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Ο «Βάρβαρος 
Πειρατής»…

Άγνωστες πτυχές της 
προσπάθειας Τζο 
Μπάιντεν το 2014, 

για άνοιγμα της Αμμόχωστου, 
αποκαλύπτει σε αποκλειστική 
συνέντευξή του στη «Σημερινή» 
ο Κουντρέτ Οζερσάι.

Ο λεγόμενος «υπουρ-
γός εξωτερικών» του 
ψευδοκράτους ρίχνει όλη 
την ευθύνη στην ε/κ πλευ-
ρά, στην οποία αποδίδει 
ψέματα. 

Τονίζει ότι δεν στα-
μάτησε αυτός την πρω-
τοβουλία, καθώς, όπως 
υποστηρίζει, η αποτυχία 
αυτής της διαδικασίας  
τερματίστηκε «λόγω της 
εμμονής της ε/κ πλευράς 
να εξαιρέσει τα τ/κ λιμάνια 
και τη διερεύνηση/εκτίμη-
ση των τ/κ λιμανιών». 

Όπως λέει για πρώτη 
φορά, «το πρωτότυπο 
προσχέδιο που δόθηκε 
από την Αμερικανική Δι-
οίκηση συμπεριελάμβανε 
ακόμη μια μελέτη/εκτίμη-
ση για τα τ/κ λιμάνια. Και 

δεν έγινε δεκτό από την 
ε/κ πλευρά. Και δεν ήταν 
για τη συμμετοχή Ε/κ στην 
επιτροπή εμπειρογνωμό-
νων». 

Την ίδια στιγμή, ο 
Οζερσάι μέσα από τη  
συνέντευξή του κηρύττει 
ουσιαστικά τη λήξη της 
ομοσπονδίας. 

Προβάλλει συνεχώς 
την ανάγκη να ανοίξει το 
Κουτί της Πανδώρας και 
να συζητηθούν με ευελιξία 
άλλες λύσεις, την ίδια ώρα 
που με περισσσή ευκολία 
απειλεί ή, καλύτερα, προει-
δοποιεί, όπως λέει ο ίδιος, 
ότι με τις ενέργειες της 
ε/κ πλευράς ανεβαίνει το 
ρίσκο για μία σύγκρουση. 

Δεν διστάζει να πα-
ραδεχθεί ότι η επίδειξη 
στρατιωτικής ισχύος από 
την Τουρκία είναι μέσο 
διπλωματίας, απορρίπτο-
ντας όμως τη σαφή μας 
υπόδειξη ότι αυτό είναι 
ωμός εκβιασμός. 
ΣΕΛΙΔΕΣ /// 6-7

Μια νέα συνάντηση του Προ-
έδρου Αναστασιάδη με τον 
κατοχικό ηγέτη θα δείξει κατά 

πόσον μπορεί να συγκληθεί μια άτυπη 
σύνοδος στο Κραν Μοντανά, όπου θα 
ξεκαθαρίσει τι θα συζητηθεί στο επίσημο 
Κραν Μοντανά. Θα πρέπει, όμως, από την 

πλευρά μας να μελετηθούν τα εξής, στο 
πλαίσιο μιας νέας στρατηγικής: 

Α. Προτού αρχίσουν οι συνομιλίες, 
η Τουρκία θα πρέπει να επιστρέψει 

την Αμμόχωστο στους νόμιμους κα-
τοίκους της, όπως η ίδια η Τουρκία 
δεσμεύτηκε και όπως τα ψηφίσματα 

του ΟΗΕ προτάσσουν. Το λάθος με την 
Αμμόχωστο ήταν η υπαναχώρηση του 
Προέδρου από την αρχική του θέση. 
Ενώ ήταν θέμα πρόταξης, μετακινήθηκε 
στο πλαίσιο της συνολικής λύσης, διότι 
υπήρχε η ψευδαίσθηση ότι ο Ακιντζί 
ήταν κάτι διαφορετικό και ότι μπορούσε 
να αποδράσει από την Τουρκία. 

Β. Η έναρξη της αποχώρησης 
των τουρκικών στρατευμάτων, όπως 
σχετικές υποδείξεις επί μακρόν 
γίνονται σε εκθέσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, αλλά μένουν στο ράφι. 
Τι τον θέλει η Τουρκία τόσο στρατό 

όταν επιθυμεί διευθέτηση; 
Γ.  Η απογραφή πληθυσμού στα 

κατεχόμενα από το Συμβούλιο της Ευ-
ρώπης, για να διαπιστωθεί πόσοι είναι 
οι έποικοι και πόσοι οι Τουρκοκύπριοι. 
Και μετά την έναρξη της αποχώρησης 
των εποίκων. Και αν οι εταίροι μας ή/
και οι  Βρετανοί και οι Αμερικανοί 
επιμένουν ότι το ζήτημα είναι ανθρω-
πιστικό, τότε ας ισχύσει η αρχή της ανα-
λογικότητας,  όπως συμβαίνει με τους 
μετανάστες. Άλλωστε στις άλλες χώρες 
θα έχουν καλύτερες προοπτικές… 
ΣΕΛΙΔΑ /// 4

Εδώ και τρία χρόνια υποβάλλαμε 
με πείσμα ότι Αθήνα και Λευ-
κωσία πρέπει να ετοιμασθούν ν’ 
αντιμετωπίσουν τις νέες τουρκικές 

επιθέσεις. Η Τουρκία δεν απέκρυπτε τα 
σχέδιά της. Δεν αποσιώπησε τις επιθετικές 
θαλάσσιες κινήσεις της. Δεν απέκρυψε 
τα νέα κατακτητικά της σχέδια, ούτε τους 
τρόπους και τους χρόνους υλοποίησής 
τους. Τονίζαμε, γράφαμε, επιμέναμε για 
τον 3ον Αττίλα που ερχόταν, αλλά ούτε οι 
ηγέτες, ούτε και ο Λαός, άκουαν ή έβλεπαν 
τα κραυγαλέα επερχόμενα. Τον 3ον Αττίλα, 
τον οποίον ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είδε 
μόνο τις τελευταίες βδομάδες…

Η Τουρκία είπε ότι θα πάρει τους S400. 
Τους πήρε όταν όλοι αμφισβητούσαν τη 
σχετική αποφασιστικότητά της. Η Τουρκία 
είπε ότι αφού δεν αναγνωρίζει ύπαρξη 
Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν αναγνωρίζει 
και την ύπαρξη Θαλάσσιας Οικονομικής 
Ζώνης αυτής της Πολιτείας. Η Τουρκία 
τρύπησε, κατέλαβε και κατέκτησε ήδη 
γαλάζιες Θάλασσες της Κύπρου. Αυτό 
διακήρυξε urbi et orbi ότι θα πράξει. Αυτό 
έπραξε. Είπε ότι η Ανατολική Μεσόγειος 
είναι χώρος επιρροής και ελέγχου της οι-
κονομικώς και στρατιωτικώς. Διά της βίας 
υλοποιείται ήδη η στρατηγική αυτή. Και 
έτσι φαίνεται ότι θα συμβεί και στο Αιγαίο.

Η Τουρκία όλα αυτά τα σχεδιάζει και τα 
υλοποιεί με την έγκριση και τη γνώση των 
Βρετανών και των Αμερικανών. Αλλά και 
των Ρώσων και όχι μόνο… Όλοι αυτοί γνώ-
ριζαν τι θα έπραττε η Τουρκία. Τι σχεδίαζε. 
Και γνωρίζουν τι περαιτέρω προγραμματί-
ζει. Όλοι, πλην, ίσως, της  Ελλάδος και της 
Κύπρου… Αυτές ζούσαν στο βόλεμα της 
τραγικά αφελούς πολιτικής νοοτροπίας του 
Κατευνασμού. Δηλαδή της «σύνεσης» και 
της «ψυχραιμίας», όπως βάπτιζαν τον ψοφο-
δεϊσμό, την παθητικότητα, την απραξία και 
την παραλυσιακή αμηχανία τους.

Η Τουρκία, όσα σε βάρος μας απεί-
λησε, τα υλοποίησε. Οι δικοί μας ηγέτες, 
με όσα αντιπαρέθεσαν ως διπλωματική 
αποτρεπτική μαεστρία, ΑΠΕΤΥΧΑΝ. Είναι 
πλέον παγιδευμένοι στην «ψυχραιμία» 
και στη «σύνεσή» τους. Στις αυταπάτες 
και στις διπλωματικές φαντασιώσεις τους. 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τι λέγει στον 
εαυτό του, στο υποσυνείδητό του, που είναι 
τραγικά υπερφορτωμένο με τις Ιστορικές 
του ευθύνες για την εκτουρκευόμενη 
Κύπρο, της οποίας την Κυριαρχία ορκίστη-
κε να προστατεύει; Και η οποία Κυριαρχία 
παραδίδεται αμαχητί τώρα, μέρα με την 
ημέρα, στην Τουρκική Κυριαρχία;

Δεν έχει πλέον νόημα η αποφυγή λέξεων 
που αποδίδουν και χρωματίζουν τη δραμα-
τική πραγματικότητα. Δεν ωφελεί πλέον σε 
οτιδήποτε ο εξωραϊσμός της φραστικής από-
δοσης της μοιραίας αποτυχίας της πολιτικής 
ηγεσίας αυτού του τόπου. Και της επίσημης 
Ελλάδος. Δεν υπάρχει ούτε χρόνος, για να 
ελπίσει και ο πλέον νοσηρά αισιόδοξος, ότι 
κάποιοι άλλοι, τρίτοι, θα μας σώσουν από τον 
3ον και από τον εκκολαπτόμενο 4ον Αττίλα…

Πού είναι η έξυπνη διπλωματία της Προεδρίας 
και των «Συμμάχων» της αυτού του τόπου; Πού 
είναι η «θωράκιση» της Κύπρου, που διακήρυσσε 
ο Πρόεδρος; Πού είναι οι φωτογραφημένες «Συμ-
μαχίες» της περιοχής μας; Πού είναι οι Βρετανοί 
«φίλοι» μας, οι Αμερικάνοι οι «προστάτες» μας, οι 
Ισραηλίτες οι «συμπαραστάτες» μας, οι Αιγύπτιοι 
γνήσιοι «υποστηρικτές» μας; Πού είναι η διαχρονι-
κή φίλη μας η Ρωσία; Κυρίως,  πού είναι η Μάνα 
και Εγγυήτριά μας Ελλάδα; Πού τους άφησε η 
αξιοσύνη της ηγεσίας μας;

Ο Κυπριακός Ελληνισμός οφείλει να 
συνειδητοποιήσει ότι, ουδέποτε στην προ-
ηγηθείσα μαρτυρική Ιστορία του διέτρεξε 
τέτοιον άμεσο και ψηλαφητό κίνδυνο. Κίν-
δυνο να ξεκληρισθεί από τη γη του και 
τον τόπο των προγόνων του. Τις φωνές, 
τις κραυγές, τις καμπάνες της επερχόμενης 
εθνικής Συμφοράς πριν το 1974 δεν τις 
άκουαν οι ηγέτες. Και δεν τις έβλεπαν όταν 
δεν τις απαξίωναν χλευαστικά οι ηγέτες. 
Τώρα; Και πάλιν έπαθαν κώφωση και 
τύφλωση; Οι Τούρκοι ό,τι λέγουν το πράτ-
τουν. Η δική μας ηγεσία ό,τι αποφεύγει τα 
παθαίνει.  Έρχεται τώρα  και ο «Βάρβαρος 
Πειρατής»… Οι αδύναμοι υποτάσσονται. Οι 
δυνατοί επιβάλλονται. Αυτός δεν είναι μόνο 
Νόμος της Φύσεως. Είναι και Νόμος των 
Ανθρωπίνων Κοινωνιών και των Κρατών. 
Είναι και ο Νόμος των… «Πειρατών».
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
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ΦΩΝΑΖΟΥΝ 
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ 
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ΜΕΛΕΤΗ ΣΑΚΟΠ
Παντρεύονται χωρίς 
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ΣΕΛΙΔΑ /// 15

Άτυπο Κραν Μοντανά: Τρεις προϋποθέσεις για έναρξη συνομιλιών 

«Εσείς απορρίψατε 
επιστροφή της 
Αμμοχώστου»

ΥΠΑΡΧΕΙ ΡΙΣΚΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΛΕΕΙ Ο ΚΟΥΝΤΡΕΤ ΟΖΕΡΣΑΪ
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ΕΝΤΕΊΝΟΝΤΑΊ ΟΊ 
ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΊΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΜΑ-
ΔΊΚΟΥ ΒΊΑΣΜΟΥ 

19ΧΡΟΝΗΣ ΤΟΥΡΊ-
ΣΤΡΊΑΣ 

ΤΟ ΣΤΟΊΧΗΜΑ ΤΗΣ 
ΑΓΊΑΣ ΝΑΠΑΣ ΓΊΑ 
ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ 
ΠΟΊΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΊΣΜΟΥ

Τεκμήρια, τα οποία αξιολογούνται στα 
επιστημονικά εργαστήρια της Αστυ-
νομίας, σε συνδυασμό με μαρτυρίες, 

που συλλέγονται από τα εμπλεκόμενα και 
μη πρόσωπα, αναμένεται να ρίξουν φως 
στην πολύκροτη υπόθεση, η οποία κάνει 
τον γύρο του κόσμου τις τελευταίες μέρες, 
σε σχέση με τον φερόμενο ομαδικό βιασμό 
19χρονης Βρετανίδας, σε ξενοδοχείο στην 
Αγία Νάπα. 

Στοιχεία-κλειδιά θεωρούνται από τους 
ανακριτές τα βίντεο που φέρονται να τρά-
βηξαν ορισμένοι από τους 12 νεαρούς 
Ισραηλινούς, οι οποίοι κρατούνται ως 
ύποπτοι. Ουσιώδους σημασίας ενδεχο-
μένως να αποδειχτούν και τα αποτελέ-
σματα των εξετάσεων DNA από δείγματα, 
που έχουν συλλεγεί από το δωμάτιο της 
Βρετανίδας, όπου έγινε η καταγγελλόμε-
νη εγκληματική πράξη.  Επιπρόσθετα, η 
Αστυνομία παρέλαβε οπτικό υλικό από το 
κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του 
ξενοδοχείου, όπου διέμεναν ύποπτοι και 
παραπονούμενη, καθώς και γειτονικών 
καταστημάτων και γραφείων.

Μέσα από τις ανακρίσεις αναμένεται 
να ξεκαθαρίσει, πρώτον, αν στοιχειοθετεί-
ται βιασμός. Στη συνέχεια, σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο, θα πρέπει να αποδειχθεί 
εμπλοκή στο αδικήματα για τον καθένα 
εκ των 12 υπόπτων. 

Θα πρέπει να επισημανθεί πως η Αστυ-
νομία φόρεσε χειροπέδες σε όλους όσοι 
βρίσκονταν στο ίδιο δωμάτιο, το επίμαχο 
βράδυ. Ωστόσο, μόνο οι δύο εκ των 12 
υπόπτων έχουν παραδεχθεί, μέχρι στιγ-

μής, πως είχαν σεξουαλική επαφή με την 
κοπέλα, αλλά ισχυρίζονται πως ήταν με τη 
θέληση της 19χρονης. Υπάρχουν, επίσης, 
μαρτυρίες ότι οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι 
είχαν καταναλώσει αλκοόλ. 

Τα γεγονότα
Σύμφωνα με τη μαρτυρία της κοπέ-

λας, εκείνη είχε ραντεβού με ένα από τα 
αγόρια της παρέας και αρχικά πήγε μόνο 
εκείνος στο δωμάτιό της. Ελάχιστα λεπτά 
αργότερα η υπόλοιπη παρέα χτύπησε την 
πόρτα και μπήκε στο δωμάτιό της. Όπως 
ισχυρίζεται, της έδεσαν τα χέρια και τη 
βίασαν, ενώ ορισμένοι τραβούσαν βίντεο.

Η 19χρονη ανέφερε στην κατάθεσή της 

ότι από τις προηγούμενες μέρες γνώρισε 
έναν από τους υπόπτους και είχε σεξου-
αλικές επαφές μαζί του.

Ο πρώτος ύποπτος και το θύμα, που 
έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο, είχαν κου-
βεντιάσει στο Instagram αρκετές ημέρες 
πριν από την καταγγελλόμενη επίθεση. 
Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν 
και φωτογραφίες από τη διαδικτυακή τους 
συζήτηση, από την οποία διαφαίνεται πως 
ο ύποπτος είχε ζητήσει από την 19χρονη 
να έρθει στο δωμάτιό του.

Η 19χρονη Βρετανίδα τουρίστρια μετέβη 
το πρωί της Τετάρτης στα γραφεία του ΤΑΕ  
Αμμοχώστου και κατήγγειλε τον βιασμό της. 

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μετά 

το περιστατικό, η κοπέλα βγήκε από το 
ξενοδοχείο και φώναζε ότι υπέστη ομαδικό 
βιασμό. Νεαροί Βρετανοί, που βρίσκονταν 
στη περιοχή, φέρονται να μπήκαν στο ξε-
νοδοχείο και να κτύπησαν κάποιους από 
τους υπόπτους, προκαλώντας τους μώλω-
πες σε διάφορα μέρη του σώματός τους.

Σημειώνεται ότι οι πλείστοι από τους 
νεαρούς βρίσκονταν για διακοπές στην 
Κύπρο, προτού υπηρετήσουν τη  στρα-
τιωτική τους θητεία στο Ισραήλ, ενώ ο 
ανήλικος ήρθε στο νησί με τους γονείς του.

Όλοι οι ύποπτοι τέθηκαν υπό οκταήμερη 
κράτηση, την Πέμπτη, σε κεκλεισμένων 
των θυρών διαδικασία, ενώπιον του Επαρ-
χιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου.

Ρίχνουν φως βίντεο και καταθέσεις

οποία παραμένουν ανοικτά, όπως ανα-
φέρει, χωρίς συγκεκριμένο ωράριο, και 
συντείνουν, έτσι, στο «bar crawl». 

Σημαντικό, αναφέρει, πρέπει να θεω-
ρείται και το φαινόμενο της παράνομης 
πώλησης αλλά και χρήσης αερίου γέλιου 
στα κέντρα διασκέδασης, φαινόμενο το 
οποίο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, δεν 
υπάρχει μόνο στην Αγία Νάπα αλλά σε 
όλες τις πόλεις, από την Πάφο μέχρι και 
τον Πρωταρά. 

Επίσης, άλλος ένας σημαντικός πα-
ράγοντας που επιτείνει την ανομία στην 
πόλη, είναι η κατάσταση που επικρατεί 
με τα εξώδικα τροχαίας. Όπως ανέφερε, 
οι νεαροί τουρίστες που προβαίνουν σε 
ενοικίαση μοτοποδηλάτων ή αυτοκινήτων, 
γνωρίζουν ότι με την αναχώρησή τους από 

την Κύπρο δεν μπορεί η Αστυνομία να 
εισπράξει το εξώδικο, το οποίο πιθανώς 
να εκδώσει, με αποτέλεσμα την παρακώ-
λυση αφενός του έργου της Αστυνομίας, 
και αφετέρου την αμελή και επικίνδυνη 
οδήγηση από τους τουρίστες. Σύμφωνα με 
τον κ. Καρούσο, σε πάνω από έξι χιλιάδες 
υπολογίζεται ότι ανέρχονται τα ανεξόφλητα 
εξώδικα στην επαρχία Αμμοχώστου τα 
τελευταία χρόνια από οδηγούς ενοικια-
ζόμενων οχημάτων. 

Προέβη σε καταγγελίες 
Αναφορικά με τα προβλήματα τα οποία 

προκαλούν πονοκέφαλο αλλά και αμαυ-
ρώνουν την εικόνα της Αγίας Νάπας ο 
Δήμαρχος της πόλης προέβη σε σειρά 
καταγγελιών αλλά και επαφών με την 

Αστυνομία και τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
Συχνή είναι η επικοινωνία του, ανέφερε,  
αλλά και οι συναντήσεις με τα αρμόδια 
υπουργεία αλλά και με τον Αρχηγό 
Αστυνομίας και τον τοπικό αστυνομικό 
διευθυντή. Πολύ συχνές εξάλλου είναι 
και οι δημόσιες προειδοποιητικές ανα-
φορές του για τον ανεφάρμοστο νόμο της 
ηχορύπανσης, ο οποίος αποτελεί εν μέρει 
πηγή των περισσοτέρων προβλημάτων 
που επικρατούν.

Κάμερες ασφαλείας 
και αλλαγή ταυτότητας

Έντονες είναι οι πιέσεις που ασκεί ο 
Δήμος Αγίας Νάπας για τοποθέτηση κλει-
στού κυκλώματος παρακολούθησης σε 
κεντρικά σημεία της πόλης για πρόληψη 

και καταστολή του εγκλήματος, εκ των ων 
ουκ άνευ αναγκαιότητα για τις περισσό-
τερες τουριστικές πόλεις του εξωτερικού. 
Για το θέμα αναμένεται απόφαση από το 
Υπουργικό Συμβούλιο.

«Πάλη» δύο κόσμων 
στην Αγία Νάπα

Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας ανέφερε 
στη «Σ» ότι από την αρχή της θητείας 
του έθεσε ως στόχο να καταστεί η πόλη 
το καλύτερο και πιο κοσμοπολίτικο θέ-
ρετρο της Μεσογείου. Παρ› όλα αυτά 
οι εικόνες της Αγίας Νάπας φαίνεται να 
τον διαψεύδουν. Όπως είπε, «η Ρώμη 
δεν  χτίστηκε σε μια μέρα», και χρειάζο-
νται να γίνουν μία σειρά από ενέργειες 
ώστε να γίνει αυτό εφικτό, καθώς είναι 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ
k.penintaex@sigmatv.com

Αυτόν τον τουρίστα θέλουμε;
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Η 
υπόθεση του ομα-
δικού βιασμού 
στην Αγία Νάπα, 
που έχει συντα-
ράξει την κοινή 
γνώμη, φαίνεται 
να είναι μόνο η 

κορυφή ενός παγόβουνου, το οποίο 
επί χρόνια συντηρούμε στη χώρα μας 
και ονομάζεται «ποιότητα τουρισμού». 
Όπως ανέφερε στη «Σ» ο Δήμαρχος 
της Αγίας Νάπας, Γιάννης Καρούσος, 
η πόλη εξακολουθεί να ταλαιπωρείται 
από κακής ποιότητας τουρισμό, ο οποίος 
αμαυρώνει την εικόνα της, τόσο στην 
Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 

Ασυδοσία και ανομία 
καταγγέλλει ο Δήμαρχος

Το κυριότερο από τα προβλήματα, 
τα οποία υποδηλώνουν την ανομία και 
την ασυδοσία που επικρατεί στην Αγία 
Νάπα, ανέφερε ο κ. Καρούσος, είναι η 
ηχορύπανση, αφού η νομοθεσία που 
αφορά σε αυτήν εξακολουθεί να είναι 
ανεφάρμοστη, με αποτέλεσμα τα κέντρα 
διασκέδασης να μπορούν ανενόχλητα 
να εκπέμπουν μουσική στη διαπασών 
μέχρι και τις πρωινές ώρες ή ακόμη 
και καθ› όλη τη διάρκεια της ημέρας. 

Δεύτερη αιτία της κατάστασης του 
τουρισμού, αναφέρει ο Δήμαρχος Αγίας 
Νάπας, είναι η ανεξέλεγκτη πώληση 
οινοπνευματωδών ποτών όχι μόνο 
από κέντρα διασκέδασης, αλλά από 
υπεραγορές, περίπτερα, μέχρι και 
καταστήματα πώλησης σουβενίρ, τα 

ιδιαίτερα δύσκολη και επίπονη η αλλαγή 
της ποιότητας του τουρισμού. Εξήγησε ότι 
τα έργα και οι υποδομές για την αλλαγή 
της ταυτότητας έχουν ήδη γίνει και δεν 
είναι άλλα από τα σημαντικά πολιτιστικά 
σημεία διεθνούς αναφοράς που έχουν 
δημιουργηθεί στην πόλη. Το δεύτερο βήμα 
είναι η πολιτική του Δήμου, η οποία έχει 
ξεκινήσει να μεταδίδεται στο εξωτερικό, 
ότι δεν θα αποδέχεται πλέον, στο εγγύς 
μέλλον, κακής ποιότητας τουρισμό. Το 
τρίτο βήμα είναι η ανάπλαση του ίδιου 
του κέντρου της πόλης, έργο το οποίο 
αναμένεται να προκηρυχθεί τον Οκτώ-
βριο, κόστους 4,5 εκατομμυρίων, ώστε να 
αλλάξει η φιλοσοφία και ο χαρακτήρας 
της πλατείας του Δήμου. Οι πρακτικές 
που εφαρμόζονται στηρίζονται εξάλλου 
στο βαρόμετρο, το οποίο έχει διεξάγει ο 
Δήμος την περασμένη χρονιά σε κατοίκους, 
τουρίστες και επιχειρηματίες της Αγίας 
Νάπας, το 86% των οποίων ανέφεραν ότι 
επιθυμούν να μετατραπεί η διασκέδαση 
στην Αγία Νάπα σε πιο κοσμοπολίτικη.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αυτήν 
τη στιγμή στην Αγία Νάπα επικρατεί μάχη 
μεταξύ δύο κόσμων, αυτών οι οποίοι στη-
ρίζουν το όραμα για βιώσιμο, ολόχρονο 
και αναβαθμισμένο τουρισμό,  όπου ο 
τουρίστας θα ξοδεύει 50% περισσότερα 
απ’ ό,τι ξοδεύει σήμερα και οι επιχειρήσεις 
θα εργάζονται ολόχρονα, και αυτών οι 
οποίοι επιμένουν να θέλουν να εργάζονται 
και να κερδίζουν πρόσκαιρα σε περίοδο 
τριών μηνών.

Επεσήμανε πως ένας από τους τρόπους 
που μελετώνται και από το Υφυπουργείο 
Τουρισμού είναι και η δημιουργία του-
ριστικής Αστυνομίας, θεσμός ο οποίος, 
ανέφερε ο κ. Καρούσος, πρέπει να είναι 
ευέλικτος, να διαθέτει προσωπικό αλλά 
και εξουσίες και αρμοδιότητες.

Ως εκ τούτου, η εικόνα η οποία επικρατεί 
σήμερα στην Αγία Νάπα ή στην κάθε Αγία 
Νάπα δεν είναι νεότευκτο δημιούργημα, 
ούτε αποκλειστική ευθύνη της τοπικής 
Αρχής ή του κάθε καταστηματάρχη ή 
ξενοδόχου. Είναι μία κατάσταση που 
δημιουργήθηκε σταδιακά και διαχρο-
νικά με επιχειρήσεις που δεν μπορούν 
να ξεφύγουν, πλέον, από τον ανταγωνισμό 
που έχει δημιουργηθεί για πρόσκαιρη 
κερδοσκοπία μέσω ενός συγκεκριμένου 
είδους τουρισμού. Η πανάκεια βρίσκεται 
βαθύτερα, στο είδος του τουρισμού που 
θέλουμε ως κοινωνία να προσελκύου-
με ή που αποδεχόμαστε, στην ταυτότητα 
που θέλουμε να προβάλλουμε ως χώρα, 
στη γενικότερη θέωρησή μας για τον ξένο 
επισκέπτη αλλά και στο πόσο μπορεί η 
Πολιτεία να εφαρμόσει και να επιβάλει 
τους νόμους που η ίδια έχει θεσπίσει.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΚΚΑΣ
pavlikkasm@sigmatv.com



εξέφρασαν τα σφοδρά τους παράπονα για 
την καθυστέρηση που υπάρχει, καθώς το 
νομοσχέδιο έπρεπε να είχε ήδη ψηφιστεί 
από τη Βουλή για να μπορέσει να γίνει 
σωστός προγραμματισμός. Περαιτέρω, όπως 
εξήγησε, θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στο 
χρονικό πλαίσιο που υπάρχει στο νομοσχέ-
διο καθώς προνοεί ότι όσοι ενδιαφέρονται 
να αφυπηρετήσουν πρόωρα θα έπρεπε 
να αιτηθούν της πρόωρης αφυπηρέτησης 
μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2019. Η θέση 
της ΟΕΛΜΕΚ είναι ότι το χρονικό πλαίσιο 
πρέπει να ανοίξει. Γι’ αυτό και κατέθεσαν 
εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας, Κώστα 
Χαμπιαούρη, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να 

δικαιούνται να αιτηθούν πρόωρη αφυπηρέ-
τηση από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 
τις 30 του Ιουνίου 2020. Ερωτηθείς σχετικά, 
ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ δήλωσε πως 
ο Υπουργός Οικονομικών δεσμεύτηκε 
ότι μόλις είναι έτοιμο το νομοσχέδιο θα 
το προωθήσει άμεσα στη Βουλή και θα 
έρθει σε επαφή για τις ημερομηνίες με τον 
Υπουργό Παιδείας. 

«Εγκλωβίζονται 
οι εκπαιδευτικοί» 

Σύμφωνα με τον κ. Χατζησάββα, η ΟΕΛ-
ΜΕΚ θεωρεί ότι οι πρόωρες αφυπηρετήσεις 
χωρίς τις αναλογιστικές μειώσεις θα πρέ-
πει να έχουν συνέχεια και όχι να ισχύουν 
μόνο για μία φορά όπως είναι η απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου. Όπως είπε, 
στο τέλος θα πληρώσουν τη νύφη οι νέοι 
εκπαιδευτικοί που περιμένουν να διορι-
στούν, αφού για να γίνουν μονιμοποιήσεις 
πρέπει να υπάρξουν αφυπηρετήσεις, οι 
οποίες είναι λιγοστές. «Την πληρώνει το 
δημόσιο σχολείο γιατί εγκλωβίζονται οι 
εκπαιδευτικοί μέχρι το 66ο έτος της ηλι-
κίας τους μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα 
και δεν δίνεται η δυνατότητα σε νέους να 
διοριστούν», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Οι αφυπηρετήσεις 
των τελευταίων χρόνων 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσι-
εύει στις ετήσιες εκθέσεις της η Επιτροπή 
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), από τότε 
που αυξήθηκε το όριο αφυπηρέτησης 
και επιβλήθηκε το πέναλτι στις πρόω-

ρες αφυπηρετήσεις, χρόνο με το χρόνο 
οι αφυπηρετήσεις των εκπαιδευτικών 
μειώνονται. Όπως εξήγησε ο κ. Χατζη-
σάββας, από το 2010 αυξήθηκε η ηλικία 
αφυπηρέτησης για τους εκπαιδευτικούς 
από τα 60 έτη σταδιακά στα 63 έτη, ενώ 
από το 2012 και μετά που άλλαξε ξανά η 
νομοθεσία με τις παρεμβάσεις της Τρόικας, 
η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης 
των εκπαιδευτικών σιγά-σιγά αυξήθηκε 
στα 65 έτη και η πρόωρη αφυπηρέτηση 
«τιμωρείται» με πέναλτι. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΥ, το 2009 
υπήρξαν συνολικά 301 αφυπηρετήσεις, 
εκ των οποίων οι 250 ήταν υποχρεωτικές 
λόγω ηλικίας και οι 51 πρόωρες. Δηλαδή 
1 στους 6 αποφάσισαν να αφυπηρετήσουν 
πρόωρα. Ένα χρόνο αργότερα, το 2010, 
σημειώθηκαν συνολικά 294 αφυπηρε-
τήσεις. Οι κανονικές αφυπηρετήσεις του 
έτους ήταν 231 και αποτελούσαν το 79% 
του συνόλου των αφυπηρετήσεων, ενώ οι 
πρόωρες ήταν 63 (ποσοστό 21% του συνό-
λου των αφυπηρετήσεων). Αυτό σημαίνει 
ότι, μεταξύ των εκπαιδευτικών λειτουργών 
που αφυπηρέτησαν, περίπου 1 στους 5 
αποφάσισαν να αφυπηρετήσουν πρόωρα.

Το 2011 αφυπηρέτησαν συνολικά 362 
εκπαιδευτικοί. Οι κανονικές αφυπηρετήσεις 
ήταν 228 και αποτελούσαν το 62% του συ-
νόλου των αφυπηρετήσεων, ενώ υπήρξαν 
και 134 πρόωρες (ποσοστό 37% επί του 
συνόλου). Με άλλα λόγια, περίπου 2 στους 5 
εκπαιδευτικούς αποφάσισαν να αφυπηρετή-
σουν πρόωρα. Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση 
των πρόωρων αφυπηρετήσεων σε σχέση 

με το 2010, κατά 113%, η οποία -σύμφωνα 
με την ΕΕΥ- πιθανώς οφειλόταν στις φήμες 
για φορολόγηση του φιλοδωρήματος αφυ-
πηρέτησης, λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Οι αφυπηρετήσεις, κατά το 2012, ανήλ-
θαν στις 442. Οι κανονικές αφυπηρετήσεις 
του έτους ήταν 59 και αποτελούσαν το 13%

του συνόλου των αφυπηρετήσεων, ενώ 
υπήρξαν και 383 πρόωρες (ποσοστό 87% 
του συνόλου των αφυπηρετήσεων). Αυτό 
σημαίνει ότι, μεταξύ των εκπαιδευτικών 
λειτουργών που αφυπηρέτησαν, περίπου 
επτά στους οκτώ αποφάσισαν να αφυπηρε-
τήσουν πρόωρα. Η αύξηση των πρόωρων 
αφυπηρετήσεων το υπό αναφορά έτος ξε-
πέρασε το 185% και, σύμφωνα με την ΕΕΥ, 
πιθανόν να οφειλόταν στις ανησυχίες των 
εκπαιδευτικών λειτουργών για μείωση των 
συνταξιοδοτικών και άλλων ωφελημάτων 
τους, λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Το 2013 οι αφυπηρετήσεις εκπαιδευτι-
κών ανήλθαν στις 239. Οι αφυπηρετήσεις 
λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας 
ήταν 90 και αποτελούσαν το 38% του 
συνόλου των αφυπηρετήσεων.

Οι πρόωρες αφυπηρετήσεις ήταν 149 
(ποσοστό 62% του συνόλου των αφυπηρετή-
σεων). Δηλαδή, μεταξύ των εκπαιδευτικών

λειτουργών που αφυπηρέτησαν, πε-
ρίπου τρεις στους πέντε αποφάσισαν να 
αφυπηρετήσουν πρόωρα. 

Το 2014 αφυπηρέτησαν 139 εκπαι-
δευτικοί. Οι αφυπηρετήσεις λόγω συ-
μπλήρωσης του ορίου ηλικίας ήταν 10 
και αποτελούσαν το 7% του συνόλου των 
αφυπηρετήσεων, ενώ οι πρόωρες αφυ-

πηρετήσεις ήταν 129 (ποσοστό 93% του 
συνόλου των αφυπηρετήσεων). Αυτό ση-
μαίνει ότι, περισσότεροι από εννέα στους 
δέκα εκπαιδευτικούς που αφυπηρέτησαν, 
αποφάσισαν να αφυπηρετήσουν πρόωρα. 

Το 2015 αφυπηρέτησαν συνολικά 75 
εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων οι 37 αφυ-
πηρετήσεις προέκυψαν λόγω συμπλήρω-
σης του ορίου ηλικίας και αποτελούσαν το 
49,3% του συνόλου των αφυπηρετήσεων. 
Οι πρόωρες αφυπηρετήσεις ήταν 38 (πο-
σοστό 50,7% του συνόλου των αφυπηρε-
τήσεων). Με άλλα λόγια, περίπου οι μισοί 
αποφάσισαν να αφυπηρετήσουν πρόωρα. 

Το 2016 οι αφυπηρετήσεις ανήλθαν 
στις 105. Οι αφυπηρετήσεις λόγω συ-
μπλήρωσης του ορίου ηλικίας ήταν 54 
και αποτελούσαν το 51,4% του συνόλου των 
αφυπηρετήσεων. Οι πρόωρες αφυπηρετή-
σεις ήταν 51 (ποσοστό 48,6% του συνόλου 
των αφυπηρετήσεων). Αυτό σημαίνει ότι 
και πάλι περίπου οι μισοί αποφάσισαν να 
αφυπηρετήσουν πρόωρα. 

Το 2017, που είναι και το τελευταίο 
έτος για το οποίο υπάρχουν δημοσιευμένα 
στοιχεία από την ΕΕΥ, είχαμε συνολικά 
128 αφυπηρετήσεις. Οι αφυπηρετήσεις 
λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας 
ήταν 75 και αποτελούσαν το 58,6% του 
συνόλου των αφυπηρετήσεων, ενώ οι 
πρόωρες αφυπηρετήσεις ήταν 53 (πο-
σοστό 41,4% του συνόλου των αφυπη-
ρετήσεων). Αυτό σημαίνει ότι, μεταξύ 
των εκπαιδευτικών λειτουργών που 
αφυπηρέτησαν, περίπου οι μισοί απο-
φάσισαν να αφυπηρετήσουν πρόωρα. 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Το Θέμα 3

Μ
εγάλη καθυστέρηση 
στην προώθηση 
του ζητήματος 
της πρόωρης 
αφυπηρέτησης 
των εκπαιδευ-
τικών, χωρίς 

την επιβολή του πέναλτι, παρατηρούν οι 
εκπαιδευτικές οργανώσεις, ζητώντας πα-
ράλληλα την επίσπευση του θέματος για 
να μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή γι’ αυτήν  
τη σχολική χρονιά. Σύμφωνα με τον Πρό-
εδρο της ΟΕΛΜΕΚ, Κώστα Χατζησάββα, 
το σχετικό νομοσχέδιο θα έπρεπε ήδη να 
έχει ψηφιστεί από τη Βουλή για να μπο-
ρούν οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον για πρόωρη αφυπηρέτηση 
από τώρα, αφού το ζήτημα αυτό άπτεται 
του προγραμματισμού για τη στελέχωση 
των σχολικών μονάδων ενόψει της έναρξης 
της νέας σχολικής χρονιάς. Οι εκπαιδευτι-
κοί θεωρούν ότι το χρονικό παράθυρο που 
υπήρχε για να εγκριθεί το νομοσχέδιο πριν 
από το κλείσιμο της Βουλής για τις θερινές 
διακοπές του Σώματος, έχει χαθεί. Γι’ αυτόν 
τον λόγο την περασμένη Τρίτη έθεσαν το 
εν λόγω ζήτημα ενώπιον του Υπουργού 
Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη, ο οποίος 
δεσμεύτηκε ότι θα το προωθήσει στη Βουλή 
το συντομότερον. Ενώπιον του Υπουργού 
έθεσαν και άλλα ζητήματα, όπως την έλλειψη 
συνταξιοδοτικού σχεδίου για τους δημόσιους 
υπαλλήλους που έτυχαν μονιμοποίησης 
μετά τον Οκτώβριο του 2011. Θέμα που 
φαίνεται ότι παίρνει κι αυτό τον δρόμο του. 

Το επίμαχο νομοσχέδιο 
Το νομοσχέδιο προνοεί την πρόωρη 

αφυπηρέτηση των καθηγητών στο 60ό έτος 
της ηλικίας τους, από τα 65 που προνοείται 
τώρα, και των δασκάλων στο 58ο έτος της 
ηλικίας τους, από τα 62 που ισχύει σήμερα, 
χωρίς αναλογιστικές μειώσεις. Την ίδια 
ώρα, το νομοσχέδιο καλύπτει και όλους 
τους άλλους δημόσιους υπαλλήλους, καθώς 
υπάρχει πρόνοια για πρόωρη αφυπηρέ-
τηση χωρίς αναλογιστικές μειώσεις για 
όσους έχουν συμπληρώσει 400 μήνες 
υπηρεσίας στη δημόσια υπηρεσία. 

Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με τον Πρόε-
δρο της ΟΕΛΜΕΚ, βρίσκεται ενώπιον της 
Νομικής Υπηρεσίας και, όταν ολοκληρωθεί 
ο νομοτεχνικός έλεγχος, θα τεθεί ενώπιον 
του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση 
και ακολούθως θα κατατεθεί στη Βουλή για 
ψήφιση. Ο κ. Χατζησάββας ανέφερε ότι, κατά 
τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό, 

Στο περίμενε για πρόωρη 
αφυπηρέτηση οι εκπαιδευτικοί

ΕΚΦΡΆΖΟΥΝ ΣΦΟΔΡΆ ΠΆΡΆ-
ΠΟΝΆ ΓΙΆ ΤΗΝ ΚΆΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 

ΠΟΥ ΠΆΡΆΤΗΡΕΙΤΆΙ ΣΧΕΤΙΚΆ 
ΜΕ ΤΟ  ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΆΦΥΠΗΡΕ-

ΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΆΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΆ 
60 ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΙΆ ΚΆΙ ΤΩΝ 
ΔΆΣΚΆΛΩΝ ΣΤΆ 58 ΧΩΡΙΣ 

ΠΕΝΆΛΤΙ

Στόχος και αίτημα των 
εκπαιδευτικών είναι η 
προώθηση του νομο-
σχεδίου ενώπιον της 
Βουλής αμέσως μετά 

το πέρας των θερινών 
διακοπών του Σώ-

ματος, έτσι ώστε να 
ψηφιστεί σε νόμο το 

συντομότερο δυνατόν 
και να μπορεί να τεθεί 
σε ισχύ κατά την τρέ-
χουσα σχολική χρονιά 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com 

Εκπαιδευτικές οργανώσεις, ΠΑΣΥ-
ΔΥ και Σύνδεσμος Αστυνομίας 
Κύπρου έθεσαν στον Υπουργό 

Οικονομικών και το συνταξιοδοτικό 
ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαι-
δευτικοί και γενικά οι κρατικοί υπάλ-
ληλοι, που μονιμοποιούνται μετά την 
1η Οκτωβρίου του 2011.

Κοινή απαίτηση των εν λόγω ορ-
γανώσεων είναι η ένταξη αυτών των 
υπαλλήλων στο επαγγελματικό κρατικό 
συνταξιοδοτικό σχέδιο. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΟΕΛ-
ΜΕΚ, «από το 2011 εκατοντάδες εκπαι-
δευτικοί αλλά και κρατικοί υπάλληλοι δεν 
είναι ενταγμένοι σε κανένα συνταξιοδοτικό 
σχέδιο». Όπως πρόσθεσε, ο Υπουργός 

Οικονομικών εισάκουσε το αίτημα των 
οργανώσεων και δεσμεύτηκε να το θέσει 
άμεσα ενώπιον του Υπουργικού Συμβου-
λίου, παρόλο που, όπως τους ανέφερε, 
το Υπουργικό έχει πάρει απόφαση για 
δημιουργία Ταμείου Προνοίας. 

Περαιτέρω, ο κ. Χατζησάββας ανέφερε 
στη «Σ» ότι οι εκπαιδευτικές οργανώσεις 
έθεσαν στον Υπουργό και το ζήτημα των 
εκπαιδευτικών που είχαν μονιμοποιηθεί 
μετά τον Οκτώβριο του 2011 και έχουν 
ήδη αφυπηρετήσει, χωρίς ωστόσο να 
λάβουν φιλοδώρημα. Σύμφωνα με τον 
ίδιο, ο Υπουργός Οικονομικών κατανόησε 
το πρόβλημα που υπάρχει και έδωσε 
ήδη οδηγίες στους συνεργάτες του να 
το διερευνήσουν και να του υποβάλουν 

εισήγηση για παραχώρηση κάποιου εί-
δους ωφελήματος στους εκπαιδευτικούς 
οι οποίοι ήδη έχουν αφυπηρετήσει, με 
αναδρομική ισχύ. 

Όπως ανέφερε, πρόκειται για αρκετά 
μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών, καθώς 
υπάρχει σχετική νομοθεσία που καλύπτει 
τους κρατικούς υπαλλήλους αλλά όχι τους 
εκπαιδευτικούς. «Άρα, το θέμα θα λυθεί 
μέσω νέας νομοθεσίας», συμπλήρωσε. 

Καταληκτικά, ο κ. Χατζησάββας 
ανέφερε πως οι οργανώσεις είναι σε 
αναμονή, ενώ ταυτόχρονα βρίσκονται 
σε συνεχή επικοινωνία και αναλόγως 
των εξελίξεων θα λάβουν και τις αποφά-
σεις τους, χωρίς να αποκλείεται η λήψη 
μέτρων αντίδρασης. 

Προωθείται και το συνταξιοδοτικό
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Λόγω ορίου ηλικίας 75 54 37 10 90 59 228 231 250
Πρόωρες 53 51 38 129 149 383 134 63 51
ΣΥΝΟΛΟ 128 105 75 139 239 442 362 294 301
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Η 
Τουρκία προχωρεί με 
σταθερά και συντο-
νισμένα στρατηγικά 
βήματα. Πριν από 
λίγο καιρό υπήρχε η 
άποψη ότι η άσκηση 
με τον κωδικό Γαλά-

ζια Πατρίδα ήταν “show”. Ήταν όντως 
και  “show”, αλλά ήταν η σαφής προει-
δοποίηση για ό,τι θα ακολουθούσε και 
αφορά: 1. Τις ενεργειακές δραστηριότητες 
του «Πορθητή» και του «Γιαβούζ». 2. Τη 
συνέχιση της διεξαγωγής ασκήσεων με 
πραγματικά  πυρά εντός της κυπριακή 
ΑΟΖ, με απώτερο στόχο να πείσει τους 
πάντες ότι στις συγκεκριμένες περιο-
χές αυτή ασκεί εξουσία.  Διά πυρός και 
σιδήρου. Δημιουργεί τετελεσμένα (δες 
σχετικό χάρτη). 3. Θέτει τέτοιες προτάσεις 
στο διπλωματικό πεδίο σε ό,τι αφορά το 
Κυπριακό, ώστε να τις απορρίπτουμε 
και ενώ έχουμε δίκαιο, να φαινόμαστε 
εμείς οι αδιάλλακτοι. Και εκείνοι οι δι-
αλλακτικοί. ‘Η να υπάρχουν φωνές που 
στο πλαίσιο των ευέλικτων κινήσεων να 
θέλουν να συζητήσουμε τους τουρκικούς 
παραλογισμούς για να τους κάνουμε... 
λογικούς, ώστε να δημιουργηθούν νέα 
τετελεσμένα μετά από εκείνα του Κραν 
Μοντανά και να διαλυθεί η Κυπριακή 
Δημοκρατία πριν από την ώρα της. 
Τώρα, εμφανίζεται στο προσκήνιο ένα 
νέο άτυπο Κραν Μοντανά. 

Κυβερνητική λογική
Η Κυβέρνηση θεωρεί ότι: 1. Μια νέα  

συνάντηση του Προέδρου με τον κατο-
χικό ηγέτη θα δείξει κατά πόσον μπορεί 
να συγκληθεί μια άτυπη σύνοδος στο 
Κραν Μοντανά, όπου θα ξεκαθαρίσει τι 
θα συζητηθεί στο επίσημο Κραν Μοντανά. 
Ποια, δηλαδή, θα είναι η ατζέντα. 2. Στόχος 
είναι η υιοθέτηση μιας διαδικασίας στο 
επίσημο Κραν Μοντανά, ώστε αυτή να 
έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. 3. 
Εφόσον δεν υπάρχει άλλη οδός ή στρατη-
γική από την υφιστάμενη, οι συνομιλίες 
είναι μονόδρομος. 4. Θα συγκληθεί άτυπο 
Κραν Μοντανά όταν φύγει ο τουρκικός 
στόλος και σταματήσουν οι έρευνες στην 
κυπριακή ΑΟΖ. 5. Εάν θέσει η Τουρκία 
θέμα φυσικού αερίου στο άτυπο Κραν 
Μοντανά θα το απορρίψει ο ΓΓ του ΟΗΕ, ο 
οποίος, όμως, τι λέει: Βρέστε τα και πέστε 
μου. 6. Συνεχίζουμε από εκεί που μεί-
ναμε στο αποτυχημένο Κραν Μοντανά 
επί τη βάσει του πλαισίου Γκουτέρες, το 
οποίο, όμως, η κάθε πλευρά το ερμηνεύει 
όπως θέλει. Θα μπορούσε κάποιος να 
ισχυριστεί ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα 
λογαριασμών… Χωρίς όμως η Τουρκία 
να έχει δείξει θετική στάση.       

Οι συναποφάσεις 
Ενώ ο Ακιντζί αναφέρεται σε άτυπη 

Πενταμερή, ο Οζερσάι μιλά, οι Τούρκοι   
γενικότερα εισηγούνται διχοτόμηση της 
εκτελεστικής εξουσίας, με την εκ περιτρο-

πής Προεδρία, καθώς και συνδιαχείριση 
και συναποφάσεις για το φυσικό αέριο. 
Στον  βορρά είναι η τουρκική εταιρεία 
πετρελαίων που διαχειρίζεται το φυσι-
κό αέριο με την… «ευγενή» στήριξη του 
τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Από το 
Αιγαίο ώς την Αλεξανδρέττα. Αυτή μόνο 
τη βδομάδα, είχαμε την Τετάρτη και την 
Πέμπτη ασκήσεις με πραγματικά πυρά 
σε απόσταση 109 ναυτικών μιλίων από 
την Πάφο και, ταυτοχρόνως, στα νότια 
πλησίον του οικοπέδου «Ερατοσθένης», 
όπου δρα το «Μπαρμπαρός» εκ παραλλή-
λου με το «Γιαβούζ» και τον «Πορθητή». 
Μεγάλη, δε, περιοχή έχει δεσμεύσει η 
Τουρκία στη ζώνη του τριεθνικού, εκεί 
δηλαδή όπου συγκλίνουν οι ΑΟΖ της 
Κύπρου, της Ελλάδας και της Αιγύπτου. 
Το μήνυμα  της Άγκυρας είναι ξεκάθαρο: 
«Εγώ κάνω κουμάντο». Και απειλεί την 
Ελλάδα με σιωπηρό casus belli (δείτε 
σχετικό χάρτη).

Γιατί οι Τούρκοι προχωρούν…
Οι Τούρκοι προχωρούν, διότι: 1. Συνε-

χίζουμε την πολιτική του Κραν Μοντανά 
χωρίς σχέδιο Β. Και οδηγούμαστε είτε 
σε αδιέξοδα είτε σε συνομιλίες όπως τις 
θέλει η Άγκυρα μέσω του άτυπου Κραν 
Μοντανά, για να νομιμοποιήσει ό,τι σήμε-
ρα θεωρούνται με βάση την ύπαρξη της 
Κυπριακής Δημοκρατία και το Διεθνές 
Δίκαιο ως παράνομα. 

2. Δεν υπάρχει αποτροπή. Διότι δεν 
υπάρχουν συμμαχίες και δεν υπάρχει το 
Δόγμα. Διότι, η απόφαση της ηγεσίας ήταν 
όχι στις ένοπλες δυνάμεις, όχι στο Δόγμα. 
Ότι αυτά  είναι πεταμένα λεφτά. Αληθές 
είναι ότι την υφιστάμενη κατάσταση δεν 
τη γέννησε η διάλυση του Δόγματος και 
οι θέσεις αρχών στο Κυπριακό αλλά η 
λογική του κατευνασμού, της ομοσπον-
δίας και του Κραν Μοντανά. Ό,τι δεν τους 
δώσαμε στο Κραν Μοντανά, στέλνουν 
το μήνυμα ότι θα το πάρουν με το έτσι 

θέλω. Οι Τούρκοι δεν έχουν κόστος. Κι 
εμείς δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για 
να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις, 
διότι όλοι είχαν την ψευδαίσθηση ότι το 
Κυπριακό ήταν λυμένο... Πώς, όμως; Όπως 
ήθελε η Άγκυρα. Και τώρα η επιλογή που 
προβάλλεται είναι αυτή της αποτυχημένης 
συνταγής του άτυπου Κραν Μοντανά.  

Φταίνε μόνο οι ξένοι;..
Η Τουρκία αλωνίζει στο έδαφος, στη 

θάλασσα και στον αέρα. Κι εμείς έχουμε 
παράπονα από τους ξένους. Φταίνε όμως 
μόνο αυτοί ή και εμείς; Συναφώς, τίθενται 
τα εξής ερωτήματα:  

Ερώτημα 1: Γιατί το Ισραήλ να μας υπε-
ρασπιστεί, όταν εκείνο δαπανά τεράστια 
κονδύλια για την άμυνά του, όταν είναι 
στρατευμένες ακόμη και οι γυναίκες και 
όταν εμείς από τα 8,5 περίπου δις ευρώ, 
που έδωσε ο λαός τα τελευταία χρόνια, περί 
τα μισά δόθηκαν για την άμυνα; Τα άλλα 
πού πήγαν; Άλλωστε δεν έχουμε αμυντική 
συμφωνία με το Ισραήλ και δη στρατηγικής 
συνεργασίας. Εμείς θα στέλναμε χωρίς λόγο 
τα παιδιά μας να πολεμήσουν τους Άραβες 
για το χατίρι του Ισραήλ; 

Ερώτημα 2: Γιατί οι ΗΠΑ και το 
ΝΑΤΟ να στείλουν στρατό να εμποδίσει 
την Τουρκία όταν είναι φίλη χώρα και 
κράτος-μέλος της Συμμαχίας και όταν 
εμείς ακόμη φωνάζουμε ΝΑΤΟ - CIA 
- Προδοσία από τη μια και από την άλλη 
κάποιοι έλεγαν ότι είναι καλός ο Ερντογάν 
και ότι θέλει λύση;

Το ροκάνισμα 
Ερώτημα 3: Υπάρχει ο ισχυρισμός 

ότι δεν είναι αποτελεσματικά τα μέτρα 
της ΕΕ. Ή ότι δεν ήταν ικανοποιητικά. Τα 
μέτρα δεν λήφθηκαν για να διαλύσουν 
την Τουρκία,  αλλά ως μια πρώτη δέσμη 
μέτρων που προκαλεί κάποιο κόστος 
λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των 
κρατών μελών και την πολιτική της Κυ-

βέρνησης και του Εθνικού Συμβουλίου. 
Εμείς έχουμε στρατηγική τι θα κάνουμε 
μετά τα μέτρα; Η άποψη που ακουγόταν 
προ των μέτρων ήταν η εξής: Συγκρού-
στου ΕΕ με την Τουρκία του Ερντογάν 
για να έχεις κόστος, να φύγει ο τουρκικός 
στόλος και τα τρυπάνια και να πάμε σε 
συνομιλίες με τον Σουλτάνο. Για πόσο 
ηλίθιους παίρνουμε τους εταίρους μας, 
οι οποίοι μας ρωτούν: Καλά, όταν εμείς 
και οι Αμερικανοί δεν τα βρίσκουμε μαζί 
του, θα τα βρείτε εσείς; Όταν εσείς κάνετε 
business με τα κατεχόμενα και όταν οι 
επιχειρηματίες σας οραματίζονται να κα-
τακτήσουν την αγορά της Τουρκίας με τη 
λύση του Κυπριακού, τι θέλετε από εμάς; 
Να είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως; 
Λέει π.χ. το ΑΚΕΛ ότι τα μέτρα δεν είναι 
ικανοποιητικά κ.λπ. Μα, ο ίδιος ο ΓΓ του 
κόμματος δεν δήλωνε ότι με τα μέτρα 
δεν επιλύεται το συγκεκριμένο ζήτημα 
των τουρκικών προκλήσεων; Και πώς 
επιλύεται,  με την αποδοχή των τουρκικών 
όρων ή με την πρόταση όπως τεθεί το 
ταμείο των υδρογονανθράκων υπό την 
αιγίδα του ΟΗΕ; Ερώτημα: Εμείς δεν 
μπορούμε να ασκούμε την κυριαρχία 
μας επειδή απειλεί η Τουρκία και πρέπει 
να την γκριζάρουμε; Μα, αν την γκριζά-
ρουμε, θα εκληφθεί ως υποχώρηση και 
αδυναμία και, τελικά, θα ροκανιστεί, όπως 
θέλουν  οι Τούρκοι. Άλλωστε, το άρθρο 
2,   παράγραφος 7 του Χάρτη του ΟΗΕ 
τονίζει τα εξής: «Καμιά διάταξη αυτού του 

Χάρτη δεν θα δίνει στα Ηνωμένα Έθνη το 
δικαίωμα να επεμβαίνουν σε ζητήματα 
που ανήκουν ουσιαστικά στην εσωτερική 
δικαιοδοσία οποιουδήποτε κράτους και 
δεν θα αναγκάζει τα Μέλη να υποβάλλουν 
τέτοια θέματα για ρύθμιση σύμφωνα με 
τους όρους αυτού του Χάρτη. Η αρχή 
όμως αυτή δεν πρέπει να εμποδίζει την 
εφαρμογή των εξαναγκαστικών μέτρων 
που προβλέπονται από το Κεφάλαιο 7». 
Τα Ην. Έθνη δεν μπορούν να αντικατα-
στήσουν τη δικαιοδοσία, τις αρμοδιότητες 
και την κυριαρχία των κρατών μελών του. 
Εκτός αν το όποιο κράτος αποφασίσει την 
αυτοδιάλυσή του! Είτε άμεσα, μπαμ και 
κάτω, είτε με το ροκάνισμα...

Η εισβολή…    
Ερώτημα 4: Πώς να έρθει Ευρωπαϊ-

κός Στρατός, όταν αυτός στην ουσία δεν 
υπάρχει; Και δεν μπορεί στις αποστολές 
του να εδρεύει σε κράτη μέλη εκτός αν 
γίνει ενεργοποίηση του 42,7 των Συν-
θηκών, οπότε είναι τα κράτη μέλη που 
θα επιδείξουν την αλληλεγγύη τους και 
θα ήταν δυνατό να στείλουν την όποια  
βοήθεια ήθελε το καθένα. Και αυτό μπορεί 
να συμβεί πότε; Όταν το κράτος μέλος 
καταγγείλει ότι τελεί υπό καθεστώς επίθε-
σης. Τα περί εισβολής είναι για εσωτερική 
κατανάλωση. Στην ΕΕ το Κυπριακό δεν 
προσεγγίζεται σε αυτήν τη βάση, αλλά ως 
ζήτημα κυρίως δικοινοτικό, την επίλυση 
του οποίου αναλαμβάνουν τα Ην. Έθνη. 
Και η ΕΕ έχει ρόλο επικουρικό. 

Η ομοσπονδία 
Ας μην  κοροϊδευόμαστε. Ο στόχος 

της ομοσπονδίας, ενώ ήταν μορφή δι-
χοτόμησης ονομάστηκε επανένωση και 
απελευθέρωση. Και όσο ο κόσμος  κατα-
νοεί το λάθος, τόσο πιο δύσκολη γίνεται 
η επιβολή διχοτομικής λύσης και τόσο 
πιο εύκολα οδηγείται το Κυπριακό σε 
τέλμα με τη βοήθεια της έλλειψης σχεδίου 

Β και με την τροφοδότηση της τουρκι-
κής αδιαλλαξίας, η οποία διά της ισχύος 
της μας λέει: Για να γίνει ρεαλιστική η 
ομοσπονδιακή λύση πρέπει να δώσετε 
και την υπόλοιπη Κύπρο. Εδώ μας οδή-
γησε η πολιτική ηγεσία και ειδικώς τα 
τρία μεγάλα κόμματα ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και 
ΔΗΚΟ, που κυβέρνησαν κατά καιρούς 
αυτόν τον τόπο από το 1974. 

Τρεις βασικοί πυλώνες 
Σήμερα, εκείνο που θα πρέπει να 

τεθεί ως βασικός διπλός στόχος είναι η 
διατήρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στη ζωή και η ασφαλής εκμετάλλευση 
του φυσικού αερίου. Χωρίς το νομικό 
πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
τη διεθνή αναγνώρισή της θα υπάρξουν 
νέες περιπέτειες, διότι οι Τούρκοι ζητούν, 
κατά ή μετά τη λύση της ομοσπονδίας, 
ανακατανομή της ΑΟΖ. Συνεπώς, θα πρέ-
πει να μελετηθούν τα εξής στο πλαίσιο 
μιας νέας στρατηγικής: 

Α. Προτού αρχίσουν οι συνομιλίες, 
η Τουρκία θα πρέπει να επιστρέψει την 
Αμμόχωστο στους νόμιμους κατοίκους 
της, όπως η ίδια η Τουρκία δεσμεύτηκε 
και όπως τα ψηφίσματα του ΟΗΕ προτάσ-
σουν. Το λάθος με την Αμμόχωστο ήταν 
η υπαναχώρηση του Προέδρου από την 
αρχική του θέση. Ενώ ήταν θέμα πρόταξης, 
μετακινήθηκε στο πλαίσιο της συνολικής 
λύσης, διότι υπήρχε η ψευδαίσθηση ότι 
ο Ακιντζί ήταν κάτι διαφορετικό και ότι 
μπορούσε να αποδράσει από την Τουρκία. 

Β. Η έναρξη της αποχώρησης των 
τουρκικών στρατευμάτων, όπως σχετι-
κές υποδείξεις επί μακρόν γίνονται σε 
εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου, αλλά μένουν στο ράφι. Τι τον θέλει 
η Τουρκία τόσο στρατό όταν επιθυμεί 
διευθέτηση; 

Γ.  Η απογραφή πληθυσμού στα κα-
τεχόμενα από το Συμβούλιο της Ευρώ-
πης, για να διαπιστωθεί πόσοι είναι οι 
έποικοι και πόσοι οι Τουρκοκύπριοι. Και 
μετά την έναρξη της αποχώρησης των 
εποίκων. Και αν οι εταίροι μας ή/και οι  
Βρετανοί και οι Αμερικανοί επιμένουν 
ότι το ζήτημα είναι ανθρωπιστικό, τότε ας 
ισχύσει η αρχή της αναλογικότητας όπως 
συμβαίνει με τους μετανάστες. Άλλωστε 
στις άλλες χώρες θα έχουν καλύτερες 
προοπτικές… 

Η απάντηση 
για το φυσικό αέριο…  

Αυτά είναι βασικά θέματα, που θα 
έπρεπε να εξετάσουμε για να δούμε 
κατά πόσον υπάρχει τουρκική πρόθεση 
για λύση. Ταυτόχρονα, η απάντηση στο 
θέμα του φυσικού αερίου έπρεπε να ήταν 
σαφής: Εάν θέλουν οι Τουρκοκύπριοι 
δικαιώματα στο φυσικό αέριο,  θα πρέπει 
να σεβαστούν την Κυπριακή Δημοκρα-
τία και να προχωρήσει η Άγκυρα στην 
υλοποίηση των ανωτέρω σημείων και 
την αναγνώριση του νόμιμου κράτους. 
Διότι αυτό αναφέρει η αντιδήλωση της 
21ης Σεπτεμβρίου του 2005. Χωρίς όμως 
ισχύ και χωρίς συμμαχίες, χωρίς αλλαγή 
πολιτικής σκέψης, θα κινδυνέψουμε να 
οδηγηθούμε  σε μιαν άτυπη συνάντηση 
τύπου Κραν Μοντανά, για να μπουν τα 
θεμέλια της νομιμοποίησης της διχοτό-
μησης. Διότι, είναι αφέλεια να πιστεύει 
κάποιος ότι οι Τούρκοι δεν θα θέσουν 
το θέμα της συνδιαχείρισης του φυσικού 
αερίου, της εκ περιτροπής Προεδρίας και 
ό,τι άλλο σκεφτούν. Και τότε ή θα πούμε 
όχι ή θα πούμε ναι ή θα συνεχιστεί το αδι-
έξοδο και η Άγκυρα θα πάει στο επόμενο 
σχέδιό της. Για να ολοκληρώσει υπό τη 
σκιά της ισχύος της όσα θα έπαιρνε στις 
συνομιλίες και δεν πήρε.  Στο νέο άτυπο 
Κραν Μοντανά -εάν συγκληθεί-   δεν θα 
είναι μόνο επί της διαδικασίας που θα 
συζητήσουν, αλλά και επί της ουσίας…     

Της Κυριακής
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Κανείς δεν μας έχει πει τι έχει αλλάξει 
προς το θετικότερο από την εποχή 
του Κραν Μοντανά.  Το μόνο που 

βλέπουμε είναι κλιμάκωση των τουρκικών 
προκλήσεων. Και την αναζωπύρωση της 
συμμαχίας ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ μέσα από την 
πρόταση Ακιντζί.  Ό,τι κάνει η ηγεσία μας 
θα είναι λάθος. Διότι πρέπει να λάβουμε 
υπόψη και τα εξής: 1. Η Τουρκία θα θέσει 

ως προϋπόθεση για την ομαλοποίηση των 
σχέσεών της με τις ΗΠΑ το θέμα του φυσι-
κού αερίου της Κύπρου. Και επειδή εμείς 
δεν εμβαθύνουμε με τους Αμερικανούς 
στρατηγικά για να γλιτώσουμε τα χειρότερα 
προτού κλείσει το παράθυρο ευκαιρίας, θα 

την πατήσουμε. 2. Εάν συνδεθεί το θέμα 
του φυσικού αερίου -η Άγκυρα το έχει ήδη 
πράξει-  οι πιέσεις και των εταιρειών και 
των κρατών που εμπλέκονται θα στραφούν 
πάνω μας, διότι η Τουρκία είναι ισχυρή 
και εμείς δεν έχουμε προχωρήσει στις 

συμμαχίες επιμένοντας στο Κραν Μοντα-
νά. Στο άτυπο τώρα  Κραν Μοντανά, που 
ομοιάζει με τον φερετζέ της αποτυχίας. 
Αγαπητέ Πρόεδρε, το νέο λάθος θα είναι 
χειρότερο από τα προηγούμενα. Και όλοι 
αυτοί που σε χειροκροτούν σήμερα, θα 
σε σταυρώνουν την επαύριον, όπως είχε 
γίνει και το 2017, όταν απέτυχε το Κραν 
Μοντανά.

Οι αλλαγές

ΤΟ ΓΚΡΙΖΆΡΙΣΜΆ ΤΗΣ ΚΥΡΙΆΡΧΙΆΣ ΚΆΙ Η ΠΡΟΤΆΞΗ ΤΗΣ ΆΜΜΟΧΏΣΤΟΥ 

   Άτυπο Κραν Μοντανά: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών     
      και τρεις προϋποθέσεις για έναρξη συνομιλιών

ΓΙΆΝΝΟΣ ΧΆΡΆΛΆΜΠΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
yiannos10@gmail.com

 ΠΩΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΧΕ-
ΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΟΙ  
ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΚΑΙ Η 
ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ 

Γιατί υπάρχει ο 
κίνδυνος να πιέσουν 

οι «Μεγάλοι» και 
εταιρείες ενέργειας 

εμάς αντί την Τουρκία 

DAFADIL HOLDINGS LTD
  (In Voluntary Liquidation)

(BBC NO. 607014)
Notice is hereby given that pursuant to Section 204(1)(b) of the BVI Business 
Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation.  The voluntary 
liquidation commenced on 19th June 2019.  The Liquidator is Alonso do Passos 
of Caminho de Ferro. Nu. 183 A, Funchal, Madeira Island, Portugal. 

Dated this 19th day of June 2019

Alonso do Passos
Voluntary Liquidator

Ο ΧΆΡΤΗΣ ΆΠΟΤΥΠΏΝΕΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΛΕΙΔΙΆ ΠΟΥ ΔΕ-
ΣΜΕΥΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΓΙΆ ΣΤΡΆΤΙΏΤΙΚΕΣ ΆΣΚΗΣΕΙΣ 
ΏΣΤΕ ΝΆ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ  ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥ-
ΝΕΣ, ΝΆ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΟ ΜΗΝΥΜΆ ΟΤΙ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΙΣ 
ΘΆΛΆΣΣΕΣ ΆΚΟΜΗ ΚΆΙ ΣΤΟΝ ΝΟΤΟ ΏΣ ΤΗ ΡΟΔΟ ΚΆΙ 
ΟΤΙ ΆΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΔΙΔΕΤΆΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ 
ΤΟ ΆΡΠΆΖΟΥΝ ΜΕ ΤΆ ΟΠΛΆ.



Σ
την τελευταία του κα-
τοικία οδηγείται αύριο 
(22/7) ο Αλέξης Γαλα-
νός, ο οποίος «έφυγε» 
αναπάντεχα σε ηλικία 
78 ετών. Ο Δήμαρχος 
Αμμοχώστου απεβίω-

σε την περασμένη Δευτέρα (15/7), ενώ 
βρισκόταν για ολιγοήμερες διακοπές 
στην Κω, μαζί με τη σύζυγό του. Ο 
ίδιος, εξερχόμενος από τη θάλασσα 
όπου βρισκόταν για κολύμπι, παρα-
πονέθηκε για ενοχλήσεις στο στήθος. 
Ακολούθως έχασε τις αισθήσεις του, 
χωρίς να γίνει ποτέ κατορθωτό να τον 
επαναφέρουν. Η νενομισμένη νεκροτομή, 
που διενεργήθηκε στο Νοσοκομείο της 
Κω, κατέδειξε ότι ο θάνατός του οφεί-
λεται  σε οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου. 
Η κηδεία του Αλέξη Γαλανού θα τε-
λεστεί στον Ιερό Ναό Της Του Θεού 
Σοφίας, στον Στρόβολο, αύριο, στις 5:00 
το απόγευμα. Η οικογένεια θα δεχτεί 
συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 
15:30 μέχρι τις 17:00. Η απώλεια του 
Αλέξη Γαλανού  συνέπεσε χρονικά με τις 
σοβαρές εξελίξεις γύρω από το ζήτημα 
της Αμμοχώστου και την πρόθεση του 
κατοχικού καθεστώτος να ανοίξει και 
να εποικήσει τη «Βασιλεύουσα», όπως 
συνήθιζε να αποκαλεί την πόλη που τον 
γέννησε. Ο ίδιος, λίγες ημέρες πριν από 
τον θάνατό του, θέλοντας να κρούσει 
των κώδωνα του κινδύνου προς πάσα 
κατεύθυνση και να μεταφέρει την αγωνία 
των Αμμοχωστιανών, παρέδωσε κατά τη 
διάρκεια εκδήλωσης έξω από το Προ-
εδρικό, υπόμνημα προς τον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη, ζητώντας του να αναλάβει 
δράση για επιστροφή της πόλης. Ο Αλέ-
ξης Γαλανός, όπως και τόσες χιλιάδες 
άλλοι πρόσφυγες, έφυγε από τη ζωή 
χωρίς να δει ελεύθερα τα σκλαβωμένα 
από τον «Αττίλα» άγια χώματά μας. Η 
κενωθείσα πλέον θέση του Δημάρχου 
Αμμοχώστου θα πρέπει, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία, να καλυφθεί 
εντός 45 ημερών, με τη διεξαγωγή ανα-
πληρωματικών εκλογών. Σύμφωνα με 
τον Προϊστάμενο της Εκλογικής Υπη-
ρεσίας, Δημήτρη Δημητρίου, οι ανα-
πληρωματικές εκλογέςθα διεξαχθούν 
την Κυριακή, 25 Αυγούστου.

Ποιος ήταν ο Αλέξης Γαλανός
Η ζωή του Αλέξη Γαλανού ήταν 

συνυφασμένη με τα κοινά, την πολι-
τική, και τους αγώνες για επιστροφή 
της πόλης του, της Αμμοχώστου, στους 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Τελευταίο αντίο στον Αλέξη Γαλανό

Η ΖΩΗ ΤΟΥ, ΟΙ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ 

ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΟ-
ΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ 

ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΤΗΣ 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

νόμιμους κατοίκους της. Γεννηθείς το 
1940, ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές 
του σπουδές το 1958 στο Αμερικανικό 
Κολέγιο Αθηνών. Ακολούθως, φοίτησε 
στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (Kings 
College) όπου έλαβε το 1962 δίπλωμα 
Master (ΜΑ) στις οικονομικές επιστήμες 
και την κοινωνιολογία. Επίσης σπούδασε 
νομικά και υπήρξε Barristerat Law του 
InnerTemple στο Λονδίνο. Όταν τελείωσε 
τις σπουδές του ασχολήθηκε με τις εμπο-
ρικές επιχειρήσεις της οικογένειάς του 
στην Αμμόχωστο. Πήρε για πρώτη φορά 
μέρος στις βουλευτικές εκλογές το 1976 
και εξελέγη βουλευτής του ΔΗΚΟ στην 
εκλογική περιφέρεια Αμμοχώστου, αξίωμα 
στο οποίο επανεξελέγη στις εκλογές του 
1981, του 1985, του 1991 και του 1996. 
Μετά τις βουλευτικές εκλογές του 1991, 
εξελέγη για μία πενταετία Πρόεδρος της 
Κυπριακής Βουλής. Συμμετείχε για είκοσι 
χρόνια στο Εθνικό Συμβούλιο. Κατά τη 
μακρά κοινοβουλευτική του παρουσία, 
διετέλεσε Πρόεδρος των Επιτροπών Εξω-
τερικών, Εσωτερικών, Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού, Άμυνας και Εμπορίου,  
Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπρια-
κής Βουλής. Το 1997 διαφώνησε με την 
επιλογή του ΔΗΚΟ να αποχωρήσει από 
την Κυβέρνηση του Γλαύκου Κληρίδη και 
μερικούς μήνες αργότερα θα συνεργαστεί 
με το ΑΚΕΛ υποστηρίζοντας τον υποψή-
φιο τότε Πρόεδρο Γιώργο Ιακώβου, στις 
προεδρικές εκλογές του 1998. Εκλογές 
στις οποίες συμμετείχε κι ο ίδιος λαμβά-
νοντας ποσοστό 4,04%. Στον β’ γύρο των 
εκλογών υποστήριξε τον Γλαύκο Κληρί-
δη, ο οποίος επανεκλέγηκε για δεύτερη 
θητεία. Στη συνέχεια, ο Αλέξης Γαλανός 
διεγράφη από την κοινοβουλευτική ομάδα 
του ΔΗΚΟ. Ακολούθως ίδρυσε το Κόμμα 
Ευρωδημοκρατικής Ανανέωσης (ΚΕΑ) και  
παρέμεινε βουλευτής ώς τον Αύγουστο 
του 1999. Επίσης, διετέλεσε Συμπρόε-
δρος της Μεικτής Επιτροπής Κυπρια-
κής Βουλής – ΕΟΚ πριν το 1999, αλλά 
και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης και 
Πρόεδρος του Κοινοπολιτειακού Κοι-
νοβουλευτικού Συνδέσμου, Πρόεδρος 
των Κοινοβουλίων της Κοινοπολιτείας 
και της Κυπριακής Κοινοβουλευτικής 
Αντιπροσωπίας στον ΟΑΣΕ. Τον Μάιο 
του 2003 διορίστηκε από τον τότε Πρόε-
δρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τάσσο 
Παπαδόπουλο, πρόεδρος εννιαμελούς 
Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνω-
μόνων,  το οποίο είχε ως αποστολή να 
συμβουλεύει τον Πρόεδρο της Δημοκρα-

τίας σε θέματα οικονομικής πολιτικής, 
χειρισμού οικονομικών κρίσεων και 
λήψης οικονομικών μέτρων. Από το 
2006 μέχρι και την ημέρα θανάτου του 
υπήρξε Δήμαρχος Αμμοχώστου, θέση 
στην οποία εξελέγη τρεις διαδοχικές φο-
ρές, ενώ από το 2012 – 2016 υπήρξε 
Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Ο 
Αλέξης Γαλανός ήταν παντρεμένος με την 
Αλεξάνδρα, θυγατέρα του Ν. Δημητρίου 
από τη Λάρνακα και έχει δύο γιους, τον 
Αλέξανδρο και τον Χρίστο.

Η παρακαταθήκη Γαλανού
Ένεκα του γεγονότος ότι η περίκλειστη 

περιοχή της Αμμοχώστου βρέθηκε στο 
επίκεντρο αρνητικών εξελίξεων, μετά και τις 
ανακοινώσεις του λεγόμενου «υπουργού 
Εξωτερικών» του ψευδοκράτους, Κουντρέτ 
Οζερσάι, για διάνοιξη της πόλης υπό τ/κ 
διοίκηση, ο Αλέξης Γαλανός  βγήκε για 
άλλη μια φορά μπροστά. Στις 27 Ιουνίου, 
παραχωρώντας την τελευταία του, όπως 
αποδείχθηκε, συνέντευξη Τύπου, έστειλε τα 
δικά του μηνύματα και άφησε τις δικές του 
παρακαταθήκες για το μέλλον. «Έφτασε η 
ώρα για διάβημα στο Σ.Α. για εμπλοκή του 
ΓΓ του ΟΗΕ να εφαρμόσει τις αποφάσεις 
και τα ψηφίσματα 550 και 789», τόνισε 
εμφαντικά. Βασικό μας μέλημα είναι να 
επαναφέρουμε το θέμα της Αμμοχώστου, 
υπογράμμισε, χαρακτηρίζοντάς την ως 
κλειδί για την πορεία του Κυπριακού. Η 
συνέντευξη Τύπου  ολοκληρώθηκε με 
μια προσωπική έκκληση από τον ίδιο, η 
οποία σήμερα, μετά τον θάνατό του,  αποκτά 
μεγαλύτερη βαρύτητα. Η έκκληση αυτή 
ήταν κάλεσμα για ενότητα όλων των Ελλή-
νων και χάραξη κοινής εθνικής γραμμής.

Εκλογές εν μέσω πολιτικού θέρους
Αναπόφευκτα, ο θάνατος του Αλέξη 

Γαλανού δρομολογεί από την επομένη 
της ταφής του πολιτικές εξελίξεις, αφού σε 
περίπου ένα μήνα θα διεξαχθούν αναπλη-
ρωματικές δημαρχιακές εκλογές. Μέχρι 
σήμερα, κυρίως από σεβασμό προς τη 
μνήμη του εκλιπόντος, ουδείς εξέφρασε, 
τουλάχιστον δημόσια, το ενδιαφέρον του, 
για διεκδίκηση της θέσεως. Ωστόσο, θε-
ωρείται δεδομένο ότι τα κόμματα πολύ 
σύντομα, ένεκα και των στενών χρονικών 
περιθωρίων, θα πρέπει να λάβουν τις 
αποφάσεις τους. Οι αναπληρωματικές 
εκλογές για τον Δήμο Αμμοχώστου θα 
διεξαχθούν κάτω από αρκετά ιδιάζουσες 
συνθήκες. Πρώτον, η χρονική περίοδος 
κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν 
οι εκλογές δεν προσφέρεται, καθώς, 
στις 25 Αυγούστου, η πλειοψηφία των 

εγγεγραμμένων ψηφοφόρων ενδέχεται 
να επιλέξει τις παραλίες του Πρωταρά 
και της Αγίας Νάπας παρά να μεταβεί 
στην κάλπη. Συνεπώς, αν η αποχή στις 
δημοτικές εκλογές του Δεκεμβρίου του 
2016 για τον Δήμο Αμμοχώστου έφτασε 
το 60%, τότε, κανείς δεν μπορεί γνωρίζει 
πού θα κυμανθεί αυτήν τη φορά. Το δεύ-
τερο στοιχείο, το οποίο κάνει ιδιαίτερη 
την επικείμενη εκλογική μάχη, είναι το 
υφιστάμενο πολιτικό περιβάλλον, το οποίο 
έχει στο επίκεντρο την Αμμόχωστο και 
την περίκλειστη πόλη. Η Αμμόχωστος 
μετά 1974 έχει τον δικό της ιδιαίτερο 
συμβολισμό σε σχέση με το κυπριακό 
πρόβλημα και οι σημερινές απειλές του 
κατοχικού καθεστώτος για διάνοιξη της 
πόλης υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, 
κατά παράβαση των ψηφισμάτων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, επιφορτίζουν 
από τώρα με μεγάλες ευθύνες τον επόμενο 
δήμαρχο. Σε ένα άλλο επίπεδο, οι εκλο-
γές αυτές ήταν εκτός προγράμματος, κάτι 
που θα δοκιμάσει τα αντανακλαστικά των 
κομματικών μηχανισμών. Με τον Αλέξη 
Γαλανό, ο ΔΗΣΥ κατάφερε από το 2006 
μέχρι και σήμερα να σπάσει μια παράδοση 
που ήθελε τον Δήμο Αμμοχώστου να 
βάφεται «κόκκινος». Υπενθυμίζεται ότι η 
τελευταία εκλογική αναμέτρηση εξελίχθηκε 
σε θρίλερ για γερά νεύρα, αφού ο Αλέξης 
Γαλανός επικράτησε μόλις με 23 ψήφους 
διαφορά του υποψηφίου του ΑΚΕΛ, Σίμου 
Ιωάννου. Μάλιστα, το ΑΚΕΛ, όπως έπραξε 
στην περίπτωση του Δήμου Λεμεσού 
έτσι και στην Αμμόχωστο, προσέφυγε 
στο εκλογοδικείο, ζητώντας επανακατα-
μέτρηση. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι οι 
κομματικές ισορροπίες στον δήμο είναι 
πολύ λεπτές. Μεγάλο στοίχημα για τον 
ΔΗΣΥ είναι προφανώς να διατηρήσει τα 
σκήπτρα αναζητώντας τον διάδοχο του 
Αλέξη Γαλανού. Εγχείρημα το οποίο, 
σύμφωνα με πηγές από την Πινδάρου, 
χαρακτηρίζεται τουλάχιστον ως δύσκο-
λο. Οι ίδιες πηγές μάς ανέφεραν ότι, τη 
δεδομένη στιγμή, υπάρχει ο φόβος ότι ο 
δήμος δύσκολα θα παραμείνει «μπλε». 
Στο ΑΚΕΛ ξεκαθαρίζουν ότι σε καμία 
περίπτωση δεν άνοιξε ακόμη η όποια 
συζήτηση στα συλλογικά όργανα για τον 
υποψήφιο του κόμματος. Παρόλα αυτά, 
δυο ονόματα τα οποία δεν αποκλείεται 
να βρεθούν στο κάδρο της διεκδίκησης 
είναι αυτό του Σίμου Ιωάννου, ο οποίος 
έφτασε μέχρι την πηγή και δεν ήπιε νερό 
το 2016, αλλά και του αντιδημάρχου Αμ-
μοχώστου και επαρχιακού γραμματέα 
του κόμματος, Χρύσανθου Ζαννέτου.     

Η απώλεια του Αλέξη Γαλανού συνέπεσε χρονικά 
με τις σοβαρές εξελίξεις γύρω από το ζήτημα 

της Αμμοχώστου και την πρόθεση του  κατοχικού 
καθεστώτος να ανοίξει και να εποικήσει την 

«Βασιλεύουσα», όπως συνήθιζε να αποκαλεί την 
πόλη που τον γέννησε 

ΤΑΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
christodoulouta@sigmalive.com
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Τ
η λήξη της ομοσπονδίας κηρύττει σε 
αποκλειστική συνέντευξή του στη 
«Σημερινή» ο εκλεκτός της Άγκυ-
ρας στα κατεχόμενα, παρόλο που ο 
ίδιος απορρίπτει τον χαρακτηρισμό, 
Κουντρέτ Οζερσάι. 
Προβάλλει συνεχώς την ανάγκη 

να ανοίξει το Κουτί της Πανδώρας και να συζητη-
θούν με ευελιξία άλλες λύσεις, την ίδια ώρα που 
με περισσσή ευκολία απειλεί ή, καλύτερα, προει-
δοποιεί, όπως λέγει ο ίδιος, ότι με τις ενέργειες της 
ε/κ πλευράς ανεβαίνει το ρίσκο για μία σύγκρου-
ση. Δεν διστάζει να παραδεχθεί ότι η επίδειξη 
στρατιωτικής ισχύος από την Τουρκία είναι μέσο 
διπλωματίας, απορρίπτοντας όμως τη σαφή μας 
υπόδειξη ότι αυτό είναι ωμός εκβιασμός. Σε ό,τι 
αφορά την Αμμόχωστο αποκαλύπτει άγνωστες 
πτυχές της προσπάθειας Μπάιντεν, ρίχνοντας όλη 
την ευθύνη στην ε/κ πλευρά, στην οποία αποδίδει 
ψέματα. Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη.

Μπαίνω αμέσως στο ψητό, κ. Οζερσάι. Θα 
είστε υποψήφιος για την ηγεσία των Τ/κ;
Δεν έχω ακόμη αποφασίσει. 

Όλοι λένε ότι θα είστε.
Αυτό δεν είναι αλήθεια. Αυτό είναι τι λένε οι άλλοι 
και όχι τι λέω εγώ. Θα αποφασίσω με το τέλος του 
καλοκαιριού, Σεπτέμβριο - Οκτώβριο. 

Θα διαβουλευτείτε με την Τουρκία για να 
αποφασίσετε;
Σίγουρα όχι. Γιατί να το κάνω; 

Συμμερίζεστε αυτό που λένε ότι είστε ο εκλε-
κτός της Άγκυρας;
Δεν ενεργώ για να είμαι ο εκλεκτός κάποιου. 
Μέχρι σήμερα πολιτεύομαι στην τ/κ κοινότητα με 
στόχο τα συμφέροντα των Τ/κ. Τη βούληση των 
μελών της “ΤΔΒΚ”. Γι’ αυτό δεν προσβλέπω στην 
αναγνώριση, στήριξη ή το να είμαι ο άνθρωπος 
μιας άλλης χώρας. Έχουμε και πρέπει να έχουμε 
καλές σχέσεις με την Τουρκία, αλλά αυτό δεν 
σημαίνει ότι πρέπει η Τουρκία να αποφασίζει ή 
να επιλέγει ποιος θα εκλεγεί. Αυτό είναι λάθος και 
προσεγγίζω αυτήν την άποψη ως κάτι που είναι 
ενάντια στα συμφέροντα των Τ/κ. 

Διαχρονικά η βούληση των Τ/κ συμπίπτει με 
τη βούληση της Τουρκίας;
Σίγουρα όχι. Υπάρχουν παραδείγματα στο 
παρελθόν που άλλες τουρκικές κυβερνήσεις 
προτιμούσαν συγκεκριμένο πρόσωπο και έδιναν 
κατευθύνσεις αλλά τελικά έχαναν. Θεωρώ ότι στο 
τέλος της ημέρας ο κόσμος είναι που αποφασίζει 
όταν πάει στην κάλπη. 

Τα συμφέροντα των Τ/κ μπορούν να διασφα-
λιστούν μόνο μέσω Τουρκίας ή οραματίζεστε 
ένα νησί πλήρως ανεξάρτητο;
Μέχρι την ανακήρυξη της “ΤΔΒΚ” ο στόχος ήταν 
ένα ανεξάρτητο κράτος, όπως είναι το όραμα για 
την κάθε χώρα στον κόσμο. Αλλά αν κάποιος λάβει 
υπόψη την αλληλεξάρτηση λόγω της παγκόσμιας 
οικονομίας είναι λογικό να πει ότι έχουμε πολλές 
χώρες στον κόσμο που είναι πλήρως ανεξάρτητες. 
Προσπαθώ να πω ότι ναι μεν είμαστε “ανεξάρτητο 
κράτος”, αλλά λόγω της φύσης των σχέσεών μας με 
την Τουρκία, που είναι η μόνη που μας αναγνω-
ρίζει και η μόνη που έχει απευθείας οικονομικές 
επαφές μαζί μας, δημιουργείται φυσιολογικά μια 
σχέση εξάρτησης και οικονομικά και κοινωνικά.

Πολιτικά δεν υπάρχει εξάρτηση;
Ναι, μπορεί να υπάρχουν κάποιες πολιτικές 
επιρροές λόγω αυτών που είπα. Για να είμαστε 
ειλικρινείς, σε αυτόν τον αιώνα και τις οικονομικές 

του συνθήκες δεν είναι εύκολο κάποιος να έχει 
πλήρη κυριαρχία και ανεξαρτησία. 
Το κυριότερο στοιχείο εδώ είναι ότι πρέπει να δη-
μιουργήσουμε μια ισορροπημένη και υγιή σχέση 
με την Τουρκία. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που μας 
κριτικάρουν σε αυτό το θέμα θα πρέπει πρώτα να 
κατηγορούν τους εαυτούς τους, γιατί είναι οι συν-
θήκες που οι ίδιοι δημιούργησαν -αφήνοντας τους 
Τ/κ απομονωμένους και με σχέσεις μόνο με την 
Τουρκία- που οδηγούν σε αυτήν την εξάρτηση. 

Ναι, μπορεί να υπάρξει όμως και μια αντί-
στροφη ανάγνωση. Ότι αυτό είναι ένα πολύ 
καλό κίνητρο για την τ/κ πλευρά να λύσει το 
Κυπριακό…
Για να είμαι ειλικρινής, οι Τ/κ δεν έχουν ανάγκη 
οποιοδήποτε κίνητρο, γιατί από το 2004 έχουν 
αποδείξει ότι είναι υπέρ της συνολικής λύσης. Δεν 
υπάρχει ανάγκη για κίνητρο. Αφού μιλάμε ανοικτά 
και ειλικρινά, αν αναφερόμαστε σε κίνητρο και 
ενθάρρυνση για συνολική λύση, αυτά πρέπει να 
αφορούν την ε/κ πλευρά, ώστε να αποδεχθεί τον 
διαμοιρασμό εξουσίας και ευημερίας με τους Τ/κ. 

ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ ΚΑΙ… ΚΑΛΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 
Υποστηρίζετε την πρόταση του κ. Ακιντζί, 
με επιστολή του προς τον Γ.Γ, για σύγκληση 
άτυπης διάσκεψης με πέντε μέρη και την Ε.Ε 
ως παρατηρητή για να διαπιστωθεί αν όλοι 
έχουν τον ίδιο στόχο, τη Δ.Δ.Ο.;
Αυτό εσείς το λέτε.

Όχι, το λέει ο κύριος Ακιντζί στην επιστο-
λή του. 
Θα σας πω τη δική μου άποψη. Ποιος θα είναι ο 
σκοπός αυτής της συνάντησης; Αν οι πλευρές θα 
βρεθούν για να συζητήσουν ποια είναι η βάση, 
τι θέλουν, τι θα διαπραγματευτούν, τότε αυτή η 
συνάντηση θα έχει σημασία. Για να συζητήσουμε 
δηλαδή αν έχουμε ή όχι το ίδιο όραμα. Γιατί αυτό 
το έχουν ήδη πει τα Ηνωμένα Έθνη. Ότι υπάρχει 
αβεβαιότητα και δεν έχει ξεκαθαρίσει αν υπάρχει 
κοινό όραμα. 
Αν, λοιπόν, ο στόχος της συνάντησης θα είναι η 
συνέχιση των διαπραγματεύσεων από εκεί που 
διακόπηκαν, εγώ είμαι εναντίον. Αλλά αν τα μέρη 
θα συναντηθούν άτυπα, όχι για να αρχίσουν οι 
διαπραγματεύσεις, αλλά για να συζητήσουν αυτά 
που είπα πριν, τότε το ναι το ευνοώ. 
Αυτό που προσπαθώ να πω, είναι ότι δεν είναι 
αρκετό να λέμε “θέλω λύση, θέλω ΔΔΟ”. Τα 
τελευταία πενήντα χρόνια λέμε εμείς ότι θέλουμε 
ΔΔΟ, το ίδιο λέτε και εσείς. Υπάρχει όμως ένα με-
γάλο ερωτηματικό, αν εννοούμε το ίδιο πράγμα…

Επιτρέψετέ μου να διακόψω και να υποδείξω 
σε αυτό το σημείο ότι ενώ λέτε στην τ/κ κοι-
νότητα τους τελευταίους αρκετούς μήνες ότι 
η ε/κ πλευρά στέλνει αμφίσημα μηνύματα, 
ο μόνος που το κάνει αυτό είναι η δική σας 
πλευρά, βάσει αυτών που λέτε τώρα…
Ναι, μπορείτε να το πείτε. Εσείς έχετε Προεδρικό 
σύστημα, εμείς έχουμε Κοινοβουλευτικό ή Ημι-
Προεδρικό σύστημα. Άρα η εκτελεστική εξουσία 
στη δική μας πλευρά μοιράζεται σε δύο μέρη. 

Αν οι δύο ηγέτες θα διαπραγματευτούν, υπό την 
αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, τότε σίγουρα θα 
ληφθεί υπόψη τι λέγει ο κ. Ακιντζί. Δεν το αμφι-
σβητούμε αυτό. Αυτό που λέμε είναι ότι εμείς ως 
εκλελεγμένη “κυβέρνηση” έχουμε άποψη και τη 
λέμε. Αν αυτό θα ληφθεί υπόψη ή όχι, είναι κάτι 
άλλο. Αλλά από μόνο του αυτό δεν μας απαγορεύ-
ει να πούμε την άποψή μας. 
Ειλικρινά ομιλούντες, όταν βλέπουμε την κατά-
σταση μετά από 50 χρόνια εμπειρίας, βλέπουμε 
ότι οι επί του εδάφους εξελίξεις δεν επιτρέπουν τη 
δημιουργία μιας δίκαιης συνεργασίας. 
Αυτό που εγώ και το κόμμα μου υποστηρίζου-
με, δεν είναι πλήρης διχοτόμηση, καμία επαφή 
μεταξύ των δύο ή ότι η λύση δύο κρατών είναι 
η μόνη επιλογή. Αυτό που εγώ λέω είναι ότι μια 
νέου τύπου συνεργασία μπορεί να οικοδομηθεί 
και πρέπει να συζητηθεί. Τα τελευταία 50 χρόνια 
συζητούμε για ομόσπονδη συνεργασία που να 
στηρίζεται στον διαμοιρασμό της εξουσίας και της 
ευημερίας. Δεν ασκώ κριτική. Αυτό που βλέπου-
με είναι ότι δεν υπάρχει βούληση στο σύνολο 
της ε/κ ηγεσίας, γι’ αυτόν τον  διαμοιρασμό. Αυτό 
είπαν και τα Η.Ε. το 2004, μετά το σχέδιο Ανάν, ότι 
δεν είναι έτοιμη η ε/κ πλευρά να διαμοιραστεί την 
εξουσία και την ευημερία με την τ/κ κοινότητα. 
Θέλω να ‘μαι αντικειμενικός. Αν βάλω τα πόδια μου 
στα δικά σας παπούτσια και αν μου δοθεί το δικαί-
ωμα να εκπροσωπώ όλο το νησί, αν αντιμετωπίζο-
μαι ως η μόνη νόμιμη κυβέρνηση, αν είμαι πλήρες 
μέλος της ΕΕ χωρίς λύση, αν η διεθνής κοινότητα 
δέχεται το δικαίωμά μου να κάνω γεωτρήσεις 
μονομερώς και να προωθώ τον φυσικό πλούτο στις 
αγορές πριν από τη λύση, το πιο πιθανό είναι ότι 
ούτε εγώ θα ήθελα να τα διαμοιραστώ.  Σε αυτές τις 
συνθήκες, λοιπόν, η εμμονή στην Ομοσπονδία, που 
δεν επιτρέπει τη δημιουργία περιβάλλοντος για 
συζήτηση άλλων μορφών συνεργασίας, δεν είναι,  
πιστεύω, η σωστή προσέγγιση. 

Να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι αυτή η νέα 
μορφή συνεργασίας που προτείνετε…
Κάνουμε αρχή από τη διαδικασία. Συζητούμε 
τόσα χρόνια με τη λογική ότι όλα θα συμφωνη-
θούν, θα σηκωστούμε ένα πρωί και εμείς οι πο-
λιτικοί θα εξηγήσουμε στον κόσμο μια συμφωνία 
9000 χιλιάδων σελίδων, όπως ήταν το Σχέδιο 
Ανάν. Αυτό είναι η λογική της συνολικής λύσης. 
Θεωρώ ότι διαδικαστικά μπορούμε να προσεγ-
γίσουμε τη λύση βήμα προς βήμα. Αν βρούμε 
3-4 τομείς απ’ όπου μπορούμε να αρχίσουμε να 
συνεργαζόμαστε, θα μπορούμε με φυσικό τρόπο 
να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης 
από τα κάτω προς τα πάνω. Είναι ένα είδος εξελι-
κτικής διαδικασίας. Το ίδιο είχε γίνει και με την 
Ε.Ε., με τον άνθρακα και τον χάλυβα. Δεν ήξεραν 
από τότε πώς θα εξελιχθεί αυτή η συνεργασία 
που σήμερα βλέπουμε ως διεθνή οργανισμό. 
Δεν χρειάζεται από την αρχή να διερωτόμαστε τι 
συνεργασία θα έχουμε ή πώς θα την ονομάζουμε. 
Αυτό είναι λοιπόν μια διαφορετική προσέγγιση. 
Δεν είναι προσέγγιση για συνολική λύση. Αυτό 
όμως είναι καλύτερο από τη σημερινή κατάστα-
ση πραγμάτων. Η οποία είναι η εξής. Λέμε ότι 
θέλουμε σοβαρά αυτήν τη σχέση, το ίδιο λέτε 

και εσείς, εσείς όμως εννοείτε γάμο, ενώ εμείς 
καταλαβαίνουμε συγκατοίκηση. Και μιλάμε και 
οι δύο για ΔΔΟ. Το καλύτερο που έχουμε λοιπόν 
να κάνουμε είναι να μη μιλάμε με ταμπέλες. Δεν 
υπάρχει από την πλευρά σας ετοιμότητα για να 
μοιραστείτε εξουσία και ευημερία.

Γιατί το λέτε αυτό, κ. Οζερσάι; Για την πο-
λιτική ισότητα; Θεωρείται ότι είναι λογική 
προσέγγιση να απαιτείται για κάθε απόφαση 
να είναι αναγκαία μία θετική ψήφος. Είναι 
αυτό λειτουργικό και δημοκρατικό;
Αν δεν υπάρξει και μέχρι να υπάρξει σχέση 
εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων, τέτοιοι 
μηχανισμοί για τη λήψη αποφάσεων θα είναι 
αναγκαίοι. Γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Αν 
δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε ότι οι άλλοι θα 
λαμβάνουν υπόψη και τη δική μας οπτική, ακόμη 
και αν η άποψή μας δεν θα είναι σε θέση να μπλο-
κάρει την απόφαση, δεν θα νιώθουμε ασφαλείς σε 
αυτήν τη σχέση. Γι’ αυτό και υπάρχει εμμονή από 
την πλευρά μας να υπάρχει η ανάγκη για μία θε-
τική ψήφο από την πλευρά μας για να ληφθεί μια 
απόφαση. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεστε αυτό 
ως λειτουργικό. Αλλά η δικαιολογία της λειτουρ-
γικότητας έρχεται από τον καιρό του Μακαρίου. 
Γνωρίζουμε τα πάντα ο ένας για τον άλλο στο 
Κυπριακό. Επιχειρήματα, αντεπιχειρήματα, θέσεις 
και γραπτές προτάσεις. Κάτι πάει λάθος λοιπόν. 

Τι είναι αυτό;
Είναι το γνωστό, συμφωνημένο “σύνθημα”. Θέ-
λουμε ΔΔΟ. Λέμε το ίδιο πράγμα, αλλά δεν κατα-
λαβαίνουμε το ίδιο πράγμα από την ίδια πρόταση. 
Αν αυτό είναι το πρόβλημα, τότε είναι καλύτερα 
να ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας και να το 
συζητήσουμε. Είναι ρεαλιστικό ότι μπορούμε να 
συμφωνήσουμε σε αυτό (ΔΔΟ); Ή είναι καλύτερα 
να σκεφτούμε μια άλλη προσέγγιση; Θεωρώ ότι ο 
απεγκλωβισμός από την ομοσπονδία θα αλλάξει 
και τα συστατικά στοιχεία των προβλημάτων που 
σήμερα φαντάζουν δυσεπίλυτα. Μια διαφορετική 
λύση μπορεί και πρέπει να συζητηθεί. 

Συζητήσατε αυτά τα πράγματα με Ε/κ πολιτι-
κούς;
Στο παρελθόν έχω τεστάρει πώς αντιμετωπίζο-
νται κάποιες από αυτές τις ιδέες. Αν με ρωτάτε 
αν το συζήτησα λεπτομερώς, όχι. Σε γενικές 
γραμμές, ναι. Και δεν αναφέρομαι σε συγκεκρι-
μένες συναντήσεις. 

Ξαναρωτώ, κ. Οζερσάι, είχατε κοινωνικό δεί-
πνο με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, συναντη-
θήκατε με τον κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, με τον κ. 
Άντρο Κυπριανού. Βρήκατε χώρο συζήτησης 
αυτών των νέων ιδεών;
Κατ’ αρχάς δεν είχα αυτές τις συναντήσεις για να 
συζητήσω αυτά τα θέματα. Αυτές οι ιδέες θεωρώ 
ότι πρέπει πρώτα να συζητηθούν σε ακαδημαϊκό 
επίπεδο και σε επίπεδο προσωπικοτήτων που 
μπορούν να έχουν επιρροή στην κοινή γνώμη. 

Δεν το αμφισβητώ αυτό. Ρωτώ όμως ευθέως 
αν σε αυτές τις συναντήσεις βρήκατε χώρο να 
συζητήσετε αυτές τις ιδέες…
Αν τους ρωτήσετε δημόσια, η απάντηση από την 
πλευρά τους θα είναι όχι. Αλλά ναι, πιστεύω ότι 
υπάρχει χώρος γι’ αυτήν  τη συζήτηση.

Γιατί λέτε, αν ρωτηθούν δημόσια; Επειδή 
άτυπα το κάνουν;
Υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα που δεν 
μπορούν να συζητηθούν δημόσια και είναι 
απαραίτητο, τουλάχιστον στην αρχή, να έχεις έναν 
άτυπο διάλογο και συζήτηση, ώστε να μην έχεις 
ανάγκη μετά να υπερασπιστείς τη θέση αυτή. Γι’ 
αυτόν τον  λόγο, το να είσαι στο ίδιο δωμάτιο με τα 
Η.Ε. μερικές φορές δεν είναι ωφέλιμο. Γιατί έτσι 
υπάρχουν δοσμένες θέσεις, ένα κοστούμι που το 
έχουν ράψει για σένα και δεν μπορείς να ξεφύγεις 
από αυτό. Αν θες να διερευνήσεις την πιθανότητα, 
χωρίς να σημαίνει ότι θα υπάρξει συμφωνία, αν 
θες με έναν ευέλικτο τρόπο να εξετάσεις εναλ-
λακτικές, αυτός είναι ο τρόπος. Θέλεις χώρο και 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΆΚΤΗΣ 
ΤΗΣ «ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ» ΚΆΙ ΤΟΥ 
«ΣΙΓΜΆ» ΣΥΝΟΜΙΛΕΙ ΜΕ 
ΤΟΝ ΚΟΥΝΤΡΕΤ ΟΖΕΡΣΆΙ. 
ΦΩΤΟ: ΓΙΆΝΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ. 

Ρίσκο σύγκρουσης, αλλά η ισχύς 
είναι διπλωματία 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΟΖΕΡΣΑΙ: Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Θ’ ΑΝΟΙΞΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΟΙΚΗΘΕΙ

Αν ο στόχος της συνάντησης 
θα είναι η συνέχιση 

των διαπραγματεύσεων 
από εκεί που διακόπηκαν, 

εγώ είμαι εναντίον
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αυτός ο χώρος συναρτάται με το αν είναι ή όχι 
επίσημη μια συνάντηση ή άτυπη. Μετά από χρόνια 
και λόγω παγιωμένων θέσεων και συνθημάτων δεν 
θα είναι εύκολο, ούτε καν να το συζητήσει κάποιος. 
Η εναλλακτική είναι να συζητάμε τα ίδια πράγματα 
και να παραμένει το στάτους κβο. 
Και μερικές φορές διερωτώμαι. Αυτοί στο εξωτερι-
κό που επιμένουν να λένε σε Ε/κ και Τ/κ ότι είναι 
καλύτερα να συνεχίσετε τις διαπραγματεύσεις από 
εκεί που έμειναν στο πλαίσιο της ΔΔΟ, θέλουν την 
υφιστάμενη κατάσταση; Και ο λόγος είναι, όχι ότι 
συμφωνώ, γιατί η παρούσα κατάσταση, το στά-
τους κβο, τροφοδοτεί ένα είδος σταθερότητας. Και 
αυτό τους ικανοποιεί. Μόνο με τη συνέχιση των 
υφιστάμενων διαπραγματεύσεων δεν αμφισβητείς 
το στάτους κβο. 

ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΡΙΣΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ
Πάμε στα θέματα των υδρογονανθράκων. 
Είχατε διαφορετική πρόταση από αυτήν του 
Ακιντζί. Εσείς μιλήσατε για επιτροπή των 
εμπλεκόμενων εταιρειών…
Ωραία. Ας το ξεκαθαρίσω. Συμφωνώ με την 
πρόταση του κυρίου Ακιντζί. Στο παρελθόν, το 
2011, εγώ ήμουν που ετοίμασα την πρόταση του 
κυρίου Έρογλου. Που η λογική της ήταν η ίδια. 
Ας το κάνουμε μαζί, τις γεωτρήσεις, την προώθη-
ση στις αγορές και τη δημιουργία ενός διεθνούς 
ταμείου. Εγώ είχα δώσει την πρόταση στον κύριο 
Ιακώβου. Τώρα δουλέψαμε μαζί με τον κύριο 
Ακιντζί γι’  αυτήν την πρόταση…

Και με την Τουρκία;
Όχι. Γιατί το λέτε αυτό. Δεν χρειαζόμαστε την Τουρ-
κία. Είναι λανθασμένη άποψη. 

Συγγνώμη, επιμένω σε αυτό και εξηγώ. Πριν 
καν δοθεί η πρόταση στην ε/κ πλευρά, το 
τουρκικό ΥΠΕΞ εξέδωσε ανακοίνωση υποστή-
ριξης της πρότασης. Πώς μας λέτε ότι δεν ήταν 
πρόταση με την οποία είχε σχέση η Τουρκία;
Υποστηρίχθηκε από την Τουρκία γιατί είχε ήδη 
ανακοινωθεί από τον κύριο Ακιντζί. 

Δεν είναι έτσι, κύριε Οζερσάι… 
Ξέρω τι λέω. Λοιπόν, η πρόταση έχει την ίδια λογι-
κή με το 2011. Ποια είναι η διαφορά σήμερα; Έχου-
με αναπτύξει με τον κ. Ακιντζί την πρόταση, πώς 
θα εφαρμοστεί, ποιες είναι οι αρχές κ.λπ. Βεβαίως 
κάποιες παράμετροι μπορούν να τύχουν διαπραγ-
μάτευσης. Εγώ μπορώ να προσθέσω άλλη μια 
παράμετρο και σε αυτό είναι που αναφερθήκατε σε 
διαφορετική πρόταση. Από την αρχή του χρόνου 
αναφερόμουν στην πιθανότητα συνεργασίας μέσω 
των εταιρειών, με την έγκριση των δύο κοινοτήτων. 
Με αυτόν τον τρόπο δεν παραβιάζετε τη θέση σας 
ότι δεν συζητάτε αυτό το θέμα μαζί μας. Εκχωρείτε 
δικαίωμα στις εταιρείες, το ίδιο και εμείς, να συνερ-
γάζονται μεταξύ τους για όλα τα ζητήματα. 

Μα, αυτό δεν είναι εφικτό, κ. Οζερσάι. Να σας 
ρωτήσω ευθέως. Θεωρείτε ότι η Τουρκία, με 
τον τρόπο που δρα στο συγκεκριμένο θέμα, 
διασφαλίζει τα συμφέροντα των Τ/κ;
Ναι, βέβαια…

Είστε γνώστης αυτού του χάρτη, έτσι (του 
δίνεται ο χάρτης με τις παράνομες διεκδική-
σεις της Τουρκίας); Αυτή η θέση της Τουρκίας 
που μειώνει την ΑΟΖ της Κύπρου στο σύνολό 
της κατά 61% είναι για τα συμφέρονται των 
Κυπρίων; Ε/κ και Τ/κ;
Βεβαίως και είμαι γνώστης του χάρτη. Τώρα πέστε 
μου εσείς το ποσοστό της θαλάσσιας ζώνης που 
χρησιμοποιείται από τους Τ/κ. Και πέστε μου και 
το ποσοστό που ήδη έχει πιάσει η ε/κ πλευρά 
στην πράξη και το χρησιμοποιεί μονομερώς. Είναι 
αυτό δίκαιο; Ας είμαστε ειλικρινείς. Η ζώνη βόρεια 
μεταξύ της Νότιας Κύπρου και της Τουρκίας, 
έχει συμφωνηθεί με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Η 
συμφωνία σε αυτό το μέρος (νότια Κύπρου) δεν 
ήταν προς το συμφέρον της Τουρκίας. Κανένας δεν 
πρέπει λοιπόν να υποπίπτει στο λάθος να λέει, αυτό 
το ποσοστό θα το πιάσει η Τουρκία. Κάθε χώρα έχει 
τα δικά της επιχειρήματα. Αυτό είναι λογικό. Πολλές 
παράμετροι λαμβάνονται υπόψη για την υφαλο-
κρηπίδα κάθε χώρας, αν δείτε άλλες αποφάσεις των 
Δικαστηρίων π.χ. Μάλτα με Λιβύη και όχι μόνο. 
Κάποιες φορές όταν συζητά μια ηπειρωτική χώρα 
με ένα νησί, υπάρχουν διαφοροποιήσεις μικρές ή 
μεγάλες. Άρα υποδεικνύω ότι τα επιχειρήματα της 
Τουρκίας προκύπτουν από το Διεθνές Δίκαιο. 
Γι’ αυτό σας λέω ότι μέχρι σήμερα κάναμε το σωστό 
ή αν θέλετε τα τελευταία οκτώ χρόνια κάνουμε 
ακριβώς τα ίδια πράγματα που κάνει η ε/κ πλευρά. 
Τίποτε περισσότερο. 

Πώς σχολιάζετε ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει 
από τη μια ότι τα νησιά έχουν ΑΟΖ αλλά από 
την άλλη υποστηρίζει την παράνομη συμφω-
νία που συνήψε με την τ/κ πλευρά και ενεργεί 
εκ μέρους της σε παρανόμως αδειοδοτηθέντα 
οικόπεδα;
Δεν έχει ανακηρυχθεί ΑΟΖ από τη Βόρεια Κύπρο. 
Η ΑΟΖ δεν είναι “εξ υπαρχής δικαίωμα” (ipso facto). 
Την έχεις αν την ανακηρύξεις βάσει του Διεθνούς 
Δικαίου. Παρά ταύτα, έχουμε τη θαλάσσια ζώνη μας, 
τα κυριαρχικά μας ύδατα και την υφαλοκρηπίδα 
μας, που υπάρχουν πάντα. Αυτά δεν χρειάζεται να 
τα ανακηρύξεις. Με βάση αυτά, λοιπόν, στη δυτική 
περιοχή του νησιού η Τουρκία κάνει γεώτρηση στην 
υφαλοκρηπίδα της, όχι στην ΑΟΖ της. 

Μα, θεωρείτε ότι 30 ναυτικά μίλια δυτικά της 
Κύπρου είναι υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας 
που απέχει πολύ περισσότερα ναυτικά μίλια;
Γιατί όχι; Έχετε δει τις υφαλοκρηπίδες άλλων χω-
ρών στον κόσμο; Ο καθένας έχει τα δικά του επιχει-
ρήματα. Μη  διαστρεβλώνετε την άποψη της κοινής 
γνώμης. Μην υποτιμάτε επίσης ότι δεν έχουμε 
λύσει το Κυπριακό. Αν το λύσουμε ή αν δεχθείτε 
να συνεργαστούμε σε αυτόν  τον τομέα, θα πάμε 
μαζί σαν Κύπριοι και θέλω να το ξέρουν όλοι, να 
συζητήσουμε με την Τουρκία για οριοθέτηση όχι 
μόνο των Νοτίων περιοχών αλλά και των Βόρειων. 
Για όλο το νησί. Εμείς ως Τ/κ θα υπερασπιστούμε 
σε μια τέτοια περίπτωση τα συμφέροντα του νησιού 
μας. Να είστε βέβαιοι. 

Μα δεν το κάνετε αυτό για τη δυτική περιοχή 
του νησιού…
Δεν έχουμε ακόμη διαπραγματευτεί με την Τουρ-
κία γι’ αυτήν την περιοχή…

Ναι αλλά δέχεστε a priori - εκ των προτέρων 
ότι είναι υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας και 
χρησιμοποιώ δικά σας λόγια…
Υπάρχουν πολλές περιοχές γύρω από το νησί που 
δεν έχουν τύχει διαπραγμάτευσης με την Τουρκία 
και προχωράτε σε γεωτρήσεις. Αν δείτε σε πόσες 
περιοχές κάνετε γεωτρήσεις σήμερα, θα καταλάβετε 
ότι δεν πείθετε όταν διαμαρτύρεστε για τις γεωτρή-
σεις της Τουρκίας. 
Αυτό που προσπαθώ να πω και θέλω να το κατα-
λάβετε είναι ότι, αν αύριο Δευτέρα αποφασίσετε να 
συνεργαστούμε σε αυτό το θέμα, θα διαπραγματευ-
τούμε με την Τουρκία για όλο το νησί. 

Και έτσι η Τουρκία θα σταματήσει αμέσως τις 
γεωτρήσεις;
Αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις άλλες ενέρ-
γειές σας στην περιοχή. Αν ζητάτε να σταματήσει, θα 
πρέπει να σταματήσετε και εσείς. Αν συνεργαστού-
με,  θα μπορέσουμε να προωθήσουμε την ειρήνη. 
Χρειάζονται δύο πράγματα. Αμοιβαία ανάγκη και 
να είμαστε πραγματιστές. Δεν πρέπει να επιμένου-
με σε θέσεις. Αν είμαστε πραγματιστές,  υπάρχουν 
λύσεις ακόμη και πριν από τη λύση. 

Γιατί δεν είναι αρκετή η εγγύηση του Ταμείου 
Υδρογονανθράκων που ψηφίστηκε από την 
Κ.Δ;
Έχουμε κακή εμπειρία με Ταμεία που δημιουργή-
θηκαν από εσάς. Η μία έχει να κάνει με τις περιου-
σίες Τ/κ στη Νότια Κύπρο που εγκαταλείφθηκαν. 
Μας λέχθηκε προ ετών ότι δημιουργήθηκε ένα 
Ταμείο για την απώλεια χρήσης. Ότι θα έμπαιναν 
μέσα λεφτά για να χρησιμοποιηθούν για αποζημιώ-
σεις Τ/κ προσφύγων. Μετά ξαφνικά διαπιστώσαμε 
ότι αυτό το ταμείο δεν έχει λεφτά και αυτό γράφτηκε 
και στα ΜΜΕ της Νότιας Κύπρου και υπάρχουν 
και δηλώσεις αξιωματούχων.  Ήταν λοιπόν ένα 
ψεύτικο ταμείο. Έχουμε λοιπόν εμπειρία που δεν 
μας δημιουργεί εμπιστοσύνη σε αυτό το θέμα. 
Δεύτερο είναι ότι, έχουμε κάτι που ανήκει και στους 
δύο μας - είμαστε συνιδιοκτήτες - και μας λέτε ότι 
θα κάνουμε κάτι, θα το κρατήσουμε εδώ, θα το 
διοικώ εγώ, θα αποφασίσω ποιο έργο θα είναι προς 
όφελος του νησιού, για ποιο έργο μπορώ να το 
χρησιμοποιήσω, δεν θα το χρησιμοποιήσω για το 
δημόσιο χρέος, αλλά αυτό αποφασίστηκε από εσάς. 
Οι πηγές ανήκουν και στους δύο μας. Αλλά εσείς 
αποφασίζετε πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι 
πηγές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι παράλογο. 

Πώς σας ακούγεται η ιδέα που ακούστηκε 
τελευταίως για διορισμό ενός Τ/κ στο Ταμείο;
Γιατί να μην το κάνουμε μαζί; Αν δεν έχουμε συμ-
φωνήσει για το ποσοστό διαμοιρασμού;

Δεν συμφωνήσαμε; Δεν υπάρχει σύγκλιση 
Χριστόφια-Ταλάτ, που επιβεβαιώθηκε στον 
τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων;
Είναι μια υποθετική ανούσια συζήτηση. Έχουμε 
συνολική λύση; Όχι. Έχουμε καταφέρει να λύσουμε 
το Κυπριακό τα τελευταία 50 χρόνια; Όχι. Και 
θέλετε να στηριχθούμε σε ένα έγγραφο που είχε 
συμφωνηθεί από τους προηγούμενους ηγέτες, στην 
προηγούμενη περίοδο, που δεν έχει καμία νομική 
αξία και που κανένας δεν ξέρει αν θα ισχύσει, γιατί 
δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει λύση ή όχι. Και θέλετε 
να στηριχθούμε σε αυτό μέχρι να βρεθεί λύση. Το 
ερώτημα για μένα, ως απλός Τ/κ, ξεχνάτε όλα τα 
υπόλοιπα, το απλό ερώτημα είναι γιατί σας 
επιτρέπετε να κάνετε όλα αυτά με τον φυσικό 
πλούτο, να χρησιμοποιείτε τον φυσικό 
πλούτο, πριν από τη λύση και εγώ ως 
Τ/κ πρέπει να περιμένω τη λύση για να 
μπορέσω να χρησιμοποιήσω αυτές 
τις πηγές. Αυτό είναι αδικία.

Συμφωνείτε με τις απειλές 
πολέμου που ακούγονται από 
διάφορους Τούρκους αξιωμα-
τούχους;
Ως κάποιος που έχασε τον πατέρα 
του στον πόλεμο, ως υιός αγνοου-
μένου, ποτέ δεν υποστηρίζω τον πό-
λεμο ή τη  σύγκρουση. Δεν πιστεύω 
ότι αυτό πρέπει να είναι ο στόχος ή ο 
τρόπος που πρέπει να μιλάμε. 
Βασικά η διπλωματία πάει χέρι - χέρι με 
την ισχύ και με τα μηνύματα, έτσι προσπαθείς 
να πετύχεις κάτι. Μερικές φορές καταλαβαίνεις 
τι λες. Κάποιες φορές στέλνεις εκ των προτέρων 
ένα μήνυμα για να πετύχεις κάτι. Είναι ένα είδος 

διπλωματίας μέσω της ισχύος. Γι’  αυτό κάποιος δεν 
πρέπει να υποτιμά πως αν σε συγκεκριμένα σημεία 
φτάσουμε στο επίπεδο των τετελεσμένων, επί του 
εδάφους, ακόμη και αν το ένα μέρος λέει ότι η συ-
γκεκριμένη περιοχή μού ανήκει και το άλλο πάει σε 
αυτό το σημείο και επιμένει, θα καταλήξει σε κρίση, 
σε ένταση. Υπάρχει ρίσκο.

Δηλαδή υπάρχει ρίσκο για σύγκρουση.
Ναι, υπάρχει. Δεν το ευνοώ, ούτε το υποστηρίζω. 
Στη διεθνή πολιτική και διπλωματία αυτά τα ρίσκα 
μερικές φορές μπορεί να βοηθήσουν να βρεθούν 
συγκεκριμένες συμφωνίες. 

Αυτό δεν είναι εκβιασμός;
Λυπάμαι που ακούω αυτήν τη λέξη από εσάς μετά 
απ’ όσα σας είπα. 
Τι να πούμε για την ε/κ ηγεσία που αναφέρεται σε 
κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν στην Τουρκία 
γι’ αυτό το ζήτημα; Να το ονομάσουμε και αυτό εκβι-
ασμό; Τι να πούμε για τις αναφορές της ε/κ πλευράς 
που ζητεί από τις ΗΠΑ να επιβάλουν στρατιωτικό 
εμπάργκο ή κυρώσεις στην Τουρκία; Θα το ονομά-
σουμε εκβιασμό; Αν το ονομάζετε  εκβιασμό τότε να 
μιλήσουμε με τη γλώσσα του εκβιασμού. 

ΑΠΟΡΡΙΨΑΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΜΜΟ-
ΧΩΣΤΟΥ
Πάμε στο θέμα της Αμμοχώστου. Ποιο είναι το 
σχέδιό σας;
Θέλουμε να πάρουμε σωστές αποφάσεις και γι’ 
αυτό χρειαζόμαστε τα στοιχεία. Επί του παρόντος 
αποφασίσαμε μόνο ένα πράγμα. Και αυτό είναι να 
δούμε ξεκάθαρα τι είναι και ποιου στην Αμμόχωστο.

Γνωρίζετε τη θέση Τατάρ, ότι σχεδόν το σύνολο 
των περιουσιών ανήκει στο ΕΒΚΑΦ;
Εσείς γνωρίζετε τι συζητήθηκε στο “κοινοβούλιό” 
μας; Λέχθηκε ξεκάθαρα ότι αυτή είναι η θέση του 
κυρίου Τατάρ και του κόμματός του, αλλά την ίδια 
ώρα λέχθηκε από εμένα ότι η δική μας θέση για τα 
Βαρώσια θα λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα των 
προηγούμενων ιδιοκτητών και τα δικαιώματα του 
ΕΒΚΑΦ με στόχο να μετατρέψουμε την περιοχή σε 
κατοικημένη ζώνη, αντί στρατιωτική ζώνη, όπως εί-

ναι σήμερα που είναι όμως μέρος της “ΤΔΒΚ”. 
Άρα ναι, σε κάποιες παραμέτρους έχουμε 

σύγκρουση απόψεων. Αλλά δεν αποφα-
σίσαμε τι θα κάνουμε συγκεκριμένα. 

Αν θα τα ανοίξουμε υπό τ/κ διοίκηση 
π.χ. Αυτή ήταν πάντως η θέση μου 

πριν από πέντε χρόνια. Ότι μπορεί 
να ανοίξει υπό τ/κ διοίκηση μη 
παραβιάζοντας τα δικαιώματα 
κανενός. Μπορούμε με τα 
Βαρώσια να φέρουμε μαζί Ε/κ 
και Τ/κ να έχουν καλύτερη 
αλληλεπίδραση. 

Μα αγνοείτε έτσι και παραβι-
άζετε  ψηφίσματα των Η.Ε. για 

επιστροφή της πόλης υπό τη 
διοίκησή τους.

Υπάρχουν πάρα πολλά ψηφίσματα 
που δεν αναγνωρίζουν την “ΤΔΒΚ”, 

αλλά στην πράξη είμαστε κράτος. Ξέρω ότι 
διαφωνείτε μαζί μου. Το ότι έχουμε ψηφίσμα-

τα δεν σημαίνει ότι είναι και σωστά. Επίσης δεν 
σημαίνει ότι αυτά τα ψηφίσματα είναι για εφαρμογή. 

Μερικές φορές είναι για να ικανοποιήσουν κάποιες 
πολιτικές προσδοκίες. Προσπαθήσαμε να λύσουμε 
το ζήτημα ως μέρος της λύσης, ως ΜΟΕ, αλλά απο-
τύχαμε. Και είμαστε πάλι σε μια κατάσταση που το 
στάτους κβο συνεχίζεται. Παραμένει μια “παγωμένη 
περιοχή” ως σύμβολο του στάτους κβο. 

Γιατί τότε σταματήσατε την πρωτοβουλία όταν 
θα ερχόταν ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζο 
Μπάιντεν στην Κύπρο;
Δεν ήμουν εγώ αυτός που σταμάτησε την πρωτο-
βουλία Μπάιντεν. 

Στην ε/κ πλευρά σάς κατηγορούν ότι εσείς στα-
ματήσατε τη συμφωνία τελευταία στιγμή…
Τους κατηγορώ και εγώ ότι ευθύνονται για την 
αποτυχία αυτής της διαδικασίας. Λόγω της εμμονής 
της ε/κ πλευράς να εξαιρέσει τα τ/κ λιμάνια και 
τη διερεύνηση/εκτίμηση των τ/κ λιμανιών. Το 
πρωτότυπο προσχέδιο - και είναι η πρώτη φορά 
που το λέω αυτό - που δόθηκε από την Αμερικανι-
κή Διοίκηση συμπεριελάμβανε ακόμη μια μελέτη/
εκτίμηση για τα τ/κ λιμάνια. Και δεν έγινε δεκτό από 
την ε/κ πλευρά. Και δεν ήταν για τη συμμετοχή Ε/κ 
στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Αυτός δεν ήταν ο 
κύριος λόγος. Ο κύριος λόγος ήταν το άλλο. 

Εξηγήστε μας, αφού το λέτε για πρώτη φορά.. 
Σας εξηγώ. Η ιδέα συμπεριελάμβανε δύο εκτιμή-
σεις. Μία για τα περίκλειστα Βαρώσια και η άλλη 
για τα τ/κ λιμάνια. 

Για όλα ή για το λιμάνι Αμμοχώστου; 
Κυρίως για την Αμμόχωστο, αλλά η αναφορά ήταν 
γενική. Το κυριότερο στοιχείο εδώ είναι ότι η ε/κ 
πλευρά δεν ήταν ευτυχής γιατί αν γινόταν μια τέτοια 
μελέτη για τα τ/κ λιμάνια, η θεωρία θα ήταν ότι η ε/κ 
αποδέχθηκε ότι το λιμάνι είναι ανοικτό. Η διακήρυ-
ξη που έγινε από την ε/κ πλευρά πριν από χρόνια 
είναι ότι τα λιμάνια είναι κλειστά. Μα υπάρχει και 
μια άλλη διακήρυξη Ευρωπαίου Επιτρόπου, πριν 
από χρόνια αλλά και πρόσφατα πως παρά το ότι 
έχουν διακηρυχθεί ως κλειστά από την ε/κ διοίκη-
ση, τα λιμάνια είναι ανοικτά για τη διεθνή ναυτιλία. 
Εμείς επιμέναμε λοιπόν ότι πρέπει να μείνει η εν 
λόγω αναφορά (στο προσχέδιο), αλλά δεν έγινε 
δεκτό από την ε/κ πλευρά. 
Και ξέρετε τι έγινε στο τέλος της μέρας; Ο τότε πρέσβης 
των ΗΠΑ Τζόνοθαν Κόεν - δεν είχαμε διαπραγματευ-
τεί αυτό το θέμα με τον κ. Μπάιντεν - ο τότε λοιπόν πρέ-
σβης των ΗΠΑ, ήλθε στην τελευταία συνάντηση και 
μου είπε ευθέως ότι η ε/κ πλευρά δεν νομίζει ότι αξίζει 
να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση γι’ αυτό το θέμα. Γι’  
αυτό και αποφάσισαν να την σταματήσουν. 
Δεν είμαι εγώ, ούτε η τ/κ πλευρά που το σταμάτησε. 
Ξέρω πολύ καλά τις λεπτομέρειες. Έχουμε τα πρα-
κτικά. Κάποτε στο μέλλον σε ένα βιβλίο θα δούμε τις 
λεπτομέρειες. Είναι εύκολο να κατηγορείς την άλλη 
πλευρά. Υπήρχαν περισσότερες από μια διαφωνίες 
σε εκείνη την προοπτική συμφωνίας, αλλά υπήρχε 
μεγάλη διαφωνία για τη μελέτη των τ/κ λιμανιών. 
Και δεν ήταν εισήγηση δική μου αλλά από τους 
Αμερικανούς στο επίσημο προσχέδιο. Αυτό είναι 
πολύ σημαντικό. Δεν ήμουν εγώ που δεν επέτρεψα 
τη μελέτη για τα περίκλειστα Βαρώσια. Εγώ προ-
σπαθούσα να το λύσω. 
Δεν προσέγγισε θετικά η τ/κ πλευρά αυτόν τον 
διάλογο; Αν ήταν έτσι δεν θα επισκεπτόταν ο κύριος 
Μπάιντεν τον κ. Έρογλου. 

Υπάρχουν πάρα πολ-
λά ψηφίσματα που 
δεν αναγνωρίζουν 
την “ΤΔΒΚ”, αλλά 

στην πράξη είμαστε 
κράτος. Το ότι 

έχουμε ψηφίσματα 
δεν σημαίνει ότι 
είναι και σωστά

Επίσης δεν σημαί-
νει ότι αυτά τα ψη-
φίσματα είναι για 
εφαρμογή. Μερι-

κές φορές είναι για 
να ικανοποιήσουν 
κάποιες πολιτικές 

προσδοκίες



Σ
ύμφωνα με το ηλε-
κτρονικό λεξικό που 
παρέχεται από το 
Πανεπιστήμιο της 
Οξφόρδης, o όρος 
«Islamisation», δηλα-
δή «Ισλαμοποίηση», 

είναι συνώνυμος με την παρόμοια 
αγγλική λέξη «Islamification». Αυτή 
ορίζεται ως «η δράση ή η διαδικασία 
η οποία κάνει κάτι, ή κάποιο, ισλαμικό, 
ή πιο αυστηρά ισλαμικό, στην πίστη, 
στον πολιτισμό ή στον χαρακτήρα». 
(Πηγή: www.lexico.com/en/definition/
islamification). 

Ως φαινόμενο, η ισλαμοποίηση 
έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των 
ακαδημαϊκών που έχουν ερευνήσει 
τις εκφάνσεις της σε περιοχές στις οποί-
ες κάποτε κατοικούσαν ή υπερίσχυαν 
μη μουσουλμάνοι. Για παράδειγμα, σε 
σχέση με τη Μικρά Ασία, ο αείμνηστος 
Σπύρος Βρυώνης, Jr, έγραψε το κλα-
σικό βιβλίο «The decline of medieval 
Hellenism in Asia Minor and the 
process of Islamization from the 
eleventh through the fifteenth century» 
(University of California Press, 1971). 

Πιο πρόσφατα, ο Πέτρος Σαββίδης 
έχει συνθέσει ένα νέο ακαδημαϊκό 
βιβλίο με τίτλο «Η Ισλαμοποίηση της 
Κατεχόμενης Κύπρου» (Εκδόσεις 
Αρματολός, 2019). Ενθαρρύνω τους 
πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας 
(ΚΔ) να το διαβάσουν. Υπογραμμίζει 
τους κινδύνους που μπορεί να προ-
κύψουν εάν οποιαδήποτε θρησκεία 
κακομεταχειριστεί για ανήθικους 
πολιτικούς σκοπούς.

«Θεσμοθετημένη εξάλειψη»
Το 2017, το αγγλικό πανεπιστήμιο 

του Μπέρμιγχαμ με διόρισε ανεξάρτητο 
εξωτερικό διδακτορικό εξεταστή του τότε 
κ. Σαββίδη. Αυτός ο ρόλος μού έδωσε 
την ευκαιρία να κατανοήσω τη σοβαρή 
και λεπτομερή ιστορική έρευνα ενός 
σοφού ακαδημαϊκού. Τώρα, 45 χρόνια 
μετά τις  δύο τουρκικές εισβολές της 
ΚΔ, ο Δρ Σαββίδης έχει ανοίξει ένα 
νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. 

Στην «Ισλαμοποίηση της Κατεχόμε-
νης Κύπρου», ο Δρ Σαββίδης εντοπίζει 
την προέλευση, τα χαρακτηριστικά και 
τις συνέπειες μιας διαδικασίας η οποία 
έπρεπε να ερευνηθεί προηγουμένως 
αλλά έχει ουσιαστικά αγνοηθεί. Γρά-
φει με αξιέπαινη ψυχραιμία για ένα 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙ-
ΖΕΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ 
ΕΑΝ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΘΡΉ-
ΣΚΕΙΑ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ 
ΓΙΑ ΑΝΉΘΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 
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ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ «ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗ» ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

«Η Ισλαμοποίηση 
της Κατεχόμενης Κύπρου»

του κατεχόμενου εδάφους, διαμέσου της 
βίαιης εκδίωξης του γηγενούς ελληνικού 
πληθυσμού και της απελληνοποίησης και 
αποχριστιανοποίησης της ιστορικής φυσι-
ογνωμίας των κατεχόμενων. Σημαντικές 
ενδείξεις καταδεικνύουν ότι η σύληση, 
λεηλασία και καταστροφή όλων σχεδόν 
των ελληνορθόδοξων εκκλησιών και όλων 
ανεξαιρέτως των χριστιανικών νεκροταφείων 
δεν ήταν αποκλειστικό έργο του κατοχικού 
στρατού και των Τούρκων εποίκων. Ανάλυση 
των θρησκευτικών εξελίξεων τις επόμενες 
δεκαετίες, υποδεικνύει ότι η τουρκοκυπρι-
ακή ηγεσία, παρά την κοσμικότητα της κοι-
νότητας, χρησιμοποιεί συστηματικά τους 
ισλαμικούς χώρους λατρείας ως πολιτικά 
εργαλεία για τη θρησκευτικοποίηση και 

πολιτικοποίηση του κατεχόμενου κυπριακού 
τοπίου. Η εμφύτευση δυσανάλογα ψηλών 
και μυτερών μιναρέδων σε μικρά τουρκο-
κυπριακά τεμένη και η σκόπιμη ανέγερση 
νέων κατάλευκων τζαμιών σε απόσταση 
αναπνοής από χλωμές εγκαταλελειμμένες 
εκκλησίες εξυπηρετούν καθαρά πολιτικές 
σκοπιμότητες παρά θρησκευτικές ανάγκες.

ΚΚ: Από το 1974 μέχρι σήμερα, πό-
σες εκκλησίες έχουν μετατραπεί σε 
ισλαμικά τεμένη και πόσα νέα τζαμιά 
έχουν ανεγερθεί;

ΠΣ: Η τριετής έρευνα πεδίου σε ολό-
κληρη την κατεχόμενη επικράτεια της ΚΔ 
κατέδειξε την ισλαμοποίηση 74 ελληνορ-
θόδοξων εκκλησιών, από τις οποίες 26 

Στην «Ισλαμοποίηση 
της Κατεχόμενης Κύ-

πρου», ο Δρ Σαββίδης 
εντοπίζει την προέ-

λευση, τα χαρακτηρι-
στικά και τις συνέπει-

ες μιας διαδικασίας 
η οποία έπρεπε να 

ερευνηθεί προηγου-
μένως αλλά έχει ουσι-

αστικά αγνοηθεί

ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Αρ. Φακ.: ΠΑΑ1/2018
Το κοινό πληροφορείται ότι η ακίνητη ιδιοκτησία, που περιγράφεται πιο κάτω, θα πωληθεί με 
δημοπρασία την Κυριακή, 4 Αυγούστου 2019 και ώρα 10.00π.μ. Η πώληση θα διεξαχθεί στο 
καφενείο του Μελή στην οδό Θεσσαλονίκης, απέναντι από το Σινεμά «Οθέλλος». 
Δημοπράτης είναι ο κ. Αντώνης Πετρίδης, τηλ. 99624523, οδός Τεύκρου Ανθία αρ. 5, 4632 
Κολόσσι, Λεμεσός.
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Φύλλο/Σχέδιο: 54/580303, Τεμάχιο: 310, Είδος Ακινήτου: Γη, Ισ. Κατοικία, Ημ. Κατοικία*, Εμ-
βαδόn: 363 τ.μ., Μερίδιο: Όλο, Επιφυλαχθείσα Τιμή Πώλησης: 325.000,00 ευρώ.
*Ερειπωμένη, παλιά κατοικία.
Γραπτές προσφορές μπορούν να παραδίδονται στον Δημοπράτη.
Περισσότερες λεπτομέρειες φαίνονται στην αγγελία πώλησης Τύπος Ν.70 που τοιχοκολλή-
θηκε στο πιο πάνω καφενείο.
Το ακίνητο δεν θα παραδοθεί αν δεν καλυφθεί η επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης.
Το ακίνητο δεν μπορεί να κατακυρωθεί πέραν του ενός (1) προσώπου.

 Εκδόθηκε από το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού

ευαίσθητο θέμα. Χωρίς να υπερβάλλει 
ή να δυσφημίζει, εξηγεί πότε, πώς και 
γιατί πραγματοποιήθηκε η σχεδιασμένη 
ντε φάκτο θρησκευτική, πολιτισμική και 
πολιτική μεταμόρφωση των κατεχομένων. 
Μελετώντας σχετικές πηγές γραμμένες σε 
τρεις γλώσσες -και μετά από εκτεταμένη 
έρευνα πεδίου- τεκμηριώνει την ανάλυσή 
του με 44 φωτογραφίες μαζί με χάρτες 
και παραρτήματα.

Ο Δρ Σαββίδης δίνει ιδιαίτερη έμ-
φαση στην κατάσταση των εκκλησιών 
που ανήκουν νόμιμα στην αυτοκέφαλη 
Εκκλησία της Κύπρου αλλά, από το 1974, 
είναι υπό συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή. 
Σχεδόν όλες έχουν υποστεί ντε φάκτο απο-
χριστιανοποίηση - μέσω της λεηλασίας, 
καταστροφής, παραμέλησης ή αυθαίρετης 
μετατροπής τους σε ισλαμικά τεμένη. Γι’ 
αυτούς και άλλους λόγους, η Τουρκία 
είναι υπεύθυνη γι’  αυτό που περιέγραψε 
ο John Fielding στην αμερικάνικη εφημε-
ρίδα «Washington Post», στις 13 Μαΐου 
1976, ως «institutionalised obliteration». 
Στo βιβλίο του, ο Δρ Σαββίδης μετέφρασε 
αυτήν  την υποβλητική αγγλική φράση 
ως «θεσμοθετημένη εξάλειψη».

Το νομικό πλαίσιο
Σύμφωνα με το άρθρο 9.1 της Ευρω-

παϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου του 1950, ο καθένας έχει δικαί-
ωμα ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και θρη-
σκείας. Ωστόσο, λόγω των προνοιών 
του άρθρο 9.2 της ίδιας Σύμβασης, η 
ελευθερία εκδηλώσεως της θρησκείας 
ή των πεποιθήσεων δεν πρέπει να κα-
ταχραστεί ή να ασκηθεί κατά τρόπο που 
παρεμποδίζει παρανόμως τις ελευθερίες 
ή τα δικαιώματα άλλων, όπως το δικαίωμα 
ιδιοκτησίας. Επίσης,είναι αυτονόητο ότι 
η ελευθερία εκδήλωσης της θρησκείας 
δεν πρέπει να ασκηθεί κατά τρόπο που 
παραβιάζει βασικές διεθνείς συμβάσεις, 
όπως τη Σύμβαση της Χάγης για την Προ-
στασία Πολιτιστικών Αγαθών σε Περίπτωση 
Ένοπλης Σύρραξης του 1954. 

Αυτές οι Συμβάσεις -του 1950 και 1954 
αντίστοιχα- εισήχθησαν ως απάντηση στις 
ναζιστικές επιθέσεις, ειδικά κατά των Εβραίων, 
συναγωγών, Χριστιανών και εκκλησιών υπό 
γερμανική κυριαρχία ή κατοχή από το 1933 
μέχρι το 1945. Παρόλα αυτά, ως κατοχική 
δύναμη στην ΚΔ, η Τουρκία δεν έχει σεβαστεί 
αυτές τις Συμβάσεις. Για παράδειγμα, στην 
υπόθεση Cyprus v Turkey [2001] ECHR 
331, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων, με δεκαέξι ψήφους 
έναντι ενός, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
η Τουρκία ήταν υπεύθυνη για «παραβίαση 
του άρθρου 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
σε σχέση με τους Ελληνοκύπριους που ζουν 
στη βόρειο Κύπρο». 

Ένας διάλογος
Με όλα αυτά υπόψη, έχω πραγματο-

ποιήσει έναν  σύντομο διάλογο με τον Δρα 
Σαββίδη. Παρακάτω είναι η μεταγραφή.

Κλέαρχος Κυριακίδης [ΚΚ]: Πότε 
άρχισαν να εμφανίζονται ενδείξεις ντε 
φάκτο ισλαμοποίησης του κατεχόμενου 
τοπίου της ΚΔ;

Πέτρος Σαββίδης [ΠΣ]: Η πρώιμη 
ισλαμοποίηση και τουρκοποίηση του βο-
ρείου τμήματος του νησιού άρχισε, αμέσως 
μετά την τουρκική εισβολή του 1974, με 
την εθνική και πολιτισμική εκκαθάριση 

εξακολουθούν σήμερα να λειτουργούν 
ως ισλαμικά τεμένη. Οι υπόλοιπες 48 
έχουν σταδιακά εγκαταλειφθεί λόγω 
της ανέγερσης νέων τζαμιών. Από το 
1974 μέχρι σήμερα έχει καταγραφεί η 
ανέγερση 85 νέων ισλαμικών τεμενών. 
Από αυτά, 66 είναι οθωμανικού τύπου 
με θόλο, τυπολογικά ξένου προς την 
παραδοσιακή θρησκευτική αρχιτεκτο-
νική της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

ΚΚ: Δηλαδή, σωστά συμπεραίνω 
ότι η ντε φάκτο ισλαμοποίηση των 
κατεχομένων εδαφών δεν είναι απο-
κλειστικά μια θρησκευτική διαδικα-
σία, αλλά μια πολιτική παρέμβαση η 
οποία εξυπηρετεί μη θρησκευτικές 
σκοπιμότητες;

ΠΣ: Η ισλαμοποίηση των κατε-
χόμενων εδαφών έχει ξεφύγει των 
στενών θρησκευτικών πλαισίων και 
χρησιμοποιείται, τόσο από την Τουρ-
κία που χρηματοδοτεί τις θρησκευτικές 
εξελίξεις στα κατεχόμενα, όσο και από τις 
τουρκοκυπριακές αρχές, ως εργαλείο για 
την πολιτική αλλοίωση της πολιτισμικής 
φυσιογνωμίας (στα αγγλικά «cultural 
engineering») του κατεχόμενου τοπίου, 
στο πλαίσιο της οριστικής τουρκοποίη-
σής του. Ενώ ένα μικρό, προοδευτικό, 
τμήμα της τουρκοκυπριακής κοινότη-
τας, όπως οι συντεχνίες των δασκάλων 
και των καθηγητών, αντιδρούν ενεργά 
στην εντατικοποίηση της ισλαμοποίη-
σης που εφαρμόζεται δυναμικά από τις 
κυβερνήσεις του ΑΚΡ του κ. Ερντογάν, 
μετά το 2007, η μεγάλη πλειοψηφία των 
Τουρκοκυπρίων, συμπεριλαμβανομέ-
νης και της πολιτικής τους ηγεσίας, έχει 
παραδοθεί στον «πολιτικό λινοβαμβα-
κισμό» [όπως ερμηνεύεται στο βιβλίο]. 
Από τη μια εποφθαλμιά τα ωφελήματα 
που προσφέρει η ευρωπαϊκή ΚΔ και 
από την άλλη έχει ταυτιστεί πλήρως με 
τις στρατηγικές βλέψεις της Τουρκίας 
στην κατεχόμενη Κύπρο και την Ανατο-
λική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανόμενης 
και της πολιτικής ισλαμοποίησης, στο 
πλαίσιο της οριστικής τουρκοποίησης 
του κατεχόμενου τμήματος της ΚΔ.

ΚΚ: Κλείνοντας, γιατί κάποιος 
πρέπει να διαβάσει το βιβλίο σας;

ΠΣ: Το ζήτημα των κατεχόμενων 
εδαφών, όπως και ο ρόλος της Τουρ-
κίας και των Τουρκοκύπριων στο βό-
ρειο τμήμα του νησιού, θα έπρεπε να 
αποτελούν προτεραιότητα κάθε ενδι-
αφερόμενου πολίτη και πρωτίστως 
της ίδιας της κυπριακής πολιτείας. 
Η ευμάρεια των τελευταίων δεκαε-
τιών και η κρίση αξιών που βιώνει 
η κυπριακή κοινωνία, όπως και οι 
γεωπολιτικές εξελίξεις στην κυπρια-
κή ΑΟΖ, έχουν αποπροσανατολίσει 
τους πολίτες, προς εφήμερες και πε-
ριστασιακές στάσεις ζωής, αλλά και 
το ίδιο το κράτος. Δυστυχώς, υπό το 
πρίσμα των ραγδαίων εξελίξεων στην 
Ανατολική Μεσόγειο, οι ζωτικές υπη-
ρεσίες της κυπριακής πολιτείας δεν 
έχουν αφιερώσει τη δέουσα προσοχή 
στην παρακολούθηση και ανάλυση 
των πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικών 
εξελίξεων στα κατεχόμενα εδάφη της 
Δημοκρατίας αλλά και των προθέσεων 
του κατοχικού αντιπάλου. Το βιβλίο 
είναι μια επιστημονική μονογραφία που 
αποσκοπεί στην αντικειμενική ενημέ-
ρωση των πολιτών και στην αφύπνιση 
της Πολιτείας. Επιδιώκει τη δημιουργία 
ενός βαθύτερου προβληματισμού, σε 
πολιτικό και πολιτειακό επίπεδο, για 
τις δυνητικές -μη συμβατικές- προκλή-
σεις που δύνανται να απειλήσουν την 
ασφάλεια της κυπριακής Πολιτείας. 
Αφού, ανεξαρτήτως της επίλυσης του 
Κυπριακού, το κατεχόμενο έδαφος θα 
αποτελεί εσαεί στρατηγική απειλή για 
την ΚΔ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υστερόγραφο: «Η Ισλαμοποίηση 
της Κατεχόμενης Κύπρου» μπορεί 
να αγοραστεί από τον εκδότη (τηλ. 
99-616454 & info@armatolos.org).
*Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή 

του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus. Οι 
απόψεις του είναι προσωπικές 

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α.  
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ*



Μ
ε στόχο να μη 
χαθεί ούτε μια 
ημέρα, ο νέος 
Πρωθυπουρ-
γός της Ελλά-
δος Κυριάκος 
Μητσοτάκης 

προχωρεί άμεσα στην υλοποίηση των 
δεσμεύσεών του πριν μάλιστα από τις 
προγραμματικές δηλώσεις και την ψήφο 
εμπιστοσύνης από τη Βουλή. 

Ο κ. Μητσοτάκης μέσα σε μία εβδο-
μάδα  μοίρασε εντολές στους υπουργούς 
του, έδωσε φακέλους με τις προτεραι-
ότητες και τα χρονοδιαγράμματα για 
το κάθε χαρτοφυλάκιο και ξεκίνησε να 
βλέπει κατ’ ιδίαν τα κυβερνητικά στελέχη 
που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν 
τις πρώτες δεσμεύσεις της νέας κυβέρ-
νησης. Άλλωστε, για να μπορέσει να 
πείσει η παρούσα κυβέρνηση και ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πρέπει σε 
κάθε τους κίνηση να αποδεικνύουν ότι 
δεν πρόκειται να χαριστούν σε κανέναν 
εις βάρος του ελληνικού λαού.

Μπορεί βέβαια για κάποιους η «τυ-
πικότητα» στα ραντεβού του Κυριάκου 
Μητσοτάκη και οι φάκελοι με τα χρο-
νοδιαγράμματα και τις προτεραιότητες 
στους υπουργούς να είναι δευτερευούσης 
σημασίας, όμως με τον τρόπο αυτό ο 
Πρωθυπουργός επιλέγει να κάνει την 
αρχή μιας νέας εποχής. 

Μόλις 38 ώρες μετά την ορκωμοσία 
των υπουργών της νέας κυβέρνησης 
και χωρίς να έχουν προλάβει να εγκα-
τασταθούν όπως πρέπει στα νέα τους 
γραφεία, το Μέγαρο Μαξίμου κλήθηκε 
να αντιμετωπίσει την πρώτη κρίσιμη 
κατάσταση, τη φονική κακοκαιρία στη 
Χαλκιδική. Πέντε υπουργοί βρέθηκαν 
στο κέντρο των εξελίξεων, όλη η κρατική 
μηχανή κινήθηκε άμεσα και έχει ξεκι-
νήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων 
στους πληγέντες.

Η τραγωδία ανέδειξε και εσωτερικά 
προβλήματα. Οι επιτελείς του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, εκτός από τις συνέπειες 
που επέφερε η καταστροφική μανία 
των φυσικών φαινομένων στην περιοχή, 
έπρεπε να ξεπεράσουν και μια σειρά 
από πρακτικά εμπόδια, ώστε να επιτευ-
χθεί ο συντονισμός όλων των αρμοδίων 
υπουργείων και φορέων. Η κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται ο κρατικός μη-
χανισμός περιγράφεται από πολλούς 
νέους υπουργούς ως χαοτική, ενώ την 
ίδια στιγμή οι υποδομές πάσχουν σε 
πολλά επίπεδα.

Οι πρώτες 
κινήσεις των Υπουργών 

Στον τομέα της Παιδείας: Προχω-
ρεί η κατάργηση του πανεπιστημιακού 
ασύλου,  ενώ δεν αλλάζει το σύστημα 
των Πανελλαδικών Εξετάσεων. 

Στον τομέα του Πολιτισμού: Τοποθέτη-
ση γιατρού, νοσηλευτών και ΕΚΑΒ στον 
αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης για 
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Στον τομέα της Εργασίας: Ο νέος Υφυ-
πουργός Νότης Μηταράκης έπαιρνε 
τηλέφωνο στο Κέντρο Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης και δεν απα-
ντούσε κανείς. Έτσι προχώρησε σε απρο-
ειδοποίητη επίσκεψη,  διαπιστώνοντας 

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΑ-
ΡΙΤΟΣ ΕΠΙΑΣΕ ΔΟΥ-
ΛΕΙΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟ-

ΤΑΚΗ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, 
ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ 
ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ 
ΔΕΗ ΣΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Πρώτο τεστ: Η τραγωδία στη Χαλκιδική

Προετοιμασμένος 
για το καλύτερο και 
το χειρότερο είναι 
ο Πρωθυπουργός 

Κυριάκος Μητσοτάκης. 
Με το που γύρισαν 
το «κλειδί», οι νέοι 

Υπουργοί ασχολούνται 
με τα θέματα που 

χρειάζονται άμεσες και 
λειτουργικές λύσεις 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopouloss@sigmatv.com

από κοντά ότι υλικοτεχνικές υποδομές 
και τεχνολογία είναι τραγικές. 

Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής: 
Πρώτο ταξίδι του Νίκου Δένδια στις ΗΠΑ,  
όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό 
ομόλογό του Μάικ Πομπέο. 

Τα πρώτα νομοσχέδια
Διορθώσεις στον Ποινικό Κώδικα, ώστε 

να αποφευχθούν αποφυλακίσεις πολυι-
σοβιτών, κατάργηση του πανεπιστημι-
ακού ασύλου και αλλαγές στην απλή 
αναλογική στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
προβλέπει το πρώτο πολυνομοσχέ-
διο της Κυβέρνησης, που θα εισαχθεί 
στη Βουλή αμέσως μόλις ξεκινήσει 
το νομοθετικό έργο, στις 23 Ιουλίου.  
Πρόθεση του κ. Μητσοτάκη είναι να 
ψηφίσει το νέο φορολογικό νομοσχέ-
διο πριν από το ολιγοήμερο κλείσιμο 
της Βουλής στις 10 Αυγούστου για τις 
διακοπές του Δεκαπενταυγούστου.  
Από τις 20 Αυγούστου, όταν θα ξεκινήσουν 
εκ νέου οι εργασίες, θα έρθει στο Κοινο-
βούλιο το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο. 

Το στοίχημα των
«κόκκινων» δανείων

Η παρούσα Κυβέρνηση θα «καεί» αν 
δεν επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των 
«κόκκινων» δανείων την επόμενη διετία. 
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε «παγώσει» 
τα δύο σχέδια που είχαν κατατεθεί και 
αυτή η καθυστέρηση δεν είχε κανέναν 
λόγο, παρά τις προειδοποιήσεις ότι έπρεπε 
να εφαρμοστεί το ταχύτερο. Επομένως, 
ο κ. Μητσοτάκης θέλει να δείξει ότι θα 
είναι ένα πεδίο δράσης όπου θα δώσει 
ιδιαίτερη έμφαση, προκειμένου να μη 
«σκάσει» στα χέρια του η βόμβα. Ειδικά 

από Σεπτέμβριο, οπότε αναμένονται χι-
λιάδες πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας.

Δεύτερο λαβύρινθο αποτελεί ο σχε-
διασμός για τη διάσωση της ΔΕΗ. Μια 
ημέρα μετά την ορκωμοσία της νέας Κυ-
βέρνησης, ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της εταιρείας υπέβαλε την 
παραίτησή του. Η εταιρεία αντιμετωπίζει 
μεγάλο πρόβλημα, παρά τις προσπάθειες 
της διοίκησης και των εργαζομένων. Σε 
πρώτη φάση θα πρέπει να επιβεβαιωθούν 
τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα της 
ΔΕΗ και η κατάσταση ρευστότητας της 
εταιρείας.

Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί συνεν-
νόηση και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού), καθώς 
εκείνη είναι που έχει την εποπτεία της 
υπόθεσης της μείωσης της δεσπόζουσας 
θέσης της ΔΕΗ στην εγχώρια αγορά ηλε-
κτρικής ενέργειας. Τα κυβερνητικά στελέχη 
υπενθυμίζουν ότι η ΔΕΗ έχει απαξιωθεί 
οικονομικά και χρηματιστηριακά, συνε-
πώς δεν μπορεί στην παρούσα φάση να 
πραγματοποιηθεί είσοδος στρατηγικού 
επενδυτή μέσα από την πώληση πακέτου 
μετοχών του Δημοσίου.

Τρίτη καυτή πατάτα αποτελούν οι επεν-
δύσεις. Ήδη οι υπουργοί που σχετίζονται 
με τους τομείς της ανάπτυξης και των 
επενδύσεων έχουν ξεκινήσει δουλειά, 
κάνοντας συναντήσεις με τους αρμόδιους 
φορείς. Πρώτη επένδυση που πρέπει να 
προχωρήσει είναι αυτή στο παλιό αερο-
δρόμιο Αθηνών στο Ελληνικό. 

Η κυβέρνηση τεχνοκρατών
Ακόμα και οι πιο φανατικοί πολέμιοι 

του νεοφιλελευθερισμού και των πολιτικών 
του παραδέχονται ότι τα πρώτα δείγματα 
γραφής της Κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι 
θετικά. Οι κινήσεις Μητσοτάκη δείχνουν 
έναν πολιτικό που, αν μη τι άλλο, έχει 
αφιερώσει ατελείωτες ώρες με το επι-
τελείο του για να ετοιμάσει ένα σχέδιο, 
ώστε η κυβέρνησή του να λειτουργεί σαν 
καλοκουρδισμένο ρολόι.

Ναι, όσα έχουμε δει έως τώρα είναι 
πρώτα επικοινωνία και μετά ουσία, αλλά 
μιλάμε για μια Κυβέρνηση που δεν έχει 
ακόμα κλείσει εβδομάδα στην εξουσία. Ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε στελέχη με 
βαριά βιογραφικά στην Κυβέρνηση, ενώ 
έστειλε και μηνύματα τόσο στο εσωτερικό 
του κόμματός του με το καλημέρα όσο και 
στην κοινωνία, ότι είναι αποφασισμένος 
να μην έχει στην Κυβέρνηση συντηρητικά 
και ξεπερασμένα πολιτικά βαρίδια μόνο 
και μόνο για να κρατήσει τις κομματικές 
ισορροπίες.



Τ
η Δευτέρα, 15 Ιου-
λίου 2019, έγινε στο 
Assembly Hall Church 
House Westminster η 
επίσημη παρουσίαση 
της ολοκληρωμένης 
Ανεξάρτητης Έρευνας 

που διεξήγαγε ο Επίσκοπος του Truro 
με το επιτελείο του, για την Καταδίωξη των 
Χριστιανών, και την οποία διοργάνωσαν 
από κοινού το Υπουργείο Εξωτερικών 
και Κοινοπολιτείας και ο Επίσκοπος του 
Truro Rt. Revd Philip Mounstephen. 

Την εργασία αυτή, υπενθυμίζεται, είχε 
αναθέσει στον Επίσκοπο του Truro ο νυν 
Υπουργός Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας 
Τζέρεμι Χαντ (Jeremy Hunt) με στόχο 
να μελετηθούν τρόποι πώς να αντιμε-
τωπίσει καλύτερα και να υποστηρίξει 
το Φόρεϊν Όφις (Υπ. Εξωτερικών) τους 
καταδιωκόμενους Χριστιανούς ανά τον 
κόσμο. Ο Τζέρεμι Χαντ παραδέχθηκε 
ότι διαδοχικές βρετανικές κυβερνήσεις 
απέτυχαν να αντιμετωπίσουν την καταδί-
ωξη των Χριστιανών λόγω λανθασμένων 
πολιτικών ορθότητας. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 10.00 το 
πρωί και ολοκληρώθηκε στις 11.30 π.μ. 
και τις εργασίες της άνοιξε ο Υφυπουργός 
στο Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπο-
λιτείας, Λόρδος Ahmad, τον οποίο στις 13 
Ιουνίου 2018 η Πρωθυπουργός Τερέζα 
Μέι διόρισε ως Ειδικό Αντιπρόσωπό της 
για την Πρόληψη της Σεξουαλικής Βίας σε 
εμπόλεμες καταστάσεις και ως Υφυπουργό 
για την Κοινοπολιτεία και τα Ηνωμένα Έθνη. 
Τον Ιούλιο του 2018 τον διόρισε και ως 
Ειδικό Απεσταλμένο της για την Ελευθερία 
Θρησκεύματος. Θα παρευρισκόταν και 
ο ίδιος ο Υπουργός Τζέρεμι Χαντ, αλλά 
βρισκόταν για επείγουσα συνεδρία στις 
Βρυξέλλες για το θέμα του Ιράν (Στην εκδή-
λωση παρευρέθη και ο Ύπατος Αρμοστής 
της ΚΔ κ. Ε. Ευρυβιάδης, εκπρόσωπος της 
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Βρε-
τανίας και η γράφουσα με πρόσκληση 
από τους διοργανωτές). 

Δηλώσεις Υφυπουργού 
Λόρδου Ahmad 

Στην εισαγωγική του ομιλία ο Λόρ-
δος Ahmad τόνισε, μεταξύ άλλων, πόσο 
αναγκαία ήταν αυτή η Έρευνα, καθώς τα 
στατιστικά στοιχεία για την καταδίωξη 
των Χριστιανών έχουν φθάσει σε τρο-
μακτικά επίπεδα. Και ήδη καθυστέρησε 
κατά πολύ. Η καταδίωξη δεν είναι μόνο 
βάναυση παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων του ατόμου, αλλά στέρηση 
και του είναι του, άρνηση της ύπαρξής του, 
πρόκληση στο θύμα να μην έχει πλέον 
εμπιστοσύνη στην πολιτισμένη ανθρωπό-
τητα για υποστήριξη (Είναι προς μεγάλη 
τιμή του Λόρδου Ahmad, ο οποίος ως 
Μουσουλμάνος ηγήθηκε μαζί με τον 
Υπουργό Χαντ και τον Επίσκοπο του 
Truro, αυτής της πρώτης στην ιστορία 
του Φόρεϊν Όφις έρευνας). 

Το Ηνωμένο Βασίλειο, είπε, πρέπει να 

αναλάβει ενεργό ρόλο, σε συνεργασία με 
άλλες χώρες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την 
Αμερική, για να προβάλουν ανοικτά τις 
καταδιώξεις των Χριστιανών στη Μέση 
Ανατολή, αλλά και όλων των ανθρώπων 
που καταδιώκονται, περιλαμβανομένων 
και άθεων και άλλων μειονοτήτων και να 
προσφέρουν άμεση υποστήριξη. 

Ο ίδιος επισκέφθηκε, πρόσθεσε, δι-
άφορες χώρες (κάπου 13) και είδε από 
κοντά τις κακουχίες και καταδιώξεις, τους 
βιασμούς νεαρών κοριτσιών. Μίλησε για 
τη χειρότερη ιδεολογία του ISIS που 
διέπραξε τα αγριότερα εγκλήματα και 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
εις βάρος όλων όσοι δεν ακολουθούν τη 
δική τους χειρότερη ιδεολογία. 

Το Άρθρο 18 
Ο Λόρδος Ahmad εξήρε την προσφο-

ρά του αείμνηστου πρέσβη του Λιβάνου 
Charles Malik, στον οποίο η ανθρωπότητα 
χρωστά τη διατύπωση του Άρθρου 18 της 
Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του 1948 υπό την ηγεσία 
της Eleanor Roosevelt, βάσει της οποίας 
διεξήχθη και η Έρευνα. Προς τιμήν του 
Charles Malik οι διοργανωτές κάλεσαν 
ως έναν από τους ομιλητές τον γιο του, 
διακεκριμένο Καθηγητή στο Αμερικανικό 
Πανεπιστήμιου του Λιβάνου Δρα Habib 
Malik, ο οποίος,  ολοκληρώνοντας, ζήτησε 
όπως η όλη προσπάθεια προχωρήσει με 
βάση το άρθρο 18, για τη σωτηρία της αν-
θρωπότητας. Το οποίο καθορίζει ότι «κάθε 
άνθρωπος έχει το δικαίωμα της ελευθερίας 

της σκέψης, συνείδησης, θρησκείας, το δι-
καίωμα ελευθερίας να αλλάζει τη θρησκεία 
του, ή τα πιστεύω του, την ελευθερία είτε 
μόνος είτε μέσω κοινότητας…». Η ΟΔΑΔ 
αποτελείται από 30 άρθρα και υιοθετήθηκε 
από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 10 
Δεκεμβρίου 1948.

Ο Επίσκοπος του Truro
Στη δική του κατάθεση ο Επίσκοπος 

τόνισε ότι δύο είναι τα σοβαρά θέματα που 
αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα: η 
κλιματική αλλαγή και η καταδίωξη των 
Χριστιανών και η υποστήριξη της Ελευ-
θερίας Έκφρασης, η οποία καταδιώκεται 
σε τέτοιο σημείο, που έφθασε σε επίπεδα 
φαινομένου. Και αυτά τα επίπεδα συνε-
πάγονται πλέον εγκληματικές διαστάσεις, 
όπως ναρκωτικά, μαζικές απειλές εναντί-
ον της ανθρωπότητας και ασφάλειας, που 
δεν πρέπει πλέον να ανεχόμαστε και να 
μένουμε αδρανείς. Και το Φόρεϊν Όφις 
πρέπει να αναλάβει προληπτικά μέτρα 
για την άμυνα της ελευθερίας, θρησκείας 
και δημοκρατίας, ασφάλειας και αξίες της 
οικογένειας. Ο Επίσκοπος τόνισε ότι το 
Φόρεϊν Όφις οφείλει και αναμένεται από 
αυτό να αναλάβει δράση υλοποιώντας τις 
εισηγήσεις που κατέγραψε στην Έκθεσή του.

Μαρτυρία κοριτσιού Γιαζίντι
Ακολούθησε και σύντομη ομιλία από 

μια Παλαιστίνια ακτιβίστρια. Εκείνο που 
προκάλεσε όμως ολόκληρο το ακροατήριο 
να σταθεί όρθιο καταχειροκροτώντας με 
έντονη συγκίνηση ήταν η μαρτυρία ενός 

τολμηρού νεαρού κοριτσιού της φυλής 
Γιαζίντι, που υπέφερε και βασανίστηκε για 
έξι μήνες φυλακισμένη στα μπουντρούμια 
των ISIS, που δολοφόνησαν τον πατέρα της 
μπροστά στα μάτια της, την χώρισαν από τη 
μητέρα της, και είδε και υπέφερε απίστευτα 
πράγματα. Και όμως ήλθε και μίλησε στη 
γλώσσα της με διερμηνέα, με αξιοζήλευτο 
πάθος για δικαιοσύνη, για ελευθερία και 
ανθρώπινα δικαιώματα. 

Οι εισηγήσεις
Η έκθεση αποτελείται από 176 σελί-

δες. Στη σελίδα 25 υπάρχει παράγραφος 
που αναφέρεται και στις στερήσεις της 
θρησκευτικής ελευθερίας των Χριστια-
νών Ορθοδόξων και Μαρωνιτών στην 
κατεχόμενη από την Τουρκία Κύπρο, και 
ο συγγραφέας χρησιμοποίησε ως πηγή, τις 
αναφορές στις εκθέσεις του αμερικανικού 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις καταπατήσεις των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Οι σημαντικές εισηγήσεις προς το Φόρεϊν 
Όφις με τίτλο «Στρατηγική και Υποδομή» 
καταγράφονται στις σελίδες 130-133.

Να υιοθετήσει και να θέσει την Ελευθερία 
στο Θρήσκευμα στο κέντρο της πολιτικής 
του κουλτούρας και των διεθνών επιχειρή-
σεών του. Με βάση το άρθρο 18 της ΟΔΑΔ 
του 1948, πλάι σε άλλες αξίες ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Να βολιδοσκοπήσει την ίδρυ-
ση Διπλωματικού Κώδικα να αντανακλά 
αυτές τις αξίες και να τις ενσωματώσει στις 
επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές 
του. Να διορίσει ειδικό αντιπρόσωπο για 
την παρακολούθηση και προβολή κατα-

διώξεων και την ετοιμασία μηχανισμών 
σε συνεργασία με διεθνούς κύρους συ-
νεργάτες. Το Φόρεϊν Όφις να ηγηθεί της 
υποστήριξης της Διεθνούς Ημέρας των 
Ηνωμένων Εθνών για τη Θύμηση των 
θυμάτων βίας λόγω Θρησκείας που είναι η 
22α Αυγούστου και πρωτοβουλιών όπως 
η Κόκκινη Τετάρτη σε υποστήριξη για τις 
Καταδιώξεων των Χριστιανών. Το Φόρεϊν 
Όφις να φέρει ενώπιον της Δικαιοσύνης 
τους βιαστές των Χριστιανών και Γιαζίντι 
γυναικών όχι μόνο ως τρομοκράτες κ.ά. 

Η έκθεση παρουσιάστηκε ταυτόχρονα 
σε εκδήλωση στο Βατικανό και στη  συνέ-
χεια ανακοινώθηκε ότι θα ακολουθούσε 
εντός των ημερών και παρουσίαση στην 
Ουάσιγκτον. 

Ηθική υποχρέωση όλων
Στις 8 Ιουλίου 2019, όταν αρχικά ο Επί-

σκοπος παρέδωσε στον Υπουργό Τζέρεμι 
Χαντ σε εκδήλωση στο Φόρεϊν Όφις την 
ολοκληρωμένη εργασία του, ο Υπουργός 
τόνισε ότι όλοι μας έχουμε ηθική υποχρέωση 
στο θέμα αυτό και ότι ήδη αναμένει από τις 
βρετανικές πρεσβείες και αρμοστείες στις 
σχετικές χώρες να ανταποκρίνονται άμεσα 
σε όποιες παραβιάσεις της ελευθερίας στην 
θρησκεία ή στα πιστεύω. Όσον αφορά τις 
καταδιώξεις των Χριστιανών στην κατεχόμε-
νη Κυπριακή Δημοκρατία για 45 χρόνια, η 
ηθική υποχρέωση,  βέβαια, βαραίνει πρώτα 
τις κυπριακές κυβερνήσεις και όλες τις ορ-
γανώσεις μας εντός και εκτός Κύπρου να 
τις προβάλουν  στα διεθνή φόρα…

*Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

Της Κυριακής
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Αποδεσμεύθηκαν την Πέμπτη, 18 
Ιουλίου 2019, νέοι βρετανικοί 
πρωθυπουργικοί και υπουργικοί 

φάκελοι για το 1994 και όχι μόνον, αλλά 
τίποτα το ουσιαστικό για το Κυπριακό, εκτός 
από κάποιες αναφορές για δύο συναντή-
σεις του Βρετανού τότε Πρωθυπουργού 
Τζον Μέιτζορ με την Πρωθυπουργό της 
Τουρκίας Τανσού Τσιλέρ εντός του 1994. 
Στις σημειώσεις προς τον Πρωθυπουργό 
το Φόρεϊν Όφις σημείωνε πως η βρετα-
νική θέση ήταν ότι μαζί με τους Γάλλους 
και τους Γερμανούς αντιστέκονταν στο 
ελληνικό αίτημα για ξεκίνημα ενταξιακών 
της Κυπριακής Δημοκρατίας με την ΕΕ, 
γιατί οποιαδήποτε τέτοια κίνηση δεν θα 
άρεσε στους Τούρκους. Οι προοπτικές 
για διευθέτηση του Κυπριακού δεν ήσαν 
ενθαρρυντικές, οι Ελληνοκύπριοι «μιλούν 
πάλι για διεθνοποίηση και επαναφορά στη 
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, προσπαθούμε 
να  αποθαρρύνουμε, ο Τουρκοκύπριος 

ηγέτης Ραούφ Ντενκτάς έγραψε στον ΓΓ 
του ΟΗΕ επαναβεβαιώνοντας την αποδοχή 
του στη Δι-κοινοτική, Δι-ζωνική, Ομο-
σπονδία. Εμείς και ο ΟΗΕ πιέζουμε για 
ενανέναρξη των συνομιλιών», έγραφαν. 
Το δε μητρώο της Τουρκίας σε σχέση 
με τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν το 
εμπόδιο στις σχέσεις της με τη Δύση.

Δρ Χένρι Κίσινγκερ 
Εκείνο που φανερώθηκε στα νέα έγ-

γραφα, όμως, είναι η μυστική συνεργασία 
του Δρος Χένρι Κίσινγκερ με τους Βρε-
τανούς. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια 
των συνομιλιών για το Βιετνάμ στο Παρίσι 
αρχές της δεκαετίας του 1970, στις οποίες 
κύριος διαπραγματευτής εκ μέρους των 
ΗΠΑ ήταν ο τότε Βοηθός του Προέδρου 
Νίξον για Θέματα Εθνικής Ασφάλειας, Δρ 
Χένρι Κίσινγκερ, ο τελευταίος δεν εμπι-
στευόταν τις αμερικανικές υπηρεσίες και 
ζήτησε τη βοήθεια των Βρετανών. 

Τον Ιούνιο του 1971 ο Δρ Κίσινγκερ 
επισκέφθηκε το Λονδίνο για συνομιλίες με 
τον Γραμματέα του Υπουργικού, Sir Burke 
Trend, όμως ουσιαστικά ο Κίσινγκερ διε-
ξήγαγε μυστικές διαπραγματεύσεις με τους 
διαπραγματευτές της Ανόι στο Παρίσι και 
οι Βρετανοί τού έδιδαν κάλυψη. Για καθεμία 
από τις μυστικές του συναντήσεις με τους 
Βορειο-Βιετναμέζους τον παρελάμβαναν 
από το στρατιωτικό αεροδρόμιο έξω από το 
Παρίσι Βρετανοί διπλωμάτες της βρετανικής 
πρεσβείας στο Παρίσι (έγραψε η «Ντέιλι 
Μέιλ» αργότερα στις 7 Φεβρουαρίου 1972).

Κατά την επίσκεψή του τον Ιούνιο του 
1971 είχε τονίσει εμφαντικά στους Βρετα-
νούς ότι οι επαφές εκείνες και το τι λεγόταν  
(μεταξύ του και των Βρετανών) ήθελε να 
μείνουν άκρως εμπιστευτικές μεταξύ τους, 
δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να διαρρεύσουν 
και να τις μάθουν οι δικοί του άνθρωποι, οι 
«γραφειοκράτες» της Ουάσιγκτον. 

Στις 30 Ιουλίου 1971 ένα άκρως 

απόρρητο τηλεγράφημα από τον Βρετανό 
πρέσβη στην Ουάσιγκτον έλεγε: «Ο Κίσιν-
γκερ μού είπε για τα ‘μάτια του Βρετανού 
πρωθυπουργού μόνο’ ότι οι μυστικές δι-
απραγματεύσεις με την Ανόι προχωρούν 
ικανοποιητικά και τώρα μόνο κάποια μι-
κρά σημεία έμειναν άλυτα… Ρώτησε κατά 
πόσον, αν υπάρξει περίπτωση, να κάνει 
χρήση των ειδικών διευκολύνσεων του 
τύπου που γνωρίζει ο Burke Trend…». Του 
είπαν ότι μπορούσε αλλά θα χρειαζόταν 
όση περισσότερη προειδοποίηση. Ο Κί-
σινγκερ είπε ότι ήταν λυπηρό πράγμα που 
εμπιστευόταν την ασφάλεια της βρετανικής 
κυβέρνησης περισσότερο από της δικής 
του και πραγματικά δεν ένιωθε ότι μπο-
ρούσε, δίχως πρόβλημα στην ασφάλεια, 
να χρησιμοποιήσει τις διευκολύνσεις της 
αμερικανικής αεροπορίας (air force)…» 
(Σχετική η δημοσίευση της «Ντέιλι Μέιλ» 
στις 7 Φεβρουαρίου 1972). 

* Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

ΝΈΑ ΑΠΟΔΈΣΜΈΥΣΗ ΒΡΈΤΑΝΙΚΩΝ ΈΓΓΡΑΦΩΝ

Ο Κίσινγκερ εμπιστευόταν περισσότερο τους Βρετανούς παρά τους δικούς του!

«ΕΚΕΊΝΟ ΠΟΥ 
ΦΑΝΕΡΏΘΗΚΕ 
ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΕΊΝΑΊ Η ΜΥΣΤΊΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΤΟΥ 
ΔΡΟΣ ΧΕΝΡΊ ΚΊ-
ΣΊΝΓΚΕΡ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΒΡΕΤΑΝΟΥΣ» 

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*



Ό
ταν ο Τούρκος ΥΠΕΞ 
χαρακτηρίζει τις 
αποφάσεις της ΕΕ 
εναντίον της Τουρκί-
ας «πρόστυχες» και 
«ανόητα μηνύματα 
αλληλεγγύης που 

λήφθηκαν για να ικανοποιήσουν την ε/κ 
πλευρά», δεν φοβάται ότι θα εξοργίσει τους 
Ευρωπαίους. Εξάλλου το ομολογεί κυνικά 
και με πάσα θρασύτητα πως «η Ε.Ε. έχει 
ανάγκη την Τουρκία και αναγκαστικά θα 
έρθουν σε εμάς... Είτε είναι το θέμα των 
προσφύγων είτε άλλο, αναγκαστικά θα 
έρθουν σε μας. Θα έχουμε επαφές, δεν 
υπάρχει διαφυγή. Και οι ίδιοι γνωρίζουν 
ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμόσουν αυτές 
τις αποφάσεις που έλαβαν».

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, εν πολλοίς  
γνωρίζει πόσο ισχυρός είναι ο οικονομι-
κός ομφάλιος λώρος μεταξύ ηγεμονικών 
χωρών της Ε.Ε. και της Τουρκίας. Γι’ αυτό 
και λέει ότι «δεν χρειάζεται να λάβει κανείς 
στα σοβαρά τα μέτρα».

Είναι δισεκατομμύρια οι επενδύσεις 
ευρωπαϊκών κολοσσών στην Τουρκία. 
Eπίσης η Τουρκία είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους αγοραστές όπλων που 
κατασκευάζονται σε χώρες μέλη της Ε.Ε. 

Μόνο το πρώτο τετράμηνο του 2019 
και επί υπουργίας στο γερμανικό ΥΠΑΜ 
της νεοεκλεγείσας Προέδρου της Κομι-
σιόν κας Ούρσουλα βον ντερ Λάινεν, η 
Γερμανία πούλησε στην απολυταρχική 
Τουρκία επιθετικά όπλα ύψους  €184 
εκατομμυρίων, που ισοδυναμεί με το 60% 
των συνολικών εξαγωγών γερμανικών 
όπλων. Το 2018 η Τουρκία ήταν με με-
γάλη διαφορά ο μεγαλύτερος αγοραστής 
όπλων από τη Γερμανία της Μέρκελ και 
μάλιστα όπλων επιθετικού εξοπλισμού. 
Παρά την τουρκική επιθετική πολιτική στην 
Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία 
«διασχίζει» τις θάλασσες με γερ-
μανικά υποβρύχια. Σε περίπτωση 
σύγκρουσης ή υλοποίησης των 
απειλών της, είναι ηλίου φαεινό-
τερον προς τα πού θα στρέψει τον 
γερμανικό, γαλλικό, αμερικανικό 
και τώρα ρωσικό εξοπλισμό της. 
Προς την Κύπρο και την Ελλάδα. 
Σε δύο χώρες-μέλη της Ε.Ε.  

Άρα όταν στην Κύπρο φωνά-
ζουμε πως τα μέτρα της Ε.Ε. εί-
ναι κατώτερα των περιστάσεων, 
θα πρέπει να γνωρίζουμε πως 
είναι με το «στανιό» που πάρθηκαν και 
ο Μ. Τσαβούσογλου ξέρει πολύ καλά τι 
κρύβεται πίσω από τα δισεκατομμύρια 
των συμφερόντων, όπου οι αρχές περί 
δικαίου και «έμπρακτης» αλληλεγ-
γύης ρίχνονται στον σκουπιδοτενεκέ.    
  
Και συ τέκνον… Μόσχα; 

Οι συμπεριφορές και οι  σχέσεις χωρών 
με  ηγετικό ρόλο στη διεθνή σκακιέρα 
στηρίζονται πρώτα και κύρια στα δικά τους 
συμφέροντα και στη δική τους ασφάλεια.

Η Κύπρος από τη δεκαετία του 1950 
και εντεύθεν χαρτογραφήθηκε από τα γε-
ωστρατηγικά κέντρα ότι κατέχει μία εκ των 
σημαντικότερων στρατηγικών θέσεων όχι 
μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και 
στον κόσμο και «ιδανικό» ορμητήριο των 
ιμπεριαλιστών για στρατιωτικές επιθέσεις 
που μπορούν να πλήξουν μέχρι και τη Ρωσία. 

Δεν είναι τυχαία λοιπόν που σήμερα, 
μετά από 45 χρόνια της τούρκικης εισβο-
λής και κατοχής, το Κυπριακό παραμένει 
άλυτο και η μεγάλη διελκυστίνδα Δύσης 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Οι κυρώσεις της Ε.Ε. κατά της Τουρκίας, 
η Ρωσία και η «οργή» των ΗΠΑ

και Ανατολής ποιος θα έχει περισσότερη 
επιρροή ή και έλεγχο στο νησί.

Όλες οι πληγές και τα μεγάλα κακά 
που βρήκαν το νησί μας οργανώθηκαν και 
εκτελέστηκαν από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία 
και το ΝΑΤΟ. Η μεγάλη συνωμοσία για 
να διχοτομηθεί το νησί και να εξοντωθεί 
πολιτικά και βιολογικά ο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος φέρουν τη σφραγίδα των Δυ-
τικών. Eίναι ανιστόρητο λάθος και προ-
σπάθεια αποενοχοποίησης των μεγάλων 
ενόχων, σήμερα, 45 χρόνια μετά,  να βρί-
σκονται άτομα ή πολιτικοί να επιρρίπτουν 
ευθύνες στον Μακάριο ή στην πλειοψηφία 
του λαού μας επειδή αντιστάθηκε στους 
εθνοκτόνους ΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς. 

Η Ρωσία, που έχει ανάγκη επίσης την 
Κύπρο λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης, 
από το 1960 μέχρι πρόσφατα τηρούσε 
θέσεις αρχών και στήριξε τον λαό μας με 
κάθε τρόπο. Είναι άδικο κάποιοι σήμερα 
να την κατηγορούν επειδή δεν επενέβη 
το 1974 προκειμένου να εμποδίσει την 
τουρκική εισβολή, όπως έπραξε το 1964 με 
την επιστολή Κρουτσιώφ προς Λ. Τζόνσον 
και Ινονού. Πώς να επέμβει; Να διατη-
ρήσει τα αμερικανόδουλα ανδρείκελα της 
φασιστικής χούντας και να εμπεδώσει την 
πρώτη πράξη της ΝΑΤΟϊκής συνωμοσίας 
σε βάρος της Κύπρου;  

Ωστόσο έκπληξη προκάλεσαν οι δηλώ-
σεις του Ρώσου Υφυπουργού Εξωτερικών, 
Αλεξάντερ Γκρούσκο, στην εφημερίδα 
Izvestia, ότι η Μόσχα τάσσεται ενάντια 
στα μέτρα που αποφάσισε η Ε.Ε. κατά της 
Τουρκίας για τις επιθετικές προκλήσεις 
της στην Κυπριακή ΑΟΖ.

O κ. Γκρούσκο είπε πως τέτοια βήματα 
θα επιδεινώσουν τη μακροχρόνια ανεπίλυτη 
διαμάχη στην περιοχή, ενώ σημείωσε ότι 
«αυτό δεν σημαίνει ότι η Ρωσία υποστη-
ρίζει τις δραστηριότητες της Τουρκίας, η 
οποία έστειλε πλοία για γεωτρήσεις στην 
ΑΟΖ της Κύπρου». Πάλι καλά που το είπε 
και αυτό. Μια στο καρφί και μια στο πέ-
ταλο. Καμιά αναφορά για τις εξόφθαλμα 
προκλητικές έκνομες δραστηριότητες της 
Τουρκίας εναντίον της Κύπρου. 

Αν τα έχει με την Ε.Ε. για τις κυρώσεις 
εναντίον της, τότε να τις κατονομάσει ως 
τέτοιες και όχι να εμφανίζεται ως συνήγο-
ρος του διαβόλου. Γιατί η Ε.Ε. δεν επέβαλε 
κυρώσεις στην Τουρκία αλλά ήπια μέτρα.

Και η Κίνα τώρα καλεί την Κύπρο 
να συνομιλήσει με την Τουρκία για τα 
ζητήματα της ΑΟΖ. Μια χώρα του  βε-
ληνεκούς της Κίνας και ως μόνιμο μέλος 
του Σ. Ασφαλείας, θα έπρεπε να γνωρίζει  
ότι η Κύπρος πολλές φορές απευθύνθηκε 
στην Τουρκία για καθορισμό των ζητη-
μάτων της ΑΟΖ στη βάση του Ναυτικού 
Δικαίου αλλά αρνήθηκε. Επιπλέον δεν 
αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία.

 Κάποτε κατήγγελλε 
την Τουρκία

Να υπενθυμίσουμε πως η Ρωσία 
τον Απρίλη του 2015 κατήγγελλε στο 
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πως η 
Τουρκία ήταν ο βασικός προμηθευτής 
όπλων του Ισλαμικού Κράτους. Σύμφω-
να με τα στοιχεία που παρέθετε ο Ρώσος 
τότε απεσταλμένος στον Οργανισμό Βιτάλι  
Τσούρκιν: «Κύριος προμηθευτής όπλων 
και στρατιωτικού εξοπλισμού του ISIS 
είναι η Τουρκία, η οποία χρησιμοποιεί 
τις ΜΚΟ για τον σκοπό αυτό. Ο Εθνικός 
Οργανισμός Πληροφοριών της Τουρκίας 
είναι υπεύθυνος γα τις πράξεις αυτές. Οι 
μεταφορές γίνονται μέσω αυτοκινήτων, 
συμπεριλαμβανομένων αποστολών αν-
θρωπιστικής βοήθειας».  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Churkin, το 
2015 το ISIS στη Συρία έλαβε εκρηκτικές 
ύλες αξίας 1,9 εκατ. δολαρίων μέσω της 
Τουρκίας.

Συνολικά, οι τρομοκράτες έλαβαν 
2.500 τόνους νιτρικού αμμωνίου (αξίας 
περίπου 788.700 δολαρίων), 456 τόνους 
νιτρικού καλίου ($ 468.700), 75 τόνους 
σκόνης αλουμινίου ($ 496.500), νιτρικό 
νάτριο ($ 19.400), γλυκερίνη ($ 102.500) 
και νιτρικό οξύ (34.000 χιλιάδες $) μέσω 
της Τουρκίας το 2015, προσέθεσε ο Vitaly 
Churkin.

Τώρα διάγουν μήνα του μέλιτος με 
την Τουρκία του Ερντογάν, μέχρι που ο 
Τούρκος Πρόεδρος συρθεί ξανά πίσω στις 
ράγιες της Αστερόεσσας  και πάρει πίσω 
όλα τα προνόμια, πολιτικά, στρατιωτικά 
και οικονομικά.

Την Τετάρτη η ωραιοτάτη και συμπα-
θεστάτη επρόσωπος του Ρωσικού ΥΠΕΞ 
Μαρία Ζαχάροβα εξέφρασε τη διαφωνία 
της Μόσχα με τις «κυρώσεις» που επέβαλε 
η Ε.Ε. κατά της Τουρκίας, λέγοντας πως 
«λήφθηκαν μονομερώς, άρα είναι άκυρες». 

Nα υπενθυμίσουμε πως και η Μόσχα 
επέβαλε σκληρές κυρώσεις κατά της Τουρ-
κίας μετά την κατάρριψη του ρωσικού 
αεροσκάφους εντός συριακού εδάφους.

Έμεινε στην ιστορία η φράση της Μα-
ρίας Ζαχάροβα, με την οποία προκαλούσε 
τον Τούρκο Πρόεδρο να κάνει αυτό που 
είχε υποσχεθεί εάν αποδεικνυόταν ότι η 
Τουρκία έκανε λαθρεμπόριο πετρελαίου 
με τους ισλαμιστές του ISIS.

«Τι θα γίνει, κύριε Ερντογάν, δεν θα 
παραιτηθείς;» ερωτούσε η κα Ζαχάροβα 
απευθυνόμενη προς τον Τούρκο Πρόεδρο. 

«Η Μόσχα είναι περίεργη για το εάν ο 
Τούρκος Πρόεδρος Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν 
επιτέλους θα παραιτηθεί μετά τη δημοσί-
ευση έκθεσης σχετικά με το λαθρεμπόριο 
πετρελαίου στην Τουρκία από το  ISIS», 
δήλωνε  και πρόσθετε:

«Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι πρόσφατα 
ο Τούρκος Πρόεδρος είχε ανακοινώσει την 

ετοιμότητά του να παραιτηθεί εάν 
αποδεικνυόταν ότι πραγματοποιού-
νται παραδόσεις πετρελαίου από την 
Άγκυρα, με ή χωρίς την βοήθεια της 
τουρκικής κυβέρνησης, και ότι εάν 
αυτό το γεγονός αποδεικνυόταν θα 
άφηνε την καρέκλα. Θέλω να καταλά-
βω: Τι έγινε με αυτή την καρέκλα;». 

«Η δανέζικη εφημερίδα 
Klassenkampen δημοσίευσε έκθεση 
για την τουρκική συμμετοχή στο 
λαθρεμπόριο πετρελαίου των ισλα-
μιστών, μια έκθεση που ετοιμάστηκε 
από την εταιρεία Rystad Energy».   

Η οργή των ΗΠΑ
Οι S-400 βρίσκονται ήδη στην Τουρκία 

και η μεταφορά του συνόλου των οπλικών 
συστημάτων θα ολοκληρωθεί εντός του 
2020. Παρά τις μεγαλόστομες διακηρύ-
ξεις των ΗΠΑ, ότι θα ληφθούν σοβαρές 
κυρώσεις κατά της Τουρκίας, επιβλήθηκε 
μόνο ο αποκλεισμός της από το πρόγραμμα 
των F-35 μ’ ένα συνοδευτικό  λεκτικό που 
υμνεί τις σχέσεις Ουάσιγκτον -Άγκυρας. 
Όλοι γνωρίζουν πως οι ΗΠΑ δεν θα αφή-
σουν την Τουρκία να συνεχίσει για πολύ 
τον μήνα του μέλιτος με τη Μόσχα και 
μεθοδεύει τα επόμενα βήματά της. 

Η Κύπρος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο 
σταυροδρόμι μεταξύ Δύσης και Ανατολής. 
Η Τουρκία δεν πρόκειται να κάνει πίσω 
όσον αφορά τις παράνομες ενέργειές της 
στην  κυπριακή ΑΟΖ και, αν προκληθεί, 
θα απαντήσει. Η Ε.Ε. δεν θα μπορέσει να 
αναχαιτίσει την επιθετικότητά της. Εξάλλου, 
τι να περιμένουμε από έναν «γίγαντα με 
χάρτινα πόδια»;  

ΌΤΑΝ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΌ ΦΩ-
ΝΑΖΌΎΜΕ ΠΩΣ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 
ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΑ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ, ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΌΎΜΕ 
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΌ «ΣΤΑ-
ΝΙΌ» ΠΌΎ ΠΑΡΘΗΚΑΝ 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
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(Πολυκατοικία «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΚΗ»).

Βρίσκεται στον 2o όροφο

και είναι πρόσφατα

πολυτελώς ανακαινισμένο.

• Μοναδική ευκαιρία.

Για πληροφορίες

και σχετική επίσκεψη:

Τηλ.: 99430333

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com

Ξέρουμε τι 
θέλουμε; 

Αυτό το ερώτημα πλανάται πάνω 
από τον συννεφιασμένο  από  
τις πολεμικές ιαχές ουρανό της 

καθημαγμένης μας πατρίδας.Μόνη 
επιλογή της Κυπριακής Δημοκρατίας 
είναι να εμβαθύνει περισσότερο τις 
σχέσεις της με όλες τις χώρες των 
μονίμων μελών του Συμβουλίου. 
Η μονόπλευρη και συνεχώς ανα-
βαθμισμένη σχέση με τις ΗΠΑ δεν 
μας προστατεύει από τις απειλές της 
Τουρκίας. Χρειαζόμαστε και ένα άλλο 
ισχυρό αντίβαρο. Το αντίπαλον δέος, 
που είναι η Ρωσία. Παρά τις προσώρας 
καλές σχέσεις της με την Τουρκία, δεν 
πρόκειται να αφήσει την Κύπρο στο 
έλεος της τουρκικής θηριωδίας. Γιατί 
έχει και αυτή ανάγκη την Κύπρο για 
τη δική της ασφάλεια.    



Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΑΓΡΟ-
ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΕΡΔΙΖΕΙ 
ΕΔΑΦΟΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 
ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΕΠΙ-
ΣΚΕΠΤΕΣ 

Ο 
α γ ρ ο τ ο υ ρ ι σ μ ό ς 
αποτελεί πλέον μια 
μορφή τουρισμού 
που προτιμάται 
από μεγάλη μερίδα 
τουριστών, όχι μόνο 
ντόπιων, αλλά και 

ξένων που προέρχονται από την Κεντρική 
Ευρώπη, τις Σκανδιναβικές χώρες, Ευ-
ρωπαίων που εργάζονται σε χώρες της 
Μέσης Ανατολής κ.ά. Αυτός που επιλέ-
γει αγροτουρισμό, στην πραγματικότητα 
επιλέγει να έρθει κοντά στη φύση και 
στην ύπαιθρο. Μένει σε αγρόκτημα και 
συμμετέχει ενεργά σε αγροτικές εργασίες. 
Τουλάχιστον αυτό συμβαίνει σε άλλες 
χώρες τις Ευρώπης, όπως για παράδειγμα 
στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία 
και στη Γαλλία. Τι προσφέρει η Κύπρος, 
όμως, σε όσους επιλέγουν να απολαύσουν 
την κυπριακή ομορφιά και φύση; 

Γίνομαι ένα με τη φύση
Η επιλογή του αγροτουρισμού δεν γί-

νεται από άτομα που είναι ήδη κοντά στη 
φύση, αλλά από τον πληθυσμό που ζει σε 
μεγάλες αστικές πόλεις και η καθημερινό-
τητά του δεν του επιτρέπει να έρθει κοντά 
στην παράδοση. Είναι μια μορφή ήπιου 
τουρισμού, στην οποία οι επισκέπτες ζώντας 
σε αγρόκτημα -ειδικά διαμορφωμένους 

ξενώνες- έρχονται σε άμεση επαφή με την 
αγροτική ζωή, τις καλλιέργειες, τη φύση, 
τη χλωρίδα και την πανίδα. Εκτός από την 
πληροφόρηση που δέχεται, ο ίδιος μπο-
ρεί να συμμετέχει ενεργά σε ένα σύνολο 
δραστηριοτήτων, που θα τον εντάξουν σε 
μια άλλη πραγματικότητα. Μπορεί, για 
παράδειγμα,  να ασχοληθεί με την καλ-
λιέργεια, τη συγκομιδή, την παρατήρηση 
οικοσυστήματος. Μπορεί επίσης να ασχο-
ληθεί με διάφορα αθλήματα περιπέτειας, 
όπως είναι το ράφτινγκ, η πεζοπορία, η 
αναρρίχηση κ.λπ. Μπορεί να περιηγηθεί 
στις πολιτιστικές κληρονομιές του κάθε τό-
που, να μάθει παραδοσιακά επαγγέλματα 
και να γευτεί την ιστορία του τόπου μέσα 
από τη γευσιγνωσία, τα οινοποιεία, τους 
παραδοσιακούς χορούς, τα παραδοσιακά 
προϊόντα. Αν και η Κύπρος δεν ανήκει στις 
ανεπτυγμένες αγροτουριστικά χώρες -που 
βασίζονται σε διαμονή σε φάρμες με ορ-
γανωμένες δραστηριότητες- εντούτοις οι 
δυνατότητές της είναι τεράστιες, καθιστώ-
ντας την -με την κατάλληλη ενδυνάμωση, 
στήριξη, «εκμετάλλευση»- ανταγωνίσιμη 
συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο 
στην προστασία του φυσικού μας περιβάλ-
λοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
αλλά και στην οικονομική ενίσχυση των 
περιοχών, ώστε να μη μιλούμε πλέον για 
ερήμωση των ορεινών περιοχών.
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Η ομορφιά αρκεί;
Όχι πως υπάρχει η ανάγκη να ευ-

λογήσουμε τα γένια μας, αλλά το νησί 
μας βρίθει από φυσικές και τεχνητές 
ομορφιές. Μια βόλτα είναι αρκετή για 
να πείσει τους ιδιότροπους επισκέπτες. 
Ωστόσο, το μοναδικό φυσικό περιβάλ-
λον, τα ιδιαίτερα μονοπάτια της φύσης, 
τα κρυστάλλινα δροσερά νερά ποταμών, 
δεν είναι αρκετά για να προσελκύσουν 
κόσμο. Ο εμπειρογνώμονας τουρισμού 
και επιμόρφωσης Μιχάλης Δημοσθέ-
νους μίλησε στη «Σημερινή» για τον 
αγροτουρισμό στην Κύπρο αλλά και 
για όλα όσα θα πρέπει να γίνουν, ώστε 
να προτιμήσουν ακόμη περισσότεροι τα 
ορεινά μέρη του νησιού. «Ο τουρισμός 
αυτού του είδους αναπτύσσεται ραγδαία 
τα τελευταία χρόνια. Οι επισκέπτες ανα-
ζητούν διαμονή σε κοινότητες που δια-
θέτουν τα κατάλληλα διαμορφωμένα και 
λειτουργικά αγροτουριστικά σπίτια, με την 
τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, την 
απλότητα, την ηρεμία, την ομορφιά της 
φύσης, τις παραδοσιακές ασχολίες των 
κατοίκων. Οι τουρίστες θέλουν να περνούν 
τις διακοπές τους ευχάριστα και να έχουν 
τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν κά-
ποιες δραστηριότητες, να γνωρίσουν την 
κουλτούρα των ανθρώπων, τις ασχολίες 
τους, την ιστορία και τον πολιτισμό τους». 

Οι ελλείψεις
Είναι γεγονός ότι αγροκτήματα-ξενώνες 

ειδικά διαμορφωμένα για να φιλοξενήσουν 
κόσμο δεν υπάρχουν. Ωστόσο ο επισκέπτης 
μπορεί να παρακολουθήσει, να μάθει και 
ίσως να συμμετέχει σε κάποιες δραστηριό-
τητες, οι οποίες περιορίζονται σε επισκέψεις 
σε διάφορα οινοποιεία ή σε μικρές βιοτε-
χνίες παραγωγής παραδοσιακών προϊό-
ντων - και αυτά μόνο σε συγκεκριμένες 
μέρες και ώρες. Ο κ. Δημοσθένους τόνισε, 
μεταξύ άλλων, την ανάγκη για οργανωμένες 
δράσεις, ώστε να προσφέρονται διάφορες 
υπηρεσίες στους επισκέπτες. «Πρέπει να 
δημιουργηθούν γύρω από τα αγροτουριστι-
κά καταλύματα διάφορες δραστηριότητες, 
ώστε οι άνθρωποι αυτοί να έχουν επιλογές 
για να περνούν εποικοδομητικά τον χρόνο 
τους. Αυτή είναι η ουσία του αγροτουρι-
σμού. Αρέσκονται στο να χρησιμοποιούν 
τα μονοπάτια της φύσης για περπάτημα, 
τους ποδηλατόδρομους, να επισκέπτονται 
φάρμες με διάφορα ζώα, αγροκτήματα με 
οπωροφόρα δέντρα… θέλουν να αγοράζουν 
ντόπια προϊόντα αλλά και να συμμετέχουν 
σε διαδικασίες παραγωγής, συγκομιδής, 
δημιουργίας κ.λπ. Μπορούν να δημιουρ-
γηθούν από τους μικροκτηματίες μικρές 
βιομηχανίες με τοπικά κατασκευάσματα στα 
οποία θα μπορούν να δουν και να μάθουν 
διαδικασίες οι τουρίστες». 

Όλα όσα προσφέρει 
το νησί μας αλλά και 

όσα θα έπρεπε να 
προσφέρει σε αυτούς 
που προτιμούν εναλ-

λακτικές διακοπές 
στο βουνό 

Η σωστή επένδυση στον αγροτου-
ρισμό με σωστό προγραμματισμό και 
σχεδιασμό μπορεί να καταπολεμήσει 
το πρόβλημα της αστυφιλίας, σύμφωνα 
πάντα με τον κ. Δημοσθένους. «Οι κοι-
νότητες που διαθέτουν πολιτιστικούς 
χώρους, αγροτουριστικά καταλύματα και 
πολλές δυνατότητες για εξέλιξη, οφείλουν 
να επενδύσουν σωστά στον αγροτουρι-
σμό, διατηρώντας την τοπική αρχιτεκτο-
νική. Οι διαχειριστές των καταλυμάτων 
πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν 
την απαραίτητη επιμόρφωση, ώστε να 
διοικούν τα αγροτουριστικά καταλύματά 
τους με επαγγελματικές προδιαγραφές. 
Να γνωρίζουν τα απαραίτητα για την 
εμπορικότητα της επιχείρησής τους. Θα 
πρέπει να μάθουν πώς να φροντίζουν 
επαγγελματικά τους πελάτες τους και 
πώς να οργανώνουν σωστά τα αγρο-
τουριστικά καταλύματά τους σε σχέση 
με τις καθημερινές δραστηριότητες στις 
οποίες  επιδιώκουν οι πελάτες τους να 
δραστηριοποιούνται. Η διαφήμιση, η 
συνεργασία με τουριστικούς πρά-
κτορες, η παρουσία τους σε εκθέσεις 
τουρισμού, η χρήση του διαδικτύου θα 
βοηθήσει αποτελεσματικά. Ακόμη, όσοι 
θα ασχοληθούν με τον αγροτουρισμό, 
είναι ανάγκη να διακατέχονται από του-
ριστική συνείδηση, ευγένεια, φιλόξενα 
αισθήματα, επαγγελματική κατάρτιση. Θα 
πρέπει να φροντίζουν να οργανώνουν 
σε τακτική βάση διάφορες εκδηλώσεις 
ή δραστηριότητες, στις οποίες θα συ-
μπράττουν ντόπιοι και ξένοι, ώστε να 
αναπτύσσονται οι κοινωνικές σχέσεις. 
Ο αγροτουρισμός υπόσχεται πολλά στις 
κοινότητες που τον αναπτύσσουν, φτάνει 
να οργανώνεται σωστά». 

Επένδυση και 
επιμόρφωση

Οι δυνατότητες για 
αγροτουρισμό στην Κύπρο

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.com



Της Κυριακής
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Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ανακοίνωσε κατόπιν 
διαπραγματεύσεων 
με την Airbnb  πως 
η πλατφόρμα έχει 
βελτιώσει και απο-
σαφηνίσει πλήρως 

τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει 
τις προσφορές καταλυμάτων στους κα-
ταναλωτές, οι οποίες είναι πλέον σύμ-
φωνες με τα πρότυπα που ορίζονται 
στο δίκαιο της ΕΕ για την προστασία 
των καταναλωτών. Αυτό αποτελεί συ-
νέχεια του αιτήματος που διατύπωσαν 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Αρχές 
προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ 
τον Ιούλιο του 2018.

Συνεργασία με Ε.Ε.
Η κ. Βιέρα Γιούροβα, Επίτροπος Δι-

καιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας 
των Φύλων, δήλωσε για το θέμα τα εξής: 
«Φέτος το καλοκαίρι οι Ευρωπαίοι θα 
βρουν στις διακοπές τους ακριβώς 
αυτό που είδαν όταν έκαναν κράτηση. 
Η σύγκριση και η κράτηση ξενοδοχείου 
ή καταλύματος μέσω του διαδικτύου 
κατέστησε τη διαδικασία γρήγορη 
και εύκολη για τους καταναλωτές. Οι 
καταναλωτές μπορούν πλέον να είναι 
σίγουροι ότι η τιμή που βλέπουν στην 
πρώτη σελίδα θα είναι η τιμή που θα 
πληρώσουν στο τέλος. Είμαι ιδιαίτερα 
ικανοποιημένη γιατί η Airbnb ήταν 
έτοιμη να συνεργαστεί με την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και τις εθνικές Αρχές 
προστασίας των καταναλωτών για τη 
βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της 
πλατφόρμας της. Περιμένω να κάνουν 
το ίδιο και άλλες πλατφόρμες».

Η Airbnb ανταποκρίθηκε σε όλα 
τα αιτήματα που υποβλήθηκαν από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές 
Αρχές προστασίας των καταναλωτών, 
με επικεφαλής την Νορβηγική Αρχή 
Καταναλωτών, για να ευθυγραμμίσει 
πλήρως τις πρακτικές και τους όρους 
της με τους κανόνες της ΕΕ για την προ-
στασία των καταναλωτών.

Οι κύριες αλλαγές 
Οι κύριες βελτιώσεις και αλλαγές 

έχουν ως εξής:
•Στις αναζητήσεις καταλύματος με 

επιλεγμένες ημερομηνίες οι χρήστες 
βλέπουν τη συνολική τιμή στη σελίδα 

αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των εφαρμοστέων υποχρεωτικών 
επιβαρύνσεων και τελών (όπως χρεώσεις 
για υπηρεσίες και καθαρισμό και τοπικοί 
φόροι). Δεν υπάρχουν πλέον υποχρεωτικά 
τέλη-έκπληξη, που να εμφανίζονται στις 
επόμενες σελίδες.

•Η Airbnb κάνει διάκριση μεταξύ προ-
σφοράς καταλύματος που διατίθεται στην 
αγορά από ιδιώτη και καταλύματος που 
διατίθεται στην αγορά από επαγγελματία.

•Η Airbnb παρέχει στον δικτυακό της 
τόπο εύκολα προσβάσιμο σύνδεσμο προς 
την πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης 
διαφορών καθώς και όλες τις απαραίτη-
τες πληροφορίες σχετικά με την επίλυση 
διαφορών.

Η Airbnb αναθεώρησε επίσης τους 
όρους παροχής των υπηρεσιών της στους 
οποίους:

•Καθιστά σαφές ότι οι χρήστες μπορούν 
να προσφύγουν κατά της Airbnb ενώπιον 
των δικαστηρίων της χώρας κατοικίας.

•Σέβεται τα βασικά νομικά δικαιώματα 
των χρηστών να προσφεύγουν κατά του 
παρόχου καταλύματος, σε περίπτωση σω-
ματικής βλάβης ή άλλων ζημιών.

•Δεσμεύεται να μη μεταβάλλει μο-
νομερώς τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις χωρίς να ενημερώνει σαφώς τους 
χρήστες εκ των προτέρων και χωρίς να 
τους δίνει τη δυνατότητα να ακυρώσουν 
τη σύμβαση.

Τι είναι η Airbnb
Η Airbnb είναι ιστοσελίδα καταχώρι-

σης, εύρεσης και ενοικίασης καταλυμά-
των. Ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2008 
από τον Joe Gebbia, τον Brian Chesky και 
τον Nathan Blecharczyk και έχει βάση 
το Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια. Η ονομα-
σία Airbnb είναι ακρωνύμιο του αρχικού 
ονόματος Airbedandbreakfast. Η αρχική 
ιδέα γεννήθηκε, όταν τον Οκτώβριο του 
2007 έλαβεν χώραν στο Σαν Φρανσίσκο 
ένα διεθνές συνέδριο σχεδιαστών. Οι τότε 
συγκάτοικοι Gebbia και Chesky, καθώς 
δεν μπορούσαν να πληρώσουν το ενοίκιο 
του διαμερίσματός τους, αποφάσισαν να 
μετατρέψουν το σαλόνι τους σε ξενώνα 
bed and breakfast, προσφέροντας σε 
τρεις συμμετέχοντες του συνεδρίου στέγη, 
φουσκωτά στρώματα (αέρα) και σπιτικό 
πρωινό έναντι πληρωμής. 

Πρόκειται ουσιαστικά για μια ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα, που φέρνει σε επικοι-
νωνία τον οικοδεσπότη με τον πελάτη, 
ενώ είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη για τη  

διεκπεραίωση της διαδικασίας της κρά-
τησης. Η συναλλαγή, κατά την οποία ο 
επισκέπτης πληρώνει το εκάστοτε ποσό 
με πιστωτική ή άλλη κάρτα, γίνεται μέσω 
της πλατφόρμας. Ο οικοδεσπότης παρα-
λαμβάνει το ποσό μόλις 24 ώρες μετά την 
άφιξη του φιλοξενούμενού του, έτσι ώστε 
να είναι σίγουρο ότι ο τελευταίος παρέλαβε 
το κατάλυμα, όπως συμφωνήθηκε. Τα 
έσοδα της εταιρείας προέρχονται από το 
ποσοστό που κρατάει εκείνη από κάθε 
κράτηση που γίνεται.

Η Airbnb προσφέρει μια μεγάλη ποι-
κιλία καταλυμάτων (διαμέρισμα, κάστρο, 
βίλα κ.ά.), ανάλογη με το μέγεθος της κοι-
νότητας των χρηστών της, που υπόσχονται 
μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Το εύρος 
των τιμών ποικίλλει σημαντικά, όπως και 
η τοποθεσία του καταλύματος. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία που είναι αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα, είναι εγγεγραμμένα καταλύ-
ματα σε περισσότερες από 34.000 πόλεις 
και 191 χώρες (Ιούνιος 2016). Η Airbnb 
είναι ένας εύκολος τρόπος να εκμεταλ-
λευθεί οικονομικά ο χρήστης τον χώρο 
του, παρουσιάζοντάς τον σε ένα κοινό 
εκατομμυρίων χρηστών. 

Οι κρατήσεις στην Κύπρο
Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, σύμφωνα με 

τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία 
βασίζονται σε έρευνα που διενήργησε η 
KPMG μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018, 
συνολικά 34.493 επισκέπτες είχαν δια-
μείνει σε διαμερίσματα τύπου Airbnb 
στην Κύπρο, εκ των οποίων οι 31.774 
ήταν ξένοι και οι υπόλοιποι 2.719 ντόπιοι.

Στην Πάφο είχαν φιλοξενηθεί 12.222 
παραθεριστές, στη Λάρνακα 8.881, στη 
Λεμεσό 7.319, στη Λευκωσία 3.648 και 
στην Αμμόχωστο 2.423.

Το εννιάμηνο του 2018 είχαν γίνει 20.400 
κρατήσεις σε τέτοιου τύπου καταλύματα στην 
Κύπρο, ενώ την ίδια περίοδο λειτουργούσαν 
στο νησί μας περίπου 4.500 υποστατικά 
υπό το συγκεκριμένο καθεστώς.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως προς 
ρύθμιση της αδειοδότησης και των προ-
διαγραφών των αυτοεξυπηρετούμενων 
καταλυμάτων, τύπου Airbnb, προχωρεί 
η Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής. Συ-
γκεκριμένα, θα γίνουν αλλαγές οι οποίες 
οδηγούν στην απλοποίηση της διαδικασίας 
εγγραφής αυτών των καταλυμάτων και στην 
εύκολη διαδικασία ενοικίασης. Σκοπός 
είναι να εγγραφούν όλοι στον ΦΠΑ, να 
αποκτήσουν μητρώο και να είναι πλέον 
σωστά και ορθά ελεγχόμενη αυτή η αγορά.

Οι αλλαγές αφορούν στη 
διαφάνεια στην τιμολογιακή 

πολιτική της δημοφιλούς 
πλατφόρμας και στο 

δικαίωμα των ενοικιαστών να 
προσφύγουν δικαστικώς κατά 

του ιδιοκτήτη του καταλύματοςΟΥΣΙΑΣΤΙΚΈΣ ΑΛΛΑΓΈΣ 
ΈΠΈΙΤΑ ΑΠΟ ΈΝΤΟΝΈΣ ΔΙΑ-
ΠΡΑΓΜΑΤΈΥΣΈΙΣ ΈΠΈΦΈΡΑΝ 
ΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΈΙΣ ΠΟΥ ΈΙΧΈ Η 
AIRBNB ΜΈ ΤΗΝ ΈΥΡΩΠΑΪ-
ΚΗ ΈΠΙΤΡΟΠΗ

Τι αλλάζει σε 
ευρωπαϊκό 
επίπεδο για 
την Airbnb

Τι αλλάζει σε 
ευρωπαϊκό 
επίπεδο για 
την Airbnb

Τι αλλάζει σε 
ευρωπαϊκό 
επίπεδο για 
την Airbnb

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚEΙΜ
socratis79@gmail.com



Έ
να μεγάλο και κα-
κοτράχαλο βουνό, 
ακόμη μεγαλύτερο 
και από τον διπλα-
νό Μελισσόβουνο, 
καλείται να ανέβει 
το Κοινοτικό Συμ-

βούλιο Τάλας στην Πάφο. Αιτία του 
προβλήματος που φαίνεται να έχει 
προκύψει η ανακαίνιση της πλατείας 
του χωριού, η οποία κυριολεκτικά 
άνοιξε, λίγο καθυστερημένα θα λέ-
γαμε, «φάλιες». 

Στη «Σημερινή» της Κυριακής έφτα-
σαν τις τελευταίες ημέρες έγγραφα, τα 
οποία αφορούν παράπονα κατοίκων 
της κοινότητας για την ανακατασκευή 
της κεντρικής πλατείας του χωριού, 
στην οποία πλέον δεν υπάρχει ο δρό-
μος που υπήρχε στο παρελθόν και 
ένωνε τις δυο εκκλησίες, παλιά και 
καινούργια. Μερίδα των κατοίκων, 
γύρω στους 250, διαμαρτύρονται, 
γιατί όπως υποστηρίζουν το κλείσι-
μο του δρόμου δημιουργεί σωρεία 
προβλημάτων στην εύρυθμη καθη-
μερινότητά τους και στη λειτουργία 
των επιχειρήσεών τους, υποστηρίζο-
ντας, ταυτόχρονα, ότι έχει αποκόψει 

ΜΕ 250 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΟΙ 
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΤΑΛΑΣ ΑΠΑΙ-
ΤΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 
ΔΡΟΜΟΥ ΔΙΑ  ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φανερω-
μένη, το οποίο περιλαμβάνει ξεχωριστές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις κάθε Πέμπτη, 
στις 21.00, στην αυλή του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου, εντάσσεται 
η παράσταση «πατρίdes(h)*», από την 
ομάδα «Λουμπάγκο». 

Η παράσταση, που θα λάβει χώραν 
την Πέμπτη, 25 Ιουλίου, αποτελεί 
ένα κράμα τριών διαφορετικών τε-
χνών: μουσικής, χορού και θεάτρου. 
Έμπνευση υπήρξε το παραμύθι “The 
Green Children” των Kevin Crossley-
Holland και Alan Marks, το οποίο είναι 
βασισμένο σε έναν αγγλικό μύθο του 
12ου αιώνα και αναφέρεται στην πα-
ράξενη και απροσδόκητη εμφάνιση 
δύο παιδιών με πράσινο δέρμα στο 
χωριό Woolpit. Τα παιδιά με το «πρά-
σινο χρώμα» έχουν περισσότερο απ’ 

όλα την ανάγκη να γίνουν αποδεκτά, 
παρά τη διαφορετικότητά τους. 

Η ομάδα “Λουμπάγκο” έχει διε-
ρευνήσει το θέμα, παίρνοντας συνε-
ντεύξεις από παιδιά που προέρχονται 
από άλλες χώρες -πολιτικούς ή οικο-
νομικούς μετανάστες- τα οποία τώρα 
ζουν στην Κύπρο, ώστε να μελετήσει 
τη συναισθηματική τους κατάσταση. 
Συνδυάζοντας έπειτα το παραμύθι με το 
υλικό από τις συνεντεύξεις προκύπτει 
η παράσταση «πατρίdes(h)».

*desh σημαίνει πατρίδα στη βεγ-
γαλική γλώσσα, που είναι η εθνική 
γλώσσα του Μπαγκλαντές και η δεύ-
τερη σε αριθμό ομιλητών στην Ινδία.

Η ομάδα «Λουμπάγκο»
Αποτελείται από πέντε Κύπριους 

καλλιτέχνες, τέσσερεις ηθοποιούς και 

μια κινησιολόγο, έχοντας ως κύριο 
άξονα τον πειραματισμό στην τέχνη, 
με σκοπό να  δημιουργεί δράσεις με 
θέμα την αποδοχή και τον σεβασμό στη 
διαφορετικότητα. Μέσα από συνεργα-
σίες με διάφορους καλλιτέχνες, μεταξύ 
των οποίων ο δημιουργικός τεχνολόγος 
ήχου και πολυμέσων Emmanuel Flores 
Elias, η χορογράφος Λία Χαράκη και ο 
εικαστικός Matthias Oostrik, συνέθεσε 
και παρουσίασε έργα για τον σύγχρονο 
χορό, το θέατρο και άλλες διαδραστικές 
οπτικοακουστικές εφαρμογές.

Η χρήση της κινησιολογίας και της 
χορογραφίας στη συγκεκριμένη παρά-
σταση είναι πολλαπλή. Αφενός στηρίζει τη 
δραματουργία και εξυπηρετεί στην αφή-
γηση, καθώς και στην ευκολία πρόσληψης 
του γενικού νοήματος από ανθρώπους ή 
παιδιά που δεν γνωρίζουν την Ελληνική. 

Αφετέρου αντικαθιστά την τοπική γλώσσα 
με την παγκόσμια, τη γλώσσα δηλαδή 
του σώματος από την οποία εκπορεύ-
ονται όλα τα βασικά συναισθήματα. Η 
μουσική παίζει επίσης έναν υποστη-
ρικτικό και ατμοσφαιρικό ρόλο, καθώς 
παράγει σημασίες και προκαλεί νοητικές 
και ψυχο-συναισθηματικές διεργασίες. 
Οι performers καλούνται να θέσουν 
σε απόλυτο συντονισμό τις σωματικές 
τους ικανότητες, χωρίς να διαχωρίζεται 
ο λόγος απ› την κίνηση και τη φωνή 
σαν μελωδία ή σαν τραγούδι.

Συντελεστές της παράστα-
σης «πατρίdes(h)*»

Performers: Μικαέλλα Θεοδουλίδου, 
Τζούλη Γρηγορίου, Εύα Καλομοίρη, 
Βασίλης Χαραλάμπους, Γιώργος Κυ-
ριάκου, Γιάννης Οικονομίδης

Σκηνοθεσία: Ομάδα Λουμπάγκο 
Κινησιολογία: Εύα Καλομοίρη
Μουσική Επιμέλεια: Ερμής Μιχαήλ 
Σκηνικά - Video Art: Πόπη Ιακώβου 
Κοστούμια: Στέλα Μακρίδου 
Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης Πε-
τεινάρης

Ημερομηνία: Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019 
Ώρα: 21:00
Χώρος: Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τρά-
πεζας Κύπρου, Φανερωμένης 86-90, 
1011 Λευκωσία
Πληροφορίες: 22 128157
Είσοδος ελεύθερη

Τα βράδια των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ 
Faneromeni19, τα μουσεία του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος και η έκθεση «1940: Πρόσωπα 
και Εικόνες. Κύπρος και Ελλάδα» θα είναι 
ανοικτά μέχρι τα μεσάνυκτα.

«Έκοψαν» την Τάλα στα δύο 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ FANEROMENI19: Μουσικοθεατρική Παράσταση «πατρίdes(h)*»

μια μεγάλη περιοχή της Τάλας από το 
υπόλοιπο χωριό. 

Η επιστολή με
τις 250 υπογραφές 

Η επιστολή, που τιτλοφορείται «Γρα-
πτή Δήλωση» και έχει τις 250 περίπου 
υπογραφές, αναφέρει τα εξής: «Εμείς οι 
πιο κάτω υπογεγγραμένοι απαιτούμε 
τη διάνοιξη του δρόμου διά μέσου της 
πλατείας του χωριού Τάλα, γιατί καθη-
μερινά τίθεται σε κίνδυνο η ζωής μας 
και τα οχήματά μας. Είναι αδύνατον να 
περάσουμε με ασφάλεια, δεν γνωρίζουμε 
πότε θα βρεθεί εξ αντιθέτου όχημα και 
πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Είναι άμεση 
ανάγκη να ρυθμιστεί το όλο θέμα γιατί 
για μας είναι ζήτημα ζωής και θανάτου». 

Το θέμα μάλιστα δεν μένει μέχρι εδώ,  
αφού οι αντιδράσεις αυτές για την κα-
τασκευή της Α’ Φάσης της πλατείας της 
Τάλας όχι μόνο έφτασαν στην Επαρχιακή 
Διοίκηση Πάφου, αλλά κινδυνεύουν να 
ακυρώσουν και την επί θύραις διαδικα-
σία υπογραφής των συμβολαίων με τον 
εργολάβο για τη συνέχιση του έργου με 
τη Β› Φάση. Οι υπογραφές πρέπει να 
«πέσουν» μέχρι τέλος του μήνα και σε 
περίπτωση που αυτό δεν γίνει πλέον 
όλα είναι πιθανά, αφού το έργο δεν θα 
συνεχίσει, η Επαρχιακή Διοίκηση δεν 
θα προχωρήσει στην καταβολή της επι-
χορήγησης της κοινότητας με το 50% 
του ποσού που θα στοιχίσει η Β’ Φάση, 
δηλαδή μεταξύ 200-300 χιλ. ευρώ και 
δεν αποκλείεται να αντιδράσει και ο 
εργολάβος, ο οποίος έλαβε μέρος στη 
διαδικασία προκήρυξης και στον οποίο 
κατακυρώθηκε η προσφορά. Το μόνο 
σίγουρο είναι πως αν η Τάλα απολέσει 
την επιχορήγηση, το πιο πάνω ποσό που 
έχει ήδη προϋπολογισθεί στα έργα ανά-
πτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών για 
την κοινότητα θα διοχετευθεί σε άλλη 
κοινότητα από την Επαρχιακή Διοίκηση 
για να μη χαθεί. 

Αντιδρούν και οι 
κοινοτικοί σύμβουλοι 

Τις πιο πάνω αντιδράσεις μάλιστα 
και τη δυσφορία των κατοίκων έρχονται 
να ενισχύσουν με επιστολή τους οι έξι 
από τους οκτώ κοινοτικούς συμβούλους 
της Τάλας. Η κοινοτάρχης και άλλοι δυο 
σύμβουλοι μένουν εκτός. Στην επιστολή 
αυτή, την οποία η «Σ» εξασφάλισε και 
παρουσιάζει, οι έξι κοινοτικοί σύμβουλοι, 
Νίκος Νίκου, Νίκος Στυλιανού, Σταύρος 
Κυριάκου, Ανδρέας Παπαγρηγορίου, 
Χριστόδουλος Γιαννακού και Χριστό-
δουλος Χριστοδούλου απευθύνονται 

στον Διευθυντή του Τμήματος Πολε-
οδομίας και Οικήσεως, Χριστόδουλο 
Κτωρίδη, και του ζητούν όπως ανοίξει 
ο δρόμος στην κεντρική πλατεία της Τά-
λας. «Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τάλας», 
αναφέρει η πλειοψηφία των μελών του 
Κοινοτικού Συμβουλίου, «θα ήθελε να 
σας ενημερώσει ότι σε συνεδρίασή του 
με ημερομηνία 17 Απριλίου 2019 ψή-
φισε να ανοίξει ο δρόμος διαμέσου της 
κεντρικής πλατείας του χωριού, μονής 
κατεύθυνσης, από το κέντρο Masa Soura 
προς την παλιά εκκλησία. Ενόψει των 
πιο πάνω», καταλήγουν, «παρακαλού-

με όπως ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό 
της Β’ Φάσης της πλατείας. Την επιστο-
λή αυτή, ημερομηνίας 7 Μαΐου, οι έξι 
προαναφερθέντες Κοινοτικοί Σύμβουλοι 
την έστειλαν και στον Υπουργό Δικαι-
οσύνης και Δημόσιας Τάξης αλλά και 
στον Αρχηγό Αστυνομίας, αναμένοντας 
προφανώς την άμεση παρέμβασή τους 
για αλλαγή της υφιστάμενης δομής της 
πλατείας όπως αυτή διαμορφώθηκε από 
την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης. 

Τι λέει η Έπαρχος 
Η Έπαρχος Πάφου, Μαίρη Λάμπρου, 

κληθείσα από τη «Σ» να σχολιάσει το 
πρόβλημα που παρουσιάστηκε με την 
πλατεία στην Τάλα αλλά και την αντιπα-
ράθεση που προέκυψε,  παραδέχθηκε ότι 
όντως είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, ενώ 
όπως μας εξήγησε, σε παρουσία της σε 
συνεδρίαση του Κ.Σ. Τάλας προσπάθησε 
και η ίδια να γεφυρώσει τις διαφορές, 
δίχως, δυστυχώς, αποτέλεσμα. 
«Δεν μπορούν τα μικρο-
συμφέροντα να κρατήσουν 
στάσιμη την Τάλα» 

Η Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλί-
ου Τάλας, Αρετή Πιερίδου, μιλώντας στη 
«Σημερινή», εξέφρασε τη δυσαρέσκειά 
της για την εξέλιξη αυτή. Πρέπει οπωσ-
δήποτε να ρίξουμε τους τόνους, ανέφερε, 
και να βρούμε λύση για να μη χάσει η 
κοινότητα,  γιατί οι αντιπαραθέσεις εκεί 
μας οδηγούν. 

«Οι αντιπαραθέσεις πρέπει να δώσουν 
τη θέση τους στη συναίνεση για την πρόοδο 
της κοινότητάς μας και την υλοποίηση 
των προγραμματισμένων έργων. Δεν 
μπορεί η ανάπτυξη και οι σχεδιασμοί 
για ανάπλαση του κέντρου της Τάλας να 
μείνουν στάσιμοι επειδή αντιδράει μια 
μικρή μερίδα των κατοίκων», πρόσθεσε. 
Στο κάτω-κάτω, συμπλήρωσε, υπάρχουν 
πολλαπλάσιοι κάτοικοι που επικροτούν 
τη συνέχιση των έργων και την έναρξη 
και ολοκλήρωση και της Β’ Φάσης.

«Το σχέδιο που υλοποιήθηκε αποτελεί 
προϊόν έγκρισης και υλοποίησης του 
ίδιου του Συμβουλίου. Προχώρησε, βγήκε 
άδεια οικοδομής και είναι συγχρημα-
δοτούμενο με την Επαρχιακή Διοίκηση. 
Δεν μπορεί κάθε φορά που αλλάζει ένα 
Κοινοτικό Συμβούλιο σύνθεση να επα-
νασχεδιάζεται ένα τόσο μεγάλο έργο με 
μεγάλη αξία και τόσες εργατοώρες από τις 
αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες», δήλωσε. 
Δεν μπορούν, κατέληξε η κα Πιερίδου, 
να μπαίνουν στη μέση συμφέροντα και 
μικροπολιτικές σε βάρος της κοινότητας 
και των κατοίκων.

ΜΑΡΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
info@pafospress.com

Της Κυριακής
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Σ
πάει τα δεσμά με την 
παράδοση ο Κύπριος 
σύμφωνα με τα στοι-
χεία που καταγράφει 
μελέτη του Συνδέσμου 
Αντιμετώπισης Κοινω-
νικών Προβλημάτων 

(ΣΑΚΟΠ), αφού πλέον πολλά ζευγάρια 
προτιμούν τον πολιτικό γάμο αντί του 
θρησκευτικού. Ο ΣΑΚΟΠ επισημαί-
νει στη μελέτη πως είναι πεποίθηση 
του Συνδέσμου ότι οι Εκκλησιαστικοί 
Γάμοι θα πρέπει να αυξηθούν και να 
ενδυναμωθούν. «Δίνουμε τις επίσημες 
στατιστικές των τελευταίων 42 ετών, 
που θα έπρεπε να ανησυχήσουν την 
Ιερά Σύνοδο, στην οποία στάλθηκαν 
οι αριθμοί», αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Μειώνονται 
χρόνο με τον χρόνο

Το 1975 τελέστηκαν 5.482 Εκκλη-
σιαστικοί Γάμοι στην Κύπρο, ενώ το 
2017 τελέστηκαν 3.942 Εκκλησιαστικοί 
Γάμοι, δηλαδή 1540 λιγότεροι. «Στην 
πραγματικότητα η ελάττωση είναι κατά 
πολύ μεγαλύτερη όταν λάβουμε υπό-
ψη πόσοι Εκκλησιαστικοί Γάμοι θα 
έπρεπε να είχαν τελεστεί λόγω 
της αύξησης του πληθυσμού», 
σχολιάζει η μελέτη. Το 1974 οι 
Κύπριοι κάτοικοι της Κύπρου 
ήταν 520.000. Το 2017 
αυξήθηκαν σε 709.500,  
εξαιρουμένων των 

Ο Νίκος Εγγονόπουλος γεννή-
θηκε στις 21 Οκτωβρίου 1907 
στην Αθήνα και πέθανε στις 31 

Οκτωβρίου 1985. Ήταν Έλληνας καθη-
γητής του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, ζωγράφος, 
σκηνογράφος και ποιητής. Θεωρείται ένας 
από τους μείζονες εκπροσώπους της γενιάς 
του ‹30, ενώ αποτέλεσε και έναν από τους 
κύριους εκφραστές του υπερρεαλιστικού 
κινήματος στην Ελλάδα. Το έργο του πε-
ριλαμβάνει ακόμα μεταφράσεις, κριτικές 
μελέτες και δοκίμια.

Πραγματοποίησε τις βασικές του σπου-
δές σε Λύκειο του Παρισιού. Το 1927 
υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία 
και μετά την απόλυσή του εργάστηκε ως 
μεταφραστής σε τράπεζα και γραφέας στο 
Πανεπιστήμιο, ενώ το 1930 διορίστηκε 
στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων ως σχε-

διαστής στη Διεύθυνση Σχεδίων Πόλεων.
Το 1932 γράφτηκε στη Σχολή Καλών 

Τεχνών, όπου μαθήτευσε κοντά στον 
Κωνσταντίνο Παρθένη, ενώ παράλληλα 
παρακολουθούσε μαθήματα βυζαντινής 
τέχνης στο εργαστήριο των Φώτη Κόντογλου 
και Α. Ξυγγόπουλου, μαζί με το Γιάννη 
Τσαρούχη. Έκανε ελεύθερες σπουδές σε 
Παρίσι, Βιένη, Μόναχο και Ιταλία. Δίδαξε 
στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π., ζωγρα-
φική, ιστορία της τέχνης και σκηνογραφία 
από το 1938, διαδοχικά ως επιμελητής, 
έκτακτος, μόνιμος και τακτικός καθηγητής. 

Τον Ιούνιο του 1938 κυκλοφόρησε 
την πρώτη του ποιητική συλλογή με τον 
τίτλο «Μην ομιλείτε εις τον οδηγόν». Τον  
Σεπτέμβριο του 1939 εκδόθηκε η δεύτερη 
ποιητική του συλλογή, «Τα Κλειδοκύμβαλα 
της Σιωπής», ενώ τον  Νοέμβριο πραγμα-

τοποιήθηκε η πρώτη ατομική έκθεσή του 
ζωγραφικής, στο σπίτι τού Νίκου Καλαμά-
ρη. Την ίδια περίοδο εργάστηκε για την 
παράσταση της Ηλέκτρας του Σοφοκλή 
στο Θέατρο Κοτοπούλη, σχεδιάζοντας τα 
κοστούμια των ηθοποιών και συμμετείχε 
σε ομαδική έκθεση Ελλήνων καλλιτεχνών 
στη Νέα Υόρκη.

Το 1949 συμμετείχε στην ίδρυση του 
καλλιτεχνικού ομίλου Αρμός με σκοπό την 
προώθηση μιας σύγχρονης αισθητικής 
πρότασης στον ελληνικό χώρο, μαζί με 
άλλα μέλη στα οποία περιλαμβάνονταν 
οι ζωγράφοι Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Μό-
ραλης και Τσαρούχης. 

Το 1958 τού απονεμήθηκε το Πρώτο 
Κρατικό Βραβείο Ποίησης του Υπουρ-
γείου Εθνικής Παιδείας για την ποιητική 
συλλογή «Εν Ανθηρώ Έλληνι Λόγω», ενώ 

το 1966 τιμήθηκε για το ζωγραφικό του 
έργο από τον βασιλιά Κωνσταντίνο Β’ με 
το παράσημο του Χρυσού Σταυρού του 
Γεωργίου Α’. Το κρατικό βραβείο ποίησης 
θα του απονεμηθεί αργότερα για δεύτερη 
φορά το 1979, καθώς και το παράσημο 
του Ταξιάρχη του Φοίνικος. 

Ποιήματα του Εγγονόπουλου έχουν 
μεταφραστεί στα γαλλικά, αγγλικά, ιταλι-
κά, ισπανικά, δανικά, πολωνικά, ουγγρικά 
και τη βενετική διάλεκτο. Επιπλέον έχουν 
μελοποιηθεί από τον Νίκο Μαμαγκάκη και 
τον Αργύρη Κουνάδη, ο οποίος έγραψε τη 
μουσική υπόκρουση στο ποίημα Μπολιβάρ 
για τον δίσκο της εταιρείας Διόνυσος, σε 
απαγγελία του ίδιου του Εγγονόπουλου.

Για περισσότερες πληροφορίες 
αποταθείτε στο www.artaeri.com.

Μακαρίου 71, Λ/σία

Νίκος Εγγονόπουλος

150.700 ξένων που εγκαταστάθηκαν 
στην Κύπρο, κυρίως προερχόμενοι από 
ευρωπαϊκές χώρες, άρα αυξήθηκαν κατά 
189.500. «Αν οι Εκκλησιαστικοί Γάμοι 
συνέχιζαν να αποτελούν την προτίμηση 
του κυπριακού λαού, αντί να ελαττωθούν 
στους 3.942 θα έπρεπε να αυξηθούν 
κατά 36,44% στους 7.479, σύμφωνα 
με την αύξηση του πληθυσμού. Άρα οι 
Εκκλησιαστικοί Γάμοι βρίσκονται στους 
μισούς, δηλαδή στους 3.942, απ’ ό,τι 
έπρεπε να είχαν τελεσθεί με βάση τον 
κυπριακό πληθυσμό», συμπληρώνει 
ο ΣΑΚΟΠ.

Πολιτικοί γάμοι 
και εξώγαμα παιδιά

Την ίδια στιγμή, σημαντική αύξη-
ση παρουσιάζουν οι Πολιτικοί Γάμοι, 
που ενώ το 1975 τελέστηκαν 146, ο 
αριθμός το 2017 ανέβηκε στους 1940. 
Παράλληλα παρουσιάστηκε και το 
φαινόμενο ζευγάρια να συζούν χωρίς 
Γάμο, όπως αποδεικνύεται από την 
απογραφή του πληθυσμού. «Για το έτος 
2011 υπήρχαν 196.224 ανδρόγυνα 
(παντρεμένα ζευγάρια), ενώ 15.982 
Κύπριοι ή το 1,85% του πληθυσμού 
συζούσαν χωρίς τη σύναψη Γάμου, ένα 
νεοφανές φαινόμενο για την Κύπρο», 
καταγράφει η μελέτη.

Μετά τα 30 
παντρεύονται οι Κύπριοι 

Στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας 
για το 2017 αναφέρουν ότι η μέση ηλι-
κία στον πρώτο γάμο για τους άντρες 
κατοίκους Κύπρου υπολογίστηκε σε 
31,2 χρόνια, 31,5 για τους εκκλησια-
στικούς και 30,5 για τους πολιτικούς 
γάμους. Παράλληλα στις γυναίκες η 
μέση ηλικία στον πρώτο γάμο υπο-
λογίστηκε σε 29,4 χρόνια, 29,5 για 
τους εκκλησιαστικούς και 29,4 για 
τους πολιτικούς. Η μέση ηλικία στον 
πρώτο γάμο τόσο για τους άντρες όσο 
και για τις γυναίκες εξακολουθεί να είναι 
χαμηλότερη στις αγροτικές περιοχές. 
Σχετικά στοιχεία για τα ποσοστά των 
γάμων από την Στατιστική Υπηρεσία 
αναφέρουν ότι ο συνολικός αριθμός 
των γάμων το 2017 μειώθηκε στους 
13.062 από 13.558 τον προηγούμενο 
χρόνο. Ο συνολικός αριθμός των γάμων 
των κατοίκων Κύπρου ανέρχεται σε 
5.882 και το ακαθάριστο ποσοστό γα-
μηλιότητας για τους κατοίκους Κύπρου 
υπολογίστηκε σε 6,8 σε κάθε 1.000 
κατοίκους. 

Οι Πολιτικοί Γάμοι των κατοίκων 
Κύπρου ήταν μόνο 1.940 ή 21,3% του 
συνόλου των Πολιτικών Γάμων. Στις 
πιο πολλές περιπτώσεις σε ποσοστό 
42,6% των Πολιτικών Γάμων μεταξύ 
των κατοίκων Κύπρου, ο γαμπρός και η 
νύμφη ήταν ξένοι υπήκοοι, ο γαμπρός 
ήταν Κύπριος και η νύμφη ξένη υπήκοος 
σε ποσοστό 24,5%, σε ποσοστό 8,3% 
η νύμφη ήταν Κύπρια και ο γαμπρός 
ξένος και στις 24,5% των περιπτώσεων 
ήταν και οι δυο σύζυγοι Κύπριοι.

ART AERI

Παντρεύονται χωρίς παπά… 
αλλά με κουμπάρο οι Κύπριοι

ΦΡΟΣΩ ΒΙΟΛΑΡΗ
violarif@sigmalive.com

Δεν αντέχουν τον γάμο οι Κύπριοι 
Όπως καταγράφουν τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, η διάμεση διάρκεια 

γάμου υπολογίστηκε στα 9 χρόνια το 2017. Tο 2017 ο αριθμός των διαζυγίων 
έφτασε τα 1.932 και το ακαθάριστο ποσοστό διαζευκτικότητας 2,25 για κάθε 1.000 

κατοίκους. Tο συνολικό ποσοστό διαζευκτικότητας, που δείχνει το ποσοστό 
των γάμων που αναμένεται να καταλήξουν σε διαζύγιο, έφτασε σε 307,7 σε 
κάθε 1.000 γάμους το 2017 από 41,6 που ήταν το 1980. Aπό τα ζευγάρια 
που χώρισαν το 2017, 46,0% δεν είχαν εξαρτώμενα παιδιά κάτω των 18 
χρονών, 28,6% είχαν ένα, 19,6% δύο και 4,3% είχαν τρία ή περισσότερα 
παιδιά. Στη μελέτη του ΣΑΚΟΠ αναφέρεται ότι τα περισσότερα ζευγάρια 
χωρίς γάμο, που ανέρχονται στις 10.316, ζουν σε αστικές περιοχές έναντι 
4.254 που ζουν στις Αγροτικές, ενώ συμπληρώνεται ότι για το 2017 τα 
εξώγαμα παιδιά ανά 1.000 γεννήσεις ήταν 202.9.



Η 
κοινωνία που σε 
μεγάλωνε, θέλοντάς 
σε δικηγόρο, γιατρό 
ή λογιστή, άλλαξε. 
Ποιος δεν μεγάλω-
σε ακούγοντας μα-
μάδες, μπαμπάδες 

και όλο το σόι να φουσκώνουν σαν 
πέρδικες ξεστομίζοντας φράσεις όπως 
«ο γιος μου θα γίνει δικηγόρος» ή «η 
κόρη μου θα γίνει γιατρός». Όπως οι 
εποχές αλλάζουν, έτσι και οι ανάγκες. 
Ωστόσο αυτές δεν αναγνωρίζονται εύ-
κολα από τους γονείς που έχουν τον 
πρώτο -δυστυχώς ακόμη- λόγο στην 
επιλογή σπουδών του παιδιού τους, 
έτσι περιορίζονται μόνο στις υφιστά-
μενες γνώσεις (;) χωρίς να ψάχνουν 
να βρουν περαιτέρω επιλογές που θα 
βοηθήσουν το παιδί τους να ανοίξει 
διάπλατα τα φτερά του. Ο σύμβουλος 
σπουδών Άγγελος Βουλδής μίλησε στη 
«Σ» για τις αναρίθμητες επιλογές που 
έχει ένας νέος σήμερα, ξεκαθαρίζοντας 
παράλληλα πως η σπουδή δεν καθο-
ρίζει απαραίτητα την επαγγελματική 
μας σταδιοδρομία. 

Τα στερεότυπα 
που μας ακολουθούν

Σύμφωνα με τον κ. Βουλδή, οι καλοί 
μαθητές σήμερα αντιμετωπίζουν το τερά-
στιο πρόβλημα επιλογής σπουδών λόγω 
στερεοτύπων. «Και στην Κύπρο αλλά και 
στην Ελλάδα κυριαρχούν κάποια στερεότυπα 
που παρέμειναν από παλαιότερα χρόνια. Ο 
καλός ο μαθητής του 19 ή του 20 αυτόματα 
παραπέμπεται στο να γίνει γιατρός, δικηγόρος, 
λογιστής ή να ασχοληθεί με πληροφορική. 
Αν όμως βρεθείτε και μιλήσετε με δικη-
γόρους, θα καταλάβετε ότι δεν είναι πλέον 
τόσο εύκολο να πετύχεις. Είναι τόσοι πολλοί. 
Πολλά παιδιά δυστυχώς φτάνουν στα 30 
για να συνειδητοποιήσουν ότι σπούδασαν 
κάτι το οποίο τελικά δεν τους εκφράζει επαγ-
γελματικά. Είναι πολύ απογοητευτικό να 
βλέπεις παιδιά να τελειώνουν τις σπουδές 
τους και να μην ξέρουν τι να κάνουν ή πού 
να απασχοληθούν. Για παράδειγμα, έχω ένα 
παιδί που ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη 
Βιολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και 
δεν ξέρει τι να κάνει και πού να αποταθεί. 
Όταν τελειώσεις Βιολογία δεν εργοδοτεί-
σαι πουθενά. Τι θα κάνεις; Επόμενο πτυχίο; 
Διδακτορικό; Και το αφεντικό σου θα είναι 

προφανώς ένας γιατρός μικροβιολόγος,  στον 
οποίο θα είσαι πάντα στη σκιά του. Και πού 
θα εργοδοτηθεί; Στο Ινστιτούτο Γενετικής; 
Πόσοι πλέον εκεί; Από την άλλη θα πρέ-
πει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που 
σπουδάζουμε δεν είναι απαραίτητο ότι θα 
είναι η διά βίου απασχόλησή μας. Οι γονείς 
καλό είναι, αντί να πιέζουν τα παιδιά τους 
να γίνουν κάτι που δεν τους εκφράζει, να τα 
στηρίζουν και να πληροφορούνται για όλες 
τις σχολές και τα προγράμματα σπουδών, 
αλλά και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας».

Στροφή στα 
τεχνικά επαγγέλματα

Ζητώντας να μάθουμε ποια είναι αυτά 
τα επαγγέλματα που έχουν και θα έχουν 
ζήτηση, ο σύμβουλος σπουδών έδωσε ει-
σηγήσεις τονίζοντας παράλληλα ότι έγινε 
στροφή στην τεχνική κατεύθυνση. «Είναι 
προτιμότερο να έχει κάποιος πρακτικά προ-
σόντα και ένα πορτοφόλιο γεμάτο παρά να 
έχει ένα μόνο χαρτί. Θα σας πω για τους 
μορφωμένους τεχνίτες. Αυτήν τη στιγμή 
έξω στην αγορά εργασίας οι τεχνίτες είναι 
σε μεγάλη ηλικία που προέρχονταν από 
τεχνικές σχολές. Πλέον οι τεχνολογικές 

σχολές εστιάζονται πολύ στο θεωρητικό 
κομμάτι. Άρα αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν 
μορφωμένοι τεχνίτες, δηλαδή αυτοί που 
γνωρίζουν για παράδειγμα από αυτομα-
τισμούς, που να χειρίζονται κομπιούτερ. 
Λείπουν αυτοί γιατί το θεωρούν για κάποιο 
λόγο υποτιμητικό, αλλά στην τελική αυτοί 
κρατούν πλέον τα λεφτά. Επίσης για όσα 
παιδιά δεν θα μπουν σε πανεπιστήμιο, 
υπάρχει η επιλογή των μεταλυκειακών. 
Εκεί μπορούν να παρακολουθήσουν δω-
ρεάν πρακτικά μαθήματα για δύο χρόνια 
και να αποκτήσουν ένα δίπλωμα το οποίο 
αναγνωρίζεται. Όσον αφορά τα  επαγγέλματα, 
υπάρχει ο τομέας διαχείρισης αγορών και 
προμηθειών, δηλαδή αυτό που ονομάζεται 
logistic. Όλες οι εταιρείες που υπάρχουν έξω 
έχουν την ανάγκη στελέχωσης του τομέα 
αυτού. Επίσης ο τομέας της στατιστικής 
ανάλυσης, ανάλυσης δεδομένων είναι ένας 
τομέας με τρομερή ζήτηση. Κάποιος που 
καταλαβαίνει από στατιστική και μπορεί να 
ακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές σε 
data analysis σίγουρα μπορεί να πετάξει 
μετά. Υπάρχουν δουλειές σε χρηματοοι-
κονομικούς οργανισμούς, στον τομέα του 
digital marketing, web analysis…». 

Της Κυριακής

Ρεπορτάζ 16
21.07.2019

Ένας άλλος τομέας 
που αναπτύσσεται 

στην Κύπρο 
είναι αυτός της 
τυροκομίας και 
γαλακτοκομίας

ΠΟΙΟ ΕΠΆΓΓΕΛΜΆ 
ΝΆ ΆΚΟΛΟΥΘΉΣΩ 

Ή ΠΟΙΆ ΣΠΟΥΔΉ 
ΝΆ ΕΠΙΛΕΞΩ; ΔΥΟ 
ΕΡΩΤΉΜΆΤΆ ΠΟΥ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΆΙ Ή ΟΧΙ 
ΤΕΛΙΚΆ; 

Συνεχίζοντας την κουβέντα για τα επαγ-
γέλματα τού σήμερα και του αύριο, 
ο σύμβουλος Σπουδών επεσήμανε 

συγκεκριμένους χώρους εργασίας που, αν 
και έχουν ζήτηση, εντούτοις δεν προτιμώνται 
από τους νέους. «Ένας άλλος τομέας που 
αναπτύσσεται στην Κύπρο είναι αυτός της 
τυροκομίας, γαλακτοκομίας κλπ. Εδώ μιλά-
με για τους βιομηχανικούς αυτοματισμούς. 
Όποιος ξέρει από αυτοματισμό, δεν υπάρχει 
περίπτωση να μη διαπρέψει επαγγελματι-
κά. Τα παραϊατρικά επαγγέλματα επίσης 
και όσα έχουν να κάνουν με παιδιά έχουν 
ζήτηση. Αυτά είναι η ειδική εκπαίδευση 
και η εργοθεραπεία. Ο λόγος είναι ότι το 

κράτος εδώ δεν μπορεί να καλύ-
ψει τις αυξημένες ανάγκες και έτσι 
υπάρχει ζήτηση. Υπάρχουν παιδιά 
με μαθησιακές δυσκολίες, με ειδικές 
δεξιότητες και ικανότητες. Υπάρχει το 
Παιδαγωγικό του Βόλου που είναι μια 
πάρα πολύ καλή σχολή γι’ αυτό. Ο τομέας 
της θάλασσας είναι λίγο ξεχασμένος εδώ στο 
νησί και αυτό είναι παράδοξο. Υπάρχει η 
σχολή ναυπηγών μηχανικών στο Μετσόβιο, 
την οποία δεν προτιμούν πολύ. Όταν όμως 
αποφοιτήσουν, έχουν τεράστιες προοπτικές 
ειδικά στη Λεμεσό με τα καράβια, τα γιοτ 
κλπ. Αν ρωτήσεις κόσμο εκεί, θα σου πει ότι 
αναγκάζονται να φέρουν από το εξωτερικό». 

Όσο κι αν ακούγεται παράδοξο, 
η μαγειρική και η ζαχαρο-
πλαστική έχουν ζήτηση. Ο 

κ. Βουλδής ανέφερε μεταξύ άλλων 
ότι οι εστιάτορες αναζητούν συνεχώς 

κόσμο και δεν βρίσκουν εύκολα. 
«Πέρα από τη μαγειρική και τη 

ζαχαροπλαστική, που όπως 
είπαμε έχουν ζήτηση, ένας 
διαφορετικός χώρος που 
έχει να κάνει με τη διατροφή 
και τα τρόφιμα έχει τεράστιο 
ενδιαφέρον. Οι Επιστήμες 
τροφίμων και διατροφής 

είναι αυτές που θα δώσουν 
τα εφόδια στους νέους για να 

δημιουργήσουν νέα προϊόντα. 
Για παράδειγμα βλέπεις μπάρες 

πρωτεϊνης να βγαίνουν συνεχώς 
νέες. Συνδυάζουν την παραγωγή με 
τις γνώσεις πάνω στη διατροφολογία 
και πάνω στη χημεία. Με μια βόλτα 
στο σούπερμαρκετ θα αντιληφθείς 
πόσα καινούρια προϊόντα υπάρχουν 
που είναι βασισμένα στα παραδο-
σιακά προϊόντα με προσθήκες ή 
αφαιρέσεις που στηρίζονται στις 
νέες έρευνες για καλή διατροφή». 

Όταν η τεχνική συναντά την τεχνολογία

Αναζητούνται 
οι επόμενοι 
Μαστερ Σεφ

Αγορά Εργασίας: 
Η ζήτηση σήμερα και αύριο

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.com
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΕΙ 
ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Σ
ειρά συστάσεων για 
ανάληψη πολιτικών 
δράσεων προς ενίσχυ-
ση της ανταγωνιστικό-
τητας της κυπριακής 
οικονομίας σ’ ένα 
περιβάλλον γεμάτο 

προκλήσεις καταθέτει στην Κυβέρ-
νηση το Συμβούλιο Οικονομίας και 
Ανταγωνιστικότητας. Την περασμένη 
Παρασκευή παραδόθηκε στον Υπουργό 
Οικονομικών και ακολούθως παρου-
σιάστηκε η πρώτη έκθεση ανταγωνι-
στικότητας της κυπριακής οικονομίας, 
η οποία εκτείνεται σε 179 σελίδες. Το 
Συμβούλιο καταγράφει έξι συστάσεις 
για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της κυπριακής οικονομίας.

Επιχειρηματικότητα 
και δυναμική ανάπτυξης

 Το Συμβούλιο συστήνει την περαιτέρω 
ενθάρρυνση και διευκόλυνση των επεν-
δύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης 
αξίας και καινοτομίας. Ταυτόχρονα θεωρεί 
ότι οι μελλοντικές πολιτικές θα πρέπει να 
στραφούν και προς την κατεύθυνση της 
διασφάλισης συνεχούς παρακολούθη-
σης και αξιολόγησης των επιδόσεων και 
των δράσεων της επιχειρηματικότητας. 
Οι αδυναμίες συνοψίζονται στον πολύ 
μικρό αριθμό μεγάλων επιχειρήσεων στην 
Κύπρο και στον επίσης μικρό αριθμό 
νέων επιχειρήσεων γρήγορης ανάπτυξης. 
Επιπλέον τα επίπεδα επιχειρηματικότη-
τας και καινοτομίας είναι χαμηλά στις 
επιχειρήσεις, ενώ είναι σχετικά υψηλό το 
κόστος των διασυνοριακών συναλλαγών 
και του διοικητικού φόρτου τελωνειακών 
διαδικασιών. Το Συμβούλιο εντοπίζει αδυ-
ναμίες γενικότερα στην έναρξη και στην 
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
οι οποίες σχετίζονται με την εκτέλεση 
συμβάσεων, την καταχώριση ιδιοκτησίας, 
την έκδοση αδειών οικοδομής και την 
αποδοτικότητα δικαστικού συστήματος. 

 Στα δυνατά σημεία της επιχειρηματικό-
τητας και της δυναμικής των επιχειρήσε-
ων του τόπου βρίσκεται η ανταγωνιστική 
αγορά προϊόντων, η ισορροπία μεταξύ 
εργασιακών δικαιωμάτων και ευελιξίας 
στην αγορά εργασίας, η ισχυρή δικαστι-
κή ανεξαρτησία, το κράτος δικαίου και 
η πολιτική σταθερότητα. Το Συμβούλιο 
αναφέρεται σε υψηλές επιδόσεις όσον 
αφορά την επίλυση της αφερεγγυότητας, 
την πληρωμή φόρων και την προστασία 
των δικαιωμάτων των επενδυτών και στους 
χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές των 
εταιρειών. Στα θετικά κατατάσσει τις υψη-

λές επιχειρηματικές προσδοκίες και την 
προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων 
μετά την οικονομική κρίση.

Επιχειρηματικές συνέργειες
 Το Συμβούλιο Οικονομίας και Αντα-

γωνιστικότητας προκρίνει την υποστήριξη 
της ένταξης των κυπριακών επιχειρήσεων 
στα δίκτυα προμηθευτών μεγάλων διεθνών 
εταιρειών, την ενίσχυση της σύνδεσης και 
της συνεργασίας μεταξύ της επιχειρηματικής 
κοινότητας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης και της έρευνας. Θεωρεί σημαντική 
επίσης την ενίσχυση του συντονισμού 
και την αξιοποίηση των συνεργειών των 
δράσεων, που προωθούν τις διασυνδέ-
σεις των επιχειρήσεων. Οι συστάσεις του 
προκύπτουν καθώς εντοπίζει αδυναμίες 
στη συνέργεια μεταξύ επιχειρήσεων, αλλά 
και μεταξύ επιχειρήσεων και ακαδημαϊ-
κής κοινότητας. Επιπλέον στις αδυναμίες 
φιγουράρουν οι χαμηλές επιδόσεις στην 
ανάπτυξη επιχειρηματικών συμπλεγμάτων 
και τα χαμηλά επίπεδα συμμετοχής στην 
αλυσίδας αξίας. Αντίθετα, στα δυνατά ση-
μεία, το Συμβούλιο κατατάσσει τις ισχυρές 
και δυναμικές επαγγελματικές υπηρεσίες, 
αλλά και τις ισχυρές ναυτιλιακές υπηρεσίες 
και τον τουρισμό. 

Υιοθέτηση 
ψηφιακών τεχνολογιών

 Το Συμβούλιο θεωρεί αναγκαία την 
παροχή κινήτρων για την ψηφιοποίη-
ση σε βασικούς τομείς της οικονομίας. 
Πρόσθετα επιθυμεί να δει μελλοντικές 
πολιτικές να στρέφονται προς την κατεύ-
θυνση της ενίσχυσης της εκπαίδευσης, 
της κατάρτισης στις ψηφιακές δεξιότητες 
και γενικότερα στην ενθάρρυνση της αύ-
ξησης των παραγωγικών επενδύσεων.

Στις αδυναμίες ξεχωρίζουν τα χαμηλά 
επίπεδα ψηφιακών δεξιοτήτων και ο ψη-
φιακός αναλφαβητισμός, η περιορισμένη 
υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών, αλλά 
και οι μειωμένες ταχύτητες σύνδεσης σε 
συνδυασμό με το υψηλό κόστος χρήσης 
του διαδικτύου.

Πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση

 Έχοντας, πρόσφατα, προτείνει τη 
δημιουργία ταμείου επιχειρηματικών 
κεφαλαίων με τη συνδρομή του Κρά-
τους, το Συμβούλιο θεωρεί αναγκαία, 
για τις επιχειρήσεις, την ενίσχυση της 
διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε 
εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, 
πέραν του δανεισμού από τις τράπεζες. 
Στις αδυναμίες είναι και τα υψηλά επι-
τόκια δανεισμού για τις επιχειρήσεις. 
Στην αντίπερα όχθη στα δυνατά σημεία 
το Συμβούλιο κατατάσσει τη σταθερο-
ποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα 
μετά την κρίση, το χαμηλό κόστος δανει-
σμού των νοικοκυριών σε σύγκριση με 
άλλες χώρες και την ύπαρξη αρκετών 
τραπεζικών προϊόντων για υποστήριξη 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

Ανθρώπινο κεφάλαιο 
 Το κεφάλαιο άνθρωπος δεν μπορεί 

να περάσει απαρατήρητο εξ ου και το 
Συμβούλιο θεωρεί αναγκαία όχι απλώς την 
παρακολούθηση, αλλά και την πρόβλεψη 
των μελλοντικών απαιτήσεων δεξιοτήτων. 
Προς αυτήν την κατεύθυνση προκρίνει 
την ευθυγράμμιση του εκπαιδευτικού 
συστήματος με τις μελλοντικές απαιτή-
σεις δεξιοτήτων με αύξηση του αριθμού 
των αποφοίτων στους κλάδους επιστήμης 
και τεχνολογίας. Συστήνει επιπλέον την 

ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρ-
τισης (σε όλα τα επίπεδα) σε ψηφιακές και 
επιχειρηματικές δεξιότητες. Εντοπίζεται 
αδυναμία του υφιστάμενου εκπαιδευ-
τικού συστήματος να ανταποκριθεί στις 
μελλοντικές ανάγκες σε δυναμικούς και 
αναδυόμενους τομείς. Στα ατού της χώ-
ρας κατατάσσονται το καλά εκπαιδευμένο 
εργατικό δυναμικό, τα υψηλά ποσοστά 
αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και το μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, 
το οποίο γνωρίζει ξένη γλώσσα. 

Συνδεσιμότητα
 Η διαμόρφωση ενιαίας στρατηγικής 

συνδεσιμότητας και η αξιολόγηση πα-
ροχής περαιτέρω κινήτρων για διεθνείς 
συνδέσεις εντάσσεται στις συστάσεις του 
Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστι-
κότητας. Καθόλου τυχαία καθώς εντοπίζει 
σειρά αδυναμιών όπως οι περιορισμένες 
αεροπορικές και θαλάσσιες συνδέσεις 
με το εξωτερικό, οι χαμηλές επιδόσεις 
εφοδιαστικών υπηρεσιών και το υψηλό 
κόστος ψηφιακής συνδεσιμότητας. Αυτά 
συμβαίνουν ενώ υπάρχουν καλές υποδο-
μές, αεροδρομίων, λιμενικές και οδικές. 

 
Η «ακτινογραφία» 

 Η έκθεση επιχειρεί μια ολοκληρωμένη 
επισκόπηση των επιδόσεων της κυπρια-
κής οικονομίας σε σειρά παραμέτρων, οι 
οποίες επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητά 
της. Σε αυτήν καταγράφονται τα συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες αλλά 
και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
οικονομία του τόπου.   

Δυνατά σημεία:
•Στρατηγική γεωγραφική θέση.
•Μέλος της Ε.Ε. και ισχυρές σχέσεις 

με χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 
και της Μέσης Ανατολής. 

•Ισχυρή στους τομείς των επαγγελματι-
κών υπηρεσιών, ναυτιλιακών υπηρεσιών 
και τουρισμό. 

•Γενικά καλό επιχειρηματικό περι-
βάλλον. 

•Καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό 
και ισχυρή τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Αδυναμίες: 
•Μικρή εσωτερική αγορά.
•Μικρός βιομηχανικός τομέας.
•Απουσία μεγάλων επιχειρήσεων.
•Μειωμένη επιχειρηματική δυναμική. 
•Έλλειψη εναλλακτικών πηγών χρη-

ματοδότησης.
•Υστέρηση στην καινοτομία και υιο-

θέτηση τεχνολογιών.

Ευκαιρίες: 
•Αυξανόμενη κινητικότητα πολυε-

θνικών επιχειρήσεων.
•Ενισχυμένος ρόλος ψηφιακών υπη-

ρεσιών και ψηφιακού εμπορίου.  
•Παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, νέες τάσεις 

στη βιομηχανία, αυξανόμενη ενσωμάτωση 
υπηρεσιών και βιομηχανίας. 

Κίνδυνοι:
•Εξωτερικοί κραδασμοί σε καίριους 

τομείς όπως τουρισμός, επαγγελματικές, 
χρηματοοικονομικές και ναυτιλιακές 
υπηρεσίες. 

•Αναβίωση μιας νέα κρίσης του ευρώ ή 
αντίστοιχες μακροοικονομικές διαταραχές.

•Έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία. 

•Παγκόσμιοι εμπορικοί πόλεμοι  και  
/ ή ενίσχυση των μη δασμολογικών και 
άλλων εμποδίων για επενδύσεις. 

Επιχείρηση 
ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
vasilioun@sigmatv.com







Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ 
ΓΝΩΡΙΖΕΙ, ΙΣΩΣ ΟΧΙ ΜΕ 
ΤΟΝ ΚΑΛΎΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ, ΤΗ 
ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ 
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΕΧΟΎΝ ΑΓΟ-
ΡΑΣΕΙ 

Της Κυριακής

Ρεπορτάζ 20
21.07.2019

Α
πό το 2013 και μετά, το 
θέμα των εκποιήσεων 
αποτελούσε ένα από 
τα δυσκολότερα για 
την κυπριακή πολι-
τεία, με τις συζητήσεις 
στη Βουλή να είναι 

έντονες κάθε φορά που συζητιούνταν 
αλλαγές στους νόμους. Από τη μια 
υπήρχαν συγκεκριμένοι οργανισμοί, 
οι οποίοι είχαν λάβει υπέρογκο δανεισμό 
(κάποιες φορές είναι για να διερωτάται 
κανείς πώς θα αποπλήρωναν δάνεια 300 
εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αν ρίξουμε 
μια ματιά στους ισολογισμούς τους είναι 
πραγματικά δύσκολο να κατανοήσουμε 
πώς δόθηκαν τα συγκεκριμένα δάνεια) 
και από την άλλη οι απλοί πολίτες που 
ήταν συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους, 
μέχρι που πλήγηκαν από την κρίση 
και είτε έμειναν άνεργοι είτε μειώθη-
καν σημαντικά τα οικογενειακά τους 
εισοδήματα.

Κακώς δόθηκαν τα δάνεια 
Για την πρώτη περίπτωση η κοινω-

νία ζητούσε αυστηρά μέτρα, ενώ για 
τη δεύτερη ένα ολοκληρωμένο δεί-
κτη προστασίας. Τα τελευταία χρόνια 
υπήρξαν πολλές αλλαγές στο πλαίσιο 
των εκποιήσεων, διευκολύνοντας τις 
διαδικασίες και μειώνοντας τον χρόνο 
ολοκλήρωσής τους. Την ίδια στιγμή, 
θεσπίστηκε το πλαίσιο αφερεγγυότητας, 
το οποίο κατά γενικήν ομολογίαν δεν 
μπόρεσε να εκπληρώσει τον σκοπό τον 
οποίο οραματίστηκαν οι εμπνευστές του 
(κυρίως λόγω του γεγονότος ότι η τελική 
του μορφή προνοούσε δαιδαλώδεις, 
δύσκολες και δυσνόητες διαδικασίες).

Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να υπάρξει 
παραδοχή ότι μεγάλο μέρος των δανείων 
είναι μη βιώσιμα, όσο κι αν επεκταθεί 
η περίοδος αποπληρωμής, ακόμα και 
στην περίπτωση που το επιτόκιο είναι 
μηδέν. Ο λόγος είναι ξεκάθαρος: κακώς 
δόθηκαν τα συγκεκριμένα δάνεια από 
την αρχή, αφού σε καμιά περίπτωση δεν 
διασφαλίστηκε ο τρόπος αποπληρωμής.

Δεν είναι τυχαία 
η χρονική στιγμή 

Η χρονική στιγμή που ψηφίστηκαν 
οι αλλαγές στο πλαίσιο των εκποιήσεων 

δεν είναι τυχαία. Η κοινωνία άρχισε να 
γνωρίζει, ίσως όχι με τον καλύτερο τρόπο, 
τη μέθοδο διαχείρισης των δανείων από 
τα ταμεία τα οποία τα έχουν αγοράσει 
(ακούγονται και διάφορα για τις τιμές 
που έχουν πωληθεί τα δάνεια, κάτι για 
το οποίο θα πρέπει η Βουλή να ζητήσει 
ενημέρωση). Αναζητούν ξεκάθαρες λύσεις, 
ενώ δεν είναι τραπεζικά ιδρύματα για να 
συζητούν αναδιαρθρώσεις ή παραχώ-
ρηση κάποιων διευκολύνσεων για να 
επιβιώσει η επιχείρηση.

Η εφαρμογή του Σχεδίου Εστία φαίνεται 
να καθυστερεί, γεγονός που θεωρείται 
μη επαρκής διασφάλιση των πρώτων 
κατοικιών. Σημειώνεται, επιπλέον, ότι 
η πίεση των ευρωπαϊκών Αρχών προς 
τις τράπεζες να ξεφορτωθούν τα ακίνητα 
που συσσώρευσαν στους ισολογισμούς 
τους, οδήγησαν στην υποβάθμιση του 
εργαλείου ανταλλαγής δανείου με ακί-
νητο, παρά τα κίνητρα που υπάρχουν.

Την ίδια στιγμή, υπάρχει η δαμόκλει-
ος σπάθη των αυξημένων προβλέψεων 
στην περίπτωση που η διαδικασία των 
εκποιήσεων παίρνει χρόνια. Όσο μεγα-
λύτερη είναι η περίοδος που απαιτείται 
για εκποίηση του ακινήτου, τόσο μικρό-
τερη είναι η αξία της υποθήκης. Φυσικά, 
οποιεσδήποτε κεφαλαιακές ανάγκες δεν 
μπορούν να καλυφθούν από τους μετόχους, 
θα επηρεάσουν αρνητικά τους καταθέτες. 
Στην τελική, η ωμή πραγματικότητα είναι 

πως τα λεφτά των καταθετών δόθηκαν 
ως δάνεια.

Η διαχείριση των ΜΕΔ
Τον τελευταίο καιρό αναπτύσσεται 

επίσης η συζήτηση για τη δυνατότητα 
της κυπριακής οικονομίας να αντιμετω-
πίζει το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων (ΜΕΔ), έτσι όπως εξελίσσεται, 
δηλαδή είτε εντός είτε εκτός των ισολογι-
σμών των τραπεζών, λαμβάνοντας υπόψη 
τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που 
παρουσιάζονται.

Σίγουρα σε ένα βελτιωμένο οικονομικό 
και επενδυτικό περιβάλλον η διαχείρι-
ση των ΜΕΔ είναι ευκολότερη, πάντα 
όμως λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος 
του προβλήματος και την πολυπλοκότητά 
του. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ο 
ιδιωτικός τομέας στην Κύπρο, νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις, είναι υπερδανεισμένος. 
Παρά τη βελτίωση, οι πλείστες επιχειρή-
σεις παρουσιάζουν υψηλή μόχλευση και 
τα νοικοκυριά έχουν υπόλοιπα δανείων 
πέραν των οικονομικών τους δυνατοτήτων. 

Το πιο πάνω στατιστικό καταδεικνύει 
την ευκολία με την οποία στο παρελ-
θόν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
παραχωρούσαν χρηματοπιστωτικές 
διευκολύνσεις αλλά και την τάση των 
πολιτών, της πλειοψηφίας τουλάχιστον, 
να δανείζονται ποσά που δεν θα μπο-
ρούσαν να εξυπηρετήσουν.

Ένας από τους κανόνες δανειοδότη-
σης είναι ο δανειολήπτης να συνεισφέ-
ρει σημαντικό ποσοστό της επένδυσης 
με ίδια κεφάλαια. Αυτή η πολιτική που 
εφαρμόζεται τώρα με τις νέες οδηγίες, 
έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να μη 
χρηματοδοτούνται αξιόλογα έργα, εφόσον 
ο ιδιοκτήτης είναι υπερδανεισμένος και 
είτε δεν μπορεί να συνεισφέρει προς την 
υλοποίηση του έργου είτε δεν μπορεί να 
αποπληρώσει τον συνολικό δανεισμό. 
Σημειώνεται ότι κάποια έργα το τελευταίο 
διάστημα υλοποιούνται με τη συμμετοχή 
επιπλέον επενδυτών, οι οποίοι συνεισφέ-
ρουν τα ποσά που απαιτούνται ως ίδια 
κεφάλαια.

Ένα άλλο στοιχείο των δανείων που 
έχουν παραχωρηθεί είναι η συγκέντρω-
σή τους σε ορισμένους τομείς, όπως οι 
τομείς του τουρισμού και της εμπορίας 
και ανάπτυξης ακινήτων. Εν μέρει αυτό 
ήταν φυσιολογικό, εφόσον είναι δύο από 
τους παραδοσιακούς τομείς της κυπριακής 
οικονομίας που θεωρούνται αιμοδότες 
του ΑΕΠ της χώρας. 

Έλλειψη 
αξιολόγησης κινδύνων 

Αυτό που είναι προβληματικό είναι η 
έλλειψη αξιολόγησης των κινδύνων σε 
περίπτωση που η οικονομία και ειδικότερα 
ο συγκεκριμένος τομέας περνούσαν μια 
περίοδο ύφεσης. Σημειώνεται ότι, κατά 

τις περιόδους που η οικονομία βρίσκε-
ται σε πορεία ύφεσης, οι λύσεις για την 
αντιμετώπιση των ΜΕΔ είναι περιορι-
σμένες. Και αν το πρόβλημα δεν λύνεται 
σε σημαντικό βαθμό κατά την περίοδο 
της ανάπτυξης, τότε αυτό θα είναι πιο 
έντονο όταν αρχίσει η διόρθωση.

Σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης, θα 
ήταν αναμενόμενο τα εισοδήματα των 
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων να 
αυξάνονται και μαζί η δυνατότητα αποπλη-
ρωμής των δανειακών τους υποχρεώσε-
ων. Αυτό όμως δεν είναι τόσο ευδιάκριτο 
στην περίπτωση της Κύπρου, λόγω της 
υψηλής μόχλευσης του ιδιωτικού τομέα 
σε βαθμό που αρκετά δάνεια είναι μη 
βιώσιμα εν τη γενέσει τους.

Οι αναδιαρθρώσεις 
και το ζητούμενο 

Οι αναδιαρθρώσεις δανείων αποτε-
λούν λύση στο πρόβλημα των ΜΕΔ αλλά 
σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και όχι για 
όλα τα δάνεια. Έχει αποδειχθεί ότι για 
κάποια δάνεια, όσο και να μειωθεί το 
επιτόκιο και να επεκταθεί η περίοδος 
αποπληρωμής, ο δανειολήπτης με βάση 
τα εισοδήματά του δεν θα μπορέσει ποτέ 
να τα εξυπηρετήσει. Σε τέτοιες περιπτώ-
σεις η κατάληξη θα είναι η πώληση των 
υποθηκών ή η ανάκτησή τους από το 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Επιπλέον, οι εποπτικές Αρχές ψάχνουν 

πιο άμεσες λύσεις για εξυγίανση των ισο-
λογισμών των τραπεζών. Η δημιουργία 
αποθεματικού επισφαλειών διευρύνει 
τις δυνατότητες των χρηματοπιστωτι-
κών ιδρυμάτων, όπως για παράδειγμα 
να αποδεχθούν πωλήσεις δανείων με 
σημαντική έκπτωση, χωρίς αυτό να επη-
ρεάζει τα κεφάλαιά τους. Την ίδια στιγμή, 
η αποσυμφόρηση των λογαριασμών των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από τα 
ΜΕΔ, θα τους δώσει τη δυνατότητα να 
ενισχύσουν την προσπάθεια ανάπτυξης 
της οικονομίας με την παραχώρηση νέων 
δανείων. Όμως αυτό σε καμία περίπτωση 
δεν  σημαίνει ότι το πρόβλημα λύθηκε. 
Απλώς μετατοπίστηκε κάπου αλλού, σε 
έναν οργανισμό που αγόρασε τα δάνεια 
και έκανε τους σχεδιασμούς του εντός 
ενός πλαισίου εκποιήσεων, που τώρα 
αλλάζει και τους επηρεάζει αρνητικά.

Το ζητούμενο στα πιο πάνω είναι 
κατά πόσον υπάρχει η δυνατότητα να 
υπάρξει κάποια ισορροπία: από τη μια 
οι κακοπληρωτές να πειστούν να κατα-
βάλλουν τη δόση τους και από την άλλη 
να διασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή, 
με σεβασμό στους καταθέτες και μακριά 
από αποφάσεις που ενδεχομένως να θέ-
σουν σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα. Και αυτό είτε τα δάνεια 
παραμείνουν στους ισολογισμούς των 
τραπεζών είτε μεταφερθούν σε οργανι-
σμούς εκτός αυτών. 

Μέσα στο πολυδιάστατο τοπίο 
των τηλεπικοινωνιών,  με τις 
ραγδαίες τεχνολογικές και 

δομικές αλλαγές που το χαρακτηρίζουν, 
στρατηγική μας κατεύθυνση παραμένει 
η διατήρηση και ενίσχυση του πρωταγω-
νιστικού ρόλου της Cyta στην εξέλιξη της 
οικονομίας και της κοινωνίας του τόπου 
μας, αλλά και στις ζωές των πελατών μας.  

Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός

Το βασικό συστατικό της 4ης βιομηχα-
νικής επανάστασης που συντελείται στις 
μέρες μας είναι ο ψηφιακός μετασχημα-
τισμός. Δηλαδή, ο εκσυγχρονισμός της 
οικονομίας και η αναβάθμιση της επι-
χειρηματικότητας, των προσφερόμενων 
υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης του 
πολίτη. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
ανοίγει τον δρόμο σε μια πραγματικά 
νέα εποχή, όπου όλα γίνονται ταχύτε-
ρα, αποδοτικότερα και φθηνότερα. Πα-
ράλληλα, συμβάλλει στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, στην απλοποίηση των 
διαδικασιών, στην αύξηση των δημόσιων 
εσόδων και της απασχόλησης και εν γένει 
στην ανταγωνιστικότητα της χώρας μας. 

Η συνδεσιμότητα υψηλών ταχυτήτων 
αποτελεί το κλειδί για την ταχύτερη με-
τάβαση της χώρας μας στη νέα ψηφιακή 
εποχή. Η ανάπτυξη του δικτύου Fiber 
από τη Cyta είναι καθοριστικής σημασίας, 
αφού ως πρώτο βήμα διασφαλίζει για 
την Κύπρο την επίτευξη των στόχων του 
Ψηφιακού Θεματολογίου για το 2020. 
Ήδη, η εγκατάσταση της οπτικής ίνας σε 
περιοχές μεγάλων αστικών κέντρων σε 
όλες τις επαρχίες προχωρεί με εντατικούς 
ρυθμούς, με στόχο την κάλυψη ολόκλη-
ρων των αστικών κέντρων και πρόσθετων 
ημιαστικών περιοχών, σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό της Cyta. 

Μετάβαση στην κινητή 
επικοινωνία 5ης γενιάς

Παράλληλα, δημιουργούνται οι προ-
ϋποθέσεις για ικανοποίηση των στόχων 
που έχουν τεθεί για το 2025 και τη με-
τάβαση στην πολυαναμενόμενη κινητή 
επικοινωνία 5ης γενιάς. Η Cyta έχει ήδη 
ανακοινώσει το πρώτο πιλοτικό δίκτυο 
5G, γεγονός που θα της προσφέρει και την 
απαραίτητη τεχνογνωσία για την εμπορι-
κή του αξιοποίηση στο άμεσο μέλλον. Ο 
Οργανισμός μελετά και δοκιμάζει τη νέα 

τεχνολογία, ώστε να είναι έτοιμος να την 
παρέχει μόλις το επιτρέψει η Πολιτεία, 
με τη σοβαρότητα, την αξιοπιστία και την 
ασφάλεια που χαρακτηρίζουν κάθε υπη-
ρεσία και προϊόν του.  Οι επαναστατικές 
δυνατότητες του 5G θα είναι σε θέση να 
προσφέρουν υπηρεσίες και εφαρμογές 
που θα αγγίξουν σχεδόν κάθε πτυχή της 
καθημερινότητάς μας. Ανάμεσα σε άλλους, 
οι βασικοί τομείς που αναμένεται να επω-
φεληθούν μέσω των νέων τεχνολογιών, 
στο προσεχές μέλλον, είναι:

•η Δημόσια Ασφάλεια, όπου οι Αρ-
χές θα μπορούν σε πραγματικό χρόνο 
να ελέγχουν, να επιτηρούν αλλά και να 
προλαβαίνουν περιστατικά που θέτουν 
σε κίνδυνο ζωές, η Υγεία, όπου η άμεση 
ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό 
χρόνο θα επιτρέπει την απομακρυ-
σμένη παρακολούθηση ασθενών, την 
απομακρυσμένη χειρουργική, ενώ θα 
διευκολύνει ουσιαστικά και την άμεση 
ανταπόκριση σε επείγοντα περιστατικά, 

•η Επιχειρηματικότητα και η Βιο-
μηχανική Παραγωγή, που μέσω της 
τεχνητής νοημοσύνης και του Internet 
of Things, θα μπορέσουν να αναβαθ-
μίσουν ριζικά την εμπειρία πελάτη, να 

βελτιώσουν την κατανομή πόρων και 
την παραγωγικότητα και να συμβάλουν 
στην εξοικονόμηση ενέργειας, 

•οι Έξυπνες Πόλεις και η Αυτόνομη 
Οδήγηση, που αξιοποιώντας τις ψηφια-
κές τεχνολογίες θα πετύχουν καλύτερες 
υπηρεσίες προς τους πολίτες, καλύτερη 
χρήση των πόρων, λιγότερες επιπτώσεις 
στο περιβάλλον και μείωση των τροχαίων 
δυστυχημάτων και των απωλειών ζωής,  

•η Εκπαίδευση, ο Τουρισμός και η 
Ψυχαγωγία θα αλλάξουν ριζικά μέσω 
της επαυξημένης πραγματικότητας, όπου 
τεχνητά ψηφιακά τρισδιάστατα αντικείμενα 
μπορούν να ενσωματώνονται σε πραγ-
ματικό χρόνο στο υπάρχον περιβάλλον, 
δίνοντας και τη δυνατότητα αλληλεπίδρα-
σης στο χρήστη, ζωντανεύοντας, δηλαδή, 
την εικόνα μπροστά στα μάτια του.

Η πορεία συνεχούς προόδου και ανα-
βάθμισης στον τομέα της επικοινωνίας 
αποτελεί μονόδρομο για τη Cyta. Συμβαδί-
ζοντας με τις εξελίξεις, είμαστε σε θέση να 
αξιοποιήσουμε εμπορικά τις τεχνολογικές 
υποδομές που διαθέτουμε για την ανά-
πτυξη πρωτοποριακών προϊόντων νέας 
γενιάς και, ταυτόχρονα, να ανοίξουμε και 
για τη χώρα μας τοn δρόμο για το μέλλον. 

Η δύσκολη πρόκληση των εκποιήσεων
TΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ*
anastasis.yiasemides 
@kpmg.com.cy

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

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

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-
ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

• Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα:
«Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής»

• Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα:
«Επεξεργασία Σήματος με “Έμφαση στη Βιοϊατρική Μηχανική”»

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
• Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα:
«Xρηματοοικονομικών με προτίμηση στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων»

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
• Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα:
«Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ή/και Διοίκηση Τουρισμού»

Τελευταία ημερομηνία για υποβολή των αιτήσεων, Παρασκευή, 18 Οκτω-
βρίου 2019, ώρα 2.00 μ.μ.  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου https://www.cut.
ac.cy/university/administration/administrative-services/hr/jobs/job-vacancies-
departments/ ή να αποτείνονται στο τηλέφωνο  +357 25002406.

Cyta: Δυναμικό και υπεύθυνο «παρών» στην υπηρεσία του τόπου και των πελατών της
«Η ΣΎΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΎΨΗΛΩΝ ΤΑΧΎΤΗΤΩΝ ΑΠΟ-
ΤΕΛΕΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΎΤΕΡΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ»



T
o Σχέδιο «Εστία», το 
οποίο ενισχύει την 
ικανότητα αποπλη-
ρωμής δανειακών 
υποχρεώσεων δανει-
οληπτών που αντιμε-
τωπίζουν οικονομικές 

δυσκολίες αφορά σήμερα γύρω στους 
4000 πελάτες της Τράπεζας Κύπρου. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας, 
3.400 από αυτούς έχει ήδη εκδηλώσει 
ενδιαφέρον για ένταξη στο σχέδιο. Ση-
μαντικό θεωρείται επίσης το γεγονός ότι 
έτοιμοι για την υποβολή της αίτησης, 
σε προχωρημένο στάδιο συλλογής των 
απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων 
βρίσκονται αυτήν τη στιγμή πέραν των 
650 δυνητικών υποψηφίων.

Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να υπάρ-
χει ένα μικρό ποσοστό πελατών που, 
παρά το γεγονός ότι το σχέδιο Εστία 
βρίσκεται στην επικαιρότητα για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, δεν έχει επικοινω-
νήσει ακόμη με την Τράπεζα. Τα άτομα 
αυτά καλούνται όπως το πράξουν άμεσα, 
ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν 
από τις πρόνοιες του σχεδίου.  

Επόμενο βήμα 
Το Σχέδιο «Εστία» συμβάλλει στη 

διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων φυσικών προσώπων ή επιχει-
ρήσεων που είναι εξασφαλισμένα με 
την κύρια κατοικία των δανειοληπτών. 
Αυτό που συχνά αναρωτιούνται οι δι-
καιούχοι, ή οι ενδιαφερόμενοι στην 
παρούσα φάση, είναι «ποιο ακριβώς 
θα πρέπει να είναι το επόμενό τους 
βήμα», εφόσον έχουν ενημερωθεί από 
την Τράπεζα, ότι πιθανόν να πληρούν τις 
προϋποθέσεις, ώστε να υποβάλουν την 
αίτησή τους. Η απάντηση εκ μέρους της 
Τράπεζας αναφέρει ότι «η αίτηση, μαζί 
με τον οδηγό συμπλήρωσης και όλα τα 
σχετικά έγγραφα θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα της Τράπεζας, αμέσως μετά 
την υπογραφή όλων των απαραίτητων 

Αισιόδοξα μηνύματα για την 
τουριστική βιομηχανία του 
νησιού έστειλαν τα στοιχεία που 

δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία 
της Κύπρου, σε ό,τι αφορά στις αφίξεις 
τουριστών. Διανύοντας την καλοκαιρινή 
περίοδο, ο Ιούνιος έκλεισε με πολύ 
μικρές απώλειες της τάξης του 0,3%, 
δείχνοντας πως οι μειώσεις τιμών κυρί-
ως από τους ξενοδόχους κατάφεραν να 
περιορίσουν τις απώλειες στο ελάχιστο, 
πετυχαίνοντας στην ουσία αύξηση των 
αφίξεων από γειτονικές χώρες όπως 
το Ισραήλ. Με βάση τα αποτελέσμα-
τα της Έρευνας Ταξιδιωτών, οι αφίξεις 
τουριστών τον Ιούνιο 2019 ανήλθαν 
σε 509.662 σε σύγκριση με 511.073 
τον Ιούνιο 2018, σημειώνοντας μείωση 
0,3%, σε σύγκριση με μείωση 3,5% 
που καταγράφηκε τον Μάιο. Συνολι-
κά από την αρχή του τρέχοντος έτους 
μειώσεις παρατηρήθηκαν τους μήνες 
Μάρτιο, Μάιο και Ιούνιο και αυξήσεις 
σημειώθηκαν τους υπόλοιπους μήνες.

Μείωση 0,9% στις αφίξεις

συμφωνιών μεταξύ της Κυβέρνησης και 
της Τράπεζας, μέχρι τέλους του μήνα.

Διαθέσιμες αιτήσεις θα υπάρχουν 
στα γραφεία των Μονάδων Εστία σε 
Λευκωσία και Λεμεσό, ενώ οι πελάτες 
θα μπορούν να τις προμηθευτούν και 
από όλα τα υποκαταστήματα της Τρά-
πεζας Κύπρου παγκύπρια. Στο παρόν 
στάδιο, το σχέδιο, η αίτηση και ο οδηγός 
συμπλήρωσης είναι διαθέσιμα μέσω της 
ιστοσελίδας του Υπουργείου Εργασίας 
στο www.mlsi.gov.cy.

 
Μεγάλα οφέλη  

Όσοι δανειολήπτες ενταχθούν στο 
Εστία, θα έχουν σημαντικά ωφελήματα, 

τα οποία περιλαμβάνουν:
•Ελάφρυνση του χρέους τους.
•Καταβολή του 1/3 των δόσεων του 

αναδιαρθρωμένου δανείου τους (τόκους 
και κεφάλαιο) από το κράτος.

•Ελάφρυνση της δόσης του δανείου 
και μείωση του επιτοκίου.

•Επιμήκυνση της περιόδου απο-
πληρωμής ανάλογα με την ηλικία του 
δανειολήπτη και υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις.

•Τερματισμό της αβεβαιότητας σε σχέση 
με τις υποχρεώσεις του δανειολήπτη και 
της οικογένειάς του.

Οι προετοιμασίες του Σχεδίου έχουν 
ξεκινήσει από το τέλος του 2018. Η Τράπε-

ζα Κύπρου έχει προχωρήσει σε  ανάλυση 
των εν δυνάμει υποψηφίων για ένταξη 
στο Σχέδιο «Εστία», με σκοπό να επικαι-
ροποιήσει τα στοιχεία που διατηρεί στα 
συστήματά  της, ώστε να είναι διαθέσιμη 
η αξιολόγηση με βάση τα σημερινά του 
δεδομένα. Για τον σκοπό αυτό μάλιστα 
έχει συσταθεί ειδική Μονάδα με δύο υπο-
τμήματα στη Λευκωσία και τη Λεμεσό, η 
οποία διαχειρίζεται το συγκεκριμένο χαρ-
τοφυλάκιο (η μονάδα αυτή στελεχώνεται 
με 30 άτομα). Η συγκεκριμένη Μονάδα 
θα αναλάβει επίσης τη διεκπεραίωση των 
αιτήσεων καθώς και την αναδιάρθρωση 
των διευκολύνσεων μέσω του Σχεδίου 
«Εστία». Αξίζει να αναφερθεί ότι υποστη-

ρίζεται από εξειδικευμένο τηλεφωνικό 
κέντρο, προς διευκόλυνση των όσων 
ενδεχομένως να ενδιαφέρονται, ώστε 
να παίρνουν τη σωστή καθοδήγηση ή 
ακόμη να λύνουν απορίες τους.  Όπως 
μας έχει δηλώσει η κ. Αντριάνα Πεύκα-
ρου, Διευθύντρια της Υπηρεσίας Εστία 
στην Τράπεζα Κύπρου, σε περίπτωση 
που κριθεί αναγκαίο υπάρχει η ευχέρεια 
όπως η Μονάδα ενισχυθεί με επιπλέον 
προσωπικό, ώστε η Τράπεζα να μπορέσει 
να  εξυπηρετήσει με καλύτερο και πιο 
αποτελεσματικό τρόπο, όλους τους πελάτες 
της που είναι δυνητικά υποψήφιοι. Πάντως, 
συμπερασματικά έχει ήδη καταγραφεί 
μια πολύ ενθαρρυντική ανταπόκριση 

εκ μέρους των πελατών, σημείωσε η κ. 
Πεύκαρου. 

Τον Σεπτέμβριο οι αιτήσεις 
Στο παρόν στάδιο έχουν διενεργηθεί από 

τη σχετική Μονάδα συναντήσεις με το 1/3 
περίπου των ενδιαφερόμενων πελατών, 
στους οποίους έχουν εξηγηθεί λεπτομερώς 
οι πρόνοιες του «Εστία», τα κριτήρια επι-
λεξιμότητας, αλλά και της τυποποιημένης 
λύσης αναδιάρθρωσης (ύψος δανεισμού, 
επιτόκιο, εξασφαλίσεις κ.λπ). Η Τράπεζα, 
επίσης, όπως έχουμε πληροφορηθεί, παρεί-
χε ενημέρωση, αλλά και καθοδήγηση για 
τα διάφορα υποστηρικτικά έγγραφα που 
πρέπει να συγκεντρωθούν και να υποβλη-
θούν με την έναρξη του σχεδίου. «Στόχος 
μας», όπως μας ανέφερε η κ. Πεύκαρου, 
«οι  δικαιούχοι να είναι όσο το δυνατόν πιο 
έτοιμοι και κατάλληλα προετοιμασμένοι 
να υποβάλουν την αίτηση, με την έναρξη 
της περιόδου υποβολής αιτήσεων τον Σε-
πτέμβριο 2019». Οι συναντήσεις με τους 
ενδιαφερόμενους πελάτες συνεχίζονται και 
θα συνεχιστούν και καθ’ όλη τη διάρκεια της 
περιόδου υποβολής αιτήσεων. «Προτρέπου-
με τους πελάτες, αφού ενημερωθούν από 
τους αρμόδιους λειτουργούς της Τράπεζας, 
να δράσουν έγκαιρα ώστε να μην τρέχουν 
την τελευταία στιγμή να συλλέξουν τα σχε-
τικά αποδεικτικά στοιχεία. Θα πρέπει να 
είναι σε θέση να υποβάλουν τα έγγραφά 
τους, μετά το τέλος των διακοπών. Έτσι θα 
μπορέσουν να εξυπηρετηθούν πιο απο-
τελεσματικά και γρηγορότερα.  

Το «Εστία» έχει εγκριθεί από το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο στις 26 Ιουνίου 2019. 
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινά 
επίσημα στις 02/9 και θα διαρκέσει μέχρι 
τις 15/11. 

•Το κοινό μπορεί να λάβει τις γενικές 
πληροφορίες για το σχέδιο Εστία, τόσο 
από την ιστοσελίδα της Τράπεζας, όσο 
και από το τηλεφωνικό κέντρο-Εστία 
της Τράπεζας Κύπρου, στο 80005000 
ή να αποστείλουν email στο estia@
bankofcyprus.com. 

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 
2019 οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 
1.631.023 σε σύγκριση με 1.645.149 
την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ση-
μειώνοντας μείωση 0,9%. Σε απόλυτους 
αριθμούς σε σύγκριση με πέρυσι το πρώτο 
εξάμηνο του έτους προσελκύσαμε 14.126 
λιγότερους ξένους επισκέπτες. Σημαντι-
κό ρόλο στη συγκράτηση των αφίξεων 
έπαιξε το ότι, παρά την ανησυχία λόγω 
Brexit,  οι περιηγητές από το Ηνωμένο 
Βασίλειο παρέμειναν μέχρι στιγμής στα 
ίδια επίπεδα με πέρυσι, σημειώνοντας 
μάλιστα μικρή αύξηση 0,4%.

Πού καταγράφηκε μείωση
Σύμφωνα με τα στοιχεία για τον μήνα 

Ιούνιο, οι αφίξεις από τη Ρωσία μειώθη-
καν κατά 5,1% τον Ιούνιο 2019 σε σχέση 

με τον Ιούνιο 2018, ενώ καταγράφηκαν 
και μειώσεις 12,5% από τη Σουηδία και 
20,7% από την Ελλάδα.

Μπουμ αφίξεων από Ισραήλ
Στην αντίπερα όχθη για τον ίδιο πάντα 

μήνα, οι αφίξεις από το Ισραήλ σημεί-
ωσαν σημαντική αύξηση της τάξης του 
39,7% και οι αφίξεις από τη Γερμανία 
αυξήθηκαν κατά 0,3% συγκρατώντας την 
πτώση 18,2% που καταγράφεται από την 
αρχή της χρονιάς.

Κύρια πηγή τουρισμού το 
Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί την 
κύρια πηγή τουρισμού για την Κύπρο 
και για τον μήνα Ιούνιο 2019, με ποσο-
στό 32,5% και ακολουθούν η Ρωσία με 

23,0%, το Ισραήλ με 6,5% και η Σουηδία 
με ποσοστό 4,4%.

Σκοπός ταξιδιού
Σχετικά με τον σκοπό ταξιδιού, τον 

Ιούνιο 2019 ήταν για ποσοστό 86,4% 
των τουριστών οι διακοπές, για 9,2% η 
επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για 
ποσοστό 4,4% επαγγελματικός.

Δύσκολη χρονιά το 2019
Να θυμίσουμε ότι ο Υφυπουργός 

Τουρισμού Σάββας Περδίος εξέφρα-
σε την άποψη ότι το 2019 θα είναι μια 
δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό, και 
είχε αποδώσει τη μείωση των αφίξεων 
στην πτώση του ρουβλιού, το Brexit και 
τα προβλήματα της γερμανικής αγοράς.

Επίση και η Κομισιόν αναθεώρησε 

πρόσφατα προς τα κάτω τις εκτιμήσεις 
της για την ανάπτυξη της κυπριακής οι-
κονομίας, επισημαίνοντας τη μειωμένη 
συνεισφορά του τουρισμού.

Έσοδα από τουρισμό
Σχετικά με τα έσοδα για τον τουρισμό 

κατέγραψαν αύξηση τον Απρίλιο μετά από 
δύο μήνες μείωσης, όπως προκύπτει από 
στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η 
Στατιστική Υπηρεσία. Με βάση πάντα τα 
αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, 
τα έσοδα από τον τουρισμό τον Απρίλιο 
2019 ανήλθαν σε €186,6 εκ. σε σύγκριση 
με €181,4 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 
προηγούμενου χρόνου, καταγράφοντας 
αύξηση της τάξης του 2,9%. Τον Μάρτιο 
τα έσοδα είχαν σημειώσει μεγάλη μεί-
ωση 12,2%.

Κατά κεφαλήν δαπάνη τουριστών
Όσον αφορά την κατά κεφαλήν δαπάνη 

τουριστών για τον Απρίλιο 2019 ανήλθε 
σε €566,60 σε σύγκριση με €577,39 
τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου 
χρόνου, σημειώνοντας μείωση 1,9%. Η 
κατά κεφαλήν/κατά ημέρα δαπάνη τουρι-
στών για τον Απρίλιο 2019 σε σύγκριση 
με τον Απρίλιο 2018 σημείωσε επίσης 
μείωση 0,6% (από €71,28 σε €70,83).

Μέση διάρκεια παραμονής
Μείωση της τάξης του 1,2% σημει-

ώθηκε στη μέση διάρκεια παραμονής 
από 8,1 μέρες τον Απρίλιο 2018 σε 8,0 
μέρες τον Απρίλιο 2019.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απρι-
λίου 2019 τα έσοδα από τον τουρισμό 
υπολογίζονται σε €375,2 εκ. σε σύγκριση 
με €382,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο 
του 2018, σημειώνοντας μείωση 1,9%.

Η κατά κεφαλήν δαπάνη τουριστών 
για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 
2019 ανήλθε σε €546,32 σημειώνοντας 
μείωση 2,4% σε σύγκριση με πέρυσι.

Μεγάλη αύξηση στα ταξίδια κα-
τοίκων Κύπρου στο εξωτερικό

Τέλος, σημαντική αύξηση για έβδομο 
συνεχή μήνα κατέγραψαν και τα ταξίδια των 
κατοίκων της Κύπρου προς το εξωτερικό. 
Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας 
Ταξιδιωτών, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου 
στο εξωτερικό τον Ιούνιο ανήλθαν στις 
137.992 σε σύγκριση με 115.450 τον Ιούνιο 
του 2018, σημειώνοντας αύξηση 19,5%.

Δημοφιλέστερος 
προορισμός η Ελλάδα

Ο πιο δημοφιλής προορισμός των 
Κυπρίων παραμένει η Ελλάδα, με τα 
ταξίδια να ανέρχονται στις 43,2 χιλ. 
παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 5,6%.
Το εξάμηνο του 2019, τα ταξίδια των 
κατοίκων Κύπρου προς το εξωτερικό 
σημειώνουν αύξηση 14,6% φθάνοντας 
στις 730,4 χιλ. από 637,2 χιλ. πέρσι.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

3.400 νοικοκυριά, πελάτες της 
Τρ. Κύπρου, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Αισιόδοξα μηνύματα για τον Τουρισμό 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚEΙΜ
socratis79@gmail.com

Ο ΙΟΎΝΙΟΣ ΈΚΛΈΙΣΈ ΜΈ 
ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΈΣ ΑΠΏΛΈΙΈΣ 
ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΎ 0,3%, ΔΈΙ-
ΧΝΟΝΤΑΣ ΠΏΣ ΟΙ ΜΈΙΏ-
ΣΈΙΣ ΤΙΜΏΝ ΚΎΡΙΏΣ ΑΠΟ 
ΤΟΎΣ ΞΈΝΟΔΟΧΟΎΣ ΚΑΤΑ-
ΦΈΡΑΝ ΝΑ ΠΈΡΙΟΡΙΣΟΎΝ 
ΤΙΣ ΑΠΏΛΈΙΈΣ ΣΤΟ ΈΛΑ-
ΧΙΣΤΟ, ΠΈΤΎΧΑΙΝΟΝΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΟΎΣΙΑ ΑΎΞΗΣΗ ΤΏΝ 
ΑΦΙΞΈΏΝ ΑΠΟ ΓΈΙΤΟΝΙΚΈΣ 
ΧΏΡΈΣ ΟΠΏΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ





Της Κυριακής

Ρεπορτάζ 23
Minthis: Tο πρώτο γήπεδο γκολφ 
στην Κύπρο με πιστοποίηση GEO

Με το διεθνές οικολογικό σήμα 
για γήπεδα γκολφ πιστοποιή-
θηκε πρόσφατα το Minthis, της 

εταιρείας Pafilia Property Developers. Το 
σημαντικό πιστοποιητικό, που δόθηκε από 
τον ανεξάρτητο Διεθνή Οργανισμό Περι-
βάλλοντος Γκολφ (GEO), αποτελεί το πιο 
αναγνωρισμένο σήμα αειφορίας για γήπεδα 
γκολφ και απονέμεται σε εγκαταστάσεις 
που ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα και 
τις καλές πρακτικές και τηρούν την ουσι-
αστική δέσμευσή τους για προστασία του 
περιβάλλοντος και εξοικονόμηση πόρων 
προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Το Minthis είναι το πρώτο γήπεδο 
γκολφ στην Κύπρο που έλαβε αυτό το 
πιστοποιητικό, γεγονός που τιμά ιδιαίτε-
ρα την Pafilia και επιβεβαιώνει γι’ ακόμη 
μια φορά την περιβαλλοντική ευαισθησία 
και κουλτούρα και αναδεικνύει το υψηλό 
επίπεδο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
που περιβάλλει την εταιρεία. Η σημαντική 
αυτή διάκριση αναγνωρίζει,  επίσης, ότι 
οι εγκαταστάσεις του γκόλφ στο θέρετρο 
Minthis πληρούν τις ορθές περιβαλλο-
ντικές πρακτικές ως προς την οικολογική 
διαχείριση και ανακύκλωση του νερού, 
τη συνετή και αποτελεσματική διαχείρι-
ση των φυσικών πόρων, τη μείωση των 
ενεργειακών απαιτήσεων και τη διατή-
ρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας 
της περιοχής. 

Η τιμητική αυτή διάκριση είναι απότο-
κο ενός επενδυτικού προγράμματος της 
εταιρείας για το περιβάλλον, που ξεπερνά 
τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ άλλων, 
το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη σύνδεση 
με το σύστημα ανακυκλωμένου νερού του 
Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, την εγκα-
τάσταση ιδιωτικού βιολογικού σταθμού 
τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων, τη 
δημιουργία συστήματος συλλογής και 
αποθήκευσης όμβριων υδάτων, την εγκα-
τάσταση ενός νέου σύγχρονου συστήματος 
άρδευσης και την τοπιοτέχνηση και φύτευση 
530 χιλιάδων φυτών και δένδρων τοπικής 
βλάστησης με περιορισμένες αρδευτικές 

ανάγκες.
Η εφαρμογή καινοτόμων δράσεων 

για τη βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία 
του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό άξονα 
της φιλοσοφίας του θερέτρου Minthis, το 
οποίο απλώνεται σε μια απέραντη έκταση 
5 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων 
προστατευόμενης περιοχής του ευρωπαϊκού 
δικτύου «Natura 2000» για είδη χλωρίδας, 
πανίδας, πτηνών και οικοτόπων. 

Ο Tom Mackenzie, αρχιτέκτονας του 
γηπέδου γκολφ του Minthis, αναφερό-
μενος στην απόκτηση της πιστοποίησης 
υπογράμμισε: «Είναι πολύ σημαντικό το 
γεγονός ότι το Minthis έλαβε την πιστο-
ποίηση GEO, αποτελώντας μάλιστα και το 
πρώτο κυπριακό γήπεδο που πετυχαίνει 
κάτι τέτοιο». Η Ουρανία Λάσδα, ανεξάρ-
τητη διαπιστευμένη αξιολογήτρια που 
πρότεινε να απονεμηθεί στο Minthis το 
εμβληματικό αυτό οικολογικό σήμα GEO 
Certified®, σχολίασε: 

«Στο Minthis έγιναν σημαντικές προ-
σπάθειες όσον αφορά την περιβαλλοντι-
κή βιωσιμότητα και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Έχει θεσπιστεί ένα ολο-

κληρωμένο σχέδιο για τη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την 
ενίσχυση του φυσικού περιβάλλοντος». 

Το γήπεδο γκολφ του θερέτρου Minthis, 
με τις 18 οπές, περικλείει ένα ιστορικό μο-
ναστήρι του 12ου αιώνα και περιβάλλεται 
από ένα μοναδικό φυσικό τοπίο, το οποίο 
κοσμούν καρυδιές, συκιές και ελαιώνες. 
Το πανέμορφο και υψηλών προδιαγραφών 
γήπεδο με την εκπληκτική θέα στην ορο-
σειρά του Τροόδους, σχεδιάστηκε από τον 
πασίγνωστο αρχιτέκτονα γηπέδων γκολφ, 
Donald Steel, το 1994 και ανακαινίστηκε 
από τους καταξιωμένους σχεδιαστές γη-
πέδων, Mackenzie & Ebert. Το Minthis 
αποτελεί ένα άψογο δείγμα της φιλοσοφίας 
των Mackenzie & Ebert, οι οποίοι πιστεύουν 
ότι τα γήπεδα γκολφ πρέπει να εναρμονί-
ζονται στο περιβάλλον και να ταιριάζουν 
στην τοπογραφία της περιοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχε-
τικά με το Minthis, επισκεφθείτε το 
MINTHISRESORT.COM ή επικοινωνή-
στε με: T. +357 26 842 200 E. m.dunst@
minthisresort.com. 
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Σύμφωνα με την Euro-
stat, μέχρι το 2060 
θα αντιστοιχούν δύο 
άτομα ηλικίας 15-
64 ετών για κάθε 

ένα άτομο πέραν της 
ηλικίας των 65 ετών.

Με ταχύτατους ρυθμούς προχωρεί η 
υλοποίηση των οικοδομικών και τεχνικών 
εργασιών του υψηλότερου παραλιακού 
οικιστικού κτηρίου της Ευρώπης και σύ-
ντομα, το ΟΝΕ, ο πύργος ορόσημο που 
θα φτάνει τα 170 μέτρα, θα είναι ορατός 
από κάθε σημείο της πόλης. 

Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί με 
επιτυχία το υπόγειο του πύργου, ενώ οι κα-
τασκευαστικές εργασίες που αφορούν στην 

ανωδομή έχουν φτάσει στο 90%, ξεπερνώ-
ντας πλέον τα 140 μέτρα ύψος. Παράλληλα 
έχουν ξεκινήσει οι εργασίες επένδυσης του 
εξωτερικού κελύφους του κτηρίου, ενώ στο 
εσωτερικό έχει αρχίσει η πρόσοψη του πύργου 
και ο διαχωρισμός των διαμερισμάτων, καθώς 
επίσης και η εγκατάσταση των μηχανολογικών 
και ηλεκτρολογικών υποδομών.

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε, 
τόσο κατά το στάδιο της μελέτης και του 

σχεδιασμού, όσο και κατά το στάδιο της 
κατασκευής, αποτελεί υπόδειγμα, γεγονός 
που καθιστά το ΟΝΕ ως έργο πρότυπο για 
την υλοποίηση παρομοίου τύπου έργων 
στην Κύπρο, ενώ παράλληλα αναδεικνύ-
ει την πρωτοπορία της Pafilia Property 
Developers στον τομέα των ακινήτων και 
της ανάπτυξης ψηλών κτηρίων στο νησί.

Το εμβληματικό έργο ONE θα πε-
ριλαμβάνει 37 ορόφους, 83 πολυτελή 

διαμερίσματα, συμπεριλαμβανομένου 
και ενός τριώροφου ρετιρέ, ενώ θα προ-
σφέρει ανέσεις και υπη ρεσίες παγκόσμι-
ας κλάσης, που ει σάγουν στην Κύπρο 
έναν νέο ορι σμό πολυτέλειας. Το ONE 
δικαίως χαρακτηρίζεται ως αρχιτεκτονι-
κό αριστούργημα, αφού έχει εισαγάγει 
σημαντικές μηχανικές και τεχνολογικές 
καινοτομίες και πρωτοποριακές τεχνικές 
για τα κυπριακά δεδομένα.

ΟΝΕ: Προχωρούν οι εργασίες 
για τον πύργο ορόσημο της Λεμεσού

ΣΤΑΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ*  
stala.vasiliou@kpmg.com.cy 

Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΜΈ-
ΝΈΤΑΙ ΝΑ ΈΧΈΙ 
ΑΛΥΣΙΔΩΤΈΣ ΈΠΙ-
ΠΤΩΣΈΙΣ ΣΤΗ ΔΗ-
ΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΈ-
ΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ 
ΤΟΥ ΣΧΈΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΤΑΜΈΙΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΈΩΝ, ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΑΠΟΤΑΜΙΈΥΣΗΣ 

Η σημασία των συνταξιοδοτικών πλάνων

Η 
παροχή σύνταξης ήταν 
ένα από τα μεγαλύ-
τερα επιτεύγματα 
των εργαζομένων 
σε συνεργασία με τα 
κράτη και βοήθη-
σε σημαντικά στην 

άνοδο του βιοτικού επιπέδου της πλει-
οψηφίας των ηλικιωμένων. Με 

την πάροδο των χρόνων, η 
σύνταξη βελτιώθηκε και 
έφθασε στη σημερινή της 
μορφή με διάφορα σχέδια 
ωφελημάτων που ποικίλ-
λουν από χώρα σε χώρα 
και από οργανισμό σε 
οργανισμό. 

Στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) τα επίπεδα 
γήρανσης του πληθυσμού 
συνεχώς αυξάνονται. Επί 
του παρόντος αντιστοιχεί 
ένας συνταξιούχος για 
κάθε τέσσερεις πολίτες σε 
ηλικία εργοδότησης (15-
64 ετών). Η Κύπρος δεν 
αποτελεί εξαίρεση. Μέσα 

στις επόμενες δεκαετίες 
η υπογεννητικότητα και η 

αύξηση του προσδόκιμου 
ζωής θα αλλάξουν άρδην τη 

δημογραφική κατανομή στις 
πλείστες χώρες. Σύμφωνα με 
την Eurostat, μέχρι το 2060 
θα αντιστοιχούν δύο άτομα 
ηλικίας 15-64 ετών για κάθε 
ένα άτομο πέραν της ηλικίας 
των 65 ετών. Αυτή η δημογρα-
φική αλλαγή αναμένεται να 
έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις 

στη δημοσιονομική πολιτική, συμπερι-
λαμβανομένου του σχεδιασμού των τα-
μείων συντάξεων, αλλά και στα ποσοστά 
αποταμίευσης.

Σε μια χώρα όπου με βάση στατιστι-
κές του 2014/2015 το ποσοστό κινδύνου 
φτώχιας για άτομα άνω των 65 ανερχόταν 
στο 22,4%, ένα από τα υψηλότερα στην 
ΕΕ, ο σωστός προγραμματισμός ώστε το 
ετήσιο εισόδημα κατά την συνταξιοδότηση 
να διασφαλίζει ένα ικανοποιητικό επίπεδο 
διαβίωσης έχει αυξημένη σημασία.

Η ραχοκοκκαλιά του συνταξιοδοτικού 
συστήματος στην Κύπρο είναι το Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (πρώτος πυλώ-
νας). Πέραν όμως του πρώτου, υπάρχει 
και ο δεύτερος πυλώνας, που αποτελείται 
από τα διάφορα ταμεία υπαλλήλων του 
κρατικού και ημικρατικού τομέα και τα 
ταμεία προνοίας ή άλλες παρόμοιες συλ-
λογικές διευθετήσεις, είτε μεμονωμένα 
είτε σε συλλογική βάση, ανά οικονομικό 
κλάδο. Σε αυτά συνεισφέρουν οι εργα-
ζόμενοι και οι εργοδότες, με το τελικό 
όφελος να εξαρτάται από το ύψος των 
εισφορών και την απόδοση των Ταμεί-
ων. Αυτός ο δεύτερος πυλώνας συντα-
ξιοδότησης δεν είναι υποχρεωτικός. Η 
οικονομική κρίση που ακολούθησε τα 
γεγονότα του 2013 επηρέασε αρνητικά 
τον δεύτερο πυλώνα του συνταξιοδοτι-
κού συστήματος και πολλά μικρά ταμεία 
προνοίας διαλύθηκαν, δημιουργώντας 
ταυτόχρονα μια δυσπιστία για τέτοιες 
συλλογικές διευθετήσεις.

Με τη διαπίστωση ότι για τους πλείστους 
τα προερχόμενα από τον πρώτο πυλώνα 
συνταξιοδοτικά ωφελήματα δεν εξασφα-
λίζουν το προσδοκώμενο επίπεδο διαβί-
ωσης κατά την συνταξιοδοτική περίοδο, 

οι εργαζόμενοι καλούνται να εξετάσουν 
διαφορετικές προσεγγίσεις για την καλύ-
τερη χρηματοδότηση της ζωής τους μετά 
τη συνταξιοδότηση. 

Αρχή πρέπει να γίνει με τον σωστό 
υπολογισμό της προερχόμενης από τον 
πρώτο πυλώνα σύνταξης, καθότι ο δεύτερος 
και τρίτος πυλώνας (ιδιωτική σύνταξη) λει-
τουργεί συμπληρωματικά της πρώτης, και 
ακολούθως να διευκρινιστούν οι στόχοι του 
συνταξιοδοτικού πλάνου. Τι επιδιώκουμε σε 
ένα συνταξιοδοτικό πλάνο; Να πετύχουμε 
συγκεκριμένους οικονομικούς στόχους και 
να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τους 
κινδύνους που τους απειλούν. Ο κύριος 
οικονομικός στόχος για τους περισσότερους 
συνταξιούχους σχετίζεται τη μεγιστοποίηση 
της αγοραστικής τους δύναμης, έτσι ώστε 
οι δαπάνες τους να μπορούν να εξυπηρε-
τούνται χωρίς δραστικές μειώσεις.

Οι συχνότεροι τρόποι που επιλέγονται 
για τη  χρηματοδότηση της συνταξιοδό-
τησης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και 
τις πιο κάτω επιλογές: 

(α) Την τοποθέτηση χρημάτων σε τίτλους 
σταθερού εισοδήματος όπως καταθετικά 
προϊόντα, χρεόγραφα κ.λπ. (η μείωση των 
επιτοκίων έχει επιδράσει αρνητικά σε αυτήν 
την επιλογή).

(β) Τα προσωπικά συνταξιοδοτικά 
προγράμματα (τρίτος πυλώνας συνταξι-
οδότησης).

(γ) Την παράταση της παραμονής τους 
στην εργασία πέραν της ηλικίας συνταξι-
οδότησης (ήδη χώρες της ΕΕ εξετάζουν 
αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης και τον 
περιορισμό της πρόωρης αφυπηρέτησης).

Σε κάποιες χώρες εξετάζεται και η 
επιλογή της ακίνητης περιουσίας ως ένα 
επιπλέον εισόδημα, δηλαδή να μετακινη-

θούν κατά τη συνταξιοδότηση σε μικρότερο 
σπίτι ή να πουλήσουν κάποιο ακίνητο. 
Αυτή η νοοτροπία συναντάται κυρίως 
στην Αυστραλία αλλά και στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Σε άλλες χώρες η στήριξη από 
την οικογένεια εξακολουθεί να θεωρεί-
ται συνηθισμένος τρόπος ενίσχυσης των 
ατόμων τρίτης ηλικίας. 

Για την επιλογή μεταξύ του α και β πιο 
πάνω, τα κριτήρια βάσει των οποίων θα 
ληφθεί η απόφαση έχουν ως αφετηρία 
τον βαθμό ρευστότητας που θα θέλει να 
απολαμβάνει κάποιος, τον βαθμό αποδο-
τικότητας των κεφαλαίων κάτω από μια 
επαγγελματική διαχείριση έναντι της δι-
αχείρισης από τον ίδιο τον επενδυτή και 
τα φορολογικά κίνητρα. 

Επισημαίνεται ότι ο προγραμματισμός 
συνταξιοδότησης απαιτεί μακροπρόθεσμη 
εξέταση του τρόπου εκτέλεσης των επενδύ-
σεων, καθώς ενδέχεται να μην απαιτήσει 
κάποιος το εισόδημά του για αρκετές δε-
καετίες, ανάλογα με την τρέχουσα ηλικία 
του. Ωστόσο, πάρα πολλοί επενδυτές στα 
συνταξιοδοτικά ταμεία δίνουν υπερβολική 
έμφαση βραχυπρόθεσμα, κρίνοντας την 
επιτυχία σε διάστημα μερικών μηνών και 
όχι μερικών ετών.

Επίσης, το ενδιαφέρον δεν πρέπει να 
εστιάζεται μόνο στην πηγή του εισοδή-
ματος αλλά και στον βαθμό ασφάλειας 
που παρέχει, ενώ συνιστάται μια ετήσια 
ανασκόπηση για να βεβαιωθεί ο πελάτης 
ότι γνωρίζει τόσο σε τι επενδύει, όσο και 
την απόδοση της επένδυσης αλλά και τα 
τέλη με τα οποία χρεώνεται.

Εν κατακλείδι, αναγνωρίζοντας ότι το 
προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί και μπορεί 
να μην είναι δυνατό πλέον να βασιστούμε 
εξολοκλήρου σε παραδοσιακές πηγές χρη-

ματοδότησης της συνταξιοδότησης (όπως 
το ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων), 
χρειάζεται να ξεκινήσουμε να σχεδι-
άζουμε για τις αναμενόμενες ανάγκες 
μας νωρίτερα από τις προηγούμενες 
γενιές και να αναζητούμε εναλλακτικές 
πηγές χρηματοδότησής τους, υπολο-
γίζοντας όλα τα πιθανά σενάρια που 
θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να 
βοηθήσουν. Μην περιμένετε μέχρι να 
είναι αργά και μην υποτιμήσετε το ποσό 
που χρειάζεται να αποταμιεύεται.

Το θέμα σύνταξη όπως έχει διαμορ-
φωθεί σήμερα χρειάζεται συνεχή παρα-
κολούθηση και μελέτη για να παίρνονται 
έγκαιρα σχετικές αποφάσεις από τα κράτη 
όσο και από τους εργαζομένους, ώστε να 
μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνική ζωή κατά τη διάρκεια της 
συνταξιοδότησης (ενός μεγάλου χρο-
νικού διαστήματος ζωής που συνεχώς 
επιμηκύνεται) με επαρκή εισοδήματα.

*Senior Associate, KPMG Limited
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Η ΑΠΟΤΥΧΊΑ ΤΗΣ ΝΑ ΠΕΊΣΕΊ 
ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ «ΔΗ-
ΜΟΚΡΑΤΊΚΟΥ ΤΟΞΟΥ» ΝΑ 
ΤΗΝ ΨΗΦΊΣΕΊ ΚΑΊ ΕΊΔΊΚΟΤΕ-
ΡΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΣΊΝΟΥΣ, ΠΡΟ-
ΟΊΚΟΝΟΜΕΊ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΊΑ 
ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΊΜΕΤΩΠΊΣΕΊ ΓΊΑ 
ΝΑ ΒΡΕΊ ΣΤΗΡΊΞΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 

Μ
ε μια οριακή 
πλειοψηφία 
384 ψήφων 
η Ούρσουλα 
φον ντερ Λά-
ιεν κατάφερε 
να εκλεγεί στη 

θέση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η αναπάντεχη ανακοίνωση 
της υποψηφιότητάς της από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο μετά από εβδομάδες έντονων 
παρασκηνιακών διαβουλεύσεων, συνο-
δεύτηκε από τον άμεσο παραγκωνισμό 
των «κορυφαίων υποψηφίων» που είχαν 
προτείνει τα τρία μεγάλα κόμματα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η υποψη-
φιότητά της αποτέλεσε έναν συμβιβασμό 
της «τελευταίας» στιγμής, ο οποίος γλί-
τωσε μεν τους Ευρωπαίους ηγέτες από 
το να παραχωρήσουν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο την αρμοδιότητα επιλογής 
του νέου Προέδρου της Επιτροπής, αλλά 
δημιούργησε ένα προηγούμενο με την 
καταστρατήγηση του θεσμού των «κο-
ρυφαίων υποψηφίων». Αυτή η εξέλιξη, 
όπως ήταν φυσικό, θορύβησε το σώμα 
των ευρωβουλευτών, οι οποίοι είδαν την 
υποψηφιότητά της ως το αποτέλεσμα μη 
διαφανών διαδικασιών πίσω από κλειστές 
πόρτες με άμεσα υπεύθυνους τον Γάλλο 
Πρόεδρο, Εμμανουέλ Μακρόν και τη 
Γερμανίδα Καγκελάριο, Άγκελα Μέρκελ.  

Μια εκλογή υπό αμφισβήτηση
Λόγω αυτών των εξελίξεων τα μέλη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έκρυψαν 

την αγανάκτησή τους. Κατά τη διάρκεια της 
Ολομέλειας στο Στρασβούργο μια ημέρα 
πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία, υπήρχε 
έντονο το στοιχείο της αμφισβήτησης στο 
πρόσωπο της Γερμανίδας πρώην Υπουργού 
Άμυνας, ακόμα και από μέλη του Ευρωπαϊ-
κού Λαϊκού Κόμματος, απ’ όπου προέρχεται. 
Ακόμα όμως και πριν από την ανακοίνωση 
της αμφιλεγόμενης υποψηφιότητάς της, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμφανιζόταν βαθιά 
διαιρεμένο σε σχέση με την επιλογή του 
επόμενου Προέδρου της Κομισιόν. Η φον 
ντερ Λάιεν είχε ανακοινώσει ότι την υπο-
στήριζαν τα τρία συστημικά κόμματα του 
Κοινοβουλίου -Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, 
Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών 
και Renew Europe Group- μεμονωμένα 
όμως οι ευρωβουλευτές δεν έκρυβαν την  
αποδοκιμασία προς το πρόσωπό της. Το 
φαινόμενο αυτό υπήρξε εντονότερο στις 
τάξεις της Συμμαχίας Σοσιαλιστών και 
Δημοκρατών, οι οποίοι εμφανίζονταν διχα-
σμένοι ως προς τη στήριξή τους στη μυστική 
ψηφοφορία. Όντας η δεύτερη μεγαλύτερη 
πολιτική ομάδα του Κοινοβουλίου με 154 
έδρες, από την αρχή είχε εκφράσει ανοι-
χτά την αντίθεσή της με την πρόταση των 
Ευρωπαίων ηγετών, αφού θεωρούσε ότι 
ο δικός της υποψήφιος, Φρανς Τίμερμανς, 
αποτελούσε καλύτερη επιλογή και θα ήταν 
το πρόσωπο που θα οδηγούσε την ΕΕ στην 
αλλαγή που χρειαζόταν. Τις αμφιβολίες των 
Σοσιαλιστών δεν έκαμψαν οι παραινέσεις 

του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο 
Σάντσεθ, ο οποίος έχοντας εξασφαλίσει τις 
προτεραιότητες της χώρας του μέσω της 
επιλογής του Ζοζέπ Μπορέλ στη θέση του 
Ύπατου Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και 
την Πολιτική Ασφάλειας, ασκούσε πιέσεις 
για την αποδοχή της φον ντερ Λάιεν στα 
μέλη της πολιτικής του ομάδας. Η ίδια, 
πάντως, ερωτηθείσα κατά τη διάρκεια 
της δημοσιογραφικής διάσκεψης για 
την οριακή της πλειοψηφία, αρκέστηκε 
στο να δηλώσει ότι ακόμα και πριν από 
την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της 
το Κοινοβούλιο ήταν διαιρεμένο.  

Οι ψήφοι από 
τους ευρωσκεπτικιστές

Η οριακή πλειοψηφία που εξασφάλισε η 
νέα Πρόεδρος της Επιτροπής υποδηλώνει 
ότι ίσως χρειάστηκε τη βοήθεια κάποιων 
άλλων πολιτικών ομάδων για να εκλεγεί, 
συμπεριλαμβανομένων κάποιων εκ των 
ευρωσκεπτικιστών. Ενδεικτικό της «εύθραυ-
στης» εντολής που πήρε ήταν η άμεση 
συσχέτιση της εκλογής της ακόμα και με 
τους Βρετανούς ευρωβουλευτές, οι οποίοι 
αναμένεται να εγκαταλείψουν τις έδρες του με 
την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την ΕΕ. Έτσι, με τη νίκη της να είναι 
τόσο οριακή, αναλυτές επισημαίνουν ότι 
η υποστήριξη των Βρετανών θα θέσει σε 
αμφισβήτηση τη νομιμότητα και την αξιοπι-

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΛΟΣ. ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2021!
Η κοινή γνώμη όταν είναι καλά ενημερωμένη, προσαρμόζεται σταδιακά σε σχέση με τις πε-
ριβαλλοντικές πολιτικές που εγκρίνει η ΕΕ. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, οι ταχύτητες 
δεν είναι ίδιες. Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε. Στόχος της απόφασης είναι η συλλογή του 90% 
των πλαστικών μπουκαλιών μέχρι το 2029.   

Τα παρακάτω προϊόντα θα απαγορευτούν στην ΕΕ σταδιακά μέχρι το 2021:
• Πλαστικά μαχαιροπίρουνα μίας χρήσης (πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια 
  και ξυλάκια φαγητού)
• Πλαστικά πιάτα μίας χρήσης
• Πλαστικά καλαμάκια
• Μπατονέτες με πλαστικά μέρη
• Πλαστικές βάσεις μπαλονιών
• Οξοδιασπώμενα πλαστικά
• Συσκευασίες φαγητού και ποτού από διογκωμένο πολυστυρένιο (φελιζόλ)

Τα πλαστικά υπολείμματα εντοπίζονται σε θαλάσσια είδη, όπως οι θαλάσσιες χελώνες, οι 
φώκιες, οι φάλαινες και τα πουλιά, αλλά επίσης στα ψάρια και τα οστρακοειδή και, ως εκ 
τούτου, στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα. 

Τι σημαίνει η ψήφιση αυτού του νόμου από το Ευρωκοινοβούλιο; Πρώτο, σημαίνει ότι ένα 
χρονοδιάγραμμα επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αρχίσουν από τώρα τις σχετικές προπαρα-
σκευαστικές εργασίες. Δεύτερο, ότι η προηγούμενη εμπειρία από εφαρμογές από άλλες πο-
λιτικές ανακύκλωσης, μπορεί να βοηθήσει και τις επόμενες. Τρίτο, ότι η ΕΕ πλέον  έχει ένα 
νομοθετικό πρότυπο για να υπερασπιστεί τις πολιτικές της και να τις προωθήσει σε διεθνές 
επίπεδο, γιατί η θαλάσσια ρύπανση, εξαιτίας των πλαστικών, έχει πάρει παγκόσμια έκταση.

Ο αγώνας για την 
επανεκλογή του κ. Trump

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

Παρ’ όλον ότι έχουν μείνει ακόμη 
κοντά στους δεκαοκτώ μήνες για 
τις αμερικανικές προεδρικές εκλο-

γές, οι υποψήφιοι και από τα δυο μεγάλα 
κόμματα άρχισαν τις προετοιμασίες τους, 
συμπεριλαμβανομένου και του κ. Trump, ο 
οποίος αγωνίζεται για την επανεκλογή του.

Ας θυμηθούμε σύντομα τα γεγονότα: Πριν 
από τέσσερα περίπου χρόνια, ο κ. Donald 
Trump, ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας 
της Νέας Υόρκης, αποφάσισε να κατέλθει 
υποψήφιος για την Προεδρία των ΗΠΑ. 
Πολλοί τον χλεύαζαν και τον κορόιδευαν. 
Στο τέλος, όμως, επιβλήθηκε στο Ρεπουμπλι-
κανικό κόμμα και κέρδισε την Προεδρία 
επικρατώντας της κ. Hillary Clinton. Από 
τότε ο πλανήτης συνήθισε τον κ. Trump και 
την πολιτική του: - «America first», είναι η 
πεμπτουσία αυτής της πολιτικής. Αρχίζοντας 
από εδώ πιστεύω ότι μπορούμε γενικά να 
καταλάβουμε πολλές από τις κινήσεις του κ. 
Trump: Ο εμπορικός πόλεμος με την Κίνα, 
η συνεχής σύγκρουση με την Τεχεράνη, ο 
απομονωτισμός του σχετικά με τη Συνθήκη 
των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, οι 
θέσεις του για το Brexit και πολλές πράξεις 
του έναντι στην ΕΕ.

Ο κ. Trump, πέραν αυτών, έφερε στη 
διεθνή πολιτική ένα νέον «αέρα» και στυλ, 
χωρίς τα συνηθισμένα «κλισέ», σε πολ-
λές περιπτώσεις περισσότερο ευθύ και 
απαλλαγμένον από τις γνωστές διπλω-
ματικές πρακτικές. Στο θέμα των μετανα-
στών, πρότεινε να ανεγερθεί τείχος στα 

σύνορα με το Μεξικό. 
Εκείνο, βέβαια, που πρέπει να σημειωθεί 

για την πρώτη θητεία του κ. Trump, είναι 
η προσέγγισή του με τον κ. Kim Yong-Un 
της Βόρειας Κορέας. Ακόμη δεν έχουμε 
αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης.

Στη γειτονιά μας έχουμε επίσης κάτι που 
μας ενδιαφέρει: η πολιτική του απέναντι 
στην Τουρκία και στον κ. Ερντογάν. Στην 
εσωτερική πολιτική είναι φυσικό ότι δεν 
συμφωνεί με τον προκάτοχό του κ. Ομπάμα.

Η προσπάθεια του κ. Trump για επανε-
κλογή άρχισε. Έχει μακρύ δρόμο  ακόμη 
να διανύσει. Ότιδηποτε, όμως, και να πει 
κάποιος, πρέπει να παραδεχτεί ότι ο κ. 
Trump δεν είναι ο συνηθισμένος Αμε-
ρικανός Πρόεδρος. 
* Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 
& Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης Ελβετίας). 

Πρώην Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ.     

ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΜΕΊΝΕΊ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΜΗΝΕΣ 
ΓΊΑ ΤΊΣ ΑΜΕΡΊΚΑΝΊΚΕΣ 
ΠΡΟΕΔΡΊΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΊ 
ΟΊ ΥΠΟΨΗΦΊΟΊ ΑΡΧΊΣΑΝ 
ΤΊΣ ΠΡΟΕΤΟΊΜΑΣΊΕΣ 

στία της Προεδρίας της, αφού με το Brexit θα 
«αποχωρήσουν» και οι ψήφοι εμπιστοσύνης 
τους. Παράλληλα, στο παιχνίδι μπαίνουν και 
οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθ-
μιστές, κάποιοι εκ των οποίων φαίνεται να 
έχουν στηρίξει τη Γερμανίδα. Η πλειοψηφία 
τους προέρχεται από το λαϊκίστικο κόμμα PiS 
της Πολωνίας, τη Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι 
και τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό της 
Μαρίν Λεπέν. Μάλιστα, η αποτυχία της να 
πείσει μεγάλο μέρος του «δημοκρατικού 
τόξου» να την ψηφίσει και ειδικότερα τους 
Πράσινους, οι οποίοι αποτελούν πλέον την 
τέταρτη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προοικονομεί τη 
δυσκολία που θα αντιμετωπίσει για να βρει 
στήριξη από τους ευρωβουλευτές, εάν τεθεί 
υπόψη και το στοιχείο της στήριξης της από τα 
ευρωσκεπτικιστικά και ακροδεξιά κόμματα. 

Ένα όραμα κομμένο 
και ραμμένο για όλους

Κατά την παρουσίαση του οράματός της 
μία ημέρα πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία 
η πρώην Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, 
έχοντας ως στόχο να κάμψει τις ανησυχίες των 
ευρωβουλευτών, προχώρησε σε δεσμεύσεις, 
οι οποίες λίγο πολύ περιείχαν τις προτε-
ραιότητες μεγάλου μέρους των πολιτικών 
ομάδων. Συγκεκριμένα, θέλοντας να πείσει 
ακόμα και τους «άκαμπτους» Πράσινους, 
δεσμεύθηκε ότι θα υιοθετήσει πολύ πιο 
φιλόδοξους στόχους ως προς τη μείωση 

τα χαρακτηριστικά της θητείας της στο 
Υπουργείο Άμυνας. Αναλύοντας τα συμ-
βόλαια έγινε γνωστό ότι το Υπουργείο δεν 
έδωσε σαφείς αποδείξεις ότι χρειαζόταν 
τους εξωτερικούς συμβούλους, ενώ σε 
κάποιες περιπτώσεις δεν ακολουθήθη-
καν οι νόμιμες διαδικασίες για τη σύναψη 
των συμβολαίων. Πάντως οι βουλευτές 
που εξετάζουν την υπόθεση έχουν κα-
ταστήσει σαφές ότι η πρώην Υπουργός 
Άμυνας θα πρέπει να λογοδοτήσει γι’ 
αυτό το σκάνδαλο, ακόμα και μετά την 
εκλογή της στη θέση της Προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Πώς φτάσαμε στην 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 

Η φον ντερ Λάιεν σίγουρα δεν αποτελεί 
την ιδανική Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια της πολιτικής 
της καριέρας δεν είχε βρεθεί σε κάποιο 
ευρωπαϊκό αξίωμα, ενώ η συμμετοχή της 
στη γερμανική κυβέρνηση είχε περιορι-
στεί στα χαρτοφυλάκια που αφορούσαν 
οικογενειακά και εργασιακά ζητήματα 
πριν αναλάβει το Υπουργείο Άμυνας. Οι 
επικρίσεις εναντίον της επικεντρώνονται 
στην ικανότητά της να αναλάβει δύσκολα 
ζητήματα, όπως η αναμόρφωση της Ευ-
ρωζώνης, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι η προ-
σέγγισή της θα δίνει βάρος στις γερμανικές 
προτεραιότητες και όχι στην υπόλοιπη ΕΕ. 
Παράλληλα, δεν μπορεί να παραβλεφθεί 
η έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης 
στην επιλογή της με την παράβλεψη των 
κορυφαίων υποψηφίων που πρότειναν οι 
πολιτικές ομάδες. Ο θεσμός των κορυφαίων 
υποψηφίων αποτελούσε την απάντηση στις 
ανησυχίες των ψηφοφόρων για διαφάνεια 
και δημοκρατικότητα στην επιλογή των 
ηγετών της ΕΕ. Εντούτοις, για διαφορετι-
κούς λόγους απορρίφθηκαν και οι τρεις 
κορυφαίοι υποψήφιοι και προχώρησαν 
στην υποψηφιότητα της φον ντερ Λάιεν. 
Η ευθύνη όμως του αποκλεισμού των 
κορυφαίων υποψηφίων βαραίνει και τις 
πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, οι οποίες απέτυχαν να στηρίξουν 
ξεκάθαρα μιαν από τις προτάσεις τους. 
Παρά το ότι τα δύο μεγάλα κόμματα δεν 
απολαμβάνουν πλέον πλειοψηφία, εάν 
πίστευαν ότι ο θεσμός του κορυφαίου 
υποψηφίου ήταν ζωτικής σημασίας για 
την ΕΕ, θα φρόντιζαν να δημιουργήσουν 
αυτές τις συμμαχίες, οι οποίες θα τους 
επέτρεπαν να προωθήσουν τον δικό τους 
υποψήφιο. 

Μια εκλογή υπό αμφισβήτηση 
και στο βάθος ένα σκάνδαλο

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
στις 100 πρώτες ημέρες εκλογής της με 
το σχέδιο «Green Deal»,   ενώ σκοπεύει να 
καταργήσει την αρχή της ομοφωνίας των 
28 για ζητήματα που αφορούν το κλίμα, 
την κοινωνία και τη φορολογία - αντ’ αυ-
τής, θα αρκεί απλή πλειοψηφία για τη λήψη 
αποφάσεων. Παράλληλα, απαντώντας στις 
οικονομικές ανησυχίες για την ΕΕ, υποσχέ-
θηκε ότι θα προωθήσει μια δημοσιονομι-
κή πολιτική πιο προσανατολισμένη στην 
ανάπτυξη αλλά και τη θέσπιση κατώτερου 
μισθού για τους εργαζομένους στην ΕΕ, ενώ 
παράλληλα επισήμανε τη φορολόγηση των 
μεγάλων εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας. 
Για το φλέγον ζήτημα της Μετανάστευσης, 
δεσμεύτηκε να ενισχύσει την ευρωπαϊκή 
συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή νωρίτε-
ρα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα 
για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού 
ζητήματος. Εντούτοις, όπως διαφάνηκε και 
από το αποτέλεσμα, πολλά μέλη του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου δεν πείστηκαν από 
τις γενναιόδωρες υποσχέσεις της, ενώ την 
κατηγόρησαν για ασάφεια στις θέσεις της 
και απουσία σταθερότητας στην πολιτική 
της. Επίσης, στις επιστολές της στις πολιτικές 
ομάδες, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, 
υπήρχε η αίσθηση της αντιγραφής της προ-
σπάθειας του Κοινοβουλίου να δημιουργήσει 
μια κοινή πολιτική ατζέντα. 

Ένα σκάνδαλο βαρύνει 
τη νέα Πρόεδρο 

Πέρα όμως από τα προβλήματα με το 
κατακερματισμένο Κοινοβούλιο της ΕΕ 
και την οριακή νίκη, η Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν κουβαλάει στην πλάτη της ένα 
σκάνδαλο, το οποίο βρίσκεται υπό διε-
ρεύνηση από το Γερμανικό Κοινοβούλιο 
και αφορά κατηγορία για κακοδιαχείριση 
οικονομικών πόρων από το Υπουργείο 
Άμυνας κατά τη διάρκεια της θητείας 
της. Συγκεκριμένα,  το 2015 οι ελεγκτές 
είχαν υπολογίσει ότι το Υπουργείο της 
είχε ξοδέψει περισσότερα από 100 εκα-
τομμύρια ευρώ σε αγορά υπηρεσιών από 
εξωτερικούς συμβούλους, αλλά επίσημα 
είχαν δηλώσει ότι θα χρησιμοποιούσαν 
2,2 εκατομμύρια γι’ αυτόν τον σκοπό. Ένα 
χρόνο αργότερα, το Υπουργείο ξόδεψε 
περισσότερα από 150 εκατομμύρια, ενώ 
είχε δηλώσει μόλις 2,9 εκατομμύρια. Αν 
και δεν υπάρχει ακόμα επιβεβαίωση 
ότι η  φον ντερ Λάιεν σχετίζεται άμεσα 
με το εν λόγω σκάνδαλο, η χρήση των 
εξωτερικών συμβούλων ήταν ένα από 



Της Κυριακής

Αγορά 26
21.07.2019

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ανακοι-
νώνουν τη διεξαγωγή διαγωνισμού στο Facebook, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σε 50 
τυχερούς να κερδίσουν από ένα mystery box που περιέχει όλα όσα χρειάζεται ένας νέος 
για να ξεκινήσει μια νέα εμπειρία και να κάνει την αλλαγή, μέσω των ευκαιριών που 
προσφέρει το πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Ο διαγωνισμός διεξάγεται 
μέχρι 31 Ιουλίου και, για να είναι έγκυρη η συμμετοχή, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να ακολουθήσουν τα πιο κάτω βήματα: Like στη σελίδα του Ευρωπαϊκού Σώ-
ματος Αλληλεγγύης και στο post του διαγωνισμού. Τag στα σχόλια έναν φίλο/μία φίλη 
σας που θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί την εμπειρία του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης. Share το post του διαγωνισμού. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
(European Solidarity Corps) είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
δίνει την ευκαιρία σε νέους ηλικίας 18 με 30 ετών να λάβουν χρηματοδότηση για να 
κάνουν εθελοντισμό ή να εργαστούν στη χώρα τους ή στο εξωτερικό, προς όφελος 
κοινοτήτων και ατόμων σε όλη την Ευρώπη. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα δίνει την 
ευκαιρία σε Οργανισμούς να λάβουν χρηματοδότηση για να υλοποιήσουν τα δικά 
τους σχέδια Εθελοντισμού, Αλληλεγγύης, Εργασίας ή Πρακτικής Άσκησης. Για περισ-
σότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία και τις καταληκτικές 
ημερομηνίες υποβολής αίτησης, τις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, τους 
διαγωνισμούς, τις ευκαιρίες για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και άλλα 
πολλά, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του Eυρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 
στο Facebook. (www.facebook.com/eusolidaritycorpscyprus/).

Ο φυσικός χυμός της ΔΕΛΤΑ, που άλλαξε 
τα δεδομένα, λανσάρει από την αρχή τον 
εαυτό του, καινοτομεί ξανά και επιβεβαιώνει 
την κυριαρχία του σε Ελλάδα και Κύπρο. 
Η Χαραλαμπίδης Κρίστης,  αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος του φυσικού χυμού Life στη 
χώρα μας, με χαρά παρουσιάζει τη νέα  μο-
ναδική συσκευασία και τις 3 νέες γευστικές 
προτάσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Με 
ένα σύγχρονο, αλλά και πρακτικό μπουκάλι 
για όλες τις χρήσεις και με εικαστικό που 
αναδεικνύει τη μοναδικότητα των φρέσκων 
φρούτων που επιλέγονται ένα προς ένα, οι 
νέοι 100% φυσικοί χυμοί LIFE έρχονται 
να δώσουν ζωή σε κάθε μας στιγμή. Με 
χαρακτηριστικό την απόλυτη φυσικότητα, χωρίς πρόσθετη ζάχαρη και χωρίς συντη-
ρητικά, το LIFE παρουσιάζει 3 νέες μοναδικές σειρές για κάθε στιγμή της ζωής μας: 
Τη σειρά «LIFE Φρούτα από τον Τόπο μας» με αγαπημένους συνδυασμούς γεύσεων, 
για απολαυστικό ξεκίνημα της ημέρας. Τη  σειρά «LIFE Super Φρούτα», με ξεχωριστές 
γεύσεις και ιδιότητες, όπως detox, balance, uplift, energize που  απευθύνονται σε όσους 
αγαπούν τον εαυτό τους, προσέχουν τη διατροφή τους, αλλά παράλληλα δεν κάνουν 
συμβιβασμούς στη γεύση.  Τη  σειρά «LIFE Φρούτα Εποχής», με ξεχωριστούς συνδυ-
ασμούς γεύσεων από τα καλύτερα και τα πιο ζουμερά φρούτα κάθε εποχής.

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η Τελετή Αποφοίτησης του Πανεπιστημίου UCLan 
Cyprus, την Πέμπτη, 11 Ιουλίου, στο Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας, υπό την αιγίδα 
του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκ μέρους του Προέδρου της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας παρέστη ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, Θεοδόσης 
Α. Τσιόλας, ο οποίος εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στους αποφοίτους του 
Βρετανικού Πανεπιστημίου της Κύπρου, ενώ συνεχάρη το Πανεπιστήμιο UCLan 
Cyprus για τη συνεχή πρόοδο και ανάπτυξή του. Πέρα από 1.500 άτομα παρευ-
ρέθησαν σε μια φαντασμαγορική τελετή, μεταξύ των οποίων Βουλευτές, ο Αντιδή-
μαρχος Λάρνακας Ιάσονας Ιασονίδης, στελέχη της επιχειρηματικής ζωής του τόπου, 
ακαδημαϊκοί και επαγγελματικό προσωπικό του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, 
οικογένειες και αγαπημένα πρόσωπα των αποφοίτων. Παρούσα στην τελετή ήταν 
και η κ. Liz Bromley, Αντιπρύτανης του μητρικού Πανεπιστημίου. Αποφοίτησαν 191 
προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου, ενώ τιμή-
θηκαν 26 φοιτητές και 18 απόφοιτοι για τις υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις τους. Το 
Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus ως το Βρετανικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου βρίσκεται 
κάτω από την Ακαδημαϊκή ομπρέλα του University of Central Lancashire (UCLan) 
του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι πλήρως αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού της Κύπρου, καθώς και από τον Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας της 
Αγγλίας (QAA). Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus κατά 
την τελετή αποφοίτησης έλαβαν δύο πτυχία, από τα Πανεπιστήμια UCLan Cyprus και 
UCLan UK, πλήρως αναγνωρισμένα σε Κύπρο, Ευρώπη, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο.

Το νέο γκαράζ του Ομίλου Πη-
λακούτα στη Λεμεσό, στην οδό 
Ανδρέα Καριόλου 9-15, έχει ήδη 
ανοίξει και είναι εξοπλισμένο με 
τεχνολογία αιχμής, ενώ διαθέτει 
πλήρη επάρκεια γνήσιων ανταλ-
λακτικών. Το ανανεωμένο συνερ-
γείο παρέχει τη δυνατότητα στους 
κατόχους αυτοκινήτων Renault 
και Dacia να διατηρήσουν την 
κατάσταση του οχήματός τους σε 
άριστη κατάσταση. Επωφεληθείτε 
των τιμών γνωριμίας με έκπτωση 
25% στην τελική τιμή τιμολογίου 
σε ανταλλακτικά και εργατικά για 
τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. 
Συνεχίστε να απολαμβάνετε την οδηγική υπεροχή του Renault ή του Dacia σας, 
επιλέγοντας εγγυημένο service από τον Όμιλο Πηλακούτα και το νέο γκαράζ στη 
Λεμεσό. Τηλεφωνήστε τώρα για service στο 22586674 ή στο 22586676 και για 
ανταλλακτικά στο 22586678 ή στο 22586679 για να διευθετήσετε το ραντεβού σας.

Η Τράπεζα Κύπρου στηρίζει και επιβραβεύει την Παιδεία και Εκπαίδευση και 
στο πλαίσιο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας βραβεύει μαθητές και μαθήτριες για 
τις επιδόσεις τους σε διάφορους τομείς. Η συνεργασία της με την  Κυπριακή Μα-
θηματική Εταιρεία είναι διαχρονική. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος βραβεύτηκαν 
μαθητές και μαθήτριες που διακρίθηκαν, κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019, σε  
Διαγωνισμούς Μαθηματικών και στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Μαθηματικών. Ακό-
μη, σε συνεργασία με την Ένωση Φυσικών Κύπρου, με την οποία διατηρεί επίσης 
μια διαχρονική σχέση,  βραβεύτηκαν μαθητές και μαθήτριες που διακρίθηκαν στις 
Ολυμπιάδες Φυσικής/Αστρονομίας και στους διαγωνισμούς «Η Φυσική Παρουσιά-
ζει», «Φυσική με μια ματιά» και στη συγγραφή άρθρου για τη Φυσική. Βραβεύτηκαν 
επίσης οι επιτυχόντες στις Εθνικές Ομάδες και όσοι και όσες διακρίθηκαν στη Διεθνή 
Μαθηματική Ολυμπιάδα κατά το 2018. Σε μια τρίτη συνεργασία, αυτήν τη φορά με 
την Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης 
Λευκωσίας, η Τράπεζα Κύπρου βράβευσε μαθητές και μαθήτριες που διακρίθηκαν 
στο Πρόγραμμα  «Δράση - Δημιουργικότητα - Κοινωνική Προσφορά». Το πρόγραμμα 
στοχεύει στον εθελοντισμό και την προσφορά προς τον συνάνθρωπο.

Αυτό το καλοκαίρι η evian® σάς καλεί να ταξιδέψετε στην 
Ευρώπη με μια χρωματιστή σειρά 7 συλλεκτικών φιαλών, 
αφιερωμένων σε διάφορους ευρωπαϊκούς προορισμούς. 
Με μοναδικές εικονογραφήσεις σε σχήμα σταγόνας - σύμ-
βολο της σταγόνας του μεταλλικού νερού evian® - κάθε 
φιάλη περιλαμβάνει αναγνωρίσιμα στοιχεία της κάθε χώ-
ρας: Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ιταλίας, Τσεχίας, Κύπρου και 
Σουηδίας. Έντονη και παιχνιδιάρικη, αυτή η καλοκαιρινή 
συλλογή evian® δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη γνω-
στή Ισπανίδα fashionista & influencer, Μπλάνκα Μιρό. Η 
ανοδική πορεία και η σταθερή αφοσίωση του μεταλλικού 
νερού evian® στην Κύπρο, τοποθετούν το νησί μας στον χάρτη 
των σπουδαιότερων τουριστικών προορισμών της Ευρώ-
πης. Για πρώτη φορά, έχουμε την τιμή να αναγνωρίζουμε 
κυπριακά στοιχεία και προορισμούς, όπως το Κάβο Γκρέκο, 
τους κίονες του Κουρίου και τα φλαμίνγκο της αλυκής, σε 
προϊόν ενός παγκοσμίου φήμης brand. Tο evian® εισάγεται 
στην Κύπρο αποκλειστικά από την εταιρεία εισαγωγής και 
διανομής ipH Foodstuff Suppliers Ltd, www.iph.com.cy. 

JOY by Dior

Η epic ανατρέπει τα «δεδομένα» στην κινητή

Νέα, μεγάλη διάκριση για το Νομικό 
Τμήμα των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου

Διαγωνισμός στο Facebook από τον Οργανισμό 
Νεολαίας και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

Νέα Εποχή στους Φυσικούς Χυμούς LIFE! 

Τελετή Αποφοίτησης 
Πανεπιστημίου UCLan Cyprus 2019

Ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 
παρουσιάζει το βιβλίο του Προέδρου της 

Ελληνικής Δημοκρατίας

Το νέο βιβλίο του Προέδρου της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, Προκοπίου Παυλοπούλου, με 
τίτλο «Από τη βιομηχανική επανάσταση στην 
τεχνολογική», που μόλις κυκλοφόρησε, θα 
παρουσιαστεί  σήμερα Κυριακή, στις 12.00 το 
μεσημέρι. Η παρουσίαση θα γίνει στο πλαίσιο 
του 5ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου 
«Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα 
Μαζικής Επικοινωνίας», που οργανώνεται 
από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Rio 
De Janeiro University, στη Σύρο. Στο πάνελ, 
μαζί με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας για να μιλήσει για το βιβλίο, θα 
βρίσκεται και ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Kαθηγητής Κώστας 
Γουλιάμος. Στο πλαίσιο του 5ου Διεθνούς 
Θερινού Πανεπιστημίου θα παρουσιαστεί και 
το βιβλίο των Μίκη Θεοδωράκη και Κώστα 
Γουλιάμου «Στη Διαλεκτική της Αρμονίας», 
το οποίο μεταφράζεται στο πανεπιστήμιο Rio 
De Janeiro University στη Βραζιλία από την Καθηγήτρια Fernanda Lemos de Lima. 
Το πρόγραμμα του φετινού συνεδρίου, που φέρει τον ειδικότερο τίτλο «Η γλώσ-
σα του άλλου. Η ηθική της ετερότητας», θα διεξαχθεί στην Έπαυλη Τσιροπινά στην 
Ποσειδωνία, με τη συμμετοχή 70 φοιτητών και 40 Καθηγητών από ελληνικά και 
ξένα παγκοσμίου κύρους Πανεπιστήμια (όπως Harvard, Stanford, κ.ά.). Ο Πρύτανης 
Κώστας Γουλιάμος, μαζί με τους άλλους Πρυτάνεις, συμμετέχει επίσης σε συζήτηση 
«Στρογγυλής Τραπέζης», στον χώρο της «Πινακοθήκης Κυκλάδων», όπου και θα 
μιλήσει για την «ετερότητα ως πληθυντική σύνθεση».

Το άρωμα αισιοδοξίας του 
JOY by Dior είναι μια καθη-
μερινή επίκληση στον αισθη-
σιασμό. Γενναιόδωρη και πο-
λύπλευρη περιποίηση, τόσο 
στο αφρόλουτρο, όσο και στην 
ενυδατική λοσιόν σώματος, που 
σαν χάδι γίνεται ένα με το δέρμα. 
Αυτός άλλωστε, είναι ο λόγος 
κυκλοφορίας τους, να χαρίσουν 
μεγαλύτερη διάρκεια στις λου-
λουδάτες νότες, που αγκαλιάζουν 
το δέρμα, και να δώσουν έμφαση 
στη μαγεία του πουαντιγισμού. 
Δημιουργημένα και τα δύο από 
τον François Demachy με ακρίβεια ως ανεξάρτητες δημιουργίες, που ενισχύουν την 
υπογραφή του JOY by Dior. Αιθέριο και ιδιαιτέρως ελαφρύ και απολαυστικό κατά 
την εφαρμογή, το «Moisturizing Body Lotion» τυλίγει το δέρμα με ένα απαλό και 
μεταξένιο πέπλο. Η αίσθηση φρεσκάδας είναι άμεση και το άρωμα είναι εκπληκτικά 
χαρακτηριστικό διατηρώντας την υπογραφή του. Το JOY by Dior είναι ένα ροζ χάδι 
στο δέρμα, μια αίσθηση ευημερίας, που εντείνει το λουλουδάτο φως. Ο πλούσιος 
αφρός του «Foaming Shower Shower Gel» είναι σαν ένα μαγευτικά απαλό χάδι. Σε 
μια κομψή,  ημιδιαφανή ροζ απόχρωση χαρίζει απολαυστική φρεσκάδα. Το άρωμά 
του τυλίγει αμέσως το δέρμα, προσφέροντας ευχαρίστηση στο λεπτό, παραμένοντας 
στο δέρμα και δίνοντας έμφαση στην ομορφιά του JOY by Dior.

Το Unlimited 100, το πρώτο πλάνο που ανακοινώνει η epic μετά τη μετονομασία της, 
προσφέρει απεριόριστα SMS και χρόνο ομιλίας και 100GB δεδομένων στην τιμή των 
€49,90 τον μήνα. Με το Unlimited 100, η εταιρεία εφαρμόζει στην πράξη την υπόσχεσή 
της για υπερσύγχρονο δίκτυο με δυνατότητα να προσφέρει 100GB σε συνδρομητικό 
πλάνο, πάντα σε συνδυασμό με πραγματική οικονομία!  Μέσα από το πιο epic πλάνο 
που προσφέρεται σήμερα, οι συνδρομητές απολαμβάνουν απεριόριστες δυνατότητες 
επικοινωνίας και την απόλυτη ελευθερία να σερφάρουν άνετα και χωρίς την παραμι-
κρή ανησυχία για τον όγκο δεδομένων που τους απομένει στο μηνιαίο τους πλάνο. Ο 
CEO της epic, Θάνος Χρονόπουλος, δήλωσε: «Το Unlimited 100 είναι μόνο η αρχή. Η 
epic, πιστή στην υπόσχεσή της για υπερσύγχρονο δίκτυο και πραγματική οικονομία, 
ξεκίνησε ήδη να φέρνει στην αγορά μοναδικές επιλογές, ασύλληπτες ταχύτητες και 
προσιτές τιμές που θα ξεπεράσουν τις προσδοκίες των καταναλωτών».

Για 30 και πλέον χρόνια, το 
The Legal 500 μελετά και αναλύ-
ει τις ικανότητες και δυνατότητες 
των δικηγορικών γραφείων σε 
όλον τον κόσμο και οι δημοσιεύ-
σεις του αποτελούν σημείο ανα-
φοράς για όσους ψάχνουν για τα 
καλύτερα δικηγορικά γραφεία 
για τις ανάγκες τους. Η λίστα General Counsel Powerlist Κύπρου και Ελλάδας 2019, 
η πιο πρόσφατη έκδοση του The Legal 500, εστιάζει την προσοχή της και αξιολογεί 
νομικά τμήματα εντός εταιρειών/οργανισμών (in-house) αναγνωρίζοντας τους νομικούς 
και τις ομάδες που διακρίνονται. Η GC Powerlist για Ελλάδα και Κύπρο αναδεικνύει 
εκείνα τα νομικά τμήματα με το μεγαλύτερο κύρος, επιρροή και καινοτομία στον χώρο. 
Το The Legal 500 αξιολόγησε νομικά τμήματα απ’ όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, 
για να προσδιορίσει εκείνα τα τμήματα τα οποία έχουν συμβάλει στην αλλαγή ή τη 
διαμόρφωση πολιτικής και πορείας στην εταιρεία ή τη βιομηχανία τους, αναπτύσ-
σοντας τεχνικές λύσεις σε πολύπλοκα ζητήματα, δημιουργώντας καινοτόμες δομές 
για να διασφαλιστεί ότι η εσωτερική λειτουργία οδηγεί την επιχείρηση στο μέλλον. 
Η έμπειρη ομάδα ερευνητών του The Legal 500 διέκρινε το Νομικό Τμήμα των 
Γενικών Ασφαλειών Κύπρου ως ένα από τα καλύτερα σε Ελλάδα και Κύπρο, σε όλο 
το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας (όχι μόνο στην ασφαλιστική βιομηχανία). 
Αυτή η διάκριση αποτελεί άλλη μια επιβράβευση του επαγγελματισμού, κύρους και 
υψηλού επιπέδου κατάρτισης και εξυπηρέτησης που το Νομικό Τμήμα των Γενικών 
Ασφαλειών Κύπρου παρέχει και για το οποίο η Εταιρεία διακρίνεται.

Renault και Dacia: Τιμές γνωριμίας 
στο νέο γκαράζ Λεμεσού

Τράπεζα Κύπρου: Βράβευση μαθητών 
και μαθητριών σε Διαγωνισμούς

Νέα, καλοκαιρινή έκδοση φιάλης 
«evian® Drop» από την Μπλάνκα ΜιρόΒρισκόμαστε στην «καρδιά» του καλοκαι-

ριού και οι καιρικές συνθήκες επιβάλλουν 
βουτιές στη θάλασσα. Η έκθεση στον ήλιο 
μάς χαρίζει το σοκολατί χρώμα που επι-
θυμούμε, όμως αφήνει τα μαλλιά ξηρά και 
ταλαιπωρημένα, ενώ το αλάτι της θάλασσας 
τα αφυδατώνει με αποτέλεσμα να χρειάζο-
νται εντατική φροντίδα. Έτσι, η λύση είναι 
μια! Η σειρά Gliss Summer Repair με την 
υπογραφή του Schwarzkopf, που προσφέρει 
άμεση επανόρθωση από τις φθορές που 
προκαλούνται από το θαλασσινό νερό, το 
χλώριο και τις ακτίνες του ηλίου. Η πρω-
τοποριακή της φόρμουλα,  αποτελούμενη 
από φίλτρα UVA/UVB και εκχύλισμα του 
φυτού μονόι, αναζωογονεί τα μαλλιά που έχουν υποστεί φθορά, χαρίζοντας απαλότητα 
και φυσική λάμψη. Η σειρά περιλαμβάνει: σαμπουάν για καθαρισμό και προστασία 
από την ξηρότητα των μαλλιών, μάσκα εντατικής θεραπείας και θρέψης ενός λεπτού 
για εντατική θρέψη επανόρθωσης & προστασία από την ξηρότητα των μαλλιών, spray-
conditioner, ένα γαλάκτωμα σε μορφή σπρέι για άμεσο ξέμπλεγμα χωρίς ξέβγαλμα.

Σειρά Gliss Summer Repair 
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Χρηστικά 27
Έσοδα

Στις 13 Ιουνίου 2019 ο Παγκύπριος 
Αντιλευχαιμικός Σύνδεσμος «ΖΩΗ»  διορ-
γάνωσε απογευματινό τσάι με αρ. άδειας 
50/2019 στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την 
αιγίδα και την παρουσία  της Πρώτης Κυ-
ρίας Άντρης Αναστασιάδη. Παρόντες ήταν 
διάφοροι εκπρόσωποι κομμάτων, φίλοι 
και μέλη του Συνδέσμου. Έσοδα από τα 
εισιτήρια €2.880, έξοδα €2.041,32, καθαρά 
έσοδα €838,68. Ο Σύνδεσμος ευχαριστεί 
θερμά την κ. Άντρη Αναστασιάδη για τη 
φιλοξενία της.

Η Μουσική Βραδιά Αγάπης, την οποία 
διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Φίλων του Ιδρύ-
ματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου και «Ο 
Άριστος με τη Παρέα του» αφιλοκερδώς 

πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2019 
στο Καλοκαιρινό Θεατράκι της Στέγης Άγιος 
Χριστόφορος. Τα καθαρά έσοδα της εκ-
δήλωσης ήταν €3.200, τα οποία δόθηκαν 
για τις ανάγκες των τριών Ιδρυμάτων: Το 
Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, τη Στέ-
γη Άγιος Χριστόφορος και τις Ενταγμένες 
Οικιστικές Μονάδες στα Λατσιά.

Αιμοδοσία 
Ο Δήμος Λεμεσού, στo πλαίσιo της 20ής 

διοργάνωσης των ΛΕΜΕΣΙΩΝ, διοργα-
νώνει αιμοδοσία στο Δημοτικό Μέγαρο 
την  Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019, από 
τις 12.00μ. μέχρι τις 2.00μ.μ., με σκοπό 
την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του 
Νοσοκομείου Λεμεσού.

Για όλα τα παιδιά που αγαπούν τη φαντα-
σία και δημιουργικότητα, μια ευχάριστη και 
ταυτόχρονα διασκεδαστική δραστηριότητα 
προσφέρεται στο Nicosia Mall, από τις 8 Ιουλί-
ου μέχρι τις 11 Αυγούστου, από τις 3.00-7.00 
το απόγευμα. Μετά, ή πριν από τα ψώνια σας, 
ή τον καφέ, το γεύμα, τον κινηματογράφο, ή 
ό,τι άλλο σας αρέσει να κάνετε στο Nicosia 
Mall, μπορείτε τώρα να απολαύσετε μαζί με 
τα παιδιά σας, την ευχάριστη εμπειρία που 
αξιοποιεί το μυαλό αλλά και τη φαντασία τους. Το Nicosia Mall, σε συνεργασία με το 
Bricks 4 Kidz® , τον αδειοδοτημένο αντιπρόσωπο της Lego στην Κύπρο προσφέρει αυτή 
την εξαιρετικά ευχάριστη δράση για 5 εβδομάδες! Τα παιδάκια, ηλικίας μέχρι 8 ετών, 
θα διασκεδάζουν με Lego, υπό την επίβλεψη εκπαιδευτικών, στον ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Nicosia Mall. Μάλιστα, κάθε μέρα,  η θεματική 
ενότητα θα αλλάζει και θα περιλαμβάνει αγαπημένους χαρακτήρες όπως παραδείγματος 
χάρη, Angry Birds, κ.λπ. Τα πιο μεγάλα παιδιά, ηλικίας από 8-11 χρονών, θα μπορούν 
επίσης να απασχολούνται με τις ενδιαφέρουσες κατασκευές ρομποτικής. Η βόλτα λοιπόν 
για διασκέδαση, παιχνίδι και αγορές καταλήγει αυτό το καλοκαίρι στο Nicosia Mall!  
Πάντα, με τον μεγαλύτερο αριθμό καταστημάτων κάτω από την ίδια στέγη, η εμπειρία των 
αγορών στο Nicosia Mall είναι μοναδική και φτιαγμένη στα μέτρα σας, ενώ  ενισχύεται με 
την παρουσία brands που βρίσκονται κατά αποκλειστικότητα εκεί.  Εύκολα προσβάσιμο, 
απ’ όποιο σημείο της Λευκωσίας και αν ξεκινάτε και με έξυπνο σύστημα στάθμευσης, το 
Nicosia Mall θα γίνει ο αγαπημένος σας καλοκαιρινός προορισμός. 

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού ανοίγει τις πόρτες του Θερινού της Σχολείου για δεύ-
τερη συνεχόμενη χρονιά, φιλοξενώντας παιδιά εργαζομένων της Εταιρείας και των 
γειτονικών κοινοτήτων, ηλικίας από 6 μέχρι και 12 ετών. Στις 9 Ιουλίου 2019 πραγ-
ματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός στο Θερινό Σχολείο, το οποίο στεγάζεται 
στον χώρο του δημοτικού σχολείου Ζυγίου και πρόκειται να λειτουργήσει για δύο 
μήνες, από 1 Ιουλίου μέχρι και 30 Αυγούστου 2019. Διπλωματούχοι εκπαιδευτικοί 
απασχολούν εποικοδομητικά τα παιδιά σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, από τις 7.00 
μέχρι τις 16.00, μέσα από ειδικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε από την Εταιρεία μαζί 
με έμπειρους εκπαιδευτικούς, για να ικανοποιήσουν και να καλύψουν τις ανάγκες 
των παιδιών. Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσε-
ων, μέσα από διάφορες δημιουργικές και ομαδικές δραστηριότητες, όπως είναι το 
θέατρο, η ζωγραφική, κατασκευές, μουσική, γυμναστική, τάεκβοντο, αγωγή ζωής 
(συναισθηματική, περιβάλλον), χρήση βιβλιοθήκης, εκδρομές κλπ. Φέτος προστέθη-
καν νέες δραστηριότητες, όπως  ρομποτική, ποδόσφαιρο, ζούμπα, χορός, γυμναστική 
και τζούντο, σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες. Το μεσημεριανό γεύμα και 
σνακ των παιδιών παρέχεται από εγκεκριμένο εστιατόριο της περιοχής, ενώ το μενού 
έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την υγιεινή διατροφή των παιδιών. Η Τσιμεντοποιία 
Βασιλικού αναπτύσσει συνεχώς Εταιρική Υπευθυνότητα και προσφέρει κοινωνικό 
έργο, μέσα από καλές πρακτικές που σχεδιάζει και εκτελεί, βασισμένη πάντα στην 
πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της.

Αγιασμός στο Θερινό Σχολείο 
της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού 

Παιχνίδια με την Bricks 4 Kidz® στο Nicosia Mall

Είμαστε οι γονείς της Μαρίας Δ. Κο-
λοκοτρώνη, υπαλλήλου της Αρχής 
Ηλεκτρισμού Κύπρου, η οποία απε-

βίωσε στις 25 Ιουνίου 2019, σε ηλικία 48 
ετών, στο Βερολίνο, μετά από άνιση μάχη 
με τη λευχαιμία. Η θυγατέρα μας σε όλη τη 
ζωή της ήταν ένα χαρούμενο, πρόσχαρο, 
ανοιχτόκαρδο, κοινωνικό  και επικοινωνιακό 
άτομο, που η καρδιά της χωρούσε όλον 
τον κόσμο. Εκτός από την επαγγελματική 
δραστηριότητά της, είχε έντονη κοινωνική 
προσφορά από διάφορες επάλξεις. Πρόσφερε 
αφειδώλευτα αγάπη, συμπαράσταση, βο-
ήθεια, νοιαζόταν και φρόντιζε να απαλύνει 
τον πόνο συνανθρώπων μας.

Όλοι όσοι την γνώρισαν, συνεργάστηκαν, 
δούλεψαν, ζήτησαν τη βοήθειά της, την περι-

γράφουν με τα ωραιότερα λόγια επειδή τους 
άφησε άριστες εντυπώσεις. Όλοι παραδέχονται 
ότι η Μαρία μας, ακόμα και μέσα από το 
προσωπικό μαρτύριό της, έδωσε σε όλους 
μαθήματα προσφοράς και ζωής, αγώνα και 
αντίστασης στην επάρατη ασθένεια.  

Για μας η απώλειά της είναι δυσαναπλή-
ρωτη και το κενό που αφήνει η απουσία της 
δυσβάστακτο. Τώρα ζούμε με τις μοναδικές, 
ανεπανάληπτες θύμησες και μνήμες που μας 
έχει αφήσει για να αντέχουμε τον αδόκητο 
θάνατό της. Γι’ αυτό θέλουμε και δημόσια 
να ευχαριστήσουμε τους χιλιάδες συνα-
δέλφους, συνεργάτες, φίλους, εκτιμητές της 
προσφοράς της Μαρίας, για την ειλικρινή 
συμπαράστασή τους στο βαθύ πένθος μας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε στη Γε-

νική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, κ. 
Χριστίνα Γιαννάκη και στο Υπουργείο Υγείας, 
στο Δ.Σ. της ΑΗΚ, στο Διευθυντικό Προσωπικό 
της ΑΗΚ, στις συντεχνίες ΕΠΟΠΑΗ και ΣΕΠΑ-
ΗΚ  της ΑΗΚ, στον Παγκύπριο Αντιλευχαιμικό 
Σύνδεσμο «Ζωή» και στον Σύνδεσμο «Φίλοι 
των Εφηβικών Ξενώνων Λευκωσίας».

Ευχαριστούμε επίσης ιδιαίτερα και τον Μη-
τροπολίτη Κυρηνείας, Χρυσόστομο, ο οποίος 
προέστη της εξοδίου ακολουθίας και απηύθυνε 
λόγους παρηγορίας και αγάπης. Ξεχωριστές 
ευχαριστίες απευθύνουμε και προς την ομάδα 
φίλων της Μαρίας, οι οποίοι καθημερινά και 
ασταμάτητα της συμπαραστέκονταν με γνησι-
ότητα και ειλικρινή φιλία και αγάπη.

Οι γονείς: Δημήτρης και Άννα Κολοκο-
τρώνη – Τα αδέλφια: Άκης και Κυριάκος 

IN MEMORIAM

Μαρία Δ. Κολοκοτρώνη: Έδωσε μαθήματα ζωής και προσφοράς

✚ ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύουμε αύριο Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019 και ώρα 4.30μ.μ., από τον ιερό ναό 

του Αποστόλου Ανδρέα στο Πλατύ Αγλαντζιάς, τον πολυαγαπημένο μας αδελφό και θείο

ΚΥΠΡΟ ΙΩΑΝΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δεκανέα

από τη  Λευκωσία
ο οποίος δολοφονήθηκε από τους Τούρκους εισβολείς, ενώ υπερασπιζόταν με άλλους 

στρατιώτες το φυλάκιο Χοιροστάσιο στον Τράχωνα, στις 22 Ιουλίου 1974.
Τα οστά του βρέθηκαν σε ομαδικό τάφο λίγο έξω από τον Τράχωνα και ταυτοποιήθηκαν 

πρόσφατα με τη μέθοδο DNA.
Καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον ιερό ναό από τις 4.00-4.30μ.μ.
Οι τεθλιμμένοι:

Αδέλφια: Ειρήνη - Δώρος Νικολάου
Ελένη - Αντρέας Κακούρης

Ανίψια: Κύπρος και Λουκία Νικολάου
Γιώργος, Ιάκωβος και Μάριος Κακούρης

Λοιποί συγγενείς.
Αντί στεφάνια, παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για την ανέγερση του παρεκκλησίου 

του Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτη στον Ασκά, και για το φιλανθρωπικό έργο της 
ενορίας Πλατύ Αγλαντζιάς.

✚ ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας 

ΑΛΕΞΗ ΓΑΛΑΝΟ
Δήμαρχο Αμμοχώστου

που απεβίωσε στις 15.7.2019, σε ηλικία 78 ετών, κηδεύουμε αύριο Δευτέρα, 22.7.2019, και ώρα 5.00μ.μ., από τον ιερό ναό Της Του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο, 
και καλούμε όσους επιθυμούν να παραστούν.

H οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 3.30 – 5.00 μ.μ.
Η ταφή θα γίνει στο Δημοτικό Κοιμητήριο Έγκωμης.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος : Αλεξάνδρα Γαλανού

Παιδιά: Αλέξιος και Χρίστος
Νέδη και Νικόλας

και λοιποί συγγενείς

Ο κ. Νικόλας Κυθρεώτης είναι ο νέος Εκτελε-
στικός Διευθυντής του Intercollege  Λευκωσίας 
και της Ναυτική Ακαδημίας Κύπρου. Αποφοίτησε 
από την Αγγλική Σχολή το 1994 και στη συνέ-
χεια υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά ως  Έφεδρος 
Αξιωματικός. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου 
CITY UNIVERSITY του Λονδίνου, όπου σπούδασε 
Νομικά με Επιχειρήσεις (LLB – Law & Business) 
και στη συνέχεια έκανε το μεταπτυχιακό του στις 
Διεθνείς Σχέσεις για τη Μεσόγειο (MA) στο Πανε-
πιστήμιο KING’S COLLEGE, επίσης στο Λονδίνο. 
Το 2000-2001 εργάστηκε ως ασκούμενος δικηγόρος στην Κύπρο, ενώ τα επόμενα 
15 χρόνια ζούσε στο εξωτερικό, όπου και ακολούθησε μια μακρά και διακεκριμένη 
καριέρα στον χώρο των επιχειρήσεων. Αυτήν την περίοδο ίδρυσε τις δικές του επι-
χειρήσεις, οι οποίες απασχολούν σημαντικό αριθμό εργαζομένων, έχουν ένα ευρύ 
πεδίο δραστηριοτήτων και οι οποίες συνεχίζουν την επιτυχημένη τους πορεία μέχρι 
σήμερα. Το 2017 ξεκίνησε να εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ως Διευθυ-
ντής Ανάπτυξης και τον Μάρτιο του 2019 ανέλαβε τα καθήκοντα τού εκτελεστικού 
διευθυντή του Intercollege Λευκωσίας καθώς και της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου.

Το Κέντρο Αριστείας, Έρευνας και Καινοτομίας στους τομείς των Διαδραστικών Μέσων, 
Ευφυών Συστημάτων και Αναδυόμενων Τεχνολογιών RISE και η εταιρeία Engino, που 
έχει το όραμα να εμπνεύσει τους μαθητές να γίνουν καλύτεροι στη λύση προβλημάτων 
και στην καινοτομία, συμφώνησαν να συνεργασθούν στους τομείς της Έρευνας και της 
Καινοτομίας. Οι δύο οργανισμοί θα συνεργαστούν στους τομείς που σχετίζονται με την 
έρευνα και την καινοτομία με σκοπό τη δημιουργία πιλοτικών εφαρμογών, μοντέλων και 
εργαλείων μέσω της χρήσης πρωτοποριακών τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, μηχα-
νικής μάθησης και εικονικής πραγματικότητας στους τομείς της εκπαίδευσης STEM. Ο 
Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Αριστείας RISE, Σπύρος Νικολάου, τόνισε τη σημασία 
της συνεργασίας των δύο οργανισμών. Ο Κώστας Σίσαμος, Διευθύνων Σύμβουλος της 
ENGINO, εξήγησε τη σημασία της εμπλοκής ερευνητών υψηλού διαμετρήματος από το 
RISE, οι οποίοι θα εμπλουτίσουν τα νέα προϊόντα με πρωτοποριακές καινοτομίες, που θα 
επιτρέψουν στη βιομηχανία να γίνει πολύ πιο γρήγορη και πραγματικά ανταγωνιστική στο 
νέο παγκόσμιο περιβάλλον. Το RISE είναι το αποτέλεσμα κοινοπραξίας μεταξύ του Δήμου 
Λευκωσίας, των τριών δημοσίων πανεπιστημίων της Κύπρου (Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κυπρίων) και δύο διεθνών 
εταίρων, του Max Planck Institute for Informatics (Γερμανία) και του University College 
London (Ηνωμένο Βασίλειο). Το Κέντρο Αριστείας διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη 
μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας στην περιοχή. Το RISE αποσκοπεί να λειτουργήσει ως 
συνδετικός κρίκος της ακαδημαϊκής έρευνας και της βιομηχανικής καινοτομίας, προς την 
κατεύθυνση της επιστημονικής, τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου 
και της Ευρώπης. Το Κέντρο Αριστείας, στο πλαίσιο της στρατηγικής του αναφορικά με 
τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και βιομηχανίας, προσβλέπει σε συνεργασία 
με κυπριακές και διεθνείς επιχειρήσεις.

Νέος Εκτελεστικός Διευθυντής 
του Intercollege Λευκωσίας

Ανάπτυξη της συνεργασίας του Κέντρου 
Αριστείας RISE και της Engino

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
Σκουμπρής Χαράλαμπος: Βυζαντίου 26 Α+Β 
(δίπλα από Σολώνειο βιβλιοπωλείο), Στρόβο-
λος, τηλ.: 22661499, 22370357. 
Χατζηιωάννου Αννίτα: Νάξου 14Γ (πάρο-
δος Μακαρίου και Διγενή Ακρίτα απέναντι 
από CYTA), Λευκωσία, τηλ.: 22755999, 
22429210, 22429429. 
Νεοφύτου Μαρίνα: Γερμανού Πατρών 5 
(πίσω από το MALL της Έγκωμης), Έγκωμη, 
τηλ.: 22322226, 99089428. 
Αγγελής Πέτρος: Λεωφ. Καντάρας 71, Στρό-
βολος, τηλ.: 22324205, 22324205. 
Σωκράτους Λουίζα: Πειραιώς 24Γ (έναντι 
καταστήματος υφασμάτων «SANTEX»), Στρό-
βολος, τηλ.: 22422279, 22321828. 

ΛΕΜΕΣΟΣ
Πίτσιακου Έλενα: Απ. Βαρνάβα 37 (βόρεια 
φώτων Σιμιλλίδη), Λεμεσός, τηλ.: 25662177, 
25104316. 
Κούρτελλου Χρυστάλλα: Σπύρου 
Κυπριανού & Βασ. Κωνσταντίνου 84, φώτα 
Σπύρου Κυπριανού & δρόμος Τσιρείου Δη-

μοτικού, Λεμεσός, 25870288, 25737455.
Νικολάου Νικόλας: Γλάδστωνος 116 (έναντι 
πρώην Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 
νυν Ελληνικής Τράπεζας), Λεμεσός, τηλ.: 
25364359, 99409006. 
Νικολάου Σούλα: Γεωργίου Α΄ 31 (παραλια-
κός δρόμος Πλησίον PIZZA HUT), Γερμασό-
γεια, τηλ.: 25325450, 25383877. 

ΛΑΡΝΑΚΑ
Ζόππου Γεωργία: Λεωφ. Φανερωμένης 122 
(πλησίον Ελληνικής Τράπεζας), Λάρνακα, 
τηλ.: 24622810, 24651003. 
Χριστοδούλου Παύλος: Ερμού 51Γ, Λάρνακα, 
τηλ.: 24652702, 24360054. 

ΠΑΦΟΣ
Παπαδοπούλου Χριστιάνα: Ελλάδος 83 
(έναντι υπεραγοράς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ), Πάφος 
, τηλ.: 26931339, 26653684. 

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Κύζας Παναγιώτης: Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 
82, Παραλίμνι, τηλ.: 23823270, 23823308. 

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Παθολόγος: Aριστομένης Δημήτριος Τουρ-
βάς, τηλ.: 99097385, 22108553. 
Οδοντίατρος: Γεωργία Μαυρομμάτη, τηλ.: 
22331258, 99797020. 

ΛΕΜΕΣΟΣ
Οδοντίατρος: Εβίτα Σιζοπούλου, τηλ.: 
99524121.

ΠΑΦΟΣ 
Οδοντίατρος: Ρένος Αργυρού, τηλ: 
99420936. 

Ιατροί

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ: Μεγάλη 

διεθνής κατασκευαστική εταιρεία ψάχνει για 
άμεση εργοδότηση: Τεχνίτες εφαρμογής 
γυψοσανίδων και αλουμινίων, Ηλεκτρολό-
γους, Υδραυλικούς, Σιδεράδες, Καλουψιή-
δες. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 
96515153.

 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

ΑΘΗΝΑ: Πωλούνται και ενοικιάζονται 
καινούργια διαμερίσματα στην Αθήνα, κοντά 
σε Μετρό και Πανεπιστήμια. Στούντιο €49.000, 
ενός υπνοδωματίου €78.000. Απόδοση πέραν 
του 5 % . Αποτείνεσθε: Autolease P.A. Ltd, τηλ. 
22809999, 99728555.

Μικρές Αγγελίες 
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«ΔΕΝ ΥΠΉΡΞΕ ΠΟΙΝΙΚΉ ΔΙΩ-
ΞΉ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙ-
ΕΤΑΞΑΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΑΝ ΤΉΝ 
ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟΠΉ-
ΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΔΉΓΉΣΕ 
ΣΤΉΝ ΤΟΥΡΚΙΚΉ ΕΙΣΒΟΛΉ ΚΑΙ 
ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕΝ ΥΠΉΡΞΕ 
ΤΙΜΩΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΉΝ ΑΠΟ-
ΚΑΛΥΦΘΕΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΚΡΑΥΓΑΖΟΥΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 
ΤΩΝ ΉΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΤΟ» 

Όταν μετά την πτώση της χούντας, 
μέσα από τις στάχτες της κυπρια-
κής τραγωδίας, καταχωρήθηκαν 

ποινικές διώξεις κατά των πρωταιτίων 
του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 
1974 εναντίον του Προέδρου Μακαρίου, 
η Κυβέρνηση Καραμανλή της μεταπολι-
τευτικής περιόδου ανέστειλε τις διώξεις 
με επίκληση νομοθεσίας που προέβλεπε 
ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια αναστολή 
«όταν απειλούνται οι σχέσεις της Ελλάδος 
μετά τρίτης τινός χώρας». Η χώρα βέβαια 
δεν ανεφέρθη, αλλά ήταν προφανές ότι 
επρόκειτο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Δηλαδή δεν υπήρξε ποινική δίωξη των 
χουντικών που διέταξαν και εκτέλεσαν 
την προδοσία του πραξικοπήματος που 
οδήγησε στην τουρκική εισβολή και ως 
εκ τούτου δεν υπήρξε τιμωρία για να μην 
αποκαλυφθεί ο ρόλος και οι κραυγάζου-
σες ευθύνες των Ηνωμένων Πολιτειών 

και του ΝΑΤΟ. 
Έτσι η χούντα διώχθηκε  και τιμωρή-

θηκε μόνο για το πραξικόπημα της 21ης 
Απριλίου του 1967 και για την αιματηρή 
καταστολή της εξέγερσης του Πολυτε-
χνείου τον Νοέμβριο του 1973.

Φοβούμαι ότι, διακατεχόμενοι από τους 
ίδιους αδικαιολόγητους φόβους, οι επόμε-
νοι πρωθυπουργοί, μετά τον Κωνσταντίνο 
Καραμανλή, αρνήθηκαν να ανταποκριθούν 
στο επανειλημμένο αίτημα της Κυπριακής 
Βουλής για να παραδοθεί το υλικό που 
συνέλεξε «η Εξεταστική των πραγμάτων 
Επιτροπή» της Βουλής των Ελλήνων για 
την προδοσία της Κύπρου τη διετία 1986-
1988, παρά τις επανειλημμένες και έντονες 
οχλήσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων. 
Μάλιστα επί προεδρίας της Βουλής από 
τον αείμνηστο Σπύρο Κυπριανού είχε δη-
μιουργηθεί κλίμα σοβαρής έντασης και 
δημόσιων αντεγκλήσεων και λογομαχιών 
με την Αθήνα για το θέμα του «Φακέλου 
της Κύπρου».

Ευρισκόμενος στην Αθήνα το 2015, 
όταν στην Προεδρία της Βουλής βρισκό-
ταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, έθεσα ως 
στόχο να πείσω για την ανάγκη να δοθεί 
τέρμα σε αυτήν την ιστορική εκκρεμότητα. 
Πολύ διακριτικά και μακριά από τα φώτα 
της δημοσιότητας συμφωνήσαμε ότι το 
θέμα θα έπρεπε να λήξει.

Δεδομένου ότι σε κοινοβουλευτικά 

συστήματα τον καθοριστικό λόγο για 
τις σημαντικές αποφάσεις της Βουλής 
έχει ο Πρωθυπουργός, επιδίωξα και 
είχα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό 
Τσίπρα. Εξήγησα ότι ήταν αδιανόητο να 
υπάρχουν οποιεσδήποτε αναστολές και 
δισταγμοί στο να δοθεί στην Κύπρο το 
υλικό του «Φακέλου της Κύπρου», δε-
δομένου μάλιστα ότι οι όποιοι φόβοι για 
διασάλευση των σχέσεων της Ελλάδας 
με τις ΗΠΑ είχαν ξεπεραστεί από δημό-
σιες τοποθετήσεις - ομολογίες Αμερικα-
νών αξιωματούχων. Ο Πρωθυπουργός 
συμφώνησε και προχωρήσαμε στις 21 
Ιανουαρίου 2016 στην Αθήνα, με τον 
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Νίκο 
Βούτση, στη συνομολόγηση Πρωτοκόλ-
λου συνεργασίας, για την ψηφιοποίηση 
και   παράδοση στον Κύπριο Πρόεδρο 
της Βουλής ολόκληρου του συλλεγέντος 
υλικού από την «Εξεταστική των πραγ-
μάτων Επιτροπή», για το «Φάκελο της 
Κύπρου».

Με αυτόν τον τρόπο τερματίστηκε μια 
ιστορική εκκρεμότητα δεκαετίες μετά το 
πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή. 
Το υλικό που παραδόθηκε στην Κυπριακή 
Βουλή αναμένεται να χρησιμοποιηθεί 
για «κοινοβουλευτικούς, επιστημονικούς 
και ιστορικούς σκοπούς», σύμφωνα με 
το Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Ιανου-
αρίου του 2016.

Ωστόσο θα πρέπει να υπομνησθεί, με 
την ευκαιρία, μια άλλη ιστορική εκκρε-
μότητα που συνιστά κολοσσιαίο εθνικό 
όνειδος όπως αναφέρεται πιο πάνω. Η 
μη ποινική δίωξη των πρωταιτίων που 
διενήργησαν το πραξικόπημα εναντίον  
του Προέδρου Μακαρίου.

Στις 3 Δεκεμβρίου 1975 οι βουλευτές 
Γ. Φαράκος, Α. Γιάννου και Κ. Κάππος 
κατέθεσαν επερώτηση στη Βουλή των 
Ελλήνων και το ίδιο έπραξε και ο Λεω-
νίδας Κύρκος στις 22 Ιανουαρίου του 
1976, «σχετικά με την καθυστέρηση 
της διώξεως κατά των υπευθύνων της 
κυπριακής τραγωδίας».

Μετά από συζήτηση της επερώτη-
σης, ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης Κ. 
Στεφανάκης απάντησε με δήλωση τού 
Πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή ημερ. 
16 Οκτωβρίου 1975: «Θα παραμείνει 
βέβαια ακόμα εκκρεμής η δίωξις των 
υπευθύνων διά το πραξικόπημα της 
Κύπρου και τούτο, διότι η Κυβέρνησις 
νομίζει ότι κατά την παρούσα φάσιν του 
Κυπριακού, δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί 
η δίκη αυτή, αζημίως, διά την υπόθεσιν 
της Κύπρου».

Έτσι η Χούντα διώχθηκε και τιμωρή-
θηκε μόνο για το πραξικόπημα της 21ης 
Απριλίου του 1976 και για την αιματηρή 
καταστολή της εξέγερσης του Πολυτε-
χνείου τον Νοέμβριο του 1973. Όχι για 
την εθνική προδοσία της Κύπρου.

Και όμως. Ενώ η Κυβέρνηση Κα-
ραμανλή φρόντισε να «προστατεύσει» 
τους Αμερικανούς και ΝΑΤΟϊκούς και 
να επιβάλει συσκότιση για τις ευθύνες 
τους στην κυπριακή τραγωδία, ο Αμερι-
κανός Πρόεδρος Μπιλ Κλίντον κατά την 
επίσημη επίσκεψή του στην Αθήνα τον 
Νοέμβριο του 1999, ζήτησε συγνώμη 
για τη στήριξη που πρόσφεραν οι ΗΠΑ 
προς την ελλαδική χούντα. Αλλά και ο 
ανώτατος Αμερικανός διπλωμάτης Ρίτσαρντ 
Χόλμπρουκ, σε στιγμές ειλικρίνειας, ανα-
φώνησε το ΜΕΑ CULPA, για τον ρόλο 
που διαδραμάτισαν οι Αμερικανοί στη 
στήριξη της δικτατορίας αλλά και στην 
κυπριακή τραγωδία.

Συνεπώς μπορεί να τερματίστηκε μια 
ιστορική εκκρεμότητα που αφορούσε το 
μαρτυρικό υλικό της «Εξεταστικής των 
Πραγμάτων Επιτροπής» της Βουλής 
των Ελλήνων, με την παράδοσή του 
στην Κύπρο.

Παραμένει ωστόσο ως στίγμα και εσαεί 
εθνικό όνειδος, το γεγονός ότι οι πρωταίτιοι 
της μεγαλύτερης προδοσίας στη νεότερη 
ιστορία του Ελληνισμού, παρέμειναν ατι-
μώρητοι. Και γι’ αυτό εγκαλούνται όλες 
οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις.
*Τέως Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων

Στην ιστορική  διαδρομή των δύο 
τελευταίων αιώνων της Κύπρου,  ο 
Ιούλιος σημαδεύθηκε ως μαύρος 

μήνας που έπαιξε άχαρο ρόλο στη μοίρα 
του κυπριακού Ελληνισμού.

Την 9η Ιουλίου 1821, με εντολή τού, 
τότε, Τούρκου Κυβερνήτη της Κύπρου,  
διενεργήθηκαν άγριες σφαγές σε βάρος 
των Ελλήνων  Κυπρίων με πρωταρχικό 
στόχο να σκορπίσουν τον τρόμο και να 
καταστείλουν κάθε ίχνος λαϊκής εξέγερσης 
και δυναμικής συμπαράστασης προς 
τους επαναστατημένους Έλληνες.  

Στις 15 Ιουλίου 1974, με τον κυπρι-
ακό Eλληνισμό διχασμένο, με τα λαϊκά 
μίση και πάθη να «μεγαλουργούν» και 
τις σχέσεις Αθηνών [Χούντα] - Λευκω-
σίας να κινούνται μεταξύ σφύρας και 
άκμονος,  ανατράπηκε με πραξικόπημα 
ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, Αρχεπίσκοπος Μακάριος, με τον 
αδελφοκτόνο σπαραγμό να κορυφώ-
νεται. Με πρόσχημα την ανατροπή 
της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο, 
η Τουρκία εισέβαλε στις 20 Ιουλίου στην 
ανυπεράσπιστη και προδομένη Κύπρο, 
σκοτώνοντας, λεηλατώντας, βιάζοντας και 
εν τέλει κατακτώντας διά της μεθόδου 
της κανονιοφόρου το 37% του εδάφους 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Στις 11 Ιουλίου 2011, δεκατρείς 
στρατιωτικοί και πυροσβέστες έχασαν 
με μακάβριο τρόπο τη ζωή τους όταν 
έσπευσαν να κατασβέσουν τη φωτιά που 
εκδηλώθηκε στη Ναυτική Βάση κοντά 
στο Μαρί, λόγω έκρηξης μέρους των 88 
εμπορευματοκιβωτίων με πυρίτιδα, που 

με πολλή ελαφρότητα και μεγάλη δόση 
πολιτικής απερισκεψίας, αποθηκεύθηκαν 
δίπλα στο εν λόγω στρατόπεδο, το οποίο 
γειτνιάζει με τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό 
Βασιλικού. Οι υλικές ζημιές άγγιξαν τα 
δύο δισεκατομμύρια ευρώ. 

4+1 σωστικές ενέργειες 
Προκειμένου να αποφύγουμε νέες τρα-

γωδίες  και τραγικές περιπέτειες, απαιτείται: 
1. Συνεχής σφυρηλάτηση της ομοψυ-

χίας και της ενότητας μεταξύ των πολιτών 
αλλά και των πολιτικών δυνάμεων του 
τόπου 

2. Ειλικρινής συνεργασία Αθηνών – 
Λευκωσίας για αντιμετώπιση της τουρκι-
κής επεκτατικής πολιτικής (ΑΟΖ, Αιγαίο, 
Κυπριακό, κ.λπ). 

3. Η κυπριακή Πολιτεία να απαλλαγεί 
από τα σύνδρομα της ευθυνοφοβίας και 
της τσαπατσουλιάς αναδιοργανώνοντας 
την κρατική μηχανή σε όλα τα επίπεδα, 
ενισχύοντας ουσιαστικά τους νευραλγι-
κούς θεσμούς του κράτους

4. Ξεκαθάρισμα των θέσεών μας στο 
Κυπριακό, έτσι ώστε όλα τα κόμματα με 
ενιαία και καθαρή φωνή να στηρίζουν 
τον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
στις συνομιλίες για το Κυπριακό και στις 
ευρωπαϊκές  - διεθνείς πρωτοβουλίες 
για προάσπιση των συμφερόντων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.

5. Θωράκιση με όλα τα μέσα της οντότη-
τας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία 
αποτελεί το πολυτιμότερο νομικό εργαλείο 
για διεκδίκηση των δικαίων μας, με ορθή 
επίλυση του Κυπριακού και ενίσχυση της 
θέσης μας ως ισότιμου εταίρου στη μεγάλη  
ευρωπαϊκή οικογένεια, που αποτελεί όχι μόνο 
την ισχυρότερη οικονομία του κόσμου αλλά 
και τον σημαντικότερο εγγυητή της ασφάλειας 
και των ανθρωπίνων αξιών στον πλανήτη. 

Σε αντίθετη περίπτωση, η μελλοντική μας 
πορεία είναι προδιαγεγραμμένη και συνδε-
δεμένη με νέες τραγωδίες και εθνικές ήττες. 

*Δημοσιογράφος  

Ιδού η αλήθεια για το ατιμώρητο έγκλημα Φλόγα ελπίδας μέσα από τα 
ερείπια του μαύρου Ιούλη

ΞΕΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. 
ΟΜΗΡΟΥ*
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Σ
υμπληρώνονται αυτές 
τις μέρες 45 χρόνια από 
την αποφράδα μέρα της 
τουρκικής εισβολής. Η 
πραξικοπηματική ανα-
τροπή του Προέδρου 
Μακαρίου από τη Χού-

ντα των Αθηνών και τους συνεργάτες της 
στην Κύπρο έδωσε μοναδική ευκαιρία 
στην Τουρκία να εισβάλει με το πρόσχημα 
της αποκατάστασης της συνταγματικής 
τάξης και την προστασία της τουρκοκυ-
πριακής κοινότητας. Εάν δεν επέρχετο και 
πάλιν η κατάρα της διχόνοιας, του εθνικού 
διχασμού και της προδοσίας, η Κύπρος 
σήμερα θα ήταν ένα δεύτερο ελληνικό 
κράτος σε όλη την επικράτειά της.  

Στόχος της Άγκυρας είναι μια λύση 
του Κυπριακού που να υποκαθιστά την 
Κυπριακή Δημοκρατία με ένα τρικέφαλο 
κρατικό μόρφωμα το οποίο κατ’ ουσίαν 
θα καταστεί τουρκικό προτεκτοράτο. Γι’ 
αυτό ατέρμονοι κύκλοι διακοινοτικών 
συνομιλιών υπό την αιγίδα του ΟΗΕ μετά 
το 1974 δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα. Και, παρά τη συνεχή με-
τατόπιση των ελληνοκυπριακών θέσεων 
προς τις τουρκικές, το χάσμα εξακολουθεί 
να υφίσταται. Τυχόν υλοποίηση του δια-
πραγματευτικού κεκτημένου θα οδηγήσει 
σε σαφή επιδείνωση του status quo ή 
στην κατάρρευση του νέου κρατικού μορ-
φώματος. Εν ολίγοις η πολιτική αυτή,  η 
οποία έχει κριθεί εκ του αποτελέσματος,  
θα πρέπει να επαναξιολογηθεί.  

Άλλο είναι η συμφιλίωση και ο έντιμος 
συμβιβασμός και άλλο η συνθηκολόγη-
ση και η παράδοση. Η Κύπρος είναι μια 
μικρή χώρα και οι αντιξοότητες τερά-
στιες. Δεν έχουμε όμως το δικαίωμα να 
υποκύψουμε. Για την εθνική και φυσική 
επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού, ως 
ελάχιστος φόρος τιμής στους ηρωικούς 
νεκρούς που έπεσαν υπέρ Ελευθερίας 
αλλά και ως ύψιστο χρέος για τις γενιές 
που έρχονται, θα πρέπει να προασπί-
σουμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Και 
να αγωνισθούμε για την ολοκλήρωση 
της ανεξαρτησίας της.

Σαράντα πέντε χρόνια μετά ο Κυπριακός 
Ελληνισμός εξακολουθεί να βιώνει τις 

τραγικές συνέπειες του εγκλήματος του 
1974.  Και το μέλλον παραμένει αβέβαιο. 
Πέραν τούτου, στην ευρύτερη περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης 
Ανατολής υφίσταται σήμερα ένα τρικυ-
μιώδες τοπίο. Η ΕΕ, στην οποία είχαμε 
εναποθέσει πολλές ελπίδες, αντιμετωπίζει 
πολυδιάστατες προκλήσεις, ενώ παράλ-
ληλα δεν είναι ακόμα μια ολοκληρωμένη 
γεωπολιτική οντότητα. H Τουρκία συνεχίζει 
απροκάλυπτα όχι μόνο να κατέχει το βόρειο 
τμήμα της Κύπρου αλλά ταυτόχρονα και 
να μην αναγνωρίζει δικαίωμα ύπαρξης 
στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν είναι 
υπερβολή να λεχθεί επίσης ότι η Τουρ-
κία διεξάγει έναν  υβριδικό πόλεμο εις 
βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Στη 
σημερινή συγκυρία συνεχίζει τον εποικι-

σμό, την ισλαμοποίηση των κατεχόμενων 
εδαφών και διοχετεύει προς τις ελεύθερες 
περιοχές παράνομους μετανάστες από 
τρίτες χώρες.  Ταυτόχρονα αμφισβητεί 
έμπρακτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αποκλει-
στική Οικονομική της Ζώνη.

Σε σχέση με την πρόταση του Τουρ-
κοκύπριου ηγέτη Μ. Ακιντζί για συν-
διαχείριση των ενεργειακών πόρων 
υπογραμμίζω ότι η δική μας πλευρά θα 
πρέπει να τοποθετηθεί ολοκληρωμένα και 
τεκμηριωμένα. Μπορούμε να υποδείξουμε 
ότι το δικαίωμα της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας να έχει λόγο στο ζήτημα αυτό 
απορρέει από το Σύνταγμα του 1960.  
Όμως αυτό δεν μπορεί να εφαρμόζεται 
αποσπασματικά. Τα δικαιώματα συνο-

δεύονται και από υποχρεώσεις. Στο  ίδιο 
πλαίσιο είναι σημαντικό να συζητηθεί 
η οριοθέτηση της ΑΟΖ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας με αυτήν της Τουρκίας.

Πέραν του εθνικού ζητήματος, η Κύ-
προς βρίσκεται στη δίνη μιας πολιτικο-
κοινωνικο-οικονομικής κρίσης αλλά και 
βαθιάς αξιακής κρίσης - μια κρίση η οποία, 
μεταξύ άλλων, οδηγεί τους ανθρώπους 
στον άκρατο ατομικισμό και στην έλλειψη 
διάθεσης κοινών αγώνων για την επίτευξη 
συλλογικών στόχων.  Έτσι δεν πρέπει να 
μας εκπλήττει το γεγονός ότι οι πολίτες 
αυτής της χώρας αισθάνονται απαξίωση 
για την πολιτική ενώ έχει μειωθεί και η 
εμπιστοσύνη προς το κράτος.

Τα δεδομένα είναι δύσκολα και το ανι-
σοζύγιο δυνάμεων παραμένει και σήμερα 

τεράστιο. Οι κίνδυνοι δεν προέρχονται 
μόνο από τις δυνάμεις που απειλούν την 
ανεξαρτησία, κυριαρχία και εδαφική 
ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, αλλά και από τον κακό μας εαυτό. 
Υπάρχουν όμως τα εργαλεία πολιτικής 
για να εξέλθουμε από τα αδιέξοδα. Είναι 
καθοριστικής σημασίας η επιστράτευ-
ση του ψυχικού σθένους αλλά και της 
γνώσης στην προσπάθεια προώθησης 
αποτελεσματικής και αξιοπρεπούς διακυ-
βέρνησης. Με αυτό το σκεπτικό θεωρώ 
ότι αποτελεί υπέρτατο καθήκον μας να 
πορευτούμε με εντιμότητα, συλλογικότητα, 
σεμνότητα, υπομονή, αποφασιστικότητα, 
αλληλοσεβασμό, αξιοπρέπεια, αυτοπε-
ποίθηση, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και με 
πίστη στην τελική δικαίωση. Μόνο έτσι 
είναι δυνατό να έλθουν καλύτερες μέρες 
και να εορτάσουμε την ολοκλήρωση της 
ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Απαραίτητη, αν και όχι επαρκής, προ-
ϋπόθεση για την ευόδωση των στόχων 
μας είναι η διαφύλαξη της ελεύθερης 
Κύπρου ως κόρη οφθαλμού. 

*Καθηγητής, Πρόεδρος του Κυπριακού Κέ-
ντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων 
καθώς και του Τμήματος Πολιτικών Επιστη-

μών και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας

Έχει δημοσιευτεί πρόσφατα στον 
Τύπο είδηση που αναφέρει ότι 
η τουρκική κυβέρνηση προ-

χώρησε στη λειτουργία του Γραφείου 
που θα αναλάβει όλες τις υποθέσεις του 
κατοχικού καθεστώτος. Το Γραφείο θα 
λειτουργεί υπό την αιγίδα του Γραφεί-
ου του Τούρκου αντιπροέδρου και θα 
ασχολείται με την παροχή βοήθειας 
στις υπό κατοχήν περιοχές σε θέματα 
οικονομίας, χρηματοδοτικά και παροχής 
τεχνολογικής στήριξης. Τεχνοκράτες άρ-
χισαν την ετοιμασία νέου πρωτοκόλλου 
που θα υπογράψουν η Άγκυρα και το 
κατοχικό καθεστώς.

Επικεφαλής αυτού του Γραφείου και 
συντονιστής θα είναι Αντιπρόεδρος ή 
Υπουργός της τουρκικής κυβέρνησης, 
που θα διοριστεί από τον νεοσουλτάνο 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερτογάν.

Αυτές όλες οι τελευταίες κινήσεις 
αποσκοπούν στην ολοκλήρωση της εν-
σωμάτωσης των κατεχομένων εδαφών 
μας στην Τουρκία (με αυτά που προηγή-
θηκαν ως παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 
ύδατος κ.λπ.)

Και μετά απ’ όλα αυτά υπάρχουν 
ακόμη μερικοί μέχρι βλακείας αφελείς 
που μιλούν για «απελευθέρωση» και 
«επανένωση», όταν όλες οι ενέργειές 
μας για τέσσερεις και πλέον δεκαετίες 
διευκολύνουν τις προθέσεις της Τουρ-
κίας για επανάκτηση, προσάρτηση και 
ολοκληρωτικό έλεγχο της Κύπρου.

Όταν άνοιξε το οδόφραγμα της Δε-

ρύνειας μερικοί εθνικώς ασπόνδυλοι 
έσπευσαν να το χαιρετίσουν ως απαρχή 
της επιστροφής μας στην Αμμόχωστο. Είχα 
γράψει τότε ότι μάλλον αυτό θα είναι η 
διευκόλυνση των Τούρκων για εποικισμό 
και της Αμμοχώστου.

Άλλωστε τα ούτω καλούμενα ΜΟΕ 
(Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης), 
όπως αποκαλείται το άνοιγμα μερικών 
οδοφραγμάτων που δίδουν την εντύπωση 
ύπαρξης δύο κρατών,  μάλλον αυτήν την 
εντύπωση έχουν δημιουργήσει διεθνώς 
και το μόνον που πέτυχαν είναι η εδραί-
ωση του διαχωρισμού και της κατοχής.

Τώρα έρχεται και η σύνδεση της 
κινητής τηλεφωνίας με τα κατεχόμενα 
και μάλιστα με πρόθεμα τον κωδικό της 
Τουρκίας (+90).

Ενώ λοιπόν ζητούμε από την Ευρω-
παϊκή Ένωση τη λήψη μέτρων κατά της 
Τουρκίας και επιβολή κυρώσεων, εμείς 
προβαίνουμε σε ενέργειες που αποτελούν 

έμμεσα αναγνώριση της ούτω καλούμενης 
ΤΔΒΚ του ψευδοκράτους δηλαδή.

Δίδουμε μάλιστα με όλα αυτά και 
την εντύπωση περί δύο κρατών όταν τα 
διεθνή ειδησεοπρακτορεία με τη συντρι-
βή του ρωσικού πυραύλου S-200 στην 
οροσειρά του Πενταδακτύλου μιλούσαν 
περί “Government of Northern Cyprus” 
(κυβέρνηση Βορείου Κύπρου).

Έχουμε καταντήσει με τις ενέργειές 
μας σαν μια γυναίκα που ύστερα από 
τους πολλούς βιασμούς όχι μόνο τους 
απολαμβάνουμε, αλλά και τους επιζητούμε.

Αλλαγή λοιπόν πλεύσης χρειάζεται στη 
βάση ενός ενιαίου εθνικού αντικατοχικού 
και απελευθερωτικού αγώνα.

Αυτή θα έπρεπε να ήταν η ομόφωνη 
απόφαση της πρόσφατης συνεδρίας του 
Εθνικού Συμβουλίου και η απάντηση προς 
τον Μουσταφά Ακιντζί μονολεκτική - Αϊ-
σικτίρ (να με συγχωρείτε).

*Πρώην συνδικαλιστής

Πουθενά δεν απεικονίζεται δραματι-
κότερα ο θρήνος του θανάτου από 
τα έργα των μεγάλων Ελλήνων 

τραγικών της κλασικής αρχαιότητας. Κι 
ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι Ικέτιδες του 
Ευριπίδη, όπου ο χορός -και όχι πρόσωπα- 
είναι ο πρωταγωνιστής. Είναι οι μητέρες των 
σκοτωμένων Αργείων στην πολιορκία της 
Θήβας, που ξεσηκώνονται μπροστά στην 
ύβριν του νικητή βασιλιά, ο οποίος αρνείται 
να επιστρέψει τα νεκρά σώματα για ταφή. 

Αυτή η καταπάτηση πανελλήνιου 
άγραφου νόμου για τη μεταχείριση των 
νεκρών πολεμιστών ενώνει τις γυναίκες 
του Άργους, δίνοντάς τους μια δύναμη 
που υπερβαίνει τα ανθρώπινα δυνατά. 
Σχεδόν σε ολόκληρη τη διάρκεια του 
έργου τις παρακολουθούμε επί σκηνής 
να εκφράζουν το πένθος της απώλειας 
των παιδιών τους, σε συνδυασμό με το 
πείσμα και την απαίτηση, όχι για εκδί-
κηση, μα για αποκατάσταση της τάξης. 
Την ώρα που το μαύρο είναι το μοναδικό 
χρώμα που καλύπτει τον κόσμο τους, οι 
χαρακτήρες των μανάδων εξελίσσονται 
πολυδιάστατα, εξοικειώνοντας τον θεατή 
με έννοιες της ωριμότητας και την ανάγκη 
του ανθρώπου να γνωρίσει τον πόνο για 
να δει παραπέρα. «Δεν ανήκω ακόμα 
στους νεκρούς, δεν ανήκω πια στους ζω-
ντανούς», επαναλαμβάνουν οι Ικέτιδες, 
σαν κάλεσμα στις συνειδήσεις μας.

Πράγματι, πόσο άγονο είναι το πένθος 
που κλείνει τον άνθρωπο στον εαυτό του, 
και πόσο παραγωγικό μπορεί να γίνει όταν 

πέρα από τους λυγμούς καταφέρει να ενώ-
σει τους πολίτες σε κοινή δράση, όχι μίσους, 
αλλά επιμονής και υπέρβασης. Βλέπουμε τις 
Ικέτιδες να έχουν εκστρατεύσει στο ιερό της 
Δήμητρας στην Ελευσίνα, για να ζητήσουν 
τη θεία στήριξη στον αγώνα τους. Θυμηθεί-
τε επίσης τις Κύπριες Ικέτιδες, μητέρες και 
συζύγους των δικών μας αγνοουμένων της 
εισβολής του 1974, που συγκεντρώνονταν 
στις πλατείες των πόλεων απαιτώντας να μά-
θουν την αλήθεια, αμφισβητώντας θαρρείς 
την επίσημη εκδοχή.          

Στις Ικέτιδες αναδεικνύεται ακόμη ο 
ανθρωπισμός των Αθηναίων, στο πρό-
σωπο του βασιλιά της πόλης Θησέα, ο 
οποίος ακούει τη μητέρα του να του ζητά 
να πάρει θέση υπέρ του δικαίου και της 
ηθικής, και κινεί το στράτευμά του κατά 
της Θήβας. Το έργο έχει αίσιο τέλος, αφού 
οι Αθηναίοι επιστρέφουν και παραδίδουν 
τους νεκρούς Αργείους στις μητέρες τους. 

Χωρίς να κατατάσσονται στα κορυφαία 

έργα των τραγωδών του 5ου π.Χ. αιώνα, οι 
Ικέτιδες εξακολουθούν, για όλους τους ανωτέρω 
λόγους, να ωφελούν. Το κυπριακό κοινό έχει 
ανάγκη από ακριβές θεατρικές παραγωγές, 
όπως αυτή από τη συνεργασία του Εθνικού 
Θεάτρου με τον ΘΟΚ αυτόν το μήνα. Ο Στάθης 
Λιβαθινός είναι ένας καταξιωμένος σκηνο-
θέτης και οι επιλογές του να επενδύσει με 
ζωντανή μουσική τα δρώμενα, όπως και να 
βάλει άρβυλα στα χέρια των μανάδων, ως 
δείγμα της αντρειοσύνης τους, κρίνονται 
επαινετικά. Από την άλλη, ήταν ίσως παρά-
τολμο να κρατήσει επί σκηνής τη μητέρα του 
Θησέα, κι ας ήταν η Κάτια Δανδουλάκη, η 
οποία μετά τη συνάντηση με τις θρηνούσες 
και την παρέμβαση στον  γιο της αμέσως μετά, 
δεν είχε κανένα ρόλο. Αντίστοιχα, κράτησε 
εξ αρχής επί σκηνής χωρίς ρόλο τη χήρα 
του κεραυνοκτυπημένου Καπανέα, η οποία 
συμμετείχε στην πλοκή μόνο στο τέλος.      

  *Σύμβουλος και Εκπαιδευτής Στελεχών 
Επιχειρήσεων και Νέων

Η Κατοχή και το χρέος μας

Η ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης
των κατεχομένων στην Τουρκία

Μεταξύ ζωής και θανάτου - Σκέψεις 
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Χ
ρόνια τώρα οι απαντα-
χού στον κόσμο Έλληνες 
αναμένουμε την απογεί-
ωση της Ελλάδας σε μια 
πολιτική, οικονομική, 
στρατιωτική δύναμη 
στην Ευρώπη και την 

περιοχή. Δυστυχώς, μετά την αποτίνα-
ξη του Οθωμανικού ζυγού και κάποιες 
μεμονωμένες στιγμές της ιστορίας της, 
η Ελλάδα όλο διολισθαίνει. Αποκορύ-
φωμα ήταν το στρατιωτικό πραξικόπημα 
του 1967, που είχε τις δυσμενείς επι-
πτώσεις του και στην Κύπρο μας. Μια 
σωστή ενέργεια, που έγινε έκτοτε, ήταν 
η ανατροπή του αρχικού δόγματος  για 
‘ΕΟΚ-ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο’ και η 
ένταξή της στην ΕΟΚ/ΕΕ. Όταν βρέθηκα 
στις Βρυξέλλες τότε για την Τελωνειακή 
‘Ενωση Κύπρου-ΕΟΚ συγχάρηκα τους 
Πάγκαλο/Κρανιδιώτη για την μεγάλη 
αυτή απόφαση. 

Η ιστορία των περισσότερων λαών είναι 
γεμάτη από περιόδους ακμής και δυσπρα-
γίας. Όμως θα ανέμενε κανένας από ένα 
λαό, όπως ο ελληνικός, που ανέπτυξε τον 
ανθρώπινο πολιτισμό κι έθεσε τις βάσεις 
για τη σύγχρονη επιστήμη σε πλείστους 
τομείς, να συνεχίσει να διαδραματίζει 
ενεργό ρόλο στη βελτίωση της ζωής κι 
ευημερίας των ατόμων. Αξιοποιώντας τις 
δυνατότητες του απανταχού Ελληνισμού 
και τη δημιουργικότητα των ιδίων των 
Ελλήνων θα μπορούσε να δημιουργήσει 
ένα πρότυπο μιας αναπτυγμένης χώρας. 
Αν υπάρχει σήμερα Ισραήλ πιστεύω ότι 
τούτο οφείλεται σ’ αυτό και το απανταχού 
Εβραικό Λόμπι. 

Όπως ανέφερα ξανά, αυτά συζητού-
σαμε στη δεκαετία του 1960 οι Έλληνες 
φοιτητές της Σχολής Οικονομικών Επι-
στημών του Λονδίνου (LSE). Κι ήταν εκεί 
Έλληνες φοιτητές απ’ όλα τα μέρη της Γης. 
Ήταν η εποχή που ο Πρωθυπουργός Κ. 
Καραμανλής κάλεσε τον Α. Παπανδρέου 
να αναλάβει το νεοϊδρυθέν Κέντρο Προ-
γραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 
(ΚΕΠΕ) για τη συστηματική ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας. Τόσο ο ίδιος όσο κι 
ο Κ. Σημίτης, που βρισκόταν στο Λονδίνο 
για σπουδές, μας επισκέφτηκαν κι είχαμε 
εκτενείς συζητήσεις για το πώς η Ελλά-
δα θα μπορούσε να πρωτοστατήσει στον 
ευρύτερο αναπτυξιακό τομέα. Δυστυχώς, 
όλα αυτά τα όνειρα καταβαραθρώθηκαν 
με το πραξικόπημα της Χούντας το 1967. 

Τρεις είναι οι τομείς στους οποίους θα 
πρέπει η νέα Κυβέρνηση να δώσει ιδιαί-
τερη προσοχή: Ενίσχυση του πολιτικού 
ρόλου της στην περιοχή, συντονισμένη 
ανάπτυξη της οικονομίας, επανεξέταση 
της στρατιωτικής κατάστασης. Η ενδυ-
νάμωση της Ελλάδας θα βοηθήσει στην 
επίλυση και του Κυπριακού. 

Την ενέργεια της Κύπρου μετά την 
εισβολή να επεκτείνει τις σχέσεις της (πο-
λιτικές/οικονομικές) με τις Χώρες της Μ. 
Ανατολής ακολούθησε κι η Ελλάδα. Ελλάδα 
και Κύπρος σαν προέκταση της ΕΕ στην 
περιοχή μπορούν να βοηθήσουν στην 
εξεύρεση ειρηνικών τρόπων επίλυσης των 
υφιστάμενων διαφορών μεταξύ Ισραήλ 
κι Αραβικών Χωρών και ταυτόχρονα να 
συνδέσουν οικονομικά όλες τις χώρες 
μέχρι τον Αραβικό Κόλπο με την ΕΕ. Θα 
μπορούσαν επίσης να διαδραματίσουν 
ρόλο στην ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ 
και των χωρών της Β. Αφρικής. Η ΕΕ θα 
μπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη 
των Χωρών αυτών, κάτι που θα βοηθούσε 
και την ίδια.       

Η Ελλάδα και πάλι ως Μέλος της ΕΕ 
θα μπορούσε να διαδραματίσει πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στα Βαλκάνια. Αντί να 
κατατρύχεται με τη συμφωνία των Πρε-
σπών, η νέα Κυβέρνηση θα πρέπει να την 
εκμεταλλευθεί για σκοπούς επέκτασης των 
ελληνικών συμφερόντων στην ευρύτερη 
περιοχή των Βαλκανίων. Επισκεπτόμενος 
τις γύρω χώρες στο πλαίσιο των Συμφω-
νιών Οικονομικής Συνεργασίας με την 
Κύπρο μετά την εισβολή διερωτήθηκα 
γιατί η Ελλάδα έχανε τα οφέλη από μια 

φυσιολογική συνεργασία μαζί τους. Αφήνω 
που η μόνη ξένη γλώσσα που μιλούσαν 
σε πολλά μέρη ήταν η ελληνική κι η αγά-
πη τους προς την Ελλάδα ήταν εμφανής. 

Άλλος στόχος της νέας Κυβέρνησης θα 
πρέπει να είναι η συντονισμένη ανάπτυξη 
της οικονομίας. Ίσως τα παθήματα της 
Ελλάδας κι άλλων ευρωπαϊκών χωρών, 
περιλαμβανομένης της Κύπρου, γίνουν 
μαθήματα για μια πιο προγραμματισμένη 
προσέγγιση στα θέματα αυτά στο μέλλον. 
Η εναπόθεση της ευημερίας του λαού 
στα χέρια της αγοράς, έστω κι αν τίθενται  
κανόνες στη λειτουργία της, μοιάζει με 
τυχερά παιχνίδια, κάποιος κερδίζει κά-
ποιος χάνει, ενώ στο τέλος τη ‘νύμφη’ 
πληρώνει ο πολύς κόσμος.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 
δοκιμάστηκε η εισαγωγή του προγραμ-
ματισμού ανάπτυξης και στην Ελλάδα με 
την ίδρυση του ΚΕΠΕ. Εάν ο μηχανισμός 
αυτός είχε καθιερωθεί, όχι μόνο για τη 
μελέτη οικονομικών θεμάτων αλλά και 
για την εφαρμογή ορθής οικονομικής 
κι αναπτυξιακής πολιτικής, η Ελλάδα θα 
περνούσε σχετικά ανώδυνα μέσα από τα 
πολλά οικονομικά αδιέξοδα στα οποία 
αλόγιστες κομματικές πολιτικές την οδή-
γησαν τις τελευταίες δεκαετίες. Η τελευταία 
απόφαση στην Ε.Ε. για διευθέτηση του 
οικονομικού προβλήματός της είναι μια 
ευκαιρία για το Υπουργείο Ανάπτυξης 
να επανέλθει στην προγραμματισμένη 
διαχείριση της οικονομίας. Η Ελλάδα 
χρειάζεται μια εύρωστη οικονομία για 
να αντιμετωπίσει επιτυχώς τους εσωτε-
ρικούς κι εξωτερικούς κινδύνους.        

Τέλος, όσον αφορά τη στρατιωτική δύ-
ναμη της Ελλάδας, που πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής της 
νέας Κυβέρνησης μιας και η Τουρκία 
εκδηλώνει επεκτατικές διαθέσεις, μια 
λογική ενίσχυσή της ώστε να ισορροπεί 
την υπεροπλία της ενδείκνυται. Παράλ-
ληλα, μιας και είναι Μέλος του Νάτο, θα 
πρέπει να του ζητήσει να επέμβει και να 
ρυθμίσει τις παρουσιαζόμενες εκάστοτε 
διαφορές με τις ενέργειες της Τουρκίας. 
Επιτρέπεται κάθε τόσο ένα Κράτος-Μέλος 
του να υφίσταται απειλές από άλλο; Η 
επαναφορά της ισορροπίας στη στρατιω-
τική κατάσταση της δεκαετίας του 1980 
είναι απαραίτητη. 

*Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευθυ-
ντής Γραφείου Προγραμματισμού 

Αλήθεια, πόσο διαφορετικό θα 
ήταν το όλο ιστορικό της πορεί-
ας της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας εάν οι Πρόεδροι Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος, Σπύρος Κυπριανού, Γλαύ-
κος Κληρίδης, Τάσσος Παπαδόπου-
λος και Δημήτρης Χριστόφιας αντί να 
ανέχονται και ενίοτε να συμμετέχουν 
αντιπαραθετικά με άλλες πολιτικές ή 
κομματικές δυνάμεις να είχαν επιδι-
ώξει πραγματικά και να πετύχαιναν 
πραγματική συναίνεση. Άλλωστε οι 
διαφορετικές πολιτικές θεωρήσεις 
έπρεπε να ήσαν υποταγμένες σε μια 
ομόθυμη διεκδίκηση χάριν της κοι-
νής επιδίωξης, για να μην επιτρέψουν 
στην Τουρκία να προωθεί σταδιακά 
την επεκτατική βουλιμία της. Όλοι 
οι Πρόεδροι, συμπεριλαμβανομέ-
νων και των εν ζωή ευρισκομένων 
κ.κ. Βασιλείου και Αναστασιάδη, από 
το 1974 και μετά προσπάθησαν μεν, 
διακηρυκτικά τουλάχιστον, πλην όμως 
δυστυχώς απέτυχαν στο να υπάρξει 
μια συστηματική και συνεπής αντι-
κατοχική διεκδίκηση όπως επίσης 
απέτυχαν στο να έχουν, με την κα-
τάλληλη συνεχή καθοδήγηση, τον λαό 
συνεχώς σε κοινή αγωνιστική στάση 
και εγρήγορση.

Με αφορμή τον θάνατο ενός πρώην 
Προέδρου της Βουλής, του Δήμαρχου 
Αμμοχώστου, του οποίου η δράση για 
το ζήτημα της Κύπρου και πιο ειδικά για 
το δίκαιο της πόλης του, ήταν συνεχής 
όπως και οι δράσεις όλων όσοι διετέλεσαν 
Πρόεδροι της Βουλής, με κυρίαρχη μορ-
φή αυτή του γιατρού Βάσου Λυσσαρίδη, 
ζώντες και μη, προσπάθησαν, ως η μετά 
τον Πρόεδρο ανώτατη εξουσία, με τους 
αγώνες τους σε διάφορα επίπεδα ό,τι 
καλύτερο για την Κύπρο, χωρίς όμως 
ούτε αυτοί να επιτύχουν την εξαφάνιση 
του εσωτερικού διχασμού, στον αγώνα 
για απελευθέρωση.

Και, όμως, ενώ η τόσο αναγκαία 
ενότητα προγραμματισμού δράσης 
και της από κοινού αποφασιστικής 
διεκδίκησης συνεχίζει να είναι κάτι 
απαραίτητο, εντούτοις εμφανίζεται 
ακατόρθωτο παρά τα 45 χρόνια μετά 
το διπλό έγκλημα και την τόση κα-
ταστροφή, θυσίες και αγωνία για το 

μέλλον. Ακόμη και τώρα, ενώ έχουμε 
απόλυτα αποκαλυφθείσα την τουρκική 
επεκτατικότητα σε γη και θάλασσα, 
με τη νέα παράνομη διεκδίκηση της 
Τουρκίας, σε βάρος τώρα του υποθα-
λάσσιου πλούτου που ανήκει κυρι-
αρχικά στη χώρα μας, την Κυπριακή 
Δημοκρατία, η έλλειψη κοινού μετώ-
που είναι προφανής. Χωρίς όμως να 
προβληματίζει τούτο.

Πρέπει ως ηγεσία να κατανοήσει 
ότι ουδείς από μόνος του μπορεί ν’ 
αντισταθεί με επιτυχία στις προθέσεις 
και επιθυμίες της Τουρκίας. Ουδείς 
ηγέτης κατέχει από μόνος του τη μέ-
θοδο λύσης που θα μπορεί να είναι 
δικαία, βιώσιμη και λειτουργική. Η 
αντιπαράθεση και η συνεχής δημόσια 
επίκριση προσφέρει δυνατότητες ελιγ-
μών και προβολή επιχειρημάτων από 
την Τουρκία, που αφού διασφάλισε 
ό,τι επιθυμούσε επί του εδάφους, τώρα 
επεκτείνει την επιθυμία της και στη  
θάλασσα. Σήμερα για ό,τι αφορά την 
Ανατολική Μεσόγειο και αύριο για το 
Αιγαίο. Μηνύματα σαφή της Τουρκί-
ας με βάση την αλαζονική υπεροπλία 
της προς όσους ηγέτες της περιοχής 
συνήψαν με ή χωρίς συμμετοχή των 
ΗΠΑ τριμερείς συμφωνίες.

Παράλληλα η αδράνεια και απάθεια 
του ίδιου του λαού, που δεν ξεσηκώ-
νεται και δεν αντιδρά στη νέα εισβολή 
της Τουρκίας, επιτρέπει στην Τουρ-
κία να υποδεικνύει ότι  δεν ενεργεί 
η ίδια σε βάρος της ειρήνης στην 
περιοχή γιατί απλώς ως εγγυήτρια, 
δήθεν προστατεύει τα δικαιώματα των 
Τουρκοκυπρίων. Προφανώς υπονοούν 
ότι, αφού οι ίδιοι οι Ελληνοκύπριοι 
δεν ενοχλούνται και δεν ξεσηκώνο-
νται ως λαός,  γιατί αναμειγνύονται 
οι όποιοι άλλοι; Δεν είναι τυχαίο που 
ο κος Ερντογάν θεωρεί αχρείαστες 
και μη σοβαρές τις θέσεις καταδίκης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα όσα η 
Τουρκία προβαίνει κατά παραβίαση 
του Διεθνούς Δικαίου. Αλήθεια γιατί 
η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπεράσει τη 
δική μας ανύπαρκτη κοινή θέση των 
πολιτικών κομμάτων και την έλλειψη 
διεκδίκησης από τον λαό, αφού η καλο-
πέραση στον καναπέ μας δεν αποτελεί 
διεκδίκηση και ούτε πίεση, ώστε να 
υπάρξουν βαρύτερες σε βάρος της 
Τουρκίας συνέπειες. Το βέβαιο είναι 
ότι η Τουρκία δεν θα μας χαριστεί, 
αντίθετα θα συνεχίσει να αξιοποιεί 
την προφανή αδυναμία μας και τα 
διαχρονικά λάθη μας,  που επιφέρουν 
τη συνεχή πολιτική αντιπαλότητα και 
την αδιαφορία του λαού.

*Δικηγόρος

Το 2013, μόλις κέρδισε τις εκλογές, 
ο ΠτΔ βρέθηκε με το πιστόλι στον 
κρόταφο. Έτσι ένιωσε και διακή-

ρυξε ο ίδιος για να δικαιολογήσει την 
αποδοχή τού κουρέματος των καταθέσεων 
και των μέτρων που βοήθησαν τις τράπεζες 
να κατακλέψουν τον κόσμο και να τον 
οδηγήσουν στην οικονομική εξαθλίωση.

Από τότε και στη συνέχεια ο ίδιος ο 
ΠτΔ μάς βάλλει συνεχώς το πιστόλι στον 
κρόταφο και το σχοινί στον λαιμό με 
τις υποχωρήσεις και τις παραχωρήσεις 
του. Οι απαράδεκτες υποχωρήσεις του 
Δημήτρη Χριστόφια, που τις άρχισε 
ως ΠτΔ τον Μάρτη του 2008, ωχριούν 
μπροστά σε αυτές που αποδέχτηκε ο 
ίδιος τον Φεβράρη του 2014. Θέλοντας 
να δείξει και να αποδείξει πόσο επιθυμεί 
τη λύση, για την οποία αγωνίστηκε ο 
ίδιος το 2004 και την απέρριψε το 76% 
του λαού,  ξεκίνησε το άλα ούνα, άλα 
ντούε, έτοιμος να φωνάξει πανηγυρικά 
το άλα τρε. Ο Χριστόφιας αναγνώρισε 
τον συνεταιρισμό των δυο κρατών και ο 
ίδιος αναγνώρισε τη διπλή κυριαρχία, 
τη διπλή ιθαγένεια και την ξεχωριστή 
διεθνή προσωπικότητα των δύο ισοτί-

μων κρατιδίων. 
Έκτοτε οι υποχωρήσεις ακολούθησαν 

κατά γεωμετρική πρόοδο με αποκορύ-
φωμα στον Κραν Μοντανά, παραχωρή-
σεις που κατοχυρώθηκαν στο πλαίσιο 
Γκουτέρες, που ο ΠτΔ, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ 
αποδέχονται ασμένως. Αν προχωρήσουν 
με αυτόν τον ρυθμό και την επιθυμία για 
«επανένωση», θα καταλήξουμε σε μια 
ΣΥΝομοσπονδία, με εκ περιτροπής προ-
εδρία, με τους σφετεριστές να γίνονται 
ιδιοκτήτες, με ελάχιστους πρόσφυγες 
να επιστρέφουν και ελάχιστο έδαφος να 
απελευθερώνεται. Και με το ΒΕΤΟ των 
Τουρκοκυπρίων, η Τουρκία θα ελέγχει 
ολόκληρη την Κύπρο, μέχρι να διαλύσει 
τη ΣΥΝομοσπονδία και να επανακτήσει 
την Κύπρο.

Ευτυχώς φαίνεται ότι την υστάτη ο ΠτΔ 
αντιλήφθηκε πού οδηγεί την Κύπρο. Και 
πάτησε αδέξια το φρένο, παρά την αγανά-
κτηση του ΑΚΕΛ. Δεν ξέρουμε αν ο ΠτΔ 
θα συνεχίσει να μην προχωρεί προς τον 
κρημνό, την κατάργηση της Κ.Δ. και τη 
δημιουργία με την υπογραφή του δύο 
κρατών, που για μικρό χρονικό διάστημα 
θα μετέχουν στην «επανένωση».

Ελπίζουμε ο ΠτΔ να έχει αντιληφθεί 
ότι μόνο ένα όπλο έμεινε στα χέρια του 
για να αντισταθεί. Κι αυτό το όπλο είναι 
η κυριαρχία της Κ.Δ., είναι η ύπαρξη και 
η συνέχιση της Κ.Δ. μέλους του ΟΗΕ και 
ισοτίμου μέλους της Ε.Ε. Αλίμονο αν δεχτεί 
την υποβάθμιση και την κατάργησή της κι 
αν αποδεχτεί συζήτηση των κυριαρχικών 
της δικαιωμάτων στην ΑΟΖ της.

Οι τελευταίες εξελίξεις, που εν πολ-
λοίς είναι δημιούργημα του ΠτΔ και της 
συνήθειάς του να υποχωρεί, φαίνεται 
ότι τα Η.Ε., η Ε.Ε. και οι στρατηγικοί μας 
εταίροι θα μεθοδεύσουν μια διαπραγ-
μάτευση εφ’όλης της ύλης με πρώτο 
θέμα τη διαπραγμάτευση του θέματος 
των υδρογονανθράκων και τους όρους 
αποχώρησης του τουρκικού γεωτρύπα-
νου. Ήδη ο Ακιντζί έχει προτείνει κοινή 
Επιτροπή για το Φ.Α..

Αυτή η εξέλιξη θα είναι η αρχή του 
τέλους της Κ.Δ., που η κατάργησή της 
είναι ο πρώτος διαχρονικός στόχος της 
Τουρκίας, που θεωρεί την Κ.Δ. εκλιπού-
σα. Αλίμονό  μας αν ο ΠτΔ αποδεχτεί 
τέτοιους όρους για επανέναρξη των συ-
νομιλιών με την υπόσχεση οριστικής 
και μόνιμης λύσης όλων των θεμάτων. 
Αλίμονο αν αποδεχτεί συζήτηση για την 
ΑΟΖ, αν αποδεχτεί εγγυήσεις και πα-
ραμονή στρατευμάτων μέσα σε μια νέα 
συμφωνία συμμαχίας.

Καλούμε τον ΠτΔ να αναλογιστεί την 
Κ.Δ. και το μέλλον των επόμενων γενιών 
των Ελλήνων στην Κύπρο. Ελπίζουμε να 
μη μας πει ότι του έβαλαν το πιστόλι στον 
κρόταφο και το μαχαίρι στον λαιμό. Ελ-
πίζουμε να μη βάλει κι αυτός τη θηλιά 
στο λαιμό της Κ.Δ. για χάρη μια απατηλής 
επανένωσης, όπως την οραματίζεται ο 
Άντρος και ο Αβέρωφ. 

Κύριε Πρόεδρε, τα κυριαρχικά δικαι-
ώματα και η συνέχιση της Κ.Δ. δεν είναι 
υπό διαπραγμάτευση. Και κανένας δεν έχει 
εξουσιοδότηση να τα διαπραγματεύεται, 

ούτε και αν του βάλουν το πιστόλι στον 
κρόταφο. Ακόμα και αν πατήσουν την 
σκανδάλη. Η Κ.Δ. δεν έχει άλλα περιθώρια 
υποχωρήσεων. Πρέπει να αντισταθεί.

Όταν σου βάλουν το πιστόλι στον κρό-
ταφο, μην υποταχθείς. Βάλε εμάς μπροστά. 
Και να θυμάσαι κάποιους άλλους που 
έβαλλαν το στήθος μπροστά στο πολυ-
βόλο και ανέβαιναν τραγουδώντας την 
αγχόνη, όταν τους έβαλλαν το σχοινί στο 
λαιμό. Εμείς χρωστάμε σε αυτούς. Και 
μόνο με άρνηση στην υποταγή και στην 
παράδοση  μπορούμε να λέμε ότι είμαστε 
απόγονοί τους. Έστω και αν δεν μπορούμε 
να τους μιμηθούμε. Τουλάχιστον ας μην 
παραδώσουμε μόνοι την Κ.Δ. στις ορέξεις 
της Τουρκίας.

Οι προκλήσεις της νέας Ελληνικής Κυβέρνησης Οι ευθύνες πολιτικής 
ηγεσίας και λαού

Πρόεδρε, μη μας πεις ότι σου έβαλαν το πιστόλι στον κρόταφο

Τρεις είναι οι τομείς 
στους οποίους θα πρέ-

πει η νέα Κυβέρνηση 
να δώσει ιδιαίτερη 

προσοχή: Ενίσχυση του 
πολιτικού ρόλου της 

στην περιοχή, συντο-
νισμένη ανάπτυξη της 
οικονομίας, επανεξέ-

ταση της στρατιωτικής 
κατάστασης 

ΔΡ ΙΑΚΩΒΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ* 
www.iacovosaristidou.
com

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΑΡΗΣ*

Η πρόσφατη φονική καταιγίδα στη 
Χαλκιδική έχει πολλά να μας δι-
δάξει, ειδικά εμάς τους νησιώτες. 

Αρχικά η καταιγίδα τοποθετήθηκε στην 
κατηγορία «υπερκύτταρο» (Supercell), 
η οποία είναι η ανώτερη διαβάθμιση 
ανάμεσα στις τέσσερεις κατηγορίες 
καταιγίδων. Τέτοιου τύπου καταιγίδες 
σπανίζουν, αφού χρειάζονται αρκετοί 
συνδυασμοί συνισταμένων, ούτως ώστε 
να δημιουργηθούν. Παρόλα αυτά το φαι-
νόμενο της κλιματικής αλλαγής αλλάζει 
τις πιθανότητες πρόκλησης παρόμοιων 
ακραίων καιρικών φαινομένων.

Ένας από τους κύριους λόγους είναι 
η επιπλέον ενέργεια που εισάγουν οι 
αυξημένες θερμοκρασίες στην ατμόσφαι-
ρα. Το αποτέλεσμα αυτής της επιπλέον 
ενέργειας είναι η αύξηση της συχνότητας 
και δριμύτητας των ακραίων καιρικών 
φαινομένων. Είτε αυτά είναι καύσωνες 
είτε είναι καταιγίδες.

Η Ανατολική Μεσόγειος, στην οποία 
βρίσκεται το νησί μας, θεωρείτε από τις 
περιοχές που θα επηρεαστούν περισσό-
τερο από την κλιματική αλλαγή. 

Σύμφωνα με την έκθεση του προ-
γράμματος CYPADAPT, οι μέσες τιμές 
της θερμοκρασίας αναμένεται να αυξη-
θούν μέχρι και 2 βαθμούς Κελσίου ώς 
το 2050, ενώ η βροχόπτωση αναμένεται 

να παραμείνει στα ίδια επίπεδα (όγκος 
συνολικής βροχόπτωσης), αλλά με μια 
πολύ σημαντική διαφορά. Η βροχερή 
περίοδος προβλέπεται να μικρύνει και ως 
αποτέλεσμα ο ίδιος όγκος βροχών που 
έπεφτε σε μεγαλύτερο διάστημα χρόνου 
να πέφτει σε μικρότερο. Δηλαδή έντονες 
και μικρής διάρκειας βροχοπτώσεις.

Αυτό, εκτός από επίπτωση στη χλωρίδα 
του νησιού, αυξάνει και τις πιθανότητες 
πρόκλησης έντονων καταιγίδων. 

Χαρακτηριστικές είναι οι πρόσφατες 
πλημμύρες στο κέντρο της Λεμεσού και 
της  Λευκωσίας μετά από σχετικά μικρής 
ισχύος καταιγίδες.

Τα γεγονότα αυτά καταδεικνύουν ότι 
δεν είμαστε έτοιμοι για της επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής και ότι χρειάζε-
ται να ληφθούν άμεσα προσαρμοστικά 
μέτρα αντιμετώπισης. Όπως βελτίωση 
του συστήματος οχετών ομβρίων υδάτων 
των πόλεων.

Επίσης εξαιρετικά σημαντική είναι και 
η γρήγορη και αποτελεσματική ενημέ-
ρωση του κοινού σε περίπτωση επικεί-
μενων ακραίων καιρικών φαινομένων. 
Παράδειγμα τυφώνων στην Αμερική.

Τέλος, η κλιματική αλλαγή δεν είναι 
μύθος,  ούτε κάτι μακρινό. Η κλιματική 
αλλαγή συμβαίνει και το ελάχιστο που 
μπορούμε να κάνουμε είναι να προσαρ-
μοστούμε σε αυτήν.

*BSc Environmental Science, MSc 
Environmental Management 

ΠΕΤΡΟΣ Θ. 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. 
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ*

«Αν προχωρήσουν με 
αυτόν τον ρυθμό και την 
επιθυμία για ‘επανένω-
ση’, θα καταλήξουμε σε 
μια ΣΥΝομοσπονδία, με 

εκ περιτροπής προεδρία, 
με τους σφετεριστές να 
γίνονται ιδιοκτήτες, με 
ελάχιστους πρόσφυγες 

να επιστρέφουν και ελά-
χιστο έδαφος να απε-

λευθερώνεται» 

Η καταιγίδα στη Χαλκιδική και 
το νησί μας



Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Απόψεις 31

Θα προλάβουν, άραγε, όσα δεν έπραξαν τόσα χρόνια;

Εθνικής τραγωδίας σύγχρονες διαθλάσεις

1. ΑΠΟ πριν πόσα χρόνια η Τουρ-
κία διαλάλησε επισημότατα, ευθύτα-
τα, θρασύτατα και σαφέστατα προς 
όλους, urbi et orbi, τις επιδρομικές 
της προθέσεις εναντίον τής θαλάσσι-
ας Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώ-
νης τής ανέκαθεν διακηρυσσομένης 
υπό τής ιδίας τής Τουρκίας, επίσης 
urbi et orbi, ως «εκλιπούσας» Κυ-
πριακής Δημοκρατίας;

2. ΑΠΟ πριν πόσα χρόνια η 
Τουρκία έσπευσε ν’ αποκηρύξει την 
πρώτη κιόλας συμφωνία οριοθέτη-
σης των ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και 
Κύπρου, επιμένοντας στην διαγραφή 
και την μη συμπερίληψη εκείνης της 
συμφωνίας στην συζητούμενη από 
2002 έως 2004 «λύση Ανάν»;

3. ΑΠΟ πριν πόσα χρόνια η 
Τουρκία, ειδικότερα για την υλικο-
τεχνική προετοιμασία της θαλάσσιας 
εισβολής της στην κυπριακή ΑΟΖ, 
σχεδίασε, προμηθεύτηκε, κατα-
σκεύασε, στελέχωσε κι εκπαίδευσε 
τα «Μπαρμπαρός», «Πορθητής», 
«Γιαβούζ», ως πλωτά γεωτρύπανα 

- πολιορκητικούς κριούς, διαλαλώ-
ντας εναργέστατα, στο εσωτερικό και 
στο παγκόσμιο ακροατήριό της, τις 
επιδρομικές της προθέσεις και την 
επίμονη και υπομονετική πρόσκτη-
ση των μέσων για την επίτευξή τους;

4. ΑΠΟ πριν πόσα χρόνια η 
Τουρκία  αναπτύσσει κλιμακωτά τον 
πολεμικό της στόλο και επεκτείνει, 
πληθαίνοντας διαδοχικά, τις πολεμικές 
επιθετικές αεροναυτικές της ασκή-
σεις, προσθέτοντας στην παλιά ετήσια 
ΤΑΜΣ «Εφές» (εναντίον του Αιγαίου), 
τις ευρύτερων στόχων ΤΑΜΣ «Έγκε-
μον» (Ηγεμών), «Θαλασσόλυκος» και 
«Γαλάζια Πατρίδα» τουρκικής επικρά-
τησης στην Ανατολική Μεσόγειο;

ΧΡΟΝΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Προ-
γραμματικά κι εναρκτήρια, άλλωστε, 
αυτήν ακριβώς την επεκτατική πολι-
τική την είχε προαναγγείλει αναλυ-
τικότατα, γραπτώς κι επισημότατα, ο 
«στρατηγικός μέντορας» των Ισλαμι-
στών του κ. Ερντογάν, καθηγητής Αχμέτ 
Νταβούτογλου, πριν ακόμη ανέλθουν 
το 2002 στην εξουσία, με το βιβλίο του 
«Το Στρατηγικό Βάθος», το οποίο, έκτο-
τε, επί 17 χρόνια, αποτελεί το «κοράνι 
πολιτικής» της ερντογανικής Τουρκίας.

ΟΛ’ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, η Τουρ-
κία, με ανυποχώρητη επιμονή, με 
υποδειγματική μεθοδικότητα, με 

ακούραστη κι ατσιγγούνευτη υπομο-
νή και αδιάκοπη εργατικότητα, παρά 
τα όποια άλλα χίλια-δυο προβλήματά 
της, φρόντισε να αυξήσει, ν’ αναπτύξει 
και να πολλαπλασιάσει καταλλή-
λως την πολεμική της ισχύ, ώστε να 
δύναται και να έχει τα μέσα για την 
κλιμακωτή υλοποίηση των διακηρυγ-
μένων επιδρομικών της προθέσεων 
στην κυπριακή ΑΟΖ, στο Αιγαίο, στην 
Ανατολική Μεσόγειο έναντι πάντων.

ΠΡΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ του θουκυ-
δίδειου - όλων των αιώνων - κανόνα 
(εκ του Μηλίων Διαλόγου Ε-89 της 
Ξυγγραφής του) ότι, εκείνος που έχει 
την κατάλληλη, ικανή και υπέρτε-
ρη ισχύ επιβάλλει την θέλησή του, 
ως εκεί που του επιτρέπουν (κάθε 
φορά) οι δυνάμεις του και, από την 
άλλη, ο αδύναμος αντίπαλός του, 
εκείνος που δεν διαθέτει την ανα-
γκαία επάρκεια ισχύος, εξαναγκάζε-
ται να υποχωρεί και να υποτάσσεται, 
τόσο όσο τον υποχρεώνει η αδυνα-
μία του. Άλλωστε και το 1ο κεφάλαιο 
του βιβλίου του ο Νταβούτογλου, 
με τον Θουκυδίδη ονομαστικά το 
αρχίζει...

ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ, λοιπόν, των 
από χρόνια πασίγνωστων τουρκικών 
προθέσεων και των διά μέσου των 
τελευταίων δύο δεκαετιών υλοποιού-

μενων και υλικοτεχνικά urbi et orbi 
μεθοδεύσεών της, γεννούν ευθέως τα 
αντίστοιχα αδυσώπητα ερωτήματα:

ΤΙ ΣΧΕΔΙΑΣΑΝ, άραγε, τι επινό-
ησαν, τι μεθόδευσαν, τι υλοποίησαν 
λοιπόν οι Έλληνες (του ελλα-δικού 
μας και του κυπριακού μας κρά-
τους), στην ίδια διάρκεια δεκαετιών, 
για την αποτελεσματικότερη από-
κρουση της πασίγνωστης urbi et 
orbi τουρκικής επιδρομικότητας;

ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ: Ποιες και πόσες, 
πρόσθετες, στρατιωτικές δυνάμεις 
Ναυτικού, Αεροπορίας και Ξηράς 
φρόντισαν ν’ αποκτήσουν, να εκπαι-
δεύσουν, να προετοιμάσουν υλικο-
τεχνικά, ώστε να ενδυναμώσουν με 
πειστική και αξιόπιστη επάρκεια 
την αποτρεπτική ισχύ Ελλάδος και 
Κύπρου στην θάλασσα, στον αέρα 
και στην στεριά;

ΑΜΕΙΛΙΚΤΟ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ, σχετί-
ζεται απ’ ευθείας, συνδέεται αρρήκτως 
και επενεργεί κατά τρόπον καθορι-
στικό, στην αποτελεσματικότητα των 
όντως επιτευχθέντων διπλωματικών 
βημάτων στις τριμερείς συνεργασίες 
της Ελλάδος και της Κύπρου με την Αί-
γυπτο αφ’ ενός, τον Ισραήλ αφ’ ετέρου 
στην Ανατολική Μεσόγειο, τις σχέσεις 
με τις παγκόσμιας (και στην περιοχή) 
εμβέλειας μεγάλων δυνάμεων ΗΠΑ, 

Ρωσίας, Βρετανίας, Γαλλίας και των 
εταιρειών - παγκόσμιων «κολοσσών» 
φυσικού αερίου, συμβεβλημένων 
στην κυπριακή ΑΟΖ.

ΤΙ ΕΠΡΑΞΑΝ, λοιπόν, όλ’ αυτά τα 
χρόνια, από το 2004 έως σήμερα 2019, 
οι διαδοχικές κυβερνήσεις (Βουλές 
και κομματικές ηγεσίες) Ελλάδος 
και Κύπρου για την αποτελεσματική 
ανάπτυξη της στρατιωτικής ΙΣΧΥΟΣ, 
ώστε με αποτρεπτική ΕΠΑΡΚΕΙΑ να 
αποτρέψουν την εισβολή της Τουρκίας 
στην κυπριακή ΑΟΖ και ταυτοχρόνως 
να καταστούν στρατιωτικά υπολογί-
σιμοι και ικανοί και αποτελεσματικοί 
ως σύμμαχοι τόπακες, στο πεδίον της 
Ανατολικής Μεσογείου, για την Αίγυ-
πτο, για τον Ισραήλ και για όποιους δεν 
συμφέρει η διακηρυγμένη από την 
ερντογανική Τουρκία νεο-οθωμανική 
ηγεμονία στην περιοχή;

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ αναφέρονται σε 
έξι διαδοχικούς πρωθυπουργούς και 
κυβερνήσεις της Ελλάδος (2004-
2019) και τρεις διαδοχικούς προέ-
δρους της Κύπρου στην ίδια 15ετία.

Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, που κατέγραψε 
στον Μηλίων Διάλογο τον προανα-
φερθέντα Κανόνα Ισχύος & Υποτα-
γής, αμέσως παρακάτω στην Ξυγγρα-
φή του (και οι πλείστοι το... ξεχνούν), 
ανέδειξε την ήττα, την συντριβή και 

την πανωλεθρία που υπέστησαν οι 
τότε πανίσχυροι Αθηναίοι επιδρο-
μείς, σφαγείς των Μηλίων, στην 
επόμενη Σικελική τους Εκστρατεία, 
του Πελοποννησιακού Πολέμου:

- Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
του Συρακούσιου Ερμοκράτη που πέ-
τυχε να συνενώσει τους Σικελιώτες και 
πέτυχε την αύξηση της στρατιωτικής 
τους ΙΣΧΥΟΣ και πέτυχε να προσελ-
κύσει την ενίσχυση από την άλλη, την 
Σπαρτιατική υπερδύναμη της εποχής, 
πέτυχε εν τέλει και το θεωρούμενο ως 
ακατόρθωτο. Τους συνέτριψε: Θουκυ-
δίδη Η-87: «κατὰ πάντα γὰρ πάντως 
νικηθέντες καὶ οὐδὲν ὀλίγον ἐς 
οὐδὲν κακοπαθήσαντες πανωλε-
θρίᾳ δὴ τὸ λεγόμενον καὶ πεζὸς καὶ 
νῆες καὶ οὐδὲν ὅτι οὐκ ἀπώλετο, 
καὶ ὀλίγοι ἀπὸ πολλῶν ἐπ᾽ οἴκου 
ἀπενόστησαν. ταῦτα μὲν τὰ περὶ 
Σικελίαν γενόμενα»...

ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ερώτηση: Όλα 
όσα δεν είχαν την θουκυδίδεια 
σοφία, την βούληση, την αποφασι-
στικότητα, την επινοητικότητα, την 
εξυπνάδα, την πανουργία, την θέλη-
ση (δηλαδή την πολιτική) να πράξουν 
όλ’ αυτά τα χρόνια, υπάρχει ΑΡΑΓΕ 
η πιθανότητα να σπεύσουν τώρα, να 
προλάβουν, να τα ΠΡΑΞΟΥΝ από ‘δω 
και πέρα;

Συμπληρώνονται 45 χρόνια από την τουρκική 
εισβολή στη γη του Τεύκρου και του Ονήσιλου, 
του Ευαγόρα, του Καραολή και του Παλληκαρί-

δη. Η Τουρκία διά της εισβολής του 1974 ουσιαστικά 
ανέτρεψε τις υπέρ της Ελλάδος υφιστάμενες μέχρι τότε 
γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή, δημιουργώντας 
συνθήκες οιονεί επικυριαρχίας. Τούτο γιατί η Κύπρος 
αποτελεί ουσιαστικά το εργαλείο, που αξιοποιεί η Άγκυρα 
προκειμένου να διαρρήξει τον ιστορικά και γεωπολιτι-
κά δομημένο δεσμό Αθηνών – Λευκωσίας, πράγμα που 
αντανακλάται εν συνεχεία στη διεκδικητική στροφή της 
Άγκυρας στο Αιγαίο και στον κυρίως ελληνικό κορμό.  

Συνεπώς, οι επαναπαυόμενοι σήμερα στην «ειρήνη της 
κατοχής» στην Κύ-
προ, οφείλουν να 
εγερθούν από τον 
ηττοπαθή λήθαργό 
τους και να αναλά-
βουν το έργο της 
εθνικής ανάκαμ-
ψης, που έχει ως 
υπόβαθρό της τη 
διεκδίκηση ελευ-
θερίας, ανεξαρτη-
σίας και διασφά-
λισης συστήματος 
κράτους δικαίου, 
που παραπέμπει 
στη δημοκρατία 
και στα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Τούτο 
σημαίνει όχι μόνο 

πολιτική σύλληψη και στρατηγική σχεδίου αποκατάστασης 
της διεθνούς νομιμότητας στην Κύπρο, αλλά προβάλλει 
ταυτόχρονα και την του έθνους διεκδικητική πρόταξη απο-
τρεπτικής ισχύος, έτσι ώστε ο Ελληνισμός να καταστεί και 
πάλι πρωταγωνιστής των εξελίξεων στη νοτιοανατολική, 
μεσογειακή λεκάνη και όχι μόνο. 

Σήμερα, εν μέσω των εξελίξεων που παραπέμπουν στις 
παράνομες ενέργειες της Άγκυρας στην κυπριακή ΑΟΖ, 
υπάρχουν διάφορες προτάσεις, οι οποίες κατατίθενται στην 
τράπεζα των διαπραγματεύσεων, τόσο από τον κύριο Ακιντζί, 
όσο και από την Τουρκία, συμπεριλαμβάνουσες και τη συνδι-
αχείριση του φυσικού αερίου, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η διάσταση αυτή καθίσταται 
αντιληπτή ως σκέλος μιας απολύτως ετεροβαρούς, υπέρ των 
τουρκικών συμφερόντων προβολής αναθεωρητικών πολι-
τικών. Τούτο γιατί σύμφωνα με τις μέσω του ψευδοκράτους 
τουρκικές προτάσεις, η Άγκυρα λαμβάνει οφέλη από τη 
συμμετοχή της σε διαχειριστικές εξελίξεις της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στον νότο, χωρίς να δείχνει ότι προτίθεται να 
παραχωρήσει τα εδάφη που κατέκτησε παρανόμως στον 
βορρά και τα οποία ανήκουν άνευ εταίρου στους Έλληνες 
πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι προτάσεις Ακιντζί γίνονται για τα όμματα του διε-
θνούς παράγοντα, τον οποίο σπεύδει να ικανοποιήσει, 
δείχνοντας μία ούτω καλούμενη θέληση για διαπραγ-
μάτευση και συμβιβασμό. Για τον διεθνή παράγοντα οι 
κινήσεις Ακιντζί εκ πρώτης όψεως εκλαμβάνονται ως 

θετικές ενέργειες, που μπορούν να οδηγήσουν κατά τον 
α’  ή β’ τρόπο σε ευνοϊκές για την πορεία του κυπριακού 
προβλήματος εξελίξεις, καθώς ο διεθνής παράγων δεν 
αντιμετωπίζει το Κυπριακό πάντοτε με όρους δικαίου και 
ιστορικής διαδρομής, αλλά με κριτήριο την επίλυσή του 
βάσει των κανόνων της διεθνούς πολιτικής, που παρα-
πέμπουν κατά ταύτα σε συμφέροντα. Ενώ η κυπριακή 
Κυβέρνηση απέρριψε τις προτάσεις Ακιντζί, διαφαίνεται 
εσχάτως μία επανεκκίνηση του διακοινοτικού διαλόγου 
στο πλαίσιο μιας άτυπης πενταμερούς διασκέψεως εν 
μέσω του δεδομένου πως η Άγκυρα ουδόλως υποχωρεί 
των βασικών της θέσεων, που αποσκοπούν στη μακρο-
πολιτική επιβολή καθεστώτος κρατικοπολιτικού ελέγχου 
της πολιτειακής οντότητας που θα οικοδομηθεί.

Οι ευρωπαϊκές κυρώσεις αναφορικά προς τις έκνο-
μες ενέργειες της Άγκυρας είναι τόσο ισχυρές, όσο και 
τα χαμόγελα του Ερντογάν, ο οποίος ειρωνευόμενος 
δήλωσε πως με αυτές τις κυρώσεις η Τουρκία δεν υφί-
σταται κανένα κόστος. Κατά ταύτα ουδόλως τις λαμβάνει 
υπόψη του, γνωρίζοντας ταυτόχρονα πως τα κράτη μέλη 
της ΕΕ προστρέχουν να συνάψουν κατ’ ιδίαν συμφωνίες 
με την Άγκυρα για να διατηρήσουν καλό κλίμα οικονο-
μικών συνεργασιών και επαφών σε εθνικό επίπεδο με 
τον τουρκικό παράγοντα, δεδομένου του γεγονότος πως 
εκείνο που κυριαρχεί στη διεθνή πολιτική είναι τα εθνικά 
συμφέροντα και όχι το ανύπαρκτο κοινό ευρωπαϊκό. Η 
Τουρκία επωφελείται από την εν τοις πράγμασι εκδή-
λωση συμφερόντων επιμέρους ευρωπαϊκών χωρών να 
συνάπτουν κατ’ ιδίαν συμφωνίες εμπλοκής οικονομικών 
μεγεθών τους, όπως εταιρειών και πολυεθνικών θεσμών, 
με το τουρκικό κράτος και τη μεγάλη αγορά που διαθέτει.

Κλείνοντας και αναστοχαζόμενοι τη  θλιβερή επέτειο 
της εθνικής καταστροφής στην Κύπρο, οφείλουμε μετά 
λόγου γνώσεως να επισημάνουμε πως τα προβαλλόμενα 
έκτοτε σχέδια επίλυσης του κυπριακού προβλήματος διά 
της περιβόητης διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας δεν 
συνιστούν απλώς  σχέδια μη βιώσιμης και μη λειτουργικής 
επίλυσης του Κυπριακού, αλλά αποτελούν και την επιτομή 
μιας νομοτελειακά εν προκειμένω και με δεδομένες τις σκι-
αγραφηθείσες συνθήκες επερχόμενης τουρκοποίησης της 
Κύπρου. Υπενθυμίζουμε πως πτυχές του καταψηφισθέντος 
από τον κυπριακό Ελληνισμό Σχεδίου Ανάν παραμένουν 
στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, πράγμα που συνιστά μία 
εσφαλμένη ως και καταστροφική πορεία, ενώ θα έπρεπε 
το πλαίσιο διαπραγμάτευσης να είχε επανατοποθετηθεί 
επί της βάσεως του Διεθνούς Δικαίου, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών, που προσδιορί-
ζουν ένα σύγχρονο, δημοκρατικό, βιώσιμο κράτος δικαίου, 
στοιχεία που οφείλουν να καθορίσουν και την προσέγγιση 
της νέας ελληνικής κυβέρνησης ως προς το Κυπριακό. 
Τούτο γιατί με βάση τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία 
η τουρκική πλευρά θα οδηγήσει συνειδητά το επί θύραις 
σύστημα διακυβέρνησης σε αδιέξοδο, ενώ εποικίζοντας τον 
νότο θα επιδιώξει την πρόκληση εξόδου του Ελληνισμού 
από τη  μεγαλόνησο με τελικό στόχο την υπαγωγή της 
Κύπρου στην τουρκική επικυρίαρχη γειτνιάζουσα δύναμη. 

*Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Διευθυντής 
Κέντρου Ανατολικών Σπουδών για τον Πολιτισμό και την Επικοι-

νωνία, Πάντειο Πανεπιστήμιο

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

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Η ηγεσία του τόπου, 
μικρονοϊκή, ανερμάτιστη, 

αφελής και αδιάβαστη 
όσον αφορά την τουρκική 

στοχοθεσία κατά της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, 

βάζει τα δάχτυλά της 
και βγάζει τα μάτια, δηλ. 
εξοντώνει τα δικαιώματα 
και τον ίδιο τον κυπριακό 

Ελληνισμό. Ποτέ δεν 
κατάλαβε ότι το 18% 

ΔΕΝ ΙΣΟΥΤΑΙ με το 
82% των Ελλήνων. Με 
τέτοιαν αλλοπρόσαλλη 

και ανεπαρκή, επικίνδυνη 
ηγεσία, τους Τούρκους τι 

τους χρειαζόμαστε;

Η Κύπρος αποτελεί 
ουσιαστικά το εργαλείο, 
που αξιοποιεί η Άγκυρα 

προκειμένου να διαρρήξει 
τον ιστορικά και 

γεωπολιτικά δομημένο 
δεσμό Αθηνών – 

Λευκωσίας, πράγμα που 
αντανακλάται εν συνεχεία 
στη διεκδικητική στροφή 
της Άγκυρας στο Αιγαίο

Το 18 % των Τ/κυπρίων ΔΕΝ ισούται
με το 82 %  των Ελλήνων της Κύπρου

Ας ξεκαθαρίσουμε ξανά μερικά απλά αλλά καίριας 
σημασίας δεδομένα, επειδή η  τουρκολαγνεία 
κάποιων ηγητόρων και πολιτών και ο τουρκοψοφο-

δεϊσμός τους επιμένουν να τα διαστρεβλώνουν. Σύμφωνα 
με το άρθρο 28 (1,2) του ισχύοντος ακόμα Συντάγματος 
της μηδέποτε εκλιπούσας Κυπριακής Δημοκρατίας, όλοι 
οι νόμιμοι πολίτες της είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου, της 
Διοικήσεως και της Δικαιοσύνης. Επίσης απολαύουν 
όλων των δικαιωμάτων και ελευθεριών, χωρίς καμία 
διάκριση. 

Στο Προοίμιο της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (Συνθήκη 
Λισσαβώνας), τα 
κράτη-μέλη (δηλ. 
και η Κυπριακή 
Δημοκρατία) επι-
βεβαιώνουν την 
προσήλωσή τους 
«στις αρχές της 
ελευθερίας, της 
δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς 
και του σεβασμού 
των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, 
των θεμελιωδών 
ελευθεριών, κα-
θώς και του κρά-
τους δικαίου». 
Αυτά είναι ψιλά 
γράμματα για την 
κατοχική Τουρ-
κία και τους εδώ 
πράκτορές της, 
Τ/κ ηγέτες. Η 
ελληνική πλευ-
ρά έχει αποδεχθεί 
τον όρο «πολιτική 
ισότητα» και συμ-
φωνεί με όσα ο 

Γ.Γ. του ΟΗΕ καταγράφει στην παράγραφο 11 της Έκθε-
σής του (S23780) προς το Συμβ. Ασφαλείας (3/4/1992).

«Η πολιτική ισότητα δεν σημαίνει ίση αριθμητική συμ-
μετοχή σε όλα τα ομοσπονδιακά κυβερνητικά τμήματα και 
διοίκηση, αλλά θα πρέπει να αντανακλάται, μεταξύ άλλων, με 
διάφορους τρόπους: Με την ανάγκη όπως το ομοσπονδιακό 
Σύνταγμα υιοθετείται και τροποποιείται με τη συναίνεση και 
των δύο κοινοτήτων. Με την αποτελεσματική συμμετοχή 
των δύο κοινοτήτων σε όλα τα όργανα και αποφάσεις της 
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Με διασφαλίσεις ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν θα μπορεί 
να υιοθετεί οποιαδήποτε μέτρα εναντίον των συμφερόντων 
μίας εκ των κοινοτήτων. Με την ισότητα και τις ταυτόσημες 
εξουσίες και λειτουργίες των δύο ομόσπονδων πολιτειών».

Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι η «πολιτική ισότητα» είναι 
αριθμητική, δηλ. διαμοιρασμός των πάντων και συμμετοχή 
σε όλα τα όργανα της πιθανής, μελλοντικής ομόσπονδης 
πολιτείας στη λογική, 50%-50%. Αυτήν την απορριπτέα θέση 

επανέλαβαν και με αφορμή μέτρα της ΕΕ κατά της Τουρκίας 
για την εισβολή, κατοχή και γεωτρήσεις στην κυπριακή 
ΑΟΖ. Ισχυρίζονται ότι οι Τ/κ έχουν «ίσα δικαιώματα επί 
των φυσικών πηγών του νησιού», τους υδρογονάνθρακες. 
Και επειδή η πρόταση της Άγκυρας, που διοχετεύθηκε 
μέσω του εδώ εγκάθετού της, Ακιντζί, απορρίφθηκε, ορθά 
και ομόφωνα, από τον Πρόεδρο και τα κόμματα, η Τουρκία 
και ο πράκτορας της κατοχής εξεμάνησαν.

Όλοι οι Πρόεδροι της Δημοκρατίας παραχώρησαν 
στους Τ/κ υπερπρονόμια και υπερδικαιώματα στο πλαί-
σιο ενός ολέθριου κατευνασμού του τουρκικού θηρίου. 
Η Βουλή ενέκρινε τη δημιουργία φορέα, στον οποίο θα 
κατατίθενται σημαντικά ποσά από μελλοντικά έσοδα από 
το φυσικό αέριο, από τα οποία οι Τ/κ θα επωφελούνται 
ανάλογα. Ο Πρόεδρος, πιεζόμενος και εκβιαζόμενος 
καθημερινά από το ΑΚΕΛ, επαναλαμβάνει διάτορα ότι 
θέλει συνομιλίες για λειτουργική και βιώσιμη λύση του 
Κυπριακού, στηριγμένη στις αρχές και αξίες της ΕΕ, τα 
ψηφίσματα του ΟΗΕ και του κοινοτικού κεκτημένου. 

Ούτε ο Αναστασιάδης ούτε το ΔΗΣΑΚΕΛ αλλ’ ούτε το 
ΔΗΚΟ και η ΕΔΕΚ εξήγησαν μέχρι σήμερα στους απο-
ρούντες πολίτες πώς ταυτίζεται και πώς θα λειτουργήσει 
η τουρκοδιζωνική τους, με ή χωρίς «σωστό περιεχόμενο», 
αφού εκ προοιμίου παραβιάζει συλλήβδην όλες τις πιο πάνω 
αρχές και αξίες. Προπάντων, η τουρκοδιζωνική καταργεί την 
πανανθρώπινη και οικουμενική αρχή: «Ένας άνθρωπος, 
μία ψήφος» και συντρίβει την άλλη αρχή: «Η πλειοψηφία 
κυβερνά και η μειοψηφία διασφαλίζεται και ελέγχει». 

Η ηγεσία της Κύπρου αποδέχτηκε ότι η αναζήτηση 
λύσης δεν θα στηρίζεται στον  συσχετισμό πλειοψηφίας-
μειοψηφίας. Οποίον έγκλημα καθοσιώσεως! Και αυτή η 
ελληνική υποχώρηση αποθράσυνε ακόμα περισσότερο την 
τουρκική αρπακτικότητα. Ο κατοχικός Ακιντζί, κατ’ εντολήν 
της Τουρκίας, απαιτεί ίσο διαμοιρασμό των εσόδων από το 
φυσικό αέριο, ίση συμμετοχή σε επιτροπή διαχείρισης, κ.λπ. 
Αλλά γιατί οι Τούρκοι να μη απαιτούν ακόμα περισσότερα 
και, ουσιαστικά, καθ’ ομολογίαν Αναστασιάδη, να θέλουν 
να επιβάλουν τη θέλησή τους στην ελληνική πλειοψηφία; 

Από τον Μακάριο μέχρι τον Αναστασιάδη, όλοι οι 
Πρόεδροι προέβησαν σε ολέθριες παραχωρήσεις στους 
Τούρκους. Ακόμα και ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, σε ομιλία 
του για το πραξικόπημα, την περ. Δευτέρα, υπέβαλε πως 
«πρέπει να καταβάλουμε βαρύ το τίμημα και να επιδιώ-
ξουμε μια πολιτική λύση, που θα είναι πικρή και οδυνηρή 
(..), με δυσανάλογα προνόμια και δικαιώματα προς τους 
Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας. Ένας συμβιβασμός 
που είναι κατανοητός και αποδεκτός».

Ποιος εξουσιοδότησε τον Νικόλα Παπαδόπουλο να 
δώσει τέτοια «δυσανάλογα προνόμια και δικαιώματα» στους 
Τούρκους; Είναι προφανές ότι η ηγεσία του τόπου, μικρο-
νοϊκή, ανερμάτιστη, αφελής και αδιάβαστη όσον αφορά την 
τουρκική στοχοθεσία κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
βάζει τα δάχτυλά της και βγάζει τα μάτια, δηλ. εξοντώ-
νει τα δικαιώματα και τον ίδιο τον κυπριακό Ελληνισμό. 
Ποτέ δεν κατάλαβε ότι το 18% ΔΕΝ ΙΣΟΥΤΑΙ με το 82% 
των Ελλήνων Με τέτοιαν αλλοπρόσαλλη και ανεπαρκή, 
επικίνδυνη ηγεσία, τους Τούρκους τι τους χρειαζόμαστε;

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ



Εξ Απορρήτων

Φαίνεται ότι η προταθείσα ιδέα, όποιου 
και αν είναι η αρχική πατρότητα, για 
σύγκλιση άτυπης διάσκεψης στο πρό-

τυπο του Κραν Μοντανά, υιοθετείται και από 
τους δύο ηγέτες των κυπριακών κοινοτήτων.  
Και τον Νίκο Αναστασιάδη και τον Μουσταφά 
Ακιντζί.  Σκεπτόμενοι θετικά, ας θεωρήσουμε 
ότι και οι δύο συναισθάνονται πλήρως το επι-
κίνδυνο αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει το 
Κυπριακό.  Ένα αδιέξοδο, το οποίο η Τουρκία 
εκμεταλλεύεται για να προωθήσει τα διχοτομικά 
και επεκτατικά της σχέδια. Τόσον αναφορικά με 
τη λύση του Κυπριακού, όσο και με την περίπτω-
ση της κυπριακής ΑΟΖ.  Αν τελικά συγκληθεί 
αυτή η διάσκεψη, αν δηλαδή συμφωνήσουν τα 
Ηνωμένα Έθνη να την συγκαλέσουν και οι τρεις 
εγγυήτριες συναινέσουν, τότε στόχος αυτής της 
προσπάθειας πρέπει να είναι η επανάληψη των 
επισήμων συνομιλιών κατά τρόπο ο οποίος θα 
είναι αποδοτικός. Κατά συνέπειαν η άτυπη διά-
σκεψη «πενταμερής», θα πρέπει να δημιουργήσει 
τις προϋποθέσεις για έναν νέο επίσημο παραγω-

γικό κύκλο συνομιλιών. Η άτυπη διάσκεψη κατά 
συνέπειαν  προϋποθέτει καλή προετοιμασία. 
Γιατί ο καθένας κατανοεί ότι στις συνθήκες οι 
οποίες έχουν διαμορφωθεί, μια νέα αποτυχία θα 
δημιουργήσει όχι απλώς  εξαιρετικά δύσκολες 
καταστάσεις, αλλά και άκρως επικίνδυνες έως 
εκρηκτικές.   Συνεπώς το λογικό συμπέρασμα 
από τα πιο πάνω είναι ότι οι πλευρές θα πρέπει,  
πέραν της καλής προετοιμασίας, να προσέλθουν 
και με την ανάλογη καλή θέληση και βούληση 
να εξευρεθεί η καλύτερη προσέγγιση, η οποία 
θα οδηγήσει στην επανάληψη των επισήμων 
συνομιλιών πάνω σε βάση υγιή.  Τόσον ανα-
φορικά με τη διαδικασία όσον και την ουσία. 
Υγιής βάση είναι μόνο εκείνη η οποία οδηγεί 
με τη σειρά της σε λύση αρχών στο Κυπριακό. 
Είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί ότι εφόσον θα 
είναι άτυπη πενταμερής, άρα θα είναι παρούσες 
και οι εγγυήτριες δυνάμεις, αντικείμενο δεν θα 
είναι μόνο η εσωτερική πτυχή του Κυπριακού 
αλλά και η διεθνής.  Κατά συνέπειαν όταν μιλάμε 
για τα μέρη τα οποία θα πρέπει να επιδείξουν 
καλή θέληση και βούληση για να έχουμε θετικό 
αποτέλεσμα, εννοούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 
Δηλαδή πέραν των δύο κοινοτήτων και οι τρεις 
εγγυήτριες και πρωτίστως η Τουρκία.  Ο κύριος 
υπαίτιος και ένοχος της κυπριακής τραγωδίας 
και αποκλειστικός αίτιος της συνεχιζόμενης 

κατοχής. Και αφού το ζητούμενο είναι η άτυπη 
πενταμερής να προετοιμάσει την επίσημη διά-
σκεψη με στόχο λύση αρχών, άρα βασισμένη 
στις αρχές και τις αποφάσεις του ΟΗΕ, ο ίδιος 
ο Γ.Γ. του Οργανισμού θα πρέπει να στηρίξει 
αυτήν τη βάση.  Το οποίο κατά την άποψή μου 
του δίνει χρυσή ευκαιρία να ξεκαθαρίσει στην 
άτυπη διάσκεψη δύο επίμαχα σημεία της τε-

λευταίας – τελευταίας πρότασης – πλαίσιό του.  
Δηλαδή τους «όρους αναφοράς» και τις «νέες 
ιδέες».  Η κοινή λογική λέει ότι από τη στιγμή 
που θα συμφωνηθεί η διαδικασία στην άτυπη 
διάσκεψη, ο σκόπελος των «όρων αναφοράς»  θα 
έχει ουσιαστικά ξεπερασθεί. Και σε ό,τι αφορά τα 
περί «νέων ιδεών» είναι καθήκον να ξεκαθαρίσει 
ότι αυτές δεν μπορεί να αντίκεινται στις αποφά-
σεις του ΟΗΕ περί Κύπρου.  Άρα διχοτόμηση 
όποιας μορφής, απόσχιση, προσάρτηση και δύο 
κράτη προαποκλείονται. Αυτό αποτελεί την πιο 
ουσιαστική προϋπόθεση για να προχωρήσει η 
όποια διαδικασία. Πέραν τούτου, είναι ζωτική 
ανάγκη να διαπιστωθεί στην άτυπη διάσκεψη 
η ύπαρξη κοινού στρατηγικού στόχου για όλα 
τα εμπλεκόμενα μέρη. Βέβαια αν υπάρχει συ-
ναντίληψη σ’ αυτά που έχω προαναφέρει, τότε 
έπονται αρκετά άλλα ζητήματα.  Πως υλοποιείται 
δηλαδή ο κοινός στρατηγικός στόχος.  Με ποια 
διαδικασία και κυρίως με ποιες τοποθετήσεις επί 
της ουσίας των γνωστών σε όλους προβληματι-
κών πτυχών του Κυπριακού.  Τόσο εκείνων οι 
οποίες θα ρυθμίσουν την εσωτερική πτυχή, τη 
σχέση των δύο κοινοτήτων όσο και τη διεθνή, 
άρα την κατάργηση των διεθνών συμφωνιών, οι 
οποίες αλυσοδένουν την Κυπριακή Δημοκρατία 
και την αντικατάστασή τους με άλλη Διεθνή 
Συμφωνία, που θα καθιστά την Ομόσπονδη 

Κυπριακή Δημοκρατία κανονικό κράτος και η 
οποία θα προέλθει μέσα από μια πραγματική 
διεθνή διάσκεψη όπως κατ’ επανάληψιν έχει 
προταθεί και εξηγηθεί από την ε/κ πλευρά και 
την Κυπριακή Δημοκρατία.
Προφανώς ο ΟΗΕ δεν θα αρκεστεί στο γεγονός 
ότι οι δύο κοινότητες υιοθετούν την ιδέα άτυπης 
διάσκεψης για να τη συγκαλέσει. Μάλλον θα 
χρειαστεί είτε μέσω Λούτ είτε μέσω συνάντησης 
των δύο ηγετών να ακούσει και από τους δύο όχι 
μόνο ότι συμφωνούν στη σύγκλησή της αλλά 
και κάτι περισσότερο. Την ίδια ώρα, τόσο οι 
κοινότητες όσο και τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη αλλά 
και  Ελλάδα – Ηνωμένο Βασίλειο και ευρύτερα η 
διεθνής κοινότητα να ξεκαθαρίσουν ένα ζήτημα: 
Είναι δυνατόν να επαναρχίσουν συνομιλίες υπό 
την όποια μορφή με την Τουρκία να αλωνίζει 
πειρατικά και παράνομα στην κυπριακή ΑΟΖ 
και τα κυπριακά χωρικά ύδατα; Φυσικά και 
όχι.  Πέραν τούτων υπάρχει ακόμα ένα προκα-
ταρκτικό θέμα προς διευκρίνιση,  πριν πάμε σε 
άτυπη.  Είναι το θέμα του Φυσικού Αερίου.  Η 
μια πλευρά το θέλει στο τραπέζι των συνομιλιών 
και η άλλη όχι.  Ανεξαρτήτως δυσκολιών, η κατ’ 
αρχάς σύμπτωση θέσεων ως προς τη σύγκλιση 
άτυπης πενταμερούς, είναι μια ευκαιρία να 
επαναρχίσουν οι συνομιλίες στο σωστό πλαίσιο 
και σε υγιή βάση.

Από πενταμερή σε πενταμερή 

Της Κυριακής
21.07.2019

ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΝΙΟ Ο ΤΡΑΜΠ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ... ΑΚΙΝΤΣΑΒΟΎΣΟΓΛΟΎ

Αν ήταν αποκλειστικά στο χέρι του, ο 
Ντόναλντ Τραμπ θα αποφάσιζε να πουλή-
σει τα μαχητικά F35 στην Τουρκία, έστω 
και αν η τελευταία έχει προχωρήσει σε 
μιαν αφόρητη πρόκληση προς τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, αγοράζοντας το αντιπυραυλι-
κό σύστημα S400 από τη μεγάλη αντίπαλο 
της Αμερικής, τη Ρωσία. Διότι ο Αμερι-
κανός Πρόεδρος σκέφτεται και παίρνει 
αποφάσεις σαν στυγνός επιχειρηματίας. 
Εφαρμόζει πιστά το προεκλογικό του σύν-
θημα: «Η Αμερική πρώτα». Και φυσικά 
«το δολάριο πρώτα». Αντί να εξοργιστεί με 
την απιστία της «συμμάχου» Τουρκίας, ο 
ξανθός Πρόεδρος κάθεται και κλαψουρίζει 
για τα δισεκατομμύρια δολάρια και τις 
θέσεις εργασίας που θα χαθούν, επειδή οι 
Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πουλήσουν τα 
F35 στην Τουρκία. «Δεν είναι δίκαιο, δεν 
είναι δίκαιο», λέει και ξαναλέει. Ευτυχώς 
το αμερικανικό Κογκρέσο έχει εγκρίνει 
νομοθεσίες που απαγορεύουν την πώληση 

των F35 στην Τουρκία, λόγω της αγοράς 
των ρωσικών S400. Έτσι ο πλανητάρχης 
υποχρεώθηκε να σεβαστεί τους νόμους 
της χώρας του. Όμως για την πιθανότητα 
άλλων κυρώσεων στην Τουρκία, ο Τραμπ 
φαίνεται τελείως απρόθυμος να τις επιβά-
λει. Ήδη, με κάθε ευκαιρία, δικαιώνει την 
απόφαση της Τουρκίας να αγοράσει 
τους ρωσικούς πυραύλους, 
ρίχνοντας την ευθύνη 
στον προκάτοχό του, 
Μπαράκ Ομπάμα, 
που δεν πούλησε 
τους αμερικανι-
κούς Patriot στην 
Άγκυρα. Τώρα 
φαίνεται πιθανό-
τερο να επιβάλει 
ο Τραμπ κυρώ-
σεις... στον Ομπάμα, 
παρά στον Ερντογάν.

ΜΠΟΞΕΡ

Εκεί που πιστευόταν ότι ο Ακιντζί ήταν 
ξοφλημένος, λόγω παραμερισμού του από 
την τουρκική ηγεσία, αιφνιδίως έκανε έναν 
μεγαλοπρεπή τεμενά ενώπιον του σουλτά-
νου, διατηρώντας τη θέση του ως βασική 
φιγούρα στον μπερντέ του θεάτρου σκιών 
που χειρίζεται η Άγκυρα. Αυτό επιτεύχθη-
κε με την πρόταση που υπέβαλε ο Ακιντζί 
για τη συνδιαχείριση του φυσικού αερίου. 
Η πρόταση φέρει, βεβαίως, τη σφραγίδα 
του Τσαβούσογλου και γι’ αυτό ίσως θα 
ήταν ορθότερο να ονομάζεται «πρόταση... 
Ακιντσαβούσογλου». Είναι χαρακτηριστικό 
ότι ο Τούρκος ΥΠΕΞ έσπευσε να υιοθε-
τήσει αμέσως την πρόταση και να στείλει 
το εκβιαστικό μήνυμα προς την πλευρά 
μας: «Είτε αποδέχεστε την πρόταση είτε 
συνεχίζουμε τις γεωτρήσεις, ώσπου να 
πείτε ‘αμάν’»! Οι πολιτικοί μας ηγέτες δεν 
είχαν άλλην επιλογή από του να απορρί-
ψουν την προκλητική πρόταση Ακιντσα-
βούσογλου, η οποία αποσκοπεί ξεκάθαρα 
στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων της 
Τουρκίας και όχι των Τουρκοκυπρίων. 
Είναι τόσο παράλογες και εξωφρενικές οι 
πρόνοιες της πρότασης, ώστε δεν αφήνουν 
κανένα περιθώριο «συζήτησής» της. Η 
πρόταση Ακιντσαβούσογλου προβλέπει, 
μεταξύ άλλων, ότι Ε/κ και Τ/κ πρέπει να 
έχουν ίσα δικαιώματα στους θαλάσσιους 
πόρους ολόκληρου του νησιού και οι 
αποφάσεις για τους υδρογονάνθρακες θα 

πρέπει να λαμβάνονται από κοινού. Η κοι-
νή επιτροπή που προτείνεται να συσταθεί, 
θα πρέπει να αποφασίζει από κοινού για 
τους τρόπους και τις οδούς μεταφοράς των 
υδρογονανθράκων στις διεθνείς αγορές, 
ενώ θα πρέπει να αποφύγει να προχω-
ρήσει σε αδειοδοτήσεις εταιρειών σε 
περιοχές «όπου υπάρχει επικάλυψη των 
θαλασσίων τεμαχίων». Με άλλα λόγια, να 
αφεθεί το πεδίο ελεύθερο στην Τουρκία να 
κάνει γεωτρήσεις σε περιοχές που θεωρεί 
δικές της, ενώ το αέριο από τα υπόλοιπα 
τεμάχια να διοχετευθεί κι αυτό μέσω 
Τουρκίας στην Ευρώπη. Το θέμα, πάντως, 
χρειάζεται προσεκτικούς χειρισμούς, ώστε 
να μην εμφανιστούμε διεθνώς ότι απορ-
ρίπτουμε μια λογική πρόταση για «δίκαιο 
διαμοιρασμό» 
του αερίου, ενώ 
στην πραγμα-
τικότητα μάς 
προτείνεται να 
μοιραστούμε 
το αέριό μας με 
την Τουρκία, η 
οποία δεν έχει 
δικό της αέριο 
και δεν έχει κα-
νένα δικαίωμα 
στο δικό μας.

ΚΎΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Και 4ο σκάφος η 
απάντηση στην Ε.Ε. 
Η τουρκική αλαζονεία και θρα-
σύτητα εκδηλώθηκαν σε όλη τους 
τη μεγαλοπρέπεια σε σχέση με τις 
αποφάσεις που έλαβε η Ευρωπαϊκή 
Ένωση κατά της Τουρκίας, λόγω της 
συνεχιζόμενης εισβολής της στην 
κυπριακή ΑΟΖ. «Δεν χρειάζεται να 
ληφθούν πολύ σοβαρά οι αποφά-
σεις που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση», δήλωσε με έπαρση και περι-
φρονητικό ύφος ο Τούρκος ΥΠΕΞ, 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ο οποίος 
όχι μόνο λοιδόρησε τις αποφάσεις 
των 28 ομολόγων του της ΕΕ, αλλά 
ανακοίνωσε κιόλας ότι η Τουρκία, 
σε αντίποινο, θα στείλει και τέταρτο 
σκάφος στην περιοχή της Κύπρου, 
το ερευνητικό «Ορούτς Ρέις». Ήταν 
αναμενόμενο ότι η Τουρκία θα 
αντιδρούσε αρνητικά και επιθετικά 
στις αποφάσεις της ΕΕ. Οι Τούρκοι 
δεν συνηθίζουν να υποχωρούν και 
προτιμούν να πληρώνουν το όποιο 
κόστος, αλλά να μην εγκαταλείπουν 
τα επεκτατικά τους σχέδια. Γι’ αυτό, 
άλλωστε, δεν έχουν υποχωρήσει 
ποτέ στο Κυπριακό εδώ και 45 
χρόνια. Πολύ περισσότερο που εκεί 
δεν πληρώνουν κανένα κόστος, 
ούτε και τους υποχρεώνει κανένας 
να πληρώσουν. Όσον αφορά τα 
ίδια τα μέτρα που αποφασίστηκαν 
στις Βρυξέλλες, μπορεί να μη μας 
ικανοποιούν πλήρως, αλλά είναι 
η πρώτη φορά που αποφασίζο-
νται οποιαδήποτε μέτρα κατά της 
Τουρκίας. Είναι ένα πρώτο καλό 
βήμα, που επιτεύχθηκε με αρκετή 
προσπάθεια και δυσκολίες, αν λη-
φθούν υπ’ όψιν και τα διαφορετικά 
συμφέροντα που έχει κάθε χώρα 
μέλος της ΕΕ με την Τουρκία. Ωστό-
σο, η απαξιωτική και προσβλητική 
στάση της Άγκυρας στις αποφάσεις 
της ΕΕ θα πρέπει να απαντηθεί με 
αυστηρότερα μέτρα στη συνέχεια. 
Είναι και θέμα αξιοπρέπειας για 
τους Ευρωπαίους. Το «αβγό του φι-
διού» δεν αφορά μόνο τη γέννηση 
του χιτλερικού φασισμού. Αφορά 
και τη γέννηση και την εξάπλωση 
του ισλαμικού φασισμού, τον οποίο 
εκπροσωπεί το σημερινό καθεστώς 
της Τουρκίας. Η Ευρώπη πρέπει να 
αντιμετωπίσει με αποφασιστικότη-
τα αυτό το επιθετικό φίδι, που έχει 
ήδη βγει από το αβγό του, προτού 
να είναι πολύ αργά...

ΜΠΟΞΕΡ

Έξυπνη πόλη, αλλά... 
κανονική
Την πρώτη έξυπνη πόλη της Κύπρου φιλο-
δοξεί να κάνει τη Λευκωσία ο Δήμος της. Με 
βάση έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, τον 
οποίο παρουσίασε ο Δήμαρχος, Κωνσταντί-
νος Γιωρκάτζης, θα υπάρξουν, μεταξύ άλλων, 
ανάπτυξη δικτύων δεδομένων επόμενης 
γενιάς, συστήματα έξυπνου οδικού φωτισμού, 
συστήματα έξυπνης κινητικότητας, διαχείριση 
απορριμμάτων και τα λοιπά. Ωραία. Αλλά πα-
ράλληλα με την έξυπνη πόλη, θα θέλαμε και 
μια πόλη που δεν θα ταλαιπωρεί τους πολίτες.

Μια πόλη, όπου τα έργα ανάπτυξης δεν θα 
χρειάζονται αιώνες να ολοκληρωθούν.

Μια πόλη, όπου η κυκλοφορία στους 
δρόμους θα διεξάγεται ομαλά και δεν θα 
γίνονται τα νεύρα των πολιτών τσατάλια μέχρι 
να φθάσουν στον προορισμό τους.

Μια πόλη χωρίς καυσαέρια.
Μια πόλη, που να είναι καθαρή και χωρίς 

περιβαλλοντικά προβλήματα.
Μια πόλη, όπου θα νιώθεις ασφάλεια να 

κυκλοφορείς τα βράδια.
Μια πόλη, χωρίς υποβαθμισμένες περιοχές.
Μια πόλη, χωρίς γκετοποιημένες περιοχές.
Μια πόλη, όπου να λειτουργούν τα περισ-

σότερα καταστήματα και υποστατικά και όχι 
να εμφανίζονται κατάκλειστα κατά δεκάδες, 
με μια ταμπέλα απ’ έξω «Ενοικιάζεται» ή 
«Πωλείται».

Μια πόλη με λογικά ενοίκια.
Μια πόλη, τέλος πάντων, που να είναι... 

κανονική πόλη.
Σίγουρα μας χαροποιεί το γεγονός ότι 

κάποιοι εργάζονται για να κάνουν τη Λευκω-
σία μιαν έξυπνη πόλη. Αλλά η εξυπνάδα δεν 
πρέπει να αφορά μόνο τα...  smartphones και 
τις άλλες έξυπνες τεχνολογικές εφαρμογές. Θα 
πρέπει πρωτίστως να επιλύει με... έξυπνο τρό-
πο τα καθημερινά προβλήματα των δημοτών.

ΚΎΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Για μας είναι ο μόνος τρόπος
Δεν μας τα λένε καλά οι φίλοι μας οι Ρώσοι. Με 

επανειλημμένες δηλώσεις αξιωματούχων και με 
ανακοίνωση του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερι-
κών, εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στην 
επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
εναντίον της Τουρκίας. Μισό λεπτό, ταβάριτς. Ξε-
χνάμε την ουσία του θέματος. Η ΕΕ αποφάσισε να 
πάρει μέτρα κατά της Τουρκίας για έναν συγκεκρι-
μένο λόγο. Επειδή πραγματοποίησε εισβολή (την 
οποία και συνεχίζει και επεκτείνει) στην κυπριακή 
ΑΟΖ. Την ίδια ώρα εσείς μας λέτε ότι δεν συμ-
φωνείτε με τις δραστηριότητες της Τουρκίας στην 
ΑΟΖ μας. Ευχαριστούμε για τη θέση σας αυτή, 
αλλά από τη στιγμή που εσείς, ως κολλητός φίλος, 
πλέον, της Τουρκίας, δεν μπορείτε να την πείσετε 
να σταματήσει αυτό που κάνει, ο μόνος τρόπος 
που έχουμε εμείς είναι η λήψη πρακτικών μέτρων 
μέσω των Ευρωπαίων εταίρων μας. Δηλαδή τι 
έπρεπε να κάνουμε; Να αφήσουμε ανενόχλητη 
την Τουρκία να τρυπάει στην υφαλοκρηπίδα μας 
και να προσποιηθούμε πως δεν βλέπουμε; Και τι 
σας ενοχλεί εσάς το ότι παίρνει η ΕΕ μέτρα κατά 
της Τουρκίας; Μήπως σας επηρεάζει άμεσα; 
Μήπως παραβλάπτει τα δικά σας συμφέροντα; 
Και γιατί λέτε ότι δεν έχει δικαίωμα η ΕΕ να 
επιβάλλει κυρώσεις; Έχει και παραέχει, ιδιαίτερα 
όταν πρόκειται να υπερασπιστεί ένα κράτος μέλος 
της που υφίσταται εισβολή από μια χώρα η οποία 
φιλοδοξεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Αυτά, λοιπόν, ταβάριτς και... no hard feelings! 

ΚΎΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Ανθρώπινες... 
μέδουσες στην 
Αγία Νάπα

Δεν την αφήνουνε να... αγιάσει την 
Αγία Νάπα. Τα τελευταία εικοσιτετράωρα 
τα ΜΜΕ, τόσο τοπικά, όσο και δεθνή, 
ασχολούνται με τον ομαδικό βιασμό 
19χρονης Βρετανίδας τουρίστριας από 12 
Ισραηλινούς τουρίστες, στο ξενοδοχείο 
όπου διέμενε. Τα έκτροπα και οι ανομίες, 
μαζί με το επιδεινούμενο φαινόμενο της 
ηχορύπανσης, τη διακίνηση ναρκωτικών 
και πολλά άλλα, στιγματίζουν, δυστυχώς, 
καθημερινά την εικόνα της σημαντικής 
αυτής τουριστικής μας περιοχής. Ο Δή-
μαρχος Αγίας Νάπας, Γιάννης Καρούσος, 
απευθύνει τα τελευταία χρόνια αγωνιώ-
δεις εκκλήσεις προς κάθε αρμόδιο φορέα 
για επίλυση, ή έστω άμβλυνση, των 
πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετω-
πίζει ο Δήμος, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. 
Ιδιαίτερα παράπονα έχει από τη Βουλή, 
η οποία πήγε διακοπές χωρίς να ψηφίσει 
τον Νόμο για την ηχορύπανση, κάτι που 
αποτελεί, ουσιαστικά, σύμφωνα με τον κ. 
Καρούσο, χτύπημα «κάτω από τη μέση» 
στον τουρισμό μας. Η κατάσταση γίνεται 
πιο δύσκολη, αφού ούτε η Αστυνομία 
διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια για να 
αντιμετωπίσει διάφορα περιστατικά πα-
ρανομίας. Η ενόχληση από τις θαλάσσιες 
μέδουσες, που εμφανίστηκαν και στην 
Αγία Νάπα τις τελευταίες ημέρες, είναι 
μηδαμινή μπροστά στην ενόχληση από 
τις... ανθρώπινες μέδουσες, που με τη 
μορφή μεθυσμένων (και απένταρων) 
νεαρών τουριστών εισβάλλουν μέχρι και 
στα διαμερίσματα όπου διαμένουν άλλοι 
τουρίστες. Ή μπαίνουν στις αυλές σπιτιών 
για να ουρήσουν. Κατανοώ πλήρως την 
απελπισία σας, κύριε Καρούσο μου. Εκεί 
που προσπαθείτε να φέρετε ποιοτικό 
και αναβαθμισμένο τουρισμό, παίρνετε 
υποβαθμισμένο... ουρισμό.

ΜΠΟΞΕΡ

«Αν τελικά συγκληθεί αυτή 
η διάσκεψη, αν δηλαδή 

συμφωνήσουν τα Ηνωμένα 
Έθνη να την συγκαλέσουν 
και οι τρεις εγγυήτριες συ-
ναινέσουν, τότε στόχος αυ-
τής της προσπάθειας πρέπει 
να είναι η επανάληψη των 
επισήμων συνομιλιών κατά 
τρόπον ο οποίος θα είναι 

αποδοτικός»   

ΝΙΚΟΣ  ΚΑΤΣΟΎΡΙΔΗΣ
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