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«Τι είμαστε;
Είμαστε κότες…»

•Η τουρκική 
εισβολή στη Συρία 
και οι επιπτώσεις 
της στο Κυπριακό 
και στην ενέργεια

•Πώς η Λευκωσία 
μπορεί και πρέπει 
να αξιοποιήσει 
τη νέα διεθνή 
παρανομία τής 
Άγκυρας

•Έντονο 
παρασκήνιο στην 
ΕΕ για επιβολή 
κυρώσεων για τις 
προκλήσεις στην 
κυπριακή ΑΟΖ

•Ο ρόλος ΗΠΑ, 
Ρωσίας, ΕΕ 
στις εξελίξεις 
και η επόμενη 
μέρα στη Μέση 
Ανατολή

•Οι σκοτεινές 
συμφωνίες του 
Ερντογάν για την 
επιχείρηση «Πηγή 
Ειρήνης»

•Γι’ ακόμη μια 
φορά, η λογική 
της ωμής ισχύος 
υπερτερεί του 
Διεθνούς Δικαίου 
ΣΕΛΙΔΕΣ /// 4, 6, 23 

«Τι είμαστε; Είμαστε κότες. Η 
Τουρκία κατακτά τις θάλασ-
σες της Κύπρου. Δεν απει-
λεί, αλλά βιάζει και αρπάζει 

το Αιγαίο. Και η Ελλάδα; Η Ελλάδα βλέπει 
την Κύπρο μας και μιλά γι’ αυτήν ως Τρίτη,  
ψυχρή και άσχετη χώρα. Η Ελλάδα, ούτε 
βλέπει, ούτε αντιδρά, όχι μόνο στα πάθη της 
Κύπρου, αλλά και στο τι γίνεται στο Αιγαίο. 
Η Τουρκία βλέπει ως κότες την ελληνική 
ηγεσία και πράττει αναλόγως…». 

Αυτή είναι επέμβαση Έλληνα θεατή σε 
σχετικό τηλεοπτικό πρόγραμμα συζήτησης. 
Η Ελλάς έχει αποδείξει στον Τούρκο ότι 
δεν θα αντιδράσει σε όποια ενέργεια κατά 
της Κύπρου. Συνεπώς, οι πιέσεις και οι 
φαλκιδεύσεις της Ελλαδικής Κυριαρχίας θα 
συνεχισθούν και θα ενταθούν. Όσο η στρα-
τιωτική ΑΔΥΝΑΜΙΑ της Ελλάδος έναντι της 
Τουρκίας θα συνεχίζεται, ο Ερντογάν θα απο-
θρασύνεται. Όσο η Τουρκία θα βεβαιώνεται 
ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ν’ αντιδράσει 
στρατιωτικά στις παραβιάσεις των θαλασσών 
και των εδαφών της, η Άγκυρα θα κατακτά 
πιο προκλητικά και πιο αποτελεσματικά.

Έχουμε φορτικά από τις στήλες αυτές υπο-
στηρίξει ότι η Στρατηγική Δύναμη της Ελλάδος 
είναι η Κύπρος. Χωρίς την Κύπρο, η Ελλάδα 
δεν διαθέτει υπολογίσιμη Στρατηγική αξία. Η 
Κύπρος χάνεται και η Ελλάδα ρητορεύει για 
Διεθνές Δίκαιο. Είναι Εγγυήτρια!.. Το Διεθνές 
Δίκαιο γράφτηκε και γράφεται από τους ΔΥ-
ΝΑΤΟΥΣ. Όχι από τους αδύναμους και εξευ-
τελισμένους. Η Τουρκία γνωρίζει ότι η Αθήνα 
αδυνατεί και φοβάται. Τρέμει να σκεφθεί ότι 
μπορεί να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύνα-
μη κατά της Τουρκίας. Ο Ερντογάν αξιοποιεί τη 
συμπεριφορά τής… «κότας» και εισβάλλει…

Ρώσοι και Αμερικάνοι πούλησαν τους 
Κούρδους. Οι Ρώσοι έπαιξαν παιχνίδι για να 
υπάρξει οριστική ρήξη Ηνωμένων Πολιτειών 
- Τουρκίας. Δηλαδή; Υπέβαλαν  στην Τουρκία 
ότι αν προχωρήσει στη Συρία κατά των Κούρ-
δων, δεν θα έχουν υπό κάποιες προϋποθέσεις 
ένσταση. Και ο Τραμπ «πούλησε» την κοινή 
πολιτική (Ισραήλ - Ηνωμένων Πολιτειών) 
περί δημιουργίας Κουρδικού Κράτους. Χάριν, 
προφανώς, σιχαμερών συμφερόντων του 
καθεστώτος Τραμπ, παραδίδονται οι φίλοι των 
Αμερικανών, Κούρδοι, στην τουρκική σφαγή. 
Μια σφαγή που αποκαλείται «Πηγή Ειρή-
νης», όπως απεκλήθη η σφαγή της Κύπρου το 
1974, ως «Ειρηνευτική Επιχείρηση»…

Σε αυτά τα δεδομένα, με αυτές τις διεθνείς 
θέσεις, με αυτήν την αδίστακτη και ατιμώρητη 
επιβολή της Ισχύος, η Κύπρος τι πρέπει να 
πράξει αφού είναι ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΩΣ μόνη; 
Πρέπει να βρει Στρατιωτικούς Συμμάχους. Αν 
δεν μπορεί η Κυβέρνηση αυτή να βρει τρόπους 
αντίστασης και αποτροπής, ας μη γελοιοποιεί-
ται με αμήχανες ρητορικές γελοιότητες.

Η Κυπριακή Κυβέρνηση και γενικότερα 
η κυπριακή πολιτική ηγεσία δεν σώζουν την 
Κύπρο και δεν σώζονται ούτε οι ίδιοι με φλυ-
αρίες για Διεθνές Δίκαιο και κυρώσεις και 
ανακοινώσεις της… τριμερούς της Αιγύπτου. 
Η κατάσταση δεν εγκυμονεί κινδύνους, όπως 
επιπόλαια περιγράφεται από την Κυπριακή 
Κυβέρνηση μέσω του Εκπροσώπου της. 
Η κατάσταση γέννησε τους κινδύνους. Οι 
κίνδυνοι έγιναν ήδη εισβολές και νέες τουρ-
κικές κατακτήσεις. 

Τα λόγια και οι επαναλήψεις Κύπρου και 
Ελλάδος για Διεθνές Δίκαιο και για Διεθνείς 
Καταδίκες της Τουρκίας δεν είναι πολιτική 
Αποτροπής. Είναι πολιτική ανύπαρκτης δύ-
ναμης αναχαίτισης της στρατιωτικής εισβολής 
της Τουρκίας. Δεν υποχωρεί, δεν καταλα-
βαίνει, δεν λαμβάνει υπόψη κυρώσεις και 
φραστικές καταδίκες η Άγκυρα. Έχει πάρει τον 
αέρα τής Μεγάλης και αήττητης Δύναμης… 
Ο νέος πόλεμος που άρχισε η Τουρκία στη 
Συρία, είτε χαθεί είτε κερδηθεί εκ μέρους της, 
εμείς οι Έλληνες θα πληρώσουμε τη νύφη. Αν 
επιτύχει στους στόχους της, δεν θα συμμαζεύ-
εται στην επιθετικότητά της. Η επιθετικότης θα 
ενταθεί. Αν δεν επιτύχει τους στόχους της θα…  
πληρώσουν τη νύφη το Αιγαίο και η Κύπρος…

Η Κυβέρνηση της Κύπρου, η πολιτική 
ηγεσία της Κύπρου και οι αντίστοιχες της 
Ελλάδος, έπρεπε να μην κοιμούνται. Να 
διαβουλεύονται επί 24ώρου βάσεως για 
ανεύρεση τρόπων αποτελεσματικής αντι-
μετώπισης της στρατιωτικής κλιμάκωσης 
τουρκικής επιθετικότητας. Ας μην υπάρχουν 
άλλες μοιραίες ψευδαισθήσεις. Οι «διεθνείς 
καταδίκες» κατά της Τουρκίας δεν θα μας 
σώσουν… Θα μας σώσει μόνο η δική μας 
ΔΥΝΑΜΗ αναχαίτισης του τουρκικού Επε-
κτατισμού. Αν και όταν οι ηγέτες, έστω και με 
καταστρεπτική καθυστέρηση, μπορέσουν να 
την εξασφαλίσουν.     
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Ανακοινώνεται εκτός συγκλονι-
στικού απροόπτου Τριμερής 
εντός Νοεμβρίου. “Όχι” στο 

Παρίσι, αφού ο Ακιντζί απέρριψε τη 
διεξαγωγή κοινής συνάντησης στις 11 
Νοεμβρίου, επειδή, δήθεν, δεν είναι 
ουδέτερο έδαφος. 

Κάτι που προκάλεσε την οργή της 
Λευκωσίας, η οποία βλέπει τον συνομι-
λητή της να δημιουργεί εντυπώσεις και 
να τροφοδοτεί, χωρίς ιδιαίτερη πίεση, 
την προπαγάνδα της Τουρκίας, που 
θέλει να πετάξει εκτός εξίσωσης την Ε.Ε. 

Στο Προεδρικό, όπως αρμοδίως 

πληροφορείται η “Σ”, αναμένουν 
πλέον το αποτέλεσμα της ανανεωμένης 
βολιδοσκόπησης, με τον Νίκο Αναστα-
σιάδη να διαμηνύει ότι είναι έτοιμος για 
Τριμερή, οπουδήποτε και οποτεδήποτε. 

Ασφαλείς πληροφορίες της εφημε-
ρίδας μας αναφέρουν ότι δεν θα υπάρ-
ξει άλλη έκπληξη και, αν κλείσει τέτοια 
συνάντηση, μάλλον θα γίνει κατά τη 
διάρκεια της παρουσίας Γκουτέρες 
στη Γενεύη, στα γραφεία του Οργα-
νισμού, εκεί όπου άνοιξε για πρώτη 
φορά ο κύκλος των διασκέψεων για 
την Κύπρο, τον Ιανουάριο του 2017. 

Αυτό που περισσότερο απ’ όλα 
ενοχλεί είναι πως ο κατοχικός ηγέτης 
δείχνει να απολαμβάνει το να κάνει 
παιχνίδι ακόμη και με τα διαδικαστι-
κά, καθώς του χρεώνονται ήδη δύο 
αναβολές της Τριμερούς, η πρώτη στη 
Νέα Υόρκη και η δεύτερη στη γαλλική 
πρωτεύουσα. Και αυτά, ενώ την ίδια 
ώρα αναμένει από τον συνομιλητή του, 
Πρόεδρο Αναστασιάδη, “να του κάνει 
το χατίρι” και μέσα από τα διαδικα-
στικά να τον βοηθήσει σιωπηρά στην 
προσπάθεια επανεκλογής του. 
ΣΕΛΙΔΑ /// 5

Ό,τι παίζουν, οι Τούρκοι χορεύουμε!

Τριμερής όπου θέλει ο Ακιντζί, 
Πενταμερής χωρίς Ε.Ε., 
που απαιτεί η Άγκυρα, 

και συνομιλίες τον Μάιο

Ανενόχλητος σφάζει 
στη Συρία, εισβάλλει στην 
ΑΟΖ, μοιράζει το Αιγαίο 
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«Όλοι λένε ότι 
σκοτώνουμε τους 
Κούρδους. Αυτό 

δεν είναι αλήθεια. 
Οι Κούρδοι είναι 

αδερφοί μας, εμείς 
πολεμούμε τους 
τρομοκράτες», 

δήλωσε ο 
Ερντογάν 

Ο Έλληνας 
Υπουργός 

Οικονομικών 
στο Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο 

Κύπρου

Ο Υπουργός Οικονομικών της 
Ελλάδας Δρ Χρήστος Σταϊκούρας 
θα παρευρεθεί αύριο Δευτέρα, 
14 Οκτωβρίου, στις 8:30π.μ. στην 
αίθουσα της Συγκλήτου του Ευρω-
παϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ως 
κεντρικός ομιλητής. Η εκδήλωση 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο έκτα-
κτης συνεδρίας του ανώτατου ακα-
δημαϊκού θεσμικού οργάνου του 
πανεπιστημίου. Θέμα της ομιλίας 
του Δρος Σταϊκούρα είναι: «Επεν-
δύσεις στην εποχή της Οικονομίας 
της Γνώσης». Τον Υπουργό θα προ-
λογίσει ο Πρύτανης και Πρόεδρος 
της Συγκλήτου Καθηγητής Κώστας 
Γουλιάμος.

Αξίζει  να σημειωθεί πως ο 
Υπουργός Οικονομικών της Ελ-
λάδας είναι Εντεταλμένος Επ. Κα-
θηγητής του Ευρωπαϊκού Πανε-
πιστημίου Κύπρου. Τα μέλη της 
ακαδημαϊκής και διοικητικής 
κοινότητας, όπως και οι Αρχές του 
πανεπιστημίου, δικαιούνται να αι-
σθάνονται υπερήφανοι που μέλος 
της μεγάλης οικογένειας του Ευ-
ρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου 
έχει αναλάβει τα ηνία της ελληνικής 
Οικονομίας. 

Ο Δρ Χρήστος Σταϊκούρας κα-
τέχει Διδακτορικό Δίπλωμα στην 
Τραπεζική (PhD in Banking), από 
το City University του Λονδίνου. 
Είναι μέλος του Τεχνικού και του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου της 
Ελλάδας και μέλος του Συνδέσμου 
Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής 
και Λογιστικής Ελλάδος. Έχει μεγά-
λο αριθμό δημοσιευμένων άρθρων 
και συμμετοχών σε επιστημονικά 
συνέδρια.

Γ ια τις ομοιότητες της τουρκικής ει-
σβολής στη Συρία και της εισβολής 
στην Κύπρο  μίλησε ο τέως Υπουργός 

Εξωτερικών, Ιωάννης Κασουλίδης. Συγκεκρι-
μένα, ο κ. Κασουλίδης, μιλώντας χθες πρωί 
στο Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ,  ανέφερε 
ότι είναι μεγάλη ευκαιρία για την Κύπρο να 
θυμίσει τι ακριβώς συνέβη το 1974 στο νησί.

«Και τότε η Τουρκία ονόμασε την 
εισβολή στην Κύπρο ως ειρηνευτική 
επιχείρηση», σημείωσε.

«Η εισβολή στην Κύπρο ουδέποτε ονο-
μάστηκε από τον διεθνή παράγοντα εισβολή, 
αλλά μιλούν για επέμβαση», ανέφερε.

«Και τότε η Τουρκία είχε αναγγείλει 
ότι μπαίνει για να αποκαταστήσει τη συ-
νταγματική τάξη και θα αποχωρήσει μόλις 
οι δύο κοινότητες τα βρουν μεταξύ τους, 
και είναι παρούσα στην Κύπρο για 45 
χρόνια», πρόσθεσε.

Η Τουρκία πάει εκεί για να δημιουρ-
γήσει μία «ζώνη προστασίας», την οποία 
θα ελέγχει και θα κατέχει κατά μήκος των 
συνόρων της. Αν δεν τελειώσει ο εμφύλιος 
πόλεμος στη Συρία και αν δεν εκλείψουν 

οποιοιδήποτε κίνδυνοι τρομοκρατικών 
ενεργειών κατά μήκος των συνόρων της, 
δεν πρόκειται να φύγει από εκεί. Θα είναι 
μακροχρόνια η παρουσία της, ανέφερε 
χαρακτηριστικά.

«Η ενέργεια της Τουρκίας έγινε με 
το πράσινο φως και των ΗΠΑ και της 
Ρωσίας. Είναι φανερό ότι μια περιφερεια-
κή δύναμη όπως η Τουρκία, με σίγουρα 
μεγάλη ανωτερότητα πυρός έναντι των 
πολιτοφυλακής του Κουρδιστάν, δεν θα 
δίσταζε ούτε λεπτό να ενεργήσει, όπως 
ενεργεί, από την ώρα  που της έκλεισαν 
το μάτι ο Πρόεδρος Τραμπ από τη μια 
και ο κ. Πούτιν από την άλλη», δήλωσε.

«Δυστυχώς, η Τουρκία αυτήν τη στιγμή 
πρέπει να νιώθει τη μέθη των επιτυχιών 
της κι αυτό θα έχει συνέπειες και στην 
περίπτωση της Κύπρου, της ΑΟΖ της, τις 
απαιτήσεις της», κατέληξε.

Ι. Κασουλίδης: Οι ομοιότητες της εισβολής
στη Συρία με την εισβολή στην Κύπρο

«Ε
πιχείρηση ειρή-
νης» σε πλήρη 
αιματηρή εξέ-
λιξη. Αυτός εί-
ναι ο σκληρός 
αλλά αληθινός 
απολογισμός 

της τουρκικής προέλασης στη συριακή 
μεθόριο για πέμπτη μέρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΗΕ την 
περασμένη Παρασκευή (11/10), 100.000 
άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια 
τους στη βορειοανατολική Συρία με όλο 
και μεγαλύτερο αριθμό εκτοπισμένων να 
προσφεύγουν σε καταφύγια και σχολεία 
μετά την τουρκική στρατιωτική εισβολή 
στην περιοχή, σύμφωνα με τα Ηνωμένα 
Έθνη την Παρασκευή.

Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει υπογράψει 
εκτελεστικό διάταγμα που δίνει στους Αμε-
ρικανούς αξιωματούχους την εξουσία να 
επιβάλλουν κυρώσεις στην Τουρκία και 
τους κυβερνητικούς αξιωματούχους της, 
ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών 
Στίβεν Μνούτσιν.

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας 
ανακοίνωσε ότι πέντε Τούρκοι στρα-
τιώτες έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη 
ζωή τους,  ενώ έχουν σκοτώσει 399 
Κούρδους. Παράλληλα, σύμφωνα με 
τη μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό 

Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων, από την Τετάρτη, που ξεκίνησε η 
τουρκική επιδρομή, 41 Κούρδοι μαχητές 
και 17 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από τις 
τουρκικές δυνάμεις. 

Δύο νεκροί, εκ των οποίων το ένα 
μωρό,  καθώς και 46 τραυματίες είναι 
ο απολογισμός στο Ακτσάκαλε της Σαν-
λιούρφας της Τουρκίας, στα σύνορα με 
την Τουρκία λόγω ρουκέτας που έριξαν 
οι Κούρδοι μαχητές, σύμφωνα με τον νο-
μάρχη Σανλιούρφας.

«Όλοι λένε ότι σκοτώνουμε τους Κούρ-
δους. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Οι Κούρδοι 
είναι αδερφοί μας, εμείς πολεμούμε τους 
τρομοκράτες», δήλωσε την Παρασκευή 
(11/10) το βράδυ ο Τούρκος Πρόεδρος.

Την ίδια ώρα τα τουρκικά αεροπλάνα 
και το πυροβολικό συνεχίζουν να πλήττουν 
στόχους της κουρδικής πολιτοφυλακής 
στη βορειοανατολική Συρία. 

Εξάλλου, συγκλονιστική ήταν και η 
μαρτυρία του ανταποκριτή του ΣΚΑΙ στο 
σημείο 0, Μανώλη Κωστίδη, ο οποίος 
μίλησε το βράδυ της Πέμπτης (10/10) 
στις Τομές στα Γεγονότα.

Στα αρνητικά των προηγούμενων ημε-
ρών, είναι σαφώς και η αδυναμία, γι’ άλλη 
μια φορά του Συμβουλίου Ασφαλείας, το 
οποίο απέτυχε να εκδώσει κοινή δήλωση, 
αφού άσκησαν βέτο ΗΠΑ και Ρωσία.
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T o πρώτο σοβαρό στρατηγικό 
λάθος κατά την εισβολή της 
Τουρκίας στα συριακά εδάφη 

σημειώθηκε την περασμένη Παρα-
σκευή το βράδυ. Όπως ενημέρωσε το 
Newsweek, το τουρκικό πυροβολικό 
βομβάρδισε, πιθανότατα κατά λάθος, 
700 μέτρα μακριά από τη βάση των 
αμερικανικών ειδικών δυνάμεων που 
βρίσκονται σε λόφο πολύ κοντά στο 

Κομπανί, όπου το κουρδικό στοιχείο 
κυριαρχεί.  Την είδηση επιβεβαίωσαν 
τόσο Κούρδοι αξιωματούχοι όσο και 
ανώτεροι αξιωματικοί του Αμερικανού 
Πενταγώνου.

Άλλες πηγές αναφέρουν ότι τα τουρ-
κικά πυρά έφτασαν περίπου 700 μέτρα 
από τη μονάδα, γεγονός που καταδει-
κνύει ότι οι Τούρκοι δεν στόχευαν το 
συγκεκριμένο σημείο.

Συρία: Γκάφα ολκής των Τούρκων - 
Βομβάρδισαν δίπλα από βάση των ΗΠΑ

Η εισβολή της Τουρκίας δεν θα επε-
κταθεί πέραν των 30 χλμ στη βορειοανα-
τολική Συρία, επανέλαβε πολλές φορές 
ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Η ανακοίνωση για την εισβολή της 
Τουρκίας υπενθυμίζεται ότι έγινε την 
Τετάρτη, 09/10/2019, από τον ίδιο τον 
Πρόεδρο της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-
ντογάν, μέσω twitter, ο οποίος ανέφερε 
χαρακτηριστικά, «οι τουρκικές ένοπλες 
δυνάμεις, μαζί με τον Ελεύθερο Συρια-
κό Στρατό (σ.σ. συριακή αντιπολίτευση) 
ξεκίνησαν την επιχείρηση  “Πηγή της 
Ειρήνης” στη βόρεια Συρία εναντίον 
των κουρδικών οργανώσεων PKK και 
YPG», ενώ την εντολή την έδωσε από 
το γραφείο του. 

Βομβαρδισμένα σπίτια και τραυματίες, 
ήταν οι πρώτες εικόνες που έκαναν τον 
γύρο του διαδικτύου, λίγες ώρες μετά.

Η διπλωματία της Τουρκίας διαβεβαί-
ωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανι-
σμού Ηνωμένων Εθνών ότι η στρατιωτική 
επιχείρηση που άρχισαν να διεξάγουν 
την Τετάρτη (9/10) οι τουρκικές ένοπλες 
δυνάμεις στο βορειοανατολικό τμήμα της 
Συρίας θα είναι «αναλογική, μετρημένη 
και υπεύθυνη», ενόψει της συνεδρίασης 
του κεκλεισμένων των θυρών σήμερα 
για να συζητηθεί η εισβολή.



Π
αράπονα για τις δι-
πλές εισφορές που 
καταβάλλουν για την  
ασφάλιση υγείας των 
αλλοδαπών οικιακών 
βοηθών που απασχο-
λούν, εκφράζουν οι 

εργοδότες, καθώς βάσει του νόμου είναι 
υποχρεωμένοι να διατηρούν ιδιωτική 
ασφάλιση υγείας και παράλληλα από την 
1η Ιουνίου 2019 καταβάλλουν εισφορές 
και στο ΓεΣΥ. Για να επιλυθεί το ζήτημα, 
σύμφωνα με τις εργοδοτικές οργανώσεις, 
απαιτείται τροποποίηση του περί Αλλο-
δαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, κάτι 
που μέχρι στιγμής δεν κατέστη δυνατό. Αντί 
αυτού, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης με εγκύκλιο που δημοσί-
ευσε, δίνει τη δυνατότητα απαλλαγής από 
κάποιες καλύψεις στις ιδιωτικές ασφάλειες, 
καθώς προσφέρονται από το ΓεΣΥ. Ωστόσο, 
αυτό δεν φαίνεται να επιλύει τη ρίζα του 
προβλήματος, καθώς οι εργοδότες συνεχί-
ζουν να πληρώνουν διπλά, απολαμβάνοντας 
απλώς κάποιες ελαφρύνσεις. 

Πόσα πληρώνουν
οι εργοδότες 

Όπως κατήγγειλε αναγνώστης της «Σ» 
που τυγχάνει να εργοδοτεί αλλοδαπή οι-
κιακή βοηθό από τρίτη χώρα, από την 
1η Ιουνίου του 2019, δηλαδή από την 
έναρξη της Α’ φάσης του ΓεΣΥ, πληρώνει 
195 ευρώ ετησίας στην ιδιωτική ασφάλεια 
που υποχρεώνεται να διατηρεί βάσει του 
νόμου, ποσό που μηνιαίως ανέρχεται στα 
20,96 ευρώ, ενώ παράλληλα καταβάλλει 
και εισφορές στο ΓεΣΥ. Σε αυτήν τη θέση 
βρίσκονται, βέβαια, όλοι οι εργοδότες ερ-
γαζομένων που προέρχονται από τρίτες 
χώρες, οι οποίοι, σύμφωνα με τη Στατιστι-
κή Υπηρεσία, ανέρχονται στους 28.338, 
εκ των οποίων οι 12.703 εργάζονται ως 
οικιακοί βοηθοί. 

Η ρίζα του προβλήματος 
Η διπλοασφάλιση των εργαζομένων 

από τρίτες χώρες προκύπτει λόγω της συ-
νάρτησης της εφαρμογής του ΓεΣΥ με τις 

πρόνοιες του περί Αλλοδαπών και Μετα-
ναστεύσεως Νόμου και των σχετιζόμενων 
με αυτόν διαδικασιών έκδοσης αδειών 
απασχόλησης αλλοδαπών από τρίτες χώ-
ρες που ακολουθούνται. Συγκεκριμένα, ο 
περί Γενικού Συστήματος Υγείας νόμος 
καθιστά τους αλλοδαπούς από τρίτες χώρες 
δικαιούχους στο ΓεΣΥ, ενώ ταυτόχρονα 
ο περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
Νόμος δημιουργεί ξεχωριστή υποχρέωση 
σύναψης ιδιωτικής ασφάλισης, το κόστος 
της οποίας επωμίζεται είτε αποκλειστικά ο 
εργοδότης είτε ο εργοδότης εξ ημισείας με 
τον εργοδοτούμενο. Στην πράξη η διατή-
ρηση του υφιστάμενου πλαισίου έγκρισης 
αδειών απασχόλησης αλλοδαπών από 
τρίτες χώρες οδηγεί, μέσω των εισφορών 
στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας του ΓεΣΥ 
και της ιδιωτικής ασφάλισης, στη διπλή 
πληρωμή ασφαλίστρων για πρόσβαση σε 
ενδοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή 
φροντίδα υγείας.

Την αλλαγή της εν λόγω νομοθεσίας 
ζήτησαν από την Κυβέρνηση κατά και-
ρούς τόσο η ΣΕΚ, όσο και η ΟΕΒ και η 
ΕΚΥΣΥ. Σε δηλώσεις του στη «Σ» ο ΓΓ της 
ΕΚΥΣΥ, Κώστας Σκαρπάρης, εξήγησε ότι 
θα έπρεπε να διαφοροποιηθεί ο νόμος, 
ώστε να ρυθμιστεί το κόστος προς τα κάτω. 
Όπως ανέφερε, η ΕΚΥΣΥ εδώ και μήνες 
ζήτησε την τροποποίηση του νόμου από 
το Υπουργείο Εσωτερικών, ωστόσο «δεν 
προχώρησε τίποτα ακόμη», ενώ προανήγ-
γειλε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα η 
ΕΚΥΣΥ θα επαναφέρει το θέμα ενώπιον 

του αρμόδιου Υπουργού. 

Τι προνοεί η εγκύκλιος 
Μπορεί ο νόμος να μην άλλαξε, ωστόσο, 

μετά τις παρεμβάσεις και εισηγήσεις εργο-
δοτικών και άλλων οργανώσεων, το Τμήμα 
Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης 
εξέδωσε σχετική εγκύκλιο με την οποία 
παραχωρούνται κάποιες ελαφρύνσεις. 
Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος προνοεί ότι 
από την 1η Ιουνίου 2019 (Α’ φάση του 
ΓεΣΥ), μέχρι την 1η Ιουνίου 2020, οπότε 
θα εφαρμοστεί πλήρως το ΓεΣΥ, οι δικαι-
ούχοι υπήκοοι τρίτης χώρας απαιτείται 
όπως διαθέτουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας 
για ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας, 
καθώς και για τις υπηρεσίες φροντίδας 
υγείας που δεν θα καλύπτει το ΓεΣΥ, όπως 
επίσης και κάλυψη εξόδων μεταφοράς 
σορού. Περαιτέρω, από την 1η Ιουνίου 
2020 (Β’ φάση), με την πλήρη εφαρμογή 
του ΓεΣΥ, θα απαιτείται ιδιωτική ασφάλιση 
υγείας μόνο για τις υπηρεσίες φροντίδας 
υγείας που δεν θα καλύπτει το ΓεΣΥ, καθώς 
επίσης και κάλυψη εξόδων μεταφοράς 
σορού. Από την απαίτηση της ιδιωτικής 
ασφάλισης για εξωνοσοκομειακή και εν-
δονοσοκομειακή φροντίδα υγείας, καθώς 
και για την κάλυψη εξόδων μεταφοράς 
σορού, εξαιρούνται όσοι είναι αναγνωρι-
σμένοι πρόσφυγες ή πρόσωπα με καθε-
στώς συμπληρωματικής προστασίας που 
παραχωρείται δυνάμει των διατάξεων του 
περί Προσφύγων Νόμου, καθώς επίσης 
και τα μέλη των οικογενειών τους. 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Το Θέμα 3

Διπλοπληρώνουν την υγεία 
των οικιακών βοηθών

ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΑΛΛΟ-
ΔΑΠΟΥΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΏΡΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ 

ΝΑ ΠΛΗΡΏΝΟΥΝ 
ΙΔΙΏΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΥΓΕΙΑΣ, ΜΕ ΚΑΠΟΙΕΣ 
ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ, ΕΝΏ 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΣΥΝΕΙ-
ΣΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΓΕΣΥ  

Κωνσταντίνος 
Πετρίδης: «Αυτήν τη 
στιγμή χρειάζεται 

ασφάλιση μόνο για 
τη δευτεροβάθμια 
φροντίδα, που δεν 
παρέχεται από το 
ΓεΣΥ, η οποία θα 

καταργηθεί με την 
πλήρη εφαρμογή 

του ΓεΣΥ»  

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com

Ο Υπουργός Εσωτερικών, 
Κωνσταντίνος Πετρίδης, 
ερωτηθείς εάν θα προωθή-

σει αλλαγές στον περί Αλλοδαπών 
και Μεταναστεύσεως νόμο, ώστε να 
μη διπλοπληρώνουν οι εργοδότες, 
δήλωσε στη «Σ» ότι δεν χρειάζεται 
τροποποίηση της ισχύουσας νομοθε-
σίας. Εξήγησε ότι ο νόμος λέει μόνο 
ότι χρειάζεται ιατροφαρμακευτική κά-
λυψη και πρόσθεσε πως η ασφάλεια 
του ΓεΣΥ θεωρείται ασφάλεια που 
καλύπτεται από το πλαίσιο του νό-
μου και μάλιστα η συνεισφορά του 
εργαζομένου αποκόπτεται αυτόματα. 
Αυτήν τη στιγμή, όπως είπε ο Υπουρ-
γός, χρειάζεται ασφάλιση μόνο για 
τη δευτεροβάθμια φροντίδα που δεν 
παρέχεται από το ΓεΣΥ, η οποία θα 
καταργηθεί με την πλήρη εφαρμογή 
του ΓεΣΥ, δηλαδή τον Ιούνιο του 2020. 

Από πλευράς Οργανισμού Ασφά-
λισης Υγείας, η Αναπληρώτρια Διευ-
θύντρια, Έφη Καμμίτση, ανέφερε στη 
«Σ» ότι οι εργοδότες θα έπρεπε ήδη 
να έχουν διαμορφώσει τα ασφάλιστρα 
ώστε να καλύπτουν μόνο τις υπηρε-
σίες που δεν προσφέρονται στην Α’ 
φάση του ΓεΣΥ και τη μεταφορά της 

σορού μέχρι τον Ιούνιο του 2020 
και μετά να μείνει μόνο η μεταφορά 
της σορού, η οποία δεν θα καλύπτε-
ται από το ΓεΣΥ. Ταυτόχρονα, η κ. 
Καμμίτση τόνισε πως οι εισφορές του 
ΓεΣΥ είναι υποχρεωτικές για όλους 
και δεν μπορούν να εξαιρεθούν οι 
εργοδότες αλλοδαπών από τρίτες 
χώρες. Με βάση, λοιπόν, τα όσα 
δήλωσαν οι αρμόδιοι, οι εργοδότες 
θα συνεχίσουν -τουλάχιστον μέχρι 
τον Ιούνιο του 2020- να πληρώνουν 
διπλά, καταβάλλοντας εισφορές στο 
ΓεΣΥ και διατηρώντας παράλληλα 
ιδιωτική ασφάλιση. 

Δεν αλλάζει ο νόμος



Τ
ο Κυπριακό είναι εκ 
των πραγμάτων συνδε-
δεμένο με την εισβολή 
της Τουρκίας στη Συρία 
και θα έπρεπε, υπό τις 
υφιστάμενες συνθήκες, 
να τεθεί με αυτόν  τον 

τρόπο από τη Λευκωσία σε διπλωματι-
κό επίπεδο και στον ΟΗΕ και στην ΕΕ, 
όπου αυτήν την εβδομάδα θα αποφασιστεί, 
εάν θα επιβληθούν μέτρα σε βάρος της 
Άγκυρας για τις προκλήσεις της εντός της 
κυπριακής ΑΟΖ και ποια θα είναι αυτά 
τα μέτρα. Ήδη, υπάρχουν προσχέδια, τα 
οποία θα τεθούν ενώπιον των Υπουργών 
Εξωτερικών αύριο Δευτέρα και, αν υπάρξει 
ομοφωνία, τότε θα περάσουν ως σημείο Α 
από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνή-
σεων κατά τη διάρκεια της Συνόδου τους 
την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή. 

Ο κλεφτοπόλεμος 
Η Τουρκία, ήδη, έχει επιδοθεί σε έναν  

διπλωματικό κλεφτοπόλεμο, στον οποίο 
χρησιμοποιεί ως εργαλεία  και όπλα της το 
μεταναστευτικό, αλλά, κυρίως, τις εμπορικές 
σχέσεις της με την ΕΕ και τα συμφέροντα των 
ευρωπαϊκών κρατών, που διακυβεύονται 
επί τουρκικού εδάφους. Οι διπλωμάτες της 
Άγκυρας ήρθαν σε επαφή με τα κράτη-μέλη 
της ΕΕ χωριστά και παίζουν με τα συμφέ-
ροντα ενός εκάστου υποδεικνύοντας το 
κόστος, που είναι δυνατό να πληρώσουν, 
εάν επιβληθούν μέτρα κατά της Τουρκίας 
και απαντηθούν από αντίμετρα. Το σκηνικό 
είναι περίπλοκο, διότι η Άγκυρα προσπα-
θεί να διασπάσει τη συνοχή τής ΕΕ μέσω 
των εθνικών συμφερόντων των κρατών-
μελών της. Η υπόθεση γίνεται ακόμη πιο 
σύνθετη, λόγω της τουρκικής εισβολής της 
Τουρκίας στη Συρία. Και είναι πρόδηλο ότι 
πρόκειται περί εισβολής και παραβίασης 
της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρ-
χίας κράτους-μέλους του ΟΗΕ, ανεξαρτήτως 
εάν το καθεστώς του δεν είναι δημοκρατικό. 
Άλλωστε και της Τουρκίας δεν σφύζει από 
δημοκρατία το πολιτειακό σύστημα Ερντογάν, 
αλλά δεν διενεργήθηκε εισβολή. Απόδειξη, 
δε, του αντιδημοκρατικού του χαρακτήρα 
είναι τα οικονομικά μέτρα, που επιβλήθη-
καν από την ΕΕ σε βάρος του, δηλαδή το 
πάγωμα προενταξιακών κονδυλίων, που 
ήταν προγραμματισμένα να δοθούν από 
τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. 

Οι επιλογές της Κυβέρνησης 
Το ερώτημα είναι εάν και πώς η Κυπρι-

ακή Δημοκρατία μπορεί να εκμεταλλευθεί 
προς δικό της όφελος την κατάσταση. Ποια 
είναι η κατάσταση; Η Τουρκία κατέχει το 
37% της Κύπρου, εισβάλλει στην κυπριακή 
ΑΟΖ και τώρα στη Συρία. Έχουμε δηλαδή 
μια χώρα, η οποία τόσο στην Κύπρο όσο 
και στη Συρία ισχυρίζεται ότι προχωρεί 
σε ειρηνευτικές δήθεν επιχειρήσεις, με 
τη διεθνή κοινότητα να αντιμετωπίζει το 
Δίκαιο με βάση τα εθνικά συμφέροντα των 
ισχυρών. Ήδη, η Κυπριακή Δημοκρατία 
έχει θέσει το θέμα της Αμμοχώστου στο 
Συμβούλιο Ασφαλείας και η Γαλλία την 
τουρκική εισβολή. Σε επίπεδο ΕΕ επικρατεί 
η αντίληψη ότι η στάση της Τουρκίας απει-
λεί τη διεθνή ειρήνη και στην ανατολική 
Μεσόγειο, από το Αιγαίο ώς την Κύπρο και 
στην περιοχή της Συρίας και στα σύνορα 
με το Ιράκ. Όμως, η Τουρκία προβάλλει 

τον ισχυρισμό ότι οι δράσεις της συνιστούν 
ζήτημα δικής της ασφάλειας.  Σε επίπεδο 
Σ. Ασφαλείας, οι αποφάσεις λαμβάνονται 
με πολιτικά κριτήρια. Αυτό ισχύει για την 
περίπτωση του κεφαλαίου 7, όπου το Σ. 
Ασφαλείας δύναται  να επιβάλει κυρώσεις, 
οικονομικές και άλλες, ακόμη και στρατιωτι-
κές. Την περασμένη Πέμπτη δεν κατόρθωσε 
να εκδώσει ψήφισμα για την αποχώρηση 
των τουρκικών στρατευμάτων λόγω βέτο 
των ΗΠΑ και της Ρωσίας.  

Οι ΗΠΑ έξω από το κουτί…
Υπό αυτές τις συνθήκες, η κυπριακή Κυ-

βέρνηση θα έπρεπε να συνδέσει η ίδια την 
εισβολή της Συρίας με το Κυπριακό και τις 
προκλήσεις στην ΑΟΖ, για να επιστρατεύσει 
επιπρόσθετα επιχειρήματα και να υποστηρί-
ξει γιατί η ΕΕ πρέπει να επιβάλει κυρώσεις 
στην Άγκυρα και να ενισχύσει τη λογική 
περί του ότι θα ήταν δυνατό να περάσει το 
θέμα της Τουρκίας στο κεφάλαιο 7. Αν και 
αυτό είναι δύσκολο, έως και αδύνατο, διότι 
και η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν έχουν τέτοια 
πρόθεση, η κυπριακή Κυβέρνηση θα έπρε-
πε να επιμένει διπλωματικά προς αυτήν 
την κατεύθυνση για λόγους αρχής, αφού, 
μάλιστα, υπάρχουν σκέψεις το νέο σύστημα 
ασφάλειας, μετά τη λύση του Κυπριακού, 
να συνδεθεί με τη δράση τού Σ. Ασφαλείας. 
Κανείς δεν γνωρίζει πώς θα εξελιχθούν  τα 
πράγματα. Άλλωστε, έχουμε έναν Αμερικανό 
Πρόεδρο, ο οποίος δίνει την εντύπωση του 
απρόβλεπτου. Πίσω, όμως, από τις κινήσεις 
του υπάρχει λογική. Η αποχώρηση ενός  
μικρού αριθμού αμερικανικών δυνάμεων 
στην περιοχή όπου σήμερα δρα η Τουρκία 
είναι αποτέλεσμα απόφασης που λήφθηκε 
στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν. 

Ο Πρόεδρος των  ΗΠΑ επιδιώκει να 
βγαίνει από το κουτί, βλέποντας τα πράγ-
ματα ως εξωτερικός παίκτης αντί ως μέρος 
του προβλήματος, δημιουργώντας  μια νέα 
εκρηκτική ως και χαώδη κατάσταση, για 
να μπορεί να έχει ρόλο επιδιαιτητή. Ταυτο-
χρόνως: 1. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να φέρουν 
την Τουρκία πιο κοντά τους και να αποκα-
ταστήσουν σχέσεις. Από την άλλη, όμως, 
δεν μπορούν να την απομακρύνουν από 
τη Ρωσία, η οποία ευνοεί την εισβολή της 
Άγκυρας, για τους εξής δικούς της λόγους: 

Με την αύξηση της τουρκικής απειλής 
ενισχύεται και η εξάρτηση του καθεστώτος 
Άσαντ προς τη Ρωσία, ενώ την ίδια στιγμή 
οι ΗΠΑ δημιουργούν πρόσθετο πρόβλημα 
στον Άσαντ με την παρουσία της Τουρκίας. 
2. Οι ΗΠΑ εμφανίζονται αναξιόπιστες ως 
σύμμαχοι αφού πώλησαν τους Κούρδους, 
τους οποίους χρησιμοποίησαν  εναντίον 
του ISIS υποσχόμενες τη δημιουργία αυ-
τόνομης περιοχής εντός της νέας Συρίας. 

Η ανυπέρβλητη σοφία…  
Η συμπεριφορά του  Τραμπ και «η ανυ-

πέρβλητη σοφία του», όπως είπε, πηγάζει 
από το σύνδρομο της υπερδύναμης, όπως 
το εξήγησε ο Φούλμπραϊτ τη δεκαετία του 
‘60. Ότι, δηλαδή, η Αμερική έχει την ψευδαί-
σθηση, όπως κάθε υπερδύναμη, ότι μπορεί 
να αντικαταστήσει τον Θεό στη Γη! Η στάση 
του Τραμπ ερμηνεύεται ως η θεωρία του 
μύρμηγκα. Ο πλανητάρχης μάς προσεγγίζει 
όλους σαν μυρμήγκια. Είναι συναφή όλα 
αυτά με τη θεωρία του ελέφαντα όπως την 
εξέφρασε ο Πρόεδρος Λ. Τζόνσον μετά το 
ναυάγιο του σχεδίου Άτσεσον τον Αύγουστο 
του ‘64. Απευθυνόμενος προς τον Έλληνα 
πρέσβη στις ΗΠΑ είπε οργισμένος «γ… 
τη δημοκρατίας σας, την Κύπρο και την 
Ελλάδα σας. Οι ΗΠΑ είναι ελέφαντας και 
μπορεί να σας πατήσει»… Οι ΗΠΑ ήταν 
ελέφαντας κι εμείς μυρμήγκια, όπως και το 
‘74. Και όπως είναι οι Κούρδοι της Συρίας 
σήμερα. Αναλώσιμοι! Αυτό είναι το διεθνές 
σύστημα. Και ο ΟΗΕ; Ο ΟΗΕ δεν είναι σε 
καμιά περίπτωση παγκόσμια κυβέρνηση,  
ούτε δύναται να απονείμει δικαιοσύνη, η 
οποία απονέμεται όταν τα συμφέροντα των 
ισχυρών συνταυτίζονται με το δίκαιο. Ή και 
όταν οι αδύναμοι έχουν τη διπλωματική 
ικανότητα να ταυτίζουν τα συμφέροντά τους 
με εκείνα των ισχυρών. Όπως πράττουν οι 
Τούρκοι, που γνωρίζουν πώς λειτουργεί 
το διεθνές σύστημα και στηρίζονται στην 
ισχύ. Και δη τη στρατιωτική. Συνεπώς, η 
Συρία είναι ένα καλό παράδειγμα να γίνει 
αντιληπτό ότι ο ΟΗΕ στην περίπτωση της 
Κύπρου όχι μόνο δικαιοσύνη δεν μπο-
ρεί να απονείμει, αλλά ούτε και μπορεί 
η ασφάλειά μας να ενταχθεί στο δικό του 
πλαίσιο. Το ΝΑΤΟ θα ήταν μια επιλογή 
στη βάση του συμφώνου μη επιθέσεως 

και του επιδιαιτητικού ρόλου των ΗΠΑ.   

Η καρδάρα με το γάλα…
και η αυτοάμυνα  

Η Άγκυρα εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια 
την πολιτική του εκκρεμούς. Δηλαδή μια 
με τη Μόσχα και μια με την Ουάσιγκτον, 
διότι έχει σημαντική γεωπολιτική θέση και 
ένοπλες δυνάμεις. Η Τουρκία και το Ισραήλ 
είναι οι δυο μεγάλοι πυλώνες ασφάλειας 
στην περιοχή και ειδικότερα για τις ΗΠΑ. 
Θα ήταν δυνατό η ατίθαση Τουρκία να 
είχε την τύχη της Γιουγκοσλαβίας, αλλά 
κυρίως οι Αμερικανοί δεν έχουν εναλλακτι-
κές επιλογές ασφάλειας στην εξέλιξη ενός 
τέτοιου σεναρίου. Διότι, για παράδειγμα, 
δεν υπάρχει το εναλλακτικό σενάριο του 
άξονα Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας  μέσω του 
EastMed. Ακόμη και όταν οι Αμερικανοί 
φλερτάρουν με αυτήν τη  στρατηγική, όπως 
τώρα, η ηγεσία μας κλοτσά την καρδάρα 
με το γάλα και οι ηγεσίες του ΔΗΣΥ και 
του ΑΚΕΛ επιμένουν να προσφέρουν με 
τη λύση της ομοσπονδίας τον αγωγό προς 
Τουρκία για να την καταστήσουν ακόμη 
πιο ισχυρή. Ερώτημα συναφές: Εάν σήμερα 
είχαμε ομοσπονδία και εκ περιτροπής Προ-
εδρία κ.λπ, τι θα αποφάσιζε η Κύπρος για 
τη δράση της Τουρκίας στη Συρία; Ότι είναι 
εισβολή και παραβίαση των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων και της εδαφικής ακεραιό-
τητας κράτους-μέλους του ΟΗΕ ή ότι είναι 
στρατιωτική επιχείρηση επί τη βάσει του 
άρθρου 51, όπως η Άγκυρα ισχυρίζεται; 
Είναι απίστευτη η Τουρκία. Εισέβαλε στην 
Κύπρο υπό το πρόσχημα της ειρηνευτι-
κής επιχείρησης και τώρα εισβάλλει στη 
Συρία υπό το πρόσχημα της αυτοάμυνας! 
Τι δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Ερ-
ντογάν; Ότι, εφόσον η Συρία δεν μπορεί 
να ελέγξει τους Κούρδους τρομοκράτες, η 
Τουρκία έχει το δικαίωμα της αυτοάμυνας 
επί τη βάσει του άρθρου 51 της Χάρτας 
του ΟΗΕ. Και πρόσθεσε ότι θα δημιουρ-
γήσει τις συνθήκες για την επιστροφή 2,6 
εκ. προσφύγων από το σύνολο των 3 εκ. 
που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη 
γη τους λόγω του ISIS και του  πολέμου. Η 
Τουρκία θέλει να αναπτυχθεί σε ένα μέτωπο 
μήκους 480 χιλιομέτρων και πλάτους 30. 
Και αντί επί του παρόντος να επιστρέφουν 

πρόσφυγες, δημιουργούνται νέοι. Ποιος, 
άλλωστε, εγγυάται ότι θα ομαλοποιηθεί 
σε τέτοιο σημείο, που οι πρόσφυγες θα 
αισθάνονται ασφαλείς για να επιστρέ-
ψουν; Ο τουρκικός στρατός καθαρίζει τις 
περιοχές για να μην έχει το πρόβλημα του 
ανταρτοπολέμου. Ό,τι και αν ισχυρίζεται 
η Άγκυρα, ποιος πιστεύει ότι θα διατάξει 
την αποχώρηση του στρατού της εάν δεν 
της προκληθεί δυσανάλογο κόστος από το 
μελλοντικό όφελος; Ποιος θα προκαλέσει 
το κόστος; Οι μόνοι που σε αυτήν τη φάση 
μπορούν να προκαλέσουν κόστος στην 
Τουρκία είναι οι Κούρδοι της περιοχής. 
Πόσο, όμως, μπορούν να αντέξουν μόνοι 
απέναντι στην τουρκική πολεμική μηχανή, 
που διαθέτει άρματα μάχης, πυροβολικό 
και αεροπορία; 

Η Άγκυρα προχωρεί με σταθερά και 
μελετημένα βήματα. Θα αγκιστρωθεί ως εκεί 
που φτάνει το χέρι της. Ο απώτερος στόχος 
της είναι να φτάσει ώς το όρος Καντίλ και να 
εξοντώσει κάθε κουρδική αντίσταση πέραν 
του Ευφράτη. Εάν εδραιωθεί η Τουρκία 
επί συριακού εδάφους, θα είναι δυνατό 
στη συνέχεια, όταν της δοθεί η ευκαιρία, 
να ανοιχθεί εντός της Συρίας, εκεί όπου 
τα συμφέροντά της το επιβάλλουν. Αυτό 
εξαρτάται από τη στάση που θα τηρήσουν 
οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι. 

Η Μόσχα και
η κωλοτούμπα του Τραμπ 

Η Μόσχα δεν συμμαχεί με την Άγκυρα 
μόνο στην περίπτωση του Άκιουγιου και 
του Turkish Stream, αλλά και επί άλλων 
ενεργειακών ζητημάτων εντός της Συρίας, τα 
οποία αφορούν τον αγωγό από το Ιράν προς 
τη Μεσόγειο, που ήταν προ του πολέμου 
ανταγωνιστικός του αγωγού από το Κατάρ 
στην Τουρκία. Στη λογική της συμμαχικής 
σχέσης, μεταξύ Ιράν, Τουρκίας, Ρωσίας, 
η Μόσχα μετατοπίζει τα συμφέροντα της 
Άγκυρας και τα εναρμονίζει με τα δικά της 
στην ακόλουθη πολιτική πρακτική: Η Ρωσία 
δείχνει ανοχή στις τουρκικές προκλήσεις 
εντός της κυπριακής ΑΟΖ για δυο λόγους: 
Ο πρώτος είναι ότι εάν περάσει ο αγωγός 
από το Ιράν στη Συρία και δη στη Μεσό-
γειο, είναι αναγκαία η συμμαχική σχέση 
με την Άγκυρα που ελέγχει τη θάλασσα,  

μετατρέποντας την περιοχή από τη Μαρ-
μαρίδα ώς την Αλεξανδρέττα σε τουρκική 
λίμνη, συμπεριλαμβάνοντας την περιοχή 
του Αποστόλου Ανδρέα και του Κόλπου 
της Αμμοχώστου. Ο δεύτερος λόγος είναι 
συναφής με τον πρώτο. Η Ρωσία έχει κα-
παρώσει τα συριακά ενεργειακά οικόπεδα 
και δεν θα είχε πρόβλημα να χρησιμοποι-
ήσει το Τσεϊχάν για την εκμετάλλευσή τους. 
Γνωρίζοντας καλά κάποιος την τουρκική 
πολιτική, δεν θα ήταν αφέλεια να πιστεύει 
ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία 
δεν σχετίζονται με τα ενεργειακά παιχνίδια;

Όσο η Τουρκία δυναμώνει, τόσο πιο 
αναγκαία θα είναι για τις ΗΠΑ και τη 
Ρωσία. Και η δράση της στη Συρία δεν 
την αποδυναμώνει, εκτός και αν τελικά 
οι εξελίξεις και οι εσωτερικές πιέσεις στις 
ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την εκτροπή των 
τουρκικών στρατιωτικών επιχειρήσεων,  
οδηγήσουν τον Πρόεδρο Τραμπ - ενόψει 
μάλιστα εκλογών - σε κωλοτούμπα και 
επιβολή  τέτοιων οικονομικών κυρώσεων 
στην Άγκυρα, που θα προκαλέσουν πρό-
σθετα προβλήματα στον Ερντογάν. Μπορεί, 
είπε ο πλανητάρχης, να το διαλύσει. Και 
να φέρει προφανώς τους  Κεμαλιστές. 
Πώς σχετίζεται το θέμα με την Κύπρο; 
Εάν κερδίσει ο Ερντογάν, η ομαλοποίηση 
των σχέσεών του με τις ΗΠΑ περνά μέσω 
ανταλλαγμάτων στο Κυπριακό. Το ίδιο 
όμως ισχύει και αν χάσει, διότι οι Κεμα-
λιστές είναι πιο σκληροί στην πολιτική 
τους. Εκτός και αν εμείς δέσουμε τώρα με 
τρόπο ισχυρό τα συμφέροντά μας με τις 
ΗΠΑ και το Ισραήλ μέσω του EastMed. 

Μεταβλητές του πολέμου
Η επιτυχία ή η αποτυχία των τουρκικών 

επιχειρήσεων περνά μέσα από τις εξής 
μεταβλητές: 

1. Την αντοχή των Κούρδων μαχη-
τών και κατά πόσον έχουν πρόθεση και 
σε ποιο βαθμό να πολεμήσουν, ώστε να 
βαλτώσει ο τουρκικός στρατός με ανυ-
πολόγιστο κόστος - και οικονομικό και 
σε ανθρώπινες απώλειες. 

 2. Το οικονομικό κόστος της στρατι-
ωτικής επιχείρησης στη Συρία. Όσο πιο 
μεγάλη είναι η διάρκεια της εισβολής, τόσο 
μεγαλύτερο θα είναι το κόστος. 

3. Από την επιτυχία ή όχι της επι-
χείρησης και επί της ουσίας, αλλά και 
επικοινωνιακά, που σημαίνει ότι ο Ερ-
ντογάν θα εμφανίσει τον νέο εποικισμό 
ως επιστροφή προσφύγων. Και είτε με 
προσάρτηση είτε μέσω των κουβαλητών 
που θα στείλει εκεί θα δημιουργήσει μια 
νέα κυπροποίηση. Όσοι επιστρέψουν με 
τη συνοδεία του τουρκικού στρατού θα 
δοξάζουν τον Ερντογάν, που το 2013 δεν 
θα πανηγυρίζει μόνο για την Κύπρο, τη 
Γαλάζια Πατρίδα και τη Συρία. Θα υπερη-
φανεύεται ότι μεγάλωσε ακόμη περισσότερο 
την Τουρκία. Είναι, δε, εκτός λογικής να 
εκτιμά κάποιος ότι υπό αυτές τις συνθήκες 
θα υποχωρήσει η Τουρκία στο θέμα του 
Κυπριακού και δη του φυσικού αερίου. 

4. Από τη στάση των ΗΠΑ και της 
Ρωσίας, αλλά και του Ισραήλ, που μένει 
σιωπηρό… Το Ισραήλ μπορεί να είναι 
αντίθετο με το καθεστώς Άσαντ, αλλά 
δεν ευνοεί την ενίσχυση του ρόλου της 
Τουρκίας, την οποία θα ήθελε να δει να 
αποτυγχάνει και, ως εκ τούτου, έχει κίνη-
τρο να στηρίξει την κουρδική αντίσταση 
και να προωθήσει οικονομικές κυρώσεις 
σε κάποια στιγμή μέσω των ΗΠΑ ή να 
αφήσει τον τουρκικό στρατό να φθείρεται. 
Η Μόσχα δεν έχει λόγο να τα τσουγκρίσει 
με την Άγκυρα. Για τις ΗΠΑ όμως κανείς 
δεν μπορεί, όπως έχουμε ήδη αναλύσει, 
να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο. 

Ο Πόντιος Πιλάτος     
Επί του παρόντος, σίγουρο είναι ότι για 

άλλη μια φορά η διεθνής κοινότητα επιβε-
βαιώνει ότι λειτουργεί στη βάση ψυχρών 
συμφερόντων και όχι Δικαίου και ότι ο 
ΟΗΕ και δη ο Γενικός του  Γραμματέας, 
από τον οποίο αναμένουμε τις καλές του 
υπηρεσίες στο Κυπριακό, τήρησε ποντι-
οπιλατική στάση. Ζήτησε τερματισμό των 
συγκρούσεων, χωρίς να καταδικάζει τον 
εισβολέα… Η Ιερά Βίβλος των διεθνών 
σχέσεων δεν είναι η Χάρτα του ΟΗΕ, αλλά 
ο Θουκυδίδης. Ισχύς!   

Της Κυριακής

Πολιτική 4
13.10.2019

Η ΘΕΩΡΊΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΩΣΊΜΟΥ ΜΥΡΜΗΓΚΑ ΚΑΊ Ο ΑΜΕΡΊΚΑΝΊΚΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ    

Η τουρκική εισβολή στη Συρία 
και η Ιερά Βίβλος των διεθνών σχέσεων

ΓΊΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΊΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
yiannos10@gmail.com

ΠΩΣ Η ΚΎΠΡΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΎΤΕΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 
ΤΟΎΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ 
ΚΎΡΩΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΕ, ΠΩΣ Ο 
ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΣΎΡΙΑ ΠΕΡΝΑ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ 
ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΚΎΠΡΟΣ   

Ο χάρτης αυτός δείχνει τη μεγάλη εικόνα και τη σημασία αλλά και τους στρατηγικούς και ενεργειακούς στόχους της Τουρκίας και τους λόγους της εισβολής της στη 
Συρία, που δεν συνιστούν αυτοάμυνα, αλλά μια επιθετική δράση, που, αν πετύχει, θα επιφέρει γεωπολιτικές μεταβολές. Από το όρος Καντίλ ώς τη Μαύρη θάλασσα. 
Στον χάρτη αποτυπώνεται και το παιχνίδι των αγωγών, καθώς και πώς αυτοί καθορίζουν συμμαχίες και αντιπάλους. Ο χάρτης αυτός είχε δημοσιευτεί προ μερικών 
μηνών, αλλά… ποιος διαβάζει εκ των ημετέρων προκειμένου να ασκήσει ορθή εξωτερική και αμυντική πολιτική;   

 Η μεγάλη εικόνα της εισβολής στη Συρία 



“Ό
,τι θέλει ο 
εφέντης”.  
Γ ί ν ε τ α ι 
της Τουρ-
κίας και 
των εγκα-
θέτων της 

στο Κυπριακό. Πηγές που δεν επιδέχονται 
αμφισβήτηση, έλεγαν στη “Σ” ότι πέρασε το 
«θέλω» του Ακιντζί, που ήταν να μη  γίνει η 
Τριμερής στο Παρίσι, στις 11 Νοεμβρίου, 
όπως το σχεδίασε και το βολιδοσκόπησε 
ο Γκουτέρες. 

Αιτία; Το μη ουδέτερο, τάχα μου, του 
εδάφους. Και πλέον οι βολιδοσκοπήσεις 
πάνε στην αρχή με νέο γήπεδο τη Γενεύη, 
όπου δέχεται να παίξει μπάλα ο κατοχικός 
ηγέτης, με προπονητή την Τουρκία. 

Και όλα αυτά, ενώ είναι κοινό μυστικό 
πως αναμένει από τον Αναστασιάδη, μέσω 
των διαδικαστικών του Κυπριακού, σιω-
πηρή στήριξη για επανεκλογή του στον 
θώκο του ηγέτη των Τ/κ.

Παιχνίδι εντυπώσεων 
Ο κατοχικός ηγέτης, λειτουργώντας ως 

το καλύτερο των αντηχείων της Τουρκίας, 
απέρριψε τη διεξαγωγή κοινής συνάντησης 
στο Παρίσι στις 11 Νοεμβρίου, επειδή, 
δήθεν, δεν είναι ουδέτερο έδαφος. 

Κάτι που προκάλεσε την οργή της 
Λευκωσίας, η οποία βλέπει τον -κατά 
τα άλλα- καλόπιστο συνομιλητή της να 
δημιουργεί εντυπώσεις και να τροφοδοτεί, 
χωρίς ιδιαίτερη πίεση, την προπαγάνδα 
της Τουρκίας, που θέλει να πετάξει εκτός 
εξίσωσης την Ε.Ε. 

Στο Προεδρικό, όπως αρμοδίως πλη-
ροφορείται η “Σ”, αναμένουν πλέον το 
αποτέλεσμα της ανανεωμένης βολιδο-

σκόπησης, με τον Νίκο Αναστασιάδη 
να διαμηνύει, με έντονη ενόχληση, ότι 
είναι έτοιμος για Τριμερή οπουδήποτε 
και οποτεδήποτε. 

Ασφαλείς πληροφορίες της εφημερίδας 
μας αναφέρουν ότι δεν θα υπάρξει άλλη 
έκπληξη και, αν κλείσει τέτοια συνάντηση, 
μάλλον θα γίνει κατά τη διάρκεια της πα-
ρουσίας Γκουτέρες στη Γενεύη, στα γραφεία 
του Οργανισμού, εκεί όπου άνοιξε για 
πρώτη φορά ο κύκλος των διασκέψεων 
για την Κύπρο, τον Ιανουάριο του 2017. 

Αυτό που περισσότερο απ’ όλα ενοχλεί 
είναι πως ο κατοχικός ηγέτης δείχνει να 
απολαμβάνει το να κάνει παιχνίδι ακόμη 
και με τα διαδικαστικά, καθώς του χρεώ-

νονται ήδη δύο αναβολές της Τριμερούς, η 
πρώτη στη Νέα Υόρκη και η δεύτερη στη 
γαλλική πρωτεύουσα. Και αυτά, ενώ την 
ίδια ώρα αναμένει από τον συνομιλητή του, 
Πρόεδρο Αναστασιάδη, “να του κάνει το 
χατίρι” και μέσα από τα διαδικαστικά να 
τον βοηθήσει σιωπηρά στην προσπάθεια 
επανεκλογής του. 

Πενταμερής, αλλά… 
Σε κάθε αναφορά της τ/κ κοινότητας 

στο ενδεχόμενο Τριμερούς, δεν υπάρ-
χει περίπτωση να υπάρξει αναφορά και 
σε άτυπη Πενταμερή μέχρι το τέλος του 
χρόνου. Γιατί; Επειδή το απαιτεί η Άγκυ-
ρα. Επειδή η Άγκυρα έδωσε το πράσινο 

φως για Τριμερή, υπό προϋποθέσεις. 
Και γι’ αυτό, εκτιμούν έμπειροι πολι-
τικοί παρατηρητές, δεν είναι καθόλου 
απομακρυσμένο σενάριο, η Τριμερής 
να μην καταλήξει σε οριστική συμφωνία 
στους όρους αναφοράς. Έτσι, άλλωστε, θα 
καταρρεύσει το αφήγημα της Άγκυρας, 
που ζητεί πρώτα συζήτηση της μορφής 
λύσης και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ως εκ 
τούτου, μας έλεγαν, ο Ακιντζί, που είναι, 
ηθελημένα ή μη, δέσμιος των «θέλω» του 
Τσαβούσογλου, θα κάνει τα πάντα για να 
αφήσει σε εκκρεμότητα το θέμα, αλλά, 
από την άλλη, θα παρουσιάζεται και ως 
ο θετικότερος των δύο ηγετών. 

Πώς θα γίνει αυτό; Ρίχνοντας ευθύνη 
στην ε/κ πλευρά για μη ρητή αποδοχή 
της πολιτικής ισότητας, αποτελεσματικής 
συμμετοχής και εκ περιτροπής Προε-
δρίας. Αυτό τον βολεύει σε πρώτο χρόνο, 
ενώ σε δεύτερο θα κάνει το παν, μέσα 
από την Πενταμερή και με τις πλάτες 
της Τουρκίας, να το πετύχει, ώστε να 
έχει στο χέρι μια ενδιάμεση συμφωνία 
που θα διαλύσει κάθε όνειρο στην ε/κ 
πλευρά για δίκαιη, υπό τις περιστάσεις, 
και λειτουργική λύση. 

Σε αυτό, δε, το σημείο είναι καλό να 
σημειωθεί - και ο χρόνος θα φέρει την 
επιβεβαίωση - ότι πληροφορίες της εφη-
μερίδας μας επιμένουν πως, στο ενδεχόμε-
νο Πενταμερούς, η Τουρκία δεν υπάρχει 
περίπτωση να αποδεχθεί την παρουσία 
της Ε.Ε., έστω ως παρατηρητή, όπως ήταν 
στις προηγούμενες δύο διασκέψεις. Και 
αυτό θα το καλύψει πίσω από το ότι θα 
είναι, από τη μια, άτυπη συνάντηση, και, 
από την άλλη, ότι δεν αφορά την Ε.Ε. η 
συζήτηση για τη μορφή λύσης που θέλουν 
οι εμπλεκόμενοι στο Κυπριακό. 

Εμπόδιο η Γερμανία…
Στο μεταξύ, οι διεργασίες για το Κυπρι-

ακό συνεχίζονται, παρά το ότι συνεχίζεται 
και η τουρκική πρόκληση στο οικόπεδο 
7. Το «Γιαβούζ» τη δουλειά του κι εμείς 
τη δική μας, θα πει κάποιος. Μόνο που, 
σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που 
μίλησαν στη “Σ”, η δική μας δουλειά, η 
υιοθέτηση, δηλαδή, μέσω της ευρωπαϊκής 
οικογένειας, κυρώσεων κατά της Τουρ-
κίας, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αύριο θα 
παρουσιαστούν στο Συμβούλιο Υπουργών 
Εξωτερικών οι εισηγήσεις της Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Δράσης, για στοχευμένα μέ-
τρα. Το ποια είναι επαρκή και αν γίνονται 
ομοφώνως αποδεκτά είναι, όμως, το μείζον. 
Και τη Λευκωσία έλουσε κρύος ιδρώτας 
τις τελευταίες μέρες, γιατί διέγνωσε με 
καθαρότητα ότι το μεταναστευτικό είναι 
όπλο που δεν μπορεί να υπερπηδηθεί, 
λόγω Γερμανίας. Η Άγκελα Μέρκελ και 
οι συνεργάτες της, που χειρίζονται τα θέ-
ματα Τουρκίας, έχουν κάνει ξεκάθαρο όχι 
μόνο στην Κύπρο, αλλά σε όλες τις χώρες 
ότι θα ήταν επικίνδυνο και ανόητο να τα 
βάλουν αυτήν τη στιγμή με την Τουρκία. 
Και αυτό αφορά ακόμη και αυτήν κα-
θαυτή την παράνομη εγκληματική της 
εισβολή στη Συρία. Πολλώ, δε, μάλλον 
για την Κύπρο. 

Στις Συμπληγάδες 
πέτρες Γαλλίας - 

Γερμανίας με επίκεντρο 
την Τουρκία τα 

κυπρογενή ζητήματα

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Πολιτική 5
ΤΡΙΜΕΡΉΣ ΌΠΌΥ ΘΕΛΕΙ Ό ΑΚΙΝΤΖΙ, ΠΕΝΤΑΜΕΡΉΣ ΧΩΡΙΣ Ε.Ε., ΠΌΥ ΑΠΑΙΤΕΙ Ή ΑΓΚΥΡΑ, ΚΑΙ ΣΥΝΌΜΙΛΙΕΣ ΚΑΛΌ ΜΑΙΌ 

Ό,τι... παίζουν, χορεύουμε!

ΧΡΙΣΤΌΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΌΥΣ 
charalambousc@ 
sigmatv.com

ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΕΤΑΙ 
ΕΚΤΟΣ ΣΥΓΚΛΟΝΙ-
ΣΤΙΚΟΥ ΑΠΡΟΟΠΤΟΥ 
ΤΡΙΜΕΡΉΣ ΕΝΤΟΣ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. “ΟΧΙ” 
ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ, ΛΟΓΏ 
ΕΛΛΕΙΨΉΣ, ΔΉΘΕΝ, 
ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΉΤΑΣ, ΕΙΠΕ 
Ο ΑΚΙΝΤΖΙ. ΔΥΣΚΟΛΉ Ή 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕ-
ΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΉΣ ΤΟΥΡΚΙ-
ΑΣ, ΛΟΓΏ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. 



Η 
παράνομη τουρκική 
πολεμική επιχείρη-
ση στη Βόρειο Συρία, 
υπό τις ευλογίες των 
δύο υπερδυνάμεων 
- ΗΠΑ, Ρωσίας - απο-
σκοπούσα στον εκτο-

πισμό του γηγενούς κουρδικού στοιχείου 
και στον γεωστρατηγικό έλεγχο της πε-
ριοχής – ενδεχομένως, μακροπρόθεσμα, 
και την προσάρτησή της στην τουρκική 
επικράτεια κατά το πρότυπο της Αλεξαν-
δρέττας – αφαίρεσε και το τελευταίο φύλ-
λο συκής στην επιχειρηματολογία όσων 
διατείνονται πως μια συμφωνία με την 
Τουρκία για τα Ελληνοτουρκικά και το 
Κυπριακό, μέσα στο πλαίσιο της διεθνούς 
νομιμότητας, του διεθνούς δικαίου, των 
αρχών των ΗΕ και του ευρωπαϊκού νο-
μικοπολιτικού πολιτισμού, είναι δυνατή.

Κανείς εχέφρων πολίτης αυτής της χώ-
ρας, τοσούτω μάλλον η… πολιτική ηγεσία, 
δεν μπορεί να αναμένει ότι η Άγκυρα είναι 
δυνατόν να αποδειχθεί ένας αξιόπιστος 
συνομιλητής στο πλαίσιο των αρχών της 
διεθνούς δικαιοκρατικής τάξης.  

Η Άγκυρα, επιβεβαιώνοντας την έντονα 
διακηρυγμένη αναθεωρητική ιδεολογία 
της ως προς το μέλλον και τη μορφή της 
περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, 
της Μέσης Ανατολής και των Βαλκα-
νίων, μετέρχεται, για άλλη μια φορά, τη 
χρήση ωμής στρατιωτικής βίας για να 
επιβάλει την πολιτική της θέληση, εκεί 
όπου τα συμφέροντά της δεν μπορούν 
να προωθηθούν και να ικανοποιηθούν 
μέσω των παραδεδεγμένων κανόνων 

άσκησης διεθνούς πολιτικής. 
Η άσκηση πολιτικής διά της προβολής 

της στρατιωτικής ισχύος διενεργείται από 
την Άγκυρα, μετ’ επιτάσεως, και εναντίον 
του Ελληνισμού, στο Αιγαίο και στην κυ-
πριακή ΑΟΖ, μόνο που εδώ η επιβολή της 
τουρκικής ισχύος παραμένει, για την ώρα, 
αναίμακτη, λόγω, αφενός, της ακραία υπο-
χωρητικής… ψυχραιμίας της Αθήνας έναντι 
των τουρκικών προκλήσεων, και, αφετέρου, 
της πλήρους αδυναμίας της Λευκωσίας 
να προασπίσει την εθνική κυριαρχία της. 

Ένας τελεσφόρος… 
αναχρονισμός 

Ωστόσο, τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά 
και άλλα κέρδη της Άγκυρας εις βάρος Ελ-
λάδας και Κύπρου, όσο κι αν θέλει ο Έλλην 
Υπουργός Εξωτερικών να παρουσιάζει την 
Τουρκία ως ένα… αναχρονιστικό κράτος, 
που δεν εισήλθε ακόμα στην εποχή του 
Δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της διπλωματικής-ειρηνικής επίλυσης 
των διεθνών και διακρατικών διαφορών, 
και, γι’ αυτό, μονίμως εκτεθειμένο στη 
διεθνή κοινότητα, καταγράφονται και 
κατοχυρώνονται, μέρα με τη μέρα, υπό 

Της Κυριακής
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Κι όμως, κάποιοι έχουν ερωτευτεί
την καρδιά του «θηρίου»

Όσο, δε, για τη σύγχρονη 
Τουρκική Δημοκρατία, 

η εγγενής ενθυλάκωσή 
της στο συγκρουσιακό 

έδαφος της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, την εφο-

διάζει με μια μονίμως 
αντιδικαιοκρατική και 

αντιδημοκρατική αντί-
ληψη των διεθνών σχέ-
σεων, αφού, προϊούσης 
της ανόδου της στρατι-

ωτικής και γεωπολιτικής  
ισχύος της, επιχειρεί να 
αναδιευθετήσει σύνορα 

και εδαφικές επικράτειες 
διά της σύγκρουσης ή 

διά της απειλής χρήσης 
πολεμικής βίας  

Η ΑΓΚΥΡΑ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΏΝΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΓΜΕΝΗ 
ΑΝΑΘΕΏΡΗΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ 
ΤΗΣ, ΜΕΤΕΡΧΕΤΑΙ, ΓΙΑ ΑΛΛΗ 
ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΏΜΗΣ 
ΣΤΡΑΤΙΏΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΗ, ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΤΑ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟ-
ΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΏΘΗΘΟΥΝ ΚΑΙ 
ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕΣΏ 
ΤΏΝ ΠΑΡΑΔΕΔΕΓΜΕΝΏΝ ΚΑ-
ΝΟΝΏΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Το ερώτημα είναι γιατί γίνεται τώρα 
αυτή η επιχείρηση. Δεύτερον, με 
την εισβολή της Τουρκίας εδραι-

ώνεται η πρακτική  στις διεθνείς σχέσεις, 
ένα κράτος να επεμβαίνει κάπου υπό το 
πρόσχημα ότι απειλείται, σημειώνει ο 
διεθνολόγος και ειδικός σε θέματα Μέσης 
Ανατολής, Χρήστος Ιακώβου.  

«Γιατί το επιτρέπουν οι Αμερικανοί; 
Προτεραιότητα αυτήν τη στιγμή για τις 
ΗΠΑ είναι η αντιμετώπιση του Ιράν, γι’ 
αυτό προβαίνουν σ’ αυτόν τον τακτικό 
ελιγμό, αφού δεν θέλουν διάσπαση δυνά-
μεων εναντίον της Τεχεράνης. Βλέπουν 
ρήγμα στις σχέσεις Άγκυρας-Μόσχας 
στο Συριακό και επιχειρούν να το αξι-
οποιήσουν», επισημαίνει.

Παρά τη δυσμενή, για τους Κούρ-
δους,  εξέλιξη, ο κ. Ιακώβου εκφράζει την 
εκτίμηση ότι «το ζήτημα της κουρδικής 
οντότητας στην περιοχή θα επανέλθει, 
γιατί οι Κούρδοι υποστηρίζονται από το 
Ισραήλ, το οποίο πιέζει τους Αμερικανούς 
στο συγκεκριμένο θέμα».

Όσον αφορά τις στρατηγικές επιδιώξεις 
της Τουρκίας, επισημαίνει ότι η Άγκυρα 
θα δημιουργήσει μια πληθυσμιακή βάση 
επί του εδάφους, προκειμένου να τη χρη-
σιμοποιήσει στη διαπραγμάτευση για το 
μέλλον της Συρίας. Οι Τούρκοι, εξηγεί, 
φοβούνται μια μυστική συμφωνία Ρωσίας 
και ΗΠΑ, από την οποία θα μείνουν έξω, 
οπόταν σπεύδουν προληπτικά, ώστε να 
δημιουργήσουν τους όρους της δικής 

τους συμμετοχής στην «τελική λύση» 
για τη Συρία. 

«Γι’ αυτό προχωρούν περιορισμένα 
στη δημιουργία θύλακα – ζώνης 30 χι-
λιομέτρων, με συγκεκριμένο πληθυσμό, 
στη Βόρεια Συρία, ώστε να έχουν ένα 
συμπαγή πόλο ισχύος στην περιοχή». 

Πρόκειται, καταλήγει ο κ. Ιακώβου, για 
σαφή επεκτατική εκδίπλωση της Τουρκί-
ας, με ηγεμονικές βλέψεις, στην περιοχή 
της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής 
Μεσογείου, που περιλαμβάνει βεβαίως 
και την Κύπρο. Ως προς τούτο, «δεν είναι 
καθόλου τυχαίες οι συνεχείς ασκήσεις 
της Τουρκίας στη θαλάσσια περιοχή της 
Κύπρου, καθώς και οι γεωτρήσεις στην 
κυπριακή ΑΟΖ», καταλήγει. 

Σαφείς ηγεμονικές βλέψεις της Άγκυρας 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@simerini.com 

μορφήν αναπόσβεστων τετελεσμένων.   
Αντιθέτως, η αναλλοίωτα μιλιταριστική 

και επιθετική φύση - τόσο στο εξωτερικό 
όσο και στο εσωτερικό - του τουρκικού 
κράτους, κληρονόμου της μεγάλης οθω-
μανικής αυτοκρατορίας, την οποία η νεο-
οθωμανική πολιτική ιντελιγκέντσια της 
Άγκυρας υπό τον Ρ. Τ. Ερντογάν θέλει 
να ανασυστήσει, θα έπρεπε να αποτελεί 
έναν επιπλέον κρίσιμο παράγοντα εθνι-
κού προβληματισμού για τις ελληνικές 
ηγεσίες, τοσούτω μάλλον που αυτός ο 
ιστορικός αναχρονισμός δύναται να 
παράγει, ανενόχλητος, πολιτικά αποτε-
λέσματα ηγεμονικού χαρακτήρα, μέσα 
και εις πείσμα, ακριβώς, της σύγχρονης 
διεθνούς δικαιοπολιτικής τάξης. 

Η γνώση της ιστορίας, ως προς τού-
το, θα ήταν ένας, ενδεχομένως, σωτήριος 
πλοηγός για τα εθελοτυφλούντα πολιτικά 
μυαλά σε Ελλάδα και Κύπρο ως προς το 
εύρος και τις επιδιώξεις του τουρκικού 
μαξιμαλισμού, αλλά και την ευρύτερη 
γεωπολιτική διαμόρφωση της Μέσης 
Ανατολής.  

Η συμπεριφορά του 
τουρκικού κράτους

Στο περίφημο βιβλίο του The Fall of 
the Ottomans (Η πτώση των Οθωμανών), 
ο επιφανής ιστορικός, Γιουτζίν Ρόγκαν, 
όπου πραγματεύεται την κατάρρευση της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την πο-
ρεία του Μεγάλου Πολέμου στη Μέση 
Ανατολή, επισημαίνει ότι, η συμπεριφορά 

των Οθωμανών μπορεί να γίνει κατανοητή, 
μόνον υπό το φως της αντίληψης ότι «η 
Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν γέννημα 
του πολέμου, τα σύνορά της ορίστηκαν 
μέσω κατακτήσεων και συγκρούσεων». 

Επί του ιδίου σημείου, ο Εφραίμ Καρς, 
ομότιμος καθηγητής στο King’s College 
του Λονδίνου, υποστηρίζει ότι «η στρε-
βλή σχέση της Μέσης Ανατολής με την 
πρόοδο έχει αναγάγει τη φυσική δύναμη 
ως το μόνο εργαλείο πολιτικής».

Εξ ου και οι συνεχείς πόλεμοι ως 
«μέσο» διευθέτησης εδαφικών διαφο-
ρών και ορισμού των συνόρων στη Μέση 
Ανατολή, σ’ ένα περιβάλλον διαρκούς 
αστάθειας και ρευστότητας, που υφίσταται 
μέχρι σήμερα.  

Όσο, δε, για τη σύγχρονη Τουρκική 
Δημοκρατία, η εγγενής ενθυλάκωσή της 
στο συγκρουσιακό έδαφος της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας, την εφοδιάζει με μια 
μονίμως αντιδικαιοκρατική και αντιδημο-
κρατική αντίληψη των διεθνών σχέσεων, 
αφού, προϊούσης της ανόδου της στρα-
τιωτικής και γεωπολιτικής ισχύος της, 
επιχειρεί να αναδιευθετήσει σύνορα και 
εδαφικές επικράτειες διά της σύγκρουσης 
ή διά της απειλής χρήσης πολεμικής βίας.  

Έτσι, η Τουρκία, όπως στην Κύπρο, 
με την εισβολή και κατοχή το 1974 και 
την ανακήρυξη του ψευδοκράτους το 
1983, επιχειρεί να δημιουργήσει στη 
Συρία δομές πολιτικού ελέγχου για την 
επόμενη μέρα, διαμορφώνοντας μια ζώνη 
αδιαμφισβήτητης επιρροής στα βόρεια 

σύνορα της χώρας και διασπώντας το 
κουρδικό «συνεχές» τόσο πληθυσμιακά, 
όσο και εδαφικά. 

Χαμένη η Ουάσιγκτον
Για τις βαθύτερες επιδιώξεις της Άγκυ-

ρας, αλλά και για το μέλλον της συρια-
κής διένεξης, υπό το φως της τουρκικής 
εισβολής στη Συρία, ο αντιστράτηγος εν 
αποστρατεία, Ανδρέας Πενταράς, επιση-
μαίνει ότι η επιχείρηση της Τουρκίας 
ήταν αναμενόμενη, καθώς οι Τούρκοι 
το εξήγγειλαν εδώ και καιρό. Εκείνο που 
ωστόσο έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η 
χαλαρή η στάση των διεθνών δρώντων 
στην περιοχή, που τώρα λένε στον Ερ-
ντογάν να σταματήσει, τονίζει.

Με την επιχείρηση, εξηγεί ο κ. Πεντα-
ράς, εξυπηρετούνται όλοι, αλλά λιγότερο 
κερδισμένοι είναι οι Αμερικανοί, οι οποίοι 
εγκαταλείπουν τους κύριους συμμάχους 
τους στην περιοχή και αφήνουν την πρω-
τοβουλία δράσης σε άλλους. Παρ’ όλα 
αυτά, δεν απαγόρευσαν στην Τουρκία 
να επιτεθεί, για να μην κατευθυνθεί πε-
ρισσότερο προς τη Ρωσία, θυσιάζοντας 
τους Κούρδους.

Όσον αφορά τη μάλλον συγκεχυμένη, 
έως τα όρια της αντιφατικότητας, στάση 
της Ουάσιγκτον, αυτή οφείλεται κυρίως 
στην ύπαρξη πολλών κέντρων αποφάσεων 
στις ΗΠΑ, «γι’ αυτό παρατηρείται αυτή 
η συγκεχυμένη κατάσταση».

Η επιχείρηση του τουρκικού στρα-
τού φαίνεται πολύ οργανωμένη, με τη 
χρησιμοποίηση 100.000 ανδρών, συν 
τις δυνάμεις του ελεύθερου συριακού 
στρατού, που δρουν ως εμπροσθοφυλακή.

Ο τρόπος που οργανώθηκε και εκτε-
λείται η επιχείρηση «Πηγή Ειρήνης» 
επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζουμε εδώ 
και έναν αιώνα, από την ύπαρξη, τουλά-
χιστον, της Τουρκικής Δημοκρατίας, ότι 
οι Τούρκοι επιχειρούν πάντα εκεί που 
έχουν εξασφαλισμένη επιτυχία, σημειώνει.

«Επιχειρούν αυτήν τη στιγμή σε έκτα-
ση 100 χιλιομέτρων και είναι εξαιρετικά 
δυσχερής στρατιωτικά για τους Κούρδους 
η κατάσταση, γιατί πρόκειται για πεδινό 
έδαφος, όπου δεν μπορεί να διεξαχθεί 
με επιτυχία ανταρτοπόλεμος». Όμως, 
εκτιμά ο κ. Πενταράς, «οι Κούρδοι δεν 
θα μείνουν αδρανείς, θα αντιδράσουν. 
Το θέμα, ωστόσο, είναι πώς θα αντιδρά-
σουν οι μεγάλοι παίκτες, ΗΠΑ, Ρωσία, 
ΕΕ, αλλά και η Συρία, η οποία κάλεσε 
τους Κούρδους να ενσωματωθούν εκ 
νέου στο συριακό κράτος». 

Αναφορικά με τη στάση της Δαμασκού, 
ο κ. Πενταράς εκφράζει την εκτίμηση ότι το 
καθεστώς Άσαντ προτιμά να χάσει έδαφος 
και να επανενσωματώσει τους Κούρδους, 
καθώς και το έδαφος που ελέγχουν. 

«Οι Αμερικανοί, ωστόσο», προσθέτει, 
«δύσκολα θα το επιτρέψουν, καθώς προ-
ωθούν την ίδρυση κουρδικού κράτους 
εις βάρος του Ιράν, που είναι και ο κύριος 
αντίπαλος στην περιοχή». 

Από την πλευρά της, η Τουρκία, δεν 
αποκλείεται, απωθώντας όλους τους Κούρ-
δους από την περιοχή, να προχωρήσει 
στην ίδρυση τουρκικής διοίκησης στη 
Βόρειο Συρία, υπό τη μορφή περίπου του 
παράνομου μορφώματος στην Κύπρο, 
καταλήγει. 



Τ
ον Μάιο του 2016 οι 
πολίτες μέσα από την  
ψήφο τους αποφάσισαν 
να στείλουν στη Βουλή 
οκτώ κόμματα. Η αύξη-
ση του εκλογικού μέτρου 
από το 1,8% στο 3,6%, 

δεν στάθηκε ικανή να ανακόψει την εί-
σοδο των λεγόμενων μικρών κομμάτων 
στο Κοινοβούλιο. Η κυπριακή κοινωνία 
προσήλθε στις κάλπες για πρώτη φορά 
μετά το κούρεμα καταθέσεων και μέσα 
σ’ ένα σκληρό μνημονιακό πολιτικο-
οικονομικό περιβάλλον. Τα τέσσερα 
παραδοσιακά κόμματα της κυπριακής 
πολιτικής σκηνής εισέπραξαν αναλογικά 
την αντίδραση, την απογοήτευση και τον 
θυμό των ψηφοφόρων τους. ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, 
ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ κατέγραψαν απώλειες 
στα ποσοστά τους. Μεγάλος χαμένος ήταν 
το ΑΚΕΛ, το οποίο απώλεσε 7,1% από 
την εκλογική του δύναμη για να κινηθεί 
στο ιστορικά χαμηλό 25,67%, χάνοντας 
έτσι και τρεις κοινοβουλευτικές έδρες. Οι 
συνθήκες που επικρατούσαν στο νησί 
ευνοούσαν τα λεγόμενα μικρά, και «αντι-
συστημικά» κόμματα -ΕΛΑΜ, Συμμαχία 
Πολιτών, Αλληλεγγύη και Οικολόγοι- τα 
οποία προέτασσαν την «καθαρότητα» απέ-
ναντι στα σκάνδαλα, τη διαπλοκή και την 
ημετεροκρατία των κομμάτων του κατε-
στημένου. Σήμερα, τριάμισι χρόνια μετά, 
η εικόνα φαντάζει πολύ διαφορετική. Οι 
ευρωεκλογές του περασμένου Μαΐου 
επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις περί του 
κινδύνου πολιτικού αφανισμού κάποιων 
εκ των μικρών αυτών κομμάτων, τα οποία 
μεγάλωσαν μέσα στην οικονομική κρίση 
και τον θυμό. Παρόλο που οι επόμενες 
βουλευτικές εκλογές θεωρητικά είναι 
ακόμη μακριά  -τον Μάιο του 2021-, 
εντούτοις, ήδη κόμματα και υποψήφιοι 
άρχισαν να δουλεύουν προς αυτήν την  
κατεύθυνση. Και οι «μικροί» έχουν ένα 
λόγο παραπάνω να εργάζονται από τώρα 
για το ’21.

Το φαινόμενο ΕΛΑΜ       
Το αυτοπροσδιοριζόμενο, ως εθνικιστικό, 

ΕΛΑΜ αποτελεί τουλάχιστον μέχρι σήμερα 
εξαίρεση στον κανόνα που θέλει τα μικρά 
κόμματα να υποχωρούν από την όποια 
δυναμική είχαν αποκτήσει το 2016. Το 
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο αποτελεί το μοναδικό 
πολιτικό κόμμα, το οποίο, σε κάθε εκλογική 
αναμέτρηση, αυξάνει ποσοστά αλλά και 
ψήφους σε απόλυτους αριθμούς. Μέσα σε 
μια δεκαετία (2009 – 2019) κατόρθωσε να 
μετεξελιχθεί από ένα περιθωριακό κόμμα 
των 663 ψηφοφόρων, σε πέμπτη πολιτική 
δύναμη του τόπου. Υπενθυμίζεται ότι, στις 
πρόσφατες Ευρωεκλογές του περασμένου 
Μαΐου, κατέγραψε το εντυπωσιακό ποσο-
στό του 8,25%, τουτέστιν, 23.167 ψήφους. 
Το ΕΛΑΜ  κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει 
πολιτικά και να παγιοποιήσει εκλογικά, 
μεγάλο μέρος του κομματικού ακροατη-
ρίου, το οποίο ριζοσπαστικοποιήθηκε από 

το 2013 και εντεύθεν. Η ψήφος προς το 
ΕΛΑΜ  χαρακτηρίζεται από εκλογικούς 
αναλυτές ως «σκληρή», ενώ όπως κάθε 
ακροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη διαθέτει 
στις τάξεις του ένα πολύ σημαντικό κομμάτι 
της πολιτικοποιημένης νεολαίας. Συνεπώς, 
εύλογα μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι 
δεν είναι ένα εκ των κομμάτων που ανη-
συχεί ιδιαίτερα για το αν θα είναι η όχι 
στην επόμενη Βουλή. Ωστόσο, υπάρχει 
ένας αστάθμητος εξωγενής παράγοντας, ο 
οποίος είναι άγνωστο ποιες συνέπειες θα 
έχει στο εσωτερικό του. Κι αυτός ονομάζεται 
Χρυσή Αυγή. Η δίκη της Χρυσής Αυγής, 
για το εάν τελικά αποτελεί εγκληματική 
οργάνωση ή όχι μετά τη δολοφονία του 
Παύλου Φύσσα, αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί τέλος του χρόνου,  αρχές του 2020. 
Ενδεχόμενη καταδίκη της Χρυσής Αυγής 
και φυλάκιση των ηγετικών της στελεχών 
θεωρείται βέβαιο ότι θα δημιουργούσε αλυ-
σιδωτά και πολυεπίπεδα προβλήματα και 
στο ΕΛΑΜ.

Το λάθος της Ελένης
Στις 26 Μαΐου 2014, η Ελένη Θεοχάρους  

επανεκλέγηκε στο Ευρωκοινοβούλιο για 
δεύτερη φορά με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ, 
εξασφαλίζοντας την παγκύπρια πρωτιά, με 
57.948 σταυρούς προτίμησης. Η απόφασή 
της το 2015 να αποχωρήσει από τον ΔΗΣΥ 
και να προχωρήσει στη δημιουργία του 
δικού της κινήματος, δεν ήταν κεραυνός 
εν αιθρία. Η απόσταση που την χώριζε 
από την ηγεσία του ΔΗΣΥ κυρίως σ’ ότι 
αφορά το Κυπριακό, ήταν χαώδης, επί 
σειράν ετών. Το 5,24% που εξασφάλισε 
στις βουλευτικές του 2016, με το κίνημα 
Αλληλεγγύη, κρίθηκε ως ικανοποιητικό, 
για ένα κόμμα, με μερικούς μήνες ζωής, 
χωρίς ισχυρές δομές και μεγάλους κομ-
ματικούς μηχανισμούς. Η απόφαση όμως 
της Ελένης Θεοχάρους να αποποιηθεί τη 
μια εκ των τριών εδρών που κατέλαβε το 
κίνημα, κρίνεται εκ των πραγμάτων ως 
λανθασμένη. Πρώτον, διότι πλήγηκε το 
κύρος και η αξιοπιστία της στα μάτια των 
ίδιων της των ψηφοφόρων. Δεύτερον, έδωσε 
την κατάλληλη λαβή στους πολιτικούς της 
αντιπάλους να την υποσκάπτουν δημόσια 
και ιδιωτικά γι’ αυτήν της την απόφαση. Και 
τρίτον επειδή ήταν η μοναδική πρόεδρος 
κόμματος στην κυπριακή πολιτική ιστορία 
που δεν είχε έδρα και βάση την Κύπρο,  
αλλά το εξωτερικό. Αποτέλεσμα τούτου, 
ήταν να δίδεται η εικόνα ακυβερνησίας του 
κινήματος και ελέγχου του από τα στελέχη 
του πρώην ΕΥΡΩΚΟ. Αξίζει μόνο να ση-
μειωθεί ότι οι τρεις βουλευτές, που τελικά 
μπήκαν στη Βουλή, δηλαδή, Δημήτρης 
Συλλούρης, Μιχάλης Γιωργάλλας και 
Γιώργος Παπαδόπουλος,  προέρχονταν 
και οι τρεις από το ΕΥΡΩΚΟ, το οποίο 
αυτοδιαλύθηκε μπαίνοντας κάτω από την 
ομπρέλα Αλληλεγγύης που τους έδωσε 
η Θεοχάρους. Η μη επανεκλογή της στην 
Ευρωβουλή μετά κι από την επιλογή της να 
μπει εκείνη αυτήν τη φορά κάτω από την 
ομπρέλα του ψηφοδελτίου του ΔΗΚΟ, της 
δίδει την ευκαιρία να δώσει αν μη τι άλλο 
τη μάχη για να μη βάλει λουκέτο το κίνημα 
και να εισέλθει και το 2021 στη Βουλή.

Το τέλος της Συμμαχίας
Όσο σκληρό κι αν ακούγεται προς 

τα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους της 
Συμμαχίας Πολιτών, το κίνημα, το οποίο 
ξεκίνησε την πορεία του ομολογουμένως 
με αρκετές προοπτικές, φαίνεται ότι έχει 
ολοκληρώσει τον σύντομο πολιτικό του βίο. 
Η προαναγγελία άλλωστε αποχώρησης 
από την πολιτική ζωή του τόπου, του ιδρυτή 
και προέδρου του κινήματος, Γιώργου 
Λιλλήκα, αποτελεί μιαν, αν μη τι άλλο, 
αξιοπρεπή παραδοχή ήττας. Ο Γιώργος 
Λιλλήκας, το 2013, ενθαρρυμένος από 
το εντυπωσιακό εκλογικό αποτέλεσμα 
του Α’ Γύρου των προεδρικών εκλογών 
(24,93%), το οποίο ήταν προϊόν συγκεκρι-
μένων πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικών 
συγκυριών, προχώρησε στη δημιουργία 
της Συμμαχίας Πολιτών. Ένα κίνημα το 
οποίο προσπάθησε να πλασαριστεί ως κάτι 
το νέο, το διαφορετικό, μια άλλη εναλλα-
κτική πολιτική πρόταση. Οι ετερόκλητες 

ιδεολογικές τάσεις που συναποτελούσαν τη 
Συμμαχία Πολιτών -από πρώην Δρασίτες 
μέχρι πρώην ΕΔΟΝίτες- δημιουργούσαν 
ένα ιδιότυπο πολιτικό υβρίδιο, που κά-
ποιοι το ονόμασαν και πολιτικό αχταρμά. 
Οι αντίθετες προσεγγίσεις και απόψεις 
επί σειρά ζητημάτων, δεν άργησαν να 
βγουν στην επιφάνεια, με αποτέλεσμα 
ο Γιώργος Λιλλήκας να χάνει και τους 
δυο βουλευτές -Παύλο Μυλωνά και 
Άννα Θεολόγου - που επέλεξε ο ίδιος 
ως αριστίνδην υποψηφίους το 2016. Η 
επιλογή Λιλλήκα το 2018 να κατέλθει 
μόνος ως υποψήφιος στις Προεδρικές 
απέναντι από τον υπόλοιπο ενδιάμεσο, 
ο οποίος συντάχθηκε με τον Νικόλα Πα-
παδόπουλο, αποδείχθηκε καταστροφική. 
Και αυτή η καταστροφική πορεία για τη 
Συμμαχία Πολιτών επισφραγίστηκε και 
στις πρόσφατες Ευρωεκλογές, όπου σε 
συνεργασία με τους  Οικολόγους απέσπα-
σαν μόλις 3,29%, ποσοστό που δεν του 
επιτρέπει είσοδο στην επόμενη Βουλή. 
Σήμερα γίνονται συζητήσεις και διεργασίες 
για το κατά πόσον ο Γιώργος Λιλλήκας 
πρέπει να αποχωρήσει από τώρα από 
την προεδρία και να δώσει τα κλειδιά 
στον επόμενο, για να σώσει οτιδήποτε 
αν σώζεται μέχρι το 2021.

Το στοίχημα των Οικολόγων
Το 2016 το κίνημα Οικολόγων - Συ-

νεργασία Πολιτών πέτυχε τη μεγαλύτερη 
εκλογική του επιτυχία, διπλασιάζοντας τα 
ποσοστά του σε σχέση με το 2011. Το 4,81% 
μπορεί να θεωρηθεί κι ως ένας μίνι θρί-
αμβος για τον «γραφικό» και «λαϊκιστή» 
Γιώργο Περδίκη, όπως συνηθίζουν να τον 
αποκαλούν μερικοί εκ των πολιτικών του 
αντιπάλων. Οι Οικολόγοι, το 2015, είχαν αντι-
δράσει σφόδρα στην αλλαγή του εκλογικού 
μέτρου από τους ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, με τον 
Περδίκη να τους κατηγορεί για «πολιτικό 
τζιχαντισμό». Εν τέλει, όπως αποδείχθηκε, η 
απόφαση των δυο μεγάλων να αυξήσουν το 
εκλογικό όριο λίγο πριν τις εκλογές, έφερε 
ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα, αφού 
δημιούργησε αρνητικά συναισθήματα ακόμη 
και σε δικούς τους ψηφοφόρους. Ωστόσο, 
η σύμπραξη του Γιώργου Περδίκη με τον 
Γιώργο Λιλλήκα στις Ευρωεκλογές δεν 
είχε την ίδια επιτυχία. Στους Οικολόγους, 
θεωρούν ότι το κακό αποτέλεσμα οφείλεται 
ακριβώς στην κοινή συμπόρευση με τη 
Συμμαχία Πολιτών παρότι η προεκλογική 
τους συνεργασία ήταν άψογη. Συνεπώς, 
το μεγάλο τους στοίχημα πλέον είναι η 
ανασύνταξη με στόχο να ξεπεράσουν για 
δεύτερη φορά το 3,6% και να είναι εντός 
της νέας Βουλής.    

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Πολιτική 7
ΠΟΙΟΙ ΑΝΤΕΞΑΝ, ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΜΑΧΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΗΡΘΕ TO ΤΕΛΟΣ

Η μάχη των μαχών
για τους μικρούς το ‘21

ΤΑΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
christodoulouta@ 
sigmalive.com

ΟΙ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑ-
ΤΟΥΣΑΝ ΣΤΟ ΝΉΣΙ ΕΥΝΟΟΥ-
ΣΑΝ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΙΚΡΑ, 
ΚΑΙ «ΑΝΤΙΣΥΣΤΉΜΙΚΑ» ΚΟΜ-
ΜΑΤΑ -ΕΛΑΜ, ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΏΝ, ΑΛΛΉΛΕΓΓΥΉ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ- ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕ-
ΤΑΣΣΑΝ ΤΉΝ «ΚΑΘΑΡΟΤΉΤΑ» 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ, 
ΤΉ ΔΙΑΠΛΟΚΉ ΚΑΙ ΤΉΝ ΉΜΕ-
ΤΕΡΟΚΡΑΤΙΑ ΤΏΝ ΚΟΜΜΑ-
ΤΏΝ ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΉΜΕΝΟΥ



Τ
ην ώρα που οι ηγεσίες 
των πολιτικών κομμάτων 
αρνούνται πεισματικά να 
βρουν μια κοινή συνι-
σταμένη και ομόγνωμα 
να αγωνιστούν για την 
αναχαίτιση της τουρκι-

κής επεκτατικής πολιτικής, ένας αθέατος 
πόλεμος διεξάγεται δίπλα μας. Εντός των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας η Τουρκία «αλωνίζει». 
Βρίσκεται στην Κυπριακή ΑΟΖ λίγο έξω 
από τη Λεμεσό, επιχειρώντας γεωτρήσεις 
σε αδειοδοτημένα ήδη τεμάχια.

Διχασμένη και κατακερματισμένη, η 
πολιτική μας ηγεσία θυμίζει την ορχή-
στρα του Τιτανικού, που, ενώ το πλοίο 
βυθιζόταν, συνέχιζε να παιανίζει τις δι-
κές της μελωδίες. Κάθε κόμμα με τη δική 
του ρητορική και ατζέντα, με τη δική του 
«μελωδία», δείχνει να μην ενδιαφέρεται 
για το σκάφος που οδηγείται στον βυθό.

Oι ηγέτες των δύο μεγάλων κομμάτων, 
ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, πήγαν στις Βρυξέλλες και 
είπαν τα δικά τους. Ποιους να πιστέψουν οι 
ξένοι, όταν η πολυγλωσσία είναι τροχοπέδη 
στην κατανόηση της κρίσιμης κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται η Κύπρος; 

Ο πόλεμος της Τουρκίας κατά της 
Κύπρου είναι αθέατος πια. Δεν χύνεται 
αίμα, δεν υπάρχουν απώλειες ζωών ή 
υλικές ζημιές. Υπάρχει κάτι πολύ χειρό-
τερο. Επεκτείνει την επικυριαρχία της σε 
γη και θάλασσα και με έναν ψυχολογικό 
πόλεμο δηλητηριάζει και διαβρώνει την 
όποια μαχητικότητα και αγωνιστικότη-
τα έχει απομείνει σε τούτον τον λαό, τον 
οποίον ντόπιοι και ξένοι πιέζουν αφόρη-
τα να βολευθεί  με λιγότερο ουρανό και 
λιγότερη πατρίδα.

Η τουρκική επιχείρηση
εξόντωσης των Κούρδων

Λίγα μόνο χιλιόμετρα από τις ακτές 
της Κύπρου, η Τουρκία διεξάγει από το 
μεσημέρι της  Τετάρτης έναν αιματηρό 
πόλεμο εναντίον των Κούρδων στα βο-
ρειοανατολικά της συριακής επικράτειας.

Η τουρκική εισβολή στη Συρία μπορεί 
να μην έχει τα ίδια κοινά με αυτήν που 
εκτέλεσε με πρωτοφανή θηριωδία και βα-
ναυσότητα, πριν από 45 χρόνια, στην Κύπρο 
το 1974. Υπάρχει, ωστόσο, το κυρίαρχο 
που εκμηδενίζει όλες τις προθέσεις και 
αφορμές. Η  τουρκική επεκτατική πολιτική 

με πάγια στόχευση την ανασύσταση της 
Οθωμανικής επικράτειας σε Βαλκάνια, 
Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Μέση 
Ανατολή επί χάρτου ερμηνεύεται:

Δημογραφική αλλαγή, ξεριζωμός ντό-
πιων πληθυσμών, εποικισμός, επικυριαρχία 
με δοτές κυβερνήσεις και υποτελή κράτη 
δορυφόρους, όπως το ψευδοκράτος. 

Ο κυκλοθυμικός Τραμπ και τα 
λόγια του αέρα του Πομπέο 

Επειδή στην Κύπρο επικρατεί ένα 
περίεργο φιλοαμερικανικό κλίμα και  
πολλοί σχεδόν δάκρυσαν από χαρά με 
τις πομπώδεις δηλώσεις του Μ. Πομπέο 
στην Αθήνα, ότι οι ΗΠΑ θα προστατεύ-
σουν, τάχα μου, τα συμφέροντα Ελλάδας 
και Κύπρου, είναι καλά να εγκαταλείψουν 
την κατάσταση νιρβάνας στην οποία βρί-
σκονται και να προσγειωθούν.

Οι ΗΠΑ έχουν τεράστια συμφέροντα 
με την Τουρκία και δεν πρόκειται να την 
εγκαταλείψουν για ένα νησί εναντίον του 
οποίου οι ίδιες σχεδίασαν μαζί με την 
Τουρκία και τους αχυρανθρώπους τής 

τότε Χούντας των Αθηνών να διχοτο-
μήσουν. Είναι ενδεικτικό τώρα με την 
εισβολή της Τουρκίας στη Συρία πόσο 
εύκολα πούλησαν τους Κούρδους και τους 
αφήνουν έρμαιο στους βομβαρδισμούς 
του τουρκικού στρατού. 

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την 
τουρκική εισβολή στη Συρία, η διεθνής 
κοινή γνώμη παρακολουθούσε άναυδη 
ένα ασυνάρτητο  παραλήρημα του Αμε-
ρικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο 
οποίος αποφάσισε να βάλει «φωτιά» στον 
πλανήτη.

Αφού πρώτα άφησε στο έλεος της 
Τουρκίας τους Κούρδους, στη συνέχεια 
απείλησε εις διπλούν την Άγκυρα και μετά 
έπλεξε το εγκώμιο του Ερντογάν. Στη συ-
νέχεια, με νέα παραληρηματικά tweets 
έτεινε χείρα βοηθείας στους Τούρκους και 
τους Κούρδους, απειλώντας εκ νέου την 
τουρκική οικονομία. Ο Τραμπ, μέσα από 
το αγαπημένο του twitter διαβεβαίωνε ότι 
οι ΗΠΑ δεν έχουν «εγκαταλείψει» τους 
Κούρδους.

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία αποχώ-

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡ-
ΚΊΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΕΊΝΑΊ ΑΘΕΑΤΟΣ ΠΊΑ. 
ΔΕΝ ΧΥΝΕΤΑΊ ΑΊΜΑ, ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΏΛΕΊΕΣ 
ΖΏΏΝ 'Η ΥΛΊΚΕΣ ΖΗΜΊΕΣ. 
ΥΠΑΡΧΕΊ ΚΑΤΊ ΠΟΛΥ 
ΧΕΊΡΟΤΕΡΟ. ΕΠΕΚΤΕΊΝΕΊ 
ΤΗΝ ΕΠΊΚΥΡΊΑΡΧΊΑ ΤΗΣ 
ΣΕ ΓΗ ΚΑΊ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΊ 
ΜΕ ΕΝΑΝ ΨΥΧΟΛΟΓΊΚΟ 
ΠΟΛΕΜΟ ΔΗΛΗΤΗΡΊΑ-
ΖΕΊ ΚΑΊ ΔΊΑΒΡΏΝΕΊ ΤΗΝ 
ΟΠΟΊΑ ΜΑΧΗΤΊΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΊ ΑΓΏΝΊΣΤΊΚΟΤΗΤΑ 
ΕΧΕΊ ΑΠΟΜΕΊΝΕΊ ΣΕ 
ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΑΟ, ΤΟΝ 
ΟΠΟΊΟΝ ΝΤΟΠΊΟΊ ΚΑΊ 
ΞΕΝΟΊ ΠΊΕΖΟΥΝ ΑΦΟ-
ΡΗΤΑ ΝΑ ΒΟΛΕΥΘΕΊ  ΜΕ 
ΛΊΓΟΤΕΡΟ ΟΥΡΑΝΟ ΚΑΊ 
ΛΊΓΟΤΕΡΗ ΠΑΤΡΊΔΑ

Της Κυριακής
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Ο αθέατος πόλεμος  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email) 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ikyk@ikyk.
org.cy, έχει καταργηθεί. Στο εξής, παρακαλείστε όπως επικοινωνείτε με το Ίδρυμα 
μέσω του νέου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@ikyk.mof.gov.cy 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει δυο (2) θέσεις Λειτουργού Πα-
νεπιστημίου (Θέση Πρώτου Διορισμού) σε θέματα Πληροφορικής (Δίκτυα και 
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Web Developer).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο 
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στα τηλέφωνα 
+35722411662, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 07.30 – 14.30, 
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο employment@ouc.ac.cy και στην ιστοσελίδα 
του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στον σύνδεσμο www.ouc.ac.cy. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019, στις 14.00.

ρησης από τη Συρία, όμως δεν έχουμε 
σε καμία περίπτωση εγκαταλείψει τους 
Κούρδους, που είναι ξεχωριστοί άνθρω-
ποι και υπέροχοι μαχητές», ήταν το tweet 
που έγραψε. «Βοηθάμε τους Κούρδους 
οικονομικά (παρέχοντάς τους όπλα)», 
συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια απείλησε εκ νέου την 
Τουρκία να μην αγγίξει… ούτε μια τρίχα 
των Αμερικανών που βρίσκονται στη Συρία, 
μιλώντας ξανά για την πολύ ευαίσθητη 
τουρκική οικονομία και απειλώντας πως 
δεν θα διστάσει να την διαλύσει! 

Αργότερα, με μια… επίθεση αγάπης 
προς την Τουρκία, ο Τραμπ ανακοίνωσε 
ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα επισκεφτεί 
τις ΗΠΑ στις 13 Νοεμβρίου.

«Τόσοι πολλοί άνθρωποι βολικά ξεχνούν 
ότι η Τουρκία είναι ένας μεγάλος εμπορικός 
εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, στην 
πραγματικότητα φτιάχνουν το χαλύβδι-
νο δομικό πλαίσιο για τα F-35 μαχητικά 
τζετ. Ήταν επίσης καλοί στη συνεργασία, 
βοηθώντας με να σώσουμε πολλές ζωές 
στην επαρχία Ιντλίμπ, και να επιστρέψουν 
σε καλή υγεία, μετά από αίτημά μου, τον 
πάστορα Μπράνσον, που είχε ακόμη πολλά 
χρόνια κάθειρξης. Επίσης, θυμηθείτε ότι η 
Τουρκία είναι σημαντικό μέλος του ΝΑΤΟ 
με καλή υπόληψη. Ο Ερντογάν έρχεται 
στις ΗΠΑ ως φιλοξενούμενός μου στις 13 
Νοεμβρίου»,  ανέφερε χαρακτηριστικά ο 
Αμερικανός Πρόεδρος. Από την πλευρά 
του ο Ερντογάν, δικαιολογώντας τα αντι-
φατικά μηνύματα του Τραμπ, είπε ότι ο 
Αμερικανός Πρόεδρος δέχεται πιέσεις, 
αλλά, όπως εξήγησε, συμφώνησαν για την 
επιχείρηση της Τουρκίας στη Συρία. 

Πήρε ό,τι ήθελε ο Ερντογάν
Ο Τούρκος Πρόεδρος πήρε αυτό που 

διεκδικούσε εδώ και καιρό: Ένα «πράσινο 
φως» για εισβολή στη βορειοανατολική 
Συρία, για διαμόρφωση μιας «ζώνης ασφα-
λείας» που θα αποτρέψει το ενδεχόμενο 
εδαφικής συνέχειας ανάμεσα στις ζώνες 
που ελέγχουν οι «Συριακές Δημοκρατι-
κές Δυνάμεις» (SDF), δηλαδή οι δυνάμεις 
κυρίως των Κούρδων στη Βόρεια Συρία.

Τελικά, λειτούργησε ο απευθείας δίαυλος 
ανάμεσα στον Ερντογάν και τον Τραμπ, με 
τον τελευταίο να επικυρώνει το «πράσινο 
φως», υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν θα 
φέρουν προσκόμματα στην ανάπτυξη των 
τουρκικών δυνάμεων. Η πλάστιγγα στην 
Ουάσιγκτον έγειρε προς την πλευρά της 
απεμπλοκής και του ποντιοπιλατισμού. Με 
πιο σημαντικό, την ανασυγκρότηση της 
συμμαχικής συνεργασίας με την Τουρκία.

Ο ίδιος ο Ερντογάν είχε δείξει πρόσφατα 
έως και χάρτη της «ασφαλούς ζώνης» που 
διεκδικεί η Τουρκία κατά την παρουσία 
του στην 74η ΓΣ του ΟΗΕ. Πρόκειται για 
μια ζώνη βάθους 30 χιλιομέτρων κατά 
μήκος 480 χιλιομέτρων των συνόρων, 
στην οποία η Τουρκία θέλει να ελέγχει 
και προτίθεται να μεταφέρει σημαντικό 
αριθμό προσφύγων από τη Συρία, που 
τώρα βρίσκονται στην Τουρκία και ξε-
περνούν τα 3 εκατομμύρια.

Τόσο η Ρωσία, όσο και το Ιράν έχουν κά-
νει σαφή την αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε 
εξέλιξη απειλήσει την εδαφική ακεραιότητα 
της Συρίας και θα διαμορφώσει συνθήκες 

μόνιμης στρατιωτικής παρουσίας εντός του 
συριακού εδάφους. Με αυτόν τον τρόπο 
έχουν δείξει και το όριο της τουρκικής 
κίνησης. Μάλιστα, το Ιράν σε μια κίνηση 
με σαφή συμβολισμό προχώρησε και σε 
έκτακτα στρατιωτικά γυμνάσια κοντά στα 
βορειοδυτικά σύνορά του.

Η επόμενη μέρα
Μέχρι τώρα οι κουρδικές δυνάμεις εί-

χαν στραφεί κυρίως προς τις ΗΠΑ, στον 
βαθμό που οι τελευταίες τις θεωρούσαν 
απαραίτητες για τον πόλεμο κατά του 
Ισλαμικού Κράτους. 

Από την άλλην, η Ρωσία πάντα επέμεινε 
ότι οι Κούρδοι έπρεπε να συμπεριληφθούν 
στην ειρηνευτική διαδικασία, όμως με 
βάση τη ρωσική θέση για εδαφική και 
πολιτική ακεραιότητα της Συρίας, έστω και 
με την παραχώρηση στοιχείων τοπικής 
αυτονομίας στους Κούρδους.

Τώρα, οι Κούρδοι αισθάνονται προδο-
μένοι και από Δύση και από Ανατολή. Δεν 
αποκλείεται, όμως, να στραφούν προς τη 
Ρωσία, η οποία, ούτως ή άλλως, επέμε-
νε να τους περιλαμβάνει η ειρηνευτική 
διαδικασία.

Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι αναγνωρίζει 
στην Τουρκία το δικαίωμα προσωρινών 
στρατιωτικών πρωτοβουλιών, όχι όμως 
μόνιμης στρατιωτικής παρουσίας που να 
διακυβεύει την προοπτική ειρήνευσης. 
Ταυτόχρονα, έχει προσφέρει εγγυήσεις 
ασφάλειας στους Κούρδους εντός μιας 
ενιαίας μεταπολεμικής Συρίας, με όρους 
που θα καθησυχάζουν, ώς ένα βαθμό, και 
τις τουρκικές ανησυχίες.

Φαίνεται, όμως, πως και η Ρωσία τρέφει 
αυταπάτες. Ο εναγκαλισμός της με την 
Τουρκία μόνο κακά προμηνύει. Θα παρα-
μείνει εντός ΝΑΤΟ ως ο παραχαϊδεμένος 
παίκτης της συμμαχίας, εφαρμόζοντας την 
επεκτατική της πολιτική.

Η Τουρκία δεν πρόκειται να αποσύ-
ρει τον στρατό της από τη Συρία, όπως 
δεν απέσυρε τα στρατεύματά της από την 
Κύπρο εδώ και 45 χρόνια.

Ό,τι και να υποστηρίζουν σήμερα οι 
ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων, η Τουρκία 
μπήκε με τα άρβυλα του πολέμου στη Συ-
ρία και θα παραμείνει. Θα βρει χίλιες δυο 
δικαιολογίες, θα προβεί σε προβοκάτσιες, 
όπως ξέρει να κάνει εδώ και δεκαετίες.

Ο κυπριακός λαός βρίσκεται αντιμέ-
τωπος με έναν αθέατο πόλεμο από την 
Τουρκία και  εισπράττει μόνο λεκτικές 
καταδίκες εναντίον του παραβάτη. Ο 
κουρδικός λαός βρίσκεται αντιμέτωπος 
με έναν αιματηρό πόλεμο που περικλείει 
τα στοιχεία μιας επικείμενης γενοκτονίας. 
Τα λόγια παρηγοριάς δεν θα εμποδίσουν 
την αιματοχυσία του.

Το δίδαγμα είναι ότι οι αδύναμοι λαοί 
δεν πρέπει να επενδύουν το μέλλον και 
την επιβίωσή τους σε μια μόνο υπερδύ-
ναμη, αλλά να ασκούν μια ισορροπημένη 
σφαιρική εξωτερική πολιτική, με όσο 
το δυνατόν  περισσότερες συμμαχίες, 
κάτι που η Κύπρος έχει εγκαταλείψει 
προ καιρού, επενδύοντας μόνο στους 
Αμερικανούς και στη Δύση. Οι Κούρδοι 
επένδυσαν στη συμμαχία τους με τις 
ΗΠΑ και πληρώνουν τώρα το τίμημα 
με μια πισώπλατη μαχαιριά.

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com



ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΙΣ ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΣΤΙΣ ΣΥ-
ΝΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΆ ΤΟ ΚΥΠΡΙΆΚΟ 
ΚΆΤΆΣΤΡΆΤΗΓΕΙΤΆΙ Η ΔΗΜΟ-
ΚΡΆΤΙΚΗ ΆΡΧΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗ-
ΦΙΆΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΆΠΟΦΆΣΕΩΝ, 
ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΝ ΆΔΙΚΙΆ 
ΚΆΙ ΤΗΝ ΆΔΥΝΆΜΙΆ ΛΗΨΗΣ 
ΆΠΟΦΆΣΗΣ

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Πολιτική 9

Λειτουργικότητα και αυτονομία του 
κυπριακού κράτους

Σ
το πλαίσιο των συνομιλιών 
για λύση Διζωνικής, Δι-
κοινοτικής Ομοσπονδίας 
(ΔΔΟ) στο Κυπριακό εί-
ναι ανάγκη να τονισθούν 
δύο σοβαρές πτυχές που 
δεν προβάλλονται όσο 

θα έπρεπε και οι πολίτες δεν έχουν την 
αναγκαία ενημέρωση. Είναι οι πτυχές της 
λειτουργικότητας και αυτονομίας του κρά-
τους, που σχετίζονται με τη δυνατότητα 
του ομοσπονδιακού κράτους να λαμβάνει 
αποφάσεις και με τις παράνομες διμερείς 
συμφωνίες Τουρκίας -  ψευδοκράτους.

Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει πολιτι-
κή σταθερότητα σε ένα κράτος, το οποίο 
στην καθημερινή λειτουργία του και στην 
άσκηση των εξουσιών του δεν θα μπορεί 
απρόσκοπτα να λαμβάνει αποφάσεις και 
παράλληλα θα είναι εξαρτημένο από την 
Τουρκία, με τον ομφάλιο λώρο των διμερών 
συμφωνιών Τουρκίας - ψευδοκράτους. 
Οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. 
Αδιέξοδα, παράλυση και στρατηγική 
κατάρρευση.

Με βάση τις συγκλίσεις που έχουν επι-
τευχθεί στις συνομιλίες για το Κυπριακό 
καταστρατηγείται η δημοκρατική αρχή της 
πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων, με 
συνέπειες την αδικία και την αδυναμία 
λήψης απόφασης.

Την αδικία, αφού εξισώνεται το 80% 
των Ελληνοκυπρίων (ΕΚ) με το 18% των  
Τουρκοκυπρίων (ΤΚ), είτε με αριθμητι-

κή ισότητα (δικαστική εξουσία, γερουσία) 
είτε με συγκεκαλυμμένα ΒΕΤΟ (απαίτηση 
θετικής ψήφου) στους ΤΚ (εκτελεστική 
εξουσία, Κάτω Βουλή) και

Την αδυναμία λήψης απόφασης, 
αφού στο επίπεδο της oμοσπονδιακής 
κυβέρνησης θα απαιτείται συναπόφαση 
των δύο κρατιδίων για όλα τα ζωτικά θέ-
ματα. Αυτό θα οδηγεί σε αδιέξοδα ή, για 
να μη  συμβαίνει αυτό, σε υποχωρήσεις 
των ΕΚ προς τις τουρκικές θέσεις και τη 
μετατροπή τους σε υποτελείς της Τουρκίας. 
Η τ/κ συνιστώσα πολιτεία, εξαρτημένη από 
την Τουρκία, λόγω πλειοψηφίας εποίκων 
και των διμερών συμφωνιών εξάρτησης, 
θα υποστηρίζει τα συμφέροντα της Τουρ-
κίας σε βάρος εκείνων της Κύπρου στα 
ζωτικής φύσεως θέματα (ΑΟΖ, φυσικό 
αέριο, έποικοι, ευρωπαϊκές ελευθερίες 
Τούρκων υπηκόων, στρατηγικές συνερ-
γασίες Κύπρου με τις γειτονικές της χώρες 
κ.ά.). Η Τουρκία μέσω της τ/κ συνιστώσας 
πολιτείας και των συμφωνηθέντων στο 
επίπεδο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, 
όπου θα απαιτείται συναπόφαση των δύο 
συνιστωσών πολιτειών, θα επιβάλλει τις 
αποφάσεις στο κυπριακό κράτος και θα 
αποκτήσει τον πολιτικό έλεγχό του. Δεν 
θα χρειάζεται να έχει επεμβατικά δικαι-
ώματα και στρατεύματα στην Κύπρο. Η 
Τουρκία,  βέβαια, επειδή τα θέλει όλα στο 
Κυπριακό, εμμένει και σε αυτά. Εκτιμά 
ότι θα υποχωρήσουμε και στην πτυχή 
του κεφαλαίου Εγγυήσεις / Ασφάλεια, 
όπως πράξαμε σε όλα τα κεφάλαια των 
συνομιλιών για τη λύση του Κυπριακού.

Με τη λύση που συζητείται, θα έχουμε 
ένα δυσλειτουργικό κράτος, καταδικασμένο 
σε κατάρρευση, όπως στις περιπτώσεις του 
Λιβάνου και της Βοσνίας. Στα σύγχρονα 
δημοκρατικά κράτη δεν υπάρχουν μηχανι-
σμοί επίλυσης αδιεξόδων. Η προσφυγή σε 
ξένους δικαστές (για τη  δικαστική εξουσία) 
και στην κλήρωση για τις άλλες εξουσίες, που 
συζητείται ως μηχανισμός για την επίλυση  
των αδιεξόδων από την αδυναμία λήψης 
αποφάσεων, λόγω καταστρατήγησης της 
δημοκρατικής αρχής της πλειοψηφίας στη 
λήψη αποφάσεων, προσβάλλει το κύρος 
του κράτους και παραβιάζει την αρχή της 
λαϊκής κυριαρχίας, που αποτελεί τη βάση 
της δημοκρατίας. Με την κλήρωση, η πλει-
οψηφία των Ε/κ ενίοτε θα μετατρέπεται σε 
μειοψηφία ανάλογα με την τύχη. Κανένα 
κράτος, οργανισμός,  επιχείρηση, φορέας 
ή επιτροπή δεν ακολουθεί τη μέθοδο της 
κλήρωσης για να λαμβάνει αποφάσεις.

Σε ό,τι αφορά τις διμερείς συμφωνί-
ες της Τουρκίας με το ψευδοκράτος, που 

είχαν ενσωματωθεί και στο σχέδιο Ανάν, 
πρέπει να τονισθεί ότι η διατήρησή τους θα 
αποτελεί το απλωμένο χέρι της Τουρκίας 
στο νησί και θα επηρεάζει την αυτονομία, 
την ανεξαρτησία και πολιτική σταθερότη-
τά  του. Ήδη οι συμφωνίες αυτές έχουν 
αυξηθεί σε αριθμό και καλύπτουν όλους 
τους τομείς λειτουργίας της «ΤΔΒΚ» (στρα-
τιωτική συνεργασία, οικονομία, ενέργεια, 
εμπόριο, επικοινωνίες,υφαλοκρηπίδα, νερό 
και ρεύμα από Τουρκία κ.α.). Με τη λύση 
της ΔΔΟ, που συζητείται για το Κυπριακό, 
η παράνομη «ΤΔΒΚ» θα νομιμοποιηθεί 
σε ΤΚ constituent state του ομόσπονδου 
κράτους και μέσω αυτού η Τουρκία θα 
επιβάλλει τις αποφάσεις στο κυπριακό 
κράτος. Χαρακτηριστικό είναι και το πα-
ράδειγμα του σχεδίου Ανάν, στο οποίο, 
παρά την αντίθεση των ΕΚ, ενσωματώθηκαν 
τρεις διμερείς συμφωνίες της Τουρκίας 

με την «ΤΔΒΚ», για την Ασφάλεια Ακτών 
και την Έρευνα – Διάσωση, που έδιδαν 
το δικαίωμα αεροναυτικής παρουσίας 
της Τουρκίας στην Κύπρο, χωρίς έγκρι-
ση του κυπριακού κράτους, το οποίο θα 
ήταν αποστρατιωτικοποιημένο και έρμαιο 
των τουρκικών ορέξεων.

Τα κρίσιμα θέματα της λήψης απόφασης 
στο επίπεδο της ομοσπονδιακής κυβέρνη-
σης και των διμερών συμφωνιών Τουρκίας 
– ψευδοκράτους δεν προβάλλονται όσο θα 
έπρεπε στις δημόσιες παρεμβάσεις και 
συζητήσεις για το Κυπριακό και οι πολίτες 
δεν έχουν την αναγκαία ενημέρωση. Είναι 
θέματα πολύ σοβαρά, που αφορούν την 
ανεξαρτησία και τη λειτουργικότητα του 
κράτους, τα οποία αν δεν διασφαλισθούν 
στο πλαίσιο της λύσης, θα έχουμε συνεχή 
αδιέξοδα και  κράτος μη βιώσιμο, το οποίο 
θα υποστεί στρατηγική κατάρρευση. Αυτό 

θα είχε συμβεί αν υιοθετείτο το σχέδιο Ανάν, 
που δεν πληρούσε καμιάν από αυτές τις 
στοιχειώδεις απαιτήσεις ενός δημοκρατι-
κού πολιτεύματος (αφοπλισμός κυπριακού 
κράτους, διατήρηση συνθηκών εγγυήσεως-
συμμαχίας με παραμονή ξένων στρατευ-
μάτων, ενσωμάτωση διμερών συμφωνιών 
Τουρκίας-«ΤΔΒΚ», παραβίαση της αρχής 
της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων 
με μηχανισμό επίλυσης αδιεξόδων, τρεις 
ξένους δικαστές).

Η Κυβέρνησή μας και οι πολιτικοί φορείς  
πρέπει να δώσουν πολύ μεγάλη βαρύτητα 
στα θέματα της στρατιωτικής ασφάλειας 
μετά τη λύση (δικαίωμα και δυνατότητα 
του κράτους να έχει ένοπλες δυνάμεις), 
της πολιτικής σταθερότητας (δυνατότητα 
του κράτους να λαμβάνει απρόσκοπτα 
αποφάσεις) που κατ’ επέκτασιν επηρεά-
ζει και την οικονομική, ενεργειακή και 

δημογραφική σταθερότητα καθώς και 
της αυτονομίας του κράτους (να μην εν-
δώσουμε στις απαιτήσεις της Τουρκίας 
να ενσωματωθούν στο σχέδιο λύσης οι 
παράνομες διμερείς συμφωνίες Τουρκίας 
-  ψευδοκράτους, και να διατηρηθούν τα 
εγγυητικά δικαιώματα της Τουρκίας και 
η παραμονή στρατευμάτων της στο νησί). 
Ασφάλεια, Λειτουργικότητα και Αυτονομία 
είναι τρείς βασικοί πυλώνες για τη  βιωσι-
μότητα ενός κράτους. Οι συγκλίσεις που 
υπάρχουν στους τομείς αυτούς, στο πλαίσιο 
των συνομιλιών, πρέπει να αναθεωρηθούν 
(αφοπλισμός κυπριακού κράτους-παραβί-
αση της αρχής της πλειοψηφίας στη λήψη 
αποφάσεων-ενδεχομένως η ενσωμάτωση 
των διμερών συμφωνιών της Τουρκίας με 
την «ΤΔΒΚ», για τις οποίες δεν υπάρχει  η 
αναγκαία πληροφόρηση στους πολίτες).

*Αντιστράτηγος ε.α.

ΦΟΙΒΟΣ ΚΛΟΚΚΑΡΗΣ*



Σ
ουλάτσαρε επιδεικτικά τα 
γυαλιστερά του πλοία ο 
τουρκικός στόλος, ενώ 
παιάνιζε τις αυτοκρατο-
ρικές, οθωμανικές φι-
λοδοξίες της «γαλάζιας 
πατρίδας» ο Σουλτάνος 

Ερντογάν, φτάνοντας την εθελότυφλη 
υπερμετρωπία των βλέψεών του σε όλη 
την Μεσόγειο, μέχρι και… τον Ατλαντι-
κό. Την ίδια ώρα το ερευνητικό σκάφος  
«Μπαρμπαρόσα», και με το πειρατικό 
αρπακτικό θράσος που τρομπετίζει το 
όνομά του, παραβίαζε πλαισιωμένο με 
δύο πολεμικά πλοία την Κυπριακή ΑΟΖ. 
Έρευνες και κινήσεις με σημειολογικό κυρί-
ως χαρακτήρα, αφού οι έρευνες έγιναν στο 
βόρειο τμήμα του οικοπέδου ή αλιπέδου 
7, εκεί όπου δεν υπάρχουν ενδείξεις, και, 
απλώς, όπως υπέδειξε ειρωνικά ο Έλλην 
ΥΠΕΞ, σε μια δύσκολη για την Τουρκία 
οικονομική συγκυρία, «ξοδεύουν άσκοπα 
λεφτά για να μαζεύουν λάσπη». 

Και η μεν «σημειολογία» της νεο-οθω-
μανικής Τουρκίας είναι να υποδείξει στις 
παράκτιες στην Ανατολική Μεσόγειο χώρες 
που υπέγραψαν συμφωνίες για την ανα-
ζήτηση κι εκμετάλλευση των υδρογοναν-
θράκων που φαίνεται να κρύβει η Ανατ. 
Μεσόγειος ότι είναι και αυτή μια δύναμη 
στην περιοχή, υπολογίσιμη αν όχι αυτο-
κρατορικά ηγεμονική, και τίποτε απ’ ό,τι 
συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο δεν 
μπορεί να την αφήνει απ’ έξω. Είναι ψιλά 
γράμματα για την Τουρκία, αν το Διεθνές 
Δίκαιο της Θάλασσας δεν της αναγνωρίζει 
τέτοια δικαιώματα ΑΟΖ νοτίως της Κύ-
πρου, αφού μεσολαβεί η Κύπρος με την 
δική της ΑΟΖ: συνοπτικώς, μονομερώς 
κι ετσιθελικώς, η Κύπρος ως κράτος δεν 
υπάρχει, υπάρχει η ελληνοκυπριακή δι-
οίκηση που μοιράζεται την Κύπρο με τα 
δικαιώματα, όπως βολεύει σε αυτήν την 
περίσταση, «οριζόντιας ιδιοκτησίας» καθ’ 
άπασαν την επικράτεια της Κύπρου, άρα 
και στην ΑΟΖ της εν συνόλω - αναρωτιέται 
κανείς πώς θα διάβαζε τα τουρκοκυπριακά 
και κατά αυθαίρετη προέκταση τουρκικά 
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Τουρκικά ναυτικά σουλάτσα
με ιστορικά διδάγματα
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συμφέροντα αν είχε βρεθεί πετρέλαιο βο-
ρείως της κατεχόμενης Κυρήνειας.

Αλλά, εδώ πρόκειται για μια Τουρκία 
που «ό,τι θυμάται χαίρεται», που με την 
ίδια ειρωνική ανάγνωση από τον Έλληνα 
Υπεξ κ. Δένδια «διαβάζει τον 21ο αιώνα με 
εγχειρίδιο του 19ου και αρχών του 20ού 
αιώνα» κι απαιτεί, οθωμανικώ δικαίω, «την 
δεκάτη», φόρο υποταγής σε ό,τι προσοδο-
φόρο συμβαίνει στην περιοχή. «Τούρκον 
είδες, ριάλια θέλει – κι άλλον είδες, κι άλλα 
θέλει», όπως υπεδείκνυε σοφά ο Ιμβριώτης 
Τουρκολόγος καθηγητής Νεοκλής Σαρρής. 
Αλλά, το παρόν δεν θα αναλύσει πολιτικά 
τις επεκτατικές κι ηγεμονιστικές βλέψεις της 
Τουρκίας, που άλλωστε αυτές τις μέρες εκ-
μεταλλεύεται την εξουθένωση της Συρίας 
για να εισβάλει, ανοίγοντας κι άλλο μέτωπο, 
και βαυκαλιζόμενοι με το αδοκίμαστο δόγμα  
των δυόμισι πολέμων – μάλλον μισών αντι-
πάλων, στην πραγματικότητα. Θα μείνει στην  
ηγεμονιστική σημειολογία του σουλάτσου 
του στόλου της στην Κυπριακή ΑΟΖ, για 
να γυρίσουμε κι εμείς στα «σημειολογικά» 
ανάλογα άλλων «σουλάτσων αυτοκρατορικών 
στόλων», και μάλιστα στους καιρούς που 
ζούσε ακόμα, έστω ως Μέγας Ασθενής, η 
Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Εικόνα ηγεμονικής επίδειξης
Η εικόνα, λοιπόν, της ηγεμονικής επί-

δειξης του αυτοκρατορικού στόλου του 
Ερντογάν στις θάλασσές μας, με σαφείς τις 
προθέσεις «προβολής δύναμης», «projection 
of power» όπως θα το ονόμαζαν οι διε-
θνοσχεσίτες, ανακαλεί στον νου μας έναν 
άλλο «αυτοκρατορικό στόλο», μια χερσαίας 
κατά βάση, ηπειρωτικής αυτοκρατορίας με 
καινοφανείς θαλάσσιες φιλοδοξίες. Ήταν 
οι δεκαετίες από το 1866 έως το 1918, 
και ήταν η ιδεολογικά φίλια προς τους 
Οθωμανούς Αυστροουγγαρία. Σε πόλεμο 
προς τους Ιταλούς, που ανακτούσαν και 
βεβαίωναν την ανεξαρτησία τους στον 
3ο Πόλεμο της Ιταλικής Ανεξαρτησίας, 
οι Αυστριακοί είχαν ναυπηγήσει έναν 
ισχυρό, και καινουργή, απαστράπτοντα 
στόλο: τον «αυτοκρατορικό και βασιλικό 
στόλο», ή γερμανιστί για να ακούγεται 
ακόμη πιο αυτοκρατορικός, «kaiserliche 
und königliche Kriegsmarine». Ενώ είχε 
παραμεληθεί από την ηπειρωτική αυτο-
κρατορία μέχρι το 1867, μετέπειτα, και 
μέχρι το 1918, όταν καταλύθηκε η Αυ-
στροουγγαρία - και μαζί κι ο στόλος της,  
ο  k.u.k. Kriegsmarine της αναπτύχθηκε 
να γίνει η ισχυρότερη ναυτική δύναμη 

στην Αδριατική και τη Μεσόγειο, έχοντας 
δει δράση στον Πόλεμο των Μπόξερ και 
μάλιστα συμβάλλοντας τις πρώτες βολές 
στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κανονιοβο-
λώντας το Βελιγράδι στις 29 Ιουλίου 1914, 
την ημέρα που  η Αυστρία κήρυξε τον 
πόλεμο κατά της Σερβίας. 

Παρά κάποιες πρώτες «νικηφόρες» 
ναυτικές δράσεις κι έχοντας μετά απο-
κλειστεί στην Αδριατική εξαιτίας του 
ναυτικού «φράγματος του Οτράντο» που 
έστησαν οι Σύμμαχοι, ο στόλος του k.u.k. 
Kriegsmarine περιορίστηκε σε περιπολίες 
στην Αδριατική. Στην ιστορία παρέμεινε 
γελαστικά όμως ως ο στόλος που ήταν τόσο 
απαστράπτων και θαυμαστά καινουργής 
στα μάτια των ναυάρχων του, που οι Αυστρι-
ακοί δεν τολμούσαν να διακινδυνεύσουν 
τα πανέμορφα ναυτικά παιχνίδια τους, τα 
μεγάλα πλοία επιφανείας και καταδρομικά 
τους, και περιορίστηκαν στη  δράση των 
υποβρυχίων, «out of sight, out of fear», 
εκτός θέας, χωρίς φόβο. Μία προσπά-
θεια των τεσσάρων μεγάλων θωρηκτών, 
τεσσάρων ταχέων καταδρομικών, τριών 
αντιτορπιλικών, τεσσάρων τορπιλακάτων 
και πολλών υποβρυχίων επεχείρησαν μόνο 
μιαν απόπειρα με όλην τη  φοβερή δύναμη 

του στόλου να διασπάσουν το φράγμα του 
Οτράντο, η βύθιση του θωρηκτού Szent 
István από μια ιταλική τορπιλάκατο τούς 
έκλεισε για το υπόλοιπο του πολέμου στην 
Αδριατική, να αποφεύγουν πεισματικά κάθε 
πρόκληση των Ιταλών για αναμέτρηση. 
Τελικά κατέφυγαν στο Λιμάνι της Τεργέστης, 
άπραγοι και άκαπνοι και πάντα γυαλιστεροί 
να τους θαυμάζουν οι κυρίες και τα παιδιά 
και οι ναύαρχοι στην προκυμαία. Και να 
τον δωρίσουν τελικά οι νικητές, ολόκληρο 
κι ως είχε αγρατζούνιστο και γυαλιστερό 
στη  νικήτρια Σερβία, το 1918.

Σκέψεις κι ανακλήσεις κι αναλογίες που 
αβίαστα κάνει κανείς βλέποντας τον μεγάλο 
στόλο των Οθωμανών, να σουλατσάρει εκεί 
που το μπορεί άφοβα, να αποφεύγει όμως 
προκλήσεις στο Αιγαίο, θυμώνοντας μονά-
χα και διαμαρτυρόμενοι όταν βλέπουν τον  
Αμερικανό ΥΠΕΞ να γελά με τον Έλληνα 
ομόλογό του, βλέποντας στο ελληνικό Υπουρ-
γείο Εξωτερικών τον πίνακα για τη  ναυμα-
χία της Λήμνου, το 1919, όταν ο ναύαρχος 
Κουντουριώτης, με το εύδρομο θωρηκτό 
Αβέρωφ έβαλε στο κυνήγι τον τουρκικό 
στόλο, κλειδώνοντάς τον στα Δαρδανέλια.

Ήταν το τελευταίο τους «σουλάτσο» στο 
Αιγαίο για πολύ, μα πάρα πολύν καιρό…

Το Passport Story και Ανάπτυξη για τους Κυπρίους
ΔΡ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΛΑΤΗΣ*

Συζητήθηκε την περασμένη εβδομάδα 
στην κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών νέο τροποποιητικό 

νομοσχέδιο για περαιτέρω φοροαπαλλαγές 
σε στελέχη διεθνών ιδιωτικών εταιρειών 
που δραστηριοποιούνται στον τόπο μας. 
Αλλά καμία κουβέντα για τον Κύπριο εργα-
ζόμενο. Τον Κύπριο επιχειρηματία. Αυτόν  
που σήκωσε και σηκώνει το βάρος της 
ανάπτυξης. Ως αποτέλεσμα της κρίσης, αλλά 
κυρίως της διαχείρισής της, παρατηρούμε 
μια έξαρση σε αυτό που ονομάζεται σχετική 
φτώχια. Γινόμαστε μάρτυρες ολοένα και 
πιο ακραίων περιστατικών πραγματικής 
ανέχειας όσο ποτέ άλλοτε στο πρόσφατο 
παρελθόν. Βλέπουμε άστεγους για πρώτη 
φορά και διαμαρτυρίες για τη στέγαση Κυ-
πρίων. Παρατηρούμε έντονες οικονομικές 
αντιθέσεις που προκαλούν την κοινωνία. 
Ενώ η αδυναμία των Θεσμών του Κράτους 
να παρέχουν αρωγή, οδηγεί σε τραγικές 
καταστάσεις κάθε τρεις και λίγο.

Επικεντρωθήκαμε σχεδόν μονοθεματικά 
στην άμεση προσέλκυση συγκεκριμένης 
ομάδας ξένων επενδυτών, μέσα κυρίως 
από την πώληση διαβατηρίων ή αδειών 
μόνιμης παραμονής, τροφοδοτώντας μια 
ξέφρενη όσο και άτακτη ανάπτυξη στον 

τομέα των ακινήτων. Σε σημείο που ακόμη 
και η ΕΕ μάς έκανε συστάσεις. Ενώ τα 
σχετικά στοιχεία προειδοποιούν για το 
πρόσκαιρο αυτού του είδους ανάπτυξης. 
Πριν από λίγο καιρό, ο ίδιος ο Υπουργός 
Οικονομικών μάς αποκάλυψε ότι εισέρ-
ρευσαν στην οικονομία μας περίπου 1 
δις τον χρόνο από το 2013, από τα διαβα-
τήρια. Ποσό που είναι σχεδόν διπλάσιο 
της ανάπτυξης του ΑΕΠ μας κατά μέσον 
όρο την περίοδο. Αυτό σημαίνει πως το 
περιβόητο «success story» δεν είναι τίποτα 
άλλο παρά ένα «passport story».

Και ας μην παρεξηγηθώ. Είμαι κατη-
γορηματικά υπέρ της ανάπτυξης. Αλλά 
ανάπτυξη ως μέτρο διάχυσης πλούτου 
στην κοινωνία και δημιουργίας συνθηκών 
κοινωνικής ευημερίας και προόδου. Αλλιώς, 
η ανάπτυξη ως σύνθημα με κάθε κόστος ή, 
ακόμη χειρότερα, ως αποκλειστικό προνόμιο 
των λίγων που τυγχάνει να είναι σήμερα 
πολιτικά ευνοούμενοι είναι επιζήμια.

Το είχαμε πει και το 2012-2013. Απαι-
τείται στήριξη του Κύπριου επιχειρηματία, 
του Κύπριου επιστήμονα, του Κύπριου 
μισθωτού. Της κοινωνίας γενικότερα. Και 
είναι εντονότερη αυτή η ανάγκη σήμερα. 
Είμαστε μικρή κοινωνία. Και με πραγματικό 
κίνδυνο αφανισμού. Ιδιαίτερα με τα όσα 
επισυμβαίνουν στην περιοχή μας. Δεν 
έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε επι-

στήμονες. Να χάνουμε τους νέους μας, στο 
εξωτερικό. Και ας αντιληφθούν επιτέλους 
οι κυβερνώντες ότι η πολυδιαφημιζόμενη 
μείωση της ανεργίας μέσα από τον εκ-
πατρισμό των ανέργων ή την χαμηλής 
έντασης απασχόλησης δεν πείθει. Τους 
το αποδείξαμε με συγκεκριμένα στοιχεία. 
Αριθμούς και γραφήματα.

Σήμερα, δυστυχώς, ο Κύπριος επιχει-
ρηματίας υπόκειται σε σχεδόν τριπλάσιο 
φορολογικό συντελεστή από τον αλλοδαπό 
αντίστοιχό του, που έχει βάση του την Κύ-
προ. Επιπλέον, ο Κύπριος επιχειρηματίας 
δεν έχει την ίδια πρόσβαση σε ξένο προ-
σωπικό. Αυτό σημαίνει ότι στον τόπο του ο 
Κύπριος επιχειρηματίας είναι σε συγκριτικό 
ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Ειδικά όταν 
επιχειρεί διεθνώς. Το ίδιο συμβαίνει με 
τη στέγαση. Όπου η μονοθεματική μας 
ανάπτυξη και ο προσανατολισμός της σε 
ξένους επενδυτές καθιστά αδύνατη την 
προσιτή στέγαση για πολλούς συμπολίτες 
μας. Και τώρα ακούμε και για τεράστιες 
φορολογικές ελαφρύνσεις σε στελέχη 
διεθνών ιδιωτικών εταιρειών - που στις 
πλείστες των περιπτώσεων δεν έχουν πε-
ρισσότερα προσόντα ή/και ικανότητες από 
τους Κύπριους αντιστοίχους τους. Την ίδια 
στιγμή βομβαρδιζόμαστε από δημοσιεύ-
ματα για πολιτικά συνδεδεμένα πρόσωπα 
με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα 

στην προσέλκυση αυτής της ομάδας ξέ-
νων επενδυτών. Και εύλογα αναρωτιέται 
ο πολίτης: Μήπως όλα αυτά τα κίνητρα 
(που αναντίλεκτα επωμιζόμαστε είτε μέσα 
από τη σχετική φτώχια είτε μέσα από τους 
αυξημένους φόρους που καλούμαστε να 
καταβάλουμε εκ μέρους αυτών των ξένων 
επενδυτών), παραμένουν άθικτα και μά-
λιστα αυξάνονται, επειδή κάποια πολιτικά 
πρόσωπα έχουν ιδιαίτερα συμφέροντα; 

Όλοι μας θέλουμε ανάπτυξη. Ανάπτυξη, 
όμως, για όλους. Δίκαιη και με διαφάνεια. 
Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 
ισότιμη φορολογική μεταχείριση Κυπρίων 
και αλλοδαπών επιχειρηματιών, ισότιμη 
φορολογική μεταχείριση Κυπρίων και αλ-
λοδαπών μισθωτών, αλλά και αλλαγή του 
σχεδίου για τα «χρυσά διαβατήρια», ούτως 
ώστε το μεγαλύτερο ποσό να χρησιμο-
ποιηθεί για τις ανάγκες εξισορρόπησης 
των μέχρι σήμερα ανισοτήτων σε βάρος 
των Κυπρίων πολιτών. Όπως, για παρά-
δειγμα, στήριξη σε  σχέδια επανένταξης 
ανέργων στην αγορά εργασίας μέσα από 
την επανεκπαίδευσή τους και επιδότησή 
τους, κίνητρα για εργοδότηση Κυπρίων, 
επιχορήγηση επιχειρηματικών πρωτο-
βουλιών Κυπρίων και κοινωνική στέγαση.

 *Διδάκτορας Χρηματοοικονομικών του Πα-
νεπιστημίου του Cambridge και επικεφαλής 
του Κινήματος Πολιτών «Μήνυμα Ελπίδας»



«Ο
ύτε και συμ-
βολικά δεν 
ή ρ θ α ν … 
Ακόμα και 
αυτήν την 
ολιγόλεπτη 
συμβολική 

παρουσία των ελληνικών F-16 στη στρα-
τιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου την 
πήρε πίσω η νέα ελληνική κυβέρνηση. 
Ήταν μια συμβολική παρουσία, που έστελνε 
το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν είναι μακριά. 
Τα F-16 ήρθαν πέρσι και πρόπερσι, ύστερα 
από απουσία 17 χρόνων. Φέτος επανήλ-
θαν στην απουσία. Το πιο ανησυχητικό 
στοιχείο είναι οι πληροφορίες ότι η έλευση 
των ελληνικών μαχητικών ακυρώθηκε 
ύστερα από παρέμβαση της Άγκυρας. Αν 
αληθεύουν οι πληροφορίες, η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη θα πρέπει να συνειδητοποι-
ήσει ότι η εκδήλωση τέτοιων φοβικών 
συνδρόμων έναντι της Τουρκίας, το μόνο 
που θα κάνει είναι να οξύνει περισσότερο 
την επιθετικότητά της…» («Σημερινή», Εξ 
Απορρήτων, «Κυπροφρενής», 6.1.2019).

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τις 
δύο προηγούμενες χρονιές που πέταξαν 
συμβολικά τα ελληνικά μαχητικά πάνω 
από την Κύπρο κατά τη διάρκεια της πα-
ρέλασης για τους εορτασμούς της ΚΥ-
ΠΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ, που γίνεται 
την 1η Οκτωβρίου, ήταν επί αριστερής 
κυβερνήσεως στην Ελλάδα του Αλέξη 
Τσίπρα, με Υπουργό Άμυνας τον Πάνο 
Καμμένο. Φέτος, επί δεξιάς κυβερνή-
σεως της Ελλάδας, χρησιμοποιήθηκε η 
δικαιολογία της τουρκικής απειλής για 
να μη συμμετέχουν. Μια νέα ηττοπαθής 
αντίδραση από ελλαδικής πλευράς προς 
ικανοποίηση του κατακτητή, που για 45 
χρόνια παραβιάζει κάθε αρχή δικαίου, 
διεθνών συνθηκών, ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων με τις δύο εισβολές του 1974, 
αφού παραβίασε και την υπογραφή της 
(και συνεχίζει να παραβιάζει όλα αυτά) 
που έβαλε στη «Συνθήκη Εγγυήσεως» 
με δόλιες προθέσεις. Με αποτέλεσμα 
να κατορθώσει την κατάκτηση του 37% 
του εδάφους της ανεξάρτητης Κυπριακής 
Δημοκρατίας…

Υποχρέωση
Συζητώντας το θέμα με τον αγαπητό 

γιατρό Δρα Ανδρέα Κωνσταντινίδη στη 
Λευκωσία ομολογώ ότι άκουσα με μεγάλο 
ενδιαφέρον τη θέση που μου ανέπτυξε, 
όταν μου είπε ότι όχι μόνον τα ελληνικά 
αεροπλάνα όφειλε η ελληνική κυβέρνηση 
να είχε στείλει, όπως και τα τελευταία δύο 
χρόνια η προηγούμενη, αλλά τα ελληνικά 
να πετούν συντονισμένα πάνω από την 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ από την 
Πάφο μέχρι τον Απόστολο Ανδρέα και 
πάνω απ’ όλη την Κυπριακή Δημοκρατία 
μαζί με τα ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ.

Η ανάλυση του Δρος Κωνσταντινίδη 
με βρήκε απόλυτα σύμφωνη, γιατί, δυστυ-

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Η... άπτερος ημέρα
της Κυπριακής Ανεξαρτησίας

χώς, παραγνωρίσαμε το πλέον σημαντικό 
σημείο της υποχρέωσης αυτής τόσο της 
Ελλάδας όσο και της Βρετανίας.

Την 1η Οκτωβρίου εορτάζεται η ίδρυ-
ση της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι η 
ΗΜΕΡΑ της ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ της ΚΔ, την 
εδαφική ακεραιότητα και ανεξαρτησία και 
κυριαρχία της οποίας εγγυήθηκαν με την 
υπογραφή τους οι τρεις χώρες, ως εγγυ-
ήτριες δυνάμεις, ΕΛΛΑΔΑ, ΒΡΕΤΑΝΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ.

Επομένως, είναι υποχρέωση της Ελ-
λάδας και της Βρετανίας να σέβονται την 
ημέρα αυτή και την υπογραφή τους, όπως 
υπέγραψαν στις 16 Αυγούστου 1960 στη 
Λευκωσία, για να υπογραμμίζεται και η 
αντίθεσή τους με τα όσα παράνομα, άδικα 
και αντιδημοκρατικά έπραξε και συνεχίζει 
να πράττει η 3η λεγόμενη «εγγυήτρια» 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, η κατοχική 
Τουρκία.

Η οποία (Τουρκία) παραβίασε και κα-
ταπάτησε την υπογραφή της ύπουλα και 
προσχεδιασμένα με το πρώτο πραξικόπημα 
εναντίον τής ΚΔ τα αιματηρά Χριστούγεννα 
του 1963, αφού εξόπλιζε συστηματικά ακόμα 
και πριν από τις 16.8.1960 τους Τουρκο-
κυπρίους προς προετοιμασία διάλυσης του 
νέου κράτους. Και τις επιθέσεις εναντίον μας 
που συνεχίστηκαν το πρώτο εξάμηνο του 
1964 (βλέπε έγγραφο σχεδίου κατάλυσης 
της ΚΔ Σεπτεμβρίου 1963, υπογραμμένο 
από τον Δρα Φαζίλ Κουτσιούκ, αντιπρόεδρο 
της νεοσύστατης ΚΔ και τον πρόεδρο της 
Κοινοτικής Συνέλευσης Ραούφ Ντενκτάς). 
Αφού απέτυχε εκείνη η πρώτη απόπειρα, η 
Τουρκία, κατά τα άλλα εγγυήτρια της εδα-
φικής ακεραιότητας και κυριαρχίας και 
ανεξαρτησίας της ΚΔ, προχώρησε με τη  
συνωμοτική ανοχή και ενοχή της Βρετανίας 
και εκτέλεσε το σχέδιο κατάκτησης της νήσου,  
με τις δύο αιματηρές βάρβαρες εισβολές 
το 1974… (Η εισβολή συμφωνήθηκε με 
τη  βρετανική Εργατική Κυβέρνηση στις 
17 Ιουλίου 1974, στην πρωθυπουργική 
κατοικία στο 10 Downing Street).

Η Ελλάδα, λοιπόν, καλώς έκανε και τα 
δύο προηγούμενα χρόνια έστειλε συμβολικά 

τα ελληνικά μαχητικά, γιατί, κατ’αρχήν, στις 
16 Αυγούστου 1960 ούτε η Ελλάδα είναι 
τους Ελληνοκύπριους που εγγυήθηκε, ούτε 
η Τουρκία τους Τουρκοκύπριους, αλλά 
την ανεξαρτησία, κυριαρχία και εδαφική 
ακεραιότητα του νέου κράτους που ίδρυσαν. 
Το ίδιο και η Βρετανία! Επομένως, η Ελλάδα 
έχει κάθε δικαίωμα και υποχρέωση να 
σέβεται την υπογραφή της. Το ίδιο ισχύει 
και για τη  Βρετανία, παρόλη την ευθύνη 
και ενοχή που φέρει βαρέως η Εργατική 
Κυβέρνησή της το 1974 με τους Χάρολντ 
Γουίλσον Πρωθυπουργό και Τζέιμς Κά-
λαχαν Υπ. Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας. 
Πέραν τούτου, η Βρετανία διατηρεί και τις 
πλέον σημαντικές στρατιωτικές της βάσεις 
στην Κυπριακή Δημοκρατία και για τις 
διευκολύνσεις που απολαμβάνει δεν έχει 
πληρώσει γρόσι από το 1965 υπό τύπον 
χορηγιών που είχε υποσχεθεί το 1960, 
με αφορμή τις τουρκικές απαιτήσεις να 
έχουν…  μερίδιο οι Τ/κύπριοι…

Το ελάχιστο που οφείλει να προσφέρει 
η Βρετανία είναι  να δείχνει την αναγνώ-
ριση τής Κυπριακής Δημοκρατίας και τον 
σεβασμό της προς αυτήν συμβάλλοντας 
συμβολικά τουλάχιστον την Ημέρα του 
εορτασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
1η Οκτωβρίου.  Ακόμα θα έλεγα να πα-
ρευρίσκεται στην εξέδρα δίπλα από την 
κυπριακή ηγεσία και ο εκάστοτε Βρετανός 
Ύπατος Αρμοστής στη  Λευκωσία. Αλή-
θεια, γιατί τόσα χρόνια δεν το απαιτήσαμε, 
μήπως τον προσκαλούν και αρνείται να 
παρευρεθεί;

Η Βρετανία, η οποία είναι υπεύθυνη 
για τη συγγραφή των περί Κύπρου ψη-
φισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών, και ειδικά του 541 του 1983 και 
550 του 1984 του Συμβουλίου Ασφαλείας 
που εκδόθηκαν επί πρωθυπουργίας Μάρ-
γκαρετ Θάτσερ, και που καλούν όλες τις 
χώρες του κόσμου να μην αναγνωρίζουν 
ή να βοηθούν με οιονδήποτε τρόπο την 
αποσχιστική ενέργεια του Ραούφ Ντενκτάς 
μετά τη μονομερή ανακήρυξη του ψευ-
δοκράτους του, έχει τεράστια υποχρέωση 
να συμβάλει με την παρουσία της στους 

εορτασμούς της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. 
Μάλιστα, φέτος ήταν ιδιαίτερα αναγκαία 
η παρουσία τόσο της Ελλάδας, όσο και 
της  Βρετανίας, καθώς η 3η «εγγυήτρια» 
έχει προχωρήσει σε νέες παραβιάσεις του 
κράτους που «εγγυήθηκαν» το 1960, αυτήν 
τη φορά στην ΑΟΖ της ΚΔ…

Δυστυχώς απούσα η
Βρετανία όλα αυτά τα χρόνια

Τώρα ακούσαμε και το τελευταίο, ότι η 
φετινή έλευση των ελληνικών μαχητικών 
οφείλεται σε… παρέμβαση της κατοχικής 
Τουρκίας με το δουλοπρεπές, αν αληθεύει 
«Πέκεϊ Εφέντιμ».

Εύστοχο το σχετικό άρθρο του συνάδελ-
φου Λάζαρου Μαύρου στη «Σημερινή», 
6.1.2019, «Ανεξεταστέος ο Πρωθυπουργός 
Μητσοτάκης…», στο οποίο έγραψε μετα-
ξύ άλλων: «Ανεξεταστέα, με απροβίβαστο 
βαθμό, έμεινε στις πρώτες της εξετάσεις στο 
Κυπριακό, η εκλεγείσα από τον παρελθόντα 
Ιούλιο, ελλα-δική μας κυβέρνηση του κ. 
Κυριάκου Μητσοτάκη. Τον απροβίβαστο 
τον πήρε την ημέρα που η Κυπριακή Δη-
μοκρατία γιόρταζε τα 59χρονά της, με την 
καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση της 
1ης Οκτωβρίου στη Λευκωσία. Δεν έστειλε 
τα ελλα-δικά μας F-16, για εμψυχωτικό (και 
δηλωτικό των προθέσεών της) ρόλο, για 
τον οποίο τα έστελνε τα δύο προηγούμενα 
χρόνια η απελθούσα κυβέρνηση του κ. 
Αλέξη Τσίπρα, πάνω από τις παρελαύνου-
σες ένοπλες δυνάμεις  της κυπριακής μας 
Εθνικής Φρουράς και της ελλα-δικής μας 
ΕΛΔΥΚ, στη λεωφόρο εκείνη της Λευκωσίας 
που έχει το μέτωπο στραμμένο απέναντι 
στον σκλαβωμένο από τον τουρκικό Αττίλα 
Πενταδάκτυλο, τις νότιες πλαγιές του οποί-
ου βρομίζουν επιδεικτικά και σαδιστικά 
η βδελυρή σημαία των κατακτητών και 
τα σοβινιστικά συνθήματα του τουρκικού 
επεκτατισμού…».

Του χρόνου, λοιπόν, με το καλό να επι-
στρέψουν τα ελλαδικά μαχητικά μαζί με τα 
βρετανικά από τη βρετανική στρατιωτική 
βάση Ακρωτηρίου!

*Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
afanoulla@gmail.com

ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΦΌ ΜΈΧΡΙ 
ΤΌΝ ΑΠΌΣΤΌΛΌ ΑΝΔΡΈΑ 
ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ ΠΈΤΌΎΝ ΤΑ 
ΈΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΡΈΤΑΝΙΚΑ 
ΑΈΡΌΠΛΑΝΑ

Είναι υποχρέωση της Ελλάδας και της Βρετανίας 
να σέβονται την ημέρα αυτή και την υπογραφή 

τους, όπως υπέγραψαν στις 16 Αυγούστου 1960 
στη Λευκωσία, για να υπογραμμίζεται και η 

αντίθεσή τους με τα όσα παράνομα, άδικα και 
αντιδημοκρατικά έπραξε και συνεχίζει να πράττει 

η 3η λεγόμενη «εγγυήτρια» της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, η κατοχική Τουρκία

Το Κυπριακό Κέντρο Μελετών
και

Η Κίνηση για την Προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας
σάς προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της

Φανούλλας Αργυρού

ΔΙΖΩΝΙΚΗ Vs ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Το βιβλίο θα παρουσιάσουν:

Χρήστος Ιακώβου, Διευθυντής του ΚΥ.ΚΕ.Μ.
Σάββας Ιακωβίδης, Δημοσιογράφος, 

Συντονιστής

Πέτρος Ασσιώτης, Πρόεδρος της Κίνησης για την Προάσπιση
της Κυπριακής Δημοκρατίας

Αντιφώνηση από τη συγγραφέα Φανούλλα Αργυρού

Δημοσιογραφική Εστία (Λεωφόρος ΡΙΚ), 
Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου και ώρα 7.30 μ.μ., 
Λευκωσία

Πληροφορίες: Τηλ.: 99593318, 22668848
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ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑ-
ΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙ-

ΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟ-
ΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Κατά τις εργασίες
που γίνονται στον

περίβολο του
μοναστηριού, υπό την 

επίβλεψη του Τμήματος 
Αρχαιοτήτων, βρέθηκαν 

θεμέλια παλαιότερου
κτίσματος,  το οποίο

πιθανόν να
καταστράφηκε
από πυρκαγιά

Ε
υρήματα, τα οποία φέρ-
νουν στο φως σημαντικά 
στοιχεία για την ιστορία 
της Ιεράς Μονής της 
Αγίας Νάπας, ανακαλύ-
φθηκαν κατά τις εργασίες 
ανάδειξης του κτηρίου. 

Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και 
μάλιστα το αρχικό χρονοδιάγραμμα για 
ολοκλήρωσή τους τον Μάιο του 2020 
παρατείνεται λόγω των αρχαιολογικών 
ευρημάτων, που έρχονται στο φως κατά 
τη διάρκεια του έργου.

Ήδη από το 2007 και από την ίδρυση 
της Μητρόπολης Κωνσταντίας-Αμμοχώ-
στου αποφασίσθηκε ότι το Μοναστήρι 
Αγίας Νάπας, που λειτουργούσε ως συνε-
δριακό κέντρο, έπρεπε να χρησιμοποιηθεί 
για ανάδειξη τόσο του ίδιου του μνημεί-
ου όσο και του πολιτισμού γενικότερα. 
Το έργο της αποκατάστασης, ανάδειξης 
και προβολής του Μοναστηριού άρχισε 
στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού 
και διεκπεραιώνεται με τη βοήθεια του 
Πανεπιστημίου Freie Universität του 
Βερολίνου, το οποίο διενεργεί μελέτες 
για την ιστορία, την αρχαιολογία και την 
αρχιτεκτονική της Μονής, ενώ θα γίνει 
ιστορική και αρχαιολογική σύγκριση του 
κτηρίου της Αγίας Νάπας, με περίπου 
αντίστοιχα κτίσματα που βρίσκονται στην 
Παλαίπαφο, τη Ρόδο και την πόλη Βίβλο 
του Λιβάνου, συλλέγοντας ταυτόχρονα 

πληροφορίες και για το Μοναστήρι, σύμ-
φωνα με όσα ανέφερε ο Μητροπολίτης 
Βασίλειος.

Η ιστορία της Μονής
Το υφιστάμενο κτίσμα, σύμφωνα με τις 

ιστορικές αναφορές, λειτουργεί ως μονα-
στήρι από τον 15ο αιώνα και εγκαινιάστηκε 
το 1530, σύμφωνα με τοπική επιγραφή. 
Κατόπιν, προστέθηκε ένας μεγάλος χώ-
ρος στην εκκλησία που προοριζόταν για 
τους προσκυνητές. Παρ’ όλα αυτά, ήδη 
από την περίοδο των Κομνηνών (1081-
1191) η φυσική σπηλιά στον χώρο του 
σημερινού μοναστηριού διαμορφώθη-
κε κατάλληλα για να δημιουργηθεί μια 
λαξευτή εκκλησία, της οποίας το τέμπλο 
χρονολογείται στο τέλος του 12ου αιώνα. 
Στη σπηλιά, σύμφωνα με την παράδοση, 
βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας Αγίας 
Νάπας, η οποία είτε είχε κλαπεί είτε είχε 
καταστραφεί από πυρκαγιά περί το 1800.

Με την άφιξη των Φράγκων στο νησί 
(1191) δίπλα από τη λαξευτή εκκλησία 
κτίστηκε η έπαυλη του άρχοντα της πε-
ριοχής, ενώ τα φραγκικά οικοδομήματα, 
όπως ο βόρειος πύργος, οι μεγάλοι απο-
θηκευτικοί χώροι με σταυροθόλια στα 
ανατολικά και η περιτοιχισμένη αυλή εί-
ναι παρόμοια με αυτά στην έπαυλη των 
Λουζινιανών στα Κούκλια. Ακολούθως 
η εκκλησία επεκτάθηκε με την προσθή-
κη ενός λατινικού παρεκκλησίου, ενώ 

αργότερα κτίστηκε το υδραγωγείο της 
Αγίας Νάπας, το οποίο μετέφερε νερό 
στην περιοχή.

Κατά τον 15ον-16ον αιώνα τα δωμάτια 
μετατράπηκαν σε κελιά για τους  μοναχούς, 
ενώ ο πύργος επεκτάθηκε και διακοσμή-
θηκε με Αναγεννησιακά χαρακτηριστικά, 
ίσως για να τον χρησιμοποιεί ο ηγούμενος 
της μονής. Με την κατάκτηση του νησιού 
από τους Οθωμανούς το μοναστήρι πε-
ριήλθε στη δικαιοδοσία της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας,  ενώ τον 17ον αιώνα κατείχε 
τεράστια κτηματική περιουσία και η μο-
ναστική αδελφότητα έφτασε στον μέγιστο 
βαθμό της. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα 
ανέφερε ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς 
Μητρόπολης Κωνσταντίας-Αμμοχώστου, 
Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Κκαράς στη 
«Σ», η μονή διατηρούσε και μετόχια, ένα 
εκ των οποίων ήταν η εκκλησία της Πα-
ναγίας Αγίας Νάπας στη Λεμεσό.

Σημαντικά ευρήματα
Κατά τις εργασίες που γίνονται στον 

περίβολο του μοναστηριού, υπό την 
επίβλεψη του Τμήματος Αρχαιοτήτων, 
βρέθηκαν θεμέλια παλαιότερου κτίσματος,  
το οποίο πιθανόν να καταστράφηκε από 
πυρκαγιά, σύμφωνα με τον Μητροπολίτη 
Βασίλειο, ο οποίος ζήτησε τη συνέχιση 
των ανασκαφών.

Στον χώρο όπου γίνονται οι ανασκα-
φές φαίνεται να υπάρχει εκκλησία που 

βρίσκεται δίπλα από το μοναστήρι, εκεί  
όπου βρίσκονται σήμερα οι ξενώνες. Από 
τις ανασκαφές ήρθαν στο φως πολύ μι-
κρά κελιά μοναχών, εντοπίστηκαν ένα 
δωμάτιο σοβατισμένο και άλλα ευρήματα 
συνεχούς χρήσης, δηλαδή ολόκληρα ή 
θραύσματα από πήλινα αντικείμενα δια-
φόρων εποχών, τα οποία μας οδηγούν 
μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Σύμφωνα 
με τον Μητροπολίτη Βασίλειο, ανευ-
ρέθησαν, επίσης, λείψανα τριών νέων 
ανθρώπων, μέχρι 18 χρονών, τα οποία 
δεν ήταν θαμμένα κανονικά, αλλά ήταν 
θαμμένα βιαστικά σαν ομαδικός τάφος. 
Το περίεργο, όπως είπε, είναι ότι αυτοί 
οι σκελετοί βρέθηκαν πάνω από άλλα 
ανθρώπινα λείψανα ηλικιωμένων ατόμων, 
περιλαμβανομένης και μίας γυναίκας, 
που ήταν θαμμένα κανονικά. Μπορεί ο 
χώρος να ήταν χώρος ταφής μοναχών, ενώ 
πιθανολογείται το Μοναστήρι να λειτουρ-
γούσε και ως γυναικείο, αφού φαίνεται 
ότι ανάλογα με τις πολιτικοκοινωνικές 
συνθήκες, άλλαζε ενοίκους και γινόταν 
πότε ανδρικό και πότε γυναικείο.

«Αποδείξεις της 
αξίας της Μονής»

Όπως ανέφερε ο Πρωτοσύγκελος της 
Ιεράς Μητρόπολης Κωνσταντίας-Αμμοχώ-
στου, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Κκαράς 
στη «Σ», είναι γνωστό μέσα από μαρτυρίες 
περιηγητών και από ιστορικά στοιχεία 

ότι το μοναστήρι πέρασε από περιόδους 
δόξας, κάτι το οποίο αποδεικνύεται σιγά-
σιγά μέσα από τα ευρήματα. Τα ευρήματα, 
όπως είπε, αφορούν σε αγγεία, κτίσματα 
και θεμέλια, που πιθανόν να ήταν βοη-
θητικοί χώροι της Μονής καθώς και σε 
ανθρώπινα οστά, κάτι το οποίο δεν είναι 
παράδοξο, καθώς όλοι οι περίβολοι των 
παλαιών εκκλησιών λειτουργούσαν και 
ως κοιμητήρια των πιστών. Εξέφρασε, 
επίσης, και τη χαρά του που χάρη στις 
εργασίες ανακαίνισης της Μονής ήρθαν 
στο φως σημαντικά ευρήματα για τον χώρο 
αλλά και την ιστορικότητα της περιοχής.

Στο φως η αίγλη
της Μονής της Αγίας Νάπας
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ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΚΚΑΣ
pavlikkasm@sigmatv.com
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Η 
Κύπρος, στο πλαίσιο της 
γενικότερης κινητο-
ποίησης για την προ-
στασία του πρασίνου, 
ειδικότερα και μετά 
τις καταστροφικές 
δασικές πυρκαγιές 

των τελευταίων χρόνων, μέσω των αρ-
μοδίων υπηρεσιών της, αλλά και μέσα 
από πρωτοβουλίες διαφόρων εθελοντικών 
ομάδων ενισχύει την αναδάσωση των 
καμένων περιοχών, την πρόληψη από 
δασικές πυρκαγιές και την προστασία των 
υφιστάμενων δασών στοχεύοντας στην 
προστασία του φυσικού μας κεφαλαί-
ου. Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), ενώ-
νοντας τις δυνάμεις του με το σύνολο των 
φορέων της Κοινωνίας, επιδιώκει, στη 
βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, 
να συνδράμει και να ενισχύσει την παγκύ-
πρια κινητοποίηση για την αύξηση και 
προστασία του πρασίνου στον τόπο μας. 

Το Πρόγραμμα Πρασινίζω το σχολείο, 
Πρασινίζω τη γειτονία μου αποτελεί μέρος 
της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΥΠΠΑΝ 
για να καταστεί το περιβάλλον και τα ζητή-
ματα της αειφόρου ανάπτυξης οργανικό 
τμήμα των δράσεων και των σχεδιασμών 
της κάθε σχολικής μονάδας, στο πλαίσιο 
της εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης, μα-
κροπρόθεσμης εκπαιδευτικής πολιτικής, 
όπως προνοείται από τον Εθνικό Στρατη-
γικό Σχεδιασμό για την Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση με επίκεντρο την Αειφόρο 
Ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός του 
στηρίζεται στην παγκόσμια κινητοποίηση 
κατά της κλιματικής κρίσης, συνάδει με τις 
ευρύτερες εθνικές και διεθνείς πρωτοβου-
λίες για το πρασίνισμα του πλανήτη και την 

επέκταση του πράσινου σε κάθε γωνιά της 
Γης και συνάδει με την παγκόσμια ατζέντα 
των στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών 2030, με έμφαση στους 
στόχους «Ποιοτική Εκπαίδευση», «Αει-
φόρες Πόλεις και Κοινότητες», «Δράση 
για το Κλίμα» και «Η ζωή στη Γη (δάση 
και βιοποικιλότητα)». 

Σχολεία «φυτώρια» 
ανάπτυξης πρασίνου

Το Πρόγραμμα το οποίο έχει σχεδια-
σθεί από τη Μονάδα Εκπαίδευσης για το 
Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου επιδιώ-
κει να καταστήσει τα σχολεία «φυτώρια» 
ανάπτυξης πρασίνου. Οι σχολικές αυλές, 
όπου είναι δυνατόν, θα μετασχηματι-
σθούν σε μικρά δασύλλια και μικρούς 

βοτανόκηπους, ενώ οι περιφράξεις θα 
φυτευτούν με δέντρα ή αναρριχητικά 
φυτά, δημιουργώντας συνάμα ένα φυ-
σικό ηχοπέτασμα. Ζητούμενο δεν είναι 
η απλή δενδροφύτευση, αλλά η υιοθεσία 
και η φροντίδα του πρασίνου, από τους 
μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, με τη 
συνεργασία του Τμήματος Δασών, των 
Επιτρόπων Περιβάλλοντος, Εθελοντισμού, 
της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέ-
ων, εθελοντικών ομάδων, την Παγκύπρια 
Συνομοσπονδία Γονέων, την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση και τη συνεισφορά άλλων 
ενδιαφερομένων μερών. Στις περιπτώ-
σεις όπου η σχολική μονάδα δεν διαθέτει 
τον ανάλογο χώρο για να καταστεί η ίδια 
χώρος πρασίνου σε συνεργασία με τους 
Δήμους και τις Κοινότητες, θα υποδει-
χθούν χώροι φύτευσης, την «υιοθεσία» 

των οποίων θα αναλάβει το σύνολο των 
εμπλεκομένων στη σχολική κοινότητα, η 
τοπική αυτοδιοίκηση και οι λοιποί εταίροι.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα 
στηριχθεί στη χαρτογράφηση των σχολικών 
χώρων, μέσω των οποίων θα καταδει-
χθούν οι τρόποι μετασχηματισμού των 
σχολικών αυλών, θα αποτυπωθούν οι 
ανάγκες των σχολείων για τη δημιουργία 
χώρων, όπως επίσης θα διασαφηνισθεί 
η συνεισφορά και η στήριξη που θα πα-
ρέχουν στα σχολεία οι συνεργαζόμενοι 
φορείς. Παράλληλα, θα γίνουν εκπαιδευ-
τικά σεμινάρια σε όλες τις επαρχίες για 
επεξήγηση στην εκπαιδευτική κοινότητα, 
του πλαισίου εφαρμογής του προγράμ-
ματος στις σχολικές μονάδες, όπως επί-
σης θα συζητηθούν θέματα αναφορικά 
με την πρόληψη και την αντιμετώπιση 

πιθανών ζητημάτων που ενδεχομένως να 
προκύψουν κατά τη φάση υλοποίησης. 
Επιδίωξη του ΥΠΠΑΝ είναι η παροχή 
βοήθειας και καθοδήγηση των σχολεί-
ων, σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του 
προγράμματος από τις ομάδες στήριξης 
που θα δημιουργηθούν. 

Η συλλογή και η καταγραφή των δεδο-
μένων αναφορικά με τη δημιουργία και 
τη συντήρηση των χώρων πρασίνου θα 
γίνει μέσω της δημιουργίας ενός ειδικού 
λογισμικού, στο οποίο ο κάθε μαθητής/μα-
θήτρια ή ομάδα μαθητών θα φωτογραφίζει 
το δικό της δέντρο, θα βάζει τα στοιχεία του, 
όπως επίσης και από ποιους φυτεύτηκε. 
Για το κάθε δέντρο, φυτό ή περίφραξη θα 
γίνεται επικαιροποίηση των στοιχείων σε 
σχέση με τον χώρο πρασίνου ή το δέντρο 
τους. Με αυτόν τον τρόπο θα φαίνεται εξε-

λικτικά η ανάπτυξη μιας περιοχής που 
φυτεύτηκε, όπως επίσης θα δημιουργηθεί 
και μια τράπεζα δεδομένων, αναφορικά 
με τους χώρους πρασίνου. 

Στο τέλος της κάθε χρονιάς και στη 
βάση κριτηρίων, που θα τεθούν, θα γίνει 
αξιολόγηση των χώρων πρασίνου και οι 
σχολικές μονάδες, οι οποίες έχουν καλύψει 
επιτυχώς τα κριτήρια, θα πιστοποιούνται 
ως χώροι ανάπτυξης πρασίνου. Παράλ-
ληλα, θα οργανωθούν σε κάθε επαρχία, 
με τη συνεργασία του Τμήματος Δασών 
και άλλων εταίρων, φεστιβάλ πράσινης 
συνείδησης, με τη συμμετοχή όλων των 
παιδιών, εκπαιδευτικών και άλλων εταί-
ρων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. 

Ο στόχος του 
προγράμματος 

Ζητούμενο του ΥΠΠΑΝ δεν είναι 
απλώς η δενδροφύτευση, αλλά η σύν-
δεση των μαθητών και των λοιπών μελών 
της σχολικής κοινότητας με τον χώρο και 
τη γη. Η ανάπτυξη του αισθήματος τού 
ανήκειν, ως βασικής αρχής για τη δια-
τήρηση και την προστασία ενός χώρου 
και η εξοικείωση των μαθητών/τριών 
με τεχνικές καλλιέργειας, φροντίδας και 
περιποίησης των χώρων πρασίνου. 

Στόχος του ΥΠΠΑΝ μέσω του συγκε-
κριμένου προγράμματος είναι η ποιοτι-
κή αναβάθμιση της σχολικής μονάδας, 
μέσω της δημιουργίας χώρων πρασίνου, 
οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στον 
εξωραϊσμό του σχολικού χώρου, στην 
υγιή και δημιουργική απασχόληση των 
μαθητών, στη δημιουργία χώρων σκία-
σης και στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας με εμπειρικό και βιωματικό 
τρόπο. Μια διαδικασία, η οποία επικε-
ντρώνεται στην ανάπτυξη συμμετοχικών 
δράσεων στο σχολείο, στο άνοιγμα του 
σχολείου στην κοινότητα, στη δικτύωση 
και τη συνεργασία με το σύνολο των εν-
διαφερομένων μερών, στην ενίσχυση, 
συστηματοποίηση και ανάδειξη των 
πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται στα 
σχολεία για την καλλιέργεια πράσινης 
συνείδησης και προώθησης ευρύτερα της 
Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την 
Αειφόρο Ανάπτυξη, μέσω οργανωμένων 
παρεμβάσεων, οι οποίες διέπονται από 
συστηματικότητα, συνέπεια και συνέχεια. 

Πρασινίζω το σχολείο,
πρασινίζω τη γειτονιά μου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έργο «Μαύρος Χρυσός»:

«Αναβίωση της καλλιέργειας της Χαρουπιάς στην Κύπρο»

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

και το Πανεπιστήμιο Κύπρου

προσκαλούν όλους τους ενδιαφερόμενους

σε ενημερωτική εκδήλωση αναφορικά με το πιο πάνω θέμα

τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 4.30 μ.μ.
στην Αίθουσα 010, Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

•  Χαιρετισμός από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
δρα Κώστα Καδή

• Χαιρετισμός από τον Πρύτανη Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη
•  «Αναβίωση της καλλιέργειας της χαρουπιάς στην Κύπρο» - Παρουσίαση Πλαισίου Στή-

ριξης του Γεωργικού Κόσμου, Ομάδα έργου «Μαύρος Χρυσός»
• Ανοικτή Συζήτηση

Θα προηγηθεί φύτευση χαρουπιών στις 4.00 μ.μ.
Θα ακολουθήσει δεξίωση στο τέλος της εκδήλωσης.

Π.Α. (σε περίπτωση αποδοχής) στο τηλ.: 22894063, μέχρι 14 Οκτωβρίου 2019

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ* 
constantinoust@outlook.com 

Λέγεται συχνά από αρκετούς 
ανθρώπους η φράση «ο τάδε 
είναι καλύτερος από εσένα» ή 

«εσύ είσαι καλύτερος από τον τάδε». 
Αναλογίστηκε κανείς τα «κριτήρια» 
με τα οποία διαμορφώνεται η άποψη 
«καλύτερος» ή «χειρότερος»; Πού βα-
σίζεται η σύγκριση, η οποία αποσκοπεί 
στο να ειπωθεί η φράση «καλύτερος» 
ή «χειρότερος». Πώς είναι δυνατό να 
γίνεται σύγκριση μεταξύ ανόμοιων, λαμ-
βάνοντας υπόψη έναν μεγάλο αριθμό, 
κυρίως περιβαλλοντικών, παραγόντων 
που συμβάλλουν στην εμφάνιση μιας 

συμπεριφοράς;
Αρκετά συχνά ορισμένοι γονείς ανα-

ρωτιούνται: «Εγώ μεγάλωσα τα παιδιά 
μου με τον ίδιο τρόπο, γιατί διαφέρουν 
τόσο πολύ;». Μεγάλωσαν όντως με τον 
ίδιο τρόπο; Στη μέχρι τώρα πορεία τους 
είχαν τις ίδιες αλληλεπιδράσεις με τα 
άτομα που το κάθε παιδί συναναστρε-
φόταν; Δέχονταν επίδραση από τα ίδια 
περιβαλλοντικά ερεθίσματα; Έχουν τα ίδια 
ενδιαφέροντα; Ανήκουν στις ίδιες παρέες; 
Συμμετείχαν στις ίδιες συζητήσεις; Ένας 
ακόμα σημαντικός παράγοντας, έχουν τα 
ίδια γονίδια;  …Είναι δυνατό να έχουν τα 
ίδια γονίδια; ...Τα οποία συνέβαλαν στην 
εκδήλωση διαφόρων συμπεριφορών, μετά 
την επίδραση που τα άτομα δέχονταν από 

το περιβάλλον τους;
Με βάση όλους τους πιο πάνω παρά-

γοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση 
μιας συμπεριφοράς, και πολλούς άλλους, 
φαίνεται ότι εκ των πραγμάτων ο καθένας 
είναι διαφορετικός.  Σε τι αποσκοπεί λοιπόν 
η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών; Μπορεί 
να γίνεται αναφορά περί «καλύτερου» ή 
«χειρότερου», «εξυπνότερου» ή «λιγότερο 
έξυπνου», «πιο αποδοτικού» ή «λιγότερο 
αποδοτικού», εσωστρεφούς ή εξωστρε-
φούς κ.λπ. ...Ή καλύτερα να γνωρίζουμε 
ότι έχουμε μπροστά μας ανθρώπους με 
ατομικές διαφορές;

Όσο για τη σύγκριση, ποιον ωφελεί 
και σε τι;

*Εγγεγραμμένος Κλινικός Ψυχολόγος

Καλύτερος ή χειρότερος ή μήπως...

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΑΊΔΕΊΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΊ ΔΥΝΑΜΊΚΑ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΊΑ ΓΊΑ ΕΝΊ-
ΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΊΝΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΜΑΣ 



ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΊΟ ΤΟΥ
ΠΡΏΤΟΥ ΦΕΣΤΊΒΑΛ 
ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΊΑΣ, ΟΊ 
LITTLE WORRY PEOPLE 
ΠΑΡΟΥΣΊΑΖΟΥΝ ΤΗ 
ΘΕΑΤΡΊΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«Η ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΊΑ ΠΟΥ 
ΖΗΛΕΥΕ», ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΝΑ 
ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΜΕ ΕΞΥΠΝΟ 
ΤΡΟΠΟ ΘΕΤΊΚΑ
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΑΊΔΊΑ 

Α
ναντίρρητα το θεατρικό 
παιχνίδι μπορεί να 
«ξεκλειδώσει» τις 
παιδικές ψυχές, να 
αποκαλύψει φαντασίες 
και να μετουσιώσει 
διάφορες επιθυμίες 

σε πράξη. Έχει αποδειχθεί ότι, μέσα από 
διάφορες τεχνικές και μεθόδους που έχουν 
να κάνουν με τη μαγεία του θεάτρου, τα 
παιδιά μπορούν να κερδίσουν πάρα 
πολλά εφόδια, ανακαλύπτοντας πρώτα 
απ’ όλα τον εαυτό τους, ενισχύοντας την 
αυτοπεποίθησή τους και ενδυναμώνοντας 
την προσωπικότητά τους. Οι Little Worry 
People, έχοντας σκιαγραφήσει ορθώς τις 
ανάγκες ενός παιδιού από την ηλικία των 
δύο, έθεσαν ως προτεραιότητα την κάλυψή 
τους μέσα από αυτό που ξέρουν καλά. 
Το θέατρο και όλα τα οφέλη που αυτό 
μπορεί να προσφέρει. Οι παραστάσεις τους 
ήδη γνωστές και λατρεμένες από μικρούς 
και μεγάλους, αλλά και αποτελεσματικές! 
Τα μηνύματα που θέλουν να περάσουν, 
εισέρχονται στις παιδικές ψυχές και γίνονται 
βίωμά τους. Δεν είναι λίγες οι μαρτυρίες 
γονέων αλλά και εκπαιδευτικών που 
διαπίστωσαν μεγάλες διαφορές σε παιδιά. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που 
γράψαμε στο παρελθόν με μαθήτρια, που 
ενώ δεν μιλούσε λόγω κάποιων θεμάτων 
που αντιμετώπιζε, μετά την παράσταση 
κατάφερε να μιλήσει. 

Περισσότερο από 
μιαν απλή παράσταση

Αυτό που έβαλαν στο μυαλό τους, το 
πέτυχαν. Ο Αντρέι Κρουπά με τη Νικολέτα 
Χριστοφόρου και τη Μαρία Χριστοφόρου 
έκαναν πράξη την εναλλακτική σκέψη 
και δράση, προσφέροντας στους λιλι-

πούτειους θεατές την ευκαιρία όχι μόνο 
να δουν μια θεατρική παράσταση αλλά 
να την ζήσουν, να γίνει βίωμά τους. Ο 
συνδυασμός του θεατρικού παιχνιδιού με 
την αλληλεπίδραση και τη συζήτηση με τα 
παιδιά, είναι το κλειδί της επιτυχίας τους. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιδιά έρχονται 
σε άμεση επαφή με πολλά μουσικά όργανα 
ταυτόχρονα. Ο ηθοποιός Αντρέι Κρουπά 
χρησιμοποιεί τις εξαιρετικές μουσικές 
του γνώσεις και δημιουργεί επί σκηνής 
το απίστευτο εύρημα του ανθρώπου 
ορχήστρα!  Με αυτή του την έμπνευση 
η παράσταση προσφέρει μια μοναδική 

εμπειρία, αλλά και την ευκαιρία να έρθουν 
τα παιδιά σε άμεση επαφή με ζωντανά 
μουσικά όργανα σε απόσταση αναπνοής.

«Η κουκουβάγια που ζήλευε»
Ένα θέμα που απασχολεί πολλούς 

γονείς και ταλαιπωρεί, ίσως, πολλά 
παιδιά. Η παιδική ζήλια εξαιτίας του 
ερχομού ενός δεύτερου παιδιού, είναι 
κάτι εντελώς φυσιολογικό αλλά χρήζει 
ιδιαίτερου χειρισμού. Η παράσταση 
πραγματεύεται το επίμαχο θέμα δίνοντας 
μια εναλλακτική προσέγγιση, ώστε τα 
παιδιά να συναντήσουν τα πραγματικά 

τους συναισθήματα και να μπορέσουν 
να τ’ αντιμετωπίσουν. 

Η παράσταση έχει στόχο να βοηθήσει 
τα παιδιά να απαλλαγούν από το αρνητικό 
συναίσθημα της ζήλιας. Παράλληλα  
ενισχύεται ο συναισθηματικός κόσμος 
των παιδιών με αρχές και αξίες όπως είναι 
η αγάπη, η προσφορά & η ανιδιοτέλεια. 
Η πρωτότυπη ιστορία μιας κουκουβάγιας 
που βγαίνει για βόλτα στο δάσος, γιατί 
δεν αντέχει να μοιράζεται την αγάπη 
των γονιών της, με το αδελφάκι της. Η 
βόλτα αυτή όμως εξελίσσεται σε ένα 
ταξίδι αυτογνωσίας. Στο δρόμο της, η 

κουκουβάγια, θα συναντήσει τους πιο 
απίθανους χαρακτήρες - μια γιαγιά, ένα 
κορίτσι, μιαν αλεπού, ένα γάτο και ένα 
επιστήμονα. Όλοι μαζί βοηθούν την 
κουκουβάγια να απαλλαγεί από κάθε 
αρνητικό συναίσθημα. 

Από τριών χρονών και πάνω
Η παράσταση είναι κατάλληλη για 

παιδιά & οικογένεια.  Απευθυνόμαστε σε  
μεγάλα & μικρά παιδιά (άνω 3 χρονών) 
που αγαπούν το θέατρο & τις όμορφες & 
πρωτότυπες παραστάσεις.  Τόσο μεγάλοι 
όσο και μικροί έχουν την ευκαιρία να 
απολαύσουν μια νέα εμπειρία. 

Συντελεστές Παράστασης
Αντρέι Κρουπά, Νικολέττα Χριστοφόρου. 
Σκηνοθεσία
Αντρέι Κρουπά. 
Καλλιτεχνική Επιμέλεια
Μαρία Χριστοφόρου. 
Κείμενο
Μαρία Χριστοφόρου. 
Ημερομηνία
Κυριακή, 13 Οκτωβ. 2019. 
Διάρκεια
1 ώρα & 20 λεπτά. Τιμή εισιτηρίου: €8. 
Ώρα έναρξης
11.00π.μ. 
Χώρος
The little worry people art and drama 
studio, Ορφέως 2, 2413 Έγκωμη-Λ/σία.
Τηλέφωνο κρατήσεων
99358663, 99621669, 22590197
Περιορισμένος αριθμός θέσεων, απαραίτητη 
προ-κράτηση-πώληση εισιτηρίων.
Προσέλευση
15 λεπτά πριν από την έναρξη. 
Πληροφορίες
www.thelittleworrypeople.com. 

Η παιδική ζήλια στο σανίδι
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ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.com
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Ο
ι αριθμοί μαρτυρούν 
μια πραγματικότη-
τα, που μάλλον δεν 
έχουμε συνειδητο-
ποιήσει. Τα στοιχεία 
της Πρωτοβουλίας 
Επιτήρησης της 

Παιδικής Παχυσαρκίας (COSI) και του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) 
για το περασμένο έτος κατέδειξαν ότι δύο 
στα δέκα παιδιά στον τόπο μας είναι παχύ-
σαρκα και τέσσερα στα δέκα, υπέρβαρα. 
Η έρευνα περιλαμβάνει στοιχεία της πε-
ριόδου 2015-2017, τα οποία μαρτυρούν 
τις ανησυχητικές τάσεις των παιδιών να 
αυξάνονται ανορθόδοξα σε μέγεθος, λόγω 
ανθυγιεινών διατροφικών επιλογών. Η 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτολόγων 
και Διατροφολόγων Κύπρου, Δρ Ελένη 
Ανδρέου, μίλησε στη «Σ» για τους λόγους 
για τους οποίους τα φαινόμενα παιδικής 
παχυσαρκίας θα αυξηθούν δραματικά 
στον τόπο μας, αν δεν αλλάξουμε άρδην 
τις διατροφικές μας συνήθειες. 

Αποθήκη λίπους από τα έξι 
Η έρευνα καταδεικνύει ότι το 21% 

των αγοριών, ηλικίας από έξι μέχρι εν-
νέα, είναι παχύσαρκα στην Κύπρο, ενώ 
το 43% είναι υπέρβαρα. Από την άλλη 
τα κορίτσια της ίδιας ηλικιακής ομάδας, 
σε ποσοστό 19% είναι παχύσαρκα και 
43% είναι υπέρβαρα. Ο μέσος όρος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 13,4% και 9,9% 
αντίστοιχα. Η έλλειψη σωστών διατροφι-
κών συνηθειών στα παιδιά είναι η κύρια 
αιτία του προβλήματος, σύμφωνα με τη 
Δρα Ανδρέου. «Σε συνδυασμό και με την 
έλλειψη της άσκησης οδηγούμαστε σε 
δυσάρεστα αποτελέσματα. Το 77% των 
παιδιών δεν τρώνε σχεδόν ποτέ μαζί με 
τους γονείς τους και περνούν πολλές ώρες 
μακριά τους στο σπίτι. Έτσι συχνά το φαγητό 

Ο Κυπριανός γεννήθηκε στον Στρό-
βολο το 1756 και πέθανε στη 
Λευκωσία στις 9 Ιουλίου 1821. 

Παραμένει άγνωστο το επίθετο του πατέρα 
του, καθώς και το κοσμικό όνομα του Κυ-
πριανού. Ήταν Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου 
και εθνομάρτυρας κατά την περίοδο της 
Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Στις 9 
Ιουλίου του 1821 εκτελέστηκε από τους 
Τούρκους δι› απαγχονισμού μαζί με 
άλλους τρεις επισκόπους που καρατο-
μήθηκαν. Θεωρείτο ιεράρχης με πλατιά 
αντίληψη, δυναμική προσωπικότητα, αλλά 
και με ευρεία μόρφωση.

Σε νεαρή ηλικία εισήλθε ως δόκιμος 
μοναχός στη Μονή Μαχαιρά, όπου έλαβε 
τη στοιχειώδη παιδεία και χειροτονήθη-
κε διάκονος το 1783. Αργότερα, το 1784, 
μετέβη στη Μολδοβλαχία ως ακόλουθος 
του αρχιμανδρίτη της μονής, Χαράλαμπου, 

στα πλαίσια του ταξιδιού του τελευταίου με 
σκοπό την εύρεση οικονομικής βοήθειας 
για την αντιμετώπιση των μεγάλων χρεών 
που αντιμετώπιζε τότε το μοναστήρι. Εκεί 
χειροτονήθηκε ιερέας και προσελήφθη 
ως εφημέριος του Ηγεμονικού ναού. Έτσι,  
παραμένοντας στη Μολδοβλαχία, σπούδασε 
θεολογία και φιλολογία στην Ελληνική Σχο-
λή του Ιασίου με τη βοήθεια του ηγεμόνα 
Μιχαήλ Σούτσου. Από τη Μολδοβλαχία 
ο Κυπριανός επέστρεψε στην Κύπρο το 
1802. Το 1809, ο Κυπριανός χειροτονείται 
επίσκοπος και στις 30 Οκτωβρίου του 1810 
αναλαμβάνει Αρχιεπίσκοπος διαδεχόμενος 
τον υπέργηρο Χρύσανθο, που απεβίωσε 
εξόριστος στη Χαλκίδα. 

Το 1812 ο Κυπριανός χρηματοδότησε 
την ίδρυση της «Ελληνικής Σχολής» (νυν 
Παγκύπριο Γυμνάσιο) στη Λευκωσία, κοντά 
στην Αρχιεπισκοπή. Παράλληλα εξέδωσε 

εγκύκλιο με σκοπό την καταπολέμηση 
της επιδημίας της ακρίδας, που είχε τέτοια 
πληθυσμιακή αύξηση εκείνη την εποχή 
στην Κύπρο, σε σημείο να απειλεί άμεσα 
την αγροτική παραγωγή του νησιού. Συγκε-
κριμένα, μέσω της εγκυκλίου, καυτηρίασε 
τις λαϊκές δοξασίες που ήθελαν τις ακρίδες 
αθάνατες και ταυτόχρονα παρακινούσε 
το ποίμνιό του να μην περιμένει την εκ 
θαύματος εξολόθρευση του εντόμου, 
αλλά να αναλάβει δράση. Το 1815 προ-
έβη μέσω έτερης εγκυκλίου σε καταδίκη 
του Ελευθεροτεκτονισμού, ενώ το 1820 
δώρισε 6000 γρόσια για την ανέγερση 
σχολής στη Λεμεσό.

Προεπαναστατικά, η Φιλική Εταιρεία 
είχε στείλει απεσταλμένους της Κύπρου που 
γνωστοποίησαν στον Κυπριανό και τους 
υπόλοιπους ιεράρχες τη δρομολογημένη 
επανάσταση, τελικά όμως αποφασίστηκε 

να μην εμπλακεί η Κύπρος στον ένοπλο 
αγώνα, καθώς η γεωγραφική της θέση 
καθιστούσε κάθε τέτοια σκέψη απαγορευ-
τική. Έτσι, αποφασίστηκε η συμβολή του 
νησιού να περιοριστεί στην υλική βοήθεια, 
την οποία εγγυήθηκε ο Κυπριανός.

Στις 9 Ιουλίου (ημέρα Σάββατο), κλη-
θέντες σε συγκέντρωση στη Λευκωσία 
οι εκκλησιαστικοί ηγέτες και πρόκριτοι 
της Κύπρου από τον Οθωμανό διοικητή 
Κουτσούκ Μεχμέτ και κατόπιν έγκρισης 
από τον Σουλτάνο για μαζικές εκτελέσεις,  
κορυφώθηκε το δράμα με τον απαγχονι-
σμό του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού σε 
μια συκαμινιά στη πλατεία του Σεραγίου 
(σήμερα βρίσκεται στο κατεχόμενο από 
τους Τούρκους τμήμα της πρωτεύουσας). 
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 

www.artaeri.com.
Μακαρίου 71, Λ/σία

Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός

που τρώνε δεν ελέγχεται όσο πρέπει από 
τους γονείς. Επίσης μια μερίδα παιδιών 
της τάξης του 25% με 48% φαίνεται να μην 
είχαν ενημερωθεί για θέματα διατροφής 
από τους γονείς τους». Η πολυτέλεια του 
σπιτικού φαγητού παραμένει για πολλές 
-αν όχι για τις πλείστες πλέον- οικογένειες 
αυτό ακριβώς που το χαρακτηρίζει: ένα 
προϊόν που λίγοι έχουν την άνεση να το 
απολαμβάνουν. Οι γονείς δουλεύουν, έτσι 
το μαγείρεμα αναλαμβάνει το εστιατόριο 
ή ένα ταχυφαγείο. «Τα παιδιά φαίνεται 
ότι κατά 63% καταναλώνουν πολύ κρέ-
ας και κατά 51% ότι δεν καταναλώνουν 
πολλά όσπρια και χόρτα. Επίσης τρώνε 
σε ταχυφαγεία τουλάχιστον μια φορά την 
εβδομάδα», όπως ανέφερε η Δρ Ανδρέου 
χαρακτηριστικά. 

Ελκύουν οι έντονες γεύσεις
Και σε ποιον δεν αρέσουν τα nuggets, 

τα χάμπουργκερς, οι πίτσες, οι μακα-

ρονάδες με τις πλούσιες σάλτσες και οι 
αμαρτωλές τηγανητές πατάτες. Η από-
λαυσή τους προκαλεί ενθουσιασμό στους 
μεγάλους, θ’ άφηνε ασυγκίνητα τα παι-
διά; Ωστόσο η συχνή τους κατανάλωση 
μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα 
βάρους, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν 
σε σοβαρότερα προβλήματα υγείας. «Το 
είδος της τροφής που προσφέρεται και 
καταναλώνεται σε αυτούς τους χώρους 
έχει αυξημένη περιεκτικότητα σε λίπος, 
αλάτι και ζάχαρη. Τα παιδιά προτιμούν 
τα έτοιμα φαγητά από τα σπιτικά, εφόσον 
αναζητούν συνεχώς έντονες γεύσεις. Με 
αυτόν τον τρόπο καταναλώνουν όλο και 
λιγότερες σαλάτες, λαχανικά και όσπρια, 
ενώ είναι σχεδόν καθημερινή η κατα-
νάλωση κρέατος, στη μια ή την άλλη 
μορφή. Ας αναλογιστούμε ότι από το 
1984 μέχρι το 2000 υπήρξε μια αύξη-
ση στην κατανάλωση έτοιμου φαγητού 
κατά 956%».  

Συνένοχα τα σχολικά
κυλικεία

Διάφορες παρεμβολές τροποποίησαν 
το «μενού» των σχολικών κυλικείων, με 
αποτέλεσμα να συμπεριλαμβάνονται όχι και 
τόσο αθώα σνακ προς τέρψιν των παιδιών. 
Όπως ανέφερε η Δρ Ανδρέου, «παρόλο 
που η διατροφή στα σχολικά κυλικεία είναι 
ελεγχόμενη από επιτροπή όπου συμμε-
τέχει και ο Σύνδεσμος Διαιτολόγων και 
Διατροφολόγων Κύπρου, η διατροφή στα 
σχολεία μπορεί να μην είναι κατάλληλη 
λόγω διαφόρων παρεμβολών. Φαίνεται 
ότι οι μαθητές αγοράζουν σνακς όπως 
γαριδάκια και πατατάκια, σε ποσοστό 
49%-56%, προϊόντα με πολλή ζάχαρη 
σε ποσοστό 36%-65%, χυμούς μη φυσι-
κούς με προσθήκη ζάχαρης σε ποσοστό 
53%-57%. Επίσης μεγάλο ποσοστό των 
παιδιών προμηθεύεται για κολατσιό για το 
σχολείο είδη τροφής, τα οποία -αν εφαρ-
μοζόταν ο νόμος που έχει ψηφιστεί εδώ 

και καιρό- δεν θα έπρεπε να διατίθενται 
στα σχολικά κυλικεία. Δυστυχώς, έρευνα 
του ΤΕΠΑΚ έδειξε ότι 83% των σχολικών 
κυλικείων πρόσφεραν προς πώληση είδη 
εκτός τιμοκαταλόγου. 46% πρόσφεραν 
προϊόντα με σφολιάτα, που απαγορεύεται, 
ενώ 22% παρασκεύαζαν σάντουιτς εκτός 
προδιαγραφών». 

Παχύσαρκα παιδιά, 
άρρωστοι ενήλικοι

Τα παχύσαρκα και υπέρβαρα παι-
διά τείνουν να γίνουν παχύσαρκοι και  
υπέρβαροι ενήλικες. Σύμφωνα με την 
επιδημιολογική έρευνα του Συνδέ-
σμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων 
Κύπρου για την παχυσαρκία, το πρό-
βλημα αυτό έχει προσλάβει επιδημικές 
πλέον διαστάσεις και αποτελεί έναν από 
τους βασικούς παράγοντες κινδύνου για 
χρόνιες και μεταβολικές παθήσεις. «Το 
πρόβλημα απασχολεί πολύ σοβαρά και 
την Κύπρο, όπου σύμφωνα με τους τε-
λευταίους υπολογισμούς, ποσοστό 29,6% 
των Κυπρίων ηλικίας από 20 μέχρι και 
80 ετών περιλαμβάνονται στην κατηγορία 
του κανονικού βάρους, 36,1% περιλαμ-
βάνονται στην κατηγορία των υπέρβαρων 
και 27,8% στην κατηγορία των παχύσαρ-
κων», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η 
Πρόεδρος του Συνδέσμου. Τα παχύσαρκα 
παιδιά διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να 
παρουσιάσουν πληθώρα ασθενειών κατά 
την ενηλικίωσή τους, όπως διαβήτη τύπου 
2, καρδιαγγειακά νοσήματα, μεταβολικό 
σύνδρομο, αρτηριακή υπέρταση, υπνική 
άπνοια, αύξηση χοληστερίνης ή τριγλυ-
κεριδίων. Η παχυσαρκία έχει επιπτώσεις 
τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική 
υγεία, όπως εξήγησε η ειδικός. «Το ένα 
τρίτο των παχύσαρκων παιδιών θα γίνουν 
παχύσαρκοι ενήλικες,  ενώ τα υπόλοιπα 
κινδυνεύουν από τις επιπλοκές της παχυ-
σαρκίας περισσότερο απ’ ό,τι οι ενήλικες 
που έχουν φυσιολογικό βάρος, ακόμη 
και αν αυτά τα παιδιά με κάποιον τρόπο 
χάσουν βάρος στην ενήλικη ζωή τους».

Ένας κωδικός μπορεί 
να αλλάξει τη ζωή

Οι συμβουλές είναι γνωστές και χι-
λιοειπωμένες. Η εφαρμογή τους, ωστό-
σο, είναι αυτή που κρύβει τη δυσκολία. 
Μια ισορροπημένη υγιεινή διατροφή σε 
συνδυασμό με την άσκηση θα μπορού-
σε να αποτρέψει την εμφάνιση πολλών 
προβλημάτων. Η Αμερικάνικη Ακαδημία 
Παιδιάτρων προώθησε τον κωδικό 5210, 
ώστε να μπορεί εύκολα να απομνημο-
νευτεί από τους γονείς και πιο εύκολα να 
εφαρμοστεί. Ο κωδικός ερμηνεύεται ως 
εξής: 5 ή περισσότερες μερίδες φρούτων 
και λαχανικών, 2 ώρες ή λιγότερη έκθεση 
σε οθόνες αναψυχής, 1 ώρα περισσότερη 
άσκηση, 0 ποτά με ζάχαρη και πίνετε πε-
ρισσότερο νερό ή γάλα χαμηλό σε λιπαρά. 

ART AERI

Παχύσαρκα... τα παιδιά
του μέλλοντος

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@ 
gmail.com

Τα σχολικά κυλικεία 
παραμένουν 

συνένοχα στην 
αύξηση του 

φαινομένου της 
παχυσαρκίας  
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«Τη στιγμή που μιλούμε, υπάρχει νέα πρόταση για 
τη δυνατότητα ενός νέου ρεκόρ σε νέο πλαίσιο»  

Ό
σοι έχουν την τύχη 
να γνωρίζουν 
προσωπικά τον 
μουσικό Μάριο 
Ιωάννου Ηλία, 
το παιδί θαύμα 
της σύγχρονης 

μουσικής όπως ευστόχως χαρακτηρί-
στηκε, μπορούν να πιστοποιήσουν με 
τον πλέον επίσημο τρόπο ότι τίποτα σε 
αυτήν τη ζηλευτή πορεία δεν είναι τυχαίο. 

Ο Παφίτης δημιουργός μεγάλων μου-
σικών έργων και πετυχημένων καλλι-
τεχνικών εγχειρημάτων με παγκόσμιες 
διακρίσεις και μια συμπερίληψη στο 
Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες δεν έπεσε από τον 
ουρανό. Σπούδασε στο «Mozarteum» 
του Σάλτσμπουργκ και στο Μουσικό 
Πανεπιστήμιο της Βιένης θέτοντας 
από νωρίς πολύ ψηλά τον πήχη για το 
τι θα ακολουθήσει. Σήμερα είναι, και 
όχι τυχαία, εκλεγμένο τακτικό μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και 
Τεχνών, ενώ στο βιογραφικό του έχει να 
επιδείξει σημαντικές διακρίσεις όπως 
το έργο του αιώνα, σύμφωνα με τους 
Γερμανούς ειδικούς, το «Autosymphonic» 
στο Μανχάιμ. Υπογράφει επίσης με 
επιτυχία τον «Ήχο του Βλαδιβοστόκ», 
ενώ βρέθηκε στη διεύθυνση μεγάλων 
παραγωγών σε Ευρώπη, Ρωσία και Άπω 
Ανατολή.

Ο γράφων είχε τη χαρά να γνωρί-
σει τον σπουδαίο σήμερα δημιουργό 
από τα πρώτα του χρόνια, όταν μαζί στις 
αλάνες, γύρω από το Δημοτικό Απο-
στόλου Παύλου στην Πάφο, έπαιζαν με 
τους συνομίληκούς τους πότε μπάσκετ 
και πότε ποδόσφαιρο. Ομολογώ ότι ο 
Μάριος Ιωάννου Ηλία, Λιάκος για τους 
γνωστούς και φίλους, ξεχώριζε από τότε 
για τη σεμνότητα, τη σοβαρότητα και την 
καλοσύνη του. Καθένας από εμάς, τους 
παιδικούς του φίλους, θα μπορούσε να 
στοιχηματίσει, διαβάζοντας τη συνέντευξη 
που ακολουθεί, ότι ο Μάριος θα άγγιζε 
την κορυφή του κόσμου με ό,τι και αν 
αποφάσιζε να καταπιαστεί στην  επαγ-
γελματική του σταδιοδρομία. 

Ποιος είναι ο Μάριος Ιωάννου 
Ηλία; Συστηθήκατε στον κόσμο με 
πολύ «ασυνήθιστους», αλλά όμορφους 
και ιδιαίτερους μουσικούς τρόπους.

Ο κάθε άνθρωπος έχει την ταυτότητα 
και ετερότητά του κατά την αριστοτελική 
συγκρότηση. Σαφώς το έργο μου, όπως 
και το θεωρητικό σκεπτικό της πολυμεσό-
τητας που το πλαισιώνει, θεωρία η οποία 
συμπεριλαμβάνει διάφορα μέσα πέραν 
της μουσικής και τα οποία στοχοθετημέ-
να επιστρατεύονται για να υλοποιήσουν 
μια μουσική ιδέα, εσωκλείει προσωπικά 
βιώματα. Θεωρώ το έργο στο σύνολό του 
πολυδιάστατο, το κάθε έργο έχει τη δική 
του θεματική βάση και το δικό του τεχνικό 
και μεταμουσικό βάθος. Δηλαδή: αφενός 
δημιουργείται στη βάση απαιτητικών ως 
επί το πλείστον μουσικών παραμέτρων, 
αφετέρου σε αυτό συμβάλλουν άλλες μορφές 
τέχνης, το στοιχείο της τεχνολογίας και του 
χώρου πραγματοποίησης μιας συναυλίας.

 
Τι σημαίνει για κάποιον καλλιτέχνη 

να συμπεριληφθεί στο Βιβλίο Ρεκόρ 
Γκίνες; Έχετε αποκτήσει φήμη για τα 
μεγάλης κλίμακας έργα σας με μνη-
μειώδη χαρακτήρα.

Τα τελευταία 17 σχεδόν χρόνια, κάνοντας 
αρχή το 2003 με το Διαφανές Εργοστάσιο 
της αυτοκινητοβιομηχανίας Φολκσβάγκεν, 
μου έχουν ανατεθεί έργα τέτοιου μεγέθους 
και πρωτόγνωρων εν μέρει απαιτήσεων, τα 

οποία σε πτυχές τους είχαν ρεκόρ απόδοσης. 
Ένα παράδειγμα είναι το «Autosymphonic» 
το 2011 και ο «Ήχος του Κιότο», που βρί-
σκεται σ’ εξέλιξη από πέρυσι.

Το πιο πρόσφατο είναι η ανάθεση από 
την Mandarin Electron, τις ιαπωνικές και 
ρωσικές σχολές θερεμίν, στο πλαίσιο της 
δημιουργίας ενός Ρεκόρ Γκίνες, για τη 
συγγραφή και υλοποίηση ενός έργου για τη 
μεγαλύτερη ορχήστρα ματριομίν, συνάμα 
εξ αφορμής της εκατοστής επετείου από 
την εφεύρεση του συγκεκριμένου οργά-
νου. Το ματριομίν είναι ένα ηλεκτρονικό 
όργανο, μια πρόσφατη αναδημιουργία 
του ρωσικού θερεμίν από τον Ιάπωνα 
Μασάμι Τακεούτσι. Το ματριομίν είναι 
ένα θερεμίν σε μια κούκλα ματριόσκα 
και το μόνο όργανο το οποίο δεν χρειάζε-
ται φυσική επαφή για την εκτέλεσή του. 
Παίζεται «στον αέρα», εκ του μακρόθεν.

Το Ρεκόρ Γκίνες έγινε τον περασμένο 
Σεπτέμβριο στην πόλη Κόμπε της Ιαπωνί-
ας, συγκεκριμένα στο Κέντρο Σχεδιασμού 
και Δημιουργίας, με τη συμμετοχή 289 
εκτελεστών. Έχοντας διατελέσει κύριο ρόλο 
στο Ρεκόρ και Πρεσβευτής Καλής Θέλη-
σης των εορτασμών για τα 100χρονα της 
εφεύρεσης του θερεμίν στην Ιαπωνία, και 
αφού πλέον έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία 
όλα τα προγραμματισμένα γεγονότα, νιώ-
θω ικανοποίηση. Τη στιγμή που μιλούμε 
υπάρχει νέα πρόταση για τη δυνατότητα 
ενός νέου ρεκόρ σε νέο πλαίσιο.

 Πόσο δύσκολο ήταν αυτό το εγχεί-
ρημά σας;  

Οργανωτικά και όσον αφορά την υλο-
ποίησή του υπήρξε πολύπλοκο. Από τον 
περασμένο Ιανουάριο είχαν ξεκινήσει οι 
πρόβες, σε διάφορες πόλεις της Ιαπωνίας 
- Τόκιο, Γιοκοχάμα, Οσάκα, Κόμπε - αφού 
σε αυτό συμμετείχαν μουσικοί απ’ όλη την 
Ιαπωνία. Ομαδικές πρόβες πόλεων μαζί 
γίνονταν διαδικτυακά. Την προηγούμενη 
μέρα του ρεκόρ συναντήθηκαν όλες οι 
ομάδες για πρώτη φορά στο Κόμπε.

 
Διατελέσατε Διευθυντής της Πολι-

τιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 
- Πάφος 2017 κατά τη διάρκεια της κρι-
σιμότερής της φάσης. Όντας στο πηδάλιο 
του θεσμού, η Πάφος πέτυχε με θριαμ-
βευτική επιτυχία την πρώτη επίσημη 
αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις Βρυξέλλες. Πέραν της διεθνούς σας 
σταδιοδρομίας, έχετε μακρά εμπειρία 
στα καλλιτεχνικά δρώμενα της ΕΕ. Θα 
σας ενδιέφερε να αναλάβατε εκ νέου 
μια νευραλγική θέση στην πολιτιστική 
εξέλιξη της Πάφου και της Κύπρου γε-
νικότερα; 

Η εξέλιξη και αναβάθμιση επί της 
ουσίας της πολιτιστικής πραγματικότη-
τας στην Κύπρο επείγει. Οποιαδήποτε 
προσπάθεια που να έχει την προοπτική 
και βούληση να πετύχει τον στόχο αυτό 
θα έχει τη  στήριξη μου.

Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία έχει επα-
νειλημμένως χαρακτηριστεί ως 
«το παιδί θαύμα της σύγχρονης 

μουσικής». Είναι δημιουργός άνω των 80 
έργων, τα οποία έχουν αποσπάσει 40 και 
πλέον διεθνή βραβεία. Το 2011 δημιούρ-
γησε το «Autosymphonic» στο Μανχάιμ, 
το οποίο χαρακτήρισαν τα γερμανικά μέσα 
ως «το έργο του αιώνα». Το 2017 πρωτο-
παρουσίασε τον «Ήχο του Βλαδιβοστόκ», 
ένα σύγχρονο οπτικοακουστικό πορτρέτο 
της ρωσικής πόλης στην Άπω Ανατολή, 
προκαλώντας παγκόσμια αίσθηση.

Έχει διευθύνει σημαντικά πολιτιστικά 
γεγονότα στην Ευρώπη, Ρωσία και Άπω 
Ανατολή, ενώ υπήρξε και ο καλλιτεχνικός 
διευθυντής της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
της Ευρώπης - Πάφος 2017. Από πέρυσι, 
έντονη είναι η παρουσία του στην Ιαπωνία, 
όπου δημιουργεί και διευθύνει τη μουσική 
ταυτότητα της πολιτιστικής πρωτεύουσας 

της χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου, του 
Κιότο. Πρόσφατα πέτυχε Ρεκόρ Γκίνες 
στο Κόμπε. Σ’ εξέλιξη βρίσκεται επίσης 
στην Ιαπωνία νέα συνεργασία που αφορά 
τη συνύπαρξη ανθρώπων και έξυπνων 
δημιουργικών ρομπότ μέσω της μουσικής, 
ανάθεση του Πανεπιστημίου της Οσάκα.  
Στο επίκεντρο της παρούσας δράσης του 
στην Ευρώπη ξεχωρίζει η δημιουργία ενός 
μακροσκελούς συμφωνικού έργου για την 
πρώην πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευ-
ρώπης, την πόλη του Πετς στην Ουγγαρία.  
Σύμφωνα με το αμερικανικό ακαδημαϊκό 
περιοδικό, Perspectives of New Music, 
«ο Μάριος Ιωάννου Ηλία θεωρείται ένας 
από τους σημαντικότερους, με επιρροή 
συνθέτες της νέας γενιάς». Σπούδασε στο 
«Mozarteum» του Σάλτσμπουργκ και στο 
Μουσικό Πανεπιστήμιο της Βιένης. Είναι 
εκλεγμένο τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών. 

Το παιδί θαύμα της 
σύγχρονης μουσικής

Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗΜΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑ ΜΙΛΑ ΣΤΗ «Σ»

Ο Παφίτης που μπήκε στο Guinness 
ΜΑΡΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
info@pafospress.com
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Μ
ετά τις εντατικές 
επαφές των 
προηγούμε -
νων ημερών, σε 
ανώτατο επίπε-
δο, μεταξύ των 
κυβερνήσεων 

των εμπλεκόμενων χωρών και των Βρυ-
ξελλών, το τοπίο έχει, πλέον, ξεκαθαρίσει 
σε ό,τι αφορά το μέλλον της προσπάθειας 
κατασκευής υποθαλάσσιου ηλεκτρικού 
καλωδίου, το οποίο θα συνδέει Ισραήλ 
- Κύπρο - Κρήτη - Αττική. Η ελληνική 
Κυβέρνηση παρέμεινε αρνητική ως προς 
τη συμμετοχή της στο έργο κοινού ενδιαφέ-
ροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φέρει 
την ονομασία «EuroΑsia Interconnector», 
καθώς έχει αποφασίσει να προχωρήσει 
με εθνικό έργο για την ηλεκτρική διασύν-
δεση της Κρήτης με την Αττική. Έχει ήδη 
μάλιστα προκηρύξει τον διαγωνισμό και 
βρίσκεται σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσε-
ων από εταιρείες που ενδιαφέρονται ν’ 
αναλάβουν την κατασκευή του καλωδίου. 

Aπό την άλλη, προχωρεί, ξεχωριστά, 
και η σύνδεση Ισραήλ - Κύπρου - Κρή-
της ως έργου κοινού ενδιαφέροντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά το πράσινο 
φως που άναψαν οι Βρυξέλλες. 

Στόχος, πλέον, για τις εμπλεκόμενες 
χώρες είναι, σύμφωνα με αρμόδιες πη-
γές, το καλώδιο που θα πηγαίνει από το 
Ισραήλ στην Κύπρο και στην Κρήτη να 
είναι συμβατό με εκείνο που θα συνδέει 
την Κρήτη με την Αττική. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, σύμφωνα 
με πληροφορίες, έχει ήδη υπάρξει πολιτική 
συμφωνία με την ελληνική Κυβέρνηση 
και πλέον γίνονται διεργασίες σε τεχνικό 
επίπεδο μεταξύ των Υπουργείων Ενέργειας. 

Μελετάται το ενδεχόμενο, μέρος των 
€375 εκατ., που ήταν το υπολογιζόμενο 
μερίδιο της ευρωπαϊκής συνεισφοράς, 
που αρνήθηκε η Ελλάδα, για το τμήμα 
Κρήτης – Αττικής, να δοθεί για να καλυ-
φθεί το επιπλέον κόστος διασύνδεσης 
Κύπρου - Κρήτης και Κρήτης - Αττικής.

Οι διαγωνισμοί για την κατασκευή του 
«EuroΑsia Inteconnector» συνεχίζονται 
όπως είχαν προγραμματιστεί, με την κα-
τάθεση προσφορών να λήγει στο τέλος 
Οκτωβρίου, ενώ μερικές εβδομάδες μετά 
θα γίνει και η κατάθεση θεμέλιου λίθου 
για τον πρώτο σταθμό του συστήματος.

Τέλος στην ενεργειακή 
απομόνωση

Το έργο «EuroΑsia Interconnector» 

αναμένεται να τερματίσει την ενεργειακή 
απομόνωση της Κύπρου, επιτρέποντας 
στη χώρα μας να εισάγει, αλλά, παράλ-
ληλα, και να εξάγει ηλεκτρικό ρεύμα. 
Αυτό συνεπάγεται σημαντικά οικονομικά 
οφέλη για τον ενεργειακό τομέα, αλλά και 
για τον καταναλωτή, ο οποίος θα ευνοηθεί 
από φθηνότερες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, 
λόγω και της μεγαλύτερης δυνατότητας δι-
είσδυσης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Σε περίπτωση μη υλοποίησης του έργου, 
θα επέλθουν σοβαρές πολιτικοοικονομικές 
επιπτώσεις για την Κύπρο, η οποία θα 
παραμείνει αποκλεισμένη ενεργειακά 
από την Ευρώπη, την ώρα μάλιστα που 
η Τουρκία καραδοκεί για να πάρει το πάνω 
χέρι, επισπεύδοντας την κατασκευή του 
δικού της ηλεκτρικού αγωγού, ο οποί-
ος θα τη διασυνδέει με τα κατεχόμενα. 

«Διασφάλιση 
διαλειτουργικότητας»

Ο Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος 
Λακκοτρύπης, ερωτηθείς για το θέμα του 
«EuroΑsia Interconnector», ανέφερε ότι 
το τελευταίο διάστημα η κυπριακή πλευρά 
είχε κάνει μια προσπάθεια να διατηρηθεί 
το έργο του «EuroAsia Interconnector» 
ως ενιαίο, δηλαδή τα τρία κομμάτια του 

Ισραήλ - Κύπρου, Κύπρου - Κρήτης και 
Κρήτης - Αττικής να παραμείνουν ως 
ενιαίο έργο κοινού ενδιαφέροντος.

Πρόσθεσε ότι η ελλαδική πλευρά απο-
φάσισε ότι το κομμάτι Κρήτης -  Αττικής 
θέλει να το κρατήσει ως εθνικό και δεν 
χρειαζόταν καμιά χορηγία, ακριβώς όπως 
είπε ο Υπουργός Ενέργειας της Ελλάδας, 
λόγω του επείγοντος που υπάρχει για 
την ενεργειακή ασφάλεια της Κρήτης.

«Αφού η ελλαδική πλευρά επέμενε να 
αφήσει το κομμάτι Κρήτης – Αττικής ως 
εθνικό, οι προτεραιότητές μας ήταν πρώτον, 
να διατηρηθεί το κομμάτι Ισραήλ - Κύπρου 
και Κύπρου - Κρήτης ως έργο κοινού εν-
διαφέροντος της ΕΕ, δηλαδή να μπορεί να 
χρηματοδοτηθεί, κάτι το οποίο πετύχαμε με 
την τελευταία λίστα και επίσης το δεύτερο, 
εξίσου σημαντικό να διασφαλιστεί η δια-
λειτουργικότητα των δύο καλωδίων», είπε.

Δηλαδή, όπως εξήγησε, το καλώδιο 
που θα πηγαίνει από το Ισραήλ στην Κύ-
προ και στην Κρήτη θα μπορεί να είναι 
συμβατό με εκείνο που πηγαίνει από την 
Κρήτη προς την Αττική και προς αυτήν 
την κατεύθυνση γίνονται τεχνικές συζη-
τήσεις «και πρέπει να πω ότι υπάρχει η 
βούληση και η θέληση από την ελλαδική 
πλευρά ακριβώς για να το πετύχουμε».

ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΟ 
ΤΟΠΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑ-

ΛΕΠΗΒΟΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΙΣΡΑΗΛ – ΚΥΠΡΟΥ 
– ΚΡΗΤΗΣ – ΑΤΤΙ-

ΚΗΣ, ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΠΑ-
ΦΕΣ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ 
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΕΡΓΟ «EUROASIA 
INTERCONNECTOR»

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ
k.penintaex@sigmatv.com

Στόχος, πλέον, για 
τις εμπλεκόμενες 

χώρες είναι, 
σύμφωνα με 

αρμόδιες πηγές, 
το καλώδιο που θα 

πηγαίνει από το 
Ισραήλ στην Κύπρο 

και στην Κρήτη 
να είναι συμβατό 
με εκείνο που θα 

συνδέει την Κρήτη 
με την Αττική

ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

Αναθεωρούνται 
σχεδιασμοί και στόχοι 
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«Η Κυβέρνηση 
προχώρησε την 
προηγούμενη 

εβδομάδα σε έκδοση 
10ετούς ομολόγου 
με κουπόνι 1,5%, 
με το ποσό που 

αντλήθηκε
να ανέρχεται
στο €1,5 δις»

«ΕΊΝΑΊ ΣΊΓΟΥΡΟ ΟΤΊ
Η ΠΟΡΕΊΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΊΚΗΣ 
ΟΊΚΟΝΟΜΊΑΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ 
ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΊΑ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΊ Ν’ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΊ 
ΑΝΤΊΚΕΊΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΚΑΊ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΊΣΜΟΥ:
ΑΠΟ ΤΊΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΠΤΏΧΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΔΊΑΚΗ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΊΟ ΑΛΛΑ 
ΚΑΊ ΤΗ ΣΥΝΕΧΊΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΏΝ
ΜΕΤΡΏΝ ΤΟΥ»

Η 
Ελληνική Κυβέρ-
νηση προχώρησε 
την προηγούμενη 
εβδομάδα σε έκδοση 
10ετούς ομολόγου με 
κουπόνι 1,5%, με το 
ποσό που αντλήθηκε 

να ανέρχεται στο €1,5 δις, ενώ υπήρξαν 
υπερπολλαπλάσιες προσφορές, που, σύμ-
φωνα με τα δημοσιεύματα, έφτασαν τα 
€7,6 δις. Το συγκεκριμένο κουπόνι ανήκει 
στα ιστορικά χαμηλά και επιβεβαιώνει 
από τη μια τη βελτίωση της ελληνικής 
οικονομίας αλλά και το περιβάλλον των 
σημαντικά χαμηλών αποδόσεων των 
κρατικών ομολόγων. H Ελλάδα, όπως 
και η Κύπρος παλαιότερα, παρά το γε-
γονός ότι δεν εμπίπτει στο πρόγραμμα 
αγοράς ομολόγων εφόσον η οικονομία 
της δεν βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα, 
αξιοποιεί την πορεία των αποδόσεων στις 
διεθνείς αγορές ομολόγων. 

Τα προγράμματα 
ποσοτικής χαλάρωσης 

Ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων 
διατηρείται μέσα από το πρόγραμμα 
ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας. Τα προγράμ-

ματα ποσοτικής χαλάρωσης αποτέλεσαν, 
τουλάχιστον στην αρχή, έκτακτα μέτρα 
νομισματικής πολιτικής ενίσχυσης της 
ανάπτυξης, με βασικό στόχο την αποκα-
τάσταση του πληθωρισμού. Στην πορεία 
τα μέτρα αυτά παραμένουν για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, εφόσον η παγκόσμια 
οικονομία παρουσιάζεται αδύναμη, ενώ 
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώ-
ρησε σε ενίσχυσή τους. 

Με βάση τα στατιστικά, τα προγράμμα-
τα ποσοτικής χαλάρωσης από μόνα τους 
δεν κατάφεραν τον στόχο της επαναφοράς 
των οικονομιών σε πορεία ανάπτυξης. 
Υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις, όπως οι 
πολιτικές προστατευτισμού που αποτελούν 
εμπόδιο στην ανάπτυξη της παγκόσμιας 
οικονομίας. 

Η αυξημένη ρευστότητα 
Υπενθυμίζεται ότι πολλές είναι οι ανα-

λύσεις οι οποίες τονίζουν ότι η Ευρώπη 
παρουσιάζει όλα εκείνα τα συστατικά που 
ενδεχομένως να δημιουργήσουν ένα κο-
κτέιλ ύφεσης, κάτι που αναμένεται να επη-
ρεάσει όλες τις οικονομίες. Η αυξημένη 
ρευστότητα που «δημιουργήθηκε» από 
την ΕΚΤ δεν διοχετεύτηκε (τουλάχιστον 
στον βαθμό που αναμενόταν) μέσω αυξη-

μένων χρηματοδοτήσεων στην πραγματική 
οικονομία, ενώ τα δομικά προβλήματα 
του Ευρωσυστήματος (σε συνδυασμό 
με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
μεγάλες οικονομίες όπως της Ιταλίας και 
της Γερμανίας) ενισχύουν τις ανησυχίες. 

Η αυξημένη ρευστότητα αποτελεί κό-
στος για τα τραπεζικά ιδρύματα, εφόσον 
υπάρχουν χρεώσεις από τις κεντρικές 
τράπεζες για τη διατήρησή τους. Αυτό 
οδήγησε στο φαινόμενο των αρνητικών 
επιτοκίων, το οποίο ενδεχομένως να δούμε 
σύντομα και στην Κύπρο.

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, 
προκαλούνται ανησυχίες στις διεθνείς 
αγορές για τον τρόπο με τον οποίο χρη-
σιμοποιήθηκε η επιπλέον ρευστότητα. 
Πολλοί επενδυτές, αντί να προχωρήσουν 
σε πωλήσεις των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων που διέθεταν για χρηματοδό-
τηση νέων επενδύσεων, προχώρησαν σε 
νέο δανεισμό λόγω χαμηλού κόστους, 
για αγορά νέων ομολόγων και μετοχών. 
Αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, οδήγη-
σε σε ενίσχυση των χρηματαγορών τα 
τελευταία χρόνια, όμως γίνεται αντιλη-
πτό πόσο ευάλωτες θα είναι οι αγορές 
στην περίπτωση μιας νέας παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 12(1)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκ-
κλίσεις) Κανονισμών, με την παρούσα γνωστοποιείται ότι ο Χαράλαμπος Στυλιανού 
προτίθεται να υποβάλει αίτηση στην Πολεοδομική Αρχή Λευκωσίας για τη χορήγη-
ση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής 
για την ακόλουθη ανάπτυξη: Ανέγερση κατοικίας.
Η αίτηση αφορά το τεμάχιο με αρ. 1233, Φ/Σχ. 37/09, στην περιοχή του Κοινοτι-
κού Συμβουλίου Γερακιών.
Η παρέκκλιση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση αφορά κατοικία αγροτική.
Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατό να ληφθούν από τα Γραφεία της Πολεο-
δομικής Αρχής κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Έγγραφες παραστάσεις είναι 
δυνατό να υποβληθούν στην Πολεοδομική Αρχή μέσα σε διάστημα ενός μηνός από 
τη δημοσίευση της παρούσας ειδοποίησης.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης καλεί τους δανειολήπτες του, που είναι 
επιλέξιμοι για το Σχέδιο Εστία, να υποβάλουν έγκαιρα τις Αιτήσεις τους για έντα-
ξη στο Σχέδιο.

Το Σχέδιο Εστία έχει εκπονηθεί από το Κράτος με στόχο την προστασία της κύριας 
κατοικίας. Με βάση τις πρόνοιες του Σχεδίου, οι δανειολήπτες που θα ενταχθούν 
στο Σχέδιο επωφελούνται με τους πιο κάτω τρόπους:

1. Διαγραφή μέρους του χρέους.
2. Αποπληρωμή του 1/3 του δανείου από το Κράτος.
3. Μείωση επιτοκίου.

Η έγκαιρη υποβολή της Αίτησης αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση δεδομένου ότι 
το Σχέδιο έχει ημερομηνία λήξης την 15η Νοεμβρίου 2019. Το έντυπο της Αί-
τησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στη διεύθυνση http://
www.hfc.com.cy/userfiles/hfc/sxedio-estia.pdf ή μπορεί να παραληφθεί από 
τα κατά τόπους Καταστήματα του Οργανισμού.

Οι δανειολήπτες-πελάτες του Οργανισμού μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρε-
σιών επαγγελματιών Συμβούλων που συνεργάζονται με τον Οργανισμό, οι οποίοι 
αναλαμβάνουν τη συμπλήρωση και την υποβολή της Αίτησης.  Όσοι επιθυμούν να 
χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία αυτή, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τα 
κατά τόπους Καταστήματα του Οργανισμού για να εφοδιαστούν με τον Κατάλογο 
των Συμβούλων και το σχετικό Παραπεμπτικό.  
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ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ*
anastasis.yiasemides@
kpmg.com.cy

Η πορεία της ελληνικής
οικονομίας  

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, είναι σί-
γουρο ότι η πορεία της οικονομίας της 
τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια αναμένε-
ται να αποτελέσει αντικείμενο ανάλυσης 
και προβληματισμού: από τις συνθήκες 
πτώχευσης στη σταδιακή ανάκαμψη, με 
την έξοδο από το μνημόνιο αλλά και τη 
συνέχιση εφαρμογής των μέτρων του.

Μέσα από τις αξιολογήσεις των 
δανειστών είχε φανεί ξεκάθαρα ότι η 
χώρα αντιμετώπιζε σωρεία δομικών 
προβλημάτων, με έναν  υπέρογκο και 
σπάταλο δημόσιο τομέα και κύρια χα-
ρακτηριστικά τη φοροδιαφυγή και τη 
γραφειοκρατία. Χαρακτηριστικό επί-
σης ήταν ο λανθασμένος υπολογισμός 
των δημοσιονομικών ελλειμάτων και η 
ξαφνική αναρρίχησή τους σε διψήφιο 
αριθμό στις αρχές του 2010.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα περισσότερα 
μέτρα αφορούσαν τον δημόσιο τομέα, το 
ασφαλιστικό και μέτρα καλύτερης φορο-
λογικής διαχείρισης, χωρίς να σημαίνει 
ότι όλα τα μέτρα που επιβλήθηκαν ήταν 
σωστά. Χαρακτηριστική ήταν η παραδοχή 
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι 
ο συντελεστής ύφεσης είχε εκτιμηθεί με 
λανθασμένο τρόπο.

Η χώρα ήταν η πρώτη που ζήτησε οι-
κονομική στήριξη από την Ευρώπη και το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ουσιαστικά 
ήταν η αφορμή για τη δημιουργία του 
Μηχανισμού Στήριξης. Ένας μηχανισμός 
που έπρεπε σίγουρα να προϋπήρχε· η 
απουσία του οποίου αποδείκνυε την ανι-
κανότητα των ευρωπαϊκών δομών, τότε, 
να διαχειριστούν την κρίση.

Τα μέτρα του αρχικού προγράμ-
ματος ήταν τέτοια, που δημιούργησαν 
ένα τεράστιο υφεσιακό σπιράλ, το οποίο 
ουσιαστικά «γονάτισε» την ελληνική οι-
κονομία. Αυτό, σε συνδυασμό με την 
παραοικονομία και τις μεταρρυθμίσεις 
που ψηφίζονταν αλλά ποτέ δεν εφαρμόζο-
νταν, οδήγησαν τη χώρα σε περισσότερα 
προβλήματα.

Τα εισοδήματα των νοικοκυριών και 
των επιχειρήσεων συρρικνώθηκαν σημα-
ντικά, με αποτέλεσμα η εγχώρια ζήτηση 
να φτάσει στο ναδίρ, πολλές επιχειρήσεις 
να κλείνουν και τα ποσοστά των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων να αυξάνονται 
σημαντικά (σημειώνεται ότι το ποσοστό 
ιδιωτικού χρέους ως προς το ΑΕΠ που 
καταγράφει η Ελλάδα είναι μικρότερο από 
αυτό της Κύπρου).

Οι αλλαγές στις φορολογίες αποθάρρυ-
ναν τις ξένες επενδύσεις, ενώ ο τομέας των 
ακινήτων αντιμετώπισε σοβαρά προβλή-
ματα λόγω του μεγάλου κόστους αγοράς 
και διακράτησης περιουσίας.

Σημειώνεται όμως ότι υπήρξαν σημα-
ντικές μεταρρυθμίσεις που θα βοηθήσουν 

τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας να 
διατηρήσουν τους θετικούς ρυθμούς ανά-
πτυξης. Παρά τις αρνητικές συνέπειες από 
την περικοπή συντάξεων, το ασφαλιστικό 
σύστημα και το σύστημα υγείας μεταρ-
ρυθμίζονται, οι διαδικασίες αναφορικά 
με τα ακίνητα επιταχύνονται μέσω της 
καλύτερης λειτουργίας του Κτηματολο-
γίου, ενώ σημαντικά είναι τα βήματα που 
έχουν γίνει σε ό,τι αφορά τη φορολογική 
συμμόρφωση.

Σχετικά με τα τραπεζικά ιδρύματα, 
υιοθετήθηκαν νέες νομοθεσίες, όπως 
αυτές που αφορούν τους ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς, ενώ σημαντικός ήταν 
ο αριθμός των συναλλαγών που αφο-
ρούσαν πωλήσεις χρηματοπιστωτικών 
διευκολύνσεων.

Σημαντικό γεγονός είναι ότι η Ελλάδα 
παρουσιάζει θετικό ρυθμό ανάπτυξης. Σε 
αυτό συνέδραμαν οι εξαιρετικές επιδό-
σεις της χώρας στον τουρισμό (άλλωστε 
τα ελληνικά νησιά αποτελούν έναν  από 
τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προ-
ορισμούς), στη ναυτιλία, ενώ βελτιώνεται 
σταδιακά η κατάσταση στο λιανεμπόριο 
και τις κατασκευές (η χώρα φέτος έχει 
προχωρήσει στην υιοθέτηση προγράμ-
ματος παραχώρησης μόνιμης παραμονής 
μέσω επένδυσης). 

Παραμένουν τα προβλήματα 
Μεγάλα προβλήματα παραμένουν η 

γραφειοκρατία (παρά τη βελτίωση που 
υπήρξε), η έλλειψη ρευστότητας στην αγο-
ρά και το υπέρογκο δημόσιο χρέος, για 
το οποίο υπήρξαν πρόσφατα αποφάσεις 
ελάφρυνσής του, με επέκταση της περιόδου 
αποπληρωμής.

Ο στόχος για πλεονάσματα της τάξης 
του 3% του ΑΕΠ αποτελεί από τη μια 
τροχοπέδη για την ανάπτυξη, υπό την 
έννοια ότι αναμένεται να περιοριστούν 
περισσότερο οι κρατικές δαπάνες. Από 
την άλλη, είναι η μεγάλη πρόκληση για τη 
διατήρηση των υψηλών θετικών ρυθμών 
ανάπτυξης, μέσα από την ενίσχυση της 
εγχώριας, αλλά περισσότερο της εξω-
τερικής ζήτησης. Σημειώνεται ότι η νέα 
κυβέρνηση προχωρεί σε παραχώρηση 
φορολογικών ελαφρύνσεων, κάτι που ανα-
μένεται να επηρεάσει τα δημοσιονομικά 
και την επίτευξη των στόχων. 

Η Ελλάδα παραμένει μια χώρα με 
ισχυρές παραγωγικές δυνάμεις. Το με-
γάλο ζήτημα είναι η πολιτική σταθερό-
τητα, η αλλαγή νοοτροπίας, η εφαρμογή 
των μεταρρυθμίσεων, ο σεβασμός στην 
κοινωνία και τους πολίτες και η επανα-
φορά της εμπιστοσύνης των επενδυτών. 
Γίνεται μια προσπάθεια βελτίωσης του 
επιχειρηματικού κλίματος, χωρίς να πα-
ραγνωρίζονται οι σημαντικές προσπά-
θειες που έγιναν από τις προηγούμενες 
κυβερνήσεις.

Η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές 





Της Κυριακής

Οικονομία 20
13.10.2019

Η 
Κύπρος, έντεκα χρόνια 
μετά την παγκόσμια 
χρηματοοικονομι-
κή κρίση, κατάφερε 
να ανακάμψει και 
να εξασφαλίσει μιαν 
αξιοπρεπή θέση στον 

παγκόσμιο χάρτη της διεθνούς ανταγωνιστι-
κότητας. Κατέλαβε την 44η θέση στον νέο 
δείκτη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ 
για το 2018 από το σύνολο 140 χωρών, 
με βαθμολογία που ανέρχεται στο 65.6.

Ειδικότερα, η Κύπρος βελτίωσε τη θέση 
της σε δυο βασικούς τομείς ως προς την 
ανταγωνιστικότητά της για το 2018. Ο πρώτος 
αφορά τη μακροοικονομική σταθερότητά της 
(μεταπήδησε από την 63η στην 43η θέση) και 
ο δεύτερος το χρηματοοικονομικό σύστημα 
(κατατάχθηκε από την 95η στη 76η θέση). Οι 
κατατάξεις αυτές επιβεβαιώνουν τη δουλειά 
που έγινε στους δυο αυτούς βασικούς τομείς 
της οικονομίας και τη σημαντικότητα των 
αποφάσεων και μέτρων που έχουν ληφθεί. 
Οι αναβαθμίσεις αυτές έχουν επίσης ακόμη 
μεγαλύτερη σημασία καθώς μέχρι πέρσι η 
κατάταξη της χώρας μας παρέμεινε χαμηλή 
σε αυτούς τους τομείς.

Οι διεθνείς αυτές κατατάξεις εξάγονται 
μέσα από τα πορίσματα της έκθεσης «The 
Global Competitiveness Report 2019», η 
οποία κυκλοφόρησε αυτήν την εβδομά-
δα από το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ, 
γνωστό ως «Φόρουμ του Νταβός».

Μιχάλης Περσιάνης
O Mιχάλης Περσιάνης, Διευθυντής 

Διεύθυνσης Εταιρικών Υποθέσεων της 
Τράπεζας Κύπρου, η οποία είναι εκ των 
συνεργατών στην Κύπρο τού Διεθνούς Οι-
κονομικού Φόρουμ, σχολιάζει: «Η Έκθεση 
αποτελεί σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο 
για την υγεία της οικονομίας και της πο-
λιτείας μας. Η συγκριτική μας θέση έχει 
φέτος παραμείνει σταθερή, με μια μικρή 
μάλιστα αύξηση στη βαθμολογία μας. Η 
έκθεση καταγράφει μεν σημαντική βελ-
τίωση στον χρηματοπιστωτικό τομέα και 
τη μακροοικονομική σταθερότητα, αλλά 
ταυτόχρονα καταγράφονται άλλες ανάγκες, 
τις οποίες έχουμε ως κοινωνία συζητήσει 
πολλές φορές: Η συνδεσιμότητα, η ψηφιακή 
ετοιμότητα, η διάθεση για αλλαγή και η 
προώθηση της καινοτομίας καθρεφτίζουν 
τη σκληρωτική κατάσταση, την οποία όλοι 
μας σχολιάζουμε. Το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα οφείλει να βελτιώσει περαιτέρω τη 
βαθμολογία του, αλλά την ίδια στιγμή είναι 
πλέον επείγουσα η ανάγκη για βελτίωση 
των δεδομένων στο επίπεδο της ψηφιακής 
οικονομίας, της ευελιξίας των θεσμών και της 

ετοιμότητάς μας για γενικότερες αλλαγές».

Ποιότητα, Προσδόκιμο
υγιούς ζωής

Όπως καταδεικνύεται μέσα από την 
έκθεση, η Κύπρος κατατάσσεται στην 44η 
θέση ανάμεσα σε 141 χώρες σε σχέση με 
την ανταγωνιστικότητά της. Είναι σημαντικό 
να τονιστεί ότι βελτίωση έχει σημειωθεί και 
στον τομέα της υγείας, κυρίως σε σχέση με το 
προσδόκιμο υγιούς ζωής (που για την Κύπρο 
βρίσκεται στα 70 χρόνια), όπου η κατάταξη 
έχει σημειώσει σημαντική βελτίωση (από 
την 26η θέση στη 13η θέση), στους θεσμούς 
(από 37η στη 31η θέση), ενώ  μικρή είναι η 
βελτίωση στην καινοτομία (από 45η στην 
43η θέση). Ωστόσο ανησυχητική είναι η 
κατάταξη που έχει λάβει στην τεχνολογική 
ετοιμότητα (από την 33η στην 58η θέση).

Στη μεθοδολογία καταρτισμού του πίνα-
κα, το Φόρουμ δίνει έμφαση στα στοιχεία 
που σχετίζονται με τον δυναμισμό μιας οι-
κονομίας ως προς τις μελλοντικές εξελίξεις, 
την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου 
και της κοινωνικής συνοχής, τη διάθεση 
των επιχειρήσεων να καινοτομούν και την 
πορεία του συνολικού χρέους μιας χώρας. 
Πέρσι, η Κύπρος κατετάγη και πάλι στην 
44η θέση, ανάμεσα σε 140 χώρες, ως 
προς τον βαθμό ανταγωνιστικότητας της 
οικονομίας της. Σε σύγκριση με τις χώρες 
μέλη της Ε.Ε., 22 χώρες παρουσιάζουν 
υψηλότερη βαθμολογία απ’ ό,τι η Κύπρος.

Η πρωτιά των χωρών
Η πρώτη δεκάδα στην κατάταξη της 

Έκθεσης του Διεθνούς Οικονομικού Φό-
ρουμ  παρουσιάζει ανακατατάξεις. Στην 
κορυφή της φετινής κατάταξης βρίσκεται 
η Σιγκαπούρη, που ξεπέρασε τις HΠΑ οι 
οποίες πέρασαν στη δεύτερη θέση. Την 
πρώτη τριάδα συμπληρώνει το Χονγκ 
Κονγκ, άλλη μια οικονομία της Ασίας.

Η Ολλανδία και η Ελβετία ακολουθούν. 
Στην 6η θέση κατατάσσεται η Ιαπωνία. Άλλες 
τέσσερεις ευρωπαϊκές οικονομίες, η Γερ-
μανία, η Σουηδία, η Βρετανία και η Δανία 
συμπληρώνουν τη δεκάδα. Η κατάταξη ως 
προς την ανταγωνιστικότητά τους γίνεται με 
βάση τα στατιστικά οικονομικά στοιχεία της 
κάθε χώρας και συνεντεύξεις με στελέχη 
επιχειρήσεων και οργανισμών διεθνώς. 
Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται μέσω 
ενός δικτύου εταίρων του Φόρουμ σε κάθε 
χώρα για τις οποίες συλλέγονται στοιχεία. 

Η έκθεση εκτιμά τη συγκριτική ικανότητα 
των οικονομιών του κόσμου να επιτύχουν 
διατηρήσιμη ανάπτυξη. Παλαιότερα, έδινε 
μεγαλύτερη σημασία στο μακροοικονομικό 
περιβάλλον, όμως πρόσφατα έχει ενισχύσει 

τους δείκτες που αφορούν το μικροοικονομικό 
επίπεδο, δηλαδή το επίπεδο της επιχείρη-
σης. Έτσι, αναγνωρίζει τη σημαντικότητα 
των επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν 
σε μια οικονομία, και την ποιότητα του επι-
χειρηματικού περιβάλλοντος. Σημειώνεται 
εδώ ότι η εθνική ανταγωνιστικότητα δεν 
είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος (zero 
sum game), δηλαδή όλες οι χώρες μπορούν 
να κινηθούν στο μέγιστο της βαθμολογίας 
χωρίς να επηρεάζουν την κατάταξη των 
άλλων χωρών. 

Για την κατάρτιση του GCI, το WEF 
μετρά τις επιδόσεις των χωρών σε  βα-
σικούς πυλώνες ανταγωνιστικότητας. Οι 
κύριοι πυλώνες ανταγωνιστικότητας είναι:

Θεσμικό περιβάλλον 
(Enabling Environment)

Το θεσμικό περιβάλλον καλύπτει τομείς 
όπως τους θεσμούς, υποδομές, τεχνολο-
γική αναβάθμιση και μακροοικονομική 
σταθερότητα.

Ανθρώπινο Κεφάλαιο 
(Human Capital)

Το ανθρώπινο κεφάλαιο καλύπτει τους 
τομείς υγείας και δεξιοτήτων. 

Αγορές (Markets)
Ο τομέας των αγορών καλύπτεται από 

τους τομείς αγοράς προϊόντων, αγοράς 
εργασίας, οικονομικού συστήματος και 
μεγέθους αγοράς.

Οικοσύστημα καινοτομίας 
(Innovation Ecosystem)

Το οικοσύστημα καινοτομίας καλύπτεται 
από τους τομείς επιχειρηματικού δυνα-
μισμού και δυνατότητας για καινοτομία. 

Στην Κύπρο εταίροι του Φόρουμ είναι 
ο Μιχάλης Περσιάνης και ο Κυριάκος 
Αντωνίου από την Τράπεζα Κύπρου και 
ο Πάμπος Παπαγεωργίου από το Ευ-
ρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.

Μιχάλης Περσιάνης: 
«Είναι πλέον επείγουσα 
η ανάγκη για βελτίωση 

των δεδομένων στο 
επίπεδο της ψηφιακής 

οικονομίας και της 
ευελιξίας των θεσμών»

Η Κύπρος βελτιώνει τη θέση της
στη διεθνή ανταγωνιστικότητα



Ο
ι δράσεις Εταιρικής 
Υπευθυνότητας εί-
ναι ένα αναπόσπα-
στο κομμάτι του 
DNA της Τράπεζας 
Κύπρου. Η Πολιτεία, 
αναγνωρίζοντας τον 

ρόλο και τη σημαντικότητα της Τράπεζας 
στην ανάδειξη δράσεων και πρωτοβουλι-
ών Εταιρικής Υπευθυνότητας, τίμησε την 
Τράπεζα και το έργο της με έξι συνολικά 
βραβεύσεις, στο πλαίσιο του ετήσιου θε-
σμού  «Cyprus Responsible Business 
Awards ’19». Η τελετή βράβευσης πραγ-
ματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη, 10 
Οκτωβρίου 2019, στο Προεδρικό Μέγαρο. 

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε o Διευ-
θύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, 
Πανίκος Νικολάου, σε μήνυμά του προς 
το προσωπικό, με την ευκαιρία της βρά-
βευσης: «Γι’ ακόμη μια φορά αναγνωρί-
ζεται και επιβραβεύεται η νοοτροπία του 
οργανισμού μας, ενός οργανισμού που 
120 χρόνια νιώθει υπεύθυνος απέναντι 
στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποι-
είται και ανταποδίδει στο μέγιστο δυνα-
τό. Η Εταιρική Υπευθυνότητα δεν είναι 
για εμάς ούτε διαφήμιση, ούτε κάτι που 
αφορά λίγους. Πάνω απ’ όλα, η επιτυχία 
μας στηρίζεται στη συμμετοχή όλων μας, 
τον εθελοντισμό και τις πρωτοβουλίες του 
προσωπικού μας». 

Η βράβευση έγινε παρουσία υψηλόβαθ-
μων στελεχών διαφόρων οργανισμών και 
κατόπιν αξιολόγησης της κριτικής επιτρο-
πής, η οποία αποτελείτο από καθηγητές και 
εμπειρογνώμονες του κλάδου. Τα βραβεία 
τελούσαν υπό την αιγίδα του Προέδρου 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου 
Αναστασιάδη, της Γενικής Διεύθυνσης 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Ανά-
πτυξης και του Κυπριακού Εμπορικού 
& Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. 

Τα έξι βραβεία
Η Τράπεζα έλαβε τα πιο κάτω βραβεία:

Στην κατηγορία «CAUSE ADVOCACY»: 
To Platinum Award για την πρωτοβου-
λία στη «Μάχη Ενάντια στον Καρκίνο» 
και το Silver Award για το IDEA.
Στην κατηγορία  «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥ-
ΝΕΡΓΑΣΙΑ»: Το Gold Award επίσης 
για το IDEA και το Silver Award για το 
Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου. 
Στην κατηγορία «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΕΝΔΥ-
ΣΗΣ»: Το Silver Award για το Πολιτιστι-
κό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. 
Στην κατηγορία «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ»: 
Το Bronze Award για τους Εθελοντές 
Τράπεζας Κύπρου.

Η Τράπεζα είναι ο μοναδικός οργανι-
σμός που έχει εξασφαλίσει το Platinum 
βραβείο για τη «Μάχη Ενάντια στον Καρ-
κίνο», συγκεντρώνοντας την υψηλότερη 
βαθμολογία σε όλες τις κατηγορίες. Στην 
υποψηφιότητα αυτή περιλαμβάνονται το 
Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, 
ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, το 
Wall Gallery, οι δρομείς και εθελοντές για 
τον Αντικαρκινικό, και το «Ελπίδα Ίδρυμα 
για παιδιά με Καρκίνο». 

O Mιχάλης Περσιάνης, Διευθυντής 
Διεύθυνσης Εταιρικών Υποθέσεων 
της Τράπεζας Κύπρου, που παρέλαβε 
το Platinum Award για την πρωτοβου-
λία στη «Μάχη Ενάντια στον Καρκίνο», 
αναφέρει: «Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύ-
νη, ως έννοια, δημιουργήθηκε για δυο 
σκοπούς: πρώτο, για την προβολή των 
μεγάλων επιχειρήσεων και, δεύτερο, ως 
ένα είδος “λύτρων” για τη συνείδηση των 
μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών. 
Η κοινωνία και οι απαιτήσεις της έχουν 
από τότε αλλάξει, κι αυτό είναι καλό. Η 
Εταιρική Υπευθυνότητα δεν μπορεί να είναι 
ούτε μάρκετινγκ ούτε εξαγορά συνείδησης. 
Αν δεν αποτελέσει μέρος του DNA ενός 
οργανισμού, δεν υπάρχει περίπτωση να 
πετύχει. 

Εμείς, ως Τράπεζα Κύπρου, θέλουμε 
να τιμούμε την ιστορία μας. Θέλουμε να 
είμαστε κάτι παραπάνω από τράπεζα  και 
καλός πολίτης. Αυτό το χρωστούμε στην 
κοινωνία μας. Αισθανόμαστε ότι αυτή η 
λογική τού “καλού πολίτη” άρχισε να 
εδραιώνεται για τα καλά στην Κύπρο, κι 
αυτό τεκμαίρεται και από αυτήn τη βραδιά. 
Κι αυτός είναι ένας λόγος που ελπίζουμε 

να τα βλέπουν από το παράθυρό τους.

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος
Η Τράπεζα παραμένει μακροχρόνιος 

και σταθερός εταίρος του Αντικαρκινικού 
Συνδέσμου Κύπρου. Από το 1999 στηρίζει 
τις προσπάθειες του Συνδέσμου για την 
ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά 
με τον καρκίνο και τη συγκέντρωση χρη-
μάτων για τη συντήρηση και αναβάθμιση 
των υπηρεσιών και εγκαταστάσεών του.

Η ετήσια «Πορεία Χριστοδούλας», 
που πραγματοποιείται κάθε Απρίλιο ή 
Μάιο, στηρίζεται από την Τράπεζα και 
τους εθελοντές της. Μέσω της εκστρατείας 
#stimaxi (μάχη ενάντια στον καρκίνο), η 
Τράπεζα καλεί τους συμπολίτες μας να 
«ενταχθούν στη μάχη» και να υποστηρίξουν 
τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου. Το 
2018, η εκστρατεία συγκέντρωσε €485.000 
(σημειώνοντας αύξηση 2,7% σε σχέση με 
το ποσό που συγκεντρώθηκε το 2017), με 
περισσότερους από 680 εθελοντές από 
το προσωπικό της να στηρίζουν τις προ-
σπάθειες για συγκέντρωση χρημάτων για 
τον σκοπό αυτόν. Το 2019, το ποσό αυτό 
έφτασε τις €530.000 και  οι εθελοντές της 
Τράπεζας σχεδόν τους 1.000.

Η ομάδα Δρομέων της Τράπεζας (ομάδα 
εθελοντών της Τράπεζας Κύπρου) συμμε-
τείχε επίσης στοΝ Μαραθώνιο Λεμεσού 
και μερικά από τα μέλη της συμμετείχαν 
επίσης στον Μαραθώνιο Αθήνας, επι-
βεβαιώνοντας τη συνεπή παρουσία της 
Τράπεζας σε εθελοντικές δραστηριότητες.

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύ-

πρου έχει διαχρονικά αναπτύξει μια σειρά 
πολύπλευρων δραστηριοτήτων, ώστε να 
καταστεί το κέντρο του Πολιτισμού, της 
Τέχνης και της δημιουργικότητας της 
Κύπρου.

Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων που 
πραγματοποιούνται από το Ίδρυμα και 
τυγχάνουν ευρείας στήριξης από το κοινό, 
είναι ο θεσμός «Φανερωμένη», ο οποίος 
και προσφέρει ένα πολύπλευρο πρόγραμ-
μα με τοπικές και διεθνείς συμμετοχές. 

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύ-
πρου, στο πλαίσιο της προώθησης του 
πολιτισμού και της ιστορίας της Κύπρου, 
συνέχισε επίσης διάφορες άλλες εκδη-
λώσεις όπως τη σειρά εκδηλώσεων με 
τίτλο «Στιγμές στο Μουσείο». Το 2018 
εγκαινίασε επίσης ένα καινοτόμο νέο πρό-
γραμμα με τίτλο «Πολιτισμός σημαίνει 
επιχειρείν», που συνδυάζει τον πολιτισμό 
με την επιχειρηματικότητα. 

Το IDEA
Στις πρωτοβουλίες για την επιχειρημα-

τικότητα και το επιχειρείν προστίθεται και 
η αξιόλογη συνεισφορά του IDEA, ενός 
κέντρου καινοτομίας και εκκολαπτηρίου-
επιταχυντή για νεοφυείς επιχειρήσεις. Είναι 
η μόνη ολοκληρωμένη, μη κερδοσκοπική 
και μεγαλύτερη πρωτοβουλία στην Κύ-
προ, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα της 
υποστήριξης προς τις καινοτόμες Μικρές 
και Μεσαίες Επιχειρήσεις. Το Κέντρο 
προωθεί την Κύπρο στο εξωτερικό και 
ενισχύει τον δεσμό  της καινοτομίας του 
νησιού με την Ευρώπη και τα γειτονικά 
καινοτόμα κράτη.

Το IDEA, από τη λειτουργία του, έχει 
στηρίξει 48 νεοφυείς επιχειρήσεις, συμ-
βάλλοντας έτσι στη νεανική απασχόληση 
και την κυπριακή οικονομία. 

O εθελοντισμός 
Οι αξίες της Τράπεζας καθοδηγούνται 

από τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη. 
Το προσωπικό της Τράπεζας Κύπρου δι-
ατηρεί μακρά ιστορία εθελοντισμού στην 
κοινωνία. Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να 
συμμετέχουν ενεργά και να συνεργάζονται 
σε διάφορες δράσεις και πρωτοβουλίες της 
Τράπεζας, επιβεβαιώνοντας ότι οι αξίες 
που ενσταλάζονται στην κουλτούρα ενός 
οργανισμού μπορούν να είναι μόνο οι 
ίδιες αξίες που τηρούν οι άνθρωποί του.

Η Τράπεζα Κύπρου αποδεικνύει μέσα 
από δεκαετίες ότι είναι και παραμένει ένας 
ενεργός και δραστήριος πολίτης που τιμά 
και εκτιμά την κοινωνία, το κοινωνικό 
σύνολο και όσους έχουν πραγματικά την 
ανάγκη της.

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΌ DNA ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΌΥ

Η Πολιτεία ανταποδίδει τη διαχρονική στήριξή 
της με 6 βραβεία Υπεύθυνου Οργανισμού

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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για το πού πάει η Κύπρος. Εκ μέρους της 
Τράπεζας Κύπρου, θέλω να αφιερώσω 
το αποψινό βραβείο στο προσωπικό και 
τους ασθενείς του Ογκολογικού Ιδρύματος 
Τράπεζας Κύπρου και τον Αντικαρκινικό 
Σύνδεσμο Κύπρου, που είναι πλέον μέ-
ρος του DNA μας. Δεν είναι μάρκετινγκ, 
δεν είναι εξαγορά συνείδησης. Και, πάνω 
από όλα, να τους ευχαριστήσω που μας 
θυμίζουν καθημερινά ποιοι είμαστε και 
ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα 
στη λειτουργία μιας επιχείρησης».

Η Τράπεζα Κύπρου εδώ και δεκαετίες 
κάνει το αυτονόητο, εκείνο που έπρεπε 
και πρέπει να κάνουν όλοι οι σοβαροί 
οργανισμοί και επιχειρήσεις. Επιστρέ-
φει στην κοινωνία μέρος από τα έσοδά 
της, στέκεται δίπλα στον άνθρωπο και τα 
σημαντικότερα προβλήματά του, ενερ-
γώντας ως υπεύθυνος πολίτης». Επίσης 
επισημαίνει πως «Οι βραβεύσεις είναι 
για μας μια τιμητική διάκριση εκ μέρους 
της Πολιτείας, στην οποία δραστηριοποι-
ούμαστε και στην οποία απευθυνόμαστε 
σταθερά για 120 χρόνια. Για όλα αυτά που 
εμείς εδώ και δεκαετίες θεωρούμε πως 
έχουμε τη μεγάλη ευθύνη, ως η πρώτη 
τράπεζα της Κύπρου, να τιμούμε και να 

υλοποιούμε. Μέσα από την πολύπλευρη 
και πολυσχιδή μας ιστορία και όλα όσα 
εκφράζει με δυο λέξεις το λογότυπό μας 
“Κοινό Κυπρίων”». 

Βιώσιμη ανάπτυξη
και κουλτούρα

Η Τράπεζα αναπτύσσει πρωτοβουλίες 
που στοχεύουν στη βελτίωση των συν-
θηκών διαβίωσης των αναξιοπαθούντων 
συνανθρώπων μας, για στήριξη της βιώ-
σιμης ανάπτυξης και τη διατήρηση της 
τοπικής κουλτούρας και ιστορίας.

Επίσης, αναλαμβάνει αειφόρες υπο-
στηρικτικές δράσεις και μεριμνά για τις 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και 
συμμετέχει στις προσπάθειες για την ενί-
σχυση των υπηρεσιών που σχετίζονται 
με την Yγεία, την Eκπαίδευση και την 
Kοινωνική Πρόνοια, συμβάλλοντας στη 
γενικότερη βελτίωση της καθημερινής 
ζωής της κοινωνίας στην οποία δραστη-
ριοποιείται.

Η Τράπεζα συνεχίζει επίσης να υπο-
στηρίζει ενεργά σημαντικά ιδρύματα στον 
τομέα της βελτίωσης της υγείας και της 
κοινωνικής ευημερίας. Ειδικότερα, παρέ-
χει οικονομική και άλλη στήριξη προς το 

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, 
συντονίζει την εκστρατεία «Μάχη ενά-
ντια στον Καρκίνο» σε συνεργασία με 
τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου 
(Πορεία Χριστοδούλας) και προσφέρει 
γεύματα και δώρα στις οικογένειες του 
«Ελπίδα  Ίδρυμα για Παιδιά με Καρκίνο  
και Λευχαιμία».

Το Ογκολογικό
Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύ-

πρου θεωρείται η ναυαρχίδα των δράσεων 
στον τομέα της Υγείας, στοχεύοντας περίπου 
το 60% των διαγνωσμένων περιστατικών 
καρκίνου στην Κύπρο. Χάρη στο Κέντρο, 
η χώρα διατηρεί ένα από τα υψηλότερα 
ποσοστά επιβίωσης μεταξύ των χωρών 
του ΟΟΣΑ.

Επιπλέον, το 2018, γιορτάζοντας τα 
20 χρόνια προσφοράς του Κέντρου, η 
Τράπεζα Κύπρου σε συνεργασία με τον 
ΜΚΟ ABR, εγκαινίασε το έργο «Wall 
Gallery». Το «Wall Gallery» είναι μια 
γιγαντιαία κατασκευή, τοποθετημένη 
στους γύρω τοίχους του Κέντρου, η 
οποία κάθε έξι μήνες φιλοξενεί φωτο-
γραφίες και εικονογραφήσεις, ώστε οι 
ασθενείς και τα μέλη του προσωπικού 

Η Τράπεζα 
συνεχίζει να 
υποστηρίζει 
ενεργά την 
Υγεία, την 

Παιδεία και τον 
Πολιτισμό μας



Α
ναμφίβολα, ζούμε πλέον 
σε ένα συνεχώς μετα-
βαλλόμενο επιχειρη-
ματικό περιβάλλον. Τα 
άλματα στην τεχνολογία 
και το κύμα αλλαγής 
ασφαλώς επηρέασαν 

και τον χρηματοπιστωτικό τομέα σε τέτοιο 
βαθμό, που πολλές επιχειρήσεις αδυ-
νατούν να παρακολουθήσουν τις εξελί-
ξεις, βλέποντας τον ανταγωνισμό να τις 
προσπερνά. Άραγε τι μας επιφυλάσσει 
το μέλλον; Ποιος μπορεί να προβλέψει 
με ασφάλεια το πώς θα μεταμορφωθεί ο 
χρηματοπιστωτικός τομέας τα επόμενα 
χρόνια; Ένα πράγμα είναι βέβαιο. Θα είναι 
σίγουρα πολύ διαφορετικός από σήμερα. 
Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν ορισμένοι 
τομείς-κλειδιά που λειτουργούν ως κα-
ταλύτες γι’ αυτήν την αλλαγή: πολιτικός 
τομέας, γεωπολιτικός και τεχνολογικός.

Οι πολιτικές αποφάσεις αποτελούν 
σημαντικό στοιχείο αυτής της αλλαγής. 
Τέτοιες αποφάσεις έχουν μεταβάλει τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα σε μεγάλο βαθμό, 
με την εισαγωγή νέων νόμων, κανονισμών 
και ρυθμιστικών πλαισίων. Το κόστος συμ-
μόρφωσης για τις εταιρείες έχει αυξηθεί, 
αλλά τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύ-
ματα, όπως τράπεζες και ασφαλιστικές, 
ανταποκρίνονται σε ικανοποιητικό επίπεδο 
πιστεύω μέχρι στιγμής.

Στη συνέχεια έχουμε την επίδραση 
των γεωπολιτικών αποφάσεων. Η πιο 
σημαντική συγκυρία αυτήν την περίοδο 
είναι το Brexit, με το ενδεχόμενο για 
ένα «σκληρό» Brexit να είναι αρκετά 
πιθανό. Αυτό σημαίνει ότι το Λονδίνο 
ενδεχομένως να χάσει τελικά την αίγλη 
του ως παγκόσμιο χρηματοοικονομικό 

«ΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΊΑ ΚΑΊ ΤΟ ΚΎΜΑ ΑΛΛΑ-
ΓΗΣ ΑΣΦΑΛΏΣ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ 
ΚΑΊ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΊΣΤΏ-
ΤΊΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΤΕΤΟΊΟ 
ΒΑΘΜΟ, ΠΟΎ ΠΟΛΛΕΣ 
ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΕΊΣ ΑΔΎΝΑΤΟΎΝ 
ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΟΎΝ 
ΤΊΣ ΕΞΕΛΊΞΕΊΣ, ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ 
ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΏΝΊΣΜΟ ΝΑ ΤΊΣ 
ΠΡΟΣΠΕΡΝΑ».
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ΝΑΡΕΚ ΤΑΒΙΤΙΑΝ*  
ntavitian@kpmg.com

Σε πλήρη κινητοποίηση τέθηκε το 
BookYourWeddingDay.com, η πα-
γκόσμια καινοτόμος πλατφόρμα 

γαμήλιου τουρισμού, αμέσως μετά την 
ανακοίνωση της κατάρρευσης της Thomas 
Cook, από τους μεγαλύτερους τουριστικούς 
κολοσσούς και εκ των βασικών αιμοδοτών 
για τον κυπριακό και ελληνικό τουρισμό, 
με στόχο τον μετριασμό των αρνητικών 
επιπτώσεων που είχε η εν λόγω εξέλιξη 
και του πιθανού ενδεχομένου μαζικών 
ακυρώσεων προγραμματισμένων γάμων 
για το 2020 και 2021.

Αποτελώντας τη μοναδική οργανωμέ-
νη πλατφόρμα με άμεση πρόσβαση σε 
στοιχεία επικοινωνίας επηρεαζόμενων 
ζευγαριών που είχαν προγραμματίσει τον  
γάμο τους σε Κύπρο και Ελλάδα με τη 
Thomas Cook, καθώς οι κρατήσεις έγιναν 
μέσω του BookYourWeddingDay.com, 
η εταιρεία έθεσε σε εφαρμογή στρατη-
γικό πλάνο με στόχο την αποφυγή του 
ενδεχομένου ακυρώσεων, που θα επέ-
φεραν ντόμινο αρνητικών επιπτώσεων 
τόσο στο γαμήλιο τουριστικό ρεύμα, όσο 
και στην οικονομία γενικότερα. Η ομάδα 
του BookYourWeddingDay.com, έχοντας 
την υποδομή, επικοινώνησε συνολικά με 

1868 ζευγάρια από το Ηνωμένο Βασίλειο, 
διαβεβαιώνοντάς τους ότι οι προγραμματι-
σμένοι γάμοι τους παραμένουν ασφαλείς.   

Η Ιδρύτρια και Διευθύνου-
σα Σύμβουλος της πλατφόρμας 
BookYourWeddingDay.com, κ. Μαρία 
Ευριπίδη, δήλωσε σχετικά: «Κατ’ αρχήν 
θα θέλαμε να εκφράσουμε την αμέριστη 
συμπαράστασή μας στους υπαλλήλους της 
Thomas Cook που έχασαν τη δουλειά τους, 
αλλά και στους χιλιάδες επηρεαζόμενους 

ταξιδιώτες που έμειναν εκτεθειμένοι από 
την εν λόγω αρνητική εξέλιξη. Η ομάδα 
του BookYourWeddingDay.com δούλεψε 
πολύ σκληρά αμέσως μετά τη γνωστο-
ποίηση της είδησης, επιχειρώντας μέσω 
της προσωπικής τηλεφωνικής επαφής με 
όλα τα επηρεαζόμενα ζευγάρια να μην 
υπάρξει σημαντικός αριθμός ακυρώσεων 
για τα επόμενα δύο χρόνια, μετριάζοντας 
έτσι τις επιπτώσεις. Αυτό που πετύχαμε 
ήταν πολύ σημαντικό», τόνισε.

Τιμώντας τη συμπλήρωση ενός έτους 
από τη σύσταση του τοπικού τμή-
ματος Παροχής Συμβουλευτικών 

Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού (People 
Advisory Services – PAS), η ΕΥ Κύπρου 
φιλοξένησε φέτος την ετήσια περιφερει-
ακή συνάντηση των ηγετών του PAS. Η 
συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 2 και 
3 Οκτωβρίου 2019, στα κεντρικά γραφεία 
της ΕΥ στη Λευκωσία. Στη συνάντηση συμ-
μετείχαν 25 Συνεταίροι από τα τμήματα 
PAS που εντάσσονται στην περιφέρεια της 
Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA).  Η 
περιφέρεια CESA είναι μία από τις 27 πε-
ριφέρειες της ΕΥ και μέρος της ευρύτερης 
περιοχής ΕΜΕΙΑ. Πρόκειται για την πιο 
ποικιλόμορφη, πολύπλοκη και πολυεθνική 
περιφέρεια της ΕΥ παγκοσμίως.

Η συνάντηση αποτέλεσε μια ιδανική 
πλατφόρμα για ενημέρωση και συζήτηση 
ανάμεσα στα στελέχη της ΕΥ, αναφορικά 
με τα ακόλουθα θέματα:

Το μέλλον των πρακτικών διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού και κινητικότητας/ 
μετανάστευσης των εργαζομένων, και οι 
νέες τεχνολογικά εξελιγμένες υπηρεσίες 
που μπορούν να αναπτυχθούν από κοι-

νού από τους επαγγελματίες του CESA 
PAS της EY. 

Τρόποι ευθυγράμμισης των προτεραιο-
τήτων και των προσφερόμενων υπηρεσιών 
PAS, διασφαλίζοντας ότι ο σκοπός της EY για 
την οικοδόμηση ενός καλύτερου εργασια-
κού κόσμου εξυπηρετείται από όλους τους 
Συνεταίρους του PAS και τις ομάδες τους.

Ως οικοδεσπότης της συνάντησης, ο 
Παναγιώτης Θρασυβούλου, Συνέταιρος 
και Επικεφαλής του τμήματος Παροχής 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου 
Δυναμικού στην ΕΥ Κύπρου, σημείωσε: 
«Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και τιμή που 
φιλοξενήσαμε στην Κύπρο τους συναδέλ-
φους μας από την περιφέρεια της CESA. 
Αυτό το διήμερο είχαμε την ευκαιρία να 
αναλύσουμε τις θετικές προοπτικές του 
κλάδου μας καθώς και το μέλλον της 
εργασίας, των υπηρεσιών κινητικότητας 
και μετανάστευσης, και της διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού». 

Γαμήλιος τουρισμός: Περιορίστηκαν οι 
επιπτώσεις από την Thomas Cook

ΕΥ Κύπρου: Φιλοξένησε την ετήσια 
περιφερειακή συνάντηση των ηγετών του PAS

Σκέψεις για το μέλλον του 
χρηματοπιστωτικού τομέα στην Κύπρο

κέντρο; Φυσικά και όχι. Παρά την ανάπτυ-
ξη άλλων σημαντικών αστικών κέντρων, 
το Λονδίνο, είναι και θα είναι πάντα ένας 
από τους σημαντικότερους οικονομικούς 
κόμβους της Ευρώπης. Ωστόσο, η αβε-
βαιότητα γύρω από το Brexit παραμένει 
και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το 
τελικό αποτέλεσμα. Θα έχουμε τελικά 
ένα «σκληρό» Brexit στο τέλος του μήνα; 
Θα είναι μια έξοδος κατόπιν αμοιβαίας 
συμφωνημένης διαδικασίας; Θα δοθεί 
περαιτέρω παράταση; Θα υπάρξει εν-
δεχόμενο δεύτερου δημοψηφίσματος 
το 2020 μετά την παράταση; Όλα αυτά 
είναι υποθέσεις, οι οποίες αναμένεται να 
επηρεάσουν σημαντικά το μέλλον του 
χρηματοπιστωτικού τομέα σε παγκόσμιο 
επίπεδο και αναπόφευκτα και την Κύπρο.

Τελευταίος αλλά εξίσου σημαντικός 
τομέας είναι η τεχνολογία. Οι αλλαγές 
που έχει επιφέρει η τεχνολογία στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα είναι τεράστιες. 
Η τεχνολογία δεν έχει μόνο αλλάξει τις 
συνήθειες και τις ανάγκες των πελατών, 
αλλά έχει διαταράξει και τη μορφή με 

την οποία προσφέρονται οι υπηρεσίες 
στους πελάτες. Η περαιτέρω αρμονική 
ένταξη της τεχνολογίας στον τομέα των 
υπηρεσιών πιστεύω ότι θα αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα και την ποιότητά τους, 
μεταφέροντας τον θετικό αντίκτυπο στις 
επιχειρήσεις και την κοινωνία εν γένει.

Επιπλέον, οι προηγμένες νέες τε-
χνολογίες που έχουν κάνει σχετικά 
πρόσφατα αλλά δυναμικά την παρου-
σία τους στην αγορά, αυξάνουν ολοέ-
να και περισσότερο την επιρροή τους. 
Αrtificial Intelligence, Blockchain, 
Fintech, Intelligent Automation και 
Cryptocurrencies είναι μόνο μερικά από 
τα νέα ονόματα που ακούμε καθημερινά. 
Ειδικά τα κρυπτονομίσματα, αποτελούν 
αντικείμενο καθημερινών συζητήσεων 
μεταξύ πολιτικών και οικονομικών στε-
λεχών, καθώς και ρυθμιστικών Αρχών, 
την ώρα που διαφαίνεται μια συνεχώς 
αυξανόμενη τάση για τη χρήση αυτών των 
περιουσιακών στοιχείων. Για την ώρα, τα 
περισσότερα από αυτά χρησιμοποιούνται 
σε μη ρυθμιζόμενες αγορές. Οι ρυθμι-

στικές Αρχές και οι κεντρικές τράπεζες 
υιοθετούν ποικίλες προσεγγίσεις στο θέμα, 
που φτάνουν από την ολική απαγόρευση 
μέχρι την προσπάθεια κάποιου είδους 
ρυθμιστικής ένταξης των διάφορων κρυ-
πτονομισμάτων στην αγορά.

Εν αναμονή της τελικής έκβασης στο 
θέμα του Brexit, τόσο η Ευρώπη όσο και η 
Κύπρος θα επηρεαστούν. Η Κύπρος ανα-
μένεται να επηρεαστεί περισσότερο στους 
τομείς του τουρισμού και της εκπαίδευσης. 
Ένα Brexit χωρίς συμφωνία αναμένεται 
να έχει άμεση αρνητική επίδραση και 
επιζήμιες επιπτώσεις στον τουρισμό της 
Κύπρου, που ήδη δοκιμάζεται μετά την 
πρόσφατη κατάρρευση της Thomas Cook.

Από την άλλη, το Brexit μπορεί επίσης 
να αναδείξει και σημαντικές ευκαιρίες για 
την τοπική οικονομία. Η Κύπρος διατηρεί 
το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενός ήδη 
καθιερωμένου, σύγχρονου χρηματοπι-
στωτικού κέντρου, που προσφέρει εξαι-
ρετικής ποιότητας υπηρεσίες σε σχετικά 
χαμηλό κόστος και σίγουρα αναμένεται να 
προσελκύσει κάποιες εταιρείες με έδρα 

το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι περισσότερες 
βρετανικές εταιρείες ήδη βρίσκονται στην 
αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών για δι-
ατήρηση των δεσμών με την ΕΕ, με κάποιες 
να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους και 
ακόμη και τις έδρες τους σε χώρες της ΕΕ, 
με σκοπό τη διατήρηση του ευρωπαϊκού 
καθεστώτος. Η Κύπρος κάλλιστα θα μπο-
ρούσε να είναι μια από τις επιλογές τους. 
Η Κύπρος αυτήν τη στιγμή λειτουργεί ως 
μια ισχυρή δικαιοδοσία, που συνδυάζει 
ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον το 
οποίο ταυτόχρονα αλλάζει, προσαρμόζεται 
και καινοτομεί σε συνεχή βάση.

Η Κύπρος πλήττεται επίσης σε μεγάλο 
βαθμό από πολλούς άλλους παράγοντες, 
οι οποίοι σχεδόν πάντοτε μεταφέρουν τον 
αντίκτυπο των εξελίξεών τους στον χρη-
ματοπιστωτικό τομέα και στην οικονομία 
της χώρας. Ενδεικτικά, πιο κάτω αναφέ-
ρονται κάποιοι από τους κυριότερους:

•Η λύση ή όχι του κυπριακού προ-
βλήματος.

•Το αποτέλεσμα των προσπαθειών 
εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων της 

Αποκλειστικής Οικονομικής μας Ζώνης.
•Οποιοιδήποτε κραδασμοί και συνέ-

πειες σχετικά με το μισθολογικό κόστος 
του δημόσιου τομέα και τα αποτελέσματα 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

•Οποιεσδήποτε πιθανές αλλαγές στο 
τοπικό φορολογικό σύστημα, σε συνδυα-
σμό με  τη συνεχή εφαρμογή αυστηρότε-
ρων κανόνων συμμόρφωσης σε διάφορες 
πτυχές του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας αλλάζει. 
Σε κάθε περίπτωση η Κύπρος πρέπει να 
είναι προετοιμασμένη να εντοπίζει, να 
διευκολύνει και να εξυπηρετεί συνεχώς 
τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των επενδυ-
τών και των επιχειρηματιών που δραστη-
ριοποιούνται στο νησί, διασφαλίζοντας 
παράλληλα όλα αυτά τα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα που προσφέρει ως οικο-
νομικό και επαγγελματικό επιχειρηματικό 
κέντρο, όπως το σταθερό και ελκυστικό 
φορολογικό σύστημα, η γεωγραφική της 
θέση και το εκτενές δίκτυο συμβάσεων 
αποφυγής διπλής φορολογίας που διαθέτει.

*Principal, KPMG Limited 



Αν υπάρχει ένα μάθημα 
που πρέπει να πάρουν οι 
λαοί που βασίζονται, αντί 

στις δικές τους δυνάμεις αποτρο-
πής, στους ξένους συμμάχους, 
είναι αυτό της συμπεριφοράς 
των ισχυρών στους Κούρδους 
συμμάχους. Δεν υπάρχει δίκαιο. 
Δεν υπάρχει ηθική. Δεν υπάρχει 
συμφωνία. Υπάρχουν μόνο εθνικά 
συμφέροντα. Οι Κούρδοι στην 
πραγματικότητα ήταν το ανάχωμα 
του Δυτικού κόσμου στη μάχη με 
τους τρομοκράτες του λεγόμενου 
Ισλαμικού Χαλιφάτου. Η πρώτη 
στρατηγική ήττα των τρομοκρατών, 
όπως έχουμε αναφέρει, ήταν στο 
Κομπανί. Αν οι τρομοκράτες δεν 
είχαν ηττηθεί, αν είχαν καταλάβει 
την πρωτεύουσα της Συρίας, αν εί-
χαν φτάσει στις ακτές της Μεσογεί-
ου, η παγκόσμια ασφάλεια θα είχε 
πραγματικά απειληθεί… Για να 
μη συμβεί αυτό 11.000 μαχητές 
των Κούρδων, άντρες και γυναί-
κες, θυσιάστηκαν. Άλλοι 20.000 
τραυματίστηκαν στις μάχες. Στο 
όνομα της παγκόσμιας ειρήνης και 
του διακαούς πόθου για μια δική 
τους πατρίδα που, παρότι είναι 
από τις μεγαλύτερες πληθυσμιακά 
εθνότητες, δεν απέκτησαν ποτέ. 

Τα χρωστούμεναΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
hadjikostam@sigmatv.com
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H 
Τουρκία εισβάλλει μέρα 
μεσημέρι στη Συρία. 
Πρωτοφανές; Όχι και 
τόσο, δεδομένου ότι οι 
ισχυροί του κόσμου 
είχαν όντως ενημε-
ρωθεί από τις δύο το 

μεσημέρι της Τετάρτης για την εντολή που 
θα δινόταν λίγο αργότερα. Λίγες, μόλις, ώρες 
πριν η μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση 
είχε εγκρίνει την τουρκική επιχείρηση 
«κατά της τρομοκρατίας» σε Συρία και Ιράκ.

Είναι όλα ένα προσυμφωνημένο σχέδιο.
Οι Κούρδοι είναι βασικοί σύμμαχοι 

των Αμερικανών στον αγώνα κατά του 
λεγόμενου Ισλαμικού Χαλιφάτου. Είχαν 
καταγράψει την πρώτη μεγάλη νίκη στο 
όνομα του δυτικού κόσμου, στο Κομπανί. 
Σημείο-κλειδί.

«Πηγή της Ειρήνης»
Έτσι ονομάζουν τη νέα επιχείρηση 

διπλής εισβολής οι Τούρκοι. Πηγή της 
Ειρήνης. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις 
που εξαπέλυσαν στρατιωτική επιχείρηση 
στη βορειοανατολική Συρία φροντίζουν 
πολύ να μην προκαλέσουν κακό σε 
συμμαχικά στρατεύματα, ανακοίνωσε το 
τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Η τουρκική 
επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία 
στοχεύει να πλήξει μόνο μαχητές και τις 
βάσεις τους, τα όπλα και τον εξοπλισμό 
τους, συμπληρώνει.

Ταυτόχρονα πολεμικές επιχειρήσεις 
επεκτείνονται και σε ιρακινά εδάφη, όπου 
βρίσκονται βάσεις και οπλικά συστήματα 
του PKK (όρος Καντίλ). 

Με αυτήν τη νέα επιχείρηση εισβολής 
η Τουρκία διεκδικεί ζώνη μήκους 480 
χιλιομέτρων από τον Ευφράτη έως τα 
σύνορα με το Ιράκ. Η Τουρκία θέλει να 
ελέγξει ακτίνα 100 χιλιομέτρων μεταξύ 
των πόλεων Ρας Αλ Αΐν και Τελ Αμπιάντ. 
Πρόκειται για έκταση στην οποία ζουν 
έτσι κι αλλιώς κυρίως Άραβες και Τουρ-
κομάνοι, την οποία αφενός οι Κούρδοι 
θα δυσκολευτούν να υπερασπιστούν, 
αφετέρου δεν ελέγχει το καθεστώς του 
Μπασάρ Αλ Άσαντ. Το (κάλπικο) τουρκικό 
επιχείρημα αναφέρει πως στόχος είναι η 
δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών 
για την επιστροφή των εκτοπισμένων 
Σύρων στα σπίτια τους και στη γη τους. 
Στην πραγματικότητα οι Τούρκοι επι-
χειρούν να μειώσουν τον κίνδυνο για 
τη δημιουργία ενός κουρδικού κράτους, 
το οποίο, αν συσταθεί, θα αποτελεί για 
πάντα το στιλέτο στην πλάτη της Τουρκίας.

Η συμφωνία…
Οι πληροφορίες που δημοσιεύουν τα 

μεγάλα δίκτυα ενημέρωσης μιλούν για 
μια σημαντική συμφωνία που αδικεί μεν 
τους Κούρδους, ως βασικούς συμμάχους 
στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, αλλά 
διατηρεί την ισορροπία στις σχέσεις με 
την Τουρκία, που μπορεί να είναι απο-
σταθεροποιητικός παράγοντας, αλλά ση-
μαντικός σύμμαχος σε όρους οικονομίας 
και στρατιωτικής ισχύος. Τα πολλαπλά 
διπλωματικά μέτωπα που ανοίγει ο Ερντο-
γάν δεν είναι αφέλεια, αλλά στρατηγική. 

Πρώτοι οι Ρώσοι είναι που άναψαν το 
πράσινο φως, σε μια προσπάθεια να υλο-

ποιήσουν τον στρατηγικό τους στόχο,  που 
δεν είναι άλλος στην προκειμένη περίπτωση, 
από την περαιτέρω κλιμάκωση των σχέσεων 
της Τουρκίας με τις ΗΠΑ. Ο Ταγίπ Ερντογάν, 
έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη του Πούτιν, 
διαμήνυσε στους Αμερικανούς ότι θα εισβάλει 
στη Συρία, οπόταν ο Ντόναλντ Τραμπ, σε 
μια κίνηση στρατηγικής και τακτικισμού, 
έκανε πίσω και αρκέστηκε να «χτυπήσει» 
ελαφρώς την οικονομία της Άγκυρας και να 
διαμηνύσει πως διαφωνεί, αλλά δεν θα πάρει 
θέση. Εκτός και αν ο Ερντογάν ξεπεράσει τα 
συμφωνημένα όρια των δύο πόλεων, του 
Κομπανί και του Κάμισλο. Η Τουρκία, ωστόσο, 
δεν έχει ανάγκη να υλοποιήσει το σύνολο 
του στόχου των 100 χιλιομέτρων, αφού με 
την επίτευξη των ορίων στις δύο περιοχές  
πετυχαίνει τον στρατηγικό της στόχο, που 
δεν είναι άλλος από το να διασπάσει τον 
κουρδικό διάδρομο στη Συρία.

Ο κουρδικός παράγοντας
Κατ’ αρχάς σε μια πρώτη αντίδραση 

οι Κούρδοι μαχητές ανακοίνωσαν πως 
σταματούν κάθε αγώνα εναντίον των 
εναπομεινάντων μαχητών του λεγόμενου 
Ισλαμικού Χαλιφάτου. Αν κανείς ανα-
λογιστεί επίσης πως στις φυλακές που 
ελέγχουν οι κουρδικές Δημοκρατικές 
Δυνάμεις της Συρίας (SDF) βρίσκονται 
5.000 μαχητές του ISIS από Συρία και 
ΙΡΑΚ και περί τους 1000 ξένους μαχη-
τές της τρομοκρατικής οργάνωσης από 
την Ευρώπη, μπορεί να κατανοήσει πως 
υπάρχει ο κίνδυνος της αναβίωσης του 
τρομοκρατικού παράγοντα.

Επιπρόσθετα, σημαντικό για τους 

Κούρδους που βιώνουν αυτήν τη δεύ-
τερη εισβολή της Τουρκίας στη Συρία και 
το Ιράκ ως προδοσία από τους δυτικούς 
συμμάχους, ότι απειλείται η αυτονομία 
που κέρδισαν εντός της Συρίας με την 
ανοχή του Μπασάρ Αλ Άσαντ. Άλλωστε 
για το καθεστώς της Συρίας οι Κούρδοι 
δεν αποτελούν απειλή, αλλά αντίθετα 
η τουρκική επιθετικότητα δημιουργεί 
συνθήκες νέας ανάφλεξης στην περιοχή.

Σε περίπτωση που αυτός ο πόλεμος γινό-
ταν με τη μέθοδο της μάχης, σώμα με σώμα, οι 
Κούρδοι θα ήταν οι αδιαμφισβήτητοι νικητές, 
όπως και σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση της 
ιστορίας τους. Ωστόσο τα σενάρια σήμερα 
δεν είναι τόσο απλά λόγω της προηγμένης 
στρατιωτικής ισχύος της Τουρκίας. 

Αν υπάρχει ένα μάθημα 
που πρέπει να πάρουν οι 
λαοί που βασίζονται, αντί 
στις δικές τους δυνάμεις 

αποτροπής, στους ξένους 
συμμάχους, είναι αυτό 

της συμπεριφοράς των 
ισχυρών στους Κούρδους 
συμμάχους. Δεν υπάρχει 
δίκαιο. Δεν υπάρχει ηθι-
κή. Δεν υπάρχει συμφω-

νία. Υπάρχουν μόνο εθνι-
κά συμφέροντα

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ 
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ΠΟΥ ΑΔΙΚΕΙ ΜΕΝ ΤΟΥΣ 
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ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ-
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Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡ-
ΦΏΝΕΤΑΙ ΙΣΏΣ 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η 
«ΑΠΑΝΤΗΣΗ» ΣΤΟ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙ-
ΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, 
ΟΠΏΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕ-
ΤΑΙ Ο ΤΟΥΡΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΤΑΓΙΠ 
ΕΡΝΤΟΓΑΝ, ΑΛΛΑ 
Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑ-
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΤΟΥ

Το αφήγημα της Τουρκίας για την 
εισβολή στη Συρία βασίστηκε σε 
δύο άξονες. Αρχικά, σύμφωνα 

με την Άγκυρα, ο πρώτος στόχος είναι 
η διαμόρφωση μιας ζώνης ασφαλείας 
που θα αποτρέψει το ενδεχόμενο εδαφι-
κής συνέχειας ανάμεσα στις ζώνες που 
ελέγχουν οι Συριακές Δημοκρατικές 
Δυνάμεις -δηλαδή κυρίως οι δυνάμεις 
των Κούρδων στη βόρεια Συρία- και τις 
περιοχές της Τουρκίας που έχουν κουρ-
δική πλειοψηφία. Κατά δεύτερον, όμως, τα 
τελευταία δύο χρόνια ο Τούρκος Πρόεδρος 
επιδίωκε τη δημιουργία της ζώνης αυτής 
με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως το τμήμα 
στο οποίο θα επαναπροωθηθούν οι Σύροι 
πρόσφυγες, διευκολύνοντάς τους έτσι να 
επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Σε πρώτη 
φάση η Τουρκία στοχεύει να πάρει τον 

έλεγχο μιας περιοχής στα σύνορα μήκους 
120 χλμ. και βάθους περίπου 30 χλμ, που 
εκτείνεται από την Τελ Αμπιάντ έως τη 
Ρας αλ Άιν. Η Τουρκία σήμερα φιλοξενεί 
περίπου 3,6 εκατομμύρια ανθρώπους, οι 
οποίοι βρήκαν καταφύγιο στη χώρα από 
την εμπόλεμη ζώνη. Ενώ όμως στην αρχή 

ο κόσμος τους είχε αποδεχθεί, με το πέρα-
σμα του χρόνου το κλίμα άλλαξε και αυτό 
δημιούργησε πιέσεις στον Ερντογάν για 
αποφόρτιση της ασφυκτικής κατάστασης. 
Οι εξελίξεις στα συριακά εδάφη επίσης 
ενέτειναν τις ανησυχίες της Άγκυρας για 
νέες προσφυγικές ροές από μια πιθανή 

κατάληψη της Ιντλίμπ και γι’ αυτό επέλεξε να 
δράσει έγκαιρα. Εντούτοις, το φιλόδοξο αυτό 
σχέδιο αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη από 
μερίδα διπλωματών, οι οποίοι επισημαί-
νουν ότι η μετεγκατάσταση εκατομμυρίων 
Σύρων μπορεί να εξελιχθεί σε εθνοκάθαρ-
ση εάν αραβικής καταγωγής πρόσφυγες 
εγκατασταθούν σε πόλεις και χωριά, στα 
οποία πλειοψηφούν οι Κούρδοι. Επίσης, 
ανησυχία προκαλεί η πιθανότητα κάποιοι 
από τους πρόσφυγες να μετακινηθούν σε 
αυτές τις περιοχές ενάντια στη θέλησή τους. 
Η Άγκυρα από πλευράς της ισχυρίζεται ότι 
όλοι θα μετεγκατασταθούν οικειοθελώς, 
ενώ κατηγόρησε τις κουρδικές στρατιωτι-
κές δυνάμεις ότι βρίσκονται πίσω από τη 
βίαιη δημογραφική αλλαγή σε περιοχές, 
στις οποίες στο παρελθόν υπήρχε αραβική 
πλειοψηφία. 

Το σχέδιο «ειρήνης» του Ερντογάν 
και η δημιουργία ζώνης ασφα-
λείας στη Συρία αντιμετωπίζεται 

από πολλούς ειδικούς με σκεπτικισμό, 
αφού είναι ξεκάθαρο ότι η ικανότητα 
για προστασία οποιασδήποτε περιοχής 
στη Συρία και η εγγύηση ότι θα παρα-
μείνει ασφαλής στο άμεσο μέλλον είναι 
πέρα από τις δυνάμεις του Τούρκου 
Προέδρου. Εύλογα οι εξελίξεις αυτές 
προκαλούν εκνευρισμό στις Βρυξέλ-
λες, αφού πέρα από την πάγια θέση για 
εξεύρεση πολιτικής λύσης στη συριακή 
κρίση, θεωρούν ότι η ζώνη ασφαλείας 
δεν είναι ικανή συνθήκη για επίλυση 
της προσφυγικής κρίσης. Η Κομισιόν 
μάλιστα εξέφρασε επιφυλάξεις, αφού 

για την επιστροφή Σύρων προσφύγων 
στη χώρα τους θα πρέπει πρώτα, πι-
στοποιημένα, να πληρούνται συγκεκρι-
μένες συνθήκες ασφαλείας, καλώντας 
παράλληλα τους εγγυητές της Astana, 
στους οποίους περιλαμβάνεται και η 
Τουρκία, να εξασφαλίσουν την παύση 
των εχθροπραξιών, την προστασία των 
αμάχων και την απρόσκοπτη, ασφαλή 
και βιώσιμη ανθρωπιστική πρόσβαση σε 
όλη τη Συρία. Πέρα όμως από τις όποιες 
διαφωνίες έχει η ΕΕ με τους χειρισμούς 
της Άγκυρας, δεν μπορεί να κάνει πολλά, 
αφού η διαχείριση της προσφυγικής 
κρίσης περνάει μέσα από την Τουρ-
κία και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά με διαφορετικό τρόπο. 

Οι «ανησυχίες» της Τουρκίας στη Συρία
Η σχέση αλληλεξάρτησης Τουρκίας - ΕΕ 

Α
πό το 2015 υπολογίζε-
ται ότι πάνω από ένα 
εκατομμύριο μετανάστες 
έφτασαν στην ΕΕ, ενώ 
πολλοί από αυτούς εί-
ναι πρόσφυγες από τις 
εμπόλεμες ζώνες της 

Συρίας και του Ιράκ. Η μαζική άφιξή 
τους πυροδότησε μιαν από τις μεγαλύ-
τερες πολιτικές κρίσεις στην Ευρώπη, 
θέτοντας το ζήτημα ποιος θα αναλάβει την 
ευθύνη γι’ αυτούς τους ανθρώπους αλλά 
και πόσο πρέπει να βοηθήσουν τα άλλα 
κράτη μέλη τις ευρωπαϊκές χώρες που 
επηρεάζονται από αυτήν την κατάσταση. 
Πλέον, ενώ παρατηρείται μια μείωση στις 
μεταναστευτικές ροές μεταξύ Λιβύης και 
Ιταλίας, χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο, 
όπως η Κύπρος και η Ελλάδα, υποδέχονται 
καθημερινά μεγάλο αριθμό μεταναστών, 
με αποτέλεσμα να μην έχουν άλλη επι-
λογή από το να επαναφέρουν διαρκώς 
το αίτημα για μια ευρωπαϊκή λύση στο 
πρόβλημα αυτό. Εντούτοις, η πλειοψη-
φία των κρατών μελών της ΕΕ αρνούνται 
να στηρίξουν οποιοδήποτε σχέδιο για 
κατανομή των μεταναστών, αφήνοντας 
έτσι σε κατάσταση ομηρείας τις χώρες 
της πρώτης γραμμής. Την ίδια στιγμή 
η εισβολή της Τουρκίας στη Συρία, ενώ 
«υπόσχεται» ότι θα αποτελέσει «λύση» 
για το μεταναστευτικό, δεν αποκλείεται 
να οδηγήσει στη ραγδαία αύξηση των 
ροών προς την ΕΕ. 

Οι εθνικές προτεραιότητες 
και οι γκρίζες ζώνες

Κάτω από τη βαριά σκιά της εντεινόμε-

νης μεταναστευτικής κρίσης οι Υπουργοί 
Εσωτερικών της ΕΕ συνήλθαν την Τρίτη στο 
Λουξεμβούργο, όπου για άλλη μια φορά 
πρωταγωνίστησαν και τελικά καθόρισαν 
το αποτέλεσμα οι εθνικές προτεραιότητες 
των κρατών μελών. Αρχικά, στο επίκεντρο 
της συνεδρίασης βρέθηκε η πρόσφατη 
συμφωνία μεταξύ Γερμανίας, Γαλλίας, 
Ιταλίας και Μάλτας, η οποία προβλέπει 
τη δημιουργία προσωρινού μηχανισμού 
ανακατανομής προσφύγων και μεταναστών 
που διασώζονται στη θάλασσα. Μεταξύ 
άλλων, η πρόταση στόχευε στον τερματι-
σμό των διενέξεων που παρατηρήθηκαν 
τον τελευταίο χρόνο μεταξύ ευρωπαϊκών 
κυβερνήσεων για το ποιος πρέπει να δέ-
χεται όσους διασώζονται στη θάλασσα, 
ενώ για την επίτευξή της ευνόησε συ-
γκυριακά ο εξοστρακισμός του ηγέτη 
της Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι. Εντούτοις, 
η συμφωνία διάκειται από πληθώρα 
γκρίζων ζωνών, με πιο εξόφθαλμη την 
απουσία σαφήνειας στους ορισμούς του 
«πρόσφυγα» και του «αιτητή ασύλου». 
Την ίδια ώρα όμως Ελλάδα, Κύπρος και 
Βουλγαρία επιδίωξαν την εξεύρεση μιας 
χρυσής τομής, η οποία θα «βοηθά όλες 
τις χώρες-μέλη που δέχονται πρόσφυγες 
και μετανάστες». Σε κοινό έγγραφο τα 
τρία κράτη μέλη της ΕΕ ζήτησαν όπως 
εξευρεθεί ένας κοινός μηχανισμός κα-
τανομής για όλες τις προσφυγικές οδούς 
στη Μεσόγειο και να βοηθηθούν οι χώρες 
που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προ-
βλήματα, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι 
«ενώ όλα τα στοιχεία δείχνουν αύξηση 
των προσφυγικών ροών στην ανατολική 
Μεσόγειο, δεν δίνεται βάρος σε αυτήν 

τη μεταναστευτική οδό». Στο έγγραφο οι 
τρεις χώρες παραθέτουν στοιχεία που 
δείχνουν ότι πλέον οι αφίξεις προσφύγων 
και μεταναστών μέσω της οδού της Ανατο-
λικής Μεσογείου λόγω των γεωπολιτικών 
εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων των 
συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή 
και ειδικά στη Συρία, έχουν αυξηθεί σε 
σχέση με τις αντίστοιχες αφίξεις μέσω 
της διαδρομής της Δυτικής Μεσογείου 
/ Ατλαντικού και της κεντρικής μεσογει-
ακής διαδρομής.

Η αδυναμία συντονισμού 
μεταξύ των Κρατών Μελών 

Παρά το γεγονός ότι οι διπλωματικές πηγές 
στις Βρυξέλλες εκτιμούσαν ότι ο διάλογος 
για το προσφυγικό δεν ήταν εδώ και και-
ρό τόσο εποικοδομητικός όσο τις τελευταίες 
εβδομάδες, οι Υπουργοί Εσωτερικών της 
ΕΕ δεν έφτασαν τελικά σε κάποια συμφω-
νία για το μεταναστευτικό. Στη συνάντηση 
μόνο η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και 
η Πορτογαλία στήριξαν την πρόταση της 
Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της 
Μάλτας για την κατανομή των μεταναστών 
που διασώζονται στη θάλασσα. Παρόλο που 
η Ελλάδα δήλωνε υπέρ της συμφωνίας της 
Μάλτας, αφού αποτελεί «προηγούμενο» και 
για τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και 
πρεσβεύει μια «πιο δίκαιη κατανομή του 
βάρους», δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός 
ότι η εν λόγω συμφωνία αφορά μόνο στους 
μετανάστες, οι οποίοι διασώζονται μεταξύ 
Λιβύης και Ιταλίας και δεν υπάρχει καμιά 
πρόνοια για την Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι 
κι αλλιώς, με το κοινό έγγραφο Ελλάδας, 
Κύπρου και Βουλγαρίας γινόταν ξεκάθαρο 

ότι οι τρεις χώρες επιδιώκουν μετατόπιση 
του κέντρου βάρους από τη μια περιοχή 
στην άλλη, καταγγέλλοντας τη μη αποτελε-
σματική αντιμετώπιση της κατάστασης στην 
ανατολική Μεσόγειο, παρά το γεγονός ότι 
όλες οι σχετικές εκθέσεις επιβεβαιώνουν την 
αυξανόμενη, εμμένουσα τάση των αφίξεων 
στην περιοχή. Αν και δεν κάνουν αναφο-
ρά στη συμφωνία της Μάλτας στο έγγραφό 
τους, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Βουλγαρία 
παραθέτουν συγκριτικά στοιχεία, τα οποία 
δείχνουν ότι η προσοχή των Ευρωπαίων 
πρέπει να στραφεί προς την ανατολική 
Μεσόγειο με τη διαμόρφωση ενός αποτε-
λεσματικού μηχανισμού μετεγκατάστασης.

Ανησυχία από 
τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Την ίδια ώρα αναλυτές εκφράζουν 
ανησυχίες ότι η απόφαση των ΗΠΑ να 
αποχωρήσουν από τη βορειοανατολική 
Συρία και η εισβολή της Τουρκίας στη 
Συρία αναμένεται να οξύνει το πρόβλημα 
των μεταναστευτικών ροών προς την Ευ-
ρώπη. Ήδη η Τουρκία φιλοξενεί μεγάλο 
αριθμό προσφύγων από τη Συρία, αλλά η 
κατάσταση που διαμορφώνεται ίσως δεν 
είναι η «απάντηση» στο μεταναστευτικό 
πρόβλημα, όπως ισχυρίζεται ο Τούρκος 
Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, αλλά η αιτία 
της ανατροφοδότησής του. Συγκεκριμένα, 
αυτές οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μπορεί 
να φέρουν τελικά τα αντίθετα αποτελέσματα 
και να αυξηθούν οι προσφυγικές ροές 
από τη Συρία με συνέπεια να μεγεθυνθεί 
η πίεση κατ’ αρχάς στην Τουρκία και 
κατόπιν στην ΕΕ. Από τα πρώτα κιόλας 
24ωρα της τουρκικής επέμβασης υπήρ-

ξαν αναφορές για χιλιάδες ανθρώπους, 
οι οποίοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους με 
σκοπό να σωθούν από τις εχθροπραξίες 
της Τουρκίας στη Συρία. Παράλληλα, ει-
δικοί εκφράζουν φόβους ότι η τουρκική 
επέμβαση στη Συρία θα ανοίξει τον δρόμο 
για μιαν «αναγέννηση» του Isis, καθώς οι 
Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) 
σταμάτησαν τις επιχειρήσεις τους ενάντια 
στο Ισλαμικό Κράτος, επειδή είναι αδύνατο 
να διεξάγουν οποιαδήποτε επιχείρηση ενώ 
απειλούνται από ένα μεγάλο στράτευμα 
στα βόρεια σύνορα. Επίσης, σημαντικό 
ζήτημα είναι η φύλαξη των χιλιάδων 
μαχητών του Isis και των οικογενειών 
τους, οι οποίοι κρατούνται στις φυλακές 
που ελέγχονται από τις Συριακές Δημο-
κρατικές Δυνάμεις. 

Το μεταναστευτικό 
σε «γκρίζες ζώνες»

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

Το σχέδιο «ειρήνης» του 
Ερντογάν και η δημιουρ-

γία ζώνης ασφαλείας στη 
Συρία αντιμετωπίζεται 

από πολλούς ειδικούς με 
σκεπτικισμό, αφού είναι 

ξεκάθαρο ότι η ικανότητα 
για προστασία οποιασδή-
ποτε περιοχής στη Συρία 

και η εγγύηση ότι θα 
παραμείνει ασφαλής στο 
άμεσο μέλλον είναι πέρα 

από τις δυνάμεις του 
Τούρκου Προέδρου

Το μεταναστευτικό 
σε «γκρίζες ζώνες»
Το μεταναστευτικό 
σε «γκρίζες ζώνες»
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ΟΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΈΣ ΈΙΚΟΝΈΣ 
ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ  ΓΥΡΟ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΠΈΙΚΟΝΙ-
ΖΟΥΝ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΝΑ 
ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗ-
ΜΈΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΞΈ-
ΚΙΝΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΓΝΏΣΤΟ, 
ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ 
ΤΟΥ ΠΟΛΈΜΟΥ ΠΙΣΏ ΤΟΥΣ

Χ
άος επικρατεί τα τελευταία 
εικοσιτετράωρα στη βό-
ρεια Συρία, με τις τουρκι-
κές δυνάμεις να βομβαρ-
δίζουν ασταμάτητα τους 
Κούρδους της περιοχής 
και τους νεκρούς να είναι 

δεκάδες, τη στιγμή που ο Ερντογάν κάνει 
λόγο για πάνω από 100. Οι δραματικές 
εικόνες που κάνουν τον  γύρο του κόσμου 
απεικονίζουν ανθρώπους να αγκαλιάζουν 
τους αγαπημένους τους και να ξεκινούν 
προς το άγνωστο, αφήνοντας την κόλαση 
του πολέμου πίσω τους.

Πρόκειται για μέλη μιας εθνικής μει-
ονότητας, γνωστής ως κουρδικού λαού.

Ζώντας σε μια περιοχή, η οποία ελέγχε-
ται από τις Μονάδες Λαϊκής Προστασίας 
(YPG), μια δύναμη άμυνας αποτελούμε-
νη κυρίως από τους Κούρδους, η συχνά 
στοχοθετημένη ομάδα δέχεται και πάλι 
επίθεση, καθώς η Τουρκία ξεκίνησε το 
μεσημέρι της περασμένης Τρίτης την επι-
χείρηση με όνομα «Πηγή Ειρήνης», με 
σκοπό να διώξει τις κουρδικές δυνάμεις 
μακριά από τα σύνορά της.

Πώς φτάσαμε σε αυτό το ση-
μείο και ποιοι είναι οι Κούρδοι;

Οι Κούρδοι είναι μια εθνική μειονο-

τική ομάδα που καταλαμβάνει κυρίως 
μια ορεινή περιοχή που διασχίζει τα σύ-
νορα της Τουρκίας, του Ιράκ, του Ιράν, 
της Συρίας και της Αρμενίας.

Αν και έχουν ζήσει ως μειονότητα, 
στην πραγματικότητα υπάρχουν περί-
που 25 με 30 εκατομμύρια Κούρδοι 
στην περιοχή. Όλους τους ενώνει μια 
κοινή φυλή, ένας κοινός πολιτισμός, κα-
θώς και ίδια γλώσσα. Οι περισσότεροι 
Κούρδοι είναι Σουνίτες Μουσουλμάνοι. 
Πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
οι παραδοσιακοί Κούρδοι ζούσαν ως 
νομάδες, μέχρι τη διάλυση της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας, η οποία τους 
στέρησε την ελευθερία τους και τους 
χώρισε σε νέα έθνη-κράτη.

Οι Κούρδοι αγωνίστηκαν για να δια-
τηρήσουν την ταυτότητά τους, ενώ συχνά 
αναφέρονται ως «Τούρκοι των βουνών» 
στην Τουρκία. Μάλιστα, η Τουρκία τούς 
απαγορεύει να φορούν παραδοσιακές 
κουρδικές στολές ή να μιλούν τη γλώσσα 
τους. Εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
διακρίσεις και πολιτικές δίωξης.

Παρόλο που οι Κούρδοι είναι η μεγα-
λύτερη εθνική μειονότητα στην Τουρκία, 
αφού αποτελούν περίπου το 20% του 
πληθυσμού, δεν αναγνωρίζονται ως 
μειονότητα στην Τουρκία.

Πού ζουν οι Κούρδοι;
Το «Κουρδιστάν» είναι σήμερα ένα 

από τα μεγαλύτερα κράτη χωρίς κράτος, 
μια μη κυβερνητική περιοχή, της οποίας 
ο λαός δεν έχει επίσημη πατρίδα ή χώρα.

Σήμερα, το Κουρδιστάν αποτελείται 
από πέντε διαφορετικές περιοχές: τη νοτι-
οανατολική Τουρκία, τη βορειοανατολική 
Συρία, το βόρειο Ιράκ, το βορειοδυτικό 
Ιράν και τη νοτιοδυτική Αρμενία.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, οι Κούρδοι 
άρχισαν να εργάζονται για τη δημιουργία 
πατρίδας γνωστής ως Κουρδιστάν. Το 
1920, η συνθήκη των Σεβρών περιέγραψε 
τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας και ζήτησε αυτόνομο Κουρδιστάν.

Τρία χρόνια αργότερα, μετά το τέλος 
του πολέμου, οι δυτικοί σύμμαχοι εγκατέ-
λειψαν τις απαιτήσεις για ένα ανεξάρτητο 
κουρδικό κράτος και η κουρδική περιοχή 
χωρίστηκε μεταξύ πολλών χωρών.

Τι συμβαίνει με την Τουρκία 
και τους Κούρδους;

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν, διατηρούσε πάντα μια 
σκληρή στάση εναντίον του κουρδικού 
λαού. Από νωρίς έχει ξεκαθαρίσει ότι 
απώτερος σκοπός του είναι να εξαλείψει 
το Κουρδικό Εργατικό Κόμμα (PKK), το 

οποίο αναπτύσσεται στην Τουρκία και 
το Ιράκ και πολεμάει την Τουρκία για 
πάνω από τρεις δεκαετίες.

Αυτό έχει δημιουργήσει ένα βαθύ 
χάσμα μεταξύ των Τούρκων και των 
Κούρδων Τούρκων.

Το 2016, τα φιλο-κουρδικά ΜΜΕ έκλει-
σαν, περισσότεροι από 11.000 εκπαιδευτικοί 
απολύθηκαν λόγω υποτιθέμενων συσχετι-
σμών τους με το ΡΚΚ, ενώ τουλάχιστον 24 
κυβερνητικοί υπάλληλοι αντικατέστησαν 
Κούρδους δημάρχους στη χώρα.

Η Τουρκία έχει εκφράσει εδώ και πολύ 
καιρό την αντίθεσή της για την έντονη 
κουρδική παρουσία στη βορειοανατο-
λική Συρία, κοντά στα τουρκικά σύνορα.

Ο στρατός της Τουρκίας έχει ήδη με-
τακινηθεί σε τμήματα που είχαν στην κα-
τοχή τους οι Δημοκρατικές Δυνάμεις της 
Συρίας υπό την αιγίδα των Κούρδων και 
των ΗΠΑ και τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη 
το μακροπρόθεσμο σχέδιό τους για τη 
δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας στη 
βόρεια Συρία.

Σύμφωνα με το CNN, οι στόχοι είναι 
δύο: Να οδηγηθούν οι Κούρδοι μακριά 
από τα τουρκικά σύνορα και να χρησιμο-
ποιηθεί η περιοχή με σκοπό να επανε-
γκατασταθούν περίπου 2 εκατομμύρια 
Σύροι πρόσφυγες.

Γιατί η Τουρκία 
τούς επιτίθεται τώρα;

Τον περασμένο Ιανουάριο, ο Πρόεδρος 
Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες 
θα ξεκινήσουν την απόσυρση των στρα-
τευμάτων τους από τη Συρία και «σιγά-
σιγά» θα τους στείλουν πίσω στις ΗΠΑ. 
Οι Κούρδοι της Συρίας είχαν εκφράσει 
εξαρχής τους φόβους τους ότι η Τουρκία 
θα χρησιμοποιήσει την αποχώρηση αυτή 
ως ευκαιρία για να επιτεθεί στην περιοχή.

Μετά την ξαφνική ανακοίνωση του 
Τραμπ το βράδυ της Κυριακής, οι φόβοι 
αυτοί πήραν σάρκα και οστά. Παρ’όλα αυτά, 
οι ΗΠΑ έσπευσαν να πάρουν αποστάσεις 
από την επίθεση. «Η Τουρκία σύντομα θα 
προχωρήσει με τη μακρά προγραμματι-
σμένη επιχείρησή της στη Βόρεια Συρία», 
ανέφερε σε δήλωσή του ο Λευκός Οίκος.

«Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων 
Πολιτειών δεν θα υποστηρίξουν ούτε θα 
συμμετάσχουν στην επιχείρηση, και οι 
δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, έχο-
ντας νικήσει το εδαφικό ‘’Χαλιφάτο’’ του 
ISIS, δεν θα βρίσκονται πλέον στον άμεσο 
τομέα», συμπλήρωσε. Ωστόσο, η κίνηση 
αυτή των ΗΠΑ αφήνει τους Κούρδους 
της Συρίας στο έλεος μιας επιχείρησης 
που αποσκοπούσε στην απομάκρυνσή 
τους από τα τουρκικά σύνορα.

Ως είναι γνωστόν, ο κ. Boris Johnson 
είχε προτείνει να διακοπούν οι 
εργασίες του Κοινοβουλίου για 

ένα μεγάλο διάστημα, με το σκεπτικό, ίσως, 
να μην «ανακατεύεται» το Κοινοβούλιο 
στις υποθέσεις του Brexit. Το Ανώτατο 
Δικαστήριο, όμως, απεφάνθη ότι ένα τέτοιο 

εγχείρημα δεν είναι σύμφωνο με τον νόμο.
Μετά απ’ αυτό ο κ. Johnson επανέλα-

βε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξέλθει 
της ΕΕ, όπως έχει αποφασισθεί στις 31 
Οκτωβρίου 2019 και απέστειλε προς την 
ΕΕ μια πρόταση σχετικά με το λεγόμενο 
«backstop», δηλαδή το θέμα των ελέγχων 
στη μεθόριο μεταξύ της Βορείου Ιρλαν-
δίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας.

Η πρόταση του κ. Johnson προνοεί ότι 
δεν θα γίνονται έλεγχοι επί τόπου αλλά 
κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ του ΗΒ 
και της Ιρλανδίας μακράν της μεθορίου.

Από τις πρώτες αντιδράσεις φαίνεται 
ότι ούτε η ΕΕ ούτε η Δημοκρατία της 

Ιρλανδίας αποδέχονται εκ πρώτης όψε-
ως την πρόταση του κ. Johnson. Το ίδιο 
φαίνεται ότι είναι αρνητικά τα μέλη της 
αντιπολίτευσης στη Βρετανία.

Το βέβαιο είναι ότι, λιγότερο από 30 
ημέρες από το αναμενόμενο Brexit, ουδείς, 
ούτε στις Βρυξέλλες ούτε στο Λονδίνο, 
μπορεί να ξέρει εάν θα υπάρξει μια συμ-
φωνία, αν δεν θα υπάρξει συμφωνία ή 
μια νέα αναβολή για το Brexit.

Η κατάσταση είναι πάρα πολύ συγκε-
χυμένη και για το ΗΒ και τους κατοί-
κους του αλλά και για τις ξένες χώρες, 
οι οποίες επηρεάζονται από το Brexit, 
όπως π.χ. η Κύπρος. Επίσης βρίσκονται 

πάντα σε εγρήγορση οι πολίτες της ΕΕ 
που κατοικούν στο ΗΒ και οι Βρετανοί 
που κατοικούν σε χώρες της ΕΕ. Επί-
σης, πολλά άλλα θέματα, όπως θέματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι ακόμα σε 
αμφίβολη κατάσταση. Υπάρχει και το θέμα 
της εσωτερικής θέσης στο ΗΒ, εάν π.χ. 
θα υπάρξουν νέες εκλογές ή ακόμα αν 
θα υπάρξει νέο δημοψήφισμα.  Σε όλα 
αυτά και πολλά άλλα ζητήματα ελπίζεται 
να δοθούν απαντήσεις σύντομα.
*Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 
& Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης Ελβετίας), 
Πρόεδρος του Ιδρύματος Θεοδούλου, Πρώην 

Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ.

Η κατάσταση με το Brexit

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

Η ιστορία των Κούρδων και γιατί 
τους πολεμάει ο Ερντογάν
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Στη μεγάλη οικογένεια του Λανίτης 
Family βρίσκεται πλέον ο χυμός Λανίτης, 
ο οποίος για πρώτη φορά εντάσσεται στο 
πρόγραμμα επιβράβευσης της Α/φοί Λα-
νίτη, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους 
καταναλωτές να κερδίζουν πλούσια δώρα 
και πολλές εκπλήξεις από μεγάλη αλυσίδα 
καταστημάτων τεχνολογίας, ψυχαγωγίας 
και πολιτισμού. Ανταποδίδοντας την αγάπη 
του κοινού, ο χυμός Λανίτης επιβραβεύει 
την εμπιστοσύνη που εδώ και δεκαετίες 
λαμβάνει από τους Κύπριους, εντάσσοντάς 
τους παράλληλα στη μεγάλη οικογένεια 
του Λανίτης Family.  Με τον καινοτόμο 
μηχανισμό του, το Λανίτης Family σάς επιτρέπει να συγκεντρώνετε πόντους κάθε 
ημέρα και να τους εξαργυρώνετε έναντι εκπτωτικών κουπονιών σε μεγάλη αλυσί-
δα καταστημάτων τεχνολογίας, ψυχαγωγίας και πολιτισμού, υπό την προϋπόθεση 
πραγματοποίησης αγορών συγκεκριμένης αξίας. Η διαδικασία είναι απλή: Όλες οι 
συσκευασίες του ενός λίτρου κάτω από το καπάκι κρύβουν έναν κωδικό, τον οποίο 
μπορείτε να καταχωρήσετε με μια απλή διαδικασία στην ιστοσελίδα του προγράμ-
ματος επιβράβευσης ή στην αντίστοιχη εφαρμογή. Με κάθε 10 κωδικούς μπορείτε 
να αποκτήσετε εκπτωτικά κουπόνια αξίας €10 για αγορές άνω των €40. Όσους πε-
ρισσότερους πόντους συγκεντρώνετε, τόσο ανεβαίνετε στις σχετικές κατηγορίες, ενώ 
όσοι φτάσουν στις δύο πρώτες, κερδίζουν μια επιπλέον έκπληξη. Μάλιστα, όλοι έχουν 
τη δυνατότητα να καλέσουν φίλους τους μέσω της εφαρμογής ώστε να κερδίσουν 
ακόμη περισσότερους πόντους.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοι-
χεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, 
η ΚIA κατέλαβε την πρώτη θέση 
σε πωλήσεις καινούργιων οχη-
μάτων για την περίοδο Ιανουα-
ρίου - Αυγούστου με συνολική 
διάθεση στην κυπριακή αγορά 
1.384 οχημάτων. Η προσήλωση 
της ΚIA στη συνεχή αναβάθμιση 
των μοντέλων της όπως το πο-
λυβραβευμένο Sportage και η διάθεση νέων, επαναστατικών οχημάτων όπως το 
Stonic CUV και σύντομα το ολοκαίνουργιο urban crossover XCEED αποδεικνύουν 
τη δέσμευση της εταιρείας για τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό ποιότητας-τιμής, 
ιδιαίτερα όταν αυτός συνοδεύεται από 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης,  που μόνο 
η ΚΙΑ προσφέρει. Η πρωτιά της ΚΙΑ στην Κύπρο συνδέεται με το ρεκόρ πωλήσεων 
εξαμήνου της εταιρείας στην Ευρώπη, καταδεικνύοντας την επιτυχημένη στρατηγική 
που ακολουθεί για να προσφέρει περισσότερες επιλογές σε πιο πολλές κατηγορίες 
από οποιοδήποτε άλλο κατασκευαστή. Τα πολλοστά βραβεία και οι συνεχόμενες 
πρωτιές σε θέματα ασφάλειας (Euro NCAP), αξιοπιστίας (JD Power) και σχεδιασμού 
(Red Dot Awards) και η επένδυση σε νέας γενιάς κινητήρες με χαμηλότερους ρύπους, 
περισσότερη εξοικονόμηση και μάξιμουμ απόδοση, έφεραν την ΚΙΑ στην κορυφή 
της προτίμησης των Ευρωπαίων οδηγών. Την KΙΑ Motors εκπροσωπεί στην Κύπρο 
η Loutsios Group με showrooms σε όλες τις πόλεις και στο www.kia.com.cy.

Αποκαλύφθηκε στις 10 Σεπτεμ-
βρίου, στη Φρανκφούρτη, το νέο, 
ηλεκτρικό, αγωνιστικό μοντέλο της 
Hyundai, με την ονομασία Veloster 
N ETCR. Βασισμένο στο μοντέλο 
Veloster N, το νέο αγωνιστικό είναι 
σχεδιασμένο ειδικά για τους αγώνες 
πρωταθλήματος ETCR και αναμένεται 
να κάνει το ντεμπούτο του το 2020. Το 
Veloster N ETCR αποτελεί την απαρχή 
μιας νέας εποχής για την αγωνιστική 
παρουσία της εταιρείας στις διεθνείς 
διοργανώσεις. Το Veloster N ETCR 
κεφαλαιοποιεί την εμπειρία στα αυτοκίνητα σειράς της Hyundai και ακολουθεί την 
επιτυχία των ανταγωνιστικών i30 N TCR και Veloster N TCR. Σχεδιασμένο

και κατασκευασμένο στα κεντρικά εργαστήρια της Hyundai στο Alzenau, το Veloster 
N ETCR είναι εξολοκλήρου ηλεκτρικό, με κίνηση στους πίσω τροχούς και φέρει 
τον κινητήρα στη μέση του αμαξώματος, σύμφωνα με τους κανονισμούς του ETCR. 
Ο σχεδιασμός άρχισε τον Νοέμβριο του 2018 και η πρώτη ολοκληρωτική δοκιμή 
έγινε τον περασμένο Αύγουστο. Ένα νέο πρόγραμμα δοκιμών θα γίνει στο τέλος 
Σεπτεμβρίου και θα περιλαμβάνει δύο Veloster N ETCR. Το έργο ανάπτυξης του 
νέου μοντέλου, θα ενταχθεί στο πρόγραμμα με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει 
η Hyundai έναντι της FIA World Rally Championship (WRC) και οι γνώσεις και τα 
συμπεράσματα από την εξέλιξη του Veloster N ETCR θα μοιραστούν με το Διεθνές 
Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας στην Namyang.

Ραδιομαραθώνιος - Νέα εποχή - Δύναμη Αγάπης

H Χαραλαμπίδης Κρίστης λανσάρει το νέο 
γαλατάκι Σοκολάτας, No Added Sugar

Ancoria Pension Plan

Μεγάλος διαγωνισμός Καφέ Λαϊκού

«Μαζί κερδίζουμε σαν οικογένεια»
και με τον χυμό Λανίτη

«Μαζί σε κάθε φάση» με 3 νέα βραβεία
Στους «πρωταθλητές» του Sports 

Marketing συγκαταλέγεται η Lidl Κύ-
πρου, η οποία κατέκτησε 2 βραβεία στα 
Sports Marketing Awards 2019, με την 
καμπάνια «Μαζί σε κάθε φάση» να ανα-
δεικνύεται ως μία από τις καλύτερες 
πρακτικές marketing και επικοινωνίας 
του εγχώριου αθλητικού οικοσυστήμα-
τος. Τα 2 βραβεία που απονεμήθηκαν 
στον τομέα Μarketing της Lidl Κύπρου 
ήταν: Χρυσό βραβείο στην κατηγορία 
«Καμπάνια Integrated Marketing» και 
Αργυρό βραβείο στην κατηγορία «Χορηγία Αθλητικής Διοργάνωσης/Εκδήλωσης/
Event». Το ολοκληρωμένο πλάνο ενεργειών της Lidl Κύπρου, ως Επίσημου Χορηγού 
Διατροφής του Παγκύπριου Πρωταθλήματος CYTA και των Παιδικών Πρωταθλη-
μάτων Grassroots, ξεχώρισε και επιβραβεύτηκε, αναδεικνύοντας το ισχυρό brand 
promise για προσφορά φρέσκων προϊόντων υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές 
τιμές, με στόχο την προώθηση της ισορροπημένης διατροφής και του αθλητισμού. 
Η καμπάνια, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2018 και συνεχίζεται για δεύτερη 
χρονιά, έφερε για πρώτη φορά σε επαφή δημοφιλείς ποδοσφαιριστές από ομάδες του 
Παγκύπριου Πρωταθλήματος με παιδιά των Πρωταθλημάτων Grassroots. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η Lidl Κύπρου δεν περιορίστηκε στο να δώσει μέσω της χορηγίας της απλώς 
μια υπόσχεση για έναν καλύτερο τρόπο ζωής. Δεσμεύτηκε να βρίσκεται έμπρακτα 
δίπλα σε κάθε κυπριακή οικογένεια, σε κάθε στάδιο και «φάση» της ζωής της, για 
να μπορούν όλοι να κάνουν το καλύτερο, κάθε μέρα, μέσα και έξω από το γήπεδο.

Σε δημοσιογραφική 
διάσκεψη που πραγματο-
ποιήθηκε στο αμφιθέατρο 
των κεντρικών γραφεί-
ων του Ομίλου CNP 
CYPRUS έγινε η επίσημη 
έναρξη της νέας εποχής 
του Ραδιομαραθωνίου και των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την 
ελεύθερη Κύπρο, με κορύφωση τις 3-5 Νοεμβρίου 2019, που θα γίνουν τα πανηγύρια 
αγάπης και ο οδικός έρανος. Στις μέρες μας, που δοκιμάζεται το ανθρώπινο πρόσωπο 
της κοινωνίας, o Ραδιομαραθώνιος μετατρέπει την αξία της κοινωνικής ευαισθησίας 
σε πράξη στήριξης προς την πιο ευάλωτη ομάδα πληθυσμού, τα παιδιά. Ο Όμιλος 
CNP CYPRUS είναι περήφανος που αναλαμβάνει τη διοργάνωση της νέας εποχής 
του Ραδιομαραθωνίου. Ένας ηγετικός ασφαλιστικός όμιλος οφείλει να είναι και αν-
θρώπινος. Να μπορεί να μετατρέπει τη δύναμη ασφάλειας, δίπλα στους πελάτες του, 
σε δύναμη προσφοράς στην κοινωνία και στους ανθρώπους της. Ο Ραδιομαραθώνιος, 
ένας θεσμός με μεγάλη ιστορία, ήρθε η ώρα να αναγεννηθεί. Αυτή η αναγέννηση 
θα προέλθει όχι μόνο από τη συγκεκριμένη οργανωτική προσπάθεια, αλλά κυρίως 
μέσα από τη συμμετοχή και τη Δύναμη Αγάπης όλων μας. Για να κάνουμε τη ζωή 
των παιδιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την υγεία τους, καλύτερη.

Η Χαραλαμπίδης Κρί-
στης, έχοντας πάντα στο 
επίκεντρο των δραστηρι-
οτήτων της, τις ανάγκες 
των καταναλωτών, πα-
ρουσιάζει στην αγορά το 
νέο γαλατάκι σοκολάτας  
250 ml, χωρίς  πρόσθετη 
ζάχαρη. Προσφέρει έτσι 
στους καταναλωτές που δεν 
μπορούν ή δεν θέλουν να καταναλώσουν ζάχαρη, τη δυνατότητα να απολαύσουν το 
αγαπημένο τους γαλατάκι σοκολάτας. Το γαλατάκι της Χαραλαμπίδης Κρίστης, το 
πιο αγαπημένο προϊόν της χώρας μας, είναι  το μόνο από φρέσκο κυπριακό γάλα με 
αγνά συστατικά και θρεπτικά στοιχεία για τον οργανισμό, υψηλής θρεπτικής αξίας 
πλούσιο σε πολύτιμες πρωτεΐνες, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και ασβέστιο. Το γαλατάκι 
σοκολάτας Χαραλαμπίδης Κρίστης έχει μοναδική σοκολατένια γεύση και γεμίζει 
ενέργεια μικρούς και μεγάλους, κάθε στιγμή. Τώρα, χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Έτσι, 
είναι  ιδανικό για όλους εμάς που αποζητούμε το καλύτερο για μας και δεν θέλουμε 
όρια στην απόλαυση. Η είσοδος στην αγορά για το γαλατάκι σοκολάτας χωρίς ζάχαρη, 
συνοδεύεται με καμπάνια 360 που αναδεικνύει την ταυτότητα και όλες τις αξίες που 
εκφράζει το γαλατάκι. Το γαλατάκι σοκολάτας της Χαραλαμπίδης Κρίστης  παραμένει 
νούμερο 1 στην προτίμησή μας και… Πάντα στη ζωή μας.

Το μεγαλύτερο επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σχέδιο της Κύπρου, Ancoria Pension 
Plan της Ancoria Insurance, έχοντας εντάξει στο πελατολόγιό του χιλιάδες μέλη από 
δεκάδες επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών και κλάδων, έχει πλέον εδραιωθεί στην 
κυπριακή αγορά ως η πιο αξιόπιστη λύση για κάθε επιχείρηση που θέλει να προ-
σφέρει στο ανθρώπινο δυναμικό της ένα σύγχρονο συνταξιοδοτικό σχέδιο. Χωρίς 
κανένα κόστος σύστασης και με σημαντικά φορολογικά οφέλη, το σχέδιο παρέχει 
την ευελιξία στην κάθε επιχείρηση να προσαρμόσει το συνταξιοδοτικό σχέδιο στις 
δικές της ανάγκες, ενώ παράλληλα επιτρέπει σε κάθε μέλος που συμμετέχει τη δυ-
νατότητα επιλογής εξατομικευμένης επενδυτικής πολιτικής αλλά και διαδικτυακής 
διαχείρισης του λογαριασμού του, μέσω της πλατφόρμας Ancoria OnLine. H Ancoria 
Insurance, κατανοώντας τις ανάγκες των πελατών της, ψάχνει συνεχώς τρόπους για 
να βελτιώνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της με καινοτόμες λύσεις. Πρόσφατα, η 
Ancoria Insurance εισήγαγε μια καινοτόμο ηλεκτρονική υπηρεσία για το Ancoria 
Pension Plan, το e-Onboarding, μια εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική μέθοδο εγγραφής 
μελών στο Ancoria Pension Plan. Η υπηρεσία e-Onboarding επιταχύνει δραστικά 
τη διαδικασία ένταξης μελών στο σχέδιο, μειώνει σημαντικά τον φόρτο διαχείρισης 
και προσφέρει αυξημένη διαφάνεια στον εργοδότη. Η υπηρεσία e-Onboarding είναι 
διαθέσιμη μέσω της ασφαλούς και κρυπτογραφημένης πλατφόρμας Ancoria OnLine 
και δεν απαιτεί οποιαδήποτε έντυπα έγγραφα ή υπογραφές από τον εργοδότη ή το 
μέλος. Το Ancoria Pension Plan διέπεται από τον Κλάδο VII του περί Ασφαλιστικών 
και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου 38(I)2016: 
Κλάδος Διαχείρισης Ταμείων Ομαδικής Συνταξιοδοτήσεως.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Καφέ, ο αγαπημένος μας Καφές Λαϊκού 
και η πρέσβειρά του, η γνωστή εικαστικός 
Μαρία Αριστείδου, δίνουν την ευκαιρία 
στους λάτρεις του κυπριακού καφέ, αλλά 
και της τέχνης, να λάβουν μέρος στον δι-
αγωνισμό «Η τέχνη του καφέ, με στιγμές 
Λαϊκού». Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε 
Facebook και Instagram. Οι διαγωνιζό-
μενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα πιο 
κάτω βήματα ώστε να λάβουν μέρος στον 
διαγωνισμό: Facebook: Να στείλουν μια 
φωτογραφία, με μια δική τους στιγμή με 
τον Καφέ Λαϊκού, σε προσωπικό μήνυμα 
στη σελίδα του Καφέ (@KAFESLAIKOU). Να κάνουν Like τη σελίδα του Καφέ (@
KAFESLAIKOU). Να κάνουν Like το post του διαγωνισμού. Να κάνουν Tag 2 φίλους 
που λατρεύουν τον Καφέ Λαϊκού. Instagram: Να ανεβάσουν μια φωτογραφία, με 
μια δική τους στιγμή με τον Καφέ Λαϊκού, κάνοντας tag στη φωτογραφία τη σελίδα 
του Καφέ (@kypriakos_kafes_laikou.) Να κάνουν follow τη σελίδα του Καφέ (@
kypriakos_kafes_laikou). Να κάνουν Like το post του διαγωνισμού. Να κάνουν Tag 
2 φίλους που λατρεύουν τον Καφέ Λαϊκού. Η καλύτερη φωτογραφία που θα επιλεγεί 
από την κριτική επιτροπή, θα εικονογραφηθεί από την Μαρία Αριστείδου, η οποία 
χρησιμοποιεί τον Καφέ Λαϊκού σαν πρώτη ύλη για τους πίνακες που φτιάχνει. Η 
μοναδική αυτή τεχνοτροπία την έχει κάνει ευρέως γνωστή, σε διεθνές επίπεδο. Την 
κριτική επιτροπή θα αποτελούν διευθυντικά στελέχη της εταιρείας Laiko Cosmos 
Trading Ltd και η Brand Ambassador του Καφέ Λαϊκού, Μαρία Αριστείδου. Ο νικη-
τής του διαγωνισμού θα αποκτήσει τον δικό του πίνακα, που θα φτιάξει η εικαστικός, 
βασισμένη στη φωτογραφία του. Ο διαγωνισμός ισχύει από την Τρίτη, 1η Οκτωβρίου, 
μέχρι την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου. Η επιλογή της φωτογραφίας θα γίνει τη Δευτέρα, 4 
Νοεμβρίου, και ο νικητής θα ειδοποιηθεί και με προσωπικό μήνυμα. Ο διαγωνισμός 
ισχύει μόνο για την Κύπρο και το δώρο δεν εξαργυρώνεται με χρήματα ή άλλο προϊόν. 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα στο: Facebook: www.facebook.
com/KAFESLAIKOU/?ref=bookmarks Instagram: @kypriakos_kafes_laikou. 

Πρώτη με διαφορά η ΚΙΑ το 8μηνο του 2019

Το πρώτο αγωνιστικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο
από τη Hyundai σε πρεμιέρα

στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου 

Ομιλίες που εμπνέουν, ομιλητές που ξεχωρίζουν. Σε κάθε γωνιά του πλανήτη, το 
TED φιλοξενεί μοναδικούς ανθρώπους που, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, λαμ-
βάνει μέρος και προσκαλεί τους συμμετέχοντες να μοιραστούν γνώσεις, εμπειρίες 
και να μοιραστούν με το κοινό σύγχρονες απόψεις και προβληματισμό, να εγείρουν 
τη φαντασία του κοινού αλλά και να «πυροδοτήσουν» τη συζήτηση γύρω από τα 
φλέγοντα θέματα που θα καθορίσουν το μέλλον. Από τον James Cameron, τον Simon 
Sinek, τον Dan Gilbert και τον Steven Pinker, τον Nicholas Negreponte, στον Tony 
Robbins και τον Sir Ken Robinson, οι ομιλητές του TED ανάγουν την εκδήλωση σε 
σημείο αναφοράς σε όλον τον κόσμο. Και αυτό πρόκειται να συμβεί γι’ ακόμα μία φορά 
στο TEDx University of Nicosia 2019, το οποίο πραγματοποιείται με την υποστήριξη 
της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία, στις 30 Νοεμβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο 
Φιλοξένια. Στο TEDx University of Nicosia 15 ομιλητές και μουσικοί θα καθηλώσουν 
με τα λεγόμενά τους και το κοινό. Ξεκινώντας από τον δημιουργικό και πολυβραβευ-
μένο Δανό ηχολήπτη NIS NØRGAARD, ο οποίος συνεργάστηκε με εταιρείες όπως η 
HBO και η Virtue, θα μοιραστεί το πάθος του για την ηχοληψία και τις ταινίες. Ο ίδιος 
δημιούργησε την πρώτη Artificial Intelligence Genderless φωνή. Τη σκυτάλη θα 
πάρει ο Κύπριος Μαραθωνοδρόμος Νικόλας Μιλτιάδου, του οποίου η ανθρώπινη 
ιστορία θα σας συγκλονίσει μιας και κρύβει πολλά… χιλιόμετρα τρεξίματος. Ο ίδιος, 
αφού πρόσφερε τον νεφρό του στη μητέρα του, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει 
awareness στο κοινό για τη δωρεά οργάνων τρέχει μαραθωνίους ξεκινώντας από τη  
Λεμεσό. Το ταξίδι συνεχίζεται στον μαγικό κόσμο της Βιοτεχνολογίας με την Elsa Solaris 
να μας μιλά για την εξέλιξη της επιστήμης, της ανθρώπινης φύσης και ζωής σε έναν 
κόσμο που εξελίσσεται με τεχνητή νοημοσύνη. Η  Eleanor ‘Nell’ Watson παράλληλα 
μας ξεναγεί στο μέλλον και στην τεχνητή νοημοσύνη,  όπου θα περιγράψει πώς θα 
είναι ο κόσμος μας σε μερικά χρόνια. Το TEDx University of Nicosia θα κάνει και 
μια περιδιάβαση στη μουσική με το band Freedom Candlemaker του εξαιρετικού 
μουσικού, συνθέτη και παραγωγού Λευτέρη Μουμτζή. Η μουσική τους σχετίζεται 
με το φως, το άνοιγμα της ψυχής και  την επανασύνδεση με το είναι μας. Η μετρ του 
stand-up comedy Tanyalee Davis θα μας ψυχαγωγήσει, χαρίζοντας στιγμές γέλιου. 
Η φαντασία και η δημιουργικότητα στο TEDx University of Nicosia συνεχίζεται με 
τον πολυτάλαντο φωτογράφο και κάτοχο διπλού βραβείου Πούλιτζερ Muhammed 
Muheisen, του οποίου ο φακός έχει καταγράψει γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας και 
επικαιρότητας σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει. Σε αυτόν τον κόσμο, η καινοτο-
μία είναι σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τη ζωή μας και ο Jens-Uwe Meyer 
θα εμπνεύσει όλους τους παρευρισκόμενους με την ομιλία του για τις καινοτόμες 
ιδέες σε έναν ραγδαία εξελισσόμενο κόσμο. Τέλος, ο δυναμικός χαρακτήρας του 
John Zacharias Theophanous αναμένεται να συγκλονίσει με την ομιλία του και την 
εμπειρία του στην κυπριακή κοινωνία, εκπροσωπώντας τη ΛΟΑΤΙ κοινότητα. Όσοι 
επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εκδήλωση τα εισιτήρια προπωλούνται στο www.
tedxunic.com, το οποίο περιέχει όλες τις πληροφορίες για το θέμα, τους προσκεκλη-
μένους και τις παράλληλες δραστηριότητες.

TEDx University of Nicosia: Γνωρίστε τους 
πρώτους ομιλητές και performers Με σκανδιναβικές επιρροές, μι-

νιμαλιστικό ύφος, έντονα χρώματα 
αλλά και την αρμονική συνύπαρξη 
του παραδοσιακού με το μοντέρνο, τα 
νέα προϊόντα της ΙΚΕΑ έρχονται να 
δώσουν στο σπίτι μας μια φθινοπω-
ρινή διάθεση και να δημιουργήσουν 
ένα «ζεστό» και φιλόξενο περιβάλλον. 
Ανάμεσα στα νέα προϊόντα θα βρείτε 
καλύμματα μαξιλαριών και μαξιλα-
ροθήκες, κουρτίνες υπνοδωματίου, 
βρεφικά λευκά είδη, ένα χαλί από 
ανακυκλωμένα μπουκάλια PET, μια 
περιστρεφόμενη καρέκλα, η οποία ταιριάζει και στην τραπεζαρία, αλλά και κεραμικά, 
είδη σερβιρίσματος και προσόψεις κουζίνας. Ανανεώστε το υπνοδωμάτιό σας με τις 
νέες κουρτίνες υπνοδωματίου SANELA, σε βελούδινη υφή, οι οποίες εμποδίζουν το 
περισσότερο φως να μπει στον χώρο και προσφέρουν ιδιωτικότητα.

Συμβάλλετε κι εσείς στις προσπάθειες για ένα βιώσιμο μέλλον, επιλέγοντας το νέο χαλί 
SPORUP με πυκνό, χαμηλό πέλος, το οποίο είναι κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα 
PET μπουκάλια. Εάν είστε από τους ανθρώπους που εργάζονται στην τραπεζαρία, τότε 
η περιστρεφόμενη καρέκλα ODGER είναι ιδανική για εσάς. Επιπρόσθετα, τα υλικά 
και το σχέδιό της ταιριάζουν απόλυτα με την καρέκλα τραπεζαρίας ODGER και δεν 
χρειάζονται εργαλεία για τη συναρμολόγησή της! Ακόμα ένα προϊόν της ΙΚΕΑ που 
δημιουργήθηκε με γνώμονα τη βιωσιμότητα, αφού είναι φτιαγμένη από ανανεώσιμο 
ξύλο και ανακυκλωμένο πλαστικό. Τα είδη σερβιρίσματος STRIMMIG, με επιρροές 
από τη Σκανδιναβία και την Ιαπωνία, διαθέσιμα σε διαφορετικά χρώματα, είναι ένας 
απλός και εύκολος τρόπος να ανανεώσετε την τραπεζαρία σας. Προσθέστε μια πινελιά 
παράδοσης στον χώρο σας με τα κεραμικά GODTAGBAR, μια σειρά ζωγραφισμένη 
στο χέρι, εμπνευσμένη από παραδοσιακά λειτουργικά αντικείμενα, η οποία περιλαμ-
βάνει βάζα διαφόρων μεγεθών και ένα κηροπήγιο. Προετοιμάστε το υπνοδωμάτιό 
σας για τον χειμώνα με την παπλωματοθήκη και μαξιλαροθήκη KRATTEN, η οποία 
έχει πολύχρωμο και χαρούμενο σχέδιο. Συνδυάστε την με τα καλύμματα μαξιλαριών 
KRATTEN, MALARBORSTE και STJARNTULPAN. Όλα φτιαγμένα από βαμβάκι που 
προέρχεται από βιώσιμες πηγές καλλιέργειας. Αφήστε τα παιδιά σας να ταξιδέψουν 
με την παιδική σειρά UPPTAG που είναι εμπνευσμένη από τα ταξίδια, με σχέδια 
και σχήματα που θυμίζουν αερόστατο και λεωφορείο. Υποδεχθείτε το νέο μέλος της 
οικογένειας, με τα βρεφικά λευκά είδη RODHAKE. Εμπνευσμένα από τα σουηδικά 
παραμύθια, περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα για την έλευση του νέου μέλους της 
οικογένειας, όπως πετσέτα με κουκούλα, υπνόσακκο, παπλωματοθήκες από φυσικά 
υλικά και σεντόνι. Ακόμη, επιλέξτε τον ουρανό της σειράς RODHAKE και κάντε την 
ατμόσφαιρα στο παιδικό υπνοδωμάτιο, ακόμα πιο μαγευτική. Ανακαλύψτε όλες τις 
νέες σειρές στο κατάστημα ΙΚΕΑ ή στο ΙΚΕΑ.com.cy. 

Η ΙΚΕΑ υποδέχεται τον Οκτώβριο
με νέες σειρές και προϊόντα



Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Γιαννή	 	Αλεξάνδρα:	Λεωφ.	Αρχαγγέ-
λου	Μιχαήλ	3	(φώτα	K-CINEPLEX	προς	
roundabout	Δία/Σίγμα,	Παρισσινός/πρώην	
στρατόπεδο),	Έγκωμη,	τηλ.:	22018559,	
22018559.		
Νουρής	Νίκος:	Λεωφ.	Διγενή	Ακρίτα	33	
(έναντι	Αγοράς	Αγίου	Αντωνίου),	Τσέρι,	τηλ.:	
22721451,	22381298.	
Καρακώστα	Αναστασία:	Μετοχίου	63	(κοντά	
στην	Αμερικάνικη	Πρεσβεία),	Λευκωσία,	
τηλ.:	22774950,	99687016.	
Αθανασιάδου	 	Δέσποινα:	Λεωφ.	
Αθαλάσσας	132	Δ	(έναντι	Υπουργείου	
Δικαιοσύνης),	Στρόβολος,	τηλ.:	22427707,	
22431301.	
Πέτρου	Δέσποινα:	Λεωφ.	Τσερίου	84	(δίπλα	
από	Υπεραγορά	Αυγουστής,	έναντι	φούρνου	
Ζορπάς),	Στρόβολος,	τηλ.:	22441666,	
22429330.	

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Λουκαΐδου	–	Πετράκη	Ελεάνα:	Λεωφ.	
Μακαρίου	ΙΙΙ	135	(μεταξύ	PIZZA	HUT	&	
φώτα	NAAFI),	Λεμεσός,	τηλ.:	25730050,	
25755516.	
Μιχαηλίδου	Αγγέλα:	Σπύρου	Κυπριανού	58	
(πλησίον	Smart	και	Melis),	Γερμασόγεια,	
τηλ.:	25338270,	25738636.	

Παπαφυλακτού	–	Τερίδη	Ελένη:	Λεωφ.	
Ομονοίας	37	(δίπλα	από	ζαχαροπλα-
στείο	ΕΡΜΗΣ),	Λεμεσός,	τηλ.:	25567526,	
25714469.	
Φιλίππου	Κωνσταντίνος:	Αποστόλου	Βαρ-
νάβα	33	(βόρεια	φώτων	Συμιλλίδη,	έναντι	
Πανθερμικής),	Λεμεσός,	τηλ.:	25660088,	
97728613.	

ΛΑΡΝΑΚΑ
Ζόππου	Κωνσταντίνος:	Λεωφ.	Γρηγόρη	Αυ-
ξεντίου	40	(έναντι	Δημοτικής	Βιβλιοθήκης,	
κάτω	από	κλινική	Δρος	Σίμου	Κυριακίδη),	
Λάρνακα,	τηλ.:	24400450,	24651003.	
Καλούδη	Χριστιάνα-Εκάβη:	Πηλίου	5	(δρό-
μος	Λεμεσού),	Λάρνακα,	τηλ.:	24624555.	

ΠΑΦΌΣ
Πιστέντη	-	Ιουλιανού	Άντρη:	Τάφοι	των	
Βασιλέων	24	(300μ.	από	MALL	προς	
Coral	Bay),	Κάτω	Πάφος,	τηλ.:	26950073,	
26950778.	

ΠΑΡΑΛΊΜΝΊ
Κιαγιάς	Γιώργος:	Σωτήρας		6Α	(πλησί-
ον	Κλινικής	«Λητώ»),	Παραλίμνι,	τηλ.:	
23827020,	23744353.	

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Παθολόγος:	Αριστομένης	Δημήτριος	Τουρ-
βάς,	τηλ.:		99097385,	22108553.	
Οφθαλμίατρος:	Αντώνης	Γλυκερίου,	τηλ.:	
70000171.	
Οδοντίατρος:	Κυριάκος	Σαρρής,	τηλ.:	
99800108.	

ΛΕΜΕΣΌΣ
Οδοντίατρος:	Μαρία	Κοιλώνη,	τηλ.:	
99917174.	

ΠΑΦΌΣ
Οδοντίατρος:	Κωνσταντίνα	Παπαμηνά,	τηλ.:	
99339009.	

Ιατροί

Υποσχέσεις γάμου
Ο κ. Θεοκλής Ανδρέου του Ανδρέα και 

της Μαρίας, από τη Λευκωσία και τώρα 
στη Λεμεσό, και η δ. Άντρια Ποουρκού 
του Πέτρου και της Σκεύης, από τη Για-
λούσα και τον Άγιο Σέργιο Αμμοχώστου 
και τώρα Λάρνακα, έδωσαν αμοιβαία 
υπόσχεση γάμου.

- Ο κ. Πέτρος Κούκος του Παύλου από 
το Δίκωμο και τώρα στη Μαλούντα και η δ. 
Ανδρούλλα Ιάσoνος του Μάριου, από τον 
Τράχωνα και τώρα στους Αγίους Ομολο-
γητές, έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου.

Έσοδα
Ο Δήμος Έγκωμης παρουσίασε τη θε-

ατρική παράσταση «Οι Πανωχωρίτισσες» 
κατά τον μήνα Σεπτέμβριο για στήριξη 
του Συνδέσμου Καρδιοπαθών Λευκωσίας 
(αρ. άδειας διενέργειας εράνου 67/2019). 
Τα έξοδα της παράστασης ανήλθαν στα 
€1.202,60 και τα έσοδα στα €475.

- Πραγματοποιήθηκε στις 21/9/2019, 
στο Πάρκο Αγίου Δημητρίου στον Στρόβολο, 
Απογευματινή Εκδήλωση – Παζαράκι, με Αρ. 
Άδειας 61/2019 από την Επαρχιακή Επι-
τροπή Λευκωσίας του Συνδέσμου «Ιθάκη» 
για Στήριξη Ατόμων με Άνοια/Αλτσχάιμερ. 
Τα καθαρά έσοδα είναι €2.090,87, τα δε 
έξοδα €401,13. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν 
για τη λειτουργία Κέντρου Ημέρας στη Λευ-
κωσία για άτομα με Άνοια/Αλτσχάιμερ σε 
χώρο που παρεχώρησε πρόσφατα ο Δή-
μος Λευκωσίας και τον οποίο ο Σύνδεσμος 
ευχαριστεί. Θερμές ευχαριστίες σε όλους 
τους χορηγούς της εκδήλωσης καθώς και 
τους Υποστηρικτές του Συνδέσμου.

Τακτική Γενική Συνέλευση
Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του 

Φιλανθρωπικού Συνδέσμου Γυναικών Ζώ-
διας σάς προσκαλεί στην Τακτική Γενική 
Συνέλευση, που θα γίνει την Τετάρτη, 30 
Οκτωβρίου 2019 και ώρα 4.30μ.μ., στο 
οίκημα του Συλλόγου Αποφοίτων Ανωτέρων 
Σχολών Ζώδιας. Θα συζητηθούν τα θέμα-
τα: Έκθεση πεπραγμένων και λογοδοσία 
της Προέδρου του Συνδέσμου, Ταμειακή 
κατάσταση από την Ταμία, Καθορισμός στό-
χων μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, 
Εκλογή νέου Κ.Δ.Σ. για τα δύο επόμενα έτη, 
Εκλογή τριμελούς ελεγκτικής επιτροπής,  
Διάφορα. Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να 
υποβάλει υποψηφιότητα για εκλογή στο 

Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει 
να θέσει την υποψηφιότητά του γραπτώς 
5 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση 
στην Πρόεδρο ή στην Αντιπρόεδρο του  
Συνδέσμου (νοουμένου ότι το μέλος έχει 
τακτοποιημένες τις συνδρομές του). Σε 
περίπτωση που κάποιο μέλος θέλει να 
εγγράψει θέμα για συζήτηση στη Γενική 
Συνέλευση, πρέπει να το θέσει γραπτώς 
στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του-
λάχιστον 8 ημέρες πριν από τη σύγκληση 
της συνέλευσης, όπως προνοούν τα άρθρα 
6α και 7 του Καταστατικού.

Νέα Γραφεία ΚΟΑΠ Πάφου
Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών 

Πληρωμών ενημερώνει ότι από αύριο 
Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019, το Γρα-
φείο του στην Πάφο θα βρίσκεται στην 
οδό Ανθυπολοχαγού Γεωργίου Μ. Σάββα 
28, πλησίον εκκλησίας Αγίου Σπυρίδωνα 
στη Γεροσκήπου.

14ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ 
Αγίας Νάπας

Το 14ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Αγίας 
Νάπας διοργανώνει ο Δήμος Αγίας Νά-
πας, στην Κεντρική Πλατεία της πόλης, 
μπροστά από το Μεσαιωνικό Μοναστήρι. 
Σήμερα Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2019 
και ώρα 8.30μ.μ., συναυλία με τους Κύ-
πριους καλλιτέχνες Τασούλα Καλλένου 
και Κούλη Θεοδώρου. Αύριο Δευτέρα, 
14 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 8.30μ.μ., 
μουσικό πρόγραμμα από Μουσικοχο-
ρευτικά Συγκροτήματα και Ομάδες που 
συμμετέχουν στο φεστιβάλ.

Ροταριανός Όμιλος Λάρνακας
Ομιλία σχετικά με τον Μήνα Πολιομυ-

ελίτιδας διοργανώνει ο Ροταριανός Όμι-
λος Λάρνακας την Τρίτη,  15 Οκτωβρίου 
2019, στις 8.00μ.μ., στο ξενοδοχείο «Sun 
Hall», στη Λάρνακα. Ομιλήτρια θα είναι η 
πρώην Κυβερνήτης Χριστίνα Κοβότσου 
Πατρόκλου. Θα παραστεί και ο ΠΠ. Garo 
Zartarin, Country Officer for Polio. 

Ένωση Κυπρίων Οικοκυρών 
Η Ένωση Κυπρίων Οικοκυρών Λάρ-

νακας - Αμμοχώστου διοργανώνει αύριο 
Δευτέρα, 14  Οκτωβρίου  2019 και ώρα 
4.00μ.μ., στο κέντρο Λεωνίδας, στη  Λάρ-
νακα, τη μηνιαία συνεστίασή της. 

Το μπαλκόνι με την ωραιότερη θέα της παλιάς 
Λευκωσίας, στην ταράτσα του Πολιτιστικού Ιδρύ-
ματος Τράπεζας Κύπρου, ζωντανεύει και φέτος για 
δεύτερη φορά, και υποδέχεται τη νέα ανατρεπτική 
παράσταση «Φοίνιξ». Η θεατρική ομάδα enacttheatre, 
που δημιουργήθηκε από τη Μαρίνα Μακρή και την 
Έλενα Καλλινίκου και που ασχολείται με τη δημι-
ουργία θεάτρου επινόησης και performance, θα μας 
οδηγήσει – ξεναγήσει, με την παράσταση «Φοίνιξ», 
στην ταράτσα του Πολιτιστικού Ιδρύματος από τις 
18 – 21 Οκτωβρίου στις 17.30. Σε συνεργασία με 
την Αντρούλα Καφά στο κομμάτι της μουσικής, η 
παράσταση «Φοίνιξ» στοχεύει να ενεργοποιήσει 
τη φαντασία, τον χώρο και την παρουσία τού κάθε 
συμμετέχοντος στο τώρα και εδώ, ζωντανεύοντας το 
κτήριο του Πολιτιστικού, παράλληλα με την υπό-
λοιπη πόλη, λόγω της κεντρικής του τοποθεσίας και της ζωής που το περιβάλλει. Η 
οροφή θα λειτουργεί ως ένα είδος παρατηρητηρίου και τα κείμενα θα περιγράφουν 
εκτενώς τα όσα φαίνονται (ουρανό, ήλιο, σύννεφα, πουλιά, εκκλησίες, σημαίες, βου-
νά, ντεπόζιτα κ.ά.).  Είσοδος €5. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα 
γίνονται προκρατήσεις στο 22128175. Τα βράδια των εκδηλώσεων, τα Mουσεία 
και η έκθεση «1940: Πρόσωπα και Εικόνες. Κύπρος και Ελλάδα» του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος θα είναι ανοικτά μέχρι τα μεσάνυκτα.

Την Τρίτη, 8 
Οκτωβρίου 2019, 
πραγματοποιήθηκε 
με μεγάλη επιτυχία 
στο Καραϊσκάκειο 
Ίδρυμα, η παράδο-
ση εισφοράς αξίας 
€30.000 από τους 
Rotaract Κύπρου. Το 
ποσό αυτό μαζεύτηκε 
μετά τη διοργάνωση 
της Ευρωπαϊκής Συνάντησης Ρόταρακτ (REM) στην Κύπρο, τον Νοέμβριο του 2018, 
η οποία προσέλκυσε πέραν των 400 συμμετεχόντων από 55 διαφορετικές χώρες. 
Αυτό είχε θετική επίδραση για την Κύπρο ως τουριστικό, επιχειρηματικό και εκπαι-
δευτικό προορισμό, με αποτέλεσμα να το στηρίξουν αρκετές εταιρείες/οργανισμοί 
χορηγοί. Το ποσό που μαζεύτηκε από τη συνάντηση αυτή δόθηκε στο Καραϊσκάκειο 
Ίδρυμα για την αγορά ενός σημαντικού μηχανήματος  για το Εργαστήριο Μοριακής 
Παθολογίας – Ογκολογίας, ενός αναλυτή μοριακών εξετάσεων για τον καρκίνο. Στην 
εκδήλωση παρευρέθησαν μέλη των Rotaract Κύπρου, όπου μετά από μια σύντομη 
παρουσίαση είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στα εργαστήρια του Ιδρύματος και 
να δουν και από κοντά το μηχάνημα, το οποίο έχουν εξασφαλίσει για το Ίδρυμα … 
για πολλά παιδικά χαμόγελα!

«20 χρόνια Οδική Ασφά-
λεια… Η αξία της ζωής πάνω 
απ’ όλα», είναι το μήνυμα που 
θα σταλεί σε όλη την Κύπρο 
κατά τη διάρκεια της Εβδομά-
δας Οδικής Ασφάλειας, που 
από κοινού διοργανώνουν η 
CNP Ασφαλιστική και το Τμή-
μα Τροχαίας του Αρχηγείου 
Αστυνομίας Κύπρου. Η Εβδο-
μάδα Οδικής Ασφάλειας, από 
τις 10-17 Οκτωβρίου, είναι το 
επίκεντρο των προσπαθειών 
και των δράσεων που στόχο έχουν την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και επικοινω-
νία με το κοινό. Η εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξης, Γιώργου Σαββίδη. Την έναρξη της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας 
κήρυξε σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη, στις 10 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Δικαιοσύ-
νης και Δημόσιας Τάξης. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αρχηγός Αστυνομίας, Κύπρος 
Μιχαηλίδης, ο Διευθυντής Τροχαίας, Ιωάννης Γεωργίου, ο Πρώτος Εκτελεστικός 
Διευθυντής του Ομίλου CNP Cyprus, Τάκης Φειδία και ο Γενικός Διευθυντής της 
CNP Ασφαλιστική, Ανδρέας Κ. Στυλιανού.

Η Ελληνική Τράπεζα 
παρουσίασε το πρόγραμμα 
υποτροφιών “jumpstart”, 
την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρί-
ου στο Κτήριο Διοίκησης 
της Ελληνικής Τράπεζας 
στη Λευκωσία. Μέσω του 
προγράμματος, η Ελληνική 
Τράπεζα δίνει ώθηση στα 
όνειρα των νέων που πι-
στεύουν στη δύναμή τους, 
παραχωρώντας 20 υπο-
τροφίες σε 20 φοιτητές και 
φοιτήτριες αξίας 2.000 ευρώ ανά έτος, μέχρι και το τέταρτο έτος των σπουδών τους, 
βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών, οικονομικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων. Τους 
προσκεκλημένους καλωσόρισε με σύντομο χαιρετισμό ο κ. Ευριπίδης Πολυκάρπου, 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας. Ακολούθησε ενημέρωση 
για το πρόγραμμα υποτροφιών, προβολή των βίντεο της εκστρατείας επικοινωνίας με 
πρωταγωνιστές υφιστάμενους υπoτρόφους, όπως επίσης και επεξηγηματικό video 
για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων που θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Στην ιστο-
σελίδα που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για το πρόγραμμα, είναι διαθέσιμες 
όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τους δικαιούχους, τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα 
κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης για την παροχή υποτροφίας. Η διαδικασία 
υποβολής αιτήσεων ξεκινά την 1η Οκτωβρίου μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου. Περισ-
σότερες πληροφορίες στο jumpstart.hellenicbank.com

Με στόχο την εκπαίδευση των παιδιών 
για αντιμετώπιση των συνεπειών των φυ-
σικών καταστροφών, οι Γενικές Ασφάλειες 
Κύπρου στηρίζουν τον Οργανισμό Reaction, 
ο οποίος, σε συνεργασία με τους αρμόδιους 
φορείς (Πολιτική Άμυνα, Αστυνομία Κύ-
πρου, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υπηρεσία 
Ασθενοφόρων και Τμήμα Δασών), προχώ-
ρησε στη δημιουργία του προγράμματος 
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 3 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του 
Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου GC School of Careers. Στόχος 
του προγράμματος είναι η προαγωγή κουλτούρας ασφάλειας τόσο στα παιδιά όσο και 
στον ευρύτερο πληθυσμό καθώς οι φυσικές καταστροφές είναι μέρος της ζωής μας 
και οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε κατάλληλα για να διαχειριστούμε απρόβλεπτες 
καταστάσεις.  Δυστυχώς, μια φυσική καταστροφή δεν δίδει προειδοποίηση ή χρόνο 
προετοιμασίας. Το πρόγραμμα «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» περιλαμβάνει διαδραστικά εκπαι-
δευτικά εργαστήρια, ενημερωτικές διαλέξεις, εκπαιδευτικό διαγωνισμό, εκδηλώσεις 
σε εμπορικά κέντρα και πολλές άλλες δράσεις.  Με το πέρας της παρουσίασης του 
προγράμματος, οι μαθητές του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου 
GC School of Careers παρακολούθησαν το 1ο Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Εργαστήρι 
με τη συμμετοχή όλων των κρατικών υπηρεσιών που συμμετέχουν στην αντιμετώ-
πιση των φυσικών καταστροφών.  Μεταξύ άλλων, οι μαθητές έμαθαν ότι ο αριθμός 
επειγόντων περιστατικών είναι το (1+1=2) 112.

Οι Σύνδεσμοι Γονέων του Pascal English School Λευκωσίας και της Ελληνικής 
Σχολής ΠΑΣΚΑΛ Λευκωσίας διοργανώνουν και φέτος το καθιερωμένο φιλανθρω-
πικό Pascal BBQ με θέμα: “Back to the 80s”. Η εκδήλωση, η οποία είναι ανοιχτή 
στο ευρύ κοινό, θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις των Σχολών ΠΑΣΚΑΛ στη 
Λευκωσία, την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019, από τις 18.30-23.00, δίνοντας την 
ευκαιρία σε όλους να περάσουν μια όμορφη βραδιά γεμάτη παιχνίδι, δράση και 
διασκέδαση. Επιπλέον, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν 
μεγάλη ποικιλία φαγητών και ποτών, ενώ η όλη εκδήλωση θα πλαισιώνεται από 
πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με μουσική σε ρυθμούς 80s. Μέρος των εσόδων 
θα διατεθεί στον Σύνδεσμο «Μωρά Θαύματα», o οποίος έχει ως στόχο τη στήριξη 
της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και Πρόωρων του Νοσοκομείου Αρχ. 
Μακάριος ΙΙΙ στη Λευκωσία.

Ο Όμιλος Πηλακούτα διοργανώνει το καθιερωμένο πλέον Auto Deals για το 2019. 
Σήμερα Κυριακή, 13 Οκτωβρίου, από τις 10.00 μέχρι τις 18.00, οι επισκέπτες θα έχουν 
την ευκαιρία να δουν από κοντά αλλά και να οδηγήσουν όλα τα μοντέλα του Ομίλου. 
Μια πλούσια γκάμα από οκτώ διαφορετικές μάρκες,  που καλύπτουν κάθε ανάγκη και 
κάθε προϋπολογισμό. BMW, ΜΙΝΙ, Jaguar, Land Rover, NISSAN, Renault, Mitsubishi 
και Dacia, θα έχουν τη δική τους ξεχωριστή θέση στους εκθεσιακούς χώρους του 
ομίλου, Μετεώρων 14 στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου. Εκεί θα βρίσκονται, 
τόσο η ολοκληρωμένη γκάμα εμπορικών του Ομίλου όσο και οι μοτοσικλέτες της 
BMW για τους φίλους των δύο τροχών. Στην εκδήλωση, που έχει γίνει θεσμός για 
τους λάτρεις του αυτοκινήτου, θα υπάρχουν και επιλεγμένα μεταχειρισμένα καθώς 
και αυτοκίνητα δοκιμής, με την εγγύηση πάντα του Ομίλου Πηλακούτα, σε ιδιαίτερα 
ελκυστικές και προσιτές τιμές, για εκείνους που προτιμούν αυτήν την επιλογή. Στο 
Auto Deals 2019, ο Όμιλος Πηλακούτα μοιράζεται με τους επισκέπτες το πάθος και 
το μεράκι για το αυτοκίνητο. Αυτή είναι η ευκαιρία να δείτε μαζί όλα τα νέα μοντέλα 
από τις οκτώ αντιπροσωπίες του Ομίλου σε ειδικές τιμές -  έκπληξη. Για περισσότερες 
πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 77771600 ή να επισκεφτείτε το 
www.pilakoutasgroup.com.cy/pilakoutas-group-news-events 

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Γυναικών 
Αμμοχώστου και επαρχίας Αμμοχώστου στη Λάρνακα διοργανώνουν βραδινή εδήλωση-
συνάντηση Αμμοχωστιανών υπό την αιγίδα του Δήμου Αμμοχώστου,την Πέμπτη, 31 
Οκτωβρίου 2019 και ώρα 8.00 μ.μ.,στην ταβέρνα «Μπουκιά και Γουλιά» στη Λάρνακα, 
οδός Νικολάου Ρώσσου 34. Πλούσιο φαγητό/ποτό και καλλιτεχνικό πρόγραμμα με 
τους καλλιτέχνες Χάρη Δέτη, Άντρο Κωνσταντίνου και Γιώργο Κούμα. Τα έσοδα θα 
διατεθούν για τις άπορες οικογένειες της Αμμοχώστου. Τιμή εισόδου με φαγητό και 
ποτό €23. Για κρατήσεις στα τηλέφωνα 99497816 και  99594360.

Εκδήλωση	–	συνάντηση	Αμμοχωστιανών

«The	Roof»	στην	ταράτσα	του	Πολιτιστικού	
Ιδρύματος	Τράπεζας	Κύπρου	ξαναζωντανεύει

με	τη	διαδραστική	παράσταση	«Φοίνιξ»

Εισφορά	των	Rotaract	Κύπρου	στο	Καραϊσκάκειο

Εβδομάδα	Οδικής	Ασφάλειας	2019

20	Υποτροφίες	προσφέρει	η	Ελληνική	Τράπεζα

Oι	Γενικές	Ασφάλειες	Κύπρου	στηρίζουν
το	πρόγραμμα	«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»	

Φιλανθρωπικό	Pascal	BBQ

AUTO	DEALS	2019	από	τον	Όμιλο	Πηλακούτα

ΖΗΤΌΥΝΤΑΊ
Η ΌΊΚΌΓΕΝΕΊΑ	της	Αμαλίας	Μαγκή	(88	

ετών)	από	τον	Στρόβολο,	ζητά	να	προσλάβει	
οικιακή	βοηθό,	η	οποία	θα	διαμένει	εντός	
της	οικίας	τους	(έξτρα	εργασία	και	για	τρεις	
Κυριακές),	θα	κάνει	όλες	τις	οικιακές	εργασίες	
με	αρκετά	καλούς	όρους	εργασίας,	όχι	χαμη-
λότερους	από	τη	σχετική	νομοθεσία.	Οι	ενδι-
αφερόμενες	να	αποτείνονται	στο	99553019	
(κ.	Στυλιανός	Μαγκής).

ΔΊΑΦΌΡΑ
ΠΩΛΌΥΝΤΑΊ: Ψυγείο	δίπορτο	μάρκας	

Samsug	€600,	παλιές	ρωσικές	εικόνες,	περ-
σικά	χαλιά,	2	αυθεντικοί	πίνακες,	χειροποίητο	
τραπεζομάντηλο	με	σμιλί,	1	κονιάκ	private	
reserve	Metaxas	€40,		σκαλιστό	μπουφέ	και	
άλλα	έπιπλα.	Αποτείνεστε:	Τηλ.	97889841.

Μικρές Αγγελίες 

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΗΔΡΑΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ενοικιάζεται κατάστημα, κενό κατοχής, για εμπορική χρήση, στην οδό Λήδρας 
130 στη Λευκωσία. Συνολικό εμβαδό 59 τ.μ. 
Ενοίκιο €1900. Προτιμητέο μακροχρόνιο συμβόλαιο.

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Τηλέφωνα 99305619/99450100, ώρες 9.00 – 18.00.

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:

• Research Assistant in Building Information Modelling (ref.no. EEWRC_RABIM_19_13)
• Research Assistant in Aerosol Science and Technology (ref. no. EEWRC_RA_19_14)
•  Research Assistant in Aerosol Science and Technology (ref no. EMME-CARE_RA_19_13)
• Scientific Coordinator (ref.no. CaSToRC_SC_19_09)
• Software and Data management developer (ref.no. CaSToRC_WDDM_19_02(2))

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.  



Της Κυριακής

Απόψεις 28
13.10.2019

Αναμφίβολα η Τουρκία είναι μια 
αναθεωρητική δύναμη, η οποία 
στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην 

ηγεμονία της Ανατολικής Μεσογείου. 
Οι Τούρκοι δεν κρύβουν τις προθέσεις 
τους. Ο Πρόεδρος Ερντογάν καθώς 
και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρ-
νησής του προβαίνουν συστηματικά 
σε δηλώσεις περί τούτου. Ο Ερντογάν 
μίλησε για αναθεώρηση της Συνθήκης 
της Λωζάννης όταν επισκέφθηκε την 
Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου 2017 ως 
προσκεκλημένος του τότε Πρωθυ-
πουργού της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα. 
Επαναλαμβάνει επίσης ότι καμία εξέ-
λιξη δεν μπορεί να λάβει χώραν στην 
Ανατολική Μεσόγειο χωρίς τη δική της 
συμμετοχή ή/και ανοχή. Η πολιτική 
αυτή υλοποιείται χρησιμοποιώντας 
και την τουρκοκυπριακή κοινότητα 
ως στρατηγική μειονότητα.

Η Τουρκία αξιοποιεί τη στρατιωτική 
της υπεροπλία και την απειλή χρήσης 
βίας για να πετύχει τους στόχους της. 
Η απροκάλυπτη εισβολή στη Συρία 
είναι μια ακόμα επιβεβαίωση του 
τουρκικού σοβινισμού. Σε σχέση 
με το Κυπριακό, η Άγκυρα έχει ως 
στόχο μια συμφωνία, η οποία θα 
νομιμοποιήσει την επικυριαρχία 
της σε ολόκληρη την Κύπρο.  Αξιο-
λογώντας συλλογικά τις τουρκικές 
θέσεις στο Κυπριακό δεν πρέπει να 
υπάρχει καμία αμφιβολία περί τού-
του. Για παράδειγμα, οι πρόσφατες 
δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη 

Μουσταφά Ακιντζί είναι ενδεικτικές: 
Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι η 
πολιτική ισότητα περιλαμβάνει και 
την εκ περιτροπής προεδρία.  Προ-
φανώς εγείρονται διάφορα ζητήματα 
με τους όρους αναφοράς, καθώς και 
με την ερμηνεία τους.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ αντιλαμβάνεται ότι 
για να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος 
στο Κυπριακό απαιτείται η εμπλοκή 
της Τουρκίας.  Γι’ αυτό, μετά την τρι-
μερή αναμένεται να προχωρήσει σε 
πενταμερή διάσκεψη, για να διασφα-
λισθεί η επανέναρξη των συνομιλιών. 
Το ζητούμενο για την ελληνοκυπριακή 
πλευρά, όμως, είναι να μην εγκλωβισθεί 
σε μια διαδικασία, η οποία να οδηγήσει 
σε μια κατάσταση με εφιαλτικά διλήμ-
ματα. Ούτως ή άλλως μια διευθέτηση με 
τους σημερινούς όρους και δεδομένα 
θα αποτελεί στην καλύτερη περίπτωση 
μια πύρρειο νίκη για την ελληνοκυπρι-
ακή πλευρά.

Η Τουρκία δεν αρκείται να είναι πε-
ριφερειακή δύναμη. Ο Ερντογάν οραμα-
τίζεται να την καταστήσει μέχρι το 2023 
χώρα με παγκόσμια εμβέλεια. Επιπρό-
σθετα, με τα 100 χρόνια της Τουρκικής 
Δημοκρατίας η προσωπική φιλοδοξία 
του Ερντογάν είναι να έχει ξεπεράσει 
τον Ατατούρκ. Και αυτό αναπόφευκτα 
επηρεάζει όχι μόνο τη Συρία, το Ιράκ, 
την Ελλάδα, αλλά και την Κύπρο.

Μπροστά σε αυτήν την επεκτατική 
δύναμη ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού 
κόσμου στην Κύπρο εξακολουθεί να 
θεωρεί ότι μια διευθέτηση στη βάση 
της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπον-
δίας θα επιλύσει τα ζητήματα με την 
Τουρκία.  Σημειώνεται συναφώς ότι η 
απόσταση της διζωνικής, δικοινοτικής 
ομοσπονδίας όπως συζητείται σήμερα 
με τη συνομοσπονδία δεν είναι μεγάλη.  
Στη σημερινή συγκυρία ο μαξιμαλισμός 

της Άγκυρας δεν θα προκρίνει λύση, 
η οποία δεν επιτυγχάνει τον τουρκικό 
στόχο για νομιμοποίηση του στρατηγι-
κού ελέγχου ολόκληρης της Κύπρου.

Η πολιτική που έχει ακολουθη-
θεί όλα αυτά τα χρόνια έχει κριθεί 
εκ του αποτελέσματος. Το συγκεκρι-
μένο μοντέλο διζωνικής, δικοινοτι-
κής ομοσπονδίας, όπως συζητείται 
σήμερα, δεν μπορεί να οδηγήσει σε 
ένα ευοίωνο μέλλον.  Αντίθετα, θα 
καταστρέψει την κρατική υπόσταση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα 
οδηγήσει τον Κυπριακό Ελληνισμό 
σε μη αναστρέψιμες περιπέτειες. Επί 
τούτου σημειώνεται η δυσκαμψία που 
θα παρατηρείται όταν θα υπάρχουν 
διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών και 
τα δημογραφικά δεδομένα, καθώς το 
ένα συνιστών κράτος θα είναι τουρκικό 
και το άλλο πολυεθνικό.  Επιπρόσθετα, 
θα είναι πολύ δύσκολο, έως αδύνατο, 
για ένα τρικέφαλο κράτος να αντέξει 
τους σκληρούς κανόνες της Ευρωζώνης. 
Δεν πρέπει επίσης να υποτιμηθούν 
τα ζητήματα νομιμοποίησης που θα 
αντιμετωπίσει το νέο μόρφωμα.

Εν κατακλείδι, το ζητούμενο είναι η 
Κυπριακή Δημοκρατία να ενισχύει την 
κρατική της υπόσταση και να καταστεί 
αποτελεσματικό κράτος. Η οποιαδήποτε 
λύση του Κυπριακού δεν μπορεί να 
εφαρμοσθεί από τη μια μέρα στην άλλη.  
Θα είναι το προϊόν της μεταρρύθμισης 
του Συντάγματος του 1960, καθώς και 
μιας εξελικτικής πορείας. Για μια τέτοια 
πορεία απαιτείται μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική, περιλαμβανομένου και 
ενός νέου αφηγήματος. 
*Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρω-

παϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς 
και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών 
και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας

Τ ους τελευταίους μήνες η Κύπρος 
είχε οφθαλμοφανώς περιέλθει σε 
κατάσταση πολιορκίας, με την 

πολύπλευρη θαλάσσια επιχείρηση της 
Τουρκίας στην ΑΟΖ της. Αλλά και επί 
του εδάφους, πέραν της στρατιωτικής 
κατοχής του 37% της επικράτειας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, μεθοδεύεται 
η υπαγωγή υπό τουρκική διοίκηση, της 
περιοχής των Βαρωσίων, κατά παραβί-
αση των ψηφισμάτων 550 και 789 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ωστόσο, η νέα κίνηση της Τουρκίας, με 
τον ναυτικό Αττίλα, στο θαλάσσιο τεμάχιο 
7 της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
συνιστά τη χειρότερη πρόκληση τής μέχρι  
τώρα έκνομης συμπεριφοράς της, κατά 
παραβίαση του Διεθνούς Θαλάσσιου Δι-
καίου. Κι αυτό, γιατί η παραβίαση αυτή 
αφορά στον πυρήνα του ενεργειακού 
προγράμματος της Κύπρου. Η διενέρ-
γεια γεωτρήσεων σε αδειοδοτημένο θα-
λάσσιο τεμάχιο εκπέμπει το μήνυμα ότι 
η Τουρκία προτίθεται να παρεμποδίσει 
την υλοποίηση των ενεργειακών σχεδι-
ασμών και του συναφούς προγράμματος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Είναι γι’ αυτό που η Τουρκία δεν μπορεί 
να αφεθεί ανενόχλητη. Γιατί, αν αυτό συμβεί, 
πέραν του ότι η Κύπρος θα «πιστοποιηθεί» 
ανέκκλητα ως κράτος ήσσονος κυριαρχίας, 
θα προδιαγραφεί ανάγλυφα και η όποια 
λύση του Κυπριακού. Η οποία προφανώς 
θα εμπεριέχει ως βασικό της στοιχείο, 
τη δεσπόζουσα και ελέγχουσα θέση της 
Τουρκίας στη δομή και τη λειτουργία του 
κυπριακού κράτους. Υπό αυτές λοιπόν 
τις κρίσιμες περιστάσεις προκύπτει το 
κλασικό ερώτημα. Τί κάνουμε;

Πρώτον, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

θα πρέπει να διακηρύξει ότι, με τη συνεχι-
ζόμενη θαλάσσια εισβολή της Τουρκίας και 
με εξελισσόμενη τη διαδικασία εποικισμού 
της Αμμοχώστου, δεν θα είναι νοητή και 
δυνατή η επανάληψη των συνομιλιών, ακό-
μα και αν  συμφωνηθούν οι περιβόητοι 
όροι αναφοράς. Το αντίθετο, θα σήμαινε  
αποδοχή των έκνομων τουρκικών αξιώ-
σεων στην αιγιαλίτιδα ζώνη και την ΑΟΖ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και την διά 
συναινέσεώς μας παραβίαση των ψηφισμά-
των του Συμβουλίου Ασφαλείας για την 
Αμμόχωστο. Θα ήταν δε ευσεβοποθισμός να 
πιστεύουμε ότι ξένοι ενεργειακοί κολοσσοί 
είτε θα εκπληρώσουν ήδη υφιστάμενες 
συμβατικές τους υποχρεώσεις είτε θα 
επιδείξουν μελλοντικό ενδιαφέρον για 
συνομολόγηση νέων συμβάσεων.

Δεύτερον, θα πρέπει να επιδιωχθεί η 
ενεργός εμπλοκή της Γαλλίας και της Ιταλί-
ας, στην αντιμετώπιση της νέας τουρκικής 
παράνομης δραστηριότητας, αφού αφορά 
θαλάσσιο τεμάχιο, για το οποίο, εταιρείες των 
δύο αυτών χωρών  κέκτηνται αδειοδοτηθέ-
ντα δικαιώματα ερευνών και γεωτρήσεων.

Τρίτον, με επίκληση της απειλής της 
διατάραξης της ειρήνης, όπως προβλέπεται 
από τον Καταστατικό Χάρτη  του ΟΗΕ, 
να υπάρξει προσφυγή στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας. Στην προσφυγή αυτή να κλη-
θούν να συνδράμουν Γαλλία και Ιταλία, 
αφού έχουν έννομο συμφέρον, λόγω της 
εμπλοκής εθνικών τους εταιρειών.

Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου στις 16 και 17 Οκτωβρίου, πέραν 
της προβολής αιτήματος για πρακτικά 
μέτρα κατά της παραβατικής συμπεριφοράς 
της Τουρκίας, να καταστήσουμε σαφές 
ότι δεν πρόκειται να συναινέσουμε ως 
Κυπριακή Δημοκρατία - κράτος  μέλος 
της Ε.Ε., σε οποιαδήποτε απόφαση, μέ-
τρο, πολιτική της Ένωσης, που να αφορά 
σχέσεις οποιασδήποτε χρηματοδότησης 
/οικονομικής βοήθειας ή αναβάθμισης 
των σχέσεων με την Τουρκία.

Τέταρτον, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί 
η Συνθήκη Εγγυήσεως και Συμμαχίας. 

Η Ελλάδα και η Βρετανία, ως εγγυήτριες 
δυνάμεις της ανεξαρτησίας, κυριαρχίας 
και εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, θα πρέπει να ενεργήσουν 
προς την κατεύθυνση υλοποίησης των 
εγγυητικών τους υποχρεώσεων, έναντι 
του παρανομούντος μέρους της Συνθήκης. 
Προς αποφυγήν παρεξηγήσεως. Η Ελλάδα 
βρίσκεται σε απόλυτη αλληλεγγύη προς 
την Κύπρο, όμως θα πρέπει να αποτα-
θεί προς τη Βρετανία. Να την καλέσει 
σε κοινά διαβήματα και κοινή δράση, 
δυνάμει της Συνθήκης, για προστασία 
της κυριαρχίας του κυπριακού κράτους, 
από τον βάναυσο ακρωτηριασμό της από 
την Τουρκία. Να την θέσει ενώπιον των 
ευθυνών της, έστω και αν αυταπάτες δεν 
πρέπει να υπάρχουν ως προς τη στάση 
που θα τηρήσει. Ας γίνει κατανοητό ότι, 
αυτήν τη φορά, οι λεκτικές διαμαρτυρίες, 
οι δηλώσεις και τα συνήθη διαβήματα 
δεν αρκούν. Χρειάζεται νεύρο, αποφα-
σιστικότητα, πρωτοβουλίες και δράσεις.

Κάθε άλλη στάση, πρακτική και συμπε-
ριφορά, θα αποτελούσε, όχι απλώς εθνική 
απρονοησία. Θα συνιστά συμφιλίωση με 
τις μεθοδεύσεις της Τουρκίας και πολιτι-
κή συναυτουργία στην ολοκλήρωση των 
σχεδιασμών της. Επί το απλούστερον. Θα 
σημαίνει συνέργεια, στην από μακρού 
διακηρυγμένη επιδίωξη της Τουρκίας 
να καταστεί «εκλιπούσα» η Κυπριακή 
Δημοκρατία.

Σημ.: Δεν είναι δυνατόν να λέγεται από 
επίσημης κυπριακής πλευράς ότι «και αν 
υπήρχαν στρατιωτικές δυνατότητες αντι-
μετώπισης της θαλάσσιας εισβολής της 
Τουρκίας, έχει κανένας την εισήγηση για 
στρατιωτική εμπλοκή με την Τουρκία;».  
Δηλαδή, παραγράφουμε το δικαίωμα νό-
μιμης άμυνας, όπως κατοχυρώνεται από το 
άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ; 

Αλήθεια, τι μήνυμα εκπέμπουμε με 
παρόμοιες δηλώσεις;

*Τέως Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων

Οι τουρκικές επιδιώξεις δεν 
επιτρέπουν ψευδαισθήσεις

Το δέον γενέσθαι  

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. 
ΟΜΗΡΟΥ*

ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ*
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Η 1η Οκτωβρίου είναι για την 
Κύπρο μέρα γιορτής, αφού 
αυτή η ημερομηνία επιλέχθη-

κε για τον εορτασμό της Κυπριακής 
Ανεξαρτησίας. Η ίδρυση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας αποφασίσθηκε δεκαοκτώ 
μήνες πρωτύτερα διά των Συμφωνιών 
Ζυρίχης - Λονδίνου, που συνομολογή-
θηκαν πρώτα στο ξενοδοχείο Ντόλτερ 
της Ζυρίχης στις 11 Φεβρουαρίου του 
1959 από τους Κωνσταντίνο Καρα-
μανλή, πρωθυπουργό της Ελλάδας, 
και Αντνάν Μεντερές, πρωθυπουργό 
της Τουρκίας, και ύστερα στο Λάν-
καστερ Χάουζ του Λονδίνου, στις 19 
Φεβρουαρίου 1959, από τους δύο προ-
αναφερθέντες συν τον Άγγλο ομόλογό 
τους Χάρολντ Μακμίλαν, ενώ κάποια 
συνημμένα κείμενα είχαν υπογραφεί 
από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ’ και 
τον αντιπρόεδρο Φαζίλ Κουτσούκ, οι 
οποίοι είχαν γνώση του συνόλου των 
Συμφωνιών. Γι’ αυτές τις Συμφωνίες  
ο Λαός δεν ρωτήθηκε ποτέ. 

Οι επόμενοι μήνες έως και την 16η 
Αυγούστου 1960, όταν γινόταν επίσημα 
πλέον η έπαρση της κυπριακής σημαίας 
στο τότε αγγλικό κυβερνείο (σημερι-
νό Προεδρικό Μέγαρο), ήσαν μήνες 
προετοιμασίας για την εφαρμογή των 
Συμφωνιών, με πιο σημαντικό γεγο-
νός την εκλογή των προσώπων που θα 
αναλάμβαναν τα πολιτειακά αξιώματα 
του νεοσύστατου κράτους. 

Οι Τούρκοι Κύπριοι προχώρησαν 
αθόρυβα στην εκλογή (διόρισαν κατ’  
ακρίβειαν τους εκπροσώπους τους στο 
νέο κράτος), ενώ οι Έλληνες Κύπριοι 
μπήκαν σε μιαν απίστευτη αντιπα-
ράθεση, η οποία προμήνυε και το τι 
θα ακολουθούσε στη συνέχεια. Για το 
προεδρικό αξίωμα υποψήφιοι ήσαν ο 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος (εκλέχθηκε 
με ποσοστό 66,29%) και ο Ιωάννης 
Κληρίδης (πατέρας του Γλαύκου Κλη-
ρίδη). Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος είχε 
τη στήριξη της πλειονότητας του λαού 
και των αγωνιστών της Ε.Ο.Κ.Α., ενώ 
ο Ιωάννης Κληρίδης στηρίχθηκε από 
τις δυνάμεις του Ανορθωτικού Κόμμα-
τος Εργαζομένου Λαού (Α.Κ.Ε.Λ.) και 
όσων ήταν ενάντιοι στις Συμφωνίες 
Ζυρίχης - Λονδίνου. Ήταν τότε που 
το Α.Κ.Ε.Λ. δεν ήθελε να ακούσει για 
τον Μακάριο! Κατά τη διάρκεια του 
προεκλογικού, η σύγκρουση μετα-
ξύ των οπαδών των δύο υποψηφίων 
έφθασε στα άκρα. Σε αντίθεση με τους 

Τούρκους Κυπρίους που διόρισαν 
στην ουσία τους 15 βουλευτές τους 
και τον Φαζίλ  Κουτσιούκ (αφού ήταν 
ο μοναδικός υποψήφιος) στη θέση του 
αντιπροέδρου! 

Οι  βουλευτικές εκλογές έγιναν για 
τυπικούς λόγους. Ο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος μοίρασε τις έδρες μεταξύ 
Πατριωτικού Μετώπου (αποτελούσε 
τον  σχηματισμό των συνασπισμένων 
κεντροδεξιών δυνάμεων με σκοπό 
τη διεκδίκηση των εκλογών) και του 
Α.Κ.Ε.Λ., με το Πατριωτικό Μέτωπο 
να παίρνει 30 έδρες και το Α.Κ.Ε.Λ. 
5 έδρες. Η συμφωνία πραγματοποι-
ήθηκε μεταξύ του Αρχιεπισκόπου 
και των δύο κομμάτων. Το Α.Κ.Ε.Λ. 
αναγκάσθηκε να συμφωνήσει στον 
διαμοιρασμό των εδρών, αφού, λόγω 
του ότι το εκλογικό σύστημα ήταν πλει-
οψηφικό, το Πατριωτικό Μέτωπο, που 
έλεγχε πέραν του 60% των ψήφων, 
θα μπορούσε να εκλέξει και τους 35 
βουλευτές (θαυμάστε Δημοκρατία!). 
Λόγω του προκαθορισμένου αποτε-
λέσματος από τα δύο κόμματα που 
συμμετείχαν στις εκλογές, η αποχή 
έφθασε στο 39,1%. 

Γιατί, όμως, γιορτάζουμε την κυπριακή 
ανεξαρτησία στην 1η Οκτωβρίου και όχι 
την 16η Αυγούστου; Η εξήγηση είναι 
απλή. Διότι κανένας δεν έχει διάθεση 
για εορτασμούς εν μέσω καλοκαιρινών 
διακοπών! 

Η φετινή παρέλαση
Η 1η Οκτωβρίου είναι για την Κύ-

προ επίσημη αργία. Στη Λευκωσία 
πραγματοποιείται στρατιωτική πα-
ρέλαση στην οποία παρουσιάζονται 
τα οπλικά συστήματα της Εθνικής 
Φρουράς. Τα τελευταία χρόνια, μά-
λιστα, της παρέλασης υπερίπτανται 
ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη, σκορ-
πίζοντας πάντα, καθώς αυτά διασχί-
ζουν τους κυπριακούς ουρανούς, ρίγη 
ενθουσιασμού και συγκίνησης. Είναι 
αυτά τα αεροσκάφη που περιμέναμε, 
με τα μάτια στραμμένα στους ουρα-
νούς, το μαύρο καλοκαίρι του 1974, 
τα οποία δυστυχώς δεν ήρθαν ποτέ 
στη  Μεγαλόνησο… αφήνοντας την 
τουρκική αεροπορία να βομβαρδίζει 
αδιακρίτως και ανενόχλητη κινητούς 
και ακίνητους στόχους.  

Φέτος τα ελληνικά φτερά, ενώ ήταν 
έτοιμα να ταξιδέψουν για την Κύπρο 
(ραδιόφωνα και τηλεοράσεις μετέδιδαν 
συνεχώς ότι «αναμένονται ελληνικά 
αεροσκάφη στο πλαίσιο της παρέλα-
σης»), δεν απογειώθηκαν ποτέ. Την 
τελευταία στιγμή δόθηκε εντολή να 
μείνουν καθηλωμένα στο έδαφος. Για 
τις «θεωρίες» τού γιατί απουσίαζαν 
ελληνικά μαχητικά από τους κυπρια-

κούς ουρανούς κατά τη διάρκεια της 
παρέλασης γράφτηκαν και λέχθηκαν 
πολλά. Ο Υπουργός Άμυνας της Κύ-
πρου κ. Αγγελίδης μίλησε σαφώς για 
πολιτική απόφαση της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη να μην έρθουν τα ελληνικά 
F-16. Οπότε καταρρίπτεται επίσημα 
η άποψη, που εκφράζεται από πολ-
λούς, ότι απόφαση για να πετάξουν 
ελληνικά μαχητικά για την Κύπρο δεν 
λήφθηκε ποτέ στην Αθήνα. Η Αθήνα, 
λένε οι κακές γλώσσες, «φοβήθηκε» 
τις απειλές της Άγκυρας και άφησε 
καθηλωμένα στον δίαυλο απογείωσης 
τα ελληνικά μαχητικά που ήταν έτοιμα 
να πετάξουν για τη  Μεγαλόνησο! 

Από τον ΣΥΡΙΖΑ είχαμε το εξής σχόλιο 
στο CNN Greece: «Γιατί δεν συμμετείχαν 
τα ελληνικά F-16 στην παρέλαση στην 
Κύπρο, ενώ αυτό είχε προγραμματιστεί; 
Σχετίζεται η απόφαση αυτή με το ότι 
ο κ. Μητσοτάκης δεν έθεσε το ζήτημα 
των τουρκικών προκλήσεων στη συ-
νάντησή του με τον κ. Ερντογάν και το 
δήθεν άνοιγμα νέας σελίδας στις ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις; Περιμένουμε 
ξεκάθαρη και υπεύθυνη απάντηση 
από την κυβέρνηση». Αυτά όλα είναι 
ανοησίες, απαντά η Κυβέρνηση, που 
ούτως ή άλλως οφείλει μια πειστική 
εξήγηση που, κατά τα φαινόμενα, δεν 
θα δώσει ποτέ! 

Ωστόσο, δικαιούμαστε να ρω-
τούμε: Μέχρι πότε θα υποχωρούμε 
στις ιταμές τουρκικές προκλήσεις και 
απειλές των Τούρκων; Μέχρι πότε θα 
αλωνίζει ανενόχλητη στη Μεσόγειο 
η Τουρκία; Πόσες τρύπες πρέπει να 
ανοίξει ακόμα στο σώμα της Κύπρου 
για να έχει (από τη Διεθνή Κοινότητα, 
κυρίως) την οφειλόμενη απάντηση; 
Πέραν των διπλωματικών κινήσεων, 
στις οποίες καταφεύγουμε, μπορού-
με, ναι ή όχι, να αντιμετωπίσουμε με 
άλλο τρόπο και αποτελεσματικά της 
τουρκικές προκλήσεις; 

Υστερόγραφο: «Μήπως θα πρέπει 
επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε 
τις δυνάμεις να υποστηρίξουμε στρα-
τιωτικά την Κύπρο; Το λέω αυτό, γιατί, 
αν υποθέσουμε ότι στέλνουμε δυνάμεις 
στο νησί, θα έχουμε πρόβλημα σίγουρα 
σε ελληνικό έδαφος… Τι να κάνουμε, 
απλώς δεν φτάνουμε για παντού….», 
γράφει κάποιος στο διαδίκτυο! Ελλα-
δίτες αδελφοί να σου τύχουν!  

Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη! 
«Η Πολεμική Αεροπορία φθάνει στην 
Κύπρο και όπου αλλού θέλει και μπορεί... 
Για να το κάνει αυτό, όμως, χρειάζεται 
πολιτική ηγεσία που να έχει κότσια και 
να είναι αποφασισμένη να αλλάξουν 
πολλά…». 

*Αναπληρωτής καθηγητής, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, από το Μονάγρι Λεμεσού

Η μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο 
είναι μια ανάγκη. Η ανάγκη 

αυτή έδειξε τα δόντια της, όταν όλοι αντι-
λήφθηκαν ότι οι Δήμοι δεν μπορούσαν 
να τα βγάλουν πέρα. Δεν μπορούσαν 
να προσφέρουν αναγκαίες υπηρεσίες 
στους δημότες και προπάντων καθα-
ριότητα, υποδομές και ποιότητα ζωής. 
Έτσι πρωτοεμφανίστηκε η έννοια συ-
μπλεγματοποίηση. 

Κάποιοι πίστεψαν ότι με τη συμπλεγ-
ματοποίηση μερικών υπηρεσιών το 
πρόβλημα θα εύρισκε τη λύση του. 
Όμως αποδείχτηκε ότι η νοοτροπία των 
αρχόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
δεν επέτρεπε ούτε συμπλεγματοποι-
ήσεις να γίνουν.  Έγινε παραδεκτό ότι 
μια σοβαρή μεταρρύθμιση μπορούσε 
να λύσει το πρόβλημα. Και η έννοια 
της μεταρρύθμισης περιελάμβανε την 
κατάργηση αρκετών δήμων και τη συ-
νένωσή τους σε μεγάλους δήμους με 
όλα τα πλεονεκτήματα. Η Κυβέρνηση 
ανέθεσε τη μελέτη σε ειδικό οίκο, που 
έκρινε ότι έπρεπε να γίνει δραστική 
μείωση των δήμων, ώστε να συνενω-
θούν οι περιοχές και οι υπηρεσίες τους. 
Φυσικά η μελέτη και οι εισηγήσεις της 
ενόχλησαν πολλούς δημάρχους, που 
θα έχαναν τη θέση και τα οφίκιά τους. 
Έτσι η Ένωση Δήμων αποφάσισε να 
κάμει δική της μελέτη, με δικούς της 
ειδικούς, που περιόρισαν την κατάργηση 
των δήμων και άφηνε να λειτουργούν 
περισσότεροι.

Το θέμα άρχισαν να το χειρίζονται οι 
πλέον αναρμόδιοι. Οι δήμαρχοι και οι 
δημοτικοί σύμβουλοι, που ένιωσαν τις 
καρέκλες τους να τρίζουν. Τα κομματικά 
παρασκήνια, που έβλεπαν να γίνεται 
αποκομματικοποίηση των δήμων. Εί-
χαν φυσικά και τις διαμαρτυρίες των 
δικών τους ανθρώπων, που ζητούσαν 
κομματική βοήθεια για να σώσουν τον 
Δήμο τους, με συγχωρείτε, την καρέκλα 
τους και φυσικά και την κομματική τους 
επιρροή και διαδραστική πελατειακή 
σχέση με τους δημότες. 

Οι κομματικές και δημοτικές ομάδες 
πιέσεως άρχισαν να ενεργοποιούνται. 
Και άρχισαν να «παίζουν την πουρού» 
και προς τη Βουλή και προς την Κυβέρ-
νηση. Έτσι το νομοσχέδιο για τη μεταρ-
ρύθμιση άρχισε να μεταλλάσσεται σε 
νομοσχέδιο για την οπισθοδρόμηση, 
αντί για τη μεταρρύθμιση.

Η προσπάθεια ήταν να ικανοποιηθούν 
όλοι. Πρώτα αυξήθηκαν οι προβλεπό-
μενοι δήμοι από μονοψήφιο σε διψήφιο 
αριθμό. Ύστερα δημιουργήθηκαν τα 
δημοτικά διαμερίσματα. Αυτά σωστά 
πρέπει να υπάρχουν για να έχουν όλες 
οι συνοικίες τους δικούς τους αντιπρο-
σώπους στα δημοτικά συμβούλια. Όμως, 
το ψητό είναι αλλού. Τα διαμερίσματα 
θα διατηρήσουν τα φέουδα των δημάρ-
χων, που τώρα θα ονομάζονται αντιδή-
μαρχοι. Το δημοτικό τους μέγαρο θα 
διατηρηθεί, για να είναι το γραφείο του 
φεουδάρχη με τον νέο του τίτλο, στο νέο 
του φέουδο. Έτσι θα έχει τη δυνατότητα 
ο κάθε αντιδήμαρχος να προστατεύει 
τα δικαιώματα του διαμερίσματός του, 
αλλά κυρίως να διατηρήσει την πελα-
τειακή σχέση κόμματος και δημοτών 
σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι διεργασίες είναι εντατικές. Δή-
μαρχοι διαμαρτύρονται με βροντώδη 
επιχειρήματα για να υπερασπιστούν τη 
συνέχιση του δήμου τους. Δημοτικά και 
κοινοτικά συμβούλια συνέρχονται και 
αποφασίζουν με ποιο δήμο να ενωθούν 
ή με ποιο δήμο δεν δέχονται συνένωση. 
Ομάδες δημοτών διαμαρτύρονται για 
την κατάργηση του δήμου τους. Και το 
Υπουργείο ικανοποιεί όσα μπορεί και 
όσα δεν μπορεί να μην ικανοποιήσει.

Τα κόμματα αναμένουν με τους 
βουλευτές πανέτοιμους να δώσουν τη 
δική τους μάχη και με την ψήφο τους 
να εγκρίνουν την οπισθοδρόμηση, που 
θα την βαφτίσουν σε μεταρρύθμιση.

Τουλάχιστον ελπίζουμε να μη δούμε 

εκ περιτροπής δημαρχία ή μια θετική 
ψήφο από κάθε δημοτικό διαμέρισμα για 
να πάρει το δημοτικό συμβούλιο μιαν 
απόφαση. Πάντως η πολιτική ισότητα 
των αντιδημάρχων είναι εξασφαλισμένη.

Είναι βέβαιο ότι η οπισθοδρόμηση 
θα γίνει. Ελπίζουμε να δούμε καλύτε-
ρες υπηρεσίες, λιγότερους φόρους και 
να αντέξουμε όλες τις διαμάχες και τις 
αντιζηλίες των διαμερισμάτων και των 
αντιδημάρχων τους. Η οπισθοδρόμηση 
αυτή δείχνει ότι το πολιτικό και κομμα-
τικό ρουσφέτι είναι ανίκητο.

Αναφέρθηκα κι άλλοτε σε πολεο-
δομικά και περιβαλλοντικά λάθη 
που έγιναν κατά καιρούς στην 

ανάπτυξη της Λεμεσού. Αναφέρθηκα στη 
μεταφορά των λυμάτων του αποχετευτικού 
συστήματος της πόλης με ξεχωριστό παρα-
θαλάσσιο αγωγό ανατολικά, το καθάρισμά 
τους στη Μονή και την επαναμεταφορά 
του εξαγνισμένου νερού με άλλον αγωγό 
κατά μήκος της πόλης δυτικά της για να 
αρδεύονται οι περιοχές εκεί. Όταν ήγει-
ρα τα θέματα της πολεοδομικής αταξίας, 
των διπλών εξόδων και της ταλαιπωρίας 
της παραθαλάσσιας περιοχής για πολύ 
χρόνο αντί της εγκατάστασης του εργο-
στασίου λυμάτων δυτικά της Λεμεσού 
σε Διυπουργική Επιτροπή, στην οποία 
παρευρίσκοντο βουλευτές κι άλλοι πα-
ράγοντες της Λεμεσού, απορρίφθηκε η 
εισήγησή μου για ένα αγωγό προς την 
πλευρά όπου θα εχρησιμοποιείτο το 
καθαρό νερό. Μάλιστα όταν επέμεινα 
ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Υπουργός 

Εσωτερικών, μου παρατήρησε με πολύ 
αυστηρό ύφος να ξεχάσουμε τι γινόταν 
μέχρι σήμερα: «Τώρα είναι τα κόμματα 
που αποφασίζουν κι όχι οι Δημόσιοι 
Υπάλληλοι». Βέβαια όλα αυτά έγιναν 
γιατί κάποιοι κομματικοί παράγοντες, 
που διέθεταν αγροκτήματα δυτικά της 
Λεμεσού, θεώρησαν ότι η ύπαρξη ερ-
γοστασίου επεξεργασίας λυμάτων στην 
περιοχή τους θα υποβάθμιζε την αξία τους.

Κάτι ανάλογο έγινε και στην περίπτωση 
της κατασκευής του υπεραστικού δρόμου 
Λευκωσίας-Λεμεσού-Πάφου, θέμα που 
απασχόλησε έντονα τον Τύπο τελευταία.         

Παραφράζοντας τον στίχο του Σεφέρη 
για τα αηδόνια, που δεν σ’ αφήνουν να 
κοιμηθείς στις Πλάτρες, ο δημοσιογράφος 
ακούει την έκκληση των κατοίκων της 
πόλης που διαμένουν κοντά στον αυ-
τοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου και τι 
ζητάνε καιρό τώρα: Βάλτε ηχοπετάσματα 
γιατί ταράξανε τα νεύρα μας! Ο θόρυβος 
δεν σ’ αφήνει να κοιμηθείς στη Λεμεσό! 
Παρόλο που φροντίσαμε να μπουν από 
τότε ηχοπετάσματα σε κάποια σημεία, 
φαίνεται η κατάσταση κατά μήκος του 
δρόμου είναι απελπιστική.

Όταν μετά την εισβολή αποφασίστηκε 
η δημιουργία δρόμων τετραπλής κυκλο-
φορίας για διευκόλυνση της κυκλοφορίας 
οχημάτων στις Ελεύθερες Περιοχές, μετά 
τον δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού ήρθε η 

σειρά του δρόμου Λεμεσού-Πάφου. Όταν 
ο αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Λεμε-
σού έφτασε στην περιοχή Γερμασόγειας,  
διαπιστώθηκαν διαφωνίες για το πώς  ο 
δρόμος έπρεπε να διασχίσει τη Λεμεσό 
προς Πάφο.    

Είχαμε ήδη προβεί στη βελτίωση 
διαφόρων δρόμων της Λεμεσού και 
για διευκόλυνση της διέλευσης οχημά-
των προς Πάφο, όπως τον παραλιακό, 
τη  Λεωφόρο Μακαρίου, τη Λεωφόρο 
Σπύρου Κυπριανού. Μέχρι τότε ο δρόμος 
αυτός κατασκευαζόταν με το σύστημα 
κατασκευής του μαζί με τη διάνοιξη οι-
κοπέδων. Δηλαδή όταν κάποιος έκανε 
αίτηση για να ‘κόψει’ οικόπεδα σε όλο το 
μήκος της γραμμής που είχε σχεδιαστεί 
ο δρόμος, έπρεπε να παραχωρήσει γη 
για τις ανάγκες του. Το σύστημα ήταν 
σχετικά οικονομικό αλλά η διάνοιξη του 
δρόμου προχωρούσε με ρυθμό χελώνας 
και σπασμωδικά. Σε συνεννόηση με τον  
Δήμαρχο Φωτάκη Κολακίδη αναλάβαμε 
τη διάθεση κονδυλίων μέσω του Προϋπο-
λογισμού Ανάπτυξης για την  κατασκευή 
του δρόμου ως πολεοδομικού έργου, ενώ 
ο Δήμος ανέλαβε να απαλλοτριώνει τη 
γη καταβάλλοντας στους ιδιοκτήτες τη 
διαφορά μεταξύ της αξίας της γης και 
της υπεραξίας της υπόλοιπης γης από 
τη διάνοιξη του δρόμου.

Παρόλα αυτά έπρεπε να συνεχίσει ο αυ-

τοκινητόδρομος Λευκωσίας-Λεμεσού προς 
Πάφο, κάτι που θα έλυε και το πρόβλημα 
της κυκλοφοριακής συμφόρησης μέσα 
στη Λεμεσό, που άρχισε να γίνεται μεγάλο. 
Για όσους ταξίδευαν από Λευκωσία προς 
Πάφο, δυσανάλογος χρόνος χρειαζόταν 
για να διασχίσουν τη Λεμεσό, είτε μέσω 
της παραλιακής λεωφόρου είτε μέσω της 
λεωφόρου Μακαρίου κλπ. Με την  κατά-
ληξη του δρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού 
στην περιοχή Γερμασόγειας η λύση στο 
πιο πάνω πρόβλημα ήταν η κατασκευή 
και δεύτερου παρακαμπτήριου δρόμου 
(ως πρώτος παρακαμπτήριος κατασκευ-
άστηκε κάποτε η λεωφόρος Μακαρίου!). 
Η επιλογή ήταν μεταξύ της κατασκευής 
ισόπεδου δρόμου με κυκλοτερείς νησίδες 
ή της κατασκευής ανισόπεδου δρόμου, 
όπως ο σημερινός. Εμείς υποστηρίξαμε 
την πρώτη λύση και ταυτόχρονα την κα-
τακράτηση γης για τρίτο παρακαμπτήριο 
βορειότερα όταν τούτο απαιτηθεί. Θεω-
ρούσαμε ότι θα έπρεπε να αποφύγουμε 
την τσιμεντοποίηση των πόλεών μας με 
τη κατασκευή τεράστιων υπέργειων δια-
βάσεων, όπως τελικά έγινε με τον εν λόγω 
παρακαμπτήριο. Δυστυχώς και σ’ αυτήν 
την περίπτωση δεν εισακουστήκαμε. Όπως 
είπαμε πιο πάνω, επικράτησε κι εδώ η 
κομματική τοποθέτηση! 

Είναι γεγονός ότι η κατασκευή του 
παρακαμπτήριου δρόμου έχει βοηθήσει 

με πολλούς τρόπους την κατάσταση. Από 
τη μια είναι η σημαντική μείωση που έχει 
επιφέρει στον χρόνο διακίνησης προς 
την Πάφο κι από την άλλη η κυκλοφο-
ριακή αποσυμφόρηση των κεντρικών 
δρόμων της πόλης από τη διέλευση, σε 
καθημερινή βάση, χιλιάδων αυτοκινήτων 
που διακινούνται τώρα στον υπεραστικό 
δρόμο. Όμως αν εγίνετο με τον τρόπο που 
εισηγηθήκαμε και καλύτερη αξιοποίηση 
του περιβάλλοντος χώρου θα εγίνετο κι οι 
περίοικοι δεν θα εβίωναν την σημερινή 
εμπειρία, που μας περιέγραψαν οι δημο-
σιογράφοι. Μπορεί να ανάσανε κυκλο-
φοριακά η μείζων Λεμεσός και λόγω της 
κατασκευής των κυκλικών κόμβων του 
υπεραστικού δρόμου, ωστόσο ‘εμείς δεν 
έχουμε βρει την ησυχία μας ούτε κατά τη 
διάρκεια της ημέρας ούτε και τη νύκτα’, 
ανέφεραν οι επηρεαζόμενοι κάτοικοι. Δεν 
ξέρω, αν η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων 
κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου εί-
ναι η λύση, αλλά χωρίς καθυστέρηση το 
πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. 
Μήπως θα ’πρεπε να ξαναδούμε την παλιά 
ιδέα να ολοκληρώσουμε την κατασκευή 
του παράλληλου παρακαμπτηρίου, που 
λέγαμε παλιότερα και να βελτιώσουμε 
όλους τους δρόμους της Λεμεσού, που 
οδηγούν προς Πάφο; 

*Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευθυ-
ντής Γραφείου Προγραμματισμού

Γιατί δεν πέταξαν τα ελληνικά F-16 
για την Κύπρο;

Πονοκέφαλος από ηχορύπανση στη Λεμεσό

Ολοταχώς προς οπισθοδρόμηση
αντί μεταρρύθμιση δήμων

Δεν ξέρω αν η τοπο-
θέτηση ηχοπετασμά-
των κατά μήκος του 

αυτοκινητόδρομου 
είναι η λύση, αλλά 

χωρίς καθυστέρηση 
το πρόβλημα θα πρέ-

πει να αντιμετωπιστεί. 
Μήπως θα ’πρεπε να 
ξαναδούμε την παλιά 

ιδέα να ολοκληρώ-
σουμε την κατασκευή 

του παράλληλου 
παρακαμπτηρίου, που 

λέγαμε παλιότερα 
και να βελτιώσουμε 

όλους τους δρόμους 
της Λεμεσού, που 

οδηγούν προς Πάφο; 

Οι κομματικές και δη-
μοτικές ομάδες πιέσεως 

άρχισαν να ενεργοποι-
ούνται. Και άρχισαν να 
«παίζουν την πουρού» 
και προς τη Βουλή και 
προς την Κυβέρνηση. 

Έτσι το νομοσχέδιο για 
τη μεταρρύθμιση άρ-

χισε να μεταλλάσσεται 
σε νομοσχέδιο για την 
οπισθοδρόμηση, αντί 
για τη μεταρρύθμιση
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Η Κυπριακή Δημοκρατία μετά τα 
γεγονότα του Δεκέμβρη 1963 
έπρεπε να αντιμετωπίσει την 

οργανωμένη από πλευράς Τουρκίας, 
αποχώρηση όλων των αξιωματούχων 
του Κράτους από τις αντίστοιχες θέσεις 
που κατείχαν κατά το Σύνταγμα οι Τουρ-
κοκύπριοι και πέτυχε, με την εφαρμογή 
του Δικαίου της Ανάγκης, να διασώσει 
την ύπαρξη και λειτουργία του Κράτους. 

Μια από τις τρεις διακεκριμένες εξου-
σίες που διεσώθη κατ’ εφαρμογήν του 
Δικαίου της Ανάγκης ήταν και η ανε-
ξάρτητη Δικαστική εξουσία, πράγμα που 
επιτεύχθηκε με τον Νόμο 33/64 και τον 
Διαδικαστικό Κανονισμό του 1964. Ο 
Νόμος αυτός συγκέντρωσε τις εξουσίες 
των δύο Ανώτατων Δικαστηρίων που το 
Σύνταγμα πρόβλεπε σε ένα Δικαστήριο, 
το οποίο ο Νόμος ονόμασε «Ανώτατο Δι-
καστήριο» της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας. Μάλιστα το εύρος αλλά και ο τρόπος 
άσκησης της εξουσίας και αρμοδιότητάς 
του στο Διοικητικό Δίκαιο (Άρθρο 146 
του Συντάγματος) σε πρώτο και δεύτερο 
βαθμό έτυχε δικαστικής διευκρίνισης στη 
γνωστή υπόθεση Δημοκρατία vs Παντελής 
Χατζηπαντελή του 1969, η οποία προέβλε-
ψε και εφαρμόστηκε έκτοτε συνεχώς, ότι:

«Η φύση της αναθεωρητικής έφεσης 
είναι διάφορη από την έφεση σε αστικές 
υποθέσεις, λόγω της διαφοράς μεταξύ 
των δύο δικαιοδοσιών… To αντικείμε-
νο προσφυγής είναι η νομιμότητα της 
διοικητικής πράξης ή απόφασης. Το 
αντικείμενο της αναθεωρητικής έφεσης 
συνεχίζει να είναι η νομιμότητα της ίδιας 
πράξης ή απόφασης… To Δικαστήριο 
στην αναθεωρητική έφεση προσεγγίζει 
το θέμα με πλήρη επανεξέταση της υπό-
θεσης, αναφερόμενο στα θέματα που 
εγείρονται από τα μέρη στην έφεση, ή 
στην έκταση που δεν είχαν αποφασιστεί 
από το πρωτόδικο Δικαστήριο, ή στα 
θέματα που εγείρονται στην αντέφε-
ση. Ο διάδικος δικαιούται στη γνώμη 
της Ολομέλειας του Δικαστηρίου… Η 
αναθεωρητική έφεση έχει σκοπό να 
εξασφαλίσει στα μέρη το πλεονέκτη-
μα της γνώμης της Ολομέλειας του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου σε υπόθεση 

Αναθεωρητικής Δικαιοδοσίας».
Η 8η τροποποίηση του Συντάγματος 

(Νόμος 130(I)/2015) αφορούσε το Άρθρο 
146 του Συντάγματος και προέβλεψε ότι 
οι εκκρεμούσες ενώπιον του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου προσφυγές μεταφέρονται 
και θα έχει πλέον επ’ αυτών αποκλειστική 
πρωτοβάθμια δικαιοδοσία το νέο Διοικη-
τικό Δικαστήριο, το οποίο ιδρύθηκε και 
λειτουργεί με βάση τους Νόμους 131 και 
132(I)/2015 που ακολούθησαν την 8η 
τροποποίηση του Συντάγματος. 

Με δύο τουλάχιστον αποφάσεις του, το 
Ανώτατο Δικαστήριο σε δύο αντίστοιχες 
Αναθεωρητικές Εφέσεις, που αφορούσαν 
Πρωτόδικες αποφάσεις που εξέδωσαν 
αντίστοιχα δύο Δικαστές του Ανώτατου 
Δικαστηρίου, προβληματίστηκε περί το 
εάν παρέμενε δικαιοδοσία στο Ανώτατο 
Δικαστήριο μετά την 8η τροποποίηση 
και τους σχετικούς Νόμους, για να προ-
χωρήσει ως η πάγια πρακτική και να 
διαγνώσει θέματα επί της ουσίας μιας 
προσφυγής. Θέματα επί των οποίων δεν 
υπήρξε κρίση στην πρωτόδικη απόφαση, 
γιατί περιορίστηκε μόνο σε προδικαστικό 
ζήτημα περί το εάν ήταν η υπό έλεγχο 
απόφαση, εκτελεστή πράξη ή εάν είχε 
έννομο συμφέρον ο Αιτητής. 

Με τις δύο αυτές αποφάσεις του 
Αναθεωρητικού Εφετείου κρίθηκε ότι: 
«Η ταχεία απονομή δικαιοσύνης είναι 
και δική μας ανησυχία, πλην όμως δεν 
μπορούμε να αναλάβουμε δικαιοδοσία 
και να ασκήσουμε εξουσία, την οποία 
δεν έχουμε». 

Με όλον τον σεβασμό και πέρα από 
την κρίση ήδη της μειοψηφίας στη μία των 
αποφάσεων αυτών θεωρώ ότι η Νομοθε-
σία είναι ξεκάθαρη, γιατί δεν προέβλεψε 
οτιδήποτε που να αποτελούσε στέρηση 
της αρμοδιότητας του πενταμελούς Εφε-
τείου στο να κρίνει το ίδιο τελεσίδικα ως 
η πάγια πρακτική από το 1969, όσα δεν 
αποφασίστηκαν Πρωτόδικα.

Ο Νόμος ρητά προέβλεψε συγκεκρι-
μένη περιορισμένη αρμοδιότητα στο 
Διοικητικό Δικαστήριο που αφορά την 
εκδίκαση των όσων μεταβιβάστηκαν διά 
Νόμου εκκρεμουσών υποθέσεων. Μόνο 
γι’ αυτές (και βέβαια όσες καταχωρήθη-
καν μεταγενέστερα του Νόμου) δόθηκε 
εξουσία πρωτοβάθμιας «αποκλειστικής 
δικαιοδοσίας» στο Διοικητικό Δικαστή-
ριο να αποφασίζει «σε πρώτο βαθμό επί 
πάσης προσφυγής». 

Συνεπώς, το Διοικητικό Δικαστήριο 
έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για όσες 
νέες μετά την ίδρυσή του προσφυγές και 

όσες μεταβιβάστηκαν κατά τον Νόμο. 
Δεν προέβλεψε ο Νόμος ότι, απόφαση 
πρωτόδικη από Δικαστή του Ανωτάτου 
επί προδικαστικού ζητήματος, που εφε-
σιβλήθηκε πριν από τους Νόμους 130 
και 131(I)/2015 και ανατράπηκε από 
πενταμελές Αναθεωρητικό Εφετείο ως 
μη ορθή, μπορούσε να σταλεί ως έκριναν 
οι νεότερες αποφάσεις, στο Διοικητικό 
Δικαστήριο για να εξεταστεί η ουσία της 
υπόθεσης και τα νομικά σημεία που τέ-
θηκαν και δεν αποφασίστηκαν με την 
εφεσιβληθείσα τότε Πρωτόδικη κρίση 
του Δικαστή του Ανωτάτου. Άλλωστε, ο 
ίδιος ο Νόμος 131(Ι)/2015 προβλέπει 
ότι «συνεχίζονται και αποπερατώνονται 
ενώπιον του Δικαστηρίου, στο οποίο 
αυτές εκκρεμούν». Δηλαδή, έπρεπε να 
τηρηθεί η προγενέστερη πρακτική από 
το 1969 και να αποφάσιζε το Εφετείο επί 
των εγερθέντων και μη κριθέντων λόγων 
ακύρωσης, ώστε να υπάρχει τελεσίδικη 
πλέον απόφαση.

Το «σφάλμα», κατά την άποψή μου, της 
νεότερης αυτής Νομολογίας, αναδεικνύει, 
μεταξύ άλλων, πανηγυρικά ότι δεν ήταν 
η ορθότερη λύση να «επέμβει» ο Νομο-
θέτης στη δικαστική ύλη που είχε προς 
εκδίκαση ενώπιόν του το Ανώτατο Δικα-
στήριο και, όσες υποθέσεις εκκρεμούσαν, 
τις αφαίρεσε από το Ανώτατο Δικαστήριο 
και τις «μετέφερε» ο Νομοθέτης στο νέο 
Διοικητικό Δικαστήριο. 

Μπορούσε ο Νομοθέτης να άφηνε 
αυτήν την εξουσία «μεταφοράς» ή ορ-
θότερα «παραπομπής» εκκρεμούσας 
δικαστικής ύλης, ως αρμοδιότητα του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, γιατί αφορούσε 
γενικότερα στην απονομή δικαιοσύνης. 
Έτσι, η όποια παραπομπή εκκρεμούσας 
προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο 
για να εκδικαστεί πρωτόδικα, να γινό-
ταν με απόφαση του Ανωτάτου, όπως 
ανάλογα έκριναν τώρα οι δύο νεότερες 
αποφάσεις. Αποφάσεις, όμως, που δεν 
συμπίπτουν με ό,τι ο Νόμος προβλέπει 
και που παράλληλα συντέλεσαν σε μια 
πρόσθετη καθυστέρηση στην πλήρη και 
τελεσίδικη απονομή της δικαιοσύνης, αφού 
μετά την όποια απόφαση του Διοικητικού 
Δικαστηρίου θα είναι δυνατή νέα Έφεση!

Αυτοί οι προβληματισμοί και η κριτική 
θεωρώ ότι επιβάλλεται να υπάρχουν στο 
πλαίσιο της ελευθερίας της γνώμης αλλά 
και εν όψει και άλλων δραστικών αλλαγών 
που προδιαγράφουν νεότερα Νομοσχέδια 
περί την όλη δομή των Δικαστηρίων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.

*Δικηγόρος

Σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά αβέ-
βαιο, ρευστό, πολύπλοκο, έντονα 
ανταγωνιστικό και με ραγδαίους 

ρυθμούς τεχνολογικών, οικονομικών, 
πολιτικών, πολιτισμικών και καταναλωτι-
κών αλλαγών, το δημιουργικό branding 
και η αποτελεσματική διαφοροποίηση 
αποτελούν το κλειδί της επιβίωσης και 
της επιτυχίας κάθε οργανισμού. Στον 
πολιτικό και τον επιχειρηματικό κόσμο 
το branding είναι το παν. Ένα δυνατό 
brand είναι πιο πολύτιμο από το χρήμα. 

Η Στρατηγική Branding πρέπει να 
είναι σφαιρική και πολύπλευρη και να 
αντανακλάται σε όλα: συμπεριφορά, μη-
νύματα, χαρακτήρα, ικανότητες, εικόνα, 
φήμη, διασυνδέσεις / δικτύωση, ήθος, 
υπευθυνότητα (brand responsibility), 
πιστότητα (loyalty) των πελατών μιας 
επιχείρησης ή των ψηφοφόρων ενός 
πολιτικού κόμματος. Το brand βρίσκε-
ται στη διεπιφάνεια (interface) των δύο 
«ημισφαιρίων», του συναισθήματος και 
της λογικής.  

Χρειάζεται συνέπεια, ένα αφήγημα 
που να εμπνέει και να παρακινεί, να στη-
ρίζεται σε ένα σύστημα αρχών και αξιών 
που να αντανακλάται εντός και εκτός 
ενός οργανισμού. Ένα αφήγημα που να 
είναι ευαίσθητο, να ανταποκρίνεται στις 
αλλαγές στις συνθήκες (context change): 
το οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και 
πολιτιστικό πλαίσιο της συγκεκριμέ-
νης χρονικής περιόδου. Αυτό παρέχει 
ένα πανίσχυρο brand, καθοδηγεί τη 
συμπεριφορά μέσα στον οργανισμό, 
ενώ δημιουργεί και καθιερώνει εξω-
τερικές προσδοκίες. Το brand πρέπει 
να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται. 
Όμως ταυτόχρονα πρέπει να διατηρεί 
την ουσία του, την αυθεντικότητά του, 
τον πυρήνα των αξιών του. Η εταιρική 
εικόνα  (corporate brand) πρέπει να 
είναι συνυφασμένη με την αειφορία, 
τη δίκαιη ανάπτυξη, την ισότητα και τη 
γενικότερη προσφορά στην κοινωνία.    

Η διαφοροποίηση είναι το κλειδί για τη 
δημιουργία μιας μοναδικής ταυτότητας, 
το εργαλείο για ένα αποτελεσματικό και 
δημιουργικό branding εθνών, πόλεων, 
εταιρειών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, προϊόντων 
και υπηρεσιών, πολιτικών αρχηγών, καλ-
λιτεχνών, ποδοσφαιρικών ομάδων και 
μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι πηγές 
διαφοροποίησης μπορούν να σχετίζονται 
τόσο με τα χειροπιαστά όσο και με τα 
άυλα χαρακτηριστικά του προϊόντος. 

Το κτίσιμο διακριτών ικανοτήτων 

(distinctive capabilities) δημιουργεί ένα 
διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτη-
μα. Όπως σημειώνει ο Peter Thiel στο 
βιβλίο του Zero to One, η εμπορική 
επιτυχία στηρίζεται στα εξής χαρακτη-
ριστικά: τη δημιουργία μιας αποκλει-
στικής (proprietary) τεχνολογίας, την 
αξιοποίηση των οφελών της δικτύωσης 
και των οικονομιών κλίμακας και το 
branding. Οι άυλες επενδύσεις –ιδέες, 
γνώσεις, βάσεις δεδομένων, λογισμι-
κό, κατάρτιση, δεξιότητες, έρευνα και 
καινοτομία, μάρκετινγκ, σχεδιασμός, 
branding, πατέντες, διακριτές ικανότη-
τες, δίκτυα πελατών και προμηθευτών, 
οργανωσιακές δομές, αποτελεσματική 
διοίκηση, επιχειρηματικά μοντέλα– έχουν 
διαφορετικά οικονομικά χαρακτηριστικά 
από τις επενδύσεις που κυριαρχούσαν 
παλαιότερα όπως τα μηχανήματα, ο εξο-
πλισμός, τα κτήρια, τα οχήματα κ.λπ. 

Πρώτον, είναι πιο δύσκολο να ανα-
κτήσεις τα κόστη από μια άυλη επένδυση 
(sunk cost). Είναι πιο δύσκολο να πωλή-
σεις τα άυλα κεφάλαια αφού αφορούν 
το συγκεκριμένο πλαίσιο (context), τη 
συγκεκριμένη εταιρεία. Δεύτερο, οι άυλες 
επενδύσεις επιφέρουν ευρύτερα οφέ-
λη (spillovers), όμως αντιγράφονται πιο 
εύκολα από ανταγωνιστικές εταιρείες. 
Τρίτο, οι άυλες επενδύσεις επιτυγχάνουν 
πιο εύκολα την κλιμάκωση (scalability). 
Οι άυλες επενδύσεις συνήθως μπορούν 
να χρησιμοποιούνται ξανά και ξανά σε 
πολλά και διαφορετικά μέρη την ίδια 
στιγμή. Τέταρτο, οι άυλες επενδύσεις 
τείνουν να έχουν συνέργειες: όταν οι 
άυλες επενδύσεις συνδυάζονται, η αξία 
τους πολλαπλασιάζεται.

Οι άυλες επενδύσεις μπορούν επίσης 
να έχουν συνέργειες με υλικά κεφάλαια 
και επενδύσεις όπως είναι τα μηχανήματα 
και οι τεχνολογίες των πληροφοριών. Τις 
τελευταίες δεκαετίες οι άυλες επενδύσεις 
παρουσιάζουν σημαντική αύξηση. Το γε-
γονός αυτό καθιστά αναγκαία τη  μέτρησή 
τους. Οι υποδομές της άυλης οικονομίας 
–νόμοι και κανονισμοί, πρότυπα, εμπιστο-
σύνη, κοινωνικό κεφάλαιο, πλαίσιο λει-
τουργίας και συναντίληψης– ενθαρρύνουν 
τις επενδύσεις και την παραγωγή νέων 
καινοτομιών. Οι άυλες επενδύσεις στο 
branding και στην κατάρτιση αποτελούν 
ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των 
εταιρειών που είναι ηγέτιδες στον κλάδο 
τους. Τα επιτυχημένα brands δημιουργούν 
πραγματικό πλεονέκτημα από πλευράς 
πωλήσεων και μάρκετινγκ. Από τη φήμη 
μιας επιχείρησης εξαρτάται η ικανότητά 
της να προσελκύει πελάτες, ταλέντα και 
επενδύσεις.              

Ο ρόλος της Πολιτείας στην άυλη 
εποχή είναι ιδιαίτερα σημαντικός:

1. Καθορισμός θεσμικού πλαισίου – 
ξεκάθαροι κανονισμοί για την ιδιοκτησία 
των άυλων επενδύσεων και κεφαλαίων. Η 
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας 

έχει πολλαπλά οφέλη για μια οικονομία 
και κοινωνία. 

2. Επιτάχυνση απονομής της Δικαιο-
σύνης – η καθυστέρηση εκδίκασης των 
υποθέσεων λειτουργεί αποτρεπτικά για 
την προσέλκυση ξένων  επενδύσεων.

3. Κτίσιμο ενός φιλικού οικοσυστή-
ματος για τις επιχειρήσεις – παροχή 
κινήτρων, ανάπτυξη κοινών υποδομών 
και δημιουργία καινοτομικών συστάδων, 
διευκόλυνση του επιχειρείν.

4. Ενθάρρυνση / προώθηση εναλ-
λακτικών καναλιών και εργαλείων 
χρηματοδότησης (block chain, peer-
to-peer, crowdfunding).

5. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Αύξηση 
των κονδυλίων για Έρευνα & Ανάπτυξη. 
Χρηματοδότηση περισσότερων ερευ-
νητικών προγραμμάτων. 

6. Ενίσχυση των Δημιουργικών 
Βιομηχανιών.

7. Ενδυνάμωση του Κοινωνικού Κε-
φαλαίου – κοινωνική συνοχή, διάχυση 
των οφελών της ανάπτυξης σε όλους τους 
πολίτες, κοινωνική επιχειρηματικότητα, 
κοινωνική καινοτομία.

Ζούμε στην εποχή των μαύρων 
κύκνων, σε ένα μη γραμμικό περιβάλ-
λον. Μετά από πολύχρονη έρευνα έχω 
αναπτύξει ένα νέο, δυναμικό Μοντέλο 
Καινοτομίας, το οποίο δίνει τη δυνατότητα 
στους Οργανισμούς να: α) Τιθασεύσουν 
αυτό που ο Nassim Taleb ονομάζει 
«Antifragility», ώστε να αξιοποιήσουν 
τις θετικές ασυμμετρίες (ευκαιρίες) και 
να αποφύγουν τις αρνητικές ασυμμετρίες 
(κινδύνους) και β) καινοτομήσουν αποτε-
λεσματικά κάτω από συνθήκες εξαιρετικής 
αβεβαιότητας. Το διεπιστημονικό αυτό 
εργαλείο (cross-cutting tool) εφαρμό-
ζεται σε όλους τους τομείς και σε όλα 
τα μεγέθη και κλίμακες.

*Σύμβουλος Στρατηγικής,
Επικοινωνίας και Καινοτομίας

Το έτος 2021 συμπληρώνονται 
200 χρόνια από την Επανάσταση 
του 1821 και ήδη στην Ελλάδα 

άρχισαν προεργασίες για τους εορτα-
σμούς που θα οργανωθούν από τώρα 
και στο εξής. Ήδη ανακοινώθηκε στην 
Αθήνα ότι ο συντονισμός έχει ανατεθεί 
στη Γιάννα Αγγελοπούλου, η οποία είχε 
αναλάβει με εξαιρετική επιτυχία την 
οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων 
του 2004 στην Ελλάδα.

Επειδή οι εορτασμοί αυτοί ασφαλώς 
δεν θα περιοριστούν μόνον στη Μητρο-
πολιτική Ελλάδα, αλλά θα επεκταθούν 
σε παγκόσμια κλίμακα όπου υπάρχει 
Ελληνισμός, θα είναι αδιανόητο η Κύ-
προς να μην έχει ενεργό συμμετοχή και 
να περιοριστεί σε μία δοξολογία και 
παρέλαση μπροστά από το οίκημα της 
Ελληνικής Πρεσβείας στη Λευκωσία, 

ως γίνεται συνήθως.
Επίκεντρο των εκδηλώσεων που θα 

οργανωθούν στην Κύπρο θα πρέπει να 
είναι η ανάδειξη της ενεργού συμμε-
τοχής των Κυπρίων στην Επανάσταση 
του 1821.

Υπό τις παρούσες περιστάσεις, προφα-
νώς θα ήταν σκόπιμο την πρωτοβουλία 
να αναλάβει η Εκκλησία με επικεφαλής 
την Ιερά Σύνοδο, η οποία, εξ όσων έχει 
δημοσιευτεί, έχει κάνει  κάποιες σκέψεις.

 Άλλωστε, πέραν των σφαγών της 
9ης Ιουλίου κληρικών και λαϊκών προ-
ηγήθηκαν ουκ ολίγες θυσίες.

Προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει να 
επιστρατευτούν πνευματικοί άνθρωποι, 
πανεπιστημιακοί και ακαδημαϊκοί, ιστο-
ρικοί, λαογράφοι και πλείστοι όσοι άλλοι.

Σε συνεργασία με τους οργανωτές 
των εκδηλώσεων στην Ελλάδα να γίνει 
έρευνα για τη συμμετοχή των Κυπρίων 
στην Επανάσταση του 1821 και να κα-
ταβληθεί προσπάθεια να επισημανθούν 
οι απόγονοι αυτών οπουδήποτε και αν 
βρίσκονται σήμερα.

Γνωστό είναι ότι στο Πολεμικό Μου-
σείο στην Αθήνα υπάρχει το λάβαρο 

με την επιγραφή «Σημαία Ελληνική, 
Πατρίς Κύπρος».

Παρομοίως στην Κύπρο θα πρέπει 
να καταβληθεί προσπάθεια να βρεθούν 
οι απόγονοι των σφαγιασθέντων κλη-
ρικών και λαϊκών όχι μόνον κατά την 
9ην Ιουλίου 1821, αλλά και καθ’ όλη 
τη διάρκεια των 307 χρόνων της οθω-
μανικής κατοχής.

Τελικά, αφού συγκεντρωθούν όλα 
τα ως άνω στοιχεία, ως επιστέγασμα να 
εκδοθεί μια επετηρίδα για τη συμμε-
τοχή των Ελλήνων της Κύπρου στους 
απελευθερωτικούς αγώνες του Έθνους 
διαχρονικά. 

Αυτές είναι μερικές σκέψεις για 
περαιτέρω προβληματισμό και λήψη 
αποφάσεων και προγραμματισμό των 
οποιωνδήποτε εκδηλώσεων.

Υ.Γ. Ο νεοσουλτάνος Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν κόμπαζε για τη ναυμαχία της 
Πρέβεζας υπό τον Μπαρμπαρόσα. Του 
υπενθυμίζουμε, όμως, τη ναυμαχία του 
Ναβαρίνου και την πανωλεθρία του οθω-
μανικού στόλου, που έθεσε τέρμα στην 
κυριαρχία του στη Μεσόγειο.

*Πρώην συνδικαλιστής

Της Κυριακής

Απόψεις 30
13.10.2019

Το brand πρέπει να 
εξελίσσεται και να 

προσαρμόζεται. Όμως 
ταυτόχρονα πρέπει να 

διατηρεί την ουσία του, 
την αυθεντικότητά του, 
τον πυρήνα των αξιών 
του. Η εταιρική εικόνα  

(corporate brand) πρέ-
πει να είναι συνυφα-

σμένη με την αειφορία, 
τη δίκαιη ανάπτυξη, την 

ισότητα και τη γενικό-
τερη προσφορά στην 

κοινωνία    

Η συμμετοχή των Κυπρίων
στην Επανάσταση του 1821

Η ταχεία απονομή της δικαιοσύνης  – 
Έφεση και πρωτόδικη δικαιοδοσία 

Τα Brands στην εποχή της άυλης 
οικονομίας και των μαύρων κύκνων

Πριν από λίγες ημέρες ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας Νί-
κος Αναστασιάδης εξέφρασε 

δημόσια τη βούλησή του να συνεχι-
σθεί  και να ολοκληρωθεί χωρίς άλλη 
καθυστέρηση  η μεταρρύθμιση στο 
Δημόσιο. Για επίτευξη του καίριου 
αυτού στόχου, είπε ότι σύντομα θα 
υποβάλει στη Βουλή τα σχετικά νομο-
σχέδια. Από την πλευρά του, ο Υπουρ-
γός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης  
ανέφερε πως τοΥπουργικό Συμβούλιο 
ενέκρινε εκ νέου πλαίσιο νομοσχεδίων  
που βελτιώνουν σε πολύ σημαντικό 
βαθμό τη λειτουργία της Δημόσιας 
Υπηρεσίας, όπως για παράδειγμα το 
σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων 
υπαλλήλων. Με την εκλογή του το 
2013, ο κ. Αναστασιάδης μίλησε για  
μεταρρύθμιση  του δημόσιου τομέα 
μέχρι το 2016, σκιαγραφώντας τους 
πέντε κινητήριους άξονες της μεταρ-
ρυθμιστκής πολιτικής της διακυβέρ-
νησής του, διατυπώνοντας μάλιστα 
την αποφασιστικότητά του να πατάξει 
τυχόν γραφειοκρατικά εμπόδια, κατε-

στημένα και απαρχαιωμένες αντιλήψεις.                                                                                                                  
Δυστυχώς, ο περίφημος  εκσυγχρο-
νισμός  του κράτους που εξηγγέλθη 
πολλές φορές στο παρελθόν και από 
άλλους προέδρους σκόνταψε στο κομ-
ματικό  κόστος, σε ιδιοτελή συμφέρο-
ντα και ποικιλόμορφες  παθογένειες 
του πολιτικού βίου. Είναι γεγονός ότι 
την τελευταία πενταετία έγιναν βή-
ματα μπροστά, αλλά το όραμα έμει-
νε ημιτελές. Θέλουμε να πιστεύουμε 
ότι αυτήν  τη φορά η νέα εξαγγελία 
του Προέδρου, η οποία τυγχάνει της 
θερμότατης στήριξης του Υπουργού 
Εσωτερικών, θα προχωρήσει μέχρι 
τέλους. Αναμφίβολα, η πορεία υλο-
ποίησης θα περάσει  μέσα  από τα 
στενά της Σκύλλας και της Χάρυβδης. 
Είναι ακριβώς εδώ που απαιτείται η 
τόλμη και η αποφασιστική διάθεση για 
μετωπική σύγκρουση, ανεξαρτήτως 
πολιτικού  κόστους, με αρρωστημέ-
νες νοοτροπίες και νοσηρές πρακτικές 
που εμποδίζουν την αναμόρφωση του 
δημόσιου τομέα. Ο Πρόεδρος, γνωρί-
ζοντας από πρώτο χέρι πως οι αλλαγές 
που δρομολογούνται θα έλθουν σε 
σύγκρουση με την επικρατούσα νο-
οτροπία των πελατειακών σχέσεων, 
απηύθυνε έκκληση στα κοινοβου-
λευτικά κόμματα να στηρίξουν τη 
μεταρρυθμιστική προσπάθεια.  

 Έξι σχεδόν δεκαετίες από την ίδρυση 
του ανεξάρτητου κυπριακού κράτους, 

φρονούμε πως ήλθε η ώρα, τα κόμματα 
υπό το βάρος της σύνθλιψης του λαού στη 
μέγγενη της διαπλοκής, της διαφθοράς 
και της οικονομικής κρίσης, να επιδείξουν 
τον αναγκαίο κοινωνικό πατριωτισμό 
θέτοντας το κοινό καλό υπεράνω του 
κομματικού ή άλλου ιδιοτελούς συμ-
φέροντος. Οφείλουν τα κόμματα, ως οι 
θεσμικοί φορείς λειτουργίας του Δημο-
κρατικούς Πολιτεύματος,  να συνεργα-
στούν ειλικρινώς με την Κυβέρνηση για 
να επιτευχθεί ο πολυπόθητος στόχος του 
εκσυγχρονισμού της κρατικής μηχανής,  
η οποία με την εύρυθμη λειτουργία της 
μπορεί απογειώσει την Κύπρο στους 
αιθέρες της υγιούς ανάπτυξης και της 
προόδου.  

Τούτη την ώρα, ο τόπος χρειάζεται 
κομματική  και κοινωνική συναίνεση 
στα μείζονα ζητήματα αλλά και ξεκά-
θαρο προσανατολισμό, που να οδηγεί 
στη   δημιουργία σύγχρονου κράτους, 
το οποίο  να προάγει την αξιοκρατία, 
την ισοπολιτεία, τη διαφάνεια και τη 
χρηστή διοίκηση. Η στάση της κυβέρ-
νησης και των κομμάτων θα κρίνει κατά 
πόσον θα κερδηθεί το μεγάλο αυτό 
στοίχημα, θέτοντας την Κύπρο στον 
αστερισμό των προηγμένων κρατών 
της Ευρώπης. Ασφαλέστατα, σε αυτό 
το τολμηρό εγχείρημα έχουν και λόγο 
και ρόλο να διαδραματίσουν οι πολίτες 
και τα υγιή οργανωμένα κοινωνικά 
σύνολα.

Το μέγα στοίχημα
της μεταρρύθμισης στο Δημόσιο 

ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ*

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. 
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ*

ΞΕΝΗΣ 
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Με αυτήν την Τουρκία: Η φοβερή απόγνωση

Επεκτατική επιδρομή ως «Πηγή Ειρήνης» 

ΕΚΤΟΞΕΥΣΕ και τη νέα πολεμι-
κή της εισβολή η Τουρκία. Στα 
υπό συριακή κυριαρχία εδάφη 

του ευρύτερου Κουρδιστάν, των εκεί 
ανυπότακτων Κούρδων. Μόνιμος 
προγεννητικός φόβος του τουρκικού 
κράτους το Κουρδιστάν. Εξαιτίας της 
Συνθήκης των Σεβρών της 28ης Ιου-
λίου 1920 των νικητριών δυνάμεων 
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, επί της 
ηττημένης και διαλυμένης Οθωμανι-
κής αυτοκρατορίας. Συνθήκη η οποία 
προέβλεπε και τη δημιουργία ξεχωρι-
στού ανεξάρτητου κουρδικού κράτους. 
Φόβος, ο οποίος εξελίχθηκε σε εφιάλτη 
για την Τουρκία από το 1984: Αφ’ ότου 
το Κουρδικό Εργατικό Κόμμα (ΡΚΚ), με 
επικεφαλής τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν, 
ξεκίνησε τον ένοπλο απελευθερωτικό 
αγώνα στα υπό τουρκικήν κυριαρχία 
εδάφη του βόρειου Κουρδιστάν...

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ τη νέα, και από 
καιρού προαναγγελθείσα urbi et orbi 
εισβολή της, η Τουρκία αξιοποίησε 
την τρέχουσα συγκυρία. Την οποία, 
όμως, και η ίδια η Τουρκία φρόντισε 
εγκαίρως, μεθοδικά κι επίμονα να 
συνδιαμορφώσει για τους δικούς της 
σχεδιασμούς.

• Ως ένας εκ των ακούραστα δρώ-
ντων της περιοχής και του σχετιζομέ-
νου με την περιοχή διεθνο-πολιτικού 
παράγοντα.

• Έχουσα, από χρόνια, σχεδιασμένη 
συγκεκριμένη στρατηγική «Στρατη-
γικού Βάθους». Για την υλοποίηση 
των διακηρυγμένων από την ίδια, 
νεο-οθωμανικών μακροπρόθεσμων 
επιδιώξεών της. Με ποικιλία επικαιρο-
ποιημένων, για τις εκάστοτε μεταβολές, 
εναλλακτικών τακτικών στα εφεδρικά 
της σχέδια.

• Αξιοποιώντας πρωτίστως την κο-
ρυφαία «κατάσταση εκκρεμούς», που 
η ίδια πέτυχε επιδέξια, ανάμεσα στις 
υπερδυνάμεις των ΗΠΑ και της Ρωσί-
ας, που την καλοκρατούν αμφότερες. 
Επειδή ούτε η μια ούτε η άλλη - για 
γνωστούς ανέκαθεν γεωστρατηγικούς 

λόγους - δεν θέλει η Άγκυρα να ενα-
γκαλισθεί την άλλη.

• Αξιοποιώντας συνάμα και την 
κατάσταση εκβιαζόμενου μέχρι γο-
νυκλισίας προσπίπτοντος νάνου, που 
επίσης η Άγκυρα πέτυχε, ώστε έτσι 
να καταντήσει απέναντί της ο... γίγα-
ντας ονόματι Ευρωπαϊκή Ένωση, με 
τη  γεωπληθυσμιακή στρατηγική της 
Άγκυρας στο μεταναστευτικό - προ-
σφυγικό πρόβλημα.

ΒΕΒΑΙΩΣ, για την Ελλάδα και την 
Κύπρο, το ερώτημα που προκαλεί 
πραγματική απόγνωση δεν είναι, πια, 
οι αξιοθρήνητες προφάσεις εν αμαρ-
τίαις, των εν Λευκωσία και εν Αθήναις 
κυβερνώντων και των ισχυροτέρων 
κομματικώς πολιτευόντων, οι οποίοι 
αναζητούν - λένε - να μάθουν και να 
δουν τις «πραγματικές προθέσεις της 
Τουρκίας»,

• άλλοι στις Πενταμερείς διαπραγ-
ματεύσεις που της προσέφεραν για 
το Κυπριακό,

• άλλοι στις λεγόμενες από το 1977 
Διακοινοτικές συνομιλίες,

• άλλοι στις συναντήσεις κορυφής 
με τον Ερντογάν,

• άλλοι αυτοπροσώπως στην Κων-
σταντινούπολη και στην Άγκυρα με τον 
Τσαβούσογλου,

• άλλοι με τις ψευδαισθήσεις τους 
περί «ορθολογικά σκεπτόμενης Τουρ-
κίας»,

• άλλοι με τις προσφορές τους για 
συμμετοχή και της Τουρκίας στον 
υποθαλάσσιο ενεργειακό πλούτο της 
κυπριακής ΑΟΖ,

• άλλοι με τις προσφορές τους για 
«συνδιαχείριση» του Αιγαίου από την 
Τουρκία,

• άλλοι με τις «επαναπροσεγγίσεις» 
τους και τα όνειρα θερινής νυκτός για... 
απογαλακτισμό από την Τουρκία του 
δικού της κατοχικού ψευδοκράτους 
στην Κύπρο κ.λπ., κ.λπ....

ΑΠΟΓΝΩΣΗ - πραγματική απόγνω-
ση - προκαλεί το φοβερότερο ερώτημα:

Απέναντι σε ΑΥΤΗΝ την Τουρκία, 
την πασίγνωστων προθέσεων και πα-
γκοσμίως ολοφάνερων στρατηγικών 
στόχων και τρόπων που προαναγγέλλει 
και υλοποιεί διαδοχικά η Τουρκία, 
ποια  είναι - αν υπάρχει - και πού βρί-
σκεται (αθέατη, ανέκφραστη, άπρακτη 
και ανήμπορη) η στρατηγική της Ελλά-

δας και της Κύπρου;
ΠΩΣ Θ’ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ η Ελλάς 

και η Κύπρος αυτήν την Τουρκία, η 
οποία έχει προ πολλού διακηρυγμένη 
στην ατζέντα της και στο πρόγραμμά 
της και στις καθημερινά επιδεικνυ-
όμενες μεθοδεύσεις της και στις πο-
λεμικές προετοιμασίες της και στις 
διπλωματικές επιχειρήσεις της και 
στις διεθνο-πολιτικές μανούβρες της, 
και στην εθνικιστική έξαψη των όπου 
γης Τούρκων και των κηδευομένων 
από την Άγκυρα τζιχαντιστών, και των 
υπό της Τουρκίας κατευθυνομένων 
μεταναστευτικά και προσφυγικά ισλα-
μικών πληθυσμών, και των ελεγχο-
μένων ασφυκτικά από την Άγκυρα 
Τουρκοκυπρίων του ψευδοκράτους 
της στην Κύπρο και μουσουλμάνων 
της Δυτικής Θράκης, όταν η ίδια η 
Τουρκία, με την αυτοπεποίθηση που 
απέκτησε, παίζοντας στα δάκτυλά της 
τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την ΕΕ, τον ΟΗΕ, 
κρίνει ότι συνδιαμόρφωσε επαρκώς τη 
συγκυρία για να υλοποιήσει τη βουλι-
μία της στο Αιγαίο, στην Κύπρο, στην 
Ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια 
για να... διορθώσει τα λάθη που έχει 

εντοπίσει ο κ. Ερντογάν στη γενέθλια 
της Τουρκίας Συνθήκη της Λωζάννης 
του 1923;

Η ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ σαφούς και πει-
στικής και ελπιδοφόρας ελληνικής 
στρατηγικής (Ελλάδας και Κύπρου) 
απέναντι σε αυτήν την Τουρκία, απο-
τελεί την πηγή της απόγνωσης.

Είναι η ίδια απόγνωση την οποία 
εναργώς περιέγραψε και στα βιβλία 
του ο Ουίνστον Τσώρτσιλ, όταν 30 
Σεπτεμβρίου 1938 οι επικεφαλής της 
Αγγλίας Άρθουρ Νέβιλ Τσάμπερλεν 
και της Γαλλίας Εντουάρ Νταλαντιέ, 
παρόντος και του της Ιταλίας φασίστα 
ηγέτη Μπενίτο Μουσολίνι, προσέφε-
ραν στον Αδόλφο Χίτλερ της ναζιστικής 
Γερμανίας το Σύμφωνο του Μονάχου, 
εξ αιτίας του οποίου ο επικεφαλής 
της Σοβιετικής Ένωσης Ιωσήφ Στάλιν 
έσπευσε να προσφέρει και εκείνος 
στον Χίτλερ 23 Αυγούστου 1939 το 
Σύμφωνο Ρίμπεντροπ - Μολότωφ. Με 
τόσα στην τσέπη ο Χίτλερ, μία βδομάδα 
μετά, 1η Σεπτεμβρίου 1939, ξεκίνησε 
την εισβολή της ναζιστικής Γερμανί-
ας στην Πολωνία, που αποτέλεσε την 
έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου...

Η Άγκυρα, ενθαρρυμένη από παρελθούσες επεμ-
βατικές «νικηφόρες» δράσεις της στη μεσογει-
ακή λεκάνη και τη Μέση Ανατολή, κυρίως δε 

με αφετηρία το γεγονός της ατιμωρησίας και διεθνούς 
απραξίας από την εισβολή και κατοχή της βόρειας περιοχής 
της Κύπρου, αλλά και με το πράσινο φως του Αμερικα-
νού Προέδρου Τραμπ, προβαίνει σήμερα σε πολεμικές 
ενέργειες κατακτητικής υφής στη βορειοανατολική Συρία. 
Εκεί κατοικούν αυτοχθόνως κουρδικοί πληθυσμοί, οι 
οποίοι αποτελούν τμήμα της ευρύτερης δόμησης ενός 
έθνους, που καλύπτει τέσσερεις κρατικές οντότητες, αφού 
το κουρδικό στοιχείο εκτείνεται στην Τουρκία, Συρία, 

Ιράν και Ιράκ. 
Με τη στρατι-

ωτική επιδρομή 
αποκαλούμενη 
ως «Πηγή Ειρή-
νης» η Τουρκία 
αποκαλύπτει για 
πολλοστή φορά 
την παρεμβατική 
αντίληψή της περί 
ειρήνης, η οποία, 
όπως συνέβη στην 
περίπτωση της 
Κύπρου, ταυτί-
ζεται με επεκτα-
τική πολεμική 
εμπλοκή έναντι 
τρίτων χωρών. 
Η επεμβατική 
λειτουργία της 

Τουρκίας παραπέμπει και στη  στρατηγική στόχευση 
της ηγεσίας της χώρας να συσπειρώσει τον τουρκικό 
πληθυσμό και να ενισχύσει την εθνική οντότητα σε ό,τι 
αφορά την κρατική εδαφική ολοκλήρωση. Το τελευταίο 
παραπέμπει σε μειονοτικές και εθνοτικές διεκδικήσεις 
αυτονομίας, που σημαίνουν αμφισβήτηση της εθνικής και 
κρατικής υπόστασης και ακεραιότητας της χώρας, γεγονός 
που αντανακλά έναν διαχρονικό φόβο της Άγκυρας, υφι-
στάμενο από ιδρύσεως του τουρκικού κράτους το 1923.

Η τουρκική πολεμική ενέργεια έναντι των Κούρδων συνιστά 
μία εν δυνάμει εθνοκτόνο πολιτική της Άγκυρας, η οποία, 
ως γνωστόν, βαρύνεται με γενοκτονίες του 20ού αιώνα με 
κορυφαία αυτήν των Αρμενίων, αλλά και του Ποντιακού 
Ελληνισμού. Το ζήτημα που αναφύεται εν προκειμένω 
παραπέμπει στην απουσία οποιασδήποτε παρεμβατικής 
λειτουργίας του διεθνούς παράγοντα, είτε αυτός είναι ο ΟΗΕ 
ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε μεμονωμένες κρατικές οντότη-
τες, που να στόχευε στην ανάσχεση πολεμικής δράσης της 
Τουρκίας απέναντι στην κουρδική εθνότητα και όχι μόνο.

Τα μηνύματα που αποστέλλονται προς τη διεθνή 
κοινότητα και στο διεθνές σύστημα κρατών παγκοσμίως 
αναφορικά προς την εγκατάλειψη ενός παραδοσιακού 
συμμάχου, ο οποίος στήριξε την αμερικανική πολιτική 
στην Εγγύς και Μέση Ανατολή σε δύσκολες ώρες πο-
λεμώντας ενεργώς εναντίον του ISIS, παρά τω πλευρώ 
των ΗΠΑ, αναδεικνύει την Ουάσιγκτον ως αναξιόπιστο 
εταίρο, στην πολιτική στήριξη του οποίου δεν μπορούν 
να προσβλέπουν τα κράτη της διεθνούς κοινότητας, ιδι-

αιτέρως μάλιστα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. 
Η Τουρκία διατηρεί την αίσθηση, πολύ περισσότε-

ρο τη βεβαιότητα πως ο λεγόμενος διεθνής παράγων 
λειτουργεί παθητικά, αδιάφορα και σε κάθε περίπτωση 
δεν αντιδρά ενεργοποιούμενος απέναντι στην τουρκική 
ενεργό προκλητικότητα, γιατί ακριβώς οι προσανατολι-
σμοί της διεθνούς κοινότητας παραπέμπουν σε επίπεδο 
κρατικών συμφερόντων των επιμέρους κρατών και όχι 
σε μία διάσταση υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου και 
των κανόνων της διεθνούς κοινότητας, που εν προκειμέ-
νω παραβιάζονται κατάφωρα από το τουρκικό πολιτικό 
σύστημα.

Η τουρκική διακήρυξη περί δημιουργίας διαδρόμου, 
ο οποίος θα ελέγχεται από την Άγκυρα κατά μήκος των 
τουρκοσυριακών συνόρων, αποτυπώνει μια προσχημα-
τική εκδήλωση μιας υπαρκτής επεκτατικής στόχευσης, 
αποσκοπούσας, αφενός, στην κατάληψη εδαφών, τα οποία 
κρίνει κρίσιμα για τη στρατηγική της, και, αφετέρου, στην 
υπαγωγή του χώρου στη δική της στρατηγική εποπτεία. 
Η τουρκική επιδρομή μπορεί να εμφανίζεται διακηρυ-
κτικά ως στοχεύουσα εναντίον κουρδικών στρατιωτικών 
μονάδων, στην πραγματικότητα, όμως, η επέλαση επέ-
φερε καταστροφικές θανατηφόρες συνέπειες και στον 
άμαχο πληθυσμό, αφού έπληξε κατοικημένες περιοχές 
και χώρους που δεν ήταν στρατιωτικοποιημένοι.

Πέραν τούτου, πρέπει κανείς να εξετάσει ως παρεπόμενη 
εξέλιξη το εξόχως πιθανό ενδεχόμενο της ενδυνάμωσης του 
τζιχαντιστικού φαινομένου, ακριβώς γιατί οι προϋποθέσεις και 
οι όροι θα συνάδουν προς την παραγωγή και αναπαραγωγή 
του, δεδομένης της κατά τα ανωτέρω αποδυνάμωσης, κατά 
τρόπο παραβιάζοντα την πολιτική λογική, του κουρδικού 
στοιχείου, το οποίο βρίσκεται υπό διωγμόν. 

Η δημογραφική και εθνολογική αλλοίωση της περιοχής 
αποτυπώνει μια συνιστώσα της τουρκικής στρατηγικής, 
αφού η Άγκυρα έχει ήδη ανακοινώσει τη  μεταφορά των 
προσφυγικών πληθυσμών στις καταληφθείσες ζώνες. Αυτό 
προϋποθέτει τη βίαιη εκδίωξη των αυτοχθόνων κυρίως 
πληθυσμών και την εγκατάσταση προϊόντος του χρόνου 
τουρκομανικών ή τουρκικών πληθυσμών, οι οποίοι θα 
επιφέρουν μία εκ βάθρων αλλοίωση της δημογραφικής 
σύνθεσης της περιοχής, έτσι ώστε και πληθυσμιακά να 
τελεί υπό τον τουρκικό έλεγχο. 

Αναπόφευκτο πρέπει να θεωρείται το γεγονός πως μία 
αναμενόμενη επίπτωση των επεμβατικών στρατιωτικών 
κινήσεων της Άγκυρας θα είναι και η δημιουργία ενός 
μεγάλου ή μικρότερου κύματος προσφύγων, που θα 
εγκαταλείψουν, λόγω των πολεμικών εξελίξεων, τις εστίες 
τους και θα μετακινηθούν προς Ευρώπη μέσω Ελλάδας, 
όπου και συνήθως παραμένουν τελματοποιημένοι, καθότι 
οι ευρωπαϊκές χώρες σφραγίζουν τα σύνορά τους. Το 
πρόβλημα, επομένως, θα μπορούσε να παραπέμπει και 
σε μία ελληνική πλέον εξόχως δυσάρεστη εξέλιξη, όπου 
και στο μέλλον πολύ περισσότερο θα εξακολουθήσει η 
Ελλάδα να «υποδέχεται» προσφυγικές ροές μουσουλ-
μανικών και άλλων πληθυσμών, οι οποίοι ενταγμένοι 
σε ένα στρατηγικό πλάνο της Άγκυρας θα αφικνούνται 
στην ελληνική νησιωτική περιοχή.

*Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Διευθυντής Κέντρου
Ανατολικών Σπουδών για τον Πολιτισμό

και την Επικοινωνία, Πάντειο Πανεπιστήμιο

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

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Οι δηλώσεις του ΓΓ του 
ΑΚΕΛ όπως και παλαιότερες 
του Αβ. Νεοφύτου, πρώτον, 

δυναμιτίζουν όλες τις 
ενεργειακές συμφωνίες, 

τις οποίες η Κυπριακή 
Δημοκρατία υπέγραψε 
με γειτονικές χώρες. 
Δεύτερον, επιχειρούν 

να εξουδετερώσουν τον 
αγωγό East-Med για 
μεταφορά αερίου από 
την Κύπρο προς Κρήτη, 
Ιταλία και ευρωπαϊκές 

χώρες. Τρίτον, εκχωρούν 
ρόλο και δικαιώματα -τα 

οποία ΔΕΝ έχει- στην 
Τουρκία επί των κυπριακών 

υδρογονανθράκων  

Η δημογραφική και 
εθνολογική αλλοίωση 

της περιοχής αποτυπώνει 
μια συνιστώσα της 

τουρκικής στρατηγικής, 
αφού η Άγκυρα έχει ήδη 

ανακοινώσει τη  μεταφορά 
των προσφυγικών 
πληθυσμών στις 

καταληφθείσες ζώνες

Όταν ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ διευκολύνουν  
την τουρκική αρπακτικότητα στο αέριο…

Δεν πρόκειται μόνο για ανίερη συνεργασία. Ήδη 
σχηματοποιήθηκε αντεθνική και καταστροφική 
συμμαχία ΔΗΣΥ- ΑΚΕΛ με τρεις στόχους. Πρώτον, 

να επιβάλουν την αγγλοτουρκοδιζωνική ως δήθεν λύση 
σωτηρίας της Κύπρου από την τουρκική επιθετικότητα. 
Δεύτερον, διά της τουρκοδιζωνικής, να παραδώσουν την 
Κυπριακή Δημοκρατία, αφού την καταστήσουν και διά της 
υπογραφής τους, «εκλιπούσα», σε μια νέα τουρκοκρατία. 
Τρίτον, να διευκολύνουν την τουρκική αρπακτικότητα, 
όπως αυτή εκφράζεται ιδιαίτερα τους τελευταίους μή-

νες, διά της κατα-
σκευής αγωγού 
αερίου προς την 
Τουρκία.

Παρά την 3η 
και 4η τουρκική 
εισβολή και κα-
τοχή του 44%, 
καθ’ ομολογίαν 
Αναστασιάδη, της 
κυπριακής ΑΟΖ, 
την πολιορκία της 
Κύπρου από τον 
τουρκικό στόλο 
και την επέκτα-
ση του Αττίλα 
και στο έδαφος, το 
θλιβερό τρίδυμο: 
Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας, Αβέ-
ρωφ και Άντρος 
επιμένουν να θέ-
λουν συνομιλίες. 
Τη  φορά αυτή όχι 
με ένα πιστόλι 
αλλά ολόκληρο 
τον τουρκικό στό-
λο και τον Αττίλα 
στον κρόταφο. 

Το ανεδαφικό επιχείρημά τους είναι ότι με τον καθορισμό 
των «όρων αναφοράς», δηλ. τη συνομολόγηση ενδιάμεσης 
συμφωνίας, και την επανέναρξη των συνομιλιών, η Τουρκία 
θα τερματίσει την εισβολή και κατοχή της ΑΟΖ μας και 
θα συναινέσει σε λειτουργική, βιώσιμη και δημοκρατική, 
ευρωπαϊκή λύση με τη μετεξέλιξη, δήθεν, της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σε ένα «κανονικό κράτος».

Πρόκειται για απίστευτο και χοντρό δούλεμα όσων 
αφελών ακόμα πιστεύουν σε αυτές τις καραμπινάτες 
ανοησίες, ειδικά του προέδρου του ΔΗΣΥ και του ΓΓ 
του ΑΚΕΛ. Οι δύο αυτοί πολιτικοί φαίνονται να μη 
ακούν τι οι Τούρκοι εξαγγέλλουν και υλοποιούν, να μη 
καταλαβαίνουν και να μη συνειδητοποιούν την έκταση, 
την ένταση και την επιθετικότητα της Τουρκίας. Κάθε 
μέρα οι Ερντογάν, Τσαβούσογλου, Ακάρ με τους εδώ 
Τ/κ πράκτορες της κατοχής, βροντοφωνάζουν ότι ΔΕΝ 
θέλουν λύση αλλά διάλυση και εξαφάνιση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Αφού απέρριψαν ακόμα και την ιδέα περί 
δύο κρατών την οποία, κατ’ ισχυρισμόν Τσαβούσογλου, 

κατέθεσε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, έχουν πετύχει να 
υποβιβάσουν το Κυπριακό πρώτα σε επίπεδο δύο δή-
θεν διαπληκτιζόμενων κοινοτήτων και τώρα σε διαφορά 
διαμοιρασμού του φυσικού αερίου. Ποιοι διευκολύνουν 
την Τουρκία για την αρπαγή του φυσικού αερίου; Πρώ-
τος ο Ν. Αναστασιάδης! Σε συνέντευξή του (19.9.2011), 
είχε μιλήσει για την πιθανότητα διοχέτευσης κυπριακού 
φυσικού αερίου διά της Τουρκίας προς την Ευρώπη: «Ο 
αγωγός Ναμπούκο είναι ο πλησιέστερος, προκειμένου να 
διοχετεύεται το αέριο από την Κύπρο προς την Ευρώπη. 
Σήμερα φαίνεται να είναι ασύμφορος. Μια ενδεχόμενη 
λύση του Κυπριακού, που θα ξεπερνούσε τα υφιστάμενα 
προβλήματα, πιθανόν να οδηγούσε όχι μόνο στην εξο-
μάλυνση των σχέσεων Τουρκίας - Ισραήλ, αλλά την ίδια 
ώρα θα ήταν και προς όφελος της ίδιας της Τουρκίας».    

Δεύτερος, ο Αβ. Νεοφύτου διευκολύνει την τουρκική 
αρπακτικότητα. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του ΚΕΒΕ 
και του ΟΠΕΚ (5.12.2013), δήλωσε πως «δεν πρέπει να 
αποκλείσουμε, σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού, τη 
διασύνδεση, διά υποθαλάσσιου αγωγού, Κύπρου και 
Τουρκίας». Στις 15.12.2015 προέβη σε παρόμοιες δη-
λώσεις μετά από συνάντηση με τον Σόλωνα Κασίνη. Το 
ΑΚΕΛ δεν έμεινε πίσω σε γλοιώδες καλόπιασμα της 
Τουρκίας. Ας θυμηθούμε: 

Τον Ιανουάριο του 2016, αντιπροσωπία του κόμματος 
συναντήθηκε με τον ΥπΕξ της Τουρκίας, Τσαβούσογλου. 
Ιδού τι ο Άντρος επιβεβαίωσε, μιλώντας το περ. Σάβ-
βατο (5.10.2019), ενώπιον του 4ου ετήσιου συνεδρίου 
«Η Αριστερά και το Κυπριακό», για όσα, τότε, είπε στον 
Τσαβούσογλου: «Βοηθήστε μας να λύσουμε το Κυπριακό 
και τότε είμαστε έτοιμοι ως κόμμα να θέσουμε προς συ-
ζήτηση δύο ζητήματα, το φυσικό αέριο που θα παράγει 
η Κυπριακή Δημοκρατία να συζητήσει μαζί σας το ενδε-
χόμενο πώλησής του», προσθέτοντας ότι «η αντίδρασή 
του ήταν άμεση: Όσο παράγετε είμαστε έτοιμοι να το 
αγοράσουμε». «Εμείς», πρόσθεσε ο Α. Κυπριανού, «δεν 
είχαμε ένσταση να συζητηθεί και να μελετηθεί το ενδε-
χόμενο να γίνει ένας αγωγός, ο οποίος θα μεταφέρει το 
φυσικό αέριο από τις χώρες της περιοχής, στην Κύπρο 
και από την Κύπρο μέσω Τουρκίας στην ΕΕ, τα Βαλκάνια 
και άλλους προορισμούς». 

Οι δηλώσεις του ΓΓ του ΑΚΕΛ όπως και παλαιότερες 
του Αβ. Νεοφύτου, πρώτον, δυναμιτίζουν όλες τις ενερ-
γειακές συμφωνίες,  τις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία 
υπέγραψε με γειτονικές χώρες. Δεύτερον, επιχειρούν να 
εξουδετερώσουν τον αγωγό East-Med για μεταφορά αερίου 
από την Κύπρο προς Κρήτη, Ιταλία και ευρωπαϊκές χώρες. 
Τρίτον, εκχωρούν ρόλο και δικαιώματα -τα οποία ΔΕΝ 
έχει- στην Τουρκία επί των κυπριακών υδρογονανθράκων.  
Τέταρτον, καθιστούν την Κυπριακή Δημοκρατία όμηρο 
των αρπακτικών απαιτήσεων της κατοχικής χώρας. Πέ-
μπτον, ενισχύουν την τουρκική αποθράσυνση να ελέγξει, 
σε πρώτο στάδιο και, ακολούθως, να αρπάξει το κυπριακό 
φυσικό αέριο. Έκτον, υπονομεύουν την επίσημη θέση της 
Λευκωσίας ότι η λύση του Κυπριακού δεν συναρτάται ούτε 
και εξαρτάται από το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας. Έβδομον, συντρίβουν τον ενεργειακό 
ομφάλιο λώρο Κύπρου-Ελλάδος.   

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ



Εξ Απορρήτων

Δύο χρόνια τώρα μάχες επί μαχών για 
την επανέναρξη των διαπραγματεύ-
σεων. Ποιος φταίει που διακόπηκαν, 

γιατί δεν επαναρχίζουν, οι όροι αναφοράς, η 
διμερής, τριμερής, πενταμερής και τελικά...  
εισβολή στο οικόπεδο 7. Και την ώρα που 
αναμενόταν να αντιδράσουν για την έκνομη 
τουρκική ενέργεια ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ξεχωριστά κράτη, εταιρείες και λοιποί συγ-
γενείς, νέα εισβολή.  Εισβολή στη Συρία! Στις 
περιοχές των Κούρδων. Το πειρατικό συνε-
χίζει τον δρόμο του. Χωρίς διακρίσεις. Όταν 
πρόκειται να ασκήσει βία, καταστροφή, πόνο 
και θάνατο, το νεοσουλτανάτο του Ερντογάν 
δεν είναι… ρατσιστικό. Με την ίδια ευκολία 
τα διάφορα τουρκικά καθεστώτα σκότωσαν 
κατά καιρούς Κύπριους, Έλληνες, Αρμένιους, 
Κούρδους και όποιους άλλους, περιλαμβανο-
μένων και των ιδίων των Τούρκων.  

Και η περίφημη διεθνής κοινότητα; Ο ένας 
λέει τραβήχτηκε πίσω, από φόβο μήπως οι 

Τούρκοι σκοτώσουν τους στρατιώτες του!  Την 
ίδια ώρα, αναγνωρίζει στην Τουρκία νόμιμες 
ανησυχίες.  Νόμιμες ανησυχίες αναγνωρίζει 
και ο άλλος μεγάλος, που κάτι λέει και τίποτα 
ουσιαστικό δεν βγαίνει και σίγουρα τίποτα 
δεν κάνει. Και είναι και η δική μας η παρέα, η 
ευρωπαϊκή, που κάπως πάει να κινηθεί, αλλά 
σκοντάφτει, γιατί ο νεοσουλτάνος απειλεί ότι θα 
της εξαποστείλει 3.5 εκ. πρόσφυγες και παρα-
λύει από φόβο η παλιοπαρέα. Και οι Κούρδοι 
ανακαλύπτουν για μιαν ακόμα φορά τη μοναξιά 
του αγώνα για ελευθερία και αξιοπρέπεια. Και 
αφήνονται μόνοι και αβοήθητοι στη φωτιά 
και το μαχαίρι του σύγχρονου πειρατή, του 
τουρκικού κράτους του Ερντογάν.  

Η Τουρκία βρίσκεται σήμερα στη Βό-
ρεια Συρία, γιατί το επέτρεψε και ανέχτηκε 
η διεθνής κοινότητα.  Η Τουρκία βρέθηκε 
στην Κύπρο το 1974 γιατί το επέτρεψε και 
το ανέχτηκε -και μέρος της σχεδίασε το διπλό 
έγκλημα- η διεθνής κοινότητα. Η Τουρκία τα 
πρώτα-πρώτα χρόνια (1915-1922) κατέσφαξε 
εκατομμύρια υπηκόους της, γιατί το επέτρεψε 
και ανέχτηκε η διεθνής κοινότητα και μερίδα 
της το σχεδίασε μαζί με τους Οθωμανούς και 
Νεότουρκους. Η Τουρκία βρίσκεται σήμερα 
παράνομα στο οικόπεδο 7 της κυπριακής ΑΟΖ 
για τον ίδιο λόγο. Και να ακούς μάλιστα ότι 

ΕΝΙ και ΤΟΤΑΛ δεν θα τρυπήσουν, λέει, λόγω 
παρουσίας πολεμικών πλοίων. Η Τουρκία 
στην πράξη καθημερινά διχοτομεί το Αιγαίο 
και έχει εγκλωβίσει το Καστελόριζο ελέω διε-
θνούς κοινότητας. Κτυπά η καμπάνα εντός των 
επόμενων μηνών και για το Βόρειο Ιράκ και 
πάλι με την ανοχή της διεθνούς κοινότητας.

Και διερωτάται κάποιος, μα είναι τόσο 
ισχυρή η Τουρκία;  Όχι, βέβαια. Εκμεταλ-
λεύεται, όμως, πολύ έξυπνα τη διελκυστίνδα 
στην οποία έχουν εμπλακεί ΗΠΑ και Ρωσία, 
ως προς το ποιος θα την αποσπάσει από την 
αγκαλιά του άλλου.  Τεράστια η σημασία της 
ως Κράτους, ως χώρας, αλλά θα μπορούσαν 
με άλλους τρόπους οι μεγάλοι του κόσμου να 
την συμμορφώσουν με τους κανόνες καλής 
συμπεριφοράς μεταξύ κρατών. Η διεθνής 
κοινότητα έχει τα μέσα και τους τρόπους να το 
κάνει άμα θέλει. Το έκαναν και το κάνουν και 
τώρα, πολλές φορές άδικα εντελώς, σε βάρος 
σειράς κρατών και λαών. Ας σταματήσουν 
το πειρατικό, πριν προκαλέσει ανάφλεξη, η 
οποία δεν θα σβήνει.

Αν είναι κάτι που εξοργίζει με τη «διεθνή 
κοινότητα» είναι το γεγονός πως μιλάμε για 
τους ίδιους που τάχα κόπτονται για την ευ-
ημερία των λαών, το ξέπλυμα χρήματος, την 
καταστροφή ενός μνημείου, τα προσωπικά 

δεδομένα (την ίδια ώρα που έχουν γίνει ο big 
brother), τους απίστευτους φορολογικούς και 
άλλους ελέγχους εις βάρος των πολιτών και 
πολλά άλλα, τα οποία ζούμε καθημερινά, αλλά 
δεν συγκινούνται ποσώς από πραγματικές 
τραγωδίες όπως αυτές που προανέφερα. Των 
Αρμενίων, των Πόντιων, των Ελλήνων, των 
Κυπρίων, των Κούρδων, των Παλαιστινίων και 
πολλών άλλων λαών. Δεν συγκινούνται όταν 
σήμερα, τον 20όν αιώνα της αλματώδους προ-
όδου και τεχνολογίας, τον αιώνα της τεχνητής 
νοημοσύνης, ένας αγωνιστής λαός, οι Κούρδοι, 
παραδίδονται στη φωτιά και το μαχαίρι του 
νεοβάρβαρου ερντογανικού καθεστώτος.

Και το μεγαλύτερο τραγικό αστείο απ’ όλα 
συνιστά η επίκληση της τρομοκρατίας για 
δικαιολόγηση της ανοχής τους.  Στο όνομα 
της τρομοκρατίας, οι λαοί στερήθηκαν προ-
σωπικά, πολιτικά, ανθρώπινα, εργασιακά 
και οικονομικά δικαιώματα.  Όταν, όμως, 
την τρομοκρατία την ασκεί ένα κράτος, στην 
περίπτωση το τουρκικό, τότε όλα, ως διά μα-
γείας, χάνονται. Και μάλιστα το ανέχονται και 
στηρίζουν. Υποκρισία πρώτου βαθμού. Αλλά 
ένα πρέπει να καταλάβουμε όλοι.  Μικροί και 
μεγάλοι. Στο τέλος του δρόμου η ανομία και 
πειρατεία θα παρασύρει στην καταστροφή 
ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Το πειρατικό προχωρεί 

Της Κυριακής
13.10.2019

«ΠΗΓΗ ΕΙΡΗΝΗΣ» ΠΟΥ ΑΝΑΒΛΥΖΕΙ ΑΙΜΑ...

ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΜΕΡΙΔΑ ΔΗΛΏΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΏ!

ΜΙΛΑΝΕ ΟΠΟΥ ΝΑ ’ΝΑΙ

Η Αϊσιέ ξαναπήγε διακοπές. Στη Συρία αυτήν 
τη φορά. Με το ίδιο πρόσχημα, όπως και 
στην Κύπρο. Ότι πραγματοποιεί «ειρηνευτική 
επιχείρηση». Μια «ειρηνευτική» επιχείρηση, 
που αφήνει ήδη πίσω της νεκρούς, πρό-
σφυγες, ερείπια, τρόμο. «Επιχείρηση Πηγή 
Ειρήνης» ονόμασε ο Ερντογάν τη βάρβαρη 
εισβολή του. Στην πραγματικότητα πρόκειται 
για την «Πηγή Όλων των Κακών» που θα 
ακολουθήσουν στην περιοχή. Σαφής στόχος 
του Τούρκου δικτάτορα είναι η εθνοκάθαρση 
των Κούρδων, υπό το κάλυμμα της δήθεν 
δημιουργίας «ζώνης ασφαλείας» σε ολόκληρο 
το μήκος των συνόρων της Τουρκίας με τη 
Συρία. Θέλει να εξοντώσει τους Κούρδους 
«τρομοκράτες» και να εγκαταστήσει, υποτίθε-
ται, Σύρους πρόσφυγες που έχουν καταφύγει 

στην Τουρκία. Αυτούς τους πρόσφυγες που 
απείλησε προχτές με ωμότητα ότι θα αμολύσει 
στους ευρωπαϊκούς δρόμους, αν η Ευρώπη 
τολμήσει απλώς και μόνον να χαρακτηρίσει... 
εισβολή το «ειρηνευτικό» του έργο.  Δεν είναι 
εισβολή. Είναι... αποκατάσταση της δικαιοσύ-
νης, με την επιστροφή των Σύρων προσφύγων 
στις εστίες τους και την αποχώρηση των... 
«κατοχικών» κουρδικών δυνάμεων. Δεν είναι 
εισβολή. Είναι... αυτοάμυνα των Τούρκων, 
που μπαίνουν στο σπίτι του γείτονα και τον 
σφάζουν, για να αισθάνονται, τάχα, οι ίδιοι 
ασφαλείς.  Κάποιοι αναλυτές θεωρούν ότι 
η εισβολή στη Συρία ίσως να αποδειχθεί το 
«Βιετνάμ» της Τουρκίας. Εμείς ευχόμαστε να 
είναι και το «Βατερλό» του ισλαμοφασίστα...

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Ιδιαίτερα ευχαριστημένη εμφανίστηκε η Kυ-
βέρνησή μας από τις δηλώσεις του Αμερικανού 
Yπουργού Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, κατά την 
πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα, σε σχέση με 
την τουρκική επιθετικότητα στην κυπριακή ΑΟΖ. 
Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ τόνισε με έμφαση ότι στην 
κυπριακή ΑΟΖ όχι μόνο θα εφαρμοστεί το διε-
θνές δίκαιο, αλλά όλοι πρέπει να αναγνωρίσουν 
ότι «η Αμερική κάνει πάντα αυτό που χρειάζεται 
ώστε να προστατεύσει τα επιχειρηματικά της συμ-
φέροντα και τους ανθρώπους της». Αυτό σημαίνει 
ότι θα προστατεύσει τα συμφέροντα του αμερικα-
νικού κολοσσού ExxonMobil στο οικόπεδο 10 
της κυπριακής ΑΟΖ. Όμως το οικόπεδο αυτό δεν 
είναι μεταξύ εκείνων που διεκδικεί η Τουρκία ως 
τμήμα της υφαλοκρηπίδας της, άρα δεν θα επι-

χειρήσει εκεί οποιαδήποτε πειρατική γεώτρηση 
κι έτσι οι Αμερικανοί δεν θα υποχρεωθούν να 
παρέμβουν δυναμικά για την παρεμπόδισή της. 
Όσο για το διεθνές δίκαιο, που «θα εφαρμοστεί» 
σε ολόκληρη την κυπριακή ΑΟΖ, όπως υποσχέ-
θηκε ο μίστερ Πομπέο, δεν ξέρουμε αν έχει στο 
μυαλό του κάποιες πρακτικές ενέργειες που θα 
μπορούσαν να αναγκάσουν την Άγκυρα να το 
σεβαστεί. Αλλά αν κρίνουμε από το γεγονός ότι 
ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα στην Τουρκία για να 
εισβάλει στη Συρία, κατά παράβαση του διεθνούς 
δικαίου, μπορούμε να βγάλουμε τα ανάλογα 
συμπεράσματα. Η Τουρκία, δυστυχώς, δεν φεύγει 
από την ΑΟΖ μας με πομπώδεις δηλώσεις. Ή, 
ακριβέστερα, με... Πομπεώδεις δηλώσεις.   

ΜΠΟΞΕΡ

Είναι γνωστό ότι οι πολιτικοί μας δεν μπορούν 
να αντισταθούν στη θέα των μικροφώνων των 
τηλεοπτικών συνεργείων. Έτσι, προβαίνουν 
σε δηλώσεις σε οποιονδήποτε χώρο τύχει να 
βρεθούν και ασχέτως του σκοπού της παρουσίας 
τους στον συγκεκριμένο χώρο. Ένα χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα ήταν οι πρόσφατες δηλώσεις 
του Αβέρωφ Νεοφύτου για το Κυπριακό και 
την τελευταία συνεδρία του Εθνικού Συμβουλί-
ου, οι οποίες έγιναν στο περιθώριο επίσκεψής 
του στο... καταφύγιο σκύλων, στο Τσέρι. Μα να 
κάνεις δηλώσεις για το Εθνικό Συμβούλιο με 
τη συνοδεία... γαβγισμάτων; Τουλάχιστον, κύριε 
Φούλη μου, έπρεπε να προσαρμόζατε τις αναφο-
ρές σας, για να ταιριάζουν με το περιβάλλον του 
καταφυγίου σκύλων. Ειδικότερα το σχόλιό σας 
ότι οι συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου είναι 

«συνεδρίες εθνικού διχασμού», θα μπορούσε να 
διατυπωθεί ως εξής: «Οι συνεδρίες του Εθνικού 
Συμβουλίου, δυστυχώς, καταλήγουν μονίμως 
σε... σκυλοκαβγάδες». Με παρόμοιο τρόπο θα 
μπορούσε να διατυπωθεί και το άλλο σημείο των 
δηλώσεών σας, όπου αναφερθήκατε στο θέμα 
των διαρροών και εισηγηθήκατε, με χιούμορ, 
η επόμενη συνεδρία του Εθνικού Συμβολίου 
να πραγματοποιηθεί... «στην ατέλειωτη Πλατεία 
Ελευθερίας, με ατέλειωτες συζητήσεις».Η εναλλα-
κτική δήλωση θα μπορούσε να είναι: «Όχι κύριοι, 
το Εθνικό Συμβούλιο δεν μπορεί να είναι... μπάτε 
σκύλοι αλέστε»! Κι αν θέλατε να σχολιάσετε και 
το γεγονός ότι δεν υπήρξε, πάλι, ομοφωνία στον 
Εθνικό Γουμά, θα μπορούσατε να διερωτηθείτε: 
«Ισιώννει... ο νούρος του σσιύλλου»;

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

ΤΟΥ ΕΚΑΝΕ ΠΛΑΤΕΣ 
ΚΑΙ Ο ΠΟΥΤΙΝ

Ήταν μεν καθοριστικός 
ο ρόλος του Προέδρου 
Τραμπ στην υλοποίηση της 
απόφασης του Ερντογάν να 
εισβάλει στη βόρεια Συρία, 
αλλά εξίσου (ίσως και 
περισσότερο) καθοριστικός 
ήταν ο ρόλος των Ρώσων. 
Μπορούμε με βεβαιότητα 
να πούμε ότι η Μόσχα, αν 
ήθελε, είναι η μόνη που θα 
μπορούσε να αποτρέψει 
την τουρκική εισβολή. Θα 
έπαιρνε τηλέφωνο ο Πού-
τιν τον Ερντογάν, με τον 
οποίο έτρωγαν παγωτό στη 
Μόσχα πριν από μερικές 
μόλις εβδομάδες, και θα 
του έλεγε να μην τολμήσει 
να εισβάλει στη Συρία, 
αφού έτσι παραβιάζεται η 
κυριαρχία της. Αλλά δεν 
το έκανε. Τηλεφωνήθηκε 
μεν με τον Ερντογάν, ο 
Βλαντιμίρ, αλλά ήταν για να 
πάρει τη διαβεβαίωση του 
Τούρκου εισβολέα ότι θα... 
σεβαστεί την κυριαρχία της 
Συρίας. 
Βλέπετε, είναι πολλά τα 
λεφτά... Άρη, από την 
πώληση ρωσικών όπλων 
στην Τουρκία, από την 
κατασκευή του πυρηνικού 
σταθμού στο Άκιουγιου και 
πολλά άλλα.
Υπάρχει, πάντως, και κά-
ποια εξήγηση για τη στάση 
του Πούτιν. Άφησε την 
Τουρκία να στριμώξει τους 
Κούρδους, για να αναγκα-
στούν να καταφύγουν στο 
καθεστώς Άσαντ και να 
ζητήσουν την προστασία 
του, παραχωρώντας του 
τις περιοχές που ελέγχουν, 
ώστε να επεκτείνει περισ-
σότερο την κυριαρχία του. 
Ό,τι και να συμβαίνει, η 
πραγματικότητα είναι ότι 
ο σουλτάνος, με την ανοχή 
των δύο μεγάλων, έκανε 
αυτό που ήθελε, ενώ, την 
ίδια ώρα, ανοίγει η όρεξή 
του για περισσότερες οθω-
μανικές κατακτήσεις...

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Η τράμπα του Τραμπ
με τον Ερντογάν
Ο Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας το πράσινο 
φως στον Ερντογάν να εισβάλει στη Συρία, 
πρόδωσε ασύστολα τους Κούρδους, τους 
κυριότερους συμμάχους (μέχρι τώρα) των 
Αμερικανών στην καταπολέμηση του Ισλα-
μικού Κράτους. Αυτή είναι η αλήθεια, η 
οποία δεν μπορεί να αποκρυβεί πίσω από 
τις πομφολυγώδεις προειδοποιήσεις του 
Αμερικανού Προέδρου, ότι, αν κρίνει «με 
τη μεγάλη και απαράμιλλη σοφία» του (δική 
του η έκφραση) πως οι τουρκικές δυνάμεις 
εισβολής θα κινηθούν «εκτός ορίων», θα 
καταστρέψει την τουρκική οικονομία. Ποια 
είναι αυτά τα όρια δεν τα καθόρισε κι έτσι 
δεν ξέρουμε εάν και πότε θα θυμώσει ο 
Τραμπ. 
Για να το θέσουμε διαφορετικά, είναι σαν 
να ενθαρρύνει έναν βιαστή να βιάσει το 
θύμα του, αλλά τον προειδοποιεί να μην το 
βιάσει και τόσο πολύ... 
Στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει την 
αδικαιολόγητη απόφασή του, ο Αμερικα-
νός Πρόεδρος το έριξε και στις μπούρδες. 
Μεταξύ άλλων, είπε και το αμίμητο: «Οι 
Κούρδοι δεν μας βοήθησαν στον Β’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, δεν μας βοήθησαν στη 
Νορμανδία»! Τώρα, πώς θα βοηθούσαν 
οι Κούρδοι (που ποτέ δεν είχαν δικό τους 
κράτος) τους Αμερικανούς στη... Νορμαν-
δία, μόνον ο ανιστόρητος Τραμπ ξέρει. Επί 
τη ευκαιρία, δεν μας είπε. Οι... Τούρκοι βο-
ήθησαν τους Αμερικανούς στον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο, όταν υπέγραψαν σύμφωνο 
φιλίας με τη χιτλερική Γερμανία; 
Οι ανερμάτιστες και ανεξήγητες ενέργειες 
του πλανημένου πλανητάρχη στο θέμα της 
τουρκικής εισβολής στη Συρία, εξόργισαν 
ακόμα και στενούς του συνεργάτες στο 
Κογκρέσο, οι οποίοι κατανοούν τους σοβα-
ρούς κινδύνους από την εγκατάλειψη των 
συμμάχων Κούρδων.
Η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ έκανε... 
τράμπα τους Κούρδους με τον Ερντογάν. Η 
σκληρή αυτή πραγματικότητα θα πρέπει 
να μας κάνει κι εμάς να ανησυχούμε, όταν 
βλέπουμε πόσο εύκολα κάνει τράμπες 
με τους Τούρκους ο ένοικος του Λευκού 
Οίκου, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να μεί-
νει εκεί μέσα ακόμα μια τετραετία, αν δεν 
μπορέσουν οι Δημοκρατικοί να επιτύχουν 
την καθαίρεσή του.

ΜΠΟΞΕΡ

Μακάρι να ήταν 
μεμονωμένο, αλλά...
Ευρύτερες κοινωνικές συζητήσεις έχει 
ανοίξει το περίφημο, πλέον, βίντεο της 
ρατσιστικής επίθεσης δύο Ελληνοκυ-
πρίων γυναικών εναντίον Ρωσίδας, σε 
χώρο στάθμευσης στη Λάρνακα. Οι 
απίστευτες βρισιές που ακούστηκαν από 
τις δύο γυναίκες, και μάλιστα μπροστά σε 
ένα παιδί που βρισκόταν μαζί τους, δεν 
προκαλούν μόνο αισθήματα αποτροπια-
σμού και ντροπής, αλλά θέτουν ενώπιόν 
μας και έναν σοβαρό προβληματισμό για 
την υποβόσκουσα ρατσιστική νοοτροπία 
μερίδας της κοινωνίας μας (μικρής ή 
μεγάλης, δεν ξέρω, αυτό μπορούν να μας 
το πουν οι εμπειρογνώμονες). 
Και διερωτάται κανένας. Ήταν, άραγε, ένα 
μεμονωμένο ατυχές περιστατικό, ή μήπως 
είναι ενδεικτικό μιας συμπεριφοράς που 
χαρακτηρίζει όλο και περισσότερα μέλη 
της κοινωνίας μας, η οποία ήδη εμφανίζει 
έντονα σημάδια σήψης και κατάρρευσης; 
Ποιον κρυμμένο επιθετικό, εγωιστικό και 
απάνθρωπο εαυτό μπορούμε να βγά-
λουμε προς τα έξω, όταν πιστεύουμε ότι 
κάποιος τρίτος παρεμβαίνει αυτόκλητος 
στις υποθέσεις μας, θεωρώντας ότι μας 
θίγει η προσπάθειά του να μας υποδείξει 
ότι κάναμε κάποιο λάθος;
Όσο για την καταγραφή του επεισοδίου 
του πάρκινγκ σε βίντεο, είναι, μεν, θέμα 
προστασίας προσωπικών στοιχείων, αλλά 
είναι και μια αποδεδειγμένη επιβεβαίωση 
απαράδεκτης συμπεριφοράς. Η μόνη 
επιφύλαξη είναι ότι δεν πρέπει να γίνεται 
οποιαδήποτε ανάρτηση βίντεο στο διαδί-
κτυο, χωρίς την κάλυψη των εμφανιζομέ-
νων προσώπων, ειδικότερα παιδιών, ώστε 
να μην εκτίθενται. Ένα αυθεντικό βίντεο 
μπορεί, εάν θέλει ο κάτοχος, να καταλήξει 
στα χέρια της Αστυνομίας για διερεύνη-
ση, χωρίς να χρειάζεται να διασύρονται 
άνθρωποι, μέσω της μαζικής δημοσιο-
ποίησης στο διαδίκτυο, έστω και αν έχουν 
προβεί σε καταδικαστέες ενέργειες. 
Σε μια γενικότερη θεώρηση, πάντως, θα 
έλεγα ότι ο φόβος ενός καραδοκούντος 
κινητού, ίσως κάνει όλους μας προ-
σεκτικότερους στη συμπεριφορά μας. 
Είναι θλιβερό να το διαπιστώνουμε, αλλά 
φαίνεται ότι χρειαζόμαστε έναν Μεγά-
λο Αδερφό για να μας παρακολουθεί 
συνεχώς, ώστε να μην ξεστρατίζουμε. 
Χρειαζόμαστε κάμερες στους δρόμους, 
κάμερες στα σχολεία, κάμερες στα γήπε-
δα, κάμερες στα σπίτια. Αφού δεν μπο-
ρούμε να χαλιναγωγήσουμε διαφορετικά 
τις παραβατικές συμπεριφορές μας, ας το 
κάνουν οι κάμερες. Και τα βίντεο...

ΜΠΟΞΕΡ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ Στο όνομα της τρομοκρα-
τίας, οι λαοί στερήθηκαν 

προσωπικά, πολιτικά, 
ανθρώπινα, εργασιακά 

και οικονομικά δικαιώμα-
τα. Όταν, όμως, την τρο-
μοκρατία την ασκεί ένα 

κράτος, στην περίπτωση 
το τουρκικό, τότε όλα, ως 

διά μαγείας, χάνονται. 
Και μάλιστα το ανέχονται 
και στηρίζουν. Υποκρισία 

πρώτου βαθμού. Αλλά ένα 
πρέπει να καταλάβουμε 

όλοι. Μικροί και μεγάλοι. 
Στο τέλος του δρόμου η 
ανομία και πειρατεία θα 

παρασύρει στην κατα-
στροφή ολόκληρη την 

ανθρωπότητα
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