που 
παράγει το δημοφιλέστερο άθλημα. 

Πρόσφατα, με αφορμή την απουσία 
του κόσμου από τα γήπεδα, η Κοινοβου-
λευτική Επιτροπή Νομικών αποφάσισε 
να τροποποιήσει τον σχετικό νόμο, με  
προσωρινή αναστολή λειτουργίας του 
θεσμού της κάρτας φιλάθλου. Ο  νεοδιο-
ρισθείς Υπουργός Δικαιοσύνης,  Γιώργος 
Σαββίδης, μιλώντας με σκληρή γλώσσα, 
κάλεσε τη Βουλή να ανακαλέσει την από-
φασή της, καλώντας τους βουλευτές  να 
αναλάβουν την ευθύνη για τυχόν έκτροπα  
που ενδεχομένως θα προκύψουν από 
αναστολή εφαρμογής του μέτρου. 

Αναντίλεκτα, η τροπή που προσέ-
λαβε το θέμα της Κάρτας Φιλάθλου 
είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου 
των μικρών ή μεγάλων προβλημά-
των που καταδυναστεύουν εδώ και 
μια 15ετία το κυπριακό ποδόσφαιρο.                                                                                                                  
Η βία και ο χουλιγκανισμός δεν είναι 
οι μοναδικές πληγές του Κυπριακού πο-

δοσφαίρου, το οποίο, από το 2004,  με 
την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και την ελεύθερη διακίνηση ερ-
γαζομένων, πλέει στα βοθρολύματα  της 
ανυποληψίας. Η  Πολιτεία, αν πράγματι 
θέλει να ανακτηθεί η χαμένη  αίγλη του 
κυπριακού ποδοσφαίρου και να πλημμυ-
ρίσουν ξανά τα γήπεδα με κόσμο,  οφεί-
λει να επουλώσει τις χαίνουσες πληγές  
που συνοδεύουν το ποδόσφαιρό μας. 
Τις απαριθμώ: 

1 Ο φανατισμός, η πολιτικοποίηση και 
η αδυναμία εφαρμογής της νομοθεσίας 
για πάταξη της βίας.

2 Η διείσδυση ανθρώπων του υπο-
κόσμου στο ποδόσφαιρο, επηρεάζοντας 
μάλιστα πολιτικές αποφάσεις, όπως κα-
τήγγειλε ο τότε πολιτικός προϊστάμενος 
της Αστυνομίας και της Δικαιοσύνης, 
Υπουργός Σοφοκλής Σοφοκλέους.

3 Η αδιαφανής διακυβέρνηση από 
την ανώτατη ποδοσφαιρική Αρχή και η 
πλασματική, πολλές φορές, τήρηση των 

κριτηρίων της  ΟΥΕΦΑ από τις ομάδες 
που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα Α’ 
και Β’ Κατηγορίας.

4 Η διαφαινόμενη χειραγώγηση της 
διαιτησίας.  

5 Η αδυναμία εξέτασης των κόκκινων 
φακέλων για ύποπτους αγώνες.

6 Η διαιωνιζόμενη κατάσταση με τις 
οικονομικές οφειλές των σωματείων στα 
Κοινωνικά Ταμεία και τον Φόρο Εισο-
δήματος.

7 Τα ακατάλληλα και αφιλόξενα γήπεδα.

Θλιβερές πτυχές 
Κοινωνική: Εκατοντάδες οικογένειες που 

με πολλές θυσίες στέλλουν τα παιδιά τους 
στις ακαδημίες, σωματειακές ή ιδιωτικές, 
νιώθουν μεγάλη απογοήτευση βλέποντας 
τις πόρτες της ανέλιξης ερμητικά κλειστές 
λόγω της πλημμυρίδας των ξένων που 
κατακλύζουν τις κυπριακές ομάδες και 
την αιχμαλωσία σε κάθε λογής ατζέντηδες 

Εθνική: Η δυσμενής μεταχείριση και 

γενικά η απαξίωση της οποίας τυγχάνουν 
οι Κύπριοι νεαροί ποδοσφαιριστές από 
τους παράγοντες και τους προπονητές, σε 
συνάρτηση με την κραυγαλέα  έλλειψη 
υποδομών, δεν βοηθούν καθόλου στην 
εκκόλαψη ντόπιων ταλέντων. Δεν είναι 
τυχαία που η Εθνική ομάδα, τόσο στους 
άνδρες όσο και στους νέους αποτελεί τον 
φτωχό συγγενή στο ευρωπαϊκό και διεθνές 
ποδοσφαιρικό στερέωμα.

Οικονομική: Αποτελεί μόνιμη χαίνουσα 
πληγή η διαφυγή μεγάλων ποσών στο 
εξωτερικό μέσω της μισθοδοσίας και των 
ύποπτων συμβολαίων των ξένων ποδο-
σφαιριστών, ο αριθμός των οποίων φθάνει  
στο αστρονομικό 80% στις ομάδες της Α’ 
κατηγορίας.  Η συντριπτική πλειοψηφία 
των ομάδων χρωστούν σεβαστά ποσά στον 
Φόρο Εισοδήματος, στον ΦΠΑ και στα 
κοινωνικά ταμεία, ενώ την ίδια στιγμή 
το κράτος τις επιχορηγεί με διάφορους 
τρόπους.

Χτυπά δυνατά το καμπανάκι 
Διαπρεπείς δημοσιογράφοι και  επι-

φανείς αναλυτές εδώ και καιρό χτυπούν 
δυνατά το καμπανάκι του κινδύνου για 
την καταστροφική πορεία του κυπριακού 
ποδοσφαίρου, χωρίς, ωστόσο, να ιδρώ-
νουν τ’ αφτιά των αρμοδίων προς τέρψιν 
των αετονύχηδων που λυμαίνονται τον 
χώρο του δημοφιλέστερου αθλήματος.

Πιστεύουμε βαθύτατα ότι έφθασε η 
ώρα μηδέν για το κυπριακό ποδόσφαιρο. 
Τώρα είναι η ώρα  για αποφασιστική 
παρέμβαση της Κυβέρνησης, της Πο-
λιτείας και όλων των εμπλεκομένων 
φορέων για εξυγίανση και ανόρθωση 
του ποδοσφαιρικού οικοδομήματος. Είναι 
κρίμα να βλέπουμε ιστορικές ομάδες να 
καταρρέουν οικονομικά και όχι μόνον, 
υπό το βάρος των ανομιών των παρα-
γόντων τους.

Είναι ντροπή για τον αθλητισμό μας 
να παρακολουθούμε αμήχανα το λαϊκό-
τερο άθλημα να συνθλίβεται σε βρόμικα 
κυκλώματα και να καθίσταται υποχείριο 
επιτηδείων, των οποίων μόνη έγνοια 
είναι το προσωπικό όφελος σε βάρος  
του Κύπριου ποδοσφαιριστή και της 
δυσπραγούσας οικονομίας.

Για τους υγιείς φιλάθλους και ασφα-
λώς για τη συντριπτική πλειοψηφία των 
πολιτών, τα σημερινά τραυματικά βιώματα 
του κυπριακού ποδοσφαίρου πρέπει να 
εξετασθούν σοβαρά σε όλες τους τις πτυχές 
προκειμένου να εξευρεθεί το φάρμακο 
θεραπείας.

Καταληκτικά, αν αυτή η Πολιτεία πι-
στεύει ότι η δύναμη του ποδοσφαίρου, 
ως του λαϊκότερου αθλήματος, μπορεί 
να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην 
κοινωνία, ας συμβάλει καταλυτικά στην 
πλήρη εξυγίανσή του, ώστε ως ο βασι-
λιάς των αθλημάτων να διαδραματίσει τον 
δικό του ρόλο στην κοινωνικοοικονομική 
ανάπτυξη και την πρόοδο. 

*Δημοσιογράφος, διπλωματούχος προπονη-
τής UEFA 

Της Κυριακής

Απόψεις 30
07.07.2019

Όπως αποδείκτηκε 
για πολλές δεκαετίες 

τώρα, η λύση του 
Κυπριακού δεν είναι 
εύκολη υπόθεση. Κι 
ο λόγος δεν είναι οι 
συμπατριώτες μας 
Τ/Κύπριοι. Είναι οι 

ιστορικές επεκτατικές 
βλέψεις της Τουρκίας

Κάρτα Φιλάθλου: Το κερασάκι στην αδιέξοδη πορεία του κυπριακού ποδοσφαίρου

ΞΕΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

Η Βουλή  και 
γενικότερα  η 

Πολιτεία καλούνται 
να συμβάλουν  

αποφασιστικά στην 
εξυγίανση του 

ποδοσφαίρου μας, με 
πρώτο βήμα την πιστή 
εφαρμογή του θεσμού 
της Κάρτας Φιλάθλου 

Το φυσικό αέριο κι η λύση του Κυπριακού

ΔΡ ΙΑΚΩΒΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ* 
www.iacovosaristi-
dou.com



Εξ Απορρήτων

Η πτώση και πρόσκρουση του ρωσικού 
πυραύλου S-200 στον Πενταδάκτυλο 
ανέδειξε:

Το αυταπόδεικτο των κινδύνων που δημι-
ουργούνται ακόμα και για γειτονικά κράτη και 
λαούς εκεί όπου υπάρχουν εμπόλεμες ζώνες 
και διεξάγονται συρράξεις.

Οι κίνδυνοι στη δική μας περιοχή είναι δυ-
στυχώς διαρκείας και καθίστανται όλο και με-
γαλύτεροι, λόγω του μεγέθους των δυνάμεων 
που εμπλέκονται σ’ αυτές.  Ιδιαίτερα η συριακή 
κρίση, αποτέλεσμα της διαμάχης των συγχρόνων 
μεγάλων δυνάμεων, έφερε στο ίδιο πεδίο μαχών 
τις ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις της εποχής 
μας.  Τη Ρωσία από τη μια και τις ΗΠΑ από την 
άλλη με τους συμμάχους τους.  Αποκαλύπτοντας 
έτσι και ποιοι κρύβονταν πίσω από το λεγόμενο 
Ισλαμικό Κράτος.

Η πρόσφατη εξέλιξη ανέδειξε και τον κίνδυνο 
για τη διεθνή αεροπλοΐα, αλλά και ναυτιλία, από 
τα λάθη ή τα «λάθη» ενός πολέμου. Θα μπορούσε 

να υπήρχαν ανθρώπινα θύματα είτε στην ξηρά 
είτε στον αέρα είτε στη θάλασσα.

Λέω τα λάθη ή τα «λάθη», γιατί δεν είμαι βέβαιος 
ότι ο πύραυλος έχει εκτραπεί από λανθασμένους 
χειρισμούς, από ανθρώπινο λάθος, ή είναι απο-
τέλεσμα εσκεμμένης εκτροπής στο πλαίσιο του 
ηλεκτρονικού πολέμου.  Αν είναι το δεύτερο, τότε 
τα πράγματα είναι πολύ πιο επικίνδυνα τόσο για 
την περιοχή, όσο και για μας. Διότι, προφανώς, 
ορισμένοι προσπαθούν να επεκτείνουν την ένταση 
και να εμπλέξουν στα πολεμικά τους σχέδια και 
άλλα κράτη και λαούς.

Εν πάση περιπτώσει, το συμβάν αυτό έχει 
αποδείξει τη ζωτική ανάγκη να μειωθούν οι 
συρράξεις, να εξευρεθούν ειρηνικές λύσεις στα 
προβλήματα και να θεσμοθετηθούν μηχανισμοί 
ειρηνικής επίλυσης διαφορών. Ή, το ολιγότερο, 
οι υφιστάμενοι θεσμοί, όπως ο ΟΗΕ και άλλοι, να 
διαδραματίσουν επιτέλους ρόλο αποφασιστικό.

Για ό,τι αφορά ειδικά εμάς εδώ στην Κύπρο, 
η πρόσκρουση του πυραύλου στον Πενταδάκτυ-
λο έχει καταρρίψει και ένα πρόσφατο τουρκικό 
παραμύθι.  Τη νεοφανή θεωρία του Τούρκου 
ΥΠΕΞ Τσαβούσογλου ότι δήθεν χρειάζονται οι 
τουρκικές εγγυήσεις μετά την κατ’ ευχήν  λύση 
του Κυπριακού και για προστασία μας από εξωτε-
ρικού κινδύνους. Ακριβώς, λόγω των πολεμικών 
συρράξεων που τακτικά αναφύονται στην περιοχή.  

Προφανώς ο πάνοπλος Αττίλας και η Τουρκία 
δεν πήραν είδηση για το συμβάν και ουδεμία 
υπήρξε αντίδραση αναχαίτισης του πυραύλου.

 Βέβαια, παρόμοιας φύσης αδυναμία έχει πα-
ρουσιαστεί και από πλευράς Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Καμιά αναγνώριση, καμιά αντίδραση.  
Όπως επίσημα δηλώθηκε, η αντιαεροπορική 
ομπρέλα προστασίας της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση πολέμου 
στον οποίον εμπλέκεται η ίδια. Δυστυχώς, απο-
δείχθηκε ότι κτυπήματα μπορεί να δεχτείς και 
από γειτονικούς πολέμους.

 Ενδιαφέρον θα είναι να υπογραμμίσουμε 
ότι τον «ύπνο του δικαίου» κοιμήθηκαν και οι 
Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο και τα αγγλικά και 
αμερικάνικα συστήματα εντοπισμού και ραντάρ. 
Εκτός, εάν, σκόπιμα αποκοιμήθηκαν. Πάντως, 
μέχρι σήμερα οι Βρετανικές Βάσεις ουδέποτε 
λειτούργησαν προστατευτικά για την Κύπρο. Λει-
τούργησαν και λειτουργούν επιθετικά με στόχο 
άλλες χώρες και λαούς ή κατασκοπευτικά σε βάρος 
τρίτων. Τι θα γινόταν, αν ο πύραυλος κατευθυνόταν 
προς τα ραντάρ τους ή τις εγκαταστάσεις τους σε 
διάφορα σημεία της Κυπριακής Δημοκρατίας ή 
στη Βάση Ακρωτηρίου, όπου εδρεύουν οι κύριες 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις τους;

Πάνω απ’ όλα, όμως,
 Τρέμω στην ιδέα, αυτή ή τυχαία ή όχι εκτροπή, 

να είχε στόχο είτε αμερικάνικο στρατιωτικό υλικό, 
άψυχο ή έμψυχο, ή ρωσικό. Σε ποιον απείρου 
μεγέθους κίνδυνο θα βρισκόταν η ανθρωπότη-
τα;  Ποιος θα προλάβαινε και πώς την υφήλιο 
από το να βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με το 
Παγκόσμιο Ολοκαύτωμα;

Επιβεβλημένη, λοιπόν, ως εκ τούτου, η ανάγκη 
να επιλυθεί άμεσα και τελεσίδικα το Συριακό. 
Να αποδοθεί η Συρία στον μόνο δικαιούχο, που 
είναι ο λαός της. Να επιλυθούν επίσης το Πα-
λαιστινιακό και, φυσικά, το Κυπριακό, το οποίο 
επίσης αποτελεί κίνδυνο θερμής ανάφλεξης.  Μια 
θρυαλλίδα η οποία θα ανάψει, είτε σκόπιμα είτε 
τυχαία, μπορεί να συμπαρασύρει σε έναν πό-
λεμο Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία και ποιος ξέρει 
ποιους άλλους.

Περαιτέρω περιπλοκή στο Κυπριακό 
Δυστυχώς, το Κυπριακό έχει περιπλεχθεί 

ακόμα περισσότερο, εξαιτίας διαφόρων παρα-
γόντων, όπως:

• Η στροφή της Τουρκίας σε μια ξεκάθαρη 
ηγεμονική πολιτική σε ολόκληρη την περιοχή, 
πέραν και επιπροσθέτως των επεκτατικών σχε-
δίων της στην Κύπρο.

• Στην αυξανόμενη ουδετερότητα και ουσια-
στική αδιαφορία της διεθνούς κοινότητας έναντι 
της Τουρκίας, του θύτη, δηλαδή, στο Κυπριακό. 

Και, μέσα σ’ αυτούς, τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη.
• Στην έντονη στροφή μεγάλης μερίδας του 

πολιτικού κόσμου στην τ/κ κοινότητα υπέρ της 
λύσης δύο κρατών.

• Στην παρουσία δυνάμεων μέσα και στην ε/κ 
κοινότητα που ερωτοτροπούν με την ιδέα των 
δύο κρατών γιατί αυταπατώνται ότι είναι λύση 
και μάλιστα ασφαλής και διάρκειας.

• Στις κατά καιρούς ασυνέπειες των ηγεσιών 
και στις δύο κοινότητες ως προς τον επιδιωκό-
μενο στόχο.

• Στην ανακάλυψη των κοιτασμάτων Φυσικού 
Αερίου στην Κυπριακή ΑΟΖ και την Ανατολική  
Μεσόγειο γενικά.  Γεγονός το οποίο αναβάθμισε 
την τουρκική βουλιμία και επιθετικότητα.

Κλείνοντας, να σημειώσω ότι η Τουρκία πι-
θανό να θελήσει να εγκαταστήσει τους S-400 
στα κατεχόμενα, για τους εξής λόγους: α)  Δεν θα 
είναι πλάι-πλάι  με τα F-35 σε περίπτωση που 
τελικά της τα πωλήσουν οι Η.Π.Α. β) Ισχυροποιεί 
τη θέση και τον  έλεγχό της στα κατεχόμενα. γ) 
Να κρίνει ότι στρατιωτικά τής παρέχεται πλεο-
νέκτημα έναντι της Ελλάδας και άλλων κρατών 
στην περιοχή. Και, ταυτόχρονα, διασφαλίζει αυτό 
που φοβόταν πάντα από μια στρατιωτική ισχυ-
ροποίηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξ ου 
και η λυσσαλέα αντίδρασή της στην εγκατάσταση 
των S-300 στην Κύπρο.

Ενός αδέσποτου πυραύλου μύρια έπονται

Της Κυριακής
07.07.2019

ΚΥΠΡΙΑΚΌ ΚΑΠΙΤΏΛΙΌ ΓΙΑ 56;

ΘΑ ΤΌ ΕΠΙΣΚΕΦΘΌΥΝ ΚΑΙ ΔΙΚΌΙ ΜΑΣ; 

ΠΌΥ ΤΙΣ ΒΡΉΚΕ ΤΌ ΕΒΚΑΦ;

Μα, να χαρείτε, έντιμοι κύριοι βουλευτές μας, είναι 
προτεραιότητα να αποκτήσετε καινούργιο κτήριο, 
που να στοιχίσει στον απελπισμένο, κουρεμένο 
και πολυαρμεγμένο φορολογούμενο 120 εκα-
τομμύρια ευρώ; Τι το χρειάζεστε τέτοιο παλάτι, 
την ώρα που υπάρχουν πολλές άλλες επείγουσες 
ανάγκες για τις μη προνομιούχες και ταλαιπωρη-
μένες τάξεις του λαού; Μια χαρά είναι η αίθουσα 
όπου συνεδριάζετε σήμερα. Πενήντα έξι πλάσματα 
είσαστε όλα κι όλα. Μια φορά κάθε Παρασκευή 
που συναθροίζεστε εκεί για μερικές ώρες στην 
Ολομέλεια, δεν χρειάζεστε και μεγαλύτερο χώρο. 
Και άνεση για να αγορεύετε έχετε, και τις θεατρικές 
σας χειρονομίες έχετε χώρο να κάνετε, και με τα 
κινητά σας να παίζετε. Εκτός αν πιστέψουμε την 
πρόσφατη βρετανική έρευνα, σύμφωνα με την 
οποία οι βουλευτές έχουν διπλάσια πιθανότητα να 

εμφανίσουν προβλήματα ψυχικής υγείας απ’ ό,τι 
οι άλλοι εργαζόμενοι, οπότε θα πρέπει να έχουν 
στη διάθεσή τους ένα άνετο μέγαρο με χώρους 
γυμναστικής, κρεμαστούς κήπους, λιμνούλες και 
άλλα τέτοια, για να τους φεύγει το στρες. Είδαμε τις 
προσφορές που ανοίχτηκαν για το νέο κτήριο της 
Βουλής και μείναμε ξεροί. Η χαμηλότερη προ-
σφορά, από τις δύο που υποβλήθηκαν, ήταν 111 
εκατομμύρια και η υψηλότερη 119 εκατομμύρια. 
Κάπου... 30 εκατομμύρια περισσότερα από την 
εκτιμημένη αξία του έργου! Και ποιος θα εισφέρει, 
παρακαλώ, όλα αυτά τα εκατομμύρια για να στεγα-
στούν οι αντιπρόσωποι του λαού; Μα... ο λαός τον 
οποίο αντιπροσωπεύουν!

ΜΠΌΞΕΡ

Τώρα που το τουρκικό υποβρύχιο Gur S-357 
αγκυροβόλησε στο κατεχόμενο από τους Τούρ-
κους λιμανάκι της Κερύνειας και από την Πέμπτη, 
4.7.2019, «δέχεται επισκέψεις από τον κόσμο» (θα 
παραμείνει μας είπαν μέχρι τις 8 Ιουλίου),  λέτε 
να το… επισκεφθούν και δικοί μας; Που πηγαι-
νοέρχονται στα κατεχόμενα για φθηνά προϊόντα, 
καζίνο και διασκεδάσεις, χρηματοδοτώντας τον 
Αττίλα της πατρίδας μας; 
Και ειδικά όσοι διασκεδάζουν στα εστιατόρια στο 
κατεχόμενο λιμανάκι που θα το βλέπουν απέναντί 
τους; 
Είμαστε 13 μέρες μακριά από τη μαύρη επέτειο 
της πρώτης βάρβαρης τουρκικής εισβολής της 
20ής Ιουλίου 1974…

Φανούλα Αργυρού 

Όλο και πιο θρασύς και προκλητικός εμφανίζεται 
ο συνδαιτυμόνας του Προέδρου μας. Ο «υπέξ» 
του ψευδοκράτους, Κουντρέτ Οζερσάι, ανέβηκε 
στην ταράτσα ελληνικού ξενοδοχείου στη σκλα-
βωμένη πόλη της Αμμοχώστου και έδωσε οδη-
γίες για το πρώτο βήμα που θα οδηγήσει τελικά 
στον εποικισμό της. Ανέβασε, μάλιστα, και σχετι-
κές φωτογραφίες στο διαδίκτυο, στις οποίες εμφα-
νίζεται ο ίδιος με προτεταμένο το χέρι, να δείχνει 
κάτι. Τι έδειχνες, ρε; Την περιουσία του τζιυρού 
σου; Θα στείλει, λέει, «επιτροπή ειδικών» που θα 
κάνει καταγραφή των περιουσιών στην περίκλει-
στη πόλη της Αμμοχώστου. Προφανώς η κίνηση 
αυτή γίνεται ως αντίπραξη προς την άρνηση της 
νόμιμης Κυβέρνησης να αποδεχθεί τη σύσταση 
κοινής επιτροπής με τους Τουρκοκυπρίους για 
τη διαχείριση του φυσικού αερίου. Στόχος της κα-

ταγραφής των περιουσιών στην Αμμόχωστο είναι 
να «καταδειχθεί» αυτό που διαλαλούν εδώ και 
χρόνια οι Τούρκοι, ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
Βαρωσίων αποτελεί ιδιοκτησία του Εβκάφ, δηλα-
δή του τουρκοκυπριακού ευαγούς θρησκευτικού 
ιδρύματος. Αλλά πού βρήκε τις ιδιοκτησίες στην 
Αμμόχωστο το Εβκάφ; Του τις άφησε κληρονο-
μιά ο Λαλά Μουσταφά, ο οποίος τις άρπαξε από 
τους Έλληνες το 1571, όταν τα στίφη του άλωσαν 
και λεηλάτησαν την πόλη; Κανένας Τούρκος δεν 
υπήρχε εκεί και καμιά ιδιοκτησία δεν κατείχε. 
Η βαρβαρότητα δεν νομιμοποιεί την ιδιοκτησία. 
Κι αν θέλουμε να μιλήσουμε για πραγματικούς 
ιδιοκτήτες της Αμμοχώστου, θα πρέπει να πάμε 
χιλιάδες χρόνια πίσω, στον ιδρυτή και πρώτο ιδιο-
κτήτη, τον Τεύκρο τον Τελαμώνιο...

ΜΠΌΞΕΡ

ΛΑΦΑΖΑΝΙΕΣ
ΤΌΥ ΠΛΑΝΉΤΑΡΧΉ

Γελοία, για να πω το ελά-
χιστο, ήταν η εμφάνιση 
του Ντόναλντ Τραμπ ενώ-
πιον του Ερντογάν, κατά 
τη συνάντησή τους στην 
Ιαπωνία. Λίγο έλειψε να 
πέσει να προσκυνήσει 
τα πόδια του σουλτάνου, 
για να του εκφράσει τη 
συγγνώμη του, που η Κυ-
βέρνηση Ομπάμα δεν του 
πούλησε τους πυραύλους 
Patriot κι έτσι αναγκά-
στηκε, ο «καημένος», να 
πάει ν’ αγοράσει τους 
ρωσικούς S-400. Αντί να 
απευθύνει στον Ερντογάν 
αυστηρή προειδοποίηση, 
ο Τραμπ εμφανίστηκε 
γλοιώδης απέναντι στον 
Τούρκο δικτάτορα. Φρό-
ντισε, μάλιστα, να ρίξει 
και λίγο χολιγουντιανό 
χρώμα στη συνάντηση, 
όταν στράφηκε προς τους 
συνεργάτες του Τούρκου 
Προέδρου και είπε: «Κοι-
τάξτε αυτούς τους ανθρώ-
πους, πόσο ωραίοι είναι... 
Δεν υπάρχει στούντιο 
του Χόλιγουντ όπου θα 
μπορούσατε να δημιουρ-
γήσετε ανθρώπους που 
μοιάζουν με αυτούς»! Οι 
λαφαζανιές του Τραμπ μάς 
διασκέδασαν. Αλλά δεν μας 
έλυσαν την απορία μας. 
Όταν σε μερικές μέρες η 
Τουρκία θα παραλάβει 
τους S-400, τι θα κάνει ο 
πλανητάρχης; Θα κάνει 
πως δεν βλέπει; Θα πετάξει 
στα σκουπίδια τις προει-
δοποιήσεις του Πενταγώ-
νου και του Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ ότι, έτσι και πάρει 
τους S400 η Τουρκία, δεν 
θα πάρει τα αεροσκάφη 
F35 και θα αντιμετωπίσει 
σοβαρές αμερικανικές 
κυρώσεις; Περιμένουμε 
με ενδιαφέρον να δούμε 
ποια στάση θα τηρήσει 
ο Τραμπ, ο οποίος μέχρι 
τώρα ακολουθεί πολι-
τική... τραμπάλας (μια 
πάνω, μια κάτω) σε όλα 
τα σοβαρά θέματα. 

ΜΠΌΞΕΡ

Κουβέντες του 
ποδαριού
Περαστικά σας, κύριε Πρόεδρε. Ελπίζουμε 
το σπασμένο σας πόδι να πηγαίνει καλύ-
τερα. Σας ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση, 
διότι θα υπάρξουν και εκείνες οι περιπτώ-
σεις, κυρίως στο Κυπριακό, όπου θα χρει-
αστεί να... στήσετε πόδι για να διασφαλίσετε 
κάποια πράματα. 
Τι γκαντεμιά κι αυτή! Κάποιος σας μάτιασε, 
κύριε Νίκο μου. Ποιος είναι αυτός; Μόνον 
εσείς μπορείτε να υποψιαστείτε. Πάντως, 
δεν μπορούμε να μη σημειώσουμε ότι το 
ατύχημα ήρθε μετά το κοινωνικό δείπνο 
με τον Οζερσάι, ο οποίος σάς έβαλε... 
τρικλοποδιά στο θέμα της Αμμοχώστου. 
Με τον Ακιντζί, πάντως, συμφωνήσατε να 
διαβουλευθείτε, μετά την ανάρρωσή σας, 
για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό. Τα 
επόμενα βήματα; Χμ. Ευκαιρία να ζητήσετε 
από την άλλη πλευρά να κάνει τις επόμε-
νες υποχωρήσεις. Να πείτε, δηλαδή, στον 
συνομιλητή σας: «Ρε Μουσταφά, κάμε εσύ 
τα επόμενα... βήματα, ρε κουμπάρε, γιατί 
εγώ, στην κατάστασιν που εν το πόδιν μου, 
εν ημπορώ να τα κάμω»! 
Με την ενημέρωση των πολιτικών αρχη-
γών δεν ξέρω τι θα κάνετε. Αν θα τους δείτε 
μεμονωμένα ή σε συνεδρία του Εθνικού 
Συμβουλίου. Τα θέματα είναι πολλά και 
η ενημέρωση δεν μπορεί να γίνει... «στο 
πόδι». 
Το ατύχημά σας, κύριε Πρόεδρε, ας 
χρησιμεύσει και ως μια προειδοποίηση. 
Θα πρέπει να σας κάνει να προσέχετε 
περισσότερο. Από όλων των ειδών τα 
στραβοπατήματα. Και τα κυριολεκτικά και 
τα... μεταφορικά. 
Θυμίζουμε ότι δεν είναι το πρώτο στραβο-
πάτημα του Προέδρου Αναστασιάδη. Τον 
Αύγουστο του 2014, κατά την επίσκεψή 
του σε δανέζικη φρεγάτα, στραβοπάτησε 
στην προσπάθειά του να ανεβεί στο κατά-
στρωμα του πολεμικού, όπου τον ανέμενε 
η Πρωθυπουργός της Δανίας, με αποτέλε-
σμα να εμφανίσει πρόβλημα μηνίσκου στο 
αριστερό πόδι και να χρειαστεί χειρουργι-
κή επέμβαση. Με το νέο στραβοπάτημα, 
έξω από κατάστημα στη Λεμεσό, υπέστη 
«υποκεφαλικό κάταγμα δεξιού μηρού». 
Μπορεί πολιτικώς να μην επιτυγχάνει να 
κρατά ισορροπίες ο Πρόεδρος, αλλά όσον 
αφορά τα πόδια του, μια χαρά τα καταφέρ-
νει. Και το αριστερό και το δεξιό!

ΚΥΠΡΌΦΡΕΝΉΣ

Ποιος εγγυάται 
ότι δεν θα πέσει 
κι άλλος;
Το πρώτο πράμα που ήρθε στη σκέψη 
μας, με την πτώση του ανεξέλεγκτου 
ρωσικού πυραύλου S200 στον Πεντα-
δάκτυλο, ήταν τι θα γινόταν, αν δεν έπε-
φτε εκεί και έπεφτε κάπου αλλού. Γιατί, 
θα μπορούσε να είχε καταλήξει οπου-
δήποτε. Μέχρι και στο Προεδρικό, ας 
πούμε. Ή στη Βουλή (τώρα που βρίσκε-
ται στο προσκήνιο η συζήτηση για το 
νέο κτήριό της, οπότε θα ήταν αναγκαία 
η ανοικοδόμησή της εκ βάθρων). Μετά 
τις αρχικές σκέψεις, άρχισαν και οι πιο 
στοχευμένες περιηγήσεις του μυαλού: 
«Αχ, μωρέ, δεν γινόταν να έπεφτε ο 
πύραυλος πάνω στον... ‘Πορθητή’; Θα 
μας έλυνε το πρόβλημα των παράνο-
μων γεωτρήσεων και η Τουρκία δεν θα 
διαμαρτυρόταν, αφού ο πύραυλος ήταν 
ρωσικός και δεν θα ήθελε να δημιουρ-
γήσει θέμα λίγο προτού παραλάβει τους 
S-400».
Ελπίζω να μην κατεβεί καμιά ιδέα 
στους Τούρκους στρατηγούς, να εγκα-
ταστήσουν κάποιους από τους S-400 
στα κατεχόμενα, δήθεν για να αναχαι-
τίσουν τυχόν άλλους S-200 που θα 
μπορούσαν να χάσουν πάλι τον δρόμο.
Το περιστατικό με τον αδέσποτο 
πύραυλο μάς έδωσε την ευκαιρία να 
ξανακοιτάξουμε τον χάρτη και να ξα-
ναδιαπιστώσουμε πόσο κοντά είμαστε 
στη Συρία. Κάτι που το είχαμε ξεχάσει. 
Ή, καλύτερα, που το ξέραμε, αλλά δεν 
θέλαμε να το σκεφτόμαστε, κρύβοντας 
το κεφάλι μας στην άμμο. Όπως όταν 
συνειδητοποιείς πόσο κοντά είναι ένας 
γείτονάς σου, όταν κομμάτια από το 
φλεγόμενο σπίτι του αρχίζουν να πέ-
φτουν ξαφνικά μέσα στην αυλή σου και 
μάλιστα την ώρα που κάνεις αμέριμνος 
την   σουβλούδαν σου.
Η Κυβέρνησή μας συνέστησε στον λαό 
να μην ανησυχεί, διότι πρόκειται για ένα 
τυχαίο γεγονός, στο οποίο συνέτρεξαν 
διάφορες συγκυρίες. Εντάξει, αλλά ποιος 
μας εγγυάται ότι δεν θα ξανασυμβεί; Σε 
έναν παρανοϊκό πόλεμο, που συνεχίζεται 
εδώ και τόσα χρόνια και έχει καταστρέ-
ψει μιαν ολόκληρη χώρα, ήταν φυσικό 
να τρελαθούν και οι πύραυλοι. Αν δεν 
σταματήσει τελείως αυτός ο πόλεμος, 
πάντα θα υπάρχει το ενδεχόμενο να 
μας ξανακατεβεί, ξαφνικά ένα βράδυ, 
κάποιος διαταραγμένος πύραυλος. Κι 
αυτήν τη φορά, μαζί μ’ εμάς, να κοιμάται 
και η τύχη μας...

ΚΥΠΡΌΦΡΕΝΉΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ 
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