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Μαρτυρικά Αδιέξοδα

Στο μεγάλο «φαγοπότι» με τα 
δάνεια που δόθηκαν σε μέλη 
Επιτροπειών, τραπεζικά στε-

λέχη και συγγενικά τους πρόσωπα 
εστιάζει, σε πρώτη φάση, η ποινική 
έρευνα για τον Συνεργατισμό. 

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφο-
ρίες αποφασίστηκε, για διάφορους 
λόγους, η δαιδαλώδης και χρονο-
βόρα διερεύνηση να αρχίσει από 
τη συγκεκριμένη πτυχή, προτού 
επεκταθεί στα υπόλοιπα θέματα, 

που ήγειρε ο Γενικός Εισαγγελέας 
στην επιστολή του προς την Αστυνο-
μία, στις 10 Μαΐου 2019. 

Η διερεύνηση της συγκεκριμέ-
νης πτυχής θα φθάσει σε συνολικά 
27 πρώην Συνεργατικά Πιστωτικά 
Ιδρύματα (ΣΠΙ) και αφορά δα-
νεισμούς που έγιναν κυρίως την 
περίοδο πριν από το 2013.

Καλά ενημερωμένες πηγές, ανα-
φέρουν στη «Σημερινή της Κυρια-
κής» πως ζητήθηκαν συγκεκριμένα 

στοιχεία, που θεωρούνται ουσιαστι-
κής σημασίας για τη διαλεύκανση 
της υπόθεσης, από την ΚΕΔΙΠΕΣ 
(κατάλοιπο της ΣΚΤ), πριν από μερι-
κές ημέρες, και εκκρεμεί η αποστο-
λή τους. Πρόκειται για έγγραφα που 
περιλαμβάνουν ποσά δανεισμών, 
αναδιαρθρώσεων και διαγραφών, 
με ημερομηνίες, ονόματα και υπο-
γραφές εμπλεκομένων στις ύποπτες 
συναλλαγές. 
ΣΕΛΙΔΑ /// 12

Πρόταση στον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη για σύσταση Κοινής 
Επιτροπής Υδρογονανθρά-

κων, υπό την εποπτεία των Ηνωμένων 
Εθνών, απέστειλε ο Τουρκοκύπριος 
ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί.

Σύμφωνα με τα τουρκοκυπριακά 
μέσα ενημέρωσης, η πρόταση έχει 

κατατεθεί ενώπιον του ΓΓ του ΟΗΕ 
Αντόνιο Γκουτέρες, του προέδρου της 
Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και της 
επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτι-
κής της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι.

Συγκεκριμένα, ο Τουρκοκύ-
πριος ηγέτης προτείνει όπως η 

επιτροπή αυτή, η οποία θα αποτε-

λείται από ίσο αριθμό Ελληνοκυπρίων 
και Τουρκοκυπρίων, είναι υπό την 
επίβλεψη του ΟΗΕ, ενώ θα υπάρξει και 
συμμετοχή της ΕΕ ως παρατηρητή.

Η πρόταση, σύμφωνα με τα τ/κ 
ΜΜΕ, στάλθηκε στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας μέσω των καλών υπηρε-
σιών του ΟΗΕ, με στόχο να μελετηθεί 
από την ε/κ πλευρά και να συζητηθεί 
αργότερα σε χωριστές συναντήσεις των 
δύο ηγετών με τα Ηνωμένα Έθνη.

Όπως αναφέρει η Yeniduzen, η πρό-
ταση Ακιντζί έχει ως στόχο να μετατραπεί 
το φυσικό αέριο από πεδίο εντάσεων σε 
πεδίο συνεργασίας. Η πρόταση περιγρά-
φει τη δομή, τους στόχους και τον τρόπο 

εργασίας της επιτροπής, όπως επίσης 
και πρόνοια για δημιουργία ενός ταμεί-
ου και τρόπους με τους οποίους οι δύο 
κοινότητες μπορούν να επωφεληθούν.

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι στις 30 Ιου-
νίου η «Σημερινή» αποκάλυψε πως η Λευ-
κωσία, αν και συνεχίζει να απορρίπτει τη 
διασύνδεση του κυπριακού προβλήματος 
με το θέμα του φυσικού αερίου, φαίνεται να 
μελετά την ιδέα δημιουργίας ενός κοινού 
ενεργειακού φόρουμ, με τη συμμετοχή των 
Τουρκοκυπρίων, στο πλαίσιο του οποίου 
θα μπορούν να ενημερώνονται για όλες τις 
εξελίξεις στα ενεργειακά, χωρίς, ωστόσο, να 
έχουν συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, 
έως την επίλυση του Κυπριακού. 

Στοιχεία–φωτιά ζητήθηκαν 
πριν από μερικές μέρες 

από την ΚΕΔΙΠΕΣ, αλλά και 
το ξεσκόνισμα εκθέσεων 

εσωτερικών ελέγχων, που 
καίνε πολλούς… 

Έχει αποκαλυφθεί ότι επισήμως ο 
Πρόεδρος ζητά Συνομιλίες, στις 
οποίες όμως, δεν είναι βέβαιος για 
το τι θα λέγει, τι θα ακούει, τι θα 

δώσει και τι δεν θα πάρει. Ζητά Συνομιλίες 
(φαίνεται) όχι για να υποταγεί στις πρόσθε-
τες Τουρκικές αξιώσεις ώστε να «λυθεί» 
το Κυπριακό, με τη διάλυση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κύπρου… Τις ζητά για 
να ηρεμήσει, ίσως, από την κριτική που ασκεί 
η ηγεσία του ΑΚΕΛ και οι άλλοι «ρεαλιστές» 
πρώην φίλοι του, οι οποίοι τον θεωρούν 
«Δραπέτη» των Συνομιλιών και «Φυγάδα» 
από το Τραπέζι λύσεως του προβλήματος. 
Και πώς τις ζητά; Με μυστικές επιστολές στον 
Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών…

Είναι βέβαιο ότι ο Αναστασιάδης δεν 
έχασε μόνο τη Μόρφου. Χάνει τώρα και 
την Αμμόχωστο με τη διπλωματική του 
μαεστρία και με τους αλαζονικούς και δρα-
ματικά άγονους τακτικισμούς του. Χάθηκαν 
και οι Σύμμαχοί του στην περιοχή με τους 
οποίους υπερήφανα και υψαυχενικά φω-
τογραφιζόταν… Έρχονται δραματικές εξε-
λίξεις. Σε όλα αυτά ο ΔΗΣΥ (που κυβερνά) 
τι λέγει και τι πράττει; Παίζει τον ρόλο του 
«χρήσιμου»… ηλίθιου; Συμφωνεί, εκ των 
προτέρων, (μετά τα τσουνάμια) για όλα όσα 
ο Πρόεδρος πράττει ή παραλείπει; Φοβάται 
να κρίνει τη συμπεριφορά του; «Ψυχραι-
μία» και «σύνεση» βαφτίζει τις αδυναμίες 
και ανεπάρκειές του στην προστασία της 
Κύπρου και του Κυπριακού Ελληνισμού; 
Η Κύπρος είναι κατακτημένη, πολιορκημέ-
νη, διχοτομημένη, άνευ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και 
Αντίστασης και καλύτερης προοπτικής…

Ο Πρόεδρος έφυγε από τις Συνομιλίες 
στο Κραν Μοντανά και έδωσε στον Λαό 
την εντύπωση ότι ήξερε τι έκαμνε. Και ότι 
η «λεβέντικη» φυγή του, στηριζόταν σε 
κάποια Σχέδια και κάποια Στρατηγική που 
θα έθετε σε εφαρμογή. Σχέδια τα οποία 
θα είχαν δυνατότητα αποτελεσματικής 
αποτρεπτικής δύναμης και θα «δίπλωναν» 
την Τουρκική διπλωματία. Τώρα, που η 
Τουρκική διπλωματία μεταμορφώθηκε σε 
Αττίλα 3, όχι μόνο δεν γνωρίζει τι θα πρά-
ξει, αλλά στέλνει περίεργες επιστολές για 
νέες  Συνομιλίες από εκεί που τις άφησε…

Δεν λέγει όμως ούτε στον ΔΗΣΥ ούτε 
στον Λαό τι θα πράξει και τι θα δώσει στις 
Συνομιλίες για να κορέσει την Τουρκική 
βουλιμία. Ούτε ο ΔΗΣΥ ασχολείται με τα 
«τσουνάμια» που ήλθαν… Ο Τούρκος γιατί 
να τους ακούσει; Ο Τούρκος προειδοποίη-
σε για όσα «μέτρα» υλοποιεί σήμερα. Πώς 
θα εξαναγκασθεί ο Πρόεδρος Ερντογάν σε 
υποχωρήσεις για να λυθεί το Κυπριακό, 
όταν τώρα ο Τούρκος ηγέτης ανενόχλητα 
και άνετα καταλαμβάνει τις θάλασσες της 
Κύπρου και απειλεί με προσάρτηση των 
εδαφών της; Με ποια δύναμη θα λυγίσει 
τον Τούρκο, ο Κύπριος Πρόεδρος; Τι 
είδους Συνομιλίες θα κάμει με τον Τούρκο 
(με τη βοήθεια έστω του… Άντρου Κυπρια-
νού του ΑΚΕΛ), ο οποίος ήδη διά της βίας 
αρπάζει πολλαπλάσια των όσων αξίωνε 
και έπαιρνε στις Συνομιλίες; Για ποιες 
Συνομιλίες, με ποιο Στόχο και ποια Τύχη 
στέλνει μυστικές επιστολές ο Πρόεδρος, 
ερήμην του Κυπριακού Ελληνισμού;

Η Ελλάδα και Εγγυήτρια, αδυνατεί να 
βοηθήσει την κόρη και προστατευόμενή 
της Κύπρο. Είναι παθητικός θεατής του 
Τρίτου Αττίλα!... Οι Αμερικανοί θα αγκαλιά-
σουν την Τουρκία και θα μας ζητούν σύ-
ντομα, ίσως, να υποταγούμε στις Τουρκικές 
αξιώσεις. Οι Ισραηλίτες θα συνεχίσουν τη 
σιωπή και τη «σύνεσή» τους. Οι Αιγύπτιοι 
θα εκφράζουν τη φιλία τους και οι Βρετανοί 
θα υπονομεύουν ως συνήθως, στηρίζο-
ντες τις Τουρκικές «λογικές» αξιώσεις. Η 
αμηχανία του Προέδρου στα Μαρτυρικά 
αδιέξοδά του, ανησυχεί δικαιολογημένα 
αυτόν τον δύσμοιρο Λαό ο οποίος και 
πάλιν πληρώνει με νέα δράματα, τα λάθη 
και τις ανεπάρκειες των ηγετών του. Των 
ηγετών που και σήμερα ακόμα αρνούνται 
να αποφασίσουν και να ομοφωνήσουν στο 
ποιος είναι ο δρόμος προς τη σωτηρία αν 
δεν φτάνουμε στο τέλος της Via Dolorosa 
Προς τη Σταύρωση…
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Tι αλλάζει 
στις εξετάσεις 
τετραμήνων

Πράσινο φως έδωσε την 
Παρασκευή η Ολομέλεια 
της Βουλής στους νέους 

κανονισμούς που κατέθεσε το 
Υπουργικό Συμβούλιο, οι οποίοι 
στηρίζονταν στην πρόταση νόμου 
του ΔΗΚΟ, τροποποιώντας έτσι 
την υφιστάμενη νομοθεσία που 
αφορά στις εξετάσεις τετραμήνων. 

Σύμφωνα με τους νέους κα-
νονισμούς, η νέα μορφή αξιολό-
γησης των μαθητών για σκοπούς 
προαγωγής θα τεθεί σε ισχύ από 
τη σχολική χρονιά 2019-2020 
και θα εφαρμοστεί μόνο για την 
Α’Λυκείου. Για τη Β’ Λυκείου η 
νέα μορφή αξιολόγησης των 
μαθητών θα τεθεί σε ισχύ από 
την σχολική χρονιά 2020-2021 
και για τη Γ’Λυκείου θα τεθεί 
σε ισχύ από τη σχολική χρονιά 
2021. 

Για τα εξεταζόμενα μαθήμα-
τα, η γραπτή αξιολόγηση μαθη-
τών θα έχει αναλογία 40% και 
η προφορική αξιολόγηση θα 
έχει αναλογία 60%. Η προφο-
ρική αξιολόγηση θα αποτελεί 
την επίδοση του μαθητή σε 
εναλλακτικές μορφές όπως: 
συμμετοχή του μαθητή στην 
τάξη ή/και στο εργαστήριο, 
κατ’ οίκον εργασία, προειδο-
ποιημένη 20λεπτη γραπτή 
βαθμολογητέα άσκηση ή βαθ-
μολογητέα ατομική ή ομαδική 
μελέτη-project (δεν θα ξεπερ-
νούν τα δύο στη διάρκεια κάθε 
τετραμήνου), δραστηριότητες 
διάκρισης εκτός αίθουσας δι-
δασκαλίας, που σχετίζονται 
με το συγκεκριμένο μάθημα, 
ή/και εθελοντική εργασία. Η 
γραπτή αξιολόγηση θα περι-
λαμβάνει ένα κεντρικό 90λε-
πτο δοκίμιο αξιολόγησης, το 
οποίο θα έχει βαρύτητα 30% 
και μια γραπτή προειδοποιη-
μένη άσκηση διάρκειας μέχρι 
45 λεπτά, η οποία θα έχει βα-
ρύτητα 10%. 

Για τα μη εξεταζόμενα μαθή-
ματα η αναλογία θα είναι η ίδια, 
δηλαδή το 40% θα αφορά τη 
γραπτή εξέταση και το 60% την 
προφορική, ενώ η γραπτή αξι-
ολόγηση θα περιλαμβάνει ένα 
μόνο προειδοποιημένο 45λεπτο 
γραπτό διαγώνισμα. 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
nicolaouth@simerini.com 

Γυναικοκρατία φαίνεται να επικρα-
τεί στις τάξεις των εκπαιδευτικών 
της Κύπρου, αφού σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της Διεθνούς Έρευνας για 
τη Διδασκαλία και τη Μάθηση (Teaching 
and Learning International Survey-TALIS 
2018), το 73,6% των εκπαιδευτικών στη 
χώρα μας το 2018 ήταν θηλυκού γένους.

Η έρευνα πραγματοποιείται από τον 
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και επικεντρώνεται 
στο μαθησιακό περιβάλλον και στις ερ-
γασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών 
στα σχολεία. Ο πρώτος κύκλος διεξήχθη 
το 2008, ενώ η Κύπρος συμμετείχε για 
πρώτη φορά στον δεύτερο κύκλο (TALIS 
2013). Στον τρίτο κύκλο της έρευνας (TALIS 

2018) συμμετείχαν 48 χώρες, συμπερι-
λαμβανομένης της Κύπρου και άλλων 22 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η έρευνα διενεργήθηκε με τη χορήγηση 
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στους 
εκπαιδευτικούς και στους διευθυντές 
γυμνασιακού κύκλου. Η Πιλοτική Φάση 
διενεργήθηκε την άνοιξη του 2017 και 
η Κύρια Φάση την άνοιξη του 2018 με 
υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης (σχολεία: 
89,8%, εκπαιδευτικοί: 90,3%).

Το προφίλ των
εκπαιδευτικών 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας 
ως προς τους εκπαιδευτικούς, το 2018 συ-
νέχισαν να επικρατούν οι γυναίκες (73,6%), 
με ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το αντί-
στοιχο του 2013 (70,1%) και της Ευρώπης 
του 2018 (70%). Παρατηρήθηκε, επίσης, 
μικρή αύξηση στον μέσο όρο ηλικίας των 
εκπαιδευτικών στην Κύπρο, από τα 42,7 
έτη (2013) στα 44,9 έτη (2018). Περίπου 

οι μισοί εκπαιδευτικοί είχαν μεταπτυχιακό 
δίπλωμα (49,7%) και ένα μικρό ποσοστό 
(4%) είχε διδακτορικό. Το επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού ήταν η πρώτη επιλογή για 
το 70,1% των εκπαιδευτικών, ποσοστό 
μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ευρωπαϊ-
κό (66,5%). Σε σχέση με τους διευθυντές 
παρατηρήθηκε ίση κατανομή αντρών και 
γυναικών, με το ποσοστό των γυναικών 
να ανέρχεται σε 51,7%. Το 2018, ο μέσος 
όρος ηλικίας (57,7 έτη) ήταν μεγαλύτερος 

από το 2013 (52,2 έτη), καθώς και από τον 
αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο (51,9 έτη). 

Δηλώνουν ικανοποιημένοι 
Σε σχέση με την εργασιακή ικανοποίη-

ση, σημαντικό ποσοστό των εκπαιδευτικών 
δήλωσε ότι τα πλεονεκτήματα τού να ήταν 
κάποιος εκπαιδευτικός ξεπερνούσαν τα μει-
ονεκτήματα (82,4%) και εάν μπορούσαν να 
αποφασίσουν ξανά, θα επέλεγαν και πάλι 
να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί (80,3%). Σε 
σχέση με το 2013, παρατηρήθηκε μείωση 
στα ποσοστά αυτά. Ωστόσο, τα ποσοστά των 
εκπαιδευτικών της Κύπρου σε όλες σχε-
δόν τις δηλώσεις ήταν υψηλότερα από τα 
αντίστοιχα στην Ευρώπη. Οι εκπαιδευτικοί 
δήλωσαν ικανοποιημένοι με τους όρους 
του συμβολαίου εργοδότησής τους, π.χ. 
ωφελήματα, ωράριο (76,8%), καθώς και 
τις αποδοχές που ελάμβαναν από την ερ-
γασία τους (58,5%). Τα ποσοστά αυτά ήταν 
υψηλότερα από τα αντίστοιχα στην Ευρώπη. 

Περιστατικά βίας 
Όσον αφορά στο σχολικό κλίμα, οι δι-

ευθυντές ανέφεραν ότι στο σχολείο τους 
εβδομαδιαίως παρατηρούνται περιστατικά 
παρενόχλησης ή εκφοβισμού μεταξύ των 
μαθητών ή άλλες μορφές λεκτικής κακο-
ποίησης (16,2%) και, σε μικρότερο βαθμό, 
βανδαλισμοί και κλοπές (7,7%), καθώς και 
σωματικές βλάβες εξαιτίας βίας μεταξύ των 
μαθητών (5,1%). Για τα ποσοστά αυτά, δεν 
προέκυψαν σημαντικές διαφοροποιήσεις 
σε σχέση με το 2013 ούτε σε σχέση με 
την Ευρώπη.

«Γυναικοκρατούμενα» τα σχολεία μας 

Μ
ια σημαντική 
επιστημονική 
επιβράβευση 
και ένα ακόμη 
βήμα ιατρικής 
καθιέρωσης και 
διεθνούς προβο-

λής για την ιατρική κοινότητα της Κύπρου 
έγινε μέσα από την τιμητική παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων του «Κέντρου Προ-
ηγμένης Χειρουργικής Ήπατος – Χολη-
φόρων – Παγκρέατος και Χειρουργικής 
Ογκολογίας» στο Παναμερικανικό Συνέδριο 
Ογκολογίας ASCO 2019 στο Chicago.

Μετά από επιτυχή πορεία τεσσάρων ετών 
στη διενέργεια της μεθόδου Nanoknife στο 
American Medical Center, ο επικεφαλής 
του κέντρου, Εξειδικευμένος Χειρουργός 
Ήπατος και Παγκρέατος δρ Πέτρου Αθα-
νάσιος μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του 
δρα Νεοφύτου Κυριάκο, προχώρησαν σε 
συλλογή των δεδομένων και στατιστική 
τους ανάλυση. 

Η σπουδαία μελέτη 
Στη μελέτη έγινε αξιοποίηση των ογκο-

λογικών αποτελεσμάτων και του χρόνου 
επιβίωσης, όπως αυτή προέκυψε από τα 
δεδομένα της ογκολογικής ομάδας του 
American Medical Center και του Ογκο-
λογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου, 
οι οποίοι είχαν και την επιμέλεια της μετα-
Nanoknife παρακολούθησης των ασθενών 
και χορήγησης θεραπείας. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης συμπεριε-

λήφθησαν σε ευρύτερη βάση δεδομένων σε 
συνεργασία με την Α’ Χειρουργική Κλινική 
της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠ Αθηνών, 
δημιουργώντας έτσι τη μεγαλύτερη σειρά 
χειρουργικής εφαρμογής της μεθόδου στον 
ευρωπαϊκό χώρο.   

Η παρουσίαση απέσπασε εξαιρετικά 
σχόλια και δημοσιεύτηκε ήδη στο επίσημο 
περιοδικό της Αμερικανικής Ογκολογικής 
Εταιρείας, Journal of Clinical Oncology, με 
τίτλο: «Effect of irreversible electroporation 
(IRE) combined with chemotherapy (C) on 
survival in locally advanced pancreatic 
cancer (LAPC) patients».

Τα αποτελέσματα των δύο αυτών κέ-
ντρων αναφοράς στον ευρύτερο ελλαδο-
κυπριακό χώρο, ήρθαν να επιβεβαιώσουν 
τόσο την από καιρό διαφαινόμενη θετική 
συμβολή της μεθόδου στην επιβίωση των 
ασθενών, όσο και τη σημασία της εφαρμογής 
της θεραπείας από ομάδες με εκπαίδευση, 
εμπειρία και αφοσίωση, προκειμένου να 
επιτευχθούν τα μέγιστα θεραπευτικά απο-
τελέσματα με τη μικρότερη νοσηρότητα 
και θνητότητα.  

Αποτέλεσμα ομαδικής 
προσπάθειας η επιτυχία 

Μιλώντας στη «Σημερινή της Κυρια-
κής», ο δρ Αθανάσιος Πέτρου ανέφερε 
ότι «τα αποτελέσματα και η προβολή 
τους στο συνέδριο με το ίσως υψηλότε-
ρο ιατρικά επίπεδο παγκοσμίως απο-
τελεί για όλους μας και για την Κύπρο 
ένα σημαντικό επίτευγμα. Ωστόσο θα 
ήταν παράλειψη να μην αναφέρω ότι η 
επιστημονική αυτή επιτυχία αποτελεί 
αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας. 
Στην Κύπρο, οι ογκολόγοι μας και τα 
ογκολογικά συμβούλια απαρτιζόμενα 
από εξαιρετικούς επιστήμονες όλων των 
ειδικοτήτων, μαζί με την ομάδα μας, 
είναι αυτοί που οδήγησαν σε αυτό το 
εξαιρετικό αποτέλεσμα και την αποδοχή 
μας συνολικά, έξω από τα σύνορα της 
Κύπρου».  

Η επιτυχία αυτή ήταν που οδήγησε 
στην επιθυμία, ώστε τα αναθεωρημένα 
αποτελέσματα, μετά την αναβάθμιση της 
βάσης δεδομένων με συμπερίληψη των 
τελευταίων περιστατικών, να παρουσια-

στούν ως προφορική ανακοίνωση κατόπιν 
αποδοχής, στο επερχόμενο Πανευρωπαϊκό 
Συνέδριο Ογκολογίας 2019 στη Μαδρίτη, 
τον Σεπτέμβριο. 

Ποια είναι η ASCO
Η δεκαετία του 1960 αποτέλεσε τη 

χρονική περίοδο όπου ξεκίνησε η χρήση 
της χημειοθεραπείας για τη θεραπεία του 
καρκίνου, ενώ η ογκολογία αποτελούσε 
έναν νεοσύστατο τομέα της ιατρικής. 

Εκείνη την εποχή, οι Arnoldus Goudsmit 
και Fred J. Ansfield αποτέλεσαν τους πρω-
τοπόρους στη χρήση της χημειοθεραπείας 
και προσπάθησαν να μάθουν όσο το δυ-
νατόν περισσότερο τη χρήση αυτών των 
αντικαρκινικών φαρμάκων. Ωστόσο, δια-
πίστωσαν ότι δεν υπήρχαν πληροφορίες 
και εκπαιδευτικές ευκαιρίες. 

Οι παρουσιάσεις και έρευνες που μοι-
ράζονται κάθε χρόνο στις συναντήσεις 
του AACR επικεντρώθηκαν περισσότερο 
στην παθολογία και λιγότερο στους ασθε-
νείς. Οι δρ Goudsmit και δρ Ansfield 
άρχισαν να συζητούν την ιδέα για μια νέα 

οργάνωση με τους συναδέλφους «χη-
μειοθεραπευτές» Herman A. Freckman 
και Robert Talley. 

Κατά την πρώτη οργανωτική συνάντηση 
στις αρχές του 1964, που πραγματοποι-
ήθηκε κατά τη διάρκεια του γεύματος σε 
ένα μικρό δωμάτιο στο Edgewater Beach 
Hotel στο Σικάγο, ενώθηκαν με τους συ-
νιδρυτές Harry F. Bisel, William Wilson 
και Jane C. Wright.

Αυτά τα επτά άτομα αναγνώρισαν την 
ανάγκη δημιουργίας μιας νέας κοινωνίας 
που θα επικεντρώνεται αποκλειστικά 
σε θέματα μοναδικά για την κλινική 
ογκολογία και πιο συγκεκριμένα στο 
νεοσύστατο πεδίο της χημειοθεραπείας 
του καρκίνου. Όσον αφορά στην εστί-
αση από την παθολογία και την έρευ-
να, η ASCO είναι αφιερωμένη στην 
έμφαση στις κλινικές εκτιμήσεις και 
την περίθαλψη των ασθενών. Αυτή η 
μικρή συνάντηση σήμανε την έναρξη 
της κορυφαίας οργάνωσης ογκολογίας 
στον κόσμο, η οποία σήμερα έχει περί-
που 45.000 μέλη παγκοσμίως.

Στον παγκόσμιο ιατρικό χάρτη η Κύπρος
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Τ
ίποτε δεν αφήνει στην 
τύχη η Τουρκία. Γνω-
ρίζει τα αυτονόητα από 
γεωγραφία, πολιτική και 
στρατηγική. Οι κινήσεις 
της  Άγκυρας είναι στο-
χευμένες. Στήνει σκηνι-

κό με το Ιράν και τη Ρωσία. Χρησιμοποιεί 
την ισχύ της και «παίζει» με τους αγωγούς, 
αφού μέσα στα σενάρια της είναι και ο 
αγωγός από την περιοχή της Καρπασίας 
προς το Τσεϊχάν ή η δημιουργία άλλων 
υποδομών για να περάσει μελλοντικά 
ο αγωγός από το Ιράν, το Ιράκ και τη 
Συρία μέσω θάλασσας ή χερσαία προς 
το Τσεϊχάν. Ο θαλάσσιος χερσαίος και 
εναέριος έλεγχος από την Άγκυρα εί-
ναι αναγκαίος για την εξυπηρέτηση των 
δικών της εθνικών συμφερόντων, που 
συμπλέουν αυτή τη στιγμή με τη Μόσχα. 
Εξού και η εγκατάσταση των S-400 όπως 
και οι προετοιμασίες για νέα επιχείρηση 
στη Συρία.

Τουρκικοί στόχοι 
 Κατόπιν ερευνών που διενήργησε το 

Μπαρμπαρόζ, ο Πορθητής βρίσκεται έξω 
από την Πάφο, η Άγκυρα έχει δεσμεύσει 
περιοχή πλησίον του Καστελόριζου και το 
Γιαβούζ άραξε στην Καρπασία προς τον 
κόλπο Αμμοχώστου, απέναντι από τη Συρία, 
εντός της οποίας ετοιμάζεται να εισβάλει 
εκ νέου συγκεντρώνοντας στρατεύματα. 
Οι εξελίξεις αυτές συμβαίνουν τη στιγμή 
κατά την οποία, στις Βρυξέλλες, η ΕΕ επε-
ξεργάζεται μέτρα σε βάρος της Άγκυρας 
που προκαλεί ένταση εντός της κυπριακής 
ΑΟΖ και επιδιώκει την επιβολή τετελε-
σμένων. Εάν κάποιος διαβάσει καλά την 
τουρκική πολιτική και τους σχεδιασμούς 
της διαπιστώνει ότι στοχεύει: 

1. Στην εμπέδωση της μετατροπής 
της περιοχής από τη Μαρμαρίδα στην 
Αλεξανδρέττα σε τουρκική λίμνη. 

2. Στην υφαρπαγή του φυσικού αερίου 
της Κύπρου και της Ελλάδας. Αδιαφορεί 
τι λέει το διεθνές δίκαιο και δίδει τη δική 
της ερμηνεία, ενώ επιμένει στην εξής θέση: 
Ή θα βρεθεί λύση στο Κυπριακό και θα 
γίνει ανακατανομή της κυπριακής ΑΟΖ, 
δηλαδή πολυτεμαχισμός  της ή θα επιβάλει 
η ίδια η Τουρκία εκείνο που θέλει με την 
ισχύ της. Διά πυρός και σιδήρου.  

3. Στη δημιουργία διευρυμένης ζώνης 
ασφαλείας στη Συρία για να τελειώσει την 

υπόθεση με τους Κούρδους και για να 
δημιουργήσει τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Α. Σταδιακή εντός της Συρίας ενίσχυση 
των δυνάμεών της (τουρκικών) για λόγους 
ασφαλείας και για να μπορεί η Άγκυρα 
να συμμετέχει στις ενεργειακές οδούς.  

Β. Εδραίωση των ενόπλων δυνάμε-
ών της στην περιοχή για να έχει λόγο 
στο νέο καθεστώς της Συρίας. Εξού και 
η συμμαχική της σχέση με τη Ρωσία, 
λόγω σύγκλισης συμφερόντων. Εκτός των 
άλλων, ο έλεγχος αυτός της προσφέρει 
νέα γεωπολιτικά πλεονεκτήματα και δη 
ενεργειακά, τα οποία δεν μπορεί να υλο-
ποιήσει χωρίς στρατιωτική ισχύ. 

Ενεργειακό σκηνικό
Ποιο είναι το ενεργειακό σκηνικό: Η 

Τουρκία αφενός έχει λόγο για δυο αγω-
γούς, που μέχρι τώρα είχαν ανταγωνιστικό 
χαρακτήρα (Κατάρ – Τουρκίας και Ιράν, 
Ιράκ – Συρίας) αφετέρου, εάν βρει φυ-
σικό αέριο στην Καρπασία σε σύντομο 
χρονικό διάστημα θα πάρει αγωγό προς 
το Τσεϊχάν, λόγω αποστάσεων με κύριο 
σκοπό την κάλυψη των αναγκών της, αλλά 
και τη δημιουργία τετελεσμένων. 

Συνεπώς, η Άγκυρα ενώ προ του πο-
λέμου στη Συρία είχε την επιλογή του 
αγωγού Κατάρ – Συρία – Τουρκία, τώρα 
λόγω της συμμαχίας της με τη Ρωσία 
ανοίγει και την επιλογή του αγωγού Ιράν, 
Κατάρ, Συρία, και από εκεί στο Τσεϊχάν 
είτε μέσω Καρπασίας, εάν στα ανοικτά της 
βρεθεί φυσικό αέριο, είτε απευθείας μέσω 

Συρίας. Μια τέτοια εξέλιξη δεν ευνοείται 
από τις ΗΠΑ, καθότι δημιουργείται μια 
ευρύτερη ενεργειακή συμμαχία στη βάση 
του άξονα Ιράν, Τουρκίας, Ρωσίας με τη 
Συρία συνοδοιπόρο. Σημειώνουμε επί 
τούτου ότι, η στήριξη της Ρωσίας προς τη 
Συρία και την Τουρκία δεν είναι τυχαία: 
Α. Χαλά την πολιτική των ΗΠΑ στην περι-
οχή από κάθε άποψη. Β. Δημιουργεί μια 
ενεργειακή και γεωπολιτική συμμαχία 
με το Ιράν, την Τουρκία και τη Συρία. Γ. 
Η άφιξη των S-400 στην Τουρκία. Είναι 
ενταγμένη στο ευρύτερο δίκτυο αεράμυνας 
της Μόσχας στην περιοχή με ανάλογα 
οπλικά συστήματα τα οποία διαθέτει η 
Ρωσία στη Συρία, όπως οι S-400 και 
S-300 που είναι εγκαταστημένοι στην 
Αρμενία και στο Ιράν.

Γιατί S-400 και όχι F-35
Επί τη βάσει των ανωτέρω εγείρεται 

ακόμη ένα ερώτημα: Γιατί η Τουρκία 
επέλεξε τους S-400 αντί τα αόρατα F-35; 
Απαντώντας στο ερώτημα, στρατιωτικές 
πηγές αναφέρουν τα εξής: 

 Η Τουρκία δεν διαθέτει αντιπυραυ-
λικά συστήματα αεράμυνας. Διέθετε τα 
«Νίκη» και «Ηρακλής» που είναι της 
δεκαετίας του 70. Συνεπώς, η αεράμυνά 
της στηρίζεται μόνο στην αεροπορία. Κάτι 
τέτοιο δεν μπορεί να συμβαίνει σε μια 
χώρα που είναι περιφερειακή δύναμη. 
Επί διακυβέρνησης Ομπάμα δεν είχε 
κλείσει η συμφωνία για τους Πάτριοτ 
για οικονομικούς μεταξύ άλλων λόγους.  

Η Τουρκία είναι μεγάλη σε έκταση 
χώρα και χρειάζεται ένα σύγχρονο οπλικό 
σύστημα αεράμυνας. Οι S-400 είναι οι πιο 
σύγχρονοι στον κόσμο και λειτουργούν 
για αμυντικούς και επιθετικούς σκοπούς. 
Τι σημαίνει αυτό; Ότι λόγω του μεγάλου 
βεληνεκούς των ραντάρ τους ώς και 400 
με 600 χιλιόμετρα εντοπίζουν εχθρικά 
αεροσκάφη και πυραύλους. Άρα μπορεί 
να αποφευχθεί ο αιφνιδιασμός μαζικής 
επίθεσης και να δοθεί χρόνος στην αερο-
πορία -με την οποία τα αντιαεροπορικά 
συστήματα δρουν συμπληρωματικά- για 
να αντιδράσει. Ταυτοχρόνως, σε περίπτωση 
επίθεσης δύναται να συλλέξει πληρο-
φορίες και να δημιουργήσει αντίμετρα 
πριν από την ανάληψη δράσης.   

Οι S-400 μπορούν να λειτουργήσουν 
και ως αντιβαλλιστικό όπλο. Δύνανται 
δηλαδή να κτυπούν πυραύλους, που εκτο-

ξεύονται σε βάρος της Τουρκίας, όπως 
είναι η Ιεριχώ του Ισραήλ. Η Άγκυρα 
εξασφαλίζεται και έναντι της Ελλάδας 
και έναντι της Κύπρου και του Ισραήλ.  

Οι S-400 είναι μετακινούμενοι. Καλύ-
πτουν περιοχές αναλόγως των απειλών 
και δη στρατηγικούς ζωτικούς χώρους και 
μεγάλες πόλεις. Κάθε συστοιχία λειτουργεί 
αυτόνομα επειδή διαθέτει δικό της ραντάρ 
ανεξάρτητα από εκείνο της Κεντρικής 
Διοίκησης. Με τα  F-35 η Άγκυρα θα 
είχε βάθος πυρός και ευελιξία καθώς και 
σχετική κυριαρχία στον αέρα. Θα ήταν 
όμως ευάλωτη στην αεράμυνα και στις 
εξωτερικές επιθέσεις. Ο συνδυασμός των 
F-35  με τους Πάτριοτ θα ήταν εξαιρετι-
κός. Είναι όμως πρόδηλο ότι ο Ερντογάν 
χρωστά την παραμονή του στην εξουσία 
στους Ρώσους, αφού αυτοί τον είχαν προ-
ειδοποιήσει για το πραξικόπημα της 15ης 
Ιουλίου του 2015 και αυτοί είναι που 
φτιάχνουν τον πυρηνικό αντιδραστήρα 
στο Άκουγιου.    

 
Ρωσική πολιτική 

Οι εξελίξεις στην περιοχή μας θα πρέ-
πει να ιδωθούν μέσα από ένα σφαιρικό 
πρίσμα.  Συνεπώς, παρατηρούμε ότι η 
Μόσχα έχει τον έλεγχο των ενεργειακών 
οικοπέδων της Συρίας (βλέπε Χάρτη) και 
δημιουργεί μαζί με πιθανά κοιτάσμα-
τα στην Καρπασία και στον κόλπο της 
Αμμοχώστου, καθώς και με τον αγωγό 
από το Ιράν προς τη Μεσόγειο, μια νέα 
ενεργειακή δεξαμενή και διαδρόμους, 
που είναι συναφείς με τον Turkish Stream, 
ο οποίος περνά από τη Ρωσία στη Μαύ-
ρη Θάλασσα, διασχίζει την Τουρκία και 
κατευθύνεται προς την Ευρώπη. Ως Κύ-
προς, έχουμε εκ των πραγμάτων μιαν 
ανταγωνιστική σχέση με τη Μόσχα, που 
δεν σημαίνει ότι είναι, ταυτόχρονα, και 
εχθρική. Τι εννοούμε; Η Ρωσία επέλεξε 
ως ενεργειακό σύμμαχο την Τουρκία και 
όχι την Κύπρο, την οποία έσπρωξε  προς 
τους δυτικούς, εφόσον δεν συμμετείχε 
στην εκμετάλλευση των ενεργειακών 
οικοπέδων μας για τους εξής λόγους: 

Α. Δεν ήθελε να μπει σε μπελάδες με 
την Άγκυρα, η οποία έχει διεκδικήσεις 
στην κυπριακή ΑΟΖ. Β. Επέλεξε την 
Τουρκία για να προκαλεί προβλήματα 
στις ΗΠΑ. Γ. Έχει ενεργειακά και γεω-
πολιτικά συμφέροντα με την Άγκυρα, 
όπως ο πυρηνικός σταθμός του Άκου-

γιου και ο Turkish Stream, καθώς και 
άλλοι αγωγοί που θα περάσουν από τη 
Συρία μελλοντικά. 

Στον αντίποδα των κοινών ενεργεια-
κών συμφερόντων μεταξύ Τουρκίας και 
Ρωσίας προβάλλει το τερματικό στην Κύ-
προ ή/και ο East/Med, που συνδυάζεται, 
πλέον, με την άρση του εμπάργκο πώλη-
σης όπλων από τις ΗΠΑ στην Κυπριακή 
Δημοκρατία. Συνεπώς, δεν είναι ζήτημα 
εάν θα επιλέξουμε μεταξύ Ρωσίας και 
ΗΠΑ, αλλά πώς θα εξυπηρετήσουμε τα 
συμφέροντά μας μέσω των Ισραηλινών, 
των Αμερικανών και της ΕΕ, εφόσον η 
μεν Μόσχα συγκλίνει προς την Άγκυρα 
και η Ουάσιγκτον είναι θυμωμένη με 
την Τουρκία.  

Τα μέτρα της ΕΕ
Ειδικώς ως προς την ΕΕ θα πρέπει να 

επισημανθούν τα ακόλουθα: 1. Τα συμφέ-
ροντα των εταίρων με την Τουρκία είναι 
φοβερά δυσανάλογα συγκριτικά μεταξύ 
εκείνων της Κυπριακής Δημοκρατίας με 
την ΕΕ. Το ανισοζύγιο αυτό μπορεί να 
εξισορροπηθεί μόνο εάν λειτουργήσει 
ο ενεργειακός διάδρομος της Κύπρου 
προς την ΕΕ. Αντιθέτως, εάν ο αγωγός 
περάσει προς την Τουρκία, τότε τον δικό 
μας πρόσθετο ρόλο στην ΕΕ θα αναλάβει 
η Άγκυρα. Εάν, μάλιστα,  αλλάξουν με 
τη λύση του Κυπριακού οι υφιστάμενες 
ΑΟΖ –όπως η Άγκυρα επιδιώκει–  τότε 
οι Κύπριοι δεν θα έχουν τα κέρδη που 
προσδοκούν ότι θα έχουν με τις υφιστά-
μενες συνθήκες.  

Εμβάθυνση με ΗΠΑ
Η Ρωσία εκμεταλλεύεται την κρίση 

Τουρκίας – ΗΠΑ και αυτήν μεταξύ 
Τουρκίας – ΕΕ που επιβαρύνεται από 
τα μέτρα τα οποία αναμένεται να απο-
φασιστούν σε βάρος της Άγκυρας, λόγω 
των προκλήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ 
και των αντιδημοκρατικών πρακτικών 
εντός της Τουρκίας. Τα μέτρα αυτά, όπως 
είναι το πάγωμα του πολιτικού διαλό-
γου σε διάφορους τομείς, η αναστολή 
των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων στην Τουρκία, 
καθώς και τα 145,8 εκατομμύρια ευρώ 
που δεν θα δοθούν στην Άγκυρα από τον 
προϋπολογισμό του 2020, είναι συναφή 
θέματα με τις ισορροπίες συμφερόντων 
μεταξύ της Τουρκίας με την ΕΕ και της 
Κυπριακής Δημοκρατίας με την ΕΕ. Εάν 
ο East/Med ήταν ενεργός, τότε τα μέτρα 
θα μπορούσαν να ήταν πιο σκληρά, διότι 
οι εξαρτήσεις της ΕΕ από την Κύπρο θα 
ήταν μεγαλύτερες από ό,τι είναι σήμερα, 
ασχέτως εάν δεν θα ήταν λιγότερες ή πε-
ρισσότερες οι εξαρτήσεις της ΕΕ από την 
Τουρκία. Η κλιμάκωση των κυρώσεων 
σε κατοπινό στάδιο συναρτάται και με τη 
στάση των ΗΠΑ έναντι της Τουρκίας. 
Εάν οι Αμερικανοί θέλουν να πιέσουν 
οικονομικά την Τουρκία, τότε δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι θα χρησιμοποιήσουν και την 
Κύπρο και την ΕΕ προς την κατεύθυνση 
αυτή. Ο ηγεμόνας, δηλαδή οι ΗΠΑ, δεν 
έχει απόλυτο αλλά κεντρικό ρόλο στη 
λήψη αποφάσεων. Και η Κύπρος, χωρίς 
να τίθεται θέμα αν θα στραφεί σε βάρος 
της Μόσχας –δεν θέλουμε κάτι τέτοιο– 
μπορεί να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο 
τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ, τώρα που 
είναι ανοικτό το παράθυρο ευκαιρίας, 
θέτοντας τις εξής προτάσεις εδραίωσης των 
κοινών συμφερόντων: Α. Την ενοποίηση 
του συστήματος αεράμυνας με το Ισρα-
ήλ πρωτίστως, αλλά και με την Ελλάδα, 
με την ευλογία των ΗΠΑ ως απάντηση 
για την ανάπτυξη των S-400 στην Τουρ-
κία. Β. Την αντικατάσταση των ρωσικών 
αντιπυραυλικών συστημάτων, που δια-
θέτουμε, με τους αμερικανικούς Πάτριοτ, 
λόγω συμβατότητας. Γ. Την υποστήριξη 
από πλευράς ΗΠΑ ότι δεν πρόκειται να 
αλλάξουν βίαια τα όρια των σημερινών 
ΑΟΖ στην περιοχή και δη της Κύπρου 
ως αναπόσπαστα τμήματα συμμαχικής 
σχέσης, που είναι συναφής με την ανά-
πτυξη και την ασφάλεια στην περιοχή. 

Υπάρχουν, λοιπόν, πολιτικές επιλογές  
αξιοπρεπούς εμβάθυνσης των σχέσεων 
με τις ΗΠΑ. Και μάλιστα αξιοπρεπώς. 
Με τα παντελόνια πάνω… 

Της Κυριακής
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 Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ S-400 ΑΝΤΙ F-35  

Τουρκικοί αγωγοί υπό τη σκιά των S-400 
και βασικά αντίμετρα με στήριξη των ΗΠΑ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
yiannos10@gmail.com

ΠΩΣ Η ΆΓΚΥΡΆ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ 
ΤΟ ΤΣΕΪΧΆΝ ΜΕ ΆΓΩΓΟ ΆΠΟ 
ΤΗΝ ΚΆΡΠΆΣΙΆ ΚΆΙ ΆΠΟ ΤΟ 
ΙΡΆΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΡΩΣΙΆΣ ΩΣ ΆΝΤΆΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 
ΟΔΩΝ ΕΝΆΝΤΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΆ-
ΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΆΕΡΙΟΥ   

Ποια η σκοπιμότητα 
της τουρκικής ζώνης 
ασφαλείας στη Συρία

  Είναι λογική ή όχι 
η αντικατάσταση 

των ρωσικών 
συστημάτων της 
Κύπρου με τους 

Πάτριοτ

Ο ΧΆΡΤΗΣ ΆΠΟΤΥΠΏΝΕΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ 
ΔΡΆΣΗ ΣΤΗ ΣΥΡΙΆ, ΤΆ ΕΝΕΡΓΕΙΆΚΆ ΟΙ-
ΚΟΠΕΔΆ ΤΗΣ ΧΏΡΆΣ ΆΥΤΗΣ ΠΟΥ ΚΆΠΆ-
ΡΏΣΕ ΓΙΆ ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗ Η ΜΟΣΧΆ ΚΆΙ 
ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΆΙΧΝΙΔΙ ΤΏΝ ΆΓΏΓΏΝ. 
Η ΆΝΤΆΓΏΝΙΣΤΙΚΗ ΠΛΕΟΝ ΣΧΕΣΗ ΜΆΣ 
ΜΕ ΤΗ ΡΏΣΙΆ ΔΕΝ ΣΗΜΆΙΝΕΙ ΟΤΙ ΘΆ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΆ ΕΙΝΆΙ ΚΆΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΆΚΗ. 
ΕΚ ΤΏΝ ΠΡΆΓΜΆΤΏΝ ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ 
ΣΠΡΏΧΝΕΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΆ ΕΝΕΡΓΕΙΆ-
ΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, ΚΆΘΏΣ ΚΆΙ ΆΣΦΆΛΕΙΆΣ, 
ΣΤΗΝ ΕΜΒΆΘΥΝΣΗ ΤΏΝ ΣΧΕΣΕΏΝ ΜΕ 
ΤΙΣ ΗΠΆ ΚΆΙ ΤΟ ΙΣΡΆΗΛ.  



Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Σ
ύμφωνα με τους χαρτο-
γράφους, «ένας χάρτης 
αναπαριστά την πραγ-
ματικότητα που υπάρχει 
γύρω μας», «με διάφορα 
σύμβολα που όλοι οι 
άνθρωποι μπορούν να 

καταλάβουν»...
Ο χάρτης της τουρκικής επιθετικότητας 

εναντίον της Κύπρου, όπως εκδηλώνεται 
με τις θαλάσσιες κυκλωτικές κινήσεις της 
Άγκυρας στην κυπριακή ΑΟΖ –Φατίχ 
δυτικά της Πάφου, Πορθητής νοτίως της 
Λεμεσού, Γιαβούζ ανατολικώς της Καρ-
πασίας, τη συνοδεία πολεμικών σκαφών 
και δεκάδων drones που υπερίπτανται της 
θαλάσσιας περιοχής της Κύπρου-, είναι 
εύγλωττα αναπαραστατικός και μάλιστα 
με εξόχως ευανάγνωστα σύμβολα, που 
όλοι μπορούν να καταλάβουν. Και κα-
ταγράφει ό,τι, στη θερινή ραστώνη μας, 
δεν μπορούμε να αντιληφθούμε: ότι, 
δηλαδή, εδώ και καιρό (και για πόσο 
ακόμα!) «κυκλοτερές περί γαίαν ελίσσεται 
αλλότριον φως», άλλως ειπείν, είμαστε 
υπό την επήρεια ενός νέου, θανάσιμου 
τουρκικού εναγκαλισμού άνευ… θωπειών 
και φιλοφρονήσεων.

Η Τουρκία, με τη στρατηγική των επι-
θετικών αναστατώσεων σε ολόκληρη την 
Ανατολική Μεσόγειο και με επίκεντρο το 
Αιγαίο και την κυπριακή Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη, επιχειρεί να επιβάλει 
τη θέληση και τους όρους της αναθεω-
ρητικής πολιτικής της, αμφισβητώντας 
τη διαμορφούμενη γεωπολιτική και 
ενεργειακή αρχιτεκτονική. 

Η τουρκική στρατηγική είναι άριστα 
μεθοδευμένη και κινείται σε προοπτική 
χρόνου, αποσκοπούσα στην αποκόμιση 
όχι μόνον συγκεκριμένων και απτών 
γεωπολιτικών ωφελημάτων, αλλά στην 
επίτευξη του γεωστρατηγικώς μεγίστου, 
που είναι η επιβολή της ως κυρίαρχης και 

ηγεμονεύουσας δύναμης στην περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου. 

Στρατηγική «αναγκαία» και «επιβαλλό-
μενη» διά της ισχύος, καθ’ όσον οι τουρ-
κικοί στόχοι και επιδιώξεις δεν μπορούν 
να ευοδωθούν στο πεδίο του διεθνούς 
δικαίου και της διεθνούς έννομης τάξης. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Άγκυρα δεν ορ-
ρωδεί να επιχειρεί, παράνομα, σε τέσσε-
ρα διαφορετικά μέτωπα, τα οποία στην 
ουσία συνθέτουν μια ενιαία γεωπολιτική 
έποψη, εισβάλλοντας ταυτόχρονα στην 
κυπριακή ΑΟΖ, τη Συρία, το Ιράκ και 
τη Λιβύη (μοναδική δύναμη στον κόσμο 
που διενεργεί, ταυτόχρονα, εισβολή σε 
τέσσερις διαφορετικές χώρες χωρίς να 
την παρενοχλεί οιοσδήποτε!) και συνε-
χίζοντας να επιδίδεται στο ριψοκίνδυνο 
ακροβατικό «φλερτ» ανάμεσα σε Ουά-
σιγκτον και Μόσχα. 

Πειρατική και ληστρική συμπεριφορά, 
που γεννά ευλόγως το ερώτημα, πώς, αφού 
η Τουρκία δρα, παγίως και εκ πεποιθή-
σεως, εκτός του διεθνούς δικαίου και της 
διεθνούς έννομης τάξης, θεματοφύλακας 
της οποίας είναι, υποτίθεται, ο ΟΗΕ, θα 
συμβάλει και θα συναινέσει σε λύση 
του Κυπριακού εντός του πλαισίου του 
διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων 
του διεθνούς οργανισμού; Προσδοκία 
την οποία, ευσεβοποθικά και υπό μορ-
φήν ζωοποιού ψεύδους, καλλιεργούν οι 
εραστές της «λύσης για τη λύση τώρα» 
εις την ημεδαπή, αγιοποιώντας την ιστο-
ρικά αποκρυσταλλωμένη έκφραση της εν 
λόγω αυτοεξαπάτησης, που είναι η λύση 
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. 

Εύσχημες δικαιολογίες 
Απέναντι, λοιπόν, στην αναθεωρητικά 

και επεκτατικά εκδιπλούμενη τουρκική 
στρατηγική, που αναδιατάσσει άρδην το 
γεωπολιτικό συγκείμενο του Κυπριακού, 
τι πράττει η πλευρά μας;

Σπεύδει, εκούσα άκουσα, να εξεύρει, 
ευσχήμως, διάφορες δικαιολογίες, προ-
κειμένου να επανέλθει στην τράπεζα 
των διαπραγματεύσεων, επί της οποίας, 
βεβαίως, δεν θα ευρίσκονται, απλώς, τα 
ανοικτά κεφάλαια των συνομιλιών εκεί 
που τα άφησε η κατάρρευση στο Κραν 
Μοντανά, αλλά οι νέοι τουρκικοί όροι για 
συνδιαχείριση και συνεκμετάλλευση του 
φυσικού αερίου, καθώς και τα υπό διαμόρ-
φωσιν τετελεσμένα στην Αμμόχωστο, στη 
νεκρή ζώνη και στις εξωθούμενες προς την 
Κύπρο μεταναστευτικές ροές, στο πλαίσιο 
μιας προωθούμενης, τουρκικών προδι-
αγραφών, λύσης του Κυπριακού, αλλά 
και να προχωρήσει σε νέα… ΜΟΕ, που 
θα ενισχύσουν, ακόμη περισσότερο, την 
αναβάθμιση του ψευδοκράτους - τη στιγμή, 
μάλιστα, που βρίσκεται σε εξέλιξη η τρίτη, 
σύμφωνα με τα προεδρικά χείλη, εισβολή 
της Τουρκίας εναντίον της Κύπρου.  

Και, το χειρότερο, αιωρούμενη, αμή-
χανα, ανάμεσα στα φληναφήματα μιας, 
έργω και πράξει, άγονης στρατηγικής και 
στους αδιέξοδους βηματισμούς μιας «νέας» 
εναλλακτικής στόχευσης, η χάραξη της 
οποίας συνεχίζει, απτόητα, να αποτελεί 
ένα δυσεπίτευκτο ζητούμενο, ακόμα κι ως 
απλή αναπροσαρμογή της υφιστάμενης.      

Αιώρηση, που, μ’ έναν ιστορικά ειρω-
νικό τρόπο, προβάλλει ως η πανηγυρική 
δικαίωση της διαχρονικής ελληνικής και 
ε/κ πολιτικής, που αταλάντευτη διασχίζει 
τις Συμπληγάδες του διακυμαινόμενου 
χρόνου, προσηλωμένη στην αναπαλλο-
τρίωτη στοχοθεσία της, αδύναμη να κα-
ταστεί ευέλικτη και προσαρμοστική στις 
απαιτήσεις και στις ανάγκες.   

Αντιστρέφοντας τη μυθιστορηματική 
επιτέλεση του Μαρσέλ Προυστ στο «Ανα-
ζητώντας τον χαμένο χρόνο», θα έλεγε 
κανείς πως είμαστε διαρκώς καθ’ οδόν 
προς την αναζήτηση νέας στρατηγικής, 
της πολιτικής λυδίας λίθου που θα μας 

καταστήσει σύγχρονους με την ελευσό-
μενη ιστορία, συντονισμένους με αυτό 
που έρχεται, άτολμοι, ωστόσο, να εγκα-
ταλείψουμε τα ανεπιτυχώς δοκιμασμένα, 
μέσα στις τόσες επισφαλείς βεβαιότητες 
και τις τόσες ελπιδοφόρες αβεβαιότητες 
των καιρών. 

Περιπλανώμενοι πλάνητες της ιστο-
ρίας, αμήχανοι και απρονόητοι στις κα-
τακλυσμιαίες κρούσεις των γεγονότων, 
αφημένοι στην ισοπεδωτική ροή τους.

Ίσως, εν τέλει, τέτοια στρατηγική να μην 
υπήρξε ποτέ, γιατί το νέο δεν εκφράζει, 
απλώς, την ανάγκη αντικατάστασης του 
παλιού, αλλά αποτελεί συνώνυμο μιας 
εναρκτήριας διαίσθησης των πραγμάτων, 
απαιτώντας τη σύζευξη λόγου και πράξης 
μέσα στην παροπλισμένη διαθεσιμότητα 
των ιστορικών επιλογών.

Ευκταίο, ανέφικτο, εφικτό
Υπό αυτά τα δεδομένα, τα όσα συμβαί-

νουν τον τελευταίο καιρό στο μέτωπο της 
τουρκικής επιθετικότητας (και ουχί στο μέ-
τωπο του Κυπριακού), θα έπρεπε να έχουν 
καταστήσει περισσότερο ευκρινές το τοπίο 
των προσδοκιών, διαγράφοντας αρκετές 
από τις ψευδαισθήσεις της αφετηρίας. 

Αυτό το κλίμα των ανομολόγητα μα-
ταιωμένων προσδοκιών ήταν κυρίαρχο 
καθ’ όλη την περίοδο που ακολούθησε 
το ναυάγιο στο Κραν Μοντανά, παρά τις 
επίπλαστες νότες εχέφρονος «ρεαλισμού» 
ή ακόμη τις ανηλεείς ριπές μιας άκριτα 
μαστιγωτικής αυτοενοχοποίησης.

Ήταν, τουλάχιστον από πλευράς Προ-
έδρου και της πλειοψηφίας των πολιτι-
κών δυνάμεων, ξεκάθαρη η επίγνωση 
των δυσκολιών, παρά την… αμετανόη-
τη «επένδυση» στον Μ. Ακιντζί και στη 
«διαφορετικότητά» του, δείχνοντας, για 
πρώτη ίσως φορά, ότι στη συζυγία «φί-
λος – αντίπαλος» το βάρος έπεφτε στον 
δεύτερο όρο, αναγνωρίζοντας τη δεδομένη 

εξάρτηση του Τ/κ ηγέτη, αλλά και κάθε 
Τ/κ πολιτικού, από την Τουρκία. 

Εύλογη η δυσπιστία, που σιγά-σιγά 
μετατράπηκε και σε εμπειρική διαπίστω-
ση, όσον αφορά στην «προσήλωση» της 
τουρκικής πλευράς σε λύση δικοινοτικής, 
διζωνικής ομοσπονδίας.

Η δυσπιστία αυτή, ωστόσο, θα έπρεπε 
και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα 
στο προσίδιο πολιτικό βάρος της. 

Γιατί, αν οι Τούρκοι, όπως κατ’ επα-
νάληψιν λένε και δείχνουν, επιδιώκουν, 
στην πραγματικότητα, λύση συνομοσπον-
δίας ή δύο κρατών, ερμηνεύοντας κατά 
το δοκούν την έννοια διζωνικότητα ή 
εγκαταλείποντας τις παραμέτρους των 
ΗΕ, τότε, μοναδικός οδηγητικός γνώμο-
νας μέσα στους δυσήλατους μαιάνδρους 
του Κυπριακού και έναντι της ικανότατης 
τουρκικής πολιτικής είναι το κέντρισμα 
αυτής της δυσπιστίας. 

Στο σημείο αυτό, όλο το κυπριακό πο-
λιτικο-κομματικό σύστημα εγκαταβιώνει 
στον πυρήνα της κυρίαρχης διάζευξης 
ευκταίου και εφικτού, που καθόρισε, 
τουλάχιστον από το ’60 και εντεύθεν, 
τον ιστορικό προσανατολισμό και τις 
ανεννόητες διχόνοιές μας. Και θα ήταν 
λάθος να καθηλώσει τη δείξη της προς το 
παρελθόν, αλλά να την αναπροσανατολί-
σει προς το μέλλον, προβληματιζόμενο, 
σοβαρά, κατά πόσο η λύση δικοινοτικής, 
διζωνικής ομοσπονδίας προβάλλει, πια, 
ως μια από τις μορφές του ιστορικώς ευ-
κταίου και όχι ως ο ορίζοντας του εφικτού. 

Γιατί, όπως φαίνεται να την αντιλαμ-
βάνονται οι Τούρκοι, δεν μπορεί να 
είναι άλλο παρά μια από τις ιστορικές 
εκδηλώσεις του ανέφικτου. Και τότε, θα 
πρέπει να διερωτηθούμε: Τι είναι, πλέον, 
για μας, το εφικτό; Και πώς προχωρούμε, 
αν είμαστε στοιχειωδώς προβλεπτικοί και 
προορατικοί πολιτικά, μέσα στην αμεί-
λικτη πύκνωση του ιστορικού χρόνου; 

Απολωλότες εν εαυτοίς ή 
αγκυροβολήσαντες στην παράδοση 

Η ΈΚΝΟΜΗ ΣΥΜΠΈΡΙΦΟΡΆ 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΆΣ ΓΈΝΝΆ,

ΈΥΛΟΓΩΣ, ΤΟ ΈΡΩΤΗΜΆ, 
ΠΩΣ, ΆΦΟΥ Η ΆΓΚΥΡΆ ΔΡΆ, 

ΠΆΓΙΩΣ ΚΆΙ ΈΚ
ΠΈΠΟΙΘΗΣΈΩΣ, ΈΚΤΟΣ ΤΟΥ 

ΔΙΈΘΝΟΥΣ ΔΙΚΆΙΟΥ ΚΆΙ 
ΤΗΣ ΔΙΈΘΝΟΥΣ ΈΝΝΟΜΗΣ 
ΤΆΞΗΣ, ΘΈΜΆΤΟΦΥΛΆΚΆΣ 

ΤΗΣ ΟΠΟΙΆΣ ΈΙΝΆΙ,
ΥΠΟΤΙΘΈΤΆΙ, Ο ΟΗΈ,

ΘΆ ΣΥΜΒΆΛΈΙ ΚΆΙ ΘΆ 
ΣΥΝΆΙΝΈΣΈΙ ΣΈ ΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΚΥΠΡΙΆΚΟΥ ΈΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΛΆΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΈΘΝΟΥΣ 

ΔΙΚΆΙΟΥ ΚΆΙ ΤΩΝ
ΆΠΟΦΆΣΈΩΝ ΤΟΥ

ΔΙΈΘΝΟΥΣ ΟΡΓΆΝΙΣΜΟΥ;

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@simerini.com 



Μ
πορεί ο Ερντο-
γάν να αυτοπρο-
βάλλεται ως  ο 
«πατερούλης» 
ή καλύτερα ο 
«προστάτης» 
των απανταχού 

καταπιεσμένων  μουσουλμάνων, ωστόσο 
πρόσφατα δεν δίστασε να θυσιάσει τους 
ομόθρησκούς του τουρκογενείς Ουιγούρους 
για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της 
τουρκικής Κυβέρνησης. Στη σύνοδο των 
G-20 ο  Ερντογάν ουσιαστικά πρόδωσε 
τους μουσουλμάνους Κινέζους Ουιγού-
ρους, που κάποτε αποκαλούσε μακρινούς 
προγόνους, αφήνοντάς τους στο έλεος της  
Κίνας, προκειμένου να διατηρήσει καλές 
σχέσεις με το Πεκίνο και να «κλείσει μέτω-
πα». Υπό την απειλή μάλιστα των ΗΠΑ ότι 
δεν θα παραδώσουν τα F-35 στην Άγκυ-
ρα, εξαιτίας της παραλαβής των ρωσικών 
αντιαεροπορικών συστημάτων S-400, η 
Τουρκία εξετάζει παράλληλα και την πι-
θανότητα προμήθειας μαχητικών SU-57 
από τη Ρωσία και j-31 από την Κίνα, ενώ 
παράλληλα διεκδικεί να παίξει σημαντικό 
ρόλο στον «νέο δρόμο του Μεταξιού» που 
προωθεί το Πεκίνο. Το τουρκικό σχέδιο 
αναβάθμισης των σχέσεων με την Κίνα 
ενδέχεται να επηρεάσει και την Ανατο-
λική Μεσόγειο, καθώς η Άγκυρα εδώ 
και καιρό επιχειρεί να προσδώσει ρόλο 
μεσολαβητή των ενεργειακών διενέξεων 
στο Πεκίνο, το οποίο στην παρούσα φάση 
κρατά αποστάσεις. 

Η κωλοτούμπα του Ταγίπ
Κατά την πρόσφατη σύνοδο Κορυφής 

των G-20 στην Οσάκα της Ιαπωνίας, ενώ 
την παράσταση έκλεψε η συνάντηση και 
οι δηλώσεις Ερντογάν-Τραμπ, το μεγάλο 
παιγνίδι παίχτηκε αλλού και πέρασε απα-
ρατήρητο από τα δυτικά ΜΜΕ. 

 Μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο 
Πρόεδρο Ξι Τζίνπινγκ, ο Ερντογάν εξέφρασε 
την πίστη του ότι είναι δυνατό να «βρεθεί 
λύση στο ζήτημα (Ουιγούρων), λαμβάνο-
ντας υπόψη τις ευαισθησίες και των δύο 
πλευρών». Ο Τούρκος ηγέτης είπε ότι είχε 
συζητήσει με τον Τζίνπινγκ το «ουιγουρικό 
ζήτημα», αλλά προειδοποίησε ότι, όταν το 
θέμα «μελετηθεί», αντανακλά ανεπαρκώς 
«την τουρκο-κινεζική σχέση». Αμέσως μετά 
τη συνάντηση των Τζίνπινγκ - Ερντογάν, 
τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης άρχισαν δι-
αρροές, τονίζοντας πως ο Ερντογάν δίνει 
ένα σημαντικό μήνυμα υποστήριξης για τις 
πολιτικές της Κίνας εναντίον των Ουιγούρων. 

«Η Τουρκία παραμένει αφοσιωμένη 
στην πολιτική της μιας Κίνας, δήλωσε ο 
Ερντογάν, τονίζοντας ότι οι κάτοικοι διαφό-
ρων εθνικοτήτων ζουν ευτυχισμένοι στην 
Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων 

Σιντζιάνγκ, χάρη στην ευημερία της Κίνας 
και της Τουρκίας», ανέφεραν κινέζικα ΜΜΕ.

Ο λόγος της προδοσίας
Tην υποκρισία του Ερντογάν και τα 

κίνητρα της προδοσίας του εξηγεί το πε-
ριοδικό Foreign Policy σε ανάλυση που 
φέρει τον τίτλο: «Οι μουσουλμάνοι ηγέτες 
προδίδουν τους Ουιγούρους». «Η προτεραι-
ότητα του Ερντογάν τώρα είναι η αναβίωση 
των ιστορικών δεσμών και η «ενίσχυση 
της συνεργασίας» μεταξύ Τουρκίας και 
Κίνας, καθώς η Τουρκία προσφέρεται για 
ένα βασικό ρόλο στην πρωτοβουλία για 
την Belt and Road του Πεκίνου. Οποιο-
δήποτε οδικό ή σιδηροδρομικό κανάλι 
μεταξύ Κίνας και Τουρκίας θα έπρεπε 
να περάσει από την περιοχή Σιντζιάνγκ. 
Έτσι, κατά την Άγκυρα, η κοινή πίστη, η 
Ιστορία και η συγγένεια με τους Τούρκους  
Ουιγούρους δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο 
στον χειρισμό του τοπικού πληθυσμού 
από την Κίνα. Ο τουρκικός λαός  είναι 
ισχυρός υποστηρικτής των δικαιωμάτων 
του Ουιγούρων, αλλά ο Ερντογάν έχει μια 
χώρα που θα τρέξει - και δεν θα πάρει συ-
ναισθηματικά το θέμα. Η μουσουλμανική 
αλληλεγγύη είναι ένα καλό προεκλογικό 
σλόγκαν και είναι καλή για τις διεθνείς 
δημόσιες σχέσεις, αλλά φαίνεται ότι αυτό 
ισχύει μόνον όταν συμβαδίζει  προς όφε-
λος της Τουρκίας», αναφέρει χαρακτηρι-
στικά. Η διαπίστωση αυτή είναι υψίστης 
σημασίας και θα πρέπει να αποτελέσει 
μάθημα για τους μουσουλμάνους Τ/κ  
στην Κύπρο, των οποίων η κυβέρνηση 
Ερντογάν δήθεν υπερασπίζεται τα δικαιώ-
ματα. Γεωπολιτικοί και ενεργειακοί είναι 
οι λόγοι που η Τουρκία εκμεταλλεύεται 
τους Τούρκους της Κύπρου. Το 1878, η  
Οθωμανική Αυτοκρατορία πούλησε την 
Κύπρο στους Βρετανούς χωρίς ιδιαίτερους 
ιστορικούς συναισθηματισμούς, τους οποί-
ους επικαλείται σήμερα για να διατηρεί 
την παρουσία της στο νησί.

Εμπλοκή σε Ανατολική
Μεσόγειο

Η στροφή της Τουρκίας προς Ανα-
τολάς είναι πλέον κάτι περισσότερο από 
εμφανής και στο πλαίσιο αυτό επιχειρούν 
να εμπλέξουν έμμεσα και το Πεκίνο στα 
ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. 
Πριν από μέρες, το τουρκικό κανάλι TRT, 
που αποτελεί την αιχμή του δόρατος της 
τουρκικής προπαγάνδας στη διεθνή ει-
δησεογραφία, φιλοξένησε άρθρο με τίτλο 
«Η Κίνα και οι διαμάχες στην Ανατολική 
Μεσόγειο». Μεταξύ άλλων, σημειώνει πως 
η βιωσιμότητα του κινέζικου πρότζεκτ «Μια 
Ζώνη, ένας Δρόμος» (ΒRΙ) στη Μεσόγειο, 
θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον το Πεκίνο 
θα μπορεί να βοηθήσει στην εκτόνωση 

των εντάσεων στη Μεσόγειο.
Η ανάλυση αναφέρει πως η διαμάχη 

στη Μεσόγειο για το φυσικό αέριο αποτελεί 
το πρώτο στάδιο του πολύπλοκου ταξιδιού 
της παγκόσμιας στρατηγικής Going Global. 
«Φαίνεται ότι η Κίνα προτιμά να παραμείνει 
ή φαίνεται να παραμένει πιο ουδέτερη στην 
πολιτική της περιοχής. Χρησιμοποιεί την 
ιστορική στρατηγική «wait and see». Από την 
άλλη πλευρά, δεδομένου ότι δεν θα χάσει τις 
περιοχές επιρροής της, επιλέγει να είναι σε 
συμμαχία με τις υπάρχουσες κυβερνήσεις 
και να βελτιώσει τις οικονομικές σχέσεις 
μαζί τους. Ως εκ τούτου, η Κίνα θα μπορούσε 
να δει τη διατήρηση της συμμαχίας της 
με την Αίγυπτο ως επαρκή για τα εθνικά 
συμφέροντά της, λόγω της σημασίας της 
διώρυγας του Σουέζ στο εμπόριο του BRI. 
Αντίθετα, εάν η Κίνα δεν ξανασκεφτεί τη 
συμμαχία της με την Αίγυπτο, την Τουρκία 
και το Ισραήλ, για να βοηθήσει στη μείωση 
των εντάσεων μεταξύ αυτών των χωρών, 
τότε θα απειληθεί η επιβίωση του ΒRI», 
αναφέρει χαρακτηριστικά. Καταληκτικά 
σημειώνει πως η Κίνα πρέπει να κάνει ένα 
ακόμη βήμα στη διπλωματία της - από την 
μη επέμβαση να περάσει στην προορατική 
εξάλειψη των εντάσεων. Αξίζει να σημει-
ωθεί πως η Κίνα, που δεν έχει υπογράψει 
τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, 
επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις για τις 
τουρκικές προκλήσεις στην Κυπριακή 
ΑΟΖ, και όχι τυχαία, αφού η στάση που 
τηρεί στη Νότια Σινική Θάλασσα μοιάζει 
με αυτήν της Τουρκίας στην Ανατολική 
Μεσόγειο.

Μιλούσαν για γενοκτονία
Το 2009, στην περιοχή ξέσπασαν 

ταραχές, όταν η Κίνα αύξησε την παρου-
σία της και καθιέρωσε αυτό που ονο-
μάζει στρατόπεδα αναδημιουργίας για 
κρατούμενους Ουιγούρους. Σε αυτά τα 
στρατόπεδα φυλακών, οι φρουροί αναγκά-
ζουν, σύμφωνα με τα δυτικά ΜΜΕ, τους 
κρατούμενους Ουιγούρους να τραγου-
δούν πατριωτικούς ύμνους για να πάρουν 
φαγητό και να υπόκεινται σε σωματικά 
και ψυχολογικά βασανιστήρια. Η Τουρκία 
έσπευσε να επικρίνει τη μεταχείριση των 
μουσουλμάνων Κινέζων από το Πεκίνο ως 
γενοκτονία. Και μέχρι τον Φεβρουάριο η 
Άγκυρα καταδίκασε την «επανεισαγωγή 
στρατοπέδων συγκέντρωσης από την Κίνα 
στον 21ο αιώνα». Μέσω δηλώσεων του 
Χαμί Ακσόι, εκπροσώπου του Υπουργείου 
Εξωτερικών, η Άγκυρα κάλεσε το Πεκίνο 
να σταματήσει  την «πολιτική συστηματικής 
αφομοίωσης των Ουιγούρων», υποστηρί-
ζοντας ότι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης 
κρατούνται ένα εκατομμύριο άνθρωποι, 
γεγονός που αποκάλεσε «μεγάλη ντροπή 
για την ανθρωπότητα». Από την πλευρά 

της η Κίνα υποστηρίζει ότι προστατεύει 
τη θρησκεία και την κουλτούρα των μειο-
νοτήτων και ότι τα μέτρα ασφαλείας στην 
περιοχή Ζινγιάνγκ είναι απαραίτητα για 
την καταπολέμηση των βίαιων ομάδων 
της περιοχής.

Διεθνής πρωτοβουλία 
Αυτές τις μέρες, περισσότερες από 20 

χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπω-
νίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν 
εκδώσει, μέσω διπλωματών, κοινή δήλωση 
που καταδικάζει τις διώξεις των Κινέζων 
Ουιγούρων και άλλων μειονοτήτων στην 
περιοχή Σιντζιάνγκ. Σε επιστολή προς τον 
Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Michelle 
Bachelet, η Ομάδα των 22 Εθνών προ-
έτρεψε την Κίνα να τερματίσει «τις μαζι-
κές αυθαίρετες κρατήσεις και συναφείς 
παραβιάσεις» και κάλεσε το Πεκίνο να 
επιτρέψει σε εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ 
να έχουν πρόσβαση στην περιοχή. Η επι-
στολή σηματοδοτεί την πρώτη σημαντική 
συλλογική διεθνή πρόκληση για τη συνε-
χιζόμενη πολιτική της Κίνας στην περιοχή, 
όπου οι εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι 
μέχρι και 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν 
στοιβαχθεί σε τεράστιους καταυλισμούς 
«επανεκπαίδευσης».

Οι ακτιβιστές των Ουιγούρων επέκρι-
ναν τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, επειδή δεν μίλησε εναντίον της 
Κίνας. «Η οργάνωση WUC και η διασυ-
νοριακή οργάνωση των Ουιγούρων είναι 
πολύ λυπημένες και απογοητευμένες από 
τον Ερντογάν για το  Ανατολικό Τουρκεστάν. 
[...]  Οι Ουιγούροι και ο τουρκικός λαός 
μοιράζονται παρόμοια κουλτούρα, Ιστορία 
και γλώσσα. Ως εκ τούτου, σε σύγκριση με 
άλλες χώρες, η Τουρκία πρέπει να είναι 
η πρώτη που εκφράζει ανησυχίες για τη 
μεταχείριση των Ουιγούρων από την Κίνα. 
Αλλά αυτό δεν συνέβη».

Κρυπτονόμισμα
όπως το Πεκίνο

Αυτές τις μέρες η Τουρκία ανακοίνωσε 
ότι η χώρα εξετάζει ένα κεντρικά ελεγχό-
μενο κρυπτονόμισμα μέσω της Κεντρικής 
Τράπεζας της Τουρκικής Δημοκρατίας 
(TCMB). Το σχέδιο παρουσιάστηκε από 
τον αντιπρόεδρο της χώρας, Fuat Oktay, 
και εντάσσεται στα τουρκικά εθνικά σχέ-
δια για την ανάπτυξη κατά τα έτη 2019 
έως 2023. Όλα δείχνουν πως η τουρκική 
κυβέρνηση είναι πρόθυμη να αναπτύξει 
ένα ηλεκτρονικό νόμισμα που θα επιτρέψει 
στη χώρα να συμβαδίζει με άλλες μεγάλες  
δυνάμεις στον κόσμο, όπως η Κίνα. Το 
Πεκίνο, μόλις πρόσφατα ανακοίνωσε ότι 
η χώρα θα αναπτύξει ένα νέο ψηφιακό 
νόμισμα της κεντρικής τράπεζας (CBD).

Της Κυριακής

Πολιτική 6
14.07.2019

Η τουρκογενής μειονότητα 
των Ουιγούρων που κατοικεί 
σε επαρχίες της δυτικής Κί-
νας αριθμεί σήμερα περίπου 
11 εκατομμύρια και ζει κυρί-
ως στην επαρχία Σιντζιάνγκ 
(Xinjiang). Πρόκειται για τουρ-
κόφωνους μουσουλμάνους με 
προτίμηση στο ουνιτικό Ισλάμ. 
Εθνικά και πολιτισμικά έχουν 
πιο πολλές ομοιότητες με τις 
γειτονικές χώρες της Κεντρι-
κής Ασίας, παρά με το Πεκίνο. 
Οι αναταραχές και οι εθνοτικές 
συγκρούσεις στην πολύ πλού-
σια σε κοιτάσματα πετρελαίου 
και φυσικού αερίου περιοχή 
άρχισαν όταν Ουιγούροι ηγέτες 
προσπάθησαν δύο φορές στο 
παρελθόν να αποκτήσουν την 
ανεξαρτησία του «ανατολικού 
Τουρκεστάν», όπως, επίσης, 
αποκαλούν την περιοχή τους, 
έχοντας, μάλιστα, ως χρώμα-
τα της σημαίας τους το γαλάζιο 
με την άσπρη ημισέληνο. Στην 
Τουρκία σήμερα παραμείνει 
ένας άγνωστος αριθμός Ουι-
γούρων, οι οποίοι εργαλειοποι-
ούνται από τον τουρκικό στρατό 
για «βρόμικες» επιχειρήσεις 
είτε στη Συρία είτε σε άλλα μέρη.

Πληθυσμός - 
Χαρακτηριστικά

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
poulladosm@ 
sigmalive.com 

Η μεγάλη προδοσία του Ερντογάν 

ΡΌΛΌ ΜΕΣΌΛΑΒΗΤΗ 
ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 
ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑ-
ΤΌΛΙΚΗΣ ΜΕΣΌΓΕΙΌΥ 
ΘΕΛΌΥΝ ΝΑ ΔΏΣΌΥΝ 
ΌΙ ΤΌΥΡΚΌΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 

Φοβούμενη τη 
ρήξη με τις ΗΠΑ, 
η Άγκυρα κλείνει 

το μάτι στο Πεκίνο 
και προδίδει τους 

τουρκογενείς 
Ουιγούρους 
- Στόχος ο 

αναβαθμισμένος 
ρόλος στον νέο 

δρόμο του μεταξιού



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ
Η Prime Property Group ιδρύθηκε στην 
Κύπρο το 2003 ως εταιρεία προώθησης 
ακινήτων και από τότε έχει ηγηθεί του 
τοµέα ως ένας από τους πιο γνωστούς 
και αξιόπιστους οµίλους ανάπτυξης ακι-
νήτων στην Κύπρο, µε γραφεία στη Λεµε-
σό, τη Λευκωσία, τη Λάρνακα και την Πά-
φο και µε σηµαντικούς συνεργάτες στην 
Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. 
Μέσα από την πολύχρονη παρουσία της 
και τις συναλλαγές της µε διεθνείς και το-
πικούς αγοραστές ακίνητης περιουσίας, η 
Prime Property Group έχει δηµιουργήσει 
µια ισχυρή φήµη ακεραιότητας, δέσµευσης 
και αριστείας, θέτοντας γερές βάσεις για 
την αειφόρο και αποδοτική ανάπτυξη του 
κλάδου. Στο σύνολό του, ο Όµιλος έχει 
αναπτύξει περισσότερα από 80 έργα και 
200.000 τετραγωνικά µέτρα, στοχεύοντας 
πάντα στη συνεχή αναβάθµιση του εγχώ-
ριου προϊόντος του τοµέα των ακινήτων.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ
Όραµα της Prime Property Group αποτε-
λεί η συνεχής ανάπτυξη της Κύπρου ως 
κέντρου αριστείας στον τοµέα των ακι-
νήτων, συνεχίζοντας την επιτυχηµένη της 
πορεία ως προ-ορισµού προσέλκυσης ξέ-
νων επενδύσεων. Η φιλοσοφία της βασί-
ζεται στην παροχή ολιστικών υπηρεσιών, 
ενεργώντας ως «one-stop-shop» στον το-
µέα της ανάπτυξης ακινήτων. Στόχος της 
Prime Property Group είναι η δηµιουργία 
µακροπρόθεσµων σχέσεων εµπιστοσύνης 
µε όλους τους πελάτες της, για τους οποί-
ους ενεργεί ως σηµαντικός στρατηγικός 
εταίρος.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ
Η Prime Property Group, ως ο µοναδικός 
όµιλος εξειδικευµένων υπηρεσιών για ακί-
νητα, προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις 
στους τοµείς:

• Property Development
• Real Estate Brokerage
• Immigration Services
• Rental Management
• Property Management

Μέσα από τις υπηρεσίες αυτές, προσφέ-
ρει ολιστικές λύσεις για την ανάληψη και 
επιτυχή ολοκλήρωση σηµαντικών έργων, 
τόσο για ιδιώτες όσο και για εταιρικούς 
συνεργάτες. Οι εκτεταµένες δυνατότητες 
εµπορικής εκµετάλλευσης που παρέχονται 
στον αγοραστή, αλλά και οι ολοκληρωµένες 
λύσεις διαχείρισης και προώθησης δίνουν 
τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να εξασφα-
λίζεται η επένδυση στον µέγιστο δυνατό 
βαθµό. Εκτός από τα αναπτυξιακά έργα 
του Οµίλου, το εξουσιοδοτηµένο, αδειούχο 
τµήµα ακινήτων της Prime Property Group 
συνεργάζεται µε όλους τους επαγγελµατίες 
και αξιόπιστους κτηµατοµεσίτες στην Κύ-
προ και έχει δηµιουργήσει ένα πορτφόλιο 
από χιλιάδες προσεκτικά επιλεγµένα ακί-
νητα από ιδιώτες ιδιοκτήτες.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΗ
Η Prime Property Group ασχολείται µε έργα 
υψηλών απαιτήσεων και τα ολοκληρώνει 
πάντα µε προηγµένο επίπεδο αρχιτεκτονικής 

υπεροχής και ποιότητας, επιλέγοντας τους 
καλύτερους συνεργάτες. Παρακολουθούµε 
συνεχώς τις τελευταίες εξελίξεις, ελέγχου-
µε τις βέλτιστες πρακτικές στον κλάδο και 
δίνουµε υψηλή αξία στις επενδύσεις, στον 
σχεδιασµό και στα συστήµατα διαχείρισης 
των έργων µας. Καθένα από τα αναπτυ-
ξιακά έργα του Οµίλου αποτελεί προϊόν 
κατασκευαστικής καινοτοµίας και ξεχωρι-
στής ταυτότητας µε στόχο τη δηµιουργία 
µιας εξαιρετικής και ασυναγώνιστης άνε-
σης προς τον πελάτη.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑ-ΟΡΟΣΗΜΑ
Συγκεκριµένα, η εταιρεία έχει επενδύσει 
σε έργα-ορόσηµα, όπως είναι το πρωτο-
ποριακό Eden Roc Residence στη Λεµε-
σό και το Sky Tower, επίσης στη Λεµεσό, 
ένας πύργος 23 ορόφων µε υπηρεσίες 
πεντάστερου ξενοδοχείου, µε απίστευτες 
πανοραµικές εικόνες της Μεσογείου. Δύο 
πολύ σηµαντικά έργα αποτελούν επίσης το 
Marco Polo, σε εξαιρετικά προνοµιακή πα-
ραλιακή τοποθεσία, και το µεγαλεπήβολο 
Infinity Towers, το οποίο χαρακτηρίζεται 
από καινοτόµο σχεδιασµό. Στη Λευκωσία, 
ο Όµιλος προχωρεί στην υλοποίηση νέ-
ων έργων, δίνοντας δυναµική παρουσία. 
«Στη Λευκωσία ηγούµαστε του τοµέα µε 
το Stockholm Residence, το οποίο αποτε-
λείται από 11 διαµερίσµατα δύο και τριών 
υπνοδωµατίων, µε περιβαλλοντικό σχεδι-
ασµό µε φωτοβολταϊκά και net metering 
ξεχωριστά για κάθε διαµέρισµα, καθώς και 
µε κοινόχρηστους χώρους, όπως πισίνα και 
γυµναστήριο», σηµειώνει ο κ. Γιώργος Εγ-
γλέζος, Γενικός Διευθυντής του γραφείου 
Λευκωσίας. Ο κ. Εγγλέζος κάνει ιδιαίτερη 
αναφορά και στο Helsinki Suites, το οποίο, 
όπως επισηµαίνει, θέτει ψηλά τον πήχη στον 
σχεδιασµό πολυτελών διαµερισµάτων στα 
αστικά κέντρα. «Περαιτέρω, η εταιρεία δια-
φοροποιείται από τον ανταγωνισµό µε την 
κατασκευή του Prime Tower, ενός επιβλη-
τικού εµπορικού πύργου υψηλής τεχνολο-
γίας, ο οποίος θα αποτελεί έργο-ορόσηµο 
στο κέντρο της πρωτεύουσας», τονίζει.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
H Prime Property Group έχει εισέλθει δυ-
ναµικά στην αγορά της Λευκωσίας µε ση-
µαντικά κατασκευαστικά έργα, τα οποία 
αλλάζουν τον τοµέα των ακινήτων στην 
πρωτεύουσα. Η λογική των πολυτελών 
διαµερισµάτων σε αρχιτεκτονικά προηγ-
µένα κτίρια αποτελεί νέα τάση και η Prime 
Property Group ηγείται του τοµέα. Η Λευ-
κωσία έχει δείξει σηµαντική δυναµική στον 
τοµέα των ακινήτων, µε ντόπιους αγορα-
στές να αποτελούν τη βασική πληθυσµια-
κή οµάδα η οποία επενδύει σε ακίνητα και 
αυτή είναι και η οµάδα-στόχος της Prime 
Property Group. Με γνώµονα την ποιότητα 
και βασισµένα στη µακροχρόνια εµπειρία 
του Οµίλου, τα νέα έργα στη Λευκωσία 
αποτελούν τη βάση για µελλοντική ανά-
πτυξη, δίνοντας έτσι και στην πρωτεύου-
σα σηµαντική µερίδα από τον ταχύτατα 
αναπτυσσόµενο τοµέα της ανάπτυξης γης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Λεωφόρος Σταυρού 56,
Γραφείο 204, Στρόβολος,
2035, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 22 373 150
Email: nicosia@prime-property.com

Ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη
του κλάδου των ακινήτων

Η Prime Property Group ασχολείται µε έργα υψηλών απαιτήσεων και τα ολοκληρώνει πάντα
µε προηγµένο επίπεδο αρχιτεκτονικής υπεροχής και ποιότητας, επιλέγοντας τους καλύτερους συνεργάτες.
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Σ
τις 6 Δεκεμβρίου 1974, 
μετά τις δύο τουρκικές 
εισβολές εναντίον της 
Κυπριακής Δημοκρα-
τίας (ΚΔ), ο Πρέσβης 
Ζήνων Ρωσσίδης προει-
δοποίησε τον Οργανισμό 

Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ότι η Τουρκία 
ακολουθούσε ένα «deracination plan», 
δηλαδή ένα «σχέδιο εξόντωσης». Σύμ-
φωνα με τον Πρέσβη Ρωσσίδη, τον τότε 
μόνιμο εκπρόσωπο της ΚΔ στον ΟΗΕ, ο 
«βασικός σκοπός» του «σχεδίου» ήταν 
διπλός – «να εξαλειφθεί ο γηγενής πλη-
θυσμός» των κατεχομένων εδαφών της 
ΚΔ και «να αποικιστούν» τα κατεχόμε-
να «με Τούρκους από την ηπειρωτική 
Τουρκία, οι οποίοι θα συμπληρωθούν 
με Τούρκους από την Κύπρο».

Στις 14 Φεβρουάριου 1975, ο Πρέσβης 
Ρωσσίδης ερμήνευσε αυτά τα τουρκικά 
δημογραφικά τεχνάσματα ως «καταφανείς 
παραβιάσεις των ψηφισμάτων του ΟΗΕ 
για την Κύπρο, του διεθνούς δικαίου και 
των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949, 
καθώς και των εσωτερικών κυπριακών 
νομοσχέδιων, σε αντίθεση με τους κανόνες 
της πολιτισμένης ανθρωπότητας». (Πη-
γές: Έγγραφο του ΟΗΕ A/9743, σελίδες 
2-3 και φάκελος των Αρχείων του ΟΗΕ 
S-0903-0006-06-00001.)

Δημογραφικές διεισδύσεις
Ο ΟΗΕ ουσιαστικά αγνόησε τον Πρέ-

σβη Ρωσσίδη. Έτσι, σήμερα, η ΚΔ ίσως 
αντιμετωπίζει μια πολυδιάστατη μορφή 
του «σχεδίου εξόντωσης». Αυτό που είναι 
σίγουρο είναι ότι η ΚΔ αντιμετωπίζει του-
λάχιστον τέσσερις παράνομες, συνεχείς 
και εκτεταμένες δημογραφικές διεισδύ-
σεις – από (α) στρατιωτικό προσωπικό 
της Τουρκίας το οποίο έχει εγκατασταθεί 
στα κατεχόμενα, (β) πολίτες της Τουρκίας 
και άλλων χωρών οι οποίοι έχουν αποι-
κήσει τα κατεχόμενα, (γ) τα θύματα της 
εμπορίας ανθρώπων που έχουν μετα-
φερθεί και τυγχάνουν εκμετάλλευσης στα 
κατεχόμενα ή στα ελεύθερα εδάφη της 
ΚΔ, και (δ) παράνομους μετανάστες, οι 
οποίοι έχουν εισέλθει λαθραία στα κα-
τεχόμενα ή στα ελεύθερα εδάφη της ΚΔ. 
Τις τελευταίες ημέρες ήρθαν στο φως 
πρόσθετες λεπτομέρειες σε σχέση με 
το (γ) και το (δ).

Η «ζώνη ατιμωρησίας»
Στις 20 Ιουνίου 2019, το αμερικανικό 

Στέιτ Ντιπάρτμεντ δημοσίευσε μια και-
νούργια έκθεση για την παγκόσμια εμπο-
ρία ανθρώπων. Όπως και σε προηγούμε-
νες εκδόσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αυτή 
αρνήθηκε να περιγράψει τα κατεχόμενα 
εδάφη της ΚΔ ως υπό κατοχήν. Και αυτό, 
παρά τις διάφορες δικαστικές αποφάσεις 
σαν αυτή της 29ης Ιανουαρίου 2019, 
στην οποία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιβεβαίωσε 
ότι «η διεθνής κοινότητα θεωρεί πως η 
Τουρκία έχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου 

υπό κατοχήν [«in occupation»] ...». (Πηγή: 
Guzelyurtlu & Others v Cyprus & Turke
y [2019] ECHR 100, παράγραφος 193). 

Από την άλλη, όπως και σε προηγού-
μενες εκδόσεις, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χα-
ρακτήρισε το κατεχόμενo τμήμα της ΚΔ 
ως «ζώνη ατιμωρησίας για την εμπορία 
ανθρώπων». Ακολουθεί ένα δείγμα της 
αποκαλυπτικής ανάλυσης του Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ:

«Τοπικοί παρατηρητές ανέφεραν 
[ότι] αρχές [στα κατεχόμενα] ήσαν συ-
νένοχες στη διευκόλυνση της εμπορίας 
ανθρώπων ... Οι αρχές δεν έκαναν καμία 
προσπάθεια να τιμωρήσουν τους εργοδό-
τες εργασίας ή μεσίτες που εμπλέκονται 
στην πρόσληψη εργαζομένων με εν γνώσει 
δόλιες προσφορές εργασίας ή υπερβολικές 
αμοιβές σε σχέση με τη μετανάστευση 
ή την τοποθέτηση [ατόμων] ... Κατά την 
περίοδο αναφοράς [1η Απριλίου 2018 έως 
31 Μαρτίου 2019], οι αρχές της ‘ΤΔΒΚ’ 
εξέδωσαν 1.605 ‘άδειες εργασίας’ έξι μη-
νών για ‘οικοδέσποινες’ και ‘σερβιτόρες’ 
[αυτοί φαίνεται ότι είναι ευφημισμοί] να 
εργαστούν σε νυχτερινά κέντρα και δύο 
μπιραρίες που λειτουργούσαν στον βορρά 
... Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένα 
μέλη του ‘κοινοβουλίου’ ανήκαν στην πε-
λατεία των νυχτερινών κέντρων...».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποίησε 
ότι, στα κατεχόμενα, τα θύματα της εμπο-
ρίας ανθρώπων –και παιδιά– κινδυνεύ-
ουν από την καταναγκαστική εργασία, ή 
από τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ή και 
από τα δύο. Όπως ορθώς επεσήμανε ο 
Mike Pompeo, Υπουργός Εξωτερικών 
των ΗΠΑ, στο γενικό του «Μήνυμα» 
στην καινούργια έκθεση, «η εμπορία 
ανθρώπων είναι ένα από τα πιο σκληρά 
εγκλήματα στη Γη». Συνεπώς, οι υπεύθυνοι 
πρέπει να αντιμετωπίσουν τη Δικαιο-
σύνη. (Πηγή: www.state.gov/wp-content/
uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-
Persons-Report.pdf, Εισαγωγή & σελίδες 
168-169).

Της Κυριακής
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Η «ζώνη ατιμωρη   σίας» και η «μαζική 
ροή παράνομων μεταναστών»

«Μαζική ροή»
Στις 24 Ιουνίου 2019, το Γραφείο 

Τύπου και Πληροφοριών της ΚΔ δη-
μοσίευσε ένα ιδιαίτερα κατατοπιστικό 
ανακοινωθέν με γραφικό τίτλο – «Δη-
λώσεις του Υπουργού Εσωτερικών για 
την πρόσφατη αύξηση στη μαζική ροή 
παράνομων μεταναστών από τα κατε-
χόμενα προς τις ελεύθερες περιοχές». 
Αυτό ενσωμάτωσε το γραπτό αντίγραφο 
μιας προφορικής συνέντευξης που είχε 
δώσει στο ΡΙΚ ο κ. Κωνσταντίνος Πε-
τρίδης, Υπουργός Εσωτερικών της ΚΔ. 
Παρακάτω, αναπαράγω αποσπάσματα 
της μεταγραφής:

«Ερώτηση: Πώς σχολιάζετε τις δηλώ-
σεις της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνω-
μένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στο 
θέμα των προσφύγων;»

«Απάντηση [του Υπουργού]: Κατ’ 
αρχάς επιτρέψτε μου να πω ότι, όντως, 
τους τελευταίους μήνες παρατηρείται 
μαζική ροή παράνομων μεταναστών 
από τα κατεχόμενα προς τις ελεύθερες 
περιοχές. Είναι πλέον σίγουρο ότι έρχο-
νται αεροπορικώς μέσω Τουρκίας. Έχει 
γίνει λόγος για εμπορία και διακίνηση 
προσώπων. Πράγματι, φαίνεται ότι γίνεται 
διακίνηση παράτυπης μετανάστευσης, κάτι 
το οποίο είναι ποινικό αδίκημα με βάση 
όλους τους ευρωπαϊκούς κανόνες και 
νομοθεσίες. Αυτήν τη στιγμή φαίνεται ότι 
αυτό γίνεται με συμμετέχουσες τις ‘αρχές’ 
των κατεχομένων και της Τουρκίας. Είναι 
παγκοσμίως πρωτόγνωρο φαινόμενο να 
διοχετεύονται αεροπορικώς, χωρίς τους 
ενδεδειγμένους ελέγχους και χωρίς τις 
στοιχειώδεις διαδικασίες που πρέπει 
να διέπουν τις αεροπορικές κινήσεις, 
παράνομα μαζικές ροές προς την Κύ-
προ και σ’ αυτό το θέμα υπάρχουν και 
πολιτικές σκοπιμότητες. Αυτό είναι κάτι 
που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ούτε 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο Συμβούλιο 
Μετανάστευσης της ΕΕ, ένα από τα κύρια 
θέματα που συζητούμε τώρα, και όλες οι 

χώρες έχουν πρόβλημα μ’ αυτό το θέμα, 
είναι πώς να πατάξουν τα κυκλώματα 
διακινητών και τα κυκλώματα εμπορίας 
ανθρώπων. Αυτήν τη στιγμή φαίνεται ότι 
οι πρωτεργάτες αυτών των κυκλωμά-
των είναι οι ‘αρχές’ του ψευδοκράτους 
σε συνεργασία με την Τουρκία. Τίθεται, 
λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο θεσμικό και 
πολιτικό θέμα όσον αφορά την κατάσταση 
της Κύπρου. Είναι ένα νέο φαινόμενο 
για το οποίο πρέπει να λάβουμε μέτρα.»

«Ερώτηση: Αυτή την περίοδο έχε-
τε παρατηρήσει ότι μειώθηκαν οι ροές 
προσφύγων με βάρκες;» 

 «Απάντηση [Υπουργού]: Οι ροές με 
βάρκες είναι αυτήν τη στιγμή περίπου το 
5%. Να σας πω μόνον ότι τον τελευταίο 
μήνα (από 2 Μαΐου μέχρι 2 Ιουνίου) 
του τρέχοντος έτους είναι 747 άτομα και 
δεν είναι μόνο Σύροι. Οι Σύροι είναι πε-
ρίπου το 25%-30%. Υπάρχουν άτομα 
που προέρχονται από αφρικανικές και 
ασιατικές χώρες. Φτάνουν μαζικά, κάτι 
που καταδεικνύει πόσο οργανωμένα 
κυκλώματα δρουν μέσω Τουρκίας και 
κατεχόμενων περιοχών είτε με την ανο-
χή είτε με την καθοδήγηση των ‘αρχών’ 
του ψευδοκράτους και της Τουρκίας…».

Εγκλήματα πολέμου;
Εάν έχει δίκαιο ο Υπουργός Εσωτερι-

κών, η Τουρκία φαίνεται ότι σχεδιάζει νέες 
αλλαγές στον δημογραφικό χαρακτήρα 
της ΚΔ και ότι η προσπάθεια αυτή έχει 
ήδη προκαλέσει μαζική παρανομία και, 
μάλιστα, μαζική εγκληματικότητα. Ωστόσο, 
ο Υπουργός Εσωτερικών παρέλειψε να 
κάνει ρητή αναφορά στο διεθνές ανθρω-
πιστικό δίκαιο. Σύμφωνα με το άρθρο 
49.6 της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης, 
όπως υπογράφτηκε στις 12 Αυγούστου 
1949: «Η υποκείμενη δύναμη δεν θα 
μπορεί να εξέρχεται ή να μεταφέρει μέ-
ρος του άμαχου πληθυσμού στην κατε-
χόμενη υπό αυτήν έδαφος». Το άρθρο 
147 της ίδιας Σύμβασης προσθέτει ότι 

η παράνομη εξορία ή μεταφορά απαιτεί 
ποινικές κυρώσεις.

Αυτές οι διατάξεις έχουν συμπλη-
ρωθεί από το Καταστατικό της Ρώμης 
του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το 
οποίο υιοθετήθηκε το 1998, αλλά ποτέ 
δεν έχει υπογραφτεί από την Τουρκία. 
Το άρθρο 8.2(α)(vii) του Καταστατικού 
ορίζει ως έγκλημα πολέμου την «πα-
ράνομη εκτόπιση ή μεταφορά ή [τον] 
παράνομο περιορισμό». Το άρθρο 8.2(β)
(viii) ορίζει την εν λόγω «εκτόπιση ή 
μεταφορά» ως «η μεταφορά, αμέσως ή 
εμμέσως, από την Κατέχουσα Δύναμη 
μέρους του δικού της άμαχου πληθυ-
σμού στο έδαφος που καταλαμβάνει, ή η 
εκτόπιση ή μεταφορά όλου ή μέρους του 
πληθυσμού του κατεχόμενου εδάφους 
μέσα ή έξω από το έδαφος αυτό». (Πηγή: 
Μετάφραση του ΟΗΕ στο www.refworld.
org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.
pdf?reldoc=y&docid=506ab5e82).

Έτσι, έγκλημα πολέμου διαπράττεται 
όποτε γίνεται η μεταφορά ή η εκτόπι-
ση μέρους του άμαχου πληθυσμού της 
Κατέχουσας Δύναμης προς κατεχόμενο 
έδαφος. Το έγκλημα μπορεί να διαπρα-
χθεί ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν 
μέρος πολίτες της Κατέχουσας Δύνα-
μης. Φτάνει να μετακινηθεί παράνομα 
μέρος του «άμαχου πληθυσμού» της. 
Επομένως, εάν ο Υπουργός Εσωτερικών 
της ΚΔ είναι ακριβής, η Τουρκία και οι 
συνεργοί της φαίνεται ότι είναι υπεύθυ-
νοι για καινούργια εγκλήματα πολέμου.

Συμπέρασμα
 Απαιτείται μια συνολική στρατηγική 

κατά της παρανομίας και υπέρ της δικαι-
οσύνης. Διαφορετικά, οι αιχμηρές ρόδες 
της εγκληματικότητας θα συντρίψουν την 
ΚΔ και ο δημογραφικός χαρακτήρας της 
χώρας θα αλλοιωθεί εκ νέου.

  *Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus. Οι απόψεις 
του είναι προσωπικές.

ΈΤΣΙ, ΈΓΚΛΗΜΑ ΠΟΛΈΜΟΥ 
ΔΙΑΠΡΑΤΤΈΤΑΙ ΟΠΟΤΈ
ΓΙΝΈΤΑΙ Η ΜΈΤΑΦΟΡΑ
‘Η Η ΈΚΤΟΠΙΣΗ ΜΈΡΟΥΣ ΤΟΥ 
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Η 
εκλογική ήττα της 
Χρυσής Αυγής, την 
περασμένη Κυριακή 
στην Ελλάδα, έδωσε 
την ευκαιρία στους 
εν Κύπρω πολιτι-
κούς αντιπάλους του 

ΕΛΑΜ, να εκφράσουν δημόσια ευχές για 
την ίδια κατάληξη. Η Χρυσή Αυγή, από 
τρίτη εκλογικά πολιτική δύναμη που ήταν 
τα τελευταία τέσσερα χρόνια, βρέθηκε 
εκτός Βουλής, καθώς το βράδυ της 7ης 
Ιουλίου δεν κατόρθωσε να ξεπεράσει το 
εκλογικό όριο του 3%. Δεδομένης της 
σχέσης - διασύνδεσης Χρυσής Αυγής 
και ΕΛΑΜ, εύλογα δημιουργείται σε 
μερικούς η προσδοκία και σε άλλους η 
αγωνία για το αν, όντως, πλησιάζει και 
στην Κύπρο το τέλος του κοινοβουλευ-
τικού βίου των αυτοπροσδιοριζόμενων 
εθνικιστών. Μονολεκτική απάντηση, τη 
δεδομένη στιγμή, θα ήταν επίφοβο εάν 
δινόταν. Εξάλλου, ακόμη κι αν ισχύει η 
μεγάλη σχέση ιεραρχικής, διοικητικής, 
οικονομικής και πολιτικής εξάρτησης 
ανάμεσα στη Χρυσή Αυγή και το ΕΛΑΜ, 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για δύο 
κόμματα τα οποία συμμετέχουν σε δύο 
διαφορετικά κράτη, με διαφορετικά πολιτικά 
συστήματα και κομματικούς συσχετισμούς. 
Ωστόσο, η ίδια η Ιστορία έχει αποδείξει 
πως η Κύπρος και η κυπριακή κοινωνία 
ακολουθούν τα ελληνικά παραδείγματα 
με κάποια χρονοκαθυστέρηση, είτε αυτά 
είναι ορθά είτε είναι λανθασμένα. 

Ταυτόσημη πορεία 
Η εκλογική πορεία της Χρυσής Αυ-

γής και του ΕΛΑΜ σε Ελλάδα και Κύπρο 
αντίστοιχα έχουν φοβερές ομοιότητες. 
Αποτελούν δύο ταυτόσημα ιδεολογικά 
κινήματα τα οποία ανήκουν στον χώρο 
της εξτρεμιστικής ακροδεξιάς και τα οποία 
εκτοξεύτηκαν εκλογικά στα χρόνια των 
μνημονίων και της κοινωνικής δυστυχίας 
στις δύο χώρες. Η μεν Χρυσή Αυγή, η 
οποία υφίσταται από το 1980, μέσω του 
ομώνυμου περιοδικού, που έκανε ανοικτές 
αναφορές υπέρ του εθνικοσοσιαλισμού 
και της ναζιστικής Γερμανίας, είδε τα ποσο-
στά της να εκτινάσσονται στις εκλογές του 
2012 στο 6,97% από το 0,29% του 2009. 
Η Χρυσή Αυγή, από ένα κόμμα του πεζο-
δρομίου και του περιθωρίου, μπήκε στο 
ελληνικό Κοινοβούλιο εκμεταλλευόμενη 
τον θυμό, την αγανάκτηση και τη φτωχο-
ποίηση μερίδας του ελληνικού λαού και 
έμεινε εκεί για επτά ολόκληρα χρόνια. Έτσι 
και το ΕΛΑΜ, κάτω από πανομοιότυπες 
κοινωνικο–πολιτικές συνθήκες, κατόρθω-
σε να γιγαντωθεί. Από κόμμα του 0,22% 

ή των 663 ψήφων το 2009, κατάφερε το 
2016 να εισέλθει στη Βουλή και, παρά 
την αύξηση του εκλογικού μέτρου, με 
ποσοστό 3,6%. Η άνοδός του, όμως, δεν 
σταμάτησε εκεί, καθώς στις Προεδρικές του 
2018, αύξησε τα ποσοστά του στο 5,65%, 
τερματίζοντας στην τέταρτη θέση, ενώ στις 
πρόσφατες ευρωεκλογές, παρότι έχασε 
την έδρα από την ΕΔΕΚ, κατέγραψε το 
εντυπωσιακό ποσοστό 8,25%. 

Οι διαφορές
Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους η 

Χρυσή Αυγή καταποντίστηκε στις πρό-
σφατες εθνικές εκλογές στην Ελλάδα είναι 
δύο και δεν μπορούν να συσχετιστούν 
εύκολα με την κυπριακή πραγματικότητα. 
Ο πρώτος έχει να κάνει με το πολιτικό 
περιβάλλον που επικρατεί στη χώρα από 
το 2019 και το οποίο διαφέρει και από 
αυτό του 2015 και από αυτό του 2012. 
Η τετραετής διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και 
Αλέξη Τσίπρα κατάφερε να συσπειρώσει 
σε πρωτοφανή βαθμό τη Νέα Δημοκρατία. 
Η συντηρητική παράταξη της Ελλάδος, στα 
χρόνια του μνημονίου υπέστη σημαντική 
φθορά, με αποτέλεσμα να έχει σοβαρές 
διαρροές στα δεξιότερά της, κάτι που ωφε-
λούσε σημαντικά τη Χρυσή Αυγή. Η εικόνα 
αυτή ανατράπηκε, αφού το διακύβευμα 
των πρόσφατων εκλογών ήταν κατά πόσο 
θα μείνει ή θα φύγει ο Αλέξης Τσίπρας. 
Συνεπώς, οι απογοητευμένοι ψηφοφόροι 
της Ν.Δ., οι οποίοι την εγκατέλειψαν την 
περίοδο 2012 – 2015, επέστρεψαν, για να 
τελειώνουν με τη διακυβέρνηση της Αρι-
στεράς. Επίσης, από το 2015 άρχισε η δίκη 
της Χρυσής Αυγής με αφορμή τη δολοφονία 
του αντιφασίστα ράπερ Παύλου Φύσσα, 
από το μέλος της Χ.Α, Γιώργο Ρουπακιά. Η 
δικαστική διαδικασία, η οποία ακόμη είναι 
σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί 
στο τέλος του έτους, δημιούργησε σωρεία 
εσωτερικών προβλημάτων στη Χρυσή 
Αυγή, ενώ έπληξε την εικόνα της ακόμη 
περισσότερο. Παράλληλα, η δημιουργία 
ενός νέου ακροδεξιού κόμματος, αυτού 
της «Ελληνικής Λύσης», το οποίο μάλιστα 
μπήκε στο ελληνικό Κοινοβούλιο, αποτέ-
λεσε επιλογή για μερίδα ψηφοφόρων που 
στις περασμένες εκλογικές αναμετρήσεις 
επέλεγαν τη Χρυσή Αυγή. Εν αντιθέσει 
με την Ελλάδα, στην Κύπρο, η παράταξη 
που φθείρεται ένεκα της διακυβερνήσεως 
είναι η Δεξιά. Ως εκ τούτου, ένα σημαντικό 
ποσοστό απογοητευμένων δεξιών ψηφο-
φόρων στην Κύπρο κατευθύνεται προς 
το ΕΛΑΜ, το οποίο παίζει, όπως έπραξε 
και η Χρυσή Αυγή, το χαρτί της «καθα-
ρότητας» και της «αντισυστημικότητας». 
Επιπρόσθετα, στην Κύπρο δεν φαίνεται 
να υπάρχει κάποιος πολιτικός φορέας 
αριστερότερα του ΕΛΑΜ και δεξιότερα 
του ΔΗΣΥ που να μπορεί, με αξιώσεις, να 
αλιεύσει ψήφους. Ενδεχομένως, με όρους 
πολιτικής γεωγραφίας τον ρόλο αυτό να 
τον διαδραματίζει η Αλληλεγγύη, της Ελέ-
νης Θεοχάρους, κάτι που θα διαφανεί στις 
βουλευτικές εκλογές του 2021.   

«Γκρίζες ζώνες»
Το ΕΛΑΜ έχει χαρακτηριστεί πλειστάκις 

ως το παράρτημα της Χρυσής Αυγής στην 
Κύπρο. Πέραν της ιδεολογικής ταύτισης, 
ως το αντίστοιχο εθνικιστικό κίνημα της 
Κύπρου, χρεώνεται δεσμούς, οι οποίοι 
ξεπερνούν τα όρια των «καλών σχέσεων» 
με ένα ελληνικό κόμμα, και αγγίζουν την 
ίδιά του την αυτονομία. Εκτός του ότι διά-
φορα στελέχη του ΕΛΑΜ, ηγετικά και μη, 
«υπηρέτησαν» στη Χρυσή Αυγή κατά το 
παρελθόν και κατά δική τους πάντα πα-
ραδοχή, υπάρχουν κι άλλες διάφορες 
«γκρίζες ζώνες» σ’ ό,τι αφορά στη δομή 
του κόμματος και τη λειτουργία του. Για 
παράδειγμα, από το 2008, έτος κατά το 
οποίο ιδρύθηκε το ΕΛΑΜ, δεν γνωρίζουμε 
πότε και πού διεξήχθη εκλογικό συνέ-
δριο, με ποιους υποψηφίους, ποια είναι 
τα συλλογικά όργανα του κινήματος, με 
ποιο τρόπο έχουν εκλεγεί και ποιο είναι το 
καταστατικό του. Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν 
και είναι δημόσια αναρτημένα για όλα τα 
υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα στις 
ιστοσελίδες τους. Το ΕΛΑΜ αποτελεί το 
μοναδικό κοινοβουλευτικό κόμμα στην 
Κύπρο όπου στην επίσημη ιστοσελίδα του 

δεν συμπεριλαμβάνεται καμία θεματική 
κατηγορία, για το ποια είναι η ηγεσία του, 
ποια τα όργανα του κόμματος, ούτε ποιο 
είναι το καταστατικό του. Στην κατηγορία 
Θέσεις, όπου, θεωρητικά, κανείς μπορεί να 
αναζητήσει τις ιδεολογικές αντιλήψεις του 
ΕΛΑΜ, το πρώτο χρονικά άρθρο που είναι 
αναρτημένο με ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 
2014 παραπέμπει σε άρθρο με πηγή την 
ιστοσελίδα της Χρυσής Αυγής και με τίτλο:  
«Η εσωτερική ανατομία του Χρυσαυγίτη». 
Αποτελεί, επίσης, το μοναδικό κυπριακό 
κόμμα που στην επίσημη ιστοσελίδα του 
φιλοξενεί σε περίοπτη θέση διαδικτυακό 
σύνδεσμο ελληνικού κόμματος για να πα-
ραπέμπει τον αναγνώστη στην κεντρική 
ιστοσελίδα της Χρυσής Αυγής.    

Παραδοχές και αναδιπλώσεις 
Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρί-

στου, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2013, ήταν 
καλεσμένος στην πρωινή εκπομπή «Πρω-
τοσέλιδο» του ΣΙΓΜΑ. Ο ίδιος, ρωτήθηκε 
από την τότε παρουσιάστρια της εκπομπής, 
Πέτρα Αργυρού: «Τι είσαστε; Είσαστε η 
αντίστοιχη Χρυσή Αυγή της Κύπρου;». 
Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ απάντησε χωρίς 
περιστροφές: «Είμαστε η Χρυσή Αυγή 
της Κύπρου. Και να σας ενημερώσω ότι, 
όταν ξεκίνησε το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, 
κατατέθηκε αρχικώς η ονομασία “Χρυσή 
Αυγή”, η οποία δεν έγινε αποδεκτή από 
το Υπουργείο Εσωτερικών και γι’ αυτό 
προχωρήσαμε στη δημιουργία του Εθνικού 
Λαϊκού Μετώπου». Πέντε χρόνια αργότερα 
και πιο συγκεκριμένα στις 22 Ιανουαρίου 
2018, ο Χρίστος Χρίστου ήταν καλεσμένος 
ως υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
πλέον, στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση». 
Ερωτηθείς ακριβώς για το ίδιο ζήτημα, 
δηλαδή, αν το ΕΛΑΜ προσπάθησε να 
εγγραφεί στο Υπουργείο Εσωτερικών 
το 2008, ως «Χρυσή Αυγή Κύπρου», το 
αρνήθηκε, λέγοντας:  «Επειδή ακούστηκαν 
πάρα πολλά και ακούστηκε και το όνομα 
ενός δικηγόρου που ήταν λάθος, ήταν εξ 
αρχής ‘Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο’, προς το 
Υπουργείο Εσωτερικών». Στις 26 Μαΐου 
2016, τέσσερις ημέρες μετά την είσοδο 
του ΕΛΑΜ για πρώτη φορά στο κυπριακό 
Κοινοβούλιο, ο τότε βουλευτής της Χρυσής 
Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης, προβαίνει σε μια 
αποκάλυψη. Συγκεκριμένα, γνωστοποιεί 
ότι ο Χρίστος Χρίστου δεν ήταν ένα απλό 
στέλεχος της Χρυσής Αυγής, αλλά ανήκε 
στην προσωπική φρουρά του Αρχηγού, 
Νίκου Μιχαλολιάκου. Στις 24 Οκτωβρίου 
2018, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, και πάλι 
στη μεσημβρινή εκπομπή του τηλεοπτικού 
σταθμού Alpha, παραδέχεται ότι υπήρξε 
στέλεχος της Χρυσής Αυγής και μέλος 
του πολιτικού συμβουλίου του κόμματος. 
Κληθείς να σχολιάσει τα περί σχέσης του 
με τον Μιχαλολιάκο, δήλωσε: «Παρά να 
είμαι δικηγόρος κάποιων συγκεκριμένων 
κύκλων ή της οικονομικής ολιγαρχίας της 
Κύπρου ή της οικονομικής ολιγαρχίας 
κάποιων άλλων χωρών, προτιμώ να ήμουν 
ο φρουρός του Μιχαλολιάκου… όπως λέτε 
εσείς». Στις 19 Μαρτίου 2019, ο πρόεδρος 
του ΕΛΑΜ, καλεσμένος στην εκπομπή 
«Ενημέρωση Τώρα», του τηλεοπτικού 
σταθμού Omega, αρνήθηκε κατηγορη-
ματικά ότι ήταν φρουρός του Ν. Μιχα-
λολιάκου, ακόμη κι όταν προβλήθηκε 
ενώπιόν του το σχετικό απόσπασμα με 
τη σχετική αποκάλυψη στην οποία προέβη 
ο Ηλίας Κασιδιάρης. 

Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΑΠΌ ΤΡΊ-
ΤΗ ΕΚΛΌΓΊΚΑ ΠΌΛΊΤΊΚΗ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΌΥ ΗΤΑΝ ΤΑ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΊΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΌΝΊΑ, 
ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΚΤΌΣ ΒΌΥΛΗΣ, 
ΚΑΘΏΣ ΤΌ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ 
7ΗΣ ΊΌΥΛΊΌΥ ΔΕΝ ΚΑΤΌΡ-
ΘΏΣΕ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΊ ΤΌ 
ΕΚΛΌΓΊΚΌ ΌΡΊΌ ΤΌΥ 3%. 
ΔΕΔΌΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
- ΔΊΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΡΥΣΗΣ 
ΑΥΓΗΣ ΚΑΊ ΕΛΑΜ, ΕΥΛΌΓΑ 
ΔΗΜΊΌΥΡΓΕΊΤΑΊ ΣΕ ΜΕΡΊ-
ΚΌΥΣ Η ΠΡΌΣΔΌΚΊΑ ΚΑΊ ΣΕ 
ΑΛΛΌΥΣ Η ΑΓΏΝΊΑ ΓΊΑ ΤΌ 
ΑΝ, ΌΝΤΏΣ, ΠΛΗΣΊΑΖΕΊ ΚΑΊ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΌ ΤΌ ΤΕΛΌΣ 
ΤΌΥ ΚΌΊΝΌΒΌΥΛΕΥΤΊΚΌΥ 
ΒΊΌΥ ΤΏΝ ΑΥΤΌΠΡΌΣΔΊΌ-
ΡΊΖΌΜΕΝΏΝ ΕΘΝΊΚΊΣΤΏΝ

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Η εκλογική αποτυχία
της Χρυσής Αυγής και το ΕΛΑΜ

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΈΣ, ΟΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΈΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΈΝΈΣ ΤΟΥΣ ΣΧΈΣΈΙΣ 

ΤΑΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
christodoulouta@ 
sigmalive.com

Η εκλογική πορεία της Χρυ-
σής Αυγής και του ΕΛΑΜ σε 

Ελλάδα και Κύπρο αντίστοιχα 
έχει φοβερές ομοιότητες. 

Αποτελούν δύο ταυτόσημα 
ιδεολογικά κινήματα τα οποία 

ανήκουν στον χώρο της εξ-
τρεμιστικής ακροδεξιάς και τα 
οποία εκτοξεύτηκαν εκλογικά 

στα χρόνια των μνημονίων 
και της κοινωνικής δυστυχίας 

στις δύο χώρες
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Οι αποκαλύψεις Τσαβούσογλου
και η σιωπή Αναστασιάδη 

ΔΙΆΦΟΡΕΣ ΔΗΛΏ-
ΣΕΙΣ ΔΙΚΆΙΟΛΟΓΗ-
ΜΕΝΆ ΔΗΜΙΟΥΡ-
ΓΟΥΝ ΤΟ ΕΡΏΤΗΜΆ, 
ΚΆΤΆ ΠΟΣΟ ΚΥ-
ΠΡΟΣ ΚΆΙ ΤΟΥΡΚΙΆ 
ΕΧΟΥΝ ΚΆΠΟΥ 
ΣΥΜΦΏΝΗΣΕΙ ΣΤΗ 
ΜΟΙΡΆΣΙΆ ΤΗΣ ΆΟΖ. 
ΙΔΙΆΙΤΕΡΆ, ΆΝ ΘΥ-
ΜΗΘΟΥΜΕ ΚΆΙ ΤΙ 
ΜΆΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥ-
ΣΕ ΚΆΙ Ο ΠΡΏΗΝ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΏΤΕ-
ΡΙΚΏΝ ΤΗΣ «ΕΓΓΥ-
ΗΤΡΙΆΣ» ΕΛΛΆΔΆΣ, 
ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΆΣ, 
ΟΤΆΝ ΜΆΣ ΚΆΛΕΣΕ 
ΝΆ ΜΗΝ ΕΙΜΆΣΤΕ… 
ΜΟΝΟΦΆΓΆΔΕΣ

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
afanoulla@gmail.com

Σ
τις 4 Ιουλίου 2019 μετα-
δόθηκε ότι σε συνέντευξή 
του στην τουρκική κρα-
τική τηλεόραση TRT 
ο Τούρκος Υπουργός 
Εξωτερικών εκτόξευσε 
νέες απειλές εναντίον 

των Ελληνοκυπρίων, όταν δήλωσε πως 
«στην ανατολική Μεσόγειο δεν μπορούν 
να κάνουν κανένα βήμα. Αν τολμήσουν, θα 
πάρουν την κατάλληλη απάντηση όπως 
στο παρελθόν». Δηλαδή, απείλησε με νέα 
εισβολή. 

 Ο Τσαβούσογλου ανέφερε, ακόμα, πως 
«όλα τα βήματά μας είναι σύμφωνα με το 
Διεθνές Δίκαιο. Το τι θα κάνει μέσα στην 
υφαλοκρηπίδα της το αποφασίζει μόνον 
η Τουρκία. Είναι καθήκον της Τουρκίας, 
ως εγγυήτριας δύναμης, να προστατέψει τα 
δικαιώματα της ‘τδβκ’ -όπως αποκάλεσε το 
ψευδοκράτος- και του τουρκοκυπριακού 
λαού». («Sigmalive» 4 Ιουλίου 2019). 

 Οδηγία Σερ Άλαν Ντάνκαν 
(βρετανικό Φόρεϊν Όφις)

«Πηγαίνουν στην Ε.Ε. και προσπαθούν 
να τους βάζουν να παίρνουν αποφάσεις 
εναντίον της Τουρκίας, αλλά δεν θα τα 

καταφέρουν. Σε αυτό το θέμα έχουμε 
ενημερώσει κι εμείς αναλόγως», είπε ο 
Τούρκος ΥΠΕΞ. Και, βέβαια, έχουν κάνει 
«ανάλογα» διαβήματα μαζί με τους μεγα-
λύτερους υποστηρικτές τους, το βρετανικό 
Φόρεϊν Όφις, με επικεφαλής τον Σερ Άλαν 
Ντάνκαν, που έτρεξε με τους αξιωματούχους 
του να πείσουν την κ. Φεντερίκα Μονγκε-
ρίνι (υπεύθυνη για εξωτερική πολιτική της 
ΕΕ) να μην προβούν σε ενοχοποιητικές 
αποφάσεις εναντίον της Τουρκίας, αλλά 
και ούτε να μιλούν για «ΑΟΖ της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας», αλλά για «Ανατολική 
Μεσόγειο». 

Σημείωση:  Η Τουρκία το 1960 δεν 
υπέγραψε ως «εγγυήτρια» του ψευδο-
κράτους, αλλά για την υπεράσπιση της 
κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας 
της ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, κάτι 
που η ίδια παραβίασε με δύο εισβολές το 
1974 και μία τώρα με την εισβολή στην 
ΑΟΖ της ΚΔ.  

Αυτό δεν το ακούσαμε να το θυμίζει 
τουλάχιστον το θύμα, η ΚΔ, στον Μ. Τσα-
βούσογλου. 

Διάλογος
Ο κ. Τσαβούσογλου, όμως, είπε και 

κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Αποκάλυψε 
και ένα διάλογό του με τον Πρόεδρο Νίκο 
Αναστασιάδη. Είπε, αποκαλώντας τον «Ε/κ 
ηγέτη»:  «Ο ίδιος ο Ε/κ ηγέτης Νίκος Ανα-
στασιάδης παραδέχτηκε ότι οι Τ/κ έχουν 
δικαιώματα εκεί. ‘Έχουν δικαιώματα εκεί 
οι Τ/κ;’, τον ρώτησα. ‘Ναι, έχουν’, μου είπε. 
‘Τότε, γιατί δεν εγγυάσαι γι’ αυτά;’. ‘Τώρα 
δεν μπορώ’, είπε. ‘Τότε πότε;’ Όταν αρχί-
σει η πώληση’, είπε. ‘Νίκο’, του είπα, ‘αν 
τώρα δεν μπορείς να εγγυηθείς, τότε πώς 
εγγυάσαι ότι θα τα διασφαλίσεις, όταν αρ-
χίσεις να πουλάς;’. Δεν απάντησε τίποτα», 
ισχυρίστηκε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

 «Μιλάμε ξεκάθαρα, ή τα εγγυάστε 
ή, με τα γεωτρύπανά μας, ξεκινάμε κι 
εμείς», τόνισε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου 
(«Sigmalive» 4 Ιουλίου 2019). 

Ανακοίνωση
Πρόδρομου Προδρόμου

Την ίδια μέρα έτρεξε η κυβέρνηση Ανα-
στασιάδη να απαντήσει τόσο στον Τούρκο 
Πρόεδρο, Τ. Ερντογάν, όσο και τον ΥΠΕΞ,  
Μ. Τσαβούσογλου, με γραπτή δήλωση του 
Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Πρόδρομου 
Προδρόμου. Όμως, σε ουδεμία περίπτωση 
η ανακοίνωση Προδρόμου διάψευδε τον 
συγκεκριμένο διάλογο του Τούρκου υπ. 
Εξωτερικών με τον «Ε/κ ηγέτη» (όπως τον 
αποκάλυψε ο τελευταίος στην TRT) και 
αναδημοσιεύθηκε τόσο στην Κύπρο όσο 

και στην Ελλάδα. 

Δήλωση Προέδρου
Αναστασιάδη 2/1/2018

Οι αποκαλύψεις Μ. Τσαβούσογλου, 
όμως, μας πάνε πίσω στις αρχές  Ιανου-
αρίου 2018, όταν η Τουρκία, μέσω του 
Τούρκου υπουργού Ενέργειας, είχε προα-
ναγγείλει τις προθέσεις της για γεώτρηση 
στη Μεσόγειο. 

Τότε, ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας προέβη σε δηλώσεις που 
περιελάμβαναν και την πιο κάτω προ-
κλητική διατύπωση:  «Εάν επιλέγουν να 
προστατεύσουν τα δικαιώματα των Τ/κ 
σε μια ξεχωριστή, ανεξάρτητη οντότητα, 
τότε θα πρέπει να περιοριστούν εις όσα 
αναλογούν στην αποκλειστική οικονομική 
ζώνη της εν λόγω παρανόμου οντότητας. 
Και, συνεπώς, δεν έχουν λόγο να αμφι-
σβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας».

Η εν λόγω δήλωση του Προέδρου Ανα-
στασιάδη άναψε φωτιές, όπως γράφτηκε, 
εφόσον θεωρήθηκε ότι επέδιδε ΑΟΖ στην 
παράνομη οντότητα στα κατεχόμενα. Δη-
λώσεις Νικόλα Παπαδόπουλου, Σταύρου 
Μαλά, Γιώργου Λιλλήκα, Άντρου Κυπρι-
ανού… βλέπε 3/1/2018  www.reporter.
com.cy/politics/article/287833.  

Ο  κ. Νικόλας Παπαδόπουλος είχε δη-
λώσει ότι ο Νίκος Αναστασιάδης όφειλε να 
ανακαλέσει τη συγκεκριμένη επικίνδυνη 
και λανθασμένη δήλωσή του. Εάν δεν το 
πράξει, είπε, τότε οφείλει να ενημερώσει τον 
κυπριακό λαό, εάν έχει συζητήσει το θέμα 
της ΑΟΖ στο πλαίσιο των διαπραγματεύ-
σεων και εάν έχει κάνει τις υποχωρήσεις 
που υπονοούνται από τη δήλωσή του. 

Μέχρι τώρα δεν ακούσαμε να έχει 
αποσύρει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τη 
σχετική του δήλωση. Ούτε, βέβαια, είδαμε 
τον κλειδωμένο χάρτη που έδωσε η δική 
μας πλευρά στις διαπραγματεύσεις της 
Ελβετίας. Αυτός έμεινε κλειδωμένος στα 
συρτάρια του ΟΗΕ, παρόλο που η τουρ-
κοκυπριακή πλευρά απέσυρε τον δικό 
της… (Βλέπε άρθρο μου στη «Σημερινή» 
7/7/2019 «Βρετανική πολιτική και προ-
εδρικές ψευδαισθήσεις…».  

Ο διάλογος Τσαβούσογλου με τον «Ε/κ 
ηγέτη» Νίκο Αναστασιάδη, εφόσον α) ο 
τελευταίος δεν τον διέψευσε μέχρι τώρα, και 
β) η γραπτή ανακοίνωση του Κυβερνητικού 
Εκπροσώπου Πρόδρομου Προδρόμου 
δεν κατάφερε να βγάλει τα κάστανα από 
τη φωτιά, ευλόγως μπορεί να συνδεθεί με 
τη δήλωση του Προέδρου Αναστασιάδη 
στις 2 Ιανουαρίου 2018, που ούτε εκείνη 
απέσυρε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. 

Νίκος Κοτζιάς 
Αυτές οι δηλώσεις δικαιολογημένα 

δημιουργούν το ερώτημα, κατά πόσον 
Κύπρος και Τουρκία έχουν κάπου συμ-
φωνήσει στη μοιρασιά της ΑΟΖ. Ιδιαίτερα, 
αν θυμηθούμε και τι μας συμβούλευσε 
και ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της 
«εγγυήτριας» Ελλάδας, Νίκος Κοτζιάς, όταν 
μας κάλεσε να μην είμαστε… μονοφαγάδες. 

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην υπουργός 
Εξωτερικών της «εγγυήτριας» Ελλάδας, 
μιλώντας, αρχές Μαρτίου 2019, στο Οικο-
νομικό Φόρουμ των Δελφών, επεσήμανε 
πως «η γειτονική χώρα (Τουρκία) πρέπει 
να συμμετάσχει σε αυτό που της αντιστοιχεί 
και της αρμόζει», προσθέτοντας ότι η Ελ-
λάδα θα πρέπει να δώσει «μια προοπτική 
ότι η Τουρκία όχι στην κυπριακή ΑΟΖ, 
αλλά στη Μεσόγειο συνολικά, θα συμμε-
τάσχει σε αυτή την οικονομική ανάταση». 
Και πρόσθεσε, «αν αρχίσεις στις διεθνείς 
σχέσεις και είσαι μοναχοφάης, λέγοντας 
‘όλα δικά μου’, τότε είσαι κι εσύ μέρος 
του προβλήματος». Για να υποδεχθούν 
ιδιαίτερα θερμά τις δηλώσεις Κοτζιά οι 
τουρκικές εφημερίδες… 

Ακολούθησε ο αντικαταστάτης του, τέως 
υπουργός Εξωτερικών της «εγγυήτριας» 
Ελλάδας, Γιώργος Κατρούγκαλος, ο οποίος, 
μετά από μια κρίσιμη συνάντηση στην 
Αττάλεια με τον Τούρκο ομόλογό του, 
επανέλαβε περίπου τα ίδια. (Βλέπε «Από 
τον Κοτζιά στον Κατρούγκαλο – Μετά τις 
Πρέσπες, το Καστελόριζο…» 30/3/2019, 
του Σταύρου Λυγερού).  

«Οι Αυτόχειρες
Μοναχοφάηδες»

Εξ ου και το κύριο άρθρο της «Σημερι-
νής» τις ημέρες εκείνες, του κ. Κώστα Ν. 
Χατζηκωστή, την 1η Απριλίου 2019, «Οι 
Αυτόχειρες Μοναχοφάηδες», στο οποίο 
έγραψε, μεταξύ άλλων:

«Θα αποδειχθεί μοιραία η νέα φραστική 
δήλωση του Κατευνασμού, εκ μέρους του 
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος. 

 Δεν πρέπει να είμαστε ‘Μοναχοφάη-
δες’, είναι η νέα διατύπωση της άγονης, 
απαράδεκτης, καταστροφικής πολιτικής 
έναντι της εντεινόμενης επεκτατικής τουρ-
κικής βουλιμίας. Να μην είναι, δηλαδή, 
οι Έλληνες ‘‘μοναχοφάηδες’’, να τρώνε οι 
Τούρκοι από τα εδάφη και από τις θάλασσές 
μας! Εμείς να μην τρώμε από τα τουρκικά 
εδάφη και τις τουρκικές θάλασσες. Ούτε 
αποτρέπουμε ΤΟ ΦΑΓΩΜΑ μας… Αυτή 
είναι η πολιτική του Φόβου. Η μοιραία 
υποταγή στις τουρκικές αξιώσεις, όπως 
κλιμακώνεται, όχι μόνον εσχάτως, από 
τους Υπουργούς Εξωτερικών της Μητέ-

ρας Ελλάδος…».
Ο κ. Κ. Χατζηκωστής ολοκλήρωσε το 

άρθρο του τονίζοντας: «Ο Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι εξουσιο-
δοτημένος από τον Κυπριακό Ελληνισμό να 
αναθέτει είτε στον εκάστοτε Πρωθυπουργό 
είτε στον εκάστοτε Υπουργό της Ελλάδος 
πρωτοβουλίες για το Κυπριακό ερήμην 
του Λαού. Ο Πρόεδρος, ήδη, είναι υπόλο-
γος. Πρέπει να ενημερώσει τον Κυπριακό 
Λαό τι συζήτησαν και τι συζητούν για το 
Κυπριακό ο Τσίπρας με τον Ερντογάν και 
τι ο Κατρούγκαλος με τον Τσαβούσογλου, 
στην Άγκυρα και στη Λαττάκεια. Η σιωπή 
του είναι πολλαπλώς περίεργη… αν όχι 
ύποπτη». 

Καθώς ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, όμως, διατηρεί την «περί-
εργη… αν όχι ύποπτη σιωπή του», ο Τσα-
βούσογλου «προδίνει» τον φίλο του Νίκο 
με τον διάλογο που αποκάλυψε. Και τον 
οποίο μέχρι σήμερα ΔΕΝ έχει διαψεύσει 
ο ίδιος ο Νίκος Αναστασιάδης (κατά τον 
Τσαβούσογλου «Ε/κ ηγέτης»). 

Κατά τα άλλα, Θεός φυλάξοι τι μας ανα-
μένει με τους νέους ηγέτες της «εγγυήτριας» 
Ελλάδας, καθώς ο νέος υπουργός Εξωτε-
ρικών Νίκος Δένδιας δέχθηκε τα θερμά 
συγχαρητήρια του Μ. Τσαβούσογλου ως 
παλαιοί συνεργάτες στην Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης…

*Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

Ο πρώην υπουργός
Εξωτερικών της

«εγγυήτριας» Ελλάδας, 
μιλώντας, αρχές Μαρτίου 

2019, στο Οικονομικό
Φόρουμ των Δελφών, 

επεσήμανε πως
«η γειτονική χώρα

(Τουρκία) πρέπει
να συμμετάσχει σε αυτό 

που της αντιστοιχεί και της 
αρμόζει», προσθέτοντας 
ότι η Ελλάδα θα πρέπει 
να δώσει «μια προοπτι-

κή ότι η Τουρκία όχι στην 
κυπριακή ΆΟΖ, αλλά στη 
Μεσόγειο συνολικά, θα 

συμμετάσχει σε αυτή την 
οικονομική ανάταση»  



Α
ύριο Δευτέρα ο λαός 
μας θα αναβιώσει τις 
πικρές σκληρές μνήμες 
του για την πιο μελανή 
σελίδα της σύγχρονης 
Iστορίας του. Την 45η 
επέτειο του ιουλιανού 

προδοτικού φασιστικού πραξικόπηματος 
του 1974. Την πρώτη πράξη της ιμπερι-
αλιστικής συνωμοσίας, για να ακολου-
θήσει, έξι μέρες μετά, η δεύτερη και πιο 
φαρμακερή, με την εισβολή της Τουρκίας 
στην Κύπρο, η οποία άλλαξε καθοριστι-
κά και τελεσίδικα τη ζωή των νόμιμων 
κατοίκων της.

Οι κατακτητές θα πανηγυρίσουν με τα 
τανκς τους την επέτειο της «νίκης» τους 
και τα θύματα της εισβολής θα τρέξουν 
στο λιμανάκι της Κερύνειας να φάνε 
παγωτό και εκμέκ καταΐφ. Οι πιο «τολ-
μηροί» μπορεί να παρακολουθήσουν 
και το ανέβασμα του τουρκικού τανκ, 
εκεί στο τότε γραφικό και μαγαρισμένο 
πια Πέντε Μίλι.

Ως έτοιμοι από καιρό, οι κομματικοί 
ταγοί θα επαναλάβουν τα συνηθισμέ-
να περσινά και προπέρσινα λογύδριά 
τους για το πραξικόπημα, την εισβολή. 
Ο κάθενας τα έχει ξεκαθαρισμένα τι θα 
πει και πώς θα τα πει, ενώ η ζωή θα 
συνεχίζεται με παρόντες και απόντες, ως 
να μην θυσιάστηκαν τόσες ψυχές για να 
υπερασπιστούν τη δημοκρατία και την 
ελευθερία.

Έχουμε άραγε τόσο πολύ εθιστεί με την 
κατοχή των Τούρκων, τους εγκάθετους, 
τους έποικους, τους ψευδοπρωθυπουρ-
γούς, τους ψευδοπροέδρους, που φτάσα-
με στο έσχατο σημείο να επιρρίπτουμε 
ευθύνες ο ένας στον άλλο; Πέσαμε σε 
αυτή την εσχατιά της ανθρώπινης ηθικής 
απαξίας; Οι ανάγκες μας, οι ματαιοδοξίες 
και μωροφιλοδοξίες μας να υπερισχύ-
ουν της αξιοπρέπειας; Δυστυχώς, για 
κάποιους τα προσωπικά είναι υπεράνω 
των καλών και ωραίων ιδανικών. Των 
αρχών και των ηθικών αξιών. Αντί να 
δουν το δάσος, βλεπουν τον θάμνο και 
τον «κούκο» στην αυλή τους.

Για 45 τόσα χρόνια αργεί η δικαίωση 
των νεκρών. Αναζητούμε ξένη βοήθεια 
και ξένους προστάτες, αλλά αδυνατούμε 
να ενδοσκοπήσουμε τι επιτέλους οφεί-
λουμε να πράξουμε για τα μείζονος και 
ήσσονος σημασίας ζητήματα. Το τραγι-
κότερο των τραγικών ολισθημάτων μας 
είναι ότι σήμερα, ανάμεσα στους διαφη-
μιζόμενους συμμάχους μας, είναι και 
αυτοί που συνέγραψαν τα σενάρια της 
καταστροφής μας και όπλισαν τον Αττίλα 
να καταλάβει το 37% των κυπριακών 
εδαφών. Σήμερα τους φιλούμε το χέρι, 
τους λιβανίζουμε και περιμένουμε να 
μας σώσουν από αυτούς που όπλισαν 
εναντίον μας. 

Αιμοδοτούμε την κατοχή
από την οποία θέλουμε
να απαλλαγούμε 

Φαίνεται πως δεν θέλουμε να απαλλα-
γούμε από την κατοχή. Την ανεχόμαστε 
και την αιμοδοτούμε, κιόλας, με αγορές 
προϊόντων-μαϊμού, με φάρμακα, βενζίνη 
και ό,τι άλλο διαθέτει το «παραμάγαζο» των 
εποίκων στα κατεχόμενα. Καταθέτουμε 
στην πράσινη τσόχα τις οικονομίες μας 
ή τα περισσεύματά μας και αγκαλιά με 

τους θύτες χορεύουμε, άμα λάχει, τσι-
φτετέλια σε κέντρα διασκέδασης που 
θεμελιώθηκαν πάνω στον σφετερισμό 
και το πλιάτσικο περιουσιών που δεν 
τους ανήκουν.

Χαριεντισμοί
και χαιρετισμοί

Χαρές και πανηγύρια την Πέμπτη, 
επειδή εγκαινιάστηκε η διασύνδεση της 
κινητής τηλεφωνίας μεταξύ ελεύθερων 
περιοχών και κατεχομένων. Σιγά-σιγά, 
το Κυπριακό θα λυθεί με τα ΜΟΕ και 
στο τέλος η κατοχή θα νομιμοποιηθεί, 
γιατί λιγοστεύουν δραματικά αυτοί που 
αρνούνται μέχρι σήμερα να αιμοδοτήσουν 
το ψευδοκράτος, αρνούνται να απεμπο-
λήσουν τη γη που τους γέννησε. 

Με όλα αυτά τα πανηγύρια, η κατοχή 
εμπεδώνεται και διευρύνεται. Πώς λοιπόν 
θα απαλλαγούμε από αυτό το έγκλημα, 
όταν εμείς οι ίδιοι το συντηρούμε;

Μέχρι και έρευνα θα κάνουν, επει-
δή παρεμποδίστηκε λεωφορείο από τα 
κατεχόμενα να κουβαλεί τουρίστες στο 
αεροδρόμιο της Λάρνακας.  

 
Κάποιοι κλωθογυρίζουν
στον «πόνο» τους 

Και μη χειρότερα. Παρόλο που 
έχουν τελειώσει εδώ και δύο μήνες οι 
ευρωεκλογές, οι τριγμοί από αποτυχίες 
ή προσωπικές πικρίες   συνεχίζουν να 
ταλανίζουν τα εσωτερικά των κομμάτων 

ες γην εναλίαν Κύπρον. Την ώρα, μάλι-
στα, που τα γεωτρύπανα της Τουρκίας 
μπήκαν ήδη και φοβερίζουν ξανά τον 
καθημαγμένον κυπριακό λαό και όλοι 
θα ’πρεπε να έχουμε την προσοχή μας 
εκεί και όχι σε ευτελείς εγωκεντρισμούς

Έβγαλε, λοιπόν, σεριάνι τον «πόνο» 
του ο μη εκλεγείς ευρωβουλευτής του 
ΑΚΕΛ Ν. Συλικιώτης και σε συνέντευξή 
του την περασμένη Κυριακή στην «Κα-
θημερινή» κατηγορεί αόριστα κάποιους 
για παραγοντισμό. Όχι, βέβαια, άλλων 
κομμάτων, αλλά μέσα στο ίδιό του το 
κόμμα, λέγοντας πως «τα συλλογικά 
όργανα θα ασχοληθούν με το θέμα».

Αχ, ρε, κατακαημένη Αριστερά, σε 
ποιων τα χέρια έμελλε να πέσεις! Ποιοι 
είναι άραγε οι παραγοντιστές που εμπό-
δισαν την επανεκλογή του κ. Νεοκλή; 
Ασφαλώς όχι ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, αλλά 
ο τέως βουλευτής Λάρνακας, Γ. Γεωργίου, 
ο οποίος, ειρήσθω εν παρόδω, βρισκόταν 
στο στόχαστρο των μη «παραγοντιστών», 
δηλαδή της ηγεσίας από τότε που εκλέγη-
κε βουλευτής, αφήνοντας εκτός Βουλής 
τον Γ.Γ. της ΠΕΟ Π. Κυρίτση. Πνέουν 
μένεα και τώρα, γιατί ο κ. Συλικιώτης 
δεν επανεκλέχθηκε και ψάχνουν τα αίτια 
στον παραγοντισμό, που, σύφωνα με τα 
λεχθέντα του τέως ευρωβουλευτή, «ο πα-
ραγοντισμός δεν χωρά στην Αριστερά».

Ασφαλώς και δεν χωρά, όπως και ο 
νεποτισμός, που έγινε πρωταθλητισμός 
σε κάποια κόμματα. 

Ο παραγοντισμός
Αλλά, τι είναι ο παραγοντισμός και 

ποιοι τον καθορίζουν; Είναι η επικράτη-
ση στην πολιτική ζωή των κομματικών 
παραγόντων και όχι των ιδεολογικών 
αρχών. Είναι ο καθορισμός ενός προτύ-
που συμπεριφοράς που καθορίζεται από 
άτομα, τα οποία, λόγω της θέσης τους ή 
άλλων πλεονεκτημάτων, δαδραματίζουν 
ανεπίσημο, αλλά καθοριστικό ρόλο σε 
επιβολή θέσεων που απέχουν από τις 
διακηρυγμένες αρχές. 

Ο παραγοντισμός, ως τρόπος ζωής, 
δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Από 
αρχαιοτάτων χρόνων οι αυλικοί και 
σφουγγοκωλάριοι είχαν συνδέσει την 
υλική τους ευμάρεια, το βόλεμά τους, με 
την τυφλή υπακοή στον ηγεμόνα.

H παραγοντοποίηση στην πολιτική 
είναι μια από τις πιο σοβαρές ασθένειες 
στα πολιτικά κόμματα, η οποία δεν μπορεί 
να εξαλειφθεί, γιατί το κακό ξεκινά από 
την κεφαλή. Όπως και ο νεποτισμός. Μια 
μικρή έρευνα σε συλλογικά όργανα κομ-
μάτων θα αναδείξει συγγενείς πρώτου 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Πόσο ανεκτικοί, πια, με την κατοχή!
και δεύτερου βαθμού να εκπροσωπού-
νται σε αυτά, ενώ ενδεικτικές είναι και 
περιπτώσεις που πατέρας αποχωρεί για 
να τον διαδεχθεί ο γιος, ως να είμαστε 
«μοναρχία» με διαδόχους εξ αίματος.  

Ήδη, η δυναστεία «Μητσοτάκη» ξανα-
βρέθηκε στην εξουσία στην Ελλάδα, ενώ 
σε δήμους και σε άλλες θέσεις-κλειδιά 
βρίσκονται επίγονοί της.

Ωστόσο, πώς λειτούργησε την περίοδο 
του σχεδίου Ανάν ο κ. Συλικιώτης και άλλα 
σημερινά στελέχη πρώτης γραμμής; Ως 
πειθαρχημένο στέλεχος ή ως «παραγοντι-
στής»; Στη βάση ποιων αρχών και κατα-
στατικών προνοιών διαφήμιζε το σχέδιο 
Ανάν, προτού καν τα συλλογικά όργανα 
του κόμματος τοποθετηθούν; Όπως και 
η κ. Ε. Μαύρου, που υπέβαλε παραίτη-
ση, επειδή το 2000 δεν εκλέχθηκε μέλος 
του Π.Γ., για να την αναιρέσει μετά; Ούτε 
καν της επιβλήθηκαν οποιεσδήποτε κυ-
ρώσεις όταν διαφήμιζε μαζί με Τ/κύπριες 
το σχέδιο Ανάν έξω από το συνεδριακό 
κέντρο στη Λευκωσία, τη μέρα που θα 
ελάμβανε αποφάσεις η παγκύπρια συν-
διάσκεψη.  

Ποιοι είναι, λοιπόν, οι «παραγοντιστές» 
και «παραγοντίσκοι» που εμπόδισαν μέσα 
από τις εκλογικές δημοκρατικές διαδικασίες 
να μην εκλεγεί ο εκλεκτός της ηγεσίας; 
Και εναντίον ποιων θα γίνει έρευνα από 
τα «συλλογικά» όργανα;  

 Την ώρα, λοιπόν, που ο φασίστας Ερ-
ντογάν κουρδίζει τις μηχανές και απειλεί 
να χρησιμοποιήσει ξανά τη γλώσσα της 
εισβολής, κάποιοι οδύρονται, επειδή 
έχασαν την «καρέκλα» τους.

Συλλυπητήρια σε όλους μας! Ο αυτο-
εξευτελισμός είναι αναφαίρετο δικαίωμα 
του οποιουδήποτε και κανένας δεν μπορεί 
να του τον στερήσει.   

ΈΧΟΥΜΈ ΆΡΆΓΈ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ 
ΈΘΙΣΤΈΙ ΜΈ ΤΗΝ ΚΆΤΟΧΗ ΤΩΝ 
ΤΟΥΡΚΩΝ, ΤΟΥΣ ΈΓΚΆΘΈ-
ΤΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΈΠΟΙΚΟΥΣ, ΤΟΥΣ  
ΨΈΥΔΟΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥΣ, 
ΤΟΥΣ ΨΈΥΔΟΠΡΟΈΔΡΟΥΣ, 
ΠΟΥ ΦΤΆΣΆΜΈ ΣΤΟ ΈΣΧΆΤΟ 
ΣΗΜΈΙΟ ΝΆ ΈΠΙΡΡΙΠΤΟΥ-
ΜΈ ΈΥΘΥΝΈΣ Ο ΈΝΆΣ ΣΤΟΝ 
ΆΛΛΟ; ΠΈΣΆΜΈ ΣΈ ΆΥΤΗ ΤΗΝ 
ΈΣΧΆΤΙΆ ΤΗΣ ΆΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 
ΗΘΙΚΗΣ ΆΠΆΞΙΆΣ;

Παραγοντισμός, 
νεποτισμός και άλλες 

«ασθένειες» των 
κομμάτων…

Αλλά, τι είναι
ο παραγοντισμός 

και ποιοι τον 
καθορίζουν;

Είναι η επικράτηση 
στην πολιτική ζωή 
των κομματικών 
παραγόντων και

όχι των ιδεολογικών 
αρχών

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
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ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
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ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ–ΦΩΤΙΑ ΠΟΥ 
ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΕΔΙΠΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, 
ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ ΠΟΛΛΟΥΣ… 

Σ
το μεγάλο «φαγοπότι» με 
τα δάνεια που δόθηκαν 
σε μέλη Επιτροπειών, 
τραπεζικά στελέχη και 
συγγενικά τους πρόσωπα 
εστιάζει, σε πρώτη φάση, 
η ποινική έρευνα για τον 

Συνεργατισμό. Σύμφωνα με έγκυρες πλη-
ροφορίες αποφασίστηκε, για διάφορους 
λόγους, η δαιδαλώδης και χρονοβόρα 
διερεύνηση ν’ αρχίσει από τη συγκε-
κριμένη πτυχή, προτού επεκταθεί στα 
υπόλοιπα θέματα που ήγειρε ο Γενικός 
Εισαγγελέας στην επιστολή του προς 
την Αστυνομία, στις 10 Μαΐου 2019. Η 
διερεύνηση της συγκεκριμένης πτυχής 
θα φθάσει σε συνολικά 27 πρώην Συ-
νεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα (ΣΠΙ) και 
αφορά δανεισμούς που έγιναν κυρίως 
την περίοδο πριν το 2013.

Ζήτησαν στοιχεία 
από την ΚΕΔΙΠΕΣ

Καλά ενημερωμένες πηγές, αναφέ-
ρουν στη «Σημερινή της Κυριακής» πως 
ζητήθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία, που 
θεωρούνται ουσιαστικής σημασίας για 
τη διαλεύκανση της υπόθεσης, από την 
ΚΕΔΙΠΕΣ (κατάλοιπο της ΣΚΤ), πριν 
από μερικές ημέρες, και εκκρεμεί η 
αποστολή τους. Πρόκειται για έγγραφα 
που περιλαμβάνουν ποσά δανεισμών, 
αναδιαρθρώσεων και διαγραφών, με 
ημερομηνίες, ονόματα και υπογραφές 
εμπλεκομένων στις ύποπτες συναλλαγές. 

Σύμφωνα με την πληροφόρησή μας, 
στο μικροσκόπιο των ανακριτών θα βρε-
θούν και εκθέσεις εσωτερικών ελέγχων 
στην πρώην Συνεργατική, στις οποίες είχε 
διαπιστωθεί σωρεία παρατυπιών στους 
δανεισμούς και αφήνονταν από τους ελε-
γκτές ξεκάθαρες υπόνοιες για θέματα όπως 
ευνοϊκή μεταχείριση προσώπων, αλλά 
και ενδεχόμενη διάπραξη αδικημάτων. 

Τέτοιες αποκαλυπτικές εκθέσεις εσω-

τερικού ελέγχου στη Συνεργατική απο-
τέλεσαν και τη βάση, της -προ μερικών 
μηνών- έρευνάς μας στο ΣΙΓΜΑ, η οποία, 
υπενθυμίζεται, είχε αγγίξει και πολιτικά 
εκτεθειμένα πρόσωπα.

Το μεγάλο στοίχημα για τους ανακριτές 
είναι να καταφέρουν στοιχειοθετήσουν 
ποινικά αδικήματα, κάτι που θεωρείται 
ιδιαίτερα δύσκολο.

Καταθέσεις και 
άνοιγμα λογαριασμών

Βάσει των ίδιων πηγών της εφημερίδας 
μας, αφότου ολοκληρωθεί το ξεσκόνισμα 
εγγράφων, οι ανακριτές θα συνεχίσουν 
την έρευνα με τη λήψη καταθέσεων από 
εμπλεκόμενα πρόσωπα, ενώ δεν απο-

Άρχισαν με το «φαγοπότι» στα δάνεια 
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κλείεται και το ενδεχόμενο ανοίγματος 
τραπεζικών λογαριασμών.

Τα 27 πρώην ΣΠΙ που θα διερευνηθούν 
για το θέμα της παραχώρησης, σύμφωνα 
και με την πρόσφατη ανακοίνωση της 
Νομικής Υπηρεσίας, είναι τα εξής: Στρο-
βόλου, Λήδρας, Παραλιμνίου, Βασιλικού, 
Πεντάσχοινου, Μακράσυκας, Κοντέας, 
Αγίας Νάπας, Ερήμης, Πολεμιδιών, Αγίας 
Φυλάξεως, Λευκωσίας, Σολιάς, Λακα-
τάμιας - Δευτεράς, Τραχωνίου, Ακρω-
τηρίου, Πόλης Χρυσοχούς, Τροόδους, 
Άχνας, Αθηένου, Λατσιών, Κρασοχωρίων, 
Λεμεσού, Δαλίου, Πολεμίου, Αλληλεγγύης, 
Στρουμπιού, Πρωτοβουλίας Γυναικών.

Σε ό,τι αφορά στον όλο σχεδιασμό της 
ποινικής έρευνας στον Συνεργατισμό, 

αυτός διαμορφώθηκε μέσα από αλλε-
πάλληλες συσκέψεις στο Αρχηγείο, στις 
οποίες συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Αρ-
χηγός Αστυνομίας Κύπρος Μιχαηλίδης, 
ο Υπαρχηγός Στυλιανός Παπαθεοδώρου, 
με τους ανακριτές του Γραφείου Διερεύ-
νησης του Οικονομικού Εγκλήματος. Έγι-
ναν, επίσης, συσκέψεις και στη Νομική 
Υπηρεσία μεταξύ της ανακριτικής ομάδας 
και του Κώστα Κληρίδη, για ενημέρωση, 
συντονισμό και οδηγίες. 

Σε αυτές τις συσκέψεις αξιολογήθηκαν, 
ενδελεχώς, τα μέχρι στιγμής δεδομένα, στη 
βάση των οδηγιών και κατευθύνσεων που 
έδωσε ο Γενικός Εισαγγελέας, με επιστολή 
του προς τον Αρχηγό στις 10 Μαΐου.

Όπως αναφερόταν στην ανακοίνωση, 
οι επιλήψιμες συμπεριφορές αφορούν 
προηγούμενες χρονικές περιόδους και 
«φέρονται να έχουν οδηγήσει σταδιακά 
στην ανάγκη για ανακεφαλαιοποίηση του 
Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα κατά 
το 2013 με τη διάθεση από το Κράτος 
ποσού ύψους €1,5 δισ.». 

Ακολουθεί η 
περίοδος μετά το 2013

Αφότου ολοκληρωθεί η διερεύνη-
ση της προαναφερθείσας πτυχής της 
περιόδου του Συνεργατισμού πριν το 
2013, θα ακολουθήσει η διερεύνηση 
θεμάτων που αφορούν στην περίοδο 
μετά το 2013 που φθάνει μέχρι την κα-
τάρρευση του Συνεργατισμού το 2018. 
Ειδικότερα, θα διερευνηθούν συμπερι-
φορές από διάφορα πρόσωπα για εφτά 
συνολικά θέματα, όπως συγκεκριμένες 
παραχωρήσεις και διαγραφές δανείων. 
Οι οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα δό-
θηκαν ύστερα από μελέτη που έγινε στη 
Νομική Υπηρεσία επί του πορίσματος της 
τριμελούς Ερευνητικής Επιτροπής για την 
κατάρρευση του Συνεργατισμού. Στόχος, 
να διαπιστωθεί αν στοιχειοθετούνται ή 
όχι ποινικά αδικήματα. 

ΕΣΤΙΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΙΝ ΤΟ 2013, ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ, ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ
k.penintaex@sigmatv.com

Τα έγγραφα που 
αναμένονται από την 
ΚΕΔΙΠΕΣ αφορούν, 

μεταξύ άλλων, ποσά 
δανεισμών, αναδιαρ-

θρώσεων και δια-
γραφών, με ημερο-
μηνίες, ονόματα και 
υπογραφές εμπλεκο-
μένων στις ύποπτες 

συναλλαγές. 



που απέφεραν τα συγκεκριμένα ακίνητα, 
τους διαχειριστές τους και τον σκοπό για 
τον οποίο ιδρύθηκαν. «Στη δήλωση που 
κατέθεσαν μερικά ιδρύματα φρόντισαν 
ωστόσο να επισημάνουν ότι δεν είχαν ποτέ 
αποκτήσει την ιδιότητα του βακουφίου, 
εφόσον δεν διέθεταν καν ιδρυτική πρά-
ξη». Η απάντηση, επί της ουσίας, δήλωνε 
την αντίθεση των κοινοτήτων με το καθε-
στώς που επιβλήθηκε μονομερώς από τις 
τουρκικές αρχές και το οποίο οδηγούσε, 
όπως πλέον αποδεικνύεται περίτρανα, 
στην απώλεια των ακινήτων των άλλων 
κοινοτήτων.

Το πρώτο σύγχρονο
παράδειγμα της αρπαγής

Σύμφωνα με τις αναφορές που κα-
ταγράφει η εγκυκλοπαίδεια μείζονος 
ελληνισμού, στην Κωνσταντινούπολη, 
η απόφαση που εξέδωσε, τον Ιούλιο του 
1971, το Ακυρωτικό Δικαστήριο, «κλεί-
νοντας» τη δίκη που έφερε αντιμέτωπους 
το νοσοκομείο Μπαλουκλή και το κράτος, 
αποτελεί ηχηρό ραβδισμό. Εφόσον δεν 
περιλαμβάνονταν στη δήλωση του 1936, 
όσα ακίνητα περιήλθαν στην κατοχή των 
μειονοτικών ιδρυμάτων μετά τη χρονολογία 
αυτή αποκτήθηκαν παράνομα, όποιος κι 
αν ήταν ο τρόπος κτήσης τους, αγορά ή 
δωρεά. «Η επιχειρηματολογία; Πρώτον, 
σημειώνεται στην απόφαση, η τουρκική 
νομοθεσία απαγορεύει σε ξένα νομικά πρό-
σωπα να έχουν ακίνητη περιουσία στην 
Τουρκία. Δεύτερον, εφόσον τα μειονοτικά 

βακούφια στερούνταν ιδρυτικής πράξης, 
δεν ήταν γνωστή με ακρίβεια η βούληση 
του ιδρυτή ως προς την πρόσκτηση νέων 
ακινήτων και επομένως δεν δικαιούνταν 
να αποκτήσουν νέα ακίνητα πέρα από αυτά 
που είχαν δηλωθεί το 1936. Η απόφαση 
αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων – και 
από Τούρκους νομικούς. Το πολιτικό κλίμα 
όμως στην Τουρκία του 1970 και 1980 
κάθε άλλο παρά ευνοούσε τις ανοιχτές 
αντιπαραθέσεις και ειδικότερα σε θέματα 
που αφορούσαν τις μη μουσουλμανικές 
μειονότητες». Άλλες περιπτώσεις αρπα-
γής ελληνικής περιουσίας επειδή δεν 
επιτελούσαν, με βάση τα σουλτανάτα της 
Τουρκίας, τον σκοπό ίδρυσής τους είναι 
το Ορφανοτροφείο στη νήσο Πρίγκηπο 
και η Μεγάλη του Γένους Σχολή στο 
Φανάρι, για την οποία μάλιστα υπήρξε 
αιτιολογικό ότι αποτελούσε κίνδυνο για 
την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας. Από 
το 2010 τροποποιητικός νόμος προβλέ-
πει την επιστροφή όλων των παραπάνω 
περιπτώσεων, χωρίς την επίδειξη τίτλων 
αλλά μόνον με τη Δήλωση του 1936. «Όσα 
δε εξ αυτών δεν βρίσκονται πλέον στον 
έλεγχο του τουρκικού Δημοσίου, προβλέ-
πεται η παροχή αποζημίωσης με βάση 
τη σημερινή αξία τους». Η τροποποίηση, 
που επιτεύχθηκε με πίεση από την ΕΕ, στο 
πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων προόδου 
για την Τουρκία, παραμένει στα χαρτιά. 
Επιπρόσθετα καταδικαστικές αποφάσεις 
έχει εκδώσει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Πανηγυρικά καταρ-
ρίπτει τη διεκδίκηση εκ 
μέρους της Τουρκίας 
της περίκλειστης πό-
λης της Αμμοχώστου 
ως περιουσία του βα-
κουφίου, η απόφαση 
του ΕΔΑΔ το 2006, με 
την οποία δικαιώνεται 
η Ελληνοκύπρια πρό-
σφυγας από την περί-
κλειστη πόλη της Αμμο-
χώστου, Μύρα Ξενίδη 
Αρέστη .  Η απόφαση 
που είναι τελεσίδικη 
επιβεβαιώνει την παρα-
βίαση του δικαιώματος 
κατοικίας και περιου-
σίας της κ. Αρέστη και 
τεκμηριώνει την απόρ-
ριψη των προσπαθειών 
της Τουρκίας να διεκδι-
κήσει μέσω του βακου-
φίου την περιφραγμένη 
πόλη.

Υπόθεση 
ΑρέστηΣ

την αραβική γλώσσα 
η λέξη waqf (τουρκι-
κά: vakıf, ελληνική 
απόδοση: βακούφι) 
σημαίνει ακινητοποιώ, 
παγώνω. Πρόκειται για 
νόμο του μουσουλμα-

νικού δικαίου, σύμφωνα με τον οποίο ένα 
φυσικό πρόσωπο παραιτείται από ένα ή 
περισσότερα αγαθά του και τα παραχωρεί 
ισοβίως σε έναν ιερό, φιλανθρωπικό ή 
κοινωνικό σκοπό. Η πράξη αυτή απορρέει 
από την υποχρέωση για ελεημοσύνη, που 
αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες 
του Ισλάμ και βασική προϋπόθεση για 
έναν «καλό» μουσουλμάνο. Από νομικής 
απόψεως, ωστόσο, αποτελεί μια από τις 
πιο πολύπλοκες αναφορές του μουσουλ-
μανικού δικαίου. 

Στην πραγματικότητα πρόκειται, με απλά 
λόγια, για διάταξη του μουσουλμανικού 
περιουσιακού νόμου, με την οποία περι-
ουσίες ευεργετών «κλειδώνουν» για πάντα 
στο όνομα του κράτους και δεν μπορούν 
να αποκτήσουν νέους ιδιοκτήτες. Ποτέ. 
Ώστε να μην αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του 
ισλαμικού πολιτισμού, αλλά παράλληλα 
και για να διασφαλίζεται η παρουσία του. 
Σήμερα, η σύγχρονη Τουρκία εκμεταλ-
λεύεται αυτήν την πρόνοια του ισλαμικού 
νόμου προκειμένου να υλοποιήσει σχέδια 
επεκτατισμού ή αρπαγής κατά το δοκούν, 
όπως στην περίπτωση της περίκλειστης 
πόλης της Αμμοχώστου.

Τα είδη των βακουφίων
Υπάρχουν πολλές κατηγορίες βακου-

φικών κτημάτων, ωστόσο η βακουφική 
περιουσία δεν περιορίζεται σε κτήρια, 
μπορεί να είναι βιβλία ή άλλη κινητή 

περιουσία. Εκ των πραγμάτων όμως τα 
ιδρύματα είναι που αποτέλεσαν το μεγα-
λύτερο μέρος της βακουφικής περιουσίας. 
Στις πόλεις, τα μεγαλύτερα σουλτανικά 
βακούφια ήταν αυτά που δημιουργήθηκαν 
με σκοπό τη συντήρηση των κυριότερων 
μουσουλμανικών χώρων λατρείας. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα ιδρύματα 
που πέρασαν στα χέρια του βακουφίου 
ήταν αποτέλεσμα αρπαγής από το οθωμανι-
κό καθεστώς, όπως περίτρανα αποδεικνύει 
το παράδειγμα της Αγίας Σοφίας στην 
Κωνσταντινούπολη, όταν οι οθωμανοί τη 
μετέτρεψαν σε τζαμί. Στις αρχές του 16ου 
αιώνα περισσότερα από 1.650 μαγαζιά 
και εργαστήρια στα όρια του ιστορικού 
κέντρου Κωνσταντινουπόλεως είχαν τεθεί 
εκτός συναλλαγής, θεωρούνταν «ακινη-
τοποιημένα» και ανήκαν στο βακούφι, το 
οποίο τα εκμίσθωνε και χρησιμοποιούσε 
τα έσοδα από τα μισθώματα. Όσα δεν ήταν 
σουλτανικά, χαρακτηρίζονταν «ιδιωτικά», 
σχηματίζοντας πλείστες άλλες υποομάδες 
και υποδιαιρέσεις. 

Τα «κοινοτικά βακούφια»
Στην πραγματικότητα, η έννοια των 

«κοινοτικών βακουφίων», όπως είναι τα 
βακούφια των χριστιανικών και εβραϊ-
κών κοινοτήτων, «εισήχθη με τον νόμο 
2762/1935. Με τη δημιουργία αυτής της 
ιδιαίτερης κατηγορίας ιδρυμάτων, το νε-
οσύστατο κεμαλικό κράτος επιτυγχάνει 
τη συμμετοχή του στη διαχείριση των 
οικονομικών πόρων των κοινοτήτων. Ενώ 
δηλαδή τα ρωμαίικα ευαγή ιδρύματα της 
οθωμανικής περιόδου διοικούνταν απο-
κλειστικά από το Διαρκές Μεικτό Εθνικό 
Συμβούλιο και χωρίς την ανάμειξη και 
τον έλεγχο του αυτοκρατορικού υπουρ-
γείου Βακουφίων, από το 1935 κι έπειτα 
υπόκεινται στην κηδεμονία της Γενικής 
Διεύθυνσης Βακουφίων». Δεν υπάρχει, 
βέβαια, αντίστοιχη πρακτική για τα ευαγή 
μουσουλμανικά ιδρύματα στην Ελλάδα. 

Η αντίδραση των
«κοινοτικών βακουφίων»

Όπως εξηγεί ο Ν.Π. Ελευθεριάδης 
στο βιβλίο «Η ακίνητος ιδιοκτησία εν 
Τουρκίαι», ο νόμος 2762/1935 έδινε 
στις μειονότητες προθεσμία μερικών 
μηνών για να κάνουν την απογραφή 
των ακινήτων τους και να υποβάλουν 
μια δήλωση στην οποία θα παρείχαν ακρι-
βείς πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα 

Εσύ ξέρεις τι είναι τα βακούφια;
ΙΣΛΑΜΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΝΑΚΑΛΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ

ΤΟΝ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΝΟΜΟ
ΒΑΚΟΎΦΙ ΘΎΜΟΎΝΤΑΙ 

ΠΛΈΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ 
ΟΙ ΤΟΎΡΚΟΙ ΈΙΣΒΟΛΈΙΣ 

ΚΑΙ ΑΠΈΙΛΟΎΝ ΜΈ ΔΗΘΈΝ 
ΟΙΚΈΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΈ-
ΡΙΚΛΈΙΣΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΑΜΜΟΧΏΣΤΟΎ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία ΙΩΑΝΝΟΥ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΛΤΔ

ανακοινώνει ότι, μετά από εκτενή εμπορική συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ των μετόχων 
της, η οικογένεια Παρασκευαΐδη έχει αναλάβει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου των οικο-
γενειών Ιωάννου και Χριστοδουλίδη που αποχώρησαν από την εταιρεία στις 27 Μαΐου 2019.

Η εταιρεία Ιωάννου & Παρασκευαΐδης Λτδ θα μετονομασθεί σύντομα σε G.Paraskevaides Ltd.

10 Ιουλίου 2019

ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
hadjikostam@sigmatv.com



Η 
κλιματική αλλαγή δεν 
είναι μόνο γεγονός 
αλλά συμβαίνει με 
πιο γοργούς ρυθμούς 
από τους υπολογιζό-
μενους. Τα τελευταία 
χρόνια γινόμαστε θε-

ατές πρωτοφανών καιρικών φαινομένων 
σε παγκόσμιο επίπεδο και παρουσιαζό-
μαστε ανήμποροι να δράσουμε. Αν και 
γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι αλλαγές 
αυτές επηρεάζουν άμεσα και αρνητικά 
τη δική μας ζωή, εντούτοις εξακολου-
θούμε να σφυρίζουμε αδιάφορα σε όσα 
συμβαίνουν γύρω μας. Ειδήσεις όπως 
αυτές του καύσωνα στην Αλάσκα, εικόνες 
πολικών αρκούδων σε μέρη χωρίς πάγο, 
βίντεο θαλάσσιων ίππων να πέφτουν από 
γκρεμό μη έχοντας διέξοδο, αφού οι πάγοι 
είχαν λιώσει, αποτελούν πρωτόγνωρες 
καταστάσεις που ανατρέπουν τα μέχρι 
τώρα φυσιολογικά και δεδομένα, δημι-
ουργώντας μας την απορία αν υπάρχει 
χρόνος για διόρθωση του κακού. Οι επι-
στήμονες φωνάζουν για την αύξηση της 
θερμοκρασίας, για ξηρασία, για ακραία 
καιρικά φαινόμενα. Κι αν όλα αυτά μοιά-
ζουν σενάρια του μακρινού μέλλοντος, ας 
ρίξουμε μια ματιά σε μελέτες και έρευνες 
που ήδη δημοσιεύτηκαν εδώ και λίγα 
χρόνια και αφορούν το δικό μας νησί και 
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
στην Κύπρο. Σε έρευνες του Τεχνολο-
γικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με την 
καθοδήγηση του Αναπληρωτή Καθηγητή 
και Κοσμήτορα της Σχολής Γεωτεχνικών 
Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλο-
ντος, δρος Θεόδωρου Ζαχαριάδη, και σε 
συνεργασία με το Ινστιτούτο Κύπρου και 
το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, καταγράφηκαν 
οι πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής στην Κύπρο, οι οποίες μάλι-
στα δεν βρίσκονται πολύ μακριά μας. 
Ο δρ Ζαχαριάδης μίλησε στη «Σ» για 
τις αρνητικές επιδράσεις που αφορούν 
όχι μόνο την ποιότητα ζωής μας αλλά 
και την οικονομία του τόπου. 

Με 50άρια το καλοκαίρι 
Η Κύπρος, σύμφωνα πάντα με τις προ-

βλέψεις των παγκόσμιων κλιματικών μο-
ντέλων, αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά 
από την κλιματική αλλαγή και αυτό λόγω 
της ανόδου της θερμοκρασίας τις επόμενες 
δεκαετίες. Τα πράγματα παρουσιάζονται 
δυσοίωνα εφόσον η παγκόσμια επιστη-
μονική κοινότητα συμφωνεί ότι το κλίμα 
της Γης αλλάζει με ρυθμό ταχύτερο από 
αυτόν που προβλεπόταν. Ο δρ Ζαχαριά-
δης εξήγησε ότι αυτό γίνεται εξαιτίας των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που 

προέρχονται από ανθρωπογενείς δραστη-
ριότητες και κυρίως από την παραγωγή 
και χρήση ενέργειας. «Για να περιοριστεί 
η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του 
πλανήτη στους 2°C σε σχέση με τα επί-
πεδα της προ-βιομηχανικής εποχής, οι 
επιστήμονες του κλίματος θεωρούν ότι 
οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
πρέπει να περιοριστούν σε πολύ μεγάλο 
βαθμό μέχρι τα μέσα του 21ου αιώνα. 
Ακόμα και αυτή όμως η αύξηση κατά 
2°C αναμένεται να επιφέρει σοβαρές 
επιπτώσεις. Τα άμεσα συμπτώματα της 
κλιματικής αλλαγής, όπως η αύξηση της 
θερμοκρασίας και η μεταβολή στις βροχο-
πτώσεις, προβλέπεται να κατανεμηθούν 
ανομοιόμορφα στον πλανήτη. Αντίστοιχα 
ανομοιόμορφες αναμένεται να είναι και 
οι συνέπειες των αλλαγών αυτών. Είναι 
λοιπόν φανερό ότι η Κύπρος προβλέπεται 
να επηρεαστεί αρνητικά από την αλλαγή 
του κλίματος. Εξειδικευμένες προβλέψεις 
για την περιοχή της Κύπρου δείχνουν 
ότι, εάν δεν υπάρξουν σοβαρές μειώσεις 
στις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, αναμένεται αύξηση της 

θερμοκρασίας κατά 1,3-1,9°C μέχρι τα 
μέσα του 21ου αιώνα και κατά 3,6-5,0°C 
μέχρι τα τέλη του αιώνα!». 

Ανάγκη για
περισσότερη ενέργεια 

Η αναμενόμενη αύξηση της 
θερμοκρασίας θα οδηγήσει 
στην αύξηση των αναγκών 
για ηλεκτρισμό ειδικά τη 
θερινή περίοδο, ώστε να 
ικανοποιηθούν οι αυξη-
μένες ανάγκες ψύξης των 
κτιρίων. Έτσι θεωρείται 
πλέον σημαντικό να εκτιμη-
θούν οι επιπλέον απαιτήσεις σε 
ηλεκτρισμό, αλλά και το κόστος, ώστε να 
καταστρωθεί μια κατάλληλη στρατηγική 
προσαρμογής του ενεργειακού τομέα στις 
κλιματικές επιπτώσεις, σύμφωνα πάντα 
με τον δρα Ζαχαριάδη. «Πριν από με-
ρικά χρόνια, αναλύσαμε με κατάλληλες 
οικονομετρικές μεθόδους τη διαχρονική 
εξέλιξη της κατανάλωσης ενέργειας στην 
Κύπρο και την επίδραση παραγόντων 
όπως η οικονομική δραστηριότητα, τα 

εισοδήματα των νοικοκυριών, οι τιμές 
των καυσίμων, η τεχνολογική πρόοδος 
και οι κλιματικές συνθήκες. Έτσι εξετά-
στηκε η πιθανή εξέλιξη της κατανάλωσης 
ηλεκτρισμού στην Κύπρο έως το 2050, 
σε συνάρτηση με την εξέλιξη των μα-

κροοικονομικών μεγεθών, των 
διεθνών τιμών του πετρελαίου 

και του κλίματος. Σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα, εφόσον 
συνεχιστούν οι τάσεις που 
παρατηρήθηκαν κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες, λαμ-

βάνοντας υπόψη την κάμψη 
στη ζήτηση ηλεκτρισμού μετά 

το 2010 λόγω οικονομικής κρίσης 
και ανάλογα με τη μελλοντική εξέλιξη της 
ευρωπαϊκής πολιτικής εξοικονόμησης 
ενέργειας, η χρήση ηλεκτρισμού ανα-
μένεται να αυξηθεί μέχρι το 2050 κατά 
40%-120% σε σχέση με το 2010, με 
αυξανόμενη συμμετοχή των οικιακών 
καταναλωτών και του τριτογενούς τομέα 
της οικονομίας. Ακόμα και αν υλοποιη-
θούν σημαντικά μέτρα εξοικονόμησης 
ενέργειας, ο εξηλεκτρισμός σε όλους τους 

τομείς της οικονομίας, που περιλαμβάνει 
βεβαίως και τη διείσδυση ηλεκτρικών 
οχημάτων, θα κρατά τη ζήτηση ηλεκτρι-
σμού σε υψηλά επίπεδα». Λαμβάνοντας 
υπόψη τα στοιχεία σε συνάρτηση με την 
αύξηση της θερμοκρασίας, υπολογίστη-
κε ότι η κατανάλωση ηλεκτρισμού στην 
Κύπρο θα αυξάνεται επιπλέον μέχρι το 
2050 κατά 6% περίπου σε ετήσια βάση 
λόγω κλιματικής αλλαγής, με δυσάρεστες 
επιπτώσεις στην τσέπη μας αλλά και στην 
οικονομία γενικότερα. «Το κόστος ανα-
μένεται να αυξάνεται με τα χρόνια λόγω 
ολοένα θερμότερων συνθηκών και το 
2050 εκτιμήθηκε ότι μπορεί να ανέλθει 
μέχρι τα 150 εκ. ευρώ (σε σταθερές τιμές 
του έτους 2010). Η παρούσα αξία του 
συνολικού κόστους για την περίοδο 2015-
2050 υπολογίζεται να κυμανθεί μεταξύ 
488-732 εκ. ευρώ σε τιμές 2010. Αυτό 
σημαίνει ότι, μόνο για να αντιμετωπιστούν 
οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
στην κατανάλωση ηλεκτρισμού, η χώρα 
μπορεί να υποστεί μέσα στα επόμενα 
35 χρόνια ζημιά ίσου μεγέθους με την 
οικονομική ανάπτυξη 1-2 ετών». 

Καθόλου ευχάριστες δεν θα είναι 
οι συνέπειες της κλιματικής αλλα-
γής, όπως αυτές καταγράφονται σε 
παλιότερη έρευνα-επισκόπηση της 
διεθνούς βιβλιογραφίας που είχε κά-
νει ο δρ Ζαχαριάδης:

• Αυξήσεις θερμοκρασίας αναμέ-
νονται μεγαλύτερες τη θερινή παρά 
τη χειμερινή περίοδο. Μεγαλώνουν 
οι περίοδοι των ημερών καύσωνα, 
ενώ όσον αφορά στη βροχόπτωση 
αναμένεται μικρή μείωση.

• Προβλεπόμενη αύξηση της ξη-
ρασίας θα εντείνει τα προβλήματα 
σπανιότητας νερού. Τα υπόγεια υδα-
τικά αποθέματα θα υποστούν ακό-
μη εντονότερες πιέσεις και θα είναι 
πιο ευάλωτα στη ρύπανση, αν δεν 
εφαρμοστούν μέτρα προστασίας των 
υπόγειων υδροφορέων.

• Η άνοδος της θερμοκρασίας προ-
βλέπεται να οδηγήσει και σε άνοδο της 
στάθμης της θάλασσας. Μολονότι δεν 
υπάρχουν συστηματικές μακροχρόνιες 
μετρήσεις στις παραλιακές περιοχές 
της Κύπρου, προβλέψεις από άλλες 
μεσογειακές περιοχές υποδεικνύουν 
ότι η άνοδος αυτή μπορεί να είναι ση-
μαντική, να επιφέρει διάβρωση των 
παραλιακών εδαφών και να επηρεάσει 
τις παράκτιες υποδομές (αεροδρόμια, 
οδικό δίκτυο, εργοστάσια, κατοικίες). 
Επίσης θα εντείνει την πίεση στους ήδη 
ευάλωτους υπόγειους υδροφορείς, 
λόγω αυξημένης διείσδυσης θαλασ-
σινού νερού, με αποτέλεσμα την πε-

ραιτέρω υφαλμύρινση των υπόγειων 
υδάτων σε παραλιακές περιοχές. 

• Στον πρωτογενή τομέα της οι-
κονομίας, οι εντεινόμενες συνθήκες 
ξηρασίας αναμένεται να επηρεάσουν 
αρνητικά τόσο τη γεωργική όσο και 
την κτηνοτροφική παραγωγή. Σε ό,τι 
αφορά στη γεωργία, αν συνεχιστούν οι 
υφιστάμενες καλλιέργειες, η παραγωγή 
μπορεί να μειωθεί έως και κατά 40%, 
ιδίως εφόσον η διαθεσιμότητα νερού 
θα μειωθεί περαιτέρω. Η κτηνοτροφία 
μπορεί να επηρεαστεί από την εντονότε-
ρη θερμική καταπόνηση των ζώων και 
την προσβολή τους από νέες ασθένειες. 
Χωρίς μέτρα προσαρμογής στις αλλαγές 
αυτές, μεγάλο μέρος της προστιθέμενης 
αξίας του πρωτογενούς τομέα της οικο-
νομίας (δηλαδή ποσά μερικών δεκάδων 
εκ. ευρώ κάθε χρόνο) μπορεί να χαθεί. 

• Στον ενεργειακό τομέα, αναμέ-
νεται ελαφρώς μειωμένη ζήτηση για 

ενέργεια τον χειμώνα και αρκετά 
αυξημένη ζήτηση για ηλεκτρισμό το 
καλοκαίρι για σκοπούς κλιματισμού.

• Στον τομέα του τουρισμού, τα 
θερμότερα καλοκαίρια αναμένεται να 
μειώσουν το τουριστικό ρεύμα προς 
την Κύπρο, με ενδεχόμενη μετατό-
πιση μέρους των αφίξεων προς τους 
εαρινούς και φθινοπωρινούς μήνες. 

• Υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά 
με τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. 
Ωστόσο, σε γενικές γραμμές αναμένο-
νται μεγαλύτερα προβλήματα υγείας 
σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, 
λόγω της εντεινόμενης ζέστης κατά 
τους θερινούς μήνες. Λόγω σταδια-
κής αύξησης της μέσης ηλικίας του 
πληθυσμού, θα αυξηθεί και ο αριθμός 
των ατόμων που ανήκουν σε ευπα-
θείς ομάδες. Επιπλέον, οι θερμότε-
ρες συνθήκες μπορεί να επιφέρουν 
αυξημένα κρούσματα ασθενειών στα 
τρόφιμα και στο νερό και επιδείνωση 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τέλος, 
πιθανολογείται αύξηση της εμφάνισης 
ορισμένων μεταδοτικών ασθενειών 
που μέχρι τώρα παρατηρούνται σε 
πιο ζεστά κλίματα. 

• Μεγάλο μέρος της βιοποικιλότη-
τας που παρατηρείται στην κυπριακή 
φύση (που, ακόμα και αν δεν το φα-
νταζόμαστε, είναι από τις πλουσιότερες 
στην Ευρώπη) προβλέπεται να απειλη-
θεί στο μέλλον εξαιτίας της αύξησης 
της θερμοκρασίας και της πιθανής 
περαιτέρω ερημοποίησης του νησιού.

Τραγικές οι επιπτώσεις

Παρατεταμένοι 
καύσωνες, αύξηση 

του ευπαθούς 
πληθυσμού, οικονομική 

καταστροφή και 
ερήμωση είναι 

μόνο μερικές από 
τις συνέπειες της 

κλιματικής αλλαγής 
που ενδέχεται να 

βιώσει το νησί μας στο 
όχι και τόσο μακρινό 

μέλλον
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Σ
την περιοχή της Πυλαίας, 
κοντά στο Πανόραμα και 
στα «Κωνσταντινουπολί-
τικα», περιτριγυρισμένο 
από τις μυρόεσσες πλα-
γιές του δάσους του Σέιχ 
Σου, ευρίσκεται το Κολέ-

γιο Ανατόλια, ένα από τα σημαντικότερα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα στον ελληνικό 
χώρο, με δεσπόζουσα θέση στον τομέα 
της καινοτομίας και της έρευνας. 

Με μια μακρά ιστορία, άρρηκτα συν-
δεδεμένη με την τραγική ιστορία του Ελ-
ληνισμού της Ανατολής, αφού ιδρύθηκε 
το 1886 στο Ιεροδιδασκαλείο της Μερ-
ζιφούντας του Πόντου (Ηλιούπολις) και 
αναγκάστηκε να τερματίσει τη λειτουργία 
του το 1921, έπειτα από απόφαση της 
τουρκικής κυβέρνησης, παρέχει, από το 
1923, όταν, με βοήθεια του Ελευθέριου 
Βενιζέλου, ξανάνοιξε τις πύλες του στη 
Θεσσαλονίκη, εκπαίδευση υψηλού επιπέ-
δου, και στις τρεις ακαδημαϊκές βαθμίδες, 
«εμποτισμένο με τα υψηλότερα ιδεώδη 
της ελληνικής και της αμερικανικής εκ-
παίδευσης».

Από τις εκπαιδευτικές του αίθουσες 
πέρασαν σημαίνουσες προσωπικότητες 
της πνευματικής, ακαδημαϊκής, επιστημο-
νικής και πολιτικής ζωής, ενώ ιδιαίτερους 
δεσμούς έχει και με την Κύπρο, αφού το 
1974 φιλοξένησε, λόγω της τουρκικής 
εισβολής, ως οικότροφους, αρκετά προ-
σφυγόπουλα, προσφέροντάς τους δωρεάν 
εκπαίδευση και διαμονή. 

Σήμερα το Ανατόλια περιλαμβάνει 

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης γεννήθηκε 
στις 29 Απριλίου 1863 και πέθα-
νε στις 29 Απριλίου 1933. Ήταν 

ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες 
ποιητές της σύγχρονης εποχής. Γεννήθηκε 
και έζησε στην Αλεξάνδρεια, γι’ αυτό και 
αναφέρεται συχνά ως «ο Αλεξανδρινός». 
Δημοσίευσε ποιήματα, ενώ δεκάδες παρέ-
μειναν ως προσχέδια. Τα σημαντικότερα 
έργα του τα δημιούργησε μετά την ηλικία 
των 40 ετών. Ο Κωνσταντίνος Καβάφης 
γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, όπου οι 
γονείς του, εγκαταστάθηκαν εγκαταλεί-
ποντας την Κωνσταντινούπολη το 1850. 

Ήταν το ένατο παιδί του Πέτρου - Ιωάννη 
Καβάφη (1814-1870), μεγαλέμπορου βαμ-
βακιού, και της Xαρίκλειας Φωτιάδη, που 
ανήκε σε παλιά φαναριώτικη οικογένεια 
μεγαλεμπόρων και κοινοτικών επιτρόπων 
της Κωνσταντινούπολης. Και τα δυο αυτά 
στοιχεία, η εμπορική ιδιότητα του πατέ-
ρα του και η αρχοντιά της μητέρας του, 
συντέλεσαν σημαντικά στη διαμόρφωση 
του χαρακτήρα του ποιητή. Το σώμα των 
καβαφικών ποιημάτων περιλαμβάνει: Τα 
154 ποιήματα που αναγνώρισε ο ίδιος (τα 
λεγόμενα Αναγνωρισμένα), τα 37 Αποκη-
ρυγμένα ποιήματά του, τα περισσότερα 

νεανικά, σε ρομαντική καθαρεύουσα, τα 
οποία αργότερα αποκήρυξε, τα Κρυμμέ-
να, δηλαδή 75 ποιήματα που βρέθηκαν 
τελειωμένα στα χαρτιά του, καθώς και τα 
30 Ατελή, που βρέθηκαν στα χαρτιά του 
χωρίς να έχουν πάρει την οριστική τους 
μορφή. Τύπωσε ο ίδιος το 1904 μια μικρή 
συλλογή με τον τίτλο Ποιήματα, στην οποία 
περιέλαβε τα ποιήματα: Φωνές, Επιθυμί-
ες, Κεριά, Ένας γέρος, Δέησις, Οι ψυχές 
των γερόντων, Το πρώτο σκαλί, Διακοπή, 
Θερμοπύλες, Τα παράθυρα, Περιμένοντας 
τους βαρβάρους, Απιστία και Τα άλογα 
του Αχιλλέως. Η συλλογή, σε 100-200 

αντίτυπα, κυκλοφόρησε ιδιωτικά.
Το 1910 τύπωσε πάλι τη συλλογή του, 

προσθέτοντας άλλα επτά ποιήματα: Τρώες, 
Μονοτονία, Η κηδεία του Σαρπηδόνος, 
Η συνοδεία του Διονύσου, Ο Βασιλεύς 
Δημήτριος, Τα βήματα και Ούτος εκείνος. 
Και αυτή η συλλογή διακινήθηκε από τον 
ίδιο σε άτομα που εκτιμούσε.Το 1935 
κυκλοφόρησε στην Αθήνα, με επιμέλεια 
της Ρίκας Σεγκοπούλου, η πρώτη πλή-
ρης έκδοση των (154) Ποιημάτων του, 
που εξαντλήθηκε αμέσως. Δύο ακόμη 
ανατυπώσεις έγιναν μετά το 1948. Ο 
Καβάφης λειτουργεί κυρίως μέσω των 
συμβόλων. Η τέχνη του είναι η συγκέντρω-
ση αρχετύπων, που δίνουν ένα φευγαλέο 
υπαινικτικό νόημα στον λόγο του. Αντλεί 

μνήμες από το παρελθόν και τις αποθέτει 
στο παρόν, ενίοτε ως προειδοποίηση για 
τα μελλούμενα. Είναι τέτοια η σχέση του 
με τη συλλογική ψυχή και τα περιεχόμε-
νά της, που θεωρείται προδρομικός της 
σχέσης της λογοτεχνίας του 20ού αιώνα 
με τη συλλογική συνείδηση. Το διαμέρι-
σμα του Καβάφη στην άλλοτε κακόφημη 
συνοικία του Αταρίν στην Αλεξάνδρεια 
έκτοτε έχει μετατραπεί σε μουσείο. Το 
μουσείο διαθέτει αρκετά από τα σκίτσα 
του Καβάφη και πρωτότυπα χειρόγραφα, 
καθώς περιέχει πολλές φωτογραφίες και 
πορτρέτα του Καβάφη.
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 

www.artaeri.com.
Μακαρίου 71, Λ/σία

Κωνσταντίνος Καβάφης

τρεις ακαδημαϊκές βαθμίδες και παρέχει 
υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε νέους 
και νέες, καθώς και σε ενήλικες, από την 
Ελλάδα, την Αμερική και τα Βαλκάνια: To 
Anatolia Elementary School (Προνήπια – 
6η Δημοτικού), το Anatolia High School 
(Γυμνάσιο-Λύκειο-ΙΒDP) και το ACT - 
American College of Thessaloniki που 
προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά 
προγράμματα. Tαυτόχρονα, σε συνεργα-
σία με το Johns Hopkins και το Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος στο Κολέγιο λειτουργεί 
από το 2014 και το Κέντρο για Χαρισμα-
τικά – Ταλαντούχα Παιδιά, CTY Greece.

Προώθηση της υγιεινής
διατροφής 

Την περασμένη βδομάδα, παρουσι-
άστηκε το νέο μάθημα του Κέντρου για 
Χαρισματικά-Ταλαντούχα Παιδιά / Center 
for Talented Youth (CTY) Greece του Κο-
λεγίου, που έχει ως στόχο την προώθηση 
της υγιεινής διατροφής. 

Τι καθορίζει ποια φαγητά μάς αρέσουν 
και ποια όχι; Τι πρέπει να φάμε για να 
γράψουμε καλά σ’ ένα τεστ; Τι πρέπει να 
τρώμε συχνά για να μην αρρωσταίνουμε; 
Μου αρέσει όταν τρώω να χαζεύω στο 
tablet ή το κινητό. Μήπως δεν κάνει; 
Υπάρχουν στα αλήθεια «υπερτροφές»;

Στα ερωτήματα αυτά απαντά το νέο 
μάθημα «Nutrition: Highway to Health» 

που από φέτος προσφέρεται σε μαθητές 
Γυμνασίου και Λυκείου στα θερινά προ-
γράμματα του Κέντρου για Χαρισματικά-
Ταλαντούχα Παιδιά / Center for Talented 
Youth (CTY), με την υποστήριξη της Lidl 
Ελλάς και Lidl Κύπρου. Το μάθημα πα-
ρουσιάστηκε με την ευκαιρία των θερινών 
προγραμμάτων του CTY Greece. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότεροι 
από 1.300 καθηγητές και δάσκαλοι από 
150 διαφορετικά σχολεία της Ελλάδας 
και της Κύπρου έχουν λάβει μέρος στα 
δωρεάν επιμορφωτικά εργαστήρια που 
προσφέρει το CTY Greece με την υπο-
στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Το μάθημα «Nutrition: Highway 
to Health» αφορά τόσο τη χημεία των 
τροφίμων όσο και τις αρχές της υγιεινής 
διατροφής. Μέσα από εργαστηριακά πει-
ράματα και συζητήσεις οι μαθητές έχουν 

την ευκαιρία να κατανοήσουν βαθύτερα τη 
διατροφική αξία και τις βασικές αρχές της 
χημείας, της μικροβιολογίας και της τεχνο-
λογίας παρασκευής των τροφίμων, όπως 
και τον ρόλο της υγιεινής διατροφής στην 
πρόληψη ασθενειών και την καλή υγεία. 
Επίσης, μπορούν να διερευνήσουν τους 
βασικούς κανόνες διατροφής, σύμφωνα 
με τα παγκόσμια πρότυπα, για τη σωστή 
ανάπτυξη, τη διατήρηση της υγείας και 
την πρόληψη ασθενειών, να μελετήσουν 
τη χημική σύνθεση, τη θρεπτική αξία και 
τη μικροβιολογία διαφόρων τροφίμων, 
να γνωρίσουν μερικές από τις βασικές 
τεχνολογίες συντήρησης, να ανακαλύψουν 
με τη βοήθεια της νευροεπιστήμης τις πα-
ραμέτρους που επηρεάζουν τις διατροφικές 
μας επιλογές (περιβάλλον, ψυχολογική 
διάθεση, κουλτούρα, διαφήμιση) και να 
ερμηνεύουν διατροφικές ετικέτες με σκοπό 
να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές 
στην επιλογή των κατάλληλων τροφίμων 
για τον σχεδιασμό μιας υγιεινής διατροφής.

Η εκπαίδευση
πυλώνας ανάπτυξης 

Την αξία της εκπαίδευσης ως πυλώνα 
ανάπτυξης και τα οφέλη αυτού του ξεχω-
ριστού προγράμματος για την ευρύτερη 
εκπαιδευτική κοινότητα υπογράμμισε 
ο πρόεδρος του Κολεγίου Ανατόλια δρ 
Πάνος Βλάχος, ενώ οι ειδικοί στόχοι και 

η φιλοσοφία του CTY Greece παρουσιά-
στηκαν από τη διευθύντριά του, δρα Γε-
ωργία Τσουλφά. Η δρ Γεωργία Τσουλφά 
αναφέρθηκε και στην πολύτιμη στήριξη 
που προσφέρουν οργανισμοί, ιδρύμα-
τα και εταιρείες όπως οι Lidl Ελλάς και 
Lidl Κύπρου, ευχαριστώντας τη Βασιλική 
Αδαμίδου, διευθύντρια Επικοινωνίας και 
Εταιρικής Υπευθυνότητας της Lidl Ελ-
λάς, που ήταν παρούσα στην εκδήλωση. 
Στη συνέχεια οι δημοσιογράφοι φόρεσαν 
εργαστηριακές ποδιές, και μαζί με τους 
μαθητές συμμετείχαν στο νέο μάθημα κά-
νοντας πειράματα στο εργαστήριο υπό τις 
οδηγίες της καθηγήτριας του μαθήματος 
δρος Μαίρης Καλαμάκη, συζητώντας για 
μύθους και αλήθειες της διατροφής μέσα 
από το πρίσμα της επιστήμης. Με βάση 
τις «χημικές συγγένειες» και τα κοινά τους 
στοιχεία, φαινομενικά, αταίριαστα υλικά 
συνδυάστηκαν απρόσμενα και προσφέρ-
θηκαν ως μια διαφορετική εμπειρία γευ-
σιγνωσίας. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε 
με τον food blogger Δημήτρη Κοπαράνη 
και τη social media blogger και influencer 
Ηρώ Καλέμη, που συζήτησαν με τα παι-
διά για την αποφυγή της σπατάλης των 
τροφίμων –ένα παγκόσμιο φαινόμενο με 
ανησυχητικές διαστάσεις– και για έξυπνες 
και γρήγορες ιδέες σωστής καθημερινής 
διατροφής.

Τα θερινά προγράμματα του Κέντρου 

ξεκίνησαν στις 24 Ιουνίου και ολοκλη-
ρώθηκαν στις 12 Ιουλίου σε Θεσσαλονί-
κη (Κολέγιο Ανατόλια) και Αθήνα (OTE 
Academy), με τη συμμετοχή 400 μαθητών 
και μαθητριών από Γ’ Δημοτικού έως και 
Β’ Λυκείου απ’ όλη την Ελλάδα, την Κύπρο 
και το εξωτερικό. Τα παιδιά παρακολού-
θησαν 23 διαφορετικά μαθήματα θετικών 
και θεωρητικών επιστημών, ειδικά σχε-
διασμένα για τις ιδιαίτερες ακαδημαϊκές 
δυνατότητές τους, μέσα από καινοτόμες και 
πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας 
οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
απόκτησης γνώσης μαθητών που χαρακτη-
ρίζονται από ταχύτητα και βάθος σκέψης, 
καθώς και μεγάλη αγάπη για τη μάθηση.

Δωρεά του
Ιδρύματος Νιάρχος

Το Κέντρο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 
2013 με την ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος. Τελεί υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων της Ελλάδας και του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, 
και είναι μέλος του European Council 
for High Ability (ECHA). Σύμβουλος του 
CTY Greece είναι το Center for Talented 
Youth του διεθνούς φήμης πανεπιστημίου 
Johns Hopkins.

Οι μαθητές έχουν επιλεγεί από εξετά-
σεις ανάδειξης ταλέντου που διεξήχθησαν 
την περασμένη χρονιά σε 18 πόλεις της 
Ελλάδας και στην Κύπρο. Συνολικά στις 
εξετάσεις έχουν συμμετάσχει περισσό-
τεροι από 10.000 μαθητές και μαθή-
τριες. Περισσότεροι από 5.000 μαθητές 
και μαθήτριες από Γ’ Δημοτικού έως Β’ 
Λυκείου έχουν παρακολουθήσει μέχρι 
σήμερα τα προγράμματα του CTY Greece 
(ημερήσια, Σαββατοκύριακου, online και 
θερινά) και περισσότερα από 890 παιδιά 
έχουν λάβει υποτροφία με βάση το οι-
κογενειακό τους εισόδημα για τα θερινά 
προγράμματα, ποσοστό μεγαλύτερο του 
47%. Το 50% των μαθητών προέρχεται 
από δημόσια σχολεία, ενώ το 50% των 
μαθητών προέρχεται από την Αθήνα και 
τη Θεσσαλονίκη.

Ιδρυτικός δωρητής του Κέντρου για 
Χαρισματικά-Ταλαντούχα Παιδιά είναι 
το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλοι 
δωρητές είναι ο Όμιλος Eurobank και 
η εταιρεία Lidl Ελλάς. Δωρητές είναι το 
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, η 
Intrasoft International και η Star Bulk 
Carriers Corp. Χορηγός αερομεταφορών 
είναι η Aegean Airlines. Το CTY Greece 
υποστηρίζεται στην Κύπρο από τη Lidl 
Κύπρου.
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Χαρισματικότητα και υγιεινή 
διατροφή στο Κολέγιο Ανατόλια
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Τ ο πρόγραμμα RELIONMED-
LIFE είναι ένα ερευνητικό πρό-
γραμμα που αποσκοπεί στο να 

μειωθούν οι επιπτώσεις της εμφάνισης 
του λεοντόψαρου στα θαλάσσια ύδατα 
της Κύπρου. O πλήρης τίτλος του προ-
γράμματος είναι «Preventing a LIONfish 
invasion in the MEDiterranean through 
early response and targeted REmoval 
(RELIONMED-LIFE)». Συγχρηματοδοτείται 
από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και πραγματοποιείται από 
πέντε εταίρους, το Τμήμα Αλιείας και 
Θαλάσσιων Ερευνών, το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, την εταιρεία ερευνών Marine 
& Environmental Research Lab, το NGO 
Ενάλια Φύσις, ενώ συμμετέχει με υπο-
στηρικτικό ρόλο και το Πανεπιστήμιο του 
Plymouth. Έχει τρεις κύριους στόχους, την 
ανάπτυξη των απαραίτητων εργαλείων 
και μηχανισμών που θα μπορέσουν να 
λειτουργήσουν ως μια πρώτη γραμμή 
άμυνας κατά της εισβολής των λεοντό-
ψαρων και άλλων χωροκατακτητικών 
ειδών που εισήλθαν από την Ερυθρά 
Θάλασσα στο θαλάσσιο οικοσύστημα της 
Κύπρου μέσω της διώρυγας του Σουέζ, 

την εγκαθίδρυση μέτρων πρόληψης (σύ-
στημα ανίχνευσης και απομάκρυνσης) και 
την ανάδειξη καλών πρακτικών που θα 
μπορούσαν να αναπαραχθούν σε άλλες 
χώρες της Μεσογείου οι οποίες δύναται 
να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από 
το λεοντόψαρο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Μαρία 
Χρίστου, υποψήφια διδάκτορας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης στην Αλιευτική Βιολογία, και μέλος 
του «Marine & Environmental Research 
Lab» που συμμετέχει στο πρόγραμμα 
«RelionMed», το πρόγραμμα ξεκίνησε τον 

Σεπτέμβριο του 2017 και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2021. 
Έχουν γίνει κάποιες προπαρασκευαστι-
κές δράσεις, οι οποίες βοήθησαν στο να 
δημιουργηθεί μια εικόνα για τη βιολογία 
του είδους και τις επιπτώσεις του στο 
οικοσύστημα. Το πρόγραμμα είναι σε 
διαδικασία υλοποίησης και περιλαμβάνει 
πολλές δράσεις, όπως οργάνωση ομάδων 
αφαίρεσης, παρακολούθηση ευαίσθητων 
περιοχών και πραγματοποίηση ερωτη-
ματολογίων.

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του προ-
γράμματος ενημερώνονται δύτες, ψαράδες 

και το κοινό για τις επιπτώσεις του λεο-
ντόψαρου μέσω σεμιναρίων, ενώ ενθαρ-
ρύνονται οι ίδιοι να αναφέρουν και να 
καταγράφουν τυχόν θεάσεις ή συλλήψεις. 
Παράλληλα διεξάγονται επιστημονικές 
έρευνες καλύπτοντας τη βιολογία, την 
οικολογία, τη γενετική του είδους, αλλά 
και κοινωνικοοικονομικές μελέτες για τη 
διερεύνηση των επιπτώσεών του.

Μάλιστα, το RelionMed έχει ως στόχο 
την αναγνώριση, άντληση και μεταφορά 
καλών πρακτικών οι οποίες μπορούν 
να αναπαραχθούν στη συνέχεια και σε 
άλλες περιοχές της Μεσογείου μέσω 
διαφόρων δράσεων που υλοποιούνται 
αυτό τον καιρό.

Ιδιαίτερα όσον αφορά στην αφαίρεση 
του ψαριού, έχουν δημιουργηθεί ομάδες 
εθελοντών δυτών, τα «Removal Action 
Teams (RATs)», με σκοπό την καταγραφή 
των λεοντόψαρων στα θαλάσσια ύδατα 
της Κύπρου και αφαίρεσή τους από το 
οικοσύστημα. Αποτελούνται από 100 
δύτες και δρουν σε περιοχές με έντονη 
την παρουσία του λεοντόψαρου. Έχει ήδη 
πραγματοποιηθεί ένας διαγωνισμός αφαί-
ρεσης του λεοντόψαρου κατά το τέλος 

Μαΐου στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο 
αλλά και οργανωμένες εξορμήσεις στο 
πεδίο, ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός του 
με συλλογικό τρόπο. Αναμένεται και δεύ-
τερος αγώνας μέσα στο καλοκαίρι με την 
απονομή βραβείων στους συμμετέχοντες. 
Ο στόχος της δημιουργίας των ομάδων, 
ανέφερε η κα Χρίστου, είναι η αύξηση 
της ευαισθητοποίησης του κόσμου και 
συμμετοχής του στην αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

Σε εστιατόρια και 
κοσμηματοπωλεία

Σημαντικός παράγοντας αντιμετώπισης 
του ψαριού, σύμφωνα με τους ερευνη-
τές, είναι η ενθάρρυνση για αλίευσή του, 
ώστε να περιοριστεί το είδος του και να 
επέλθει η ισορροπία στο οικοσύστημα. Η 
κα Χρίστου ανέφερε στη «Σ» ότι υπάρχει 
δυνατότητα το λεοντόψαρο να ενταχθεί 
στην κουζίνα μας, κάτι το οποίο συμβαίνει 
και σε άλλες χώρες. Παράλληλα, τα αγκά-
θια του ψαριού είναι ιδιαίτερα δημοφιλή 
για κοσμήματα, κάτι που σημαίνει ότι 
ανάλογη χρήση του μπορεί να γίνει και 
από κοσμηματοπωλεία.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στην Κύπρο δείχνει τον δρόμο στη Μεσόγειο

Ε
πεκτατικοί εισβολείς θε-
ωρούνται τα τελευταία 
χρόνια στις θάλασσες 
της Μεσογείου το λεοντό-
ψαρο και ο λαγοκέφαλος, 
τα οποία έχουν εισβάλει 
από τη διώρυγα του Σου-

έζ και έχουν προκαλέσει ήδη αλλοίωση 
στο οικοσύστημα της περιοχής, ενώ έχουν 
αποδειχθεί μάστιγα για τους Κύπριους 
ψαράδες αλλά και επικίνδυνα για τους 
λουομένους. 

Ο λαγοκέφαλος ή «κουνέλι» 
ή «κουνελόψαρο»

Σύμφωνα με το Τμήμα Αλιείας, ο λαγο-
κέφαλος (Lagocephalus sceleratus) είναι 
είδος ευρείας εξάπλωσης στον τροπικό 
Ειρηνικό και Ινδικό Ωκεανό, στην Ερυθρά 
Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο 
τα τελευταία χρόνια, ως λεσσεψιανός μετα-
νάστης (μέσω της Διώρυγας του Σουέζ). Ο 
λαγοκέφαλος είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
μέλη της οικογένειας Tetraodontidae, ξε-
περνώντας τα 110 εκατοστά σε μήκος και 
τα 7 κιλά σε βάρος. Περιέχει στους ιστούς 
του μια ισχυρή νευροτοξίνη, την τετρο-
δοτοξίνη, η οποία μπορεί να αποτελέσει 
πηγή τροφικής δηλητηρίασης σε περίπτωση 

κατανάλωσής του, με ψηλά συσχετιζόμενα 
ποσοστά θνησιμότητας. Η τετροδοτοξίνη 
μπορεί να προκαλέσει θάνατο από μυϊκή 
παράλυση, αναπνευστική ανεπάρκεια και 
κατάρρευση του κυκλοφορικού συστή-
ματος. Η κατανάλωση περίπου 25 mg 
τετροδοτοξίνης μπορεί να σκοτώσει ένα 
άτομο βάρους 75 κιλών.

Ο λαγοκέφαλος ή «κουνέλι» ή «κουνε-
λόψαρο» άρχισε να εμφανίζεται στα νερά 
της Κύπρου τουλάχιστον από το 2000, 
ενώ το 2006 παρατηρήθηκε μια ραγδαία 
αύξηση και εξάπλωση του πληθυσμού του. 
Έρευνα του Τμήματος Αλιείας (2009-2010) 
έδειξε ότι ο λαγοκέφαλος προσαρμόστηκε 
απόλυτα στις συνθήκες της περιοχής και 
πλέον αναπαράγεται ανενόχλητος στα νερά 
της Κύπρου. Σύμφωνα με την έρευνα, η 
επιτυχής εγκατάσταση του λαγοκέφαλου 
στην Κύπρο και γενικότερα στην Ανατολική 
Μεσόγειο οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα 
στην πολύ γρήγορη σωματική του αύξη-
ση, ιδιαίτερα κατά τη θερμή περίοδο του 
έτους, τη γρήγορη πρώτη αναπαραγωγή, 
η οποία λαμβάνει χώρα μόλις στο δεύτερο 
έτος της ζωής του ψαριού και τη μεγάλη 
του προσαρμοστικότητα, ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά στις διατροφικές του συνήθειες. 
Επιπλέον, ο λαγοκέφαλος δεν αποτελεί 

είδος-στόχο για την παράκτια αλιεία, λόγω 
της τοξικότητάς του και των σχετικών απα-
γορεύσεων εμπορίας και πολύ πιθανόν να 
μην τυγχάνει ανταγωνισμού ή θήρευσης 
από άλλα είδη. 

Η ραγδαία αύξηση των πληθυσμών 
του είχε ως φυσικό επακόλουθο τις όλο 
και συχνότερες καταγραφές ζημιών που 
προκαλεί ο λαγοκέφαλος με τα κοφτερά 
του δόντια, στα εργαλεία και τα αλιεύματα 
της παράκτιας αλιείας. Σήμερα, ο λαγοκέ-
φαλος είναι πολύ γνωστός σε όλους όσοι 
ασχολούνται με την αλιεία στην Κύπρο, 
κυρίως για τις ζημιές που προκαλεί και 
από πολλούς θεωρείται το μεγαλύτερο 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυπριακή 
παράκτια αλιεία στις μέρες μας.

Το λεοντόψαρο
Σύμφωνα με το Τμήμα Αλιείας, το λεο-

ντόψαρο (Pterois miles) είναι λεσσεψιανό 
είδος, εισήλθε δηλαδή στη Μεσόγειο από 
την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της Διώρυγας 
του Σουέζ και έχει εξαπλωθεί στα παράκτια 
νερά της χώρας μας τα τελευταία χρόνια. 
Ανήκει στην οικογένεια των σκορπιών 
(Scorpaenidae) και φθάνει τα 35 εκατοστά 
σε μήκος. Έχει εντυπωσιακή εμφάνιση 
με έντονες κάθετες ραβδώσεις στο σώμα 

και πτερύγια με έντονα μαύρα στίγματα 
και πολυάριθμες μακριές σκληρές ακτί-
νες. Είναι επιδέξιος κυνηγός και τρέφεται 
κυρίως με μικρά ψάρια, μαλάκια και άλλα 
ασπόνδυλα. 

Οι σκληρές ακτίνες του ραχιαίου, 
εδρικού και θωρακικού πτερυγίου του 
λεοντόψαρου περιέχουν ισχυρή τοξίνη. 
Το λεοντόψαρο δεν είναι επιθετικό είδος 
και τα περισσότερα ατυχήματα συμβαί-
νουν σε ψαράδες που τα συλλαμβάνουν. 
Τα συμπτώματα μετά από τσίμπημα πε-
ριλαμβάνουν ακραίο πόνο, πονοκέφαλο, 
εμετό, δύσπνοια και ίσως αλλεργικό σοκ 
με σοβαρές επιπλοκές. Πολύ μικρά παιδιά 
και άτομα με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό 
ή αλλεργίες διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο 
κίνδυνο. Αντιμετώπιση τυχόν τσιμπήματος 
περιλαμβάνει θέρμανση της περιοχής για 
περιορισμό της δράσης της τοξίνης ως 
άμεσο ανακουφιστικό μέτρο και μετάβαση 
σε ιατρικό κέντρο το συντομότερο δυνατό.

Απειλή για το οικοσύστημα
Το λεοντόψαρο καταγράφηκε για πρώτη 

φορά στις κυπριακές θάλασσες γύρω στο 
2014 και η εξάπλωσή του είναι ραγδαία 
κυρίως λόγω της γρήγορης ανάπτυξής 
του, αφού φαίνεται να ωριμάζει σεξου-

αλικά σε λιγότερο από ένα έτος και έχει 
τη δυνατότητα να παράγει περισσότερα 
από 2 εκατομμύρια αβγά τον χρόνο για 
τα επόμενα 10 χρόνια της ζωής του.

Έχει τη δυνατότητα να καταναλώνει κα-
θημερινά 2,5%-6% του βάρους του και 
τρέφεται με πολλά διαφορετικά θηράματα, 
όπως γαρίδες και μικρά ψάρια, τα οποία 
αποτελούν λεία για αρκετούς θηρευτές της 
Μεσογείου, με αποτέλεσμα τον εκτοπισμό 
των ιθαγενών θηρευτών. Παραδείγματα 
από τον δυτικό Ατλαντικό έχουν δείξει ότι 
τα λεοντόψαρα μπορούν να προκαλέσουν 
μείωση στους πληθυσμούς των ιθαγενών 
ψαριών μέχρι και 95% σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις.

Το λεοντόψαρο και ο λαγοκέφαλος 
απειλούν τις θάλασσες της Μεσογείου

ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΚΚΑΣ
pavlikkasm@sigmatv.com

Σε εστιατόρια
και κοσμηματοπωλεία 

προωθείται
η αξιοποίηση

του λεοντόψαρου
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Η 
πρωτοφανής αντίδρα-
ση των τραπεζιτών, 
οι παραινέσεις και οι 
προειδοποιήσεις του 
Υπουργού Οικονο-
μικών, αλλά  και της 
Κεντρικής Τράπεζας 

δεν στάθηκαν ικανές να εκτροχιάσουν 
τις προτάσεις κομμάτων για αλλαγή του 
νόμου των εκποιήσεων. Ο νόμος άλλαξε 
και πλέον τα βλέμματα στρέφονται για αρχή 
στο Προεδρικό. Η πρώτη αντίδραση από 
την κυβέρνηση ήρθε διά του Υπουργού 
Οικονομικών, ο οποίος ανέφερε ότι θα 
εισηγηθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
να κάνει χρήση του πολιτικού εργαλείου 
της αναπομπής των νόμων. Όλα συνηγο-
ρούν στο ότι το θέμα επιστρέφει στη Βουλή. 
Τα προαναφερθέντα συμβαίνουν υπό το 
βλέμμα των εξωτερικών παρατηρητών 
της κυπριακής οικονομίας. 

Το tweet της αναπομπής
 Η μεγαλύτερη ανησυχία των τρα-

πεζιτών αμέσως μετά τις αποφάσεις της 
Βουλής είναι εκ πρώτης η αντίδραση των 
διεθνών οίκων αξιολόγησης, οι οποίοι 
παρακολουθούν τις εξελίξεις. Φοβούνται 
με απλά λόγια το ενδεχόμενο διαφορο-
ποίησης είτε της αξιολόγησής τους από 
κάποιο διεθνή οίκο είτε τη διαφοροποίηση 
των προοπτικών τους. Τραπεζικοί κύκλοι 
σημείωναν στη «Σ» ότι η πρώτη αντίδρα-
ση της κυβέρνησης διά του Υπουργού 
Οικονομικών ήταν χρήσιμη. Δύο περίπου 
ώρες μετά τις αποφάσεις της Βουλής, ο 
Χάρης Γεωργιάδης σε μήνυμά του στον 
προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter 

σημείωνε ότι «οι σημερινές αποφάσεις 
της Βουλής πιθανώς να ικανοποιούν πρό-
σκαιρα μερίδα της κοινής γνώμης, αλλά 
υπονομεύουν το δημόσιο συμφέρον. Θα 
εισηγηθώ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
την αναπομπή τους. Με την ελπίδα ότι 
η Βουλή, ψύχραιμα και υπεύθυνα, θα 
επανεξετάσει τις αποφάσεις της».  

Η ενόχληση της 
Φρανκφούρτης

Οι κρίσιμες αποφάσεις έτυχε να λαμ-
βάνονται στην παρουσία του επικεφαλής 
του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού στην 
Κύπρο, ο οποίος απέφυγε να παρέμβει, 
πλην όμως φρόντισε να επικοινωνήσει 
την αντίθεση και της Φρανκφούρτης. 
Ο Αντρέα Ενρία, στο πλαίσιο των επα-
φών του στο νησί,  σημείωσε ότι θεωρεί 
καλό το νομοθετικό πλαίσιο όπως αυτό 
διαμορφώθηκε και ψηφίστηκε πέρυσι 
το καλοκαίρι από τη Βουλή και κρίνει, 
ταυτόχρονα, ότι έχει αρχίσει να φέρνει 
αποτελέσματα. Ο επόπτης δεν ευνοεί 
αλλαγές, που θα καθιστούν αναποτελε-
σματικό το νομοθετικό πλαίσιο και θα 
δυσκολεύουν την προσπάθεια μείωσης 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η 
ευρωπαϊκή εποπτική Αρχή τηρείται 
ενήμερη για τις εξελίξεις στην Κύπρο. 
Πλην όμως δεν είχαν υποβληθεί εκ 
των προτέρων ενώπιον της Ευρωπαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας για γνώμη οι 
προτάσεις νόμου των κομμάτων. Πηγές 
από το Υπουργείο Οικονομικών και την 
Κεντρική Τράπεζα σημειώνουν στη «Σ» 
ότι το γεγονός αυτό προκαλεί αλγεινή 
εντύπωση, καθώς υπάρχει η ευρωπα-

ϊκή τραπεζική ένωση και ρυθμιστικό 
πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο «και δεν 
μπορούμε να γράφουμε και να ξανα-
γράφουμε μόνοι μας τους δικούς μας 
κανόνες για τραπεζικά ζητήματα. Δεν 
γίνεται όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη 
να έχουν ένα πλαίσιο και το δικό μας 
να αλλάζει συνεχώς». Ο Αντρέα Ενρία 
φέρεται να διατύπωσε στους συνομιλητές 
του και την άποψη ότι με τις αλλαγές 
εκπέμπεται το μήνυμα ότι δεν υπάρχει 
νομική σταθερότητα, κάτι που επενεργεί 
αρνητικά για τις τράπεζες, την οικονομία 
γενικότερα, αλλά και τους επενδυτές. 
Πέραν των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, 
πηγές από το Υπουργείο Οικονομικών 
σημειώνουν ότι ενόψει της εφαρμογής του 
Εστία, το οποίο «προσφέρει στοχευμένη 
κάλυψη σε εκείνους που πρέπει, εάν 
έρθεις και ξεδοντιάσεις γενικότερα τη νο-
μοθεσία ή αναστείλεις και την εφαρμογή 
της, καλύπτεις τους στρατηγικούς κακο-
πληρωτές». Οι ίδιες πηγές σημειώνουν 
ότι με τις αποφάσεις των κομμάτων της 
αντιπολίτευσης, «μπαίνουν όλοι σ’ ένα 
τσουβάλι, ευάλωτοι δανειολήπτες, βιώσι-
μοι, μη βιώσιμοι, που έχουν πραγματική 
δυσκολία, στρατηγικοί κακοπληρωτές. 
Γίνεται ένα τσουβάλιασμα, το οποίο δεν 
θα είναι χωρίς συνέπειες». 

Ο μεγάλος φόβος
Στην τελευταία στροφή της ιστορίας 

της πρώην Συνεργατικής συνοψίζονται 
εν πολλοίς οι μεγαλύτερες ανησυχίες των 
τραπεζιτών. Οι μνήμες από τον μηδε-
νισμό της αξίας των εξασφαλίσεων μη 
εξυπηρετούμενων δανείων στην πρώην 

Συνεργατική είναι νωπές και στοιχειώνουν 
τους τραπεζίτες. Θεωρούν ότι οι αλλαγές 
που εισάγονται, βάζουν φρένο στη διαδι-
κασία των εκποιήσεων και δημιουργούν 
καθυστερήσεις, που θα οδηγήσουν σε 
ανάγκη για πρόσθετες προβλέψεις και 
κεφαλαιακές ανάγκες. Στην επιχειρημα-
τολογία τους εντάσσεται σωρεία άλλων 
δυνητικών κινδύνων, που αγγίζουν και 
την οικονομία γενικότερα. 

Οι αλλαγές
 Η Βουλή αποφάσισε και αναστέλ-

λονται μέχρι την 1η Οκτωβρίου οι εκ-
ποιήσεις για δάνεια, που μπορούν να 
ενταχθούν στο Εστία. Το Σχέδιο βάζει 
μπρος και ανοίγει η διαδικασία υποβο-
λής αιτήσεων από τους δανειολήπτες στις 
2 Σεπτεμβρίου. Στόχος των κομμάτων 
που ψήφισαν την πρόταση της ΕΔΕΚ, 
είναι να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει 
εκποίηση μέχρι να διασαφηνιστεί ποιοι 
θα είναι οι επιλέξιμοι δανειολήπτες για 
να ενταχθούν στο Σχέδιο. Ο Σύνδεσμος 
Τραπεζών, είχε διαβεβαιώσει τη Βουλή 
ότι οι τράπεζες δεν θα προχωρήσουν 
με διαδικασίες εκποιήσεων για δά-
νεια που εμπίπτουν στο Εστία μέχρι 
την εφαρμογή του Σχεδίου, έστω κι αν 
έχουν λάβει επιστολές εκποίησης. Ο 
Υπουργός Οικονομικών είχε δηλώσει 
στις 27 Ιουνίου στη Βουλή ότι η δια-
δικασία της εκποίησης αναστέλλεται 
με την υποβολή αίτησης ένταξης στο 
Εστία λέγοντας χαρακτηριστικά ότι, 
«εισήγησή μου θα ήταν να πάνε όλοι 
να υποβάλουν την αίτησή τους. Με την 
υποβολή της αίτησης αναστέλλονται 

όλα τα μέτρα και όλες οι ενέργειες». Η 
ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, σύμφωνα 
με την αιτιολογική έκθεση της πρότασης 
νόμου, γιατί υπάρχει αβεβαιότητα ως 
προς το ποιοι δανειολήπτες θα είναι 
τελικά επιλέξιμοι προς ένταξη στο Εστία. 
Ψηφίστηκε όμως και η κοινή πρόταση 
νόμου ΔΗΚΟ, Οικολόγων, Συμμαχίας, 
Αλληλεγγύης, που προβλέπει αλλαγές 
στο πλαίσιο εκποιήσεων. Μεταξύ άλλων 
προνοεί ότι τα δικαστήρια θα πρέπει να 
ελέγχουν:  - Εάν οι τράπεζες προέβησαν 
στις ενέργειες που προνοούνται στην 
οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας για 
την αναδιάρθρωση. - Εάν η δυνατότητα 
προώθησης της διαδικασίας εκποίησης 
τυγχάνει εκμετάλλευσης και κατάχρησης 
από τις τράπεζες. Επιπλέον επεκτείνει 
την προθεσμία εξόφλησης οφειλόμε-
νων ποσών από 30 σε 45 μέρες, όπως 
και την επίδοση και δημοσίευση της 
ειδοποίησης πλειστηριασμού.

   Χάρης Γεωργιάδης: 
«Οι αποφάσεις της Βου-

λής πιθανώς να ικανο-
ποιούν πρόσκαιρα μερί-

δα της κοινής γνώμης, 
αλλά υπονομεύουν το 

δημόσιο συμφέρον. Θα 
εισηγηθώ στον Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας την 
αναπομπή τους».

ΠΊΣΩ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΟΊ 
ΑΛΛΑΓΈΣ ΠΟΥ ΨΗ-
ΦΊΣΈ Η ΟΛΟΜΈΛΈΊΑ 
ΓΊΑ ΤΊΣ ΈΚΠΟΊΗΣΈΊΣ, 
ΜΈΤΑ ΑΠΟ ΈΊΣΗΓΗ-
ΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΈΔΡΟ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ 
ΓΊΑ ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΤΩΝ 
ΝΟΜΩΝ 

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
vasilioun@sigmatv.com

Παιχνίδι με τη φωτιάΠαιχνίδι με τη φωτιάΠαιχνίδι με τη φωτιά
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Τα επιμέρους μέτρα 
που αναμένεται να 
εφαρμόσει άμεσα η 
νέα κυβέρνηση στην 

Ελλάδα, παρουσιάζουν 
σημαντικές ομοιότητες 

με ρυθμίσεις
που εφαρμόστηκαν 

στην Κύπρο

Τ
ο ότι ο νέος Πρωθυπουργός 
της Ελλάδας μελέτησε τα 
μέτρα που εφάρμοσε η 
Κύπρος μετά το μνημόνιο 
ήταν κάτι το οποίο είχε 
δηλώσει δημοσίως, ενώ 
ακούγεται έντονα ότι στα 

χέρια του έχει μελέτη που αναλύει κάθε 
μέτρο. Το μεγαλύτερο βάρος δίνεται σε 
κίνητρα για προσέλκυση επενδύσεων και 
σε φορολογικές ελαφρύνσεις. 

Την ίδια στιγμή, η νέα κυβέρνηση θε-
ωρεί ότι ο τομέας των ακινήτων μπορεί να 
αποτελέσει προμετωπίδα ενίσχυσης της 
ανάπτυξης. Χαρακτηριστικό αυτού, είναι 
το γεγονός ότι ο Υπουργός Aνάπτυξης, 
στην πρώτη του επίσημη συνάντηση, συ-
νομίλησε με την εταιρεία που ανέλαβε να 
αναπτύξει το έργο-μαμούθ στην περιοχή 
του Ελληνικού.

Όμως η Ελλάδα, αν και θεωρητικά βγήκε 
από το μνημόνιο, θα πρέπει να έχει την 
έγκριση των δανειστών για οποιαδήποτε 
μέτρα εφαρμόσει και τα οποία επηρεά-
ζουν τα δημόσια οικονομικά, και ειδικά το 
ποσοστό πλεονάσματος. Προεκλογικά, οι 
επιτελείς του νέου Πρωθυπουργού είχαν 
τονίσει ότι θα προχωρήσουν σε επαναδι-
απραγμάτευση των στόχων, ενώ από την 
πλευρά τους οι δανειστές διαμηνύουν ότι 
θα θεωρήσουν ως «μονομερή ενέργεια» 
οποιαδήποτε μέτρα εφαρμοστούν που δεν 
έχουν την έγκρισή τους.

Πακέτο φοροελαφρύνσεων 
Το φορολογικό πακέτο ελαφρύνσεων 

κοστολογείται στα έξι δισεκατομμύρια 
ευρώ, ενώ η εφαρμογή του θα γίνει σε 

 ΤΟ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ ΒΑΡΟΣ 
ΔΊΝΕΤΑΊ ΣΕ ΚΊΝΗΤΡΑ ΓΊΑ 
ΠΡΟΣΕΛΚΎΣΗ ΕΠΕΝΔΎΣΕ-
ΩΝ ΚΑΊ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΊΚΕΣ 
ΕΛΑΦΡΎΝΣΕΊΣ 

βάθος τριετίας. Θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι πέραν του στόχου προσέλκυσης επιχει-
ρήσεων, στόχος είναι και η εγκατάσταση 
πλούσιων φυσικών προσώπων στη χώρα. 
Γι’ αυτό, άλλωστε, στο πρόγραμμα του 
νέου Πρωθυπουργού έχει περιληφθεί 
και η διάταξη για Non Domicile φορο-
λογικούς κατοίκους, κάτι που εφάρμοσε 
και η Κύπρος το 2015. Αυτό σημαίνει 
ότι αν κάποιος επιλέξει να εγκατασταθεί 
στην Ελλάδα (αν ο νόμος τροποποιηθεί) 
θα μπορεί να λαμβάνει μερίσματα για 
ένα χρονικό διάστημα, είτε εντελώς αφο-
ρολόγητα είτε με μειωμένο φορολογικό 
συντελεστή. 

Ομοιότητες με την Κύπρο 
Αν κάποιος εξετάσει τα επιμέρους μέτρα 

που αναμένεται να εφαρμόσει άμεσα η 
νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα, είναι εύκολο 
να συνειδητοποιήσει ότι παρουσιάζουν 
σημαντικές ομοιότητες με ρυθμίσεις που 
εφαρμόστηκαν στην Κύπρο.

Η ρύθμιση των οφειλών προς το κρά-

τος είναι ένα μέτρο το οποίο εφάρμοσαν 
Ελλάδα και Κύπρος, για να γίνει δυνατή 
η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη είσπραξη 
φόρων μέσα από τη διευκόλυνση των 
φορολογουμένων. 

Η νέα κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια 
παραχώρησης περαιτέρω κινήτρων στους 
φορολογούμενους, προχωρεί στη βελτί-
ωση του νόμου που αφορά στη ρύθμιση 
των εκατόν είκοσι δόσεων. Προωθείται η 
μείωση του επιτοκίου για οφειλές μέχρι 
3.000 ευρώ και η δυνατότητα αποπλη-
ρωμής σε περισσότερες δόσεις από ό,τι 
ισχύει τώρα. 

Κάτι το οποίο εφάρμοσε με παρόμοιο 
τρόπο και η Κύπρος είναι η παροχή κινή-
τρων σε όσους αποπληρώνουν εφάπαξ 
τις οφειλές τους. Υπενθυμίζεται ότι αυτό 
που ίσχυε στην Κύπρο ήταν η διαγραφή 
όλων των τόκων που επιβάρυναν το υπό-
λοιπο σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης. 
Στα μέτρα που αναμένεται να εφαρμο-
στούν στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται 
και η αύξηση της έκπτωσης σε όσους 

εξοφλούν άμεσα τις υποχρεώσεις τους, 
κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα 
σε ό,τι αφορά στον ΕΝΦΙΑ.

Την ίδια στιγμή, η νέα κυβέρνηση 
θεωρεί ότι θα πρέπει να μειωθεί το φο-
ρολογικό βάρος στις επιχειρήσεις, οπότε 
αναμένεται η μείωση του φορολογικού 
συντελεστή στις επιχειρήσεις από το 
28% στο 20% και των μερισμάτων από 
το 10% στο 5%.

Τομέας των ακινήτων 
Ένας τομέας στον οποίο αναμένονται 

σημαντικές αλλαγές και ελαφρύνσεις είναι 
αυτός των ακινήτων, εφόσον προωθείται 
σωρεία μέτρων όπως η μείωση του ΕΝ-
ΦΙΑ κατά 30% σε βάθος τριετίας (στην 
Κύπρο καταργήσαμε τον φόρο ακίνητης 
περιουσίας εντελώς, ίσως λανθασμένα, 
αλλά μια τέτοια ενέργεια στην Ελλάδα δεν 
θα γινόταν αποδεκτή από τους διεθνείς 
πιστωτές).

Στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2015 ψη-
φίστηκε νομοθεσία που προνοούσε την 

Η ΕΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και τα διδάγματα από τις Ευρωεκλογές απoτέλε-
σαν αντικείμενο έρευνας από την απερχόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Στην Έκθεση σημειώνεται πως «για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η ΕΕ έθεσε σε εφαρ-
μογή ένα ισχυρό πλαίσιο συντονισμένης δράσης που σέβεται πλήρως τις ευρωπαϊκές αξίες 
και τα θεμελιώδη δικαιώματα». 

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι: 

«Οι κακόβουλοι παράγοντες αλλάζουν διαρκώς τις στρατηγικές τους. Πρέπει να καταβάλουμε 
προσπάθειες ώστε να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά τους. 

Πριν από τις εκλογές, είχαμε δείγματα συντονισμένων μη αυθεντικών συμπεριφορών, που απο-
σκοπούσαν στη διάδοση διχαστικού υλικού σε διαδικτυακές πλατφόρμες, μεταξύ άλλων με τη 
χρήση μποτ και ψεύτικων λογαριασμών. 

Με την ενεργό μας στήριξη, το Facebook, η Google και το Twitter σημείωσαν σημαντική πρό-
οδο στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση.

Συνολικά η ΕΕ ενίσχυσε τις ικανότητές της για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της παρα-
πληροφόρησης, μέσω των ειδικών ομάδων στρατηγικής επικοινωνίας και της Μονάδας Ανά-
λυσης Υβριδικών Απειλών της ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως η μάχη δεν έχει κερδηθεί πλήρως, μένει να 
γίνουν και άλλες προσπάθειες. Η νέα Επιτροπή έχει την ευθύνη να κάνει περισσότερα για να 
προστατεύσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και τις δημοκρατικές του διαδικασίες με αξιοποίη-
ση κάθε σύγχρονου μέσου σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο.

Ελληνικά μέτρα με «κυπριακό άρωμα»

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, αναμένεται η 
μείωση του εισαγωγικού φορολο-

γικού συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα 
από 22% στο 9% για εισοδήματα μέχρι 
€10.000 χωρίς μείωση του αφορολόγη-
του, και δημιουργία νέας προοδευτικής 
φορολογικής κλίμακας με χαμηλότερο 
ανώτατο φορολογικό συντελεστή (με στα-
διακή κατάργηση της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης). Προοδευτικό φορολογι-
κό σύστημα με αφορολόγητα τα πρώτα 
€19.000 διαθέτουμε στην Κύπρο, ενώ το 
2016 καταργήθηκε η έκτακτη εισφορά 
σε μισθούς και συντάξεις.

Φυσικά υπάρχουν πολλά άλλα ζητή-

ματα όπως η πάταξη της φοροδιαφυγής, η 
ενίσχυση των μεταρρυθμίσεων, η πάταξη 
της γραφειοκρατίας και η δημιουργία ενός 
φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 
μέσα από μια διαφορετική φιλοσοφία 
και κουλτούρα της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ή να υποτιμά 
μια χώρα με διεθνές branding (η χώρα που 
γέννησε τη δημοκρατία), με πανέμορφα 
νησιά για τουρισμό, τους πρωτοπόρους 
επιχειρηματίες σε θέματα ναυτιλίας και 
χρηματοοικονομικών και τη χώρα που 
γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Αν και οι Κύπριοι επιχειρηματίες και 
επαγγελματίες ταξιδεύουν στην Ασία, την 
Αφρική και τις αραβικές χώρες για συνερ-

γασίες και επενδύσεις, σίγουρα θα ήταν 
καλό να ρίξουν και μια ματιά σε κάποιες 
ευκαιρίες που διανοίγονται στην Ελλάδα. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραλαμ-
βάνει μιαν οικονομία με πλεονάσματα 
και σε φάση ανάπτυξης, οπότε με σωστό 
προγραμματισμό και υπό προϋποθέσεις 
θα μπορέσει να «σηκώσει τον ήλιο» στον 
γαλανό ουρανό της χώρας. Για πολλούς 
ο Αλέξης Τσίπρας αποχωρεί με θετικό 
πρόσημο, ίσως όμως πλέον να ξανασκέ-
φτεται το οικονομικό μοντέλο της χώρας 
και την καλύτερη διασπορά των πόρων. 
Φυσικά είναι και εκείνοι που παραμέ-
νουν αμετάπειστα πιστοί στη θεωρία των 
παιγνίων και τον Γιάνη Βαρουφάκη.

απαλλαγή από τον φόρο κεφαλαιουχικών 
κερδών όλων των αγορών ακινήτων που 
θα πραγματοποιούνταν μέχρι το 2016. 
Την ίδια στιγμή, ως προσωρινό μέτρο είχε 
υιοθετηθεί η απαλλαγή από μεταβιβαστι-
κά τέλη πωλήσεων νέων κατοικιών και 
διαμερισμάτων που υπόκεινται σε Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας, και καταβολή του 
50% αυτών στις υπόλοιπες περιπτώσεις, 
στις πωλήσεις δηλαδή ακινήτων στη 
δευτερογενή αγορά. Το μέτρο αυτό λίγο 
αργότερα έγινε μόνιμο. 

Στην Ελλάδα, οι διατάξεις οι οποίες 
αναμένεται να προωθηθούν, προβλέπουν 
πάγωμα για τρία χρόνια του ΦΠΑ κατά 
τις μεταβιβάσεις ακινήτων, κάτι που θα 
ενισχύσει την αγορά νέων ακινήτων και 
την κατασκευαστική βιομηχανία. Σήμερα 
επιβάλλεται σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου 
ΦΠΑ 24%, με εξαίρεση την πρώτη κατοικία, 
κάτι που αποτελεί σοβαρό αντικίνητρο 
για πιθανούς αγοραστές νέων ακινήτων. 

Επιπλέον, για τρία χρόνια ο φόρος 
υπεραξίας κατά τις μεταβιβάσεις ακινή-
των αναβάλλεται, αρχής γενομένης από 
το 2020, με το μέτρο να επανεξετάζεται 
κατά τον τρίτο χρόνο.

Ενεργειακή αναβάθμιση 
κτηρίων 

Την ίδια στιγμή παρέχονται κίνητρα για 
την ενεργειακή, λειτουργική ή αισθητική 
αναβάθμιση των κτηρίων, με το κυριότερο 
την παραχώρηση έκπτωσης φόρου έως 
50% της δαπάνης, φυσικά όμως με την 
προσκόμιση των απαραίτητων παραστα-
τικών. Αυτό από τη μια ενισχύει τον κατα-
σκευαστικό τομέα και από την άλλη, δίνει 
κίνητρο στους πολίτες και επιχειρήσεις 
που προχωρούν σε τέτοιες αναβαθμίσεις 
να ζητούν τιμολόγιο. Η έκπτωση αυτή θα 
συμψηφίζεται με τις υποχρεώσεις προς την 
Εφορία, είτε αφορούν φόρο εισοδήματος 
είτε ΕΝΦΙΑ. Παρόμοια κίνητρα δόθηκαν 
για αναβαθμίσεις κτηρίων και στην Κύπρο, 
ενώ δεν πρέπει να αποτελέσει έκπληξη 
η ενδεχόμενη παραχώρηση αυξημένων 
συντελεστών και ενδεχομένως προγράμ-
ματος πολιτογραφήσεων.

Έκπληξη δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
ούτε οι αυξημένες φορολογικές αποσβέσεις 
για εταιρείες που επενδύουν σε πάγια 
περιουσιακά στοιχεία, σε συνδυασμό 
με μηδενικό φόρο για μερίσματα που 
επανεπενδύονται. Παρόμοιο μέτρο είχε 
εφαρμόσει και η Κύπρος μέχρι το 2016, 
με τις επιταχυνόμενες αποσβέσεις και τη 
μείωση των κερδών που υπόκειντο σε 
λογιζόμενη διανομή μερίσματος με το ποσό 
που επενδυόταν σε πάγια περιουσιακά 
στοιχεία. 

TΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ
anastasis.yiasemides@kpmg.com.cy

Το πρόγραμμα Μητσοτάκη 



Θ
ετικά αποτίμησαν 
μέχρι στιγμής οι 
αγορές την εκλο-
γή του Κυριάκου 
Μητσοτάκη στον 
πρωθυπουργικό 
θώκο της Ελλάδας. 

Η γαλάζια πλέον κυβέρνηση της μητέρας 
πατρίδας, μετά και την καθαρή εντολή 
που έλαβε από τον ελληνικό λαό, στέλνει 
πλέον ξεκάθαρο μήνυμα για ουσιαστικές 
μεταρρυθμίσεις και μείωση φορολογιών, 
καθώς και για την καλλιέργεια ενός πιο 
φιλικού περιβάλλοντος για προσέλκυση 
ξένων επενδύσεων. 

Με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις, 
τόσο του Πρωθυπουργού της Ελλάδος 
όσο και άλλων αξιωματούχων της Νέας 
Δημοκρατίας, στις άμεσες προτεραιότη-

τες της θητείας τους περιλαμβάνονται τα 
ακόλουθα:

Οι άμεσες προτεραιότητες
• Έκδοση των δύο απαιτούμενων 

υπουργικών αποφάσεων για να ξεκινήσει 
η επένδυση στο Ελληνικό, ένα τεράστιο 
έργο το οποίο θα δημιουργήσει 60 χι-
λιάδες θέσεις εργασίας.

• Μείωση του ΕΝΦΙΑ σε βάθος διετίας 
κατά 30% αρχής γενομένης από την 1η 
Ιανουαρίου του 2019.

• Μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις. 
Το μέτρο αυτό επίσης θα περιλαμβάνεται 
στον προϋπολογισμό και θα εφαρμοστεί 
από την 1η Ιανουαρίου 2020 (θα αφορά 
εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2019).

• Εναρμόνιση του ΦΠΑ σε όλη την 
εστίαση με στόχο να επανέλθουν όλα 
τα προϊόντα στον συντελεστή του 13%. 

• Επανεξέταση του πλαισίου των 120 
δόσεων που υιοθέτησε πρώτη η προηγού-
μενη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα με 
στόχο να γίνει πιο απλό και να ενταχθούν 
σε αυτό περισσότερες επιχειρήσεις. 

• Αντιμετώπιση του προβλήματος των 
μικρών οφειλών στο Δημόσιο για ποσά 
μικρότερα των €3.000 

• Μείωση της φορολογίας στον 
εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή 
από το 22% στο 9% για εισοδήματα 
μέχρι €10.000, χωρίς να μειώνεται το 
αφορολόγητο όριο.

• Μείωση του φόρου στα μερίσματα 
από το 10% στο 5%, ρύθμιση που αφορά 
πολλούς μικρομεσαίους επιχειρηματίες 
που πληρώνονται με αυτόν τον τρόπο.

• Αύξηση του κατώτατου μισθού σε 
διπλάσιο ποσοστό από τον ρυθμό ανά-
πτυξης, ώστε να φτάσει μέχρι το 2022 
τα €730.

Μεσοπρόθεσμοι στόχοι
Σε ό,τι αφορά στους μεσοπρόθεσμους 

στόχους της νέας κυβέρνησης, αυτοί πε-
ριλαμβάνουν:

• Υποχώρηση του ΦΠΑ στο 11% από 
το 13% και στο 22% από το 24% (με δι-
ατήρηση του συντελεστή 6%). 

• Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 
να φτάσει το €1 δισ.

• Μείωση των εισφορών του ασφα-
λιστικού για σύνταξη από 20% στο 15%. 

Αλλαγές από το 2020
Οι όποιες αλλαγές οριοθετούνται από 

την επόμενη χρονιά, καθώς ήδη ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμα, 
σε πρόσφατες δηλώσεις του, πως για το 
2019 δεν υπάρχουν μεγαλύτερα δημοσι-
ονομικά περιθώρια για τον απλούστατο 
λόγο ότι ο κ. Τσίπρας πήρε το επίδομα 
που δινόταν πάντα στο τέλος του χρόνου 
και το έδωσε τρεις μέρες πριν από τις 
εκλογές. 

Δύσκολο το έργο
του Μητσοτάκη

Η «Σ» ζήτησε από δύο γνωστούς οικονο-
μολόγους, τους Ιωάννη Τελώνη και Μάριο 
Κληρίδη, να σχολιάσουν τα νέα δεδομένα 
στην Ελλάδα μετά και την αλλαγή σκυτάλης 
στον πρωθυπουργικό θώκο. Σύμφωνα με 
τον κ. Τελώνη, οι αγορές και οι μεγάλες ξένες 
εφημερίδες υποδέχθηκαν θετικά την εκλογή 
του κ. Μητσοτάκη, ωστόσο το έργο του κάθε 
άλλο παρά εύκολο μπορεί να χαρακτηρι-
στεί. «Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρότερα 
προβλήματα από ό,τι η Κύπρος, τα οποία 
μπορούν να χαρακτηριστούν και δομικά. 
Καταρχάς έχει μία υπερμεγέθη Δημόσια 
Υπηρεσία και έχει σοβαρά προβλήματα 
με την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. 
Αν καταπολεμήσει τη γάγγραινα της γρα-
φειοκρατίας, τότε μπορεί να κερδίσει το 
στοίχημα της ανάπτυξης», υπέδειξε. 

Φοροελαφρύνσεις με 
έγκριση Ευρωπαίων εταίρων

Σε ό,τι αφορά στην πρόθεση του κ. 
Μητσοτάκη για φοροελαφρύνσεις, ο κ. 
Τελώνης εξέφρασε την άποψη πως το 
στοίχημα είναι το να πείσει για τις προθέ-
σεις του τους Ευρωπαίους εταίρους του. 
«Μπορεί θεωρητικά η Ελλάδα να βγήκε 
από τα μνημόνια, όμως θα βρίσκεται για 
πάρα πολλά χρόνια ακόμη σε διαδικασία 
επιτήρησης. Άρα, για να πάρει την ευελι-
ξία που θέλει ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να 
εξασφαλίσει την έγκριση των Ευρωπαίων 
εταίρων του. Η αυτοδυναμία που εξασφάλισε 
σίγουρα του παρέχει ένα δίχτυ ασφαλείας 
για να υλοποιήσει το πρόγραμμά του, κα-

θώς δεν υπάρχουν δύσκολα νομοσχέδια 
στον ορίζοντα τα οποία θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν κλυδωνισμούς. Ακόμη και 
το ενδεχόμενο απολύσεων στον δημόσιο 
τομέα έχει αποκλειστεί από τον ίδιο. Σχετικά 
με το θέμα των επενδύσεων, εκτιμώ ότι το 
κλίμα θα είναι πιο φιλικό και θα μπορούν να 
γίνουν επενδύσεις όπως αυτή στο Ελληνικό, 
μια επένδυση τετραπλάσια σε μέγεθος από 
τη μεγαλύτερη επένδυση που έγινε στην 
Κύπρο. Θα πρέπει όμως να ξεμπλοκάρει 
κάποια τεχνικά εμπόδια που θα βρει στον 
δρόμο του», ανέφερε.

Κυβέρνηση πιο φιλική 
προς τις επιχειρήσεις

Την άποψη ότι η Ελλάδα θα έχει μία 
κυβέρνηση πιο φιλική προς τις επιχει-
ρήσεις της χώρας, εξέφρασε από την 
πλευρά του ο Μάριος Κληρίδης. «Βέβαια 
τα θέλω από την πράξη θα εξαρτηθούν 
από την ευελιξία που θα δώσουν στον 
κ. Μητσοτάκη οι Ευρωπαίοι εταίροι του. 
Κατά την άποψή μου πάντως τα πράγματα 
στην οικονομία θα είναι λίγο καλύτερα 
σε σύγκριση με αυτά της προηγούμενης 
κυβέρνησης», υπογράμμισε.

Επαναπατρισμός 
ανθρώπινου δυναμικού

Καταλήγοντας, ο κ. Κληρίδης εξέφρασε 
την άποψη πως στο θέμα της προσέλ-
κυσης επενδύσεων θα είναι πιο φιλικό 
το περιβάλλον και πως παράλληλα θα 
καταβληθεί και προσπάθεια για επανα-
πατρισμό Ελλαδιτών επιστημόνων που 
σήμερα διαπρέπουν στο εξωτερικό.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΕΚΛΟΓΗ 
ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Με θετικό μάτι βλέπουν τον 
Μητσοτάκη οι αγορές 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚEΙΜ
socratis79@gmail.com



επίσημης πληροφόρησης δανειοληπτών.  
Με την υπογραφή του μνημονίου συ-
νεργασίας, μεταξύ τραπεζών και κράτους, 
αρχίζει η υλοποίηση της δεύτερης φάσης 
του Σχεδίου Εστία, δηλαδή η επίσημη 
πληροφόρηση των δανειοληπτών σε 
σχέση με το Εστία, έτσι ώστε να μην 
υπάρξει καθυστέρηση στην υποβολή 
των αιτήσεων.

Ποιες τράπεζες θα συμμετάσχουν 
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αναμέ-
νεται ότι οι τράπεζες που θα ενταχθούν 
στο σχέδιο, είναι η Τράπεζα Κύπρου, 
η Ελληνική, ο Οργανισμός Χρηματο-
δοτήσεως Στέγης, η Alpha Bank και η 
ΚΕΔΙΠΕΣ, ενώ το μνημόνιο συνεργασίας 
θα υπογραφεί μεταξύ του κράτους και 
των τραπεζών ή μεταξύ κράτους και μη 
τραπεζικών φορέων διαχείρισης δανείων, 
όπως είναι η περίπτωση της ΚΕΔΙΠΕΣ. 

Συνολικό ποσό δανείων
Με βάση πληροφορίες της «Σ», η ΚΕ-

ΔΙΠΕΣ έχει περίπου €1,5 δισ. δάνεια 
που εμπίπτουν στο Σχέδιο Εστία, €1 
δισ. η Τράπεζα Κύπρου, ενώ άλλο €1 
δισ. έχουν οι υπόλοιπες τράπεζες, αυξά-
νοντας το συνολικό ποσό στα €3,5 δισ. 
Η έγκριση για συμμετοχή στο Σχέδιο 
θα παρέχεται από το Υπουργείο Εργα-
σίας, το οποίο έχει οριστεί από την κυ-
βέρνηση ως ο διαχειριστής του Εστία.  
Πρωταρχικός στόχος είναι η εξεύρεση 
αποδεκτής λύσης μέσω της παροχής οι-
κονομικής βοήθειας από το Κράτος σε 

δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια, ιδιοκτή-
τες κύριας κατοικίας, οι οποίοι πληρούν 
συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Χρόνος αποπληρωμής
Από τα σημαντικότερα στοιχεία του 

Σχεδίου Εστία είναι και ο χρόνος απο-
πληρωμής που θα έχουν όσοι θα συμ-
μετέχουν και ορίζεται ανάλογα με την 
ηλικία τους ως εξής:

Διάρκεια αποπληρωμής:
•Δανειολήπτες 18 μέχρι 50 ετών, 25 

χρόνια.
•Από 51 μέχρι 55 ετών, διάρκεια 

αποπληρωμής 20 χρόνια.
•Από 56 μέχρι 60 ετών, η διάρκεια 

αποπληρωμής είναι στα 15 χρόνια.
•Δανειολήπτες 61 μέχρι 65 ετών θα πρέπει 

να αποπληρώσουν σε 10 χρόνια, ενώ για 
άτομα ηλικίας άνω των 66 ετών η διάρκεια 
αποπληρωμής είναι στα πέντε χρόνια.

•Το επιτόκιο δεν θα ξεπερνά το 3,5% 
κατά τα πρώτα επτά χρόνια.

•Το ένα τρίτο των δόσεων θα καλύπτεται 
από το κράτος. Γραπτή επιβεβαίωση από 
τις τράπεζες στις αρχές κάθε Δεκέμβρη 
θα επιβεβαιώνει ότι όντως ο δανειολή-
πτης πλήρωσε τα 2/3 των δόσεων τους 
προηγούμενους 12 μήνες.

Το Σχέδιο αφορά δάνεια και πιστωτικές 
διευκολύνσεις, ανεξαρτήτως νομίσματος, 
που πληρούν συγκεκριμένες προϋπο-
θέσεις κατά την περίοδο από την 30ή 
Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι την περίοδο 
υποβολής αιτήσεων.

Εισοδηματικά κριτήρια
Επίσης, έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα 

εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, 
τα οποία πρέπει να πληρούνται για συμ-
μετοχή στο Σχέδιο. Πιο συγκεκριμένα:

Το/τα δάνειο/α - πιστωτική/ές διευκό-
λυνση/εις είναι εξασφαλισμένα με πρώτη 
ή συνεχόμενες υποθήκες κύριας κατοικίας 
(ιδιόκτητη στέγη που χρησιμοποιείται ως 
μόνιμη κατοικία από τον δανειολήπτη ή/
και από μέλη της οικογένειάς του).

Η αγοραία αξία της πρώτης κατοικίας 
να μην υπερβαίνει τις €350.000.

Τουλάχιστον το 20% του υπολοίπου 
των συνολικών δανείων του δανειολήπτη 
στην Τράπεζα προς όφελος της οποίας έχει 
εγγραφεί πρώτη υποθήκη ή και συνεχό-
μενες υποθήκες, επί της κύριας κατοικίας 
ή έχει εκχωρηθεί το αγοραπωλητήριο 
συμβόλαιο για την αγορά της κύριας 
κατοικίας, ήταν μη εξυπηρετούμενο για 
περισσότερες από 90 μέρες. Νοείται ότι, 
δάνεια που έχουν τύχει αναδιάρθρωσης 
από τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και μετά, 
δεν δύναται να ενταχθούν στο Σχέδιο.

To συνολικό οικογενειακό εισόδημα 
του αιτητή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τα ακόλουθα ποσά:

Νοικοκυριά με ένα άτομο, μέγιστο 
ποσό εισοδήματος €20.000 τον χρόνο.

Για ζεύγος χωρίς εξαρτώμενα άτομα, 
€35.000 τον χρόνο.

Για ζεύγος με ένα εξαρτώμενο, €45.000 
τον χρόνο. 

Για ζεύγος με δύο εξαρτώμενα, €50.000 

τον χρόνο.
Για ζεύγος με τρία εξαρτώμενα, €55.000 

τον χρόνο.
Για ζεύγος με τέσσερα εξαρτώμενα 

και άνω, €60.000 τον χρόνο, ποσό το 
οποίο αποτελεί και την οροφή του ετήσιου 
οικογενειακού εισοδήματος.

Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το 
εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας 
του δανειολήπτη.  Στις περιπτώσεις που ο 
δανειολήπτης είναι νομική οντότητα, ως 
οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται το εισό-
δημα των μελών της οικογένειας του κύριου 
μετόχου (με ποσοστό πάνω από 50%) της 
εταιρείας, αφού με την αναδιάρθρωση του 
δανείου ο κύριος μέτοχος θα αναλάβει τον 
δανεισμό και θα μετατραπεί σε δανειολήπτη. 
Τα υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία 
του νοικοκυριού (δηλαδή τα περιουσιακά 
στοιχεία του νοικοκυριού, εξαιρουμένης 
της κύριας κατοικίας, μείον οι τρέχουσες 
πιστωτικές διευκολύνσεις εξαιρουμένου 
του δανείου που εξασφαλίζεται με την κύρια 
κατοικία) δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν 
σε τιμές αγοράς το 80% της αγοραίας αξίας 
της πρώτης κατοικίας, χωρίς το ποσό να 
υπερβαίνει τις €250 χιλιάδες.

Ο δανειολήπτης θα πρέπει να είναι 
μόνιμος κάτοικος της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας ή να έχει νόμιμη και συνεχή 
διαμονή από το 2013. Ο δανειολήπτης θα 
πρέπει να δώσει γραπτώς τη συγκατάθεσή 
του για επιβεβαίωση και διασταύρωση 
των οικονομικών του στοιχείων από τον 
Κρατικό Φορέα.

ΣΤΌΧΌΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΉΣΕΙ Ή 
ΥΠΌΒΌΛΉ ΤΩΝ ΑΙΤΉΣΕΩΝ 
ΑΠΌ ΤΙΣ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΌΥ 
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 15 ΝΌΕΜ-
ΒΡΙΌΥ 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚEΙΜ
socratis79@gmail.com

Σ
ε εγρήγορση βρίσκονται 
αυτή την περίοδο τα 
επιτελεία των κυπρια-
κών τραπεζών με στό-
χο να είναι πανέτοιμα 
για την εφαρμογή του 
Σχεδίου Εστία μετά 

την έγκρισή του από το Υπουργικό 
Συμβούλιο. Ήδη άρχισε το ξεκαθάρισμα 
για τους πελάτες που εμπίπτουν στα 
κριτήρια που τέθηκαν για το Σχέδιο 
με στόχο να αρχίσει η υποβολή των 
αιτήσεων από τις 2 Σεπτεμβρίου μέχρι 
και τις 15 Νοεμβρίου. Με βάση τα 
χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν, οι 
τράπεζες θα ενημερώνουν το Υπουρ-
γείο Εργασίας για την έγκριση ή την 
απόρριψη του αιτητή μέχρι τις 29 Νο-
εμβρίου 2019 και θα προσφέρουν 
στους αιτητές που εγκρίνονται, τυ-
ποποιημένη λύση αναδιάρθρωσης 
μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2019. Η 
πρώτη χορηγία θα καταβληθεί από 
τον Δεκέμβριο 2019 μέχρι και το τέλος 
Απριλίου του 2020. 

Έλαβαν τις 
επιστολές οι τράπεζες

Την προηγούμενη Τρίτη, εστάλησαν 
οι επιστολές προς τις τράπεζες για την 
εκδήλωση ενδιαφέροντος. Οι τράπεζες 
έχουν χρονικό περιθώριο 15 ημερών για 
να απαντήσουν. Αμέσως μετά θα πέσουν 
οι υπογραφές του μνημονίου συνερ-
γασίας και στη συνέχεια η έναρξη της 

Άρχισε η β' φάση του Σχεδίου Εστία

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ
Ο Παγκύπριος Αντιλευχαιμικός Σύνδεσμος «ΖΩΗ», ανακοινώνει ότι δέχεται 
αιτήσεις για μια θέση Ψυχολόγου (Κλινικό ή Συμβουλευτικό)  στον Σύνδεσμο, 
για παροχή ψυχολογικής στήριξης σε ασθενείς–μέλη του Συνδέσμου και σε 
μέλη των οικογενειών τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα το αργό-
τερο  μέχρι τις 20/07/2019 στον Σύνδεσμο (ταχυδρομικώς: Ρήγα Φεραίου 
26, 1087 Λευκωσία, (με φαξ: 22-335363) ή στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: zoe@antileukemia-zoe.org.cy. 

Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μη-
τρώο του Συμβούλιου Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου.

Τους όρους εργοδότησης μπορούν να τους πάρουν από τον Σύνδεσμο. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 22342080

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ
για να αναλάβει το δεξιό ψαλτήριο του ιερού ναού

 της Αγίας Βαρβάρας στο Καϊμακλί. 

Τηλ. 99463146 ή 99409809
Η Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο 

της στρατηγικής της για ενδελεχή προ-
στασία και σεβασμό των προσωπικών 
δεδομένων, και ανταποκρινόμενη στις 
απαιτήσεις του Κανονισμού 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμ-
βουλίου (ημερομηνία εφαρμογής 25 
Μαΐου) για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
(GDPR) και του περί της Προστασίας 
των Φυσικών Προσώπων Έναντι της 
Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσω-
πικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης 
Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών 
Νόμος του 2018 (Ν. 125(I)/2018), έχει 
προχωρήσει στην αναθεώρηση της 
«Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων» (Privacy Statement) για 

την επεξεργασία των  προσωπικών 
δεδομένων φυσικών προσώπων που 
είναι: α) πελάτες ή δυνητικοί πελάτες 
της, ή/και β) αντιπρόσωποι πελατών 
ή δυνητικών πελατών της, ή/και γ) δι-
καιούχοι νομικών προσώπων πελατών 
ή δυνητικών πελατών της.

Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην 
εν λόγω δήλωση για να ενημερωθείτε 
για την επεξεργασία των προσωπικών 
σας δεδομένων, τα δικαιώματά σας και 
άλλες σημαντικές πληροφορίες αναφο-
ρικά με την ασφάλεια και χρήση των 
δεδομένων σας στην Τράπεζα Κύπρου. 

Η δήλωση αυτή είναι διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα www.bankofcyprus.com.
cy, στα ηλεκτρονικά κανάλια εξυπη-
ρέτησης, καθώς και στα καταστήματα 
της Τράπεζας Κύπρου.

Τράπεζα Κύπρου: Αναθεωρεί 
τη «Δήλωση Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων»

Η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει 
περίπου €1,5 

δισ. δάνεια που 
εμπίπτουν στο Σχέδιο 

Εστία, €1 δισ. η 
Τράπεζα Κύπρου, 
ενώ άλλο €1 δισ. 

έχουν οι υπόλοιπες 
τράπεζες



Ευρωπαϊκά δάνεια για στήριξη της 
οικονομίας και των κυπριακών επιχειρήσεων

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τη λύση στον γόρδιο δεσμό των μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και 
ανοιγμάτων μη βασικών περιου-

σιακών στοιχείων, ήρθε για να δώσει η 
εταιρεία Gordian Holdings, με απώτερο 
στόχο την αναδόμηση και ανάπτυξη του 
κυπριακού τραπεζικού συστήματος. 

Η Gordian Holdings είναι ένας κο-
ρυφαίος επενδυτής και διαχειριστής 
χαρτοφυλακίων εξασφαλισμένων χρε-
ών - δανείων και ακινήτων στην Κύπρο, 
με χαρτοφυλάκιο το οποίο περιλαμβάνει 
14.024 δάνεια εταιρικών και μικρομεσαίων 
οφειλετών, με το σύνολο των δανειακών 
συμβάσεων να αγγίζει τα €5,7 δισεκα-
τομμύρια, τα οποία είναι εξασφαλισμένα 
από 9.065 ακίνητα. Η εταιρεία εδρεύει 
στη Λευκωσία, με γραφεία στη Λεμεσό 
και τη Λάρνακα. 

«Αυστηρή αλλά δίκαιη»
Η Gordian Holdings ακολουθεί μια 

«αυστηρή αλλά δίκαιη» προσέγγιση για την 
επίλυση των προβληματικών υποχρεώσε-
ων, και είναι σε θέση να συζητήσει και να 
αποδεχθεί ενδεχόμενες εποικοδομητικές 
προτάσεις από οφειλέτες, μέσω των οποίων 
μπορεί να προκύψει αμοιβαίο όφελος. Στο 
πλαίσιο θα γίνεται αξιολόγηση πολλαπλών 
κριτηρίων που έχουν να κάνουν τόσο με 
την αγοραία αξία του ενέχυρου όσο και με 
τη συνολική οικονομική κατάσταση του 
οφειλέτη και των εγγυητών του, αλλά και 
τις τρέχουσες - παρελθούσες ενέργειες του 
οφειλέτη σε σχέση με την αποκατάσταση 
του δανείου του. Επιπλέον, ως μη τραπε-
ζικό ίδρυμα, η εταιρεία είναι σε θέση να 
εξετάσει ένα ευρύτερο φάσμα εξεύρεσης 
πιθανών συναινετικών λύσεων, γεγονός 
που αποδεικνύεται έμπρακτα μιας και έχει  
ήδη προβεί σε συναινετικούς διακανονι-
σμούς με αρκετούς μεγάλους οφειλέτες 
του χαρτοφυλακίου Helix.

Βασικός παίχτης
στην αγορά ακινήτων 

Στόχος της εταιρείας είναι να καταστεί 
ένας μεγάλος και βασικός παίκτης στην 
κυπριακή αγορά ακινήτων. Ως εξειδικευ-
μένος εξάλλου επενδυτής ακινήτων έχει 
γνώση ότι υπάρχουν πολλά περιουσιακά 

στοιχεία που δεν έχουν τεθεί σε συναλ-
λαγή τα τελευταία χρόνια λόγω των μη 
ρεαλιστικών προσδοκιών των πωλητών. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις η Gordian επιδιώκει 
να ευθυγραμμίσει την τιμή προσφοράς με 
το επίπεδο ισορροπίας της αγοράς. 

Πώς θα ωφελήσει
την τοπική αγορά 

Οι δραστηριότητες της Gordian έχουν 
ήδη ωφελήσει την τοπική αγορά, καθώς η 
επιτυχής ολοκλήρωση του έργου Helix απο-
τελεί σημαντικό ορόσημο για τη μείωση των 
μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) 
του κυπριακού τραπεζικού συστήματος και 
για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
των αγορών στην κυπριακή οικονομία. 

Η συναλλαγή συμπεριλήφθηκε από 
τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας S&P και Fitch ως παράγοντας 
στην επιλογή τους για αναβάθμιση του 
δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας της 
Κύπρου σε επενδυτική βαθμίδα.

Μελλοντικά, η Gordian θα ωφελήσει την 
τοπική αγορά προσφέροντας επιπρόσθετες 
επιλογές επίλυσης πολύπλοκων θεμάτων 
με προβληματικούς τίτλους με «αυστηρή 
αλλά δίκαιη» προσέγγιση και με το να 
καταστεί ένας νέος αξιόλογος εργοδότης 
στο νησί με δυναμική προσέγγιση στις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Gordian: Ήρθε για να λύσει
τον γόρδιο δεσμό των «ΜΕΑ»

ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΠΊΣΤΩΤΊΚΑ 
ΊΔΡΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ,
ΠΡΟΚΕΊΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΊ 
ΕΝΑ ΕΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΊΟΥΧΊΚΩΝ 
ΚΑΊ ΔΊΑΧΕΊΡΊΣΤΊΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 
ΓΊΑ ΤΗΝ ΑΝΤΊΜΕΤΩΠΊΣΗ
ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΑΝΟΊΓΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΚΑΊ
ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΊ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΚΑΊ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΊΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο
ι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις είναι 
η ατμομηχανή της 
οικονομίας. Δημι-
ουργούν θέσεις ερ-
γασίας, στηρίζουν την 
παραγωγή προστιθέ-

μενης αξίας και συνεισφέρουν σημαντικά 
στο ΑΕΠ. Διαδραματίζουν επίσης σημαντικό 
ρόλο στην ενίσχυση της απασχόλησης, της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.

Στα χρόνια της χρηματοοικονομικής 
κρίσης η επιβίωσή τους ήταν δύσκολη, 
κυρίως λόγω των περιορισμών και των 
αυστηρών κριτηρίων στην παραχώρηση 
δανείων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμε-
τώπισε το θέμα σφαιρικά, όπως και με 
άλλες χώρες, και έδωσε τη δυνατότητα στο 
κράτος να παραχωρήσει κυβερνητικές εγ-
γυήσεις προς τις τράπεζες για δάνεια από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή άνοιξε κανάλια χρη-
ματοδότησης βοηθώντας τις τράπεζες να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της περιστα-
σιακής έλλειψης επαρκούς ρευστότητας για 
χρηματοδότηση των διαφόρων τομέων της 
οικονομίας. Το σχέδιο πήρε σάρκα και οστά. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε μια 
ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα: «Πρό-
σβαση σε χρηματοδότηση από εργαλεία 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων: 
Προκλήσεις και Ευκαιρίες», που οργανώ-
θηκε, την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019, από την 
αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Κύπρο. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 
οι κύριοι πρωταγωνιστές αυτής της δανει-
οδότησης, επιχειρήσεις και τράπεζες, πα-
ρουσιάζοντας επιτυχημένα παραδείγματα 
χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στην Κύπρο από χρηματοδοτικά εργαλεία 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.  

Ευρωπαϊκές συνεργασίες
Εκ μέρους της Τράπεζας Κύπρου, η 

Υπεύθυνη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Σχέ-
σεων και Προϊόντων, κα Μαρία Δαφνίδου, 
παρουσίασε την επιτυχία των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων της Τράπεζας. Η Τράπεζα 
είναι από τους πρώτους χρηματοπιστω-
τικούς οργανισμούς που εγκαινίασαν τη 
συνεργασία με ευρωπαϊκούς θεσμούς, για 
τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και αυ-
τοτελώς εργαζομένων.  Από το 2010 μέχρι 
σήμερα, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών της 
Προγραμμάτων, παραχωρήθηκαν χρημα-
τοδοτήσεις πέραν των €550 εκ.

Η κα Μαρία Δαφνίδου, εξηγώντας τα 
προγράμματα της Τράπεζας, τόνισε πως 
«βρίσκονται ήδη σε ισχύ αναπτυξιακά δά-
νεια ΕΤΕπ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, το InnovFin Guarantee 
Facility σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επενδύσεων και Όρια Πιστωτικών 
Διευκολύνσεων σε συνεργασία με το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης».

Έχουν επίσης απορροφηθεί τα προ-
γράμματα JΕREMIE σε συνεργασία με το 
ΕΤΕ για την περίοδο 2010-2015 (€41 
εκ.),  το CYPEF (Cyprus Entrepreneurship 
Fund) σε συνεργασία με την Κυπριακή 
Κυβέρνηση για την περίοδο 2014-2019 
(€120 εκ.) και το Trade Finance Facility 
σε συνεργασία με την ΕΤΕπ.

Η κα Δαφνίδου ανέφερε πως «τα προ-
γράμματα προσφέρουν φθηνότερη τιμολό-
γηση, βοηθούν την ανάπτυξη εταιρειών και 
την ίδρυση νέων, στηρίζουν την ανάπτυξη 
καινοτόμων ιδεών, τη μείωση της ανερ-
γίας και την αύξηση της απασχόλησης 
των νέων». 

Ακόμη έδωσε στοιχεία αναφορικά με 
την κατανομή των δανείων ανάλογα με 
το μέγεθος της επιχείρησης, με τα οποία 

φαίνεται ότι το 81% των δανείων παραχω-
ρήθηκαν σε επιχειρήσεις μέχρι 49 ατόμων 
και ότι η Τράπεζα έχει στηρίξει μέσω των 
προγραμμάτων 1.100 επιχειρήσεις και 
αυτοεργοδοτούμενους από το 2010.  

Πρόγραμμα για νεοφυείς
Στην εκδήλωση συζητήθηκε επίσης 

το InnovFin SME Guarantee Facility το 
οποίο παρέχεται σε συνεργασία με το  
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Σκοπός 
του InnovFin είναι η χρηματοδότηση των 
νεοφυών επιχειρήσεων, της καινοτομίας 
και των ταχέως αναπτυσσομένων εταιρει-
ών. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 
παρέχει εγγυήσεις για διάθεση δανείων με 
ευνοϊκούς όρους συνολικού ποσού €10 
εκατομμυρίων, σε καινοτόμες επιχειρή-
σεις, με έμφαση τις Start-Up στις οποίες 
παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης 
χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Η Τρά-
πεζα Κύπρου αναμένεται να υπογράψει 
και άλλα συμβόλαια για παραχώρηση 
νέων κονδυλίων μέχρι το τέλος του 2019.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 
Ευρωπαϊκά Δάνεια της Τράπεζας Κύπρου 
στην ιστοσελίδα: www.bankofcyprus.com.cy

Στην εκδήλωση ο Επικεφαλής της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, κ. 
Ιερόθεος Παπαδόπουλος, μίλησε για τις 
συνεργασίες και τη στήριξη της Ε.Ε. και  
παρουσίασε στοιχεία της ετήσιας έκθεσης 
του ευρωπαϊκού εξαμήνου για την Κύπρο.  
Σύμφωνα με την οποία, «η πρόσβαση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδό-
τηση εξακολουθεί να είναι δύσκολη, όπως 
άλλωστε δείχνει και η σχετική έρευνα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (η έρευνα SAFE)».  

«Ωστόσο», επεσήμανε, «υπάρχει ένα 
χρηματοδοτικό εργαλείο που έτυχε θερ-
μής υποδοχής στην Κύπρο. Αυτό παρέχει 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια με 
ευνοϊκούς όρους, χρηματοδοτούμενα από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων».  

Υπενθύμισε ότι «η ΕΤΕπ έχει σταθεί 
κοντά στην Κύπρο, από την αρχή της κρί-
σης, αφού έχει δανειοδοτήσει εδώ, έργα 
πέραν των €1,5 δισ. από το 2013. Από 

αυτά, εξακόσια εκατομμύρια ευρώ έχουν 
ήδη δοθεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
βοηθώντας πέραν των 450 νέων επενδύ-
σεων. Η χρηματοδότηση δόθηκε μέσω 
εννέα τοπικών τραπεζών, με τις οποίες 
συνεργάζεται η ΕΤΕπ».   

Στην ομιλία του ο κ. Νίκος Γιαμπίδης,  
Ανώτερος Λειτουργός της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, ανέλυσε τα προ-
γράμματα που προσφέρει στην Κύπρο η 
ΕΤΕπ, τονίζοντας ότι «το χαμηλό κόστος της 
χρηματοδότησης μεταφέρεται στους πελάτες 
μέσω ρευστότητας και ελκυστικών επιτοκίων», 
εξηγώντας ταυτόχρονα τον σημαντικό της 
ρόλο για τη συμμετοχή και άλλων συνεργατών 
του τραπεζικού τομέα. Ανέφερε, επίσης, ότι 
στόχος της ΕΤΕπ είναι να βρίσκεται κοντά στις 
επιχειρήσεις και μέσω των τραπεζών τούς 
παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης 
με χαμηλό επιτόκιο, βοηθώντας έτσι στην 
υλοποίηση των επιχειρηματικών τους πλά-
νων. Ακόμη, τόνισε ότι η ΕΤΕπ παραχωρεί 
πρόσθετο όφελος, τη μείωση επιτοκίου κατά 
0,50%, στις επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται 
κάτω από το πρόγραμμα «Jobs for Youth», 
πρόγραμμα που αφορά την εργοδότηση νέων 
μεταξύ 15-27 ετών. 

Σχέδιο παραχώρησης
εγγυήσεων

Στην εκδήλωση μίλησε, ανάμεσα σε 
άλλους, ο Οικονομικός Διευθυντής του 
Υπουργείου Οικονομικών κ. Κυριάκος 
Κακουρής, ο οποίος εξήγησε τα βήματα 
της Κυβέρνησης για την αξιοποίηση των 
χρηματοδοτικών εργαλείων της Ε.Ε. Όπως 
είπε,  «το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε 
το 2014 να εγκρίνει σχέδιο παραχώρησης 
κυβερνητικών εγγυήσεων 300 εκατ. για 
χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων και 
ΜΜΕ στην Κύπρο. Το Υπουργικό κρί-

νοντας το Σχέδιο επιτυχημένο, με τρεις 
ακόμη αποφάσεις του ενέκρινε σταδιακά 
την αύξηση του Σχεδίου στο 1 δισ.».

Ο κ. Κακουρής παρουσίασε επίσης 
στοιχεία αναφορικά με τη χρήση του 
Σχεδίου από επιχειρήσεις, τονίζοντας 
ότι «τη μεγαλύτερη χρήση κάνει με δια-
φορά ο τομέας των υπηρεσιών παροχής 
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης με 
70 δάνεια συνολικού ύψους 116,6 εκατ. 
(40,16%), ακολουθούμενος από τον το-
μέα της μεταποιητικής βιομηχανίας με 
48 δάνεια συνολικού ύψους 50,4 εκατ. 
(17,37%) και τον τομέα του χονδρικού και 
λιανικού εμπορίου, επισκευή μηχανοκι-
νήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών με 73 
δάνεια συνολικού ύψους 44,7 (15,39%).

Τέλος, ανέφερε πως «σε αυτή τη συ-
νεργασία είναι που προσβλέπουμε για 
την ανάπτυξη και άλλων χρηματοδοτικών 
εργαλείων που θα διευκολύνουν τη χρη-
ματοδότηση προκλήσεων της εποχής όπως 
είναι η έρευνα, η καινοτομία, η αντιμετώ-
πιση των κλιματικών αλλαγών».

Τα διαθέσιμα Ευρωπαϊκά 
Χρηματοδοτικά Προϊόντα
της Τράπεζας Κύπρου
• Δάνεια σε συνεργασία με Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (€50.000.000) 
• InnovFin SME Guarantee Facility 
σε συνεργασία με Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων  (€10.000.000).
• Πρόγραμμα Εμπορικών Διευκολύν-
σεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυ-
ξης (Trade Finance Programme - TFP) 
(€50.000.000).      
• Juncker Plan σε συνεργασία με την Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για χρη-
ματοδοτήσεις πέραν των €15.000.000.



Ε
ίναι κοινά παραδεκτό 
ότι για τον μέσο Κύ-
πριο το ποδόσφαιρο 
είναι μέρος της καθη-
μερινότητάς του, είναι 
στην κουλτούρα του. 
Η παρούσα τοποθέτη-

ση δεν αποτελεί αθλητική ανάλυση 
αλλά παρουσιάζει μια διαφορετική 
προσέγγιση για την όχι και τόσο ευ-

καταφρόνητη βιομηχανία των €66 εκ. 
εισοδημάτων. 

Τα δεδομένα που θα αναλύσουμε είναι 
από τους εξελεγμένους λογαριασμούς του 
έτους 2018 των ομάδων που συμμετείχαν 
στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας 
της ΚΟΠ για την ποδοσφαιρική χρονιά 
2017/2018. Αφού δεν έχουμε πληροφο-
ρίες για τα οικονομικά αποτελέσματα των 
προηγούμενων χρόνων, σύγκριση χρόνο 
με χρόνο θα γίνει μόνο για τα εισιτήρια.

Το πρώτο θέμα που απασχολεί την 
κοινή γνώμη είναι η προσέλευση του 
κόσμου στα γήπεδα. 

Από τα στοιχεία που δημοσιεύουμε, 
είναι εμφανές ότι ο αριθμός των εισιτηρί-
ων έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία 
10 χρόνια. Σε απόλυτους αριθμούς τα 
εισιτήρια μειώθηκαν κατά 178.182 ή 
ποσοστιαία κατά 30% από το 2008 στο 
2018. Αν μεταφράσουμε την πιο πάνω 
μείωση σε χαμένα εισοδήματα για τη 
βιομηχανία, τότε μιλάμε για ένα ποσό 
της τάξης των €1,8 εκ. ετησίως περίπου 
(με τιμή εισιτηρίου στα €10).

Στη συνέχεια, η ανάλυση επικεντρώ-
νεται στους βασικούς δείκτες απόδοσης 
των 14 ομάδων. 

Αρχίζοντας λοιπόν από τα εισοδήματα, 
το σύνολο των εισοδημάτων για το 2018 
ανήλθε στα €66,3 εκ., με την πρωτιά στον 
ΑΠΟΕΛ με εισοδήματα στα €16,3 εκ., τον 
Απόλλωνα στα €13,4 εκ. και την ΑΕΚ στα 
€11,7 εκ. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός 
ότι οι πρώτες 6 ομάδες είχαν εισοδήματα 
€57,5 εκ., τα οποία αντιπροσωπεύουν 
86,7% των συνολικών εισοδημάτων. 

Είναι επίσης πολύ σημαντική η ανάλυση 

των εισοδημάτων στις διάφορες κατηγορίες. 
Η πιο σημαντική κατηγορία εσόδων ήταν 
τα έσοδα από την Ευρώπη στα €15 εκ. και 
ποσοστιαία 23%. Ακολουθούν τα τηλεοπτικά 
δικαιώματα στα €12 εκ. και ποσοστιαία 
18%, οι εισπράξεις από μεταγραφές στα 
€9,2 εκ. και ποσοστιαία 14%, τα εμπο-
ρικά έσοδα στα €8,7 εκ. και ποσοστιαία 
13% και οι εισπράξεις αγώνων στα €7 
εκ. και ποσοστιαία 11%. Είναι εμφανές 
πόσο σημαντικά είναι για τη βιομηχανία τα 
έσοδα από την Ευρώπη, όπως επίσης και 
τα τηλεοπτικά έσοδα. Σημειώνεται ότι με 
σωστή στρατηγική και συνεχή βελτίωση 
του «προϊόντος» από τις ομάδες και την 
ομοσπονδία, υπάρχει μεγάλο περιθώριο 
ανάπτυξης των εσόδων από τους αγώνες. 
Ακόμη, βλέπουμε ότι οι εισπράξεις από 
μεταγραφές ποδοσφαιριστών είναι κάτι 
στο οποίο οι ομάδες μπορούν να επενδύ-
σουν (με αγορά και μεταπώληση νεαρών 
ξένων ποδοσφαιριστών ή/και περαιτέρω 
ανάπτυξη των ακαδημιών τους). 

Αναλύοντας την επικερδότητα για το 

2018, η βιομηχανία συνολικά πραγματο-
ποίησε ζημιές ύψους €3,5 εκ. Την καλύτερη 
επίδοση είχε η ΑΕΚ, με κέρδη πριν τη 
φορολογία και τους τόκους στα €4,3 εκ., 
με τον Απόλλωνα να ακολουθεί με κέρδη 
€840 χιλιάδες. Τη μεγαλύτερη ζημιά είχε 
ο ΑΠΟΕΛ στα €5 εκ., ακολούθως η Ανόρ-
θωση με €2,1 εκ. και η Πάφος με €2 εκ.  

Η πληρότητα των σταδίων για τη 
χρονιά 2017/2018 έφτασε στο πολύ 
χαμηλό 14%. Τα περισσότερα εισιτήρια 
είχε η Ομόνοια με 95.222, ακολουθεί 
ο ΑΠΟΕΛ με 93.863, η Ανόρθωση με 
66.797 και ο Απόλλωνας με 56.309. Τη 
μεγαλύτερη πληρότητα σταδίου είχε η 
Ανόρθωση με 36%, με τον ΑΠΟΕΛ, τον 
Απόλλωνα και την Ομόνοια στο 23%. Η 
συνολική χωρητικότητα όλων των γηπέ-
δων για τις 36 αγωνιστικές ήταν κοντά 
στα 3 εκ. εισιτήρια. 

Φέτος είναι εμφανές ότι το πρωτάθλημα 
είχε διεξαχθεί σε άδεια γήπεδα. Ένα συγκρο-
τημένο πλάνο αναβάθμισης του προϊόντος 
είναι κάτι περισσότερο από επιβεβλημένο, 

αφού υπάρχει γενικά η πεποίθηση πως 
το ποδόσφαιρο έχει φθαρεί. Αν αφαιρέ-
σουμε τα έσοδα από την Ευρώπη και από 
τις μεταγραφές (συνολικά €24,2 εκ.), τότε 
τα έσοδα των ομάδων και η ποιότητα του 
πρωταθλήματος θα μειωθούν δραματικά. 

Η αναβάθμιση των γηπέδων και της 
εμπειρίας των φιλάθλων σε αυτά, η επα-
ναξιολόγηση των τιμών των εισιτηρίων 
και των καρτών διαρκείας, η προοπτική 
της μη τηλεοπτικής προβολής όλων των 
αγώνων, η ανάπτυξη και μεταπώληση πο-
δοσφαιριστών, είναι μόνο μερικά στοιχεία 
που μπορούν να αναπτύξουν τα έσοδα 
των ομάδων σε πιο σταθερή βάση.

*Principal, KPMG Limited 
*Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που 

διατυπώνονται στο παρόν κείμενο ανήκουν 
στον συγγραφέα και δεν εκπροσωπούν τις 
απόψεις και τα συμπεράσματα της KPMG 

International ή οίκων-μελών της KPMG. Οι 
υπολογισμοί του συγγραφέα είναι προσωπι-

κοί και οι πηγές του είναι τα τοπικά ΜΜΕ και 
όχι επίσημες έρευνες της KPMG.

ΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΣΟ-
ΔΗΜΆΤΩΝ ΓΙΆ ΤΟ 2018 
ΆΝΗΛΘΕ ΣΤΆ €66,3 ΕΚ., 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΙΆ ΣΤΟΝ 
ΆΠΟΕΛ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΆ-
ΤΆ ΣΤΆ €16,3 ΕΚ., ΤΟΝ 
ΆΠΟΛΛΩΝΆ ΣΤΆ €13,4 
ΕΚ. ΚΆΙ ΤΗΝ ΆΕΚ ΣΤΆ 
€11,7 ΕΚ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ* 
andreas.andreou@kpmg.com.cy

Της Κυριακής

Οικονομία 22
14.07.2019

Κυπριακό ποδόσφαιρο: 
αριθμοί και προοπτικές

 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016 2017
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -2017 /2018
Εισιτήρια 592.833 603.049 542.696 499.326 504.525 477.357 413.000 460.045 403.207 414.651

% Διαφορά  2% -10% -8% 1% -5% -13% 11% -12% 3%

Συνολική διαφοροποίηση από την περίοδο 2008/2009 στην περίοδο 2017/2018 -30%

Στον πίνακα αποτυπώνουμε τον αριθμό των εισιτήριων τα τελευταία 10 χρόνια, με την ποσοστιαία αλλαγή από χρόνο σε χρόνο.

Ομάδα Εισοδήματα Κόστος Aναλογία  Κέρδη Tρέχουσα   Εισιτήρια Πληρότητα
  προσωπικού δαπανών πριν από αξία 2017/2018 σταδίου
   προς εισο- τόκους και ομάδας* (σε
   δήματα φόρους εκατομμύρια 
   (%)  (EBIT)  ευρώ)
    (σε χιλιά- 
     δες ευρώ)  

ΑΠΟΕΛ	 16.279.706	 9.722.094	 60%	 -4.993	 18,6	 93.863	 23%

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ	 13.379.000	 6.825.000	 51%	 840	 13,15	 56.309	 23%

ΑΕΚ	 11.655.934	 4.211.600	 36%	 4.319	 10,63	 14.270	 10%

ΟΜΟΝΟΙΑ	 7.643.478	 4.558.728	 60%	 -39	 10,53	 95.222	 23%

ΑΝΟΡΘΩΣΗ	 5.074.615	 2.263.091	 45%	 -2.083	 13,15	 66.797	 36%

ΑΕΛ	 3.454.751	 2.592.992	 75%	 -768	 10,55	 34.064	 14%

ΝΕΑ	ΣΑΛΑΜΙΝΑ	 1.442.493	 420.221	 29%	 249	 6,03	 6.223	 6%

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ	 1.278.002	 89.708	 7%	 421	 1,93	 4.684	 2%

ΕΡΜΗΣ	 1.216.264	 658.445	 54%	 33	 4,3	 4.410	 4%

ΑΛΚΗ	 1.106.535	 757.731	 68%	 42	 6,05	 4.677	 5%

ΕΘΝΙΚΟΣ	 1.075.154	 124.906	 12%	 34	 4,3	 6.155	 5%

ΔΟΞΑ	 952.233	 291.016	 31%	 -26	 7,15	 4.962	 2%

ΑΡΗΣ	 914.453	 n/a	 n/a	 374	 6,35	 10.068	 4%

ΠΑΦΟΣ	 843.750	 1.100.144	 130%	 -1.967	 8,05	 12.947	 8%

ΣΎΝΟΛΟ 66.320.368 33.615.676 51% 121 -3.565 414.651 14%

Στον πίνακα παρουσιάζονται οι βασικοί δείκτες απόδοσης των 14 ομάδων. 
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Σ
τα ψιλά γράμματα πέρασε 
σε όλη τη διάρκεια της 
εβδομάδας η είδηση για 
τις συνομιλίες μεταξύ 
της κυβέρνησης του 
Αφγανιστάν και των 
Ταλιμπάν, που διεξά-

γονται υπό αμερικανική εποπτεία στην 
Ντόχα του Κατάρ. Στην πραγματικότητα, 
ωστόσο, αυτή η εξέλιξη έχει διαστάσεις 
μεγαλύτερες από το αντιληπτό, εκ πρώ-
της όψεως, και σαφώς όχι άσχετες με το 
«μεγαλύτερο παιγνίδι» που παίζεται στην 
ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. 

Η ιστορικότητα των συνομιλιών στην 
Ντόχα δεν έγκειται μόνο στο γεγονός ότι 
κάθονται στο ίδιο τραπέζι η κυβέρνηση 
του Αφγανιστάν και η ηγεσία της τρομο-
κρατικής οργάνωσης των Ταλιμπάν, ούτε 
μόνο στο γεγονός ότι αντιπροσωπεία των 
Ηνωμένων Πολιτειών συνομιλεί με τους 
Ταλιμπάν –που, ας μην ξεχνάμε, διέπραξαν 
την τρομοκρατική επίθεση στους δίδυμους 
Πύργους και το Πεντάγωνο– αλλά, κυρίως, 
στο γεγονός ότι, προκειμένου να υλοποιη-
θούν οι σχεδιασμοί του ισχυρού (ΗΠΑ) στη 
Μέση Ανατολή, δίδεται υπόσταση ακόμη 
και σε αυτήν την τρομοκρατική οργάνωση, 
μαζί και εξουσίες διαπραγματευτικής ισχύος.

Τα σημεία των
διαπραγματεύσεων

Οι διαπραγματεύσεις αφορούν ου-
σιαστικά τέσσερα βασικά σημεία και 
επιμέρους ζητήματα. Η αποχώρηση 
των αμερικανικών στρατευμάτων είναι 
το νούμερο ένα ζήτημα στην ατζέντα, η 
διαβεβαίωση πως το Αφγανιστάν δεν 
θα χρησιμεύει ως άσυλο για ανταρτι-

κές οργανώσεις, ώστε να επιτίθενται σε 
άλλες χώρες, είναι ένα εκ των βασικών 
ζητουμένων, καθώς επίσης και η οριστική 
κατάπαυση πυρός. Δύσκολο ζήτημα, το 
οποίο, ωστόσο, επηρεάζει σε πολύ με-
γάλο βαθμό τα άλλα τρία θέματα, είναι ο 
ενδο-αφγανικός διάλογος, ο οποίος θα 
θέσει επί τάπητος όλα τα ζητήματα των 
εσωτερικών πτυχών της διένεξης.

Η προεργασία
Η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε ως κεραυνός εν 

αιθρία. Την είχαν προετοιμάσει μήνες πριν 
οι Αμερικανοί στη βάση συγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος και δημιουργώντας 
ή αφήνοντας να δημιουργηθούν συγκε-
κριμένα τετελεσμένα, ώστε κάθε πλευρά 
να συναινέσει, είτε γιατί δεν θέλει να χάσει 
περισσότερα είτε διότι θέλει να κερδίσει κάτι. 

Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πο-
λιτειών και Ταλιμπάν κορυφώθηκαν τις 
τελευταίες έξι μέρες και, σύμφωνα με 
τον Αμερικανό διαπραγματευτή, Ζαλμάι 
Χαλιλζάν, «υπήρξε πρόοδος σε όλα τα 
ζητήματα». Έχει γίνει, λοιπόν, όλη η απα-
ραίτητη προεργασία που θα ευνοήσει τις 
σημερινές, πρώτες, απευθείας συνομιλίες 
των Ταλιμπάν με την αφγανική κυβέρ-
νηση. Ο σκόπελος, δε, της ενδεχόμενης 
αναγνώρισης από την κυβέρνηση του 
Αφγανιστάν των Ταλιμπάν, αν κάθονταν 
στο ίδιο τραπέζι, παρακάμφθηκε με μια 
μανούβρα αμερικανικού σχεδιασμού και 
γερμανικής ευλογίας. Τα μέλη της κυβέρ-
νησης του Αφγανιστάν κλήθηκαν στην 
Ντόχα για συνομιλίες χωρίς αναφορά 
στην επίσημη ιδιότητα του καθενός! Με 
πιο απλά λόγια, οι επαφές στις οποίες 
θα συζητηθεί το μέλλον της χώρας χα-

ρακτηρίστηκαν κοινωνικές! Άλλωστε, το 
ζητούμενο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο 
του γερμανικού Υπουργείου Εξωτερι-
κών, Ράινερ Μπρόιλ, «είναι να έχουμε 
την ευρύτερη δυνατή εκπροσώπηση της 
κοινωνίας, αλλά και των πληθυσμιακών 
ομάδων στο Αφγανιστάν».

Κρίσιμα ερωτήματα
Σίγουρα τα κρίσιμα ερωτήματα εί-

ναι πολλά. Πηχυαίοι τίτλοι στα διεθνή 
μέσα ενημέρωσης και διεθνούς κύρους 
αναλυτές αναφέρονται σε αυτά. «Θα δι-
ατηρήσει το Αφγανιστάν το πολίτευμα 
της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας; Θα 
μπορούν οι γυναίκες να σπουδάζουν και 
να συμμετέχουν στη δημόσια ζωή; Θα 
υπάρχει κράτος δικαίου; Τι ρόλο θα 
έχουν στην πολιτική ζωή του τόπου οι 
Ταλιμπάν; Σε ποιον θα ανήκουν οι από 
αυτούς ελεγχόμενες περιοχές»; Παράλ-
ληλα, οι Αμερικανοί έχουν τη δική τους 
ατζέντα και ζητούν διαβεβαιώσεις ότι η 
χώρα δεν θα είναι προπύργιο της διε-
θνούς τρομοκρατίας, ενώ οι Ταλιμπάν 
απαιτούν την αποχώρηση όλων των ξένων 
στρατευμάτων και μάλιστα με συγκεκρι-
μένο χρονοδιάγραμμα. Όπως εξηγεί ο 
Αφγανός πολιτικός επιστήμονας Χαμίντ 
Σαμπόορι, δεν αναμένεται συμφωνία στο 
άμεσο διάστημα, είναι όμως ένα πολύ ση-
μαντικό βήμα για την ειρήνευση στη χώρα. 
Όπως επισημαίνει, «οι συμμετέχοντες 
θα διατυπώσουν τις θέσεις τους, ακόμη 
κι αν δεν εκπροσωπούν επισήμως την 
αφγανική κυβέρνηση, διότι, πολύ απλά, 
αν δεν υπήρχε συναίνεση και διάθεση για 
συζήτηση των ενδεχόμενων σεναρίων, 
δεν θα υπήρχε και διάλογος». 

Η απαίτηση των Ταλιμπάν
Πριν από μερικούς μήνες, οπόταν και 

άρχισαν οι προσπάθειες για έναρξη του 
διαλόγου, ο στόχος ήταν οι Ταλιμπάν να 
συνομιλήσουν με την κυβέρνηση του Αφ-
γανιστάν. Ωστόσο, οι Ταλιμπάν αρνήθηκαν, 
λέγοντας πως δεν έχει νόημα να εμπλακούν 
σε έναν διάλογο με το «υποχείριο» των 
Αμερικανών, αν στον διάλογο αυτό δεν 
συμμετέχουν οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Συ-
γκεκριμένη ανακοίνωση των ισλαμιστών 
ανέφερε, μάλιστα, πως «είναι καλύτερα να 
μιλήσουμε απευθείας με τον χειριστή της 
μαριονέτας». Η ανάγκη εξεύρεσης λύσης 
τράβηξε στο τραπέζι την Ουάσιγκτον. 

Άλλος ένας προάγγελος
της λύσης του αιώνα

Για τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποί-
ος είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με το 
κράτος του Ισραήλ, η λύση του παλαι-
στινιακού ζητήματος είναι απόλυτος 
στόχος και πόθος, καθώς θα του δώσει 
τον τίτλο του εμπνευστή, αρχιτέκτονα και 
διαμεσολαβητή της λύσης του δυσκολό-
τερου προβλήματος του κόσμου. Πριν, 
όμως, μπορέσει να προχωρήσει με το 
σχέδιο που θα γράψει το όνομά του στην 
Ιστορία της σύγχρονης ανθρωπότητας 
ως του απόλυτου ειρηνευτή, οφείλει να 
δώσει λύση σε άλλα προβλήματα που 
ταλανίζουν τη Μέση Ανατολή και τον 
Περσικό Κόλπο. Για να μπορέσει να 
στριμώξει το Ιράν κατά απόλυτο τρόπο 
και παράλληλα να λύσει το παλαιστινιακό 
πρόβλημα, αναγκαία είναι η δημιουργία 
σχέσεων εξάρτησης ανατολικών χωρών 
και ΗΠΑ, καθώς επίσης και συμμαχιών 
κοινών συμφερόντων. 

Τις συνομιλίες 
φιλοξενεί θέρετρο 

στο Κατάρ και 
στόχος είναι η 

εξεύρεση κοινού 
εδάφους, ώστε 

αφενός να 
απελευθερωθούν 
τα αμερικανικά 
στρατεύματα 

και να φύγουν 
από την περιοχή 
και, αφετέρου, 
να αρχίσει η 

υλοποίηση του 
μεγαλύτερου 
στόχου του 

Ντόναλντ Τραμπ, 
που δεν είναι άλλος 

από τη λύση του 
παλαιστινιακού 

ζητήματος
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ΠΡΏΤΗ ΦΟΡΑ Η ΈΠΊΣΗΜΗ 
ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑ-

ΝΊΣΤΑΝ ΚΑΊ ΟΊ ΤΑΛΊΜΠΑΝ, 
ΚΑΊ ΜΑΛΊΣΤΑ ΜΈ ΔΊΑΜΈ-
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HΜήλος, το νησί που είναι διάσημο 
παγκοσμίως για το τοπίο στις 
παραλίες του, ανακηρύχθηκε 

ως το καλύτερο νησί της Ευρώπης (Best 
Island of Europe) για το 2019.  

Η Μήλος ψηφίστηκε ως το κορυφαίο 
νησί από τους πολυάριθμους αναγνώστες 
του κορυφαίου αμερικανικού ταξιδιωτι-
κού περιοδικού «Travel and Leisure». 
Παράλληλα, τρία ακόμη ελληνικά νησιά 
περιλαμβάνονται στην κορυφαία 15άδα 
της κατηγορίας και συγκεκριμένα η Κρήτη 
στη 2η θέση, η Πάρος στην 4η θέση και 
η Σαντορίνη στην 5η θέση.   

Η ιστοσελίδα του περιοδικού επι-
σημαίνει ότι «η Ελλάδα κυριαρχεί στην 
κατηγορία αυτή», ενώ ειδικότερα για 
τη Μήλο αναφέρει: «Είναι γνωστή ως ο 
τόπος όπου ανακαλύφθηκε το περίφη-
μο άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου. 
Όμως οι επισκέπτες εξακολουθούν να 
βρίσκουν τους δικούς τους θησαυρούς 
[...]. Περπατήστε στα πλακόστρωτα δρο-
μάκια, πεζοπορήστε τους ηφαιστειακούς 
κρατήρες, περιπλανηθείτε στα μνημεία 
ή χαλαρώστε στις καλυμμένες με λευκή 
άμμο παραλίες με θέα τα γαλαζοπράσινα 
νερά. Ακόμη και ο μεγαλύτερος οικισμός, 
ο Αδάμαντας, που διαθέτει δύο μουσεία 
και πολλά boutique hotels, παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό απαλλαγμένος από τα 
πλήθη που κατακλύζουν άλλα ελληνικά 
νησιά. Και, όπως επεσήμανε ένας λάτρης 

του νησιού, ‘‘παραμένει πολύ προσιτό’’». 
Την ίδια στιγμή και σύμφωνα πάντα 

με τις προτιμήσεις των αναγνωστών του 
περιοδικού, τα τέσσερα αυτά ελληνικά 
νησιά περιλαμβάνονται επίσης στα δημο-
φιλέστερα παγκοσμίως (Best Islands in 
the World), με τη Μήλο να καταλαμβάνει 
την 4η θέση, την Κρήτη την 7η θέση, την 
Πάρο την 11η θέση και τη Σαντορίνη 
τη 14η θέση. 

«Τα ελληνικά νησιά είναι από και-
ρό τα αγαπημένα των αναγνωστών του 
περιοδικού για τη διακριτική φυσική 
ομορφιά τους, το εξαίρετο φαγητό και 
τον αρχαίο πολιτισμό τους, με αποτέλεσμα 
η Ελλάδα να είναι η χώρα με τη μεγαλύ-
τερη αντιπροσώπευση στην κατηγορία 
αυτή», σχολιάζει σχετικά η ιστοσελίδα του 
περιοδικού. Η τελετή απονομής των βρα-

βείων θα πραγματοποιηθεί την προσεχή 
Τρίτη 16 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη, ενώ 
το βραβείο για τη Μήλο θα παραλάβει 
η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Υπη-
ρεσίας ΕΟΤ ΗΠΑ Μαρία Κριθαριώτη.

Ε
ν μέσω μίας πολιτικής 
απραξίας και ελλείψει 
κυβερνήσεως, οι πολίτες 
ανέλαβαν πρωτοβουλίες 
για τα κοινωνικά προ-
βλήματά τους, καταθέ-
τοντας την περασμένη 

Παρασκευή στο ισπανικό Κοινοβούλιο 
ένα εκατομμύριο υπογραφές υπέρ της 
ευθανασίας.   

Κι αυτό, όταν την Πέμπτη το δικαστήριο 
της χώρας διέταξε νοσοκομείο να προ-
χωρήσει σε ανάνηψη μίας ασθενούς, 
που η περίπτωσή της έγινε σύμβολο 
στην αντιπαράθεση για το δικαίωμα 
στην ευθανασία.   

Ο γιατρός Μάρκος Ουρμάν συγκέ-
ντρωσε 600.000 υπογραφές μέσω της 
πλατφόρμας Change.org, προκειμένου η 
εισαγγελία να μη διώξει ποινικά τον Άνχελ 
Ερνάνδεθ, τον άνθρωπο που βοήθησε 
τη σύζυγό του Μαρία Χοσέ Καράσκο, η 
οποία έπασχε από πολλαπλή σκλήρυν-
ση, να φύγει αξιοπρεπώς από τη ζωή, 
όπως του είχε ζητήσει η ίδια. Ο Τσέμα 
Λορέντε είδε τη σύζυγό του, που έπασχε 
από Αλτσχάιμερ, να πεθαίνει χωρίς να 
μπορέσει να της προσφέρει μία αξιοπρεπή 
θανή. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας, οι 
υπογραφές που συγκεντρώθηκαν από 
την πρωτοβουλία που είχε ξεκινήσει η 
οικογένειά του ξεπέρασαν τις 374.000, 
ενώ άλλες 99.000 υπογραφές κατέθεσε 
η Μαρία Ασουνθιόν Γκόμεθ, χήρα του 
Λουίς ντε Μάρκος, που δεν κατάφερε να 
φύγει από τη ζωή όπως ήθελε.   

Το θέμα της ευθανασίας είναι μία από 
τις πτυχές της ζωής, όπου η κοινωνία έχει 
πιο προωθημένες θέσεις από την πολιτι-
κή. Οι σφυγμομετρήσεις των τελευταίων 
δεκαετιών καταδεικνύουν πως το 84% 
του πληθυσμού κατανοεί κι υποστηρίζει 
τον υποβοηθούμενο θάνατο.

Μάλιστα στην Εουσκάδι (Χώρα των 
Βάσκων), η τελευταία επίσημη μέτρηση 
(Sociometro) των τάσεων στην κοινωνία 
ανεβάζει το ποσοστό στο 86%. Όπως επι-
σημαίνει ο Ραφαέλ Σεράνο ντελ Ροσάλ, 
ερευνητής στο Ινστιτούτο Ανώτερων 
Κοινωνικών Μελετών (CSIC), «η στή-
ριξη στην ιδέα αυτή παραμένει σταθερή 
στη διάρκεια των χρόνων, διαπερνά όλες 
τις ιδεολογίες, με μόνη εξαίρεση όταν 

πρόκειται για θρησκευτικές πεποιθήσεις. 
Αυτό μας διδάσκει πως στην κοινωνία 
έχει ωριμάσει η ιδέα για το δικαίωμα 
του καθενός να αποφασίσει την έξοδό 
του από τη ζωή».  

 Μετά τη δικτατορία του Φράνκο, στη 
μεταπολίτευση ο κοινωνικός διάλογος 
στρεφόταν στο «δικαίωμα στην είσοδο» στη 
ζωή, για τη χρήση αντισυλληπτικών και την 
απόφαση να φέρει κάποιος ένα παιδί στον 
κόσμο, ή όχι. Σήμερα, το «δικαίωμα στην 
έξοδο» φαίνεται να βρίσκει τη θέση του 
στο Κοινοβούλιο. Το 2018 το Σοσιαλιστικό 

PSOE είχε καταθέσει στις γνωμοδοτικές 
επιτροπές νόμο για την αποποινικοποί-
ηση της ευθανασίας, που είχε εμποδίσει 
το κεντροδεξιό κόμμα των Ciudadanos.   

Εν τούτοις, παρά την ευρύτατη κοινω-
νική συναίνεση στο μέτρο της ευθανασί-
ας, τα πολιτικά κόμματα δεν τολμούν να 
μιλήσουν ανοικτά γι’ αυτό. Τούτος είναι 
ο λόγος που εκφράζει τα παράπονά του 
ο Αργεντινός γιατρός Μάρκος Ουρμάν, ο 
πρώτος γιατρός που καταδικάσθηκε στην 
Ισπανία γιατί εφάρμοσε την ευθανασία 
το 2005. «Και συνεχίζουμε έτσι πάντα. 

Τούτες τις μέρες δεξιοί κι αριστεροί αλ-
ληλοσπαράσσονται για τις συνεργασίες 
προκειμένου να σχηματίσουν κυβερνή-
σεις κι ούτε μιλούνε για το θέμα τούτο, 
ούτε καν αναφέρουν το όνομά του. Το 
γνωρίζουμε πως ήδη είναι καλοκαίρι, 
όμως αποφασίσαμε πως εν μέσω της 
αστάθειας αυτής θα ήταν καλό να κατα-
θέταμε τις υπογραφές, ώστε να θέσουμε 
τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων και 
να σταματήσουν οι πολιτικοί τα παιχνίδια 
τους», τονίζει ο ίδιος για την πρωτοβουλία.   

Την πρωτοβουλία στο Κοινοβούλιο 

στήριξε και η οργάνωση Δικαίωμα στον 
Αξιοπρεπή Θάνατο (DMD), καθώς όπως 
επισημαίνει το στέλεχός της Φερνάνδο 
Μαρτίν: «πίσω από κάθε μαρτυρία που 
βγαίνει στη δημοσιότητα και τα μέσα 
ενημέρωσης και η οποία συγκινεί τον 
κόσμο, υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις 
που παραμένουν στο σκοτάδι, γιατί δεν 
θέλουν να βγουν στο φως, ή γιατί πασχί-
ζουν να οργανώσουν τη θανή τους με 
τον όσο πιο αξιοπρεπή τρόπο μπορούν».   

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Πηγή: El 
Pais, El Publico

ΤΟ ΘΈΜΑ ΤΗΣ
ΈΥΘΑΝΑΣΊΑΣ ΈΊΝΑΊ 
ΜΊΑ ΑΠΟ ΤΊΣ ΠΤΥΧΈΣ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΟΠΟΥ
Η ΚΟΊΝΩΝΊΑ ΈΧΈΊ 
ΠΊΟ ΠΡΟΩΘΗΜΈΝΈΣ 
ΘΈΣΈΊΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΟΛΊΤΊΚΗ
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Τα ελληνικά νησιά
πρώτα στη λίστα του 

«Travel and Leisure». 
Ως το καλύτερο νησί της 

Έυρώπης -Best Island 
of Europe- για το 2019, 

ψηφίστηκε η Μήλος 

Ισπανία: Ένα εκατομμύριο 
υπογραφές υπέρ της ευθανασίας

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ 
Το Συμβούλιο Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών ανακοινώνει ότι, βάσει των διατάξεων του Νόμου περί Εγγρα-
φής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών του Ορκωτού Μεταφραστή στη Δημοκρατία (Ν. 45(Ι)/2019), δέχεται αιτήσεις 
για συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για Εγγραφή στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών, από 10 Ιουλίου 2019 
μέχρι 9 Αυγούστου 2019, στις εξής γλώσσες, από τα Ελληνικά και αντίστροφα: 

Αγγλικά, Αραβικά, Βουλγαρικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Γεωργιανά, Εβραϊκά, Ιταλικά, Ισπανικά, Κινεζικά, 
Λετονικά, Λιθουανικά, Ολλανδικά, Ουκρανικά, Πολωνικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σέρβικα.

•  Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού το Φθινόπωρο του 2019 για τις οποίες 
θα ακολουθήσει σχετικό ανακοινωθέν με την ακριβή ημερομηνία και λεπτομέρειες των εξετάσεων. 

•  Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από πολίτες της Δημοκρατίας ή κράτους-μέλους ή συζύγους πολιτών της 
Δημοκρατίας ή κράτους-μέλους με συνήθη διαμονή στη Δημοκρατία.

•  Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι όσοι τυχόν έχουν απολυθεί ή όσων έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες από τη δη-
μόσια υπηρεσία ή την εκπαιδευτική υπηρεσία ή οποιαδήποτε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για πειθαρχικό 
παράπτωμα.

• Αιτήσεις από ενδιαφερόμενους που είναι εργοδοτημένοι στη δημόσια υπηρεσία δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

Απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα:
1. Πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν αναγνωρισμένου ιδρύματος με βάση τις διατάξεις 
του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφορι-
ών Νόμου, το οποίο έχει ως αντικείμενο: (α) τις ξένες γλώσσες, ή (β) άλλα θέματα, νοουμένου ότι αποκτήθηκε κα-
τόπιν φοίτησης σε πανεπιστήμιο που λειτουργεί σε χώρα του εξωτερικού, στο οποίο η γλώσσα διδασκαλίας είναι 
η επίσημη γλώσσα της εν λόγω χώρας.

Για υποβολή αίτησης οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Γρα-
φείο Αρ.19, στο ισόγειο, από 10/7/2019 μέχρι 9/8/2019, 8:30 π.μ.-2:30 μ.μ., τα εξής:

1. Πρωτότυπο του πτυχίου τους και αντίγραφο αυτού
2. Πιστοποιημένη μετάφραση του πτυχίου τους (για ξενόγλωσσα πτυχία, με εξαίρεση την Αγγλική)
3. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. (για πτυχία από χώρες εκτός ΕΕ)
4. Απόδειξη Πολύ Καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας (Κανονισμοί ΕΔΥ http://bit.ly/2LcqcHQ)
5. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών μηνών)
6. Πολιτική Ταυτότητα ή Διαβατήριο (και σχετικό αντίγραφο)
7. Συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης (συμπληρώνεται επιτόπου στο ΓΤΠ)
8. Τέλος: 50 ευρώ.

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Τύπου
και Πληροφοριών, στα τηλ.: 22-801261, 22-801193, 22-801133, 22-801134, 22-801105.

Η Μήλος το ομορφότερο
νησί της Ευρώπης 



Μ
πορεί η Επιτρο-
πή Ελέγχου να 
έχει βάλει κλει-
δάριθμο στο 
προσχέδιο των 
λογιστικών κα-
ταστάσεων της 

Folli Follie για το 2017 που κατέθεσε η 
PwC. Όμως τυπωμένα αντίγραφα κυκλο-
φορούσαν την περασμένη Παρασκευή 
στον πρώτο και στον δεύτερο όροφο του 
κτιρίου στον Άγιο Στέφανο, αφού πολλοί 
έψαχναν να εντοπίσουν αν προκύπτει 
δική τους εμπλοκή μέσα από τις ση-
μειώσεις των ορκωτών. Οι σημειώσεις 
πρέπει να ανέρχονται σε αριθμό–ρεκόρ 
για εισηγμένη εταιρεία, αλλά περισσότερα 
θα γνωρίζουμε τη Δευτέρα οπότε και 
θα παραδοθούν επισήμως οι λογιστικές 
καταστάσεις.

Οι ορκωτοί της PwC δεν επιβεβαιώνουν 
απλώς τους «δράκους» που είχε εντοπί-
σει η Alvarez & Marsal το περασμένο 
φθινόπωρο για τη θυγατρική στην Ασία. 
Διαπιστώνεται πως αντίστοιχο «μαγείρεμα» 
υπάρχει και στη μητρική εταιρεία, καθώς 
και άλλες θυγατρικές του ομίλου FFG.

Για την ιστορία, η Alvarez & Marsal 

είχε εκτιμήσει ότι το 2017 τα πραγματικά 
έσοδα της FFG στην Ασία ήταν μόλις το 
ένα δέκατο (!) αυτών που είχε ανακοι-
νώσει η Folli Follie. Έφταναν τα 116,847 
εκατ. δολάρια από 1,112 δισ. δολάρια 
που ανακοίνωσε η εταιρεία. Τα καθαρά 
αποτελέσματα ήταν ζημιές 44,702 εκατ. 
από κέρδη 316,444 εκατ. δολάρια που 
παρουσίασε η διοίκηση Κουτσολιούτσου. 
Τα αποθέματα ήταν μόλις 33,873 εκατ. 
από 581,681 εκατ. δολάρια που εμφάνιζε 
η εταιρεία και τα τραπεζικά διαθέσιμα 
φτάνουν στα μόλις 6,4 εκατ. δολάρια 
από 296,771 εκατ. δολάρια που είχαν 
ανακοινωθεί.

Γι’ αυτό και προκαλούν θυμηδία οι 
απόψεις προσώπων που συνδέονται 
με την οικογένεια Κουτσολιούτσου και 
θεωρούν πως με αυτές τις λογιστικές 
καταστάσεις–κουρελόχαρτο μπορούν 
να διασφαλίσουν την έγκριση πρότα-
σης εξυγίανσης. Δεν είναι τυχαίο πως 
οι ομολογιούχοι έχουν από καιρό λάβει το 
αρνητικό μήνυμα και κινούνται αναλόγως. 
Δεν χρειάζεται να είσαι και γκουρού της 
λογιστικής επιστήμης για να καταλάβεις 
την τύχη μιας προσπάθειας εξυγίανσης 
με τέτοιες οικονομικές καταστάσεις.

Οι ορκωτοί της 
PwC επιβεβαιώνουν 

ότι έχει γίνει 
«μαγείρεμα» 

των οικονομικών 
στοιχείων και στη 
μητρική εταιρεία, 
αλλά και σε άλλες 

θυγατρικές του 
ομίλου FFG
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Η οικονομία της ζώνης του ευρώ 
αντιμετωπίζει αυξανόμενους 
κινδύνους από τις εμπορικές 

εντάσεις, τo Brexit και την πολιτική της 
κυβέρνησης της Ιταλίας, ανέφερε το Δι-
εθνές Νομισματικό Ταμείο την Πέμπτη 
στην ετήσια έκθεσή του, στο πλαίσιο της 
οποίας υποστήριξε τα σχέδια της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για 
παροχή νέων κινήτρων. Αυτές τις εκτι-
μήσεις μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, 
επιχειρώντας να φωτίσει σημαντικές πτυχές 
της έκθεσης.

Στην έκθεση, η οποία είναι η τελευταία 
με την υπογραφή της Κριστίν Λαγκάρντ, 
πριν η επικεφαλής του Ταμείου εγκαταλεί-
ψει τις ΗΠΑ κι εγκατασταθεί στο γραφείο 
του διοικητή της ΕΚΤ, αντικαθιστώντας 
τον Μάριο Ντράγκι, αναφέρεται ότι τα 
σχέδια της τράπεζας να διατηρήσει τη 
χαλαρή νομισματική πολιτική ήταν 
«ζωτικής σημασίας», ωστόσο το κοινό 
ευρωπαϊκό νόμισμα αντιμετωπίζει «μια 

παρατεταμένη περίοδο αναιμικής ανά-
πτυξης και χαμηλού πληθωρισμού».

Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι το ευρώ 
παρέμεινε ελαφρώς υποτιμημένο παρά 
τις περυσινές εκτιμήσεις, επιβεβαιώνοντας 
την έκθεση του Reuters τον περασμένο 
μήνα και κάλεσε τις χώρες με μεγάλα 
εμπορικά πλεονάσματα, όπως η Γερ-
μανία και η Ολλανδία, να επενδύσουν 
περισσότερα προκειμένου να συμβάλουν 
στην εξισορρόπηση της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας. Η ανάπτυξη στη ζώνη των 19 
ευρωπαϊκών κρατών θα επιβραδυνθεί 
φέτος στο 1,3% από 1,9% το 2018, ανα-
φέρει το ΔΝΤ, και θα ανέβει στο 1,6% το 
2020. Οι προβλέψεις του Ταμείου ήταν 
ελαφρώς καλύτερες από εκείνες που 
δημοσίευσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η οποία κατέγραψε την ανά-
πτυξη της Ευρωζώνης στο 1,2% φέτος 
και 1,4% το 2020.

Ωστόσο, το Ταμείο με έδρα την Ου-
άσινγκτον βλέπει αυξανόμενους κιν-

δύνους από τις παγκόσμιες εμπορικές 
εντάσεις, την αβεβαιότητα που προκαλεί 
η ασαφής πορεία της Βρετανίας, σχετικά 
με το καθεστώς που θα επικρατήσει 
όταν η χώρα εγκαταλείψει την ΕΕ και 
την αποσταθεροποιημένη θέση της 
Ιταλίας λόγω του υψηλού χρέους της, 
μεγάλο μέρος του οποίου κατέχουν οι 
εγχώριες τράπεζες.

Αν και οι αποδόσεις των ομολόγων της 
Ιταλίας έχουν μειωθεί πρόσφατα, σημει-
ώνει το Reuters επικαλούμενο την έκθε-
ση, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί η 
μεταβολή του κλίματος στην αγορά. Αυτό 
θα μπορούσε να αναγκάσει την ιταλική 
κυβέρνηση, που σήμερα τάσσεται κατά 
της λιτότητας, να υιοθετήσει μια «σκληρή 
δημοσιονομική αυστηρότητα», ακόμη και 
αν η ανάπτυξη επιβραδυνθεί, με κίνδυνο 
μετάδοσης του προβλήματος σε άλλες 
χώρες της Ευρωζώνης, ανέφερε το Τα-
μείο, επιβεβαιώνοντας μια έκθεση του 
Reuters τον περασμένο μήνα.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί Ακινήτου ιδιοκτησίας (Διακα-
τοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί το 
μερίδιο ή συμφέρον στα ακίνητα που αναφέρονται πιο κάτω.

Δήλωση Μεταβίβασης: 4/Π/1262/2019

Πωλητές: (1) Φελλάς Ανδρέα Μιχαλάκης, Τάσου Κωνσταντίνου 10, 7573 Ανα-
φωτίδα, Λάρνακα (2) Μιχαήλ Ανδρέα Ιωάννης, Γρηγορίου Αυξεντίου 21, 7577 Μα-
ζωτός, Λάρνακα (3) Μιχαήλ Ανδρέα Κώστας, Μπουμπουλίνας 22, 7000 Μενεού, 
Δήμος Δρομολαξιάς – Μενεού, Λάρνακα.
Αγοραστές:  (1) Θεοχαρίδου Ανδρέα Ευτυχία, Βασίλη Μιχαηλίδη 8, 2121 Δήμος 
Αγλαντζιάς, Λευκωσία (2) Αντωνιάδου Άθου Θέκλα, Χλόης 3, 6031 Άγιος Νικόλα-
ος, Δήμος Λάρνακας, Λάρνακα.

Ακίνητα: 
1) Αρ. Εγγραφής: 5/484
Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 40/640602/5/497/2
Είδος Ακινήτου: Γη, Υποϊδιοκτησίες: Κατάστημα
Εμβαδόν: 0 τ.μ.
Γεωγραφική Περιοχή: Λάρνακα, Δήμος Λάρνακας, Σκάλα
Τοποθεσία: Αγίου Λαζάρου
Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/7
Ποσό Πώλησης: €7.140,00

Σημείωση: Το ακίνητο ενδέχεται να υπόκειται σε ΦΠΑ, ο οποίος δεν συμπεριλαμ-
βάνεται στο ποσό πώλησης.

2) Αρ. Εγγραφής: 5/720
Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 40/640602/5/694/2
Είδος Ακινήτου: Γη, Υποϊδιοκτησίες: Ανώγεια κατοικία, Αυλή
Εμβαδόν: 0 τ.μ.
Γεωγραφική Περιοχή: Λάρνακα, Δήμος Λάρνακας, Σκάλα
Τοποθεσία: -
Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/8
Ποσό Πώλησης: €36.250,00

Σημείωση: Το ακίνητο ενδέχεται να υπόκειται σε ΦΠΑ, ο οποίος δεν συμπεριλαμ-
βάνεται στο ποσό πώλησης.

Reuters: «Καμπανάκι» ΔΝΤ σε ΕΚΤ, λόγω αναιμικής ανάπτυξης της Eυρωζώνης

Η ανάπτυξη 
στη ζώνη 
των 19 

ευρωπαϊκών 
κρατών θα 

επιβραδυνθεί 
φέτος στο 
1,3% από 

1,9% το 2018

Νέοι σκελετοί στα ντουλάπια της Folli 
Follie με τις λογιστικές του 2017
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Με το καλοκαίρι να είναι 
ήδη στο μέσο του, η Emirates 
προσφέρει στους Κύπριους 
μια μοναδική ευκαιρία να 
προγραμματίσουν το επό-
μενο μεγάλο ταξίδι τους σε 
μυστηριώδεις και γεμάτους 
περιπέτεια προορισμούς στην 
Ασία, για μετακινήσεις που θα 
πραγματοποιηθούν από τις 
8 Ιουλίου 2019 μέχρι τις 30 
Μαρτίου 2020. Η μεγαλύτερη 
διεθνής αεροπορική εταιρεία 
στον κόσμο μόλις λάνσαρε τις 
νέες της προσφορές για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2019. Οι 
επιβάτες που θα ταξιδέψουν με την Emirates από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Λάρνα-
κας μπορούν τώρα να εξερευνήσουν νέους πολιτισμούς σε ασιατικούς προορισμούς, 
όπως η Σανγκάη, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και η Μπανγκόκ. Οι πελάτες της 
Emirates που ενδιαφέρονται να επισκεφτούν την Μπανγκόκ μπορούν να φτάσουν 
στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης με €847 ταξιδεύοντας στην Economy Class. Όσοι 
επιθυμούν να ζήσουν τον δυναμισμό και την πρόοδο σε ένα σύγχρονο αστικό περι-
βάλλον, η Σανγκάη αποτελεί την ιδανική επιλογή. Οι Κύπριοι μπορούν να φτάσουν 
στην κινεζική μεγαλούπολη, η οποία ήταν ψαροχώρι μέχρι το 1842, με €923 για τις 
θέσεις Economy Class. Το Χονγκ Κονγκ θα κάνει τους Κύπριους να νιώθουν σαν να 
βρίσκονται στην ασιατική εκδοχή του Μανχάταν, σε μια πιο οικογενειακή εκδοχή 
του. Παιδιά όλων των ηλικιών θα ξετρελαθούν με τα πανέμορφα πάντα στο θεματικό 
πάρκο Ocean Park, ενώ οι γονείς τους θα νιώθουν υπερήφανοι που θα μπορούν να 
τους δείξουν τα ροζ δελφίνια, τα οποία θα τους συντροφεύουν κατά τη βαρκάδα στο 
νησί Λαντάου. Η Emirates προσφέρει ταξίδια από τη Λάρνακα στο Χονγκ Κονγκ από 
€943. Η Σιγκαπούρη είναι μια χώρα που έχει συστήσει ξανά τον εαυτό της στο κοινό 
ως μια μητροπολιτική περιοχή και έναν από τους πιο θαυμαστούς προορισμούς στη 
ΝΑ Ασία. Ο τόπος που αποτελεί μήτρα μερικών από τα πιο συμβολικά αρχιτεκτονικά 
θαύματα είναι προσβάσιμος στους Κύπριους με €888 (Economy Class). Όλοι οι 
παραπάνω προορισμοί προσφέρουν κάτι το μοναδικό και το ξεχωριστό στους Κύ-
πριους ταξιδιώτες. Κάντε την επόμενη κράτησή σας για μαγευτικά μέρη στην Ασία, 
εκμεταλλευόμενοι τις προσφορές της Emirates οι οποίες ισχύουν μέχρι 31 Ιουλίου. 

Η Lidl έλαβε πέντε 
σημαντικές διακρί-
σεις στα IAB MIXX 
AWARDS 2019, με 
τη Lidl Κύπρου να 
κερδίζει 1 χρυσό βρα-
βείο και τη Lidl Ελλάς 
να κατακτά 1 αργυρό, 
1 χάλκινο και 2 βραβεία 
μελών IAB. Τα MIXX 
AWARDS, βραβεία 
με διεθνή χαρακτήρα 
και προβολή, ανέδειξαν 
τα καλύτερα έργα της 
χρονιάς στο ελληνικό 
ψηφιακό οικοσύστη-
μα. Μεταξύ αυτών ήταν: Η καμπάνια «Μαζί σε κάθε φάση» της Lidl Κύπρου, που 
ξεχώρισε λαμβάνοντας το χρυσό βραβείο για την omni-channel παρουσία της σε 
παραδοσιακά και ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας, προβάλλοντας τη Χορηγία του 
Παγκύπριου Πρωταθλήματος CYTA και των Παιδικών Πρωταθλημάτων Grassroots. 
Το «Online Φυλλάδιο Προσφορών» της Lidl Ελλάς, το οποίο διακρίθηκε με Αργυρό 
βραβείο και Βραβείο των Μελών του IAB για την επίδρασή του στις διαδικτυακές 
αναζητήσεις των καταναλωτών μέσω της βέλτιστης χρήσης data και Χάλκινο βραβείο 
και Βραβείο των Μελών του ΙΑΒ για το αποτελεσματικό του branding με αξιοποίηση 
τακτικών search marketing. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, η διοργάνωση των MIXX 
AWARDS επιβράβευσε τις πιο δημιουργικές και αποτελεσματικές πρακτικές στον 
χώρο της ψηφιακής επικοινωνίας και διαφήμισης, έχοντας ως στόχο να εμπνεύσει 
την αγορά μέσα από την ανάδειξη νέων ιδεών και μελλοντικών τάσεων.

Στόχος της πρώτης direct ασφαλιστικής, είναι να εφοδιάσει τους συνεργάτες της 
με απαραίτητες γνώσεις και κατάλληλες δεξιότητες για τη διασφάλιση της υγείας και 
ασφάλειας και την αποφυγή κινδύνων στους χώρους εργασίας. Παράλληλα, να τους 
εκπαιδεύσει ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε περιστατικά με την παροχή 
υπηρεσιών άμεσης ιατρικής βοήθειας, καθώς είναι οι πρώτοι που επισκέπτονται το 
σημείο του ατυχήματος. Στους βασικούς στόχους του προγράμματος εντάσσεται: Η 
απόκτηση ικανότητας εφαρμογής σχεδίου έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση επείγοντος 
περιστατικού ή τραυματισμού ή ασθένειας εργαζόμενου στην εταιρεία ή επισκέπτη/
πελάτη της εταιρείας/οργανισμού. Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην πα-
ροχή Πρώτων Βοηθειών, δηλαδή φροντίδα που στόχο έχει να διατηρήσει τη ζωή, 
να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες από τραυματισμό ή ασθένεια και να επισπεύσει 
την ανάρρωση, σε πρόσωπα που εργάζονται στην εταιρεία ή πελάτες/επισκέπτες της 
εταιρείας, μέχρι να τους παρασχεθεί ιατρική βοήθεια. Η φροντίδα μικροτραυματισμών 
που δεν χρήζουν ιατρικής βοήθειας. Η ικανοποίηση του περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία Νόμου (του 2015). Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε μικρές ομάδες 
σε όλη την Κύπρο και περιλαμβάνουν εκτός από την ενημέρωση για την ισχύουσα 
νομοθεσία, τα κυριότερα περιστατικά και τους τρόπους αντιμετώπισής τους, όπως:  
Εισαγωγή στις Πρώτες Βοήθειες & ο ρόλος του πρώτου βοηθού, xρήση εξοπλισμού 
Πρώτων Βοηθειών, βασικές αρχές ατομικής υγιεινής και προστασίας, βασική καρδι-
οπνευμονική αναζωογόνηση ΚΑΡΠΑ, πρακτική στην ΑΡΠΑ και πνιγμονή, καρδιακή 
προσβολή, σπασμοί, επιληψία, αιμορραγία, καταπληξία, μικρά τραύματα, πληγές. 
Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από τον Οργανισμό Association of First Aiders 
AoFA UK, του Ηνωμένου Βασιλείου και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Κύπρου (Τ.Ε.Ε.) και σύμφωνο με τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νόμο. Περισσότερες πληροφορίες στην ανανεωμένη ιστοσελίδα της Gan 
Direct www.gandirect.com.

Διάκριση για το Ούζο Βαρβαγιάννη

Νέα πακέτα φιλάθλων από την PrimeTel

Ανακαλύψτε τη μαγεία της Άπω Ανατολής
με τις ειδικές εκπτώσεις της Emirates

Χίλιοι είκοσι πέντε συμμετέχοντες στο 
μεγαλύτερο φεστιβάλ ρομποτικής Robotex

Με τεράστια επιτυχία πραγματοποιή-
θηκε το μεγαλύτερο φεστιβάλ ρομποτικής 
Robotex με περισσότερους από χίλιους 
συμμετέχοντες το Σαββατοκυρίακο 29-
30 Ιουνίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
Ο παγκύπριος διαγωνισμός ρομποτικής 
Robotex διοργανώνεται για τρίτη συνεχή 
χρονιά από το Cyprus Computer Society με συνδιοργανωτές το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου και τον Οργανισμό Νεολαίας. Το Robotex Cyprus εγκρίθηκε από το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού και τον Ψηφιακό Πρωταθλητή, στηρίζεται από τη Cyta ως 
Στρατηγικό Συνεργάτη, την Τράπεζα Κύπρου ως Youth Supporter και το Πανεπι-
στήμιο Λευκωσίας ως Educational Innovation Leader. Η διοργάνωση τελεί υπό την 
αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη. 1.022 διαγωνιζόμενοι, 
μαθητές, φοιτητές και ενήλικες έλαβαν μέρος σε πρωτοποριακές προκλήσεις όπως 
το ράλι, η μονομαχία μεταξύ ρομπότ, γνωστή ως σούμο και η έξοδος ρομπότ από 
λαβύρινθο. Το 2ήμερο φεστιβάλ Robotex επισκέφτηκαν χιλιάδες άτομα που επιδί-
ωξαν να γνωρίσουν από κοντά τις ευκαιρίες που προσφέρει η ρομποτική τεχνολογία. 
Εκτός από τις εντυπωσιακές ρομποτικές μάχες, το κοινό παρακολούθησε επιδείξεις 
από μη επανδρωμένα ιπτάμενα αντικείμενα (drones) και επισκέφτηκε τις εκθέσεις 
ρομποτικών κατασκευών, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα ανθρωποειδή 
ρομπότ NAO και Nicky. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παραδόθηκε το ρομπότ δώρο 
στη νικήτρια του Robotex διαγωνισμού που διεξήγαγε η Cyta πριν τη διοργάνωση. 
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση μεταξύ των παρευρισκομένων για 10 
ρομπότ Engino που δώρισε η εταιρεία Engino σε αντίστοιχο διαγωνισμό. Επίσης οι 
διοργανωτές κλήρωσαν δώρα τεχνολογίας για τους διαγωνιζόμενους του Robotex. Η 
τελετή βράβευσης των νικητών του Robotex Cyprus 2019 θα πραγματοποιηθεί τον 
Σεπτέμβριο,  ενώ οι νικητές θα ταξιδέψουν στην Εσθονία για το Robotex International 
που θα γίνει τον Νοέμβριο 2019.

Το Ούζο Βαρβαγιάννη διακρίθηκε με τον τίτλο του Corporate 
Superbrand 2018-2019 στην τελετή απονομής των βραβείων του 
ομώνυμου θεσμού που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Ελλάδα. 
Ο διεθνής θεσμός των Corporate Superbrands διεξάγεται σε 89 
χώρες στον κόσμο, ενώ οι εταιρείες επιλέγονται και βραβεύονται 
μετά από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής και καταναλωτών. Το 
βραβείο παρέλαβε ο κ. Γιάννης Βαρβαγιάννης, ένας εκ των δια-
χειριστών και ιδιοκτητών της Ι. Βαρβαγιάννης ΕΠΕ.

Οι λάτρεις του ποιοτικού ούζου, μπορούν να το απολαμβάνουν 
και στην Κύπρο, καθώς το Ούζο Βαρβαγιάννη διατίθενται στην 
αγορά από τη Φώτος Φωτιάδης Διανομείς.

Τα νέα πακέτα φιλάθλων 
της PrimeTel φέρνουν στην 
οθόνη σου κορυφαία αγωνι-
στική δράση και ασυναγώ-
νιστη εμπειρία ίντερνετ από 
€29,90/μήνα. Τα νέα πακέτα 
φιλάθλων σχεδιάστηκαν για 
να προσφέρουν το πιο πλού-
σιο αθλητικό πρόγραμμα σε 
υψηλή ανάλυση HD, μέσα 
από 15 αθλητικά κανάλια, 
αλλά και για να ψυχαγωγή-
σουν κάθε οικογένεια με δη-
μοφιλείς ξένες σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ, παιδικά, ειδήσεις, μόδα και ψυχαγωγία. 
Με το Family Sports απολαμβάνεις ίντερνετ 8Mbps και συναρπαστικό τηλεοπτικό 
πρόγραμμα μέσα από τα κανάλια NovasportsHD και NovacinemaHD, Fox, Fox Life, 
National Geographic, Nat Geo Wild, Disney Junior, Disney XD και πολλά ακόμη 
με €29.90/μήνα για τους πρώτους 6 μήνες! Με το Premium Sports απολαμβάνεις 
ίντερνετ 10Mbps και όλους τους εντός έδρας αγώνες των Ομόνοια, ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ, 
Ανόρθωσης και Πάφου, επιλεγμένους αγώνες των Ερμή και Καρμιώτισσας, τις με-
γαλύτερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις ποδοσφαίρου, La Liga Ισπανίας, Bundesliga 
Γερμανίας, Ligue 1 Γαλλίας, το ισπανικό κύπελλο Copa del Rey, Supercup Γερμανίας 
& το γαλλικό κύπελλο Coupe de la Ligue με €34,90/μήνα για τους πρώτους 6 μήνες! 
Με το Premium Sports Plus απολαμβάνεις το πιο ολοκληρωμένο και συναρπαστικό 
αθλητικό πρόγραμμα με ίντερνετ 16Mbps και όλα τα κανάλια των πακέτων Family 
Sports & Premium Sports με €39,90/μήνα για τους πρώτους 6 μήνες! Συνδέσου γρή-
γορα με 4 απλούς τρόπους: Στέλνοντας δωρεάν SMS στο 8585, κάνοντας μια κλήση 
στο 133, ηλεκτρονικά μέσω του www.primetel.com.cy ή σε οποιοδήποτε κατάστημα 
PrimeTel, Public ή Telefone και παίξε μπάλα!   

5 διακρίσεις για τη Lidl 
στα IAB MIXX AWARDS 2019

Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών για το Δίκτυο 
Συνεργατών της Gan Direct

Για τα 30 χρόνια αδιάλειπτης 
και επιτυχημένης πορείας της στην 
ελληνική αγορά βραβεύτηκε η 
Action Global Communications, 
στο πλαίσιο της 5ης απονομής βρα-
βείων «Αιωνόβια Brands Europe» 
που διοργανώνει το περιοδικό «The 
Business Review». Ο θεσμός τιμά τις 
επιχειρήσεις που πρωταγωνιστούν 
και διαπρέπουν, έχοντας μια σταθερή 
πορεία εξέλιξης και πολυετούς πα-
ρουσίας, συνεισφέροντας σε διάφο-
ρους τομείς της οικονομίας μέσω της 
δραστηριότητάς τους. Στην εκδήλωση, 
που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Ιουνίου, η Action Global Communications 
απέσπασε το Bronze βραβείο στην κατηγορία «30 Χρόνια Ιστορίας»,  καθώς φέτος 
συμπληρώνει 30 χρόνια επιτυχημένης πορείας στην Ελλάδα, καθιστώντας την ως μία 
από τις μακροβιότερες εξειδικευμένες εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας 
στη χώρα. Μάλιστα, το ελληνικό γραφείο αποτέλεσε το πρώτο βήμα επέκτασης της 
Action Global Communications, μετά την Κύπρο, αποτελώντας σήμερα ένα από τα 
κορυφαία ανεξάρτητα δίκτυα στρατηγικής επικοινωνίας στην Κεντρική και Ανατολική 
Ευρώπη, τα Βαλκάνια, τη Βαλτική, τη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο Action Global Communications 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.actionprgroup.com. 

Οι Φούρνοι Ζορπάς, έχοντας πάντα ως κύριο άξονα την καινοτομία και την ποιότητα, 
υποδέχτηκαν το καλοκαίρι με 2 νέα vegan φουρνιστά, εμπνευσμένα από τη φύση.  
Μανιταρόπιτα με φυτικό τυρί και λάδι τρούφας: ζυμωμένη με φρέσκα διαλεγμένα 
ζουμερά μανιτάρια, αυτή η μανιταρόπιτα είναι εντελώς διαφορετική απ’ ό,τι έχετε 
δοκιμάσει μέχρι σήμερα.  Η προσθήκη του λαδιού τρούφας, αυτού του εξαιρετικά 
εκλεπτυσμένου υλικού της γαστρονομίας, εκτός από τη συναρπαστική γεύση που 
της χαρίζει, είναι άλλη μία επιβεβαίωση ότι στους Φούρνους Ζορπάς αρέσει το καλό 
φαγητό και θέλουν να σας προσφέρουν μόνο το καλύτερο. Πίτα με λαχανικά και 
φυτικό τυρί: με αρακά, καλαμπόκι, καρότο, φυτικό τυρί και αρώματα από άνηθο και 
μαϊντανό, σε αυτή τη γεμάτη χρώμα και γεύση πίτα, πρωταγωνιστεί το άρωμα της Με-
σογείου και θα εκπλήξει ευχάριστα κάθε ουρανίσκο. Μπορείτε να τα απολαύσετε ως 
κυρίως ή ενδιάμεσο γεύμα και είναι κατάλληλα για όσους επιλέγουν να ακολουθούν 
το μονοπάτι της χορτοφαγίας, αλλά και αυτούς που αν και δεν μοιράζονται την ίδια 
ιδεολογία, αγαπούν τις αγνές γεύσεις και βρίσκουν ενδιαφέρουσα αυτή τη  διαφορε-
τική προσέγγιση στη μαγειρική και την αρτοποιία. Η αυθεντικότητα και η απλότητα 
που χαρακτηρίζει τα 2 αυτά νέα vegan φουρνιστά, είναι στοιχεία που υπάρχουν στο 
DNA των Φούρνων Ζορπάς και όπως σε όλα τους τα προϊόντα, μπορείς σχεδόν να 
γευτείς την αγάπη και τη φροντίδα με την οποία ζυμώθηκαν. 

Βράβευση της Action Global Communications
για τα 30 χρόνια επιτυχημένης πορείας

στην ελληνική αγορά

Φούρνοι Ζορπάς: Νέα Vegan Φουρνιστά
με χωριάτικο φύλλο

Στο πλαίσιο της κοινωνικής 
της δράσης, η ΚΕΑΝ έχει ανα-
λάβει την οικονομική ενίσχυση 
της πρωτοβουλίας της Παγκύ-
πριας Οργάνωσης Προώθησης 
Γραμματισμού για διαμόρφωση 
χώρου αναμονής στο Μακάρειο 
Νοσοκομείο Λευκωσίας, με δω-
ρεά ύψους 13.000 €. Σκοπός 
του έργου, που αναμένεται να 
ολοκληρωθεί και να παραδοθεί 
τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, είναι 
να προωθηθούν οι επιδιώξεις της 
Οργάνωσης για δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος γραμματισμού, 
με βιβλία, εκπαιδευτικά παιχνί-
δια, κατασκευές και διαδραστικές 
δραστηριότητες, ώστε τα παιδιά 
και οι ενήλικες που επισκέπτονται 
τον χώρο να περνούν όσο γίνεται 
πιο ευχάριστα και δημιουργικά 
τον χρόνο αναμονής τους. Για την υλοποίηση του έργου, η ΚΕΑΝ συνεργάζεται τόσο 
με την Παγκύπρια Οργάνωση Προώθησης Γραμματισμού όσο και με το Τμήμα 
Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και την Ομάδα Τέχνης ΠΟΕΔ Λευ-
κωσίας.  Μέσα από τη συνεργασία όλων των φορέων, δόθηκε η δυνατότητα σε νέους 
να αξιοποιήσουν το ταλέντο τους και να δημιουργήσουν κάτι από την αρχή, αφού 
το τελικό σχέδιο της διαμόρφωσης του χώρου στηρίχτηκε σε συνδυασμό ιδεών των 
φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, υπό την 
επίβλεψη της επίκουρης καθηγήτριας κ. Κίκας Καζαμία. Παράλληλα, ομάδα εκπαι-
δευτικών της εικαστικής αγωγής σχεδίασε ενότητες εμπνευσμένες από παραμύθια 
και ενέπλεξε μαθητές και μαθήτριες στη δημιουργία πρωτότυπων έργων τέχνης, τα 
οποία θα κοσμήσουν τον χώρο, προσδίδοντάς του μια αλληλεπιδραστική και εκπαι-
δευτική διάσταση. Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 
η ΚΕΑΝ επιβράβευσε και τη συμμετοχή των φοιτητών με χρηματικό ποσό ύψους 
€200 για τον κάθε φοιτητή, ευχαριστώντας ειδικότερα το Τμήμα Αρχιτεκτονικής και 
την καθηγήτρια κ. Κίκα Καζαμία για την εξαιρετική συνεργασία.

Μετά από την πρόσφατη 
παρουσίαση της νέας εταιρικής 
της ταυτότητας, η Cybarco προ-
χώρησε και σε νέα ιστοσελίδα. 
Παρουσιάζοντας τη μακρόχρο-
νη της ιστορία, τα ξεχωριστά 
της έργα και τις εμβληματικές 
της αναπτύξεις, η ιστοσελίδα 
αποτελεί μια εκλεπτυσμένη 
πλατφόρμα πληροφόρησης 
για το πλούσιο πορτφόλιο της 
εταιρείας και των ακινήτων της. Η νέα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από 
τους διεθνείς συνεργάτες της εταιρείας, με βασικό στόχο τη βελτίωση της δομής, την 
απλοποίηση της πλοήγησης και την εύκολη πρόσβαση στο περιεχόμενο. Μέσω του 
εμπλουτισμένου οπτικοακουστικού και φωτογραφικού υλικού που έχει αναρτηθεί 
στη νέα ιστοσελίδα, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερα για την 
κουλτούρα της Cybarco και να εξερευνήσουν τα έργα και τα πολυτελή ακίνητα που 
περιλαμβάνονται στο πορτφόλιο της. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει αναλυτικές πλη-
ροφορίες για κάθε έργο, προσφέροντας στους χρήστες μια ολοκληρωμένη εικόνα 
των πλεονεκτημάτων και των χαρακτηριστικών του. Επιπλέον, περιλαμβάνει τακτι-
κές ενημερώσεις με νέα της εταιρείας, άμεση ανανέωση της ροής αναρτήσεων στο 
Instagram και δυνατότητα LiveChat, επιτρέποντας στους επισκέπτες της ιστοσελίδας 
να λαμβάνουν real-time απαντήσεις από το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας, για 
ερωτήματα σχετικά με τα έργα που τους ενδιαφέρουν και για ό,τι άλλες πληροφορίες 
χρειάζονται. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα cybarco.com για να ανακαλύψετε όλα όσα 
αφορούν την εταιρεία και τα εμβληματικά της έργα.

Η ΚΕΑΝ συμβάλλει στη διαμόρφωση χώρου 
αναμονής του Μακάρειου Νοσοκομείου

Νέα ιστοσελίδα για τη Cybarco
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ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Κίτσα Μαρίνα: Λεωφ. Κυρ. Μάτση 21Γ & Σά-
μου (στα φώτα τροχαίας, Άγιοι Ομολογητές), 
Λευκωσία, τηλ.: 22441780, 22420506. 
Χατζηγιάννη Κλειώ: Λεωφ. Λάρνακος 49Β 
(πλησίον ανθοπωλείου Blumeco), Αγλα-
ντζιά, τηλ.: 22333311, 22436322. 
Σολωμού Ουρανία: Λεωφ. Στροβόλου & Πύ-
θωνος 4 (δίπλα από Γυάλινη Πολυκατοικία), 
Στρόβολος, τηλ.: 22313123, 22375724. 
Χατζηχαραλάμπους Νίκος: Λεωφ. Προ-
δρόμου 113 (δίπλα από τη βενζίνη ΕΚΟ), 
Στρόβολος, τηλ.: 22451451, 22770444. 
Κουσίδης Γιώργος: Λεωφόρος Αγίου 
Παύλου 30Α (300 μ. από δημοτικό σχολείο 
Αγ. Ανδρέα και ψαροταβέρνα Λατσί προς 
Ιππόδρομο), Λευκωσία, τηλ.: 22107057, 
96356292. 

ΛΕΜΕΣΌΣ
Χρυσοστομίδης Σωτήρης: Αρχ. Μακαρίου 
Γ΄ 13 (από φώτα εκκλησίας Αγ. Γεωργί-
ου προς κέντρο χωριού), Ύψωνας, τηλ.: 
25349349, 99810820. 
Παπαχρίστου Τζιορτζίνα: Μισιαούλη και 
Καβάζογλου 31 (έναντι κρεοπωλείου Μελή, 
δρόμος ξενοδοχείου «Πεύκος»), Λεμεσός, 

τηλ.: 25565267, 25340982. 
Δημητρίου Μάριος: Πέτρου Τσίρου 71Γ 
(πλησίον Fisco Lotus Plaza), Λεμεσός, τηλ.: 
25339191, 25103783. 
Μαυρογιάννη Δέσποινα: Λεωφ. Μακα-
ρίου ΙΙΙ 228 (δίπλα από ψησταριά Διομή-
δης), Λεμεσός, τηλ.: 25361626, 25772588. 

ΛΑΡΝΑΚΑ
Ταμπουλλής Μιχάλης: Αγίου Λαζάρου 
50-52 (πλησίον εκκλησίας Αγίου Λαζάρου), 
Λάρνακα, τηλ.: 24628869, 24362890. 
Βέρνη Λένια: Γιάννου Κρανιδιώτη 31-33 
(μεταξύ Τροχαίας Λάρνακας & Κτηνιατρεί-
ου), Λάρνακα, τηλ.: 24638470, 24533055. 

ΠΑΦΌΣ
Τσέλεπου Λένια: Ελευθερίου Βενιζέλου 
91 (δρόμος Λυκείου Κύκκου, πριν τα 
φώτα round about Λεμεσού), Πάφος, τηλ.: 
26954594, 26949276. 

ΠΑΡΑΛΊΜΝΊ
Μιχαήλ Ελένη: Λεωφ. Πρωταρά 177 (δρό-
μος υπεραγοράς ΜΕΤRΟ), Παραλίμνι, τηλ.: 
23811031, 23827336. 

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Παθολόγος: Αριστομένης Δημήτριος Τουρ-
βάς, τηλ.: 99097385, 22108553. 
Ουρολόγος: Αχιλλέας Κορέλλης, τηλ.: 
70007773, 99562642. 
Οφθαλμίατρος: Αντώνης Γλυκερίου, τηλ.: 
70000171. 
Οδοντίατρος: Μαρία Σιώζου, τηλ.: 
22667616, 99671867. 

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Οδοντίατρος: Στέφανη Τζιεπράν, τηλ.: 
96303145. 

ΠΑΦΌΣ 
Οδοντίατρος: Ελένη Αττίκη, τηλ.: 99683123. 

Ιατροί

Γιορτή Αγίας Μαρίνας 
Το Κοινοτικού Συμβούλιο Διορίου και 

το Σωματείο Ε. Δ. και Ρήγας Διορίου, διορ-
γανώνουν τον εσπερινό της Αγίας Μαρί-
νας την Τρίτη 16/7/2019, στην εκκλησία 
Παναγίας του Τράχωνα στον Στρόβολο, η 
ώρα 18:30, παρουσία του Μητροπολίτη 
Κερύνειας Χρυσόστομου. Αναχώρηση 
από Λεμεσό στις 17:15. Πληροφορίες 
στα τηλέφωνα 99125076 και 99418680.

Ανήμερα της μεγάλης γιορτής της 
Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας γιορ-
τάζουν και πανηγυρίζουν οι ομώνυμες 
εκκλησίες στην επαρχία Λάρνακας και 
Αμμοχώστου. Πανηγυρικός εσπερινός την 
Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 και πανηγυρική 
θεία λειτουργία την Τετάρτη 17 Ιουλίου 
2019. Αγγλισίδων  Τρίτη 6:00 μ.μ., Τε-
τάρτη  6:15 – 8:45 π.μ.  Δάσους Άχνας 
Τρίτη 7:00 μ.μ.,Τετάρτη 6:30-9:00 π.μ.  
Δερύνειας (νεκρή ζώνη) Τρίτη 7:00 μ.μ., 
Τετάρτη 6:30 –11:30 π.μ.  Λουρουτζίνας 
(νεκρή ζώνη Αθηένου) Τρίτη 6:30 μ.μ., 
Τετάρτη 7:00 –9:30π.μ. Πυργών Τρίτη 
6:30 μ.μ. χοροστατούντος του Μητροπο-
λίτη Τριμυθούντος Βαρνάβα, Τετάρτη  
6:30 – 9:30 π.μ. Μοσφιλωτής Τρίτη 6:30 
μ.μ.,Τετάρτη  7:15 – 9:00 π.μ. προϊστα-
μένου του Μητροπολίτη Τριμυθούντος 
Βαρνάβα. Μαρί Τρίτη 6:30 μ.μ., Τετάρτη 
7:00 – 9:00 π.μ. Οδούς Τρίτη 7:00 μ.μ. 
χωροστατούντος του Μητροπολίτη  Τα-
μασού και Ορεινής Ησαΐα, Τετάρτη 7:00- 
9:00 π.μ. Οράς Τρίτη 7:00 μ.μ., Τετάρτη 
6:45 – 9:00 π.μ. Ψεματισμένου Τρίτη 6:30 
μ.μ., Τετάρτη 6:30 – 9:30 π.μ. Εκδήλωση 
«τα Μαρίνεια» στις 8:30 μ.μ. στην αυλή 
του Δημοτικού Σχολείου. Τερσεφάνου 
Τρίτη 7:00 μ.μ., Τετάρτη 6:30- 9:30 π.μ. 
Παραλιμνίου (Εξωκλήσι) Τρίτη 7:30 μ.μ. 
χοροστατούντος του Μητροπολίτη Κωνστα-
ντίας  και Αμμοχώστου Βασιλείου, Τετάρτη 
6:30-8:30 π.μ. Στις 7:00 μ.μ. θα τελεστεί 
Παράκληση.

Υποσχέσεις γάμου
Ο κ. Ιωάννης Φαίδωνος του Φαίδωνα, 

από τη Μόρφου και τώρα στην Ερήμη Λε-
μεσού και της Αμαλίας Χριστοφή, από την 
Ερήμη Λεμεσού, και η δ. Μαρία Λιλή του 
Χριστάκη, από τη Λύση Αμμοχώστου και 
της Ουρανίας Δικωμίτου, από τον Λάρνακα 
Λαπήθου και τώρα στην Επισκοπή Λεμε-
σού, έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου.

Ο κ. Ανδρέας Χάρπας του Παναγιώτη 
από Ριζοκάρπασο και της Μαρίας Παντε-
λή από Αγία Τριάδα, και η δ. Μιχαέλα 
Κκονέ του Παντελή από Ξυλοφάγου και 
της Άντρης Χριστοδούλου, από Ταύρου 
Αμμοχώστου και τώρα στον Συνοικισμό 
Ξυλοφάγου, έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση 
γάμου.

Πανηγυρική εκδήλωση
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών με 

την ευκαιρία της γιορτής της Αγίας Μα-
ρίνας, πολιούχου Αγίας της κοινότητας, 
διοργανώνει σήμερα Κυριακή, αύριο 
Δευτέρα και την Τρίτη 14, 15 και 16 
Ιουλίου 2019, στην κεντρική πλατεία της 
κοινότητας πανηγυρικές εκδηλώσεις με 
πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 

Ροταριανός Όμιλος
Λάρνακας

Ομιλία με θέμα «Τη σημασία της πα-
ρουσίας στις συναντήσεις του Rotary 

Club και προσωπικές εμπειρίες», διορ-
γανώνει ο Ροταριανός Όμιλος Λάρνακας 
την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019, στις 8:30 
μ.μ., στο Ξενοδοχείο «Sun Hall» στη 
Λάρνακα. Ομιλητής ο Π.Π. κ. Γιώργος 
Σουρουλλάς.  

Eκδρομές  
- Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολι-

τισμού  προσφέρει  την ευκαιρία στο 
κοινό να συμμετάσχει σε οργανωμένες  
εκδρομές στην Ελλάδα κατά τη θερινή 
περίοδο σε προσιτές τιμές. 8ήμερες δι-
ακοπές στην Καλαμάτα τον Αύγουστο 
€395 σε ξενοδοχείο 2* με πρόγευμα 
ή €495 σε 4*με πρόγευμα. (Δυνατό-
τητα  συμμετοχής σε κρουαζιέρες και  
οργανωμένων εκδρομών, όπως Αγία 
Θεοδώρα Βάστας, Πύλος, Μεθώνη 
Κορώνη, Ναός Επικούρειου Απόλλω-
να κ.λπ. και  με έξτρα χρέωση). 8ήμερη,  
24-31/8,   Πελοπόννησος – Πόρτο Χέλι 
– Σπέτσες,  Λίμνη Δόξας, Καλάβρυτα, 
Μέγα Σπήλαιο, Αγία Λαύρα, Σπήλαιο 
Λιμνών, Οδοντωτό τρένο, Ναύπλιο, Μονή 
Μαλεβής,  Αγ. Θεοδώρα,  Βυτίνα, Κα-
λαμάτα,  Πόρτο Χέλι – Σπέτσες, €495 
σε 3* superior με  πρόγευμα. 8ήμερο 
Πανόραμα Νοτιοανατολικής Ελλάδας 
27/7-3/8, Λιχαδονήσια, Πήλιο, Εύβοια, 
Όσιος Δαυίδ, Άγιος Ιωάννης Ρώσσος, 
Σκιάθος, Αθήνα, Ναύπλιο, Καλαμάτα,  
€675 σε 4* με πρόγευμα και τέσσερα 
δείπνα, εισιτήρια πλοίων για Σκιάθο 
και Εύβοια. 8ήμερη, 10-17/8, Πριγκί-
πισσες Ιονίου Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, 
Λίμνη Τριχωνίδα, Κοσμάς Αιτωλός, 
Θέρμο, Καλάβρυτα, Αρχαία Ολυμπία, 
Καλαμάτα, €655 σε 4* με πρόγευμα. 
Πολυτελής εκδρομή 31/8- 6/9 Πανό-
ραμα Νοτιοδυτικής - Κεντρικής Ελλά-
δας. Κυπαρισσία, Πάτρα, Γέφυρα Ρίου 
– Αντιρρίου,  Λευκάδα, Σκορπιός, Ιωάν-
νινα, Νησάκι , Ζαγοροχώρια-Φαράγγι 
Βίκου-Εθνικός Δρυμός Βίκου  Αώου, 
Τζουμέρκα, Μονή Κηπίνας, Μέτσοβο, 
Μετέωρα, Λίμνη Πλαστήρα, Ελάτη, Καταρ-
ράκτες Παλαιοκαρυάς, Μονή Παναγίας  
Πελεκητής, Καμένα Βούρλα, Εκπτωτικό 
Χωριό Σπάτων Αθήνας. €650, ένα βράδυ 
σε 4* πρόγευμα και 6 βράδια σε 5* με 
ημιδιατροφή.   Περιλαμβάνεται: Αερο-
πορικό με φόρους, διαμονή σε δίκλινο 
σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, περιηγήσεις 
βάσει του προγράμματος που είναι αναρ-
τημένο στην ιστοσελίδα  www.iep.org.cy  
στην οποία θα βρείτε και τις  υπόλοιπες 
εκδρομές.  Δηλώσεις συμμετοχής στα 
τηλ. 22720000, 99373000. 

Μαρίνεια 2019
Το Κοινοτικό Συμβούλιο και η Εκκλη-

σιαστική Επιτροπή Ψεματισμένου, με την 
ευκαιρία της γιορτής της Αγίας Μαρίνας, 
πολιούχου Αγίας της Κοινότητας, διοργα-
νώνουν την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019, 
την πολιτιστική εκδήλωση «Μαρίνεια 
2019». Στις 8:30 μ.μ. στο Δημοτικό Σχο-
λείο Ψεματισμένου μουσικοχορευτική 
εκδήλωση. Συμμετέχουν το Μουσικό 
Σχήμα «Levare-Band» και η χορευτική 
ομάδα παιδιών της κοινότητας. Είσοδος 
μετά φαγητού και ποτού για μεγάλους €12 
και για παιδιά κάτω των 12 ετών €8. Τηλ. 
24332492. Η εκδήλωση τελεί υπό την 
αιγίδα του Επάρχου Λάρνακας, Οδυσσέα 
Χατζηστεφάνου.

Η αιμοδοσία είναι εδώ και δεκαετίες μία 
καθιερωμένη ανθρωπιστική δράση ανά-
μεσα στο προσωπικό και τη διοίκηση της 
Πετρολίνα και διεξάγεται τουλάχιστον δύο 
φορές τον χρόνο στα γραφεία της Εταιρείας 
στη Λάρνακα. Φέτος, η ετήσια αιμοδοσία εις 
μνήμην Νάκη Λευκαρίτη, πραγματοποιήθηκε 
στις 26 Ιουνίου 2019, με μεγάλη συμμετοχή 
από το προσωπικό των κεντρικών γραφεί-
ων, των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και 
υγραερίου της Εταιρείας στη Λάρνακα και στο Βασιλικό, καθώς και τους εργαζόμενους 
στα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Οι εκδηλώσεις αιμοδοσίας εντάσσονται στο 
πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της Εταιρείας και πηγάζουν από τις θεμελιωμένες 
αξίες που αντανακλώνται στην προθυμία του προσωπικού και την ενεργό συμμετοχή 
του σε όλες τις κοινωφελείς και φιλανθρωπικές δράσεις της Πετρολίνα.

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου 
επιλέγηκε ως Ανάδοχος Φορέας ενός νέου 
ερευνητικού έργου, με τίτλο «Re-inventing 
age-old Travelling Paths of the Levant in 
the Digital Era: the example of Cyprus» 
(ReTraPath). To έργο εξασφάλισε χρημα-
τοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων του προγράμματος 
«Νησίδες Αριστείας» (Excellence Hubs) των 
προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» του 
Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Η μετα-
διδακτορική πρόταση εξασφάλισε υψηλή βαθμολογία και  επιλέγηκε πέμπτη για χρημα-
τοδότηση στον τομέα των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, επιβεβαιώνοντας 
την πρωτοπορία του Ιδρύματος ως φορέας ερευνητικής αριστείας και ίδρυμα αναγνω-
ρισμένης φήμης στον τομέα της έρευνας. Συντονίστρια είναι η δρ Ιωάννα Χατζηκωστή, 
Διευθύντρια του ΠΙΤΚ και κύρια ερευνήτρια η δρ Μαργαρίτα Ιωάννου. Το «ReTraPath» 
στοχεύει να καλύψει επιστημονικά μια σημαντική πτυχή των κειμένων της ταξιδιωτικής 
γραμματείας: την έρευνα της ιστορίας των ιδεών και του πολιτισμού της Κύπρου, από τον 
16ο αιώνα μέχρι και τη μοντέρνα κοινωνία της πληροφόρησης (21ος αιώνας). Βασική 
πηγή της έρευνας θα αποτελέσουν έντυπα κείμενα και χειρόγραφα γραμμένα στις διά-
φορες ευρωπαϊκές γλώσσες (πλην των σλαβικών) από ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν το 
νησί στο διάστημα 16ου-20ού αιώνα, και έντυπα ή ηλεκτρονικά αντίστοιχα κείμενα του 
21ου αιώνα. Τα παλαίτυπα που θα μελετηθούν ανήκουν στη Συλλογή Χειρογράφων και 
Παλαιτύπων του ΠΙΤΚ, στη Συλλογή του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου και του Ιδρύματος 
Κώστα και Ρίτας Σεβέρη.  Το έργο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Κέντρο 
Επιστημονικού Διαλόγου και Έρευνας και την ερευνήτρια δρα Κατερίνα Γκότση και το 
Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, υπό την επίβλεψη του αναπληρωτή 
καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής Δημητρίου Βέργαδου.  

Το έργο iLIFE-TROODOS με ιδιαίτερη χαρά 
ανακοινώνει του νικητές του Διαγωνισμού Φω-
τογραφίας με θέμα «Τρόοδος, είναι στη φύση 
μας». 1ο Βραβείο και χρηματικό έπαθλο €1.000 
στον Αριστείδη Καλογήρου για τη φωτογραφία 
του με τίτλο «Magical Forest». 2ο Βραβείο και 
χρηματικό έπαθλο €500 στον Μαρίνο Αγγελίδη 
για τη φωτογραφία του με τίτλο «Morning in the 
snow». 3ο Βραβείο και χρηματικό έπαθλο €300 
στον Κωνσταντίνο Παναγίδη για τη φωτογραφία 
του με τίτλο «Ένα κρύο πρωινό». 1ος Έπαινος και 
χρηματικό έπαθλο €50 στον Αριστείδη Καλογή-
ρου για τη φωτογραφία του με τίτλο «Mushrooms 
and Elves». 2ος Έπαινος και χρηματικό έπαθλο €50 στον Θεόδωρο Θεοδώρου για τη 
φωτογραφία του με τίτλο «Waterfall». 3ος Έπαινος και χρηματικό έπαθλο €50 στον Νε-
κτάριο Καμμά για τη φωτογραφία του με τίτλο «Forest Sunshine». 4ος Έπαινος και χρη-
ματικό έπαθλο €50 στον Παντελή Νικολαΐδη για τη φωτογραφία του με τίτλο «Hantara 
fall». Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου iLIFE-TROODOS, που 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με τη Φωτογραφική 
Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα Λευκωσίας), και είχε διάρκεια ένα χρόνο. Οι εταίροι του έργου 
iLIFE-TROODOS (Τμήμα Δασών, Τμήμα Περιβάλλοντος, Frederick University, Contact 
Advertising Agency Ltd) θα ήθελαν να ευχαριστήσουν όλους τους συμμετέχοντες στον 
Διαγωνισμό και να τους ενημερώσουν ότι οι φωτογραφίες τους θα αξιοποιηθούν στην 
εκστρατεία του έργου iLIFE-TROODOS σχετικά με την ενημέρωση του κοινού για τις 
φυσικές αξίες και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους.

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου,
Φορέας Ερευνητικής Αριστείας, επιλέγηκε 

ως Ανάδοχος για νέο ερευνητικό έργο

Οι νικητές του διαγωνισμού
«Τρόοδος, είναι στη φύση μας»

Προσφορά ζωής από
το προσωπικό της Πετρολίνα

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.

ΖΗΤΕΊΤΑΊ άμεσα έμπειρος Sushi Chef για 
εστιατόριο sushi στα Λατσιά. Τηλ.: 99233684.

ΕΞΕΊΔΊΚΕΥΜΕΝΌΊ ΤΕΧΝΊΤΕΣ: Μεγάλη 
διεθνής κατασκευαστική εταιρεία ψάχνει για 
άμεση εργοδότηση: Τεχνίτες εφαρμογής 
γυψοσανίδων και αλουμινίων, Ηλεκτρολό-

γους, Υδραυλικούς, Σιδεράδες, Καλουψιή-
δες. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 
96515153.

 
ΕΝΌΊΚΊΑΖΌΝΤΑΊ

ΕΝΌΊΚΊΑΖΕΤΑΊ διαμέρισμα 2 υπνοδωμα-
τίων στο Μαρούσι, Αθήνα. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο 99413683.

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

Μικρές Αγγελίες 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21/7/2019, στον ιερό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

στα Καμπιά, το ετήσιο μνημόσυνο του ήρωα

ΧΡΊΣΤΌΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΌΥ
που έπεσε μαχόμενος στις 23/7/1974 στην περιοχή Τράχωνα

και δέηση για ανεύρεση του αγνοούμενου

ΓΡΗΓΌΡΗ ΤΖΊΩΝΗ

Θα προστεί ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μπακόπουλος.
Ομιλητής θα είναι ο Πρόεδρος του Κ.Σ. ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος.

Κατάθεση στεφάνων και τρισάγιο θα γίνουν στο κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου.

Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών και οικογένειες

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21/7/2019, στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου στο Μοσφίλι, 

το ετήσιο μνημόσυνο των ηρώων του 1974

Καταδρομέα ΓΕΩΡΓΊΌΥ ΜΊΧΑΗΛ
Λοχία ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΊΌΥ

και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη τους να παραστούν.

Οικογένειες των ηρώων

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

1. Software and Data management developer (ref.no. CaSToRC_WDDM_19_02(2))
2. Research Assistant in Archaeobotany (FF-MAC project) (ref.no. STARC_RAA_19_10)
3. Research Assistant in Atmospheric sciences (ref.no. EEWRC_RA_19_05)
4. Post-Doctoral Fellow for Concentrated Solar Power (CSP) (ref.no. EEWRC_PDFCSP_19_11)
5. Head of Health and Safety Office (ref.no. CYI_HSO_19_07)
6. Thermal Science Research Assistant (ref.no. EEWRC_TSRA_19_09)
7.  Director of Computation-based Science and Technology Research Center (CaSToRC) 

of the Cyprus Institute (CaSToRC_DIR_17_02)
8.  Faculty Position in Modelling and Simulation for Engineering Applications with 

Specialization in Computation-based Science and Technology (CYI_FPEC_18_07)

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

Ο Παναγροτικός Λευκωσίας προγραμματίζει 7ήμερη εκδρομή στη Μακε-
δονία από τις 26/8 -1/9. Τιμές €680 το άτομο σε 2κλινο δωμάτιο και €635 σε 
τρίκλινο. Η τιμή περιλαμβάνει ξενοδοχεία 4* στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 
της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης με πρόγευμα. Αεροπορικά εισιτήρια 
με 32 κιλά βάρος και μια χειραποσκευή 10 κιλά, ξεναγό στο λεωφορείο όλες 
τις μέρες, εισιτήρια εισόδου σε όλους τους χώρους, εισιτήρια ατμοπλοϊκά  στη 
Θάσο και άλλα. Η εκδρομή είναι ψυχαγωγική και προσκυνηματική προς τα 
μέλη και τους φίλους του Παναγροτικού. Μεταξύ άλλων θα επισκεφθούμε τις 
Σέρρες και τη Μονή του Τιμίου Προδρόμου, το μουσείο με τα κέρινα ομοιώματα 
στα Κηπιά, το μεταλλείο χρυσού του βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππου του Β’ 
στο Παγγαίο Όρος. Στη Θάσο μεταξύ άλλων θα επισκεφθούμε τη Μονή του 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Εδώ φυλάσσεται κομμάτι του Τιμίου Ήλου, μέρος δηλαδή 
ενός από τα καρφιά με τα οποία σταύρωσαν τον Χριστό. Θα εισέλθουμε με το 
λεωφορείο στο Δέλτα του Έβρου. Στη διαδρομή μας, που θα είναι περίπου 35 
λεπτά, θα κάμουμε διάφορες στάσεις για να θαυμάσουμε άγρια πουλιά και ζώα. 
Η εκδρομή περιλαμβάνει και άλλα αξιοθέατα. Για περισσότερες πληροφορίες 
στα τηλέφωνα 22422809 και 99511611.

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, η 34η ετήσια Γενική Συνέλευ-
ση του Συνδέσμου Φίλων του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως: Πρόεδρος Κάτια Απέγητου, Αντι-
πρόεδρος Βασούλα Ζαχαριάδου, Γραμματέας Θεοφάνης Πιερής, Ταμίας Ιάκωβος 
Ιακωβίδης, Μέλη Αναστασία Χατζηγεωργίου, Γιόλα Λοϊζίδου, Ηρόδοτος Χριστο-
δουλίδης, Αχιλλέας Φλωρίδης, Χρυσόστομος Θεοκλή, Πόπη Ιακωβίδου, Ναυσικά 
Πατσαλίδου και Ρέα Γιορδαμπλή.

Εκδρομή Παναγροτικού Λευκωσίας

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φίλων
Ιδρύματος Χρίστου Στ. Ιωάννου              

✚ ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΕΛΕΝΗ ΕΥΓΕΝΊΌΥ
(από την Πηγή Αμμοχώστου και τέως κάτοικο Παλλουριώτισσας)

που απεβίωσε την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 σε ηλικία 84 ετών, κηδεύουμε αύριο 
Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 στις 5:30 μ.μ. από τον ιερό ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας στην 

Παλλουριώτισσα και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.  

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον ιερό ναό από τις 5:00 μ.μ.-5:30 μ.μ. 

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά και εγγόνια

Αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την ανέγερση του μνημείου πεσόντων
και αγνοουμένων Περιστερωνοπηγής Αμμοχώστου.



Θέλω από την αρχή να δηλώσω, 
για να προλάβω κάθε παρεξή-
γηση, ότι στη σταδιοδρομία μου, 

και από τα πρώτα χρόνια της υπηρεσίας 
μου στην εκπαίδευση, υπήρξα συνει-
δητός συνδικαλιστής πρώτης γραμμής 
και όχι πρώτης θέσης. Και δηλώνω ότι, 
χάρη στους συνδικαλιστικούς μας αγώ-
νες, η συνδικαλιστική μας οργάνωση 
βελτίωσε αισθητά τις συνθήκες εργασίας, 
βελτίωσε σημαντικά τους μισθούς και 
τις συντάξεις μας και άλλα δικαιώματά 
μας. Πιστεύω ότι χωρίς τη συνδικαλιστι-
κή μας οργάνωση θα ήμασταν ακόμα 
σε συνδικαλιστικό Μεσαίωνα, όπως 
συμβαίνει σήμερα σε πολλούς τομείς 
του ιδιωτικού τομέα, όπου οι εργαζό-
μενοι ζουν με το άγχος της συνέχισης 
της εργασίας τους και με μισθούς που 
πολλές φορές φτάνουν και ξεπερνούν 
τα όρια της φτώχειας.

Τα τελευταία είκοσι σχεδόν χρόνια 
διαπιστώνω ότι η εκτελεστική και η 
νομοθετική εξουσία έχουν εκτρέψει τον 
συνδικαλισμό σε αναρχοσυνδικαλισμό, 
επειδή δεν τολμούν να αντισταθούν 
σε απαιτήσεις του, για να μην χάσουν 
οπαδούς και κυρίως ψηφοφόρους. 
Τους αναγνώρισαν δικαιώματα που 
δεν έχουν σχέση με τη συνδικαλιστική 
δραστηριότητα ή τον υγιή συνδικαλισμό 
και τον μετέβαλαν σε αναρχοσυνδι-
καλισμό. Τα κόμματα εισέδυσαν στον 
συνδικαλισμό με σκοπό να ελέγχουν 
τα συμβούλια και τις αποφάσεις τους. 
Και πρόσφεραν προνόμια στις οργα-
νώσεις και στους συνδικαλιστές, για να 
δημιουργούν σχέσεις αλληλεξάρτησης. 
Μερικές συνδικαλιστικές κινήσεις, 
που έμειναν μακράν των κομματικών 

εξαρτήσεων, έγιναν βασιλικότεροι του 
βασιλέως και αναρχικοσυνδικαλιστές 
περισσότερο από τους κομματικούς, 
παίρνοντας ακραίες θέσεις για να προ-
σελκύσουν οπαδούς.

Φτάσαμε στη σημερινή πραγματι-
κότητα, όπου το παράδοξο είναι το συ-
νηθισμένο και το παράλογο κανονική 
διαδικασία. Σήμερα τη μεταρρύθμιση 
στην εκπαίδευση και τις αναγκαίες αλ-
λαγές δεν τις αποφασίζουν αρμόδιοι 
θεσμοί με επιστημονικά προσόντα και 
παιδαγωγικά κριτήρια και τεκμηρίωση. 
Τέτοιοι ειδικοί θα μπορούσαν να είναι 
ειδικευμένοι ακαδημαϊκοί, διευθυντές 
σχολείων και μάχιμοι εκπαιδευτικοί με 
εξειδικευμένα προσόντα. Αυτοί έπρεπε 
να λαμβάνουν υπόψη και τις απόψεις των 
εκπαιδευτικών και όχι των συνδικαλι-
στών, που, εξ ορισμού, υπερασπίζονται 
τα συμφέροντα των μελών τους, των 
γονιών και όχι των συνδέσμων τους 
και των μαθητών και όχι των οργα-
νωμένων κομματικών. Το παράδοξο 
είναι ότι οι εισηγήσεις των αρμοδίων 
γίνονται αντικείμενο συζητήσεων και 
παζαρέματος μεταξύ του Υ.Π.Π. και 
των πιο αναρμοδίων. Της ηγεσίας 
των συνδικαλιστών και των ηγεσιών 
των Συνδέσμων Γονέων. Αυτοί όμως 
εξ ορισμού υπερασπίζονται τα συμφέ-
ρονται και τα κεκτημένα δικαιώματα 
των μελών της συντεχνίας τους και τα 
δικά τους. Και έτσι πρέπει. Αυτός είναι 
ο ρόλος τους. Η συμμετοχή τους στη 
συζήτηση για αλλαγές στην παιδεία θα 
έπρεπε να αφορά μόνο στα σημεία που 
επηρεάζονται συνδικαλιστικά ή εργα-
σιακά δικαιώματά τους. Και οι γονείς 
να υπερασπίζονται την ευημερία των 
παιδιών τους. Όχι να έχουν λόγο για το 
περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής 
μιας μεταρρύθμισης.

Αλλά ο πρώτος ένοχος είναι η εκτε-
λεστική και η νομοθετική εξουσία. Στην 
προσπάθειά τους να ελέγχουν κομμα-
τικά τις συνδικαλιστικές οργανώσεις με 
τις κομματικές κινήσεις, δίνουν στους 

συνδικαλιστές παράλογα και παράδοξα 
δικαιώματα. Και αυτοί τα εκμεταλλεύονται 
και τα ισχυροποιούν. Στο τέλος χρησι-
μοποιούν και τις ψήφους των μελών 
τους για να παραλύουν την εκτελεστική 
και νομοθετική εξουσία, που βάλλουν 
πάνω απ’ όλα την ικανοποίηση των ψη-
φοφόρων και όχι το καλό της παιδείας.

Αυτό το παράδοξο αλαλούμ βλέ-
πουμε σήμερα: Οι συνδικαλιστές να 
αποφασίζουν τον τρόπο αξιολόγησης 
των μαθητών και τις εξετάσεις για αξιο-
λόγηση των μαθητών. Και είναι φυσικό 
και λογικό όλα να τα προσαρμόζουν με 
τα ωφελήματα των μελών τους, επειδή 
όλες οι κινήσεις αναμένουν τις ψήφους 
για να παραμείνουν στην εξουσία. Οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν λόγο 
και όχι οι συνδικαλιστές. Οι γονείς 
και οι μαθητές και όχι οι κομματικοί 
σύνδεσμοι και οι μαθητικές οργανώ-
σεις που κομματοκρατούνται. Τα ίδια 
ισχύουν και για τα σχέδια αξιολόγησης 
των εκπαιδευτικών.

Έχουμε, όμως, συνηθίσει να θεω-
ρούμε το παράδοξο ως φυσικό και το 
παράλογο ως λογικό. Για τούτο και 
η παιδεία θα πηγαίνει πάντα προς 
τα πίσω και η ισχύς των ηγετών των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων θα κα-
θίσταται παντοδύναμη. Η παιδεία δεν 
έχει κουκιά να μετρήσουν τα κόμματα. 
Άλλωστε τα κόμματα παρέδωσαν την 
εξουσία στον συνδικαλισμό, που τα 
τελευταία χρόνια και στην παιδεία και 
στην υγεία και στη δημόσια υπηρεσία 
και στους ημικρατικούς οργανισμούς 
έχει καταστεί αναρχοσυνδικαλισμός 
και μάλιστα πανίσχυρος. Διεκδικεί και 
κερδίζει όχι μόνον τα δικαιώματα των 
μελών του στα συνδικαλιστικά θέματα, 
αλλά θέλει και καταφέρνει να έχει τον 
πρώτο λόγο στις πολιτικές αποφάσεις 
για θέματα οργάνωσης, διοίκησης και 
μεταρρύθμισης. Αλίμονο τους ιδιωτικούς 
υπαλλήλους, που το μόνο δικαίωμα που 
έχουν είναι να αποδέχονται τους όρους 
της σύγχρονης δουλείας των.

Της Κυριακής

Απόψεις 28
14.07.2019

Σ τόχος της βιώσιμης ανάπτυξης 
είναι να καλύπτονται οι ανάγκες 
των σημερινών γενεών χωρίς 

όμως να τίθεται σε κίνδυνο η δυνατό-
τητα των μελλοντικών γενεών να καλύ-
πτουν τις δικές τους ανάγκες. Η βιώσιμη 
ανάπτυξη συνιστά μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που περιλαμβάνει οικονο-
μικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
πτυχές οι οποίες αλληλοενισχύονται.

Η Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων 
Εθνών, η οποία εγκρίθηκε από τους 
παγκόσμιους ηγέτες το 2015, αποτελεί 
το νέο παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιώ-
σιμη ανάπτυξη και θέτει 17 Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σκοπός της είναι 
η εξάλειψη της φτώχειας και η επίτευ-
ξη βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμια 
κλίμακα έως το 2030, χωρίς κανένας 
να μένει στο περιθώριο.

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 
αποτελούν συγκερασμό των τριών 
διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης: 
της οικονομικής, της κοινωνικής και της 
περιβαλλοντικής διάστασης. Πρόκειται 
για συγκεκριμένους στόχους με ορίζοντα 
τα επόμενα 15 χρόνια, οι οποίοι μεταξύ 
άλλων εστιάζουν στα εξής:

α) Ανθρώπινη αξιοπρέπεια
β) Περιφερειακή και παγκόσμια 

σταθερότητα
γ) Διασφάλιση της «υγείας» του 

πλανήτη μας
δ) Δίκαιες και ανθεκτικές κοινωνίες
ε) Ευημερούσες οικονομίες.
Οι στόχοι αυτοί προωθούν τη σύ-

γκλιση των χωρών της ΕΕ, τόσο σε 
κοινωνικό επίπεδο όσο και σε σχέση 
με τον υπόλοιπο κόσμο. Η ΕΕ διαθέτει 
στέρεες βάσεις όσον αφορά στη βιώσι-

μη ανάπτυξη και έχει επίσης δεσμευτεί 
πλήρως να πρωτοστατήσει, μαζί με τα 
κράτη-μέλη της, στην υλοποίηση της 
Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών. 

Το δυναμικό και ευέλικτο εργαλείο 
που παρουσιάζεται επιγραμματικά στο 
παρόν άρθρο μπορεί να συμβάλει στην 
επίτευξη των στόχων της ΕΕ για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. 

Σε εθνικό επίπεδο οι επιδόσεις ενός 
σύγχρονου Συστήματος για Έρευνα & 
Καινοτομία είναι συνάρτηση πολλών 
αλληλεξαρτώμενων παραγόντων που 
περιλαμβάνουν κάθε διάσταση ενός 
γόνιμου οικοσυστήματος:

1. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Ψη-
φιοποίηση – Έξυπνοι Οικισμοί. Κρίσι-
μη μάζα συντελεστών και υποδομών, 
επαρκή κονδύλια για επένδυση στην 
Έρευνα & Ανάπτυξη, παροχή κινήτρων. 
Κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο. Οι υποδομές 
της άυλης οικονομίας –νόμοι και κανο-
νισμοί, πρότυπα, εμπιστοσύνη, κοινω-
νικό κεφάλαιο, πλαίσιο λειτουργίας και 
συναντίληψης, προστασία πνευματικής 
ιδιοκτησίας– ενθαρρύνουν τις επενδύσεις. 
Πολιτική κοινωνικής συνοχής, έξυπνης 
εξειδίκευσης και κυκλικής οικονομίας.

2. Καινοτόμος Διακυβέρνηση, απο-
δοτικότητα, μείωση της γραφειοκρατίας, 
διευκόλυνση του επιχειρείν. Συνεργα-
τικότητα, δικτύωση, διασυνδεσιμότητα, 
συν-δημιουργία. Συνέργειες μεταξύ δημό-
σιου και ιδιωτικού τομέα. Μακροχρόνιος 
σχεδιασμός – η βραχυπρόθεσμη εστίαση 
αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια 
στην καινοτομία. Επιτάχυνση απονομής 
της δικαιοσύνης. Συνεργασίες ανάμεσα 
στα διεθνή σύνορα.   

3. Κουλτούρα δημιουργικότητας και 
ανοιχτών οριζόντων. Ποικιλομορφία και 
ανεκτικότητα / δεκτικότητα. Ενθάρρυνση 
για ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών 
ώστε τυχόν αποτυχία να μην οδηγεί σε 
στιγματισμό. Κουλτούρα έρευνας και 
καινοτομίας στον δημόσιο τομέα και 
στους διαμορφωτές πολιτικής. Ανοι-

κτά δημόσια δεδομένα, επιστημονική 
τεκμηρίωση.  

4. Στρατηγική επικοινωνίας και 
branding. Ευαισθητοποίηση και ενη-
μέρωση όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών για τα οφέλη που προκύπτουν 
από ένα σύγχρονο Εθνικό Σύστημα 
Έρευνας & Καινοτομίας. Ενδυνάμωση 
της διεθνούς διάστασης και της εξω-
στρέφειας. Ανάπτυξη της οικονομικής 
και επιστημονικής διπλωματίας.

Το νέο Μοντέλο Καινοτομίας που 
έχω αναπτύξει συνδυάζει δημιουργικά 
τα πιο πάνω στοιχεία, χαρακτηριστικά, 
παράγοντες και διακριτές ικανότητες, 
ώστε να μεγιστοποιείται η προστιθέμε-
νη αξία και οι επιδόσεις ενός Εθνικού 
Συστήματος Έρευνας & Καινοτομίας.

Το πρότυπο «διεπιστημονικό» αυτό 
εργαλείο: α) Ακολουθεί μια ολιστική 
προσέγγιση χρησιμοποιώντας περισ-
σότερα από 100 κριτήρια αξιολόγησης 
και παράγοντες επιτυχίας που καλύ-
πτουν όλες τις παραμέτρους σε κάθε 
στάδιο της καινοτομικής διαδικασίας: 
δημιουργικότητα, διαφοροποίηση, ευ-
ελιξία, προσαρμοστικότητα, αριστεία, 
προστιθέμενη αξία / όφελος, μεταφορά 
/ διάχυση των καινοτομικών αποτε-
λεσμάτων, στρατηγικός σχεδιασμός, 
διαχείριση ρίσκου, βιωσιμότητα, 
υλοποίηση, εμπορευματοποίηση, 
δυνατότητες ταχείας ανάπτυξης και 
προοπτικές διείσδυσης στη διεθνή αγο-
ρά κ.ά., β) μεγιστοποιεί τον αντίκτυπο 
της καινοτομίας, γ) εφαρμόζεται σε 
όλους τους τομείς –δημόσια διοίκηση, 
επιχειρήσεις, κοινωνική καινοτομία– 
και σε όλα τα μεγέθη και κλίμακες 
(startups, μεγάλες εταιρείες) και δ) 
μπορεί να βοηθήσει στη μετατροπή 
της Κύπρου σε Περιφερειακό Κέντρο 
Καινοτομίας και Εκπαίδευσης και στον 
καλύτερο σχεδιασμό και υλοποίηση 
του Προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη 
2021–2027.

*Σύμβουλος Στρατηγικής,
Επικοινωνίας & Καινοτομίας

Το θέμα της Αμμοχώστου δεν είναι 
κάτι που απασχολεί για πρώτη 
φορά, και μάλιστα τόσο έντονα, 

την επικαιρότητα. Κι άλλες πολλές φορές 
κατά το παρελθόν γίνονταν συζητήσεις 
για την κλειστή περιοχή της Αμμοχώστου 
(τα Βαρώσια) με σκοπό την επιστροφή 
της στους νόμιμους κατοίκους της, ως 
μια κίνηση καλής θέλησης εκ μέρους 
του κατοχικού καθεστώτος. Γι’ αυτό και 
κατελήφθη, άλλωστε! Διότι, ως γνωστόν, 
η Αμμόχωστος δεν συμπεριλαμβανόταν 
στα αρχικά σχέδια κατάληψης. Η διαταγή 
του Ευάγγελου Αβέρωφ να εκκενωθεί 
η πόλη προκάλεσε την κατάληψή της, 
μιας και οι Τούρκοι την βρήκαν άδεια 
και ανυπεράσπιστη, προκειμένου να τη 
χρησιμοποιήσουν ως διαπραγματευ-
τικό χαρτί για να αξιώσουν δικές μας 
υποχωρήσεις.

Παρ’ όλ’ αυτά, για 45 συναπτά έτη, 
τίποτε το θετικό δεν κατέστη δυνατόν 
να επιτευχθεί, επειδή, όπως καταδει-
κνύεται μέσα από όλες τις ενέργειες του 
ψευδοκράτους (πάντα κατ’ εντολήν της 
Άγκυρας), ποτέ το ψευδοκράτος δεν επέ-
δειξε ειλικρινή διάθεση για μια κίνηση 
καλής θέλησης για την πόλη της Αμμο-
χώστου, χωρίς όρους και συγκεκριμέ-
νες προϋποθέσεις. Κατά τα φαινόμενα, 
η τουρκική πλευρά δεν είχε ποτέ την 
πρόθεση να αποδώσει την περίκλειστη 
πόλη στους νόμιμους κατοίκους της, 
χωρίς προηγουμένως να εξασφαλίσει 
πολύ σοβαρά ανταλλάγματα.

Τα πράγματα περιπλέχτηκαν ακόμα 
περισσότερο μετά την τελευταία ανακοί-
νωση του λεγόμενου «υπουργού Εξω-
τερικών» του ψευδοκράτους Κουντρέτ 
Οζερσάι, σύμφωνα με την οπαία σύντο-
μα θα μπουν ειδικοί εμπειρογνώμονες 
στην κλειστή περιοχή Αμμοχώστου για 
καταγραφή της κατάστασης της πόλης. 
Κάτι που από τους περισσότερους ερ-
μηνεύεται ως μια κίνηση άσκησης ακό-
μα μεγαλύτερης πίεσης προς τη δική 
μας πλευρά -σε συνδυασμό και με τις 
τουρκικές προκλήσεις στην κυπριακή 
Α.Ο.Ζ.-, προκειμένου να υπάρξουν κι 
άλλες οδυνηρές υποχωρήσεις στο Κυ-
πριακό… 

Η κατάσταση αυτή, όπως είναι φυσικό, 
απασχολεί έντονα τους Αμμοχωστια-
νούς (όπως και όλους τους πρόσφυγες 
φυσικά), που πάντα προσδοκούν επι-
στροφή στους τόπους που γεννήθηκαν 

και μεγάλωσαν. Γι’ αυτό και κάθε φορά 
που έρχεται στο προσκήνιο το θέμα του 
εποικισμού της Αμμοχώστου, οι πρωτο-
βουλίες που αναλαμβάνονται από τους 
πολίτες γίνονται ακόμα πιο έντονες. Το 
ίδιο, φυσικά, συμβαίνει και τώρα, όπου 
τα πράγματα φαίνεται να είναι ακόμα 
πιο σοβαρά. 

Από πλευράς κυπριακής κυβέρνησης 
δίνονται διαβεβαιώσεις για ενέργειες 
που γίνονται προς κάθε κατεύθυνση 
(δεν υπάρχει λόγος αμφισβήτησης), 
προκειμένου να αποκαλυφθούν οι 
πραγματικές προθέσεις της τουρκικής 
πλευράς, που σε συνδυασμό με τη νέα 
εισβολή που βρίσκεται σε εξέλιξη εντός 
της κυπριακής Α.Ο.Ζ. δημιουργούν συν-
θήκες που ενδεχομένως να οδηγήσουν 
σε πολύ δυσάρεστες εξελίξεις για τη 
δική μας πλευρά και για την περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου. 

Για όλα τα παραπάνω, μερίδα πο-
λιτών (όσοι άφησαν τον καναπέ και τις 
παραλίες φυσικά) οργάνωσε διάφορες 
εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, σε μια προ-
σπάθεια αποτροπής υλοποίησης των 
τουρκικών σχεδιασμών. Η μεγαλύτερη 
εκδήλωση διαμαρτυρίας μάλιστα δι-
οργανώθηκε έξω από το Προεδρικό 
Μέγαρο της Λευκωσίας! Γιατί, όμως, 
έξω από το Προεδρικό Μέγαρο της 
Λευκωσίας οι διαμαρτυρίες για τα νέα 
τετελεσμένα που επιχειρούν οι δυνάμεις 
κατοχής; Και όχι στα οδοφράγματα και 
κατά μήκος της γραμμής αντιπαράταξης 
ή στα κατεχόμενα; Ακόμα κι έξω από 
το «προεδρικό» του ψευδοκράτους και 
όχι έξω από το Προεδρικό Μέγαρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας! Μαζί, μάλιστα, 
με τους Τουρκοκυπρίους που επιδει-
κνύουν πνεύμα αλληλεγγύης προς τους 
συμπατριώτες τους Ελληνοκυπρίους! 
Γιατί δεν κλείνουν, έστω και προσω-
ρινά, τις τρύπες στα οδοφράγματα; Ως 
μια συμβολική πράξη, έστω, που θα 
στείλει το μήνυμα πως σε κανένα και 
με τίποτε δεν είμαστε δεδομένοι! Πως 
δεν είμαστε πρόβατα! Αλήθεια, πού εί-
ναι ο εχθρός, ξέρουμε; Ο εχθρός δεν 
βρίσκεται στις ελεύθερες περιοχές της 
Κύπρου. Ο εχθρός δεν βρίσκεται στο 
Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας! 
Όσοι κάνουν πως δεν γνωρίζουν, ας 
ρίξουν μια ματιά στον Πενταδάκτυλο. 

Εν κατακλείδι: Σίγουρα ο Νίκος 
Αναστασιάδης ελέγχεται για θέσεις 
και πράξεις του απολύτως άστοχες και 
καταδικαστέες. Η στήριξη του Σχεδίου 
Ανάν και η καταγγελία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην Ευρώπη αποτελούν 
πράξεις που σκιάζουν το πλούσιο πο-
λιτικό βιογραφικό του. Ωστόσο είναι 
εντελώς άδικο να κατηγορείται για το 
σημερινό αδιέξοδο στο Κυπριακό! Ένα 

αδιέξοδο που οφείλεται αποκλειστικά 
και μόνο στην τουρκική προκλητικότη-
τα και αδιαλλαξία. Αυτό, αν μη τι άλλο, 
είναι παντελώς απαράδεκτο και ανή-
θικο. Έχουμε χάσει και το μέτρο και τη 
σοβαρότητά μας.

Υστερόγραφο: Είναι ξεκάθαρο, πως 
η νέα έξαρση της πολιτικής των κανονι-
οφόρων στις κυπριακές θάλασσες είναι 
ακόμη μία μεθοδευμένη κίνηση για την 
υποβάθμιση και την υποτίμηση της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. Χτες η Άγκυρα 
έστελνε «Θαλασσόλυκους» και σήμερα 
«Πορθητές» και «αποφασιστικότητες». 
Αρπάζει τις θάλασσες της Κύπρου και 
ανενόχλητη… αρμενίζει. Απαγορεύει στην 
Ελλάδα να έχει Α.Ο.Ζ., διεκδικεί το μισό 
Αιγαίο και παρακινεί σε ανταρσία τους 
μουσουλμάνους της Θράκης. Και όταν 
έλθει το πλήρωμα του χρόνου, οι Αμε-
ρικανοί (μετά την κωλοτούμπα Τραμπ 
και το σκηνοθετημένο κατά τα φαινόμενα 
θέατρο της διατάραξης των σχέσεων 
Η.Π.Α. - Τουρκίας) θα μας πουν (και, 
να θυμάστε, θα τους ευχαριστήσουμε 
κιόλας) ότι πρέπει να τα βρούμε, Ελλάδα 
και Κύπρος, στη μοιρασιά με την Τουρ-
κία και στο Αιγαίο και στην Κύπρο…. 
Πάντα στο πλαίσιο της «ειρήνης» και 
του «διεθνούς δικαίου»… Του δικού 
τους δικαίου, εννοείται! 

Όταν δεν διαθέτεις αποτρεπτική ισχύ, 
μοιραία θα σε οδηγήσουν εκεί που δεν 
θέλεις να πας... Καταλαβαίνετε… Μπρός 
γκρεμός και πίσω ρέμα. 

Κατάντια: Όλο και περισσότεροι 
Ελληνοκύπριοι, λέει η ειδησεογραφία, 
αγοράζουν φάρμακα και γεμίζουν τα 
ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους 
από τα κατεχόμενα… και ταξιδεύουν 
από το παράνομο αεροδρόμιο του 
ψευδοκράτους.
*Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστή-

μιο Θεσσαλίας, από το Μονάγρι Λεμεσού

ΑΝΤΏΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΏΝΗΣ*

Άλλη μια επέτειος, πλησιάζει. Ή 
μάλλον, δύο. Διότι, όπως λέγει 
και μια ρήση: «Τα κακά, συνή-

θως έρχονται δύο-δύο...!». Πραξικόπημα, 
εισβολή. Η τραγωδία του ’74.

Και εμείς, ανήμποροι, να ανατρέψου-
με τα τετελεσμένα, το λεγόμενο status 
quo, παραμένουμε επί σχεδόν μισό 
αιώνα παθητικοί θεατές, δέκτες των 
γεγονότων, ζητώντας την εξιλέωση 
σε τελετές ταφής λιγοστών λειψάνων, 
10-15 κοκαλάκια, όσα απέμειναν από 
εκείνους που θυσιάστηκαν, προσφέ-
ροντας στην πατρίδα ό,τι πιο πολύτιμο 
είχαν: Τα νιάτα τους, τη ζωή τους την 
ίδια! Και αφού ολοκληρωθεί η τελετή 
και το κασελάκι με ό,τι απέμεινε από 
εκείνα τα 18χρονα παλικάρια, που 
ευρίσκονται, πλέον, στην πραγματική 
ευδαιμονία, στην αθανασία, ενταφιά-
ζεται, ξαναγυρνάμε στη μακαριότητα, 
στην καθημερινότητα. Επικαλούμενοι 
τις ευθύνες για την επιβίωση...

Τι απαντάμε: «Ναι, δεν ξεχνάμε 
τους ήρωες αυτούς. Αλλά, η ζωή συ-
νεχίζεται. Δεν μας περιμένει. Τρέχει! Οι 
οικογενειακές υποχρεώσεις τρέχουν. 
Τα δάνεια πρέπει να εξοφληθούν. Η 
θυγατέρα χρειάζεται σπίτι για να πα-
ντρευτεί, να κάνει οικογένεια... Ο γιος, 

χρειάζεται λεφτά για τις σπουδές του 
στην Αγγλία...!».

Εύκολο να βρεις δικαιολογίες. Πα-
νεύκολο. Να κρύβεσαι πίσω από τα 
καθημερινά σου προβλήματα. Και, 
μάταια, ο ταλαίπωρος αρθρογράφος, 
τον προειδοποιεί: «Ο Αττίλας, μας έχει 
περικυκλωμένους. Κατέχει το 36% της 
γης μας, ελέγχει τον αέρα πάνω από το 
νησί, και τώρα, εντελώς ανενόχλητος, 
τρυπάει τον βυθό, με μοναδικό σκοπό 
να κλέψει, να υφαρπάσει ό,τι πολύτιμο 
βρεθεί στη δική μας ΑΟΖ, που τη θεωρεί 
ξέφραγο αμπέλι...! Τη θεωρεί περιουσία, 
τάχα, και των Τ/Κυπρίων. Το δηλώνει 
και το διακηρύττει με περισσή θρασύτητα 
και απίστευτο κυνισμό ο Νταβούτογλου: 
«Ακόμη και να μην υπήρχε ούτε ένας 
Τουρκοκύπριος, εμείς θα έπρεπε να 
τον εφεύρουμε...!».

Ναι! Η μοίρα του αδυνάτου. Που 
είναι καταδικασμένος να ικετεύει τους 
Ευρωπαίους να προειδοποιήσουν ή να 
απειλήσουν την Τουρκία με κυρώσεις...! 
Ποιες κυρώσεις; Και πότε ο Οθωμανός 
κάμφθηκε, φοβήθηκε οποιεσδήποτε 
λεκτικές προειδοποιήσεις; 

Πότε σεβάστηκε το Διεθνές Δίκαιο, 
το Δίκαιο των Θαλασσών του 1982 και 
άλλες συναφείς συνθήκες; Να θυμηθούμε 
ξανά αυτό που είπε πριν από 96 χρόνια 
στην Ελβετία ένας εκ των συμβούλων 
του Ελ. Βενιζέλου, τον Ιούλιο του 1923, 

πριν από την υπογραφή της Συνθήκης 
της Λωζάνης; «Ο Τούρκος υποχωρεί 
μόνον όταν του δείξεις τον ανδρισμό 
σου...!». Προχωρούν ακάθεκτοι με τις 
γεωτρήσεις. Μετά το Fatih, σειρά παίρνει 
το Yavuz. Μετά από πρόχειρη έρευνα 
στο Διαδίκτυο, βρίσκω ότι η τουρκική 
λέξη yavuz αποδίδεται στα Αγγλικά με 
τις λέξεις: Resolute, unflexible, ferocious. 
Δηλαδή, αποφασιστικός, άκαμπτος, 
άγριος...!

Συνάγοντας: Μια περιφερειακή δύ-
ναμη στην Ανατολική Μεσόγειο, που, 
σύμφωνα με το Κυπριακό Κέντρο Στρα-
τηγικών Μελετών, διαθέτει στρατιωτικό 
ανθρώπινο δυναμικό 355.000 ανδρών, 
δεύτερη σε στρατιωτική ισχύ χώρα του 
ΝΑΤΟ (μετά τις ΗΠΑ), με θρασύτητα 
ενεργεί έκνομα, σε έδαφος και σε θά-
λασσα, προκαλεί ένα μικρό νησί, που 
είναι εδώ και 45 χρόνια έρμαιο στις 
όποιες ορέξεις της. Με μια άνευρη, 
ουδέτερη Ε.Ε. να νίπτει τας χείρας της. 
Και με μια Ελλάδα, με 141.000 στρατό, 
να ευρίσκεται μονίμως με την πλάτη 
στον τοίχο. Διαλυμένη, οικονομικά 
και ηθικά. Έχοντας τα δικά της σοβα-
ρά προβλήματα. Εμμένοντας, απλώς, 
σε λεκτικές εκφράσεις του τύπου: «Οι 
γείτονές μας οφείλουν να σεβαστούν το 
Διεθνές Δίκαιο». Αχ, καημένη, μικρή 
Κύπρος! Τι σε περιμένει...!

*Κερυνειώτης πρόσφυγας 

Τα λογικά και τα παράδοξα
της εκπαίδευσης κ.ά.

Ο εχθρός δεν βρίσκεται στις 
ελεύθερες περιοχές της Κύπρου

 Η μοίρα του αδύνατου
και η τουρκική θρασύτης! 

ΠΕΤΡΟΣ Θ. 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

ΔΡ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 
(ΝΤΙΝΟΣ) ΑΥΓΟΥΣΤΗ* 
a.avgoustis@hot-
mail.com

Καινοτόμα εργαλεία ταχείας 
και βιώσιμης ανάπτυξης                                                                                                                                        

ΝΙΚΟΣ Γ. ΣΥΚΑΣ*

Αλήθεια, πού είναι ο 
εχθρός, ξέρουμε; Ο 

εχθρός δεν βρίσκεται 
στις ελεύθερες περι-
οχές της Κύπρου. Ο 

εχθρός δεν βρίσκεται 
στο Προεδρικό Μέγαρο 

της Λευκωσίας. Όσοι 
κάνουν πως δεν γνωρί-
ζουν, ας ρίξουν μια μα-
τιά στον Πενταδάκτυλο
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Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία 
ότι η Iστορία λειτουργεί ως 
πυξίδα και φάρος για τους 

αγωνιζόμενους λαούς. Γι’ αυτό κάθε 
μαύρη επέτειος, όπως η 15η και η 20ή 
Ιουλίου του 1974, πρέπει να ακονίζει 
τη μνήμη, να σμιλεύει τη συνείδηση 
μέσα στη φλόγα της ιστορικής γνώσης 
και της ορθής πολιτικής ανάλυσης, να 
εντοπίζει τα αίτια για την πορεία που 
ακολούθησε η Ιστορία, ώστε να προκύ-
πτει το χρέος εκάστου προς την πατρίδα. 
Η καταδίκη από κοινού του δίδυμου 
εγκλήματος σε βάρος του λαού και του 
τόπου μας, δεν μπορεί και δεν είναι 
μια απλή τυπική υποχρέωση. Αντίθετα 
πρέπει να αποτελεί κατάθεση δέσμευ-
σης, για συνέχιση του αγώνα μέχρι την 
τελική δικαίωση. Προϋπόθεση βέβαια 
σε έναν αντικατοχικό αγώνα, είναι η 
ενότητα δυνάμεων και οι κοινοί στόχοι 
για δικαίωση.

Ο τόπος μας μπορεί να είναι μικρός, 
αλλά πάλεψε διαχρονικά με επίβουλους 
γείτονες και επιδρομείς για χιλιάδες 
χρόνια. Αγωνίστηκε για την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, τη Δημοκρατία και την 
ελευθερία. Οι άνθρωποί του ως απλοί 
συνεχιστές μιας λαμπρής Ιστορίας χιλιά-
δων χρόνων, αποδείχθηκαν αγωνιστές 
ακούραστοι για την ελευθερία και ανα-
ζήτησαν το δίκαιο, χωρίς ενδοιασμούς. 
Αυτός ο ολιγάριθμος λαός αρνείται την 
καταπίεση και τη βαρβαρότητα και 
απαιτεί να διαμορφωθεί η αναγκαία, 
νέα πορεία επίτευξης ενός καλύτερου 
και δίκαιου μέλλοντος. 

Σαράντα πέντε χρόνια από εκείνο 
τον Ιούλη, που το σώμα της Κύπρου 

σημαδεύτηκε κατάστηθα με τις χαρακιές 
της προδοσίας του πραξικοπήματος και 
της συμφοράς από την εισβολή και κα-
τοχή κι όμως συνεχίζουμε αντί της απε-
λευθέρωσης να ζούμε κρίσιμες στιγμές. 
Διακυβεύεται πιο έντονα η επιβίωση του 
Κράτους από τις συνεχείς από πλευράς 
Τουρκίας και αλλεπάλληλες παρανομίες, 
αντίθετες στο διεθνές δίκαιο, αλλά και 
από τα διαδοχικά λάθη της πολιτικής 
των υποχωρήσεων. Υποχωρήσεις που 
«πρόσφεραν» χωρίς την όποια περί 
τούτου εντολή από τον κυρίαρχο λαό, 
καταστροφικές παραχωρήσεις, αναμέ-
νοντας, δήθεν, το «αντίδωρο» από την 
Τουρκία, η οποία διακηρύσσει θρασύτατα 
ακόμη και προς την ίδια την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ότι δεν θα συμμορφωθεί και 
δεν θα τηρήσει το διεθνές δίκαιο και 
την αρχή της καλής γειτονίας.

Η δέσμευση περί τον λεγόμενο 
«ιστορικό συμβιβασμό», από τις συμ-
φωνίες του 1977 και 1979, που δεν 
τήρησε ποτέ η Τουρκία, με πρώτη έν-
δειξη το 1983 όταν προχώρησε στην 
πανηγυρική καταπάτησή τους, με την 
«αναγνώριση» του ψευδοκράτους ή 
όταν απαιτεί συνομοσπονδία, ή όταν 
επεμβαίνει στην ΑΟΖ της Κύπρου και 
προετοιμάζει νέα παράνομα τετελεσμέ-
να για την Αμμόχωστο. Μια πολιτική 
διαχείρισης του προβλήματος, η οποία 
επιβεβαιώνει την αποτυχία της πορείας 
που ακολουθήθηκε για τόσα χρόνια, 
μάλιστα, παρά την εντολή του λαού με το 
δημοψήφισμα του 2004 και το γεγονός 
ότι η Κυπριακή Δημοκρατία κατέστη, 
έκτοτε, ισότιμο και πλήρες μέλος της 
Ε.Ε. Είναι καταθλιπτικά απαράδεκτη 
κατάσταση, να διαπραγματεύεται μια 
χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η Κυπριακή Δημοκρατία, τη λύση του 
δικού της διεθνούς αλλά και ευρωπαϊκού 
προβλήματος παράνομης στρατιωτικής 
εισβολής, εποικισμού και κατοχής με 
προδιαγραφές ανελεύθερες και αντι-
δημοκρατικές. Δεν μπορεί ο λόγος 

αυτής της τραγικότητας, να είναι στα 
45 χρόνια συνομιλιών, η διπλωματι-
κή δεινότητα ή η στρατιωτική υπεροχή 
της Τουρκίας. Συνεισφέρει, δυστυχώς, 
πρόσθετα η εθελότυφλη αντίληψη ότι η 
Τουρκία θα συμβάλει στην επίλυση του 
προβλήματος, όχι γιατί θα αναγνωρίσει 
τις ευθύνες της, αλλά γιατί αυτό είναι το 
συμφέρον της, εξ ου και οι απαράδεκτες 
ιδέες για «συνδιαχείριση» του Αιγαίου 
ή μεταφορά του υποθαλάσσιου πλούτου 
της περιοχής μέσω Τουρκίας! 

Τον ένοχο κατά το διεθνές δίκαιο 
πρέπει να τον θέτεις στο σκαμνί του 
κατηγορουμένου. Οι καταγγελίες και 
η αναζήτηση αλληλεγγύης από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση που έγινε τώρα 
έπρεπε να είχαν γίνει πριν από πολλά 
χρόνια. Δεν αφήνεις στο απυρόβλητο 
μια χώρα που παραβιάζει διαρκώς 
και πολλαπλώς το διεθνές δίκαιο. 
Τούτο όμως απαιτεί ομόφωνη και 
συστρατευμένη διεκδίκηση. Αυτή θα 
αποβεί σε δημιουργική δύναμη, για 
τη μοίρα του τόπου. Η μετά από 45 
χρόνια, κοινή από ΟΛΑ τα κόμματα 
αντικατοχική εκδήλωση θα εξέπεμπε 
το σαφές μήνυμα ότι οι πολίτες της Ευ-
ρώπης αυτού του τόπου δεν ανέχονται 
και δεν τους ταιριάζουν νόθες λύσεις 
κατά τις απαιτήσεις της Τουρκίας. Η 
μνήμη αγώνων και θυσιών και η αξι-
οπρέπεια του λαού δεν επιτρέπουν 
άλλες πλέον εθελότυφλες αντιλήψεις. 
Τα αναφαίρετα δικαιώματα του λαού 
και του τόπου πρέπει να γίνει γνωστό 
σε όλους ότι είναι αδιαπραγμάτευ-
τα. Γι’ αυτό αναζητούμε πραγματική 
αλληλεγγύη που να επιτρέψει στην 
Τουρκία να κατανοήσει επιτέλους την 
ανάγκη για σεβασμό στο Διεθνές και 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ας είναι λοιπόν 
σε γνώση όλων, φίλων και λιγότερο 
φίλων, ότι ο κυρίαρχος λαός θα είναι 
παρών και ομόγνωμος, για την απο-
τροπή κάθε καταστρεπτικής λύσης.

*Δικηγόρος 

Οι εκλογές στην Ελλάδα έφεραν 
τη Νέα Δημοκρατία νικήτρια 
με 8μιση μονάδες διαφορά 

από τον δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται 
ότι παίρνει αυτοδυναμία με ποσοστό 
κοντά στο 40%. Ο δικομματισμός, δε, 
ενισχύθηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη 
μεριά, σταθεροποιήθηκε στη δεύτερη 
θέση, ως μια μάχιμη αξιωματική αντι-
πολίτευση. Το πρώην ΠΑΣΟΚ της κ. 
Γεννηματά πήρε την τρίτη θέση με μικρό 
ποσοστό, ακολουθούμενο από το ΚΚΕ. 
Ο κ. Γ. Βαρουφάκης μπήκε στη Βουλή, 
όχι όμως η Χρυσή Αυγή. 

Μετά από 4 χρόνια, λοιπόν, έγινε η 
αλλαγή σκυτάλης, με τη Νέα Δημοκρατία 
να παίρνει τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό 
είναι, όπως έχω γράψει ξανά, το ίδιον της 
Δημοκρατίας, δηλαδή η ομαλή αλλαγή 
στην εξουσία μετά από κάποιο διάστημα.

Παρόλο που ο κ. Μητσοτάκης και το 
κόμμα του έχει αυτοδυναμία, το έργο 
του δεν είναι καθόλου εύκολο. Μέσα 
στο κόμμα πρώτα υπάρχουν αρκετές 
τάσεις, κύριες των οποίων είναι η καρα-
μανλική και η μητσοτακική. Ο πατέρας 
Μητσοτάκης προερχόταν από την Ένωση 
Κέντρου, είναι συγγενής του Ελευθέριου 
Βενιζέλου και ανήκουν περισσότερο 
στην κεντροδεξιά. Επίσης, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης πρέπει να έχει υπόψη του 
τις σχέσεις του με το πρώην ΠΑΣΟΚ 
της κ. Γεννηματά. Από την άλλη μεριά, 
στο ίδιό του το κόμμα υπάρχει η δεξιά 
και εθνικιστική πτέρυγα που είναι ενα-
ντίον της Συμφωνίας με τα Σκόπια. Ο 
αντιπρόεδρος του κόμματός του, Άδωνις 
Γεωργιάδης, προέρχεται από το κόμμα 
ΛΑΟΣ, που εθεωρείτο της άκρας δεξιάς. 

Όλα αυτά τα εμπόδια ο κ. Μητσοτά-
κης πρέπει να τα υπερπηδήσει και να 
οδηγήσει το κόμμα σε μια εσωτερική 
συναίνεση.

Επιπλέον, όμως, των εσωτερικών 
προβλημάτων του κόμματος, ο νέος 
Πρωθυπουργός θα έχει να αντιμετωπίσει 
τεράστια προβλήματα στην εσωτερική 
και εξωτερική πολιτική της χώρας.

Εσωτερικά υπάρχει το τεράστιο πρό-
βλημα της οικονομίας, το οποίο πρέ-
πει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Ο νέος 
Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η χώρα 
θα προσπαθήσει για μιαν ανάπτυξη 
μεταξύ 3%-5%. Δήλωσε ότι γι’ αυτό το 
θέμα θα υποστηριχτούν οι εξαγωγές, η 
καινοτομία και οι ιδιωτικές επενδύσεις 
ελαττώνοντας τους φόρους και επί των 
επιχειρήσεων και καταπολεμώντας τη 
γραφειοκρατία, η οποία είναι υπεύθυνη 
για την παρεμπόδιση ορισμένων ιδιω-
τικοποιήσεων. 

Από απόψεως εξωτερικής πολιτικής 
το μέγιστο, άλυτο για πολλά χρόνια, πρό-
βλημα είναι οι σχέσεις με την Τουρκία.

Ο κ. Ερντογάν και ο κ. Τσαβούσο-
γλου χαιρέτισαν αμέσως τη νίκη του κ. 
Μητσοτάκη με ευχές για πρόοδο στις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ο νέος Πρωθυπουργός της Ελλά-
δος βρίσκεται ενώπιον μιας πολύ δύ-
σκολης κατάστασης. Δεν είναι θέμα 
να ακολουθήσουμε μια πολιτική της 
στρουθοκαμήλου και να «λύσουμε» 
προς το παρόν τα προβλήματά μας με 
την Τουρκία, σύμφωνα με τις τουρκικές 
θέσεις, για να προχωρήσουμε σε άλλους 
τομείς. Η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει 
να ακολουθήσει πολιτικό προηγούμε-
νο κυβερνήσεών της, που κατά βάθος 
ξεχώριζαν το κυπριακό ζήτημα από τις 
υπόλοιπες ελληνοτουρκικές σχέσεις. 
Το κυπριακό ζήτημα είναι μέρος των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων. 

Για να φθάσουμε σε έναν έντιμο και 
βιώσιμο συμβιβασμό με την Τουρκία 
πρέπει η σημερινή τουρκική ηγεσία 

να καταλάβει ορισμένα θέματα και να 
έχει και αυτή τη διάθεση ενός έντιμου 
και βιώσιμου συμβιβασμού.

Η πολιτική της Τουρκίας στο Αιγαίο, 
στα νησιά, στη Θράκη, στην Κύπρο και 
στο φυσικό αέριο πρέπει να μπει σε 
ρεαλιστικά επίπεδα, αν πρόκειται να 
βρεθεί μια λύση που να είναι αρεστή 
σε όλες τις πλευρές.

Η εξωτερική πολιτική της ελληνικής 
πλευράς πρέπει να είναι εθνική πολιτική 
και να μην αλλάζει με τις διάφορες κυ-
βερνήσεις. Χαιρετίζουμε τις ευχές των 
Τούρκων ηγετών και ελπίζουμε, έστω 
και τώρα, να λογικευθούν, ούτως ώστε 
να φτάσουμε σε μια έντιμη και βιώσι-
μη λύση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, 
που περιλαμβάνουν και το κυπριακό 
ζήτημα, πράγμα το οποίο είναι προς το 
συμφέρον όλων των πλευρών. 

*Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστη-
μών & Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης 

Ελβετίας), πρώην Μέλος της Γραμματείας 
του ΟΗΕ     

ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ*

Η πρόταση που κατέθεσε στην 
Ολομέλεια της Βουλής στις 
12 Ιουλίου 2019 η ΕΔΕΚ 

για αναστολή των εκποιήσεων μέχρι 
την εφαρμογή του Σχεδίου Εστία και 
την ολοκλήρωση της συζήτησης για 
τις προτάσεις νόμου που εκκρεμούν 
σχετικά με τη βελτίωση της νομοθε-
σίας για τις εκποιήσεις και το πλαίσιο 
αφερεγγυότητας, δεν ήταν κεραυνός εν 
αιθρία. Ήταν το αποτέλεσμα μίας στα-
θερής και στοχευμένης πολιτικής που 
ακολουθεί το κόμμα και επικεντρώνεται 
στην προστασία των πολιτών από την 
αυθαιρεσία των τραπεζών. Μιας πολιτικής 
που εάν ετύγχανε θετικής ανταπόκρι-
σης από άλλες πολιτικές δυνάμεις, θα 
μπορούσε να συμβάλει αποτελεσματικά 
στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων (ΜΕΔ), στις αναδιαρθρώσεις, 
στην είσπραξη των οφειλομένων από 
τις τράπεζες, χωρίς να κινδυνεύουν οι 
πολίτες με απώλεια της επαγγελματι-
κής ή οικογενειακής τους στέγης, αλλά 
και χωρίς να δημιουργείται ένα πλαίσιο 
αυθαιρεσίας των τραπεζών. 

Η σταθερή και στοχευμένη κοινωνική 
πολιτική της ΕΔΕΚ, για προστασία των 
πολιτών έναντι των αυθαιρεσιών των 
τραπεζών, ξεκίνησε ήδη από το 2013, 
όταν ο νυν Πρόεδρος της ΕΔΕΚ ήταν ο 
μόνος που κατέθεσε εναλλακτική πρό-
ταση για αποφυγή του κουρέματος των 
καταθέσεων και η οποία προνοούσε το 
αναγκαίο ποσό να το λάβει το κράτος από 
τους καταθέτες με τη μορφή του δανει-
σμού, με αντάλλαγμα την παραχώρηση 
κρατικών ομολόγων 10ετούς διάρκειας 
με χαμηλό επιτόκιο 1%-1,5%. Η πρόταση 
απορρίφθηκε από τον ΠτΔ, ενώ κανένα 
άλλο κόμμα ή πολιτικός αρχηγός δεν 
κατέθεσε εναλλακτική πρόταση. Όταν 
το 2013 η κυβέρνηση αποφάσισε να 
κρατικοποιήσει τον Συνεργατισμό έναντι 
του ποσού του 1,5 δισ. ευρώ, ο νυν Πρό-
εδρος της ΕΔΕΚ είχε επίσης καταθέσει 
εναλλακτική πρόταση, η οποία προνοούσε 
το ποσό αυτό να δοθεί στον Συνεργατισμό 
για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησης και 
το κράτος να αγοράσει περίπου 3,0-3,5 

δισ. ευρώ ΜΕΔ. Αυτά τα ΜΕΔ να δοθούν 
στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης 
Γης για να τα διαχειριστεί στη βάση κοι-
νωνικών κριτηρίων. Από τα έσοδα που 
θα προέκυπταν από τη διαχείριση να 
αγοράζονταν νέα ΜΕΔ. Με αυτό τον τρόπο 
θα ανακουφίζονταν οι δυσπραγούντες 
συμπολίτες μας λόγω της οικονομικής 
κρίσης, θα διευκολυνόταν η λειτουργία 
του Ιδρύματος, θα ενισχυόταν ο εποπτικός 
έλεγχος για να περιορισθεί η κακοδια-
χείριση και οι εξωγενείς παρεμβάσεις. 

Ακολούθως, τον Σεπτέμβριο του 2014 
μόνο η ΕΔΕΚ καταψήφισε τον νόμο για τις 
εκποιήσεις, ενώ λίγους μήνες αργότερα, 
τον Απρίλιο του 2015, στη συζήτηση 
για το πλαίσιο αφερεγγυότητας η ΕΔΕΚ 
κατέθεσε δύο προτάσεις νόμου οι οποίες 
έγιναν αποδεκτές από την κυβέρνηση 
και από την πλειοψηφία των κόμματων, 
αλλά οι προτάσεις αυτές δεν προχώρησαν 
για έγκριση. Ειδικότερα,  η μία πρότα-
ση προνοούσε η αξία του ενυπόθηκου 
ακινήτου να είναι μία και ενιαία και να 
είναι αυτή που αναγράφεται στο έγγραφο 
σύναψης του δανείου. Εάν η πρόταση 
υιοθετείτο τότε ένας σημαντικός αριθμός 
αναδιαρθρώσεων θα είχε προχωρήσει 
επιτυχώς και δεν θα κατέληγε σε ΜΕΔ. 

Η δεύτερη πρόταση προνοούσε 
πως σε περίπτωση που η τράπεζα 
καταφύγει στους εγγυητές να γίνεται 
ισόποση κατανομή του υπολοίπου για 
να μην επιβαρύνεται μόνο ο ένας και 
να απειλείται με χρεοκοπία. Μάλιστα 
υπήρχε και σχετική πρόνοια όπου όταν 
ο εγγυητής είναι σε πτώχευση ή δεν 
βρίσκεται σε ζωή το μερίδιό του να το 
απορροφά η τράπεζα. 

Ακολούθως, με αφορμή και την 
πώληση των ΜΕΔ σε ξένα επενδυτικά 
ταμεία, η ΕΔΕΚ κατέθεσε πρόταση που 
προνοούσε όταν η τράπεζα αποφασίσει 
να πουλήσει ένα δάνειο σε ένα ταμείο, 
τότε θα πρέπει να δοθεί κατά προτεραι-
ότητα το δικαίωμα στον πρωτοφειλέτη 
ή σε συγγενικό του πρόσωπο πρώτου 
βαθμού να το αγοράσει στην ίδια ή και σε 
λίγο ψηλότερη τιμή, παρά να προχωρεί 
αμέσως η πώλησή του στις εταιρείες 
που διαχειρίζονται τα ΜΕΔ. 

Τέλος, τον Ιούνιο του 2018 η ΕΔΕΚ 
κατέθεσε τροπολογία η οποία προνο-

ούσε όταν ο δανειολήπτης αμφισβητεί 
τις χρεώσεις που του επέβαλε η τράπε-
ζα και προσφεύγει σε ένδικα μέσα, να 
αναστέλλεται η εκποίηση μέχρι τη λήψη 
της τελικής απόφασης του δικαστηρίου. Ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε την 
πιο πάνω τροπολογία, έγινε μάλιστα και 
συνεννόηση με το Ανώτατο Δικαστήριο 
για να εκδικάζονται αυτές οι περιπτώσεις 
κατά προτεραιότητα και σε σύντομο χρόνο 
ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. 
Παρόλα αυτά η πρόταση απορρίφθηκε 
από την πλειοψηφία των βουλευτών.  Είναι 
κατανοητό πως, εάν η κυβέρνηση είχε 
μία σταθερή, συγκεκριμένη και στοχευ-
μένη πολιτική για μείωση των ΜΕΔ και 
προστασία των συνεπών δανειοληπτών, 
τα προβλήματα των πολιτών και ο κίνδυ-
νος των εκποιήσεων θα ήταν πολύ πιο 
διαχειρίσιμα. Τώρα, μόνη μας επιλογή, 
η αναστολή των εκποιήσεων μέχρι η νο-
μοθεσία να κατοχυρώσει πλήρως τους 
πολίτες και να τους θωρακίσει καταλλήλως 
ενώπιον της ασυδοσίας και της αναλγησίας 
των τραπεζών. 

*Εκπρόσωπος Τύπου και μέλος Κεντρικής 
Επιτροπής Κ. Σ. ΕΔΕΚ 

Σ ε αυτή την ετήσια ανεπούλωτη 
ρωγμή του χρόνου, η αναδρο-
μή στην εφιαλτική ημέρα του 

πραξικοπήματος είναι επιτακτική πράξη 
ιστορικού χρέους. Ημέρα φοβερή και 
επαίσχυντη. Ημέρα που μας σημάδεψε 
για πάντα. Ακόμα χειρότερο, σημάδεψε 
και ακρωτηρίασε το σώμα και την ψυχή 
της ίδιας της Κύπρου.

Όσο κι αν κάποιοι θέλησαν τη λήθη 
και όσο κι αν φρόντισαν να σκεπάσουν 
με τη σιωπή το στυγερό έγκλημα του 
πραξικοπήματος και τα όσα προηγήθη-
καν, η κραυγή της Ιστορίας είναι τόσο 
διαπεραστική που δεν επιτρέπει ήσυχο 
ύπνο στους εφιάλτες της προδοσίας.

Θυμάμαι τις ανώμαλες, ανατρεπτι-
κές, σχεδόν επαναστατικές συνθήκες, 
που χαρακτήριζαν την εποχή προ του 
1974. Στην Αθήνα η δικτατορία, με την 
ανοχή μεγάλου τμήματος της ελληνι-
κής κοινωνίας. Το Φοιτητικό Κίνημα 
να αποτελεί το ξυπνημένο κομμάτι της, 
που βαθμιαία μπαίνει στην πρωτοπορία 
της αντιδικτατορικής πάλης. Η Νομική 
και το Πολυτεχνείο. Ο Παναγούλης, ο 
Μουστακλής, ο Μήνης. Η μουσική του 
Μίκη Θεοδωράκη, οι συναυλίες του 
Γιάννη Μαρκόπουλου στη «Λήδρα» με 
τον Νίκο Ξυλούρη. Η χουντοκρατούμενη 
ΕΦΕΚ, ενώ οι Κύπριοι φοιτητές Άρης 
Μαυροσκούφης και Πέτρος Δημητρίου 
είναι στα κάτεργα της χούντας για αντιδι-
κτατορική δράση. Και ο επίσης Κύπριος 
φοιτητής Γεώργιος Ξάνθος Τσικκουρής 
θυσιάζεται για τη δημοκρατία.

Στην Κύπρο η σταδιακή άλωση του 
δημοκρατικού και πολιτειακού ιστού. 
Αστυνομία, Εθνική Φρουρά, Σχολεία, 
Δημόσια Υπηρεσία περνούν σταδιακά 
στην αράχνη της χουντικής διείσδυ-
σης. Οι «καθώς πρέπει» της κυπρι-
ακής κοινωνίας γιορτάζουν έμπλεοι 

εθνικοφροσύνης την εθνοσωτήριον 
επέτειον της 21ης Απριλίου. Το λαϊκό 
κίνημα υπεράσπισης του Μακαρίου 
απέναντι σε μια αδίστακτη ΕΟΚΑ Β, υπό 
την άμεση καθοδήγηση, ενίσχυση και  
χρηματοδότηση της χούντας.

Το πραξικόπημα, η αντίσταση, ηρω-
ική, πλην απελπιστικά ανοργάνωτη στις 
πλείστες περιοχές και ανέτοιμη να αντι-
μετωπίσει ένα κίνημα στρατιωτικό, η 
διαφυγή του Μακαρίου. Η δεύτερη φάση 
του διπλού εγκλήματος, η τουρκική 
εισβολή, η κορύφωση της τραγωδίας. 
Η χούντα επιτέλεσε την αποστολή της. 
Καταρρέει υπό το βάρος των ανομημά-
των της. Η μεταπολίτευση. Στην Κύπρο 
οι άθλιοι πραξικοπηματίες συνεχίζουν 
το προδοτικό τους έργο. Εκβιάζουν, δο-
λοφονούν, εμποδίζουν την επιστροφή 
του Μακαρίου. Που γυρίζει «περίλυπος 
έως θανάτου» στη γη της συμφοράς.

Και σήμερα; Σαράντα πέντε χρόνια 
μετά, 15 Ιουλίου 2019, δεν αρκούν 
ούτε οι ιστορικές αναδρομές, ούτε οι 
συγκινησιακοί εγκλεισμοί σε λόγους 
επετειακούς και σε εύκολες ρητορικές 
εξάρσεις. Το ζητούμενο ως επιταγή της 
Ιστορίας, ως διδαχή των τότε δραματικών 
γεγονότων και ως επιβαλλόμενη στάση 
απέναντι στον συνεχιζόμενο ακρωτηρι-
ασμό της πατρίδας μας είναι η αντίστα-
ση και σήμερα. Αντίσταση στη βία, την 
κατοχή. Αντίσταση στον εφησυχασμό 
και την επανάπαυση που καλλιεργούν 
οι σειρήνες μιας κοινωνικής αντίληψης 

περί άλλα τυρβάζουσας. Αντίσταση στην 
ποδηγέτηση των κοινωνιών και της πο-
λιτικής διαδικασίας από τις ανάλγητες 
αγορές. Αντίσταση στους κακούς εαυτούς 
μας που ρέπουν στην προσαρμογή, στη 
λήθη και την αμνησία.

Απλό το μήνυμα της επετείου. Αντί-
σταση τότε, αντίσταση σήμερα. Το κα-
λύτερο μνημόσυνο.

Σημ.: Διαβάζω από τα αποδεσμευ-
θέντα πρακτικά της Εξεταστικής των 
πραγμάτων Επιτροπής της Βουλής των 
Ελλήνων τις καταθέσεις των ηγητόρων 
του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλί-
ου. Είναι απίστευτο. Είναι προφανές ότι 
έδωσαν «όρκο σιωπής». Τόσο για την 
ειδεχθή πράξη προδοσίας του πραξικο-
πήματος, όσο και για την επίσης ακόμα 
πιο προδοτική, μη προβολή αντίστασης 
στην τουρκική εισβολή. Το γράφω με 
οδύνη. Εγκαλούνται οι ελληνικές κυβερ-
νήσεις τουλάχιστον των δεκαετιών’80 
και ’90 για τη μη προσαγωγή σε δίκες 
των άθλιων αυτών υποκειμένων που 
ντρόπιασαν και λέρωσαν τη στολή του 
Έλληνα αξιωματικού.
*Τέως Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων

Το πραξικόπημα, η εισβολή και
η αναγκαία αντικατοχική ενότητα

Αναστολή των εκποιήσεων 15η Iουλίου 1974 –
Αντίσταση και σήμερα 

Οι εκλογές στην Ελλάδα
της 7ης Ιουλίου 2019
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των τότε δραματικών γε-
γονότων και ως επιβαλ-
λόμενη στάση απέναντι 
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Για να φθάσουμε 
σε έναν έντιμο και 

βιώσιμο συμβιβασμό 
με την Τουρκία πρέπει 
η σημερινή τουρκική 
ηγεσία να καταλάβει 

ορισμένα θέματα 
και να έχει και αυτή 

τη διάθεση ενός 
έντιμου και βιώσιμου 

συμβιβασμού



Μπήκαμε στην καρδιά του καλο-
καιριού και η αγωνία για την 
έκβαση της διαπραγμάτευσης 

στη Μεσολαβητική Υπηρεσία του Yπουρ-
γείου Εργασίας που αφορά στην εργατική  
διαφορά για ανανέωση της συλλογικής 
σύμβασης κορυφώνεται. Η κατ’ αρχήν 
προσέγγιση των εργατικών αιτημάτων 
εκ μέρους των Συνδέσμων Ξενοδόχων 
ΠΑΣΥΞΕ και ΣΤΕΚ ήταν αρνητικότατη, 
γεγονός που οδήγησε την  απευθείας δια-
πραγμάτευση σε αδιέξοδο. Ενόσω περνούν 
οι μέρες το εργασιακό θερμόμετρο στην 
Ξενοδοχειακή Βιομηχανία ανεβαίνει, καθώς 
η στάση των ξενοδόχων παραμένει άτεγκτη 
και εχθρική, φορτίζοντας περαιτέρω την ήδη 
ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Οι συντεχνίες 
ξενοδοχοϋπαλλήλων αντιμετωπίζουν την 
κατάσταση με ψυχραιμία, καλώντας την 
εργοδοτική πλευρά να διαβουλευτεί με σο-
βαρότητα και συναινετικό πνεύμα για ομαλή 
ανανέωση της συλλογικής σύμβασης και 
νομική κατοχύρωση όσων συμφωνούνται, 
προκειμένου να επικρατήσουν συνθήκες 
εργασιακής γαλήνης για την κυπριακή 
οικονομία. Μία οικονομία η οποία ύστερα 
από επτά χρόνια ύφεσης και περιπετειών 

εισήλθε, με αιματηρές θυσίες των εργα-
ζομένων, στην τροχιά της ανάπτυξης, την 
οποίαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει 
να θωρακίσουν παντοιοτρόπως.  

Η ΣΕΚ, ανησυχώντας έντονα για τη 
σοβούσα εργασιακή κρίση, καλεί τους 
Συνδέσμους Ξενοδόχων να αντικρίσουν 
τα υποβληθέντα αιτήματα με καλή πίστη, 
συμβάλλοντας στην υπογραφή νέας συλλο-
γικής συμφωνίας, που θα αφουγκράζεται 
τις ανησυχίες των εργαζομένων οι οποίοι 
διεκδικούν μισθολογικές αυξήσεις, βελτίωση 
ωφελημάτων και αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας, που έχουν πληγεί βαρύτατα στην 
περίοδο της κρίσης. Η ΣΕΚ διαμηνύει ότι σε 
καμία περίπτωση δεν επιθυμεί διασάλευση  
των εργασιακών σχέσεων στον νευραλγικό 
τομέα του τουρισμού. Ταυτόχρονα, όμως,  
προειδοποιεί ότι το συνδικαλιστικό κίνημα 
θα αντιδράσει ενωμένο σε κάθε εργοδοτική 
αυθαιρεσία σε βάρος των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων, αλλά και σε φαινόμενα 
εκμετάλλευσης. Υπενθυμίζεται πως οι ξενο-
δόχοι έχουν πολλές φορές ευνοηθεί από τις 
πολιτικές αποφάσεις των εκάστοτε κυβερ-
νήσεων μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων, 
αύξησης των συντελεστών δόμησης και 
κινήτρων εκσυγχρονισμού των τουριστικών 
μονάδων. Παράλληλα, επισημαίνεται ως 
η ξενοδοχειακή βιομηχανία είναι ο μόνος 
κλάδος της οικονομίας που δεν έχει πληγεί 
από την οικονομική κρίση.  Λαμβάνοντας 
σοβαρά υπόψη όλες τις παραμέτρους που 
συνθέτουν το  κοινωνικοοικονομικό τοπίο 
σε αυτήν τη φάση των υψηλών ρυθμών 

ανάπτυξης, προσδοκούμε ότι οι ξενοδόχοι 
θα ενεργήσουν μέσα σε πνεύμα ευθύνης, 
σύνεσης και συναίνεσης για υπογραφή 
νέας συλλογικής συμφωνίας με σεβασμό 
στα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του 
προσωπικού. 

Σε αντίθετη περίπτωση, θα φέρουν και 
την αποκλειστική ευθύνη για την εργατική 
αναταραχή που θα επέλθει μεσούσης της 
τουριστικής περιόδου αιχμής, με όλα τα 
αρνητικά επακόλουθα στην οικονομία.  

*Δημoσιογράφος                                                                 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 10/07/19

Έ χω περιγράψει κι άλλοτε τους 
οραματισμούς και τις ενέργειές 
μας για μετατροπή της Κύπρου 

σε ένα σύγχρονο περιφερειακό κέντρο 
εξυπηρέτησης της Μέσης Ανατολής 
κι όχι μόνο, κάτι που θα μεγέθυνε τις 
δυνατότητες της μικρής μας πατρίδας 
σε διάφορους τομείς. Ένας απ’ αυτούς 
ήταν κι η Υγεία. Έπρεπε πρώτα να προ-
ωθήσουμε τα δικά μας έργα υποδομής 
και να επενδύσουμε στον ανθρώπινο 
παράγοντα κι ύστερα να ανοίξουμε το 
σύστημά μας στους ξένους. Τώρα που 
καταφέραμε επιτέλους να εισάξουμε 
το ΓεΣΥ, ένα άλλο στόχο που θέσαμε 
από τη δεκαετία του 1970, ο επόμενος 
στόχος θα πρέπει να είναι αυτός. 

Πολύ νωρίς η Κυβέρνηση ξεκίνησε 
τις διαδικασίες για αναβάθμιση των κρα-
τικών νοσοκομείων, ενώ εξαγγέλθηκε η 
πρόθεση για ενθάρρυνση δημιουργίας 
ιδιωτικών πολυκλινικών ήδη από το 
Σχέδιο Ανάπτυξης, 1967-1971. Παρά 
την εισβολή, η προσπάθεια δεν εγκατα-
λείφθηκε. Κτίστηκαν  και εξοπλίστηκαν 
νέα, σύγχρονα νοσοκομεία σε όλες τις πό-
λεις σε αντικατάσταση των υφιστάμενων 
πεπαλαιωμένων κτιρίων, ανεγέρθηκε 
το Μακάρειο Νοσοκομείο με τη γνωστή 
απόφαση του Μακάριου, ιδρύθηκαν 
εξωτερικά ιατρεία στα προάστια όλων 
των πόλεων κι ενισχύθηκε ο θεσμός 
των ιατρικών κέντρων σε επιλεγμένα 
καίρια σημεία στην ύπαιθρο σε όλες 
τις επαρχίες. Στο μεταξύ η δημιουργία 
ιδιωτικών νοσοκομείων βοήθησε στην 
αναβάθμιση των παρεχόμενων  υπη-
ρεσιών γενικά. 

Όταν στις αρχές της δεκαετίας του 
1970 εισηγηθήκαμε στο Υπουργείο 
Υγείας να συνεργαστούμε για την επεξερ-
γασία κι εφαρμογή ενός ασφαλιστικού 
ΓεΣΥ, που τότε είχε μόνο η Γερμανία, 
στοχεύαμε βασικά στην αναβάθμιση 
των υπηρεσιών υγείας στον τόπο μας, 
τη βιωσιμότητα της παροχής υψηλού 
επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών μακρο-
πρόθεσμα και τη μετατροπή της Κύπρου 
σε πρωτοποριακό ιατρικό κέντρο της 
περιοχής. Αναμέναμε ότι με ένα τέτοιο 
σχέδιο πολύ περισσότεροι  παίκτες και 

πολύ περισσότερα κεφάλαια θα προσελ-
κύονταν στον τομέα της Υγείας, αφού θα 
έσπαζε το «μονοπώλιο» των Δημόσιων 
Υπηρεσιών Υγείας, από τις οποίες 80% 
του πληθυσμού ανέμενε δικαιωματικά 
δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 
Είναι προς τιμήν τους που οι κυριότεροι 
κοινωνικοί εταίροι αποδέχτηκαν από 
την αρχή το ΓεΣΥ και δεν επέμεναν στην 
πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
της Κυβέρνησης. 

Για την αναβάθμιση των επιπέδων 
υγείας και ιατρικής στην Κύπρο έγι-
ναν πολλές άλλες ενέργειες. Ορισμένες 
είχαν αίσιο και καταλυτικό ρόλο, ενώ 
άλλες κατέδειξαν απλά πόσο δύσκολο 
είναι να επιφέρεις αλλαγές στον τομέα 
αυτό. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ήταν τα 
αποτελέσματα στην καταπολέμηση των 
ζωονόσων (εχινόκοκκος, βρουκέλλα) κι 
ορισμένων γενετικών ασθενειών, όπως 
η μεσογειακή αναιμία, που μάστιζαν 
τον κόσμο της Κύπρου την εποχή της 
Ανεξαρτησίας. Το ίδιο έγινε και στην 
περίπτωση του ελέγχου υπολειμμάτων 
φυτοφαρμάκων στα προσφερόμενα στην 
αγορά γεωργικά προιόντα (Γενικό Χη-
μείο). Στον τομέα της προάσπισης της 
δημόσιας υγείας σημειώθηκε επίσης 
σημαντική πρόοδος (υγιεινή του κρέατος, 
ίδρυση Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου και 
Πάφου). Τέλος καταβλήθηκαν πολλές 
προσπάθειες για επίλυση του χρόνιου 
προβλήματος συγκομιδής/εναπόθεσης 
σκυβάλων, του βιολογικού καθαρισμού 
λυμάτων, των αποχετευτικών συστη-
μάτων, θέματα άμεσα συνδεδεμένα 
με τη δημόσια υγεία. Δεν είναι λίγες 
οι φορές που ειδικοί από την Κύπρο 
κλήθηκαν να μεταφέρουν τις εμπειρίες 
τους στους τομείς αυτούς ακόμη και σε 
ανεπτυγμένες χώρες του εξωτερικού. 

Εν τω μεταξύ, στην προσπάθεια ανα-
βάθμισης των κυβερνητικών ιατρικών 
υπηρεσιών πήραμε πολλές άλλες πρω-
τοβουλίες και προβήκαμε σε πολλές 
ενέργειες, όχι πάντοτε με επιτυχία. Όταν 
διαπιστώσαμε ότι υπήρχε σοβαρό πρό-
βλημα διαχείρισης των νοσοκομείων, 
ζητήσαμε από το Ταμείο Τεχνικής Βο-
ήθειας της Κοινοπολιτείας υποτροφίες 
για διοίκηση νοσοκομειακών μονάδων 
(hospital administration). Αν και εστάλη 
αριθμός διοικητικών λειτουργών στη 
Μ. Βρετανία για εξειδίκευση στα θέματα 
αυτά, κανένας δε χρησιμοποιήθηκε γι’ 
αυτό τον σκοπό λόγω αντίδρασης των 
υπεύθυνων γιατρών. Η διοίκηση νοσο-
κομείων είναι και σήμερα η αχίλλειος 

πτέρνα που πρέπει να αντιμετωπίσει 
ο ΟΚΥπΥ. 

Επιχειρήσαμε λίγα χρόνια μετά την 
εισβολή να εμπλουτίσουμε τα κυβερ-
νητικά νοσοκομεία  με νέες ειδικότητες, 
μια και οι ιδιωτικές κλινικές ήταν ακόμη 
ανέτοιμες γι’ αυτό. Ανταποκριθήκαμε 
θετικά στην επιθυμία του γιατρού Γιώρ-
γου Κυριακίδη το 1976 να έρθει στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ως απλός 
χειρούργος με μόνο αίτημα να μπορεί 
να διενεργεί κάποιες μεταμοσχεύσεις 
νεφρών. Με επιστολή προς το Υπουρ-
γείο Υγείας έθεσα στη διάθεσή του τις 
αναγκαίες πιστώσεις για τη διαμόρφω-
ση  ειδικού χειρουργείου και ζήτησα να 
προβεί στις απαραίτητες διευθετήσεις 
αξιοποίησης της προσφοράς του, κάτι 
που το Υπουργείο δεν κατάφερε λόγω 
συνδικαλιστικών περιπλοκών. Ευτυχώς 
που βρέθηκε το Ίδρυμα Γώγου και Θέλ-
μας Παρασκευαΐδη και την αξιοποίησε 
ιδρύοντας το ομώνυμο μεταμοσχευτικό 
κέντρο. Ανάλογες ευκαιρίες χάθηκαν 
αρκετές, στην οφθαλμολογία, την καρ-
διολογική χειρουργική κ.ά. όταν ξένα 
ιατρικά κέντρα ζήτησαν να επεκταθούν 
στην Κύπρο. 

Με τη γενναιόδωρη προσφορά της 
Τράπεζας Κύπρου ιδρύσαμε το ομώνυμο 
Ογκολογικό Κέντρο, ενώ βοηθήσαμε 
να δημιουργηθεί το Ινστιτούτο Νευρο-
λογίας και Γενετικής, ένας δικοινοτικός, 
μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που 
ειδικεύεται στη νευρολογία, τη μορι-
ακή βιολογία και όλες τις πτυχές της 
ανθρώπινης γενετικής.  

Τέλος, εκτός από την ενθάρρυνση 
ίδρυσης αρκετών ιδιωτικών νοσοκο-
μείων, συστάθηκε ένας μεγάλος αριθ-
μός ιδιωτικών ιατρικών κέντρων, που 
προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες 
σε όλους τους τομείς. Οι δυο τομείς πα-
ροχής ιατρικής φροντίδας, δημόσιος και 
ιδιωτικός, αναπτύχθηκαν παράλληλα, 
σχετικά ασυντόνιστα, αν και από πολύ 
νωρίς τέθηκαν επίπεδα και υιοθετήθηκε 
σύστημα επίβλεψης της λειτουργίας του 
δευτέρου. Τώρα είμαστε σε καλύτερη 
θέση να ικανοποιήσουμε έναν από τους 
στόχους που τέθηκε στα Έκτακτα Σχέδια 
Ανάπτυξης από τα μέσα της δεκαετίας 
του 1980, «της σταδιακής μετατροπής 
της Κύπρου σε Κέντρο παροχής ιατρι-
κών υπηρεσιών στην περιοχή». Βέβαια 
χρειάζεται ακόμη πολλή και συντονι-
σμένη δουλειά.
*Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευθυ-

ντής Γραφείου Προγραμματισμού

Ναι, σιγά μην ξεχάσεις! Και να 
θέλεις δεν μπορείς – άσε που 
δεν θέλεις κιόλας. Ο προδότης 

ο ακατονόμαστος στην έχει στημένη στη 
γωνία. Έτσι και ξετινάξει ο Ιούνιος την 
τελευταία του, ορμάνε σαν γύπες οι 
μνήμες να σε κατασπαράξουν. Σαράντα 
πέντε χρόνια δεν λένε να καταλαγιάσουν. 

Δευτέρα 15. Πρωινό ήσυχο, μια 
Λευκωσία καμιά πενηνταριά χιλιά-
δες, πέντε-έξι δρόμοι όλοι κι όλοι, ο 
Μακρύδρομος (έτσι τη λέγαμε τότε τη 
Λήδρας) ελεύθερος για τροχοφόρα. 
Πρώτη μέρα άδειας, έλεγες να πας για 
μπάνιο στο Αλάσια, την ονειρευόσουν 
τη χρυσή αμμουδιά της Αμμοχώστου. 
Ξαφνικά τη γαλήνη ξεσκίζουν ριπές, σε 
λίγο ερπύστριες λιώνουν την άσφαλ-
το, τανκς σπέρνουν σφαίρες και τρόμο. 
Στο ραδιόφωνο, το μονοπωλιακό ΡΙΚ, ο 
Νταλάρας «Το πουκάμισο το θαλασσί» 
(ακόμα ανακατεύεσαι κάθε που τ’ ακούς). 
Σε λίγο: «Η Εθνική Φρουρά επενέβη δι’ 
αποκατάστασιν της τάξεως. Το θέμα είναι 
καθαρά μεταξύ των Ελλήνων». Πραξικό-
πημα. Αλαφιασμένοι άνθρωποι τρέχουν 
να κρυφτούν, στα λιγοστά τηλέφωνα, 
σταθερά μόνο είχαμε τότε, να ψάχνεις τον 
δικό σου και πού να τον βρεις, σε λίγο 
νέκρα. Νυχτώνει. Τ’ άρβυλα βροντούν 
μέσ’ στη συσκότιση, ριπές τρυπάνε τον 
ουρανό. Αχάραγα σε κουβαλάνε στη 
δουλειά, οι πόρτες στους διαδρόμους 
κόσκινο από σφαίρες. Ο τρόμος έχει 
παραλύσει τα πάντα; Ποιος το λέει; Οι 
συνάδελφοι σκυλοβρίζονται, το φίδι, η 
διχόνοια δουλεύει υπερωρίες. 

Σάββατο 20. Πριν χαράξει μαύρες 

ομπρέλες ρίχνουν αλεξιπτωτιστές. Η 
εκφωνήτρια ενημερώνει: «Ηλιού του 
Προφήτου». Κι ύστερα, πρωινή γυμνα-
στική. Πού είναι εκείνη η αγριόφατσα ο 
συνταγματάρχης Λιασκώνης που έσφαζε 
με το βλέμμα; Επιβεβαίωση μετά: «Την 
πρωίαν της σήμερον αναιτίως και ανάν-
δρως η Τουρκία προσέβαλεν στόχους 
και έρριψεν δύναμιν αλεξιπτωτιστών εις 
τον θύλακαν Λευκωσίας – Αγύρτας». 
Το μήνυμα πως οι σιδερόφρακτοι μπή-
καν στην Κερύνεια αργεί πολύ ακόμη. 
Επιστράτευση. «Αι ημέτεραι δυνάμεις 
αναδιπλούνται ομαλώς». (Έτσι μας την 
πασάρανε την πανωλεθρία). Τρεις μέ-
ρες και νύχτες, ως την εκεχειρία, όλοι 
νηστικοί, άπλυτοι με μια σταλιά ύπνο 
κατάχαμα. Τα δεκαοκτάχρονα τα φα-
νταράκια τρομαγμένα, νηστικά, άυπνα, 
άπλυτα να μην στέκονται πια όρθια.

Δευτέρα 22. Πάει το αεροπλάνο, τα 
φάγαμε τα παιδιά από τη Σούδα που έρ-
χονταν να μας συντρέξουν. Πώς να πάει 
μήνυμα μέσα σ’ εκείνο τον χαμό; Σε λίγο 
αρχίζουν να γυρνάνε λεβέντες, εξευτελι-
σμένοι, κλαίγοντας, όλα προδομένα, ούτε 
όπλα, ούτε σχέδιο δράσης. Όσοι απ’ αυτούς 
που ξέμειναν στα βουνά και πιάστηκαν 
αιχμάλωτοι και κατάφεραν να γυρίσουν θα 
πάρουν πολλά χρόνια μετά πιστοποιητικό 
με τη φράση-ντροπή: «Συνελήφθησαν 
αιχμάλωτοι υπό αδιευκρίνιστες συνθή-
κες». Ναι, είδαν φως εκεί που θέριζαν 
οι Τούρκοι και μπήκαν! Θα χρειαστούν 
αγώνες να διαγραφεί η φράση που μύριζε 
υπόνοιες τομαρισμού και λιποταξίας. Άσε 
το τιμητικό επίδομα €7, €18, €32 αναλό-
γως κριτηρίων. Πώς το πάλεψαν το μέσα 
τους, με τι εφιάλτες νυχτοξημερώνονται 
ακόμα μετά τις διακοπές στην Αμάσια και 
τα Άδανα, ποιος τους ρώτησε; 

Στοίβα οι Ιούλιοι, ο ένας πίσω απ’ τον 
άλλο. Πάνε ο λεβέντης ο στρατηγός ο Βαγ-
γέλης ο Φλωράκης και άλλοι τέσσερις, 
πώς έπεσε το ελικόπτερο το Μπελ τρέχα 
γύρευε. Κι ύστερα το Μαρί, κι αν κάνεις 

ένα βήμα πίσω, 1570 οι Τούρκοι σφάζουν, 
βιάζουν, 1821 κρεμάνε τον Αρχιεπίσκο-
πο και προκρίτους, 1964 βομβαρδίζουν 
την Τηλλυριά, πρώτη γεύση από βόμβες 
Ναπάλμ. Χρόνια στ’ αντίσκηνα, μαύροι 
χειμώνες, φτερό στον άνεμο τα υπάρχο-
ντα. Γυναίκες να ψάχνουν άντρα, αδελφό, 
πατέρα, γιο. Να ’ρχονται κι οι δύστυχες 
από την Ελλάδα και να μην ξέρουν γιατί 
ζουν αυτό που ζουν. Και να κηδεύουν 
χρόνια μετά ένα κασελάκι μ’ ό,τι απέμεινε 
απ’ αυτόν που αγαπούσαν.

Έρχονται πάλι! Μνημόσυνα, στεφάνια, 
λογύδρια, «η πατρίς ευγνωμονούσα», 
υποσχέσεις για μια Κύπρο ειρηνική, 
λύση βιώσιμη, δίκαιη κατανομή των 
υδρογονανθράκων (το φοβόμασταν 
πως θα ήταν θηλιά στο λαιμό μας). 
Κάθε χρόνο οι απειλές θεριεύουν, οι 
μνήμες ανοίγουν τρύπες που στάζουν 
αίμα. Αυτός ο μήνας κάνει να μην ξα-
ναπατήσει; Όχι, ε; Τι κρίμα! 
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Έρχονται πάλι! Μνημόσυ-
να, στεφάνια, λογύδρια, 
«η πατρίς ευγνωμονού-
σα», υποσχέσεις για μια 

Κύπρο ειρηνική, λύση 
βιώσιμη, δίκαιη κατανομή 

των υδρογονανθράκων 
(το φοβόμασταν πως θα 

ήταν θηλιά στον λαιμό 
μας). Κάθε χρόνο οι απει-
λές θεριεύουν, οι μνήμες 

ανοίγουν τρύπες που στά-
ζουν αίμα. Αυτός ο μήνας 

κάνει να μην ξαναπατή-
σει; Όχι, ε; Τι κρίμα! 

Η εργασιακή ειρήνη στον 
τουριστικό κλάδο κρέ-
μεται από μια κλωστή 

και η εργοδοτική πλευρά 
καλείται να διαβουλευτεί 

με σοβαρότητα και συναι-
νετικό πνεύμα για ομαλή 

ανανέωση της συλλογικής 
σύμβασης και νομική κα-
τοχύρωση όσων συμφω-
νούνται, προκειμένου να 
επικρατήσουν συνθήκες 
εργασιακής γαλήνης για 
την κυπριακή οικονομία  

Ανοιχτές πληγές Η Κύπρος ένα σύγχρονο 
περιφερειακό κέντρο υγείας        

ΔΡ ΙΑΚΩΒΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ* 
www.iacovosaristi-
dou.com

ΑΛΕΚΑ  
ΓΡΑΒΑΡΗ-ΠΡΕΚΑ

Κορυφώνεται η ανησυχία
για μετωπική σύγκρουση

στην ξενοδοχειακή βιομηχανία

ΞΕΝΗΣ Χ. 
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ* 
xenis.xenofontos@
sek.org.cy
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Η Αποφράδα 15η και το 45χρ. Επίτευγμα

Το τουρκικό εγχείρημα των S400

Ξ ΗΜΕΡΩΝΕΙ αύριο η 45η μαύρη 
επέτειος της αποφράδας 15ης 
Ιουλίου 1974. Δευτέρα ήταν και 

τότε, που να μην ξημέρωνε ποτέ. Το 
κακουργηματικό αδελφοκτόνο πραξικό-
πημα της μεγαλύτερης και χειρότερης 
αυτοχειρίας και ντροπής που υπέστη 
ποτέ ο Ελληνισμός στην Κύπρο.

- Τα τέκνα της πιο δοξασμένης γε-
νιάς της Κύπρου, της γενιάς του 1955 
– 1959, η οποία διεξήγαγε τον ένδοξο 
απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, 
οδηγήθηκαν, από την εμφύλια διχό-
νοια, στην πιο ατιμωτική εθνική κα-
ταστροφή του Ιουλίου - Αυγούστου 
1974.

ΤΩΝ πενηντάχρονων κατά το 1974 

επιζώντων παλαιών αγωνιστών της 
ΕΟΚΑ οι γιούδες, 18χρονοι, 19χρο-
νοι, 20χρονοι, εκείνο το πιο μαύρο 
καλοκαίρι,

- άλλοι σκοτώθηκαν στο αδελφο-
κτόνο Πραξικόπημα,

- άλλοι άταφοι νεκροί στις προδο-
μένες επάλξεις απέναντι στον Αττίλα 
εισβολέα κατακτητή,

- άλλοι στον εξανδραποδισμό της 
αιχμαλωσίας στην Τουρκία,

- άλλοι στον μακρύ φρικτό κατά-
λογο των Αγνοουμένων με την τρύπα 
της χαριστικής βολής στο κρανίο των 
ανασυρόμενων μέχρι σήμερα από 
τους ομαδικούς τάφους μαρτυρικών 
οστών τους και

- άλλοι στην ανεπούλωτη έκτοτε 
ντροπή της πιο ατιμασμένης γενιάς της 
ήττας και της συνεχιζόμενης τουρκικής 
κατοχής των σκλαβωμένων ελληνικών 
εδαφών της Κύπρου.

ΕΠΕΙΔΗ παλαιόθεν προφανώς:
Όταν με δίκαιη υπερηφάνεια ψαλ-

λόταν ανέκαθεν το «σε γνωρίζω από 

την κόψι του σπαθιού την τρομερή» 
του εθνικού ύμνου, παραγνωριζόταν 
και περιφρονείτο και λησμονιόταν 
αδίκως το εξίσου ύψιστο καθήκον της 
αυστηρά αυτομαστιγωτικής μελέτης 
και βιωματικής αφομοίωσης -στην 
καθημερινή πράξη- των πολλαπλασίως 
σοφότερων στίχων του ίδιου ύμνου:

«Η Διχόνοια που βαστάει ένα σκή-
πτρο η δολερή

καθενός χαμογελάει, “πάρ’ το”, λέ-
γοντας, “και συ”.

Κειο το σκήπτρο που σας δείχνει 
έχει αλήθεια ωραία θωριά·

μην το πιάστε, γιατί ρίχνει εισέ δά-
κρυα θλιβερά.

Από στόμα οπού φθονάει, παλλη-
κάρια, ας μην πωθεί,

πως το χέρι σας κτυπάει του αδελ-
φού την κεφαλή.

Μην ειπούν στο στοχασμό τους τα 
ξένη έθνη αληθινά:

“Εάν μισούνται ανάμεσό τους δεν 
τους πρέπει ελευθεριά”...».

Μ Ο Λ Ι  Σ   πριν  δέκα μέρες , 

4/7/2019, στον 45ο Δευτερογιούνη 
της τουρκικής κατοχής, ο υπουργός 
Εξωτερικών του συνεχιζόμενου Αττίλα, 
εκτόξευσε δημοσίως για πολλοστή 
φορά τα πολεμικά του φόβητρα:

«Απειλές Τσαβούσογλου σε Κύπρο: 
Θα πάθετε τα ίδια όπως στο παρελ-
θόν»...

ΜΕ τραυματικά συσσωρευμένη επί-
μονα γνώση, αφ’ ενός, και συνειδητή 
εναγώνια, αφ’ ετέρου, ανακούφιση 
δεκαετιών, ευθύς αναρτήσαμε την 
διαδικτυακή μας απάντηση:

«ΠΡΟΣ: Τσαβούσογλου.
Οι απειλές σου δεν πιάνουν.
Είναι... κρότου λάμψης.
Και το ξέρεις.
Επειδή, καθώς ξέρεις, οι Έλληνες 

Κύπριοι ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ εμφύλιους σπα-
ραγμούς όπως το 1974.

ΟΥΤΕ «χρήσιμους [ΓΙΑ ΕΣΑΣ] 
ηλίθιους» χουνταίους πραξικο-
πηματίες ολέθριους σε Αθήνα και 
Λευκωσία που φρόντισαν να αποβι-
βαστεί απυρόβλητος ο Αττίλας σας 

στο Πέντεμιλι της Κερύνειας 20ή 
Ιουλίου 1974.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ξέρεις ότι ακόμη και 
οι... όποιοι πρόθυμοι να σου κκοτσια-
νιάσουν την μισή γην τε και ύδωρ, 
κατά καιρούς μηδίζοντες, ΔΕΝ ΜΠΟ-
ΡΟΥΝ να την επιβάλουν με κανένα 
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. Σου απομένει να... 
χαίρεσαι τα νταηλίκια σου. Ώσπου να 
σε πετάξει σαν στυμμένη λεμονόκουπα 
ο πολυχρονεμένος Σουλτάνος σου...»

45ΧΡΟΝΟ ΕΥΤΥΧΕΣ άχρι τούδε και 
θεμελιωδώς ελπιδοφόρο για το μέλλον, 
το ελληνικό επίτευγμα:

- Εξέλιπε κι έχει εξαλειφθεί ο εθνο-
κτόνος εμφύλιος διχασμός.

- Εξουδετερώθηκε και δεν βρίσκει 
εύφορο έδαφος να ξαναφυτρώσει η 
αδελφοκτόνα εμφύλια διχόνοια.

- Είναι ανάπηρα, ανήμπορα και 
στειρωμένα τα ύπουλα κέντρα και οι 
μοχθηρές φατρίες και τα αίτια και οι 
προφάσεις και οι πηγές παραγωγής 
εμφύλιου μίσους.

- Ό,τι κι αν αντιθέτως πασκίζουν 

κατά καιρούς να εκθρέψουν όσες ελά-
χιστες απέμειναν αθεράπευτα εθισμέ-
νες οικτρές ανεγκέφαλες νοσταλγίες 
της κάθε είδους ολέθριας εμφύλιας 
πανούκλας.

- «Κειο το σκήπτρο» της πρωταίτιας 
αρχομανίας κι εξουσιολαγνείας, αδυ-
νατεί πλέον να παρασύρει σε εμφύλια 
πάθη.

ΜΕ ΑΥΤΟ το σπουδαιότατο προ-
σόν, κεκτημένο ήδη, εμπεδωμένο κι 
αδιατάραχτο πλέον, επί 45 χρόνια, 
τα δύο κράτη του Ελληνισμού έχουν 
το καθήκον και την ευχέρεια και τις 
δυνατότητες:

(α) Ν’ αναζητήσουν για ν’ αποκτή-
σουν όλα τ’ άλλα απαραίτητα προ-
σόντα ασφαλέστερης επαύξησης κι 
ενδυνάμωσης όλων των εσωτερικών 
και εξωτερικών συντελεστών εθνικής 
ισχύος, ώστε:

(β) Αποτελεσματικότερη να καταστεί 
η διεκδίκηση της απελευθέρωσης των 
σκλαβωμένων από τον Αττίλα, επί 45 
χρόνια, εδαφών της Κύπρου.

Η Τουρκία προχωρεί στην παραλαβή των S400 
σε μία εν τοις πράγμασι συμμαχική συνεννόη-
ση με τη Μόσχα, ακολουθώντας βηματισμούς 

αντιπαράθεσης με την Ουάσιγκτον. Πρόκειται για μια 
αντιπαράθεση με τη διακινδύνευση να αποτελεί για την 
Άγκυρα ζωτικής σημασίας κρίσιμο σταυροδρόμι αποφά-
σεων εθνικού επιπέδου. Πρέπει να υπενθυμίσει κανείς 
εν προκειμένω πως οι S400 κατασκευάστηκαν από τη 
Μόσχα για να είναι σε θέση να πλήττουν αποτελεσμα-
τικά το προηγμένης τεχνολογίας πολεμικό αεροπλάνο 
των ΗΠΑ, F35. Η Άγκυρα πραγματοποιεί στρατηγικό 
άνοιγμα προς τη Μόσχα, που παραπέμπει τόσο στους 

S400, όσο και 
στην προβολή 
της παράστασης 
κράτους, που δεν 
υπάγεται στην 
εξάρτησή του από 
την Ουάσιγκτον, 
αλλά αναδεικνύει 
οντότητα ικανή να 
συλλογίζεται και 
να αποφασίζει 
βάσει του εθνικού 
συμφέροντος της 
χώρας και μόνο.  

Επομένως, οι 
S400 αποτελούν 
για την Άγκυρα 
το έναυσμα ή 
και την αφετη-
ρία εκδήλωσης ή 
και διεκδίκησης 
εθνικού επιπέδου 
προβολής πολι-

τικών. Είναι πρόδηλο πως η μετακεμαλική Τουρκία 
επιζητεί την ανάδειξή της σε χώρα ενισχυμένης πολι-
τικής αυτονομίας, που να διεκδικεί και να υπηρετεί το 
τουρκικό εθνικό συμφέρον, πράγμα που συνάδει προς 
τον σχεδιασμό του αμετροεπούς, φιλόδοξου Προέδρου 
της χώρας Ερντογάν, να καταστήσει την Τουρκία πε-
ριφερειακό ηγεμόνα στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο 
και στη Μέση Ανατολή.

Το ζήτημα που προβάλλει ως προεξάρχουσα υπόθεση 
στρατηγικής πλαισίωσης του εν εξελίξει διεθνοπολιτικού 
επεισοδίου στο τρίγωνο Άγκυρα – Μόσχα – Ουάσιγκτον, 
παραπέμπει στη δυναμική ως κατά τα παραδοσιακά 
προβλεπόμενη της αμερικανικής διάρθρωσης εξουσί-
ας αντίδραση δομών προβολής πολιτικής, όπως είναι 
το Κογκρέσο. Το Κογκρέσο, που συνιστά μία από τις 
βασικές δομές εξουσίας του αμερικανικού πολιτικού 
συστήματος, ουδόλως ταυτίζεται με τις αποφάσεις του 
Προέδρου, ενίοτε δε δημιουργεί και συνθήκες ασφυξίας 
στην οργανωτική δομή προβολής πολιτικής του αμε-
ρικανικού προεδρικού συστήματος. Αυτό που μπορεί 
να τεθεί σήμερα επί τάπητος είναι η κινητοποίηση του 
ελληνικού και εβραϊκού λόμπι στις ΗΠΑ, έτσι ώστε 
το τουρκικό άνοιγμα προς Μόσχα με την παραλαβή 
των S400 να υποστεί μία ελληνικού ενδιαφέροντος 
προβολή τουρκικού κόστους. 

Η Τουρκία δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει ως 

ανεξάρτητος παράγων του διεθνούς συστήματος, που 
να έχει την πολυτέλεια να συγκρούεται με την Ουά-
σιγκτον άνευ κόστους. Επειδή, όπως όλα δείχνουν, ο 
Ερντογάν κατάφερε να πείσει τον απρόβλεπτο Πρόεδρο 
των ΗΠΑ, Τραμπ, εκείνο που μπορεί να συμβεί και 
ευλόγως μπορεί να αναμένεται είναι η αντίδραση του 
Κογκρέσου, το οποίο είναι σε θέση να παρεμποδίσει 
κάθε διαδικασία συνεργασίας Ουάσιγκτον – Άγκυρας, 
επιβάλλοντας οικονομικές και άλλες κυρώσεις βάσει 
του νόμου περί Αντιμετώπισης των Αντιπάλων της 
Αμερικής μέσω Κυρώσεων (CAATSA).  

Διαθέτοντας η Άγκυρα στο οπλοστάσιό της ένα από τα 
ισχυρότερα αμυντικά συστήματα της Υφηλίου ενισχύει 
και τη στόχευσή της να αναδειχθεί σε περιφερειακή 
δύναμη, πράγμα που τη φέρνει και σε συγκυριακή 
αντίθεση με το δυτικό σύστημα ασφάλειας, ενώ παράλ-
ληλα στο τακτικό επίπεδο συνομολογείται συνάντηση 
συμφερόντων με τη Ρωσία, γεγονός που θα αντανακλάται 
άνευ εταίρου και στην επόμενη μέρα των εξελίξεων 
στη Μέση Ανατολή.

Ο Ερντογάν αποφάσισε και εμμένει μέχρι τέλους 
στην παραλαβή των S400 για να ενισχύσει τον περι-
φερειακό του ρόλο ως ισχυρής στρατηγικά αναβαθ-
μισμένης δύναμης, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνει την 
εσωτερική του κυριαρχία, όπου αντίστοιχες κινήσεις 
καλλιεργούν ένα rally effect εθνικιστικού κλίματος 
στον τουρκικό χώρο, πράγμα που ενδιαφέρει τον 
Τούρκο Πρόεδρο ιδιαιτέρως μετά τις τελευταίες 
αμφισβητήσεις που διατρέχουν την πολιτική του 
παρουσία.  

Το γεγονός της σύγκρουσης Τουρκίας - ΗΠΑ για τα 
F35 ίσως διαπιστώνεται και ως παράθυρο ευκαιρίας 
για την ελληνική στρατηγική να παρέμβει ως ενδια-
φερόμενη χώρα, όχι μόνο για αγορά F35, αλλά και 
για να αναλάβει αυτό τον ρόλο της συμπαραγωγής, 
πράγμα που θα αναδείξει αφ’ εαυτού την Ελλάδα σε 
στρατηγικά κρίσιμο παράγοντα της περιοχής. Αυτό 
όμως για να πραγματωθεί χρειάζεται ελληνική αποφα-
σιστικότητα και στρατηγική πρόβλεψη. Τα οφέλη των 
Αθηνών από μια τέτοια κίνηση είναι αυτονόητα, στον 
βαθμό που εισέρχεται στη συμπαραγωγή ενός από τα 
πλέον προηγμένης τεχνολογίας πολεμικά αεροπλάνα 
της Υφηλίου, γεγονός που θα μπορούσε να αναδείξει 
κατ’ αυτό τον τρόπο την παρηκμασμένη ελληνική αμυ-
ντική βιομηχανία σε μια σύγχρονη δομή παραγωγής. 

Θα πρέπει να αναμένεται πως ο Ερντογάν δεν πρόκειται 
να ακολουθήσει την ελληνική τακτική, όπου το πυραυλικό 
σύστημα S300 παρελήφθη, αποθηκεύθηκε στην Κρήτη 
και στη συνέχεια μετακινήθηκε σε σημεία που δεν θα 
προκαλούσαν τουρκική αντίδραση. Ανεξαρτήτως της 
αγοράς των S400 από την Τουρκία, η Ελλάδα όφειλε 
εξαρχής και άνευ εταίρου να εγκαταστήσει τους S300 
στο σύστημα ασφάλειας της χώρας, καθιστώντας τους 
μάχιμους, εξισορροπώντας κατ’ αυτό τον τρόπο τους 
παράγοντες ισχύος στην περιοχή και υποδηλώνοντας 
ταυτόχρονα αποφασιστικότητα αποτροπής, κίνηση που 
στο παρόν στάδιο και λίαν προσεχώς εκ των συνθηκών 
θα αναγκασθεί να πράξει.  

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

Πανεπιστήμιο

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

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Οι Έλληνες του νησιού 
απαιτούν από τον Κυρ. 
Μητσοτάκη, πρώτον, 

να διαψεύσει τον 
Βαρβιτσιώτη. Δεύτερον, 

να διαψεύσει τον πατέρα 
του που είχε αποκαλέσει 
την Κύπρο «πόρνη της 
Μεσογείου». Τρίτον, να 
διαψεύσει έμπρακτα ότι 
η Κύπρος εξακολουθεί 
να κείται μακράν της 
Ελλάδος. Τέταρτον, να 

επιβεβαιώσει ότι η Ελλάδα 
θα αντισταθεί στον 

τουρκικό επεκτατισμό. Να 
τα πει και να τα εννοεί! 

Όχι άλλη παραμυθολογία

Οι S400 αποτελούν για 
την Άγκυρα το έναυσμα 

ή και την αφετηρία 
εκδήλωσης ή και 

διεκδίκησης εθνικού 
επιπέδου προβολής 

πολιτικών

Ο Κυρ. Μητσοτάκης προ-καλείται να πείσει ότι 
η Κύπρος δεν κείται μακράν της Ελλάδος

Δεν ξεχνούμε! Τον Αύγουστο του 1974 και διαρκού-
σης της δεύτερης φάσης της βάρβαρης τουρκικής 
εισβολής, ο επιστρέψας εκ Παρισίων Πρωθυπουρ-

γός της Ελλάδος, Κωνσταντίνος Καραμανλής, δήλωσε ότι 
«η Κύπρος κείται μακράν». Η νέα Ελληνική Δημοκρατία, 
η οποία είχε γεννηθεί και αναδυθεί από τις στάχτες, τα 
αίματα και τα κόκαλα των Ελλήνων της Κύπρου τα ιερά, 
δεν μπορούσε να προστρέξει σε βοήθεια και σωτηρία μας. 
Τότε, η Αθήνα είχε μιαν εύλογη δικαιολογία: Μετά από 
εφτά χρόνια δικτατορίας των συνταγματαρχών, προδοσίας 

της Κύπρου και 
ημιθανούς Ελ-
λάδος, δεν μπο-
ρούσε, μας είπαν, 
να βοηθήσει τον 
σφαγιαζόμενο 
κυπριακό Ελ-
ληνισμό.

Δεν ξεχνούμε: 
Παρέμεινε στην 
Ιστορία η παροι-
μιώδης αποστρο-
φή του Γέρου της 
Δημοκρατίας, Γ. 
Π α π α ν δ ρ έ ο υ , 
προς τον Μα-
κάριο, μετά το τ/κ 
πραξικόπημα και 
τους τουρκικούς 
βομβαρδισμούς, 
το 1963-64: 
«Άλλα αποφα-
σίζομεν και 
άλλα πράττετε!». 
Τραγική και θλι-
βερή, διαχρονικά, 
αποτύπωση της 
εθνικά ολέθριας 
ανυπαρξίας ενι-

αίας, ομόφωνης και σταθερής γραμμής στο Κυπριακό 
μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας. Εγωισμοί, φιλοδοξίες, 
υπονομεύσεις, παιδαριώδεις αντιλήψεις περί διακρα-
τικών και διεθνών σχέσεων, προπάντων καταστροφική 
άγνοια του Τούρκου εχθρού και βάναυση υποτίμηση των 
σχεδιασμών του σε βάρος της Κύπρου. Μετά τη μεταπο-
λίτευση η δημοκρατική, πλέον, Ελλάδα, ως Μητέρα και 
Εγγυήτρια της ελευθερίας και ανεξαρτησίας ης Κύπρου, 
όφειλε να ανταποκριθεί στα εθνικά, συμβατικά και μη-
τρικά καθήκοντά της. Δεν ξεχνούμε: Πρώτα εφευρέθη 
το γελοίο δόγμα: «Η Λευκωσία αποφασίζει και η Ελλά-
δα συμπαρίσταται» αλλά χωρίς δυνατότητες πολιτικές, 
διπλωματικές και στρατιωτικές και χωρίς ξεκάθαρους 
στόχους. Η Τουρκία είχε δημιουργήσει τετελεσμένα 
και ο πρωθυπουργός της τουρκικής εισβολής, Ετζεβίτ, 
ισχυριζόταν ότι το Κυπριακό λύθηκε επί του εδάφους. 

Δεν ξεχνούμε: Αργότερα εφευρέθη το δόγμα: «Η Αθήνα 
αποφασίζει και η Λευκωσία υπακούει και εκτελεί». Ενώ 
ο Τούρκος προωθούσε τα σχέδιά του, νέα ανατροπή στα 
κωμικά «δόγματα»: «Αθήνα και Λευκωσία συνεργάζο-

νται» ώστε να επιτευχθεί μια δημοκρατική, βιώσιμη και 
λειτουργική λύση στο Κυπριακό διζωνικής, δηλ. ρατσι-
στικής, αντιδημοκρατικής και τουρκικής τερατουργίας. 
Λογικά, μία έπρεπε να ήταν και να είναι η αιχμή της ελ-
λαδοκυπριακής πολιτικής: Η απελευθέρωση της Κύπρου 
από τον αττιλικό ζυγό, για δύο κυρίως λόγους: Πρώτον, 
επειδή η Ελλάδα έχει απαράγραπτες και ανεκπλήρωτες, 
ακόμα, εθνικές και συμβατικές υποχρεώσεις έναντι του 
κυπριακού Ελληνισμού. Δεύτερον, επειδή τα ιστορικά 
σύνορα της Ελλάδος είναι ανατολικά του ακρωτηρίου Απ. 
Ανδρέα, προς τη Μ. Ανατολή και όχι δυτικά της Κρήτης.

Την περ. Κυριακή, 7 Ιουλίου 2019, οι Έλληνες εξέλεξαν 
ως νέο Πρωθυπουργό της χώρας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, 
γιο του τέως Πρωθυπουργού, Κ. Μητσοτάκη. Τέσσερα 
είναι τα κύρια αιχμηρά αγκάθια επί των οποίων καλείται 
να περπατήσει ξυπόλητος: Η ανόρθωση της οικονομίας. 
Η άμεση οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ 
με την Κύπρο, την Αίγυπτο και τη Λιβύη. Η ανασύνταξη 
μιας αξιόπιστης Ελλάδος ως παράγοντα ισχύος, σταθε-
ρότητας και ασφάλειας στην περιοχή των Βαλκανίων 
και της Αν. Μεσογείου. Η αντιμετώπιση της τουρκικής 
επιθετικότητας και αρπακτικότητας στο Αιγαίο, στη Δυτ. 
Θράκη και ειδικά στην Κύπρο και στην Αν. Μεσόγειο.

Δεν ξεχνούμε! Τη δεκαετία του ’90, ο Γιάννης Βαρ-
βιτσιώτης, υπουργός Άμυνας του πατέρα Μητσοτάκη, 
προέβη σε μία αισχρή δήλωση: «Δεν θα στέλνουμε τα 
παιδιά μας (τους ΕΛΔΥΚάριους) να σκοτωθούν στην Κύ-
προ». Βεβαίως δεν ξεχνούμε ούτε την εξίσου αντεθνική 
δήλωση Αναστασιάδη «να αποκόψουμε τους ομφάλιους 
λώρους με τις μητέρες πατρίδες». Σε λίγες ημέρες, ο Κυρ. 
Μητσοτάκης θα επισκεφθεί επίσημα τη Λευκωσία. 

Εδώ κυβερνά ο μηδέποτε μεταμεληθείς Αναν-ιστής, Ν. 
Αναστασιάδης ο οποίος, πρώτον, πέντε φορές αναφέρθηκε 
σε νέα τουρκική εισβολή, παρόμοια εκείνης του 1974, 
αλλά αρνείται να προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας. 
Δεύτερον, κυριολεκτικά εκλιπαρεί και λείχει τον αδίστακτο 
εισβολέα Ερντογάν για να αρχίσουν συνομιλίες. Τρίτον, 
δεν καταλαβαίνει ότι θα συρθεί σε συνομιλίες υποταγής 
σε νέα τετελεσμένα. Ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν έχει καμία 
περίοδο χάριτος, ιδιαίτερα όσον αφορά στα ελληνοτουρ-
κικά. Ο Τούρκος αλωνίζει, προκαλεί και αμφισβητεί στο 
Αιγαίο, εποφθαλμιά τη Δυτ. Θράκη και έχει θέσει υπό 
ασφυκτικό πολεμικό κλοιό την Κυπριακή Δημοκρατία. Η 
Κύπρος υφίσταται πόλεμο! Υπέστη δύο νέες εισβολές και 
κατοχή της ΑΟΖ της, στις 4/5/2019 και στις 8/7/2019. Η 
Λευκωσία απαίτησε, αιτιολογημένα, έμπρακτη αλληλεγγύη 
και «στοχευμένα μέτρα» από την ΕΕ κατά της Τουρκίας. 

Τι εισπράττει; Πρώτα οι Εγγλέζοι, τώρα και οι Ρώσοι 
αναφέρονται σε αμφισβητούμενες περιοχές και κατανέ-
μουν ισότιμη ευθύνη για την κρίση στον θύτη Τουρκία και 
στο θύμα Κύπρο. Η ΕΕ ακόμα συσκέπτεται και διαφωνεί 
με μέτρα. Οι Έλληνες του νησιού απαιτούν από τον Κυρ. 
Μητσοτάκη, πρώτον, να διαψεύσει τον Βαρβιτσιώτη. Δεύ-
τερον, να διαψεύσει τον πατέρα του που είχε αποκαλέσει 
την Κύπρο «πόρνη της Μεσογείου». Τρίτον, να διαψεύσει 
έμπρακτα ότι η Κύπρος εξακολουθεί να κείται μακράν 
της Ελλάδος. Τέταρτον, να επιβεβαιώσει ότι η Ελλάδα θα 
αντισταθεί στον τουρκικό επεκτατισμό. Να τα πει και να 
τα εννοεί! Όχι άλλη παραμυθολογία.   

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ



Εξ Απορρήτων

H συμπλήρωση δύο χρόνων από το αδιέξοδο 
στο οποίο κατέληξε η διάσκεψη στο Κραν 
Μοντανά, βρίσκει το Κυπριακό σε μια 

εξαιρετικά κρίσιμη φάση. Η Τουρκία συνεχίζει 
τις προκλήσεις στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, αυξάνει την ένταση και διατυπώνει 
απειλές ακόμη και για χρήση βίας. 

Με επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του 
ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης επανέλαβε με τον πλέον επίσημο τρόπο 
την ετοιμότητά του για συνέχιση των συνομιλιών 
από το σημείο στο οποίο έμειναν τον Ιούλιο του 
2017, νοουμένου ότι η Τουρκία θα τερματίσει 
τις ενέργειές της στην κυπριακή ΑΟΖ. H κίνηση 
αυτή, πέραν των ειλικρινών προθέσεων, εκ των 
πραγμάτων υπηρετεί και στόχους τακτικής. 

Όμως, ενώ εκ πρώτης όψεως η θέση που 
διατυπώνει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είναι 
κατανοητή, η εμμονή σε μια πολιτική η οποία 
εκ του αποτελέσματος έχει ήδη κριθεί αρνητι-
κά, δεν μπορεί να υπηρετήσει τους στόχους της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξάλλου τα τελευταία 
δύο χρόνια δεν έχει καταγραφεί οποιαδήποτε 
κίνηση που να δείχνει μεταβολή των τουρκικών 
θέσεων, ώστε να δημιουργούνται οι ελάχιστες 
προσδοκίες και ελπίδες ότι η Άγκυρα είναι πρό-
θυμη για ειλικρινή βήματα προς την κατεύθυνση 
ενός έντιμου συμβιβασμού. 

Υπογραμμίζεται ότι επί των ημερών του Έρο-
γλου είχαν διακοπεί οι συνομιλίες ως αποτέλεσμα 
των τουρκικών παραβιάσεων της κυπριακής ΑΟΖ. 
Είναι γνωστό πού κατέληξαν οι συνομιλίες με την 
επανέναρξή τους, ακόμα και μετά την ανάδειξη 
του Ακιντζί στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας και της κατοχικής οντότητας.

Με τον Ερντογάν σε δύσκολη θέση στο εσω-
τερικό μέτωπο θα είναι αδύνατο να διαφορο-
ποιηθούν οι τουρκικές θέσεις, ώστε να καταστεί 
δυνατή μια οριστική διευθέτηση με τρόπο που 
να ικανοποιούνται οι βασικές προτεραιότητες 
της ελληνοκυπριακής πλευράς. Ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης θα πρέπει να τολμήσει να υιο-
θετήσει μια νέα προσέγγιση. Ενώ δεν θα είναι 
εύκολη μια τέτοια αλλαγή, εκ των πραγμάτων 
είναι απαραίτητη.  

Πολύ ορθά η κυβέρνηση της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας κατάγγειλε την Τουρκία στην ΕΕ και τη 
διεθνή κοινότητα ζητώντας ακόμη και κυρώσεις 
σε βάρος της. Όμως λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα 
τα συναφή δεδομένα είναι πολύ δύσκολο να 

υπάρξουν τέτοιες κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας 
που να δημιουργήσουν πραγματικό κόστος. Το 
προηγούμενο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας 
για την Ουκρανία δεν μπορεί να θεωρείται ως 
δεδομένο. Άλλο Ρωσία και άλλο Τουρκία, άλλο 
Ουκρανία και άλλο Κύπρος.  

Εφόσον σωστά η κυβέρνηση κατάγγειλε 
την Τουρκία για τις παραβιάσεις στη θάλασσα, 
θα πρέπει να υπάρξουν καταγγελίες και για τα 
όσα λαμβάνουν χώρα στα κατεχόμενα εδάφη 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς αυτά είναι 
πολύ χειρότερα. Συνοπτικά σημειώνω τη δημι-
ουργία της «ΤΔΒΚ» ως τουρκικό προτεκτοράτο, 
τον συνεχιζόμενο εποικισμό, τη λεηλασία και 
τον σφετερισμό των ελληνοκυπριακών περι-
ουσιών, την ισλαμοποίηση και την αλλαγή του 
χαρακτήρα των κατεχόμενων εδαφών και τον 
υβριδικό πόλεμο εναντίον της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, του οποίου ένα ουσιαστικό στοιχείο 
είναι η διοχέτευση παράνομων μεταναστών στην 
ελεύθερη Κύπρο.  

Ένα άλλο συναφές θέμα είναι η εμμονή της 
Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας σε 
δικαιώματα που πηγάζουν από το Σύνταγμα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960. Πρέπει να 
σταλεί το μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι 
μαζί με τα δικαιώματα υπάρχουν και υποχρεώ-
σεις. Επιπρόσθετα, είναι αδιανόητο να υπάρχει 
από την τουρκική πλευρά αφενός η επίκληση 

δικαιωμάτων που πηγάζουν από την Κυπριακή 
Δημοκρατία και αφετέρου η προσκόλληση στην 
κατοχική οντότητα της «ΤΔΒΚ». Τα δεδομένα 
αυτά αποτελούν έναν επιπρόσθετο λόγο που 
υπαγορεύει μια νέα προσέγγιση.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες και με δεδομένο 
το χάσμα απόψεων μεταξύ των δύο πλευρών, το 
ερώτημα που τίθεται είναι τι προσδοκίες μπο-
ρούμε να έχουμε. Εάν επαναρχίσουν οι συνομι-
λίες εκ των πραγμάτων θα υπάρξει διασύνδεση 
του Κυπριακού με τα ενεργειακά ζητήματα. Η 
συζήτηση για το Κυπριακό και τα ενεργειακά 
ζητήματα θα είχε νόημα εάν διαφοροποιούνταν 
οι τουρκικές θέσεις. Όμως η Άγκυρα παραμένει 
προσκολλημένη στην πολιτική ισότητα (με τη 
δική της ερμηνεία) στα πλαίσια ενός νέου συ-
νεταιρισμού που θα αντικαθιστά την Κυπριακή 
Δημοκρατία με ένα τρικέφαλο κρατικό μόρφωμα 
και τη συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στην 
εκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου ακόμα 
και πριν τη λύση ή όποια άλλη διευθέτηση. Τυ-
χόν εφαρμογή αυτών των ιδεών στο Κυπριακό 
και τα ενεργειακά ζητήματα θα οδηγήσει σε μια 
νέα οδυνηρή και μη αναστρέψιμη κατάσταση 
πραγμάτων με επαχθείς συνέπειες. 

*Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών 
και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς και του Τμήματος 

Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης του Πανε-
πιστημίου Λευκωσίας

Συνομιλίες ναι, αλλά με ποιους στόχους;

Της Κυριακής
14.07.2019

ΑΚΙΝΤΖΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΏΡΙΟ

ΑΠΟΎ ΠΟΝΕΙ ΠΑΕΙ ΣΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟΝ

Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ

Σε τραγική κατάσταση έχει 
περιέλθει ο Μουσταφά Ακιντζί. 
Η Τουρκία τον έχει πετάξει σαν 
στυμμένη λεμονόκουπα, αφού 
τον χρησιμοποίησε (κι αυτόν) για 
να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά 
της. Ο παραμερισμός του Ακιντζί 
από την Άγκυρα γίνεται με 
ιδιαίτερα επιδεικτικό τρόπο. Οι 
Τούρκοι αξιωματούχοι έρχονται 
στα κατεχόμενα και βλέπουν 
μόνο τον «πρωθυπουργό» και 
τον «υπέξ». Καμιά επαφή με τον 
«πρόεδρο» Μουσταφά. Ακόμα 
και ο φίλος του, ο Αναστασιάδης, 
τον πρόδωσε, όταν συνέφαγε με 

τον «βεζίρη» Οζερσάι, που θέλει 
«να γίνει χαλίφης στη θέση του 
χαλίφη». Τώρα ο Ακιντζί προ-
σπαθεί με κάποιες κινήσεις να 
πείσει ότι βρίσκεται ακόμα μέσα 
στο παιγνίδι, αλλά οι προοπτικές 
του είναι από ελάχιστες έως 
μηδαμινές. Εκτός, αν αποφασίσει 
να βγει και να μιλήσει ανοιχτά 
εναντίον της Άγκυρας και να 
καταγγείλει τις παρεμβάσεις 
της, κάτι, όμως, που φαντάζει 
αδύνατο. Ούτε και μπορεί να 
κάνει κάποιο βήμα στο Κυπρια-
κό ερήμην της Τουρκίας. Ούτως 
ή άλλως, διαπραγματεύσεις δεν 

φαίνονται στον ορίζοντα, καθώς 
θα πρέπει πρώτα η Τουρκία να 
τερματίσει τις προκλήσεις της 
στην κυπριακή ΑΟΖ. Κανένας 
δεν αναμένει ότι θα το κάνει 
αυτό, τουλάχιστον στο προβλε-
πτό μέλλον. Αλλά κι αν ακόμα ο 
Ακιντζί κατορθώσει να έχει κά-
ποια συνάντηση με τον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη, έστω και κοινωνι-
κή, αυτή δεν θα έχει ουσιαστική 
σημασία. Απλώς θα πιούνε μαζί 
τον... «καφέ της παρηγοριάς» για 
την... «εκλιπούσα» «προεδρία» 
του Μουσταφά.

ΜΠΟΞΕΡ

Ελπίζω να τα βρούνε οι κυβερ-
νητικοί γιατροί της ΠΑΣΥΚΙ 
με το Υπουργείο Υγείας και να 
αποφευχθεί νέα απεργία στις 
Πρώτες Βοήθειες. Από την άλλη, 
θα πρέπει και ο κόσμος να μάθει 
ότι στα Τμήματα Ατυχημάτων 
και Επειγόντων Περιστατικών 
πρέπει να εξυπηρετούνται μόνον 
τα πραγματικά επείγοντα περι-
στατικά και όχι, ας πούμε, όποιος 
κοπεί στο ξύρισμα. Η απεργία 
των γιατρών είχε ως αποτέλεσμα 
να μειωθεί αισθητά η προσέλευ-
ση πολιτών στα ΤΑΕΠ, και, όπως 
υπέδειξε και ο υπουργός Υγείας, 
αυτό ακριβώς πρέπει να γίνεται 
και τις υπόλοιπες ημέρες. Πα-

ρόμοια φαινόμενα εμφανίζονται 
και με την υπερεκμετάλλευση 
του ΓεΣΥ. Επειδή είναι μούχτιν, 
ορμήσαμε όλοι, είτε πραγματικά 
ασθενείς είτε κατά φαντασίαν, να 
επωφεληθούμε. Κάτι σαν την ει-
κόνα που περιγράφω πιο κάτω. 
Διάλογος μεταξύ ασθενούς και 
προσωπικού γιατρού:
- Γιατρέ, πονώ.
- Πού ακριβώς πονείς;
- Παντού.
- Μα πρέπει να μου πεις 
ακριβώς, για να ξέρω πού να 
εντοπίσω το πρόβλημα.
- Παντού, λαλώ σου. Οπότε 
γράψε μου να κάμω MRI, ακτι-
νογραφίαν, εγκεφαλογράφημαν, 

καρδιογράφημαν, τεστ κοπώσε-
ως τζιαι καμιάν δεκαρκάν άλλες 
εξετάσεις.
- Ναι, αλλά πρέπει να πληρώ-
σεις κάτι για όλα αυτά.
- Μα, αφού είπασιν ότι εν ούλλα 
μούχτιν.
- Εντάξει, τότε. Θα σου δώσω ένα 
παραπεμπτικό, για να μπορέσεις 
να θεραπευτείς από τους πόνους 
τελείως μούχτιν.
- Πού εν να με παραπέμψεις, 
γιατρέ;
- Στον... Άην Τζιεγκιάν, τον άγιον 
για τες τζιεγκιές. Πήαιννε πε του 
τον πόνον σου τζιαι δεν θα σου 
πάρει ούτε σεντ!

ΚΎΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Ενθουσιάστηκαν οι Τούρκοι, δι-
ότι, λένε, ο νέος Πρωθυπουργός 
της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσο-
τάκης, αναγνώρισε τον... μπακλα-
βά ως τουρκικό! Συγκεκριμένα, 
σε συνέντευξη, λίγο μετά την 
εκλογή του, σε αγγλόφωνο 
τουρκικό μέσο ενημέρωσης, 
σε ερώτηση για τον μπακλαβά, 
απάντησε ότι «πρόκειται για ένα 
πολύ ωραίο γλυκό που έλκει την 
καταγωγή του από την Τουρ-
κία». Την ίδια ώρα, άρχισαν να 
καταφθάνουν από την Άγκυρα 
με το κιλό οι... διπλωματικοί 
«μπακλαβάδες» της τουρκικής 
κυβέρνησης. Πρώτος-πρώτος 

ο Ερντογάν έσπευσε να συγ-
χαρεί τον νέο Πρωθυπουργό, 
ενώ ακολούθησε ο Τσαβούσο-
γλου, με μηνύματα πλήρη από 
φιλοφρονητικά «σιρόπια». Η 
παραδοσιακή τακτική των Τούρ-
κων. Την ώρα που σε σφάζουνε, 
σου δίνουνε κι ένα λουκουμάκι 
για να ξεχάσεις τον πόνο. Ο 
Κυριάκος ξέρει (ή οφείλει να 
ξέρει) ότι το τουρκικό θηρίο δεν 
εξημερώνεται με καλοπιάσματα. 
Το είχε επιχειρήσει και ο πατήρ 
Μητσοτάκης, αλλά απέτυχε. Και 
ο Κώστας Καραμανλής είχε κά-
νει κουμπαριά με τον Ερντογάν. 
Και ο Γιώργος Παπανδρέου είχε 

χορέψει ζεϊμπέκικο ενώπιον 
του Τούρκου ομολόγου του. Και 
ο Ερντογάν είχε υποδεχτεί τον 
Τσίπρα, τον περασμένο Φεβρου-
άριο, με μπουζούκια. Όλα αυτά 
δεν εμπόδισαν τους Τούρκους 
να εισβάλουν στην κυπριακή 
ΑΟΖ, να διεκδικούν ελληνικά 
νησιά και να προβαίνουν σε 
καθημερινές παραβιάσεις στο 
Αιγαίο. Στην επόμενη φάση, 
να δείτε που θα ζητήσουν από 
τον νέο Έλληνα Πρωθυπουργό, 
αφού αναγνώρισε ως τουρκικό 
τον μπακλαβά, να αναγνωρίσει 
ως τουρκικό και το... μισό Αιγαίο!

ΜΠΟΞΕΡ

ΧΑΛΛΟΎΜΟΠΟΛΕΜΟΣ 
ΕΚ ΣΟΎΗΔΙΑΣ

Πολύ δύσκολες στιγμές διέρ
χεται, πάλι, το ταλαιπωρημένο 
χαλλούμι μας, μετά την απώ-
λεια του εμπορικού σήματος 
στη Βρετανία. Αυτήν τη φορά 
δέχεται επιθέσεις από έναν 
απροσδόκητο «εχθρό», τη 
Σουηδία. Συγκεκριμένα, ο 
μη κυβερνητικός οργανισμός 
WWF (World Wildlife Fund) 
εξέδωσε στη Σουηδία ανα-
κοίνωση στην οποία ισχυρί-
ζεται ότι το χαλλούμι μπορεί 
να είναι επικίνδυνο, αφού 
εισάγεται από την Κύπρο, 
«μια χώρα που βρίσκεται 
στην κορυφή της λίστας όσον 
αφορά στη χορήγηση αντιβι-
οτικών στα παραγωγικά ζώα». 
Ο ισχυρισμός αυτός είναι 
εντελώς αστήρικτος, αφού 
δεν βρέθηκαν ποτέ υπο-
λείμματα αντιβιοτικών στο 
χαλλούμι. Σημειωτέον ότι η 
Σουηδία είναι δεύτερη, μετά 
τη Βρετανία, στην κατανάλω-
ση χαλλουμιού στην Ευρώπη, 
με τις εισαγωγές να έχουν 
εκτιναχθεί από 21 τόνους 
το 2009 σε 4.000 τόνους το 
2018. Αυτή η χαλλουμομανία 
των Σουηδών φαίνεται να 
είναι ο κύριος λόγος για την 
υπονόμευση του εθνικού 
μας προϊόντος, με στόχο την 
προώθηση της κατανάλωσης 
ανάλογων σουηδικών τυριών 
(ψευδοχαλλουμιών για την 
ακρίβεια). Κύριε Καδή μου, 
εισηγούμαι να καλέσετε 
επειγόντως στην Κύπρο τον 
Σουηδό ομόλογό σας και να 
τον καθησυχάσετε για την 
ποιότητα του χαλλουμιού. Και 
φυσικά να του προσφέρετε 
και γεύμα με χαλλούμι στη 
σχάρα, χαλλούμι τηγανητό, 
ραβιόλες με γέμιση χαλλου-
μιού και τρίμμα χαλλουμιού 
από πάνω και άλλα παρόμοια. 
Και στο τέλος να τον «φύ-
ρετε» με το τέλειο πόπαστο: 
Παγωμένο καρπούζι με 
χαλλούμι! Αυτό είναι. Το πρό-
βλημα με τη Σουηδία θα έχει 
λυθεί με τον ιδανικότερο (και 
γευστικότερο) τρόπο...

ΜΠΟΞΕΡ

Κινητή τηλεφωνία, 
ακίνητη Τουρκία
Ενώ η Τουρκία συνεχίζει απτόητη την 
εισβολή της στην ΑΟΖ μας και προχωρεί 
σε περαιτέρω βήματα άσκησης πλήρους 
ελέγχου στα κατεχόμενα, εμείς κάνουμε 
χαρούλες, επειδή πραγματοποιήθηκε η 
διασύνδεση της κινητής τηλεφωνίας των 
ελεύθερων περιοχών με τα κατεχόμενα. Εί-
ναι σαν να μπαίνει ο ληστής στο σπίτι σου 
κι εσύ να χαίρεσαι, επειδή θα μπορέσεις να 
βγάλεις σέλφι μαζί του! 
Ήταν τουλάχιστον άκαιρη αυτή η κίνη-
ση, αφού αποσπά την προσοχή από τις 
προκλήσεις της Τουρκίας και δίνει μια 
παραπλανητική εικόνα βελτίωσης των 
σχέσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων. 
Τι μήνυμα θέλουμε να στείλουμε αυτήν 
ακριβώς την περίοδο, που ζητάμε από τους 
Ευρωπαίους εταίρους μας συγκεκριμένα 
μέτρα κατά της Τουρκίας; Δικαιολογημένα 
θα μας πουν «αφού μια χαρά τα βρίσκετε 
με τους Τουρκοκύπριους, γιατί δεν τα βρί-
σκετε και με την Τουρκία και μας βάζετε 
εμάς να τσακωνόμαστε μαζί της»; 
Φαντάζομαι τώρα με την ενοποίηση των 
δικτύων κινητής τηλεφωνίας, θα μπορούν 
και οι Τουρκοκύπριοι, που διεκδικούν τις 
περιουσίες τους στις ελεύθερες περιοχές, 
να παίρνουν απευθείας τηλέφωνο τους 
Ελληνοκύπριους που διαμένουν εκεί και 
να τους ζητούν να ξεκουμπιστούν...
Ίσως με την υλοποίηση αυτού του ΜΟΕ 
να ήθελε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης να 
στηρίξει τον Ακιντζί, που έχει περιπέσει σε 
δυσμένεια από την Τουρκία. Εντάξει. Αλλά, 
γιατί δεν έκανε και ο Ακιντζί κάτι, σε αντάλ-
λαγμα; Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία 
που είχε με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, θα 
μπορούσε να τον πληροφορήσει ότι είναι 
έτοιμος να προωθήσει το μεγαλύτερο από 
όλα τα ΜΟΕ, εκείνο της επιστροφής της 
Αμμοχώστου υπό την αιγίδα των Ηνωμέ-
νων Εθνών. Διότι είναι τουλάχιστον τραγε-
λαφικό να εφαρμόζουμε δευτερεύοντα Μέ-
τρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τη στιγμή 
που έχει εκλείψει κάθε εμπιστοσύνη με 
τους σχεδιασμούς του κατοχικού καθεστώ-
τος για εποικισμό της Αμμοχώστου.  
«Όπως σπάσαμε τον φραγμό στην επικοι-
νωνία, ευχή μου, να καταργήσουμε και 
τη γραμμή που χωρίζει τη χώρα μας στα 
δύο», έγραψε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
στο Twitter. Δυστυχώς, εκείνη η γραμμή, 
κύριε Πρόεδρε, δεν καταργείται ούτε με ευ-
χές, ούτε και με τηλεφωνήματα στα κινητά!

ΚΎΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Μάρε... 
Τουρκόστρουμ
Ο αρχιπειρατής της περιοχής έχει 
πραγματικά αφηνιάσει. Στέλνει τα 
πειρατικά του παντού, χωρίς να 
λαμβάνει υπ’ όψιν καμιά καταδίκη 
των ενεργειών του από τη διεθνή 
κοινότητα και χωρίς να υποχωρεί από 
τα άνομα σχέδιά του να κουρσέψει τον 
πλούτο των άλλων και να επιβάλει 
τον τρόμο σε ολόκληρη την περιοχή. 
Με δύο πειρατικά γεωτρύπανα και 
ένα ερευνητικό σκάφος, παραβιάζει 
ήδη προκλητικά την κυριαρχία και τα 
κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας. Αλλά δεν περιο-
ρίζεται μόνο σ’ αυτήν τη θαλάσσια 
εισβολή. Τα τελευταία εικοσιτετράωρα 
υπάρχουν πληροφορίες ότι ο αδίστα-
κτος αρχιπειρατής ετοιμάζεται και 
για μια γιγαντιαία χερσαία εισβολή 
στη βόρεια Συρία, με 80.000 στρατι-
ώτες, τη μεγαλύτερη στη σύγχρονη 
Ιστορία της Τουρκίας. Στόχος είναι 
το κουρδικό κίνημα της Συρίας. Αν 
όντως η Τουρκία προχωρήσει στη 
νέα εισβολή, σημαίνει ότι έχει τη 
συγκατάθεση της Ρωσίας, ή έστω την 
ανοχή της. Αυτό, όμως, εμπεριέχει 
και μιαν αντίφαση, καθώς η Τουρκία 
θα παραβιάσει την κυριαρχία και την 
εδαφική ακεραιότητα μιας χώρας, της 
οποίας ο Πρόεδρος στηρίζεται από τη 
Μόσχα με κάθε μέσο. Επίσης, ο αρ-
χιπειρατής είναι έτοιμος να εξοπλίσει 
τα πειρατικά του με τους σύγχρονους 
ρωσικούς αντιαεροπορικούς πυραύ-
λους S400, για να μπορεί να ασκεί 
πιο αποτελεσματικά τις πειρατείες του. 
Την ίδια ώρα ανεμίζει την πειρατική 
του σημαία και προς τη Λιβύη, υπο-
στηρίζοντας στρατιωτικά το καθεστώς 
της, με απώτερο στόχο να αποτρέψει 
τυχόν συμφωνία Ελλάδας - Λιβύης 
για τον καθορισμό ΑΟΖ. Γενικά, ο 
αρχιπειρατής επιδιώκει να λυμαίνε-
ται ανενόχλητος και ανεμπόδιστος 
ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο 
και πέραν αυτής. Οι Ρωμαίοι της 
αυτοκρατορικής περιόδου χρησιμο-
ποιούσαν τη λατινική έκφραση Mare 
Nostrum (Μάρε Νόστρουμ), που 
σημαίνει «η θάλασσά μας», για να 
χαρακτηρίσουν τη Μεσόγειο, καθώς 
αυτή περικλειόταν από εδάφη της 
Αυτοκρατορίας τους. Οι Τούρκοι, της 
υπό ανασύσταση νέας Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, θεωρούν κι αυτοί τη 
Μεσόγειο ως «θάλασσά τους». Μάρε... 
Τουρκόστρουμ!

ΚΎΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ*

Ένα άλλο συναφές θέμα 
είναι η εμμονή της Τουρ-
κίας και της τουρκοκυπρι-
ακής ηγεσίας σε δικαιώ-
ματα που πηγάζουν από 
το Σύνταγμα της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας του 
1960. Πρέπει να σταλεί 
το μήνυμα προς όλες τις 
κατευθύνσεις ότι μαζί με 
τα δικαιώματα υπάρχουν 

και υποχρεώσεις. Επι-
πρόσθετα, είναι αδιανό-
ητο να υπάρχει από την 

τουρκική πλευρά αφενός 
η επίκληση δικαιωμάτων 
που πηγάζουν από την 

Κυπριακή Δημοκρατία και 
αφετέρου η προσκόλληση 
στην κατοχική οντότητα 

της «ΤΔΒΚ»
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