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Διεργασίες ανασύστασης της 
συνεργασίας ΑΚΕΛ-Δημο-
κρατικού Κόμματος συντελού-

νται στον χώρο της κεντροαριστεράς, 
με τακτικές συναντήσεις στελεχών των 
δύο κομμάτων, ακόμα και σε ηγετικό 
επίπεδο.  Μάλιστα, σύμφωνα με ασφα-
λείς πληροφορίες της «Σημερινής», 
πρόσφατα έλαβεν χώραν μυστική συ-
νάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο 
κομμάτων, Άντρου Κυπριανού και Νι-
κόλα Παπαδόπουλου, με αντικείμενο 
τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, 

αλλά και τις προοπτικές συνεργασίας 
των δύο πολιτικών χώρων, με φόντο 
τις προεδρικές εκλογές του 2023.  Η 
συνάντηση έγινε έπειτα από πρωτο-
βουλία του ΓΓ του ΑΚΕΛ, ο οποίος, 
όπως πληροφορούμαστε, επιχείρησε 
να καταστήσει… ευήκοη την αναγκαι-
ότητα δημιουργίας κοινού μετώπου, 
με τη συμμετοχή κι άλλων κομμάτων, 
ώστε να επέλθει η απομάκρυνση του 
Νίκου Αναστασιάδη και του ΔΗΣΥ 
από την εξουσία. 

Αν και οι όροι του εκδιπλού-

μενου διαλόγου μεταξύ των δύο 
κομμάτων παραμένουν δυσχερείς, 
λόγω των συνεχιζόμενων διαφορών 
στο Κυπριακό, αλλά και σε θέματα 
της οικονομικής και κοινωνικής 
πολιτικής, είναι γεγονός πως, ΑΚΕΛ 
και ΔΗΚΟ, διάγουν μια περίοδο 
επαναπροσέγγισης, με απώτερο 
στόχο την ανίχνευση των προοπτι-
κών  δημιουργίας βάσεων συνερ-
γασίας, που θα τους οδηγήσει στην 
ανακατάληψη της εξουσίας.
ΣΕΛΙΔΑ /// 7
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Η Τουρκία εδώ και δεκαετίες 
επαναλαμβάνει urbi et urbi ότι 
η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως 
εγκαθιδρύθηκε με τις Συμφω-

νίες Ζυρίχης - Λονδίνου, «εξέλιπε». Αυτή η 
τουρκική θέση ούτε άλλαξε, ούτε θα αλλάξει. 
Δεν ήταν επικοινωνιακή μπλόφα. Ούτε 
προπαγανδιστικό τέχνασμα. Ήταν στόχος. Ήταν 
διαχρονική Στρατηγική. Η Τουρκία για 45 
χρόνια, ανένδοτα και ασυμβίβαστα επιδιώκει 
υλοποίηση του στόχου της. Δέχεται, λέγει, 
λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, 
αλλά εννοεί:

1ον: Διάλυση της Ζυριχικής Κυπριακής 
Δημοκρατίας.

2ον: Πλήρη τουρκοποίηση του Τουρκοκυ-
πριακού Κρατιδίου.

3ον: Πλήρη και εξασφαλισμένο έλεγχο 
του Ελληνοκυπριακού Κρατιδίου, το οποίο θα 
προκύψει από τη συρρίκνωση και τη διάλυση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αν η ελληνική πλευρά δεν έχει αποφασίσει 
να ικανοποιήσει τις τουρκικές αξιώσεις νομι-
μοποίησης, τότε νέες Συνομιλίες μόνο αυτή θα 
βλάψουν. Γιατί; Επειδή εδώ και 45 χρόνια οι 
Τούρκοι κερδίζουν σε κάθε φάση Συνομιλιών 
και η ελληνική πλευρά υποχωρεί… Τι άλλαξε 
τώρα και στις επόμενες Συνομιλίες θα υπάρξει 
κάτι διαφορετικό; Πώς δυνάμωσε η ελληνική 
πλευρά, ώστε να αναγκάσει τα Τουρκικά 
Σχέδια να αποσυρθούν; Το μόνο συγκεκριμέ-
νο, το μόνο ψηλαφητό που άλλαξε είναι ότι η 
Τουρκία έγινε πολύ πιο δυνατή στρατιωτικά. 
Και ότι ως η μεγάλη Δύναμη της Ανατολικής 
Μεσογείου θέλει να την ελέγχει οικονομικά 
και στρατιωτικοπολιτικά. 

Με ποια λογική, με ποιους στόχους και με 
ποια προσδοκία θα πάμε στις νέες Συνομιλίες; 
Οι «φίλοι» μας λέγουν και στην Αθήνα και 
στην Κύπρο ότι δεν έχουμε επιλογή. Πρέπει να 
συνομιλούμε όταν τα Ηνωμένα Έθνη (με δικές 
μας εκκλήσεις) επιλέγουν Συνομιλίες με τους 
δικούς τους όρους. Τα Ηνωμένα Έθνη όμως 
δεν μπόρεσαν να υλοποιήσουν τα δικά τους 
ψηφίσματα για την Κύπρο. Ούτε να επιβάλουν 
τις Καταστατικές Αρχές τους. Ούτε να καταλο-
γίσουν ευθύνες στους Αττίλες, που κατέφαγαν, 
κατατρώγουν και καταπίνουν καθημερινά 
εδάφη και τις θάλασσές μας…

Έχει συζητηθεί, έχει εκδηλωθεί, έχει 
παρουσιασθεί πρόθεση καταδίκης των τουρ-
κικών επεκτατικών τετελεσμένων σε βάρος 
της Κύπρου; Τα Ηνωμένα Έθνη τηρούν ίσες 
αποστάσεις μεταξύ των μερών. Και η Ευρώπη; 
Στην Ευρώπη δεν ασχολούνται σοβαρά με το 
πρόβλημα. Αναμασούν ότι θα πρέπει ειρη-
νικά να λυθεί το Κυπριακό. Ακριβώς όπως 
ΕΙΡΗΝΙΚΑ και με «ειρηνευτική επιχείρηση» 
κατέλαβαν οι Αττίλες 1 και 2 την Κύπρο!.. Και 
όπως ειρηνικά και με βάση το Διεθνές Δίκαιο 
εισβάλλει και κατακτά τώρα ο Αττίλας 3 τις 
κυπριακές θάλασσες. Χωρίς κόστος. Ευρώπη 
και κράτη έχουν ως προτεραιότητα τα δικά 
τους συμφέροντα με τη Μεγάλη Τουρκία.

Μόνοι, λοιπόν, και αδύναμοι θα πάμε και 
στις επόμενες Συνομιλίες. Με τα ίδια αδιέξοδα. 
Το ίδιο δίλημμα που για 45 συναπτά χρόνια 
αντιμετωπίζουμε. Είτε υποτασσόμαστε με την 
υπογραφή μας στις τουρκικές αξιώσεις είτε 
η Τουρκία με τη δύναμή της και βιαίως τις 
επιβάλλει. Σε αυτό το πλαίσιο, αυτή η δοκιμα-
σμένη τραγική ιστορία των Συνομιλιών δεν θα 
αλλάξει. Η Τουρκία όχι μόνο δεν υποχωρεί, 
αλλά ΠΡΟΧΩΡΕΙ. Όχι μόνο δεν αρκείται σε 
όσα κατέλαβε και όσα Στρατιωτικά και Διπλω-
ματικά διασφάλισε, αλλά θέλει και άλλα. Με 
πρώτη αναλλοίωτη προτεραιότητά της τη 
Διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης, αν δεν αποφάσισε 
να ικανοποιήσει τις τουρκικές αυτές αξιώσεις, 
μεταβαίνει σε πολλαπλά επικίνδυνη αποτυχία 
των Συνομιλιών…

Εδώ και 45 χρόνια, ο Τούρκος Κατακτητής 
μας έγινε περίπου Διαιτητής των Συνομιλι-
ών των δύο δήθεν Κυπριακών Κοινοτήτων. 
Συνομιλούμε με τους Τουρκοκύπριους, αλλά 
αποφασίζει η Τουρκία. Και ήδη η Τουρκία 
αποφάσισε στην πράξη κραυγαλέα. Όχι 
μυστικά και σιωπηρά. Αποφάσισε ότι και η 
Κύπρος ολόκληρη και η Ανατολική Μεσόγει-
ος πρέπει να είναι υπό τον έλεγχό της με όλους 
τους τρόπους που σχεδίασε και υλοποιεί. Ο 
Πρόεδρος θα προσέλθει στις νέες Συνομιλίες 
με όπλα την αμηχανία, τη φοβία και την εντεύ-
θεν διπλωματική αμφιλογία και τη φραστική 
θολούρα. Αυτήν τη φορά με γεωμετρική 
ακρίβεια θα οδηγήσουν στη Διάλυση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας…
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φέρει η επιστροφή στις ράγες 
των συγκλίσεων, προκειμένου 

να καταστεί δυνατή η επίτευξη συμ-
φωνίας επί των όρων αναφοράς. Στο 
τείχος του τουρκικού μαξιμαλισμού 
πέφτει και ο «έντιμος συμβιβασμός» 
που πρότεινε η Λευκωσία στην πρό-
σφατη συνάντηση των δύο ηγετών, 
για παροχή οικονομικής φύσεως 
ανταλλαγμάτων, εάν η Τουρκία 

αποδεχθεί την ΑΟΖ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.   
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Η ανακοίνωση των οικονο-
μικών αποτελεσμάτων της 
Τράπεζας Κύπρου για το 

εξάμηνο του 2019 ανοίγει τον δρόμο 
για τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά  
το μέλλον των μετοχών της πρώην 
Λαϊκής, η οποία βαίνει προς τη διαδι-
κασία της εκκαθάρισης.Την ίδια ώρα, 
η Κεντρική Τράπεζα αναμένεται ότι, 
σύντομα, θα προβεί στην καταχώριση 
αιτήματος στο δικαστήριο, για τον 

διορισμό εκκαθαριστή στην πρώην 
Λαϊκή Τράπεζα για τη διάλυσή της.
ΣΕΛΙΔΑ /// 17

Σε αναζήτηση αγοραστή 
και εκκαθαριστή

Επικίνδυνη «ζαριά» στο Κυπριακό 
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Η ΚΑΡΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ 
ΘΗΡΑΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ 

ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ-
ΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ 

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑΣ 
ΚΑΙ, ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩ-

ΣΕΙΣ, ΚΑΛΟ ΚΑΜΟΥΦΛΑΖ

Τύπου της Υπηρεσίας Θήρας προέτρεψε 
τους κυνηγούς όπως τηρούν τα πιο κάτω 
με σκοπό να αποφευχθούν φαινόμενα 
θερμοπληξίας:

1. Να αποφύγουν την έκθεση στον ήλιο 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

2. Να ντυθούν με ελαφρύ ρουχισμό.
3. Να χρησιμοποιούν καπέλο και γυα-

λιά που προστατεύουν τα μάτια από την 
έντονη αντανάκλαση του ηλίου.

4. Να πίνουν άφθονα υγρά (νερό και 
xυμούς φρούτων).

5. Να αποφύγουν την κατανάλωση 
οινοπνευματωδών ποτών.

Ερωτηθείς για τον αριθμό των κυνη-
γών που αναμένεται να εξορμήσουν για 
το θερινό κυνήγι, ο κ. Αναγιωτός είπε πως 
μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι είχαν 
ανανεώσει την άδεια κυνηγίου τους περί 
τους 15 χιλιάδες κυνηγούς, ενώ μέχρι 
σήμερα αναμενόταν ο αριθμός αυτός να 
φθάσει τους 18 χιλιάδες. «Η ανανέωση 
αδειών κυνηγίου συνεχίζεται απ’ όλες τις 
εμπορικές τράπεζες και τα συνεργατικά 
ιδρύματα, καθώς και από το Διαδίκτυο καθ’ 
όλη τη διάρκεια του 24ώρου», πρόσθεσε, 
επισημαίνοντας τις πρόνοιες της νομοθεσίας. 
«Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
το εξώδικο πρόστιμο για κυνηγό που θα 
εντοπιστεί να κυνηγά χωρίς να είναι κάτο-
χος ανανεωμένης άδειας κυνηγίου είναι 
€2000, συν το τέλος των αδειών κυνηγίου 
που δεν έχει ανανεώσει τα τελευταία χρό-

νια. Δηλαδή, εάν ένας κυνηγός δεν έχει 
ανανεώσει άδεια κυνηγίου τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια, τότε το εξώδικο πρόστιμο 
που θα κληθεί να πληρώσει θα είναι €2000 
+ 4Χ€77 = €2308», εξήγησε. Κληθείς να 
πει εάν με τις αυστηρότερες ποινές έχει 
μειωθεί η λαθροθηρία, ο κ. Αναγιωτός 
απάντησε καταφατικά, ενώ καταληκτικά 
ευχήθηκε σε όλους τους κυνηγούς καλό 
και ασφαλές κυνήγι.

Συμβουλές κι από το Τμήμα 
Δασών

Ενόψει της πρεμιέρας του κυνηγιού της 
φάσσας και του τρυγονιού, το Τμήμα Δασών 
απευθύνει θερμότατη έκκληση προς τους 
κυνηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί 
κατά τις εξορμήσεις τους, αποφεύγοντας 
πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που 

πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά, δηλαδή 
να αποφεύγουν το άναμμα φωτιάς και τη 
ρίψη αποτσίγαρων και αναμμένων σπίρτων. 
«Τονίζεται ότι απαγορεύεται το άναμμα 
φωτιάς χωρίς άδεια μέσα ή σε απόστα-
ση δύο χιλιομέτρων από τις παρυφές των 
κρατικών δασών, καθώς και στις περιοχές 
της υπαίθρου, και ότι συνιστά αδίκημα, το 
οποίο, σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο 
του 2012, μετά την πρόσφατη τροποποίηση, 
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 10 χρόνων 
ή με πρόστιμο μέχρι €50.000, ή και τις 
δύο ποινές μαζί και σύμφωνα με τον περί 
Προλήψεως Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμο 
του 1988 μέχρι 5 χρόνια ή με χρηματική 
ποινή μέχρι €20.000, ή και τις δύο ποινές 
μαζί. Το άναμμα φωτιάς επιτρέπεται μόνο 
στις ψησταριές των εκδρομικών χώρων. 
Υπενθυμίζεται ότι είναι καθήκον μας να 

προστατεύσουμε τα δάση μας και ότι ο 
κίνδυνος έκρηξης και εξάπλωσης δασικής 
πυρκαγιάς είναι εξαιρετικά μεγάλος, λόγω 
και των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών. 
Τέλος, όποιος δει καπνό ή φωτιά καλείται 
όπως τηλεφωνήσει αμέσως στο 1407 ή στο 
112», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση 
του Τμήματος Δασών.

Τα μυστικά των
καλών κυνηγών 

Σημειώνεται πως το κυνήγι της 
φάσσας είναι ένα δύσκολο κυνήγι και 
απαιτείται από τους κυνηγούς επίδειξη 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ψυχραιμίας. 
Επίσης, το κυνήγι της φάσσας απαιτεί 
σε κάποιες περιπτώσεις και καλό κα-
μουφλάζ, αφού το εν λόγω θήραμα 
είναι πολύ πονηρό και ξέρει πώς να… 
αποφεύγει τα σκάγια. Αξίζει, μάλιστα, να 
τονιστεί πως, πολλές φορές, ακόμα κι αν 
εντοπιστεί κάποια περιοχή περάσματος 
κοπαδιού φασσών, αυτό πιθανόν να μη 
συνεπάγεται ένα επιτυχημένο κυνήγι της 
φάσσας. Κι αυτό γιατί τα πουλιά μπορεί 
να μην περάσουν, τελικά, από εκείνο 
το πέρασμα, αλλά να μετακινηθούν πιο 
κάτω, όταν ο κυνηγός βρίσκεται εκεί. 
Για τον λόγο αυτό, οι κυνηγοί δεν πρέ-
πει να ξεχάσουν την οξεία όραση που 
η φάσσα διαθέτει και την ικανότητα ν’ 
αντιλαμβάνεται την παραμικρή κίνηση 
στο έδαφος. 
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Σήμερα η πρεμιέρα 
της νέας κυνηγετικής 

περιόδου.
Συνεχιζεται μέχρι τις 

15 Σεπτεμβρίου

Α
πό νωρίς το πρωί περί-
που 18 χιλιάδες κυνηγοί, 
μετά από μερικούς μήνες 
ανάπαυλας, πήραν τα 
βουνά και τα λαγκάδια 
για το κυνήγι της καχύ-
ποπτης, έξυπνης αλλά 

και… πονηρής φάσσας! Η φετινή θερινή 
περίοδος κυνηγίου, που αρχίζει σήμερα, θα 
συνεχιστεί για άλλες τέσσερεις εξορμήσεις, 
όλες Κυριακή. Στις 25 Αυγούστου και 
στις 1, 8 και 15 Σεπτεμβρίου. Με αφορ-
μή την πρεμιέρα της νέας κυνηγετικής 
περιόδου, ο Εκπρόσωπος Τύπου της 
Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, Πέτρος 
Αναγιωτός, καλεί τους κυνηγούς να τη-
ρούν όλους τους γραπτούς και άγραφους 
νόμους του κυνηγίου και να δείξουν τον 
απαραίτητο σεβασμό στους συναδέλφους 
τους και στις ξένες περιουσίες που τους 
φιλοξενούν. Προειδοποίησε, μάλιστα, πως 
η Υπηρεσία θα εντείνει τους ελέγχους 
της και θα τηρήσει με αυστηρότητα τις 
πρόνοιες του νόμου, διαμηνύοντας πως 
δεν θα επιδειχθεί ούτε η ελάχιστη ανοχή.

Τι να προσέξουν
Ερωτηθείς τι πρέπει να προσέξουν οι 

κυνηγοί κατά τις εξορμήσεις τους, ο κ. 
Αναγιωτός υπενθύμισε πως το άναμμα 
φωτιάς σε μη καθορισμένους χώρους απα-
γορεύεται, αφού, με τις καιρικές συνθήκες 
που επικρατούν, είναι πολύ επικίνδυνο να 
προκληθεί πυρκαγιά. Παράλληλα κάλεσε 
τους κυνηγούς όπως, προτού εξορμήσουν, 
μελετούν καλά τις επιτρεπόμενες περιο-
χές κυνηγίου και καταγγέλλουν αμέσως 
οποιαδήποτε παρανομία διαπιστώσουν 
στα πιο κάτω κινητά τηλέφωνα της Υπηρε-
σίας ή στην Αστυνομία στο 1414. Επίσης, 
οι κυνηγοί μπορούν να αποτείνονται και 
ανά επαρχία στα εξής τηλέφωνα, είτε για 
να αναφέρουν οτιδήποτε είτε για να ζητή-
σουν οποιεσδήποτε πληροφορίες. Για την 
επαρχία Λευκωσίας μπορούν να επικοι-
νωνούν με το τηλέφωνο 99445697, από 
τη Λεμεσό με το τηλέφωνο 99445728, 
από Λάρνακα-Αμμόχωστο στο 99634325 
και από Πάφο στο 99445679.

Κίνδυνος θερμοπληξίας
Πέραν των πιο πάνω, ο Εκπρόσωπος 

Η ΑΛΙΚΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΗΔΗ 
ΕΧΕΙ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΟΛ-
ΛΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΣ, ΜΕ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ ΚΑΙ 
ΧΟΡΩΔΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩ-
ΡΕΣ,  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕ-
ΝΩΝ ΤΩΝ: ΗΠΑ, ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, 
ΜΕΞΙΚΟΥ, ΚΑΝΑΡΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ, 
ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥ-
ΠΡΟΥ. ΤΟ 2015 ΗΧΟΓΡΑΦΕΙ 
ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΔΙΣΚΟ ΜΕ ΤΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΗΣ 
ΠΡΑΓΑΣ

Η γνωστή Κύπρια σοπράνο, Αλίκη 
Χρυσοχού, θα τραγουδήσει στην 
Τουρκία σε συναυλία με τον γνω-

στό Έλληνα τενόρο, Μάριο Φραγκούλη. Η 
συναυλία θα δοθεί στο ανοικτό θέατρο της 
πόλης Κρήνης (στα τουρκικά, Τσεσμέ). Είναι 
παραθαλάσσια πόλη και περιφέρεια στο 
δυτικό άκρο της Τουρκίας, στην επαρχία 
Σμύρνης. Βρίσκεται στο ανατολικό άκρο 
της χερσονήσου της Ερυθραίας, 85 χιλιό-
μετρα δυτικά της Σμύρνης, απέναντι από 
τη Χίο, από την οποία απέχει 9 ναυτικά 
μίλια. Όπως αναγράφεται στη σχετική 
αφίσα, η οποία αναρτήθηκε και στον λο-
γαριασμό της κ. Χρυσοχού, στο facebook, 
η συναυλία θα δοθεί την προσεχή Πέμπτη, 
22 τρέχοντος, στις 9 μ.μ.

Η Αλίκη Χρυσοχού πριν από αρκετά 
χρόνια πέρασε μια πάρα πολύ δύσκο-
λη δοκιμασία. Τον Ιανουάριο του 2013 
εμφανίστηκε στο πρόγραμμα «Βρετανία 
έχεις ταλέντο» και, όπως γράφτηκε τότε 

στον Τύπο, κατέπληξε τον Σάιμον Κάουελ 
και τους υπόλοιπους κριτές. Τόσο με τη 
φωνή και την παρουσία της, όσο και με 
το γεγονός ότι πριν από μερικά χρόνια 
δεν μπορούσε καν να μιλήσει, λόγω της 
σπάνιας ασθένειας από την οποία έπασχε.

Μετά την εκτέλεση του «Bring Me To 
Life» της Evanescence, που έκανε κοινό 
και κριτική επιτροπή να σηκωθούν και να 
την χειροκροτήσουν, η Αλίκη Χρυσοχού 
είπε στους κριτές και στο κοινό:

«Είμαι ευλογημένη που είμαι εδώ σήμε-
ρα. Πριν από μερικά χρόνια οι γιατροί μού 
είπαν ότι έχω εγκεφαλίτιδα. Όλα όσα είχα 
μάθει να κάνω ως μωρό, εξαφανίστηκαν. 
Δεν μπορούσα να μιλήσω, να διαβάσω, να 
γράψω ή να περπατήσω. Η μητέρα μου 
έπρεπε να κάνει τα πάντα για μένα. Να με 
ταΐζει και να με κάνει μπάνιο. Μέχρι που 
μια νύχτα που ήμασταν στο νοσοκομείο 
άρχισε να μου τραγουδά. Αυτή ήταν η πρώτη 
φορά που ανταποκρίθηκα σε οποιοδήποτε 

ερέθισμα μετά από πολύν καιρό».
Ο συνήθως δύσκολος σε αντιδράσεις, 

Σάιμον Κάουελ, της είπε -σύμφωνα με τη 
βρετανική εφημερίδα, Sun- «Έχεις φυσικό 
ταλέντο. Είναι το πιο εύκολο ‘ναι’ που έχω 
πει στην καριέρα μου».

Η Αλίκη γεννήθηκε στη Λευκωσία και 
από μικρή θεωρήθηκε παιδί θαύμα. Στα 
18 της συνέχισε τις μουσικές της σπουδές 
στο Sheffield University, στη Βρετανία. 
Εκεί, μετά το τέλος του πρώτου έτους, 
διαγνώσθηκε με εγκεφαλίτιδα. Μετά 
την ανάρρωσή της αποφοίτησε από το 
Sheffield University με Bachelor of Music 
και συνέχισε τις σπουδές και την καριέρα 
της στη Νέα Υόρκη.

Το 2104, η Αλίκη Χρυσοχού συμμετείχε 
σε συναυλία με τον καταξιωμένο συνθέτη 
και τραγουδιστή, Στέφανο Κορκολή, στο 
Κούριο, με τίτλο «Ψαλμός 77 - Για τον 
Δημιουργό της Μουσικής». Συμμετείχαν 
επίσης η Σοφία Μανουσάκη, ο τραγουδο-

ποιός Τάκης Σωτηρχέλης και το μουσικό 
σχήμα “Avanti 4”.  

Να σημειωθεί ότι η Αλίκη Χρυσοχού 
ήδη έχει εμφανιστεί σε πολλές συναυλίες 
διεθνώς, με σημαντικές ορχήστρες και 
χορωδίες σε διάφορες χώρες, συμπε-
ριλαμβανομένων των: ΗΠΑ, Βρετανίας, 
Μεξικού, Κανάριων Νησιών, Ισπανίας, 
Ελλάδας και Κύπρου. Το 2015 ηχογραφεί 
τον πρώτο της δίσκο με τη Συμφωνική 
Ορχήστρα της Πράγας.

Το 2016 κυκλοφορεί το πρώτο της 
άλμπουμ με τίτλο «Reflections». «Η 
κυκλοφορία του πρώτου μου άλμπουμ 
‘Reflections’ είναι ένα όνειρο που έγινε 
πραγματικότητα για μένα», δήλωσε η 
Αλίκη. Η ηχογράφηση έγινε στο φημι-
σμένο Smecky Studios στην Πράγα, με τη 
City of Prague Philharmonic Orchestra 
(Φιλαρμονική Ορχήστρα Πράγας) και με 
επικεφαλής στην παραγωγή τον ταλα-
ντούχο Robin Hoffmann.

Κύπρια σοπράνο θα τραγουδήσει με τον Φραγκούλη στην Τουρκία
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Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 
Πλέον, το αντίδοτο της Λευκωσίας, αν 

τα πράγματα εξελιχθούν έτσι, είναι να επι-
χειρήσει αναβάθμιση του ρόλου της Ε.Ε. 
στη μετά τη λύση εποχή, κάτι που θα απαι-
τήσει σκληρή τακτική και εμπνευσμένη 
διαπραγμάτευση. 

«Ζαριά» με αυξημένο ρίσκο 
Ο οδικός χάρτης για επανέναρξη συ-

νομιλιών στο Κυπριακό, που εμπλέκει τον 
Γενικό Γραμματέα προσωπικά, χαρακτη-
ρίζεται από πολιτικούς κύκλους ως μια 
«ζαριά με μεγάλο ρίσκο». Και αυτό, γιατί 
το περιβάλλον και η στάση της Τουρκίας, 

μας έλεγαν, δεν επιτρέπει υγιείς συνομιλίες, 
παρά μόνο, συνέχιζαν, τακτική απόκρουσης 
δυσμενών εξελίξεων. 

Η αλήθεια των γεγονότων, πάντως, 
προφανώς και δημιουργεί μια τεράστια 

ανησυχία ως προς το πώς η Τουρκία θα 
κινηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα και 
κυρίως πώς θα παρουσιαστεί σε μια άτυπη 
σύναξη με τον Γενικό Γραμματέα. 

Το ενδεχόμενο να θέσει στο τραπέζι 
των προπαρασκευαστικών συζητήσεων 
ζητήματα φυσικού αερίου ή να επιδιώξει, αν 
οδηγούμαστε σε μια νέα προσπάθεια, ένα 
μορατόριουμ ενεργειών από την Κυπρια-
κή Δημοκρατία, εφόσον δεν συμμετέχουν 
στις αποφάσεις και οι Τ/κ, είναι το πλέον 
ρεαλιστικό. Ίσως και αναμενόμενο. Αυτό, 
όμως, που προκαλεί πονοκέφαλο είναι ότι 
αυτό μάλλον θα γίνει ενώπιον του Γενικού 
Γραμματέα, στον οποίο, με κάθε σεβασμό, 
δεν μπορεί να στηριχθεί η Λευκωσία για 
να βάλει την Άγκυρα στη θέση της. Το 
προηγούμενο σειράς εκθέσεων του Αντόνιο 
Γκουτέρες για την Κύπρο και η τακτική 
των ίσων αποστάσεων, ιδιαίτερα εν μέσω 
τουρκικών παράνομων επιθέσεων στην 
κυπριακή ΑΟΖ, δημιουργεί ένα σκηνικό, 
το οποίο δεν μπορεί να υποτιμηθεί. 

Ποδοσφαιρική προσέγγιση… 
Πάντως, τόσο στη Λευκωσία, όσο και στη 

διεθνή κοινότητα προσεγγίζουν πλέον τις 
εξελίξεις με «ποδοσφαιρική ορολογία». Με 
την έννοια πως άπαντες βλέπουν μόνο τον 
«επόμενο αγώνα». Μπορεί το καλεντάρι 
του Κυπριακού (βλέπε δίπλα όλους τους 
σταθμούς) να είναι πλούσιο σε αναμενό-
μενα γεγονότα, ωστόσο είναι σαφές πως το 
κάθε επόμενο βήμα θα κρίνει και το κατά 
πόσον θα πάμε στο μεθεπόμενο. Η τακτι-
κή αυτή προσέγγιση βοηθά τη Λευκωσία 
να μη δεσμευτεί εκ των προτέρων και να 
βάζει στο τραπέζι τις δικές της προϋποθέ-
σεις. Την ίδια ώρα, ωστόσο, επικρέμαται 
ξεκάθαρα και η δαμόκλειος σπάθη ενός 
οριστικού ναυαγίου, το οποίο προφανώς 
η ε/κ πλευρά θα πληρώσει πολλαπλάσια. 
Και αν η τουρκική πλευρά αυτό είναι που 
επιδιώκει, το Προεδρικό πρέπει να χαράξει 
στρατηγική αποτροπής του ή, αν υπάρξει, 
να είναι, έστω για μία φορά, ξεκάθαρο ποιος 
και γιατί φέρει την ευθύνη.

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Το Θέμα 3

Ό
πισθεν και αποδοχή 
της μιας θετικής τ/κ 
ψήφου, τουλάχιστον 
στο Υπουργικό Συμ-
βούλιο, πρέπει να 
κάνει η ε/κ πλευρά, 
μετά την πρότασή 

της για περίληψη των συγκλίσεων που 
είχαν οδηγήσει στις δύο διασκέψεις, στους 
υπό διαμόρφωση όρους αναφοράς. 

Σύγκλιση που, υπενθυμίζεται, μετά 
την κατάρρευση της προσπάθειας στο 
Κραν Μοντανά, αναίρεσε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, με τη γνωστή αναφο-
ρά του στη διακαναλική συνέντευξη περί 
του αγωγού East Med και το ερώτημα «τι 
θα γινόταν, αν χρειαζόταν η συναίνεση 
της τ/κ πλευράς». 

Με αυτήν την αποδοχή, που είναι ανα-
πόφευκτη -καθώς δεν μπορεί να  επιλέγει 
συγκλίσεις α λα καρτ- η Λευκωσία στην 
ουσία θα αγοράσει ελπίδα, «κλειδώνο-
ντας» την ισχύ του χάρτη (που ούτως ή 
άλλως δεν γίνεται αποδεκτός ως έχει) 
που κατέθεσαν οι Τ/κ στη Γενεύη, αλλά 
και τις συμφωνίες για την ομοσπονδια-
κή διαχείριση του φυσικού πλούτου (των 
υδρογονανθράκων περιλαμβανομένων) 
μετά από ενδεχόμενη λύση. Που και αυ-
τές, όμως, δεν είναι αρκετές, βάσει των 
αιτιάσεων των Τ/κ. 

Στα μείον μιας τέτοιας εξέλιξης πάντα, 
θα πρέπει να καταγραφεί και η «κατ’ αρχήν 
αποδοχή» της εκ περιτροπής Προεδρί-
ας, στην οποία προχώρησε -παρά το null 
and void των προτάσεων που υπέβαλε- ο 

ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΚΆΙ ΖΗΜΙΈΣ ΆΠΟ ΤΗΝ ΈΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΡΆΓΈΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΈΩΝ 

«Ζαριά» με τεράστιο ρίσκο στο Κυπριακό 

Η ΤΟΥΡΚΊΑ ΚΡΑΤΑΕΊ ΚΑΊ ΤΟ 
ΜΑΧΑΊΡΊ ΚΑΊ ΤΟ ΠΕΠΟΝΊ ΣΤΟ 
ΚΥΠΡΊΑΚΟ ΚΑΊ Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΕ ΜΊΑΝ ΑΤΥΠΗ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ 
ΠΡΟΚΑΛΕΊ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ. 
Η ΕΠΊΒΕΒΑΊΩΣΗ ΣΥΓΚΛΊΣΕΩΝ 
ΟΔΗΓΕΊ ΚΑΊ ΣΕ ΑΠΟΔΟΧΗ 
ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΊΧΑΝ ΥΠΕΡΚΕ-
ΡΑΣΤΕΊ 

ΟΊ ΚΕΡΔΟΖΗΜΊΕΣ ΤΗΣ 
ΛΕΥΚΩΣΊΑΣ ΣΤΗ ΔΊΑΔΊ-
ΚΑΣΊΑ ΓΊΑ ΣΥΜΦΩΝΊΑ 

ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΑ-
ΦΟΡΑΣ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΆΡΆΛΆΜΠΟΥΣ 
charalambousc@ 
sigmatv.com

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ ΠΑΡΑΘΕΩ-
ΡΕΊΤΑΊ ΟΤΊ Η ΣΥΣΦΊΓΞΗ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΩΤΊΚΩΝ ΚΊΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΑΓΚΥΡΑΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥ-
ΠΡΊΑΚΗ ΑΟΖ ΚΑΊ ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΟ-
ΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΊΣΤΗΣ ΣΥΣΤΟΊΧΕΊ-
ΤΑΊ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΊΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΕΠΊΘΕΤΊΚΗΣ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΊ-
ΚΗΣ, ΜΕ ΤΟΝ Ρ. Τ. ΕΡΝΤΟΓΑΝ 
ΝΑ ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΕΊ ΣΚΑΊΟΤΑΤΑ, 
ΟΤΊ Η ΤΟΥΡΚΊΑ ΕΊΝΑΊ ΕΤΟΊΜΗ 
ΝΑ ΠΡΑΞΕΊ Ο,ΤΊ ΚΑΊ ΤΟ ’74 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Πότε θα εκδηλωθεί η εδώ και καιρό 
προετοιμαζόμενη τουρκική θερμή 
πρόκληση; 

Σοβαρές πηγές σε Αθήνα και Λευκωσία 
εκτιμούν ότι δεν πρέπει να αποκλείεται 
τίποτε, πλέον, από την Άγκυρα, με τις 
εξαγγελθείσες γεωτρήσεις εντός της ελ-
ληνικής υφαλοκρηπίδας να αποτελούν το 
«κερασάκι» της τουρκικής επιθετικότητας, 
θεωρώντας ως πιθανότερη «στιγμή» εκδή-
λωσης ενός απρόβλεπτου «ατυχήματος» 
τον ερχόμενο Οκτώβριο -μετά το πέρας, 

δηλαδή, της τουριστικής περιόδου-, ωστόσο 
η τουρκική τακτική παραμένει -και πρέπει 
να θεωρείται ως τέτοια-, πάντα απρόβλεπτη. 

Άλλωστε, δεν πρέπει να παραθεωρείται 
ότι η σύσφιγξη του κυκλωτικών κινήσεων 
της Άγκυρας γύρω από την κυπριακή ΑΟΖ 
και στην περιοχή της Μεγίστης συστοιχεί-
ται πλήρως με την επίταση της επιθετικής 
της ρητορικής, με τον Ρ. Τ. Ερντογάν να 
προειδοποιεί σκαιότατα, ότι η Τουρκία εί-
ναι έτοιμη να πράξει ό,τι και το ’74 στην 
Κύπρο, προκειμένου να διασφαλίσει τα 
«δικαιώματά» της, καθώς και τα «δικαι-
ώματα» των Τουρκοκυπρίων.   

Παράλληλα, ως είθισται, η επίδειξη 
της τουρκικής πυγμής παροξύνεται πά-
ντοτε ενόψει κινήσεων και ενεργειών που 
αποσκοπούν στην περαιτέρω εδραίωση 
των τριμερών ή και άλλων ενεργειακών/
στρατηγικών συνεργασιών στην περιοχή 
- τέτοιες ήταν η πρόσφατη απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας για τη  δραστηριοποίηση της 
TOTAL σε όλα τα οικόπεδα όπου μέχρι 
σήμερα δραστηριοποιείται η ΕΝΙ, καθώς 
και στην αδειοδότηση του Οικοπέδου 7.  
Έτσι, οι δύο εταιρείες δραστηριοποιούνται 
πλέον μαζί στα οικόπεδα 2, 3, 6, 7, 8, 9, 
11, ενώ στα τεμάχια 2, 3 και 9 βρίσκεται 
και η KOGAS, αλλά και η 1η Ενεργειακή 
Υπουργική Διάσκεψη με τη συμμετοχή 
της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ και 
των ΗΠΑ, που πραγματοποιήθηκε την 
περασμένη Τετάρτη στην Αθήνα.

Μια συνάντηση εξαιρετικά σημαντική 
για τις ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική 

Μεσόγειο, καθώς είναι η πρώτη φορά που 
πραγματοποιείται υπουργική διάσκεψη για 
ζητήματα ενέργειας στην οποία συμμετέχει και 
η κυβέρνηση των ΗΠΑ, με κύριους στόχους, 
πρώτον, να αναγνωριστούν ενεργειακοί τομείς 
δυνητικής συνεργασίας που ενδιαφέρουν και τα 
τέσσερα κράτη που συμμετέχουν στη διάσκεψη 
και, δεύτερον, να αποφασιστεί η σύσταση μιας 
ομάδας εργασίας με υψηλόβαθμους πολιτικούς 
και υπηρεσιακούς αξιωματούχους, η οποία 
θα προσδιορίσει συγκεκριμένα projects, ανά 
θεματικό τομέα συνεργασίας, και θα προτείνει 
συγκεκριμένα μέτρα υποστήριξής τους σε 
τετραμερές επίπεδο.

Επιπρόσθετα, στο περιθώριο της διά-
σκεψης, έλαβαν χώραν διεργασίες προ-
κειμένου να δοθεί ουσιαστική ώθηση στη 
διακυβερνητική συμφωνία για τον αγωγό 
αερίου East Med, ο οποίος αποτελεί ση-
μαντικό παράγοντα για την ενεργειακή 
«αυτονόμηση» της Ευρώπης.  

Η Άγκυρα, λοιπόν, κλιμακώνει τις 
προκλήσεις, επιχειρώντας, αφενός, να 
επιβάλει, διά της στρατιωτικής ισχύος, νέα 
γεωπολιτικά τετελεσμένα εις βάρος τής 
Ελλάδας και της Κύπρου, και, αφετέρου, 
να δημιουργήσει ένα πλήρως ετεροβα-
ρές διαπραγματευτικό περιβάλλον για 
τη Λευκωσία και την Αθήνα, ενόψει της 
επανεκκίνησης, έπειτα από δύο χρόνια 
στασιμότητας, της διαπραγματευτικής 
διαδικασίας στο Κυπριακό.  

Κορύφωση της 
επιθετικότητας, ή…

Ένα από τα ερωτήματα, ωστόσο, που 

απασχολούν τόσο την Αθήνα, όσο και τη 
Λευκωσία, είναι κατά πόσον οι τελευταίες 
προκλήσεις αποτελούν την κορύφωση της 
τουρκικής επιθετικότητας, ή απλώς την απαρ-
χή της, η οποία δύναται να εξελιχθεί σ’ ένα 
σταθερό γεωπολιτικό modus vivendi, στο 
πλαίσιο του ριζοσπαστικά εκδιπλούμενου 
τουρκικού αναθεωρητισμού, με κύρια επιδίω-
ξη την ανάκτηση της γεωπολιτικής ηγεμονίας 
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με 
όρους ανεξαρτησίας και απογαλακτισμού 
από τη δυτική σφαίρα επιρροής, όσο και αν 
γνωρίζει η Άγκυρα ότι η διάλυση όλων των 
δεσμών με τη Δύση είναι αδύνατη αλλά και 
καταστροφική για την ίδια.   

Συναφές προς το πρώτο είναι, επιπρό-
σθετα, και ένα δεύτερο ερώτημα: Πώς θα 
διαχειριστεί η τουρκική ηγεσία τις έμπρακτα 
υλοποιούμενες δυνατότητές της άσκησης 
πίεσης επί της Λευκωσίας και της Αθήνας 
στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου και του 
Αιγαίου, ενόψει της επανεκκινούμενης δια-
δικασίας στο Κυπριακό, παρατηρώντας τη 
συνεχιζόμενη ελληνική υποχωρητικότητα; 

Εάν, όντως, κύριος στόχος των Τούρκων 
είναι ο διαμοιρασμός του κυπριακού φυ-
σικού αερίου και η συνεκμετάλλευση στο 
Αιγαίο, γιατί να παροπλίσουν την αιχμή 
του δόρατος της στρατηγικής του κατανα-
γκασμού και της επιβολής τετελεσμένων 
που εφαρμόζουν;

Προφανώς, η λογικότερη απάντηση είναι 
ότι τα τουρκικά γεωτρύπανα, ανεξαρτήτως 
ερευνητικής τελεσφορίας, ήρθαν για να 
μείνουν, αφού λειτουργούν ως ο κύριος 
«πολιορκητικός κριός» των τουρκικών 

σχεδιασμών.  
Απέναντι σ’ αυτήν την αυξανόμενη 

κλιμάκωση, ποια θα είναι η ελληνική 
απάντηση;

Όπως είναι ήδη γνωστό, από τα τέλη 
του περασμένου Ιουλίου, η τουρκική κρα-
τική εταιρεία πετρελαίων υπέβαλε αίτημα 
προς το αρχηγείο του τουρκικού Ναυτικού 
«προς παροχή προστασίας», προκειμένου 
να προχωρήσει στη διεξαγωγή σεισμικών 
ερευνών σε περιοχή που εκτείνεται «ανά-
μεσα στον 28ο και 29ο Μεσημβρινό, από 
τα νότια της Ρόδου μέχρι και ανατολικά 
του Καστελορίζου. Έρευνες τις οποίες θα 
διεξαγάγει μεταξύ 15 Αυγούστου και 10 
Σεπτεμβρίου».

Όπως φανερώνει η ιστορία των «μικρών», 
πλην κλιμακούμενων ελλαδοτουρκικών κρί-
σεων, τις οποίες προκαλεί, με μεθοδευμένη 
αμετροέπεια η Άγκυρα, ως μοχλό πίεσης 
έναντι της Αθήνας, η αποφυγή πρόκλησης 
ενός θερμού επεισοδίου, με απρόβλεπτες 
εξελίξεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα 
στην περιοχή, οφείλεται, κατά κύριο λόγο, 
στην πρωτόφαντη εξευμενιστική ψυχραιμία 
των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων, που 
ακροβατούν, κυριολεκτικώς, στο όριο των 
εθνικών κόκκινων γραμμών, αποφεύγο-
ντας να προβούν στη «μοιραία» κίνηση 
που προφανώς επιδιώκει ο Ρ. Τ. Ερντογάν. 

Η τελευταία πρόκληση, ωστόσο, υπερ-
βαίνει σαφώς τις διακηρυχθείσες κόκκινες 
γραμμές της Αθήνας, η οποία προειδοποί-
ησε, σε όλους τους τόνους, τόσο δημοσία, 
όσο και παρασκηνιακώς και διά… τρίτων, 
ότι, εάν η Τουρκία επιχειρήσει εντός των 

ελληνικών χωρικών υδάτων και εντός της 
ελληνικής ΑΟΖ, αυτήν τη φορά θα υπάρξει 
άμεση και αποτελεσματική απάντηση επί 
του πεδίου των παράνομων τουρκικών 
διεκδικήσεων.

Ήδη, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις 
βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση, 
παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς τις 
τουρκικές κινήσεις, έτοιμες να παρέμβουν, 
εάν οι Τούρκοι επιχειρήσουν το απονε-
νοημένο βήμα προς την «ανάφλεξη». 
Ωστόσο, η ώρα της ενδεχόμενης κρίσης 
είναι που θα δείξει το εύρος, τη δύναμη 
και την αποφασιστικότητα της ελληνικής 
αποτροπής, αφού διαχρονικό χαρακτηρι-
στικό των ελληνικών αντιδράσεων έναντι 
της τουρκικής επιθετικότητας είναι η μο-
νίμως μεγεθυνόμενη διάσταση ανάμεσα 
σε διακηρύξεις και έργα. 

Στην προκειμένη, ωστόσο, περίπτωση, 
η Αθήνα θα πρέπει να συνυπολογίσει τις 
καταιγιστικές συνεπαγωγές μιας νέας θε-
αματικής αναδίπλωσης από τις διακηρυ-
χθείσες εθνικές κόκκινες γραμμές. Γιατί, 
εάν ίσχυε ή εάν ισχύει το «η Κύπρος κείται 
μακράν» (κάτι που διέψευσε περίτρανα 
η εφαρμογή του Δόγματος του Ενιαίου 
Αμυντικού Χώρου), το Καστελόριζο, η 
Κρήτη και το υπόλοιπο Αιγαίο, δεν κείνται; 

Εκτός, εάν, οι εθνικώς υπνώττουσες 
πολιτικο-οικονομικές ελίτ στο κλεινόν 
άστυ αποφάσισαν την, διά ενός ανήκεστου 
εθνικού ακρωτηριασμού, ολοκλήρωση 
της μεταπρατικής λαθροβίωσης μέσα 
στο παγκόσμιο γεωπολιτικό/οικονομικό 
μεγα-σύστημα.  

Μαδώντας τη… μαργαρίτα ενός θερμού επεισοδίου

ΜΙΧΆΛΗΣ ΠΆΠΆΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@simerini.com 

•Συμβούλιο Αρχηγών για ενημέ-
ρωση, μετά τις 26 Αυγούστου. 

•Κάθοδος Λουτ την πρώτη εβδομάδα 
Σεπτεμβρίου. 

•Μετάβαση Αναστασιάδη στη Νέα 
Υόρκη και επαφές με ανώτατους αξι-
ωματούχους τουλάχιστον των 5 χω-
ρών, μονίμων μελών του Συμβουλίου 
Ασφαλείας. 

•Κατάθεση ομιλίας στη Γενική Συ-
νέλευση ΟΗΕ στις 26 Σεπτεμβρίου. 

•Ολιγόλεπτη κατ’ ιδίαν συνάντηση 

με τον Γ.Γ. ΟΗΕ.
•Τριμερής συνάντηση με Γκουτέρες 

και Ακιντζί 28 με 29 Σεπτεμβρίου. 
•Άτυπη πενταμερής συνάντηση, 

πριν από τα μέσα Νοεμβρίου. 
•Κατάθεση στις 15 Νοεμβρίου στο Συμ-

βούλιο Ασφαλείας της νέας έκθεσης Γκουτέρες 
για τις καλές του υπηρεσίες στο Κυπριακό. 

•Σύγκληση νέας – τελικής διάσκεψης 
για την Κύπρο, πριν από την ανανέω-
ση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, μέσα 
Ιανουαρίου. 

Το «καλεντάρι» του Κυπριακού



Ε
νώ ο Τούρκος Πρόεδρος 
Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει 
τον σχεδιασμό του για τη 
μεγάλη Τουρκία και τη 
«Γαλάζια Πατρίδα», που 
περιλαμβάνουν την Κύ-
προ και το φυσικό της 

αέριο, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, καλή 
τη πίστει, συνάντησε τον κατοχικό ηγέτη,  
Μουσταφά Ακιντζί, στις 9 Αυγούστου, θέ-
τοντας επί τάπητος οικονομικής φύσεως 
ανταλλάγματα, εάν η Τουρκία αποδεχθεί 
την ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Όμως, ο κατοχικός ηγέτης, μετά τη συ-
νάντηση, προέβη σε δηλώσεις, κατόπιν 
προφανούς συνεννόησης με την Άγκυρα, 
που εξουδετέρωναν τον «έντιμο συμβιβα-
σμό» του Προέδρου. Είπε, εν ολίγοις, ότι, 
εάν η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίσει το 
ενεργειακό της πρόγραμμα και αν δεν γίνει 
δεκτή η κοινή επιτροπή για το φυσικό αέριο, 
την οποία θέτει με μορφή πακέτου, όπου 
εντάσσει την Τύμπου και την Αμμόχωστο, 
θα συνεχιστούν οι τουρκικές ενεργειακές 
έρευνες. Οι οποίες έρευνες δεν καλύπτουν 
μόνον τον βορρά, αλλά και τον νότο. 

Η λογική του Προέδρου…
Η πρόταση του Προέδρου έχει τη δική 

της λογική. Και τι αποδεικνύεται από τουρ-
κικής πλευράς; Ότι δεν υπάρχει καμιά 
πρόθεση συμβιβασμού. Ταυτοχρόνως, 
δε, από τη στιγμή που τίθεται στο τραπέζι 
αντιπρόταση εκ μέρους του Προέδρου, στη 
βάση κοινής υποεπιτροπής για το φυσι-
κό αέριο, συζητούμε, στην ουσία, επί του 
τουρκικού εκβιασμού. Διότι, περί αυτού 
πρόκειται. Περί εκβιασμού και ουχί για 
τουρκική εισήγηση. Τι μας λέει η Άγκυρα, 
μέσω Ακιντζί; ‘Η αποδέχεστε την κοινή 
επιτροπή και την κοινή λήψη αποφάσεων 
ή προχωρούμε με την ισχύ μας σε ό,τι εμείς 
θεωρούμε ως δικό μας. Και τι εννοεί η 
τουρκική πλευρά όταν λέει προχωρούμε; 
Ότι ο βορράς και οι θάλασσές του είναι 
δικές τους και ότι θέλουν, επιπροσθέτως, 
τα δυτικά και νότια τμήματα της κυπριακής 
ΑΟΖ! Και εμείς, εφόσον οι ηγεσίες μας 
φρόντισαν να μην έχουμε αποτρεπτική 
ισχύ, τώρα μας λένε ότι δεν έχουμε άλλη 
επιλογή. Πρέπει να συζητούμε έχοντας ως 
βάση τις νέες τουρκικές αξιώσεις, που στόχο 
έχουν τη νομιμοποίηση της παρανομίας 
και την προώθηση της αναθεωρητικής 
πολιτικής της Άγκυρας. 

Ο νεο-απορριπτισμός 
Η δική μας πλευρά και δη οι ηγεσίες 

του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ υιοθετούν την 
πολιτική του νεο-απορριπτισμού, που 
έρχεται να συγκαλύψει τον ουτοπικό ρε-
αλισμό της ομοσπονδίας, οι οποίος, για 
να αποδώσει, θα πρέπει να δεχθούμε τις 
τουρκικές θέσεις. Ποια είναι η λογική των 
νεο-απορριπτικών; Αφού διέλυσαν το Δόγμα 
του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου και αφού 
αποδυνάμωσαν την Εθνική Φρουρά, προ-
βάλλουν και πρόβαλλαν τον ισχυρισμό ότι 
τα κονδύλια για την άμυνα είναι πεταμένα 
λεφτά και υπόσχονταν ότι με την ένταξη στην 
ΕΕ θα βρεθούν οι διπλωματικοί, νομικοί 
και οικονομικοί τρόποι δικαιότερης λύσης 
του Κυπριακού. Όμως, όταν η ΕΕ εξέδωσε 
την αντιδήλωση της 21ης  Σεπτεμβρίου 
του 2005, στην οποία τονίζεται ότι, για να 
προχωρήσει η Τουρκία στην ΕΕ, θα πρέπει 
να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, 

τι έπραξαν; Δεν την προώθησαν ως βάση 
λύσης για να διευθετηθεί το Κυπριακό 
και το θέμα της συνέχειας του κράτους 
και είπαν, περίπου, κυρίως το ΑΚΕΛ, 
ότι αυτή η προσέγγιση είναι ουτοπική. 
Και μαζί με το ΑΚΕΛ συμφώνησαν και 
ο ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ, διότι με αυτήν την 
προσέγγιση θα ήταν δυνατό να ξεφύγουμε 
από το αφήγημα της ομοσπονδίας, επί της 
οποίας οικοδομήθηκε το αφήγημα του 
«ρεαλισμού», που κατέρρευσε ως χάρτινος 
πύργος στο Κραν Μοντανά. Όσο, δε, για 
τους λοιπούς κομματικούς μηχανισμούς 
είναι και αυτοί όμηροι των μικροκομμα-
τικών σκοπιμοτήτων. 

Τι, λοιπόν, αποδέχθηκε το κομματικό 
κατεστημένο όταν έθεσε την αντιδήλωση 
στο ράφι; Έκανε δεκτή την τουρκική θέση 
ότι η αναγνώριση θα γίνει μετά τη λύση… 
Και έδωσαν στην Άγκυρα το πρόσχημα να 
ισχυρίζεται ότι πάμε σε παρθενογένεση, 
καθότι, την ώρα μηδέν, δηλαδή με την εφαρ-
μογή της λύσης, το ένα συνιστών κράτος 
θα αναγνωρίσει το άλλο και τα δύο μαζί 
μια κοινή ομπρέλα, που θα αναγνωρίσει 
την Τουρκία και αντίστροφα.

Κυριαρχία, ιθαγένεια 
και διεθνής  προσωπικότητα 

Τι μας λένε οι νεο-απορριπτικοί; Ισχυρί-
ζονται ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένοπλες 
δυνάμεις και αποτροπή, ότι δεν κάνει τίποτα 
η ΕΕ, ότι όλοι είναι υπέρ της Άγκυρας και, 
άρα, ό,τι θέτουμε στο τραπέζι των συνομι-
λιών και δεν αρέσει στην άλλη πλευρά, 
να το αποφεύγουμε, γιατί είναι ουτοπία 
να περιμένουμε κάτι θετικό. Κάνει ζημιά. 
Χαλά το καλό κλίμα. Με βάση την πολιτική 
λογική των νεο-απορριπτικών θα πρέπει να 
εισηγούμαστε ό,τι δεν ενοχλεί την Άγκυρα 
και ό,τι θέλει η ίδια, γεγονός που, σταδιακά, 
όπως συμβαίνει στην πράξη, οδηγούμαστε 
στην τουρκικών προδιαγραφών λύση. Αυτή 
είναι η αλήθεια, όπως προκύπτει και από 
τα συμφωνηθέντα. Απλώς, αισθάνονται 
ενοχές να το πουν δημόσια! 

Ισχυρίζονται, μάλιστα, ότι με τις συγκλί-
σεις κατοχυρώνεται μία ιθαγένεια, μία δι-
εθνής  προσωπικότητα και μία κυριαρχία. 
Στην πράξη, όμως, άλλα θα συμβούν, γιατί: 

1. Η μία ιθαγένεια τριχοτομείται, αφού θα 
υπάρχει η μία κοινή που θα διχοτομείται σε 
δύο εσωτερικές, οι οποίες θα καθορίζουν 
το δικαίωμα ψήφου. Οι Ελληνοκύπριοι δεν 
θα έχουν δικαίωμα ψήφου στον βορρά, για 
να είναι εσαεί το εκεί κρατίδιο τουρκικό. 

2. Η μία κυριαρχία διαιρείται σε δύο. Θα 
πηγάζει, όπως αναφέρουν τα συμφωνηθέ-
ντα, από κοινού, από Ελληνοκύπριους και 
Τουρκοκύπριους. Δεν υπάρχει πουθενά η 

αναφορά σε έναν και ενιαίο λαό, στον οποίο 
θα ανήκει η μία και ενιαία κυριαρχία, αλλά 
δίνεται η δυνατότητα για ερμηνεία περί 
δύο λαών και από κοινού ή και χωριστών 
κυριαρχιών. Σε αυτά, προστίθεται το κα-
τάλοιπο της εξουσίας. Ενώ αρχικά λέγαμε 
ότι θα πρέπει να ανήκει στην Κεντρική 
Κυβέρνηση, τώρα δόθηκε στα κρατίδια. 
Το κατάλοιπο της εξουσίας είναι αρχή της 
επικουρικότητας στην ΕΕ, που καθορίζει 
ότι, όσες εξουσίες δεν ανήκουν στις Βρυ-
ξέλλες, ανήκουν στα κυρίαρχα κράτη μέλη. 
Κατ’ αναλογίαν, στο ελληνοκυπριακό και 
τουρκοκυπριακό κρατίδιο. 

3. Η μία διεθνής προσωπικότητα θα 
διχοτομηθεί μαζί με την εκτελεστική εξουσία 
στη λογική της εκ περιτροπής Προεδρίας ή 
Πρωθυπουργίας. Μπορεί μεν ο Πρόεδρος 
να εισηγείται αλλαγή πολιτικού συστήματος, 
δηλαδή από Προεδρική σε Προεδρευ-
ομένη – Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, 
όμως η διχοτομική λογική δεν αλλάζει, 
για τους ακόλουθους λόγους: Είτε Προε-
δρική είτε Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, 
στην ΕΕ π.χ., σε επίπεδο Συμβουλίου και 
δη αρχηγών κρατών και Κυβερνήσεων, 
ακόμη και αν έχουμε Κοινοβουλευτική 
Δημοκρατία, δεν θα μας εκπροσωπεί ο 
Πρόεδρος ως αρχηγός κράτους, αλλά η 
εκπροσώπηση θα γίνεται εναλλάξ. Μια 
Ελληνοκύπριος και μια Τουρκοκύπριος 
Πρωθυπουργός. Όπως, π.χ., συμβαίνει με 
την Ελλάδα. Δεν την εκπροσωπεί ο Πρό-
εδρος Παυλόπουλος στο Συμβούλιο Αρ-
χηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, αλλά ο 
εκάστοτε Πρωθυπουργός. Θα υπάρχουν, 
δε, τομείς όπως το εμπόριο και ο τουρισμός, 
στους οποίους έχουμε αποδεχθεί ότι η 
κάθε πλευρά θα δρα μόνη της. Και, ως εκ 
τούτου, η εκπροσώπηση και οι συμφωνίες 
θα είναι χωριστές σε διεθνές επίπεδο. Και 
ας μην ισχυριστεί κάποιος ότι αυτό συμ-
βαίνει και σε άλλες ομοσπονδίες, όπως της 
Γερμανίας, διότι εκεί είναι μονοεθνικό το 
κράτος και στηρίζεται στη δημοκρατική 
αρχή, ένας άνθρωπος μία ψήφος, ενώ στη 
δική μας περίπτωση, εάν θα έχουμε ενι-
αίο εκλογικό κατάλογο, κάθε Τούρκος θα 
έχει πέντε ψήφους, έναντι κάθε μιας δικής 
μας! Ακόμη και αν ισχυριστεί κάποιος ότι 
θα είναι ένα το υποκείμενο του διεθνούς 
δικαίου, στην πράξη θα έχουμε δύο. Και 
το ένα υποκείμενο θα εκπροσωπείται 
εναλλάξ από τα δύο ισότιμου καθεστώτος 
συνιστώντα κρατίδια, τα οποία, με βάση 
τη χαλαρή ομοσπονδία, θα υπερισχύουν 
της όποιας Κεντρικής Κυβέρνησης, που 
θα είναι, ούτως ή άλλως, διχοτομημένη.   

Αυτές και πολλές άλλες είναι οι συ-
γκλίσεις και το λεγόμενο κεκτημένο των 

συνομιλιών ή οι ομοσπονδιακές επιδι-
ώξεις. Και αυτά είναι που δεν θέλουν 
να ανατρέψουν οι νεο-απορριπτικοί ως 
βάση λύσης. Ερώτημα: Αυτή είναι λύση 
ή διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και αντικατάστασή της από δύο ισότιμα 
συνιστώντα κράτη; 

Εναλλακτικές προτάσεις 
Επειδή δεν ανήκουμε σε αυτό το στρα-

τόπεδο, δηλαδή των νεο-απορριπτικών, 
όπως δεν ανήκουμε στο στρατόπεδο των 
λοιπών απορριπτικών ή λυσοφοβικών, 
τονίζουμε τα ακόλουθα: Εάν ο Ακιντζί και 
η Τουρκία θέλουν κοινή επιτροπή για το 
φυσικό αέριο και άνοιγμα του λιμανιού 
της Αμμοχώστου και του αεροδρομίου 
της Τύμπου, υπάρχουν επιλογές:  

Άνοιγμα της Τύμπου και δημιουργία 
κοινής επιτροπής για το φυσικό αέριο με 
βάση το Σύνταγμα και τους  νόμους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία δεν είναι 
εκλιπούσα, αλλά εν ζωή. Αυτό σημαίνει 
ότι το FIR ολόκληρο και η λειτουργία της 
Τύμπου θα είναι υπό τη δικαιοδοσία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και το όλο ζήτημα 
θα διευθετηθεί με τη λύση του Κυπριακού 
και πάλι στη λογική του ενός και μόνου 
FIR με τη μία και μόνη Κεντρική Αρχή. 
Το υποκείμενο του διεθνούς δικαίου δεν 
μπορεί να είναι παρά μόνον ένα και όχι 
δύο. Αυτό του ενιαίου κράτους της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, κράτους-μέλους 
της ΕΕ και του ΟΗΕ. Μόνον έτσι υπάρχει 
μια διεθνής προσωπικότητα.   

Επιστροφή  του συνόλου της πόλης της 
Αμμοχώστου με ταυτόχρονο άνοιγμα του 
λιμανιού υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Η νομική άποψη 
της Νομικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου καθορίζει ρητώς ότι η μόνη 
αρμόδια Αρχή στην Κύπρο για να ανοίγει 
και να κλείνει τις πύλες εισόδου και εξόδου 
είναι αυτή της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Προσθέτει, δε, ότι, εάν οτιδήποτε άλλο συμ-
βεί, οδηγεί σε υπόσκαψη της κυριαρχίας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.   

Έναρξη αποχώρησης τουρκικών στρα-
τευμάτων. Αφού οι Τούρκοι θέλουν λύση, 
γιατί έχουν τον Αττίλα στην Κύπρο αστακό 
και βρίσκονται σε επιθετική διάταξη; Πού 
είναι η καλή πρόθεση; Στην ουσία, δεν έχουν 
πρόθεση να συνομιλούν, αλλά να επιβάλλουν 
με την ισχύ τους τη λύση που θέλουν.  

Οι νεο-απορριπτικοί ενδεχομένως να 
θεωρούν τις ανωτέρω εισηγήσεις ως ουτο-
πικές, γιατί φοβούνται μην αποκαλυφθούν 
οι τουρκικές κακές προθέσεις και καταρ-
ρεύσει το περί ρεαλισμού δήθεν δικό τους 
αφήγημα. Κάποτε, μάλιστα, ισχυρίζονταν 
ότι δεν θα πρέπει να τίθεται επί τάπητος η 
θέση περί της πλήρους αποχώρησης των 
τουρκικών στρατευμάτων και των εποί-
κων. Τώρα, όμως, και πολύ ορθώς, γίνεται 
σημαία, που ελπίζουμε να μην υποσταλεί 
στον βωμό του δήθεν ρεαλισμού. Αφορμής, 
μάλιστα, δοθείσης, τονίζουμε τα ακόλουθα: 
Εφόσον οι νεο-απορριπτικοί είναι ρεαλιστές 
και εφόσον κυβερνούν από το 1974, γιατί 
δεν βρήκαν λύση; Τι σόι ρεαλισμός είναι 
αυτός; Ισχυρίζονταν, μάλιστα, ότι η λογική 
του Μακαρίου περί μακροχρόνιου ήταν 
λανθασμένη. Ερώτημα νέο, ουσιώδες: Καλά, 
τα 45 χρόνια δικής τους πολιτικής, χωρίς 
λύση, τι είναι; Δεν είναι και μακροχρό-
νια και αποτυχημένη πολιτική; Και πώς 
ενεργούν τώρα; Για να αυτοδικαιωθούν, 
βαφτίζουν τις προηγούμενες τουρκικές 
θέσεις ως δικές μας και τις πλασάρουν 
στον κόσμο ως έσχατη υποχώρηση μέχρι 
την επόμενη. Και όλο και διολισθαίνουν 
προς τις τουρκικές θέσεις. Και, όμως, οι 
Τούρκοι ζητούν περισσότερα. Κλασικό 
παράδειγμα για τα ανωτέρω είναι τα όσα 
είχε πει στον γράφοντα το 1999 στην Κων-
σταντινούπολη ο Ραούφ Ντενκτάς. «Μα, 
γιατί με κατηγορείτε -διερωτήθηκε-, ότι 
είμαι αδιάλλακτος και τα θέλω όλα; Αφού 
με τον Γιώργο Βασιλείου, όταν πηγαίναμε 
συνομιλίες, μόλις καθόμασταν στο τραπέ-
ζι, άρχιζε να μου δίνει. Εγώ τι έπρεπε να 
κάνω; Αφού έδινε, εγώ ζητούσα κι άλλα… 
Αν δεν ζητούσα, πώς θα συνεχιζόταν η 
διαπραγμάτευση; Γιατί φταίω εγώ;». Το 
σκηνικό αυτό συνεχίστηκε και με τον Γ. 
Κληρίδη. Όπως μου είχε αναφέρει ο Άλ-
βαρο ντε Σότο, το 2005, στις Βρυξέλλες, 
ενώπιον, μάλιστα, Κυπρίων διπλωματών, 

για το θέμα των εποίκων, σε μιαν από τις 
συναντήσεις, ο Κληρίδης είχε αποδεχθεί, 
χωρίς να αρχίσει καν η συζήτηση, τη νο-
μιμοποίηση 45 χιλιάδων  και ο Ντενκτάς 
είπε: Ωραία, Γλαύκο, πάμε να δούμε πώς 
θα διευθετηθεί συνολικά το ζήτημα. Πώς, 
δηλαδή, θα έβρισκαν φόρμουλα για να πα-
ραμείνουν σχεδόν όλοι ή όσο περισσότεροι 
ήταν δυνατό να μείνουν εκ των εποίκων. 
Αργότερα, η μαρτυρία αυτή κατεγράφη 
από τον Χάνεϊ στο βιβλίο του. 

Το τελικό «S» 
Το ίδιο γίνεται και σήμερα. Μόλις 

πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της 
9ης Αυγούστου, σπεύσαμε να υποσχε-
θούμε κατάθεση άτυπου εγγράφου για 
την υποεπιτροπή του φυσικού αερίου. 
Ας προσέξουμε, διότι οι Τούρκοι θέλουν 
να χρησιμοποιούν τις συνομιλίες, για να 
ροκανίζουν την κυριαρχία μας και να εμπε-
δώνουν τη λογική του «acknowledgement» 
και των συγκλίσεων. Της εν δυνάμει λύσης, 
όπως τη διατύπωσε ο μακαρίτης Ρίτσαρντ 
Χόλμπρουκ από το 1997. Ότι, δηλαδή, 
εφόσον συμφωνήθηκε η ομοσπονδία, 
ο βορράς θα είναι εσαεί τουρκικός και 
ότι τα ΜΟΕ και κάθε γύρος συνομιλιών 
θα πρέπει να καταλήγουν στην αποδοχή 
της ύπαρξης μιας οντότητας στον βορρά, 
που με τη διευθέτηση του προβλήματος 
θα αποτελέσει το ένα από τα δύο τμήματα 
του νέου συνεταιρισμού. Όταν μάλιστα είχε 
έρθει στην Κύπρο τον Μάιο του 1997, στις 
δηλώσεις του στο αεροδρόμιο Λάρνακας 
αναφέρθηκε σε  “peoples of Cyprus”. Το 
τελικό “s” χρησιμοποιείται στα νομικά, όταν 
θέλει κάποιος να αναφερθεί ρητώς στη 
νομική έννοια του λαού. Δηλαδή, στη δική 
μας περίπτωση των «λαών». Όταν τότε η 
εφημερίδα  «Δειλινή» είχε κυκλοφορήσει με 
τίτλο ότι ο Χόλμπρουκ αναφέρθηκε σε «δύο 
λαούς», έπεσαν λυτοί και δεμένοι πάνω μας 
και δη στον γράφοντα για να απολογηθεί και 
άρχισαν οι απειλές για διαψεύσεις.  Όταν, 
όμως, ζητήθηκε το επίσημο κείμενο από 
την αμερικανική πρεσβεία και αποδείχθηκε 
ότι ο Χόλμπρουκ είχε αναφερθεί σε «δύο 
λαούς», ούτε συγγνώμη ζήτησε το κομμα-
τικό κατεστημένο και οι νομομαθείς που 
πλαισίωναν τον Πρόεδρο Κληρίδη, αλλά 
ούτε καν διάβημα διαμαρτυρίας έγινε…

Γ’ Βιέννη και Αμμόχωστος 
Αυτή είναι η συνεχής πορεία των 

συνομιλιών, με την Τουρκία να κερδίζει 
διά της ισχύος της και τους ημετέρους να 
απορρίπτουν οτιδήποτε δεν τη βολεύει. Και 
ο Ερντογάν, από την πλευρά του, συνεχίζει 
τους εξοπλισμούς. Έως το 2023 υπολογί-
ζει να αυξήσει τις εξαγωγές του από την 
πολεμική βιομηχανία και ώς το 2053 η 
Τουρκία επιδιώκει να είναι στρατιωτικώς 
αυτάρκης από τις δικές της παραγωγές. Επί 
του παρόντος, ετοιμάζεται να εισβάλει στη 
Συρία και, αν δεν το έπραξε ακόμη, είναι 
γιατί οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν να δημιουρ-
γήσουν ζώνη ασφαλείας, χωρίς ακόμη να 
καθορίσουν πώς αυτή θα εφαρμοστεί. Οι 
Τούρκοι, πάντως, ισχυρίζονται ότι η ζώνη 
αυτή θα δημιουργηθεί για την ασφαλή 
επιστροφή προσφύγων. Εμείς συμφωνούμε 
για την επιστροφή των προσφύγων. Το 
ερώτημα είναι άλλο: Γιατί η δική μας ηγεσία 
δεν επικαλείται την τουρκική αξίωση για 
το ανθρωπιστικό θέμα των προσφύγων 
της Συρίας, για να ζητήσει ζώνη ασφα-
λείας από τον ΟΗΕ για τους δικούς μας 
πρόσφυγες, επί τη βάσει της Γ’  Βιέννης, 
για την περίπτωση της Καρπασίας ή για 
τους Αμμοχωστιανούς ως ΜΕΟ, ως πρό-
ταξη και απόδειξη καλής θελήσεως από 
μέρους της Τουρκίας;  Μα τι λέμε, τώρα; 
Σύμφωνα με τους νεο-απορριπτικούς, 
αυτά είναι «ουτοπικά». Δεν τα δέχεται η 
Τουρκία. Και τι είναι, τελικά, ρεαλισμός; 
Μήπως είναι η σταδιακή αποδοχή της 
χωριστής οντότητας στον βορρά, η οποία με 
τη λύση θα μετεξελιχθεί από το υφιστάμενο 
παράνομο ψευδοκράτος σε αναγνωρισμένο 
ισότιμο συνιστών κράτος των ελεύθερων 
σήμερα περιοχών της εκλιπούσας Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας; Θα έχουμε, δηλαδή, 
τη νομιμοποίηση μιας άλλης μορφής 
διχοτόμησης, στην οποία οι Τούρκοι θα 
ελέγχουν τον βορρά και θα συγκυβερνούν 
στον νότο! Και μη χειρότερα…         

Της Κυριακής
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣΦΎΓΩΝ, ΤΟ 
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Ροκανίζουν την 
κυριαρχία οι Τούρκοι, 

και πώς 

Η πολιτική πρακτική 
των συνομιλιών και η 

αποτυχία

Τι έλεγαν Ντενκτάς 
και ντε Σότο για τη 
διαπραγμάτευση     



Π
ολλές φορές λέγεται, 
και όχι χωρίς ευλογο-
φανή βασιμότητα, ότι 
οι αποφάσεις μας περί 
το Κυπριακό πρέπει να 
έχουν κατά νουν ότι οι 
Τούρκοι μπορούν ανά 

πάσα στιγμή να μας συντρίψουν στρατι-
ωτικά. Αυτό ξεκινά από τη στάθμιση κά-
ποιων αδυσώπητων αριθμών. Οι Τούρκοι 
είναι 80 εκατομμύρια και εμείς εδώ 800 
χιλιάδες. Έχουν ένα στρατό περίπου 600 
χιλιάδων, ενώ εμείς ανά πάσα στιγμή και 
χωρίς την εφεδρεία περίπου 10 χιλιάδες   
(χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την ευρεία 
φυγοστρατία). Όλα αυτά δεν υπόκεινται 
σε αμφισβήτηση. Όπως, όμως, είπε ένας 
γεωστρατηγιστής, ποτέ στο πεδίο δεν ανα-
μετρώνται όλο το αμυντικό ενεργητικό μιας 
χώρας με όλο το αμυντικό ενεργητικό μιας 
άλλης. Διότι, οι συγκυρίες ή οι αποφάσεις 
παγίως άλλα βουλεύονται. Μπορεί λ.χ. να 
εκδηλωθεί αναπάντεχο προληπτικό κτύ-
πημα ή μια χώρα να είναι απασχολημένη 
ή να φοβάται πολυμέτωπο αγώνα και να 
έχει κατακερματίσει γεωγραφικά τις δυ-
νάμεις της. Ή, πάλι, οι τακτικές αποφάσεις 
που λαμβάνονται να ανατρέπουν ή και 
να ενισχύουν το στρατιωτικό ανισοζύγιο.

Από την άλλην, η κυπριακή επικράτεια 
δεν προσφέρει τέτοιο γεωγραφικό βάθος 
που να επιτρέπει πολυτέλεια απώλειας πρό-
σθετου εδάφους. Αν γίνει ολοκληρωτικός 
πόλεμος και χωρίς την εμπλοκή τρίτων, 
η σύντονη κινητοποίηση των τουρκικών 
δυνάμεων δεν θα οδηγήσει απλώς σε 
περαιτέρω εδαφικές απώλειες, αλλά σε 
πλήρη κατάληψη. Εκτός, αν η Τουρκία, 
για πολιτικούς λόγους, αποφασίσει να 
σταματήσει σε κάποιο αυθαίρετο σημείο. 

Ο Παναγιώτης Κονδύλης, σχολιάζοντας 
την κυπριακή κατάσταση κατά την τουρκική 
εισβολή, είχε πει ότι δεν υπάρχει τίποτα 
άλλο από πόλεμο μέχρις εσχάτων. Και, 
πράγματι, αν μας επιβληθεί πόλεμος, τότε 

δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από πόλεμο 
μέχρις εσχάτων.          

Αναγκαία η αξιοποίηση των 
στρατιωτικών δυνατοτήτων

Επειδή ακριβώς τα πράγματα είναι τόσο 
άνισα, πολλοί καταλήγουν στην απόφαση 
ότι θα πρέπει να δεχθούμε όσα επαχθή 
ζητούν διαπραγματευτικά οι Τούρκοι. Διότι, 
εναλλακτική στρατιωτική λύση δεν υπάρχει. 
Η Τουρκία, όμως, δεν απειλεί στρατιωτικά 
για να παραδώσει διά της διαπραγμάτευσης 
όσα διεκδικεί. Ευλόγως και αυτοκρατορικώς 
απαιτεί διαπραγματευτικά όσα ακριβώς 
απειλεί να πάρει ενόπλως. Συνεπώς, αν 
αυτά δεν μπορούμε να τα δώσουμε, διότι 
συνιστούν υπαγωγή μας στην τουρκική 
κηδεμονία, είμαστε υποχρεωμένοι να σκε-
φτούμε πώς θα χειριστούμε τις λιγοστές 
στρατιωτικές μας δυνατότητες. 

Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που λεν το 
εξής: Αφού η Τουρκία ανά πάσα στιγμή 

μπορεί να καταλάβει την Κύπρο, αφού 
η ανάπτυξη στρατιωτικής δυνατότητας 
μόνο να ερεθίσει μπορεί, τότε ας καταρ-
γήσουμε εντελώς τον στρατό, για να μην 
προκαλούμε. Ελπίζοντες ότι οι Τούρκοι 
δεν θα ασχοληθούν μαζί μας ή θα μας 
λυπηθούν. Αυτή η προσέγγιση φαίνεται 
να αγνοεί κάποια δεδομένα: Κατά πρώτον, 
αγνοεί τον ασυγκράτητο επεκτατισμό της 
Τουρκίας, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει 
σε αυτόνομη απόφαση επέκτασης. Ιδίως, 
αν το δέλεαρ είναι εύκολο και ελκυστικό! 
Κατά δεύτερον, μία ευρύτερη σύρραξη 
στην περιοχή, ιδίως μεταξύ Ελλάδος και 
Τουρκίας, μπορεί να υπερχειλίσει στην 
Κύπρο. Ιδίως, αν η Τουρκία συναντήσει 
αντίσταση αλλού ή χρειάζεται να προβάλει 
στο εσωτερικό της κάποια επιτυχία. Κατά 
τρίτον, αυτή η προσέγγιση αγνοεί τη δυ-
νατότητα αντίστασης εν συνδυασμώ με 
αριθμό άλλων παραγόντων, όπως είναι 
οι συμμαχίες, μια αδυναμία της Τουρκίας 

ή απασχόλησή της σε άλλο μέτωπο. Κατά 
τέταρτον, μια δική μας γελοιωδώς χαμη-
λή αμυντική δυνατότητα μπορεί να μην 
οδηγήσει σε ολοκληρωτική σύγκρουση, 
αλλά σε μικρές ανέξοδες στρατιωτικές προ-
ωθήσεις εκ μέρους των Τούρκων, που να 
σαλαμοποιήσουν εντελώς τον χώρο και 
να τον καταστήσουν αβίωτο.   

Αν, λοιπόν, κάποιος απορρίψει την 
απλουστευτική σύγκριση στρατιωτικών 
δυνάμεων, την παραπλανητική ελκυστι-
κότητα του μονομερούς αφοπλισμού, αλλά 
και την αποδοχή των διαπραγματευτικών 
λύσεων που είναι έτοιμη να προσφέρει η 
Τουρκία, τότε θα πρέπει να αποφασίσει 
τη στρατηγική στόχευση των κυπριακών 
αμυντικών πόρων. 

Αποθάρρυνση 
τουρκικής προώθησης 

Στόχος του αμυντικού κυπριακού δόγ-
ματος πρέπει να είναι: να αποθαρρύνει 

την εύκολη και ανέξοδη μικρής κλίμακας 
τουρκική προώθηση και επίσης πρέπει 
να στοχεύει μέγιστη χρονική αντοχή σε 
περίπτωση σύγκρουσης μεγάλης κλίμακας. 
Πρέπει, επίσης, να εδραιωθεί και ως αντίλη-
ψη στην Τουρκία ότι, για να προωθηθεί στον 
κυπριακό χώρο, θα χρειαστεί χρόνο, αλλά 
και μεταφορά στρατιωτικών πόρων προς 
το κυπριακό πεδίο. Θα πρέπει να γνωρίζει 
ότι οι υπάρχουσες 30-40 χιλιάδες στρατού 
δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά από 
μόνες τους και ότι θα χρειαστεί να φέρει 
πρόσθετες χερσαίες δυνάμεις, αλλά και 
να δεσμεύσει πρόσθετες αεροπορικές και 
ναυτικές δυνατότητες. Θα πρέπει, επίσης, 
να γνωρίζει ότι θα χύσει πολύ αίμα για να 
πετύχει τον σκοπό της. 

Η Κύπρος στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό 
στην εφεδρεία. Για να πετύχει επιμήκυνση 
της αντοχής της, θα πρέπει να διασφαλίσει 
την αντοχή του μετώπου μέχρι την ενεργο-
ποίηση της εφεδρείας. Και αν πετύχει την 
εκδίπλωση της εφεδρείας, τότε απ’ εκεί και 
πέρα θα πρέπει να πετύχει μέγιστη χρονική 
αντοχή των στρατιωτικών της δυνάμεων. 
Μέχρι να επέμβουν τρίτοι. 

Το θέμα της εμπλοκής τρίτων στην άμυνα 
της Κύπρου, είτε της Ελλάδος στο πλαίσιο 
μιας κοινής αμυντικής προσπάθειας είτε 
άλλων συμμάχων είτε απλώς τρίτων που 
επιθυμούν σε κάποιο όψιμο στάδιο παύση 
εχθροπραξιών, είναι ξεχωριστό κεφάλαιο, 
το οποίο χρήζει ξεχωριστής εξέτασης.

Σημαντικό κεφάλαιο είναι, επίσης, ο 
βαρύνων παράγοντας των τεχνικών δυνα-
τοτήτων και του εξοπλισμού, που πρέπει 
να αναπτυχθεί ανασταλτικά στο υπάρχον 
τουρκικό υλικό. 

Εν πάση περιπτώσει, τα πιο πάνω δεν 
προκαλούν ευφορία ψυχής. Είναι, όμως, 
απαραίτητες ψυχρές σταθμίσεις που χρει-
άζονται να γίνουν. Όχι για να ενθαρρύνουν 
λεονταρισμούς. Απλώς, για να μεγιστο-
ποιήσουν πιθανότητες επιβίωσης σ’ έναν, 
ούτως ή άλλως, επισφαλή χώρο.

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Η 
κακοδαιμονία της 
Κύπρου έχει τη ρίζα 
της στον επεκτατισμό 
της Τουρκίας σε βάρος 
της και στα στρατηγικά 
λάθη του Ελληνισμού, 
με μείζονα την αποδο-

χή των συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου, 
που έδωσαν εγγυητικά δικαιώματα στην 
Τουρκία και έφεραν τον τουρκικό στρατό 
στο νησί, την απομάκρυνση της ελληνικής 
μεραρχίας, που αποδυνάμωσε την άμυνα 
της Κύπρου, και το εγκληματικό πραξικόπη-
μα, που έδωσε την αφορμή της τουρκικής 
εισβολής το 1974.

Μετά την εισβολή, η έλλειψη πανε-
θνικής στρατηγικής του Ελληνισμού για 
απελευθέρωση της Κύπρου, η ανατροπή 
του στρατιωτικού ισοζυγίου προς όφελος 
της Τουρκίας και η υιοθέτηση πολιτικής 
κατευνασμού επέτρεψαν στην Τουρκία να 
παγιώσει τα τετελεσμένα της κατοχής και 
χωρίς κόστος να συνεχίσει την επεκτατική 
πολιτική της σε βάρος της Κύπρου με δράσεις 
σε όλους τους τομείς: Τουρκοποίηση και 
ισλαμοποίηση των κατεχομένων, εκρίζω-
ση του ελληνικού στοιχείου, αρπαγή των 
περιουσιών του, αλλαγή των ελληνικών 
τοπωνυμίων, συστηματικός εποικισμός, 
εγκατάσταση παράνομης υποτελούς δι-
οίκησης εξαρτημένης από την Τουρκία 

(πλειοψηφία εποίκων, διμερείς συμφωνίες 
εξάρτησης σε όλους τους τομείς), προωθή-
σεις του τουρκικού στρατού στην ουδετέρα 
ζώνη (ΟΖ), επέκταση της κατοχής και στην 
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ), 
παρεμπόδιση γεωτρήσεων της ΚΔ, διαρκής 
ενίσχυση των τουρκικών δυνάμεων κατοχής 
(ΤΔΚ) με επιθετικό οπλισμό (πρόσφατα με 
άρματα Λέοπαρτ 2A4 και αυτοκινούμενα 
πυροβόλα 155χιλ), κ.ά.

Καταστροφικές επιλογές
Σήμερα η πολιτικοστρατιωτική κα-

τάσταση προμηνύει νέα δεινά για τον 
Ελληνισμό της Κύπρου. Σε πολιτικό 
επίπεδο ακολουθείται η καταστροφική 
επιλογή λύσης ΔΔΟ. Σε στρατιωτικό επί-
πεδο απουσιάζει αποτρεπτική δύναμη, η 
οποία να ανακόψει την τουρκική επιθε-
τικότητα, που στοχεύει με την απειλή ή 
χρήση ισχύος να αναγκάσει τους Έλληνες 
να αποδεχθούν λύση τουρκικών όρων. 
Η Τουρκία τηρεί την Κύπρο σε ασφυ-
κτικό στρατιωτικό κλοιό από θαλάσσης 
και ξηράς. Στη θάλασσα, εισέβαλε στην 
ΑΟΖ της από το 2013 με  ερευνητικά 
σκάφη και, από το 2019, με θαλάσσια 
γεωτρύπανα υπό την προστασία του 
πολεμικού ναυτικού της, προς ανατρο-
πή του ενεργειακού προγράμματός της 
και σφετερισμό του φυσικού αερίου της. 

Στην ξηρά, οι ΤΔΚ ανέπτυξαν δυνατότητες 
που τους επιτρέπουν ταχεία επιθετική 
δράση και έλεγχο σε μικρό χρονικό δι-
άστημα ζωτικών χώρων της ΚΔ μεγάλης 
στρατηγικής αξίας πλησίον της γραμμής 
αντιπαράταξης. Είναι μία απειλή που με-
γιστοποιεί τον βαθμό κινδύνου για την 
ασφάλεια της ΚΔ και αυξάνει δραματικά 
τις αμυντικές ανάγκες της.

Το Κυπριακό είναι κατ’ εξοχήν πρό-
βλημα ασφάλειας, που συνίσταται στην 
επιδίωξη της Τουρκίας να θέσει ολό-
κληρη την Κύπρο υπό τον έλεγχό της 
και στην απαίτηση για τον Ελληνισμό να 
την ανακόψει. Η ΚΔ στον κρίσιμο τομέα 
της ασφάλειας ακολούθησε λανθασμέ-
νες επιλογές σε πολιτικό, στρατιωτικό και 
ενεργειακό επίπεδο.

Στον πολιτικό τομέα αποδέχθηκε συ-
νομιλίες με την υποτελή διοίκηση της 
Τουρκίας, που μετέτρεψαν το διεθνές 
έγκλημά της σε δικοινοτική διαφορά και 
υιοθέτησε για το Κυπριακό τη  λύση ΔΔΟ 
που επέβαλαν η Τουρκία και η Βρετανία. 
Λύση που καταλύει την ΚΔ, διχοτομεί  το 
έδαφος, τον λαό και την εξουσία, αφοπλί-
ζει το κυπριακό κράτος (δεν θα έχει το 
δικαίωμα να έχει ένοπλες δυνάμεις και 
δυνατότητα αυτοάμυνας) και παρέχει τη 
δυνατότητα στην Τουρκία να επιβάλλει τις 
πολιτικές αποφάσεις τής ομοσπονδιακής 

κυβέρνησης, μέσω των Τουρκοκυπρίων 
και της απαίτησης συναπόφασης των δύο 
κρατιδίων για τα ζωτικά θέματα.

Στον στρατιωτικό τομέα και, παρά την 
συνεχιζόμενη επί 45 χρόνια τουρκική 
κατοχή, η ΚΔ ακολούθησε μία αδικαι-
ολόγητη και εξαιρετικά επικίνδυνη πο-
λιτική, που πηγάζει από την υποτίμηση 
της αμετακίνητης τουρκικής στοχοθε-
σίας για έλεγχο όλης της Κύπρου και 
την υποτίμηση της σημασίας που έχει 
η στρατιωτική ισχύς για την επιβίωση ενός 
κράτους. Δεν μερίμνησε για την επαρκή 
ενίσχυση της άμυνας, παρά τη διάθεση 
των αναγκαίων οικονομικών πόρων από 
το ΤΑΘ, με συνέπεια η Εθνική Φρουρά 
(ΕΦ) να στερείται πολεμικού ναυτικού 
και πολεμικής αεροπορίας, οι δε δυνά-
μεις ξηράς να χρειάζονται επειγόντως 
εκσυγχρονισμό και συμπληρώσεις σε 
μέσα και οπλικά συστήματα. 

Στον ενεργειακό τομέα προχώρησε σε 
πρόγραμμα εκμετάλλευσης του φυσικού 
αερίου της ΑΟΖ της χωρίς να εξασφαλίσει τις 
αναγκαίες συνθήκες ασφάλειας, που απαιτούν, 
πέραν της επιλογής εταιρειών υδρογoναν-
θράκων μεγάλων χωρών, και αεροναυτικές 
δυνάμεις, καθώς και αμυντικές συμμαχίες.

 Oι χώρες της Ε.Ε. και του ΣΑ τών ΗΕ 
δεν αντιδρούν δυναμικά προς προστασία 
της ΚΔ, επειδή η Τουρκία, λόγω του γεω-

πολιτικού βάρους της, έχει πολύ μεγάλη 
σημασία για τα στρατηγικά τους συμφέ-
ροντα. Αποφάσεις του ΣΑ/ΟΗΕ για την 
απομάκρυνση των ξένων στρατευμάτων 
από την Κύπρο, την παράνομη «ΤΔΒΚ», την 
Αμμόχωστο και τη δημογραφική αλλοίωση 
παραμένουν επί δεκαετίες ανεκτέλεστες, με 
την ΚΔ να μην επικεντρώνει την πολιτική 
στόχευσή της στη διεκδίκηση εφαρμογής 
τους. Σήμερα η Τουρκία πραγματοποιεί 
παράνομες γεωτρήσεις στην ΑΟΖ και τα 
χωρικά ύδατα της ΚΔ. Τα ΗΕ παραμένουν 
απαθή, η ΕΕ αντιδρά  υποτονικά και οι 
γειτονικές χώρες με τις οποίες η ΚΔ έχει 
συνάψει στρατηγικές συνεργασίες δεν 
επεμβαίνουν, επειδή δεν απειλούνται τα 
δικά τους ζωτικά συμφέροντα. Η Βρετα-
νία, διαχρονικά, υπονομεύει την ΚΔ και 
διευκολύνει την επεκτατική πολιτική της 
Τουρκίας. Η Ελλάδα στηρίζει την ΚΔ σε 
όλους τους τομείς, αλλά δεν διακινδυνεύει 
δυναμική αντίδραση οσάκις η Τουρκία 
προβαίνει σε στρατιωτικές ενέργειες κατά 
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της ΚΔ 
(ΑΟΖ, ΟΖ, FIR).

Νέα στρατηγική 
εθνικής επιβίωσης 

Η πορεία που ακολουθεί η ΚΔ σε 
πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο και η 
εναπόθεση της ανακοπής της τουρκικής 
επεκτατικότητας μόνο στο διεθνές δίκαιο 
και στην ελπίδα εξωτερικών παρεμβά-
σεων εμπερικλείει κινδύνους στρατηγι-
κής κατάρρευσης. Απαιτείται άμεσα νέα 
στρατηγική εθνικής επιβίωσης, με στόχο 
τη  διάσωση του κράτους της ΚΔ και των 
ελευθέρων περιοχών και τη μη νομιμο-
ποίηση της διχοτόμησης. Να βασίζεται 
στην ενίσχυση της κρατικής οντότητας της 
ΚΔ, στη σύναψη αμυντικών συμμαχιών 
και στην αναθεώρηση της πολιτικής του 
κατευνασμού και της επιλογής λύσης του 
Κυπριακού. Συγκεκριμένα, η ΚΔ:

Να ενισχύσει τους συντελεστές ισχύος 
της. Την οικονομία, τη διπλωματία, το εθνικό 
φρόνημα και πρωτίστως την άμυνα, με 
ταχεία ενδυνάμωση της ΕΦ στην ξηρά, 
τη θάλασσα και τον αέρα και να επιδιώξει:

Αναζωογόνηση του δόγματος του ΕΑΧ 
Κύπρου - Ελλάδας και οριοθέτηση ΑΟΖ 
μεταξύ τους.

Μετατροπή των στρατηγικών συνερ-
γασιών με γειτονικές και φίλες χώρες, σε 
αμυντικές συμμαχίες, στη βάση κοινών 
συμφερόντων αλλά και κοινής συνεισφο-
ράς στην ασφάλεια, που  προϋποθέτει 
ενίσχυση της ΕΦ.

Σθεναρά υποστήριξη του αγωγού 
EASTMED, προς απόκτηση κοινότητας 
συμφερόντων με χώρες της Ε.Ε.

Ένταξη στην PfP.
Να απορρίψει τη λύση ΔΔΟ, που κατα-

λύει την ΚΔ, νομιμοποιεί τη  διχοτόμηση 
και θέτει τον Ελληνισμό της Κύπρου υπό 
τουρκική  κηδεμονία.

*Αντιστράτηγος ε.α.
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“Είμαι η Αναστασία Ισαάκ, κόρη 
του Τάσου Ισαάκ”, αυτά ήταν 
τα πρώτα λόγια που ψέλλισε 

η 23 χρόνων πια Αναστασία μπροστά 
από χίλιους και πλέον μοτοσικλετιστές το 
βράδυ του Σαββάτου, 10 Αυγούστου, στο 
οδόφραγμα της Δερύνειας. Λίγα μέτρα απ’ 
το σημείο όπου οι Γκρίζοι Λύκοι άναν-
δρα και με θράσος ξυλοκόπησαν με ξύλα 
και ρόπαλα τον πατέρα που δεν γνώρισε 
ποτέ, στις 11 Αυγούστου του 1996. Είκοσι 
τριών χρονών σήμερα η Αναστασία, όσα 
και τα χρόνια από τη θυσία του Τάσου 
και του Σολωμού.

Η ομιλία της Αναστασίας γροθιά στο 
στομάχι για μια κοινωνία που έμαθε να 
ξεχνά και να υποχωρεί. Σκέψεις που, ένα 
παιδί που γεννήθηκε λίγους μήνες μετά 
τη θυσία του πατέρα του, κρατά μέσα του 
για δυόμισι, σχεδόν, δεκαετίες. Σκέψεις 
που γίνονται θυμός και μετά οργή και 
μετά συνειδητοποίηση πως η αδικία 
επισκιάζει την ανάγκη για ανταπόδοση.

Στάθηκε μπροστά σε αυτούς που για 
είκοσι τρία χρόνια τιμούν τη μνήμη του 
πατέρα και του θείου της με τη μηχανή 

τους. Σε αυτούς που κάθε Αύγουστο είναι 
εκεί, σιωπηλοί, ξεκινώντας από κάθε γωνιά 
της Κύπρου για να φτάσουν σε εκείνον τον 
τόπο της θυσίας. Σε αυτούς που δεν ζητούν 
ούτε αναγνώριση, ούτε χειροκροτήματα, 
ούτε εύσημα. Έτσι μεγάλωσε και η Αναστα-
σία. Βλέποντας τη μηχανή του πατέρα της 
βουβή, μα γεμάτη με το βάρος της ηρωικής 
αυταπάρνησης. “Οι ήρωες προχωρούν στα 
σκοτεινά”,  έλεγε ο ποιητής, μα οι δικοί μας 
ήρωες βρίσκονται ακόμη στο σκοτάδι. Χωρίς 
μνημεία, χωρίς αναγνώριση, χωρίς τιμωρία.

Το άδικο που έπνιγε την Αναστασία με-
τουσιώθηκε σε θυμό και οργή, όχι γιατί η 
καθημερινότητά της επί είκοσι τρία χρόνια 
ήταν διαφορετική από τους ομοίους της, 
όχι γιατί της στέρησαν τον ένα της γονιό 
και έκλεψαν τη ζωή από τη μάνα της, μα 
γιατί η κοινωνία υπνώττει. Και υπνώττει 
ύπνο βαθύ.

«Φοβήθηκα τι θα πω», είπε η Ανα-
στασία Ισαάκ. «Δεν ήθελα να προσβάλω 
κανέναν. Ύστερα θυμήθηκα τις υποσχέσεις 
για δικαιοσύνη και σεβασμό στη θυσία του 
Τάσου και του Σολωμού. Γιατί να σεβαστώ 
μια κοινωνία που δεν σέβεται την ιστορι-
κή της συνέχεια; Τόσα χρόνια κρύφτηκα 
μέσα στον θυμό μου. Προσπάθησα να το 
ξεπεράσω μέσα στην αφάνεια, μα με έπνιξε 
η απογοήτευση. Πολλά αναπάντητα ερωτή-
ματα με βασανίζουν και γι’ αυτό είμαι εδώ. 
Κλειστήκαμε στο εγώ μας. Χωνεύουμε τα 

Το χελιδονάκι δεν σ’ αφήνει να κοιμηθείς…

Ζοφερό το μέλλον του Ελληνισμού στην Κύπρο
ΦΟΙΒΟΣ ΚΛΟΚΚΑΡΗΣ*

Μετά την εισβολή, η 
έλλειψη πανεθνικής 

στρατηγικής του 
Ελληνισμού για 

απελευθέρωση της 
Κύπρου, η ανατροπή 

του στρατιωτικού 
ισοζυγίου προς όφελος 

της Τουρκίας και η 
υιοθέτηση πολιτικής 

κατευνασμού επέτρεψαν 
στην Τουρκία να 

παγιώσει τα τετελεσμένα 
της κατοχής και χωρίς 

κόστος να συνεχίσει την 
επεκτατική πολιτική 

της σε βάρος της Κύπρου 
με δράσεις σε όλους 

τους τομείς

Η ΠΟΡΕΊΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΊ Η ΚΔ ΣΕ ΠΟΛΊΤΊ-
ΚΟ ΚΑΊ ΣΤΡΑΤΊΩΤΊΚΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΚΑΊ Η ΕΝΑΠΟ-
ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΊΚΗΣ ΕΠΕ-
ΚΤΑΤΊΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΔΊΕΘΝΕΣ ΔΊΚΑΊΟ 
ΚΑΊ ΣΤΗΝ ΕΛΠΊΔΑ ΕΞΩΤΕΡΊΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑ-
ΣΕΩΝ ΕΜΠΕΡΊΚΛΕΊΕΊ ΚΊΝΔΥΝΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΊ-
ΚΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ. ΑΠΑΊΤΕΊΤΑΊ ΑΜΕΣΑ ΝΕΑ 
ΣΤΡΑΤΗΓΊΚΗ ΕΘΝΊΚΗΣ ΕΠΊΒΊΩΣΗΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ 
ΤΗ  ΔΊΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΚΔ ΚΑΊ ΤΩΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΕΡΊΟΧΩΝ ΚΑΊ ΤΗ ΜΗ ΝΟΜΊΜΟ-
ΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΔΊΧΟΤΟΜΗΣΗΣ

ΤΟ ΔΊΚΟ ΜΑΣ ΜΝΗΜΕΊΟ ΓΊΑ ΤΟΥΣ 
ΔΥΟ ΗΡΩΟΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΕΚΕΊΝΟ ΤΟ 

ΔΥΟ ΕΠΊ ΕΝΑ ΦΟΡΗΤΟ ΚΑΊ ΠΡΟΧΕΊ-
ΡΟ ΜΝΗΜΕΊΟ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ 

ΕΥΛΑΒΊΚΑ ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΔΕ-
ΚΕΜΒΡΊΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΊΛΟΥΣ ΤΟΥΣ, 

ΦΟΡΤΩΘΗΚΕ ΑΡΟΝ-ΑΡΟΝ ΣΕ ΔΊΠΛΟ-
ΚΑΜΠΊΝΟ ΤΟ ΠΡΩΊ ΤΗΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ 

ΚΥΡΊΑΚΗΣ, ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΟ  ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ ΤΟΥΣ, ΚΑΊ ΦΥΛΑΧΤΗΚΕ, ΜΕΤΑ 

ΑΠΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΊΚΗΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΊΑΣ ΚΑΊ ΚΑΤΟΠΊΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑΣ ΠΟΥ 

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΊΚΗ 
ΔΊΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΚΚΑΣ
pavlikkasm@sigmatv.com

εγκλήματα, απλοποιούμε τα γεγονότα, ώστε 
να συμφιλιωθούμε μαζί τους. Χαρακτη-
ριζόμαστε από αδράνεια, αποδεχόμαστε 
και αδιαφορούμε για το έγκλημα απέναντι 
στην πατρίδα μας. Δύσκολα βρίσκουμε την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την επιθυμία για 
πραγματική δικαιοσύνη. Οι δολοφόνοι βα-
φτίζονται βουλευτές και υπουργοί. Ο Ερχάν 
Αρικλί καμαρώνει για την έδρα του στην 
ψευδοβουλή. Ο Κενάν Ακίν, ο δολοφόνος 
του Σολωμού, ζει ανενόχλητος στα κατεχό-
μενα και εμείς ανοίγουμε τα οδοφράγματα 
της ντροπής και παρακαλούμε τον ΟΗΕ να 
μας προστατεύσει. Για 23 χρόνια το διεθνές 
ένταλμα της Ιντερπόλ για τη σύλληψή τους 
παραμένει στα συρτάρια. Για πόσα ακόμα 
χρόνια θα περιμένουμε τη δικαιοσύνη, πώς 
ξεχάστηκε μια δολοφονία τόσο απλά, πώς 
ξεχάστηκε ένας άνθρωπος που έπεσε για 
την ελευθερία της πατρίδας του;”.

Λόγια σκληρής αλήθειας. Αλήθειας που 
πληγώνει, αλλά και παράλληλα αφυπνίζει, 
σαν “δεκάδες χιλιάδες μέλισσες”, που κατά 
τον ποιητή “ψοφάνε πάνω στο παχύ μας 
δέρμα”. Γιατί τέτοια είναι η κοινωνία μας. 
Μία κοινωνία που χαρακτηρίζεται από 
αδράνεια, σιωπηρή αποδοχή και αδιαφορία.

Ένα μνημείο… υπό διωγμόν 
Φέτος, για πρώτη φορά, ο τερματισμός της 

πορείας των μοτοσικλετιστών της Πρωτο-
βουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού δεν έγινε 

μπροστά από συρματοπλέγματα, αλλά μπρο-
στά από νεόδμητα σημεία ελέγχου διέλευσης 
με φωτεινές πινακίδες και ζωηρή κίνηση 
από αυτοκίνητα Ελληνοκυπρίων, Τουρ-
κοκυπρίων και τουριστικά λεωφορεία, να 
επιδεικνύουν ταυτότητες και να περνούν στην 
άλλη πλευρά. Λίγο παραπέρα, στο έδαφος και 
στις πέτρες μπορούν να δουν, αν διακρίνουν 
καλά, σταγόνες από το αίμα του Τάσου. Λίγο 
πιο κάτω, το λευκό μπαλκόνι απ’ όπου ο 
Κενάν Ακίν πυροβόλησε και δολοφόνησε 
τον Σολωμό. Μνημεία του Αττίλα! Και το δικό 
μας μνημείο για τους δύο ηρωομάρτυρες, 
εκείνο το δύο επί ένα φορητό και πρόχειρο 
μνημείο που τοποθετήθηκε ευλαβικά τον 
περασμένο Δεκέμβριο από τους φίλους 
τους, φορτώθηκε άρον-άρον σε διπλοκά-
μπινο το πρωί της περασμένης Κυριακής, 
ανήμερα το μνημοσυνό τους, και φυλάχτηκε, 
μετά από οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας 
και κατόπιν καταγγελίας που υποβλήθηκε 
στην Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου. 

Όμως, το χελιδονάκι φέτος ακούστηκε 
για πρώτη φορά να ψελλίζει τα πρώτα του 
λόγια. Για τους έντεκα δολοφόνους, των οποί-
ων τα εντάλματα σύλληψης παραμένουν 
ανεκτέλεστα. Μίλησε για το δίκαιο και την 
αξιοπρέπεια. Για τις υποσχέσεις, για τη δικαι-
οσύνη και την ιστορική μας συνέχεια. Έπεα 
πτερόεντα σε ώτα μη ακουόντων. “Τυφλή 
φωνή που ψηλαφεί μέσα στη νυχτωμένη 
μνήμη”, όπως είπε ο Σεφέρης.



Μ
υστική συνά-
ντηση Άντρου 
Κυπριανού και 
Νικόλα Πα-
παδόπουλου 
πραγματοποι-
ήθηκε πριν 

από μερικές ημέρες με φόντο το 2023. 
Στη συγκεκριμένη συνάντηση των δύο 
αντρών, η οποία δεν είδε το φως της δη-
μοσιότητας, συζητήθηκε το ενδεχόμενο 
ευρύτερης πολιτικής συνεργασίας των 
δύο κομμάτων, σύμφωνα με τα όσα ανα-
φέρουν πηγές της «Σ». Κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης, λήφθηκε και η απόφαση 
υποστήριξης από πλευράς ΔΗΚΟ, του 
προερχόμενου από το ΑΚΕΛ υποψήφιου 
δημάρχου, Σίμου Ιωάννου. Σύμφωνα με 
τις ίδιες πληροφορίες, ο Άντρος Κυπρια-
νού φέρεται να επιχειρηματολόγησε στον 
Νικόλα Παπαδόπουλο για την ανάγκη 
δημιουργίας κοινού μετώπου με τη 
συμμετοχή κι άλλων κομμάτων, ώστε 
να επέλθει η «πολιτική αλλαγή» και η 
απομάκρυνση Νίκου Αναστασιάδη και 
ΔΗΣΥ από την εξουσία. 

Ως γνωστόν, η επόμενη σημαντική 
εκλογική μάχη, πέραν των πρόωρων δη-
μοτικών εκλογών για την Αμμόχωστο, 
είναι αυτή των Βουλευτικών την άνοιξη 
του 2021. Η αναμέτρηση αυτή κρίνεται 
ως κομβικής σημασίας για τους κομμα-
τικούς συσχετισμούς για μια σειρά από 
λόγους. Ένας εξ αυτών, είναι η ανάδειξη 
του επόμενου Προέδρου της Βουλής. Δι-
αδικασία, η οποία απαιτεί αναπόφευκτα 
τη συνεργασία κοινοβουλευτικών ομά-
δων. Συνεργασία, η οποία κατά πάσα 

πιθανότητα θα έχει ορίζοντα μέχρι και 
τις Προεδρικές του 2023, στο πλαίσιο 
του πολιτικού «πάρε – δώσε». Συνεπώς, 
το ΑΚΕΛ  φέρεται να αφήνει ανοιχτό το 
ενδεχόμενο υποστήριξης του Νικόλα 
Παπαδόπουλου για την Προεδρία της 
Βουλής, με «αντάλλαγμα» τη συναίνεση 
του ΔΗΚΟ ως προς την εξεύρεση κοινού 
προεδρικού υποψηφίου για το 2023. 

Η πρωτοβουλία της συνάντησης φέρε-
ται να λήφθηκε από τον Άντρο Κυπριανού, 
ενώ είχε προηγηθεί ακόμη ένα τετ-α-τετ 
ανάμεσα στους δύο πολιτικούς αρχηγούς 
μετά από αίτημα του Νικόλα Παπαδό-
πουλου. Αποκλειστικό θέμα συζήτησης 
της πρώτης συνάντησης ήταν οι εξελίξεις 
αναφορικά με το σίριαλ της αλλαγής του 
νόμου των εκποιήσεων και ήταν ενημε-
ρωτικού χαρακτήρα, όπως μας ανέφεραν 
οι ίδιες πηγές. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό, 
ότι ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ διάγουν μια περίοδο 
επαναπροσέγγισης, με απώτερο στόχο 
τη δημιουργία βάσεων συνεργασίας που 

θα τους οδηγήσει στην ανακατάληψη της 
εξουσίας. 

Εγχείρημα, άλλωστε, το οποίο προα-
νήγγελλε δημόσια ο Άντρος Κυπριανού, 
σε συνέντευξή του προ δύο περίπου μη-
νών. Ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, στις 9 Ιουνίου, σε 
συνέντευξή του στην εφημερίδα «Φιλε-
λεύθερος», υπογράμμισε με νόημα ότι 
το θέμα των προεδρικών εκλογών θα 
απασχολήσει το κόμμα πολύ πιο έγκαιρα 
αυτήν τη φορά. Παράλληλα, στην ίδια 
συνέντευξη, ο κ. Κυπριανού αναφέρθηκε 
στην πίεση που υπάρχει από μερίδα του 
κόσμου του ΑΚΕΛ για συνεργασίες πάση 
θυσία, ώστε να απομακρυνθεί από την 
εξουσία ο Νίκος Αναστασιάδης. Παρά 
ταύτα, αναφέρθηκε και στις μεγάλες δι-
αφορές που υπάρχουν με το ΔΗΚΟ και 
τον Νικόλα Παπαδόπουλο στο Κυπρια-
κό. Αυτές οι διαφορές καθιστούν, στην 
παρούσα φάση, τουλάχιστον, ανέφικτο 
το ενδεχόμενο το ΑΚΕΛ να υποστηρίξει 
τον Νικόλα Παπαδόπουλο για την Προ-

εδρία της Δημοκρατίας. Άγνωστος «Χ» 
στην όλη εξίσωση παραμένει ο Άντρος 
Κυπριανού, ο οποίος, ενώ στο πρόσφατο 
παρελθόν είχε αφήσει να νοηθεί ότι δεν 
θα επαναδιεκδικήσει την ηγεσία του κόμ-
ματος, πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν, 
πλέον, ότι μέχρι το Παγκύπριο Εκλογικό 
Συνέδριο του ερχόμενου Μαΐου ίσως 
υπάρξουν ανατροπές.        

Πάντως, από πλευράς ΔΗΚΟ δηλώνεται 
ότι έγινε η συνάντηση, όπως συναντήσεις 
γίνονται και με άλλα κόμματα, με αντικεί-
μενο τις εξελίξεις στο Κυπριακό και τα 
θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης, 
αλλά δεν τίθεται θέμα, αυτήν τη στιγμή, 
για το κόμμα, προεδρικών εκλογών. 

Όταν έσπασε ο πάγος 
και άρχισε το φλερτ

Οι σχέσεις ΑΚΕΛ – ΔΗΚΟ και δη 
με την ανάληψη της Προεδρίας του Δη-
μοκρατικού Κόμματος από τον Νικόλα 
Παπαδόπουλο το 2013 εισήλθαν σε μια 

περίοδο πολιτικού ψύχους και αντιπαλότη-
τας. Από τη μια, το ΑΚΕΛ κατηγορούσε το 
ΔΗΚΟ και τον πρόεδρό του για απόλυτη 
ταύτιση με τις νεοφιλελεύθερες – μνη-
μονιακές πολιτικές της κυβέρνησης και 
του Αβέρωφ Νεοφύτου. Από την άλλη, 
ΔΗΚΟ και Νικόλας  ανταπέδιδαν τα πυρά, 
ασκώντας δριμεία κριτική στους χειρι-
σμούς της διακυβέρνησης Χριστόφια, 
οι οποίοι οδήγησαν, όπως υποστήριζαν, 
στη χρεοκοπία. Οι αντιπαραθέσεις στα 
κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα μεγά-
λωναν το υφιστάμενο χάσμα ανάμεσα στα 
δύο κόμματα, ένεκα των διαφορετικών 
τοποθετήσεων στο Κυπριακό. 

Ο πάγος ανάμεσά τους έσπασε, του-
λάχιστον δημόσια, μετά τις προεδρικές 
εκλογές και πιο συγκεκριμένα στις 27 
Νοεμβρίου. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος 
ανέλαβε δημόσια πρωτοβουλία συνά-
ντησης με όλα τα πολιτικά κόμματα με 
θέμα συζήτησης τις εξελίξεις στο Κυπρι-
ακό. Στις δηλώσεις τους από την Εζεκία 
Παπαϊωάννου, Άντρος Κυπριανού και 
Νικόλας Παπαδόπουλος ξάφνιασαν, αφού 
ήταν έκδηλη η εκατέρωθεν προσπάθεια 
δημιουργίας διαύλων επικοινωνίας και 
γεφυρών συνεννόησης. 

 «Θεωρώ ότι οι συνθήκες όπως 
υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στην Κύπρο 
επιβάλλουν να επιδιώξουμε να υπάρξει 
συνεννόηση του ΑΚΕΛ και του ΔΗΚΟ. 
Είμαστε δύο κόμματα τα οποία στο πα-
ρελθόν συνεργάστηκαν με τρόπο ο οποίος 
ήταν επωφελής για τον κυπριακό λαό 
και για τη χώρα μας και θεωρώ ότι σιγά-
σιγά θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να 
συνεργαστούμε σε εκείνους τους τομείς 
οι οποίοι θα κάνουν καλύτερη τη ζωή 
του κυπριακού λαού στο σύνολό του», 
είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άντρος 
Κυπριανού. Από την πλευρά του, ο Νι-
κόλας Παπαδόπουλος επιχείρησε μέσα 
από την τοποθέτησή του να αμβλύνει τις 
διαφωνίες των δύο στο Κυπριακό και να 
συγκαταλέξει ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ στο ίδιο 
στρατόπεδο, απέναντι σε όσους προωθούν 
λύση συνομοσπονδίας ή δύο κρατών. 
«Με πλήρη σεβασμό σε διαφωνίες ή και 
διαφορετικές εκτιμήσεις που ενδεχομένως 
να είχαμε στο Κυπριακό στο παρελθόν 
(σ.σ. με το ΑΚΕΛ), για εμάς, ως Δημο-
κρατικό Κόμμα, σήμερα περισσότερο 
παρά ποτέ, ενόψει και της διαπίστωσης 
για την αποτυχία της πολιτικής που έχει, 
δυστυχώς, διαπιστωθεί αυτά τα χρόνια, 
αλλά ιδιαίτερα ενόψει και της συζήτησης 
για μια λύση συνομοσπονδίας και δύο 
κρατών, θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο 
να αναδείξουμε αυτά με τα οποία συμ-
φωνούμε και αυτά που μας ενώνουν…», 
δήλωνε τότε ο Νικόλας Παπαδόπουλος.  

«Ξεσκονίζει» σωρεία στοιχείων, 
τα τελευταία 24ώρα, η ομά-
δα ανακριτών, που ανέλαβαν 

τις ποινικές έρευνες για την κατάρρευ-
ση του Συνεργατισμού. Πρόκειται για 
μία πρώτη δέσμη εγγράφων, τα οποία 
παραλήφθηκαν από την ΚΕΔΙΠΕΣ, το 
απότοκο της πρώην ΣΚΤ. Περιλαμβάνουν 
ύποπτους δανεισμούς, αναδιαρθρώσεις 
και διαγραφές οφειλών, που έγιναν από 
πρώην Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα 
υπέρ μελών των Επιτροπειών τους, άλλων 
στελεχών και συγγενών τους.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, οι έρευνες 
αναμένεται να εντατικοποιηθούν από τον 
Σεπτέμβριο, οπότε αναμένεται να ληφθούν 
κι άλλα στοιχεία από την ΚΕΔΙΠΕΣ.

Θα αξιολογηθούν σε συνδυασμό με 
άλλα στοιχεία που συνόδευαν το πόρισμα, 
το οποίο είχε αποστείλει στην Αστυνομία 

η Ερευνητική Επιτροπή για τον Συνερ-
γατισμό.

Εκθέσεις Εσωτερικών Ελέγχων
Όπως μετέδωσε από το βράδυ 

της Δευτέρας το ΣΙΓΜΑ, στο μικρο-
σκόπιο των ανακριτών αναμένεται να 
βρεθούν και εκθέσεις εσωτερικών 
ελέγχων στην πρώην Συνεργατική. 
Διαπίστωναν σωρεία παρατυπιών σε 
δανεισμούς και αφήνονταν υπόνοιες για 
ευνοϊκή μεταχείριση μελών Επιτροπειών 
των ΣΠΙ, αλλά και στελεχών και συγγενών 
τους. Γίνονταν, επίσης, εισηγήσεις για δι-
εξαγωγή αστικών και ποινικών ερευνών.

Τέτοιες αποκαλυπτικές εκθέσεις 
εσωτερικού ελέγχου στη Συνεργατική 
αποτέλεσαν και τη βάση τής -προ μερικών 
μηνών- έρευνας του ΣΙΓΜΑ, η οποία είχε 
ρίξει φως σε ύποπτους δανεισμούς, με 
ονόματα και υπογραφές Πολιτικά Εκτε-
θειμένων Προσώπων.

Έρευνα και από
Ελεγκτική Υπηρεσία

Βάσει της ενημέρωσής μας, η έρευνα 
της Αστυνομίας, κατόπιν συνεννόησης με 
την Ελεγκτική Υπηρεσία, θα επικεντρωθεί 

στα δάνεια που δόθηκαν σε τραπεζικά 
στελέχη και δεν θα αγγίξει τα δάνεια σε 
Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα, κομμάτι 
που έχει ήδη αναλάβει ομάδα ελεγκτών 
υπό τις οδηγίες του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Η έκθεση που θα ετοιμάσει ο Γε-
νικός Ελεγκτής αναμένεται να δια-
βιβαστεί στους ανακριτές μέσω της 
Νομικής Υπηρεσίας για αξιολόγηση. 
Από τη στιγμή που θα έχει ολοκληρωθεί 
το “ξεσκόνισμα” εγγράφων, οι ανακριτές 
αναμένεται να συνεχίσουν την έρευνα 
με τη λήψη καταθέσεων από εμπλεκό-
μενα πρόσωπα, ενώ δεν αποκλείεται και 
το ενδεχόμενο ανοίγματος τραπεζικών 
λογαριασμών.

Το αστυνομικό έργο αναμένεται να 
αγγίξει συνολικά 27 πρώην Συνεργατικά 
Πιστωτικά Ιδρύματα και, συγκεκριμένα, τα 
εξής: Στροβόλου, Λήδρας, Παραλιμνίου, 
Βασιλικού Πεντάσχοινου, Μακράσυκας, 
Κοντέας, Αγίας Νάπας, Ερήμης, Πολεμι-
διών, Αγίας Φυλάξεως, Λευκωσίας, Σολιάς, 
Λακατάμιας - Δευτεράς, Τραχωνίου, Ακρω-
τηρίου, Πόλης Χρυσοχούς, Τροόδους, 
Άχνας, Αθηένου, Λατσιών, Κρασοχωρίων, 
Λεμεσού, Δαλίου, Πολεμίου, Αλληλεγγύης, 
Στρουμπιού, Πρωτοβουλίας Γυναικών.

Πριν και μετά το 2013
Σε ό,τι αφορά τον όλο σχεδιασμό της 

ποινικής έρευνας στον Συνεργατισμό, 
αυτός διαμορφώθηκε, μέσα από αλλε-
πάλληλες συσκέψεις στο Αρχηγείο, στις 
οποίες συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Αρ-
χηγός, Κύπρος Μιχαηλίδης, ο Υπαρχη-
γός, Στυλιανός Παπαθεοδώρου, με τους 
ανακριτές του Γραφείου Διερεύνησης 
του Οικονομικού Εγκλήματος. Έγιναν, 
επίσης, συσκέψεις και στη Νομική Υπη-
ρεσία μεταξύ της ανακριτικής ομάδας 
και του Κώστα Κληρίδη, για ενημέρωση, 
συντονισμό και οδηγίες.

Σε αυτές τις συσκέψεις αξιολογήθηκαν, 
ενδελεχώς, τα μέχρι στιγμής δεδομένα, 
στη βάση των οδηγιών και κατευθύνσεων 
που έδωσε ο Γενικός Εισαγγελέας, με 
επιστολή του προς τον Αρχηγό, στις 10 
Μαΐου 2019.

Όπως αναφερόταν στην ανακοίνωση, 
οι επιλήψιμες συμπεριφορές αφορούν 
προηγούμενες χρονικές περιόδους και 
“φέρονται να έχουν οδηγήσει σταδιακά 
στην ανάγκη για ανακεφαλαιοποίηση του 
Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα κατά 
το 2013 με τη διάθεση από το Κράτος 

Φύλλο και φτερό δάνεια... Συνεργατιστών

Μυστική συνάντηση Άντρου - 
Νικόλα με φόντο τις Προεδρικές

ΕΝΤΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ  

Γίνεται αντιληπτόν 
ότι ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ 
διάγουν μια περίοδο 
επαναπροσέγγισης, 

με απώτερο στόχο τη 
δημιουργία βάσεων 
συνεργασίας που θα 
τους οδηγήσει στην 
ανακατάληψη της 

εξουσίας

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ ΓΊΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΈΡΈΤΑΊ 
ΝΑ ΛΗΦΘΗΚΈ ΑΠΟ ΤΟΝ Α. ΚΥΠΡΊΑΝΟΥ. ΣΥΜ-
ΦΩΝΑ ΜΈ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΈΣ, Ο ΓΓ ΤΟΥ ΑΚΈΛ ΦΈ-
ΡΈΤΑΊ ΝΑ ΈΠΊΧΈΊΡΗΜΑΤΟΛΟΓΗΣΈ ΣΤΟΝ ΝΊΚΟΛΑ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΓΊΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΊΟΥΡΓΊ-
ΑΣ ΚΟΊΝΟΥ ΜΈΤΩΠΟΥ ΜΈ ΤΗ ΣΥΜΜΈΤΟΧΗ ΚΊ 
ΑΛΛΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΩΣΤΈ ΝΑ ΈΠΈΛΘΈΊ Η «ΠΟ-
ΛΊΤΊΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΊ Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΊΚΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΊΑΔΗ ΚΑΊ ΔΗΣΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΈΞΟΥΣΊΑ 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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ποσού ύψους €1,5 δις”. Στο μικροσκόπιο 
θα βρεθεί και η περίοδος μετά το 2013 
μέχρι την κατάρρευση του Συνεργατι-
σμού το 2018. Οι οδηγίες του Γενικού 
Εισαγγελέα δόθηκαν ύστερα από μελέτη 
που έγινε στη Νομική Υπηρεσία επί του 
πορίσματος της τριμελούς Ερευνητικής 
Επιτροπής για την κατάρρευση του Συ-
νεργατισμού.

Στόχος, να διαπιστωθεί αν στοιχειοθε-
τούνται ή όχι ποινικά αδικήματα.

Κι άλλες διευκρινίσεις ζητά 
η ΚΕΔΙΠΕΣ για Ελεγκτή

Στοιχεία από την ΚΕΔΙΠΕΣ αναμένει 
και ο Γενικός Ελεγκτής. Ωστόσο, όπως 
διαφαίνεται από ανακοίνωση που εξέδω-
σε το απότοκο της ΣΚΤ την Παρασκευή, 
παραπέμπει τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη για 
δεύτερη φορά στον Γενικό Εισαγγελέα, 
για επιπρόσθετες νομικές διευκρινίσεις.

  Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «τα 
στοιχεία που αφορούν τους λογαριασμούς 
ΠΕΠ, τα οποία παρέμειναν στην περίμε-
τρό της, δηλαδή για τους λογαριασμούς 
ΠΕΠ που συνεχίζουν να είναι πελάτες 
της, έχουν ήδη αποσταλεί στον Γενικό 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας».

Προσθέτει ότι, «για πλήρη διασφάλι-
ση της νομιμότητας των ενεργειών της 
και για να μπορέσει να ανταποκριθεί 
στο αίτημα του Γενικού Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας για αποστολή ιστορικών 
στοιχείων πιστωτικών διευκολύνσεων 
ΠΕΠ που μεταφέρθηκαν στην Ελληνική 
Τράπεζα,  έχει καλέσει τον Γενικό Ελεγκτή 
της Δημοκρατίας όπως απευθυνθεί εκ 
νέου στη Νομική Υπηρεσία της Δημο-
κρατίας για επιπρόσθετες διευκρινίσεις, 
αφού η αρχική νομική γνωμάτευση δεν 
σχολιάζει συγκεκριμένα άρθρα του περί 
Μεταβιβάσεως Τραπεζικών Εργασιών και 
Εξασφαλίσεων Νόμου του 1997 και με 
ποιο τρόπο αυτά ερμηνεύθηκαν».

Η ΚΕΔΙΠΕΣ επαναλαμβάνει την προ-
σήλωσή της για πλήρη συνεργασία με τον 
Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας για όλα 
τα θέματα και βρίσκεται σε ετοιμότητα για 
να δοθεί η πληροφόρηση που ζητήθη-
κε μόλις διασφαλιστεί η νομιμότητα των 
ενεργειών της και σημειώνει ότι 

«έχει αποδείξει εμπράκτως τη δέσμευσή 
της για διαφάνεια προς όλες τις εποπτικές 
Αρχές του κράτους και καμία πρόθεση 
για συγκάλυψη οποιουδήποτε θέματος 
δεν υφίσταται».

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ
k.penintaex@sigmatv.com

ΤΑΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
christodoulouta@sigmalive.
com



Δ
ύο εκ των βασικών υπο-
ψηφίων για τη δημαρχία 
Αμμοχώστου ανοίγουν 
τα χαρτιά τους στη «Σ» 
μια εβδομάδα πριν 
από την κάλπη. Νίκος 
Κάρουλλας και Σίμος 

Ιωάννου απαντούν στις ίδιες ερωτήσεις, 
για τους λόγους που τους ώθησαν να δι-
εκδικήσουν τη δημαρχία, ποιους στόχους 
έχουν, αν συμφωνούν με τους χειρισμούς 
Αναστασιάδη για την Αμμόχωστο, καθώς 
επίσης κι αν θα επέστρεφαν στην πόλη που 
τους γέννησε στο ενδεχόμενο που αυτή 
άνοιγε υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σίμος Ιωάννου 
υποστηρίζεται από το ΑΚΕΛ, το ΔΗΚΟ 
και τη Συμμαχία Πολιτών, ενώ ο Νίκος 
Κάρουλλας από τον ΔΗΣΥ.

Κάλεσμα και αντίσταση 
Γιατί διεκδικείτε τη δημαρχία Αμ-

μοχώστου;
Νίκος Κάρουλλας: Η δική μου 

υποψηφιότητα είναι ένα κάλεσμα για να 
βασιστούμε στις δικές μας δυνάμεις. Ένα 
κάλεσμα για να δούμε τι θα πρέπει να 
κάνουμε εμείς και όχι οι άλλοι. Πρώτο 
μέλημά μας είναι να ξυπνήσει αυτό το 
συναίσθημα της απώλειας, αλλά και της 
περηφάνιας γιατί είμαστε Αμμοχωστιανοί.

Σίμος Ιωάννου: Είμαστε στην πιο κρίσιμη 
στιγμή από το 1974. Για την Αμμόχωστο, για 
το Κυπριακό αλλά και για την ίδια την Κύπρο. 
Δική μου φιλοδοξία είναι να εκφράσω τους 
Βαρωσιώτες που είναι αποφασισμένοι να 
αντισταθούν στην πορεία οριστικοποίησης 
της κατοχής και της διχοτόμησης, που θα 
σημαίνει και το οριστικό ξεγράψιμο του 
Βαρωσιού. Τους Βαρωσιώτες που θέλουν 
να ξαναζωντανέψουν την πόλη τους. Να την 
ανοικοδομήσουμε μαζί με τους συμπατριώτες 
μας Τουρκοκύπριους. Να ανοίξουμε και να 
συνδιαχειριστούμε το λιμάνι. Να αποκατα-
στήσουμε τα μνημεία και τον πολιτιστικό 
της πλούτο. Να τη μετατρέψουμε σε κοιτίδα 
ανάπτυξης και συνεργασίας των δύο κοι-
νοτήτων. Να την καταστήσουμε τη ζωντανή 
απόδειξη ότι η επανένωση είναι εφικτή.

Τι σας διαφοροποιεί από τους συνυ-
ποψηφίους σας και γιατί οι Βαρωσιώτες 
να επιλέξουν εσάς;

Νίκος Κάρουλλας: Ο κάθε άνθρωπος 
είναι διαφορετικός. Εγώ, έχω περάσει τα 
τελευταία 15 χρόνια μιλώντας με τον 
απλό κόσμο, αλλά  και ως μέλος 
του Δημοτικού Συμβουλίου της 
Αμμοχώστου και με τις ομάδες 
πολιτών ακούοντας τους αξιω-
ματούχους, Ελληνοκύπριους και 
Τουρκοκύπριους. Έχω άποψη 
και τολμώ να την εκφράσω.

Σίμος Ιωάννου: Ανήκω 
στους Βαρωσιώτες που γνω-
ρίζουν πολύ καλά, γιατί και 
από ποιους χάθηκε η πόλη 
μας. Στους Βαρωσιώτες που 
δεν έλειψαν από καμιά δράση, 
εκδήλωση, πρωτοβουλία του 
Δήμου Αμμοχώστου, για να 
μείνει η μνήμη αλλά και η 
ελπίδα ζωντανή. Στους Βα-
ρωσιώτες που γνωρίζουν ότι 
η αντικατοχική δράση και ο 
αγώνας για την επιστροφή 
στο Βαρώσι όχι μόνο δεν 

αντικρούεται, αλλά ενισχύεται από την 
επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων. 
Αυτά καταθέτω προς κρίση από τους συ-
μπολίτες μας, μαζί με μια παρουσία τριών 
δεκαετιών στο Δημοτικό Συμβούλιο σε 
διάφορα πόστα, αλλά και στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι της πόλης, όπου είχα την ευκαιρία 
να συνεργαστώ με ανθρώπους απ’ όλους 
τους πολιτικούς χώρους, πάντα μέσα σε 
πνεύμα συναίνεσης και συνεργασίας.

Οδοδείκτης η Αμμόχωστος 
Τι διαφορετικό θα πράξετε εσείς από 

όλους τους προηγούμενους δημάρχους 
για επιστροφή της πόλης;

Nίκος Κάρουλλας: Ας είμαστε ειλικρι-
νείς. Τη λύση θα την διαπραγματευτούν 
οι ηγέτες και όχι οι δήμαρχοι ή οι πολίτες. 
Θέλω, όμως, να πιστεύω ότι ο καθένας μας 
έχει ένα ρόλο να παίξει και ότι ο δήμαρχος 
Αμμοχώστου πρέπει να ενημερώνει και να 
καθοδηγεί τους Αμμοχωστιανούς πάντα 
προς τη σωστή κατεύθυνση. Την κατεύ-
θυνση που να δείχνει πάντα Αμμόχωστο. 

Σίμος Ιωάννου: Κατ’ αρχήν να πω ότι 
εκτιμώ αφάνταστα το έργο όλων των προ-
ηγούμενων δημάρχων, οι οποίοι άφησαν 
πίσω τους μια πολύ πλούσια προσφορά, 
αλλά και μια τεράστια κληρονομιά στα 
σχεδόν 80 χρόνια ιστορίας των αιρετά 
εκλεγμένων Δημοτικών Συμβουλίων της 
Αμμοχώστου. Το κρίσιμο, όμως, ερώτημα 
είναι τι δήμαρχο χρειαζόμαστε μέσα στις 
σημερινές κρίσιμες συνθήκες. Ο επόμενος 
δήμαρχος της Αμμοχώστου θα κληθεί να 
δραστηριοποιηθεί μέσα σε ένα πολιτικό 
πλαίσιο, που ίσως θα είναι το πιο δύσκολο 
από το 1974. Οι ενέργειες Οζερσάι - Τατάρ 
και οι απειλές για εποικισμό του Βαρω-
σιού σε συνδυασμό με την επικίνδυνη 
φάση στην οποία βρίσκεται το Κυπριακό 
δημιουργούν τεράστια καθήκοντα και προ-
κλήσεις για τον Δήμο της Αμμοχώστου, 
που ανέκαθεν ήταν μια έπαλξη του αγώνα 
ενάντια στην κατοχή και τη διχοτόμηση. 
Το Βαρώσι χρειάζεται ένα δήμαρχο που 
να πρωτοστατεί στον αγώνα για τη λύση 
του Κυπριακού, την απελευθέρωση και 
επανένωση. Που θα συγκρουστεί με τα 
οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα στις 
ελεύθερες περιοχές που συμβιβάστηκαν με 
το στάτους κβο. Που θα αποκαλύπτει και 
όχι να συγκαλύπτει όσους στην ελλη-
νοκυπριακή κοινότητα σκέφτονται 
τη «λύση δύο κρατών». Ο επόμενος 
δήμαρχος της Αμμοχώστου πρέπει 
να ηγηθεί της προσπάθειας για να 
ξανατεθεί το θέμα της πόλης μας σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 
ως μια επιτακτική προτεραιότητα. 
Πρέπει, ακόμα, να είναι κάποιος 

που να μπορεί να απευθυνθεί 
πειστικά και στους Τουρ-
κοκύπριους, για να δυ-
ναμώσει ως δικοινοτικό 
το αίτημα για επιστροφή 
της πόλης στους νόμιμους 
κατοίκους της.

Προτεραιότητα
Σας βρίσκει σύμ-

φωνους ο τρόπος με 
τον οποίο η σημερινή 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟ-
ΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ ΚΑΙ 
ΔΗΚΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕ-
ΝΗΣ ΠΟΛΗΣ 
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Debate Κάρουλλα – Ιωάννου 

κυβέρνηση χειρίζεται το ζήτημα της 
Αμμοχώστου;

Νίκος Κάρουλλας:  Η προτεραιότητα 
της Αμμόχωστου έχει εγκαταλειφθεί εδώ και 
αρκετά χρόνια. Πρέπει λοιπόν να σπρώξου-
με για λύση και επανένωση της πατρίδας 
μας. Θα περιμέναμε, ως Αμμοχωστιανοί, 
η Αμμόχωστος να είναι στην καθημερινή 
ατζέντα τής κάθε κυβέρνησης. Θα θέλαμε 
να βλέπαμε έναν προϋπολογισμό Αμμο-
χώστου, έναν προϋπολογισμό Μόρφου,  
Κερύνειας, έναν προϋπολογισμό για στήριξη 
της επιστροφής. Για να αποδείξουμε ως 
κράτος πως πιστεύουμε ότι θα επιστρέψουμε.

Σίμος Ιωάννου: Η Κυβέρνηση και 
ο Πρόεδρος κρίνονται αυστηρά για τους 
χειρισμούς τους συνολικά στο Κυπριακό. 
Δεν είναι δυνατόν επί δύο χρόνια ο ΓΓ 
του ΟΗΕ να ζητά συγκεκριμένες ενέρ-
γειες, προκειμένου να επαναρχίσουν οι 
διαπραγματεύσεις, και η ελληνοκυπριακή 
ηγεσία να δίνει την εικόνα ότι δεν βιάζε-
ται ή να βολιδοσκοπεί για άλλου είδους 
λύσεις. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος και η 
αξιοπιστία της ελληνοκυπριακής κοινό-
τητας. Αποενοχοποιήθηκε η Τουρκία σε 
εκθέσεις του ΓΓ του ΟΗΕ. Καλλιεργήθηκαν 
ψευδαισθήσεις ότι οι τριμερείς συνεργα-
σίες και οι στρατιωτικές συμφωνίες θα 
θωρακίσουν την κυπριακή ΑΟΖ.  Είναι 
χρήσιμο όλοι οι συνυποψήφιοι να τοποθε-
τηθούν με σαφήνεια και χωρίς μισόλογα, 
αν συμμερίζονται ή όχι αυτήν την πολι-
τική. Αποτελεί ένα από τα κριτήρια με τα 
οποία, πιστεύω, πολλοί Βαρωσιώτες θα 
τοποθετηθούν στις 25 Αυγούστου. Ειδι-
κότερα, όσον αφορά το ζήτημα της Αμμο-
χώστου, θα περιοριστώ στο εξής: Όταν τον 
περασμένο Ιούνιο πραγματοποιήθηκε η 
συγκέντρωση του Δήμου Αμμοχώστου 
έξω από το Προεδρικό, αντί να εισακούσει 
τους Βαρωσιώτες, η κυβέρνηση Αναστα-
σιάδη  θεώρησε ότι πρέπει να μπει στην 
«αντεπίθεση» και εξέδωσε ανακοίνωση 
περιγράφοντας διάφορες ενέργειες που 
έκανε τα τελευταία χρόνια. Οι Βαρωσιώτες 
γνωρίζουν και θα κρίνουν, αν αυτές ήταν 
αρκετές και ικανές να αποτρέψουν τα νέα 
τετελεσμένα στην πόλη μας.

Η «Αμμοχωστοποίηση» 
του Κυπριακού

Η Αμμόχωστος βρίσκεται 
διαχρονικά σε περίοπτη 
θέση σ’ ό,τι αφορά τις 
προσπάθειες για επιστρο-
φή της στους νόμιμους 
κατοίκους της. Θεωρείτε 
ότι η «Αμμοχωστοποί-
ηση» του Κυπριακού 
εξυπηρετεί ή όχι την 
προσπάθεια για συνο-
λική λύση και επιστρο-
φή όλων των προσφύ-
γων στις πατρογονικές 
τους εστίες;    

Νίκος Κάρουλλας: 
Έχουμε, δυστυχώς, κολ-
λήσει στη δεκαετία του 
‘70. Που με ανοιχτές 
τις μεγάλες πληγές της 

βάρβαρης εισβολής, δι-
καιολογημένα δεν μπο-

ρούσαμε να σκεφτούμε ένα συμβιβασμό 
για  μια επανενωμένη πατρίδα.  Όμως, 45 
χρόνια μετά, πρέπει να μπορέσουμε να 
αντισταθούμε στην επερχόμενη διχοτό-
μηση της πατρίδας μας, που είναι και ο 
στόχος της Τουρκίας. Πρέπει να πορευ-
τούμε με όραμα. Πρέπει να διεκδικήσουμε 
μια επανενωμένη ολόκληρη πατρίδα και 
να αφήσουμε τα τετριμμένα συνθήματα 
για «Αμμοχωστοποίηση» του Κυπριακού 
και επιστροφή όλων των προσφύγων στις 
πατρογονικές τους εστίες.

Σίμος Ιωάννου: Η άμεση επιστροφή 
της πόλης της Αμμοχώστου στους νόμι-
μους κατοίκους της υπό διοίκηση του 
ΟΗΕ δεν συνιστά «Αμμοχωστοποίηση» 
του Κυπριακού. Είναι υποχρέωση της κα-
τοχικής δύναμης που προκύπτει από τα 
Ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ. Η επιστροφή 
της Αμμοχώστου δεν θα είναι υποκατάστατο 
της λύσης του Κυπριακού, αλλά ένα απο-
φασιστικό βήμα προς τη συνολική λύση και 
την επανένωση ολόκληρης της πατρίδας 
μας. Θα δοκιμάσει τις προθέσεις και την 
αξιοπιστία της τουρκικής πλευράς για 
τη συνολική λύση. Η ανοικοδόμηση της 
πόλης θα είναι το μεγάλο στοίχημα και 
για εμάς τους Κυπρίους. Η Αμμόχωστος 
μπορεί να αναδυθεί ως το υπόδειγμα ει-
ρήνης, συνεργασίας και συμβίωσης των 
δύο κοινοτήτων, σε συνθήκες ελευθερίας 
και ασφάλειας. Να απελευθερώσει τις τερά-
στιες δυναμικές ανάπτυξης και ευημερίας 
που θα φέρει ο τερματισμός της κατοχής 
και της διαίρεσης.

Θα επιστρέφατε στην Αμμόχωστο 
στο ενδεχόμενο που αυτή ανοίξει υπό 
τ/κ διοίκηση;

Νίκος Κάρουλλας: Ευχαριστώ για την 
ευκαιρία που μου δίνετε. Νομίζω ότι με 
ρωτάτε, αν θα έφτανα στο τελευταίο σκα-
λοπάτι του εξευτελισμού. Αν θα άφηνε 
τους Αμμοχωστιανούς και όχι μόνον 
η δική τους κυβέρνηση, να φτάσουν σ’ 
αυτά τα διλήμματα. Εγώ πιστεύω ότι οι 
δημοσιογράφοι δεν πρέπει να θέτουν τέ-
τοιες ερωτήσεις, ερωτήσεις που βοηθούν 
ακραία στοιχεία στην πλευρά των Τ/κ να 
χαράξουν στρατηγική.

Σίμος Ιωάννου: Σε καμία περίπτωση. 
Πιστεύω ότι οι Βαρωσιώτες πρέπει να επι-
στρέψουμε στην πόλη μας υπό τη διοίκηση 
του ΟΗΕ, όπως προνοούν τα ψηφίσματα 
του ΣΑ του ΟΗΕ. Αν ανοίξει το Βαρώσι 
υπό κατοχική διοίκηση, τότε - εκτός των 
άλλων - ανατρέπεται και η λογική της λύ-
σης του Κυπριακού, αφού δημιουργούνται 
νέα τετελεσμένα σε σχέση με την κομβική 
πτυχή του εδαφικού. Το ζητούμενο, βέβαια, 
είναι να ενεργήσουμε προληπτικά, ώστε 
να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο αυτό και 
να μη βρεθούμε σε διλήμματα και ψευδο-
διλήμματα ή σε έναν  διχασμό μεταξύ των 
Βαρωσιωτών. Και εκτιμώ ότι ο τρόπος που 
μπορεί να γίνει αυτό είναι η επανέναρξη 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Μαζική συμμετοχή
Γιατί πρέπει να προσέλθουν στις 

κάλπες οι Βαρωσιώτες;  Ποιο είναι το 
μεγάλο διακύβευμα αυτής της αναμέ-
τρησης;

Νίκος Κάρουλλας: Πρέπει να αποδεί-
ξουμε σε όλους  ότι η Αμμόχωστος μετρά. 
Πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι είμαστε 
εδώ. Ίσως το μεγαλύτερο διακύβευμα να 
είναι η συμμετοχή.

Σίμος Ιωάννου: Οι Βαρωσιώτες είναι, 
δυστυχώς, απογοητευμένοι και πικραμένοι. 
Απογοητευμένοι και πικραμένοι από τις 
συνεχείς διαψεύσεις και κοροϊδίες. Παρά 
το γεγονός πως αυτή η απογοήτευση είναι 
σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένη, θεωρώ 
πως αυτές τις κρίσιμες ώρες πρέπει όλοι 
μας να αναζητήσουμε και την τελευταία 
ικμάδα ελπίδας και να συστρατευθούμε 
στον αγώνα για επιστροφή. Η μαζική συμ-
μετοχή των Βαρωσιωτών στην εκλογή του 
νέου τους δημάρχου, όποια κι αν είναι η 
επιλογή τους, θα αποτελέσει σαφές μήνυμα 
ότι το Βαρώσι παραμένει προτεραιότητα 
στην καρδιά και στο μυαλό μας. Την ίδια 
ώρα, οι Βαρωσιώτες με την ψήφο και την 
επιλογή τους στις 25 Αυγούστου να δυνα-
μώσουν την προσπάθεια για ενότητα όλων 
των δημοτών στον αγώνα για επιστροφή 
στην πόλη μας, για λύση αρχών στο Κυπρι-
ακό, για επανένωση και απελευθέρωση. 
Δεν θέλουμε να ζήσουμε με τη μνήμη της 
Αμμοχώστου, αλλά να ζήσουμε στην ίδια 
την Αμμόχωστο. Εμείς, τα παιδιά μας και 
τα εγγόνια μας.

ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ
«Ας είμαστε 

ειλικρινείς. Τη 
λύση θα την 

διαπραγματευτούν 
οι ηγέτες και όχι 
οι δήμαρχοι ή οι 
πολίτες. Θέλω, 

όμως, να πιστεύω 
ότι ο καθένας 

μας έχει ένα ρόλο 
να παίξει και 

ότι ο Δήμαρχος 
Αμμοχώστου 

πρέπει να 
ενημερώνει 

και να 
καθοδηγεί τους 

Αμμοχωστιανούς 
πάντα προς 
τη σωστή 

κατεύθυνση»

ΣΙΜΟΣ 
ΙΩΑΝΝΟΥ

«Το κρίσιμο 
ερώτημα είναι 

τι δήμαρχο 
χρειαζόμαστε 

μέσα στις 
σημερινές 
κρίσιμες 

συνθήκες. 
Ο επόμενος 

δήμαρχος της 
Αμμοχώστου 
θα κληθεί να 

δραστηριοποιηθεί 
μέσα σε ένα 

πολιτικό πλαίσιο, 
που ίσως θα είναι 
το πιο δύσκολο 
από το 1974»

ΤΑΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
christodoulouta 
@sigmalive.com



Σ
αν θλιβεροί δορυφόροι, 
περιφερόμαστε γύρω 
από το δικό μας εθνι-
κό πρόβλημα και απο-
φεύγουμε να κοιτάξουμε 
τον μεγάλο χάρτη με τις 
εστίες ανάφλεξης που 

πυροδοτούνται σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Δικαιολογημένα μπορεί να πει 

κάποιος πως ο καθείς φλέγεται για το 
δικό του ζήτημα. Ωστόσο, τίποτε δεν εί-
ναι ανεξάρτητο με ό,τι συμβαίνει στον 
πλανήτη μας. Όλα είναι αλληλένδετα, σε 
μια αλληλουχία γεγονότων και σε ένα 
πλέγμα ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνι-
σμών και συμφερόντων, που δείχνουν 
πού θα οδηγηθούν οι υποβόσκουσες 
κρίσεις. Τα συμφέροντα αυτά οδηγούν σε 
ανατροπή συμμαχιών και δημιουργίας 
νέων, με στόχο, ασφαλώς, την λεηλασία 
του πλούτου των λαών που βρίσκονται 
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Η όξυνση της κρίσης στον Περσικό 
Κόλπο το τελευταίο διάστημα φέρνει πιο 
κοντά τους κινδύνους για τους λαούς 
της περιοχής μας, περιλαμβανομένης 
και της Κύπρου. Η απερίσκεπτη συμβο-
λή των ελληνικών κυβερνήσεων, αλλά 
και της Κύπρου, σε μικρότερο βαθμό, 
στην υλοποίηση των σχεδιασμών ΗΠΑ 
- ΝΑΤΟ - ΕΕ στην ευρύτερη περιοχή, 
όπου οξύνεται ο ανταγωνισμός τους με 
τη Ρωσία και την Κίνα –πέρα από το 
παραμύθι που σερβίρουν Αθήνα και 
Λευκωσία ότι αυτές οι συνεργασίες είναι 
θώρακας προστασίας- ελλοχεύει τερά-
στιους κινδύνους.

Οι τελευταίες εξελίξεις στα Στενά του 
Ορμούζ, οι ενέργειες και οι απειλές, συ-
νεπεία της απόσυρσης των ΗΠΑ από τη 
Συμφωνία για το Πυρηνικό Πρόγραμμα 
του Ιράν, καθώς και η πρόθεση των ΗΠΑ 
και ΝΑΤΟ για στρατιωτική συνοδεία των 
δεξαμενόπλοιων και των εμπορικών 
πλοίων στον Περσικό Κόλπο δείχνουν 
τον κίνδυνο πολεμικής εμπλοκής. Στόχος 
των σχεδιασμών των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ στην 
περιοχή είναι η μείωση της ισχύος των 
ανταγωνιστών τους και πρώτα απ’ όλα 
ενός σημαντικού συμμάχου της Ρωσίας, 
του Ιράν. Είναι προφανές ότι μια πολεμική 
εμπλοκή δεν θα έχει στενά περιφερειακό 
χαρακτήρα. Η φωτιά θα εξαπλωθεί και θα 
επεκταθεί σε όλον τον οδικό χάρτη των 
πλούσιων σε υδρογονάνθρακες περιοχών. 
Δυστυχώς, η Κύπρος δεν θα αποτελέσει 
εξαίρεση στο μακελειό που μεθοδεύεται. 
Τα τύμπανα πολέμου και οι απειλητικές 
ιαχές από την Τουρκία εναντίον της Κύ-
πρου δεν μπορούν να προσπερνιούνται 
με αφελέστατες παρηγοριές και διάτρητες 
υποσχέσεις. 

Οι ΗΠΑ ήδη κινητοποιούνται για τη 
συγκρότηση «νέου διεθνούς συνασπι-
σμού», στο όνομα και της «αντιμετώπισης 
της τρομοκρατίας», μελετώντας εδώ και 
καιρό πώς θα αναδιατάξουν τη στρατιωτι-
κή τους παρουσία στην ευρύτερη περιοχή 
της Μέσης Ανατολής, των  Βαλκανίων 
και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Σε αυτήν την κατεύθυνση στήριξαν και 
καθοδήγησαν την πολυμερή συνεργασία 
Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου - Ισραήλ 
(τη λεγόμενη τετραμερή). 

Δυστυχώς, η κυπριακή πολιτική ηγε-
σία φαίνεται να μην παρακολουθεί τι 
γίνεται πέρα από τη «μύτη» της. 

Ο γνωστός για τα έργα και ημέρες του 
στην Ουκρανία με το πραξικόπημα στην 
πλατεία Μεϊντάν, Αμερικανός πρέσβης 
στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ, περιγράφο-
ντας σε συνέντευξή του τους πυλώνες 

ΑΝ ΚΑΤΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΏΝΕΤΑΙ, 
ΕΠΟΜΕΝΏΣ, ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟΣΟ 
Η ΙΔΙΑ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, ΟΣΟ 
ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙ-
ΚΑ ΑΥΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΜΠΡΕΛΑ ΤΏΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΝΑΤΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑ ΕΓΓΥ-
ΏΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ, ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. 
ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ  

Δυστυχώς, όλα τα 
κόμματα -εκτός της 

ΕΔΕΚ- δεν αντιδρούν 
στη σύγκληση 
πενταμερούς 

ή τετραμερούς 
διάσκεψης για το 

Κυπριακό. Δυστυχώς, 
η νέα ηγεσία του 

ΑΚΕΛ σύρεται σε ό,τι 
σερβίρουν αυτοί που 

δημιούργησαν το 
κυπριακό πρόβλημα
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Σε κλοιό κινδύνων η Κύπρος  

ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΣΧΥ!
Οι πολιτικές ομάδες αποτελούν βασικό συστατικό στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου. Όπως όλοι γνωρίζουμε, μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές, οι ευρωβουλευτές σχημα-
τίζουν τις αντίστοιχες πολιτικές ομάδες. Στις ομάδες αυτές μετέχουν ευρωβουλευτές από 
διαφορετικά κράτη μέλη με γνώμονα τις πολιτικές τους συγγένειες, και όχι την εθνική τους 
προέλευση. Έτσι το Ευρωκοινοβούλιο είναι το μόνο Σώμα στην Ε.Ε. το οποίο οργανώνε-
ται πάνω σε ιδεολογική βάση. Άλλα Σώματα λειτουργούν με βάση την εθνική οργάνωση, 
όπως λ.χ. τα Συμβούλια Υπουργών. 

Οι επτά Πολιτικές Ομάδες σήμερα: 
•Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
•Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 
 Κοινοβούλιο
•Renew Europe Group
•Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
•Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας
•Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
•Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων 
 των Βορείων Χωρών.

Αυτός ο ιδεολογικός πλούτος εκφράζει τον πλούτο των απόψεων που διακινείται, οργα-
νώνεται και εκφράζεται ανάμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό ευνοεί κόμματα που 
επιθυμούν να κατέρχονται στις εκλογές με συμμετοχή πολιτών-υποψηφίων από διαφορε-
τικές χώρες. Η ανάμειξη των ιδεών, των προσώπων και των προτάσεων, καθιστά το Ευ-
ρωκοινοβούλιο έναν θεσμό με ολοένα και πιο ισχυρή επίδραση πάνω στους Ευρωπαίους 
πολίτες.  Με τις δομές, το έργο και τον πλουραλισμό του, δίνει επιπρόσθετο κύρος στην ΕΕ. 

Διεθνής αντιπροσωπευτική 
διάσκεψη και όχι Πενταμερής 

Αυτοί που έσπευσαν, χαριεντιζόμενοι, μετά 
τη συνάντηση Αναστασιάδη - Ακιντζί για την 
επικείμενη νέα συνάντησή τους με τον Γ.Γ. 
του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και τις αναφορές 
για μια νέα Πενταμερή, είναι καλά να μας 
πουν τι αναμένουν. Θα καμφθεί, μήπως, η 
αδιαλλαξία της Άγκυρας, αν ξεκινήσουν οι 
συνομιλίες απ’  εκεί που τερματίστηκαν στον 
Κραν Μοντανά; Θα τερματίσει η Τουρκία τις 
παράνομες γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ; 
Ή οι νέοι μας σύμμαχοι στις πολυμερείς συ-
νεργασίες θα μας εγκαταλείψουν κακήν κακώς, 
όταν τα ξαναβρούν με την Τουρκία (που θα τα 
ξαναβρούν ); Όπως έγινε και στην περίπτω-
ση της «μικρασιατικής εκστρατείας», όταν οι 
σύμμαχοι της Ελλάδας μετά τον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο την ενθάρρυναν να προελάσει κατά 
της  Τουρκίας και μετά την εγκατάλειψαν για 

τα «μάτια» του Κεμάλ, με τα γνωστά αποτε-
λέσματα της μικρασιατικής καταστροφής το 
1922 . Δυστυχώς, όλα τα κόμματα -εκτός 
της ΕΔΕΚ- δεν αντιδρούν στη σύγκληση 
πενταμερούς ή τετραμερούς διάσκεψης για 
το Κυπριακό. Δυστυχώς, η νέα ηγεσία του 
ΑΚΕΛ σύρεται σε ό,τι σερβίρουν αυτοί που 
δημιούργησαν το κυπριακό πρόβλημα. Στο 
παρελθόν, οι φωτισμένοι ηγέτες  του ΑΚΕΛ 
έκαναν σημαία την υιοθέτηση από τον Μα-
κάριο και τάσσονταν υπέρ της αξιοποίησης 
της πρότασης τής τότε Σοβιετικής Ένωσης (η 
οποία ισχύει μέχρι σήμερα) για σύγκληση μιας 
αντιπροσωπευτικής διεθνούς διάσκεψης, στο 
πλαίσιο του ΟΗΕ και στην παρουσία όλων των 
μονίμων μελών του Σ. Ασφαλείας. Τώρα την 
έχουν εγκαταλείψει και μόνο η ΕΔΕΚ επιμένει 
σε αυτήν την ορθή θέση, η οποία, αν μη τι 
άλλο, θα μας διαφυλάξει από μια κακή λύση 
στο πλαίσιο της ΝΑΤΟϊκής ληστοσυμμορίας.

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com

στους οποίους θα ενισχυθεί η «αμυντική 
συνεργασία» ΗΠΑ - Ελλάδας, στάθηκε 
ειδικά στις «διευκολύνσεις που παρέχει 
η Ελλάδα για αμερικανικές επιχειρήσεις 
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου, του Αιγαίου, της Μαύρης 
Θάλασσας και των Βαλκανίων. 

«Η Ελλάδα είναι σημαντικός πάροχος 
διευκολύνσεων και μας βοηθάει να κά-
νουμε το ΝΑΤΟ ισχυρότερο...».

Ξεχωρίζοντας, δε, την αξία της βάσης στη 
Σούδα, εξήγησε ότι οι φιλοδοξίες επεκτείνο-
νται: «Η Σούδα είναι γεμάτη. Δεν υπάρχει 
χώρος για περαιτέρω ανάπτυξη. Αλλά έχετε 
πολλές στρατιωτικές εγκαταστάσεις που δεν 
χρησιμοποιούνται τόσο, όπου εργαζόμαστε 
μαζί». Η επέκταση της στρατιωτικής παρου-
σίας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, επεσήμανε, 
θα είναι «μία από τις προτεραιότητές μας». 
Εξάλλου, όπως είχε επισημάνει και στο συ-
νέδριο του «Economist», πριν από μερικές 
εβδομάδες, η κυβερνητική εναλλαγή στην 
Ελλάδα γίνεται «σε μια ιδιαίτερα σημαντική 
στιγμή, όταν ο ανανεωμένος ανταγωνισμός 
των μεγάλων δυνάμεων δοκιμάζει τον πε-
ριφερειακό ρόλο της Ελλάδας. Η Ελλάδα 
προστατεύει το νότιο τμήμα της Ευρώπης 
και όλο και περισσότερο τους σημαντικούς 
ενεργειακούς, εμπορικούς, θαλάσσιους και 
επικοινωνιακούς πόρους που περνούν από 
αυτήν την περιοχή. Πιστεύουμε ότι η συνερ-
γασία ΗΠΑ και Ελλάδας σε όλα τα μέτωπα 
-και ειδικά στην άμυνα και την ασφάλεια- 
θα ενισχύσει την ικανότητα της Ελλάδας να 
προάγει την ειρήνη και τη σταθερότητα στα 
Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο».

Η Ελλάδα, λοιπόν, όχι μόνο διευκολύνει 
τα στρατιωτικά σχέδια του ΝΑΤΟ, αλλά 
μετατρέπεται σε μιαν απέραντη αμερικα-
νική Βάση. Τον δρόμο άνοιξε η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ του «αριστερού» Τσίπρα  
και συνεχίζει με ταχύτερους ρυθμούς η 
Νέα Δημοκρατία του δεξιού Μητσοτάκη. 
Δηλαδή, ένας δήθεν αριστερός προώθησε 
τη δουλειά και θα την αποτελειώσει ένας 
αυθεντικός δεξιός.

Όχι τυχαία, ο Πάιατ μίλησε για «μια 
πολύ καλή και δυνατή σχέση» που εί-
χαμε «κατά την περίοδο Τσίπρα», όπως 
και για την «καθαρή δέσμευση από τον 
Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη 
και την ομάδα του να προχωρήσουμε 
πιο γρήγορα». Η ανάδειξη της Ελλάδας 
σε καμαρόπορτα για την προώθηση των 
αμερικανοΝΑΤΟϊκών ιμπεριαλιστικών 
σχεδιασμών την καθιστά ορμητήριο και 
ταυτόχρονα στόχο για την υπεράσπιση των 
μονοπωλίων τής μιας ή της άλλης πλευράς. 
Και, επειδή, καλώς ή κακώς, η τύχη της  
Ελλάδας -που είναι και το μοναδικό μας 
στήριγμα, όπως λέμε- μας αφορά και μας 
επηρεάζει άμεσα, το όποιο ολίσθημα ή 
«στραβοτιμονιά» θα συμπαρασύρει και 
την Κύπρο.  

Στο κοινό ανακοινωθέν 
απουσιάζει η Τουρκία

Και ενώ η Τουρκία κλιμακώνει τις 
παράνομες ενέργειές της στην κυπριακή 
ΑΟΖ και απειλεί πως θα επαναλάβει τα 
εγκλήματα που έκανε το 1974, στο κοινό 
ανακοινωθέν τής 1ης Ενεργειακής Υπουρ-
γικής Διάσκεψης Ελλάδας, Κύπρου, Ισ-
ραήλ, μαζί με τις ΗΠΑ (3+1) απουσιάζει 
οποιαδήποτε αναφορά για την Τουρκία.

Όλα σχεδόν τα εγχώρια ΜΜΕ περι-
έγραψαν με πανηγυρισμούς αυτήν τη 
διάσκεψη, οι δε αρχηγοί των κομμάτων 
«μούγκα στη στρούγκα»:

 «Στήριξη στη Λευκωσία», «στήριξη στο 
δικαίωμα της Κύπρου να αξιοποιεί τον 
φυσικό της πλούτο», ακόμα και «ασπίδα 
στην Κύπρο με συμμαχία στην Ενέργεια»... 
ξεσάλωναν τα ΜΜΕ.  Και, όμως, στο κοινό 
ανακοινωθέν εκφράζεται μόνο η γνωστή 
«ανησυχία» για «τα πρόσφατα προκλητι-
κά βήματα που έχουν γίνει στην περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου», αόριστα και 
γενικόλογα, όπως κάνουν συστηματικά οι 
ΗΠΑ, κρατώντας ίσες αποστάσεις. 

Στο βάθος, βέβαια, ενθαρρύνουν τις 
αμφισβητήσεις και την προκλητικότητα 
της Τουρκίας. Όπως τονίζεται, μάλιστα, «οι 
ΗΠΑ επαναβεβαίωσαν επίσης τη θέση 
τους ότι οι πόροι πετρελαίου και φυσικού 
αερίου του νησιού θα πρέπει να διαμοιρα-
στούν κατά δίκαιο τρόπο μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων της Κύπρου στο πλαίσιο μιας 
συνολικής διευθέτησης», σιγοντάροντας 
με κάθε τρόπο τις νέες διευθετήσεις που 
μεθοδεύονται στην περιοχή, με όχημα αυτήν 
τη φορά την «ασφάλεια» της Κύπρου και 
την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων 
της Ανατολικής Μεσογείου. Αν κάτι επι-
βεβαιώνεται, επομένως, είναι ότι τόσο η 
ίδια η συνάντηση, όσο και συνολικά τα 
διακρατικά αυτά σχήματα με την ομπρέλα 
των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ κάθε άλλο παρά 
εγγυώνται τα συμφέροντα της Κύπρου, 
την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περι-
οχή. Το αντίθετο συμβαίνει. Αποτελούν το 
όχημα για να προχωρήσουν μεθοδεύσεις 
και σχεδιασμοί, στα γρανάζια των οποίων 
μπλέκονται επικίνδυνα τα κυριαρχικά δι-
καιώματα Κύπρου και Ελλάδας.

Δυστυχώς, η ιστορία δεν μας έχει διδάξει. 
Η πολιτική διορατικότητα από πλευράς 
Κυβέρνησης και κομμάτων είτε απου-
σιάζει είτε καθυποτάσσεται στις όποιες 
επικίνδυνες σκοπιμότητες.

Δεν γίνεται αυτοί που ανέθρεψαν, υπο-
δαύλισαν και όπλισαν την Τουρκία το 1974, 
να είναι παράγοντας διαμόρφωσης μιας 
λύσης για το Κυπριακό. Το παζάρι για το 
Κυπριακό είναι μέρος των σχεδίων τους. 
Η δήθεν σταθερότητα του ΝΑΤΟ είναι 
μεγάλη απάτη, αν υπολογιστεί η μεγάλη 
πολεμική προετοιμασία με το ΝΑΤΟϊκό 
δόγμα για πυρηνικό πλήγμα. 



Σ
το κλασικό βιβλίο «Περί του 
Πολέμου», το οποίο δημο-
σιεύθηκε στα Γερμανικά το 
1832, ο Πρώσος στρατη-
γός Carl von Clausewitz δι-
ατύπωσε ότι ο πόλεμος 
συνδέεται με την πολιτική. 

Ο Clausewitz εξέφρασε αυτήν την αρχή με 
τον εξής τρόπο: 

«Ο πόλεμος δεν είναι χόμπι... Εί-
ναι ένα σοβαρό μέσο προς ένα σο-
βαρό στόχο… [Είναι] ένα εργαλείο της 
πολιτικής… Ο πόλεμος είναι όχι μόνο 
μια πολιτική πράξη, αλλά ένα πραγ-
ματικό πολιτικό μέσο, μια   συνέχιση 
της πολιτικής επικοινωνίας, που εφαρ-
μόζεται με άλλα μέσα». (Πηγή: Carl 
von Clausewitz, On War (edited & 
translated by Michael Howard & 
Peter Paret), Princeton University 
Press, 1976, pages 86 & 87.)

Σαράντα πέντε χρόνια μετά την έναρ-
ξη της δεύτερης τουρκικής εισβολής 
στην Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) στις 
14 Αυγούστου 1974, έχω συντάξει αυτό 
το άρθρο (α) για να καταδείξω τους βα-
σικούς στόχους της τουρκικής πολιτικής 
λίγες ώρες πριν από την εισβολή, και 
(β) για να αποδείξω ότι αυτοί οι στόχοι 
είναι διαχρονικοί και ότι, σύμφωνα με 
την αρχή του Clausewitz, έχει γίνει 
κατάχρηση της επιθετικότητας και της 
διπλωματίας προς όφελος αυτών. 

Η τουρκική πολιτική
Οι στόχοι της τουρκικής πολιτικής 

κατά την παραμονή της δεύτερης ει-
σβολής καταγράφτηκαν στα επίσημα 
βρετανικά πρακτικά της συνάντησης 
που άρχισε πίσω από κλειστές πόρ-
τες στη Γενεύη στις 6.40 μ.μ., στις 13 
Αυγούστου 1974, προς το τέλος της 
πενταμερούς «Διάσκεψης για την Κύ-
προ». Τα πρακτικά συντάχθηκαν από τη 
Βρετανική Αντιπροσωπία, μία από τις 
πέντε Αντιπροσωπίες στη «Διάσκεψη». 
Αφού αποχαρακτηρίστηκαν, δημοσιεύ-
θηκαν το 2006 και πάλι το 2014 από το 
βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών και 
Κοινοπολιτείας – στις σελίδες 224 μέ-
χρι 242 του βιβλίου των ιστορικών 
αυτού του Υπουργείου, Keith Hamilton 
και Patrick Salmon, Foreign and Co
mmonwealth Office Documents o
n British Policy Overseas, Series III, 
Volume V (Routledge, 2014 edition).

Από τις παρατηρήσεις του Turan 
Gunes, του τότε Υπουργού Εξωτερικών 
της Τουρκίας, όπως καταγράφτηκαν 
στα «Πρακτικά», μαθαίνουμε ποια 
ήταν – και ποια παραμένει – η ουσία 
της τουρκικής πολιτικής.

«Δικοινοτισμός»
 Η παράγραφος 23 των «Πρακτικών» 

δείχνει ότι η Τουρκία υποστηρίζει την 
ύπαρξη κάποιου είδους «δικοινοτικού» 
κυπριακού κράτους. Όμως, πρέπει να 
έχει ένα νέο σύνταγμα. Αυτό πρέπει 
να προετοιμαστεί από τους «εκπρο-
σώπους» των «δύο κοινοτήτων» πριν 
παρουσιαστεί στα «πέντε μέρη», δηλα-
δή τις «δύο κοινότητες» συν τις «τρεις 
εγγυήτριες δυνάμεις», τα οποία «θα 
συναντηθούν για να συμφωνήσουν 
τα αποτελέσματα». Αμέσως μετά, αυτά 
τα «αποτελέσματα» πρέπει «να γίνουν 
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ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΤΌΥ TURAN GUNES, ΤΌΥ 
ΤΌΤΕ ΥΠΌΥΡΓΌΥ ΕΞΩ-
ΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΌΥΡΚΙΑΣ, 
ΌΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΤΗΚΑΝ 
ΣΤΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΑ» ΤΗΣ 
ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ 
ΤΌΝ ΑΥΓΌΥΣΤΌ ΤΌΥ 1974, 
ΜΑΘΑΙΝΌΥΜΕ ΠΌΙΑ ΗΤΑΝ 
– ΚΑΙ ΠΌΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ – 
Η ΌΥΣΙΑ ΤΗΣ ΤΌΥΡΚΙΚΗΣ 
ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ.
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΌΣ 23 ΤΩΝ 
«ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ» ΔΕΙΧΝΕΙ 
ΌΤΙ Η ΤΌΥΡΚΙΑ ΥΠΌ-
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ 
ΚΑΠΌΙΌΥ ΕΙΔΌΥΣ «ΔΙΚΌΙ-
ΝΌΤΙΚΌΥ» ΚΥΠΡΙΑΚΌΥ 
ΚΡΑΤΌΥΣ. ΌΜΩΣ, ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΝΕΌ ΣΥ-
ΝΤΑΓΜΑ.

αποδεκτά από τις δύο κοινότητες στην 
Κύπρο».

Αυτές οι λεπτομέρειες μάς υπενθυμί-
ζουν ότι η Τουρκία προτιμά μια μυστική 
διαδικασία μακριά από τις θεμελιώδεις 
αρχές της δημοκρατίας, όπως τη διαφάνεια, 
τη διαβούλευση με τους πολίτες και τη 
βουλευτική συμμετοχή στη συνταγματική 
μεταρρύθμιση. Επίσης, υπογραμμίζουν ότι 
στη βάση της τουρκικής πολιτικής είναι 
τα δύο θεμέλια του βρετανικού «Δόγμα-
τος Macmillan» του Ιουνίου 1958, για 
το οποίο έχω γράψει σε διάφορα άρθρα 
στη «Σημερινή» π.χ. στις 17.06.2018 (στο  
HYPERLINK «https://simerini.sigmalive.
com/article/2018/6/17/suntage-gia-
alekte-neo-apoikiokratia/» https://
simerini.sigmalive.com/article/2018/6/17/
suntage-gia-alekte-neo-apoikiokratia/).

Το πρώτο θεμέλιο είναι η «πολιτική της 
κοινοτικής αυτονομίας». Αυτή υποστηρίζει 
την ύπαρξη και την ενδυνάμωση των «δύο 
κοινοτήτων», δηλαδή των δύο οντοτήτων 
με ρίζες στο οθωμανικό σύστημα «millet» 
και στον αυστηρό οθωμανικό διαχωρισμό 
των ατόμων σε «μουσουλμάνους» και «μη 
μουσουλμάνους». Το δεύτερο θεμέλιο είναι 
«η αρχή του συνεταιρισμού», σύμφωνα 
με την οποία «οι δύο κοινότητες» πρέπει 
να είναι κλειδωμένες σε ένα μόνιμο «συ-
νεταιρισμό» με την Τουρκία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο (ΗΒ) και την Ελλάδα.

«Διζωνικότητα» 
Η παράγραφος 37 των πρακτικών κα-

ταγράφει την ακόλουθη προειδοποίηση 
του κ. Gunes: «Τα σημαντικά και αμετά-
κλητα στοιχεία [της τουρκικής πολιτικής] 
είναι ο γεωγραφικός διαχωρισμός και η 
δημιουργία μιας ομοσπονδίας σε ένα μόνο 
κράτος. Κανένα σύστημα βασιζόμενο σε 
άλλες αρχές δεν θα είναι βιώσιμο ή παρα-
γωγό της ασφάλειας». Ο κ. Gunes πρόσθεσε 
ότι, ενώ η Τουρκία ήταν διατεθειμένη να 
αποδεχθεί «ένα πιο περίπλοκο μοντέλο 
με πολλά καντόνια», υπό την προϋπόθε-
ση ότι «κάθε μέρος της [προτεινόμενης] 
τουρκικής ζώνης θα εντασσόταν σε μία 
ενιαία κοινοτική διοίκηση», ο κ. Ραούφ 
Ντενκτάς, εκ μέρους της «Τουρκοκυπρια-
κής Αντιπροσωπίας», είχε προτείνει «ένα 
σύνταγμα που βασίζεται σε δύο περιφέ-
ρειες», δηλαδή δύο ζώνες. 

«Φεντεραλισμός»
Τα πρακτικά μάς θυμίζουν ότι, από το 

1964, η Τουρκία έχει την αξίωση να συ-
μπληρώσει τον «δικοινοτικό» διαχωρισμό 
με τη «διζωνικότητα» και μια διεστραμμένη 
μορφή του «φεντεραλισμού». Όπως έγραψα 
στη «Σημερινή»  στις 4.11.2018, σε άρθρο 

με τίτλο «Ομοσπονδία α λα Τούρκα»: Η 
προτεινόμενη «χαλαρή ομοσπονδία» σε 
ευρύτερο πλαίσιο: 

‘’[Σ]τις 2 Δεκεμβρίου 1964, ο Taylor 
Belcher, Αμερικανός τότε Πρέσβης στη Λευ-
κωσία, διαπίστωσε ότι η προτεινόμενη «ομο-
σπονδία της Κύπρου», όπως προβλεπόταν 
από τους Τούρκους, «σημαίνει πραγματικά 
τη διχοτόμηση της Κύπρου». Ο Πρέσβης 
Belcher εξήγησε ότι τέτοια «ομοσπονδία» 
θα «απαιτούσε την επιβολή βίας» και τη 
δημιουργία «ορίων [‘boundaries’],  που όχι 
μόνο θα απέκοπταν την Αμμόχωστο και 
τη Λευκωσία», αλλά θα έφταναν «δυτικά 
στα Κόκκινα». Με αυτά υπόψη, ο Πρέσβης 
Belcher χρησιμοποίησε μία υποβλητική 
φράση: «federation a la Turque». (Δείτε:  
HYPERLINK «https://simerini.sigmalive.
com/article/2018/11/5/omospondia-a-
la-tourka/» https://simerini.sigmalive.
com/article/2018/11/5/omospondia-
a-la-tourka/).

«Μια γραμμή»
Στην παράγραφο 59 των πρακτικών 

καταγράφεται μια ερώτηση που έθεσε ο 
κ. Gunes στους Έλληνες στη Γενεύη το 1974, 
η οποία αντικατοπτρίζει αυτό που είχε πα-
ρατηρήσει ο Πρέσβης Belcher το 1964: 

«Συμφωνούν ότι πρέπει να δημιουρ-
γηθεί μια περιοχή [δηλαδή μια «τουρκική 
ζώνη»], που θα εκτείνεται από τον τουρκι-
κό τομέα [δηλαδή «τουρκομαχαλά»] της 
Αμμοχώστου προς τον τουρκοκυπριακό 

• Το «δόγμα Clausewitz 
στην αντίθετη κατεύ-

θυνση» άρχισε να εφαρ-
μόζεται την ημέρα της 

δεύτερης εισβολής από 
τους Υπουργούς Εξωτε-

ρικών του ΗΒ και των 
Ηνωμένων Πολιτειών. 

Κατέληξαν σε μια μυστι-
κή συνεννόηση. Δεν θα 
εμπόδιζαν την Τουρκία, 
καθώς κατασκεύαζε με 

στρατιωτικά μέσα μια 
τουρκική «ζώνη» και 

καθώς πραγματοποιού-
σε μια βίαιη «ανταλλαγή 

πληθυσμών»
 

• Η διπλωματία θα 
μπορούσε στο μέλλον 

να νομιμοποιήσει αυτές 
τις παρανομίες μέσω 
μιας «διευθέτησης» 

σύμφωνα με την τουρ-
κική πολιτική υπέρ του 

«δικοινοτισμού», της 
«διζωνικότητας» και 

του «φεντεραλισμού»
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τομέα της Λευκωσίας, συνεχίζοντας δυ-
τικά σε μια γραμμή, που θα καθοριστεί 
αργότερα, με βάση το ότι η συνολική 
έκταση της τουρκοκυπριακής διοίκησης 
υπό μορφήν ζωνών και καντονιών θα 
καλύψει περίπου το 34 τοις εκατόν της 
επικράτειας της Κύπρου;’’.

Τα πρακτικά επιβεβαιώνουν ότι, εφό-
σον η Τουρκία δεν έλαβε άμεσο «ναι», η 
«Διάσκεψη» σταμάτησε απότομα, αφού 
ο κ. Gunes αρνήθηκε να επιτρέψει τη 
συνέχισή της. Τα πρακτικά τελειώνουν 
με τις ακόλουθες λέξεις: «Ο κ. Ντενκτάς 
είπε ότι ήταν δεσμευμένος στην τουρκική 
κυβέρνηση... Ο κ. Gunes δεν είπε τίποτα. 
Η διάσκεψη διαλύθηκε στις 2:25 π.μ. στις 
14 Αυγούστου 1974».  

Λίγα λεπτά αργότερα, η Τουρκία ξε-
κίνησε τη δεύτερη εισβολή χωρίς κα-
μία αφορμή. Σύμφωνα με την αρχή του 
Clausewitz, χρησιμοποίησε ακατέργαστη 
βία για να επιτύχει άμεσους στρατιωτι-
κούς στόχους, όπως την παράνομη κατοχή 
του 36 τοις εκατόν του εδάφους της ΚΔ, 
με μακρόχρονο στόχο την επίτευξη της 
πολιτικής της μέσω μιας «διευθέτησης», 
δηλαδή μιας παράδοσης, βασισμένης στον 
«δικοινοτισμό», στη «διζωνικότητα» και 
στον «φεντεραλισμό».

Πόλεμος και ειρήνη
Εν συγκρίσει με τον πόλεμο, η ει-

ρήνευση συνήθως πραγματοποιείται 
με μη στρατιωτικά μέσα. Ωστόσο, για 

να προσαρμόσω τον σοφό αφορισμό 
του Clausewitz, την επίτευξη της ειρήνης 
μπορεί να αποτελέσει η συνέχιση του 
πολέμου με τον ίδιο τελικό στόχο. Κάτι 
παρόμοιο είπε το 1962 ο Field Marsha
l Bernard Law Montgomery, ένας από 
τους αρχιτέκτονες της νίκης των Συμμά-
χων στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο: «Ένα 
έθνος», παρατήρησε, «πηγαίνει στον 
πόλεμο για πολιτικούς σκοπούς. Και οι 
πολιτικές εκτιμήσεις έχουν πρωταρχική 
σημασία όταν είναι σαφές ότι πρόκειται 
να κερδίσει. Είναι πραγματικά το δόγμα 
Clausewitz στην αντίθετη κατεύθυν-
ση [«the Clausewitz doctrine in reverse»]. 
Αυτός είπε: «Μετά την ειρήνη έρχεται 
ο πόλεμος». Εμείς λέμε: «Ναι, το βλέ-
πουμε αυτό. Αλλά μην ξεχνάτε ότι, 
μετά τον πόλεμο, έρχεται η ειρήνη…». 
(Πηγή: (Hansard, House of Lords Debates, 
28 March 1962, Column 1002).

 
«Ανταλλαγή πληθυσμών»

Το «δόγμα Clausewitz στην αντίθετη 
κατεύθυνση» άρχισε να εφαρμόζεται την 
ημέρα της δεύτερης εισβολής από τους 
Υπουργούς Εξωτερικών του ΗΒ και των 
Ηνωμένων Πολιτειών. Κατέληξαν σε μια 
μυστική συνεννόηση. Δεν θα εμπόδιζαν την 
Τουρκία, καθώς κατασκεύαζε με στρατιω-
τικά μέσα μια τουρκική «ζώνη» και καθώς 
πραγματοποιούσε μια βίαιη «ανταλλαγή 
πληθυσμών». Η διπλωματία θα μπορούσε 
στο μέλλον να νομιμοποιήσει αυτές τις 
παρανομίες μέσω μιας «διευθέτησης» 
σύμφωνα με την τουρκική πολιτική υπέρ 
του «δικοινοτισμού», της «διζωνικότη-
τας» και του «φεντεραλισμού». Δείτε το 
άρθρο μου «Άβολα κοντά στον Χίτλερ» 
στη «Σημερινή» της 18.08.2018 (στο  
HYPERLINK «https://simerini.sigmalive.
com/article/2018/8/18/abola-konta-ston-
khitler/» https://simerini.sigmalive.com/
article/2018/8/18/abola-konta-ston-
khitler/). 

Σαράντα πέντε χρόνια μετά τα γεγο-
νότα αυτά, θέτω κάποιες ερωτήσεις στον 
ΟΗΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην 
Κυβέρνηση της ΚΔ. Εγκρίνουν το νεο-
αποικιακό «Δόγμα Macmillan»; Έχει 
αλλάξει η ανήθικη, αντιδημοκρατική 
και άδικη ατζέντα που οριστικοποιή-
θηκε στις 13 και 14 Αυγούστου 1974; 
Εάν όχι, θα απαιτήσουν τον τερματισμό 
της; Ή, μέσω της δημιουργίας μιας «δι-
κοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας», θα 
είναι συνένοχοι στην ολοκλήρωση της 
τουρκικής πολιτικής;

 *Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus. 

Οι απόψεις του είναι προσωπικές.

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ*



Μέρος Β’  

Σ
τις 22 Μαΐου 1989, όταν 
ο Βρετανός Ύπατος Αρ-
μοστής στη Λευκωσία 
σε συνάντησή του με τον 
Πρόεδρο Βασιλείου μετέ-
φερε στον τελευταίο  την 
απάντηση του Τούρκου 

Πρωθυπουργού Τ. Οζάλ (Τ. Ozal) στην 
επιστολή της Βρετανίδας Πρωθυπουργού 
Μάργκαρετ Θάτσερ (Margaret Thatcher), 
στην οποία έλεγε (ο Οζάλ) ότι οι Τούρκοι 
δεν ήσαν ακόμα πεπεισμένοι για τη θέση 
του (Γ. Βασιλείου) σχετικά με τη Διζωνικό-
τητα και την Πολιτική Ισότητα, ο Βασιλεί-
ου αντέδρασε δυναμικά, γράφει σχετικό 
έγγραφο.  Στο θέμα της Διζωνικότητας ο 
Βασιλείου απάντησε πως «δεν είχε δυ-
σκολία με τη λέξη που χρησιμοποιείτο 
στις συζητήσεις για τις δύο ξεχωριστές 
γεωγραφικές περιοχές, με την καθεμία 
να έχει καθαρή πλειοψηφία της μιας 
κοινότητας. Εκείνο που δεν είχε ακόμα 
διευκρινιστεί ήταν ο καθορισμός του τι 
σήμαινε καθαρή πλειοψηφία…». 

Το Ηνωμένο Βασίλειο η πιο 
βοηθητική/υποστηρικτική 
κυβέρνηση

Στις 14 Ιουνίου 1989, ο Γενικός Γραμ-
ματέας του ΟΗΕ Πέρες Ντε Κουεγιάρ 
(Perez De Cuellar) και η Βρετανίδα Πρω-

Τα δύο κεφάλαια για το εδα-
φικό και τους εκτοπισμένους 
αναγνώριζαν ότι θα υπήρχε 

συσχέτιση (αδιευκρίνιστη) μεταξύ 
εδαφικών αναπροσαρμογών και του 
αριθμού των εκτοπισμένων που θα 
δικαιούνταν επιστροφή στα σπίτια 
τους. Προτεραιότητα θα διδόταν 
στους εκτοπισμένους σε σχέση με 
άλλους που θα ήθελαν να εγκατα-
σταθούν ή που είχαν περιουσίες σε 
διαφορετική ομόσπονδη οντότητα… 

Όμως, τα συμφέροντα εκείνων των 
εκτοπισμένων (δηλαδή Τουρκοκυ-
πρίων) στην περιοχή που θα επιστρε-
φόταν σε ελληνοκυπριακή διοίκηση 
θα ήσαν πλήρως εξασφαλισμένα. Η 
επιστροφή των Ελληνοκυπρίων στις 
περιοχές που θα επιστρεφόντουσαν 
δεν σήμαινε ότι οι Τουρκοκύπριοι 
εκτοπισμένοι που ήδη ζούσαν εκεί 
θα αναγκάζονταν να μετακινηθούν 
μέχρι να γίνονταν διευθετήσεις για 
την επανεγκατάστασή  τους αλλού. Σε 

όλες τις  οικογένειες των εκτοπισμέ-
νων του 1974 θα διδόταν η επιλογή 
να αποφασίσουν εντός συγκεκριμέ-
νου χρονοδιαγράμματος κατά πόσον 
ήθελαν να επιστρέψουν και, αν όχι, 
θα τους διδόταν αποζημίωση… Μια 
τριμερής επιτροπή, αποτελούμενη 
από τον ΓΓ και τις δύο κοινότητες, θα 
ήταν υπεύθυνη για το θέμα αυτό… Ο 
Φεϊζέλ υπέδειξε ότι οι πρόνοιες για 
την επιστροφή των εκτοπισμένων 
είχαν ετοιμαστεί προσεκτικά, για να 

διασφαλίζουν ότι αυτό θα συνέβαινε 
σε στάδια. Αν και δεν αναφερόταν 
μορατόριουμ, εντούτοις η διαδικασία 
θα έπαιρνε πολλά χρόνια και ότι ήταν 
πεπεισμένος πως τα κίνητρα και τα 
εμπόδια που προνοούσαν οι διευθε-
τήσεις θα έκαναν σίγουρο ότι τελικά 
ένας πολύ μικρός αριθμός εκτοπι-
σμένων θα ασκούσε το δικαίωμα της 
επιστροφής στις περιοχές που θα 
ήλεγχε η άλλη κοινότητα. 

*Ερευνήτρια/δημοσιογράφος 

Ελάχιστοι θα επέστρεφαν 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Γ.Γ. προς Θάτσερ: 
Συμφωνήθηκε η διζωνικότητα 

θυπουργός Μάργκαρετ Θάτσερ συζήτησαν 
το Κυπριακό και συμφώνησαν ότι «τώρα 
υπήρχε κάποια ελπίδα για διευθέτηση του 
Κυπριακού και αυτό οφειλόταν αποκλει-
στικά στον Γιώργο Βασιλείου, ο οποίος 
ήταν  έτοιμος και θαρραλέος, παρόλες 
τις συχνές  επιθέσεις εναντίον του από 
τον Σπύρο Κυπριανού». «Ο Πέρες Ντε 
Κουεγιάρ τής είπε συγκεκριμένα ότι  είχε 
επιτευχθεί συμφωνία για τη διζωνικότητα 
και στον αριθμό των Ελληνοκυπρίων στους 
οποίους θα επιτρεπόταν να επιστρέψουν 
στον βορρά». Υποσχέθηκε να κρατήσει την 
Πρωθυπουργό ενήμερη για την πρόοδο. 
Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η πιο βοη-
θητική και υποστηρικτική κυβέρνηση 
στις προσπάθειές του να βρει μια λύση, 
αναφέρει σχετικό  έγγραφο. 

Εν τω μεταξύ, οι αξιωματούχοι του Φόρε-
ϊν Όφις αποφάσισαν να μη συμβουλεύσουν 
την Πρωθυπουργό να τονίσει στον Γενικό 
Γραμματέα την ανάγκη να παρουσιάσει 
το περίγραμμα της συμφωνίας στη συ-
νάντηση στη Νέα Υόρκη στις 28 και 29 
Ιουνίου, όπως τους είχε ζητήσει ο Γιώρ-
γος Βασιλείου, παρόλο που γνώριζαν τις 
δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Βασιλείου 
στο εσωτερικό από τους επικριτές του και 
που θα αντιμετώπιζε, αν επέστρεφε από τη 
Νέα Υόρκη με άδεια χέρια. Και αυτό, γιατί 
α) δεν είχαν δει το καθ’ εαυτό έγγραφο για 
να μπορούν να εκφράσουν σχόλια, και β) 
λόγω διαφορετικών απόψεων από πλευράς 

Άγκυρας, σύμφωνα με τα νέα έγγραφα. 
Σημείωση γράφουσας 1: Παράδειγμα 

για το πόσο «βοηθητικό και υποστηρικτι-
κό» ήταν (και είναι) το Ηνωμένο Βασίλειο 
για τη διζωνική απαρτχάιντ λύση για την 
Κύπρο (που πρέπει να υπενθυμιστεί ότι 
το ίδιο το Φόρεϊν Όφις είχε από τις 16 
Αυγούστου 1974 αποφασίσει  να προωθή-
σει ως «λύση» τη Δι-κοινοτική, Δι-ζωνική 
Ομοσπονδία - βλέπε αποδεσμευμένα έγ-
γραφα για το 1974), ενώ παράλληλα στη 
Νότια Αφρική γινόταν αγώνας εναντίον 
του καθεστώτος απαρτχάιντ, είναι και η 
αναφορά του υποτιθέμενου «φίλου» της 
Κύπρου της περιβόητης ομάδας «Φίλοι 
της Κύπρου», βουλευτού τότε Anthony 
Coombs, στη Βουλή των Κοινοτήτων, στις 26 
Μαΐου 1989. Ο οποίος πίεζε για διζωνική 
λύση και τερματισμό της «απομόνωσης» 
του «βορρά» και καλούσε τη βρετανική 
κυβέρνηση να τερματίσει το «εμπάργκο» 
και να εμπορεύεται με τον «βορρά», για 
να δείξει  η Βρετανία ίση μεταχείριση (το 
περιβόητο even-handιdness), έλεγε!  

2: Απαραίτητο εδώ να θυμίσουμε και 
το εξαίρετο άρθρο του Δρος Κλέαρχου 
Κυριακίδη στη «Σημερινή» την 1.12.2018 
«Το έγκλημα του Απαρτχάιντ και η Κυ-
πριακή Δημοκρατία». 

Δημοψήφισμα
Σε προηγούμενο έγγραφο ημερ. 31 

Μαρτίου 1989 η βρετανική Υπάτη  Αρ-

μοστεία στη Λευκωσία αναφέρθηκε σε 
δηλώσεις του Τ/κ ηγέτη Ραούφ Ντενκτάς, 
ο οποίος, μεταξύ άλλων, τους είχε πει ότι ο 
Πρόεδρος Γ. Βασιλείου είχε συμφωνήσει 
στο ότι αμφότερες οι πλευρές θα χρειάζονταν 
δημοψήφισμα για την όποια διευθέτηση. 
«Αυτό έδειξε κάποιαν αποδοχή της ύπαρξης 
δύο ξεχωριστών κοινοτήτων», είχε πει. 

Στις 22 Ιουνίου 1989, με άλλο τηλεγρά-
φημά της η βρετανική αντιπροσωπία στον 
ΟΗΕ ενημέρωσε το Φόρεϊν Όφις για το 
τι περιελάμβανε το έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα για το Κυπριακό. Μεταξύ άλλων 
λεπτομερειών, το τηλεγράφημα αναφερόταν 
στα εξής θέματα:

Το κεφάλαιο για τις 3 Ελευθερίες προ-
νοούσε ελευθερία διακίνησης δίχως περιο-
ρισμούς (εκτός από ανεπιθύμητους  - violet 
offenders o χαρακτηρισμός) εναντίον της 
συγκεκριμένης κοινότητας. Θα υπήρχαν 
περιορισμοί στο δικαίωμα εγκατάστασης 
και περιουσίας στην ομόσπονδη οντότητα 
που θα ήλεγχε η άλλη (κοινότητα) και μόνον 
όταν οι εκτοπισμένοι του 1974 ασκούσαν 
τα δικαιώματά τους θα επιτρεπόταν σε άλ-
λους να εγκατασταθούν σε διαφορετική 
ομόσπονδη οντότητα.

Το κεφάλαιο για την Ασφάλεια προνο-
ούσε μια ισορροπία πριν από το ξεκίνημα 
των μεταβατικών διευθετήσεων μεταξύ 
Ελληνικών και Ελληνοκυπριακών και Τουρ-
κικών και Τουρκοκυπριακών Δυνάμεων. 
Γενικά η Συμφωνία θα περιελάμβανε και 
χρονοδιάγραμμα για περαιτέρω ελάττωση 

σε συμφωνημένο αριθμό Ελληνοκυπριακών  
και Τουρκοκυπριακών Στρατευμάτων και 
την αποχώρηση όλων των μη κυπριακών 
δυνάμεων που δεν προνοούνταν από τη  
Συνθήκη Συμμαχίας. Αυτό το χρονοδιά-
γραμμα θα έπρεπε να υλοποιηθεί πριν 
από τη δημιουργία της Ομόσπονδης Δη-
μοκρατίας. Δημιουργία μιας ομόσπονδης 
δύναμης ίσου αριθμού με την ΟΥΝΦΙ-
ΚΥΠ να επιβλέπει την ελάττωση και την 
αποχώρηση των δυνάμεων. 

Το κεφάλαιο των Εγγυήσεων προνοούσε 
εκσυγχρονισμό των Συνθηκών Εγγυήσε-
ως και Συμμαχίας. Οι δύο πλευρές θα 
ζητούσαν από τον ΓΓ να διευθετήσει και 
να προεδρεύσει συνάντησης μεταξύ των 
αντιπροσώπων των δύο κοινοτήτων και των 
τριών κυβερνήσεων Ελλάδας, Τουρκίας 
και Ηνωμένου Βασιλείου για να αναθε-
ωρήσουν το μέγεθος των μη κυπριακών 
στρατευμάτων που θα επιτρεπόταν να 
βρίσκονται στη  Δημοκρατία σύμφωνα 
με τη Συνθήκη Συμμαχίας. (Οι Βρετανοί 
υπέδειξαν και ο Φεϊζέλ (G. Feussel ) συμ-
φώνησε ότι η αναθεώρηση των αριθμών 
των μη κυπριακών στρατευμάτων έπρεπε 
να συμφωνηθεί πριν από την εφαρμογή 
των προνοιών για την Ασφάλεια). 

Ο Πρόεδρος Βασιλείου, όπως σημειώ-
νεται σε άλλα έγγραφα, ήθελε οι Εγγυήσεις 
να έρχονταν από χώρες του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο 
απέρριπτε τέτοια προοπτική, για να μην 
υπάρξει εμπλοκή της Ρωσίας. 

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
afanoulla@gmail.com

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΓΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΕ 
ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΦΕ-
ΪΖΕΛ ΗΤΑΝ ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΣ 
ΠΩΣ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΥ-
ΣΑΝ ΟΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΘΑ 
ΕΚΑΝΑΝ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ, ΤΕ-
ΛΙΚΑ, ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ 
ΘΑ ΑΣΚΟΥΣΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩ-
ΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΙΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΗΛΕΓ-
ΧΕ Η ΑΛΛΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Το κεφάλαιο των Εγ-
γυήσεων προνοούσε 
εκσυγχρονισμό  των 
Συνθηκών Εγγυήσε-

ως και Συμμαχίας. 
Οι δύο πλευρές θα 

ζητούσαν από τον ΓΓ 
να διευθετήσει και να 

προεδρεύσει συνάντη-
σης μεταξύ των αντι-
προσώπων των δύο 
κοινοτήτων και των 
τριών κυβερνήσεων 

Ελλάδας, Τουρκίας και 
Ηνωμένου Βασιλείου 

για να αναθεωρήσουν 
το μέγεθος των μη 

κυπριακών στρατευ-
μάτων που θα επιτρε-

πόταν να βρίσκονται 
στη  Δημοκρατία σύμ-
φωνα με τη Συνθήκη 

Συμμαχίας

ANTONIADES  LARNACA  PRESS
ΑΝΟΙΚΤΟΙ  ΤΟΝ  ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Το Πρακτορείο Ειδήσεων και Διαφημίσεων
ANTONIADES LARNACA PRESS NEWS AGENCIES

ανακοινώνει ότι θα παραμείνει ΑΝΟΙΚΤΟ όλον τον 
Αύγουστο για εξυπηρέτηση του κοινού, των πελατών 

και των συνεργατών του.

Τηλ.: 24653040, 99335890, 99607900
E-mail: lcapress@cytanet.com.cy

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Με ιδιαίτερη χαρά σάς προσκαλούμε στον γάμο μας, που θα τελεστεί το Σάββατο, 31 

Αυγούστου 2019 και ώρα 6.30 μ.μ., στον ιερό ναό Αποστόλου Μάρκου στον Αρχάγγελο.

Μιχάλης – Στέλλα
Οι γονείς:

+Γιώργος Σάββα και Κατερίνα Ιωάννου
από Κάτω Πύργο Τηλλυρίας και Ανάγυια
Αυγουστίνος και Ελένη Ελευθερίου

από Έγκωμη και Άγιο Δομέτιο

Συγχαρητήρια και δεξίωση στην αίθουσα «Άνθια» στο Pavilion, στις 8.00μ.μ.

Η παρούσα να θεωρηθεί και ως ιδιαίτερη πρόσκληση
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Μ
ια κρυφή 
άγραφη μα-
γεία συντε-
λείται κάθε 
χρόνο στις 
ακτές της 
Κ ύ π ρ ο υ , 

την οποία όμως οι περισσότεροι από 
εμάς αγνοούμε. Οι χελώνες καρέτα-
καρέτα, ακολουθώντας «μοιραία» το 
πεπρωμένο τους στο πέρασμα των 
δεκαετιών, επιστρέφουν εκεί όπου 
είδαν για πρώτη φορά το φως της 
ζωής για να κάνουν ακριβώς το ίδιο, 
να γεννήσουν τα δικά τους αβγά και να 
διαιωνίσουν το μοναδικό και σπάνιο 
πλέον είδος τους. 

Είναι ένα ταξίδι στον χρόνο και στο 
DNA τους, το οποίο, όμως, χρόνο με 
τον χρόνο απειλείται ολοένα και περισ-
σότερο. Το πρώτο ταξίδι μιας καρέτα-
καρέτα από την αμμουδιά, όπου σκάει 
το αβγό της, μέχρι την ακροθαλασσιά, 
είναι και το σημαντικότερο της ζωής 
της. Αυτά τα λίγα μέτρα, που αν τελικά 
καταφέρει να κάνει, ίσως θα είναι και 
τα πιο σημαντικά για τη διατήρηση 
και συνέχεια του σπάνιου αυτού εί-
δους, το οποίο βρίσκεται στο σύμπαν 
από την εποχή των δεινοσαύρων. Το 
παρθενικό ταξίδι της μικρής χελώνας 
στηρίζεται στο ένστικτο και το DNA 
της για να βρει τον προσανατολισμό 

της. Μόνο αν τα καταφέρει την πρώτη 
φορά θα ξαναγυρίσει μετά από μερικές 
δεκαετίες, στην ίδια παραλία, για να 
γεννήσει τα μικρά της και να δώσει 
συνέχεια στη σπουδαία κληρονομιά της.

Το πρώτο αυτό ταξίδι ξεκινάει με 
το σκάσιμο των αβγών και με τα μικρά 
χελωνάκια να αναρριχώνται ομαδι-
κά στην επιφάνεια της άμμου και να 
κατευθύνονται προς τη θάλασσα. Η 
έξοδός τους από τη φωλιά συνήθως 
γίνεται αργά το απόγευμα ή νωρίς το 
χάραμα. Τα μικρά προσανατολίζονται 
από τον φωτεινότερο ορίζοντα που 
συναντούν. Η πορεία τους στη ζωή 

ξεκινά με πολλούς εχθρούς όπως κα-
βούρια, γλάρους, ψάρια, τρωκτικά αλλά 
και κινδύνους όπως οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες στις παραλίες και στη 
θάλασσα. Στατιστικές της Διεθνούς Πε-
ριβαλλοντικής Οργάνωσης αναφέρουν 
ότι μόνο 1 στα 1000 χελωνάκια θα 
επιβιώσει για να ενηλικιωθεί!

Το «σπίτι» τους
στην Κύπρο

Η χελώνα καρέτα-καρέτα είναι 
ίσως ένα από τα πιο εμβληματικά είδη 
της Μεσογείου και των κυπριακών 
θαλασσών και ένα από τα επτά είδη 
θαλάσσιων χελωνών που υπάρχουν 
στον πλανήτη. Οι χελώνες ζουν περίπου 
100 χρόνια και ενηλικιώνονται μετά 
τη δεύτερη δεκαετία της ζωής τους. 
Για την αναπαραγωγή τους γυρίζουν 
στην παραλία όπου γεννήθηκαν για να 
γεννήσουν τα αβγά τους. Η επιστροφή 
τους στην ίδια παραλία, επιβεβαιώνει τη 
σημασία της διατήρησης, διαχείρισης 
και προστασίας των οικοσυστημάτων 
και των παραλιών ωοτοκίας.

Στην Κύπρο οι χελώνες καρέτα-κα-
ρέτα εμφανίζονται σε μεγαλύτερους 
πληθυσμούς στον Ακάμα και κυρίως 
στην παραλία της Λάρας-Τοξεύτρας,  η 
οποία έχει γίνει ταυτόσημη στο νησί μας 
με το «σπίτι των χελωνών». Η περίοδος 
ωοτοκίας κάθε χρόνο ξεκινά τον Μάιο 

και τελειώνει τον Οκτώβριο, με την έξοδο 
των μικρών προς τη θάλασσα. Η κάθε 
χελώνα επιστρέφει στην περιοχή που 
έχει επιλέξει για να γεννήσει τα αβγά 
της κάθε δύο με τρία χρόνια και σε 
κάθε περίοδο ωοτοκίας η θαλάσσια 
χελώνα θα γεννήσει δύο ως τρεις φορές. 
Η χελώνα σκάβει τη φωλιά με τα πίσω 
της πτερύγια της σε αμμώδεις παραλίες, 
σε βάθος περίπου 60 εκατοστών. Σε 
κάθε φωλιά φιλοξενούνται μέχρι και 
120 αυγά, τα οποία εκκολάπτονται για 
55 περίπου ημέρες. Το φύλο των νεοσ-
σών καθορίζεται από τη θερμοκρασία 
μέσα στη φωλιά. Γι’ αυτό και η φυσική 
ποιότητα της άμμου είναι εξαιρετικά 
σημαντική, ώστε να μην επηρεάζονται 
οι πληθυσμοί και η κατανομή τους.

Πολλές οι απειλές
Οι κυριότερες απειλές που αντι-

μετωπίζει στη Μεσόγειο είναι η οι-
κολογική υποβάθμιση των οικοσυ-
στημάτων που τη φιλοξενούν, όπως: 
η οικιστική και τουριστική ανάπτυξη 
των παραλιών ωοτοκίας, ο τεχνητός 
φωτισμός που αποπροσανατολίζει τα 
μικρά, η διάβρωση των παραλιών και 
η κλιματική αλλαγή που απειλεί τα 
παραθαλάσσια οικοσυστήματα και 
τις παραλίες ωοτοκίας. Επίσης η 
παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία, οι 
τραυματισμοί από ταχύπλοα αλλά και 

η ηθελημένη θανάτωση από ορισμέ-
νους ψαράδες αποτελούν κάποιους 
επιπλέον ανθρωπογενείς κινδύνους.

Το κυνήγι των αβγών από αλε-
πούδες, σκυλιά, αρουραίους κ.λπ, 
καταγράφεται από τους διεθνείς πε-
ριβαλλοντικούς οργανισμούς παρα-
κολούθησης του είδους ως μια από 
τις σημαντικότερες απειλές που έχουν 
παρατηρηθεί σε παραλίες ωοτοκίας, 
επηρεάζοντας τις φωλιές των χελωνών, 
εξ ου και η τοποθέτηση των χαρα-
κτηριστικών μεταλλικών κατασκευών 
εκεί και όπου έχουν εντοπιστεί και 
καταγραφεί φωλιές Caretta caretta.

Δυστυχώς όμως τα προβλήματα 
για το ταξίδι στο μέλλον για τα μικρά 
χελωνάκια δεν σταματάνε εδώ. Ο 
κυριότερος θηρευτής των μικρών 
είναι οι γλάροι, ενώ στη θάλασσα 
τα καβούρια, τα μεγάλα ψάρια κ.λπ. 
Ιδιαίτερα σημαντική απειλή αποτελεί 
και ο άνθρωπος, αφού αφήνει σκου-
πίδια στη θάλασσα και στις ακτές με 
αποτέλεσμα και αυτά να αποτελούν 
σημαντικό κίνδυνο για τις χελώνες. 
Ένα σημαντικό εμπόδιο είναι και τα 
σκουπίδια στη θάλασσα. Ειδικότερα οι 
πλαστικές σακούλες, που υποβαθμί-
ζουν το θαλάσσιο οικοσύστημα, μοιά-
ζουν με τσούχτρες και μπορούν να 
ξεγελάσουν τις χελώνες, οι οποίες και 
τις τρώνε με συνέπεια τον θάνατό τους.

Προστατευόμενη
η περιοχή τους

Να σημειωθεί ότι η περιοχή Λά-
ρας-Τοξεύτρας συμπεριλαμβάνεται 
στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 
2000 (Χερσόνησος Ακάμας), το 
οποίο εγκαθιδρύθηκε με βάση την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία των Οικοτόπων 
(92/43/EEC) για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων και ειδών άγριας 
χλωρίδας και πανίδας με μεγάλο οι-
κολογικό ενδιαφέρον και αποτελούν 
ύψιστη προτεραιότητα για προστασία 
και διατήρηση για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ε.Ε.).

Η περιοχή αυτή έχει περιληφθεί 
το 2013 στον Κατάλογο των Ειδικά 
Προστατευόμενων Περιοχών Μεσο-
γειακής Σημασίας (SPAMI), κατόπιν 
έγκρισης από όλα τα Συμβαλλόμενα 
Μέρη της Σύμβασης της Βαρκελώνης 
και την Ε.Ε., στο πλαίσιο του Πρωτο-
κόλλου για τις Ειδικά Προστατευό-
μενες Περιοχές και Βιοποικιλότητας 
της Μεσογείου. Η προστατευόμενη 
αυτή περιοχή, όπως καταγράφεται 
στα αρχεία του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλ-
λοντος αποτελεί έναν από τους πιο 
σημαντικούς αναπαραγωγικούς βιό-
τοπους τόσο της της χελώνας καρέτα 
(Caretta caretta) όσο και της πράσινης 
χελώνας (Chelonia mydas). 

Επιστρέφουν και φέτος οι καρέτα-καρέτα 
ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ, ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

ΜΟΝΟ 1 ΣΤΑ 1000 
ΧΕΛΩΝΑΚΙΑ ΦΤΑΝΕΙ 
ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ.
ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΩΟΤΟΚΙΑΣ



Ο 
πλανήτης έχει γεμί-
σει παχύσαρκους, σε 
σημείο που ο αριθ-
μός τους υπερβαίνει 
αυτόν των λιποβα-
ρών. Αυτό τουλά-
χιστον προκύπτει 

από διεθνείς επιστημονικές έρευνες. Το 
ποσοστό των παχύσαρκων ανδρών έχει 
παγκοσμίως υπερτριπλασιασθεί, φθάνο-
ντας στο 10,8% (από 3,2 % που ήταν το 
1975), ενώ των παχύσαρκων γυναικών έχει 
υπερδιπλασιασθεί στο 14,9% (από 6,4%). 
Ο μέσος παγκόσμιος δείκτης σωματικής 
μάζας αυξήθηκε στους άνδρες από 21,7 
(κιλά ανά μέτρο στο τετράγωνο) σε 24,2, 
ενώ στις γυναίκες από 22,1 σε 24,4. Αυτό, 
κατά τους επιστήμονες, ισοδυναμεί με το 
να έχει γίνει ο παγκόσμιος πληθυσμός 
βαρύτερος κατά ενάμισι κιλό ανά δεκαετία. 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, αν αυτή η 
τάση συνεχισθεί με αυτόν τον ρυθμό, το 
2025 περίπου το ένα πέμπτο των ανδρών 
(18%) και των γυναικών (21%) παγκοσμί-
ως θα είναι παχύσαρκοι, ενώ πάνω από 
6% των ανδρών και 9% των γυναικών 
θα είναι σοβαρά παχύσαρκοι. Οι λόγοι 
και οι παράγοντες που συντείνουν στην 
αύξηση της παχυσαρκίας είναι πολλοί 
και κυρίως ψυχολογικοί. Μάλιστα μια 
παλαιότερη μελέτη κατέδειξε το μάλλον 
παράδοξο, ότι οι φτωχότεροι άνθρωποι 
είναι και οι πιο παχύσαρκοι. 

Η επιλογή ενός
γεμάτου πιάτου…

Η ανάγκη του ατόμου για κοινωνική 
ανέλιξη το οδηγεί στην επιλογή ενός γεμάτου 
πιάτου. Μια γαλλική έρευνα κατέδειξε ότι 
συχνά οι άνθρωποι συνδέουν τις μεγαλύ-
τερες μερίδες φαγητού με το υψηλότερο 
κοινωνικό στάτους και την επιθυμία να 
δείχνουν πιο πλούσιοι απ› όσο είναι στην 
πραγματικότητα. «Μια συνεχιζόμενη τάση 
στη διατροφική κατανάλωση είναι η ροπή 
των καταναλωτών να τρώνε περισσότερο. 
Πιο ανησυχητική είναι η αύξηση της κατα-
νάλωσης φαγητού στους ευάλωτους πληθυ-
σμούς, όπως οι καταναλωτές χαμηλότερου 
κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου», όπως 
δήλωσε ο καθηγητής Νταβίντ Ντιμπουά 
της σχολής διοίκησης Hautes Etudes 

Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε πως ο 
αριθμός των παχύσαρκων εκτοξεύθη-
κε στα ύψη σε λίγα χρόνια. Η έρευνα 
έγινε στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του 
Imperial College του Λονδίνου, όπου 
με επικεφαλής τον δρα Ματζίντ Εζάτι 
ανέλυσαν διάφορα στοιχεία για 19,2 
εκατομμύρια ανθρώπους άνω των 
18 σε 186 χώρες. Ενώ ο αριθμός των 
παχύσαρκων έχει υπερδιπλασιαστεί, 
ο αριθμός των λιποβαρών εμφανίζει 
μείωση. «Μέσα σε 40 χρόνια περάσα-
με από έναν κόσμο όπου οι λιποβαρείς 
ήσαν υπερδιπλάσιοι από τους παχύ-
σαρκους, σε έναν κόσμο όπου περισ-
σότεροι άνθρωποι είναι πια παχύσαρ-

κοι παρά λιποβαρείς», δήλωσε ο Εζάτι 
και κάλεσε κυβερνήσεις και αρμόδιους 
φορείς να αναλάβουν πρωτοβουλίες, 
τόσο στο πεδίο της διατροφής όσο και 
της υγείας, προκειμένου να ανακοπεί 
η επιδημία της παχυσαρκίας. Οι πιο 
παχύσαρκες χώρες στον κόσμο είναι τα 
νησιωτικά κράτη της Πολυνησίας και 
Μικρονησίας, με αποκορύφωμα την 
Αμερικανική Σαμόα, όπου ο μέσος δεί-
κτης σωματικής μάζας για τους άνδρες 
είναι 32,2 και για τις γυναίκες 34,8. 
Σε αυτές τις περιοχές πάνω από τις 
μισές γυναίκες και σχεδόν το 40% των 
ανδρών είναι παχύσαρκοι. Οι χώρες με 
τους πιο αδύνατους (λιποβαρείς) στον 

κόσμο είναι το Τιμόρ-Λέστε, η Αιθιοπία 
και η Ερυθραία. Στην Ευρώπη, τον 
υψηλότερο μέσο δείκτη σωματικής μά-
ζας έχουν οι άνδρες στην Κύπρο, στην 
Ιρλανδία και στη Μάλτα (27,8), καθώς 
και οι γυναίκες στη Μολδαβία (27,3). 
Τους χαμηλότερους μέσους δείκτες 
βάρους στην Ευρώπη έχουν οι άνδρες 
στη Βοσνία και στην Ολλανδία (25,9) 
και οι γυναίκες στην Ελβετία (23,7). 
Στις ΗΠΑ ο μέσος δείκτης είναι πάνω 
από 28 και για τα δύο φύλα. Πάνω 
από το 25% των σοβαρά παχύσαρκων 
ανδρών και σχεδόν το 20% των σοβαρά 
παχύσαρκων γυναικών του κόσμου 
ζουν στις ΗΠΑ. 

Από την Ευρώπη τα πρωτεία στην Κύπρο
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Η τροφή δεν πρέπει 
να γίνεται εμμονή σε 
μας και οπωσδήποτε 

δεν θα πρέπει να 
γίνεται υποκατάστατο 
οποιασδήποτε άλλης 

ανικανοποίητης 
ανάγκης. Επίσης 
η θεωρία ότι το 

υγιεινό φαγητό δεν 
είναι νόστιμο έχει 

καταρριφθεί αλλά θα 
πρέπει να υιοθετηθεί 

από όλους

ΑΣΥΝΑΙΣΘΗΤΑ,
Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ, 
ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ 
ΜΑΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ. ΕΤΣΙ,
ΟΤΑΝ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΜΕ
ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ, ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ
ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ
ΦΑΓΗΤΟΥ

Commerciales (HEC), που διεξήγαγε την 
έρευνα. «Οι ευάλωτοι καταναλωτές τείνουν να 
εκφράζουν με αυτόν τον τρόπο το κοινωνικό 
τους στάτους, θέλοντας να αντισταθμίσουν 
την ανεπιθύμητη θέση τους και να τρίξουν 
τα δόντια στις καθημερινές απειλές». 

Big Fast food - Big fast fat
Ένας άλλος παράγοντας που βοηθά 100% 

στην αύξηση του βάρους είναι οι διατροφικές 
μας επιλογές, όταν αυτές έχουν να κάνουν 
με το γρήγορο και έτοιμο φαγητό. Οι διαι-
τολόγοι ανά το παγκόσμιο εδώ και χρόνια 
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, αλλά 
ποιος τους ακούει. Μάλιστα συνδέουν άμεσα 
την αύξηση της παγκόσμιας παχυσαρκίας 
όχι μόνο με την ποιότητα του φαγητού των 
φαστφουντάδικων αλλά και με το μέγεθος 
της μερίδας που προσφέρουν. Το μέγε-
θος της μερίδας πολλών εστιατορίων είναι 
τόσο μεγάλο, άρα και ελκυστικό, ώστε να το 
προτιμούμε. Μια μελέτη που συνέκρινε τις 
σημερινές διατροφικές συνήθειες με αυτές 
πριν από είκοσι περίπου χρόνια, βρήκε ότι 
οι συμμετέχοντες κατανάλωναν μεγαλύτερο 
πρωινό κατά 50%. Το μέγεθος των burgers 
από το 1950 που πρωτοπαρουσιάστηκαν 
στα φαστφουντάδικα  στα 390 kcal/burger, 

έχει αυξηθεί κατά 500% (590kcal/ burger) 
διπλασιάζοντας και το θερμιδικό τους πε-
ριεχόμενο. Τα αναψυκτικά, ενώ αρχικά 
κυκλοφόρησαν σε συσκευασία των 240 
ml, (97kcal), αργότερα αντικαταστάθηκαν 
με συσκευασίες των 330 ml (145kcal) 
και σήμερα πλέον διατίθενται κυρίως σε 
συσκευασίες του μισού λίτρου(242kcal), 
υπερδιπλασιάζοντας ουσιαστικά τη μερίδα 
άρα και τις θερμίδες και τη ζάχαρη που 
λαμβάνουμε σε μια μόνο συσκευασία. Είναι 
ενδεικτικό ότι στις αρχές της δεκαετίας του 
‘90, το πιάτο σερβιρίσματος αυξήθηκε από 
25 περίπου εκατοστά σε 30 εκατοστά, και 
σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο 
American Journal of Preventive Medicine, 
μεγαλύτερο πιάτο οδηγεί και στην κατανά-
λωση μεγαλύτερης ποσότητας φαγητού.

Μαγειρεύουμε για
πέντε αντί για τρεις

Ασυναίσθητα η πρακτική των εστιατορίων 
για σερβίρισμα μεγάλων μερίδων για προ-
σέλκυση πελατείας, μεταφέρεται στο ίδιο μας 
το σπίτι. Έτσι, όταν μαγειρεύουμε σπίτι μας, 
σερβίρουμε τεράστιες μερίδες φαγητού. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι τις τελευταίες δεκαετίες 
το μέγεθος της μερίδας έχει διπλασιαστεί, με 

αποτέλεσμα σήμερα να προσλαμβάνουμε 
περίπου 200 θερμίδες επιπλέον την ημέρα, 
που ισοδυναμούν με 10 κιλά περισσότερο 
βάρος τον χρόνο. Οι περισσότεροι φαίνε-
ται να υποεκτιμούν το μέγεθος της μερίδας 
που καταναλώνουν. Μεγάλες επιδημιολο-
γικές μελέτες δείχνουν ότι η υποεκτίμηση 
ανέρχεται στο 54%. Το λάθος που κάνουν 
οι περισσότεροι είναι η ταύτιση της σωστής 
μερίδας με αυτήν του εστιατορίου. Ωστόσο η 
μερίδα του εστιατορίου δεν αποτελεί πλέον 
μέτρο σύγκρισης, γιατί σύμφωνα με πρό-
σφατη μελέτη, οι μερίδες στα εστιατόρια είναι 
δύο με τέσσερεις φορές μεγαλύτερες από 
τις προτεινόμενες. Τα μεγέθη, επίσης, των 
πιάτων, των μπολ και των ποτηριών έχουν 
ισχυρή επίδραση στην αντίληψη και στις 
διατροφικές μας συνήθειες. Όσο πιο μεγάλο 
είναι το δοχείο, τόσο μικρότερη πιστεύουμε 
είναι η μερίδα φαγητού και αυτό μας οδηγεί 
στην υπερφαγία. 

Αλλαγή στη νοοτροπία
για το φαΐ

Επιτακτική ανάγκη είναι η αλλαγή στις 
διατροφικές μας συνήθειες αλλά αυτό φαί-
νεται να μην είναι εύκολη υπόθεση όσο 
αντιμετωπίζουμε με λάθος τρόπο το φαγητό 

μας. Η τροφή δεν πρέπει να γίνεται εμμονή 
σε μας και οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να 
γίνεται υποκατάστατο οποιασδήποτε άλλης 
ανικανοποίητης ανάγκης. Επίσης η θεωρία 
ότι το υγιεινό φαγητό δεν είναι νόστιμο έχει 
καταρριφθεί αλλά θα πρέπει να υιοθετηθεί 
απ’  όλους.  Όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί 
που μελετούν τη διατροφική συμπεριφορά, 
η αλλαγή στις διατροφικές μας συνήθειες 
έχει να κάνει με τον τρόπο που αντιλαμ-
βανόμαστε το φαγητό και τη σημασία του 
στη ζωή μας. Όσο αρνούμαστε να δοκιμά-
σουμε νέες συνήθειες που προσφέρουν 
οφέλη στην υγεία μας, τότε η κατάσταση 
όχι μόνο δεν θα αλλάξει αλλά θα συνεχίσει 
να διαιωνίζεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέ-
πει να «κόψουμε» μαχαίρι όλα όσα είναι 
«απαγορευμένα» αλλά μπορούμε να πλου-
σιέψουμε το καθημερινό μας διαιτολόγιο 
με τροφές που αποδεδειγμένα έχουν να 
προσφέρουν πολλά θετικά στον οργανισμό 
μας. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι η τροφή 
είναι το φάρμακό μας και μπορεί να επη-
ρεάσει σε τεράστιο βαθμό την κατάσταση 
της υγείας μας, τότε σίγουρα θα γυρίσουμε 
την πλάτη σε όσα μας καταστρέφουν και 
θα κάνουμε τις σωστές επιλογές για μας 
και τα παιδιά μας. 

Μάστιγα η παχυσαρκία 
ανά το παγκόσμιο



ΣΤΗΝ ΠΆΦΟ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΆ ΠΕΡ-
ΠΆΤΆΣ ΔΊΠΛΆ ΣΕ ΛΊΟΝΤΆΡΊΆ 
ΚΆΊ ΝΆ ΤΆΐΖΕΊΣ ΕΛΕΦΆΝΤΕΣ 

O 
Ζωολογικός Κή-
πος της Πάφου 
άνοιξε τις πύλες 
του για το κοινό 
τον Σεπτέμβριο 
του 2003, μετά 
από τρία χρόνια 

ετοιμασίας και έργων υποδομής. Αρ-
χικά ξεκίνησε ως ένας χώρος, o οποίος 
θα μπορούσε να στεγάσει τη μεγάλη 
συλλογή πτηνών του κυρίου Χρίστου 
Χριστοφόρου, που αριθμούσε εκατο-
ντάδες πουλιά απ’  όλον τον πλανήτη. 

 

ΟΊ ΔΡΆΣΕΊΣ ΣΧΟΛΊΚΗΣ ΚΆΊ 
ΚΟΊΝΩΝΊΚΗΣ ΕΝΤΆΞΗΣ, ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΊ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ 
ΠΆΊΔΕΊΆΣ ΣΕ ΜΆΘΗΤΕΣ ΚΆΊ 
ΓΟΝΕΊΣ, ΤΗ ΝΕΆ ΣΧΟΛΊΚΗ 
ΧΡΟΝΊΆ 2019-2020 ΘΆ 
ΚΆΛΥΠΤΕΊ ΤΟ 15,6% ΤΟΥ 
ΜΆΘΗΤΊΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com 

Σε 102 σχολικές μονάδες επεκτείνεται 
τη νέα σχολική χρονιά 2019-2020 
το πρόγραμμα Δράσεις Σχολικής 

και Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε). Το εν 
λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνεται στα συγ-
χρηματοδοτούμενα έργα του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο για την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020 και έχει ως στόχο 
την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος μέσα από την εφαρμογή στο-
χευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Το πρόγραμμα 
Η εφαρμογή του προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε. 

από το ΥΠΠΑΝ άρχισε τη σχολική χρονιά 

2015-2016, σε 42 σχολικές μονάδες όλων 
των βαθμίδων (7% περίπου του μαθητι-
κού πληθυσμού), έχοντας ως κύριο σκοπό 
την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών 
της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση 
και τους μαθητές. Ως επιμέρους στόχους 
το πρόγραμμα έθεσε τη διασφάλιση της 
κοινωνικής πρόνοιας και τη στήριξη των 
οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του 
πληθυσμού, την ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής, με τον περιορισμό του κινδύνου 
κοινωνικής περιθωριοποίησης και απο-
κλεισμού, τη βελτίωση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων, τη μείωση της σχολικής 
αποτυχίας, της παραβατικότητας και της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. 

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του υπήρξε 

συνεχής αύξηση των σχολικών μονάδων που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα 
την επέκταση του προγράμματος σε ακόμη 
περισσότερες σχολικές μονάδες από τη σχο-
λική χρονιά 2019-2020, φτάνοντας έτσι τις 
102 σχολικές μονάδες και καλύπτοντας το 
15,6% του μαθητικού πληθυσμού.  

Λόγω της πετυχημένης πορείας υλο-
ποίησης του προγράμματος, το Υπουργείο 
Παιδείας εξασφάλισε επιπλέον ευρωπαϊκά 
κονδύλια με αποτέλεσμα την αύξηση του 
προϋπολογισμού του έργου, κατά τον τε-
λευταίο χρόνο, στα 36 εκατομμύρια από 14 
εκατομμύρια  που είχαν αρχικά εγκριθεί. 

Οι δράσεις 
Στο πλαίσιο του ΔΡΑ.Σ.Ε. δίνεται η 

δυνατότητα στις επιλεγμένες σχολικές 
μονάδες να εφαρμόσουν σύγχρονα 
προγράμματα και ποικίλες δράσεις, στις 
οποίες συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, 
η προσφορά δωρεάν προγραμμάτων ενι-
σχυτικής διδασκαλίας και δημιουργικής 
απασχόλησης προς μαθητές και γονείς ή 
κηδεμόνες σε πρωινό και απογευματινό 
χρόνο. Για τη λειτουργία των εν λόγω 
προγραμμάτων απασχολούνται με αγορά 
υπηρεσιών 800 περίπου εκπαιδευτικοί. 
Προσφέρονται επίσης πρόσθετες υπη-
ρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, από 
συμβουλευτικούς και κλινικούς ψυχολό-
γους, προς τους μαθητές και τους γονείς 
ή κηδεμόνες, αλλά και εκπαιδευτικούς, 
μέσα από τη δημιουργία και λειτουργία 

των Κέντρων Πληροφόρησης και Ψυχο-
κοινωνικής Υποστήριξης. Η λειτουργία 
των κέντρων ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 
2018 με απασχόληση 10 κλινικών και 
συμβουλευτικών ψυχολόγων και την πα-
ρούσα περίοδο τα κέντρα απασχολούν 
25 περίπου ψυχολόγους, ενώ από την 
επόμενη σχολική χρονιά αναμένεται 
περαιτέρω αύξηση των ψυχολόγων. 
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας των κέντρων 
εξυπηρετήθηκαν 370 περίπου περιστα-
τικά (μαθητές και γονείς ή κηδεμόνες) 
σε 6.000 συναντήσεις, ενώ από τον Δε-
κέμβριο 2018 έχουν πραγματοποιηθεί 
μέχρι σήμερα 330 περίπου βιωματικά 
εργαστήρια σε όλα τα σχολεία ΔΡΑ.Σ.Ε.

«ΔΡΑ.Σ.Ε.» σε 102 σχολικές μονάδες

Η μεγάλη συλλογή αλλά και το ενδια-
φέρον του κόσμου δεν άργησαν να γίνουν 
γνωστά στο ευρύ κοινό και σιγά-σιγά το 
πάρκο πουλιών μετεξελίχθηκε σε ζωο-
λογικό κήπο. Έκτοτε η σωστή δουλειά 
αλλά κυρίως η αγάπη για τα ζώα έφερε 
σημαντικά αποτελέσματα στην επέκταση 
του Κήπου ως προορισμού, αλλά και μέσω 
του αναπαραγωγικού προγράμματος της 
διεύθυνσης που απέφερε καρπούς, ζη-
λευτούς μάλιστα, από πολύ μεγαλύτερους 
ζωολογικούς κήπους ανά το παγκόσμιο.  

Φιλοξενεί 1.400 ζώα 
Σήμερα, σύμφωνα με τον υποδιευθυντή 

του Ζωολογικού Κήπου Πάφου, που βρί-
σκεται στην Πέγεια, Ιούλιο Χριστοφόρου, 
ο οποίος είναι και κτηνίατρος, ο χώρος 
φιλοξενεί 450 διαφορετικά είδη ζώων, 
πουλιών και ερπετών, ενώ ο συνολικός 
πληθυσμός τους ανέρχεται στα 1400. 

Στον Ζωολογικό Κήπο οι επισκέπτες 
μπορούν να δουν μερικά από τα μεγαλύτερα 
ζώα στον κόσμο, όπως είναι ο ελέφαντας, 
οι τίγρεις Σιβηρίας, τα λευκά λιοντάρια, η 
καμηλοπάρδαλη, ζέβρες, λάμα, γκαμήλες, 
κροκόδειλους, άσπρα καγκουρό, αγριόγατες, 
πιγκουίνους, καθώς και υπεραιωνόβιες 
χελώνες. Στο Pafos Zoo υπάρχουν επίσης 

δέκα διαφορετικά είδη ελαφιών και γαζέλων, 
15 διαφορετικά είδη πιθήκων, 40 είδη 
ερπετών και πολλά είδη πουλιών. Πολύ 
σύντομα στον Ζωολογικό Κήπο αναμένεται 
να φιλοξενηθούν αρκούδες αλλά και ύαι-
νες σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. 

Στον Ζωολογικό Κήπο, σύμφωνα με τον 
υποδιευθυντή του,  υπάρχει εξειδίκευση 
στα θέματα πουλιών, η οποία μάλιστα έφε-
ρε απτά παραδείγματα στα αναπαραγωγι-
κά προγράμματά τους με την εκκόλαψη 
σπάνιων και απειλούμενων ειδών, όπως 
παπαγάλων και άλλων τροπικών πτηνών. 
Ανάμεσα στα σπάνια είδη περιλαμβάνονται 
τα πιο κάτω: Toco toucan, channel billed 
toucan, red billed toucan, green aracari, 
black necked aracari, Hyasinth macaw, 
buffons macaw, yellow tailed black cockatoo, 
red tailed black cockatoo, palm cockatoo 
και victorian crowned pigeon.

Ο Ζωολογικός Κήπος της Πάφου, και 
όχι της Πέγειας, όπως συνηθιζόταν να 
λέγεται μέχρι πριν από μερικά χρόνια, 
βρίσκεται σε ένα καταπράσινο φυσικό 
περιβάλλον, το οποίο καλύπτει μια έκταση 
πάνω από 100.000 τ.μ. Αποτελεί δίχως 
άλλο έναν από τους κορυφαίους τουρι-
στικούς προορισμούς στο νησί μας και 
από την πρώτη στιγμή εντάχθηκε στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα εκδρομών 
του Υπουργείου Παιδείας. Διαθέτει μιαν 
από τις μεγαλύτερες συλλογές παπαγάλων 
και δηλητηριωδών φιδιών στην Ευρώπη!

Στόχος των ιδιοκτητών, σύμφωνα με τον 
κ. Χριστοφόρου, είναι στον Ζωολογικό Κήπο 
να προστατευθούν απειλούμενα είδη αλλά 
και να αναπαραχθούν κάποια σπάνια. Μέχρι 
στιγμής δώσαμε πολλά είδη που κινδυνεύ-
ουν σε άλλους ζωολογικούς κήπους στην 
Ευρώπη, ενώ πρόσφατα, πριν από δυο χρόνια, 
χαρίσαμε και μια μικρή τίγρη Σιβηρίας στη 
Ρωσία για να συμμετάσχει σε αναπαραγωγικό 
πρόγραμμα, που στόχο έχει να δώσει μικρά 
τιγράκια όχι απλώς σε άλλους ζωολογικούς 
κήπους, αλλά πίσω στην ίδια τη Φύση, όπου 
θα μπορέσουν να αναπαραχθούν και να ζή-
σουν μόνα τους αυτόνομα, κυνηγώντας για 
το φαγητό τους και κάνοντας ξανά διαιώνιση 
του είδους τους. Δυστυχώς, ο πληθυσμός 
των τίγρεων της Σιβηρίας, που βρίσκονται 
στη Φύση, μετά και τις τελευταίες πυρκαγιές, 
είναι κάτω των 300.

ΣΙΜΠΑ: Η μασκότ 
του Pafos Zoo

Το νεογέννητο άσπρο λιονταράκι, ο 
ΣΙΜΠΑ, είναι η μασκότ του Ζωολογικού 
Κήπου την παρούσα χρονική στιγμή, αφού 

με αυτόν οι περισσότεροι επισκέπτες επι-
θυμούν να βγάλουν μια φωτογραφία.

Το συμπαθέστατο λιονταράκι είναι μό-
λις πέντε μηνών και ακόμη βρίσκεται σε 
διαφορετικό χώρο από τους γονείς του, τον 
Δία και την Ήρα. Στον ΣΙΜΠΑ αρέσει πολύ 
να παίζει με τους επισκέπτες του Κήπου, 
αλλά κάποιες φορές, πλέον, δεν μπορεί να 
ελέγξει τη δύναμή του, με αποτέλεσμα η 
δυνατότητα αυτή με την πάροδο των εβδο-
μάδων να περιορίζεται αισθητά. 

Κόσμος και ζώα γίνονται ένα
Πέρα από τον ΣΙΜΠΑ, μια από τις ση-

μαντικότερες και πιο έντονες εμπειρίες 
που μπορεί ο επισκέπτης να ζήσει στο 
Pafos Zoo είναι της άμεσης επαφής με 
τα ζώα. Οι επισκέπτες μπορούν να ταΐ-
σουν την πανύψηλη καμηλοπάρδαλη με 
χαρούπια, να μπουν στο κλουβί με τους 
λεμούριους και να τους ταΐσουν καρπούζι 
ή να φωτογραφηθούν με ένα τεράστιο 
κίτρινο πύθωνα σφικτήρα.

Επίσης μπορούν να ταΐσουν φρέσκα 
μήλα ή και μπανάνες την Σιόπα, τη γλυκύ-
τατη ελεφαντίνα από την Μπανγκλαντές.

Ανάμεσα σ› άλλα οι επισκέπτες θα διαπι-
στώσουν περπατώντας στον κήπο ότι μπροστά 
τους περνάει ένα πανέμορφο αρσενικό παγώνι, 

δίπλα τους βρίσκεται μια πάπια με τα μικρά 
της που ετοιμάζεται να δροσιστεί στις φυσικές 
λίμνες του χώρου και πολλά άλλα. 

Παπαγάλοι και κουκουβάγιες 
δίνουν το δικό τους σόου 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας 
στο Pafos Zoo μπορείτε να απολαύσετε 
ένα μοναδικό σόου με παπαγάλους και 
κουκουβάγιες,  που πραγματικά δεν θα 
πιστεύετε στα μάτια σας. Στο σόου, το οποίο 
προσφέρεται στους επισκέπτες δυο φορές 
την ημέρα εντελώς δωρεάν, ο επισκέπτης και 
κυρίως τα μικρά παιδιά έχουν την ευκαιρία 
να δουν παπαγάλους να σηκώνουν βάρη, να 
κάνουν ποδήλατο, να παίζουν μπάσκετ αλλά 
και να λύνουν παζλ για παιδιά. Μπορείτε 
επίσης να δείτε και να νιώσετε βασιλικές 
κουκουβάγιες να πετάνε κυριολεκτικά 
ανάμεσα στο κοινό και να προσγειώνονται 
ακριβώς πάνω από το κεφάλι σας. Οι χώροι 
αναψυχής και τα περίπτερα που υπάρχουν 
στο Pafos Zoo δίνουν τη δυνατότητα διαρκώς 
στον επισκέπτη να έχει πρόσβαση σε ένα 
δροσερό ρόφημα, ένα παγωτό ή φαγητό της 
αρεσκείας του για μια ολοήμερα επίσκεψη.

Οι ώρες λειτουργίας του Ζωολογικού 
Κήπου είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 
7 το απόγευμα.

Η εμπειρία του Pafos Zoo

Της Κυριακής
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ΜΑΡΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
info@pafospress.com
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Σ
ε καθημερινό φαινόμενο 
έχουν αναχθεί τα κρού-
σματα κλοπών και διαρ-
ρήξεων, ένεκα κυρίως 
της καλοκαιρινής περι-
όδου που διανύουμε. Η 
Αστυνομία Κύπρου έχει 

πολλάκις προβεί σε προειδοποιήσεις 
προς τους πολίτες, αλλά και τους του-
ρίστες, που συχνά αποτελούν εύκολα 
θύματα, όπως είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, 
ενώ σαφής ήταν και η προειδοποίηση της 
Αστυνομίας προς όλους να αποφεύγουν 
να κοινοποιούν στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης οποιοδήποτε στοιχείο μαρτυρά 
την απουσία τους από τις οικίες τους, 
μιας και οι επιτήδειοι παραμονεύουν. 
Ενδεικτικά, παρατίθεται ακολούθως 
σειρά προληπτικών μέτρων που προ-
τρέπονται οι πολίτες να λαμβάνουν για 
την αποτελεσματικότερη φύλαξη των 
κατοικιών και των καταστημάτων τους, 
καθώς και άλλης περιουσίας τους ενό-
σω αυτοί βρίσκονται σε παραλίες και 
τουριστικά θέρετρα. 

Στην παραλία
• Να μεταφέρεται μόνο το απαραί-

τητο χρηματικό ποσό που χρειάζεται 
ο λουόμενος και η προσωπική του 
περιουσία να βρίσκεται συνεχώς στο 
οπτικό του πεδίο.

• Να μην μεταφέρονται στην παρα-
λία μεγάλης αξίας αντικείμενα, όπως 
κοσμήματα, ρολόγια, φωτογραφικές 
μηχανές, κινητά τηλέφωνα κ.λπ.

• Αν μεταφέρονται τέτοια αντικείμε-
να, σε καμία περίπτωση αυτά να μην 
αφήνονται ανεπιτήρητα.

• Όπου είναι δυνατόν, να συνεργά-
ζεται με άλλους λουόμενους για την 
αλληλοεπιτήρηση της περιουσίας τους.

Στο ξενοδοχείο ή στο 
τουριστικό διαμέρισμα

• Να προτιμώνται τα ξενοδοχεία ή 
τα τουριστικά καταλύματα, στα οποία 
υπάρχουν μέτρα προστασίας της πε-
ριουσίας των πελατών.

• Κάθε φορά που οι ένοικοι θα 
αναχωρούν από το δωμάτιό τους να 
βεβαιώνονται ότι τα παράθυρα και οι 
πόρτες είναι κλειστές και ασφαλισμένες.

• Να μην μεταφέρουν μαζί τους χρή-
ματα ή τιμαλφή που δεν θα χρειαστούν 
κατά την έξοδό τους.

• Αντικείμενα αξίας μπορούν να αφή-
νονται για φύλαξη στον χώρο υποδοχής 
ή σε άλλο ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
του ξενοδοχείου ή του καταλύματος.

Ιδιοκτήτες κατοικιών
• Όταν απουσιάζουν από το σπίτι, να 

μην αφήνουν ενδείξεις που να προδίδουν 
την απουσία τους. 

• Να φροντίζουν να είναι καλά κλει-

Ο Γιώργος Σεφέρης γεννήθηκε στη 
Σμύρνη στις 13 Μαρτίου 1900 
και πέθανε στην Αθήνα στις 20 

Σεπτεμβρίου 1971. Ήταν Έλληνας διπλω-
μάτης και ποιητής και ο πρώτος Έλληνας 
που τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ. Είναι 
ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες 
ποιητές και εκ των δύο μοναδικών Ελλήνων 
βραβευμένων με Νόμπελ Λογοτεχνίας, 
μαζί με τον Οδυσσέα Ελύτη.

Στις 9 Ιουνίου 1960 αναγορεύεται σε 
επίτιμο διδάκτορα της Φιλολογίας στο 
Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Ο Σεφέρης 
βρισκόταν τότε ακόμη στη θέση του πρε-
σβευτή στο Λονδίνο. Τα Ημερολόγιά του με 

τίτλο «Μέρες», που άρχισαν να γράφονται 
το 1925, σταματούν την Τρίτη, 27 Δεκεμ-
βρίου του 1960 (Μέρες Ζ). Την ίδια χρονιά 
γράφει για τον Ανδρέα Κάλβο, με αφορμή 
τη μετακομιδή των οστών του στην Αθήνα.

Ο Σεφέρης επεδίωκε να μετατεθεί στο 
Λονδίνο με σκοπό την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση, εκ μέρους του, της κυπριακής 
υπόθεσης. Στις 20 Αυγούστου 1962 εγκα-
ταλείπει οριστικά την ελληνική πρεσβεία 
στο Λονδίνο και τίθεται εις την διάθεσιν του 
ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών, 
με αρμοδιότητα την Κύπρο, για την οποία 
έτρεφε ιδιαίτερη αδυναμία, εξ ου και οι 
στίχοι του «τ’ αηδόνια δεν σ’ αφήνουνε να 

κοιμηθείς στις Πλάτρες».
Το 1963, ο Γιώργος Σεφέρης βραβεύ-

εται με το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 
από τη Σουηδική Βασιλική Ακαδημία των 
Επιστημών: η ανακοίνωση της βράβευσής 
του έγινε την Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου, ενώ 
η επίσημη απονομή στις 10 Δεκεμβρίου, 
στη Στοκχόλμη.

Σύμφωνα με τα αρχεία της επιτρο-
πής, ο Σεφέρης προτάθηκε επίσημα το 
1963 από τον Johnson, ενώ είχε προταθεί 
άλλες δύο φορές, το 1955 και το 1961 
από τον Τόμας Στερνς Έλιοτ. Η επιλογή 
του, μεταξύ 80 υποψηφίων απ’ όλον τον 
κόσμο, είχε την υποστήριξη όλων των 

μελών της Επιτροπής, με εξαίρεση ενός 
μέλους, ο οποίος θεωρούσε πως το έργο 
τού Σάμουελ Μπέκετ (βραβεύτηκε με 
Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1969) είχε πιο 
θετική αποτίμηση από εκείνο του Σεφέ-
ρη. Ο Σεφέρης επικράτησε στην τελική 
ψηφοφορία του Άγγλου ποιητή Ουίσταν 
Ώντεν και του Χιλιανού ποιητή Πάμπλο 
Νερούδα (ο οποίος βραβεύτηκε, τελικά, με 
το ίδιο βραβείο το 1971). Ο γραμματέας 
της επιτροπής, Österlund, υποστήριξε 
πως η επιλογή Σεφέρη υπήρξε μια ευ-
καιρία να αποδώσουν έναν θαυμάσιο 
φόρο τιμής στη σύγχρονη Ελλάδα, μια 
γλωσσική περιοχή που περίμενε πάρα 

πολύ καιρό για μια βράβευση σε αυτό 
το επίπεδο.

Η γλώσσα του Σεφέρη πυκνή και καίρια, 
συμπυκνώνει στην ποίησή του αυτό που 
ο ίδιος ονόμασε επιγραμματικά «καημό 
της Ρωμιοσύνης». Η ζωντανή, γηγενής 
παράδοση συμπορεύεται με τη σύγχρονη 
ευρωπαϊκή παιδεία. Στο πρόσωπό του, στην 
ποιητική, δοκιμιακή και μεταφραστική 
του εργασία, η νεοελληνική γραμματεία 
αναγνωρίζει έναν από τους κλασικούς 
του 20ού αιώνα.

Για περισσότερες πληροφορίες
 αποταθείτε στο www.artaeri.com.

Μακαρίου 71, Λ/σία

Γιώργος Σεφέρης

δωμένο και να συνεργάζονται με γείτονες 
της εμπιστοσύνης τους για την αλληλο-
επιτήρηση των σπιτιών τους. 

• Να μην αφήνουν τα κλειδιά πάνω στις 
κλειδαριές, ούτε ακόμη στην εσωτερική 
πλευρά της πόρτας. 

• Να μην αφήνουν εκτεθειμένα χρή-
ματα, κοσμήματα, σημαντικά έγγραφα ή 
άλλα τιμαλφή και όπου είναι δυνατόν, 
αυτά να φυλάσσονται σε χρηματοκιβώτιο. 

• Να βεβαιώνονται ότι έχουν ασφαλί-
σει πόρτες, παράθυρα και φωταγωγούς. 

• Εάν διαθέτουν σύστημα συναγερμού 
ή/και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, να 
βεβαιώνονται ότι τα έχουν θέσει σε λει-
τουργία και ότι αυτά δεν έχουν υποστεί 
οποιεσδήποτε βλάβες.

Ιδιοκτήτες καταστημάτων
• Να αφήνουν ανοικτές και χωρίς 

περιεχόμενο τις ταμειακές μηχανές των 
καταστημάτων τους.

• Να μην αφήνουν μεγάλα χρηματικά 
ποσά σε επισφαλή σημεία.

• Να μην αφήνουν εκτεθειμένη την 
περιουσία τους.

• Να έχουν μεριμνήσει, αν είναι δυ-
νατόν, για την εγκατάσταση συστημάτων 
συναγερμού.

• Να ελέγχουν ότι τα εν λόγω συστήματα 
είναι σύγχρονα, αξιόπιστα και δεν έχουν 
υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.

• Όσον αφορά ηλεκτρικές συσκευές, 
να καταγράφονται οι αύξοντες αριθμοί 

της κατασκευάστριας εταιρείας (Serial 
numbers).
Σε πολυσύχναστους χώρους 
και δημόσιους δρόμους

Το κοινό κατά τις διακοπές του προ-
τρέπεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό 
όταν περπατά ή βρίσκεται σε πολυσύ-
χναστους δρόμους/δημόσιους χώρους 
και να ακολουθεί τις πιο κάτω οδηγίες:

• Χρήματα και πιστωτικές κάρτες να 
τοποθετούνται στις μπροστινές τσέπες 
των ρούχων. 

• Για τις γυναίκες που μεταφέρουν 
τσάντες, να μην τοποθετούν σε αυτές όλα 
τα χρήματα, πιστωτικές κάρτες, διαβα-
τήρια κ.λπ., αλλά ό,τι δεν θα χρειαστεί 
να αφήνεται σε ασφαλισμένο μέρος στο 
ξενοδοχείο ή στον χώρο διαμονής. 

• Η τσάντα, στην οποία βρίσκονται 
αντικείμενα αξίας, είναι προτιμότερο 
να είναι τοποθετημένη κατά τρόπο που 
να υπάρχει συνεχώς οπτική επαφή με 
αυτήν (π.χ. χιαστί).

Ιδιοκτήτες οχημάτων
• Να μην αφήνεται ανεπιτήρητο το 

όχημα, όταν η μηχανή του είναι αναμμένη 
ή να αφήνονται σε αυτό εκτεθειμένα και σε 
περίοπτη θέση αντικείμενα αξίας, τσάντες, 
πορτοφόλια ή άλλα είδη που μπορεί να 
προκαλέσουν τους κλέφτες.

• Δεν πρέπει να αφήνονται ποτέ εκτε-
θειμένα πολύτιμα αντικείμενα με αποτέ-
λεσμα να προσελκύουν την προσοχή και 

να ωθούν στην πρόκληση κακόβουλης 
ζημιάς στο όχημα. 

• Αν παραστεί ανάγκη να αφήσει κα-
νείς αντικείμενα στο αυτοκίνητο, αυτά να 
τοποθετούνται σε ασφαλή σημεία που να 
γνωρίζει ο ίδιος. Ουδέποτε να αφήνονται 
τσάντες, χαρτοφύλακες, κινητά τηλέφω-
να, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές ή 
οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα σε εμφανή 
σημεία μέσα στο αυτοκίνητο, έστω και αν 
αυτό είναι κλειδωμένο.

• Να μην αφήνει το όχημά του σε λει-
τουργία ακόμα και αν θα απουσιάζει έστω 
και για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 
και ουδέποτε να αφήνει τα κλειδιά στη 
μηχανή ή στην πόρτα.

• Ο ιδιοκτήτης/οδηγός θα πρέπει να 
λάβει σοβαρά υπόψη, ότι οι επιτήδειοι 
καραδοκούν και, ως εκ τούτου, οφείλει 
ακόμη και σε περίπτωση ολιγόλεπτης 
απομάκρυνσής του από το αυτοκίνητό 
του να λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα που 
θα απέτρεπαν την κλοπή περιουσίας από 
το όχημά του ή ακόμα την κλοπή του ιδίου 
του οχήματος. 

• Να κλειδώνει πάντοτε τις πόρτες και 
να ανεβάζει πλήρως τα παράθυρα, ακόμα 
και αν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο 
μπροστά από το σπίτι του ή σε άλλο σημείο 
που θεωρεί ασφαλές. 

• Να σταθμεύει πάντοτε το όχημά του 
σε σημεία όπου υπάρχει αρκετός οδικός 
φωτισμός. Τα σκοτεινά ή απόμερα σημεία 
να αποφεύγονται.

• Να βεβαιώνεται ότι έχει αφαιρέσει 
τα κλειδιά του αυτοκινήτου του.

• Να μην αφήνει τα κλειδιά του οχήμα-
τός του εκτεθειμένα σε περίοπτα σημεία ή 
σε σημεία που μπορεί να έχει πρόσβαση 
ο οποιοδήποτε. 

• Να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη 
των κλειδιών του οχήματός του, ιδιαίτερα 
όταν βρίσκεται σε πολυσύχναστους χώρους 
(καταστήματα, εστιατόρια, παραλίες κ.λπ.) 
όπου υπάρχει πιθανότητα να καταστούν 
αντικείμενο κλοπής.

• Όπου υπάρχει γκαράζ να χρησιμο-
ποιείται.

• Συστήνεται, τέλος, αν είναι εφικτό, 
η τοποθέτηση συστήματος συναγερμού 
στο αυτοκίνητο.

Επικοινωνία και
μέσω διαδικτύου

Γενικά, προτρέπεται το κοινό να 
βρίσκεται σε εγρήγορση και να συνερ-
γάζεται στενά με την Αστυνομία και σε 
περίπτωση που εντοπίσει οποιαδήποτε 
ύποπτη κίνηση, να ενημερώνει αμέσως 
την Αστυνομία ή να επικοινωνεί με τη 
Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη στον 
αριθμό 1460. Στο πλαίσιο της καλύτε-
ρης επικοινωνίας, οι πολίτες μπορούν να 
ενημερώνονται άμεσα για όλα τα θέματα 
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της 
Αστυνομίας (Facebook, Twitter, Google 
Plus, Application), καθώς επίσης και την 
ιστοσελίδα της Αστυνομίας.

ART AERI

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΟΠΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Οι ληστές δεν κάνουν διακοπές! 

Ποια προληπτικά μέτρα 
προτρέπονται οι πολί-
τες να λαμβάνουν για 

την αποτελεσματικότε-
ρη φύλαξη των κατοικι-
ών και των καταστημά-
των τους, ενόσω αυτοί 
βρίσκονται σε παραλίες 
και τουριστικά θέρετρα
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Στους  ευρωπαϊκούς  κανονι -
σμούς υπάρχει πρόνοια και για 
τους επιβάτες των πλοίων, οι οποί-
οι, όμως, ισχύουν μόνο εάν ανα-
χωρείτε ή φθάνετε σε λιμάνι της 
Ε.Ε. και από αυτούς εξαιρούνται 
πλοία που μεταφέρουν λιγότερους 
από 13 επιβάτες, έχουν πλήρωμα 
μέχρι τρία άτομα, καλύπτουν δια-
δρομή μικρότερη των 500 μέτρων, 

χαρακτηρίζονται  ως ιστορικά ή 
πραγματοποιούν εκδρομές  και 
περιηγήσεις  σε  αξιοθέατα.  Εάν 
το δρομολόγιο ακυρωθεί ή καθυ-
στερήσει για πάνω από 90 λεπτά, 
δικαιούστε να επιλέξετε είτε επι-
στροφή του ναύλου και, κατά περί-
πτωση, δωρεάν επιστροφή στο ση-
μείο όπου ξεκινήσετε το ταξίδι σας 
είτε μεταφορά, υπό παρεμφερείς 

συνθήκες,  στον τελικό σας προ-
ορισμό, το ταχύτερο δυνατόν και 
χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Στις 
πλείστες περιπτώσεις δικαιούστε, 
επίσης, γεύματα και αναψυκτικά ή 
και κατάλυμα, ανάλογα με τον χρό-
νο αναμονής. Αν η άφιξή σας στον 
τελικό προορισμό καθυστερήσει 
για πάνω από μία ώρα, δικαιούστε 
αποζημίωση, η οποία είναι ανάλογη 

με τον χρόνο της καθυστέρησης. 
Όπως και στην περίπτωση των αε-
ροπλάνων, αυτό δεν ισχύει αν η 
καθυστέρηση οφείλεται σε ακραί-
ες καιρικές συνθήκες ή φυσικές 
καταστροφές. Δικαιούστε επίσης 
αποζημίωση από τον μεταφορέα αν 
οι αποσκευές, τα οχήματα ή άλλα 
υπάρχοντά σας χαθούν ή υποστούν 
φθορές σε ατύχημα στη θάλασσα.

Για τους επιβάτες πλοίων

Α
υτές οι μέρες του Δε-
καπενταυγούστου είναι 
για τους περισσότερους 
Κυπρίους ημέρες δια-
κοπών και ξεγνοιασιάς. 
Είτε επιλέγουν να παρα-
θερίσουν στην Κύπρο 

είτε στο εξωτερικό, οι πλείστοι συμπατρι-
ώτες μας σπεύδουν αυτές τις ημέρες να 
αναζητήσουν τη δροσιά που προσφέρουν 
τα ορεινά και παραθαλάσσια θέρετρα, 
έχοντας κατά νουν ότι θα ζήσουν στιγμές 
ηρεμίας. Ορισμένα περιστατικά, ωστόσο, 
φαίνεται πως συχνά πυκνά χαλούν την 
καλή μας διάθεση, είτε αυτά συμβαίνουν 
λόγω κακής οργάνωσης και συμπεριφο-
ράς αυτών που προσφέρουν τουριστικές 
υπηρεσίες είτε ως απότοκο παραγόντων 
που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν 
και να προληφθούν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι τουρίστες έχουν 
δικαιώματα που απορρέουν τόσο από την 
εθνική μας νομοθεσία όσο και από τους 
κανονισμούς που διαθέτει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και θα πρέπει, εάν αισθάνονται 
αδικημένοι, να τα διεκδικούν. Την ίδια 
στιγμή, ωστόσο, θα πρέπει να δείχνουν 
και κατανόηση στο γεγονός πως αυτή 
είναι η πιο δύσκολη περίοδος για όσους 
παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες και τα 
λάθη είναι μέσα στο πρόγραμμα. Συνεπώς 
δεν θα πρέπει να είμαστε αγενείς, υπερ-
βολικοί και να προβάλλουμε παράλογες 
απαιτήσεις ή να συμπεριφερόμαστε με 
τρόπους που δεν συνάδουν με το γράμμα 
και το πνεύμα των σχετικών νομοθεσιών 
και που δεν επιδεικνύουν τον απαραίτητο 
σεβασμό. Εφόσον υπάρχει καλή θέληση 
και από τις δύο πλευρές, οι δυσάρεστες 
παρενθέσεις μπορούν να κλείσουν και οι 
παραθεριστές να συνεχίσουν τις διακοπές 
τους όπως τις είχαν σχεδιάσει. 

Παραλίες με κανόνες
Στην Κύπρο όλες οι παραλίες είναι 

δημόσιες, από το νερό μέχρι ενός σημείου 
στην ακροθαλασσιά, και η διαχείρισή τους 
εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Επαρχια-
κών Διοικήσεων. Συνεπώς κανένας δεν 
μπορεί να ισχυριστεί ότι επειδή διαχειρίζε-
ται μία παραλία, αυτή καθίσταται ιδιωτική. 
Οι τοπικές Αρχές, ωστόσο, εκδίδουν άδειες 
παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών σε 
ιδιώτες, που τους επιτρέπουν να προβαί-
νουν σε διάφορες δραστηριότητες στην 
παραλία, όπως η ενοικίαση ομπρελών 
και ξαπλώστρων και η πώληση φαγητών 
και ποτών αλλά και η παροχή υπηρεσιών 
θαλάσσιων αθλημάτων. Το γεγονός πως 
ένας ιδιώτης κατέχει τη σχετική άδεια 
δεν σημαίνει πως έχει και το αποκλει-
στικό δικαίωμα στον χώρο εκείνο, αφού 
δεν μπορεί να τοποθετεί κρεβατάκια σε 
περισσότερο από το 50% της παραλίας. 

Δηλαδή ένας πολίτης μπορεί να πάρει τη 
δική του ομπρέλα και να την τοποθετήσει 
στην άμμο ή να μεταφέρει φαγητό και ποτά 
μέσα στην παγωνιέρα του, δεδομένου ότι 
τηρεί τους κανονισμούς. 

Βάσει του περί Προστασίας της Παρα-
λίας Νόμου, ως παραλία ορίζονται εδάφη 
όχι μεγαλύτερης απόστασης των εκατό 
υαρδών από τη γραμμή της ανώτατης 
στάθμης της παλίρροιας και, ως εκ τούτου, 
δεν επηρεάζονται ιδιωτικές περιουσίες που 
βρίσκονται πιο μακριά από τη θάλασσα. 
Απαγορεύεται οποιοδήποτε πρόσωπο 
να παρεμποδίζει τη διακίνηση των λου-
ομένων σε απόσταση τριών έως πέντε 
μέτρων από τη στάθμη του νερού 
της θάλασσας, να παρενοχλεί με 
τη συμπεριφορά του στην παρα-
λία τους άλλους παραθεριστές, 
να ρυπαίνει την παραλία 
ή τη θάλασσα, να οδηγεί 
οποιοδήποτε όχημα στην 
παραλία και να μεταφέρει 
εκεί ζώα (με εξαίρεση τις 

Για όσους από εσάς ταξιδέψουν 
στην Ευρώπη και χρησιμοποιήσουν 
άλλα μέσα μεταφοράς από τα προ-
αναφερθέντα, όπως τρένα ή πούλ-
μαν, υπάρχει επίσης πρόνοια από 
τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Σημειώνεται 
ότι, για παράπονα που αφορούν την 
Κύπρο, θα πρέπει να αποτείνεστε στον 
ΚΟΤ. Στις εργάσιμες ώρες μπορείτε 
να πάρετε τηλέφωνο στο 22691100 
και ακολουθώντας τις οδηγίες που 

θα σας δώσει η κασέτα του τηλεφω-
νικού κέντρου να υποβάλετε το πα-
ράπονό σας στον αρμόδιο λειτουργό. 
Εάν θέλετε να υποβάλετε παράπονο 
σε μη εργάσιμες ώρες, μπορείτε να 
πάρετε τηλέφωνο στο 22691111 
και να αφήσετε ένα σύντομο μήνυ-
μα αναφέροντας το ζήτημα και θα 
επικοινωνήσει μαζί σας λειτουργός 
του ΚΟΤ το συντομότερο δυνατόν, 
σε εργάσιμη μέρα και ώρα. 

Γραμμή παραπόνων

ΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Τα δικαιώματά μας ως τουριστών

Δεν θα πρέπει να είμαστε 
αγενείς, υπερβολικοί και 
να προβάλλουμε παρά-
λογες απαιτήσεις ή να 
συμπεριφερόμαστε με 

τρόπους που δεν συνά-
δουν με το γράμμα και 

το πνεύμα των σχετικών 
νομοθεσιών και που δεν 

επιδεικνύουν τον 
απαραίτητο σεβα-

σμό

ΕΦΌΣΌΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΚΆΛΉ 
ΘΕΛΉΣΉ ΚΆΙ ΆΠΌ ΤΙΣ ΔΥΌ 
ΠΛΕΥΡΕΣ, ΌΙ ΔΥΣΆΡΕΣΤΕΣ 
ΠΆΡΕΝΘΕΣΕΙΣ ΜΠΌΡΌΥΝ ΝΆ 
ΚΛΕΙΣΌΥΝ ΚΆΙ ΝΆ ΣΥΝΕΧΙ-
ΣΌΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΆΚΌΠΕΣ ΜΆΣ 
ΌΠΩΣ ΤΙΣ ΕΙΧΆΜΕ ΣΧΕΔΙΆΣΕΙ

παραλίες σκύλων). Θα πρέπει, επίσης, να 
θυμόμαστε να μαζεύουμε όλα μας τα σκου-
πίδια, είτε βρισκόμαστε σε οργανωμένες 
παραλίες είτε όχι, και να τα τοποθετούμε 
στους κάδους, ώστε να μην προκαλούμε 
ζημιά στο περιβάλλον. 

Τι γίνεται με τα ξενοδοχεία
Σε ό,τι αφορά στα τουριστικά καταλύματα, 

οι ξενοδόχοι έχουν το δικαίωμα να διώ-
ξουν πελάτες ή να τους αρνηθούν δωμάτια 
εάν η συμπεριφορά τους δεν είναι σωστή, 
όπως π.χ. εάν βρίσκονται σε κατάσταση 
μέθης ή λερώνουν υπερβολικά τον χώρο. 
Οι πελάτες δικαιούνται να χρησιμοποιούν 
το δωμάτιό τους και τους κοινόχρηστους 
χώρους των ξενοδοχείων αλλά θα πρέπει 
να δηλώσουν εκ των προτέρων πόσα άτομα 
θα διαμένουν στο δωμάτιο. 

Εάν προηγηθεί κράτηση, ο ξενοδόχος 
έχει το δικαίωμα να ζητήσει να πληρωθεί 
προκαταβολικά για διάστημα μέχρι τρι-
ών ημερών. Σε περίπτωση ακύρωσης της 
κράτησης, θα πρέπει να ειδοποιήσει τον 
επηρεαζόμενο τουλάχιστον 15 ημέρες πριν 
από την προγραμματισμένη ημερομηνία 
αφίξεώς του. Εάν ο ξενοδόχος δεν προβεί 
σε έγκαιρη ακύρωση της κράτησης και 
αφότου αφιχθεί ο πελάτης δεν είναι σε θέση 
να του διαθέσει τα συμφωνηθέντα δωμάτια, 
υποχρεούται να εξασφαλίσει στον πελάτη 
ίσο αριθμό όμοιων δωματίων στο κατά το 
δυνατόν πλησιέστερο ξενοδοχείο της ίδιας 
τάξης στην ίδια περιοχή, που παρέχει τις 
ίδιες ανέσεις με το δικό του ξενοδοχείο. Σε 
περίπτωση που η τιμή του διαφέρει από 

αυτήν του αντίστοιχου ξενοδοχείου, θα 
πρέπει να καταβάλει ο ίδιος τη διαφορά. 
Και ο πελάτης, ωστόσο, υποχρεούται να 
ειδοποιήσει τον ξενοδόχο, σε περίπτωση 
που δεν προτίθεται να τηρήσει την κράτησή 
του, τουλάχιστον επτά ημέρες πριν. Εάν 
δεν το πράξει, θα πρέπει να καταβάλει 
αποζημίωση στον ξενοδόχο, πληρώνο-
ντας μέχρι τρεις ημέρες από την κράτησή 
του. Ο πελάτης δεν πληρώνει οτιδήποτε, 
εάν προβεί σε ακύρωση τουλάχιστον μία 
εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη 
ημερομηνία άφιξής του. 

Τα ξενοδοχεία υποχρεούνται, βάσει του 
νόμου, να συντηρούν όλους τους χώρους 
άρτια και να τους διατηρούν καθαρούς. 
Πρέπει, επίσης, να προσφέρουν υψηλού 
επιπέδου εξυπηρέτηση στους πελάτες 
τους, καλής ποιότητας εδέσματα και τις 
υπηρεσίες και ανέσεις που διαφημίζουν 
ότι προσφέρουν. Θα πρέπει, επίσης, να 
φροντίζουν για τον καθαρισμό των δωμα-
τίων, την προμήθεια χαρτιού υγείας και 
σαπουνιού και να παρέχουν σε κάθε νέο 
πελάτη καθαρά σεντόνια και πετσέτες. Η 
συχνότητα αντικατάστασης των πιο πάνω 
διαφέρει, αναλόγως της κατηγορίας του 
καταλύματος. 

Κι αν υπάρξει καθυστέρηση;
Δικαιώματα όμως έχουν και οι επιβά-

τες των αεροπορικών αερογραμμών, εάν 
αυτές δεν τηρήσουν από πλευράς τους τα 
συμφωνηθέντα. Τα δικαιώματα αυτά είναι 
ευρωπαϊκά και, ως εκ τούτου, ισχύουν 
μόνο εάν αναχωρείτε από αεροδρόμιο 

που βρίσκεται εντός της Ε.Ε. ή εάν φθάνετε 
στην Ε.Ε. με αερομεταφορέα χώρας της 
Ε.Ε., της Ισλανδίας, της Νορβηγίας ή της 
Ελβετίας. Σε περίπτωση που η αερογραμμή 
σάς αρνηθεί την επιβίβαση ή ακυρώσει 
την πτήση ή έχει προβεί σε υπεράριθμες 
κρατήσεις, δικαιούστε να προωθηθείτε 
στον προορισμό σας υπό παρεμφερείς 
συνθήκες ή να σας επιστραφεί το αντίτι-
μο του εισιτηρίου σας και, εάν χρειαστεί, 
να επιστρέψετε χωρίς καμία επιβάρυνση 
στον αρχικό τόπο αναχώρησής σας. Εάν 
υπάρχει καθυστέρηση στην πτήση σας 
πέραν των πέντε ωρών, δικαιούστε και πάλι 
αποζημίωση. Σε περίπτωση, όμως, που 
αποδεχθείτε την επιστροφή χρημάτων, ο 
αερομεταφορέας δεν είναι υποχρεωμένος 
να φροντίσει για τη συνέχιση του ταξιδιού 
σας ή να σας παρέχει περαιτέρω βοήθεια. 

Εάν η πτήση ακυρωθεί ή φθάσει με 
καθυστέρηση πέραν των τριών ωρών στον 
τελικό προορισμό ή αν δεν σας επιτραπεί 
η επιβίβαση, τότε δικαιούστε αποζημίω-
ση, ανάλογα με την απόσταση της πτήσης. 
Εντός Ε.Ε., μέχρι τα 1.500 χλμ η αποζημί-
ωση αυτή είναι 250 ευρώ και πάνω από 
1.500 χλμ 400 ευρώ. Για πτήσεις μεταξύ 
αεροδρομίων της Ε.Ε. και αεροδρομίων 
εκτός Ε.Ε.  η αποζημίωση είναι 250 ευρώ 
έως 1.500 χλμ, 400 ευρώ για απόσταση 
1.500-3.500 χλμ και 600 ευρώ για πάνω 
από 3.500 χλμ. Εάν ο αερομεταφορέας 
σάς προσφέρει εναλλακτική πτήση, με 
παρεμφερή ώρα άφιξης, η αποζημίωση 
αυτή μειώνεται κατά 50%. Αναλόγως της 
περίπτωσης, ενδεχομένως να δικαιούστε, 
επίσης, δωρεάν αναψυκτικά, γεύματα, 
δωρεάν πρόσβαση σε επικοινωνίες και, 
εάν χρειαστεί, την παροχή καταλύματος, 
ανάλογα με την απόσταση της πτήσης και 
τη διάρκεια της καθυστέρησης. 

Σημειώνεται ότι μπορεί να μη δικαι-
ούστε αποζημίωση αν η ακύρωση της 
πτήσης οφειλόταν σε έκτακτες συνθήκες, 
όπως π.χ. κακοκαιρία, αν ενημερωθήκατε 
για την ακύρωση δύο εβδομάδες πριν 
από την προγραμματισμένη πτήση ή εάν 
σας προσφέρθηκε εναλλακτική πτήση για 
την ίδια διαδρομή με παρεμφερή ώρα 
άφιξης. Τα δικαιώματά σας, ωστόσο, 
δεν χάνονται επειδή οι συνθήκες ήταν 
έκτακτες. Η αερογραμμή συνεχίζει να 
οφείλει να σας επιστρέψει ολόκληρο ή 
μέρος του αντιτίμου του εισιτηρίου, να 
σας μεταφέρει το συντομότερο δυνατόν 
στον τελικό προορισμό σας ή να γίνει νέα 
κράτηση για μεταγενέστερη ημερομηνία 
της επιλογής σας, εάν υπάρχουν διαθέσι-
μες θέσεις. Επίσης υποχρεούται να σας 
παρέχει βοήθεια, όση ώρα περιμένετε για 
να επιβιβασθείτε σε άλλη πτήση. Για να 
δικαιούστε τα χρήματά σας, θα πρέπει να 
υποβάλετε το έντυπο καταγγελίας Ε.Ε. για 
τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών 
μεταφορών στον αερομεταφορέα σας και 
να βεβαιωθείτε ότι κρατήσατε αντίγραφο. 
Αν δεν λάβετε ικανοποιητική απάντηση, 
μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον 
εθνικό φορέα ελέγχου εφαρμογής στην 
χώρα της Ε.Ε. όπου συνέβη το περιστατικό. 

Ευρωπαϊκή πρόνοια υπάρχει και για 
τις αποσκευές. Εάν αυτές χαθούν, φθαρούν 
ή καθυστερήσουν μπορεί να δικαιούστε 
αποζημίωση μέχρι και 1.220 ευρώ, δεδομέ-
νου ότι η φθορά δεν οφείλεται σε ελάττωμα 
της ίδιας της αποσκευής. Σε ό,τι αφορά τις 
χειραποσκευές, ο αερομεταφορέας δεν 
φέρει ευθύνη, εκτός αν ήταν υπαίτιος της 
ζημιάς. Και πάλιν θα πρέπει να υποβάλετε 
σχετική δήλωση εντός επτά ημερών από 
την παραλαβή φθαρμένης αποσκευής ή 
εντός 21 ημερών σε περίπτωση καθυστέ-
ρησης παραλαβής. ς
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Σ
τις μετοχές της πρώην 
Λαϊκής στην Τράπεζα 
Κύπρου στρέφεται το εν-
διαφέρον. Η ανακοίνωση 
των οικονομικών αποτε-
λεσμάτων της Τράπεζας 
Κύπρου για το εξάμηνο 

του 2019 θεωρείται κομβικής σημασίας 
για τη λήψη αποφάσεων για το μέλλον 
των μετοχών της πρώην Λαϊκής, η οποία 
βαίνει προς τη διαδικασία της εκκαθάρισης. 
Είναι άλλωστε το τελευταίο, σημαντικής 
αξίας, περιουσιακό στοιχείο της πρώην 
Λαϊκής, το οποίο θα πρέπει να πωληθεί. 
Όπως πληροφορείται η «Σ»,  ήδη έχουν 
βολιδοσκοπηθεί δυνητικοί αγοραστές.

Σε ανοικτή γραμμή 
Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει 

ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τους 
Συμβούλους Deutche Bank στο Λονδίνο 
και HSBC. Αναμένεται η εισήγησή τους 
για την κατάλληλη στιγμή πώλησης των 
μετοχών της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, οι 
οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 4,8% του 
μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου. 
Σε κάθε περίπτωση η τελική απόφαση για 
την πώληση ή όχι των μετοχών θα ληφθεί 
από την Αρχή Εξυγίανσης, η οποία θα 
μελετήσει την εισήγηση των Συμβούλων. 
Εάν αποφασιστεί ότι δεν είναι η κατάλλη-
λη στιγμή πώλησης των μετοχών, τότε θα 
περάσουν στον εκκαθαριστή της τράπεζας.  
«Υπάρχουν υπέρ και κατά, τα οποία πρέπει 
να αξιολογηθούν»,  σημειώνουν κύκλοι 
της Κεντρικής Τράπεζας. 

Επηρεάζουν
 Η ανακοίνωση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων της Τράπεζας Κύπρου 
στο τέλος του Αυγούστου εκτιμάται ότι 
θα αποτελέσει πρώτης τάξεως ευκαιρία 
για να αξιολογηθεί σοβαρά το ενδεχόμενο 
πώλησης των μετοχών της πρώην Λαϊκής. 
«Αυτό θα είναι ένα από τα πιο σημαντι-
κά κριτήρια, από τα οποία θα εξαρτηθεί 
η απόφαση για την πώληση ή όχι των 
μετοχών», τονίζουν στη «Σ» γνώστες του 
θέματος. Η Τράπεζα Κύπρου είχε ανα-
κοινώσει τον περασμένο Μάιο κέρδη 
€95 εκ. για το πρώτο τρίμηνο του 2019. 
Ασφαλώς και το περιβάλλον επηρεάζεται 
και από άλλους παράγοντες στη Βρετανία. 
Οι μετοχές της Τράπεζας, φυσιολογικά, 
επηρεάζονται από τις διαδικασίες, που 
σχετίζονται με την έξοδο του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τα διαδραματισθέντα στη βρετανική πολι-
τική σκηνή. Αναπόδραστα το Brexit και δη 
το ενδεχόμενο άτακτου Brexit  επηρεάζει 
αρνητικά. Από την άλλη η αποφόρτιση 
του ισολογισμού της Τράπεζας Κύπρου 
από σημαντικό μέρος του προβλήματος 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μέσω 
πωλήσεων και οργανικών λύσεων, επί-
σης λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τους 
επενδυτές. «Η Τράπεζα Κύπρου πώλησε 
ΜΕΔ και έχει βελτιώσει την εικόνα του 
ισολογισμού της», σχολιάζουν πηγές από 
οικονομικούς κύκλους. Οι ίδιες πηγές 
σημειώνουν στη «Σ» ότι τα μη εξυπη-
ρετούμενα δάνεια «ήταν ο μεγαλύτερος 
αρνητικός παράγοντας, ο οποίος επηρέαζε 
τους επενδυτές. Η εικόνα, που θα παρου-
σιαστεί στα οικονομικά αποτελέσματα και 
οι μελλοντικές της προοπτικές θα ληφθούν 
υπόψη και θα αποφασιστεί κατά πόσον  
είναι η κατάλληλη στιγμή».

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΆΠΕΖΆ 
ΆΝΆΜΕΝΕΤΆΙ ΌΤΙ ΣΎΝΤΌΜΆ 
ΘΆ ΚΆΤΆΧΩΡΙΣΕΙ ΆΙΤΗΜΆ 
ΣΤΌ ΔΙΚΆΣΤΗΡΙΌ ΓΙΆ ΤΌΝ 
ΔΙΌΡΙΣΜΌ ΕΚΚΆΘΆΡΙΣΤΗ 
ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΛΆΪΚΗ ΤΡΆ-
ΠΕΖΆ ΓΙΆ ΤΗ ΔΙΆΛΎΣΗ ΤΗΣ. 
Η ΔΙΆΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ 
ΛΆΪΚΗΣ ΕΚΤΙΜΆΤΆΙ ΌΤΙ, ΚΆ-
ΛΩΣ ΕΧΌΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΆΓ-
ΜΆΤΩΝ, ΘΆ ΌΛΌΚΛΗΡΩΘΕΙ 
ΜΕΧΡΙ ΤΌΝ ΌΚΤΩΒΡΙΌ. 
ΣΎΜΦΩΝΆ ΜΕ ΠΛΗΡΌΦΌ-
ΡΙΕΣ,  ΣΎΝΤΌΜΆ Η ΆΡΧΗ 
ΕΞΎΓΙΆΝΣΗΣ ΆΝΆΜΕΝΕΤΆΙ 
ΝΆ ΠΡΌΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ 
ΠΡΌΚΗΡΎΞΗ ΔΙΆΔΙΚΆΣΙΆΣ 
ΎΠΌΒΌΛΗΣ ΠΡΌΣΦΌΡΩΝ 
ΓΙΆ ΤΗΝ ΠΡΌΣΕΛΚΎΣΗ 
ΕΝΔΙΆΦΕΡΌΝΤΌΣ ΕΚΚΆΘΆ-
ΡΙΣΤΩΝ
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Ψάχνουν αγοραστή 
και εκκαθαριστή

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
vasilioun@sigmatv.com

Η πώληση του 2017
 Στις 19 Ιανουαρίου του 2017, οι μετο-

χές της Τράπεζας Κύπρου είχαν εισαχθεί 
για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο 
Αξιών του Λονδίνου. Λίγους μήνες αργό-
τερα οι σύμβουλοι της Αρχής Εξυγίανσης 
προτείνουν την πώληση των μετοχών της 
πρώην Λαϊκής. Τον Μάιο του 2017 η 
Αρχή Εξυγίανσης είχε προχωρήσει στην 
πώληση των μισών μετοχών της πρώην 
Λαϊκής στην Τράπεζα Κύπρου. Σ’ ένα πε-
ριβάλλον με έντονες αντιδράσεις και υπό 
το βάρος επικρίσεων η Αρχή Εξυγίανσης 
αποφάσισε ότι το ιδανικότερο σενάριο θα 
ήταν η πώληση μόνο των μισών μετοχών 
και όχι όλων για σκοπούς διαμοιρασμού 
του ρίσκου. Οι μισές μετοχές της πρώην 
Λαϊκής στην Τράπεζα Κύπρου πωλή-
θηκαν στην τιμή των €3,05 εκάστη, με 
τα συνολικά έσοδα της συναλλαγής να 
αντιστοιχούν σε περίπου €65 εκατομμύρια. 
Η πώληση των μετοχών της Λαϊκής στην 
Τράπεζα Κύπρου, οι οποίες ήταν και το 
σημαντικότερο σε αξία περιουσιακό της 
στοιχείο, είχε πυροδοτήσει εντονότατες 
αντιδράσεις κυρίως από τον Σύνδεσμο 
των Καταθετών της πρώην Λαϊκής. Ο ΣΥ-
ΚΑΛΑ είχε βάλει στο στόχαστρο την Αρχή 
Εξυγίανσης. Ζητούσε εξηγήσεις για την 
τιμή πώλησης, η οποία ήταν χαμηλότερη 
από την τιμή της μετοχής της Τράπεζας 
Κύπρου στο κλείσιμο της χρηματιστη-
ριακής μέρας κατά 20 σεντ, λέγοντας ότι 
αντί €65 εκατομμύρια θα εισπράττονταν 
€70,4 εκατομμύρια. Ζητούσε από την 
Αρχή να απαντήσει γραπτώς σε σειρά 
ερωτημάτων, που είχε αποστείλει στην 
τέως Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, 
Χρυστάλλα Γιωρκάτζη. Μεταξύ άλλων, 

στις 19 Μαΐου του 2017 ζητούσε να 
ενημερωθεί για:   

•Συγκεκριμένα ποσά, που πληρώθηκαν 
ή θα πληρωθούν στους συμβούλους για 
την πώληση των μετοχών στην Τράπεζα 
Κύπρου.  

•Προμήθειες που πληρώθηκαν ή θα 
πληρωθούν στους ιδίους συμβούλους 
για το ίδιο θέμα.  

Τα χρόνια έχουν περάσει και όσοι 
υποστήριζαν, τότε, ότι ορθώς έπραξε η 
Αρχή Εξυγίανσης, σήμερα θεωρούν ότι 
έχουν επιβεβαιωθεί. Αναφέρουν ότι «η 
καλύτερη εποχή για να πωληθούν οι με-
τοχές ήταν ο Μάιος του 2017. Από τότε 
έπεφτε η αξία των μετοχών και δεν ήταν 
κατάλληλο το κλίμα για να πωληθούν».

Βγαίνουν σε προσφορές 
για εκκαθαριστή

Η Κεντρική Τράπεζα αναμένεται ότι 
σύντομα θα καταχωρίσει αίτημα στο 
δικαστήριο για τον διορισμό εκκαθαρι-
στή στην πρώην Λαϊκή Τράπεζα για τη 
διάλυσή της. Η διαχείριση της πρώην 
Λαϊκής εκτιμάται ότι, καλώς εχόντων των 
πραγμάτων, θα ολοκληρωθεί μέχρι τον 
Οκτώβριο. Σύμφωνα με πληροφορίες,  
σύντομα η Αρχή Εξυγίανσης αναμένεται 
να προχωρήσει στην προκήρυξη διαδι-
κασίας υποβολής προσφορών για την 
προσέλκυση ενδιαφέροντος εκκαθαρι-
στών. Η Αρχή Εξυγίανσης θα εγκρίνει 
τον τελικό εκκαθαριστή και ακολούθως 
θα αποταθεί στο δικαστήριο, το οποίο 
έχει και τον τελευταίο λόγο. «Συνήθως 
αυτήν τη δουλειά μπορούν να την κάνουν 
μεγάλοι ελεγκτικοί οίκοι», σημειώνουν 
γνώστες τέτοιων διαδικασιών. 

Ψάχνουν αγοραστή 
και εκκαθαριστή

Ψάχνουν αγοραστή 
και εκκαθαριστή



Της Κυριακής

Ρεπορτάζ 18
18.08.2019

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟ-
ΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΜΕΓΑΛΟ 
ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΣ, ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟ-
ΣΕΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΩΘΕΙ 
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ. Η 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΕΝ 
ΠΟΛΛΟΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩ-
ΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΕΚΔΟΤΗ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
O ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση 
θέσης Τεχνικού Συντήρησης για το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφ-
νούσα» και τα  Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου στη Λευκωσία. 

Κύρια Καθήκοντα:
• να εκτελεί εργασίες που αφορούν τη συντήρηση των κτηρίων του Συνδέσμου, 
  τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά,
• να συντηρεί-ελέγχει τα ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά και άλλα συστήματα καθώς 
  και τον εξοπλισμό (εκτός του ιατρικού εξοπλισμού) και τα έπιπλα του Συνδέσμου,
• άλλα συναφή καθήκοντα με στόχο να διασφαλίζει την εύρυθμη και ασφαλή 
  λειτουργία  των πιο πάνω.

Απαιτούμενα Προσόντα και Προϋποθέσεις:
1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης στους 
      κλάδους/ειδικότητες Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικών εφαρμογών ή Μηχανολογίας. 
2. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Να γνωρίζει και να χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή.
4. Πενταετής τουλάχιστον πείρα,  σχετική με τα καθήκοντά της θέσης. 
5. Κάτοχος άδειας οδηγού.

Το ωράριο εργασίας είναι 38 ώρες εβδομαδιαίως με βάση την 5νθήμερη εβδομάδα 
εργασίας. Ανάλογα με τις ανάγκες του Συνδέσμου ο κάτοχος της θέσης μπορεί να 
εργάζεται σε ευέλικτο ωράριο, ενώ απαιτείται να υπάρχει ταχεία ανταπόκριση σε 
έκτακτες ανάγκες εκτός του κανονικού ωραρίου.

Πακέτο Ωφελημάτων: Παρέχεται μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, 
ταμείο προνοίας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όπως επίσης ευκαιρίες εκπαίδευ-
σης και ανάπτυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσληψης του Αντικαρκι-
νικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα 
του Συνδέσμου www.anticancersociety.org.cy ή από τα γραφεία του Συνδέσμου.
 Η αίτηση να παραδοθεί στα γραφεία του Συνδέσμου ή να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση info@anticancersociety.org.cy μέχρι την Παρασκευή, 30 Αυγούστου  2019.

ΑΝΤIΚΑΡΚIΝIΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τ.Θ. 25296, 1308  Λευκωσία 

Τηλ. 22446222  Φαξ:  22316822

T
α πρόσφατα αποτελέσματα 
των εκλογών στην Αρ-
γεντινή κατέδειξαν πόσο 
επιρρεπής είναι η χώρα 
στη «χρεοκοπία» και στις 
διαθέσεις των αγορών. Η 
χαμηλότερη των προσδο-

κιών επίδοση του Προέδρου της Αργεντι-
νής Maurisio Macri στις προκαταρκτικές 
εκλογές, ενός Προέδρου στον οποίο οι 
αγορές και οι επενδυτές επένδυσαν για την 
ανασυγκρότηση της χώρας, πυροδότησε 
μια μαζική πώληση μετοχών, νομίσματος 
και κρατικών ομολόγων, οδηγώντας τις 
αποδόσεις σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα 
και τα αντασφάλιστρα για την περίπτωση 
χρεοκοπίας (Credit Default Swaps) να 
καταδεικνύουν 75% πιθανότητα κατάρ-
ρευσης της χώρας.

Ο Macri ήταν ο Πρόεδρος που ανέλαβε 

μετά την τελευταία χρεοκοπία της χώρας 
το 2016 και προχώρησε σε συμφωνίες 
αποπληρωμής για το δημόσιο χρέος και 
σε ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Η 
χώρας συνεχίζει όμως να αντιμετωπίζει 
σοβαρά προβλήματα, με τον πληθωρισμό 
να βρίσκεται κοντά στο 55%.

Οι αγορές φαίνεται να προεξοφλούν 
ότι ενδεχόμενη νίκη του ανθυποψηφίου 
του Macri στις τελικές εκλογές θα οδη-
γήσει τη χώρα σε νέα χρεοκοπία, εφόσον 
ενδεχομένως να προχωρήσει σε επανα-
διαπραγμάτευση των συμφωνιών που 
έχουν γίνει με το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο, σε μια περίοδο όπου εντός των 
επόμενων δώδεκα μηνών λήγει κρατικό 
χρέος δισεκατομμυρίων σε ξένο νόμισμα.

Υπενθυμίζεται ότι η Αργεντινή αποτελεί 
μιαν από τις χώρες που προχώρησαν σε 
στάση πληρωμών έναντι του δημόσιου 
χρέους της. Μια σειρά πολιτικών λαθών, 
τόσο σε θέματα δημοσιονομικής αλλά και 
νομισματικής πολιτικής, έριξαν τη χώρα 
σε βαθύτατη ύφεση και δημιούργησαν 
τεράστια ζημιά στο χρηματοπιστωτικό 
της σύστημα.

Η χώρα βυθίστηκε στην ύφεση από το 
1998 και,  σε μια προσπάθεια επαναφο-
ράς της οικονομίας, η κυβέρνηση αύξησε 
σημαντικά το δημόσιο χρέος, λαμβάνοντας 
κυρίως δάνεια σε δολάρια. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα την εκτίναξη του πληθωρισμού 
και την κατάληξη στην πολιτική απόφαση 
για «κλείδωμα» της ισοτιμίας του τοπικού 
νομίσματος με το δολάριο ένα προς ένα. 

Η απόφαση αυτή δεν μπορούσε σε καμία 
περίπτωση να υποστηριχθεί από τα οικο-
νομικά δεδομένα της χώρας και οδήγησε 
στη σημαντική συρρίκνωση των εξαγωγών, 
αφού είχε χαθεί η ανταγωνιστικότητά τους, 

και τη μαζική φυγή καταθέσεων από το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας, 
μετά τη μετατροπή τους σε δολάριο.

Η συνεχιζόμενη ύφεση σε συνδυασμό 
με τις μεγάλες αυξήσεις στις φορολογίες 
και τον κίνδυνο υποτίμησης του νομίσμα-
τος οδήγησε τη χώρα στην αστάθεια. Οι 
πολίτες παρουσιάζονταν δύσπιστοι ως 
προς το τραπεζικό σύστημα της χώρας 
και, με τον φόβο της χρεοκοπίας, άρχισαν 
να μετατρέπουν μαζικά τις καταθέσεις τους 
σε δολάρια, με βάση τη σταθερή ισοτιμία, 
και να τις μεταφέρουν στο εξωτερικό. Ως 
συνεπακόλουθο, το Υπουργείο Οικονο-
μικών της χώρας αρχικά απαγόρευσε τις 
αναλήψεις από τις τράπεζες, επιτρέποντας 
αργότερα όμως την ανάληψη ενός μικρού 
ποσού, με σκοπό τη διάσωση του τραπε-
ζικού συστήματος της χώρας.

Η ύφεση, η αυξημένη ανεργία, οι περι-
ορισμοί στις αναλήψεις και το κλείσιμο των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων οδήγησαν 
στην κοινωνική εξέγερση και στην αναρχία. 
Στις 25 Δεκεμβρίου 2001 ανακοινώνε-
ται η αναστολή πληρωμών του κράτους 
και στις 3 Ιανουαρίου 2002 η Αργεντινή 
χρεοκοπεί και επίσημα. Η νέα κυβέρνηση 
«ξεκλειδώνει» την ισοτιμία, το νόμισμα 
υποτιμάται δραματικά, ο πληθωρισμός 
εκτοξεύεται, το βιοτικό επίπεδο διαβρώνεται 
και αρχίζουν οι κοινωνικές αναταραχές.

Επιπλέον αρχίζει η επαναδιαπραγμά-
τευση του δημόσιου χρέους, με πολλούς 
πιστωτές να αποδέχονται σημαντικές ζημιές 
στα κεφάλαιά τους. Κάποια επενδυτικά 
ταμεία, τα οποία αγόρασαν το χρέος από 
άλλους πιστωτές σε πολύ χαμηλά επίπεδα, 
δεν αποδέχτηκαν νέους όρους δανεισμού, 
προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και ζήτησαν 
αποπληρωμή του, και δεκαπέντε χρόνια 

μετά προχωρούν σε συμφωνία με την κυ-
βέρνηση της Αργεντινής για καταβολή του 
75% του κεφαλαίου. 

Υπάρχουν περιπτώσεις δημόσιου χρέους 
όπου παρουσιάζονται ρήτρες επιβολής 
της ζημιάς, αν και εφόσον ένα ποσοστό 
αποδεχτεί την αναδιάρθρωση, ενώ πολλές 
εκδόσεις γίνονται με βάση το νομικό πλαί-
σιο άλλης χώρα, όπως για παράδειγμα με 
βάση το αγγλικό δίκαιο. Στην περίπτωση 
της Αργεντινής και των συγκεκριμένων 
ταμείων, αμερικανικό δικαστήριο εφόσον 
εξέτασε τους όρους έκδοσης, ζήτησε την 
πλήρη αποπληρωμή του χρέους.

Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί η ανα-
διάρθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέ-
ους, γνωστό και ως PSI. Ένα σχέδιο «τόσο 
εθελοντικό όσο και η εξομολόγηση στην 
Ιερά Εξέταση», όπως χαρακτηριστικά 
ανέφερε Γερμανός τραπεζίτης. Από το 
συγκεκριμένο σχέδιο προκύπτουν δύο 
σημαντικά ζητήματα. Το δημόσιο χρέος 
της Ελλάδας στην τελική αυξήθηκε, ενώ οι 
πιστωτές υπέστησαν σημαντικές ζημιές, με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα τα χρηματο-
πιστωτικά ιδρύματα της Κύπρου (γι’ αυτό 
ευθύνεται και η επενδυτική στρατηγική 
των ίδιων των ιδρυμάτων).

Ουσιαστικά, τα ποσοστά των ομολόγων 
του Δημοσίου αντικαταστάθηκαν με νέα 
μεγαλύτερης διάρκειας, προκαλώντας 
περισσότερες ζημιές. Αν ένα ομόλογο 
που έχει ονομαστική αξία 100 ευρώ και 
λήξη 5 χρόνια αντικατασταθεί με ένα άλλο 
ονομαστικής αξίας 100 ευρώ και λήξη 
τα 20 χρόνια, η ζημιά μπορεί να φτάσει 
μέχρι τα 36 ευρώ.

Από τις εμπειρίες των πιο πάνω χωρών 
αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει ένας διεθνής 
μηχανισμός που να χειρίζεται τέτοιου είδους 

αναδιαρθρώσεις ή πτωχεύσεις. Ως  αποτέλε-
σμα δημιουργούνται διακρίσεις μεταξύ των 
πιστωτών, ενώ οι αναδιαρθρώσεις δεν επι-
τυγχάνουν τους στόχους τους. Αν μια εταιρεία 
εκκαθαρίζεται ή ένας ιδιώτης πτωχεύσει, τότε 
υπάρχουν κανονισμοί για τον χειρισμό των 
περιουσιακών στοιχείων και των πληρωμών. 
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση διάσωσης 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Επιπλέον, στο όλο σκηνικό σημαντικό 
παράγοντα διαδραματίζουν τα παράγω-
γα ασφάλισης σε περίπτωση αθέτησης 
πληρωμών,  τα λεγόμενα credit default 
swap (CDS). Τα συγκεκριμένα παράγωγα 
χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια έναντι των 
ομολόγων που κατέχουν σε περίπτωση 
αθέτησης πληρωμών από τον εκδότη, ενώ 
για τους πιο τολμηρούς αποτελεί ελκυστικό 
χρηματοοικονομικό προϊόν, ποντάροντας 
στην πτώχευση του εκδότη που μπορεί να 
είναι κράτος ή ιδιωτική εταιρεία.

Η αγορά των ομολόγων απορροφά με-
γάλο μέρος των συναλλαγών διεθνώς, με τις 
αποδόσεις να έχουν μειωθεί τα τελευταία 
χρόνια. Η απόδοση εξαρτάται εν πολλοίς 
από την πιστωτική διαβάθμιση του εκδότη. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι μόνο οι 
εξωγενείς παράγοντες δεν μπορούν να 
οδηγήσουν μια χώρα σε χρεοκοπία. Κοινό 
χαρακτηριστικό όλων των κρίσεων είναι 
οι λανθασμένες δημοσιονομικές και νο-
μισματικές πολιτικές και το «χαλαρό» 
θεσμικό πλαίσιο. 

Η νέα κυβέρνηση της Αργεντινής τον 
Μάρτιο του 2016 συμβιβάστηκε με τις 
αγορές και τους πιστωτές και προχώρησε 
σε συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο. Η επόμενη «φιγούρα» για την Αρ-
γεντινή αναμένεται μετά το αποτέλεσμα 
των τελικών εκλογών.
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Ά
ρθρο των New York 
Times, που δημοσι-
εύτηκε την περασμέ-
νη εβδομάδα, τιτλο-
φορείται «Η νύφη, ο 
γαμπρός και το ελλη-
νικό ηλιοβασίλεμα: 

Η τέλεια γαμήλια φωτογραφία» και 
περιγράφει τη νέα μόδα τουρισμού 
για φωτογράφιση γάμου στη γραφική 
Σαντορίνη. Σύμφωνα με το εκτενές 
ρεπορτάζ, που δημοσιεύτηκε στην αμε-
ρικανική εφημερίδα, η προ-γαμήλια 
φωτογράφιση έχει μετατραπεί σε ένα 
νέο είδος θεματικού τουρισμού και 
σε μία επιχείρηση δισεκατομμυρίων 
δολαρίων στην εποχή του Instagram 
και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Αρμάδες» κρουαζιερόπλοιων, 
όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το 
ρεπορτάζ, και χαμηλού κόστους 
αεροπορικές εταιρείες μεταφέρουν 
καθημερινά στο νησί της Σαντορί-
νης «εθισμένους» των σέλφι και του 
Instagram. Το Κυκλαδίτικο νησί συ-
γκαταλέγεται στους δημοφιλέστερους 
προορισμούς γι’ αυτό το νέο είδος 
τουρισμού, που έχει δημιουργηθεί 
τα τελευταία χρόνια, του προ-γαμή-
λιου τουρισμού ή πιο γενικευμένα 
του νέου είδους «προσκυνηματικού 
τουρισμού σέλφι φωτογραφιών», όπως 
εύστοχα το χαρακτήρισε σε μελέτη του 
(2016) για το θέμα της εισβολής των 
νέων τεχνολογιών στον τουρισμό ο 
Michelangelo Magasic για λογαρια-
σμό του Αυστραλιανού Πανεπιστημίου 
Curtin. Σε αυτούς τους προορισμούς 
συγκαταλέγεται ο Πύργος του Άιφελ, 
το Μπιγκ Μπεν στο Λονδίνο, η Νέα 
Ζηλανδία αλλά και η Ανταρκτική.

Οι νέες τάσεις 
στον τουρισμό

Το νέο αυτό είδος ή οι νέες αυτές 
τάσεις στον τουρισμό αποδεικνύονται 
και σε δημοσίευμα της New York Post 
τον περασμένο Ιούνιο, σχετικά με τις 
προτιμήσεις των Millennials, των γεν-
νηθέντων δηλαδή, μεταξύ 1981 και 
1996, οι οποίοι, όπως αναφέρεται, δεί-
χνουν την προτίμησή τους σε ταξίδια 
που περιλαμβάνουν παιδικά θεματι-
κά πάρκα, ενώ έρευνα του Morning 
Consult (2018) καταδεικνύει ότι το 
2018, 75% των άτεκνων Millenials 
ταξίδεψαν για να επισκεφθούν ένα 
παιδικό θεματικό πάρκο, όπως η 
Disneyland.

Οι νέες προτιμήσεις στον τουρισμό 
έχουν διαφοροποιηθεί ριζικά τα τε-
λευταία χρόνια, ιδιαίτερα όσον αφορά 
τον τρόπο με τον οποίο η πληροφορία 
μεταδίδεται ή αναπαράγεται από τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και 
από πλατφόρμες ταξιδιωτικών προ-
τάσεων. Αυτές οι νέες τάσεις έχουν 
κτυπήσει την πόρτα και της χώρας 
μας, με μίαν από τις κυριότερες να 
είναι ο γαμήλιος τουρισμός.

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΧΏΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗ-
ΓΙΚΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΈΙΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Σημαντικός για τη χώρα 
μας ο γαμήλιος τουρισμός

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε 
ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού την 
περασμένη χρονιά, η συνεισφορά του γαμή-
λιου τουρισμού στην κυπριακή οικονομία 
κυμάνθηκε πάνω από 110 εκατομμύρια 
ευρώ για το 2017, ενώ την ίδια χρονιά μόνο 
τελέστηκαν σχεδόν οκτώ χιλιάδες γαμήλιες 
τελετές, με μιαν αύξηση που αναμένεται 
να κυμαίνεται σταδιακά στο 3-5%.

Μεγαλύτερη και παραδοσιακή αγορά 
είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, ακολουθούν 
το Ισραήλ, ο Λίβανος και η Ρωσία, ενώ 
αύξηση σε συγκεκριμένους Δήμους πα-
ρουσιάζουν η Ουγγαρία, η Πολωνία, η 
Ουκρανία και η Λιθουανία.

Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν ότι 
η χώρα μας είναι ιδιαίτερα ελκυστικός 
προορισμός, αρκεί να αναλογιστεί κανείς 
ότι σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που πα-
ρουσιάστηκε από το Κέντρο Τουριστικών 
Σπουδών της Φλωρεντίας, 8.791 γάμοι 
τουριστών γιορτάστηκαν στην Ιταλία το 
2018, κάτι το οποίο συνέβαλε σε 436.000 
αφίξεις, πάνω από 1.5 εκατομμύρια δια-
νυκτερεύσεις και έσοδα πάνω από 500 
εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, σύμ-
φωνα με την έρευνα, στην Ιταλία ο μέσος 
όρος των καλεσμένων ανά γαμήλια τελετή 

ανέρχεται στους 49.6 και ο μέσος όρος 
εξόδων στις €56.890!.

Σύμφωνα με έρευνα του GlobalData 
που δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2018, 
πάνω από το 25% των γάμων ανά την 
υφήλιο είναι «Destination Weddings», 
ενώ ο πιο σημαντικός παράγοντας που 
ωθεί τα ζευγάρια να γιορτάσουν την τελετή 
του γάμου τους στο εξωτερικό είναι οι 
κλιματολογικές συνθήκες. 

Σύμφωνα με τη βρετανική Independent, 
το 2017 και το 2018 δημοφιλέστεροι 
προορισμοί για τους Βρετανούς ήταν 
ο Άγιος Μαυρίκιος και η Αγία Λουκία, 
ενώ ο μέσος όρος εξόδων ανά ζευγάρι 
για διοργάνωση του γάμου στο Ηνωμένο 
Βασίλειο από τους Βρετανούς ξεπερνά 
τις τριάντα χιλιάδες ευρώ.

Προσοδοφόρος τομέας
Στη χώρα μας, η υποβολή αίτησης για 

τέλεση γάμου είναι σχετικά απλή διαδι-
κασία, με την τιμή να ανέρχεται στα €282 
ευρώ περίπου για την έκδοση άδειας 
γάμου, ενώ το ενοίκιο το οποίο επιβάλλουν 
οι τοπικές Αρχές για τέλεση γάμων εκτός 
δημαρχείου, σε συγκεκριμένα σημεία 
κυμαίνεται από €200 μέχρι και €1000, 
ανάλογα με το σημείο αναφοράς. 

Οι πιο τυχεροί Δήμοι προσφέρουν 

τέλεση γάμου στις παραλίες τους και σε 
σημεία τέλεσης που έχουν δημιουργή-
σει. Δημοφιλέστεροι Δήμοι είναι οι τρεις 
παραλιακοί της ελεύθερης Αμμοχώστου, 
Παραλίμνι, Σωτήρα και Αγία Νάπα, η 
οποία έχει και την πρωτιά, καθώς και 
η Γεροσκήπου, η Πόλη Χρυσοχούς, η 
Πέγεια, η Πάφος, η Γερμασόγεια, η Λε-
μεσός και η Λάρνακα.

Από την άλλη, εξαιτίας του γαμήλιου 
τουρισμού, ανθούν και τα παραπλήσια 
επαγγέλματα και υπηρεσίες, όπως οι δια-
κοσμήσεις, οι φωτογράφοι, τα λεωφορεία 
και ταξί, οι μουσικοί, τα εστιατόρια, καθώς 
και τα ίδια τα ξενοδοχεία.

Σχέδιο δράσης από το 
Υφυπουργείο Τουρισμού

Σε δήλωσή του στη «Σ» ο Υφυπουργός 
Τουρισμού Σάββας Περδίος ανέφερε ότι 
το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει επιλέξει 
την ανάπτυξη του γαμήλιου τουρισμού 
ανάμεσα στις ειδικές μορφές τουρισμού, 
στις οποίες θα δοθεί έμφαση τα επόμε-
να χρόνια, στο πλαίσιο και της εθνικής 
στρατηγικής τουρισμού.

Η χώρα μας, όπως ανέφερε ο αρ-
μόδιος Υφυπουργός, διαθέτει πολλά 
πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη τού 
εν λόγω τμήματος της αγοράς όπως εί-

ναι τα πολυτελή ξενοδοχεία με εμπειρία 
στη διοργάνωση γάμων, οι μοναδικές 
παραλίες για «barefoot weddings», οι 
ιστορικοί χώροι όπως μεσαιωνικά κάστρα 
και άλλα μνημεία για τέλεση ονειρεμένων 
γάμων, η εξαιρετική οινο-γαστρονομία, 
τα γραφικά παραδοσιακά χωριά και το 
πολυδιάστατο προϊόν για εμπλουτισμένη 
εμπειρία τόσο για το ζεύγος όσο και για 
τους φιλοξενουμένους που το συνοδεύουν.

Η προώθηση του γαμήλιου τουρι-
σμού, όπως αναφέρει ο Υφυπουργός 
Τουρισμού, θα επιτευχθεί μέσα από 
ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης που 
θα ολοκληρωθεί σύντομα και περιλαμ-
βάνει, μεταξύ άλλων, ενέργειες όπως η 
συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις 
γάμου, η συνεργασία με οργανωτές τα-
ξιδίων που έχουν ειδίκευση σε πακέτα 
γάμου, η στοχευμένη προβολή στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και η φιλοξενία 
εξειδικευμένων δημοσιογράφων και 
ταξιδιωτικών πρακτόρων στην Κύπρο.

Προς την κατεύθυνση αυτή, της 
περαιτέρω ανάπτυξης της σημαντικής 
αυτής ειδικής μορφής τουρισμού, το 
Υφυπουργείο Τουρισμού προσβλέπει 
στην ενδυνάμωση της ήδη στενής συνερ-
γασίας με τον ιδιωτικό τομέα, αναφέρει 
ο αρμόδιος Υφυπουργός.

Σχέδιο δράσης για τον 
Γαμήλιο Τουρισμό

Της Κυριακής
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Ο
ι ηλεκτρονικοί λο-
γαριασμοί έκαναν 
την εμφάνισή τους 
και στην Κύπρο 
εδώ και δεκαετί-
ες. Διάφοροι ορ-
γανισμοί, μεταξύ 

των οποίων και οι τράπεζες, άρχισαν να 
προσκαλούν τους πελάτες τους να κάνουν 
χρήση των ηλεκτρονικών λογαριασμών 
για προστασία του περιβάλλοντος και για 
μείωση του κόστους. Τα e-statements 
προσέλκυαν κυρίως όσους έζησαν στο 
εξωτερικό και συνήθισαν να πραγματο-
ποιούν ηλεκτρονικά τις συναλλαγές τους 
και να ενημερώνονται επίσης ηλεκτρο-
νικά για την κίνηση των καρτών τους. 
Ακόμη βρήκαν οπαδούς ανάμεσα σε 
όσους υπήρξαν fans των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και αργότερα των smart 
τηλεφώνων. 

Οι υπόλοιποι παρέμειναν προσκολ-
λημένοι στο παραδοσιακό, στην κλασι-
κή επιλογή του έντυπου λογαριασμού. 
Πολλοί πελάτες των τραπεζών, ακόμη 
και σήμερα, στην εποχή της ψηφιακής 
μεταμόρφωσης, δεν έχουν συνηθίσει 
να ενημερώνονται για την κίνηση της 
κάρτας τους μέσω του ηλεκτρονικού 
λογαριασμού. Άλλοι πάλι, πιθανότατα 
να αμελούν να το κάνουν ή παρασυρό-
μενοι από τη δύναμη της συνήθειας, 
δεν αντιλαμβάνονται πως κάνοντας 
χρήση του e-statement, συμβάλλουν 
στην προστασία του περιβάλλοντος και 
βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Η Τράπεζα Κύπρου, ως μέρος των 
γενικότερων πρωτοβουλιών της για μείωση 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της, 
αναλαμβάνει συχνά να ευαισθητοποιεί 
τους πελάτες της σε θέματα που αφορούν 
τη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού, μέσω 
της επιλογής για εκτύπωση απόδειξης 
στα ΑΤΜ και της επιλογής για τη λήψη 
e-statement αντί για  έντυπη κατάσταση 
λογαριασμού στο σπίτι τους. 

E-statement - το τερπνόν 
μετά του ωφελίμου

Αυτήν τη φορά η πρωτοβουλία της 
συνδυάζει το τερπνόν μετά του ωφελίμου. 

Όσοι, λοιπόν, είστε πελάτες της Τράπεζας 
και κάνετε χρήση της πλατφόρμας 1bank 
τρέξτε να προλάβετε! Πάρτε την απόφαση 
να μην παραλαμβάνετε τον λογαριασμό 
της κάρτας σας ταχυδρομικώς, και ως  
ανταμοιβή συμμετέχετε στην κλήρωση 
για ένα ηλεκτροκίνητο Nissan Leaf μη-
δενικών εκπομπών ρύπων.

Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να 
έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό της 
πιστωτικής τους κάρτας σε ηλεκτρονική 
μορφή χωρίς την αποστολή μηνιαίων 
καταστάσεων λογαριασμών. Στη κλήρωση 
(11 Νοεμβρίου 2019) για το ολοκαίνουρ-
γιο οικολογικό Nissan Leaf, θα συμπε-

ριληφθούν όλοι οι κάτοχοι καρτών που 
έχουν επιλέξει το e-statement και δεν 
λαμβάνουν τον λογαριασμό τους με το 
ταχυδρομείο.

Για όσους ακόμη το σκέφτονται, η υπη-
ρεσία e-statement της 1Bank παρέχει 
πρόσβαση στον λογαριασμό της κάρτας 
σας (πιστωτικής και προπληρωμένης) σε 
ηλεκτρονική μορφή, όπου κι αν βρίσκε-
στε, με δυνατότητα να αποθηκεύετε την 
κατάσταση του λογαριασμού σας ή να 
την εκτυπώνετε όταν τη χρειάζεστε. Το 
e-statement είναι ένας εύκολος, ασφα-
λής και οικονομικός τρόπος για μείωση 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που 

αφήνουμε στον πλανήτη.
Με 4 απλά βήματα μπορείτε να 

σταματήσετε να λαμβάνετε τυπωμένο 
λογαριασμό:

• Login στην 1bank Internet Banking
• Κλικ στην κατηγορία «statements»
• Κλικ στην ένδειξη «κατάργηση statement»
• Eπιλέξτε λογαριασμό κάρτας και 

«Αλλαγή σε μη παραλαβή».

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη
Η Τράπεζα Κύπρου παραμένει  ένας 

περιβαλλοντικά υπεύθυνος οργανισμός. 
Με  συγκεκριμένα μέτρα, στο πλαίσιο 
της Περιβαλλοντικής της Πολιτικής, 
συμβάλλει στη διαχείριση και προστα-
σία του περιβάλλοντος και στη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 
τη λειτουργία της. 

Περιβαλλοντική πολιτική
Το Σύστημα Περιβαλλοντικής της 

Διαχείρισης  στοχεύει:
• Στη συνεχή ευαισθητοποίηση του 

προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος. 
• Στη διαρκή προσπάθεια μείωσης 

των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον 
μέσω της βελτίωσης των παρεχόμενων 
τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων. 

Αναγνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη της 
οικονομίας εξαρτάται άμεσα από τη βιωσι-
μότητα του οικοσυστήματος και συνειδη-
τοποιώντας την ευθύνη για προστασία του 
περιβάλλοντος, εφαρμόζει επίσης μέτρα 
που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των 
συνεπειών που η λειτουργία της επιφέρει 
στο περιβάλλον. 

Οι κύριες αρχές της περιβαλλοντικής 
της πολιτικής συνοψίζονται:

• Στην ορθολογική χρήση ενέρ-
γειας, φυσικών πόρων και στην αποτε-
λεσματική διαχείριση των αποβλήτων.

• Στη μείωση της κατανάλωσης ηλε-
κτρικής ενέργειας, νερού και καυσίμων.

• Στην ασφαλή συλλογή και μεταφορά 
αποβλήτων.

• Στην προώθηση της ανακύκλωσης 
χαρτιού, πλαστικού, μπαταριών, λαμπτή-

ρων, ηλεκτρομηχανογραφικού εξοπλισμού 
και άλλων υλικών.

Ήδη, εφαρμόζει με επιτυχία την «Ηλε-
κτρονική αρχειοθέτηση» των εγγράφων 
των πελατών της, τον  ανασχεδιασμό των 
καταστημάτων και τη συνολική στρατη-
γική ψηφιοποίησης. 

Από το 2014 εφαρμόζονται επίσης 
μέτρα για ανακύκλωση, με τον καταγε-
γραμμένο όγκο του συλλεγόμενου προς 
ανακύκλωση χαρτιού να κυμαίνεται από 
238.000 έως 248.000 κιλά ετησίως. 

Η βελτίωση της οικολογικής αποδοτι-
κότητας επιτυγχάνεται επίσης μέσω μιας 
σειράς μέτρων για αποδοτική χρήση της 
ενέργειας, του νερού και του χαρτιού, 
συμπεριλαμβανομένης της πράσινης 
τεχνολογίας πληροφορικής, μέχρι την 
αντικατάσταση επαγγελματικών ταξιδιών 
με τηλεδιασκέψεις και τη χρήση του Skype 
για Επιχειρήσεις.

Ένα από τα επιτυχή μέτρα που εφαρ-
μόζει εδώ και πολλά χρόνια είναι και 
το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού 
«Paperless» σε όλες τις εγκαταστάσεις 
της Τράπεζας. Το Πρόγραμμα  περιλαμ-
βάνει, ανάμεσα σε άλλα, το internal portal 
(ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας), μέσω 
του οποίου ενθαρρύνεται το προσωπι-
κό να μειώνει τη χρήση του χαρτιού. Το 
portal φιλοξενεί εγκυκλίους, ανακοινώ-
σεις, πολιτικές, εσωτερικά αιτήματα και 
εφαρμογές, λεπτομέρειες συστήματος, 
προϊόντων και υπηρεσιών, εργαλεία 
και αξιολογήσεις εργαζομένων.

Επίσης οι πελάτες ενθαρρύνονται να 
χρησιμοποιούν τις πρωτοποριακές δια-
δικτυακές και τηλεφωνικές υπηρεσίες, 
με σημαντικά αποτελέσματα στα έξοδα 
χαρτιού και τα λειτουργικά έξοδα.

Η Τράπεζα έχει επίσης εισαγάγει 
πίνακα χρεώσεων και προμηθειών, ο 
οποίος παρέχει κίνητρα στους πελάτες 
που χρησιμοποιούν ψηφιακές και άλ-
λες υπηρεσίες χωρίς χαρτί. Οι χρεώσεις 
και προμήθειες παρέχουν ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες, φθηνότερες από τις φυσικές 
υπηρεσίες ή ακόμη δωρεάν.

Επιλέξτε e-statement και διεκδικήστε
ένα ηλεκτροκίνητο Nissan Leaf

ΣΤΟ ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΆ ΤΗΣ 
ΚΊΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΊΆΣ ΣΤΗΝ 
ΚΎΠΡΟ, ΤΆ ΣΚΗΠΤΡΆ ΣΎ-
ΝΕΧΊΖΕΊ ΝΆ ΚΡΆΤΆ Η CYTA, 
ΆΚΟΛΟΎΘΟΎΜΕΝΗ ΆΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΩΗΝ ΜΤΝ ΚΆΊ ΤΩΡΆ EPIC, 
ΠΟΎ ΣΗΜΕΊΩΣΕ ΜΊΚΡΗ ΜΕΊ-
ΩΣΗ ΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ 

Χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιή-
σεις παρέμεινε η εικόνα αναφορι-
κά με τα μερίδια αγοράς κινητής 

τηλεφωνίας των τηλεπικοινωνιακών 
εταιρειών στην Κύπρο το 2018.  Όπως 
διαφαίνεται από τα τελευταία διαθέσιμα 
στοιχεία του Γραφείου του Επιτρόπου 
Ρυθμίσεων Ηλεκτρονικών Επικοινω-
νιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), οι 
επενδύσεις των εταιρειών σε δίκτυα 
νέας γενιάς, που προαναγγέλθηκαν τη 
χρόνια που πέρασε και προχωρούν, δεν 
αναμένεται να αλλάξουν σύντομα τον 
τηλεπικοινωνιακό χάρτη στην αγορά 
της Κύπρου, καθώς υπάρχει πολύς 
δρόμος ακόμη να διανυθεί μέχρι την 
υλοποίησή τους και την εμπορική χρή-
ση των νέων αυτών δικτύων. Ωστόσο, 
η στασιμότητα που καταγράφεται τους 
τελευταίους μήνες στα μεγέθη του κλάδου 
των τηλεπικοινωνιών  «ενισχύει» τον 
ανταγωνισμό, καθώς «εξωθεί» ουσιαστικά 
στην ανταλλαγή μεταξύ των παρόχων 
των ήδη υπαρχόντων πελατών κι όχι 
στην εγγραφή νέων συνδρομητών.

Μερίδια CYTA
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τελευταία 

στοιχεία του ΓΕΡΗΕΤ για την παρακολού-
θηση  της αγοράς κινητής τηλεφωνίας 
για το 2ο εξάμηνο του 2018, το μερίδιο 
αγοράς της Cyta στην κινητή τηλεφωνία 
(συμβολαίου και προπληρωμένης) στα-

θεροποιήθηκε στο τέλος του 2018 στο 
54,22%, σε σύγκριση με 54,33% που 
ήταν στο τέλος Δεκεμβρίου του 2017.

Mερίδια αγοράς υπολοίπων παικτών
Την ίδια σχεδόν πορεία ακολούθησε 

και το μερίδιο της ΜΤΝ, που μετονομά-
στηκε σε EPIC, που ήταν στο τέλος του 

2018 στο 34,79%, σε σύγκριση με το 
35,46% που ήταν στο τέλος Δεκεμβρί-
ου του 2017. Το «παζλ» των μεριδίων 
συμπληρώνουν Primetel και Cablenet, 
που κατέγραψαν μικρή άνοδο στα με-
ρίδιά τους. Ειδικότερα, το μερίδιο της 
Primetel ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 

2018 στο 9,91% σε σχέση με 9,32% 
που ήταν στο τέλος Δεκεμβρίου του 
προηγούμενου έτους. Ανάλογη ήταν 
και η πορεία του μεριδίου της Cablenet, 
καθώς από 0,89% στο τέλος του Δεκεμ-
βρίου 2017 ανήλθε τον Δεκέμβριο του 
2018 στο 1,08%.

Διείσδυση κινητής τηλεφωνί-
ας στον πληθυσμό της Κύπρου

Με βάση επίσης τα ίδια στοιχεία του 
ΓΕΡΗΕΤ, η διείσδυση της κινητής τηλεφω-
νίας στον πληθυσμό της Κύπρου εκτιμάται 
στο 139%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 
1.200.378 γραμμές, σε σχέση με ποσοστό 
διείσδυσης 133% και 1.171349 γραμμές 
που καταγράφηκαν στο τέλος του 2017.

Μερίδια ευρυζωνικής
πρόσβασης

Αυξομειώσεις καταγράφηκαν το 2018 
και στα μερίδια την εταιρειών τηλεπικοι-
νωνιών όσον αφορά τους συνδρομητές 
σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης. Στο 
τέλος του έτους η Cyta είχε ποσοστό 56,2% 
σε σύγκριση με 57,3% στο τέλος του 2017, 
η Cablenet αύξησε το μερίδιό της σε 21% 
από 20,3%, η Primetel σε 7,3% από 6,8%.

Της Primetel μειώθηκε από 15,6% σε 15,4%. 
Από την άλλη, η Primetel έχει το μεγαλύτερο 
ποσοστό σε νέους συνδρομητές με 48%, ακο-
λουθεί η Cablenet με 43% και η Cyta με 9%.

Συνδρομητές 
Διαδικτύου, IPTV/CableTV

Όσον αφορά τους συνδρομητές Διαδικτύ-
ου, IPTV/CableTV και σταθερής τηλεφωνίας, 
τα μερίδια των παροχέων στο τέλος του 2018 
είχαν ως εξής: Cyta 61,6%, Cablenet 25%, 
Primetel 12,9% και ΜΤΝ 0,5%.

Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση 
για Συνήθεις συνδρομές φωνής

Τέλος, όσον αφορά την Κινητή Ευρυζω-
νική Πρόσβαση για Συνήθεις συνδρομές 
φωνής χωρίς ειδικό τιμολογιακό σχέδιο 
δεδομένων, το μερίδιο της Cyta ανέρχεται 
σε 90%, της ΜΤΝ σε 6,4% και της Primetel 
σε 3,6%. Και πάλι σε σχέση με Κινητή 
Ευρυζωνική Πρόσβαση για συνδρομές 
δεδομένων ως προσθήκη σε συνήθεις 
συνδρομές φωνής το μερίδιο της ΜΤΝ 
ανήλθε σε 47,8%, της Cyta σε 40,3% και 
της Primetel σε 11,9%.  

Σταθεροποιήθηκε το ποσοστό της CYTA



ΤΗΝ ΕΡΧΌΜΕΝΗ ΤΕΤΆΡΤΗ 
ΘΆ ΠΡΆΓΜΆΤΌΠΌΙΗΘΌΎΝ 
ΆΠΌ ΚΆΙ ΠΡΌΣ ΤΆ ΚΎΠΡΙΆ-
ΚΆ ΆΕΡΌΔΡΌΜΙΆ ΣΎΝΌΛΙ-
ΚΆ 312 ΠΤΗΣΕΙΣ, ΠΌΎ ΘΆ 
ΜΕΤΆΦΕΡΌΎΝ ΠΕΡΙΠΌΎ 60 
ΧΙΛΙΆΔΕΣ ΕΠΙΒΆΤΕΣ 

Η 
ημέρα με τη με-
γαλύτερη εναέρια 
κίνηση του έτους 
θα είναι η ερχό-
μενη Τετάρτη (21 
Αυγούστου 2019), 
αφού μέσα σ’ ένα 

24ωρο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 
312 πτήσεις, οι οποίες θα μεταφέρουν 
περίπου 60 χιλιάδες επιβάτες από και 
προς την Κύπρο. Σύμφωνα με στοιχεία, 
τα οποία εξασφάλισε η «Σ» από την 
Hermes Airports αναφορικά με την 
κίνηση των πτήσεων στα κυπριακά 
αεροδρόμια, οι πιο δημοφιλείς προ-
ορισμοί για φέτος το καλοκαίρι είναι 
η Μόσχα, το Λονδίνο, η Αθήνα και το 
Τελ Αβίβ, ενώ οι εταιρείες που πραγ-
ματοποίησαν τις περισσότερες πτήσεις 
ήταν η Rossiya, η Ryanair, η Aegean 
Airlines και η TUI Airways. 

Αύξηση ταξιδιωτών κατά 3,1% 
Σύμφωνα με την Hermes Airports, 

από την αρχή του έτους έως και τον 
Ιούλιο έχουν ταξιδέψει από τα κυπρι-
ακά αεροδρόμια συνολικά 6.123.561 
επιβάτες, έναντι 5.939.136 που είχαν 
ταξιδέψει πέρσι κατά το ίδιο διάστημα, 
καταγράφοντας αύξηση 3,1%. Η μέρα, 

όμως, με τη μεγαλύτερη κίνηση στα κυ-
πριακά αεροδρόμια θα είναι η Τετάρ-
τη, 21 Αυγούστου 2019, οπότε και θα 
ταξιδέψουν από και προς τα κυπριακά 
αεροδρόμια περίπου 60 χιλιάδες επιβάτες, 
με 312 συνολικά πτήσεις (αφίξεις και 
αναχωρήσεις). 

Οι κορυφαίοι προορισμοί 
Όπως προκύπτει από τους αριθμούς 

των πτήσεων που καταγράφηκαν φέτος 
το καλοκαίρι, οι περισσότεροι επιβάτες 
που έφυγαν από το αεροδρόμιο Λάρνακας 
ταξίδεψαν προς τη Μόσχα, την Αθήνα, το 
Τέλ Αβίβ, την Αγία Πετρούπολη, τη Βιένη, 
το αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου, 
το αεροδρόμιο Luton του Λονδίνου, τη 
Βηρυτό, το αεροδρόμιο Heathrow του 
Λονδίνου και το Κίεβο. Όσον αφορά τις 
πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν από το 

αεροδρόμιο Πάφου, οι πλείστοι επιβάτες 
ταξίδεψαν για το αεροδρόμιο Gatwick του 
Λονδίνου, το Μάντσεστερ, το Τελ Αβίβ, το 
αεροδρόμιο Stansted του Λονδίνου, τη 
Μόσχα, τη Θεσσαλονίκη, το Μπέρμιγχαμ, 
το αεροδρόμιο Luton του Λονδίνου, το 
αεροδρόμιο East Midlands του Ντέρμπι 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Μπρίστολ. 
Σημειώνεται πως τα στοιχεία αφορούν 
συνολικά όλους τους επιβάτες και δεν 
γίνεται διάκριση μεταξύ Κυπρίων και 
τουριστών. 

Σύμφωνα με την Hermes Airports, οι 
δέκα κορυφαίες εταιρείες που εμπιστεύ-
θηκαν οι πλείστοι ταξιδιώτες να πετάξουν 
μαζί τους από το αεροδρόμιο της Λάρνακας 
ήταν οι: Rossiya, Aegean Airlines, Wizz Air, 
Blue Air, Cyprus Airways, TUI Airways, 
JET2.COM, British Airways, Thomas 
Cook World και easyJet. Οι δέκα πιο 

δημοφιλείς εταιρείες που κατέγραψαν 
τις περισσότερες πτήσεις από το αερο-
δρόμιο της Πάφου ήταν οι: Ryanair, TUI 
Airways, easyJet, JET2.COM, Thomas 
Cook World, Rossiya, Globus, British 
Airways, Transavia και Ural. Τονίζεται 
πως τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτουν 
από πραγματικούς αριθμούς από την 
1η Ιουνίου έως και την 31η Ιουλίου 
του έτους που διανύουμε, ενώ για τον 
Αύγουστο γίνεται πρόβλεψη βάσει των 
μέχρι στιγμής στοιχείων για τον μήνα. 

Οι πέντε νέες εταιρείες 
Φέτος πραγματοποιούν πτήσεις από 

και προς την Κύπρο πέντε νέες εταιρείες: 
η SKYUP, η TUIfly, η Wideroe Airlines, 
η Swiss International Airlines και η 
Kuwait Airways. Σύμφωνα με την Hermes 
Airports, η εταιρεία SKYUP συνδέει τη 

Λάρνακα με το Κίεβο και το Χάρκοφ της 
Ουκρανίας και φέτος υπολογίζεται ότι θα 
μεταφέρει από και προς την Κύπρο συνο-
λικά 51.345 επιβάτες. Η εταιρεία TUIfly 
συνδέει τη Λάρνακα με το Ντίσελντορφ 
και τη Φρανκφούρτη της Γερμανίας και 
φέτος αναμένεται να μεταφέρει από και 
προς το νησί μας περίπου 38.165 επιβά-
τες. Η Wideroe Airlines, που συνδέει τη 
Λάρνακα με το Μπέργκεν της Νορβηγίας, 
υπολογίζεται ότι θα μεταφέρει από και 
προς την Κύπρο 4.903 επιβάτες, η Swiss 
International Airlines που συνδέει τη 
Λάρνακα με τη Γενεύη της Ελβετίας θα 
μεταφέρει 4.281 επιβάτες και η Kuwait 
Airways, που συνδέει τη Λάρνακα με το 
Κουβέιτ, υπολογίζεται ότι θα μεταφέρει 
συνολικά 3.183 επιβάτες. Σημειώνεται 
ότι τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτουν 
από πραγματικούς αριθμούς από 1η 
Ιανουαρίου έως και την 31η Ιουλίου 
2019, ενώ για το διάστημα Αυγούστου 
– Δεκεμβρίου έχει γίνει πρόβλεψη βάσει 
των μέχρι στιγμής στοιχείων. Σύμφωνα με 
την Hermes Airports, με την προσθήκη 
και των πέντε νέων εταιρειών, η Κύπρος 
σήμερα έχει την καλύτερη συνδεσιμό-
τητα που είχε ποτέ, με 70 αεροπορικές 
εταιρείες να συνδέουν τη χώρα μας με 
120 προορισμούς σε 40 χώρες. 

Σε δήλωσή της στη «Σ» η κ. Μαρία 
Κουρούπη, Ανώτερη Διευθύντρια Αε-
ροπορικής Ανάπτυξης και Επικοινωνί-
ας της Hermes Airports, ανέφερε πως 
«ως Hermes Airports προσπαθούμε 
διαρκώς να βελτιώσουμε τη συνδεσι-
μότητα της χώρας και να φέρουμε νέες 
εταιρείες. Ήδη για το 2019, πέντε νέες 
αερογραμμές έχουν ξεκινήσει ή αναμένεται 
να ξεκινήσουν πτήσεις από και προς την 
Κύπρο, προσφέροντας περίπου 100 χιλ. 
θέσεις για την περίοδο. Αυτό από μόνο 
του αποτελεί μια τονωτική ένεση για την 
επιβατική κίνηση, η οποία έρχεται να 
καλύψει το οποιοδήποτε κενό έχει δη-
μιουργηθεί σε άλλες αγορές». 

«Βουλιάζουν» τα αεροδρόμια στις 21 Αυγούστου
ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
nicolaouth@simerini.com 
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Σύμφωνα με την 
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έχει την καλύτερη 

συνδεσιμότητα 
που είχε ποτέ, με 
70 αεροπορικές 

εταιρείες να 
συνδέουν τη 
χώρα μας με 

120 προορισμούς 
σε 40 χώρες 



Η 
σχέση μεταξύ των 
εξωτερικών ελε-
γκτών, των εσω-
τερικών ελεγκτών 
και της Επιτροπής 
Ελέγχου μιας οντό-
τητας  έχει σήμερα 

καταστεί πολύ σημαντική. Οι Εποπτικές 
Αρχές ενδιαφέρονται όλο και περισ-
σότερο για την ορθή καταγραφή και 
επεξήγηση των λόγων για τους οποί-
ους οι εξωτερικοί ελεγκτές θεώρη-
σαν κατάλληλο να χρησιμοποιήσουν 
την ελεγκτική εργασία του τμήματος 
εσωτερικού ελέγχου και ταυτόχρονα 
επικροτούν τη μείωση ή εξάλειψη της 
διπλής εργασίας (πράγμα που επιτυγ-
χάνεται μέσω της σχέσης αυτής όπως 
και η βελτιωμένη ποιότητα ελέγχου). 

Οι Εποπτικές Αρχές δίνουν, επίσης, 
όλο και περισσότερη έμφαση στην 
επικοινωνία μεταξύ των εξωτερικών 
ελεγκτών, του τμήματος εσωτερικού 
ελέγχου και της Επιτροπής Ελέγχου 
μια οντότητας. Η Επιτροπή Ελέγχου 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
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Οι εξωτερικοί 
ελεγκτές θα πρέπει 
να αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλία στο 
να βοηθούν τις 

Επιτροπές Ελέγχου 
να διεκπεραιώνουν 

τις υποχρεώσεις τους 
κατάλληλα

ΑΝΤΡΕΑ ΣΥΡΙΜΗ*  
asyrimi@kpmg.com 

ΑΎΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΊΟΎ €4,3 
ΕΚΑΤ. ΚΑΊ ΚΕΡΔΟΦΟΡΊΑ €2,8 
ΕΚΑΤ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΕΞΑ-
ΜΗΝΟ ΤΟΎ ΕΤΟΎΣ

Η πρόοδος που σημειώθηκε τον τε-
λευταίο ενάμιση χρόνο, οι αλλαγές 
στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς 

και οι μελλοντικοί σχεδιασμοί της cdbbank 
(Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως), ήταν 
τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν στην 
πρόσφατη ετήσια Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων του Οργανισμού. Στο πλαίσιο της 
Συνέλευσης, παρουσιάστηκαν οι οικονομικές 
καταστάσεις για το 2018 καθώς και η μέχρι 
στιγμής απόδοση της Τράπεζας για το 2019. 

Έχοντας προβεί σε μία σειρά στρατη-
γικών κινήσεων, η cdbbank κατέγραψε, 
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, κερ-
δοφορία συνολικού ύψους €2,8 εκατ., σε 
σχέση με ζημιές ύψους €2,2 εκατ. ευρώ, το 
2018. Παράλληλα, ένδειξη της θετικής της 
πορείας αποτελεί και η αύξηση στις κατα-
θέσεις των πελατών. Ειδικότερα, το 2018 
οι καταθέσεις των πελατών της cdbbank 
αυξήθηκαν κατά €35 εκατ., καταγράφοντας 
επιπλέον αύξηση €25 εκατ. τους πρώτους 
έξι μήνες του 2019. Την ίδια ώρα, ιδιαίτε-
ρα σημαντική ήταν και η μείωση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, με το ποσοστό 
τους να διαμορφώνεται στο 42,1%. 

Ορόσημο για τη cdbbank υπήρξε επίσης 
η επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου, ύψους 
€4,3 εκατ., τον περασμένο Μάρτιο, που 
ενίσχυσε σημαντικά τον δείκτη της κεφα-
λαιακής της επάρκειας. Η εξέλιξη αυτή, σε 

συνδυασμό με την ολοκλήρωση της εθελού-
σιας εκκαθάρισης της θυγατρικής της στη 
Ρωσία, που επέτρεψε τον επαναπατρισμό 
κεφαλαίων, είχαν ιδιαίτερα θετική επίδραση 
στο επιχειρηματικό προφίλ της Τράπεζας. 

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για 
τα αποτελέσματα ο Πρώτος Εκτελεστικός 

Διευθυντής της cdbbank, Κώστας Αργυ-
ρίδης, ανέφερε πως ακρογωνιαίος λίθος 
της νέας στρατηγικής της Τράπεζας είναι η 
πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων της, 
εστιάζοντας στους τομείς των Μικρομε-
σαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων καθώς 
επίσης στην επενδυτική τραπεζική και 

στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. 
Σε ομιλία του στο πλαίσιο της Συνέ-

λευσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της cdbbank, Γιώργος 
Λοΐζου, μετέφερε τις ευχαριστίες του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των Με-
τόχων της Τράπεζας προς τη Διοίκηση 
και το προσωπικό της, εκφράζοντας την 
ευαρέσκειά τους τόσο για την καταγραφή 
των θετικών οικονομικών αποτελεσμά-
των, όσο και για τη γενικότερη πορεία 
ανάπτυξης που διαγράφει ο οργανισμός. 

Επιπρόσθετα, ο κ. Λοΐζου ανέφερε πως 
το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε πρόσφατα 
σημαντικές αποφάσεις για την περαιτέρω 
ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης 
της Τράπεζας. Μεταξύ άλλων, η Τράπεζα 
προχώρησε στον διορισμό τριών νέων 
ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. Συ-
γκεκριμένα, διορίστηκαν οι Αυγουστίνος 
Παπαθωμάς, Χριστόδουλος Πλαστήρας,  
καθώς επίσης και ο Κώστας Πουλλής, 
πρώην ανώτερο διευθυντικό στέλεχος 
της Κεντρικής Τράπεζας. 

cdbbank: Σε τροχιά υλοποίησης της νέας στρατηγικής

Η ανάγκη για απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ 
εξωτερικών και εσωτερικών ελεγκτών

εναρμόνιση της σχέσης μεταξύ των εξω-
τερικών ελεγκτών και των εσωτερικών 
ελεγκτών και στη διευκόλυνση της μεταξύ 
τους επικοινωνίας.

Η παρούσα τοποθέτηση θα εξετάσει 
κυρίως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
είναι κατάλληλο για τον εξωτερικό ελεγκτή 
να χρησιμοποιεί την εργασία του τμήματος 
εσωτερικού ελέγχου, με τα συνεπακόλουθα 
οφέλη για τον εξωτερικό ελεγκτή και την 
οντότητα που ελέγχεται.

Με βάση το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 
ΔΠΕ 610, ο εξωτερικός ελεγκτής μπο-
ρεί να χρησιμοποιήσει την εργασία τού 
τμήματος εσωτερικού ελέγχους με τους 
ακόλουθους δύο τρόπους:

1. Να χρησιμοποιήσει την εργασία 
του τμήματος εσωτερικού ελέγχου για 
να προμηθευτεί αποδεικτικά στοιχεία 
ελέγχου και/ή

2. Να χρησιμοποιήσει το τμήμα για να 
του παράσχουν άμεση βοήθεια υπό την 
καθοδήγηση και επίβλεψή του.

Ο εξωτερικός ελεγκτής μπορεί να χρη-
σιμοποιήσει την εργασία του τμήματος 
εσωτερικού ελέγχου, αφού προηγουμένως, 

ΟΊ ΣΎΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΏ ΑΠΟ 
ΤΊΣ ΟΠΟΊΕΣ ΕΊΝΑΊ ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΟ ΓΊΑ ΤΟΝ ΕΞΏΤΕΡΊΚΟ 
ΕΛΕΓΚΤΗ ΝΑ ΧΡΗΣΊΜΟΠΟΊΕΊ 
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ ΤΟΎ ΤΜΗΜΑ-
ΤΟΣ ΕΣΏΤΕΡΊΚΟΎ ΕΛΕΓΧΟΎ, 
ΜΕ ΤΑ ΣΎΝΕΠΑΚΟΛΟΎΘΑ 
ΟΦΕΛΗ ΓΊΑ ΤΟΝ ΕΞΏΤΕΡΊΚΟ 
ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΊ ΤΗΝ ΟΝΤΟΤΗ-
ΤΑ ΠΟΎ ΕΛΕΓΧΕΤΑΊ 

του τμήματος εσωτερικού ελέγχου και 
να πληροφορούνται για οποιαδήποτε 
σημαντικά θέματα περιέρχονται στην 
αντίληψη του τμήματος και που μπο-
ρεί να επηρεάσουν την εργασία των 
εξωτερικών ελεγκτών. 

Είναι επίσης πολύ σημαντική η επι-
κοινωνία με την Επιτροπή Ελέγχου για 
τον γενικό σχεδιασμό του εξωτερικού 
ελέγχου. Η επικοινωνία αυτή πρέπει να 
περιλαμβάνει και πληροφόρηση για το 
πώς σχεδιάζει ο εξωτερικός ελεγκτής 
να χρησιμοποιήσει την εργασία του 
τμήματος εσωτερικού ελέγχου. 

Η αμφίδρομη επικοινωνία με την 
Επιτροπή Ελέγχου είναι σημαντική στο 
να βοηθήσει:

Τους εξωτερικούς ελεγκτές και την 
ίδια την Επιτροπή Ελέγχου να κατανο-
ήσουν καλύτερα την οντότητα και το 
περιβάλλον της (συμπεριλαμβανομένου 
και του εσωτερικού ελέγχου), να εντο-
πίσουν πηγές αποδεικτικών στοιχείων 
και να προμηθεύσουν πληροφορίες για 
συγκεκριμένες πράξεις και γεγονότα

Την Επιτροπή Ελέγχου να εκπληρώ-
σει την υποχρέωσή της να επιβλέπει την 
ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων και 
εκθέσεων, με αποτέλεσμα να μειώνονται 
οι κίνδυνοι για σημαντικά λάθη ή ανα-
κρίβειες στις οικονομικές καταστάσεις.

Καταλήγοντας, κατά τη γνώμη μου 
η εργασία του τμήματος εσωτερικού 
ελέγχου είναι πολύ χρήσιμη, τόσο για 
τον εξωτερικό ελεγκτή όσο και για την 
Επιτροπή Ελέγχου, και φυσικά και για 
την ίδια την οντότητα που ελέγχεται. Για 
τον εξωτερικό ελεγκτή είναι σημαντική 
γιατί σημαίνει εξοικονόμηση χρόνου 
και κόστους, καθώς και βελτιωμένη 
ποιότητα εργασίας. Ο εξωτερικός ελε-
γκτής μπορεί να επικεντρωθεί σε νέες 
διαδικασίες ελέγχου, με πιθανότητα να 
εντοπιστούν νέες αδυναμίες, οι οποίες 
θα εκτεθούν στην Επιτροπή Ελέγχου. Η 
αποφυγή διπλής εργασίας και συνεχούς 
παρουσίασης των ίδιων θεμάτων είναι 
σημαντικό όφελος τόσο για την Επιτροπή 
Ελέγχου, όσο και για την οντότητα.

Τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, 
ως αποτέλεσμα της τροποποίησης της 
σχετικής νομοθεσίας, έχουν συσταθεί 
αρκετές νέες Επιτροπές Ελέγχου σε εται-
ρείες δημοσίου ενδιαφέροντος. Κατά τη 
γνώμη μου οι εξωτερικοί ελεγκτές θα 
πρέπει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλία 
στο να βοηθούν τις Επιτροπές Ελέγχου 
να διεκπεραιώνουν τις υποχρεώσεις 
τους κατάλληλα. Και θεωρώ ότι η ορθή 
συνεργασία, η αλληλοβοήθεια και ο 
συντονισμός μεταξύ των εξωτερικών 
ελεγκτών, των εσωτερικών ελεγκτών και 
της Επιτροπής Ελέγχου είναι ζωτικής 
σημασίας, συμβάλλοντας καταλυτικά 
στην ικανοποιητική διεκπεραίωση των 
υποχρεώσεων του καθενός από τα τρία 
αυτά Σώματα.

*Principal, KPMG Limited

ασκώντας την επαγγελματική του κρίση, 
έχει εκτιμήσει προσεκτικά:

Κατά πόσον η οργάνωση, οι πολιτικές 
και οι διαδικασίες του τμήματος υποστη-
ρίζουν την αντικειμενικότητα των εσωτε-
ρικών ελεγκτών.

Την ικανότητα και τις επαγγελματικές 
γνώσεις του τμήματος εσωτερικού ελέγχου.

Κατά πόσον το τμήμα εσωτερικού 
ελέγχου εφαρμόζει μια συστηματική και 
πειθαρχημένη προσέγγιση, περιλαμβανό-
μενου και ελέγχου ποιότητας (ΔΠΕ 610.15).

Η αντικειμενικότητα του εσωτερικού 
ελεγκτή αφορά τη διεξαγωγή της εργα-
σίας μη επιτρέποντας σε προκατάληψη, 
σύγκρουση συμφερόντων ή ανάμειξη τρίτων 
να επηρεάσει την επαγγελματική κρίση.

Η ικανότητα αφορά την επίτευξη και 
διατήρηση γνώσης και δεξιοτήτων του 
τμήματος εσωτερικού ελέγχου, σε σημείο 
που να διεξάγει επαρκώς τις εργασίες του 
σε υψηλή ποιότητα και με βάση τα σχετικά 
επαγγελματικά πρότυπα. 

Είναι σημαντικό όμως να υπάρχει μια 
συστηματική και πειθαρχημένη προσέγγιση. 
Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 

έχει ξεκάθαρα καταγραμμένες διαδικασίες 
εσωτερικού ελέγχου, καθώς και οδηγίες 
που να καλύπτουν τομείς όπως αξιολό-
γηση κινδύνων, προγράμματα εργασίας, 
αποδεικτικά στοιχεία, εκθέσεις, καθώς και 
κατάλληλες πολιτικές ελέγχου ποιότητας.

Άσχετα με την πρόθεσή του να χρησι-
μοποιήσει την εργασία του εσωτερικού 
ελεγκτή, ο εξωτερικός ελεγκτής πρέπει 
πάντοτε να έχει υπόψη του ότι η απο-
τελεσματική επικοινωνία μεταξύ των 
εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών 
δημιουργεί συνθήκες όπου οι εξωτερι-
κοί ελεγκτές μπορούν να πληροφορηθούν 
σημαντικά θέματα, τα οποία μπορεί να 
επηρεάσουν την εργασία τους. Αυτό είναι 
πολύ σημαντικό και για τον λόγο αυτό 
η επικοινωνία και οι συζητήσεις μεταξύ 
των εξωτερικών και εσωτερικών ελεγκτών 
πρέπει να διεξάγονται κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 
ελέγχου. Οι εξωτερικοί ελεγκτές πρέπει 
να ενημερώνουν το τμήμα εσωτερικού 
ελέγχου για σημαντικά θέματα που μπορεί 
να αφορούν την εργασία τους, και ταυτό-
χρονα να έχουν πρόσβαση σε εκθέσεις 



Σ
ήμερα οι Αμερικανοί 
προειδοποιούν την Τουρ-
κία να μη διαπράξει νέα 
εισβολή στη Συρία. Το 
1964, στις 5 Ιουνίου, ο 
Αμερικανός τότε Πρόε-
δρος Λίντον Τζόνσον είχε 

αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στον 
Τούρκο Πρωθυπουργό Ισμέτ Ινονού να μην 
επιτρέψει τουρκική εισβολή στην Κύπρο. 
Στην επιστολή αναφερόταν ξεκάθαρα η 
τουρκική παραβίαση της Συνθήκης Eγγυ-
ήσεων και οι επερχόμενες κυρώσεις σε 
αυτήν την περίπτωση. Κυρώσεις που δεν 
ήρθαν ποτέ, μετά την εισβολή που τελικά 
πραγματοποιήθηκε 10 χρόνια αργότερα, 
αφού ο τουρκικός στρατός προετοιμάστηκε 
για εξασφάλιση της επιτυχίας του στόχου. 
Ποιος λοιπόν μπορεί σήμερα να εγγυηθεί 
ότι οι αμερικανουρκικές σχέσεις δεν θα 
αναθερμανθούν, παρά τις παράλογες απαι-
τήσεις και ενέργειες του Ταγίπ Ερντογάν;

Déjà vu 
Στις 6 Ιουνίου 2019, ακριβώς 55 χρό-

νια μετά την επιστολή του Τζόνσον στον 
Ινονού, ο πρώην εκτελών χρέη Υπουργού 

Άμυνας των ΗΠΑ Πάτρικ Σάναχαν στέλ-
νει επιστολή στον Τούρκο ομόλογό του 
Χουλουσί Ακάρ. Με αυτήν η Ουάσιγκτον 
προειδοποιεί την Τουρκία για σοβαρές 
επιπτώσεις και επιβολή κυρώσεων εάν 
η Άγκυρα ολοκληρώσει την αγορά του 
ρωσικού πυραυλικού συστήματος των 
S-400. Παράλληλα γίνονται δηλώσεις 
για αποτροπή ενδεχόμενης εισβολής 
της Τουρκίας στη Συρία. Η αγορά των 
S-400 έγινε, η πρώτη φάση παράδοσης 
έχει ήδη ολοκληρωθεί, ωστόσο κυρώσεις 
μέχρι σήμερα δεν έχουν ανακοινωθεί, 
με εξαίρεση την αυτονόητη κίνηση της 
ακύρωσης της αγοράς F35.  

Ταυτόχρονα, και πάλι παρά τις αμε-
ρικανικές προειδοποιήσεις, ενισχύονται 
τα τουρκικά στρατεύματα στα σύνορα της 
χώρας με τη Συρία. Κανείς δεν μπορεί 
να βεβαιώσει πως η Τουρκία δεν θα 
πραγματοποιήσει νέα εισβολή, αν και 
ο κίνδυνος σύγκρουσης με τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες είναι μεγάλος. Με αυτό το 
δεδομένο κάποιοι αναλυτές εκτιμούν 
πως η στρατιωτικής ενίσχυση γίνεται 
προκειμένου η Τουρκία να ενισχύσει 
τη διαπραγματευτική της ισχύ στον διά-

λογο με τους Αμερικανούς, αν και εφόσον 
επιβληθούν κυρώσεις. 

Τα ανοιχτά ζητήματα
Οι σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνω-

μένες Πολιτείες είναι μεν βαθιές, ωστόσο 
το πλήγμα δεν ήρθε από την απόφαση 
της Άγκυρας να αγοράσει ρωσικά οπλικά 
συστήματα. Το πρόβλημα είναι πολύ πιο 
βαθύ και αφορά στην αμερικανική πολιτική 
στη Μέση Ανατολή, στους σχεδιασμούς 
για κουρδικό κράτος, την πολιτική στη 
Συρία και το Ιράκ. Επιπρόσθετα το απο-
τυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία 
στις 15 Ιουλίου 2016. Από τότε μέχρι 
σήμερα τα ζητήματα που παραμένουν 
ανοιχτά είναι πολλά. Ο ιμάμης Φετουλάχ 
Γκιουλέν, που θεωρείται από τον Ερντογάν 
διοργανωτής της απόπειρας πραξικοπή-
ματος το 2016, ζει στις ΗΠΑ, οι οποίες 
επιμένουν να μην τον εκδίδουν, η αμερι-
κανική πετρελαϊκή εταιρεία ExxonMobil, 
που απέκτησε δικαιώματα εξόρυξης στην 
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
η ζεστή σχέση των δύο χωρών, η αμερι-
κανική πολιτική στη Συρία, την οποία η 
Τουρκία θεωρεί ζωτικό της χώρο. 

Το βάθος της κρίσης
Όπως εξηγεί ο αξιωματικός εν αποστρα-

τεία και γεωστρατηγικός αναλυτής, Σάββας 
Καλεντερίδης, «οι ΗΠΑ από το 1990, με 
την εισβολή του Σαντάμ Χουσεΐν στο Κου-
βέιτ, έχουν αρχίσει να υλοποιούν ένα με-
γάλο σχέδιο για τον στρατηγικό έλεγχο των 
αραβικών χωρών και της Μέσης Ανατολής. 
»Το σχέδιο αυτό υλοποιήθηκε με τον αναί-
μακτο έλεγχο της Σαουδικής Αραβίας, 
της Ιορδανίας, της Αιγύπτου, του Κουβέ-
ιτ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων 
και εν μέρει του Κατάρ, τον έλεγχο του 
Ιράκ μέσω της επιχείρησης ‘Καταιγίδα 
της Ερήμου’ (1991) και της επιχείρησης 
ανατροπής του Σαντάμ Χουσεΐν (2003), 
και τον έλεγχο της Συρίας, της οποίας 
ελέγχει το 40% της επικράτειάς της, σε 
συνεργασία με τους Κούρδους».

Η Τουρκία εκτιμά πως οι αυτόνομες 
περιοχές των Κούρδων που υπάρχουν στο 
Ιράκ, και οι περιοχές κουρδικού πληθυσμού 
που υπάρχουν σε Συρία, Τουρκία και Ιράν, 
σύμφωνα με τον αμερικανικό σχεδιασμό 
θα συνενωθούν και θα δημιουργήσουν 
το κράτος των Κούρδων. Γι’ αυτό, λοιπόν, 
εξηγεί ο κ. Καλεντερίδης, «ήλθε ο ανταγω-

νιστικός στα συμφέροντα των ΗΠΑ αγωγός 
Turkish Stream που θα μεταφέρει ρωσικό 
φυσικό αέριο στην Αμισό και από κει στην 
Ευρώπη, το πυρηνικό εργοστάσιο ρωσικής 
κατασκευής στη Μερσίνα, και εσχάτως 
οι S-400, τα ραντάρ των οποίων, αν και 
εφόσον ενεργοποιηθούν, θα προσφέρουν 
στο ‘πιάτο’ των Ρώσων την αεροπορική 
εικόνα αυτής της νευραλγικής σημασίας 
χώρας και όχι μόνον». 

Το κουρδικό είναι για την Τουρκία 
θέμα υψίστης σημασίας εθνικών συμφε-
ρόντων και γι’ αυτό η εισβολή στη Συρία 
δεν είναι εύκολο να αποφευχθεί διά της 
διπλωματικής οδού, γεγονός που οδήγη-
σε το Αμερικανικό Πεντάγωνο να δώσει 
οδηγίες για μεταφορά τεθωρακισμένων 
οχημάτων και επιθετικών ελικοπτέρων 
στην πόλη Γκίρε Σπι. Στην επιμονή των 
Τούρκων για εισβολή στη Συρία, οι Ηνω-
μένες Πολιτείες απαντούν με αποφασι-
στικότητα για προστασία των Κούρδων 
και των εθνικών τους σχεδίων. Με αυτά 
τα δεδομένα οι δύο πλευρές φαίνονται 
να προετοιμάζονται ακόμη και για πο-
λεμική σύγκρουση, αν οι συνομιλίες δεν 
αποδώσουν τους επιθυμητούς καρπούς. 

ΤΟ ΚΟΥΒΆΡΙ ΕΙΝΆΙ 
ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΆ ΞΕΜΠΛΕ-
ΧΤΕΙ ΚΆΙ ΤΆ ΖΗΤΗΜΆΤΆ 
ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΙΝΆΙ 
ΠΟΛΛΆ ΚΆΙ ΣΗΜΆΝΤΙΚΆ 
- ΩΣΤΟΣΟ ΚΆΝΕΙΣ ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΆ ΕΞΆΙΡΕ-
ΣΕΙ ΆΠΟ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ 
ΆΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΆΤΙ-
ΚΗΣ ΕΝΤΆΣΗΣ, ΤΗ ΒΆΘΙΆ 
ΣΧΕΣΗ ΣΤΟΡΓΗΣ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ 

ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
hadjikostam@sigmatv.com
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Πού το πάει η Ουάσιγκτον με την Άγκυρα;
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Ο ΤΖΟΝΣΟΝ ΑΚΟ-
ΛΟΥΘΕΊ ΜΊΑ ΤΑΚΤΊΚΉ 

ΠΡΟΚΛΉΣΉΣ ΠΑΝΊ-
ΚΟΥ, Ή ΟΠΟΊΑ ΜΕ ΤΉ 

ΣΕΊΡΑ ΤΉΣ ΟΔΉΓΕΊ 
ΣΤΉΝ ΠΟΛΩΣΉ ΤΩΝ 

ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ 
ΑΝΤΊΠΑΛΕΥΟΝΤΑΊ 

ΤΉΝ ΑΤΑΚΤΉ ΕΞΟΔΟ, 
ΜΕ ΑΠΩΤΕΡΟ ΣΤΟΧΟ 

ΝΑ ΤΊΣ ΑΝΑΓΚΑΣΕΊ ΝΑ 
ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΔΡΑΣΉ 

«ΕΝΑΝΤΊΟΝ» ΤΟΥ 

Φέτος έγιναν πολλές αλλαγές σε 
υψηλές θέσεις Διεθνών Οργανι-
σμών. Για να γίνει αυτό, βέβαια, 

υπάρχουν οι διαβουλεύσεις πίσω από 
κλειστές πόρτες μεταξύ των διαφόρων 
χωρών και των αξιωματούχων που εί-

ναι σχετικοί. Γιατί, παρόλο που λέγεται ότι 
όταν κάποιος διοριστεί σε Διεθνή Οργανι-
σμό τότε ξεχνάει την εθνικότητά του, αυτό 
δεν είναι τελείως  ακριβές. Οι χώρες που 
έχουν υπηκόους τους σε υψηλές θέσεις 
σε Διεθνείς Οργανισμούς απολαμβάνουν 
βέβαια στην  πράξη ωφελήματα.

Έτσι φέτος η Christine Lagarde, πρώην 
Υπουργός στη Γαλλία, έφυγε από τη  Γενι-
κή Διεύθυνση του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου (ΔΝΤ) και έγινε διοικητής της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη θέση 
του Ιταλού Μάριο Ντράγκι. Στο Διεθνές Νο-

μισματικό Ταμείο μετακινήθηκε Βουλγάρα 
υπήκοος. Και τώρα τελευταία, στη θέση του 
γνωστού μας Δανού Michael Mοller οι Ρώσοι 
κατόρθωσαν να επιβάλουν διπλωμάτη τους 
και οικονομολόγο, την Tatiana Valovaya.

Η θέση αυτή είναι θέση-κλειδί για 
πολλά θέματα. Η κ. Valovaya διορίστηκε 
διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Γραφείου 
του ΟΗΕ στη Γενεύη. Μια σημαντικότατη 
θέση, στην οποία η Ρωσία έχει παράδοση. 
Ο Michael Moller φαίνεται να ήταν εξαί-
ρεση. Προηγουμένως, επικεφαλής ήταν 
ο Κοζάκος Kassym Tokaiev και πριν από 
αυτόν οι Ρώσοι, Serguei OrdjoniKidze 
και Vladimir Petrovsky και ήσαν όλοι 
κάτω από τις ευλογίες του Κρεμλίνου.

Ο διορισμός της κ. Valovaya, εκτός από 
το ότι ευνοεί την επιρροή της Ρωσίας, είναι 
και ο διορισμός της πρώτης γυναίκας στη 
διεύθυνση του ΟΗΕ στη Γενεύη. Ο διορι-

σμός της φαίνεται ότι ευχαριστεί και άλλες 
Δυνάμεις. Όσον αφορά την ίδια την Ελβετία, 
εκείνο που την ενδιαφέρει περισσότερο 
είναι οι καλές σχέσεις με τη διεύθυνση του 
ΟΗΕ στη Γενεύη και κυρίως η προώθηση 
της Γενεύης στον διεθνή της ρόλο (Geneve 
Internationale). Αυτό το έκανε με πολλή 
ενέργεια και  ενθουσιασμό ο προκάτοχός 
της Michael Moller. 

Τα κράτη αναμένουν να δουν τις συ-
νέπειες της αλλαγής ηγεσίας στον ΟΗΕ 
της Γενεύης. Είμαι βέβαιος ότι και η χώρα 
μας καθώς και η Ελλάδα λαμβάνουν τα 
μέτρα τους γι’ αυτό το θέμα.
*Πρόεδρος του Συνδέσμου Ηνωμένων Εθνών 

Κύπρου και Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας των Συνδέσμων Ηνωμένων 

Εθνών (WFUNA). – Πρώην Μέλος της 
Γραμματείας του ΟΗΕ. Είναι επίτιμο μέλος του 

Ελληνικού Συνδέσμου Ηνωμένων Εθνών.   

Μια Ρωσίδα επικεφαλής 
του ΟΗΕ στη Γενεύη

Μ
πορεί η Βου-
λή των Κοινο-
τήτων να έχει 
κλείσει για 
τις θερινές 
δ ι α κ ο π έ ς , 
εντούτοις οι 

πολιτικές διεργασίες στη Βρετανία 
δεν σταματούν ενόψει της καθοριστι-
κής περιόδου που θα ακολουθήσει. Ο 
Σεπτέμβριος, μόλις δύο μήνες πριν από 
την 31η Οκτωβρίου, δεν προβλέπεται 
ήσυχος για τη χώρα. Ήδη οι Remainers, 
τσιμπώντας το δόλωμα του εριστικού 
Μπόρις Τζόνσον, ακονίζουν μαχαίρια 
για πρόταση μομφής με το άνοιγμα του 
Κοινοβουλίου. Ο νέος Πρωθυπουργός, 
από τότε που ανέλαβε τη θέση του, λίγα 
έκανε για να τους καθησυχάσει ότι δεν 
οδηγεί τη Βρετανία κατευθείαν σε μια 
έξοδο από την ΕΕ χωρίς συμφωνία. 
Παράλληλα, τις ανησυχίες εντείνει 
η επίσκεψη του συμβούλου εθνικής 
ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον 
Μπόλτον, στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
η προσέγγιση με την οποία αντιμετωπίζει 
τη μετά Brexit σχέση των δύο χωρών.

Η στρατηγική πίσω από 
την «πολεμική» ρητορική

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία 
ο Μπόρις Τζόνσον ισχυριζόταν ότι οι 
πιθανότητες να αποχωρήσει η Βρετανία 
από την ΕΕ χωρίς συμφωνία ήταν μη-
δαμινές. Με το που μπήκε όμως στην 
Ντάουνινγκ Στριτ, το κλίμα άλλαξε και 

Το τέχνασμα του Τζόνσον με το Brexit 
και το σενάριο πρόωρων εκλογών

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

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

όλα πλέον δείχνουν ότι η κυβέρνησή του 
οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια τη χώρα 
σε μια άτακτη έξοδο. Μάλιστα, από την 
πρώτη κιόλας μέρα είχε «εξοπλίσει» το 
Υπουργικό του Συμβούλιο με στελέχη των 
Συντηρητικών, γνωστά για τις ακραίες του 
θέσεις πάνω στο ζήτημα του Brexit. Πα-
ράλληλα, ο νέος πρωθυπουργός έκανε 
ελάχιστες προσπάθειες να συναντήσει 
ηγέτες της ΕΕ για συζητήσεις, θέτοντας 
ως προϋπόθεση να αποδεχτούν την απά-
λειψη του ιρλανδικού backstop από τη 
συμφωνία αποχώρησης. Ο Τζόνσον όμως 
γνωρίζει πολύ καλά ότι ο όρος που θέτει 
στις Βρυξέλλες αποτελεί κόκκινη γραμμή. 
Επίσης, γνωρίζει πολύ καλά  ότι η Βου-
λή των Κοινοτήτων δεν προτίθεται να τον 
αφήσει να βγάλει εύκολα τη χώρα από 
την ΕΕ χωρίς συμφωνία.

Έτσι τίθεται το ερώτημα, τι στοχεύει 
πραγματικά ο Τζόνσον με αυτήν τη στρα-
τηγική. Αναλυτές επισημαίνουν ότι εάν 
ήθελε πραγματικά ένα no deal Brexit θα 
κινείτο διακριτικά και θα προωθούσε τα 
σχέδια αυτά πιο «συγκαλυμμένα», ώστε 
να έχει το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού 
των αντιπάλων του. Αντίθετα, ακολουθεί 
μια τακτική πρόκλησης πανικού, η οποία 
με τη σειρά της οδηγεί στην πόλωση των 
δυνάμεων που αντιπαλεύονται την άτακτη 
έξοδο, με απώτερο στόχο να τις αναγκάσει 
να αναλάβουν δράση «εναντίον» του. Ένα 
no deal θα ήταν η ταφόπλακα τόσο της 
Κυβέρνησης όσο και του ίδιου του Κόμ-
ματος των  Συντηρητικών. Στην παρούσα 
φάση όμως δεν μπορεί να μαλακώσει τη 

ρητορική του, καθώς θα εξοργίσει τους 
Brexiteers εντός και εκτός του κόμματός 
του αλλά και θα επιτρέψει την απώλεια 
ψηφοφόρων προς όφελος του Brexit 
Party. Έτσι, ακροβατώντας ανάμεσα στις 
ακραίες αυτές καταστάσεις, στοχεύει στο 
να προκαλέσει σε τέτοιο βαθμό τις αρνητι-
κά διακείμενες στο no deal δυνάμεις του 
Κοινοβουλίου, ώστε να μπλοκάρουν μια 
έξοδο χωρίς συμφωνία και να τεθεί «ανα-
γκαστικά» στο τραπέζι μια νέα επέκταση 
του άρθρου 50.  

Πώς θα μπορούσε να 
αποτραπεί ένα no deal

Εάν υποθέσουμε όμως ότι ο Μπόρις 
Τζόνσον όντως θέλει ένα no deal Brexit, 
πώς θα μπορούσε αυτό να αποτραπεί; Οι 
πολιτικοί αντίπαλοί του με κάθε ευκαιρία 
επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει κοινοβου-
λευτική πλειοψηφία για να περάσει μια 
τέτοια πρόταση. Αυτό το επιχείρημα όμως 
είναι εν μέρει σωστό, αφού παραβλέπουν 
ότι με την ενεργοποίηση του άρθρου 50 του 
2017 οι οπαδοί της εξόδου χωρίς συμφωνία 
έχουν τόσο τη θεσμική εξουσία όσο και τα 
χρονοδιαγράμματα υπέρ τους. Εναλλακτι-
κά, όμως, μια έξοδος χωρίς συμφωνία θα 
μπορούσε να αποτραπεί με την ψήφιση νο-
μοσχεδίου, το οποίο θα επιδιώκει παράταση 
της προθεσμίας του Brexit, προκειμένου 
να αποφευχθεί η άτακτη έξοδος. Για να 
περάσουν όμως ένα τέτοιο νομοσχέδιο 
θα πρέπει με κάποιο τρόπο να παρακάμ-
ψουν το πρόβλημα με την «ατζέντα» της 
Βουλής, ζητώντας για παράδειγμα έκτακτη 

συζήτηση για το ζήτημα. Την ίδια ώρα, η 
πρόταση μομφής κατά του πρωθυπουργού 
φαίνεται να κερδίζει συνεχώς έδαφος, ενώ 
τροφοδοτείται διαρκώς από τις εμπρηστικές 
δηλώσεις του. Ακόμα και εάν όμως αυτή 
η λύση φαντάζει ως «από μηχανής θεός», 
υπάρχουν τεχνικές αδυναμίες. Η πρόταση 
μομφής μπορεί να κατατεθεί μόνο στις 4 
Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία ανοίγει 
ξανά το Κοινοβούλιο. Με δεδομένο ότι 
χρειάζονται τουλάχιστον 25 ημέρες πριν 
από την προκήρυξη εκλογών, θα μπο-
ρούσαν να επιτύχουν τη διοργάνωσή τους 
πριν από τις 31 Οκτωβρίου. Στο σενάριο 
όμως κατά το οποίο ο Μπόρις Τζόνσον 
αρνηθεί να αποχωρήσει, με βάση το βρε-
τανικό σύνταγμα, το κόμμα που κατέχει 
την πλειοψηφία έχει άλλες 14 ημέρες στη 
διάθεσή του για να σχηματίσει νέα κυβέρ-
νηση, σπρώχνοντας έτσι τις εθνικές εκλογές 
μετά την προθεσμία της 31ης Οκτωβρίου. 
Τέλος, η πορεία προς την άτακτη έξοδο θα 
μπορούσε να αποτραπεί διά της νομικής 
οδού. Το επιχείρημα που έχουν οι νομικοί 
στη φαρέτρα τους είναι ότι στην περίπτωση 
που περάσει η πρόταση μομφής από το 
Κοινοβούλιο, η Κυβέρνηση δεν θα έχει τη 
νομιμοποίηση να «δεσμεύσει» τον διάδοχό 
της με τέτοιο αποφασιστικό τρόπο σε μια 
ιστορική στιγμή για τη χώρα. Παράλληλα, 
ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
Τζέρεμι Κόρμπιν, δήλωσε ότι «η επιβολή 
του no deal ενάντια σε μιαν απόφαση του 
κοινοβουλίου και η στέρηση της επιλογής 
από τους ψηφοφόρους σε γενικές εκλο-
γές που θα είναι ήδη σε εξέλιξη, θα ήταν 

μία πρωτοφανής, αντισυνταγματική και 
αντιδημοκρατική κατάχρηση εξουσίας».

Το σενάριο των εκλογών
Το σενάριο ο Μπόρις Τζόνσον να κηρύξει 

εκλογές μέσα στους επόμενους μήνες δεν 
θα προκαλούσε καμιά έκπληξη, εάν λάβου-
με υπόψη πόσο εύθραυστη είναι αυτήν τη 
στιγμή η Κυβέρνησή του, η οποία βασί-
ζεται στη στήριξη του υπερσυντηρητικού 
Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος (DUP), 
ενώ κατέχει οριακή πλειοψηφία στη Βουλή 
με μόλις ένα βουλευτή. Με βάση αυτά τα 
δεδομένα, η στρατηγική του προσανατολί-
ζεται στην «οικειοποίηση» της καμπάνιας 
εξόδου με την προοπτική στις πρόωρες 
εκλογές που θα κηρύξει να εξασφαλίσει την 
απορρόφηση ψηφοφόρων από το Brexit 
Party, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως 
τη μόνη εναλλακτική επιλογή έναντι όσων 
επιδιώκουν να αποτρέψουν το Brexit. Ήδη 
διαρρέουν αναφορές για πρόθεση του 
πρωθυπουργού να παραμείνει στη θέση 
του για να υλοποιήσει το Brexit στα τέλη 
Οκτωβρίου ακόμα και αν θα έχει χάσει 
μια ψηφοφορία επί πρότασης δυσπιστίας, 
ενώ το επόμενο του βήμα αναμένεται να 
είναι η προκήρυξη εκλογών. Μάλιστα, η 
ημερομηνία που εξετάζεται για τις εκλογές 
είναι η Παρασκευή, 1η Νοεμβρίου, καθώς 
το κυβερνητικό επιτελείο θεωρεί ότι έτσι 
θα μεγιστοποιηθεί το εκλογικό κέρδος από 
την ευφορία μεταξύ των Συντηρητικών ψη-
φοφόρων για την υλοποίηση του Brexit 
την προηγουμένη. Μάλιστα, το εκλογικό 
σύστημα, το οποίο ευνοεί το πρώτο κόμμα, 

κάνει το σενάριο των εκλογών πιο δελεαστι-
κό για τον Τζόνσον, αφού θα έχει μεγάλες 
πιθανότητες να κερδίσει κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία ακόμα και με μικρή απόκλιση 
των ποσοστών του με το δεύτερο κόμμα.

Οι σκοπιμότητες των ΗΠΑ 
Οι προτάσεις του Τζον Μπόλτον για σύ-

ναψη εμπορικών συμφωνιών ανά τομέα 
μπορεί να προκάλεσαν χαμόγελα στο Λονδί-
νο, εντούτοις μια πιο ψύχραιμη προσέγγιση 
του ζητήματος δείχνει ότι τα πράγματα δεν 
είναι τόσο απλά. Μπορεί ο Μπόλντον να 
υπόσχεται συμφωνίες αλλά το περιεχόμενό 
τους θα καθορίσει το Κογκρέσο, στο οποίο 
κυριαρχούν οι Δημοκρατικοί, ο εμπορικός 
αντιπρόσωπος Robert Lighthizer καθώς 
και το λόμπι των Αμερικανών αγροτών. 
Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι προτάσεις 
του Μπόλτον δεν είναι ρεαλιστικές, αφού το 
Κογκρέσο δεν θα υπέγραφε ποτέ μια συμ-
φωνία στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται 
ο τομέας της Γεωργίας. Μάλιστα, γίνεται 
λόγος για σκόπιμη απόκρυψη αυτών των 
«τεχνικών προβλημάτων» από τον σύμβουλο 
εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, αφού ο στόχος 
της επίσκεψής του είναι άλλος. Ειδικότερα, 
η εμπορική συμφωνία μοιάζει να είναι το 
δόλωμα με απώτερο στόχο την ενίσχυση 
των σχέσεων των δύο χωρών σε θέματα 
ασφάλειας. Δεν λησμονείται δε ότι ο Μπόλτον 
σε καμιά περίπτωση δεν είναι «ειδικός» σε 
θέματα συμφωνιών, αφού θεωρείται ότι 
βρίσκεται πίσω από την αποχώρηση των 
ΗΠΑ από σημαντικές συμφωνίες κατά τη 
διάρκεια της διακυβέρνησης Τραμπ. 



Την κούρσα των Δη-
μοκρατικών φαίνε-
ται να οδηγεί ο Joe 

Biden, Αντιπρόεδρος 
επί Προεδρίας Obama, 

ενώ ακολουθούν η 
γερουσιαστής της Μα-
σαχουσέτης, Elizabeth 

Warren, ο γερουσι-
αστής του Βερμόντ, 
Βernie Sanders και 
η γερουσιαστής της 

Καλιφόρνια, Kamala 
Harris. Για τους Ρε-

πουμπλικάνους η μάχη 
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ΣΤΑ ΔΎΟ ΠΡΏΤΑ «DEBATES» 
ΠΟΎ ΈΧΟΎΝ ΔΙΈΞΑΧΘΈΙ 
ΜΈΧΡΙ ΤΏΡΑ ΑΠΟ ΠΛΈΎΡΑΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΏΝ ΈΧΈΙ ΑΝΑ-
ΔΈΙΧΘΈΙ Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΈΣΗ 
ΤΗΣ KAMALA HARRIS ΜΈ 
ΤΟΝ JOE BIDEN, O ΟΠΟΙΟΣ 
ΦΑΙΝΈΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΔΈΧΘΈΙ 
ΤΑ ΠΎΡΑ, ΛΟΓΏ ΤΗΣ ΠΡΏ-
ΤΟΠΟΡΙΑΣ ΤΟΎ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟ-
ΣΚΟΠΗΣΈΙΣ

T
oν Νοέμβριο του 
2020 θα διεξαχθούν 
οι εκλογές στις Ηνω-
μένες Πολιτείες της 
Αμερικής, όπου, ως 
γνωστόν, θα αναδειχθεί 
ο επόμενος Πρόεδρος. 

Όσον αφορά τη διαδικασία, ο υποψήφιος 
των Δημοκρατικών θα πάρει το χρίσμα 
μέσα από τις προκριματικές εκλογές, τα 
λεγόμενα (primaries), όπου τα μέλη θα 
ψηφίσουν, ώστε να εκλέξουν τον υπο-
ψήφιο της αρεσκείας τους. Δημοσκοπή-
σεις οι οποίες διεξήχθησαν στις αρχές 
Aυγούστου του 2019 και διερευνούν 
την άποψη των Δημοκρατικών καταδει-
κνύουν, τουλάχιστον αυτήν τη στιγμή, 
ότι η κούρσα των Δημοκρατικών θα 
είναι δύσκολη και την υποψηφιότητα θα 
διεκδικήσουν πέραν των 20 υποψηφίων. 
Την κούρσα φαίνεται να οδηγεί ο Joe 
Biden, Αντιπρόεδρος επί Προεδρίας 
Obama, ενώ ακολουθούν η γερουσι-
αστής της Μασαχουσέτης, Elizabeth 
Warren, ο γερουσιαστής του Βερμόντ, 
Βernie Sanders και η γερουσιαστής της 
Καλιφόρνια, Kamala Harris. Για τους 
Ρεπουμπλικάνους η μάχη είναι πιο ξε-
κάθαρη, αφού ο Πρόεδρος Trump έχει 
ήδη ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. 

Η προεκλογική εκστρατεία στις Ηνω-
μένες Πολιτείες είναι πάντοτε ενδιαφέ-
ρουσα, αφού κανείς μαθαίνει αρκετά όσον 
αφορά τις στρατηγικές των υποψηφίων. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα λεγόμενα 
«debates», τα οποία ήδη έχουν αρχίσει, 
όπου οι υποψήφιοι παραθέτουν τις θέ-
σεις τους και συζητούν μεταξύ τους. Να 
σημειωθεί ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες 
τα «debates» αποτελούν κύριο μέρος της 
προεκλογικής εκστρατείας, διεξάγονται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα και λαμβά-
νονται σοβαρά υπόψη από το εκλογικό 
σώμα. Σε αυτά τα «debates», το εκλογι-
κό σώμα διαμορφώνει άποψη για έναν 
υποψήφιο. Στα δύο πρώτα «debates», 
που έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα από 
πλευράς Δημοκρατικών, έχει αναδειχθεί 
η αντιπαράθεση της Kamala Harris με 
τον Joe Biden, o οποίος φαίνεται ότι θα 
δεχθεί τα πυρά, λόγω της πρωτοπορίας 
του στις δημοσκοπήσεις. Τα κύρια θέματα 
που έχουν μονοπωλήσει τη συζήτηση 
είναι κυρίως το μεταναστευτικό, θέμα-
τα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
θέματα ρατσισμού, οικονομίας και η 
έκθεση του ειδικού σύμβουλου Robert 
Mueller για την εμπλοκή της Ρωσίας 
στις Προεδρικές του 2016.

Τι έγινε το 2016
Το αποτέλεσμα των προεδρικών 

εκλογών του 2016 στις ΗΠΑ μάλλον 
θεωρήθηκε η μεγαλύτερη ανατροπή 
στην ιστορία των εκλογών στη χώρα. 
Μάλιστα, ήταν η πρώτη φορά που άτο-

ΔΡ ΝΑΣΙΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ* 

μο εκτός πολιτικής σκηνής κέρδισε την 
προεδρία. Η εξήγηση γιατί κέρδισε ο 
Trump είναι μάλλον πολυσύνθετη και 
όχι τόσο απλή. Η τακτικιστική ψήφος 
υπέρ του και γενικά η θέληση πολλών, 
ιδιαίτερα των Ρεπουμπλικάνων που 
δεν ήθελαν τον Trump,  αλλά την ίδια 
ώρα σθεναρά επιθυμούσαν να χάσει η 
Hilary, σαφώς και υπήρξε ένας σημα-
ντικός λόγος. Φτάνει να θυμηθεί κανείς 
τη στροφή του Ted Cruz, ο οποίος είχε 
συγκρουστεί τότε προεκλογικά με τον 
Trump και ο οποίος τελικά τον στήριξε. 
Αυτό οδήγησε και στη συσπείρωση των 
Ρεπουμπλικανών. Είχε επισημανθεί ότι 
ενώ κόντευαν οι εκλογές το δίλημμα 
ήταν στους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι 
εκαλούντο να αποφασίσουν εάν επιθυ-
μούσαν ή όχι εκλογή των Δημοκρατικών 
για 3η συνεχόμενη θητεία. Φαίνεται ότι 
τελικά είχαν επιλέξει ήττα της Hilary. 
Σημειώνεται ότι η συσπείρωση των 
Ρεπουμπλικανών που πήγαν στην 
κάλπη καταγράφηκε στο 90%, ενώ των 
Δημοκρατικών στο 89%, την ίδια ώρα 

που 1 στους 2 ανεξάρτητους είχε ψηφίσει 
Trump. Πέραν αυτού, όσο παράξενο και 
να φαίνεται, η εκστρατεία του Trump ήταν 
πολύ ορθά δομημένη, με ένα δυνατό μή-
νυμα, ένα εξαιρετικό σύνθημα, μια δυνατή 
έκκληση αλλά και εξαιρετικά επιχειρήματα 
και θέσεις, οι οποίες απασχολούσαν τον 
λαό, έστω και εάν κάποιος διαφωνεί με 
αυτές. Πολύ έξυπνα είχε κτίσει το προφίλ 
του «Outsider», ο οποίος θα έφερνε την 
αλλαγή στη χώρα ποντάροντας σε θέματα 
που απασχολούσαν τους Αμερικανούς, 
όπως η μετανάστευση, ασφάλεια και τρο-
μοκρατία, καθώς και το εμπόριο, ιδιαίτερα 
σε πολιτείες κλειδιά όπως το Michigan, 
το Ohio, η Pennsylvania, στις οποίες 
είχαν χαθεί πολλές θέσεις εργασίας τα 
τελευταία χρόνια. Σε αυτές τις πολιτείες 
πόνταρε προεκλογικά και κατάφερε να 
κερδίσει έναν μεγάλο αριθμό εκλεκτόρων. 
Την ίδια ώρα είχε υποσχεθεί να πατάξει 
το κατεστημένο αλλά και φαινόμενα δι-
αφθοράς, θέματα που κεντρίζουν πολύ 
τον μέσο Αμερικανό, συνδέοντας μάλιστα 
σε κάθε του παρέμβαση τη Hilary και με 

Οι εκλογές στις ΗΠΑ - προηγείται 
ο Biden στους Δημοκρατικούς

τα δύο. Ακόμα και η τεράστια πολεμική 
που δέχθηκε σε όλη την προεκλογική 
από τα ΜΜΕ, τα οποία ήταν μεροληπτικά 
εναντίον του, σε συνδυασμό με το γεγονός 
ότι η Hilary είχε προβεί σε αρνητικού 
περιεχομένου καμπάνια και δεν είχε επι-
κεντρωθεί τόσο σε θέσεις όπως ο Trump,  
φαίνεται ότι επίσης λειτούργησε υπέρ του.

The «shy-trump phenomenon» 
ή αλλιώς «Secret Trump vote»

Ο σημαντικότερος ίσως λόγος που 
συνέβαλε στη νίκη του Trump υπήρξε 
το λεγόμενο «shy-trump phenomenon», 
αυτό που λέμε απόκρυψη ψήφου, την οποία 
ζούμε εδώ στην Κύπρο τις τελευταίες εκλο-
γικές αναμετρήσεις και την οποία κανείς 
δεν πήρε χαμπάρι, εκτός βέβαια από το 
στρατόπεδο του Trump. Είναι γεγονός ότι 
ένας Ρεπουμπλικάνος είχε περισσότερες 
πιθανότητες να αποκρύβει την ψήφο του 
απ’ ό,τι ένας Δημοκρατικός και αυτό είχε 
τελικά διαφανεί την ημέρα των εκλογών. O 
λόγος ήταν γιατί οι ψηφοφόροι θεωρούσαν 

Εξήντα δύο εκ. πεντακόσιες εί-
κοσι τρεις εκατό είκοσι έξι χιλ. 
(62.523.126) ψήφους πήρε η 

Hilary (50,5%) στο popular vote, ενώ 
ο Trump πήρε 61.201.031 (49,5% ), 
o οποίος όμως κέρδισε τις εκλογές 
λαμβάνοντας 306 εκλέκτορες από συ-
νόλου 538, με τη Hilary να λαμβάνει 
232 εκλέκτορες. Ο νικητής χρειάζε-
ται 270 εκλέκτορες για να εκλεγεί. Το 
σύνολο του εκλογικού σώματος είχε 
ανέλθει τότε στα 324.954.000, συνεπώς 
η προσέλευση καταγράφηκε στο 37% 
και η αποχή στο 63%. Σε ό,τι αφορά τα 
δημογραφικά στοιχεία, ο Trump πήρε 
το 42% των γυναικών που πήγαν στην 
κάλπη, ενώ η Hilary το 54%. Θυμίζω 
ότι προεκλογικά τα ποσοστά των δύο 
καταγράφονταν στο 55%-35% υπέρ 
της Hilary και υπήρχε η εντύπωση 
ότι οι γυναίκες θα της έδιδαν τη νίκη. 
Aυτό σημαίνει ότι κρυφή ψήφος υπέρ 
του Trump υπήρξε και στις γυναίκες.  
Πέραν αυτού, ο Trump πήρε το 58% 
των λευκών, ενώ η Hilary το 37%, και 
οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 70% 

του εκλογικού σώματος, συνεπώς η 
νίκη του προήλθε κυρίως από τους 
λευκούς. Σημαντικό είναι το γεγονός 
ότι τον Trump ψήφισαν το 63% των 
λευκών ανδρών και το 53% των λευκών 
γυναικών, την ίδια ώρα που τον ψήφι-
σαν 3 στους 10 Λατινοαμερικάνους 
και Ασιάτες αντίστοιχα. Όσον αφορά 
τους Αφροαμερικανούς, οι οποίοι 
αντιπροσωπεύουν το 12% του εκλο-
γικού σώματος, ο Trump μπορεί να 
πήρε μόνο το 8%, σημαντικό όμως 
είναι το γεγονός ότι, ενώ τον Obama 
το 2012 είχαν ψηφίσει το 93% των 
Αφροαμερικανών, τη Hilary είχαν 
ψηφίσει το 88%, δηλαδή λιγότεροι 
Αφροαμερικανοί είχαν ψηφίσει την 
Hilary απ’ ό,τι ίσως περίμενε. Τέλος, 
πολύ υψηλά ποσοστά είχε καταγράψει 
ο Trump στους λευκούς χωρίς κολεγι-
ακή μόρφωση, με το 67% να τον είχαν 
ψηφίσει, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη 
Hilary είχε καταγραφεί στο 28%. Από 
τους λευκούς με κολεγιακή μόρφωση, 
το 49% είχαν ψηφίσει Trump, ενώ το 
45% Hilary. 

Δημογραφικά

σίγουρη νικήτρια τη Hilary, τόσο γιατί το 
κόμμα της κυβερνούσε όσο και από το 
γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις κατέγραφαν 
την παράσταση νίκης στο 84%-16% υπέρ 
της, συνεπώς κάποιοι που υποστήριζαν 
Trump φοβούνταν να φανερωθούν. Όσον 
αφορά τους Ρεπουμπλικάνους, πέραν του 
πιο πάνω ήταν και το γεγονός ότι το κόμμα 
τους δεν είχε επίσημα στηρίξει Trump, 
άρα ενισχύθηκε το γεγονός ότι πίστευαν 
πως ίσως θα εκλεγόταν η Hilary. Προεκλο-
γικά οι Αμερικανοί είχαν δοκιμάσει 1-2 
τρόπους εντοπισμού της κρυφής αυτής 
ψήφου και είχαν καταλήξει ότι εάν υπήρχε, 
ήταν αμελητέα και ότι δεν θα επηρέαζε. 
Το είδος αυτό της μεροληψίας πάντως 
υπάρχει σε όλα τα βιβλία της έρευνας 
και μεθοδολογίας, διδάσκεται σε όλα τα 
Πανεπιστήμια και ονομάζεται «Social 
Desirability Bias». Άξιον απορίας είναι 
το γεγονός ότι το είδος αυτό της μεροληψίας 
δεν λήφθηκε υπόψη, τουλάχιστον  από 
τους περισσότερους αναλυτές.  

*Εκλογικός Αναλυτής στο 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
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Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Lidl Κύπρου με την ΚΟΠ ως χορηγού  διατρο-
φής στο παγκύπριο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, η Lidl στηρίζει τη διατροφή και των 
εθνικών ομάδων προσφέροντας στους αθλητές φρέσκα και κυπριακά φρούτα σε 
κάθε τους προπόνηση. Στη Lidl, τα φρούτα και τα λαχανικά διατηρούν αναλλοίωτη 
τη φρεσκάδα, τη γεύση και τις βιταμίνες τους γιατί ακολουθείται πιστά μια σειρά 
πρακτικών. Μία από αυτές είναι η συνεργασία της Lidl με Κύπριους παραγωγούς, 
ενώ φροντίζει πάντα να επιλέγει τα καλύτερα εποχικά φρούτα και λαχανικά, ώστε να 
είναι πιο νόστιμα. Σε συνεργασία με την αθλητική διατροφολόγο της ΚΟΠ, οι αθλητές 
επιμελούνται προσεκτικά τη διατροφή τους. Πριν από τις προπονήσεις τους έχουν 
πάντα την ανάγκη από ένα φρούτο, έτσι η Lidl τούς δίνει την ευκαιρία να απολαμβάνουν 
φρέσκα φρούτα κάθε εβδομάδα. Η ομάδα της Lidl, η οποία βρίσκεται στο πλευρό των 
νεαρών αθλητών, συνεχίζει να στηρίζει την προσπάθειά τους προσφέροντας φρέσκα 
προϊόντα, για να μπορούν να κάνουν το καλύτερο, σε κάθε φάση!

Η PrimeTel καλωσορίζει τους συνδρο-
μητές της σε έναν κόσμο απεριόριστων 
δυνατοτήτων με το νέο πλάνο κινητής 
Unlimited Everything. Το Unlimited 
Everything ήρθε για να προσφέρει απε-
ριόριστο mobile internet, απεριόριστο 
χρόνο ομιλίας και απεριόριστα SMS με 
μόνο €49,90/μήνα! Η PrimeTel αυτό το 
καλοκαίρι απελευθερώνει την επικοινωνία 
σου δίνοντάς σου τη δυνατότητα να κάνεις 
απεριόριστη χρήση δεδομένων, απολαμ-
βάνοντας ασταμάτητα σειρές, ταινίες, online 
shopping, ενημέρωση, video chat και 
stories στην πιο προσιτή τιμή. Εκτός από 
αδιάκοπο σερφάρισμα, όλοι οι νέοι και υφιστάμενοι συνδρομητές,  που θα επιλέξουν 
το νέο πλάνο, έχουν παράλληλα τη δυνατότητα να αποκτήσουν το smartphone της 
επιλογής τους με δωροεπιταγή €500, για να την εξαργυρώσουν στα καταστήματα 
PrimeTel, Public ή Telefone. Αυτό που περίμενες… ήρθε! Το νέο πλάνο κινητής 
Unlimited Everything της PrimeTel σού προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία με 
μόνο €49,90/μήνα! Συνδέσου γρήγορα με 4 απλούς τρόπους: Στέλνοντας δωρεάν 
SMS στο 8585, κάνοντας μια κλήση στο 133, ηλεκτρονικά μέσω του www.primetel.
com.cy ή σε οποιοδήποτε κατάστημα PrimeTel, Public ή Telefone και απόλαυσε 
επικοινωνία χωρίς όρια!

Ο Όμιλος εταιρειών FROU FROU δεν 
σταματάει ποτέ να αξιοποιεί στο έπακρον  
τα αποθέματα της τεχνογνωσίας που δι-
αθέτει, της εμπειρίας των στελεχών του 
και του οράματος για καινοτόμα προϊόντα 
που εξυπηρετούν με κορυφαία ποιότητα 
τις ανάγκες του Κύπριου καταναλωτή. Η 
συνεχόμενη προσήλωση σε αυτόν τον 
στόχο αναγνωρίστηκε από την κοινότη-
τα των επαγγελματιών του εμπορίου και 
βραβεύθηκε μέσα από τη δημιουργία των 
ψωμιών Bio Green Life Σίτου, Σικάλεως, 
Ολικής και Πολύσπορο. Είναι μια σειρά 
προϊόντων που παντρεύουν την παραδοσι-
ακή αρτοποιία με τις συνταγές των προγόνων μας. Ζυμώνονται από βιολογικές πρώτες 
ύλες, με πολλά θρεπτικά συστατικά, χωρίς χημικά πρόσθετα, προσφέροντας μοναδική 
απόλαυση με άρωμα από Μεσόγειο. Κυκλοφορούν μέσα σε διπλή συσκευασία που 
διασφαλίζει τη φρεσκάδα τους, από την πρώτη μέχρι και την τελευταία φέτα.

Το Μεταπτυχιακό Εξ Αποστάσεως στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία του Πανε-
πιστημίου Νεάπολις Πάφου έχει τον πρώτο απόφοιτό του. Ο Νικόλαος Βρισιμτζής 
υποστήριξε με επιτυχία τη διπλωματική του εργασία με θέμα «Από τον απελευθερωτικό 
αγώνα της ΕΟΚΑ στη διχαστική αντιπαράθεση της ΕΟΚΑ Β’», κι έτσι θα συμμετά-
σχει στην τελετή αποφοίτησης της 27ης Σεπτεμβρίου. Είναι η πρώτη διπλωματική 
εργασία που υποστηρίζεται στο πλαίσιο του εν λόγω μεταπτυχιακού προγράμματος. 
Η έμφαση στην έρευνα αποτελεί μιαν από τις βασικές προτεραιότητες των μεταπτυ-
χιακών σπουδών, γι’ αυτό και έχει ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία του 
Πανεπιστημίου μας, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα. Συγχαίρουμε τον κ. Βρισιμ-
τζή για την εξαιρετική δουλειά του και ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσει την απαρχή 
για αντίστοιχες γόνιμες ερευνητικές και συγγραφικές προσπάθειες και από άλλους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές μας.

Οι νέες σειρές περιποίησης σώματος 
του Fa, Brazilian Vibes και Sporty Fit,  
δημιουργήθηκαν για να σας χαρίσουν 
την απόλυτη αίσθηση φρεσκάδας καθ’ 
όλη τη διάρκεια της μέρας, διατηρώ-
ντας την καλοκαιρινή και αθλητική 
σας διάθεση. Το Fa Brazilian Vibes 
αποτελεί καινοτόμο, vegan certified 
επιλογή περιποίησης σώματος για 
τον άνδρα και τη γυναίκα, μιας και 
περιέχει 100% φυσικά εκχυλίσματα 
που αναζωογονούν το δέρμα, χαρίζο-
ντας μοναδική φρεσκάδα και εξωτικό 
άρωμα στο σώμα. Η ανδρική σειρά 
Fa Brazilian Vibes - Ipanema Nights, 
που διατίθεται σε αποσμητικό roll-on, 
αποσμητικό σπρέι και αφρόλουτρο 2 
σε 1 (σώμα και μαλλιά), ξεχωρίζει για 
το ιδιαίτερο άρωμά του από Guarana 
και τροπικά φρούτα, ενώ η σύνθεσή του με ουδέτερο Ph δεν ερεθίζει το δέρμα και δεν 
περιέχει μικροπλαστικά και mineral oil. Τα αποσμητικά της σειράς είναι τα ιδανικό-
τερα για το σώμα μιας και δεν περιέχουν άλατα αλουμινίου και είναι φιλικά προς το 
δέρμα. Οι γυναίκες έχουν έναν ακόμα λόγο να χαμογελούν χάρη στο ολοκαίνουργιο 
αφρόλουτρο Fa Brazilian Vibes - Ipanema Nights, το οποίο αφήνει μια μοναδική 
αίσθηση φρεσκάδας, ενώ ο συνδυασμός εξωτικών αρωμάτων που περιέχεται στη 
φόρμουλά του, είναι ιδανικός για το καλοκαίρι. Για τις γυναίκες και τους άντρες που 
λατρεύουν τις αθλητικές δραστηριότητες, η νέα unisex σειρά αποσμητικών Fa Sporty 
Fit είναι η κατάλληλη επιλογή. Ο συνδυασμός Yuzu και μέντας δίνει μια πιο αεράτη 
αίσθηση, ενώ η σύνθεσή του δεν αφήνει λεκέδες, δεν περιέχει αλκοόλ και διαρκεί 
για 48 ώρες. Χάρη στις αρωματικές του κάψουλες απολαμβάνετε μεγαλύτερη διάρ-
κεια, ενώ το δέρμα παραμένει ενυδατωμένο ακόμα και όταν βρίσκεται σε κίνηση. 
Επίσης, η βιοδιασπώμενη σύνθεσή του, τα αντιβακτηριδιακά του συστατικά και οι 
κάψουλες πυριτίου καταπολεμούν αποτελεσματικά την κακοσμία. Οι σειρές περι-
ποίησης σώματος Fa έρχονται κοντά σας με τη  σφραγίδα ποιότητας και καινοτομίας 
που χαρακτηρίζει τη Henkel.

Η Staroil πρωτοπορεί και πάλι στην εξυπηρέτηση του κοινού στα πρατήριά  της, 
αφού ο ανεφοδιασμός γίνεται ακόμη πιο εύκολος και γρήγορος με τα νέα υπερσύγχρο-
να τερματικά ανέπαφων συναλλαγών. Μετά την εγκατάσταση τερματικών με οθόνες 
επαφής (touch screen),  η Staroil εισάγει στην κυπριακή αγορά τούς αυτόματους 
πωλητές που έχουν τη δυνατότητα υποδοχής contactless καρτών, αλλά και κινητών 
τηλεφώνων που υποστηρίζουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω e-wallet. Οι νέες 
τραπεζικές κάρτες, που φέρουν στο μπροστινό τους μέρος την ένδειξη «εκπομπής 
σήματος», μπορούν πλέον να «επικοινωνούν» ανέπαφα με τα ειδικά τερματικά απο-
δοχής καρτών για μεγαλύτερη ευκολία. Ο καταναλωτής, ακολουθώντας τις οδηγίες 
που αναγράφονται στην οθόνη του τερματικού, το μόνο που έχει να κάνει είναι να 
πλησιάσει την κάρτα του στο τερματικό, να πληκτρολογήσει τον κωδικό της κάρτας 
του και να ανεφοδιαστεί με καύσιμα.  Τα νέα τερματικά αποτελούν μηχανήματα τε-
λευταίας τεχνολογίας και φιλικά προς τον χρήστη, αναβαθμίζοντας σημαντικά την 
εμπειρία των καταναλωτών, αφού εκτός από την ταχύτητα στις συναλλαγές δίνει και 
τη δυνατότητα στον χρήστη να έχει τον απόλυτο έλεγχο στον ανεφοδιασμό. Μέχρι 
πρότινος, οι πλείστες συναλλαγές μέσω καρτών δέσμευαν προσωρινά ένα καθορισμένο 
ποσό στον λογαριασμό του χρήστη, ανεξαιρέτως του ποσού που επέλεγε, και έπειτα 
του επιστρεφόταν η διαφορά. Πλέον με τα νέα τερματικά αυτό καταργείται, αφού το 
ποσό που επιλέγει ο χρήστης να ανεφοδιάσει το όχημά του είναι και το τελικό ποσό 
που θα χρεωθεί στον λογαριασμό της κάρτας του. 

Η αυθεντική κυπριακή Carlsberg ξεχωρίζει!

Το πρώτο αυτοκίνητο με σύστημα φόρτισης
ηλιακής οροφής από τη Hyundai

Ο International Culinary Chef 
της Elle & Vire στην Κύπρο

«Weekend Fun with Pringles!»

Η Lidl Κύπρου δίπλα και στις 
εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου

Επικοινωνία στο άπειρο με το νέο πλάνο 
Unlimited Everything της PrimeTel!

Βράβευση για το Βιολογικό ψωμί Bio Green Life 
του Ομίλου FROU FROU

Νέα σειρά εναλλακτικών τυριών Koko Dairy Free
Μετά την επιτυχία που σημείωσαν το 

γάλα καρύδας, το άλειμμα και τα γιαούρτια  
Koko Dairy Free λανσαρίστηκε αυτές τις 
μέρες μια συναρπαστική σειρά  Koko Dairy 
Free εναλλακτικών τυριών. Η κυκλοφορία 
των τυριών Koko Dairy free ήταν επιβε-
βλημένη, καθώς όλο και περισσότεροι 
καταναλωτές προτιμούν μια  εναλλακτική 
πρόταση τυριών από μη γαλακτοκομικά 
προϊόντα, απαλλαγμένα από αλλεργιογόνα, 
εκπληκτικά όμοια στη γεύση με αυτή των 
γαλακτοκομικών  τυριών. Για τους λάτρεις 
του τυριού, η Koko Dairy Free εισάγει στην 
αγορά μια υπέροχη εναλλακτική λύση για 
τυρί Cheddar με βάση την καρύδα. Χωρίς 
γαλακτοκομικά, χωρίς γλουτένη, λακτόζη και σόγια. Τριμμένο, σε φέτες ή στο μαγεί-
ρεμα, ιδανικό και για τη δίαιτα. Το προϊόν είναι υποκατάστατο του γαλακτοκομικού 
cheddar και έχει παρόμοια ώριμη, αλλά ήπια γεύση. Η οικογένεια Koko Dairy free 
μεγαλώνει με την προσθήκη τώρα και του  Koko Dairy Free σε απαλό τυρί κρέμα 
(cream cheese) με βάση την καρύδα! Χωρίς γαλακτοκομικά, χωρίς γλουτένη, λακτόζη 
και σόγια, το προϊόν είναι υποκατάστατο του γαλακτοκομικού τυριού κρέμα και έχει 
παρόμοια υφή, ήπια και κρεμώδη γεύση. Ιδανικό για επάλειψη και  μαγείρεμα και 
λιώνει ομοιόμορφα σε πίτσα. Τα εναλλακτικά τυριά Koko Dairy free είναι κατάλληλα 
για vegan, χορτοφάγους και αλλεργικούς στη λακτόζη και τη γλουτένη. Είναι νηστίσιμα 
και περιέχουν  πρόσθετο ασβέστιο και βιταμίνες D2 και B12. Έχουν λιγότερες θερμί-
δες από τα γαλακτοκομικά τυριά cheddar και μαλακά τυριά κρέμα.  Στην Κύπρο, τα 
προϊόντα  Koko Dairy Free, εισάγονται από την Εταιρεία Kypropharm Ltd.

Φέτος γιορτάζουμε μια χρονιά ορόσημο 
τόσο για την Carlsberg αλλά και για την 
Κύπρο. Πάνε 50 χρόνια από το 1969, όταν  
η κυπριακή αυθεντική συνταγή Carlsberg 
άρχισε να παράγεται και να κυκλοφορεί για 
πρώτη φορά στην κυπριακή αγορά. Μια 
χρονιά κατά την οποία η Κύπρος αφήνει το 
στίγμα της στον παγκόσμιο χάρτη, όντας η 
πρώτη χώρα που παίρνει τις ευλογίες για 
παραγωγή της δικής της συνταγής Carlsberg 
εκτός Δανίας, βασισμένη ξεκάθαρα στις δικές 
μας γευστικές προτιμήσεις και συνήθειες. 
Σημαντικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις κα-
θιστούν το ζυθοποιείο της Carlsberg ως ένα 
από τα πλέον τεχνολογικά ανεπτυγμένα, όχι 
μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ανά το 
παγκόσμιο, δίνοντάς μας το δικαίωμα να υποστηρίζουμε ότι φέτος παράγουμε την καλύ-
τερη Carlsberg που φτιάξαμε ποτέ! Πέραν του εορταστικού χαρακτήρα, αυτή η χρονιά 
ορόσημο ήρθε και με σημαντικές αλλαγές. Νέα εμφάνιση, νέα αίσθηση αλλά πάντοτε 
με τον απαραίτητο σεβασμό στον χαρακτήρα της, η αυθεντική κυπριακή Carlsberg γι’ 
ακόμη μια φορά πρωτοπορεί, βάζοντας το στίγμα της σε όλες τις συσκευασίες και αυτό 
την κάνει να ξεχωρίζει. Αυτό που μας καθιστά μοναδικούς και κάνει την κυπριακή 
Carlsberg να ξεχωρίζει είναι η φρεσκάδα της, καθώς παράγεται τοπικά και διατίθεται 
άμεσα στην αγορά. Επιπροσθέτως υπάρχουν τα μοναδικά τοπικά στοιχεία αλλά και 
η ποιότητά της που τη κάνουν να ξεχωρίζει: Ο χάρτης της Κύπρου υπάρχει πλέον σε 
όλες τις συσκευασίες (τενεκεδάκια, μπουκάλια και πολυσυσκευασίες). Κάθε συσκευ-
ασία στο πίσω μέρος έχει ευδιάκριτο ελληνικό λεκτικό. Η περιεκτικότητα σε αλκοόλ 
της κυπριακής Carlsberg είναι 4,6% (συγκριτικά με άλλες εισαγόμενες Carlsberg που 
κυμαίνονται στο 3,8%), κάτι που ταιριάζει με τις γευστικές προτιμήσεις των Κύπριων 
καταναλωτών και προσδίδει στη μπύρα μας μιαν απόλυτα ισορροπημένη γεύση, που 
έχει βραβευθεί τρεις φορές ως η καλύτερη Carlsberg στον κόσμο!

Η Hyundai Motor παρουσι-
άζει στην αγορά το πρώτο της 
αυτοκίνητο με σύστημα ηλιακής 
οροφής για φόρτιση της μπα-
ταρίας. Το επαναστατικό αυτό 
σύστημα προσφέρει στο αυτο-
κίνητο επιπρόσθετη ηλεκτρική 
ενέργεια, βελτιώνει την κατανά-
λωση καυσίμων και αυξάνει την 
ακτίνα κίνησης του οχήματος. Το 
σύστημα θα πρωτοεμφανιστεί στο 
νέο μοντέλο Sonata Hybrid και 
θα ενισχύει την πηγή ενέργειας 
του οχήματος. Στα χρόνια που έρχονται, η Hyundai θα εφαρμόσει τη συγκεκριμένη 
τεχνολογία και σε άλλα μοντέλα εντείνοντας την πορεία της αυτοκινητοβιομηχανίας 
προς ένα βιώσιμο μέλλον. Το σύστημα περιλαμβάνει μια δομή από ηλιακές πλάκες 
σιλικόνης, εφαρμοσμένες στην οροφή του αυτοκινήτου. Με φόρτιση 6 ωρών κάθε μέρα, 
αναμένεται να αυξήσει την ακτίνα ταξιδιού του οχήματος κατά 1.300 χιλιόμετρα τον 
χρόνο. Ο ηλεκτρισμός παράγεται όταν η ηλιακή ενέργεια ενεργοποιεί την επιφάνεια 
των πλακών, οι οποίες μετατρέπουν την ενέργεια με τη χρήση φωτονίων από το φως 
του ήλιου, γεγονός που καταλήγει στην παραγωγή ηλιακού ηλεκτρισμού. Ο ηλεκτρι-
σμός που παράγεται μετατρέπεται σε σταθερή τάση και αποθηκεύεται στην μπαταρία.

Στις 11 Ιουνίου 2019 υποδε-
χθήκαμε με χαρά τον Ludovic 
Chesnay, International Culinary 
Chef της Elle & Vire. Ο ταλα-
ντούχος Chef εργάστηκε για 
χρόνια στη Γαλλία και λίγο 
αργότερα άρχισε να ταξιδεύει 
σε όλον τον κόσμο, αναπτύσσο-
ντας περαιτέρω τις δεξιότητές του 
και μεταδίδοντας τις γνώσεις 
του σε άλλους επαγγελματίες 
μάγειρες σε παγκοσμίου φή-
μης ξενοδοχεία, σε Ελβετία, 
Γερμανία, Καναδά κ.α. Από το 
2007 ανήκει στην ομάδα Elle 
& Vire International ως Culinary Advisor, όπου παρουσιάζει και αναδεικνύει τα 
προϊόντα της Elle & Vire σε επαγγελματίες της γαστρονομίας σε όλον τον κόσμο. 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κύπρο  πραγματοποιήθηκαν μαγειρικές 
επιδείξεις ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας και εκπαιδεύσεις σε pastry chefs  και 
ζαχαροπλάστες ξενοδοχείων. Ο Ludovic Chesnay έδειξε τεχνικές παρασκευής ειδών 
ζαχαροπλαστικής και αρτοσκευασμάτων χρησιμοποιώντας την επαγγελματική σειρά 
προϊόντων της Elle & Vire, εντυπωσιάζοντας με τις γνώσεις και τη δημιουργικότητά 
του. Επίσης δεν παρέλειψε να εκπαιδεύσει και την ομάδα πωλήσεων της Elle & Vire, 
της εταιρείας Laiko Cosmos Trading Ltd, οι οποίοι πλέον μέσα από τις γνώσεις και 
την εξειδίκευσή τους στα ποιοτικά αυτά προϊόντα, θα μπορούν να ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις ανάγκες των πελατών τους. Με εμπειρία 70 χρόνων, η Elle & Vire έχει 
καθιερωθεί ως η κορυφαία εταιρεία εξαγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. Με το 
ευρύ φάσμα προϊόντων της, το υψηλό επίπεδο ποιότητας και την καινοτομία, ικανο-
ποιεί και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Τα προϊόντα διανέμονται στην Κύπρο 
από την Laiko Cosmos Trading Ltd.

Όσοι βρέθηκαν το Σαββατοκύριακο 27 & 28 
Ιουλίου στην παραλία Μακένζι, έζησαν μια πολύ 
διασκεδαστική και γευστική εμπειρία παρέα με τα 
αγαπημένα τους Pringles! Στα ειδικά διαμορφωμένα 
τραμπολίνα των Pringles, μικροί και μεγάλοι σκόρ-
πισαν χαμόγελα, εντυπωσίασαν με τις φιγούρες τους 
και φωτογραφήθηκαν παρέα με την αγαπημένη τους 
γεύση Pringles, κάνοντάς την share στα προσωπικά 
τους social media. Την ίδια ώρα, ο DJ ανέβαζε τη 
διάθεση στα ύψη με τις άκρως καλοκαιρινές μουσικές 
του επιλογές! Το Σαββατοκύριακο 3 & 4 Αυγούστου 
τα Pringles βρέθηκαν στην καρδιά του Πρωταρά, 
μπροστά από το ξενοδοχείο Constantinos The Great.

O πρώτος απόφοιτος του Μεταπτυχιακού 
Εξ Αποστάσεως στη Νεότερη και 
Σύγχρονη Ιστορία του Νεάπολις

Δροσιά και φρεσκάδα κάθε μέρα με τα νέα Fa 
Brazilian Vibes και Fa Sporty Fit

H Staroil αναβαθμίζει όλα της τα πρατήρια
με νέα τερματικά ανέπαφων συναλλαγών



Της Κυριακής
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ΛΕΥΚΩΣΊΑ 
Χριστοδούλου Τρύφωνας: Λεωφόρος 
Αθαλάσσας 75 Α+Β (100 μέτρα από υδα-
τοπρομήθεια προς Αστυνομία Στροβόλου), 
Στρόβολος, τηλ.: 22495555, 99787003. 
Σολωμού Κύπρος: Λεωφ. Αρχαγγέλου 49 
Ε & Ζ, Παρισινός (πλησίον μεγάρου ΔΙΑΣ - 
Sigma TV, δίπλα από Scandia και Cablenet), 
Στρόβολος, τηλ.: 22357047, 22354816. 
Μαρνέρου Άννα: Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 
Γ΄ 209 (δίπλα από Shoebox και Pizza 
Hut), Πάνω Λακατάμεια, τηλ.: 22721727, 
22721711. 
Τσαγκάρης Λούκας: Γρίβα Διγενή 64 &  
Βύρωνος (Bridge House), Λευκωσία, τηλ.: 
22671531, 22439014. 
Ηλιάδου – Ιωαννίδου Ντίνα: Λεωφ. Κένεντι 
27Α (έναντι Υπεραγοράς «Αθηαινίτη»,  Πα-
λουριώτισσα), Λευκωσία, τηλ.: 22435645, 
22317238. 

ΛΕΜΕΣΌΣ
Νικολαϊδου Γεωργία: Λεωφ.Ομονοίας 74, 
Λεμεσός, τηλ.: 25560981, 25563693. 
Παστελλάς Κώστας: Γλάδστωνος 88 
(έναντι Ελληνικής Τράπεζας), Λεμεσός, τηλ.: 
25344040, 25727221. 
Αγαμέμνονος Χαρούλα: Βασιλέως Κων-
σταντίνου 131 (πλησίον Τσιρείου Σταδίου), 

Λεμεσός, τηλ.: 25870748, 25560442. 
Χριστοφόρου Νεοφύτα: Χριστάκη Κράνου 
60 (από Round About Γερμασόγειας προς 
κέντρο πόλης, 1ο φανάρι αριστερά, στα 
50 μέτρα αριστερά), Γερμασόγεια, τηλ.: 
25338700, 99908486. 

ΛΑΡΝΑΚΑ
Ορφανίδης Μισιέλ: Ερμού 24 (αρχή της 
Ερμού - 50μ. από φώτα Ακρόπολης), Λάρ-
νακα, τηλ.: 24621360, 24531859. 
Παναγιώτου Μικαέλλα: Λεωφ. Παπανικολή 
39 {απέναντι από το Στάδιο Αντώνης Πα-
παδόπουλος (Ανόρθωσης)}, Λάρνακα, τηλ.: 
24251166, 24663635. 

ΠΑΦΌΣ
Φιλιππίδου – Γεωργιάδου Κωνσταντία: 
Ευαγόρα Παλληκαρίδη 93 (έναντι κατα-
στήματος ρούχων ΝΟΥΜΕΡΟ), Πάφος, τηλ.: 
26949259, 26222670. 

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

Φαρμακεία

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

 Οδοντίατρος: Κυριάκος Σαρρής, τηλ. 
998000108.

 
ΛΕΜΕΣΌΣ

Οδοντίατρος: Εβίτα Σιζοπούλου, τηλ.: 
99524121. 

Ιατροί

Υποσχέσεις γάμου
Ο κ. Δημήτρης Χριστοδούλου του Γε-

ώργιου από το Λιοπέτρι και η δ. Ανδρούλα 
Χριστοδούλου του Παναγιώτη, από το Αρ-
ναδί Αμμοχώστου και τώρα στο Αυγόρου, 
έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου.

Eκδρομές  
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού 

προσφέρει την ευκαιρία στο κοινό να 
συμμετάσχει σε  εκδρομές στην Ελλάδα 
σε προσιτές τιμές. Πολυτελής εκδρομή 
Πανόραμα Νοτιοδυτικής – Κεντρικής 
Ελλάδας 31/8-6/9, Κυπαρισσία, Πάτρα, 
Λευκάδα, Ιωάννινα, Πάργα, Ζαγοροχώρια, 
Τζουμέρκα, Μετέωρα, Τρίκαλα, Ελάτη, 
Μονή Πελεκητής, Λίμνη Πλαστήρα, 
Εκπτωτικό Χωριό Αθήνα. €650 σε 5* 
ημιδιατροφή. 7ήμερη εκδρομή 6-12/10 
Xαλκιδική – Καβάλα – Αμφίπολη – Σιθω-
νία – Κρουαζιέρα Αγίου Όρους €460 σε 
4* ημιδιατροφή. 16-23/10 Κωνσταντι-

νούπολη – Πατριαρχείο - Πριγκηπόνησα 
- Αγία Σοφία – Βόσπορος – Θεσσαλονίκη 
€590 σε ξενοδοχεία 4* και 3* με πρό-
γευμα. 23-30/10 Θεσσαλονίκη (Εορτή 
Αγίου Δημητρίου και 28ης Οκτωβρίου) 
Λίμνη Κερκίνη - Οχυρά Ρούπελ, Γου-
μένισσα – Καταρράκτες Σκρα - Λίμνη 
Μεταλλίου, Παναγία Σουμελά- Σκήτη 
Βέροιας - Βεργίνα,  Θεσσαλονίκη -  ξε-
νάγηση σε μουσεία της πόλης. €490  
σε 3* με  πρόγευμα. 8ήμερη εκδρομή 
23-30/10 Λουτρά Πόζαρ – Θεσαλονίκη. 
Ιαματικά μπάνια και χαλαρές αποδρά-
σεις σε φυσιολατρικούς - πολιτισμικούς  
- προσκυνηματικούς θησαυρούς €590 
με ημιδιατροφή σε 3* superior. Περιλαμ-
βάνεται: Αεροπορικό με φόρους,  διαμο-
νή σε δίκλινο σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 
περιηγήσεις βάσει του προγράμματος 
που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα  
www.iep.org.cy.  Δηλώσεις συμμετοχής 
στα τηλ. 22720000, 99373000. 

Αντιπροσωπεία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), 
αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, Ηλία Δημητρίου και τη Γραμματέα, Γιαννούλα Κυ-
ριακίδου, παρέλαβε στις 2/8/2019 από την  KPMG Κύπρου, στην παρουσία του 
Προέδρου της εταιρείας, Μιχάλη Μ. Αντωνιάδη, σχολικά είδη, τα οποία προσέφερε 
το προσωπικό της εταιρείας για να υποστηριχθεί η εκστρατεία «ΟΛΑ τα παιδιά με 
σχολικά».  Τα σχολικά είδη θα δοθούν, μέσω των Σωμάτων Εθελοντών, σε παιδιά 
ευάλωτων οικογενειών ώστε να έχουν τα απαραίτητα σχολικά είδη για την έναρξη 
της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ ευχαρίστησε θερμά την εταιρεία 
για την ευαισθησία  της στα κοινωνικά ζητήματα, τη συμβολή της στην εκστρατεία 
αυτή αλλά και γενικότερα για την προσφορά της στους ανθρώπους και την κοινωνία 
μέσα από την πλούσια δράση της στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

    Στη Χoιροκοιτία συναντήθηκαν οι απόφοιτοι του Β’ Γυμνασίου Αμμοχώστου 
της χρονιάς 1965. Σύμφωνα με τον Λουκά Περικλέους, η συνάντηση διεξήχθη μέσα 
σε ιδιαίτερα συναισθηματικό κλίμα, αφού οι παλιοί συμμαθητές θυμήθηκαν τα μα-
θητικά τους χρόνια και υποσχέθηκαν να ξανασυναντηθούν σύντομα. Μάλιστα, στις 
21 Αυγούστου 2019 οι συμμαθητές θα πραγματοποιήσουν νέα συνάντηση, αυτήν 
τη φορά  στην Τέρα, στο σπίτι του Κυριάκου Κυριάκου.

Η KPMG στηρίζει εκστρατεία του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού

Συνεστίαση αποφοίτων Β΄ Γυμνασίου 
Αμμοχώστου του 1965

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

ΔΗΜΗΤΡΗ  ΣΤΡΌΥΘΌ
ετών  62, από τη Λύση

ο οποίος αγνοείτο από τις 15/8/1974 στην περιοχή Κόκκινες της κατεχόμενης 
Σίντα και τα οστά του ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο DNA, κηδεύουμε 

αύριο Δευτέρα,  19/8/2019  και ώρα 10 π.μ., από τον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη του Ρώσσου 
στον συνοικισμό Κόκκινες Λάρνακας, και καλούμε όσους επιθυμούν να παραστούν.

Ομιλητής θα είναι ο εκπρόσωπος της Ε/Κ πλευράς στη ΔΕΑ, κ. Λεωνίδας Παντελίδης.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Μαρία Στρούθου

Παιδιά, εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνια, παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για το 
Ταμείο Ανακουφίσεως Αναξιοπαθούντων Λυσιωτών.

ΠΩΛΌΥΝΤΑΊ
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.

ΕΝΌΊΚΊΑΖΌΝΤΑΊ
ΕΝΌΊΚΊΑΖΕΤΑΊ διαμέρισμα 2 υπνοδωμα-

τίων στο Μαρούσι, Αθήνα. Για περισσότερες 

πληροφορίες στο 99413683.

ΕΝΌΊΚΊΑΖΕΤΑΊ διαμέρισμα 1 υπν. στη 
Μακεδονίτισσα, 200 μέτρα από το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας και Intercollege. Πλήρως επιπλω-
μένο, με a/c και καλυμμένο χώρο στάθμευσης. 
Για περισσότερες πληροφορίες στο 99609481.

ΕΝΌΊΚΊΑΖΕΤΑΊ διαμέρισμα δυομισάρι, 
επιπλωμένο, υπερυψωμένο, ισόγειο στους Αμπε-
λόκηπους, πάροδος Πανόρμου. Κατάλληλο και 
για δύο φοιτητές. Τηλ. επικοινωνίας 99617800.

Μικρές Αγγελίες 

Μπορεί να μην προνοείται από 
τη νομοθεσία, ωστόσο, ο καλο-
καιρινός έλεγχος του αυτοκι-

νήτου είναι επιβεβλημένος προκειμένου 
να αποφύγουμε απρόοπτα και δυσάρε-
στα περιστατικά, που θα μας χαλάσουν τη 
διάθεση των διακοπών αλλά και θα μας 
«πληγώσουν» την τσέπη. 

Καθώς οι υψηλές καλοκαιρινές θερ-
μοκρασίες και η σκόνη δεν καταπονούν 
μόνο τον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά και 
τη λειτουργία ενός αυτοκινήτου, η εταιρεία 
Χρ. Καποδίστριας & Υιοί Λτδ εφιστά την 
προσοχή σε έξι σημεία – πέρα από το προ-
γραμματισμένο σέρβις – που πρέπει να 
ελεγχθούν αυτήν την περίοδο. 

Λάδι Κινητήρα 
Παίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία 

και μακροζωία του κινητήρα και πρέπει 
να αντικαθίσταται όταν συμπληρωθούν τα 
αναγραφόμενα στην ετικέτα συντήρησης 
του οχήματος χιλιόμετρα, πάντα σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Παρά-
λειψη αντικατάστασης ή αντικατάσταση με 
αμφιβόλου ποιότητας λιπαντικό, ίσως έχει 
καταστροφικές συνέπειες για τον κινητή-
ρα, ενώ σίγουρα του στερεί χρόνια ζωής.

Ελαστικά
Επιβάλλεται να αντικατασταθούν εάν η 

φθορά είναι μεγάλη και ιδιαιτέρως εάν οι 
αυλακώσεις δεν ξεπερνούν στα βάθος το 
1.6mm, όπως ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθε-
σία. Τα ελαστικά είναι το μοναδικό σημείο 
επαφής με τον δρόμο και η φθορά τους 
κρύβει τεράστιους κινδύνους. Επίσης, σε 
οχήματα που δεν υπάρχει ηλεκτρονική 
ένδειξη, πρέπει να μετριέται τουλάχιστον 
μια φορά τον μήνα η πίεση του αέρα στα 
ελαστικά. Οδήγηση με χαμηλότερη ή υψη-
λότερη πίεση οδηγεί σε φθορά άλλων μερών 
του αυτοκινήτου (π.χ. ανάρτηση) αλλά και 
υψηλότερη κατανάλωση καυσίμων.

Μπαταρία
Ένας ειδικός μπορεί να ελέγξει την 

μπαταρία και να σας ενημερώσει για την 
κατάστασή της. Προχωρήστε σε αντικατά-
σταση έγκαιρα, διότι κανένας δεν θέλει να 
μείνει από μπαταρία, ειδικά σε περίοδο 
διακοπών.

Υαλοκαθαριστήρες
Λόγω σκόνης και ξηρασίας είναι το 

ίδιο σημαντικοί όσο και τον χειμώνα. 
Εάν αφήνουν γραμμές ή δεν καθαρίζουν 
καλά, πρέπει να αντικατασταθούν, ώστε 
να διασφαλιστεί η καλύτερη ορατότητα. 

Κλιματιστικό 
Καλό είναι να ελέγχουμε την κατάστασή 

του και να το συντηρούμε μια φορά τον χρόνο. 
Είναι θέμα άνεσης αλλά και υγείας. Μαζί 
ελέγχουμε και τα φίλτρα αέρα της καμπί-
νας, που εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή 
καθαρότητα του αέρα που αναπνέουμε. 

Σύστημα Ψύξης
Παίζει καθοριστικό ρόλο αφού αποτρέ-

πει υπερθέρμανση του κινητήρα, η οποία 
είναι πιο πιθανή τους καλοκαιρινούς μήνες 
λόγω της ζέστης και της λειτουργίας του 
κλιματιστικού που τον επιβαρύνει. Ελέγξτε 
τη στάθμη του ψυκτικού υγρού και προσθέ-
στε, αν χρειάζεται. Καλό είναι να ελέγχουμε 
την κατάσταση του ραδιατέρ αλλά και τα 
σωληνάκια νερού για τυχόν απώλειες.

Με επτά καταστήματα σε όλες τις πόλεις, 
στην Αλάμπρα και στο Παραλίμνι, καθώς 
και ένα δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών, 
η εταιρεία ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ παρέχει όλα 
τα αναλώσιμα που χρειάζεται ένα όχημα 
για να βρίσκεται σε κίνηση, ενώ το έμπειρο 
και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της 
μπορεί να λύσει τυχόν απορίες σχετικά με 
τη συντήρηση ενός αυτοκινήτου. 

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε 
τους θαμώνες των Caffe Nero 
Λευκωσίας και Λεμεσού, το Σαβ-

βατοκύριακο 27 και 28 Ιουλίου, όταν μια 
προωθητική ομάδα βγαλμένη από ταινία του 
Wes Anderson, ντυμένη με έντονα, μοντέρνα 
και παιχνιδιάρικα χρώματα, εμφανίστηκε 
στον χώρο και τους καλούσε να παίξουν σ’ 
ένα ενδιαφέρον παιχνίδι-κουίζ για να απο-
δείξουν πόσο καλά γνωρίζουν τα δικαιώματά 
τους ως καταναλωτών! Η διαδραστική αυτή 
ενέργεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
της  εκστρατείας ενημέρωσης ‘ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ’ 
(#YourEURight), που υλοποιείται από το 
DG Just (διοικητικό τμήμα της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής αρμόδιο για την ευρωπαϊκή 
πολιτική στους τομείς της δικαιοσύνης και 
των καταναλωτών). Η εκστρατεία, με νεανικό 
ύφος και πολύχρωμο look and feel, έχει 
ως στόχο την ενημέρωση των καταναλω-
τών για τα δικαιώματά τους έτσι ώστε να 
παίρνουν ενημερωμένες αποφάσεις για 
τις αγορές τους.

Χάρη στην ΕΕ, οι καταναλωτές έχουν 
δικαίωμα να επιστρέψουν οποιαδήποτε 
αγορά από ευρωπαϊκό διαδικτυακό κατά-
στημα εντός 14 ημερών, χωρίς να πρέπει 
να διευκρινίσουν τον λόγο. Το ίδιο ισχύει 
και για τις αγορές εξ αποστάσεως, εφόσον 
και στις δύο περιπτώσεις δεν έχουν την 
ευκαιρία να δουν και να ελέγξουν ένα 
προϊόν από κοντά πριν το αγοράσουν. 

Αν το κατάστημα δεν ανταποκριθεί ή 
δεν δεχτεί την επιστροφή αγοράς με πλήρη 
επιστροφή των χρημάτων, τότε ο καταναλω-
τής μπορεί να αποταθεί σε συγκεκριμένα 
εργαλεία που ανέπτυξε η ΕΕ, τόσο σε τοπικό 
όσο και διασυνοριακό επίπεδο. 

Για υποθέσεις που αφορούν διασυνο-
ριακές αγορές, οι καταναλωτές μπορούν 
να επικοινωνήσουν με το Ευρωπαϊκό 

Κέντρο Καταναλωτή (ΕΚΚ - http://www.
ecccyprus.gov.cy/mcit/eccc/eccc.nsf/
eccc04_el/eccc04_el?OpenDocument) 
για συμβουλές σχετικά με τα επόμενα 
βήματα που πρέπει να κάνουν. Σε περί-
πτωση διαφορών μεταξύ ενός διαδικτυ-
ακού καταναλωτή και ενός διαδικτυακού 
εμπόρου, τόσο στην ίδια χώρα όσο και σε 
διαφορετικές χώρες της ΕΕ, η διαδικτυακή 
πύλη επίλυσης ηλεκτρονικών διαφορών 
(ODR - https://ec.europa.eu/consumers/
odr/main/?event=main.trader.register) της 
ΕΕ αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για 
τους καταναλωτές που προσπαθούν να 
προσδιορίσουν τον κατάλληλο φορέα που 
θα μπορούσε να επιλύσει τη διαφορά. Η 
πύλη επιτρέπει επίσης τη μετάφραση της 
καταγγελίας σε περίπτωση που χρειάζεται 
να αποσταλεί σε άλλη χώρα.

Ενίσχυσε τη θέση σου ως καταναλωτής, 
μαθαίνοντας περισσότερα για τα δικαιώ-
ματά σου μέσα από την ιστοσελίδα https://
europa.eu/youreuright/home_el 

Επιβάλλεται το καλοκαιρινό check-up του αυτοκινήτου

Εκστρατεία ενημέρωσης «ΕΧΕΊΣ ΔΊΚΊΌ» (#YourEURight) 

Μέχρι τις 20 Αυγούστου 2019 μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος για ευέλικτες και εξ 
αποστάσεως σπουδές να υποβάλει την αίτησή του για εισδοχή σε 18 μεταπτυχιακά και 
4 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, τα 
οποία προσφέρει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) για το προσεχές ακαδη-
μαϊκό έτος 2019-2020 (έναρξη σπουδών: Σεπτέμβριος 2019). Οι αιτήσεις εισδοχής 
υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του www.ouc.ac.cy. Η φοίτηση στο ΑΠΚΥ είναι 
προσαρμοσμένη στις υποχρεώσεις και τις ανάγκες των σπουδαστών, ενώ η φυσική 
τους παρουσία είναι υποχρεωτική μόνο στις εξετάσεις, που πραγματοποιούνται σε 
εξεταστικά κέντρα στην Κύπρο και στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη). 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, όλα τα προπτυχιακά & μεταπτυχιακά προ-
γράμματα σπουδών προσφέρονται με έκπτωση 5% σε όλους όσοι θα αποπληρώσουν 
το συνολικό κόστος φοίτησης για το ακαδημαϊκό έτος πριν από την έναρξή του. Πα-
ράλληλα, σταθερά προσανατολισμένο στον κοινωνικό του ρόλο και με βάση κοινω-
νικοοικονομικά κριτήρια, το ΑΠΚΥ προσφέρει δυνατότητες για λήψη υποτροφίας. 

Πέρα από τα προγράμματα που οδηγούν σε απόκτηση τίτλου σπουδών, το ΑΠΚΥ 
προσφέρει στο ευρύ κοινό προγράμματα κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας 
& καινοτομίας και προγράμματα διά βίου μάθησης (αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες), 
που καλύπτουν σύγχρονα γνωστικά πεδία. 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Περίοδος 
αιτήσεων 2019-2020

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

 
ΧΡΊΣΤΌ ΔΑΜΊΑΝΊΔΗ

(Συνταγματάρχη εν αποστρατεία)
από Νατά Πάφου, κάτοικο Ανθούπολης

που απεβίωσε στις 16.8.2019, σε ηλικία 78 ετών, κηδεύουμε αύριο Δευτέρα, 
19.8.2019, στις 4:30μ.μ., από τον ιερό ναό Αγίου Νεοφύτου (Ανθούπολης), 

και καλούμε όσους επιθυμούν να παραστούν. 
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον ιερό ναό από τις 4:00 μ.μ.

 
Οι τεθλιμμένοι:  

Σύζυγος: Θεοσεβούλλα Δαμιανίδου 
Παιδιά: Ηρόδοτος - Στάλω Δαμιανίδου 

            Δήμητρα - Michael Widter 
Αδελφός: Μιχάλης Δαμιανίδης 
Εγγόνια και λοιποί συγγενείς 

Παρακαλούμε, αντί στεφάνια, να γίνονται εισφορές για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινο-
παθών και Φίλων ΠΑ.ΣΥ.ΚΑΦ. 

Ηλεκτρονικά συλλυπητήρια μηνύματα στο www.koimisisfuneral.com
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Ζούμε σε μια εποχή ραγδαίων 
αλλαγών. Τεχνολογικών, οικο-
νομικών, αλλά και πολιτιστικών. 

Ανατρέπονται δεδομένα. Αλλάζουν σχέ-
σεις παραγωγής. Το διεθνές εμπόριο 
δημιουργεί νέες εστίες πλούτου, αλλά και 
φτώχιας. Τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης 
και παραγωγής πολιτισμού μεταμορ-
φώνουν καθημερινά συνειδήσεις και 
αντιλήψεις. Οι αλλαγές αυτές διαμορ-
φώνουν τεράστια συσσώρευση πλού-
του, πολιτικής εξουσίας, τεχνολογικής 
ικανότητας και γνώσης.

Το αποτέλεσμα αυτής της συσσώρευ-
σης στο σημερινό σύστημα καπιταλισμού 
είναι η οικονομική, πολιτική, τεχνολογική 
και γνωστική ανισότητα. Η τρομακτική 
και σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη δύ-
ναμη που συσσωρεύεται, υπονομεύει 
την εφαρμογή ενός συστήματος δικαίου 
στην παγκόσμια κοινωνία. Ενισχύει το 
δίκαιο του ισχυρού, απειλεί την κοινο-
βουλευτική δημοκρατία. Η παγκόσμια 
οικονομική κρίση έχει επιβεβαιώσει 
δραματικά αυτές τις αλήθειες.

Η δημοκρατική πολιτική ζωή υπο-
τάσσεται ή εξαγοράζεται από μεγάλα 
συμφέροντα είτε και απειλείται από απο-
λυταρχισμούς, φονταμενταλισμούς και 
ακραίες ιδεολογίες. Η εμφάνιση νεοφα-
σιστικών κινημάτων και η πανηγυρική 
είσοδός τους σε πολλά Κοινοβούλια των 
χωρών μελών της Ε.Ε. επιβεβαιώνει τη 
δημοκρατική εκτροπή.

Παρά τις τεράστιες δυνατότητες που έχει 
αποκτήσει η ανθρωπότητα, δυνατότητες 
που ποτέ στην ιστορία της δεν είχε, η ση-
μερινή παγκόσμια κοινότητα αδυνατεί να 
αντιμετωπίσει ορθολογικά και δίκαια τις 
σημερινές προκλήσεις. Με μεγαλύτερη 

ίσως πρόκληση σήμερα, την κλιματική 
αλλαγή, που απειλεί να στερήσει την αν-
θρωπότητα από σημαντικούς υδάτινους 
όρους και να οδηγήσει στην απερήμωση 
τεράστιες παραγωγικές εκτάσεις.

Σε αυτά προστίθενται οι προκλήσεις 
της πληθυσμιακής έκρηξης, της φτώχιας 
και του χρέους του αναπτυσσόμενου 
κόσμου, των πανδημιών, της ενεργειακής 
κρίσης, της αυξανόμενης μεταναστευτικής 
και προσφυγικής ροής πληθυσμών, της 
δύναμης του μαύρου χρήματος από το 
παράνομο εμπόριο ναρκωτικών, όπλων 
και ανθρώπων, αλλά και της διασποράς 
των μέσων μαζικής καταστροφής.

Υπάρχει άλλος δρόμος; Η ανθρω-
πότητα σήμερα έχει τις δυνατότητες να 
αλλάξει αυτήν την ροή των πραγμάτων. 
Δεν υπάρχει μονόδρομος. Αν κάποιοι 
απογοητεύτηκαν, είναι διότι οι ιδέες του 
σοσιαλισμού και της δημοκρατίας κα-
κοποιήθηκαν από τις μεγάλες δυνάμεις 
του ψυχρού πολέμου. Αν κάποιοι δεν 
βλέπουν πάντα άμεσο αποτέλεσμα, είναι 
γιατί απαιτείται μια δημοκρατική αλλαγή 
στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Κάτι, 
που το διεθνές προοδευτικό κίνημα 
διεκδικεί σήμερα.

Αν κάποιοι δεν βλέπουν άμεσο 
αποτέλεσμα, αγνοούν ότι ο στόχος των 
προοδευτικών δυνάμεων έχει αυξανό-
μενους συμμάχους και δυνάμεις στην 
παγκόσμια κοινωνία των πολιτών, της 
νεολαίας, των διεθνών οργανισμών, των 
προοδευτικών κομμάτων, των ανθρώπων 
της διανόησης και της τέχνης. Αγνο-
ούν ότι, σε τοπικό και σε περιφερειακό 
επίπεδο, πραγματοποιούνται μεγάλες 
προοδευτικές αλλαγές και ανατροπές.

Ανατροπές που τείνουν να απορρί-
ψουν τη σιδηρά δημοσιονομική πειθαρ-
χία, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη 
και την κοινωνική συνοχή.

Οι προοδευτικές δυνάμεις ξέρουν ότι 
υπάρχει άλλος δρόμος. Μακριά από τον 
δογματισμό και τον φανατισμό. Με άρνηση  
του απολυταρχισμού και της ισοπέδωσης 
μπορεί να γίνει η φτώχια παρελθόν.

Με δημοκρατία, αλληλεγγύη, ελευθε-
ρία, ισότητα, δικαιοσύνη, και την ειρήνη, 
τον πολιτισμό και τη γνώση.

Με εξασφάλιση σε όλους τους πο-
λίτες και ιδιαίτερα στη νέα γενιά, της 
συμμετοχής της στις μεγάλες πολιτικές 
αλλαγές που καλείται η ανθρωπότητα 
να πραγματώσει.

Για τη νέα γενιά, είναι και δικαίωμά 
της, αλλά και πρόκληση να διαμορφώσει 
το δικό της μέλλον. 

Μπορούμε να εκπολιτίσουμε και να 
εξανθρωπίσουμε την παγκοσμιοποίηση. 
Μπορούμε να βάλουμε την αγορά να 
υπηρετεί τις ανάγκες των ανθρώπων 
και όχι το αντίστροφο. Οφείλουμε να 
θέσουμε τα κράτη στην υπηρεσία του 
πολίτη και όχι των μεγάλων συμφερό-
ντων.  Μπορούμε να απελευθερώσουμε 
τις δυνάμεις των κοινωνιών μας από 
συγκεντρωτικούς μηχανισμούς του κρά-
τους ή τη συγκέντρωση εξουσίας και 
πλούτου του οικονομικού κατεστημένου.

Για μια δραστική αλλαγή που θα 
καθυποτάξει μιαν απάνθρωπη παγκο-
σμιοποίηση στις ανάγκες των λαών και 
των ανθρώπων.
*Τέως Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων

   

Εγώ, τουλάχιστον, εξεπλάγην ευχά-
ριστα, όταν, μετά από 23 χρόνια, 
εμφανίστηκε δημόσια η κόρη 

του ήρωα των δραματικών εκείνων 
γεγονότων του 1996 στην Δερύνεια, 
Τάσου Ισαάκ.

 «Ονομάζομαι Αναστασία Ισαάκ, απο-
φάσισα μετά από 23 χρόνια να μοιραστώ 
αυτά που νιώθω, να καταθέσω τις σκέ-
ψεις μου. Όχι μονάχα σαν το χελιδονάκι 
του 1996...». Για να προσθέσει: «Είμαι 
κομμάτι αυτής της πρωτοβουλίας που 
δεν ξεχνά και παλεύει για τον πατέρα 
μου και τον Σολή!..». Εννοώντας, τον 
Σολάκη (Σολωμό) Σολωμού, τον δεύ-
τερο ήρωα, που έπεσε τραυματισμένος 
θανάσιμα από τουρκικό βόλι, υπό τα 
βλέμματα του Ραούφ Ντενκτάς και των 
άλλων κακούργων, από εκείνο τον ιστό, 
όπου δοκίμασε να ανέβει, με ένα τσι-
γάρο στο στόμα, για να κατεβάσει το 
απαίσιο σύμβολο του ψευδοκράτους, 
την σημαία του αίσχους, που κηλιδώνει, 
που αμαυρώνει, χρόνια τώρα, το βόρειο 
μέρος της πατρίδας μας...

«Όσοι με τον Χάρο γίναν φίλοι, με 
τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη...». Σε στί-
χους Άλκη Αλκαίου, μουσική Θάνου 
Μικρούτσικου. Να το ακούμε με την 
υπέροχη, γνήσια, αντρίκια φωνή του 
μεγάλου Δημήτρη Μητροπάνου, που 
έφυγε τόσο πρόωρα, και να δακρύζουμε 
ακόμη και τώρα, μετά από τόσα χρόνια!

Αλλά, αξίζει να τονίσουμε το σημείο 
που η 23χρονη Αναστασία είπε συγκι-
νημένη: «Φοβήθηκα τι θα πω. Δεν ήθελα 
να προσβάλω κανέναν. Μετά, θυμήθη-
κα τις υποσχέσεις. Για δικαιοσύνη και 
σεβασμό στη θυσία των δύο ηρώων...». 

Συνεχίζοντας με το αιχμηρό, αλλά 
και εξαιρετικό: «Γιατί να σεβαστώ μια 
κοινωνία που δεν σέβεται την ιστορική 
της συνέχεια; Κλειστήκαμε στο εγώ μας, 
χωνεύουμε τα εγκλήματα και με αδράνεια 
αποδεχόμαστε το διαρκές έγκλημα εις 
βάρος της Κύπρου μας!..». 

Δεν γνωρίζω, αν τον υπέροχο αυτόν 
λόγο τον έγραψε η ίδια. Αλλά, δεν έχει 
και τόση σημασία. 

Ναι, Αναστασία μου. Ναι, κορίτσι μου!.. 
Έτσι είναι, όπως ακριβώς τα περιέγραψες. 
Γίναμε άνευροι, εγωπαθείς, ξενέρωτοι 
και αδρανείς. Αναίσθητοι! Ανοίγουμε τα 
οδοφράγματα της ντροπής, του εξευτε-
λισμού και της άνευ όρων παράδοσης 
στον κατακτητή, για να τον αιμοδοτούμε!..

Η καθημερινότητα μάς έφθειρε. Η 
κούραση, το πέρασμα του πανδαμάτορος  
Χρόνου άρχισαν να σβήνουν όλα αυτά τα 
τραγικά γεγονότα από τη μνήμη μας. Και 
πολύ καλά έκανες, εσύ, ένα νεαρό κορίτσι, 
που δεν βίωσε καν την Τραγωδία του ‘74, 
αλλά ούτε και τον ηρωομάρτυρα Τάσο Ισαάκ, 
τον ίδιο σου τον πατέρα, δεν πρόλαβες να 
γνωρίσεις, να μας τα θυμίσεις. Μήπως και 
ξυπνήσουμε από τον λήθαργο. Μήπως 
και συνέλθουμε, επιτέλους!.. 

Σε ευχαριστούμε, κοπέλα μου! Ο Θεός 
να σε έχει καλά, να θυμάσαι τη θυσία 
των ηρωομαρτύρων του Παραλιμνίου. 
Είμαστε δίπλα σου. Εμείς, που για 4 
δεκαετίες τα βιώνουμε και γράφουμε 

γι’ αυτά, αλλά, δυστυχώς, φωνή βοώντος 
εν τη ερήμω!..

Και, ασφαλώς, είναι ντροπή για 
κάποιους, ακόμη και να σκεφτούν να 
«διώξουν» από το σημείο εκεί, κοντά 
στο οδόφραγμα της Δερύνειας, το απλό, 
απέριττο μνημείο, που μας θυμίζει την 
θυσία των δύο αυτών παιδιών!..

*Κερυνειώτης πρόσφυγας

Ραγδαίες αλλαγές Σ’ ευχαριστούμε, κορίτσι μου, να ’σαι καλά!

Μπορούμε να εκπολιτί-
σουμε και να εξανθρω-
πίσουμε την παγκοσμι-
οποίηση. Μπορούμε να 
βάλουμε την αγορά να 

υπηρετεί τις ανάγκες 
των ανθρώπων και όχι 

το αντίστροφο. Οφεί-
λουμε να θέσουμε τα 
κράτη στην υπηρεσία 

του πολίτη και όχι των 
μεγάλων συμφερόντων.

Η καθημερινότητα μάς 
έφθειρε. Η κούραση, το 
πέρασμα του πανδαμά-
τορος Χρόνου άρχισαν 

να σβήνουν όλα αυτά τα 
τραγικά γεγονότα από 

τη μνήμη μας. Και πολύ 
καλά έκανες εσύ, ένα 

νεαρό κορίτσι, που δεν 
βίωσε καν την Τραγωδία 

του ‘74, αλλά ούτε και 
τον ηρωομάρτυρα Τάσο 
Ισαάκ, τον ίδιο σου τον 
πατέρα, δεν πρόλαβες 

να γνωρίσεις, να μας τα 
θυμίσεις

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. 
ΟΜΗΡΟΥ*

ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ
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Δυστυχώς, στην Κύπρο δεν εί-
ναι μόνο η συνέχεια που λείπει 
σε ό,τι ξεκινούμε να κάνουμε, 

όπως περιέγραψα σε προηγούμενο 
άρθρο, αλλά πολλές φορές ενεργού-
με αλυσιτελώς: εκεί που νομίζουμε 
ότι κερδίζουμε με κάποιες ενέργειές 
μας, στο τέλος χάνουμε. Το «σσιοινίν του 
χωρκάτη μονόν εν ιφτάννει τζιαι διπλό 
φτάννει τζιαι περισσεύκει», σύμφωνα 
με το λαϊκό ρητό. Αυτό μού θύμισε η 
πρόσφατη είδηση για αναβάθμιση των 
λεωφορείων με 40% αυξημένο κόστος. 
Η συνολική κυβερνητική συνεισφορά 
για τις τακτικές γραμμές, αλλά και τις 
μαθητικές διαδρομές, αυξάνεται κατά 
€30 εκ. ετησίως. Τελικά, ό,τι κερδίζει 
η Κυβέρνηση από την «εκμετάλλευ-
ση» των ιδιωτικών αυτοκινήτων, θα το 
πληρώσει για συντήρηση των δημοσί-
ων λεωφορείων! Πώς θα ξεπληρωθεί 
όμως η ταλαιπωρία του κόσμου λόγω 
της κυκλοφοριακής συμφόρησης στους 
δρόμους από την ανεξέλεγκτη κατάσταση 
που υπάρχει σήμερα; 

Μια από τις πρώτες πρωτοβουλίες 
που πήραμε όταν ήλθα στην Κύπρο 
από το Λονδίνο το 1967 στο Γραφείο 
Προγραμματισμού είχε να κάμει με τις 
δημόσιες μεταφορές επιβατών. Στόχος 
ήταν η σύμπηξη μιας δημόσιας εταιρείας 
σε κάθε πόλη για να εξυπηρετείται το 
κοινό και να μην προστρέχει στην από-
κτηση ιδιωτικών αυτοκινήτων, καθώς 
και ανάλογες εταιρείες σε συμπλέγματα 
χωριών, που θα μετέφεραν τον κόσμο στις 
πόλεις για εργασία με άνετη επιστροφή 
πίσω στα χωριά καταπολεμώντας έτσι 
και την τάση αστυφιλίας. 

Εκτός από την εμπειρία μου για τη  
χρησιμότητα των δημόσιων μέσων  συ-
γκοινωνιών από το Λονδίνο, είχα και 
μια οικογενειακή εμπειρία στη γενέ-
τειρά μου, κωμόπολη της Κυθρέας. Ο 
πατέρας μου ήταν από τους πρώτους 
ιδιοκτήτες λεωφορείου κι έκανε την 
γραμμή Κυθρέας-Λευκωσίας-Κυθρέ-
ας καθημερινά. Για να διευκολύνουν 
καλύτερα τους επιβάτες και τους μα-
θητές, λεωφορειούχοι προχώρησαν 
σε σύμπραξη μεταξύ τους. Έτσι κι οι 
επιβάτες δεν είχαν πρόβλημα ποιον να 
επιλέξουν και οι ίδιοι μοιράζονταν την 
πελατεία χωρίς προστριβές. 

Με τη συγκατάθεση του Υπουργού 
Οικονομικών συστήσαμε Επιτροπή για 
τα Λεωφορεία, υπό την προεδρία του 

παλαίμαχου λειτουργού του Υπουργείου 
Δ. Σκέττου. Στη Λευκωσία τότε υπήρχε 
ένας μικρός αριθμός εταιρειών, χωρίς 
καμιά συνεργασία μεταξύ τους, διέθεταν 
αριθμό λεωφορείων κάνοντας ορισμένες 
διαδρομές, πολλές φορές τις ίδιες. Σε 
συνεργασία με τους εκπροσώπους τους 
και με κυβερνητική στήριξη για αγορά 
νέων λεωφορείων καταφέραμε να συ-
μπηχθεί δημόσια εταιρεία μεταφορών 
επιβατών και ο τρόπος λειτουργίας της, ο 
σημερινός  Οργανισμός Συγκοινωνιών 
Επαρχίας Λευκωσίας (ΟΣΕΛ). Έκτοτε 
και με τη βοήθεια και συμπαράσταση 
του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, 
που συνεστήθη στο μεταξύ, ο ΟΣΕΛ 
αποτέλεσε έναν σύγχρονο πάροχο μιας 
αξιοπρεπούς υπηρεσίας, που έχει ως 
σκοπό να δώσει στον πολίτη αυτό που 
έλειπε για χρόνια στον τομέα: μεγαλύτερη 
συχνότητα διαδρομών, με καινούργια 
λεωφορεία, με χαμηλό κόμιστρο. Έτσι 
τέθηκαν οι βάσεις για ένα σύγχρονο, 
αποτελεσματικό σύστημα δημόσιων 
συγκοινωνιών, που θα εξυπηρετεί 
τον Κύπριο πολίτη, τον εργαζόμενο, 
τον φοιτητή, τον ηλικιωμένο, το άτομο 
με αναπηρίες, τον τουρίστα, όπως απαι-
τείται και επιβάλλεται σε μια χώρα που 
σέβεται τον εαυτό της.

Παρά την εισβολή, συνεχίσαμε 
τις προσπάθειές μας για τη σύσταση 
ανάλογων εταιρειών σε όλες τις πόλεις 
καθώς και συμπλέγματα χωριών, που 
εξυπηρετούν τη διακίνηση επιβατών 
προς κι από τις αντίστοιχες πόλεις. 
Στη βάση των αρχών αυτών δόθηκαν 
αργότερα άδειες για τη λειτουργία τέ-
τοιων εταιρειών για εξειδικευμένους 
σκοπούς, όπως τη μεταφορά επιβατών 
προς κι από τα αεροδρόμια, τα αστικά 
και υπεραστικά ταξί κ.ά.

Από πλευράς του αρμόδιου Υπουργεί-
ου έγιναν έκτοτε πολλές προσπάθειες για 
ρύθμιση του θέματος των δημόσιων με-
ταφορών επιβατών (ενίσχυση Τμήματος  
Οδικών Μεταφορών, σύσταση Μονάδας 
Ενίσχυσης Δημόσιων Μεταφορών, κ.ά.). 
Η Κυβέρνηση όχι μόνο διευκόλυνε τις 
ενέργειες αυτές αναλαμβάνοντας πολλές 
φορές όλες τις νομικές, λογιστικές και 
διοικητικές εργασίες, αλλά με ειδική 
χρηματοδότηση βοήθησε στη δημιουρ-
γία των εταιρειών και την αναβάθμιση 
των λεωφορείων τους. Κατά παράδοξη 
συγκυρία, το όλο έργο βοήθησε η Μ. 
Βρετανία με την παραχώρηση αρχικά 
των εμπειρογνωμόνων, οι υπηρεσίες των 
οποίων συνεχίστηκαν με χρηματοδότηση 
από τον Προϋπολογισμό Ανάπτυξης 
για πολλά χρόνια αργότερα.

Η μακροχρόνια αυτή προσπάθεια, 
δυστυχώς, δεν πέτυχε τους σκοπούς 
της. Ούτε οι παροχείς των υπηρεσιών 
εμφανίζονται ικανοποιημένοι, ούτε 

καταφέραμε το κοινό να χρησιμοποιεί 
περισσότερο τα μαζικά μέσα μεταφοράς 
επιβατών, παρά τις άλλες προσπάθειες 
που καταβλήθηκαν (βελτίωση οδικού 
δικτύου, δημιουργία χώρων στάθμευ-
σης λεωφορείων κ.λπ.). Ο λόγος για την 
κατάσταση αυτή είναι ο ανταγωνισμός 
που υφίστανται τα λεωφορεία από τα 
ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, τα οποία συνε-
χώς αυξάνονται. Κάθε σπίτι διαθέτει δύο 
και περισσότερα ιδιωτικά αυτοκίνητα.     

Ολοκληρωτική ήταν η αποτυχία μας 
στις πολυσχιδείς προσπάθειες που έγιναν 
για αναβάθμιση του συστήματος δημόσι-
ων λεωφορείων και υποκατάσταση του 
ιδιωτικού αυτοκινήτου. Φαίνεται ότι η 
χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου, που 
ας σημειωθεί ενθαρρυνόταν από την 
εποχή της αποικιοκρατίας, για ευνόη-
τους λόγους, συνεχίζει να μην ενοχλεί 
βασικές Υπηρεσίες, όπως του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, πάλι για ευνόητους 
λόγους. Ακόμη και όταν για σκοπούς 
εναρμόνισης με την Ε.Ε. μειώθηκαν οι 
έμμεσες επιβαρύνσεις στις εισαγωγές 
αυτοκινήτων, καμιά πρόνοια δεν λή-
φθηκε για να αποτραπούν οι αρνητικές 
επιπτώσεις στα δημόσια μέσα μεταφοράς 
του κοινού. Κι όταν ζήτησα εξηγήσεις 
γι’ αυτό, η απάντηση που πήρα ήταν ότι 
ετοιμάζεται ειδικό σχέδιο για αναβάθμιση 
των δημόσιων επιβατικών μεταφορών, 
το οποίο θα υποβληθεί στην Ε.Ε. για 
συγχρηματοδότηση. Ας ελπίσουμε ότι 
τούτο θα γίνει κάποτε.
*Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευθυ-

ντής Γραφείου Προγραμματισμού

ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΕΛΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ*

Μελετώντας τις θέσεις και τα 
σχόλια κάποιων αρθρογρά-
φων εφημερίδων, με αφορμή 

αποσπάσματα ομιλιών του Μητροπολίτη 
Μόρφου σχετικά με την ομοφυλοφιλία 
και τις εκτρώσεις, μας προκλήθηκαν 
σοβαρά ερωτήματα, τα οποία θα διατυ-
πώσουμε στη συνέχεια προς γενικότερο 
προβληματισμό.

Κατ’ αρχήν, πρέπει να διευκρινισθεί 
ότι την, ανά τον κόσμο, μέσω διαδικτύου, 
διακίνηση των ως άνω, σκοπίμως επι-
λεχθέντων, αποσπασμάτων προφανώς 
δεν διενήργησε ο Πανιερώτατος. Ο τε-
λευταίος, με τα όσα περί ομοφυλοφιλίας 
και εκτρώσεων ανέφερε, απάντησε σε 
ερωτήματα πιστών, στο πλαίσιο  ευρύτε-
ρης ομιλίας διαρκείας μιάμισης ώρας. Το 
ακροατήριό του ήσαν κάποιοι άνθρωποι 
που ελευθέρως ήλθαν επί τούτω, θέ-
λοντας να ακούσουν ευαγγελικό λόγο 
από τον κατ’ εξοχήν υπεύθυνο να τον 
διδάξει, δηλαδή τον Επίσκοπό τους. 

Να σημειώσουμε, επίσης, ότι ο εν 
λόγω Επίσκοπος είναι κάτοχος δύο 
Πανεπιστημιακών Πτυχίων (Θεολογίας 
και Νομικής) και ότι, στο πλαίσιο της 
τριακονταετούς και πλέον ποιμαντικής 
του διακονίας, έχει έλθει πολλάκις σε 
προσωπική επικοινωνία με χιλιάδες 
ανθρώπους κάθε ηλικίας, καθώς και 
κάθε οικογενειακής, επαγγελματικής, 
κοινωνικής κατάστασης και μορφωτι-
κού επιπέδου. Αναρίθμητοι γέροντες, 
μεσήλικοι και νέοι, άγαμοι και έγγα-
μοι, γονείς, έφηβοι και παιδιά έχουν, 
στο πλαίσιο του Μυστηρίου της Ιεράς 
Εξομολόγησης, ανοίξει ενώπιόν του 
την καρδιά τους και του απεκάλυψαν, 
εθελούσια, τα μύχια και άδυτα της ζωής 
και της ψυχής τους. 

(Στην πολυετή μαθητεία του σε σύγ-
χρονους Αγίους της Εκκλησίας δεν θα 
αναφερθούμε ιδιαίτερα, αντιλαμβανό-
μενοι ότι τούτο ολίγον ενδιαφέρει τους 
επικριτές του, των οποίων και κάποια, 
σχετικά με το πρόσωπο και τις απόψεις 
του, σχόλια θα παραθέσουμε αμέσως 
πιο κάτω).

Με όλη την εκτίμηση που πρέπει να 
τρέφουμε προς το ιερό λειτούργημα του 
δημοσιογράφου και ζητώντας συγγνώ-
μη από τους αναγνώστες, επιτρέψτε μας 
να παραθέσουμε αυτούσιους κάποιους 
χαρακτηρισμούς αρθρογράφων εφη-
μερίδων που αφορούν στο πρόσωπο 
και τις απόψεις του Επισκόπου.

Ο Μητροπολίτης, λοιπόν, Μόρφου, 
χαρακτηρίζεται «βαθιά διαταραγμένος 
άνθρωπος» (κατά τον «ηπιότερο» μάλιστα 

χαρακτηρισμό), ο οποίος είναι «εμφανές 
ότι έχασε τα λογικά του». Οι απόψεις του 
είναι «παραληρήματα» και ο λόγος του 
μπορεί να παρομοιασθεί με «οχετό». 
Γι’ αυτό και πρέπει, ως «σκοταδιστής» 
που είναι, «να το βουλώσει». Οι απόψεις 
του για τις χιλιάδες εκτρώσεις που κάθε 
χρόνο διενεργούνται στην πατρίδα μας 
και η «σύγκρισή» τους με τον πράγματι 
αποτρόπαιο φόνο δύο ανυπεράσπιστων 
αθώων παιδιών είναι «εξοργιστικές», 
«εξωφρενικές» και «χυδαίες».

(Λες και τα εντός κοιλίας παιδά-
κια έχουν λιγότερη αξία από τα εκτός 
κοιλίας. Ας ερωτηθούν περί τούτου οι 
γονείς ενός εμβρύου, οι οποίοι μετά 
από πολύχρονες προσπάθειες κατέ-
στη δυνατόν να φέρουν στη ζωή ένα 
παιδάκι). Εκφράστηκε, επίσης, η άποψη 
ότι οι ιερείς δεν μπορούν «να μπαίνουν 
στον χώρο της Επιστήμης» και να κάνουν 
αναφορές σε επιστημονικά ευρήματα. 
(Παρεμπιπτόντως, διερωτόμαστε κατά 
πόσον η ως άνω «απαγόρευση» ισχύει 
και για τους ιερείς, οι οποίοι μαζί με την 
ποιμαντική διακονία τους ασκούν και 
κάποιο άλλο επάγγελμα συναφές με 
την πανεπιστημιακή τους παιδεία, λ.χ. 
ιατροί, καθηγητές Βιολογίας, Χημείας, 
κ.λπ.). Τέλος, μετά πάσης παρρησίας και 
βεβαιότητας εκφράστηκε η άποψη ότι 
η διδασκαλία του Μητροπολίτου (περί 
ομοφυλοφιλίας και εκτρώσεων)  «έρ-
χεται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές 
του Χριστιανισμού».

Το ερώτημα το οποίο ευλόγως, νο-
μίζουμε, προκύπτει είναι το εξής: 

Αν οι έγκριτοι δημοσιογράφοι και 
επιστήμονες που διατύπωσαν τα πιο 
πάνω είχαν, εν ονόματι της ελευθερίας 
του λόγου, κάθε δικαίωμα να εκφράσουν 
τις απόψεις τους, γιατί να μην έχει και ο 

Μητροπολίτης Μόρφου το δικαίωμα 
να αναφέρει (σε ανθρώπους οι οποίοι 
ελευθέρως θέλησαν να γίνουν ακροατές 
των διδαχών του) ότι κάποιες πράξεις, 
σύμφωνα με τη σαφή διδασκαλία της 
Εκκλησίας μας (Βλ. ενδεικτικά Προς 
Ρωμαίους 1, 24-27), είναι αμαρτήμα-
τα; Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω τους υπευθύνους συντάξεως της 
εφημερίδας, οι οποίοι μου έδωσαν τη 
δυνατότητα να εκφράσω τις πιο πάνω 
προσωπικές μου απόψεις.

*Ιερέας Κεντρικών Φυλακών

Η Κύπρος είναι σε στρατηγική γε-
ωγραφική θέση, μεταξύ τριών 
Ηπείρων και το ανατολικότερο 

Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ε.Ε.).  Επίσης, προς το παρόν, τουλάχιστον, 
είναι το ειρηνικό μέρος μιας εύφλεκτης 
περιοχής.

Και ενώ πολλές πόλεις και χώρες, με 
λιγότερα πλεονεκτήματα από τη χώρα μας, 
έχουν κατορθώσει να χρησιμοποιούνται 
ως κέντρα Διεθνών Διασκέψεων, η χώρα 
μας δεν φαίνεται να κάμνει πολλές προ-
σπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση.

Στην Ευρώπη, το κέντρο Διεθνών Δι-
ασκέψεων είναι η Γενεύη, η οποία είναι 
η ευρωπαϊκή έδρα του Ο.Η.Ε. και ήταν 
η έδρα της Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ), 
προδρόμου του Ο.Η.Ε., μεταξύ των δύο 
πολέμων. Είναι αυτή που αποκαλούν η 
«Geneve Internationale», για την οποία 
τόσο πολέμησε ο γνωστός μας, πρώην 
Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού 
Γραφείου του ΟΗΕ στη Γενεύη, Michael 
Moller.

H θέση, όμως, της Γενεύης κινδυνεύει 
από άλλους ανταγωνιστές, όπως η Βιένη, 
οι Βρυξέλλες και τώρα το Ντουμπάι, η 
Ντόχα και ακόμη και η Αστάνα του Κα-

ζακστάν. Οι τελευταίες συνομιλίες για το 
συριακό ζήτημα δεν λαμβάνουν χώραν 
στη Γενεύη, αλλά στην Αστάνα. Κι αυτό, 
λόγω των προσπαθειών των Καζάκων 
και κυρίως του κ. Tokaiev που, από το 
2011 – 2013, διετέλεσε Γενικός Διευ-
θυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου του 
ΟΗΕ στη Γενεύη.

Αν, λοιπόν, όλες αυτές οι χώρες και 
πόλεις προσπαθούν, και μάλιστα με 
επιτυχία, να καταστούν κέντρα Διεθνών 
Διασκέψεων, διερωτώμαι γιατί να μην 
προσπαθήσει και η χώρα μας να προσελ-
κύσει διασκέψεις και διεθνείς θεσμούς 
στο έδαφός της.

Η πιο κατάλληλη πόλη, πιστεύω, είναι 
η Λάρνακα. Από απόψεως παράδοσης, 

είναι η πόλη που είχε τα ξένα Προξενεία 
κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας και 
μετέπειτα, και ακόμη συνεχίζει να έχει 
αρκετά. Επιπλέον, έχει το κύριο αεροδρό-
μιο της Κύπρου, λιμάνι και γεωγραφικά 
βρίσκεται σε καλή θέση και σε  μικρή 
απόσταση από την πρωτεύουσα.

Ένα μεγάλο σύγχρονο συνεδριακό κέ-
ντρο με πολυτελές ξενοδοχείο θα μπορού-
σε να αναγερθεί στη Λάρνακα, που έχει 
αρκετούς κατάλληλους χώρους γι’ αυτά. 
Θα μπορούσε π.χ. να χρησιμοποιηθεί ο 
χώρος του παλαιού αεροδρομίου και ο 
χώρος γύρω από τον τεκέ. Επίσης, ο χώρος 
των διυλιστηρίων, αφού θα μετακινηθούν 
από τη Λάρνακα. Άλλοι διεθνείς ή περι-
φερειακοί οργανισμοί θα μπορούσαν να 

προσκληθούν στην Κύπρο. Επιπλέον, η 
Κύπρος διαθέτει πολλές προσωπικότητες 
με πείρα για να βοηθήσουν στη διαμε-
σολάβηση σε διεθνείς κρίσεις. 

Είναι καιρός, πλέον, να δραστηριοποιηθού-
με και σ’ αυτά τα θέματα, για να αναπτυχθεί 
επιτέλους η χώρα μας ορθολογιστικά και 
όχι μόνο να συζητούμε καθημερινά για το 
τι κάνει ή ζήτησε ο «σουλτάνος» ή ο βοηθός 
του και άλλα πολλά παρόμοια.

*Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 
& Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης Ελβετίας), 
Πρόεδρος του Ιδρύματος Θεοδούλου, πρώην 

μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ

                       

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΤΣΗΣ*

Οι τελευταίες δημαρχιακές εκλο-
γές έγιναν τον Δεκέμβρη του 
2016. Εκτός απροόπτου, οι 

επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν τον 
Δεκέμβρη του 2021, δηλαδή σε διάστημα 
δύο και κάτι χρόνων από σήμερα. Η 
προσπάθεια της σημερινής Κυβέρνη-
σης επικεντρώθηκε στη μετάθεση των 
εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης κατά 
δυόμισι χρόνια, για να συμπίπτουν με 
τις ευρωεκλογές. Προϋπόθεση αυτής 
της αναβολής ήταν η μεταρρύθμιση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η μείωση 
του αριθμού των ελεύθερων δήμων από 
30 σε 15. Για την επαρχία της Πάφου 
η προσπάθεια ήταν να απορροφηθεί 
η Γεροσκήπου από τον Δήμο Πάφου 
και η επαρχία να παραμείνει με μόνο 
τρεις δήμους, Πάφου, Πέγειας και Πόλης 
Χρυσοχούς. 

Πολλοί είναι όσοι πιστεύουν ότι η 
διάλυση του Δήμου Γεροσκήπου και 
πολλών άλλων δήμων ανά το παγκύ-
πριο δεν πρόκειται να επιτύχει, αφού 
οι τοπικές αντιδράσεις αυξάνονται. Ως 
αποτέλεσμα, η σημερινή Κυβέρνηση, 
υπολογίζοντας το πολιτικό κόστος, δεν 
πιστεύω ότι θα προωθήσει το θέμα. Έτσι 
ο κάθε δήμος παραμένει στο ‘’βασίλειό’’ 
του ανέπαφος.

Οι διεργασίες για τις επόμενες τοπικές 
εκλογές κάνουν την εμφάνισή τους δειλά 
-  δειλά, αφού για τον δήμο της Πάφου 
είναι γνωστός ο κυρίως ανθυποψήφιος 
του σημερινού δημάρχου και προέρχε-

ται από το ΔΗΚΟ, ενώ την ίδια στιγμή 
προβλέπεται ότι θα είναι πέραν των δύο 
οι υποψήφιοι. Περίπου ξεκάθαρη είναι 
και η εικόνα στον Δήμο Γεροσκήπου 
με τρεις μέχρι σήμερα υποψηφίους να 
ακονίζουν τα μαχαίρια τους, από  ΑΚΕΛ, 
ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ. 

Οι πιθανότητες για εκπλήξεις πα-
ραμένουν αυξημένες, αν αναλογιστεί 
κάποιος τη  γενική απαξίωση των κομ-
μάτων από τους πολίτες. 

*Δημοτικός Σύμβουλος 
Κίνησης Σωτηρίας Πάφου

Και πάλι το… σσιοινίν του χωρκάτη 

Η  Κύπρος ως κέντρο Διεθνών Διασκέψεων Υποψήφιοι δήμαρχοι

Έχει δικαίωμα ο Επίσκοπος 
να διδάσκει το ποίμνιό του; 

Ολοκληρωτική ήταν η 
αποτυχία μας στις πο-

λυσχιδείς προσπάθειες 
που έγιναν για αναβάθ-

μιση του συστήματος 
δημόσιων λεωφορείων 
και υποκατάσταση του 
ιδιωτικού αυτοκινήτου. 

Φαίνεται ότι η χρήση 
του ιδιωτικού αυτοκινή-

του, που ας σημειωθεί 
ενθαρρυνόταν από την 

εποχή της αποικιοκρατί-
ας, για ευνόητους λό-

γους, συνεχίζει να μην 
ενοχλεί βασικές Υπηρε-
σίες, όπως του Υπουρ-

γείου Οικονομικών, πάλι 
για ευνόητους λόγους

Αν οι έγκριτοι δημοσιο-
γράφοι και επιστήμονες 
που διατύπωσαν τα πιο 
πάνω είχαν, εν ονόμα-
τι της ελευθερίας του 
λόγου, κάθε δικαίωμα 

να εκφράσουν τις από-
ψεις τους, γιατί να μην 
έχει και ο Μητροπολί-
της Μόρφου το δικαί-
ωμα να αναφέρει (σε 
ανθρώπους οι οποίοι 

ελευθέρως θέλησαν να 
γίνουν ακροατές των 
διδαχών του) ότι κά-

ποιες πράξεις, σύμφω-
να με τη σαφή διδασκα-

λία της Εκκλησίας μας, 
είναι αμαρτήματα;

ΔΡ ΙΑΚΩΒΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ* 
www.iacovosaristidou.com

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

Η πιο κατάλληλη πόλη, 
πιστεύω, είναι η Λάρνα-
κα. Από απόψεως παρά-
δοσης, είναι η πόλη που 
είχε τα ξένα Προξενεία 

κατά την εποχή της 
Τουρκοκρατίας και με-
τέπειτα, και ακόμη συ-
νεχίζει να έχει αρκετά.  
Επιπλέον, έχει το κύριο 

αεροδρόμιο της Κύπρου, 
λιμάνι και γεωγραφικά 

βρίσκεται σε καλή θέση 
και σε  μικρή απόσταση 

από την πρωτεύουσα

Πολλοί είναι όσοι πι-
στεύουν ότι η διάλυση 

του Δήμου Γεροσκήπου 
και πολλών άλλων δή-
μων ανά το παγκύπριο 

δεν πρόκειται να επι-
τύχει, αφού οι τοπικές 

αντιδράσεις αυξάνονται. 
Ως αποτέλεσμα, η σημε-

ρινή Κυβέρνηση, υπο-
λογίζοντας το πολιτικό 

κόστος, δεν πιστεύω ότι 
θα προωθήσει το θέμα. 

Έτσι ο κάθε δήμος παρα-
μένει στο ‘’βασίλειό’’ του 

ανέπαφος



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΖΟΣ* 
nicos.sozos@gmail.com

Η άδικη και κατάφωρη καταπάτηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
του Μητροπολίτη Μόρφου κ.κ. 

Νεόφυτου, που στο πρόσωπό του πα-
ραβιάζονται ασύστολα και τα ανθρώπι-
να δικαιώματα όλων των Ορθοδόξων 
Χριστιανών της Κύπρου, με ώθησε να 
γράψω το παρόν κείμενο. 

Ονομάζομαι Νικόλαος Σώζος και είμαι 
Εκπαιδευτής Κοινωνικών Επιστημών στο 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ένα 
από τα βασικά μου μαθήματα είναι το 
μάθημα Θεσμοί Προστασίας του Πολίτη 
(Συνηγορία στην Κοινωνική Εργασία). Πα-
ρακολούθησα με προσοχή στο διαδίκτυο 
ολόκληρη την 5η Πνευματική Σύναξη 
Διαλόγου, όπου ο Μητροπολίτης Μόρφου 
κ.κ. Νεόφυτος απευθύνεται στους πιστούς 
της μητροπολιτικής περιφέρειάς του, στο 
Ακάκι, Μόρφου, στις 25 Ιουνίου 2019.

Το Κυπριακό Σύνταγμα παρουσιάζει 
την ιδιομορφία ότι έχει ενσωματώσει 
τη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων του 1948. Κατ’ επέκτασιν, η 
παραβίαση των βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων του Μητροπολίτη Μόρφου 
κ.κ. Νεόφυτου είναι και παραβίαση του 
Κυπριακού Συντάγματος!   

Κατά τη διάρκεια της 5ης Πνευματικής 
Σύναξης Διαλόγου, ο Μητροπολίτης Μόρ-
φου κ.κ. Νεόφυτος με κανέναν τρόπο δεν 
προέτρεψε, ούτε παρακίνησε τους πιστούς 
για βία ή μίσος προς τους ομοφυλόφιλους. 
Το αντίθετο,  μάλιστα, ο Μητροπολίτης 
μίλησε με αγάπη, σύμφωνα με τα δόγματα 
και τα πιστεύω της Ορθόδοξης πίστης, 
έτσι όπως αυτά καθορίζονται από την 
Αγία Γραφή, την Πατερική Παράδοση, 
σύγχρονους Αγίους της εποχής μας, όπως 
ο Άγιος Πορφύριος, καθώς και επίκαιρα 
πνευματικά βιώματα της Εκκλησίας μας. 
Σύμφωνα με την Ορθόδοξη χριστιανική 
πίστη, τόσο στην Παλαιά όσο και στην 
Καινή Διαθήκη, η ομοφυλοφιλία και 
πιο συγκεκριμένα η αρσενοκοιτία (δη-
λαδή η σεξουαλική συνεύρεση άνδρα με 
άνδρα), καθώς και ο λεσβιακός έρωτας 
θεωρούνται αμαρτία. Χαρακτηριστικά, 
ο Μητροπολίτης Μόρφου, πέραν της 
αγωνίας και της αγάπης του για το ποί-
μνιό του, μίλησε με αυτομεμψία για την 
πνευματική κατάσταση του κόσμου και 

ανέφερε ότι το μεγαλύτερο πάθος που 
αντιμετωπίζουμε στην Κύπρο είναι η 
προσκόλληση στο χρήμα. Τι αναμένεται 
από έναν Μητροπολίτη, που ανησυχεί 
για την πνευματική κατάσταση του ποι-
μνίου του, να διδάσκει αντίθετες θέσεις 
από τις σαφείς θέσεις της Αγίας Γραφής 
ως προς το τι συνίσταται η αρετή και τι 
συνίσταται η αμαρτία;    

Συγκεκριμένα, η συνεχής και άδικη 
δίωξη του Μητροπολίτη Μόρφου όσον 
αφορά τις αποσπασματικές δηλώσεις του, 
που προβλήθηκαν στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, που αφορούν μια ομιλία 
πνευματικού περιεχομένου προς το ποί-
μνιό του, εντός της μητροπολιτικής του 
περιφέρειας, παραβιάζουν τα άρθρα 18 
και 19 από το 1ον Μέρος του Κυπριακού 
Συντάγματος, Γενικές Διατάξεις.

ΑΡΘΡΟΝ 18 - 
Κυπριακό Σύνταγμα

1. Έκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερί-
ας σκέψεως, συνειδήσεως και θρησκείας.

4. Έκαστος είναι ελεύθερος και έχει το 
δικαίωμα να πρεσβεύη την πίστιν αυτού 
και να εκδηλώνη την θρησκείαν ή τας 
θρησκευτικάς αυτού πεποιθήσεις διά 
της λατρείας, διδασκαλίας, ασκήσεως 
ή τηρήσεως των τύπων είτε ατομικώς 
είτε συλλογικώς κατ’ ιδίαν ή δημοσία 
και να μεταβάλλη την θρησκείαν ή τας 
θρησκευτικάς πεποιθήσεις αυτού (οι 
υπογραμμίσεις του γράφοντος). 

Ο Μητροπολίτης Μόρφου κ.κ. Νεόφυ-
τος έχει κάθε δικαίωμα στην ελευθερία 
σκέψεως, συνειδήσεως και θρησκείας. 
Μάλιστα, ως Μητροπολίτης Μόρφου, ο 
κ.κ. Νεόφυτος είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος 
για την πνευματική καθοδήγηση των 
πιστών εντός της περιφέρειας Μόρφου 
και οποιαδήποτε παρεμπόδιση ή δίω-
ξη προς τούτο συνιστά παραβίαση του 
Κυπριακού Συντάγματος. 

ΑΡΘΡΟΝ 19 - 
Κυπριακό Σύνταγμα

1. Έκαστος έχει το δικαίωμα ελευθε-
ρίας του λόγου και της καθ’ οιονδήποτε 
τρόπον εκφράσεως.

2. Το δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει 
την ελευθερίαν της γνώμης, της λήψεως 
και μεταδόσεως πληροφοριών και ιδεών 
άνευ επεμβάσεως οιασδήποτε δημοσίας 
Αρχής και ανεξαρτήτως συνόρων (οι 
υπογραμμίσεις του γράφοντος). 

Σαφέστατα, η παρέμβαση του Γενικού 
Εισαγγελέα της Κύπρου, καθώς και άλ-
λων θεσμών του κράτους, που θα έπρεπε 
να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα όλων των πολιτών της Κύπρου, 
συνιστά κατάφωρη παραβίαση των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και μάλιστα 
παραβίαση του ίδιου του Συντάγματος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας!

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
είναι ένας ακαδημαϊκός οργανισμός με 
πλήρη σεβασμό προς τη διαφορετικότη-
τα και γενικά προς όλες τις ομάδες του 
πληθυσμού της Κύπρου. Στο πλαίσιο της 
κοινωνικής προσφοράς, το πανεπιστή-
μιό μας φιλοξένησε αρκετές φορές την 
οργάνωση ACCEPT-ΛΟΑΤΙ Κύπρου. 
Προσωπικά, θα ήθελα να είμαι ένας 
θετικός καταλύτης στο όλο θέμα, γιατί 
ουσιαστικά μιλάμε για την πατρίδα μας. 
Προτείνω την διοργάνωση μιας ημερί-
δας Κοινωνικού Διαλόγου με συμμετοχή 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με 
στόχο την αλληλοκατανόηση, στη βάση 
αμοιβαίου σεβασμού, με απώτερο στόχο 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων όλων των κατοίκων της Κύπρου. 

*Εκπαιδευτής Κοινωνικών Επιστημών, 
Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Κοινωνικών 

και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Ευρωπαϊ-
κό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΚΛΑΙΛΙΑ ΤΟΜΠΟΛΗ-ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ* 
c.a.theodoulou@cytanet.com.cy   

Με τα «έξτρα» που συνήθως 
ζητούν οι εργολάβοι, μπορεί 
να στοιχίσουν και περισσότε-

ρα. Χαλάλι! Επιτέλους, θα έχουν άνεση 
στον χώρο εργασίας τους οι άνθρωποι 
που ασχολούνται με την απονομή της 
Δικαιοσύνης: Οι Δικαστές, οι Δικηγόροι, 
οι Πρωτοκολλητές, το Γραμματειακό και 
λοιπό Βοηθητικό Προσωπικό. Και, κοντά 
σ’ αυτούς, οι πολίτες που θα εισέρχονται 
με άλλη άνεση στον Ναό της Δικαιοσύνης 
για να βρουν το δίκαιό τους.

Όχι να ταλαιπωρούνται όλοι αυτοί μέσα 
σε παμπάλαια αποικιακά και εγκατεσπαρ-
μένα, πρόχειρα, γενικά ακατάλληλα κτήρια, 
αλλά να μπορούν  να εργάζονται μέσα σε 
ενιαίο χώρο, σε «έξυπνα οικοδομήματα» 
(«smart buildings») που θα διαθέτουν 
όλες τις ανέσεις: Κεντρικό κλιματισμό, 
ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικών υπολογι-
στών, μηχανογραφημένο Πρωτοκολλη-
τείο, σύνδεση με το διαδίκτυο και «wi-fi», 
ώστε να έχουμε «έξυπνα Δικαστήρια» 
(«smart courts») μέσα σε μια «έξυπνη 
πόλη» («smart town»), όπως φιλοδοξεί να 
γίνει η Λευκωσία, ακόμη και σύγχρονο 
εντευκτήριο, χώρους υγιεινής και επαρκείς 
χώρους σταθμεύσεως.

Μέχρις εδώ, όλα καλά. Το θέμα είναι 
άλλο: Ποια Δικαστήρια θα μπουν μέσα στα 
υπέροχα αυτά πανάκριβα κτήρια που θα 
ανεγερθούν με τα χρήματα από  τους δυ-
σβάστακτους φόρους και τις θυσίες των 
πολιτών, ποιες υποχρεώσεις θα έχουν οι 
λειτουργοί της Δικαιοσύνης (Δικαστές και 
Δικηγόροι), ως αντάλλαγμα της άνεσης που 
οι ίδιοι θα απολαμβάνουν; Και με βάση ποιο 
Δίκαιο και ποιους  Δικονομικούς Κανό-
νες θα εκδικάζονται οι υποθέσεις; Με τους 
σημερινούς απαρχαιωμένους Κανόνες και 
Δίκαιο, ή μήπως θα μεριμνήσει η Πολιτεία, 
μαζί με τα καινούρια κτήρια, να εφοδιάσει 
τους δικαστές και με νέα νομοθετήματα, και 
οι Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα 
μεριμνήσουν για τον εκσυγχρονισμό των 
Δικονομικών Κανόνων, ώστε να απονέμεται 
η Δικαιοσύνη καλύτερα και συντομότερα;

Πού θέλω να καταλήξω;  Ότι δεν αρ-
κούν τα καινούρια κτήρια για αναβάθμιση 
της Δικαιοσύνης. Τα σύγχρονα κτήρια 
χρειάζονται και σύγχρονα Δικαστήρια, 
σύγχρονους Δικονομικούς Κανόνες 

και σύγχρονες μεθόδους διεύθυνσης 
(«management»). Πρωτίστως, χρειάζο-
νται νέες νοοτροπίες και ριζοσπαστικές 
λύσεις, ώστε να αντιμετωπισθεί ο μεγάλος 
όγκος υποθέσεων και να εκλείψουν οι 
απαράδεκτες καθυστερήσεις.

Από πολλού χρόνου προβάλλει επι-
τακτικά η ανάγκη για περιορισμό της 
γραφειοκρατίας με την εισαγωγή νέων 
τρόπων λειτουργίας των Δικαστηρίων, που 
θα τα καταστήσουν φιλικά στους χρήστες 
(«friendly to users»), όπως είναι, μεταξύ 
άλλων, η θεσμοθέτηση συστήματος κατα-
χώρισης αγωγών και άλλων δικογράφων 
ηλεκτρονικώς, η θεσμοθέτηση ορισμένων 
τίτλων εκτελεστών προς αποφυγήν αχρεί-
αστων μακρών δικαστικών διαδικασιών, 
η θεσμοθέτηση της δυνατότητας ενός Δι-
καστηρίου να παραπέμπει αυτεπαγγέλτως 
σε άλλο Δικαστήριο υποθέσεις που τυχόν 
καταχωρίσθηκαν λανθασμένα σ’ αυτό, λόγω 
έλλειψης της δικαιοδοσίας του, η θεσμοθέ-
τηση της δυνατότητας τηλεφωνικής επικοι-
νωνίας των Δικηγόρων με τους Δικαστές 
(«telephone and video conferences») για 
Μνείες των υποθέσεων, ώστε να μην κα-
τακλύζουν καθημερινώς οι Δικηγόροι τα 
Δικαστήρια και να γεμίζουν με τα αυτοκίνητά 
τους τούς ανεπαρκείς χώρους σταθμεύσεως 
και τους γύρω δρόμους, απλώς και μόνο 
για ν’  αλλάξουν μια ημερομηνία Μνείας 
της υπόθεσης που χειρίζονται. Τι χάσιμο 
χρόνου και χρήματος εφ’ α μη δει! Ειρήσθω 
εν παρόδω, ότι το σύνοικο στοιχείο έχει ήδη 
επιδείξει εντυπωσιακή πρόοδο σε ορισμένα 
από τα ανωτέρω θέματα.  

Φυσικά, θα πρέπει και οι Δικαστές μας 
να εξοικειωθούν με τα νέα συστήματα, 
πράγμα σχετικά εύκολο. Εδώ, οι γιατροί 
εξοικειώθηκαν με τα νέα  συστήματα του 
ΓεΣΥ και οι Δικαστές δεν θα εξοικειωθούν 
με τα νέα συστήματα των Δικαστηρίων; 
Κοντά σ’ αυτά, επείγει, κατά τη γνώμη 
μου, και η ανάγκη για άρση δικονομικών 
εμποδίων και καθυστερήσεων, χάριν συ-
ντομότερης απονομής της Δικαιοσύνης 
με επίκεντρο την ουσία των υποθέσεων, 
απαλλαγμένη από ορισμένους πεπαλαι-
ωμένους και αχρείαστους τύπους, όπως 
π.χ., μεταξύ άλλων, την υποχρέωση του 
Ενάγοντος να επιδώσει στον εναγόμενο 
την εναντίον του Δικαστική απόφαση, σε 
περίπτωση που ο τελευταίος ήταν παρών 
κατά την έκδοση της απόφασης κ.λπ.  

Όπως έχω αντιληφθεί από δημοσιεύματα 
εφημερίδων, στα νέα κτήρια θα μεταφερθούν 

τόσο το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, 
όσο και ορισμένα Ειδικά Δικαστήρια. Σ’ 
αυτά, υποθέτω ότι θα εγκατασταθούν και 
τα υπό δημιουργία Εμπορικά Δικαστήρια 
ή Εμποροδικεία, τα οποία, ως νέα Δικα-
στήρια, με νέους εξειδικευμένους, ελπί-
ζω, Δικαστές, καλό είναι να στεγασθούν 
εξ υπαρχής σε νέα κτήρια. Μαζί μ’ αυτά, 
έχει προ πολλού προβάλει η ανάγκη για 
δημιουργία και κατάλληλη στέγαση, με-
ταξύ άλλων, Ναυτοδικείου με πρόσθετες 
αρμοδιότητες, Δικαστηρίου Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας και Δικαστηρίου Ανηλίκων. 
Δεν νοείται να είμαστε, όπως κομπάζουμε, 
σύγχρονη ναυτιλιακή χώρα με σεβαστά 
έσοδα από τη ναυτιλία και οι υποθέσεις 
ναυτιλίας να εκδικάζονται με βάση απαρχαι-
ωμένους νόμους του Βρετανικού Ναυτοδι-
κείου («Αdmiralty Court») σε ακατάλληλα 
κτήρια. Δεν νοείται να είμαστε μια χώρα 
που, όπως διακηρύττουμε, προάγουμε την 
έρευνα και καινοτομία και την προστασία 
της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με τόσα έσοδα 
από αυτή, και οι υποθέσεις Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας να εκδικάζονται από τα Επαρ-
χιακά Δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας, 
σε αίθουσες με παμπάλαια έπιπλα και 
πατώματα που τρίζουν. Ούτε νοείται να 
είμαστε μια χώρα που υπερηφανευόμαστε 
ότι επενδύουμε στους νέους μας και να μην 
υπάρχουν Ειδικά Δικαστήρια Ανηλίκων 
σε κατάλληλα κτήρια.  Και, βεβαίως, για 
την εκδίκαση όλων των ανωτέρω ειδικών 
υποθέσεων χρειάζονται εξειδικευμένοι 
Δικαστές που θα χειρίζονται τις ενώπιόν 
τους υποθέσεις, με  την ανάλογη γνώση 
και ταχύτητα.

 Αν σας φαίνονται πολλά τα Ειδικά 
Δικαστήρια που χρειάζεται να δημιουρ-
γηθούν και να στεγασθούν στα νέα κτήρια, 
ας καταργηθούν άλλα Ειδικά Δικαστήρια 
που, κατά την γνώμη μου, δεν χρειάζο-
νται πλέον, όπως π.χ. το Δικαστήριο για 
το Ενοικιοστάσιο, το οποίο ασχολείται 
με ένα μόνο νόμο που δεν χρειάζεται 
εξειδίκευση, οπόταν, με την κατάλληλη 
νομοθετική τροποποίηση, το προσωπικό 
και οι υποθέσεις του θα μπορούσαν άνετα 
να ενταχθούν στα Επαρχιακά Δικαστήρια.

Είναι λίγος ο χώρος για να επεκτα-
θώ σε λεπτομέρειες.  Υποθέτω, όμως, ότι 
υπάρχουν κι άλλοι συνάδελφοι που θα 
ήθελαν να υποβάλουν χρήσιμες εισηγή-
σεις για το όλο θέμα.  Όσο πιο σύντομα 
τις υποβάλουν, τόσο το καλύτερο.
* Δικηγόρος, πρώην Εισαγγελέας της Δημοκρατίας 

Της Κυριακής
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Προσωπικά, θα ήθελα 
να είμαι ένας θετικός 

καταλύτης στο όλο 
θέμα, γιατί ουσιαστικά 

μιλάμε για την πατρίδα 
μας. Προτείνω τη  διορ-
γάνωση μιας ημερίδας 
Κοινωνικού Διαλόγου 

με συμμετοχή όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων, 

με στόχο την αλληλο-
κατανόηση, στη βάση 

αμοιβαίου σεβασμού, με 
απώτερο στόχο την προ-
στασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων όλων των 

κατοίκων της Κύπρου

Εξήντα εκατομμύρια ευρώ 
για νέα Δικαστήρια!

Η δίωξη του Μητροπολίτη Μόρφου και η 
παραβίαση του Κυπριακού Συντάγματος

Πόσο συγκινούμαι, βλέποντας 
συνέχεια στο γραφείο μου το 
πετσετάκι που μου έφτιαξε με 

πολλή αγάπη μια αγαπημένη μου φίλη, 
συνδημότισσά μου, με το βελονάκι, και 
γράφει «Γίναμε πρόσφυγες στις 14 Αυ-
γούστου 1974». 

Μας ρωτάνε, αν φέραμε μαζί μας πράγ-
ματα από το σπίτι μας. Μα, αν ξέραμε τι 
θα γινόταν, θα ξεσηκώναμε ολόκληρο 
σπίτι. Στο σπίτι μας, ξέραμε αυτοκίνη-
το τρία άτομα, ο παπάς μου, ο αδελφός 
μου και εγώ, έστω και χωρίς άδεια, και 
θα μπορούσαμε να γεμίσουμε τα  αυτο-
κίνητα που είχαμε και να φύγουμε, αν 
υποψιαζόμασταν ότι θα υπήρχε τέτοια 
πιθανότητα. Εμείς, όμως, φύγαμε από τα 
χαράματα από το σπίτι μας, μόλις άρχι-
σαν να πετούν τα αεροπλάνα από πάνω 
μας, για να αποφύγουμε τους βομβαρ-
δισμούς, αφού είχαμε άσχημη εμπειρία 
από την πρώτη εισβολή. Πήγαμε μαζί 
με πολλούς άλλους στο περιβόλι του μ. 
Παναγιώτη Χαραλάμπους, του άρχοντα 
του Λευκονοίκου, στη Μηλιά, κάτω από 
τα δέντρα. Πήραμε μαζί μας καρπούζι, 
χαλλούμι και ψωμί για να περάσουμε 
τη μέρα μας και να γυρίσουμε αργά το 
απόγευμα. Φύγαμε, όπως οι πιο πολλοί, 
με τις σαγιονάρες. Θυμάμαι ότι φορούσα 
ένα λουλουδένιο φόρεμα με τιράντες. 

Το απόγευμα, ξεκινήσαμε για να πάμε 
στα σπίτια μας, αφού το βράδυ δεν μπο-
ρούσαν να βομβαρδίσουν. Έξω από τη 
Μηλιά μάς σταμάτησαν οι στρατιώτες, 

θυμάμαι τον Βασίλη τον Κυρλιτσιά, που 
μας είπαν ότι έρχονται οι Τούρκοι στο 
Λευκόνοικο, γιατί έσπασε η γραμμή της 
Μιας Μηλιάς και οι Αττίλες ξεχύθηκαν 
στη Μεσαορία μας. Δεν περιμέναμε τέ-
τοια εξέλιξη. Κάποιες Λευκονοικιάτισσες 
που ζούσαν στη Λευκωσία έφεραν όλα 
τα τιμαλφή τους στο πατρικό τους για 
να τα σώσουν, αφού πίστευαν ότι δεν 
ήταν ποτέ δυνατόν να φτάσουν μέχρι 
την κωμόπολή μας. Υπήρχαν, βέβαια, 
ελάχιστες προνοητικές, που ετοίμασαν, 
από το προηγούμενο βράδυ, μια βαλίτσα 
με ό,τι πολύτιμο είχαν. 

Νωπές οι ιστορίες με τις θηριωδίες, 
τις ωμότητες και τις φρικαλεότητες που 
διέπραξαν οι «ειρηνοποιοί» στην Κερύ-
νεια μας. Πού να πάμε στα σπίτια μας;  

Έτσι, πήραμε τον δρόμο της προσφυγιάς. 
Ένα μεγάλο καραβάνι με τροχοφόρα γεμάτα 
κόσμο, και τα αεροπλάνα από πάνω μας 
να μας παρακολουθούν. Αν ήθελαν, μας 
σκότωναν όλους… Κι εμείς αλαφιασμένοι, 
φοβισμένοι, τρομοκρατημένοι.

Επαναλαμβάνω στις γυναίκες του Λευ-
κονοίκου ότι είμαστε πολύ τυχερές που 
δεν είδαμε μπροστά μας αυτά τα ανθρω-
πόμορφα τέρατα. Που φύγαμε, προτού 
πλησιάσουν. Αν τώρα δεν επουλώνεται 
η πληγή της προσφυγιάς, δεν μπορώ να 
φανταστώ πώς περνούν τις μέρες τους οι 
κοπέλες που βίωσαν τον ευτελισμό, την 
ντροπή και την ατίμωση!

Πρώτος σταθμός μας η Άχνα. Σε σπίτι 
φίλων, του μακαρίτη του Ττοφαλλή, του 
Χριστόφορου Κωνσταντινίδη, όπου μας 
περιποιήθηκε η μ. Χλόη. Γύρω στις 10 
μ.μ. ακούστηκε η κραυγή ότι έρχονται οι 
Τούρκοι στην Άχνα. Ξανά στο αυτοκίνητο 
με προορισμό τις Βάσεις των Άγγλων στη 
Δεκέλεια. Κοιμηθήκαμε το βράδυ στο 
αυτοκίνητο, έξω από έναν σταθμό βενζίνης 
στην Ξυλοτύμπου. Σαν ξημέρωσε η μέρα 
της Παναγίας μας, είδαμε όλους σχεδόν 

τους γείτονές μας σε άσχημη ψυχολογι-
κή διάθεση, απελπισμένους, χαμένους, 
όπως κι εμείς. Μα είναι εύκολο να είσαι 
αφέντης στο σπίτι σου και στα καλά σου, 
και να σε αναγκάζουν να φύγεις προς το 
άγνωστο, χωρίς τίποτα; 

Ευτυχώς που είχαμε χρήματα μαζί μας 
για τις πρώτες ανάγκες μας. Πώς πέρα-
σαν όσοι άνθρωποι δεν έφεραν τίποτα 
μαζί τους ή, ακόμα χειρότερα, έθαψαν 
τα χρήματά τους στην αυλή τους, για να 
μην τα χάσουν;

Δόξα τω Θεώ, επιβιώσαμε, αλλά δεν 
ξεχάσαμε. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τι 
περάσαμε τον πρώτο καιρό της προσφυγιάς 
μας, τα πρώτα δίσεκτα χρόνια. Πέρασε τα 
πάνδεινα ο κόσμος μας. Βεβαίως, μόνο 
άμα βιώσεις κάτι, το καταλαβαίνεις. Η 
φωθκιά τζιει που ππέφτει, κάφκει! 

*Δήμαρχος Λευκονοίκου

Αν κατά τύχη βρεθείς σε μια παρέα 
στην Κύπρο κάθε ηλικίας και αρ-
χίσεις να μιλάς για το Κυπριακό 

και τα άλλα εθνικά προβλήματα και τα 
όσα ζούμε μετά την τουρκική εισβολή 
τους 1974, κινδυνεύεις να θεωρηθείς 
περιθωριακός, παρανοϊκός, «κολλημέ-
νος», γραφικός, μην σας πω ακόμα και 
εξωγήινος (όχι πως στην Ελλάδα είναι 
καλύτερα τα πράγματα). Το έζησα αυτό 
πολλές φορές, το βλέπω να συμβαίνει 
και τώρα.

Αποτελεί, δίχως άλλο, παγκόσμια 
πρωτοτυπία, ένας τόπος να στενάζει κάτω 
από την μπότα ενός άρπαγα και απολίτι-
στου εισβολέα (τώρα κάτι σας είπα), και 
οι πολίτες του να μην  αντιλαμβάνονται 
το δράμα της πατρίδας τους. Εισβολέας 
και κατακτητής της γης μας ασφαλώς 
είναι η Τουρκία και όχι (εκτός λιγοστών 
εξαιρέσεων φυσικά), οι Τούρκοι Κύπριοι 
(εξισλαμιισθέντες Έλληνες για να μην 
ξεχνιόμαστε), οι πλείστοι των οποίων 
εγκατέλειψαν τα κατεχόμενα μετά την 
τουρκική εισβολή του 1974 και αντικα-
ταστάθηκαν από κουβαλητούς εξ Ανα-
τολίας. Τα επίσημα στοιχεία λένε ότι ο 
πληθυσμός των κατεχομένων αποτελείται 
κατά 70%, τουλάχιστον, από εποίκους!

Σε μια κρίσιμη περίοδο, κατά την 
οποία η Άγκυρα απειλεί καθημερινά 
με μια νέα εισβολή (κατ’ ακρίβειαν 
διενεργείται ήδη), αφού το νησί βρί-
σκεται περικυκλωμένο από το τουρ-
κικό πολεμικό ναυτικό και από κάθε 

είδους πλωτά σκάφη που εκτελούν 
εργασίες διερεύνησης και γεωτρήσεις 
προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στην 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (Α.Ο.Ζ.) 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, η λογική 
λέει πως η σκέψη μας θα έπρεπε να 
είναι στραμμένη στην επόμενη μέρα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί, τίποτε 
δεν έχει καμιά απολύτως αξία, αν στον 
τόπο σου δεν υπάρχει ασφάλεια. Και 
με την Τουρκία να απειλεί καθημερινά 
δεν μπορεί κανείς να αισθάνεται ασφα-
λής. Είναι σαν να κτίζεις πύργους και 
παλάτια σε σεισμογενές έδαφος χωρίς 
αντισεισμική προστασία…  

Ο καθημερινός πολίτης της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας δεν θέλει να ξέρει 
ποια είναι η κατάσταση σχετικά με τις 
ενέργειες της Τουρκίας, που ήδη διε-
νεργεί νέα εισβολή! Αν αυτό δεν είναι 
παραλογισμός, τότε πραγματικά έχασαν 
οι λέξεις το πραγματικό τους νόημα. Η 
Τουρκία προχωρεί σε νέα τετελεσμένα 
και απειλεί με νέα στρατιωτική επίθε-
ση (το τίμημα θα είναι βαρύ σε όποιον 
τολμήσει να δοκιμάσει την ισχύ της 
Τουρκίας, διαμηνύει η Άγκυρα) και οι 
πολίτες της χώρας που δέχεται τις ιταμές 
απειλές, ζουν στην κοσμάρα τους… Λες 
κι όλα αυτά δεν τους αφορούν! Μήτε ο 
πύραυλος που έπεσε τυχαίως (;) στον 
Πενταδάκτυλο δεν τους αφύπνισε! 

Πλήρης άγνοια κινδύνου ή κάτι άλλο 
να συμβαίνει άραγε; Ειλικρινά δεν έχω 
ιδέα! Ούτε και η  επιστήμη μπορεί να 
δώσει απάντηση….  

Όχι δεν είναι όλοι ίδιοι. Κάποιοι σίγου-
ρα ανησυχούν και κρούουν το κώδωνα 
του κινδύνου. Είναι τόσοι λίγοι όμως! 
Θλιβερή μειοψηφία δυστυχώς!

Υπάρχει ελπίδα…
Ρώτησα ένα νιόπαντρο ζευγάρι με 

καταγωγή από το κατεχόμενο χωριό 

Χάρτζια (είναι κοινότητα της επαρχί-
ας Κερύνειας) με το οποίο βρεθήκαμε 
τυχαίως, και τη Στέλλα που συνάντησα 
στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στη  
Λεμεσό, επίσης με καταγωγή από την 
κατεχόμενη κοινότητα Γιαλούσα της 
Καρπασίας, αν επισκέφθηκαν τα κα-
τεχόμενα χωριά τους. ΟΧΙ, μου απά-
ντησαν. Διότι δεν μπορούν να δείξουν 
ταξιδιωτικά έγγραφα στους κατακτητές 
της γης μας! Δεν είμαστε μόνοι τελικά. 
Υπάρχουν κι άλλοι, πόσοι δεν ξέρω, μα 
υπάρχουν. Είναι η μαγιά για το αύριο 
του τόπου μας…  

Έκπληξη μού προκάλεσε η μόλις 
δεκατριών χρονών Μικαέλλα, για τις 
εύλογες απορίες και ανησυχίες της. 
Αν αυτά που κάποιοι υποστηρίζουν 
για τις προφητείες του Αγίου Παϊσίου 
περί πολέμου και καταστροφών είναι 
αληθινά! Νομίζω πως καλά κάνουμε 
να ηρεμήσουμε και να αφήσουμε τον 
Άγιο στην ησυχία του! 

Υστερόγραφο: Άλλο και πάλιν τού-
το:  Ξέρετε, τα παιδιά στην Κύπρο δεν 
ενηλικιώνονται ποτέ! Πάνε στρατιώτες 
(όσοι πάνε γιατί η φυγοστρατία με τα 
τρελόχαρτα έχει γίνει μάστιγα), γίνονται 
εργαζόμενοι, κάνουν οικογένειες και οι 
γονείς τους τα αποκαλούν ακόμα μωρά! 
Εννοείται, πως και στην περίπτωση αυτή, 
ο κανόνας έχει τις εξαιρέσεις του.

*Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας,  από το Μονάγρι Λεμεσού

Γίναμε πρόσφυγες στις 14 Αυγούστου 1974 Άγνοια κινδύνου ή κάτι άλλο, πολύ χειρότερο;

ΖΗΝΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΔΗ*

ΔΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
(ΝΤΙΝΟΣ) ΑΥΓΟΥΣΤΗ*

Νωπές οι ιστορίες με 
τις θηριωδίες, τις ωμό-
τητες και τις φρικαλε-
ότητες που διέπραξαν 
οι «ειρηνοποιοί» στην 

Κερύνεια μας.  Πού να 
πάμε στα σπίτια μας;  
Έτσι, πήραμε τον δρό-

μο της προσφυγιάς. Ένα 
μεγάλο καραβάνι με 

τροχοφόρα γεμάτα κόσμο, 
και τα αεροπλάνα από 

πάνω μας να μας παρα-
κολουθούν. Αν ήθελαν, 

μας σκότωναν όλους… Κι 
εμείς αλαφιασμένοι, φοβι-

σμένοι, τρομοκρατημένοι

Οι κατοχικές δυνάμεις 
σε επιθετική διάταξη, 

αλλά οι πλείστοι πολίτες 
ζουν στον κόσμο τους
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Προς Νίκο Αναστασιάδη & Κυριάκο Μητσοτάκη

Η Άγκυρα, ανεξάρτητη μεταβλητή

ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ στην Κύπρο, 29 Ιου-
λίου ε.έ., στο πρώτο του ταξίδι μετά την 
εκλογή του, ο νέος Πρωθυπουργός της 
Ελλάδος Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντι-
σε να εκθειάσει δημοσίως τις διαδοχι-
κές Τριμερείς συνεργασίες που πέτυχαν 
η Αθήνα και η Λευκωσία πρώτα με την 
Αίγυπτο και ύστερα με τον Ισραήλ, στην 
Ανατολική Μεσόγειο, με επίκεντρο τον 
υποθαλάσσιο ενεργειακό πλούτο των 
όμορων θαλάσσιων Αποκλειστικών 
Οικονομικών Χωρών (ΑΟΖ) των τεσσά-
ρων κρατών. Υπενθύμισε, μάλιστα, με 
αυταρέσκεια, ότι ξεκίνησαν επί κυβερ-
νήσεως της Νέας Δημοκρατίας (Αντώνη 
Σαμαρά 2014) και αναγνώρισε ότι τις 
συνέχισε - επεξέτεινε η απελθούσα 
κυβέρνηση των Συ.Ριζ.Α.-Αν.Ελ. (Αλέξη  
Τσίπρα 2015-2019).

ΤΗΝ ΙΔΙΑ στιγμή η Τουρκία, εντεί-
νοντας εμπράκτως τη θαλάσσια επι-
δρομική, νεο-οθωμανική πολιτική της, 
αφού έχει ήδη εισβάλει στην κυπριακή 
ΑΟΖ με τα «Μπαρμπαρός», «Πορθη-
τής» και «Γιαβούζ» πλωτά γεωτρύπανα 
και τις φρεγάτες του πολεμικού της 
στόλου, απειλεί ευθέως με παρόμοια 

θαλάσσια επιδρομή το Καστελόριζο:
- Το κρισιμότερο νησιωτικό σύ-

μπλεγμα Καστελορίζου - Μεγίστης για 
την οριοθέτηση των ΑΟΖ της Ελλάδος, 
της Κύπρου και της Αιγύπτου, που με 
βάση το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο 
θαλάσσης, ανατρέπει και απαγορεύει τη 
νεο-οθωμανική επεκτατική στρατηγική 
της Τουρκίας.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Μητσοτάκης, 
μετά τη Λευκωσία και τον εμπνευσμένο 
λόγο που εκφώνησε στο στρατόπεδο 
του ήρωα της 16ης Αυγούστου 1974, 
Μανιάτη λοχαγού (Μχ) Σωτήρη Σταυ-
ριανάκου της ΕΛΔΥΚ, δεν πήγε, συμ-
βολικά έστω, στο Καστελόριζο. Πήγε 
στην Κάρπαθο...

- Είχε τεράστια σαημασία, ως ανά-
λογη οφειλόμενη δήλωση πολιτικής, 
αν πήγαινε Καστελόριζο. Διότι και στις 
γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές του 
διαστάσεις, το ακριτικό νησί, παίζει 
τεραστίως καθοριστική σημασία, έναντι 
της τουρκικής βουλιμίας.

- Ιδίως αφ’ ότου εκκρεμεί ανολοκλή-
ρωτη επί πέντε χρόνια - λόγω αθηνα-
ϊκών δισταγμών - η συνομολογηθείσα 
από το 2014 στην 1η Τριμερή Διακή-
ρυξη του Καΐρου, των Αμπτέλ Φάταχ 
Αλ-Σίσι, Αντώνη Σαμαρά και Νίκου 
Αναστασιάδη, 8η παράγραφος της Δι-
ακήρυξης, διά της οποίας συμφώνησαν 
να προχωρήσουν «το ταχύτερο στις 
διαπραγματεύσεις για την οριοθέτηση 

των θαλασσίων ζωνών μας, όπου αυτό 
δεν έχει ακόμα γίνει»...

ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ότι από την πρώτη 
στιγμή εκείνης της Διακήρυξης του 
Καΐρου και της 8ης παραγράφου της, το 
2014, η Τουρκία διά στόματος Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου απείλησε και τις τρεις 
χώρες ότι «αν τολμήσουν την οριοθέ-
τησή τους, εκεί θα βρουν μπροστά τους 
τον τουρκικό πολεμικό στόλο»...

ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ επίσης ότι, από το 
2003, που ο τότε Πρόεδρος Τάσσος Πα-
παδόπουλος πρότεινε την οριοθέτηση 
των ΑΟΖ Κύπρου και Ελλάδος, η Αθήνα 
δεν έστερξε να ανταποκριθεί. Ούτε τότε, 
ούτε έκτοτε: Επί δέκα έξι συναπτά έτη... 
Ούτε καν, η Ελλάς, ανακήρυξε τη δική 
της ΑΟΖ, ούτε έχει καταθέσει στον ΟΗΕ 
τα νόμιμα, με βάση το διεθνές δίκαιο 
της θάλασσας, όρια της ΑΟΖ...

Ο Μ Ω Σ, με ανάλογη στρατηγική 
ανεπάρκεια και με κατά πολύ χειρό-
τερο βαθμό αδράνειας, ολιγωρίας και 
άρνησης τάχιστης επιτέλεσης του αυ-
τονόητου εθνικού καθήκοντος, η Λευ-
κωσία και η Αθήνα αμέλησαν την, εκ 
των πραγμάτων, πρωτίστως αναγκαία 
Αμυντική Θωράκιση του στρατηγήμα-
τός τους, με την Αίγυπτο, τον Ισραήλ και 
άλλες δυνάμεις στην Ανατολική Μεσό-
γειο, έναντι των ανέκαθεν ανέκπτωτων 
τουρκικών απειλών και των υλοποιού-
μενων θαλασσίων επιδρομών της στην 
ΑΟΖ του «πιο αδύναμου κρίκου» των 

περιλάλητων Τριμερών Συνεργασιών, 
δηλαδή της Κύπρου.

- ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ να εξοπλίσουν κα-
ταλλήλως με ικανές δυνάμεις Πολεμι-
κής Αεροπορίας, Πολεμικού Ναυτικού 
και ενίσχυσης των δυνάμεων ξηράς 
της Εθνικής Φρουράς της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.

- Αρνήθηκαν να επαναλειτουργή-
σουν το «Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού 
Χώρου Ελλάδας-Κύπρου»,  που δοκι-
μάστηκε επιτυχώς 1994-2000.

- Εντελώς αδίδακτοι από τον δι-
δάσκοντα επί αιώνες όλον τον κόσμο 
Θουκυδίδη για τα παραμεληθέντα επί 
αιώνες θαλάσσιά τους καθήκοντα. Τα 
οποία αναλογούν κι αρμόζουν στις 
ποντοπόρες διαστάσεις της γεωγρα-
φικής υπόστασης των δύο κρατών του 
Ελληνισμού:

- «Μέγα γάρ το της θαλάσσης κράτος 
[…] Το δε ναυτικόν τέχνης εστίν ώσπερ 
και άλλο τι, και ουκ ενδέχεται, όταν 
τύχη, εκ παρέργου μελετάσθαι, αλλά 
μάλλον μηδέν εκείνω πάρεργον άλλο 
γίγνεσθαι» (Θουκυδίδη Α-142)…

 Η ΤΟΥΡΚΙΑ, που μεθοδικώς σχε-
διασμένα και επιμόνως αποφασιστι-
κά τα υλοποιεί και τα εφαρμόζει στις 
θαλάσσιες επιδρομές της, τα είχε προ 
πολλού εξαγγείλει με κάθε επισημότητα 
και κάθε λεπτομέρεια. Και εναντίον της 
Κύπρου και εναντίον του Αιγαίου:

Ο διατελέσας και στρατηγικός μέ-

ντορας των ανελθόντων το 2002 στην 
εξουσία ισλαμιστών του Ερντογάν, 
καθηγητής (και μετέπειτα υπ.Εξ. και 
πρωθυπουργός) Αχμέτ Νταβούτογλου, 
τα είχε γράψει αναλυτικότατα στο βιβλίο 
του «Το Στρατηγικό Βάθος» (“Stratejik 
Derinlik - Turkiye ’nin uluslararasi 
konumu”). Όπου μάλιστα προεξοφλού-
σε, απ’ το 1999 που το συνέγραψε, ότι: 
«Το σημείο με τις μεγαλύτερες πιθανό-
τητες εμπλοκής σε σύρραξη της Τουρ-
κίας είναι τα νησιά του Αιγαίου».

Διότι, ανήκοντα στην Ελλάδα, πα-
ρεμποδίζουν την επί των θαλασσών 
ανάπτυξη του δεδηλωμένου ως επιδι-
ωκόμενου από τους νεο-οθωμανούς 
του κ. Ερντογάν (γερμανιστί όπως επί 
Αδόλφου Χίτλερ),  LEBENSTRAUM - 
Ζωτικού Χώρου.

ΟΙ ΝΕΟ-ΟΘΩΜΑΝΟΙ ορέγονται 
και την ανατροπή της Συνθήκης της 
Λωζάννης του 1923  και δηλώνουν 
τη βούληση καταβρόχθισης των νη-
σιών του ανατολικού Αιγαίου, όπως 
άλλωστε το δήλωσε και πανηγυρικά 
την Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016, ο 
ίδιος ο Ερντογάν.

- Περισσότερο κι από τον Ερντογάν, 
για τα ελληνικά νησιά και ιδιαίτερα για 
τα Δωδεκάνησα, οδυρόταν από το 1999 
στο βιβλίο του ο Νταβούτογλου:

Όχι μόνο για τη Λωζάννη του 1923. 
Αλλά και για το… 1944 που η τότε κυ-
βέρνηση κεμαλιστών δεν καταδέχθηκε 

την προσφορά που της είχε κάνει η 
Χιτλερική Γερμανία, κατακτητής τότε 
της Ελλάδος, να παραλάβει από τους 
Ναζί τα Δωδεκάνησα.

Έγραφε και τα εξής ο Νταβούτογλου:
«Το 1944 οι Γερμανοί, που ανα-

γκάστηκαν να αποχωρήσουν από τα 
Δωδεκάνησα, πρότειναν στην τουρκι-
κή κυβέρνηση της κατάληψή τους. Το 
γεγονός ότι η τουρκική κυβέρνηση της 
εποχής, προτιμώντας να λάβει τη σύμ-
φωνη γνώμη της Αγγλίας, τήρησε στο 
θέμα των νησιών μιαν αδιάφορη στάση, 
συνιστά τον σημαντικότερο κρίκο στην 
αλυσίδα που στέρησε από την Τουρκία 
την έξοδό της στο Αιγαίο […]. Το σημείο 
με τις μεγαλύτερες πιθανότητες εμπλο-
κής σε σύρραξη της Τουρκίας είναι 
τα νησιά του Αιγαίου, που στενεύουν 
σε σημαντικό βαθμό τον Ζωτικό της 
Χώρο [LEBENSTRAUM] […] το πικρό 
τιμολόγιο των συσσωρευμένων σφαλ-
μάτων [των κεμαλιστών] που έχουν 
διαπραχθεί» (Αχμέτ Νταβούτογλου,  
«Στρατηγικό Βάθος», σελ. 243 επ.)…

ΚΑΙ ΟΛ’ ΑΥΤΑ, για να ξέρουμε τι μας 
επιφυλάσσει η μοίρα μας (η τουρκική), 
κύριοι κύριοι Νίκο Αναστασιάδη και 
Κυριάκο Μητσοτάκη, για όσο παραλεί-
πετε την αναγκαία Αμυντική Θωράκιση, 
με Ναυτικό και Αεροπορία τής, κατά τ’ 
άλλα εκθειαζόμενης αυταρέσκως, πολι-
τικής σας των Τριμερών στην Ανατολική 
Μεσόγειο...

Ο τουρκικός παράγων εκδηλώνει τάσεις αναθεω-
ρητικής πολιτικής στην νοτιοανατολική Μεσόγειο 
και τη Μέση Ανατολή, αλλά και οικοδόμησης 

και εφαρμογής εθνικού δόγματος πολιτικής ηγεμονικής 
στρατηγικής της Άγκυρας στην περιοχή, όπερ και συνοδεύ-
εται από μία ραγδαία χειραφέτηση εν είδει απεξάρτησης 
από παραδοσιακές επιρροές, κυρίως της Ουάσιγκτον και 
εμπέδωσης μιας πολιτικής, που προβάλλει την εθνική 
ανεξαρτησία ως στρατηγική σύλληψη της πορείας του 
τουρκικού κράτους. 

Προς τούτο συνάδουν και ενέργειες, που πραγματοποιεί 
ο Ερντογάν προς τη  Μόσχα. Η στόχευση του Ερντογάν 
προσβλέπει στην επόμενη μέρα στη Συρία, όπου και 

επιδιώκει να εί-
ναι στο παιχνίδι 
της διευθέτησης 
περιφερειακών 
και στρατηγικών 
ζητημάτων, που θα 
επέλθουν από τις 
ανακατατάξεις που 
θα επιφέρει η νέα 
τάξη πραγμάτων 
στη Συρία, όπου 
και ο ρωσικός 
παράγων προ-
βλέπεται να δια-
δραματίζει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο. 

Τοιουτοτρό-
πως, η Τουρκία 
μεταβάλλεται σε 
ανεξάρτητη μετα-
βλητή, έννοια που 
παραπέμπει στην 
παρουσία υποκει-

μένων διεθνούς δικαίου στον κόσμο των κρατών με προ-
βολή της μεγαλύτερης δυνατής αντίληψης υπεράσπισης 
εθνικού συμφέροντος, εθνικών ιδιαιτεροτήτων και εν γένει 
διεκδίκησης της ταυτότητας και της αυτόνομης ύπαρξής 
τους, χωρίς εξαρτήσεις από άλλες μικρότερες ή μεγα-
λύτερες δυνάμεις, κατά τρόπο που αναδεικνύει τη θέση 
και την αναγνώρισή τους ως σημαντικού παράγοντος. 
Υφιστάμενης της εγγενούς αλληλεπίδρασης και αλλη-
λεξάρτησης κρατών στο διεθνές σύστημα, οι επιρροές εν 
τέλει που επιδέχεται η Άγκυρα δεν αγγίζουν αυτό που 
αντιλαμβάνεται ως εθνικό της συμφέρον, που αποτελεί 
και τον πυρήνα της υπόστασης των κρατών. 

Σημειώνεται πως η συγκρουσιακή διάσταση που 
έλαβε η σχέση της Άγκυρας με τις ΗΠΑ δεν αποτελεί 
ένα τυχαίο γεγονός, που δεν είναι ενταγμένο στην τουρ-
κική στρατηγική αυτονόμησής της από την εξάρτηση 
της Ουάσιγκτον, εξ ου και η τακτικής υφής σύγκλιση 
της Άγκυρας με τη Μόσχα. Η τουρκική πολιτική και στο 
θέμα της Συρίας, στο Κουρδικό, αλλά και στο μετανα-
στευτικό με την Ευρώπη διαδραματίζεται έχοντας κατά 
νουν το τουρκικό εθνικό συμφέρον και τη στρατηγική 
της Άγκυρας. Ιδιαιτέρως ως προς την αντιμετώπιση του 

Κουρδικού ζητήματος υπογραμμίζεται πως τούτο μπορεί 
να αποτελέσει ωρολογιακή βόμβα για την ενότητα και την 
υπόσταση του τουρκικού κράτους, καθώς ενδεχόμενη 
δημιουργία κουρδικής κρατικής οντότητας περιλαμβάνει 
και μέρος της τουρκικής επικράτειας. Στο πλαίσιο τούτο 
επιδιώκει η Άγκυρα να αξιοποιήσει την κρίση στη Μέση 
Ανατολή και τον ρόλο που της επιφυλάσσει η γεωπολιτι-
κή της θέση για να λάβει ανταλλάγματα από τις ΗΠΑ σε 
σχέση με την αντιμετώπιση του κουρδικού ζητήματος. 

Επιπλέον, η ανάγνωση των εξελίξεων στην Ανατολική 
Μεσόγειο παραπέμπει σε τουρκική επικυριαρχία, που 
σημαίνει πως η Τουρκία με την παρουσία της καλλιερ-
γεί την πεποίθηση ότι διά της βίας ή της απειλής χρήσης 
βίας οδηγεί στην ακύρωση οποιωνδήποτε πρωτοβουλιών 
θα μπορούσαν να δρομολογηθούν στην περιοχή και οι 
οποίες δεν τυγχάνουν της έγκρισής της ως περιφερειακού 
ηγεμόνα. Αυτή η αντίληψη εφαρμοσμένης πολιτικής, που 
παραπέμπει σε αυτόνομη πορεία, αποτυπώνει ουσιαστικά 
και το περιεχόμενο της έννοιας της ανεξάρτητης μεταβλητής. 

Οι τρίτες δυνάμεις δεν εξετάζουν τη σχέση τους με μια 
χώρα έχοντας κατά νουν την ιστορία ή τον πολιτισμό της, αλλά 
πολύ περισσότερο εκείνο που υπολογίζεται είναι το εθνικό 
συμφέρον που συνάδει προς μία χώρα που έχει θέληση 
και ικανότητα επιβολής της βούλησής της στην περιοχή. Το 
γεγονός ότι αναγνωρίζουν την Τουρκία ως ισχυρή χώρα 
ενισχύει την τουρκική στρατηγική, διότι κινείται χωρίς αντι-
δράσεις και με μία διεθνή, εκούσα άκουσα  συναίνεση. Το 
γεγονός ότι ο Ερντογάν προχώρησε στην προκλητική αγορά 
των S400, που παραπέμπει σε ουσιαστικά μία απολύτως 
μη φιλική ενέργεια για τα δυτικά συμφέροντα και ότι δεν 
υπήρξε ακόμα από την αμερικανική εκτελεστική εξουσία 
η αναμενόμενη παρέμβαση, που να επιφέρει πλήγμα στην 
τουρκική πολιτική, σηματοδοτεί και μία περαιτέρω ενίσχυση 
του δρομολογηθέντος από τον  Ερντογάν καθεστώτος μιας 
ανεξάρτητης, ηγεμονικής μεταβλητής. Τούτο συνάδει με 
την ταυτόχρονη κίνηση τουρκικών δυνάμεων με βασική 
επιδίωξη τη διενέργεια γεωτρήσεων εντός της κυπριακής 
ΑΟΖ, ενέργειες που δρομολογούνται άνευ του, κατά τα άλλα,  
αναμενόμενου κόστους. Επίσης, η εισβολή στη Συρία επέ-
φερε και τη δρομολόγηση μιας ζώνης, η οποία ουσιαστικά 
θα είναι υπό τουρκικόν έλεγχον και pro forma θα θεωρείται 
ως ούτω καλούμενη ουδέτερη ζώνη ασφάλειας των μετα-
κινούμενων κουρδικών και άλλων ομάδων στην περιοχή. 

Συμπερασματικά, η ηγεμονική παρουσία της Άγκυρας 
στην περιοχή δημιουργεί προϋποθέσεις αποδυνάμωσης της 
προσδοκώμενης ελληνικής στρατηγικής, που θα κινδυνεύει, 
ακολουθούσα τη βούληση του περιφερειακού ηγεμόνα, να 
υπαχθεί σταδιακά στις επιδιώξεις του. Το γεγονός ότι η Ελλάδα 
δεν αντέδρασε τις ώρες που έπρεπε, ήδη από τη δεκαετία 
του 1960, όταν ακόμη ήταν ισχυρή δύναμη και την Τουρκία 
διέτρεχε το σύνδρομο του «επιτήδειου ουδέτερου», αλλά 
και το 1974, όπως και τη δεκαετία του 1990 που υπερεί-
χε η Αθήνα στρατιωτικά, άφησε ουσιαστικά τον τουρκικό 
παράγοντα να ενισχυθεί σε τέτοιο βαθμό, που σήμερα να 
δημιουργεί την αίσθηση του ανεξέλεγκτου και απρόβλεπτου. 

*Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Διευθυντής 
Κέντρου Ανατολικών Σπουδών, για τον Πολιτισμό 

και την Επικοινωνία, Πάντειο Πανεπιστήμιο

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

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Αν η Ελλάδα δεν αντιδράσει 
δυναμικά στην τουρκική 
επιθετικότητα, τότε η μεν 
Κύπρος θα τουρκοποιηθεί, 

η δε Ελλάδα πρώτα θα 
κατακρεουργηθεί εδαφικά 

από την σπάθα του Ερντογάν 
και μετά θα κατακτηθεί. 

Αυτήν την εφιαλτική 
προοπτική, η Αθήνα δεν 

μπορεί να την αντιμετωπίσει 
μόνο με την επίκληση του 
Διεθνούς Δικαίου και τις 

αρχές της Ε.Ε.

Η Τουρκία μεταβάλλεται 
σε ανεξάρτητη μεταβλητή, 

έννοια που παραπέμπει 
στην παρουσία 

υποκειμένων διεθνούς 
δικαίου στον κόσμο των 
κρατών με προβολή της 
μεγαλύτερης δυνατής 

αντίληψης υπεράσπισης 
εθνικού συμφέροντος, 

εθνικών ιδιαιτεροτήτων 
και εν γένει διεκδίκησης 
της ταυτότητας και της 

αυτόνομης ύπαρξής τους

Η Ελλάδα ΟΦΕΙΛΕΙ να αντιδράσει δυναμικά, αν 
η Τουρκία εισβάλει στην περιοχή Καστελoρίζου

Η κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία προ-
καλείται και συντηρείται από την Tουρκία, έχει 
τις ρίζες της στο…1982! Ο πατέρας της ελληνικής 

ΑΟΖ, καθηγητής Θεόδωρος Καρυώτης, σε άρθρο του (ΑΟΖ: 
Ο εφιάλτης της Τουρκίας, 2.3.2019) σημειώνει πως, την 
Παρασκευή, 30 Απριλίου 1982, στη Ν. Υόρκη, ψηφίστη-
κε από τα Ην. Έθνη το Σύνταγμα των Θαλασσών και των 
Ωκεανών. Η Τουρκία, που δεν ενέκρινε τη Συνθήκη για 
το Δίκαιο της Θάλασσας, συνειδητοποίησε πόσο μικρή 
θάλασσα θα διέθετε στο Αιγαίο και στην Αν. Μεσόγειο.

Έκτοτε έχει αποδυθεί σε μία πρωτοφανή προσπά-
θεια για να πείσει 
ότι: «Πρώτον, τα 
νησιά δεν έχουν 
υ φ α λ ο κ ρ η π ί -
δα, αλλά μόνο 
οι ηπειρωτικές 
ακτές και, κατά 
δεύτερον, ακόμα 
και αν  δεχτούμε 
ότι τα νησιά του 
Αιγαίου διαθέ-
τουν υφαλοκρη-
πίδα, τότε πρέπει 
να ισχύει η αρχή 
των ‘ειδικών 
π ε ρ ι σ τ ά σ ε ω ν ’ 
και, επομένως, 
η τουρκική 
υφαλοκρηπίδα 
δεν μπορεί να 
περιοριστεί σε 
μια στενή λω-
ρίδα ανατολικά 
των ελληνικών 

νησιών» (Θ. Καρυώτης, ο.π.). 
Και αυτά σε αντιδιαστολή προς την Ελλάδα, η οποία 

δεν έχει τολμήσει να οριοθετήσει την ΑΟΖ με την Κύπρο, 
με αποτέλεσμα να επιτρέπει στην Τουρκία να αμφισβητεί 
ότι το Καστελόριζο έχει υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. Η Αθήνα 
υποστηρίζει ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία 
είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Δεν φαίνεται 
να αντιλαμβάνεται το εφιαλτικό γεωπολιτικό και στρα-
τηγικό παιγνίδι, το οποίο η Τουρκία παίζει σε βάρος του 
Ελληνισμού, του Ισραήλ και της Αιγύπτου.

Η Τουρκία έχει αντιληφθεί ότι οι τριμερείς και τετραμε-
ρείς συνεργασίες (Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου, με 
την εμπλοκή των ΗΠΑ) την αποκλείουν από τον πακτωλό 
των υδρογονανθράκων. Η πολιτική της εστιάζεται, πρώτον, 
στην αμφισβήτηση της ΑΟΖ της Κύπρου και της Ελλάδας. 
Δεύτερον, μετά την ανακάλυψη σημαντικών ποσοτήτων 
υδρογονανθράκων στο θαλασσοτεμάχιο 10 της κυπριακής 
ΑΟΖ, σε συνάρτηση προς τα ισραηλινά, αιγυπτιακά και 
πιθανά ελληνικά κοιτάσματα, διαπιστώνει ότι μένει εκτός 
ενεργειακού παιγνιδιού. Τρίτον, επιτίθεται πολεμικά κατά 
της Κύπρου -ήδη τρύπησε δυτικά της Πάφου και τώρα 

στην περιοχή Καρπασίας- διότι είναι ο αδύναμος κρίκος.
Στο πλαίσιο μιας μακράς πνοής πολιτικής και στρατη-

γικής, τις λεπτομέρειες της οποίας κατέγραψε πριν από 
15 χρόνια ο πρώην ΥπΕξ και Πρωθυπουργός Νταβού-
τογλου, στο γνωστό βιβλίο του, «Στρατηγικό Βάθος», η 
Τουρκία διεξήγαγε πρόσφατα τη μεγάλη ναυτική άσκηση 
«Γαλάζια πατρίδα», ακριβώς για να καθορίσει τα θαλάσ-
σια όρια των διεκδικήσεών της έναντι της Ελλάδος, της 
Αιγύπτου και της Κύπρου. Σύμφωνα με τον Υπουργό 
Άμυνας, στρατηγό Χουλουσί Ακάρ: 

«Έχουμε λάβει κάθε φροντίδα για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων και του δικαίου μας στην 462 χιλιάδων τ. χλμ. 
‘Γαλάζια πατρίδα’ μας. Λαμβάνονται κάθε είδους μέτρα 
στο Αιγαίο, στην ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο και 
στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν θα έχουν καμία τύχη βήματα 
που δεν συμπεριλαμβάνουν την Τουρκία. Σε αυτά τα 
μέρη που ανέφερα, δεν θα επιτρέψουμε κανένα τετελε-
σμένο». Με απλά λόγια, η Τουρκία δεν απαιτεί μόνο να 
είναι συμμέτοχος αλλά και να αρπάξει ουσιαστικά τους 
υδρογονάνθρακες αυτών των περιοχών. 

Μετά τον Δεκαπενταύγουστο η Τουρκία εξήγγειλε ότι 
θα επιχειρήσει έρευνες στην περιοχή του Καστελορίζου. 
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι «δεν θα μείνει 
ατιμώρητη κάθε παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας». 
Η Αθήνα, πώς εννοεί αυτήν την τιμωρία; Έχει δύο επιλο-
γές. Πρώτον, όπως πράττει η Λευκωσία, να επικαλεστεί 
το Διεθνές Δίκαιο και να καταφύγει στην ΕΕ, απαιτώντας 
κοινοτική αλληλεγγύη, η οποία περιορίζεται σε ρητορικές 
επιδαψιλεύσεις. Δεύτερον, να αντιδράσει δυναμικά διά του 
στόλου, της αεροπορίας ή και του στρατού και να αποτρέψει 
παραβίαση της ελληνικής θαλάσσιας κυριαρχίας.

Η Τουρκία, τι επιχείρησε διά της ναυτικής άσκησης 
«Γαλάζια πατρίδα»; Ο Παν. Παστουσέας, Αντιναύαρχος 
ε.α., Επίτιμος Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, 
σε ανάλυσή του στην ελληνική εφημερίδα, «Liberal», 
επισημαίνει: «Η άσκηση ‘Γαλάζια πατρίδα’ αποτελεί την 
κλασική περίπτωση χρήσης της ‘Ναυτικής Ισχύος’ στις 
Διεθνείς Σχέσεις για τον εξαναγκασμό του αντιπάλου (…). 
Ουσιαστικά τα κράτη χρησιμοποιούν την Ναυτική τους 
Ισχύ ως εργαλείο για να προβάλουν τις διεκδικήσεις τους 
και να επιβάλουν την ερμηνεία του Διεθνούς Δικαίου 
σύμφωνα με τα συμφέροντά τους».

Αυτό πράττει η Τουρκία εναντίον της Κύπρου και της 
Ελλάδος. Ο μέγιστος στόχος της είναι ευδιάκριτος ακόμα 
και στους πολιτικά αόμματους: Να σπάσει κυριολεκτικά τον 
ενεργειακό και αμυντικό άξονα μεταξύ Κύπρου-Ελλάδος, 
Ελλάδος-Αιγύπτου και να επιβληθεί ως ο ρυθμιστής σε 
θέματα ενέργειας και γεωπολιτικού-στρατηγικού ελέγχου 
της περιοχής του Αιγαίου και της Αν. Μεσογείου. 

Αν η Ελλάδα δεν αντιδράσει δυναμικά στην τουρκική 
επιθετικότητα, τότε η μεν Κύπρος θα τουρκοποιηθεί, η 
δε Ελλάδα πρώτα θα κατακρεουργηθεί εδαφικά από την 
σπάθα του Ερντογάν και μετά θα κατακτηθεί. Αυτήν την 
εφιαλτική προοπτική, η Αθήνα δεν μπορεί να την αντι-
μετωπίσει μόνο με την επίκληση του Διεθνούς Δικαίου 
και τις αρχές της Ε.Ε.

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ



Εξ Απορρήτων

Η συνάντηση Νίκου Αναστασιάδη και 
Μουσταφά Ακιντζί δημιούργησε πολύ 
συγκρατημένη αισιοδοξία και πολλές 

δικαιολογημένες έγνοιες, κατά πόσον θα κατα-
στεί δυνατόν να υπερπηδηθούν μια σειρά από 
δυσκολίες, έτσι ώστε να φθάσουμε στο επιθυμητό 
αποτέλεσμα.

Η πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία δημιουρ-
γείται ουσιαστικά από τρία στοιχεία. Πρώτον, 
από το γεγονός ότι έσπασε ο πάγος μετά από 
δύο χρόνια άγονης στασιμότητας στις συνο-
μιλίες.  Δεύτερον, από το γεγονός ότι επανα-
βεβαίωσαν τον κοινό στόχο της Δικοινοτικής, 
Διζωνικής Ομοσπονδίας. Τρίτον, από το ότι 
συμφώνησαν διαδικασία. Οι έγνοιες οφείλο-
νται στα ακόλουθα: Πρώτον, παραμένουν οι 
διαφωνίες επί των θεμάτων ουσίας. Δεύτερον, 
ότι ακόμα αναζητείται η συμφωνία επί των όρων 
αναφοράς.  Η κοινή βάση, δηλαδή, πάνω στην 
οποία θα διεξαχθούν οι συνομιλίες. Αυτό θα 
καταβληθεί προσπάθεια να συμφωνηθεί στις 

διαβουλεύσεις των δύο ηγετών στην παρου-
σία της κυρίας Λουτ.  Τρίτον, εξ αφορμής των 
αφόρητα προκλητικών δηλώσεων Τούρκων 
αξιωματούχων, όπως ο ΥΠΕΞ Τσαβούσογλου, 
ο ΥΠΑΜ Ακάρ, ο Υπουργός Ενέργειας Ντονμέζ 
και ο Αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνη-
σης. Παρόμοιες δηλώσεις είχαμε από τους κ. 
Τατάρ και Οζερσάι, από πλευράς Τ/κ. Ακόμα 
χειρότερο, ότι οι πανομοιότυπες απαράδεκτες 
και επεκτατικές δηλώσεις έγιναν και πριν και 
κυρίως μετά τη συνάντηση. Τέταρτον, ότι, πέρα 
από τις δηλώσεις, είχαμε πράξεις. Τόσο πριν 
από τις 9 Αυγούστου (ακόμα και στις 8/8/19), 
όσο και από την επομένη των συνομιλιών ώς 
σήμερα. Πέμπτον, ότι οι δηλώσεις και οι ενέρ-
γειες γίνονται και προς την κατεύθυνση της 
Ελλάδας, με αρνητικότατο και επιθετικό πρό-
σημο. Έκτο, σύγχυση προκαλούν και ορισμένες 
αναφορές του Γ.Γ.  του ΟΗΕ  στις απαντητικές 
του επιστολές προς τους κ.κ. Αναστασιάδη και 
Ακιντζί, ειδικά στο θέμα του Φυσικού Αερίου. 
Έβδομο, από το κομβικό ερώτημα κατά πόσον 
θα τερματιστούν ή όχι οι έκνομες τουρκικές 
ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ, ενόψει του ότι 
επανήρχισε η προσπάθεια και συμφωνήθηκε 
διαδικασία για τις συνομιλίες.

Στο σημείο αυτό να σημειώσω ότι, αν η 
άτυπη συνάντηση Αναστασιάδη - Ακιντζί ή 
ακόμα και οι διαβουλεύσεις των δύο ηγετών 

με την κυρία Λουτ, είναι μια  φόρμουλα, «το 
άτυπο, δηλαδή», για να ξεπεραστεί ο σκόπελος 
της τουρκικής παραβίασης της ΑΟΖ και των 
χωρικών υδάτων της Κύπρου από την Τουρ-
κία, η συνάντηση στη Νέα Υόρκη δεν μπορεί 
να θεωρηθεί το ίδιο. Μια συνάντηση των δύο 
ηγετών στη Νέα Υόρκη υπό τον Γ.Γ.  του ΟΗΕ 
δεν μπορεί να καταχωρηθεί ως άτυπη. Ως εκ 
τούτου, μέχρι τότε θα πρέπει η Τουρκία να τερ-
ματίσει τις έκνομες ενέργειές της. Θέση τόσο 
του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη, όσο και 
όλων των πολιτικών δυνάμεων στην ε/κ πλευρά. 
Ιδιαίτερα από τη στιγμή που, για να προχωρήσει 
να συγκαλέσει ο Γ.Γ. του Διεθνούς Οργανισμού 
συνάντηση των δύο με τον ίδιο, θα έχει κρίνει 
ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος ως προς 
το ξεκαθάρισμα των όρων αναφοράς και γι’ 
αυτό θα τη συγκαλέσει. Σε τέτοια περίπτωση, 
το να συνεχιστεί η διαδικασία με την τουρκική 
παρουσία στην κυπριακή ΑΟΖ και τα χωρικά 
ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας θα ερμηνευ-
τεί από την Τουρκία ως κεκτημένο δικαίωμα. 
Οπόταν, αν, τελικά, ναυαγήσει η διαδικασία, 
όσο και αν δεν το θέλουμε, ή αν σκόπιμα την 
οδηγήσει σε ναυάγιο, θα της μείνει το κεκτημένο 
«δικαίωμα» της νέας παράνομης, θαλάσσιας, 
αυτήν τη φορά, κατοχής.

Θεωρώντας ότι μέχρι τη συνάντηση με 
τον Γ.Γ. του ΟΗΕ όλα θα πάνε κατ’ ευχήν, η 

ε/κ πλευρά θα πρέπει να προσέλθει στις δια-
πραγματεύσεις με την κυρία Λουτ με απόλυτα 
ξεκάθαρες θέσεις. Θέσεις, οι οποίες δεν θα 
συνιστούν επ’ ουδενί διπλωματική ασάφεια, 
σε κανένα απολύτως θέμα. Για τα θέματα για τα 
οποία θα συζητήσει στο τραπέζι της διαπραγ-
μάτευσης η ε/κ πλευρά έθεσε τρεις άξονες. 
Την κοινή δήλωση Αναστασιάδη – Ερντογάν 
του 2014, τις  επιτευχθείσες συγκλίσεις, τα έξι 
σημεία του Γ.Γ.  του ΟΗΕ. Έχοντας αυτά κατά 
νουν, η ε/κ πλευρά θα πρέπει να καταστήσει 
εκ νέου πεντακάθαρες ορισμένες αυτονόητες 
θέσεις.  Περί της μιας και μόνης κυριαρχίας, 
ιθαγένειας και διεθνούς προσωπικότητας. Ότι  
«νέες ιδέες» δεν μπορεί, με βάση τα ψηφίσματα 
και τις αποφάσεις του ΟΗΕ, να σημαίνουν δύο 
κράτη, απόσχιση, προσάρτηση, συνομοσπον-
δία. Ότι η ΔΔΟ που επιδιώκουμε, πρέπει να 
στοχεύει ένα κανονικό κράτος. Με όλα εκείνα, 
δηλαδή, τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν 
ένα τέτοιο κράτος. Ότι, πρωτίστως, ένα τέτοιο 
κράτος ούτε θέλει, ούτε χρειάζεται προστάτες 
και επικυρίαρχους.

Οφείλει, ως εκ τούτου, η ε/κ πλευρά να 
είναι ξεκάθαρη και πειστική στα θέματα που 
την ενδιαφέρουν πρωτίστως. Τις εγγυήσεις, 
τα στρατεύματα, τους εποίκους, την ασφάλεια. 
Και όταν λέω ασφάλεια, εννοώ την ασφάλεια 
της Ομόσπονδης Κύπρου, η οποία θα είναι η 

κληρονόμος και συνεχιστής της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας. Την ασφάλεια των δύο κοινοτήτων 
και όλων των πολιτών του κυπριακού κράτους. 
Την ασφάλεια εφαρμογής της λύσης. Επίσης, η 
ε/κ πλευρά με τον ίδιο τρόπο να θέσει το θέμα 
της λειτουργικότητας της λύσης και του κράτους.

Την ίδια ώρα, ξεκάθαρα και πειστικά να το-
ποθετηθεί στο ζήτημα της πολιτικής ισότητας 
και της αποτελεσματικής συμμετοχής των δύο 
κοινοτήτων και στο θέμα του Φυσικού Αερίου.  
Ειδικά το τελευταίο, το οποίο έχει αναδειχθεί σε 
πρώτο ανάμεσα στα πρώτα, η πάγια θέση όλων 
στην ε/κ πλευρά είναι ότι δεν αποτελεί μέρος 
των διαπραγματεύσεων του Κυπριακού. Για τον 
πολύ απλό λόγο ότι δεν είναι θέμα της μιας ή 
της άλλης κοινότητας, αλλά εμπίπτει στην αρ-
μοδιότητα του κυπριακού κράτους.  Σήμερα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και αύριο του διαδόχου 
και συνεχιστή της, του Κυπριακού Ομόσπονδου 
Κράτους. Την ίδια ώρα, όμως, το Φυσικό Αέριο 
είναι πλούτος όλων των Κυπρίων και είναι και 
κίνητρο για λύση και για τις δύο κοινότητες και 
όλους τους εμπλεκόμενους στο Κυπριακό. Άρα, 
η πλευρά μας, πειστικά, από τη μια να υποδείξει 
πως διαφυλάττει μέχρι τη  λύση τα δικαιώματα 
όλων των Κυπρίων και των κυπριακών κοινο-
τήτων. Από την άλλη, να αναδείξει τα αναμενό-
μενα οφέλη για όλους του εμπλεκομένους στο 
Κυπριακό από μια λύση αρχών.

Ξεκάθαρα και πειστικά 

Της Κυριακής
18.08.2019

ΩΣ ΝΑ ΕΊΝΑΊ ΠΟΔΟΣΦΑΊΡΊΚΟ ΜΑΤΣ

«ΠΟΘΕΝ... ΑΠΕΣΧΕΣ»;

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ, ΣΤΗΝ «ΟΔΟΝ ΤΗΝ ΑΤΕΛΕΎΤΗΤΟΝ»

Με την ποδοσφαιρική λογική «βλέπουμε 
μόνον τον επόμενο αγώνα», προσεγγίζει τις 
αναμενόμενες εξελίξεις στο Κυπριακό το Προ-
εδρικό, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Σίγμα». Να 
μας επιτρέψετε, λοιπόν, να προσπαθήσουμε κι 
εμείς να δούμε το όλο θέμα με ποδοσφαιρική 
οπτική. Το επόμενο... ματς θα διεξαχθεί στις 
αρχές Σεπτεμβρίου, με την κάθοδο της κυρίας 
Λουτ. Στόχος είναι να υπάρξει κατάληξη στους 
περίφημους «όρους αναφοράς». Δηλαδή στους 
όρους με τους οποίους θα παίζουν ποδόσφαι-
ρο το επόμενο διάστημα ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης και ο Μουσταφά Ακιντζί. Από τους 
όρους αυτούς θα εξαρτηθεί εν πολλοίς και το 
αποτέλεσμα των ματς που θα ακολουθήσουν. 
Πρώτα-πρώτα πρέπει να συμφωνήσουν... πού 
είναι η μπάλα. Διότι, εμείς λέμε ότι «η μπάλα 

βρίσκεται στο γήπεδο της Τουρκίας», η δε άλλη 
πλευρά διατείνεται ότι «η μπάλα βρίσκεται στο 
γήπεδο της ελληνοκυπριακής πλευράς». Θα 
πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί ότι η τουρκική 
πλευρά θα παίζει στο πλαίσιο του «φέαρ πλέι» 
και όχι με τους δικούς της κανόνες. Εξάλλου, 
δεν θα πρέπει να υπάρχει βέτο των Τουρκο-
κυπρίων σε όλα τα θέματα. Διότι, κάθε φορά 
που θα επιτυγχάνει γκολ η ελληνοκυπριακή 
πλευρά, η τουρκοκυπριακή θα επιμένει ότι 
είναι άκυρο.
Θα πρέπει, τέλος, να ξεκαθαριστεί ότι δεν 
θα γίνει ανεκτή η προηγούμενη τακτική της 
τουρκικής πλευράς, κάθε φορά που θα πρέπει 
να συζητήσει το θέμα των εγγυήσεων και του 
κατοχικού στρατού, να... κλοτσά την μάππαν έξω. 

ΜΠΟΞΕΡ

Με σκωπτικό τρόπο υποδέχθηκαν οι πολί-
τες τις δηλώσεις για το «πόθεν έσχες» των 
πολιτικών, που έχουν δημοσιοποιηθεί. Τα 
σχόλια μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 
«Άγια ολάν! Μα τούτος μόνον τόσην περι-
ουσίαν έσιει; Καθαρόν περιπαίξιμον. Τζι ο 
άλλος μόνον τόσον λλίες καταθέσεις, ζάβαλλέ 
μου; Τζι ο άλλος, βουττημένος μεσ’ στα χρέη, 
άμαν εν μπορεί να διαχειριστεί την πούγκαν 
του, είνταλος εν να διαχειριστεί τον δημόσιον 
ππαράν;». Αυτά περίπου ήταν όσα πέρασαν 
από το μυαλό του απλού κόσμου, όταν είδε τα 
«πόθεν έσχες» των δημοσίων προσώπων της 
μπανανίας μας. Ένας, μάλιστα, ηλικιωμένος 
ακούστηκε να σχολιάζει με χαμόγελο γεμάτο 
νόημα: «Ελπίζω οι δηλώσεις του ‘πόθεν 
έσχες’  των πολιτικών να μην έχουν την ίδιαν 
αξιοπιστίαν με τις δηλώσεις τους... μπροστά 

στα μικρόφωνα»! Εκείνο στο οποίο επικε-
ντρώθηκαν οι επικρίσεις ήταν το γεγονός ότι 
το «πόθεν έσχες» των πολιτικών δεν συμπε-
ριλαμβάνει και τα περιουσιακά στοιχεία των 
στενών συγγενικών τους προσώπων. Οπότε 
το μέγα ερώτημα παραμένει: Πόση περιουσία 
έχει, τελικά, η... γυναίκα του Καίσαρα;
Μέχρι και ο τέως Υπουργός Εσωτερικών, 
Σωκράτης Χάσικος, παραδέχτηκε ότι δικαιολο-
γημένα ο κόσμος χλευάζει τους νυν και πρώην 
κρατικούς αξιωματούχους, αφού, όπως σημεί-
ωσε, «εμείς μπορούμε να κλέβουμε, αλλά να τα 
γράφουμε στις συζύγους και τα παιδιά μας».
Αφού, λοιπόν, δεν μπορούμε να μάθουμε ποια 
είναι τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας 
των πολιτικών, κανονικά δεν πρέπει να μιλάμε 
για «πόθεν έσχες», αλλά για «πόθεν... απέσχες»!

ΚΎΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Ένας 96χρονος υπήρξε θύμα τροχαίου δυ-
στυχήματος, όταν παρασύρθηκε από όχημα 
την ώρα που προσπαθούσε να διασταυρώσει 
δρόμο στη Λεμεσό, ξημερώματα του Δεκα-
πενταύγουστου, για να πάει στην εκκλησία, 
όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Σύμφωνα 
με στατιστικά στοιχεία, σημαντικό μέρος των 
πεζών που χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλ-
το, το παθαίνουν τις Κυριακές και τις γιορτές, 
καθώς κατευθύνονται τα ξημερώματα προς την 
εκκλησία για «να πιάσουν σκάμνον». Πρόκειται 
κυρίως για ηλικιωμένα άτομα, που δεν μπορούν 
να διασταυρώσουν με ταχύτητα τον δρόμο. Κι 
έτσι από τον δρόμο, μεταβαίνουν αιφνιδίως στην 
«οδόν την ατελεύτητον». Οποιαδήποτε απόπειρα 
των πεζών να διασχίσουν έναν δρόμο, σ’ αυτό το 

τρελοκομείο που λέγεται κυκλοφορία οχημά-
των, ισοδυναμεί με απόπειρα να διασχίσουν 
ναρκοπέδιο. Ίσως, μάλιστα, στο ναρκοπέδιο να 
έχουν περισσότερες πιθανότητες να βγουν ζω-
ντανοί. Προσέχετε, λοιπόν, αγαπητοί εν Χριστώ 
αδελφοί, όσοι σκοπεύετε να πάτε να εκκλησια-
στείτε. Μην περιμένετε να κάνετε την προσευχή 
σας μετά που θα εισέλθετε στον ιερό ναό. Για 
καλό και για κακό, κάντε την προτού ξεκινήσετε 
για την εκκλησία. Και επειδή δεν υπάρχει ειδι-
κός Άγιος προστάτης των πεζών, όπως υπάρχει 
ο Άγιος Χριστόφορος, προστάτης των οδηγών, 
καλό είναι να παρακαλέσετε τον συγκεκριμένο 
Άγιο να προστατεύει μεν τους οδηγούς, αλλά να 
προστατεύει και τους πεζούς από τους οδηγούς...

ΜΠΟΞΕΡ

ΚΑΊ ΟΊ ΤΑΦΟΊ ΝΑ 
ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΊ!

Ανάμεσα στα «πόθεν έσχες» των 
πολιτικών, που συζητήθηκαν 
περισσότερο, ήταν εκείνο της 
προέδρου της Αλληλεγγύης, 
Ελένης Θεοχάρους, και ειδι-
κότερα το σημείο όπου αναφέ-
ρεται «προνομιακός τάφος στο 
νεκροταφείο Έγκωμης». Εγώ 
βρίσκω ότι πολύ καλά έκανε 
η κ. Θεοχάρους και περιέλαβε 
και τον τάφο στα περιουσιακά 
της στοιχεία. Διότι οι τάφοι, ως 
γνωστόν, έχουν καταντήσει τόσο 
ακριβοί, που δεν συμφέρει ούτε 
καν να πεθάνεις. Και στο κάτω-
κάτω θα πρέπει να λάβουμε υπ’ 
όψιν ότι και ο τάφος μας είναι 
κατοικία. Η τελευταία μας. Πολύ 
περισσότερο που υπάρχουν 
πολιτικοί οι οποίοι όχι μόνο την 
τελευταία, αλλά ούτε την πρώτη 
τους κατοικία δεν βάζουν στο 
«πόθεν έσχες», αφού είναι γραμ-
μένη... πάνω στη σύζυγο. 
Και λέω και κάτι άλλο. Μακάρι 
όλα τα δημόσια πρόσωπα να 
δήλωναν τα περιουσιακά τους 
στοιχεία με τόση λεπτομέρεια, 
ώστε να γνωρίζουμε ακόμη και 
τους τάφους τους. Εδώ θα πρέπει 
να σημειώσω ότι υπάρχουν 
πολλοί... αδήλωτοι τάφοι. Είναι 
εκείνοι μέσα στους οποίους 
κάποιοι... «θάβουν» καθημερινά 
τους πολιτικούς τους αντιπάλους. 
Και κάποιοι άλλοι που «θάβουν» 
σκάνδαλα, απάτες, λάθη, ατοπή-
ματα και πολλά άλλα. Μη σας 
πω ότι υπάρχουν και κάποιοι 
προνοητικοί που έχουν απο-
κτήσει τάφο και στο... εξωτερικό. 
Στον οποίο «θάβουν»... αδήλωτα 
και αφορολόγητα ευρωπουλά-
κια. Για όλα αυτά (και για πολλά 
άλλα) επικρατεί... «άκρα του 
τάφου σιωπή»! 

ΜΠΟΞΕΡ

Κυπριακό και... 
σουλτανίνα
Φανταστείτε τον κυβερνητικό εκπρόσω-
πο των Ηνωμένων Πολιτειών να κάνει 
δηλώσεις για κάποιο σοβαρό θέμα (για τις 
εκρηκτικές σχέσεις της χώρας του με το 
Ιράν, ας πούμε) και γύρω του να πουλούν 
μηλόπιτες και παγωτά, πίσω του να παίζει 
μια ορχήστρα country music και γενικά να 
επικρατεί μια ατμόσφαιρα παναϋρκώτικη. 
Αδιανόητο, ε; Το ίδιο και στις υπόλοιπες 
(σοβαρές) χώρες. Στην Κύπρο, όμως, αυτό 
θεωρείται... φυσιολογικό. Έτσι είδαμε τον 
κυβερνητικό εκπρόσωπο, Πρόδρομο 
Προδρόμου, να μιλά και να αναλύει τις 
τελευταίες εξελίξεις για το Κυπριακό, στο... 
Φεστιβάλ Σουλτανίνας, στο Πισσούρι! 
Αγωνιζόταν ο καημένος ο Πρόδρομος να 
διατηρήσει σοβαρό ύφος, την ώρα που 
μπροστά του το πλήθος έτρωε το οφτόν του 
και έπινε τις μπιρούδες του, ενώ πίσω του 
ένας μπουζουξής χαριεντιζόταν με άλλα 
μέλη της ορχήστρας, χωρίς να τους καίγε-
ται καρφάκι για όσα έλεγε ο εκπρόσωπος 
του Προέδρου. 
Τουλάχιστον, αγαπητέ μου Πρόδρομε, 
ας προσάρμοζες την ομιλία σου για να 
ταιριάζει με την ατμόσφαιρα του Φεστιβάλ, 
αλλά και με το βασικό του αντικείμενο, τη 
σουλτανίνα. Θα μπορούσες, για παράδειγ-
μα, να έλεγες στους Πισσουρκώτες (και κατ’ 
επέκτασιν στον κυπριακό λαό) τα εξής: «Με 
τη συνάντηση που ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης είχε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, 
Μουσταφά Ακιντζί, μπορούμε να πούμε ότι 
επιτέλους μια αχτίδα φωτός φάνηκε μέσα 
στο σκηνικό του Κυπριακού, που ήτανε 
σκοτεινό... πισσούρι. Θέλω να τονίσω ότι η 
δική μας πλευρά επιδιώκει μια συμφωνία 
γλυκιά, σαν τη... σουλτανίνα, χωρίς κουκού-
τσια, δηλαδή χωρίς σπόρους μελλοντικών 
προβλημάτων. Μια συμφωνία που να έχει 
διάρκεια στον χρόνο, όπως ακριβώς η... 
σταφίδα της σουλτανίνας. Με λίγα λόγια, 
κυρίες και κύριοι, επιδιώκουμε μια λύση 
με προδιαγραφές σουλτανίνας και όχι με 
προδιαγραφές... σουλτάνου»!
Αυτά, φίλε μου Πρόδρομε. Και σε πληρο-
φορώ ότι θα περιμένουμε με αδημονία την 
επόμενη ενημέρωση για το Κυπριακό, στο 
Φεστιβάλ... του Παπουτσόσυκου.

ΚΎΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

ΟΊ «ΛΑΜΠΑΔΕΣ» 
ΤΩΝ ΠΎΡΚΑΓΊΩΝ
Κάθε καλοκαίρι πολλοί συμπατριώτες 
μας φαίνεται ότι το έχουν κάνει τάμα. 
Καίνε την Κύπρο σαν λαμπάδα! Παρα-
μονή του Δεκαπενταύγουστου, λόγω 
πυρκαγιάς στον Καρβουνά, κόντεψε να 
καρβουνιαστεί και το δάσος Τροόδους. 
Πέρσι, ακριβώς την ημέρα του Δεκαπε-
νταύγουστου, είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά 
στο χωριό Μηλικούρι, σε μικρή από-
σταση από το μοναστήρι της Παναγίας 
του Κύκκου. Η χάρη Της βοήθησε και η 
φωτιά δεν επεκτάθηκε, κάτι που θα είχε 
καταστροφικές συνέπειες για το δάσος 
Πάφου. Το Μηλικούρι είναι περικυκλω-
μένο από δασώδεις εκτάσεις και πυκνή 
φυσική βλάστηση και ο κίνδυνος για 
πυρκαγιές είναι αυξημένος. Οι αρμόδιοι 
έχουν υποσχεθεί ότι θα ασφαλτοστρωθεί 
ο δρόμος από το Μηλικούρι προς τον 
Πλατύ, ώστε να υπάρχει μια δίοδος δια-
φυγής των κατοίκων σε περίπτωση νέας 
πυρκαγιάς στο χωριό. Τίποτε δεν έγινε. 
Προφανώς, επειδή οι καμιά δεκαριά 
κάτοικοι που έμειναν στο χωριό δεν απο-
τελούν υπολογίσιμη... εκλογική δύναμη. 
Αλλά δεν μπορούμε να τα περιμένουμε 
όλα από την Παναγία. Ας κινήσει και λίγο 
τον «πόδα» του το Κράτος. 
Στο μεταξύ, το ότι κινδύνευσε να καεί το 
δάσος Τροόδους είναι ιδιαίτερα εφιαλ-
τικό. Ευτυχώς, ο κίνδυνος απετράπη, 
αλλά δεν ξέρεις πότε θα επανέλθει. Αν 
ο μη γένοιτο χάσουμε το σημαντικότατο 
αυτό δάσος, διερωτώμαι ποιο θέαμα θα 
αντικρίζουν όσοι θα χρησιμοποιούν το 
περίφημο... τελεφερίκ που υποσχέθηκε ο 
Πρόεδρος... 

ΚΎΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ 
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