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Ο ρομαντικός
ρεαλισμός

Όσο και αν κάποιοι υποτί-
μησαν τις εκτιμήσεις πως 
η Τουρκία δεν επιτρέπει 

συμφωνία στους όρους αναφοράς, 
την αλήθεια την αποκαλύπτουν τα 
γεγονότα. 

Από χθες έσπευσε στην Κύπρο ο 
Τούρκος ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου, για να συμμετέχει στην 
ενημέρωση Ακιντζί τού λεγόμενου 
εθνικού συμβουλίου, μετέδιδαν τ/κ 
μέσα ενημέρωσης. Να χαράξει κα-
τευθύνσεις, ερμηνεύουν πολιτικοί 
κύκλοι στη Λευκωσία. 

Άλλωστε οι επίσημες συνα-

ντήσεις του με τους κατοχικούς 
αξιωματούχους είναι προγραμ-
ματισμένες για αύριο. Ήλθε όμως 
από χθες. Οι πληροφορίες από την 
Τρίτη έλεγαν πως δεν πρόκειται να 
καταλήξει η τ/κ πλευρά σε όρους 
αναφοράς πριν από την κάθοδό του 
στην Κύπρο. Και επιβεβαιώθηκαν. 

Οι εγγυήτριες δυνάμεις έχουν 
λόγο στους όρους αναφοράς γιατί 
κάποιες παράμετροί τους (βλέπε 
πλαίσιο Γκουτέρες) τις αφορούν. 
Και αυτό, παρά την αρχική προσέγ-
γιση της Λευκωσίας, ότι είναι θέμα 
των δύο πλευρών στην Κύπρο. Η 

Τουρκία αποφασίζει, η τ/κ ηγεσία 
ακολουθεί. Η “επανάσταση” Ακιντζί, 
την οποία ανέμεναν κάποιοι, δεν 
ήταν παρά λανθασμένες εκτιμήσεις. 

Η προσπάθεια της Τουρκίας να 
επιβάλει τους όρους της και να ορί-
σει εκ των προτέρων τους κανόνες 
του παιχνιδιού ήταν σαφής. Και 
αναπόφευκτα οδήγησε σε ναυάγιο 
την εντατική προσπάθεια συνομο-
λόγησης όρων αναφοράς. Ο έχων, 
κατά τα άλλα, ανάγκη για κινητι-
κότητα στο Κυπριακό, Μουσταφά 
Ακιντζί, αποδείχθηκε αδύναμος.
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ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 
ΕΛΕΓΑΝ ΠΩΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ 

ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ Η Τ/Κ ΠΛΕΥΡΑ ΣΕ 
ΟΡΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΚΑΘΟΔΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. ΚΑΙ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, 

ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ Η 
ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ Η Τ/Κ 

ΗΓΕΣΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

Ερωτούν οι αυτοκαλούμενοι ρεαλι-
στές: Τι άλλη επιλογή έχουμε από 
τις Συνομιλίες; Πώς η Τουρκία 
θα σταματήσει τον Αττίλα 3 χωρίς 

Συνομιλίες; Στρατιωτική αντιμετώπιση δεν 
έχουμε. Η Ελλάδα βρίσκεται θεατής και 
μακριά, ως Μητέρα και ως Εγγυήτρια. Η 
Ευρώπη αρχίζει και τελειώνει τη στήριξή της 
στην Ευρωπαϊκή Κύπρο με φραστικά διφο-
ρούμενα και διπλωματικές θολούρες. Και τα 
Ηνωμένα Έθνη μάς λέγουν ουσιαστικά να 
υποταγούμε στην Τουρκία και να ξεχάσουμε 
τα σχετικά Ψηφίσματά τους. Να μην έχουμε 
πλέον πλάνες για αρχές και αξίες και δίκαια, 
που εκφράζουν και έπρεπε να προστατεύ-
ουν τα Ηνωμένα Έθνη.

Ρωτούν οι ρεαλιστές, τι άλλο έχουμε να 
κάνουμε από τις Συνομιλίες; Το ερώτημα 
είναι τόσο ρομαντικό, όσο απόλυτα ρομαντι-
κή είναι η προσδοκία ότι, μέσα από τις Συνο-
μιλίες, όπως γίνονται εδώ και 45 χρόνια, θα 
βρισκόταν λύση. Όχι μόνο δεν βρέθηκε αλλά 
ούτε θα βρεθεί. Γιατί; Είναι ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ 
η απάντηση. Η Τουρκία θέλει διάλυση της 
Κύπρου. Όχι λύση του Κυπριακού. Για 45 
χρόνια η Τουρκία όχι μόνο δεν υποχωρεί, 
αλλά προχωρεί. Όχι μόνο δεν κάνει πίσω, 
αλλά και ορμά μπροστά με βία και αποτελε-
σματικότητα. Η Τουρκία διπλωματικά και 
ουσιαστικά παίζει τον ρόλο του Διαιτητή 
στις Συνομιλίες. Κατακτά και Διαιτητεύει! 
Διαιτητεύει και κατακτά. Οι δύο Κοινότητες 
της Κύπρου μιλούν, η Άγκυρα αποφασίζει. 
Ο Αττίλας που εισέβαλε, κατέκτησε και 
συνεχίζει να εισβάλλει και να κατακτά…

Συνομιλούν οι Τουρκοκύπριοι, τα 
συμφέροντα των οποίων προστατεύει, λέγει, 
η Τουρκία, σφαγιάζοντας τα δικαιώματα των 
Ελληνοκυπρίων. Της συντριπτικής πλειοψη-
φίας των πολιτών της Κύπρου. Αλλά ποιας 
πλειοψηφίας πλέον; Είναι 50% με 50% πλέον 
οι δύο Κοινότητες. Η Τουρκία πέτυχε το 18% 
να το νομιμοποιήσει ως 50%. Πέτυχε να ερ-
μηνεύει ετσιθελικά τη Διζωνική Δικοινοτική 
Ομοσπονδία, ως διάλυση της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, για την οποία βροντοφωνάζει εδώ 
και χρόνια ότι «εξέλιπε». Θέλει δημιουργία 
μιας νέας τερατώδους (νομικά και πολιτικά) 
Πολιτείας… Μιας Πολιτείας, η οποία δεν θα 
λειτουργήσει, ώστε η Άγκυρα με την πλέον 
φυσιολογική, ανέξοδη (και με την υπογραφή 
μας!) κίνηση, θα πάρει την Κύπρο ολόκληρη. 
Όχι πλέον με φραστικές διεκδικήσεις, αλλά 
με αποτελεσματικό,  εκβιαστικό και εκφοβι-
στικό, τελικό Αττίλα. Αυτό θα είναι η πολιτική 
απόδοση του ρεαλισμού του 2019. Ο ρεαλι-
σμός σημαίνει ότι η Τουρκία θα μεθοδεύει 
και θα υλοποιεί την τελική καταβρόχθιση της 
μικρής και αδύναμης Κύπρου. Μικρής και 
αδύναμης επειδή, για 45 χρόνια, Ηγέτες 
και Λαός αποφάσισαν ότι δεν μπορούν να 
δυναμώσουν…

Αν όμως δεν μπόρεσαν και δεν μπορούν 
να δυναμώσουν, τουλάχιστον έπρεπε να μην 
έχουν πλάνες. Έπρεπε να έχουν δεχθεί ότι 
θα υποταγούν. Αφού δεν  μπόρεσαν να αντι-
δράσουν, να αποτρέψουν, να ανακόψουν την 
τουρκική επεκτατική δυνατή μανία, έπρεπε 
να αναμένουν χωρίς αυταπάτες την υποταγή 
τους. Το πρόχειρα αναμασημένο «έξυπνο» 
ερώτημα ήταν και είναι: Τι άλλο μπορούμε 
να κάνουμε, εκτός από τις γνωστές Συνομιλί-
ες; Είδαμε τι κάναμε σε αυτά τα 45 χρόνια με 
τον «ρεαλισμό» των ολέθριων Συνομιλιών. 
Το ερώτημα είναι πλέον τραγικά γελοίο. 
Τώρα με πολύ ισχυρότερη Τουρκία και 
με πιο αδύναμη Κύπρο, τι θα επιτύχουμε 
στις Νέες Συνομιλίες που σχεδιάζουμε; Θα 
επιτύχουμε τη νέα καταστροφή μας.

Θα υποχρεωθούμε να νομιμοποιή-
σουμε όσα πέτυχε βιαίως ο Τούρκος και 
όσα θα πετύχει απ’ εδώ κι εμπρός… Κι αν 
δεν δεχθούμε, θα κριθούμε υπεύθυνοι της 
αποτυχίας των Συνομιλιών. Και βεβαίως η 
Τουρκία δεν θα έχει ανάγκη την υπογραφή 
μας για οτιδήποτε πλέον. Χωρίς κόστος και 
χωρίς δύναμη αναχαίτισής της θα πάρει 
ό,τι σχεδίασε και ό,τι σχεδιάζει να πάρει 
ετσιθελικά και διά της βίας. Αυτά προα-
ναγγέλλει, δυστυχώς, ο… ρεαλισμός των εκ 
των προτέρων αποτυχημένων Συνομιλιών. 
Αυτά θα είναι τα «συνετά» μοιραία αποτε-
λέσματά τους. Τη φορά αυτή θα έχουμε την 
τελική, ίσως, «επιτυχία» του «ρεαλισμού» 
μας. Να δώσουμε (ίσως σε 45 δευτερόλε-
πτα!) περισσότερα απ’ όσα δώσαμε ήδη τα 
τελευταία 45 χρόνια…

ΘΕΣΗ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ 
ΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΣΕΛΙΔΑ /// 7 

ΣΑΒΒΑΣ 
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
ΓΙΑΤΙ ΠΑΜΕ 
ΞΑΝΑ 
ΣΕ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ;
ΣΕΛΙΔΑ /// 31 

ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ
ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ 
ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ /// 32 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Οι νέες σχολές, οι 
νέοι κλάδοι και οι και-
νούργιες ειδικότητες
ΣΕΛΙΔΑ /// 14

ΣΧΟΛΗ 
ΔΙΚΑΣΤΩΝ 
Στα θρανία 
κάθε χρόνο 
οι δικαστές 
ΣΕΛΙΔΑ /// 12

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 
Υποδοχή αύριο 
σε 8.674 
πρωτάκια 
ΣΕΛΙΔΑ /// 13

ΘΑΝΑΤΟΣ 
15ΧΡΟΝΟΥ
Έρευνες για να 
απαντηθούν τα σο-
βαρά ερωτήματα 
ΣΕΛΙΔΑ /// 3

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Ξεχασμένο το αναφαίρετο 
δικαίωμα των παιδιών, της 
παρουσίας των γονιών 
ΣΕΛΙΔΑ /// 15

ΑLTAMIRA 
Ακίνητα από 20 χιλιάδες 
έως και 1.500.000 ευρώ
ΣΕΛΙΔΑ /// 16

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΤΡΟΪΚΑ 
Σταθερές οι ανησυχίες για 
εκτροχιασμό της οικονομίας 
ΣΕΛΙΔΑ /// 17

ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ 
Τρεις ήττες στις πρώτες του 
δυο μέρες 
ΣΕΛΙΔΑ /// 23

Χαράσσει κατευθύνσεις 
ο Τσαβούσογλου!

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΤΟΠΙΟ 

•Το Εθνικό διαπίστωσε ότι δεν 
έχει πρόθεση η Τουρκία, αλλά… 
Tο βλέμμα των ΗΠΑ στη Συρία, η 
ποντιοπιλατική στάση του ΟΗΕ και η 
επιβολή της Γαλάζιας Πατρίδας 

• ΑΚΕΛ: Πήγαινε, Πρόεδρε, και 
θα είμαστε κοντά  

• Πού διαφωνεί το ΔΗΚΟ, πώς 

συνεργάζεται με το ΑΚΕΛ και η απά-
θεια του ΔΗΣΥ 

• Πώς οι πολιτικοί αρχηγοί αξιο-
λόγησαν την κατάσταση στο Εθνικό   

• Πώς ο Ακιντζί χρησιμοποιεί το 
Κυπριακό για τις φιλοδοξίες του και 
τι χρονοδιάγραμμα προτείνει  
ΣΕΛΙΔΑ /// 4

Γκουτέρες: Δεν την ξαναπατώ… 
αλλά η Λουτ έχει στο μυαλό 
της την κρυφή επιδιαιτησία    
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ΥΠΕΞ: Στόχος
η προώθηση της 

πολιτιστικής 
διπλωματίας

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος 
Χριστοδουλίδης κήρυξε το βράδυ 
της Παρασκευής, στη γενέτειρά 
του Γεροσκήπου, την έναρξη των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ιερο-
κήπια», που οργανώνει ο δήμος 
Γεροσκήπου για 25η χρονιά. 

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Χρι-
στοδουλίδης υπογράμμισε ότι 
η προώθηση της πολιτιστικής 
διπλωματίας αποτελεί έναν από 
τους βασικούς στόχους της Κυ-
βέρνησης.

Η πολιτιστική διπλωματία, συ-
μπλήρωσε, συνίσταται στην άσκη-
ση εξωτερικής πολιτικής ήπιας 
ισχύος μέσω στοιχείων όπως η 
γλώσσα, οι τέχνες, η ιστορία, η 
γαστρονομία και γενικότερα τα 
ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις 
ενός λαού.

Η αξιοποίησή της, συμπλήρω-
σε, μέσω συγκεκριμένων δρά-
σεων ευνοεί την επίτευξη των 
γενικότερων στόχων της εξωτε-
ρικής πολιτικής της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο. Ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης συνεχάρη τον δήμο 
Γεροσκήπου για τη συνέχιση της 
παράδοσης των «Ιεροκηπίων».

Στον δικό του χαιρετισμό, ο 
Δήμαρχος Γεροσκήπου Μιχάλης 
Παυλίδης ανέφερε ότι ο Δήμος, 
πιστός στη διακηρυγμένη του πο-
λιτική, επενδύει στην παράδοση, 
την τέχνη και τον πολιτισμό μέσα 
από τις εκδηλώσεις «Ιεροκήπια». 
Φέτος, συμπληρώνονται 25 χρό-
νια από την ίδρυση του Δήμου 
Γεροσκήπου. «Όλα αυτά τα χρό-
νια, ο πολιτισμός, με κορωνίδα 
τα ‘Ιεροκήπια’, αποτελούσε κινη-
τήριο δύναμη της αναβάθμισης 
του επιπέδου ζωής στην πόλη», 
επεσήμανε ο κ. Παυλίδης, ο οποί-
ος συμπλήρωσε ότι αξιοποιώντας 
την εμπειρία είκοσι πέντε χρόνων, 
θα συνεχίσουν και στο μέλλον, 
με αγάπη και πάθος, με σχέδιο 
και γνώση,  να εργάζονται  για να 
οικοδομήσουν τη Γεροσκήπου 
της ανάπτυξης και της ευημερίας.

Στην έναρξη των εκδηλώσε-
ων παρουσιάστηκε συναυλία με 
τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και την 
Κατερίνα Παράσχου στο τρα-
γούδι και ένα εκλεκτό επιτελείο 
μουσικών υπό τη διεύθυνση του 
Άδμητου Πιτσιλλίδη.

Επικοινωνία τόσο με τη μαθήτρια που 
εκδιώχθηκε απ’ το σχολείο της λόγω 
του ότι φορούσε μαντήλα όσο και με 

τους γονείς της είχε χθες ο Υπουργός Παι-
δείας, Κώστας Χαμπιαούρης. Σε δηλώσεις 
του στο κρατικό ραδιόφωνο το πρωί του 
Σαββάτου, ο κ. Χαμπιαούρης δεν απέκλεισε 
το ενδεχόμενο να βρεθεί στο συγκεκριμένο 
σχολείο το πρωί της Δευτέρας, προκειμένου 
να συνομιλήσει με γονείς, εκπαιδευτικούς 
και μαθητές. Χαρακτήρισε ως καταδικα-
στέα τη συμπεριφορά, ενώ πρόσθεσε ότι 
ο εν λόγω Διευθυντής είναι «ένας απ’ τους 
καλύτερους». Ο Υπουργός είπε ότι ανα-
μένει τα συμπεράσματα της έρευνας και 
αν προκύπτουν ευθύνες, θα αποδοθούν. 

Από πλευράς της η ΟΕΛΜΕΚ, σε ανα-
κοίνωση που εξέδωσε χθες,  καταδικάζει 
με τον πιο έντονο τρόπο την ενέργεια Δι-
ευθυντή συγκεκριμένου σχολείου να μη 

δεχτεί μαθήτρια εντός του σχολείου, επειδή 
φορούσε μαντήλα, ένεκα των θρησκευ-
τικών της πεποιθήσεων. «Θεωρούμε ότι 
τέτοιου είδους ενέργειες δεν έχουν θέση 
στο Δημόσιο Σχολείο, του οποίου αποστολή 
είναι, πέραν της μετάδοσης των γνώσεων, 
η καλλιέργεια αξιών όπως η ανεκτικότητα 
και η διαμόρφωση πολιτών που σέβονται 
τη διαφορετικότητα», αναφέρει. 

Η οργάνωση των καθηγητών προσθέ-
τει πως οι Κανονισμοί Λειτουργίας των 
Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης διατυπώ-
νουν ξεκάθαρα ότι κάθε άρθρο ή διατάξεις 
οποιουδήποτε άρθρου ερμηνεύονται και 
εφαρμόζονται χωρίς καμία διάκριση στη 
φυλή, στο χρώμα, στο φύλο, στη θρησκεία, 
την κοινωνική ή εθνική καταγωγή του παι-
διού. Επιπρόσθετα θεωρεί ότι κάθε άρθρο 
ή διάταξη ή εγκύκλιος του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού πρέπει να εφαρ-

μόζεται με σεβασμό στην αρχή ότι κανένα 
παιδί δεν υποβάλλεται σε μεταχείριση που 
είναι απάνθρωπη ή εξευτελιστική.

Η ΟΕΛΜΕΚ καλεί το Υπουργείο να 
προχωρήσει στη διερεύνηση του συγκε-
κριμένου περιστατικού, καθώς επίσης και 
στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την 
προστασία της συγκεκριμένης μαθήτριας 
και την εύρυθμη λειτουργία του συγκε-
κριμένου Λυκείου.  Επίσης, αναμένει ότι ο 
Διευθυντής του συγκεκριμένου Λυκείου 
θα προβεί σε κάθε ενέργεια, ώστε να στη-
ρίξει και να βοηθήσει τη συγκεκριμένη 
μαθήτρια, ενώ σημειώνει ότι τη Δευτέρα 
το πρωί η γραμματεία της οργάνωσης θα 
βρίσκεται στο συγκεκριμένο Λύκειο. 

Καταληκτικά, απαιτεί σύγκληση της 
Επιτροπής Κανονισμών της Λειτουργίας 
των σχολείων, ώστε να διευκρινιστούν, αν 
υφίστανται, οι οποιεσδήποτε ασάφειες.

Το Υπουργείο στηρίζει τη μαθήτρια  με τη μαντήλα

Τ
ην άκρη του νήματος 
γύρω από τον θάνατο της 
26χρονης Κυπρίας που 
διέμενε στην Αυστραλία, 
Ιόλης Χατζηλύρα, από 
τα Λατσιά, η σορός της 
οποίας εντοπίστηκε σε 

πάρκο της πόλης Brisbane, ψάχνει η το-
πική Αστυνομία. Φως στη μυστήρια αυτή 
υπόθεση ενδέχεται να δώσουν οι έρευνες 
σχετικά με τις πιο πρόσφατες κινήσεις του 
θύματος. 

Το πτώμα της 26χρονης εντοπίστηκε 
το πρωί της Τετάρτης από εργαζόμενους 
του δήμου, οι οποίοι πραγματοποιούσαν 
εργασίες ρουτίνας. Η άτυχη Κύπρια εντο-
πίστηκε μελανιασμένη, γυμνή και μέσα 

στα αίματα, σε πάρκο δίπλα από τις ράγες 
του τρένου. 

Συγκεκριμένα, το σώμα της βρέθηκε σε 
ένα κρεβάτι στον κήπο, δίπλα στο Overbass 
του σταθμού Toombul. Ο Αυστραλός επι-
θεωρητής Αστυνομίας Tim Trezise είπε ότι 
υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους 
η αστυνομία αντιμετωπίζει τον θάνατο της 
Χατζηλύρα ως ύποπτο.

«Αυτά περιλαμβάνουν το γεγονός ότι 
μια κατά τα άλλα υγιής νεαρή γυναίκα 
πέθανε ξαφνικά στο Πάρκο Kalinga», 
δήλωσε ο Trezise. «Περιλαμβάνει το γε-
γονός ότι φαίνεται να έγιναν προσπάθειες 
να συγκαλυφθεί η θέση της στους θάμνους 
και το γεγονός ότι μερικά από τα ρούχα 
της έχουν επηρεαστεί», σημείωσε.

Ο Trezise αποκάλυψε ότι η Χατζηλύρα, 
η οποία συνήθως έπαιρνε τρένα, ήταν από 
ένα προάστιο στο νότιο Brisbane και ήταν 
η δεύτερη νεότερη από τέσσερα αδέλφια. 

Είχε διπλή υπηκοότητα, καθώς είχε 
γεννηθεί στην Κύπρο από Κύπρια μητέρα 
και Αυστραλό μπαμπά. Τα αυστραλιανά 
δημοσιεύματα αναφέρουν πως η μητέρα 
της πέθανε από καρκίνο πριν από μερι-
κά χρόνια και τα αδέλφια της ζουν τώρα 
στην Κύπρο. Αλλά η ίδια «είχε κάνει το 
Brisbane σπίτι της», είπε ο Trezise. Είχε πάει 
γυμνάσιο στην πρωτεύουσα Queensland 
και είχε ζήσει εκεί για κάποιο χρονικό 
διάστημα. Η ίδια έχει χαρακτηριστεί ως μια 

«δημοφιλής νεαρή κοπέλα από μια καλή 
οικογένεια», που ήταν επίσης ταλαντούχα 
και παθιασμένη  καλλιτέχνις. Η Αστυνομία 
βρήκε μερικά από τα σκίτσα της δίπλα στο 
σώμα της, αλλά δεν ήταν «σίγουροι αν 
ήταν εκεί σχεδιάζοντας ή απλώς τα είχε 
στην κατοχή της και είχαν πέσει».

Ανεξήγητοι μώλωπες
Η άτυχη νεαρή βρέθηκε με «αριθμό 

από ανεξήγητους μώλωπες και αιμορρα-
γία στο σώμα της. Η αιτία αυτών δεν έχει 
ακόμη καθοριστεί», δήλωσε ο Trezise, 
προσθέτοντας πως «δεν ήταν εντελώς 
ντυμένη... μερικά από τα ρούχα της εί-
χαν αφαιρεθεί».

Η Αστυνομία δεν έχει ακόμα κάποια 
αιτία θανάτου και προσπαθεί να διαπιστώσει 
τους λόγους για τους οποίους βρισκόταν 
στο πάρκο. Ο Trezise είπε ότι οι αστυνο-
μικοί γνώριζαν πως ήταν στο Spring Hill, 
κοντά στο CBD της Brisbane, 24 ώρες πριν 
εντοπιστεί το σώμα της. «Είναι πολύ πιθανό 
να πέθανε εκεί όπου βρέθηκε», είπε.

Υπάρχει μια πιθανότητα ότι κάποια 
προσωπικά στοιχεία της λείπουν, αλλά 
η αστυνομία δεν είναι σίγουρη τι είναι. 
«Εξακολουθεί να είναι ένα μυστήριο τι 
συνέβη και όλα τα σενάρια είναι πιθανά», 
επεσήμανε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της 
τοπικής Αστυνομίας, για την εξιχνίαση της 
υπόθεσης, στο Αστυνομικό Τμήμα Hendra 

ιδρύθηκε Κέντρο Ερευνών με περισσό-
τερους από 40 αστυνομικούς, μυστικές 
υπηρεσίες και εγκληματολόγους. 

«Ήθελε να γυρίσει
στην Κύπρο» 

Ο αδερφός της 26χρονης Κυπρίας, που 
ζει στην Κύπρο, Αλέξανδρος Μιχάλης Χα-
τζηλύρας, ανέφερε στις Brisbane Times 
ότι τελευταία φορά είχε δει την αδερφή 
του το 2016, όταν είχε μετακομίσει μό-
νιμα στο Brisbane μαζί με τον πατέρα 
της. Εξήγησε ότι δεν είχαν συχνή επαφή 
με την αδερφή του τα τελευταία χρόνια, 
αφού «είχε υιοθετήσει έναν ανθυγιεινό 
τρόπο ζωής και έγινε απόμακρη». «Εάν 
είχα μια ευκαιρία να της μιλήσω ξανά, θα 
της έλεγα ό,τι της έλεγα πάντα, και αυτό 
είναι να προσέχει τη ζωή της. Ήταν μια 
ευγενική ψυχή, απλώς απομακρύνθηκε», 
συμπλήρωσε. Μάλιστα, εξομολογήθηκε 
ότι την τελευταία φορά που είχαν μιλήσει, 
τους είχε πει ότι ήθελε να γυρίσει πίσω 
στην Κύπρο. Δήλωσε επίσης ότι δεν θέλει 
να επικεντρώνεται στα «αρνητικά στοιχεία» 
για τη ζωή της αδερφής του, αλλά αντίθετα 
θέλει να κρατήσει τις καλές αναμνήσεις.

«Όταν της έκανες κάτι κακό, αυτή το 
συγχωρούσε πολύ εύκολα. Της άρεσαν 
τα αξεσουάρ, όλα τα γυναικεία πράγματα. 
Ήταν πολύ καλή, ένα ελεύθερο πνεύμα. Δεν 
ξέρω τι άλλο να πω, αλήθεια», κατέληξε.
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Κυπρίας  στην Αυστραλία
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Α
μείλικτα τα ερωτήματα 
για την τραγωδία που 
είδε την Παρασκευή το 
φως της δημοσιότητας 
και συγκλόνισε το πα-
γκύπριο. Ένα παιδί 15 
μόλις ετών βρήκε φρικτό 

θάνατο, απότοκο ως φάνηκε των τραγι-
κών και τριτοκοσμικών καταστάσεων που 
ζούσε τα τελευταία χρόνια στο ίδιο του το 
σπίτι. Η τραγωδία,  που συγκλόνισε όχι 
μόνο τη μικρή κοινότητα όπου διέμενε ο 
14χρονος, πλέον έχει λάβει διαστάσεις, με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες να ανακοινώνουν 
έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Η τραγική ιστορία 
του 15χρονου

Πληροφορίες, οι οποίες είδαν το φως 
της δημοσιότητας τόσο από το «ΣΙΓΜΑ» 
όσο και από το SigmaLive, κάνουν λόγο 
για γνώση της συγκεκριμένης περίπτωσης 
στους λειτουργούς του Γραφείου Ευημε-
ρίας. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το 
SigmaLive, οι αρμόδιες υπηρεσίες του 
Γραφείου Ευημερίας γνώριζαν την πε-
ρίπτωση, που μάλιστα χαρακτηρίζεται 
ως «γνωστή». Τα τρία ανήλικα παιδιά 
διέμεναν με τον πατέρα τους στη μικρή 
κοινότητα λίγο έξω από το κέντρο της 
Λευκωσίας (για ευνόητους λόγους δεν 
αποκαλύπτεται η κοινότητα), ενώ τον 
τελευταίο καιρό η μητέρα τους διέμενε 
σε άλλο χωριό, στο πατρικό της και πάλι, 
στην Επαρχία Λευκωσίας. 

Η περίπτωση απασχόλησε και τις 
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, οι οποίες 
μάλιστα είχαν εμπλοκή με έναν εκ των 
δυο γονέων μέσα στον περασμένο μήνα. 
Οι συνθήκες διαβίωσης των τριών παι-
διών, που χαρακτηρίζονται τουλάχιστον 
τριτοκοσμικές, ήταν γνωστές στις γύρω 
κοινότητες.

Οι ίδιες πληροφορίες του SigmaLive 
αναφέρουν ότι ο 15χρονος μαθητής δεν θα 
πήγαινε σχολείο αφού θα έπρεπε, όπως του 
είχαν πει από το στενό του οικογενειακό 
περιβάλλον, «να συνεισφέρει οικονομικά 
στην οικογένεια και να ασχοληθεί με τις 
κτηνοτροφικές εργασίες προκειμένου να 
ταΐσει τα δυο μικρότερα αδέλφια του». Η 
θέση της οικογένειας, σαφώς και έβρισκε 
αντίθετο τον 15χρονο μαθητή, ο οποίος 
ήθελε να συνεχίσει τη  φοίτησή του στο 
σχολείο.

Χθες, στον ιερό ναό των Εισοδίων της 
Θεοτόκου στην Κοκκινοτριμιθιά, συγγε-
νείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο 
στο αγγελούδι. 

«Είχαν γνώση» 
Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο το 

πρωί του Σαββάτου η Λήδα Κουρσουμπά 
τόνισε ότι εγείρονται πολλά ερωτήματα, 
τα οποία σαφώς και θα πρέπει να απα-
ντηθούν μέσα απ’ τις έρευνες που πρέπει 
να διεξαχθούν με σεβασμό στη μνήμη 
του παιδιού. Η απελθούσα Επίτροπος 
Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παι-
διού ανέφερε ότι, σύμφωνα και με αυτά 
που είδαν το φως της δημοσιότητας, οι 
Υπηρεσίες Ευημερίας είχαν γνώση της 
συγκεκριμένης κατάστασης.

Αυτό που πρέπει να απαντηθεί, τό-
νισε,  είναι το αν και εφόσον γνώριζαν, 
τότε γιατί δεν απέτρεψαν και γιατί δεν 
έτυχε στήριξης η οικογένεια. «Πρέπει 
να ζητηθούν ευθύνες», υπογράμμισε η 
κ. Κουρσουμπά. «Θα πρέπει να ερευνηθεί 
τι είχε γίνει και αν μπορούσε να προλη-
φθεί», συμπλήρωσε, ενώ πρόσθεσε ότι 
και δική της ενημέρωση λέει ότι ήταν 
γνωστή περίπτωση. 

Σε δηλώσεις εξάλλου στο Κυπριακό 
Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) ανέφερε 
ότι το δικό της Γραφείο δεν είχε γνώση 
του  ζητήματος και πως αν γνώριζε, θα 
προέβαινε στα ανάλογα διαβήματα προς 
τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η Επίτροπος είπε ότι οι Υπηρεσίες 
που είχαν την αρμοδιότητα να χειριστούν 
αυτά τα προβλήματα και να στηρίξουν 
την οικογένεια είναι οι Υπηρεσίες Κοι-
νωνικής Ευημερίας και οι Υπηρεσίες 
Ψυχικής Υγείας.

Κάλεσε, επίσης, τα ΜΜΕ να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικά στον τρόπο που 
καλύπτουν δημοσιογραφικά την υπόθεση.

Να σημειωθεί ότι η θητεία της κ. Κουρ-
σουμπά λήγει σήμερα, Κυριακή. 

Έρευνα από το Υπουργείο 
Σε δηλώσεις της στη «Σ» και ερωτη-

θείσα εάν θα διεξαχθεί έρευνα σχετικά 
με τον θάνατο του 15χρονου όσον αφορά 
το τι έπραξαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας, που ήταν ενήμερες για την 
υπόθεση, η Υπουργός Εργασίας, Πρό-
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα 
Αιμιλιανίδου, απάντησε ότι ήδη έδωσε 
οδηγίες προς αυτόν τον σκοπό. 

Στο ίδιο πλαίσιο, η Διευθύντρια των 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, 
Μαρία Κυρατζή, ανέφερε στη «Σ» ότι 
στο παρόν στάδιο έχουν δοθεί οδηγίες 
για διεξαγωγή έρευνας, η οποία ακρι-
βώς θα παρουσιάσει τα δεδομένα της 
περίπτωσης και προς την κατεύθυνση 
αυτή θα ληφθούν τα μέτρα και ό,τι άλλο 
χρειάζεται στη βάση των αποτελεσμάτων 
της. Πρόσθεσε πως η Υπουργός αναμένει 
την έρευνα αυτή προκειμένου να επιδι-
ωχθούν τα πιο πάνω, ενώ, παράλληλα, 
όπως είπε, γίνονται ενέργειες στήριξης 
της οικογένειας του 15χρονου. 

Η κ. Κυρατζή, στην τοποθέτησή της, 
τόνισε πως λαμβάνοντας υπόψη ότι πρό-
κειται για πολύ ευαίσθητα και ιδιαίτερα 
δεδομένα, που αφορούν έφηβους, η 
παράκληση είναι να μη δίνονται πολλές 
πληροφορίες προκειμένου να διαφυλα-
χθούν ή να προστατευτούν άλλα παιδιά. 

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, 
έρευνες γίνονται για να διαπιστωθεί τι έπρα-
ξαν τόσο οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημε-
ρίας, όσο και άλλες υπηρεσίες του κράτους, 
δηλαδή οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και 
η Εκπαιδευτική Υπηρεσία, οι οποίες ήταν 
ενήμερες για την υπόθεση του 15χρονου.  

Θέμα και στη Βουλή 
Στο μεταξύ, θέμα προς συζήτηση στο 

Κοινοβούλιο, αναμένεται να θέσει άμεσα 
η βουλευτής του ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες 
Δυνάμεις, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, σχετικά 
με τη διαχείριση υποθέσεων από το Γρα-
φείο Ευημερίας, μετά τα όσα είδαν το φως 
της δημοσιότητας για τον τραγικό θάνατο 
του 15χρονου στη Λευκωσία.

Σε ανάρτησή της στον προσωπικό της 
λογαριασμό, η κ. Χαραλαμπίδου γράφει:

«Εάν δεκατετράχρονο παιδί χάθηκε. Και 
η απαίτηση της κοινωνίας θα είναι να λογο-
δοτήσουν όσοι γνώριζαν, και αναφέρομαι 
σε αρμόδιες υπηρεσίες, και ΔΕΝ έπραξαν.

»Το Γραφείο Ευημερίας οφείλει να 
απαντήσει και να δώσει ξεκάθαρη ει-
κόνα εάν γνώριζαν τα προβλήματα, τι 
έπραξαν και πώς προστάτεψαν τα παιδιά. 
Βρεθήκαμε αντιμέτωποι πολλές φορές 
με περιπτώσεις αδράνειας. Δεν παίρνει 
άλλο! Θα ζητήσω άμεσα το θέμα να τεθεί 
σε σχέση με διαχείριση υποθέσεων από 
το Γραφείο Ευημερίας στο Κοινοβούλιο. 
Είναι παιδιά, θέλουν προστασία, φροντίδα... 
Δεν μπορεί μια κοινωνία να στρέφει το 
πρόσωπο αλλού και να χάνονται παιδιά». 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Το Θέμα 3

Σοβαρά ερωτήματα 
για τον θάνατο 15χρονου

Η ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΑΠΑ-
ΣΧΌΛΗΣΕ ΚΑΊ ΤΊΣ 

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΨΥΧΊΚΗΣ 
ΥΓΕΊΑΣ, ΌΊ ΌΠΌΊ-

ΕΣ ΜΑΛΊΣΤΑ ΕΊΧΑΝ 
ΕΜΠΛΌΚΗ ΜΕ ΕΝΑΝ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΌ ΓΌΝΕΩΝ 
ΜΕΣΑ ΣΤΌΝ ΠΕΡΑ-

ΣΜΕΝΌ ΜΗΝΑ 

Η Υπουργός Εργασίας 
έδωσε ήδη οδηγίες 
για διεξαγωγή 
έρευνας, για να 
διαπιστωθεί τι 
έπραξαν οι Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας 
που ήταν ενήμερες 
για την υπόθεση

Μαρία Κυρατζή: 
«Η έρευνα θα 
παρουσιάσει τα 
δεδομένα της 
περίπτωσης και προς 
την κατεύθυνση 
αυτή θα ληφθούν τα 
μέτρα και ό,τι άλλο 
χρειάζεται στη βάση 
των αποτελεσμάτων 
της» 

Λήδα Κουρσουμπά: 
«Πρέπει να ζητηθούν 
ευθύνες. Θα πρέπει 
να ερευνηθεί τι είχε 
γίνει και αν μπορούσε 
να προληφθεί. Ήταν 
γνωστή περίπτωση» 

ΦΡΟΣΩ ΒΙΟΛΑΡΗ
violarif@sigmalive.com



Τ
ην πάτησε δυο φορές ο ΓΓ 
του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέ-
ρες στο Κυπριακό και ως 
εκ τούτου επιθυμεί όπως 
η όποια νέα πρωτοβουλία 
είναι καλά οργανωμένη. 
Δεν φιλοδοξεί να την ξα-

ναπατήσει. Γι’ αυτό και επιμένει στην καλή 
προετοιμασία. Αυτή ήταν η θέση του ΓΓ προς 
τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας 
και προς τις δυο πλευρές, καθώς και προς 
τις εγγυήτριες δυνάμεις. Οι Τούρκοι το άρ-
παξαν και εκβιάζουν: Ή θα γίνουν δεκτοί οι 
δικοί μας όροι αναφοράς ή δεν θα γίνουν 
διαπραγματεύσεις. Η κ. Λουτ επιστρέφει στη 
Ν. Υόρκη, χωρίς κοινούς όρους αναφοράς, 
αλλά με εκείνους, που η κάθε πλευρά θεωρεί 
ως ορθότερους. Ο ΓΓ του ΟΗΕ θα πάρει, 
όπως λέγεται, τις αποφάσεις του. Και η κ. Λουτ 
έχει στο μυαλό της την κρυφή επιδιαιτησία. 
Το θέμα, δηλαδή, είναι εάν θα ασκήσει ή 
όχι ο κ. Γκουτέρες, με τη συνδρομή της κ. 
Λουτ, έναν κρυφό επιδιαιτητικό ρόλο. Εάν, 
δηλαδή, θα παρουσιάσει τους δικούς του 
όρους αναφοράς ή όχι, στις δυο πλευρές. 
Το θέμα είναι εάν θα πεισθεί ή όχι από την 
ειδική του απεσταλμένη. Το συναφές δεύτερο 
ερώτημα είναι το ακόλουθο: Τι θα συμβεί 
εάν περιλάβει στις δικές του θέσεις απαρά-
δεκτους τουρκικούς όρους αναφοράς στη 
λογική του συγκερασμού; Θα πούμε όχι, 
και θα παγώσει η  διαδικασία, ή ναι και θα 
βρεθούμε προτού αρχίσει η διαπραγμάτευση 
με την πλάτη στον τοίχο; Η έλλειψη στρατη-
γικής και εναλλακτικών επιλογών θέτει σε 
κίνδυνο μια διαδικασία εν τη γενέσει της. 
Αυτά, δε, προκύπτουν και από την προσπά-
θεια Λουτ και από την τελευταία συνεδρίαση 
τους Εθνικού Συμβουλίου.      

Η καλή πρόθεση της Τουρκίας 
Το θέμα που αφορά στη θέση του ΓΓ 

του ΟΗΕ, όπως και άλλα συναφή ζητήματα,  
ηγέρθησαν στο τελευταίο Εθνικό Συμβούλιο, 
όταν η προσπάθεια Λουτ βρισκόταν σε 
εξέλιξη και η ελπίδα είχε, όπως ελέγετο, 
ξαναγεννηθεί. Από τη συνεδρίαση προ-
κύπτουν τα εξής:  

1. Κανείς δεν πιστεύει -αυτό διεφάνη 
από τα λεχθέντα, αλλά και από εκείνα τα 
οποία επισήμανε ο τέως Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Γ. Βασιλείου- ότι υπάρχει 
τουρκική πρόθεση για διαπραγμάτευση, 
αλλά εφόσον δεν υπάρχει άλλη επιλογή, 
θα πρέπει να πάμε στη διαδικασία, λαμ-
βάνοντας, ταυτοχρόνως, υπόψη την κλι-
μάκωση των τουρκικών προκλήσεων 
(Εδώ δεν διευκρινίστηκε πώς. Προφανώς, 
υπάρχει η εκτίμηση ότι ο Ερντογάν θα 
σηκώσει τον στόλο του από την κυπρια-
κή ΑΟΖ εάν αρχίσει νέα πρωτοβουλία. Ο 
ίδιος δηλώνει, και το κάνει πράξη, ότι δεν 
πρόκειται να τερματίσει τη δράση του εάν 
δεν ολοκληρώσει τις έρευνές του και αν 
δεν δημιουργήσει τετελεσμένα τα οποία 
θα θέσει -τα θέτει ήδη- στις συνομιλίες 
για νομιμοποίηση). 

2. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για αλλαγή 
της τουρκικής στάσης. Όταν μάλιστα ρω-
τήθηκε ο Πρόεδρος από τον Γ. Λιλλήκα 
εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε επί τούτου 
ενδείξεις, ο Νίκος Αναστασιάδης απάντησε: 
Οι τουρκικές προκλήσεις! 

3. Θα υπάρχει οδικός χάρτης. Πρώτο στάδιο 
είναι η Τριμερής. Δεύτερο στάδιο είναι η άτυπη 
Πενταμερής, που υπολογίζεται περί τα τέλη 
Δεκεμβρίου. Θα γίνει ανάπαυλα λόγω των 
λεγόμενων εκλογών στα κατεχόμενα και θα 
συνεχιστεί η διαδικασία, δηλαδή μια τυπική 

Πενταμερής, μετά τις λεγόμενες προεδρικές 
εκλογές στο ψευδοκράτος. Η πρόταση αυτή 
είχε διαβιβαστεί από την κ. Λουτ προς τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο οποίος, όταν έγινε 
λόγος για διακοπή ένεκα των λεγόμενων εκλο-
γών στα κατεχόμενα,  διερωτήθηκε γιατί να 
χαθεί χρόνος. Προφανώς, η εισήγηση προήλθε 
από τον κατοχικό ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί, ο 
οποίος θέλει να χρησιμοποιήσει το Κυπριακό 
στον δικό του προεκλογικό, προβάλλοντας 
τον ισχυρισμό ότι υπάρχει κινητικότητα και 
ότι θα πρέπει να «επανεκλεγεί» για να φέρει 
τη λύση, κατηγορώντας τον Οζερσάι ότι θα 
πράξει το αντίθετο. Η  Άγκυρα έχει ούτως ή 
άλλως τον έλεγχο της κατάστασης στα κατεχό-
μενα και στηρίζει την πολιτική της στην εξής 
αντίληψη: Ή θα πάρει αυτό που θέλει ή θα 
οδηγήσει την κατάσταση σε νέο αδιέξοδο, για 
να βάλει σε εφαρμογή άλλα σχέδια. Γνωρίζει 
ότι δεν θα δεχθεί πιέσεις από τη Μόσχα, με 
την οποία διάγει τρελό φλερτ, αλλά ούτε και 
από τις ΗΠΑ, οι οποίες δεν θα πιέσουν την 
Τουρκία στο Κυπριακό για να τη ρίξουν πιο 
βαθιά στην αγκάλη της Μόσχας. Ο ίδιος ο 
Πρόεδρος στο Εθνικό επισήμανε ότι για τις 
ΗΠΑ η καυτή πατάτα αυτήν την περίοδο 
δεν είναι το Κυπριακό, αλλά η Συρία. Την 
ίδια, δε, στιγμή, το πάγωμα των τουρκικών 
ενταξιακών διαδικασιών και η θέση των εταί-
ρων ότι η Τουρκία δεν θα ενταχθεί στην ΕΕ, 
αλλά και ότι δεν θα έχει τύχη η αναβάθμιση 
της τελωνειακής ένωσης, αποδυναμώνει 
τον ρόλο τής ΕΕ στο Κυπριακό. Η ενίσχυσή 
του εξαρτάται μόνο εάν η ίδια η Κυπριακή 
Δημοκρατία προχωρήσει σε κατάθεση φα-
κέλου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε βάρος 
της Τουρκίας για αθέμιτο ανταγωνισμό και 
για παραβίαση της τελωνειακής ένωσης, για 
τους εξής λόγους: α) Αρνείται την εισαγωγή 
κυπριακών προϊόντων στο έδαφός της και β) 
επιβάλλει εμπάργκο σε πλοία και αεροσκά-
φη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κάτι τέτοιο, 
όμως, δεν προτίθεται να πράξει η Κυβέρνηση, 
διότι δεν θα ήθελε να ενοχλήσει την Τουρκία 
ενόψει συνομιλιών.

Η συμμαχία ΑΚΕΛ - 
ΔΗΚΟ και ο Πρόεδρος 

4. Ο Πρόεδρος εκτιμά ότι η Τουρκία θέ-
λει να εμπεδώσει την αντίληψη της Γαλάζιας 
Πατρίδας που περιλαμβάνει και το φυσικό 
αέριο της Κύπρου. Όμως, ούτε ο ίδιος ούτε 
άλλα μέλη του Εθνικού έχουν διατυπώσει 
ολοκληρωμένη πρόταση αντιμετώπισης της 
κατάστασης. Εξ αφορμής του συγκεκριμένου 
θέματος είναι πρόδηλον ότι εξελίσσεται ένα  
πονηρό blame game σε βάρος του Κυπρι-
ακού. Δηλαδή, όχι μόνο ο  Πρόεδρος του 
ΔΗΚΟ Ν. Παπαδόπουλος διαφωνεί με 
τους όρους αναφοράς, αλλά και ο υπόλοι-
πος λεγόμενος ενδιάμεσος χώρος, χωρίς 
όμως να υποβάλλουν, όπως υπόσχονταν 
προεκλογικά, κοινή εναλλακτική στρατηγι-
κή. Πώς όμως να υποβληθεί εναλλακτική 
στρατηγική όταν το ΔΗΚΟ είναι υπέρ της 
καλής, όπως ισχυρίζεται, ομοσπονδίας και 
οι λοιποί είναι αντιομοσπονδιακοί; Από την 
άλλη, όμως, και το ΑΚΕΛ, όπως ισχυρίστηκε 
ο ΓΓ του κόμματος στο Εθνικό, θέλει λύση 
αρχών, ενώ ο Πρόεδρος διευκρίνισε ότι η 
ομοσπονδία είναι η βάση της λύσης, αλλά, 
όπως τόνισε, για να γίνει δεκτή πρέπει να 
είναι λειτουργική. Δεν είναι λοιπόν μόνο το 
ΔΗΚΟ που έχει την αντίληψη ότι υποστηρίζει 
την καλή ομοσπονδία, αλλά και ο Πρόεδρος 
και το ΑΚΕΛ. Μάλιστα, ο κ. Κυπριανού τόνισε 
στο Εθνικό ότι θα πρέπει μεν να  μπούμε στη 
διαδικασία, αλλά μετά, όπως είπε, τα πράγματα 
θα είναι δύσκολα και απευθυνόμενος προς 
τον Πρόεδρο τού επισήμανε ότι το κόμμα του, 
δηλαδή το ΑΚΕΛ, θα είναι κοντά. Αυτά, όμως, 
έλεγε το ΑΚΕΛ και πριν από το Κραν Μοντανά 
και εν συνεχεία, όταν η διαδικασία απέτυχε, 
άσκησε μεγαλύτερη κριτική στον Πρόεδρο 
παρά στην τουρκική αδιαλλαξία. Δημόσια, 
μάλιστα, το ΑΚΕΛ και δη ο ΓΓ του κόμματος 
ισχυρίζεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
έχει έλλειψη ηθικότητας, αλλά όπως δήλωσε 
ο κ. Κυπριανού την περασμένη Τρίτη στο 
«Σίγμα», ο Αναστασιάδης είναι ο Πρόεδρος 
και θα συνεργαστεί μαζί του. Την ίδια στιγμή, 

ο Ν. Παπαδόπουλος κατηγορεί τον Πρόεδρο 
ότι στο Εθνικό του Τροόδους είχε αναφερθεί 
με αρνητικά σχόλια στο έγγραφο Γκουτέρες, 
αλλά στη συνέχεια το θεωρεί ως βάση λύσης. 
Εκ των πραγμάτων, συμβαίνουν τα ακόλουθα: 

Α) ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ κτυπούν τον Πρόεδρο 
στην εξής επικοινωνιακή βάση: Το ΑΚΕΛ στο 
θέμα της ηθικής και της εσωτερικής διακυ-
βέρνησης, ενώ, την ίδια στιγμή, τον σπρώχνει 
στα βαθιά των συνομιλιών, αλλά εάν πάει 
κάτι στραβά, θα του φορτώσει την ευθύνη, 
όπως και το σύνολο του αντιπολιτευτικού 
χώρου, ο οποίος, όμως, αποτελεί αχίλλειο 
πτέρνα. Δεν προτείνει. Μόνο απορρίπτει. 
Βεβαίως, δεν έχουμε μόνο το στρατόπεδο 
των απορριπτικών, αλλά και των νεο-απορ-
ριπτικών. Δηλαδή των ηγεσιών του ΑΚΕΛ 
και του ΔΗΣΥ, που λένε όχι σε οποιαδήποτε 
νέα πολιτική και είναι κολλημένοι στο Κραν 
Μοντανά. Ο δε  Αβέρωφ Νεοφύτου τηρεί 
σιγήν ιχθύος, ή ακόμη και όταν χρειαστεί 
να στηρίξει τον Πρόεδρο το κάνει με βαριά 
καρδιά, αφού και ίδιος και οι συνεργάτες 
του συμφωνούν πολύ περισσότερο με την 
πολιτική Α. Κυπριανού παρά με αυτήν του 
Ν. Αναστασιάδη, που χαρακτηρίζεται από 
πρώην συνοδοιπόρους του στο σχέδιο Ανάν 
και στο Κραν Μοντανά, ως συντηρητική. Με-
ταξύ αυτών οι Γ. Κασουλίδης, Αλ. Μαρκίδης 
και Χρ. Στυλιανίδης, τον οποίον το Προε-
δρικό ονοματίζει στο παρασκήνιο ως τον 
ενορχηστρωτή της υπόθεσης που εμπλέκει 
το δικηγορικό γραφείο του Προέδρου Ανα-
στασιάδη στο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, 
επειδή δεν του ανανεώθηκε η θητεία στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δεύτερη θητεία.  

Β) Το ΔΗΚΟ κτυπά τον Πρόεδρο στο 
Εθνικό, αλλά συνεργάζεται μαζί του στην 
εσωτερική διακυβέρνηση, όπως ήταν 
για παράδειγμα η περίπτωση των κόκ-
κινων δανείων. Το ΑΚΕΛ, όμως,  παρότι 
οι θέσεις του ΔΗΚΟ στο Κυπριακό είναι 
πιο ακραίες από εκείνες του Προέδρου, 
ουδόλως το κτυπά στην παρούσα φάση. 
Είναι εμφανές ότι θέτουν τον Πρόεδρο εν 
μέσω διασταυρούμενων πυρών και υπό 
το απαθές βλέμμα της ηγεσίας του ΔΗΣΥ. 
Το μεν ΔΗΚΟ κτυπά στο Κυπριακό, το 
δε ΑΚΕΛ στην εσωτερική διακυβέρνηση. 
Όσον αφορά τα λοιπά, μικρότερα, κόμ-
ματα, παρακολουθούν έχοντας κατά νουν 
να ασκήσουν κριτική σε περίπτωση νέας 
αποτυχίας, χωρίς, όμως, να προσφέρουν 
σοβαρή εναλλακτική πρόταση.

Γ) Ο Πρόεδρος, υπό την πίεση του ΔΗΣΥ 
και του ΑΚΕΛ, μπαίνει στη διαδικασία να 
κερδίσει το άλλοθι στην αδυναμία εξεύρεσης 
λύσης και σε μια πολιτική που είναι πρόδηλον 
πλέον ότι ούτε ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί 
να καταλήξει σε θετικό αποτέλεσμα υπό τις 

υφιστάμενες συνθήκες. Αυτό αποδείχθηκε 
και από την πρωτοβουλία της κ. Λουτ. 

Σηκώνει τα χέρια ο ΟΗΕ..  
Πέραν των ανωτέρω, υπάρχουν άλλα 

τρία σημεία που θα πρέπει να επισημαν-
θούν: Πρώτο, η θέση της κ. Λουτ ότι δεν 
βρισκόταν στην Κύπρο για να συζητήσει 
το θέμα των τουρκικών προκλήσεων, το 
οποίο δεν είναι της δικής της αρμοδιό-
τητας. Συνεπώς ο ΟΗΕ ουδέν μπορεί να 
πράξει, σβήνοντας έτσι τις ψευδαισθήσεις 
ότι μπορεί να μας προστατεύσει ή να απο-
νείμει δικαιοσύνη. Δεύτερο, η θέση του 
Προέδρου ενώπιον του Εθνικού ότι δεν 
μπορεί να συσταθεί κοινή Επιτροπή Ελ-
ληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, διότι 
διαβρώνει την κυριαρχία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Τρίτο, η πρόθεση της Κυ-
βέρνησης να προσφύγει για το θέμα της 
Αμμοχώστου στο Συμβούλιο Ασφαλείας.   

Λουτ, Αμμόχωστος και Δερύνεια 
Υπό αυτές της συνθήκες, η ειδική απε-

σταλμένη του ΓΓ, Τζειν Χολ Λουτ,  επιδί-
ωξε να επιστρέψει στη Νέα Υόρκη με κάτι 
συγκεκριμένο στα χέρια της, δηλαδή με 
τους κοινούς όρους αναφοράς. Όμως, η 
τουρκική πλευρά αφού ξεκίνησε με ένα 
κείμενο μικρότερο της σελίδας, το μετέτρεψε 
σε κέντημα μιάμισης και πλέον σελίδας 
με τις τουρκικές διεκδικήσεις. Θέλει να 
κλειδώσει την τουρκική ισότητα όπως την 
αντιλαμβάνεται στη λογική του κεκτημέ-
νου των συνομιλιών και να κατοχυρώσει 
τις επιλογές που έχει στο μυαλό της εάν 
επέλθει νέο αδιέξοδο. Στη βάση αυτής της 
πολιτικής πρακτικής θα έχει την ευκαιρία 
είτε να επιβάλει τη λύση που επιδιώκει είτε 
να οδηγήσει τα πράγματα σε ναυάγιο και 
να προχωρήσει σε όποια σχέδια επιθυμεί. 
Στην παρούσα μάλιστα φάση χρησιμο-
ποιούν την υπόθεση της Αμμοχώστου, 
η οποία ενώ ήταν μοχλός πίεσης επί της 
τουρκικής πλευράς -η οποία ήταν υπο-
χρεωμένη να την επιστρέψει χωρίς όρους 
κα ανεξαρτήτως λύσης- ως μοχλό πίεσης 
για τη διχοτομική λύση. Με το άνοιγμα του 
οδοφράγματος της Δερύνειας, το κατοχικό 
καθεστώς απέκτησε πρόσβαση και απει-
λεί ότι εάν δεν γίνουν δεκτές οι δικές του 
θέσεις θα εκμεταλλευθεί, ακόμη και θα 
εποικίσει την πόλη ή θα την ανοίξει υπό 
τουρκοκυπριακή διοίκηση, διχάζοντας 
τους Αμμοχωστιανούς και δημιουργώ-
ντας επιπρόσθετα προβλήματα και πιέσεις 
στην ελληνοκυπριακή πλευρά.       

Εκβιασμός της Άγκυρας και 
λανθασμένη εκτίμηση 

Η Τουρκία ενεργεί εκβιαστικά για τους 
εξής λόγους: 

Πρώτο, διαθέτει ισχύ και κατανοεί ότι η 
δική μας πρόθεση να εμπλακούμε σε διάλογο, 
παρότι κατανοούμε τις δυσκολίες, στοχεύει 
στο πάγωμα του τουρκικού προγράμματος. 
Αφενός ο Ερντογάν συνεχίζει το ενεργειακό 
του έργο και τη δημιουργία τετελεσμένων στην 
κυπριακή ΑΟΖ και αφετέρου θέτει όλες τις 
τουρκικές διεκδικήσεις στο τραπέζι.  Δεύτερο, 
ο Ακιντζί επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τη 
διαδικασία ενόψει των λεγόμενων εκλογών 
στα κατεχόμενα στις αρχές του επόμενου 
έτους. Τρίτο, η Τουρκία δεν έχει κόστος από 
τη δράση της στην κυπριακή ΑΟΖ λόγω 
της διεθνούς συγκυρίας και της απουσί-
ας αποτροπής από πλευράς Κύπρου και 
Ελλάδας. Τέταρτο, γνωρίζει ότι ο ΓΓ δεν θα 
αναλάβει πρωτοβουλία χωρίς κοινούς όρους 
αναφοράς, οπότε τι λέει: Ή γίνονται δεκτοί 
οι δικοί μου όροι αναφοράς ή ας μείνει η 
κατάσταση ως έχει. Μπορεί μεν ο Ακιντζί να 
επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το Κυπριακό 
για την επανεκλογή του, όμως, ουδόλως αυτό 
ενδιαφέρει την Άγκυρα. Αδιαφορεί για την 
τύχη του. Άλλος ένας αναλώσιμος! Η εκτίμη-
ση στενού συνεργάτη του Προέδρου, ότι η 
Τουρκία δεν θα ενοχλήσει τον Ακιντζί στην 
παρούσα φάση, ότι, δηλαδή, δεν θα εμβολί-
αζε τους όρους αναφοράς, διότι δεν τραβά ο 
Οζερσάι και ως εκ τούτου δεν θα έβαζε χέρι 
στον κατοχικό ηγέτη,  αποδείχθηκε εκ των 
πραγμάτων λανθασμένη! Η κ. Λουτ παίρνει 
μαζί της τις θέσεις και τους όρους αναφοράς 
και των δύο πλευρών προφανώς για να τους 
συγκεράσει. Και το πρόβλημα είναι το εξής: 
Τι θα πούμε εάν ο ΓΓ του ΟΗΕ υιοθετήσει 
απαράδεκτα στοιχεία των τουρκικών όρων 
αναφοράς για να στηρίξει νέα πρωτοβουλία; 
Στην ουσία θα έχουμε μια οιονεί επιδιαιτησία. 
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ΠΏΣ Ο ΑΚΙΝΤΖΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ  

Γκουτέρες: Δεν την ξαναπατώ… αλλά η Λουτ 
έχει στο μυαλό της την κρυφή επιδιαιτησία    

ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
yiannos10@gmail.com

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΟΤΙ 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΘΕΣΗ Η ΤΟΥΡ-
ΚΙΑ, ΑΛΛΑ… ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΩΝ 
ΗΠΑ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ, Η ΠΟΝΤΙΟΠΙ-
ΛΑΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΚΑΙ 
Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ 
ΠΑΤΡΙΔΑΣ 

ΑΚΕΛ: Πήγαινε, Πρό-
εδρε, και θα είμαστε 

κοντά  

Πού διαφωνεί το 
ΔΗΚΟ, πώς συνεργά-

ζεται με το ΑΚΕΛ και η 
απάθεια του ΔΗΣΥ 

Πώς οι πολιτικοί αρ-
χηγοί αξιολόγησαν την 
κατάσταση στο Εθνικό   

Τραγικός 
ουτοπισμός

Απέτυχαν ξανά λόγω 
του εξευμενισμού, 
της απουσίας σχεδί-

ου Β και των ψευδαισθήσε-
ων. Αυτό προκύπτει και από 
αυτά τα οποία συζήτησαν 
οι ηγέτες μας στο Εθνικό. 
Οι ομοσπονδιακοί και όσοι 
ισχυρίζονταν στο όνομα του 
«ρεαλισμού» ότι θα έφερνα 
λύση στο όνομα της ομο-
σπονδίας οδηγούν τα πράγ-
ματα στη μη λύση και στα 
αδιέξοδα. Ο δήθεν ρεαλισμός 
εδραιώνει την κατοχή. Και 
στο έδαφος και στον αέρα και 
στη θάλασσα. Αποδεικνύεται 
τραγικός ουτοπισμός!     



Η 
προσπάθεια της Τουρ-
κίας να επιβάλει τους 
όρους της και να ορί-
σει εκ των προτέρων 
τους κανόνες του παι-
χνιδιού ήταν σαφής. 
Και αναπόφευκτα 

οδήγησε σε ναυάγιο την εντατική προ-
σπάθεια συνομολόγησης όρων αναφο-
ράς. Ο έχων, κατά τα άλλα, ανάγκη για 
κινητικότητα στο Κυπριακό, Μουσταφά 
Ακιντζί, αποδείχθηκε αδύναμος. Δεν κα-
τάφερε να σταθεί στη δική του συμφωνία 
της 9ης Αυγούστου και έπραξε όπως του 
επιβλήθηκε από τη “μητέρα - πατρίδα”. Η 
μπάλα επιστρέφει στο γήπεδο του Γενικού 
Γραμματέα. Αυτός ως διαιτητής ουσιαστικά 
θα κρίνει το αποτέλεσμα του ντέρμπι και 
αν οι δύο πλευρές θα τα βρουν με τη δική 
του συνδρομή. Μέχρι τότε το τοπίο θόλωσε 
έτι περαιτέρω. Οι αισιόδοξες προβλέψεις 
της Δευτέρας και της Τρίτης πήγαν στον 
κάλαθο των αχρήστων. Η θετική ρητορική 
περιορίζεται τώρα στο ότι η προσπάθεια 
δεν έληξε και συνεχίζεται. “Η διαδικασία 
συνεχίζεται”. Η φράση που ορίζει την 
ιστορία του Κυπριακού 45 χρόνια. Και 
που δεν λέγει τίποτα άλλο από το γνω-
στό. Ότι η λύση παραμένει μακριά γιατί 
η Τουρκία δεν θέλει. Απλά επιβάλλεται. 
Και περιμένει. 

Και τώρα Γκουτέρες…
Η επιστροφή της Τζέιν Χολ Λουτ στην 

Κύπρο δεν είναι ρεαλιστικό σενάριο. Η 
ίδια, παρά το ότι θέλησε να δώσει ένα 
θετικό στίγμα με την αναχώρησή της, 
δεν προσανατολίζεται να επαναλάβει 
την προσπάθεια. Νιώθει, λένε ασφαλείς 
πηγές, ότι έχει εξαντλήσει την επιρροή 
της στη διαδικασία. Θα μιλήσει μεν με 
τις εγγυήτριες δυνάμεις, αλλά μέχρι εκεί. 
Θα παραδώσει τη σκυτάλη στον προϊ-
στάμενό της. 

Πλέον ο ΓΓ του ΟΗΕ, που έδειξε πρό-
θυμος τις προηγούμενες εβδομάδες, να 
επανεμπλακεί, καλείται να πάρει τις δικές 
του αποφάσεις. Μπορεί το ναυάγιο να απο-
φεύχθηκε επί του παρόντος αλλά αυτό δεν 
σημαίνει τίποτα. Οι ξεχωριστές συναντήσεις 
που θα έχει τέλη του μήνα με Αναστασιάδη 
και Ακιντζί είναι το κλειδί. Αν το χάσμα 
παραμένει. Αν οι θέσεις δεν προσεγγίζουν. 
Αν η Τουρκία δεν δώσει δείγμα γραφής, 
η διαδικασία οδεύει προς τα τάρταρα. Η 
τριμερής που είχε σχεδόν κλειδώσει, κατά 
τα λεχθέντα αρμοδίων του Προεδρικού, 
δεν είναι δεδομένη. Αντίθετα. Ομοίως και 
οι σχεδιασμοί για άτυπη πενταμερή εντός 
Δεκεμβρίου. Μέχρι βεβαίως να ληφθούν 
οι αποφάσεις, η Τουρκία συνεχίζει με νέα 
γεώτρηση. Ο «Πορθητής» συνεχίζει να 
τρυπά στη Δυτική ΑΟΖ. Και αυτό ίσως 
δίνει τις απαντήσεις που ψάχνει η Λουτ 
και η Λευκωσία. 

Ανυπέρβλητα εμπόδια…
Η θετική προσέγγιση της Λευκωσίας 

δεν ήταν ικανή να κρύψει τα προβλήματα. 
Τα αλλεπάλληλα ραντεβού της Λουτ απο-
κάλυπταν την ύπαρξη προβλημάτων. Η 
συντήρηση της θετικής ρητορικής ήταν μεν 
κατανοητή, αλλά όχι αρκετή. Η Τουρκία 
διά του Ακιντζί θέλει λύση πριν από τη 
λύση. Θέλει διασφάλιση των απαιτήσεών 
της εξ υπαρχής, ώστε να μπει στον αγώνα 
χωρίς βάρη. Η προσπάθεια εισαγωγής 
στους όρους αναφοράς, στοιχείων και για 
την αποτελεσματική συμμετοχή και για 
την επόμενη μέρα ανέδειξε το πρόβλημα. 
Πρόβλημα που αρχίζει και τελειώνει σε 
μια φράση. Η Τουρκία ξέρει τι θέλει. Είτε 

λύση που θα κεφαλαιοποιεί τα δικά της, 
είτε μη λύση με εξ υπαρχής επίρριψη 
ευθυνών στην ε/κ πλευρά και άνοιγμα 
του κουτιού της Πανδώρας για οριστική 
διχοτόμηση. Προς το παρόν αυτό απο-
φεύχθηκε. Πόσο εύκολο είναι αυτό να 
κρατήσει μέχρι τέλους; 

Ψήνεται κάτι;
Ο άρον-άρον διορισμός διαπραγματευ-

τή από τον Μουσταφά Ακιντζί, τον οποίο 
βεβαίως “βάφτισε” ειδικό σύμβουλο αφού 
εδώ και μήνες ο κατοχικός ηγέτης έχει 
αλλεργία με τη λέξη διαπραγμάτευση, 
αποδεικνύει ότι το παιχνίδι συνεχίζεται, 
έστω και στις καθυστερήσεις. Ο Ερχάν 
Ερτσίν, που έλαβε το “χρίσμα” από τη 
λεγόμενη Προεδρία στα κατεχόμενα, 
θα έχει το επόμενο διάστημα επικοινω-
νία με τον Ε/κ διαπραγματευτή Αντρέα 
Μαυρογιάννη και ίσως αυτό να υπονοεί 
ότι, τουλάχιστον μέσω των ομάδων ερ-
γασίας ή ακόμη και σε προφορικό 
επίπεδο, θα καταβάλλεται αυτό το 
διάστημα και μέχρι την ενδεχόμενη 
τριμερή, προσπάθεια μείωσης του 
χάσματος ώστε να συντηρηθεί η 
διαδικασία συνομολόγησης όρων 
αναφοράς. 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Η ΜΠΆΛΆ ΣΤΟΝ ΓΓ ΟΗΕ ΠΟΥ ΆΠΟΦΆΣΊΖΕΊ, ΆΦΟΥ ΠΡΏΤΆ Ο ΤΣΆΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΧΆΡΆΞΕΊ ΠΟΡΕΊΆ 

Χορεύοντας σε ρυθμούς Τουρκίας 

ΧΡΊΣΤΟΣ ΧΆΡΆΛΆΜΠΟΥΣ 
charalambousc@sigmatv.com

ΑΎΡΙΟ, ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΠΑ-
ΦΕΣ ΤΣΑΒΟΎΣΟΓΛΟΎ 
ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΘΑ 
ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑ-
ΡΙΖΕΙ Η ΘΟΛΟΎΡΑ. Η 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΣΕ ΟΡΟΎΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡΧΙΖΕΙ 
ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 
ΤΟΎΡΚΙΑ. Η ΛΟΎΤ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΣΚΎΤΑΛΗ 
ΣΤΟΝ ΓΚΟΎΤΕΡΕΣ ΚΑΙ 
Η ΛΕΎΚΩΣΙΑ ΚΑΘΕΤΑΙ 
ΣΕ ΑΝΑΜΜΕΝΑ ΚΑΡ-
ΒΟΎΝΑ

Όσο και αν κάποιοι το υπο-
τίμησαν ή θύμωσαν με τις 
εκτιμήσεις πως η Τουρκία δεν 
επιτρέπει συμφωνία στους 
όρους αναφοράς, την αλήθεια 
την αποκαλύπτουν τα γεγονότα. 
Από χθες έσπευσε στην Κύπρο 
ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου. Για να συμμετέχει 
στην ενημέρωση Ακιντζί του λε-
γόμενου εθνικού συμβουλίου, 
μετέδιδαν τ/κ μέσα ενημέρω-
σης. Να χαράξει κατευθύνσεις, 
ερμηνεύουν πολιτικοί κύκλοι 
στη Λευκωσία. Και όχι άδικα. 
Άλλωστε οι επίσημες συναντή-
σεις του με τους κατοχικούς 
αξιωματούχους είναι προγραμ-
ματισμένες για αύριο. Ήλθε 
όμως από χθες. Οι πληροφο-
ρίες από την Τρίτη έλεγαν πως 
δεν πρόκειται να καταλήξει η 
τ/κ πλευρά σε όρους αναφοράς 
πριν από την κάθοδό του στην 
Κύπρο. Και επιβεβαιώθηκαν. 
Οι εγγυήτριες δυνάμεις έχουν 
λόγο στους όρους αναφοράς 
γιατί κάποιες παράμετροί τους 
(βλέπε πλαίσιο Γκουτέρες) τις 
αφορούν. Και αυτό παρά την 
αρχική προσέγγιση της Λευ-
κωσίας ότι είναι, έλεγαν, θέμα 
των δύο πλευρών στην Κύπρο. 
Η Τουρκία αποφασίζει, η τ/κ 
ηγεσία ακολουθεί. Η “επανά-
σταση” Ακιντζί, την οποία ανέ-
μεναν κάποιοι, δεν ήταν παρά 
όνειρο θερινής νυκτός. Ο Με-
βλούτ θα αποφασίσει. Και αν θα 
υπάρξουν όροι, μα κυρίως τι θα 
περιλαμβάνουν. Το Κυπριακό 
συνεχίζεται. Όπως γίνεται 45 
χρόνια.

Η προσοχή στον
Τσαβούσογλου

Οι πληροφορίες
από την Τρίτη έλεγαν 

πως δεν πρόκειται
να καταλήξει
η τ/κ πλευρά

σε όρους αναφοράς 
πριν από την κάθοδό 

του στην Κύπρο.
Και επιβεβαιώθηκαν



Η 
προσπάθεια εξισλα-
μισμού των κατεχό-
μενων εδαφών της 
Κύπρου από την 
κυβέρνηση ΑΚP της 
Τουρκίας αποτελεί 
μιαν  από τις σημα-

ντικότερες επιπτώσεις της συνεχιζόμενης 
κατοχής και εντάσσεται μέσα στον ευρύτερο 
νεο-οθωμανικό σχεδιασμό του Ερντογάν για 
την περιοχή. Το θέμα αυτό πραγματεύεται 
και αναδεικνύει μέσα από μια σπουδαία 
και εμπεριστατωμένη επιστημονική μο-
νογραφία με τίτλο «Η ισλαμοποίηση της 
κατεχόμενης Κύπρου», από τις εκδόσεις 
«Αρματολός», ο ιστορικός και ερευνητής 
Πέτρος Σαββίδης, που παραχώρησε συ-
νέντευξη στην εφημερίδα «Σημερινή». Η 
παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματο-
ποιηθεί αυτήν την Τετάρτη, ώρα 7 μ.μ., 
στη  Δημοσιογραφική Εστία, Λευκωσία, με 
ομιλητές τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο 
Χριστοδουλίδη και τον Δρα Βασίλη Κάππη, 
με συντονιστή τον Υποψήφιο Διδάκτορα  
Παναγιώτη Χατζηπαυλή. 

Κύριε Σαββίδη, πώς προέκυψε η 
ανάγκη να κάνετε αυτήν την έρευνα για 
την ισλαμοποίηση της κατεχόμενης Κύ-
πρου και για ποιο λόγο, κατά την άποψή 
σας,  μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει μια 
ανάλογη εμπεριστατωμένη εργασία;

Η ανάγκη μελέτης του πολύ σοβαρού 
ζητήματος της ισλαμοποίησης προέκυψε 
όταν, κατά τη διάρκεια έρευνας πεδίου 
στα κατεχόμενα εδάφη της Δημοκρα-
τίας για κάποιο άλλο ιστορικό ζήτημα, 
παρατήρησα το μέγεθος της πολιτικής 
αλλοίωσης της ιστορικής φυσιογνωμίας 
του βορείου τμήματος του νησιού, διά 
μέσου της μαζικής ανέγερσης οθωμα-
νικού τύπου ισλαμικών τεμενών και 
δυσανάλογα υψηλών και μυτερών μι-
ναρέδων. Στην προκαταρκτική έρευνα, 
που ακολούθησε, αντιλήφθηκα ότι το 
ζήτημα δεν αφορούσε την ελευθερία 
της θρησκευτικής πίστεως, αφού τα νέα 
ισλαμικά μνημεία που εμφυτεύτηκαν μα-
ζικά στο κατεχόμενο τοπίο, ειδικά μετά 
το 2007, εξυπηρετούσαν περισσότερο 
πολιτικούς σκοπούς παρά θρησκευτικές 
λειτουργίες. Η τριετής έρευνα πεδίου 
που ακολούθησε, μεταξύ 2016-2019, 
σε ολόκληρη την κατεχόμενη επικράτεια 
της Δημοκρατίας, αποκάλυψε, όχι μόνο 
τις διαδοχικές φάσεις ισλαμοποίησης, 
μετά την τουρκική εισβολή του 1974, 
αλλά και τις πολιτικές προεκτάσεις των 
θρησκευτικών παρεμβάσεων στο κατε-
χόμενο έδαφος.

Δυστυχώς, οι εξελίξεις στα κατεχό-
μενα εδάφη παρακολουθούνται, από το 
κυπριακό κράτος, σε περιστασιακή παρά 
σε συστηματική επιστημονική βάση, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει άγνοια όσον αφορά 
τις πραγματικές πολιτικο-οικονομικο-πο-
λιτιστικές δυναμικές που αναπτύσσονται. 
Αυτό είναι θλιβερό, γιατί βρισκόμαστε, τα 
τελευταία 45 χρόνια, σε διαπραγματεύσεις 

Της Κυριακής
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O νεο-οθωμανικός προσανατο-
λισμός της τουρκικής εξωτερικής 
πολιτικής από την Κυβέρνηση ΑΚP 
- Ερντογάν έχει αποδώσει καρπούς 
στην ευρύτερη περιοχή ή οδηγεί τε-
λικά την Άγκυρα σε αποξένωση από 
τη Δύση;

Η επιθετικότητα, η στρατιωτικοποίη-
ση και ο άκρατος αναθεωρητισμός που 
χαρακτηρίζουν σήμερα την εξωτερική 
πολιτική της Άγκυρας, υπό την αυταρχική 
ηγεσία του Ερντογάν, είναι αποτέλεσμα 
της διαχρονικής, αλλά αποτυχημένης, 

πολιτικής του αμερικανικού και ευρωπα-
ϊκού κατευνασμού έναντι της Τουρκίας 
υπό το πρίσμα της υποτιθέμενης αξίας 
της γεωπολιτικής θέσης της Τουρκίας 
στη Μέση Ανατολή και έναντι της Ρωσίας. 
Η τουρκική προσπάθεια στρατηγικής 
χειραγώγησης της Δύσης απέτυχε και 
φαίνεται ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ άρχισαν 
να αντιλαμβάνονται την προκλητικό-
τητα και ειδικά την επιθετικότητα της 
Τουρκίας έναντι της Ελλάδας και της 
Κύπρου. Η στροφή της Τουρκίας προς 
την Ρωσία και την Κίνα, η αποξένωσή 

της από τη Δύση, η συμμετοχή της 
στον βόρειο άξονα Ιράν-Ιράκ-Συρία 
(Ρωσία)-Λίβανος (Χεσμπολάχ)-Λωρί-
δα της Γάζας (Χαμάς), οι αξιώσεις της 
εναντίον των Κούρδων στη Συρία, και 
η προκλητικότητά της στο Αιγαίο και 
την Κύπρο, υποσκάπτουν τα στρατηγικά 
συμφέροντα της Δύσης. Αυτήν τη στιγμή 
η Ουάσιγκτον προσπαθεί να εξαντλήσει 
όλα τα περιθώρια, πριν από την οριστική 
απώλεια της Τουρκίας από τον δυτικό 
σχηματισμό. Αγνοώντας τις πολλαπλές 
προειδοποιήσεις των ΗΠΑ, φαίνεται 

ότι ο Ερντογάν είναι αποφασισμένος 
να τραβήξει τα πράγματα στα άκρα. 
Μονομερής στρατιωτική ενέργεια της 
Τουρκίας εναντίον των Κούρδων στη 
Συρία τις επόμενες εβδομάδες και η 
μελλοντική απόκτηση σύγχρονων 
μαχητικών 4ης και 5ης γενιάς από τη 
Ρωσία, θα επιβάλλει, αναγκαστικά, την 
αντίδραση της Ουάσιγκτον, με τη λήψη 
σκληρών οικονομικών κυρώσεων και 
πιθανόν την ανατροπή των τουρκικών 
τετελεσμένων στην κυπριακή ΑΟΖ διά 
της παρουσίας του 6ου Στόλου.

Η τουρκική προσπάθεια στρατηγικής 
χειραγώγησης  της Δύσης απέτυχε
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Η ισλαμοποίηση
της κατεχόμενης Κύπρου

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
poulladosm@ 
sigmalive.com 

Η έρευνα πεδίου
απεκάλυψε ότι,

σε 21 περιπτώσεις,
τα νέα ισλαμικά

τεμένη έχουν ανεγερθεί 
σε εξαιρετική εγγύτητα 
με εγκαταλελειμμένες 

ελληνορθόδοξες
εκκλησίες

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣ-
ΤΟΡΙΚΟ  ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΠΕΤΡΟ 
ΣΑΒΒΙΔΗ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΟΝΟΓΡΑ-
ΦΙΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΤΗΝ 
ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ, ΣΤΗ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

για επίλυση του Κυπριακού, που είναι ένα 
στρατηγικό ζήτημα και όχι ένα διακοινοτικό 
πρόβλημα, χωρίς πραγματική γνώση των 
πολλαπλών εξωτερικών και εσωτερικών 
μεταβλητών που επηρεάζουν άμεσα την 
τύχη μιας λύσης του Κυπριακού. 

Τα τελευταία χρόνια, λόγω και των 
ευρύτερων ενεργειακών εξελίξεων, το 
βλέμμα της Κυβέρνησης αλλά και της 
πολιτικής ηγεσίας είναι στραμμένο 
στην ΑΟΖ. Ωστόσο, στα κατεχόμενα 
από τον Αττίλα εδάφη συντελείται ένας 
επιθετικός εξισλαμισμός. Τι έχει αλλάξει 
τα τελευταία χρόνια και ποια είναι η 
κατάσταση σήμερα;

Η εσωτερική κατάσταση και οι πολ-
λαπλές δυναμικές που αναπτύσσονται 
στα κατεχόμενα θα έπρεπε να παρακο-
λουθούνται καθημερινά και συστηματικά 
επί του εδάφους, και όχι απλώς από τα 
δημοσιεύματα του τουρκοκυπριακού 
Τύπου, από κάποιο ειδικό τμήμα του 
κράτους που να ασχολείται αποκλειστι-
κά με τις κατεχόμενες υποθέσεις. Δυ-
στυχώς, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν 
ασκεί επαρκή πληροφοριακό έλεγχο 
επί των κατεχόμενων εδαφών, όπως 
θα ήταν αυτονόητο σε ένα ευρωπαϊκό 
ημικατεχόμενο κράτος. Η επικέντρω-
ση του κρατικού ενδιαφέροντος, αλλά 

και των ΜΜΕ και της κοινής γνώμης, 
στα διαδραματιζόμενα στην ΑΟΖ, έχει 
αποπροσανατολίσει το κράτος από τις 
δυνητικές, μη συμβατικές απειλές, που 
προέρχονται από τον κατεχόμενο Βορρά. 
Η ισλαμοποίηση των κατεχομένων σε 
συνάρτηση με άλλες μεταβλητές, όπως 
η ραγδαία αύξηση του de facto πληθυ-
σμού (δηλώσεις για 600-800 χιλιάδες), η 
αύξηση του μουσουλμανικού φοιτητικού 
πληθυσμού (πέραν των 100 χιλιάδων), 
η δωρεάν φοίτηση Αράβων φοιτητών 
σε ισλαμικές θεολογικές σπουδές, και 
οι πολιτικο-θρησκευτικές σχέσεις που 
αναπτύσσονται με ισλαμικές οργανώ-
σεις στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, 
εγκυμονούν δυνητικές ασύμμετρες και 
υβριδικές απειλές, τόσο για την Κυπριακή 
Δημοκρατία όσο και για φίλια κράτη 
στην Ανατολική Μεσόγειο.

Από πού χρηματοδοτούνται τα διά-
φορα ισλαμικά τεμένη και για ποιο 
λόγο αυτά «φυτρώνουν» δίπλα από 
χριστιανικές εκκλησίες;

Από την τουρκική εισβολή του 1974 
μέχρι σήμερα, η ισλαμική ανάπτυξη στα 
κατεχόμενα χρηματοδοτείται από την Άγκυ-
ρα διά μέσου της παράνομης τουρκικής 
πρεσβείας στα κατεχόμενα. Με εξαίρεση 
μια αρχική περίοδο (δεκαετίες 1980 και 

1990) σαουδαραβικής επίδρασης, η άνο-
δος του ισλαμικού ΑΚΡ στην εξουσία το 
2002 έχει επιταχύνει την ισλαμοποίηση 
των κατεχομένων σε τέτοιο σημείο, που 
σήμερα εμφανίζουν την εικόνα πολιτικά 
ισλαμοποιημένης επικράτειας. Η εμφύτευ-
ση 51 δυσανάλογων μιναρέδων σε μικρά 
τουρκοκυπριακά τεμένη, η κατασκευή 87 
τουλάχιστον νέων τζαμιών, συμπεριλαμ-
βανομένων δυο μεγατεμενών, όπως και η 
συνεχιζόμενη χρήση 24 ισλαμοποιημένων 
ελληνορθόδοξων εκκλησιών που έχουν 
μετατραπεί σε τεμένη, σκιαγραφούν τη 
σημερινή κατάσταση, ειδικά αν λάβουμε 
υπόψη ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα 
θεωρείται μια από τις πλέον κοσμικές στον 
ισλαμικό κόσμο.    

Η έρευνα πεδίου απεκάλυψε ότι, σε 
21 περιπτώσεις, τα νέα ισλαμικά τεμένη 
έχουν ανεγερθεί σε εξαιρετική εγγύτητα 
με εγκαταλελειμμένες ελληνορθόδοξες 
εκκλησίες, παρά το γεγονός ότι η αραχνο-
ΰφαντη τοπογραφική διάταξη των χωριών 
επέτρεπε την κατασκευή των νέων τζαμιών 
σε οποιοδήποτε άλλο χώρο. Η σκόπιμη 
εγγύτητα μεταξύ των χλομών εκκλησιών 
με τα χαμηλά, ετοιμόρροπα καμπαναριά 
και των κάτασπρων, οθωμανικού τύπου, 
θολωτών τζαμιών με τους δυσανάλογα 
υψηλούς, μολυβόσχημους και μυτερούς, 
μιναρέδες, υπονοεί την κυριαρχία του 

νεόφερτου και του ξένου προς το ιστορικά 
ριζωμένο παλαιό, του ισλαμικού δυναμι-
σμού επί της χριστιανικής πνευματικότητας.

«Πολιτικός λινοβαμβακισμός» 
έναντι της Κυπριακής Δημο-
κρατίας

Στο βιβλίο σας εισάγετε τη νέα ορο-
λογία,  αυτήν του «πολιτικού λινοβαμ-
βακισμού», όταν αναφέρεστε στους 
Τ/κ και τη  γενικότερη στάση τους. Τι 
ακριβώς θέλετε να αναδείξετε με αυτόν 
τον νεολογισμό;

Θεωρώ ότι ο όρος «πολιτικός λινο-
βαμβακισμός» παρουσιάζει σήμερα την 
πραγματική στάση της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας έναντι της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Δηλαδή, από τη μια απολαμβάνει 
όλα τα δικαιώματα που προσφέρει η ευ-
ρωπαϊκή Κυπριακή Δημοκρατία, μεταξύ 
αυτών και το ευρωπαϊκό διαβατήριο και 
ελευθερία διακίνησης στην ΕΕ, αλλά από 
την άλλη δεν την αναγνωρίζει και την 
αποκαλεί «ελληνοκυπριακή διοίκηση 
νότιας Κύπρου», απαιτώντας μάλιστα τη  
στρατιωτική παρουσία και τις εγγυήσεις 
της «μητέρας» Τουρκίας για επίλυση του 
Κυπριακού. Από το 1960 μέχρι σήμερα 
η στάση της τουρκοκυπριακής πλευράς 
δεν ήταν ειλικρινής έναντι των Ελληνο-
κυπρίων. Από τα συνταγματικά υπερπρο-
νόμια της ανεξαρτησίας (30/40 έναντι 
70/60) και την de facto κατοχή 36% 
του εδάφους της Δημοκρατίας μετά την 
τουρκική εισβολή, η σημερινή απαίτηση 
πολιτικής ισότητας σε όλα τα επίπεδα (50-
50), από μια μειονότητα 18%, αποτελεί 
ύβριν και προσβολή της νοημοσύνης. 
Είναι καιρός να γίνει κατανοητό, από 
την ελληνοκυπριακή πολιτική ηγεσία, 
ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα είναι 
απολύτως ταυτισμένη με τα στρατηγικά 
συμφέροντα της Τουρκίας και όχι με αυτά 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Θα μπορούσε μια λύση του Κυπρι-
ακού στη βάση της ΔΔΟ, να ανακόψει 
και να ανατρέψει την τουρκοποίηση/
ισλαμοποίηση των κατεχομένων, όπως 
μάλιστα ισχυρίζεται μεγάλη μερίδα του 
πoλιτικού συστήματος;

Η ισλαμοποίηση και οριστική τουρ-
κοποίηση των κατεχόμενων εδαφών 
αποτελεί σήμερα μια πικρή πραγμα-
τικότητα. Εκτός της τεράστιας ευθύνης 
της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων, 
ηθική ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση 
στα κατεχόμενα εδάφη της Δημοκρατίας 
φέρει τόσο η ελληνοκυπριακή πολιτεία 
όσο και η κοινωνία. Η απουσία, μέχρι 
σήμερα, μιας σοβαρής, θεσμοθετημένης 
Στρατηγικής Εθνικής Ασφαλείας εκ μέ-
ρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η μα-
κροχρόνια επικέντρωση των πολιτικών 
κομμάτων στη νομή της κρατικής εξουσίας 
και στην καταπάτηση κάθε ίχνους τιμής 
και αξιοπρέπειας (honor and integrity) 
έναντι των πολιτών, αλλά και το χαμηλό 
επίπεδο της πολιτικής συμπεριφοράς 
της μεγάλης πλειοψηφίας της κυπριακής 
κοινωνίας έναντι του πολιτικού συστή-
ματος, οδήγησαν στην εγκατάλειψη των 
κατεχόμενων εδαφών. Από το όραμα της 
«εθνικής επιβίωσης», του «μακροχρόνιου 
αγώνα», της «απελευθέρωσης» και του 
«δεν ξεχνώ», μεταβήκαμε στα ιδεολο-
γήματα του «κάναμε και εμείς πολλά» 
και του «πατριωτικού ρεαλισμού» με 
στόχο την υποτιθέμενη «επανένωση», 
και καταλήξαμε σήμερα στην αθλιότητα 
της ΔΔΟ, η οποία απειλεί με οριστική 
εξαφάνιση τον κυπριακό Ελληνισμό. Η 
επιλογή μεταξύ ακρωτηριασμού και αυ-
τοχειρίας δεν πρέπει να αποτελεί δίλημμα 
σήμερα. Η μακροχρόνια εξάρτηση της 
κυπριακής κοινωνίας στον πλουτισμό 
και την προσωπική ευμάρεια, η ιδιοτε-
λής διάβρωση και άνομη συμπεριφορά 
της πλειοψηφίας της πολιτικής ηγεσίας, 
όπως και η αδιαφορία και η ανικανό-
τητα των κρατικών αξιωματούχων και 
των εξελεγμένων αντιπροσώπων του 
λαού να αντιληφθούν, πόσω μάλλον 
να διαχειριστούν, την πολυπλοκότητα 
των σύγχρονων ζητημάτων, έχουν φέρει 
σήμερα την Κυπριακή Δημοκρατία προ 
τετελεσμένων γεγονότων.



Λίγο μετά την παράνομη ανακήρυξη 
της «ΤΔΒΚ» στις 15 Νοεμβρίου 
1983 και τα καταδικαστικά ψηφί-

σματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο τότε 
ΓΓ του ΟΗΕ Πέρες ντε Κουεγιάρ μετά από 
ενθάρρυνση αρκετών δυνάμεων, κυρίως 
των ΗΠΑ, ανέλαβε πρωτοβουλία για την 
επίλυση του Κυπριακού. Οι λεπτομέρειες 
και το όλο ιστορικό καταγράφονται στο 
πολύ κατατοπιστικό βιβλίο του Π. Πο-
λυβίου «Κυπριανού και Κυπριακό - Η 
Συνάντηση Κορυφής της Νέας Υόρκης το 
1985», Εκδόσεις Καστανιώτη, 2010.  Ενώ 
αρκετά δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί,  
κάποια άλλα παραμένουν αναλλοίωτα. 

Ο τότε Πρόεδρος Σ. Κυπριανού και η 
ελληνοκυπριακή πλευρά αισθάνθηκαν 
απογοήτευση με την εξέλιξη της πρω-
τοβουλίας, καθώς βασικά στοιχεία των 
προτάσεων Κουεγιάρ ικανοποιούσαν 
πλήρως την τουρκοκυπριακή πλευρά – 
ιδιαίτερα στο συνταγματικό πεδίο – ενώ 
στα θέματα που οι Ελληνοκύπριοι είχαν τις 
δικές τους ευαισθησίες (εγγυήσεις, στρα-
τεύματα κατοχής, εδαφικό, περιουσιακό, 
τρεις βασικές ελευθερίες και έποικοι [Ναι, 
έποικοι το 1984-86]), οι θέσεις του ΓΓ του 
ΟΗΕ δεν ανταποκρίνονταν στις προσδο-
κίες τους. Παρά ταύτα, ο Σ. Κυπριανού 
συνέχισε τις προσπάθειες. Στο εσωτερικό 
μέτωπο ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ επιθυμούσαν 
διακαώς την κατάληξη σε συμφωνία, ενώ 

το ΔΗΚΟ και η ΕΔΕΚ διατηρούσαν σο-
βαρές επιφυλάξεις.

Ο Σ. Κυπριανού, αντιλαμβανόμενος τη 
σοβαρότητα της κατάστασης, αποδέχθηκε 
κατ’ αρχήν τις προτάσεις Κουεγιάρ όχι μόνο 
για να μην κατηγορηθεί η ελληνοκυπριακή 
πλευρά, αλλά και για να εξαντλήσει τις 
δυνατότητες επίλυσης του Κυπριακού με 
έναν υποφερτό τρόπο.  Ήταν το επόμενο 
βήμα όμως που προκάλεσε τη δυστοκία 
και την τελική κατάρρευση της πρωτο-
βουλίας Κουεγιάρ.  Συγκεκριμένα, ο ΓΓ 
του ΟΗΕ εισηγήθηκε ότι η υλοποίηση του 
Σχεδίου του προϋπόθετε τη δημιουργία 
μεταβατικής κυβέρνησης, η οποία θα ήταν 
υπεύθυνη για την υλοποίησή του, καθώς 
και για την επίλυση όλων των επιμέρους 
ζητημάτων.

Ο Πρόεδρος Κυπριανού διερωτήθηκε 
κατά πόσον σε περίπτωση κατάρρευσης 
της μεταβατικής κυβέρνησης θα ήταν 
δυνατή η επιστροφή στην προηγούμε-
νη κατάσταση. Επειδή η απάντηση ήταν 
αρνητική, ο Σ. Κυπριανού απέρριψε την 
πρόταση. Η τελική αποτίμηση του Π. 
Πολυβίου για τα ζητήματα αυτά έχει ως 
ακολούθως (σελ. 182): 

«Αξιολογώντας τώρα τις τρεις προ-
τεινόμενες Συμφωνίες των ετών 1984-
1986, σταθμίζοντας τα υπέρ και τα κατά, 
λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές κλίμα, 
καθώς και την αμοιβαία καχυποψία –αν 

όχι εχθρότητα– μεταξύ των ηγεσιών των 
δύο κοινοτήτων και αναλογιζόμενοι τον 
ορατό κίνδυνο διάλυσης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, σε περίπτωση που η Με-
ταβατική Κυβέρνηση συγκροτείτο πριν 
από την ολοκλήρωση της συμφωνημέ-
νης λύσης, με τη διευθέτηση όλων των 
εκκρεμούντων ζητημάτων -όπως σαφώς 
στόχευε ο Κουεγιάρ, τουλάχιστον στην 
αρχή της πρωτοβουλίας του- η απάντηση 
δεν μπορεί να είναι άλλη από το ότι ορθά 
ο Πρόεδρος Κυπριανού και η ελληνο-
κυπριακή ηγεσία απέρριψαν το τελικό 
προϊόν των προσπαθειών του Γενικού 
Γραμματέα της περιόδου 1984-1986».

Ενώ πολλά έχουν αλλάξει έκτοτε, στην 
περίπτωση κατάληξης σε συμφωνία στη 
βάση του υφιστάμενου πλαισίου διαπραγ-
ματεύσεων ο οποιοσδήποτε Πρόεδρος θα 
έχει τους ίδιους προβληματισμούς για το 
συγκεκριμένο ζήτημα: κατά πόσον είναι 
δυνατή η επιστροφή στην προηγούμενη 
κατάσταση σε περίπτωση κατάρρευσης 
της λύσης.  Αυτός ήταν ένας από τους 
προβληματισμούς του Προέδρου Παπα-
δόπουλου για το τελικό Σχέδιο Ανάν.  Γι’ 
αυτό και στο διάγγελμά του στις 7 Απριλίου 
2004 υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Παρέλαβα Κράτος διεθνώς αναγνω-
ρισμένο. Δεν θα παραδώσω ‘Κοινότητα’ 
χωρίς δικαίωμα λόγου διεθνώς και σε 
αναζήτηση κηδεμόνα. Και όλα αυτά 

έναντι κενών, παραπλανητικών, δήθεν, 
προσδοκιών. Έναντι της ανεδαφικής ψευ-
δαίσθησης ότι η Τουρκία θα τηρήσει τις 
δεσμεύσεις της».

Εκ των πραγμάτων το συγκεκριμένο 
δίλημμα - πέραν των άλλων - θα είναι 
υπαρκτό και για τον Πρόεδρο Αναστασιάδη 
ακόμα και αν υπάρξει συμφωνία παρά 
την έξαρση των τουρκικών προκλήσε-
ων. Η προσπάθεια για κατάληξη σε μια 
διευθέτηση στη βάση μιας λειτουργικής 
διπεριφερειακής δικοινοτικής ομοσπονδίας 
πρέπει να προϋποθέτει τη συνέχεια της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και μια 
ικανοποιητική ρύθμιση στην περίπτω-
ση κατάρρευσης της συμφωνίας. Ενώ η 
πλευρά μας έπρεπε προ πολλού να είχε 
προσπαθήσει να διαφοροποιήσει κάποια 
δεδομένα στη βάση των συνομιλιών (π.χ. 
αμέσως μετά το δημοψήφισμα του 2004 ή 
τουλάχιστον μετά την κατάρρευση στο Κραν 
Μοντανά τον Ιούλιο του 2017), θα πρέπει, 
έστω και σήμερα, να υπάρξει ο ανάλογος 
προβληματισμός για το πώς προχωρούμε. 
Και τούτο επειδή η υφιστάμενη βάση των 
συνομιλιών καθώς και η συγκεκριμένη 
διαδικασία πολύ δύσκολα θα οδηγήσουν 
σε ένα ευοίωνο μέλλον και σταθερότητα.
*Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπα-
ϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς και του 

Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυ-
βέρνησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Π
αρά το γεγονός ότι οι 
διαβουλεύσεις για  
συμφωνία επί των 
όρων αναφοράς δεν 
κατέληξαν σε θετικό 
αποτέλεσμα, εντού-
τοις, η απόφαση των 

εμπλεκομένων για συνέχιση της διαδικα-
σίας, αφήνει ανοικτή την προοπτική για 
τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν 
στη σύγκληση της διεθνούς διάσκεψης για 
οριστική λύση του Κυπριακού. Κανείς δεν 
αμφιβάλλει ότι στην παρούσα περίοδο οι 
συνθήκες είναι δυσμενείς για τη πλευρά 
μας, από την άλλη όμως γνωρίζουμε ότι 
οι συνομιλίες είναι ο μοναδικός τρόπος 
επίλυσης διεθνών διαφορών και προβλη-
μάτων. Ο πόλεμος δεν επιλύει προβλή-
ματα. Παράγει πολιτικά αποτελέσματα, 
τα οποία οι συνομιλητές χρησιμοποιούν 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που 
θα ακολουθήσουν. Με την ελπίδα ότι θα 
επαναρχίσουν ουσιαστικές συνομιλίες, 
κρίνω σκόπιμο να αναφερθώ σε κάποια 
καίρια σημεία επί των ζητημάτων της 
ασφάλειας.

 Η ασφάλεια της Κύπρου
στη διεθνή διάσκεψη 

Η προσπάθεια για 
κατάληξη σε μια 

διευθέτηση στη βάση 
μιας λειτουργικής 
διπεριφερειακής 

δικοινοτικής 
ομοσπονδίας πρέπει 

να προϋποθέτει 
τη συνέχεια 

της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, 
καθώς και μια 
ικανοποιητική 
ρύθμιση στην 

περίπτωση 
κατάρρευσης της 

συμφωνίας

ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΜΟΝΟ, ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΛΑΝ-
ΘΑΣΜΕΝΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ 
ΜΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΤΥΠΟΥ ΓΚΡΑΝ 
ΜΟΝΤΑΝΑ) ΘΑ ΑΣΧΟΛΗ-
ΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ Η 
ΚΥΠΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ 
ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗ-
ΦΘΟΥΝ, ΘΑ ΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ 
ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩ-
ΝΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Πολιτική 7

Διεθνής διάσκεψη
και ασφάλεια 

Στο ευρύ κοινό και όχι μόνο, υπάρχει 
η λανθασμένη εντύπωση ότι μια μελλο-
ντική διεθνής διάσκεψη (τύπου Γκραν 
Μοντανά) θα ασχοληθεί με το ζήτημα 
της ασφάλειας που θα έχει η Κύπρος 
μετά τη λύση και οι αποφάσεις που θα 
ληφθούν, θα περιληφθούν στο κείμενο 
της συμφωνίας που θα επιτευχθεί. Αυτό 
όμως δεν πρόκειται να συμβεί, γιατί σύμ-
φωνα με το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό 
Δίκαιο (άρθρο 51 του Καταστατικού 
Χάρτη και άρθρο 4 της Συνθήκης της 
Λισσαβώνας),  η ασφάλεια των κρατών 
αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των ίδιων 
των κρατών. Κατά συνέπεια, τα θέματα 
ασφάλειας ούτε μπορούν να συζητηθούν 
στη διεθνή διάσκεψη, ούτε και να περιλη-
φθούν στο κείμενο της συμφωνίας λύσης 
του Κυπριακού. Αυτά θα περιληφθούν στο 
νέο Σύνταγμα του κεντρικού κράτους και 

ενδεχομένως σε μια συνθήκη συμμαχί-
ας με γειτονικές χώρες. Αν ανατρέξουμε 
στις συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου, θα 
δούμε ότι στη συμφωνία εγκαθίδρυσης 
της ΚΔ δεν υπάρχει ούτε μια λέξη για 
την ασφάλεια. Τα ζητήματα ασφάλειας 
περιλήφθηκαν στο Σύνταγμα της ΚΔ και 
στη συνθήκη συμμαχίας, κείμενα τα οποία 
συντάχθηκαν και υπογράφτηκαν μετά 
την εγκαθίδρυση της ΚΔ.

Και το ερώτημα που προκύπτει είναι, με 
τι θα ασχοληθεί μια διεθνής διάσκεψη με 
τη συμμετοχή των εγγυητριών δυνάμεων; 
Η απάντηση είναι απλή. Με τη διεθνή 
πτυχή του Κυπριακού που περιλαμβάνει 
τη κατάργηση της συνθήκης εγγυήσεων 
και την αποχώρηση των ξένων στρατευ-
μάτων. Ούτε η συνθήκη εγγυήσεων ούτε 
η παρουσία ξένων στρατευμάτων έχουν 
σχέση με την ασφάλεια του νέου κράτους, 
που θα προκύψει από μια λύση του Κυ-
πριακού. Μπορεί η συνθήκη εγγυήσεων 

να αναφέρει στο άρθρο II ότι οι εγγυήτριες 
δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια της ΚΔ, 
όμως αυτή η ασφάλεια αναφέρεται σε πο-
λιτικής φύσεως δράσεις των εγγυητριών 
δυνάμεων είτε από κοινού είτε μεμονω-
μένα, στην περίπτωση που διαταραχθεί 
η συνταγματική τάξη της ΚΔ. Επ’ αυτού 
υπάρχουν δύο γνωματεύσεις, η μία της 
νομικής υπηρεσίας της Γενικής Γραμμα-
τείας των ΗΕ όταν την ζήτησε η ελληνική 
αντιπροσωπία κατά τη διάρκεια των δια-
πραγματεύσεων της συνθήκης το 1959 και 
η άλλη του  εξειδικευμένου στο Διεθνές 
Δίκαιο νομικού οίκου Frank Soskice του 
Λονδίνου, στον οποίο αποτάθηκε ο Μακά-
ριος το 1963, όταν ετοίμαζε τα 13 σημεία 
αναθεώρησης του Συντάγματος. Και οι δύο 
γνωματεύσεις αναφέρουν ότι η ανάληψη 
δράσης (to take action) από τις εγγυήτριες 
δυνάμεις, όπως καθορίζεται στο άρθρο IV 
της συνθήκης, σε καμιά περίπτωση δεν 
σημαίνει χρήση στρατιωτικών μέσων, γιατί 

το μόνο αρμόδιο όργανο που μπορεί να 
αποφασίσει τη χρήση ένοπλης βίας είναι 
το Συμβούλιο Ασφαλείας. 

Στη βάση των παραπάνω, θεωρώ 
λανθασμένη την άποψη που διατύπω-
σε ο ΓΓ του ΟΗΕ στο Γκραν Μοντανά 
ότι η συνθήκη εγγυήσεων θα πρέπει να 
αντικατασταθεί με ένα σύγχρονο σύστη-
μα ασφάλειας. Με κανένα άλλο σύστημα 
ασφάλειας δεν μπορεί να αντικατασταθεί 
η συνθήκη εγγυήσεων, παρά μόνο με την  
κατάργησή της. Το σύστημα ασφάλειας, 
που θα έχει η Κύπρος, αν δηλαδή θα έχει 
ένοπλες δυνάμεις ή όχι, αν θα συνάψει 
συμμαχίες με άλλα κράτη ή θα ενταχθεί 
σε ένα συλλογικό σύστημα ασφάλειας π.χ. 
ΝΑΤΟ, θα αποφασισθεί από το κεντρικό 
κράτος της Ομόσπονδης Κύπρου, που θα 
είναι και το υποκείμενο διεθνούς δικαίου. 
Αυτό θα έπρεπε να το γνωρίζει ο ΓΓ του 
ΟΗΕ ή τουλάχιστον να συμβουλευόταν 
τους νομικούς του συμβούλους. 

Αποστρατιωτικοποίηση
Οι θιασώτες της αποστρατιωτικοποίη-

σης είναι καιρός να αντιληφθούν ότι καμιά 
συμφωνία λύσης του Κυπριακού δεν πρό-
κειται να περιλαμβάνει την αποστρατιωτι-
κοποίηση της Κύπρου, διότι αυτό έρχεται 
σε αντίθεση τόσο με το Διεθνές όσο και με 
το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.  Όπως αναφέραμε 
και πιο πάνω, τόσο το Διεθνές όσο και το 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο  καθορίζουν σαφώς ότι 
το θέμα της ασφάλειας είναι αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών, τα οποία διατη-
ρούν το δικαίωμα της ατομικής ή συλλο-
γικής αυτοάμυνας. Πέραν τούτου, και τα 
δύο αυτά κορυφαία κείμενα του Διεθνούς 
Δικαίου, υποχρεώνουν τα κράτη όχι απλώς 
να έχουν ένοπλες δυνάμεις αλλά και να τις 
ενισχύουν (άρθρο 45 του Καταστατικού 
Χάρτη και άρθρο 47.3 της Συνθήκης της 
Λισσαβώνας). Αυτός άλλωστε είναι και 
ο λόγος που κανένα κράτος σήμερα δεν 
είναι αποστρατιωτικοποιημένο με διεθνή 
συμφωνία. Κάποια μικρά κράτη που δεν 
έχουν ένοπλες δυνάμεις, έτσι αποφάσισαν 
τα ίδια, διατηρούν όμως το δικαίωμα να 
αποκτήσουν όποτε το αποφασίσουν. Στο δε 
διεθνές λεξιλόγιο, μπορεί κανείς να βρει τις 
φράσεις «αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη» 
ή «αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή», όχι 
όμως «αποστρατιωτικοποιημένο κράτος». 
Με δεδομένο δε ότι ο Καταστατικός Χάρτης 
υπερισχύει κάθε άλλης συνθήκης, ακόμα 
και στην περίπτωση που περιληφθεί στη 
συμφωνία λύσης η αποστρατιωτικοποίηση, 
αυτή μπορεί να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή 
από το νέο κράτος που θα προκύψει από τη 
λύση. Αυτό άλλωστε συνέβη με τη Γερμανία, 
η οποία με τη συνθήκη του Πότσδαμ (1945) 
υποχρεούτο να είναι αποστρατιωτικοποιη-
μένη. Με την ίδρυση όμως λίγο αργότερα 
του ΟΗΕ, η Γερμανία,  κάνοντας χρήση του 
δικαιώματος της αυτοάμυνας, εξοπλίστηκε 
και κατέστη μια από τις ισχυρότερες δυνά-
μεις του ΝΑΤO. Η Ελλάδα,  επίσης, με τη 
Συνθήκη της Λωζάννης (1923) ήταν υπο-
χρεωμένη να τηρεί τα νησιά του ανατολικού 
Αιγαίου αποστρατιωτικοποιημένα, όπως 
και τα Δωδεκάνησα με τη Συνθήκη των 
Παρισίων (1947). Με την ίδρυση της στρα-
τιάς του Αιγαίου από την Τουρκία μετά το 
1974, η Ελλάδα επικαλούμενη το δικαίωμα 
της αυτοάμυνας, εξόπλισε και τα νησιά του 
ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα 
χωρίς καμιάν αντίδραση, παρά μόνο από 
την Τουρκία. 

*Αντιστράτηγος ε.α.

Ο Πρόεδρος και το δίλημμα των προκατόχων του

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ*

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ*



ΤΟ ΕΡΏΤΗΜΑ, ΛΟΙΠΟΝ, 
ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΠΡΟΣΕΓ-
ΓΙΣΕΙΣ, ΕΙΝΑΙ, ΚΑΤΑ 

ΠΟΣΟΝ  ΜΠΟΡΕΙ, ΜΙΑ 
ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΏ-

ΡΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΜΕ 
ΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΒΙΟΥ-
ΝΤΟΣ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΥ 

ΜΕΓΑΛΟΪΔΕΑΤΙΣΜΟΥ, 
Η ΟΠΟΙΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ 

ΚΑΤΑΣΤΕΙ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΗ», ΙΣΟΣΘΕΝΗΣ 

ΤΏΝ ΜΕΓΑΛΏΝ ΔΙΕ-
ΘΝΏΝ ΔΥΝΑΜΕΏΝ ΤΗΣ 
ΕΠΟΧΗΣ, ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ 
ΘΕΏΡΕΙ ΤΟΝ ΓΕΏΠΟ-
ΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΏΣΤΡΑ-
ΤΗΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ ΏΣ ΕΚ ΤΏΝ 

ΏΝ ΟΥΚ ΑΝΕΥ, ΑΠΡΟ-
ΫΠΟΘΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΕΙ, 

ΝΑ ΣΥΓΚΑΤΑΝΕΥΣΕΙ ΣΕ 
ΜΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΠΕΧΟΥΣΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΏΣΗ 
ΤΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΥΤΟΥ 

ΣΤΟΧΟΥ 
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Το «πεδίο της μάχης» εί-
ναι ακριβώς όσα η Τουρ-
κία παρανόμως διεκδικεί, 
στο πλαίσιο του δόγματος 
της «γαλάζιας πατρίδας» 
και εντός των «συνόρων 
της καρδιάς μας», όπως 

τα προσδιόρισε ο Τούρκος 
Πρόεδρος με παραλυτική 

σαφήνεια 

Η τουρκική στρατηγική
του πειθαναγκασμού 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@ simerini.com 

Έ
στω απισχνασμένη, δεν 
υπάρχει μια εκδήλωση 
εχεφροσύνης στα πολι-
τικά μυαλά μας; 

Είναι δυνατόν, μετά 
την παροξυσμική έξαρση 
της τουρκικής επιθετι-

κότητας σε όλα τα πεδία, με το δόγμα και 
τους χάρτες της «γαλάζιας πατρίδας» να 
μετατρέπονται στη μεγαλύτερη εκδοτι-
κή ατραξιόν του τουρκικού Πολεμικού 
Ναυτικού και… φόντο για τις περιπαθείς 
πόζες του «Σουλτάνου», και τις… άοκνες 
παρεμβάσεις της Άγκυρας στις διαβου-
λεύσεις για τη διαμόρφωση των όρων 
αναφοράς, που απειλούν με κατάρρευση 
τη διαδικασία, να αναμένουν σοβαροί 
πολιτικοί ηγέτες στη Λευκωσία τη δια-
σαφήνιση των τουρκικών προθέσεων;  

Είναι δυνατόν, η ίδια η ε/κ πλευρά να 
αυτο-εγκλωβίζεται στο αφελές διάζευγμα 
«συνομιλίες τώρα ή παγίωση του στάτους 
κβο», τη στιγμή που η Άγκυρα διαμορφώ-
νει, διά της χρήσης και απειλής χρήσης 
στρατιωτικής ισχύος, το υπόβαθρο των 
νέων τετελεσμένων, με το οποίο επιχειρεί 
να οροθετήσει το πλαίσιο της περιλάλητης 
σωτήριας «νέας διαπραγμάτευσης» για 
λύση του Κυπριακού;

Είναι δυνατόν να «πιστεύει» κανείς 
ότι, όσο δεν συνομιλούμε, η Τουρκία θα 
προχωρεί στη δημιουργία νέων τετελε-
σμένων και γι’ αυτό θα πρέπει, εκόντες 
άκοντες, να προσέλθουμε στην τράπεζα 
των διαπραγματεύσεων, έστω με επιβαρυ-
μένο το, διά των απαράδεκτων τουρκικών 
αξιώσεων, πεδίο των όρων αναφοράς, σ’ 
ένα εξαιρετικά ζοφώδες διαπραγματευτικό 
πλαίσιο, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι η 
διπλωματική και η στρατιωτική πρακτι-
κή είναι οι δύο αλληλοσυμπληρούμενοι 
βραχίονες της τουρκικής στρατηγικής. 

Ωμή σαφήνεια 
Ο Ρ. Τ. Ερντογάν δεν θα μπορούσε να 

είναι πιο ωμά εύγλωττος: «Είναι καλές 
οι διπλωματικές διαβουλεύσεις, όμως 
πρέπει να είμαστε ισχυροί και στο πε-
δίο της μάχης. Γι’ αυτό θα είναι συνεχής 
και ισχυρή η στρατιωτική παρουσία μας 
τόσο στη Συρία, όσο και στην Ανατολική 
Μεσόγειο».  

Το «πεδίο της μάχης» είναι ακριβώς 
όσα η Τουρκία παρανόμως διεκδικεί, στο 
πλαίσιο του δόγματος της «γαλάζιας πατρί-
δας» και εντός των «συνόρων της καρδιάς 
μας», όπως τα προσδιόρισε ο Τούρκος 
Πρόεδρος με παραλυτική σαφήνεια. 

Η εκχέρσωση του εν λόγω πεδίου, 
βεβαίως, σύμφωνα με τις τουρκικές 
βλέψεις, προϋποθέτει την αδιαλείπτως 
συνεχιζόμενη παραβίαση του διεθνούς 
δικαίου σε πολλαπλά επίπεδα, αλλά και 
την απόρριψη ουκ ευάριθμων διεθνών 

συνθηκών εκ μέρους της Τουρκίας, που 
η ίδια υπέγραψε από της ιδρύσεως της 
Τουρκικής Δημοκρατίας και εντεύθεν.

Αυτή η δήλωση, που διατυπώνει το 
ουσιώδες και στοιχειωδώς κατανοήσι-
μο της στρατηγικής σκέψης, μέσα στην 
εμπράγματη στοίχισή της προς τα γεγο-
νότα, αποτελεί την πιο εύγλωττη διακή-
ρυξη των τουρκικών προθέσεων, που 
εμμένουν στην, διά της κλιμακούμενης 
προβολής στρατιωτικής ισχύος, άσκηση 
πειθαναγκαστικής πολιτικής εις βάρος 
του Ελληνισμού. 

Οι σκοπεύσεις, οι στόχοι, τα εργαλεία 
και οι προθέσεις της τουρκικής στρατηγι-
κής είναι πρόδηλα μέσα στην πολύμορφη 
εκδίπλωσή της, και μόνον εθελοτυφλούντες 
ή αυτοβούλως παροπλισμένοι διανοητικά 
και πνευματικά ενώπιον της τουρκικής 
ισχύος δεν μπορούν να τα δουν και να 
τα διαγνώσουν. 

 Η τουρκική ηγεσία, στο ανώτατο επί-
πεδο, πέρα από τις επιθετικές ενέργειες 
στην κυπριακή ΑΟΖ και στο Καστελόριζο, 
υποθάλπει, διά συνεχών προκλητικών 
δηλώσεων, το κλίμα έντασης και αντι-
παράθεσης, με στόχο να φέρει στα όριά 
της την… παροιμιώδη, αλλά στρατηγικά 
αμφιλεγόμενη, ελληνική «ψυχραιμία». 

Ήδη, ο Ταγίπ Ερντογάν, μόλις πριν από 
τρεις μέρες, σε ομιλία του στην Άγκυρα, 
αποκάλυψε ότι σχεδιάζει και την αγορά τρί-
του γεωτρύπανου, το οποίο θα αποστείλει 
στην Ανατολική Μεσόγειο, προκειμένου 
να μην εξαρτώνται οι  τουρκικοί ενερ-
γειακοί σχεδιασμοί από ξένες εταιρείες.

Εάν είναι τελεσφόρα, βεβαίως, η τουρ-
κική τακτική, αυτό θα διαφανεί στο πεδίο 
της πράξης, εάν, δηλαδή, καταφέρει να κε-
φαλαιοποιήσει πολιτικά, με συγκεκριμένα 
πολιτικά ανταλλάγματα ή «παράπλευρα» 
οφέλη, το «μπαράζ» των κλιμακούμε-
νων πιέσεων. Εξέλιξη που συναρτάται, 
προφανώς, με το… βάθος της ελληνικής 
υποχωρητικότητας, καθώς και τις έλλογα 
«πρωθύστερες» διασφαλίσεις στις οποίες 
έχουν προβεί Αθήνα και Λευκωσία, για την 

απρόσκοπτη συνέχιση του ενεργειακού 
τους σχεδιασμού, εντός ή εκτός πλαισίου 
των συναφθεισών Τριμερών.

Ως προς το τελευταίο, διαφαίνεται πως 
η πρόσφατη συμφωνία με τη Γαλλία για 
διεύρυνση της εμπλοκής της TOTAL σε 
όλα τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ όπου 
δραστηριοποιείται η ENI, καθώς και στο 
επίμαχο τεμάχιο 7, έχει αποθαρρύνει την 
Άγκυρα, με τον Ρ. Τ. Ερντογάν να μην 
μπορεί να κρύψει τον εκνευρισμό του, 
επιτιθέμενος, για άλλη μια φορά προκλη-
τικότατα, εναντίον του Γάλλου Προέδρου, 
Εμμανουέλ Μακρόν.

Μη ερμηνεύσιμη… αφέλεια 
Το ερώτημα, λοιπόν, που εγείρεται για 

τις καθ’ ημάς προσεγγίσεις, είναι, κατά 
πόσον μπορεί, μια επεκτατικά αναθεω-
ρητική δύναμη, με βλέψεις αναβιούντος 
ηγεμονικού μεγαλοϊδεατισμού, η οποία 
θέλει να καταστεί, συμφώνως προς το 
«Στρατηγικό βάθος» του Αχμέτ Νταβούτο-
γλου, «κεντρική δύναμη», ισοσθενής των 
μεγάλων διεθνών δυνάμεων της εποχής, 
και όχι απλώς μια αναβαθμισμένη, σε 
ισχύ, υπολογίσιμη περιφερειακή δύναμη, 
και η οποία θεωρεί τον γεωπολιτικό και 
γεωστρατηγικό έλεγχο της Κύπρου ως εκ 
των ων ουκ άνευ, απροϋπόθετη συνθήκη 
για να το πετύχει, να συγκατανεύσει σε 
μια διευθέτηση του Κυπριακού αλλά και 
των ελληνοτουρκικών θεμάτων απέχουσα 
από την εκπλήρωση του μείζονος αυτού 
στόχου. 

Κατά δεύτερον, και συναφές προς το 
πρώτο, είναι πώς μπορεί, η ίδια δύναμη, 
που δρα και ενεργεί, εξακολουθητικά, κατά 
παράβαση του διεθνούς δικαίου και της 
έννομης διεθνούς τάξης, μετερχόμενη, 
μάλιστα, την παραβατική και έκνομη 
αυτή συμπεριφορά ως μέσο και εργα-
λείο της στρατηγικής της, να συμπράξει 
σε μια «δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική 
λύση του Κυπριακού, συμφώνως προς 
το διεθνές δίκαιο, τις αποφάσεις και τα 
ψηφίσματα των ΗΕ, και το ευρωπαϊκό 
κεκτημένο», την οποία, επιπρόσθετα, να 
σεβαστεί, εγγυώμενη τα συμφωνηθέντα. 

Η τουρκική τακτική του πειθαναγκα-
σμού εκδηλώνεται προσφυώς και στην 
προκείμενη διαβούλευση για συμφωνία 
επί των όρων αναφοράς, προκειμένου 
να διανοιχθεί εκ νέου διαπραγματευτική 
προσπάθεια στο Κυπριακό. 

Τακτική η οποία αποσκοπεί στη λεί-
ανση του διαπραγματευτικού εδάφους 
συμφώνως προς τις τουρκικές θέσεις, 
ώστε να διαμορφωθεί, εκ των προτέρων, 
ένα τουρκικών προδιαγραφών πλαίσιο 
διαπραγμάτευσης, εντός του οποίου να 
είναι αδύνατη η οιαδήποτε διαφυγή...

Πώς είναι ερμηνεύσιμη, λοιπόν, αυτή 
η αφέλεια;  

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

1. Communication Coordinator (ref.no. EMME-CARE_CC_19_09)
2.  Post-Doctoral Fellow(s) in Image Reconstruction and Inverse Problem Solutions 

(ref.no. CaSToRC_PDF_19_07)
3. Director of Research and Technical Support (ref.no. CYI_DRTS_19_11)
4. Postdoctoral Fellow(s) in Lattice Gauge Theory (ref.no. CaSToRC_PDFLGT_19_05)
5. Associate Research Scientist in Computational Science (ref.no. CaSToRC_ARSCS_19_06)
6. IT Technical Research Specialist (ref.no. EMME-CARE_IT_19_11)
7. Project Officer (ref.no. EMME-CARE_PO_10_10)
8. Technical Research Specialist(s) for GHG inventory (ref.no. EMME-CARE_TRS_19_08)
9.  Research Technical Specialist for Monitoring and Controls Systems (ref.no. 

EEWRC_RTS_19_12)
10.  Research and Development Scientist for the Unmanned Systems Research 

Laboratory (USRL) (ref no. EMME-CARE-USRL_RDS_19_12)
11. Nanotechnology Research Laboratory Technician (ref.no. EMME-CARE_TN_19_07)
12. Research Assistant (s) (ref.no. EMME-CARE_RA_19_06)
13. Post-doctoral Research Fellow(s) (ref.no. EMME-CARE_PDF_19_05)
14. Computational Support Specialist(s) (CSS) (ref.no. EMME-CARE_CS_19_04)
15. Post-Doctoral Fellow in Archaeobotany (ref.no. STARC_PDFA_19_12)  

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

        

                                  

Ένα εκλεχτό μέλος της, τον Χριστό-
φορο Ευαγγελίδη του Προκόπη, 
έχασε πρόσφατα η οικογένεια των 

αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Ένα  βλαστάρι 
της ηρωικής Ποταμίτισσας, που έμεινε, 
μέχρι τον πρόωρο θάνατό του, πιστός στον 
όρκο του, προσηλωμένος στα αθάνατα 
ελληνοχριστιανικά ιδανικά, που σήμερα 
αποτελούν αντικείμενο  ειρωνείας και 
αμφισβήτησης στην πολύπαθη ελληνική 
ιδιαίτερη πατρίδα μας.    

Από νεαρή ηλικία, μαθητής της τέ-
ταρτης τάξης του Απεήτειου Γυμνασίου 
Αγρού, είχε ενταχθεί στη θρυλική ΕΟΚΑ 
και πρόσφερε τις υπηρεσίες του μέχρι τη 
μέρα που ο Αρχηγός Διγενής 
διέταξε κατάπαυση του πυρός. 
Άνθρωπος χαμηλών τόνων, 
ταπεινός και ευσεβής, 
όπως οι περισσότεροι 
αγωνιστές της γενέτειράς 
του Ποταμίτισσας, ουδέ-
ποτε επικαλέστηκε την 
αγωνιστική του ιδιότητα 
για να ζητήσει βοήθεια ή 
εύνοια από το κράτος.

   Τον αείμνηστο Χριστόφορο 
Ευαγγελίδη τον γνώρισα όταν έγραφα το 
ανέκδοτο ακόμη βιβλίο μου «Ποταμίτισσα 
- Το Σούλι της ΕΟΚΑ». Μου τον γνώρισε ο 
φίλτατος συναγωνιστής και συγχωριανός 
του,  στρατηγός εν αποστρατεία Λουκής 
Αυγουστίδης. Συναντηθήκαμε για να του 
πάρω συνέντευξη, όπως έκανα με όλους 
τους επιζώντες, μέχρι τότε που έγραφα 
το βιβλίο, αγωνιστές της Ποταμίτισσας.

Η πρώτη ερώτηση που του υπέβαλα 
ήταν ποιος τον μύησε και κάτω από ποιες 
συνθήκες. Και η απάντηση ήταν άμεση:  
«Στην ΕΟΚΑ με μύησε ο συμμαθητής 
και φίλος μου Αντρέας Λουκαΐδης, αδελ-
φός της Ειρήνης Τσαγκάρη, συζύγου του 
ήρωα του Πελεντριού Σωτήρη Τσαγκά-
ρη. Πηγαίναμε πάντοτε μαζί περπατητοί 
καθημερινά από την Ποταμίτισσα στο 
Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού, όπου φοι-
τούσαμε στην τέταρτη τάξη και το από-
γευμα γυρίζαμε πάλι από το μονοπάτι 
στο χωριό μας».

  Μια μέρα που οι δυο φίλοι γύριζαν 
στο χωριό τους από τον Αγρό, μετά από 
συγκρούσεις με τον στρατό στους δρόμους 
του χωριού, μιλούσαν για την ΕΟΚΑ και 
το χρέος των νέων ν’ αγωνιστούν για την 
ελευθερία και την Ένωση της Κύπρου 
με τη Μάνα Ελλάδα. Τότε, ο Αντρέας τον 
ρώτησε: «Χριστόφορε, είσαι πρόθυμος 
να μπεις στην ΕΟΚΑ και να συνεργαστείς 
μαζί μου;». Κι ο Χριστόφορος, κοιτάζοντάς 
τον κατάματα, του απάντησε: «Ρε Αντρέα, 
με ρωτάς αν είμαι έτοιμος να μπω στην 
ΕΟΚΑ; Μέχρι τώρα που δεν ήμουν μυ-
ημένος παρέλειψα καμιά φορά να συμ-
μετάσχω στις μαχητικές διαδηλώσεις και 
τον πετροβολισμό των στρατιωτών του 
Χάρντιγκ; Είμαι πανέτοιμος Αντρέα να 
ορκιστώ στην ΕΟΚΑ και, αν χρειαστεί, 
να δώσω και τη ζωή μου για την Ένωση 
της Κύπρου μας με τη Μάνα Ελλάδα».

Μόλις κατέβηκαν οι δυο φίλοι στο χω-
ριό, ο Αντρέας όρκισε τον Χριστόφορο 
κι από εκείνη τη στιγμή άρχισε η στενή 
αγωνιστική συνεργασία τους. Μαζί τους 
και οι συμμαθητές συγχωριανοί τους Τά-
σος Παπα-αγαθοκλή και Χριστόφορος 
Ματθαίου. Αποστολή τους η μεταφορά 
αλληλογραφίας και η ρίψη φυλλαδίων 
στο πρώτο στάδιο. Αργότερα, η μεταφο-
ρά όπλων και πυρομαχικών, ιδιαίτερα 
χειροβομβίδων, που κατασκεύαζε ο αεί-
μνηστος ήρωας Στυλιανός Λένας, που 
λημέριαζε συχνά στην Ποταμίτισσα. Μου  
είπε χαρακτηριστικά ο αείμνηστος Χρι-
στόφορος: «Ήμασταν τότε νεαροί μαθητές, 
αλλά η καρδιά μας παλλόταν από εθνική 
περηφάνια και αγωνιστική διάθεση. Δι-
ψούσαμε για δράση και ήμασταν πάντα 
πρόθυμοι να εκτελέσουμε,  χωρίς καμιάν 
αντιλογία, κάθε εντολή της ΕΟΚΑ. Ποτέ 
δεν λογαριάσαμε κινδύνους. Ήμασταν 

έτοιμοι για κάθε αποστολή, όσο επι-
κίνδυνη και να ήταν».

Από τον Αγρό οι νεαροί 
μαθητές μετέφεραν τις 

βόμβες στην Ποταμί-
τισσα κι από εκεί μετα-
φέρονταν σε γειτονικά 
χωριά. Ο Χριστόφορος 
είχε αναλάβει τη μετα-

φορά των βομβών στο 
Πελέντρι. Είχε συγγενείς 

εκεί και η συχνή παρουσία 
του δεν κινούσε καμιά υποψία 

στους περίεργους. Μού είπε χαρακτηρι-
στικά: «Η μάνα μου ήταν από το Πελέντρι 
και είχε τρεις αδελφούς που κατοικούσαν 
εκεί. Τον Παναγή, τον Φιλιππή και τον 
Γιαννή. Πήγαινα στο σπίτι του θείου μου 
Παναγή, που γνώριζα καλά τα πατριωτικά 
του αισθήματα και τον εμπιστευόμουν 
απόλυτα. Ήξερα ότι ήταν μέλος της ΕΟΚΑ 
και πήγαινα κατ’ ευθείαν κοντά του. Εκεί 
με περίμενε πάντοτε ο Γιώργος Οικο-
νόμου, στον οποίο έδινα τις βόμβες και 
γύριζα περπατητός στην Ποταμίτισσα».

Η αγωνιστική δράση του Χριστόφορου 
συνεχίστηκε αμείωτη, μέχρι τη λήξη του 
αδικαίωτου Απελευθερωτικού Αγώνα 
της ΕΟΚΑ. Κι ο Χριστόφορος ουδέποτε 
μίλησε για την προσφορά του, ούτε ζήτησε 
καμιάν αμοιβή ή άλλη βοήθεια. Έμεινε 
πιστός στον όρκο του και με θλίψη έβλεπε 
αγωνιστές να διεκδικούν δάφνες, τιμές 
και αξιώματα, που οι πιο πολλοί δεν τα 
άξιζαν. Δεν απέκρυβε την πικρία του 
για το θλιβερό κατάντημα πρώην αγω-
νιστών να πρωτοστατούν σε εκδηλώσεις 
ζημιογόνες για τον αγώνα του κυπρια-
κού Ελληνισμού. Τους αποκαλούσε με 
περιφρόνηση «θλιβερούς ανανιστές».

Έφυγε ο Χριστόφορος πρόωρα, με 
τον καημό της αλύτρωτης Κύπρου, 
που  διατρέχει θανάσιμο κίνδυνο από 
το επεκτατικό τέρας του τουρκικού Αττίλα. 
Συχνά μονολογούσε: «Θα  μονοιάσει ο 
λαός μας; Θα κάνει κάποτε ξαστεριά στην 
Κύπρο; Θα σωθεί η πατρίδα μας;». Κι 
έφυγε, χωρίς ποτέ να πάρει από κανέναν 
απάντηση στα βασανιστικά ερωτήματά 
του. Έφυγε αφήνοντας στην οικογένειά 
του και τους συναγωνιστές του αγαθή 
μνήμη ενός σεμνού αγωνιστή και απρο-
σκύνητου Έλληνα.

   Στο καλό, συναγωνιστή Χριστόφορε 
Ευαγγελίδη. Αιωνία η μνήμη σου.

Χριστόφορος Ευαγγελίδης
Στερνός χαιρετισμός σ’ έναν 

αγνό αγωνιστή της ΕΟΚΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ



Τ
ις δεκαετίες του ‘60-‘70 
και αρκετά χρόνια μετά 
την κυπριακή τραγωδία 
του 1974 η Κύπρος 
ήταν χωρισμένη σε 
δύο στρατόπεδα. Τους 
Μακαριακούς και τους 

Γριβικούς. Ούτε στο ένα ούτε και στο άλλο 
στρατόπεδο οι φερόμενοι ως οπαδοί δεν 
είχαν τις ίδιες ιδεολογίες, ιδεοληψίες και 
στοχοπροσηλώσεις. Απλώς  «ταυτοποιή-
θηκαν» μέσα σε ένα πελώριο χωνευτήρι 
για να προσδιορίζεται ποίοι σε ποια πα-
ράταξη ανήκαν. Αυτός ο παραταξιακός 
προσδιορισμός σίγουρα δεν ωφέλησε 
ούτε τον τόπο ούτε και τα συμφέροντα του 
λαού, καθότι αυτοί που δημιούργησαν 
το κυπριακό πρόβλημα βολεύονταν με 
αυτόν τον εθνοκτόνο διχασμό.

Μετά τον θάνατο του Εθνάρχη Μακα-
ρίου το 1977 και του Γρίβα τον Γενάρη 
του 1974, οι χαρακτηρισμοί αυτοί ξε-
θώριασαν. Έμειναν μόνο τα φρικιαστι-
κά εγκλήματα  της προδοσίας και όσων 
σήκωσαν χέρι εναντίον της ίδιας τους 
της πατρίδας, καρφώνοντας το στιλέτο 
της διχοτόμησης και του εκτουρκισμού 
πάνω στο καθημαγμένο κορμί της.  

Η πολιτική τράπουλα ανακατεύεται και 
πλέον άλλες «ταυτοποιήσεις» και χαρακτη-
ρισμοί έρχονται να προστεθούν στο άλυτο 
κουβάρι του Κυπριακού με τους ορατούς 
και αόρατους εχθρούς να καραδοκούν 
προκειμένου το χάσμα να μεγεθύνεται.

«Ενδοτικοί, απορριπτικοί, εθνικιστές,  
αρνητές της λύσης», και άλλοι χαρακτη-
ρισμοί  έρχονται να ρίξουν και  άλλο νερό 
στον μύλο του διχασμού. Να ταμπελώ-
σουν, να εκχυδαΐσουν, να λοιδορήσουν 
τη διαφορετική άποψη. 

Ο μεγάλος ένοχος, η Τουρκία, συνεχίζει 
απτόητη και ανενόχλητη. Οι ΝΑΤΟϊκοί 
της σύμμαχοι παρακολουθούν  τις συνε-
χιζόμενες παράνομες ενέργειές της. Πέρα 
από κάποιες φραστικές υποδείξεις δεν 
κουνούν ούτε το μικρό τους δάκτυλο. Την 
ίδια ώρα το νεο-σουλτανάτο βαθμολογεί 
τον αντίκτυπο που έχουν οι απειλές του 
για μια νέα εισβολή στην Κύπρο όπως 
του 1974.  Στην Κύπρο βαθύνεται το χά-
σμα μεταξύ πολιτικών και πολιτών για 
τη μεθοδολογία και τον  τρόπο επίλυσης 
του Κυπριακού. Άλλωστε 45 χρόνια δεν 
είναι λίγα για να τρωγόμαστε μεταξύ μας 
και να μη  θέλουμε να κατανοήσουμε 
πως ο κύριος ένοχος για τη μη εξεύρεση  
λύσης δεν είναι ο λαός αλλά η κατοχική 
δύναμη, η οποία πλέον δεν αρκείται ούτε 
και βολεύεται με τη λύση Διζωνικής Δι-
κοινοτικής Ομοσπονδίας. 

Εννέα κόμματα ερίζουν για την ορθότητα 
των θέσεών τους και, ούτε λίγο ούτε πολύ,  
συνεχίζεται το αυτομαστίγωμα πως για τη 
μη λύση ευθύνεται ο εσταυρωμένος λαός 
της Κύπρου, που οι «γνωστικοί» λένε πως 
δεν θέλει να μοιραστεί το νησί με τους Τ/κ.

Έτσι όσοι κράτησαν τη σημαία των εκ-
πτώσεων, των εκχωρήσεων και της πα-
ράδοσης το 2004 υπέρ του εκτρωματικού 
σχεδίου Ανάν επανέρχονται και θέλουν 
λέει να ανοίξουν δρόμο στην ειρήνη.

Φευ! Και ποιος Ε/κ - με εξαίρεση μια 
μειοψηφία αφιονισμένων - δεν επιθυμεί 
να πρυτανεύσει η ειρήνη σε αυτό το νησί 
που ελάχιστα βίωσε αυτό το πανανθρώπινο 
αγαθό; Ποιος δεν θέλει να κοιμάται και να 
ξυπνά χωρίς το άγχος της ανασφάλειας  
μιας νέας προέλασης των Τούρκων κατα-
κτητών; Ποιος δεν θέλει να δει τα παιδιά 
του να μεγαλώνουν και να χαίρεται τις 
βιολογικές του προεκτάσεις με εγγόνια 

και δισέγγονα; 
Πριν από μερικές ημέρες ανακοινώ-

θηκε η δημιουργία μιας πρωτότυπης 
πλατφόρμας  με την ονομασία «Από-
φαση Ειρήνης».

Τυχαία, ή συμπτωματικά, οι πρω-
τεργάτες και πρωταγωνιστές αυτής της 
πρωτοβουλίας είναι πρώην κομματικά 
στελέχη ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ, πρώην υπουργοί  
και πρώην παράγοντες. Όλοι υπέρμαχοι 
του σχεδίου Ανάν. 

Στην ομάδα εμφανίζονται ως επικε-
φαλής οι κύριοι Αλέκος Μαρκίδης, Ιω-
άννης Κασουλίδης, Ανδρέας Χρίστου και 
Κίκης Καζαμίας, που εδώ και 30 χρόνια 
βρίσκονταν σε δημόσια αξιώματα και δι-
αχειρίζονταν τις τύχες του λαού.  

Διαβάζοντας τη διακήρυξη, η Ξένια 
Κωνσταντίνου (ΔΗΣΥ),  μέλος της Ομά-
δας Πρωτοβουλίας (γνωστότατη από την 
εποχή τoυ σχεδίου Ανάν με τα προπα-
γανδιστικά φυλλάδια της UNOPS),  είπε 
πως τα μέλη της Ομάδας πιστεύουν στη 
θετική προοπτική της ασφάλειας και της 
σταθερότητας σε μια επανενωμένη Κύ-
προ, σε αντιδιαστολή με την ανασφάλεια 
και τη ρευστότητα που προοιωνίζεται η 
διχοτόμηση της Κύπρου.

«Η διαπραγματευτική διαδικασία 
για την κατάληξη σε συμφωνημένη 
λύση επανένωσης της χώρας, η οποία 
να συγκεντρώνει την υποστήριξη της 
πλειοψηφίας του λαού είναι δύσκολη, 
σύνθετη και πολυεπίπεδη. Παρόλα αυτά, 
η Ομάδα εκτιμά ότι στη βάση της διαπραγ-
μάτευσης που προηγήθηκε, των σημείων 
όπου υπάρχουν ήδη συγκλίσεις ή όπου 
εξακολουθούν να υφίστανται αποκλίσεις, 
η προοπτική της θετικής κατάληξης είναι 
ρεαλιστική και εφικτή». 

Ο κ. Αλέκος Μαρκίδης ανέφερε πως 
υπάρχει η διαπίστωση πως δεν υπάρ-
χει ορθή πληροφόρηση για το τι είναι 
αυτό το πολίτευμα που πάμε να κάνουμε 
συμφωνημένα από το 1977 (και αυτό 
χιλιοειπωμένο ρεφρέν  από την εποχή 
προ και μετά σχεδίου Ανάν.) «Η Ομάδα 
-όπως υποστήριξε - που δεν έχει σχέση 
με κόμματα και Κινήματα, έχει ως σκοπό 
να κάνει μια ενδελεχή επεξήγηση όλων 
των θεμάτων προς τη κοινή γνώμη με 
τρόπο λογικό, ψύχραιμο και νηφάλιο, 
αλλά και να ακούσει, να αντικρούσει ή 
και να πεισθεί από οποιαδήποτε αντίθετα 
επιχειρήματα». 

Ο τέως ΥΠΕΞ Ιωάννης Κασουλίδης 
σημείωσε πως σήμερα πολιτικοί από 
διάφορους χώρους, πολιτικούς πρώτης 
γραμμής από το ΑΚΕΛ, τον ΔΗΣΥ και 
άλλους πολιτικούς χώρους, ανέντακτους 
πολίτες, ενώνουν δυνάμεις για το Κυπρι-
ακό και τη λύση. 

Ο Ανδρέας Χρίστου στη δική του  πα-
ρέμβαση είπε πως βρισκόμαστε μπροστά 
σε εξελίξεις, και γι’ αυτό καταθέτουν τις 
λίγες δυνάμεις που διαθέτει ο καθένας 
στην προσπάθεια τα πράγματα να προ-
χωρήσουν. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται ο 
κόσμος να έχει περισσότερη ενημέρωση 
και προετοιμασία.

Ο Κίκης Καζαμίας είπε ότι «στις επαφές 
που θα έχει η Ομάδα Πρωτοβουλίας με 
πολίτες, στις ελεύθερες αλλά και στις κατε-
χόμενες περιοχές, θα πρέπει να  αποδείξει 
την εντιμότητα στη σχέση των μελών της, 
ανεξάρτητα από την έκφραση απόψεων. 

Με αυτόν τον τρόπο θα διασκεδαστούν 
προσεγγίσεις αλαζονείας μερίδας των Ε/κ 
έναντι των Τ/κ αλλά και των συμπλεγμά-
των μειονότητας μερίδας των Τ/κ και θα 
καταδειχθεί η ανάγκη για ισότητα, που 
πρέπει να υπάρχει μεταξύ Ε/κ και Τ/κ».

Λογαριάζουν χωρίς τον Ερντογάν. Γιατί 
η Τουρκία δεν αρκείται με μια λύση ΔΔΟ. 
Τα θέλει όλα. Τα μέλη της ομάδας, όμως, 
δεν μας είπαν  ποιο θα είναι το τίμημα 
αυτής της «Απόφασης Ειρήνης». Πόσες 
άλλες παραχωρήσεις πρέπει να γίνουν  
την ίδια ώρα που η Τουρκία προκαλεί 
απροκάλυπτα και προελαύνει. 

Υπό τουρκική διοίκηση
Την περασμένη βδομάδα ο Τούρκος 

πρώην μόνιμος  αντιπρόσωπος της Τουρ-
κίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ), 
Ντεριάλ Μπατίμπαϊ, δήλωσε ότι  πρέπει 
να ανατραπεί η απόφαση του «επαρχιακού 
δικαστηρίου» Αμμοχώστου ότι τα Βαρώσια 
ανήκουν στο ΕΒΚΑΦ, για να μπορέσει 
η «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» να 
εξετάσει τις υποθέσεις που έχει ενώπιόν 
της και αφορούν την περίκλειστη πόλη.

Την ίδια ώρα εμφανίστηκε αισιόδοξος 
επειδή, όπως υποστήριξε,  μια ομάδα 
Ε/κ στο διαδίκτυο που κατάγονται από 
τα Βαρώσια  υπέβαλαν μεταξύ τους την 
ερώτηση αν θα επέστρεφαν στο Βαρώ-
σι υπό τουρκική διοίκηση. Όπως είπε 
«το 70% δεν είναι εναντίον της ιδέας 
της επιστροφής» και αυτός είναι πολύ 
σημαντικός αριθμός. Εξέφρασε δε την 
ελπίδα «να βγήκαν θετικές αποφάσεις 
προς αυτήν την κατεύθυνση κατά τις 
πρόσφατες συναντήσεις στην Άγκυρα».

Σε συνέντευξή του στη «Χαβαντίς», ο 
Μπατίμπαϊ ανέφερε ότι η εν λόγω απόφαση 
του «επαρχιακού δικαστηρίου» δεν συνά-
δει ούτε με τις παγκόσμιες αρχές δικαίου 
ούτε με τους νόμους του ψευδοκράτους, 
σημειώνοντας ότι αυτή η απόφαση λή-
φθηκε χωρίς να ενημερωθούν οι κάτοχοι 
των τίτλων ιδιοκτησίας στην πόλη και την 
εγκατέλειψαν το 1974. Για να εξεταστεί μια 
υπόθεση στο δικαστήριο, είναι διεθνής 
κανόνας ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει 
να παρευρίσκονται στη δίκη, πρόσθεσε.

Υπάρχει μια διαδικασία μπροστά μας 
μέχρι τις 4 Νοεμβρίου, ανέφερε ο κ. Μπα-
τίμπαϊ, και εάν μέχρι τότε το «ανώτατο» 
εκδώσει απόφαση που να ακυρώνει την 
απόφαση του «επαρχιακού», τότε η «επι-
τροπή ακίνητης περιουσίας» θα μπορούσε 
να εξετάσει τις υποθέσεις της εταιρείας που 
έχει προσφύγει και άλλες 500 παρόμοιες 
αιτήσεις (που αφορούν τα Βαρώσια).

Το ΕΔΑΔ, συνέχισε, «θα είναι πολύ 
ευχαριστημένο με αυτήν την κατάσταση 
και ο τρόπος των τοπικών θεραπειών θα 
ανοίξει και πάλι…»

Υπενθύμισε ότι μετά το Κραν Μοντανά 
ο ίδιος είχε προτείνει τρία πράγματα για 
να μετατραπεί το στάτους κβο υπέρ της 
τ/κ πλευράς και αυτό ήταν η ταχεία εξέ-
ταση των υποθέσεων από την «επιτροπή 
ακίνητης περιουσίας», λέγοντας ότι μέσω 
αυτής μπορεί να αλλάξει η βάση για το 
περιουσιακό. Δεύτερο, είπε, είναι η επι-
στροφή των Μαρωνιτών που θα δείξει 
την πολυπολιτισμικότητα και το τρίτο το 
άνοιγμα των Βαρωσίων υπό τ/κ διοίκηση.

Δηλαδή αγάλι-αγάλι γίνεται η παρά-
δοση άνευ όρων.

O ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΌΣ ΠΡΌΣΔΙΌΡΙ-
ΣΜΌΣ ΣΙΓΌΥΡΑ ΔΕΝ ΩΦΕΛΗΣΕ 
ΌΥΤΕ ΤΌΝ ΤΌΠΌ ΌΥΤΕ ΚΑΙ ΤΑ 
ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΑ ΤΌΥ ΛΑΌΥ, ΚΑ-
ΘΌΤΙ ΑΥΤΌΙ ΠΌΥ ΔΗΜΙΌΥΡΓΗ-
ΣΑΝ ΤΌ ΚΥΠΡΙΑΚΌ ΠΡΌΒΛΗ-
ΜΑ ΒΌΛΕΥΌΝΤΑΝ ΜΕ ΑΥΤΌΝ 
ΤΌΝ ΕΘΝΌΚΤΌΝΌ ΔΙΧΑΣΜΌ

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Το τίμημα της ειρήνης

Οι κατ’ επιλογήν 
μνημονεύσεις

Είναι εκπληκτικό πόσο εύκολα μπορεί 
να κατηγορηθούν κάποιοι ως εθνικιστές 
ή ακόμα χειρότερα σοβινιστές από δι-
άφορους. Η ηγεσία του ΑΚΕΛ κατά το 
δοκούν και όποτε της συμφέρει μνημονεύει 
προσωπικότητες αντιστασιακών και κο-
ρυφαίων κομμουνιστών που αφιέρωσαν 
τη ζωή τους στον αγώνα υπέρ του δικαίου 
και της ελευθερίας.

Συχνά πυκνά σε ομιλίες  τους ηγετικά 
στελέχη επικαλούνται αποσπάσματα από 
ποιήματα του μεγάλου Τούρκου ποιη-

τή  και κομμουνιστή  Ναζίμ Χικμέτ, που 
πέρασε πολλά χρόνια της ζωής του σε 
φυλακές και εξορίες και του οποίου τα 
έργα μεταφράστηκαν σε πενήντα γλώσσες, 
μεταξύ των οποίων και στα ελληνικά. Όπως 
για παράδειγμα το απόσπασμα από ένα 
ποίημά του «αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς 
εσύ, ποιος θα διώξει τα σκοτάδια;». Δεν 
πάνε όμως πάρα κάτω επειδή δεν τους 
συμφέρει να αναφερθούν και στον άλλο 
Ναζίμ Χικμέτ,  που διέβλεπε τα κακά που 
θα διέπρατταν οι Άγγλοι ιμπεριαλιστές. 

Όταν τη δεκαετία του ‘50 ξεκίνησαν 
ταραχές στην Κύπρο και η Αγγλία έμπαζε 

την Τουρκία ως παίκτη και διεκδικητή 
προκειμένου με το διαίρει και βασίλευε 
να παραμείνει στο νησί, ο Ναζίμ Χικμέτ με 
μήνυμά του στους Τούρκους της Κύπρου 
τόνιζε: «Η Κύπρος ήταν πάντοτε ελληνι-
κή. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με την 
ελληνικότητα της νήσου. Η πλειοψηφία 
των κατοίκων της είναι Έλληνες και δίκαια 
αγωνίζονται για την Ένωση της νήσου με 
την Ελλάδα». Απευθυνόμενος ειδικότερα 
στην τουρκική μειονότητα της Κύπρου, 
ο Τούρκο ποιητής τόνιζε ότι «πρέπει να 
συνεργασθεί με τους Έλληνες Κύπριους 
για την απαλλαγή  της νήσου από τον αγ-
γλικό ιμπεριαλισμό… Μόνο όταν η νήσος 
απαλλαγεί από τους Άγγλους ιμπεριαλιστές, 
οι Τούρκοι κάτοικοί της θα μπορέσουν να 
ζήσουν πραγματικά ελεύθεροι…».

Σε άλλες αναφορές του τόνιζε ότι «οι 
λαοί της Τουρκίας και της Ελλάδας έχουν 
τους ίδιους θανάσιμα μισητούς εχθρούς: 
τον αγγλοαμερικανικό ιμπεριαλισμό και 
τους ντόπιους λακέδες τους.

Για τις πολιτικές του θέσεις το 1951 τού 
αφαιρέθηκε η τουρκική υπηκοότητα, την 
οποία απέκτησε μετά τον θάνατό του το 1961. 

Βέβαια σήμερα η πλειοψηφία των 
πολιτών, συμπεριλαμβανομένης και της   
υποφαινόμενης, δεν  υποστηρίζουν «Ένω-
ση» καθότι αυτό το αίτημα νοθεύτηκε και 
χρησιμοποιήθηκε από το ΝΑΤΟ και τη 
CIA ως δούρειος ίππος για να διαπραχθεί 
η εσχάτη προδοσία στην Κύπρο.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί τρόποι για 
την επίτευξη της ειρήνης.

Η παράδοση άνευ όρων, η σταδιακή 
συμμόρφωση και υιοθέτηση θέσεων του 
κατακτητή, και ο αγώνας μέχρι τη δικαίω-
ση που υιοθετούσαν μέχρι την τελευταία 
ρανίδα του αίματός τους οι κομμουνιστές 
και οι πατριώτες ανά τον κόσμο. 

Στο χέρι μας είναι ποιαν «απόφαση 
ειρήνης» θα επιλέξουμε.

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com
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ΕΊΝΑΊ, ΌΜΩΣ, 
ΣΌΦΌ ΚΑΊ ΚΡΊΣΊ-
ΜΌ ΝΑ ΔΊΑΓΝΩ-
ΣΘΌΎΝ ΚΑΊ ΠΡΌ-
ΒΛΕΦΘΌΎΝ ΤΑ 
ΕΠΌΜΕΝΑ ΠΌΛΊΤΊ-
ΚΑ ΚΊ ΊΣΩΣ ΣΤΡΑ-
ΤΊΩΤΊΚΑ ΒΉΜΑΤΑ 
ΤΉΣ ΤΌΎΡΚΊΑΣ, ΣΕ 
Ό,ΤΊ ΔΊΑΦΑΊΝΕΤΑΊ 
ΝΑ ΣΎΝΊΣΤΑ ΜΊΑ 
ΜΕΛΕΤΉΜΕΝΉ ΚΑΊ 
ΜΑΚΡΌΠΡΌΘΕ-
ΣΜΉ ΣΤΡΑΤΉΓΊΚΉ 
ΕΠΊΔΊΩΞΉ. ΑΝ Ή 
ΓΕΩΓΡΑΦΊΑ ΔΕΝ 
ΑΛΛΑΖΕΊ, ΩΣΤΌ-
ΣΌ ΜΠΌΡΕΊ ΝΑ 
ΎΠΑΓΌΡΕΎΣΕΊ 
ΚΑΤΑΛΎΤΊΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΊΣ ΩΣ ΠΡΌΣ 
ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΊΚΑ 
ΔΕΔΌΜΕΝΑ ΣΕ 
ΌΣΌΎΣ ΚΡΊΝΌΎΝ 
ΠΩΣ ΑΔΊΚΌΎΝΤΑΊ 
ΑΠΌ ΑΎΤΉΝ

«Μ
ε τον 
αραμπά 
πιάνει ο 
Τ ο ύ ρ -
κος τον 
λ α γ ό » . 
Είμαστε, 

φαίνεται, καταδικασμένοι πλούσια να 
ξοδεύουμε την γκρίζα ουσία μας για να 
ερμηνεύουμε, εννοούμε και προκατα-
λαμβάνουμε τα τουρκικά σχέδια και προ-
θέσεις στην περιοχή μας και εις βάρος 
μας, όταν μάλιστα όλο και σαν «Γκρίζος 
Λύκος» ακούγεται στις επεκτατικές του 
νεο-οθωμανικές διακηρύξεις ο ισλαμι-
στής Ταγίπ Ερντογάν. Αφορισμοί όπως 
η πρώτη πρόταση του κειμένου μας, ή το 
απόφθεγμα του, εκλιπόντος φευ, Ιμβρίου 
διεθνολόγου-τουρκολόγου Νεοκλή Σαρρή: 
«Τούρκον είδες; Ριάλια θέλει. Κι άλλον 
είδες; Κι άλλα θέλει!», προσλαμβάνουν 
για τους μελετητές της τουρκικής εξωτε-
ρικής πολιτικής συμπεριφοράς πολύτιμη 
χρησμοδοτική αξία ως σταθερά εξηγητικά 
εργαλεία κατανόησης και πρόβλεψης 
της αμετακίνητα επεκτατικής, βουλιμικής 
τουρκικής πολιτικής. Ειδικά, βέβαια, όταν 
προκύπτει ένα αστραφτερό χρυσόμαλ-
λο δέρας, όπως τα κοιτάσματα φυσικού 
αερίου στις θάλασσες της Ανατολικής 
Μεσογείου και στο Αιγαίο, της αιδήμονος 
για πολλά χρόνια περί αυτού Ελλάδος. 

Τα τουρκικά σκάφη των γεωτρήσε-
ων, ήδη τέσσερα τον αριθμό, σουλατσά-
ρουν αναίσχυντα στην Κυπριακή ΑΟΖ 
προβαίνοντας και σε γεωτρήσεις, είτε 
με το πρόσχημα των δικαιωμάτων των 
«χρήσιμων» πάντα Τουρκοκυπρίων 
- περιμένετε μόνον εξυπηρετικές των 
τουρκικών επιδιώξεων δηλώσεις από 
το «αδέρφι» μας τον Ακιντζί -  είτε, πιο 
νεο-οθωμανικά, με τη διατυμπάνιση του 
μεγέθους της Τουρκίας στην περιοχή, 
τα 4000 μίλια ακτογραμμής της και τον 
πολεμικό της στόλο, σε εκκωφαντική επί-
δειξη στα ναυτικά γυμνάσια της «Γαλάζιας 
Πατρίδας». Τα πλοία των γεωτρήσεων 
συνοδεύουν προστατευτικά - «απει-
λητικά» προς ημάς είναι πιο σωστά ο 
όρος - κάποιες πολεμικές φρεγάτες, κι οι 
γαλάζιες θάλασσες που διαφιλονικούν 
οι Τούρκοι έχουν ήδη «γκριζαριστεί» 
στο χρώμα των πολεμικών της πλοίων. 

Προστρέχοντας για την τιμή των όπλων 
(που δεν έχει) η Κύπρος στα διάφορα 
διεθνή fora, OHE, Eυρωπαϊκή Ένωση 
- θα πήγαινε και στους Αδεσμεύτους 
αν έπαιζε ακόμη αυτό το χαρτί - αλλά 
και συνάπτοντας διμερείς και τριμερείς 
συμφωνίες με κράτη όμορα κι όχι άμοιρα 
συμφερόντων στον θαλάσσιο πλούτο της 
Ανατολικής Μεσογείου, η Κύπρος διε-
σφάλισε ubi et orbe διαβεβαιώσεις και 
παραδοχές για τα θαλάσσιά της σύνορα 
και δικαιώματα, που ρηματικώς όσο και 
πραγματικώς αγνοεί και παραβιάζει η 
Τουρκία. Πόση «ασφάλεια» παρέχουν 
αυτές οι ρηματικές στηρίξεις προσμετράται 
και στις ελληνικές δηλώσεις, π.χ. από 
τον ακούραστο Πρόεδρο της Ελληνικής 
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο να 
υπενθυμίζει στην Τουρκία την απαρά-

βατη αρχή του σεβασμού της διεθνούς 
νομοθεσίας. Που ανενδοίαστα η Τουρκία 
παραβιάζει όχι μόνον έναντι μιας Κύπρου, 
που δεν δέχεται ως κράτος με έννομα 
δικαιώματα στο διεθνές δίκαιο, κι έτσι 
δίνει στον εαυτό της ένα προκάλυμμα 
ή φύλλο συκής για να απαντήσει στις 
«μονομερείς ενέργειες της ελληνοκυ-
πριακής διοίκησης», αλλά κι έναντι της 
Ελλάδος, εγείροντας κρίσιμα ζητήματα 
αμφισβήτησης στο καίριας γεωστρατη-
γικής σημασίας Καστελόριζο. Τι ζητεί, 
λοιπόν, και τι περιμένει να κερδίσει η 
Τουρκία παραβιάζοντας κατάφωρα και 
προκλητικά τη διεθνή νομοθεσία, τα θα-
λάσσια σύνορα και το αναγνωρισμένο 
Δίκαιο της Θαλάσσης; Στα γαβγίσματα 
των πολιτικών της Τουρκίας διακρίνεται 
και μια επώδυνη «αίσθηση πληγωμένου 
εγωισμού» για τον παραγκωνισμό της 
από τα διαδραματιζόμενα στην Ανατο-
λική Μεσόγειο, στον οποίο αντιπαρα-
βάλλει το γεωγραφικό και στρατιωτικό 
της μέγεθος ως αυτοδίκαιη αξίωση να 
της αναγνωριστούν και γίνουν σεβαστά 
ανάλογα δικαιώματα ως «παίκτης» στην 
Ανατολική Μεσόγειο, ως «the big kid in 
the clock». Είναι, όμως, σοφό και κρίσιμο 
να διαγνωσθούν και προβλεφθούν τα 
επόμενα πολιτικά κι ίσως στρατιωτικά 
βήματα της Τουρκίας, σε ό,τι διαφαίνεται 
να συνιστά μια μελετημένη και μακρο-
πρόθεσμη στρατηγική επιδίωξη. Αν η 
γεωγραφία δεν αλλάζει, ωστόσο μπορεί 
να υπαγορεύσει καταλυτικές δράσεις 
ως προς τα γεωγραφικά δεδομένα σε 
όσους κρίνουν πως αδικούνται από 
αυτήν. Θυμηθείτε πόσο ο ασφυκτικός 
γεωγραφικός ντετερμινισμός της ηπει-
ρωτικά περίκλειστης Γερμανίας οδήγησε 
σε τόσους ευρωπαϊκούς πολέμους. 

«Νομική ασπίδα»
Προτείνουμε ως μια πυξίδα στην 

προϊδέαση πιθανών σχεδιασμών της 
Τουρκίας πιθανές αξιώσεις και αμφι-
σβητήσεις της στην τετράδα των «νομι-
κών ασπίδων» της Κύπρου: Τη  διεθνή 
νομοθεσία, τα θαλάσσια σύνορα και το 
αναγνωρισμένο Δίκαιο της Θαλάσσης, 
και, βέβαια, την κρατική υπόσταση και 
κυριαρχία της Κύπρου, στην οποία ως 
«εγγυήτρια δύναμη» θα αντιτάσσει τη 
«συγκυριαρχία» με τους Τουρκοκυ-
πρίους, διαβάζοντας στο Σύνταγμα του 
’60 «συγκυριαρχία» όταν αυτό σαφώς 
ομιλεί περί μιας κι ενιαίας κυριαρχίας 
και μοιρασμένη συγκυβέρνηση. Από την 
οποία αποχώρησαν οι ίδιοι οι στασιαστές 
Τουρκοκύπριοι.

Τα θαλάσσια σύνορα και οι 
αντιρρήσεις της Τουρκίας 

Παραδοσιακά δεν υπήρχαν σύνορα 
στη  θάλασσα, ούτε κρατικές επικράτειες 
επ’ αυτής. Η ανοικτή θάλασσα εθεωρείτο 
«κοινό ανθρώπινο αγαθό», ένα από τα 
αναφαίρετα για όλους τους ανθρώπους 
«commons». Tα πράγματα άρχισαν να 
αλλάζουν στα μέσα του 20ού αιώνα, και 
μάλιστα στο απότοκο της «ανάδυσης» 
αξιώσεων σε υποθαλάσσιες, κυρίως, 
εξορύξιμες πρώτες ύλες. Ως τα 1950 
τα κράτη ασκούσαν αποκλειστικό έλεγ-
χο μέχρι τρία μίλια από την ακτή τους, 
όχι γιατί παραιτούνταν από την έννοια 
της άσκησης κυριαρχίας, αλλά γιατί δεν 
υπήρχε ενδιαφέρον για τον θαλάσσιο 
πλούτο στην υφαλοκρηπίδα τους. Το 
1945 οι ΗΠΑ εκδήλωσαν την πρόθε-
ση να ανακηρύξουν μιαν Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ ή αγγλιστί ΕΕΖ, 
Exclusive Economic Zone), αν και αυτό, 
εξήγησαν, δεν θα παρεμπόδιζε την ελεύ-
θερη ναυσιπλοΐα. 

Ακολούθησαν με υπερβολικές αξι-
ώσεις η Χιλή και το Περού, προέκυψε 
ένας κυκεώνας αυθαίρετων διακηρύξεων 
από διάφορα κράτη και παρενέβησαν το 
1967 τα Ηνωμένα Έθνη ορίζοντας μια 
Επιτροπή. Δύο διεθνείς συνδιασκέψεις 
υπό τα ΗΕ το 1973 και το 1982 οδή-
γησαν στην Συνθήκη του ΟΗΕ για το 
Δίκαιο της Θάλασσας,  του Μοντεβιδέο, 
το 1982, που αναγνωρίζει χωρικά ύδα-
τα, την «χωρική θάλασσα» (territorial 
sea) στα 12 μίλια, στην οποίαν ασκείται 
πλήρης και απόλυτη κυριαρχία, στην 
επιφάνεια, στη θαλάσσια μάζα στον 
βυθό και στο υπέδαφος, και καθ’ ύψος 
στον υπερκείμενο της θάλασσας αέρα 
(εθνικός εναέριος χώρος). Aπειλούμενη 
με το τουρκικό «casus belli» η Ελλάδα 
έχει περιορίσει (όπως κι η Τουρκία) τα 
χωρικά της ύδατα στα 6 μίλια και τον 
εναέριό της χώρο στα 10. Σημειώνουμε 
ότι στην περιοχή του Αιγαίου, με ΧΘ 
των 6νμ που έχουμε σήμερα, η  Ελλάδα 
κατέχει το 43,5% της επιφάνειάς του και 
η Τουρκία 7,5% (ενώ απομένει Ανοικτή 
Θάλασσα 49%). Εάν η ΧΘ επεκταθεί στα 
12νμ η Ελλάδα  θα έχει το 71,5% και η 
Τουρκία 8,7% (ενώ θα απομένει Ανοικτή 
Θάλασσα 19,8%). Ορίζονται επίσης από 
την Συνθήκη του Μοντεβιδέο 200 μίλια 
Αποκλειστικού Οικονομικού Ελέγχου, 
η ΑΟΖ, παρέχοντας στα Κράτη «κυριαρ-
χικά δικαιώματα και δικαιοδοσίες» για 
την αποκλειστική, ή την κατά προτίμηση 
έρευνα και εκμετάλλευση των πόρων 
που βρίσκονται μέσα σε αυτήν.

Η «νομική υπόσταση» της ΑΟΖ 
και της υφαλοκρηπίδας, ΥΦΑΛ, έχει 
ολοκληρωθεί χωρίς αμφιβολίες και 
περαιτέρω ανάγκη ερμηνείας, στο διε-
θνές εθιμικό και στο συμβατικό δίκαιο 
θαλάσσης, και καθορίζονται, μάλιστα 
συγκεκριμένα, ποιες είναι οι λειτουρ-
γίες, τα δικαιώματα, ή οι ελευθερίες 
που επιτρέπονται και αναγνωρίζονται 
για όλα τα άλλα Κράτη, προκειμένου να 
εξυπηρετείται η θεμελιώδης αρχή της 
«ελευθερίας χρήσεως των θαλασσών» 
και της «ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και 
αεροπλοΐας». Κι αυτό αυτοδικαίως, χωρίς 
να χρειάζεται να κυρωθεί από ένα κράτος 
η Συνθήκη του Μοντεβιδέο.

Πώς, λοιπόν, η Τουρκία μπορεί να 
αγνοεί μια Διεθνή Συνθήκη που επι-
βάλλεται καθολικώς, χωρίς την ανάγκη 
επικύρωσης από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ;

Αν αφήσουμε στην άκρη την τραγε-
λαφικά γελοία μη αναγνώριση κρατικής 
υπόστασης στην Κυπριακή Δημοκρατία, 
δεν μπορεί να της αρνηθεί δικαιώματα 
ΑΟΖ και ΥΦΑΛ ως νήσου, διότι αυτά 
αναγνωρίζονται σε κάθε νησί που μπο-
ρεί να στηρίξει ανθρώπινη ζωή, πόσω 
μάλλον σε ένα αναγνωρισμένο διεθνώς 
νησιωτικό κράτος. Η Τουρκία επιμένει 
να μην αναγνωρίζει Χωρικά Ύδατα και 
ΥΦΑΛ στα νησιά του Αιγαίου, αυθαιρέτως, 
σύροντας μια μέση γραμμή όχι ανάμεσα 
στις ακτές της και τα πλησιέστερα ελληνικά 
νησιά, αλλά σε μια μέση γραμμή που 
μοιράζει στα δύο το Αιγαίο, με ελληνικά 
νησιά έτσι να επιπλέουν στην υφαλοκρη-
πίδα της.  Πονηρώς χρησιμοποιεί τους 
όρους του «δίκηου» (fairness)  παρά της 
διεθνούς νομοθεσίας, ώστε να μπορεί να 
επικαλεστεί παραδείγματα όταν η διε-
θνής δικαιοσύνη που εφαρμόζεται στην 
πρακτική των Κρατών υποδεικνύει ότι 
οι «νησιωτικές γεωφυσιογνωμίες» δεν 
μπορούν απαραίτητα να απολαμβάνουν 
ισοδύναμη επήρεια στην οριοθέτηση 
των δύο αυτών θαλασσίων ζωνών, δε-
δομένου ότι η οριοθέτηση θα πρέπει 
να αποδίδει «δίκαιο αποτέλεσμα». Οι 
οριοθετήσεις, δηλαδή, που γίνονται με 
συμφωνίες μεταξύ των Κρατών, κατά 
βάση γίνονται με την αρχή της «μέσης 
γραμμής - ίσης αποστάσεως», όταν δεν 
παρεμβάλλονται μεταξύ τους Νησιά ή 
Βράχοι, και, όταν αναλαμβάνουν μεσο-
λάβηση τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα, 
αρχίζουν την οριοθέτηση με την ανωτέ-
ρω αρχή της μέσης γραμμής, την οποία 
όμως στην συνέχεια προσαρμόζουν κατά 
την τελική τους απόφαση, λαμβάνοντας 
υπόψη διάφορα κριτήρια, που εκτιμούν 

ότι την επηρεάζουν, ώστε να αποδώσουν 
δίκαιο αποτέλεσμα, στην έννοια της «ευ-
θυδικίας» κατά τις οριοθετήσεις. 

Η στρατηγική του Χότζα
Αλλά, φαίνεται ότι η Τουρκία προ-

εξοφλεί πόσο μακράν της  βρίσκονται 
οι γραμμές του δικαίου, επικαλούμενη 
το «δίκηο», παρά το Διεθνές Δίκαιο, και 
ζητώντας διμερή διαπραγμάτευση κι 
επίλυση, κι όχι τα διεθνή δικαιοδοτικά 
μέσα. Επιζητεί έτσι να δημιουργήσει ένα 
πρόβλημα εκ του μη προβλήματος, να 
«γκριζάρει» το σαφές και αδιαπραγμά-
τευτο, και να ρίξει το βάρος των στρατι-
ωτικών της απειλών και του μεγέθους 
της στην υπό τους εκβιασμούς της βίας 
«διαπραγμάτευση». Ίσως, ελπίζοντας ότι 
κάποιοι πολιτικοί μας θα επιλέξουν να 
«αγοράσουν τον μπελά»; Γνωρίζουμε 
ότι ο τουρκικός αραμπάς γνωρίζει ένα 
δρόμο. Αργό, σταθερό, βαρύ κι ευθύ. 
Πετάει μια μονομερή, όσο αβάσιμη διεκ-
δίκηση στο καλάθι των Ελληνοτουρκικών 
και παίζει επίμονα με αυτήν την μπάλα. 
Κάτι θα δώσουμε, κάτι θα πάρει. Η δική 
της «μέση γραμμή». Ο ίσιος δρόμος της 
καμήλας του Χότζα, του τουρκικού αρα-
μπά. Όπως σοφά κι εύστοχα το εννοεί 
κι ο σοφός Σταύρος Λυγερός, σκοπός 
είναι, όσο μονομερής, όσο ανερμάτιστη 
η νέα διεκδίκηση, να την εγγράψει στη 
συνείδηση του διεθνούς συστήματος ως 
υπαρκτή διαφορά που χρειάζεται επίλυση 
μέσω συμβιβασμού. Κι έχουμε πάλι… 
 

Οι θολές «γαλάζιες πατρίδες»
του Ερντογάν

ΤΙΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
titos_christodoulou@hotmail.com 

Σκοπός είναι, όσο 
μονομερής, όσο 
ανερμάτιστη η 

νέα διεκδίκηση, 
να την εγγράψει 

στη συνείδηση του 
διεθνούς συστήματος 
ως υπαρκτή διαφορά 

που χρειάζεται επίλυση 
μέσω συμβιβασμού. Κι 

έχουμε πάλι...



 
 

Σ
τις 30 Αυγούστου 
1990, ο τότε Υπουρ-
γός  Εξωτερικών και 
Κοινοπολιτείας στο 
Ηνωμένο Βασίλειο 
Douglas Hurd διό-
ρισε τον Sir David 

Hannay αντικαταστάτη του Sir Crispin 
Tickell, ο οποίος υπηρέτησε ως μόνι-
μος αντιπρόσωπος του ΗΒ στον ΟΗΕ 
μεταξύ 1987-1990. 

  
Ποιος είναι 
ο Sir Crispin Tickell

Καθώς ο Sir David Hannay είναι 
καλά γνωστός στην Κύπρο σε σχέση με 
το Κυπριακό ως επί το πλείστον με το 
«Σχέδιο Ανάν», ίσως να μην είναι τόσο 
γνωστή η ανάμειξή του από τη δεκαετία 
του 1990 ως μονίμου αντιπροσώπου 
του ΗΒ στον ΟΗΕ και ότι είχε διοριστεί 
λίγους μόνο  μήνες μετά την έκδοση 
του διζωνικού ψηφίσματος 649/90. 
Όμως, ακόμα περισσότερο άγνωστος 
είναι πιστεύω ο Sir Crispin Tickell και 
η δική του σημαντικότατη, διαχρονική 
ανάμειξη στη μοίρα της Κύπρου από 
το 1963/64. Υπενθυμίζεται ότι εκείνοι 
που γράφουν (pen holders) τα περί 
Κύπρου ψηφίσματα  στον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών είναι οι Βρετανοί. Και 
το διζωνικό ψήφισμα 649/90 γράφτηκε 
και εκδόθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας 
με τη σύμφωνη γνώμη του τότε Προ-
έδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
Γιώργου Βασιλείου, «διά χειρός» Sir 
Crispin Tickell. 

 Στις 28 Ιανουαρίου 1999 ο Sir 
Crispin Tickell έδωσε συνέντευξη στο 
Churchill College, Cambridge, στην 
οποίαν αποκάλυψε πολλά για τον ρόλο 
και την υπηρεσία του στη βρετανική 
πολιτική και διπλωματία. Μίλησε για 
τους σχεδιασμούς που έκαναν στο 
τμήμα σχεδιασμού του Φόρεϊν Όφις 
και είπε, μεταξύ άλλων: «Γράφαμε 
μακροπρόθεσμα έγγραφα πολιτικής. 
Π.χ. γράψαμε για τις μελλοντικές μας 
σχέσεις με τη  Σοβιετική Ένωση…  με 
την Κούβα… Ήμουν γραμματέας της 
ομάδας εργασίας για το Υπουργικό 
για τη  διαμόρφωση του κόσμου 10 
χρόνια μπροστά…».  

 
1964 - «Το Μέλλον
της Κύπρου» 

Ο Sir Crispin ήταν ο επικεφαλής της 
ομάδας σχεδιασμού στο Φόρεϊν Όφις 
(Planning Department) μεταξύ 1961-
1964 και ο άνθρωπος που το 1964 είχε 
σχεδιάσει «Το Μέλλον της Κύπρου» 10 
χρόνια μπροστά. Καταγράφοντας πώς 
θα μπορούσε να επιτευχθεί ο τουρκι-
κός στόχος διαμελισμού. Σε συνέχεια 
της απόφασης στο Φόρεϊν Όφις στις 
3.1.1964 για αλλαγή του στάτους της 
Κύπρου σε «δύο συνιστώντα κράτη».  

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Σήμερα το τι 
εξελίσσεται είναι η 
συνέχεια των πιο 

πάνω, αλλά η πολιτική 
ελίτ στην Κύπρο δεν 
τολμά να τα πει στον 
λαό. Το δε “donkey 

work” των σχεδιαστών 
του «Μέλλοντος της 
Κύπρου» ανέλαβε ο 

νέος εντολοδόχος στον 
ΟΗΕ, António Guterres, 
από την Πορτογαλία, με 
βοηθό την Αμερικανίδα 

Jane Holl Lute…

Ο Sir Crispin Tickell, «Το Μέλλον της Κύπρου», 
το διζωνικό 649/90 και ο Sir David Hannay

To τμήμα εκείνο απαρτιζόταν από 
τρεις αξιωματούχους πολύ γνωστούς 
για την  ανάμειξή τους στο Κυπριακό. 
Επικεφαλής είχε αναλάβει ο Sir Crispin, 
οι άλλοι δύο ήσαν ο Sir Michael Palliser 
και ο Sir Robert Wade-Gery. 

 Παρόλο που στη συνέντευξή του δεν 
αναφέρθηκε στους σχεδιασμούς των σε 
σχέση με την Κύπρο, εντούτοις το πλούσιο 
βρετανικό Εθνικό Αρχείο δεν έκρυψε τα 
σχέδιά τους. Το τρισέλιδο έγγραφό του, 
με τους σχεδιασμούς των με τίτλο «Το 
Μέλλον της Κύπρου»  (“The Future of 
Cyprus”), βλέποντας 10 χρόνια μπροστά, 
φέρει την υπογραφή του με ημερομηνία 
14 Φεβρουαρίου 1964. 

Το σχέδιο αναφερόταν σε τρεις πιθανές 
λύσεις με εδαφικό διαχωρισμό. Διχοτό-
μηση μέσω διπλής ένωσης, διχοτόμηση 
μέσω ομοσπονδίας -  συνομοσπονδίας, 
ίσως, με ειδικές σχέσεις με την Ελλάδα 
και την Τουρκία αντίστοιχα, ή ομοσπονδία 
χωρίζοντας τη νήσο σε καντόνια, ένα ή 
δύο εκ των οποίων να ήταν τουρκικά…

Αποκοπή του ομφάλιου λώρου με την 
Ελλάδα - Στον στρατηγικό  μακροπρόθε-
σμο σχεδιασμό τους περιλαμβάνονταν και 
πρόνοιες για τη  χρησιμοποίηση του 6ου 
Αμερικανικού Στόλου και του Βρετανικού 
Βασιλικού Ναυτικού, για να εμποδίσουν 
τα ελληνικά πλοία από το να διασχίσουν το 
Αιγαίο εις βοήθειαν της Κύπρου. Συντο-
νισμένη προσπάθεια με τους συμμάχους 
(και φιλο-βρετανικά στοιχεία στην Ελλάδα) 
για χαλάρωση των σχέσεων μεταξύ ελλη-
νικής Κυβέρνησης και Ελληνοκυπρίων 
και να «επιτεθούν κατά του ελληνικού 
Τύπου και ραδιοφώνου» κ.λπ. Γενικά 
αποκοπή του ομφάλιου λώρου με την 

Ελλάδα… Και κατέληγε ο υπογράφων Sir 
Crispin Tickell: 

«...11. Οι εισηγήσεις για τις πιο πάνω 
διάφορες επιλογές δράσης θα πάρουν 
χρόνο μέχρι να φέρουν αποτελέσματα. 
Από μια άποψη, τουλάχιστον, ο χρόνος 
είναι με το μέρος μας στο νησί. Ό,τι και 
να συμβεί, είναι σίγουρον ότι η σημερινή 
μετακίνηση πληθυσμού θα συνεχιστεί, με 
τους Τούρκους να μαζεύονται στη βόρεια 
πλευρά του νησιού. Όσο πιο πολύ επι-
τυγχάνεται αυτό, τόσο πιο ενδεικτική και 
αποδεκτή θα είναι η λύση του είδους…».

(Το έγγραφο στην ολότητά του το βρή-
κα πριν από χρόνια αποδεσμευμένο και 
το δημοσίευσα στο αγγλικό μου βιβλίο  
“Conspiracy or Blunder?”, Λευκωσία 2000, 
και σε άλλα μου βιβλία, και αναφορά γίνεται 
και στο πρόσφατο βιβλίο μου «Διζωνική 
vs Δημοκρατία», Λεμεσός 2019).

Ο δε Sir Robert Wade-Gery, στις 20 
Αυγούστου 1964, παραμονές του ναυα-
γίου στη Γενεύη, σε ένα άκρως απόρρητο 
εσωτερικό σημείωμά του, συμπλήρωσε:  

 «…Σίγουρα, ένα πραξικόπημα πολιτικά 
θα ήταν αδύνατο για τους Έλληνες να το 
δικαιολογήσουν ή τους Τούρκους να το 
ανεχτούν, εάν φαινόταν ότι προερχόταν 
από μια επίσημη και δημόσια συμφω-
νία στη Γενεύη. Όμως, μπορεί να έλθει η 
στιγμή που ένα επιτυχημένο πραξικόπη-
μα μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια 
πραγματική λύση, αν ελάμβανε χώραν 
βάσει μιας παρασκηνιακής και μυστικής 
μισο-συμφωνίας στη Γενεύη. Η δυσκολία 
θα ήταν να κρατηθεί η ελληνο-τουρκική 
στρατιωτική δράση από το να βγει εκτός 
ελέγχου μέσα στην υψηλά φορτισμένη 
συναισθηματική ατμόσφαιρα που θα δη-
μιουργηθεί.  Δεδομένης της σημερινής 
έλλειψης εμπιστοσύνης μεταξύ ελληνικής 
και τουρκικής κυβέρνησης, αυτό μπορεί  
να γίνει κατορθωτό μόνον αν έχουμε χέρι 
εμείς και οι Αμερικανοί. Εμείς δεν πρέπει 
να γνωρίζουμε προκαταβολικώς τίποτα 
για το πραξικόπημα (θα είναι, πραγμα-
τικά, πολύ ανεπιθύμητο, αν γνωρίζαμε), 
όμως θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να 
δράσουμε γρήγορα έτσι και λάβει χώ-
ραν. Εκείνο που χρειαζόμαστε, είναι να 
εξασφαλίσουμε τις μίνιμουμ αναγκαίες 
μυστικές μονομερείς υποσχέσεις από 
την κάθε πλευρά, ότι οι δυνάμεις των 
δεν θα επιτεθούν η μία της άλλης…». Η 
υπογράμμιση της λέξης πραξικόπημα 
από τον Βρετανό αξιωματούχο. 

Ας αναλογιστεί ο αναγνώστης, πλέον, 
για το τι ακολούθησε 10 χρόνια αργότερα, 
το 1974… 

 
Ο Μπούτρος Μπούτρος Γκάλι

Ο μ. Μπούτρος Μπούτρος Γκάλι ήταν 
Αιγύπτιος πολιτικός και διπλωμάτης, ο 
έκτος Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών μεταξύ 1992 – 1996, 
και πέθανε το 2016. 

Ήταν επί δικής του θητείας και επί 
θητείας του Sir David Hannay ως μονίμου  
αντιπροσώπου του ΗΒ στον ΟΗΕ που οι 
Βρετανοί προώθησαν το συνομόσπονδο 
σχέδιό τους, το οποίο παρουσίασαν ως 
«Ιδέες Γκάλι». Και αφού είχε ετοιμάσει το 
έδαφος, βάζοντας το διζωνικό θεμέλιο με 
το διαβόητο ψήφισμα 649/90 ο προκά-
τοχός του, «σχεδιαστής» του «Μέλλοντος 
της Κύπρου», Sir Crispin Tickell, με τη 

βοήθεια του τέως Προέδρου της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου, 
ο οποίος αποδέχθηκε  την απαρτχάιντ 
βρετανο-τουρκική δικοινοτική, διζωνική 
ομοσπονδία…

Το 1999 ο Boutros Boutros 
Ghali κυκλοφόρησε το βιβλίο του 
“UNVANQUISHED A U.S. – U.N. SAGA” 
με τα απωθημένα του εναντίον της αμερικα-
νικής διοίκησης, που απέρριψε ασυζητητί 

την προοπτική δεύτερης θητείας του ως 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Στο βιβλίο 
του προφανώς περιορίστηκε να εκθέσει 
τον έλεγχο που ασκούν οι Αμερικανοί 
στον Οργανισμό που οι ίδιοι ίδρυσαν 
το 1948… Αλλά τίποτα για τα ρατσιστικά 
σχέδια που δέχθηκε να προωθήσει για 
τη δύσμοιρη Κύπρο…  

Σε μια βιβλιοκριτική της το 1999 για το 
βιβλίο του Boutros Boutros Ghali η γνωστή 
στο Λονδίνο δημοσιογράφος Rosemary 
Righter έγραψε για την ξεκάθαρη πικρία 
του εναντίον της διοίκησης Κλίντον:

«Είναι περισσότερο ενδιαφέρον από 
άλλα βιβλία για τα ΗΕ, π.χ. από τον απω-
θητικά μάταιο και διπλό απολογισμό του 
Kurt Waldheim για τη δική του υπηρε-
σία στον Οργανισμό… Υπήρξε ενδεικτικά 
μια αδέξια, αλλά επιτυχής καμπάνια του 
Λευκού Οίκου εναντίον δεύτερης θητείας 
του Boutros Boutros Ghali... Ήταν ένα 
βρόμικο παιχνίδι εναντίον του… ήταν μια 
‘προσβολή’ για την Αίγυπτο, την Αφρική, 
στην οποίαν ‘ανήκε’ η δεύτερη θητεία…».

Τελικά, η δεύτερη θητεία δόθηκε σε 
Αφρικανό. Αλλά στον Kofi Annan (πέθανε 
τον Αύγουστο του 2018) από την Γκάνα, 
μέσω του οποίου οι «σχεδιαστές» του 
«Μέλλοντος της Κύπρου» πλάσαραν το 
«Σχέδιο Ανάν». Για να γράψει το βιβλίο-
καταπέλτη εναντίον του, «Μια παταγώ-
δης αποτυχία των διεθνών σχέσεων - Η 
αποστολή Καλών Υπηρεσιών του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην 
Κύπρο, 1999-2004», η συνταγματολόγος 
Claire Palley…

Σήμερα το τι εξελίσσεται είναι η συνέ-
χεια των πιο πάνω, αλλά η πολιτική ελίτ 
στην Κύπρο δεν τολμά να τα πει στον λαό. 
Το δε «donkey work» των σχεδιαστών 
του «Μέλλοντος της Κύπρου» ανέλαβε 
ο νέος εντολοδόχος στον ΟΗΕ, António 
Guterres, από την Πορτογαλία, με βοηθό 
την Αμερικανίδα Jane Holl Lute…

*Ερευνήτρια/δημοσιογράφος 

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
afanoulla@gmail.com

Ο SIR CRISPIN ΉΤΑΝ Ο 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΉΣ ΤΉΣ ΟΜΑ-
ΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΣΤΟ 
ΦΟΡΕΪΝ ΟΦΙΣ (PLANNING 
DEPARTMENT) ΜΕΤΑΞΎ 
1961-1964 ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩ-
ΠΟΣ ΠΟΎ ΤΟ 1964 ΕΙΧΕ 
ΣΧΕΔΙΑΣΕΙ «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΉΣ 
ΚΎΠΡΟΎ» 10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟ-
ΣΤΑ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΠΩΣ 
ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ ΕΠΙΤΕΎ-
ΧΘΕΙ Ο ΤΟΎΡΚΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΎ. ΣΕ ΣΎΝΕΧΕΙΑ 
ΤΉΣ ΑΠΟΦΑΣΉΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕ-
ΪΝ ΟΦΙΣ ΣΤΙΣ 3.1.1964 ΓΙΑ 
ΑΛΛΑΓΉ ΤΟΎ ΣΤΑΤΟΎΣ ΤΉΣ 
ΚΎΠΡΟΎ ΣΕ «ΔΎΟ ΣΎΝΙΣΤΩ-
ΝΤΑ ΚΡΑΤΉ»  
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ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
nicolaouth@simerini.com 

Τ
ο πράσινο φως έδωσε 
το Υπουργικό Συμβού-
λιο, την εβδομάδα που 
μας πέρασε, στα δύο 
νομοσχέδια που προ-
νοούν την ίδρυση και 
λειτουργία της Σχολής 

Δικαστών, μέσω της οποίας θα παρέ-
χεται συνεχής και τακτική δικαστική 
επιμόρφωση προς τους Δικαστικούς 
Λειτουργούς. Σύμφωνα με τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, 
Γιώργο Σαββίδη, η ίδρυση της σχολής 
εντάσσεται στο πλαίσιο της Μεταρρύθ-

μισης της Δικαιοσύνης που προωθεί 
η Κυβέρνηση και κρίνεται αναγκαία 
για τη διασφάλιση της ποιότητας της 
Δικαιοσύνης στη χώρα μας. 

Θα παρακολουθούν ετήσια 
εκπαιδευτικά προγράμματα 

Σημειώνεται πως οι πρόνοιες των 
δύο νομοσχεδίων, τα οποία εξασφάλισε 
η «Σ», εδράζονται σε έκθεση που εκπο-
νήθηκε από εμπειρογνώμονα Καθη-
γητή αναφορικά με την ίδρυση Σχολής 
Δικαστικής Επιμόρφωσης στην Κύπρο 
και στις βασικές ευρωπαϊκές αρχές για 
την εκπαίδευση των Δικαστών και γε-
νικότερα των νομικών επαγγελμάτων.

Το πρώτο νομοσχέδιο τροποποιεί 
υπάρχουσα νομοθεσία και προνοεί ότι 
οι δικαστές θα παρακολουθούν ετησίως 
εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία 
διοργανώνονται από τη Σχολή Δικαστών 
ή αντίστοιχα προγράμματα. 

Έδρα της σχολής
το Ανώτατο 

Σύμφωνα με το δεύτερο νομοσχέδιο 
που διέπει την ίδρυση και λειτουργία 
της σχολής, η Σχολή Δικαστών θα έχει 
έδρα το Ανώτατο Δικαστήριο και θα είναι 
υπεύθυνη για όλες τις πτυχές της επαγ-
γελματικής κατάρτισης και επιμόρφω-
σης των δικαστών, και για την ανάπτυξη 
ερευνών σε θέματα που σχετίζονται με τη 
Δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα, η σχολή θα 

είναι υπεύθυνη για την προώθηση και 
τη συνεχή επικαιροποίηση των αναγκών 
των δικαστών για εκπαίδευση, περιλαμ-
βανομένης της εκπαίδευσης σε σχέση 
με τις δεξιότητες, της εκπαίδευσης στον 
τομέα της πληροφορικής, της διαχείρισης 
των υποθέσεων και της επαγγελματικής 
ανάπτυξης των Δικαστών. Θα αναπτύσσει 
προγράμματα για τη διά  βίου εκπαίδευση 
και επιμόρφωση των Δικαστών, μέσα από 
τα οποία θα εκπροσωπεί, θα επεξηγεί, θα 
προωθεί και θα προστατεύει τη βασική 
αξία της δικαστικής ανεξαρτησίας, ηθικής 
και δεοντολογίας. Η Σχολή Δικαστών 
θα ενθαρρύνει την εκτέλεση ερευνών 
και θα οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις 
και άλλες επιμορφωτικές εκδηλώσεις 
και επισκέψεις. Θα συνεργάζεται επίσης 
με πανεπιστήμια και ευρωπαϊκές και 
διεθνείς ενώσεις, οργανισμούς ή σώματα 
που προωθούν αντίστοιχους σκοπούς 
και την προώθηση κοινών θεμάτων, 
συμφερόντων και συνεργασιών. 

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, μπορούν 
να παρακολουθήσουν συγκεκριμένες 
διαλέξεις ή μαθήματα, είτε μαζί με τους 
Δικαστές είτε ξεχωριστά, και λειτουργοί 
άλλων νομικών επαγγελμάτων, όπως 
οι δικηγόροι, οι νομικοί λειτουργοί των 
δικαστηρίων, οι λειτουργοί της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, οι Πρωτο-
κολλητές, οι δικαστικοί υπάλληλοι και 
όσοι ασκούν συναφή με την δικαιοσύνη 
επαγγέλματα.

Καταρτισμός
του Συμβουλίου 

Το νομοσχέδιο προνοεί την ίδρυση 
του Συμβουλίου που θα είναι υπεύθυ-
νο για την επίβλεψη της λειτουργίας 
της Σχολής Δικαστών, πρόεδρος του 
οποίου είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου ή άλλο πρό-
σωπο που ο Πρόεδρος του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου υποδεικνύει. Ο Πρόεδρος 
του Συμβουλίου θα διορίζει, μετά από 
συνεννόηση με τα μέλη του Ανωτά-
του Δικαστηρίου, τα υπόλοιπα μέλη 
του Συμβουλίου, που θα απαρτίζεται 
από: δύο Δικαστές του Ανωτάτου Δι-
καστηρίου, ένα Δικαστή Επαρχιακού 
Δικαστηρίου με δικαιοδοσία σε πολι-
τικές υποθέσεις, ένα Δικαστή Επαρχι-
ακού Δικαστηρίου με δικαιοδοσία σε 
ποινικές υποθέσεις, ένα Δικαστή του 
Διοικητικού Δικαστηρίου, ένα Δικαστή 
Δικαστηρίου ειδικής δικαιοδοσίας, τον 
Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και 
έναν  ακαδημαϊκό νομικό. Το Συμ-
βούλιο θα εκδίδει εσωτερικούς κανο-
νισμούς για την καλύτερη εφαρμογή 
της λειτουργίας της Σχολής Δικαστών. 

Οι αρμοδιότητες 
του Διευθυντή  

Η Σχολή Δικαστών στελεχώνεται 
από τον  Διευθυντή, έναν νομικό λει-
τουργό πλήρους απασχόλησης, έναν 
διοικητικό λειτουργό πλήρους απα-

σχόλησης, μία στενογράφο/γραμματέα, 
ένα βοηθό γραμματειακό λειτουργό 
πλήρους απασχόλησης και έναν κλητή-
ρα πλήρους ή μερικής απασχόλησης. 
Ο Διευθυντής που θα διορίζεται από 
το Συμβούλιο θα είναι υπεύθυνος για 
τη λειτουργία της Σχολής. Ειδικότερα 
στις αρμοδιότητές του εμπίπτει μεταξύ 
άλλων η δημιουργία και εφαρμογή 
του ετήσιου νομικού εκπαιδευτικού 
και επιμορφωτικού προγράμματος της 
Σχολής και η παράδοση του διδακτι-
κού υλικού σε όλους τους δικαστές. 
Περαιτέρω, ο Διευθυντής της σχολής 
θα εντοπίζει πρόσφατες σημαντικές 
νομοθεσίες και νομολογίες για τις οποίες 
πρέπει να ενημερώνονται οι Δικαστές 
και θα διοργανώνει την απαιτούμενη 
εκπαίδευση. Επίσης, θα συνεργάζεται, 
συμμετέχει και προωθεί στην Κύπρο 
τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Δικαστικής Κατάρτισης και θα εντοπίζει 
και αναπτύσσει νέες τεχνολογίες για τη 
δικαστική διδασκαλία και εκπαίδευση, 
περιλαμβανομένης της προώθησης 
των τεχνολογικά υποστηριζόμενων 
ευκαιριών μάθησης. 

Τέλος, μετά το τέλος κάθε έτους το 
συντομότερο δυνατόν, ο Διευθυντής 
θα συντάσσει ετήσια έκθεση αναφορι-
κά με τις δραστηριότητες της σχολής, 
με τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις 
του για το εν λόγω έτος, την οποία θα 
υποβάλλει στο Ανώτατο Δικαστήριο. 

Στα θρανία και οι... δικαστές 
Οι δικαστές θα 
παρακολουθούν 

ετησίως 
εκπαιδευτικά 
προγράμματα, 

τα οποία 
διοργανώνονται από 
τη Σχολή Δικαστών. 
Σε αυτά μπορούν 
να συμμετέχουν 
οι δικηγόροι, οι 

νομικοί λειτουργοί 
των δικαστηρίων, 
οι λειτουργοί της 

Νομικής Υπηρεσίας, 
οι Πρωτοκολλητές 
και οι δικαστικοί 

υπάλληλοι

ΤΙ ΠΡΟΝΟΟΎΝ ΤΑ ΝΟΜΟ-
ΣΧΈΔΙΑ ΠΟΎ ΈΝΈΚΡΙΝΈ ΤΟ 
ΎΠΟΎΡΓΙΚΟ, ΜΈ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΙΔΡΎΈΤΑΙ Η ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑ-
ΣΤΏΝ ΠΟΎ ΘΑ ΠΡΟΣΦΈΡΈΙ 
ΣΎΝΈΧΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΈΠΙ-
ΜΟΡΦΏΣΗ ΣΤΟΎΣ ΔΙΚΑΣΤΙ-
ΚΟΎΣ ΛΈΙΤΟΎΡΓΟΎΣ 



Σ
άλος προκλήθηκε από 
την ανακοίνωση του 
Υπουργείου Παιδείας, 
σχετικά με την ευπρεπή 
εμφάνιση που οφείλουν 
να έχουν οι μαθητές κατά 
την προσέλευσή τους στο 

σχολείο, η οποία απαγόρευε καθετί που 
θεωρείται υπερβολή, όπως τα βαμμένα 
μαλλιά και οι ψεύτικες βλεφαρίδες. Στο 
διάβασμα των επικεφαλίδων που έφεραν 
τις τρεις λέξεις «απαγόρευση ψεύτικων 
βλεφαρίδων», το μυαλό θα μπορούσε να 
πάει στην εμφάνιση των καθηγητριών, που 
όλο και περισσότερες πλέον -ακολουθώντας 
τις νέες μόδες που θέλουν βλεφαρίδες 
πυκνές, έντονες και μακριές- προστρέχουν 
στην τοποθέτηση τεχνητών. Προς έκπληξη 
όμως πολλών, η ανακοίνωση αφορούσε 
τις μαθήτριες, γεγονός που προξενεί την 
απορία αν όντως οι μαθήτριες προσέρχονται 
στο σχολείο με ψεύτικες βλεφαρίδες. Για 
υπερβολές κάνουν λόγο οι μαθητές, που 
ζητούν επιτέλους ένα σχολείο σύγχρονο 
και «πολύχρωμο», όπως ακριβώς είναι 
και η κοινωνία μας. 

Υπερβολές του Υπουργείου;
Η ευπρεπής εμφάνιση του μαθητή, 

σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, κα-
θορίζεται από την κάθε σχολική μονάδα 
με βάση την κοινή λογική αλλά και την 
καλαισθησία. «Για αποφυγή αχρείαστων 
αντιπαραθέσεων και εντάσεων αναφορικά 
με το θέμα της ευπρεπούς εμφάνισης, για 
την οποία υπάρχουν διάφορες ερμηνείες 
και απόψεις, διευκρινίζεται ότι μπορεί 
να ισχύσει σε κάθε σχολική μονάδα 
το πλαίσιο που περιλαμβάνεται στους 
εσωτερικούς κανονισμούς διαφόρων 
σχολείων και ήδη εφαρμόζεται χωρίς 
ιδιαίτερα προβλήματα», όπως αναγρά-
φεται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης 
Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου. 
«Ως μη ευπρεπής», συνεχίζει,  «θεωρείται 
η προκλητική εμφάνιση και αυτή που 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Συνολικά 8.674 πρωτάκια θα πε-
ράσουν για πρώτη φορά, αύριο 
Δευτέρα, τις πύλες των δημοτικών 

σχολείων. Πόσο έτοιμα είναι, όμως, ψυχο-
λογικά γι’ αυτήν τη μετάβαση; Η ψυχολόγος 
σχολικής και εξελικτικής κατεύθυνσης, 
Δρ Αριστονίκη Θεοδοσίου Τρυφωνίδου, 
μίλησε στη «Σ» για την εκπαιδευτική αυτή 
μετάβαση αλλά και για όλα όσα πρέπει να 
κάνουν οι γονείς, ώστε να προετοιμαστούν 
και οι ίδιοι αλλά και τα παιδιά τους γι’ 
αυτό το νέο ξεκίνημα. 

Έτοιμοι για το μεγάλο
σχολείο;

Σύμφωνα με την Δρα Θεοδοσίου-
Τρυφωνίδου,  «αυτή η εκπαιδευτική 
μετάβαση συνδέεται άρρηκτα με τη σχο-
λική ετοιμότητα. Η σχολική ετοιμότητα 
αναφέρεται στο κατά πόσον το παιδί είναι 
έτοιμο να ανταποκριθεί και να παρακο-

λουθήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
σύμφωνα με την ηλικία του. Στην ουσία 
σχολικά έτοιμο είναι το παιδί που μπορεί 
να ανταποκριθεί και να παρακολουθήσει 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ένα παιδί 
με την είσοδό  του στο σχολείο χρειάζεται 
συναισθηματικά,  κοινωνικά, γλωσσικά, 
γνωστικά και σωματικά να έχει αναπτυ-
χθεί επαρκώς. Ένα έτοιμο παιδί έχει την 
ικανότητα να αντιλαμβάνεται άμεσα τα 
ερεθίσματα και να έχει γι’ αυτά την κατάλ-
ληλη αντίδραση. Για να επισυμβούν όλα 
αυτά χρειάζεται τόσο οι γονείς όσο και οι 
εκπαιδευτικοί να προετοιμάσουν επαρ-
κώς τα παιδιά. Δηλαδή να τους μιλήσουν 
γι’ αυτό το μεγάλο σχολείο με χαρά και 
ενθουσιασμό. Άλλωστε είναι ευλογία και 
χαρά να μεγαλώνεις, να εξελίσσεσαι και 
να γίνεσαι δυνατότερος και ικανότερος». 

Συμβουλές για γονείς: 
• Να διαβάζουν παραμυθάκια στα παιδιά 

Στον απόηχο της ψεύτικης βλεφαρίδας 

Σύμφωνα με τις επιβεβαιωμένες εγγραφές 
του περασμένου Μαΐου, φέτος τα δημοτικά θα 

υποδεχθούν 8.674 πρωτάκια

Με το «καλημέρα σας, καλωσο-
ρίσατε» ενημερώθηκαν οι μαθητές 
της Α’ Λυκείου για τις τετράμηνες 
εξετάσεις στις οποίες θα παρακα-
θίσουν μέσα από το νέο σύστημα 
αξιολόγησης του μαθητή. Αφού ενη-
μερώθηκαν οι εκπαιδευτικοί στη 
διάρκεια της εβδομάδας που μας 
πέρασε, ήρθε η ώρα να ενημερωθούν 
και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι, οι 
οποίοι σε λιγότερο από τρεις μήνες 
θα δώσουν εξετάσεις για το Α’ τετρά-
μηνο. Την οργή των εκπαιδευτικών 
φαίνεται να προκάλεσαν οι ενημερώ-
σεις του Υπουργείου που έγιναν κατά 
τη διάρκεια σεμιναρίων λίγο πριν 
ανοίξουν τα σχολεία. Ο λόγος είναι η 
δημιουργία περισσότερων αποριών 
για το πώς θα λειτουργήσει το νέο 
σύστημα αξιολόγησης μέσα από τις 
τετράμηνες εξετάσεις, μέσα σε λίγο 
αδίδακτο χρόνο, κατά τον οποίο θα 
πρέπει να προβούν σε παράλληλες 
δράσεις μαζί με τους μαθητές ώστε η 
αξιολόγησή του να είναι συντρέχου-
σα, καθοριστική αλλά και αποτελε-
σματική. Ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, 

Κώστας Χατζησάββας, δήλωσε στη 
«Σ» ότι οι εκπαιδευτικοί παρουσι-
άζονται εμφανώς αγανακτισμένοι 
γιατί προβλέπουν ότι η εφαρμογή 
του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης 
του μαθητή με τη μορφή που παρου-
σιάστηκε θα προκαλέσει περισσότε-
ρα προβλήματα παρά θα βοηθήσει 
την κατάσταση. «Εμείς σίγουρα θα 
παρακολουθούμε το ζήτημα και θα 
λάβουμε αποφάσεις και μέτρα όπου 
και όποτε χρειαστεί. Ο εκπαιδευτικός 
μπαίνει σε μια τροχιά απίστευτης 
πίεσης για να μπορέσει να εφαρμόσει 
το νέο σύστημα». Από την άλλη οι 
μαθητές είναι έτοιμοι να προβούν σε 
μέτρα προκειμένου να προστατεύ-
σουν, όπως λένε,  τους συμμαθητές 
τους. «Οι διαφωνίες μας παραμένουν 
και θα δράσουμε σύντομα. Δεν θα 
αφήσουμε τους συμμαθητές μας να 
γίνουν πειραματόζωα με το νέο αυτό 
σύστημα». Από πλευράς μαθητών, ο 
Παναγιώτης Γεωργίου, ερωτηθείς αν 
τα μέτρα περιλαμβάνουν την έξοδο 
τους από την τάξη, δήλωσε ότι «όλα 
είναι πιθανά». 

Εξετάσεις τετραμήνων
με το καλημέρα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΈΣ ΖΗΤΟΎΝ
ΤΗΝ ΈΞΑΛΈΙΨΗ ΤΩΝ
ΑΠΑΡΧΑΙΩΜΈΝΩΝ ΑΠΟΨΈΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΈΎΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΡΟΎΝ 
ΣΈ ΈΝΑ ΣΧΟΛΈΙΟ ΣΎΓΧΡΟΝΟ, 
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΤΟΎΣ
ΠΡΟΣΦΈΡΈΙ ΑΙΣΘΗΜΑ
ΑΣΦΑΛΈΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΈΣΗΣ, 
ΩΣΤΈ ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΎΝ
ΔΗΜΙΟΎΡΓΙΚΑ 

ΤΑ ΠΡΩΤΑΚΙΑ ΚΑΝΟΎΝ 
ΤΗΝ ΈΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΎΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΎΡΙΟ ΔΈΎΤΈΡΑ 
- ΤΙ ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΞΟΎΝ 
ΟΙ ΓΟΝΈΙΣ, ΩΣΤΈ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΟΎΣ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΎΝ 
ΠΙΟ ΈΎΚΟΛΑ ΣΤΙΣ ΝΈΈΣ 
ΣΎΝΘΗΚΈΣ 

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@ 
gmail.com

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.com

Aπό το παιχνίδι στο θρανίο
για την πρώτη μέρα στο σχολείο. 
• Μια σειρά από δραστηριότητες για γονείς 
και εκπαιδευτικούς μπορούν να βρουν 
στο εγχειρίδιο «ΠαίΖωντας με το παιδί 
μέσα μας» τεύχος 1 και 2 στις εκδόσεις 
upbility. 
• Να προμηθευτούν τα σχολικά είδη με 
ενθουσιασμό. 
• Να οργανώσουν τη σχολική τσάντα και 
το παιδικό δωμάτιο. 
• Να μοιραστούν αναμνήσεις από τη δικιά 
τους πρώτη μέρα στο σχολείο. 
• Να αντιμετωπίσουν τις πρώτες δυσκολίες 
με ψυχραιμία. 
• Να δώσουν περιθώριο έως και 3 βδο-
μάδες για ομαλή σχολική προσαρμογή.
• Σε περίπτωση δυσκολιών του παι-
διού (σχολική άρνηση, δυσπροσαρμο-
στικότητα, συναισθηματική δυσφορία 
κ.λπ) να απευθυνθούν σε ειδικό της 
αρεσκείας τους. 

παραβιάζει τους επικρατούντες κανόνες 
της αισθητικής και ηθικής». Ως υπερβο-
λές, σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο, 
θεωρούνται για τους μαθητές τα πολύ 
μακριά ή βαμμένα μαλλιά, το ιδιόρρυθμο 
κούρεμα, το αξύριστο πρόσωπο, τα γέ-
νια ή το υπογένειο, τα σκουλαρίκια, τα 
βραχιόλια, οι διακοσμητικές αλυσίδες. 
Για τις μαθήτριες υπερβολή θεωρείται 
η ιδιόρρυθμη κόμμωση όπως βαμμένα 
ή φουντωτά μαλλιά, ανταύγειες, η πολυ-
χρωμία στα μαλλιά, το μακιγιαρισμένο 
πρόσωπο και το χαμηλόμεσο παντελόνι ή 
η κοντή φούστα και τα μακριά ή βαμμένα 
νύχια και φυσικά οι ψεύτικες βλεφαρίδες. 

Για συντηρητισμό 
κάνει λόγο η ΠΣΕΜ

Την αντίδραση της Παγκύπριας Συ-
ντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ) 
συνάντησε η εν λόγω ανακοίνωση, η οποία 
μίλησε για απαρχαιωμένες απόψεις και 
στρατοκρατικές καταστάσεις μέσα στα σχο-
λεία. Σε δηλώσεις του στη «Σ» ο Πρόεδρος 
της ΠΣΕΜ, Παναγιώτης Γεωργίου, έκανε 
λόγο για υπερβολές που αφορούν όχι στην 
εμφάνιση των μαθητών αλλά στη στάση 
του Υπουργείου. «Εμείς, παρακολουθώ-
ντας τη μαθητική κίνηση,  παρατηρούμε 
υπερβολικές αντιδράσεις από μέρους της 
άλλης πλευράς. Πέρσι ήρθαν κοντά μας 

πολλές αναφορές σχετικά με πίεση που 
ασκούσαν πάνω σε μαθητές όσον αφορά 
το θέμα της εμφάνισης. Τους λένε κάθε 
μέρα να ξυρίζονται και αν την επομένη 
δεν το πράξουν, αποβάλλονται. Μιλούμε 
για στρατοκρατική κατάσταση μέσα στα 
σχολεία. Με το θέμα των μαλλιών, με το 
θέμα των σκουλαρικιών στα κορίτσια που 
μπορεί να είναι δύο αντί ένα, με το θέμα 
των παντελονιών τζιν και άλλα πολλά. 
Και ενώ το αυστηρό αυτό πλαίσιο ήδη 
μας δημιουργεί διάφορα προβλήματα, 
το Υπουργείο έρχεται και επιβάλλει την 
περαιτέρω συντηρητικοποίηση, με την 
προσθήκη νέων απαγορεύσεων. Όπως 
το βλέπουμε εμείς θα πρέπει να γίνει επι-
τέλους μια επιλογή. Είτε θα επιλέξουμε 
ένα σύγχρονο σχολείο όπου οι μαθητές 
θα νιώθουν άνετα ή θα επιλέξουμε ένα 
σχολείο στρατόπεδο, που θα καταπιέζει 
ασφυκτικά». Για μεμονωμένα περιστατικά 
μίλησε ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κώστας 
Χατζησάββας, ο οποίος τόνισε το αχρείαστο 
της διατύπωσης τέτοιων λεπτομερειών στην 
Επιτροπή Κανονισμών. «Θα μπορούσαν 
να καταγραφούν επιγραμματικά οι κανονι-
σμοί οι οποίοι έτσι κι αλλιώς εμπεριέχονται 
στον οδηγό που θα λάβει ο κάθε μαθητής 
από το σχολείο στο οποίο θα φοιτήσει. Δεν 
προέκυψε ανάγκη ώστε να προβούμε σε 
τέτοιου είδους απαγορεύσεις και αν έτυχε, 
σίγουρα πρόκειται για πολύ μεμονωμένες 
περιπτώσεις». 



ΟΙ ΝΈΈΣ ΣΧΟΛΈΣ, ΟΙ ΝΈΟΙ 
ΚΛΆΔΟΙ ΚΆΙ ΟΙ ΚΆΙΝΟΎΡ-
ΓΙΈΣ ΈΙΔΙΚΟΤΗΤΈΣ ΠΟΎ 
ΘΆ ΛΈΙΤΟΎΡΓΗΣΟΎΝ ΓΙΆ 
ΠΡΏΤΗ ΦΟΡΆ ΜΈ ΤΗΝ 
ΈΝΆΡΞΗ ΤΗΣ ΝΈΆΣ ΣΧΟ-
ΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΆΣ 2019-
2020 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com

Ηλίας Μαρκάτζιης: 
«Οι αλλαγές στην 

Τεχνική Εκπαίδευση 
τα τελευταία χρόνια 

είναι συνεχείς. 
Έχουμε ένα όραμα, 
ένα πλάνο και έναν 
προορισμό και κάθε 

χρόνο γίνονται 
προσπάθειες για να 

φτάσουμε εκεί»  

Μ
ε νέες σχολές, νέ-
ους κλάδους και 
νέες ειδικότητες, 
αρχίζει η νέα 
σχολική χρονιά 
2019-2020 για 
τη Μέση Τεχνι-

κή και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Οι 
αλλαγές που δρομολογούνται για φέτος 
είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας που 
γίνεται από πλευράς Υπουργείου Παιδείας 
για αναβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης 
στην Κύπρο. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον 
Διευθυντή της Τεχνικής και Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης, Ηλία Μαρκάτζιη, τα 
επόμενα χρόνια θα επέλθουν και άλλες 
αλλαγές και βελτιώσεις. 

Η Τεχνική σε αριθμούς 
Φέτος στις Τεχνικές Σχολές θα φοιτή-

σουν συνολικά 4.259 μαθητές, αριθμός 
που κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με πέρσι. 
Παράλληλα, στις Εσπερινές Τεχνικές Σχο-
λές θα φοιτήσουν 230 μαθητές, άλλοι 195 
θα φοιτήσουν στο Σύστημα Μαθητείας 
και 90 μαθητές στις ειδικές μονάδες, ενώ 
293 σπουδαστές θα παρακολουθούν τα 
προγράμματα των ΜΙΕΕΚ. Τις Τεχνικές 
Σχολές θα στελεχώνουν 550 Εκπαιδευτές. 

Οι νέες Σχολές 
Κατά τη νέα σχολική χρονιά, θα λειτουρ-

γήσουν 11 Τεχνικές και Επαγγελματικές 
Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ), 
4 Λύκεια και ΤΕΣΕΚ (Πόλη Χρυσοχούς, 
Έμπα, Όμοδος και Αγρός), 5 Εσπερινές Τε-
χνικές Σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
(Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο, Λάρνακα και 
Αμμόχωστο), ενώ συνεχίζονται κανονικά 
τα προγράμματα ΜΤΕΕΚ στο Σχολείο των 
Φυλακών και στις Ειδικές Σχολές. 

Μετά την επιτυχή λειτουργία του 
Λυκείου και ΤΕΣΕΚ Πόλης Χρυσοχούς 
και του Ξενοδοχειακού Τμήματος του 

Απεήτειου Γυμνασίου Αγρού, με τη νέα 
σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν ακόμα 
δύο μεικτά σχολεία: στο Λύκειο Έμπας 
και στο εξατάξιο Γυμνάσιο Ομόδους, 
το οποίο έχει μετονομαστεί σε «Σχολή 
Ομόδους - Γυμνάσιο, Λύκειο, Τεχνική 
και Επαγγελματική Εκπαίδευση». 

Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί ο σχε-
διασμός για την επέκταση του θεσμού 
των Εσπερινών Σχολών Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΣΤΕΕ) 
παγκύπρια, με την ίδρυση τριών νέων 
Εσπερινών Σχολών στη Λάρνακα, την 
Πάφο και την ελεύθερη επαρχία Αμμο-
χώστου, οι οποίες θα λειτουργήσουν τον 
Σεπτέμβρη του 2019. Οι τρεις αυτές νέες 
Σχολές θα συμπληρώσουν τις δύο υφι-
στάμενες ΕΣΤΕΕ που λειτουργούν ήδη 
στη Λευκωσία και τη Λεμεσό. 

Νέοι κλάδοι και ειδικότητες 
Κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020 

θα λειτουργήσουν οι ακόλουθοι Κλάδοι 
που λειτουργούσαν και πέρσι: Μηχανο-
λογίας, Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών 
Εφαρμογών, Αρχιτεκτονικής και Πολι-
τικής Μηχανικής, Δομικών Έργων και 
Κατασκευών, Εφαρμοσμένων Τεχνών, 
Γεωπονίας, Υπηρεσιών, Λειτουργίας 
και Διαχείρισης Μονάδων Φιλοξενίας, 
Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγ-
γελμάτων και Βιομηχανικού Σχεδιασμού. 
Φέτος για πρώτη φορά θα λειτουργήσει 
ο νέος Κλάδος Ναυτιλιακών και Θαλάσ-
σιων Επαγγελμάτων με τις Ειδικότητες 
Θεωρητικής Κατεύθυνσης «Ναυτικοί» 
και «Μηχανικοί Πλοίων», τα αναλυτικά 
προγράμματα των οποίων έχουν αναπτυ-
χθεί σε συνεργασία με το Υφυπουργείο 
Ναυτιλίας. Ο Κλάδος θα λειτουργήσει 
στην Α’ ΤΕΣΕΚ Λεμεσού. Περαιτέρω, 
στον Κλάδο Αισθητικής – Κομμωτικής, 
εντάσσεται η νέα Ειδικότητα «Αισθητική», 
η οποία θα λειτουργήσει από τη σχολι-
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κή χρονιά 2019-2020 στην Α’ ΤΕΣΕΚ 
Λευκωσίας, ενώ δημιουργούνται επίσης 
δύο νέες Ειδικότητες, η «Γαλακτοκομία - 
Τυροκομία» και η «Οινοποιία» στη Σχολή 
Ομόδους - Γυμνάσιο, Λύκειο, Τεχνική 
και Επαγγελματική Εκπαίδευση. 

Όσον αφορά τον Κεντρικό Κορμό του 
Συστήματος Μαθητείας Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΜΕΕΚ), 
λειτουργεί και φέτος στις ακόλουθες ΤΕ-
ΣΕΚ: Α’ ΤΕΣΕΚ Λευκωσίας, Α’ ΤΕΣΕΚ 
Λεμεσού, Β’ ΤΕΣΕΚ Λεμεσού, Γ’ ΤΕΣΕΚ 
Λεμεσού, ΤΕΣΕΚ Αγίου Λαζάρου, Λάρ-
νακας και ΤΕΣΕΚ Πάφου. 

Μεταλυκειακά Ινστιτούτα 
Τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγ-

γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(ΜΙΕΕΚ) λειτουργούν σε όλες τις επαρχίες 
και για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 
προσφέρουν τους ακόλουθους Κλάδους 
Σπουδών: Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική, 
Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες, Βι-
ομηχανικοί και Οικιακοί Αυτοματισμοί, 
Γαλακτοκομία - Τυροκομία, Διαχείριση 
Αγορών και Προμηθειών -  Ναυτιλιακά, 
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Επικοινωνιών, Ηλεκτρομηχανολογικές - 
Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία και 
Τεχνολογία CNC - Ξυλουργική Βιομηχανία. 

«Χρόνο με τον χρόνο 
βελτιωνόμαστε»

Ο Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Ηλίας 
Μαρκάτζιης, σε δηλώσεις του στη «Σ» 
με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς, ανέφερε πως οι αλλαγές που 
δρομολογούνται φέτος θεωρούνται ση-
μαντικές, γιατί αποτελούν το επόμενο 
βήμα που έπρεπε να κάνει η Τεχνική 
Εκπαίδευση. 

«Δημιουργούμε νέες ειδικότητες και 
νέους κλάδους, έχοντας οδηγό τη φιλο-
σοφία που λέει ότι πρέπει να ανοίγουν 
ορισμένοι κλάδοι σε συγκεκριμένες περι-
οχές, όπως για παράδειγμα η ένταξη της 
ειδικότητας της Οινοποιίας στο Όμοδος, 
ή η δημιουργία του Κλάδου της Ναυ-
τιλίας στη Λεμεσό. Παράλληλα, φέτος 
έχουμε για πρώτη φορά την ειδικότητα 
της Αισθητικής, η οποία ξεκινά από τη 
Λευκωσία, αλλά ο στόχος είναι να πάει 
και στις υπόλοιπες πόλεις τα επόμενα 
χρόνια», σημείωσε. Η γενική φιλοσοφία, 
πρόσθεσε, είναι ότι πρέπει να προσφέ-
ρουμε ειδικότητες και κλάδους που είναι 
αναγκαίοι για την οικονομία. 

Ο κ. Μαρκάτζιης αναφέρθηκε και στον 
άλλο μεγάλο στόχο του Υπουργείου Παι-

δείας, ο οποίος δεν είναι άλλος από την 
ενίσχυση της περιφέρειας. «Πρέπει να 
πάμε πιο κοντά στα παιδιά, γι’ αυτό και 
δημιουργούμε μεικτές σχολές, όπως για 
παράδειγμα στην Έμπα. Ενισχύσαμε επί-
σης το Λύκειο και Τεχνική Σχολή Πόλης 
Χρυσοχούς με μία νέα ειδικότητα, της 
Κομμωτικής, ενώ παράλληλα το Γυμνάσιο 
και Λύκειο στο Όμοδος γίνεται και Τεχνική 
Σχολή. Είναι τα πρώτα μας βήματα προς 
αυτόν τον σκοπό και θα ακολουθήσουν 
κι άλλα», πρόσθεσε. 

Η νέα σχολική χρονιά, σύμφωνα με τον 
κ. Μαρκάτζιη, ξεκινά με μεγάλες προσδο-
κίες. «Είναι μια μεγάλη πρόκληση και ένας 
αγώνας που πρέπει να δώσουμε, όπως 
και κάθε χρόνο, για να μπορέσουμε να 
προσφέρουμε εκείνο που ονειρευόμαστε», 
συμπλήρωσε. Ερωτηθείς εάν υπάρχουν 
προβλήματα με την έναρξη της νέας σχολι-
κής χρονιάς, απάντησε πως προς το παρόν 
δεν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, αλλά 
-όπως πρόσθεσε- ακόμα και αν εμφανιστούν 
η Διεύθυνση της Τεχνικής Εκπαίδευσης 
έχει τους μηχανισμούς και είναι έτοιμη 
να τα αντιμετωπίσει.  

Ο κ. Μαρκάτζιης τόνισε πως οι αλλαγές 
στην Τεχνική Εκπαίδευση τα τελευταία 
χρόνια είναι συνεχείς. «Έχουμε ένα όρα-
μα, ένα πλάνο και έναν προορισμό και 
κάθε χρόνο γίνονται οι προσπάθειες για 
να φτάσουμε εκεί. Χρόνο με τον χρόνο 
βελτιωνόμαστε», δήλωσε καταληκτικά. 

 Το λίφτινγκ της Τεχνικής Εκπαίδευσης 
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ΑΝΑΦΑΊΡΕΤΟ ΔΊΚΑΊΩΜΑ 
ΤΩΝ ΠΑΊΔΊΩΝ Η ΠΑΡΟΥ-
ΣΊΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ ‘Η ΤΟΥ 
ΜΠΑΜΠΑ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΊΑΤΡΊ-
ΚΕΣ ΠΡΑΞΕΊΣ ΣΤΊΣ ΟΠΟΊΕΣ 
ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ 
- ΕΝΑ ΔΊΚΑΊΩΜΑ ΓΡΑΜΜΕ-
ΝΟ ΣΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΝ, 
ΞΕΧΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΚΑΠΟΊΟ 
ΣΥΡΤΑΡΊ ΔΕ 

Έ
να από τα θέματα που 
απασχόλησε την εβδο-
μάδα που μας πέρασε 
ήταν αυτό της παρουσί-
ας της ομάδας γονέων 
«Μαζί με το παιδί μας» 
στην Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
για να συζητήσουν την εφαρμογή ενός 
πρωτοκόλλου που υπεγράφη δύο χρό-
νια πριν και το οποίο πιστοποιούσε το 
δικαίωμα της παρουσίας των γονέων ή 
οικείων προσώπων του παιδιού την ώρα 
υποβολής του σε ιατρικές πράξεις. Προς 
μεγάλη τους έκπληξη αντιλήφθηκαν 
ότι το πρωτόκολλο αυτό όχι μόνο δεν 
τέθηκε σε εφαρμογή, αλλά κανείς από το 
ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό των 
δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων 
δεν γνώριζε την ύπαρξή του, εφόσον 
απλώς δεν τους είχε κοινοποιηθεί. 

Παιδιά μακριά από 
την αγκαλιά της μαμάς

Δεν είναι λίγα τα παράπονα που 
δέχεται η ομάδα πρωτοβουλίας «Μαζί 
με το παιδί μας» από γονείς, σχετικά με 
την απαγόρευσή τους να είναι παρόντες 
σε ιατρικές πράξεις των παιδιών τους. 
Μάλιστα η Ελένη Σιδερά, ως μέλος της 
ομάδας αυτής, έθεσε ως άκρως σημαντικό 
το ζήτημα για την καλή ψυχολογία του 
παιδιού που ενδεχομένως να τρομάζει 
βλέποντας τους ιατρούς γύρω και πάνω 
του. «Το 2015, όταν βρέθηκα εγώ στο 
Μακάρειο Νοσοκομείο μαζί με το παιδί 
μου που είχε πάθει κάποιο αλλεργικό 
σοκ, μου ζητήθηκε να απομακρυνθώ από 
κοντά του για να τοποθετηθεί στο παιδί 
μου φλεβοκαθετήρας. Ενώ ήμουν πολύ 
ψύχραιμη, ρώτησα γιατί αυτό και μου 

Ο Δημήτρης Λιπέρτης γεννήθηκε 
στη Λάρνακα το 1866 και πέθα-
νε στη Λευκωσία το 1937. Είχε 

καταγωγή από δύο ισχυρές κοινωνικές 
τάξεις, αυτές του κλήρου και των γαιο-
κτημόνων. Ήταν ποιητής που συνέβαλε 
τα μέγιστα στην ανάδειξη της κυπριακής 
διαλέκτου. Σπούδασε Αγγλικά και Γαλλικά 
στην Αδελφότητα των Ιησουιτών και στο 
Αμερικανικό Κολέγιο στη Βηρυτό. Χάνει 
τους γονείς του και τις τρεις αδελφές του σε 
νεαρή ηλικία και μένει μόνος. Τον βοηθά 
ο θείος του, Αρχιμανδρίτης Μελέτιος, που 
του παραχωρεί διαμονή στη Μητρόπολη 

Κιτίου. Εργάστηκε ως γραμματέας των δι-
καστηρίων Λάρνακας και σε άλλες κρατικές 
υπηρεσίες από το 1885 μέχρι το 1899. 
Το 1899 έφυγε για την Αίγυπτο και στη 
συνέχεια για τη Νάπολη της Ιταλίας, όπου 
παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας και 
λογοτεχνίας, αλλά και την Ελλάδα, όπου 
παρακολούθησε ως ακροατής μαθήματα 
θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 
1901 επέστρεψε στην Κύπρο και εργάστηκε 
σε έκτακτες κυβερνητικές υπηρεσίες και 
ως δάσκαλος σε σχολεία της Κύπρου. Η 
ζωή του θα αλλάξει το 1905 με τον διο-
ρισμό του ως καθηγητή Γαλλικών στην 

Αγγλική Σχολή Λευκωσίας. Θα υπηρετήσει 
επίσης ως διευθυντής στη  Σχολή Μιτσή, 
στη Λεμύθου. Αυτήν την περίοδο περνά τις 
καλοκαιρινές του διακοπές στο ημιορεινό 
χωριό του Καλοπαναγιώτη και απολαμβάνει 
τα θειούχα νερά του χωριού. Η παραμονή 
του στο χωριό είχε ως αποτέλεσμα να πε-
ριγράψει και να αποτυπώσει σε διάφορα 
ποιήματά του την καθημερινή ζωή των 
χωρικών. Την ίδια χρονιά εγκαθίσταται 
μόνιμα στη Λευκωσία και αφοσιώνεται 
πλέον στην ποίησή του.  Στις πρώτες του 
ποιητικές συλλογές «Χαλαρωμένη Λύρα» 
το 1891 και «Στόνοι» το 1899 εμφανείς 

είναι οι επιδράσεις τού ύστερου ελληνικού 
ρομαντισμού του 19ου αιώνα. Το 1918 
στράφηκε στην κυπριακή διάλεκτο και το 
1923 δημοσιεύτηκε ο πρώτος τόμος της 
τετράτομης ποιητικής συλλογής «Τζυπριώ-
τικα Τραούδκια». Θα ακολουθήσουν ακόμα 
τρεις τόμοι των Τζυπριώτικων Τραουδ-
κιών το 1930, που προλογίστηκαν από τον 
Κωστή Παλαμά το 1934 και 1937. Στην 
αλλαγή αυτή συνέβαλε και η επαφή που 
είχε το 1918 με την ποιητική συλλογή του 
Βασίλη Μιχαηλίδη, τα Ποιήματα, τα οποία 
εκδόθηκαν το 1911. Το ποιητικό έργο του 
Λιπέρτη επηρέασε τη  λαϊκή ποίηση του 

τόπου και στάθηκε η αιτία της δημιουρ-
γίας μιας ολόκληρης γενιάς ποιητών που 
έγραψαν στην κυπριακή διάλεκτο, όπως ο 
Παύλος Λιασίδης και ο Κώστας Μόντης. 
Πολλά επίσης ποιήματά  του μελοποιήθηκαν 
από Κύπριους συνθέτες, όπως τον Σόλωνα 
Μιχαηλίδη και τον Αχιλλέα Λυμπουρίδη. 
Πέθανε στη Λευκωσία το 1937,  αφήνο-
ντας την περιουσία του στα ορφανά της 
Κύπρου. Ο Δημήτρης Λιπέρτης τιμήθηκε 
με το γαλλικό τίτλο Officier d’ Academie.

Για περισσότερες πληροφορίες 
αποταθείτε στο www.artaeri.com.
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Δημήτρης Λιπέρτης

είπαν ότι είναι κανονισμοί του νοσοκομεί-
ου. Ήξερα τότε ότι αυτό είναι ενάντια στα 
δικαιώματα του παιδιού και ρώτησα πού 
είναι γραμμένος αυτός ο κανονισμός και 
μου είπαν ότι δεν υπάρχει, είναι άτυπος. 
Έτσι είπα να το ψάξω. Μίλησα με πολλούς 
γονείς, μου είπαν ότι αυτό συμβαίνει πάρα 
πολύ συχνά σε πολλές περιπτώσεις. Σίγου-
ρα δεν εννοούμε να μπαίνει ο γονιός στο 
χειρουργείο, αλλά στις πιο απλές ιατρικές 
πράξεις θα μπορούσε να είναι κοντά στο 
παιδί του που το χρειάζεται, αν και εφόσον 
ο ίδιος ο γονέας μπορεί και θέλει να είναι 
κοντά του». Από τότε λοιπόν και αφού μα-
ζεύτηκαν αρκετοί γονείς μαζί ξεκίνησε ο 
αγώνας για διεκδίκηση του αυτονόητου, 
για τους περισσότερους, δικαιώματος του 
παιδιού να έχει μαζί του τους γονείς του όταν 
πρόκειται να υποβληθεί σε απλές ιατρικές 
πράξεις. Το Πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ 
από το 2017, γεγονός που παρέμεινε στη 
θεωρία εφόσον η κοινοποίησή του σε όλα 
τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια δεν 
έγινε ποτέ πράξη.

Προέχει η ασφάλεια και 
η υγεία των παιδιών

Η απομάκρυνση των γονέων φυσικά 
δεν γίνεται για να ταλαιπωρήσουν τους 
γονείς ή το παιδί,  αλλά για να μπορούν 
να δώσουν τη δέουσα σημασία στην υγεία 
του παιδιού, όπως υποστηρίζουν οι ιατροί. 
Ο Διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινι-
κής του Μακάρειου Νοσοκομείου, Δρ 
Αβράαμ Ηλία, σε πρόσφατες δηλώσεις 
του, εξέφρασε την αναγκαιότητα της απρό-
σκοπτης και ανεμπόδιστης εργασίας του 
ιατρικού προσωπικού, ώστε να μπορέσει 
να προσφέρει τα μέγιστα στο κάθε παιδί 
που χρήζει ιατρικής παρακολούθησης, 
χωρίς ωστόσο να μειώνει τη σημασία τού 

να νιώθει ασφαλές το παιδί. Ωστόσο, ο 
ίδιος διαβεβαίωσε ότι στις απλές ιατρικές 
πράξεις, οι γονείς μπορούν να παραμείνουν 
κοντά στο παιδί τους,  αν και εφόσον οι 
ίδιοι το επιθυμούν. Οι περισσότεροι γονείς, 
όπως ανέφερε, ζητούν να είναι κοντά στα 
παιδιά τους και αυτό στις πλείστες των 
περιπτώσεων γίνεται αποδεκτό, εφόσον 
και ο γιατρός το επιτρέψει ανάλογα με την 
περίπτωση. Κληθείσα να σχολιάσει το θέμα 
της παρουσίας των γονιών στις ιατρικές 
πράξεις των παιδιών τους η παιδίατρος, 
Δρ Ειρήνη Παφίτη Δημητρίου, τόνισε 
μεταξύ άλλων τη  θετική επίδραση της 
παρουσίας τους. «Η παρουσία των γονιών 
σε χώρες του εξωτερικού είναι δεδομένη, 
όπως για παράδειγμα στην Αγγλία, σε 
ένα σύστημα στο οποίο εκπαιδεύτηκα. 

Η παρουσία των γονέων υπήρχε ακόμη 
και στις πλέον επεμβατικές εξετάσεις ή 
παρεμβάσεις εφόσον το παιδί δεν ήταν 
υπό γενική αναισθησία. Στην Αγγλία οι 
παιδίατροι εδώ και χρόνια εκπαιδεύονται 
να κάνουν τα πάντα στην παρουσία των 
γονιών. Ο παιδίατρος καλείται να εκ-
παιδευτεί όχι μόνο στην αντιμετώπιση 
των παιδιατρικών ασθενειών αλλά και 
στη συνεχή επικοινωνία με τους γονείς 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης ή όποιων 
άλλων παρεμβάσεων». Υπό την προϋ-
πόθεση της ψυχραιμίας των γονέων οι 
οποίοι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να παρεμποδίσουν το έργο των γιατρών, 
η παρουσία τους είναι καθοριστική στη 
μετέπειτα εξέλιξη της εξέτασης αλλά και 
της γενικότερης κατάστασης του παιδιού, 
όπως ξεκαθάρισε η Δρ Παφίτη-Δημη-
τρίου. «Σίγουρα η παρουσία των γονιών 
καθησυχάζει το παιδί και συχνά οι πα-
ρεμβάσεις γίνονται ευκολότερες. Θεωρώ 
ότι είναι προς το καλό όλων η παρουσία 
των γονιών και η καλή επικοινωνία μαζί 
τους. Ίσως πρέπει η νέα εκπαίδευση των 
νέων παιδιάτρων στην Κύπρο αλλά και 
η πρακτική της παιδιατρικής να δώσει 
έμφαση στην παρουσία του γονιού που 
θα βοηθήσει στην ηρεμία και ψυχραιμία 
του παιδιού, ώστε να οδηγηθούμε στην 
ευκολότερη αξιολόγηση και θεραπεία 
των παιδιών». 

Το Πρωτόκολλο που 
έμεινε στο συρτάρι

Σύμφωνα με αυτό, η ιατρική πράξη σε 
ένα παιδί διασπάται σε διάφορες διαδικα-
σίες, οι οποίες στόχο έχουν την εξοικείωση 
των παιδιών σε άγνωστες και δυσμενείς 
-ως επί το πλείστον- συνθήκες, την ενη-
μέρωση των ιδίων και των γονέων αλλά 

και τη διασφάλιση της παρουσίας των 
τελευταίων ώστε να μειωθεί το άγχος που 
βιώνει ένα παιδί. Τα παιδιά πολύ συχνά 
δεν είναι εξοικειωμένα και βιώνουν έντονο 
άγχος ακόμη και με τις απλές ιατρικές 
πράξεις ή άλλες διαδικασίες, ενώ κάποιες 
από αυτές τις συγκεκριμένες συνθήκες 
μπορεί να εξελιχθούν σε επώδυνες και 
τραυματικές εμπειρίες. Ο φόβος και ο πόνος 
μειώνουν τη δυνατότητα συνεργασίας του 
παιδιού και δυσχεραίνουν την παροχή της 
αναγκαίας ιατρικής φροντίδας. Οι ειδικοί 
στον χώρο της υγείας συγκλίνουν όλο και 
περισσότερο στην άποψη ότι πρέπει να 
καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια 
προκειμένου να περιορίζονται τα αρνητικά 
αυτά συναισθήματα των παιδιών κατά τη 
διάρκεια των ιατρικών πράξεων και νοση-
λευτικών διαδικασιών, με την αξιοποίηση 
μέσων απόσπασης της προσοχής και την 
υποστηρικτική και καθησυχαστική παρου-
σία του γονέα. Ειδικά για τις αιμοληψίες, 
όπως αναφέρει το Πρωτόκολλο, ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας προτρέπει την 
ενθάρρυνση της συμμετοχής των γονέων 
με την υιοθέτηση καλών πρακτικών από 
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 
Τα παιδιά,  ανεξαρτήτως ηλικίας, έχουν 
το δικαίωμα να αντιμετωπίζουν τον λι-
γότερο δυνατό πόνο και δυσφορία κατά 
τη διάρκεια εξετάσεων και δοκιμασιών. 
Οι γονείς, επίσης, είναι καλό να είναι 
ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι γι’  
αυτές τις καταστάσεις και να γνωρίζουν 
τρόπους που μπορεί να μειωθεί η ανη-
συχία του παιδιού, ο πόνος και το άγχος 
του. Η παρουσία ενός οικείου προσώπου 
εφόσον θεωρείται ευεργετική θα πρέπει 
να επιτρέπεται αλλά και να ενθαρρύνεται 
από τους επαγγελματίες υγείας, εφόσον δεν 
αποκλείεται για συγκεκριμένους λόγους. 

ART AERI

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.com

Ιατρικές εξετάσεις παιδιών 
παρουσία γονέων 

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Πριν από την εξέταση:
• Επεξήγηση του λόγου της εξέ-
τασης σε γονείς και παιδί. 
• Περιγραφή του τόπου της εξέ-
τασης, τι θα γίνει και τι θα νιώσει. 
• Απαντήσεις σε ερωτήματα 
γονέα και παιδιού. 
• Κατά τη διάρκεια της διαδικα-
σίας: 
• Γονείς παρόντες μαζί με το παι-
δί τους (ανεξαρτήτως ηλικίας). 
• Καθοδήγηση γονέων στο πώς 
θα βοηθήσουν το παιδί τους. 
• Πολλές εξετάσεις μπορεί και 
πρέπει να γίνουν με τη σωματική 
επαφή παιδιού -  γονέα (στην 
αγκαλιά του ή τουλάχιστον κρα-
τώντας το χέρι του παιδιού).
• Το παιδί να νιώθει ότι έχει 
κάποιον έλεγχο (πού θέλει να κά-
τσει; Με ποιον τρόπο το βολεύει;). 
• Εάν κλάψει το παιδί, να το κά-
νουν να νιώσει ότι είναι εντάξει 
που κλαίει (δεν είναι κακό). 
• Πότε αποκλείονται οι γονείς 
από τη διαδικασία:
• Για λόγους ασφαλείας του 
παιδιού (όταν υπάρχει υπόνοια 
κακοποίησής του). 
• Όταν η παρουσία τους επιβα-
ρύνει την ψυχολογική κατάσταση 
του παιδιού. 
• Μετά από επιθυμία του/ της 
εφήβου που πρέπει να λαμβάνε-
ται υπόψη ανάλογα με την ηλικία 
και την ωριμότητα. 
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ΣΑΡΑΝΤΑ ΝΈΑ ΑΚΊΝΗΤΑ ΠΡΟΣ 
ΠΏΛΗΣΗ ΑΝΗΡΤΗΣΈ ΣΤΗ ΣΈΛΊ-
ΔΑ ΤΗΣ Η ALTAMIRA. ΠΈΡΊ-
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΊ ΈΞΊ ΚΑΤΟΊΚΊΈΣ 
ΚΑΊ ΔΎΟ ΔΊΑΜΈΡΊΣΜΑΤΑ – 
ΣΤΗΝ ΠΛΈΊΟΨΗΦΊΑ ΤΟΎΣ ΈΊ-
ΝΑΊ ΧΏΡΑΦΊΑ ΚΑΊ ΟΊΚΟΠΈΔΑ

Ά
λλα 40 ακίνητα με επιφυλα-
χθείσες/ενδεικτικές τιμές 
πώλησης από 20 χιλιάδες 
ευρώ έως και 1.500.000 
ευρώ περιλαμβάνονται 
στον νέο κατάλογο με τα 
υπό πώληση ακίνητα της 

Altamira, η οποία συνεχίζει να προσφέρει 
σημαντικές ευκαιρίες σε όσους θέλουν να 
επενδύσουν ή να αποκτήσουν ακίνητα για 
ιδία χρήση. Στον νέο κατάλογο περιλαμβά-
νονται έξι κατοικίες και δύο διαμερίσματα, 
ενώ για αρκετά ακίνητα οι τιμές πώλησης 
είναι κάτω των 100 χιλιάδων ευρώ.

Τα ακίνητα προς πώληση είναι:
16 οικόπεδα με επιφυλαχθείσες/εν-

δεικτικές τιμές από 37.000 ευρώ.
14 χωράφια με επιφυλαχθείσες/εν-

δεικτικές τιμές από 20.000 ευρώ.
6 κατοικίες με επιφυλαχθείσες/ενδει-

κτικές τιμές από 131.000 ευρώ.
2 διαμερίσματα με επιφυλαχθείσες/

ενδεικτικές τιμές από 94.000 ευρώ.
1 γραφείο με επιφυλαχθείσα/ενδεικτική 

τιμή 120.000 ευρώ.
1 κατάστημα με επιφυλαχθείσα/εν-

δεικτική τιμή 110.000 ευρώ.

Οι κατοικίες
Σε ό,τι αφορά τις κατοικίες, τα χαρακτη-

ριστικά και οι επιφυλαχθείσες/ενδεικτικές 
τιμές πώλησής τους έχουν ως εξής:

1. Ανεξάρτητη κατοικία 115 τ.μ. 
στον Άγιο Δομέτιο – €131.000

Πρόκειται για κατοικία με βοηθητική 
οικοδομή στην ενορία Άγιος Γεώργιος, 
στον Δήμο Αγίου Δομετίου. Βρίσκεται 
περί τα 300 μέτρα βορειοανατολικά του Γ 
Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δομετίου και 
περί τα 450 μέτρα νοτιοδυτικά της Λέσχης 
Ιπποδρομιών Λευκωσίας. Το οικόπεδο δι-
αθέτει ορθογώνιο σχήμα, ομαλή επίπεδη 
επιφάνεια, δυτικό προσανατολισμό και 11 
μέτρα περίπου πρόσοψη σε δημόσιο δρόμο. 
Η κατοικία αποτελείται από καθιστικό με τρα-
πεζαρία, κουζίνα, μπάνιο με αποχωρητήριο και 

δύο υπνοδωμάτια. Το εμβαδόν καλυμμένων 
χώρων της κατοικίας είναι περί τα 115 τ.μ. 
και της βοηθητικής οικοδομής περί τα 45 
τ.μ. Το εμβαδόν της γης είναι 293 τ.μ. και 
εμπίπτει εντός της Πολεοδομικής Ζώνης Κα4.

2. Ισόγεια ανεξάρτητη κατοικία 
190 τ.μ. στα Πέρα – €167.000

Βρίσκεται 120 μέτρα περίπου βο-
ρειοδυτικά της εκκλησίας του χωριού. 
Το ακίνητο είναι τοποθετημένο κοντά 
σε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες και 
διευκολύνσεις ενώ διαθέτει εύκολη 
πρόσβαση προς τα γειτονικά χωριά.  
Η κατοικία είναι ηλικίας 18 χρονών και 
δυναμικότητας 3 υπνοδωματίων και 
βρίσκεται σε ικανοποιητική κατάσταση 
συντήρησης. Το εμβαδόν του εσωτερικού 
χώρου της κατοικίας 190 τ.μ. και 30 τ.μ. 
καλυμμένες βεράντες.

3. Δύο διώροφες κατοικίες στην 
Πύλα – 111 τ.μ. (€178.000) και 
148 τ.μ. (€235.000)

Βρίσκονται σε απόσταση περί το 
1,4 χιλιόμετρο βόρεια του αυτοκινη-
τόδρομου Λάρνακας-Αγίας Νάπας και 
σε απόσταση περί τα 2,5 χιλιόμετρα 
νότια του πυρήνα της κοινότητας. Το-
ποθετούνται κοντά σε υπηρεσίες και 
διευκολύνσεις όπως υπεραγορές, 
εστιατόρια, καφετερίες κ.λπ. Επιπλέ-
ον διαθέτουν εξαιρετική πρόσβαση 
προς τον αυτοκινητόδρομο καθώς και 
στην τουριστική περιοχή Ορόκλινης. 
Είναι κατάλληλες για ιδιοχρησία ή εκ-
μετάλλευση (ενοικίαση), αφού λόγω του 
τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής 
μπορεί να ενοικιαστούν είτε βραχυ-
πρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα και να 
αποφέρουν εισόδημα. Είναι σημαντικό 
να τονιστεί ότι ο συντελεστής δόμησης 
40% αποτελεί εγγύηση για την εύρυθμη 
δόμηση του περιβάλλοντος. Το συγκρό-
τημα των εν λόγω κατοικιών ονομάζεται 
«Belmare Villas», ενώ οι κατοικίες δια-
θέτουν ξεχωριστούς τίτλους ιδιοκτησίας. 
Σημειώνεται ότι οι εργασίες ανέγερ-

σης των κατοικιών έχουν σχεδόν ολο-
κληρωθεί καθώς έχουν απομείνει οι 
ξυλουργικές εργασίες της κουζίνας, 
ενώ το επίπεδο κατασκευής και συ-
ντήρησής τους είναι καλό.

4. Ημιτελής διώροφη κατοικία 
226 τ.μ. στο Γέρι - €252.000

Βρίσκεται σε απόσταση περί τα 490 
μέτρα βόρεια του Δημαρχείου Γερίου και 
περί τα 340 μέτρα βόρεια του Α Δημοτικού 
Σχολείου Γερίου. Το ακίνητο είναι ιδανικά 
τοποθετημένο κοντά σε όλες τις απαραίτητες 
υπηρεσίες και διευκολύνσεις. Διαθέτει 
ορθογώνιο σχήμα και ομαλή επιφάνεια, 
ενώ εφάπτεται δημόσιου δρόμου κατά 
μήκος του νοτιοδυτικού του συνόρου με 
πρόσωπο περί τα 22 μέτρα.

Η κατοικία βρίσκεται στο στάδιο όπου 
έχει ολοκληρωθεί περί το 45% των εργασι-
ών. Σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια, 
η κατοικία θα αποτελείται στο ισόγειο από 
σαλόνι-τραπεζαρία, καθιστικό-τραπεζα-
ρία-κουζίνα και αποχωρητήριο ξένων. Ο 
όροφος θα αποτελείται από πλυσταριό, 
αποχωρητήριο με μπάνιο και τέσσερα 
υπνοδωμάτια (το κυρίως en suite). Επι-
πλέον, θα διαθέτει καλυμμένες βεράντες 
και καλυμμένο χώρο στάθμευσης. Το εμ-
βαδόν των κλειστών χώρων της κατοικίας 
θα ανέρχεται σε 226 τ.μ. (περίπου), των 
καλυμμένων βεραντών σε 16 τ.μ. (περίπου), 
του καλυμμένου χώρου στάθμευσης σε 
32 τ.μ. (περίπου) και του οικοπέδου σε 
597 τ.μ. Το γεγονός ότι η κατοικία είναι 
ημιτελής δίνει την ευκαιρία στον αγοραστή 
να διαλέξει τελειώματα της επιλογής του.

5. Ημιτελής κατοικία 263 τ.μ. 
στον Άγιο Τύχωνα - €405.000

Το οικόπεδο της κατοικίας είναι ορθο-
γώνιο, έχει εμβαδόν 835 τ.μ. και διαθέτει 
πρόσωπο περί τα 31 μ. Η κατοικία αποτε-
λείται από ημιυπόγειο, ισόγειο και όροφο 
και έχει εμβαδόν κλειστών χώρων περί τα 
263 τ.μ. Το ημιυπόγειο αποτελείται από 
βοηθητικούς χώρους και αποχωρητή-
ριο με ντους. Στο ισόγειο υπάρχει μεγάλη 

σαλο-τραπεζαρία και κουζίνα με έξοδο 
στην πισίνα, και αποχωρητήριο ξένων. 

Ο όροφος αποτελείται από 4 υπνοδω-
μάτια και μπάνιο. Το κυρίως υπνοδωμάτιο 
διαθέτει ensuite γκαρνταρόμπα, μπάνιο 
και ντους. Εξωτερικά υπάρχει βεράντα 
με κεραμικό και αυλή. Οι εργασίες στην 
οικοδομή αν και έχουν σταματήσει, ωστόσο 
είναι αρκετά προχωρημένες. Έχουν τοπο-
θετηθεί όλα τα πατώματα, είδη υγιεινής, 
ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Τα διαμερίσματα
Όσον αφορά τα διαμερίσματα, τα χαρα-

κτηριστικά και οι επιφυλαχθείσες/ενδει-
κτικές τιμές πώλησής τους έχουν ως εξής:

Πρόκειται για δύο διαμερίσματα σε μια 
ήσυχη και αμιγώς οικιστική περιοχή στον 
Δήμο Γεροσκήπου της Επαρχίας Πάφου, 
σε απόσταση περί τα 560 μέτρα βορει-
οδυτικά του Δημαρχείου Γεροσκήπου 
και περί τα 170 μέτρα νοτιοδυτικά της 
Λεωφόρου Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ. Τοποθε-
τούνται κοντά σε πληθώρα υπηρεσιών και 
διευκολύνσεων όπως σχολεία, υπεραγο-
ρές, τράπεζες, καταστήματα κλπ.  Επιπλέ-
ον διαθέτουν εξαιρετική πρόσβαση προς 
τον αυτοκινητόδρομο και την τουριστική 
περιοχή Πάφου. Τα διαμερίσματα αποτε-
λούν μέρος κτηρίου το οποίο ανηγέρθη 
πριν από 9 χρόνια περίπου. Το επίπεδο 
κατασκευής και συντήρησης του κτηρίου 
και των διαμερισμάτων είναι καλό. Το 
ένα διαμέρισμα είναι 76 τ.μ. και η επιφυλα-
χθείσα/ενδεικτική τιμή πώλησής του έχει 
καθοριστεί στις €94.000, ενώ το δεύτερο 
είναι 85 τ.μ. με επιφυλαχθείσα/ενδεικτική 
τιμή πώλησης €106.000. Σημειώνεται 
πως, και τα δύο διαμερίσματα είναι δύο 
υπνοδωματίων.

Άλλα ακίνητα
Μερικά από τα υπόλοιπα ακίνητα προς 

πώληση είναι τα εξής:

1. Χωράφι 8.990 τ.μ. στον 
Ύψωνα - €1.500.000

Πρόκειται για χωράφι μεικτής χρήσης 
(Οικιστική και Εμπορική) σε μια δραστήρια 
τοποθεσία στον Δήμο Ύψωνα. Βρίσκεται 
σε απόσταση περί τα 700 μέτρα δυτικά 
του κυκλικού κόμβου Πάφου και 750 
μέτρα νότια του αυτοκινητόδρομου Λε-
μεσού-Πάφου. Το ακίνητο είναι τοποθε-
τημένο κοντά σε υπηρεσίες και ανέσεις, 
ενώ διαθέτει εξαιρετική πρόσβαση προς 
τον αυτοκινητόδρομο και την πόλη της 
Λεμεσού.Εφάπτεται επί της οδού Ηλία 
Καννάουρου στο νότιο και δυτικό του 
σύνορο με πρόσοψη 150 μέτρα. Το τε-
μάχιο έχει ακανόνιστο σχήμα και επίπεδη 
επιφάνεια. Για το τεμάχιο υπάρχει ειδική 
πολιτική στο Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού. Εί-
ναι κατάλληλο για ανέγερση τριώροφου 
κτηρίου εμπορικής ή μεικτής χρήσης ή 
οικιστικής χρήσης.

2. Οικόπεδο 587 τ.μ. στην 
Αγλαντζιά - €350.000

Οικιστικό οικόπεδο στη δημοφιλή τοπο-
θεσία «Πλατύ» στον Δήμο Αγλαντζιάς, σε 
πολύ μικρή απόσταση νότια της Λεωφόρου 
Κυρηνείας και περί τα 320 μέτρα βορειοα-
νατολικά των εγκαταστάσεων του ΡΙΚ. Το 
ακίνητο είναι ιδανικά τοποθετημένο κοντά 

σε πληθώρα υπηρεσιών και διευκολύνσε-
ων όπως σχολεία, υπεραγορές, τράπεζες, 
καταστήματα, καφετερίες, φούρνοι κ.λπ. Επι-
πρόσθετα, διαθέτει εύκολη πρόσβαση στον 
αυτοκινητόδρομο και στο κέντρο της Λευ-
κωσίας. Γενικά πρόκειται για μια εξαιρετική 
τοποθεσία με διαχρονικά υψηλή ζήτηση λόγω 
της ελκυστικότητας και της προσπελασιμό-
τητάς της. Το οικόπεδο διαθέτει ορθογώνιο 
σχήμα και ομαλή επίπεδη επιφάνεια, ενώ 
εφάπτεται της οδού Ορφέως κατά μήκος 
του νότιού του συνόρου με πρόσωπο περί 
τα 23 μέτρα. Ο νότιος προσανατολισμός του, 
ο οποίος είναι και ο βέλτιστος, το καθιστά 
ιδιαίτερα ελκυστικό. Αποτελεί εξαιρετική 
επιλογή για ιδιώτες ή για επιχειρηματίες 
ανάπτυξης γης.

3. Γραφείο 58 τ.μ. στους Αγί-
ους Ομολογητές - €120.000

Γραφείο σε μια κεντρική και δραστήρια 
τοποθεσία στην ενορία Άγιοι Ομολογητές, 
στον Δήμο Λευκωσίας, σε απόσταση περί 
τα περί τα 500 μέτρα βορειοανατολικά του 
Προεδρικού Μεγάρου και 265 μέτρα βορει-
οανατολικά του Υπουργείου Εξωτερικών. Το 
ακίνητο είναι ιδανικά τοποθετημένο κοντά 
σε πληθώρα υπηρεσιών και διευκολύν-
σεων όπως καταστήματα, εστιατόρια, κα-
φετερίες, φούρνοι κ.λπ. Επιπλέον, διαθέτει 
εξαιρετική πρόσβαση προς το κέντρο της 
Λευκωσίας. Πρόκειται για μια εξαιρετική 
τοποθεσία με διαχρονικά υψηλή ζήτηση 
για ακίνητα λόγω της κεντρικότητάς της και 
της προσπελασιμότητάς της. Το ακίνητο 
βρίσκεται επί της οδού Κυριάκου Μάτση 
στο μεσοπάτωμα κτηρίου με την ονομασία 
«Athenaum». Είναι ηλικίας 24 ετών περίπου 
και βρίσκεται σε καλή κατάσταση συντή-
ρησης. Αποτελείται από τρεις γραφειακούς 
χώρους, χώρο υγιεινής και κουζίνα. Διαθέ-
τει ξεχωριστό Τίτλο Ιδιοκτησίας και χώρο 
στάθμευσης στο υπόγειο. Το εμβαδόν των 
εσωτερικών χώρων ανέρχεται σε 60 τ.μ. 
και της καλυμμένης βεράντας σε 10 τ.μ.

Είναι κατάλληλο για ιδιοχρησία ή για 
ενοικίαση με καλή απόδοση 

4. Κατάστημα-ταβέρνα 100 τ.μ. 
στην Αγλαντζιά - €110.000

Το υπό εξέταση ακίνητο είναι ταβέρ-
να στον Δήμο Αγλαντζιάς, της Επαρχίας 
Λευκωσίας. Βρίσκεται εντός του πυρήνα 
του Δήμου, 450 μέτρα νοτιοανατολικά 
του Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς, 
120 μέτρα βορειοδυτικά του αμφιθεά-
τρου Σκαλί Αγλαντζιάς, απέναντι από την 
Πλατεία Ηρώων. Εφάπτεται κατά μήκος 
του δυτικού, βόρειου και ανατολικού συ-
νόρου με δημόσιους δρόμους. Η ταβέρνα 
θεωρείται διατηρητέα οικοδομή και έχει 
την ονομασία το «Στέκι του Κωστή». Η 
οικοδομή είναι κατασκευασμένη με τον 
παραδοσιακό τρόπο από πλιθάρι και πέ-
τρα και ξύλινη οροφή από δοκούς και 
ψάθα. Αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο 
εστίασης, μία κουζίνα και δύο τουαλέτες.

Σημειώνεται πως, ο κάθε υποψήφιος 
αγοραστής μπορεί να υποβάλει προσφορά 
χαμηλότερη ή υψηλότερη από την ενδει-
κτική τιμή πώλησης. Σε κάθε περίπτωση, 
ο επιτυχών προσφοροδότης είναι αυτός 
που έχει υποβάλει το υψηλότερο ποσό 
προσφοράς, δεδομένου ότι η αυτή έχει 
κριθεί ικανοποιητική από την εταιρεία.

Ακίνητα από 20 χιλιάδες ευρώ 
έως και 1.500.000 ευρώ
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Μ
ε τις εθνικές 
αδυναμίες να 
παραμένουν, 
αλλά και τις 
α ν η σ υ χ ί ε ς 
τόσο για τις 
δημοσιονομι-

κές επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων 
στον τομέα της υγείας όσο και για το 
αποτέλεσμα των δικαστικών αποφάσε-
ων σε σχέση με προηγούμενα μέτρα 
ελέγχου του μισθολογικού κόστους στον 
δημόσιο τομέα, καταφθάνει στην Κύπρο 
τη Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου, κλιμάκιο 
των διεθνών δανειστών. Το κλιμάκιο 
θα αποτελείται από εκπροσώπους 
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
(ΔΝΤ), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και 
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθε-
ρότητας (ESM), στο πλαίσιο του έβδομου 
μεταμνημονιακού ελέγχου.

Οι διεθνείς δανειστές της Κύπρου θα 
εξετάσουν κατά την παρουσία τους στο 
Υπουργείο Οικονομικών την κατάστα-
ση στην οποία βρίσκεται η κυπριακή 
οικονομία, τα δημόσια οικονομικά και 
τις προβλέψεις για την πορεία τους, 
τον προϋπολογισμό του 2020 και τις 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 
βρίσκονται σε εξέλιξη.

Κατά τις επαφές τους στην Κεντρική 
Τράπεζα θα εξεταστούν τα τρέχοντα θέματα 
του τραπεζικού συστήματος και κυρίως η 
πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
και των αναδιαρθρώσεων.  

Τα κλιμάκια αναμένεται να συναντη-
θούν με τον Υπουργό Οικονομικών Χάρη 
Γεωργιάδη και τον Διοικητή της Κεντρικής 
Τράπεζας, Κωνσταντίνο Ηροδότου, ενώ 
αναμένεται να έχουν και συναντήσεις με 
τον Σύνδεσμο Τραπεζών και τραπεζίτες.

Στο τέλος κάθε αποστολής οι τεχνοκράτες 
της Τρόικας ετοιμάζουν χωριστές εκθέσεις 
για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.

Πληροφορίες της «Σημερινής» ανα-
φέρουν πάντως ότι η αντιπροσωπία της 
Τρόικας  θα επιστήσει την προσοχή στα 
ζητήματα που αφορούν τη δημοσιονομική 
πολιτική του κράτους, εκπέμποντας αυ-
στηρό μήνυμα για την αυξανόμενη πίεση 
για δημοσιονομική χαλάρωση.

Οι διεθνείς δανειστές αναμένεται επίσης 
να επαναλάβουν τη θεώρησή τους ότι αν 
και η πώληση της Συνεργατικής Κυπρι-
ακής Τράπεζας στην Ελληνική Τράπεζα 
μείωσε την αβεβαιότητα σε ολόκληρο το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα και βελτίωσε 
την εμπιστοσύνη των καταθετών σε αυτό, 
εντούτοις υπάρχουν αυξημένες ανησυ-
χίες για τη μεταφορά των  €5,7 δις μη 
εξυπηρετούμενων δανείων στη δημόσια 
οντότητα που δημιουργήθηκε.

Την ίδια στιγμή, όμως, οι πιστωτές θα 
έχουν ενώπιόν τους τα ισχυρά δημοσιο-
νομικά δεδομένα του έτους, με το πλεόνα-
σμα να φθάνει σχεδόν τα €700 εκ. τους 
πρώτους επτά μήνες του έτους, αλλά και 
τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της οικονομίας 
αν και με πιο μειωμένους ρυθμούς, αλλά 
και τη μείωση της ανεργίας.

Τα «κόκκινα» δάνεια και 
το χρέος των νοικοκυριών

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πα-
ραμένουν ένας από τους μεγαλύτερους 
κινδύνους, που επηρεάζουν αρνητικά τα 

Σταθερές οι ανησυχίες Τροϊκανών 
για εκτροχιασμό της οικονομίας 

Πληροφορίες της 
«Σημερινής» αναφέ-
ρουν ότι η αντιπρο-

σωπία της Τρόικας θα 
επιστήσει την προσο-
χή στα ζητήματα που 
αφορούν τη δημοσι-
ονομική πολιτική του 

κράτους

Ισχυρά τα δημοσιο-
νομικά δεδομένα του 
έτους, με το πλεόνα-
σμα να φθάνει σχε-

δόν τα €700 εκ., αλλά 
και με τη συνεχιζό-

μενη ανάπτυξη της οι-
κονομίας, όπως και τη 
μείωση της ανεργίας

Τα μη εξυπηρετού-
μενα δάνεια και τα 
υψηλά επίπεδα του 

ιδιωτικού χρέους  
παραμένουν από 

τους μεγαλύτερους 
κινδύνους, που επη-

ρεάζουν αρνητικά τα 
δημοσιονομικά

ΚΛΙΜΆΚΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΔΆΝΕΙΣΤΩΝ ΘΆ ΒΡΙΣΚΕ-
ΤΆΙ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ ΆΠΟ ΤΙΣ 
16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΎ ΜΕΧΡΙ 
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΎ ΜΗΝΆ ΣΤΟ 
ΠΛΆΙΣΙΟ ΤΟΎ ΜΕΤΆΜΝΗΜΟ-
ΝΙΆΚΟΎ ΕΛΕΓΧΟΎ

δημοσιονομικά, κυρίως σε περίπτωση 
μιας νέας χρηματοοικονομικής κρίσης.  
Ενώ σοβαρές ανησυχίες δημιουργεί και το 
βραχυπρόθεσμο χρέος των νοικοκυριών 
και των επιχειρήσεων και γενικότερα τα 
επίπεδα του ιδιωτικού χρέους.  

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση 
της Κομισιόν για τη δημοσιονομική στα-
θερότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  
«σε περίπτωση μιας σημαντικής τραπεζι-
κής κρίσης βραχυπρόθεσμα, δηλαδή το 
2019, οι δημοσιονομικές επιπτώσεις 
θα ήταν ανεπαίσθητες για όλες τις 
χώρες της Ε.Ε, εκτός από την 
Κύπρο, που ο αντίχτυπος 
θα ξεπερνούσε το 1% 
και συγκεκριμένα θα 
ανερχόταν σε 3,2% 
του ΑΕΠ. Μακρο-
πρόθεσμα, ωστόσο, 
και συγκεκριμένα 
το 2029, σε ένα τέ-
τοιο ενδεχόμενο 
τραπεζικής κρίσης, 
ο αντίκτυπος θα 
ήταν σχετικά περι-
ορισμένος και για την 
Κύπρο και θα ανερχόταν 
σε 0,4% του ΑΕΠ, παρότι 
ως ποσοστό είναι αρκετά υψη-
λότερο από αυτό άλλων χωρών», 
καταλήγει η έκθεση.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η Κύπρος 
σημείωσε σημαντική πρόοδο στην εξυ-
γίανση του τραπεζικού της συστήματος 
και στη μείωση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων των τραπεζών. Το 2018 τα 
ΜΕΔ μειώθηκαν σημαντικά κυρίως λόγω 
δύο εφάπαξ συναλλαγών, δηλαδή της 
μεταβίβασης των μη εξυπηρετούμενων 
περιουσιακών στοιχείων της ΣΚΤ στην 
κρατική εταιρεία διαχείρισης περιουσια-
κών στοιχείων ΚΕΔΙΠΕΣ και της πώλη-
σης ενός μεγάλου χαρτοφυλακίου ΜΕΔ 
από την Τράπεζα Κύπρου. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση των ισολογι-

σμών των δύο μεγαλύτερων τραπεζών. 
Ανεξάρτητα από αυτήν τη σημαντική 
πρόοδο, η μείωση των ΜΕΔ εξακολου-
θεί να αποτελεί βασική προτεραιότητα, 
καθώς το ποσοστό ΜΕΔ στο κυπριακό 
τραπεζικό σύστημα παραμένει το δεύτερο 
υψηλότερο στη ζώνη του ευρώ. 

Επιπλέον, τα ΜΕΔ που μεταφέρθηκαν 
στην ΚΕΔΙΠΕΣ και σε άλλες εταιρείες 
αγοράς πιστώσεων εξακολουθούν να επι-
βαρύνουν την οικονομία. Προκειμένου να 

συνεχιστεί η εξυγίανση 
των ΜΕΔ, είναι τώρα 
απαραίτητο να ενι-
σχυθεί η πειθαρχία 
των δανειοληπτών 

σε ό,τι αφορά την 
αποπληρωμή των 

δανείων και να μειωθεί 
το μη βιώσιμο χρέος 
χρησιμοποιώντας πλή-

ρως τα αναθεωρημένα 
πλαίσια αφερεγγυότητας 

και εκποιήσεων. 
Η αυστηρή αξιολό-
γηση συμμόρφωσης 

με τα κριτήρια επι-
λεξιμότητας και η 
ταχεία ενεργοποί-
ηση των διαδικα-
σιών εκποιήσεων, 

σε περίπτωση που 
προκύψει εκ νέου αθέτη-

ση υποχρεώσεων, θα είναι καθοριστικής 
σημασίας για την απόδοση του σχεδίου 
ΕΣΤΙΑ για ΜΕΔ που είναι εξασφαλισμένα 
με υποθήκη πρώτης κατοικίας. 

Η εξόφληση 
του ρωσικού δανείου 

Οι πιστωτές αναμένεται να προσμε-
τρήσουν και το θετικό κλίμα που δημι-
ουργήθηκε με την πρόωρη εξόφληση του 
δανείου από τη Ρωσία προς την Κύπρο, 
την περασμένη Δευτέρα, με το Υπουργείο 
Οικονομικών να προετοιμάζεται πλέον για 

αποπληρωμή του χρέους προς την Τρόικα. 
Συγκεκριμένα, από του χρόνου αρχίζει η 
σταδιακή καταβολή των δόσεων, με μικρές 
δόσεις, και από το 2025 και μετά αρχίζει 
η εξόφληση των μεγαλύτερων δόσεων. 

Η πρώτη δόση αφορά το έτος 2020 
και ένα ποσό €38 εκατ. προς το  ΔΝΤ και 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας  
(ΕΜΣ). Αναλυτικότερα, τα επόμενα χρό-
νια θα καταβληθούν οι πιο κάτω δόσεις: 
2021 €168 εκατ., 2022 €153 εκατ., 2023  
€153 εκατ., 2024 €108 εκατ., 2025 €413 
εκατ., 2026   €1,010 δις, 2027 €1 δις, 
2028  €1 δις, 2029  €1,05 δις, 2030  
€900 εκατ. και    2031  €1 δις.

Το χρέος των €2,2 δις
Με τις υπόλοιπες λήξεις δανείων, το 

μακροπρόθεσμο χρέος που πρέπει να εξο-
φληθεί από φέτος και μετά, φθάνει τα €2,2 
δις ετησίως. Τα περισσότερα δάνεια ύψους 
€7,8 δις λήγουν σε χρονική περίοδο μεταξύ 
6 και 10 ετών λόγω των δανείων του ΕΜΣ. 

Το 45% και 43% του χρέους που λήγει 
εντός αυτής της χρονικής περιόδου αφορά 
αποπληρωμές δανείων προς το ΕΜΣ και 
λήξεις διεθνών ομολόγων. 

Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία 
λήξεων χρέους ποσού ύψους €7,5 δις  
εμπίπτει σε χρονική περίοδο μεταξύ 2 
και 5 ετών. Το 39% περίπου των λήξεων 
της περιόδου αυτής αφορά λήξεις εγχώ-
ριων ομολόγων,  εκ των οποίων το 66% 
σχετίζεται με λήξεις εγχώριων ομολόγων 
προς τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα. 

Σύμφωνα με το Γραφείο Διαχείρισης 
Δημοσίου Χρέους, το 33% του χρέους 
που λήγει στην υπό αναφορά περίοδο 
αφορά λήξεις τριών διεθνών ομολόγων 
στα έτη 2020, 2022 και 2023. 

Το υπόλοιπο ποσό ύψους €2,1 δις, 
που λήγει στην υπό αναφορά περίοδο, 
αφορά δάνεια, εκ των οποίων το 59% την 
εξόφληση του δανείου προς τη Ρωσική 
Ομοσπονδία, που ανακοινώθηκε την 
περασμένη Δευτέρα. 
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ΠΛΗΘΑΊΝΟΥΝ
ΤΑ ΣΗΜΑΔΊΑ ΓΊΑ
ΤΗΝ ΕΊΣΟΔΟ ΤΗΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΊΑΣ
ΟΊΚΟΝΟΜΊΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ 
ΝΕΟ ΚΥΚΛΟ ΥΦΕΣΗΣ, 
ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ 
ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΊ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΊΚΗ ΚΑΊ ΤΗΝ 
ΚΥΠΡΊΑΚΗ ΟΊΚΟΝΟ-
ΜΊΑ

Ο
ι οικονομολόγοι 
αναζητούν διάφο-
ρους τρόπους για 
να μπορέσουν να 
προβλέψουν μια 
επερχόμενη ύφε-
ση και άρα είτε να 

προσπαθήσουν να την αποτρέψουν είτε να 
προετοιμαστούν για τα αποτελέσματά της 
και να προτείνουν τρόπους για να δρομο-
λογηθεί πιο γρήγορα η έξοδος από αυτή.

Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν τα 
σχετικά σημάδια σε ό,τι αφορά την πα-
γκόσμια οικονομία. Κατ’ αρχάς έχουμε 
τον πιο προφανή δείκτη, που είναι η τάση 
υποχώρησης των ρυθμών ανάπτυξης σε 
πολλές σημαντικές οικονομίες του πλανήτη, 
συμπεριλαμβανομένων και μερικών που 
βρίσκονται ήδη σε ύφεση.

Αρκεί να σκεφτούμε ότι αυτήν τη στιγ-
μή ο υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης ανά-
μεσα στις χώρες του G7 είναι αυτός των 
ΗΠΑ, περίπου στο 2,3%. Ο Καναδάς έχει 
1,3%, η Γαλλία 1,3%, η Ιαπωνία 1,2%, η 
Βρετανία 1,2%, η Ρωσία 0,9%, η Βραζιλία 
0,5%, η Γερμανία 0,4%. Η Ιταλία με ρυθμό 
ανάπτυξης 0.0% είναι ένα βήμα πριν την 
τυπική ύφεση, βήμα που έχουν ήδη κάνει 
το Μεξικό (-0,7%), η Τουρκία (-2.6%) και 
η Αργεντινή (-5,8%). Η Κίνα παρουσιάζει 
το εντυπωσιακό 6,2%, όμως στην πραγμα-
τικότητα αυτό αποτελεί επιβράδυνση σε 
σχέση με όλη την προηγούμενη περίοδο. 
Το ίδιο ισχύει και με το 5,80% της Ινδίας 
και το 5,04% της Ινδονησίας.

Όμως, υπάρχουν και άλλοι δείκτες που 
παραπέμπουν σε μια προβληματική κατά-
σταση της παγκόσμιας οικονομίας. Για πα-
ράδειγμα εμφανίζεται σήμερα το φαινόμενο 
της αντεστραμμένης καμπύλης απόδοσης 
στα κρατικά ομόλογα. Αυτό σημαίνει ότι 
εμφανίζεται το φαινόμενο οι αποδόσεις των 
ομολόγων μεγαλύτερης διάρκειας να είναι 
μικρότερες αυτών των βραχυπρόθεσμων 
τίτλων, ενώ το «φυσιολογικό» είναι το επι-
τόκιο να κινείται ανοδικά όσο μεγαλύτερη 
η διάρκεια του τίτλου. Αυτό σημαίνει ότι οι 
επενδυτές στρέφονται σε μακροχρόνιους 
τίτλους, με αποτέλεσμα να ανεβάζουν την 
τιμή τους και να μειώνουν την απόδοσή 
τους. Αυτό συμβαίνει όταν οι επενδυτές 
αποτραβιούνται από πιο βραχυχρόνιες 

επενδύσεις, ακριβώς επειδή εκτιμούν ότι 
έρχεται ύφεση, και προτιμούν την ασφά-
λεια των μακροχρόνιων κρατικών τίτλων.

Ανεξάρτητα από το εάν εδώ έχουν μια 
πραγματική «μορφή εκδήλωσης» της ύφε-
σης ή μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, 
είναι και αυτή ενδεικτική των αντιφάσεων 
που διαπερνούν την παγκόσμια οικονομία.

Την ίδια στιγμή εμφανίζονται και άλλα 
σημάδια, όπως μια υποχώρηση της κερ-
δοφορίας των επιχειρήσεων και ιδίως 
του μη χρηματιστηριακού τομέα. Αυτή η 
τάση ήδη καταγράφεται σε χώρες όπως 
οι ΗΠΑ. Δεν είναι λίγοι οι οικονομολόγοι 
που υποστηρίζουν ότι η παρακολούθηση 
των τάσεων ως προς την κερδοφορία του 
επιχειρηματικού τομέα της οικονομίας είναι 

Σημάδια για παγκόσμια
οικονομική ύφεση

Η ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το κράτος δικαίου είναι μία από τις κοινές αξίες πάνω στις οποίες έχει θεμελι-
ωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατοχυρώνεται ως πολιτική αξία στο άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, το κράτος 
δικαίου δέχεται αυξημένη πίεση.

Η Επιτροπή έχει δρομολογήσει διαδικασίες που θέτουν έναν γενικότερο  προ-
βληματισμό για την εφαρμογή του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Επιτροπή έχει ήδη χρησιμοποιήσει ευρύ φάσμα εργαλείων για την προσεκτι-
κή παρακολούθηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των ανησυχιών για το κρά-
τος δικαίου στα κράτη μέλη. Με τους  εξής τρόπους:

Α. Η Επιτροπή, μαζί με τα άλλα όργανα και τα κράτη μέλη, έχουν την ευθύνη, 
βάσει των Συνθηκών, να διασφαλίζουν τον σεβασμό του κράτους δικαίου ως 
θεμελιώδους αξίας της Ένωσης και ότι η νομοθεσία, οι αξίες και οι αρχές της 
ΕΕ γίνονται σεβαστές.

Β. Το σημαντικότερο εργαλείο προάσπισης του κράτους δικαίου είναι η διαδικα-
σία του άρθρου 7 της Συνθήκης ΕΕ που επιτρέπει στην ΕΕ να ενεργεί σε περί-
πτωση σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου σε ένα κράτος μέλος. Η διαδι-
κασία του άρθρου 7 της ΣΕΕ ενεργοποιήθηκε σε δύο περιπτώσεις μέχρι σήμερα: 
τον Δεκέμβριο του 2017 στην περίπτωση της Πολωνίας (από την Επιτροπή), και 
τον Σεπτέμβριο του 2018 στην περίπτωση της Ουγγαρίας (από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο).

ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος, καθώς 
από αυτήν την παράμετρο εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό και οι αποφάσεις των επι-
χειρήσεων για επενδύσεις και άρα για το 
εάν θα πάμε σε υψηλότερο ή χαμηλότερο 
ρυθμό ανάπτυξης. 

Τα όρια της νομισματικής 
πολιτικής

Μετά τη μεγάλη κρίση του 2007-2008, 
οι περισσότερες κυβερνήσεις απάντησαν με 
μέτρα νομισματικής πολιτικής. Θεωρώντας 
ότι δεν θα έπρεπε να επαναληφθούν οι 
λανθασμένες αντιδράσεις που ακολούθησαν 
την κρίση του 1929, επέλεξαν μιαν αντί-
στροφη κατεύθυνση (με τυπικούς όρους 
«κεϋνσιανή») και επέμειναν σε μέσα τροφο-
δοσίας του τραπεζικού συστήματος και της 
αγοράς με ρευστότητα. Αυτό αποτυπώθηκε 
στα διάφορα προγράμματα «ποσοτικής 
χαλάρωσης» που εφαρμόστηκαν και εν 
μέρει εφαρμόζονται ακόμη, είτε μιλάμε 
για τις πρωτοβουλίες της  FED, είτε για 
το πώς μετέφρασε ο Μάριο Ντράγκι τη 
δέσμευσή του να κάνει ό,τι ήταν αναγκαίο 
για τη διάσωση του ευρώ.

Η λογική είναι ότι τα μέτρα ποσοτικής 
χαλάρωσης επιτρέπουν στις τράπεζες να 
συνεχίζουν να δανείζουν τις επιχειρήσεις 
την ώρα που κρατάνε τα επιτόκια σε ιδι-
αίτερα χαμηλά επίπεδα.

Μάλιστα, πρέπει να πούμε ότι σε ορι-
σμένες περιπτώσεις πια έχουμε φτάσει να 
έχουμε αρνητικά επιτόκια. Αυτό ισχύει 
για παράδειγμα για μεγάλο φάσμα γερ-
μανικών ομολόγων, όπου ουσιαστικά οι 
αγοραστές των ομολόγων πληρώνουν τόκο 
στους πωλητές και όχι το αντίστροφο. Και 
το κάνουν ακριβώς γιατί θεωρούν ότι τέ-
τοιοι τίτλοι είναι «ασφαλές καταφύγιο».

Ωστόσο, παρότι φάνηκε τέτοιες πολιτικές 
να αποτρέπουν την οικονομική κατάρρευση 
και ιδίως την κατάρρευση του τραπεζικού 
συστήματος, την ίδια στιγμή δεν είναι βέβαιο 
ότι μπορούν μεσοπρόθεσμα να φέρουν 
και ανάπτυξη.

Αυτό, άλλωστε, διαρκώς υπενθυμίζει 
το παράδειγμα της Ιαπωνίας, μιας χώρας 
που εφάρμοσε (και συνεχίζει να εφαρμόζει) 
πολιτικές ποσοτικής χαλάρωσης, χωρίς να 
μπορέσει να ξεφύγει εδώ και πολύ καιρό 
από την οικονομική στασιμότητα.

Δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διά-
στημα πληθαίνουν οι επικρίσεις στα μέ-
τρα που επικεντρώνουν στη νομισματική 
πολιτική. Ο λόγος είναι ότι οι στατιστικές 
έρευνες για τις επενδύσεις δείχνουν στα-
τιστική συσχέτιση με παραμέτρους όπως 
η κερδοφορία ή οι τιμές των μετοχών, όχι 
όμως τόσο σαφή συσχέτιση με παραμέ-
τρους όπως τα επιτόκια.

Προφανώς και η νομισματική πολιτική 

επηρεάζει τη ρευστότητα και τις καταναλω-
τικές πρακτικές και συμπεριφορές, όπως 
και τις επιλογές των μικρών επιχειρήσε-
ων, ενώ την ίδια στιγμή εξασφαλίζει τη 
βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος, 
όμως δεν φαίνεται να επηρεάζει με τον 
ίδιο τρόπο τις επενδυτικές επιλογές και 
άρα να μπορεί να αποτρέψει από μόνη 
της μια επερχόμενη ύφεση.

Το ίδιο δείχνει να ισχύει και για μέτρα 
όπως π.χ. οι φορολογικές ελαφρύνσεις 
που αποφάσισε ο πρόεδρος Τραμπ. Στο 
βραχύ χρόνο αποδίδουν, αλλά και πάλι δεν 
απαντούν στα «δομικά» προβλήματα που 
μπορεί να οδηγήσουν σε μια νέα ύφεση.

Η επίδραση του «εμπορικού πολέμου»
Με ανάλογο σύνθετο τρόπο επιδρούν 

και παράμετροι όπως οι εξελίξεις στο πα-
γκόσμιο εμπόριο. Είναι προφανές ότι η 
αβεβαιότητα που προκαλείται ως προς το 
ποια θα είναι η πραγματικότητα στις διεθνείς 
εμπορικές συναλλαγές και εάν υπάρχει 
ενδεχόμενο να έχουμε συρρίκνωση του 
όγκου του διεθνούς εμπορίου και άρα και 
των εξαγωγών, επιδρά και σε αποφάσεις 
των παραγόντων της οικονομίας και άρα 
στο ενδεχόμενο μιας νέας ύφεσης.

Και εδώ βέβαια τα πράγματα δεν είναι 
γραμμικά. Από μόνη της η ένταση του 
εμπορικού πολέμου δεν συνιστά ύφεση, 
καθώς μπορεί να οδηγήσει στη διοχέτευ-
ση μέρους του παγκοσμίου εμπορίου σε 
άλλες κατευθύνσεις ή σε διεύρυνση των 
εσωτερικών αγορών, ιδίως σε οικονομίες 
όπως η κινεζική που απέχει του σημείου 
κορεσμού. Όμως, σε συνδυασμό με άλ-
λες παραμέτρους αβεβαιότητας, μπορεί 
να γίνει ένας καθοριστικός παράγοντας.

Το ερώτημα του παραγωγικού 
μοντέλου

Αυτό που απουσιάζει σε τέτοιες συζη-
τήσεις είναι η κουβέντα για το παραγωγικό 
μοντέλο. Παρότι με τυπικούς όρους η τε-
λευταία οικονομική κρίση ακολουθήθηκε 
από μία από τις συγκριτικά πιο μεγάλες 
περιόδους συνεχούς ανάπτυξης, αυτή 
δεν έπαψε να είναι χαμηλότερη απ’ ό,τι 
σε προηγούμενες περιόδους. Ούτε πρέπει 
να υποτιμήσουμε το γεγονός ότι τα οφέλη 
από την όποια ανάκαμψη της παγκόσμιας 
οικονομίας κατανεμήθηκαν με κοινωνικά 
άνισο τρόπο. Ακόμη και η ενίσχυση της 
απασχόλησης που καταγράφεται σε πολλές 
χώρες ήρθε σε σημαντικό βαθμό από ελα-
στικές και επισφαλείς θέσεις σε κλάδους 
των υπηρεσιών. Επιπλέον, παράμετροι 
που είχαν συντελέσει στην προηγούμενη 
κρίση, όπως ήταν η υπερδιόγκωση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα παραμένουν 
ενεργές ως τάσεις και σήμερα.

Αυτό που αποτυπώνει η πραγματικότητα 

της παγκόσμιας οικονομίας είναι πολύ 
περισσότερο η αδυναμία μετάβασης σε ένα 
νέο τεχνολογικό και κοινωνικό υπόδειγμα, 
που να μπορεί να αξιοποιεί τις τεχνολογικές 
τομές και τις τομές στην παραγωγικότητα 
για την ενίσχυση της κερδοφορίας και των 
επενδύσεων. Πολύ περισσότερο δεν έχει 
απαντηθεί το πρόβλημα της διαφοράς πα-
ραγωγικότητας ανάμεσα στη μεταποίηση 
και τις υπηρεσίες.

Πώς όλα αυτά επηρεάζουν 
την Ελλάδα και την Κύπρο

Όλα αυτά αντικειμενικά επηρεάζουν 
την Ελλάδα και την Κύπρο, ιδίως από τη 
στιγμή που όλα δείχνουν ότι οι μεγάλες 
ευρωπαϊκές οικονομίες και κυρίως η 
Γερμανία θα είναι από τις πρώτες που 
θα μπουν σε ύφεση, εάν συνεχιστούν οι 
σημερινές τάσεις. Μια υποχώρηση της 
παγκόσμιας οικονομίας θα έχει αρνητικό 
αντίκτυπο και στις ελληνικές και κυπρια-
κές εξαγωγές και στον τουρισμό αλλά και 
στις επενδύσεις, καθώς τέτοιες συγκυρίες 
κάνουν τους επενδυτές επιφυλακτικούς 
και περισσότερο επιρρεπείς σε «ασφαλείς» 
επενδύσεις στις κεντρικές οικονομίες.

Επιπλέον, είναι πιθανό μια τέτοια συ-
γκυρία να κάνει κομβικές ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις επιφυλακτικές στο να δουν 
μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους 
και πιο επίμονες στην ανάγκη τήρησης 
ενός αυστηρού δημοσιονομικού πλαισίου, 
ακόμη και εάν αυτήν τη φορά τα μέτρα 
«ποσοτικής χαλάρωσης» αφορούν και την 
ελληνική οικονομία.

Αυτό αντικειμενικά μπορεί να επηρεάσει 
την όποια αναπτυξιακή δυναμική της ελλη-
νικής οικονομίας. Μπορεί η επιστροφή σε 
θετικούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια να 
έχει και ενδογενή αίτια, κύρια τις πλευρές 
μιας ασταθούς ακόμη «επανεκκίνησης», 
αυτό όμως δεν αναιρεί τα προβλήματα που 
θα φέρει τυχόν επιδείνωση του διεθνούς 
οικονομικού κλίματος.

Με έναν τρόπο, η επερχόμενη επιβρά-
δυνση της πραγματικής οικονομίας, πολύ 
περισσότερο μια τυχόν παγκόσμια ύφε-
ση, θα φέρει και την ελληνική οικονομία 
αντιμέτωπη με κρίσιμα ερωτήματα που 
αφορούν το περιεχόμενο, την κατεύθυνση 
και το βάθος μιας αναπτυξιακής πολιτικής.

Και αυτά δεν μπορούν να περιορί-
ζονται μόνο στη νομισματική πολιτική 
ή το γενικό θεσμικό πλαίσιο, αλλά και 
σε παραμέτρους όπως οι τεχνολογικές 
υποδομές, οι συνεργασίες ανάμεσα σε 
έρευνα και παραγωγή, η επένδυση σε 
υψηλών δεξιοτήτων εργατικό δυναμικό, 
ο προσανατολισμός σε κλάδους υψηλής 
προστιθέμενης αξίας.

Παναγιώτης Σωτήρης/ in.gr



Π
αρά τους αριθμούς ρε-
κόρ που κατέγραψαν 
οι αφίξεις τουριστών 
για τον μήνα Ιούλιο 
και τη συγκρατη-
μένη αισιοδοξία 
του Υφυπουργείου 

Τουρισμού και των παραγόντων της 
Βιομηχανίας για τη φετινή χρονιά αλλά 
και για τις αμέσως επόμενες, το επόμενο 
στοίχημα που καλείται να αντιμετωπίσει 
πλέον ο τομέας είναι η επέκταση της του-
ριστικής περιόδου.

Οι αριθμοί των αφίξεων για τους χει-
μερινούς μήνες καταγράφουν τα τελευ-
ταία χρόνια συνεχή αύξηση. Σύμφωνα 
με στοιχεία που παραχώρησε στη «Σ» 
ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων 
(ΠΑΣΥΞΕ), οι αφίξεις τουριστών κατά 
τους χειμερινούς μήνες την τελευταία 
πενταετία, από το 2013 μέχρι και το 
2018 κατέγραψαν 100% αύξηση, με τα 
στοιχεία να προκαλούν αισιοδοξία για 
περαιτέρω αύξηση τα επόμενα χρόνια. 

Από την άλλη, η μεγαλύτερη πρό-
κληση που καλείται να αντιμετωπίσει 
το Υφυπουργείο Τουρισμού, ήδη από 
τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του, 
είναι η εφαρμογή της Στρατηγικής για 
τον τουρισμό και η επέκταση όχι μόνο 
σε νέες αγορές, αλλά ο εμπλουτισμός με 
νέα είδη, τα οποία θα αντικαταστήσουν το 
σλόγκαν «Ήλιος-Θάλασσα», που αποτε-
λεί αναμφίβολα και τον κυριότερο λόγο 
εισροής του μεγαλύτερου αριθμού ξένων 
επισκεπτών στη χώρα μας.

Προγράμματα και
στρατηγικές 

Ένα από τα προγράμματα τα οποία 
δημιουργήθηκαν στην επαρχία Αμμο-
χώστου για εμπλουτισμό του χειμερινού 
τουρισμού από τα μέσα της δεκαετίας του 
‹80, επί Προεδρίας στον ΠΑΣΥΞΕ Αμ-
μοχώστου του Κίκη Κωνσταντίνου, ήταν το 
«Endless Sun», το οποίο συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα από την Εταιρεία Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβολής Αμμοχώστου, 
και που, σύμφωνα με την ονομασία του, 
στόχο έχει τη συνεχή ενθάρρυνση ξένων 
τουριστών μέσω ειδικών προγραμμάτων 
και δράσεων για επισκέψεις στη χώρα 
μας εν μέσω χειμερινής περιόδου.

Παρόμοιας φιλοσοφίας και η στρατη-
γική του Υφυπουργείου Τουρισμού για 
τον τουρισμό, αφού με απώτερο στόχο 
την απάμβλυνση του προβλήματος της 

εποχικότητας, επεξεργάζονται Σχέδια 
Δράσης για προσέλκυση τουρισμού 
ειδικών ενδιαφερόντων για διεύρυνση 
των τουριστικών αφίξεων της χειμερινής 
τουριστικής περιόδου και των μηνών εκτός 
κύριας αιχμής. 

Σε δηλώσεις του στη «Σ» ο Γενικός 
Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ  Ζαχαρίας Ιωαν-
νίδης για το θέμα, ανέφερε ότι η ανάπτυξη 
του χειμερινού τουρισμού αποτελεί τη 
διαχρονική πρόκληση του κυπριακού 
τουρισμού και ο στόχος αυτός κρίνεται 
από τον Σύνδεσμο ως εφικτός μέσα από 
την εφαρμογή πολιτικών και συγκεκρι-
μένα στοχεύοντας στην επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου από 6-7 μήνες σε 
9 τουλάχιστον μήνες, με τη συμπερίληψη 
των μηνών Μαρτίου και Νοεμβρίου. Ήδη, 
όπως ανέφερε, η πολιτική αυτή βρίσκεται 
σε καλό δρόμο όπως καταδεικνύεται και 

από τα στατιστικά δεδομένα, με την αύξηση 
των τουριστικών αφίξεων κατά τις χειμε-
ρινές περιόδους τα τελευταία χρόνια να 
έχουν υπερδιπλασιαστεί (>100%), ενώ η 
αντίστοιχη αύξηση κατά τις καλοκαιρινές 
περιόδους ήταν της τάξης του 60%. 

Το τουριστικό μας προϊόν, ανέφερε ο 
κ. Ιωαννίδης, διαθέτει όλα τα συστατικά 
στοιχεία, πέραν του ήλιου και της θάλασ-
σας, που μπορούν να ικανοποιήσουν τις 
ανάγκες των διαφόρων μορφών τουρι-
στών ειδικών ενδιαφερόντων και, ως εκ 
τούτου, με την επικείμενη υλοποίηση 
του νέου επιχειρησιακού πλάνου του 
Υφυπουργείου Τουρισμού, που στοχεύει 
προς αυτήν την κατεύθυνση, τίθενται τα 
θεμέλια για αποτελεσματική αντιμετώ-
πιση της πρόκλησης της εποχικότητας 
του τουρισμού μας. 

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή 
του ΠΑΣΥΞΕ, τα παραλιακά μας θέρετρα 
αναντίλεκτα θα ωφεληθούν, μιας και θα 
αποτελούν την κύρια βάση της διαμονής 
των τουριστών και το oρμητήριο για τις 
ημερήσιες εξορμήσεις στα αξιοθέατα 
στην ενδοχώρα, ενώ με την επιστροφή 
των τουριστών θα τους παρέχεται η δυ-
νατότητα συμμετοχής σε πολιτιστικές 
και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
τόσο εντός των ξενοδοχείων όσο και σε 
χώρους πολιτισμού σε εκδηλώσεις που 
διοργανώνονται από τις Τοπικές Αρχές.

Σχέδιο δράσης
και από ΠΑΣΥΞΕ

Προς την κατεύθυνση αυτή ο ΠΑΣΥ-

ΞΕ έθεσε ήδη από το 2013 ενώπιον των 
αρμόδιων φορέων του κράτους σχετικό 
υπόμνημα - σχέδιο δράσης για επιμήκυν-
ση της τουριστικής περιόδου και με στόχο 
την «επανατοποθέτηση της Κύπρου ως 
ενός ελκυστικού χειμερινού τουριστικού 
προορισμού στην Ανατολική Μεσόγειο».

Μεταξύ άλλων στο υπόμνημα κα-
λούνται όλοι οι φορείς του τουρισμού 
να ενεργήσουν συντονισμένα και άμεσα, 
μεταξύ άλλων, για τη φιλελευθεροποίηση 
πτήσεων, την επέκταση του επιτυχημένου 
μηχανισμού ηλεκτρονικής προέγκρισης 
βίζας, τη στήριξη αεροπορικών εταιρειών, 
διοργανωτών ταξιδίων και ξενοδοχειακών 
μονάδων για αισθητή μείωση τιμών.

Στήριξη και υποδομές
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του 

τοπικού ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου, Δώρος 
Τάκκας, ανέφερε ότι κατά την επόμενη 
χειμερινή περίοδο αναμένεται, όπως και 
κατά την προηγούμενη,  πως σε Αγία 
Νάπα και Πρωταρά γύρω στις είκοσι ξε-
νοδοχειακές μονάδες θα παραμείνουν 
ανοικτές, αριθμός που, όπως επεσήμανε, 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος καθώς 
είναι ανάλογος του αριθμού των χειμερι-
νών επισκεπτών. Από την άλλη κάλεσε το 
κράτος όπως σταθεί αρωγός στις προσπά-
θειες για την επέκταση της τουριστικής 
περιόδου, όχι μόνο μέσω στήριξης των 
ξενοδόχων αλλά και μέσω υποδομών 
που να προσελκύουν στα τουριστικά και 
δη παραλιακά θέρετρα, ξένους αλλά και 
ντόπιους επισκέπτες.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΤΉΣ 
ΕΠΕΚΤΑΣΉΣ ΤΉΣ ΤΟΥΡΙ-
ΣΤΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ-
ΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΣΤΟΙΧΉΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΦΥ-
ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Φεύγει το καλοκαίρι,
φεύγει και ο τουρίστας

ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΚΚΑΣ
pavlikkasm@sigmatv.com



Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 
ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΡΑΒΕΊΩΝ 
ΔΗΜΊΟΥΡΓΊΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ 
ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΊΑΦΗΜΊΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑ-
ΤΟΠΟΊΗΘΕΊ ΣΤΊΣ 12 ΣΕ-
ΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2019 

Της Κυριακής
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Στόχος των
Carob Awards

είναι η δημιουργία 
κινήτρων, τόσο για 

τους επαγγελματίες του 
χώρου όσο και για τις 
εταιρείες, διαφημιστές 
και διαφημιζομένους

Τ
α Carob Awards, τα πρώ-
τα βραβεία δημιουργι-
κότητας στον χώρο της 
κυπριακής διαφήμισης, 
βρίσκονται πλέον στην 
τελική ευθεία υλοποίη-
σής τους. Ο κ. Λούκας 

Γρηγοράς, Διευθύνων Σύμβουλος και 
Chief Creative Director της Partners 
VMLY&R, Αντιπρόεδρος του ΣΔΕΚ και 
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 
των Carob Awards, μιλά στη «Σ» για το 
1ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης και 
τους στόχους των βραβείων.  

Ερ. Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι 
που θέσατε ως Σύνδεσμος Διαφήμισης 
και Επικοινωνίας Κύπρου (ΣΔΕΚ) γι’ 
αυτά τα βραβεία; 

Οι βασικοί στόχοι των Carob Awards 
είναι η δημιουργία κινήτρων, τόσο για τους 
επαγγελματίες του χώρου όσο και για τις 
εταιρείες, διαφημιστές και διαφημιζομέ-

νους, που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη 
του επιπέδου της κυπριακής διαφήμισης 
και θα ενισχύσουν την ποιότητά της. Επί-
σης, είναι εξίσου σημαντικό για εμάς να 
δημιουργήσουμε ένα ιστορικό αρχείο 
για τη διαφήμιση στη χώρα μας. 

Ερ. Πώς ξεκίνησε η όλη ιδέα της 
δημιουργίας των βραβείων και ποιες 
δυσκολίες συναντήσατε;

Η ιδέα δημιουργίας των κυπριακών 
βραβείων διαφήμισης ξεκίνησε να συζη-
τείται σοβαρά από το ΔΣ του ΣΔΕΚ εδώ 
και σχεδόν μια δεκαετία. Η οικονομική 
κρίση αποτέλεσε μιαν αρχική τροχοπέδη, 
αλλά η ιδέα είχε ριζώσει για τα καλά στο 
μυαλό μας και συνέχισε να αποτελεί μέ-
ρος της ατζέντας όλων των ΔΣ του ΣΔΕΚ 
από τότε.

Φέτος αποφασίσαμε ότι η πραγματο-
ποίησή τους δεν σήκωνε άλλη αναβολή. 

Η απόφαση ήταν πάρα πολύ δύσκολη 
γιατί πρόκειται για ένα πολύπλοκο και 

πολυσχιδές έργο, που απαιτεί πάρα πολύ 
μεγάλη προσπάθεια, χρόνο και αφοσίωση. 

Οτιδήποτε δημιουργείς για πρώτη 
φορά, ειδικά έναν σοβαρό θεσμό όπως 
τα βραβεία δημιουργικότητας, έχει πάντα 
τα απρόβλεπτά του, τις δυσκολίες του, την 
αγωνία για την ανταπόκριση της αγοράς 
αλλά και για το αποτέλεσμα.

Ερ. Ποια ήταν η αντιμετώπιση αλλά 
και η ανταπόκριση της αγοράς σε αυ-
τήν σας την προσπάθεια; 

Η αντιμετώπιση ήταν πάρα πολύ θετική 
και η αγορά φάνηκε ότι ήταν έτοιμη γι’ 
αυτό το βήμα. Διαφημιστικές εταιρείες, 
διαφημιζόμενοι και ΜΜΕ αγκάλιασαν αμέ-
σως τη μεγάλη αυτή πρωτοβουλία. Είναι 
αλήθεια ότι υπήρχε μια μικρή δυσπιστία 
στην αρχή για το αν θα καταφέρναμε να 
υλοποιήσουμε με επιτυχία έναν  τέτοιο 
θεσμό σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περι-
βάλλον, αλλά πολύ γρήγορα η αγορά από 
μόνη της ανέτρεψε τις όποιες ανησυχίες 
μέσα από τους αριθμούς.

Με πάνω από 340 συμμετοχές σε 
όλες τις ενότητες Ad, Design, Pr, Digital 
& Mobile και Integration από 29 δια-
φορετικές εταιρείες. Το ενδιαφέρον ήταν 
τεράστιο και άμεσο. Αν σκεφτούμε ότι κάτι 
τέτοιο διοργανώνεται για πρώτη φορά στην 
Κύπρο, από μόνος του ο  αριθμός των 
συμμετοχών το μετατρέπει σε επιτυχία.

Ερ. Αντιλαμβάνομαι ότι μεγάλο ρόλο 
στην αποτελεσματικότητα του θεσμού 
παίζουν οι κριτικές επιτροπές αλλά και 
οι επιτροπές ελέγχου. Οι συμμετέχο-
ντες σε αυτές πώς ανταποκρίθηκαν;

Η προσήλωση και ο επαγγελματισμός 
που επέδειξαν όλα τα μέλη των επιτροπών 
ήταν η καλύτερη αρχή που μπορούσαμε 
να κάνουμε για τον πρωτοεμφανιζόμενο 
θεσμό των Carob Awards. Η αρμονική 
συνεργασία των μελών από διαφορετικές 
εταιρείες με διαφορετικό υπόβαθρο ήταν 
υποδειγματική. Αντιμετώπισαν με υπευθυ-
νότητα και προσοχή όλες τις προκλήσεις.

Είναι προς τιμήν όλων των μελών των 
επιτροπών η σοβαρότητα και η υπευθυ-
νότητα με την οποία αντιμετώπισαν την 
αποστολή τους αλλά και που κατάφεραν 
με τη θετική ενέργειά τους να μετατρέ-
ψουν ένα δύσκολο έργο σε μια ευχάριστη 
διαδικασία!

Παράλληλα, τα θετικά αλλά και εποι-
κοδομητικά τους σχόλια μας δίνουν τη 
δύναμη να συνεχίσουμε αλλά και την 
πεποίθηση ότι άσχετα με το ποιοι θα κερ-
δίσουν ή όχι βραβεία, ο μεγάλος νικητής 
στο τέλος της βραδιάς θα είναι ο κλάδος 
της επικοινωνίας και διαφήμισης.

Ερ. Τι να περιμένουμε στη συνέχεια; 
Πώς ολοκληρώνεται το πρώτο Φεστι-
βάλ Κυπριακής Διαφήμισης;

Την Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου, στο 
Δημοτικό Θέατρο στη Λευκωσία, θα 
έχουμε φυσικά τις βραβεύσεις σε μια 
εκδήλωση που θα ολοκληρώνει την όλη 
προσπάθεια, αλλά ταυτόχρονα θα σημα-
τοδοτεί και την αρχή ενός καινούργιου 
θεσμού. Μιας και είναι η πρώτη φορά, 
θα έχουμε μιαν απλή, σεμνή τελετή, με 
ιδιαίτερο φυσικά χαρακτήρα, η οποία 
προσδοκούμε να είναι μια γιορτή της 
διαφήμισης που θα τη χαρούν όλοι.

Ερ. Ποιοι στηρίζουν αυτήν τη μεγά-
λη προσπάθεια;

Μεγάλοι Χορηγοί των CAROB 
Awards είναι η Τράπεζα Κύπρου και το 
Lidl Cyprus. Χρυσός Χορηγός η ΟΠΑΠ 
Κύπρου. Χορηγός οι Zorbas Bakeries. 

Τα CAROB Awards αποτελούν 
πρωτοβουλία του Συνδέσμου Διαφή-
μισης- Επικοινωνίας Κύπρου (ΣΔΕΚ). 
Ο ΣΔΕΚ είναι ο επίσημος φορέας που 
εκπροσωπεί τον χώρο της Διαφήμισης 
και Επικοινωνίας στην Κύπρο από το 
1982. Συνδιοργανωτής των βραβείων 
είναι το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα 
βραβεία, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://

carobawards.com/.

Το 1ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Αίτηση για παροχή άδειας από τον Έφορο Εταιρειών

και Επίσημο Παραλήπτη για απάλειψη της λέξης «ΛΤΔ»

Γνωστοποιείται ότι, βάσει του άρθρου 20 του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφάλαιο 113, υποβλήθη-
κε αίτηση προς τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη για παροχή άδειας για την παράλει-
ψη της λέξης «Limited» από την επωνυμία της Εταιρείας κερδοσκοπικού χαρακτήρα «PARIMATCH 
FOUNDATION LTD».

Οι βασικοί σκοποί για τους οποίους ιδρύθηκε η πιο πάνω εταιρεία είναι η προώθηση της υγεί-
ας και της ευημερίας των ανθρώπων μέσω της εκπαίδευσης και της συμμετοχής της κοινότητας 
στον αθλητισμό και η αντιμετώπιση του αποκλεισμού και της φτώχιας στις κοινωνίες όπου δρα-
στηριοποιείται ή/και επιλέγει η Εταιρεία.

Οι σκοποί της εταιρείας παρατίθενται σε έκταση στο Ιδρυτικό και Καταστατικό αντίγραφο, το οποίο 
μπορεί να επιθεωρηθεί από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίση-
μου Παραλήπτη, γωνία λεωφόρου Μακαρίου και Καρπενησίου, Μέγαρο ΞΕΝΙΟΣ, 1427, Λευκωσία. 
Επιπρόσθετα γνωστοποιείται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο, εταιρεία ή οργανισμός έχει ένσταση για την 
εγγραφή της πιο πάνω εταιρείας, να υποβάλλει σχετική ένσταση εντός 21 ημερών από την ημερομηνία 
της πρώτης δημοσίευσης με επιστολή απευθυνόμενη στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 15/2019/ΕΛΔΥΚ 

Για την προμήθεια με κρέας και προϊόντα κρέατος, εκτιμώμενης αξίας 
211.074€. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών:
25/09/2019 και ώρα 13.00. 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., 
μέσω της www. promitheus.gov.gr, (με αριθμό:79209) την 26/09/2019 
και ώρα 10.00. Το  πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, καταχωρήθηκε στην 
ιστοσελίδα www.army.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον ιστότοπο http://
et.diavgeia.gov.gr.
Αρμόδιος  για  πληροφορίες:  Λγός (ΕΜ) Κωνσταντίνος Λιάπατας, Τηλέφωνο: 
0035722412741, φαξ: 35722412741, ηλ. ταχυδρομείο: eldyk@army.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πωλείται αυτοκίνητο TOYOTA RAV4 2.0L, με αρ. εγγραφής ETM.

Ένας ιδιοκτήτης, ακτύπητο, sunroof, alloy Rims,
σκάλα οροφής και πολλά άλλα έξτρα.

• Όλα τα ετήσια service στην αντιπροσωπία.
• Σε άριστη κατάσταση.

• Τιμή €3000 (ή πλησιέστερη).

Τηλ. επικοινωνίας: 99630460
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Η 
Τράπεζα είναι ο κύριος 
αιμοδότης της κυπρι-
ακής οικονομίας, ο με-
γαλύτερος παροχέας 
δανείων στην Κύπρο, 
με το μερίδιο αγοράς 
της επί των δανείων να 

ανέρχεται σε 41,3% την πρώτη εξαμηνία 
του έτους. Επίσης η Τράπεζα παραμένει 
ένας από τους βασικότερους παίκτες της 
αγοράς στις καταθέσεις, καθώς κρατεί στα 
χαρτοφυλάκιά της υψηλό ποσοστό των 
καταθέσεων και ελέγχει το 34,7% της αγο-
ράς στις 30 Ιουνίου 2019, σε σύγκριση 
με 35,2% στις 31 Μαρτίου 2019. 

Το ζήτημα της πλεονάζουσας ρευ-
στότητας που διαθέτει αποτυπώνεται 
στους αριθμούς, με κύριο ζητούμενο 
τη διοχέτευσή της σε υγιή δάνεια. Η 
Τράπεζα έχει συνολικές καταθέσεις λίγο 
πιο πάνω από τα  €16 δις και δάνεια 
€13 δις, δηλαδή έχει περίπου €3 δις 
στους λογαριασμούς της περισσότερες 
καταθέσεις απ’ ό,τι δάνεια. 

Ειδικότερα όσον αφορά τις χορηγήσεις, 
το σύνολο των νέων δανείων, τη δεύτερη 
τριμηνία του έτους, ανήλθαν στα €548 
εκατ.  Η μείωση κατά 5,4% σε σύγκρι-
ση με την προηγούμενη τριμηνία (από 
46,7% στις 31 Μαρτίου 2019 σε 41,3% 
στις 30 Ιουνίου 2019) οφείλεται στην 
αποαναγνώριση του δανειακού χαρτο-
φυλακίου που αφορά το Project Helix, 
κατά την ολοκλήρωσή του.  

Τα επιχειρηματικά δάνεια
Τη μερίδα του λέοντος των χορηγήσεων 

κατέχουν τα επιχειρηματικά δάνεια που 
φθάνουν τα €355 εκατ. σε σύγκριση με 
€337 εκατ. την πρώτη τριμηνία του 2019, 
€208 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο του 2018, 
€261 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2018, €322 
εκατ, το δεύτερο τρίμηνο του 2018 και 
€351 το πρώτο τρίμηνο του ιδίου έτους. 

Ακολουθούν τα στεγαστικά δάνεια που 
ανέρχονται στα €99 εκατ. από €81 εκατ. 

το πρώτο τρίμηνο του έτους, €112  εκατ. 
το τέταρτο τρίμηνο του 2018, €64 εκατ. 
το τρίτο τρίμηνο του 2018, €81 εκατ. το 
δεύτερο τρίμηνο του 2018 και  €64 εκατ. 
το πρώτο τρίμηνο του ιδίου έτους.

Ακολουθούν τα δάνεια προς τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις τα οποία ανέρχονται 
στα €47 εκατ. σε σύγκριση με €79 εκατ. 
την πρώτη τριμηνία, €52  εκατ. το τέταρ-
το τρίμηνο του 2018, €47 εκατ. το τρίτο 
τρίμηνο του 2018, €48 εκατ. το δεύτερο 

τρίμηνο του 2018 και €85 εκατ. το πρώτο 
τρίμηνο του ιδίου έτους.

Στην τελευταία κατάταξη είναι τα άλλα 
δάνεια της λιανικής τραπεζικής, τα οποία 
φτάνουν τα €47 εκατ. σε σύγκριση με €66 
την προηγούμενη τριμηνία και €39 εκατ. 
το τέταρτο τρίμηνο του 2018, €38 εκατ. 
το τρίτο τρίμηνο του 2018, €35 εκατ. το 
δεύτερο τρίμηνο του 2018 και €63 εκατ. 
το πρώτο τρίμηνο.

Συνολικά ο νέος δανεισμός που δόθηκε 
στην Κύπρο ανήλθε σε €1,111 εκατ. για 
το α’ εξάμηνο 2019, ξεπερνώντας τις νέες 
χορηγήσεις στην Κύπρο για το α’ εξάμηνο 
2018.   

Να αναφερθεί ότι ο συνολικός νέος 
δανεισμός της Ελληνικής Τράπεζας, o 
οποίος εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της 
πρώτης τριμηνίας του 2019 (για την οποία 
ανακοινώθηκαν αποτελέσματα), έφτασε 
στα €177,2 εκατ.

Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν 
σε €13,072 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2019, 
σε σύγκριση με €15,882 εκατ. στις 31 
Μαρτίου 2019 και €15,900 εκατ. στις 
31 Δεκεμβρίου 2018. 

Οι Κύπριοι πρώτοι
στις καταθέσεις

Όσον αφορά τις καταθέσεις, το σύνολό 
τους σε επίπεδο Συγκροτήματος ανήλθαν 
στα €16,377 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2019 
και €16,844 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 
2018, στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση 

και μειωμένες κατά 3% σε ετήσια βάση. 
Οι περισσότεροι καταθέτες προέρχονται 

από την Κύπρο (ποσοστό 67%),  ακολου-
θούν 21% από ευρωπαϊκές χώρες, 5% 
από άλλες χώρες, 4% από τη Ρωσία και 
3% από άλλες ευρωπαϊκές χώρες,  εκτός 
από τη Ρωσία.  Είναι σημαντικό να τονιστεί 
ότι έχουν μειωθεί στο ελάχιστο οι καταθέ-
σεις των Ρώσων στο χρηματοοικονομικό 
ίδρυμα, για τις οποίες η Κύπρος βρίσκεται 
συχνά στο στόχαστρο των ξένων.

Το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας 
στις καταθέσεις στην Κύπρο έφθασε στο 
34,7% στις 30 Ιουνίου 2019 σε σύγκρι-
ση με 35,2% στις 31 Μαρτίου 2019. Οι 
καταθέσεις πελατών αποτελούσαν το 75% 
του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων 
του Συγκροτήματος στις 30 Ιουνίου 2019.  

Να σημειωθεί, ότι οι καταθέσεις πελα-
τών της Ελληνικής Τράπεζας την πρώτη 
τριμηνία του έτους (για την οποία έχουν 
ανακοινωθεί αποτελέσματα) ανήλθαν στα 
€14,6 δις, με ένα μερίδιο αγοράς στο 30,9% 
(31 Δεκεμβρίου 2018:, 30,9%). 

Όσον αφορά την Τράπεζα Κύπρου, με 
την ολοκλήρωση του project Helix, o δεί-
κτης Δανείων προς Καταθέσεις μειώθηκε 
κατά 7 ε.μ. σε 67%, σε σύγκριση με 74% 
στις 31 Μαρτίου 2019 πριν από την κα-
τηγοριοποίηση του χαρτοφυλακίου Helix 
ως ομάδα εκποίησης που κατέχεται προς 
πώληση (και με 72% στις 31 Δεκεμβρίου 
2018 στην ίδια βάση) και σε σύγκριση με 
το υψηλό 151% στις 31 Μαρτίου 2014.  

Η ΤΡΆΠΕΖΆ ΚΎΠΡΟΎ, Ο ΚΎΡΙΟΣ ΆΙΜΟΔΟΤΗΣ ΤΗΣ ΚΎΠΡΙΆΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΆΣ

Οι Κύπριοι κρατούν
την πρωτιά στις καταθέσεις 

Η μερίδα του λέοντος 
των χορηγήσεων στις 
επιχειρήσεις, το πρώτο 

εξάμηνο του έτους



Η 
μεταχείριση για σκο-
πούς ΦΠΑ του δι-
καιώματος εισόδου 
σε αθλητικές εγκατα-
στάσεις, καθώς και 
της χρήσης τέτοιου 
είδους εγκαταστάσε-

ων, εξετάστηκε για πρώτη φορά από το 
Τμήμα Φορολογίας το 2007, οπότε και 
θεσμοθετήθηκε η υπό προϋποθέσεις 
επιβολή του μειωμένου συντελεστή 
ΦΠΑ 5% μέσω σχετικής προσθήκης 
στην Παράγραφο 7 του Πίνακα Β του 
Πέμπτου Παραρτήματος της περί ΦΠΑ 
Νομοθεσίας (95(Ι)/2000), σε συνδυασμό 
με την έκδοση της ερμηνευτικής εγκυ-
κλίου 119.  Ωστόσο, με την πάροδο των 
ετών το Τμήμα Φορολογίας εντόπισε 
συστηματικά λάθη από πλευράς των 
φορολογουμένων στον  συγκεκριμένο 
τομέα ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ορθή 
ερμηνεία της χρήσης αθλητικών εγκατα-
στάσεων, έτσι ώστε να δικαιολογείται η 
επιβολή 5% ΦΠΑ. Προς αντιμετώπιση 
τέτοιων φαινομένων, τον Φεβρουάριο του 
2019 εκδόθηκε αναθεωρημένη επί του 
συγκεκριμένου ζητήματος ερμηνευτική 
εγκύκλιος (ΕΕ 231), μέσω της οποίας 
διευκρινίστηκαν: 

(α) τι σημαίνει «δικαίωμα εισόδου» 
και τι «αθλητικές εγκαταστάσεις», 

(β) πότε επιβάλλεται 5% ΦΠΑ, 
(γ) ποιες συναλλαγές εμπίπτουν σε 

19% ΦΠΑ και 
(δ) πότε προκύπτει υποχρέωση εγ-

γραφής στο Μητρώο ΦΠΑ για Κρα-
τικές και Τοπικές Αρχές αντίστοιχα, 
όταν εμπλέκονται σε συναφείς με τις 
ανωτέρω δραστηριότητες.

Της Κυριακής
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ΤΙ ΠΡΟΝΟΕΙ Η ΑΝΑΘΕΩΡΗ-
ΜΕΝΗ ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΠΟΎ ΕΚ-
ΔΟΘΗΚΕ ΕΠΙ ΤΟΎ ΘΕΜΑΤΟΣ 
ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΦΕΒΡΟΎ-
ΑΡΙΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ-
ΣΤΟΎΝ ΣΎΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΛΑΘΗ 
ΠΟΎ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ 
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΓΟΥ ΜΟΥΝΤΗ* 
ilagou@kpmg.com

Η Eurobank Cyprus Ltd («Eurobank 
Κύπρου») για το πρώτο εξάμηνο 
του 2019 παρουσίασε:

• Ικανοποιητική και επαναλαμβανό-
μενη κερδοφορία, η οποία ανήλθε στα  
€24,2 εκ. μετά από φόρους. 

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με τον δεί-
κτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (Capital 
Adequacy Ratio) όπως και τον δείκτη 
κοινών μετοχών (CET1) να ανέρχονται 
στο 23,1%. Ισχυρή πλεονάζουσα ρευστό-
τητα, με τις καταθέσεις να φτάνουν στα 
€5.209 εκ. και τον δείκτη δανείων προς 
καταθέσεις (εξαιρουμένων των δανείων 
που εξασφαλίζονται με καταθέσεις) να 
ανέρχεται στο 31%.

Πολύ καλή ποιότητα δανειακού χαρ-
τοφυλακίου, με τον δείκτη Μη Εξυπη-
ρετούμενων Δανείων (NPE ratio στη 
βάση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Τραπεζών, ΕΑΤ) να παραμένει 
ιδιαίτερα χαμηλός, στο 4,55%.

Αποτελεσματική διαχείριση του κό-
στους λειτουργίας, με τον δείκτη Κόστους 
προς Έσοδα στο 33%.

Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση 
της Τράπεζας, όπως καταδεικνύεται και 
από τα διαδοχικά θετικά αποτελέσματα, 
έχει εδραιώσει την ηγετική της παρουσία 
στην Κύπρο στους τομείς του Wealth 

Management, Corporate and Investment 
Banking, International Business Banking, 
και Capital Markets. 

Τα επαναλαμβανόμενα θετικά αποτε-
λέσματα καταδεικνύουν ότι η Eurobank 
Κύπρου συνεχίζει την αναπτυξιακή της 
πορεία με σταθερά βήματα, έχοντας ως 
βάση το πελατοκεντρικό μοντέλο λειτουρ-
γίας της και την ορθολογιστική διαχείριση 
των κινδύνων. Συνεχίζουμε να στηρί-
ζουμε την οικονομία και τις βιώσιμες 
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες αλλά και 
να δημιουργούμε θέσεις εργασίας στη 
βάση της ανάπτυξης των εργασιών μας.

H Eurobank Κύπρου παραμένει αι-

σιόδοξη για το μέλλον της χώρας μας και 
τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Ο 
ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ, που διατηρείται 
στο 3,2%, υπερβαίνει τις επιδόσεις της 
Ευρωζώνης και αντικατοπτρίζει τη συνε-
τή δημοσιονομική πολιτική αλλά και την 
ισχυρή κυκλική ανάκαμψη της κυπριακής 
οικονομίας. Ωστόσο, υπάρχει ανάγκη για 
περαιτέρω διαχείριση των δημοσιονομι-
κών πλεονασμάτων αλλά και επιτάχυν-
ση της μείωσης του δημόσιου χρέους. Η 
προώθηση πειθαρχίας στο σκέλος των 
δημόσιων δαπανών κρίνεται επιτακτική, 
ώστε η ανάπτυξη να είναι δυναμική και 
βιώσιμη, με κοινωνική συνοχή.

Η Τράπεζα Κύπρου αναγνωρίζεται 
ως μια από τις καλύτερες ψηφιακές 
τράπεζες της Δυτικής Ευρώπης για 

το 2019 από το έγκριτο περιοδικό «Global 
Finance». Η διεθνής αναγνώριση επιβεβαι-
ώνει  ότι οι συνεχιζόμενες προσπάθειες και 
επενδύσεις της Τράπεζας στο πλαίσιο του 
προγράμματος ψηφιακής μεταμόρφωσης 
αποδίδουν καρπούς.

Το περιοδικό ανακοίνωσε τον πρώτο 
γύρο των νικητών των βραβείων «World’s 
Best Consumer Digital Banks Awards» 
για το 2019, κατατάσσοντας την Τράπεζα 
Κύπρου νικήτρια στην Κύπρο. 

Tα βραβεία τιμούν τους τραπεζικούς 
οργανισμούς για τα επιτεύγματά τους στην 
ψηφιακή τραπεζική. Οι νικητές επιλέχθηκαν 
ανάμεσα σε υποψήφιες τράπεζες που αξιο-
λογήθηκαν από τους κριτές του Infosys, ενός 
κορυφαίου διεθνούς οργανισμού στον τομέα 
της παροχής συμβουλών, της τεχνολογίας 
και της εξωτερικής ανάθεσης εργασιών.

Η επιλογή έγινε, ανάμεσα σε άλλα, με 
βάση τη δυναμικότητα της στρατηγικής 
για την προσέλκυση και εξυπηρέτηση 
ψηφιακών πελατών, την επιτυχία της 
προτροπής των πελατών για χρήση των 
ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, την 

ανάπτυξη του ψηφιακού πελατολογίου, το 
εύρος των παρεχόμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών, την αποκόμιση πραγματικού 
οφέλους από τις ψηφιακές πρωτοβουλίες, 
και τον σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα 
των ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών. 

Ο Joseph D. Giarraputo, εκδότης και 
αρχισυντάκτης του περιοδικού, δηλώνει 
αναφορικά με τα βραβεία: «Η ψηφιακή τρα-
πεζική δεν αφορά μόνο το μέλλον, αλλά, με 
αυξητική μάλιστα τάση, και το παρόν. Τα 
Digital Bank Awards όχι μόνο αναγνωρί-
ζουν αλλά και τιμούν τόσο την καινοτομία 
όσο και την αριστεία στον εν λόγω τομέα». 

Eurobank Κύπρου: Συνέχεια 
στην κερδοφόρα πορεία

Η Τράπεζα Κύπρου στις καλύτερες 
ψηφιακές τράπεζες της Δυτικής Ευρώπης

ΦΠΑ επί του δικαιώματος εισόδου και 
χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων

Διευκρίνιση βασικών 
εννοιών εγκυκλίου

Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο 
231 το δικαίωμα εισόδου σε αθλητικές 
εκδηλώσεις περιλαμβάνει όλων των 
ειδών τις αθλητικές εκδηλώσεις που 
πραγματοποιούνται στη Δημοκρατία. Έτσι, 
εκτός από την ενδεικτική απαρίθμηση 
εκδηλώσεων, όπως π.χ. αγώνες ποδο-
σφαίρου, εννοείται ότι στις πρόνοιες της 
εγκυκλίου 231 εμπίπτει ένα ευρύ φάσμα 
αθλητικών εκδηλώσεων που μπορούν 
να διεξαχθούν στη Δημοκρατία, όπως 
π.χ. αγώνες κολύμβησης, αντισφαίρισης, 
σκουός, ξιφασκίας, κλπ, εφόσον καταβάλ-
λεται σχετικό δικαίωμα εισόδου. 

Περαιτέρω, ο μειωμένος συντελεστής 
ΦΠΑ 5% επιβάλλεται εφόσον το δικαί-
ωμα εισόδου σχετίζεται με ειδικά αδειο-
δοτημένες αθλητικές εγκαταστάσεις, στις 
οποίες διεξάγονται αθλητικές εκδηλώσεις 
(π.χ. γήπεδα, πισίνες, γυμναστήρια, κλπ). 
Εν απουσία κατάλληλης αδειοδότησης, 

επιβάλλεται υποχρεωτικά ο κανονικός 
συντελεστής ΦΠΑ 19%. 

Περιπτώσεις επιβολής του 
μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5%

Νοουμένου ότι έχει επιβεβαιωθεί η πα-
ραχώρηση δικαιώματος εισόδου σε ειδικά 
αδειοδοτημένη αθλητική εγκατάσταση, θα 
πρέπει να εξεταστεί το κατά πόσον η συγκεκρι-
μένη εγκατάσταση παραχωρείται αποκλειστικά 
για σκοπούς άθλησης και για καμία άλλη 
δραστηριότητα, π.χ. χοροεσπερίδα. Εφόσον 
επιβεβαιωθεί η σχετική χρήση της αθλητικής 
εγκατάστασης, επιβάλλεται ο μειωμένος συ-
ντελεστής ΦΠΑ 5%, ανεξαρτήτως του εάν το 
δικαίωμα χρήσης παραχωρείται προς φυσικά 
πρόσωπα ή σε οργανωμένα σύνολα. 

Ο μειωμένος συντελεστής 5% ισχύει και 
στην περίπτωση οργανωμένων συνόλων 
(π.χ. αθλητικές ομάδες) που έχουν την έδρα 
τους σε άλλα Κράτη, αλλά επιλέγουν την 
Κύπρο ως χώρο διεξαγωγής προπονήσεων. 
Πιο συγκεκριμένα, είτε οι εν λόγω ομάδες 

καταβάλουν απευθείας στους ιδιοκτήτες των 
αθλητικών εγκαταστάσεων τα δικαιώματα 
για τη χρήση τους είτε τα καταβάλουν σε 
τρίτους, π.χ. οργανωτές τουριστικών πακέ-
των, ως μέρος ενιαίου πακέτου υπηρεσιών 
που λαμβάνουν από εκείνους, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνεται και η καταβολή 
των δικαιωμάτων στους ιδιοκτήτες των 
αθλητικών εγκαταστάσεων, ο μειωμένος 
συντελεστής 5% επί της αξίας των δικαι-
ωμάτων χρήσης εξακολουθεί να ισχύει. 

Περιπτώσεις 
υποκείμενες σε 19% ΦΠΑ

Οι υπηρεσίες γυμναστικής (π.χ. ενόρ-
γανης ή ανόργανης γυμναστικής, ενερ-
γητικής ή παθητικής γυμναστικής, με ή 
χωρίς μηχανήματα, κλπ), καθώς και η 
εκμάθηση αθλήματος όπως ποδοσφαίρου, 
ιππασίας, κολύμβησης, αντισφαίρισης, 
κ.λπ., υπόκεινται στον κανονικό συντε-
λεστή ΦΠΑ 19%.

Παρά ταύτα, θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι η εγκύκλιος 231 δεν προσδιορίζει επα-
κριβώς το τι περιλαμβάνεται στην έννοια 
των «υπηρεσιών γυμναστικής». Ενδεχο-
μένως γίνεται αναφορά στην ομαδική ή 
την ατομική εκγύμναση ατόμων υπό τις 
οδηγίες γυμναστή (19% ΦΠΑ), αντί για την 
εκγύμναση ατόμου ή ατόμων μέσω της 
χρήσης των οργάνων γυμναστικής που 
διαθέτει ένα γυμναστήριο, χωρίς ωστόσο 
καθοδήγηση από γυμναστή (5% ΦΠΑ).

Μακροχρόνια διάθεση 
αθλητικών εγκαταστάσεων

Η μακροχρόνια διάθεση αθλητικών 
εγκαταστάσεων δεν εμπίπτει στον μειωμένο 
συντελεστή 5%, λόγω του ότι τυγχάνει με-
ταχείρισης για σκοπούς ΦΠΑ ως μίσθωση 
ακίνητης ιδιοκτησίας υποκείμενης στις 
πρόνοιες της παραγράφου 1(α)((νι) του 
Ογδόου Παραρτήματος της περί ΦΠΑ 
Νομοθεσίας (σε ισχύ από 13/11/2017). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μακρο-
χρόνιας μίσθωσης αθλητικών εγκαταστά-

σεων είναι η περίπτωση παραχώρησης από 
ιδιοκτήτρια εταιρεία σταδίου/γηπέδου/ή 
άλλης αθλητικής εγκατάστασης αποκλει-
στικά σε συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό 
σωματείο, προκειμένου να το χρησιμο-
ποιεί για τη διεξαγωγή προπονήσεων και 
ποδοσφαιρικών αγώνων. Αντίθετα, αν η 
ιδιοκτήτρια εταιρεία διαθέτει ταυτόχρονα 
το στάδιο για χρήση και σε άλλα σωματεία, 
η παραχώρηση παύει να είναι αποκλει-
στική, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 
τύχει χειρισμού για σκοπούς ΦΠΑ ως 
μίσθωση υποκείμενη στην παράγραφο 
1(α)(vi) του Ογδόου Παραρτήματος.

Διάθεση αθλητικών εγκατα-
στάσεων για άσκηση οικονο-
μικής δραστηριότητας

Η διάθεση αθλητικών εγκαταστάσεων 
(π.χ. γήπεδα φούτσαλ, τένις, κ.λπ.) σε πρό-
σωπο προκειμένου για τη χρήση τους στο 
πλαίσιο  άσκησης συναφούς οικονομικής 
δραστηριότητας (π.χ. λειτουργία σχολής εκ-
μάθησης ποδοσφαίρου, τένις, κ.λπ.), αποτελεί 
μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας για σκοπούς 
ΦΠΑ υποκείμενης σε 19% ΦΠΑ.

Κρατικές Αρχές, 
Αρχές τοπικής διοίκησης 

και οργανισμοί δημοσίου δικαίου
Σύμφωνα με το Άρθρο 31 της περί 

ΦΠΑ Νομοθεσίας, οι δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται από κρατικές Αρχές, 
Αρχές τοπικής διοίκησης και οργανισμούς 
δημοσίου δικαίου στα πλαίσια άσκησης 
δημόσιας εξουσίας, δεν συνιστούν φορο-
λογητέες πράξεις και κατά συνέπεια δεν 
εμπίπτουν σε ΦΠΑ.

Παρά ταύτα, η παράγραφος (2) του άρθρου 
31 παραχωρεί στον Έφορο Φορολογίας το 
δικαίωμα να θεωρήσει οποιαδήποτε κρατική 
Αρχή ως υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, 
αν οι συναλλαγές τις οποίες πραγματοποιεί 
στρεβλώνουν τους όρους του ανταγωνισμού. 
Εντός του συγκεκριμένου νομοθετικού πλαι-
σίου έπεται ότι η εμπλοκή οποιασδήποτε 
κρατικής Αρχής σε οποιαδήποτε από τις 
δραστηριότητες που αναφέρθηκαν ανωτέρω 
είτε υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή 
ΦΠΑ 19% (π.χ. διάθεση εγκαταστάσεων 
για λειτουργία σχολής εκμάθησης χορού) 
είτε στον  μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5% 
(π.χ. διάθεση αθλητικών εγκαταστάσεων), 
εμπίπτουν εντός πεδίου του ΦΠΑ, με απο-
τέλεσμα να προκύπτουν ζητήματα εγγρα-
φής στο Μητρώο ΦΠΑ και κατ’ επέκτασιν 
απόδοσης ΦΠΑ εκροών επί της αξίας των 
σχετικών εισοδημάτων που προκύπτουν.

*Senior Manager, KPMG Limited



Α
πό την πρώτη κιόλας συ-
νεδρία της Βουλής των 
Κοινοτήτων διεφάνη ότι 
θα ήταν μια δύσκολη 
εβδομάδα για τον Βρε-
τανό Πρωθυπουργό, 
Μπόρις Τζόνσον. Το 

πρώτο «κτύπημα» των βουλευτών του 
έδειξε ότι ο πόλεμος που είχε ανοίξει με 
το Κοινοβούλιο χαμένο θα έβρισκε μόνο 
τον ίδιο. Σε μια κίνηση ασυνήθιστης για τα 
βρετανικά δεδομένα σύμπνοιας, αντιπολί-
τευση και «αντάρτες» Συντηρητικοί πήραν 
τον έλεγχο της κοινοβουλευτικής ατζέντας. 
Κατά τη δεύτερη πράξη του δράματος, ο 
«απρόβλεπτος» Τζόνσον είδε να του παίρ-
νουν μέσα από τα χέρια του το πολύτιμο 
διαπραγματευτικό χαρτί του «no deal», 
ενώ δέχθηκε το τελειωτικό κτύπημα με 
την άρνηση της αντιπολίτευσης να δεχθεί 
πρόωρες εκλογές. Αυτό σηματοδότησε 
και την τρίτη ήττα του, στις δύο πρώτες 
ημέρες της εμφάνισής του στη Βουλή με 
το αξίωμα του πρωθυπουργού. 

Όλοι οι λάθος 
υπολογισμοί του Τζόνσον

Μόλις 43 ημέρες μετά την ανάληψη 
των καθηκόντων του Μπόρις Τζόνσον 
κατάφερε με τη στρατηγική που ακολού-
θησε να εγκλωβιστεί σε ένα αδιέξοδο, 
από το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν 
φαίνεται να υπάρχει εύκολος τρόπος δια-
φυγής. Οι λανθασμένοι του υπολογισμοί 
οδήγησαν Κυβέρνηση και κόμμα των 
Συντηρητικών στα όρια της κατάρρευσης, 
ενώ κάθε του πολιτική κίνηση μοιάζει 
να γυρίζει εναντίον του. Η αποχώρηση 
του βουλευτή Φίλιπ Λι από τους Τόρις 
και η ένταξή του στους Φιλελεύθερους 
Δημοκράτες σηματοδότησε την απώλεια 

της ισχνής πλειοψηφίας που διατηρούσε 
η Κυβέρνηση στη Βουλή. Στη συνέχεια, 
ο Τζόνσον αποφάσισε τη διαγραφή των 
21 «ανταρτών» βουλευτών του κόμμα-
τός του, μετά τη σύμπραξή τους με την 
αντιπολίτευση για να περάσουν από τη 
Βουλή το νομοσχέδιο που εμποδίζει την 
έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ χωρίς 
συμφωνία. Να σημειωθεί ότι σε αντίστοιχες 
περιπτώσεις «ανταρσίας» η προκάτοχός 
του, Τερέζα Μέι, δεν προχωρούσε σε δι-
αγραφές βουλευτών, έχοντας ως προτε-
ραιότητα την επιβίωση και ενότητα του 
κόμματος. Σε διαπραγματευτικό επίπεδο, 
οι συζητήσεις με την ΕΕ φαίνεται ότι δεν 
οδηγούν σε κάποιο αποτέλεσμα, αφού 
ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί 
να καθορίσει τι ακριβώς ελπίζει να πε-
τύχει με αυτές τις διαπραγματεύσεις. 
Θέλει μεν να εξαφανίσει το backstop, 
αλλά δεν φαίνεται να έχει ή να καταθέτει 
εναλλακτική πρόνοια για αντικατάστασή 
του. Όλοι αυτοί οι λάθος χειρισμοί σε 
τόσο σύντομο χρονικό διάστημα φαίνεται 
ότι αυξάνουν τη μακροπρόθεσμη ζημιά 
που προκαλεί το Brexit στη Βρετανία σε 
θεσμικό και πολιτικό επίπεδο. Χωρίς 
να έχει εκλεγεί άμεσα και χωρίς λαϊκή 
εντολή, ο Τζόνσον χρησιμοποίησε την 
εκτελεστική του εξουσία με ακραίο τρόπο, 
ανοίγοντας πόλεμο με το Κοινοβούλιο, 
τον οποίο και έχασε τελικά. 

Γιατί ζητάει 
εναγωνίως εκλογές

Η απώλεια της οριακής πλειοψηφίας 
του και η διαγραφή 21 βουλευτών του 
κόμματός του ουσιαστικά δεν αφήνουν 
παρά ελάχιστες επιλογές για τον Πρω-
θυπουργό της Βρετανίας. Σε αντίθεση με 
την Τερέζα Μέι, η οποία επανειλημμένα 

είχε κάνει εξευτελιστικές προσπάθειες 
για να πετύχει συμβιβασμό στη Βουλή, 
ο Τζόνσον με την πολεμική του προσέγ-
γιση έχει οδηγήσει την Κυβέρνησή του 
σε έναν δρόμο χωρίς επιστροφή. Η μόνη 
του εναλλακτική για να θέσει σε εφαρ-
μογή τα σχέδια του για το Brexit πλέον 
είναι η προκήρυξη πρόωρων εκλογών.  
Η Ντάουνινγκ Στριτ υπολογίζει ότι μια 
εκλογική αναμέτρηση θα μπορούσε να 
επαναφέρει την πλειοψηφία των Τόρις στη 
Βουλή, επιτρέποντας στον Πρωθυπουργό 
να οδηγήσει τη χώρα εκτός ΕΕ με όποιους 
όρους επιθυμεί, χωρίς να αποκλείεται 
και η έξοδος χωρίς συμφωνία. Πρόκειται 
όμως για μια υψηλού ρίσκου πολιτική 
κίνηση, χωρίς εγγυήσεις ότι το εκλογικό 
αποτέλεσμα θα είναι προς όφελός του, 
παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις 
δίνουν μικρό προβάδισμα στους Συντηρη-
τικούς. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει 
ότι η επόμενη σύνθεση της Βουλής θα 
δημιουργήσει μια Κυβέρνηση, η οποία 
θα έθετε ως προτεραιότητα ένα δεύτερο 
δημοψήφισμα ή παραμονή της χώρας στην 
Ε.Ε. Όποια όμως και να είναι η έκβαση 
μιας ενδεχόμενης εκλογικής αναμέτρη-
σης, το μόνο σίγουρο είναι ότι κυρίαρχο 
στοιχείο της προεκλογικής εκστρατείας θα 
είναι το Brexit. Τα τελευταία τρία χρόνια η 
«μηχανή» της βρετανικής πολιτικής σκη-
νής μοιάζει να έχει κολλήσει στο ζήτημα 
της εξόδου της χώρας από την ΕΕ. Όπως 
ανέφερε ο ηγέτης του κόμματος του Brexit, 
Νάιτζελ Φάρατζ, «πλέον χωριζόμαστε σε 
Leavers και Remainers. Αυτοί είναι οι 
διαχωρισμοί στη βρετανική πολιτική». 

Η «υποκρισία» των Εργατι-
κών και οι δημοσκοπήσεις 

Ενδεικτική της πολυπλοκότητας στην 

οποία έχει περιέλθει η πολιτική ζωή 
της Βρετανίας είναι η στάση των δύο 
πρωταγωνιστών του Brexit. Από τη μια 
ο πρωθυπουργός της χώρας, αν και είχε 
διαψεύσει ότι ήθελε εκλογές, κατέθεσε 
τελικά πρόταση για διεξαγωγή τους. Από 
την άλλη ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, 
Τζέρεμι Κόρμπιν, ξόδεψε τα τελευταία 
δύο χρόνια ζητώντας εκλογές αλλά όταν 
τέθηκε προς ψήφιση ανάλογη πρόταση, 
αυτός αρνήθηκε. Η άρνηση του ηγέτη 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης οφεί-
λεται, όπως υποστηρίζει, στο γεγονός 
ότι θέλει να εξασφαλίσει πρωτίστως ότι 
δεν υπάρχει πιθανότητα για ένα no deal 
Brexit. Η ομάδα του Κόρμπιν υποστηρίζει 
ότι επιθυμεί εκλογές μόλις εξαλειφθεί ο 
κίνδυνος του no deal, παραπέμποντας 
στην πορεία για υιοθέτηση της σχετικής 
νομοθεσίας. Εντούτοις, η άρνηση των 
Εργατικών να κατέβουν στην αρένα των 
εκλογών τη συγκεκριμένη χρονική συγκυ-
ρία δείχνει ότι η ανησυχία για μια έξοδο 
χωρίς συμφωνία δεν είναι ο μόνος λόγος. 
Μερίδα των Εργατικών ασκεί πιέσεις 
για μετακίνηση των εκλογών μετά την 
έγκριση της τρίμηνης αναβολής του Brexit. 
Διαβάζοντας τα προεκλογικά ποσοστά 
έχουν κάθε λόγο να πιέζουν για όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη καθυστέρηση της 
διεξαγωγής πρόωρων εκλογών. Γι’ αυτό 
και ο Τζόνσον πιέζει για πρόωρες εκλογές, 
ποντάροντας από τη μια στο γεγονός ότι 
το μικρό προβάδισμα που δείχνουν οι 
δημοσκοπήσεις υπέρ των Συντηρητικών 
θα μεταφραστεί λόγω και του εκλογικού 
συστήματος σε πλειοψηφία στη Βουλή, 
ενώ από την άλλη θεωρεί ότι μπορεί 
να συντρίψει εύκολα τον πολιτικό του 
αντίπαλο, του οποίου η μια προεκλο-
γική καμπάνια θα είναι βασισμένη σε 

άλλες πολιτικές προτεραιότητες και όχι 
αποκλειστικά στο Brexit. 

Η «νεκρανάσταση» της Μέι 
Κατά τη διαδικασία ψήφισης των 

τροπολογιών επί του νομοσχεδίου της 
αντιπολίτευσης δεν έλειψαν τα «απρόο-
πτα». Συγκεκριμένα, επικράτησε σύγχυση 
όταν εγκρίθηκε μία τροπολογία, σύμφωνα 
με την οποία στην περίπτωση κατά την 
οποία η κυβέρνηση ζητήσει νέα αναβολή 
στο Brexit, αυτή η αναβολή θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για να γίνει απόπειρα 
να εγκριθεί η τελική εκδοχή της συμφω-
νίας της Τερέζα Μέι με τις Βρυξέλλες, 
την οποία η τέως πρωθυπουργός δεν 
πρόλαβε να παρουσιάσει στη Βουλή. Η 
συγκεκριμένη τροπολογία είχε κατατεθεί 
από τον Εργατικό βουλευτή Στίβεν Κίνοκ, 
με το σκεπτικό ότι πολλοί βουλευτές έχουν 
μετανιώσει που δεν στήριξαν τη Συμφωνία 
Αποχώρησης στις τρεις ευκαιρίες που τους 
είχαν δοθεί.  Αρχικά είχε δημιουργηθεί 
η εντύπωση ότι η τροπολογία είχε εγκρι-
θεί λόγω διαδικαστικού λάθους,  καθώς 
δεν τοποθετήθηκαν από την Κυβέρνηση 
ψηφολέκτες για να καταμετρηθούν οι αρ-
νητικές ψήφοι. Εντούτοις, διεφάνη ότι το 
«λάθος» έγινε στο πλαίσιο της στρατηγι-
κής του Τζόνσον, ο οποίος επέτρεψε να 
περάσει η τροπολογία, έχοντας ως στόχο 
να περιορίσει τη δυνατότητα αξιοποίησης 
ενδεχόμενης νέας αναβολής στο Brexit 
για να προκηρυχθεί νέο δημοψήφισμα. 
Πάντως η εν λόγω τροπολογία θα μπορού-
σε να δημιουργήσει μια κατάσταση, στην 
οποία η πρώην πρωθυπουργός, Τερέζα 
Μέι, θα αναγκαζόταν να καταψηφίσει τη 
συμφωνία που η ίδια συνομολόγησε με 
τις Βρυξέλλες για να μη διαφοροποιηθεί 
από την κομματική γραμμή. 

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΦΥ-
ΓΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΟ 
BREXIT ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩ-
ΝΙΑ, Η ΜΠΑΛΑ ΓΙΑ ΜΙΑ 

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ 
ΤΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ 

ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ. ΟΙ 
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ 
ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΕΑΝ 
ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΜΙΑ ΕΝ-
ΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ, 
ΑΛΛΑ ΘΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΚΑΙ 

ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
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Οι πολιτικές εξελίξεις των τελευταί-
ων ημερών ενώ διαμόρφωσαν 
εκ νέου τα δεδομένα γύρω από 

το Brexit, επί της ουσίας δεν απέκλει-
σαν κανένα σενάριο για το μέλλον του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Ακόμα και εάν 
έφυγε από το τραπέζι το Brexit χωρίς 
συμφωνία, η μπάλα για μια ενδεχόμενη 

αναβολή του βρίσκεται στα χέρια των 
ηγετών της ΕΕ. Οι Βρυξέλλες όχι μόνο 
θα αποφασίσουν εάν θα δεχθούν μια 
ενδεχόμενη αναβολή αλλά θα κρίνουν 
και τη διάρκειά της. Αν και θεωρείται 
απομακρυσμένο το ενδεχόμενο οι 27 να 
λάβουν απόφαση για ένα άτακτο Brexit, 
είναι βέβαιο ότι θα θέσουν πιο αυστηρά 

χρονοδιαγράμματα και προϋποθέσεις 
στους Βρετανούς με σκοπό την άσκηση 
πίεσης για λήψη τελεσίδικης απόφασης. 
Επίσης, στο τραπέζι παραμένει το σενά-
ριο των πρόωρων εκλογών. Παρά την 
πρώτη άρνηση της αντιπολίτευσης, τη 
Δευτέρα αναμένεται νέα πρόταση για 
εκλογές από τον Μπόρις Τζόνσον. Η 

ψηφοφορία των εκλογών αναμένεται 
να οριστεί στις 15 Οκτωβρίου, δηλαδή 
πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
17ης και 18ης Οκτωβρίου, το οποίο θα 
κρίνει την τύχη του Brexit, με ή χωρίς 
συμφωνία. Αναλόγως του αποτελέσμα-
τος, θα κριθεί και η διαπραγματευτική 
τακτική της Βρετανίας. Σε περίπτωση 

όμως κατά την οποία δεν προηγηθούν 
εκλογές και παραμείνει ο Τζόνσον στην 
πρωθυπουργία, αν και αποδυναμωμένος 
από την απουσία του διαπραγματευτι-
κού χαρτιού του no deal, αναμένεται 
ότι θα προσπαθήσει να πετύχει συμ-
φωνία που να μην περιλαμβάνει την 
πρόνοια του backstop. Για να γίνει αυτό, 

το Λονδίνο θα πρέπει να παρουσιάσει 
νέες προτάσεις για την αντικατάσταση 
της ασφαλιστικής δικλίδας, αλλά μέχρι 
στιγμής κανείς δεν έχει δει κάτι που 
να μοιάζει με προτάσεις. Παράλληλα, 
η ΕΕ διά στόματος Μισέλ απέκλεισε 
το ενδεχόμενο επαναδιαπραγμάτευσης 
του backstop. 

Ποια σενάρια παραμένουν στο τραπέζι  

Τρεις ήττες σε 
δυο μέρες για 
τον Τζόνσον

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 
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Την ίδια ώρα όλα αυτά επιτείνουν 
μια ολοένα και αυξανόμενη απόσταση 
ανάμεσα στην πολιτική σκηνή και τις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ανεξαρτήτως 
των πολιτικών τάσεων και του μικρό-
τερου ή μεγαλύτερου βαθμού σταθε-
ρότητας, είναι εμφανές ότι όσο περνάει 
ο καιρός τόσο περισσότερο απομακρύ-
νονται οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 
από τις πραγματικές διαθέσεις των ευ-
ρωπαϊκών κοινωνιών. Αυτό σε άλλες 
περιπτώσεις μπορεί να δίνει περιθώριο 

στη λαϊκιστική ακροδεξιά να προσπαθεί 
να καλύψει το πολιτικό κενό, όμως σε 
άλλες περιπτώσεις απλώς διαμορφώ-
νει έδαφος για μεγάλες κοινωνικές 
συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Με 
αυτήν την έννοια, θα ήταν μεγάλο λάθος 
να θεωρήσουμε π.χ. τα Κίτρινα Γιλέκα 
ως μια γαλλική ιδιαιτερότητα. Και τα 
πράγματα επιτείνει η προοπτική μιας 
νέας οικονομικής κρίσης. Στη δεκαετία 
του διανύουμε, πέραν των χωρών που 
πέρασαν μνημόνια, όπως η Ελλάδα, 

στην Ευρώπη έγινε προσπάθεια να 
αποφευχθούν οι μεγάλες εντάσεις και 
σε αυτό συνέβαλε η επιστροφή έστω 
και αναιμικών ρυθμών ανάπτυξης ή τα 
μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης. Ταυτό-
χρονα, πλήθαιναν και οι φωνές εκείνων 
που επέμειναν ότι πρέπει να υπάρξουν 
σοβαροί περιορισμοί στο ευρωπαϊκό 
«κοινωνικό κεκτημένο». Τώρα η Ευ-
ρώπη δείχνει να ετοιμάζεται να είναι η 
πρώτη οικονομική ζώνη που θα μπει σε 
οικονομική ύφεση, με όλες τις μεγάλες 

ευρωπαϊκές οικονομίες να επιβραδύ-
νονται, χωρίς ωστόσο να μπορεί να 
ξεπεράσει τα όρια μιας αρκετά περιο-
ριστικής οικονομικής πολιτικής, κάτι 
που φαίνεται π.χ. στην αμφισβήτηση 
της ανάγκης για νέο σχέδιο ποσοτικής 
χαλάρωσης. Αυτό, όμως, δεν αναιρεί 
το γεγονός ότι μια σημαντική οικονο-
μική κρίση δεν θα δοκιμάσει μόνο την 
κοινωνική συνοχή των ευρωπαϊκών 
χωρών αλλά σε αρκετές περιπτώσεις 
και την πολιτική σταθερότητά τους.

Η απόσταση κυβερνήσεων και κοινωνιών
στο φόντο της οικονομικής κρίσης

H ΕΥΡΏΠΗ ΔΕΊΧΝΕΊ ΑΔΥ-
ΝΑΜΗ ΝΑ ΠΑΡΕΊ ΟΥΣΊΑ-
ΣΤΊΚΕΣ ΠΡΏΤΟΒΟΥΛΊΕΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΊΑ ΣΚΗΝΗ 
ΚΑΊ ΑΠΛΏΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ-
ΘΕΊ ΤΟΣΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΊΚΟ 
ΠΟΛΕΜΟ ΗΠΑ ΚΑΊ ΚΊΝΑΣ 
ΟΣΟ ΚΑΊ ΤΟΝ ΝΕΟ ΨΥΧΡΟ 
ΠΟΛΕΜΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΊΣ 
ΗΠΑ ΚΑΊ ΤΗ ΡΏΣΊΑ

ΓΑΛΛΊΑ, ΊΤΑΛΊΑ, ΊΣΠΑΝΊΑ ΔΕΊΧΝΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΕΊΜΜΑ ΗΓΕΣΊΑΣ

Σοβαρή πολιτική κρίση στην Ευρώπη

Ιταλία: το μετέωρο βήμα
του νέου κυβερνητικού
συνασπισμού

Στην Ιταλία το γεγονός ότι μπόρεσε να 
ορκιστεί μια νέα κυβέρνηση Κόντε αυτήν 
τη φορά με έναν νέο κυβερνητικό συνα-
σπισμό από το Κίνημα των 5 Αστεριών 
και το Δημοκρατικό Κόμμα ώστε να απο-
φευχθεί το ενδεχόμενο των νέων εκλογών 
που ζητούσε επίμονα ο Ματέο Σαλβίνι δεν 
σημαίνει και το τέλος της πολιτικής κρίσης. 
Ούτως ή άλλως, ο προηγούμενος κυβερ-
νητικός συνασπισμός, των 5 Αστεριών με 
τη Λέγκα του Σαλβίνι διαπερνιόταν από 
μεγάλες συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις,  
ενώ όσο περνούσε ο καιρός ήταν κυρίως 
η ακροδεξιά Λέγκα που έβγαινε όλο και 
πιο ενισχυμένη, κάτι που φάνηκε και στις 
ευρωεκλογές. 

Όμως, και η νέα κυβέρνηση έχει σο-
βαρά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Οι 

Βρυξέλλες που ανησυχούν για το ιταλικό 
χρέος και το πώς μια επιδείνωση της 
κατάστασής του θα μπορούσε να δημι-
ουργήσει μιαν ανεξέλεγκτη κρίση συ-
νολικά για την ευρωπαϊκή οικονομία, 
πιέζουν για μέτρα λιτότητας, την ώρα 
που η νέα κυβέρνηση θα θελήσει να 
δείξει φιλολαϊκό πρόσωπο, ενώ ο Σαλβίνι 
δεν θα χάνει οποιαδήποτε ευκαιρία να 
τη χτυπήσει στην προσπάθειά του να 
διαμορφώσει ευνοϊκό συσχετισμό για 
τις επόμενες εκλογές. Δεν είναι λίγοι 
αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο Σαλβίνι 
θα εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είναι 
στην αντιπολίτευση ακριβώς για να προ-
ετοιμάσει την άνοδό του στην εξουσία.

Ο Εμμανουέλ Μακρόν στον 
απόηχο των Κίτρινων Γιλέκων

Στη Γαλλία ο Εμμανουέλ Μακρόν 
μπορεί να είναι κυρίαρχος του πολιτι-

κού παιχνιδιού, δεδομένης και τη δυ-
σκολίας των υπόλοιπων σχηματισμών 
της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστερά 
να αρθρώσουν μια πειστική αντιπολίτευση, 
όμως εξακολουθεί να είναι αντιμέτωπος 
με μια σημαντική λαϊκή δυσαρέσκεια, 
κάτι που φάνηκε και από την εντυπω-
σιακή διάρκεια και αντοχή που είχε το 
κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων», παρά 
την άγρια καταστολή που δέχτηκε και 
που ήταν πρωτοφανής για τα γαλλικά 
δεδομένα. Και είναι πολύ πιθανό, εάν 
θελήσει να προχωρήσει σε νέο γύρο 
επιθετικών και αντιδημοφιλών μέτρων, 
να συναντήσει και πάλι πολύ μεγάλες 
λαϊκές αντιδράσεις.

Η δυσκολία σχηματισμού
κυβέρνησης στην Ισπανία

Η Ισπανία παραμένει εντός μιας 
παρατεταμένης πολιτικής κρίσης, που 

στην πραγματικότητα αφορά την κρίση 
του πολιτικού και συνταγματικού συμ-
βιβασμού του 1978 και που εκφράζεται 
και ως κρίση του ίδιου του μοντέλου συ-
νύπαρξης του κεντρικού κράτους με τις 
τοπικές «αυτονομίες», όπως φαίνεται και 
από την κατάσταση στην Καταλωνία. Η 
άνοδος της ακροδεξιάς ήταν ενδεικτική 
μιας εντεινόμενης πόλωσης, την ίδια 
ώρα που η δυσκολία στον σχηματισμό 
κυβέρνησης με τη στήριξη ή ανοχή του 
Podemos δείχνει τη δυστοκία στη διαμόρ-
φωση μιας προοδευτικής εναλλακτικής.

Στο Βέλγιο εξακολουθούν να βρίσκονται 
σε διαπραγμάτευση για νέα κυβέρνηση, 
κάτι που έχει συμβεί και στο παρελθόν 
σε μια χώρα που έχει μια σχεδόν διαρκή 
θεσμική κρίση, ύστερα από εκλογές που 
σφραγίστηκαν από μια σημαντική άνοδο 
της Φλαμανδικής Ακροδεξιάς.

Την ίδια ώρα δεν θα πρέπει να υποτιμή-

Τ
ην ώρα που η διαδικα-
σία της Ευρωπαϊκής 
Ενοποίησης είναι σε 
ένα κρίσιμο σταυροδρόμι 
και εξακολουθεί να μην 
μπορεί να βρεθεί ο δρό-
μος που θα συνδυάζει 

τη δημοσιονομική σταθερότητα με την 
ανάπτυξη, που εντείνονται τα φαινόμενα 
κρίσης της δημοκρατικής νομιμοποίησης 
των ευρωπαϊκών θεσμών, που η Ευρώπη 
δείχνει αδύναμη να πάρει ουσιαστικές 
πρωτοβουλίες στην παγκόσμια σκηνή και 
απλώς παρακολουθεί τόσο τον εμπορικό 
πόλεμο ΗΠΑ και Κίνας όσο και τον νέο 
Ψυχρό Πόλεμο ανάμεσα στις ΗΠΑ και 
τη Ρωσία, πληθαίνουν τα σημάδια μιας 
εντεινόμενης πολιτικής κρίσης στο εσω-
τερικό των ευρωπαϊκών χωρών.

Άνοδος της ακροδεξιάς
στη Γερμανία

Στη Γερμανία, όπου δεν θα πρέπει να 
ξεχνάμε τη μεγάλη καθυστέρηση που 
υπήρξε μέχρι να σχηματιστεί η τρέχου-
σα κυβέρνηση και όπου η καγκελάριος 
Μέρκελ έχει ήδη αναγγείλει το τέλος της 
πολιτικής της σταδιοδρομίας, είχαμε τις 
τοπικές εκλογές στη Σαξονία και το Βραν-
δεμβούργο, όπου καταγράφηκε εντυπω-
σιακή άνοδος της ακροδεξιάς Εναλλακτι-
κής για τη Γερμανία την ώρα που είχαν 
απώλειες και το Χριστιανοδημοκρατικό 
Κόμμα και η Αριστερά (Die Linke) που 
είδε να υποχωρεί σε περιοχές που ήταν 
παραδοσιακά προπύργιά της. Η άνοδος 
της ακροδεξιάς σε συνδυασμό με την κρί-
ση της σοσιαλδημοκρατίας που είδε να 
πληρώνει βαρύ τίμημα για τη συγκυβέρ-
νηση με τους χριστιανοδημοκράτες (εξ ου 
και η μεγάλη αντίδραση της κομματικής 
βάσης κατά τις διαπραγματεύσεις για την 
τρέχουσα συγκυβέρνηση), δημιουργεί ένα 
ρευστό τοπίο για το πώς θα εξελιχθούν τα 
πράγματα, παρά την άνοδο των Πρασί-
νων που εξελίσσονται πλέον στον  βασικό 
σχηματισμό του Κέντρου.

σουμε τη συμβολική αλλά και πραγματική 
σημασία που είχαν οι φετινές διαπραγματεύ-
σεις για τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών 
θεσμών. Το γεγονός ότι παρακάμφθηκαν για 
την ηγεσία της Κομισιόν οι spitzenkandidaten, 
το γεγονός ότι μπήκαν διάφορα βέτο από 
διάφορες κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανο-
μένης και της Ουγγρικής υπό τον Βίκτορ 
Όρμπαν, αποτυπώνει ακριβώς την υπαρκτή 
δυσκολία να λειτουργήσουν οι ευρωπαϊκοί 
θεσμοί. Ταυτόχρονα, ήταν μια διαδικασία 
που μάλλον δεν ενίσχυσε την ούτως ή άλλως 
όχι ιδιαίτερα μεγάλη δημοκρατική νομιμο-
ποίηση των ευρωπαϊκών θεσμών.

Το έλλειμμα ηγεσίας
στην Ευρώπη

Όλα αυτά συνδυάζονται και με ένα 
ιδιότυπο έλλειμμα ηγεσίας. Η ιστορία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να έχει 
πλήθος παραδείγματα δυσλειτουργίας, 
γραφειοκρατικού «κεκτημένου», ακόμη 
και παραλυτικών πολιτικών συνθηκών, 
όμως ταυτόχρονα σφραγίστηκε και από 
την ύπαρξη σημαντικών πολιτικών προ-
σωπικοτήτων που μπορούσαν σε κρίσιμες 
στιγμές να δώσουν προοπτική. Από τη συ-
νεννόηση ανάμεσα στον Μιτεράν και τον 
Κολ και το ρόλο του Ζακ Ντελόρ, μέχρι 
τον ίδιο το ρόλο της Άγκελα Μέρκελ, τα 
παραδείγματα είναι αρκετά.

Πλέον, όμως, έχουμε φτάσει σε μια 
κατάσταση όπου αρκετοί νοσταλγούν ήδη 
τον Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ και φοβούνται μια 
Ευρώπη όπου θα κυριαρχούν ηγέτες χωρίς 
όραμα και στρατηγική καθοδηγούμενοι 
κυρίως από τα άγχη της καθημερινής επι-
κοινωνιακής διαχείρισης των εσωτερικών 
πολιτικών συγκρούσεων.

Το έλλειμμα αυτό γίνεται εντονότερο 
ακριβώς επειδή συμπυκνώνει μια κρίση 
στρατηγικού προσανατολισμού την ίδια ώρα 
που το διεθνές τοπίο είναι σε μεταβατική 
συνθήκη χωρίς ακόμη αποσαφηνισμένο 
ορίζοντα. Από τον εμπορικό πόλεμο, μέχρι 
τις νέες ψυχροπολεμικές αντιπαραθέσεις 
και την όξυνση προβλημάτων όπως αυτό 
της κλιματικής αλλαγής, ο κόσμος αλλάζει 
την ίδια ώρα που η Ευρώπη αδυνατεί να 
χαράξει στρατηγική πέραν της διαχείρισης 
της σημερινής κατάστασης.

Οι ίδιες οι διαδικασίες διαμόρφωσης 
των πολιτικών ελίτ στην Ευρώπη, σε επο-
χές χωρίς μεγάλα ιδεολογικά αφηγήματα 
από την πλευρά των μεγάλων πολιτικών 
οικογενειών στην ΕΕ, με αντιμετώπιση της 
οικονομικής πολιτικής με όρους «εργα-
λειοθηκών» νομισματικής σταθερότητας 
και δημοσιονομικής πειθαρχίας, με έντο-
νο πειρασμό «αντιγραφής» πλευρών της 
ρητορικής της ακροδεξιάς και με στελέχη 
βγαλμένα από τις περιστρεφόμενες θήρες 
μεταξύ πολιτικής και επιχειρηματικότητας, 
σίγουρα δεν βοηθούν την κατάσταση.

Αυτό με τη σειρά του επιτείνει όχι μόνο 
την αίσθηση μιας κρίσης ηγεσίας, αλλά 
ταυτόχρονα αφήνει ένα περιθώριο στην 
ακροδεξιά να διεκδικήσει να είναι αυτή 
ο χώρος των «ισχυρών ηγετικών προσω-
πικοτήτων», κάτι που φαίνεται και στην 
επικοινωνιακή στρατηγική της.



Η συνάντηση των αρχηγών των 7 
ισχυρότερων οικονομιών στον 
κόσμο, των λεγόμενων G7, στο 

Biarritz της Γαλλίας έχει τελειώσει.
Συγκλήθηκε φέτος από τον Πρόεδρο 

Macron, αλλά είχε ως πρωταγωνιστή, 
ακόμη και με τις σιωπές του, τον κ. Trump. 
Φαίνεται ότι όλοι προσπάθησαν να τα 
«παν καλά» μαζί του και να τον επαι-
νούν (βλ. Peter Baker, “A delicate dance 
for G7 leaders”, The New York Times, 
August 24, 2019, p.4). Από το «America 
First» φθάσαμε στο «Donald First» (βλ. 
Jean-Cosme Delaloye, «L’avencement du 
“Donald First” a Biarritz», 24 Heures, 27 
Αυγούστου, 2019, σελ. 17). Και ας μην 
ξεχνούμε ότι ο κ. Trump προετοιμάζεται 
για τις Προεδρικές τού 2020. Κύρια θέματα 
όπως το Ιρανικό τέθηκαν με πρωτοβουλία 
του κ. Macron, που κατάφερε στο τέλος 
να αποσπάσει και από τις δύο πλευρές 
μια μη άρνηση για συνάντηση μεταξύ 
τους, αν φθάναμε εκεί. Είναι κι αυτό κάτι.

Για το θέμα της Βόρειας Κορέας και του 

κ. Κιμ Γιογκ-Ουν, οι θέσεις του κ. Trump 
και του Ιάπωνα Πρωθυπουργού παρέ-
μειναν αντίθετες. Ο κ. Μπόρις Johnson 
δεν παρέλειψε κι αυτός να επαινέσει τον 
κ. Trump, λίγα, όμως, πέτυχε για το Brexit.

Εκείνος, του οποίου οι μετοχές ανέβη-
καν και κέρδισε με τη διάσκεψη, ήταν ο 
οργανωτής της, ο κ. Mακρόν. Κατόρθωσε 
να μεσολαβήσει με επιτυχία, προς το πα-
ρόν, μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και 
βρίσκεται επίσης παρών στη διαμάχη 
μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. 

Ο κ. Trump έμεινε μέχρι τέλους στη 
διάσκεψη, δεν επανέλαβε τα περυσινά 
έκτροπα της διάσκεψης του Καναδά και 
ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τους G7 στην 
πατρίδα του στην επόμενη διάσκεψη και 
μάλιστα στο δικό του κτήμα. Πάντα θα 
έχει, βέβαια, περισσότερο στο νου του 
τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.
*Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 
& Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης Ελβετίας). 
Πρόεδρος του Ιδρύματος Θεοδούλου. Πρώην 

Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ

Εκείνος, του οποίου 
οι μετοχές ανέβηκαν 

και κέρδισε με τη 
διάσκεψη, ήταν ο 

οργανωτής της, ο κ. 
Mακρόν. Κατόρθωσε 
να μεσολαβήσει με 
επιτυχία, προς το 

παρόν, μεταξύ των 
ΗΠΑ και του Ιράν 

και βρίσκεται επίσης 
παρών στη διαμάχη 

μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ 

Το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο 

αποφάσισε την 
κατάργηση του 
ηλικιακού ορίου 
που επιβάλλεται 
για τον θώκο του 

γενικού διευθυντή. 
Με τον τρόπο αυτό 

ξεπεράστηκε το 
τελευταίο εμπόδιο 
για τον διορισμό 
της Κρισταλίνα 
Γκεοργκίεβα
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Τ
ο Διεθνές Νομισματι-
κό Ταμείο άλλαξε τους 
κανόνες λειτουργίας 
του καταργώντας το 
ηλικιακό όριο που 
επιβάλλεται για τον 
θώκο του γενικού δι-

ευθυντή. Με τον τρόπο αυτό ξεπεράστηκε 
το τελευταίο εμπόδιο για τον διορισμό της 
Βουλγάρας Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα ως 
διαδόχου της Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία 
θα αναλάβει επικεφαλής της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας.

«Από το 1951, ο γενικός κανονισμός 
του ΔΝΤ απαγόρευε τον διορισμό ενός 
υποψηφίου ηλικίας 65 ετών και άνω για 
τον θώκο του γενικού διευθυντή και δεν 
επέτρεπε στον κάτοχό του να ασκήσει 
τα καθήκοντά του πέρα από τα 70ά γε-
νέθλιά του», αναφέρει σε ανακοίνωσή 
του το Ταμείο.

«Η αλλαγή του γενικού κανονισμού 
που εγκρίθηκε από το συμβούλιο των 

διοικητών, και η οποία τίθεται αμέσως 
σε ισχύ, καθιστά τις προϋποθέσεις διορι-
σμού του γενικού διευθυντή σύμφωνες 
με εκείνες που ισχύουν για τα μέλη του 
συμβουλίου διοίκησης και του προέδρου 
του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, 
που δεν υπόκεινται σε κανέναν ηλικιακό 
περιορισμό», συμπληρώνει.

Η αλλαγή αυτή, που εγκρίθηκε την πα-
ραμονή της ημερομηνίας λήξης υποβολής 
των υποψηφιοτήτων, θα επιτρέψει να γίνει 
αποδεκτή εκείνη της Γκεοργκίεβα, νυν 
δεύτερης στην ιεραρχία της Παγκόσμιας 
Τράπεζας. Η Γκεοργκίεβα έκλεισε τα 66 
στις 13 Αυγούστου και έχει πλούσια εμπει-
ρία στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα. 
Για την ώρα είναι η μοναδική γνωστή 
υποψήφια. Ορίστηκε ως υποψήφια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 2 Αυγούστου, 
έπειτα από μια ψηφοφορία που ανέδειξε 
τις διαιρέσεις στο εσωτερικό της ΕΕ.

Ιστορικά η διεύθυνση του ΔΝΤ απο-
δίδεται σε Ευρωπαίο και εκείνη της Πα-

ΚΕΝΗ  ΘΕΣΗ  
Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Επόπτη/
τριας Νοσηλευτών Υπηρεσίας Κατ’ Οίκον Φροντίδας Ασθενών, με βάση τα Κεντρικά 
Γραφεία του Συνδέσμου στη Λευκωσία.  

Κύρια Καθήκοντα:

•  Εύρυθμη λειτουργία και παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών του Συνδέσμου προς τους 
ασθενείς της Υπηρεσίας Κατ’ Οίκον παγκύπρια.

•  Εποπτεία και καθοδήγηση του νοσηλευτικού προσωπικού της Υπηρεσίας Κατ’ Οίκον 
Φροντίδας, εξασφαλίζοντας την παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας.

•  Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη των γνώσεων και ικανοτήτων του νοσηλευτικού 
προσωπικού, στο πλαίσιο της ανακουφιστικής φροντίδας.

Απαιτούμενα Προσόντα και Προϋποθέσεις:

•  Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στη  Νοσηλευτική.
•  Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών και άδεια εξάσκησης επαγγέλματος.
•  Πενταετής τουλάχιστον πείρα σε θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού κατά προτίμηση 

στον τομέα της Ανακουφιστικής Φροντίδας ή Ογκολογίας.
•  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
•  Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (MS Office).
•  Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, υπευθυνότητα, πρω-

τοβουλία και ευθυκρισία.

Το ωράριο εργασίας είναι 38 ώρες εβδομαδιαίως με βάση την 5ήμερη εβδομάδα εργασίας.

Πακέτο Ωφελημάτων: Παρέχεται μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, ταμείο προ-
νοίας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όπως επίσης ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

Θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν Πιστοποιητικό Μετεκπαίδευσης στην Ανακουφιστική 
Φροντίδα ή Ογκολογία ή Νοσηλευτική Διοίκηση. 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσληψης του Αντικαρ-
κινικού 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 δι-
εύθυνση info@anticancersociety.org.cy μέχρι την Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019.

ΑΝΤIΚΑΡΚIΝIΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τ.Θ. 25296, 1308 Λευκωσία 

Τηλ.: 22446222 Φαξ: 22316822

Η συνάντηση των G-7 στο Biarritz

Δεύτερος θάνατος σημειώθηκε 
στις ΗΠΑ από σοβαρή πνευμο-
νοπάθεια που συνδέεται με το 

άτμισμα, σύμφωνα με τους επικεφαλής 
υγείας της πολιτείας του Όρεγκον. Το 
άτομο φέρεται να αρρώστησε μετά τη 
δοκιμή σκευάσματος που αγόρασε από 
φαρμακείο προϊόντων κάνναβης για 
λόγους ψυχαγωγίας. Υπενθυμίζεται 
ότι ο πρώτος θάνατος από άτμισμα 
σημειώθηκε τον Αύγουστο στο Ιλινόις.   

Ειδικοί ερευνούν τη μυστηριώ-
δη πνευμονοπάθεια που συνδέεται 
με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που έχει 
επηρεάσει μέχρι στιγμής περί τους 
200 ανθρώπους στις ΗΠΑ. Πολλές 
από τις περιπτώσεις - οι οποίες ήρθαν 
στην επιφάνεια κατά τα τέλη Ιουνίου - 
περιλαμβάνουν το άτμισμα της ουσίας 
THC, της κύριας δραστικής ουσίας  στην 
κάνναβη, ανέφεραν εμπειρογνώμονες 
από τα Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου 
Ασθενειών των ΗΠΑ.    

Η Υπουργός Υγείας του Όρεγκον, 
Άνν Τόμας, δήλωσε ότι δεν ήταν σαφές 
εάν η ασθένεια του τελευταίου θύματος 
προκλήθηκε από μολυσματικές ουσίες, 
συστατικά από το υγρό ή από την ίδια 
τη συσκευή ατμίσματος. Η ίδια είπε 
ότι ο ασθενής που πέθανε τον Ιούλιο 
νοσηλεύτηκε και τέθηκε σε αναπνευ-
στική υποστήριξη. Σύμφωνα με την 
ίδια, η κατάστασή του επιδεινώθηκε 
πολύ γρήγορα.   

Στο μεταξύ, η εφημερίδα Washington 
Post ανέφερε ότι επίσημοι φορείς Υγείας 
συνέδεσαν την ασθένεια με έλαιο που 

προέρχεται από τη βιταμίνη Ε και η 
οποία βρέθηκε σε δείγματα προϊόντων 
μαριχουάνας που χρησιμοποιήθηκαν 
από τα θύματα. Η αιτία της μυστηρι-
ώδους ασθένειας μέχρι στιγμής δεν 
έχει ταυτοποιηθεί, ωστόσο σε όλες τις 
περιπτώσεις συνδέεται με κάποιο τρόπο 
με το άτμισμα.   

Οι πάσχοντες είχαν συμπτώματα 
όπως βήχα, δύσπνοια και κόπωση, 
καθώς και σε μερικές περιπτώσεις 
εμετό και διάρροια. Δεν υπήρξε καμία 
ένδειξη μολυσματικής ασθένειας από 
ιό ή βακτηρίδια. Οι επίσημες Αρχές 
Υγείας έχουν παραγγείλει εργαστη-
ριακούς ελέγχους σε δείγματα υγρών 
ατμίσματος με σκοπό την ταυτοποίηση 
των βλαβερών ουσιών.  

Μία «μαύρη αγορά» είναι γνωστό 
ότι διαθέτει προϊόντα που περιέχουν 
THC, τα οποία πωλούνται νόμιμα μέσω 
ιατρικών διαγνωστικών μαριχουάνας 
σε ορισμένες πολιτείες. Η Αμερικανι-
κή Ένωση Ατμιστών κατηγόρησε τις 
πρόσφατες ασθένειες σε παράνομες 
συσκευές ατμίσματος που περιέχουν 
THC. Παράλληλα, ο Dr Brian King από 
το γραφείο του CDC για το κάπνισμα 
και την υγεία προειδοποίησε ότι δεν θα 
έπρεπε το άτμισμα να θεωρηθεί ασφαλές. 
«Υπάρχουν διάφορα επιβλαβή συστα-
τικά που έχουν ταυτοποιηθεί, συμπερι-
λαμβανομένων των εξαιρετικά λεπτών 
σωματιδίων, των βαρέων μετάλλων και 
χημικών ουσιών που προκαλούν καρκίνο 
όπως ο μόλυβδος», ανέφερε.   

Με πληροφορίες από BBC 

Δεύτερος θάνατος 
στις ΗΠΑ που συνδέεται

με το ηλεκτρονικό τσιγάρο

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

ΜΕ ΤΟ «ΒΛΕΜΜΑ» ΣΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΑ

ΔΝΤ: Κατήργησε το όριο 
ηλικίας του επικεφαλής του 

γκόσμιας Τράπεζας σε Αμερικανό. Ο κα-
ταμερισμός αυτός παρέμεινε αναλλοίωτος.

Αν και η παράδοση αυτή αμφισβη-
τείται, καθώς δεν αντικατοπτρίζει πλέον 
την αυξανόμενη βαρύτητα των αναδυο-
μένων χωρών στο πλαίσιο των θεσμών 
του Μπρέτον Γουντς, κανείς υποψήφιος 
από τις αναδυόμενες χώρες δεν διεκδικεί 
την ηγεσία του ΔΝΤ, σύμφωνα με όσα 
είναι μέχρι τώρα γνωστά.

«Το συμβούλιο διοίκησης του ΔΝΤ 
εργάζεται για την επιλογή του διαδόχου της 
Κριστίν Λαγκάρντ, απερχόμενης γενικής 
διευθύντριας, η οποία θα εγκαταλείψει 
τα καθήκοντά της στις 12 Σεπτεμβρίου», 
υπενθύμισε το ΔΝΤ.

Η παρουσίαση των υποψηφιοτήτων 
λήγει σήμερα Παρασκευή και η/ο νέα/
νέος επικεφαλής θα επιλεγεί έως τις 4 
Οκτωβρίου, λίγο μετά τις φθινοπωρινές 
συνόδους των θεσμών του Μπρέτον Γουντς 
στην Ουάσινγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Η αδιαπραγμάτευτη και έμπρακτη δέ-
σμευση του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης για 
αριστεία στην ποιότητα και ασφάλεια τρο-
φίμων, τον οδηγεί σε ακόμα μια μεγάλη κα-
τάκτηση και υψηλή διάκριση, την επιτυχή 
μετάβαση του ζυθοποιείου του Ομίλου, της 
Photos Photiades Breweries, στο πρότυπο 
FSSC 22000, το οποίο είναι ιδιαίτερα απαι-
τητικό σύστημα πιστοποίησης Συστημάτων 
Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. Η κατάκτηση αυτή αναδεικνύει τη δίψα για συνεχή 
εξέλιξη και ανάπτυξη του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, ενώ παράλληλα κατατάσσει την Photos 
Photiades Breweries ανάμεσα στις λίγες κυπριακές εταιρείες και το μοναδικό ζυθοποιείο 
στη χώρα που λειτουργούν με το κορυφαίο αυτό διεθνές πρότυπο ασφάλειας τροφίμων. 
Η μετάβαση στο πρότυπο FSSC 22000 έχει εξασφαλιστεί μετά και την πολυετή πιστοποί-
ηση με το σύστημα ασφάλειας τροφίμων ISO 22000. Το FSSC 22000 αναγνωρίζεται ως 
Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων από τον παγκόσμιο οργανισμό Global Food 
Safety Initiative (GFSI), ενώ έχει σχεδιαστεί με στόχο την ενδυνάμωση των οργανισμών 
για διαρκή βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και των ορθών 
παραγωγικών πρακτικών. Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης υπήρξε από τους 
πρώτους οργανισμούς στην Κύπρο, που εφάρμοσαν συστήματα διαχείρισης ασφάλειας 
τροφίμων και ποιότητας, ξεκινώντας από το 1996, ενώ το 2016 η εταιρεία Blue Sky, μέλος 
του Ομίλου, εξασφάλισε την πιστοποίηση FSSC 22000, καθιστώντας το Φυσικό Μεταλλικό 
Νερό ΑΓΡΟΣ, το πρώτο εμφιαλωμένο νερό στην Κύπρο με αυτήν την υψηλή διάκριση. 
Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι τόσο ο Όμιλος, όσο και τα προϊόντα του - Carlsberg, Λέων, 
Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΓΡΟΣ και τα κρασιά του Οινοποιείου Κυπερούντας - έχουν 
λάβει πολλαπλές σχετικές βραβεύσεις και διακρίσεις. 

Ο συναρπαστικός τελικός του Starbucks 
Barista Championship, του διαγωνισμού 
δεξιοτεχνίας, γνώσεων και πάθους για την  
παρασκευή καφέ, πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία στο κατάστημα Starbucks 
στο Nicosia Mall. Οι λάτρεις του καφέ είχαν 
τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από 
κοντά με ιδιαίτερη αγωνία, όλες τις δοκιμα-
σίες ανάμεσα στους 3 φιναλίστ, οι οποίοι 
ξεδίπλωσαν τη δική τους προσωπική σχέση 
με τον καφέ μέσα από μια σειρά απαιτητικών δοκιμασιών. Συγκεκριμένα, οι 3 διαγω-
νιζόμενοι μοιράστηκαν τις γνώσεις και το πάθος τους για τον καφέ και τη δεξιοτεχνία 
τους στην τέχνη του Latte Art, καθώς και την ικανότητά τους να παρουσιάσουν ένα 
δικό τους ρόφημα και να εμπνεύσουν τους άλλους baristas. Νικητής του διαγωνισμού 
αναδείχθηκε ο Γρηγόρης Κοντός από το κατάστημα Q-city της Λάρνακας, ο οποίος 
θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον μεγάλο τελικό Barista Championship 2019 στο 
Λονδίνο. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Ανδρέας Γεωργίου από το κατάστημα του 
Nicosia Mall και την τρίτη ο Ραφαήλ Περικλέους  από το κατάστημα της Γερμασόγεια 
στη Λεμεσό. Σε δηλώσεις του ο νικητής ανέφερε ότι η συμμετοχή του στον τελικό  
του Barista Championship 2019 αποτέλεσε γι’ αυτόν μια μοναδική και ανεκτίμητη 
εμπειρία, καθώς του έδωσε τη δυνατότητα να διευρύνει τις γνώσεις του για τον καφέ 
και την αποστολή των Starbucks «να εμπνέουν και να καλλιεργούν το ανθρώπινο 
πνεύμα, ένα άτομο, ένα φλιτζάνι καφέ και μία γειτονιά κάθε φορά».

Με στόχο να παρακινήσει το κοινό της 
Κύπρου να ανακαλύψει τις ομορφιές του 
νησιού μας, η Staroil έδωσε το δικό της 
στίγμα φέτος το καλοκαίρι, μέσω της καμπά-
νιας #SummerWithStaroil, επιδιώκοντας 
την προβολή γνωστών και «άγνωστων» 
σημείων που αξίζει κανείς να επισκεφθεί. 
Σε συνεργασία με την travel blogger Κα-
τερίνα Βάσου, δημιούργησε μια τριλογία 
βίντεο- οδοιπορικών, που με αφετηρία 
πρατήρια της Staroil μάς μετέφεραν μοναδικές εικόνες και εμπειρίες εξερευνώντας 
τα παράλια της ευρύτερης επαρχίας Πάφου, τα ορεινά χωριά της επαρχίας Λεμεσού, 
αλλά και την άγρια ομορφιά της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου. Τα βίντεο που 
αναρτήθηκαν στη σελίδα Staroil Cyprus στο Facebook, έτυχαν ένθερμων σχολίων 
από τους χρήστες των Μέσων Κοινωνικών Δικτύων, πετυχαίνοντας παράλληλα πολλά 
shares και δεκάδες χιλιάδες views. Η καλοκαιρινή καμπάνια της Staroil περιελάμβανε 
επίσης και μια ευχάριστη έκπληξη για τους πελάτες των πρατηρίων της εταιρείας, 
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παίξουν και να κερδίσουν επιτόπου μοναδικά δώρα. 
Η ομάδα της Staroil  βρέθηκε κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο σε όλα 
της τα πρατήρια Παγκύπρια, και μέσω του «Τροχού της Τύχης» έδωσε την ευκαιρία 
στους πελάτες να διεκδικήσουν και να κερδίσουν συλλεκτικά δώρα, όπως πετσέτες 
θαλάσσης και καλοκαιρινά καπέλα, αλλά και δωροκουπόνια!

Η νέα υπηρεσία Plug n Play TV της 
PrimeTel προσφέρει άμεση πρόσβαση σε 
όλα τα μεγάλα ποδοσφαιρικά γεγονότα ακόμα 
και την ίδια μέρα! Μία καθηλωτική αθλητι-
κή σεζόν γεμάτη συγκινήσεις επιφυλάσσει 
στους συνδρομητές της η PrimeTel, η οποία 
εξασφάλισε συναρπαστικές αναμετρήσεις 
από τα τοπικά και διεθνή πρωταθλήματα 
ποδοσφαίρου. Τώρα, μέσω της υπηρεσίας 
Plug n Play TV οι απανταχού ποδοσφαι-
ρόφιλοι θα παίζουν μπάλα στην έδρα της 
PrimeTel, καθώς έχουν πλέον τη δυνατό-
τητα να απολαμβάνουν τους αγώνες των 
αγαπημένων τους ομάδων χωρίς αναμονή. 
Ο νέος, ευέλικτος τρόπος θέασης πρόκειται 
να φέρει το φίλαθλο κοινό κοντά σε όλες 
τις μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές της 
χρονιάς εύκολα και γρήγορα. To Plug n 
Play TV δίνει τη δυνατότητα στους ενδια-
φερόμενους να ενεργοποιήσουν άμεσα την 
υπηρεσία τηλεόρασης μέχρι να ολοκλη-

ρωθεί η μεταφορά της γραμμής τους στην 
PrimeTel και να μη χάσουν λεπτό από την 
αγωνιστική δράση. Το μόνο που έχουν να 
κάνουν είναι να συνδέσουν το Plug n Play 

TV στην πρίζα, να ενωθούν στο ίντερνετ 
και να απολαύσουν τον αγώνα της ομάδας 
τους σε χρόνο μηδέν με μόνο €34,90! Όλοι 
όσοι αποκτήσουν το Plug n Play TV της 

PrimeTel θα απολαμβάνουν: Τις κορυφαίες 
ομάδες του κυπριακού πρωταθλήματος: 
Ομόνοια, ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ, Ανόρθωση, Πάφο 
και επιλεγμένους αγώνες των Ερμή και 
Καρμιώτισσας.  Σπουδαίες διεθνείς δι-
οργανώσεις: Ισπανικό Πρωτάθλημα “La 
Liga”, Γερμανικό Πρωτάθλημα “Bundesliga”, 
Γαλλικό Πρωτάθλημα “Ligue 1”, Κύπελ-
λο Ισπανίας “Copa Del Rey”, Γερμανικό 
“Supercup” και Γαλλικό Κύπελο “Coupe 
de la Ligue”. Δημοφιλείς και βραβευμένες 
ξένες σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ, παιδικά, 
ειδήσεις, μόδα και ψυχαγωγία μέσα από 
περισσότερα από 50 διεθνή και τοπικά 
κανάλια με μία μόνο συνδρομή! Συνδέ-
σου γρήγορα με 4 απλούς τρόπους: Στέλ-
νοντας δωρεάν SMS στο 8585, κάνοντας 
μια κλήση στο 133, ηλεκτρονικά μέσω του 
www.primetel.com.cy ή σε οποιοδήποτε 
κατάστημα PrimeTel, Public ή Telefone 
και παίξε μπάλα!

Η Hyundai πρώτη σε πωλήσεις
στην Κύπρο, Ιούλιος 2019

Η μοναδική εμπειρία της Pizza Mine
«Build your own» τώρα και στην Έγκωμη 

Φέτος, για όλα τα σχολικά,
επιλέγουμε Public… με διαφορά!

Προσήλωση στην Ποιότητα: Αδιαπραγμάτευτη 
δέσμευση για τον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης

Tα προϊόντα Fa ανεβάζουν την αθλητική σου 
διάθεση στα ύψη

Σε κάθε αθλητική δραστηριότητα, χρειάζεσαι έναν σύμμαχο 
που να σε κάνει να νιώθεις σιγουριά και αυτοπεποίθηση. 
Έτσι, κατά τη διάρκεια της άσκησης αλλά και μετά από κάθε 
προπόνηση, τα αποσμητικά Fa είναι ιδανικά για να φροντίζουν 
το δέρμα αφού χάρη στα ενεργά συστατικά που περιέχονται 
στη σύνθεσή τους προσφέρουν φρεσκάδα και δροσιά στο 
σώμα, αποτελώντας την ιδανικότερη επιλογή γι’ αυτούς που 
επιθυμούν 48ωρη προστασία από την κακοσμία και τον ιδρώτα. 
Το Fa, ο απόλυτος σύμμαχός σας στον ενεργό τρόπο ζωής, 
από τον Σεπτέμβριο ξεκινά την καινούργια του καμπάνια με 
σλόγκαν «Feel Fantastic even at the gym!»,  έχοντας σκοπό 
να σας κάνει να νιώσετε ακόμη πιο φανταστικά όταν αθλείστε. 
Πιο συγκεκριμένα, κάθε 2η εβδομάδα του μήνα, το Fa θα επισκέπτεται ένα γυμναστήριο 
και θα χαρίζει μοναδικές στιγμές αναζωογόνησης στους συνδρομητές του. Οι πελάτες του 
γυμναστηρίου καλούνται να απαντήσουν σε fun quiz ερωτήσεων σχετικά με τα προϊόντα 
για να κερδίσουν τα φανταστικά προϊόντα περιποίησης Fa, ενώ ένας μεγάλος τυχερός  θα 
έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει τη μηνιαία συνδρομή του στο γυμναστήριο εντελώς 
δωρεάν. Πρώτος σταθμός του Fa είναι το γυμναστήριο MyGym στη Λακατάμεια από 
αύριο Δευτέρα, 9 μέχρι την Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου. Τα προϊόντα Fa σε κάνουν να 
νιώθεις αυτοπεποίθηση ακόμη και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Αν θέλετε να 
μάθετε σε ποιο γυμναστήριο θα βρίσκεται το Fa τον ερχόμενο μήνα, δεν έχετε παρά να 
μπείτε στη σελίδα Fa Feel Fantastic Cyprus στο Facebook! 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 
της Στατιστικής Υπηρεσίας για τον μήνα 
Ιούλιο, η Hyundai κατέλαβε την πρώτη 
θέση σε συνολικές πωλήσεις καινούρ-
γιων αυτοκινήτων, με τη διάθεση 200 
αυτοκινήτων και μερίδιο αγοράς 13%. 
Οι πωλήσεις αφορούν κυρίως το δη-
μοφιλέστατο SUV της Hyundai, TUCSON, καθώς και το νέο, μικρότερο ΚΟΝΑ, το i30, 
το i20 και το i10. Ο ρυθμός πωλήσεων της Hyundai είναι συνεχόμενα ανοδικός και 
αναμένεται να ενταθεί ακόμα περισσότερο με την άφιξη των νέων εκδόσεων, σχεδόν 
σε όλα τα μοντέλα της εταιρείας. Το TUCSON είχε πρόσφατα ανακηρυχθεί ως το πιο 
δημοφιλές οικογενειακό SUV στην Γερμανία, από τους αναγνώστες της εφημερίδας 
Bild am Sonntag, αφήνοντας πίσω 16 ανταγωνιστές. Το Hyundai KONA, που αποτελεί 
την προτίμηση των νεαρών ηλικιών κυρίως, απέσπασε την τιμητική διάκριση Red Dot 
Design Award τον περασμένο Μάρτιο. Οι διακρίσεις για τη Hyundai διαδέχονται η 
μια την άλλη, ενώ οι επιτυχίες της αγωνιστικής ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Ράλι WRC 2019 έρχονται να προσθέσουν στην αξιοπιστία της μάρκας.

Αυτοί που δεν έχουν ακόμα δοκιμάσει την Pizza 
Mine δεν έχουν ακόμα ζήσει την “Build your own 
Pizza!” εμπειρία, δηλαδή την εμπειρία του να φτιάξουν 
τη δικιά τους πίτσα όπως αυτοί προτιμούν. Η πιο πάνω 
περιγραφή εμπερικλείεται στο σλόγκαν της Pizza Mine, 
«My Pizza, My Rules», το οποίο ταυτίζεται με το ότι ο 
καθένας είναι διαφορετικός και απαιτεί να έχει επιλογές 
βάσει των δικών του προσδοκιών. Ταυτόχρονα στην 
Pizza Mine, κάποιος έχει την επιλογή να διαλέξει από 
τις «Signature Pizzas» οι οποίες περιλαμβάνουν τις 
κλασικές Margherita & Pepperoni, την Capriciosa, 
Pesto, Mediterana, Parmigiana, Fiorita, Four cheese, 
Special και φυσικά τη Vegana για τους φίλους χορτο-
φάγους. Υπάρχει επίσης και η επιλογή τού να φτιάξεις 
τη δική σου πίτσα με βάση τις θερμίδες για όσους επιθυμούν να τρώνε με μέτρο, 
έχοντας πάντα ξεκάθαρη τη συνείδησή τους ότι τηρούν τη δίαιτά τους. Η Pizza Mine 
δεν είναι απλώς μια άλλη πίτσα, είναι η ποιοτική και νόστιμη επιλογή αυθεντικής 
ιταλικής πίτσας. Η απόλυτη εμπειρία προσφέρεται μέσα στο ίδιο το μαγαζί  Dine In, 
αλλά η Pizza Mine δίνει και την επιλογή του Τake away και Delivery. Με απόλυτο 
σεβασμό προς το περιβάλλον στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης η 
Pizza Mine έχει μειώσει τη χρήση πλαστικού κατά 97% στις δικές της συσκευασίες, 
χρησιμοποιώντας μόνο βιοδιασπώμενο υλικό σερβιρίσματος. Τώρα μπορείτε να 
βρείτε την Pizza Mine και στην Έγκωμη, οδός 28ης Οκτωβρίου 37, για να ζήσετε τη 
μοναδική εμπειρία φτιάχοντας τη δική σας πίτσα όπως εσείς την προτιμάτε! 

Στα Public, η επιστροφή στα θρανία γίνεται πιο εύ-
κολη από ποτέ! Κι αυτό γιατί με μία βόλτα σε ένα από τα 
καταστήματα Public που βρίσκονται σε όλη την Κύπρο ή 
στο public-cyprus.com.cy, μικροί και μεγάλοι μπορούν 
να βρουν όλα όσα χρειάζονται για να ξεκινήσουν τη νέα 
χρονιά, μέσα από τη μεγαλύτερη ποικιλία επώνυμων 
σχολικών ειδών, στις καλύτερες τιμές! Με μία βόλτα στα 
καταστήματα Public ή στο public-cyprus.com.cy μπο-
ρείτε να βρείτε: Σχολικά βοηθήματα για όλες τις τάξεις 
του σχολείου, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και 
λεξικά σε δεκάδες γλώσσες, όπως αγγλικά, γερμανικά, 
ισπανικά, ιαπωνικά, ρωσικά, κινέζικα, αραβικά και πολλά 
ακόμα, χιλιάδες επώνυμες σχολικές τσάντες για όλες τις 
τάξεις, σε πολλά διαφορετικά χρώματα, με αγαπημένους ήρωες και πρωτότυπα σχέδια, 
απίστευτη ποικιλία σε είδη γραφικής ύλης, αποκλειστικά σχέδια σε τετράδια, μπλοκ και 
σημειωματάρια για μαθητές και φοιτητές, είδη αρχειοθέτησης για καθηγητές, δασκάλους, 
εργαζόμενους, φοιτητές και μαθητές, για να τα βάλετε όλα σε μία τάξη, είδη οργάνωσης 
γραφείου, όπως post-it, ψαλίδια, συρραπτικά, αριθμομηχανές, κόλλες κ.α., μεγάλη γκάμα 
ειδών ζωγραφικής για μικρούς και μεγάλους καλλιτέχνες και είδη χειροτεχνίας για υπέ-
ροχες δημιουργίες, εκατοντάδες απίθανες κασετίνες σε μοναδικά σχέδια και χρώματα, 
φαγητοδοχεία και παγούρια για το σχολείο αλλά και τις εκδρομές, με τους αγαπημένους 
ήρωες των παιδιών. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να βρείτε όλα τα τελευταία προϊόντα 
τεχνολογίας, όπως κορυφαία laptop, tablet, smartphone και wearables-gadgets. Tα Public 
εγγυώνται την καλύτερη τιμή στην αγορά του νέου σας laptop με το Lowest Price Guarantee. 
Επωφεληθείτε και αγοράστε το laptop σας την περίοδο του Back to school και ξεγνοιάστε 
από το άγχος για το πού θα βρείτε τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. 

Ο Γρηγόρης Κοντός, νικητής του
Starbucks Barista Championship 2019

Ανακαλύπτοντας τις ομορφιές
της Κύπρου παρέα με τη Staroil

Plug n Play TV από την PrimeTel για να βλέπεις μεγάλη μπάλα ακόμα και την ίδια μέρα!

Eπιστροφή στα θρανία και φέτος στη Lidl
Όλα όσα χρειάζεστε για τη νέα σχολική χρονιά, θα τα 

βρείτε μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου στα 17 καταστήματα 
της Lidl Κύπρου σε όλη τη χώρα. Ποιοτικά προϊόντα 
πάντα σε μοναδικές τιμές. Σχολικά είδη όπως σχολικός 
ρουχισμός, τσάντες, γραφική ύλη, υπέροχες νέες επιλογές 
για την καθημερινή διατροφή των παιδιών στο σχολείο, 
αλλά και τα Stikeez. Στα Lidl, οι επισκέπτες μπορούν 
να εξοπλιστούν πλήρως με όλα όσα χρειάζονται για τη 
νέα σχολική χρονιά, στις καλύτερες τιμές. Κασετίνες και 
τσάντες για κάθε ηλικία, γραφική ύλη, αλλά και προϊόντα 
καθημερινής διατροφής. Συγκεκριμένα, η Lidl ξεκινά 
μαζί σας μια δημιουργική χρονιά με ακόμα μεγαλύτερη 
γκάμα από ποιοτικά προϊόντα που σας δίνουν έμπνευση 
να ετοιμάσετε καθημερινά νόστιμα και υγιεινά σνακ: Πρωινό γεμάτο ενέργεια από το 
μανάβικο: Για τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται τα παιδιά μην ξεχάσετε να βάλετε 
στην τσάντα με το κολατσιό και το αγαπημένο τους φρούτο. Από τον φούρνο: Επιλέξτε 
φρεσκοψημένο ψωμί, αρτοπαρασκευάσματα και γλυκίσματα για ένα πρωινό γεμάτο 
ενέργεια και ένα ξεχωριστό γευστικό σνακ στο σχολείο. Εκλεκτά προϊόντα βιολογικής 
καλλιέργειας: Για εσάς που επιλέγετε ό,τι πιο θρεπτικό και υγιεινό για τα παιδιά σας, μια 
μεγάλη ποικιλία επιλεγμένων προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας υπόσχεται να καλύ-
ψει κάθε διατροφική τους ανάγκη. Τα Stikeez είναι μια συλλογή που έχει αγαπηθεί από 
παιδιά διάφορων ηλικιών. Πρόκειται για 24 συλλεκτικές φιγούρες εμπνευσμένες από 
τρόφιμα της καθημερινότητας, όπως φρούτα και λαχανικά που διασκεδάζουν τα παιδιά 
με την ιδιαιτερότητά τους, αλλά και για τον αστείο θόρυβο όταν τα αποκολλήσεις από την 
επιφάνεια. Με κάθε αγορά €25 αποκτάτε 1 Stikeez, που θα βρείτε αποκλειστικά σε όλα τα 
καταστήματα Lidl από τις 2 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 13 Οκτωβρίου. Όποιος έκανε συλλογή 
όταν ήταν παιδί, γνωρίζει πολύ καλά πως η κάθε συλλογή χρειάζεται και το κατάλληλο 
άλμπουμ. Στα καταστήματα Lidl θα μπορείτε να προμηθευτείτε το «ψυγείο» - άλμπουμ 
συλλογής στην τιμή των €3 για να μπορούν τα παιδιά να «διατηρούν» τα Stikeez τους.

Στον δρα Πέτρο Σιβιτανίδη, Αναπληρωτή Κα-
θηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Εκτίμησης και 
Ανάπτυξης Ακινήτων στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις 
Πάφου, απονεμήθηκε το Emerald Literati Award για 
το καλύτερο άρθρο που δημοσιεύθηκε στο επιστη-
μονικό περιοδικό Journal of Property Investment 
& Finance το 2018. Σύμφωνα με τη συντακτική 
ομάδα του Emerald Literati Award, το άρθρο του δρα Σιβιτανίδη ‘Macroeconomic 
drivers of London house prices’ «ήταν μια από τις κορυφαίες μελέτες που είχε δει η 
ομάδα όλο το 2018». Το άρθρο επιχειρεί να επικυρώσει και να ποσοτικοποιήσει την 
επίδραση βασικών μακροοικονομικών παραγόντων στις τιμές κατοικιών του Λονδίνου, 
χρησιμοποιώντας ετήσια δεδομένα για την περίοδο 1983-2016. Στο πλαίσιο αυτό, 
ο συγγραφέας υπολογίζει οικονομετρικά μοντέλα, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί 
ευρέως στην εμπειρική βιβλιογραφία για τη μοντελοποίηση των αργής προσαρμογής 
των τιμών των κατοικιών σε αλλαγές στη ζήτηση και προσφορά. Η μελέτη παρέχει 
ισχυρές εμπειρικές αποδείξεις σχετικά με τη μακροπρόθεσμη επίδραση βασικών 
μακροοικονομικών παραγόντων, όπως το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου, τον πλη-
θυσμό του Λονδίνου και της προσφοράς οικιστικών ακινήτων στις τιμές κατοικιών 
του Λονδίνου. Ένα βασικό συμπέρασμα της μελέτης που σχετίζεται με τις αιτίες της 
οικιστικής κρίσης στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου είναι ο σημαντικός ρόλος 
που είχε η ζήτηση από χρήστες στην αύξηση των τιμών των κατοικιών. Ο ρόλος της 
ζήτησης από χρήστες είχε «υποβαθμιστεί» κατά κάποιο τρόπο από αρκετές προη-
γούμενες μελέτες που επικεντρώθηκαν στον ρόλο της ζήτησης από επενδυτές. Τα 
ευρήματα της μελέτης έχουν σημαντικές πρακτικές και πολιτικές επιπτώσεις, καθώς 
δείχνουν ότι οποιαδήποτε μείωση της μετανάστευσης και της οικονομικής ανάπτυξης 
στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω του Brexit θα έχει περιοριστική επίδραση στις αυξήσεις 
των τιμών των κατοικιών στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου. Τα αποτελέσματα 
επιβεβαιώνουν επίσης ότι η αύξηση της οικιστικής οικοδομικής δραστηριότητας 
στην αστική περιοχή του Λονδίνου θα συμβάλει αναμφίβολα στον περιορισμό των 
ανοδικών τάσεων στις τιμές των κατοικιών.

Σε καθηγητή του Πανεπιστημίου Νεάπολις βραβείο 
για το καλύτερο άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό

Η Tommy Hilfiger, η οποία ανήκει στην PVH Corp. 
[NYSE: PVH], είναι στην ευχάριστη θέση να αποκαλύψει 
τη συλλογή TommyXZendaya για το Φθινόπωρο 2019, η 
οποία σχεδιάστηκε από τον iconic Αμερικανό σχεδιαστή 
Tommy Hilfiger, σε συνεργασία με την ηθοποιό και παγκό-
σμια brand ambassador των γυναικείων συλλογώνTOMMY 
HILFIGER, Zendaya. Η συλλογή επαναπροσδιορίζει το power 
dressing της σύγχρονης γυναίκας, με κάθε κομμάτι να είναι 
σχεδιασμένο για να προκαλεί συναισθήματα δύναμης και 
αυτοπεποίθησης. Η συλλογή TommyXZendaya για το Φθι-
νόπωρο 2019 θα είναι διαθέσιμη στα καταστήματα Tommy 
Hilfiger και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης από τις 7 Οκτω-
βρίου. (tommy.com). Η δεύτερη συλλογή TommyXZendaya 
είναι ένας εορτασμός των iconic silhouettes των 70’s σε συνδυασμό με την κλασική 
American cool κληρονομιά του Tommy Hilfiger. Η μονοχρωματική παλέτα μπλέκει 
το έντονο μπορντό και τα μεταλλικά χρώματα, ενώ η μίξη των prints και των πουά 
δίνει ένα απρόσμενο twist στις σιλουέτες και στο scarf dressing. Κρεμ δερμάτινα, 
faux γούνες και πλούσια βελούδα με ασημένιες μεταλλικές λεπτομέρειες δίνουν 
μία πολυτελή πινελιά. Η sartorial ραπτική και τα houndstooth καρό αναβαθμίζουν 
την αιώνια καμπαρντίνα, το narrow-waist blazer και το wide-legged παντελόνι. Τα 
γραφικά με τους αστερισμούς, τα snow leopard-look και snake-look prints δίνουν 
μία παιχνιδιάρικη διάσταση στις maxi φούστες και στα wrap φορέματα. Από ρούχα 
και αξεσουάρ έως μαγιό και εσώρουχα, η συλλογή TommyXZendaya για το φθινό-
πωρο είναι δυναμική και γεμάτη αυτοπεποίθηση, επαναπροσδιορίζοντας τα στυλ που 
καθορίζουν την εποχή με μία τολμηρή οπτική. Η συλλογή TommyXZendaya για το 
Φθινόπωρο 2019 θα κάνει πρεμιέρα στο εμπειρικό runway event TOMMYNOW στο 
πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στη Νέα Υόρκη, σήμερα Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2019. 

Ο Tommy Hilfiger αποκαλύπτει
τη συλλογή TommyXZendaya



Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Χατζηγεωργίου Ερρίκος: Λεωφ. Κυρηνείας 
132Γ (μεταξύ εκκλησίας Απ. Ανδρέα και Αγ. 
Νεκταρίου), Αγλαντζιά, τηλ.: 22338002, 
22330761. 
Γεωργίου Ελένη: Αγίου Παύλου 69 (κοντά στην 
εκκλησία Αγίου Παύλου, προς Άγιο Δομέτιο), 
Λευκωσία, τηλ.: 22781766, 22773868. 
Γρηγορίου – Παρανή Μαρία: Προδρόμου 
65 Γ – Δ (έναντι στρατοπέδου), Στρόβολος, 
τηλ.: 22664750, 96777430. 
Λιασή Κατερίνα: Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 
79 (έναντι εστιατορίου RANCHO), Λακατά-
μεια, τηλ.: 22384464, 22324314. 
Πατάτας Αντώνιος: Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 
ΙΙΙ 33Γ (δίπλα από κατάστημα MANGO 
Μακαρίου), Λευκωσία, τηλ.: 22754644, 
22351030. 

ΛΕΜΕΣΌΣ
Χαραλάμπους Χάρης: Μίλτωνος 56, Άγιος 
Σπυρίδωνας, Λεμεσός, τηλ.: 25710330, 
25770285. 
Ιωάννου Λούης: Δωδεκαννήσου 8 (δρόμος 
Αθηναϊδίου), Λεμεσός, τηλ.: 25364188, 
99422029. 
Κοσκινάς Σάββας: Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 

8 (δρόμος Μέσα Γειτονιάς), Μέσα Γειτονιά, 
τηλ.: 25728205, 25728210. 
Χουβαρτάς Στέλιος: Παναγιώτη Τσαγγά-
ρη 9, Ποταμός Γερμασόγειας (δίπλα από 
Υπεραγορά «Παπάς»), Γερμασόγεια, τηλ.: 
25879006, 25770489. 

ΛΑΡΝΑΚΑ
Καλαϊτζή Άντρη: Λεωφ. Ηνωμένων Πολιτει-
ών 9 (δρόμος Νέου Νοσοκομείου,  εκκλη-
σία Αγίου Γεωργίου Κοντού), Λάρνακα, τηλ.: 
24638387, 24532906. 
Δημητρίου Ανδρέας: Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 
44 (φώτα Εθνικής τράπεζας - έναντι 
SAMSONITE), Λάρνακα, τηλ.: 24822422, 
24812188. 

ΠΑΦΌΣ
Λοϊζίδου Αργυρούλλα: Θερμοπυλών 47 
(στην αγορά κοντά στην Περβόλα), Πάφος, 
τηλ.: 26934184, 26934343. 

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

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Παθολόγος: Αριστομένης Δημήτριος Τουρ-
βάς, τηλ.: 99097385, 22108553. 
Οφθαλμίατρος: Αντώνης Γλυκερίου, τηλ.: 
70000171. 
Οδοντίατρος: Μαρίνα Παυλίδου, τηλ.: 
22315057, 99769476. 

ΛΕΜΕΣΌΣ
Οδοντίατρος: Παναγιώτης Σιαφάκας, τηλ.: 
99337387. 

ΠΑΦΌΣ
Οδοντίατρος: Αντώνης Αργυρού, τηλ.: 
99148466. 

Ιατροί

Υποσχέσεις γάμου
Ο κ. Αυγερινός  Χαρτσιώτης του Μάριου 

και της Ελλάδας Παπαρέ, από τη Λεμε-
σό, και η δ. Μαριλένα Χριστοφόρου του 
Θεοδόση από τη Λεμεσό και της Χρύσως 
Στυλιανού από την Έγκωμη Αμμοχώστου, 
και τώρα στη Λεμεσό, έδωσαν αμοιβαία 
υπόσχεση γάμου. 

-O κ. Αντρέας Μήτσαρου του Γεώργιου 
Μήτσαρου από το Ριζοκάρπασο και της 
Ειρήνης Κυπρή, από το Δάλι και τώρα 
στη Λευκωσία, και η δ. Νατάσα Μακρή 
του Κώστα Μακρή από την Κυθρέα και 
της Νίκης Κωνσταντίνου, από τον Μου-
τουλλά και τώρα στη Λευκωσία, έδωσαν 
αμοιβαία υπόσχεση γάμου.

-Ο κ. Ευάγγελος Ερωτοκρίτου του Αντω-
νάκη Ερωτοκρίτου από τη Δασούπολη και 
της Ξένιας Γεωργίου, από τον Γερόλακκο 
και τώρα στην Κοκκινοτριμιθιά, και η δ. 
Άντρια Χαραλάμπους του Χαράλαμπου 
Χαραλάμπους και της Γεωργίας Γεωργίου, 
από τον Μαραθόβουνο και τώρα στα Λα-
τσιά, έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου.

Έρανος
Από τις 6 Νοεμβρίου 2018, μέχρι τις 31 

Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε έρανος με 
άνοιγμα λογαριασμού με αριθμό 123/2018. 
Συγκεντρώθηκε το ποσό των €69142.96, 
που χρησιμοποιήθηκε εξολοκλήρου για 
την αποθεραπεία της 16χρονης Ζωής.

Έσοδα
Στις 31/5/2019, πραγματοποιήθηκε 

εκδήλωση του Κλάδου Κερύνειας του Κυ-
πριακού Ερυθρού Σταυρού, στο Ξενοδο-
χείο «Σεμέλη» (Αρ. Άδειας 30/2019). Τα 
συνολικά έσοδα από την εκδήλωση ήταν 
€1.400, τα συνολικά έξοδα €202,59 και 
συνεπώς τα καθαρά έσοδα €1.197,41. Τα 
καθαρά έσοδα έχουν χρησιμοποιηθεί για 
τα πακέτα αγάπης του Κλάδου Κερύνειας 
και για την ενίσχυση του Θεραπευτικού 
Κέντρου Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη» του 
Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού.

- Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε την Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019, η 
εκδήλωση του Τμήματος Νέων του Κυπρι-
ακού Ερυθρού Σταυρού «Τσάι με Επίδειξη 
Μόδας» (Αρ. Άδειας 54/2019), στην οικία 
της εθελόντριάς μας κ. Μάρως Ευσταθι-
άδου. Τα έσοδα ανήλθαν στα €3.751,05 
και τα έξοδα στα €269,14. Τα καθαρά 
έσοδα ποσού €3.481,91 διατέθηκαν για 
την Παγκύπρια Κατασκήνωση του Τμή-
ματος Νέων  που πραγματοποιήθηκε 1-8 
Ιουλίου 2019, στις Πλάτρες, για μαθητές 
της Μέσης Εκπαίδευσης που χρήζουν 
βοήθειας. 

Μαθήματα Βυζαντινής
Μουσικής

Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιε-
ράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου ανακοινώνει 
την έναρξη των μαθημάτων Βυζαντινής 
Μουσικής για τη νέα χρονιά 2019-20. Τα 
μαθήματα θα ξεκινήσουν την Πέμπτη, 3 
Οκτωβρίου 2019. Τα μαθήματα παραδί-
δονται στην έδρα της Σχολής δίπλα στην 
Εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης 
(Παλιά Λευκωσία) και στο παράρτημα 
της Σχολής, στην Αγία Σοφία Στροβόλου. 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως 
επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τον 
π. Δημήτριο Δημοσθένους (99618763) 
και τον Κυριάκο Σωφρονίου (97904640) 
για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά 
με τις εγγραφές και τη λειτουργία της 
σχολής.

Παρουσίαση βιβλίου
Ο Όμιλος Φίλων Δημοτικής Βιβλιοθή-

κης Στροβόλου, ο Παγκύπριος Πολιτιστικός 
Όμιλος Κύπρου και ο Ανδρέας Γρηγοριάδης 
σάς προσκαλούν στην παρουσίαση του 
βιβλίου «Παιδί Θεού», την Παρασκευή, 
13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19.30, στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου (παλαιό 
Δημαρχείο Στροβόλου), Αρχιεπισκόπου 
Κυπριανού 34. Η παρουσίαση θα γίνει από 
τους δρα Γιώργο Κιτρομηλίδη, Πρόεδρο 
Παγκυπρίου Πολιτιστικού Συλλόγου, και 
τον εκδότη του βιβλίου Χάρη Κυριακίδη. 
Ανάγνωση κειμένου από την αφηγήτρια 
– θεατροπαραγωγό Μαρίνα Κατσαρή.

Eκδρομές  
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού, 

προσφέρει την ευκαιρία στo κοινό να 
συμμετάσχει σε  εκδρομές στην Ελλάδα 
σε προσιτές τιμές. Επιχορηγημένη 7ήμερη 
εκδρομή 6-12/10  Α. Μακεδονία – Xαλκιδι-
κή, Καβάλα, Αμφίπολη, Σιθωνία, Κρουαζιέρα 
Αγίου Όρους – Θεσσαλονίκη €395 σε 4*  
με ημιδιατροφή, 16-23/10 Κωνσταντινού-
πολη – Πατριαρχείο - Πριγκηπόνησα - Αγία 
Σοφία – Βόσπορος – Θεσσαλονίκη €590  σε 
ξενοδοχεία  4* και 3* με πρόγευμα, 8ήμερη 
εκδρομή 23-30/10 Θεσσαλονίκη (Εορτή 
Αγίου Δημητρίου και 28ης Οκτωβρίου) 
Λίμνη Κερκίνη - Οχυρά Ρούπελ, Γουμένισσα 
– Καταρράκτες Σκρα- Λίμνη Μεταλλίου, 
Παναγία Σουμελά- Σκήτη Βέροιας- Βεργίνα,  
Θεσσαλονίκη -  ξενάγηση σε μουσεία της 
πόλης €490  σε 3* με  πρόγευμα, 8ήμερη 
εκδρομή 23-30/10 Λουτρά Πόζαρ–Θε-
σαλονίκη. Ιαματικά μπάνια και χαλαρές 
αποδράσεις σε φυσιολατρικούς - πολιτι-
σμικούς - προσκυνηματικούς θησαυρούς 
€590 με ημιδιατροφή σε 3*. Περιλαμβά-
νεται: αεροπορικό με φόρους, διαμονή σε 
δίκλινο σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, περιη-
γήσεις βάσει του προγράμματος που είναι 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα  www.iep.org.
cy. Κρατήσεις στα τηλ. 22720000 Travel  
Diaries και 99373000 IEΠ.  

Λαϊκή Ρεμπέτικη Βραδιά 
Την Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019, 

και ώρα 8.00μ.μ., στην Πλατεία Ειρήνης 
(μπροστά από το Δημοτικό Μέγαρο), θα 
πραγματοποιηθεί Λαϊκή Ρεμπέτικη Βραδιά 
με το μουσικό σχήμα «Πρίμο Σεγόντο». 
Τραγουδούν οι Σταύρος Τριγκής και 
Γιώργος Παπασολομώντος μαζί με την 
ορχήστρα τους. Συμμετέχουν οι χορευτι-
κές ομάδες του Ανοικτού Σχολείου και το 
χορευτικό συγκρότημα του Δήμου Αγίου 
Αθανασίου. Κοπιάστε με την παρέα σας 
σε μια ωραία βραδιά με καλή μουσική, 
ποτό και τσιμπήματα. Στον χώρο της πλα-
τείας θα υπάρχουν και τραπεζάκια και 
όσοι ενδιαφέρεστε θα πρέπει έγκαιρα να 
κάνετε την κράτησή σας στο τηλ. 25864130. 
Είσοδος ελεύθερη. 

Μουσική βραδιά
Ο Δήμαρχος και τα Μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου Στροβόλου σάς προσκαλούν 
στη μουσική βραδιά που θα πραγματο-
ποιηθεί την Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 
2019 και ώρα 8.00 μ.μ., στo προαύλιο 
της εκκλησίας του Αποστόλου Λουκά στον 
Συνοικισμό Κόκκινες. Θα παρουσιαστεί 
μουσικό πρόγραμμα με τους Βασίλη Βί-
κτωρος, Μαρία Κυριάκου και Φίλιππο 
Δημητρίου. Η όλη εκδήλωση εντάσσε-
ται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της 
Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων του 
Δήμου Στροβόλου.

Το Πανεπιστήμιο Frederick και το 
European Space Agency διοργανώ-
νουν την έκθεση «The Sun and Us». Η 
έκθεση, που τελεί υπό την αιγίδα του 
Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλη-
τισμού και Νεολαίας, φιλοξενείται στις 
εγκαταστάσεις του Πολυχώρου «Σταθ-
μός» του Πανεπιστημίου Frederick και 
είναι ανοικτή για το κοινό και για τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα εγκαίνια 
της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019. Η έκθεση «The 
Sun and Us» έχει ως στόχο να ταξιδέψει το κοινό στα μυστικά του διαστήματος! Με 
επίκεντρο τον Διαστημικό Καιρό, τις μεταβολές δηλαδή που συμβαίνουν στον Ήλιο 
και τις επιπτώσεις τους, τόσο στα διαστημικά τεχνολογικά συστήματα όσο και στην 
ίδια τη Γη. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης των εγκαινίων αρχίζει στις 6 μ.μ. και 
περιλαμβάνει ομιλία του καταξιωμένου Επιστήμονα, Ακαδημαϊκού και Διαστημικού 
Φυσικού, Καθηγητή Σταμάτιου Κριμιζή με τίτλο «Odyssey in Space-1977-2019: The 
Epic journey of Voyager 1 and 2 from Earth to the Galaxy». Η ομιλία θα πραγματο-
ποιηθεί στη νέο κτήριο του Πανεπιστημίου Frederick, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 
«Τάσσος Παπαδόπουλος» (Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλουριώτισσα, Λευκωσία). Μετά 
την ομιλία, θα ακολουθήσουν τα εγκαίνια της έκθεσης, στον Πολυχώρο “Σταθμός” 
(Δημητρίου Χάματσου 13 στην Παλουριώτισσα). Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Υπουργός 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κώστας Χαμπιαούρης. Μετά τα 
εγκαίνια θα ακολουθήσει ξενάγηση στην έκθεση.

Η Διεθνής Ένωση Αρχείων Δοτών Μυ-
ελού των Οστών (World Marrow Donor 
Association, WMDA), αντιπροσωπεύο-
ντας 35 εκατομμύρια εθελοντές δότες από 
55 διαφορετικές χώρες, ανακοινώνει τον 
εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Εθε-
λοντή Δότη Μυελού των Οστών (World 
marrow donor day, WMDD) για φέτος 
στις 21 Σεπτεμβρίου. Είναι μια ξεχωριστή 
μέρα για να ευχαριστήσουμε όλους τους 
δότες που έχουν προσφέρει μόσχευμα 
μυελού των οστών σε κάποιον ασθενή 
παγκοσμίως, αλλά και όλους τους δότες 
που έσπευσαν να εγγραφούν ως εθελο-
ντές δότες στο αρχείο της χώρας τους. Το 
Καραϊσκάκειο Ίδρυμα έχει καθιερώσει 
τον Σεπτέμβριο ως «Μήνα Λευχαιμίας» 
οργανώνοντας σειρά εκδηλώσεων, με σκο-
πό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
του κοινωνικού συνόλου για τη λευχαιμία 
και τη δωρεά μυελού των οστών.  Από την 
πρώτη μεταμόσχευση μυελού των οστών 
το 1956, πέραν του ενός εκατομμυρίου 
ασθενείς ανά το παγκόσμιο έχουν υπο-
βληθεί σε μεταμόσχευση. Κάθε χρόνο, 
χιλιάδες άνθρωποι διαγιγνώσκονται με 

καρκίνο του αίματος. Η μεταμόσχευση 
μυελού των οστών ή αίματος του ομφά-
λιου λώρου είναι μια σωτήρια θεραπεία 
για περισσότερες από 70 διαφορετικές 
ασθένειες, συμπεριλαμβανομένης της 
λευχαιμίας, του λεμφώματος και της 
θαλασσαιμίας. Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα 
είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, 
όπου  λειτουργεί το Κυπριακό Αρχείο 
Δοτών Μυελού των Οστών. Θέτοντας νέο 
όραμα «για έναν κόσμο γεμάτο παιδικά 
χαμόγελα», προσπαθεί και συνδυάζει τον 
εθελοντισμό και την εξειδικευμένη επι-

στημονική υποστήριξη, εξυπηρετώντας 
αποτελεσματικά και άμεσα τις ανάγκες 
των ασθενών με λευχαιμία και άλλες αι-
ματολογικές κακοήθειες. Είναι μέλος του 
WMDA από το 2000 και είναι από τα 
πρώτα αρχεία στο κόσμο που εξασφάλισε 
διαπίστευση από τον οργανισμό αυτό το 
2008. Στην Κύπρο, λόγω της πλούσιας 
ιστορίας της χώρας αλλά και των συχνών 
μετακινήσεων του πληθυσμού ιδιαίτερα 
στις μεσογειακές χώρες, παρατηρείται 
μεγάλη γενετική ανομοιογένεια τού πλη-
θυσμού, δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό 

μη συγγενούς συμβατού δότη. Επίσης, η 
συνεχής υπογεννητικότητα που χαρακτη-
ρίζει τη χώρα μας, μειώνει ακόμη περισ-
σότερο την πιθανότητα των ασθενών να 
βρουν συμβατό δότη. Το αρχείο του Κ.Ι. 
με πέραν των 170.000 εγγεγραμμένων 
εθελοντών δοτών μυελού των οστών (Ελ-
ληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους) είναι 
το μεγαλύτερο σε αναλογία πληθυσμού 
παγκοσμίως. Μέχρι σήμερα 504 δότες 
του αρχείου του Κ.Ι. έχουν προσφέρει μό-
σχευμα σε ασθενείς από 33 διαφορετικές 
χώρες. Στόχος του Κυπριακού Αρχείου 
Δοτών είναι η συνεχής ανανέωση και 
αναβάθμισή του, καταγράφοντας όλο και 
περισσότερους εθελοντές δότες μυελού των 
οστών… για έναν κόσμο γεμάτο παιδικά 
χαμόγελα! Για να μάθετε περισσότερα 
για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή 
Μυελού των Οστών, επισκεφτείτε το  
https://worldmarrowdonorday.org/ Για την 
ιστοσελίδα της Διεθνής Ένωσης Αρχεί-
ων Δοτών Μυελού των Οστών (WMDA) 
επισκεφτείτε το https://www.wmda.info/ 
και για το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα το www.
karaiskakio.org.cy.

Αντιπροσωπία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), 
με επικεφαλής τον Πρόεδρο, Ηλία Δημητρίου, παρέλαβε την Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 
2019, από την Ελληνική Τράπεζα, σχολικά είδη τα οποία αγόρασε το προσωπικό της 
Διεύθυνσης Λειτουργικών Εργασιών της Τράπεζας για να υποστηριχθεί η εκστρατεία 
του ΠΣΣΕ «ΟΛΑ τα παιδιά με σχολικά». Τα σχολικά είδη δόθηκαν, 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 το προσωπικό της Τράπεζας, το οποίο με ιδιαίτερο ζήλο και αγάπη αγκάλιασε 
την εκστρατεία και συνέβαλε σε αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια για να μπορούν να 
αρχίσουν όλα τα παιδιά τη νέα σχολική χρονιά με χαρά και αισιοδοξία. 

Το ίδρυμα Ανδρέα Παπακώστα προτίθεται να παραχωρήσει για το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 αριθμό υποτροφιών σε αποφοίτους  Σχολών Μέσης Παιδείας, για σπουδές 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή στα Κρατικά  Πανεπιστήμια της Ελλάδας. Οι αιτητές πρέπει 
να προέρχονται από οικογένεια με χαμηλά εισοδήματα  (μέγιστο εισόδημα οικογένει-
ας  €25.000) και να κατέχουν απολυτήριο Σχολής Μέσης Παιδείας με γενικό βαθμό 
18,5 και άνω (άριστα). Οι άρρενες πρέπει να έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν έντυπα αιτήσεων από τα 
γραφεία του ιδρύματος, οδός Ραχτιβάν 13, Λευκωσία (παρά το Γυμνάσιο και Λύκειο 
Παλουριώτισσας) κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλ. 99470330. Οι αιτήσεις 
θα πρέπει να φθάσουν στα γραφεία του ιδρύματος ή τουλάχιστον να φέρουν σφραγίδα 
του ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2019.

Η Ελληνική Τράπεζα στηρίζει την εκστρατεία 
«ΟΛΑ τα παιδιά με σχολικά»

Υποτροφίες ιδρύματος Ανδρέα Παπακώστα

Πανεπιστήμιο Frederick: Εγκαίνια Έκθεσης
«The Sun and Us» 

21η Σεπτεμβρίου 2019:
Παγκόσμια Hμέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών

ΠΩΛΌΥΝΤΑΊ
ΠΩΛΕΊΤΑΊ διαμέρισμα με εμβ. 44 τ.μ. στην 

Αθήνα, περιοχή Νεάπολη Ιπποκράτους 174, 
Λεωφόρος Αλεξάνδρας, κατάλληλο για φοιτητές. 
Βρίσκεται στον 1ο όροφο, 1 υπνοδωμάτιο, 
μπάνιο, κουζίνα, σαλόνι, επιπλωμένο, διαθέτει 
πόρτα ασφαλείας, ηλεκτρικές συσκευές, ψυγείο, 
φούρνο, πλυντήριο, 2 κλιματιστικά, τηλεόραση, 
καναπέ που γίνεται κρεβάτι και διπλό κρεβάτι. 
Έχει γίνει μερική ανακαίνιση. Βρίσκεται κοντά σε 
στάσεις λεωφορείων (Ιπποκράτους αφετηρία, 
Λασκαρέως). Τιμή πώλησης: €70.000. Τηλ. 
επικοινωνίας 99226489.

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.

ΕΝΌΊΚΊΑΖΕΤΑΊ πολυτελές διαμέρισμα 1 υπνο-
δωματίου στον 3ο όροφο σε 3ώροφο κτήριο στην 
Παλουριώτισσα (κοντά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου). 
Διαθέτει κλιματιστικά σε όλους τους χώρους, εντοι-
χισμένη κουζίνα, φούρνο, αποσμητήρα, πλυντήριο 
ρούχων, ψυγείο, ηλιακό, διπλά τζάμια, αποθήκη και 
στεγασμένο χώρο στάθμευσης. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλ. 99688155.

ΕΝΌΊΚΊΑΖΕΤΑΊ επιπλωμένο διαμέρισμα 3 
υπν.  πλήρως ανακαινισμένο. Βρίσκεται πολύ κοντά 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά και στο κέντρο της 
πόλης. Ενοίκιο €650 τον μήνα. Για περισσότερες 
πληροφορίες αποτείνεστε στο τηλ. 99971192.

Μικρές Αγγελίες 

Με live σύνδεση από την Παλαιστίνη για τον υπό συζήτηση Νόμο του Ισραήλ που 
απαγορεύει τη δημοσιογραφία των πολιτών, με Στρογγυλή Τράπεζα «Περί αλήθειας 
και αντικειμενικότητας στη δημοσιογραφία και την επικοινωνία» με παρεμβάσεις 
προσωπικοτήτων του χώρου και με τρία παράλληλα Workshop σε θέματα έρευ-
νας, επικοινωνίας και δημοσιογραφίας, διοργανώνεται φέτος το #Retreat2019 του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιο-
γραφία» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) στην Αθήνα. Το #Retreat, η 
θεσμοθετημένη τριήμερη συνάντηση καθηγητών, φοιτητών και αποφοίτων του ΜΠΣ 
και επαγγελματιών του χώρου έχει σχεδιαστεί με γνώμονα το ότι πρόκειται για ένα εξ 
αποστάσεως μεταπτυχιακό. Έτσι, αποτελεί μία πολυεπίπεδη εμπειρία γνώσης, συζήτη-
σης, ζύμωσης ιδεών πρόσωπο με πρόσωπο, ανοικτή προς όλους όσοι δραστηριοποι-
ούνται στα πεδία της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας. Φέτος, πραγματοποιείται 
στην Αθήνα, από 13 έως 15 Σεπτεμβρίου 2019 και συνδιοργανώνεται από το ΜΠΣ 
«Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία»,  το Advanced Media Institute (ΑΜΙ) και το 
περιοδικό «δημοσιογραφία» με την υποστήριξη της αλυσίδας πολιτισμού ΙΑΝΟΣ. Το 
πρόγραμμα ανοίγει την Παρασκευή,  13 Σεπτεμβρίου, στις 18.00, στο ΙΑΝΟS CAFÉ 
(Σταδίου 24, Αθήνα) με την παρέμβαση του Badee Dwaik, ακτιβιστή για την ειρήνη 
και πολίτη δημοσιογράφου - συντονιστή του οργανισμού Human Rights Defenders, 
σχετικά με τον υπό συζήτηση Νόμο του Ισραήλ «Απαγόρευση της φωτογράφησης 
και βιντεοσκόπησης των Ισραηλινών (IDF) στρατιωτών» και ακολουθεί συζήτηση με 
τους συμμετέχοντες. Στη συνέχεια, στις 18.30 διοργανώνεται Στρογγυλή Tράπεζα με 
θέμα «Η έννοια της αλήθειας και της αντικειμενικότητας στη Δημοσιογραφία και την 
Επικοινωνία». Συνομιλούν η Λένα Διβάνη, συγγραφέας και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Λευτέρης Κουσούλης, πολιτικός 
επιστήμονας, ο Βασίλης Μουρδουκούτας, σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας, ο 
Γιάννης Παντελάκης, δημοσιογράφος, ο Αντώνης Παπαγιαννίδης, δημοσιογράφος 
– δικηγόρος, η Μαριάννα Πυργιώτη, δημοσιογράφος και σύμβουλος επικοινωνίας 
και ο Δημήτρης Σεβαστάκης, ζωγράφος, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Αρ-
χιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τέως βουλευτής. Συμμετέχει 
συντονίζοντας η Σοφία Ιορδανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας 
και Επικοινωνίας, ΑΠΚΥ και Πρόεδρος του AMI. Στο πλαίσιο του #Retreat2019 
θα λάβουν χώραν επίσης τρία παράλληλα εργαστήρια / Workshop: «Σκέψη, Λόγος 
και Έρευνα: Όταν η πράξη γεννάει τη γνώση»: Βασικές αρχές ακαδημαϊκής γραφής, 
Βασικές αρχές έρευνας, Ψηφιοποίηση κειμένου. «Σύγχρονη Προεκλογική Εκστρα-
τεία» - Workshop Πολιτικής Επικοινωνίας. «Η ψηφιακή εποχή της δημοσιογραφίας, 
data, νέα εργαλεία, και πνευματικά δικαιώματα» - Workshop σε συνεργασία με το 
iMEdD  - incubator for Media Education and Development.

#Retreat2019: H τριήμερη συνάντηση του ΜΠΣ 
«Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» του 

Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

 Με αφορμή τον Σεπτέμβριο «Μήνα Λευχαιμίας», το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα έχει 
δημιουργήσει και φέτος ένα όμορφο και μοντέρνο πορτοκαλί βραχιόλι, το δεντράκι 
ζωής, και σε ΠΟΡΤΟΚΑΛΕΙ (#GoOrangeForALife) να δώσεις χρώμα και συνέχεια 
στη ζωή… για ένα κόσμο γεμάτο παιδικά χαμόγελα! Διαθέσιμο από την Τρίτη, 20 
Αυγούστου, από το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, την Τσιμεντοποιία Βασιλικού, τα Nero 
Cafe και σε διάφορα σημεία πώλησης σε όλες τις πόλεις και στο www.karaiskakio.
org.cy. Τιμή €6. Πληροφορίες/παραγγελίες στο 22210858, 95119565 ή στο info@
karaiskakio.org.cy. Στηρίζει η Τσιμεντοποιία Βασιλικού.

#GoOrangeForALife
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Οι φωτογραφίες και τα φιλμά-
κια που είδαν τελευταίως το 
φως της δημοσιότητας, μετά 

το εγχείρημα του Κουντρέτ Οζερσάι να 
«ανοίξει» κατ’ αρχάς για εκπροσώπους 
των ΜΜΕ - Τούρκους και ξένους - τμή-
μα της περίκλειστης πόλης της Αμμο-
χώστου, αποτελούν βαθιές μαχαιριές 
στην καρδιά κάθε Αμμοχωστιανού και 
συνιστούν κόλαφο σε κάθε υπεύθυνο 
- συνυπεύθυνο και αρμόδιο που χειρί-
στηκε όλα αυτά τα χρόνια το θέμα της 
Αμμοχώστου. Μαχαιριές στις καρδιές 
των Αμμοχωστιανών, γιατί διαψεύστηκαν 
και οι τελευταίες ελάχιστες προσδοκίες 
που φύλαγαν μέσα τους για επιστροφή 
στην αγαπημένη τους πόλη. 

Κόλαφο για τους αρμοδίους, υπεύ-
θυνους και συνυπεύθυνους - ζωντα-
νούς και νεκρούς -, σε όλους αυτούς 
που τους βαραίνουν τεράστιες ευθύνες 
από τις ασύγγνωστες παραλείψεις και τα 
τραγικά λάθη που διέπραξαν εκόντες/
άκοντες και που οδήγησαν στο σημερινό 
τραγικό αποτέλεσμα, που ήταν σχεδόν 
ψηλαφητό εδώ και καιρό. Έχω γράψει 
δεκάδες άρθρα για την πορεία και τη 
διαχείριση της πτυχής της πόλης της 
Αμμοχώστου, με κίνδυνο να χαρακτηρι-
στώ είτε ότι διακατέχομαι από εμμονές 
και ότι επαναλαμβάνω τον εαυτό μου, 
είτε ότι επιχειρώ να «αμμοχωστοποι-
ήσω» το Κυπριακό. Σήμερα, σ’ αυτόν 
τον τραγικό επίλογο που φαίνεται ότι 
διαγράφεται για τη γενέτειρα και την 
πόλη των πληγωμένων μου ονείρων, 
θα επιχειρήσω να προσάψω κατηγορίες 

και να κατανείμω τις βαρύτατες ιστορικές 
ευθύνες που αναλογούν σε όλους όσοι 
διαχειρίστηκαν κατά καιρούς την τύχη 
της Αμμοχώστου και της απόλυτης αυτής 
ιδιαιτερότητας και της ξεχωριστής ιδιο-
μορφίας του κυπριακού προβλήματος. 

Σε όσους παρερμήνευσαν εσκεμμέ-
να, είτε από ανικανότητα είτε από μια 
ανεγκέφαλη σκοπιμότητα, την έννοια 
και το περιεχόμενο των Ψηφισμάτων 
του ΟΗΕ και της Ε.Ε. και τα μετέτρε-
ψαν από όπλα στη διπλωματική μας 
φαρέτρα, σε άχρηστα χαρτιά για κα-
λάθους αχρήστων.  Όσους κώφευσαν 
στις κατά καιρούς προειδοποιήσεις και 
επισημάνσεις μου ότι οι Τούρκοι και 
οι Τ/κ εγκάθετοί τους σχεδιάζουν και 
υλοποιούν βήμα με βήμα τη διάνοιξη 
της περίκλειστης περιοχής της πόλης 
μου, με σκοπό να την εποικίσουν και 
αυτήν. Όσους μου απαντούσαν πως οι 
Τούρκοι απλώς… «μπλοφάρουν» στο 
ενδεχόμενο να καλέσουν μερίδα των 
συμπολιτών μου να επιστρέψουν υπό 
τ/κ - κατοχική - διοίκηση. 

Όσους ανέχτηκαν ή εκκόλαψαν τους 
τουρκικούς τακτικισμούς να συνδυάσουν 
την επιστροφή της Αμμοχώστου με την 
αναγνώριση του παράνομου αεροδρομί-
ου της Τύμπου ή με συνδιαχείριση του 
φυσικού αερίου. Όσους υπέκυψαν εν-
συνείδητα στη στρατηγική των Τούρκων 
να εξουδετερώσουν την προτεραιότητα 
της Αμμοχώστου, εντάσσοντάς την στο 
πλαίσιο της… συνολικής επίλυσης του κυ-
πριακού προβλήματος. Όσους έκλειναν 
τα μάτια στα κατά καιρούς τετελεσμένα 
που δημιουργούσαν οι Τούρκοι, με το 
άνοιγμα και τη χρήση τμημάτων της 
περίκλειστης πόλης, όπως η παραλία 
του Αγίου Μέμνονα και  γειτονιών στις 
παρυφές της Αμμοχώστου. 

Όσους καταστρατήγησαν την προ-
τεραιότητα της απόδοσης της πόλης 

στους νόμιμους κατοίκους της και την 
εκφύλισαν ανοίγοντας το οδόφραγμα 
της Δερύνειας και υιοθετώντας μέτρα 
για την εφαρμογή της… κινητής τηλεφω-
νίας στα κατεχόμενα. Όσους υποκριτικά 
διαβεβαίωναν τους Αμμοχωστιανούς 
ότι θα προτάξουν την προτεραιότητα 
της επιστροφής τους, ενώ ταυτόχρονα 
άλλα σχεδίαζαν, άλλα εννοούσαν και 
άλλα έπρατταν. Όσους προσπάθησαν 
και προσπαθούν ακόμα και σήμερα να 
αποσείσουν από τους ώμους τους τις 
ασήκωτες ευθύνες τους και να εξοφλή-
σουν τις υποχρεώσεις τους φορτώνοντας 
τα πάντα στην…  τουρκική αδιαλλαξία. 
Όσους αποκοίμισαν τις συνειδήσεις και 
εξουδετέρωναν μεθοδικά και συστημα-
τικά τις αντιδράσεις των Αμμοχωστιανών 
συμπολιτών μου. Ως Αμμοχωστιανός 
πολίτης, έχω τη δυστυχία να παρακο-
λουθώ βήμα προς βήμα τη διάψευση και 
των τελευταίων προσδοκιών μου για να 
επιστρέψω στην πόλη όπου γεννήθηκα 
και μεγάλωσα μέχρι τα 24 μου χρόνια.

Ως εκλελεγμένος Δημοτικός Σύμβου-
λος Αμμοχώστου από το 2012 μέχρι 
και σήμερα, έχω το θλιβερό προνό-
μιο να καταγράφω κατά τα τελευταία 
7 χρόνια όλα τα τραγικά λάθη και τις 
παραλείψεις, αλλά, κυρίως, όλους τους 
ολέθριους χειρισμούς κάθε μορφής και 
κλίμακας «αρμοδίων» που οδήγησαν 
στο σημερινό τραγικό κατάντημα και 
τους οποίους έχω καταθέσει σε άρθρα 
μου που έχουν δημοσιευτεί όλα αυτά τα 
χρόνια. Και, όταν έρθει η ώρα, θα τους 
αποκαλύψω και επωνύμως!

Η ιστορία της Αμμοχώστου ίσως απο-
τελέσει το επιστέγασμα της αθλιότητας, 
της ανεπάρκειας, της υποκρισίας και 
της ανικανότητας σημαντικής μερίδας 
των πολιτικών και της πολιτικής μας. 
Κριτής μας ο Θεός και ο λαός!
*Δημοτικός σύμβουλος, Κίνημα Αλληλεγγύη 

Φ αίνεται ότι λύση σύντομα με 
ανθρώπινες προσπάθειες 
δεν φαίνεται στον ορίζοντα. 

Είναι τόσο περίπλοκα τα πράγματα, 
αφού δεν είχαμε μυαλό να λύσουμε 
το πρόβλημά μας από τα πρώτα χρόνια, 
τότε που μας έδιναν την πιο σπουδαία 
πόλη της Κύπρου μας, την Αμμόχωστο. 
Ασφαλώς, τα συμφέροντα των συμπα-
τριωτών μας σήμερα εστιάζονται στους 
πύργους, τις επαύλεις, το φυσικό αέριο 
και δεν αντιλαμβάνονται ότι τα οφέλη 
με τη λύση θα είναι εκατονταπλάσια για 
όλους τους κατοίκους του νησιού μας, 
όπως συνήθιζε να μας υπενθυμίζει ο 
αείμνηστος Πρόεδρος της Επιτροπής 
Κατεχόμενων Δήμων, Αλέξης Γαλανός.

Ούτως εχόντων των πραγμάτων, 
λοιπόν, ας βρούμε κάποιους τρόπους 
για να ανακουφίσουμε και τους πρό-
σφυγες για την απώλεια χρήσης της 
περιουσίας τους. Όχι για την απώλεια 
της περιουσίας τους, αυτό θα λυθεί μόνο 
με τη λύση, αλλά επειδή, ενώ έχουν 
τόσα χωράφια, τόση γη, τόσα κτήρια, δεν 
έχουν κανένα εισόδημα. Δεν μπορούν 
να αξιοποιήσουν την περιουσία τους. 
Αυτό το ζητάμε, λαμβάνοντας υπόψη 
το γεγονός ότι, κάθε φορά που συμ-
βαίνει μια νεροποντή, που τη βαφτί-
ζουμε μόνο στην Κύπρο «θεομηνία», 
ανοίγουν τα ταμεία του κράτους για να 
δοθεί αποζημίωση σε διάφορες τάξεις 
συμπατριωτών μας, κάποιοι από τους 
οποίους, κάποτε, για να εξαναγκάσουν 
την κυβέρνηση να τους αποζημιώσει, 
έκλειναν και τους δρόμους.

Φέτος που ήταν καλοχρονιά, θα γέ-
μιζαν οι αποθήκες μας με σιτάρι, εμάς 
στη Μεσαορία. Κάτι ήξεραν οι σοφοί 
πρόγονοί μας που έλεγαν: «Αν γιωρ-
κήσει η Μεσαρκά, τρων μανάες τζιαι 
παιθκιά». Οι Μορφίτες δεν θα ήξεραν 
πού να βάλουν τα πορτοκάλια τους, οι 
Καραβιώτες και οι Λαπηθιώτες τα λεμό-
νια τους, οι Καρπασίτες τα καπνά τους, 
τα κολοκάσια τους στον Άγιο Ανδρόνικο 
που ήταν φημισμένος, οι Ακανθιώτες 
τα πρώιμα ζαρζαβατικά τους, ο Άγιος 
Αμβρόσιος τα χρυσόμηλα και τα καΐσιά 
του και τόσα άλλα. Για να αντέξει, λοιπόν, 
ο προσφυγικός κόσμος τον μακροχρόνιο 
αγώνα που μας έχουν επιβάλει και να 
μην ξεπουλήσει τη γη του στις «αρχές» 
του ψευδοκράτους, όχι γιατί δεν είναι 
πατριώτες, αλλά γιατί η ανάγκη είναι 
αδήριτη κάποτε, χρειάζεται να εφαρμο-
στεί, έστω και τώρα, μετά από 45 χρόνια, 
η πολιτική της ίσης κατανομής βαρών. 

Αρκετά όλα αυτά τα δίσεκτα χρόνια 
υπέφερε ο προσφυγικός κόσμος, προ-
σπαθώντας να επιβιώσει, υφιστάμενος 
μύριες στερήσεις, ευτελισμούς, υποτί-
μηση, κακομεταχείριση. Αρκετά όλοι οι 
πρόσφυγες ανέχτηκαν να είναι φτηνό 
εργατικό δυναμικό, ιδίως οι γυναίκες 
που στα σπίτια τους ήταν βασίλισσες και 
αρχόντισσες, και ύστερα η ανάγκη τις 
έβγαλε στη βιοπάλη για να βοηθήσουν 
στον οικογενειακό προϋπολογισμό. 

Καιρός, λοιπόν, να εφαρμοστεί στην 
πράξη η ίση κατανομή βαρών. Να ανα-
κουφιστούν οι πρόσφυγες. Κάποιοι 
ειδήμονες και επαΐοντες, να κληθούν 
από την Πολιτεία να εκπονήσουν ένα 
σχέδιο το οποίο να εγκριθεί απ’ όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις του Κοινοβουλίου, 
και να έχουν και οι πρόσφυγες, ανάλογα 
με την περιουσία που άφησαν στην κα-
τεχόμενη γη μας, κάποια ανακουφιστικά 
μέτρα. Πώς αλλιώς να αντέξουν;

Αυτή είναι η δίκαιη αντιμετώπιση 
των προσφύγων. Να δημιουργηθεί ένα 
Ταμείο, π.χ., στο οποίο να συγκεντρώ-
νονται αρκετά από τα εκατομμύρια που 
κάποιοι καρπούνται, λόγω της υπεραξίας 
της γης ή λόγω άλλων δοσοληψιών. Δεν 
γίνεται, οι κερδισμένοι, κερδισμένοι για 
πάντα, και οι χαμένοι, χαμένοι.  Ιδού η 
Ρόδος, ιδού και το πήδημα. Από λόγια 
και υποσχέσεις έχουμε χορτάσει οι πρό-
σφυγες. Καιρός για έργα. Τόσα χρόνια 
όλοι μας ενέπαιζαν. Η υπομονή μας 
εξαντλείται. Τώρα που περάσαμε τον 
κάβο της κρίσης και ορθοποδήσαμε, ας 
εφαρμόσουμε την ίση κατανομή βαρών.  
Τώρα που είναι ορατός ο κίνδυνος να 
ξεπουληθεί η Αμμόχωστος. Για να μην 
κλάψουμε πάλι επί ερειπίων, ως σύγ-
χρονοι Επιμηθείς. Για να μην τρέχουμε, 
ασθμαίνοντας, πίσω από τις εξελίξεις. 
Ας τις προλάβουμε και μια φορά! 

*Δήμαρχος Λευκονοίκου

Επί των ερειπίων της Αμμοχώστου
(Δριμύ κατηγορώ σε υπεύθυνους και συνυπεύθυνους)

Ανακουφιστικά μέτρα για όσους έχασαν  
τις περιουσίες τους στον πόλεμο

Καιρός, λοιπόν, να εφαρμο-
στεί στην πράξη η ίση κατα-
νομή βαρών. Να ανακουφι-

στούν οι πρόσφυγες. Κάποιοι 
ειδήμονες και επαΐοντες, να 

κληθούν από την Πολιτεία να 
εκπονήσουν ένα σχέδιο το 
οποίο να εγκριθεί απ’ όλες 
τις πολιτικές δυνάμεις του 

Κοινοβουλίου, και να έχουν 
και οι πρόσφυγες, ανάλογα 
με την περιουσία που άφη-

σαν στην κατεχόμενη γη μας, 
κάποια ανακουφιστικά μέτρα. 

Πώς αλλιώς να αντέξουν;

ΖΗΝΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΔΗ*

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΡΦΙΤΗΣ
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Αναφέρθηκα κι άλλοτε σε έργα 
και προγράμματα ανάπτυξης 
που δεν έγιναν ή καθυστέρησαν 

πάρα πολύ να γίνουν. Περιέγραψα τις 
αναποτελεσματικές προσπάθειες που 
καταβάλαμε για την ανάπτυξη/διατή-
ρηση της Χερσονήσου του Ακάμα και 
της άγριας χλωρίδας, πανίδας και των 
χελωνών της περιοχής. Φαίνεται ότι δεν 
είναι μόνο στον Ακάμα που αποτύχαμε 
να προστατεύσουμε τις παραλίες μας. Σ’ 
όλες, μέχρι τον Πρωταρά, θα βρει κανένας 
μελανά σημεία. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε 
ότι η Κύπρος είναι η μόνη Χώρα της 
Μεσογείου και το μόνο Κράτος της ΕΕ 
που δεν υπέγραψε/επικύρωσε/εφάρμοσε 
το Έβδομο Πρωτόκολλο της Σύμβασης 
της Βαρκελώνης για Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της 
Μεσογείου. Ο λόγος είναι η ένσταση 
του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχέ-
ση με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου, 
σύμφωνα με το οποίο δεν επιτρέπεται η 
δόμηση σε απόσταση τουλάχιστον 100 
μέτρων από την υψηλότερη χειμερινή 
ίσαλη γραμμή.       

Κατά τις επισκέψεις μου στην Πόλη 
δεν παρέλειπα να συζητώ με τους Πο-
λίτες τα προβλήματα της περιοχής. Μια 
μέρα που καθόμουνα στο ειδυλλιακό 
περιβάλλον του Λατσιού, ο καπετάν Πα-
ναής, ένας ωραίος τύπος της θάλασσας, 
μου λέγει: «Στα παλιά χρόνια ο δρόμος 
που διασχίζει το Λατσί περνούσε μπρο-
στά από τα κτήρια της παραλίας κι όχι 
από πίσω, όπως σήμερα. Σιγά-σιγά τον 
έφαγε η θάλασσα και χρειάστηκε να 
γίνει ο σημερινός». Η αντίδρασή μου 
ήρθε αυθόρμητα: «Καπετάνιε, μην 
ανησυχείς, σήμερα είμαστε σε θέση 
να της τον πάρουμε πίσω». Την άλλη 
μέρα έστειλα επιστολή στους Διευθυ-
ντές των Τμημάτων Δημοσίων Έργων/
Πολεοδομίας/Αλιείας παρακαλώντας 
τους να ετοιμάσουν από κοινού σχέδιο 
ανάκτησης του διαβρωθέντος παραλια-
κού μετώπου του Λατσιού, δημιουργίας 
προκυμαίας κατά μήκος της παραλίας, 
καθώς και επέκτασης του υφιστάμενου 
αλιευτικού καταφυγίου. Αφού έγιναν τα 
σχέδια και συμφωνήσαμε με τον Δήμο να 
προχωρήσουμε το έργο ως πολεοδομικό 

(80% Κυβέρνηση/Δήμος 20%-δάνειο) 
έγινε η βασική εργασία του έργου. Ο 
Δήμαρχος της Πόλης Χρυσόστομος Κυ-
ριάκου αντιμετώπισε αντίδραση από τα 
κέντρα για την τελική διαμόρφωση του 
χώρου και το ενοίκιο που θα πλήρωναν. 
Ο επόμενος Δήμαρχος, Αβέρωφ Νε-
οφύτου, κατάφερε να δώσει λύση στη 
διαμάχη και να ολοκληρωθεί το έργο. 
Στη συνέχεια έγινε δημόσια Πλαζ στην 
περιοχή κι επέκταση του αλιευτικού 
καταφυγίου και της προκυμαίας καθώς 
και έργα προστασίας της παραλίας από 
διάβρωση.

Δεν είμαι βέβαιος ότι αξιοποιήθη-
κε κατά τον καλύτερο τρόπο το έργο 
της επίχωσης, όμως εξακολουθώ να 
πιστεύω ότι είναι έργα σαν αυτό που 
θεμελιώνουν και δίδουν χαρακτήρα στην 
ανάπτυξη μιας παραλιακής περιοχής. 
Στους Ροταριανούς ανέφερα τότε: «Κά-
θεστε πάνω σε ένα χρυσωρυχείο, μην 
το καταστρέψετε όπως άλλες περιοχές».  

Προσπαθήσαμε μέσω του νέου Το-
πικού Σχεδίου να δώσουμε το πλαίσιο 
για μια όμορφη χωροταξική ανάπτυξη. 
Ακόμη και στο πλαίσιο της συνεργασί-
ας που προωθήσαμε μεταξύ Τμήμα-
τος Πολεοδομίας και Πανεπιστημίου 
Μασσαλίας έγινε δεκτό να ετοιμάσουν 
πρόπλασμα (μακέτα) και να εισηγηθούν 
μέτρα για την ορθή ανάπτυξη στον χώρο 
της όλης περιοχής. Τις προδιαγραφές 
τους  τις ακολούθησαν τότε οι τουριστικές 
αναπτύξεις στις παρυφές του Λατσιού. 
Αυτή ήταν η ορθή χωροταξική ανάπτυ-
ξη στους λόφους και τις ρεματιές κατά 
μήκος του κόλπου της Πόλης Χρυσο-
χούς. Όσον αφορά τις αναπτύξεις απ’ 
εκεί μέχρι την παραλία, η εισήγησή τους 
ήταν για ελαφριά ανάπτυξη, κάτι που 
έπραξαν οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχειακού 
συγκροτήματος Νατούρα κ.ά. 

Ειδικά για το Λατσί, η ιδέα όλων μας 
ήταν για την αναβίωσή του ως χωριού, 
ενός σύγχρονου χωριού, με σοκάκια 
και κληματαριές, ενός γραφικού νησιώ-
τικου χωριού. Δυστυχώς η ανάπτυξη 
που έγινε έκτοτε δεν ακολούθησε τις 
προδιαγραφές αυτές. Η ιδέα ήταν από τότε 
να επικεντρωθεί η ανάπτυξη μέσα στην 
Πόλη και τους γύρω λόφους, να υπάρχει 
«ελαφριά» ανάπτυξη στην παραλία, η 
οποία να συνδεθεί με την ενδοχώρα με 
δρόμους που να εξυπηρετούν όλους τους 
χρήστες (πεζούς, ποδηλατιστές, αυτοκί-
νητα). Στο πλαίσιο αυτό προωθήθηκε η 
δημιουργία του Κατασκηνωτικού Χώ-
ρου Πόλης και βελτιώθηκαν οι δρόμοι 
Πόλης - Λατσί -Λουτρά, η πρόσβαση 

προς την κατασκήνωση και την παρα-
λία ανατολικά της Πόλης, δημιουργία 
ποδηλατόδρομων κ.ά.

Στους χωροταξικούς προγραμματι-
σμούς μας, η Πόλη θα λειτουργούσε ως 
Κέντρο Ανάπτυξης ολόκληρου του Βο-
ρειο-Δυτικού Διαμερίσματος της Κύπρου, 
που περιελάμβανε τα χωριά μέχρι τον 
Παχύαμμο στα ανατολικά (προσωρινά 
μέχρι τον Πύργο Τηλλυρίας) και τα χωριά 
των τριών «λαόνων» που την περιβάλ-
λουν, δηλαδή της Λυσού, της Σίμου/
Φοίτης και της Δρούσιας/Κάθηκα μέχρι 
το Στρουμπί. Η Πόλη θα αποτελούσε 
το Κεφαλοχώρι με όλες τις Υπηρεσίες 
που προβλέπεται για το μέγεθος του 
πληθυσμού, που θα εξυπηρετεί και την 
οικονομική δραστηριότητα που μπορεί 
να συντηρήσει. Οι κάτοικοι των γύρω 
περιοχών θα κατέβαιναν στην Πόλη για 
να εξυπηρετηθούν από τις Κρατικές κι 
άλλες υπηρεσίες ή για να εργαστούν 
και θα ανέβαιναν στα χωριά τους, όπου 
θα είχαν τη μόνιμη διαμονή τους και 
τις τοπικές τους ασχολίες. Στο πλαίσιο 
αυτό αναβαθμίστηκαν/συμπληρώθηκαν 
οι οδικές προσβάσεις που συγκλίνουν 
προς το κέντρο, αναβαθμίστηκαν οι πα-
ρεχόμενες υπηρεσίες και εμπλουτίστηκε 
η μορφή οικονομικής ανάπτυξης του 
κεντρικού πυρήνα. Πέραν της τουριστικής 
ανάπτυξης, προωθήθηκε η βιομηχανική 
και βιοτεχνική ανάπτυξη καθώς κι η 
εντατική γεωργική ανάπτυξη (φράγματα, 
συστήματα διανομής νερού σε μεγάλη 
έκταση, αναδασμός). Παρά τις προσπά-
θειές μας δεν καταφέραμε μέχρι σήμερα 
να συνδέσουμε την Πόλη με την Πάφο 
με δρόμο τετραπλής κυκλοφορίας. 
*Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευθυ-

ντής Γραφείου Προγραμματισμού

ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΜΕΛΕΤΙΟΥ*

Αυτό το άρθρο είναι μια μικρή 
εξομολόγηση. Και ο παπάς είστε 
εσείς, οι αναγνώστες. Εσείς θα 

κρίνετε ποια πρέπει να είναι η «θερα-
πεία» για τα κρίματα που θα σας πω, εδώ, 
από αυτό το φιλόξενο βήμα, ευλαβικά 
γονατισμένος κάτω από το πετραχήλι 
της «Εκκλησίας του Δήμου».

Προσπαθώ να ανιχνεύσω το επίπεδο 
της αξιοσύνης μας. Και δεν μπορώ να 
το ποσοτικοποιήσω κατά τρόπο επαρκή 
και αξιόπιστο. Δεν μπορώ, διότι παρε-
νοχλείται η αναλυτική μου ικανότητα 
από τον βόμβο του πολιτικού χάους που 
επικρατεί. Το χάος ετούτο (που δημιουρ-
γήθηκε μετά το 1960, παγιώθηκε μετά 
τη συντριβή του 1974 και γιγαντώθηκε 
επικίνδυνα μετά το δημοψήφισμα του 
2004) θέλει να παγιώσει μια μόνιμη 
αμφισβήτηση των παραδοσιακών συ-
στημάτων αναφοράς της κυπριακής 
κοινωνίας. Και την παράδοση εγώ την 
αντιλαμβάνομαι ως μια συνεκτική και 
δημιουργική ύλη των γεγονότων που 
καθόρισαν την ταυτότητά μας μέσα στην 
ιστορία. Η παράδοση είναι η σκάφη που 
μέσα της πλάθονται τα συστατικά που θα 
φτιάξουν το ψωμί που θα θρέψει τον λαό 
τις στιγμές του ζόφου και της αγωνίας. 
Γι’ αυτό και η παράδοση διεκδικεί για 
λογαριασμό της τον αλάθητο λόγο, τον 
νουνεχή και τον συμπυκνωμένο με τη 
σοφία των ανθρώπων που πέρασαν. 

Η χαοτική πολιτική κατάσταση, που 
εξειδικεύεται στην αδυναμία κατάθε-
σης της πίστης μας στον κοινό αγώνα, 
οξύνθηκε ακόμη περαιτέρω από την 
προσπάθεια εκείνων των πολιτικών ή 
των ομάδων που θέλησαν να εκμεταλ-
λευτούν τη ρευστότητα και την αμφι-
σβήτηση προς όφελός τους. Επειδή τις 
περισσότερες φορές η δράση αυτών των 
προσώπων ή ομάδων υπήρξε ιδιαιτέρως 
επιπόλαιη και στρεψόδικη, προκλήθηκε 
ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση. Οι πολλές 
και άκριτες αναθεωρήσεις οδήγησαν σε 
αυτοαναιρέσεις και οι αλόγιστες προσαρ-
μογές χωρίς να επεξηγείται η «πολιτική 
ουσία» αυτών των προσαρμογών οδήγη-
σε σε μονομανίες και φανατισμούς που 
δεν μπορούν πλέον να αναχαιτιστούν 
από τον Λόγο. Όπως αντιλαμβάνεται ο 
επαρκής αναγνώστης, υπό αυτό το τόσο 
αρνητικό κλίμα, αληθινή πολιτική δεν 
μπορεί να γίνει.   

Με αυτό το άρθρο δεν επιθυμώ να 
στοχοποιήσω κανέναν. Ούτε πολιτικούς 
-άλλωστε ποτέ δεν ήμουν οπαδός των 
κελευσμάτων της μόδας-  ούτε πολίτες. 
Τότε; Σε ποιον απευθύνεται η μομφή; 

Επιτρέψτε μου να εξηγηθώ μέσω ενός 
μύθου του Αισώπου. Στον μύθο με το 
λιοντάρι και τους ταύρους, ο Αίσωπος 
μας παρουσιάζει ένα λιοντάρι που λιγου-
ρευόταν μερικούς ταύρους, αλλά επειδή 
δεν μπορούσε να τους νικήσει όσο ήταν 
ενωμένοι, σκέφτηκε να τους διχάσει (με 
δόλο), ώστε αυτοί να απομακρυνθούν 
ο ένας από τον άλλο. Πράγματι, αυτό 
συνέβη. Και το λιοντάρι κατάφερε και 
τους έφαγε όλους έναν - έναν.  

Ο κυπριακός λαός μέχρι το 1955 
παρουσίαζε μιαν αξιοθαύμαστη ενότητα. 
Μαχόταν σαν ένα σώμα, σαν μια ψυχή. 
Ήταν η μονιασμένη ομάδα των ταύρων 
της ιστορίας του Αισώπου. Μετά, όμως, 
έγινε το κακό. Το δολερό σκήπτρο της 
διχόνοιας -κατά τα λόγια του εθνικού 
μας ποιητή Δ. Σολωμού- άρχισε να 
αλλάζει χέρια με ταχύτητα φωτός. Και 
ήταν ακριβώς τότε που ενεφανίσθησαν 
οι προκαταλήψεις και οι αγκυλώσεις 
που καθορίζουν μέχρι και σήμερα την 
πολιτική ζωή του τόπου. Και το λιοντάρι 
ευφραίνεται, αφού το εύκολο γεύμα είναι 
μπροστά του ωραίο και αχνιστό, μα πάνω 
απ’ όλα αβοήθητο και ανυποψίαστο. 

 Όμως, για να πετύχεις ώστε η διχό-
νοια να γίνει καθημερινότητα σε έναν 
ολόκληρο λαό, απαιτείται κόπος πολύς. 
Απαιτείται η εφαρμογή μιας επικίνδυ-
νης ολοκληρωτικής δημοκρατίας που 
βασίζεται στην τροποποίηση και στην 
καθήλωση της συλλογικής βούλησης, 
μέσω μιας «εκπαιδευτικής δικτατορίας». 
Πρόκειται για το δόγμα του σοκ που 
λέγεται με τον κομψότερο τρόπο ως η 
εποχή του «politically correct». Είναι οι 
σύγχρονες εικόνες που προβάλλονται 
στο πλατωνικό σπήλαιο του 21ου αιώνα 
από τους σύγχρονους θαυματοποιούς. 

  Αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία 
είναι έξυπνη, διαβασμένη και χωρίς 
φραγμούς. Πάντα προσπαθεί να επε-
λαύνει και να αυτοσυντηρείται. Γνωρίζει, 
για παράδειγμα (μεταξύ πολλών άλλων), 
τις διδαχές του Rousseau περί της συλ-
λογικής βουλήσεως (volonte generale) 
που αναφέρουν ότι το άθροισμα των 
επιμέρους απόψεων των πολλών, υπό 
ορισμένες συνθήκες, είναι χρησιμότερο 
για το κοινό συμφέρον απ’ ό,τι η άποψη 
των λίγων και εκλεκτών. Και αφού τις 
γνωρίζει, προσπαθεί να τις πολεμή-
σει. Προέκταση αυτής της σκέψης του 
Rousseau αποτελεί το αξίωμα ότι οι 
ακραίες θέσεις, συν τω χρόνω, αλληλο-
αναιρούνται χωρίς να συνυπολογίζονται 
στην τελική λήψη της απόφασης. Από την 
άλλη, ο Αριστοτέλης εξαίρει την ατομική 
συνεισφορά του καθενός, αναφέροντας 
ότι το κοινό συμφέρον δεν προκύπτει 
αυτόματα, αλλά μόνον όταν το πλήθος 

των πολιτών συνεισφέρει στη  συλλογική 
εκδήλωση της βούλησής του, με την 
κατάθεση της αρετής και της φρόνησης 
του κάθε πολίτη. Και τούτο, όμως, το 
γνωρίζει η εκπαιδευτική δικτατορία. 
Και πάλι προσπαθεί να το πολεμήσει.  

Η εκπαιδευτική δικτατορία, λοιπόν, 
μέσω των πολυβολείων των ΜΜΕ, μέσω 
της κακής παιδείας και -οψίμως- μέσω 
των Μέσων Μαζικής Δικτύωσης, προ-
σπαθεί να τραβήξει από τα μαλλιά την 
ευνοϊκή -για εκείνη- ιστορική συγκυρία 
και να εγκαθιδρύσει ένα σατανικό matrix 
που θα διαδραματίζει τον μεγαλύτερο 
τερμίτη της κοινωνίας μας. Ακριβώς 
επειδή έχει εντρυφήσει στην ψυχολογία, 
από τη μια θα καλλιεργεί στο πλήθος 
την «αρετή» της δουλοφροσύνης και, 
από την άλλη, θα υποθάλπει, στο ίδιο 
ακριβώς πλήθος, την εμφύλια διαμάχη 
για την επικράτηση της μιας κοινωνικής 
ομάδας εναντίον της άλλης.

Η εξομολόγησή μου επιστρέφει στην 
παράδοση. Ο θρεπτικός χυμός της συσ-
σωρεύτηκε μέσα από φοβερές δυσχέρειες 
και μέσα από σκληρές δοκιμασίες του 
λαού μας. Τον χυμό της παράδοσης εμείς 
τον πίνουμε άκοπα, αφού έφτασε ως 
εμάς χωρίς εμάς. Αυτή είναι μια στιγμή 
μεγάλης αμηχανίας. Αν δεν το συνειδη-
τοποιήσουμε, θα οδηγηθούμε μοιραία 
στον πνευματικό αποδεκατισμό, καθώς 
παρασυρόμαστε από τα ρεύματα της 
ζωής χωρίς ερείσματα, χωρίς σχεδία 
σωτηρίας και, δυστυχώς, χωρίς σχέδιο. 
Και φτάσαμε στο σημείο να επιβεβαιώ-
νουμε τον αρχαίο φιλόσοφο Ηράκλειτο, 
που έλεγε ότι, για τους πολλούς, αυτός ο 
υπέροχος κόσμος έγινε όμοιος με έναν 
σωρό από κοπριά, χυμένος στην τύχη.  

*Συγγραφέας

Το κυπριακό κομματικό σύστημα έχει 
μπει σε μια μεταβατική περίοδο, σε 
μια εποχή πολύ μεγάλης εκλογικής 

κινητικότητας με πολλαπλά είδη μετατοπί-
σεων. Σήμερα στην Κύπρο, μόλις 1 στους 
2 εκλογείς δηλώνει ότι αισθάνεται κοντά 
σε κάποιο πολιτικό κόμμα. Η ρευστότητα 
και το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου 
βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. 
Ένα σημαντικό ποσοστό των ψηφοφόρων 
δηλώνουν αποχή και αναποφάσιστοι. Η 
πρωτοφανής αυτή αστάθεια του πολιτι-
κού υπεδάφους δημιουργεί κινδύνους, 
αλλά και ευκαιρίες για τις προεκλογικές 
εκστρατείες. 

Η εκλογική συμπεριφορά έχει αλλάξει. 
Οι ψηφοφόροι βλέπουν τα πάντα με πιο 
κριτική διάθεση και αξιολογούν τα κόμ-
ματα και τους υποψηφίους με βάση τις 
διαχρονικές τους θέσεις, τη συνέπεια, την 
αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα, την 
προσφορά και την πολιτική τους εικόνα. 
Η κάλπη δεν παίζει ζάρια – το εκλογικό 
σώμα κρατάει σκορ.

Μάχη των μαχών οι κυπριακές προ-
εδρικές εκλογές 2023. Τεστ αντοχής οι 

Βουλευτικές 2021 και οι Δημοτικές τέλη 
του 2021. Στον υπερμαραθώνιο «πολλα-
πλό» αυτό προεκλογικό αγώνα που έχει 
αρχίσει, οι παράγοντες που θα κρίνουν το 
αποτέλεσμα των Προεδρικών 2023 μπορούν 
να συνοψιστούν ως ακολούθως: 

α) Η δύναμη των πολιτικών παρατάξε-
ων όπως θα διαμορφωθεί στις επόμενες 
βουλευτικές εκλογές. Η εκλογική αυτή 
αναμέτρηση αναμένεται να προκαλέσει 
σεισμικές αλλαγές στον πολιτικό χάρτη της 
Κύπρου – το κομματικό τοπίο θα αλλάξει.

β) Οι στρατηγικές συμμαχίες –συνερ-
γασίες κομμάτων– που θα αναπτυχθούν 
στην πορεία προς τις Προεδρικές 2023. 

γ) Η πολιτική δημιουργικότητα και οι 
καινοτόμες πρωτοβουλίες. Οι πιο αποτε-
λεσματικοί πολιτικοί είναι δημιουργικοί 
– στην επίλυση διαφορών, στις διαπραγ-
ματεύσεις, στην αντίδραση σε απρόσμε-
νες κρίσεις, στην ανάπτυξη καινοτόμων 
λύσεων, στην παραγωγή νέας αξίας και 
στη διάχυση των οφελών της ανάπτυξης 
σε όλους τους πολίτες.

δ) Η στρατηγική επικοινωνία και η 
εικόνα των υποψηφίων Προέδρων. Στον 
πολιτικό κόσμο η φήμη (reputation) είναι 
το παν. Τα αφηγήματα ικανότητας και 
χαρακτήρα είναι οι δύο μηχανισμοί μέσα 
από τους οποίους κτίζεται η αξιοπιστία 
και η νομιμότητα (legitimacy). Η φήμη 
ικανότητας (capability reputation) πηγάζει 
από το πόσο αποτελεσματικός είσαι. Η 
φήμη χαρακτήρα (character reputation) 
αντανακλά τις αξίες, το ήθος. Η φήμη χα-

ρακτήρα είναι εξαιρετικά εύθραυστη, ενώ 
η φήμη ικανότητας αντέχει στον  χρόνο.

Παρουσιάζεται πιο κάτω ένα νέο ερ-
γαλείο Πολιτικού Μάρκετινγκ, το οποίο 
μπορεί να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο 
ενός προεκλογικού αγώνα – να έχει πολ-
λαπλασιαστικό αποτέλεσμα.   

Η Προεκλογική Εκστρατεία αποτελεί 
μια καινοτομία. Όλες οι καινοτομίες 
μπορούν να ταξινομηθούν με βάση τους 
τέσσερεις βασικούς τύπους καινοτομί-
ας: καινοτομία προϊόντος, καινοτομία 
διαδικασιών, οργανωσιακή καινοτομία 
και καινοτομία μάρκετινγκ. Η μεγιστο-
ποίηση της αποτελεσματικότητας μιας 
πολιτικής καμπάνιας είναι συνάρτηση 
πολλών συντελεστών που καλύπτουν 
όλες τις πτυχές του προεκλογικού αγώνα. 
Βασικός στόχος ο βέλτιστος συνδυα-
σμός στοιχείων, ιδεών, δράσεων και 
ικανοτήτων από τους τέσσερεις βασικούς 
τύπους καινοτομίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι 
παράγοντες και χαρακτηριστικά για κάθε 
ένα από τα κύρια είδη καινοτομίας:

1. Καινοτομία προϊόντος: Διαφορο-
ποίηση προεκλογικού προγράμματος. 
Μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλα-
γές, καινοτόμες λύσεις στα μεγάλα εθνικά 
θέματα και στα πολλαπλά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι 
επιχειρήσεις. Οι προτάσεις πρέπει να 
είναι συγκεκριμένες, επιστημονικά τεκ-
μηριωμένες και πρακτικά εφαρμόσιμες. 

2. Καινοτομία διαδικασιών: Η δομή, 

η στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας 
του εκλογικού επιτελείου. Συντονισμός, 
συγχρονισμός, διαδραστική επικοινωνία, 
απρόσκοπτη πληροφόρηση, προσω-
πική επαφή με τους πολίτες, συνεχής 
ανατροφοδότηση, ευελιξία, προσαρ-
μοστικότητα και ραφινάρισμα (fine-
tuning) της καμπάνιας. Χρειάζονται 
πρωτοβουλίες που να ενθαρρύνουν 
την ενεργό συμμετοχή των πολιτών 
στην εκλογική διαδικασία. 

3. Οργανωσιακή καινοτομία: Η πολι-
τική καμπάνια πρέπει να είναι ανοικτή, 
να απευθύνεται σε όλους τους πολίτες. Η 
κουλτούρα και οι αξίες που χαρακτηρίζουν 
τον προεκλογικό αγώνα: ομαδικότητα, 
ήθος, ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη, αξιοπι-
στία, δεκτικότητα, αμεσότητα, εγγύτητα, 
ισότητα, αλληλεγγύη, διαφάνεια. 

Η διαφάνεια έχει αξία όταν συμπερι-
φέρεσαι αυθεντικά. Στον σημερινό πολύ-
πλοκο και αβέβαιο κόσμο η αυθεντικότητα 
αποτελεί το κλειδί της αξιοπιστίας και της 
πειστικότητας. Η προσωπική αξιοπιστία 
και πειστικότητα του πολιτικού προέρ-
χεται από την ανάδειξη του «είναι», της 
αλήθειας του και από την ταύτισή του 
με τον ψηφοφόρο, κατά πόσο έχει κάτι 
κοινό μαζί του.

4. Καινοτομία μάρκετινγκ και επικοι-
νωνίας: Οι ξεκάθαρες θέσεις / μηνύματα, 
η αυθεντικότητα, η μοναδικότητα, ο κα-
τάλληλος συνδυασμός μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
και προωθητικών ενεργειών, ο ενιαίος 

λόγος (omnichannel consistency), το 
ύφος (tone-of-voice) της προεκλογικής 
εκστρατείας, η διακριτή στρατηγική τοπο-
θέτηση, η εικόνα (image) που εκπέμπει ο 
υποψήφιος Πρόεδρος. Η ισχυρή πολιτική 
προσωπικότητα, οι ηγετικές ικανότητες, 
η πειστικότητα, οι γνώσεις, οι εμπειρίες, 
η επιστημοσύνη και η πολυσυλλεκτικό-
τητα των υποψηφίων είναι καθοριστικής 
σημασίας.

Συμπερασματικά: Το νέο, δυναμικό, μη 
γραμμικό πολιτικό περιβάλλον χαρακτη-
ρίζεται από πολυπλοκότητα, μεταβλητό-
τητα, αβεβαιότητα και ασυνήθιστα υψηλά 
ρίσκα. Ο σχεδιασμός της προεκλογικής 
καμπάνιας πρέπει να είναι τέτοιος που 
να δαμάζει αυτό που ο Nassim Taleb 
ονομάζει «antifragility»: να επιτρέπει την 
αξιοποίηση των θετικών ασυμμετριών 
(ευκαιριών) και την αποφυγή των αρνη-
τικών ασυμμετριών (κινδύνων).

Το καινοτόμο εργαλείο μάρκετινγκ που 
παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο μπορεί 
να εφαρμοστεί τόσο στην Κύπρο όσο και 
στην Ελλάδα σε όλους τους τομείς και 
σε όλα τα μεγέθη και κλίμακες: Προε-
δρικές / Βουλευτικές Εκλογές, Ευρωε-
κλογές, Δημοτικές Εκλογές, σε επίπεδο 
πολιτικής παράταξης ή/και σε ατομικό 
επίπεδο, προβολή κυβερνητικού έργου, 
βελτίωση της εικόνας της Αστυνομίας, 
Εταιρείες, Brands, Οργανισμούς, ακόμα 
και Κράτη (Nation Branding).    

*Σύμβουλος Στρατηγικής, Επικοινωνίας και 
Καινοτομίας

Οι παραλίες της Κύπρου μας:
Πόλη Χρυσοχούς

Προεδρικές 2023: Νέα εργαλεία πολιτικού μάρκετινγκ

Πρόταση μομφής

Ειδικά για το Λατσί, η 
ιδέα όλων μας ήταν για 

την αναβίωσή του ως 
χωριού, ενός σύγχρονου 

χωριού, με σοκάκια και 
κληματαριές, ενός γρα-
φικού νησιώτικου χω-

ριού. Δυστυχώς, η ανά-
πτυξη που έγινε έκτοτε 

δεν ακολούθησε τις 
προδιαγραφές αυτές

Το νέο, δυναμικό, μη 
γραμμικό πολιτικό 

περιβάλλον χαρακτη-
ρίζεται από πολυπλο-
κότητα, μεταβλητότη-

τα, αβεβαιότητα και 
ασυνήθιστα υψηλά 

ρίσκα. Ο σχεδιασμός 
της προεκλογικής 

καμπάνιας πρέπει να 
είναι τέτοιος που να 
δαμάζει αυτό που ο 
Nassim Taleb ονο-

μάζει «antifragility»: 
να επιτρέπει την 

αξιοποίηση των θε-
τικών ασυμμετριών 
(ευκαιριών) και την 

αποφυγή των αρνη-
τικών ασυμμετριών 

(κινδύνων)

Η εκπαιδευτική δικτατο-
ρία, λοιπόν, μέσω των 

πολυβολείων των ΜΜΕ, 
μέσω της κακής παιδεί-

ας και -οψίμως- μέσω 
των Μέσων Μαζικής 
Δικτύωσης, προσπα-

θεί να τραβήξει από τα 
μαλλιά την ευνοϊκή -για 
εκείνη- ιστορική συγκυ-
ρία και να εγκαθιδρύσει 

ένα σατανικό matrix, 
που θα διαδραματίζει 

τον μεγαλύτερο τερμίτη 
της κοινωνίας μας

ΔΡ ΙΑΚΩΒΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ* 
www.iacovosaristidou.
com

ΝΙΚΟΣ Γ. ΣΥΚΑΣ*



Δύο σχεδόν μήνες μετά την 
τουρκική εισβολή  του 1974, 
το πραξικοπηματικό παρακράτος 

εξακολουθούσε να κυβερνά. Συλλήψεις 
δημοκρατικών πολιτών, απηνής τρομο-
κρατία, εν ψυχρώ δολοφονίες. Παρά το 
γεγονός ότι η Τουρκία είχε καταλάβει το 
37% των εδαφών της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, το μέλημα των πραξικοπηματιών 
ήταν η παρεμπόδιση επιστροφής του 
νόμιμου Προέδρου Μακαρίου στην 
Κύπρο, ο οποίος, κυνηγημένος από την 
προδοσία, είχε καταφύγει στο εξωτερικό.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, μέλη της ΕΟΚΑ Β’ 
δολοφόνησαν στο Μέσα Χωριό της Πάφου  
τον Ειδικό Αστυνομικό, Δημοσθένη Γε-
ωργίου, επειδή έγραφε συνθήματα υπέρ 
της επιστροφής του Προέδρου Μακαρίου 
στην Κύπρο. Η δολοφονία προκάλεσε 
κύμα αγανάκτησης και οργής σε ολόκλη-
ρη την Πάφο. Η σορός του Δημοσθένη 
Γεωργίου μεταφέρθηκε την επομένη στην 
Πάφο και τοποθετήθηκε μπροστά από 
την Αστυνομική Διεύθυνση της πόλης. 
Πληροφορήθηκα τα γεγονότα και πήγα 
στην Πλατεία Κένεντι μπροστά από την 
Αστυνομία. Το κλίμα ήταν εκρηκτικό. 
Εκατοντάδες πολίτες απαιτούσαν την πα-
ράδοση της πραξικοπηματικής Διοίκησης 
της Αστυνομίας Πάφου. Πολλά αυτοκίνητα 
των πραξικοπηματιών αστυνομικών που 
βρίσκονταν σταθμευμένα έξω από την 
Αστυνομική Διεύθυνση παραδόθηκαν 
στις φλόγες από τους διαδηλωτές.

Η ατμόσφαιρα ήταν επαναστατική. Οι 
διαδηλωτές απειλούσαν να εισβάλουν 
στην Αστυνομική Διεύθυνση, θέτοντας 
χρονοδιαγράμματα. Μεγάφωνα είχαν 
τοποθετηθεί στον πλατειακό χώρο. Ανέ-
λαβα την ευθύνη να απευθύνω μηνύματα 
από το μικρόφωνο. Καλούσα για έλευση 
στην Πάφο του Υπουργού Εσωτερικών 

Νίκου Κόσιη και του Αρχηγού της Εθνι-
κής Φρουράς στρατηγού Καραγιάννη. Η 
προειδοποίηση ήταν σαφής. Αν Κόσιης 
και Καραγιάννης δεν προσέρχονταν, θα 
ακολουθούσε εισβολή των διαδηλωτών. 
Απειλείτο η πρόκληση αιματοχυσίας.

Σε δύο περίπου ώρες, αργά το 
απόγευμα, Κόσιης και Καραγιάννης 
έφτασαν στον χώρο. Από το μικρόφω-
νο απευθύνθηκαν στο επαναστατημένο 
πλήθος και δεσμεύτηκαν για αλλαγή 
Διοίκησης στην Αστυνομία Πάφου, με 
απομάκρυνση των πραξικοπηματιών. 
Ήταν μια πρώτη νίκη των δημοκρατικών 
δυνάμεων στην Πάφο μετά το πραξι-
κόπημα. Την επομένη, μέσα σε κλίμα 
πάνδημης οδύνης αλλά και οργής για 
τους πραξικοπηματίες, τελέσθηκε στο 
Μέσα Χωριό η κηδεία του Δημοσθένη 
Γεωργίου. Η αυθόρμητη λαϊκή εξέγερ-
ση στις 9 Σεπτεμβρίου 1974 απέδειξε 
τις απεριόριστες δυνάμεις των λαϊκών 
δυνάμεων. Οι οποίες συνέτριψαν το 
πραξικόπημα, που  εξακολουθούσε να 
επιβιώνει, μήνες μετά το προδοτικό και 
εθνοκτόνο του έργο. Και ενώ η Τουρκία 
βρισκόταν στην Κύπρο και απειλούσε 
με ολοκληρωτική κατάληψη το νησί.

Η 9η Σεπτεμβρίου 1974 αποτελεί 
μια λαμπρή σελίδα στην ιστορία της 
Πάφου και της Κύπρου.
*Τέως Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων

Ο κυπριακός λαός έχει μεγάλες 
προσδοκίες από το Γε.Σ.Υ. Ανα-
μένουμε την ολοκλήρωση της 

μεγάλης αλλαγής στον τομέα της Υγείας. 
Η ιατρική περίθαλψη στην Κύπρο ήταν 
δυο ταχυτήτων. Η πρώτη ήταν για όσους 
είχαν λεφτά να πληρώνουν μεγάλα ποσά 
για την ιατρική τους περίθαλψη και για 
όσους είχαν σχέδιο ή δωρεάν ιατρική 
περίθαλψη. Η δεύτερη ήταν για όσους 
δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα και 
συνωστίζονταν στις ουρές των δημόσιων 
νοσοκομείων και στις λίστες αναμονής 
για κάποια επέμβαση.

Φιλοδοξία του Γε.Σ.Υ. είναι η ισότιμη 
και ποιοτική περίθαλψη για όλους, πλού-
σιους και φτωχούς, προνομιούχους και 
άπορους. Όπλο του Γε.Σ.Υ. η αλληλεγγύη 
και η καθολική συμμετοχή. Όλοι πλη-
ρώνουμε για την υγεία του καθενός και 
ο καθένας μας πληρώνει για την υγεία 
όλων. Όλοι πληρώνουμε ανάλογα με 
τα εισοδήματά μας και όλοι απολαμ-
βάνουμε ιατρική περίθαλψη ανάλογα 
με τις ανάγκες της υγείας μας, χωρίς το 
άγχος των δαπανηρών επεμβάσεων. 
Αυτός είναι ο στόχος. Αναμένουμε να 
δούμε και να ζήσουμε την επίτευξή 
του. Τα προβλήματα είναι πολλά. Και 
όλα τα προβλήματα έχουν σχέση με 
οικονομικά συμφέροντα. Θα επιλυθούν 
όταν όλοι βάλουν την ανθρώπινη αλλη-
λεγγύη πάνω από το στενό οικονομικό 
συμφέρον.

Οι ιδιώτες γιατροί και τα ιδιωτικά 
νοσοκομεία αντιστέκονται πεισματικά. 
Δεν συναινούν να ενταχθούν στο Γε.Σ.Υ. 
Αναμένουν και απαιτούν αλλαγές στη 
νομοθεσία, που θα αλλάξει τη φιλοσο-

φία του σχεδίου. Και αναμένουν την 
κατάρρευση του συστήματος, για να 
γίνουν αποδεχτές οι απαιτήσεις τους.

Φαίνεται ότι οι βασικές απαιτήσεις 
και αλλαγές που επιδιώκουν είναι το 
δικαίωμα άσκησης ιδιωτικής ιατρικής 
και η συμπληρωμή στην αμοιβή τους, 
που θα την καταβάλλει ο ασθενής. Με τις 
αλλαγές αυτές ισχυρίζονται ότι ο ασθενής 
θα μπορεί να έχει ελεύθερη επιλογή 
γιατρού, αφού όλοι οι γιατροί θα είναι 
ενταγμένοι στο Γε.Σ.Υ. και οι ασθενείς 
θα μπορούν να τους επιλέγουν. Τώρα 
πράγματι ο δικαιούχος δεν έχει ελεύθερη 
επιλογή, επειδή δεν μπορεί να ασκήσει 
την επιλογή του, όταν ο γιατρός είναι 
εκτός Γε.Σ.Υ.  

Με τις αλλαγές όμως που απαιτούν 
θα έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Οι 
γιατροί θα έχουν επιλογή των ευπό-
ρων ασθενών, δηλαδή θα επιλέγουν 
αυτούς που θα μπορούν και θα θέλουν 
να πληρώσουν την συμπληρωμή. Και 
οι άλλοι ασθενείς θα έχουν ελεύθερη 
επιλογή των δημοσίων νοσηλευτηρίων, 
όπως ανέφερε και κάποιος γιατρός, που 
είναι εκτός Γε.Σ.Υ. και υποστηρίζει τις 
αλλαγές που θέλουν οι γιατροί.

Το Γε.Σ.Υ. βρίσκεται, όντως, σε δύσκο-
λη καμπή. Οι προσωπικοί γιατροί έχουν 
εγγράψει μεγάλο αριθμό δικαιούχων 

και αδυνατούν να τους εξυπηρετούν. 
Δημιουργούνται ουρές. Οι ιδιώτες ειδι-
κοί γιατροί του Γε.Σ.Υ. είναι πολύ λίγοι 
και οι ασθενείς δεν έχουν επιλογή και 
όταν επιλέξουν κάποιον μπαίνουν στην 
ουρά. Τα δημόσια νοσηλευτήρια με τις 
τσιμεντωμένες νοοτροπίες και χρεοκο-
πημένες διαδικασίες δεν μπορούν να 
ανταποκριθούν σε ικανοποιητικό βαθμό.

Είναι ανάγκη να επισπευσθεί ο δι-
άλογος με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, 
για να ενταχθούν σύντομα με το προ-
σωπικό τους, στην εξωνοσοκομειακή 
περίθαλψη. Οι γιατροί των ιδιωτικών 
νοσοκομείων θα δώσουν μεγάλη ανάσα 
στην ασφυκτική σημερινή κατάσταση. 
Τα νοσηλευτήρια και οι λειτουργοί του 
Ο.Κ.ΥΠ.Υ πρέπει να θέσουν παρά πόδα 
τον συνδικαλιστικό αγώνα, να αλλάξουν 
τη νοοτροπία και τις διαδικασίες και 
να βελτιώσουν την εξυπηρέτησή τους. 
Αν το πετύχουν, τότε οι λειτουργοί του 
Ο.Κ.Υ.ΠΥ θα έχουν ερείσματα για συν-
δικαλιστικές διεκδικήσεις.

Αν το Γε.Σ.Υ. αποτύχει, την αποτυχία 
θα πληρώσουν και πάλι οι ευάλωτες 
ομάδες. Αν πετύχει, όλοι θα είναι κερ-
δισμένοι. Οι ασθενείς και όλοι οι δι-
καιούχοι πρέπει να εξοπλιστούμε με 
υπομονή, αλλά και με απαιτήσεις από 
όλους. Έχουμε δικαίωμα να απαιτούμε.

Γ ια μιαν ακόμη φορά ο ΟΗΕ και 
ειδικότερα οι καλές υπηρεσίες 
του Γενικού Γραμματέα μετα-

τρέπονται σε στοιχεία της μεθόδευσης 
της Τουρκίας να επιβάλει αλαζονικά τη 
δική της θέληση και στρατηγική. Τούτο 
μάλιστα ενώ με αποφάσεις του ΟΗΕ 
έχει καταδικαστεί για την παράνομη 
στρατιωτική κατοχή και εποικισμό για 
την αναγνώριση της ανακήρυξης του 
ψευδοκράτους, ενώ τώρα, κατά παραβί-
αση του διεθνούς δικαίου, εισέβαλε στην 
ΑΟΖ και προωθεί ενέργειες και σχέδια 
σε βάρος της Αμμοχώστου (αντίθετα 
προς δύο τουλάχιστον ψηφίσματα του 
ΟΗΕ 550 και 789), που παραμερίζονται. 
Μάλιστα, πρόσθετα, φρόντισε η Τουρκία, 
χωρίς να φαίνεται, να παζαρεύει, για 
μέρες τώρα, την τελική διατύπωση για 
ένα σύντομο σε έκταση και περιεχόμενο 
έγγραφο, για μόνο τους όρους αναφοράς 
με βάση τους οποίους θα διεξαχθούν οι 
νέες συνομιλίες. Για μιαν ακόμη φορά, 
η εμφάνιση της πάγιας από πλευράς 
Τουρκίας μη εποικοδομητικής στάσης, 
η οποία προδικάζει τεράστιες δυσκολίες 
για την επίλυση.

Μια προδιαδικασία που υποχρέωσε 
σε πήγαινε-έλα την κ. Λουτ για τόσες 
μέρες, όπου τον έναν των συνομιλητών 
(Ακιντζί), εξ αποστάσεως τον παρακάμπτει 
η Άγκυρα από κάποιο χρόνο επιδει-
κτικά, ενώ είναι ο από τουρκοκυπρι-
ακής πλευράς εκφραστής της λύσης 
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας 
και τον οποίον η Τουρκία δεν εμπι-
στεύτηκε για να προβεί στις πρόσφατες 
ενέργειες περί την Αμμόχωστο, ώστε 
να μπορεί να τον χρησιμοποιήσει στο 
στάδιο αυτό, για να επιτύχει ακόμη και 

στους όρους αναφοράς μια νέα, από τη 
δική μας πλευρά, υποχώρηση.

Ας υποθέσουμε, λοιπόν, ότι ο Γενικός 
Γραμματέας θα έχει σύντομα ενώπιόν 
του τους συμφωνημένους όρους αναφο-
ράς και θα προχωρήσει στη διευθέτηση 
νέου κύκλου συνομιλιών με πέντε ή 
περισσότερους συμμετέχοντες, οπότε 
και το απλό ερώτημα: Θα είναι δυνα-
τό, με βάση τις εμπειρίες τόσων ετών, 
να πιστεύουμε πως θα διασφαλίσου-
με ότι η λύση, όπως την οριοθετούν 
οι διαχρονικές υποχωρήσεις μας, θα 
είναι λειτουργική και κύρια βιώσιμη; 
Η ανάμειξη και οι στόχοι της Τουρκίας 
προκαθορίζουν το αντίθετο.

Μια χώρα πλήρες μέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης παραμένει δέσμια των 
διαδοχικών υποχωρήσεων και διαχρο-
νικών λαθών των πολιτικών ηγεσιών 
της, αφού, μετά από 45 χρόνια από το 
τότε διπλό έγκλημα κατά της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, δεν κατανόησαν ότι 
η Τουρκία μεθοδεύει, με εκπληκτική 
συνέπεια λόγων και πράξεων, την επε-
κτατική βουλιμία της. Είναι ανεπίτρεπτο 
να μην έχουμε επιτύχει την πιο ενεργό 
και ουσιαστική ανάμειξη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και κύρια την πλήρη 
εφαρμογή των αρχών, αξιών και του 

δικαίου της για ό,τι αφορά τη λύση. Είναι 
αδιανόητο να έχουμε αφήσει την όποια 
διεκδίκηση, μετά τη σαφέστατη εντολή 
του Δημοψηφίσματος και την αμέσως 
μεταγενέστερη ένταξή μας στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, χωρίς απαίτηση, ώστε το 
κοινοτικό κεκτημένο να επεκταθεί σε 
ολόκληρη την Κύπρο. Πρόσθετα, είναι 
ακατανόητο ο ίδιος ο λαός να παραμέ-
νει απαθής, χωρίς μνήμη αγώνων και 
θυσιών και χωρίς να αναζητά ευθύνες 
για το πού φθάσαμε.

Η έλλειψη κοινής γραμμής που να μην 
αγνοεί τα όσα η Τουρκία εξαγγέλλει και 
προωθεί πρέπει, επιτέλους, να εξαφανίσει 
τη διχόνοια. Πρέπει να υπερισχύσει η 
αγανάκτηση για την προκλητικότητα 
της Τουρκίας και ο πραγματικός προ-
βληματισμός για τις μελλοντικές γενιές. 
Πρέπει να τερματιστεί η απομάκρυνσή 
μας, παρά την ιδιότητά μας ως Κράτους 
Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 
τις αρχές δικαίου που πρέπει να συντε-
λέσουν σε λύση, ώστε να είναι δίκαιη, 
δημοκρατική, λειτουργική αλλά και 
βιώσιμη. Άλλως, προδιαγράφουμε 
για τις νεότερες γενιές ένα πολιτικό και 
συνταγματικό περιβάλλον, που μόνο 
τραγωδίες θα επιφέρει.

*Δικηγόρος

Της Κυριακής

Απόψεις 30
08.09.2019

Η Τουρκία γνωρίζει τι θέλει, εμείς; Οι προσδοκίες μας και
τα προβλήματα του Γε.Σ.Υ.

Τ ο Συνέδριο Αποδήμων Κυπρί-
ων πραγματοποιείται κάθε δύο 
χρόνια, στα τέλη Αυγούστου, στη 

Λευκωσία. Έλληνες Κύπριοι απ’ όλον τον 
κόσμο συγκεντρώνονται (με δικά τους 
έξοδα) για να ανταλλάξουν ιδέες και να 
καταθέσουν απόψεις που μπορούν να 
συμβάλουν αποτελεσματικά σε μια σωστή 
λύση στο Κυπριακό και δευτερευόντως 
να βοηθήσουν στην επίλυση διαφόρων 
σοβαρών προβλημάτων που τους απα-
σχολούν. Γίνονται ακόμη συζητήσεις και 
υποβάλλονται προτάσεις για την επίλυση 
προβλημάτων που αφορούν τους επα-
ναπατρισθέντες στην πατρώα γη.

Στο Συνέδριο αυτό συμμετέχουν σύνε-
δροι και από την Ελλάδα, την Ελλάδα, η 
οποία δεν είναι ένας ξένος τόπος για τους 
Έλληνες Κυπρίους, αλλά η μητέρα πατρίδα 
τους. Αυτό τόνισε στην προσφώνησή του 
στο Συνέδριο ο Υφυπουργός Εξωτερικών 
της Ελλάδος, αρμόδιος για τον Απόδη-
μο Ελληνισμό, Αντώνης Διαματάρης, ο 
οποίος έζησε και ο ίδιος πολλά χρόνια 
ξενιτεμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής. 

Το Συνέδριο των Κυπρίων της διασπο-
ράς χρόνο με τον χρόνο υποβαθμίζεται. 
Αισθητή είναι τα τελευταία χρόνια η απου-
σία από αυτό του Αρχιεπισκόπου (έστω 
ενός Μητροπολίτη εκπροσώπου του), το 
χαιρετισμό του οποίου φέτος διάβασε 
ένα κατώτερο στέλεχος της Κυπριακής 
Εκκλησίας (παλαιότερα ο Αρχιεπίσκο-
πους δεχόταν τους αποδήμους και στην 
Αρχιεπισκοπή και αντάλλασσε απόψεις 
μαζί τους). Η ηγεσία της Εκκλησίας, κατά 
τα φαινόμενα, θεωρεί ότι το Παγκόσμιο 
Συνέδριο έχασε το νόημα και την ουσία του. 

Σημειώνω ακόμη τα δικαιολογημέ-
να παράπονα για την απουσία από το 
Συνέδριο εκπροσώπων των Συλλόγων 
των αγνοουμένων, των εγκλωβισμένων 

και των προσφύγων. Και είναι απορίας 
άξιον, πώς μπορεί να γίνει αγώνας επι-
στροφής στην κατεχόμενη γη μας, όταν 
δεν αφουγκραζόμαστε τη φωνή (καθόλου 
παράξενο κάποιοι να την θεωρούν και 
ενοχλητική) των άμεσα ενδιαφερομένων!

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρί-
ου υπήρξε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης 
με Πρέσβεις ξένων χωρών στην Κύπρο. 
Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Πρέσβης της 
Ελλάδος Ηλίας Φωτόπουλος, η Πρέσβει-
ρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 
Judith G. Garber, ο Πρέσβης της Γαλλίας 
René Troccaz, o Πρέσβης του Ισραήλ 
Shmuel Revel και ο Ύπατος Αρμοστής 
του Ηνωμένου Βασιλείου Stephen Lillie. 
Όλοι τους ήταν ιδιαιτέρως προσεκτικοί 
και σχετικά δίκαιοι στις αναφορές και 
τις διατυπώσεις τους, πλην του Άγγλου 
Ύπατου Αρμοστή, ο οποίος παρουσιάστηκε 
εξαιρετικά αλαζόνας και προκλητικός,. 
παραχαράσσοντας και διαστρεβλώνοντας 
την ιστορία του τόπου μας, φέρνοντάς 
την στα μέτρα τα δικά του και της χώρας 
του, χωρίς να πάρει απάντηση! Μεγάλη 
προσβολή μέσα στο ίδιο το σπίτι μας! 
Και, δυστυχώς, κανένας (κυρίως από το 
Προεδρείο) δεν πήρε τον λόγο για βά-
λει στη θέση του τον εριστικότατο Άγγλο 
διπλωμάτη! 

Έγινε ακόμη ενημέρωση για θέματα 
αμυντικής διπλωματίας από τον Αρχηγό 
της Εθνικής Φρουράς Ηλία Λεοντάρη, σε 
κλειστή συνεδρία, καθώς και συζήτηση 
του θέματος της ισλαμοποίησης και αλ-
λοίωσης του δημογραφικού χαρακτήρα, 
της καταστροφής της θρησκευτικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα. 
Ήταν σίγουρα μια φιλότιμη προσπάθεια 
ανάδειξης αυτού του τεράστιου ζητήματος, 
αλλά η αλήθεια είναι, πως εμείς, συνήθως, 
τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα...

Η ενημέρωση των συνέδρων, σε 
κλειστή συνεδρία, από τον Υπουργό 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
Γιώργο Λακκοτρύπη για το θέμα των 
υδρογονανθράκων και την ενεργειακή 
πολιτική της Κύπρου (ο οποίος κατόπιν 
αξίωσης ή καλύτερα προσταγής μερικών 
αποδήμων από την Αγγλία μίλησε στην 
αγγλική γλώσσα, όπως έκαναν και άλλοι 

πολλοί, δυστυχώς, ενώπιον ελληνικού 
ακροατηρίου), απλώς συμπλήρωσε το 
πρόγραμμα! Τίποτε το διαφορετικό από 
αυτά που ξέρουμε δεν ακούσαμε. 

Το πιο σοβαρό ζήτημα, όμως, που 
κάθε φορά γίνεται όλο και σοβαρότερο, 
είναι η περιθωριοποίηση της γλώσσας 
μας. Κανενός δεν φαίνεται να ιδρώνει 
το αφτί του γι’ αυτό το κεφαλαιώδες ζή-
τημα.  Άνθρωποι που όφειλαν να είναι 
θεματοφύλακες της ελληνικής γλώσσας, 
μετατρέπονται σε δολοφόνους της. Με το 
πρόσχημα ότι αυτό βολεύει τη νεολαία 
μας! Υποταγή χωρίς όρια! Βάζουμε οι 
ίδιοι στο περιθώριο ό,τι μας χαρακτηρίζει: 
δηλαδή τη γλώσσα μας, που μαζί με τη 
θρησκεία, τα ήθη και έθιμα, τον κοινό 
τόπο και τον πολιτισμό συνθέτουν τα 
χαρακτηριστικά του Έλληνα.

Για όσους ενδεχομένως το αγνοούν, 
επισημαίνεται ότι το Άρθρο 2 του Συ-
ντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
για τη γλώσσα ορίζει ότι: «Την ελληνικήν 
κοινότητα αποτελούσιν άπαντες οι πολίται 
της Δημοκρατίας, οίτινες είναι ελληνι-
κής καταγωγής και έχουσι ως μητρικήν 
γλώσσαν την ελληνικήν ή μετέχουσι των 
ελληνικών πολιτιστικών παραδόσεων ή 
ανήκουσιν εις την Ελληνικήν Ορθόδοξον 
Εκκλησίαν…». Τελεία και παύλα!

Όσοι επικαλούνται τη μη γνώση της 
ελληνικής γλώσσας (κυρίως οι νέοι), να 
θυμίσω ότι η σύγχρονη τεχνολογία έχει 
λύσει το πρόβλημα της γλώσσας με τα 
αυτόματα συστήματα μετάφρασης που 
υπάρχουν και λειτουργούν άψογα στον 
χώρο των συνεδριάσεων. Και είναι εντε-
λώς απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο, αντί 
να γίνεται μετάφραση από την ελληνική 
στην αγγλική γλώσσα, να γίνεται ακριβώς 
το αντίθετο! 

Η παρουσίαση ταινίας μικρού μήκους 
για τους αιχμαλώτους του ’74 ήταν η κα-
λύτερη στιγμή του Συνεδρίου! Εύγε σε 
αυτούς που το σκέφτηκαν….

Υστερόγραφο: Σημειώνω τις ξεκάθαρες 
θέσεις του Προέδρου Αναστασιάδη κατά 
τη συνάντηση που είχαμε - το Κεντρικό 
Συμβούλιο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Αποδήμων Κυπρίων (Π.ΟΜ.Α.Κ.) και της 
Παγκόσμιας Συντονικής Επιτροπής Κυ-

πριακού Αγώνα (Π.Σ.Ε.Κ.Α.) στο γραφείο 
του, πως δεν πρόκειται να αποδεχθεί λύση 
που δεν θα είναι λειτουργική και βιώσιμη 
και, κυρίως, δεν πρόκειται να αποδεχτεί 
λύση που δεν θα εξασφαλίζει την εθνική 
και φυσική επιβίωση του Κυπριακού 
Ελληνισμού στη γη των προγόνων του… 
«Τον πιστεύεις;», με ρώτησε κάποιος από 
δίπλα! Ας μην είμαστε εντελώς κακόπιστοι, 
του απάντησα… 

*Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, από το Μονάγρι Λεμεσού

Εικοστό Συνέδριο Αποδήμων Κυπρίων 

Το πιο σοβαρό ζήτη-
μα, όμως, που κάθε 

φορά γίνεται όλο 
και σοβαρότερο, εί-
ναι η περιθωριοποί-

ηση της γλώσσας 
μας. Κανενός δεν 

φαίνεται να ιδρώνει 
το αφτί του γι’ αυτό 

το κεφαλαιώδες 
ζήτημα. Οι Έλληνες 

Κύπριοι της διασπο-
ράς απαξιώνουν την 

ελληνική γλώσσα… 

Η αυθόρμητη λαϊκή 
εξέγερση στις 9 Σεπτεμ-
βρίου 1974 απέδειξε τις 

απεριόριστες δυνάμεις 
των λαϊκών δυνάμεων. 

Οι οποίες συνέτριψαν το 
πραξικόπημα, που  εξα-
κολουθούσε να επιβιώ-
νει, μήνες μετά το προ-

δοτικό και εθνοκτόνο 
του έργο
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29 χρόνια ραδιοφωνίας και... διζωνική!

Η λογική του κατευνασμού
και η δύναμη της αποτροπής

Τ ΡΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1990 άρ-
χισε τη λειτουργία του το Ράδιο 
Πρώτο. Ήταν το έτος της ιστορι-

κής νίκης της ελεύθερης ραδιοφωνίας 
στην Κύπρο. Της απελευθέρωσης των 
ερτζιανών από την κρατική μονοπωλια-
κή δικτατόρευση της ραδιοφωνίας που 
ασκούσε η εκάστοτε κυβέρνηση, διά 
του κρατικού ΡΙΚ. Είχαν προηγηθεί οι 
«αναρχοαυτόνομοι ραδιοπειρατές», με 
τις εκπομπές του Ράδιο Αυτοδιάθεση, του 
Ράδιο Επιστροφή, του Ράδιο Καραβάς, 
του Ράδιο Οδοφράγματος κ.ά., που οι 
διαδοχικές κυβερνήσεις Σπ. Κυπριανού 
και Γ. Βασιλείου έστελναν την Αστυνομία 
για να τους σιγήσει, να κατάσχει τους 
«παράνομους» πομπούς τους και να 
συλλάβει για να δικάσει τους... δράστες! 
Τα επόμενα χρόνια ανατράπηκε και η 
κρατική μονοπωλιακή δικτατόρευση 
(πάντα διά του ΡΙΚ) στην τηλεόραση, 
με τη λειτουργία των ιδιωτικών τηλε-
οπτικών καναλιών.

ΟΣΕΣ και όσοι είναι σήμερα στην 
ηλικία κάτω των 40 χρόνων (ήσαν δη-
λαδή 11χρονα παιδάκια οι μεγαλύτε-
ροι το 1990), φυσιολογικά δεν έχουν 

μνήμες του ισχύοντος πριν από το 
1990 καθεστώτος κρατικής δικτατό-
ρευσης της ραδιοφωνίας - τηλεόρασης. 
Πολύ περισσότερο, η γενιά του δια-
δικτύου και των «μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης», είναι πολύ δύσκολο να 
φανταστεί - με οιεσδήποτε προσλαμ-
βάνουσες παραστάσεις - το καθεστώς 
κρατικής δικτατόρευσης της ραδιοφω-
νίας - τηλεόρασης. Όπως δεν ξέρουν, 
παρά μόνο μουσειακώς, την... γραφο-
μηχανή, τους δίσκους βυνιλίου, την 
λινοτυπική μηχανή και τα καρούλια 
των μαγνητοφώνων, πολύ περισσό-
τερο αδυνατούν να αντιληφθούν την 
έκταση τής προ του 1990 στέρησης 
της ελευθερίας λόγου και της ελευθε-
ρίας δημόσιας έκφρασης γνώμης, από 
ραδιοφώνου και τηλεοράσεως. Ούτε 
την ανυπαρξία «πλουραλισμού», για 
όσους... θυμούνται τη λέξη.

ΑΠΟ ΤΗΝ 3η Σεπτ. 1990, με τη συμ-
βολή και του Ράδιο Πρώτο, για πρώτη 
φορά η κοινωνία των πολιτών απέκτησε 
τη δυνατότητα να εκφράζει και ν’ ακρο-
άζεται από ραδιοφώνου ελεύθερα και 
τη δική της απέχθεια στη «λύση» Διζω-
νικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας που οι 
Τούρκοι Κατακτητές εξανάγκασαν τον 
ηττημένo το 1974 Ελληνισμό (Αθήνα και 
Λευκωσία) να διαπραγματεύεται ως τη 
«μόνη λύση» του Κυπριακού.

- Κυβερνούσε τότε ο Γιώργος Βασι-
λείου, τον οποίο πέτυχε να εκλέξει το 

1988 η τότε ηγεσία του ΑΚΕΛ για να 
εκτοπίσει από το Προεδρικό τον Σπύρο 
Κυπριανού του ΔηΚο, επειδή από το 
1985 είχε απορρίψει την υποταγή στη 
διζωνική των «Δεικτών Κουεγιάρ» (τότε 
Γ. Γρ. ΟΗΕ) που υποστήριζαν από κοινού 
ΔηΣυ-ΑΚΕΛ. Ο Βασιλείου ακολούθησε, 
στο Κυπριακό, την πολιτική του Γλαύκου 
Κληρίδη, όπως καυχιόταν τότε ο ίδιος 
ο πρόεδρος του ΔηΣυ. Σύρθηκε ο Βα-
σιλείου σ’ επιπρόσθετες υποχωρήσεις 
απέναντι στον Ντενκτάς. Υποχωρήσεις 
οι οποίες παρήγαγαν το 1992  το σχέ-
διο διζωνικής λύσης που έμεινε έκτοτε 
γνωστό ως «Δέσμη Ιδεών Γκάλι», απ’ το 
όνομα του τότε Γ. Γρ. του ΟΗΕ.

ΕΤΥΧΕ τότε, λοιπόν, σ’ ένα από τα 
καθημερινά ρεπορτάζ του Ράδιο Πρώ-
το, πολλά γνωστά μέλη του ΔηΣυ Λεμε-
σού, με τη φωνή και τ’ ονοματεπώνυμό 
τους στο μικρόφωνο να εκφράσουν 
δημοσίως τη σφοδρότατη αντίθεσή 
τους στη Διζωνική πολιτική που προ-
ωθούσε η ηγεσία του κόμματός τους.

- Ο τότε Γ.Γρ. του ΔηΣυ και βουλευ-
τής Αλέκος Μαρκίδης έγινε... Τούρκος 
απ’ τον θυμό του. Έφτασε μέχρι του 
σημείου να καταγγέλλει και από του 
βήματος της Βουλής το... Ράδιο Πρώτο. 
Και ύστερα, έσπευσε να οργανώσει και 
ειδικά σεμινάρια υπέρ της Διζωνικής 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας για τους Συ-
ναγερμικούς, στα κομματικά γραφεία...

ΔΩΔΕΚΑ χρόνια αργότερα (1990-

2002), στο ένατο (απ’ το 1993) έτος των 
κυβερνήσεων Γλαύκου Κληρίδη, ο Αλ. 
Φρ. Μαρκίδης, Γενικός Εισαγγελέας 
πλέον, υπήρξε ο πρωτο-πρώτιστος 
παρά τω Γλαύκω στις διαδικασίες για 
το Κυπριακό, οι οποίες παρήγαγαν το 
Σχέδιο Ανάν που κόμισε στο Προεδρι-
κό, σε κίτρινο φάκελο 11 Νοεμβρίου 
2002, ο απεσταλμένος του Γ. Γρ. του 
ΟΗΕ Κόφι Ανάν, κ. Άλβαρο ντε Σότο.

- Το Σχέδιο Ανάν, μετά από δύο χρό-
νια καθημερινής δημόσιας κατ’ αντι-
μωλίαν συζήτησης όλων των πτυχών 
και των λεπτομερειών του, από τον... 
πλουραλισμό πλέον των ραδιοφώνων 
και τηλεοράσεων και εφημερίδων, 
τέθηκε σε δημοψήφισμα το Σάββατο 
24η Απριλίου 2004.

- Σημαντικό είναι να υπενθυμιστεί 
ότι υπέρ της Διζωνικής Ανάν τάχθη-
κε αρχηγικά και σθεναρά η τότε υπό 
τον Νίκο Αναστασιάδη ηγεσία του 
ΔηΣυ, διοργανώνοντας και το αλή-
στου μνήμης «μπλε-ροζ» συνέδριο 
του κόμματος, με τον Γλ. Κληρίδη να 
ορκίζεται μάλιστα ακόμη και... «εις το 
ιερόν ευαγγέλιον» υπέρ του ΝΑΙ στο 
Σχέδιο Ανάν.

ΤΙ ΑΠΕΔΩΣΑΝ ειδικά στον... κόσμο 
του ΔηΣυ τα από το 1990 σεμινάρια 
Διζωνικής του Μαρκίδη και η συνολική 
μακρόχρονη από το 1976 κληριδική 
και αναστασιαδική και μαρκιδική και 
κασουλιδική και αβερωφική κ.ο.κ. κομ-

ματική πολιτική υπέρ της Διζωνικής 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, φάνηκε 
και αποδείχθηκε στο Δημοψήφισμα 
του 2004:

- Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 66% των ψη-
φοφόρων του ΔηΣυ, αυτοβούλως κι 
αυτοπροαιρέτως ανυπάκουοι και ανυ-
πόταχτοι κι απειθάρχητοι στο κόμμα 
τους και στις αποφάσεις της ηγεσίας 
τους και στους όρκους του Κληρίδη 
«πατριάρχη» της παράταξής τους, ψή-
φισαν ΟΧΙ, απορρίπτοντας το Σχέδιο 
Ανάν. Συντασσόμενοι διά της ψήφου 
τους, με το σύνολο του Απορριπτικού 
λαού που συγκρότησε εκείνο το Σάβ-
βατο το συντριπτικό 76% απόρριψης 
της Διζωνικής του Σχ. Ανάν.

- ΣΤΟ ίδιο Δημοψήφισμα το 80% 
των ΑΚΕΛιστών ψηφοφόρων συντά-
χθηκαν με το σύνολο των Απορριπτι-
κών, αφού προηγουμένως εξανάγκα-
σαν την υπό τον Χριστόφια ηγεσία 
του κόμματος («το κόμμαν τζιαί τ’ αμ-
μάθκια σας»), Μεγάλη Παρασκευή 
του 2004 ν’ αποκηρύξει το ΝΑΙ που 
την προτεραίαν είχε αποφασίσει εν 
Πολιτικώ Γραφείω...

- Οι τότε ΑΚΕΛιστές δεδηλωμένοι 
υπέρ του Σχ. Ανάν υπουργοί της κυ-
βέρνησης Τάσσου Παπαδόπουλου, 
Ανδρέας Χρίστου και Κίκης Καζαμί-
ας, μπροστά στο 80% των ΑΚΕΛιστών 
Απορριπτικών, επέλεξαν την... παραί-
τησή τους απ’ το υπουργικό αξίωμα.

ΣΗΜΕΡΑ 2019, είκοσι εννέα χρόνια 
μετά το 1990, δεκαπέντε χρόνια μετά το 
ΟΧΙ του 76% του λαού, σαράντα δύο ήδη 
χρόνια μετά την πρώτη το 1977 απο-
δοχή διαπραγμάτευσης της Διζωνικής 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, οι συνταξι-
οδοτηθέντες πλέον από τ’ αλλεπάλληλα 
και διαδοχικά κρατικά και κομματικά 
στον ΔηΣυ και στο ΑΚΕΛ αξιώματά τους 
αξιότατοι κ.κ. Αλέκος Μαρκίδης, Ιωάν-
νης Κασουλίδης, Ανδρέας Χρίστου και 
Κίκης Καζαμίας, που τόσα χρόνια θρη-
νούν απαρηγόρητα τεθλιμμένοι, επειδή 
απέτυχαν να πείσουν τον λαό, υπέρ της 
Διζωνικής του Σχεδίου Ανάν, τώρα απο-
φάσισαν, γενναιότατα αμετανόητοι, να 
επανοργανωθούν εν συμμαχία και με 
άλλους, υπό τον σχηματισμό «Απόφαση 
ειρήνης», για να... διαφωτίσουν τους 
Ελληνοκυπρίους υπέρ της Διζωνικής 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας...

- ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ, προφανώς, για 
ν’ ασκήσει τις πιέσεις του επί του Προ-
έδρου Αναστασιάδη, τον οποίο οι ίδιοι 
θεωρούν πλέον ως... αποσκιρτήσαντα 
από την «Παράταξη των ΑΝΑΝιστών»...

ΠΡΟΦΑΝΩΣ τους αξίζει ν’ ανε-
γερθούν εις περίοπτον τοπίον και οι 
ανδριάντες τους. Ως υπόδειγμα για 
τις επερχόμενες γενεές των εγγονών 
και δισέγγονων (…our children and 
grandchildren), πέρκιμον δώσουν την 
υπογραφή τους στους Τούρκους για τη 
Διζωνική τους...

Η ισχύς ως δομικό γνώρισμα της διεθνούς πολιτικής, 
αφενός αντανακλάται στην στρατιωτική διάσταση, 
που σημαίνει ένα ισοζύγιο δύναμης, εμπεδώνο-

ντας την ισορροπία ειρήνης και ασφάλειας και αφετέρου 
στην ενεργό και διαδηλωμένη θέληση λαού και ηγεσίας 
να λειτουργούν τόσο αποτρεπτικά, όσο και διεκδικητικά.

Δεδομένου του γεγονότος ότι η ισχύς συνδέεται άρρηκτα 
με την παράσταση της αποτροπής είναι σημαντικό η ανά-
γνωση του εκάστοτε αντιπάλου να παραπέμπει στην αληθινή 
πραγματικότητα της ισχύος. Δεν επιτρέπεται επ’ ουδενί να 
αφεθεί στην διεκδικούσα χώρο και δικαιώματα πλευρά η 

αίσθηση, έστω και 
καθ’ υποψία, περί 
μη διαδηλωμένης 
βούλησης της εν 
δικαίω ευρισκο-
μένης χώρας να 
υ π ε ρ α σ π ι σ θ ε ί 
με όλες τις δυνά-
μεις, στρατιωτικές, 
κοινωνικές και 
πολιτιστικές, την 
παρουσία και την 
διαδρομή της στο 
διεθνές σύστημα 
κρατών. 

Υπάρχει μία 
παραφθορά της έν-

νοιας της ειρήνης, και σε ότι μας αφορά στα ελληνοτουρκικά, 
όπως τούτη ενίοτε εκδηλώνεται στον δημόσιο λόγο, όπου 
γίνεται αντιληπτή ως παραχώρηση εθνικών δικαιωμάτων 
και όχι ως συνυφασμένη με το περιεχόμενο των όρων ελευ-
θερία και δικαιοσύνη. Κάθε έννοια και αντίληψη πολιτικής 
δεν είναι μετέωρη, αλλά έχει ένα ιστορικό πλαίσιο που την 
ακολουθεί, το οποίο δεόντως και κατ’ ανάγκη πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη σε κάθε σχετική προσέγγιση. 

Το τουρκικό πολιτικό σύστημα από την δεκαετία του 
1950 και εντεύθεν διαγράφει έναν δομικό επεκτατισμό, 
που προάγει την διά της ισχύος επιβολή, παραβιάζοντας 
συστηματικά την του δικαίου ισχύ. Σε αυτή την συλλογι-
στική η ειρήνη, στην αρνητική της εκδοχή, δηλαδή της 
απλής απουσίας πολέμου, θα μπορούσε, βραχέως έστω, 
να πραγματώνεται διά της αποδοχής των διεκδικήσεων 
της επιτιθέμενης χώρας. Στο σκεπτικό τούτο μετουσιώνεται 
ο κατευνασμός, χαρακτηριστικότερο ιστορικά σύγχρονο 
παράδειγμα του οποίου είναι η επί ναζιστικής Γερμα-
νίας συνομολόγηση του Συμφώνου του Μονάχου το 
1938 μεταξύ Χίτλερ και Τσάμπερλεν, που οδήγησε σε 
περαιτέρω επιθετικότητα της χιτλερικής Γερμανίας. Ως 
ανωτέρω καταδεικνύεται πως η κατευναστική λογική, όχι 
μόνο δεν περιορίζει την επιθετικότητα, αλλά αντιθέτως 
την ενδυναμώνει, συμβάλλοντας στην διαιώνισή της. 

Στην περίπτωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων σε 
ορίζοντα μακράς διαδρομής, η αντιπαράθεση προκύπτει 
κατά κύριο λόγο από την διαρκή διεκδίκηση του τουρκι-
κού παράγοντα ελληνικών θέσεων, δικαίων, δικαιωμάτων, 
εδαφικών και θαλάσσιων περιοχών. Εν προκειμένω, η 

προσέγγιση παραχώρησης εθνικού χώρου εν είδει «διευ-
θέτησης» διατυπώνει μια αποσπασματική οπτική, καθώς 
αγνοεί τον παράγοντα ιστορικό συγκείμενο, όπου όταν και 
όσο Ελλάδα και Κύπρος υποχωρούν, τόσο πιο διεκδικητικά 
επιθετική εμφανίζεται η Τουρκία, παραπέμποντας κατά 
ταύτα στην αποτυχία της λογικής του κατευνασμού. Υπ’ αυτό 
το πρίσμα μιας αναθεωρητικής πολιτικής καταγράφεται 
το γεγονός πως όπου η Άγκυρα λάμβανε χώρο, όπως στο 
παράδειγμα της Ίμβρου, Τενέδου και Κύπρου, η συνέχεια 
αποκάλυπτε μία τουρκική αντίληψη πολλαπλασιασμού των 
διεκδικήσεων, εν προκειμένω διά της αξίωσης ανατροπής 
του status quo του Αιγαίου ή της περίπτωσης της Θράκης. 
Κατά τα ανωτέρω οι προτάσεις υποχωρητικότητας εν είδει 
διευθετήσεων στο Αιγαίο οδηγούν νομοτελειακά και με 
βάση το ιστορικό πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων 
σε έτι περαιτέρω διεκδικήσεις της Άγκυρας. 

Σημειώνεται πως μια ενεργός αντιπαράθεση στις σχέ-
σεις κρατών είναι πολύ περισσότερο ικανή να εκδηλωθεί 
όταν υφίσταται ανισορροπία ισχύος, τουτέστιν επέρχεται 
ή ενεργοποιείται όταν ο ένας εκ των δύο, με συνέπεια 
ο εν αμύνη και δικαίω ευρισκόμενος, προβάλλει θέση 
διεθνοπολιτικής αδυναμίας. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, 
εάν η απειλούμενη χώρα επιδείξει υποχωρητικότητα 
ή φόβο τότε καθίσταται πιθανή η πραγμάτωση της επι-
θετικής συμπεριφοράς, η οποία εκλαμβάνει τον φόβο 
ως αδυναμία, απηχώντας κατά ταύτα παραδοχές εκ του 
διαχρονικά επίκαιρου Διαλόγου Αθηναίων - Μηλίων.

Παρά το γεγονός πως στην Τουρκία δεν υφίσταται πλέ-
ον η στρατογραφειοκρατεία που υπήρχε στο παρελθόν, 
που ήταν ο ρυθμιστικός παράγοντας ελέγχου του πολιτι-
κού συστήματος, ένα πλήγμα στην τουρκική κρατική και 
πολιτειακή δομή θα επέφερε απρόβλεπτες εξελίξεις. Εάν 
στην αντιπαράθεση Ελλάδας – Τουρκίας, σε οποιαδήποτε 
κρίσιμη στιγμή, η Ελλάδα επιφέρει ένα σημαντικό πλήγμα 
στην τουρκική στρατηγική, είναι εξόχως πιθανό, παρά την 
ηγεμονική παρουσία του Ερντογάν, τούτο να δρομολογήσει 
εσωτερικές αντιδράσεις και ανακατατάξεις, που μπορούν να 
λειτουργήσουν και καταλυτικά σε ότι αφορά στην σημερινή 
ηγεσία της χώρας διασφαλίζοντας παράλληλα δυνητικά 
τα ελληνικά εθνικά δικαιώματα στο Αιγαίο.

Με δεδομένο πως η Τουρκία στοχεύει στην εμπέδω-
ση ενός κυρίαρχου ρόλου στην ευρύτερη περιοχή της 
νοτιοανατολικής Μεσογείου, δημιουργώντας συνθήκες 
φινλανδοποίησης, η ελληνική πλευρά οφείλει, γνωρίζοντας 
τους στόχους του αντιπάλου, τόσο τους διαχρονικούς, όσο 
και της φιλοσοφίας της Γαλάζιας Πατρίδας, να κατανοήσει 
το κατά Mearsheimer δόγμα που αποτυπώνεται στην 
αντίληψη «ό,τι είναι για τα οικονομικά το χρήμα, είναι η 
ισχύς για τις διεθνείς σχέσεις».  Κατανοώντας την ανωτέρω 
πολιτικά πάντα επίκαιρη προσέγγιση, η Ελλάδα οφείλει 
να λάβει όλα εκείνα τα κατάλληλα προς τούτο μέτρα και 
να εφαρμόσει στρατηγικές που να οδηγούν σε μια εν 
τοις πράγμασι υπεράσπιση της ειρήνης που συνιστά 
μια οιονεί ταύτιση με την ελευθερία και την δικαιοσύνη.

*Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Διευθυντής Κέντρου Ανατολι-
κών Σπουδών για τον Πολιτισμό

και την Επικοινωνία, Πάντειο Πανεπιστήμιο

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

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Ο στόχος της Αθήνας
και της Λευκωσίας

είναι η απελευθέρωση
από τον Αττίλα και
η λειτουργία ενός 

κανονικού κράτους. 
Πώς θα τον επιτύχουν 
έναντι μιας αδίστακτα 

αναθεωρητικής
Τουρκίας, η οποία 

διεξάγει εναντίον τους 
έναν ολομέτωπο πόλεμο, 
συμβατικό και υβριδικό, 
και προς το παρόν τον 
κερδίζει; Με φλύαρες 

δηλώσεις του στυλ 
«ψυχραιμία», «σύνεση»

και «ευελιξία»;  

«Δεδομένου του 
γεγονότος ότι η ισχύς 

συνδέεται άρρηκτα 
με την παράσταση 

της αποτροπής είναι 
σημαντικό η ανάγνωση 
του εκάστοτε αντιπάλου 

να παραπέμπει στην 
αληθινή πραγματικότητα 

της ισχύος»

Η Ελλάδα και η Κύπρος ενώπιον του τουρκικού
αναθεωρητισμού: Γιατί πάμε ξανά σε συνομιλίες;

Η Τουρκία είναι ξεκάθαρη στους στόχους και 
στη στρατηγική της: Δεν θέλει -προς το παρόν-  
πόλεμο με την Ελλάδα. Μπορεί να επιδιώξει 

ίσως μιαν ελεγχόμενη κρίση επειδή θεωρεί ότι απέκτησε 
τέτοιαν ισχύ, που κρίνει ότι της επιτρέπει να ασυδοτεί. Η 
Τουρκία δεν θέλει λύση στο Κυπριακό. Το διατυπώνει 
και το επαναλαμβάνει καθημερινά. Η «λύση», την οποία 
η Άγκυρα θέλει, απαιτεί να επιτευχθεί με τουρκικούς 
όρους και προδιαγραφές ώστε να εγγυάται τον εσαεί 
έλεγχο και κατοχή της νήσου.

 Η Τουρκία διεκδικεί το μισό Αιγαίο. Εδώ και δύο 
χρόνια αναφέ-
ρεται στο «δόγμα 
της Γαλάζιας Πα-
τρίδας». Την περ. 
Κυριακή, κατά τη 
διάρκεια τελετής 
ορκωμοσίας στο 
Πανεπιστήμιο 
Εθνικής Άμυνας, 
σε μια φωτογρα-
φία που δημοσί-
ευσε η τουρκική 
προεδρία στην 
ιστοσελίδα της, 
εμφανίζεται ο 
Πρόεδρος Ερντο-
γάν να υπογράφει 
το βιβλίο επισκε-
πτών της σχολής. 
Πίσω από αυτόν 
υπάρχει ένας 
χάρτης που 
γράφει: «Γαλάζια 
Πατρίδα (Mavi 
Vatan) έκτασης 
462.000 χιλιο-
μέτρων». 

Ο Έλληνας 
ΥπΕξ, Ν. Δένδιας, σχολίασε τη φωτογραφία και είπε ότι 
τον «λυπεί». Πρόσθεσε ότι «απομονώνεται η Τουρκία και 
εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να τους ακολουθήσουμε 
ούτε σε βαλκανοποίηση της περιοχής, ούτε σε μία τακτική 
επαρχιωτισμού. Η Τουρκία αυτήν τη στιγμή λειτουργεί 
ως ο ταραξίας της περιοχής». Ταραξίας μεν, αλλά δυστυ-
χώς για την Ελλάδα και δυστυχέστατα για την Κύπρο, η 
Τουρκία εννοεί και υλοποιεί σε βάρος του Ελληνισμού 
όσα εξαγγέλλει, ενώ Αθήνα και Λευκωσία φλυαρούν ή 
καταφεύγουν σε ευσεβείς πόθους.

Γι’ αυτό η Άγκυρα μεθοδεύει, διά συνεχών προκλή-
σεων, αμφισβητήσεων και απειλών να σύρει την Αθήνα 
σε συνομιλίες για επισημοποίηση του διαμοιρασμού του 
Αιγαίου με τουρκικούς όρους. Στο Κυπριακό, καθημε-
ρινά βροντοφωνάζει προς την κωφάλαλη ηγεσία μας 
ότι η νήσος είναι πολυτιμότατη για τους γεωπολιτικούς, 
στρατηγικούς, μεγαλοϊδεατικούς και τώρα έντονα ενερ-
γειακούς σχεδιασμούς της. 

Απαιτεί να σύρει τον «ευέλικτο» και «ψύχραιμο» 
Αναστασιάδη σε νέες συνομιλίες. Κι ενώ ο Πρόεδρος 
διαβεβαιώνει ότι δεν θα πάει σε διάλογο αν δεν υπάρχει το 
κατάλληλο κλίμα, ταυτόχρονα επείγεται να επαναρχίσουν 
οι συνομιλίες διότι, λέγει το κυβερνητικό αφήγημα, μόνο 
με αυτές θα τερματιστεί η τουρκική κατοχή, οι απειλές 
και οι εκβιασμοί και η Κύπρος θα λειτουργήσει ως κα-
νονικό, δημοκρατικό, ευρωπαϊκό κράτος. Την Τουρκία, 
τη ρώτησε αν αυτήν τη λύση προκρίνει;

Γι’ άλλη μια φορά, η ειδική απεσταλμένη του ΓΓ του 
ΟΗΕ ήρθε στο νησί για να επιδιώξει συμφωνία στους 
όρους αναφοράς. Δηλ. έναν οδικό χάρτη, ο οποίος θα 
επιτρέψει να επαναρχίσει η διαδικασία των συνομιλιών, 
που θα οδηγήσει σε μιαν άτυπη τριμερή και σε μιαν  
άτυπη πενταμερή. Αυτές οι δήθεν άτυπες συναντήσεις 
συνιστούν αφόρητο εμπαιγμό της νοημοσύνης των πο-
λιτών. Η πλευρά μας καίγεται για συνομιλίες εκκινώντας 
ξανά από την ολέθρια ψευδαίσθηση και τον γελοίο ευσεβή 
πόθο ότι η Τουρκία θα επιδείξει «καλή θέληση». 

Αλλ’ η Τουρκία επιδεικνύει καθημερινά την «καλή 
θέλησή» της. Από τις 4/5/2019 εισέβαλε, κατέκτησε, 
τρύπησε την ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έκανε 
ακόμα και… κατανομή της μεταξύ των γειτονικών χωρών 
και εξήγγειλε μελλοντική πώληση φυσικού αερίου. Ως 
ασύδοτη αναθεωρητική δύναμη, ξεκίνησε έναν τρίτο Αττίλα 
κατά της Κύπρου, η οποία βρίσκεται υπό την πολιορκία 
του τουρκικού στόλου, της αεροπορίας και drones. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, αντί της προσφυγής στο 
Συμβούλιο Ασφαλείας και της απαίτησης για στοχευμένα 
μέτρα της ΕΕ κατά της Τουρκίας, η οποία, όπως ο ίδιος 
δήλωσε, άρχισε νέα εισβολή, δηλ. πόλεμο κατά της Κύ-
πρου, επιμένει διάτορα σε συνομιλίες. Ναι, αλλά, αυτήν 
τη φορά δεν θα πάει με το πιστόλι αλλά με ολόκληρη την 
πολεμική μηχανή της Τουρκίας στον κρόταφό του. Θα 
βρεθεί προ του εξής οδυνηρού και σκληρού γεγονότος: 

Αν οι συνομιλίες «επιτύχουν», θα οδηγήσουν στη δι-
άλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας (αυτό προνοεί και 
η Κοινή Δήλωση της 11/2/2014, παρ. 4, που ο Πρόε-
δρος επικαλείται ως μέρος νέων, πιθανών συνομιλιών) 
διά της υπογραφής μας και στην προτεκτορατοποίηση-
τουρκοποίηση της νήσου. Αν αποτύχουν, οι ευθύνες θα 
επιρριφθούν στην ελληνική πλευρά διότι δεν έχει πείσει 
για τις θέσεις της ούτε έχει αντιδράσει αποτελεσματικά 
κατά της τουρκικής επιθετικότητας. 

Έναντι της Ελλάδος και της Κύπρου, η Τουρκία προ-
βάλλει μιαν απίστευτη στρατιωτική ισχύ και ασκεί μία 
μεθοδευμένη τακτική αυξομειούμενων εντάσεων, απει-
λών, εκβιασμών και προκλήσεων. Ο στόχος της είναι να 
δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που θα της επιτρέψουν 
να επιβάλει τους όρους και αξιώσεις της. 

Ο στόχος της Αθήνας και της Λευκωσίας είναι η 
απελευθέρωση από τον Αττίλα και η λειτουργία ενός 
κανονικού κράτους. Πώς θα τον επιτύχουν έναντι μιας 
αδίστακτα αναθεωρητικής Τουρκίας, η οποία διεξάγει 
εναντίον τους έναν ολομέτωπο πόλεμο, συμβατικό και 
υβριδικό, και προς το παρόν τον κερδίζει; Με φλύαρες 
δηλώσεις του στυλ «ψυχραιμία», «σύνεση» και «ευελιξία»;        

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ



Εξ Απορρήτων

Τ ην ώρα που σύρονται αυτές οι γραμ-
μές δεν γνωρίζουμε αν έχουν καρπο-
φορήσει οι προσπάθειες της κυρίας 

Λουτ ή όχι για την επίτευξη συμφωνίας επί 
των όρων αναφοράς. Ανεξάρτητα, όμως, από 
το αποτέλεσμα, ορισμένα ζητήματα ισχύουν 
είτε έτσι είτε αλλιώς.  Ποια είναι αυτά;

  Οι «όροι αναφοράς», όπως τους είχαμε 
εμπεδώσει εδώ και δύο χρόνια, σίγουρα δεν 
ήταν οι τρεις επικεφαλίδες για τις οποίες 
γίνεται τώρα λόγος.

Δύο ολόκληρα χρόνια μάχης για το κατά 
πόσον το έγγραφο της 30ής Ιουνίου ήταν το 
τελικό ή το διευκρινισμένο της 4ης Ιουλίου, 
ως «πλαίσιο Γκουτέρες», για να αποκαλυφθεί 
τώρα ότι δεν υπάρχει έγγραφο Γκουτέρες.  
Υπάρχει προφορική κατάθεση του Γ.Γ.  του 
ΟΗΕ  και οι σημειώσεις των δύο πλευρών 
και βεβαίως αυτές του αντικειμενικού και 

ανεπηρέαστου αστρολόγου κ. Έιντε. 
 Τελικά, ο μόνος που γνωρίζει επακριβώς 

ποιο είναι το «πλαίσιό» του είναι ο Αντόνιο 
Γκουτέρες και φυσικά θα ισχύσει αυτό που θα 
τους πει, αν και εφόσον πραγματοποιηθεί τρι-
μερής στη Νέα Υόρκη ή αλλού - π.χ.  Ελβετία.

 Δύο ολόκληρα χρόνια ο Γ.Γ.  του ΟΗΕ 
αρνείτο να καταθέσει γραπτώς, δημόσια ή 
όχι, το «πλαίσιό» του. Γιατί άραγε;

 Τελικά, μας είπαν ότι το πλαίσιο θα το 
βρείτε, αν ψάξετε στην Έκθεση του Γ.Γ.  του 
ΟΗΕ του Σεπτέμβρη του 2017. Ας πούμε, αν 
κάνετε μια… γεώτρηση.  Και ερωτώ. Ποιο 
έγγραφο μάς ανέμιζαν πολλοί και διάφοροι 
και το επικαλούνταν ως το γνήσιο; Ποιανού 
τις σημειώσεις;

Είναι ασαφές, αν ο Γ.Γ. του ΟΗΕ επιθυ-
μεί, μετά την κατ’ αρχάς συμφωνία επί των 
«όρων αναφοράς», να υπάρξει ουσιαστική 
διαπραγμάτευση ή απ’ ευθείας μετάβαση σε 
άτυπη Πενταμερή.

Παραμένει ερωτηματικό, γιατί άτυπη 
Πενταμερής, Τριμερής, Διμερής. Λέγεται 
ότι ο στόχος είναι να προκύψει από τρεις 
«άτυπες» συναντήσεις ή τις δύο, τελικά, μια 
κατ’ αρχάς στρατηγική συμφωνία, η οποία 

να μονογραφηθεί από τους δύο ηγέτες και 
να ακολουθήσει επίσημη Πενταμερής, έτσι 
ώστε να μην μπορούν να υπαναχωρήσουν. 
Αρραβώνας, δηλαδή, πριν από τον γάμο, με 
προικοσύμφωνο.

Δεν διευκρινίζεται, αν τη στρατηγική συμ-
φωνία θα μονογράψουν και οι τρεις εγγυήτριες.

Δεν λέγεται κουβέντα για κανονική Διεθνή 
Διάσκεψη, όπως έχει προταθεί από δεκαετίες 
τώρα από την Κυπριακή Δημοκρατία και έχει 
υιοθετηθεί απ’ όλους τους Κύπριους Προέ-
δρους και τα Ηνωμένα Έθνη.

 Ούτε λέξη, αν και κατά πόσον και από 
ποιον ενημερώνονται στην παρούσα φάση οι 
τρεις εγγυήτριες.  Γιατί δεν τους ενημερώνουν, 
ως όφειλαν, τα Ηνωμένα Έθνη;

 Γιατί τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία, δύο χρόνια 
τώρα, απαιτούσαν, κακώς, μόνον από τους δύο 
ηγέτες να τα βρουν, ως το Κυπριακό να είναι 
μόνο και αποκλειστικά διακοινοτικό πρόβλημα, 
τώρα που οι δύο τα βρήκαν στις 9 Αυγούστου, 
ανέμεναν και την έγκριση της Άγκυρας;

 Δεν συνιστά ανάγκη, όπως η Άγκυρα δώσει 
την έγκρισή της, και απόδειξη για το ποιος 
είναι ο ένοχος της κυπριακής τραγωδίας κι 
ο κλειδοκράτορας του Κυπριακού; Φυσικά, 

αυτό αποδεικνύεται. Γιατί, λοιπόν, τα Ηνω-
μένα Έθνη, που είναι σκληρά και απαιτητικά 
απέναντι στους δύο ηγέτες, είναι παρακλητικά 
και χαϊδευτικά προς την Άγκυρα;

 Αν υπάρχει ή υπήρξε και έληξε τέτοια 
μεγάλη δυσκολία να συμφωνηθούν επικε-
φαλίδες ως όροι αναφοράς, πόση δυσκολία 
έπεται;  Και, εφ’ όσον έπεται τέτοια δυσκολία, 
προς τι η επιλογή μιας διαδικασίας όπου οι 
δύο κοινότητες θα πρέπει να τα βρουν συνο-
πτικά και μάλιστα σε μιαν άτυπη διαδικασία;

 Οι τρεις επικεφαλίδες που έγιναν γνωστές 
προϋπάρχουν εδώ και δύο χρόνια.  Τι εμπό-
διζε να υιοθετηθούν;

 Το κλειδί στη νέα προσπάθεια είναι, αν η 
Άγκυρα και άλλοι, κυρίως η Άγκυρα, παρα-
μένουν προσηλωμένοι σε λύση Ομοσπονδίας, 
όπως προνοείται από τις αποφάσεις του ΟΗΕ 
ή όχι.  Προσωπικά, πολύ φοβάμαι πως όχι. 
Η νέα διαδικαστική θέσης της Άγκυρας, που 
είναι παλαιά, βέβαια, είναι «όλα στο τραπέζι». 
Και την Ομοσπονδία και τη Συνομοσπονδία 
και άλλες «νέες ιδέες».

 Από τη στιγμή που η έννοια πολιτική ισό-
τητα υπάρχει στις αποφάσεις του ΟΗΕ, γιατί η 
Άγκυρα την ήθελε ως ξεχωριστή επικεφαλίδα 

στη συμφωνία;  Για να τονίσει ότι αυτό που 
η ίδια καταλαβαίνει ως «πολιτική ισότητα» 
είναι άλλο από αυτό που τα ψηφίσματα του 
ΟΗΕ προνοούν.

 Ο όρος «πολιτική ισότητα», για την Άγκυρα 
επεκτείνεται και στο ενεργειακό.

 Η διάσπαση και διάσταση και εντός των 
δύο κοινοτήτων είναι εξαιρετικά μεγάλη.  Όλοι 
σχεδόν παραμένουν στις απόψεις που είχαν 
το 2004, με τη διαφορά ότι είναι πιο έντονες 
και πιο επίσημες - π.χ. Οζερσάι - ή αντιομο-
σπονδιακές φωνές στην τ/κ κοινότητα, αλλά 
κυρίως στην Τουρκία.

 Το Φυσικό Αέριο, από καταλύτης και κί-
νητρο για λύση, εξελίχθηκε σε πρόβλημα και 
εμπόδιο.

 Όποτε κάποιος στην ε/κ πλευρά  επικρίνει 
έντονα την Τουρκία, όταν κατηγορείται η ιμπε-
ριαλιστική, επεκτατική, κατοχική και πειρατική 
Τουρκία και το ισλαμοαυταρχικό καθεστώς της,  
ορισμένοι Ε/κ εξοργίζονται. Γιατί;

Είναι καιρός, πολιτικές δυνάμεις, κινήσεις, 
οργανωμένα σύνολα και άτομα να είναι πιο 
ειλικρινείς στο τι αποδέχονται ως λύση του 
Κυπριακού και τι όχι. Ο χρόνος εξέλιπε.  Ήλθε 
η ώρα της αλήθειας.

Είναι η ώρα της αλήθειας

Της Κυριακής
08.09.2019

ΤΕΛΙΚΆ ΕΠΕΝΕΒΗ Ο «ΤΆΎΡΟΣ»...

ΘΡΙΛΕΡ «ΤΙ ΚΡΎΒΕΙ ΤΟ... ΠΛΎΝΤΗΡΙΟ»; 

Η ΠΕΤΡΆ ΤΟΎ... ΝΤΙΒΕΛΟΠΕΡ

Γράφαμε την περασμένη Κυριακή ότι στις 
επαφές της κυρίας Λουτ με τον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη και τον Μουσταφά Ακιντζί λογά-
ριαζαν χωρίς τον σουλτάνο. Κατασκεύαζαν ένα 
γυάλινο οικοδόμημα, στο οποίο θα ορμούσε 
κάποια στιγμή ως ταύρος εν υαλοπωλείω ο 
Ερντογάν και θα τα έκανε όλα γυαλλούθκια. Η 
πρόβλεψη δεν άργησε να επιβεβαιωθεί. Παρά 
την αρχική αισιοδοξία και τη βεβαιότητα ότι θα 
μπορούσε να συμφωνηθεί ένα κοινό έγγραφο 
με όρους αναφοράς, ο ταύρος άρχισε να μου-
γκρίζει, να βγάζει καπνούς από τα ρουθούνια 
και να σκάβει το χώμα με το πόδι του, έτοι-
μος να ορμήσει, με αποτέλεσμα ο υπάκουος 
Ακιντζί να αλλάξει στάση και να αρχίσει να... 
σπάζει μόνος του τα γυαλιά. Οι απαιτήσεις που 
πρόβαλλε ο Μουσταφά, για να ικανοποιήσει 

τον ταύρο, οδήγησαν σε συνεχείς εμπλοκές τη 
διαδικασία, με αποτέλεσμα η κυρία Λουτ να 
χορτάσει... κυπριακό σουβλάκι, αφού παρέτεινε 
την παραμονή της και συναντιόταν με τους δύο 
καθημερινά, για έξι μέρες. Το κείμενο αυτό 
γράφεται προτού ολοκληρωθούν οι επαφές της 
απεσταλμένης του Γκουτέρες κι έτσι δεν γνωρί-
ζουμε την έκβαση. Αν, δηλαδή, εγκατέλειψε την 
προσπάθειά της, ή αν κατάφερε να κολλήσει 
τα γυαλιά και να έφτιαξε ένα γυαλοκλούβι με 
τους όρους αναφοράς. Αλλά κι αν το κατόρ-
θωσε αυτό, δεν σημαίνει ότι ηρέμησε και τον 
ανεξέλεγκτο ταύρο, ο οποίος απειλεί τώρα να 
μας στείλει και τρίτο γεωτρύπανο και θέλει να 
αποκτήσει και πυρηνικά όπλα! Ταυρομάχος, 
πάντως, δεν φαίνεται στον ορίζοντα...

ΜΠΟΞΕΡ

Σε έργο μυστηρίου εξελίσσεται η υπόθεση με 
τα δημοσιεύματα του Διεθνούς Παρατηρητηρίου 
OCCRP που εμπλέκουν το πρώην δικηγορικό 
γραφείο του Προέδρου Αναστασιάδη σε διαδρο-
μές ξεπλύματος ρωσικού βρόμικου χρήματος, 
το 2007. Το θέμα πήρε και άλλες διαστάσεις, με 
υπαινιγμούς για εκβιασμούς προς τον Πρόε-
δρο από πρώην συνεργάτες του, με διοχέτευση 
πληροφοριών που κατονομάζουν τον Επίτροπο 
Χρήστο Στυλιανίδη και με πολλές αναπάντητες 
απορίες να αιωρούνται. Ο Πρόεδρος, στη συνέ-
ντευξη στον Άλφα, έδωσε μιαν εικόνα ανάλογη 
με εκείνην του Ιουλίου Καίσαρα που μαχαιρώ-
νεται πισώπλατα από φίλους του. Έμεινε μόνο 
να αναφωνήσει «και εσύ, τέκνον Βρούτε;», αλλά 
καταλάβαμε ποιον εννοούσε. «Είμαι απόλυτα 
γνώστης ποιοι τις κατευθύνουν και ποιοι είναι 

οι συγγραφείς», δήλωσε, προσθέτοντας ότι 
«κάποιοι νομίζουν ότι με το να τα προωθήσουν 
μέσω μιας ΜΚΟ μπορούν να πλήξουν τον 
Νίκο Αναστασιάδη γιατί θεωρούν ότι τους αδί-
κησα». Η αναφορά ερμηνεύθηκε ότι παρέπε-
μπε στον «αδικηθέντα» και μη επαναδιορισθέ-
ντα Χρήστο Στυλιανίδη. Το έργο προφανώς θα 
έχει και συνέχεια. Αλλά το σημαντικότερο δεν 
είναι οι πικρίες του Προέδρου για τις «συνω-
μοσίες» εναντίον του και η απορία του γιατί τα 
θυμήθηκαν όλα αυτά ύστερα από 12 χρόνια. 
Αυτό είναι πρόβλημα του Νίκαρου. Το σημα-
ντικότερο είναι να υπάρξει ένα τεκμηριωμένο, 
σαφές, αντικειμενικό και προπαντός πειστικό 
πόρισμα για το όλο θέμα. Τίποτε περισσότερο, 
τίποτε λιγότερο.

ΚΎΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Άντε, ήρθε η σειρά και της Πέτρας του Ρω-
μιού, του εμβληματικότερου σημείου της Κύ-
πρου, να γνωρίσει την «ανάπτυξη». Ήδη ένας 
ιδιώτης έστειλε μπουλντόζα και ισοπέδωσε 
έναν λόφο, απέναντι ακριβώς από την Πέτρα 
του Ρωμιού, με σκοπό την... τέλεση πολιτικών 
γάμων, παρά το ότι το Τμήμα Δασών είχε 
απορρίψει το σχετικό αίτημά του. Στη λογική 
των ντιβέλοπερ, όλοι οι χώροι γύρω από την Πέ-
τρα του Ρωμιού (όπως και στον παρθένο Ακάμα 
και αλλού) μπορούν να αξιοποιηθούν. Και για 
πολιτικούς γάμους και για ομπρέλες και κρε-
βατάκια και για souvenir shops και για πώληση 
οφτού κλέφτικου και για αναρρίχηση ορειβατών 
πάνω στην ίδια την Πέτρα, με καταβολή του σχε-
τικού αντιτίμου βεβαίως, και για ό,τι άλλο μπορεί 
να κατεβάσει η κούτρα του καθενός που θέλει 

να βγάλει χρήματα από τον μυθολογικό τόπο 
γέννησης της Αφροδίτης. Α! Τώρα θυμήθηκα 
και το γιγαντιαίο άγαλμα της Αφροδίτης που 
ήθελε να στήσει δίπλα στην Πέτρα του Ρωμιού 
ο τότε Υπουργός Εμπορίου Νίκος Ρολάνδης. 
Με τον ίδιο τρόπο σκέψης, που δεν έχει εκλείψει 
ποτέ στην μπανανία μας, θα μπορούσαμε να 
δούμε να δεσπόζει της Πέτρας του Ρωμιού και 
ένας γιγαντιαίος πύργος «Venus Tower», πάνω 
σε κάποιον λόφο, με τα διαμερίσματα να μοσχο-
πουλιούνται σε... Μοσχομυρισμένους (από τη... 
Μόσχα, εννοώ) εκατομμυριούχους ολιγάρχες, 
έναντι κυπριακών διαβατηρίων. Με... μοσχομυ-
ρισμένο (αρωματισμένο, εννοώ εδώ) και όχι.... 
βρόμικο χρήμα. Για να μην  μπορεί κανένας 
κακόβουλος να μας κατηγορήσει...

ΜΠΟΞΕΡ

Η ΕΜΦΆΝΙΣΗ
ΤΩΝ ΜΆΘΗΤΩΝ

Πολλές συζητήσεις διεξά-
γονται τις τελευταίες μέρες 
με αφορμή τις αλλαγές που 
προτείνονται στους κανονι-
σμούς λειτουργίας των σχο-
λείων και αφορούν, μεταξύ 
άλλων, και την εμφάνιση 
των μαθητών. Συμφωνούμε 
σε γενικές γραμμές με τις 
προτεινόμενες αλλαγές. Δι-
ότι μπορεί να έχουν αλλάξει 
οι εποχές, αλλά δεν έχει 
αλλάξει το βασικό ζητούμε-
νο. Δηλαδή ο μαθητής να 
πηγαίνει στο σχολείο για 
να μορφωθεί και όχι για να 
επικεντρώνεται στις στυλι-
στικές επιλογές του ιδίου ή 
των συμμαθητών του. 
Φυσικά η εμφάνιση και η 
συμπεριφορά ενός μαθητή 
δεν ξεκινάει από το σχολείο. 
Ξεκινάει από το σπίτι. Αν ο 
γονιός αδιαφορεί ή επιτρέ-
πει ή ενθαρρύνει μια εμφά-
νιση του παιδιού του που 
δεν συνάδει με την κοινή 
λογική αντίληψη του μέτρου, 
τότε κάνουμε μια τρύπα στο 
νερό (ή μια τρύπα στο παντε-
λόνι, αν προτιμάτε). 
Ο ορισμός της ευπρέπειας 
μπορεί να φαίνεται ότι έχει 
υποκειμενικά κριτήρια, 
αλλά υπάρχει και μια αντι-
κειμενική οριοθέτηση. Δεν 
μπορείς, ας πούμε, να πας 
σε μια κυβερνητική υπηρε-
σία για να εξυπηρετηθείς... 
φορώντας μαγιό. Η ίδια 
αντικειμενική οριοθέτηση 
ισχύει και για τα σχολεία.
Ασφαλώς η εμφάνιση των 
μαθητών δεν είναι το βασικό 
πρόβλημα των σχολείων 
και ας μην αφήσουμε το 
θέμα αυτό να εκτρέψει την 
προσοχή από τα σοβαρά 
προβλήματα της εκπαί-
δευσης. Θέλουμε μεν τους 
μαθητές να έχουν ευπρεπή 
εμφάνιση, αλλά είναι πολύ 
σημαντικότερο να έχουμε 
και όλα τα σχολικά κτήρια 
με... ευπρεπή εμφάνιση και 
φυσικά την ίδια την παιδεία 
μας με... αναβαθμισμένη, 
ποιοτικά, συμπεριφορά.

ΜΠΟΞΕΡ

Πάρτε ψίχουλα, 
μακαρίστε 
την ψυχούλα της

Την τραγική ιστορία της αείμνηστης Λαϊ-
κής Τράπεζας μάς ξαναθύμισε η είδηση ότι 
οι «κουρεμένοι» καταθέτες της θα πάρουν 
τελικά 5 με 6 σεντ για κάθε ευρώ που έχα-
σαν στο «κούρεμα» των καταθέσεών τους. 
Όπως αναφέρθηκε στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Θεσμών, στους «κουρεμένους», 
που έχασαν 4 δισεκατομμύρια, θα δια-
νεμηθούν τελικά μόνο 224 εκατομμύρια 
ευρώ. 
Θα πάρουνε ψίχουλα, δηλαδή, οι άνθρω-
ποι. «Λίγα ψίχουλα... απάτης σου γυρεύω 
και τα άλλα μου λεφτά θα... μνημονεύω»!
Στη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών, η 
βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλα-
μπίδου είπε πως η εικόνα είναι άκρως 
θλιβερή αφού τα περιουσιακά στοιχεία της 
πρώην Λαϊκής έχουν εξανεμιστεί «λόγω 
καθυστερήσεων, λόγω παραλείψεων, λόγω 
ενεργειών που δεν έγιναν την ώρα που 
έπρεπε να γίνουν». Έχεις δίκαιο, Ειρήνη 
μου. Αλλά αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η 
υπόλοιπη αλήθεια είναι ότι η ίδια η Λαϊκή 
Τράπεζα μακαρίστηκε «λόγω καθυστερή-
σεων, λόγω παραλείψεων, λόγω ενεργειών 
που δεν έγιναν την ώρα που έπρεπε να 
γίνουν» από την κυβέρνηση του ΑΚΕΛ.
Καλά είναι να τα θυμόμαστε αυτά, όπως 
και το πώς ξεκίνησε η πονεμένη ιστορία 
της Λαϊκής, πώς ήρθε ο Βγενόπουλος, 
ποιοι του έστρωσαν κόκκινα χαλιά, ποιοι 
τον άφηναν ανεξέλεγκτο, ποια κόμματα 
έπαιρναν λεφτά από τη Focus των συνερ-
γατών του Βγενόπουλου, πώς βρέθηκε η 
Λαϊκή να χρωστά 9 δισεκατομμύρια στον 
ELA, ποιοι κρατούσαν την Τράπεζα στον 
αναπνευστήρα μέχρι τις εκλογές, ποιοι 
ψήφισαν στη Βουλή ενέσεις 1,8 δις για 
τη Λαϊκή, ποιοι απέρριψαν στη Βουλή 
το πρώτο «ηπιότερο κούρεμα», που θα 
μείωνε το «κούρεμα» αυτών που παίρνουν 
σήμερα μόνο 5 με 6 σεντ για κάθε ευρώ 
που έχασαν.
Καλά είναι επίσης να θυμόμαστε ότι δεν 
τιμωρήθηκε κανένας από όσους ευθύνο-
νται για την αποδημία της πολύκλαυστης 
Λαϊκής. Η οποία, όπως είχε δηλώσει τον 
Νοέμβριο του 2013 η τότε διαχειρίστρια 
της Τράπεζας, Άντρη Αντωνιάδου, «ήταν 
ένας μεγάλος κουκουμάς τον οποίο βρή-
καν πολλοί για να κάνουν ό,τι θέλουν, ώστε 
να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους»... 

ΚΎΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Εξωπλανήτης... 
Χάλλουμος!
Η στήλη δεν θα μπορούσε παρά να συμμε-
τάσχει ενεργά στην εθνική προσπάθεια να 
βαφτίσει η Κύπρος έναν εξωπλανήτη, δηλαδή 
έναν από τους χιλιάδες εξωπλανήτες που κι-
νούνται έξω από το ηλιακό μας σύστημα. Ήδη ο 
Κυπριακός Οργανισμός Εξερεύνησης Διαστή-
ματος εξήγγειλε την έναρξη της διαδικασίας 
επιλογής του ονόματος, στην οποία μπορούν να 
συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες, μέχρι το τέλος 
Νοεμβρίου. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του 
Οργανισμού, Γιώργος Δανός, ο «κυπριακός» 
εξωπλανήτης βρίσκεται στον αστερισμό του 
Οφιούχου, ακριβώς στο σημείο που βρίσκεται 
το φίδι το οποίο κρατά ο Οφιούχος. Να, λοιπόν, 
οι πρώτες ονομασίες που θα μπορούσαμε να 
του δώσουμε: Κούφος, Δρόπης, Σαϊττάρης, 
Φίνος (αρσενικό της... φίνας), ή έστω... Κουρ-
κουτάς. Κι αν θέλετε και κάποιο άλλο σχετικό 
είδος, που μπορεί να συσχετιστεί και με την... 
πολιτική, σας το δίνω αμέσως: Ο... Χαμολιός. 
Αν αναζητούμε μιαν ονομασία που να παραπέ-
μπει στο σχήμα του εξωπλανήτη, η ιδανικότερη 
είναι... Παττιχοτζιέφαλος!
Αν στόχος είναι να τον βαφτίσουμε με ένα όνομα 
που να απεικονίζει όσο το δυνατόν πειστικότερα 
τον χαρακτήρα και τις νοοτροπίες μας, επιλέξτε 
από τα ακόλουθα ονόματα: Αππωμένος, Ξερο-
τζιέφαλος, Αμπάλατος, Λαφαζάνης. 
Κάποιοι εμφάνισαν, μέσω fake news, τον Οργα-
νισμό Διαστήματος να έχει ήδη καταλήξει στο 
όνομα «Λίξης», που παραπέμπει στη λαιμαρ-
γία των Κυπρίων. Δεν θα είχα αντίρρηση να 
προέλθει το όνομα από τον ευρύτερο τομέα των 
επιδόσεών μας στη μαγειρική και των παραδο-
σιακών μας προϊόντων. Έτσι θα μπορούσαμε να 
προτείνουμε στη διεθνή αστρονομική κοινότητα 
να υποδεχθεί τον εξωπλανήτη... Σουτζιούκκο. Αν 
και εγώ προσωπικά θα προτιμούσα να ονομα-
τοδοτήσουμε τον εξωπλανήτη με κάτι που είναι 
ευρύτερα γνωστό παγκοσμίως: Το κυπριακό 
χαλλούμι. Έτσι στο απέραντο σύμπαν θα μείνει 
για πάντα γνωστός ο εξωπλανήτης... Χάλλουμος. 
Ε, αφού δεν καταφέρνουμε να κατοχυρώσουμε 
το χαλλούμι στη Γη, ας το κατοχυρώσουμε... στο 
διάστημα!

ΚΎΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ 
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