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Προς νέα 
συμφορά...

Τα πολιτικά παραληρήματα, οι 
παραλογισμοί, οι εκκωφαντικές 
αντιφάσεις του Τραμπ, ενίσχυσαν 
κρίσιμα τη διεθνή αναξιοπιστία 

των Ηνωμένων Πολιτειών. Χρησιμοποί-
ησαν οι Αμερικανοί τους Κούρδους για 
να εξοντώσουν τους Τζιχαντιστές και μετά 
έκλεισαν το μάτι στον Ερντογάν να τους 
σφάξει. Να τους συντρίψει, να τους κατα-
τροπώσει και να τους προσφυγοποιήσει… 
Τους Συμμάχους Κούρδους της Ουάσι-
γκτον… Αυτά υφίστανται οι Σύμμαχοι της 
Ουάσιγκτον. Έτσι έπαθε και παθαίνει κατ’ 
επανάληψιν η Ελλάδα…

Το μάτι στον Τούρκο έκλεισε και ο 
Πούτιν. Εκτίμησε, ίσως, ότι μια επίθεση  της 
Τουρκίας στο συριακό έδαφος των Κούρ-
δων θα διεύρυνε τις τουρκοαμερικανικές 
εντάσεις και αντιπαραθέσεις. Οι Αμερικανοί 
απέσυραν τις στρατιωτικές τους βάσεις από 
την περιοχή και έτσι οι Τούρκοι μπόρεσαν 
ελεύθερα να βομβαρδίζουν χωρίς αμερικα-
νική… εμπλοκή... Ο Πούτιν μετά αποφάσισε 
να αλλάξει ύφος και να δογματίζει: «Ουδείς 
ξένος Στρατός να παραμείνει στη Συρία»!.. 
Κυνισμός και χαώδης συμπεριφορά από τις 
Ισχυρές Υπερδυνάμεις…

Τι απέδειξε ο Ερντογάν; Απέδειξε το 
αυτονόητο. Το γνωστό και αναλλοίωτο από 
την εποχή του Θουκυδίδη. Απέδειξε ότι 
Διεθνές Δίκαιο σημαίνει Εθνικό συμφέρον 
προστατευμένο δυναμικά και αποτελε-
σματικά από στρατιωτική ισχύ. Σημαίνει 
διπλωματικό χειρισμό με όπισθεν έτοιμα 
αμυντικά όπλα. Ολόκληρος ο Πλανήτης 
(το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών), κάθισε απαθής και ανεπαρκής να 
αναχαιτίσει την Τουρκική Στρατιωτική Κα-
τακτητική ορμή. Ούτε το Συμβούλιο Ασφα-
λείας, ούτε η Ευρώπη, ούτε η Αμερική, ούτε 
η Ρωσία, ούτε η Κίνα, ούτε άλλη Δύναμη, 
τόλμησε, στην πράξη, να αναχαιτίσει την 
Τουρκία. Απαθείς θεατές όλοι στη σφαγή 
των Κούρδων. 

Το 1974 έγινε η σφαγή της Κύπρου. Με 
τον Αμερικανό τότε Υπουργό Εξωτερικών 
Κίσινγκερ Ηθικό Αυτουργό... Τώρα ήλθε η 
σφαγή των Κούρδων με Ηθικό Συνεργό τον 
ανεκδιήγητο Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ. 
Ποιο είναι το καθαρό μάθημα για Κύπρο 
και Ελλάδα; Το μάθημα είναι και φοβερό 
και απλό. Στην ερχόμενη φάση τους (όταν 
ο Τούρκος αποφασίσει να επιβάλει στρα-
τιωτικά τις διεκδικήσεις του στο Αιγαίο και 
στην Κύπρο), οι Έλληνες θα είναι ΜΟΝΟΙ 
τους. Όσοι δεν το είχαν αντιληφθεί, δεν το 
είχαν συνειδητοποιήσει, τώρα δεν δικαιού-
νται να μην το κατανοούν. Δεν δικαιούνται 
να συνεχίσουν να ζουν με ψευδαισθήσεις 
και μοιραίες αυταπάτες… Οι Τούρκοι 
έρχονται και οι Έλληνες είναι ΜΟΝΟΙ 
και ΑΔΥΝΑΜΟΙ. Πρέπει να δουν και να 
σχεδιάσουν πώς θα προστατευθούν, έστω 
και τόσο απελπιστικά καθυστερημένα…

Βολεύονται οι Έλληνες ηγέτες (ιδι-
αιτέρως ο Πρόεδρος Παυλόπουλος) να 
αναθέτουν στην  Ευρώπη την αντιμετώπιση 
της τουρκικής βουλιμίας. Η Ευρώπη, όμως, 
γνωρίζουν οι Έλληνες Ηγέτες ότι είναι ανύ-
παρκτη στρατιωτικώς. Γνωρίζουν ακόμα ότι 
είναι και τρομοκρατημένη από τις τουρκι-
κές απειλές για «εξαπόλυση» των προσφύ-
γων προς την κατεύθυνσή της. Δεν πρέπει, 
πλέον, να υπάρχουν ψεύτικες ελπίδες και 
πλασματικές προσδοκίες ότι κάποιοι άλλοι 
την κρίσιμη ώρα θα μας σώσουν… 

Το 1974 μάς έσφαξε η Τουρκία. Μας 
κατέκτησε. Και μας ανάγκασε να συζητούμε 
με τους Τουρκοκυπρίους, τους οποίους 
ανέδειξε σε Κοινότητα (από Μειονότητα) 
και μετά σε  Τουρκοκυπριακό Κράτος. 
Μας ανάγκασε, αντί να μιλούμε με τον 
Κατακτητή μας, που ήταν και είναι η ίδια, 
να μιλούμε με τους υποτακτικούς της, που 
ήταν και είναι οι δικοί της κατά καιρούς 
επιλεγόμενοι Τουρκοκύπριοι ηγέτες…

Στις προσεχείς βδομάδες θα κριθεί αν η 
Κύπρος με την υπογραφή της θα Τουρκο-
ποιηθεί ή θ’ αρχίσει τον πραγματικό αγώνα 
επιβίωσης του Κυπριακού Ελληνισμού στον 
δύσμοιρο τόπο του… Αγώνα που θα στηρίζε-
ται σε ΔΥΝΑΜΗ αναχαίτισης της τουρκικής 
ενδημικής Εισβολής και Κατάκτησης. Όχι, 
πλέον, στις αυταπάτες και τους ευσεβοποθι-
σμούς και στην κατευναστική πολιτική, που 
έφεραν τα ασφυκτικά δεινά στην Κύπρο. Και 
ετοιμάζουν την προοπτική επανάληψης της 
σφαγής του Ελληνισμού της…
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τα «θέλω» της Τουρκίας στην 
Κύπρο, όσο και να προσπαθεί 

να εμφανιστεί ως αυτόφωτος (βλ. 
συνέντευξη στη «Σημερινή» προ 
δύο μηνών), ομολόγησε, χωρίς να το 
γνωρίζει, ο λεγόμενος ΥΠΕΞ του κατο-
χικού καθεστώτος, Κουντρέτ Οζερσάι. 
Και το έκανε μιλώντας στην Επιτροπή 
Εξωτερικών της Τουρκικής Εθνοσυνέ-
λευσης – καταθέτοντας, θα μπορούσε 

να πει κάποιος, τα διαπιστευτήριά του 
ενόψει της εκλογικής διαδικασίας για 
τον Τ/κ νέο ηγέτη στα κατεχόμενα 
τον ερχόμενο Απρίλιο. Είπε, μεταξύ 
άλλων, ότι «είναι ανάγκη να υπάρ-
χει αλλαγή του παραδείγματος στην 
Κύπρο, όπου οι διαπραγματεύσεις 
άρχισαν το 1968 και συνεχίζονται εδώ 
και 50 χρόνια». Φράση που από μόνη 
της δεν λέει κάτι. Η «Σημερινή», όμως, 
αποκαλύπτει ότι η δήθεν ανάγκη για 

«αλλαγή παραδείγματος» στην Κύπρο 
γεννήθηκε, υιοθετήθηκε και επικοι-
νωνείται απευθείας από το τουρκικό 
Υπουργείο Εξωτερικών και με σχετικά 
έγγραφα που έχουμε στην κατοχή 
μας. Το δε περιεχόμενο των εγγράφων 
αποδεικνύει και το ότι οι απαιτήσεις 
Ακιντζί, που δεν επέτρεψαν συμφωνία 
στους όρους αναφοράς, ήλθαν απευ-
θείας από την Άγκυρα. 
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ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΥΠΕΞ ΚΑΙ ΟΖΕΡΣΑΪ ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΥΝ, Ο ΑΚΙΝΤΖΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

Στη δίνη της «αλλαγής παραδείγματος» το Κυπριακό 

Αρνητική πρωτιά στην ΕΕ στη ροή παράτυπων μεταναστών και προσφύγων 

Κόκκινος συναγερμός: 
Νέος «εποικισμός» πλήττει 

τις ελεύθερες περιοχές
• Η Κυβέρνηση 
προχώρησε σε διαβήματα 
προς τις Βρυξέλλες για 
μετεγκατάσταση αφού 
η ροή παράτυπων 
μεταναστών, κυρίως 
μέσω Τουρκίας, 
αναμένεται να φτάσει 
φέτος τις 16 χιλιάδες

• Πώς αντιδρά η ΕΕ στα 
αιτήματα της Λευκωσίας

• Πόσα στοιχίζει το όλο 
ζήτημα στην Κυβέρνηση 
και τι πληρώνει η ΕΕ

• Πόσοι ξένοι 
κυκλοφορούν παράνομα 
και ποιο το τελικό 
ποσοστό επί του συνόλου 
των Κυπρίων 

Σε αντίθεση με όσα είχε υποσχεθεί ο Ταγίπ Ερντο-
γάν, η εισβολή του τουρκικού στρατού στη Συρία 
εξελίσσεται σε μια νέα ανθρωπιστική κρίση. Αντί 

της επιστροφής των 2,6 εκατομμυρίων προσφύγων 
έχουμε, κατ’ ελάχιστον, άλλες 160 χιλιάδες Κούρδων, 
οι οποίοι  αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια 
τους, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος απειλεί μονίμως την 
ΕΕ με νέα ανθρωπιστική κρίση, την οποία επιδιώκει να 
μετατρέψει σε πολιτική, στέλνοντας τους ταλαίπωρους 
πληθυσμούς στην Ελλάδα και από εκεί στην υπόλοιπη 
Ευρώπη. Αληθές είναι ότι δεν τους στέλνει μόνο στην Ελ-
λάδα αλλά και στην Κύπρο, χωρίς, μάλιστα, να έχουν τη 
δυνατότητα μετεγκατάστασης. Και, ως εκ τούτου, είναι 
πρόδηλος ένας νέος οιονεί εποικισμός!  
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Σε αντίθεση με όσα είχε υποσχεθεί ο Ταγίπ Ερντο-
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Ο Κ. ΤΡΥΦΩΝΊΔΗΣ ΥΠΟΣΤΗ-
ΡΊΞΕ ΟΤΊ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΚ-
ΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗ.ΚΟ. ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. ΔΕΝ 
ΕΊΝΑΊ ΚΑΊΝΟΥΡΓΊΟ ΚΊ ΟΤΊ Ο 
ΊΔΊΟΣ ΤΟ ΕΘΕΣΕ ΚΑΤ’ ΕΠΑΝΑ-
ΛΗΨΊΝ, ΔΕΚΑΔΕΣ ΦΟΡΕΣ, ΣΕ 
ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΛΛΟΓΊΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Πέραν των 400 ατόμων έχουν επι-
λέξει την εθελούσια αποχώρηση 
από την Τράπεζα Κύπρου, η δι-

εύθυνση της οποίας εκφράζει ικανοποί-
ηση καθώς πέτυχε τον στόχο του Σχεδίου 
Εθελούσιας Αποχώρησης (ΣΕΑ) που είχε 
καθοριστεί μεταξύ 400 και 500 ατόμων. 

Παράλληλα πηγές της τράπεζας δή-
λωσαν στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδή-
σεων (ΚΥΠΕ) ότι, πλέον, θα προχωρήσει 
το σχέδιο αναδιάρθρωσης που έπεται ως 
φυσιολογική εξέλιξη μετά την αποχώρηση 
περίπου του 10% των εργαζομένων της 
τράπεζας. Οι ίδιες πηγές πρόσθεσαν ότι 

η διεύθυνση θα υποβάλει αύριο Δευτέρα 
πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο για 
τα επόμενα βήματα. 

Εξάλλου, σύμφωνα με άλλες πλη-
ροφορίες, δεν αποκλείεται να γίνουν 
αποδεκτές κάποιες επιπλέον αιτήσεις 
αποχώρησης που να σχετίζονται με το 
πλάνο αναδιάρθρωσης της τράπεζας. Το 
ΣΕΑ της Τράπεζας Κύπρου είχε παρου-
σιαστεί στο προσωπικό στις 4 Οκτωβρίου 
και βρισκόταν σε ισχύ μέχρι τις 15:00 
της περασμένης Παρασκευής. Προνο-
ούσε χαριστικές αποζημιώσεις μέχρι 
και €200.000. 

Οι Αμερικανίδες αστροναύτισ-
σες Κριστίνα Κοχ και Τζέσικα 
Μέιρ βγήκαν χθες μαζί από 

τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, για 
να κάνουν μια επισκευή, μια έξοδος 
- ορόσημο, καθώς πρώτη φορά σε 60 
χρόνια διαστημικής ιστορίας δύο γυ-
ναίκες κάνουν έναν περίπατο μέσα 
στο διάστημα.

Μια πρώτη έξοδος δύο αστροναυ-
τισσών, των Κριστίνα Κοχ και Αν Μακ 
Κλέιν, είχε προγραμματιστεί τον Μάρτιο, 
αλλά η NASA είχε αναγκαστεί να την 
ακυρώσει τέσσερεις ημέρες νωρίτερα 

γιατί δεν είχε δύο στολές μεσαίου με-
γέθους έτοιμες προς χρήση. Η χθεσινή 
έξοδος άρχισε επίσημα στις 14.38 ώρα 
Κύπρου.

Στόχος των δυο αστροναυτισσών 
ήταν να αντικαταστήσουν μια μονά-
δα επαναφόρτισης μπαταριών που 
παρουσίασε βλάβη το περασμένο 
Σαββατοκύριακο.

Το πολυαναμενόμενο γεγονός για τη 
NASA επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια 
μιας αποστολής σχετικά ρουτίνας για 
την αλλαγή χαλασμένων μπαταριών.

Οι Κοχ και Μέιρ, ντυμένες με λευκές 

στολές και προσδεδεμένες στον σταθ-
μό, σχεδόν 408 χλμ, πάνω από τη Γη, 
άρχισαν να βηματίζουν στο διάστημα 
για να εκτελέσουν την αποστολή τους, 
ανακοίνωσε η ΝΑΣΑ και ανήρτησε live 
video της επιχείρησης αυτής.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ 
Τραμπ, συνεχάρη τις δύο γυναίκες για 
την κοινή «ιστορική» τους έξοδο στο 
διάστημα. «Είστε πολύ γενναίες γυναί-
κες, πολύ ευφυείς», δήλωσε ο Τραμπ 
κατά τη διάρκεια επικοινωνίας που είχε 
μαζί τους. «Είμαστε πολύ περήφανοι 
για σας», τόνισε. 

Πέτυχαν τον στόχο
της εθελούσιας εξόδου 
στην Τράπεζα Κύπρου

Λ
άβρος κατά των πρα-
κτικών που εφαρμόζει 
μέρος της ηγεσίας του 
ΔΗ.ΚΟ. αναφορικά με 
την εκπροσώπηση στε-
λεχών στα Μ.Μ.Ε. εμφα-
νίζεται ο αντιπρόεδρος 

του κόμματος, Αλέκος Τρυφωνίδης. Σε 
δηλώσεις του στη «Σ», ο κ. Τρυφωνίδης, 
μίλησε για πραξικοπηματικές και φασι-
στικές μεθόδους που εφαρμόζονται, αλλά 
και για παιχνίδι που φόντο έχει τις Bου-
λευτικές του 2021. «Όταν υπάρχει μια 
δημοκρατικά εκλελεγμένη ιεραρχία κι 
αυτή η ιεραρχία καταστρατηγείται, αυτό 
δεν είναι πραξικόπημα;», διερωτήθηκε. 
«Το όλο ζήτημα άρχισε από την ημέρα 
εκλογής μου στη μία εκ των τριών θέσεων 
αντιπροέδρου, τον Ιούνιο του 2018. Ως 
αντιπρόεδρος ανέμενα να έχω την ανάλογη 
προβολή στα Μ.Μ.Ε. και σε πολλές άλλες 
δράσεις του κόμματος, που αναλογούν στη 
θέση που κατέχω. Η προβολή στα Μ.Μ.Ε. 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΚΟ ΣΤΑ ΜΜΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΒΛΕΠΕΙ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΣΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Α. Τρυφωνίδης: Πραξικοπηματικές 
και φασιστικές ενέργειες στο ΔΗΚΟ
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είναι η αντιπροσώπευση του κόμματος. 
Δεν γίνεται να παρουσιάζονται στα Μ.Μ.Ε. 
μονίμως κάποιοι, οι οποίοι είναι κατώτεροι 
στην ιεραρχία από εμένα», ανέφερε. Για να 
προσθέσει: «Ο Γενικός Γραμματέας του 
κόμματος, για παράδειγμα, ή τα στελέχη 
του Γραφείου Τύπου ή τα απλά μέλη της 
Γραμματείας, δεν είναι κατώτεροι στην ιε-
ραρχία; Η θέση μου δεν είναι ότι πρέπει 
να προβάλλομαι μόνον εγώ κι ο άλλος 
καθόλου. Αντιθέτως, εγώ πιστεύω στην 
ισονομία. Συνεπώς, ζητώ την εκπροσώπηση 
που μου αναλογεί στα Μ.Μ.Ε. με βάση τη 
θέση που κατέχω. Κι ό,τι αναλογεί στον 
καθένα στη βάση της θέσης που επίσης 
κατέχει στο κόμμα», σημείωσε. 

Ο κ. Τρυφωνίδης υποστήριξε ότι το 
θέμα της εκπροσώπησης των στελεχών του 
ΔΗ.ΚΟ. στα Μ.Μ.Ε. δεν είναι καινούργιο 

κι ότι ο ίδιος το έθεσε κατ’ επανάληψιν, δε-
κάδες φορές, σε όλα τα συλλογικά όργανα 
του κόμματος. «Το συζήτησα και κατ’ ιδίαν 
με τον Πρόεδρο αμέτρητες φορές και με 
όλη την ηγεσία και κατ’ ιδίαν και συλλογικά 
και στη Γραμματεία και στο Εκτελεστικό 
Γραφείο και στην Κεντρική Επιτροπή. Συ-
γκεκριμένα, στην Κεντρική Επιτροπή, το 
ζήτημα το έθεσα μετά τις Ευρωεκλογές. Οι 
απαντήσεις όλων ήταν ότι έχω δίκαιο και 
ότι θα γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για 
να αποκατασταθεί αυτή η άνιση μεταχεί-
ριση. Από τον Ιούνιο και έπειτα άφησα να 
κυλήσουν τα πράγματα, για να δω πού θα 
οδηγηθεί το όλο ζήτημα, μετά και από τις 
υποσχέσεις που είχα λάβει. Και βλέπω ότι 
από τον Σεπτέμβριο πάλι μέχρι και σήμερα 
συνεχίζουμε το ίδιο βιολί», δήλωσε. «Είναι 
αδιανόητο να υπερασπιζόμαστε τα δίκαια 

του κυπριακού λαού, αλλά μέσα στο κόμμα 
μου να εφαρμόζονται πραξικοπηματικές 
και φασιστικές μέθοδοι για να καταπατη-
θούν άλλοι συναγωνιστές. Το έμβλημα 
του κόμματός μας, που θέτει τις βασικές 
αρχές λειτουργίας του, έχει ένα τρίπτυχο: 
Ελευθερία - Δημοκρατία - Δικαιοσύνη. 
Όταν αυτό το τρίπτυχο καταστρατηγείται, 
δημιουργούνται φυγόκεντρες δυνάμεις 
που απειλούν συθέμελα τη συνοχή του 
κόμματος», τόνισε.

«Το θέμα δεν είναι ούτε χθεσινό, ούτε 
προχθεσινό, σοβεί εδώ και ένα χρόνο. 
Μόλις την περασμένη εβδομάδα, με τον 
διορισμό των δύο νέων αναπληρωτριών 
εκπροσώπων Τύπου του ΔΗ.ΚΟ., Κατε-
ρίνας Χριστοφίδου και Νικολέτας Λαδά, 
διαβίβασα στο Γραφείο Τύπου ότι αναμέ-
νω να πάρει την κατάσταση στα χέρια του 

και να κατανείμει ισόνομα την παρουσία 
των στελεχών του ΔΗ.ΚΟ. στα Μ.Μ.Ε.», 
ανέφερε. Ο κ. Τρυφωνίδης δήλωσε την 
ίδια ώρα με νόημα ότι ξέρει πώς παίζεται 
το «παιγνίδι» της προβολής και πώς αυτό 
επηρεάζει την άποψη του κόσμου για τα 
στελέχη των κομμάτων και, κατ’ επέκτασιν, 
πώς με τη σειρά του όλο αυτό αντικατο-
πτρίζεται στην κάλπη. 

Το email 
Το όλο ζήτημα γύρω από τις καταγγελίες 

Τρυφωνίδη, σ’ ό,τι αφορά τη μη αναλογική 
εκπροσώπησή του στα Μ.Μ.Ε. σε αντιδια-
στολή με τη θέση αντιπροέδρου που κατέχει, 
άρχισε μετά τη διαρροή ενός e-mail. Συγκε-
κριμένα, την περασμένη Τετάρτη (16/10), η 
εφημερίδα «Καθημερινή» δημοσιοποίησε 
απαντητικό e-mail του Αλέκου Τρυφωνίδη 
προς το ΔΗΚΟ Πάφου, αλλά και όλα τα 
μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, το οποίο 
έγραφε: «Λυπούμαι να παρατηρήσω ότι, 
ενώ δείχνουμε ότι υπερασπιζόμαστε την 
Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένουμε στις 
διακηρύξεις και εκδηλώσεις μεταξύ μας 
και δεν πάμε να δώσουμε μάχες εκεί που 
πρέπει… π.χ. Βρυξέλλες. Επίσης, συμμετέχετε, 
ίσως άθελά σας, και εσείς, με πλάγιο και 
έντεχνο τρόπο, στο γενικότερο πραξικόπημα 
που άρχισε και συνεχίζεται στην ηγεσία του 
ΔΗΚΟ. Παρά τις δεκάδες παρεμβάσεις μου 
σε όλα τα συλλογικά όργανα του κόμματος 
για ισονομία και δικαιοσύνη, οι αρμόδιοι 
σφυρίζουν αδιάφορα. Ας μην έχουν πα-
ράπονο, αν η ωρολογιακή βόμβα εκραγεί 
μέσα στα χέρια τους». Ο αντιπρόεδρος του 
ΔΗΚΟ, στο σχετικό email, απαντούσε σε πρό-
σκληση του ΔΗΚΟ Πάφου που αφορούσε 
εκδήλωση με τίτλο «Κυπριακή Δημοκρατία: 
Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον» και με ομιλητή 
το μέλος της Γραμματείας και  Εκτελεστικό 
Διευθυντή  του Κέντρου Μελετών «Τάσσος 
Παπαδόπουλος», Χρύση Παντελίδη. 

 «Γιατί δεν πήγε ο Νικόλας 
στις Βρυξέλλες;»

Ο αντιπρόεδρος του ΔΗ.ΚΟ., στις δη-

λώσεις του στη «Σ», στάθηκε ιδιαίτερα και 
στο γεγονός ότι το κόμμα ήταν απόν από 
τις Βρυξέλλες και προτίμησε την Πάφο. 
«Ένα άλλο, εξίσου πιο σοβαρό θέμα, 
που έθεσα στο Εκτελεστικό Γραφείο την 
περασμένη εβδομάδα, ήταν η απουσία 
μας αυτές τις ημέρες από τα σημαντικά 
κέντρα λήψεως αποφάσεων, όπως είναι 
οι Βρυξέλλες. Κατά την προσωπική μου 
άποψη και πολλών στελεχών, αλλά και 
της ευρύτερης κοινωνίας, ο Πρόεδρος 
του κόμματος έπρεπε να μεταβεί εκεί, 
όπως έπραξαν οι Πρόεδροι των ΔΗΣΥ 
και ΑΚΕΛ. Να ενημερώσει και να δώσει 
μάχες και να πείσει για τις τρεις μεγάλες 
απειλές που δέχεται η Κυπριακή Δημο-
κρατία αυτό το διάστημα, που δεν είναι 
άλλες από την εισβολή του «Γιαβούζ»  στην 
κυπριακή ΑΟΖ, ο επικείμενος εποικισμός 
της Αμμόχωστου και η επαναφορά του 
κανονισμού για το απευθείας εμπόριο, 
που δυστυχώς προέρχεται από τη δική 
μας ομάδα», υπογράμμισε. «Αυτά δεν τα 
λέω με διάθεση κριτικής προς τον Πρόε-
δρο του κόμματος, αλλά επειδή κρίνω ως 
εξόχως σημαντική την ανάγκη, οι μάχες 
για την Κυπριακή Δημοκρατία να δίνονται 
όχι μόνο στο εσωτερικό μέτωπο και για 
εσωτερική κατανάλωση, αλλά εκεί όπου 
λαμβάνονται οι αποφάσεις και αναμένουμε 
στήριξη», κατέληξε. 

Δεν σχολιάζουν στο ΔΗ.ΚΟ.
Στάση σιωπής τηρούν στο ΔΗ.ΚΟ. ανα-

φορικά με τις δημόσιες καταγγελίες του 
Αλέκου Τρυφωνίδη. Για το εν λόγω ζήτη-
μα ρωτήθηκε στο ΣΙΓΜΑ ο εκπρόσωπος 
Τύπου του κόμματος, Παύλος Μυλωνάς, 
ο οποίος δεν θέλησε να το σχολιάσει, χαρα-
κτηρίζοντάς το ως «μη πολιτικό ζήτημα». 
«Ουδέν σχόλιον» ήταν κι η απάντηση που 
λάβαμε από άλλα στελέχη της ηγεσίας, 
όταν τα καλέσαμε να τοποθετηθούν. Το 
μόνο σίγουρο είναι ότι στο ΔΗ.ΚΟ. κάθε 
άλλο παρά ευχαριστημένοι είναι από τον 
τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Αλέκος 
Τρυφωνίδης.

Για πρώτη φορά δύο γυναίκες 
βγήκαν μαζί στο διάστημα
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Ό
χι μόνο δεν έχουν κατανοήσει οι πολίτες τις προ-
ϋποθέσεις και τις πρόνοιες του Σχεδίου «Εστία», 
αλλά πιστεύουν ότι η υφιστάμενη μορφή του 
Σχεδίου δεν καλύπτει τις ανάγκες των δικαι-
ούχων. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από 
τη δημοσκόπηση που διενήργησε το IMR του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας για λογαριασμό 

της «Σημερινής» της Κυριακής, το 67% των πολιτών δηλώνουν 
ότι έχουν κατανοήσει λίγο ή και καθόλου τις προϋποθέσεις και 
τις πρόνοιες του Σχεδίου «Εστία». Ταυτόχρονα, η μεγάλη πλει-
οψηφία (59%), πιστεύουν ότι η υφιστάμενη μορφή του Σχεδίου 
δεν καλύπτει τις ανάγκες των δικαιούχων. Την ίδια στιγμή, το 
26% των πολιτών πιστεύουν ότι τα σημαντικότερα προβλήματα 
που προκύπτουν από την υφιστάμενη μορφή του σχεδίου είναι 
η επιβάρυνση των φορολογουμένων αλλά και τα γραφειοκρα-
τικά προβλήματα για την υποβολή της αίτησης (21%). Το 42% 
εκφράζουν επίσης την άποψη ότι από το Σχέδιο «Εστία» θα επω-
φεληθούν περισσότερο οι τράπεζες. Ενώ ένα 28% πιστεύουν ότι 

θα επωφεληθούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Μόνο το 17% 
των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι θα επωφεληθούν οι δικαιούχοι.
Παράλληλα, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών σε ποσο-
στό 74% πιστεύουν ότι θα πρέπει να δοθεί παράταση χρόνου 
για τις αιτήσεις ένταξης στο Σχέδιο «Εστία». 
Διχασμένη παρουσιάζεται η κοινή γνώμη στο κατά πόσον 
το Σχέδιο «Εστία» θα είναι βιώσιμο, ενώ το 68% δηλώνουν 
άγνοια σε ερώτηση εάν εμπίπτουν στους δικαιούχους του 
Σχεδίου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ανάθεση: «Σημερι-
νή» της Κυριακής. Διεξαγωγή: 14-16 Οκτωβρίου 2019. Κά-
λυψη: Παγκύπρια - αστικές και αγροτικές περιοχές. Χαρακτη-
ριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος 
δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή δείγματος: Τυχαία στρωματο-
ποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή στοιχείων: Τηλεφωνικές 
συνεντεύξεις με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

ΣΚΕΥΗ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΧΑΣΜΈΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΈΤΑΙ 
Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΏΜΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑ 
ΠΟΣΟΝ ΤΟ ΣΧΈΔΙΟ «ΈΣΤΙΑ»
ΘΑ ΈΙΝΑΙ ΤΈΛΙΚΑ ΒΙΏΣΙΜΟ
 

Δεν κατανόησαν οι πολίτες το Σχέδιο «Εστία»

ΜΌΝΌ ΤΌ 17% ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΙΣΤΕΎΌΎΝ ΌΤΙ ΘΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΌΎΝ ΌΙ ΔΙΚΑΙΌΎΧΌΙ

ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΘΑ ΛΕΓΑΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΝΟΉΣΕΙ 
ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ;
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Το 67% των πολιτών δηλώνουν ότι έχουν κατανοήσει λίγο ή και καθόλου 
τις προϋποθέσεις και τις πρόνοιες του Σχεδίου «Εστία». Ταυτόχρονα, η με-
γάλη πλειοψηφία (59%), πιστεύουν ότι η υφιστάμενη μορφή του σχεδίου 
δεν καλύπτει τις ανάγκες των δικαιούχων.
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Διχασμένη παρουσιάζεται η κοινή γνώμη στο κατά πόσον το Σχέδιο «Εστία» 
θα είναι βιώσιμο, με το  52% να δηλώνουν ότι θα είναι βιώσιμο και το 48% να 
πιστεύουν ότι δεν θα είναι βιώσιμο. Άγνοια δηλώνουν το 68% των πολίτων σε 
ερώτηση εάν εμπίπτουν στους δικαιούχους του Σχεδίου.

ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Ή ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΉ ΜΟΡΦΉ ΤΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ;

ΤΟ 68% ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΓΝΟΙΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΑΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

Η κοινή γνώμη σε ποσοστό 51% θεωρεί  ότι το σημαντικότερο όφελος του Σχεδίου «Εστία» εί-
ναι η οικονομική διευκόλυνση των δανειοληπτών αλλά και η προστασία των κυπριακών 
τραπεζών (27%). Την ίδια στιγμή το 26% των πολιτών πιστεύουν ότι τα σημαντικότερα προ-
βλήματα που προκύπτουν από την υφιστάμενη μορφή του σχεδίου είναι η επιβάρυνση των 
φορολογουμένων αλλά και τα γραφειοκρατικά προβλήματα για την υποβολή της αίτησης (21%). 
Το 42% εκφράζουν επίσης την άποψη ότι από το Σχέδιο «Εστία» θα επωφεληθούν περισσότερο 
οι τράπεζες. Ενώ ένα 28% πιστεύουν ότι θα επωφεληθούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Μόνο 
το 17% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι θα επωφεληθούν οι δικαιούχοι.

  ΠΟΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΉΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΟΦΕΛΉ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΕΣΤΙΑ»;

ΣΥΜΦΩΝΩ 82%                                                                                        ΔΙΑΦΩΝΩ 18%

 ΣΥΜΦΩΝΩ 62%                                                      ΔΙΑΦΩΝΩ 38%

ΣΥΜΦΩΝΩ 42%                                             ΔΙΑΦΩΝΩ 58%

ΣΥΜΦΩΝΩ 63%                                                     ΔΙΑΦΩΝΩ 37%ΣΥΜΦΩΝΩ 58%                                                               ΔΙΑΦΩΝΩ 42%

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΕΑΝ ΕΜΠΙΠΤΕ-
ΤΕ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ;

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 
«ΕΣΤΙΑ» ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ;

Η συντριπτική πλειο-
ψηφία των πολιτών σε 
ποσοστό 74% πιστεύουν 
ότι θα πρέπει να δοθεί 
παράταση χρόνου για 
τις αιτήσεις ένταξης στο 
Σχέδιο «Εστία». 
Παράλληλα ένα 57% πι-
στεύουν ότι οι δικαιούχοι 
του σχεδίου θα λάβουν 
αποτελεσματική βοήθεια 
από το Σχέδιο,  ενώ ένα 
μεγάλο 43% πιστεύουν 
ότι οι δικαιούχοι δεν θα 
λάβουν αποτελεσματική 
βοήθεια.
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57% ΝΑΙ

 ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΔΉΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΕΣΤΙΑ»:
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ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΕΣΤΙΑ»    

 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΕΣΤΙΑ»  
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΚΑΜΨΕΙ     

ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΕΣΤΙΑ»  ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ       
Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟΣ
ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ       



Σ
ε αντίθεση με όσα είχε 
υποσχεθεί ο Ταγίπ Ερ-
ντογάν, η εισβολή του 
τουρκικού στρατού στη 
Συρία εξελίσσεται σε μια 
νέα ανθρωπιστική κρίση. 
Αντί της επιστροφής των 

2,6 εκατομμυρίων προσφύγων έχουμε, κατ’ 
ελάχιστον, άλλες 160 χιλιάδες Κούρδων, οι 
οποίοι  αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα 
σπίτια τους, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος απει-
λεί μονίμως την ΕΕ με νέα ανθρωπιστική 
κρίση, την οποία επιδιώκει να μετατρέψει 
σε πολιτική, στέλνοντας τους ταλαίπωρους 
πληθυσμούς στην Ελλάδα και από εκεί στην 
υπόλοιπη Ευρώπη. Αληθές είναι ότι δεν 
τους στέλνει μόνο στην Ελλάδα αλλά και 
στην Κύπρο, χωρίς, μάλιστα, να έχουν τη 
δυνατότητα μετεγκατάστασης. Και, ως εκ 
τούτου, είναι πρόδηλος ένας νέος οιονεί 
εποικισμός!  

Αρνητικό ρεκόρ 
με στοιχεία-σοκ

Σύμφωνα με όσα εσωτερικές εκθέσεις 
της ΕΕ αναφέρουν και έχουν παρουσιαστεί 
στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η 
Κύπρος είναι, κατ’ αναλογίαν πληθυσμού,  
το κράτος-μέλος που δέχεται  τους περισ-
σότερους παράτυπους μετανάστες στο 
έδαφός της τα τελευταία τρία χρόνια. Ο 
αριθμός αυτός φτάνει τις 5.700 ως αυτήν  
τη στιγμή. Η Ελλάδα έχει αύξηση της τάξης 
του 29% συγκριτικά με το 2018, ενώ στην 
κεντρική Μεσόγειο εμφανίζεται μείωση 
του παράνομου μεταναστευτικού ρεύμα-
τος κατά 69%. Αυξητική τάση εμφανίζει 
η Μάλτα, η οποία έχει προχωρήσει στη  
μετεγκατάσταση των 1000 από τους 1700 
νέους παράνομους μετανάστες, που έχουν 
περάσει στο έδαφός της. Από το 2015 ώς 
σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν περάσει 
παράνομα στην ΕΕ είτε ως πρόσφυγες 
είναι ως αιτητές ασύλου 2 εκατομμύρια 
άνθρωποι, κυρίως μουσουλμάνοι.   

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο 
αριθμός ο οποίος αναφέρει στο έγγρα-
φό   της η ΕΕ είναι συντηρητικός. Όπως 
επισημαίνεται από τα επίσημα στοιχεία 
του κράτους: «Ο αριθμός αιτητών ασύ-
λου   ώς τον Ιούλιο του 2019 έφτανε τα 
8.500 άτομα, εκ των οποίων οι 200 είναι 
Σύροι.  Ώς το τέλος του χρόνου εκτιμάται 
ότι θα φτάσουν τις 16 χιλιάδες. Και αυτός 
είναι ο αριθμός, που θα έχουμε ετησίως, 
εάν δεν αλλάξει η κατάσταση. Ενδέχεται 
να αυξηθεί». Ώς τις 30 Σεπτεμβρίου εκ-
κρεμούσαν ενώπιον των Αρχών 15.255 
αιτήσεις ασύλου. Από αυτούς έχει ήδη 
δοθεί προστασία σε 8.500. Το 2018, σε 
κάθε 100 Κυπρίους αναλογούσε ένας αι-
τητής ασύλου. Για το 2019 υπολογίζεται 
ότι το ποσοστό θα φτάσει το 1,8%. Το 2016 
υπήρξε μια αύξηση της τάξης του 55%, το 
2017 η αύξηση ανήλθε στο 70% και το 
2018 εκτοξεύεται στο 130%. Το 2019 τα 
πράγματα θα είναι χειρότερα. Οι αιτητές 
ασύλου είναι πέραν των 1000 τον μήνα 
και τα δυο τρίτα  (75%), προέρχονται από 
τα κατεχόμενα.  Προσοχή τώρα. Επιπρο-
σθέτως των ανωτέρω στοιχείων, θα πρέπει 
να επισημανθεί ότι αυτοί που κινούνται 
παράνομα υπολογίζεται σύμφωνα με τις 
Αρχές να κυμαίνονται μεταξύ 30 και 40 
χιλιάδων. Υπό αυτές τις συνθήκες, το σύνολο 
των ξένων αιτητών ασύλου και παρανό-
μων που θα βρίσκονται στην Κύπρο ώς το 

τέλος του 2019 αναμένεται να ανέλθει στο 
5,3% του πληθυσμού, με συντηρητικούς 
υπολογισμούς.        

Μέσω Τουρκίας 
και κατεχομένων 

Στην περίπτωση της Κύπρου έχουμε 
έναν οιονεί νέο εποικισμό, αφού τα κύρια 
ρεύματα περνούν στις ελεύθερες περιο-
χές από τα κατεχόμενα, χωρίς να υπάρχει 
αμφιβολία ότι πρόκειται περί συγκεκρι-
μένης πολιτικής. Είναι δυο οι βασικοί 
τρόποι διοχέτευσης του προβλήματος 
στις ελεύθερες περιοχές: 

Πρώτο, μια από τις κύριες μάζες έχουν 
έρθει από την Κωνσταντινούπολη μέσω 
Τύμπου. Ο αρχικός τόπος αναχώρησής 
τους ήταν ο Λίβανος, όπου έχουν συγκε-
ντρωθεί περί το 1,6 εκ. πρόσφυγες από 
τη Συρία. Συνεπώς, πρόκειται για Σύρους 
πρόσφυγες, οι οποίο πλήρωναν εισιτήριο 
πήγαινε - έλα από τη Βηρυτό στην Κων-
σταντινούπολη και από εκεί αντί να επι-
στρέφουν πίσω, τους περίμεναν  άνθρωποι 
του καθεστώτος Ερντογάν, που πρόσφεραν, 
όπως είχε συμφωνηθεί, φτηνά ή ακόμη 
και δωρεάν εισιτήρια για πτήσεις προς το 
παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Εκεί 
τους περίμεναν λεωφορεία με τη συνδρομή 
του ΟΗΕ και τους μετέφεραν στα σημεία 
ελέγχου για να περάσουν μέσω αυτών 
στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, καθότι κράτος-μέλος της ΕΕ. 

Δεύτερο, με τη μετάβαση Αφρικανών 
από το Καμερούν, τη Σομαλία, τη Νιγηρία 
και το Κόνγκο στην Τουρκία και από εκεί 
μεταφορά  με ολιγοήμερη βίζα στα κατε-
χόμενα και εν συνεχεία στις ελεύθερες 
περιοχές, όπου συνήθως ζητούν άσυλο.    

Η πρακτική αυτή αγγίζει τα όρια του 
εποικισμού υπό την έννοια ότι είναι ενταγ-
μένη από πλευράς Τουρκίας για να σταλούν 
πληθυσμοί προς τις ελεύθερες περιοχές, 
ώστε να προκληθούν πρόσθετα των υφι-
σταμένων προβλήματα. 

Τα προβλήματα που προκαλεί αυτό το 
νέο μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα 
είναι κοινωνικά – θρησκευτικά και, κατ’ 
επέκτασιν, πολιτικά και οικονομικά, διότι οι 
οικογένειες που φιλοξενούνται τυγχάνουν 
της χρηματικής στήριξης που, σύμφωνα 
με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, 
είναι δύσκολο να υπολογιστεί επακριβώς, 
αλλά προσεγγίζει -αν δεν ξεπερνά- τα 100 
εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.  Είναι, μά-
λιστα, πρόδηλο ότι η όξυνση του προβλή-
ματος αυξάνει - κακώς μεν, εμφανές ότι 
συμβαίνει δε- τις τάσεις της ξενοφοβίας, 

όπως συμβαίνει σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Τρύπια γραμμή αντιπαράτα-
ξης και οδοφράγματα 

Η Κύπρος είναι πολύ μικρή για να 
αντέξει τα ρεύματα των προσφύγων, 
όσο φιλόξενη και αν θέλει να είναι. Πώς 
ν’ αντέξει την πίεση όταν μεγαλύτερες από 
αυτήν χώρες δεν την αντέχουν και μάλιστα 
κάτω από ηπιότερες καταστάσεις; Και όταν, 
ταυτοχρόνως, η ίδια η ΕΕ θεωρεί ως μιαν 
από τις μεγάλες απειλές που εξαπολύει ο 
Ταγίπ Ερντογάν, όταν δεν του κάνουν τα 
χατίρια του οι εταίροι, τη μεταφορά των 
προσφυγικών ρευμάτων προς την Ευρώπη 
μέσω Ελλάδας. Η Κύπρος έχει ως βασικό 
πρόσθετο πρόβλημα ότι είναι νησί και, ως 
εκ τούτου,  και να ήθελαν οι πρόσφυγες ή 
οι παράτυποι μετανάστες να μετακινηθούν 
αλλού, δεν μπορούν. Όπως τονίζουν κυ-
βερνητικές πηγές, «δεν αντέχουμε άλλο». 
Με άλλα λόγια έχουμε πιάσει  ταβάνι και 
εκφράζονται οι εξής ανησυχίες: 

Α) Αύξηση κοινωνικών προβλημάτων, 
λόγω γκετοποίησης, που είναι εμφανές 
φαινόμενο στο κέντρο της Λευκωσίας, 
Β)  Ρατσιστικών τάσεων και Γ) Εγκλημα-
τικότητας. 

Η κατάσταση χειροτερεύει  λόγω και των 
διαφόρων προβλημάτων που υπάρχουν 
στη γραμμή αντιπαράταξης, η οποία είναι 
τρύπια και επιτρέπει τη μετακίνηση από 
τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές. 
Το πρόβλημα γίνεται οξύτερο επειδή δεν 
αποφασίζουν τελικά σε ποιον ανήκει η 
ευθύνη για τη φύλαξή της επί του συ-
γκεκριμένου θέματος. Εάν δηλαδή είναι 
ζήτημα του στρατού ή της Αστυνομίας ή 
συνεργασίας μεταξύ των δύο. Στην Ελλάδα, 
για παράδειγμα, υπάρχουν οι συνοριοφύ-
λακες, που είναι επιφορτισμένοι με αυτήν 
την αποστολή, χωρίς αυτό να απαλλάσσει 
τις ευθύνες των ενόπλων δυνάμεων και 
της Αστυνομίας. Συναφώς ακούγονται και 
φωνές για κλείσιμο των οδοφραγμάτων. 
Δεν είναι απλά τα πράγματα, διότι εάν δεν 
υπάρχουν ισχυρά και τεκμηριωμένα στοι-
χεία για θέματα ασφάλειας, τα οποία να 
γίνουν κατανοητά από την ΕΕ και τη Διεθνή 
Κοινότητα, ενδέχεται να γίνει σημαντικό 
βήμα προς τη διχοτόμηση και να ανοίξει 
εκ νέου το θέμα του απευθείας εμπορίου, 
του ανοίγματος του αεροδρομίου της Τύ-
μπου και των κατεχόμενων λιμανιών, για να 
μπορούν οι Τουρκοκύπριοι να αναπνέουν, 
αφού θα πληγεί και ο κανονισμός για την 
Πράσινη Γραμμή. Δεν είναι ούτε εύκολη 
ούτε απλή απόφαση…     

Δράσεις της 
Κυβέρνησης και η ΕΕ  

Η κυπριακή Κυβέρνηση, από πλευράς 
Υπουργείου Εσωτερικών, που είναι το καθ’ 
ύλην αρμόδιο επί του θέματος,  έχει προ-
χωρήσει σε μια σειρά πολιτικών δράσεων 
προς την ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
η κατάσταση. Οι εν λόγω πολιτικές δράσεις 
καταγράφονται ως  εξής: 

•Το θέμα έχει τεθεί ενώπιον των θεσμών 
της ΕΕ. Και, μάλιστα, ο ίδιος ο Υπουργός 
Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης ζήτησε 
όπως εφαρμοστεί η αρχή της αναλογικό-
τητας και της μετεγκατάστασης μέρους των 
προσφύγων και των μεταναστών σε κράτη-
μέλη της ΕΕ. Αυτό συνέβη τον περασμένο 
Αύγουστο, χωρίς, όμως,  αποτέλεσμα. 

•Το θέμα των συμφωνιών για την 
επανεισδοχή. Η Κυπριακή Δημοκρα-
τία δεν έχει ανάλογες συμφωνίες με τις 
αφρικανικές χώρες και, ως εκ τούτου,  θα 
ήταν λογικότερο να ρυθμιστεί μέσα από 
συμφωνία της ίδιας της ΕΕ με τα κράτη 
αυτά. Επί τούτου υπήρξε στήριξη και από 
την  Ελλάδα και τη Βουλγαρία, διότι αντι-
μετωπίζουν ανάλογα προβλήματα μέσω 
των συνόρων που έχουν με την Τουρκία. 
Η διαφορά με την Κύπρο είναι η εξής: Στις 
περιπτώσεις της Ελλάδας και της Βουλγαρί-
ας είναι δυνατή σε κάποιες περιπτώσεις η 
εφαρμογή της επανεισδοχής, ειδικώς στην 
περίπτωση της Τουρκίας, διότι υπάρχει 
σχετική συμφωνία μεταξύ της Άγκυρας 
και της ΕΕ. Για την Κύπρο τα πράγματα 
είναι διαφορετικά, διότι η Τουρκία δεν 
αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία 
και άρα δεν αποδέχεται την αρχή της 
επανεισδοχής στις περιπτώσεις όπου η 
Τουρκία είναι η πρώτη χώρα εισόδου, 
πράγμα που αφορά και στην περίπτωση 
της ροής  από τον Λίβανο και εκείνες από 
τις αφρικανικές χώρες. 

6 χιλιάδες κατά κεφαλή 
και βοήθεια στην Τουρκία 

Αληθές είναι ότι η ΕΕ δεν έχει προ-
χωρήσει σε βήματα σοβαρής στήριξης 
της κυπριακής Κυβέρνησης. Απλώς, 
στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η 
Επιτροπή ενημέρωσε ότι έχουν κληθεί 
τα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν στο 
αίτημα της Ελλάδας και της Κύπρου για 
επανεγκατάσταση. Ως κίνητρο προς αυτήν  
την κατεύθυνση η ΕΕ θα δίνει στο κράτος-
μέλος που αποδέχεται τη μετεγκατάσταση 
το ποσό των 6 χιλιάδων ευρώ κατά κεφα-
λή. Η Επιτροπή τονίζει ότι από το 2015 
ώς σήμερα η ΕΕ στηρίζει την Ελλάδα με 

το ποσό των 2,2 δις ευρώ, την Κύπρο με 
95 εκ. ευρώ και τη Βουλγαρία με 313,3  
εκατομμύρια ευρώ. Κυβερνητικές πηγές 
τονίζουν ότι τα χρήματα από μόνα τους 
δεν επιλύουν το πρόβλημα. Η Κύπρος, 
τονίζεται, έχει καταθέσει συγκεκριμένες 
προτάσεις για τη μετεγκατάσταση, που 
πρέπει να εφαρμοστούν στην πράξη.  

 Γενικότερα, η ΕΕ δεν έχει κατορθώσει 
να προχωρήσει σε μια ευρύτερη κοινή 
πολιτική αντιμετώπισης της κατάστασης με 
αποτελεσματικό τρόπο. Γι’ αυτό,  άλλωστε, 
και είναι ευάλωτη στις απειλές του Ταγίπ 
Ερντογάν, του οποίου η χώρα δεν υποδέ-
χεται ροές μεταναστών και προσφύγων 
μόνο από τη Συρία, αλλά σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΕΕ από αριθμό χωρών και 
κυρίως από το Αφγανιστάν. 

Εξ αφορμής του πολέμου στη Συρία και 
της ενδεχόμενης χειροτέρευσης της κατά-
στασης, η ΕΕ αποφάσισε μεν να προχωρήσει 
σε επιβολή εμπάργκο πώλησης όπλων σε 
βάρος της Τουρκίας επί τη βάσει ρύθμισης 
που θα αποφασίσουν τα κράτη-μέλη το 
καθένα χωριστά, αλλά, ταυτοχρόνως, υπο-
στηρίζει ότι δεν θα πρέπει να περικοπούν 
τα κονδύλια, δηλαδή η βοήθεια που θα 
δοθεί προς την Τουρκία, διότι εάν συμβεί 
κάτι τέτοιο οι ροές θα αυξηθούν προς την 
Ελλάδα, τη Βουλγαρία και από εκεί προς 
την υπόλοιπη Ευρώπη. Εννοείται ότι θα 
επηρεαστεί και η Κύπρος είτε οι Σύροι 
πρόσφυγες φτάνουν μέσω κατεχομένων 
είτε με βάρκες. Το συνολικό ποσό στήριξης 
των προσφυγικών προγραμμάτων προς 
την Τουρκία από την ΕΕ φτάνει τα 6 δις 
ευρώ και μέχρι τώρα έχουν διατεθεί τα 
2,6 δις ευρώ.     

Η εκεχειρία στη Συρία 
Η κατάπαυση του πυρός που αποφα-

σίστηκε την περασμένη Πέμπτη το βράδυ 
στη βάση συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ 
και της Τουρκίας για να απομακρυνθούν 
με ασφάλεια οι Κούρδοι μαχητές υπό την 
επίβλεψη των Αμερικανών, και να εδραι-
ωθεί η Τουρκία στη ζώνη ασφαλείας της, 
με πλάτος 30 χιλιόμετρα, δεν περιορίζει το 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η 
Κύπρος σε ό,τι αφορά τις αφίξεις παράνο-
μων μεταναστών και προσφύγων. Όπως 
αναλύσαμε και την περασμένη Κυριακή, 
ο Πρόεδρος Τραμπ βγήκε από το κουτί, 
δημιούργησε μια έκρυθμη κατάσταση και 
τώρα εμφανίζεται να έχει ρόλο διαιτητή 
υπό το βάρος βεβαίως των αντιδράσεων 
διεθνώς και στις ίδιες τις ΗΠΑ για τις λαν-
θασμένες, όπως τον κατηγορούν,  επιλογές 
του και για το γεγονός ότι έχει βάψει και 
αυτός τα χέρια του με αίμα αθώων. Τώρα, 
μάλιστα, ισχυρίζεται ότι με τη συμφωνία 
για κατάπαυση του πυρός έχει βοηθή-
σει στον τερματισμό ή στον περιορισμό 
της ανθρωπιστικής κρίσης. Η συμφωνία 
κατάπαυσης του πυρός επιβεβαιώνει τη 
συμμαχική σχέση των ΗΠΑ και της Τουρ-
κίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και ότι: 1. Οι 
επιχειρήσεις θα τερματιστούν για πέντε 
μέρες για να δοθεί η δυνατότητα στους 
Κούρδους μαχητές να αποχωρήσουν. 2. 
Οι Κούρδοι θα παραδώσουν τον βαρύ 
οπλισμό τους και θα καταστραφούν τα 
οχυρωματικά τους έργα. 3. Οι ΗΠΑ ανα-
γνωρίζουν τις ανησυχίες που προβάλλει 
η Τουρκία για τα ζητήματα ασφάλειας και 
την ανάγκη δημιουργίας ζώνης ασφαλείας 
με μήκος 100 χιλιόμετρα και πλάτος 30 
χιλιόμετρα. 4. Οι ΗΠΑ δεν θα επιβάλουν 
πρόσθετες κυρώσεις στην Τουρκία και θα 
προωθηθεί τερματισμός των υφιστάμενων, 
εάν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα.   

Η ζώνη ασφαλείας
Οι Κούρδοι δήλωσαν ότι αποδέχονται 

τη συμφωνία. Το ίδιο ισχύει και για τη 
Ρωσία,  η οποία προσθέτει ότι, με τη λύση 
του Συριακού, η κυριαρχία θα ασκείται σε 
όλη  την εδαφική έκταση της Συρίας από 
το επίσημο κράτος, γεγονός που αφήνει 
ανοικτή την αποδοχή  της ζώνης ασφα-
λείας για… κάποιο χρονικό διάστημα και 
αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να απο-
τελέσει τμήμα της τελικής διευθέτησης. 
Εκτός και αν οι Τούρκοι αποχωρήσουν 
ενωρίτερα… Στην Κύπρο αναμένουμε να 
συμβεί η αποχώρηση εδώ και 45 χρόνια. 
Και αντί αυτού, μετά τον εποικισμό του 
βορρά, απειλούμαστε με οιονεί εποικισμό 
και στον νότο… 

Της Κυριακής
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Κόκκινος συναγερμός: Νέος «εποικισμός» 
πλήττει τις ελεύθερες περιοχές

ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
yiannos10@gmail.com

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ 
ΣΕ ΔΙΑΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΒΡΥ-
ΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΦΟΥ Η ΡΟΗ ΠΑΡΑΤΥΠΩΝ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΣΩ 
ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ 
ΦΤΑΣΕΙ  ΦΕΤΟΣ ΤΙΣ 16 ΧΙΛΙΑΔΕΣ

• Πώς αντιδρά η ΕΕ 
στα αιτήματα της 

Λευκωσίας

• Πόσα στοιχίζει το 
όλο ζήτημα στην 
Κυβέρνηση και τι 
πληρώνει η ΕΕ

• Πόσοι ξένοι 
κυκλοφορούν 

παράνομα και ποιο 
το τελικό ποσοστό 

επί του συνόλου των 
Κυπρίων



Τ
ον πλήρη συντονισμό 
του με τα «θέλω» της 
Τουρκίας στην Κύπρο, 
όσο και να προσπαθεί να 
εμφανιστεί ως αυτόφωτος 
(βλ. συνέντευξη στη «Ση-
μερινή» προ δύο μηνών), 

ομολόγησε, χωρίς να το γνωρίζει, ο λεγό-
μενος ΥΠΕΞ του κατοχικού καθεστώτος, 
Κουντρέτ Οζερσάι. Και το έκανε μιλώντας 
στην Επιτροπή Εξωτερικών της Τουρκι-
κής Εθνοσυνέλευσης – καταθέτοντας, θα 
μπορούσε να πει κάποιος, τα διαπιστευτή-
ριά του ενόψει της εκλογικής διαδικασίας 
για τον Τ/κ νέο ηγέτη στα κατεχόμενα τον 
ερχόμενο Απρίλιο. Είπε, μεταξύ άλλων, 
ότι «είναι ανάγκη να υπάρχει αλλαγή 
του παραδείγματος στην Κύπρο, όπου 
οι διαπραγματεύσεις άρχισαν το 1968 
και συνεχίζονται εδώ και 50 χρόνια». 
Φράση που από μόνη της δεν λέει κάτι. 
Η «Σημερινή», όμως, αποκαλύπτει ότι η 
δήθεν ανάγκη για «αλλαγή παραδείγματος» 
στην Κύπρο γεννήθηκε, υιοθετήθηκε και 
επικοινωνείται απευθείας από το τουρκικό 
Υπουργείο Εξωτερικών και με σχετικά 
έγγραφα που έχουμε στην κατοχή μας. Το 
δε περιεχόμενο του εγγράφου αποδεικνύει 
και το ότι οι απαιτήσεις Ακιντζί, που δεν 
επέτρεψαν συμφωνία στους όρους ανα-
φοράς, ήλθαν απευθείας από την Άγκυρα. 

Η ουσία πίσω από την… ατάκα 
Τι όμως είναι αυτό που εννοούν με 

την αλλαγή παραδείγματος οι Τούρκοι; 
Ξεκάθαρα, μέσα από έγγραφο του εξ 
απορρήτων του Τσαβούσογλου, πρέσβη 
στο τουρκικό ΥΠΕΞ, Γκατακάι Ερτσιγιές, 
μιλούν για το τέλος της Ομοσπονδίας 
και το τέλος της εμπλοκής των Η.Ε. στις 
διαδικασίες για λύση. Το έγγραφο που 
δημοσιεύει σήμερα η «Σ» δεν αφήνει 
περιθώρια παρερμηνειών και χαράσσει 
τις γραμμές του γηπέδου, στο οποίο η 
Τουρκία είναι διατεθειμένη να παίξει… 
μπάλα στην Κύπρο. Τόσο απλά, τόσο 
ξεκάθαρα, τόσο στεντόρεια, ως εξής:

•Η διευθέτηση του Κυπριακού έχει 
ανάγκη αλλαγής παραδείγματος πέρα 
από την ομοσπονδία. 

• Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ αναγνωρίζει την 

ανάγκη νέων ιδεών στις πρόσφατες εκ-
θέσεις του. 

• Η Τουρκία είναι έτοιμη να συζητήσει 
οποιαδήποτε νέα ιδέα, που θα διασφαλίζει 
την πολιτική ισότητα.

• Η Τουρκία είναι έτοιμη να συζητήσει 
οποιαδήποτε ιδέα που, πέραν της πολιτικής 
ισότητας, θα κατοχυρώνει την ασφάλεια 
των Τ/κ, ώστε να μην επαναληφθεί η 
περίοδος 1960-1974.

• Η Τουρκία εισηγείται (απαιτεί) την 
εξεύρεση στέρεου κοινού εδάφους πριν 
από τη συμφωνία για μια νέα διαδικασία. 

• Το κοινό αυτό έδαφος μπορεί να 
συμφωνηθεί μόνον αν οι δύο πλευρές 

συμφωνήσουν στις παραμέτρους της πο-
λιτικής ισότητας πριν από την έναρξη 
νέου γύρου διαπραγματεύσεων. 

• Η πολιτική ισότητα (εκ περιτροπής 
Προεδρία, μία θετική ψήφος) είναι εκ των 
ων ουκ άνευ -sine qua non όπως αναφέ-
ρεται χαρακτηριστικά-  σε οποιαδήποτε 
συνεργασία, είτε στο πλαίσιο ομοσπονδίας 
είτε στο πλαίσιο συνομοσπονδίας. 

• Αν αυτό δεν είναι εφικτό, οι δύο 
πλευρές θα πρέπει να προωθήσουν 
μία συνεργασία βασισμένη στο μοντέ-
λο της ισότιμης συνεργασίας, αυτό που 
κάποιοι ονομάζουν συμφωνημένη λύση 
δύο κρατών. 

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι το τουρκικό 
ΥΠΕΞ με τον άνθρωπό του στα κατεχόμενα, 
τον Κουντρέτ Οζερσάι, έχουν χαράξει τη 
ρότα για την επόμενη μέρα στις διεργασίες 
του Κυπριακού. 

Κυριότερο, όμως, συμπέρασμα; Η, την 
υστάτη, απαίτηση Ακιντζί για καταγραφή 
στους όρους αναφοράς της τουρκικής 
θετικής ψήφου και της εκ περιτροπής 
Προεδρίας, αλλά και η απαίτησή του για 
αναφορά που να αφήνει ανοικτές άλλες 
λύσεις, δεν ήταν παρά οδηγίες από την 
Άγκυρα. Και ήταν αυτές που δεν επέτρεψαν 
τη συμφωνία σε όρους αναφοράς. Και, 
περαιτέρω, αποδεικνύουν την ενδόμυχη 
σκέψη των Τούρκων να οδηγήσουν τα 
πράγματα σε ένα αδιέξοδο, που θα φέρει 
στο προσκήνιο άλλες λύσεις. 

Οι παγίδες της… Τριμερούς 
Με τα πιο πάνω, λοιπόν, ως δεδομένα 

και έχοντας πλέον καθαρή εικόνα για τις 
επιδιώξεις της Τουρκίας και τον περιο-
ρισμένο χώρο ευελιξίας του Μουσταφά 
Ακιντζί, μια ενδεχόμενη τριμερής συνά-
ντηση είναι μεν καλοδεχούμενη, αλλά 
κρύβει και πολλούς κινδύνους. 

Η εμφανής πίεση της Τουρκίας να θέ-
σει, είτε το αποδέχεται η ε/κ πλευρά είτε 
όχι, ζήτημα συζήτησης της μορφής λύσης 
πριν από τους όρους αναφοράς φέρνει 
στο προσκήνιο ένα πιθανότατο σενάριο. 

Να πάμε στην Τριμερή και ο Ακιντζί, 
μη έχοντας το… clearance της Τουρκί-
ας, να αφήσει το ζήτημα ανοικτό για να 
κλείσει στην άτυπη Πενταμερή. Την 
οποία, βεβαίως, η Άγκυρα απαίτησε ως 
το αμέσως επόμενο, σε σύντομο χρόνο, 
μάλιστα, βήμα, ώστε να επιτρέψει στον 
κατοχικό ηγέτη να πάει σε Τριμερή. Σε 
ένα τέτοιο -ρεαλιστικό, εκτιμούν σχεδόν 
όλοι-  σενάριο, η Τουρκία θα έχει επιτύχει 
τον στόχο της. Ενώπιον όλων να θέσει στο 
τραπέζι άλλες «νέες ιδέες», τις οποίες θα 
χρεώνει στον Πρόεδρο Αναστασιάδη και 
στις οποίες ο Γενικός Γραμματέας δεν θα 
μπορεί να αντισταθεί επαρκώς. Και η όποια 
αντίσταση θα είναι του τύπου, «δεχθείτε 
και αυτό και αυτό», μην πάμε σε άλλες 
λύσεις. Και τότε; Και τότε η λύση θα έχει 
απομακρυνθεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Με την ίδια γλώσσα 
που χρησιμοποιεί σε 

έγγραφό του το τουρ-
κικό ΥΠΕΞ εμφανίστηκε 
στην τουρκική Βουλή ο 
Οζερσάι, αποκαλύπτο-
ντας τον ενεργό σχε-
διασμό τους για το… 

τέλος του Κυπριακού. 
Ακολουθεί κατά γράμ-
μα ο κατοχικός ηγέτης 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΥΠΕΞ ΚΑΙ ΟΖΕΡΣΑΪ ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΥΝ, Ο ΑΚΙΝΤΖΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ… ΠΙΣΤΑ

Στη δίνη της «αλλαγής 
παραδείγματος» το Κυπριακό 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
charalambousc@ 

sigmatv.com

ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣ-
ΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΤΖΙ, 

ΠΟΥ ΤΙΝΑΞΑΝ ΣΤΟΝ 
ΑΕΡΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΕ 

ΟΡΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Το δόγμα πολέμου του τουρκικού 
στρατού, όπως διαμορφώθηκε στις 
αρχές της δεκαετίας του ’90 και 

στη βάση του οποίου οργανώθηκε, εξο-
πλίσθηκε και εκπαιδεύθηκε o τουρκικός 
στρατός, αποσκοπούσε στην ικανότητά 
του να διεξαγάγει ταυτόχρονα δυόμισι 
νικηφόρους πολέμους, γι’ αυτό και ονο-
μάσθηκε «δόγμα των δυόμισι πολέμων». 
Έναν πόλεμο εναντίον της Συρίας, έναν 
εναντίον της Ελλάδας-Κύπρου και μισό 
εναντίον των Κούρδων στο εσωτερικό.

Ο σχεδιασμός της εισβολής στη Συ-
ρία, που άρχισε στις 9 Οκτωβρίου, όπως 
τον καθόρισε ο ίδιος ο Ερντογάν και τον 
διακήρυξε ενώπιον της Γενικής Συνέλευ-
σης των ΗΕ, επιδεικνύοντας μάλιστα και 
σχετικό χάρτη, προέβλεπε την κατάληψη 
μιας ζώνης κατά μήκος των τουρκοσυρι-
ακών συνόρων μήκους 450 χιλιομέτρων 
και βάθους 35 χιλιομέτρων, στην οποία 
η Τουρκία θα δημιουργούσε συνθήκες 
ασφάλειας με την εκδίωξη των Κούρδων 
«τρομοκρατών» και την εγκατάσταση τριών 
εκατομμυρίων Αράβων προσφύγων που 
σήμερα βρίσκονται στην Τουρκία. Για τον 
σκοπό αυτό, συγκέντρωσε στην περιο-
χή εκατόν  περίπου χιλιάδες στρατιώτες 
(δύναμη μιας στρατιάς) με τα ανάλογα 
οπλικά συστήματα και μέσα.

Με την έναρξη, όμως, της εισβολής, 
ανακοινώθηκε ότι η επιχείρηση θα πε-
ριορισθεί σε μήκος 120 χιλιομέτρων και 
όχι στα 450, όπως αρχικά είχε σχεδια-
σθεί, χωρίς βέβαια να δοθεί οποιαδήποτε 
εξήγηση. Το ερώτημα είναι, πώς ένας 
στρατός, που έχει δήθεν την ικανότητα να 

διεξάγει ταυτόχρονα δυόμισι πολέμους, 
δεν είναι ικανός ούτε μισό πόλεμο να 
φέρει εις πέρας;

Από στρατιωτική άποψη, η διαχείριση 
ενός μετώπου 450 χιλιομέτρων απαιτεί 
τουλάχιστον τρεις στρατιές, κάτι που η 
Τουρκία, παρ’ όλον ότι διαθέτει τέσσερεις 
στρατιές, διακατεχόμενη προφανώς από 
το σύνδρομο της γενικότερης ασφάλειάς 
της, δεν αποτόλμησε να συγκεντρώσει 
την απαιτούμενη δύναμη στην περιο-
χή, φοβούμενη την εξασθένηση άλλων 
μετώπων, όπως αυτό της Θράκης, του 
Αιγαίου, αλλά και του εσωτερικού με-
τώπου, εξ αιτίας της ρευστής πολιτικής 
κατάστασης. Έτσι, παραμένει η απορία 
τι θα γίνει με το υπόλοιπο μέτωπο των 
330 χιλιομέτρων της λεγόμενης ζώνης 
ασφάλειας που επιθυμεί να διαμορφώ-
σει ο Ερντογάν. Και αν η Τουρκία δεν 
μπορεί να διεξαγάγει έναν πόλεμο σε 
ένα μέτωπο 450 χιλιομέτρων απέναντι  
στους ελαφρά εξοπλισμένους Κούρδους, 
πώς θ’ αντεπεξέλθει σε ένα ισχυρότατο 
μέτωπο, σε περίπτωση ελληνοτουρκικής 
σύγκρουσης, που θα ξεκινά από τη Θράκη 
και θα καταλήγει στην Κύπρο; Τελικά, 
μήπως η Τουρκία δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά ένας γίγαντας με ξύλινα πόδια;

Πολιτική της ερήμωσης
Μέχρι την ώρα που γράφονται οι γραμμές 

αυτές και πριν από τη συμφωνία εκεχειρίας 
μεταξύ Ουάσιγκτον-Άγκυρας, είναι βέβαιον 
ότι κανένας Τούρκος στρατιώτης, κανένα 
άρμα μάχης, κανένα μαχητικό ελικόπτερο 
και πιθανόν  κανένα αεροσκάφος δεν πέ-

ρασαν τη γραμμή των συνόρων Τουρκίας 
- Συρίας και προφανώς δεν συμμετείχαν 
στις επιχειρήσεις εναντίον των Κούρδων. 
Πρόκειται για μια καλά σχεδιασμένη, σε 
πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, επιχείρη-
ση, που μόνο τα διεστραμμένα μυαλά του 
Ερντογάν και των στρατηγών του μπορούσαν 
να σκεφθούν. Πρόκειται για μια  εισβολή 
σε ξένη χώρα, βασικό στοιχείο της οποίας 
είναι «η πολιτική της ερήμωσης», δηλαδή η 
πρόκληση πανικού και φόβου στους κατοί-
κους των περιοχών που θα καταληφθούν, 
ώστε να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και 
αργότερα να μεταφερθούν στη θέση τους 
άλλοι κάτοικοι, φιλικά διακείμενοι προς τον 
εισβολέα, αλλάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
τη δημογραφία της περιοχής. Αυτή η βίαιη 
μετακίνηση πληθυσμών, που, ας σημειωθεί, 
αποτελεί έγκλημα πολέμου, απαιτεί αφενός 
βομβαρδισμούς κατοικημένων περιοχών, 
ώστε να υπάρξουν θύματα αμάχων και, 
αφετέρου, βιαιοπραγίες, δολοφονίες κ.λπ., 
ώστε υπό το κράτος φόβου και πανικού οι 
κάτοικοι να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. 
Την πολιτική ερήμωσης, όμως, δεν μπο-
ρούν να την κάνουν τα τακτικά στρατεύμα-
τα, διότι αυτά εμπίπτουν στη δικαιοδοσία 
των διεθνών ποινικών δικαστηρίων. Έτσι, 
προκειμένου ο Ερντογάν και οι στρατηγοί 
του να αποφύγουν τον διασυρμό τους και 
την πιθανή καταδίκη τους από τα διεθνή 
δικαστήρια, ανέθεσαν τη βρόμικη δουλειά 
στους τζιχαντιστές του «Ελεύθερου Συρι-
ακού Στρατού», τους οποίους η Τουρκία 
μάζεψε στο έδαφός της, τους οργάνωσε, 
τους εξόπλισε και τους εκπαίδευσε για 
τέτοιας φύσεως δουλειές. Είναι αυτούς 

που βλέπουμε καθημερινά από τους δέ-
κτες των τηλεοράσεων να συγκρούονται 
με τους Κούρδους πολιτοφύλακες και να 
δολοφονούν αθώους πολίτες. Τα τεθωρα-
κισμένα οχήματα τουρκικής κατασκευής, 
που βλέπουμε να κατέχουν οι τζιχαντιστές, 
τους τα έχει παραδώσει η Τουρκία για την 
προστασία τους, λόγω του αγώνα εντός κα-
τοικημένων περιοχών. Η μόνη συμμετοχή 
του τουρκικού στρατού είναι οι βολές πυ-
ροβολικού από το τουρκικό έδαφος και η 
χρήση εξοπλισμένων drones για βομβαρ-
δισμό κατοικημένων περιοχών, έτσι ώστε, 
ακόμα και αν καταρριφθεί κάποιο, να μην 
αποδειχθεί ότι προέρχεται από τον τουρκικό 
στρατό, αφού ούτε πιλότο διαθέτουν, ούτε 
διακριτικά φέρουν. Αυτός είναι ο λόγος που 
δεν είδαμε ούτε ένα ελικόπτερο, ούτε ένα 
αεροσκάφος να συμμετέχει στις επιχειρήσεις. 
Ο τουρκικός στρατός θα διαβεί τα σύνορα 
μόνον όταν και ο τελευταίος κάτοικος της 
υπό κατάληψη περιοχής απομακρυνθεί ή 
όταν συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός. 
Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος των ελα-
χίστων απωλειών Τούρκων στρατιωτών, 
οι οποίες βέβαια προήλθαν μέσα στην 
Τουρκία από βολές ρουκετών στην άλλη 
πλευρά των συνόρων.

Ο μύθος των ολιγοήμερων 
επιχειρήσεων

Ένας από τους λόγους που η δική μας 
Εθνική Φρουρά, ύστερα από 55 χρόνια 
από την ίδρυσή της, παραμένει ανεπαρ-
κώς εξοπλισμένη, ιδιαίτερα στη θάλασσα 
και τον αέρα, είναι η διάχυτη εντύπωση 
που διαχρονικά διαποτίζει το πολιτικό 

σύστημα, ότι δήθεν σε περίπτωση έναρ-
ξης συγκρούσεων αυτές θα διαρκέσουν 
ελάχιστες μέρες (το πολύ μια - δυο), γιατί 
θα παρέμβουν αμέσως οι διεθνείς παί-
κτες και θα σταματήσουν τον εισβολέα. 
Οι επιχειρήσεις της Τουρκίας στη Συρία 
εναντίον ενός ανεπαρκώς εξοπλισμένου 
και γενικά εύκολου αντίπαλου, σε μια 
περιοχή μέγιστου γεωπολιτικού ενδια-
φέροντος, όπου διακυβεύονται ζωτικά 
συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων, 
συνεχίσθηκαν για 8 μέρες και νύκτες, 
μέχρι να συμφωνηθεί πενθήμερη ανα-
στολή των επιχειρήσεων, με άγνωστη την 
έκβαση μετά την εκπνοή της αναστολής 
αυτής. Τα διδάγματα από την εισβολή στη 
Συρία θα πρέπει να μελετηθούν από την 
πλευρά μας τόσο σε πολιτικό, όσο κυρίως 
σε στρατιωτικό επίπεδο και να ληφθούν 
υπόψη στην όλη αμυντική σχεδίαση. Ο 
μύθος των ολιγοήμερων επιχειρήσεων 
και των «σωτήρων», που θα σπεύσουν να 
μας σώσουν, θα πρέπει να διαγραφεί από 
τη σκέψη της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, 
αλλά και των υπευθύνων για την άμυνα 
της Κύπρου. Αυτό και μόνο επιβάλλει 
αλλαγές στην όλη αμυντική σχεδίαση, η 
οποία θα πρέπει να στηριχθεί - μαζί με 
πολλά άλλα στοιχεία - και στο γεγονός ότι 
οι επιχειρήσεις θα διαρκέσουν πολλές 
μέρες, πιθανόν και βδομάδες. Και, πάντοτε, 
να έχουμε όλοι υπόψη μας τον στίχο του 
εθνικού μας ποιητή στον  Ύμνο για την 
Ελευθερία. «Μοναχή το δρόμο επήρες,  
Εξανάλθες μοναχή, Δεν είν’ εύκολες οι 
θύρες,  Εάν η χρεία τις κουρταλεί».

*Αντιστράτηγος ε.α.

Τουρκική εισβολή στη Συρία

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ*

ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟΜΙΣΙ 
ΠΟΛΕΜΩΝ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ  

ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥ ΠΟ-
ΛΕΜΟΥ… ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 

ΜΙΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΕ ΞΕΝΗ 
ΧΩΡΑ, ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ «Η 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩ-
ΣΗΣ», ΔΗΛΑΔΗ Η ΠΡΟ-

ΚΛΗΣΗ ΠΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟ-
ΒΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 

ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ 
ΚΑΤΑΛΗΦΘΟΥΝ, ΩΣΤΕ 

ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΤΙΣ 
ΕΣΤΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΓΟ-

ΤΕΡΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΙ 
ΚΑΤΟΙΚΟΙ, ΦΙΛΙΚΑ ΔΙ-

ΑΚΕΙΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
ΕΙΣΒΟΛΕΑ, ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ 
ΚΑΤ’ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 

ΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ



«Η 
Τουρκία 
είναι πλέ-
ον στην 
πραγμα-
τ ικότητα 
η μόνη 
χώρα στον 

πλανήτη που έχει ανυψώσει την ιδέα 
του ιστορικού αναθεωρητισμού στο 
επίπεδο μιας νέας κρατικής ιδεολο-
γίας. Ενώ οι Τούρκοι ρίχνονται με το 
γιαταγάνι όχι στους πάντες γύρω τους, 
αλλά μόνο σε όσους είναι πιο αδύναμοι, 
εντούτοις, στον κατάλογο αυτό μπορεί να 
βρεθούν, για παράδειγμα, οι Αρμένιοι 
και οι Έλληνες»*. 

Σε αυτή την εκτίμηση προβαίνει 
ο Ρώσος αναλυτής γεωπολιτικής και 
διεθνών σχέσεων Γεβγένι Κρούτικοφ, 
χαρακτηρίζοντας, μάλιστα, την Τουρκία, 
ως τη μοναδική χώρα, εκτός από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, που εφαρμόζει, ως 
έκφραση του μεσσια-
νισμού και της πίστης 
στην παντοδυναμία 
της, την «αυτοκρα-
τορική σκέψη» στην 
πράξη.

Αυτή η επισήμανση, 
η οποία τεκμαίρεται 
τόσο από τις διακη-
ρύξεις, όσο και από τα 
γεγονότα, αποτελεί την 
αναντίλεκτη «επωδό» 
της νεο-οθωμανικής 
ιδεολογίας, magnum 
opus της οποίας υπήρξε 
το περίφημο «Στρατηγικό 
Βάθος» του τέως Υπουρ-
γού Εξωτερικών Αχμέντ 
Νταβούτογλου, με βάση το 
αξίωμα των «μηδενικών 
προβλημάτων με τους γείτονες», «το οποίο, 
στην πράξη, έπρεπε να σημαίνει τη μέγι-
στη χρήση της ‘ήπιας δύναμης’ σε σχέση 
με αυτές των γειτόνων της Τουρκίας, 
που είχαν στο παρελθόν τεθεί σε τροχιά 
επιρροής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
στο απόγειο της επιτυχίας της».

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Ρώσος 
αναλυτής, «γρήγορα έγινε σαφές ότι η 
‘μαλακή δύναμη’ με την κλασική της 
έννοια δεν ήταν αρκετή και στην Τουρκία 
διαχέεται η νέα συνταγή ‘εκμηδενισμέ-
νοι γείτονες – μηδενικά προβλήματα’. 
Τώρα, αυτό σήμαινε ήδη την παρέμβαση 
στις εσωτερικές υποθέσεις των χωρών 
που κάποτε ανήκαν στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία».  

Η δυναμική, το εύρος και η προοπτική 
του τουρκικού ιστορικού αναθεωρητι-
σμού θα έπρεπε, ακριβώς, να βρίσκονται 
στο επίκεντρο του προβληματισμού και 
των ανησυχιών της ελληνικής και της 
ελληνοκυπριακής ηγεσίας, καθώς και 
στη βάση του στρατηγικού σχεδιασμού 
τους προς αποτροπή και αντιμετώπιση 
της τουρκικής επεκτατικότητας. 

Μια… μη κανονική χώρα
Η Τουρκία δεν είναι μια «κανονική» 

χώρα τελούσα, απλώς, σε περιστασιακή 
«νευρικότητα», σύμφωνα με τη θεώρηση 
του τέως Έλληνα Υπουργού Εξωτερι-
κών, Νίκου Κοτζιά, ούτε ένα σποραδικά 
παρεκκλίνον από την ευρωπαϊκή του 
πορεία δύστροπο κράτος, όπως το θέλει 
ο νυν Έλλην ΥΠΕΞ, Ν. Δένδιας, αλλά 
μια εγγενώς αναθεωρητική δύναμη, στη 
βάση μιας, θεολογικής προελεύσεως, 
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Οι νεωκόροι της νεο-οθωμανικής… 
κρεβατοκάμαρας

Η διπλωματική ικανότητα 
μιας χώρας συναρτάται 

με όλο το πλέγμα ισχύος 
που δύναται να ενεργο-

ποιήσει και την ικανότητα 
αξιόπιστης αποτροπής. 

Πράγμα που πλείστοι όσοι 
στην ημεδαπή δεν κατα-
λαβαίνουν ή δεν θέλουν, 
για τους δικούς τους λό-

γους, να καταλάβουν   

ΕΊΝΑΊ ΡΕΑΛΊΣΜΌΣ ΝΑ ΘΕΩΡΕΊ ΚΑΝΕΊΣ ΌΤΊ Η ΜΕΓΊ-
ΣΤΌΠΌΊΗΣΗ ΤΗΣ ΤΌΥΡΚΊΚΗΣ ΊΣΧΥΌΣ - ΚΑΊ Η ΣΥΝΑΚΌ-
ΛΌΥΘΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΠΌΛΊΤΊΚΗΣ ΣΗΜΑΣΊΑΣ ΤΗΣ 
ΑΓΚΥΡΑΣ - ΜΕ ΤΊΣ ΠΡΌΤΕΊΝΌΜΕΝΕΣ, ΑΠΌ ΚΑΠΌΊΌΥΣ, 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΊΣ ΣΕ ΚΥΠΡΊΑΚΌ ΚΑΊ ΕΝΕΡΓΕΊΑ, ΘΑ ΛΕΊ-
ΤΌΥΡΓΗΣΕΊ… ΕΥΕΡΓΕΤΊΚΑ ΓΊΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΌ;

ιδεολογίας φυλετι-
κής ανωτερότητας, 
η οποία μετουσι-
ώνεται ιστορικά, 
σύμφωνα με το 
εγελιανό σχήμα, 
σ’ ένα επερχόμε-
νο οθωμανικό τέ-
λος της Ιστορίας.     

Έτσι, εδώ και 
καιρό, αλλά και σήμερα, γινόμαστε μάρτυ-
ρες του τρόπου με τον οποίο υλοποιούνται 
αυτές οι παρεμβάσεις «στις εσωτερικές 
υποθέσεις των χωρών που κάποτε ανή-
καν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία»: 
Με τη βία, την εισβολή, τη γενοκτονία, 
την εθνοκάθαρση, την απειλή χρήσης 
στρατιωτικής βίας, τις βίαιες μετακινή-
σεις πληθυσμών, την υποδούλωση, την 
καταστροφή της πολιτιστικής ταυτότητας 
των υποδούλων, την ανάδειξη της «μα-
κραίωνης οθωμανικής ταυτότητας» των 
υπό τουρκική επιρροή περιοχών, την 
οικονομική και πολιτισμική διείσδυση, 
την προτεκτορατοποίηση. «Παραδόξως», 
όλα αυτά φαίνεται να συμβαίνουν και στην 
Κύπρο (πώς, αλήθεια, δεν τα βλέπουμε;), 
με καταληκτικό στάδιο την επιβολή μιας 
τουρκικών προδιαγραφών λύσης του Κυ-
πριακού, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα 
την πλήρη προτεκτορατοποίηση της μεγα-
λονήσου και την ολοσχερή υπαγωγή της 
στη γεωπολιτική ηγεμονία της Τουρκίας. 

Εδώ εμφαίνεται και ο παλινδρομικός 
ρυθμός της τουρκικής κατακτητικής λο-
γικής, όπου κάθε στάδιο και φάση της 
διαδικασίας οδηγεί στο άλλο, σαν οι αλ-
ληλοδιαδοχικές συσπειρώσεις μιας εν τω 
γίγνεσθαι σπείρας: Η εισβολή, ο πόλεμος 
και ο βίαιος εκτοπισμός ανοίγουν τον δρόμο 
για την επιβολή μιας λύσης πολιτειακού 
προτεκτοράτου, η οποία, με τη σειρά της, 
θα οδηγήσει, μοιραία, στην πλήρη εθνο-
κάθαρση και την τουρκοποίηση. 

Το δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας», αλλά 
και οι επιδιώξεις της Άγκυρας για επανα-
μετατροπή της Ανατολικής Μεσογείου σε 
«τουρκική λίμνη», όπως ήταν στο ένδοξο, 

και ουχί μακρινό, οθωμανικό παρελθόν, 
προφανώς περιλαμβάνουν την Κύπρο, το 
Αιγαίο και όποιαν άλλη περιοχή θεωρούν 
ο Ρ. Τ. Ερντογάν και η νεο-οθωμανική ηγε-
σία στην Άγκυρα ότι περιλαμβάνεται στα… 
«σύνορα της καρδιάς τους».

Προφανώς, επίσης, η παράνομη 
τουρκική εισβολή στη Βόρεια Συρία και 
η εξόντωση του κουρδικού πληθυσμού δεν 
είναι άσχετη με τη συνεχιζόμενη πειρατεία 
στην κυπριακή ΑΟΖ και τις εντεινόμενες 
προκλήσεις για διαμοιρασμό του Αιγαίου.    

Πολιτικός ρεαλισμός
Ενεργώντας σε πλήρη συνάφεια προς 

τις αρχές του πολιτικού ρεαλισμού, η 
Άγκυρα εκτυλίσσει την διεκδικητική 
αυτή στρατηγική σε όλα τα επίπεδα, 
συμφύροντας όλους τους παράγοντες 
ισχύος – κυρίως, δε, τον οικονομικό, τον 
στρατιωτικό, τον τεχνολογικό, τον γεω-
πολιτικό, τον ψυχολογικό κ.λπ. – πέραν 
από τη διπλωματία, η οποία, χωρίς ισχύ 
στους εν λόγω τελεστές, θα ήταν, απλώς, 
«ανεμώλια έπη», όπως, περίπου, η δική 
μας απεγνωσμένη διπλωματική τριβή 
με την τουρκική επιθετικότητα. Γιατί, 
η διπλωματική ικανότητα μιας χώρας 
συναρτάται με όλο το πλέγμα ισχύος 
που δύναται να ενεργοποιήσει και την 
ικανότητα αξιόπιστης αποτροπής. Πράγ-
μα που πλείστοι όσοι στην ημεδαπή δεν 
καταλαβαίνουν ή δεν θέλουν, για τους 
δικούς τους λόγους, να καταλάβουν.   

Ωστόσο, οι ηγεσίες σε Ελλάδα και Κύ-
προ συνεχίζουν να εθελοτυφλούν, ανα-
μένοντας από ένα «μη κανονικό κράτος», 
βαθιά αυταρχικό και αντιδημοκρατικό, 
που ενεργεί ως μόνιμος διεθνής ταραξίας, 
προσβάλλοντας, εξακολουθητικά, τόσο 
το διεθνές δίκαιο όσο και τις συμφωνίες 
που το ίδιο υπέγραψε, να συναινέσει στη 
δημιουργία ενός «κανονικού» κράτους 
στην Κύπρο, όπου θα ισχύουν, απαρέ-
γκλιτα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
θα διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η 
κρατική κυριαρχία του. 

Χωρίς ποτέ να αναρωτηθούν πώς 

ένα κράτος, που επιβάλλεται διά της 
βίας και καταλύει κάθε έννοια διεθνούς 
έννομης τάξης στην προσπάθεια προώ-
θησης των εθνικών συμφερόντων του, 
αλλά και εξοντώνει τους διαφωνούντες ή 
θεωρούμενους ως «υπόπτους» πολίτες 
του στο εσωτερικό, μπορεί να αποδεχθεί 
και να σεβαστεί μια «δίκαιη, λειτουργική 
και βιώσιμη λύση» του κυπριακού προ-
βλήματος, με βάση το διεθνές δίκαιο και 
τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Τη στιγμή που, 
όπως απεδείχθη, ούτε η ευρωπαϊκή, ούτε 
η διεθνής δικαιοπολιτική τάξη είναι ικανή 
να συμμορφώσει την Τουρκία προς το 
διεθνές δίκαιο και τις εκπηγάζουσες εξ 
αυτού υποχρεώσεις της.

Δεν αντέχει στον πειρασμό της στοι-
χειώδους λογικής, πώς μπορεί να ανα-
μένεται από ένα κράτος που προβαίνει, 
ανερυθρίαστα, σε πλήρη αντιστροφή της 
πραγματικότητας και των πολιτικών γε-
γονότων, βαφτίζοντας τον πόλεμο και τη 
σφαγή «ειρηνευτική επιχείρηση», «κλά-
δον ελαίας» και «πηγή ειρήνης», που 
εξορίζει στο πιο απροσπέλαστο ιστορικό 
ασυνείδητο όλες τις γενοκτονίες και τα 
εγκλήματα που διέπραξε στην ιστορία 
του, να… συναινέσει σε νομικού τύπου 
ερμηνευτικά ζητήματα όπως η έννοια και 
το περιεχόμενο της ΔΔΟ, της πολιτικής 
ισότητας ή τα ψηφίσματα των ΗΕ και του 
Συμβουλίου Ασφαλείας. 

Ψευδαισθήσεις χωρίς τέλος
Εάν όλα αυτά δεν έχουν σημάνει το 

τέλος των ψευδαισθήσεων στους θιασώτες 
του τουρκικού εξευμενισμού, ας ρίξουν 
μια ματιά στους περιβόητους χάρτες που 
ανάρτησε την περασμένη Τετάρτη στο 
facebook του ο «πολύς» Υπουργός Άμυ-
νας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, όπου 
παρουσιάζεται η Τουρκία, σύμφωνα με τις 
νεο-οθωμανικές ερντογανικές ονειρώξεις, 
να εκτείνεται, ως νέα Οθωμανική Αυτο-
κρατορία, υπό την ονομασία «Ηνωμένες 
Πολιτείες», από τη Θεσσαλονίκη, τη νοτιο-
ανατολική Βουλγαρία και το μισό Αιγαίο, 
περιλαμβανομένης της Κρήτης και της 

Κύπρου (βεβαίως), μέχρι τα εδάφη της 
περιοχής του Τουράν στα βάθη της Ασίας 
(για τους χάρτες Ακάρ ίδε σελ. 7). Χάρ-
τες που απηχούν τα οράματα δεκαετιών 
του τουρκικού συστήματος εξουσίας και 
εργαλειοποιούνται σήμερα στο πλαίσιο 
του πολύπλευρου υβριδικού πολέμου 
που διεξάγει η Άγκυρα.  

Το ερώτημα που εγείρεται είναι κατά 
πόσον αυτός ο οσφυοκαμπτικός  «ρε-
αλισμός» της υποταγής στις τουρκικές 
επιταγές αποτελεί, πρώτον, πραγματικό 
ρεαλισμό, και δεύτερον, σχολή «σκέψης».

Είναι ρεαλισμός να περιμένει κανείς 
ότι ο υψιβάμων μαξιμαλισμός του Ρ. Τ. 
Ερντογάν θα γειωθεί, καμπτόμενος, στα 
ελάχιστα των «κόκκινων γραμμών» της 
ελληνικής πλευράς, με στόχο μια «δίκαιη, 
λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυ-
πριακού»; Τη στιγμή, μάλιστα, που πάγια 
στρατηγική της Άγκυρας είναι η δημιουρ-
γία διαρκών έκρυθμων αναστατώσεων, 
διαμέσου των οποίων να επιτείνει και να 
διευρύνει τον γεωπολιτικό της έλεγχο; 

Είναι ρεαλισμός να θεωρεί κανείς ότι η 
μεγιστοποίηση της τουρκικής ισχύος - και 
η συνακόλουθη αύξηση της γεωπολιτικής 
σημασίας της Άγκυρας - με τις προτεινό-
μενες, από κάποιους, παραχωρήσεις σε 
Κυπριακό και ενέργεια, θα λειτουργήσει… 
ευεργετικά για την Κύπρο; Ή, αντίθετα, 
ρεαλισμός είναι να καταλαβαίνεις ότι, όσο 
περισσότερο αυτο-αφοπλίζεσαι ως κράτος, 
προκειμένου να… συζευχθείς στο άρμα 
των συμφερόντων του επιβουλέα σου, 
τόσο ενισχύεις τα δεσμά της υποδούλωσης 
και της υποταγής;   

Και πόση σκέψη – η οποία προϋποθέτει 
φρόνηση, ελευθερία και εύτολμο πάθος 
– ενέχει μια στάση ενοφθαλμισμένη στα 
μακροχρονίως καλλιεργημένα φοβικά 
σύνδρομα της αναντίρρητης υπεροχής 
του αντιπάλου;  

Η σπουδή να υπάρξει, αυτήν τη χρονική 
συγκυρία, που ευρίσκεται σε έξαρση η 
τουρκική επιθετικότητα σε ολόκληρη την 
Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανα-
τολή, υπό το κράτος των συνεχιζόμενων 
απειλών για δημιουργία νέου…’74 και των 
εξακολουθητικών, εν όπλοις, παραβιάσεων 
της κυπριακής ΑΟΖ, επανέναρξη… εκ 
των προτέρων συμφωνημένων, με βάση 
τις τουρκικές επιθυμίες, συνομιλιών για 
επίλυση του Κυπριακού, είναι το ολιγότερο 
επικίνδυνη, στον πυρήνα της πολιτικής 
της αφέλειας. 

Υποστηρίζεται, επιπρόσθετα, από 
τους υπέρμαχους της άμεσης και, ου-
σιαστικά, χωρίς όρους, προσφυγής σ’ 
ένα νέο γύρο συνομιλιών, ότι μόνο με 
τις διαπραγματεύσεις θα υποχωρήσουν 
η τουρκική επιθετικότητα και οι στρατι-
ωτικές προκλήσεις της Άγκυρας. 

Η εμπειρία, ωστόσο, κατέδειξε, και μάλι-
στα στο πρόσφατο παρελθόν, ότι οι Τούρκοι 
δεν… κόπτονται, την ώρα που δήθεν «συνομι-
λούν» στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, 
να προβαίνουν σε απρόκλητες προβολές 
ισχύος επί του εδάφους, παραβιάζοντας 
τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας τόσο στο έδαφος, όσο και στη 
θάλασσα και στον αέρα, χρησιμοποιώντας, 
ακριβώς, τις παραβιάσεις ως επιπρόσθετο 
μέσο άσκησης πιέσεων. 

Εξάλλου, ας πει κάποιος, πότε και πώς 
εμφάνισαν ύφεση οι τουρκικές διεκδική-
σεις στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων 
ή υποχώρησε, κατά τι, η τουρκική αδι-
αλλαξία, στο πλαίσιο των μακροχρόνιων 
διπλωματικών διεργασιών του Κυπριακού.  

Και το γεγονός ότι συνομιλεί, όπως 
συνομιλεί, η Τουρκία, αυτό δεν την καθι-
στά… μη επιθετική ή λιγότερο επιθετική.  

ΜΙΧΑΛΗΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
papadopoulosm 
@simerini.com 

Αλλά, εσχάτως, ειπώθηκε 
εξ αμφοτέρων των κύρι-
ων θιασωτών της «ρεαλι-

στικής σχολής» (ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ) ότι, 
σε περίπτωση ναυαγίου στις υπό 
μεθόδευση νέες συνομιλίες, τουλά-
χιστον θα έχουμε την ευκαιρία να 
εκθέσουμε την Τουρκία στα μάτια 
της διεθνούς κοινότητας, ως υπαίτια 
για το αδιέξοδο! Ω, της ελαφρότητας! 

Εδώ η Τουρκία δεν αισθάνεται 
διόλου… εκτεθειμένη εισβάλλουσα 
στη Βόρεια Συρία και διαπράττουσα 
το έγκλημα της οργανωμένης  εθνο-
κάθαρσης των Σύρων Κούρδων και 
θα αισθανθεί… έκθετη, αν κηρυχθεί 
εκ νέου ναυάγιο σ’ ένα νέο Κραν 
Μοντανά εξ υπαιτιότητάς της;

Άλλωστε, ούτε ο ΓΓ του ΟΗΕ (!) 
(ο Α. Γκουτέρες εξέφρασε απλώς… 
ανησυχία), αλλά ούτε και το Συμβούλιο 
Ασφαλείας καταδίκασαν την τουρκική 
εισβολή, ούτε καν χρησιμοποίησαν 
τη λέξη εισβολή! Και θα εκτεθεί δι-
εθνώς η Άγκυρα, εάν η… μητιόεσσα 
διπλωματία μας καταφέρει να επιρ-
ρίψει την ευθύνη στους Τούρκους σε 
ενδεχόμενο νέο ναυάγιο; 

Καταρρίπτεται, έτσι, κι ένα από τα 
πολυχρησιμοποιημένα επιχειρήματα 
του ΑΚΕΛ εναντίον των χειρισμών 
του Νίκου Αναστασιάδη, ότι στο Κραν 
Μοντανά ο ΓΓ των ΗΕ δεν επέρριψε 
ευθύνη στην Τουρκία για το αδιέ-
ξοδο, αλλά, αντίθετα, την επαίνεσε. 
Εδώ, δεν της επιρρίπτει ευθύνες τη 
στιγμή που εισβάλλει παράνομα σ’ 
ένα γειτονικό κράτος και βάφει τα 
χέρια της με αίμα αθώων αμάχων, 
και αναμένει κανείς ότι θα την κα-
ταδίκαζε, γιατί μια διαπραγμάτευση 
κατέληξε σε αδιέξοδο;   

Πώς θα εκτεθεί 
η Τουρκία;



Ο ορισμός υβριδικός πόλεμος είναι 
λοιπόν μια στρατιωτική στρατηγική, η 
οποία συνδυάζει στοιχεία συμβατικών 
επιχειρήσεων, μη συμβατικού πολέμου, 
όπως επίσης και κυβερνοπολέμου. Πε-

ριλαμβάνει τον εκφοβισμό πολιτών, την 
παραπληροφόρηση, την προπαγάνδα 
και  τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων 
για την διαμόρφωση της κοινής γνώ-
μης. Σκοπός είναι η αποδιοργάνωση 

του αντίπαλου κράτους, η δημιουργία 
πανικού, με σκοπό να εκμεταλλευτεί 
κενά στην άμυνα της χώρας, ώστε να 
επιτευχθεί αποσταθεροποίηση της κυ-
βέρνησης και του κράτους.

Τι είναι ο υβριδικός πόλεμος  που παίζει η Άγκυρα;

«ΕΞΑΦΑΝΊΖΟΥΝ» ΡΟΔΟ, 
ΚΑΡΠΑΘΟ, ΚΡΉΤΉ ΚΑΊ ΚΥ-
ΠΡΟ. Ή ΑΓΚΥΡΑ ΜΕ ΤΉ ΧΡΉ-
ΣΉ ΉΛΕΚΤΡΟΝΊΚΏΝ ΜΕΣΏΝ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΊ ΝΑ ΕΠΊΒΑΛΕΊ ΤΟΝ 
ΕΚΦΟΒΊΣΜΟ ΠΟΛΊΤΏΝ, ΤΉΝ 
ΠΑΡΑΠΛΉΡΟΦΟΡΉΣΉ ΚΑΊ ΤΉΝ 
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

ΟΙ ΑΚΡΑΙΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ 

Οι χάρτες του Χουλουσί Ακάρ

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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«It’s time for BDO to LEAD»
Our Firm

BDO LIMITED is amongst the largest professional services firms in Cyprus employing over 
120 professionals providing audit, tax, accounting, global compliance and advisory services 
predominantly to International clients in all areas of business activity. We are a member of BDO 
INTERNATIONAL since 2006. BDO’s global network provides advisory services in 162 territories, 
with over 80.000 people working out of more than 1.591 offices worldwide. 

Due to our sustainable growth, we are looking for high caliber candidates to join our dynamic and 
rapidly expanding teams in both Limassol and Nicosia.

• Audit Trainees
• Audit Semi Seniors
• Audit Supervisor
• Audit Assistant Manager 
• Audit Russian Speakers
• TAX Seniors
• Advisory 
• IT Support Officer

The Package 

An attractive and competitive remuneration package will be offered to the successful candidate 
based on qualifications and experience including medical scheme, provident find, training contracts. 

Applications 

If you would like to be part of our excellent working environment or learn about our current and 
future positions you can submit your CV at careers@bdo.com.cy, by 31st of October 2019. All 
applications will be treated as strictly confidential.

www.bdo.com.cy 

Τ
ουρκία. Ο ταραξίας της πε-
ριοχής. Η χώρα που πα-
ραβιάζει τα κυριαρχικά 
δικαιώματα της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας. Με 
έναν Υπουργό Άμυνας, ο 
οποίος «ζωγραφίζει» σε 

χάρτες, με βάση το «α λα καρτ» Διεθνές 
Δίκαιο, τα σύνορα των κρατών και τα 
όρια των ζωνών, των περιοχών και πού 
οι χώρες ασκούν κυριαρχικά δικαιώματα 
και δικαιοδοσίες.

Ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν τον Σεπτέμ-
βριο είχε στείλει το ξεκάθαρο μήνυμα των 
διαφόρων χαρτών που βλέπουμε συνε-
χώς να παρουσιάζει η Άγκυρα. Μιλώντας 
μάλιστα από το Λευκό Παλάτι είπε: «Η 
Τουρκία διεξάγει έναν μεγάλο πολιτικό 
και οικονομικό αγώνα στην ανατολική 
Μεσόγειο και την Κύπρο, με κάποιους 
να τάσσονται με τις θέσεις των αντιπάλων 
μας. Κάποιοι προσπαθούν να πολιορκή-
σουν την Τουρκία πολιτικά, οικονομικά 
και στρατιωτικά και κάποιοι άλλοι, προ-
κειμένου να μεγαλώσουν την πίτα τους, 
μεταφέρουν νερό στον μύλο των αντιπάλων 
μας. Γνωρίσαμε αυτήν τη νοοτροπία και 
πριν από έναν αιώνα».

Μέσα στις 60 αυτές λέξεις η Τουρκία 
αποτυπώνει όλα όσα παρουσιάζει μέσα 
από στρατιωτικούς και επεκτατικούς 
χάρτες, που με έμμεσο ή άμεσο τρόπο 
διοχετεύει στα ΜΜΕ, στο πλαίσιο του 
υβριδικού πολέμου που παίζει. 

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, η τουρκική 
στρατηγική έχει συγκεκριμένη στόχευση: 
Αφενός η Άγκυρα επιδιώκει να μείνει 
ζωντανή στο παιχνίδι των ενεργειακών δι-
εκδικήσεων, έχοντας το βλέμμα της στραμ-
μένο προς την κυπριακή ΑΟΖ, αφετέρου 
διατρανώνει, σε κάθε δυνατή ευκαιρία, 
πως έχει συγκεκριμένα δικαιώματα σε 
ό,τι αφορά τη διαχείριση κι εκμετάλλευση 
των υδρογονανθράκων.

«Τουρκικές Ηνωμένες
Πολιτείες» 

Την περασμένη Τρίτη ο Χουλουσί 
Ακάρ παρουσίασε τo νεο-οθωμανικό 
όραμα της Τουρκίας, για δημιουργία 
Τουρκικών  Ηνωμένων Πολιτειών, μέσα 
από τον λογαριασμό που φέρει το όνομα 
του Τούρκου Υπουργού Άμυνας. 

Στους χάρτες που παρουσίασε, περιέ-
χονται οι τουρκόφωνες χώρες τις οποίες η 
Άγκυρα θεωρεί δικές της και στις οποίες 
συμπεριλαμβάνεται η Κύπρος, όπως και 
η Θράκη, η Θεσσαλονίκη και νησιά του 
Αιγαίου. Οι χώρες που βάζει στην εξί-
σωση ο κ. Ακάρ είναι το Αζερμπαϊτζάν, 
η Ουγγαρία, το Ναχιτσεβάν, το Πακιστάν, 
το Ουζμπεκιστάν, το Καζακστάν και η 
Μογγολία.

«Δεν θέλουμε να πάρουμε τα εδάφη 
κανενός, παίρνουμε όμως ό,τι μας ανήκει». 

Αυτό είναι το σύνθημα που φαίνεται να 
προβάλλει ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας.

Η ιστορία με τους 
χάρτες ξεκινά το 2010

Οι ακραίες τουρκικές διεκδικήσεις 
εις βάρος των κυπριακών και των ελ-
ληνικών θαλασσίων ζωνών φυσικά δεν 
αποτελούν σημερινό φαινόμενο. Η αρχή 
αυτού του παιχνιδιού, που για πολλούς 
κρύβει στοιχεία υβριδικού πολέμου, το-
ποθετείται  την περίοδο 2010 – 2012, 
όταν και η Άγκυρα παρουσίασε τους 
πρώτους προκλητικούς χάρτες.

Για την Κύπρο και την ΑΟΖ της, το 
λεκτικό της Άγκυρας σε σχέση με την ορι-
οθέτηση  της αποκλειστικής οικονομικής 
ζώνης μας στις νότιες και νοτιοανατολικές 
της θάλασσες είναι πλέον γνωστό: Θεω-
ρεί ότι οι συμφωνίες είναι νομικά άκυρες 
και, κατά συνέπειαν, μη δεσμευτικές. Έτσι,  
υποστηρίζει ότι όλες οι θαλάσσιες περι-
οχές δυτικά της Κύπρου είναι τμήμα της 

τουρκικής υφαλοκρηπίδας.
Φυσικά για το ψευδοκράτος διαβάζει 

διαφορετικά το Διεθνές Δίκαιο που έχει 
στο μυαλό του ο Χουλουσί Ακάρ, καθώς 
θεωρεί ότι νοτίως και νοτιοανατολικώς 
έχει την άδεια του κατοχικού καθεστώτος 
για να διεξάγει έρευνες. 

Η νοητή γραμμή
Κύπρος - Ρόδος 

Το Καστελόριζο είναι το πιο απομακρυ-
σμένο νησί της Ελλάδας και παράλληλα 
αυτό που χαλάει τη «μαγιά» που θέλουν 
να φτιάξουν ο κ. Ακάρ και οι όμοιοί του. 
Ολόκληρη η Ανατολική Μεσόγειος από τη 
Ρόδο μέχρι την Κύπρο αποτελεί το φιλέτο 
που η Άγκυρα επιδιώκει με το έτσι θέλω 
να κλειδώσει ως περιοχή όπου οι έρευνες 
μπορούν να γίνουν μόνο από την κρατική 
τουρκική εταιρεία πετρελαίου ΤΡΑΟ. 

Οι χάρτες που έχουν παρουσιαστεί  εξα-
φανίζουν το Καστελόριζο και την Κύπρο 
και δημιουργούν οριοθέτηση ΑΟΖ μόνο 

μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου. 

Η «Γαλάζια Πατρίδα»
Στο γραφείο του Χουλουσί Ακάρ δε-

σπόζει ο χάρτης της «Γαλάζιας Πατρίδας» 
με τα 462.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο 
συγκεκριμένος χάρτης δεν απεικονίζει τις 
επίσημες θέσεις της τουρκικής διπλωμα-
τίας, αλλά τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις 
που εκπορεύονται κατά κύριο λόγο από 
τις ένοπλες δυνάμεις και τον Υπουργό 
Εθνικής Άμυνας Χουλουσί Ακάρ. 

Σε αυτόν τον χάρτη, το Αιγαίο παρου-
σιάζεται διχοτομημένο, με τις θαλάσσιες 
ζώνες της Τουρκίας να προσδιορίζονται 
με βάση τη μέση γραμμή ανάμεσα στην 
Ανατολία και την ηπειρωτική Ελλάδα. Η 
ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται και για τον 
υπολογισμό των ζωνών (ΑΟΖ και υφα-
λοκρηπίδας) στην Ανατολική Μεσόγειο, 
όπου η Τουρκία εμφανίζεται να συνορεύει 
(θαλάσσια) με την Αίγυπτο και τη Λιβύη, 
με τρόπο ο οποίος αφαιρεί οποιαδήποτε 
επιρροή  όχι μόνο του Καστελορίζου, αλλά 
και της Κύπρου. Ο χάρτης αυτός φτάνει 
ακόμη και στα νότια της Κρήτης, καθώς 
με βάση αυτήν  τη μαξιμαλιστική εκδοχή, 
το ελληνικό νησί δεν έχει παρά περιορι-
σμένη επιρροή, ευρισκόμενο ανάμεσα 
στην Τουρκία και τη Λιβύη. 

Τα plan B και
τα plan C του Ακάρ 

Φυσικά οι Χάρτες δεν αποτελούν το 
μοναδικό μοτίβο που παρουσιάζει ο κ. 
Ακάρ. Οι δηλώσεις επίσης που κάνει ο 
Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ο οποίος  
συνεχώς απειλεί με νέο 1974, δείχνουν 
την επεκτατική πολιτική που φιλοδοξεί 
να εφαρμόσει.  Πρόσφατα, μιλώντας στην 
τελετή έναρξης της νέας ακαδημαϊκής χρο-
νιάς στο Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας, 
είχε εκτοξεύσει ξανά απειλές σε βάρος της 
Κύπρου αναφερόμενος εμμέσως πλην 
σαφώς στο θέμα των υδρογονανθράκων, 
μιλώντας για «Plan B» και «Plan C» σε 
σχέση με «ό,τι κάναμε το 1974».

Φυσικά ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας 
παρουσιάζει μια συγκεκριμένη στάση γύρω 
από την κατανομή των πόρων στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, με βάση φυσικά τους 
χάρτες που παρουσιάζει.  

ΣΩΤΗΡΗΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopouloss@ 
sigmatv.com

Η ΑΟΖ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΘΕΛΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑΣ.

ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΟΖ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΑΥΤΟΣ ΦΤΑΝΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΑΥΤΗΝ  ΤΗ ΜΑΞΙΜΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙ-
ΣΜΕΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗ, ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΙΒΥΗ.



Τ
α επόμενα βήματα 
στην Κυπριακή ΑΟΖ 
θα εξαρτηθούν από 
τον αντίκτυπο και την 
αποτελεσματικότητα 
των στοχευμένων  κυ-
ρώσεων κατά τουρκικών 

φυσικών και νομικών προσώπων που 
εμπλέκονται στις παράνομες γεωτρήσεις 
στην ΑΟΖ. Πάντως, ο αγωγός φυσικού 
αερίου Εast Med, αλλά και το ηλεκτρικό 
καλώδιο Euroasia Interconnector  συ-
μπεριλήφθηκαν στο προσχέδιο της νέας  
λίστας των ενεργειακών «Έργων Κοινού 
Ενδιαφέροντος» (PCI), που στηρίζει η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη, το προσχέδιο  
κυκλοφόρησε την Πέμπτη και μοιράστηκε 
σε ευρωβουλευτές πριν από την ακρόαση 
της Επιτροπής Ενέργειας και Βιομηχα-
νίας (ITRE).  Παράλληλα, η ΕΕ κάλεσε 
την Άγκυρα να αποσυρθεί από τη βόρεια 
Συρία, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες 
έχουν ανακοινώσει αυτήν  την εβδομάδα 
την επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας 
ως απάντηση στη στρατιωτική εισβολή. 
Μετά τη συμφωνία της Πέμπτης με τις 
ΗΠΑ, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, 
Μεβλούτ Τσαβούσογου, είπε πως αν μέσα 
σε 120 ώρες το YPG αποχωρήσει, τότε θα 
σταματήσουν την επιχείρηση, προσθέτοντας 

πως όταν φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, θα 
τερματιστούν και οι κυρώσεις του Τραμπ. 

Οι κυρώσεις ΗΠΑ
Συγκεκριμένα, τρεις αξιωματούχοι της 

τουρκικής κυβέρνησης και τα Υπουρ-
γεία  Άμυνας και Ενέργειας της Τουρκίας 
είναι στον κατάλογο του αμερικανικού 
Υπουργείου Οικονομικών, στους οποίους 
επιβλήθηκαν κυρώσεις. Ειδικά η επιβολή 
κυρώσεων στο τουρκικό Υπουργείο Ενέρ-
γειας της χώρας είναι αυτό που προκαλεί 
ερωτηματικά σχετικά με τον αντίκτυπο 
στον ευρύτερο ενεργειακό τομέα της χώ-
ρας και πώς αυτό επηρεάζει την Κύπρο. 
Αξίζει να σημειωθεί πως δύο τουρκικές 
κρατικές εταιρείες είναι συνδεδεμένες με 
το Υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας: η 
BOTAS, που λειτουργεί υποδομή φυσι-

ΌΣΌ ΚΑΙ ΑΝ Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
ΕΛΠΙΖΕΙ ΠΩΣ ΑΠΛΩΣ ΌΙ ΠΕ-
ΡΙΌΡΙΣΜΌΙ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΕ ΣΥΝ-
ΔΥΑΣΜΌ ΜΕ ΤΑ ΣΤΌΧΕΥΜΕΝΑ 
ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ Ε.Ε ΘΑ ΒΌΗΘΗ-
ΣΌΥΝ ΣΕ ΑΠΌΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΌΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΌΥΡΚΙ-
ΚΩΝ ΠΛΌΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΌΖ, 
ΕΝΑ ΤΕΤΌΙΌ ΣΕΝΑΡΙΌ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΌΜΑΚΡΥΣΜΕΝΌ ΑΝ ΔΕΝ 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΕΙ ΜΕ ΠΡΌΒΌΛΗ 
ΑΠΌΤΡΕΠΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΌΣ ΕΚ 
ΜΕΡΌΥΣ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 
ΠΌΥ ΕΧΌΥΝ ΚΌΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-
ΚΑ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑ-
ΤΌΛΙΚΗ ΜΕΣΌΓΕΙΌ

Της Κυριακής
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Ο ρωσικός πετρελαϊκός κο-
λοσσός της Rosneft ανακοίνωσε 
την Πέμπτη ότι αναστέλλει τις 
επιχειρήσεις σε ένα πετρελαϊκό  
κοίτασμα κοντά στα συριακά σύ-
νορα, επικαλούμενος ζητήματα 
ασφάλειας που απορρέουν από τη 
στρατιωτική εισβολή της Τουρκί-
ας κατά των κουρδικών δυνάμεων 
στη Βόρεια Συρία. Σύμφωνα με 
το  Interfax, ο Αντιπρόεδρος της 
Rosneft, Eric Liron, δήλωσε ότι 
η αναστολή δεν αποτελεί αλλαγή 
στις προγραμματισμένες ενέρ-
γειες στη  συγκριμένη περιοχή, 
αλλά η εγγύτητα στα συριακά 
σύνορα είναι «αποτρεπτική». Η 
Rosneft υπέγραψε συμφωνία με 
την Περιφερειακή Κυβέρνηση 
του Κουρδιστάν (KRG) τον Οκτώ-
βριο του 2017 για την ανάπτυξη 
πέντε πετρελαϊκών κοιτασμάτων 
που περιέχουν περίπου 670 εκα-
τομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Τα 
κοιτάσματα βρίσκονται κυρίως 
στα βορειοδυτικά τμήματα της 
περιφέρειας του Κουρδιστάν. Η 
είσοδος του ρωσικού ενεργειακού 
γίγαντα στον ενεργειακό τομέα 
υπήρξε ζωτικής σημασίας για την 
περιφερειακή Κυβέρνηση του 
Κουρδιστάν, η οποία αγωνιζόταν 
κάτω από το βάρος μιας οικονο-
μικής κρίσης και καταστροφικών 
σχέσεων με τη Βαγδάτη μετά το 
δημοψήφισμα ανεξαρτησίας του 
Σεπτεμβρίου του 2017. Το χρέος 
της έναντι της Rosneft μειώθηκε 
κατά περισσότερο από το ήμισυ 
το 2018, από 3 δισεκατομμύρια 
δολάρια το πρώτο τρίμηνο σε 1,4 
δισεκατομμύριο δολάρια στο τέ-
λος του έτους, σύμφωνα με στοι-
χεία του Reuters.

Αναστολή 
εργασιών 
Rosneft

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ

Ενεργειακοί μετασεισμοί
από εισβολή στη  Συρία 

κού αερίου στην χώρα και συμμετέχει σε 
συμβάσεις εισαγωγής αερίου. Η TPAO, 
που είναι ο τοπικός παραγωγός πετρε-
λαίου και είναι η εταιρεία που διαθέτει 
διεθνείς υποδομές. 

Ο ρόλος της TPAO 
Η TPAO, η εθνική πετρελαϊκή εταιρεία, 

ανήκει στο τουρκικό Υπουργείο Οικονο-
μικών και διοικείται από το Υπουργείο 
Ενέργειας. Η εταιρεία διαθέτει τα δύο 
γεωτρητικά πλοία Fatih και Yavuz, που 
βρίσκονται παράνομα στην κυπριακή ΑΟΖ, 
καθώς και δύο πλοία σεισμικής έρευνας 
για εξερεύνηση υδρογονανθράκων. Είναι 
η ίδια εταιρεία που υπέγραψε παράνομη 
συμφωνία παραχώρησης οικοπέδων με 
το ψευδοκράτος που επικαλύπτουν τα 
θαλασσοτεμάχια στην ΑΟΖ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Όσο και αν η Λευκωσία 
ελπίζει πως απλώς οι περιορισμοί των 
ΗΠΑ σε συνδυασμό με τα στοχευμένα  
μέτρα της Ε.Ε. θα βοηθήσουν σε αποκλι-
μάκωση και απομάκρυνση των τουρ-
κικών πλοίων από την ΑΟΖ, ένα τέτοιο 
σενάριο είναι απομακρυσμένο αν δεν 
συνδυαστεί με προβολή αποτρεπτικής 
ισχύος εκ μέρους όλων των κρατών που 
έχουν κοινά ενεργειακά συμφέροντα στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Δυνητικά η Κύ-
προς έχει κοινά θαλάσσια σύνορα με τη 
Συρία και σημασία έχει ποιες δυνάμεις 
θα καταφέρουν να κυριαρχήσουν στα 
Δυτικά Παράλια της χώρας.

Μέσω εταιρικών σχέσεων και κοι-
νοπραξιών, η TPAO διεξάγει εργασίες 
έρευνας και εξόρυξης στο Αζερμπαϊτζάν 
(Shah Deniz, ACG, BTC, SCP, ALOV), 
τη Ρωσία (Baytugan), το Ιράκ (Mansuria, 
Badra, Missan, Siba) και το Αφγανιστάν 
(Mazari Sharif). Σύμφωνα με στοιχεία του 
Reuters, η εταιρεία παρήγαγε επίσης 13,5 
εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και 405 
εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου 
από τοπικές πηγές το περασμένο έτος. 
Επιπλέον, επένδυσε 863 εκατομμύρια 
δολάρια σε διεθνή και 634 εκατομμύρια 
δολάρια σε τοπικά έργα.

H περίπτωση της ΒΟΤΑS
Ο διαχειριστής αγωγών της Τουρ-

κίας και η εταιρεία προμήθειας αερίου 
BOTAS ανήκει στο τουρκικό Υπουργείο 
Οικονομικών και είναι υπό τη διαχείριση 

του Υπουργείου Ενέργειας της Τουρκίας. 
Πέρυσι η BOTAS εισήγαγε το 85% των 
αναγκών φυσικού αερίου της χώρας και 
συμμετέχει στις μακροπρόθεσμες συμ-
βάσεις εισαγωγής φυσικού αερίου μέσω 
αγωγών της Τουρκίας με τη Ρωσία, το 
Αζερμπαϊτζάν και το Ιράν, καθώς και στις 
συμβάσεις εισαγωγής υγροποιημένου φυ-
σικού αερίου (ΥΦΑ) με τη Νιγηρία και 
την Αλγερία. Η εταιρεία εισάγει επίσης 
ΥΦΑ από 13 χώρες, συμπεριλαμβανομέ-
νων των ΗΠΑ και του Κατάρ. Πέρυσι οι 
εισαγωγές αερίου μέσω αγωγών από την 
BOTAS ήταν 39 δισεκατομμύρια κυβικά 
μέτρα, ενώ οι εισαγωγές ΥΦΑ ήταν 11,3 
δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Περίπου 
5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα εισαγω-
γών ΥΦΑ ήταν από την τρέχουσα αγορά  
σύμφωνα με τη ρυθμιστική Αρχή για τις 
αγορές ενέργειας.

Η BOTAS εισήγαγε πέρυσι 444 εκα-
τομμύρια κυβικά μέτρα αμερικανικού 
ΥΦΑ έναντι 884 εκατομμυρίων κυβικών 
μέτρων τον Ιανουάριο-Ιούλιο του τρέχο-
ντος έτους. Η εταιρεία εκμεταλλεύεται την 
εθνική υποδομή πετρελαίου και φυσικού 
αερίου και την υπεράκτια υποδομή ΥΦΑ. 
Στις διεθνείς θυγατρικές περιλαμβάνο-
νται η BOTAS International Limited 
και η Turkish Petroleum International 
Inc (TPIC). Η εταιρεία κατέχει επίσης το 
30% του αγωγού φυσικού αερίου TANAP 
μέσω της τοπικής θυγατρικής. 

Η Τουρκία διαθέτει δύο υπεράκτιους 
σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου 
(FSRU), ένας από τους οποίους ανήκει 
στην BOTAS, κι ο άλλος στην ιδιωτική 
Egegaz. Από τα δύο FSRU  η μία ανήκει 
στην BOTAS, η άλλη στην ιδιωτική Etki 
Liman. Η BOTAS σχεδιάζει να κατα-
σκευάσει την τρίτη εγκατάσταση FSRU 
στο Βόρειο Αιγαίο.

H αζέρικη SOCAR
Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία SOCAR 

του Αζερμπαϊτζάν είναι ιδιοκτήτρια του 
διυλιστηρίου  STAR της Τουρκίας με 
10 εκατομμύρια τόνους δυναμικότητας 
επεξεργασίας πετρελαίου. Η εταιρεία συμ-
μορφώνεται με τις αμερικανικές κυρώσεις 
στο Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών του 
Αζερμπαϊτζάν Elmar Mammadyarov 
υποδέχτηκε αντιπροσωπία υπό την 
ηγεσία του Προέδρου της Επιτροπής 

Job Opportunities at the Cyprus Institute

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

1. Research Assistant in Building Information Modelling (ref.no. EEWRC_
RABIM_19_13)
2. Scientific Coordinator (ref.no. CaSToRC_SC_19_09)

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. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Πωλούνται από ιδιώτη οκτώ (8) οικόπεδα με τίτλους. 
Βρίσκονται στα όρια Ψιμολόφου - Δευτεράς, σε μια πανέ-
μορφη οικογενειακή περιοχή χωρίς αυτοκίνητα.
Τιμές πολύ λογικές.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 99939526

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
poulladosm@ 
sigmalive.com 

Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας 
της Ιταλίας Vito Petrocelli. Αναφορικά με 
τις σχέσεις μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και 
της Ιταλίας, ο κ. Mammadyarov σημείωσε 
τη σημασία της ανάπτυξης των διμερών 
δεσμών. Τόνισε τη σημασία της έγκαιρης 
ολοκλήρωσης του αγωγού Trans-Adriatic, 
τον οποίο χαρακτήρισε ως βασικό στοι-
χείο του νότιου διαδρόμου αερίου. O Δι-
αδριατικός Αγωγός  ΤΑP, που διατρέχει 
όλη τη βόρεια Ελλάδα μεταφέροντας στις 
χώρες της δυτικής Ευρώπης το αζέρικο 
φυσικό αέριο, μπαίνει σταδιακά σε φάση 
λειτουργίας. Μιλώντας σε διημερίδα για τα 
μέτρα ασφαλείας του αγωγού, που πραγ-
ματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη, ο 
Έλληνας Υφυπουργός Προστασίας του 
Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου δήλωσε: 
«Ο TAP αναμένεται από τον ερχόμενο 
Νοέμβριο να αρχίσει τις δοκιμαστικές 
λειτουργίες».  

Τα πετρέλαια της Συρίας 
Ο πόλεμος στη Συρία έχει και ενεργει-

ακή διάσταση. Αναλυτές συναινούν στο 
γεγονός πως η απόφαση του Αμερικανού 
Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ  να αποχω-
ρήσει από τη βορειοανατολική Συρία, που 
άνοιξε τον δρόμο για την τουρκική εισβολή, 
αναζωογόνησε το ζήτημα διεκδίκησης του 
πετρελαίου στην περιοχή, σηματοδοτώντας 
μια νέα φάση στον μακρύ εμφύλιο πόλε-
μο της Συρίας, με τον οποίο οι αντίπαλοι 
της Αμερικής θα επιτύχουν σημαντικά 
κέρδη. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως 
να δώσει στον Σύρο Πρόεδρο  Μπασάρ 
Αλ Άσαντ, και κατ’ επέκτασιν το Ιράν και 
τη Ρωσία, τον έλεγχο στα τεράστια πλού-
σια σε πετρέλαιο εδάφη που συνορεύουν 
με το Ιράκ. Υπό τον φόβο, επομένως, να 
μεγαλώσει η επιρροή της «σιιτικής ημι-
σελήνου», που εκτείνεται από την Τεχε-
ράνη στον Λίβανο, οι ΗΠΑ άρχισαν να 
κάνουν δεύτερες σκέψεις,  καθώς  μια 
πλήρης αποχώρηση του αμερικανικού 
στρατού θα προκαλούσε ανησυχία  στους 
συμμάχους των ΗΠΑ όπως το Ισραήλ, 
το οποίο καταδίκασε έντονα την επίθεση 
κατά των Κούρδων.

Στο κάδρο το Ιράν 
Υπενθυμίζεται πως οι ΗΠΑ έχουν 

κατηγορήσει το Ιράν ότι παραδίδει πε-
τρέλαιο στη Συρία, παρά τις αρνήσεις από 
την Τεχεράνη, ότι το περιβόητο πλοίο 
Adrian Darya 1, το δεξαμενόπλοιο που 
κατασχέθηκε από Βρετανούς κομάντος 
και απελευθερώθηκε βδομάδες αργότερα, 
είχε πλεύσει στα λιμάνια της Συρίας για να 
πουλήσει αργό πετρέλαιο παραβιάζοντας 
τις κυρώσεις των ΗΠΑ και της Ε.Ε. Ο κ. 
Mάικ Πομπέο, Υπουργός Εξωτερικών των 
ΗΠΑ, δήλωσε ότι το δεξαμενόπλοιο, το 
οποίο παρέμεινε στα ανοικτά των ακτών 
της Συρίας για αρκετές εβδομάδες, είχε 
εκφορτώσει το πετρέλαιό του μέσω άλ-
λου πλοίου, που ονομάζεται Jasmine. Η 
κατάσχεση του πλοίου ήρθε εν μέσω 
αυξανόμενης διεθνούς ανησυχίας για 
την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά 
του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες 
θαλάσσιες εμπορικές οδούς πετρελαίου 
στον κόσμο.

Το κλειδί της Μανμπίτζ
Η πόλη Μανμπίτζ  της Συρίας αποτέλεσε 

στόχο για τους περισσότερους παίκτες στη 
σύγκρουση της Συρίας λόγω των δρόμων 
εφοδιασμού που περνούν από αυτήν. Από 
την έναρξη των συγκρούσεων στη Συρία 
η πόλη έχει συχνά αλλάξει αρκετά χέρια, 
αφού το 2012  καταλήφθηκε από τους 
αντάρτες που ήταν εναντίον του Άσαντ, 
αργότερα το 2014 η πόλη καταλήφθηκε 
από τους τζιχαντιστές του Ντάες και μετά 
από τρία χρόνια από  τους Κούρδους του 
SDF. Η Μανμπίτζ βρίσκεται δίπλα στον 
αυτοκινητόδρομο Μ4, μια σημαντική 
εμπορική διαδρομή που συνδέει τη δυτική 
πόλη-λιμάνι της Λατάκιας με το Χαλέπι, 
τη Ράκα και την πλούσια σε πετρέλαιο 
περιοχή Deir Az Zor στα ανατολικά. Για 
τον Πρόεδρο Άσαντ ο έλεγχος της εθνι-
κής οδού θα μπορούσε να βοηθήσει στην 
ανασυγκρότηση της οικονομίας που είχε 
καταστραφεί από τον πόλεμο.



Μ
ετά τον Β’ Πα-
γκόσμιο η 
ανθρωπότητα 
επαναπαύτηκε, 
θεωρώντας ότι 
με τις δίκες της 
Νυρεμβέργης, 

τις εκτελέσεις και φυλακίσεις ενός μικρού 
αριθμού στελεχών των Ναζί ξεμπέρδεψε 
με τα εγκλήματα πολέμου, τις θηριωδίες 
και τις γενοκτονίες. 

Οι εφιαλτικές εικόνες που παρακο-
λουθούμε σήμερα από διεθνή ειδησεο-
γραφικά πρακτορεία, μέσα ενημέρωσης 
και κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και 
τις πολεμικές ανταποκρίσεις από στη 
βορειοανατολική Συρία με την Τουρ-
κία να εισβάλλει απροκάλυπτα σε μια 
κυρίαρχη χώρα, αναβιώνουν εφιάλτες 
που έζησαν πολλοί λαοί μετά τον Β’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, όπου με διακηρύξεις 
τους οι νικητές του πολέμου διαβεβαίωναν 
ότι θα επικρατούσε το διεθνές δίκαιο, η 
ειρήνη και ο αλληλοσεβασμός.

Οι πυρηνικές βόμβες που ρίχθηκαν 
σε Χιροσίμα -Ναγκασάκι από τις ΗΠΑ 
σήμαναν την αρχή ενός ανελέητου ψυχρού 
πολέμου και μιας ανεξέλεγκτης κούρσας 
εξοπλισμών, για να ακολουθήσουν μέχρι 
σήμερα πολλές περιφερειακές κρίσεις 
και πόλεμοι σε τρεις ηπείρους (Ευρώπη, 
Ασία, Αφρική). Εκατόμβες νεκρών, ανυ-
πολόγιστες υλικές ζημιές, καταστροφή 
αρχαιολογικών  μνημείων, ιστορικών 
πόλεων και εκατομμύρια πρόσφυγες.

 Βιετνάμ, Κύπρος, Παλαιστίνη, Κούρδοι, 
Λίβανος, Σερβία, Ιράκ, Λιβύη  ανάμεσα 
στον μακρύ αιματηρό κατάλογο των λαών 
που αντιμετωπίστηκαν με τσεκούρι, φωτιά 
και σίδερο.

Η Τουρκία, όπως ανερυθρίαστα δι-
ακηρύττουν ο Αμερικανός Πρόεδρος 
Τραμπ και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Γ. 
Στόλντεμπεργκ, είναι ένας από τους πιο 
σημαντικούς εταίρους της βορειοατλα-
ντικής συμμαχίας…Εξ ου και η πισώ-
πλατη μαχαιριά κατά των Κούρδων για 
τα μάτια του ισλαμοφασίστα Ερντογάν. 
Οι ΗΠΑ, με την στάση του Προέδρου 
τους, επαναβεβαιώνουν με τον πιο κυ-
νικό τρόπο για πολλοστή φορά πόσο 
αναξιόπιστες είναι με υποτιθέμενους 
συμμάχους τους. Οι Κούρδοι δεν ήταν 
ποτέ σύμμαχοί τους. Απλώς συμμάχησαν 
προσωρινά μαζί τους, προκειμένου να 
κάνουν την βρόμικη δουλειά εκκαθαρί-
ζοντας τις ορδές των τρομοκρατών του 
ισλαμικού κράτους από την βορειοανα-
τολική Συρία, πιστεύοντας πως έφτασε 
η ώρα για να δημιουργήσουν το δικό 
τους κράτος. Τώρα αποκαλύπτεται πως 
επένδυσαν στον πιο αναξιόπιστο παίκτη 
της διεθνούς σκακιέρας.

Ειρήσθω εν παρόδω, η γέννηση και η 
άνοδος του ισλαμικού κράτους  επωάστηκε 
με  τον πόλεμο των ΗΠΑ και των δυτικών 
χωρών στο Ιράκ. Το Ι.Κ. «πάτησε» πάνω 
στο ρήγμα που άνοιξαν οι εξεγέρσεις της 
λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης και υπογεί-
ως ενισχύθηκε από μυστικές υπηρεσίες 
ιμπεριαλιστικών χωρών, περιλαμβανο-
μένων των ΗΠΑ και της Τουρκίας. Αρ-
κεί να θυμηθούμε μόνο τα στοιχεία και 
ντοκουμέντα που κατέθεσε η Ρωσία στα 
Ηνωμένα Έθνη με τα τουρκικά κομβόι στα 
σύνορα Τουρκίας-Συρίας να προμηθεύουν 
τον ISIS με βαρύ οπλισμό, καθώς και με 
προμήθεια πετρελαιοειδών.

Η  άνοδος του ισλαμικού κράτους σε 
Ιράκ και Συρία δεν είναι άσχετη με την 
όξυνση της ιμπεριαλιστικής βίας στη 
Μέση και Εγγύς Ανατολή.

Ο πόλεμος και ο ιμπεριαλισμός, 

από τη μία πλευρά, και η επέκταση της 
τζιχαντιστικής τρομοκρατίας, από την 
άλλη, συνδέονται με έναν αμφίδρομο 
εναγκαλισμό βίας και καταστροφής. Η 
ιμπεριαλιστική αγριότητα και η ισλαμική 
αγριότητα τρέφουν η μια την άλλη. Για να 
σπάσει αυτή η αλληλουχία, θα πρέπει να 
τερματιστούν οι ξένες επεμβάσεις, να μπει 
ένα τέλος στην ιμπεριαλιστική βία και να 
σταματήσει η συνεχιζόμενη λεηλασία του 
πλούτου των χωρών της Μέσης Ανατο-
λής, της Αφρικής και οπουδήποτε αλλού.

Οι θυσίες των Κούρδων
Μέχρι τα μέσα του 2014 η οργάνωση 

των τζιχαντιστών ελεγχε έναν πληθυσμό 
επτά με οκτώ εκατομμυρίων ανθρώπων, 
σε εδάφη πλούσια σε πετρέλαιο, με διυ-
λιστήρια, τεράστια αποθέματα σιτηρών, 
κερδοφόρες διαδρομές λαθρεμπορίου 
και τεράστια αποθέματα όπλων και πυρο-
μαχικών. Η οικονομική του πρωτεύουσα 
ήταν η Μοσούλη, η δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη του Ιράκ. Δεν υπήρχε αμφιβολία: 
το ISIS ήταν η πιο ισχυρή, η πιο πλούσια 
και η καλύτερα εξοπλισμένη δύναμη του 
τζιχάντ που είδε ποτέ ο κόσμος.

Οι Κούρδοι στη Συρία έδωσαν έναν 
τιτάνιο αγώνα για να καθαρίσουν τις πε-
ριοχές της βορειοανατολικής Συρίας από 
αυτόν τον εφιάλτη, που οδήγησε στην 
προσφυγιά  γύρω στα 5-6 εκατομμύρια 
ανθρώπους.

Τώρα η Τουρκία ζητά το λαβείν της, 
διαπράττοντας νέα εγκλήματα πολέμου 
με τη λεγόμενη πηγή ειρήνης που όζει 
αίμα και θανατικό.

Η Τουρκία διαπράττει εγκλήματα πο-
λέμου εναντίον των Κούρδων για πάνω 
από 100 χρόνια. Εγκλήματα πολέμου και 
γενοκτονίες διέπραξε κατά της Κύπρου, 
κατά των Αρμενίων, των Ελλήνων, κατά 
των Ασσυρίων, κατά των Ποντίων και 
άλλων εθνοτήτων και φυλών.

Τώρα, στο ίδιο φρικιαστικό έργο θε-
ατές, παρακολουθούμε την εξόντωση 
των Κούρδων μαχητών και αμάχων με 
τις ΗΠΑ, την Ε.Ε. να δίνουν νέα ρεσιτάλ 
υποκρισίας και παραλογισμού. Το ίδιο 
και οι χώρες της Ε.Ε. «Θα παγώσουν τις 
εξαγωγές όπλων στην Τουρκία», λέει η 
Γερμανίδα Καγκελάριος Α. Μέρκελ. Την 
ίδια ώρα, το υπουργείο Οικονομικών της 
χώρας της παραθέτει στοιχεία για ρεκόρ 
14ετίας στην εξαγωγή όπλων και υπερ-
σύγχρονου στρατιωτικού εξοπλισμού στην 
Τουρκία πέραν των 250 εκατ. δολαρίων 
μόνον το 2018. Με την Τουρκία να είναι 
η πρώτη χώρα με διαφορά έναντι άλλων 
στις εισαγωγές όπλων από τη Γερμανία. 

Η συμφωνία των Αδάνων
Η Τουρκία λέει ότι ζητά μια ζώνη 

ασφαλείας στα σύνορά της με τη Συρία.
Η ζώνη αυτή των 5-10 χιλιομέτρων 

που παραχωρείται σε τουρκικό έλεγχο 
(με τη συμφωνία Συρίας - Κούρδων με τη 
μεσολάβηση της Ρωσίας) κατά μήκος της 
συνοριακής γραμμής έχει θεσπιστεί ήδη 
από το 1996 με τη συμφωνία των Αδά-
νων μεταξύ Άγκυρας και Δαμασκού (επί 
προεδρίας Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ και Χάφελ 
αλ Άσαντ - πατέρα του νυν Προέδρου ). 
Για όσους θυμούνται, αμέσως μετά την 
συμφωνία των Αδάνων, ο Κούρδος ηγέτης 
Οτσαλάν εξαναγκάστηκε να εγκαταλείψει 
τη Συρία και να διαφύγει σε χώρα της  
Αφρικής, όπου φέρεται να «προδόθηκε» 
από υψηλόβαθμους Έλληνες διπλωμάτες, 
για να συλληφθεί από τις μυστικές υπηρε-
σίες της Τουρκίας και έκτοτε κρατείται σε 
φυλακές υψίστης ασφαλείας στην Τουρκία. 

Πίσω από την οργή, 
ψέματα και υποκρισία

Ο Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε έξαλλη 
κατάσταση στους βουλευτές του κόμματός 
του, κατήγγειλε εκείνους που επιβάλλουν 
απαγορεύσεις στον ίδιο και την οικογένειά 
του για να ταξιδέψουν, εννοώντας τους 
Αμερικανούς. Ωστόσο, τα πράγματα δεν 
είναι καθόλου δραματικά για την Τουρκία 
και, πέραν από τις υπερβολές που ακού-
γονται, οι αμερικανικές κυρώσεις είναι 
απλώς για το θεαθήναι και στάχτη στα 
μάτια της παγκόσμιας κοινότητας, όπως 
εύστοχα σημειώνει το πρακτορείο ειδή-
σεων Bloomberg σε ειδική ανάλυσή του.

Τελικά, η εισβολή της Τουρκίας στη 
Συρία αποσταθεροποίησε μεν συνολικά 
την περιοχή, πλην όμως επέτρεψε στις 
ΗΠΑ να αποσυρθούν από την Συρία και 
στη Ρωσία να αναλάβει τον πρωταγωνι-
στικό ρόλο που επεδίωκε. Η Ρωσία ανα-

δεικνύεται κυρίως ως ο πιο αξιόπιστος 
σύμμαχος, γιατί με την επέμβασή της, 
ύστερα από αίτημα της κυβέρνησης της 
Συρίας, κατόρθωσε να αποτρέψει την κα-
ταστροφή της. Στάθηκε δίπλα της, ακόμα 
και αν σήμερα διακυβεύονται οι σχέσεις 
της με την Τουρκία, επιμένοντας στην 
αποχώρηση όλων των ξένων στρατευ-
μάτων από τη χώρα, περιλαμβανομένων 
και των δικών της.  Επέτρεψε και στον 
Πρόεδρο Άσαντ να εμφανίζεται εκ νέου 
και μετά από πολλά χρόνια ως κυρίαρ-
χος του παιγνιδιού, εκεί που το 2014 η 
Συρία κινδύνευε να πολυτεμαχιστεί με 
την επέμβαση των δυτικών χωρών, από 
τη μια (ΗΠΑ, Γαλλία, Βρετανία κ.ά.), και 
των τζιχαντιστών, από την άλλη. 

Τώρα απομένει να δούμε τι θα γίνει 
με τους Κούρδους και αν κάποτε αξιωθεί 
αυτός ο καθημαγμένος λαός, ο οποίος 
αριθμεί γύρω στα 38-40 εκατομμύρια, 
να αποκτήσει το δικό του κράτος!

Τι θα γίνει με την Κύπρο και τις προ-
κλητικές παρανομίες της Τουρκίας στην 
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας; Ποιος 
θα καταδικάσει εμπράκτως και όχι με 
λόγια και «συμπάθειες» τη νέα επέκταση 
της τουρκικής κατοχής στον τόπο μας. 
Ο κίνδυνος να μας αφανίσει ως κράτος 
δεν εξέλιπε.

Πότε, επιτέλους, ο διεθνής οργανισμός 
που λέγεται ΟΗΕ, αντί να άγεται και να 
φέρεται από τις μεγάλες δυνάμεις και τα 
συμφέροντά τους, θα ορθώσει ανάστη-
μα και θα καταδικάσει τόσα εγκλήματα 
πολέμου σε βάρος των λαών; 

Πότε θα στηθεί μια νέα Νυρεμβέργη, 
όπου ο κάθε Ερντογάν και κάθε ιμπε-
ριαλιστής ηγέτης θα λογοδοτήσουν για 
τόσα εγκλήματα πολέμου και τόσες πα-
ραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου;

ΠΌΤΕ ΘΑ ΣΤΗΘΕΊ ΜΊΑ ΝΕΑ 
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ, ΌΠΌΥ Ό ΚΑΘΕ 
ΕΡΝΤΌΓΑΝ ΚΑΊ ΚΑΘΕ ΊΜΠΕ-
ΡΊΑΛΊΣΤΗΣ ΗΓΕΤΗΣ ΘΑ ΛΌΓΌ-
ΔΌΤΗΣΌΥΝ ΓΊΑ ΤΌΣΑ ΕΓΚΛΗ-
ΜΑΤΑ ΠΌΛΕΜΌΥ ΚΑΊ ΤΌΣΕΣ 
ΠΑΡΑΒΊΑΣΕΊΣ ΤΌΥ ΔΊΕΘΝΌΥΣ 
ΔΊΚΑΊΌΥ ΚΑΊ ΤΩΝ ΔΊΚΑΊΩΜΑ-
ΤΩΝ ΤΌΥ ΑΝΘΡΩΠΌΥ;

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Η Τουρκία διαπράττει 
εγκλήματα πολέμου 

εναντίον των Κούρδων 
για πάνω από 100 
χρόνια. Εγκλήματα 

πολέμου και γενοκτονίες 
διέπραξε κατά της Κύ-

πρου, κατά των Αρμενί-
ων, των Ελλήνων, κατά 

των Ασσυρίων, κατά των 
Ποντίων και άλλων 

εθνοτήτων και φυλών

Μια νέα Νυρεμβέργη…

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ
ΜΙΣΙΑΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΑΒΑΖΟΓΛΟΥ

ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στόχος του Έργου

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχιας και 
οποιωνδήποτε διακρίσεων μέσω της παροχής στήριξης για φυσική, οικονο-
μική και κοινωνική αναζωογόνηση κοινοτήτων εντός αστικών περιοχών και 
βελτίωση παροχής υπηρεσιών σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΕ ΕΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙ-
ΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση των τριών υφιστάμενων παραδοσιακών 
πολυκατοικιών, οι οποίες έχουν ιστορική και αρχιτεκτονική σημασία, καθώς 
σηματοδοτούν τις πρώτες παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Λε-
μεσού. Περιλαμβάνει επίσης την προσθήκη νέου κτηρίου και τοπιοτέχνηση. 

Η εκτέλεση του Έργου έχει ανατεθεί στην εταιρεία A. ARISTOTELOUS 
CONSTRUCTION LTD, με ολικό ποσόν Σύμβασης €3.978.010,64 και με 
έναρξη Εργασιών 10 Σεπτέμβριου 2019 και θα ολοκληρωθεί σε 20 μήνες.

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com



Π
ροϊόν εντάσεων και 
συγκρούσεων, σε 
πολιτείες όπου σο-
βεί καταλυτικά η 
σύγκρουση ανάμε-
σα στον εθνικισμό 
και τη δημοκρατία, 

καθιστώντας προβληματική την έννοια 
και αντιπροσωπευτική νομιμότητα της 
δημοκρατίας, η ομοσπονδία κι η τοπική, 
περιφερειακή, αυτονομία είναι μια κανο-
νιστική (normative) αρχή της σύστασης 
πολιτειών που προέχει σήμερα σαν συ-
νταγματικό εργαλείο επίλυσης συγκρού-
σεων σε εθνικώς διεστώτα, μοιρασμένα 
και συγκρουσιακά κράτη. Θεραπευτικό 
(remedial) στη φύση του μέτρο σχεδιασμού 
πολιτευμάτων κρίνεται ή προκρίνεται ως η 
δεύτερη καλύτερη λύση, καλύτερη και πιο 
πολιτισμένη ή δικαιϊκά αποδεκτή από τη 
διεθνή κοινότητα σε σύγκριση προς πλέον 
απαράδεκτες και πιο τελικές «λύσεις», 
όπως η γενοκτονία, η εθνοκάθαρση, ο 
εξανδραποδισμός, η ηγεμονική εξουσία 
και η αφομοίωση.

Καθώς όμως «θεσμοθετεί» και διαιωνί-
ζει στην ίδια την πολιτειακή σύσταση του 
κράτους τη  διαίρεση και αντιπαλότητα, η 
ομοσπονδία απαιτεί τον συμβιβασμό και 
την υποχώρηση σε «υπο-άριστες» (sub-
optimal), υπολειπόμενες του αρίστου ή 
λογικώς ή και δικαιϊκώς ενδεδειγμένου, 
πολιτικές που καλούν για ένα συνεχώς 
επιδεικνυόμενο κι αναγκαίο «πνεύμα» 
συμβιβασμού κι υποχωρητικότητας, συ-
χνά από την πλειοψηφούσα κοινότητα (οι 
κεντρόφυγες, αποσχιστικές στάσεις μας 
έδειξε πειστικά ο πολύς Donald Horowitz, 

στο μνημειώδες του Ethnic Groups in 
Conflict, αντιπροσωπεύονται κατ’ απο-
κλειστικότητα από τις μικρότερες και κοι-
νωνικο-οικονομικά κατώτερες ομάδες, τα 
«backward groups» που δεν περιμένουν 
ή και δεν βλέπουν στην πράξη να δικαι-
ώνεται η αισιοδοξία του Λόρδου Acton 
ότι, σε πολυεθνικά κράτη, οι υστερούσες 
κοινωνικά κι οικονομικά εθνοτικές ομά-
δες κερδίζουν και βελτιώνονται από την 
πρόοδο που φέρνουν οι επιδόσεις των 
προπορευόμενων κοινωνικά ομάδων).

«Δομικά» προβληματική
η λύση της ομοσπονδίας 

Η ομοσπονδία, μας λέγουν οι κύριοι 
υπέρμαχοι και θεωρητικοί της, ο Wheare, 
o Watts, o Sid Noel, o Elazar κι ακόμα ο 
Sisk, είναι πάνω από όλα μια καθημερινή 
στάση ζωής, «attitude», αφού άλλωστε κα-

θημερινά θα δοκιμάζονται στην πολιτειακή 
ζωή και πολιτική πράξη δεδομένες και 
περίπου έμφυτες πια στον δυτικό άνθρω-
πο αντιλήψεις για τις φιλελεύθερες αξίες 
της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Συμβιβαστείτε, ομόσπονδοι, 
μεταξύ άλλων, με την αναίρεση της αρχής 
της πλειοψηφίας ή του «ένας άνθρωπος μία 
ψήφος» ή, ακόμα, αναφαίρετων, κατά τα 
άλλα (!), ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως 
της ελευθερίας διακίνησης, διαμονής και 
δημοκρατικής συμμετοχής. Τα ομαδικά 
δικαιώματα, «group rights», καταπατούν 
κι αναιρούν τα φιλελεύθερα δικαιώματα 
που αναγνωρίζει (κατ’ αποκλειστικότητα) το 
φιλελεύθερο στην φιλοσοφία του Διεθνές 
Δίκαιο. Καθημερινά θα υπενθυμίζεται στον 
πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι η 
ομοσπονδία και το συνοδό σύστημα δια-
κυβέρνησης, η συνεταιρική δημοκρατία, 
«power sharing» ή «consociationalism», 
στηρίζονται για την επιτυχία τους στην 
καταπάτηση κι αφανισμό βασικών αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων του: ότι ο ίδιος 
συνιστά κατά συμβιβασμό «οικειοθελές»(;) 
θύμα μια βαναυσότητας.

Δεν υποδεικνύονται στις πολιτικές 
παραινέσεις για την ομοσπονδία οι εγ-
γενείς αυτές θυσίες κι εντάσεις, με κάποια 
κατευναστικά των ανησυχιών επιχειρή-
ματα, αν και ομολογείται βέβαια ότι η 
ομοσπονδία αποτελεί προϊόν συμβιβα-
σμού. Κατ’ αρχήν, ναι, αλλά δεν εξηγείται 
ότι ο συμβιβασμός αυτός, κι οι τριβές κι 
εντάσεις του, θα αποτελούν καθημερινή 
ζωή της πολιτείας και των πολιτών της. 
Ως να μας διαφημίζεται η προτεινόμενη 
ομοσπονδία, επαληθεύει την ίδια ώρα 
ότι σε μια διαφήμιση δεν μνημονεύονται 
αρνητικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. 
Εδώ, άλλωστε, βρίσκεται το ‘α’ και το ‘ω’ 
του διαφημιστικού μάρκετινγκ, αλλά στο 
μέτρο που η ομοσπονδιακή πραμάτεια 
της κυβέρνησης θυμίζει διαφημιστική 
μπροσούρα στη φιλοσοφία της, σε αυτόν 
τον βαθμό κι οι πελάτες θα την αντιμετω-
πίζουμε σαν τέτοια, με την καχυποψία του 
καταναλωτού που γνωρίζει ότι στοχεύεται 
με λόγο όχι δηλωτικό αλήθειας, όχι καθαρά 
πολιτικό αλλά... πωλητικό.

Δεν υποδεικνύονται, δηλαδή, σε αντι-
διαστολή προς τα, υπαρκτά, πλεονεκτή-
ματα και τα συγκριτικά εγγενή, δομικά 
μειονεκτήματα κι ατέλειες, τόσο στην 
ομοσπονδία (μοιρασμένη ή συγχωνευ-
μένη κυριαρχία) όσο και στο σύστημα 
δημοκρατικής διακυβέρνησης την συνε-
ταιρική δημοκρατία ή «consociationalisn» 
(κοινή, μοιρασμένη σε βάση ισότητας και 
συναίνεσης διακυβέρνηση) που συχνά 
(αλλά όχι απαραίτητα) την συνοδεύει, 
και που τυπικά αποδίδεται στον μεγάλο 
θεωρητικό του, Arend Lijphart. Υπενθυ-
μίζεται ότι η Κύπρος του 1960 αποτελεί 
το πιο εμφατικό παράδειγμα αποτυχίας 
της συνεταιρικής δημοκρατίας, αλλά δεν 
ήταν ομοσπονδιακό κράτος, παρά τις περί 
αντιθέτου εμμονές των Τουρκοκυπρίων 
που θέλουν να προσγράψουν, ανεδαφικώς, 
στη συσταθείσα το 1960 Δημοκρατία δι-
καιώματα συγκυριαρχίας και συνίδρυσης 
(και, έστω με «εποικοδομητική ασάφεια» 
η συνίδρυση, θα αποκτήσουν στην υπό 
συζήτηση λύση). Και, τραγικώς, χρειάστηκε 
η βία της εισβολής κι εθνοκάθαρσης του 
1974 για να δημιουργηθεί η «πραγματι-
κότητα» της διζωνικότητας, του εδαφικού 
διαχωρισμού, που συχνά εκφράζει αλλά 
ποτέ δεν επιτρέπεται βίαια να δημιουργήσει 
η ομοσπονδία, όπως έτιλλε την κόμη της 
κεφαλής του στην έκθεσή του, το 1965, 
ο Γκάλο Πλάζα.

Θα περιμέναμε μια υπόδειξη, μιαν ανα-
λυτική, έστω, όχι εξαντλητική, παράθεση 
(όπως το έκανε εμφατικά ο γράφων σε κεί-
μενα και σεμινάριά του για την ομοσπονδία, 
σπουδάζοντάς την και σε μεταπτυχιακά 
στην Αγγλία, για να μορφώσω εγνωσμένη 
άποψη), των συγκριτικών πλεονεκτημά-
των και μειονεκτημάτων της ομοσπονδίας 
έναντι του ενιαίου κράτους. Της συνεται-
ρικής δημοκρατίας σε σύγκριση με την 
πλειοψηφική (majoritarian) διακυβέρ-
νηση και της «ομαδοποιητικής» (group 
building) συνεταιρικής δημοκρατίας σε 
αντιδιαστολή προς την «ενσωματική» ή 
δημιουργό υπερεθνικών συμμαχιών 
(integrative, cross-cutting) μοιρασμένης, 
κοινής ή συναινετικής διακυβέρνησης. 
Το επιχείρημα εδώ είναι ότι τα εγγενή 
αυτά «δομικά» μειονεκτήματα πρέπει να 
λαμβάνονται σοβαρώς υπ’ όψιν όταν κρί-
νεται η καταλληλότητα των συνταγματικών 
λύσεων κι η προοπτική το βολουνταρι-
στικό στοιχείο στην εξίσωση της λύσης, η 
απαιτούμενη «καλή θέληση» των εθνικών 
ομάδων και των ελίτ των να μπορέσουν 
(ή θελήσουν) να διατηρήσουν την ομο-
σπονδιακή πολιτεία και τη συνεταιρική 
διακυβέρνησή της.

Πιο σημαντικά, θα περιμέναμε να θιγούν 
και κριτικά ζυγιστούν οι κρίσιμοι κίνδυ-
νοι της ομοσπονδίας και της συνεταιρικής, 
power-sharing, διακυβέρνησης. Ότι, όπως 
αναγκάστηκε να ομολογήσει στον γράφο-
ντα, εν Βρετανία παρεπιδημούντα τότε, ο 
ίδιος ο Χάνυ, το σύστημα είναι εγγενώς 
διαιρετικό (όσο είναι κι η συνεταιρική δια-
κυβέρνηση αντιδημοκρατική, βασισμένη 
στη συνεργασία των ελίτ). Eίτε εντάξουμε 
την κυοφορούμενη λύση στη «διχοτομική» 
(partitionist) πολιτική και τις επιδιώξεις των 
Τούρκων και της, ιστορικά διχοτομικής 
στις αποικιοκρατικές πολιτικές του του 
αποικιοκράτη διαιτητού, colonial umpire, 
το αιματηρό «divide and quit» Βρετανίας 
{πώς το ονόμασε στο εξαίρετο βιβλίο της 
στην εμπειρία της διχοτόμησης (partition) 
Ινδίας – Πακιστάν το 19471, με διδάγματα 
που αντλεί και από την Κύπρο - η Radja 
Kumar}, η ομοσπονδία φιλοσοφικά χα-
ρακτηρίζεται από μια ματαιότητα (futility). 
Διότι παγιώνει και μονιμοποιεί, θεσμικά 
και συνταγματικά, σαν συστατικό στοιχείο 
του ομοσπονδιακού κράτους, ακριβώς αυτό 
που θέλει να θεραπεύσει. Η γεωγραφική 
αυτονομία, ειδικά, στις δυαδικές ομοσπον-
δίες (με στατιστική βεβαιότητα του 100% 
μέχρι σήμερα), απειλεί να δώσει το έναυσμα 
ή τις κανονιστικές νομιμοποιητικές συν-
θήκες για την απόσχιση που υποτίθεται 
ότι ο συμβιβασμός της ομοσπονδίας και 
της συνεταιρικής δημοκρατίας επιζητεί να 
αποσοβήσει.

Αντίλογος ή πρόλογος
διχοτόμησης;

Μια αισιοδοξία αποπνέεται στους πο-
λιτικούς μας ταγούς για τη «θεραπευτική» 
λύση της ομοσπονδίας. Ότι αν η λύση είναι 
ομοσπονδιακή κι όχι συνομοσπονδιακή 
(όπως εμμανώς επιδιώκει η altera pars), 
το πρόβλημα της ενότητας του κράτους 
επιλύεται, με συνταγματική αποτροπή 
της απόσχισης. Αιώρα αιώρει όσους 
το πιστεύουν πραγματικά αυτό. Όταν ο 
Μακάριος απέρριπτε την ομοσπονδία 
διότι δημιουργεί «την υποδομή για την 
απόσχιση», είχε βάλει το δάκτυλο στην 
πληγή. Η ομοσπονδία ακριβώς παρέχει 
τα κανονιστικά, νομιμοποιητικά, δικαιώ-
ματα για την απόσχιση. Το έδαφος, την 
κυριαρχία, την αυτοδιοίκηση, τη λαϊκή 
υπόσταση, άρα και τη λαϊκή βούληση. 
Κι αυτό, το σημειώνουν οι ειδικοί της 
ομοσπονδιακής επίλυσης των «εθνι-
κών συγκρούσεων». Να σημειώσουμε 
και την καταλυτική διδακτορική έρευνα 
του Ulrich Schneckener που, από τα 11 
στοιχεία που είναι αναγκαία (αν κι όχι 
επαρκή) για την επιτυχία της συνεταιρι-
κής, power sharing, διακυβέρνησης, και 
σε συντριπτική σύγκριση με κάθε άλλο 
διεθνές παράδειγμα, η Κύπρος είναι η 
μόνη στην οποία απουσιάζουν όλα, μα 
όλα τα στοιχεία αυτά. Πρόβλεψη; Μηδέν 
εις το πηλίκον.

Ακόμη κι ο «υποσημειογράφος» του 
σχεδίου Ανάν, Tim Potier, στην ευμεγέθη 
δουλειά των ψιλών λειτουργικών διορθώσεων 
του σχεδίου Ανάν, «A Functional Cyprus 
Settlement: the Constitutional Dimension», 

στις… μαυροντυμένες, για κάποιο λόγο (;)  
εκδόσεις Peleus: Verlag, 2007, τελικά 
παραδέχεται ότι «αν δύο εθνικές ομάδες 
δεν θέλουν να μείνουν μαζί, δεν υπάρχει 
τίποτε και κανείς που να τις αναγκάσει να 
συζούν κάτω από την ίδια κρατική στέγη». 
Το δίλημμα «ομοσπονδία ή διχοτόμηση» 
είναι, πώς θα το αναγνώριζαν στο φως των 
Σοφιστικών Ελέγχων οι φιλόσοφοι (Thomas 
Carthart και Daniel Klein, στο Ο Αριστοτέλης 
και το Άαρντβακ πάνε στην Ουώσιγκτον: 
Αναλύοντας την Πολιτική Μπουρδολογία 
με τη Φιλοσοφία και τα Αστεία), ένα «ψευ-
δοδίλημμα». Κι ο αντίλογος στη διχοτόμηση 
αποδεικνύεται πρόλογός της.

H oμοσπονδία ως λύση εδράζεται, 
αντίθετα από το αισιόδοξο πνεύμα των 
ταγών της, στην απαισιοδοξία. Διαιωνίζει 
διαιρετικά την απομόνωση των κοινοτή-
των, ως μόνη προστασία της μίας από τα 
«νύχια» της άλλης και χαρακτηρίζεται από 
ένα «κλείδωμα», «κλείσιμο» (closure), που 
αποκλείει από κάθε δυνατότητα υπέρ-
βασης της διαίρεσης, στην κατεύθυνση 
δημιουργίας μιας κοινής πολιτικής συ-
νείδησης κι ατομικής συναίνεσης. Την 
εξέλιξη να πεταχθεί η παροιμιακή σκά-
λα, όπως χαρακτήρισε τη φιλοσοφία ο 
Wittgenstein, αφού έχει κερδηθεί το ανέ-
βασμα στον ιδεατό ουρανό της αρμονικής 
συνύπαρξης: όταν οι ασφυκτικά στερεοί 
θεσμοί του state-building έχουν οδηγήσει 
στις ομογενοποιητικές παραστάσεις του 
nation-building (χωρίς αυτό να σημαίνει 
διάχυση ταυτοτήτων).

Όταν, ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο 
εκλιπών Δημήτρης Χριστόφιας είχε χρυσο-
πληρώσει την παραγωγή ενός φυλλαδίου 
για τα αγαθά της Ομοσπονδίας – είχε τα 
ομοσπονδιακά «πάνω του» ο «ομοσπον-
διολόγος» Τουμάζος Τζελεπής,  είχαμε 
σχολιάσει ότι θα περίμενε κανείς αυτήν  
την αισιοδοξία από μια αριστερή κυβέρ-
νηση κι ένα μαρξιστή πρόεδρο, αφού για 
τους μαρξιστές, με προμηθεϊκό τρόπο, ο 
άνθρωπος μπορεί αναπλάσει τον εαυτό 
του, εξελίσσοντας την συνείδηση του εαυ-
τού του και της κοινωνικής ερμηνείας της 
ταυτότητάς του. Ίσως ο νυν Πρόεδρος, 
ποσώς στον αντίθετο ιδεολογικό πόλο - 
διότι αριστερό δεν θα τον έλεγες - να πο-
ντάρει στο πιο συναλλακτικό, οικονομικό 
μεταπρατικό επιχείρημα για την αποδοχή 
εθνοτικά διαφορετικών συλλογικοτήτων να 
στήσουν ένα ομοσπονδιακό, από κοινού 
κράτος: τα οικονομικά ωφελήματα από 
ένα ενιαίο ομοσπονδιακό κράτος, και 
πετρελαιοφόρο τώρα, μέσα στην Ευρώ-
πη με το ανάλογο κέρδος για όλους τους 
πολίτες της ως Ευρωπαίους πολίτες, που 
συνομολογούν την ενότητα κι επιβίωσή 
του ως κράτους. Επιχείρημα, όμως, με 
μια άγνωστη κι αμφίβολη προκείμενη: 
αν οι προτεραιότητες των Τουρκοκυ-
πρίων - στους οποίους παραχωρήσαμε 
ασυζητητί κι ακονιτί τα πλεονεκτήματα 
του Ευρωπαίου πολίτη - είναι κυπριακές 
ή τουρκικές, κι αν οι αποφάσεις «τους» 
είναι καν ελεύθερες και δικές τους. Κι αν 
αποβλέπουν στην επιβίωση, ή μελλοντική 
κατάποση αυτού του κράτους.

1 Η μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμών 
στην ιστορία, στην βάση του θρησκεύματος, 
χωρίζοντας οικογένειες και ερωτευμένα 
ζευγάρια ακόμη. Ειρήνη; 10–12 εκατομμύ-
ρια μετακινήθηκαν στον διαχωρισμό των 
δύο νεοδημιουργούμενων χωρών, μεταξύ 
14-15 Μαϊου του 1947, δημιουργώντας 
ένα τεράστιο πρόβλημα προφυγιάς, πείνας 
και λοιμών. Ενάμισι με δυό εκατομμύρια 
οι νεκροί στις ταραχές της μετακίνησης 
των πληθυσμών, σε εμπόλεμη κατάσταση 
έκτοτε Ινδία και Πακιστάν, με κίνδυνο και 
πυρηνικού πια πολέμου, δικαιώνοντας 
τις προειδοποιήσεις του Γκάντι για τις 
διχοτομήσεις. Οι γραμμές του διαχωρι-
σμού σχεδιάστηκαν στον χάρτη από τον 
Ράντκλιφ (Cyril Radcliff), σε ένα τραπέζι, 
από έναν άνθρωπο που ουδέποτε είχε 
πατήσει το πόδι του στην Ινδία και δεν 
ήξερε τίποτα γι’ αυτήν. Έκτοτε, «καθαρή» 
λύση για τους δυνατούς, σχεδιαστές των 
χαρτών και της μοίρας των λαών, οι διχο-
τομήσεις έχουν καταστεί η πιο σταθερά 
πολύνεκρη αιτία εθνικών συγκρούσεων, 
αιματοχυσιών και μονιμότητας των προ-
βλημάτων που επιχειρείται χειρουργικά 
να επιλυθούν ‘μια για πάντα’.
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Η προβληματική «αισιοδοξία»
της ομοσπονδίας

ΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ, 
«GROUP RIGHTS», ΚΑΤΑΠΑ-
ΤΟΎΝ ΚΙ ΑΝΑΙΡΟΎΝ ΤΑ ΦΙΛΕ-
ΛΕΎΘΕΡΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΠΟΎ 
ΑΝΑΓΝΏΡΙΖΕΙ (ΚΑΤ’ ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ) ΤΟ ΦΙΛΕ-
ΛΕΎΘΕΡΟ ΣΤΗ  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
ΤΟΎ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ. ΚΑΘΗ-
ΜΕΡΙΝΑ ΘΑ ΎΠΕΝΘΎΜΙΖΕΤΑΙ 
ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΚΎΠΡΙ-
ΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΟΤΙ Η 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΎΝΟ-
ΔΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΎΒΕΡΝΗ-
ΣΗΣ, Η ΣΎΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑ, «POWER SHARING» 
Η «CONSOCIATIONALISM», 
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΎ-
ΧΙΑ ΤΟΎΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗ-
ΣΗ ΚΙ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΒΑΣΙΚΏΝ 
ΑΝΘΡΏΠΙΝΏΝ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΏΝ 
ΤΟΎ: ΟΤΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΣΎΝΙΣΤΑ 
ΚΑΤΑ ΣΎΜΒΙΒΑΣΜΟ «ΟΙΚΕΙΟ-
ΘΕΛΕΣ»(;) ΘΎΜΑ ΜΙΑ ΒΑ-
ΝΑΎΣΟΤΗΤΑΣ

ΤΙΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
titos_christodoulou@hotmail.com 



Η 
σημερινή  τουρκική ει-
σβολή στη Συρία έχει 
τα ίδια χαρακτηριστι-
κά των δύο τουρκικών 
εισβολών στην Κύπρο 
το 1974. Και τότε η 
«εγγυήτρια» Βρετα-

νία έδωσε πρώτη το πράσινο φως στον 
σφαγέα Ετζεβίτ στις 17 Ιουλίου 1974 με 
παράλληλο πράσινο φως από τη Μόσχα 
και την επομένη, 18 Ιουλίου, ο Ετζεβίτ 
εξήγησε λεπτομερώς και στον Αμερικα-
νό απεσταλμένο τού υπ. Εξωτερικών των 
ΗΠΑ, Χένρι Κίσινγκερ, Τζόζεφ Σίσκο (που 
είχε φθάσει στο Λονδίνο στις 18 Ιουλίου), 
απαιτώντας από τους Αμερικανούς να μην 
τον σταματήσουν όπως έκαναν το 1964…

Στις 29 Ιουλίου 1974 η βρετανική 
εφημερίδα «Daily Mail» δημοσίευσε 
δύο  δημοσιογραφικά άρθρα, το ένα της 
Margaret Hall, με τίτλο «Send out Supplies 
– As the fighting still ranges in Cyprus, 
a vital shopping list is sent to London» 
(Στείλτε προμήθειες - Καθώς οι μάχες 
συνεχίζονται στην Κύπρο, μια αναγκαία 
λίστα για προμήθειες εστάλη στο Λονδίνο). 
Το δεύτερο,  του ανταποκριτή από την 
Κερύνεια Donald Wise με τίτλο «Looters 
on the rampage» (Σε έξαρση οι λεηλασίες). 

Αμφότερα αναφέρονταν στη συνεχιζόμε-
νη τουρκική εισβολή και στη συνεχιζόμενη 
προέλαση των Τούρκων Αττίλων και των 
λεηλασιών τους. Και αυτό να σημειωθεί,  
καθώς διεξαγόταν η πρώτη Σύσκεψη της 
Γενεύης. Με προεδρεύοντα τον Βρετανό 
τότε Υπ. Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας 
Τζέιμς Κάλαχαν και τους Υπ. Εξωτερικών 
Ελλάδας και Τουρκίας (η οποία συνέχι-
ζε την κατοχική της προέλαση επί του 
εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας). 
Η Διάσκεψη ξεκίνησε στις 25 Ιουλίου 
και έληξε στις 30 Ιουλίου 1974, με μια 
κατάπτυστη ενυπόγραφη συμφωνία με-
ταξύ των τριών Υπουργών Εξωτερικών 
(Βρετανίας, Ελλάδας και Τουρκίας) (κατά 
τα άλλα εγγυητριών δυνάμεων της δύ-
σμοιρης Κυπριακής Δημοκρατίας) James 
Callaghan, Γεώργιου Μαύρου και Turan 
Gunes, αναγνωρίζοντας στην Κύπρο δύο 
αυτόνομες διοικήσεις και δίχως να κα-
τονομάζουν τα προελαύνοντα τουρκικά 
στρατεύματα ως είχαν (δηλαδή στρατεύ-
ματα εισβολής), αλλά ως «opposing armed 
forces» (αντιμαχόμενες δυνάμεις). Καθώς 
οι Τούρκοι αξιωματούχοι, προεξάρχοντος 
του Υπ. Εξωτερικών Τουράν Γκουνές, 
απαίτησαν επιτακτικά (και οι υπόλοιποι 
υπάκουσαν!)  όπως η Τουρκία δεν ονο-
μάζεται ως «εισβολέας» - «Η Τουρκία δεν 
είχε κάνει εισβολή»! (Όπως ακριβώς τώρα 
με τη Συρία και τον περιβόητο ΟΗΕ και 
το λεγόμενο Συμβούλιο Ασφαλείας του, 
αλλά  και την ΕΕ να στέκονται απαθείς και 
τραγικά ανίκανοι να σταματήσουν τέτοια 
βάρβαρη αιματοχυσία και παραβίαση δι-
εθνούς δικαίου). 

Μετά από 45 χρόνια συνεχιζόμενης 
τουρκικής εισβολής και κατοχής της 
μισής μας πατρίδας και καθώς κάποιοι 
επιτήδειοι δικοί μας στην Κύπρο προ-
σπαθούν να φανούν αντάξιοι της «πλύσης 
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Οι βαρβαρότητες των Αττίλων...

εγκεφάλου» που δέχονται να τους κάνουν 
δικαιώνοντας τους Τούρκους κατακτη-
τές και Τουρκοκύπριους συνοδοιπόρους 
των που εκμεταλλεύονται τις κλεμμένες 
μας περιουσίες και έχουν καταστρέψει 
και μετατρέψει τα ιερά και όσιά μας σε 
στάβλους, ας θυμίσουμε κάποια βρετανικά 
δημοσιεύματα. 

Πέραν του γνωστού χαρακτηριστικού 
πρωτοσέλιδου τίτλου της βρετανικής «The 
Sun» «BARBARIANS», της 5ης Αυγούστου 
1974, του μ. διακεκριμένου βραβευμένου 
δημοσιογράφου Iain Walker, υπήρξαν 
πολλά άλλα τέτοια που προηγήθηκαν 
όσο και μετά. Ένα από αυτά είναι και το 
δημοσίευμα της “Daily Mail” της 29ης 
Ιουλίου 1974, όπως προανέφερα, καθώς 
ακόμα διαρκούσε η Γενεύη Ι. 

Έγραψε στο κείμενό της η Margaret 
Hall: «Μία λίστα SOS για εφόδια έφθα-
σε στο Λονδίνο από τα ορφανά και τους 
άστεγους στην Κύπρο. 

»Η λίστα -που στάλθηκε στο Λονδίνο 
από το παράρτημα της φιλανθρωπικής 
οργάνωσης Lions International Charity 
Organisation-   ολοένα και μεγαλώνει 
κάθε φορά που παραβιάζεται η εύθραυ-
στη εκεχειρία. 

»Φάρμακα, χειρουργικά εργαλεία, 
κουβέρτες, ρουχισμός, παιδικές τροφές 
και γάλα είναι απεγνωσμένα υπό έλλειψη. 

»Είναι άμεσης ανάγκης για  περισσότε-
ρους από 50.000 Έλληνες Κύπριους που 
έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους προς 
τα βουνά, καθώς οι Τούρκοι εισέβαλαν 
(στο νησί). 

»Ο κ. Κώστας Ασσιώτης, ο Κύπριος 
Ύπατος Αρμοστής στο Λονδίνο, ο οποί-
ος παρέλαβε την λίστα των Lions, έκανε 
έκκληση στον κόσμο να προσφέρει για 
τα εφόδια που χρειάζονται. 

»Είπε χθες: ‘’Μαρτυρίες από αυτόπτες 
μάρτυρες δεν μας αφήνουν σε αμφιβολία 
για την τρομακτική δυστυχία που αντιμε-
τωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι άμεση 

ανάγκη να βρούμε τα χρήματα για την 
αγορά όλων όσα χρειάζονται. Όμως, για 
πολλούς ανθρώπους θα είμαστε πολύ 
αργά, άσχετο με το πόσο γρήγορα θα 
ενεργήσουμε. Εκατοντάδες πεθαίνουν 
κάθε μέρα από τα τραύματά τους, λόγω 
της έλλειψης ιατρικής περίθαλψης’’».

Και συνέχιζε η Margaret Hall πως οι 
εισφορές «πρέπει να σταλούν στο Ταμείο 
Ανακούφισης Κύπρου, στην Κυπριακή Υπάτη 
Αρμοστεία στο Park Street, London W.1.». 

Και ότι μεγάλη επιχείρηση μεταφοράς 
των συζύγων και παιδιών υπηρετούντων 
(εννοείται Βρετανών) στρατιωτικών στην 
Κύπρο είχε ξεκινήσει την προηγούμενη 
και ότι πέραν των 1000 θα μεταφέρονταν 
την εβδομάδα εκείνη.

«Εν τω μεταξύ, οι Τούρκοι αυξάνουν τις 
δυνάμεις των στο νησί με περισσότερους 
στρατιώτες, τεθωρακισμένα, μεταγωγικά 
και όπλα…».

«Looters on the rampage»
Ο δε Donald Wise, στη δική του 

ανταπόκριση, έγραψε ότι «νέα φουρνιά 
τουρκικών στρατευμάτων είχε φθάσει την 
προηγουμένη στα παράλια της Κερύνειας… 
Κλέφτες λεηλάτες όρμησαν στις κύριες 
οδούς ξαφρίζοντας καταστήματα. Σε ορι-
σμένες περιπτώσεις Τούρκοι Κύπριοι τούς 
βοηθούσαν φέρνοντάς τους οξυ-ασετιλί-
νη για να ανοίγουν χρηματοκιβώτια και 
κλειδωμένες εισόδους…  (Εννοώντας ότι οι 
λεηλάτες ήσαν οι νέοι Τούρκοι στρατιώτες 
που είχαν φθάσει την προηγούμενη). 

22 Ιουλίου 1974 
Παράλληλα, σε συνεδρία του Συμβου-

λίου Ασφαλείας στις 22 Ιουλίου 1974, ο 
Ζήνωνας Ρωσσίδης κατήγγειλε τους νέους 
τουρκικούς απάνθρωπους βομβαρδισμούς 
με βόμβες «Ναπάλμ» (προηγούμενη πε-
ρίπτωση Αύγουστος του 1964) κατά την 
πρώτη τουρκική εισβολή του 1974 και 
τις καταστροφικές των συνέπειες. Είπε 

μεταξύ άλλων:
«Η χρήση των ‘’Ναπάλμ’’ προκάλεσε 

ανείπωτο πόνο, άνθρωποι πεθαίνουν 
καιγόμενοι, καταστρέφονται νοσοκομεία, 
φιλανθρωπικά ιδρύματα, όπως το περί-
φημο Ινστιτούτο Μελκονιάν... Μίλησα για 
τους βομβαρδισμούς με ‘’Ναπάλμ’’ από 
αέρος, και, γενικά, ο βομβαρδισμός από 
αέρος είναι αντίθετος με τις Συμβάσεις 
της Χάγης… Έδωσα αδιαμφισβήτητες 
μαρτυρίες για τους βομβαρδισμούς της 
τουρκικής αεροπορίας εναντίον πόλεων, 
πληθυσμού, νοσοκομείων και με βόμβες 
‘’Ναπάλμ’’…

»Στην Κύπρο η Τουρκία χρησιμο-
ποίησε τον εναέριο χώρο εναντίον ενός 
άμαχου πληθυσμού σε ανοικτές πόλεις, 
παραβιάζοντας τη Σύμβαση της Χάγης 
του 1907. Ακόμα, η χρήση βομβών 
‘’Ναπάλμ’’  είναι παραβίαση του Ψηφί-
σματος της Γενικής Συνέλευσης 2932 Α, 
που απαγορεύει τη χρήση απάνθρωπων 
εμπρηστικών όπλων, μεταξύ των οποί-
ων και των βομβών ‘’Ναπάλμ’’. Γι’ αυτό, 
πιστεύω πρέπει να υπάρξει επίσημη 
και συγκεκριμένη καταδίκη της χρήσης 
των βομβών ‘’Ναπάλμ’’ στην Κύπρο…». 

Μιλούσε ευθέως
Δυστυχώς, όμως, η ατιμωρησία των 

τουρκικών διαχρονικών εγκλημάτων, 
βομβαρδισμών, δολοφονιών, αρπαγής 
γης, ξεριζωμού, βιασμών, συλήσεων και 
γενικής καταστροφής συνεχίζεται τόσο 
από τον περιβόητο Οργανισμό Ηνωμένων 
Εθνών μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση, και 
είχε ως αποτέλεσμα σήμερα η κατοχι-
κή Τουρκία να έχει μετατραπεί σε μια 
πρωτοφανή τυραννία, που επεκτείνει την 
αντιδημοκρατική της σουλτανο-κρατία και 
ισλαμοποίηση και στα κατεχόμενα εδάφη 
της Κυπριακής Δημοκρατίας…

Ο μ. Ζήνωνας Ρωσσίδης ήταν εις και 
μόνος, θα έλεγε κανείς, για το ότι μιλούσε 
ευθέως και τεκμηριωμένα εκθέτοντας τα 
τουρκικά εγκλήματα, μιλούσε για εγκλήμα-
τα πολέμου, για τις κατά συρροήν τουρκικές 
παραβιάσεις Διεθνών Συμβάσεων στην 
Κύπρο, αλλά, ενόσω αυτά καταγράφονταν 
στον ΟΗΕ, στην Κύπρο οι «ηγέτες» άλλα 
έπρατταν με τις εξίσου κατά συρροήν υπο-
χωρήσεις, παραχωρήσεις και συνθηκολο-
γήσεις, αντί να απαιτούν την τιμωρία της 
Τουρκίας και απελευθέρωση…  (Από το 
άρθρο μου «Σημερινή» «Ο εις και μόνος 
Ζήνωνας Ρωσσίδης». 2.9.2017).

Αυτά τα λίγα για τους «ξεπλυμένους» 
δικούς μας και επιτήδειους ξένους που ερ-
γολαβικά προσπαθούν να εξυπηρετήσουν 
όσο μπορούν τα τουρκικά συμφέροντα, 
αλλοιώνοντας γεγονότα με πρωτοφανή 
προσπάθεια προσβολής και διαγράφης 
της Ιστορίας… Επιμένοντας στην επιβο-
λή της βρετανο-τουρκικής, από το 1956, 
δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδιακής 
διάλυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
όπως είχε παραδεχθεί, κατά δική του 
ομολογία αργότερα το 1976, ο Τζέιμς 
Κάλαχαν προς την Επιτροπή του βρετα-
νικού Κοινοβουλίου, οι Βρετανοί είχαν 
συναινέσει στις τουρκικές εισβολές, δη-
λαδή να αλλαχτεί το στάτους της Κύπρου, 
συμφωνώντας με τους Τούρκους ότι το 
σύνταγμα της ΚΔ είχε καταρρεύσει το 1964 
και έπρεπε να επιβληθεί άλλο, δηλαδή τα 
δύο συνιστώντα κράτη. Που μελετούσε 
το Φόρεϊν Όφις από τις 3.1.1964 (βλέπε 
βιβλίο της γράφουσας «Διζωνική vs Δη-
μοκρατία» 2019). 

*Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
afanoulla@gmail.com

ΔΥΣΤΥΧΏΣ, Η ΑΤΙΜΏΡΗΣΙΑ 
ΤΏΝ ΤΟΥΡΚΙΚΏΝ ΔΙΑΧΡΟ-
ΝΙΚΏΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΏΝ, 
ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΏΝ, ΔΟΛΟ-
ΦΟΝΙΏΝ, ΑΡΠΑΓΗΣ ΓΗΣ, 
ΞΕΡΙΖΏΜΟΥ, ΒΙΑΣΜΏΝ, 
ΣΥΛΗΣΕΏΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕ-
ΤΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙ-
ΒΟΗΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΝΏ-
ΜΕΝΏΝ ΕΘΝΏΝ, ΜΕΧΡΙ 
ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΑΪΚΗ ΕΝΏΣΗ



Φροντίζω ώστε να αποκτήσει κα-
τανόηση το παιδί για το σώμα του και 
για το τι είναι σεξουαλικά υγιές. Η 
συνομιλία γι’ αυτά τα θέματα μπορεί 
να είναι δύσκολη στην αρχή,  όμως 
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό 
μέρος στην προστασία του παιδιού από 
τον κίνδυνο της παραβίασης. Για παρά-
δειγμα, το παιδί πρέπει να αποκτήσει 
κατανόηση για τα γεννητικά του όργα-
να για να μπορεί να ξεχωρίζει τι είδους 
άγγιγμα εκ μέρους κάποιου ενήλικα 
είναι αποδεκτό και ποιο όχι. Να είμα-
στε όσο είναι δυνατόν θετικοί, επειδή 
τα παιδιά θα πρέπει να αισθάνονται 
περήφανα για το σώμα τους, παρά να 

αισθάνονται ντροπή. Επίσης πρέπει 
να γνωρίζουν ότι το σώμα τους ανήκει 
στον εαυτό τους και σε κανέναν άλλο. 
Πέρα από τα υπόλοιπα, θα πρέπει να 
αναπτύξω μια σχέση ειλικρίνειας και 
εμπιστοσύνης με τα παιδιά από πολύ 
νεαρή ηλικία. Πάντα ακούω με προ-
σοχή τους φόβους και τις ανησυχίες 
τους. Θα πρέπει να μάθω στα παιδιά 
ότι έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν να 
κάνουν οτιδήποτε με κάποιον ενήλικα 
όταν αυτό το θεωρούν κακό ή όταν 
αυτό τους προκαλεί φόβο. Τονίζω ότι 
δεν πρέπει να διστάσουν να μιλήσουν 
σε σας ή σε κάποιον άλλο ενήλικα αν 
συμβαίνει κάτι που τους δυσαρεστεί. 

Πώς θα το καταλάβω αν το παιδί 
μου είναι θύμα εκμετάλλευσης: 
•  Αρχίζει ν’ αποφεύγει να μένει μόνο 

με κάποιο συγκεκριμένο άτομο.
•  Επιδεικνύει αναπάντεχο φόβο προς 

κάποιον ενήλικα ή δισταγμό να ανα-
πτύξει φιλική συμπεριφορά μαζί 
του.

•  Εμφανίζεται απρόσμενα προσκολ-
λημένο.

•  Προσπαθεί να μιλήσει για την πα-
ραβίαση έμμεσα, με υπονοούμενα 
ή υπαινιγμούς. 

•  Περιγράφει συμπεριφορές εκ μέ-
ρους ενηλίκων που παραπέμπουν 
σε πιθανό «φλερτάρισμα» του παι-

διού για μελλοντική παραβίαση. 
•  Αρχίζει να συμπεριφέρεται βίαια ή 

να παρουσιάζει προβλήματα ύπνου 
ή ενούρησης. 

•  Αρνείται να πάει σχολείο ή εμφανί-
ζει ξαφνικά αφηρημάδα ή μειώνεται 
η επίδοσή του στο σχολείο. 

•  Παρουσιάζει πρώιμη σεξουαλικό-
τητα, περιλαμβανομένης της χρήσης 
της γλώσσας με σεξουαλικό περιε-
χόμενο και σεξουαλικές πληροφορί-
ες, που δεν γνώριζε προηγουμένως. 

•  Εμφανίζει συμπτώματα κατάθλιψης 
και εσωστρέφειας ή παραπονιέται 
για σωματικές ενοχλήσεις, που δεν 
έχουν ιατρική εξήγηση. 

Πώς θα προστατέψω το παιδί μουΔ
εν προλαβαίνουμε πια 
τα γεγονότα! Συλλή-
ψεις-σοκ, ειδήσεις που 
προκαλούν αναγούλα 
-το λιγότερο- και γεγο-
νότα που συμβαίνουν 
όχι απλώς δίπλα μας, 

αλλά μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Γιατί 
ακόμη και αν δεν επηρεάστηκαν άμε-
σα τα δικά μας παιδιά, θα πρέπει να 
έχουμε υπόψη μας ότι είναι τα επόμενα 
υποψήφια θύματα. Και τι κάνουμε γι’  
αυτό; Ποιον περιμένουμε να τα προ-
στατεύσει; Σίγουρα να τα κλείσουμε 
σε κλουβί χωρίς ηλεκτρονική επαφή 
είναι αδύνατον. Ωστόσο,  στο χέρι μας 
είναι να ασχοληθούμε επιτέλους με τα 
παιδιά μας, να τα γνωρίσουμε -πρώτα 
και πάνω απ’ όλα καλά- και να τα οδηγή-
σουμε στην ορθή χρήση του διαδικτύου 
αλλά και στην ενδυνάμωσή τους, ώστε 
να αποφεύγουν οποιαδήποτε μορφή 
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Η ΠΙΟ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΜΑΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΑΜΕΣΑ. ΟΙ 
ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΎΝ ΠΟΛΎ ΚΑΛΑ 
ΤΗ ΔΟΎΛΕΙΑ ΤΟΎΣ, ΩΣΤΟΣΟ 
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΠΙ-
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ  

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@ 
gmail.com

παρενόχλησης μπορεί να δεχθούν στη 
ζωή τους.

 
Η αφέλειά μας τους τρέφει

Ανυποψίαστα παιδιά πέφτουν θύματα 
εκμετάλλευσης επιτηδείων, που προσπα-
θούν να αποσπάσουν την προσοχή και 
την αθωότητά τους με, ποιος ξέρει, ποιον 
απώτερο σκοπό. Η παιδική εκμετάλλευση, 
η σεξουαλική κακοποίηση, η παραβία-
ση υπήρχαν, υπάρχουν και δυστυχώς 
είναι κάτι που δεν εγγυάται κανείς ότι 
θα εξαλειφθούν από προσώπου Γης. 
Η τεχνολογική εξέλιξη, όμως,  με όλα 
τα συνακόλουθά της, έχει μεταλλάξει το 
πρόσωπο της παιδικής εκμετάλλευσης, 
ανεβάζοντας τα απόλυτα προσωπικά δε-
δομένα του παιδιού στον μακρόκοσμο του 
διαδικτύου μέσω αυτού που ονομάσαμε 
παιδικό  πορνογραφικό υλικό. Δεν είναι 
λίγοι αυτοί που καραδοκούν την αφέλεια 
των γονιών να ανεβάσουν φωτογραφίες 

στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και να τις κλέψουν, για να μπορέσουν να 
τις επεξεργαστούν με κάθε τρόπο, ώστε 
σε αυτές να φαίνεται μόνο εκείνο  που 
θέλουν όσοι ηδονίζονται στη θέα ενός 
ανηλίκου! Μπορεί να μην το χωράει ο 
νους του ανθρώπου, όμως αυτό συμβαίνει 
και μάλιστα σε μεγαλύτερη κλίματα απ’ όσο 
μπορούμε να διανοηθούμε. Τα πλοκάμια 
της παιδικής πορνογραφίας υπάρχουν 
δίπλα μας. Το Τμήμα Καταπολέμησης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου 
Αστυνομίας βρίσκεται σε συνεχή έρευ-
να για να εντοπίσει και να προλάβει όσα 
περισσότερα περιστατικά είναι δυνατόν. 
Ωστόσο πρόκειται για μιαν ασταμάτητη 
Λερναία Ύδρα, η οποία επιβάλλει την 
παραγωγή της παιδικής πορνογραφίας 
προς τέρψιν αρρωστημένων μυαλών, τα 
οποία πληρώνουν αδρά για να ικανοποιούν 
αδιανόητες φαντασιώσεις. Δυστυχώς, η 
εξάρτησή μας από την ηλεκτρονική κοινω-

νικοποίηση είναι παγκόσμιο φαινόμενο, 
το οποίο καταλήγει σε εθισμό, όπως τονί-
ζουν οι ειδικοί. Αν παρατηρήσει κανείς 
οικογένειες σε εξωτερικούς χώρους, θα 
δει προσκολλημένα πρόσωπα σε οθόνες 
να βγάζουν οικογενειακές σέλφι για να 
δημοσιοποιήσουν τα προσωπικά τους 
δεδομένα. 

Το διαδίκτυο
δεν είναι παιχνίδι

Οι τελευταίες συλλήψεις δεν άφησαν 
κανέναν ασυγκλόνητο. Το γεγονός ότι 
κάποια από τα παιδιά μας έχουν πέσει 
θύματα εκμετάλλευσης ενός ακόμη αρ-
ρωστημένου μυαλού, δεν μπορεί να μας 
αφήσει αδιάφορο. Δυστυχώς, τα άτομα που 
ενδέχεται να προσπαθήσουν να δράσουν 
εναντίον των ανηλίκων δεν διαφέρουν 
από τον καθένα από εμάς. Διατηρούν ένα 
προφίλ καθημερινό, προέρχονται από 
οποιοδήποτε επάγγελμα και διατηρούν 

μια ρουτίνα όπως τη δική σου και τη 
δική μου. Και τι μπορούμε να κάνουμε 
τελικά; Ίσως τίποτα, ίσως και τα πάντα, αν 
καταφέρουμε να δώσουμε όσα πρέπει στα 
ίδια τα παιδιά μας. Αγάπη, κατανόηση, 
επικοινωνία και γνώση. Αυτές είναι οι λέ-
ξεις κλειδιά που πρέπει να χαρακτηρίζουν 
τη μεταξύ μας σχέση. Η τεχνολογία έχει 
μπει στη ζωή των παιδιών για τα καλά. Τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης κερδίζουν 
ολοένα και περισσότερα μέλη ανηλίκων, 
έστω και αν το όριο ηλικίας είναι στα 13 
χρόνια. Πολλά παιδιά γνωρίζουν πολλά 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  αφού πλέον 
έχει γίνει ο νέος τρόπος ζωής των ίδιων 
των γονιών. Γι’ αυτό είναι σημαντική η 
γνώση για τη σωστή και ασφαλή χρήση 
του διαδικτύου. Ο Υπεύθυνος Τμήματος 
Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήμα-
τος Αρχηγείου Αστυνομίας, Υπαστυνόμος 
Ανδρέας Αναστασιάδης, σε πρόσφατες 
δηλώσεις του, τόνισε γι’ ακόμη μια φορά 

τους κινδύνους από την ανάρτηση φωτο-
γραφιών των παιδιών μας στο διαδίκτυο. 
Οι γονείς, όπως ανέφερε, θα πρέπει να 
δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη διαδικτυ-
ακή δραστηριότητα των παιδιών τους. 
Οι γονείς θα πρέπει να καταλάβουν τον 
τρόπο σκέψης του παιδιού τους σχετικά 
με το πώς βλέπουν τον κόσμο της τε-
χνολογίας και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. Θα πρέπει να μάθουν τον 
τρόπο που κινούνται σε μια πλατφόρ-
μα τα παιδιά τους. Αν ο γονιός έχει μια 
ολοκληρωμένη εικόνα για το παιδί του 
και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τους 
κινδύνους αλλά και τον εαυτό του, τότε 
θα μπορέσει να προστατεύσει τα παιδιά 
του χωρίς επικριτικό έλεγχο. 

Η συμπεριφορά των υπαιτίων
Στον οδηγό για την προστασία των 

παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίη-
ση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για 
την Πρόληψη και Καταπολέμηση της 
Βίας στην οικογένεια υπάρχουν όλα τα 
σημαντικά σημεία που πρέπει να γνω-
ρίζει και να ακολουθήσει ο γονιός που 
υποψιάζεται ότι το παιδί του έχει πέσει 
θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Μεταξύ 
άλλων αναφέρεται η συμπεριφορά των 
υπαιτίων, η οποία φαινομενικά είναι όπως 
όλων, ωστόσο οι ίδιοι ξοδεύουν μεγάλη 
ενέργεια για να προσεγγίσουν τα παιδιά 
και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους. 
Ενδοοικογενειακά αυτή η συμπεριφορά 
δεν φαίνεται ασυνήθιστη. Επίσης εφαρ-
μόζουν τεράστιες πιέσεις πάνω στο παιδί 
για να κρατήσει μυστική την παραβίαση. 
Μπορεί να βάλουν στο στόχαστρο κορίτσια 
ή αγόρια, ή παιδιά και των δύο φύλων. 
Μπορεί επίσης να προτιμούν παιδιά συ-
γκεκριμένης ηλικίας. Μπορεί επίσης να 
στοχεύουν σε παραμελημένα παιδιά, τα 
οποία είναι στερημένα αγάπης και φρο-
ντίδας και οι υπαίτιοι «αναλαμβάνουν» 
να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. 

Χρέος μας η προστασία των παιδιών 
από την παιδική πορνογραφία



Μπορεί να απουσιάζουν οι 
έρευνες που επιβεβαιώνουν 
το χαμηλό επίπεδο της κοινω-

νικής μας μόρφωσης, εντούτοις πολλές 
ενδείξεις φανερώνουν αυτό ακριβώς. Ο 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνιολόγων 
ξεκαθάρισε ότι «η κοινωνική μόρφωση 
δεν είναι ποσοτικό μέγεθος, αλλά ποιοτικό 
που κατηγοριοποιείται σε δύο επίπεδα: 
την υψηλή και τη χαμηλή. Παρότι δεν 
υπάρχουν τοπικές κοινωνικές έρευνες 
αναφορικά με την κοινωνική μόρφωση, 
εντούτοις μέσα από αξιόπιστους δείκτες 
– όπως ο Δείκτης Διεθνούς Διαφάνειας, 
Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης, Δείκτης 
Κοινωνικής Προόδου, Έκθεση GRECO, 

Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αξιολόγηση 
Δεξιοτήτων Ενηλίκων- για την παρατήρη-
ση και καταγραφή στατιστικών στοιχείων 
(π.χ. εκπαίδευση, διαφθορά, ποιότητα 
ζωής) σε διάφορες χώρες (συμπεριλαμβα-
νομένης και της Κύπρου) από έγκυρους 
διεθνείς φορείς και οργανισμούς ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα, συνδυαστι-
κά τεκμαίρεται πως η κυπριακή κοινω-
νία μάλλον κατατείνει να παρουσιάζει 
αρκετά χαμηλή κοινωνική μόρφωση. 
Επιπρόσθετα η κοινωνική μόρφωση 
ως έννοια, συσχετίζεται με τη διάπλαση 
προσωπικού ήθους και την αίσθηση του 
μέτρου (ατομικά και συλλογικά), χωρίς 
να εγκολπώνεται δογματικά την επιβολή 

μιας νενομισμένης ή άλλως πως ηθικής, 
προϋποθέτει και όμως δεν εξαρτάται από 
τη στείρα εκπαιδευτική, σπουδαστική 
ή γνωσιολογική κατάρτιση, ενώ όπως 
προανάφερα εκτείνεται σε μεμονωμέ-
νους ανθρώπους, κοινωνικές ομάδες 
(π.χ. πολιτικές, επαγγελματικές, πολιτι-
στικές, αθλητικές) ή ολόκληρα κοινωνικά 
σύνολα. Η υψηλή κοινωνική μόρφωση 
συνδέεται με την πολιτισμική ωριμότητα, 
ενώ η χαμηλή κοινωνική μόρφωση με 
την πολιτισμική ανωριμότητα, τόσο στη 
δημόσια, όσο και στην ιδιωτική σφαί-
ρα. Για παράδειγμα παρατηρώντας την 
οδική συμπεριφορά και ειδικότερα τους 
τρόπους που τηρείται ή δεν τηρείται ο 

κώδικας οδικής κυκλοφορίας -ενδεικτικά 
τουλάχιστον- εκεί φαίνεται να αντικατο-
πτρίζεται το επίπεδο υψηλής ή χαμηλής 
κοινωνικής μόρφωσης ενός σύγχρονου 
κοινωνικού συνόλου. Επιπλέον η νομική 
εφαρμογή ή μη εφαρμογή του λεγόμενου 
Δίκαιου της Ανάγκης από τις οποιεσδή-
ποτε αρμόδιες κρατικές Αρχές προς τον 
διοικούμενο (π.χ. παραγνώριση ή και 
παραγκωνισμός των ιδιαίτερων αναγκών 
οιουδήποτε προσώπου με αναπηρία, χάριν 
ορθολογικής εφαρμογής της νομοθεσίας), 
όταν εκ των πραγμάτων είναι πασιφανές 
ότι δεν μπορεί ν’ αντεπεξέλθει (π.χ. φυ-
σικά, βιολογικά, οικονομικά, κοινωνικά 
ή άλλως πως)».

Τι μαρτυρεί η οδική μας συμπεριφορά 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Η 
συμπεριφορά μας 
απέναντι στο ξένο 
και διαφορετικό 
από εμάς, απέναντι 
στους όμοιούς μας, 
απέναντι σε συνα-
δέλφους, απέναντι 

σε υφιστάμενους, απέναντι στα παιδιά 
μας… την ώρα της έντασης, την ώρα της 
οδήγησης, την ώρα της εργασίας, σε κάθε 
στιγμή είναι απόρροια μιας παιδείας 
που όμως δεν πρόλαβε να ωριμάσει 
αρκετά, εξαιτίας της μικρής μας κοι-
νωνικής ιστορίας. Ο κοινωνιολόγος, 
υποψήφιος Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πρόε-
δρος του Συνδέσμου Κοινωνιολόγων 
Νεκτάριος Παρτασίδης μίλησε στη «Σ», 
εξηγώντας μας γιατί εμείς οι Κύπριοι, 
ενώ καταφέραμε να ξεπεράσουμε τον 
εαυτό μας σε πολλούς τομείς, εντούτοις 
παραμένουμε κοινωνικά αμόρφωτοι. 

Φυλετισμός από
προκαταλήψεις

Μετά από διάφορα περιστατικά, 
που είδαν κατά καιρούς το φως της 
δημοσιότητας, με κεντρικό θεματικό 
άξονα μια ρατσιστική συμπεριφορά, 
η περιέργεια σχετικά με το αν είμαστε 
ως λαός ρατσιστές, ή αν η υιοθέτηση 
τέτοιων συμπεριφορών έχει συγκεκριμέ-
νη πηγή, αναπόφευκτα έχει υποκινηθεί 
προς έρευνα. Ρωτώντας τον κ. Παρτασίδη 
αν υπάρχουν σχετικές έρευνες σχετι-
κά με τη γενικότερη συμπεριφορά των 
Κυπρίων, η απάντηση ήταν αρνητική. 

Ωστόσο, μια συζήτηση με τον ίδιο, μας 
έδωσε πολλές απαντήσεις σχετικά με τους 
λόγους για τους οποίους οι Κύπριοι σκέ-
φτονται όπως σκέφτονται -στην πλειοψηφία 
τους- και εκφράζουν τη σκέψη τους με 
συγκεκριμένους τρόπους. Σε ερώτησή 
μας αν είμαστε τελικά ρατσιστές, η απά-
ντηση δεν ήταν απόλυτη. «Είναι σημαντικό 
πρώτα να προσδιορίσουμε τις έννοιες. 
Πολλές φορές ακούμε ή διαβάζουμε και 
δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποιοτική 
διαφορά μεταξύ του ρατσισμού και της 
διάκρισης. Υπάρχει αλληλοδιαδοχή στον 
τρόπο που συμβαίνουν τα αρνητικά κοι-
νωνικά φαινόμενα. Με τον όρο ρατσισμός 
εννοούμε την εξολοκλήρου αποδόμηση 
ενός συνόλου ή μιας τεράστιας ομάδας 
ανθρώπων. Όμως το πρώτο πράγμα που 
συμβαίνει σε εμάς καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ανάπτυξής μας είναι η προκατάληψη. Η 
προκατάληψη είναι οι απόψεις που δημι-
ουργούνται για συγκεκριμένα πρόσωπα ή 
καταστάσεις οι οποίες είναι ατεκμηρίωτες. 
Δεν είναι αντικειμενικές αλλά υποκειμε-
νικές και δεν μπορούν να επαληθευτούν. 
Για παράδειγμα μπορεί να αναφέρουμε 
στην κουβέντα τους Ασιάτες και να τους 
εντάξουμε όλους στην κατηγορία των Κι-
νέζων, αγνοώντας ότι υπάρχουν και οι 
Ιάπωνες, οι Ταϊλανδοί, οι Φιλιππινέζοι 
κ.λπ. Αυτό ξεκινά ως προκατάληψη. Τα 
φαινόμενα αυτά, οι συμπεριφορές και 
οι νοοτροπίες μαθαίνονται κυρίως από 
οικογένεια, πολιτισμό, κουλτούρα. Μετά 
την προκατάληψη ακολουθεί το στερε-
ότυπο. Τα στερεότυπα δημιουργούνται 
επειδή υπάρχει ακριβώς αυτή η ατεκ-

μηρίωτη άποψη, την οποία συνδυάζουμε 
με συγκεκριμένα μεμονωμένα πρόσωπα 
ή κοινωνικές ομάδες ή καταστάσεις και 
τα θεωρούμε δεδομένα. Για παράδειγμα 
η οικιακή βοηθός που έχουμε σπίτι μας 
είναι η ‘μαυρού’ ή ‘Φιλιππινέζα’. Αυτές 
οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα 
μάς οδηγούν στις διακρίσεις και στον 
φυλετισμό». 

Απροβίβαστο στην 
κοινωνική μόρφωση

Η μικρή μας κοινωνική ιστορία είναι 
η υπαίτια για την πολιτισμική μας ανω-
ριμότητα. Όπως μας εξήγησε ο κ. Παρτα-
σίδης, η Κύπρος,  αναπτυσσόμενη κάτω 
από ξένο ζυγό, δεν είχε το περιθώριο να 
εξελιχθεί αυτόνομα και να συναντήσει τον 
ίδιο της τον εαυτό, να σχηματίσει τον δικό 
της κοινωνικό χαρακτήρα. «Χρειάζεται 
να προβούμε σε μια ιστορικοκοινωνική 
προσέγγιση, τόσο σε μακροκλίμακα, όσο 
και σε μικροκλίμακα, όπου εν προκει-
μένω θα αντλήσω στοιχεία από την υπό 
έκδοση μελέτη μου με τίτλο ‘Η Κύπρος 
ως ανολοκλήρωτο κράτος: Εξηγώντας το 
δόγμα της αποικιοκρατικής μηχανής’, που 
κατατέθηκε για δημοσίευση σε Πρακτι-
κά συνεδρίου που διοργανώθηκε πα-
λαιότερα από την Εταιρεία Κυπριακών 
Σπουδών. Πιο συγκεκριμένα, οι χρονικές 
περίοδοι που θα λέγαμε ότι επέδρασαν 
στο κοινωνικό παράδειγμα που (ανα)
βιώνεται και εξασκείται διαδραστικά 
ως κουλτούρα πλέον, από τον γενικό 
πληθυσμό του νησιού, το πλαίσιο του 
ανολοκλήρωτου -και ως εκ τούτου εν 

πολλοίς προβληματικού- κράτους που 
μας κληροδοτήθηκε, σαφέστατα είναι η 
Οθωμανοκρατία και η Αγγλοκρατία. Παρά 
την -φαινομενική τουλάχιστον- κατάλυση 
αυτών των δύο καθεστώτων υποτελείας, 
εντούτοις άφησαν πίσω τους κατάλοιπα 
που λειτουργούν καθόλα ‘ανασχετικά’ για 
την ανάπτυξη και εμπέδωση κοινωνικής 
μόρφωσης. Και μάλιστα με διαφορετικά 
κοινωνικοπολιτικά κριτήρια, που είναι 
παρατηρήσιμα, μετρήσιμα και επανα-
λαμβανόμενα, μάλλον σε ολόκληρο το 
φάσμα του σύγχρονου κοινωνικού γίγνε-
σθαι στο νησί. Η κοινωνική ιστορικότητα 
συνιστά τις πολιτισμικές προδιαγραφές 
για θετική ή αρνητική ανάπτυξη κοινωνι-
κής προόδου οποιουδήποτε κοινωνικού 
συνόλου μέσα από τη στενή βιωματική 
σχέση των ανθρώπων, των θεσμών, 
των δομών όπως τούτη εκτυλίσσεται 
στον χώρο και τον χρόνο. Θα πρέπει να 
ξεκαθαρίσουμε ότι διαφέρει κατά πολύ 
από την κρατούσα έννοια της ιστορίας 
αυτής καθαυτής, όπως την γνωρίζουμε 
ως σημαντικό επιστημονικό κλάδο, αλλά 
και ως ιδιαίτερο συμπαγές εθνολογικό 
αφήγημα κάθε λαού. Σε περίπτωση που 
είναι θετική, τότε η κοινωνία που την φέ-
ρει (π.χ. Ιαπωνία, Νορβηγία, Γερμανία, 
Σιγκαπούρη) επιτυγχάνει συνεχώς να 
αναπτύσσεται αξιοποιώντας μακροπρό-
θεσμα τις διαδικασίες της τεχνολογικής 
και της κοινωνικής αλλαγής, όπως τούτες  
διενεργούνται ή επισυμβαίνουν σταδι-
ακά. Αντίθετα, σε περίπτωση που είναι 
αρνητική, τότε η κοινωνία που την φέρει 
(π.χ. Ινδία, Κύπρος, Αργεντινή, Ρουμανία) 

εγκλωβίζεται σε κοινωνική εντροπία, που 
τείνει να διαιωνίζεται». 

Κοινωνικές δεξιότητες 
μέσα από την εκπαίδευση

Είναι τελικά εύκολο να αποκτήσουμε 
κοινωνική μόρφωση; Και ποιο δρόμο 
θα πρέπει να ακολουθήσουμε; Εφόσον 
η ευθύνη της αμάθειάς μας δεν επιβα-
ρύνει εξολοκλήρου εμάς τους ίδιους, 
τότε η δυσκολία είναι αρκετά μεγάλη. 
Εντούτοις, «δεν είναι κάτι που μπορεί να 
προσεγγιστεί μονοδιάστατα, νοουμένου 
ότι ακόμη και υπό τις ιδανικότερες πε-
ριστάσεις, υψηλή κοινωνική μόρφωση 
δύναται να ανακτηθεί μόνο σε βάθος 
χρόνου. Σαφώς, η οργανωτική δομή, 
τα αναλυτικά προγράμματα, όπως και 
γενικότερα το περιεχόμενο της μαθη-
σιακής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο 
και δευτεροβάθμιο σύστημα εκπαίδευ-
σης και δη στην μετα-Ψηφιακή Εποχή 
όπου διανύουμε, χρήζει καθολικής (ανα)
σύνθεσης συμπεριλαμβανομένης της 
αναμόρφωσης των σχολικών μονάδων, 
προκειμένου να συνδυάζονται κλασικά 
και (μετα)νεωτερικά στοιχεία. Τούτο, ώστε 
το σύστημα εκπαίδευσης να καλύπτει 
τις καινοφανείς κοινωνικές ανάγκες 
που μεταλλάζονται και παράλληλα να 
συμβαδίζει με τη συνύπαρξη τριών 
αλληλοδιαδοχικών και ‘εξιδιασμένων’ 
όσο ποτέ άλλοτε γενεών: α) της Γενιάς Χ 
(δεκαετίες 1960-1980), β) της Γενιάς της 
«Χιλιετίας» - περισσότερο γνωστής και ως 
«Millennials» (δεκαετίες 1980-1990), και 
γ) της Γενιάς «Ζ» (δεκαετίες 1990-2000). 

Έχω την εντύπωση πως οι υφιστάμενες 
σχολικές μονάδες, κάπου λειτουργούν 
ωσάν να είναι αποκομμένες από τον ευ-
ρύτερο κοινωνικό ιστό (εξ ου κοινωνικά 
φαινόμενα όπως η νεανική παραβατικό-
τητα και ο σχολικός εκφοβισμός τείνουν 
να «διαρρέουν» στην τοπική κοινωνία, 
να αυξάνονται και να προστίθενται στα 
υπόλοιπα κοινωνικά προβλήματα). Απο-
τελεσματική απάμβλυνση αντίστοιχων ή 
και ανάλογων κοινωνικών φαινομένων 
μπορεί να διασφαλιστεί με τη διεξαγωγή 
κοινωνικών ερευνών ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, μέσα από την προσφορά 
εθελοντικού έργου ή και την εργοδότηση 
αρμόδιων επαϊόντων (π.χ. κοινωνιολόγων, 
ψυχολόγων) τόσο σε διδακτικό, όσο και 
σε διοικητικό επίπεδο, όπως συμβαίνει 
και σε ευρωπαϊκές ή άλλες χώρες (π.χ. 
Βρετανία, Γαλλία, Αυστραλία, Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής) αντί του συνήθους 
αδιεξόδου και άκαρπου «κοινωνικού 
διαλόγου». Ακολούθως, χρειάζεται και η 
αντίστοιχη εφαρμογή κοινωνικής πολιτι-
κής για καθολική και ανθρωποκεντρική 
παιδεία, που να στοχεύει στην εμπέδωση 
κοινωνικών δεξιοτήτων, παράλληλα με 
την τυπική μετάδοση γνώσεων. Επιπλέον, 
σε ενδεχόμενη περίπτωση ρηξικέλευθου 
ανασχεδιασμού της υφιστάμενης λειτουρ-
γίας των σχολικών μονάδων, χρειάζεται 
οπωσδήποτε να λαμβάνονται υπόψη κατά 
περίπτωση, οι ιδιαίτερες κοινωνικοοικο-
νομικές, πολιτισμικές ή άλλες συνθήκες 
του συγκείμενου περιβάλλοντος, ώστε να 
διασυνδεθούν ουσιαστικά με τη γειτονιά, 
την κοινότητα, την αγορά εργασίας».

Κοινωνικά αμόρφωτοι οι Κύπριοι
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Η 
πρώτη μεγάλη έκ-
θεση αφιερωμένη 
αποκλειστικά στην 
αρχαιολογία της Κύ-
πρου εγκαινιάστηκε 
την περασμένη εβδο-
μάδα στην Ολλανδία, 

με τίτλο “A Dynamic Island”. Η έκθεση 
είναι μια αναφορά στην κουλτούρα και 
την ιστορία του νησιού, η οποία πάει πίσω 
περισσότερα από 12.000 χρόνια. 

Η έκθεση πραγματοποιείται στο γνωστό 
Rijksmuseum Van Oudheden, στο Leiden 
της Ολλανδίας και σε αυτήν παρουσιάζονται 
περισσότερα από 400 αντικείμενα, που 
αναδεικνύουν την πολιτιστική δυναμική 
καθώς και την ιδιαίτερη τεχνική του αρ-
χαίου υλικού πολιτισμού της Κύπρου. 

Η έκθεση περιλαμβάνει αξιόλογες 
ιστορικές προσωπικότητες και αρχαι-
ολογικές ανασκαφές,  που έγιναν στην 
Κύπρο από τον 19ον αιώνα.

Οι επισκέπτες, μέσω της έκθεσης, θα 
έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν 
ένα ταξίδι στην ιστορία της Κύπρου, από 
τη Νεολιθική εποχή μέχρι την πρώιμη 
Βυζαντινή περίοδο. Αυτό θα γίνεται μέσα 
από ένα γαλήνιο και αφηρημένο τοπίο, 
που θα έχει ως κεντρική αναφορά τον 
υλικό πολιτισμό της Κύπρου με κύριο 
χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το νησί 
διαχρονικά υπήρξε ένα σταυροδρόμι των 
πολιτισμών της Ανατολικής και Νότιας 
Μεσογείου. 

Η Πηνελόπη Δέλτα γεννήθηκε στην 
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 
24 Απριλίου 1874 και πέθανε 

στην Αθήνα στις 2 Μαΐου 1941. Ήταν 
Ελληνίδα συγγραφέας, γνωστή κυρίως 
από τα ιστορικά της μυθιστορήματα για 
παιδιά, η σημαντικότερη ίσως γυναικεία 
φυσιογνωμία στις κρίσιμες για τον Ελλη-
νισμό πρώτες δεκαετίες του 20ού  αιώνα.

Η Πηνελόπη Μπενάκη - Δέλτα γεν-
νήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, 
από τον επιχειρηματία και εθνικό ευεργέτη 
Εμμανουήλ Μπενάκη και τη Βιργινία Χω-
ρέμη, μέλος της ισχυρής τότε εμπορικής 
οικογένειας Χωρέμη της Αλεξάνδρειας. Η 
Πηνελόπη ήταν το τρίτο από τα έξι παιδιά 
της οικογένειας. 

Το 1910 εγκαινιάστηκε η μακρόχρονη 
αλληλογραφία της Δέλτα με τον Γάλλο 

βυζαντινολόγο Γκυστάβ Σλυμπερζέ, που 
την βοήθησε στη συγγραφή των μυθιστο-
ρημάτων της σχετικά με τη  βυζαντινή 
ιστορία. Η Δέλτα, που είχε μετακομίσει 
στη Φρανκφούρτη το 1906,  εξέδωσε 
το πρώτο της μυθιστόρημα, το «Για την 
Πατρίδα», το 1909, το οποίο εκτυλίσσεται 
κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτο-
κρατορίας. Σύντομα ακολούθησε και το 
δεύτερο μυθιστόρημά της, «Τον Καιρό 
του Βουλγαροκτόνου». Το στρατιωτικό 
κίνημα στο Γουδί το 1909 την ενέπνευσε 
να γράψει το «Παραμύθι χωρίς όνομα» 
(1911).

Το 1922 αναλαμβάνει δράση, με τη 
συμβολή της οικογένειάς της, για την ανα-
κούφιση των αναγκών και την αποκατά-
σταση των προσφύγων της Μικρασιατικής 
Καταστροφής. Μάλιστα, στο κτήμα του 

Πηνελόπη Δέλτα

Με τη σημερινή ματιά 
Σύμφωνα με τους διοργανωτές της έκ-

θεσης, η Κύπρος υπήρξε ένας από τους 
πιο σημαντικούς κόμβους των αρχαίων 
πολιτισμών στην περιοχή της Μεσογείου. 
Η πλούσια και ποικίλη φυσική κληρονομιά 
του νησιού μας επισημαίνεται και σε αυτήν 
την έκθεση, μέσα από τις εντυπωσιακές 
καλλιτεχνικές φωτογραφίες του τοπίου, 
που ελήφθησαν ειδικά για τους σκοπούς 
της έκθεσης και οι οποίες λειτουργούν 
ως ένα έξοχο σκηνικό για τις αρχαιότητες. 
Επιπλέον, οι Ολλανδοί διοργανωτές επέ-
λεξαν να ενισχύσουν την αρχαιολογική 
έκθεση με το έργο εξαιρετικά ταλαντούχων 
και φημισμένων σύγχρονων καλλιτεχνών, 
εμπνευσμένων από την αρχαία Κύπρο, 

όπως οι Bastienne Kramer, η Samantha 
Thole, αλλά και ο διάσημος Κύπριος 
Michael Αναστασιάδης.

Συνεργασία στον επαναπα-
τρισμό αρχαιοτήτων 

Σημαντικό μέρος της συνεργασίας 
μεταξύ της Κύπρου και της Ολλανδίας 
στον τομέα αυτό αφορά την προστασία 
και τον επαναπατρισμό της κυπριακής 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα το 2018, όταν το Ολ-
λανδικό Εθνικό Μουσείο Αρχαιοτήτων 
προειδοποίησε το Τμήμα Αρχαιοτήτων 
στην Κύπρο ότι ένα ελληνιστικό κεραμικό 
ασβεστόλιθου, από τη συλλογή Τσεσνόλα 
στη Νέα Υόρκη, ήταν μέρος μιας έκθε-

σης τέχνης στις Βρυξέλλες. Η Κύπρος 
μπόρεσε να ανακτήσει το γλυπτό και να 
το επιστρέψει στο νησί. Το γλυπτό αυτό 
διαδραματίζει πλέον εξέχοντα ρόλο στη 
συγκεκριμένη έκθεση.

Η έκθεση θα έχει διάρκεια μέχρι 
τις 15 Μαρτίου 2020 και αξίζει να την 
επισκεφθεί όχι μόνο ο ντόπιος πληθυ-
σμός, αλλά και όσοι Κύπριοι θα έχουν 
την ευκαιρία να ταξιδέψουν στην πόλη 
της Ολλανδίας, για τη μοναδικότητά της, 
αλλά και για τον ξεχωριστό τρόπο με 
τον οποίο είναι στημένη. Για την έκθε-
ση συνεργάστηκαν επίσης το ίδρυμα 
Α.Γ. Λεβέντη, η Πρεσβεία της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας στην Ολλανδία, το 
Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο 
Τύπου και Πληροφοριών, το Ταμείο 
Πολιτισμού Πρίγκιπα Βερνάρδου, το 
ταξιδιωτικό πρακτορείο Labrys Reizen, 
η Ολλανδική Υπηρεσία Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς (Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού και Επιστημών) και η Εται-
ρεία Φίλων του Ολλανδικού Εθνικού 
Μουσείου Αρχαιοτήτων.

Μέχρι τις 15 Μαρτίου 2020
Η έκθεση θα έχει διάρκεια μέχρι τις 15 

Μαρτίου 2020 και αξίζει να την επισκεφθεί 
όχι μόνο ο ντόπιος πληθυσμός, αλλά και 
όσοι Κύπριοι θα έχουν την ευκαιρία να 
ταξιδέψουν εκεί, όχι μόνο για τη μοναδι-
κότητα της, αλλά και για τον ξεχωριστό 
τρόπο με τον οποίο είναι στημένη. 

ART AERI

Μεγάλη Αρχαιολογική έκθεση
της Κύπρου στην Ολλανδία 

πατέρα της, στην Κηφισιά, αλλά και στο 
σπίτι τους φιλοξενήθηκαν δεκάδες οικο-
γένειες Μικρασιατών προσφύγων, στους 
οποίους παρείχαν και συσσίτιο.

Το 1925 εκδόθηκε «Η ζωή του Χρι-
στού», ενώ την ίδια χρονιά εμφανίστηκαν 
τα πρώτα συμπτώματα της σκλήρυνσης 
κατά πλάκας, ασθένειας που την ταλαι-
πώρησε μέχρι τον θάνατό της. Το 1929 
ξεκίνησε τη συγγραφή της τριλογίας «Ρω-
μιοπούλες», η οποία τελείωσε το 1939 και 
είναι ένα αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα, 
το οποίο αφηγείται σε τρεις τόμους τη ζωή 
της Δέσποινας Κρινά-Δαπέργολα, μιας 
δραστήριας γυναίκας την οποία η κοινωνία 
της εποχής της περιόριζε σε ένα χρυσό 
κλουβί. Το πρώτο βιβλίο, «Το Ξύπνημα», 
καλύπτει γεγονότα των ετών 1895-1907, 
η «Λάβρα» καλύπτει τα έτη 1907-1909 

και το «Σούρουπο» τα έτη 1914-1920.
Εν τω μεταξύ, εκδόθηκαν άλλα τρία 

μυθιστορήματά της: ο «Τρελαντώνης» 
(1932), ο «Μάγκας» (1935), και το «Στα 
μυστικά του Βάλτου» (1937).

Το 1941 ο Φίλιππος Δραγούμης εμπι-
στεύθηκε στη Δέλτα τα ημερολόγια και το 
αρχείο του αδελφού του, Ίωνα Δραγού-
μη, στα οποία η Δέλτα πρόσθεσε περίπου 
1000 χειρόγραφες σελίδες με σχόλια για 
το έργο του Δραγούμη. 

Το 2014 εκδόθηκε το τελευταίο της ανέκ-
δοτο έργο «Ρωμιοπούλες» από τις εκδόσεις 
Ερμής, το οποίο παρέμενε ανέκδοτο επί 75 
χρόνια. Κυκλοφόρησε με επιμέλεια του 
δισέγγονού της Αλέκου Π. Ζάννα. 
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 

www.artaeri.com.
Μακαρίου 71, Λ/σία

“A DYNAMIC ISLAND” ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα της 
Τράπεζας Κύπρου συμμετέχει 
στην έκθεση με 10 ειδώλια και 
2 αγαλματίδια από την αρχαιο-
λογική του συλλογή. Ανάμεσά 
τους τα ασβεστολιθικά αγαλμα-
τίδια Ηρακλής, ο νέος με πάπυ-
ρο, η ομάδα χορευτριών (πήλινα 
ειδώλια), προερχόμενα από τη 
Συλλογή Γεωργίου και Νεφέλης 
Τζιάπρα Πιερίδη (Δωρεά Κλειώς 
και Σόλωνα Τριανταφυλλίδη). Τα 
εκθέματα επιλέχθηκαν από το 
Τμήμα Αρχαιοτήτων για να συμ-
μετάσχουν στην έκθεση λόγω της 
σημασίας και της σπουδαιότητας 
που περιέχουν, στην ιστορική 
αφήγηση της περιόδου. 

Στη έκθεση περιλαμβάνονται 
μεγάλα γλυπτά και ανδριάντες, 
λαξευμένα σε μάρμαρο και τε-
ρακότα, κεραμικά διακοσμημένα 
με πρόσωπα και μορφές ζώων, 
πολυτελείς εισαγωγές από την 
αρχαία Εγγύς Ανατολή και την 
Αίγυπτο, μεγάλα χάλκινα καζά-
νια, όπλα, πολύχρωμα ψηφιδωτά, 
χρυσά κοσμήματα κι ένας επαρ-
γυρωμένος βασιλικός θρόνος. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η 
πρώτη φορά που μια τόσο μεγάλη 
συλλογή κυπριακών αρχαιοτήτων 
ταξιδεύει από το Τμήμα Αρχαιο-
τήτων της Κύπρου, σε άλλη χώρα. 

Μιλώντας στα εγκαίνια της 
έκθεσης η Υπουργός Μεταφο-
ρών, Επικοινωνιών και Έργων, κ.  
Βασιλική Αναστασιάδου, ανέφε-
ρε ότι το εγχείρημα αυτό έγινε 
κατορθωτό μιας που η συλλογή 

αυτή οργανώνεται και φιλοξενεί-
ται από ένα τόσο αξιόπιστο μου-
σείο, όπως είναι  το Ολλανδικό 
Εθνικό Μουσείο Αρχαιοτήτων. 
Το Rijksmuseum Van Oudheden 
διαθέτει μια μακρά παράδοση 
φιλοξενίας προσωρινών εκθέ-
σεων που επικεντρώνονται στην 
πολιτιστική ταυτότητα διαφόρων 
αρχαίων πολιτισμών ή σε συγκε-
κριμένες πτυχές τους. Σύμφωνα 
με την κ. Αναστασιάδου, το ολ-
λανδικό κοινό είχε μέχρι τώρα 
την ευκαιρία να θαυμάσει τις 
κυπριακές αρχαιότητες μόνο σε 
διάφορα μουσεία στις Κάτω Χώ-
ρες. «Οι Ολλανδοί αρχαιολόγοι, 
από την άλλη πλευρά, ήταν πά-
ντοτε ευπρόσδεκτοι από το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων, για να εργαστούν 
στην κυπριακή αρχαιολογία», 
ανέφερε. «Ένα καλό παράδειγμα 
αυτής της συνεργασίας είναι οι 
αρχαιολογικές ανασκαφές που 
διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο του 
Leiden, σε συνεργασία με το Τμή-
μα Αρχαιοτήτων, στη σημαντική 
χαλκολιθική περιοχή Χλώρακας-
Παλλούρη στην Επαρχία Πάφου. 
H συγκεκριμένη περιοχή έχει 
ενισχύσει κατά πολύ τις γνώσεις 
μας για τη Χαλκολιθική περίο-
δο και έχει αναδείξει σημαντικά 
ευρήματα όπως αρχιτεκτονικά 
υπολείμματα, ή κινητά αντικεί-
μενα (όπλα εργαλεία κ.λπ.) συ-
μπεριλαμβανομένου του πρώτου 
μεταλλικού τσεκουριού, που είναι 
γνωστό μέχρι σήμερα από την 
Κύπρο», είπε η κ. Αναστασιάδου.

Η σημαντική συνεισφορά
του Πολιτιστικού Ιδρύματος 

της Τράπεζας Κύπρου 
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ΑΠΌ ΤΌΝ ΙΑ-
ΝΌΥΑΡΙΌ ΜΈΧΡΙ 

ΤΌΝ ΣΈΠΤΈΜ-
ΒΡΙΌ ΤΌΥ 2019 
ΚΑΤΑΤΈΘΗΚΑΝ 
ΣΤΌ ΚΤΗΜΑΤΌ-

ΛΌΓΙΌ 7.736 
ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ 

ΈΓΓΡΑΦΑ, ΈΝΩ 
ΠΈΡΣΙ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΣΤΌΙΧΗ 
ΠΈΡΙΌΔΌ ΈΙΧΑΝ 
ΚΑΤΑΤΈΘΈΙ ΣΥ-
ΝΌΛΙΚΑ 6.706 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com

Κ
ατά 15% αυξήθηκαν φέτος 
τα πωλητήρια έγγραφα 
σε σύγκριση με πέρσι, 
όπως προκύπτει από τα 
τελευταία στοιχεία που 
δημοσιοποίησε το Κτη-
ματολόγιο. Τα στοιχεία 

αφορούν τους πρώτους εννέα μήνες του 
2019, ωστόσο, σύμφωνα με τους κτημα-
τομεσίτες, παρουσιάζουν μιαν αύξηση 
που δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα της 
αγοράς ακινήτων, η οποία -όπως δηλώ-
νουν- κινείται στα ίδια επίπεδα με πέρσι. 

7.736 πωλητήρια έγγραφα 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που 

δημοσιοποίησε στις αρχές του μήνα το 
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, 
από τον Ιανουάριο του 2019 μέχρι και το 
τέλος του Σεπτέμβρη, κατατέθηκαν στα 
επαρχιακά κτηματολογικά γραφεία πα-
γκυπρίως, συνολικά 7.736 πωλητήρια 
έγγραφα, σημειώνοντας αύξηση της τάξης 
του 15% σε σχέση με την ίδια περίοδο 
το 2018, όταν είχαν κατατεθεί συνολι-
κά 6.706 πωλητήρια έγγραφα. Ο μήνας 
που σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση 
στα πωλητήρια έγγραφα σε σχέση με τον 
αντίστοιχο περσινό μήνα ήταν ο Μάιος, 
φτάνοντας το εντυπωσιακό 72%, ενώ 
δεύτερος σε αύξηση ήταν ο Απρίλιος, 
με αύξηση της τάξης του 61%. Μικρότερη 
αύξηση σημείωσε ο Φεβρουάριος με 25% 
και ο Ιανουάριος με 10%, ενώ ελάχιστη 
αύξηση ύψους μόλις 1% παρουσίασε ο 
Σεπτέμβριος. Μείωση στα πωλητήρια 
έγγραφα σημειώθηκε φέτος τον Ιούνιο, 

που έφτασε μέχρι το 17% και τον Αύγου-
στο με 10%, ενώ σταθεροί σε σχέση με το 
2018 ήταν οι μήνες Μάρτιος και Ιούλιος. 
Πιο αναλυτικά, τον φετινό Ιανουάριο κα-
τατέθηκαν 766 πωλητήρια έγγραφα σε 
σύγκριση με 695 που είχαν κατατεθεί 
πέρσι, τον Φεβρουάριο κατατέθηκαν 834 
έγγραφα, ενώ πέρσι τον αντίστοιχο μήνα 
είχαν κατατεθεί 666, τον Μάρτιο φέτος 
κατατέθηκαν 766 πωλητήρια έγγραφα, 
ενώ πέρσι ήταν 768, τον Απρίλιο φέτος 
κατατέθηκαν 1.057 πωλητήρια έγγρα-
φα, ενώ πέρσι ήταν μόνο 655, τον Μάιο 
κατατέθηκαν 1.423 έγγραφα, ενώ πέρσι 
ήταν 828, τον Ιούνιο καταγράφηκαν 714 
πωλήσεις, ενώ πέρσι ήταν 858, τον φε-
τινό Ιούλιο όπως και τον περσινό είχαν 
κατατεθεί 896 πωλητήρια έγγραφα, τον 
Αύγουστο κατατέθηκαν 588, ενώ πέρσι 
είχαν κατατεθεί 653 και τον φετινό Σε-
πτέμβριο κατατέθηκαν 692 πωλητήρια 
έγγραφα, ενώ πέρσι τον αντίστοιχο μήνα 
ανέρχονταν στα 687. 

Κρατά τα ηνία η Λεμεσός 
Σημειώνεται ότι οι περισσότερες πω-

λήσεις ακινήτων -όπως και πέρσι- έγι-
ναν στην επαρχία Λεμεσού, φτάνοντας 
τις 2.709 και σημειώνοντας αύξηση της 
τάξης του 9%, σε σχέση με πέρσι που 
είχαν κατατεθεί 2.488 πωλητήρια έγγρα-
φα. Ωστόσο, σύμφωνα με τα Παγκύπρια 
Στατιστικά Στοιχεία Πωλητήριων Εγγρά-
φων, τη  μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση 
με πέρσι κατέγραψε η επαρχία Πάφου, 
με ποσοστό που φτάνει το 26%. Συγκε-
κριμένα, στην Πάφο τους πρώτους εννέα 

μήνες του 2019 πωλήθηκαν συνολικά 
1985 ακίνητα, ενώ την ίδια περίοδο το 
2018 είχαν πωληθεί 1578. Η αύξηση 
παρατηρήθηκε καθ’όλους τους μήνες, με 
εξαίρεση τον Ιούλιο που καταγράφηκε 
η αμελητέα μείωση της τάξης του 1%. 
Ο μήνας με τη μεγαλύτερη αύξηση στις 
πωλήσεις ακινήτων στην Πάφο ήταν ο 
Μάιος με 101%. 

Η δεύτερη επαρχία που κατέγραψε τη 
μεγαλύτερη αύξηση στα πωλητήρια έγ-
γραφα σε σχέση με πέρσι, μετά την Πάφο, 
είναι η Λευκωσία με ποσοστό που αγγίζει 
το 22%. Συγκεκριμένα, φέτος από τον Ια-
νουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο στη Λευκω-
σία έγιναν 1.427 πωλήσεις ακινήτων, ενώ 
πέρσι την αντίστοιχη περίοδο είχαν γίνει 
συνολικά 1.169. Η μεγαλύτερη αύξηση 
στις πωλήσεις στη Λευκωσία σημειώθηκε 
τον Φεβρουάριο, με το ποσοστό να φτάνει 
το 102%. Περαιτέρω, αξίζει να σημειωθεί 
ότι τα πωλητήρια έγγραφα στην επαρχία 
Λάρνακας φέτος ανήλθαν στα 1.124, ση-
μειώνοντας αύξηση ύψους 14% σε σχέση 
με πέρσι που ήταν 983. Η επαρχία στην 
οποία κατατέθηκαν τα λιγότερα πωλητήρια 
έγγραφα ήταν, όπως και πέρσι, η επαρ-
χία Αμμοχώστου. Συγκεκριμένα, φέτος 
στην περιοχή καταγράφηκαν συνολικά 
491 πωλήσεις ακινήτων, σημειώνοντας 
αύξηση μόλις 1%, σε σχέση με πέρσι που 
είχαν πωληθεί 488 ακίνητα. 

Πέραν των 11.000  
οι μεταβιβάσεις 

Όσον αφορά τις μεταβιβάσεις ακινή-
των, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 

του Κτηματολογίου, από τον Ιανουάριο 
μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη κατατέθηκαν 
11.072 υποθέσεις, οι οποίες αφορούσαν 
12.789 τεμάχια. Το ολικό δηλωθέν ποσό 
για τις εν λόγω μεταβιβάσεις ανήλθε στα 
€2.397.755.722,21, ενώ το ολικό συνολικό 
αποδεχθέν ποσό στα €2.594.174.588,72. 

Αυξάνονται και οι τιμές 
Την ίδια ώρα, αύξηση σημείωσαν και 

οι τιμές των κατοικιών τόσο στην Κύπρο 
όσο και στην ΕΕ γενικότερα. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που 
έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, οι 
τιμές -όπως μετρήθηκαν από το δείκτη 
τιμών κατοικιών- αυξήθηκαν κατά 4,2% 
τόσο στη Ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ 
των 28 κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 
σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο 
του προηγούμενου έτους. Σε σύγκριση 
με το πρώτο τρίμηνο του 2019, οι τιμές 
των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 1,7% στη 
Ζώνη του ευρώ και κατά 1,6% στην ΕΕ 
κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Στην 
Κύπρο, αντίστοιχα, οι τιμές των κατοικι-
ών αυξήθηκαν κατά 4,2% σε τριμηνιαία 
βάση και κατά 8,0% σε ετήσια βάση, 
μετά από 0,8% και 4,3% αντίστοιχα για 
το προηγούμενο τρίμηνο. Μεταξύ των 
κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν 
διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες ετήσιες 
αυξήσεις στις τιμές κατοικιών κατά το 
δεύτερο τρίμηνο του 2019 σημειώθηκαν 
στην Ουγγαρία (+14,0%), Λουξεμβούργο 
(+11,4%), Κροατία (+10,4%) και Πορτο-
γαλία (+10,1%), ενώ οι τιμές μειώθηκαν 
στην Ιταλία (-0,2%). 

Δεν βλέπουν αύξηση 
οι κτηματομεσίτες

Σχολιάζοντας τα στοιχεία που προα-
ναφέραμε, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 
Εγγραφής Κτηματομεσιτών, Μαρίνος Κυ-
ναιγείρου, δήλωσε στη «Σ» πως σε αντίθεση 
με τις στατιστικές του Κτηματολογίου, δεν 
θεωρεί ότι η φετινή χρονιά παρουσιάζει 
αύξηση στις πωλήσεις. Κι αυτό, όπως εξή-
γησε, οφείλεται στο γεγονός ότι το Κτημα-
τολόγιο δημοσιεύει στοιχεία όσον αφορά 
τα πωλητήρια έγγραφα, τα οποία δεν είναι 
απαραίτητα στις αγορές.  «Ναι μεν υπάρχει 
αύξηση στις τιμές, αλλά δεν μας βρίσκει 
σύμφωνους η αύξηση των πωλήσεων», 
πρόσθεσε. Ο κ. Κυναιγείρου σημείωσε 
πως συνήθως η κατάθεση πωλητήριων 
εγγράφων γίνεται στις περιπτώσεις που 
το ακίνητο είναι υπό κατασκευή, άρα δεν 
είναι αντιπροσωπευτικό της κατάστασης της 
αγοράς. «Εμείς λόγω του επαγγέλματός μας, 
που έχουμε επαφή με τον κόσμο, βλέπουμε 
ότι υπάρχει μία στασιμότητα. Δεν βλέπω ότι 
το 2019 υπήρχε άνοδος σε σχέση με το 2018. 
Αντίθετα, θεωρώ ότι είναι στα ίδια επίπεδα 
με πέρσι», συμπλήρωσε. Ερωτηθείς πότε 
αναμένουν οι κτηματομεσίτες να υπάρξει 
αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων, είπε πως 
δεν προβλέπει να υπάρξουν περαιτέρω αυ-
ξήσεις ούτε στις πωλήσεις και ούτε στις τιμές. 
«Η αγορά είναι καλή. Υπάρχει ενδιαφέρον 
και γίνονται αγορές τόσο από ξένους όσο 
κι από Κύπριους. Υπάρχει δανειοδότηση. 
Πιστεύουμε ότι στο επόμενο διάστημα η 
αγορά θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα. Είναι 
μία υγιής κατάσταση αυτή που επικρατεί 
τώρα», ανέφερε καταληκτικά ο κ. Κυναιγείρου. 

Αύξηση 15% στα 
πωλητήρια έγγραφα 

Αύξηση 15% στα 
πωλητήρια έγγραφα 

Αύξηση 15% στα 
πωλητήρια έγγραφα 
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Τ
ην ερχόμενη εβδομάδα 
αναμένεται η Βουλή 
να θέσει τα νομοθετικά 
πλαίσια για έλεγχο στα 
αυτοεξυπηρετούμενα 
καταλύματα και στον 
τρόπο αλλά και το κα-

θεστώς λειτουργίας τους. Ήδη, ενώπι-
ον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Τουρισμού βρίσκεται σχετική πρότα-
ση νόμου των Αβέρωφ Νεοφύτου και 
Ηλία Μυριάνθους, η οποία ρυθμίζει την 
αδειοδότηση και τις προδιαγραφές των 
αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων. Η 
συζήτηση της πρότασης νόμου, η οποία 
επηρεάζει γύρω στα 20.000 τουριστι-
κά καταλύματα που ενοικιάζονται για 
σύντομο χρονικό διάστημα μέσω ηλε-

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ 
ΠΛΆΙΣΙΟ ΓΙΆ ΤΆ 

ΆΎΤΟΕΞΎΠΗΡΕΤΟΎ-
ΜΕΝΆ ΤΟΎΡΙΣΤΙΚΆ 

ΚΆΤΆΛΎΜΆΤΆ

κτρονικών πλατφορμών, θα ολοκληρωθεί 
την ερχόμενη εβδομάδα στην παρουσία του 
Υφυπουργού Τουρισμού Σάββα Περδίου.

Σύμφωνα με τη συνοδευτική αιτιολο-
γική έκθεση, σκοπός της πρότασης νόμου 
είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης 
της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων 
και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου του 
2018, με την προσθήκη διατάξεων στη βα-
σική νομοθεσία για τη συμπερίληψη και 
την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων 
καταλυμάτων (μεμονωμένων τουριστικών 
επαύλεων και κατοικιών και μεμονωμένων 
διαμερισμάτων), καθώς και για τον καθορισμό 
πλαισίου αδειοδότησης, τεχνικών και λει-
τουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων 
και προϋποθέσεων αναφορικά με αυτοεξυ-
πηρετούμενα καταλύματα, στο πλαίσιο της 

πολιτικής για την αναβάθμιση της ποιότητας 
του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος 
της χώρας. Περαιτέρω, όπως αναφέρει η 
αιτιολογική έκθεση, με την προτεινόμενη 
τροποποίηση προστίθεται διάταξη για τη 
δημιουργία μητρώου για την εγγραφή 
αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, το 
οποίο δημιουργείται από το Υφυπουργείο 
Τουρισμού στη βάση κανονισμών που θα 
εκδοθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο για 
τον καθορισμό των προδιαγραφών που θα 
πρέπει να πληρούν τα εν λόγω καταλύματα.

Αφαίρεση προνοιών 
στην πρόταση νόμου

Σε πρόσφατή της συνεδρίαση η Επι-
τροπή Τουρισμού,  Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού, προχώρησε σε 

αφαίρεση προνοιών στην πρόταση νόμου 
και πιο συγκεκριμένα στις Ειδικές Διατάξεις 
για αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, την 
παρ. 3(γ), η οποία προνοούσε τη σύμφωνη 
έγκριση της διαχειριστικής επιτροπής ή των 
δικαιούχων χρηστών των άλλων μονάδων 
που αποτελούν την κοινόκτητη οικοδομή ή 
ιδιοκτησία. Αφαιρέθηκε, επίσης, η πρόνοια 
επιτόπιας επιθεώρησης του Υφυπουργεί-
ου Τουρισμού, το οποίο θα μπορούσε να 
προχωρήσει σε αξιολόγηση των κριτηρίων, 
καθώς και η πρόνοια εξασφάλισης αδειών 
που απαιτούνται στα θέματα ασφάλειας και 
υγείας όπως προνοείται και για άλλα αδει-
ούχα τουριστικά καταλύματα, εκτός από την 
υποχρέωση παρουσίας ναυαγοσώστη σε 
περίπτωση ύπαρξης κολυμβητικής δεξα-
μενής και πιστοποιητικού πυρασφάλειας.

Δυσφορία ξενοδόχων
Οι παραπάνω τροποποιήσεις προκάλε-

σαν, όπως ήταν αναμενόμενο, τη δυσφορία 
των ξενοδόχων, οι οποίοι προσέβλεπαν 
στην, τουλάχιστον, ισότιμη αντιμετώπιση 
των καταλυμάτων Airbnb με τους ίδιους. 
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πρόεδρος του 
ΠΑΣΥΞΕ Χάρης Λοϊζίδης στη «Σ», αφενός 
θα μπορούσαν να κληθούν και οι ίδιοι οι 
ξενοδόχοι να εκφράσουν τις απόψεις τους 
στην πρόταση νόμου και, αφετέρου, θα 
ήταν δικαιότερο να υπάρξει πρόνοια για 
ύπαρξη προδιαγραφών ασφάλειας και 
υγείας αλλά και καταβολής φορολογίας 
των ιδιοκτητών αυτοεξυπηρετούμενων 
καταλυμάτων.

Επισημαίνεται, μάλιστα, πως, σύμφωνα 
με τον ΠΑΣΥΞΕ, το ένα τρίτο των αφίξεων 

τουριστών δεν διαμένουν στα ξενοδοχεία, 
γεγονός που καταδεικνύει τις απώλειες των 
ξενοδόχων προς καταλύματα τύπου Airbnb 
αλλά και προς τα κατεχόμενα. Από την άλλη, 
η έντονη αύξηση ανέγερσης πολυτελών 
επαύλεων και διαμερισμάτων τα τελευταία 
χρόνια δημιουργεί στους ιδιοκτήτες ευ-
καιρίες εκμετάλλευσης των ακινήτων τους 
για τουριστικούς σκοπούς με μεγαλύτερο 
περιθώριο κέρδους. Απόδειξη τούτου, οι 
υψηλές τιμές ενοικίασης των ακινήτων για 
τουριστικούς σκοπούς, αφού σε έρευνα 
στη δημοφιλή πλατφόρμα Airbnb, μπορεί 
κανείς να βρει πολυτελές διαμέρισμα δύο 
υπνοδωματίων στον μόλο της Λεμεσού 
προς €1.188 το βράδυ, ή διαμέρισμα δύο 
υπνοδωματίων στον Πρωταρά με θέα τη 
θάλασσα προς €862 το βράδυ.

Μάθε τα οφέλη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
Ήξερες ότι με μόλις €0,30 την ημέρα ο Ευρωπαίος πολίτης εξασφαλίζει ασφαλή και 
ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
στηρίζει 22 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν από τη γεωργία και προωθεί μέτρα 
αναζωογόνησης της υπαίθρου;

Η ΚΑΠ ορίζει τις προϋποθέσεις για να μπορούν οι γεωργοί να εκπληρώσουν τις υπο-
χρεώσεις τους προς το κοινωνικό σύνολο. 

Στην ΕΕ υπάρχουν περίπου 11 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ενώ διπλάσι-
ος αριθμός ατόμων εργάζεται σε τακτική βάση στον συγκεκριμένο τομέα. Οι αγρότες 
μας παράγουν μια εντυπωσιακή ποικιλία άφθονων, οικονομικά προσιτών, ασφαλών και 
ποιοτικών προϊόντων.

Η ΕΕ είναι γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο για τις διατροφικές και γαστρονομικές της 
παραδόσεις και είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγέας γεωργι-
κών προϊόντων διατροφής παγκοσμίως. Λόγω των εξαιρετικών γεωργικών της πόρων, 
η ΕΕ θα μπορούσε και πρέπει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της 
επισιτιστικής ασφάλειας παγκοσμίως.

Στην ύπαιθρο και στους πολύτιμους φυσικούς πόρους μας, υπάρχουν πολλές θέσεις 
εργασίας που συνδέονται με τη γεωργία, δημιουργώντας έτσι αγροτικές κοινότητες. 
Οι αγρότες χρειάζονται μηχανήματα, κτήρια, καύσιμα, λιπάσματα και υγειονομική πε-
ρίθαλψη για τα ζώα τους, έτσι πολλά άτομα απασχολούνται σε δραστηριότητες που 
ονομάζονται δραστηριότητες «προηγούμενου σταδίου».

Άλλα άτομα απασχολούνται σε δραστηριότητες «επόμενου σταδίου» — όπως η προε-
τοιμασία, η επεξεργασία και η συσκευασία τροφίμων, καθώς και η αποθήκευση τροφί-
μων, η μεταφορά και το λιανικό εμπόριο. Ο γεωργικός τομέας και ο τομέας των τρο-
φίμων καλύπτουν σχεδόν 44 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ για να λειτουρ-
γούν αποτελεσματικά και να παραμείνουν σύγχρονοι και παραγωγικοί, οι γεωργοί και 
οι τομείς του επόμενου και του προηγούμενου σταδίου χρειάζονται άμεση πρόσβαση 
στις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για τα γεωργικά ζητήματα, τις γεωργικές μεθό-
δους και τις εξελίξεις της αγοράς. Κατά την περίοδο 2014-20, η ΚΑΠ αναμένεται να 
εξασφαλίσει τεχνολογίες υψηλής ταχύτητας, βελτιωμένες διαδικτυακές υπηρεσίες και 
υποδομές σε 18 εκατομμύρια πολίτες αγροτικών περιοχών - το ισοδύναμο του 6,4 % 
του αγροτικού πληθυσμού της ΕΕ.

Οι γεωργοί βρίσκονται μπροστά σε μια διπλή πρόκληση: Πρέπει να παράγουν τρόφιμα 
αλλά ταυτόχρονα οφείλουν να προστατεύουν τη φύση για να διαφυλάσσουν τη βιοποι-
κιλότητα. Η συνετή χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων είναι πολύ σημαντική για την 
παραγωγή τροφίμων και την ποιότητα της ζωής μας – σήμερα, στο μέλλον και για τις 
επόμενες γενιές. Στόχος, λοιπόν, είναι μια περιβαλλοντικά βιώσιμη γεωργία.

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον που 
καταγράφεται μεταξύ φοιτητών 
σε σχέση με το Πρόγραμμα 

Υποτροφιών «Jumpstart» που εγκαινίασε 
πρόσφατα η Ελληνική Τράπεζα.

Το «Jumpstart», όπως ανακοίνωσε η 
Τράπεζα σε ειδική εκδήλωση τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο, απευθύνεται σε απο-
φοίτους του 2019 δημόσιων ή ιδιωτικών 
σχολείων, τεχνικών σχολών καθώς και σε 
στρατιώτες οι οποίοι ολοκλήρωσαν φέτος 
τη θητεία τους και ξεκίνησαν τις σπουδές 
τους ή προγραμματίζουν να το πράξουν 
μέχρι και τον νέο χρόνο.

Η Ελληνική Τράπεζα μέσα από το πρό-
γραμμα αυτό ενισχύει οικονομικά την ακα-
δημαϊκή προσπάθεια 20 φοιτητών, οι οποίοι 
θα επιλεγούν στη βάση συγκεκριμένων 
οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, 
καθώς και των ακαδημαϊκών τους επιδό-
σεων και οι οποίοι φοιτούν σε οποιοδήποτε 
πανεπιστήμιο ή σχολή τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης στην Κύπρο και το εξωτερικό. 
Στόχος της Ελληνικής Τράπεζας είναι να 
δώσει μέσα από το «Jumpstart» τα εφόδια 
σε νέους και νέες που δεν είχαν τις κατάλ-
ληλες ευκαιρίες, αλλά τους όπλισε η φύση 
με ταλέντο και θέληση, για να κυνηγήσουν 
και να κατακτήσουν τα όνειρά τους. 

Οι 20 υποτροφίες, ύψους δύο χιλιάδων 
ευρώ ανά έτος, θα δίνονται στους φοιτητές 
οι οποίοι θα επιλεγούν στη βάση των κρι-

τηρίων που έχουν καθοριστεί, μέχρι και το 
4ο έτος των σπουδών τους. Η διαδικασία 
υποβολής ενδιαφέροντος ξεκίνησε την 1η 
Οκτωβρίου, ενώ ως η τελευταία ημέρα 
υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε η 31η 
Οκτωβρίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να αντλήσουν πληροφορίες για τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμ-
ματος, αλλά και να υποβάλουν την αίτησή 
τους μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
https://jumpstart.hellenicbank.com.

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες μας, μεγά-
λος αριθμός φοιτητών επέδειξαν ενδιαφέρον 
και προχώρησαν στην υποβολή αίτησης 
διεκδικώντας μία από τις είκοσι υποτροφίες. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 
στο Πρόγραμμα 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενδιαφε-
ρόμενοι, για να μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση, θα πρέπει απαραιτήτως να κατέ-
χουν κυπριακή υπηκοότητα ή να είναι 

νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου 
και να διαμένουν στις ελεγχόμενες από 
τη Δημοκρατία περιοχές. 

Δικαίωμα στη διεκδίκηση υποτροφίας 
έχουν μέλη οικογενειών, των οποίων το 
ακαθάριστο κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδημα 
δεν υπερβαίνει τις €10.000. Παράλλη-
λα θα πρέπει ο υποψήφιος να διατηρεί 
λογαριασμό συνδεδεμένο με κάρτα στην 
Ελληνική Τράπεζα ή να έχει προχωρή-
σει σε άνοιγμα λογαριασμού και έκδοση 
κάρτας πριν από την υποβολή αίτησης. 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
έχουν αρχίσει σπουδές εντός του 2019 
ή πρόκειται να αρχίσουν εντός του 2020. 

Διαδικασία αξιολόγησης
Η υποβολή αίτησης δεν εξυπακούει αυ-

τόματα την παραχώρηση υποτροφίας, έστω 
και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Οι 
υποτροφίες θα δοθούν μετά από μοριοδότηση 
που λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατά-

σταση της οικογένειας, ιδιάζουσες κοινωνικές 
καταστάσεις και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις 
του αιτητή. Τα κριτήρια και οι μονάδες για 
κάθε κατηγορία παρουσιάζονται αναλυτικά 
στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://
jumpstart.hellenicbank.com. Οι 20 αιτητές που 
θα εξασφαλίσουν την υψηλότερη μοριοδότη-
ση και θα προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά θα λάβουν την υποτροφία. Ο 
αιτητής θα ειδοποιηθεί μόνο εάν είναι ανάμε-
σα στους πρώτους σε κατάταξη με βάση τη 
μοριοδότησή του. Οι πρώτοι σε κατάταξη θα 
κληθούν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά με στόχο την επαλήθευση των 
στοιχείων που θα υποβληθούν στην αίτηση. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ηλεκτρονική 
αίτηση δεν ζητούνται οποιαδήποτε πιστοποι-
ητικά, ωστόσο όσοι εγκριθούν για περαιτέρω 
αξιολόγηση θα κληθούν από την Τράπεζα 
να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα πιστο-
ποιητικά και δικαιολογητικά, σε διάστημα 
όχι μεγαλύτερο των πέντε ημερών από τη 
στιγμή που θα ειδοποιηθούν. 

Η Ελληνική Τράπεζα θα ανακοινώσει 
μέσω της ιστοσελίδας της τα τελικά απο-
τελέσματα, μαζί με τον αριθμό της κάθε 
αίτησης που έτυχε έγκρισης. Οι επιλεγέντες 
φοιτητές θα λάβουν την υποτροφία σε δύο 
δόσεις, για κάθε έτος, αφού προσκομίσουν 
πιστοποιητικό φοίτησης για κάθε εξάμηνο.

Μεγάλο ενδιαφέρον από φοιτητές για το 
Πρόγραμμα Υποτροφιών της Ελληνικής Τράπεζας

Προσπάθεια «νοικοκυρέματος» για Airbnb

ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΚΚΑΣ
pavlikkasm@sigmatv.com

Μέσα από το 
«Jumpstart», η Τράπεζα 
δίνει τα εφόδια σε νέους 
και νέες, που αντιμετω-

πίζουν κοινωνικές και οι-
κονομικές δυσκολίες,  να 
κυνηγήσουν και να κατα-

κτήσουν τα όνειρά τους
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Η 
προστασία του περι-
βάλλοντος αποτελεί 
μιαν  από τις βασι-
κότερες προϋποθέ-
σεις για την αειφόρο 
ανάπτυξη και έναν 
από τους κύριους 

πυλώνες της Εταιρικής Υπευθυνότητας 
για κάθε υπεύθυνο και περιβαλλοντικά 
ευαίσθητο οργανισμό. 

Η Τράπεζα Κύπρου, ως ένας από τους 
μεγαλύτερους οργανισμούς του νησιού, 
έχει πλήρη επίγνωση της ευθύνης της 
έναντι των περιβαλλοντικών προκλήσεων 
και των επιπτώσεων από τη χρήση μη 
φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων 
και υπηρεσιών. 

Γι’ αυτό και υιοθετεί ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα δράσεων περιβαλλοντικής 
πολιτικής με στόχο την ελαχιστοποίηση των 
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

Η Τράπεζα βελτιώνει την οικολογική 

Σύμβουλος ψηφιακών νομισμάτων, 
μεταφραστής τεχνητής νοημοσύνης, 
μηχανικός αυτοοδηγούμενων αυ-

τοκινήτων ή τεχνικός ηλιακής ενέργειας; 
Ποιο θα είναι το δικό σου επάγγελμα το 
2030; Μπορεί κανένα από αυτά που το 
LinkedIn έχει προβλέψει, ωστόσο σίγουρα 
η φύση της εργασίας θα έχει αλλάξει ση-
μαντικά μέχρι τότε. Η Revolut, το Netflix, 
το νέο μέλος της οικογένειας -η Alexa-, τα 
έξυπνα ρολόγια και οι τεχνολογίες smart 
home είναι μερικά μόνο παραδείγματα 

που αποδεικνύουν το πόσο έχει διεισδύσει 
η τεχνολογία στην καθημερινότητά μας, 
επηρεάζοντας τον τρόπο που ζούμε και 
εργαζόμαστε, ή ακόμη, δημιουργώντας 
νέου τύπου επαγγέλματα.

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, 
που συντελείται με φρενήρεις ρυθμούς, 
μας έχει προτείνει έναν πιο εύκολο τρόπο 
ζωής αλλά ταυτόχρονα έχει προκαλέσει 
κρίση δεξιοτήτων. Σύμφωνα με μελέτη 
του Οργανισμού για την Οικονομική Συ-
νεργασία και την Ανάπτυξη, το 46% όλων 
των εργασιών έχουν τουλάχιστον 50% 
πιθανότητες να χαθούν ή να αλλάξουν 
εντελώς. Σε μελέτη της PwC (2019), το 
79% των CEOs παγκοσμίως ανησυχούν 
για τη διαθεσιμότητα κρίσιμων δεξιοτήτων 
για τους οργανισμούς τους. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, το 2025 θα έχει δημιουργηθεί 
πανευρωπαϊκά ένα κενό της τάξης των 

500.000 θέσεων εργασίας σε επαγγέλματα 
που απαιτούν τεχνολογικές δεξιότητες. 
Τα στοιχεία αυτά έχουν δημιουργήσει 
πλέον ένα περιβάλλον αβέβαιο για τους 
εργαζομένους, οι οποίοι ανησυχούν ότι η 
εργασία τους ενδεχομένως να κινδυνεύει. 
Ταμίες, ταχυδρόμοι και γραφείς είναι μερι-
κά μόνο από τα επαγγέλματα που σύντομα 
θα εκτελούνται αποκλειστικά από ρομπότ. 
Παράλληλα, όμως, θα δημιουργηθούν και 
καινούργια επαγγέλματα που θα απαιτούν 
τις λεγόμενες «ανθρώπινες δεξιότητες», 
όπως η δημιουργικότητα, η φαντασία, η 
ενσυναίσθηση και η κριτική σκέψη. 

Οι γρήγοροι ρυθμοί με τους οποί-
ους ψηφιοποιούνται τα πάντα γύρω μας 
επιβάλλουν γρήγορα αντανακλαστικά 
και ανάληψη δράσης. Ξεκινώντας από 
την πολιτεία, είναι σημαντικό όχι μόνο 
να κατανοήσει την κρισιμότητα της κα-
τάστασης αλλά και να αναβαθμίσει την 

παιδεία και να χαράξει μία στρατηγική για 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζο-
μένων, δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες για 
όλους. Υπάρχουν ήδη χώρες που έχουν 
κάνει σημαντικά βήματα προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Η Ιρλανδία έχει χαράξει τη 
στρατηγική της για τις κρίσιμες δεξιότη-
τες μέχρι το 2025, η Σιγκαπούρη μέσα 
από το πρόγραμμα «Skills for Future» 
κατάφερε να εκπαιδεύσει περισσότερα 
από 50.000 άτομα από την πρώτη κιό-
λας χρονιά. Από την άλλη, η κυβέρνηση 
του Καναδά προσφέρει επιχορήγηση έως 
$15.000 τον χρόνο για κάθε εργαζόμε-
νο, ώστε να αξιοποιηθεί σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Στην Κύπρο, η τελευταία 
θετική εξέλιξη είναι η δημιουργία του 
Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης για 
την Έρευνα και την Καινοτομία. 

Στον ιδιωτικό τομέα, οι επιχειρήσεις 
οφείλουν να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις 

για τις δεξιότητες του μέλλοντος που απαι-
τούνται προκειμένου να πετύχουν τους 
εταιρικούς στόχους τους. Επιπρόσθετα, 
οφείλουν να ανταποκριθούν στον κοινωνικό 
τους ρόλο και να εξελίξουν το προσωπι-
κό τους. Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών 
και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών 
δεν αποτελούν από μόνες τους εχέγγυα 
επιτυχίας. Απαιτείται, λοιπόν, η αναβάθ-
μιση των δεξιοτήτων του προσωπικού, 
όχι μόνο των ψηφιακών αλλά κι εκείνων 
που θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα. 
Για παράδειγμα, ο όμιλος Lloyds Bank 
έχει δεσμευτεί να προσφέρει επιπλέον 4,4 
εκατομμύρια ώρες μάθησης για τους εργα-
ζόμενους σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης 
και agile project management. Η PwC 
παγκοσμίως δεσμεύτηκε να επενδύσει 3 
δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στα επό-
μενα τέσσερα χρόνια για την αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων του προσωπικού της, την 

τεχνολογική εξέλιξη και τη στήριξη της 
κοινωνίας και των συνεργατών της.

Σε προσωπικό επίπεδο, η συνεχής με-
τεκπαίδευση και απόκτηση νέων γνώσε-
ων και δεξιοτήτων αποτελεί προϋπόθεση 
επαγγελματικής επιτυχίας στην ψηφιακή 
εποχή. Δεν αναμένεται κάποιος να γίνει 
προγραμματιστής ή αναλυτής δεδομένων 
σε μια νύχτα, ή ακόμα να αλλάξει εντελώς 
επάγγελμα, αλλά οφείλει να παρακολουθεί 
τα δρώμενα στον τομέα του, να προσαρμό-
ζεται στις αλλαγές και να είναι πρόθυμος 
να αποκτήσει νέες ικανότητες.

Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, με όλες 
τις θετικές και αρνητικές πτυχές της, δεν 
παύει να αποτελεί μία πραγματικότητα στην 
οποία καλούμαστε να «συντονιστούμε». 
Η δαιμονοποίηση της τεχνολογίας και η 
αντίσταση στην αλλαγή οδηγεί μόνο σε 
αδιέξοδο. 

*Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, PwC Κύπρου

της αποδοτικότητα μέσω μιας σειράς μέ-
τρων, όπως είναι η αποδοτική χρήση της 
ενέργειας, του νερού και του χαρτιού, 
συμπεριλαμβανομένης της πράσινης 
τεχνολογίας πληροφορικής, μέχρι και 
την αντικατάσταση επαγγελματικών 
ταξιδιών με τηλεδιασκέψεις.

Ανάμεσα στις κύριες δράσεις που 
αναλήφθηκαν για μείωση των περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων, το 2018 και 
2019, είναι και οι εξής:
•  Εφαρμογή φέτος των πορισμάτων 

του ενεργειακού ελέγχου των εγκα-
ταστάσεών της που άρχισε το 2017 
και ολοκληρώθηκε το 2018.

•  Αντικατάσταση των υφιστάμενων λα-
μπτήρων με νέους αποδοτικότερους 
λαμπτήρες LED, σε 12 κτήρια της Τρά-
πεζας. Η αντικατάσταση επέφερε μια 
μείωση  κατά 5% στην κατανάλωση 
ηλεκτρισμού.

•  Ανακύκλωση περίπου 9.800+ κιλών 
διαφόρων συσκευών - μηχανών.

•  Ανακύκλωση περίπου 735.000 κιλών 
χαρτιού.

Επίσης, σύμφωνα με την Έκθεση 
Υπευθυνότητας για το 2018, που δη-
μοσιοποιήθηκε πρόσφατα, η Τράπεζα 
βελτιώνει την οικολογική της αποδοτι-
κότητα με διάφορα μέτρα, όπως είναι:

Πρόγραμμα «Paperless»
Ενθαρρύνεται το προσωπικό, με 

το αναβαθμισμένο Internal Portal, να 
μειώνει περαιτέρω τη χρήση χαρτιού 
στις καθημερινές συναλλαγές και ερ-
γασίες του.

Ενθαρρύνονται οι πελάτες της να 
χρησιμοποιούν τις πρωτοποριακές δι-
αδικτυακές και τηλεφωνικές υπηρεσίες. 
Με  τη λειτουργία «Stop Paper Statement», 
τους παρέχεται η δυνατότητα να τερμα-
τίζουν τη λήψη καταστάσεων για τους 
λογαριασμούς τους μέσω ταχυδρομείου, 
συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του  
περιβάλλοντος. 

Ευρωπαϊκό 
Business4Climate

Η Τράπεζα συμμετέχει στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα «Business4Climate» (Επι-
χειρώ για το κλίμα) και δεσμεύεται στη 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμο-

κηπίου μέσω της εφαρμογής πολιτικών, 
μέτρων και καθημερινών πρακτικών που 
συμβάλλουν στη μείωση του αποτυπώ-
ματος του άνθρακα. 

Αυτοματοποίηση και
Ψηφιοποίηση «Back-Office»

Στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της 
Λειτουργίας του Back-Office με συνεχή 
προώθηση των υπαρχόντων συστημά-
των, αυτοματοποίηση των χειρωνακτι-
κών διαδικασιών  και απλοποίηση των 
διαδικασιών.

Ανάμεσα στα επιτεύγματά της συμπε-
ριλαμβάνονται:
•  Έργα εκσυγχρονισμού για τις Εμπορικές 

Υπηρεσίες, τις Πληρωμές, το Treasury 
Back Office, το Wealth Management 
Back Office, το Middle Office, την 
Εκτέλεση Χορηγήσεων και τον Επι-
κεφαλής Ταμία.

•  Προώθηση της πύλης πελατών «allNET» 
για τους πελάτες της Υπηρεσίας Εμπο-
ρικών Διευκολύνσεων μέσω της 1bank.

•  Εφαρμογή νέων Προϊόντων Διαχείρισης 
Μετρητών CASH360.

•  Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για τη 
«Διαχείριση τραπεζικών λογιστικών 
βιβλίων και αρχείων» για τα Τμήματα 
Μητρώου και Κεντρικών Αρχείων και 
για το «Κέντρο Εκκαθάρισης  Επιταγών» 
για το Τμήμα Εκκαθάρισης Επιταγών.

•  Υλοποίηση της ηλεκτρονικής αρχειοθέ-
τησης των εγγράφων των πελατών, στο 
πλαίσιο του Προγράμματος «Paperless».  

Εξοικονόμηση ενέργειας
και μείωση των εκπομπών 
άνθρακα

Το 2018, η Τράπεζα χρησιμοποίησε 
σε πειραματική βάση πλήρως ανακυ-
κλωμένο φωτοαντιγραφικό χαρτί, στο 
πλαίσιο της πολιτικής για ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των 
εργαζομένων.  Επίσης αναλήφθηκαν 
δράσεις, όπως είναι:
•  Η επιθεώρηση του εξοπλισμού θέρ-

μανσης και κλιματισμού από πιστοποι-
ημένους επιθεωρητές για εντοπισμό 
πιθανών αδυναμιών στην κατάσταση 
και λειτουργία τους.

•  Η ολοκλήρωση του ενεργειακού ελέγ-
χου των εγκαταστάσεων της Τράπεζας, 

που άρχισε το 2017.
•  Η εγκατάσταση και σύνδεση φωτοβολ-

ταϊκών 100 kW για κάλυψη μέρους 
των ηλεκτρικών αναγκών του κτηρίου 
πληροφορικής.

•  Η συνέχιση της αντικατάστασης του 
παλαιού εξοπλισμού κλιματισμού 
που χρησιμοποιεί αέριο R22, με πιο 
αποδοτικό εξοπλισμό.

•  Η ανανέωση του ISO 50001 στα δύο 
Κέντρα Δεδομένων μετά από επιθε-
ώρηση που πραγματοποιήθηκε από 
εξουσιοδοτημένο οργανισμό.

•  Η εισαγωγή κεντρικού συστήματος 
παρακολούθησης όλων των εγκατα-
στάσεων κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Επίσης, η Τράπεζα βελτιώνει την 
οικολογική της αποδοτικότητα με μια 
σειρά μέτρων στα ανακαινισμένα υπο-
καταστήματά της (υποκατάστημα στο 
Nicosia Mall). 
•  Χρησιμοποιεί Συστήματα Διαχείρι-

σης Κτηρίων Building Management 
Systems (BMS) για βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας HVAC  (συστήματα θέρ-
μανσης, εξαερισμού και κλιματισμού).

•  Παρακολουθεί και ρυθμίζει τις παρα-
μέτρους των συστημάτων θέρμανσης, 
κλιματισμού και κεραυνών.

•  Διεξάγει μελέτες για τον εντοπισμό των 
κατάλληλων χώρων για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών στα βασικά της κτήρια.

Η Τράπεζα Κύπρου αναγνωρίζει ότι 
η ανάπτυξη της οικονομίας συνδέεται με 
την προστασία του περιβάλλοντος και 
τη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος. 
Έτσι, αναλαμβάνει τις ευθύνες της και 
παρεμβαίνει θετικά στην προστασία του 
περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση των 
κλιματικών αλλαγών και την εξοικονό-
μηση των φυσικών πόρων.

Η δέσμευσή της για εφαρμογή βέλ-
τιστων και κατάλληλων πρακτικών για 
το περιβάλλον, ταυτόχρονα με μέτρα 
για την εταιρική διακυβέρνηση και την 
κοινωνία, είναι υψηλά στις προτεραι-
ότητές της.

Περισσότερες πληροφορίες για 
την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότη-
τάς της (2018) στον σύνδεσμο https://
www.bankofcyprus.com/el-GR/our-
responsibilities/csr-reports/

«Πρώτιστη η ευθύνη μας
έναντι του περιβάλλοντος»

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 (Παρεκκλίσεις) Κανο-
νισμών, με την παρούσα γνωστοποιείται ότι η BAIRIGA LTD προτίθεται να υποβάλει αίτηση στην 
Πολεοδομική Αρχή Πάφου, για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών 
του Τοπικού Σχεδίου Πάφου για την ακόλουθη ανάπτυξη: Ανέγερση Υπεραγοράς.
Η αίτηση αφορά το τεμάχιο με αρ. 262, Φ/Σχ. 45/58E1, στην περιοχή του Κοινοτικού Συμβου-
λίου Έμπας.
Η παρέκκλιση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση αφορά την ανέγερση Υπεραγοράς.
Περισσότερες πληροφορίες δυνατό να ληφθούν από τα Γραφεία της Πολεοδομικής Αρχής κατά 
της εργάσιμες ώρες και ημέρες.
Έγγραφες παραστάσεις είναι δυνατό να υποβληθούν στην Πολεοδομική Αρχή μέσα σε διάστημα 
ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας ειδοποίησης.

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.

Το μέλλον της εργασίας στον ψηφιακό κόσμο

LONTIAN NATSI* 





Α
ναμφίβολα, η τεχνολο-
γία έχει ενσωματωθεί 
πλέον σε κάθε πτυχή 
της ζωής μας. Πολλές 
δραστηριότητες της 
καθημερινότητάς μας 
συγχωνεύθηκαν με 

την τεχνολογία με σκοπό την ευελιξία 
και την αποτελεσματικότητά τους σε 
αισθητά μειωμένο χρονικό διάστημα, 
όπως για παράδειγμα η αγορά προϊόντων 
και υπηρεσιών σε διάφορα ηλεκτρονικά 
δίκτυα με το πάτημα ενός κουμπιού. 

Ο ορισμός του εικονικού νομίσματος 
από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2018/843 
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμο-
ποίησης του χρηματοπιστωτικού συ-
στήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες ή για 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
(«AMLD5»), θεωρείται ως μια ψηφιακή 
αναπαράσταση αξίας που δεν εκδίδεται 
από κεντρική τράπεζα ή δημόσια Αρχή 
ούτε έχει την εγγύησή τους, δεν συνδέεται 
κατ’ ανάγκην με νομίμως κυκλοφορούν 
νόμισμα και δεν διαθέτει το νομικό κα-
θεστώς νομίσματος ή χρήματος, όμως 
γίνεται αποδεκτή ως μέσο συναλλαγής 
από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και μπο-
ρεί να μεταφέρεται, να αποθηκεύεται 
ή να διακινείται ηλεκτρονικά.

Σήμερα η αγοραία αξία των εικονι-
κών νομισμάτων ξεπερνά τα $200 δις. 
Η χρήση εικονικού νομίσματος έχει 
γίνει ευρέως διαδεδομένη σε πολλά 
διαφορετικά συστήματα τα τελευταία 
χρόνια. Συνεπώς, οι αμέτρητες πτυχές 
της απόκτησης και παραγωγής των ει-
κονικών νομισμάτων και πλατφόρμων 
αυξάνουν την ανάγκη για τη θέσπιση 

«ΟΙ ΑΜΈΤΡΗΤΈΣ ΠΤΥΧΈΣ 
ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑ-
ΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΈΙΚΟΝΙΚΩΝ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤ-
ΦΟΡΜΩΝ ΑΥΞΑΝΟΥΝ 
ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΈ-
ΣΠΙΣΗ ΈΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙ-
ΚΟΥ ΚΑΘΈΣΤΩΤΟΣ ΈΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΈΝΟΥ ΣΤΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΙΔΙΑΙΤΈΡΟΤΗΤΈΣ ΤΩΝ ΈΙΚΟ-
ΝΙΚΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ».  

Της Κυριακής
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Παρακολουθώντας τις τεχνολογικές 
εξελίξεις που έφερε η μετάβαση 
στην ψηφιακή εποχή, η NEDECO 

Electronics Ltd εισήγαγε στην Κύπρο, σε 
συνεργασία με την Cockpit Σλοβενίας, ένα 
καινοτόμο σύστημα αυτοματισμού για σπίτια 
και γραφεία, προτείνοντας στο κυπριακό 
κοινό έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, πιο 
έξυπνο και λειτουργικό. 

Το σύστημα αποτελείται από μία πλειάδα 
λειτουργικών μονάδων και αισθητήρων, 
επιτρέποντας στον χρήστη να ελέγχει μέσα 
από την οθόνη του smart phone ή tablet 
του, απ’ όπου και να βρίσκεται, τον οικι-
ακό φωτισμό, τις ηλεκτρικές συσκευές, 

τον θερμοσίφωνα, τα ηλεκτρικά blinds, 
τις ηλεκτρικές γκαραζόπορτες, όπως επίσης 
κλιματιστικές μονάδες, αισθητήρες κίνησης 
–θερμοκρασίας– φωτισμού, θερμοστάτες 
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου κ.λπ, 
καλύπτοντας έτσι όλες τις ανάγκες ενός 
σύγχρονου σπιτιού.

Το Cockpit χρησιμοποιεί ασύρματη 
τεχνολογία Z - Wave Plus που θεωρείται η 
κορυφαία σε τέτοια συστήματα, με πολλά 
πλεονεκτήματα έναντι άλλων τεχνολογιών. 
Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά ενσύρμα-
τα συστήματα αυτοματισμού, μπορεί να 
εγκατασταθεί σε νέα αλλά και υφιστάμενα 
σπίτια και γραφεία, χωρίς να χρειάζεται 

ειδική καλωδίωση ή άλλες πρόνοιες, κάτι 
που το καθιστά πιο οικονομικό.

Οι επισκέπτες της έκθεσης «Ιδανική 
Κατοικία 2019», στην οποία συμμετείχε η 
NEDECO Electronics Ltd, είχαν την ευκαι-
ρία να δουν από κοντά πώς λειτουργεί το 
σύστημα αυτοματισμού Cockpit, αλλά και 
να ενημερωθούν για τα πλεονεκτήματά του. 

Το κοινό της Έκθεσης είχε επίσης την 
ευκαιρία να συμμετάσχει στον διαγωνισμό 
της εταιρείας για ένα σύστημα αυτοματι-
σμού Cockpit αξίας €500. Ανάμεσα στους 
600 συμμετέχοντες, τυχερός αναδείχθηκε 
ο Γιάννης Κωνσταντίνου, από Λευκωσία. 

Η NEDECO Electronics Ltd αποτελεί 

πρωτοπόρο εταιρεία στον τομέα παροχής 
έξυπνων τεχνολογικών λύσεων και αξιόπι-
στο πάροχο εξοπλισμού δικτύων και τηλε-
πικοινωνιών για δημόσιους οργανισμούς 
και ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Κύπρο. Ως 
ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος εισαγωγέας 
και μεταπωλητής των τηλεπικοινωνιακών 
κέντρων της γαλλικής εταιρείας-κολοσσού 
Alcatel-Lucent Enterprise στην Κύπρο, η 
NEDECO Electronics Ltd συνεργάζεται, 
μεταξύ άλλων, με την Αστυνομία Κύπρου, 
την Εθνική Φρουρά, την KPMG Cyprus, τη 
Unicars, τα Αρτοποιεία Ζορπάς, τη CYTA, 
την Epic και με πολλές άλλες μικρομεσαίες 
και μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Τα Έξυπνα Σπίτια έφθασαν στην Κύπρο από τη NEDECO Electronics Ltd

Εικονικά νομίσματα: Ωφελήματα και κίνδυνοι

ενός ρυθμιστικού καθεστώτος ειδικά 
προσαρμοσμένου στα χαρακτηριστικά 
και τις ιδιαιτερότητες των εικονικών νομι-
σμάτων, που σε πολλά σημεία διαφέρουν 
από τα παραδοσιακά, συμβατικά μέσα 
πληρωμών. 

Οι δυνατότητες των εικονικών νομι-
σμάτων ως μέσα πληρωμής αυξάνονται 
διαρκώς, αφού γίνονται αποδεκτά σε ένα 
διαρκώς αυξανόμενο δίκτυο καταστη-
μάτων, εστιατορίων, χώρων ψυχαγωγίας 
κ.ά., ενώ συχνά δεν συνεπάγονται καμία 
αμοιβή ή επιβάρυνση για τον χρήστη 
και διενεργούνται χωρίς την ανάμειξη 
τραπεζικού ιδρύματος. Επιπρόσθετα, οι 
χρήστες μπορούν να επενδύσουν ή να 
κάνουν αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών 
από οπουδήποτε στον κόσμο χωρίς τις 

διαδικασίες, το υψηλό κόστος και τις συ-
ναλλαγματικές ισοτιμίες που ενέχει μια 
παραδοσιακή τράπεζα, αφού οι συναλλαγές 
σε εικονικά νομίσματα δεν περιορίζονται 
σε γεωγραφικά σύνορα.

Το Bitcoin δημιούργησε τις προϋπο-
θέσεις για μια νέα γενιά αποκεντρωμέ-
νων, διομότιμων (peer-to-peer) εικονι-
κών νομισμάτων, τα κρυπτονομίσματα 
(cryptocurrencies). Το Bitcoin προσφέρει 
τις ιδιότητες «ψηφιακών μετρητών», είναι 
μη-ανιχνεύσιμο, ανώνυμο, άμεσο, χωρίς 
κόστος και ικανό να λειτουργήσει με δίκτυα 
υπολογιστών. Τη δημιουργία του Bitcoin 
ακολούθησαν δεκάδες άλλα εικονικά νο-
μίσματα από εταιρείες οι οποίες εκδίδουν 
κρυπτονομίσματα και τα μεταχειρίζονται 
με τρόπο παρόμοιο με μετοχές. Έτσι και οι 

καταναλωτές προσπαθούν να αγοράσουν 
σε χαμηλές τιμές και να πωλήσουν σε 
υψηλότερες, με στόχο το κέρδος. 

Όταν οι καταναλωτές αγοράζουν 
εικονικό νόμισμα, αυτό αποθηκεύεται 
σε ένα «ψηφιακό πορτοφόλι», το οποίο 
είναι προσβάσιμο μέσω ηλεκτρονικού 
υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου που 
υποστηρίζει τη σχετική τεχνολογία. Πρό-
σβαση στα ψηφιακά πορτοφόλια παρέχεται 
με ένα δημόσιο κλειδί ή/και ένα ιδιωτικό 
κλειδί ή συνθηματικό κωδικό· παρ’όλα 
αυτά, υπάρχει πιθανότητα κλοπής ποσού 
ή πληροφοριών από ψηφιακά πορτοφό-
λια από επιδέξιους hackers, συχνά με 
μηδαμινές προοπτικές ανάκτησής τους.

Οι χρήστες των εικονικών νομισμάτων 
συνιστάται να έχουν επίγνωση των κινδύνων 

που σχετίζονται με τα εικονικά νομίσματα 
και να προφυλάσσονται ανάλογα. Ένας από 
τους σημαντικότερους κινδύνους είναι το 
γεγονός ότι οι συναλλαγές σε εικονικό νό-
μισμα μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο 
κατάχρησης, συμπεριλαμβανομένης της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες. Αυτό συμβαίνει λόγω του 
ότι ενώ οι συναλλαγές σε εικονικά νομίσματα 
είναι δημόσιες, οι κάτοχοι των νομισμάτων 
και οι αποδέκτες των συναλλαγών δεν είναι. 
Οι εν λόγω συναλλαγές είναι σε μεγάλο 
βαθμό μη ανιχνεύσιμες και παρέχουν στους 
καταναλωτές εικονικών νομισμάτων υψηλό 
βαθμό ανωνυμίας. Επομένως, το δίκτυο 
εικονικού νομίσματος είναι πιθανό να 
χρησιμοποιείται για συναλλαγές, οι οποίες 
συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, στην 
περίπτωση που μια πλατφόρμα ανταλλαγής 
που αποδέχεται εικονικά νομίσματα παύσει 
να λειτουργεί ή καταρρεύσει, δεν υπάρχει 
στο παρόν στάδιο συγκεκριμένη νομική 
προστασία η οποία να καλύπτει τις ζημιές 
από τυχόν απώλεια των κεφαλαίων που 
διατηρούνταν στην πλατφόρμα, ακόμα και 
αν η πλατφόρμα είναι καταχωρισμένη στο 
ανάλογο μητρώο κάποιας εθνικής Αρχής.

Επομένως, η προστασία των κατανα-
λωτών από τους κινδύνους των εικονικών 
νομισμάτων αποτελεί πρωτίστως προσω-
πική υπόθεση, εφόσον η φύση αυτών 
των νομισμάτων καθιστά δύσκολη την 
παρακολούθησή τους από τις εποπτικές 
Αρχές. Για τον λόγο αυτό, οι χρήστες παρο-
τρύνονται να εξετάζουν προσεκτικά όλες 
τις παραμέτρους που απορρέουν από 
τη χρήση εικονικών νομισμάτων και να 
κατανοούν τους συναφείς κινδύνους τους.

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία AMLD5 καθο-

ρίζει τα εικονικά νομίσματα, τους παρό-
χους υπηρεσιών ανταλλαγής τους, τους 
κινδύνους που ενέχονται στη χρήση τους 
και την πρόληψη των κινδύνων αυτών 
από τα κράτη μέλη. Η προτεινόμενη 
ρυθμιστική δομή σε συνεργασία με τις 
κατευθυντήριες γραμμές από την Ομά-
δα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) 
είναι μόνο η αρχή για την επαρκή κατα-
πολέμηση παράνομων δραστηριοτήτων 
και φοροδιαφυγής μέσω εικονικών νο-
μισμάτων (συμπεριλαμβανομένων των 
κρυπτονομισμάτων). Παραμένει ωστόσο 
ιδιαίτερα σημαντική η ανάγκη για στενή 
παρακολούθηση της χρήσης εικονικών 
νομισμάτων τόσο στο παρόν όσο και στο 
μέλλον, σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επί-
πεδο, ούτως ώστε οι εποπτικές Αρχές να 
βεβαιώνονται και να διασφαλίζουν ότι η 
υφιστάμενη ρυθμιστική δομή παραμένει 
επαρκής. Επιπρόσθετα, τα κράτη μέλη 
δύνανται να καθορίσουν στο εθνικό τους 
δίκαιο την ανάλογη ρυθμιστική δομή.

Τα εικονικά νομίσματα και τα κρυπτο-
νομίσματα ενέχουν πολλά πλεονεκτήματα 
αλλά και πολλούς κινδύνους. Στο παρόν 
στάδιο οι εποπτικές Αρχές αξιολογούν 
όλα τα σχετικά ζητήματα που αφορούν 
τα εικονικά νομίσματα, ώστε να προσδι-
ορίσουν κατά πόσον αυτά μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο ρύθμισης και 
εποπτείας. Η ερώτηση όμως παραμένει: 
Εάν όντως τα εικονικά νομίσματα χρήζουν 
ρυθμιστικής και εποπτικής πειθαρχίας, 
τότε υπάρχει τρόπος οι Αρχές να παρακο-
λουθήσουν και να ρυθμίσουν κάτι τόσο 
ευμετάβλητο, του οποίου το δυνατό σημείο 
είναι η ανωνυμότητά του; 
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ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ 
ΤΟΝ ΓΥΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

ΑΠΟ ΤΟ 2014. ΟΜΩΣ 
ΕΚΕΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΟΠΛΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ. ΓΕΝΝΗΘΗ-
ΚΑΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΤHΚΑΝ ΣΕ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ, 
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣ-
ΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΚΟΥΡΔΙΚΟΥ ΛΑΟΥ. 
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ 
ΣΤΕΡΗΣΑΝ. ΟΙ ΚΟΥΡΔΙΣ-

ΣΕΣ ΜΑΧΗΤΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΜΑΖΟΝΕΣ, 

ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 

Ο ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΜΟΣ 
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΚΟΡ-
ΜΟΥ ΤΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ

Στις 7 Οκτωβρίου 2019, ο κ. Donald 
Trump ανακοίνωσε την αποχώρηση 
των αμερικανικών δυνάμεων από 

τη Βόρεια Συρία. Αυτό, όπως ήταν φυσικό, 
προκάλεσε αναστάτωση και στους Δυτικούς 
Συμμάχους του, και στο εσωτερικό των 
ΗΠΑ αλλά και στους Κούρδους, συμμά-
χους των ΗΠΑ στη περιοχή.

Η απόφαση του κυρίου Trump δεν 

ήταν σύμφωνη με τις θέσεις πολλών μελών 
της ίδιας του της κυβέρνησης και του Πε-
νταγώνου. Ήδη τον Δεκέμβριο του 2018 
ο Aμερικανός Πρόεδρος είχε κάνει την 
ίδια δήλωση και κατόπιν των εσωτερικών 
αντιδράσεων καθώς και αυτών του Γάλλου 
Προέδρου κ. Macron υπαναχώρησε.

Tώρα, επίσης μετά από παρόμοιες 
αντιδράσεις, η κατάσταση φαίνεται συγκε-
χυμένη. Πάντως φαίνεται ότι ο κ. Trump 
έδωσε στο κ. Ερντογάν το πράσινο φως 
να εισέλθει, ήτοι να εισβάλει στη  Βορει-
οανατολική Συρία. 

Η απόφαση του κ. Trump, αν τελικά 
πραγματοποιηθεί μέχρι τέλους, θα αφήσει 
εκτεθειμένους τους συμμάχους του Κούρ-

Ο πόλεμος στη Συρία και 
η θέση του Donald Trump

Ο
ι Γκούτι, οι Κούρτι, οι 
Μήδοι, οι Μάρδοι, 
οι Καρδούχοι, οι 
Γορδυηνοί, οι Ζίλα 
και οι Κάλντι. Όλοι 
πολεμιστές. Αυτοί 
είναι οι απόγονοι 

των Κούρδων. Κούρδοι, από τη νεο-περ-
σική λέξη Κιουρτ, που σημαίνει ήρωας. 
Οι Κούρδισσες είναι οι κόρες των Αρί-
ων, των Μήδων, των Περσών. Γιαζίντι 
ονομάζεται η θρησκευτική ομάδα των 
Κούρδων που λατρεύουν τον Ήλιο, που 
δεν εξισλαμίστηκαν ποτέ και διατήρησαν 
ζωντανή την αρχαία πίστη. Ζωροαστρι-
στές ή μη, πιστεύουν στην αιώνια μάχη 
ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, τον Θεό 
και τον Διάολο, το καλό και το κακό. 

Ο Ερντογάν, όπως ακριβώς και το 
ουαχαμπιστικό σκληροπυρηνικό Ισλάμ, 
στην ακραία μορφή του σουνιτισμού, 
θεωρεί πως πρέπει να αφανιστούν, καθότι 
«άπιστοι ειδωλολάτρες και σατανιστές». 
Στη βάση του ουαχαμπισμού, ο αφανισμός 
μπορεί να γίνει μόνο με συγκεκριμένους 
τρόπους. Τον υποχρεωτικό εξισλαμισμό, 
ως εφ’ όρου ζωής υποτελείς ως μη αυ-
θεντικοί μουσουλμάνοι. Εφ’ όρου ζωής 
σκλάβοι. Ή τη σφαγή τους. Την ίδια εθνο-
κάθαρση που πριν από μερικά χρόνια 
διέταξε ο ηγέτης της ISIS, Αμπού Μπακρ 
Αλ Μπαγκνταντί, επιχειρεί ο ισλαμιστής 
ηγέτης της Τουρκίας εδώ και χρόνια. 
Την εθνοκάθαρση των Κούρδων. Τον 

αφανισμό των απίστων. Εκείνων που ο 
ίδιος αποκαλεί τρομοκράτες. Άλλωστε, 
αρκεί να θυμηθούμε ότι όταν ο Ταγίπ 
Ερντογάν είχε άριστες σχέσεις με τον 
Μπασάρ Αλ Άσαντ, του ζητούσε συνεχώς 
να διευθετήσει το Κουρδικό. «Είχα κάνει 
αρκετές εισηγήσεις στον Μπασάρ Αλ   
Άσαντ για να αναπτύξει τη δημοκρατία 
και τη δικαιοσύνη στη χώρα του. Του 
είχα πει ότι είναι σημαντικό να κάνει 
βήματα στο θέμα του κουρδικού πλη-
θυσμού», εξομολογείται σήμερα ο Τα-
γίπ Ερτογάν, προσθέτοντας ότι ο Άσαντ 
δεν τον άκουγε και «ενώ ο συριακός 
λαός αντιστεκόταν στον Άσαντ, βρήκε 
την ευκαιρία να διεισδύσει στη χώρα 
ο μπελάς Νταές (ISIS) του Ιράκ. Μετά 
μπήκαν το ΡΚΚ, το PYD και το YPG». 

Οι Κούρδισσες και ο «Παρά-
δεισος με τις 72 παρθένες»

Από τις 40.000-50.000 που είναι οι 
στρατιωτικές δυνάμεις των Κούρδων στη 
Συρία, το 35% είναι γυναίκες, σύμφωνα 
με εκπρόσωπο του YPG . Η πιο μικρή 
Κούρδισσα μαχήτρια είναι 16 ετών, ενώ 
υπάρχουν και γυναίκες τρίτης ηλικίας. 
Η γυναικεία πτέρυγα του YPG λέγεται 
YPJ. Τα ποσοστά, δε, εισχώρησης των 
γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις των 
Κούρδων είναι διπλάσια σε σχέση με 
των αντρών. Τα τελευταία χρόνια, για κάθε 
10 άντρες που εντάσσονται στο YPG, στο 
YPJ εντάσσονται 20 γυναίκες.

«Ή θα πεθάνουμε ή θα νικήσουμε. 
Κανένας μαχητής δεν θα οπισθοχωρήσει». 
Αυτά δήλωναν στις σκληρές μάχες που 
έδιναν εξ ονόματος της Δύσης εναντίον 
των τρομοκρατών του ISIS στο Κομπα-
νί, αυτά δηλώνουν και σήμερα. Ήταν ο 
φόβος και ο τρόμος των τζιχαντιστών. 
Γνωρίζοντας καλά τα χαντίθ του Ισλάμ, 
τα οποία θεωρούνται το δεύτερο θεμέ-
λιο του Ισλάμ μετά το Κοράνι, βρήκαν το 
αδύνατο σημείο των ανδρών πολεμιστών. 

Οι άντρες της τρομοκρατικής οργάνω-
σης πιστεύουν ότι, αν βρουν τον θάνατο 
από γυναικεία χέρια, τότε δεν θα πάνε 
στον Παράδεισο με τις 72 Παρθένες -το 
ουρί του Παραδείσου-  και το αμέτρητο 
πιλάφι που τους τάζει το Κοράνι, σύμφωνα 
με ορισμένες ερμηνείες (χαντίθ).

Στην πραγματικότητα, παρόλο που 
υπάρχουν αρκετές πηγές, οι οποίες ανα-
φέρουν ότι οι ενάρετοι άνδρες θα αντα-
μειφθούν με παρθένες, η αυθεντικότητα 
του αριθμού 72 είναι αμφισβητούμενη, 
γιατί μόνον ελάχιστες αναφορές υπάρχουν 
επί του προκειμένου, και αυτές έχουν να 
κάνουν με την παράδοση (χαντίθ) και όχι 
με το ίδιο το Κοράνι. Στο Κοράνι γίνεται 
αναφορά στο κεφάλαιο 56, στίχο 36, πως 
οι πιστοί μουσουλμάνοι θα ανταμειφθούν 
στον Παράδεισο με παρθένες. Το Κοράνι 
επίσης περιγράφει και τα φυσικά χαρα-
κτηριστικά των παρθένων, οι οποίες με 
βάση την περιγραφή θα έχουν μεγάλα 
μάτια και μεγάλα στήθη. 

Το προφίλ των 
σύγχρονων Αμαζόνων

Το πρόγραμμα των νεαρών γυναικών 
του στρατού είναι απαιτητικό και χρειάζεται 
απόλυτη πειθαρχία. Ξυπνούν στις έξι το 
πρωί, αφού έχουν κοιμηθεί μόλις έξι ώρες.

Εν καιρώ ειρήνης και στα πρώτα στάδια 
της εκπαίδευσης, η ημέρα τους αποτελείται 
από ένα πλήρες πρόγραμμα ασκήσεων 
αλλά και μαθημάτων σε τάξη. Πριν από 
την ένταξή τους στο YPJ, πολλά από τα 
κορίτσια αυτά δεν είχαν ποτέ συμμετάσχει 
σε σωματική δραστηριότητα ή σπορ. Οι 
περισσότερες από αυτές είναι άγαμες και 
έχουν επιλέξει να αφοσιωθούν στον αγώ-
να, υιοθετώντας πρακτικές πειθαρχίας, 
κατάρτισης, λιτότητας, φιλανθρωπίας και, 
το σημαντικότερο, «Havar», το σύνθημά 
τους, το οποίο σημαίνει «φιλία» στην κουρ-
δική γλώσσα. Τα μικρότερα κορίτσια, τα 
οποία έχουν μόλις μπει στην εφηβεία, 
στηρίζοντας τον αγώνα των Κούρδων, 
αναλαμβάνουν να μαγειρεύουν και να 
κάνουν δουλειές, μέχρι να τους επιτραπεί 
η ένταξη στον ένοπλο αγώνα. 

Η γνωριμία της φυλής των 
Κούρδων με τους Τούρκους

Η πρώτη γνωριμία των δύο φυλών 
έγινε τον 12ον προς 13ον αιώνα. Τότε 
οι Τούρκοι νομάδες εμφανίστηκαν στις 
περιοχές όπου ζούσαν οι Κούρδοι και 
σταδιακά κυριάρχησαν στις σημαντικές 
περιοχές της Μέσης Ανατολής. «Τα πε-

ρισσότερα κρατίδια των Κούρδων υπο-
τάχθηκαν στους Τούρκους. Η άνοδος 
της οθωμανικής αυτοκρατορίας και της 
περσικής δυναστείας των Σαφαβιδών είχε 
ως αποτέλεσμα τη διάσπαση του Κουρδι-
στάν σε δύο ελεγχόμενες περιοχές. Από τον 
16ον ώς τον 18ον αιώνα μεγάλα τμήματα 
της χώρας λεηλατήθηκαν συστηματικά 
και αναρίθμητοι Κούρδοι ξεριζώθηκαν, 
για να σταλούν στις μακρινές γωνιές είτε 
της οθωμανικής είτε της περσικής αυ-
τοκρατορίας». 

Σήμερα, αν και θεωρούνται και ζουν 
ως μειονότητα, η επίσημη καταγραφή του 
κουρδικού πληθυσμού στην Τουρκία και 
στην ευρύτερη περιοχή αναφέρει πως 
αριθμούν στα 30 εκατομμύρια ανθρώ-
πους. Στην Τουρκία οι Κούρδοι είναι η 
μεγαλύτερη εθνική μειονότητα, αποτε-
λούν περίπου το 20% του πληθυσμού, 
αλλά δεν αναγνωρίζονται ως μειονότητα, 
για ευνόητους λόγους, αντιστρόφως ανά-
λογους από εκείνους για τους οποίους η 
Τουρκία διεκδικεί τουρκικές μειονότητες 
στα Βαλκάνια και την Ελλάδα, όπως στο 
παρελθόν έκανε και στην Κύπρο, επιτυχώς.

Η συνθήκη των Σεβρών ζητεί ξεκάθαρα 
τη δημιουργία αυτόνομου Κουρδιστάν, 
μετά τη διάλυση της οθωμανικής αυτο-
κρατορίας, θέση που εγκαταλείφθηκε 
από τους Δυτικούς συμμάχους το 1923. 
Από τότε βιώνουν συνεχείς προδοσίες. 
Οι Κούρδοι είναι η μεγαλύτερη εθνική 
ομάδα  στον κόσμο, χωρίς πατρίδα.

ΟΙ ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΠΟΎ ΔΙΕΚΔΙΚΟΎΝ ΚΟΎΡΔΙΣΤΑΝ

ΓΙΑΤΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΤΟΥ Κ. TRUMP; ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ 
ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ 
ΕΓΓΥΣ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ Ο Κ. TRUMP ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕ-

ΚΛΟΓΗ ΤΟΥ. ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ ΟΤΙ ΑΡΚΕΤΑ ΟΙ ΗΠΑ ΕΧΟΥΝ ΞΟΔΕ-
ΨΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ «ΓΕ-
ΛΟΙΟΥΣ» ΠΟΛΕΜΟΥΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ.

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

δους, οι οποίοι θα έχουν να αντιμετωπίσουν 
μόνοι τους τους Τούρκους. Πέραν τούτου, 
η Τουρκία θέλει να καταλάβει το έδαφος 
της Συρίας και επίσης να δώσει ένα κτύ-
πημα στους Κούρδους, τους οποίους από 
καιρό προσπαθεί να αφανίσει.

Γιατί η απόφαση αυτή του κ. Trump; 
Ας μην ξεχνούμε ότι υπάρχουν οι αμε-
ρικανικές προεδρικές εκλογές στο εγγύς 
μέλλον και ο κ. Trump εργάζεται για την 
επανεκλογή του. Έχει δηλώσει ότι αρκετά 
οι ΗΠΑ έχουν ξοδέψει χρήματα και αν-
θρώπινες ζωές για τόσα χρόνια για «γε-
λοίους» πολέμους, που δεν έχουν τέλος 
και ότι είναι καιρός να επιστρέψουν οι 
στρατιώτες στα σπίτια τους.

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος 
αντιμετωπίζει κίνδυνο για δίωξη από το 
Κογκρέσο και διά του δικηγόρου του έχει 
δηλώσει ότι αυτή η διαδικασία είναι παρά-
νομη και δεν έχει σκοπό να συνεργαστεί.

Εν πάση περιπτώσει, η απόφαση του 

κ. Trump να αποχωρήσει από τη Συρία 
αφήνει το έδαφος ελεύθερο για την Τουρκία, 
τους συμμάχους του Κούρδους στο έλεος 
του Θεού και επίσης αφήνει εκτεθειμένη 
τη Γαλλία και τις άλλες Δυτικές Δυνάμεις, 
οι οποίες συνέπραξαν σε αυτήν την επι-
χείρηση. Η κατάσταση ακόμη εξελίσσεται 
και ελπίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος να 
μελετήσει την κατάσταση εκ νέου σύμφωνα 
και με τις αντιδράσεις.

Εν τω μεταξύ, η Τουρκία από τρεις 
μέρες τώρα συνεχίζει ανενόχλητη τις επι-
χειρήσεις της στη Συρία και απόφαση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας για να σταματήσει 
η Τουρκία την εισβολή της στη Συρία 
αντιμετώπισε στις 10 Οκτωβρίου το βέτο 
των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

*Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 
& Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης Ελβετίας), 
Πρόεδρος του Ιδρύματος Θεοδούλου, πρώην 
Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ στο Τμήμα 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων      
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Ο ΤΖΟΝΣΟΝ, ΠΑΡΑ ΤΗΝ 
ΈΝΤΟΝΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ 
ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ, ΤΈ-
ΛΙΚΑ ΈΦΤΑΣΈ ΣΈ ΈΝΑΝ ΣΥΜ-

ΒΙΒΑΣΜΟ ΜΈ ΤΗΝ ΈΈ, ΚΡΑ-
ΤΩΝΤΑΣ ΒΑΣΙΚΈΣ ΠΡΟΝΟΙΈΣ, 
ΤΙΣ ΟΠΟΙΈΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΈΝΩΣ 

ΑΝΑΘΈΜΑΤΙΖΈ 

Μ
ετά από μήνες 
α ν τ ι π α ρ α θ έ -
σεων, βαριών 
χαρακτηρισμών 
και σκιωδών 
τακτικισμών, ο 
Πρωθυπουργός 

της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, κατάφερε 
να εξασφαλίσει μια «νέα» συμφωνία για 
το Brexit, επιτρέποντας τόσο στη Βρετανία 
όσο και στην ΕΕ να πανηγυρίζουν γι’ αυτήν 
τη σημαντική νίκη. Με την ανακοίνωση 
αυτής της συμφωνίας ακολούθησαν οι 
αναμενόμενες αντιδράσεις στο εσωτερικό 
της Βρετανίας, επιβεβαιώνοντας γι’ ακόμα 
μια φορά το βαθιά διχασμένο κλίμα που 
επικρατεί στη χώρα. Αν και στο μεγαλύτερό 
της μέρος η συμφωνία αυτή δεν διαφέρει 
από αυτήν  της Μέι, δεν πρέπει να πα-
ραβλέπεται ότι οι διαφοροποιήσεις που 
πέτυχε τελικά ο Τζόνσον δεν είναι άνευ 
σημασίας και αυτές τελικά θα κρίνουν το 
μέλλον της διαδικασίας αποχώρησης της 
Βρετανίας από την ΕΕ.

Το περιεχόμενο 
της συμφωνίας

Η φιλοσοφία της ανανεωμένης αυτής 
συμφωνίας που πέτυχε ο Μπόρις Τζόνσον 
με την ΕΕ βασίζεται στην αντικατάσταση 
του backstop με πρόνοια, η οποία προβλέ-
πει ότι η Βόρεια Ιρλανδία θα παραμείνει 
εντός της ενιαίας αγοράς και θα ακολουθεί 
τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Ο μηχανισμός 
αυτός έχει ως στόχο ουσιαστικά να απο-
τρέψει τους τελωνειακούς ελέγχους, άρα 
και σκληρών συνόρων, μεταξύ Ιρλανδίας 
και Βόρειας Ιρλανδίας. Την ίδια στιγμή 
όμως η περιοχή της Βόρειας Ιρλανδίας θα 
παραμείνει τελωνειακά διασυνδεδεμένη 
με το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο, με την 
προϋπόθεση όμως ότι στα προϊόντα, τα 
οποία θα φτάνουν στη Βόρεια Ιρλανδία 
από την υπόλοιπη Βρετανία, δεν θα επι-
βάλλονται δασμοί, μόνο όμως εάν δεν θα 
υπάρχει πιθανότητα εισαγωγής τους στην 
ευρωπαϊκή αγορά. Σημαντική πρόνοια, 
την οποία υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στο διευκρινιστικό της σημείωμα 
για τη συμφωνία, είναι η αναβάθμιση του 

ρόλου της Βόρειας Ιρλανδίας στη διαδι-
κασία, αφού τέσσερα χρόνια μετά τη λήξη 
της μεταβατικής περιόδου, θα αποφασίσει 
με απλή πλειοψηφία εάν θα συνεχίσει να 
στηρίζει την παρούσα συμφωνία. Επίσης, 
με την ανανεωμένη συμφωνία ξεκαθά-
ρισε η μελλοντική οικονομική σχέση ΕΕ 
- Βρετανίας, η οποία θα βασίζεται σε μια 
Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου (FTA), 
δηλαδή μηδενικοί δασμοί και ποσοστώσεις 
μεταξύ των δύο μερών. Τέλος, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης της Βό-
ρειας Ιρλανδίας, θα μπορεί να υπογράφει 
εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες. Με 
βάση αυτές τις συμφωνίες, τα εμπορεύματα 
που παράγονται στη Βόρεια Ιρλανδία θα 
μπορούν να εξάγονται σε τρίτες χώρες, 
υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες με τα 
εμπορεύματα που παράγονται σε άλλα 
μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το βέτο του DUP
Πριν ακόμα δοθούν στη δημοσιότητα 

τα στοιχεία της ανανεωμένης συμφωνίας 
αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ, 
οι βόρειοι «φίλοι» του Μπόρις Τζόνσον 
ακόνιζαν τα μαχαίρια τους για τη νέα μάχη 
που θα ακολουθούσε. Τη δημοσιοποίησή 
της ακολούθησε μάλιστα και η επιβεβαίωση 
των δέκα Βορειοϊρλανδών βουλευτών του 
DUP ότι εναντιώνονται στη συμφωνία. Τα 
επιχειρήματα που προέβαλαν βασίζονταν 
στην πεποίθηση ότι η νέα αυτή πρόταση 
δεν θα είναι οικονομικά ωφέλιμη για τη 
Βόρεια Ιρλανδία και θα θέσει σε κίνδυνο 
την ακεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Σύμφωνα με αναλυτές, όμως, το DUP δεν 
αντιδρά για τους διαφορετικούς τελωνει-
ακούς και ρυθμιστικούς κανόνες που θα 
ισχύουν στην περιοχή, αλλά αντιτίθεται 
στο ζήτημα του τρόπου ανανέωσης των 
ρυθμίσεων αυτών. Ειδικότερα, οι Βορειο-
ϊρλανδοί, λαμβάνοντας υπόψη το σύνθετο 
πολιτικό τοπίο της περιοχής τους, επιδι-
ώκουν να αποκτήσουν δικαίωμα βέτο, 
ώστε να ελέγχουν τις διαδικασίες. Έτσι 
προτείνουν, αντί της απλής πλειοψηφί-
ας που έχει συμφωνηθεί, η ανανέωση 
των ρυθμίσεων κάθε τέσσερα χρόνια να 
γίνεται με τη συναίνεση όλων των πολι-

τικών κομμάτων της Βόρειας Ιρλανδίας. 
Ως επιχείρημά του το DUP προβάλλει 
ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση παραβιάζει 
τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, 
η οποία έχει τις βάσεις της στην αρχή 
της συναίνεσης των δύο κοινοτήτων της 
Βόρειας Ιρλανδίας.

Η «υπαρξιακή» κρίση 
των Εργατικών

Όπως ήταν αναμενόμενο, την αντί-
θεσή της στην ανανεωμένη συμφωνία 
εξέφρασε και η αξιωματική αντιπολίτευση 
διά στόματος του ηγέτη των Εργατικών, 
Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος έκανε λόγο 
για «ακόμα χειρότερη συμφωνία» από 
αυτήν της Τερέζα Μέι. Η αναμενόμενη 
αυτή αντίδραση έχει τις ρίζες της στο 
«υπαρξιακό» πρόβλημα που αντιμετω-
πίζει το κόμμα των Εργατικών, το οποίο 
ταλανίζεται από εσωτερικές αντιφάσεις. 
Ενώ λοιπόν ο Κόρμπιν έσπευσε να απορ-
ρίψει τη συμφωνία, δεν παρουσίασε κα-
μιά εναλλακτική πρόταση, ενώ ζήτησε 
αυτή η συμφωνία να εγκριθεί μέσω ενός 
δεύτερου δημοψηφίσματος. Η αντιφατική 
στάση των Εργατικών δείχνει ότι ακόμα 
δεν έχουν διαμορφώσει τη  στρατηγική 
τους όσον αφορά την επίλυση του Brexit, 
ακροβατώντας μεταξύ της υποστήριξης της 
παραμονής στην ΕΕ και της αμφίσημης 
εξόδου με άλλους όρους. Φυσικά η πρώτη 
επιλογή μεταφράζεται αυτόματα σε απώλεια 
εκλογικών ποσοστών, αφού μεγάλο μέρος 
των ψηφοφόρων των Εργατικών ψήφισε 
υπέρ της εξόδου της Βρετανίας από την 
ΕΕ το 2016. Η δεύτερη επιλογή δε δεν 
έχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα, αφού 
οι τροπολογίες που καταθέτει το κόμμα 
επικεντρώνονται όχι σε διαφοροποίηση 
των όρων εξόδου αλλά σε εμπλοκή της 
διαδικασίας και υπονόμευσης της Κυβέρ-
νησης. Το πιο ουσιαστικό που έχουν να 
προσφέρουν πλέον είναι η επιμονή στο 
«επικυρωτικό δημοψήφισμα», δηλαδή η 
οποιαδήποτε συμφωνία να επικυρωθεί με 
ένα δεύτερο δημοψήφισμα. Όσον αφορά 
το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας (SNP) και 
τους φιλελεύθερους Δημοκράτες, όντας 
δυνάμεις οι οποίες επιδιώκουν την ανα-

στολή του Brexit και την παραμονή της 
Βρετανίας στην ΕΕ, είναι επόμενο να 
αντιτίθενται στη συμφωνία.  

Οι ανακολουθίες 
των Βρυξελλών

Μπορεί γι’ ακόμα μια φορά η συμφωνία 
να είναι ανισομερής ως προς τις παραχω-
ρήσεις της Βρετανίας στην ΕΕ, εντούτοις 
υπάρχουν εξόφθαλμα πισωγυρίσματα και 
από πλευράς Βρυξελλών. Από την πρώτη 
κιόλας άρνηση της Βουλής των Κοινοτήτων 
να περάσει τη συμφωνία της Τερέζα Μέι, 
οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωναν με 
κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν υπήρχε 
καμιά πιθανότητα να ανοίξουν προς δια-
πραγμάτευση τη συμφωνία αποχώρησης, 
ενώ οι αλλαγές θα μπορούσαν να γίνουν 
μόνο στη μη δεσμευτική πολιτική διακή-
ρυξη για τις μελλοντικές σχέσεις. Ακόμα 
και πριν από δύο μήνες η καγκελάριος της 
Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ, διαβεβαίωνε 
ότι δεν μπορούσαν να «αγγίξουν» το κείμενο 
της συμφωνίας αποχώρησης. Τελικά, η 
ΕΕ υποχώρησε και το πρωτόκολλο για 
τη Βόρεια Ιρλανδία, μέρος δηλαδή της 
συμφωνίας αποχώρησης, τροποποιήθηκε 
και γράφτηκε ξανά. Κατά παρόμοιο τρόπο 
οι Βρυξέλλες εμφανίζονταν ανυποχώρη-
τες ως προς τη διαφύλαξη της ενιαίας 
αγοράς, γι’ αυτό επέμεναν στο θέμα των 
σκληρών συνόρων μεταξύ της Βόρειας 
Ιρλανδίας και της Ιρλανδίας. Εντούτοις, 
με την ανανεωμένη συμφωνία θέτει υπό 
αμφισβήτηση την αξιοπιστία της ενιαίας 
αγοράς, αφού οι έλεγχοι θα γίνονται από 
τις αρμόδιες Αρχές της Βρετανίας. Τέλος, 
με τη συμφωνία που πέτυχε ο Τζόνσον 
καταρρέει ο «μύθος» ότι το backstop δεν 
μπορούσε να αντικατασταθεί εύκολα από 
άλλη πρόταση. Για μήνες η απαίτηση του 
Τζόνσον να αφαιρεθεί η πρόνοια αυτή 
από τη συμφωνία έβρισκε απέναντί της 
την αντίθεση των Βρυξελλών, ο οποίες 
αρνούνταν έχοντας ως πρόσχημα την 
απουσία άλλης εναλλακτικής. Τελικά, 
Τζόνσον και ΕΕ συμφώνησαν σε αυτήν 
την εναλλακτική, δικαιώνοντας την τακτική 
«εκφοβισμού» που υιοθέτησε από την 
αρχή ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας.   

 «Νέα» συμφωνία για το Brexit 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

Η συμφωνία που συνομολο-
γήθηκε μεταξύ Τζόνσον και Βρυ-
ξελλών θεωρείται ότι δεν διαφέ-
ρει, σε μεγάλο βαθμό, από αυτήν 
της πρώην Πρωθυπουργού της 
Βρετανίας, Τερέζα Μέι. Ο Τζόν-
σον, παρά την έντονη ρητορική 
του πριν από την ανάληψη των 
καθηκόντων του, τελικά έφτασε 
σε έναν συμβιβασμό με την ΕΕ, 
κρατώντας βασικές πρόνοιες, τις 
οποίες προηγουμένως αναθεμά-
τιζε. Εντούτοις, είναι δίκαιο να 
αναφερθεί ότι κατάφερε τελικά 
να απαλείψει το δίχτυ ασφαλείας 
στα ιρλανδικά σύνορα. Ακόμα 
και πριν από την είσοδό του στην 
Ντάουνινγκ Στριτ ο Πρωθυπουρ-
γός της Βρετανίας θεωρούσε ότι 
το αγκάθι τού backstop έπρεπε 
με κάθε τρόπο να τεθεί εκτός 
συμφωνίας, αφού υπήρχε ο φό-
βος ότι θα κρατούσε το Ηνωμένο 
Βασίλειο παγιδευμένο για πάντα 
στην τελωνειακή ένωση της ΕΕ, 
αφαιρώντας παράλληλα τη δυ-
νατότητα της χώρας να συνάψει 
εμπορικές συμφωνίες. Άρα, αυτό 
από μόνο του αποτελεί τεράστια 

επιτυχία. Όμως, το τίμημα αυτής 
της επιτυχίας είναι μεγάλο, αφού 
αναγκάστηκε να κάνει επώδυνους 
συμβιβασμούς για να το πετύχει. 
Ειδικότερα, η Βόρεια Ιρλανδία νο-
μικά θα συνδέεται τελωνειακά με 
το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο, 
αλλά θα ακολουθεί τους κανόνες 
της ΕΕ, μένοντας προσδεμένη 
στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. 
Αυτή η πρόνοια ομοιάζει με την 
πρόταση που είχε απορρίψει η 
Τερέζα Μέι για εφαρμογή του 
backstop μόνο στη Βόρεια Ιρλαν-
δία. Η άρνηση της Μέι βασιζόταν 
στην ανησυχία ότι με αυτόν τον 
μηχανισμό θα δημιουργούνταν 
«σκληρά» σύνορα μεταξύ Βό-
ρειας Ιρλανδίας και Βρετανίας, 
απειλώντας έτσι την εδαφική ακε-
ραιότητα του Ηνωμένου Βασιλεί-
ου. Παρά το γεγονός ότι αυτή η 
ρύθμιση βρίσκει αντίθετους τους 
Βορειοϊρλανδούς βουλευτές του 
DUP, ικανοποιεί μεγάλη μερίδα 
των Συντηρητικών Brexiteers, 
αφού δεν δεσμεύει ολόκληρη της 
Βρετανία να παραμείνει εντός της 
τελωνειακής ένωσης της ΕΕ.  

Η ερμηνεία 
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Συγκίνηση και υπερηφάνεια έφερε σε όλη 
την Κύπρο η μεγάλη πρόκριση στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020 που εξα-
σφάλισε, στις 7 Οκτωβρίου 2019, ο αθλητής 
Μάριος Γεωργίου. Διπλά υπερήφανη νιώθει 
για την επιτυχία του Κύπριου πρωταθλητή 
της ενόργανης γυμναστικής, η οικογένεια της 
Πετρολίνα, αφού ο Μάριος είναι ο αθλητής 
που έχει «υιοθετήσει» η Εταιρεία, μέσα από 
το πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο 
Δρόμο για το Τόκιο», της Κυπριακής Ολυμπι-
ακής Επιτροπής (ΚΟΕ). Το πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το 
Τόκιο» ξεκίνησε το καλοκαίρι. Στόχος είναι εταιρείες, οργανισμοί, φορείς και ιδιώτες 
να χορηγήσουν αθλητές της προ-Ολυμπιακής ομάδας της Κύπρου, στηρίζοντάς τους 
στην προσπάθεια που κάνουν για πρόκριση και διάκριση στο Τόκιο. Η Πετρολίνα 
στηρίζει εδώ και πολλές δεκαετίες τον αθλητισμό της Κύπρου, μέσα από χορηγικά 
προγράμματα και άλλες δράσεις. Οι αξίες και τα οφέλη του αθλητισμού προς το κοι-
νωνικό σύνολο αλλά και για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, ταυτίζονται με τις αρχές 
και τις αξίες που στηρίζει η Εταιρεία, μέσα από την Εταιρική Κοινωνική της Ευθύνη.

Tα τελευταία χρόνια, η λειτουργία συμμόρφωσης παρουσιάζει γρήγορη μεταμόρφωση, 
επηρεάζεται από νέους και σύνθετους κανόνες και ελέγχους, τεχνολογικές εξελίξεις και 
κακόβουλες απειλές όπως το κυβερνοέγκλημα. Όλα αυτά και πολλά άλλα παρουσιάστη-
καν στο 5ο Διεθνές Φόρουμ Συμμόρφωσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 
4 Οκτωβρίου 2019, με τη συμμετοχή διακεκριμένων διεθνών ομιλητών. Το συνέδριο 
παρουσίασε η Τράπεζα Κύπρου. To συνέδριο χαιρέτισε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην 
Κύπρο, Τζούντιθ Γκάρμπερ, η οποία αναφέρθηκε στην πρόοδο που σημειώθηκε από 
πλευράς Κύπρου σε σχέση με τα θέματα αυτά. O Μάριος Σκανδάλης, Διευθυντής Διεύ-
θυνσης Συμμόρφωσης του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, Πρόεδρος του Cyprus 
Integrity Forum (CIF) και Αντιπρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Association of Certified 
Fraud Examiners (ACFE) στην Κύπρο, σε ομιλία του στο συνέδριο επεσήμανε ότι «η 
ισχυρή και αποτελεσματική λειτουργία συμμόρφωσης αποτελεί απαραίτητο προπαρα-
σκευαστικό στάδιο για την εφαρμογή μιας εταιρικής ηθικής κουλτούρας». Ο κ. Σκανδάλης 
κάλεσε τους οργανισμούς να θέσουν ψηλά τον πήχη της συμμόρφωσης, τονίζοντας πως 
«εάν θέσουμε ως εταιρικό στόχο τη διασφάλιση της εταιρικής μας φήμης, εάν κινητο-
ποιήσουμε το προσωπικό μας μέσω ενός συστήματος επιβράβευσης, σύμφωνα με το 
οποίο η σωστή στάση ανταμείβεται παρά η υψηλότερη απόδοση, και εάν εισαγάγουμε 
ένα σύστημα οικονομικής ανταμοιβής των καταγγελιών παρά να ανταμείψουμε αυτούς 
που καταγράφουν τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους, τότε η δημιουργία της σωστής 
ηθικής κουλτούρας θα είναι τελικά για το δικό μας συμφέρον». Ο Πρώτος Αναπληρω-
τής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, δρ Χριστάκης Πατσαλίδης, ο οποίος 
συμμετείχε σε πάνελ με άλλους τραπεζίτες, τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου 
και την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφέρθηκε στην ενσωμάτωση της 
συμμόρφωσης στη στρατηγική της Τράπεζας. Όπως εξήγησε, «η συμμόρφωση πρέπει 
να διαδραματίζει ρόλο σε έναν οργανισμό, καθώς ένα υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης 
συμβάλλει στη διαχείριση των διαφόρων κινδύνων, όπως νομικών ή φήμης».  Ο δρ 
Πατσαλίδης τόνισε ακόμη πως «ως Τράπεζα Κύπρου δεν συμμορφωνόμαστε μόνο με 
τους κανονισμούς, αλλά τους υιοθετούμε και τους αφομοιώνουμε γιατί πιστεύουμε ότι 
έτσι προσθέτουμε αξία στον οργανισμό μας».

Εκδήλωση Οδικής Ασφάλειας Για Τα Παιδιά
από τη CNP Ασφαλιστική

Μεγαλύτερη κάλυψη και πιο γρήγορες ταχύτητες 
από ποτέ, για μια epic εμπειρία επικοινωνίας

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γιόρ-
τασε την 7η τελετή αποφοίτησης 
του, που πραγματοποιήθηκε στο 
ξενοδοχείο Coral Beach Hotel & 
Resort στην Πάφο. Οι απόφοιτοι 
είχαν την ευτυχία να μοιραστούν 
το αποκορύφωμα της σκληρής 
δουλειάς τους μπροστά από ένα 
κοινό 1200 και πλέον ατόμων που 
περιελάμβανε συγγενείς, φίλους, 
ακαδημαϊκούς, αλλά και εξέχουσες προσωπικότητες από την Κύπρο και το εξωτερικό. Στον  
χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, Μιχαλάκης 
Λεπτός, αφού συνεχάρη τους πτυχιούχους για την επιτυχία τους και μεταβίβασε τις ευχές 
του για την καλύτερη δυνατή σταδιοδρομία τους, ανανέωσε τη διαχρονική δέσμευση 
του Πανεπιστημίου για επένδυση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και επαγγελματική 
καταξίωση των αποφοίτων του. Παράλληλα, εξήρε την καθοριστική συμβολή του Πα-
νεπιστημίου στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή 
του για την υπογραφή νέων, σημαντικών συνεργασιών με καταξιωμένα πανεπιστημιακά 
ιδρύματα του εξωτερικού. Την τελετή αποφοίτησης τίμησε με την παρουσία της η Υπουρ-
γός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Βασιλική Αναστασιάδου, ο Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου Χρυσόστομος, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου  Μύρων Νικολάτος, οι 
Δήμαρχοι Πάφου και Πόλης Χρυσοχούς, πολιτικοί, αξιωματούχοι και πλήθος καλεσμένων. 
Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η συγκεκριμένη τελετή αποφοίτησης, αφού απονεμήθηκε και 
ο πρώτος Διδακτορικός τίτλος του προγράμματος εκπόνησης διδακτορικών διατριβών 
σε συνεπίβλεψη του Πανεπιστημίου Νεάπολις και του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,  
επισφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον  κύριο στόχο του Πανεπιστημίου για παραγωγή 
πρωτοπόρου και εφαρμοσμένης  επιστημονικής έρευνας.  Κατά τη διάρκεια της τελετής 
απονεμήθηκαν χρηματικά βραβεία και τιμητικοί έπαινοι σε πρωτεύσαντες φοιτητές του 
Πανεπιστημίου, από διάφορους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της Κύπρου, όπως 
η Astro Bank, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, το Cyprus Computer Society, o Σύν-
δεσμος Ψυχολόγων Κύπρου και εκ μέρους των Επαμεινώνδα και Μαρίας Κορακίδη.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γιόρτασε
την 7η τελετή αποφοίτησής του

Tο Πάρκο Κυκλοφορια-
κής Αγωγής στη Λευκωσία, 
στις 12 Οκτωβρίου, άνοιξε 
και φιλοξένησε χιλιάδες παι-
διά και ενήλικες στη μεγά-
λη Εκδήλωση της Οδικής 
Ασφάλειας. Οι επισκέπτες 
έζησαν μιαν  αξέχαστη 
εμπειρία, όπου είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθή-
σουν θεατρική παράσταση 
και παιχνίδια γνώσεων για 
την Οδική Ασφάλεια με γνω-
στούς ηθοποιούς, μουσικό 
και χορευτικό πρόγραμμα. Τα παιδιά εξασκήθηκαν στους βασικούς κανόνες κυκλο-
φοριακής αγωγής και πρακτικής εξάσκησης με αυτοκινητάκια και ποδήλατα. Στη 
συνέχεια πραγματοποιήθηκαν επιδείξεις με τη χρήση των γυαλιών προσομοίωσης 
μέθης, ουσιών και κόπωσης και τη  χρήση ζώνης ασφαλείας στο αυτοκίνητο, με τον 
ειδικό εξομοιωτή ζώνης ασφαλείας της CNP Ασφαλιστική. Η εκδήλωση περιελάμ-
βανε, μεταξύ άλλων, ζωντανή ραδιοφωνική σύνδεση, έκθεση αστυνομικών οχημά-
των, καθώς και πολλές δραστηριότητες. Στελέχη της CNP Ασφαλιστικής πρόσφεραν 
συμβολικά δώρα στους επισκέπτες. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η CNP Ασφαλιστική 
βράβευσε τους τυχερούς της κλήρωσης του διαγωνισμού για την Οδική Ασφάλεια, 
που διεξήχθη μεταξύ των παιδιών τη χρονιά που πέρασε. Μία συμβολική εισφορά 
€2.000 θα διανεμηθεί σε άπορα ορφανά παιδιά που έχασαν κάποιον από τους γονείς 
τους σε τροχαίο δυστύχημα.

Εκπληρώνοντας 
την υπόσχεσή της 
για υπερσύγχρονο 
δίκτυο και πραγμα-
τική οικονομία, η 
epic σήμερα παρου-
σιάζει μια ραγδαία 
ποσοστιαία αύξηση 
σε επίπεδο κάλυψης 
και ταχυτήτων, σε 
σχέση με την προ-
ηγούμενη χρονιά.

Καθώς το επεν-
δυτικό πρόγραμμα 
της εταιρείας για την 
ανάπτυξη και αναβάθμιση του δικτύου της, το οποίο ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια 
ευρώ, υλοποιείται με ταχείς ρυθμούς, τα αποτελέσματα είναι ήδη εμφανή. Μέσα σε 
έναν χρόνο:

1. Το ποσοστό κάλυψης του 4G αυξήθηκε κατά 4,50% φτάνοντας πλέον στο 97,55% του 
πληθυσμού, ενώ η συνολική κάλυψη του mobile internet έχει φτάσει στο εντυπωσιακό 
99,97% σε ό,τι αφορά την πληθυσμιακή και στο 99% σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική. 

2. Εντυπωσιακή είναι και η αύξηση των ταχυτήτων του mobile internet, καθώς 
η μέση ταχύτητα download ανέβηκε κατά 53,5% και αναμένεται να αυξηθεί ακόμη 
περισσότερο μέχρι το τέλος της χρονιάς. 

3. Ακόμη, περισσότερες ορεινές περιοχές προστέθηκαν στο 4G δίκτυο της epic 
δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους ακόμη και των πιο απομακρυσμένων χωριών 
να μπορούν  να απολαμβάνουν τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής.

4. Παράλληλα, η επένδυση αναβάθμισε και τις φωνητικές υπηρεσίες που προ-
σφέρει η εταιρεία με το ποσοστό επιτυχίας αδιάλειπτων συνομιλίων να ανέρχεται 
στο 99,8% και το ποσοστό επιτυχούς επίτευξης κλήσεων στο 99,77%. Ταυτόχρονα, 
η epic άρχισε να προσφέρει κλήσεις υψηλής ευκρίνειας μεταξύ των συνδρομητών 
της χάρη στην τεχνολογία HD Voice.  

5. Την ίδια περίοδο έγινε εγκατάσταση 200 χλμ. οπτικών ινών σε όλη την επικράτεια, 
φτάνοντας τα 1.300 χλμ. συνολικά και αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες της εταιρείας, 
ειδικά προς τις επιχειρήσεις.

6. Πρώτη στην Κύπρο παρουσίασε ένα πλάνο κινητής με απεριόριστα λεπτά, 
απεριόριστα SMS και 100GB δεδομένων με ένα χαμηλό πάγιο, εφαρμόζοντας και 
προϊοντικά την υπόσχεσή της για υπερσύγχρονο δίκτυο πάντα σε συνδυασμό με 
πραγματική οικονομία. Το epic δίκτυο έχει τη δυνατότητα να προσφέρει μια epic 
Internet εμπειρία στο κινητό με 100GB και σε μιαν απίστευτα χαμηλή τιμή. 

Τώρα οι συνδρομητές της εταιρείας απολαμβάνουν μια epic εμπειρία επικοινωνίας 
κάνοντας ό,τι αγαπούν καλύτερα, γρηγορότερα και σε περισσότερα σημεία.

Ο καλός και ξεκούραστος 
βραδινός ύπνος είναι αυτό 
που χρειαζόμαστε όλοι για 
μια καλύτερη ζωή, καθώς 
μας βοηθά ν’  αντεπεξέλθου-
με πιο αποτελεσματικά στις 
ανάγκες της σύγχρονης κα-
θημερινότητας. Ο ποιοτικός 
ύπνος μάς κάνει να νιώθουμε 
ξεκούραστοι, γεμάτοι ενέρ-
γεια και να απολαμβάνουμε 
τη ζωή. 

Η ΙΚΕΑ εμπνεύστηκε 
από το γεγονός ότι η ξε-
κούραση μπορεί να έχει 
θετικό αντίκτυπο στις ζωές 
μας και, θέλοντας να αρχίσει 
μια επανάσταση στον ύπνο, 
δημιούργησε, μεταξύ άλλων, δύο νέα Εργαλεία: τον «Οδηγό Άνεσης» και τον «Σχε-
διαστή Κρεβατιού». Με τον Οδηγό Άνεσης καλείστε να ακολουθήσετε μιαν απλή 
διαδικασία, η οποία ολοκληρώνεται μέσα σε 4 βήματα. Αφού απαντήσετε σε μερικές 
ερωτήσεις, όπως το ύψος και το βάρος σας, την αγαπημένη στάση που κοιμάστε και 
τη θερμοκρασία που προτιμάτε, στη συνέχεια, βάσει των απαντήσεών σας, η ΙΚΕΑ 
κάνει μιαν ανάλυση, προτείνοντάς σας το στρώμα, το μαξιλάρι και το πάπλωμα που 
ταιριάζει στις ανάγκες σας. Με τον Σχεδιαστή Κρεβατιού μπορείτε να δημιουργήσετε 
μόνοι σας τον ιδανικό συνδυασμό κρεβατιού, επιλέγοντας ανάμεσα από μια μεγάλη 
ποικιλία σε σκελετούς, στρώματα, ανωστρώματα, τάβλες, πόδια και να το διαμορφώ-
σετε με τα αγαπημένα σας μαξιλάρια, σεντόνια παπλώματα και υφάσματα. Βρείτε τα 
Εργαλεία, «Οδηγός Άνεσης» και «Σχεδιαστής Κρεβατιού», στο https://www.ikea.com.
cy/domatia/upnodomatio/ και ανακαλύψτε τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις 
δικές σας ανάγκες. Αγοράστε online τα προϊόντα που θα επιλέξετε, «χορτάστε» ύπνο, 
αλλάξτε διάθεση και φέρτε την ισορροπία στη ζωή σας. ΙΚΕΑ. Ζούμε μαζί! 

Η Πετρολίνα υπερήφανη για τον Μάριο Γεωργίου

Η Τράπεζα Κύπρου έχει ενσωματώσει
τη συμμόρφωση στη στρατηγική της

Στους Φούρνους Ζορπάς, που με γνώση και 
φροντίδα ζυμώνουν και μας προσφέρουν όλες 
τις ώρες της ημέρας πραγματικό, φρέσκο, ζεστό 
ψωμί, η αγάπη για το καλό ψωμί φαίνεται. Γι’ αυτό 
και δεν θα μπορούσαν να γιορτάσουν την Παγκό-
σμια Ημέρα Ψωμιού (16 Οκτωβρίου) με καλύτερο 
τρόπο, από το να δημιουργήσουν νέες ξεχωριστές 
αρτοδημιουργίες. Οι λάτρεις των παραδοσιακών 
γεύσεων και του προζυμένιου ψωμιού θα ενθουσι-
αστείτε με το ψωμί με προζύμι βασιλικού. Ένα ψωμί 
με δεμένη ψίχα, πλούσιο σε αρώματα και γεύση. 
Μαλακό ψωμί, που συνοδεύει πιάτα από όσπρια 
και σαλάτες αλλά μπορείτε να το απολαύσετε και 
σκέτο, κρύο ή φρυγανισμένο με βούτυρο. Από τις 
νέες επιλογές δεν θα μπορούσε να λείπει ένα ψωμί 
υψηλής διατροφικής αξίας. Ένα «σούπερ» τετράγωνο 
ψωμί, με βρώμη και φυτικές ίνες, που εκτός από σκέτο, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 
και σαν βάση για θρεπτικά σάντουιτς, αφού το σχήμα του σας επιτρέπει να κόψετε ίσες 
φέτες 40g, που αποτελούν την προτεινόμενη μερίδα από τους διατροφολόγους. Έχει 
ιδιαίτερη γεύση, «δεμένη» ψίχα και έχει 80% χαμηλότερη περιεκτικότητα σε σάκχαρα, 
σε σχέση με άλλα πολύσπορα ψωμιά. Αν ακολουθείτε μία θρεπτική και ισορροπημένη 
διατροφή, αυτό το ψωμί θα γίνει η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια, αφού αποτελεί 
πηγή πρωτεϊνών, εδώδιμων ινών και φωσφόρου. Τέλος, για τους λάτρεις των γαλλικών 
ψωμιών, τα νέα είναι ευχάριστα, αφού η γκάμα των γαλλικών ψωμιών εμπλουτίστηκε με 
2 νέα ψωμιά. Το ψωμί Pochon με προζύμι, σε 2 μεγέθη ξεχωρίζει τόσο για τη γεύση του 
όσο και για την εμφάνισή του, καθώς είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που «διπλώνεται» 
η ζύμη – σαν πουγκί. Εξίσου απολαυστικό το γαλλικό καρβέλι, που σαν υφή θυμίζει 
τη γαλλική μπαγκέτα. Και τα 2 είδη είναι κατάλληλα για μικρά νοικοκυριά. Υπέροχα 
ψωμιά, για όλες τις γευστικές και διατροφικές προτιμήσεις, όλα ζυμωμένα με τη γνώση, 
τη φροντίδα των Φούρνων Ζορπάς και τη συνταγή της νοστιμιάς.

Πραγματοποιήθηκε στις 
10 Οκτωβρίου 2019 η τελετή 
απονομής των πρώτων Cyprus 
Responsible Business Awards 
2019, τα οποία ανέδειξαν τις άρι-
στες πρακτικές και τις καινοτόμες 
δράσεις κάθε υπεύθυνης επιχεί-
ρησης, η οποία δεσμεύεται στις 
αρχές της αειφορίας, της εταιρικής 
υπευθυνότητας και της βιώσιμης 
ανάπτυξης. Στην κατηγόρια Αρι-
στεία στην Επικοινωνία - Εκδή-
λωση Εταιρικής Υπευθυνότητας/Φιλανθρωπική Εκδήλωση - το Αργυρό Βραβείο 
απονεμήθηκε στην εταιρεία DELEMA McCANN, για την Πορεία με τις Ροζ Φιγούρες, 
2018 της Europa Donna Κύπρου. Στην τελετή Βράβευσης χαιρετισμό απηύθυνε ο 
Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, Θεοδόσης Α. Τσιόλας, ο οποίος, μεταξύ 
άλλων, τόνισε πόσο σημαντικό είναι να δημιουργούνται σωστές προϋποθέσεις και 
να προσφέρονται κίνητρα, τα οποία επιβραβεύουν τις προσπάθειες όσων εργάζονται 
και προωθούν την ανάπτυξη, την εξέλιξη και την πρόοδο με θεμιτά μέσα. Εκ μέρους 
της DELEMA McCANN, το βραβείο παρέλαβε η Managing Director, Δέσπω Λευ-
καρίτη, η οποία αφού ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία ανέφερε 
ότι η  DELEMA McCANN εργάζεται αφιλοκερδώς για την Europa Donna εδώ και 
σχεδόν 20 χρόνια, αναπτύσσοντας 360° εκστρατείες, με διαχρονικό σύνθημα «Βήμα-
βήμα μαζί κερδίζουμε τη ζωή». Στόχος είναι η συμμετοχή του κοινού στην Πορεία 
με τις Ροζ Φιγούρες, ενισχύοντας έτσι την αναγνωρισιμότητα και το έργο της Europa 
Donna στην Κύπρο. «Όταν η ιδιωτική πρωτοβουλία στηρίζει μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς», ανέφερε, «ενισχύεται το έργο των ΜΚΟ και καλύπτει ανάγκες της κοι-
νωνίας». Τα βραβεία είχαν τεθεί κάτω από την αιγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης.

Βραβείο Cyprus Responsible Business Awards 
στην DELEMA McCANN

Πιείτε Viva Slim με Stevia
H νέα σειρά χυμών και 

φρουτοποτών της Viva είναι 
γεγονός. Φρουτένια γεύση, 
πλούσια σε θρεπτικά συστατι-
κά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, 
μόνο με γλυκαντικό από το 
φυτό stevia. Η σειρά είναι ιδα-
νική για όσους προσέχουν τη 
διατροφή τους αλλά θέλουν 
να απολαμβάνουν και όλη 
τη γεύση. Εκλεκτά φρούτα 
δημιουργούν λαχταριστούς δροσιστικούς χυμούς και  φρουτοποτά. Συνδυασμοί από 
αγαπημένα φρούτα δημιουργούν κοκτέιλ με γεύση, άρωμα και δροσιά. Διατίθενται σε 
έξι διαφορετικές γεύσεις σε συσκευασίες του ενός λίτρου.  Φτιάχνονται με την υψηλή 
ποιότητα και τους αυστηρότερους ελέγχους σε υπερσύγχρονο εργοστάσιο στην Ελλά-
δα, που διαθέτει  πολυετή πείρα και κατέχει μεγάλο μερίδιο πωλήσεων στην αγορά. 
Στην κυπριακή αγορά θα βρείτε τους Viva αποκλειστικά στα 17 καταστήματα Smart 
σε ολόχρονα χαμηλή τιμή.

Η ΙΚΕΑ δημιουργεί τις ιδανικές
συνθήκες για τον τέλειο ύπνο!

Φούρνοι Ζορπάς: Μήνας ψωμιού

Tα Public υποδέχονται τους φοιτητές του University of Nicosia πίσω στις ακαδη-
μαϊκές αίθουσες με εκπτωτικά δωροκουπόνια για αγορές των απαραίτητων ειδών για 
τη νέα χρονιά. Θέλοντας να κάνει την επιστροφή των σπουδαστών πιο εύκολη από 
ποτέ, η αλυσίδα καταστημάτων τεχνολογίας, ψυχαγωγίας και πολιτισμού συμμετέχει 
στο welcome kit που ετοίμασε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για τους φοιτητές του. Τα 
κουπόνια περιλαμβάνουν εκπτώσεις 20% στη γραφική ύλη, 20% στα ελληνικά και 
ξενόγλωσσα εκπαιδευτικά βιβλία και 30% σε όλα τα λεξικά. Φυσικά, πανεπιστήμιο 
χωρίς laptop δεν γίνεται και γι’ αυτό φρόντισαν τα Public που προσφέρουν εκπτώ-
σεις σε επιλεγμένους φορητούς υπολογιστές που κυμαίνονται από €100 έως και 
€350. Στα Public οι φοιτητές μπορούν να βρουν επίσης όλα τα τελευταία προϊόντα 
τεχνολογίας, όπως κορυφαία tablet, smartphone και wearables-gadgets, είδη αρχει-
οθέτησης για καθηγητές, δασκάλους, εργαζόμενους, φοιτητές και μαθητές, για να τα 
βάλετε όλα σε μία τάξη αλλά και είδη οργάνωσης γραφείου, όπως post-it, ψαλίδια, 
συρραπτικά, αριθμομηχανές, κόλλες κ.ά. Με μία βόλτα σε ένα από τα καταστήματα 
Public που βρίσκονται σε όλη την Κύπρο ή στο public-cyprus.com.cy, μικροί και 
μεγάλοι μπορούν να βρουν όλα όσα χρειάζονται για να ξεκινήσουν τη νέα χρονιά, 
μέσα από τη μεγαλύτερη ποικιλία επώνυμων σχολικών ειδών, στις καλύτερες τιμές.

Τα Public προσφέρουν δωροκουπόνια στους 
φοιτητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
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ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Παφίτης Γιώργος: Λυκαβηττού 42 Β (πίσω 
από Μακάρειο Στάδιο-Δρόμος Χρυσο-
βαλάντου), Λευκωσία, τηλ.: 22758900, 
22758900. 
Αρέστη Παναγιώτης: Λεωφ. Στροβόλου  
206 (πλησίον «Pepsi Cola»), Στρόβολος, τηλ: 
22420058, 22491533. 
Στυλιανού Κυριάκου Στέλιος: Αγίου Παύλου 
101 (πλησίον Ιπποδρόμου), Άγιος Δομέτιος, 
τηλ.: 22771122, 22590272. 
Χριστοφόρου-Παπαπροδρόμου Βέρα: Ιφι-
γενείας 59, Ακρόπολη (δίπλα από Φούρνο 
Ζορπά, κάτω από χημείο Γιαννουκκά), Στρό-
βολος, τηλ.: 22210303, 22491165. 
Ευθυμίου - Κούλα Μαρία: Λεωφ. Καλ-
λιπόλεως 53Γ (300μ. από το Πανεπι-
στήμιο), Παλαιομέτοχο, τηλ.: 22833786, 
22372870. 

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Δάρβης Γεώργιος: Βασίλη Μιχαηλίδη 13 
(IASO MEDICAL CENTER), Λεμεσός, τηλ.: 
25347070, 99201014. 
Πολυκάρπου Αντρέας: Λεωφ. Μακαρίου 
Γ’ 225 (περιοχή Εναερίου), Λεμεσός, τηλ.: 
25588346, 25318417. 

Θεοδώρου Πάμπος: Λεωφ. Μακαρίου 47 
(πλησίον φώτων Σιμιλλίδη), Λεμεσός, τηλ.: 
25566411, 25574038. 
Στράγκας Γεώργιος: Αγίας Φυλάξεως 145 
(κάτω από τα φώτα Σπύρου Κυπριανού 
και έναντι ORCHESTRA), Λεμεσός, τηλ.: 
25717300, 99422900. 

ΛΑΡΝΑΚΑ
Περικλέους Ζόριτσα: Λεωφ. Γρίβα Διγενή 
24 (μεταξύ φώτων Δροσιάς και φώτων 
Πυροσβεστικής, έναντι ESSO), Λάρνακα, 
τηλ.: 24624374, 24645918. 
Αποστολίδης Παύλος: Κοσμά Λυσιώτη 20 
(τέρμα Ερμού προς παραλία), Λάρνακα, τηλ.: 
24627213, 24423271. 

ΠΑΦΌΣ
Μανώλης Ευάγγελος: Αριστοτέλη Σάββα 
49 (δρόμος Νοσοκομείου προς Μεσόγη), 
Αναβαργός, τηλ.: 26930599, 26943628. 

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

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Παθολόγος: Αριστομένης Δημήτριος Τουρ-
βάς, τηλ.: 99097385, 22108553. 

ΛΕΜΕΣΌΣ
Οδοντίατρος: Μαρία Ευαγγελίδου, τηλ.: 
25333302, 99309777. 

ΠΑΦΌΣ
Οδοντίατρος: Μαρία Ονουφρίου, τηλ.: 
99201953. 

Ιατροί

Έσοδα
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 

τη Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019, στην 
οικία της κ. Φωτεινής Παπαδοπούλου, η 
φιλανθρωπική εκδήλωση του Κυπριακού 
Ερυθρού Σταυρού – Κλάδου Λευκωσίας 
(αρ.άδειας: 49/2019) «Δείπνο Αγάπης», 
συντροφιά με τον Στέφανο Κορκολή και τη 
Σοφία Μανουσάκη. Τα έσοδα ανήλθαν στις 
€30.706,00 και τα έξοδα στις €11.803,70. 
Τα καθαρά έσοδα, ποσού €18.902,30, θα 
διατεθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη του 
προγράμματος Κοινωνικής Πρόνοιας του 
Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού – Κλάδου 
Λευκωσίας.

-Στις 8 Σεπτεμβρίου 2019, ο Παγκύπριος 
Αντιλευχαιμικός Σύνδεσμος “ΖΩΗ” διορ-
γάνωσε πορείες εράνου στις κοινότητες της 
επαρχίας Λάρνακας και Αμμοχώστου, με 
εθελοντές τους Ενωμένους Μοτοσικλετιστές 
Κύπρου και  τους Avgorou Bikers Club. Τα 
έσοδα του συνδέσμου από την πορεία στις 
κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας ήταν 
€1.110, τα έξοδά του €118,35 και τα καθαρά 
έσοδά του €991.65. Τα καθαρά έσοδα του 
συνδέσμου από την πορεία στις κοινότητες 
της επαρχίας Αμμοχώστου ήταν €630. Ο 
σύνδεσμος ευχαριστεί τα Κοινοτικά Συμ-
βούλια  που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά 
του κάνοντας τη δική τους εισφορά, στις 
πορείες εράνου. Θερμές ευχαριστίες και 
στην εταιρεία Πετρολίνα για τη χορηγία 
των καυσίμων.

 
Παρουσίαση Bιβλίου 

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 
ο διεθνής εκδοτικός οίκος Nova Science 
Publishers και το Δικηγορικό Γραφείο του 
Ανδρέα Ν. Μασούρα σάς προσκαλούν στην 
παρουσίαση του βιβλίου του δρος  Ανδρέα 
Μασούρα με τίτλο: «Entrepreneurship in 
Small and Medium-Sized Enterprises» 
την Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 
18.30, στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου 
Νεάπολις Πάφου. Θα ακολουθήσει δεξίωση.

Ροταριανός Όμιλος
Ομιλία για το πρόβλημα των εγκαταλε-

λειμμένων ζώων στη Λάρνακα  διοργανώνει 
ο Ροταριανός Όμιλος Λάρνακας την Τρίτη, 
22 Οκτωβρίου 2019,  στις 8:00μ.μ., στο 
ξενοδοχείο «Sun Hall»,  με ομιλήτρια την 
κ. Ανδρούλλα Ανδρονίκου. 

Διαλέξεις
Διάλεξη με θέμα «Κεραίες Κινητής 

Τηλεφωνίας, Ενημερώνομαι – Προστα-

τεύομαι», διοργανώνει το Κίνημα Οικο-
λόγων Συνεργασία Πολιτών την Τρίτη, 
22 Οκτωβρίου 2019, στις 7.00μ.μ.,  στο 
ξενοδοχείο «Atrium Zenon», στη Λάρνακα. 
Ομιλητής ο κ. Ζήνωνας Μιχαηλίδης, μέλος 
του «Σωματείου Ατόμων Επηρεαζομένων 
από την Ακτινοβολία Κεραιών Κινητής 
Τηλεφωνίας – ΑΣΠΙΔΑ».

-Διάλεξη με θέμα «Η επιστημονική 
πρόοδος στη χειρουργική ογκολογία: εξε-
λίξεις που σηματοδοτούν τη νέα εποχή στη 
διαχείριση του καρκίνου», διοργανώνει 
το Ζηνώνειο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο την 
Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019, στις 7.15μ.μ., 
στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρ-
νακας. Εισηγητής: Δρ Αθανάσιος Πέτρου, 
Εξειδικευμένος Χειρουργός. Είσοδος 
ελεύθερη.

Τραγουδάμε για τα παιδιά 
της Κένυας 

Εκδήλωση με τίτλο «Τραγουδάμε για 
τα παιδιά της Κένυας» θα πραγματοποι-
ηθεί την Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019, 
στις 8.00μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων 
Γυμνασίου Αθηένου για στήριξη των παι-
διών της Κένυας. Συμμετέχει ο καλλιτέχνης 
Δημήτρης Μεσημέρης.

Θεατρική παράσταση 
Τη θεατρική παράσταση «Ζωή μετά  

χαμηλών πτήσεων» θα παρουσιάσει η 
Ερασιτεχνική Ομάδα Ενηλίκων «Φάρος» 
την Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019, στις 8:00 
μ.μ., στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας.

Σκηνοθεσία: Άντρη Κυριαζή.

Eκδρομή
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού  

προσφέρει την ευκαιρία στo κοινό να συμ-
μετάσχει σε  μοναδική 8ήμερη εκδρομή 
στη Θεσσαλονίκη στους γιορτασμούς της 
απελευθέρωσης και του πολιούχου Αγίου 
Δημητρίου, καθώς και σε εξορμήσεις σε 
πανέμορφα μέρη της Μακεδονίας όπως 
Λουτρά Πόζαρ, Λίμνη Κερκίνη - Οχυρά 
Ρούπελ, Γουμένισσα -  Καταρράκτες Σκρά 
- Λίμνη Μεταλλίου, Παναγία Σουμελά - 
Σκήτη Βέροιας -  Βεργίνα και  ξενάγηση 
σε μουσεία της πόλης. Τιμή €490 σε 
ξενοδοχείο 3* με πρόγευμα. Περιλαμ-
βάνεται: Αεροπορικό με φόρους, διαμονή 
σε δίκλινο σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, πε-
ριηγήσεις βάσει του προγράμματος που 
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα  www.
iep.org.cy. Κρατήσεις στα τηλ. 22720000 
και 99373000. 

Υπογράφτηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, 
στις εγκαταστάσεις της Τσιμεντοποιίας Βασιλι-
κού, Μνημόνιο Συνεργασίας της Εταιρείας και 
του Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού. Η συνεργασία περιλαμβάνει 
κυρίως την προώθηση και ανάπτυξη του εθε-
λοντισμού, την υποστήριξη του ΠΣΣΕ και των 
εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων, 
την προώθηση και ανάπτυξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και την αντιμετώπιση 
των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων/ αναγκών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Το 
ΠΣΣΕ συστάθηκε το 1973, όταν διαπιστώθηκε η ανάγκη για συντονισμό των εθελοντικών 
οργανώσεων, για χάραξη πολιτικής στον τομέα της εθελοντικής κοινωνικής πρόνοιας 
και για υπεύθυνη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
στη διαμόρφωση και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής του κράτους. Η Τσιμεντο-
ποιία Βασιλικού συνεχίζει ακράδαντα να στηρίζει και να ενθαρρύνει τον εθελοντισμό, 
προσφέροντας βοήθεια στο κοινωνικό σύνολο, καθώς πιστεύει ότι η ανάπτυξη του συ-
ναισθήματος αλληλεγγύης που πηγάζει μέσα από έναν οργανισμό, συσχετίζεται με τη 
βελτίωση απόδοσης της εργασίας και με την ενσυναίσθηση της αλληλεγγύης προς τους 
συνανθρώπους, προσφέροντας βοήθεια με κάθε τρόπο. 

Π ρ α γ μ α τ ο -
ποιήθηκε στις 14 
Οκτωβρίου 2019, 
στα κεντρικά γρα-
φεία της Δασικής 
Περιφέρειας Τρο-
όδους στα Πλα-
τάνια, η δεύτερη 
συνάντηση των 
ενδιαφερομένων 
φορέων του έργου 
iLIFE-TROODOS. 
Στη  συνάντηση κλήθηκαν να συμμετέχουν φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημό-
σιου τομέα που σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις 
και επαγγελματικές ομάδες, καθώς επίσης η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους και η 
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Τροόδους. Στόχος της συνάντησης 
ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων για την πρόοδο του έργου iLIFE-TROODOS 
και η λήψη ανατροφοδότησης ως προς τις εισηγήσεις που προτάθηκαν κατά την 1η 
συνάντησή τους. Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο 
σημείο ενημέρωσης στα Πλατάνια που ετοιμάστηκε στο πλαίσιο του ιδίου έργου. Το 
έργο iLIFE-TROODOS διοργάνωσε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Δράσης Β.2 του 
έργου. Η εν λόγω δράση περιλαμβάνει τη διοργάνωση συναντήσεων/εργαστηρίων, 
τα οποία στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις φυσικές αξίες και τις 
οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους, καθώς 
και στην ενημέρωση και ανάπτυξη ικανοτήτων συγκεκριμένων ομάδων ατόμων (π.χ. 
ενδιαφερομένων φορέων). Το έργο iLIFE-TROODOS συγχρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται από το Τμήμα Δασών, τη 
Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick, το Τμήμα Περιβάλ-
λοντος και την εταιρεία Contact Advertising Agency Ltd. Περισσότερες πληροφορίες 
για το έργο iLIFE-TROODOS στο www.ilifetroodos.eu 

Δεύτερη συνάντηση των Ενδιαφερομένων 
Φορέων του έργου iLIFE-TROODOS

Μνημόνιο Συνεργασίας Τσιμεντοποιίας
Βασιλικού με το ΠΣΣΕ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Από τα βάθη της καρδιάς μας ευχαριστούμε θερμά

όσους μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος
για την απώλεια του πολυαγαπημένου μας

ΒΑΣΌΥ Γ. ΧΑΤΖΗΘΕΌΔΌΣΊΌΥ
από τους Στύλλους Αμμοχώστου

(Ίδρυτή και Προέδρου του Όργανισμού Salamis)

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όσους παρέστησαν στην κηδεία,
κατέθεσαν στεφάνια, προέβησαν σε εισφορές στη μνήμη του,

απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή με οποιονδήποτε
άλλον τρόπο συμμετείχαν στο πένθος μας.

Η σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια
και οι λοιποί συγγενείς.

Μια «νέα αρχή» ετοιμάζεται να κάνει 
πολύ σύντομα ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος 
Κύπρου, γεγονός που θα του επιτρέψει να 
εξυπηρετεί ακόμα περισσότερους ασθενείς 
που πάσχουν από καρκίνο. Από το βήμα 
της 47ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του 
Συνδέσμου, ο πρόεδρός του, Δρ Αδάμος 
Αδάμου, παρουσίασε την τελική φάση 
επέκτασης του Κέντρου Ανακουφιστικής 
Φροντίδας «Αροδαφνούσα» και επίσης 
εξήγησε ότι ο Σύνδεσμος επενδύει παράλ-
ληλα και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών 
κατ’ οίκον νοσηλευτικής φροντίδας, ψυχο-
κοινωνικής στήριξης και φυσιοθεραπείας, 
ώστε να ανταποκρίνεται σε περισσότερα 
περιστατικά στο σπίτι των ασθενών σε 
όλες τις πόλεις και χωριά της Κύπρου.

Η «νέα Αροδαφνούσα» αναμένεται να 
παραδοθεί εντός των επόμενων μηνών και 
στον χώρο θα λειτουργούν 26 μονόκλινα 
δωμάτια ασθενών (έντεκα περισσότερα απ’ 
ό,τι προηγουμένως). Επίσης, θα λειτουργεί 
ειδικά σχεδιασμένο φυσιοθεραπευτήριο και 
άλλοι τρεις χώροι θεραπειών φυσιοθερα-
πείας και αρωματοθεραπείας, ενώ έχουν 
δημιουργηθεί αίθουσες για ψυχολογική 
και κοινωνική στήριξη των ασθενών και 

των οικείων τους με πλήρη σεβασμό στην 
ιδιωτικότητά τους. Στην «Αροδαφνούσα» έχει 
ακόμα δημιουργηθεί μια μεγάλη και φωτεινή 
αίθουσα, στην οποία θα προσφέρονται τα 
προγράμματα ημερήσιας απασχόλησης των 
ασθενών, καθώς επίσης και μια καφετερία, 
η οποία θα μπορεί να αξιοποιείται από τους 
ασθενείς και τους επισκέπτες του χώρου. 
Κύρια έμφαση δόθηκε στους κήπους που θα 
πλαισιώνουν το Κέντρο, ώστε σε αυτούς να 
έχουν άμεση πρόσβαση όλα τα δωμάτια των 
ασθενών και, γενικά, να δημιουργείται ένα 
αίσθημα γαλήνης και ανακούφισης. Όσον 
αφορά τους μελλοντικούς σχεδιασμούς του 
Συνδέσμου, ο δρ. Αδάμου ανέφερε ότι, πέραν 
της πλήρους λειτουργίας της «Αροδαφνού-
σας», ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου 
ετοιμάζεται για την ένταξη των υπηρεσιών 
Ανακουφιστικής Φροντίδας στο ΓεΣΥ τον 

Ιούνιο 2020, ενώ, παράλληλα, έχει φέρει 
τεχνογνωσία από το εξωτερικό για ανα-
βάθμιση και περαιτέρω αυτοματοποίηση 
των συστημάτων ηλεκτρονικών φακέλων 
των ασθενών. Ένας νέος στόχος του Συνδέ-
σμου είναι και η τροποποίηση του κτηρίου 
του «Ευαγόρειου» Κέντρου στη Λεμεσό, 
ώστε να  μπορεί να προσφέρει εκτός από 
ημερήσια νοσηλεία, και υπηρεσίες ενδο-
νοσοκομειακής φροντίδας. Κλείνοντας, ο 
Δρ Αδάμου ευχαρίστησε τους σταθερούς 
χορηγούς του Αντικαρκινικού Συνδέσμου 
Κύπρου, όλους τους υποστηρικτές του και 
κυρίως τους εθελοντές που στηρίζουν με 
ανιδιοτέλεια και προθυμία τον Σύνδεσμο. 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέφρασε προς τον 
μεγάλο δωρητή που ανέλαβε εξολοκλήρου 
το κόστος επέκτασης της «Αροδαφνούσας»,  
ο οποίος, προς το παρόν, επιθυμεί να μείνει 
ανώνυμος.  O Σύνδεσμος σήμερα Κυρια-
κή, 20 Οκτωβρίου, με την Αστυνομική 
Διεύθυνση Λευκωσίας και την Κοινοτική 
Αστυνόμευση Λευκωσίας διοργανώνουν 
υπό την αιγίδα του Αρχηγού Αστυνομίας, 
Πανηγύρι Χαράς στο Πάρκο Κυκλοφοριακής 
Αγωγής της Αστυνομίας Κύπρου,  από τις 
10.30 π.μ. μέχρι τις 6.00 μ.μ. 

«Νέα αρχή» για τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου

Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
Νεάπολις βρίσκεται στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει την αποδοχή δωρεάς 
στη συλλογή της, ενός μεγάλου αριθμού 
βιβλίων, από έναν σημαντικό άνθρωπο 
των Γραμμάτων και της κοινωνίας της 
Κύπρου, τον κ. Άρη Πετάση. Στο πλαίσιο 
μιας σεμνής τελετής, που έλαβεν  χώ-
ραν  στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
Νεάπολις, το Σάββατο, 28/9/2019, παρόντος του Προέδρου του Συμβουλίου, Μιχαλάκη 
Λεπτού, του Πρυτάνεως, Καθηγητού Παντελή Σκλιά, του Αντιπρυτάνεως, Καθηγητού 
Διομήδη Μαρκουλή, του Διευθυντού Διοίκησης και Οικονομικών, δρος Ανδρέα Μο-
λέσκη, του Προέδρου του Τμήματος Νομικής, Καθηγητού Κωνστ. ΓΕ. Αθανασόπουλου 
αλλά και του ίδιου του δωρητή, κ. Άρη Πετάση, οι παριστάμενοι ευχαρίστησαν τον 
δωρητή για την ευγενή του χορηγία, η οποία εμπλουτίζει τη συλλογή της βιβλιοθήκης 
αναδεικνύοντας τον σημαίνοντα ρόλο της στην ευρύτερη κοινωνία της Πάφου. Τέλος, 
ο διευθυντής της βιβλιοθήκης, Χρίστος Παναγή, και το προσωπικό της, ευχαρίστησαν 
τόσο τον κ. Πετάση όσο και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου αλλά και τον Πρύτανη, για το 
ειδικό ενδιαφέρον που επιδεικνύουν για τη βελτίωση της ποιότητας των ακαδημαϊκών 
υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Νεάπολις.

Δωρεά συλλογής βιβλίων από τον κ. Άρη Πετάση 
στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Νεάπολις

✚ ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, θυγατέρα, αδελφή και θεία 

ΑΝΤΩΝΊΑ ΑΝΤΩΝΊΌΥ ΒΡΌΝΤΗ
από Άγιο Τύχωνα 

 
που απεβίωσε την Πέμπτη, 17/10/2019, σε ηλικία 45 ετών, κηδεύουμε

αύριο Δευτέρα, 21/10/2019  και ώρα 2.00 μ.μ., από τον ιερό ναό Αγίου Τύχωνος
στον Άγιο Τύχωνα, και καλούμε όσους επιθυμούν να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Αντρέας Βρόντης

Μητέρα: Μυροφόρα Αντωνίου
Αδελφές: Κούλα Αντωνίου και Στέλλα Αντωνίου

Ανίψια και λοιποί συγγενείς

Στο γήπεδο ΓΣΠ, λίγο πριν από την έναρξη του 
αγώνα της Ομόνοιας Λευκωσίας με τον Απόλλωνα, 
έγινε η μεγάλη κλήρωση με έπαθλο ένα Dacia 
Duster4x4, προσφορά του Ομίλου Πηλακούτα. 
Στην κλήρωση συμμετείχαν όλοι οι κάτοχοι Εισι-
τηρίου Διαρκείας, με τον Κυριάκο Νικολάου να 
αναδεικνύεται ο μεγάλος νικητής. Την Πέμπτη, 
17 Οκτωβρίου, ο Κυριάκος Νικολάου παρέλαβε 
το νέο του αυτοκίνητο  Dacia Duster από τον 
κ. Μάριο Σιακαλλή, Sales Manager της Char. 
Pilakoutas Auto Alliance Limited, του Ομίλου 
Πηλακούτα. Ο μεγάλος τυχερός του διαγωνισμού θα κυκλοφορεί πλέον με ένα Dacia 
Duster 4x4, απολαμβάνοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέου του αυτοκινήτου, 
όπως: Σύστημα πολυμέσων MEDIA NAV με οθόνη αφής, GPS με χάρτες της Κύπρου, 
Αυτόματος πιλότος οδήγησης, Σταθεροποιητής ταχύτητας και Βοηθητικό σύστημα παρ-
καρίσματος με κάμερα. Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για όλα τα μοντέλα 
Dacia, επισκεφθείτε το www.dacia.com.cy ή το https://www.facebook.com/DaciaCyprus/. 

Ο μεγάλος νικητής της Ομόνοιας Λευκωσίας 
φεύγει με ένα DACIA DUSTER
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Υπό τη σκιά των εικόνων της φρίκης 
που αναδύονται από το πολεμικό 
θέατρο στη γειτονική Συρία, στρι-

φογυρίζουν στο μυαλό μου αδυσώπητα 
ερωτήματα που αφορούν τη θλιβερή 
κατάντια της λεγόμενης  πολιτισμένης 
ανθρωπότητας. Το κεντρικό ερώτημα, 
φυσικά, αφορά εμάς τους Ευρωπαίους 
πολίτες, οι οποίοι ανήκουμε στην πιο 
προηγμένη οικογένεια κρατών του 
πλανήτη, ο οποίος παραμένει έρμαιο 
στις ορέξεις ουκ ολίγων παρανοϊκών 
ηγετών. Μπορεί ή δεν μπορεί η Ευρω-
παϊκή Ένωση να πρωταγωνιστήσει στο 
διεθνές  γεωπολιτικό σκηνικό, συμβάλ-
λοντας καταλυτικά στη θέσπιση κανό-
νων επιβολής του Διεθνούς Δικαίου; 
Στον μέσο πολίτη, πάντως, επικρατεί η 
αντίληψη ότι η σημερινή Ευρωπαϊκή 
Ένωση θέλει, αλλά δεν μπορεί.

Στην κοινή γνώμη είναι διάχυτη η 
αντίληψη πως η Ευρωπαϊκή Ένωση με 
τις υπάρχουσες δομές της και τον τρόπο 
που  λειτουργεί έχει κραυγαλέες αδυ-
ναμίες που εμποδίζουν τη δημιουργία 
της ισχυρής δύναμης που θέλουμε και 
οραματιζόμαστε. 

Όμως, αυτές οι αδυναμίες δεν πρέπει 
σε καμία περίπτωση να μας κάνουν να 
αποστρεφόμαστε την Ευρώπη και καθετί 
το ευρωπαϊκό. Τουναντίον, θα πρέπει να 
χαλυβδώνουν την πίστη μας για συνεχή 
- συνειδητή προσπάθεια, ώστε μια μέρα 
να φτιάξουμε την Ευρώπη των ονείρων 
μας, την ισχυρή δύναμη ειρήνης και 
ασφάλειας στον ταραγμένο πλανήτη.                                                                                                                          
Η απροκάλυπτη τουρκική εισβολή στη 

Συρία και η θρασύτατη συμπεριφορά 
των στρατοκρατών της Άγκυρας έναντι 
της Κύπρου, της Ελλάδας και άλλων 
γειτονικών κρατών, με φόντο το πτώμα 
του ανθρώπινου πολιτισμού στα χαλά-
σματα των βομβαρδισμένων κουρδικών 
περιοχών, επιτάσσουν όπως η Ευρώπη 
αλλάξει ρότα εδώ και τώρα. Οι συγκυρίες 
είναι τέτοιες,  που επιβάλλουν όπως η 
Ευρώπη μπει στην εμπροσθοφυλακή  
μιας φιλόδοξης πρωτοβουλίας που θα 
αποσκοπεί στην επικράτηση της στοι-
χειώδους λογικής στις διεθνείς σχέσεις, 
προκειμένου να δαμασθούν μεγαλομα-
νείς ηγέτες που ανά πάσα στιγμή μπο-
ρούν να σύρουν την ανθρωπότητα σε 
ολοκληρωτική καταστροφή. 

Ήλθε λοιπόν ή ώρα, η Ευρώπη να 
επιταχύνει το φιλόδοξο πρόγραμμα των 
οραματιστών ιδρυτών της για μια ισχυρή 
ένωση με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα,  
που θα αποτρέπει τους οξύτατους και πα-
ράλογους εξοπλιστικούς ανταγωνισμούς 
και θα επενεργεί ως σημαντικότατος 
παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης. 
Απαραίτητη προϋπόθεση προς τούτο, 
είναι η δημιουργία, χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, της Ομοσπονδιακής Ευ-
ρώπης που θα σέβεται το έθνος - κράτος 
και δεν θα εμπιστεύεται την οικονομία 
της στους κάθε λογής επιτήδειους σοφούς  
των επιχειρηματικών και τραπεζικών 
λεσχών. 

Αλλοίμονο, αν οι ηγέτες της Ευρώπης 
δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει πως  
οφείλουν να ανεβάσουν ταχύτητα προ-
κειμένου να αντιμετωπίσουν τις ασύμμε-
τρες απειλές, οι οποίες την περιβάλλουν. 
Θα είναι τραγικό, αν δεν  αποβάλουν 
πάραυτα τον όποιο δισταγμό τους για 
αμυντική αυτονόμηση και στρατιωτική 
απεξάρτηση από το ΝΑΤΟ, με παράλ-
ληλη ενίσχυση των εξοπλισμών τους 
στη βάση συγκεκριμένου ποσοστού του 
ΑΕΠ του κάθε κράτους -μέλους. Προς 

την κατεύθυνση αυτή, μπορεί 
το επικείμενο Brexit να αποτελέσει 

το εφαλτήριο για δημιουργία της νέας 
ισχυρής Ευρώπης με ενιαία εξωτερική 
πολιτική και κοινό σύστημα ασφάλειας 
και άμυνας. Αυτή θα είναι και η καλύ-
τερη απάντηση σε όσους ισχυρίζονται 
ότι η Ευρώπη θέλει, αλλά δεν μπορεί. 

*Δημοσιογράφος Το 1957, η Συνθήκη της Ρώ-
μης έθεσε τα θεμέλια για την 
Ενωμένη Ευρώπη. Ο Βρετανός 

Πρωθυπουργός Χάρολντ Μακμίλαν 
αιτήθηκε τη συμμετοχή και του Ηνω-
μένου Βασιλείου. Απόλυτα αρνητικός 
ο στρατηγός Ντε Γκολ, απέτρεψε την 
ευρωπαϊκή ενσωμάτωση του Ηνωμένου 
Βασιλείου, θεωρώντας ότι θα λειτουρ-
γούσε ως Δούρειος Ίππος των ΗΠΑ.

Αργότερα οι ενστάσεις παραμερί-
στηκαν και η Βρετανία εντάχθηκε στην 
Ε.Ε. Ουδέποτε όμως εγκατέλειψε μια 
μόνιμη επιφυλακτικότητα απέναντι στο 
εγχείρημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. 
Αντίθετα, διατηρώντας το σύνδρομο της 
ανωτερότητας, κατάλοιπο της πάλαι ποτέ 
βρετανικής αυτοκρατορίας, υπονόμευε 
συνεχώς κάθε πολιτική και κάθε προ-
οπτική εμβάθυνσης και ολοκλήρωσης 
του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Η ειδική σχέση, που είχαν συνομολο-
γήσει ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, επί 
προεδρίας Ρούσβελτ και πρωθυπουργίας 
Τσόρτσιλ, υπήρξε, για μια μεγάλη περί-
οδο, το υπόβαθρο μιας αίσθησης υπε-
ροψίας των Βρετανών. Ωστόσο οι καιροί 
άλλαξαν και οι ΗΠΑ προχώρησαν σε 
εγκαθίδρυση ειδικών σχέσεων και με 
μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Τη Γερμανία. 
Το βρετανικό μονοπώλιο τερματίστηκε. 
Καθώς η τελευταία πράξη της βρετανικής 
εξόδου από την Ε.Ε. διαδραματίζεται, με 
πρωταγωνιστή τον ανεκδιήγητο Πρωθυ-
πουργό Μπόρις Τζόνσον, οι ανησυχίες 
για ένα άτακτο BREXIT εντείνονται και 
κορυφώνονται. Οι ελπίδες για μια ουσι-

αστική διαφοροποίηση της βρετανικής 
στάσης διαρκώς λιγοστεύουν, με τον ηγέτη 
της Εργατικής αντιπολίτευσης να παρα-
παίει, αφού ουδέποτε τοποθετήθηκε με 
σαφήνεια υπέρ της παραμονής στην Ε.Ε.

Η πορεία εξόδου της Βρετανίας 
συμπίπτει, ωστόσο, και με άλλες ανη-
συχητικές εξελίξεις στην Ευρώπη, που 
μόνο φόβους και ανησυχίες προκαλούν. 

Στη Γερμανία ο κλασικός διπολισμός 
του πολιτικού συστήματος της μεταπολε-
μικής περιόδου -Χριστιανοδημοκράτες 
και Σοσιαλδημοκράτες- διαλύεται, με 
εντεινόμενη τη δράση των Νεοναζί. 
Το επεισόδιο της περασμένης εβδο-
μάδας στο Χάλε, με δημοσιοποίηση 
μάλιστα αντισημιτικού «μανιφέστου», 
έχει προκαλέσει μεγάλη νευρικότητα 
στο Βερολίνο, καθώς σε πολιτικό επί-
πεδο ενδυναμώνονται ταυτόχρονα τα 
ακροδεξιά πολιτικά κινήματα. 

Στη Γαλλία, οι δημοσκοπήσεις παρου-
σιάζουν συνεχώς αυξανόμενα τα ποσο-
στά του «Εθνικού Μετώπου» της Λεπέν, 
ενώ στην Ιταλία η ακροδεξιά αποτελεί 
πλέον βασική συνιστώσα του πολιτικού 
συστήματος. Για να μην αναφερθούμε 
στην ξενοφοβική κυβέρνηση του Βίκτορ 
Όρμπαν στην Ουγγαρία, που γράφει «στα 
παλιά του τα παπούτσια» την προσφυ-
γική-μεταναστευτική πολιτική της Ε.Ε.

Καθώς ο φόβος σκεπάζει ξανά την Ευ-
ρώπη και οι απεχθούς μνήμης εφιάλτες 
του παρελθόντος ξαναζωντανεύουν, η 
ανάγκη δημοκρατικών συσπειρώσεων 
με προοδευτικό περιεχόμενο αποτελεί 
τη μέγιστη προτεραιότητα. Για να μην  
αποτελεί «έπεα πτερόεντα» η προσφυής 
ρήση του Ζακ Ντελόρ, ότι «η Ε.Ε. υπήρξε 
το μεγαλύτερο επίτευγμα της Ιστορίας 
σε καιρό ειρήνης».

Σημ: Η επονείδιστη στάση ΗΠΑ-Ρω-
σίας, στην απεχθή εισβολή - επιχείρηση 
εθνοκάθαρσης της Τουρκίας στη Συρία, 

παρείχε την ευκαιρία στην Ε.Ε. μιας ου-
σιαστικής διαφοροποίησης. Δυστυχώς,  
και πάλι φοβισμένη και τραγική, δεν 
αξιοποίησε τη συγκυρία να εμφανιστεί 
ορατά στη διεθνή πολιτική σκηνή, στη 
βάση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου 
και πολιτικής ηθικής υπεροχής.

Κρίμα!
*Τέως Πρόεδρος Βουλής

των Αντιπροσώπων

Μπορεί ή δεν μπορεί η Ευρώπη; Καθώς πλησιάζει το BREXIT

Η δημιουργία της νέας 
ισχυρής Ευρώπης, με 

ενιαία εξωτερική πολι-
τική και κοινό σύστημα 
ασφάλειας και άμυνας, 
είναι η καλύτερη απά-
ντηση σε όσους ισχυ-

ρίζονται ότι η Ευρώπη 
θέλει, αλλά δεν μπορεί

Καθώς ο φόβος σκεπά-
ζει ξανά την Ευρώπη 

και οι απεχθούς μνήμης 
εφιάλτες του παρελθό-

ντος ξαναζωντανεύουν, 
η ανάγκη δημοκρατι-
κών συσπειρώσεων 

με προοδευτικό περι-
εχόμενο αποτελεί τη 

μέγιστη προτεραιότητα. 
Για να μην  αποτελεί 
«έπεα πτερόεντα» η 
προσφυής ρήση του 

Ζακ Ντελόρ, ότι «η Ε.Ε. 
υπήρξε το μεγαλύτερο 
επίτευγμα της Ιστορίας 

σε καιρό ειρήνης»

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. 
ΟΜΗΡΟΥ*ΞΕΝΗΣ 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
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ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ*

Ένα θέμα με πολλές διαστάσεις, που 
ενώ αγγίζει όλους, δεν αποτελεί 
προτεραιότητα σχεδόν για κανέναν.

Εμείς, ως ΕΔΕΚ, το σοσιαλιστικό κόμμα 
της Κύπρου, θεωρούμε ότι η τρίτη ηλικία 
στον τόπο μας πρέπει να αποτελεί την 
αιχμή του δόρατος της κοινωνικής πολι-
τικής ενός αληθινού κράτους πρόνοιας.

Εκατοντάδες συνάνθρωποί μας, με-
ταξύ αυτών γονείς και συγγενείς μας, 
υποφέρουν από παραβιάσεις των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων τους. Αυτές οι 
παραβιάσεις κυμαίνονται από κοινωνικής 
υφής θέματα, σε πολιτικό αποκλεισμό, 
μειωμένη ιατρική περίθαλψη, μέχρι και 
βίαιη συμπεριφορά ή ελλιπή φροντίδα 
σε στέγες ηλικιωμένων.

Τις περισσότερες φορές όλες οι πιο 
πάνω καταστάσεις παραμένουν στη σκιά 

και δεν απασχολούν κανέναν.
Το γεγονός ότι το προσδόκιμο ζωής 

έχει επεκταθεί, άρα έχει αυξηθεί κατα-
κόρυφα και ο αριθμός των ηλικιωμένων 
στη σύγχρονη κοινωνία, δημιουργεί νέα 
δεδομένα για την προώθηση σύγχρονου 
αναβαθμισμένου πλαισίου πολιτικής, που 
αφορά την τρίτη ηλικία και τις συγκεκρι-
μένες ανάγκες της.

Στις 21 Δεκεμβρίου του 2010 η Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ  εγκαθίδρυσε μια 
Ομάδα Εργασίας ανοιχτού τέλους, με την 
εντολή να διερευνήσει και να εντοπίσει τα 
κενά στην προστασία των δικαιωμάτων 
των ηλικιωμένων και σε δεύτερο στάδιο 
να παρουσιάσει προτάσεις για αποκατά-
σταση των όποιων κενών. Θέματα προς 
συζήτηση ήταν: διακρίσεις λόγω ηλικίας, 
ελλιπής αυτονομία, απουσία ποιοτικής 
ιατρικής περίθαλψης ανεξαρτήτως οικο-
νομικής κατάστασης, μη πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη, δυσμενείς διακρίσεις λόγω 

ηλικίας, αρνητικές συνθήκες ανεξαρτη-
σίας και διακίνησης, απουσία ευκαιριών 
δημιουργικής απασχόλησης.

Εμφανώς τα δεδομένα δεν είναι υπέρ 
αυτής της ευάλωτης ομάδας των συμπο-
λιτών μας, που βρίσκονται σε αδυναμία 
να συνασπισθούν και να διεκδικήσουν 
αυτό που δικαιωματικά τους ανήκει: μιαν 
αξιοπρεπή ζωή. Προτείνουμε να ληφθούν 
συγκεκριμένα μέτρα για αποκατάσταση 
του κενού, τα οποία μπορούν να υιοθετη-
θούν από το κράτος και να αποτελέσουν 
πλαίσιο πολιτικής με βάση τα ακόλουθα.

Έχοντας υπ’ όψιν ότι:
• Οι άνθρωποι, παγκοσμίως, πέραν 

των εξήντα, αποτελούν ένα πολύ μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού και μέχρι το 2050 
θα είναι δύο δις (θα είναι δηλαδή κατά 
πολύ περισσότεροι από τα παιδιά κάτω 
των δεκαπέντε χρόνων)!

• Τα δικαιώματα των ανθρώπων της 
τρίτης ηλικίας δεν προστατεύονται από 

καμία Διεθνή Χάρτα δικαιωμάτων, ούτε 
από πρωτόκολλα. 

• Αρνητική συμπεριφορά, προκατα-
λήψεις, κουλτούρα απόρριψης ή παρα-
γκωνισμού των ηλικιωμένων, αποτελούν 
κοινά ποιοτικά στοιχεία της σύγχρονης 
κοινωνίας, όχι μόνο στον τόπο μας.

• Οι διακρίσεις σε βάρος της τρίτης 
ηλικίας παρουσιάζονται πολυεπίπεδα και 
σε πολλές μορφές, είναι ανεκτές από την 
ευρύτερη κοινωνία και οδηγούν μεγάλη 
μερίδα ηλικιωμένων στον αποκλεισμό 
και την απομόνωση.

• Στατιστικές μελέτες δείχνουν ότι πολ-
λά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας αντιμετω-
πίζουν βίαιες συμπεριφορές ακόμα και 
μέσα στην οικογένειά τους ή και στους 
χώρους φροντίδας όπου φιλοξενούνται. 
Σε πολλούς αφαιρείται το δικαίωμα να 
αποφασίζουν για βασικά δεδομένα της 
ζωής τους, όπως τα οικονομικά, η πε-
ριουσία, η ιατρική περίθαλψη. Πολλοί 

δεν έχουν δικαίωμα σε ποιοτική ιατρική 
φροντίδα και αφήνονται να υποφέρουν 
μέχρι τέλους.

• Στις περιπτώσεις που τους αποδίδο-
νται κάποια δικαιώματα από το κράτος, 
βρίσκονται αντιμέτωποι με συμπεριφορές 
απαξίωσης ή χειρότερα σε αντιμετώπιση 
φιλανθρωπίας και χάριτος. Η Κυβέρνηση 
αντιμετωπίζει τα θέματα που αφορούν 
τους ηλικιωμένους ως θέματα κοινωνι-
κής ευημερίας, πράγμα που δημιουργεί 
εκείνα τα δεδομένα ώστε οι δικαιούχοι 
να μετατρέπονται σε επαίτες και όχι σε  
πολίτες με ίσα δικαιώματα, ίδιας βάσης, 
όπως όλες οι άλλες ηλικίες.

•  Χρειάζεται επειγόντως να μετουσι-
ωθεί η αντιμετώπιση του θέματος, από 
προσέγγιση κοινωνικής ευημερίας σε 
προσέγγιση βασικών και αναφαίρετων 
δικαιωμάτων.

• Το κάποιο ενδιαφέρον για θέματα που 
αφορούν αυτήν την ηλικία είναι περιστα-

σιακό, αποσπασματικό, δεν αξιολογείται με 
κανέναν τρόπο, δεν υπάρχουν στατιστικές, 
δεν υπάρχει ουσιαστική ενημέρωση ή 
καμπάνιες ευαισθητοποίησης του κοινού.

Ο σεβασμός για την τρίτη ηλικία είναι 
αυτοσεβασμός και δείχνει το επίπεδο του 
πολιτισμού μια χώρας.

Όλη η συμπεριφορά και γενικότερη 
μορφή απαξίωσης της κοινωνίας προσδίδει 
στους ηλικιωμένους την ετικέτα του «βά-
ρους» και τους οδηγεί βαθμηδόν σε μο-
ναχικούς δρόμους απομόνωσης, φτώχιας, 
ψυχικής και βιολογικής κατάπτωσης.

Και, όμως, είναι αυτοί οι άνθρωποι που 
δούλεψαν, πάλεψαν μια ζωή, πρόσφεραν 
στην κοινωνία, έχτισαν τις δομές για να συ-
νεχίσει να υπάρχει ο κόσμος του σήμερα 
και να προοδεύει. Οι εμπειρίες, η σοφία 
και η γνώση τους θα έπρεπε να αποτελούν 
σημεία αναφοράς για τους νεότερους και 
σταθερό έδαφος για τα επόμενα βήματά τους.

*Αναπληρώτρια Πρόεδρος Κ.Σ. ΕΔΕΚ

Η διαβίωση των κρατουμένων στα 
στρατόπεδα συγκεντρώσεως 
των Ναζί έχει απασχολήσει 

αρκετούς συγγραφείς και έχει αναγκάσει 
πολλές φορές τους αναγνώστες να την 
συγκρίνουν με παρόμοια γεγονότα που 
διαδραματίζονται στη σημερινή εποχή. Αν 
μάλιστα οι αναγνώστες αυτοί κατοικούν 
σε ακριτικές περιοχές, περιτριγυρισμένοι 
από αγκαθωτά συρματοπλέγματα, νάρκες, 
νεκρή ζώνη και τη συνεχή απομόνωση, 
τότε γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό γιατί 
ακριβώς αυτοί οι αναγνώστες καθίστανται 
πιο ευάλωτοι και ευαίσθητοι σχετικά 
με το θέμα αυτό που προσεγγίστηκε 
και παλαιότερα.  

Δεν είναι λοιπόν η πρώτη φορά που 
ασχοληθήκαμε ή που συγκρίναμε τη 
διαβίωση σε μια περικυκλωμένη και 
απομακρυσμένη περιοχή με τη ζωή 
σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως, 
χωρίς βέβαια να θέλουμε να ακου-
γόμαστε υπερβολικοί και σεβόμενοι 
τα εκατομμύρια ψυχών που χάθηκαν 
στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως του 
Μπούχενβαλτ, του Μαουτχάουζεν και 
του Άουσβιτς, εκεί όπου ουσιαστικά τα 
θύματα της ναζιστικής κτηνωδίας βρέ-
θηκαν «στον σταθμό των τελευταίων 
δακρύων» τους. Παραπέμπουμε σε 
αναφορά που προέρχεται από το βι-
βλίο «Μαουτχάουζεν» του Ιάκωβου 
Καμπανέλλη, ο οποίος περιγράφει με 
λεπτομέρεια την άφιξη των κρατουμέ-

νων στο στρατόπεδο Γκούζεν, που ήταν 
παράρτημα του Μαουτχάουζεν. 

Η άφιξη των Εβραίων κρατουμένων 
στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως υπο-
δήλωνε για τους Ναζί τον βασανισμό 
και την εκμετάλλευσή τους μέχρι τον 
τελευταίο σταθμό της ζωής τους, που 
ήταν οι θάλαμοι αερίων. Βέβαια κάποιοι 
κρατούμενοι πιθανόν να νόμιζαν ότι πή-
γαιναν για δουλειά, εξαπατημένοι από 
τις γερμανικές δηλώσεις που συμφω-
νούν με τη χαρακτηριστική πινακίδα 
στην είσοδο του στρατοπέδου Άουσβιτς, 
η οποία έγραφε «Arbeit macht frei», 
δηλαδή «η εργασία απελευθερώνει».  

Ο πόνος και τα βασανιστήρια των 
κρατουμένων ήταν για τους Es-Es στρα-
τιώτες μέσο καταξίωσης αλλά και ηθικής 
ικανοποίησης, αφού μεριμνούσαν να 
εκτελέσουν τις διαταγές των προϊσταμέ-
νων τους και συγχρόνως να ικανοποι-
ήσουν τις αρρωστημένες προσωπικές 
τους συνήθειες.

Τις ίδιες συνθήκες φυλάκισης θα 
μπορούσε να είχε βιώσει και ο ίδιος 
ο Χίτλερ, όταν το 1923, μετά από 
το «πραξικόπημα της Μπυραρίας» 
καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυ-
λάκισης στις φυλακές Λάντσπεργκ. 
Βέβαια, τελικά εξέτισε ποινή μόνο για 
ένα χρόνο, στον οποίο μάλιστα δεχό-
ταν επισκέψεις, επιστολές και δώρα 
από θαυμαστές και θαυμάστριες και 
στελέχη του εθνικιστικού κόμματός 
του.  Ας σημειωθεί ότι στις φυλακές 
του Λάντσπεργκ, όπως γράφει ο Χάρης 
Βλαβιανός στο βιβλίο του «Το κρυφό 
ημερολόγιο του Χίτλερ», ο μελλοντικός 
Φύρερ του Γ’ Ράιχ έγραψε τον πρώτο 
τόμο του βιβλίου του «Ο Αγών μου».  
Προφανώς ο άνθρωπος που μισούσε 
τους αδύναμους και τους Εβραίους 

αφέθηκε ελεύθερος, για να διαπράξει 
στη συνέχεια το μεγαλύτερο έγκλημα 
κατά της ανθρωπότητας, το ολοκαύτω-
μα των Εβραίων μέσα σε στρατόπεδα 
συγκεντρώσεως - φυλακές. 

Η Γερμανία μετά την ήττα της στον 
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη διεθνή 
οικονομική κρίση του 1929 επενδύει στο 
πρόσωπο του Χίτλερ και του εθνικιστι-
κού του κόμματος, για να ανακτήσει τη 
χαμένη της δύναμη και αυτοπεποίθηση. 
Ωστόσο, όταν ο Χίτλερ καταλαμβάνει την 
εξουσία, φανερώνει τις προθέσεις και τη 
μανία του να θέλει να είναι ο «Πατέρας 
όλου του έθνους». Φανερώνει ακόμη 
την εμμονή του ότι «Ο Νόμος της φύσης 
απαιτεί τον αφανισμό των αδυνάμων 
και δίδει ζωή μόνο στους δυνατούς», 
εμμονή που τον οδήγησε στις γνωστές 
θηριωδίες κατά των Εβραίων. 

Οι όπου γης Εβραίοι δεινοπάθησαν 
και η ανθρωπότητα υπέφερε σε μεγάλο 
βαθμό τόσο από τον Χίτλερ όσο και από 
τον Ντούτσε, το δίδυμο που υποστήριζε, 
όπως γράφει ο Ιάκωβος Καμπανέλλης, ο 
«φασισμός και ο ναζισμός είναι ανώτεροι 
από κάθε διεθνή σύμβαση».  Κανείς, 
όμως, Εβραίος και μη, δεν μπορεί να 
ζήσει στερούμενος την ελευθερία του και 
καταπιεζόμενος, είτε από δυνάστες είτε 
από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. 
Μέσα στα στενά και περιορισμένα δη-
μοκρατικά και γεωγραφικά του πλαίσια 
θα αντιδράσει κάποια στιγμή και είτε 
θα πέσει θύμα εκμετάλλευσης είτε θα 
ακολουθήσει τον δικό του δρόμο της 
ελευθερίας.  Η Ιστορία και το παρελθόν 
παρέχουν αρκετά διδάγματα, ώστε να 
μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη, που 
οδήγησαν εκατομμύρια ανθρώπους 
στον αφανισμό. 

* Δήμαρχος Δερύνειας

Όταν ακούω μερικούς ανεκ-
διήγητους πολιτικούς και 
κομματικούς ηγετίσκους να 

ομνύουν πίστη στη Διζωνική, Δικοι-
νοτική Ομοσπονδία (Δ.Δ.Ο.) και ότι 
θα επανενώσουν, δήθεν, την Κύπρο 
υπό αυτό το καθεστώς, κυριολεκτικά 
πρόκειται για εμπαιγμό. Έχει κατα-
ντήσει η αναφορά σε Δ.Δ.Ο. όπως το 
τροπάριο της Κασσιανής, που ψάλλεται 
την Αγίαν Εβδομάδα κάθε Τρίτη στους 
ιερούς ναούς.

Τι σχέση έχει η Δ.Δ.Ο. με δίκαιη, 
βιώσιμη και λειτουργική λύση, όταν 
δεν πρόκειται ένα τέτοιο καθεστώς να 
«ποσαραντώσει»  -όπως λέμε- αφού 
στις 40 μέρες από τον θάνατο τελείται 
το μνημόσυνο του τεθνεώτος. 

Η κοροϊδία και ο εμπαιγμός για δήθεν 
«επανένωση» και «απελευθέρωση» εί-
ναι πλέον ανυπόφορος όταν ουσιαστικά 
με τις ούτω καλούμενες «συμφωνίες 
κορυφής» (συμφωνίες υψηλού επι-
πέδου) έχουμε αποενοχοποιήσει την 
Τουρκία και αποδεχθήκαμε έμμεσα τα 
τετελεσμένα της εισβολής και κατοχής 
και στη συνέχεια υποβάλαμε και χάρτη 
για το εδαφικό, προσφέροντας «γην και 
ύδωρ», και αποδεχθήκαμε ουσιαστικά 
τη διχοτόμηση. Η Τουρκία ούτε με διχο-
τόμηση αρκείται, ούτε με Ομοσπονδία, 
ούτε με Συνομοσπονδία με δύο κράτη 
κ.λπ., αλλά μόνο με επανάκτηση και 
ολοκληρωτικό έλεγχο της Κύπρου.

Δεν υπάρχει περίπτωση να αποσύρει 
τα κατοχικά στρατεύματά της, ούτε και να 
παραιτηθεί των ούτω καλούμενων εγγυ-
ήσεων και «επεμβατικών δικαιωμάτων».

Όταν είχαμε Προέδρους που ο μεν 
ένας ήθελε «λύση υπό τας περιστάσεις» 
(και ουσιαστικά υιοθετούσε την τουρκική 
αξίωση για λύση με βάση τις σημερινές 
πραγματικότητες), ο δε άλλος ήθελε «λύση 
χθες» και να κατοχυρώσει τα στρατηγικά 
της συμφέροντα και πρώην Υπουργό 
των Εξωτερικών που εισηγείται την ανα-
βολή των γεωτρήσεων στην Κυπριακή 
ΑΟΖ μέχρι επιλύσεως του Κυπριακού 
(εάν φυσικά βρεθεί ποτέ τέτοια λύση 
και η Τουρκία αλλάξει στάση, πράγμα 
αδύνατον), αφού η Κύπρος θα είναι υπό 
τον πλήρη έλεγχό της, διερωτάται κανείς 
γιατί ουσιαστικά πραγματοποιήσαμε 
εθνική αυτοκτονία. Όταν, λοιπόν, είχαμε 
το «πάνω χέρι» με την παρουσία μιας 
Ελληνικής Μεραρχίας (1964-1967) με 
ενισχυμένη δύναμη πυρός και η ΕΝΩ-
ΣΗ ήταν τετελεσμένο γεγονός, με τον 
Γεώργιο Παπανδρέου να διακηρύττει 
στις 27/10/1964 στη Θεσσαλονίκη «Η 
ΕΝΩΣΗ ήλθε, η ΕΝΩΣΗ έρχεται», θα 
βρούμε σήμερα λύση δίκαιη, βιώσιμη 
και λειτουργική με την παρουσία 40 
χιλιάδων τουρκικών στρατευμάτων;  

Διερωτήθηκα πολλές φορές, εάν οι 
Τούρκοι ήταν το 82% του πληθυσμού 
της Κύπρου και εμείς η μειονότητα, θα 
είχαμε διαφορετική τύχη από εκείνη 
των Ελλήνων της Κωνσταντινουπόλεως, 
της Ίμβρου και της Τενέδου;

Αλλά ποιοι τορπίλισαν το σχέδιο της 
μονομερούς ΕΝΩΣΗΣ που κόμισε τον 
Αύγουστο του 1964 κατ’ εντολήν του 
τότε πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου ο 
τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πέτρος 
Γαρουφαλιάς και που έλυνε οριστικά 

το Κυπριακό, αναφέρθηκα εν εκτάσει 
σε άρθρα μου επανειλημμένα.

Τώρα, όπως λέμε, «το πουλίν επέ-
τασεν», δηλαδή χάθηκε η ευκαιρία και 
είμαστε, πλέον, στο έλεος της Τουρκίας.

Συνεπώς, η «επανένωση» και «απε-
λευθέρωση» είναι έπεα πτερόεντα, δη-
λαδή λόγια φτερωτά, λόγια του αέρα.

Τελικά, θα ήθελα να αναφερθώ στην 
τελευταία συνεδρία του ούτω καλούμενου 
«Εθνικού Συμβουλίου», όπου ούτε σε ένα 
κοινό ανακοινωθέν δεν συμφώνησαν, 
και να επαναλάβω αυτά που έγραψα στο 
άρθρο μου πριν από λίγα χρόνια με τον 
τίτλο: «Να διαλυθεί το Εθνικό Συμβούλιο», 
αναφερόμενος στην πλήρη αποτυχία του. 
Θα είχε νόημα η ύπαρξη ενός τέτοιου 
«Εθνικού Συμβουλίου», αν αυτό είχε ερ-
γαστεί για την επίτευξη ενότητας σκοπού 
και δράσης στη βάση ενός ενιαίου αντι-
κατοχικού και εθνικοαπελευθερωτικού 
μετώπου. Η καλύτερη υπηρεσία που 
μπορούν να προσφέρουν τώρα, αφού 
απέτυχαν  παταγωδώς σε όλα, είναι να 
πάνε στα σπίτια τους… και να απλώνουν 
τραχανά, και να μας αφήσουν ήσυχους, 
γιατί μόνο ζημιά προκαλούν με τα κα-
μώματα και τους θεατρινισμούς τους.

*Πρώην συνδικαλιστής

Ανακοινώθηκε και πάλι πρόσφατα 
το πολύ χαμηλό ποσοστό υλο-
ποίησης του «Προϋπολογισμού 

Αναπτύξεως». Αναφέρθηκα κι άλλοτε σε 
έργα, προγράμματα ανάπτυξης που δεν 
έγιναν, με αποτέλεσμα η Κύπρος να μην 
επιτύχει μιαν αυτοδύναμη ανάπτυξη, που 
θα την κατέτασσε στη χορεία των ανεπτυγ-
μένων χωρών. Σήμερα θα ασχοληθώ λόγω 
στενότητας χώρου με τρία απ’ αυτά, στα 
οποία πρόσφατα παρουσιάστηκε κάποια 
κινητικότητα: Την Κρατική Έκθεση Λευ-
κωσίας, το Λιμάνι/Μαρίνα Λάρνακας και 
την περιοχή δυτικά της Μαρίνας Λεμεσού.

Ο Αύγουστος μάς θυμίζει τον αδόκη-
το χαμό του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
το 1977. Δυο μήνες νωρίτερα τέλεσε τα 

εγκαίνια της Κρατικής  Έκθεσης Κύπρου. 
Όσοι παρευρέθησαν, θυμούμαστε την πε-
ρίφημη ρήση του «όσο η καρδιά αυτή θα 
κτυπά, οι κτύποι της θα ‘ναι για την Κύ-
προ». Το έργο αυτό ήταν το πρώτο που 
ολοκληρώθηκε μετά την εισβολή. Στόχος 
ήταν να σπάσουμε τα στενά πλαίσια της 
Κύπρου και να τη  μετατρέψουμε σε ένα 
διεθνές/ περιφερειακό οικονομικό/εμπορικό 
κέντρο της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. 
Και πράγματι στις ετήσιες γενικές και στις 
εξειδικευμένες εκθέσεις, πολλές ήταν οι 
χώρες απ’ όλα τα μέρη του Κόσμου, που 
είχαν ειδικό περίπτερο και πολλές διεθνείς 
συναλλαγές εγίνοντο μέσω Κύπρου. 

Στη συνέχεια ο τεράστιος αυτός χώρος 
κι οι εγκαταστάσεις έμειναν ουσιαστικά σε  
αχρησία. Κατά καιρούς φιλοξενούν κάποιες 
εκθέσεις και κάποιες εκδηλώσεις, πολλές 
φορές άσχετες με τον σκοπό τους, ενώ κα-
μιά συστηματική προσπάθεια δεν έγινε για 
ουσιαστική αξιοποίησή τους. Θα πρέπει να 
μελετηθεί ξανά η αρχική ιδέα. Η Κύπρος θα 
πρέπει να προσφέρει όλες τις διευκολύνσεις 
ενός σύγχρονου περιφερειακού οικονο-
μικού και εμπορικού κέντρου. Μήπως η 

ατελέσφορη παλιά προσπάθεια δημιουργίας 
ενός διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου αν 
γίνει στην Πρωτεύουσα αυτήν τη φορά θα 
εξυπηρετούσε πολλαπλά τις ανάγκες της 
κυπριακής οικονομίας; Υπενθυμίζω ότι 
αμέσως μετά την εισβολή προσπαθήσαμε 
σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πάρκο 
Σοφία-Αντίπολη της Νίκαιας, Γαλλίας, να 
ιδρύσουμε και στην Κύπρο ανάλογο πάρκο 
για αξιοποίηση, μεταξύ άλλων, και του καλά 
εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού 
μας. Δυστυχώς, ούτε κι αυτό έγινε μέχρι 
σήμερα. Εύχομαι η τελευταία απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου να οδηγήσει 
στη σωστή λύση.  

Παρά την έγκαιρη ανάπτυξη της λι-
μενικής υποδομής της Κύπρου, με την 
απώλεια του μεγαλύτερου λιμανιού της 
Αμμοχώστου, παρουσιάστηκαν προβλήμα-
τα λιμενικής ανεπάρκειας και προ παντός 
λειτουργικότητας και κόστους εξυπηρέτη-
σης μέχρι την ολοκλήρωση του λιμανιού 
Λεμεσού. Δυστυχώς, για να ικανοποιηθεί 
η πίεση των Λαρνακέων για κατασκευή 
λιμανιού στην πόλη τους αμέσως μετά την 
Ανεξαρτησία επιλέγηκε λανθασμένα η 

παρούσα θέση, στο υπογάστριο της πόλης, 
που περιόριζε τις προοπτικές ευρύτερης 
χρήσης. Ας ελπίσουμε ότι η αναζήτηση 
αυτόν τον καιρό και πάλι στρατηγικού 
επενδυτή για επέκταση και διαχείρισή 
του στη βάση ενιαίας ανάπτυξης με τη 
Μαρίνα θα βρει τη χρυσή τομή.   

Για πολλές δεκαετίες το λιμάνι Λάρνακας 
υποαπασχολείτο, κυρίως, γιατί μετά τη  φυγή 
της DSR, της Ανατολικής Γερμανίας, που 
το χρησιμοποιούσε σχεδόν αποκλειστικά 
μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, δεν 
έγινε κατορθωτό να δραστηριοποιηθεί, γιατί 
λόγω μεγέθους αδυνατούσε να εξυπηρε-
τήσει πλοία νέας γενεάς. Η απόφαση που 
λήφθηκε στη συνέχεια για μετατροπή του σε 
καθαρά επιβατικό λιμάνι σε συνδυασμό με 
την τουριστική και εμπορική ανάπτυξη του 
περιβάλλοντος χερσαίου χώρου απεδείχθη 
αλυσιτελής για άλλες δεκαετίες. Εισήγησή 
μας από τότε ήταν να εκμισθωθεί το λιμάνι 
σε μεγάλη ξένη εταιρεία θαλασσίων μετα-
φορών, η οποία να αναλάβει τη συμφωνη-
μένη μεγέθυνση κι εκμετάλλευσή του για 
όσο καιρό θα χρειαστεί να αποσβεστεί η 
επένδυση. Προσεγγίσαμε τότε στο πλαίσια 

της Οικονομικής/Εμπορικής Συμφωνίας με 
την Κίνα την κινέζικη εταιρεία Cosco για να 
αναλάβει την επέκταση κι εκσυγχρονισμό 
του (που ας σημειωθεί ενδιαφέρθηκε για 
να ενοικιάσει και χώρο στη νεοϊδρυθείσα 
Ελεύθερη Βιομηχανική Περιοχή Λάρνα-
κας). Κι ενώ όλα έβαιναν καλά, η Cosco 
τελικά προτίμησε το λιμάνι του Πειραιά 
(Σκαραμαγκά).     

Στη Λεμεσό αναμένεται από καιρό η 
αξιοποίηση της παραλιακής περιοχής 
μεταξύ της Μαρίνας και του νέου Λιμα-
νιού. Η περιοχή αυτή είχε καθιερωθεί από 
καιρό ως βιομηχανική ζώνη σύμφωνα με 
τα πολεοδομικά σχέδια για να δοθούν δι-
ευκολύνσεις σε πολλά οινοποιεία της πε-
ριοχής. Οι παλαιότεροι θα θυμούνται τους 
βρεγμένους/«μεθυσμένους» δρόμους με 
ζουμί από σταφύλια που μεταφέρονταν από 
μακριά με φορτηγά για τα οινοποιεία αυτά. 
Ως γνωστόν, οι κυπριακές οινοβιομηχανίες, 
μετά την καθιέρωση της παραγωγής κρασιού 
από σταφύλια συγκεκριμένων ποικιλιών 
και περιοχών για σκοπούς παραγωγής οι-
νοπνεύματος καλύτερης ποιότητας, έχουν 
μετακομίσει πλησίον συγκεκριμένων περι-

οχών αμπελώνων. Η περιοχή αυτή, από τη 
Μαρίνα μέχρι το νέο Λιμάνι, θα πρέπει να 
αναμορφωθεί τόσο για τις ανάγκες του τελευ-
ταίου όσο και για τις ανάγκες της τουριστικής 
βιομηχανίας. Τα κτήρια κι οι εγκαταστάσεις 
των παλιών οινοποιείων θα μπορούσαν να 
μετατραπούν σε εργοστάσια παραγωγής 
άλλων ποτών/λικέρ με την αξιοποίηση κι 
άλλων γεωργικών προϊόντων και να συν-
δυαστούν με την τουριστική πλευρά του 
θέματος, παρέχοντας την ευκαιρία στους 
επισκέπτες της περιοχής της Επίχωσης και 
της Μαρίνας να δουν και να δοκιμάσουν 
τα ποτά τους επιτόπου. 

Με την ανάπτυξη του λιμανιού της Λε-
μεσού και την ολοκλήρωση της ανάπτυξης 
της Μαρίνας εναπόκειται στο Υφυπουρ-
γείο Ναυτιλίας να εντείνει τις προσπάθειές 
του ώστε η Κύπρος να καταστεί κόμβος, 
εμπορικός και τουριστικός, για τις διηπει-
ρωτικές θαλάσσιες μεταφορές με τα λιμάνια 
της γύρω περιοχής. Πρέπει επιτέλους να 
εκμεταλλευτούμε τα πλεονεκτήματα της 
γεωγραφικής μας θέσης. 

*Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευθυ-
ντής Γραφείου Προγραμματισμού

Τα δικαιώματα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας

Έργα και προγράμματα ανάπτυξης που δεν έγιναν

«Ο σταθμός των
τελευταίων δακρύων»

Πραγματοποιήσαμε εθνική 
αυτοκτονία

Η Τουρκία ούτε με
διχοτόμηση αρκείται, 
ούτε με Ομοσπονδία, 

ούτε με Συνομοσπονδία 
με δύο κράτη κ.λπ., αλλά 
μόνο με επανάκτηση και

ολοκληρωτικό έλεγχο 
της Κύπρου
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Ο σουλτάνος Ερντογάν διέταξε 
την εγκληματική εισβολή στη 
βόρεια Συρία με στόχο να 

εξολοθρεύσει τους Κούρδους, αφού 
πρώτα τους βάπτισε τρομοκράτες, από 
τους οποίους κινδυνεύει η Τουρκία. 
Έτσι ο Ερντογάν πρόσθεσε ακόμα μια 
σελίδα στο ποινικό μητρώο της χώρας 
του. Οι διεθνείς υποκριτές και απατε-
ώνες ανέχονται το έγκλημα. Και στην 
ουσία επικροτούν τη συμπεριφορά 
της Τουρκίας. Την ενθαρρύνουν να 
εκβιάζει τους πάντες και να καταπατά 
το διεθνές δίκαιο με την ανοχή τους. 
Η Τουρκία είναι ασύδοτη. Και κα-
ταφέρνει να εξευτελίζει όλους τους 
διεθνείς θεσμούς και όλα τα κράτη.

Η τουρκική εισβολή στη βόρεια 
Συρία και η προηγηθείσα εισβο-
λή στην ΑΟΖ της Κ.Δ. κατέδειξε με 
ποιον τρόπο η Τουρκία αντιλαμβά-
νεται το διεθνές δίκαιο, εφαρμόζοντας 
το τουρκικό δίκαιο. Και πάλι ο Ο.Η.Ε. 
και τα όργανά του δείχνουν να ανέ-
χονται την τουρκική αντίληψη περί 
διεθνούς δικαίου, αναγνωρίζοντας την 
εφαρμογή του τουρκικού δικαίου στα 
διεθνή ζητήματα.

Η κατάσταση είναι αποκαρδιω-
τική και απελπιστική. Η τουρκική 
ασυδοσία έχει επαναφέρει και επι-
βάλει στις σχέσεις της με όλους την 

πολιτική των κανονιοφόρων και δεν 
διστάζει να πραγματοποιεί εισβολή 
και να επιβάλλει τη θέλησή της με 
την ανοχή όσων έχουν συμφέροντα 
από τη σχέση τους με την Τουρκία.

Η κυπριακή Κυβέρνηση φαίνεται 
ότι είναι ανεπίδεκτη μαθήσεως. Το 
ίδιο και οι ηγεσίες των δύο μεγάλων 
κομμάτων, που έχουν ψηφοφόρους 
και οπαδούς την πλειοψηφία του Ελ-
ληνισμού της Κύπρου. Διακατέχονται 
από μιαν ασυγκράτητη επιθυμία να 
προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις με 
τις κανονιοφόρους στον κρόταφο. Θέ-
λουν να διαπιστώσουν «τις πραγμα-
τικές προθέσεις της Τουρκίας» και 
έτοιμοι για λύση και συμβιβασμό με 
το βαθύ κράτος της Τουρκίας. 

Είναι έτοιμοι να αποδεχτούν μια 
καταστροφική λύση, που θα καταργεί 
την Κ.Δ. Είναι έτοιμοι να παραδώσουν 
την εξουσία της Κ.Δ. με την εκ περι-
τροπής προεδρία σε Τουρκοκύπριο 
ή και έποικο. Είναι έτοιμοι να νομιμο-
ποιήσουν την κατοχή τους τμήματος 
της Κ.Δ. που κατέλαβε η Τουρκία το 
1974. Είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως 
και πιστεύουν ότι θα καταργήσουν 
τη διχοτόμηση, νομιμοποιώντας την. 

Έχουν αποδεχτεί κάθε καταστροφική 
πρόνοια και το καταστροφικό πλαί-
σιο Γκουτέρες με ό,τι προνοεί. Είναι 
έτοιμοι και για άλλες παραχωρήσεις, 
φτάνει να νιώσουν την ψευδαίσθηση 
της «επανένωσης», που θα την θεω-
ρήσουν απελευθέρωση. Και έχουν 
την ψευδαίσθηση ότι η Τουρκία θα 
μεταβληθεί σε ένα σύγχρονο κράτος, 
που θα σέβεται το διεθνές δίκαιο και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και εθε-

λοτυφλούν ότι η Ε.Ε. θα επιλύει κάθε 
πρόβλημα, που θα αναφύεται, όταν η 
Τουρκία θα διατυπώνει τις απόψεις της 
για το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο 
και για τις πρόνοιες του ευρωπαϊκού 
κεκτημένου. «Δεν βλέπουν την κουφή 
και γυρεύουν την κωλοσυρμαθκιάν 
της».

Η Ε.Ε. μάς έδειξε στην πράξη ότι 
δεν υποστηρίζει ένα μέλος της, όταν 
δέχεται την επίθεση της Τουρκίας, 
αλλά ανέχεται και δικαιολογεί κάθε 
επιθετική ενέργεια, όταν αυτή προ-
έρχεται από την Τουρκία.

Η Κύπρος έχει μόνο μια έπαλξη 
άμυνας και αντίστασης. Αυτή είναι 
η Κ.Δ., μέλος της Ε.Ε. και μέλος του 
Ο.Η.Ε. Φανταστείτε τι θα γίνει, αν η 
Κ.Δ. μετατραπεί σε συνιστώσα πολιτεία 
μιας ΔΔΟ, που θα αντικαταστήσει την 
Κ.Δ. στον Ο.Η.Ε. και στην Ε.Ε. Τότε η 
Κ.Δ. θα υποβιβαστεί σε κοινότητα και 
ο Ελληνισμός της Κύπρου θα αναζητά 
κηδεμόνα για να βρει το δίκαιό του. 
Και ξέρουμε από τώρα ότι το τουρκικό 
δίκαιο έχει αναγνώριση της υπεροχής 
του, έναντι του ευρωπαϊκού και του 
διεθνούς δικαίου.

Αλλοίμονό μας, αν αποδεχτούμε 
κατάργηση της Κ.Δ. έστω και με ασαφείς 
πρόνοιες, που θα τις ερμηνεύει η Τουρ-
κία. Είμαστε ανεπίδεκτοι μαθήσεως, 
ακόμα και από το πάθημά μας με την 
εισβολή στην ΑΟΖ της Κ.Δ., ακόμα και 
από το πάθημα των Κούρδων; 

Ακόμα κάποιοι δεν διαπίστωσαν 
«τις πραγματικές προθέσεις της Τουρ-
κίας»; Είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως 
ή πρέπει να τις δουν γραπτώς και 
με σφραγίδα;

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ*

Οι τουρκικές απειλές πέρασαν τελικά 
τις προηγούμενες ημέρες από τα 
λόγια στην πράξη και ο Αττίλας 

εισέβαλε στη βόρεια Συρία εφαρμόζοντας 
το σχέδιο «Πηγή της Ειρήνης»! Βέβαια, όση 
σχέση έχει ο «ρεαλισμός» με τη  στρατηγι-
κή που ακολουθεί η πολιτική μας ηγεσία 
στο Κυπριακό, ανάλογη σχέση έχει και η 
ειρήνη με την Τουρκία και τον Ερντογάν. 

Την ίδια ώρα οι κινήσεις της Τουρκίας 
δεν είναι τυχαίες, αλλά αντιθέτως αποτελούν 
συνέχεια των προηγούμενων ενεργειών της 
τα έτη 2016-2017 με τις επιχειρήσεις στη 
Συρία «Ασπίδα του Ευφράτη» και το 2018 
με το «Κλάδο Ελαίας». Στην πραγματικότητα 
όμως η Τουρκία καλλιεργεί ακριβώς το 
μοντέλο που ακολούθησε και στην Κύπρο, 
εγκαθιστώντας δηλαδή τουρκικές κρατικές 
δομές μέσω παράνομης εισβολής και κα-
τοχής σε ένα ξένο κράτος.

Την ίδια ώρα όλος ο κόσμος αναμένει 
την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των άλλων υπερδυνάμεων του πλανήτη. 
Η απλή καταδίκη προφανώς και δεν είναι 
αρκετή σε ένα ζήτημα ήσσονος σημασίας, 
που πλήττει καίρια τα ζωτικά της συμφέ-
ροντα. Αντιθέτως, θα πρέπει να ληφθούν 
αυστηρές κυρώσεις, έτσι ώστε ο «ατίθασος 
γείτονας» της ΕΕ να λάβει το μήνυμα ότι 
δεν μπορεί για αρκετό καιρό να εκβιάζει 
και να ταπεινώνει τα κράτη μέλη της και να 
επιβουλεύεται τα συμφέροντά της.

Το ΕΛΑΜ πάνω στην ανάγκη αναχαίτι-
σης της τουρκικής επιθετικότητας, τόσο για  
τις παράνομες ενέργειες στην Κύπρο όσο 
και για την στρατιωτική εισβολή στη Συρία, 

κατέθεσε μία σειρά από μέτρα τα οποία 
πιστεύουμε θα δημιουργήσουν πραγματικό 
κόστος, κάνοντας την Τουρκία να σκεφτεί 
δεύτερη φορά τις όποιες ενέργειές της:

• Επιβολή οικονομικών κυρώσεων στην 
Τουρκία από την ΕΕ.

• Περικοπή των ευρωπαϊκών κονδυ-
λίων που δίνονται στην Τουρκία και στο 
ψευδοκράτος.

• Οριστικό τέλος στις προσπάθειες για 
τελωνειακή ένωση Τουρκίας – ΕΕ.

• Επιβολή εμπάργκο όπλων προς την 
Τουρκία από την ΕΕ.

• Ενεργοποίηση του άρθρου 42 (7) της 
Συνθήκης της ΕΕ.

• Αφαίρεση των ταυτοτήτων της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας από όσους Τουρκοκύ-
πριους αναγνωρίζουν το ψευδοκράτος και 
υποστηρίζουν την εισβολή στη Συρία.

• Κλείσιμο των οδοφραγμάτων.
Κάποιες από τις πιο πάνω προτάσεις, 

όπως το εμπάργκο όπλων, υιοθετήθηκαν 
μεμονωμένα από χώρες της ΕΕ αποδει-
κνύοντας πως οι προτάσεις του ΕΛΑΜ 
κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση και 
πως είναι πλήρως εφαρμόσιμες.

Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε λίγες ώρες 
μετά την έναρξη των τουρκικών παράνομων 
επιχειρήσεων. Αξιωματούχοι του ψευδοκρά-
τους, και συγκεκριμένα ο λεγόμενος «πρωθυ-
πουργός» Ερσίν Τατάρ, ο λεγόμενος «υπουργός 
εξωτερικών» Κουντρέτ Οζερσάι, ο λεγόμενος 
«αντιπρόεδρος της Βουλής» Ζορλού Τόρε, και 
Τ/κ πολίτες έστειλαν μηνύματα υποστήριξης 
και ευχές προς την Τουρκία και τις κατοχικές 
δυνάμεις που επιχειρούν στη Συρία. 

Δεν είναι όμως αυτοί που μας έλεγαν ΔΗΣΥ 
και ΑΚΕΛ πως επιθυμούν επανένωση και να 

αποκοπούν από την αγκάλη της Τουρκίας; Δεν 
είναι αυτοί που δείχνουν δήθεν προσήλωση 
στις διαπραγματεύσεις για ειρηνική επίλυση 
του Κυπριακού; Οι μάσκες έπεσαν για μία 
ακόμη φορά. Πόσοι όμως στην Κυπριακή 
Δημοκρατία το αντιλαμβάνονται; Πόσοι είναι 
έτοιμοι να αναλογιστούν τις πραγματικές προ-
θέσεις της Τουρκίας και του ψευδοκράτους 
και να σταματήσουν να οδηγούν την Κύπρο 
στην αυτοκαταστροφή; 

Και είναι άξιον απορίας εάν ακόμη ΔΗΣΥ 
και ΑΚΕΛ επιμένουν να επιζητούν την άμε-
ση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με 
μία χώρα που έχει σε εξέλιξη στρατιωτική 
εισβολή σε ένα ξένο κράτος και με μία μει-
ονότητα που επικροτεί με τον πιο ξεκάθαρο 
τρόπο τη χρήση στρατιωτικών μέσων.

Έχουμε επαναλάβει πολλές φορές πως 
πρέπει επιτέλους να σταματήσει το θέατρο του 
παραλόγου και η Κύπρος να αναλάβει δράση 
προτού να είναι αργά. Η συνεχής επίκληση 
του Δικαίου και η απουσία οποιασδήποτε 
ουσιαστικής δράσης εκλαμβάνεται από την 
Άγκυρα ως αδυναμία, με αποτέλεσμα να 
προβάλλει ακόμη περισσότερες διεκδικήσεις 
και επιβολή νέων τετελεσμένων. Απαιτείται 
ως εκ τούτου η Κυπριακή Δημοκρατία να 
επενδύσει στη δημιουργία ισχυρής αποτρε-
πτικής δύναμης και στη σύναψη συμμαχιών 
στρατηγικής μορφής, με σκοπό να είναι σε 
θέση να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της 
δικαιώματα. Το ΕΛΑΜ από τη θεσμική θέση 
θα συνεχίσει να λέει τα πράγματα με το όνομά 
τους, παρουσιάζοντας τη δική του πολιτική 
διάσταση με πλήρη συνέπεια προς τον Λαό, 
την Ιστορία και την Αξιοπρέπειά μας.

*Πρόεδρος ΕΛΑΜ, 
Βουλευτής Λευκωσίας

ΔΡ ΑΡΗΣ ΠΕΤΑΣΗΣ 
aris.petasis@petasisassociates.com 

Ένας από τους ορισμούς της ψύχωσης 
είναι και ο εξής: «Διαταραχή κατά 
την οποία υπάρχει σοβαρή απώλεια 

επαφής με την πραγματικότητα, η οποία 
εκδηλώνεται με  ψευδαισθήσεις». Παρόλο 
που στα τελευταία 70 χρόνια ποτέ μας δεν 
κερδίσαμε τους Τούρκους σε διαπραγμα-
τεύσεις, εντούτοις, ορισμένοι ζουν με την 
ψευδαίσθηση πως αυτήν τη φορά τα πράγ-
ματα θα είναι διαφορετικά. Δηλαδή, έχουν 
έλλειψη επαφής με την πραγματικότητα και 
βρίσκονται σε κατάσταση ψύχωσης. Πέραν 
του ενός κόμματος και αρκετοί πολιτικοί 
έχουν χάσει πλήρως την επαφή τους με την 
πραγματικότητα. Αγνοούν τι κάνει σχεδόν 
καθημερινά η Τουρκία και τι επιδιώκει.  
Μέσα σε αυτήν την παραίσθηση πιστεύουν 
πως με τις διαπραγματεύσεις θα σταματήσει 
την επιθετικότητά της η Τουρκία, αγνοώντας 
έτσι τι συνέβη στα τελευταία 70 χρόνια.    

Αυτοί οι άνθρωποι δεν ενοχλούνται 
όταν χάνουν. Πάσχουν από την ψυχωτι-

κή διαταραχή που κτυπά τους υποχωρη-
τικούς-ενδοτικούς. Δίνουν στον αντίπαλο 
και, ταυτόχρονα, τον ευχαριστούν και από 
πάνω. Δυστυχώς, στην περίπτωση των 
εθνικών μας θεμάτων οι εθισμένοι στην 
υποχωρητικότητα προκαλούν μεγάλους 
κινδύνους στο έθνος. Δηλαδή, με τις πράξεις 
τους παραδίνουν στους Τούρκους, κομμάτι 
με κομμάτι, τα ελληνικά δίκαια. 

Οι Τούρκοι εισέβαλαν σε αδειοδοτημένο 
οικόπεδο της ΑΟΖ της Κύπρου, ενώ στο 
Αιγαίο παραβιάζουν ασύστολα τον ελληνικό 
εναέριο και θαλάσσιο χώρο. Ενώ οι Τούρκοι 
βρίσκονται προ των πυλών, οι υποχωρητικοί 
(που αυτο-προσδιορίζονται ως ρεαλιστές) 
πιέζουν τις κυβερνήσεις Κύπρου-Ελλάδος να 
παρακαθίσουν σε διαπραγματεύσεις, όπου, 
τηρουμένων των σημερινών συσχετισμών 
ισχύος, θα αναγκαστούμε να παραδώσουμε 
στους Τούρκους την επόμενη παρτίδα. Η 
ψύχωση του υποχωρητικού τον προστατεύει 
από τυχόν προβλήματα συνείδησης και του 
επιτρέπει ακόμα και να χαριεντίζεται όταν 
παίρνει ψίχουλα σε αντάλλαγμα των μεγάλων 
παραχωρήσεων που κάνει. Του δίνουν κάτι 
για να τον ξεγελάσουν που πολλές φορές αυτό 

μπορεί να είναι και βραδυφλεγής βόμβα,  η 
οποία στο μέλλον θα ανατινάξει τα θεμέλια 
του έθνους. Ας δούμε ένα παράδειγμα τού 
πώς δουλεύει η διαδικασία: με τις συμφωνίες 
Ζυρίχης και Λονδίνου η ελληνική πλευρά 
μπήκε σε διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, 
ενώ η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 
απαγόρευε στην Τουρκία κάθε ανάμειξη 
στα θέματα της Κύπρου. Τελικά, από το 
πουθενά η Τουρκία κέρδισε το δικαίωμα 
να είναι «εγγυήτρια» δύναμη και δυνητικός 
εισβολέας της Κύπρου. Αφού στην ουσία 
παραδόθηκε η Κύπρος στους Τούρκους,  οι 
Έλληνες επαίρονταν πως «έλυσαν» το κυπρι-
ακό πρόβλημα, που ήταν ανοικτό για τόσο 
καιρό. Ακολούθησε σύντομα η εισβολή της 
Κύπρου το 1974 - τα υπόλοιπα είναι γνωστά. 
Η σωστή και εθνοπρεπής απάντηση των 
Ελλήνων στο κάλεσμα για συνομιλίες με 
τους Τούρκους τον τότε καιρό θα έπρεπε να 
ήταν, «δεν προσερχόμαστε γιατί οι Τούρκοι 
δεν δικαιούνται να ασχολούνται με την Κύ-
προ επειδή το απαγορεύει η Συνθήκη της 
Λωζάννης του 1923». Τελικά, με διαπραγ-
ματεύσεις η Ελλάδα έχασε την κόρη της και 
έλαβε σαν αντάλλαγμα smart phones για 

να επικοινωνεί με τους Αγγλοαμερικάνους, 
τον ΟΗΕ, την ΕΕ κοκ., και να τους λέει τα 
παράπονά της με τους Τούρκους.     

Η ψύχωση του υποχωρητικού δεν του 
επιτρέπει να έχει αίσθηση αξιοπρέπειας 
αλλά ούτε και τιμής. Γι’ αυτόν, το μόνο 
που μετρά είναι η «κινητικότητα» πέριξ 
του προβλήματος και ό,τι βγει!  Θέλει να 
διαπραγματεύεται ξεγελώντας ταυτόχρο-
να το πολιτικό κομματικό ποίμνιο πως 
δήθεν χρειαζόμαστε «διαλλακτικότητα», 
«ρεαλιστικές προσεγγίσεις», «χαμηλούς 
τόνους», «μη δογματικές θέσεις»,  «διε-
θνιστική προσέγγιση» και άλλα ακατα-
λαβίστικα. Θεωρεί ότι μόνον ο ίδιος έχει 
την εξυπνάδα, την τόλμη και τη  δεινότητα 
να προχωρήσει εκεί που άλλοι απέτυχαν 
και απολαμβάνει τα χειροκροτήματα και 
τις φιλοφρονήσεις  των ξένων που τον 
επαινούν πως δήθεν είναι «statesman» 
προσδοκώντας, βέβαια, ότι θα καταστεί 
ενδοτικότερος. Θυμάστε τους επαίνους 
μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών!    

Η ψυχωτική ασθένεια του υποχωρη-
τικού  και η πλήρης απουσία αίσθησης 
πραγματικότητας τον ωθεί να ακούει μια 

απειλητική λέξη για το έθνος και μέσω 
ψυχολογικών αμυντικών μηχανισμών να 
την ωραιοποιεί στο μυαλό του δίνοντας της 
αντίθετη έννοια από την πραγματική - αφού 
δεν έχει αίσθηση της  πραγματικότητας. 
Τη λέξη «ανισότητα», για παράδειγμα, την 
λέει «ισότητα» για να είναι εύηχη και να 
ξεγελά. Στην πραγματικότητα, όμως, με 
την «ισότητα» δέχεται αναξιοπρεπώς η 
ψήφος του Τούρκου να μετρά τέσσερεις 
φορές και του Έλληνα μια - να ισοβαθμούν 
οι Έλληνες του 82% της Κύπρου με τους 
Τούρκους του 18%!       

Ο Τσόρτσιλ ανέφερε εύστοχα πως «όταν 
το κεφάλι του αδύνατου βρίσκεται στο στόμα 
του λιονταριού να μη  διαπραγματεύεται».  
Όμως, δύο Ελλαδίτες ενδοτικοί πρώην 
υπουργοί, που λανσάρονται σαν ακραιφνείς 
αριστεροί, αλλά που στην πραγματικότητα 
αποτελούν φτωχή απομίμηση μπολσεβίκου, 
εισηγούνται όχι μόνο διαπραγματεύσεις 
με τους Τούρκους για την ελληνική ΑΟΖ, 
αλλά και συνεκμετάλλευση, όπου μόνιμα 
οι Έλληνες θα φιλοξενούν τους Τούρκους 
στο σπίτι τους.   

Δηλαδή, η ψύχωση του ενδοτικού για 

διαπραγματεύσεις ξέφυγε από τα όρια και 
μετατράπηκε σε σύστημα γρήγορου home 
delivery των ελληνικών δικαιωμάτων στους 
Τούρκους. Ο υποχωρητικός, είπε πάλιν ο 
Τσόρτσιλ, «δίνει συνεχώς φαγητό στον κρο-
κόδειλο, με την ελπίδα πως αυτόν θα τον φάει 
τελευταίο». Η ψύχωση του Έλληνα υποχωρη-
τικού τον ωθεί να κάνει πολιτικές και υλικές 
παραχωρήσεις σε μια χώρα που ασκεί bullying 
με την ψευδαίσθηση ότι λύνει προβλήματα 
μέχρι βέβαια να τα δώσει όλα στο τέλος. Ενώ 
ο υποχωρητικός δεν έχει αξιοπρέπεια, τε-
λικά παρασύρει στην καταστροφή και τους 
αξιοπρεπείς συμπατριώτες του. Η Τουρκία 
απειλεί και μας βάζει το πιστόλι στον κρόταφο. 
Ακολούθως μας καλεί σε διαπραγματεύσεις, 
γνωρίζοντας πως θα της τείνουν ευήκοον ους 
οι ποικίλων μορφών ενδοτικοί-υποχωρητικοί 
μεταξύ μας. Εισηγούμαι στους ενδοτικούς, 
που ενδεχομένως να νιώθουν και κάποια 
ενοχή, να διαβάσουν δύο κείμενα με τίτλους: 
«Πώς να ξεπεράσετε την αυτοκαταστροφική 
επιθυμία τού να υποχωρείτε μπροστά στον 
κάθε επιδρομέα» και, «Τι είναι αυτοεκτίμηση 
και πώς μπορείτε να την αυξήσετε για να 
είστε πιο ευτυχισμένοι».   

Της Κυριακής

Απόψεις 30
20.10.2019

Η ψύχωση ορισμένων πολιτικών για συνομιλίες όπου
οι Έλληνες θα χάσουν και οι Τούρκοι θα κερδίσουν

Είναι άραγε ανεπίδεκτοι μαθήσεως;Η ανάγκη για καθορισμό νέας πορείας 
στο Κυπριακό

Ειρηνευτική επιχείρηση ονόμασαν τη  
στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο 
οι Τούρκοι το 1974! Ειρηνευτική 

επιχείρηση ονομάζουν και τη στρατιωτι-
κή εισβολή που βρίσκεται σε εξέλιξη στο 
έδαφος της Συρίας! Η φρίκη του πολέμου, 
με τις εν ψυχρώ εκτελέσεις που παρακο-
λουθήσαμε άναυδοι στους τηλεοπτικούς 
μας δέκτες,  ξυπνά μέσα μας τις πικρές 
μνήμες του ‘74. Ας μη μας ξεγελούν τα 
ψεύτικα συνθήματά τους. Αυτοί ήταν πάντα 
οι Τούρκοι! Σφαγείς των λαών, οδοστρω-
τήρες της προόδου και καταστροφείς του 
πολιτισμού. Οι Τούρκοι δεν ξέρουν να 
κτίζουν, ξέρουν μόνο να γκρεμίζουν… 

Είναι παρανοϊκός ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-
ντογάν, υποστηρίζουν πολλοί. Παρανοϊκή 
είναι ολόκληρη η τουρκική πολιτική και 

στρατιωτική ηγεσία. Η απόφαση για εισβολή 
στα εδάφη της Συρίας δεν είναι απόφαση 
μόνον του Τούρκου Προέδρου. Για την 
εισβολή στη Συρία συμφωνεί ολόκληρη η 
Τουρκία, λαός (θυμηθείτε τον στρατιωτικό 
χαιρετισμό των ποδοσφαιριστών της εθνικής 
Τουρκίας) και ηγεσία. Για την αντιμετώπιση 
της τρομοκρατίας! Απύθμενο το θράσος 
τους. Στην πραγματικότητα, τρομοκράτης 
είναι η ίδια η Τουρκία.

Η μέθοδος εξόντωσης των Κούρδων 
ίδια όπως παλιά. Οι Τούρκοι ενεργούν 
πάντα βάσει καλά οργανωμένου σχεδίου. 
Προκαλώντας τον πανικό, αναγκάζουν 
τους αμάχους να εγκαταλείψουν τις υπό 
κατάληψη περιοχές. Ό,τι ακριβώς έκα-
ναν στη Σμύρνη το 1922, στην Πόλη, την 
Ίμβρο και την Τένεδο το 1955, το 1964 
και μεθύστερα και στην Κύπρο το 1974, 
προκειμένου να αναγκάσουν τους Έλληνες 
να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους 
εστίες. Έσφαζαν, εκτελούσαν εν ψυχρώ 
και ατίμαζαν αδιακρίτως. 

Ο λόγος της εισβολής στη Συρία δεν 
είναι ασφαλώς αυτός που επικαλούνται 
οι Τούρκοι. Η Τουρκία στην πραγματικό-

τητα θέλει να μηδενίσει κάθε πιθανότητα 
δημιουργίας και εδραίωσης της κουρ-
δικής αυτονομίας. Ο φόβος της ίδρυσης 
ανεξάρτητου κουρδικού κράτους ενώνει, 
εξάλλου, το κυβερνητικό ισλαμιστικό AKP 
με το ρεπουμπλικανικό κεμαλικό CHP, που 
δεν έχει ψελλίσει λέξη κατά της τουρκικής 
επέμβασης, η οποία βάσει του Διεθνούς 
Δικαίου (που κατήντησε κωμωδία) είναι 
παράνομη. Να σημειωθεί ότι οι Κούρδοι 
αριθμούν συνολικά 25 εκατομμύρια (15 
εκ. στην Τουρκία, 2 εκ. στη Συρία, 8,5 στο 
ΙΡΑΚ και μισό εκ. στη διασπορά). Και η 
Τουρκία τούς απαγορεύει να έχουν τη δική 
τους πατρίδα! Στην Κύπρο, όμως, διεκδικεί 
ανεξάρτητο τουρκικό κράτος για μια μει-
ονότητα ελληνικής, μάλιστα, καταγωγής, 
όπως μαρτυρούν η ιστορία και η επιστήμη!

 
Η αλλοπρόσαλλη
στάση των ισχυρών 

Παλινδρομούν οι εμπλεκόμενοι ισχυ-
ροί παίκτες στο μέτωπο της Συρίας. Από 
τη μια, ο Ντόναλντ Τραμπ, που άναψε το 
«πράσινο φως» (κι ας το αρνείται) για την 
τουρκική εισβολή, ενώ οι αμερικανικές 

δυνάμεις «όπου φύγει-φύγει» από τη βο-
ρειοανατολική Συρία. Στάχτη στα μάτια 
τα μέτρα Τραμπ και δώρο στην Άγκυρα 
η αποχώρηση των Αμερικανών από την 
περιοχή. Ο Τραμπ φαίνεται να χαρίζει 
στην Τουρκία τη Βόρεια Συρία και μαζί 
τους Κούρδους (οι Κούρδοι θα έπρεπε να 
περιμένουν ότι βάζοντάς τους οι Η.Π.Α. στη 
ζυγαριά με την Τουρκία, αργά ή γρήγορα 
θα τους εγκατέλειπαν), που για χάρη των 
Αμερικανών αφάνισαν το Ισλαμικό Κράτος 
του ISIS. Έντεκα χιλιάδες μαχητές, άνδρες 
και γυναίκες, έχασαν οι Κούρδοι στη μάχη 
που έδωσαν και κέρδισαν κατά του Ισλα-
μικού Κράτους! Αποτέλεσμα αυτής της 
αδυσώπητης μάχης ήταν ο ISIS να ηττηθεί 
κατά κράτος. Σχεδόν εξαφανίστηκε. Και, 
όμως, οι Αμερικανοί φέρνουν ξανά τους 
τρομοκράτες στο προσκήνιο! 

Και οι Ρώσοι; Ενώ αρχικά έδειχναν να 
κάνουν πλάτες στον Ερντογάν, τα πράγματα 
φαίνεται να αλλάζουν ραγδαίως και ριζικά. 
Όπως γράφει στο «Θέμα» η Νεφέλη Λυγε-
ρού: «Παράλληλα, στο παιχνίδι ολοένα και 
πιο κυρίαρχο ρόλο παίζει η Μόσχα. Αρχικά 
παρατηρούσε με εμφανή ανοχή, εάν όχι 

διπλωματική υποστήριξη, στην τρίτη κατά 
σειρά τουρκική εισβολή στη Συρία. Τώρα, 
που οι Κούρδοι παραδίδουν τον έλεγχο πε-
ριοχών τους στον συριακό στρατό, οι Ρώσοι 
καταδικάζουν πλέον ως “απαράδεκτες” τις 
στρατιωτικές ενέργειες της Τουρκίας στη 
Συρία». Η Δαμασκός ακούει τη Μόσχα 
και ελπίζει ότι ο Πούτιν θα τη βοηθήσει να 
πάρει τα εδάφη της πίσω από την Τουρκία 
στο τέλος της επιχείρησης. Πρόκειται για 
μια σοβαρή εξέλιξη, που μπορεί να αλλάξει 
άρδην την ήδη πολύ ρευστή κατάσταση 
στο μέτωπο της Β. Συρίας. 

Και μετά τη Συρία…
Οι μεικτές ροές μεταναστών και προ-

σφύγων από την Τουρκία προς την Ελ-
λάδα σίγουρα θα μας δημιουργήσουν 
νέα, μεγαλύτερα προβλήματα. Το πιο 
ανησυχητικό, ωστόσο, είναι αυτό που 
εκτυλίσσεται στην Ανατολική Μεσόγειο 
με τον «Πορθητή» και το «Γιαβούζ». Και, 
φυσικά, η αμφισβήτηση της «Λωζάννης» 
από τον Ερντογάν. Όταν τελειώσουν με 
τη Συρία, υποστηρίζουν πολλοί (και μα-
κάρι να διαψευσθούν), έρχεται η δική 

μας σειρά... Σε κάθε περίπτωση, το μόνο 
βέβαιο είναι ότι μας περιμένει ένας εφι-
αλτικός Γολγοθάς! Η Τουρκία, γράφει ο 
καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Άγγελος 
Συρίγος, ξετυλίγει τη νέα της στρατη-
γική για την Ανατολική Μεσόγειο. Για 
να την αντιμετωπίσουμε, θα πρέπει να 
αναστοχαστούμε όλες τις πολιτικές που 
ακολουθήσαμε τα τελευταία 45 χρόνια. 
Και να σοβαρευτούμε, ασφαλώς. 

Υστερόγραφο: Κρατήστε κι αυτήν τη 
δήλωση του Ρώσου πρεσβευτή στην Ε.Ε. 
Βλαντιμίρ Τσιζόφ, ο οποίος από τη Ρόδο 
έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην Αθήνα: 
«Προειδοποιήσαμε τους Κούρδους ότι 
οι Αμερικανοί θα τους εγκαταλείψουν. 
Μπορώ να προειδοποιήσω τους Έλ-
ληνες ότι πρέπει να σκεφτούν, αν τους 
περιμένει μια παρόμοια μοίρα», δήλωσε, 
μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο συνέντευξης 
που παραχώρησε στο πρακτορείο TASS 
από το Φόρουμ της Ρόδου «Διάλογος 
Πολιτισμών». Εξ ιδίων κρίνει τα αλλότρια 
ο Ρώσος πρέσβης. Και ο νοών νοείτω!

*Αναπληρωτής καθηγητής, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, από το Μονάγρι Λεμεσού

Οι Τούρκοι δεν ξέρουν να κτίζουν, ξέρουν μόνο να γκρεμίζουν…

ΠΕΤΡΟΣ Θ. 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

ΔΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 
(ΝΤΙΝΟΣ) 
ΑΥΓΟΥΣΤΗ* 
a.avgoustis@ 
hotmail.com
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Τα ελλα-δικά μας F-16 και η Κύπρος

Κουρδικών επιλογών παρεπόμενα

ΠΡΙΝ από τρεις μέρες, Πέμπτη 
17η Οκτωβρίου 2019, τρία 
μαχητικά αεροπλάνα F-16 της 

ελλα-δικής μας Πολεμικής Αεροπορίας, 
της 340 Μοίρας «Αλεπού», της 115 Πτέ-
ρυγας Μάχης, από την αεροπορική βάση 
της Σούδας στην Κρήτη, πέταξαν στην 
Κύπρο και έλαβαν μέρος στην άσκηση 
«Ατσάλινο Βέλος» της Εθνικής Φρουράς.

ΗΤΑΝ η πρώτη φορά μετά από 19 
χρόνια που η Πολεμική Αεροπορία του 
ελλα-δικού μας κράτους συμμετείχε σε 
άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων του 
κυπριακού μας κράτους.

Η τελευταία φορά ήταν από 17 έως 
22 Οκτωβρίου 2000, που είχε διεξαχθεί 
η εξαήμερη συνδυασμένη άσκηση «Νι-
κηφόρος - Τοξότης» των ελλαδικών και 
κυπριακών Ενόπλων Δυνάμεων, υλο-
ποιώντας ετησίως για 7η χρονιά τότε το 
αρξάμενο εμπράκτως από 9 Οκτωβρίου 
1994 «Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού 
Χώρου Ελλάδος - Κύπρου» που είχαν 
συνομολογήσει το 1993 οι κυβερνήσεις 
Ανδρέα Παπανδρέου των Αθηνών και 
Γλαύκου Κληρίδη της Λευκωσίας.

Πρώτη και δεύτερη φορά μετά το 
2000 που πέταξαν τα F-16 ξανά στην 
Κύπρο, ήταν στην παρέλαση της 1ης 
Οκτωβρίου 2017 και 2018 στη Λευ-
κωσία, που γιόρταζε την ημέρα της Κυ-
πριακής Ανεξαρτησίας, με κυβερνήσεις 
Αλέξη Τσίπρα, Πάνου Καμμένου στην 
Αθήνα και Νίκου Αναστασιάδη στη 
Λευκωσία. Τα αεροσκάφη ήσαν της 
340 Μοίρας από τη Σούδα της Κρήτης.

ΗΤΑΝ βέβαια ανέκαθεν καθήκον 
- παραμελημένο εντελώς - των δια-
δοχικών μετά το 1974 κυβερνήσεων 

της Κύπρου να εξοπλίσουν αποτε-
λεσματικά την Αμυντική Θωράκιση 
του νησιού, με αυτόχθονη Πολεμική 
Αεροπορία και Πολεμικό Ναυτικό 
την Εθνική Φρουρά. Δεν το έπραξαν. 
Ολιγώρησαν και ολιγωρούν...

ΗΤΑΝ βέβαια εξίσου ύψιστο κα-
θήκον των διαδοχικών κυβερνήσεων 
της Ελλάδας η ελλαδική ενίσχυση της 
άμυνας της Κύπρου, η διαφύλαξη και η 
ανάπτυξη του Ενιαίου Αμυντικού Χώ-
ρου. Πλην των ετών 1994-2000, δεν το 
έπραξαν. Ολιγώρησαν και ολιγωρούν.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ μας αναφορά έχει 
στόχο τη λεπτομερή υπενθύμιση, με 
ακριβείς ημερομηνίες, των ΓΕΓΟΝΟ-
ΤΩΝ, των πράξεων και των προσώπων:

• 1993, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, Αθήνα: Ο 
Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου 
και ο Πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης  
εξαγγέλλουν το Δόγμα του Ενιαίου 
Αμυντικού Χώρου Ελλάδας - Κύπρου. 
Υπουργοί Άμυνας: Γεράσιμος Αρσέ-
νης, Κώστας Ηλιάδης. Αρχηγός ΓΕΕΦ 
αντιστράτηγος Νικόλαος Βορβολάκος.

• 1994, ΚΥΡΙΑΚΗ, 9η Οκτωβρίου,  
ώρα 10.55: Στην τελική επίθεση της 
20ής Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, με 
διοικητή τότε τον ταξίαρχο Χαράλαμπο 
Λόττα, στη Δρομολαξιά, στην ΤΑΜΣ 
«Νικηφόρος ‘94», για πρώτη φορά στην 
ιστορία η ελληνική Πολεμική Αεροπο-
ρία, με έξι μαχητικά αεροσκάφη που 
είχαν απογειωθεί από την αεροπορική 
βάση της 115 Πτέρυγας Μάχης στη 
Σούδα της Κρήτης, παρέχει εικονικά 
πυρά εγγύς αεροπορικής υποστήρι-
ξης στις επιτιθέμενες επιλαρχίες της 
ΧΧΤΘΤ της ΕΦ. Ήσαν, δύο μαχητικά 
F-16C της 330 Μοίρας Διώξεως / Βομ-
βαρδισμού από τη Νέα Αγχίαλο με τον 
επισμηναγό Ηλία Βενέτη και τον σμη-
ναγό Δ. Γρηγοριάδη και τέσσερα βομ-
βαρδιστικά A-7 Corsair της 345 Μοίρας 
Βομβαρδισμού, από τη Σούδα, με τους 
επισμηναγό Κ. Συντιχάκη, σμηναγό Μ. 

Λούκο, υποσμηναγό Η. Παναγόπουλο 
και υποσμηναγό Δ. Βότση.

Στον θαλάσσιο χώρο της άσκησης 
μετέχει και η φρεγάτα ΑΔΡΙΑΣ του 
ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Την επόμενη μέρα, Δευτέρα, 10 
Οκτωβρίου 1994, τρία μαχητικά F-16 
υπερίπτανται της παρελάσεως των ασκη-
θέντων τμημάτων της ΕΦ στη Λάρνακα, 
όπου μετέχει και άγημα της ΑΔΡΙΑΣ.

• 1995, ΔΕΥΤΕΡΑ, 25 έως Τετάρ-
τη,  27 Σεπτεμβρίου. Τρία F-16 και 
τρία Α-7 Corsair με πραγματικά πυρά 
μετέχουν  καθημερινά στην άσκηση 
«Τοξότης – Νικηφόρος ‘95» στη Δρο-
μολαξιά και στο Καλό Χωριό. Επίσης 
στη θάλασσα συμμετέχουν στην άσκη-
ση η φρεγάτα ΥΔΡΑ, το αντιτορπιλικό 
ΝΕΑΡΧΟΣ και το υποβρύχιο ΑΜΦΙ-
ΤΡΙΤΗ. Της παρελάσεως στη Λάρνακα 
υπερίπτανται τέσσερα F-16 και μετέ-
χουν πεζοπόρα αγήματα ναυτών όλων 
των σκαφών του ελληνικού Πολεμικού 
Ναυτικού. Στο αεροδρόμιο Πάφου, για 
πρώτη φορά στην ιστορία Πρόεδρος 
της Κύπρου, ο Γλ. Κληρίδης, μαζί με 
τους Υπουργούς Άμυνας Κώστα Ηλιά-
δη και Εξωτερικών Αλέκο Μιχαηλίδη 
και τον Αρχηγό ΓΕΕΦ αντιστράτηγο Νι-
κόλαο Βορβολάκο και τον πρέσβη της 
Ελλάδος στη Λευκωσία, Αλέκο Σάνδη, 
επιθεωρεί προσγειωμένα στον δίαυλο 
τα ελλαδικά F-16 με επικεφαλής τον 
αντισμήναρχο διοικητή της 330 Μ.Δ/Β 
Ηλία Βενέτη και τον σμηναγό Γρηγόρη 
Θεοχαρίδη, της 111 Πτέρυγας Μάχης.

• 1996, ΔΕΥΤΕΡΑ, 7 έως Τετάρτη, 
9 Οκτωβρίου, η ελληνική Πολεμική 
Αεροπορία, με δύο έως τέσσερα F-16, 
δύο A-7 Corsair και επικεφαλής τον 
διοικητή της 330 Μ.Δ/Β επισμηναγό 
Δημήτρη Προκοπίου, μετέχει καθη-
μερινά στην ΤΑΜΣ «Νικηφόρος ‘96» 
της ΕΦ, στο Μαρώνι, στον Κοτσιάτη 
και στο Καλό Χωριό, όπου C-130  της 
356 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών 

πραγματοποιεί ρίψη 25 αλεξιπτωτι-
στών της Α’ Μοίρας Αλεξιπτωτιστών 
του αντισυνταγματάρχη Βασιλαντω-
νάκη. Στη θαλάσσια άσκηση μετέχουν 
το αντιτορπιλικό ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, 
η φρεγάτα ΑΙΓΑΙΟΝ, το υποβρύχιο 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ και δύο πυραυλάκατοι του 
ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Στην 
παρέλαση ασκηθέντων στη Λάρνακα, 
μαζί με την ΕΦ μετέχει η ΕΛΔΥΚ, οι 
ναύτες των σκαφών του Π.Ν. και οι 
Ελλαδίτες αλεξιπτωτιστές.

• 1997, ΚΥΡΙΑΚΗ, 12 έως Τετάρτη,  
15η Οκτωβρίου, καθημερινή συμμετο-
χή των F-16 και A-7 Corsair και C-130 
της Π.Α. καθώς και: Tης φρεγάτας ΛΗ-
ΜΝΟΣ, του αντιτορπιλικού ΘΕΜΙΣΤΟ-
ΚΛΗΣ, του υποβρυχίου ΩΚΕΑΝΟΣ και 
των πυραυλακάτων ΣΤΑΡΑΚΗΣ και 
ΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ του Π.Ν. στην «Νι-
κηφόρος – Τοξότης ‘97», στην Πόλη 
Χρυσοχούς, στο Μαρώνι, στο Καλό 
Χωριό και στη Λάρνακα. Παρών και ο 
τότε Υπ.Εθ.Αμ. Άκης Τσοχατζόπουλος, 
την πτήση του οποίου από Κύπρο προς 
Ελλάδα, με το C-130, παρενόχλησαν 
τουρκικά F-16 κοντά στην Κρήτη, στις 
10:13 της Πέμπτης, 16.10.1997. 

•  Δ η μ ο σ κ ό π η σ η  τ η ς  A M E R 
12.2.1997 έδειχνε ότι: Το 88% των 
πολιτών τάσσονται υπέρ του Δόγματος 
Ενιαίου Αμυντικού Χώρου. 94% υπέρ 
της αγοράς των ρωσικών αντιαερο-
πορικών πυραύλων S-300. Το 91% 
πρόθυμοι για περισσότερες δαπάνες 
στην άμυνα. 48% φοβούνται και 48% 
δεν φοβούνται πρόκληση θερμού επει-
σοδίου λόγω των S-300.

• Δημοσκόπηση του Κυπριακού 
Κέντρου Στρατηγικών Μελετών (Άρι-
στου Αριστοτέλους μετέπειτα βουλευτή 
ΑΚΕΛ), Ιουλίου - Αυγούστου 1997 έδειξε 
ότι: Το 65% των πολιτών θέλουν ισχυρό-
τερη άμυνα, που καθιστά ισχυρότερη τη 
διαπραγματευτική θέση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 87% ζητούν περισσότερα 

μέτρα και έργα για την άμυνα. 75% υπέρ 
μεγαλύτερων δαπανών για την άμυνα. 
87% υπέρ και της στρατιωτικής θητείας 
θηλέων. 75% μέτρια έως αρκετά ικανο-
ποιημένοι για τη συμπαράσταση της 
Ελλάδας στην άμυνα της Κύπρου. 

• 1998, ΔΕΥΤΕΡΑ, 19 έως Κυριακή,  
25 Οκτωβρίου, με νέο Υπ.Αμ. τον Γιαν-
νάκη Ομήρου και νέο Αρχηγό ΓΕΕΦ 
τον αντιστράτηγο Δημήτριο Δήμου, 
πραγματοποιείται η ΤΑΜΣ «Νικηφόρος 
– Τοξότης ‘98» και η ΤΑΜΣ «Νίκη ‘98» 
της ΕΛΔΥΚ, με καθημερινή συμμετο-
χή των αεροσκαφών της Π.Α. και των 
σκαφών του Π.Ν. στην Τερσεφάνου, 
στον Κοτσιάτη και στην παρέλαση της 
Λάρνακας. Ο Γιαννάκης Ομήρου παραι-
τήθηκε από το Υπουργείο Άμυνας μετά 
την απόφαση «εξορίας» στην Κρήτη 
των ρωσικών αντιαεροπορικών πυραύ-
λων S-300 που αγόρασε η Κύπρος. Η 
απόφαση ήταν της εν Αθήναις κυβέρ-
νησης Κώστα Σημίτη με Υπ.Εθ.Αμ. τον 
πολύ μετέπειτα καταδικασθέντα σε 
φυλάκιση  Άκη Τσοχατζόπουλο, στην 
οποία συμμορφώθηκε για να μη διατα-
ραχθούν οι ελλαδο-κυπριακές σχέσεις, 
η κυβέρνηση Κληρίδη της Λευκωσίας.

• 1999, ΚΥΡΙΑΚΗ, 3 έως Πέμπτη, 7 
Οκτωβρίου, με νέο Υπ.Αμ. τον Σωκράτη 
Χάσικο, υπήρξε καθημερινή συμμε-
τοχή της ελληνικής Π.Α. και Π.Ν. στην 
ΤΑΜΣ «Νικηφόρος-Τοξότης ‘99» και 
στη «Νίκη ‘99» της ΕΛΔΥΚ, στην Πάφο, 
στον Κοτσιάτη, στην ακτή Μέρικα του 
Μαζωτού. Μαζί με τη φρεγάτα ΥΔΡΑ, 
τη φρεγάτα ΛΗΜΝΟΣ, το υποβρύχιο 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ και τις πυραυλακάτους 
ΛΑΣΚΟΣ και ΞΕΝΟΣ, ασκούνται και 
ελικόπτερα Σικόρσκι του Π.Ν. και 50 
αλεξιπτωτιστές της Α’ Μοίρας Αλεξι-
πτωτιστών με επικεφαλής τον αντι-
συνταγματάρχη Μανωλά. Παρόντες ο 
Υπ.Εθ.Αμ. Τσοχατζόπουλος, ο υφυπ. 
Εθ.Αμ. Δημ. Αποστολάκης και για πρώτη 
φορά στην Κύπρο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο 

στρατηγός Μανούσος Παραγιουδάκης.
• 2000, ΤΡΙΤΗ, 17 έως Σάββατο, 

21η Οκτωβρίου, με νέο Αρχηγό ΓΕΕΦ 
τον αντιστράτηγο Ευάγγελο Φλωράκη 
πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ «Νικηφό-
ρος - Τοξότης - Βεργίνα 2000» και η 
ΤΑΜΣ «Νίκη» της ΕΛΔΥΚ. Στον Κοτσι-
άτη, στην ακτή Μέρικα, στην Ξυντού, 
στο Καλό Χωριό, στην αεροπορική 
βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην 
Πάφο, στο Μαρώνι. Με τα F-16 και Α-7 
Corsair και το C-130 της Π.Α. με τους 
αλεξιπτωτιστές του συνταγματάρχη 
Τσάκαλου, τις φρεγάτες ΑΙΓΑΙΟΝ και 
ΣΑΛΑΜΙΣ, το υποβρύχιο ΩΚΕΑΝΟΣ 
και τις πυραυλακάτους ΜΠΕΣΑΣ και 
ΣΤΑΡΑΚΗΣ του Π.Ν. Παρών και ο τότε 
Υπ.Εθ.Αμ. Τσοχατζόπουλος.

• ΗΤΑΝ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ φορά που 
διεξήχθη η άσκηση «Τοξότης» 17-22 
Οκτωβρίου 2000. Έκτοτε δεν ξαναφά-
νηκαν στην Κύπρο οι αεροναυτικές 
ελλαδικές δυνάμεις. Το 2001 η ΤΑΜΣ 
«Νικηφόρος ‘01» διεξήχθη «ορφανή», 
χωρίς «Τοξότη». Το 2001 ήταν και 
η τελευταία φορά που η ΕΛΔΥΚ (με 
διοικητή τον συνταγματάρχη Περι-
κλή Πιπερούδη) πραγματοποίησε την 
ΤΑΜΣ «ΝΙΚΗ ‘01».

• Τα έτη 2002, 2003 και 2004 κα-
ταργήθηκε και η ΤΑΜΣ «Νικηφόρος» 
της Ε.Φ.

• Επανήρχισε ο «Νικηφόρος» το 
2005 και συνεχίστηκε το 2006 και 
2007 επί κυβερνήσεως Τάσσου Πα-
παδόπουλου και με Αρχηγό ΓΕΕΦ τον 
αντιστράτηγο Αθανάσιο Νικολοδήμο, 
χωρίς, όμως,  έκτοτε τον ελλα-δικό 
μας «Τοξότη» και με το... «Δόγμα του 
Ενιαίου Αμυντικού Χώρου» μόνο στα 
λογύδρια.

•  Το 2008 η κυβέρνηση Δημήτρη 
Χριστόφια ΑΚΕΛ και με Υπουργό Άμυ-
νας τον Κώστα Παπακώστα κατήργησε 
εντελώς και την ετήσια άσκηση «ΝΙ-
ΚΗΦΟΡΟΣ» της Εθνικής Φρουράς.

Η κουρδική διάσταση, στην εύφλεκτη εδώ και δεκαετίες 
και φλεγόμενη κατά ταύτα μετά την τουρκική εισβολή 
περιοχή της βορείου Συρίας, σηματοδοτείται από το 

γεγονός της προδήλως αδίκου και πολιτικά ανεξήγητης εγκατά-
λειψης των Κούρδων από τους εν όπλοις συμμάχους τους στην 
εκκαθάριση του ISIS, Αμερικανούς, η οποία τους κατηύθυνε 
εν είδει τακτικής κίνησης εθνικής επιβίωσης σε στρατιωτική 
συμμαχία με το συριακό καθεστώς του Μπασάρ Αλ Άσαντ. Το 
τελευταίο παραπέμπει σε προφανή στήριξη της Μόσχας ως 
παραδοσιακού συμμάχου του Άσαντ, που κατ’ αυτόν τον τρόπο 
παρεμβαίνει έτι περαιτέρω σε επίπεδο στρατηγικής παρουσί-
ας στην περιοχή. Τοιουτοτρόπως, οι Κούρδοι παρέδωσαν στο 
σύστημα εξουσίας του συριακού καθεστώτος τη διεκδίκηση 
ανεξάρτητου κουρδικού κράτους, οδηγούμενοι κατά ταύτα σε 
υπαγωγή τους ως αυτόνομης εθνικής οντότητας στο πλαίσιο μιας 
επερχόμενης συριακής πολιτειακής δομής. Αυτό σηματοδοτεί 
έναν πολιτικό συμβιβασμό, που επιτρέπει στον κουρδικό λαό 
να επιβιώσει και στο καθεστώς Άσαντ να εξέλθει ενδυναμωμένο 
από την εν εξελίξει ευρισκόμενη περιφερειακή σύγκρουση. 

Το κόστος που καταβάλλει ο κουρδικός λαός από μια τέ-
τοια συμμαχία σωτηρίας παραπέμπει σε μια εν τοις πράγμασι 
απεμπόληση της ιστορικής προβολής διεκδίκησης ίδρυσης 
ανεξάρτητου κουρδικού εθνικού κράτους. Μια τέτοια εξέλιξη 
κατευνάζει και τις παραδοσιακές ανησυχίες εμπλεκόμενων 
κρατικών οντοτήτων της περιοχής, όπως το Ιράν, το Ιράκ και 
η Τουρκία, απομειώνοντας τις μόνιμες φοβίες τους περί δια-
σπαστικών αυτονομιστικών κινήσεων κουρδικών εθνοτήτων, 
εγκατεστημένων στις χώρες τους.  Η σύμπλευση της κουρδι-
κής οντότητας με τη Συρία παράγει αποτελέσματα πολύ πέραν 
του προφανούς, αφού το γεγονός της συμπόρευσης των δύο 
παραπέμπει στην περαιτέρω εμπλοκή και παρεμβατική πο-
λιτική στάση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Μέση Ανατολή, 
δεδομένων δύο γεγονότων. Πρώτον, η Ρωσική Ομοσπονδία 
συνεχίζει σε στρατηγικό επίπεδο την άσκηση πολιτικής επιρ-
ροής και παρεμβατικού ενδιαφέροντος που εγκαθιδρύθηκε 
από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης στα τεκταινόμενα της 
Μέσης Ανατολής, ενώ από την άλλη οι Αμερικανοί απωθούνται 
αποχωρώντας εξαιτίας απρόβλεπτων και αστάθμητων κινήσεων 
του Προέδρου Τράμπ.  Ανοίγεται ως εκ τούτου γεωπολιτικός 
χώρος παρουσίας και δόμησης επιρροής από τη  Μόσχα, η 
οποία και καλύπτει το διεθνοπολιτικό κενό που αφήνουν οι 
ΗΠΑ αποσυρόμενες. Είναι προφανές πως η εσπευσμένη άφι-
ξη υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων στην Άγκυρα 
και η επιτευχθείσα αποκαλουμένη συμφωνία κατάπαυσης 
του πυρός είναι προδήλως ετεροχρονισμένη, ούσα μη ικανή 
να επιφέρει αποτελέσματα ειρήνευσης, ενώ δεν είναι σε θέση 
να ανατρέψει ή να αντιστρέψει την επελθούσα στρατηγική και 
πολιτική ενδυνάμωση της επιρροής της Μόσχας στους δρώ-

ντες στην περιοχή. Τούτο δε το γεγονός παρατηρείται παρά 
την εξαγγελθείσα συμφωνία Άγκυρας – Ουάσιγκτον περί νο-
μιμοποίησης της διαμόρφωσης μια «ασφαλούς ζώνης» στα 
σύνορα Τουρκίας - Συρίας.

Η Μόσχα, δεδομένων των στρατηγικών κερδών, που ούτως 
ή άλλως αποκομίζει από τα διεθνοπολιτικά δεδομένα που δια-
μορφώνονται στην περιοχή, δεν φαίνεται να κινείται προς την 
κατεύθυνση μιας άμεσης στρατιωτικής, στρατηγικής αντίδρα-
σης έναντι των κινήσεων της Τουρκίας στην ούτω καλούμενη 
ζώνη ασφαλείας, πλην όμως διατηρεί την ικανότητά της για 
παρεμβατική λειτουργία είτε υπονόμευσης είτε άμεσης αντί-
δρασης σε χρονική στιγμή που να κρίνεται ως επωφελής για 
τα ρωσικά συμφέροντα στην περιοχή. Τα ανωτέρω δύνανται 
να λάβουν χώραν σε συνεννόηση και συνεργασία πάντα με 
το καθεστώς Άσαντ. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη το πλαίσιο 
της ιστορικής διαδρομής των δυο κρατικών οντοτήτων στην 
περιοχή, τόσο η οθωμανική Τουρκία με το τσαρικό καθεστώς, 
όσο και η σύγχρονη Τουρκία με τ Ρωσική Ομοσπονδία, δεν 
κατάφεραν ποτέ να εμπεδώσουν συνθήκες αληθούς συμμαχικής 
σχέσης, λειτουργώντας κατά ταύτα μόνο σε επίπεδο συνεννοή-
σεων τακτικής υφής. Περαιτέρω δε το συριακό ζήτημα, όπως 
διαγράφεται με τα σημερινά δεδομένα, δεν προβλέπεται να 
επιφέρει τέτοιες εξελίξεις που να επιτρέψουν στην Τουρκία 
να λειτουργεί ως πατερναλιστικός παράγοντας στην περιοχή, 
καθώς το καθεστώς Άσαντ, κατόπιν των τελευταίων διαδραμα-
τισθέντων, προβάλλει ως δύναμη ικανή να ασκεί εποπτεία και 
έλεγχο στον ευρύτερο χώρο.  Συνεπώς και κατά τα ανωτέρω, 
τα κέρδη για τον Ερντογάν συνίστανται βραχυπρόθεσμα στην 
επελθούσα εξαιτίας των γεγονότων εθνικιστική κινητοποίηση 
στο εσωτερικό μέτωπο εν είδει rally effect γύρω από το πρό-
σωπό του. Ταυτόχρονα, το ενδεχόμενο οικοδόμησης ανεξάρ-
τητου κουρδικού κράτους, που παραμένει σταθερά μόνιμος 
φόβος της Τουρκίας, παραπέμπεται για μια ακόμα φορά στις 
καλένδες ενός ομιχλώδους μέλλοντος. Παρά ταύτα, δεν πρέπει 
κανείς να υποτιμήσει την ιστορική διαδρομή μιας διεκδικητικής 
προσδοκίας του κουρδικού λαού και κατ’ επέκτασιν δε και 
του κουρδικού κινήματος, που άπτεται μιας ιστορικής πορείας, 
έχουσας ως στόχο και απόληξη την οικοδόμηση ενός κουρδι-
κού εθνικού κράτους, που να καλύπτει, κατά το πρότυπο της 
ελληνικής παλιγγενεσίας, την κουρδική εθνότητα, όπως είναι 
διάσπαρτη και εγκατεστημένη διά μέσου των αιώνων στην 
ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο κατά τα ανωτέρω 
ιστορικός στόχος του κουρδικού κινήματος, παρά την εν είδει 
πολιτικού συμβιβασμού σύμπλευσή του, εντασσόμενο στο 
κρατικοπολιτικό σύστημα του καθεστώτος Άσαντ, επιβάλλει 
τον μη αποκλεισμό ενδεχομένων μελλοντικών ανακατατάξεων. 

*Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Διευθυντής Κέντρου Ανατολικών 
Σπουδών Για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία, Πάντειο Πανεπιστήμιο
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ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Επιτέλους, ξυπνήστε ραγιάδες: «Όπου υψώνεται
η τουρκική σημαία, δεν κατεβαίνει ποτέ μετά…»

Από πολλούς ανιστόρητους και αμαθείς πολιτικούς 
και δημοσιογράφους, στην Κύπρο και στην Ελλάδα, 
συντηρείται ένας επικίνδυνος, για τον Ελληνισμό, 

μύθος. Σύμφωνα με αυτόν, οι ηγέτες της Τουρκίας είναι 
απρόβλεπτοι, άρα οι Έλληνες δεν μπορούν να κατανοή-
σουν την πολιτική, τις ενέργειες και τις αντιδράσεις τους. 
Πρόκειται για ένα κωμικό και βολικό άλλοθι επιτήδεια 
ανήξερων και πολιτικά, ιστορικά ανίδεων ηγεσιών στην 
Αθήνα και στη Λευκωσία. Σε αυτό το άλλοθι στηρίζουν 
τη γνωστή αδιέξοδη και καταστροφική πολιτική, «βλέπο-
ντας και κάνοντας», ή ελπίζοντας σε «αλλαγή της πολιτικής 
στοχοθεσίας της Άγκυρας» ή ευχόμενοι «η Τουρκία να 
μεταβάλει τακτική και να συναινέσει σε λειτουργική και 
βιώσιμη λύση». Δύο παραδείγματα, ενδεικτικά νηπιώδους 
αντίληψης και παιδαριώδους κατανόησης της τουρκικής 
πολιτικής. Μετά την εκλογή του ως Προέδρου (1988), ο 
Γ. Βασιλείου παραχώρησε συνέντευξη σε τρεις Ελλαδίτες 
δημοσιογράφους. Ενόψει επικείμενης έναρξης νέων συνο-
μιλιών, ρωτήθηκε τι θα κάνει σε περίπτωση νέου ναυαγίου. 

Απάντησε το αμίμητο και αξιοθρήνητο: «Δεν θα κάτσω να 
σκεφτώ τι θα γίνει στις 31 του τάδε μηνός»! Όταν ο Κληρίδης 
ανέλαβε την εξουσία, έδωσε συνέντευξη Τύπου για τις πρώτες 
100 ημέρες της προεδρίας του (1993). Από συνάδελφο της 
«Σημερινής» ρωτήθηκε να πει στους πολίτες ποιοι ήσαν οι 
ειδικοί σύμβουλοί του – ακαδημαϊκοί, εμπειρογνώμονες, 
συνταγματολόγοι, νομικοί, κ.λπ. – για τις διάφορες πτυχές 
του Κυπριακού. Απάντησε: «Εγώ είμαι και νομικός και συ-
νταγματολόγος και δεν έχω ανάγκη συμβουλών από κανέ-
ναν». Γιατί αναφερόμαστε στα πιο πάνω; Διότι, πρώτον, οι 
ηγέτες μας δεν κατενόησαν ποτέ τη Θουκυδίδεια ρήση: «Ο 
ισχυρότερος δεσμός μεταξύ πόλεων (δηλ. σήμερα κρατών) 
είναι το συμφέρον». Ούτε αντιλαμβάνονται όσα ο σύγχρονος 
του Θουκυδίδη, Κινέζος στρατηγός, Σουν Τζου, καταγράφει 
στην πραγματεία του, «Η τέχνη του Πολέμου»: «Η τέχνη του 
πολέμου είναι ζωτικής σημασίας για το κράτος. Είναι ένα 
θέμα ζωής και θανάτου». Ούτε, βέβαια, έχουν τη διανοητική 
ικανότητα να κατανοήσουν το αυτονόητο: 

«Αν γνωρίζεις τον εχθρό και γνωρίζεις τον εαυτό σου, 
δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι το αποτέλεσμα χιλίων 
μαχών. Αν γνωρίζεις τον εαυτό σου, αλλά όχι τον εχθρό, 
για κάθε νίκη που κερδίζεις θα υφίστασαι και μιαν ήττα. 
Αν δεν γνωρίζεις τον εχθρό, ούτε τον εαυτό σου, θα υπο-
κύπτεις σε κάθε μάχη». Ανέκαθεν, οι Τούρκοι είναι πλή-
ρως προβλέψιμοι. Βροντοφωνάζουν κυριολεκτικά τους 
στόχους τους. Διατυμπανίζουν την πολιτική, στρατιωτική 
και επεκτατική στοχοθεσία τους. Από το 1956, διά των 

γνωστών εκθέσεων Νιχάτ Ερίμ, οι Τούρκοι διαμήνυσαν 
προς τους ημιμαθείς ηγέτες της Κύπρου ότι υπέρτατος και 
διαχρονικός στόχος τους είναι η επανάκτηση της Κύπρου. 

Μια πρώτη αναφορά έγινε από τον Ελληνοκτόνο Ατα-
τούρκ, το 1938, μετά την αρπαγή, κατάκτηση και κατά-
ποση του συριακού σαντζακίου της Αλεξανδρέττας. Στην 
Κύπρο, η κατοχική Τουρκία εφαρμόζει από το 1975 την 
ίδια, αλλά εξελιγμένη συνταγή όπως στην περίπτωση 
της Αλεξανδρέττας. Προ καιρού, ο σουλτάνος Ερντογάν 
προέβη σε μια σημαντική δήλωση, η οποία πέρασε 
απαρατήρητη από τους περισπούδαστους ηγέτες μας.

Κατά τη διάρκεια της εισβολής οι Τούρκοι στηρίχτηκαν 
σε ξένους για τα όπλα και πυρομαχικά που χρησιμοποι-
ούσαν στην Κύπρο. Όταν ανήλθε το 2003 στην εξουσία, 
αφού έφερε πίσω στη χώρα όλα τα λαμπρά τουρκικά 
μυαλά, ο Ερντογάν έκτισε πολεμική βιομηχανία, στηριγ-
μένη στη σύγχρονη τεχνολογία, η οποία καλύπτει το 80% 
και πλέον των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων. Πριν 
από λίγες ημέρες και διαρκούσης της νέας τουρκικής 
εισβολής στη Συρία, ο σουλτάνος δήλωσε: 

«Η επιχείρηση ‘Πηγή της Ειρήνης’ είναι για την Τουρ-
κία τέτοιας ζωτικής σημασίας, όπως και η Ειρηνευτική 
Επιχείρηση στην Κύπρο το 1974. Είμαστε αποφασισμένοι 
να φτάσουμε μέχρι τέλους χωρίς να λάβουμε υπόψη απει-
λές και πιέσεις. Το λέω ξεκάθαρα. Θα ολοκληρώσουμε 
οπωσδήποτε αυτό που έχουμε ξεκινήσει. Όπου υψώσαμε 
τη σημαία μας μια φορά, μετά δεν ξανακατέβηκε». Είναι 
η πιο βροντερή, ωμή και σιχαμερή απάντηση σε όσους 
αφελείς Έλληνες, στην Αθήνα και στη Λευκωσία, ακό-
μα επενδύουν στον Τουρκο-Χίτλερ Ερντογάν για λύση 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών στο Κυπριακό.

Η τουρκική πολιτική στην Κύπρο, στο Αιγαίο, στη 
Συρία, είναι πεντακάθαρη για όσους την μελετούν και 
την αναλύουν. Οι Τούρκοι εννοούν και υλοποιούν αδί-
στακτα όσα εξαγγέλλουν. Και το πιο οδυνηρό για τους 
Έλληνες: Ουδέποτε απέκρυψαν τους επεκτατικούς και 
κατακτητικούς στόχους τους εναντίον του Ελληνισμού. 

Αντίθετα, οι ηγέτες του Ελληνισμού επικαλούνται το 
Διεθνές Δίκαιο, επειδή δεν μελέτησαν τον Θουκυδίδη, τον 
Πλάτωνα, τον λόρδο Πάλμερστον, τον στρατηγό ντε Γκωλ, 
τον Μάο τσε Τουνγκ ή τον Κίσινγκερ, οι οποίοι ομοφω-
νούν: «Η δύναμή μου είναι στην άκρη του σπαθιού και του 
ντουφεκιού μου» και το «δίκαιο είναι η δύναμη». Ευθεία 
πρόκληση προς τους ηγέτες του Ελληνισμού: Με ποια 
δύναμη θα κατεβάσουν τη βρομερή σημαία του Αττίλα από 
την Κύπρο και θα την εμποδίσουν να στηθεί στο Αιγαίο;

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ



Εξ Απορρήτων

Σ ύμφωνα με την έκθεση “Global 
Competitiveness Report 2019”, του 
Παγκόσμιου Οικονομικoύ Φόρουμ, 

η Κύπρος υστερεί σε μια σειρά από δείκτες 
ανταγωνιστικότητας που επηρεάζουν αρνητικά 
την ικανότητα στην καινοτομία. Τα αποτελέσμα-
τα συνάδουν με τα ευρήματα πολλών άλλων 
διεθνών, συγκριτικών ερευνών που έγιναν 
την τελευταία τριετία: European Innovation 
Index, Global Talent Competitiveness Index, 
Doing Business Report, Digital Economy and 
Society Index κ.ά.

Οι μελέτες αυτές καταδεικνύουν ότι η Κύ-
προς υστερεί σε πολλούς δείκτες-κλειδιά: 
καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, παραγω-
γικότητα, αποδοτικότητα, γρήγορη εκδίκαση 
διαφορών από τα δικαστήρια, γρήγορη αντα-
πόκριση του κράτους σε αλλαγές, μακρόπνοη 
θεώρηση και προγραμματισμό, ψηφιακό με-
τασχηματισμό, υιοθέτηση ριζοσπαστικών προ-
τάσεων / ιδεών, επαγγελματικό μάνατζμεντ, 
κριτική σκέψη στην εκπαίδευση, ευελιξία / 
κινητικότητα στην αγορά εργασίας, απουσία 
καναλιών και εργαλείων εναλλακτικής χρημα-
τοδότησης, υψηλό κόστος δημιουργίας μιας 
επιχείρησης, χαμηλό ποσοστό των δαπανών 
Έρευνας & Ανάπτυξης επί του ΑΕΠ, έλλειψη 
συνεργειών / συνεργασίας  ανάμεσα στους 
βασικούς εταίρους της καινοτομίας, επιχει-
ρηματική κουλτούρα, ανάπτυξη καινοτόμων 
εταιρειών, αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 

της έρευνας για τη δημιουργία οικονομικού 
και κοινωνικού αντίκτυπου κ.ά.

Σύμφωνα με τον Michael Barber -διετέλεσε 
επικεφαλής της Μεταρρύθμισης στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, τον Καναδά και σε άλλες χώρες- 
εθνικές οικονομίες με χαμηλές επιδόσεις σε 
κρίσιμους δείκτες, όπως είναι η καινοτομία 
και η αποδοτικότητα (efficiencies), είναι ευ-
άλωτες στις επιπτώσεις μιας νέας ύφεσης. 

Ζούμε στην εποχή των μαύρων κύκνων, σε 
ένα μη γραμμικό, δυναμικό οικοσύστημα που 
χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, ρευστότητα, 
πολυπλοκότητα, μεταβλητότητα και εκρηκτικά 
ρίσκα – σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περι-
βάλλον με ραγδαίους ρυθμούς τεχνολογικών, 
οικονομικών, πολιτικών, πολιτισμικών και 
καταναλωτικών αλλαγών. Χρειάζονται νέα, 
ευέλικτα εργαλεία και ολιστικές, πολυπαραμε-
τρικές προσεγγίσεις. Στο κατώφλι της Τέταρ-

της Βιομηχανικής Επανάστασης δεν μπορείς 
να καινοτομείς με τα στατικά εργαλεία και τις 
μεθόδους της δεκαετίας 1970-80. 

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), β) καινοτομήσουν 
πιο αποτελεσματικά κάτω από συνθήκες εξαι-
ρετικής αβεβαιότητας και γ) μεγιστοποιήσουν 
την απόδοση και να ελαχιστοποιήσουν το ρί-
σκο. Το διεπιστημονικό αυτό εργαλείο μπορεί 
να εφαρμοστεί σε όλους τους τομείς και σε 
όλα τα μεγέθη και κλίμακες -από τις Startups 
μέχρι την ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας.

*Σύμβουλος Στρατηγικής,
Επικοινωνίας και Καινοτομίας

Επί ξυρού ακμής η ανταγωνιστικότητα της Κύπρου 

Της Κυριακής
20.10.2019

ΠΟΎΤΙΝ, Ο ΜΕΓΆΛΟΣ ΠΆΙΚΤΗΣ

ΤΕΛΙΚΆ ΗΡΘΆΝ ΤΆ F-16

VAR ΚΆΙ ΣΕ... ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΚΆΙ ΒΟΎΛΗ!

Θυμάστε τους ισχυρισμούς που είχαν διατυ-
πωθεί, όταν εξελέγη ο Τραμπ Πρόεδρος των 
ΗΠΑ, ότι οι Ρώσοι είχαν βάλει το χεράκι τους 
για την εκλογή του; Μέχρι τώρα, τουλάχιστον, 
δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Η αλήθεια, 
όμως, είναι ότι ο Τραμπ, με τις αδέξιες και 
σχιζοφρενικές αποφάσεις του, πρόσφερε στους 
Ρώσους απρόσμενα δώρα (ή... αντίδωρα, αν 
ισχύει η φήμη ότι τον βοήθησαν στις εκλο-
γές). Το μεγαλύτερο δώρο ήταν η απόφαση 
του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει τις 
αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις από τη 
βόρεια Συρία, επιτρέποντας στη Ρωσία να 
καλύψει το κενό. Ο Πούτιν αποδείχθηκε μεγά-
λος παίκτης στην σκακιέρα της περιοχής και 
πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις μετά την έναρξη 
της τουρκικής εισβολής. Άφησε τους Τούρκους 

να μπούνε στη Συρία και μετά διευθέτησε 
συμφωνία των απελπισμένων Κούρδων με το 
καθεστώς Άσαντ, για να αναλάβει την ασφάλειά 
τους. Και αμέσως μετά, συριακές κυβερνητικές 
δυνάμεις προωθήθηκαν στις κουρδικές περι-
οχές, ανακόπτοντας την τουρκική προέλαση. 
Ο άλλος μεγάλος κερδισμένος των εξελίξεων 
είναι, ασφαλώς, ο Άσαντ. Τον οποίο ο Ερντο-
γάν είχε προσπαθήσει με μανία να ανατρέψει. 
Τώρα ο Τούρκος Πρόεδρος αναγκάζεται να 
γλείψει εκεί που έφτυνε για τόσα χρόνια.
Ο Πούτιν θα προσπαθήσει την ερχόμενη 
Τρίτη, στο Σότσι, να βρει κάποιον συμβιβασμό 
μεταξύ Ερντογάν και Άσαντ. Εκεί θα παιχθεί 
το μεγάλο παιχνίδι για το μέλλον της Συρίας. 
Περιμένουμε με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα.

ΚΎΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Η στήλη αυτή είχε εκφράσει την απογοήτευ-
σή της για τη μη έλευση ελληνικών F-16 στη 
στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου. 
Η απογοήτευση, όμως, αντικαταστάθηκε από 
ικανοποίηση, με τη συμμετοχή τριών ελληνι-
κών F-16 στην άσκηση της Εθνικής Φρουράς 
«Ατσάλινο Βέλος», την περασμένη Πέμπτη. 
Τέτοιες κινήσεις στέλνουν το μήνυμα ότι η 
Κύπρος δεν είναι μακριά και ότι η Ελλάδα δεν 
θα την αφήσει μόνη.  Πρέπει να δοθούν τα 
εύσημα στον Υπουργό Άμυνας, Σάββα Αγγε-
λίδη, ο οποίος, χωρίς τυμπανοκρουσίες, έχει 
καταφέρει αρκετά στον τομέα της άμυνας, μέσα 
στο περιορισμένο πλαίσιο στο οποίο κινείται. 
Σημειώνουμε και τη δήλωση του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Νίκου Πα-

ναγιωτόπουλου, ότι «τα ελληνικά μαχητικά 
αεροσκάφη τα θέλουμε στις ασκήσεις και όχι 
στις παρελάσεις». Κι εμείς το ίδιο, κύριε Νίκο 
μου. Τα θέλουμε στις ασκήσεις. Και φυσικά 
όχι μόνον στις ασκήσεις, αλλά, αν ο μη γένοιτο, 
και σε συνθήκες πραγματικού πολέμου.
Το ΑΚΕΛ δεν είδε με καλό μάτι τη συμμετο-
χή των ελληνικών μαχητικών στην άσκηση, 
ανησυχώντας ότι δεν στέλνουμε τα σωστά μη-
νύματα προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα. 
Μα τα μηνύματα δεν είναι προς τους Τουρκο-
κύπριους που απευθύνονται, αλλά προς την 
κατοχική Τουρκία. Της οποίας ο ηγέτης μάς 
θυμίζει κάθε λίγο τι μας έκαναν το 1974 και 
απειλώντας να μας το ξανακάνουν...

ΜΠΟΞΕΡ

Πιο κοντά στην εισαγωγή του περίφημου 
VAR (Video Assistant Referee), που στόχο 
έχει να αποφεύγονται τα χοντρά λάθη των 
διαιτητών, βρίσκεται το κυπριακό ποδόσφαι-
ρο. Ήδη άρχισε στα γραφεία της ΚΟΠ 
η δεύτερη φάση της επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτών του VAR, το 
οποίο αναμένεται να εφαρμο-
στεί στα κυπριακά γήπεδα σε 
κανένα χρόνο, οπότε ελπίζεται 
ότι θα έχουμε λιγότερα λάθη 
των διαιτητών και λιγότερα 
παράπονα των ομάδων.
Στο μεταξύ, έκατσα και σκέ-
φτηκα πόσο χρήσιμο θα ήταν, αν 
είχαμε ένα ανάλογο σύστημα VAR 
στους δικούς μας... πολιτειακούς θεσμούς 
και όχι μόνο στον φούρπο, για την αποφυγή 
λανθασμένων αποφάσεων. Για παράδειγμα, 
φανταστείτε να βάζαμε το VAR στους δύο πιο 
σημαντικούς μας θεσμούς, το Προεδρικό και 
τη Βουλή. Θα στελεχώναμε το σύστημα με 

εμπειρογνώμονες, με πραγματικά άριστους 
των αρίστων, με αντικειμενικούς, ακριβοδί-
καιους και αδέκαστους ανθρώπους, οι οποίοι 
θα μπορούσαν να βοηθούν την εκτελεστική 

και τη νομοθετική εξουσία να παίρ-
νουν τις σωστές αποφάσεις και να 

αποφεύγουν τις γκάφες και τις 
πατάτες. Όταν θα έχουμε κρίσι-

μες συνεδριάσεις του Εθνικού 
Συμβουλίου, του Υπουργικού 
ή της Βουλής, οι άνθρωποι 
του VAR θα μπορούσαν να 

επιβλέπουν όλες τις φάσεις και 
να επεμβαίνουν όταν διαπι-

στώνουν ότι οι πολιτικοί ηγέτες, 
οι υπουργοί ή οι βουλευτές έκαναν 

κάποιο σοβαρό... «φάουλ» ή ότι σημείωσαν 
κάποιο... αντικανονικό «γκολ» σε βάρος των 
συμφερόντων του λαού. Ναι! Το VAR θα 
μπορούσε να επαναφέρει την απολεσθείσα 
αξιοπιστία της πολιτικής.

ΜΠΟΞΕΡ

Ο «ΔΙΆΒΟΛΟΣ» ΠΟΎ 
ΕΓΙΝΕ «ΆΓΓΕΛΟΣ»

Σε μια τραμπάλα κάθεται ο 
Τραμπ το τελευταίο διάστημα. 
Μια πάνω, μια κάτω. Μια δίνει 
το πράσινο φως στον Ερντογάν 
να ξεκινήσει την εισβολή στη 
Συρία και μια τον απειλεί με 
καταστροφή της τουρκικής 
οικονομίας. Μια δηλώνει ότι 
αγαπά τους Κούρδους και μια 
δηλώνει ότι «δεν είναι άγγε-
λοι». Τέρμα τα ανέκδοτα με τις 
ξανθιές. Ο ξανθός Πρόεδρος 
γράφει τη δική του ιστορία 
στον χώρο της ανεκδοτολογίας.
Αλλά το πιο ωραίο ανέκδοτο 
είναι η επιστολή που έστειλε 
ο «Τραμπάλας» (έτσι θα τον 
λέω τώρα) στον Ερντογάν, την 
ημέρα που ξεκινούσε η τουρ-
κική εισβολή στη Συρία, με την 
οποία τον καλούσε να αρχίσει 
διαπραγματεύσεις με τον ηγέτη 
των Κούρδων και απειλού-
σε και πάλι να καταστρέψει 
την τουρκική οικονομία, αν 
προχωρούσε στην εισβολή. Το 
πιο εντυπωσιακό σημείο της 
επιστολής είναι εκεί που ο κατά 
φαντασίαν πλανητάρχης προει-
δοποιεί τον Τούρκο Πρόεδρο: 
Η Ιστορία «θα σε κοιτά για 
πάντα σαν τον διάβολο, αν δεν 
συμβούν καλά πράγματα. Μην 
είσαι σκληρός τύπος. Μην είσαι 
ανόητος». Ο σουλτάνος έριξε 
την επιστολή στα σκουπίδια και 
προχώρησε στην εισβολή.
Τι έγινε στη συνέχεια; Πήγαν 
ο Πενς και ο Πομπέο στην 
Τουρκία και έδωσαν στον Ερ-
ντογάν αυτά που επεδίωκε με 
την εισβολή στη Συρία, δηλαδή 
την αποχώρηση των Κούρδων 
μαχητών από τα σύνορα της 
Τουρκίας. Ο Ερντογάν απλώς 
συμφώνησε για ένα «διάλειμ-
μα» στην εκροή αίματος από 
την «Πηγή Ειρήνης» για πέντε 
μέρες, ώστε να απομακρυνθούν 
οι Κούρδοι. Και ο «Τραμπά-
λας» έσπευσε ενθουσιασμένος 
να συγχαρεί τον Ερντογάν για 
τη συμφωνία και να ανακοινώ-
σει ότι θα αποσύρει τις αμερι-
κανικές κυρώσεις.
Ο ισλαμοφασίστας φονιάς και 
καταπιεστής των κουρδικών 
πληθυσμών (και μέσα στην ίδια 
την Τουρκία) δεν θα είναι πια 
«διάβολος» στα μάτια του Αμε-
ρικανού Προέδρου. Θα είναι... 
«άγγελος», αφού οι Κούρδοι... 
«δεν είναι άγγελοι»!

ΚΎΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Τα πυραυλοπαγκάκια 
της Πλατείας 
Ελευθερίας

Αυτό ακριβώς έλειπε από την Πλατεία 
Ελευθερίας, για να ολοκληρωθεί η εικόνα 
της ως... «διαστημικής βάσης». Τα παγκά-
κια-πύραυλοι! Θα είναι γνωστά με την 
κωδική ονομασία «Παγκάκια... S-400».
Παιδιά, πέστε μου ότι δεν είναι πλάκα, 
μέσα στο ευρύτερο ανέκδοτο της Πλατείας 
Ελευθερίας.
Είναι απίστευτο το θέαμα. Μια σειρά από 
πυραυλοειδή παγκάκια έχουν τοποθετηθεί 
για να κάθονται οι περαστικοί. Τρόπος του 
λέγειν να κάθονται, δηλαδή, διότι πού και 
πώς θα κάτσει κάποιος εκεί; Ο καλύτερος 
τρόπος είναι να κάτσει... καβαλλούριν, 
όπως πάνω στον γάδαρον.
Καλά, ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο 
μπαίνει κάπου ένα παγκάκι; Με βάση 
την απλή λογική, μπαίνει για να κάθεται ο 
κόσμος να ξεκουράζεται. Να ακουμπάει 
την πλάτη του κάπου και να νιώθει άνετα. 
Ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι. Όχι, πέστε μας, 
κύριε Γιωρκάτζη μου και όλοι οι δημοτικοί 
σύμβουλοι. Πιστεύει κανένας από εσάς ότι 
αυτά τα πυραυλοειδή που τοποθετήθηκαν 
είναι τα πιο κατάλληλα για ξεκούραση; 
Εκτός, πια, αν στόχος είναι να μην... κάθεται 
κανένας πάνω, για να αποφεύγεται η 
φθορά.
Με λίγη φαντασία, θα μπορούσε κάποιος 
να δει, αντί πύραυλο... μπανάνα, με τους 
ανάλογους συνειρμούς.
Συμβολίζουν τις «σταγόνες» τα παγκάκια, 
εξήγησαν οι αρμόδιοι. Εμείς οι ανίδεοι δεν 
μπορούμε να συλλάβουμε το μέγεθος της 
έμπνευσης. Σταγόνες! Ίσως σταγόνες ιδρώ-
τα από τους εργάτες που αγωνίζονται εδώ 
και χρόνια να φτιάξουν την Πλατεία και δεν 
την βλέπουν να τελειώνει. Ίσως σταγόνες 
δακρύων, από το πολύ γέλιο των δημοτών 
μόλις αντίκρισαν τα πυραυλοπαγκάκια. 
Εμένα, πάλι, μου ήρθε αμέσως στο μυαλό 
το γνωστό βασανιστήριο που ονομάζεται 
«μαρτύριο... της σταγόνας».
Έχετε ακούσει για τους «έξυπνους πυραύ-
λους»; Ε, εμείς εδώ έχουμε τα «έξυπνα 
παγκάκια-πυραύλους», σε μια «έξυπνη 
πόλη»...
Ρε μπας και θέλουν να μας στείλουν 
κάποιο μήνυμα με τους πυραύλους; Για 
να συνηθίσουν, ας πούμε, οι δημότες στην 
ιδέα ότι οι δαπάνες για την Πλατεία θα... 
εκτοξευθούν σε ύψη δυσθεώρητα, όταν 
φθάσει ο τελικός λογαριασμός;

ΚΎΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Οι Άμερικανοί
τούς έδωσαν
αυτό που ήθελαν
Ένα σωρό ερωτηματικά έμειναν να αιω-
ρούνται μετά τη συμφωνία των Αμερικα-
νών με τον Ερντογάν.
Ενώ οι Αμερικανοί αρχικά έριξαν λευ-
κή πετσέτα και έφυγαν από το γήπεδο, 
ξαφνικά επανήλθαν και προσπάθησαν να 
ξαναπαίξουν μπάλα. Αλλά τελικά τα έκαναν 
μπάχαλο.
Δικαίωσαν, ουσιαστικά, την εισβολή του 
Ερντογάν στη Συρία.
Έκαναν μια συμφωνία μαζί του, λογαριά-
ζοντας χωρίς τον κύριο παίκτη, τη Συρία. 
Αποφάσισαν μόνοι τους ότι πρέπει να 
δημιουργηθεί ζώνη ασφαλείας μέσα σε μια 
ξένη χώρα, την οποία να ελέγχει ο τουρκι-
κός στρατός.
Στον στρατιωτικό τομέα, ο Ερντογάν ελά-
χιστα πέτυχε με την εισβολή. Η συμφωνία 
Άσαντ - Κούρδων, με τη μεσολάβηση της 
Μόσχας, έφερε τις συριακές κυβερνητικές 
δυνάμεις στις στρατηγικές πόλεις Μανμπίτζ 
και Κομπανί, και τις άλλες μεγάλες πόλεις, 
με αποτέλεσμα να βαλτώσει η τουρκική 
επιχείρηση. 
Και ήρθαν οι Αμερικανοί και έβγαλαν τον 
Ερντογάν από τη δύσκολη θέση, με τη συμ-
φωνία για την αποχώρηση των κουρδικών 
δυνάμεων. «Πήραμε αυτό που θέλαμε», 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τσαβούσογλου.
Η ηγεσία των κουρδικών δυνάμεων έχει 
συμφωνήσει σε αποχώρησή τους, αλλά 
δεν είναι σαφής η έκταση από την οποία θα 
αποχωρήσουν. 
Δεν υπάρχει επίσης αντίδραση από πλευ-
ράς Άσαντ και Ρώσων, τουλάχιστον μέχρι 
την ώρα που γράφεται το κείμενο αυτό.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι Αμερικανοί, 
που εγκατέλειψαν τους Κούρδους συμμά-
χους τους, κατάφεραν, για δεύτερη φορά 
μέσα σε δέκα μέρες, να τους ξαναπουλή-
σουν...

ΜΠΟΞΕΡ

ΝΙΚΟΣ Γ. ΣΥΚΑΣ*

Σύμφωνα με τον Michael 
Barber -διετέλεσε επικεφαλής 
της Μεταρρύθμισης στο Ηνω-

μένο Βασίλειο, τον Καναδά 
και σε άλλες χώρες- εθνικές 
οικονομίες με χαμηλές επι-
δόσεις σε κρίσιμους δείκτες 

όπως είναι η καινοτομία και η 
αποδοτικότητα (efficiencies) 
είναι ευάλωτες στις επιπτώ-

σεις μιας νέας ύφεσης. 
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