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Αυτοκτονικός
Ρεαλισμός!

Πολύς θόρυβος για το τίποτα 
και η βρομιά στο κυπριακό 
ποδόσφαιρο παραμένει. Η 

Αστυνομία ολοκλήρωσε την ποινική 
της έρευνα για τους τέσσερεις φακέλους, 
που της απέστειλε η ΟΥΕΦΑ, μέσω 
της ΚΟΠ, τον περασμένο Απρίλιο, με 
ενδείξεις για ύποπτους στημένους αγώ-
νες και συγκεκριμένα για δύο αγώνες 
πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας και τρεις 
αγώνες κυπέλλου, με εμπλεκόμενες και 
πάλι ομάδες της Β’ Κατηγορίας. 

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση 
από το Αρχηγείο Αστυνομίας, δεν 
στοιχειοθετήθηκαν αδικήματα εναντί-
ον οποιουδήποτε προσώπου. 

Όπως μας λέχθηκε, οι ανακριτές εί-

χαν αποστείλει και αιτήματα δικαστικής 
συνδρομής σε ευρωπαϊκές και τρίτες 
χώρες, όπου δραστηριοποιούνται εται-
ρείες διαδικτυακού στοιχήματος, αλλά 
δεν πήραν καμιά ουσιαστική απάντηση. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον αναπλη-
ρωτή εκπρόσωπο Τύπου του Αρχηγείου 
Αστυνομίας, Στέλιο Στυλιανού, λήφθηκαν 
“σωρεία καταθέσεων από εμπλεκόμενα 
άτομα, παράγοντες ομάδων, προπονητές, 
ποδοσφαιριστές και διαιτητές, χωρίς να 
εξασφαλιστεί κάποια μαρτυρία, που να 
ενοχοποιεί τον οποιονδήποτε”. 

Η Αστυνομία δηλώνει ότι τα χέρια 
της είναι δεμένα και παραπέμπει στη 
Βουλή, όπου εκκρεμεί εδώ και καιρό 
το νομοσχέδιο που προβλέπει τη δυ-

νατότητα παρακολούθησης τηλεφωνι-
κών συνδιαλέξεων. 

Σημειώνεται ότι, τον περασμένο 
Απρίλιο, είχε ξεσπάσει σάλος, όταν 
γνωστοποιήθηκε ότι η ΟΥΕΦΑ έστειλε 
τέσσερεις φακέλους, με ενδείξεις για 
ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα 
ποδοσφαιρικών αγώνων. 

Η έκταση που πήρε το θέμα απο-
τέλεσε την αφορμή για την υιοθέτηση 
ουσιαστικών αλλαγών, από την ΚΟΠ, 
αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής 
του πρωταθλήματος. Εφαρμόστηκαν, 
επίσης, πιο αυστηρές ποινές για τις 
ομάδες που εμπλέκονται σε ύποπτους 
φακέλους της ΟΥΕΦΑ.
ΣΕΛΙΔΑ /// 3

Γ ράψαμε την περασμένη Κυριακή 
για τον Λουδοβίκο τον 16ον. Πώς 
τον κατηγόρησαν και τι συνέπει-
ες υπέστη… Ήδη ο Πρόεδρος  

Αναστασιάδης κατηγορήθηκε από τους 
«φίλους» του ότι «δραπέτευσε» από το 
Μοντανά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες. 
Σκοπιμότητες σχετικές και με τις Προεδρικές 
Εκλογές που επέκειντο. Η κατηγορία υπήρ-
ξε και είναι βαριά. Συνεχίζει να υπάρχει. Στο 
μέλλον θα είναι ίσως πιο βαριά. Τι, λοιπόν, 
όφειλε να πράξει στη 2ή του προεδρική 
θητεία και δεν έπραξε; Τι πρέπει να πράξει 
σήμερα και αύριο και δεν το πράττει;

Πρέπει ο ίδιος να βρει τους επόμενους, 
πλέον, ιστορικούς σχεδιασμούς του. Εμείς 
από αυτές τις στήλες δεν θα του υποδείξουμε 
τι πρέπει να σχεδιάσει. Εκείνο που θα του 
υποβάλουμε είναι ότι πρέπει να αποτρέψει 
το Εθνικοπολιτικό μαρτύριό του και τη νέα 
συμφορά του Λαού. Το τι ο ίδιος θα απο-
φασίσει να πράξει είναι δική του Ιστορική 
Ευθύνη ανασχεδιασμού της πολιτικής του 
στο Κυπριακό. Ευθύνη του δεν είναι να απα-
ντά στον ηγέτη του ΑΚΕΛ. Ευθύνη του είναι 
τι σωτήριο θα πράξει απ’ εδώ και μπρος.

Του υποβάλλουμε σήμερα ότι οι Έλληνες 
της Κύπρου δεν έχουν αφυπνισθεί. Ούτε 
από την Εθνική τραγωδία του 1974 μπό-
ρεσαν να κατανοήσουν τι έπαθαν και τι θα 
πάθουν. Ο Κυπριακός Ελληνισμός με την 
ψοφοδεή πολιτική των ηγετών του, έναντι 
του Κατακτητή, ανέχθηκε και έζησε βολική 
πολιτική υποχωρήσεων. Την αδυναμία και 
αναξιότητά τους να αντιμετωπίσουν τη βίαιη 
Τουρκία βάφτισαν «σύνεση» και «ψυχραι-
μία» και «διπλωματική επιτυχία». Όλα αυτά 
τελείωσαν. Όλες οι αυταπάτες κατέρρευσαν. 
Τι απέμεινε; Η αδιαφορία του Λαού. Η απο-
κοίμιση του φρονήματός του. Η ύπνωσή του. 
Η απονεύρωση της Εθνικής, της Αγωνιστι-
κής, της Αντιστασιακής του βούλησης.

Ο Λαός πρέπει να επανέλθει στη 
διαχείριση της μοίρας του. Να αντιληφθεί 
ότι η υπεράσπιση, η προστασία, η διατή-
ρηση της Πατρίδας του είναι υπόθεση του 
ιδίου. Πρέπει να λυτρωθεί από την Εθνική 
του παρακμή. Πρέπει να φύγει από την 
απάθεια και την απραξία. Υπάρχουν τρόποι 
γνωστοί και αποτελεσματικοί για αφύπνιση 
και αξιοποίηση του Λαού. Όπως υπάρ-
χουν τρόποι (ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ) σχεδιασμού 
της Στρατιωτικής Τεχνολογικής Δύναμης 
Άμυνας της Κυπριακής Πολιτείας. Δύναμη 
Στρατιωτική και Δύναμη Λαϊκή είναι τα 
όπλα της επιβίωσης. Όλα τα άλλα δοκιμά-
σθηκαν. Απέτυχαν και έφεραν συμφορές. 
Υπνώτισαν τον Λαό με τη γελοία ρητορική 
του Κατευνασμού του Τούρκικου Θηρίου…

Πολιτικός αναστοχασμός στο Κυπρι-
ακό και Ανασχεδιασμός στη Στρατηγική 
και τις Τακτικές του, έπρεπε να γίνουν 
πριν από  πολλά χρόνια, όταν ο Τούρκος 
δεν ήταν τόσο ασύδοτα βίαιος και τόσο 
ισχυρά ακόρεστος. Έστω, όμως, την υστάτη 
τούτη ώρα, πρέπει η Δύναμη του Λαού 
να εναρμονισθεί ΑΜΕΣΩΣ με τη Δύναμη 
υπαρκτών (όχι φραστικών) Συμμαχιών και 
της Σύγχρονης Στρατιωτικής Τεχνολογίας. 
Αν ο Πρόεδρος έχει άλλη, πιο «συνετή» και 
«ψύχραιμη» αναστοχαστική και αποτε-
λεσματική πολιτική φιλοσοφία, πρέπει 
να την υλοποιήσει… Να την ανακοινώσει 
όμως τώρα άφοβα και καθαρά και, κυρίως, 
υπεύθυνα στον Κυπριακό Ελληνισμό.

Ο Πρόεδρος πρέπει να αντιληφθεί ότι 
ένας Λαός σε φρονηματιστική κατάπτωση, σε 
ανύπαρκτη Εθνική Αγωγή, σε κλίμα και τάση 
υποταγής και, εθνικά αυτοκτονικού «ρεαλι-
σμού» δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Δεν είναι 
παράγων Ιστορίας. Δεν είναι μοχλός αντίστα-
σης. Ούτε είναι, ούτε μπορεί να είναι όπλο 
άμυνας. Ο Τούρκος το γνωρίζει, το αξιοποιεί 
και αναλόγως συμπεριφέρεται. Τα μικρά 
και αδύναμα κράτη στηρίζονταν πάντοτε στο 
ισχυρό εθνικό φρόνημα του Λαού τους…

Όταν είσαι μικρός και αδύναμος χωρίς 
πειστική Άμυνα και χωρίς Συμμάχους την 
κρίσιμη ώρα, είσαι ήδη αποτελειωμένος… 
Τα κατανοεί αυτά ο Πρόεδρος; Αν ναι, ας 
το αποδείξει ΕΜΠΡΑΚΤΑ. Να επανέλθει 
ο Λαός στον ρόλο του. Να χρησιμοποιηθεί 
για τη σωτηρία του. Αυτός ο Λαός οδηγή-
θηκε μέχρι σήμερα σε πορεία ανεμπόδι-
στης ηδονικής αυτοχειρίας. Όπως ακριβώς 
το Ζυριχικό Κράτος ηδονικά βαφτίστηκε 
«Κράτος του Θεού» (από τον τότε και νυν 
Εθνάρχη) για να φτάσει στο σημερινό του 
κατάντημα…
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100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«Η Μεγάλη Ελλάδα» της 
«Εληάς» Λυθροδόντα
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ΠΡΙΝ AΠΟ 65 ΧΡΟΝΙΑ 
Η άφιξη του Αρχηγού της 
ΕΟΚΑ, Γ. Γρίβα, στην Κύπρο
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Η ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΛΥΣΗ 
30 χρόνια μετά την πτώση 
του τείχους
ΣΕΛΙΔΑ /// 23Χωρίς γέφυρες επικοινωνίας 

Προεδρικό και Πινδάρου μετά 
τις τελευταίες οξύτατες πολιτι-

κές αντιπαραθέσεις, με τις επικείμενες 
εξελίξεις στο Κυπριακό να λειτουργούν 
ως καταλύτης για την εικόνα που 
διαλάβει το εσωτερικό μέτωπο

• Η αντιπολιτευτική τακτική του 
ΑΚΕΛ βασίζεται σε δύο άξονες:  Πρώ-
τος είναι η εμφαντική ανάδειξη του 
γεγονότος ότι η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ 

όχι μόνο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει 
τα κατακλυσμιαία φαινόμενα διαφθο-
ράς που κατακλύζουν τον δημόσιο 
βίο, αλλά, επιπρόσθετα, αποτελεί 
ευάγωγο δομικό παράγοντα για την 
ανάπτυξή τους. Δεύτερος, η ανάδειξη 
της πλήρους ανικανότητας του κυβερ-
νητικού στρατοπέδου να διαχειριστεί 
τα μείζονα προβλήματα που αντιμετω-
πίζει η κυπριακή κοινωνία 
ΣΕΛΙΔΑ /// 8

•Γιατί να πιεστεί η 
τουρκική πλευρά στην 
Τριμερή όταν Ρωσία και 
ΗΠΑ κλείνουν το μάτι 
στον Ερντογάν    

• Ο αγωγός Συρίας 
- Τσεϊχάν, η αναδιαμόρ-
φωση του σκηνικού στη 
γειτονιά  μας, αλλά και γιατί η λογική 
ότι πάμε σε συνομιλίες «για να κερδί-
ζουμε χρόνο» δεν μπορεί να αποδώσει     

• Πώς οι πιέσεις ή όχι 
επί της Τουρκίας περνούν 
μέσω του Συριακού 

• Πώς και πού 
συναντώνται οι αναθεω-
ρητικές πολιτικές Ρωσίας 
-  Τουρκίας και πώς 
επηρεάζουν το Κυπριακό 

• Γιατί ο αγωγός προς Τουρκία συ-
νιστά τμήμα της «Γαλάζιας Πατρίδας»    
ΣΕΛΙΔΕΣ /// 4-5

Στα άκρα οι σχέσεις 
Προεδρικού/ΔΗΣΥ με το ΑΚΕΛ 

Το ρωσικό καρότο στην Τουρκία, το βέτο 
των ΗΠΑ και η ασπίδα του EastMed

Κούππα άπαννη 
ξανά για τα στημένα

ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ΚΑΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΥΠΟΘΕΣΗ

Κούππα άπαννη 
ξανά για τα στημένα
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ΟΛΟΚΛΗΡΏΘΗΚΕ Η 
ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΚΡΟΤΟΥΣ 

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ 
ΤΗΣ ΟΥΕΦΑ, ΟΙ 

ΟΠΟΙΟΙ ΠΕΡΙΕΙΧΑΝ 
ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

ΓΙΑ ΣΤΗΜΕΝΟΥΣ 
ΑΓΏΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, 

ΧΏΡΙΣ ΟΜΏΣ ΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΟΥΝ 

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
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ΑΎΡΙΟ ΘΑ ΚΛΗΘΟΎΝ ΝΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΟΎΝ ΣΤΟ ΕΡΏΤΗ-

ΜΑ ΕΑΝ ΣΎΜΦΏΝΟΎΝ 'Η 
ΟΧΙ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΕΡΓΙ-

ΑΚΏΝ ΜΕΤΡΏΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΏΓΗΣ ΤΏΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΏΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΏΝ 

Με συνθήματα όπως «Καθαρό 
νερό, καθαρός αέρας, αδιαμφι-
σβήτητα δικαιώματα», «Θέλου-

με να αναπνέουμε καθαρό αέρα», «Κύριε 
Πρόεδρε, προστατεύστε το αρχαιότερο 
μοναστήρι της Κύπρου μας, το Σταυρο-
βούνι», 200 και πλέον άτομα, μοναχοί και 
κάτοικοι της περιοχής Κόρνου – Πυργών 
πραγματοποίησαν χθες Σάββατο εκδή-
λωση διαμαρτυρίας, αντιδρώντας στην 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 
να αλλάξει το συμβόλαιο εκμίσθωσης της 
κρατικής γης, ώστε να δικαιούται η εται-
ρεία Σκύρα Λίμα Λτδ, να δημιουργήσει 
εργοστάσιο παραγωγής και ανακύκλωσης 
ασφαλτικού σκυροδέματος στην περιοχή 
Σταυροβουνίου.

Την εκδήλωση διαμαρτυρίας διοργά-
νωσαν, στο δάσος Σταυροβουνίου, έξω από 
τις εισόδους του λατομείου της εταιρείας, η 
Ομάδα Πρωτοβουλίας Πυργών – Κόρνου 
και οι Φίλοι της Ιεράς Μονής Σταυρο-
βουνίου. Οι διαμαρτυρόμενοι έκλεισαν 
συμβολικά τον  δρόμο που οδηγεί στην 
Ιερά Μονή Σταυροβουνίου και τις δύο 
εισόδους του λατομείου που βρίσκονται 
σε περιουσία της Ιεράς Μονής Σταυρο-
βουνίου.

Στη συνέχεια μπήκαν στα αυτοκίνητά 
τους κορνάροντας παρατεταμένα με στό-
χο, σύμφωνα με τους διοργανωτές, «να 
ξυπνήσουν τους κυβερνώντες και αυτούς 
που τους ψηφίζουν».

Σε δηλώσεις του ο μοναχός Γρηγόριος 

Σταυροβουνιώτης ανέφερε ότι «βρισκό-
μαστε εδώ εκ μέρους της Μονής Σταυρο-
βουνίου και των κατοίκων της περιοχής, 
για να εκφράσουμε τη μεγάλη μας απο-
γοήτευση για τον τρόπο με τον οποίο η 
κυβέρνηση διαχειρίζεται το ζήτημα στην 
έκδοση άδειας για την εγκατάσταση του 
εργοστασίου ασφάλτου στην περιοχή μας. 
Πιστεύουμε ότι η περιοχή μας είναι ήδη 
βεβαρημένη, δεν επιδέχεται επιπλέον επι-
βαρύνσεις τόσο για το Μοναστήρι, όσο 
και για το στρατόπεδο Καταδρομέων και 
τις Κοινότητες γύρω από το Μοναστήρι».

Πρόσθεσε ότι «οι προσπάθειές μας 
έχουν πέσει σε ώτα μη ακουόντων, εί-
μαστε αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να 
διασφαλίσουμε τα στοιχειώδη και βασικά 
ανθρώπινα δικαιώματά μας, στην υγεία 
και το υγιές περιβάλλον της περιοχής μας. 

Οι επόμενες διαμαρτυρίες μας θα είναι 
πιο δυναμικές και θα μας βρουν μπροστά 
τους ανά πάσα στιγμή όταν αποφασίσουν 
να αρχίσουν τις πρώτες εργασίες για την 
εγκατάσταση αυτού του εργοστασίου στην 
περιοχή μας».

Ταυτόχρονα εξέφρασε την ελπίδα οι 
κυβερνώντες «να κάνουν δεύτερες σκέψεις 
και να δουν το ζήτημα με περισσότερη 
σοβαρότητα και υπευθυνότητα».

Ο  ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος 
Γεωργίου ανέφερε ότι «από τη Γεροσκήπου 
ώς τις θαλασσινές σπηλιές, φτάνουμε στο 
Σταυροβούνι και επαναλαμβάνεται η ίδια 
τραγική κατάσταση, δηλαδή να μπαίνουν 
πάνω από την υγεία των πολιτών, πάνω 
από το περιβάλλον, την οικολογία, τη 
θρησκεία, την ψυχαγωγία και την καθα-
ρότητα του περιβάλλοντος, τα οικονομικά 

συμφέροντα».
Χαρακτήρισε «εξαιρετικά εύστοχη» την 

παρατήρηση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας 
και το δραματικό ερώτημα τελικά ποιοι 
αποφασίζουν, εκείνοι που εκλέγονται, ή 
κάποιοι από αυτούς που τους εκλέγουν. 
Ελπίζω ότι αυτήν τη φορά η Κυβέρνη-
ση θα λάβει υπόψη τις διαμαρτυρίες, τις 
αποφάσεις των ιδίων των Τμημάτων του 
Περιβάλλοντος και των άλλων κρατικών 
υπηρεσιών και θα υιοθετήσει εκείνο που 
πρέπει, δηλαδή να εγκαθιδρυθεί μια ζώνη 
βαριάς βιομηχανίας και εκεί να μαζευτούν 
όλες οι υπηρεσίες οι οποίες προκαλούν 
καταστροφή στο περιβάλλον».

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Κινή-
ματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών 
Γιώργος Περδίκης ανέφερε ότι «στηρίζουμε 
τον αγώνα των μοναχών αλλά και των 
κατοίκων της περιοχής απέναντι σ’ αυτήν 
τη μεγάλη απειλή για το περιβάλλον και 
την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Το 
θέμα προγραμματίζεται να τεθεί και πάλι 
ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων».

Πρόσθεσε ότι, «δυστυχώς, τα ίδια προ-
βλήματα αντιμετωπίζουμε στο Δάλι και 
στην Παρεκκλησιά. Εταιρείες που έχουν 
αυτό το βαρύ παρελθόν, που είναι μια σειρά 
από παρανομίες, δεν μπορεί κανείς να τις 
εμπιστευτεί ότι θα λειτουργήσουν μέσα στα 
οποιαδήποτε πλαίσια του Νόμου», είπε 
και σημείωσε πως «γι’ αυτό θα πρέπει 
να απομακρυνθούν από κατοικημένες 
περιοχές και από περιοχές προστασίας 

του περιβάλλοντος».
Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρί-

στου δήλωσε ότι «γι’ ακόμα μια φορά 
βρισκόμαστε δίπλα στο πρόβλημα των 
κατοίκων αλλά και της Μονής Σταυρο-
βουνίου, με το θέμα που υπάρχει σχετικά 
με το λατομείο και τα θέματα υγείας που 
δημιουργεί τόσο στους κατοίκους αλλά 
και στους στρατιώτες που βρίσκονται στα 
γύρω στρατόπεδα».

Πρόσθεσε ότι «το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο 
σε οποιαδήποτε ανάλογη περίπτωση, σε 
οποιαδήποτε περιοχή της Κύπρου έχει 
πράξει το αυτονόητο. Η υγεία των πολιτών 
της Κυπριακής Δημοκρατίας προέχει και 
είναι πάνω από τα συμφέροντα», είπε και 
σημείωσε πως «αυτό θα πράξουμε και στη 
περίπτωση της Μονής Σταυροβουνίου και 
εδώ υπάρχουν και εθνικοί και θρησκευ-
τικοί λόγοι, επιπλέον των λόγων υγείας».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Σταυροβούνι: Διαμαρτυρία εκατοντάδων πολιτών
- Μηνύματα προς ΠτΔ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com 

Σ
τις κάλπες κατέρχονται 
αύριο Δευτέρα, 11 Νοεμ-
βρίου 2019, οι καθηγητές 
Mέσης Eκπαίδευσης της 
ΟΕΛΜΕΚ, με στόχο να 
απαντήσουν στο ερώτημα 
εάν τελικά θα απεργή-

σουν κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξε-
τάσεων τετραμήνων ή όχι. Το αποτέλεσμα 
της κάλπης θεωρείται απρόβλεπτο, καθώς 
τα μέλη της οργάνωσης φαίνεται ότι έχουν 
χωριστεί σε δύο στρατόπεδα, με τις δύο 
από τις πέντε κινήσεις των καθηγητών να 
τάσσονται υπέρ του «ναι» και τις άλλες 
τρεις να τάσσονται υπέρ του «όχι». 

Η διαδικασία του 
δημοψηφίσματος 

Υπενθυμίζεται πως η απόφαση για τις 
απεργίες είχε παρθεί στην Παγκύπρια 
Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων της 

οργάνωσης το καλοκαίρι που μας πέρα-
σε. Σημειώνεται, μάλιστα, πως στο πρώτο 
δημοψήφισμα, που είχε πραγματοποιηθεί 
τον Φεβρουάριο του 2018, το 76% των 
καθηγητών είπαν «όχι» στην εφαρμογή των 
τετραμήνων. Όσον αφορά τη διαδικασία 
διεξαγωγής του αυριανού δημοψηφίσματος, 
σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ, 
Κώστα Χατζησάββα, θα είναι η ίδια που 
ακολουθήθηκε τον Φεβρουάριο του 2018. 
Συγκεκριμένα, αύριο Δευτέρα, 11 Νοεμ-
βρίου 2019, κατά το δεύτερο διάλειμμα, θα 
τοποθετηθούν κάλπες σε όλα τα σχολεία και 
στο δημοψήφισμα θα συμμετέχουν όλοι οι 
καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης που είναι 
μέλη της ΟΕΛΜΕΚ. Στο ψηφοδέλτιο τα χι-
λιάδες μέλη της οργάνωσης θα κληθούν να 
απαντήσουν το εξής ερώτημα: «Συμφωνώ 
ή Διαφωνώ σε απεργίες ή στάση εργασίας 
κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων 
τετραμήνων, τον  Δεκέμβριο». Σύμφωνα 
με τον κ. Χατζησάββα, που δεν θέλησε 
να προβεί σε προβλέψεις, το αποτέλεσμα 
αναμένεται να ανακοινωθεί κατά τη μία 
το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. 

Τα δύο στρατόπεδα 
Το δημοψήφισμα έχει δημιουργήσει 

έναν «εμφύλιο» στις τάξεις της ΟΕΛΜΕΚ, 
με τα τρία από τα πέντε συνολικά κινήματα 
των καθηγητών να τοποθετούνται επίσημα 
κατά των απεργιών και τα άλλα δύο να 
τοποθετούνται υπέρ τους. Τα κινήματα 
«Νέα Κίνηση» και «Αλλαγή» καλούν τα 
μέλη τους να δηλώσουν τη διαφωνία 
τους με τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Η 
«Αλλαγή» σε ανακοίνωσή της αναφέρει 
πως είχε ως διαχρονική θέση - ακόμα 
και πριν το 2010 και τη διαίρεση του 
σχολικού έτους σε τετράμηνα από την 
κυβέρνηση Χριστόφια - τη διεξαγωγή των 
εξετάσεων ανά τετράμηνο με φιλοσοφία 
και κύριο στόχο τη μείωση του όγκου των 
διαγωνισμάτων και της ύλης της τελικής 
εξέτασης, το καθημερινό διάβασμα των 
μαθητών και την ανατροφοδότηση στο τέ-
λος εκάστου τετραμήνου. Στο ίδιο πλαίσιο 
κινούνται και οι δηλώσεις του Προέδρου 
της «Νέας Κίνησης», Θέμη Πολυβίου, ο 
οποίος τόνισε επανειλημμένα πως «οι 
απεργίες δεν είναι λύση». Με τη σειρά 

της η ΔΗ.ΚΙ. Καθηγητών εξέφρασε κι 
αυτή τελικά τη θέση ότι οι απεργίες δεν 
θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, 
καλώντας ταυτόχρονα Κυβέρνηση και 
Βουλή να αφουγκραστούν τις ανησυχίες 
και να αναστείλουν τον Νόμο. Σε ανα-
κοίνωσή της η ΔΗ.ΚΙ. εξέφρασε τους 
προβληματισμούς της αναφορικά με τη 
Νέα Μορφή Αξιολόγησης των μαθητών 
και τόνισε ότι αναμφισβήτητα αφουγκρά-
ζεται τις ανησυχίες καθηγητών και μα-
θητών από την εφαρμογή του θεσμού 
αυτού στην Α’ Τάξη Λυκείου. Την ίδια 
ώρα, δύο παρατάξεις τάσσονται υπέρ 
των απεργιών. Η Προοδευτική Κίνη-
ση Καθηγητών εξέδωσε ανακοίνωση, 
με την οποία καλεί τους καθηγητές να 
ψηφίσουν υπέρ των στάσεων εργασίας 
κατά τη  διεξαγωγή των εξετάσεων, ενώ 
ο αντιπρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Παντελής 
Νικολαΐδης, και πρόεδρος της κίνησης 
«Νέα Πνοή» έχει εκφράσει με σθένος 
την αντίθεσή του για τις εξετάσεις τετρα-
μήνων, και σε δημόσιες τοποθετήσεις 
του καλεί όλους να ψηφίσουν υπέρ των 

απεργιών. 

Το «plan b» του Υπουργείου 
Πάντως, όποιο κι αν είναι το αποτέλε-

σμα, το Υπουργείο Παιδείας δηλώνει πως 
είναι έτοιμο και έχει ετοιμάσει πλάνο για 
να αντιμετωπίσει τις όποιες συνέπειες. 
Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που τελικά 
οι καθηγητές κατέλθουν σε απεργίες, το 
Υπουργείο θα προχωρήσει κανονικά 
στη διεξαγωγή των εξετάσεων έχοντας 
ένα διαφορετικό σχέδιο από αυτό που 
προβλεπόταν στην αρχή, δηλαδή το σύ-
στημα το οποίο προβλέπει τους καθηγη-
τές, επιτηρητές, διορθωτές των εξετάσεων. 
Σύμφωνα με το «plan b», οι μαθητές που 
θα απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τις 
εξετάσεις τετραμήνων: θα μένουν ανε-
ξεταστέοι και θα παραπέμπονται στις 
εξετάσεις Ιουνίου, θα εξετάζονται μόνο 
γραπτώς στην ύλη και των δύο τετραμή-
νων, δεν θα διατηρούν τη βαθμολογία 
των τετραμήνων και για να προαχθούν, 
θα πρέπει να πάρουν σε κάθε μάθημα 
βαθμό τουλάχιστον 10 από τα 20. 

Στις κάλπες οι εκπαιδευτικοίΗ ολονύχτια 
επιχείρηση της 

Αστυνομίας
σε Λευκωσία 
και Λεμεσό
σε αριθμούς

Στο πλαίσιο πρόληψης και πάταξης 
της εγκληματικότητας και εμπέδωσης 
του αισθήματος ασφάλειας στον πολίτη, 
διενεργήθηκαν την Παρασκευή (8/11) 
το βράδυ, μέχρι και τις πρωινές ώρες 
χθες, συντονισμένες εκστρατείες και 
επιχειρήσεις της Αστυνομίας. Κατά 
τη διάρκεια των εκστρατειών, ελέγ-
χθηκαν παγκυπρίως 131 οχήματα 
και 156 πρόσωπα που επέβαιναν σε 
αυτά. Επίσης, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 
21 νυκτερινά κέντρα, στη διάρκεια των 
οποίων έγιναν 12 καταγγελίες για αδι-
κήματα που αφορούν τον Περί Κέντρων 
Αναψυχής Νόμο. Στο πλαίσιο των πιο 
πάνω επιχειρήσεων έγινε παγκύπρια 
περιπολιακή κάλυψη έξω από φούρνους, 
χρυσοχοεία, καταστήματα, καφενεία κ.ά, 
ενώ ελέγχθηκαν και περιπολήθηκαν 
διάφορες περιοχές με σκοπό την πρό-
ληψη διαρρήξεων και κλοπών.

Ειδικότερα, στη Λευκωσία και Λε-
μεσό, οι έλεγχοι και οι περιπολίες είναι 
ιδιαίτερα αυξημένες, για πρόληψη της 
εγκληματικότητας. Συγκεκριμένα, στη 
Λεμεσό διενεργήθηκαν επιπρόσθετα 
πέντε έρευνες οικιών βάσει δικαστικών 
ενταλμάτων και δύο έρευνες βάσει 
γραπτής συγκατάθεσης των ενοίκων. 
Κλήθηκε επίσης αριθμός προσώπων 
στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού, όπου 
ανακρίθηκαν σχετικά με πρόσφατες 
υπό διερεύνηση υποθέσεις.

Εξάλλου, διενεργήθηκαν τροχονο-
μικοί έλεγχοι σε όλες τις επαρχίες, κατά 
τους οποίους προέκυψαν 70 καταγγελίες 
που αφορούσαν οδήγηση με υπερβολι-
κή ταχύτητα, καθώς και 229 καταγγελίες 
για διάφορα άλλα τροχαία αδικήματα. 
Επίσης έγιναν 156 έλεγχοι αλκοόλης 
και προέκυψαν 13 καταγγελίες.

Παράλληλα, εκδόθηκε αριθμός 
γραπτών παρατηρήσεων και γρα-
πτών προειδοποιήσεων σε οδηγούς.

Εξάλλου, στη διάρκεια επιχειρήσεων 
που διεξήχθηκαν για εφαρμογή του 
Νόμου που αφορά τα ιδιωτικά γρα-
φεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, 
ελέγχθηκαν 6 ιδιωτικοί φρουροί ασφα-
λείας και προέκυψε μία καταγγελία. Οι 
συντονισμένες και στοχευμένες επιχει-
ρήσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται 
στο πλαίσιο των προσπαθειών που 
καταβάλλονται να προληφθεί και να 
παταχθεί κάθε μορφή παρανομίας, στο-
χεύοντας στην περαιτέρω εμπέδωση του 
αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.
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Στην Ολομέλεια της Βουλής για 
ψήφιση θα βρίσκεται στις 6 του 
Δεκέμβρη το νομοσχέδιο του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης,  που δίνει την 
εξουσία στην Αστυνομία και την ΚΥΠ να 
παρακολουθούν τηλεφωνικές συνδιαλέξεις 
υπόπτων για συγκεκριμένα αδικήματα.

Υπενθυμίζεται ότι, το νομοσχέδιο, που 
πηγαινοέρχεται στη Βουλή εδώ και χρόνια, 
πήγε προς ψήφιση στην Ολομέλεια την 
1η Νοεμβρίου αλλά αναβλήθηκε, κατόπιν 
πρόθεσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
του ΑΚΕΛ να υποβάλει τροπολογίες, αφού 
θεωρεί πως το νομοσχέδιο παραβιάζει  
τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

«Ο Περί της Προστασίας του Απορρή-
του της Ιδιωτικής Επικοινωνίας (Παρακο-
λούθηση Συνδιαλέξεων και Πρόσβαση σε 
Καταγεγραμμένο Περιεχόμενο Ιδιωτικής 
Επικοινωνίας) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2017» προνοεί πως η εφαρμογή του 

θα επιτρέπεται μόνο για τα ακόλουθα αδι-
κήματα:

•Φόνο εκ προμελέτης ή ανθρωποκτονία.
•Εμπορία ενήλικων και ανήλικων προ-

σώπων και αδικήματα που σχετίζονται 
με την παιδική πορνογραφία.

•Εμπορία, προμήθεια, καλλιέργεια 
ή παραγωγή ναρκωτικών φαρμάκων, 
ψυχοτρόπων ουσιών ή επικίνδυνων 
φαρμάκων.

•Αδικήματα που σχετίζονται με το 
νόμισμα της Δημοκρατίας και

•Αδικήματα διαφθοράς για τα οποία 
σε περίπτωση καταδίκης, προβλέπεται 
ποινή φυλάκισης άνω των 5 ετών.

Στις προτεινόμενες ρυθμίσεις δια-
λαμβάνεται ότι ο Γενικός Εισαγγελέας 
της Δημοκρατίας, κατόπιν γραπτού αι-
τήματος του Αρχηγού Αστυνομίας ή του 
διοικητή της ΚΥΠ ή οποιουδήποτε άλλου 
ανακριτή, θα δύναται να υποβάλει μονο-

μερή αίτηση στο δικαστήριο ζητώντας την 
έκδοση δικαστικού διατάγματος που θα 
επιτρέπει την παρακολούθηση ιδιωτικής 
επικοινωνίας υπό τους προβλεπόμενους 
στο νομοσχέδιο όρους και προϋποθέσεις, 
εφόσον η παρακολούθηση αυτή είναι ανα-
γκαία προς το συμφέρον της ασφάλειας 
της Δημοκρατίας ή για την αποτροπή, 
διερεύνηση ή δίωξη των αδικημάτων 
όπως καταγράφονται πιο πάνω.

Σύμφωνοι Επίτροπος Δεδο-
μένων και Νομική Υπηρεσία

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη συζήτηση 
του νομοσχεδίου, η Επίτροπος Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είχε 
εκφράσει ικανοποίηση, υποδεικνύοντας 
μάλιστα ότι δεν δικαιολογείται η απουσία 
τέτοιας νομοθετικής ρύθμισης σε μια επο-
χή που το έγκλημα δεν έχει σύνορα και 
είναι αυξημένη η ανάγκη συνεργασίας 

με τους Ευρωπαίους εταίρους. 
Ανάλογη θέση είχε εκφραστεί και από 

την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας, 
η οποία σημείωσε ότι οι προτεινόμενες 
ρυθμίσεις αποτέλεσαν και αίτημα της 
υπηρεσίας για σκοπούς υποβοήθησης 
του έργου της.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρε-
σίας διαβεβαίωσε παράλληλα την κοινο-
βουλευτική Επιτροπή Νομικών ότι έχει 
διασφαλιστεί η συμβατότητα όλων των 
προνοιών του νομοσχεδίου με τις σχετικές 
διατάξεις του συντάγματος. 

Συναφώς, αναφερόμενη στις ασφαλι-
στικές δικλίδες, εξέφρασε την εκτίμηση ότι 
με αυτές διασφαλίζεται ότι το δικαστήριο, 
όταν θα καλείται να αποφασίσει επί αίτησης 
έκδοσης διατάγματος παρακολούθησης, 
θα έχει ενώπιόν του επαρκή στοιχεία για 
να μπορεί να κρίνει εάν δικαιολογείται ή 
όχι η έκδοση του διατάγματος.

Πάει ολομέλεια το νομοσχέδιο στις 6 του Δεκέμβρη 

Π
ολύς θόρυβος για το 
τίποτα και η βρομιά 
στο κυπριακό ποδό-
σφαιρο παραμένει. Η 
Αστυνομία ολοκλή-
ρωσε την ποινική 
της έρευνα για τους 

τέσσερεις φακέλους, που της απέστειλε 
η ΟΥΕΦΑ, μέσω της ΚΟΠ, τον περασμέ-
νο Απρίλιο, με ενδείξεις για ύποπτους 
στημένους αγώνες και συγκεκριμένα 
για δύο αγώνες πρωταθλήματος Β’ Κα-
τηγορίας και τρεις αγώνες κυπέλλου, με 
εμπλεκόμενες και πάλι ομάδες της Β› 
Κατηγορίας. Σύμφωνα με επίσημη ενημέ-
ρωση από το Αρχηγείο Αστυνομίας, δεν 
στοιχειοθετήθηκαν αδικήματα εναντίον 
οποιουδήποτε προσώπου. 

Όπως μας λέχθηκε, οι ανακριτές είχαν 
αποστείλει και αιτήματα δικαστικής συν-
δρομής σε ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες, 
όπου δραστηριοποιούνται εταιρείες δια-
δικτυακού στοιχήματος, αλλά δεν πήραν 
καμία ουσιαστική απάντηση. 

Κράτησαν όλοι 
κλειστό το στόμα

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον αναπλη-
ρωτή εκπρόσωπο Τύπου του Αρχηγείου 
Αστυνομίας, Στέλιο Στυλιανού, λήφθηκαν 
“σωρεία καταθέσεων από εμπλεκόμενα 
άτομα, παράγοντες ομάδων, προπονητές, 
ποδοσφαιριστές και διαιτητές, χωρίς να 
εξασφαλιστεί κάποια μαρτυρία, που να 
ενοχοποιεί τον οποιονδήποτε”. 

Οι φάκελοι, συνέχισε, “θα παραμείνουν 
ανοικτοί σε περίπτωση που προκύψει 
τελικά μαρτυρία, αλλά οι πιθανότητες, να 
συμβεί κάτι τέτοιο, δεν είναι μεγάλες...”.

Σημειώνεται ότι, τον περασμένο 
Απρίλιο, είχε ξεσπάσει σάλος, όταν 

γνωστοποιήθηκε ότι η ΟΥΕΦΑ έστειλε 
τέσσερεις φακέλους, με ενδείξεις για 
ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα 
ποδοσφαιρικών αγώνων. 

Η έκταση που πήρε το θέμα αποτέλεσε 
την αφορμή για την υιοθέτηση ουσιαστικών 
αλλαγών, από την ΚΟΠ, αναφορικά με 
τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήμα-
τος. Εφαρμόστηκαν, επίσης, πιο αυστηρές 
ποινές για τις ομάδες που εμπλέκονται σε 
ύποπτους φακέλους της ΟΥΕΦΑ.

80 φάκελοι, καμία δίωξη
Η αρνητική τροπή στις εν λόγω ποινικές 

έρευνες δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Τα 
τελευταία οκτώ χρόνια (2011-2019) έχουν 
σταλεί από την ΟΥΕΦΑ πέραν των 80 
φακέλων για στημένους αγώνες και όλοι 
οι εμπλεκόμενοι την έβγαλαν «κούππα 
άπαννη», κατά την κυπριακή έκφραση.

Ως αποτέλεσμα της αναποτελεσμα-
τικότητας των ποινικών διαδικασιών, οι 
επιτήδειοι ενθαρρύνονται να συνεχίσουν 
να θησαυρίζουν, στήνοντας παιχνίδια και 
αμαυρώνοντας ακόμη περισσότερο το 
κυπριακό ποδόσφαιρο. 

Μεγαλύτερα θύματα αυτής της σκοτει-
νής κατάστασης δεν είναι άλλοι από τους 

αγνούς φιλάθλους, οι οποίοι επιθυμούν 
καθαρούς και δίκαιους αγώνες. 

Ο κόσμος στην Κύπρο το ‘χει τού-
μπανο και οι επιτήδειοι κρυφό καμάρι, 
ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τη 
χειραγώγηση παιχνιδιών. 

Ωστόσο, με εξαίρεση τις καταγγελίες 
του  πρώην διαιτητή Μάριου Παναγή -που 
ούτε κι αυτές στοιχειοθετήθηκαν- κανένας 
άλλος παράγοντας του ποδοσφαίρου δεν 
είχε την τόλμη να καταθέσει συγκεκριμένα 
στοιχεία στην Αστυνομία. 

Όλοι περιορίστηκαν και περιορίζο-
νται σε βαρύγδουπες και γενικόλογες 
δηλώσεις τύπου: “Σίγουρα στήνονται 
αγώνες, αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω 
συγκεκριμένα στοιχεία”.

Δεμένα τα χέρια 
της Αστυνομίας

Στο τέλος της ημέρας επικρατεί ο νό-
μος της σιωπής, με την Αστυνομία να 
παραδέχεται ότι τα χέρια της είναι δεμένα. 
Είναι θέση της ότι, με νομικά όπλα, θα 
μπορούσε να επιφέρει καλύτερα απο-
τελέσματα. 

Σύμφωνα με τον κ. Στυλιανού, ένα τέ-
τοιο όπλο αποτελεί το νομοσχέδιο που 
εκκρεμεί, εδώ και καιρό, στη Βουλή, 
για την παρακολούθηση επικοινωνιών 
για σοβαρά διερευνώμενα αδικήματα, 
περιλαμβανομένης της χειραγώγησης 
αθλητικών γεγονότων.

“Σήμερα, οι ανακριτές δεν έχουν τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη-
λεφωνικές συνδιαλέξεις υπόπτων, ένα 
χρήσιμο εργαλείο, που διαθέτουν άλλες 
χώρες, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία. Εκεί 
οι Αρχές έχουν πετύχει καταδίκες με αυ-
τόν τον τρόπο”, κατέληξε ο αναπληρωτής 
εκπρόσωπος Τύπου του Αρχηγείου. 

ΟΛΟΚΛΗΡΏΘΗΚΕ Η 
ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥ-

ΚΡΟΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ 
ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΤΗΣ 

ΟΥΕΦΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ 
ΠΕΡΙΕΙΧΑΝ ΣΟΒΑ-

ΡΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ 
ΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΑΓΏ-

ΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, 
ΧΏΡΙΣ ΟΜΏΣ ΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗ-

ΘΟΥΝ ΑΔΙΚΗΜΑ-
ΤΑ. Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΔΗΛΏΝΕΙ ΟΤΙ ΤΑ 
ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ 

ΔΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ-
ΠΕΜΠΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ, 

ΟΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ 
ΕΔΏ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟ ΤΟ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ 

ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑ-

ΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗ-
ΛΕΦΏΝΙΚΏΝ ΣΥΝΔΙ-

ΑΛΕΞΕΏΝ 

Άπό το 2011 μέχρι 
το 2019 εστάλησαν 
περίπου 80 φάκελοι 
από την ΟΥΕΦΆ για 
ύποπτους στημένους 

αγώνες ποδοσφαίρου, 
αλλά δεν ασκήθηκε 

καμία δίωξη 

ΚΥΡΙΆΚΟΣ ΠΕΝΗΝΤΆΕΞ
k.penintaex@sigmatv.com



Ε
νεργειακό καρότο προ-
σφέρει η Ρωσία στην 
Τουρκία, στο πλαίσιο μιας 
ευρύτερης συνεργασίας, 
που στόχο έχει να δέσει 
ακόμη περισσότερο τα 
συμφέροντα των δυο 

χώρων, γεγονός που δίνει την ευκαιρία 
στον Ταγίπ Ερντογάν να παίζει με μεγα-
λύτερη αυτοπεποίθηση την πολιτική του 
εκκρεμούς. Δηλαδή να κινείται μια προς 
τη Δύση -και δη προς τις ΗΠΑ- και μια 
προς τη Μόσχα. Είναι, δε, πρόδηλον ότι 
η Άγκυρα δεν μπορεί μεν  να αποδράσει 
από το ΝΑΤΟ, αποκομίζει δε από τις ΗΠΑ 
όσα περισσότερα οφέλη μπορεί, υπό το 
πρόσχημα να μην πέσει ακόμη πιο βαθιά 
στις αγκάλες της Ρωσίας. Και το σκηνικό 
αυτό στήνεται δίπλα μας, μέσω Συρίας 
δηλαδή, και ενώ ο Ταγίπ Ερντογάν θα 
μεταβεί στις ΗΠΑ για να συναντήσει τον 
Πρόεδρο Τραμπ, λίγες μόνο μέρες πριν 
από την Τριμερή του Βερολίνου στις 25 
Νοεμβρίου. 

Ενεργειακή σχέση 
Οι Ρώσοι συνδέονται με την Τουρκία: 
1. Μέσω διαφόρων αγωγών, όπως εί-

ναι ο Blue Stream και ο υπό κατασκευήν  
Turkish Stream. 

2. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Άκι-
ουγιου, που είναι πλέον πρόδηλο ότι ο 
Ταγίπ Ερντογάν δεν το θέλει μόνο για  
ενεργειακά ζητήματα, αλλά και για την 
πυρηνική καλλιέργεια, με απώτερο στόχο 
την απόκτηση ατομικών όπλων. 

3. Διά του αγωγού που είναι στα πλάνα 
να κατασκευαστεί μετά τη λήξη των εχθρο-
πραξιών στη Συρία για να περάσει από το 
Ιράν και το Ιράκ και να βγει στα παράλια 
της Μεσογείου. Και από εκεί να στραφεί 
στο Τσεϊχάν. Επί του αγωγού υπάρχει 
βέτο από πλευράς των ΗΠΑ, λόγω των 
κακών σχέσεων με την Τεχεράνη, η οποία 
εμφανίζεται ως μια από τις μεγαλύτερες 
απειλές πλέον όχι μόνο για τους Αμερι-
κανούς, αλλά και για το Ισραήλ. 

4.  Έχει τύχει υπόσχεσης από τη Μό-
σχα να δεχθεί αγωγό από τα οικόπεδα τής 
Συρίας στη Μεσόγειο, τα οποία είναι ήδη 
καπαρωμένα από τη Ρωσία και των οποίων 
η αξιοποίηση θα αρχίσει, προφανώς, μετά 
τον τερματισμό του πολέμου. Ακόμη και 
αν οι ΗΠΑ έχουν βέτο για τον αγωγό από 
το Ιράν στη Συρία, διότι σε επίπεδο Ιράκ 
απ’ όπου θα περάσει ο εν λόγω αγωγός 
έχουν έλεγχο, δεν μπορούν να πράξουν 
κάτι ανάλογο στα οικόπεδα της Συρίας, 
των οποίων η παραγωγή θα διοχετεύεται 
με αγωγό στις εγκαταστάσεις του Τσεϊχάν.   

Ο άξονας του κακού 
Η γεωπολιτική αναμόρφωση και ανα-

διάταξη δυνάμεων γίνεται σταδιακά και 
σε βάθος χρόνου με διάφορα εναλλακτικά 
σενάρια, που βγαίνουν από τα συρτάρια 
των Μεγάλων Δυνάμεων. Οι υπόλοιποι,  
εάν δεν παρακολουθούν και δεν αναλύ-
ουν, διατρέχουν τον κίνδυνο να χάσουν 
το τρένο και να τους πλακώσουν τα γεγο-
νότα. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι, 

«όπως εξελίσσονται τα πράγματα, ούτε οι 
Αμερικανοί ούτε οι Ρώσοι έχουν πρόθεση 
να ενοχλήσουν την Τουρκία, γεγονός που 
υποδηλοί ότι δεν διαφαίνεται, αυτό που 
λέγεται περί της όποιας άσκησης πιέσε-
ων για αλλαγή της τουρκικής στάσης, όχι 
μόνο στο θέμα της ασφάλειας, αλλά και 
στο θέμα της ενέργειας και ειδικότερα στον 
επανακαθορισμό της Κυπριακής ΑΟΖ μετά 
τη λύση». Επιπρόσθετα, τονίζονται τα ακό-
λουθα: «Τα ενεργειακά ζητήματα όπως τα 
θέτει η Τουρκία είναι συνδεδεμένα με τα 
θέματα της ασφάλειας και τη σχέση, που 
αναπτύσσεται στον άξονα Ρωσία, Ιράν και 
Τουρκία, ο οποίος στην παρούσα φάση 
αποτυπώνεται σε όσα συμβαίνουν στη Συρία 
και πιο συγκεκριμένα στην πρόθεση και 
των τριών αυτών χωρών να κατασκευαστεί 
ο αγωγός από το Ιράν προς το Ιράκ και τη 
Συρία και να βγει προς τη Μεσόγειο. Από 
εκεί μπορεί να γυρίσει προς το Τσεϊχάν για 
να καλύψει είτε τις ανάγκες της Τουρκίας 
είτε να περάσει στις αγορές. Το ίδιο ισχύει 
και για τα οικόπεδα της Συρίας, που είναι 
από τώρα υπό τον έλεγχο της Ρωσίας». 

    Σε αυτό το πλάνο, δηλαδή της  εκμε-
τάλλευσης των ενεργειακών οικοπέδων 
της Συρίας, εντάσσονται και οι κοινές 
περιπολίες της Μόσχας με τη Ρωσία στη 
ζώνη ασφαλείας εντός της Συρίας. Οι κοινές 
περιπολίες είναι αυτές που νομιμοποίησαν 
την τουρκική εισβολή στη Συρία με τη 
σύμφωνη γνώμη των ΗΠΑ, που φλερτάρει 
για την αποκατάσταση των σχέσεών της 
με την Τουρκία. 

Από την πλευρά τους, οι Αμερικανοί 
διατηρούν τον έλεγχο των πετρελαιοπηγών 
της Συρίας, αλλά και αυτών του Κιρκούτ 
στο Ιράκ, ενώ,  ταυτοχρόνως, αναθεωρούν 
το αμυντικό τους δόγμα στην περιοχή, 
θεωρώντας ως κύρια απειλή όχι το ISIS, 
που μετά τον αποκεφαλισμό του νέου του 
ηγέτη, εκτιμούν ότι η κατάσταση βαίνει 
καλώς, αλλά το Ιράν. Εξ ου και η μετακί-
νηση δυνάμεων στην περιοχή και δη του 
5ου Αμερικανικού  Στόλου στην περιοχή 
των Στενών του Ορμούζ και η ενίσχυση 
της Σαουδικής Αραβίας. Αληθές είναι ότι, 
μια πολεμική σύγκρουση των ΗΠΑ με το 
Ιράν ανοίγει τις πύλες της κολάσεως στην 
περιοχή, διότι οι συγκρούσεις δεν θα πε-
ριοριστούν μεταξύ των δυο χωρών, αλλά 
θα υπάρχει διάχυση. Τα έξοδα του γάμου 
η νύφη δεν τα αξίζει για τους Αμερικανούς, 
που θα είναι αναγκασμένοι να στείλουν 
δυνάμεις επί του εδάφους και να κουβα-

λούν φέρετρα στην πατρίδα. Ταυτοχρόνως, 
δε, η Ρωσία δεν θα μπει σε πόλεμο με 
τις ΗΠΑ για το Ιράν, αλλά θα προβεί στις 
απαιτούμενες αποτρεπτικές ενέργειες ή θα 
υποθάλπει την αμερικανική κατατριβή. Η 
πτώση του Ιράν θα ήταν δυνατό να επέλθει 
με συνδυασμό οικονομικών κυρώσεων  
και εσωτερικών αντιδράσεων. 

Ο επιλογή του EastMed
Όσο, δε, για τον άξονα της Ρωσίας με το 

Ιράν και την Τουρκία, μπορεί να σπάσει 
μόνο με την αλλαγή της τουρκικής πολι-
τικής και δη με την πτώση του Ερντογάν 
στα επόμενα χρόνια και τη στροφή και 
πάλι της χώρας προς τις ΗΠΑ επί τη βά-
σει ανταλλαγμάτων, μεταξύ των οποίων, 
βεβαίως, θα τεθεί  και το Κυπριακό, εκτός 
και εάν, τώρα, προτού κλείσει το παράθυ-
ρο ευκαιρίας, αρχίσει η υλοποίηση του  
EsatMed, ο οποίος: 

1. Αποτελεί τη μοναδική εναλλακτική 
επιλογή για τις ΗΠΑ και χώρες της ΕΕ έναντι 
του «Βόρειου Αγωγού 2», ο οποίος εφόσον 
ολοκληρωθεί, θα αυξήσει τις ενεργειακές και 
πολιτικές εξαρτήσεις της Ευρώπης έναντι 
της Ρωσίας. Η εξισορρόπηση μπορεί να 
προκύψει μέσω του EastMed.  

2. Αποτελεί οικονομικό και αναπτυξι-
ακό πρόγραμμα με ευρωπαϊκά (γαλλικά, 
ιταλικά, ελληνικά, κυπριακά και άλλων 
χωρών), αμερικανικά και ισραηλινά κε-
φάλαια. Είναι ο μόνος αγωγός που δεν 
θα ελέγχεται από τη ρωσική Gasprom. 

3. Συνδέεται με θέματα ασφάλειας και 
δη γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής 
σημασίας. Η Ρωσία διαρρηγνύει την 
περιοχή του Rimland με την Τουρκία 
και το Ιράν για να ελέγχει στο πλαίσιο 
της αναθεωρητικής της στρατηγικής την 
Ευρασία, κατά τρόπον ώστε να εξυπη-
ρετεί στον μεγαλύτερο  δυνατό βαθμό  
τα συμφέροντά της και να επιστρέψει 
ως ισχυρή ηγέτιδα χώρα στο διεθνές 
σύστημα. Δεν είναι τυχαίο που η Ρωσία 
δεν συμμετείχε στην εκμετάλλευση του 
κυπριακού φυσικού αερίου. Για τους 
δικούς της λόγους έχει επιλέξει το τουρ-
κικό στρατόπεδο. Τέτοιοι λόγοι είναι τα 
όσα έχουν ήδη αναλυθεί. Ο αμυντικός 
αντίποδας, το σημείο δηλαδή ανάσχεσης 
για τις ΗΠΑ, των όσων συμβαίνουν με 
αφορμή τον άξονα Ρωσίας, Τουρκίας, 
Ιράν είναι η θάλασσα και το αμυντικό 
τόξο που μπορεί να δημιουργήσει ο 
EastMed με τη συμμετοχή του Ισραήλ 

και άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων υπό 
την επίβλεψη των ΗΠΑ. 

Το Μπογάζι κι η Καρπασία  
Ο στρατηγικός σχεδιασμός του EastMed 

είναι αποτρεπτική απάντηση στους επι-
θετικούς σχεδιασμούς της Τουρκίας και 
προλαβαίνει την όποια μελλοντική στροφή 
των ΗΠΑ προς την Άγκυρα, και αυτήν 
ακόμη του Ισραήλ, κατά τρόπον ώστε να 
είναι σε βάρος ημών. Επιπροσθέτως, θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη το εξής, που σχε-
τίζεται με τις συνομιλίες και την αντίληψη 
ότι η Τουρκία δεν θα αλλάξει στάση στο 
Κυπριακό, διότι αυτό της επιβάλλουν οι 
στρατηγικοί σχεδιασμοί, τους οποίους έχει 
θέσει ήδη σε εφαρμογή για την ανάδειξή 
της στα επόμενα χρόνια ως ναυτικής και 
ενεργειακής δύναμης: 

Α) Η Άγκυρα για να μπορεί να παίζει 
με τα θέματα του φυσικού αερίου και δη 
με το Τσεϊχάν θα πρέπει να επιμείνει στη 
λογική της τουρκικής λίμνης από τη Μαρ-
μαρίδα στην Αλεξανδρέττα. 

Β) Η Άγκυρα θα πρέπει να ελέγχει 
και την περιοχή της Καρπασίας και του 
Κόλπου της Αμμοχώστου απέναντι από τα 
συριακά οικόπεδα, των οποίων η Τουρκία 

προσδοκά να αναλάβει την ασφάλεια. Ο 
σχεδιασμός αυτός δικαιολογεί και την 
πρόθεση της Άγκυρας να εγκαθιδρύσει μια 
μεγαλύτερη Ναυτική Βάση στο Μπογάζι, 
ενώ θα πρέπει να τονιστεί ότι το λιμάνι 
της Αμμοχώστου χρησιμοποιείται και 
για στρατιωτικούς σκοπούς. Το σύνολο 
του σκηνικού αυτού είναι ενταγμένο στη 
στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Ασφαλής εκμετάλλευση
Υπό αυτές τις συνθήκες, πώς να αναμένει 

κάποιος ότι η Τουρκία θα υπαναχωρήσει 
από τις βασικές της θέσεις, όπως είναι η 
άρνηση της πλήρους αποχώρησης από 
την Κύπρο του στρατού της και ο πλήρης 
έλεγχος του φυσικού αερίου και προφανώς 
η εκμετάλλευσή του. Πώς πάμε σε Τρι-
μερή χωρίς τη μελέτη των γεωπολιτικών 
δεδομένων και με τα μέλη του Εθνικού 
Συμβουλίου να ισχυρίζονται μεν ότι δεν 
υπάρχουν ενδείξεις για  αλλαγή της τουρκι-
κής πολιτικής, αλλά να πιέζουν τον Πρόεδρο 
να πάει. Και από τη στιγμή που μεταβαίνει 
εκεί, αρχίζει μια νέα περιπέτεια, την οποία 
θα πρέπει να διαχειριστεί. Η αντίληψη ότι 
θα πρέπει να κερδηθεί χρόνος είναι ορθή 
εφόσον είναι ενταγμένη σε μια στρατηγική 
που θέλει τη δημιουργία του EastMed. 
Αλλιώς θα προκύψει εμπέδωση τουρκικών 
τετελεσμένων, κυρίως στη θάλασσα και 
δη στην ΑΟΖ. Και τονίζονται αυτά, διότι ο 
βασικός διπλός στόχος είναι: 1. Η διατή-
ρηση και όχι η διάλυση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και η αντικατάστασή της από 
δυο ισότιμα συνιστώντα κράτη, που θα 
τελούν υπό τον έλεγχο της Τουρκίας. 2. 
Η ασφαλής εκμετάλλευση του φυσικού 
αερίου, που περνά μέσα από συμμαχίες και 
τον EastMed. Η κατοχύρωση του φυσικού 
αερίου στηρίζεται στο νομικό καθεστώς 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βεβαίως, 
οι ομοσπονδιακοί και νεο-απορριπτικοί 
δεν θέλουν να ακούν για εναλλακτικές 
επιλογές και για τον EastMed, διότι δεν 
έχουν την τόλμη να παραδεχθούν ότι η 
πολιτική τους απέτυχε. Τρίζουν καρέκλες. 
Και επιμένουν στον αγωγό προς Τουρ-
κία, εθελοτυφλώντας στο αυτονόητο: Ότι 
προσθέτουν ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ 
της «Γαλάζιας Πατρίδας». Θα θέλαμε να 
πιστεύουμε ότι μπορούν να δουν ακόμη 
και τη δωδεκάτη την πραγματικότητα. 
Δυστυχώς, από τις δηλώσεις τους και τις 
δράσεις τους δημιουργούν ένα τόσο τοξικό 
περιβάλλον, που δεν μας το επιτρέπουν…   

Της Κυριακής
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Το ρωσικό καρότο στην Τουρκία, το βέτο 
των ΗΠΑ και η ασπίδα του EastMed

ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
yiannos10@gmail.com

Ο ΑΓΩΓΟΣ ΣΥΡΙΑΣ - ΤΣΕΪΧΑΝ, 
Η ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ 
ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ  
ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η ΛΟΓΙ-
ΚΗ ΟΤΙ ΠΑΜΕ ΣΕ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ 
«ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ ΧΡΟΝΟ» 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΕΙ     

Πώς οι πιέσεις ή όχι 
επί της Τουρκίας 

περνούν μέσω του 
Συριακού 

Πώς και πού 
συναντώνται οι 
αναθεωρητικές 

πολιτικές Ρωσίας 
-  Τουρκίας και 

πώς επηρεάζουν το 
Κυπριακό 

Γιατί ο αγωγός προς 
Τουρκία συνιστά 

τμήμα της «Γαλάζιας 
Πατρίδας»    

10.11.2019

Ο ΧΆΡΤΗΣ ΆΠΟΤΥΠΏΝΕΙ ΤΟ ΤΟΞΟ ΤΗΣ 
ΣΥΜΜΆΧΙΆΣ ΡΏΣΙΆΣ, ΤΟΥΡΚΙΆΣ, ΙΡΆΝ 
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΆΠΟ ΠΛΕΥΡΆΣ ΜΟΣΧΆΣ 
ΤΗ ΔΙΆΡΡΗΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΆΣΙΆΣ ΜΕ ΆΙΧΜΗ ΤΗΝ ΆΓΚΥΡΆ, 
ΣΕ ΜΙΆ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΆ ΝΆ ΣΠΆΣΕΙ Η 
ΚΥΚΛΏΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΕΠΙ-
ΠΡΟΣΘΕΤΆ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΆ ΔΟΥΜΕ 
ΤΗ ΣΗΜΆΣΙΆ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΆΙ 
ΡΏΣΙΚΗΣ ΆΝΆΘΕΏΡΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΆΤΗΓΙ-
ΚΗΣ ΚΆΙ ΤΗ ΣΗΜΆΣΙΆ ΤΟΥ EASTMED 
ΏΣ ΆΝΤΙΣΤΆΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΆΣΠΙΔΆΣ ΣΤΗ 
ΛΟΓΙΚΗ ΟΤΙ, Η ΔΥΤΙΚΗ ΆΝΆΣΧΕΣΗ ΚΆΙ 
ΔΗ ΤΏΝ ΗΠΆ ΜΠΟΡΕΙ ΝΆ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ 
ΘΆΛΆΣΣΆ ΚΆΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΞΗΡΆ. 
ΣΤΟΝ ΧΆΡΤΗ ΕΙΝΆΙ ΕΜΦΆΝΗ ΤΆ ΟΡΙΆ 
ΤΗΣ «ΓΆΛΆΖΙΆΣ ΠΆΤΡΙΔΆΣ» ΚΆΙ Ο ΆΓΏ-
ΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΆ ΏΣ ΕΝΆ ΒΆΣΙΚΟ 
ΤΜΗΜΆ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΣΤΡΆΤΗΓΙ-
ΚΟΥ ΠΆΖΛ. ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΧΆΡΤΗ, 
ΆΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΓΡΆΦΟΝΤΟΣ 
«ENERGY TURF WARS», ΚΆΘΡΕΦΤΙΖΕ-
ΤΆΙ ΤΜΗΜΆ ΤΏΝ ΕΝΕΡΓΕΙΆΚΏΝ ΣΧΕ-
ΔΙΆΣΜΏΝ ΤΗΣ ΡΏΣΙΆΣ, ΠΏΣ ΟΙ ΗΠΆ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΆΧΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙ-
ΣΆΝ ΝΆ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΚΥΚΛΏΜΕ-
ΝΗ, ΚΆΙ ΠΏΣ Ο EASTMED ΜΠΟΡΕΙ ΝΆ 
ΆΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΆΠΟΤΡΕΠΤΙΚΗ ΆΣΠΙΔΆ 
ΚΆΙ ΤΜΗΜΆ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΆ-
ΤΟΣ ΆΣΦΆΛΕΙΆΣ.     

Το τόξο Ρωσίας, 
Τουρκίας, Ιράν 
και η ασπίδα
του EastMed 



Σ
τασιμότητα, αβεβαιότητα, 
αναμονή και περιστολή 
διακρίνουν τις διεργασίες 
στο Κυπριακό, έστω και 
αν ήδη μετρούμε αντί-
στροφα για την πολύ 
σημαντική, εκτιμούν 

όλοι, τριμερή συνάντηση του Βερολίνου.
Η 25η Νοεμβρίου προσεγγίζει ταχέως, 

αλλά η κυρία Λουτ δεν έχει καταφέρει 
να κλείσει ραντεβού στην Τουρκία. Και 
αυτό γιατί ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου δεν 
θέλει. Και δεν θέλει, όχι γιατί έχει κάτι με 
την Αμερικανίδα. Αντίθετα, σε κρίσιμες 
στιγμές πήγε να παίξει το παιχνίδι τους. 
Αλλά γιατί η Τουρκία αλλού κοιτάζει 
αυτήν την ώρα και δεν ασχολείται με το 
Κυπριακό. Και η ανάγκη συνομιλίας με 
την Τουρκία είναι μεγάλη, μας έλεγαν 
διπλωματικές πηγές, υπενθυμίζοντας ότι 
όλα αυτά εντάσσονται σε αυτό που λέμε 
καλή προετοιμασία μιας νέας διαδικασίας. 

Μπορεί να μη μιλήσει με την Τουρκία 
διά  ζώσης - ίσως μόνο τηλεφωνικώς - 
ωστόσο η Αμερικανίδα έχει ήδη κρατήσει 
εισιτήρια για την Κύπρο, για συναντήσεις 
με τους Αναστασιάδη και Ακιντζί, στις 15 
και 16 του μήνα. 

Κάτι πάει λάθος 
Δεν υπονοούμε ότι ενδεχόμενο νέο ταξίδι 

της Αμερικανίδας στο νησί θα αλλάξει τα 
ισχύοντα και θα μειώσει τα εμπόδια, ωστόσο η 
επιστροφή της για έβδομη φορά στην Κύπρο 
συνδέεται άρρηκτα με τις υπό διαμόρφωση 

συναντήσεις της -  καθοριστικές και εκ των 
ων ουκ άνευ για ορθή προετοιμασία - στις 
πρωτεύουσες των εγγυητριών δυνάμεων, 
Αθήνα και Άγκυρα. Αν η τριμερής του Βε-
ρολίνου καταλήξει σε θετικό αποτέλεσμα, 
θα μπουν άμεσα στο κάδρο οι εγγυήτριες 
δυνάμεις αφού θα αρχίσει η συζήτηση για 
προετοιμασία μίας άτυπης πενταμερούς πριν 
από το τέλος του χρόνου. Την ίδια ώρα βε-
βαίως οι επαφές της στη Λευκωσία ένθεν 
και ένθεν της γραμμής αντιπαρατάξεως δεν 
πρέπει να υποτιμηθούν στο πλαίσιο της δι-
πλωματικής προετοιμασίας που προηγείται 
συναντήσεων του Γενικού Γραμματέα, ώστε 
να αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας. 

Τι θα κάνει…
Ρωτήσαμε διπλωματικές πηγές ποια θα 

είναι η αποστολή Λουτ, δεδομένου ότι θα 

επίκειται η παρέμβαση του προϊσταμένου 
της. Αποκλείοντάς μας το ενδεχόμενο να 
επιχειρήσει να παρουσιάσει κάτι γραπτό, 
οι ίδιες πηγές μάς έλεγαν πως, αν και δεν 
ανοίγει ποτέ τα χαρτιά της, εντούτοις πρέπει 
να θεωρείται ρεαλιστικό στο πλαίσιο της 
διπλωματίας να επιχειρήσει να καταγράψει 
σε report προς τον Γενικό Γραμματέα το 
πώς οι δύο κοινότητες αντιμετωπίζουν την 
τριμερή, ποιους στόχους έχουν και πού 
υπάρχει έδαφος συμφωνίας. Άλλωστε είναι 
δεδομένο πως ο Αντόνιο Γκουτέρες θα 
θέλει να έχει καθαρή εικόνα από πριν 
ώστε στη συνάντηση να επικεντρωθεί 
εκεί όπου υπάρχει πρόβλημα, ώστε να 
στεφθεί με επιτυχία η προσπάθειά του.

 
Προετοιμασία και σενάρια…

Το θέμα της παραχώρησης κυπριακών 

διαβατηρίων και τα όσα αποκαλύφθηκαν, 
επισκίασαν την επικαιρότητα και κυρίως 
την καθημερινότητα στο Προεδρικό Μέγα-
ρο. Ωστόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
άρχισε ήδη - κυρίως τα απογεύματα - όπως 
πληροφορούμαστε -  να προετοιμάζεται 
για τη συνάντηση της 25ης Νοεμβρίου.

Αν και το Προεδρικό δεν έχει ανοίξει 
τα χαρτιά του, στο παρασκήνιο κυβερνη-
τικές πηγές έλεγαν στην εφημερίδα μας 
ότι,  παρά τις δυσκολίες, δεν θα πρέπει να 
περιμένει κανείς από την ε/κ πλευρά να 
κάνει πίσω ή να “νερώσει το κρασί της” 
μόνο και μόνο για να υπάρξει συναντίλη-
ψη ή συμφωνία στους όρους αναφοράς. 

“Είμαστε στα όρια των υποχωρήσεών 
μας και δεν μας παίρνει να κάνουμε ούτε 
μισό βήμα προς τα πίσω για να συναντή-
σουμε τα θέλω του Ακιντζί. Θα πρέπει αυτός 
να ξυπνήσει και να τιμήσει τη συναντίληψη 
που υπήρξε την 9η Αυγούστου και όχι 
να κάνει τα παιχνίδια της Άγκυρας”, μας 
ανέφερε χαρακτηριστικά μέλος της στενής 
προεδρικής ομάδας. 

Στο μεταξύ, και επειδή αναφερθήκαμε 
στην προετοιμασία που άρχισε το Προεδρι-
κό, στέλεχος που συμμετέχει στη λεγόμενη 
διαπραγματευτική ομάδα, η οποία δηλώνει 
απούσα επί του παρόντος, έθεσε μέσω 
της εφημερίδας μας τα εξής ερωτήματα 
πολιτικής σημασίας: 

“Αν δεν καλείται τώρα για συνεδρία-
ση η διαπραγματευτική ομάδα, πότε θα 
κληθεί; Δεν υπάρχει κάνενας σε αυτήν 
την ομάδα που θα μπορούσε να εκφρά-

σει μια χρήσιμη άποψη ή γνώμη; Τελικά 
υπάρχει ή όχι αυτή η διαπραγματευτική 
ομάδα;” διερωτήθηκε με νόημα. 

Διαδικαστικά κενά…
Στο μεταξύ, δύο εβδομάδες πριν από την 

τριμερή του Βερολίνου, το μόνο που είναι 
δεδομένο είναι πως ο κύριος Γκουτέρες θα 
συναντηθεί με Αναστασιάδη και Ακιντζί στο 
πλαίσιο δείπνου εργασίας. Σε ό,τι αφορά 
το φορμάτ της συνάντησης, οι ενδείξεις 
είναι πως ίσως θα είναι 2+2+2. Γκουτέρες 
και Λουτ από τη μία και Αναστασιάδης - 
Μαυρογιάννης, Ακιντζί -  Μπουρτζιού από 
την άλλη. Σε ό,τι αφορά δε το ενδεχόμενο 
άτυπης πενταμερούς, είναι ζήτημα που θα 
συζητηθεί εκεί και δεν υπάρχει προς το 
παρόν, μας λέχθηκε, σχετική προεργασία. 

Της Κυριακής
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Θολούρα, ανησυχίες,
αλλά η τριμερής - τριμερής!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
charalambousc@ 
sigmatv.com

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΨΗΝΟΥΝ 
ΞΑΝΑ ΤΟ «ΨΑΡΙ ΣΤΑ 
ΧΕΙΛΗ» ΤΗΣ ΛΟΥΤ 
ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΜΕΝΕ

www.simerini.com

Ένώ άρχισε, δειλά 
μεν, η προετοιμασία 

του Προέδρου και της 
ομάδας του για την 

τριμερή του Βερολίνου, 
η Τζέιν Χολ Λουτ δεν 
κατάφερε να τα πει 
διά ζώσης με τους 

Τούρκους 



Η 
τουρκική εισβολή 
στη Βόρεια Συρία δεν 
επέφερε μόνο σφαγές 
κατά των Κούρδων 
αλλά πυροδότησε και 
νέα κύματα ανεξέλε-
γκτης μετανάστευσης, 

κυρίως προς την Ευρώπη. Την ίδια ώρα η 
δραπέτευση εκατοντάδων τζιχαντιστών του 
Ντάες από τις φυλακές όπου κρατούνταν, 
και η εξόντωση του ηγέτη των τζιχαντι-
στών, Αλ Μπαγκτάντι, που ακολούθησε, 
άναψε καμπανάκι εγρήγορσης σε όλες 
τις   υπηρεσίες ασφαλείας της Δύσης για 
τυχόν αντίποινα. Από την πλευρά του ο 
Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-
ντογάν, που εξέθρεψε το προηγούμενο 
διάστημα το αβγό του ισλαμιστικού φιδιού, 
κατηγόρησε την Ευρώπη για συνεργασία 
με τρομοκράτες και  προειδοποίησε ότι 
«βόμβες θα αρχίσουν να εκρήγνυνται 
στους ευρωπαϊκούς δρόμους, τα όπλα 
θα βρέχουν θάνατο». Κύπρος και Ελλάδα 
αποτελούν κράτη πρώτης γραμμής υποδο-
χής, κυρίως, μουσουλμάνων μεταναστών 
και η ανεξέλεγκτη εισροή τους δημιουργεί 
εύλογα  φόβους για τον κίνδυνο ριζο-
σπαστικοποίησης ισλαμιστικών ομάδων. 
Από την άλλη η Ιταλία, επίσης κράτος 
πρώτη γραμμής, που δέχτηκε μεγάλο 
όγκο προσφύγων όλα τα προηγούμενα  
χρόνια, άλλαξε πρόσφατα μεταναστευτι-
κή πολιτική και μέχρι σήμερα κατάφερε 
επιτυχώς να αποτρέψει την εκδήλωση 
οποιασδήποτε τρομοκρατικής ενέργειας. 
Η «Σημερινή»  συνομίλησε για όλα τα πιο 
πάνω με τον Δρα   Stefano Bonino, που 
είναι ακαδημαϊκός εμπειρογνώμονας στον 
τομέα της ασφάλειας, ο οποίος εργάστηκε 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
(Counter-terrorism) στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο και την Ιταλία και λειτουργεί ως 
σύμβουλος για τον εξτρεμισμό στην πόλη 
του Τορίνο (Ιταλία). Ο κ. Bonino βρέθηκε 
τις  προηγούμενες μέρες στην Κύπρο για 

μια σειρά διαλέξεων συναφών θεμάτων.
Αρχικά εξήγησε πως το λίκνο του 

Δυτικού πολιτισμού, η χώρα που φιλο-
ξενεί την Πόλη-Κράτος του Βατικανού 
και της Αγίας Έδρας, το πιο σημαντικό 
σύμβολο του Χριστιανισμού, μία από 
τις πιο ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες και 
στενός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολι-
τειών στην εξωτερική πολιτική (αν και όχι 
τόσο δραστήρια σε ξένα εδάφη όπως οι 
ΗΠΑ), η Ιταλία, θα πρέπει να ήταν ένας 
προφανής στόχος για την τζιχαντιστική 
τρομοκρατία, είτε είναι κατευθυνόμενη 
είτε ιδεολογικά συνδεδεμένη με την Αλ-
Κάιντα ή το Ισλαμικό Κράτος. Ωστόσο, 
όπως επεσήμανε, η Ιταλία παρέμεινε 
απαλλαγμένη από πετυχημένες τζιχα-
ντιστικές τρομοκρατικές επιθέσεις και 
η κατάστασή της είναι αξιοζήλευτη σε 
σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
παρόλο που παραμένει μια χώρα που 
κινδυνεύει από τη  βίαιη ριζοσπαστικο-
ποίηση, έναν κίνδυνο που είναι διάχυτος, 
ετερογενής και συνεχώς εξελισσόμενος.

Μετανάστευση και νομοθεσία
Ερωτηθείς για την παρούσα κατά-

σταση στην Ιταλία σε σχέση με τη με-
τανάστευση, ο Δρ Bonino δήλωσε στη 
«Σ» ότι η παράνομη μετανάστευση στη 
χώρα εκτοξεύθηκε κατά τη διάρκεια των 
προηγουμένων αριστερών κυβερνήσεων 
και στη συνέχεια οι αριθμοί μειώθηκαν 
μαζικά επί της κυβέρνησης συνεργασίας 
της «Λέγκας του Βορρά» με το «Κίνημα 
των Πέντε Αστέρων» του 2018-19, όταν 

ο Υπουργός Εσωτερικών Matteo Salvini 
αποφάσισε να κλείσει τα λιμάνια σε σκάφη 
που μεταφέρουν παράνομους μετανά-
στες στην Ιταλία. «Υπήρξαν πολυάριθμες 
διαμαρτυρίες κατά της απόφασης αυτής, 
κυρίως διότι εμπόδισε τις ΜΚΟ από το να 
μεταφέρουν εκτοπισμένους μετανάστες 
στην Ιταλία. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, 
η ιταλική νομοθεσία έχει αλλάξει προ-
κειμένου να προσαρμοστεί σε ένα ‘νέο’ 
είδος τρομοκρατίας και σε διαφορετικές 
απειλές. Σημείο καμπής ήταν το 2005, με 
το Νόμο 155/2005 με τίτλο ‘Επείγοντα 
μέτρα για την καταπολέμηση της διεθνούς 
τρομοκρατίας’», ανέφερε. 

Όπως μας εξήγησε, ο νόμος εισήγαγε 
τρεις σημαντικές βελτιώσεις: 

Πρώτον, ο Νόμος 155 επιτρέπει τη 
δίωξη όσων παρέχουν υλικοτεχνική 
υποστήριξη οποιασδήποτε φύσης σε 
τρομοκρατικές ομάδες ή τρομοκρατι-
κές ενέργειες. 

Δεύτερον, αναγνωρίζει τα εγκλήματα 
που σχετίζονται με την τρομοκρατία, όπως η 
στρατολόγηση και η εκπαίδευση με στόχο 
τη διεξαγωγή τρομοκρατικής επίθεσης.

 Τρίτον, επιτρέπει στις δυνάμεις ασφα-
λείας να διερευνούν και να ανακρίνουν 
κρατουμένους προκειμένου να εξασφα-
λίσουν πληροφορίες για την πρόληψη 
επιχειρήσεων που σχετίζονται με την 
τρομοκρατία. Η προστιθέμενη αξία αυτού 
του νόμου είναι το γεγονός ότι στοχεύ-
ει στον προσηλυτισμό, που μπορεί να 
είναι ένα κρίσιμο βήμα στη διαδικασία 
ριζοσπαστικοποίησης. 

«Αυτή η νομοθεσία επιτρέπει στις ιτα-
λικές Αρχές να παρεμβαίνουν στα πολύ 
πρώιμα στάδια της ριζοσπαστικοποίησης, 
τιμωρώντας προληπτικά, δυνητικά επι-
κίνδυνη συμπεριφορά. Ένας δεύτερος 
κρίσιμος νόμος του 2005 ήταν ο Νόμος 
144, ο οποίος ορίζει ότι ο Υπουργός 
Εσωτερικών έχει την εξουσία να απελά-
σει οποιονδήποτε θεωρεί ότι απειλεί την 
ιταλική εθνική ασφάλεια. Στις 28 Σεπτεμ-
βρίου 2018, η αποκαλούμενη “Decreto 
sicurezza”(’’Διάταγμα Ασφάλειας’’) εισάγει 
το Άρθρο 17, που ρυθμίζει την ενοικίαση 
αυτοκινήτων, βαν και φορτηγών με στόχο 
την πρόληψη της χρήσης τέτοιων οχημάτων 
σε τρομοκρατικές επιθέσεις, όπως συνέβη 
στη Νίκαια, το Βερολίνο, τη Βαρκελώνη 
και ούτω καθεξής»,  επεσήμανε. 

Ιταλικό σύστημα 
ασφαλείας και τρομοκρατία 

Ερωτηθείς για τον τρόπο λειτουργίας 
και συντονισμού των ιταλικών υπηρεσιών 
και σωμάτων ασφαλείας, επεσήμανε πως 
τα ιταλικά προληπτικά μέτρα δεν είναι 
ιδιαίτερα εξελιγμένα, υπό την έννοια ότι 
δεν υπάρχει στρατηγική πρόληψης όπως 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως στο 
Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ωστόσο, όχι μόνον οι ιταλικές δυνάμεις 
ασφαλείας μπορούν να διενεργούν εκτενείς 
επιχειρήσεις επιτήρησης, προληπτικές 
επιδρομές και εκδιώξεις αλλοδαπών 
υπόπτων, αλλά οι διοικητικές απελάσεις 
έχουν επίσης γίνει ο ακρογωνιαίος λίθος 
της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής της 

Της Κυριακής
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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. Administrative Assistant(s) (ref. no. CYI_AA_19_14)
2. Receptionist (ref. no. CYI_REC_19_13)
3. Support and Maintenance Technician (ref.no. EEWRC_SMT_19_16)
4. Audio Visual Specialist (ref. no. CYI_AVS_19_15)
5. Thermal Sciences Researcher (ref. no. EEWRC_TSR_19_17)
6. Postdoctoral Fellow(s) in Lattice Gauge Theory (ref.no. CaSToRC_PDFLGT_19_05)

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.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019/20

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ενημερώνει το 
κοινό ότι οι αιτήσεις για τις κρατικές υποτροφίες πτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδα-
κτορικού επιπέδου για σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, θα είναι διαθέσιμες από 
τις 10 Ιανουαρίου 2020: 

• Στα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου στη Λευκωσία.
• Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) σε όλες τις επαρχίες. 
• Στα Κέντρα Πολιτών σε όλες τις επαρχίες, και 
•  Στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
  http://www.cyscholarships.gov.cy

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων έχει ορισθεί η Παρασκευή, 28 Φεβρουα-
ρίου 2020. Αιτήσεις που θα παραδίδονται εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, διά χειρός, είτε στα γραφεία του ΙΚΥΚ είτε 
όπως αναφέρεται πιο κάτω:

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ: ΚΕΠ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ και ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: ΚΕΠ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ: ΚΕΠ ΠΑΦΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: ΚΕΠ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου ή εταιρειών μεταφορών (courier), 
δεν θα γίνονται αποδεκτές.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι, από φέτος, ο αριθμός 
των απαιτούμενων πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί 
με τις αιτήσεις τους, έχει μειωθεί σημαντικά. Εντός των προσεχών ημερών θα δημο-
σιευθεί σχετικός κατάλογος στην ιστοσελίδα του ΙΚΥΚ, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος 
χρόνος για τη συγκέντρωσή τους.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Πωλούνται από ιδιώτη οκτώ (8) οικόπεδα με τίτλους. 
Βρίσκονται στα όρια Ψιμολόφου - Δευτεράς, σε μια
πανέμορφη οικογενειακή περιοχή χωρίς αυτοκίνητα.

Τιμές πολύ λογικές.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 99939526

Ιταλίας. Η ιταλική νομοθεσία επιτρέπει 
τις απελάσεις, καθιστώντας τη διαδικασία 
αυτή το βασικό στοιχείο που εξηγεί γιατί 
δεν υπήρξε μια επιτυχημένη τζιχαντιστι-
κή τρομοκρατική επίθεση στην Ιταλία και 
βοηθά στην κατανόηση των ιταλικών αντι-
τρομοκρατικών επιχειρήσεων». 

Ειδικότερα, συνέχισε, σε αντίθεση με το 
τι συμβαίνει στη Γαλλία, το Βέλγιο και τη 
Μεγάλη Βρετανία, όπου υπάρχει μεγάλος 
αριθμός εγχώριων τζιχαντιστών, η διαδικα-
σία αυτή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, 

επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι που οι 
δυνάμεις ασφαλείας εντοπίζουν ως πιθα-
νή απειλή δεν είναι Ιταλοί πολίτες. «Ένας 
άλλος ακρογωνιαίος λίθος της ιταλικής 
στρατηγικής για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας είναι η λεγόμενη “CASA” 
(’’Επιτροπή Αντιτρομοκρατικής Στρατηγικής 
Ανάλυσης’’), μια διϋπηρεσιακή πλατφόρμα, 
μέσω της οποίας η πολιτική αστυνομία, 
η στρατιωτική αστυνομία, η οικονομική 
αστυνομία, η αστυνομία των φυλακών και 
οι υπηρεσίες ασφαλείας συνεργάζονται 
και συγκεντρώνουν κεντρικά πληροφορίες 
από διαφορετικές πηγές και υπηρεσίες 
προκειμένου να βελτιωθούν οι δραστη-
ριότητες πρόληψης της τρομοκρατίας, να 
συντονιστούν οι επιχειρήσεις εναντίον ομά-
δων ή ατόμων που υπάρχουν υποψίες για 
σχέσεις με τζιχαντιστικά κινήματα, και να 
μοιράζονται πληροφορίες. 

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, 
ο Δρ Bonino σημείωσε πως  η CASA 
ασχολείται με μεμονωμένα άτομα που 
παρουσιάζονται  ύποπτα ότι είναι μέλη 
τρομοκρατικών οργανώσεων, ακόμη και 
όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό. «Η φύση της 
CASA, η ιταλική νομοθεσία και η δύναμη 
και η εμπειρία των δυνάμεων ασφαλείας για 
την καταπολέμηση της ακροαριστερής και 
ακροδεξιάς τρομοκρατίας κατά τη διάρκεια 
των λεγόμενων ’’Χρόνων του Μολύβδου’’ 
(τέλη της δεκαετίας του 1960 μέχρι τα τέλη 
της δεκαετίας του 1980), είναι μερικοί από 
τους παράγοντες που εξηγούν την ιταλική 
ιδιαιτερότητα σε σύγκριση με άλλες χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι όμως επίσης 
σημαντικό να παρατηρήσουμε τις ιδιαιτερό-
τητες της μουσουλμανικής κοινότητας που 
ζει στην Ιταλία, ιδίως την έλλειψη ‘’γκέτο’’, 
μιας μεγάλης νέας γενιάς με δυσαρέσκεια 
τόσο για την ιταλική αποικιακή ιστορία όσο 
και για την εξωτερική πολιτική, παίζοντας 
και αυτό ρόλο στο να μη  δημιουργηθεί 
εύφορο έδαφος για τζιχάντ».

Κληθείς να σχολιάσει την πα-
ρούσα κατάσταση στο νησί 
μας  δεδομένης παράλληλα 

και της  ιδιαιτερότητας από την de 
facto διχοτόμηση από την Τουρκία, 
ο Δρ Bonino εξήγησε πως η Κύπρος 
είναι μια χώρα που αντιμετωπίζει 
μεγάλη μετανάστευση από πλειοψη-
φικά μουσουλμανικές χώρες και μια 
συνεχώς διερευνώμενη μουσουλμανική 
κοινότητα. «Η ύπαρξη μεγάλης μου-
σουλμανικής κοινότητας αυτή καθαυτή 
δεν συσχετίζεται απαραιτήτως με την 
τζιχαντιστική τρομοκρατία, θα μπορούσε 
να συμβάλει στη δημιουργία θυλάκων 
μειονεκτήματος σε ορισμένες περιο-
χές των κύριων κυπριακών πόλεων. 
Τα ’’γκέτο’’ είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, 
διότι προσφέρουν εύφορο έδαφος για 
καλλιέργεια δυσαρέσκειας ενάντια στον 
τοπικό πληθυσμό, όπως αποδεικνύουν 
τα “banlieues” στη Γαλλία», είπε.

Καταληκτικά είπε πως η  εγγύτητα  
της Κύπρου με πολεμοδαρμένες χώρες, 
όπου το Ισλαμικό Κράτος είναι ενεργό, 
όπως η Συρία, είναι πολύ ανησυχητική. 
«Ωστόσο, οι τζιχαντιστές τρομοκράτες 
μπορεί να προτιμούν να χρησιμοποιούν 
την Κύπρο ως βάση για να φτάσουν 
στην ηπειρωτική Ευρώπη, αντί να 
στοχοποιήσουν την ίδια. Με αυτήν 
την έννοια, η Κύπρος θα μπορούσε 
να απαλλαγεί από μαζικές θηριωδίες 
για λειτουργικούς λόγους», σημείωσε. 

Ενισχύοντας και προσθέτοντας στις 
διαπιστώσεις του Δρος Bonino, o Λέκτο-
ρας Αστυνόμευσης στην  Εκπαίδευση 
Δοκίμων Αστυφυλάκων Λάμπρος Κα-
ούλλας δήλωσε στη «Σημερινή» ότι το 
πιο σημαντικό είναι να αποφευχθεί η 
δημιουργία επιπλέον δημογραφικο-εδα-
φικών εστιών ανεξέλεγκτης παρανομίας 
και ανεπιτήρητης ριζοσπαστικοποίησης 
και στις ελεύθερες περιοχές, αφού τα 
τουρκοκρατούμενα κατεχόμενα απο-
τελούν ήδη μια τεράστια μαύρη τρύπα 
ανασφάλειας, όχι μόνο για την Κύπρο, 

αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. «Άλ-
λωστε, η ίδια η πρόσφατή μας ιστορία 
δείχνει πως τα σενάρια που περιέγραψε 
ο συνάδελφος Bonino εν σχέση με τη 
Γαλλία και το Βέλγιο, όχι μόνο δεν εί-
ναι εξωπραγματικά, αλλά ως Κύπριοι 
τα ζήσαμε πριν από τους υπόλοιπους 
Ευρωπαίους. Μετά τα γεγονότα του 1963-
64, τα τουρκοκυπριακά “banlieues”, οι 
’’θύλακες’’ δηλαδή, ήταν τα ’’γκέτο’’ όπου 
η κυπριακή αστυνομία δεν μπορούσε 
να εισέλθει και να επιβάλει τον νόμο και 
την τάξη. Εκτός των παράνομων δραστη-
ριοτήτων που ελάμβαναν χώραν μέσα 
σε αυτά, όπως στρατιωτική εκπαίδευση 
και συγκέντρωση παράνομου οπλισμού, 
οργανώνονταν ένοπλες επιθέσεις κατά 
Κυπρίων πολιτών, όπως πυροβολισμοί 
κατά πεζών και αυτοκινήτων και κλοπές 
ζώων», επεσήμανε.

Σήμερα, συνέχισε ο Δρ Καούλλας, 
η «έξυπνη αστυνόμευση» (“smart 
policing”), με έμφαση στην «πλη-
ροφοριοκεντρική αστυνόμευση» 
(“intelligence-led policing”), είναι 
κλειδί στην αποτελεσματική πρόληψη 
τρομοκρατικών επιθέσεων. «Αυτές οι 
σύγχρονες μορφές αστυνόμευσης, οι 
οποίες αποτελούν την κυρίαρχη τάση 
στον δυτικό κόσμο, είναι πιο αποτελε-
σματικές όταν εμπεδωθούν και στην 
’’κοινοτική αστυνόμευση’’ (“community 
policing”) και συνδυαστούν με αυτή. 
Στην Κύπρο, θεσμούς’’ κοινοτικής αστυ-
νόμευσης’’ αποτελούν ο ’’Αστυνομικός 
της Γειτονιάς’’ και οι ’’Παρατηρητές της 
Γειτονιάς’’, όπου εθελοντές πολίτες συν-
δράμουν το έργο της Αστυνομίας με 
τη διαβίβαση πληροφοριών. Καθώς η 
λαθρομετανάστευση λαμβάνει χώραν 
κυρίως μέσω κατεχομένων, ιδιαίτερης 
σημασίας έχει η ορθή λειτουργία του 
’’Παρατηρητή της Πράσινης Γραμμής’’. 
Οι πληροφορίες των εθελοντών ’’παρατη-
ρητών’’ ενισχύουν αυτές που συλλέγουν 
τα φυλάκια της Εθνικής Φρουράς και 
οι άλλες υπηρεσίες ασφαλείας».

Σύγκριση με την Κύπρο



Η 
δίκη της Χρυσής 
Αυγής στην Ελλάδα 
βρίσκεται στην τελευ-
ταία στροφή. Ηγετικά 
στελέχη και μέλη του 
αδελφού κόμματος 
του ΕΛΑΜ βρίσκονται 

ενώπιον της Δικαιοσύνης από το 2015. 
Πρόκειται για μια ποινική δίκη, η οποία 
εξετάζει τρία κακουργήματα: Τη δολοφονία 
του αντιφασίστα ράπερ, Παύλου Φύσσα, 
το 2013, την απόπειρα ανθρωποκτονίας 
μετά από επίθεση σε βάρος Αιγύπτιων 
ψαράδων το 2012 και την απόπειρα αν-
θρωποκτονίας μελών του ΚΚΕ και του 
Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου 
(ΠΑΜΕ) την ίδια χρονιά. Η κύρια κατηγορία 
που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι 
είναι αυτή της συμμετοχής και διεύθυνσης 
εγκληματικής οργάνωσης. Οι απολογίες 
ολοκληρώθηκαν την περασμένη Τετάρ-
τη, 6 Νοεμβρίου, με τον τελευταίο από 
τους 68 κατηγορούμενους, αρχηγό της 
οργάνωσης, Νίκο Μιχαλολιάκο. Πλέον, 
τη σκυτάλη έχει πάρει η εισαγγελέας της 
έδρας, η οποία αναμένεται να προτείνει 
την ενοχή ή όχι των κατηγορουμένων. Η 
έκβαση της δίκης της Χρυσής Αυγής, η 
οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντο-
μα, θεωρείται βέβαιο ότι θα έχει σοβαρό 
αντίκτυπο και στο ΕΛΑΜ στην Κύπρο.

Εξαφανίστηκε καθετί
«Χρυσαυγίτικο»

Την ώρα που ο δικαστικός κλοιός 
στην Ελλάδα σφίγγει γύρω από τη Χρυσή 
Αυγή και τη δράση της, στην Κύπρο το 
ΕΛΑΜ φαίνεται ότι επιχειρεί να απο-
στασιοποιηθεί αθόρυβα. Προσφάτως, η 
επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Λαϊκού 
Μετώπου επανασχεδιάστηκε, αφαιρώ-
ντας οτιδήποτε παρέπεμπε στη Χρυσή 
Αυγή. Μέχρι πρότινος, στη συγκεκριμένη 
ιστοσελίδα υπήρχε η θεματική κατηγορία 
«Θέσεις». Εκεί, βρίσκονταν αναρτημέ-
να διάφορα άρθρα περί της αντίληψης 
για τη ζωή, την ελευθερία, τον ρατσισμό 
και τη συμπεριφορά του εθνικιστή. Η 
συντριπτική πλειοψηφία των σχετικών 
φιλοσοφικών - ιδεολογικών άρθρων απο-
τελούσαν αναδημοσιεύσεις, είτε από την 
επίσημη ιστοσελίδα της Χρυσής Αυγής 
είτε από την ιδεολογικού περιεχομένου 

ιστοσελίδα antepithesi.gr, η οποία επίσης 
ανήκει στη Χρυσή Αυγή. Το πρώτο άρ-
θρο χρονικά το οποίο ήταν αναρτημένο 
στη συγκεκριμένη θεματική κατηγορία, 
είχε ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 2014 
και παραπέμπε από την ιστοσελίδα του 
ΕΛΑΜ σε άρθρο, με πηγή την ιστοσελί-
δα της Χρυσής Αυγής και με τίτλο: «Η 
εσωτερική ανατομία του Χρυσαυγίτη». 
Πέρα  όμως από την κατηγορία «Θέ-
σεις», εξαφανίστηκε και ο σύνδεσμος που 
παρέπεμπε τον αναγνώστη κατευθείαν 
στην ιστοσελίδα της Χρυσής Αυγής κι 
οποίος βρισκόταν σε περίοπτη θέση στην 
κεντρική σελίδα του ΕΛΑΜ. 

Αυτονόμηση ή συγκάλυψη; 
Μετά από την εκλογική ήττα της Χρυσής 

Αυγής τον περασμένο Ιούλιο στις εθνικές 
εκλογές και την αποτυχία της να εισέλθει 
για πέμπτη φορά στο ελληνικό κοινοβού-
λιο, εξωτερικεύτηκαν τα συσσωρευμένα 
εσωτερικά προβλήματα που αντιμετώπιζε. 
Δεκάδες γραφεία σ’ όλη την Ελλάδα έκλει-

σαν, ενώ υπήρξε μπαράζ αποχωρήσεων 
ακόμη και προσώπων που θεωρούνταν 
του λεγόμενου στενού πυρήνα. Ενδεικτική 
της εικόνας διάλυσης που εκπέμπει η 
Χρυσή Αυγή ήταν και η αποχώρηση από το 
κόμμα, του ευρωβουλευτή και ενός εκ των 
κύριων εμπλεκομένων στη δολοφονία του 
Παύλου Φύσσα, Γιάννη Λαγού, ο οποίος 
μάλιστα προανήγγειλε και τη δημιουργία 
νέου εθνικιστικού κινήματος. Το ΕΛΑΜ 
στην Κύπρο ουδέποτε έδωσε δείγματα 
γραφής σ’ ό,τι αφορά την αυτονομία του. 
Αντιθέτως, εξέφραζε δημοσίως και εν εί-
δει περηφάνιας σε πολλές περιπτώσεις, 
τις στενές σχέσεις που διατηρούσε με τη 
Χρυσή Αυγή, δίδοντας την εντύπωση ότι 
πρόκειται για το ένα και αυτό. Χαρακτηρι-
στική ήταν η δήλωση του προέδρου του 
κόμματος, Χρίστου Χρίστου, στο ΣΙΓΜΑ, 
στις 18/9/2013, όταν δήλωνε: «Είμαστε 
η Χρυσή Αυγή της Κύπρου. Και να σας 
ενημερώσω ότι όταν ξεκίνησε το Εθνικό 
Λαϊκό Μέτωπο, κατατέθηκε αρχικώς η 
ονομασία “Χρυσή Αυγή”, η οποία δεν έγινε 

αποδεκτή από το Υπουργείο Εσωτερικών 
και γι’ αυτό προχωρήσαμε στη δημιουργία 
του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου». Συνεπώς, 
σήμερα δεν είναι βέβαιο κατά πόσον η 
ηγεσία του ΕΛΑΜ κι ο πρώην φρου-
ρός του Νίκου Μιχαλολιάκου, Χρίστος 
Χρίστου, παραμένουν πιστοί στην υπό 
διάλυση Χρυσή Αυγή ή αν επιχειρούν 
για προφανείς λόγους να συγκαλύψουν 
ό,τι τους ενώνει.

Ο παράγοντας Βουλευτικές
Οι όποιες εξελίξεις στην Ελλάδα ανα-

φορικά με τη Χρυσή Αυγή και την πιθα-
νή καταδίκη πρωτοκλασάτων στελεχών 
της συμπίπτουν σε μια περίοδο κατά την 
οποία τα κόμματα στην Κύπρο θα κινού-
νται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Άρα, δεν 
πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι 
κατά την προεκλογική περίοδο, εάν και 
εφόσον καταδικαστεί η Χρυσή Αυγή, τα 
κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού 
τόξου στο νησί, θα βάλουν στη γωνιά το 
ΕΛΑΜ, ως αδελφό κόμμα, μιας εγκλη-

ματικής οργάνωσης και με τη βούλα. Σ’ 
ένα τέτοιο ενδεχόμενο κανείς δεν μπορεί 
να προβλέψει με ασφάλεια ποιες θα είναι 
οι πολιτικές επιπτώσεις για το ΕΛΑΜ, το 
οποίο διευρύνει σε κάθε εκλογική ανα-
μέτρηση τα ποσοστά και την απήχησή 
του στο εκλογικό σώμα. Σημειώνεται, 
πάντως, ότι η προεκλογική εκστρατεία 
που ακολούθησε κυρίως η ΕΔΕΚ, στις 
πρόσφατες ευρωεκλογές, αποδομώντας 
αφενός το υπερπατριωτικό προφίλ των 
ΕΛΑΜιτών μέσα από τα ζητήματα απαλ-
λαγής τους από την Ε.Φ. και αφετέρου με 
την ανάδειξη των ναζιστικών καταβολών 
τους, λειτούργησε ως ένα βαθμό. Το ΕΛΑΜ 
αύξησε μεν ποσοστά στην τελευταία εκλο-
γική αναμέτρηση, όμως δεν κατόρθωσε 
να κερδίσει την 6η έδρα στο Ευρωκοι-
νοβούλιο. Όπως διεφάνη στην τελευταία 
εκλογική αναμέτρηση, τα αφηγήματα και 
τα διλήμματα που έθεσαν οι αντίπαλοι του 
ΕΛΑΜ ενεργοποίησαν τα αντι-ΕΛΑΜικά 
αντανακλαστικά της κοινωνίας, τα οποία 
και καρπώθηκε η ΕΔΕΚ. 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ*

Στην πολιτική, σε πολύ λίγες των 
περιπτώσεων δεν υπάρχει κα-
τευθυνόμενη σκέψη πριν από τη 

λήψη αποφάσεων ή τη δρομολόγηση 
παρεμβάσεων. Συναφώς, η μανία με 
την οποία επιτίθεται το ΑΚΕΛ στον ΠτΔ, 
χαρακτηρίζεται από τόση σφοδρότητα 
και διάρκεια, που σίγουρα μόνο τυχαία 
δεν είναι. 

Τι είναι αυτό, επομένως, που ωθεί το 
ΑΚΕΛ να βάζει μπουρλότο καθημερινά 
στην πολιτική ζωή του τόπου με παρεμ-
βάσεις που προσομοιάζουν σε πολεμικά 
ανακοινωθέντα;

Τι κόστος έχει για τον τόπο ο πόλεμος 
που το ΑΚΕΛ διεξάγει;

Την απάντηση για τους λόγους της συ-
γκεκριμένης συμπεριφοράς, όπως και το 
σύνθημα της επίθεσης, έδωσε ο ίδιος ο 
ΓΓ του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, όταν 
πρόσφατα σε συνέντευξή του είχε δηλώσει 
πως «προτεραιότητά του είναι η απαλ-
λαγή της χώρας από τον Αναστασιάδη». 
Τον εκλεγμένο, με 57%, σημειώνουμε 
Πρόεδρο της χώρας.

Έχουν μετατρέψει την πολιτική ζωή 
σε αρένα, γιατί προφανώς αισθάνονται 
πως μόνο σε αυτό το πεδίο μπορούν να 
επιτύχουν, καθώς εκεί που κρίνονται οι 
πολιτικοί, στη δημιουργία εποικοδομητικών 

προτάσεων, έχουν αποτύχει παταγωδώς. 
Με αξιοζήλευτη συνέπεια και επα-

ναλαμβανόμενη φρασεολογία, το ΑΚΕΛ 
έχει επιδοθεί σε μια διαρκή προσπάθεια 
αποδόμησης και αποσταθεροποίησης του 
εσωτερικού πολιτικού μετώπου. Γνώριμη 
είναι, π.χ., η αναφορά στην ανάγκη «οι δύο 
ηγέτες να επιδείξουν την απαιτούμενη 
πολιτική βούληση» ή «οι δύο ηγέτες να 
αποδεχτούν το πλαίσιο Γκουτέρες». Ανα-
φορές που εξισώνουν πλήρως τις ευθύνες 
και/ή το χείριστο, αφήνουν υπονοούμενα 
στη διεθνή κοινότητα για τη στάση του ΠτΔ. 

Επαναλαμβάνουν φορτικά ότι είναι ανάγκη 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης να πείσει τον 
Γενικό Γραμματέα για την επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων. Λες και είναι ο Αναστα-
σιάδης το εμπόδιο στο έργο του κ. Γκουτέρες. 
Λες και ο  Γ.Γ. δεν ξεκινά διαπραγματεύσεις, 
επειδή ο Πρόεδρος Αναστασιάδης παλινωδεί, 
όπως προπαγανδίζει το ΑΚΕΛ.

Ακόμη και για τις επιδρομές της 
Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΖ, ο ΓΓ του 
ΑΚΕΛ είπε πως «με την πολιτική που 
ακολούθησε ο κ. Αναστασιάδης διευκό-
λυνε την τουρκική επιθετικότητα». Για να 
προσθέσει μετά πως «από τις συνεργασί-
ες που δημιουργούνται στην Ανατολική 
Μεσόγειο απουσιάζει η Τουρκία και γι’ 
αυτό ίσως αντιδρά», λες και χρειάζεται 
και ιδιαίτερο λόγο για να παρουσιάσει 
το γνωστό ετσιθελικό πρόσωπό της, ενώ 
κατέληξε ο κ. Κυπριανού πως «γι’ αυτόν 

τον λόγο ο ΠτΔ θα πρέπει να προτείνει τη 
συμμετοχή της Τουρκίας στις συζητήσεις 
για αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της 
Ανατολικής Μεσογείου». 

Να υποκύψουμε δηλαδή στον ωμό 
εκβιασμό της Άγκυρας τη στιγμή που 
από όλες τις χώρες, περισσότερο η δική 
μας βιώνει τα αποτελέσματα της βάρβα-
ρης επεκτατικής τους πολιτικής, την ίδια 
στιγμή που για τη μη ικανοποίηση των 
επιβουλών της Τουρκίας, φέρουμε τη 
δική μας ευθύνη ως Ε/κ. Το γιατί, βέβαια, 
παραμένει άγνωστο. Μάλλον γιατί δεν τις 
ικανοποιήσαμε, ως και η πρότασή τους 
δηλαδή. Δημιουργούν έντονα διχαστικό 
κλίμα, ισχυριζόμενοι πως «ο Πρόεδρος 
κλείνει τα μάτια στη διχοτόμηση», «ο 
Αναστασιάδης έγινε συνυπεύθυνος στη 
συνέχιση του αδιεξόδου».

Έφτασε στο σημείο ο Γενικός Γραμ-
ματέας του ΑΚΕΛ, ενώ δικαιολογεί την 
Τουρκία,  να θεωρεί πως η διχοτόμη-
ση είναι κάτι που συνειδητά επιδιώκει 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. «Είτε από 
ανικανότητα είτε συνειδητά ο κ. Αναστα-
σιάδης μάς οδηγεί ολοένα και πιο κοντά 
στην οριστική διχοτόμηση», είχε πει σε 
συνέντευξή του στην «Καθημερινή», τον 
περασμένο Ιούλιο.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ δεν δίστασε να καλέσει 
σε γεύμα όλους τους Πρέσβεις των χωρών 
μελών της ΕΕ και να μοιράσει ευθύνες 
στον Πρόεδρο, για τη μη έναρξη των δι-

απραγματεύσεων.  
Εάν αυτό δεν συνιστά, επιεικώς, αποενο-

χοποίηση της Τουρκίας, τότε τι άλλο είναι;
Εάν αυτό δεν υπονομεύει τη  διαπραγ-

ματευτική θέση του Προέδρου της χώρας 
μας, τότε τι άλλο κάνει;

Δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία. Η προ-
σπάθεια, ωστόσο, που συγκροτημένα κα-
ταβάλλει το ΑΚΕΛ, δεν στρέφεται εναντίον 
του Προέδρου ως πολιτικού προσώπου. 
Δημιουργεί πλέον σοβαρά προβλήματα 
στις προσπάθειες του Προέδρου να δι-
αχειριστεί την τουρκική αδιαλλαξία και 
προκλητικότητα στο Κυπριακό. 

Η πολεμική και οι υβριστικές αναφο-
ρές που στελέχη του ΑΚΕΛ εκστομίζουν 
καθημερινά,  δημιουργούν  προβλήματα 
στη χώρα μας, η οποία επιδιώκει από 
το 2013 να διαχειριστεί την εικόνα ενός 
κράτους υπό κατάρρευση, το οποίο,  ειρή-
σθω εν παρόδω, οι ίδιοι οδήγησαν στην 
κατάσταση αυτή. 

Δεν διαφωνεί για παράδειγμα κανείς 
πως ναι, υπήρξαν προβλήματα, και σοβαρά 
μάλιστα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
προγράμματος πολιτογραφήσεων και ναι, 
μερικές από τις πολιτογραφήσεις εκθέτουν 
τη χώρα μας και τις υπηρεσίες της. 

Είναι όμως αυτή η κυβέρνηση που εντό-
πισε από το 2018, για να εφαρμόσει αρχές 
του 2019 ένα πολύ αυστηρό επενδυτικό 
πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, το οποίο 
και μεταξύ άλλων προέβλεπε τον διαρκή 

επανέλεγχο των πολιτογραφηθέντων, στη 
βάση πλέον των νέων κριτηρίων αλλά και 
εργαλείων του συστήματος. Και αυτό γιατί 
εντοπίζει πως, παρά τα όποια λάθη, το πρό-
γραμμα έδωσε στην οικονομία του τόπου 
αρκετά, σε περιόδους μάλιστα εξαιρετικά 
δύσκολες. Είναι ακριβώς με τη διαδικασία 
αυτή του επανελέγχου που εντοπίστηκαν 
ήδη 26 προβληματικές περιπτώσεις, χωρίς 
ο έλεγχος βέβαια να έχει ολοκληρωθεί. Αυτή 
είναι και η διαφορά της σύνθεσης από τη 
μανία της κατεδάφισης. Γιατί, ας μην ξεχνάμε, 
ακούσαμε τα πάντα εκτός από προτάσεις. 

Μπορεί λοιπόν να μην το θέλουν (το 
πρόγραμμα), αλλά δεν θα τολμήσουν να 
το πουν. Γιατί ακριβώς γνωρίζουν πως το 
υιοθέτησαν και αυτοί και μπορεί να ανα-
φέρονται σε οικοδομικό τομέα, σπίτια και 
διαμερίσματα, αλλά γνωρίζουν πως πίσω 
απ’ όλα αυτά βρίσκεται μια μεγάλη αγορά 
με χιλιάδες εργαζομένους, από οικοδόμους 
μέχρι δικηγόρους. Από μεγαλοεπιχειρη-
ματίες, μέχρι καταστηματάρχες επίπλων. 
Και μπορεί να μην απορροφάει όλη η 
δαπάνη της επένδυσης στην πραγματική 
οικονομία, αλλά σίγουρα ένα μεγάλο μέ-
ρος ακολουθεί την πιο πάνω διαδικασία.   

Το ΑΚΕΛ μιλά για διαφθορά, αναφέρεται 
στην ταινία Laundromat, την οποία προ-
φανώς δεν είδαν καν, διότι αν την έβλεπαν 
θα γνώριζαν ότι οι αναφορές που γίνονται 
για την χώρα μας αφορούν τις λεγόμενες 
εταιρείες-κέλυφος. Αυτές που επί δικής 

τους διακυβέρνησης δημιουργήθηκαν 
κατά δεκάδες χιλιάδες και έκλεισαν εν 
μιά νυκτί από την παρούσα κυβέρνηση 
το 2016.  Γνωστή είναι επίσης και η μο-
ναδική παραφωνία κατά της απόφασης 
αυτής. Και αυτή έχει όνομα. Το δικό τους.

Αλήθεια, τι και ποιους ήθελαν να 
προστατεύσουν όταν ζητούσαν να μην 
κλείσουν οι εταιρείες-κέλυφος;

Η πλέον πρόσφατη προσπάθεια  - αλλά 
σίγουρα όχι ύστατη- είναι η άρνηση του ΓΓ 
του ΑΚΕΛ να συναντήσει τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, όπως όλοι οι άλλοι αρχηγοί 
κομμάτων προκειμένου να συζητήσουν 
και να βρουν τη χρυσή τομή για να προω-
θηθούν μεταρρυθμίσεις απαραίτητες για 
τον εκσυγχρονισμό της χώρας. 

Παρά την πολεμική, παρά τις επιθέσεις 
και παρά το τοξικό κλίμα που το ΑΚΕΛ 
επιδιώκει να καλλιεργεί καθημερινά, ο 
Πρόεδρος και η Κυβέρνηση δεν θα πάψουν 
να αναζητούν διάλογο και συγκλίσεις. 

Εάν το ΑΚΕΛ δεν το επιθυμεί, είναι κι 
αυτό δικαίωμά του. Αλλά ας μη μέμφεται 
άλλους για την απομόνωσή του από την 
κοινωνία που απαιτεί τις αλλαγές και τις 
βαθιές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της 
δικαιοσύνης, τον δημόσιο τομέα, την το-
πική αυτοδιοίκηση και αλλού. 

Οι αλλαγές αυτές θα γίνουν, είτε με το 
ΑΚΕΛ είτε χωρίς αυτό.

*Διευθυντής Γραφείου Προέδρου
της Δημοκρατίας

ΤΗΝ ΏΡΑ ΠΟΥ Ο ΔΙΚΑ-
ΣΤΙΚΟΣ ΚΛΟΙΟΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΣΦΙΓΓΕΙ ΓΥΡΏ 
ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 
ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ, 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟ ΕΛΑΜ 
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙ-
ΗΘΕΙ ΑΘΟΡΥΒΑ. ΠΡΟ-
ΣΦΑΤΏΣ, Η ΕΠΙΣΗΜΗ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙ-
ΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΏΠΟΥ 
ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ, 
ΑΦΑΙΡΏΝΤΑΣ ΟΤΙΔΗ-
ΠΟΤΕ ΠΑΡΕΠΕΜΠΕ ΣΤΗ 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
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Στην πολεμική και το τοξικό κλίμα αντιπαραβάλλουμε
τη συναίνεση και τη  δημιουργία

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑIΟΣΥΝΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΕΙ ΑΝΕΠΗΡΕΑΣΤΟ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ

Η δίκη της Χρυσής Αυγής
και το ΕΛΑΜ

ΤΑΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
christodoulouta@sigmalive.com



ΧΩΡΊΣ ΓΈΦΥΡΈΣ 
ΈΠΊΚΟΊΝΩΝΊΑΣ ΠΡΟ-
ΈΔΡΊΚΟ ΚΑΊ ΠΊΝΔΑ-

ΡΟΥ ΜΈΤΑ ΤΊΣ ΤΈ-
ΛΈΥΤΑΊΈΣ ΟΞΥΤΑΤΈΣ 
ΠΟΛΊΤΊΚΈΣ ΑΝΤΊΠΑ-

ΡΑΘΈΣΈΊΣ, ΜΈ ΤΊΣ 
ΈΠΊΚΈΊΜΈΝΈΣ ΈΞΈΛΊ-
ΞΈΊΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΊΑΚΟ 

ΝΑ ΛΈΊΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ 
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΊΑ ΤΗΝ 

ΈΊΚΟΝΑ ΠΟΥ ΘΑ
ΔΊΑΛΑΒΈΊ ΤΟ ΈΣΩΤΈ-

ΡΊΚΟ ΜΈΤΩΠΟ

Της Κυριακής
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Η αντιπολιτευτική τακτική 
του ΑΚΈΛ βασίζεται σε 

δύο άξονες:  Πρώτος είναι 
η εμφαντική ανάδειξη του 
γεγονότος ότι η κυβέρνη-
ση του ΔΗΣΥ όχι μόνο δεν 

μπορεί να αντιμετωπίσει 
τα κατακλυσμιαία φαι-

νόμενα διαφθοράς που 
κατακλύζουν τον δημόσιο 

βίο, αλλά, επιπρόσθετα, 
αποτελεί ευάγωγο δο-

μικό παράγοντα για την 
ανάπτυξή τους. Δεύτερος, 

η ανάδειξη της πλήρους 
ανικανότητας του κυβερ-
νητικού στρατοπέδου να 

διαχειριστεί τα μείζονα 
προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει η κυπριακή κοι-

νωνία 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ*

ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΎ/ΔΗΣΎ ΜΕ ΤΟ ΑΚΕΛ 

Ύβρεις, αντί διαλόγου 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΣ
papadopoulosm@simerini.com 

10.11.2019

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 

Το Συμβούλιο κατά την 96η/10.10.2019 Συνεδρία του έλαβε, μεταξύ άλλων, την ακόλουθη απόφαση:
Να ανακαλέσει την απόφαση της 85ης/19.7.2018 συνεδρίας του με την οποία ενέκρινε την προκή-
ρυξη τεσσάρων (4) θέσεων Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου (Α13(II)) και να ακυρώσει την προ-
κήρυξη αρ. 634, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Αρ. 5137, ημερ. 
31.8.2018, για τις πιο πάνω θέσεις. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

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

• ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου https://www.cut.
ac.cy/university/administration/administrative-services/hr/jobs/ ή να αποτείνονται στο τηλέφωνο 25002236.

Σ
ε μια εξαιρετικά κρίσιμη 
καμπή του εθνικού προ-
βλήματος, το εσωτερικό 
μέτωπο παρουσιάζει μια 
πρωτοφανή εικόνα δι-
άλυσης:   Καθημερινές 
αλληλοκατηγορίες, δη-

μόσιοι, στα όρια της ύβρεως, προπηλακι-
σμοί, δηλώσεις, αντιδηλώσεις, αμοιβαίες 
υποβολές για υπόσκαψη και υπονόμευση, 
με το φόντο των… βουλευτικών εκλογών 
του 2021 να αχνοφαίνεται στο βάθος. 

Πρωταγωνιστές σ’ αυτό το διαβρωτικά 
θερμό για την πολιτική ζωή και τους θε-
σμούς μπρα-ντε-φερ, ΑΚΕΛ και Κυβέρ-
νηση, που έχουν μεταφέρει, πλέον, την 
εκτός ορίων μεταξύ τους αντιπαράθεση 
εφ’ όλης της ύλης της πολιτικής ατζέντας. 
Προεξάρχοντος του Κυπριακού, αλλά και 
του επίμαχου θέματος των πολιτογραφήσε-
ων, που κυριαρχεί εσχάτως στην πολιτική 
επικαιρότητα, εμπλέκοντας, πέρα από το 
Προεδρικό, την Κυβέρνηση και ανώτατους 
κρατικούς αξιωματούχος, και την Εκκλη-
σία, αφού με δικές της… προτροπές, για 
λόγους οικονομικής επένδυσης, έγινε η 
χορήγηση υπηκοότητας στον διαβόητο 
Μαλαισιανό επιχειρηματία Τζο Λόου.  

Από πλευράς του κόμματος της μείζονος 
αντιπολίτευσης η στρατηγική αποδόμη-
σης της Κυβέρνησης ΔΗΣΥ και ιδιαίτερα 
του Νίκου Αναστασιάδη συνεχίζεται με 
αμείωτη ένταση, ενώ και η κυβερνητική 
πλευρά ανταπαντά, πλέον, σε ανάλογα 
υψηλούς τόνους, αν και, από πλευράς 
Πινδάρου, για λόγους επικοινωνιακούς 
και… εξελίξεων στο Κυπριακό, επιχειρείται 
να κρατηθούν πιο χαμηλοί τόνοι.

Αποκορύφωμα της έξαρσης του αντι-
παραθετικού κλίματος μεταξύ των δύο 
ήταν η πρόσφατη ακύρωση από τον ΓΓ 
του ΑΚΕΛ, Άντρο Κυπριανού, της προκα-
θορισμένης συνάντησης στο Προεδρικό 
Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων του 
τελευταίου με την πολιτική ηγεσία για τα 
κρίσιμα ζητήματα των μεταρρυθμίσεων στο 
Δημόσιο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το ΑΚΕΛ επικαλέστηκε το επικρα-
τούν «τοξικό κλίμα» στη δημόσια ζωή 
και την επιδείνωση των σχέσεών του με 
το Προεδρικό, σε μια κίνηση που, πέρα 
από την τακτική και επικοινωνιακή της 
σημασία, δηλοί ότι τείνουν, πλέον, αφενός 
να εξαλειφθούν οι γέφυρες επικοινωνίας 
ανάμεσα στις δύο πλευρές, και, αφετέρου, 
ότι η μείζων αντιπολίτευση δεν προτίθεται 
να στηρίξει την κυβερνητική πολιτική 
ούτε και στους ελάχιστους κοινούς πα-
ρονομαστές συναίνεσης, όσον αφορά την 
κοινοβουλευτική της προέκταση. 

Στρατηγική η οποία, από τη μια, απο-
σκοπεί να αναδείξει το ΑΚΕΛ ως την κύρια, 
και κυρίαρχη, αντιπολιτευτική δύναμη 
στον εκτός κυβερνητικού πλέγματος 
χώρο – ρόλο που, στο πρόσφατο, σχετικά, 
παρελθόν διεκδικούσαν, και σε αρκετό 
βαθμό, είχαν καρπωθεί άλλες πολιτικές 
δυνάμεις - και, αφετέρου, να αφαιρέσει 
την πρωτοβουλία των πολιτικών κινή-
σεων από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, 

ο οποίος, στην αρχή της δεύτερης πε-
νταετίας του, είναι πανθομολογούμενο 
πως δεν εμφανίζεται τόσο κυρίαρχος όσο 
προηγουμένως. 

Η αντιπολιτευτική 
στρατηγική του ΑΚΕΛ

Η αντιπολιτευτική στρατηγική της Εζεκία 
Παπαϊωάννου εστιάζει σε δύο βασικούς 
άξονες: Ο πρώτος είναι η εμφαντική ανά-
δειξη του γεγονότος ότι η κυβέρνηση του 
ΔΗΣΥ όχι μόνο δεν μπορεί ή δεν έχει πρό-
θεση να αντιμετωπίσει τα κατακλυσμιαία 
φαινόμενα διαφθοράς που κατακλύζουν 
τον δημόσιο βίο, αλλά, επιπρόσθετα, απο-
τελεί ευάγωγο δομικό παράγοντα για την 
ανάπτυξη και την εξάπλωσή τους. 

Και αυτό, παρά την επιβεβαιωμένη 
διαπίστωση σωρείας ερευνών που έχουν 
διεξαχθεί κατά καιρούς, οι οποίες έχουν 
καταδείξει ότι το φαινόμενο της διαφθο-
ράς όχι μόνον αποτελεί μια ενδημική και 
πολλαχώς επιμολυσμένη απόφυση του 
κυπριακού πολιτικού συστήματος στο 
σύνολό του, αλλά συνιστά δομικό και 
αυτοαναπαραγόμενο στοιχείο σε όλα 
σχεδόν τα επίπεδα και τις συμπλέξεις 
του με την ίδια την κοινωνία. 

Ο δεύτερος, είναι η ανάδειξη της 
πλήρους ανικανότητας του κυβερνητι-
κού στρατοπέδου να διαχειριστεί τα μεί-
ζονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
κυπριακή κοινωνία, όπως δείχνουν οι 
κυβερνητικές «αστοχίες» σε διάφορες 
αποφάσεις και επιλογές της.

 «Ευκαιρίες», βεβαίως, για την ανά-
πτυξη και επίρρωση αυτών των δύο επι-
χειρημάτων, που σκοπεύουν, επίσης, να 
διαγράψουν τη μνησιπήμονα ρητορική 
για την «καταστροφική πενταετία Χριστό-
φια», «η οποία επισώρευσε όλα τα δεινά 
στον τόπο», σύμφωνα με τους πολεμίους 
της, έδωσαν, κυβέρνηση και Πρόεδρος, 

ουκ ολίγες. Αλλά, και το ίδιο το ΑΚΕΛ, 
από την πλευρά του, φρόντισε να τις ερ-
γαλειοποιήσει στον μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό, διογκώνοντας τον επικοινωνιακό 
τους αντίκτυπο. Το σκάνδαλο στον Συ-
νεργατισμό, το επονείδιστο κατά συρροήν 
έγκλημα κατά αλλοδαπών γυναικών – για 
το οποίο το κόμμα της Αριστεράς ζήτησε 
ευθέως την παραίτηση των αρμόδιων 
υπουργών και όσων άλλων θεσμικών 
αξιωματούχων εμπλέκονται (στη δεύτερη 
περίπτωση παύθηκε από τον ΠτΔ ο Αρ-
χηγός Αστυνομίας Ζ. Χρυσοστόμου και 
εξωθήθηκε, στην ουσία, σε παραίτηση 
ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως Ι. Νικολάου) – και τώρα η πολύ-
κροτη υπόθεση των πολιτογραφήσεων, 
όπου φέρεται να εμπλέκεται, με τον έναν ή 
τον άλλον τρόπο, και ο ίδιος ο Πρόεδρος, 
αποτέλεσαν… το βούτυρο στο ψωμί της 
αντιπολιτευτικής κριτικής του ΑΚΕΛ, το 
οποίο βρήκε… πεδίον δόξης λαμπρόν, 
ώστε να κλιμακώσει την αποδομητική 
επίθεση κατά της Κυβέρνησης. 

Το βάρος στο Κυπριακό
Το θέμα, ωστόσο, στο οποίο η Εζεκία 

Παπαϊωάννου εστιάζει, με αύξοντα επι-
θετικό ρυθμό, την πολεμική της κατά της 
κυβέρνησης είναι το Κυπριακό, εμφα-
νιζόμενη, ενίοτε, να επικρίνει στον ίδιο, 
αν όχι σε μεγαλύτερο, με την τουρκική 
και τ/κ πλευρά, βαθμό, τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας για έλλειψη πολιτικής βού-
λησης για επίλυση του προβλήματος, για 
κωλυσιεργία και για μετατόπιση από τη 
«συμφωνημένη βάση» λύσης. 

Κριτική η οποία, ασφαλώς, προκαλεί 
έντονη δυσθυμία στον Πρόεδρο και τους 
συνεργάτες του, «δυσχεραίνει τους χειρι-
σμούς τους και εμφανίζει διεθνώς την Κυ-
πριακή Δημοκρατία να έχει ‘δύο γλώσσες’ 
στο κυπριακό πρόβλημα και, περίπου, ίση 
ευθύνη για το υφιστάμενο αδιέξοδο».  

Στο Προεδρικό, δε, θεωρούν ως… 
πλήγμα που υπερβαίνει τις γραμμές 
τής «έστω και οριακά αποδεκτής κριτι-
κής», τις πρόσφατες τοποθετήσεις του κ. 
Άντρου Κυπριανού για το φυσικό αέριο, 
με τις οποίες, ούτε λίγο ούτε πολύ, «δί-
νει δικαιώματα αλλά και δικαιολογητικά 
απο-ενοχοποίησης στην Τουρκία για την 
επεκτατικότητά της», αφού κάλεσε τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας να «προτείνει τη 
συμμετοχή της Τουρκίας στις συζητήσεις 
για αξιοποίηση του φυσικού πλούτου 
της Ανατολικής Μεσογείου».

Εξ αντιθέτου, στην Εζεκία Παπαϊωάννου, 
θεωρούν ότι οι χειρισμοί του Προέδρου 
Αναστασιάδη «οδηγούν, νομοτελειακά, 
σε διχοτόμηση, με τη μια ή με την άλλη 
μορφή». Ως εκ τούτου, οι αντιπολιτευ-
τικοί τόνοι, με τη φορά και την ένταση 
που έχουν διαλάβει, δεν πρόκειται να 
χαμηλώσουν.

Σύμφωνα, δε, με έγκυρους πολιτικούς 
αναλυτές, η έκβαση των δρομολογούμενων 
εξελίξεων στο εθνικό θέμα - επικείμενη 
Τριμερής και πιθανή άτυπη Πενταμερής 
-, θα είναι καταλυτική για τη γενικότερη 
εικόνα στο εσωτερικό μέτωπο. 

Αναφέρομαι στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας. Η ανάγκη ανί-
χνευσης των πολιτικών του θέ-

σεων πηγάζει από το γεγονός ότι από 
την έναρξη της θητείας του – ιδιαίτερα 
της δεύτερής του θητείας – δεν υπήρξε 
ομοιογένεια στις πράξεις και δηλώσεις 
του. Μετά το Κραν Μοντανά έγιναν δη-
λώσεις που φαίνονταν να αναιρούν τον 
πρώιμο Αναστασιάδη. Και όχι μόνο τον 
Αναστασιάδη της πρώτης προεδρικής 
θητείας. Να μην ξεχνούμε ότι ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης είχε ηγηθεί του 
ΝΑΙ στο δημοψήφισμα. Και όχι μόνο 
αυτό, αλλά οι τοποθετήσεις του, που 
ακολούθησαν το δημοψήφισμα, δεν ήταν 
καθόλου ενδεικτικές ανάκρουσης της 
πορείας του. Μετά το Κραν Μοντανά, 
λοιπόν, έγιναν δηλώσεις που απεκά-
λυπταν ότι ο πρόεδρος είχε σοβαρές 
επιφυλάξεις επί βασικών στοιχείων 
της ακολουθούμενης από τον ίδιο μέ-
χρι τότε πολιτικής. Παρουσιαζόταν να 
υιοθετεί τη θέση ότι η Τουρκία επιχει-
ρεί μέσα από τη λύση να πετύχει την 
εδραίωσή της στην Κύπρο· ότι ο ηγέτης 
των Τουρκοκυπρίων, όπως και κάθε 
Τουρκοκύπριος ηγέτης, ενεργούσε ως 
φερέφωνο της Άγκυρας· ότι η πολιτική 
ισότητα με τον τρόπο που τον αντίκριζε 
η Τουρκία συνιστούσε πλήρη εξίσω-
ση της ελληνοκυπριακής πλειοψηφίας 
με την τουρκοκυπριακή μειοψηφία. 
Πέραν αυτών των τοποθετήσεων, επί 
της ουσίας ο Πρόεδρος έκανε χρήση 
λεξιλογίου που συνήθως προτάσσεται 
από την απορριπτική σχολή. Επανει-
λημμένα λ.χ. αναφέρθηκε στον φόβο 
καταστροφής από μια κακή λύση. Αυτό 
μοιάζει αυτονόητο, αλλά είναι γεγονός 
ότι η ενδοτική σχολή σπανίως ανεδεί-
κνυε πιθανούς κινδύνους από μια μη 
λειτουργική λύση, περιοριζόμενη να 
επισημάνει τους κινδύνους της μη λύσης. 

Αυτές οι δηλώσεις φέρνουν τον Πρό-
εδρο πλησιέστερα στην απορριπτική 
γραμμή. Σπεύδω να πω ότι συμμερίζομαι 
απολύτως τις επιφυλάξεις του. Δεν είναι 
όμως αυτό το συζητούμενο. 

Πέρα, όμως, από αυτές τις δηλώσεις 
έγιναν και κάποιες αναντίστοιχες πολιτικές 
ενέργειες από τον Πρόεδρο. Σημαντι-
κότατα, προχώρησε στην αποδοχή ως 
βάσης έναρξης των διαπραγματεύσεων 
των συγκλίσεων Χριστόφια - Ταλάτ 2008 
- 2012, της κοινής δήλωσης Αναστασιάδη 
- Έρογλου και των σημείων Γκουτέρες. 
Οι συγκλίσεις, όμως, όπως και τα σημεία 
Γκουτέρες ενσωματώνουν στοιχεία τα 
οποία ο Πρόεδρος, βάσει των προσφά-
των του δηλώσεων, αναθεματίζει. Όπως 
λ.χ. την εκ περιτροπής προεδρία (σημεία 
Γκουτέρες) και την ουσιαστική και ενί-
οτε αριθμητική συνταγματική εξίσωση 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων 
(συγκλίσεις). 

Τι γίνεται, λοιπόν, με τον Πρόεδρο; Γιατί 
η πάλαι ποτέ ενδοτική βεβαιότητα έχει 
αντικατασταθεί από μιαν ασυμβατότητα 
έργων και λόγων; Και εδώ αναδεικνύεται 
ο τίτλος του κειμένου. Νομίζω πως έχω 
καταλάβει τον Πρόεδρο και η ερμηνεία 
μου είναι η ακόλουθη. 

Ο Πρόεδρος άρχισε να αντιλαμβά-
νεται τους κινδύνους της λύσης που 
συζητείται. Πλην, όμως, αδυνατεί να 
πάει στο επόμενο φυσικό στάδιο των 

επιφυλάξεών του. Δηλαδή, να απο-
στασιοποιηθεί από τις συγκλίσεις 
που ακριβώς είναι στο επίκεντρο 
των δισταγμών του. Γνωρίζει ότι μια 
τέτοια επανατοποθέτηση της βάσης της 
διαπραγμάτευσης θα προκαλέσει θύ-
ελλα. Κατ’ αρχάς από τους ξένους, οι 
οποίοι έχουν επενδύσει στη λύση του 
Κυπριακού σε τουρκικές γραμμές. Όχι 
διότι θέλουν τη λύση να καταρρεύσει 
ή για να δουν την ελληνοκυπριακή 
κοινότητα στα Τάρταρα, αλλά διότι σε 
αυτά επιμένει η Τουρκία, χωρίς την 
οποία δεν υπάρχει λύση. Οι αντιδράσεις, 
όμως, δεν περιορίζονται στους ξένους. 
Υπάρχει ολόκληρο το ενδοτικό μέτωπο 
(ηγεσίες ΑΚΕΛ, ΔηΣυ κ.λπ.), το οποίο 
είχε επενδύσει στις απόψεις, αλλά και 
στην τόλμη Αναστασιάδη. Η ηγεσία του 
ΑΚΕΛ, έχοντας δειλιάσει την τελευταία 
στιγμή πριν από το δημοψήφισμα να 
ακολουθήσει μέχρι τέλους τη γραμμή 
που είχαν οικοδομήσει τα μεταπολε-
μικά χρόνια, ήλπισε ότι θα μπορούσε 
να ολοκληρώσει τη δουλειά ανέξοδα 
για τους ιδίους ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης. Από την άλλην, η σημερινή 
ηγεσία του ΔηΣυ είναι φανερόν ότι 
δεν ακολούθησε τον Πρόεδρο στους 
πρόσφατους προβληματισμούς του. Σε 
αριθμό περιπτώσεων είχε συνταχθεί 
με την ηγεσία του ΑΚΕΛ, σε μια όμως 
πιο λάιτ μορφή αντιπολίτευσης στον 
Πρόεδρο. Πέραν αυτών, όμως, αριθμός 
οργανώσεων και μιντιακών κέντρων 
πιέζουν τον Πρόεδρο να τολμήσει. Όλο 
αυτό το μέτωπο είχε δεχθεί ρητώς ή 
αρρήτως τον Πρόεδρο Αναστασιάδη 
ως τον ηγέτη του ενδοτισμού. Τώρα τι; 
Ο Πρόεδρος εκτιμά ότι όλοι αυτοί τον 
περιμένουν στη γωνιά για να τον πε-
τσοκόψουν. Όχι άδικα. Οι περισσότεροι 
μάλιστα είναι και παραδοσιακοί του 
σύμμαχοι. Άνθρωποι που ανέμεναν ο 
Πρόεδρος να κάνει τη μεγάλη κίνηση 
και να διαβεί τον Ρουβίκωνα. 

Μπροστά, λοιπόν, στον επαπειλούμενο 
ορυμαγδό, ο Πρόεδρος επέλεξε την πλέον 
‘ασφαλή’ οδό. Αυτήν της παλινδρόμησης. 
Δεν αποφασίζει να κάνει τομές και να 
προχωρήσει σε σαφή αλλαγή γραμμής. 
Κάνει όμως και ό,τι μπορεί για να ανα-
στείλει τη διαδικασία. Προτιμά, λοιπόν, 
την ευκαιριακή διαχείριση του ζητήματος, 
παρά τη διάφανη και τολμηρή αλλαγή. 
Είναι διαχειριστής και όχι μεταρρυθμιστής. 
Αυτό το φαινόμενο δεν είναι νέο στην 
πολιτική. Πολλοί είναι οι πολιτικοί που 
προσέφυγαν στο ροκάνισμα του χρόνου, 
προκειμένου να αποφύγουν πολιτικό 
κόστος.

Υπό κάποιες συνθήκες, αυτή η προ-
σέγγιση θα μπορούσε να ήταν θεμιτή. 
Επί του προκειμένου, όμως, ελλοχεύ-
ουν σοβαροί κίνδυνοι. Γυροφέρνοντας 
μπροστά στον γκρεμό, δεν αποσοβείς 
τον κίνδυνο. Ούτε θα μας βαρεθεί η 
απειλή και θα φύγει. Το μόνο που θα 
καταφέρει ο Πρόεδρος είναι ένα από 
δύο ενδεχόμενα: Είτε κάποια στιγμή η 
τακτική του θα εκραγεί στον αέρα και θα 
κατηγορηθούμε και αυτός αλλά και όλοι 
εμείς για ανακολουθία από τους ξένους. 
Είτε θα κληροδοτήσει το πρόβλημα στον 
διάδοχό του, ο οποίος θα υποχρεωθεί 
να το αντιμετωπίσει. Υπό χειρότερους, 
όμως, όρους. 

Γι’ αυτό, Πρόεδρε, αφού σε άλλες πε-
ριπτώσεις επέδειξες τόλμη (μέχρι και 
θράσος) στην προώθηση των απόψεών 
σου, προχώρα στην ευθυγράμμιση των 
πράξεών σου με τις ανησυχίες σου. Οι 
μεγάλοι ηγέτες υπήρξαν μεταρρυθμιστές. 
Όχι διαχειριστές  

Νομίζω πως τον έχω καταλάβει…



Κ
άθε που διαφαίνεται μια 
ενδεχόμενη κινητικότητα 
στο Κυπριακό, παρατη-
ρείται μια  υποβόσκουσα 
προσπάθεια από κά-
ποια «αόρατα χέρια» 
να κινούν τα νήματα 

προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις στην 
αδύναμη πλευρά. Στο θύμα, δηλαδή, της 
τουρκικής εισβολής και συνεχιζόμενης 
για 45 χρόνια κατοχής.

Με λειψές προσδοκίες αναμένεται η 
τριμερής συνάντηση στο Βερολίνο στις 
25 του τρέχοντος μήνα, με έναν πλανή-
τη διχασμένο να βρίσκεται ήδη σ’ έναν 
νέο ψυχρό πόλεμο. Σε μια νέα κούρσα 
εξοπλισμών από μέρους των μεγάλων 
δυνάμεων, οι οποίες διαφημίζουν την 
πραμάτεια τους στους μελλοθάνατους 
χωρών που βρίσκονται σε συγκρούσεις 
και εμπόλεμες διαμάχες.

Η Κύπρος του 2019 βρίσκεται μεταξύ 
διαφθοράς, φτώχιας, απίστευτης χλιδής 
και πολλών απειλών. Κυρίως βρισκόμα-
στε μπροστά στον κίνδυνο να μας «ξανα-
πιάσουν στον ύπνο» μιας και η προσοχή 
επικεντρώνεται τώρα αλλού.

Στις ελεύθερες και κατεχόμενες περιοχές 
της Κύπρου το εσωτερικό μέτωπο είναι χίλια 
κομμάτια. Στα κατεχόμενα ερίζουν ποιος θα 
πάρει το «δακτυλίδι» για την «προεδρία» του 
ψευδοκράτους από τον Τούρκο Πρόεδρο. 
Άλλοι αγωνίζονται να στηρίξουν τον Ακιντζί, 
ο  οποίος δεν είναι αρεστός στην Τουρκία. 
Στις ελεύθερες περιοχές κορυφώνονται 

οι αντιπαραθέσεις για τις χρυσές βίζες σε 
ξένους επενδυτές, κάποιοι εκ των οποίων 
είναι καταζητούμενοι απατεώνες, ενώ οι 
καβγάδες για το ποίοι τσέπωσαν μίζες και 
πόσα εκατομμύρια διαμοιράστηκαν σε πο-
λιτικούς, ιεράρχες, δικηγορικά γραφεία και 
άλλους παρόχους, καλά κρατούν.

Σε στιγμές «ανάπαυλας» θυμούνται 
πως υπάρχει και ένα κυπριακό άλυτο, 
με τον Πρόεδρο να λέει τα δικά του και τον 
Άντρο Κυπριανού να πιέζει προκειμένου 
να μην αλλάξει τίποτε απ’ όλα όσα  έμειναν 
σε εκκρεμότητα από το Κραν Μοντανά. 
Από την άλλη ο ηγέτης του Συναγερμού 
το έριξε σε «θεατρικές» παραστάσεις. Πότε 
οδηγώντας γεωργικά τρακτέρ για το μάζεμα 
των ελιών, πότε να μαζεύει πατάτες και 
κολοκάσι στα Κοκκινοχώρια (όπου τώρα 
το χαμπάριασε πως χάνει οπαδούς) και 
πότε να φουρνίζει ψωμιά και παξιμάδια (!!!) 
σε ένα άκρως βουκολικό τοπίο. Βέβαια η 
κάθε θεατρική παράσταση χρειάζεται και 
την προβολή της. Για τούτο φροντίζουν οι 
άνθρωποι του κ. Αβέρωφ, ειδοποιώντας 
διευθυντές Μ.Μ.Ε., οι οποίοι στέλλουν 
φωτορεπόρτερ, τηλεοπτικές κάμερες και 
όλα τα χρειαζούμενα συμπράγκαλα προ-
κειμένου ν’ απαθανατίσουν   τον αρχηγό… 
στη μεγάλη πορεία του προς τον λαό.

Όχι, δεν είμαστε για γέλια. Είμαστε για 
κλάματα. Για θρήνους και οδυρμούς πάνω 
στο μελλοντικό κουφάρι μιας πατρίδας, που 
δεν αξιώθηκε να έχει ηγέτες και καλούς 
τιμονιέρηδες να την οδηγήσουν μακριά 
από τη σήψη, τη διαφθορά, τα αναμεταξύ 

τους βολέματα, τις αρπαχτές και τα «σου-
σου-μου-σου» με ξένους διπλωμάτες, που 
τους κουρδίζουν να μας οδηγήσουν σε 
υφάλους και νέα αδιέξοδα.

Με φόντο τις κοκορομαχίες και με έναν  
Πρόεδρο αποδυναμωμένο από την έντο-
νη κριτική, οδηγούμαστε στην Τριμερή. 
Γνωρίζουν οι ξένοι τα αδύνατά μας σημεία; 
Προφανώς και τα γνωρίζουν. Φροντίζουν,  
άλλωστε, κυβερνώντες και αντιπολιτευόμενοι 
να τα ντελαλίζουν καθημερινά, ενισχύο-
ντας τα επιχειρήματα της Τουρκίας και κατ’ 
επέκτασιν   τις προσπάθειες των ξένων 
να βάλουν ξανά την Κύπρο στο κρεβάτι 
του Προκρούστη για το «κόψε-ράψε» ό,τι 
ενοχλεί την Τουρκία. Να μετατραπεί ξανά 
στο πειραματόζωό τους για μια λύση κα-
τάλυσης, μιας και δεν το πέτυχαν το 2004 
με εκείνο το εκτρωματικό σχέδιο Ανάν και 
με τον πακτωλό εκατομμυρίων που χορή-
γησαν σε πρόθυμους μικροπωλητές και 
υπάκουους ριψάσπιδες.

Έχουμε και την Ελλάδα, το μοναδικό μας 
στήριγμα. Αλλά και αυτή με τέτοιους ηγέτες 
που έχει - πρώην και νυν - (Συριζαίους 
και Γαλάζιους) να χώνουν τη χώρα όλο και 
πιο βαθιά στην αμερικανική υποτέλεια, 
τι να περιμένουμε, αλήθεια;

Η Ελλάδα, αφού εκχώρησε γην και 
ύδωρ στους Αμερικανούς, χαίρεται με όσα  
ακούει από τα χείλη τους ότι μετατρέπεται 
σε ηγετική δύναμη στην περιοχή, αλλά 
δεν ακούει και τις υποσημειώσεις τους 
υπέρ της Τουρκίας. Ούτε και τα παρανοϊκά 
τουίτερ του Αμερικανού Προέδρου, ότι η 

Τουρκία είναι καλός και πιστός σύμμαχος 
στο ΝΑΤΟ και ο Ερντογάν φίλος του, ο 
οποίος του δίνει εκτεταμένες  αναφορές 
για τα εγκλήματα από την εισβολή στη 
βορειοδυτική Συρία. 

Οι ευκαιριακές ευαισθησίες 
Καλά-καλά δεν πρόλαβαν να χαρούν 

και να πανηγυρίσουν οι ένθερμοι υποστη-
ρικτές της πολιτικής της Αστερόεσσας και 
του δόγματος «ανήκομεν εις την Δύσιν...» με 
την κατάθεση   ενός νέου νομοσχεδίου στην 
ολομέλεια της Γερουσίας, από τον δημοκρα-
τικό  γερουσιαστή Νέας Ιερσέης, Ρόμπερτ 
Μενέντεζ. Προσγειώθηκαν ανώμαλα με το 
αναθερμασμένο «φλερτ» Τραμπ-Ερντογάν. 

Να σημειώσουμε ότι στην ομιλία του ο 
Μενέντεζ άσκησε έντονη κριτική κατά της 
Τουρκίας, παραθέτοντας απτά παραδείγματα 
της τουρκικής επιθετικότητας, τόσο στη βο-
ρειοανατολική Συρία, όσο και στην Κύπρο 
και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και 
τον όλο πιο στενό εναγκαλισμό του Ταγίπ 
Ερντογάν με τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. 
Ο Μενέντεζ στην ομιλία του αμφισβήτησε 
ότι η Τουρκία είναι σύμμαχος, ζήτησε την 
επιβολή κυρώσεων CAATSA, την ψήφιση 
και από τη Γερουσία του νομοσχεδίου για την 
αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, 
την ψήφιση του Νόμου για την Εταιρική 
Σχέση στην Ανατολική Μεσόγειο και την 
ακύρωση της προγραμματισμένης για τις 
13 Νοεμβρίου επίσκεψης του Τούρκου 
Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.

Σε σχέση με την Κύπρο, χαρακτηρί-

ζοντας την τουρκική εισβολή ως μια συ-
γκλονιστική προσπάθεια επαναχάραξης 
των συνόρων στην Ευρώπη μετά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, είπε ότι «η εισβολή 
της Τουρκίας στο βόρειο τμήμα της Κύ-
πρου πρέπει να θεωρηθεί ως αυτό που 
είναι - μια παράνομη κατοχή που πρέπει 
να τερματιστεί. Οι ενέργειες της Τουρκίας 
κατά τις ημέρες αυτές το 1974 δεν ήταν οι 
πράξεις μιας δημοκρατικής χώρας. Δεν ήταν 
οι ενέργειες ενός αξιόπιστου συμμάχου. 
Δεν ήταν οι ενέργειες ενός υπεύθυνου 
ηθοποιού στην παγκόσμια σκηνή».

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Νέας 
Ιερσέης πρόσθεσε ότι ακόμη και σήμερα η 
Τουρκία προσπαθεί να εκφοβίσει διεθνείς 
ενεργειακές εταιρείες και την Κυπριακή 
Δημοκρατία. Την κατηγόρησε για εχθρό-
τητα απέναντι σε αυτές τις εταιρείες και 
ότι εφαρμόζει το είδος της διπλωματίας 
κανονιοφόρων που ανήκει στο παρελθόν.  
Καταγγέλλοντας την Άγκυρα για κακοπιστία 
στο Κυπριακό, ο Μενέντεζ ανέφερε ότι η 
Τουρκία θα μπορούσε να συμμορφωθεί με 
τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ για τη μεταφορά της περιφραγ-
μένης περιοχής Βαρωσίων, Αμμοχώστου 
υπό τη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών.

Όλα καλά όσα είπε ο γερουσιαστής 
Μενέντεζ. Λόγια που χαϊδεύουν τ’ αφτιά 
όσων θέλουν να χαϊδευτούν. Μόνο που 
ξέχασε πως οι ΗΠΑ ήταν αυτές που  άνα-
ψαν το πράσινο φως στην Τουρκία για 
να εισβάλει στην Κύπρο το 1974, όπως 
έγινε τώρα και με τη Συρία. Είναι οι ΗΠΑ 

που συστηματικά και για 45 χρόνια αδι-
αφόρησαν για τους βίαια εκτοπισμένους 
από τον τουρκικό στρατό Κύπριους από 
τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Και δεν 
ήταν μόνο ένα «πράσινο φως». Ήταν μια 
βρόμικη συνωμοσία, που σχεδιάστηκε και 
εκτελέστηκε από τις μυστικές υπηρεσίες 
του βαθέος κράτους της Αμερικής, που 
πάντα αυτό θα κυβερνά, ανεξάρτητα ποιος 
είναι ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Βέβαια όλη αυτή η ρητορική του Με-
νέντεζ  είναι ανέξοδη. Ευκαιριακές ευαι-
σθησίες. Γιατί  προτού περάσουν 24 ώρες 
από την ομιλία Μενέντεζ, ο πρόεδρος της 
Επιτροπής Εξωτερικών της Γερουσίας πρό-
τεινε το πάγωμα των όποιων κυρώσεων 
κατά της Τουρκίας ενόψει της επίσκεψης 
του Τούρκου Προέδρου στις ΗΠΑ την 
ερχόμενη Τετάρτη (13 του Νιόβρη).

Προς ένα νέο Μπούργκενστοκ;
Την ώρα λοιπόν που η Τουρκία με τις 

απειλές της ακυρώνει γεωτρήσεις ξένων 
ενεργειακών εταιρειών που συμβλήθηκαν 
με την Κυπριακή Δημοκρατία και εξαγ-
γέλλει ότι εντός του 2020 θα ξεκινήσει 
άλλες πέντε εντός της Κυπριακής ΑΟΖ, 
ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ και ο πρόεδρος του ΡΤΚ 
προσδοκούν ότι η Τριμερής της 25ης Νο-
εμβρίου θα οδηγήσει σε μια Πενταμερή για 
έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Σοβαρολογούν; Πού στηρίζουν αυτήν 
την αισιοδοξία; Στις εμπρηστικές τοπο-
θετήσεις Ερντογάν και Τσαβούσογλου; 
Στην καλή τους θέληση και βούληση; 
Ή μήπως δεν θα διαφωνούσαν για νέες 
υποχωρήσεις από την ε/κ πλευρά;

Τότε γιατί τους κακοφαίνεται όταν τους 
υποδεικνύουν «να μην ξεχνούν ότι εκ-
προσωπούν και τους Ε/κ»;

Συνειδητοποιούν πού θα οδηγήσει 
μια πενταμερής, η οποία δεν θα έχει τον 
αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα μιας διε-
θνούς διάσκεψης, πάγια θέση που κακώς  
εγκατέλειψε η ηγεσία του ΑΚΕΛ; Μήπως 
προσδοκούν ένα νέο Μπούργκενστοκ; 

Σε μια διεθνή διάσκεψη θα υπάρχει 
ένα ισοζύγιο δυνάμεων. Τουλάχιστον η 
Ρωσία, ανεξαρτήτως της προσωρινής και 
συμφεροντολογικής τώρα συμμαχίας 
της με την Τουρκία, διακηρύσσει ακό-
μα θέσεις αρχών στο Κυπριακό. Όπως 
η Γαλλία και η Κίνα. Σε μια πενταμερή 
θα συμμετέχουν η κατοχική Τουρκία, η 
μονίμως φιλότουρκη Βρετανία, η Ελλάδα, 
η Κυπριακή Δημοκρατία και το υποτελές 
στην Τουρκία ψευδοκράτος. Η Ε.Ε. θα είναι 
απλώς ο βολικός  παρατηρητής, που θα 
ακολουθεί τα «αόρατα χέρια», τα οποία 
θα κινούν τα νήματα. 
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Τα «αόρατα χέρια» και οι 
ευκαιριακές ευαισθησίες

www.simerini.com

Η ΚΎΠΡΟΣ ΤΟΎ 2019 ΒΡΊ-
ΣΚΕΤΑΊ ΜΕΤΑΞΎ ΔΊΑΦΘΟ-
ΡΑΣ, ΦΤΏΧΊΑΣ, ΑΠΊΣΤΕΎΤΗΣ 
ΧΛΊΔΗΣ ΚΑΊ ΠΟΛΛΏΝ ΑΠΕΊ-
ΛΏΝ. ΚΎΡΊΏΣ ΒΡΊΣΚΟΜΑΣΤΕ 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΊΝΔΎΝΟ 
ΝΑ ΜΑΣ «ΞΑΝΑΠΊΑΣΟΎΝ 
ΣΤΟΝ ΎΠΝΟ», ΜΊΑΣ ΚΑΊ Η 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΊΚΕΝΤΡΏΝΕΤΑΊ 
ΤΏΡΑ ΑΛΛΟΎ

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com



Σ
τις 9 Οκτωβρίου 2019 
η Τουρκία ξεκίνησε μια 
«επιχείρηση» κατά της 
Συρίας, που ονόμασε 
«Πηγή Ειρήνης». Μια 
ημέρα αργότερα, ο 
Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ 

Ερντογάν εξέδωσε μια ειδεχθή απειλή:
«Ρε, Ευρωπαϊκή Ένωση! Συγκρατη-

θείτε. Επαναλαμβάνω: Αν προσπαθήσετε 
να περιγράψετε την επιχείρησή μας ως 
εισβολή [«invasion»], τότε η δουλειά μας 
είναι εύκολη. Ανοίγουμε τις πόρτες και 
στέλνουμε σε σας 3.6 εκατομμύρια πρό-
σφυγες».  

Αυτή η απειλή αποτελεί το θλιβερό απο-
τέλεσμα του κατευνασμού της Τουρκίας 
από την ΕΕ. Επιβεβαιώνει ότι o Πρόεδρος 
Ερντογάν θεωρεί τους πρόσφυγες υπό 
την προστασία της Τουρκίας ως πιόνια 
που μπορεί να τα εκμεταλλευτεί για να 
εκφοβίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 
και για να τους μετακινήσει γύρω από 
μια γεωπολιτική σκακιέρα, με στόχο ή 
αποτέλεσμα την αλλαγή του δημογραφι-
κού χαρακτήρα των κρατών μελών της ΕΕ. 
(Η απειλή καταγράφεται στην ιστοσελίδα 
του Προέδρου Ερντογάν εδώ: www.tccb.
gov.tr/en/news/542/111037/-it-is-a-sign-
of-incompetence-that-those-who-cannot-
speak-up-against-the-true-invaders-in-
syria-oppose-turkey-s-steps-to-defend-its-
legitimate-rights-) 

«Πηγή Ειρήνης»
Όταν η Τουρκία ξεκίνησε τη λεγόμενη 

«επιχείρησή» της, ουσιαστικά επανέλαβε 
αυτό που είχε κάνει προηγουμένως σε 
σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) 
το 1974 - επιτέθηκε κατά ενός γειτονι-
κού κυρίαρχου κράτος, με αποτέλεσμα 
τη  δημιουργία μιας κατεχόμενης «ζώ-
νης», τον ξεριζωμό των ανθρώπων από 
τις οικίες τους και την επιβολή τόσων 
άλλων παράνομων πράξεων. 

Το 2019, όπως και το 1974, οι μεγάλες 
δυνάμεις της Δύσης και της Ανατολής 
παρακολουθούσαν απαθείς, καθώς οι 
ένοπλες δυνάμεις και οι παραστρατιωτικοί 
σύμμαχοι της Τουρκίας φαίνεται ότι διέ-
πραξαν αδίσταχτα διεθνή εγκλήματα και 
σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Στις 18 Οκτωβρίου 2019, 
ο Kumi Naidoo, ο Γενικός Γραμματέας 
της Διεθνούς Αμνηστίας, ισχυρίστηκε ότι:

«Η τουρκική στρατιωτική επίθεση στη 
βορειοανατολική Συρία έχει προκαλέσει 
πλήγμα στις ζωές των Σύρων πολιτών, 
οι οποίοι για άλλη μια φορά αναγκάστη-
καν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και 
ζουν σε συνεχή φόβο αδίστακτων βομ-
βαρδισμών, απαγωγές και συνοπτικές 
δολοφονίες. Οι τουρκικές στρατιωτικές 
δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους έχουν 
επιδείξει εντελώς ντροπιαστική αδιαφο-
ρία για τη ζωή των πολιτών, ξεκινώντας 
αθέμιτες θανατηφόρες επιθέσεις σε κα-
τοικημένες περιοχές που έχουν σκοτώσει 
και τραυματίσει πολίτες» (Πηγή: www.
amnesty.org/en/latest/news/2019/10/
syria-damning-evidence-of-war-crimes-
and-other-violations-by-turkish-forces-
and-their-allies/).

«Ο πόλεμος είναι ειρήνη» 
Σύμφωνα με την Τουρκία, ενώ το 1974 

πραγματοποίησε «ειρηνευτική επιχείρη-
ση», το 2019 άρχισε μιαν αναπόφευκτη 
«επιχείρηση», η οποία αποτελεί «Πηγή 
Ειρήνης». Αυτές οι παραπλανητικές φρά-
σεις φέρνουν στον νου ένα από τα συν-
θήματα του απολυταρχικού καθεστώτος 
στο «1984», το κλασικό μυθιστόρημα του 
κορυφαίου Βρετανού συγγραφέα, Τζορτζ 
Όργουελ: «Ο πόλεμος είναι ειρήνη». Η 
Τουρκία προφανώς αποφεύγει τη λέξη 
«εισβολή», επειδή είναι συνώνυμη με τη 
χρήση παράνομης βίας και δεν θέλει να 
παραδεχτεί την ενοχή της. 

Όπως τόνισε το αμερικανικό στρα-
τοδικείο στη Νυρεμβέργη στις 11-13 
Απριλίου 1949 στην υπόθεση US v 
Weizsaecker et al, η οποία αφορούσε 
διάφορες γερμανικές εισβολές πριν και 
κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο: 
«Θεωρούμε ότι, από τα παλιά χρόνια, οι 
επιθετικοί πόλεμοι και οι εισβολές έχουν 
παραβιάσει το διεθνές δίκαιο, παρά την 
απουσία συγκεκριμένων κυρώσεων». 

Στην ίδια υπόθεση, το Στρατοδικείο 
επανέλαβε τον ορισμό της αγγλικής λέ-
ξης «invasion» («εισβολή») στο κλασικό 
αμερικανικό λεξικό του Webster: «Πράξη 
εισβολής, ειδικά μια πολεμική ή εχθρική 
είσοδος στα υπάρχοντα ή τομείς άλλου. 
Την επιδρομή ενός στρατού για κατάκτηση 
ή λεηλασία».

Μια πληθώρα ευφημισμών
Πώς απάντησε το Ευρωπαϊκό Συμ-

βούλιο της ΕΕ στην προειδοποίηση 
του Προέδρου Ερντογάν ότι η ΕΕ δεν 
πρέπει να περιγράψει την «επιχείρηση» 
της Τουρκίας στη Συρία ως «εισβολή»; 
Στις 14 Οκτωβρίου 2019, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ενέκρινε ορισμένα «συμπε-
ράσματα», τα οποία σιωπηρά σεβάστηκαν 
αυτό το αίτημα του Προέδρου Ερντογάν. 
Πώς; Τα «συμπεράσματα» υιοθέτησαν 
έναν ευφημισμό που περιέγραψε την 
«επιχείρηση» ως «στρατιωτική δράση». 

Όσον αφορά τα κράτη μέλη της ΕΕ, πώς 
έχουν περιγράψει την ίδια «επιχείρηση»; 
Στις 10 Οκτωβρίου 2019, η Ελλάδα την 
χαρακτήρισε ως «νέα μονομερή στρατι-
ωτική δράση» και η Βουλγαρία ως «τρέ-
χουσες διαδικασίες στη Συρία». Αυτά, 
βεβαίως, είναι τα μόνα δύο κράτη μέλη 
της ΕΕ που γειτνιάζουν με την Τουρκία. 

Στις 14 Οκτωβρίου 2019, η Γαλλία 
χαρακτήρισε την «επιχείρηση» ως «τωρινή 
τουρκική επίθεση» και η Γερμανία ως 
«μονομερή στρατιωτική επίθεση», «στρα-
τιωτική κλιμάκωση» και «προγραμμα-
τισμένη στρατιωτική παρέμβαση». Την 
ίδια μέρα, στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο 
Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, Ντό-
μινικ Ράαμπ, χρησιμοποίησε μια πλη-
θώρα ευφημισμών για να αποφύγει τον 
όρο «εισβολή» στο πλαίσιο της «Πηγής 
Ειρήνης». Ο κ. Ράαμπ μίλησε για «στρατι-

ωτική επιχείρηση», «στρατιωτική δράση», 
«στρατιωτική παρέμβαση», «επιδρομή», 
«απόφαση», «κατάσταση» και «τα τελευ-
ταία… γεγονότα»!  (Πηγές: www.mfa.gr, 
www.gov.bg, www.auswaertiges-amt.de, 
www.diplomatie.gouv.fr και Hansard).

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μαζί με τις 
κυβερνήσεις της Βουλγαρίας, της Ελλά-
δας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και του 
Ηνωμένου Βασιλείου οφείλουν να εξη-
γήσουν στους πολίτες της ΕΕ, εάν έχουν 
υποταχθεί σε εκβιασμό και, εάν ναι, γιατί. 

Από την άλλη, το Υπουργείο Άμυνας 
των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ονομά-
σει την τουρκική «επιχείρηση» κατά της 
Συρίας ως «εισβολή». Το ίδιο έχει κάνει 
η ΚΔ, ένα από τα μικρότερα κράτη μέλη 
της ΕΕ. Στις 10 Οκτωβρίου 2019, την 
ημερομηνία κατά την οποία ο Πρόεδρος 
Ερντογάν εξέδωσε την προαναφερθείσα 
απειλή, το Υπουργείο Εξωτερικών της ΚΔ 
κυκλοφόρησε μια «Δήλωση» για «την 
τουρκική εισβολή στη Συρία» (Πηγές: 
www.defense.gov και www.pio.gov.cy).

Μήπως αυτό εξηγεί την άφιξη με 
καράβι περισσότερων από 130 ατό-
μων, υπό συνθήκες που διερευνώνται, 
στην Επαρχία Πάφου στις 4 Νοεμβρίου 
2019; Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι 
στις 16 Οκτώβριου 2019, στην «Έκθεση 
προόδου σχετικά με την υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη 
μετανάστευση», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ανακοίνωσε τα εξής: 
«Η Κύπρος αντιμετώπισε αύξηση των 

αφίξεων το 2019, και επί του παρόντος 
έχει τον μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων 
κατά κεφαλήν στην ΕΕ. Μέχρι τις 29 
Σεπτεμβρίου, είχαν αναφερθεί πάνω από 
5700 αφίξεις στις περιοχές της Κύπρου 
που τελούν υπό τον έλεγχο της κυβέρ-
νησης μετά από διέλευση της Πράσινης 
Γραμμής [πιθανότατα από τα εδάφη της 
ΚΔ υπό τουρκική κατοχή]. Καταγράφη-
κε πολύ μικρότερος αριθμός αφίξεων 
με πλοίο απευθείας από τον Λίβανο» 
(Πηγή: Έγγραφο της ΕΕ COM (2019) 
481 final, σελίδες 3-4).
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Εάν το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο δεν παραδεχτεί 

ότι η Τουρκία έχει ει-
σβάλει στη Συρία, η δι-

καιοσύνη θα παραμείνει 
αόριστη και η ατιμωρησία 

θα συνεχίσει προς όφε-
λος της Τουρκίας και των 

αχυρανθρώπων της

Ο όρος «εισβολή» και ο εκβιασμός 
της ΕΕ από την Τουρκία
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Για κάποιο λόγο, ο Πρόεδρος Ερντο-
γάν έχει καταφέρει να φοβερίσει 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 

τόσα κράτη μέλη της ΕΕ να μη χρη-
σιμοποιήσουν τη λέξη «εισβολή» 
στο πλαίσιο της τουρκικής 
εκστρατείας στη Συρία. Αυτό 
δεν αποτελεί έκπληξη για 
όσους έχουν μελετήσει την 
οργουελική κακοποίηση 
των λέξεων στον τομέα του 
λεγομένου «κυπριακού 
προβλήματος».  

Από το 1974, η Τουρκία 
και οι υποστηρικτές της έχουν 
χρησιμοποιήσει τον έναν ευφημισμό 
μετά τον άλλο για να καμουφλάρουν 
την πρώτη τουρκική εισβολή στην ΚΔ 
στις 20 Ιουλίου 1974 και τη δεύτερη 
εισβολή στις 14 Αυγούστου 1974. Για 

παράδειγμα, το Υπουργείο Εξωτερι-
κών της Τουρκίας αναφέρεται στην 
«προσγείωση των τουρκικών στρα-
τευμάτων το 1974», στην «τουρκική 

παρέμβαση» και στα «γεγονότα 
του 1974» (Πηγή: www.mfa.

gov.tr/cyprus-_historical-
overview_.en.mfa). 

Αντιθέτως, ανώτε-
ροι Βρετανοί δικαστές 
έχουν χρησιμοποιή-
σει τον όρο «εισβολή». 

Μάλιστα, στην απόφασή 
του στην υπόθεση Catlin v 

Cyprus Finance Corporation 
(London) Limited [1983] Q.B. 759, 

ο Mr Justice Bingham (όπως ονομαζόταν 
τότε ο αείμνηστος Λόρδος Bingham) 
ανέφερε τις «τουρκικές εισβολές στην 
Κύπρο».

Όσοι έχουν υποκύψει στις απαιτήσεις 
της Τουρκίας, δεν έχουν λάβει 
υπόψη τέσσερα βασικά διδάγμα-

τα της ιστορίας. Πρώτον, όπως έγινε στην 
Ευρώπη το 1939 μετά τον κατευνασμό 
της Γερμανίας την εποχή του Χίτλερ, κάθε 
πολιτική που βασίζεται στον κατευνασμό 
μπορεί να είναι αυτοκαταστροφική και να 
οδηγήσει σε πόλεμο. Δεύτερον, ένας νταής 
έχει την ικανότητα να ασκήσει εκβιασμό 
ή εκφοβισμό με ωμή βία ή με κατάχρη-
ση λέξεων ή και με τα δύο. Τρίτον, εάν το 
θύμα του νταή ικανοποιήσει τις απαιτήσεις 
του, ο νταής μπορεί να ενθαρρυνθεί και 
να απαιτήσει περισσότερα. Τέταρτον, προ-
τού αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε σοβαρό 
πρόβλημα, π.χ. μια εισβολή, πρέπει να 
οριστεί σωστά. Διαφορετικά, μπορεί να 
δοθεί μια ακατάλληλη θεραπεία. 

Κατά συνέπειαν, εάν το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο δεν παραδεχτεί ότι η Τουρκία 
έχει εισβάλει στη Συρία, η δικαιοσύνη θα 
παραμείνει αόριστη και η ατιμωρησία θα 
συνεχίσει προς όφελος της Τουρκίας και 
των αχυρανθρώπων της. Στην περίπτωση 
του κατεχόμενου βορρά της ΚΔ, στους αχυ-
ρανθρώπους περιλαμβάνονται τα στελέχη 
του παράνομου κατοχικού καθεστώτος που 
φοράνε γραβάτες. Όσον αφορά τον κατε-
χόμενο βορρά της Συρίας, στους αχυραν-
θρώπους περιλαμβάνονται τζιχαντιστές που 
βαστάνε άρματα. Όπως και να παρουσιά-
ζονται, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: κατοχή. 

 Αυτή η αντιπαράθεση μάς θυμίζει ότι 
η Τουρκία, μαζί με τους διαφόρους ηγέτες 
και συνενόχους της πρέπει απαραιτήτως 
να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη.

*Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή 
Πανεπιστημίου UCLan Cyprus. Οι απόψεις 

του είναι προσωπικές

Συμπεράσματα «Γεγονότα του 1974» 



Σ
ε σχέση με την πρό-
σφατη απάντηση του 
Διεθνούς Οργανισμού 
Πολιτικής Αεροπορίας 
(ICAO International Civil 
Aviation Organization) 
προς τον πιλότο Χάρη Θε-

οχάρους (Sigmalive, 31.10.2019),  στην 
οποία υπογραμμίζει εμφαντικά ότι δεν 
υπάρχει κανένα αεροδρόμιο «Εrcan» και 
τονίζει ότι τα αεροδρόμια που ελέγχονται 
από το μοναδικό FIR της Κύπρου, αυτό 
της Λευκωσίας, δηλαδή, είναι αυτά της 
Λάρνακας και της Πάφου, πρέπει να θυμό-
μαστε ότι υπάρχει και  σχετική απόφαση 
του Αγγλικού Εφετείου 12 Οκτωβρίου 
2010 που κερδίσαμε. Και εξηγώ:

Στις 12 Οκτωβρίου 2010 το Αγγλικό  
Εφετείο (Court of Appeal) στο Λονδίνο, με δι-
καστές τους Lord Justice Ward, Lord Justice 
Richards και Sir David Keene, απέρριψε την 
έφεση που έκαναν η ψευτο-αερογραμμή των 
κατεχομένων “Kibris Turk Hava Yollari” 
και η εταιρεία “CTA Holidays Ltd” εναντίον 
του Βρετανού Υπουργού Μεταφορών, ο 
οποίος αρνήθηκε να παραχωρήσει άδεια 
για πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο προς 
τα κατεχόμενα. Η δίκη έγινε το 2009 και ο 
δικαστής Justice Wyn Williams απέρριψε το 
τουρκικό αίτημα. Στη συνέχεια οι Τούρκοι 
έκαναν έφεση, εξ ου και η απόφαση του 
Αγγλικού Εφετείου 12 Οκτωβρίου 2010.

Απορρίπτοντας την έφεση των Τούρ-
κων ο δικαστής Lord Justice Richards είπε 
ότι πρώτιστος λόγος για την άρνηση του 
Υπουργού Μεταφορών ήταν ότι τέτοια άδεια 
θα παραβίαζε τα δικαιώματα της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας βάσει της Σύμβασης 
του Σικάγο, 7 Δεκεμβρίου 1944, την οποία 
υπέγραψε το Ηνωμένο Βασίλειο και, ως εκ 
τούτου, θα αποτελεί παραβίαση των υπο-
χρεώσεων που έχει το Ηνωμένο Βασίλειο 
να σέβεται τα δικαιώματα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και θα ήταν παράνομο. 

Την απόφαση του Αγγλικού Εφετείου 
δημοσίευσε η εφημερίδα Τάιμς του Λονδί-
νου στις 9 Νοεμβρίου 2010, με τον χαρα-
κτηριστικό τίτλο «Flight refusal justified» 
(Δικαιολογημένη άρνηση πτήσεων). 

“LORD JUSTICE RICHARDS said 
that the granting of the permits sought 
would constitute a breach of the United 
Kingdom’s obligation to respect the rights 
of the Republic of Cyprus and would be 
unlawful”.  (The Times, November 9, 2010).

Να προσθέσω, επίσης, ότι στην υπόθε-
ση της Εφέσεως ως ενδιαφερόμενο μέρος 
έλαβε μέρος και η Κυπριακή Δημοκρατία 
με τους δικηγόρους  Professor Vaughan 
Lowe QC and Akhil Shah QC (instructed by 
DLA Piper UK LLP) for the Interested Party. 

 
Στο Πανεπιστήμιο του Bristol 
η πρώτη Καθηγήτρια Ιστορί-
ας για τη Δουλεία (Slavery) 

Το πανεπιστήμιο του Μπρίστολ (Bristol) 
είναι το πρώτο στο Ηνωμένο Βασίλειο 
που διόρισε την πρώτη νέγρα Καθηγήτρια 
Ιστορίας για τη Δουλεία (Slavery) και η 
οποία θα αναλάβει τα καθήκοντά της τον 
ερχόμενο Ιανουάριο.

Όπως μας ενημερώνει το Μπι Μπι Σι 
(30.10.2019), μία από τις αρμοδιότητές 
της θα είναι να ερευνήσει την ανάμειξη 
της πόλης του Bristol στο υπερ-ατλαντικό 
δουλεμπόριο. 

Της Κυριακής
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Η θέση της ICAO και η απόφαση 
του Αγγλικού Εφετείου 2010

Η Καθηγήτρια Olivette Otele δήλω-
σε ότι επιδιώκει η έρευνα αυτή να είναι 
πρωτοπόρα στο πώς η Βρετανία εξετάζει, 
αναγνωρίζει και διδάσκει την ιστορία του 
δουλεμπορίου.

Η καθηγήτρια Otele, η οποία ζει στο 
Newport της Ουαλίας, μιλώντας για τον 
νέο της διορισμό, είπε ότι ελπίζει να φέρει 
μαζί όλους τους κατοίκους του Bristol, 
απ’ όλες τις κοινότητες, ακαδημαϊκούς, 
δασκάλους και καλλιτέχνες που είναι 
πρόθυμοι να συνεισφέρουν για μια πιο 
δίκαιη και δυνατή κοινωνία.

«Θέλω τους φοιτητές να με δουν ως 
μια βοηθό σε ένα διάλογο που χρειάζεται 
να λάβει χώραν σχετικά με τον ρόλο του 
Πανεπιστημίου του Bristol  στο υπερ-
ατλαντικό δουλεμπόριο».

Η εργασία της, προσθέσει το δημοσί-
ευμα του Μπι Μπι Σι, περιλαμβάνει την 
ευθύνη να εργάζεται με τους συναδέλφους 
της, τους φοιτητές και τις κοινότητες του 
Bristol στο να βοηθήσουν το πανεπιστήμιο 
να κατανοήσει το παρελθόν του και να 
χρησιμοποιήσει τη γνώση αυτή για να 
διαμορφώσει το μέλλον του. 

Η καθηγήτρια Olivette Otele
«Ως ίδρυμα που ιδρυθήκαμε το 1909, 

δεν κερδοσκοπούσαμε απευθείας από 
το δουλεμπόριο, όμως αναγνωρίζουμε 
πλήρως ότι τύχαμε έμμεσα οικονομικού 
κέρδους από φιλανθρωπική υποστήριξη, 
από οικογένειες που έκαναν λεφτά από 
επιχειρήσεις που ήσαν αναμεμειγμένες 
με υπερ-ατλαντικό δουλεμπόριο… Αυτός 
ο νέος ρόλος μάς παρέχει τη μοναδική 
και σημαντική ευκαιρία να επερωτήσου-
με την ιστορία», δήλωσε η Καθηγήτρια 
Judith Squires και Vice-Chancellor του 
Πανεπιστημίου του Bristol. 

Εν τω μεταξύ, πηγαίνοντας πιο πίσω στον 
χρόνο, βρίσκουμε ένα προηγούμενο σχετικό 
δημοσίευμα του Μπι Μπι Σι, 25 Οκτωβρίου 
2018. Το οποίο προέβαλε την είδηση ότι ο 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου του Ανατολικού Λονδίνου 
(University of East London), Geoff Thompson, 
είχε εισηγηθεί ότι θα ήταν «ηθικό και σωστό», 
όπως τα πανεπιστήμια που έχουν κερδίσει 
τους περασμένους αιώνες από το δουλεμπό-
ριο, συνεισφέρουν σε ένα Ταμείο π.χ. £100 
εκατομμυρίων εις βοήθεια φοιτητών από 
μειονότητες που δεν έχουν τα οικονομικά 
μέσα να αποφοιτήσουν. 

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρθηκε ότι τον 
προηγούμενο μήνα (Σεπτέμβριος 2018) το 
Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης (Glasgow) απο-
κάλυψε ότι είχε πάρει χορηγίες από λεφτά που 

σχετίζονταν με το δουλεμπόριο. Συγκεκριμένα, 
ότι τον 19ον  αιώνα είχε δεχθεί σε δωρεές με 
τις σημερινές αξίες £198 εκατομμύρια λίρες 
από ανθρώπους που κερδοσκοπούσαν από το 
δουλεμπόριο. Με αποτέλεσμα να ανακοινώσει 
ένα «πρόγραμμα αποκαταστατικής δικαιο-
σύνης» («reparative justice programme»), 
περιλαμβανομένης της δημιουργίας ενός 
κέντρου για τη μελέτη του δουλεμπορίου 
και ενός μνημείου για τα θύματα. 

Ταυτόχρονα, το Πανεπιστήμιο του Ανα-
τολικού Λονδίνου προέβη στη  διαδικασία 
αιτήσεων προς άλλα πανεπιστήμια στο 
Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τον νόμο 
της Ελευθερίας για Πληροφόρηση, για να 
μάθει αν τα ιδρύματά τους έχουν δεχθεί 
χρήματα που απέρρεαν μεταξύ του 16ου 
και του 19ου αιώνα από το δουλεμπόριο. 

Ο κ. Thompson, επίσης, είπε ότι όλα 
τα πανεπιστήμια έχουν τα αρχεία τους, 
τους ιστορικούς και ερευνητές τους που 
μπορούν να τους πληροφορήσουν, αν 
έχουν δεχθεί τέτοιες χορηγίες. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
συζητείται πώς μπορούν να συμφιλιώ-
σουν τα πανεπιστήμια με ιστορικές σχέσεις 
με το δουλεμπόριο. Στο δε πανεπιστήμιο 
Georgetown University,  στην Ουάσιγκτον, 
ήδη δίδεται υποστήριξη σε φοιτητές απο-
γόνους ανθρώπων που είχαν πωληθεί 
από το πανεπιστήμιο τον 19ον αιώνα. 
Και το Πανεπιστήμιο του Harvard έχει 
τοποθετήσει μια πλακέτα εις μνήμην των 
σκλάβων που έζησαν και δούλεψαν στο 
πανεπιστήμιο και, επιπλέον, σύμφωνα 
με το ίδιο δημοσίευμα του Μπι Μπι Σι, 
έχει τερματίσει τη χρήση του «master» 
στους ακαδημαϊκούς τίτλους του, λόγω 
των συνδηλώσεών του με τη δουλεία. 

*Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
afanoulla@gmail.com
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Απορρίπτοντας την έφεση 
των Τούρκων ο δικαστής 

Lord Justice Richards 
είπε ότι πρώτιστος λό-

γος για την άρνηση του 
Υπουργού Μεταφορών 

ήταν ότι τέτοια άδεια θα 
παραβίαζε τα δικαιώματα 
της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας βάσει της Σύμβασης 

του Σικάγο, 7 Δεκεμβρίου 
1944, την οποία υπέγρα-
ψε το Ηνωμένο Βασίλειο



100 ΧΡΌΝΙΑ ΠΌΛΥΚΥΜΑ-
ΝΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΌΣΦΌΡΑΣ ΕΝΌΣ ΙΣΤΌ-
ΡΙΚΌΥ ΣΩΜΑΤΕΙΌΥ ΣΤΌΥΣ 
ΕΘΝΙΚΌΥΣ, ΠΌΛΙΤΙΣΤΙΚΌΥΣ 
ΚΑΙ ΚΌΙΝΩΝΙΚΌΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΌΥ 

Η 
δική μας γενιά 
και περισσότερο 
οι προηγούμενες, 
ευτυχήσαμε να 
γ α λ ο υ χ η θ ο ύ μ ε 
από Αναγνωστή-
ρια, Εθνικά Σω-

ματεία και Συλλόγους, που ιδρύθηκαν 
σε καιρούς χαλεπούς, δύσκολους και 
κατοχικούς. Σε δύσκολα χρόνια, φωτι-
σμένοι Έλληνες της Κύπρου, παρά τη 
φτώχια, την ανέχεια, την καταπίεση και 
τη δουλεία, βρήκαν το κουράγιο και τη 
δύναμη να ιδρύσουν και να λειτουρ-
γήσουν, υπό μύριες αντιξοότητες και 
δυσκολίες, εκφοβισμούς και απειλές, 
αυτά τα φωτεινά φυτώρια του Ελληνισμού. 

Με έναν σκοπό: Να κρατήσουν άσβε-
στη τη φλόγα του γνήσιου πατριωτισμού, 
του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής 
γλώσσας μας και της ορθόδοξης θρησκεί-
ας μας. Κυρίως, να συντηρήσουν και να 
τονώσουν το αγωνιστικό φρόνημα και 
το ηθικό του κυπριακού Ελληνισμού, 
μέχρι να ανατείλουν καλύτερες μέρες.

Αυτά διαπίστωσα ξανά διαβάζοντας 
με προσοχή και απολαμβάνοντας μια 
μοναδική και εξαιρετική έκδοση για τα 
100 χρόνια ζωής, προσφοράς, αγώνων 
εθνικών, πολιτιστικών και κοινωνικών, του 
ιστορικού Σωματείου «Εληά» Λυθροδόντα. 

Συμβολή στους αγώνες
Ο εκλεκτός συνάδελφος και φίλος, 

Παύλος Κ. Παύλου, και ο εξίσου καλός 
φίλος, Χάρης Συμεωνίδης, είχαν την ευγε-
νή καλοσύνη να με ενημερώσουν για την 
έκδοση αυτού του επετειακού λευκώματος 
και να μου χαρίσουν έναν καλαίσθητο τόμο 
300 και πλέον  πλουσιότατων σε περιε-
χόμενο και φωτογραφίες, σελίδων για τα 
100 πρώτα χρόνια της «Εληάς». Ο Παύλος 
Κ. Παύλου, ως συντονιστής της ομάδας 
έκδοσης του λευκώματος, στην εισαγωγή 
του, υπογραμμίζει με υπερηφάνεια: 

«Τιμώντας φέτος τα 100 χρόνια ζωής, 
δράσης και προσφοράς της ‘Εληάς’ Λυ-
θροδόντα στοχεύουμε, εκδίδοντας το 
λεύκωμα, να καταγράψουμε μέσα από 
κείμενα, φωτογραφίες, έγγραφα, δημο-
σιεύματα εφημερίδων και μαρτυρίες, 
πώς ιδρύθηκε το Σωματείο μας το 1919, 
ποιοι συνέλαβαν την ιδέα και πώς την 
υλοποίησαν, ποια μέλη ξεχώρισαν με τη 
δράση τους, ποια υπήρξε η συμβολή τους 
στους αγώνες του τόπου μας, εθνικούς 
και κοινωνικούς, πώς κράτησαν ζωντανή 
μια εκατοντάχρονη παράδοση στον τομέα 

του θεάτρου και του πολιτισμού, ποιοι 
δημιούργησαν τη θρυλική ποδοσφαιρική 
ομάδα,  στην οποία ποδοσφαιριστής ήταν 
και ο ήρωας Χαράλαμπος Μούσκος».

«Η Μεγάλη Ελλάς»
Είναι εκπληκτικό και να το σκεφτεί 

κανείς: Σε μια γεωργική κοινότητα, όπως 
ο Λυθροδόντας, άνθρωποι πρωτοπόροι, 
που μπορεί να μην  είχαν την ευκαιρία να 
μορφωθούν, αλλά οραματιστές, κράτησαν 
ψηλά τη δάδα της μόρφωσης, της γνώσης, 
του πολιτισμού και του ασίγαστου πόθου 
για ελευθερία, δικαιοσύνη, εκπλήρωση 
προαιώνιων πόθων, που δεν ήταν άλλοι 
από την Ένωση με τη Μάνα Ελλάδα, και 
για κοινωνική πρόοδο και καταξίωση.

Όπως υπογραμμίζεται στο λεύκωμα: «Οι 
κάτοικοι του Λυθροδόντα δικαίως αισθάνο-

νται υπερήφανοι για 
τους προγόνους τους 
οι οποίοι, σε χαλεπές 
εποχές, αψηφώντας 
κινδύνους και καταπι-
εστικά μέτρα, προσπαθού-
σαν να διαλύσουν τα σκοτάδια 
της αποικιοκρατίας».

Το 2019 είναι σημαδιακή χρονολογία. 
«Σηματοδοτεί», αναφέρεται στο λεύκωμα, 
«την εκατονταετηρίδα από την ίδρυση του 
Αναγνωστηρίου ‘Η Μεγάλη Ελλάς’, διάδοχος 
του οποίου υπήρξε ο Γεωργικός Σύλλογος 
η «Εληά» από το 1938», που μετεξελίχθηκε 
στη συνέχεια στη σημερινή μορφή του Σω-
ματείου «Εληά». Ας προσεχθεί ότι, στο σήμα 
του, διατηρείται η αρχαιοπρεπής γραφή 
με ήτα αντί με ιώτα.

«Η Μεγάλη Ελλάς» Λυθροδόντα (όπως 
και άλλα Αναγνωστήρια στην Κύπρο), ήταν 
το ώριμο τέκνο μιας ταραγμένης αλλά 
σημαντικής εποχής για την Ελλάδα, τον 
Ελληνισμό και για την ανθρωπότητα. Η 
Ελλάδα είχε εξέλθει νικηφόρα και μεγα-
λύτερη από τους Βαλκανικούς Πολέμους, 
πολέμησε κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
αλλά έχασε την ευκαιρία να υπαγάγει και 
την Κύπρο στην ελληνική επικράτεια. 

«Η Μεγάλη Ελλάς» ιδρύθηκε το 
1919, λίγο πριν από τη μικρασιατική 
εκστρατεία, μέσα σε ένα έντονο κλί-
μα πατριωτικής έξαρσης και υψηλών 
προσδοκιών και για την Κύπρο μας. 
Κάτοικοι του Λυθροδόντα, γνήσιοι 
πατριώτες, κατετάγησαν ως εθελοντές 
στον ελληνικό στρατό και πολέμησαν 
στους Βαλκανικούς Πολέμους και στον 
Α’ Παγκ. Πόλεμο, με έναν καημό: Την 
Ένωση της Κύπρου με τη Μάνα Ελλάδα. 

Μέσα σε αυτό το 
πατριωτικό πλαίσιο, 

οι κάτοικοι Λυθρο-
δόντα συμμετείχαν και 

σε όλους τους εράνους 
που διεξάγονταν για ενίσχυ-

ση του ελληνικού στρατού. 
Όπως η εφημερίδα «Παρατηρη-

τής» (12/3/1919) έγραψε: «Εκ Λυθροδόντα 
γράφουσιν ημίν ότι η συλλογή των εθνικών 
εράνων εσυνεχίσθη και ότι το (εισπραχθέν) 
ποσόν ανήλθε εις 25 λίρας». Στις 25 Μαρτί-
ου 1919 πραγματοποιήθηκε ενθουσιώδης 
παγκοινοτική συγκέντρωση μεταξύ των φιλο-
προόδων κατοίκων της κοινότητας (σύμφωνα 
με δημοσίευμα εφημερίδας της εποχής) και 
αποφασίστηκε η ίδρυση Αναγνωστηρίου, 
με το όνομα «Η Μεγάλη Ελλάς».

«Εθνική και ηθική ανάπτυξις»
Αφού αναγνώστηκε εσωτερικός κα-

νονισμός, εξελέγη Επιτροπεία, την οποία 
απάρτιζαν οι: Τιμόθεος Χατζηχαραλάμπους, 
πρόεδρος, Χαρίτων Χ. Καδής, ταμίας, Χα-
ρίτων Μιχαήλ, γραμματέας, Γεώργιος Κ. 
Πιερή, επιμελητής, Αντώνιος Συμεού, Αρα-
κλίτης Γρηγόρη και Χαράλαμπος Σάββα, 
σύμβουλοι (σχετική είδηση δημοσιεύτη-
κε στην «Ελευθερία» - 26 Οκτωβρίου/ 8 
Νοεμβρίου 1919 με το νέο ημερολόγιο).

Όμως, φαίνεται πως της «Μεγάλης Ελ-
λάδος» προϋπήρξε άλλο Αναγνωστήριο, 
με την επωνυμία, «Ο Σωτήρ». Σε αυτό το 
συμπέρασμα κατέληξε ο Χριστόφορος Κα-
δής, μετά από έρευνα. Στο άρθρο 2 του 
Καταστατικού της «Μεγάλης Ελλάδος» 
προσδιορίζεται ότι σκοπός του Αναγνωστη-
ρίου ήταν: «Η κοινωνική, εθνική και ηθική 
ανάπτυξις των μελών αυτού». Πώς; «Διά της 

διδασκαλίας, της αναγνώσεως ωφελίμων 
βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών και 
της συστάσεως καταλλήλου βιβλιοθήκης».

Το επίκεντρο της πολιτιστικής δράσης 
του Αναγνωστηρίου «Η Μεγάλη Ελλάς» 
ήταν το δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα, που 
λειτουργούσε από το 1872 χάρη στη δω-
ρεά του ιερομόναχου της Μονής Μαχαιρά, 
Μελέτιου Χατζηαντωνίου. Τον Μάρτιο του 
2006, το Δημοτικό Σχολείο, σε ειδική τελε-
τή, μετονομάστηκε σε Μελέτειο Δημοτικό 
Σχολείο Λυθροδόντα. Το Αναγνωστήριο 
συμμετείχε στα ενωτικά δημοψηφίσματα 
που διοργανώθηκαν το 1921και το 1930.

 
Η ίδρυση της «Εληάς»

Η εξέγερση του Οκτωβρίου 1931 δεν 
άφησε αδιάφορους τους κατοίκους του 
Λυθροδόντα,  που με διάφορους τρό-

πους και εκδηλώσεις αντέδρασαν στη 
στυγνή Παλμεροκρατία. Ακολούθησαν 
καταπίεση, απαγορεύσεις, σκληρά μέτρα 
καταστολής. Η πραγματοποίηση ακόμα 
και μικρών συγκεντρώσεων απαιτούσε 
άδεια των βρετανικών κατοχικών Αρχών. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα της Παλμε-
ροκρατίας, παράγοντες, που ήταν στε-
λέχη και μέλη της «Μεγάλης Ελλάδος», 
πήραν την απόφαση και προχώρησαν 
στη σύσταση του Γεωργικού Συλλόγου η 
«Εληά» Λυθροδόντα, στις 28 Ιανουαρίου 
1938, που θεωρείται ως διάδοχος του 
Αναγνωστηρίου «Η Μεγάλη Ελλάς». Όπως 
αναφέρεται στο καταστατικό, «σκοπός του 
συλλόγου είναι η βελτίωσις της εν γένει 
γεωργίας, κτηνοτροφίας και ελαιοκομίας 
με αύξησιν και καλυτέρευσιν παραγωγής 
και η προστασία των μελών του». 

Γιατί ο Γεωργικός Σύλλογος ονομά-
στηκε «Εληά»; Διότι από την ελληνική 
αρχαιότητα η ελιά εθεωρείτο ως ιερό δέ-
ντρο με πολλούς συμβολισμούς. Εξάλλου, 
οι κάτοικοι Λυθροδόντα ήσαν και είναι 
ελαιοκαλλιεργητές.

Η «Εληά» και τα μέλη της αντιμετώπιζαν 
διαρκώς ασφυκτικές πιέσεις από τους Βρε-
τανούς αποικιοκράτες μέχρι του σημείου 
να απαιτούν να ελέγξουν το καταστατικό και 
τον Σύλλογο ή και να μην ανανεώσουν την 
άδεια λειτουργίας του. Όμως, η έναρξη του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ανάγκασε τους 
Βρετανούς να αλλάξουν τακτική. Καλού-
σαν και τους κατοίκους Λυθροδόντα να 
καταταχθούν στον βρετανικό στρατό και 
να πολεμήσουν κατά του Άξονα. 

Πεσόντες και αγνοούμενοι
Γύρω στο 1939 η «Εληά», μετά από 

ενέργειες νέων, φίλων του αθλητισμού, 
δημιουργεί ποδοσφαιρική ομάδα ως 
ακόμα έναν τρόπο υγιούς απασχόλησης 
της νεολαίας της κοινότητας. 

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η 
κοινότητα Λυθροδόντα και η «Εληά» 
συμμετείχαν ενεργά στο τρίτο Ενωτικό 
Δημοψήφισμα, το 1950, και στον εθνι-
κοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ. Ο 
Χαράλαμπος Μούσκος, ο πρώτος νεκρός 
και ήρωας της ΕΟΚΑ, ήταν μέλος της 
«Εληάς» και της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Κάτοικοι Λυθροδόντα και μέλη της 
«Εληάς» συμμετείχαν ένοπλα στην αντιμε-
τώπιση και καταστολή του τ/κ πραξικοπή-
ματος κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας 
καθώς και στις μάχες κατά την τουρκική 
εισβολή. Ο Λυθροδόντας με 20 πεσόντες 
και αγνοούμενους (το 1963-1964 και το 
1974), κατατάσσεται στις κοινότητες με 
τα περισσότερα θύματα. 

Το 1979 ο Εθνικός και Γεωργικός 
Σύλλογος η «Εληά» μετονομάστηκε σε 
Σωματείο η «Εληά» Λυθροδόντα. Οι συν-
θήκες άλλαξαν, κύλησε πολύ νερό στ’ 
αυλάκι της ιστορίας και της παράδοσης 
και 100 χρόνια πέρασαν από τότε που, 
κάποιοι πρωτοπόροι και οραματιστές 
έβαλαν τα θεμέλια για τη «Μεγάλη Ελ-
λάδα» και ύστερα για την «Εληά». 

Οι απόγονοι και τα εγγόνια τους, υπε-
ρήφανοι κληρονόμοι μιας αξεπέραστης 
παράδοσης και μιας σημαντικής ιστορίας, 
φαίνονται αποφασισμένοι να οδηγήσουν 
το Σωματείο στη δεύτερη εκατονταετία, 
ώστε τα δικά τους παιδιά να αναδείξουν 
ακόμα πιο πολύ ένα Σωματείο που τιμά 
τον Λυθροδόντα και την Κύπρο, τον Ελ-
ληνισμό και την Ορθοδοξία.

«Η Μεγάλη Ελλάς» της «Εληάς» Λυθροδόντα
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ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

Η ποδοσφαιρική ομάδα 
της «Εληάς» λίγο πριν από 
την έναρξη του αγώνα της 
ΕΟΚΑ 1955-59. Μέλος 
της και ο ήρωας Χαράλα-
μπος Μούσκος. Δίπλα, τα 
ποδοσφαιρικά παπούτσια 
του ήρωα
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Σ
ε πέντε πυλώνες θα 
επικεντρωθούν κατά 
τα επόμενα δύο χρόνια 
οι βασικές προτεραι-
ότητες του Υπουργεί-
ου Παιδείας. Τους εν 
λόγω στόχους ανέλυσε 

σε συνέντευξή του στη «Σ» ο αρμόδι-
ος Υπουργός, Κώστας Χαμπιαούρης, 
κάνοντας παράλληλα αναφορά και 
στα όσα έχουν αλλάξει φέτος στο εκ-
παιδευτικό μας σύστημα ανά βαθμίδα. 
Ο κ. Χαμπιαούρης δεν παραλείπει να 
μιλήσει, επίσης, για τους στόχους που 
προωθούνται και στους άλλους τομείς 
δραστηριοτήτων του Υπουργείου του, 
δηλαδή τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και 
τον Αθλητισμό.  

Κύριε Υπουργέ, ποιες είναι οι βα-
σικές προτεραιότητες του Υπουργεί-
ου σας για την επόμενη διετία; 

1Η αξιολόγηση του μαθητή σε 
όλο το φάσμα του εκπαιδευτικού 
μας συστήματος. Το θέμα είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό, αφού αναμένεται 
να δρομολογήσει αλλαγές τόσο στον 
προγραμματισμό όσο και στην ίδια τη 
διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης 
στην τάξη. Η όλη προσπάθεια εδράζεται 
στην Πρόταση για τη διαμόρφωση Ενι-
αίου Συστήματος Αξιολόγησης Μαθητή/
Μαθήτριας και αφορά σε σύγχρονες 
μορφές αξιολόγησης, καλλιεργώντας τις 
γνώσεις, τις ικανότητες και τις βασικές 
δεξιότητες των μαθητών και μαθητριών 
μας σε όλα τα μαθήματα και σε όλες 
τις ηλικίες. Ήδη από τη φετινή σχολική 
χρονιά εφαρμόζεται σταδιακά σε όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

2Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και των εκπαιδευτικών. Κα-
ταθέσαμε πρόταση σε όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να υπάρξει 
συμφωνημένη πολιτική, στη βάση της 
οποίας οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται 
και θα ενδυναμώνονται συνεχώς, από την 
πρώτη ημέρα διορισμού τους στην εκπαί-
δευση μέχρι το τέλος της καριέρας τους. Το 
προτεινόμενο νέο σύστημα αξιολόγησης 
του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαι-
δευτικών εκσυγχρονίζει το υφιστάμενο 
πεπαλαιωμένο σύστημα, αφού, στη βάση 
επιστημονικών κριτηρίων, υιοθετούνται 
συγκεκριμένες δράσεις μονιμοποίησης 
εκπαιδευτικών, συνεχούς επαγγελματικής 
τους ανάπτυξης και προαγωγής τους. Το 
νέο σύστημα θα αποτελέσει μοχλό πίεσης 
για σοβαρές και ποιοτικές αλλαγές στο 
εκπαιδευτικό μας σύστημα, βελτιώνοντας 
ταυτόχρονα τα μαθησιακά αποτελέσματα. 
Στο προτεινόμενο σύστημα, η αξιολόγηση 
διατηρεί τον παιδαγωγικό της χαρακτή-
ρα και αποσκοπεί στην ανατροφοδότηση 
όλων όσοι εμπλέκονται στη μαθησιακή 
διαδικασία: των μαθητών/μαθητριών, των 
εκπαιδευτικών, των γονέων ή κηδεμό-
νων και του εκπαιδευτικού συστήματος 
ευρύτερα. Ο διάλογος είναι σε εξέλιξη και 
ευελπιστούμε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί.

3Η ένταξη των παιδιών με μετα-
ναστευτική βιογραφία στο εκπαι-
δευτικό μας σύστημα. Η δράση 

του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) για 
τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία 
εκσυγχρονίζεται και αναβαθμίζεται, μετά 
και από τις εισηγήσεις εμπειρογνωμό-
νων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τους 
οποίους έχει μετακαλέσει στην Κύπρο 
το ΥΠΠΑΝ. Συγκεκριμένα, οι φάσεις 
υποδοχής στη Δημοτική και Μέση Εκ-
παίδευση ενισχύονται, με παράλληλη 
βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
κατά την υποδοχή κυρίως, καθώς και 
με την υιοθέτηση πλήρους μηχανισμού 
παρακολούθησης της αποτελεσματικό-
τητας των δράσεων αυτών στο επίπεδο 
της σχολικής μονάδας. Στόχος είναι τα 

παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία να 
μαθαίνουν ελληνικά πριν παρακολου-
θήσουν πλήρες πρόγραμμα μαθημά-
των στο σχολείο. Επιπλέον, ενισχύεται 
η καλλιέργεια και άλλων δεξιοτήτων των 
παιδιών αυτών σε άλλα θέματα, εκτός της 
γλώσσας, όπως η μαθηματική σκέψη, οι 
φυσικές επιστήμες κ.ά., δράση που θα 
διευκολύνει την ομαλή ένταξή τους στο 
εκπαιδευτικό μας σύστημα. 

4 Ειδική Εκπαίδευση - Ενιαία Εκ-
παίδευση. Το ΥΠΠΑΝ προωθεί 
αλλαγές, τόσο στο νομοθετικό όσο 

και στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, ώστε η ενιαία 
εκπαίδευση να γίνει πραγματικότητα για 
όλα τα παιδιά. Μέσω των αλλαγών και 
ρυθμίσεων που προωθούνται, οι μαθητές με 
οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας θα έχουν 
καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπιση, μέσω 
της διαφοροποίησης της διδασκαλίας και 
της ικανοποίησης βασικών μαθησιακών 
αναγκών τους. Στόχος της εκπαιδευτικής 
πολιτικής του ΥΠΠΑΝ είναι η εναρμό-
νιση με τις σύγχρονες παιδαγωγικές και 
κοινωνικές αντιλήψεις, ώστε όλα τα παιδιά 
να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση 
σε ποιοτική εκπαίδευση μαζί με τους/τις 
συνομήλικούς/συνομήλικές τους. Για τον 
σκοπό αυτό, το Υπουργείο εξασφάλισε 
τεχνική βοήθεια από την Υπηρεσία Στή-
ριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό τη 
μεταρρύθμιση της νομοθεσίας και των 
πρακτικών που ακολουθούνται. Μέσω 
της τεχνικής βοήθειας, το ΥΠΠΑΝ συ-
νεργάζεται με εμπειρογνώμονες του 
Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική και 
Ενιαία Εκπαίδευση, ο οποίος θεωρείται 
ο κατ’ εξοχήν φορέας που ασχολείται με 
τα θέματα αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
ώστε να διαμορφωθεί ένα νέο νομοθετικό 
πλαίσιο. Οι εμπειρογνώμονες ετοίμασαν 
προσχέδιο νέας νομοθεσίας, το οποίο τέθηκε 
σε διαβούλευση και παρουσιάστηκε σε 
συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παιδείας και Πολιτισμού. Το Υπουργείο 
έχει εξασφαλίσει πρόσθετη βοήθεια και 
οι εμπειρογνώμονες θα συνεχίσουν τη 
συνεργασία τους με το ΥΠΠΑΝ, με σκοπό 
τη διαμόρφωση σχετικών Κανονισμών. 
Αναμένεται γύρω στο τέλος του 2020 να 
έχει ολοκληρωθεί η ετοιμασία τόσο του 
Νόμου όσο και των Κανονισμών, οι οποίοι 
θα προωθηθούν μαζί στη Βουλή των Αντι-
προσώπων για ψήφιση, ικανοποιώντας 
το αίτημα των εμπλεκόμενων φορέων. 

5Η πρόληψη της βίας και της παραβα-
τικότητας. Μέσα από νέες δομές και 
τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών 

του, το ΥΠΠΑΝ αναβαθμίζει τις δράσεις 
του και προωθεί πιο αποτελεσματικές 
μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπι-
σης της βίας και της παραβατικότητας, 
οι οποίες θα επηρεάσουν θετικά όλες τις 
άλλες πολιτικές. Έτσι, μέσω της προώθη-
σης ολοκληρωμένων και αξιολογημένων 
παρεμβατικών προγραμμάτων πρόληψης 
στα σχολεία, από την προδημοτική μέχρι 
το λύκειο, καθώς και αποκεντρωμένων 
δράσεων άμεσης παρέμβασης, το ΥΠΠΑΝ 
υλοποιεί την Εθνική Στρατηγική για την 
Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο 
Σχολείο. Επιπλέον, το ΥΠΠΑΝ εγκαθι-

δρύει μηχανισμό καταγραφής, παρακο-
λούθησης και έρευνας στα θέματα της 
παραβατικότητας, ώστε να διευκολύνεται 
η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

Ποια η πολιτική και οι δράσεις σας 
για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον 
και την Αειφόρο Ανάπτυξη;

Το ΥΠΠΑΝ θέτει ψηλά στις προτεραι-
ότητές του τα θέματα της Εκπαίδευσης 
για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανά-
πτυξη, υλοποιώντας την Εθνική Στρατηγι-
κή για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
με επίκεντρο την Αειφόρο Ανάπτυξη, η 
οποία παρακολουθείται, εφαρμόζεται και 
επικαιροποιείται σε ετήσια βάση από τη 
Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον 
και την Αειφόρο Ανάπτυξη του ΥΠΠΑΝ. 

Με την ευκαιρία αυτή αναφέρω ότι οι 
πολιτικές και δράσεις, που έχουν σχεδια-
σθεί για την Εκπαίδευση, το Περιβάλλον 
και την Αειφόρο Ανάπτυξη, για το 2020 
επικεντρώνονται στην ίδια τη σχολική μο-
νάδα και στην ποιοτική αναβάθμισή της 
με την προώθηση δύο νέων κεντρικών 
δράσεων: α) του Προγράμματος Πρασινίζω 
τα σχολεία-Πρασινίζω τη γειτονιά μου, το 
οποίο θα εφαρμοσθεί σε όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης, ξεκινώντας από το 2020 με 
στόχο να ενισχύσει το Πράσινο σε τοπικό 
επίπεδο, ξεκινώντας από το σχολείο, συμ-
βάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση του 
μικροκλίματος, στην αύξηση του αστικού 
πρασίνου και στην περαιτέρω ενίσχυση 
της περιβαλλοντικής συνείδησης, αλλά 
κυρίως της περιβαλλοντικής δράσης όλων 
μας, μέσα από συμμετοχικές διαδικασί-
ες αλληλεπιδραστικού τύπου και β) του 
προγράμματος «Εσύ πιο ’’Π’’ υιοθετείς; Το 
Πλαστικό ή το Περιβάλλον;», με στόχο να 
εφοδιάσει τον κάθε μαθητή/τρια με μία 
ειδική τσάντα, ένα φιλοπεριβαλλοντικό κα-
λαμάκι και ένα ειδικό ποτήρι (ή παγουρίνο 
για παιδιά μικρότερων ηλικιών), τα οποία 
θα χρησιμοποιούν στο σχολείο και στην 
καθημερινότητά τους σε αντικατάσταση 
της πλαστικής σακούλας, του πλαστικού 
καλαμιού και της πλαστικής μπουκάλας/
ποτηριού. Επιδίωξη του ΥΠΠΑΝ είναι 
όλοι οι μαθητές/τριες του τόπου μας, πε-
ρίπου 110.000 στον αριθμό, σταδιακά, να 
έχουν το δικό τους «οπλοστάσιο» κατά του 
πλαστικού, το οποίο θα τους συντροφεύει 
καθημερινά.

Παράλληλα, ενισχύσαμε το Κρατικό 
Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης με τη λειτουργία, από τη φετινή 
σχολική χρονιά 2019-2010, δύο νέων 
Κέντρων, στο Κοιλάνι και την Παναγιά.

Ποιες είναι οι κυριότερες αλλαγές 
στις βαθμίδες εκπαίδευσης και στο  
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μέχρι σήμερα; 

Στην Προδημοτική και Δημοτική 
έχουμε:
• Την επέκταση του ορίου ηλικίας πρώτης 

εγγραφής στην Προδημοτική τάξη και 
στην Α’ τάξη Δημοτικού Σχολείου. Η 
Απόφαση άρχισε να εφαρμόζεται από 
φέτος στην Προδημοτική Εκπαίδευση.

•  Την εφαρμογή του προγράμμα-
τος S.T.E.M. (Science, Technology, 

Engineering και Mathematics) σε εννέα 
σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης για 
τη σχολική χρονιά 2019-2020.

•  Την εισαγωγή του μαθήματος των 
Γαλλικών στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
των Ενιαίων Ολοήμερων Δημοτικών 
Σχολείων. 

•  Την ενίσχυση της διδασκαλίας δεξιοτή-
των χρήσης Ψηφιακών Τεχνολογιών στις 
Ε’ και Στ’ τάξεις Δημοτικών Σχολείων.

•  Την εισαγωγή του θεσμού του Γραμ-
ματειακού Προσωπικού στα Δημόσια 
Νηπιαγωγεία.

•  Την ενίσχυση του θεσμού του Γραμματει-
ακού Προσωπικού στα Δημοτικά Σχολεία.

Στη Μέση Γενική Εκπαίδευση:
• Την εφαρμογή της αξιολόγησης του 

μαθητή στο πλαίσιο των τετραμήνων.
• Τη μετατροπή της Σχολής Μιτσή Λεμύ-

θου σε Οικονομική Εμπορική Σχολή 
Ειδικού Ενδιαφέροντος.

• Την υλοποίηση σχεδίου δράσης για 
την αναβάθμιση της λειτουργίας των 
εσπερινών σχολείων.

• Τη δωρεάν συμμετοχή των μαθητών 
στις εξετάσεις ECDL.

• Τη σύσταση Επιτροπής για την εισα-
γωγή των S.Τ.Ε.Μ. στη Μέση Γενική 
Εκπαίδευση.

• Την προώθηση της Ψηφιακής Στρατη-
γικής της Κύπρου-Παραχώρηση ψηφι-
ακών συσκευών τύπου ταμπλέτας σε 
μαθητές Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.

• Τη μετατροπή και λειτουργία του Γυ-
μνασίου Δερύνειας από τον Σεπτέμβριο 
του 2020 σε Γυμνάσιο-Λύκειο Δερύ-
νειας-Σωτήρας.

• Την ψήφιση του Νόμου που ρυθμίζει 
την ίδρυση και λειτουργία των Ιδιωτικών 
Φροντιστηρίων.

• Την πιλοτική εφαρμογή της πιστοποί-
ησης της Αγγλικής Γλώσσας.

Στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση:
• Το Σχέδιο Δράσης για τα σχολικά εγ-

χειρίδια της Τεχνικής Εκπαίδευσης, το 
οποίο ετοιμάστηκε από το ΥΠΠΑΝ και 
ήδη άρχισε να υλοποιείται, με στόχο την 
ικανοποίηση των αναγκών που προκύ-
πτουν από τα νέα Προγράμματα Σπουδών 
και τα νέα Ωρολόγια Προγράμματα με 
τον καλύτερο τρόπο.

• Την ένταξη, για πρώτη φορά, στα δι-
δακτικά βιβλία της σχολικής χρονιάς 
2019-2020, 110 νέων τίτλων βιβλίων 
των ΕΠΑΛ Ελλάδας (εκδόσεις ΙΤΥΕ), 
τους οποίους επέλεξαν η Διεύθυνση 
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

• Την ενίσχυση, τον τελευταίο χρόνο, με 
προσωπικό της Διεύθυνσης Μέσης Τε-
χνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης.

• Τη δημιουργία νέων κλάδων και ειδι-
κοτήτων, οι οποίοι δίνουν νέα προο-
πτική στην Τεχνική και Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση (π.χ. Αμπε-
λουργίας-Οινοποιίας, Γαλακτοκομίας-
Τυροκομίας, Αισθητικής, Ναυτιλιακών 
Επαγγελμάτων κ.ά.). 

• Την υλοποίηση, σε μεγάλο βαθμό, του 
Στρατηγικού Σχεδιασμού για το Σύστημα 
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης, τον όποιο ενέκρινε 
το Υπουργικό Συμβούλιο το 2015 και ο 
οποίος αποσκοπεί στην εξασφάλιση ενός 
ολοκληρωμένου, ελκυστικού, ευέλικτου 
και υψηλής ποιότητας συστήματος Τεχνι-
κής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης, που να ανταποκρίνεται 
στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες 
της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας.

• Την ανέγερση του καινούριου υπερσύγ-
χρονου κτηρίου των Μεταλυκειακών 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) στη 
Λεμεσό. Το κτήριο θα περιλαμβάνει 
υψηλής τεχνολογίας εργαστήρια και 
υποδομή.

• Τη μετατροπή του Λυκείου Έμπας σε 
Λύκειο και Τεχνική Σχολή. Προχωρούν 
οι διαδικασίες για δημιουργία Τεχνικής 
Σχολής στην περιοχή Ριζοελιάς στην 
Αραδίππου (Λάρνακα).

•  Τα σχέδια για την ανέγερση της νέας 
Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ) 
Λεμεσού, δαπάνης ύψους 20 εκατομ-
μυρίων ευρώ, βρίσκονται σε προχω-
ρημένο στάδιο. Τα έργα αναμένονται 
να ξεκινήσουν στις αρχές του 2021 και 
υπολογίζεται να ολοκληρωθούν το 2025. 

Στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:
• Την επέκταση και βελτίωση της συνεχούς, 

συστηματικής επιμόρφωσης εκπαιδευ-
τικών και στελεχών της εκπαίδευσης 
(Επαγγελματική Μάθηση).

• Τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση 
της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών, με την αξιοποίηση σύγ-
χρονης τεχνολογίας.

• Την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών με 
σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό), ώστε να υποστηρίζεται η 
καινοτομία και να επιτυγχάνεται ο εκσυγ-
χρονισμός της διδασκαλίας και μάθησης.

• Τον συντονισμό δράσεων πρόληψης της 
βίας και παραβατικότητας στα σχολεία.

• Τον συντονισμό δικτύου σχολείων που 
υλοποιούν τον κώδικα της αντιρατσιστι-
κής πολιτικής  του ΥΠΠΑΝ.

• Την επέκταση και καθιέρωση προγραμ-
μάτων και δράσεων για τη διασπορά 
(διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας 
και γνωριμία με την ιστορία και τον 
πολιτισμό της Κύπρου).

Όσον αφορά την Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση, πού βρισκόμαστε;

Το ΥΠΠΑΝ έχει υιοθετήσει μια σειρά 
μέτρων με στόχο να καταστεί η χώρα μας 
περιφερειακό και διεθνές Εκπαιδευτικό 
και Ερευνητικό Κέντρο. Δεν θα παραλείψω 
να αναφερθώ στη δημιουργία του Φορέα 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιό-
τητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση, του πιο 
σημαντικού ίσως φορέα στην Ανώτερη 
Εκπαίδευση (ΑΕ) της Κύπρου, ο οποίος 
αναμένεται να συμβάλει τα μέγιστα στην 
υλοποίηση του στρατηγικού στόχου να 
καταστεί η Κύπρος κέντρο προσφοράς ποι-
οτικής Ανώτερης Εκπαίδευσης. Επιπλέον, 

Πέντε στόχοι σε δύο χρόνια 
ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΧΑΜΠΙΑΟΥΡΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΣΕ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΉ ΤΟΥ ΣΤΉ «Σ», 
ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΉΓΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΉΤΕΣ ΓΙΑ ΤΉΝ 
ΕΠΟΜΕΝΉ ΔΙΕΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑ-
ΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΉΛΘΑΝ 
ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣ 
ΣΥΣΤΉΜΑ 

σημαντική είναι και η δυνατότητα που έχει 
δοθεί στα δημόσια Πανεπιστήμια να παρέ-
χουν προγράμματα σπουδών σε γλώσσες 
πέραν της Ελληνικής. Περαιτέρω, το ΥΠΠΑΝ 
προωθεί τη διεθνοποίηση της Ανώτερης 
Εκπαίδευσης, μέσω της διαβούλευσης και 
της υπογραφής Εκπαιδευτικών Συμφωνιών, 
Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης Τίτλων 
Σπουδών και Μνημονίων Συναντίληψης, 
της διοργάνωσης διεθνών συνεδρίων, της 
συμμετοχής σε εκπαιδευτικές εκθέσεις, 
όπως και της προώθησης της κινητικότητας 
φοιτητών, ακαδημαϊκών και ερευνητών. 
Σημαντική επίσης είναι η ενίσχυση της 
Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας.

Σημειώνεται, επίσης, για παράδειγμα, 
ότι για την ανάπτυξη του ΤΕΠΑΚ αποφα-
σίστηκε η διάθεση μέρους του οικισμού 
«Βερεγγάρια» που βρίσκεται στα Κάτω 
Πολεμίδια για σκοπούς άμεσης αντιμε-
τώπισης των στεγαστικών αναγκών του 
Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα για την 
ανέγερση φοιτητικών εστιών, αθλητικών 
εγκαταστάσεων και εργαστηριακών χώρων.

Σημαντικό κομμάτι του Υπουργείου 
αποτελεί και ο Πολιτισμός… 

Συμφωνώ γι’ αυτό και οι στόχοι του 
ΥΠΠΑΝ επικεντρώνονται: στην παροχή 
ουσιώδους στήριξης της καλλιτεχνικής 
δημιουργικότητας και στην προβολή της 
πολιτιστικής δραστηριότητας, καθώς και 
στη διασφάλιση, σε σημαντικό βαθμό, της 
πρόσβασης και συμμετοχής στον πολιτισμό. 

Σημειώνω πως προχωρούν οι διαδικασίες 
για τη δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτι-
σμού, για τη σύσταση Μουσείου Σύγχρο-
νης Τέχνης Κύπρου, ως επίσης οι εργασίες 
για δημιουργία Πολιτιστικού Χωριού στη 
Λέμπα. Επίσης η Διυπουργική Επιτροπή 
προχωρεί άμεσα με την εισήγησή της προς 
το Υπουργικό Συμβούλιο για χωροθέτηση 
της Κυπριακής Εθνικής Βιβλιοθήκης. 

Εγκαινιάστηκε το Δημοτικό Θέατρο 
Λευκωσίας, μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών αποκατάστασής του.

Πολύ σημαντική είναι και η επίσημη έναρ-
ξη της λειτουργίας της Ακαδημίας Επιστημών, 
Γραμμάτων και Τεχνών με την εκλογή των 12 
Ιδρυτικών της Μελών. Σημειώνεται, επίσης, 
η πλούσια και πολυεπίπεδη δράση που 
αναπτύσσουν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του 
ΥΠΠΑΝ μέσω θεσμών όπως π.χ. το Διεθνές 
Φεστιβάλ «ΚΥΠΡΙΑ», τα Κρατικά Βραβεία 
Λογοτεχνίας, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινημα-
τογραφικών Ταινιών Μικρού Μήκους, η 
Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού, Φεστιβάλ 
Νέας Μουσικής κ.ά. 

Για τον τομέα της Νεολαίας;
Σημειώνουμε τα πιο κάτω: 

• Την ολοκλήρωση του πρώτου 3ετούς 
Σχεδίου Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής 
για τη Νεολαία.

• Την προώθηση της Νεολαίας σε διεθνείς 
οργανισμούς.

• Τη διοργάνωση της 3ης Εθνικής Συνόδου 
Νέων, με θέμα «Challenge your future: 
Δεξιότητες, Τάσεις, Ευκαιρίες».

• Τη συμμετοχή στη διαμόρφωση της 
νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη 
Νεολαία 2019-2027.

• Τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης, το νέο πρόγραμμα εθε-
λοντισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

• Έχουμε υιοθετήσει, επί της αρχής προ-
τάσεις: για τη δημιουργία Εθνικού Κέ-
ντρου Νεολαίας, για την ενδυνάμωση 
προγραμμάτων Επιστήμης, Τεχνολογίας, 
Μηχανολογίας, Τεχνών και Μαθηματικών 
(STEAM) και τη δημιουργία Ινστιτούτου 
Πολιτικής για τη Νεολαία.

Και τέλος στον τομέα του Αθλητισμού; 
Παρουσιάσαμε πρόσφατα στο (ΥΠΠΑΝ) 

την Εθνική Στρατηγική για τον Αθλητι-
σμό. Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας θέτει ως βα-
σική προτεραιότητά του τον Αθλητισμό, 
γιατί πιστεύει στις διαχρονικές αξίες που 
καλλιεργεί και αναπτύσσει.

Η συγκεκριμένη μελέτη έχει αποσταλεί 
σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,  από 
τους οποίους αναμένεται να αποστείλουν τις 
απόψεις και παρατηρήσεις τους, στη βάση 
πάντα των στρατηγικών σχεδιασμών του κάθε 
φορέα. Σημειώνω την υλοποίηση του Εθνι-
κού Προγράμματος Αξιολόγησης Φυσικής 
Κατάστασης Παιδιών και Εφήβων Σχολικής 
Ηλικίας, την ανάθεση σε διεθνή εταιρεία 
της ετοιμασίας του Τριετούς Στρατηγικού 
Σχεδιασμού για τον Σχολικό Αθλητισμό, 
ενώ δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στις 
διαδικασίες για έναρξη κατασκευής του νέου 
γηπέδου στη Λεμεσό. 



ΓΙΑ ΠΡΏΤΗ ΦΟΡΑ ΦΈΤΟΣ 
ΛΈΙΤΟΥΡΓΈΙ ΣΤΗ ΜΈΣΗ 
ΤΈΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΈΠΑΓΓΈΛΜΑ-
ΤΙΚΗ ΈΚΠΑΙΔΈΥΣΗ ΚΛΑΔΟΣ 
ΣΧΈΤΙΚΟΣ ΜΈ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, 
ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΈΠΈΛΈΞΑΝ ΈΞΙ 
ΜΑΘΗΤΈΣ 

Τα ναυτιλιακά επαγγέλματα 
στην Τεχνική Eκπαίδευση

Της Κυριακής
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Τ
ην είσοδο της σπουδής 
της Ναυτιλίας στη δη-
μόσια εκπαίδευση 
εγκαινίασε φέτος το 
Yπουργείο Παιδείας 
σε συνεργασία με το 
Υφυπουργείο Ναυ-

τιλίας. Κατά τη φετινή σχολική χρονιά 
λειτουργεί για πρώτη φορά στη Μέση 
Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση 
ο νέος κλάδος σπουδών «Ναυτιλιακά 
Επαγγέλματα». Σκοπός του κλάδου, που 
προς το παρόν λειτουργεί μόνο στην Α’ 
Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκ-
παίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού, είναι 
η ενθάρρυνση περισσότερων νέων στην 
Κύπρο να ακολουθήσουν ναυτιλιακές 
σπουδές και να ασχοληθούν με ναυτιλι-
ακά επαγγέλματα, ανταποκρινόμενοι στη 
ζήτηση που υπάρχει για ντόπιο προσω-
πικό από τις εταιρείες τού, σημαντικής 
εμβέλειας, κυπριακού νηολογίου. 

Η ανάγκη δημιουργίας του 
κλάδου 

Όπως είχε δηλώσει πρόσφατα ο Υπουρ-
γός Παιδείας, Κώστας Χαμπιαούρης, κατά 
την παρουσίαση του νέου αυτού κλά-
δου, τα αναλυτικά προγράμματα έχουν 
αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία με το 
Υφυπουργείο Ναυτιλίας, προσθέτοντας 
ότι οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα 
για συνέχιση των σπουδών τους είτε σε 
Ακαδημίες Ναυτικής Εκπαίδευσης είτε σε 
άλλα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, και ένταξή τους σε επαγγέλματα 
που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας 

της Κύπρου, με πολύ καλές προοπτικές 
επαγγελματικής ανέλιξης. Σύμφωνα με 
τον Υπουργό, ο Κλάδος «Ναυτιλιακά 
Επαγγέλματα» εντάσσεται στον τομέα 
της Γαλάζιας Οικονομίας, η ανάπτυξη 
του οποίου αποτελεί μιαν από τις προτε-
ραιότητες τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όσο και της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
αφού αποτελεί μιαν από τις κινητήριες 
δυνάμεις της οικονομίας των κρατών που 
έχουν πρόσβαση στη θάλασσα. 

Σημειώνεται πως, όπως είχε δηλώσει 
η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Νατάσα Πη-
λείδου, οι τομείς στους οποίους υπάρχει η 

μεγαλύτερη ζήτηση σε ντόπιο δυναμικό, 
είναι οι τεχνικοί διευθυντές όπως οι αρ-
χιμηχανικοί και αρχιπλοίαρχοι, καθώς 
σε αυτούς τους κλάδους δεν υπάρχουν 
αρκετά άτομα στην Κύπρο με αυτές τις 
δεξιότητες και γνώσεις. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα, οι ναυτιλιακές εταιρείες να 
προσλαμβάνουν άτομα από το εξωτερικό 
με αυξημένο κόστος, λόγω της ανάγκης 
εγκατάστασής τους στην Κύπρο. 

Όσον αφορά τις προοπτικές εργοδότη-
σης, η κυπριακή σημαία αυτήν τη στιγμή 
έχει 55.000 ναυτικούς που είναι εγγεγραμ-
μένοι στα βιβλία και υπολογίζεται ότι ανά 

πάσα στιγμή 35.000 εξ αυτών εργάζονται 
σε κυπριακά πλοία, από τους οποίους 
ελάχιστοι είναι Κύπριοι, ενώ στην ξηρά 
υπολογίζεται ότι εργοδοτούνται 9.000. 

Ξεκίνησε με έξι μαθητές 
Σύμφωνα με τον Διευθυντή Μέσης 

Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης, Ηλία Μαρκάτζιη, 
ο κλάδος «Ναυτιλιακά Επαγγέλματα» 
εντάχθηκε στη Μέση Τεχνική και Επαγ-
γελματική Εκπαίδευση με δύο Ειδικό-
τητες στη Θεωρητική Κατεύθυνση, την 
Ειδικότητα «Ναυτικοί» και την Ειδικότητα 

«Μηχανικοί Πλοίων», οι οποίες έχουν 
κοινά μαθήματα. Περιλαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων, μαθήματα όπως «Ηλεκτρονικά 
Συστήματα Πλοήγησης», «Χρήση Πυ-
ξίδας», «Μετεωρολογία», «Ασφάλεια 
Επιβατών», «Μέτρα Προστασίας του 
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος», «Ελιγμοί 
και Χειρισμός Πλοίων», «Ασφαλής 
Χειρισμός Φορτίου» και «Χρήση του 
Διεθνούς Κώδικα Σημάτων». Όπως 
τόνισε ο κ. Μαρκάτζιης, τα μαθήματα 
δίνουν μεγάλη έμφαση στην εκμάθηση 
της αγγλικής γλώσσας και της σχετικής 
με τη ναυτιλία αγγλικής ορολογίας και 
εφοδιάζουν τους μαθητές και μαθήτριες 
με τις απαραίτητες πυρηνικές γνώσεις, 
αλλά παράλληλα και με πολύ χρήσιμες 
οριζόντιες δεξιότητες που απαιτείται 
να έχει ο σύγχρονος άνθρωπος. Ο Δρ 
Μαρκάτζιης ανέφερε ότι για τη λειτουρ-
γία του Κλάδου, και συγκεκριμένα για 
την πρακτική εξάσκηση των μαθητών 
και μαθητριών και την εξασφάλιση του 
απαραίτητου εξειδικευμένου εξοπλισμού, 
το Υπουργείο Παιδείας συνεργάζεται στε-
νά με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και με 
ναυτιλιακές εταιρείες. 

Όπως μας είπε ο ίδιος, φέτος ο κλάδος 
ξεκίνησε με έξι μαθητές. Όπως εξήγησε, ο 
αριθμός των μαθητών είναι χαμηλός γιατί 
ήταν πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα 
για να γίνει σωστή ενημέρωση του κοινού. 
«Υπήρξε ένα καλό ενδιαφέρον και έστω 
και με αυτόν το μικρό αριθμό μαθητών 
ξεκινήσαμε τη λειτουργία του νέου αυτού 
κλάδου και όλα πάνε καλά μέχρι στιγμής. 
Ευελπιστούμε ότι του χρόνου θα έχουμε 
πολύ πιο μεγάλο ενδιαφέρον», πρόσθεσε 
καταληκτικά. 
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Κ
λείνουν σήμερα 65 ολό-
κληρα χρόνια από κείνο 
το ιστορικό βράδυ, που 
ο Διγενής αποβιβάστηκε 
μυστικά στην ακτή της 
Χλώρακας για να ηγηθεί 
του ένοπλου απελευθε-

ρωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Ήταν γύρω 
στις οκτώ η ώρα της 10ης Νοεμβρίου, 
όταν ο κυπριακής καταγωγής απόστρατος 
συνταγματάρχης του Ελληνικού Στρατού 
Γεώργιος Θεοδώρου Γρίβας πάτησε τα 
ιερά χώματα της ιδιαίτερης πατρίδας του, 
έχοντας έναν και μοναδικό σκοπό: Με τη 
βοήθεια του Θεού και τη συμπαράσταση 
του απανταχού Ελληνισμού ν’ αναλάβει την 
ηγεσία του ιερού αγώνα για την αποτίναξη 
του βρετανικού ζυγού, έχοντας επίγνωση 
των δυσχερειών και των κινδύνων που 
θ’ αντιμετώπιζε. 

Προτού πάρει τη μεγάλη απόφαση να 
έρθει στην Κύπρο, ο Διγενής γνώριζε ότι 
η κυβέρνηση Παπάγου ήταν αντίθετη με 
τη διεξαγωγή ένοπλου απελευθερωτικού 
αγώνα. Σε μια περίπτωση, μάλιστα, ο Υφυ-
πουργός Ασφάλειας, στρατηγός Βασίλης 
Βραχνός, παλαιός συμπολεμιστής του 
Διγενή στην Πίνδο, τον κάλεσε στο γρα-
φείο του και του συνέστησε να πάψει να 
«ενοχλεί» αξιωματικούς, ζητώντας τους 
όπλα και πυρομαχικά για τον κυπριακό 
αγώνα. Και δεν έμεινε στις συστάσεις και 
προτροπές ο Βραχνός. Προχώρησε και 
απείλησε τον Διγενή ότι θα διέτασσε τη 
σύλληψή του, αν εξακολουθούσε να «ενο-
χλεί» αξιωματικούς. Βέβαια, ο Διγενής 
δεν ορρώδησε στις απειλές του πρώην 
συμπολεμιστή του στρατηγού. Εξακολού-
θησε με τους άλλους συνεργάτες του να 
συγκεντρώνουν οπλισμό και να θέτουν 
σ’ εφαρμογή την απόφαση για ένοπλο 
απελευθερωτικό αγώνα στη σκλαβωμένη 
ελληνική Κύπρο.

Παράλληλα με το κλιμάκιο της Αθήνας 
και στην Κύπρο διεξάγονταν μυστικά προ-
ετοιμασίες για τον Αγώνα που θ’ άρχιζε σε 
λίγο. Ο εντολοδόχος του Αρχηγού στην 
Κύπρο Αντρέας Αζίνας άρχισε να διανέμει 
οπλισμό, που ερχόταν κρυφά από την 
Αθήνα,  σε διάφορες περιοχές που του 
είχε ορίσει ο Διγενής. Οι περιοχές αυτές 
ήταν: Λευκωσία, Λεμεσός, Άγιος Μάμας, 
Κακοπετριά και Λεύκα. Παράλληλα, ο 
Αζίνας με τον φλογερό Παπασταύρο και 

Η Ειρήνη Παππά γεννήθηκε στις 3 
Σεπτεμβρίου 1926 στο Χιλιομόδι 
Κορινθίας ως Ειρήνη Λελέκου. Εί-

ναι Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα. 
Γεννήθηκε σε οικογένεια δασκάλων, όπως ο 
παππούς της, οι γονείς της και η θεία της που 
την επηρέασαν στη μόρφωσή της. Ανιψιός 
της είναι ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος 
Μανούσος Μανουσάκης, γιός τής αδελφής 
της Δέσποινας. Επίσης ανιψιός της είναι και 
ο ηθοποιός Αίας Μανθόπουλος, γιός τής 
αδελφής της Ευαγγελίας. Δεν απέκτησε 
δικά της παιδιά. Το 1947 παντρεύτηκε 
τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Άλκη Παππά 

και χώρισε το 1951, διατηρώντας μέχρι και 
σήμερα το επίθετό του. Η ίδια είχε απο-
καλύψει το 2004, στην ιταλική εφημερίδα 
Corriere della Sera, μετά τοn θάνατο του 
Μάρλον Μπράντο, ότι υπήρξε μεταξύ 
τους μια μακρά και «μυστική αγάπη». Η 
ίδια είχε πει ότι είχαν συναντηθεί το 1954 
στη Ρώμη. Όπως είπε τον εκτιμούσε πολύ, 
ήταν το «μεγάλο πάθος της ζωής της» και 
συναντήθηκαν για τελευταία φορά το 1999 
στην Αθήνα. Σήμερα ζει στην Πελοπόννησο, 
στο Χιλιομόδι Κορινθίας (το χωριό όπου 
μεγάλωσε), με προβλήματα υγείας λόγω 
της ασθένειας Αλτσχάιμερ.

Τρεις από τις ταινίες στις οποίες η Ειρήνη 
Παππά πρωταγωνίστησε προτάθηκαν για 
Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας, με τη  γαλλό-
φωνη «Ζ» του Κώστα Γαβρά να το κατακτά, 
ενώ υποψήφιες υπήρξαν επίσης και δύο 
ελληνικές ταινίες, μεταφορές στην μεγάλη 
οθόνη αρχαίων τραγωδιών, η «Ηλέκτρα» και 
η «Ιφιγένεια». Η Ειρήνη Παππά συμμετείχε 
σε πολλές χολιγουντιανές παραγωγές, ενώ 
πρωταγωνίστησε και στο θέατρο Μπρόντγουεϊ 
το 1967. Σύμφωνα με τον κριτικό Ρότζερ 
Έμπερτ είχε τρία «μειονεκτήματα», το ύψος 
της, που έκανε πολλούς ηθοποιούς να μη 
θέλουν να σταθούν δίπλα της, την ομορφιά 

της, που ήταν ανταγωνιστική για τις άλλες 
ηθοποιούς, και τη «βαριά» πελοποννησιακή 
προφορά της. Ο Πορτογάλος σκηνοθέτης 
Μανοέλ Ντε Ολιβέιρα είχε πει ότι είναι «η 
πανέμορφη και μεγαλοπρεπής φιγούρα 
που ενσαρκώνει τη γυναικεία ψυχή στη 
βαθύτερη έκφρασή της και η εικόνα της 
Ελλάδας όλων των εποχών». Στην Ελλάδα 
δεν έχει αναγνωριστεί τόσο,  όσο διεθνώς. 
Τιμήθηκε με το Παράσημο του Ταξιάρχη 
του Τάγματος του Φοίνικος από τον Πρό-
εδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας,  Κωστή 
Στεφανόπουλο, το 1995. Το 2008, η Ιταλία 
την τίμησε με το «Βραβείο Ρώμη» στο αρ-

χαίο θέατρο της «Όστια Αντίκα». Τότε, όταν 
παρέλαβε το βραβείο,  είχε πει: «Δεν ξέρω 
αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω, μπορώ 
μόνο να πω ότι η Αθήνα θα είναι πάντα 
η μητέρα μου, αλλά η Ρώμη, παράλληλα, 
είναι δεύτερη μητέρα μου, από ξεκάθαρη 
επιλογή μου».  Το 2000 τιμήθηκε με τον 
τίτλο «Γυναίκα της Ευρώπης» και το 2009 με 
τον Χρυσό Λέοντα Μπιενάλε του Θεάτρου 
της Βενετίας, από τα χέρια του σκηνοθέτη 
Μαουρίτσιο Σκαπάρρο.
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 

www.artaeri.com.
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Ειρήνη Παππά

τον Νικόλα Αβραάμ από τον Αϊ-Μάμα 
όρκιζαν αγωνιστές, για να είναι έτοιμοι 
όταν ο Αρχηγός θα έδινε το πρόσταγμα  
της έναρξης του Αγώνα.

Στις 6 Οκτωβρίου 1954 ο Αζίνας συ-
ναντήθηκε στην Αθήνα με τον Αρχηγό 
και πήρε τις τελευταίες οδηγίες για την 
άφιξή του στην Κύπρο και την παραλα-
βή του από μυημένους αγωνιστές. Μόλις 
γύρισε ο Αζίνας πήγε στη γενέτειρά του, 
τη Χλώρακα, όπου συναντήθηκε με τον 
αδελφό τού πατέρα του, Νικόλα Αζίνα 
και τον φίλο του Κώστα Λεωνίδα, πρώτο 
ομαδάρχη της Χλώρακας, και τους μετέ-
φερε το χαρμόσυνο μήνυμα: 

«Έρχεται ο Αρχηγός με τους βοηθούς 
του». Τους υπέδειξε ότι χρειαζόταν πολύ 
προσεχτική, σοβαρή και υπεύθυνη προετοι-
μασία. Έπρεπε ο Αρχηγός να παραληφθεί με 
απόλυτη μυστικότητα κάτω από συνθήκες 
πλήρους ασφάλειας. Τους είπε ότι τον Αρχηγό 
θα συνόδευαν πέντε πρόσωπα, αλλά τελικά 
ήρθαν μόνον τρία. Ο Διγενής, ο Σωκράτης 
Λοϊζίδης και ο Νότης Πετροπουλέας. Στον 
Κώστα Λεωνίδα παρήγγειλε να έχει έτοιμη 
και την πρώτη ομάδα της Χλώρακας για 
εκπαίδευση μόλις έφθανε ο Αρχηγός.

Στις 26 Οκτωβρίου ο Αζίνας πήρε από 
την Αθήνα το ιστορικό μήνυμα: «Η μυστι-
κή απoστολή έχει αναχωρήσει από την 
Αθήνα». Έμπλεος χαράς ο Αζίνας σπεύδει 
στην Πάφο για να παραστεί, δήθεν, στους 
εθνικούς εοτρτασμούς, που θα γίνονταν εκεί 
για να τιμηθεί η 28η Οκτωβρίου 1940. 
Στην πραγματικότητα, όμως, σκοπός του 
ήταν να μεταβεί στη Χλώρακα, χωρίς να 
προκαλέσει καμιά υποψία στους πράκτορες 
των Βρετανών. Μόλις έφθασε στο χωριό 
του κάλεσε τους πρώτους αγωνιστές για 
να καταρτίσουν το σχέδιο της παραλαβής 
του Αρχηγού. 

Στο μεταξύ, ο Αρχηγός έπλεε στη Ρόδο 

με το επιβατηγό σκάφος «Αιγαίον». Προτού 
φθάσει στο νησί, ξέσπασε τρικυμία και 
το ιστιοφόρο «Σειρήν», με καπετάνιο τον 
Θεόφιλο Ξανθόπουλο, που θα τον παρα-
λάμβανε, παρασύρθηκε από τα κύματα 
και πήγε στη Λίνδο. Ο αρχικελευστής 
Βασίλης Παπαθεοδώρου, που ήταν μυ-
ημένος και περίμενε το ιστιοφόρο για να 
παραλάβει τον Διγενή και τους συνοδούς 
του, ανησύχησε, διότι καθυστερούσε το 
σκάφος και άρχισε να το αναζητεί. Μια 
βδομάδα κράτησε η αναζήτηση και τελικά 
το ιστιοφόρο εντοπίστηκε και οδηγήθηκε 
αρχικά στο λιμάνι Μανδρακίου κι από εκεί 
στο λιμάνι Καλλιθέας, όπου επιβιβάστηκε 
ο Διγενής με τους Σωκράτη Λοϊζίδη και 
Νότη Πετροπουλέα. Κατά την αναζήτηση 
του πλοιαρίου, πράκτορες της Ασφάλειας 
στάλθηκαν μυστικά στη Ρόδο, διότι είχαν 
αντιληφθεί οι άντρες του Βραχνού ότι ο 
Γρίβας εξαφανίστηκε και ήταν πια πε-
πεισμένοι ότι θα έφευγε για την Κύπρο. 
Πλησίασαν τον αρχικελευστή Παπαθε-
οδώρου και τον ρώτησαν, αν έπεσε στην 
αντίληψή του κάποιος Γρίβας, Συνταγμα-
τάρχης του Ελληνικού Στρατού, αλλά ο 
πατριώτης αρχικελευστής τούς ανέφερε ότι 
δεν πέρασε από την είσοδο του λιμανιού 
κανένας με αυτό το όνομα.

Το ταξίδι από τη Ρόδο στην Κύπρο ήταν 
επεισοδιακό. Νέα σφοδρή τρικυμία, που 
ξέσπασε μισοπέλαγα, κλυδώνιζε το πλοίο 
ως καρυδότσουφλο. Κάποια στιγμή ο κα-
πετάνιος Ξανθόπουλος εισηγήθηκε στον 
Αρχηγό να οδηγήσει το ιστιοφόρο σε ερη-
μικό ορμίσκο της Μικράς Ασίας μέχρι να 
κοπάσει η τρικυμία, πράγμα που ο Αρχηγός 
αρνήθηκε. Τότε ο Ξανθόπουλος, παρά τον 
μεγάλο κίνδυνο καταποντισμού του ιστιοφό-
ρου, συνέχισε τη ρότα του με προορισμό τις 
ακτές της Χλώρακας, όπου τελικά έφθασαν 
στις οκτώ περίπου η ώρα το βράδυ της 10ης 

Νοεμβρίου 1954. Ο αείμνηστος Λεωνίδας 
Παπακώστας θα γράψει αργότερα για την 
ιστορική εκείνη νύχτα:

«Γύρω στις οκτώ ήρθε το καΐκι. Είπα 
τότε στον Νικόλα (Μαυρονικόλα) και τον 
Μιχαλάκη (Παπαντωνίου): ‘Εδώ δεν μπο-
ρούμε να τους βγάλουμε. Θα πάω στην 
Αλυκή -500 μέτρα δυτικότερα- και ελάτε 
κι εσείς’. Πήγαμε τρέχοντας στην Αλυκή 
και, κουνώντας κυκλικά το κλεφτοφάναρο, 
έδωσα τα σήματα και ήρθε εκεί το καΐκι. 
Έριξαν βάρκα στη θάλασσα και άρχισε να 
έρχεται προς την ακτή… Όταν η βάρκα 
πλησίασε, ρώτησα: ‘Ποιος είναι;’. Κάποιος 
από τη βάρκα απάντησε: ‘Εδώ Διγενής’, 
‘Εδώ Ακρίτας’. Κι εγώ απάντησα: ‘Ελάτε, 
είναι εντάξει’. Η βάρκα έφτασε στην ακτή, 
μπήκαμε στο νερό και τους βοηθήσαμε να 
αποβιβαστούν. Ήταν τέσσερα άτομα στη 
βάρκα, άγνωστα σ’ εμάς εκτός από ένα, 
τον Σωκράτη Λοϊζίδη, που ήταν γνωστός 
μας από την ΠΕΚ. Αγκαλιαστήκαμε και 
φιληθήκαμε, τους καλωσορίσαμε, κατε-
βάσαμε από τη βάρκα και τις βαλίτσες 
τους... Την ώρα που κατέβαινε από τη 
βάρκα ο Σωκράτης έκοψε λίγο το χέρι 
του και έτρεξε λίγο αίμα. Γύρισε και μας 
είπε: ‘Παιδιά, το πρώτο αίμα για την ελευ-
θερία της Κύπρου μας’».

Νερό από την Ελλάδα
Όταν οι αγωνιστές πήραν τις βαλίτσες και 

τα πράγματα του Διγενή και των συνοδών 
του,  ξεκίνησαν με κάθε προφύλαξη για το 
χωριό. Πέρασαν από τα χωράφια για να 
μη γίνουν αντιληπτοί και, όταν έφθασαν 
στο περβόλι του Γιωρκίτση, κάθισαν να 
ξαποστάσουν. Εκεί ο Αρχηγός έβγαλε 
το παγούρι του, ήπιε νερό να ξεδιψάσει 
και είπε στους τρεις αγωνιστές: «Παιδιά, 
όποιος διψά, μπορεί να πιει νερό από την 
Ελλάδα». Πήραν τότε ένας-ένας το παγούρι 

και ήπιαν νερό. «Νιώσαμε τότε μέσα μας 
ότι δεν πίναμε φυσικό νερό. Η στιγμή ήταν 
συγκλονιστική για τους τρεις αγωνιστές, 
που πρώτη φορά έπιναν νερό από την 
Ελλάδα, που τόσο αγαπούσαν». Θα πουν 
αργότερα ο Κώστας Λεωνίδα και ο Νικό-
λας Μαυρονικόλας για την εθνική εκείνη 
μυσταγωγία: «Ήταν κάτι διαφορετικό. Ήταν 
κάτι σαν Θεία Μετάληψη. Έμοιαζε σαν τον 
Μυστικό Δείπνο. Αυτό που νιώσαμε να 
ξεδιψάει ήταν ο πόθος μας για λευτεριά, 
για Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα».

Αφού ξεκουράστηκαν για δέκα λεπτά, 
συνέχισαν την πορεία τους και σε λίγο 
έφτασαν  στον κεντρικό δρόμο του χωριού. 
Τον διέσχισαν βιαστικά και κατευθύνθηκαν 
στο σπίτι του Νικόλα Αζίνα, που ήταν ο 
τελικός προορισμός τους. Εκεί ο Νικόλας 
Αζίνας με τη γυναίκα του Παναγιωτού τούς 
υποδέχθηκαν εγκάρδια. Ο Νικόλας έδωσε 
οδηγίες στη γυναίκα του να ετοιμάσει το 
τραπέζι. Πήγε στο διπλανό σπίτι της κόρης 
της Στασούς (Αναστασίας) Πενταρά, που 
ήταν συνεννοημένη και είχε ετοιμάσει 
όρνιθα βραστή και σούπα τραχανά. Οι 
τρεις που παρέλαβαν τον Διγενή -Πα-
πακώστας, Μαυρονικόλας και Παπαϊω-
άννου- δεν κάθισαν στο τραπέζι. Παρόλο 
που τους είπαν να μείνουν, σηκώθηκαν 
και καληνύχτισαν. Ενώ  πήγαιναν προς 
την έξοδο, ο Αρχηγός τούς είπε: «Αύριο, 
την ίδια ώρα εδώ, όλη η ομάδα». Και την 
άλλη μέρα, ο Νότης Πετροπουλέας, υπό 
την προσωπική επίβλεψη του Αρχηγού, 
άρχισε την εκπαίδευση της πρώτης ομάδας 
της ΕΟΚΑ στον χειρισμό των όπλων και 
των εκρηκτικών υλών.

Έχουν περάσει από τότε 65 χρόνια και 
ο επικός απελευθερωτικός αγώνας της 
ΕΟΚΑ παραμένει αδικαίωτος. Λανθασμέ-
νοι χειρισμοί και ολέθρια λάθη Αθήνας 
και Λευκωσίας, αντί να οδηγήσουν την 
Κύπρο στις μητρικές αγκάλες, ενταφίασαν 
την Ένωση και έδωσαν στους Τούρκους 
δικαίωμα στρατιωτικής παρουσίας και 
επέμβασης στο νησί μας. Αποτέλεσμα αυ-
τών των λαθών είναι η σημερινή τραγική 
κατάσταση του εθνικού μας θέματος. Ο 
τουρκικός Αττίλας έχει στην κατοχή του 
τα βόρεια εδάφη μας, οργώνει τις θά-
λασσές μας, μας ζητεί πλήρη υποταγή 
κι εμείς «αγρόν ηγοράσαμεν». Η πολι-
τική ηγεσία, αντί να δώσει τα χέρια και 
να ενώσει τον λαό, αλληλοκατηγορείται, 
χωρίς να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τους 
πολλούς και σοβαρούς κινδύνους που 
διατρέχουμε. Κλείνει τ’ αφτιά στις ιταμές 
απειλές του νεοσουλτάνου Ερντογάν για 
νέα εισβολή, αν δεν δεχτούμε την πλήρη 
αποδοχή  των απαράδεκτων αξιώσεών 
του. Και τα βασανιστικά ερωτήματα που 
εγείρονται είναι: Πότε η πολιτική ηγεσία 
θα δώσει τα χέρια και θα ενώσει τον λαό; 
Δεν αντιλαμβάνεται πού οδηγούν οι Τούρ-
κοι τα πράγματα; Πότε τα παθήματα του 
πρόσφατου παρελθόντος θα της γίνουν 
μαθήματα; Και η εγγυήτρια  Μητέρα 
Πατρίδα, γιατί παρακολουθεί αδιάφορη 
τα κακά μας χάλια; Γιατί δεν καλεί την 
ηγεσία μας να βάλει νερό στο κρασί της, 
να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, να 
ενώσει τον λαό, για ν’αποτρέψουμε την 
τουρκοποίηση της Κύπρου μας; Πότε 
θ’ ακροαστούν το ιστορικό αξίωμα που 
βοά, ότι λαός που δεν σέβεται την ιστορία 
του, είναι καταδικασμένος να χαθεί από 
προσώπου της Γης;
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Τ
ις τελευταίες εβδομά-
δες έχει αναπτυχθεί 
μια μεγάλη συζήτηση 
σε σχέση με τον  αντί-
κτυπο που έχουν στην 
οικονομία οι επενδύσεις 
που γίνονται και είναι 

οδηγούμενες μέσα από τα κίνητρα που 
δίνονται, όπως αυτό των πολιτογραφήσεων 
και τις παρενέργειες που προκαλούνται 
μέσα από κακές πρακτικές που αφορούν 
τα συγκεκριμένα κίνητρα.

Στην τελευταία έκθεσή της η Ευρωπαϊ-
κή  Επιτροπή σε σχέση με τις φθινοπωρινές 
προβλέψεις για την πορεία των ευρωπαϊ-
κών οικονομίων τονίζει ότι οι επενδύσεις 
στην Κύπρο το 2019 έχουν ενισχυθεί, 
ιδιαίτερα στον τομέα των κατασκευών, 
ενίσχυση η οποία έχει τροφοδοτηθεί 
από το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων. 
Σημειώνεται, επιπλέον, ότι το σχέδιο έχει 
προκαλέσει σημαντικές άμεσες ξένες επεν-
δύσεις, συγκεντρωμένες στον τομέα των 
ακινήτων. Την ίδια στιγμή επισημαίνε-
ται ότι οι αυστηρότερες απαιτήσεις του 
Σχεδίου, όπως έχουν εφαρμοστεί φέτος, 
προκάλεσαν επιβράδυνση στον ρυθμό 
των καταθέσεων αιτήσεων για πολιτο-
γραφήσεις και, ως εκ τούτου, οι  άμεσες 
ξένες επενδύσεις το πρώτο εξάμηνο του 
έτους παρουσιάζουν επιβράδυνση.

Γίνεται αντιληπτό ότι οποιαδήποτε 
μελέτη οικονομικού αντικτύπου είναι 
δύσκολο να αποτυπώσει επακριβώς 
το μέγεθος συνεισφοράς ενός μέτρου ή 
τον αρνητικό αντίκτυπο στην περίπτωση 
κατάργησής του.

Σημειώνεται ότι ένα μέτρο για να μπο-
ρέσει να προσελκύσει επενδυτές από το 

εξωτερικό θα πρέπει να είναι ανταγωνι-
στικό σε σχέση με άλλες χώρες, όπως για 
παράδειγμα το φορολογικό σύστημα της 
χώρας μας, που την έχει καταστήσει ως 
ένα ισχυρό χρηματοοικονομικό κέντρο. Αν 
υπάρξουν τέτοιες πρόνοιες, που το καθιστούν 
μη ανταγωνιστικό, τότε είναι καλύτερα το 
συγκεκριμένο μέτρο να καταργηθεί.

Όπως σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση 
έτσι και με την παροχή κινήτρων, όπως οι 
πολιτογραφήσεις, αν δεν υπάρξει έλεγχος,  
τότε υπάρχουν καταχρήσεις, υπερβολές 
και κίνδυνοι για την οικονομία της χώρας.

Στη διαδικασία των πολιτογραφήσεων 
συμμετέχουν οι επενδυτές, οι ιδιοκτήτες 
ακινήτων ή άλλων επενδύσεων στις οποίες 
επιλέγουν να επενδύσουν οι εν δυνά-
μει αιτητές πολιτογράφησης, οι πάροχοι 
υπηρεσιών και οι εταιρείες προώθησης 
των επενδύσεων με σκοπό την απόκτη-
ση υπηκοότητας στο εξωτερικό (θα ήταν 
καλό να αναλυθούν τα ποσά που έχουν 
πληρωθεί προς το εξωτερικό και ο φόρος 
που θα εισπραττόταν αν αυτά τα έσοδα 
φορολογούνταν στην πηγή με 10%).

Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων 
που αφορούσαν πολιτογραφήσεις αφορά 
την αγορά ακινήτων. Ακόμη και οι επεν-
δύσεις σε μετοχές όπως ενδεχομένως να 
αποτυπώνονται στα στοιχεία του Υπουρ-
γείου αφορούν έμμεσες επενδύσεις σε 
ακίνητα, όπως γραφεία, ξενοδοχεία και 
φοιτητικά διαμερίσματα (τα δύο τελευταία 
δημιουργούν εισοδήματα και ενισχύουν 
κλάδους πέραν αυτού των ακινήτων).

Η παραχώρηση κινήτρων πάντοτε 
πρέπει να συνοδεύεται με την υιοθέ-
τηση μηχανισμού ελέγχου, όπως για 
παράδειγμα το Τμήμα Φορολογίας 

ελέγχει σχολαστικά την εφαρμογή των 
φορολογικών νομοθεσιών (υπάρχουν και 
κάποιοι που επιχειρηματολογούν ότι τα 
κίνητρα πολιτογράφησης είναι παρόμοια 
με τα κίνητρα που δίνονται μέσα από τις 
φορολογικές νομοθεσίες. Φυσικά αναμέ-
νονται εξελίξεις από την Ευρώπη και σε 
αυτό το ζήτημα και συγκεκριμένοι τομείς 
βρίσκονται σε εγρήγορση).

Ο έλεγχος είναι απαραίτητος, ειδικά 
σε μια κοινωνία που ξεχνά γρήγορα τις 
δύσκολες μέρες μέχρι την επόμενη φορά, 
πολλές φορές σκέφτεται «ανάποδα» και 
τρόπους μεγιστοποίησης του κέρδους, 
ανεξάρτητα με την επόμενη μέρα. Η οι-
κονομία είναι κύκλος και ο κύκλος της 
ανόδου σιγά-σιγά ολοκληρώνεται με 
τα σύννεφα να πυκνώνουν τα επόμενα 
χρόνια, με τους αναλυτές να τονίζουν ότι 
η επόμενη κρίση θα έρθει μέσα από τη 
μεταβλητότητα διεθνώς, αλλά κυρίως 
μέσα από τις πολιτικές και οικονομικές 
εξελίξεις στην Ευρώπη.

Όσον αφορά τα πρόγραμμα πολιτο-
γραφήσεων, ο έλεγχος πρέπει να είναι 
συνεχής. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι για 
το στάδιο αποπεράτωσης του έργου, αν 
ο επενδυτής διατηρεί την επένδυση, αν 
τα χρήματα για επενδύσεις σε εταιρείες 
χρησιμοποιήθηκαν με βάση το επιχειρη-
ματικό σχέδιο που κατατέθηκε, να ελέγχεται 
η οικονομική ευρωστία των εταιρειών 
που παραχωρούν τις συγκεκριμένες 
επενδύσεις και η ανάλυση εσόδων και 
εξόδων ανά έργο ώστε να διασφαλιστεί 
η αποπεράτωσή του. Ο έλεγχος αυτός θα 
προστατεύσει όλους τους αγοραστές διότι 
υπάρχουν και αγοραστές από άλλες χώ-
ρες αλλά και Κύπριοι, και ο διαχωρισμός 

που γίνεται ακούγεται λίγο άκομψα (ήδη 
έχουν αρχίσει κάποια μουρμουρητά και 
«στοιχήματα» για το ποιος πύργος «θα 
μείνει στις σκαλωσιές»).

Απ’ εκεί και πέρα, όσον αφορά την 
κτηματαγορά που λαμβάνει μεγάλο μέ-
ρος των επενδύσεων, απαιτούνται πολλές 
αλλαγές και εκσυγχρονισμός για τη δι-
ασφάλιση όλων των φορέων του τομέα. 
Η εξέταση των αδειών καθυστερεί (μέσα 
στο νόμο υπάρχει πρόνοια ότι πρέπει 
να εκδίδονται εντός έξι μηνών), καθώς 
και οι διαδικασίες για την έκδοση ξε-
χωριστών τίτλων ιδιοκτησίας (παρά τις 
συνεχείς προσπάθειες των λειτουργών του 
Κτηματολογίου). Και ο όγκος εργασιών 
θα αυξάνεται ακόμη περισσότερο όταν 
ολοκληρωθούν τα έργα υπό κατασκευή,  
π.χ. οι πύργοι και θα κατατεθούν αιτήσεις 
για έκδοση ξεχωριστών τίτλων.

Φυσικά θα πρέπει να αξιολογηθούν και 
τα παράπλευρα οφέλη και οι προοπτικές 
που ενδεχομένως να υπάρχουν σε σχέση 
με τους επενδυτές που έμαθαν την Κύπρο 
μέσα από το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων 
(ενισχύθηκαν οι επισκέψεις από χώρες 
όπως η Κίνα και το Βιετνάμ). Υπάρχουν 
πολλές υπηρεσίες που μπορούν να παρα-
χωρηθούν στους συγκεκριμένους, όπως 
φορολογικός σχεδιασμός και εγγραφή 
εταιρειών, υπηρεσίες family office και 
εμπιστευμάτων. Όπως κάθε φορά, ως 
κοινωνία μείναμε κολλημένοι για μεγάλο 
χρονικό διάστημα στις προβληματικές 
περιπτώσεις. Κανένας δεν έχει αναφερθεί 
σε ομίλους που μετέφεραν την έδρα τους 
στην Κύπρο ή που ίδρυσαν την ιθύνουσα 
εταιρεία στην Κύπρο, μετά την πολιτο-
γράφηση του κύριου μετόχου.

Tα τελευταία χρόνια η Κύπρος κα-
τάφερε να προσελκύσει επενδυτές από 
άλλες χώρες  πέραν των παραδοσιακών, 
όπως είναι η Ρωσία. Παράδειγμα είναι οι 
επενδύσεις από Κινέζους επενδυτές, όχι 
μόνο στην αγορά ακινήτων αλλά και σε 
άλλους τομείς, όπως ο τουρισμός. Είναι 
γι’  αυτό που η ανάλυση της πορείας των 
οικονομιών που έχουν σχέση με την Κύπρο 
γίνεται σημαντική. Επιβράδυνση τέτοιων 
οικονομιών, είτε λόγω εσωτερικών προ-
βλημάτων είτε λόγω διεθνών ζητημάτων, 
όπως η επιβολή δασμών και ελέγχων στη 
διακίνηση συναλλάγματος,  αναμένεται 
να επηρεάσει και τις χώρες στις οποίες 
διοχετεύονται οι εξωτερικές επενδύσεις.

Φυσικά οποιαδήποτε προβλήματα και 
δυσκολίες όσον αφορά το πολιτικό, οικο-
νομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον 
όπου δραστηριοποιούνται, οδηγεί τους 
επενδυτές στην αναζήτηση νέων χωρών 
για δραστηριοποίηση και ενδεχομένως 
μεταφορά της έδρας των εταιρειών τους. 
Πολλοί είναι μάλιστα αυτοί που φέρνουν 
μαζί και τις οικογένειές τους. Είναι σε αυτό  
το πλαίσιο που πρέπει να αναδειχθεί η 
Κύπρος, όχι μόνο ως χώρα φιλική στις 
επενδύσεις αλλά και ως προορισμός για 
μετακόμιση οικογενειών και διαβίωσή  
τους κάτω από ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο.

Η δημιουργία υποδομών, οι οποίες 
θα ενισχύσουν το βιοτικό επίπεδο τόσο 
των ντόπιων αλλά και των ξένων, θα ενι-
σχύσουν την αξία των επενδύσεων που 
έχουν γίνει στη χώρα μας. Οδικό δίκτυο 
και ηλεκτρονική διακυβέρνηση (κάτι που 
θα διευκολύνει σημαντικά την παροχή 
υπηρεσιών από το Δημόσιο) είναι τομείς 
όπου απαιτείται αρκετή δουλειά.

ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ*
anastasis.yiasemides@kpmg.com.cy
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Ο 
δείκτης τιμών κα-
τοικιών συνεχίζει 
να καταγράφει 
άνοδο, σύμφωνα 
με την Κεντρική 
Τράπεζα, η οποία 
ζητά στενή παρα-

κολούθηση του τομέα και εγρήγορση 
στις εξελίξεις. Σύμφωνα με νέα στοιχεία 
που ανακοινώθηκαν την περασμένη 
Παρασκευή, ο δείκτης τιμών κατοικιών 
(οικίες και διαμερίσματα) αυξήθηκε το 
πρώτο τρίμηνο του 2019 κατά 2,7% σε 
ετήσια βάση. Τόσο οι τιμές οικιών όσο 
και διαμερισμάτων κατέγραψαν ετήσια 
αύξηση κατά το υπό εξέταση τρίμηνο 
της τάξης του 2,1% και 3,9%, αντίστοιχα.

Όλοι οι ανά επαρχία δείκτες τιμών 
κατοικιών σημείωσαν ετήσια άνοδο. Η 
μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές οικιών 
σε ετήσια βάση καταγράφηκε στη Λε-
μεσό (4,5%). Στις τιμές διαμερισμάτων 
για πρώτη φορά η Λάρνακα (9,5%) ση-
μείωσε μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από 
τη Λεμεσό (7,3%).

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, 
ο δείκτης κατέγραψε τριμηνιαία αύξηση 
0,7% το πρώτο τρίμηνο του 2019. Οι 
δείκτες τιμών διαμερισμάτων και οικιών 
σημείωσαν τριμηνιαία αύξηση 0,9% και 
0,6%, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την ΚΤ, η ζήτηση για 
οικίες και διαμερίσματα συνεχίζεται και 
σύμφωνα με στοιχεία του Κτηματολογίου 
προέρχεται τόσο από Κύπριους όσο και 
από ξένους αγοραστές. Η χρηματοδότη-
ση των αγορών από ξένους προέρχεται, 
κυρίως,  από ίδια κεφάλαια, και σε μι-
κρότερο βαθμό από δανεισμό.

Τα αποτελέσματα βασίζονται στον επι-
καιροποιημένο δείκτη τιμών κατοικιών 
της ΚΤ όπως έχει διαμορφωθεί μετά από 
αναθεώρησή του, η οποία είχε στόχο τη 
διατήρηση της αντιπροσωπευτικότητάς 
του. Οι αλλαγές του δείκτη την περίοδο 
που καλύπτει η αναθεώρηση, δηλαδή 
από το πρώτο τρίμηνο του 2017 και 
εντεύθεν, ήταν μικρές.

 «Η αυξημένη ζήτηση για κατοικί-
ες, τόσο για ιδιοκατοίκηση όσο και για 
επένδυση, οι ξένες επενδύσεις και ο νέος 
εγχώριος δανεισμός συμβάλλουν στην 
ανάκαμψη των τιμών των κατοικιών. Οι 
τιμές διαμερισμάτων φαίνεται να ανακά-
μπτουν ταχύτερα σε σχέση με τις τιμές 
οικιών, κάτι που πιθανόν να οφείλεται στο 

γεγονός ότι τα διαμερίσματα γενικότερα 
προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις ως 
επένδυση σε σχέση με τις οικίες (σύμφωνα 
με στοιχεία του RICS). Επίσης τα διαμε-
ρίσματα φαίνεται να είναι η προτιμητέα 
επιλογή για αγοραστές που θέλουν να 
μείνουν κοντά στα κέντρα των πόλεων, 
όπως νέα νοικοκυριά», επισημαίνει η 
Κεντρική Τράπεζα.

Σημειώνεται ότι οι διακυμάνσεις των 
τιμών κατοικιών παρουσιάζουν αρκετή 
ανομοιογένεια τόσο μεταξύ επαρχιών, 
όσο και μεταξύ περιοχών εντός της ίδιας 
επαρχίας. Σημαντικό ρόλο σε αυτές τις 
διακυμάνσεις διαδραματίζουν οι ξένες 
επενδύσεις, οι οποίες φαίνεται να συγκε-
ντρώνονται σε συγκεκριμένες περιοχές 
και στηρίζουν την ανάκαμψη των τιμών.

Συνεπακόλουθο αυτών των εξελίξεων  
ήταν, μεταξύ άλλων, η σημαντική αύξηση 
του αριθμού των εκτιμήσεων της αξίας 
των ακινήτων, για σκοπούς επιτάχυνσης 
των διαδικασιών διευθέτησης των ΜΕΔ.

Μεταβολές τιμών
ανά επαρχία

Σε τριμηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών 
κατοικιών σημείωσε αύξηση σε όλες 
τις επαρχίες, με εξαίρεση την επαρχία 
Αμμοχώστου, που σημείωσε μικρή 
μείωση. Συγκεκριμένα, καταγράφηκε 
αύξηση στις τιμές κατοικιών κατά 1,5% 
στη Λεμεσό, 1,1% στη Λάρνακα, 1% 
στην Πάφο και 0,3% στη Λευκωσία, 
ενώ στην Αμμόχωστο καταγράφηκε 
μικρή μείωση 0,4%.

Όσον αφορά τις ετήσιες μεταβολές 
στον γενικό δείκτη τιμών κατοικιών ανά 
επαρχία, καταγράφηκε αύξηση σε όλες 
τις επαρχίες. Στη Λεμεσό καταγράφηκε 

ετήσια αύξηση της τάξης του 5,4%, στη 
Λάρνακα 3,2%, στην Αμμόχωστο 2,4%, 
στη Λευκωσία 1,5% και στην Πάφο 1,3%.

Όσον αφορά τις τιμές οικιών, κατα-
γράφηκαν τριμηνιαίες αυξήσεις στη Λε-
μεσό (1,6%), στη Λευκωσία (0,5%), στη 
Λάρνακα (0,4%) και στην Πάφο (0,1%). 
Στην επαρχία Αμμοχώστου καταγράφηκε 
μείωση 0,3%. Σε ετήσια βάση, οι τιμές 
οικιών σημείωσαν αύξηση σε όλες τις 
επαρχίες. Στη Λεμεσό οι τιμές οικιών 
αυξήθηκαν κατά 4,5%, στη Λευκωσία 
κατά 1,7%, στην Αμμόχωστο κατά 1,5%, 
στη Λάρνακα 1,4% και στην Πάφο κατά 
0,7%.

Οι τιμές διαμερισμάτων σε τριμη-
νιαία βάση κατέγραψαν αύξηση 3,8% 
στη Λάρνακα, στην Πάφο 1,7% και στη 
Λεμεσό 1,1%. Τριμηνιαία μείωση κατα-
γράφηκε στην Αμμόχωστο κατά 1,1%, 
ενώ στη Λευκωσία κατέγραψαν σχετική 
σταθεροποίηση (-0,1%). Σε ετήσια βάση, 
οι τιμές των διαμερισμάτων σημείωσαν 
για ακόμη ένα τρίμηνο αύξηση σε όλες τις 
επαρχίες, με τις μεγαλύτερες να σημειώ-
νονται στις επαρχίες Λάρνακας (9,5%) και 
Λεμεσού (7,3%). Οι τιμές διαμερισμάτων 
σημείωσαν ετήσια αύξηση 6,7% στην 
Αμμόχωστο, 1,8% στην Πάφο και 1,3% 
στη Λευκωσία.

Οι ετήσιες αυξήσεις στις τιμές των 
διαμερισμάτων στη Λεμεσό παραμένουν 
υψηλές, αν και παρουσιάζουν μικρή επι-
βράδυνση. Αντίστοιχα υψηλές αυξήσεις 
παρουσιάζονται πλέον εκτός από τη Λε-
μεσό και στις τιμές διαμερισμάτων στη 
Λάρνακα, οι οποίες σύμφωνα με εσω-
τερική ανάλυση της ΚΤΚ, οφείλονται σε 
συγκεκριμένες τουριστικές περιοχές, όπως 
και στην περίπτωση της Λεμεσού. Στις 

εν λόγω περιοχές φαίνεται να υπάρχει 
σε εξέλιξη δραστηριότητα που σχετίζεται 
με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα 
(ΚΕΠ), αλλά και το πρόγραμμα χορήγησης 
αδειών μόνιμης διαμονής (permanent 
residence).

Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις υπερ-
πολυτελών κατοικιών, οι οποίες γίνονται 
για σκοπούς συμμετοχής στο ΚΕΠ, χρη-
ματοδοτούνται από το εγχώριο τραπεζικό 
σύστημα σε περιορισμένο βαθμό. Ως εκ 
τούτου, στην πλειοψηφία δεν περιλαμβά-
νονται στο δείγμα για την κατασκευή των 
δεικτών της ΚΤΚ οι οποίοι βασίζονται σε 
στοιχεία εκτιμήσεων που αποστέλλουν 
οι τράπεζες.

Εντούτοις, οι πωλήσεις αυτές φαίνεται 
να έχουν έμμεση αλλά σημαντική επί-
δραση σε συγκεκριμένες περιοχές της 
επαρχίας Λάρνακας, όπως συνέβη και 
στην περίπτωση της Λεμεσού, στην οποία 
μπορεί να αποδοθεί και η επιταχυνόμενη 
αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων. 
Υποστηρικτικό της δυναμικής αυτής εί-
ναι και η επιτάχυνση στις αυξήσεις των 
ενοικίων στη Λάρνακα, τα οποία, σύμ-
φωνα με στοιχεία του Royal Institute of 
Chartered Surveyors (RICS) Cyprus, ενώ 
ήταν καθηλωμένα για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, από το 2018 και εντεύθεν 
παρουσιάζουν αισθητές αυξήσεις.

 «Ο δείκτης τιμών κατοικιών στην Κύ-
προ συνεχίζει να καταγράφει ανοδική 
πορεία, παράλληλα με την ανάκαμψη 
διαφόρων μακροοικονομικών δεικτών 
αλλά και της ευρύτερης οικονομίας. Εντού-
τοις, απαιτείται στενή παρακολούθηση 
του τομέα και εγρήγορση στις εξελίξεις, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τα ΜΕΔ», τονίζει 
η Κεντρική Τράπεζα.

ΔΡ ΑΝΤΡΈΑΣ ΑΣΣΙΏΤΗΣ*

Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης 
ή αναιμικής ανάπτυξης στην Eυ-
ρωζώνη, αλλά και σε άλλες οικο-

νομίες, η άσκηση νομισματικής πολιτι-
κής σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική 
αποτελούν τα κύρια εργαλεία που έχουν 
στη διάθεσή τους τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα και η κάθε Κυβέρνηση, αντίστοι-
χα, για να τονώσουν την ανάπτυξη. Είναι 
σημαντικό να αναφερθεί ότι οι οικονο-
μίες χρειάζονται και τις δύο πολιτικές να 
ασκούνται παράλληλα και συνδυαστικά 
για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων 
και την αποφυγή στρεβλώσεων. 

Μετά την ύφεση της Eυρωζώνης, ως 
επακόλουθο της παγκόσμιας οικονομι-
κής κρίσης του 2008, και της μετέπειτα 
παρατεταμένης αναιμικής ανάπτυξης που 
παρατηρήθηκε, εφόσον η κατανάλωση 
παρέμεινε υποτονική και ο δανεισμός 
σε χαμηλά επίπεδα, ο ρόλος της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) όσον 
αφορά τη  σταθερότητα της οικονομίας 
ενισχύθηκε. Ο πρωταρχικός στόχος της 
νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ είναι η 
διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, 
να παραμένουν δηλαδή σταθερές οι τιμές 
στο καλάθι της νοικοκυράς. Αυτή είναι η 
καλύτερη συμβολή που μπορεί να έχει 
η άσκηση νομισματικής πολιτικής στην 
οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας.

Το 2012, ο Μάριο Ντράγκι, λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν τις δυσμενείς οικονομικές συνθή-
κες που επικρατούσαν στην ευρωπαϊκή 
οικονομία, εξήγγειλε ότι θα κάνει οτιδήποτε 
χρειαστεί (το περίφημο “Whatever it takes”) 
για να στηρίξει την Eυρωζώνη, εννοώντας 
και τη στροφή προς τα αρνητικά επιτόκια. 
Το 2012, το βασικό επιτόκιο καταθέσεων 
της ΕΚΤ ορίστηκε στο 0%, ενώ τον Ιούνιο 
του 2014 μειώθηκε για πρώτη φορά σε 
αρνητική επικράτεια στο -0,10%. Στη συ-
νέχεια διαδοχικές μειώσεις το οδήγησαν 
στο -0,4% τον Μάρτιο του 2016, ενώ πολύ 
πρόσφατα, τον Σεπτέμβριο του 2019 μειώ-
θηκε περαιτέρω στο -0,5%. Είναι εμφανές 
ότι τα αρνητικά επιτόκια δεν αποτελoύν 
νέο γεγονός για τις ευρωπαϊκές εμπορικές 
τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων και των 
κυπριακών, αλλά κάτι που βιώνουν εδώ 
και μια πενταετία.

Στόχος της πολιτικής των αρνητικών 
επιτοκίων ήταν – και παραμένει – η απο-
θάρρυνση των τραπεζών να καταθέτουν τα 
πλεονασματικά τους αποθέματα στην ΕΚΤ 
και, αντί αυτού, η ώθηση για διοχέτευση 
αυτής της ρευστότητας σε δάνεια προς 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις για αναθέρ-
μανση της οικονομίας. Μέσω αυτής της 
διαδικασίας, θα αυξανόταν η ρευστότητα 
στην αγορά με αποτέλεσμα τη μείωση των 
επιτοκίων, ενθαρρύνοντας με αυτόν τον 
τρόπο τα νοικοκυριά σε κατανάλωση και 
τις εταιρείες σε επενδύσεις, δίνοντας έτσι 
ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα 
και τον πληθωρισμό. Αυτό φυσικά αφο-
ρά ολόκληρο τον ευρωπαϊκό τραπεζικό 
τομέα, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. 
Για παράδειγμα, στην κυπριακή οικονομία 
δεν υπάρχει θέμα έλλειψης ρευστότητας 
από την πλευρά του συστήματος για διο-
χέτευσή της στην πραγματική οικονομία, 
αλλά μάλλον έλλειψη τόσων ποιοτικών 
ευκαιριών (δεδομένου και του υπερ-
δανεισμένου ιδιωτικού τομέα και των 
υψηλών επιπέδων μη εξυπηρετούμενων 
χορηγήσεων), ώστε να καλυφθεί αυτή η 
διαθέσιμη ρευστότητα.  

Πέραν των αρνητικών επιτοκίων, λίγο 
αργότερα, το 2015 και εφόσον η ευρω-
παϊκή οικονομία δεν ανέκαμψε, η ΕΚΤ 
προχώρησε με νέα πολιτική, τη λεγόμενη 
«ποσοτική χαλάρωση». Ξεκίνησε δηλαδή 
τη μαζική αγορά ομολόγων κυρίως από 
τις τράπεζες, με αποτέλεσμα τη διοχέτευση 
περαιτέρω ρευστότητας στην αγορά.

Όπως διεφάνη, η συνεχής μονοδιά-
στατη επεκτατική νομισματική πολιτική, 
εφόσον δεν συνοδεύτηκε από παράλληλες 
δημοσιονομικές πολιτικές, δημιούργησε 
στρεβλώσεις. 

Μέχρι σήμερα, η ΕΚΤ συνεχίζει να επι-
βάλλει αρνητικά επιτόκια στις τράπεζες που 
επιλέγουν να φυλάνε την ρευστότητά τους 
αντί να τη διαθέτουν μέσω δανεισμού στην 
πραγματική οικονομία. Βασικά, τράπεζες 
με υπερβάλλουσα ρευστότητα, που στην 
ουσία δεν μπορούν να την διοχετεύσουν 
στην πραγματική οικονομία λόγω έλλειψης 
τόσων ευκαιριών, αντιμετωπίζουν επιπλέον 
κόστη,  γεγονός που επηρεάζει την κερδο-
φορία τους αφού πρέπει να πληρώνουν 
για να «παρκάρουν» τις καταθέσεις τους. 

Σήμερα, το βασικότερο πρόβλημα των 
παρατεταμένων αρνητικών επιτοκίων, που 
αφορά τις τράπεζες, είναι ότι εδώ και πέντε 
χρόνια δεν έχουν μετακυλήσει το κόστος 
αυτό στους πελάτες τους, αλλά συνεχίζουν 
να το απορροφούν οι ίδιες. Αυτό οδηγεί σε 
συμπίεση του περιθωρίου κέρδους των 
εμπορικών τραπεζών ποικιλοτρόπως, με 
αρνητικές συνέπειες για την ευρύτερη 
οικονομία.

Όσο οι τράπεζες προστατεύουν τους 
καταθέτες από το κόστος των αρνητικών 
επιτοκίων, βασικά προσφέρουν τα προ-
ϊόντα τους  σε τιμές κάτω του κόστους, 
μεγαλώνοντας έτσι τις προκλήσεις που 
ήδη αντιμετωπίζουν. Ένα σημαντικό μέ-
ρος της λύσης του προβλήματος αυτού 
εναπόκειται στο να αντιληφθεί ο κόσμος 
ότι για να διατηρεί τις καταθέσεις του στην 
τράπεζα θα πρέπει να πληρώνει. Μπορεί 
να ακούγεται παράδοξο, «μα θα πληρώνω 
για να μου φυλάει η Τράπεζα τα λεφτά 
μου;», αλλά δυστυχώς η «φύλαξη» των 
καταθέσεων έχει κόστος για τις τράπεζες 
και η τρέχουσα νομισματική πολιτική της 
ΕΚΤ αυξάνει αυτό το κόστος. 

Έως τώρα, κάποιες τράπεζες έχουν κα-
ταφέρει να περιορίσουν τις συνέπειες των 
αρνητικών επιτοκίων στην κερδοφορία 
τους είτε μέσω αύξησης του δανεισμού 
(με σχετικά χαμηλά επιτόκια όπως αναφέ-
ρεται και πιο πάνω), είτε αύξησης άλλων 
ασφαλών επενδύσεων με χαμηλές αλλά 
αποδεκτές αποδόσεις, που σιγά σιγά γίνο-
νται δυσεύρετες ή και μέσω μείωσης των 
λειτουργικών δαπανών τους, που, όμως, 
ως επί το πλείστον, αφορούν δαπάνες ανε-
λαστικού χαρακτήρα. Οι τράπεζες αυτές 
έχουν προσπαθήσει για χρόνια τώρα να 
μην επιβαρύνουν τους καταθέτες. 

Τα αρνητικά καταθετικά επιτόκια όμως 
έχουν ήδη εφαρμοστεί εδώ και χρόνια 
στην Ευρώπη.  Είναι γεγονός ότι κάποιες 
ευρωπαϊκές τράπεζες, κυρίως στις σκανδι-
ναβικές χώρες, αλλά και στη Γερμανία και 
την Ελβετία, εδώ και χρόνια επιβάλλουν 
χρεώσεις στους επιχειρηματικούς τους 
πελάτες, ενώ πολύ πρόσφατα έχουν ήδη 
αρχίσει τις χρεώσεις και σε μικρότερα 
ποσά ακόμη και στον ιδιωτικό τομέα.

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι εξελίξεις 
στην παγκόσμια οικονομία, δεδομένων 
των ανησυχιών και της αβεβαιότητας που 
επικρατεί, τείνουν να παγιώσουν τα αρ-
νητικά επιτόκια και επομένως θεωρείται 
δεδομένο ότι θα πρέπει όλοι μας να τα 
αντιμετωπίσουμε.

Όπως προαναφέρθηκε, η οικονομία 
χρειάζεται και τη νομισματική αλλά και 
τη δημοσιονομική πολιτική να ασκού-
νται παράλληλα και συνδυαστικά για την 
επίτευξη των επιθυμητών στόχων και την 
αποφυγή στρεβλώσεων. Το σίγουρο κέρδος 
της υπάρχουσας νομισματικής πολιτικής 
είναι η μεγάλη πτώση του κόστους δανει-
σμού των κυβερνήσεων λόγω των μαζικών 
αγορών ομολόγων από την ΕΚΤ. Γίνεται 
έτσι ευκολότερο προς τις κυβερνήσεις να 
αναλάβουν δημοσιονομικές πρωτοβουλίες 
και να αυξήσουν τις δημόσιες επενδύσεις 
σε έργα υποδομών ενισχύοντας έτσι την 
οικονομική δραστηριότητα. 

*Επικεφαλής Οικονομολόγος
Ελληνικής Τράπεζας

Εγρήγορση για τα ακίνητα 
ζητά η Κεντρική Τράπεζα
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Τα αρνητικά επιτόκια… 
ήρθαν για να μείνουν

Τόσο οι τιμές οικιών 
όσο και διαμερισμάτων 

κατέγραψαν ετήσια 
αύξηση κατά το υπό 
εξέταση τρίμηνο της 
τάξης του 2,1% και 
3,9%, αντίστοιχα



«Σήμερα, η Κύπρος 
συγκαταλέγεται στα 

πέντε κορυφαία 
κέντρα διαχείρισης 
πλοίων στον κόσμο 
και το μεγαλύτερο 

στην ΕΕ».

Η 
εξόρυξη και η παρα-
γωγή χαλκού έφε-
ραν μια πραγματική 
επανάσταση, που 
άλλαξε σημαντικά 
την καθημερινή 
ζωή και κυρίως την 

οικονομία της Κύπρου. Χάρη στον χαλκό 
και τη στρατηγική θέση της Κύπρου στο 
σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ασίας 
και της Αφρικής, οι Κύπριοι πρωτα-
γωνίστησαν στο θαλάσσιο εμπόριο με 
τις γειτονικές χώρες από αρχαιοτάτων 
χρόνων.

Ωστόσο, η ελκυστικότητα της χώρας 
ως ναυτιλιακού κέντρου είναι πέραν 
της στρατηγικής της θέσης. Η ανταγω-
νιστικότητα της Κύπρου, στον τομέα 
της ναυτιλίας, ενισχύθηκε σημαντικά 
με την εισαγωγή του Συστήματος Φόρου 
Χωρητικότητας (ΣΦΧ). Το ΣΦΧ για την 
εμπορική ναυτιλία της Κύπρου εγκρί-
θηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 
24 Μαρτίου 2010 ως συμβατό με το 
ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις σχετικές 
κατευθυντήριες γραμμές για Κρατικές 
Ενισχύσεις στον τομέα των Θαλάσσιων 
Μεταφορών (και αναμένεται να ανανε-
ωθεί μέχρι το τέλος του έτους για άλλα 
10 χρόνια). Το ΣΦΧ της Κύπρου ήταν το 
πρώτο που ενέκρινε η ΕΕ και καλύπτει 
επιλέξιμους ιδιοκτήτες κυπριακών και 
ξένων πλοίων, ναυλωτές και διαχειριστές 
πλοίων που επέλεξαν και έγιναν δεκτοί 
για να φορολογούνται στο πλαίσιο του 
ΣΦΧ. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό 
επειδή προσφέρει ένα πλήρες φάσμα 
επιλογών σε εταιρείες που επιδιώκουν 
να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο.

Μεταξύ των πολλών προφανών πλε-
ονεκτημάτων της Κύπρου, οι εταιρείες οι 
οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της ναυτιλίας απολαμβάνουν τα εξής 
πλεονεκτήματα: 

•Χαμηλό κόστος εγκατάστασης και 
λειτουργίας σε σχέση με αρκετά άλλα 
αναπτυγμένα ναυτιλιακά κέντρα, όπως 
Σιγκαπούρη, Αμβούργο, Νορβηγία, 
Λονδίνο, Χονγκ Κονγκ κ.ά. 

• Ακολουθώντας όλα τα πρότυπα 
ασφάλειας και προστασίας που προ-
κύπτουν από διεθνείς ναυτιλιακούς 
και άλλους οργανισμούς, η κυπριακή 
σημαία συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στις 
σημαίες των χωρών που υπάγονται στη 
«Λευκή Λίστα» των μνημονίων Paris 
και Tokyo MoU. Μεταξύ άλλων, αυτό 
συνεπάγεται λιγότερες επιθεωρήσεις 
των πλοίων υπό κυπριακή σημαία και 
λιγότερες καθυστερήσεις στα λιμάνια.

• Ένα από τα δύο μόνο «Ανοικτά Νη-
ολόγια» στην ΕΕ. Που σημαίνει ότι αν 
μια ναυτιλιακή εταιρεία έχει φορολογική 
έδρα την Κύπρο και είναι ιδιοκτήτης, 
ή διαχειρίζεται ή ναυλώνει πλοίο με 
σημαία της Κύπρου ή άλλης χώρας της 
ΕΕ, τότε οι άλλες ναυτιλιακές εταιρείες 
του ίδιου ομίλου με έδρα τρίτες χώρες 
(πλοία με σημαία πλην της ΕΕ) μπορούν 
επίσης να ενταχθούν στο ΣΦΧ κάτω από 
ορισμένες προϋποθέσεις.

• Δυνατή παρουσία σε διεθνείς ορ-
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γανισμούς που ασχολούνται με θέματα 
ναυτιλίας και προσυπογράφουν διεθνείς 
ναυτιλιακές συμβάσεις (IMO, ILO).

• Ναυτιλιακά γραφεία του Τμήματος 
Εμπορικής Ναυτιλίας (ΤΕΝ) σε Πειραιά, 
Λονδίνο, Αμβούργο, Νέα Υόρκη και 
Βρυξέλλες.

• Τα εισοδήματα των αξιωματικών και 
του πληρώματος που εργοδοτούνται σε 
πλοία υπό την Κυπριακή Σημαία είναι 
αφορολόγητα. 

• Εκτενές δίκτυο διμερών συμφωνιών 
μεταξύ της Κύπρου και άλλων κρατών για 
θέματα εμπορικής ναυτιλίας και αποφυγή 
διπλής φορολογίας. 

• Φιλικό προς τις επιχειρήσεις νομοθετι-
κό πλαίσιο βασισμένο στο Αγγλικό Δίκαιο. 

• Ιδανική διαφορά ώρας με τα άλλα 
μεγάλα ναυτιλιακά κέντρα. 

• Πολύγλωσσο ανθρώπινο δυναμικό. 
• Επαγγελματικές υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας. 
• Υψηλής ποιότητας δημόσιες υπη-

ρεσίες μέσω του ΤΕΝ, και
• Κράτος μέλος της ΕΕ.
Ένα πρόσθετο κίνητρο, ιδιαίτερα ση-

μαντικό, είναι μια νέα σχετικά νομοθεσία, 
η οποία προβλέπει φορολογικά κίνητρα 
για ξένους κατοίκους με υψηλά εισοδή-
ματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρκετοί 
επιχειρηματίες να μετεγκαταστήσουν τις 
οικογένειές τους αλλά και τις επιχειρή-
σεις τους (ναυτιλιακές και άλλες) στην 
Κύπρο. Επιπρόσθετα η νέα νομοθεσία έχει 
προσελκύσει και αρκετά εξειδικευμένα 
στελέχη που συνδέονται με τη ναυτιλιακή 
βιομηχανία,  τα οποία θα βοηθήσουν στη 
διάδοση αλλά και μεταφορά γνώσης σε 
εξειδικευμένα και υψηλόμισθα επαγγέλ-
ματα στο τοπικό ανθρώπινο δυναμικό.

Το γεγονός ότι η Κύπρος πληροί τόσες 
πολλές προϋποθέσεις ως μια ανταγωνι-
στική βάση για τις διεθνείς ναυτιλιακές 
εταιρείες και συναφείς με την ναυτιλία 
υπηρεσίες, αντανακλάται στη συμβολή 
της ναυτιλίας και των συναφών  υπηρεσι-
ών στην οικονομία, με την προστιθέμενη 
αξία να φτάνει στο 7% του ΑΕΠ και την 
απασχόληση στους 9.000 εργαζόμενους 
στην ξηρά. Αν κάτι έχει επιβραδύνει την 
ανάπτυξη της Κύπρου ως ναυτιλιακού 
κέντρου, και του στόλου υπό Κυπριακή 
Σημαία, αυτό είναι το μακρόχρονο παρά-
νομο τουρκικό εμπάργκο. Από το 1987, το 
εμπάργκο εμπόδισε την ομαλή ανάπτυξη 
και λειτουργία της κυπριακής ναυτιλίας με 
την απαγόρευση πλοίων που σχετίζονται 
με οποιονδήποτε τρόπο με την Κύπρο 
να δένουν σε τουρκικά λιμάνια. Παρά 
το εμπάργκο, η Κύπρος έχει εξελιχθεί 
σε ένα αναγνωρισμένο ολοκληρωμένο 
ναυτιλιακό κέντρο με καλά οργανωμένες 
υποδομές και υπηρεσίες, με περισσότερες 

από 200 ναυτιλιακές εταιρείες, συμπερι-
λαμβανομένων μερικών πολύ γνωστών 
ονομάτων διεθνώς (εγκατεστημένες κυρίως 
στη Λεμεσό, την ναυτιλιακή πρωτεύουσα 
της Κύπρου). Γνωστός για την ανεξαρτη-
σία του, ο κλάδος αυτός ευημερεί χωρίς 
σημαντικές κρατικές επενδύσεις, παρόλο 
που απολαμβάνει τη συνεχή και ισχυρή 
κρατική στήριξη. Οι δύο κύριες ιδιωτι-
κές ναυτιλιακές οργανώσεις της Κύπρου, 
το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο 
και η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών 
(που αναμένεται να συγχωνευθούν σε 
μία ένωση), συνεργάζονται στενά με το 
κράτος για να αναβαθμίζουν συνεχώς 
τη ναυτική διοίκηση και να ενισχύσουν 
την ανταγωνιστική τους παρουσία. Σήμε-
ρα, η Κύπρος συγκαταλέγεται στα πέντε 
κορυφαία κέντρα διαχείρισης πλοίων 
στον κόσμο και το μεγαλύτερο στην ΕΕ. 
Επίσης, το νηολόγιο της Κύπρου είναι το 
4ο μεγαλύτερο σε επίπεδο ΕΕ και 12ο 
σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο κυπριακό 
νηολόγιο είναι εγγεγραμμένα πάνω από 
χίλια υπερπόντια πλοία χωρητικότητας 
24,4 εκατομμυρίων τόνων. Το νηολόγιο 
έχει αυξηθεί σταθερά σε χωρητικότητα 
από την εισαγωγή του ΣΦΧ, που εγκρί-
θηκε από την ΕΕ το 2010.

Υφυπουργείο Ναυτιλίας
Η κυπριακή Κυβέρνηση έλαβε το μή-

νυμα των δυνατοτήτων του τομέα και, το 
σημαντικότερο, έχει κινητοποιηθεί ανα-
βαθμίζοντας το Τμήμα Εμπορικής Ναυτι-
λίας, που ήταν προηγουμένως τμήμα του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων, σε Υφυπουργείο που αναφέρεται 
απευθείας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
ως ένα μέσο για τη συνέχιση της ισχυρής 
ανάπτυξης του τομέα και για μεγαλύτερη 
ανεξαρτησία, ευελιξία και καινοτομία στον 
κλάδο. Στο πηδάλιο βρίσκεται η Νατάσα 
Πηλείδου, πρώην λογιστής και γενική 
διευθύντρια του Κυπριακού Οργανι-
σμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA), 
η οποία ανέλαβε καθήκοντα ως η πρώτη 
Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου την 
1η Μαρτίου 2018.

Μια παγκόσμια φωνή
Το συνέδριο Ναυτιλιακή Κύπρος 

διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από το 
Υφυπουργείο Ναυτιλίας σε συνεργασία 
με το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο 
και την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών. 
Το συνέδριο έχει εξελιχθεί σε ένα από 
τα πιο σημαντικά ναυτιλιακά συνέδρια 
στον κόσμο με μεγάλη επισκεψιμότητα. Το 
κύρος του εξασφαλίζει πλέον μια σημα-
ντική θέση στην ατζέντα πολλών ναυτιλι-
ακών στελεχών, συμπεριλαμβανομένων 
πλοιοκτητών,  πλοιοδιαχειριστών, καθώς 

και των επικεφαλής επιχειρήσεων που 
ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών 
συναφών με τη ναυτιλία. Το συνέδριο 
προσελκύει στην Κύπρο περίπου 850 
στελέχη απ’ όλον τον κόσμο.

Διακεκριμένοι επισκέπτες και διεθνούς 
κύρους ειδικοί αναλύουν και συζητούν 
εξειδικευμένα θέματα, που απασχολούν 
τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Η φωνή της εγχώριας ναυτιλίας 
ακούγεται επίσης στο εξωτερικό μέσω 
της ενεργού συμμετοχής της Κύπρου 
σε διάφορα φόρα που σχετίζονται με τη 
ναυτιλία, όπως ο Διεθνής Ναυτιλιακός 
Οργανισμός (IMO), η Διεθνής Οργάνωση 
Εργασίας (ILO) και η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελη-
τήριο (ICS) και η Ένωση Εφοπλιστών της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA). 

Σαλπάροντας προς το μέλλον...
Ο οδικός χάρτης για την ανάπτυξη της 

κυπριακής ναυτιλίας βασίζεται σε μεγάλο 
βαθμό στη μελέτη που διενήργησε η EY 
Κύπρου για τη ναυτιλία, μετά από ανάθε-
ση του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, 
σχετικά με την ανάπτυξη ενός ολιστικού 
Στρατηγικού Σχεδίου για την Κυπριακή 
Ναυτιλιακή Βιομηχανία με βάση την εξέταση 
και ανάλυση των σημερινών καθώς και των 
αναμενόμενων μελλοντικών τάσεων και 
εξελίξεων στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά. 
Η μελέτη ανέλυσε τον ρόλο της Κύπρου 
και τον τρόπο με τον οποίο η ναυτιλιακή 
βιομηχανία πρέπει να εξελιχθεί ώστε να 
αναπτυχθεί και να συμβάλει περισσότερο 
στην οικονομία της χώρας, καθώς και πώς 
συγκρίνεται με άλλα ναυτιλιακά κέντρα.

Κύριος στόχος αυτής της μελέτης ήταν 
να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα που θα 
ενισχύσουν τον κυπριακό εμπορικό στόλο 
και την Κυπριακή Ναυτιλιακή Βιομηχα-
νία με γνώμονα τα βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα οφέλη για την κυπριακή 
οικονομία. Για τον σκοπό αυτό δόθηκε ιδι-
αίτερη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα του 
κλάδου και τον τρόπο παροχής κινήτρων.

Υπό το νέο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, 
όλα τα ζητήματα που προέκυψαν από τη 
μελέτη επανεξετάζονται και υλοποιούνται 
με οργανωμένο τρόπο.

Κύπρος, ένα σύγχρονο 
ναυτιλιακό κέντρο της ΕΕ

Η Κύπρος συνδυάζει πολλά συστατικά 
που δεν συγκεντρώνονται εύκολα σε ένα 
μέρος, όπως το ανθρώπινο δυναμικό, η 
ποιότητα ζωής, η σημαία υψηλού κύρους, 
το εγχώριο ναυτιλιακό σύμπλεγμα, η αντα-
γωνιστικότητα και τα εξαιρετικά πρότυπα 
ασφαλείας. Υπάρχει επίσης συνεχής συ-
νεργασία με την ΕΕ, τον ιδιωτικό τομέα, 
άλλους οικονομικούς παράγοντες στην 
Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή και, 
σε συνδυασμό με την ισχυρή κρατική 
στήριξη, ο στόχος είναι να εξελιχθεί η 
Κύπρος σε ένα σύγχρονο ναυτιλιακό 
κέντρο, διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι 
ο ναυτιλιακός τομέας της ΕΕ θα παρα-
μείνει ισχυρός και θα ενισχυθεί ακόμη 
περισσότερο στο μέλλον. Η εύρεση ενός 
τρόπου άρσης του τουρκικού εμπάργκο 
θα έχει θετικές συνέπειες για τη ναυτιλία 
της Κύπρου και της ΕΕ στο σύνολό της.

*Συνέταιρος, Επικεφαλής 
Ναυτιλιακού Τομέα, ΕΥ Κύπρου 
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Το παρόν και το μέλλον στο
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ΠΕΝΤΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

Η πολιτική ποιότητας της ΕΕ στοχεύει στην προστασία των ονομάτων συγκε-
κριμένων προϊόντων για την προώθηση των μοναδικών χαρακτηριστικών τους, 
που συνδέονται με τη γεωγραφική τους προέλευση καθώς και με την παραδοσι-
ακή τεχνογνωσία.

Στο πλαίσιο του συστήματος αυτού, τα ονόματα των προϊόντων που καταχωρούνται ως γε-
ωγραφικές ενδείξεις προστατεύονται νόμιμα έναντι απομίμησης και κακής χρήσης εντός της 
ΕΕ και σε τρίτες χώρες, όπου έχει υπογραφεί ειδική συμφωνία προστασίας.

Για όλα τα συστήματα ποιότητας, οι αρμόδιες Αρχές κάθε κράτους μέλους της ΕΕ λαμβάνουν 
τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των καταχωρημένων ονομασιών στην επικράτειά 
τους. Πρέπει επίσης να αποτρέπουν και να σταματούν την παράνομη παραγωγή ή εμπορία 
προϊόντων που χρησιμοποιούν ένα τέτοιο όνομα.

Οι μη ευρωπαϊκές ονομασίες προϊόντων μπορούν επίσης να εγγράφονται ως γεωγραφικές 
ενδείξεις εάν η χώρα καταγωγής τους έχει διμερή ή περιφερειακή συμφωνία με την ΕΕ, η 
οποία περιλαμβάνει την αμοιβαία προστασία των εν λόγω ονομάτων.

Τα ονόματα διαφόρων προϊόντων (κρασί, τρόφιμα, αρωματισμένοι οίνοι και αλκοολούχα 
ποτά), που παράγονται σε πολλές χώρες εκτός της ΕΕ, όπως η Κολομβία ή η Νότια Αφρι-
κή, προστατεύονται.

Στην Κύπρο υπάρχουν πέντε προϊόντα που έχουν καταχωρισθεί στην ΕΕ. Το Κολοκάσι Σω-
τήρας έχει καταχωρισθεί ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης - ΠΟΠ. Το Γλυκό Τρι-
αντάφυλλο Αγρού, τα Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου, το Παφίτικο Λουκάνικο και το Λου-
κούμι Γεροσκήπου έχουν καταχωρισθεί ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη - ΠΓΕ.

Τι σημαίνει Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης;
Η ένδειξη ΠΟΠ για ένα προϊόν είναι στην ουσία η ονομασία, η οποία ταυτοποιεί ένα προϊόν 
το οποίο παράγεται, μεταποιείται και παρασκευάζεται σε καθορισμένη γεωγραφική περιοχή 
βάσει καθορισμένων προδιαγραφών, με τις πρώτες ύλες παραγωγής του να προέρχονται 
και αυτές από τη δεδομένη γεωγραφική περιοχή, ενώ η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του 
να είναι άμεσα συνδεδεμένα με την εν λόγω περιοχή.

Τι σημαίνει Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη;
Η ένδειξη ΠΓΕ είναι η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν, το οποίο έχει παραχθεί ή με-
ταποιηθεί ή προπαρασκευαστεί σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή βάσει καθορισμένων 
προδιαγραφών, χωρίς όμως τα συστατικά παραγωγής/παρασκευής του να προέρχονται κατ’ 
ανάγκην από την εν λόγω γεωγραφική περιοχή, ενώ η ποιότητα, η φήμη ή άλλο χαρακτηρι-
στικό του συνδέεται άμεσα με τη δεδομένη περιοχή.

Υπάρχει ωστόσο και μια τρίτη ένδειξη, αν και δεν έχουμε προϊόντα στην Κύπρο που ανήκουν 
σε αυτήν την κατηγορία. Πρόκειται για τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊό-
ντα – ΕΠΙΠ, που αφορούν γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα με παραδοσιακό χαρακτήρα, είτε 
στη σύνθεση είτε στα μέσα παραγωγής.

«Π
ού βρίσκε-
ται σήμερα 
η Κύπρος 
πολιτικά και 
οικονομικά; 
Ξεπέρασε τα 
προβλήματα 

και τα εμπόδια για οικονομική ανάπτυξη, 
ποια είναι η νέα της στρατηγική, τι πιστεύ-
ουν οι ξένοι εταίροι της;».

Αυτά και πολλά άλλα ήταν μερικά από τα 
κύρια θέματα που απασχόλησαν τη φετινή 
Σύνοδο Κορυφής του Economist στην Κύ-
προ, τη 15η στη σειρά, που χαρακτηρίζεται 
ως το κορυφαίο πολιτικό και οικονομικό 
γεγονός της χρονιάς. Διακεκριμένα στελέχη 
ευρωπαϊκών θεσμών και άλλων γειτονικών 
χωρών, τεχνοκράτες και πολιτικοί, καθώς 
επίσης και εκπρόσωποι της Kυβέρνησης, 
του τραπεζικού και επιχειρηματικού κλάδου, 
σε καίριες παρεμβάσεις τους έδωσαν το 

δικό τους στίγμα και τη δική τους οπτική 
γωνία για θέματα που αφορούν ή σχετί-
ζονται με την οικονομία της Κύπρου, τη 
θέση της ως κράτος μέλος της Ε.Ε. και ως 
γειτνιάζουσα με τη Μέση Ανατολή χώρα.

Σε μια ενδιαφέρουσα ομιλία του ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας 
Κύπρου Πανίκος Νικολάου αναφέρθηκε 
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τρα-
πεζικός τομέας της Κύπρου, όπως είναι η 
διαχείριση των ΜΕΔ και η είσοδος των 
FinTech στο ανταγωνιστικό «παιxνίδι».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν πρόκει-
ται να είμαστε ποτέ μια κανονική οικονομία, 
αν δεν σταματήσουμε να είμαστε ουραγοί 
στην Ευρώπη όσον αφορά την κατάσταση 
με τα ΜΕΔ. Οι όποιες προσπάθειες προς 
εξασθένιση της αποτελεσματικότητας του 
νομικού πλαισίου του 2018, που διέπει τις 
εκποιήσεις, αναμφίβολα θα δημιουργήσει 
αρνητικές επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη 
των επενδυτών αλλά και τη χρηματοοικο-
νομική σταθερότητα του τόπου». Αναφερό-
μενος στο μέλλον του τραπεζικού κλάδου, 
ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας 
Κύπρου υπογράμμισε πως «οι αλλαγές θα 
συντελούνται με γοργότερο ρυθμό, όμως 
θα είναι πιο δραματικές. Σε δέκα χρόνια, το 
80% των παραδοσιακών τραπεζών, όπως 
τις γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, ίσως να μην 
υφίστανται. Οι τράπεζες χρειάζεται να μετα-
μορφωθούν ώστε να είναι προετοιμασμένες 
για το ταξίδι αυτό. Ωστόσο ας θυμόμαστε 
τον λόγο ύπαρξης των τραπεζών - είμαστε 
εδώ για να στηρίζουμε τους πελάτες μας σε 
όλες τις σημαντικές στιγμές της ζωής τους».

Η είσοδος των FinTech
Ο κ. Νικολάου, σε ειδική αναφορά για 

την είσοδο των εταιρειών τεχνολογίας, 
είπε πως «οι τράπεζες αντιμετωπίζουν 
αυξανόμενο ανταγωνισμό από τις εταιρείες 
FinTech και Big Tech. Η αναστάτωση αυτή 
στον τραπεζικό τομέα επηρεάζει τις κύριες 
λειτουργίες των τραπεζών σε διάφορους 
βαθμούς. Οι υπηρεσίες πληρωμών έχουν 
πληγεί περισσότερο και αναμένεται ότι θα 
συνεχίσουν να πλήττονται στο μέλλον». 

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι «οι τράπεζες 
καλούνται να ανταποκριθούν στις προσδο-
κίες των πελατών τους και να προσφέρουν 
ταχύτερες, φθηνότερες και εξατομικευμένες 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Εάν όχι, θα 
υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις για το μέλλον 
των τραπεζών». Σημειώνεται ότι οι χρεώσεις 
στα παραδοσιακά καταστήματα αντικατο-
πτρίζουν το αυξανόμενο κόστος του δικτύου. 
Σε αντιστάθμισμα, οι Τράπεζες είναι πλέον 
σε θέση να προσφέρουν ολοκληρωμένες, 
ασφαλείς, εύκολες και γρήγορες υπηρεσίες 
στα ψηφιακά κανάλια. Υπηρεσίες οι οποίες 
είναι φθηνότερες ή και εντελώς δωρεάν.  
Μεταρρυθμίσεις

Ο  Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γε-
ωργιάδης αναφέρθηκε στις οικονομικές 
εξελίξεις και τόνισε πως «μετά από πέντε 
χρόνια ισχυρής ανάπτυξης, με την Κύπρο 
να βρίσκεται σήμερα σε σαφώς καλύτερη 
θέση, πρέπει να έχουμε το θάρρος και την 
τόλμη να λάβουμε αποφάσεις, και να προω-
θήσουμε μεταρρυθμίσεις και πολιτικές, που 

θα αφορούν όχι μόνο το σήμερα αλλά και το 
αύριο της οικονομίας μας, στο πλαίσιο μιας 
ισχυρής ενωμένης Ευρώπης, σε συνθήκες 
ελεύθερου εμπορίου και ανοικτών αγορών».

Αναφερόμενος στο τραπεζικό σύστημα 
υπογράμμισε πως «έχει εξυγιανθεί σε ένα 
μεγάλο βαθμό και είναι σε θέση να προ-
σφέρει χρηματοδότηση, και μάλιστα με 
αρκετά ελκυστικά επιτόκια, χωρίς όμως τις 
υπερβολές και τα λάθη του παρελθόντος». 

Οι αναδιαρθρώσεις
Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας,  

Κωνσταντίνος Ηροδότου, αναφερόμενος 
στο σημαντικό, για τις τράπεζες, θέμα των 
ΜΕΔ,  υπέδειξε πως «δεν είμαστε ευτυ-
χείς να βλέπουμε τα ΜΕΔ να παραμένουν 
στην πραγματική οικονομία και πρέπει 
να αντιμετωπιστούν». Όπως εξήγησε, «η 
ευκολότερη και ταχύτερη μέθοδος είναι οι 
πωλήσεις δανείων, αλλά πρέπει να κάνουμε 
περισσότερα για να διασφαλίσουμε ότι αυτά 
τα δάνεια που διατηρούν τα νοικοκυριά 
και οι επιχειρήσεις αναδιαρθρώνονται 
ορθά, έτσι ώστε να υπάρξει δυναμική 
στην οικονομική ανάπτυξη».

Επίσης τόνισε τη σημασία ύπαρξης 
ενός σταθερού πλαισίου για τις εκποιήσεις,  
αναφέροντας πως «είναι πολύ σημαντικό 
να έχουμε ένα σταθερό νομικό πλαίσιο, όχι 
μόνο για να είναι σε θέση οι τράπεζες να 
αντιμετωπίσουν τα ΜΕΔ, αλλά και για να 

μην δίνονται λανθασμένα κίνητρα στους 
δανειολήπτες».

Τα ΜΕΔ
Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μη-

χανισμού Σταθερότητας Klaus Regling, 
δίνοντας μια νότα αισιοδοξίας, ανέφερε 
πως «η ανάπτυξη της Κύπρου αναμένε-
ται να παραμείνει ισχυρή, με μεσαίους 
κινδύνους σε μεσοπρόθεσμη βάση. Η 
όποια επιβράδυνση της ανάπτυξης από 
εδώ και στο εξής είναι μέρος μιας φάσης 
εξομάλυνσης μετά από χρόνια υψηλής 
ανάπτυξης». Σημείωσε πως «ο προϋ-
πολογισμός για το 2020 περιλαμβάνει 
την πρόωρη εξόφληση του υπολοίπου 
δανείου προς το ΔΝΤ, μια ενέργεια η 
οποία αποσκοπεί σε εξοικονομήσεις 
για το κυπριακό κράτος». Ο Ευρωπαίος 
αξιωματούχος δεν παρέλειψε να σταθεί 
και στο θέμα των «κόκκινων» δανείων, 
τονίζοντας πως «η Κύπρος εξακολουθεί 
να είναι αντιμέτωπη με υψηλό δημόσιο 
και ιδιωτικό χρέος και υψηλό επίπεδο 
μη εξυπηρετούμενων δανείων».

Το χρέος και τα ΜΕΔ
Η Επικεφαλής του Διεθνούς Νομισμα-

τικού Ταμείου για την Κύπρο, Ανίτα Του-
λαντάρ,  αναφέρθηκε στην εντυπωσιακή 
ανάπτυξη της οικονομίας της Κύπρου τα 
τελευταία χρόνια, ωστόσο επεσήμανε πως 

«το υψηλό χρέος και τα μη εξυπηρετού-
μενα δάνεια καθιστούν την οικονομία πιο 
ευάλωτη στην αντιμετώπιση μελλοντικών 
σοκ». Υπέδειξε πως το  ΔΝΤ συστήνει στην 
Κύπρο «να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το 
πρωτογενές πλεόνασμα για μείωση του 
χρέους, κάτι που θα επιτρέψει στην οικο-
νομία να αντιμετωπίσει μελλοντικά σοκ». 

Η κα Τουλαντάρ συνέστησε αυστηρή 
πειθαρχία στις δαπάνες, διατηρώντας τον 
έλεγχο των μισθών και αποτελεσματικότε-
ρες δαπάνες στην εκπαίδευση καθώς και 
περισσότερη επένδυση στην τεχνολογική 
καινοτομία, το ανθρώπινο κεφάλαιο, τις 
ψηφιακές υποδομές, την εκπαίδευση και 
τις ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους.  

Ευελιξία των θεσμών
Ο Διευθυντής Νότιας Ευρώπης της 

Παγκόσμιας Τράπεζας, Μάρκους Χά-
ινζ, έκανε αναφορά στην εισοδηματική 
πολιτική τονίζοντας πως «στην τελευταία 
κρίση η ανθεκτικότητα του εισοδήματος 
των νοικοκυριών ήταν χαμηλή και τα με-
σαία εισοδήματα μειώθηκαν κατά περίπου 
15% μεταξύ 2010-2014».

Εξήγησε ακόμη ότι  «η Κύπρος για να 
μετριάσει τους κραδασμούς και να υπο-
στηρίξει την ισχυρότερη ανθεκτικότητα, 
μπορεί να βασιστεί σε μεταβολές της πραγ-
ματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας μέσω 
των μεταβολών των τιμών και των μισθών».

Όπως είπε, «οι χώρες της Νότιας 
Ευρώπης όπως η Κύπρος πρέπει να 
αφιερώσουν σημαντική ενέργεια στην 
ενδυνάμωση της ευελιξίας των θεσμών 
που έχουν σχέση με τις πραγματικές συ-
ναλλαγματικές ισοτιμίες».

Σύνεση στα δημοσιονομικά
Ο Επικεφαλής  του οίκου Fitch για την 

Ευρώπη,  Μάικλ Ναπολιτάνο, αναφέρ-
θηκε στη θετική προοπτική που υπάρχει 
για τη χώρα βασισμένη σε παράγοντες 
όπως η συνετή δημοσιονομική πολιτική, 
η ισχυρή ανάκαμψη και η αύξηση της 
ικανότητας απορρόφησης των κραδα-
σμών της οικονομίας. Σημείωσε ότι «η 
μείωση του χρέους είναι ένας σημαντικός 
παράγοντας για τις αξιολογήσεις χωρών 
όπως και η δημοσιονομική πειθαρχία και 
η αυξημένη κοινωνική ενσωμάτωση». 
Όπως είπε, «ο οίκος δεν βλέπει μόνο τους 
αριθμούς αλλά και συγκεκριμένα μέτρα», 
και επεσήμανε ότι «παρόλο που το χρέος 
αυξήθηκε σημαντικά μετά τη συγχώνευση 
του Συνεργατισμού, το είδαν θετικά ως 
μέτρο που θα ωφελούσε τη χώρα».

Σε ομιλία του στο συνέδριο ο Πρόε-
δρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος 
Αναστασιάδης ανέφερε πως «η περαιτέρω 
εμβάθυνση των σχέσεων με γειτονικά κράτη, 
στη βάση της πολυμερούς συνεργασίας, απο-
τελεί βασικό πυλώνα του όλου εγχειρήματος 
των τριμερών ή πολυμερών συνεργασιών 
που έχουμε αναπτύξει». «Επιζητούμε, και θα 
συνεχίσουμε να το πράττουμε, την επίτευξη 
σχέσεων καλής γειτονίας με όλα ανεξαιρέ-
τως τα κράτη της περιοχής, της γειτονιάς 
μας, και μεταξύ αυτών, βεβαίως, είναι και 
η Τουρκία», είπε χαρακτηριστικά.

ΠΑΝΊΚΟΣ ΝΊΚΟΛΑΟΥ:
«ΣΕ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΊΑ, 

ΤΟ 80% ΤΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΊΑΚΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΠΩΣ
ΤΊΣ ΓΝΩΡΊΖΑΜΕ

ΜΕΧΡΊ ΣΉΜΕΡΑ, ΊΣΩΣ
ΝΑ ΜΉΝ ΥΦΊΣΤΑΝΤΑΊ» 



Σ
τον Άγιο Γεώργιο Πέ-
γειας ήταν στραμμένα 
τα βλέμματα την εβδο-
μάδα που μας πέρασε, 
αφού μια είδηση, η οποία 
ξεκίνησε από τη Γαλλία 
και συγκεκριμένα ένα τη-

λεοπτικό αφιέρωμα στην εκπομπή του 
Νίκου Αλιάγα «50 minutes inside», στο 
τηλεοπτικό δίκτυο TF1, ήταν αρκετό για 
να υπάρξουν σωρεία δημοσιευμάτων και 
τηλεοπτικών αφιερωμάτων που έκαναν 
αναφορά στο γεγονός ότι η γνωστή και 
παγκόσμιας κλάσης Λατίνα τραγουδίστρια 
Σακίρα,  σύζυγος του ποδοσφαιρικού 
αστέρα της Μπαρσελόνα, Ζεράρντ Πικέ, 
αγόρασε σπίτι στην περιοχή. 

Αν και αρχικά σε πολλούς αυτό φάνηκε 
ως  διαφημιστικό τρικ, ήρθε η επίσημη 
επιβεβαίωση από τον Δήμαρχο Πέγει-
ας, Μαρίνο Λάμπρου, ο οποίος αφενός 
επιβεβαίωσε το γεγονός, αφετέρου πήγε 
και ένα βήμα πάρα πέρα, λέγοντας πως 
η Κολομβιανή τραγουδίστρια όχι απλώς  
επένδυσε στην περιοχή, αλλά την έχει 
κιόλας επισκεφθεί δυο φορές, με την τε-
λευταία να είναι το πρόσφατο καλοκαίρι. 

Η κυριακάτικη «Σ», θέλοντας να δώσει 
συνέχεια στα δημοσιεύματα και τα τηλεο-
πτικά αφιερώματα, έκανε μια βόλτα στην 
περιοχή και περπάτησε στην επικείμενη 
γειτονιά της δημοφιλούς τραγουδίστρι-
ας και με τη χρήση drone εξασφάλισε 
εντυπωσιακές εικόνες του συγκροτήματος 
πολυτελών επαύλεων στο οποίο το ζεύγος 
Πικέ επένδυσε.

Τι θα περιλαμβάνει το νέο... 
χωριό της Σακίρα; 

Στο τουριστικό θέρετρο Cap St Georges,  
το οποίο ανήκει στην εταιρεία Korantina 
Homes, θα υπάρχουν 180 πολυτελείς 
επαύλεις, κτισμένες σε οικόπεδα που 
ξεκινούν από 1000τ.μ. και φτάνουν μέ-
χρι τις 8000τ.μ. Τα συγκεκριμένα σπίτια 
θα ξεκινούν από τα 360τ.μ. καλυμμένο 
χώρο και θα φτάνουν μέχρι και 
τα 1200τ.μ.

Το συγκρότημα θα 
διαθέτει επίσης ένα 
πεντάστερο ξενοδο-
χείο με 206 σουίτες,  
ενώ στον χώρο θα 
λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ο υ ν 
8 εστιατόρια, 2 
lounge bar, disco, 
αίθουσες για συ-
νέδρια, κομμωτή-
ρια, καταστήματα, 
μεγάλοι παιδότο-
ποι, 4000τ.μ. χώροι 
χαλάρωσης και ευ-
εξίας, τα γνωστά spa. 
Στον όλο σχεδιασμό θα 
περιλαμβάνονται δυο γή-
πεδα ποδοσφαίρου κανονικών 
διαστάσεων με τα δικά τους 
εστιατόρια και ανέσεις, 8 
γήπεδα τένις, ειδικά δια-
μορφωμένος χώρος για 
ιππασία, θαλάσσια αθλή-
ματα αλλά και γήπεδο για 
beach volley. 

Οι πιο πάνω σχεδια-
σμοί έγιναν σε έκταση 
800.000τ.μ. γης, ενώ σε 
αυτά περιλαμβάνονται 
οικολογικές καλλιέργει-
ες με εσπεριδοειδή, 

λαχανόκηποι, βοτανικός κήπος και πολλά 
άλλα. Σε αυτά οι εκλεκτοί ιδιοκτήτες των 
επαύλεων θα μπορούν από μόνοι τους να 
καλλιεργήσουν τα δικά τους λαχανικά ή 
φρούτα αλλά και να επωφεληθούν από 
την ίδια την καλλιέργεια.

Ποιο είναι το ύψος
της επένδυσης 

Το συνολικό ύψος της επένδυσης,  σύμ-
φωνα με πληροφορίες της «Σ»,  πλησιάζει 
το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. 

Συγκεκριμένα, υπερβαίνει τα 750 
εκατομμύρια ευρώ και, με τους ρυθμούς 
που το έργο κινείται, δεν αποκλείεται να 
φτάσει ακόμη πιο ψηλά, αφού για την κάθε 
έπαυλη αλλά και για την κάθε σουίτα έχουν 
επιλεγεί τα καλύτερα έπιπλα εσωτερικής 
διακόσμησης με την υπογραφή του αρ-
χιτεκτονικού γραφείου George Andraos 
Associates, με έδρα το Λονδίνο. 

Οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα με 
την επικείμενη δημιουργία ελικοδρομίου 
να πηγαίνουν και να έρχονται στην περιοχή 
με ιδιωτικό ελικόπτερο.  

Πωλήθηκε ήδη το 90% της πε-
ριοχής - Σε ποιους απευθύνεται  

Με τη συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες 
ημέρες στην Κύπρο με τα «χρυσά διαβατή-
ρια», θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι 
το όλο εγχείρημα στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας 
στηρίζεται σε αυτά τα πλαίσια ανάπτυξης και 
έχει ως βάση του την πώληση κατοικιών 
για εξασφάλιση διαβατηρίου.

Σε αυτήν την περίπτωση μόνο κάτι τέτοιο 
δεν ισχύει, αφού ο όλος σχεδιασμός άρχισε 
πολύ προτού υπάρχουν οι «ευκολίες» 
για τα κυπριακά διαβατήρια και όπως 
δείχνει η πράξη δεν απευθύνεται κατ› 
ανάγκην ούτε σε Ρώσους αλλά ούτε σε 
Κινέζους, που είναι πολίτες τρίτων χωρών.

Ο αρχικός σχεδιασμός και το όραμα 
ξεκίνησε από τον ιδιοκτήτη της εταιρεί-
ας,  Γιώργο Ιωάννου, ο οποίος ήθελε να 
φτιάξει απέναντι από τη Γερόνησο ένα 
έργο εφάμιλλο ευρωπαϊκών προορισμών 
τύπου Μονακό και Saint Tropez στα πα-
ράλια της Νότιας Γαλλίας. Τα πράγματα 
άρχισαν δειλά-δειλά και η επιτυχία δεν 
άργησε να φέρει την περαιτέρω ανάπτυξη,  
η οποία έφτασε σήμερα να εκτείνεται ένα 
χιλιόμετρο από το αρχικό club house της 
εταιρείας.

Οι βασικοί πελάτες και ιδιοκτήτες των 
πολυτελών επαύλεων είναι κυρίως 

Ευρωπαίοι, Βρετανοί, Σκανδινα-
βοί, Γερμανοί και Γάλλοι, οι οποίοι 

έχουν την οικονομική ευχέρεια να 
προχωρήσουν σε αγορές εκατομ-
μυρίων. Το ποσοστό το οποίο έχει 

πωληθεί σε Κινέζους και 
Ρώσους κυμαίνεται 

γύρω στο 20% πά-
νω-κάτω.

Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι όλα τα 

πιο πάνω έχουν ήδη 
πωληθεί σε μεγάλο 
ποσοστό και, όπως 
αναφέρουν οι πληρο-

φορίες μας, αυτό φτάνει στο 
εκπληκτικό 90%, κάτι που 
δημιουργεί μεγάλη άνεση 
στην εταιρεία να προχωρεί 
με την επένδυσή της και 

βεβαίως και στο κρά-
τος, το οποίο έχει 

ήδη εισπράξει 
τους ανά-

λογους φόρους. 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
της περιοχής

Πάντα η συγκεκριμένη περιοχή χα-
ρακτηριζόταν από όλους όσοι γνωρίζουν 
την Πάφο μια από τις ομορφότερες. Με 
ή χωρίς την ανάπτυξη της συγκεκριμέ-
νης εταιρείας, ο Άγιος Γεώργιος Πέγειας, 
με τη Γερόνησο να δεσπόζει επιβλητικά 
της περιοχής, είχε πάντα τα ομορφότερα 
ηλιοβασιλέματα στην Κύπρο. Η περιο-
χή Μανίκι στα αριστερά και το γραφικό 
λιμανάκι του Αγίου Γεωργίου από την 
πίσω πλευρά δεν αφήνουν περιθώρια 
σε κανέναν να αμφισβητήσει την αξία 
της περιοχής.

Την ίδια στιγμή που η περιοχή καθημε-
ρινά  αποκτά πρόσθετη χρηματιστηριακή 
και πραγματική αξία, ο Άγιος Γεώργιος 
Πέγειας είναι δίπλα ακριβώς από τον Ακάμα 
αλλά και μιαν ανάσα από τον Κόλπο των 
Κοραλλίων. Διαθέτει όλες τις ανέσεις και τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που το Υφυπουρ-
γείο Τουρισμού προωθεί ως τουριστικό 
προϊόν της πατρίδας μας στο εξωτερικό. 
Θάλασσα και βουνό, δάσος και γαλάζιες 
παραλίες, στα οποία μπορεί ο επισκέπτης 
να συνδυάζει τον αθλητικό ή θρησκευτικό 
τουρισμό. Όλα αυτά πέντε μόλις λεπτά από 
την περιοχή του Κόλπου των Κοραλλίων, 
όπου είναι η γνωστή παραλία, πέντε λεπτά 
από τον Ζωολογικό Κήπο Πέγειας, αλλά 
και τους σημαντικούς αρχαιολογικούς 
χώρους της περιοχής.    

Η περιοχή διαθέτει επίσης ιδιωτικά 
σχολεία, ιατρικά κέντρα, φαρμακεία, 
βενζινάδικα, εστιατόρια και πολλά άλλα. 

Για τους πλούσιους επενδυτές βέβαια 
τα πιο πάνω συνδυάζονται αρμονικά με το 
ότι στην υπό αναφορά επένδυση υπάρχει 
διασφαλισμένη η δυνατότητα ιδιωτικότητας, 
αφού οι ιδιοκτήτες  πολυτελών επαύλεων, 
όπως η Σακίρα, θα μπορούν να απολαύ-
σουν υπηρεσίες πέντε αστέρων στον χώρο 
τους, όπως γαστρονομικές επιλογές, μασάζ, 
θεραπείες, προσωπικούς γυμναστές και 
πολλά άλλα.

Και άλλες προσωπικότητες 
του διεθνούς jet set επένδυ-
σαν στην περιοχή 

Οι φήμες από την ημέρα που ακούστηκε 
το όνομα του ζεύγους Πικέ δίνουν και 
παίρνουν και πλέον είναι κοινό μυστικό 
ότι πέρα από τη Σακίρα και τον Καταλανό 
άσο, στην περιοχή έχουν επενδύσει και 
άλλοι επώνυμοι, τείνοντας να την μετα-
τρέψουν σε «γειτονιά των αστέρων του 
Χόλιγουντ».

Μερικά από τα ονόματα που ακού-
στηκαν τις τελευταίες ημέρες είναι αυτά 
των Μπεν Άφλεκ, Τσάστιν Μπίπερ, Λε-
ονάρντο ντι Κάπριο, ο Πολ Μακ Κάρτνεϊ, 
ο Έλτον Τζον και η Κριστίνα Αγκιλέρα, 
η οποία επισκέφθηκε επίσης την Πάφο 
για ιδιωτική συναυλία στην περιοχή 
Πόλεως Χρυσοχούς και επίσης έμεινε 
κατενθουσιασμένη. 

Ανάμεσα στα ονόματα που ακούγο-
νται είναι και γνωστών ποδοσφαιριστών, 
supermodels αλλά και ανθρώπων του 
χώρου της Πολιτικής, της Τέχνης και του 
Κινηματογράφου. 

Συναυλία της Σακίρα
στην Πέγεια;

Μπορεί να ακούγεται ως αστείο ή 
πρωταπριλιάτικό ψέμα, έγινε όμως ήδη 
γνωστό ότι η δημοφιλής τραγουδίστρια 
θα έρθει στην περιοχή όπου επένδυσε, 
για να δώσει μια μεγάλη συναυλία. Αυτό 
αναμένεται να γίνει όταν ολοκληρωθεί το 
έργο και τελεστούν τα εγκαίνιά του, ενώ 
δίπλα της δεν αποκλείεται να βρεθούν 
και άλλα ονόματα παγκόσμιας κλάσης, 
η παρουσία των οποίων θα προκαλέσει 
αίσθηση ανά το παγκόσμιο.

Φημολογείται επίσης ότι οι εορτασμοί 
για την έναρξη λειτουργίας του έργου θα 
είναι τριήμεροι και σε αυτούς θα έχουν 
την ευκαιρία όλοι οι ιδιοκτήτες να γνωρι-
στούν μεταξύ τους, κάτι που θα ενισχύσει 
ακόμη περισσότερο το επιχειρηματικό 
ρεύμα που αναπτύσσεται στην περιοχή. 

Σε κάθε περίπτωση, η Πέγεια, η Πά-
φος και όλη η Κύπρος μόνο κερδισμένη 

μπορεί να είναι από τη μεγάλη αυτή 
προβολή που πήρε το θέμα. 
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Πώς η Πέγεια μετατρέπεται 
σε γειτονιά του Χόλιγουντ
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Η 
Κύπρος αναδύεται 
ως μια νέα ευρω-
παϊκή αγορά επεν-
δυτικών κεφαλαίων 
για πολλούς φορείς 
προώθησης και δι-
αχειριστές κεφαλαί-

ων, με τους ρυθμιστικούς και κρατικούς 
φορείς να προωθούν ενεργά την Κύπρο 
ως κέντρο αριστείας.

Ολοένα και αναβαθμίζεται ο ρόλος 
των επενδυτικών ταμείων και ο τρόπος 
με τον οποίο μπορούν να συμβάλουν σε 
μακροπρόθεσμα έργα όπως η ανάπτυξη 
υποδομών, η υγειονομική περίθαλψη 
και η εκπαίδευση. Επίσης, στον τομέα 
των οικογενειακών επιχειρήσεων, οι 
δομές των επενδυτικών ταμείων ενι-
σχύονται και χρησιμοποιούνται για τη 
διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων 
της οικογένειας.

Η Κύπρος, ως κράτος-μέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (ΕΕ), έχει το πλεονέκτημα 
της εναρμόνισης των κανονισμών της 
ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 
και χρησιμεύει ως «γέφυρα» μεταξύ της 
Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της 
Αφρικής. Και αυτό όχι μόνο λόγω της 
γεωγραφικής της θέσης αλλά και λόγω 
της υψηλής ποιότητας των χρηματοπι-
στωτικών υπηρεσιών που προσφέρονται, 
σε συνδυασμό με την ευελιξία και τη 
σαφήνεια των νόμων και κανονισμών 
οι οποίοι έχουν πρόσφατα εκσυγχρο-
νιστεί με την ψήφιση του Νόμου περί 
Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 
124 (Ι)/2018. 

Στην Κύπρο συναντώνται οι ακόλου-
θες οργανωτικές εταιρικές δομές για τα 
συστήματα συλλογικών επενδύσεων:

• Οργανισμοί συλλογικών επεν-
δύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), οι 
οποίοι συμμορφώνονται με τη σχετική 
ευρωπαϊκή οδηγία.

«ΟΛΟΈΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙ-
ΖΈΤΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΈΠΈΝ-
ΔΥΤΙΚΩΝ ΤΑΜΈΙΩΝ ΚΑΙ Ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΜΈ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ 
ΣΈ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΈΣΜΑ ΈΡΓΑ 
ΟΠΩΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟ-
ΜΩΝ, Η ΥΓΈΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΈΡΙ-
ΘΑΛΨΗ ΚΑΙ Η ΈΚΠΑΙΔΈΥΣΗ» 
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Τα αποτελέσματα του 2017 και 
2018, αλλά και τη γενικότερη 
πορεία των τελευταίων χρόνων, 

ανασκόπησε η Γενική Συνέλευση του 
Λαϊκού που πραγματοποιήθηκε στις 23 
Οκτωβρίου 2019. Τα αποτελέσματα του 
Ομίλου κρίνονται από τους μετόχους του 
ως θετικά και ενθαρρυντικά για το μέλλον 
του, αφήνοντας πίσω του τις δυσκολίες 
και τα προβλήματα του παρελθόντος. Ο 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 
Μίνως Χαραλάμπους, αναφέρθηκε στις 
στρατηγικές αποφάσεις και τις σημαντι-
κές αλλαγές που επήλθαν στον Όμιλο, 
υπογραμμίζοντας ότι ο Όμιλος Λαϊκού 
γυρίζει σελίδα. Ο Όμιλος παρουσίασε 
το 2017 κέρδος μετά την φορολογία, 
2,5 εκατομμύρια, ενώ το 2018 τα κέρδη 
ανήλθαν σε 2,7 εκατομμύρια.  Ανάμεσα 
στα σημαντικότερα επιτεύγματα του Ομί-

λου είναι η ανέγερση του υπερσύγχρο-
νου εργοστασίου οινοποιίας της ΛΟΕΛ, 
στην περιοχή Αγίου Σιλά στη Λεμεσό. 

Έγινε επίσης αναφορά στη στρατηγικής 
σημασίας απόφαση για ενοποίηση του 
τυπογραφείου PRINTCO με το τυπογρα-

φείο CASSOULIDES, δημιουργώντας από 
την 1/1/2019 την εταιρεία PRINTCO–
CASSOULIDES. Η συνένωση των εταιρει-
ών OMILOS LAIKOU DISTRIBUTORS 
LTD και COSMOS TRADING LTD το 
τέλος του 2012 στον τομέα της διανο-
μής απέδωσε μέχρι σήμερα εξαιρετικά 
αποτελέσματα καταστώντας την εταιρεία 
LAIKO COSMOS TRADING LTD σε 
μιαn από τις μεγαλύτερες και αξιόπιστες 
εταιρείες στον τομέα της διανομής. Η 
Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ομίλου που αποτελείται 
από τους: Μίνω Χαραλάμπους, Νίκο 
Ιωάννου, Μιχάλη Παρίδη, Γεώργιο 
Τσακκιστό, Γεώργιο Μωϋσή, Γιάννο 
Βαλανίδη, Νεοκλή Παρίδη, Παναγιώτη 
Νεοφύτου, Χαράλαμπο Παπαγεωργίου, 
Νάσο Κούκο, Χρυσόστομο Πασιαρδή 
και Μάριο Παναγή. 

Η Hermes Airports κατέκτησε τρία 
βραβεία στην πρώτη τελετή απο-
νομής των Cyprus HR Awards. Η 

διαχειρίστρια εταιρεία των δύο αεροδρομίων 
της Κύπρου απέσπασε συνολικά τρία χρυσά 
βραβεία σε δύο κατηγορίες: το βραβείο 
«Effective Use of Coaching – Mentoring» 
και το βραβείο «Best Change Management 
Strategy/Initiative» στην κατηγορία Learning 
and Development, καθώς και το βραβείο 
«Excellence in Workplace Wellbeing» 
στην κατηγορία Workplace Wellbeing. 
Τα Cyprus HR Awards διοργανώνονται 
από τον Εκδοτικό Οίκο Δίας και τη Boussias 
Communications, υπό την αιγίδα του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, του Κυπριακού Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητήριου (ΚΕΒΕ) 
και του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυν-

σης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΚυΣΥΔΑΔ). 
Ο στόχος των Cyprus HR Awards είναι 
η αναγνώριση και η επιβράβευση των 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην 
Κύπρο και έχουν ξεχωρίσει για την ανά-
πτυξη της ανθρωποκεντρικής κουλτούρας 
και των καινοτόμων πρακτικών μεταξύ του 
προσωπικού τους. Οι υποψηφιότητες αξιο-
λογήθηκαν από μια ανεξάρτητη επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων του επιχειρηματικού  
κλάδου, αποτελούμενη από επιχειρηματίες, 
ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, εκπρο-
σώπους κρατικών και θεσμικών οργάνων, 
καθώς και από ακαδημαϊκούς. Τα βραβεία 
παρέλαβαν εκ μέρους της Hermes Airports 
η Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια, Ελένη 
Καλογήρου και η Ανώτερη Διευθύντρια 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Νατάσα Ιακωβίδου, 
μαζί με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Γυρίζει σελίδα ο Όμιλος Λαϊκού Η Hermes Airports επιβραβεύεται 
στα πρώτα Cyprus HR Awards

Ο χάρτης των επενδυτικών 
ταμείων στην Κύπρο

• Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων 
(ΟΕΕ), οι οποίοι καλύπτουν όλα τα άλλα 
είδη επενδυτικών κεφαλαίων, συμπερι-
λαμβανομένων των αμοιβαίων κεφαλαίων 
κινδύνου, τα ταμεία επενδύσεων σε ακίνητα, 
τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και 
τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.

Η επιλογή μιας επενδυτικής δομής 
εξαρτάται γενικά από την επενδυτική 
πολιτική και τη στρατηγική διανομής 
του επενδυτικού ταμείου. Όλες αυτές οι 
δομές μπορούν να δημιουργηθούν ως 
ένα επενδυτικό ταμείο με ένα επενδυτικό 
χαρτοφυλάκιο ή μπορούν να διαρθρω-
θούν ως ταμείο πολλαπλών επενδυτικών 
τμημάτων (τύπου «ομπρέλα»), που δημι-
ουργεί χωριστά τμήματα κάτω από μια 
ενιαία νομική οντότητα. 

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρε-
ώσεις ενός τέτοιου επενδυτικού τμήματος 
διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα τμήματα, έτσι 
ώστε να περιοριστεί η μεταδοτική επίδραση 
της αφερεγγυότητας ενός άλλου τμήματος, 
στο πλαίσιο μιας δομής τύπου ομπρέλα. 
Κάθε επιμέρους επενδυτικό τμήμα έχει 
δικό του επενδυτικό στόχο και πολιτική.

Οι ΟΕΕ μπορούν επίσης να δημι-
ουργηθούν με πολλαπλές κατηγορίες 

μετοχών, οι οποίες έχουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά αλλά επενδύουν στο ίδιο 
χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του ΟΕΕ είναι 
τα ακόλουθα: Μπορούν να απευθύνονται 
σε ιδιώτες, θεσμικούς και επαγγελματίες 
και / ή επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές 
και να είναι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο. 
Επίσης, οι ΟΕΕ που απευθύνονται σε 
επαρκώς ενημερωμένους και / ή επαγγελ-
ματίες επενδυτές απολαμβάνουν υψηλό 
βαθμό ελευθερίας στην επενδυτική τους 
πολιτική. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμ-
βάνουν την πλήρη ευελιξία ως προς τους 
όρους αγοράς και εξαγοράς μετοχών και 
την πλήρη διαφάνεια σε σχέση με την 
προετοιμασία ελέγχου των ετήσιων οι-
κονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις περιοδικές 
εκθέσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαι-
αγοράς και τους επενδυτές.

Οι πιο δημοφιλείς μορφές ΟΕΕ είναι:
(i) Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού 

κεφαλαίου (Variable Capital Investment 
Company- VCIC) για ανοικτού τύπου 
ΟΕΕ. Οι μετοχές σε VCIC εταιρεία δεν 
έχουν ονομαστική αξία και το μετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρείας είναι πάντα ίσο 
με την εκάστοτε αξία του εκδομένου με-
τοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Στο πλαίσιο του Brexit, η υπό εγκατά-
σταση πλατφόρμα τύπου ομπρέλα  VCIC 
μπορεί να επιτρέψει σε διαχειριστές επεν-
δύσεων ή φορείς προώθησης τρίτων χω-
ρών να ενταχθούν στην πλατφόρμα εντός 
της οποίας δύνανται να διαχειρίζονται το 
δικό τους ξεχωριστό επενδυτικό τμήμα, 
σύμφωνα με τις δικές τους επενδυτικές 
στρατηγικές και επιτρέποντας την πρό-
σβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.

(ii) Ο Ετερόρρυθμος Συνεταιρισμός 
(Limited Partnership - LP) για κλειστού 
τύπου ΟΕΕ. Οι αλλαγές στον νόμο περί 
Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Συνε-
ταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών 
(ΚΕΦ.116) παρέχουν την επιλογή του 
κατά πόσον διαιρείται το κεφάλαιο των LP 
ή όχι σε μετοχές. Περαιτέρω, η Κύπρος 
στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση του 
οχήματος LP, το οποίο μπορεί να γίνει 
ακόμη πιο δημοφιλές. 

Η νομοθεσία που διέπει τους LP ανα-
μένεται να τροποποιηθεί, έτσι ώστε να 
επιτρέψει στον ομόρρυθμο συνέταιρο, 
κατά τη σύσταση ενός συνεταιρισμού, να 

έχει την επιλογή μιας ξεχωριστής νομικής 
προσωπικότητας, διατηρώντας παράλληλα 
φορολογική διαφάνεια. 

Επιπλέον, οι ετερόρρυθμοι συνέταιροι 
έχουν περιορισμένη ευθύνη, εφόσον δεν 
συμμετέχουν στη διαχείριση του συνε-
ταιρισμού (LP). Η Κύπρος εισήγαγε στη 
νομοθεσία που διέπει τους ΟΕΕ έναν  μη 
εξαντλητικό κατάλογο ασφαλιστικών δικλί-
δων για τους ετερόρρυθμους συνέταιρους. 

Στο πλαίσιο της δομής του εσωτερικά 
διαχειριζόμενου ΟΕΕ, το διοικητικό συμ-
βούλιο είναι υπεύθυνο για την επιλεκτική 
διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων 
του επενδυτικού ταμείου.

Σε ό,τι αφορά τους βασικούς φορείς 
παροχής υπηρεσιών του ΟΕΕ, ο τελευταίος 
μπορεί να επιλέξει παρόχους υπηρεσιών 
τους οποίους κρίνει αναγκαίους, χωρίς 
απαραιτήτως οι τελευταίοι να έχουν ως 
βάση την Κύπρο με ορισμένες εξαιρέσεις.

Περαιτέρω, είναι αξιοσημείωτη η όλο 
και αυξανόμενη τάση δημιουργίας των 
εγγεγραμμένων, αλλά μη εξουσιοδοτη-
μένων ΟΕΕ («RAIF») (μιας καινοτόμου 
κανονιστικής ρύθμισης στο τομέα των 
επενδυτικών ταμείων). Τα επενδυτικά 
αυτά ταμεία έχουν θεσμοθετηθεί, μεταξύ 

άλλων, για τη διευκόλυνση της ταχείας και 
αποτελεσματικής απόδοσης κεφαλαίων. 
Ομοίως με τον Καταχωρημένο Οργανισμό 
Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ) του 
Λουξεμβούργου, ένας κυπριακός ΚΟΕΕ 
απευθύνεται σε επαγγελματίες επενδυτές 
ή / και επαρκώς ενημερωμένους επεν-
δυτές και διαχειρίζεται από κυπριακό ή 
ευρωπαϊκό ΔΟΕΕ.

Το νομοθετικό πλαίσιο των ΚΟΕΕ δια-
τηρεί την κατάλληλη ρυθμιστική εποπτεία 
μέσω του εξωτερικού διαχειριστή, ΔΟΕΕ.

Ο ΚΟΕΕ μπορεί να είναι οργανωμένος 
σε οποιαδήποτε νομική μορφή, επιτρεπό-
μενη βάσει του Κυπριακού Νόμου, δηλαδή 
ανοικτού ή κλειστού τύπου και μπορεί 
να ακολουθεί οποιαδήποτε επενδυτική 
στρατηγική και να επενδύει σε οποιο-
δήποτε είδος περιουσιακών στοιχείων.

Καταλήγοντας, η Κύπρος με το ευέλικτο 
κανονιστικό σύστημα, την εμπειρογνω-
μοσύνη, το φορολογικό πλαίσιο, είναι σε 
θέση να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη 
ζήτηση τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης, 
κυρίως για τα επενδυτικά κεφάλαια που 
απευθύνονται σε αναπτυσσόμενες αγορές.

*Senior Associate, KPMG Limited 
**Αdvisor II, KPMG Limited



Ή
ταν 9 Νοεμβρίου 1989. 
Μερικά λεπτά πριν 
από την αλλαγή της 
μέρας. Η διχοτομη-
μένη πρωτεύουσα 
της Γερμανίας ζούσε 
την ιστορία της επα-

νένωσης. Από τη μια μεριά του τείχους η 
πλούσια εξελιγμένη Γερμανία. Από την 
άλλη η φτωχή λαοκρατική, Ανατολική 
Γερμανία. Άνθρωποι με διαφορετικές 
κοσμικές προσεγγίσεις, αλλά κοινούς 
πόθους. Το αποκαλούσαν το τείχος της 
ντροπής. Λίγες ώρες πριν από το άνοιγμα 
«της μπάρας», οι πολιτικές ηγεσίες των 
δύο πλευρών είχαν συμφωνήσει να πα-
ραχωρήσουν ταξιδιωτικές «διευκολύν-
σεις», υπό διαδικασίες, προθεσμίες και 
προϋποθέσεις, αντίστοιχες με εκείνες που 
υπάρχουν στα σημεία ελέγχου μεταξύ 
του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. 

Έντεκα το βράδυ οι δρόμοι έχουν 
πλημμυρίσει από κόσμο. Εκατοντάδες 
άνθρωποι περπατούν αποφασιστικά 
προς τα οδοφράγματα. Φωνάζουν. 
Απαιτούν να περάσουν. Ο αρχιφύλακας 
του μεθοριακού σταθμού της Μπόρ-
νχολμερ Στράσε λυγίζει στην πίεση της 
κοινωνίας. Υποκύπτει, χωρίς κυβερ-
νητική εντολή και ανοίγει την μπάρα 
στο πρώτο οδόφραγμα. Μέχρι το πρωί 
έχουν ανοίξει όλα τα σημεία ελέγχου. 
Άνθρωποι χείμαρροι γκρεμίζουν το 
τείχος. Στην πραγματικότητα, κανένας 
παράδεισος δεν περίμενε τους Ανατο-
λικούς στη Δύση. Η εκμετάλλευση, οι 
διακρίσεις, η δουλεία, η στέρηση της 
ελευθερίας, ο ρατσισμός, ο φανατισμός, 
η εξαθλίωση, ήταν όλα εκεί. Εκεί όμως 
ήταν και η διάθεση της καταπολέμησής 
τους. Η διάθεση για δημοκρατία και 
επούλωση πληγών. 

Από τότε μέχρι σήμερα 
Από τις 9 Νοεμβρίου 1989 μέχρι τις 9 

Νοεμβρίου 2019 μεσολάβησαν 30 χρό-
νια. Από τότε μέχρι σήμερα, πολλά έχουν 
αλλάξει. Το «κακό», όμως, εξακολουθεί να 
υπάρχει. Έχει πάρει άλλη μορφή και έχει 
ανοίξει νέες πληγές. Εμπειρογνώμονες 
και αναλυτές υποστηρίζουν – ορθά ή όχι 
– πως η πτώση του τείχους κατάφερε να 
σώσει την ανθρωπότητα από τη μεγάλη 
καταστροφή. Σήμερα, για άλλους λόγους, 
υπάρχουν άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι, 
βασανισμένοι, καταπιεσμένοι, ρακένδυτοι, 
εμφανισιακά και ψυχολογικά. Άνθρωποι 
που δεν έχουν ίσες ευκαιρίες, που δεν 
εισακούονται, που είναι αβοήθητοι και 
εγκλωβισμένοι σε συστήματα που εξυπη-
ρετούν τη διαφθορά και τα συμφέροντα 
των ισχυρών.

Δεν υπάρχουν πραγματικά τείχη για να 
γκρεμίσουν με τα χέρια τους και παλεύουν 
με τα σύννεφα. Το 1989 η Ευρώπη ενώ-
θηκε. Ο ανθρωπισμός νίκησε. Το 1919 η 
Ευρώπη διχάζεται. Ο ανθρωπισμός εξα-
ϋλώνεται…Υπάρχουν μόνο μερικά απο-
μεινάρια να δίνουν κουράγιο, ελπίδα πως 
ένας νέος κόσμος, λαμπερός, θα γεννηθεί 
ξανά. Τα πάθη γίνονται σταδιακά, ξανά, 
ασίγαστα και αν λύσεις – αναίμακτες – δεν 
υπάρξουν, τότε ο ολοκληρωτικός χαμός 
θα είναι μονόδρομος. 

Η αναίμακτη λύση 
Σε συνέντευξη στο BBC με την ευκαιρία 

των 30 χρόνων από την Πτώση του Τείχους 
του Βερολίνου, ο Μιχαήλ Γκορμπατσώφ 
αναφέρθηκε στα γεγονότα εκείνης της 
συνταρακτικής βραδιάς και την αγωνία 
του να μην οδηγήσει σε αιματοκύλισμα. 
«Δεν θα έπρεπε να χυθεί αίμα», λέει, «δεν 
μπορούσαμε να το επιτρέψουμε να συμβεί 
σε ένα θέμα τέτοιας βαρύτητας για τη Γερ-

μανία, για μας, για την Ευρώπη, για όλον 
τον κόσμο. Γι’ αυτό δηλώσαμε ότι δεν θα 
επρόκειτο να αναμειχθούμε». Σήμερα τα 
«απομεινάρια» της Σοβιετικής Ένωσης, 
αλλά και τα «απομεινάρια» της Δύσης, 
όχι μόνο επιτρέπουν να χυθεί αίμα, όχι 
μόνο αδιαφορούν για την αντιστροφή της 
Ιστορίας, αλλά επιπρόσθετα στρατεύουν 
πολίτες και πραγματοποιούν πολέμους.  
Ο ίδιος ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ βλέπει 
τον κίνδυνο της απειλής της παγκόσμιας 
ειρήνης. Οι κοινωνίες βράζουν στην οργή. 
Οι πολιτείες και τα κομματικά συστή-
ματα μοιάζουν να μη διδάχτηκαν ποτέ 
Ιστορία. Οι ηγέτες των κυβερνήσεων που 
μίλησαν στις εκδηλώσεις για τα 30χρονα 
αναφέρθηκαν στην ιστορική εκείνη μέρα 
και αγνοούν με πείσμα τις ιστορικές μέ-
ρες που έπονται, ενώ όλα τα μηνύματα 
είναι εκεί, ενώπιόν τους. Στην Ανατολή 
ο πόλεμος είναι αιματηρός, στη Δύση ο 
πόλεμος είναι αναίμακτος. 

Πριν από 30 χρόνια έγινε η επιλογή 
της αναίμακτης λύσης, διότι η βία θα 
προκαλούσε μεγαλύτερα προβλήματα. 
Σήμερα η βία όντως προκαλεί μεγαλύ-
τερα προβλήματα, ωστόσο οι επιθέσεις 
εξελίχθηκαν και έγιναν επίσης αναίμακτες, 
εγκλωβίζοντας πολίτες και αλλοιώνοντας 
πληθυσμούς, αργά και μεθοδικά. 

Το κόστος της λύσης
Αν και δεν υπάρχουν επίσημα πρακτικά 

που να έχουν δημοσιοποιηθεί, εκτιμάται 
ότι το κόστος της λύσης επανένωσης της 
Γερμανίας έφτασε τα 2 τρισεκατομμύρια 
ευρώ. Τα χρήματα αυτά δόθηκαν απο-
κλειστικά στα κρατίδια της Ανατολικής 
Γερμανίας, που υστερούσαν ανάπτυξης 
και που σήμερα είναι μερικά από τα πιο 
πλούσια κρατίδια της Ομοσπονδίας της 
Γερμανίας, προκαλώντας ενόχληση στην 

άλλοτε πιο αναπτυγμένη Δυτική Γερμανία. 
Σύμφωνα με την DW, οι πολίτες της πρώην 
Ανατολικής Γερμανίας έλαβαν σχεδόν 
1,3 τρισεκατομμύριο ευρώ περισσότερα 
χρήματα, απ’ όσα θα ελάμβαναν σε εισοδή-
ματα εάν αποτελούσαν ανεξάρτητο κράτος. 
Επιπρόσθετα οι τοπικοί φορείς της (υποα-
νάπτυκτης κάποτε) Ανατολικής Γερμανίας 
έλαβαν 560 δισεκατομμύρια ευρώ για 
εναρμόνιση στο πλαίσιο της επανένωσης 
της Γερμανίας. Παρόλα αυτά, σύμφωνα 
με τα επίσημα στοιχεία της γερμανικής 
στατιστικής υπηρεσίας, το δυτικό τμήμα 
της ισχυρότερης οικονομίας στη Γερμανία 
απολαμβάνει μεγαλύτερη ευρωστία από 
το ανατολικό. Παράλληλα, η ανεργία κινεί-
ται σε υψηλότερα επίπεδα στο ανατολικό 
τμήμα. Γι’ αυτό και το κεντρικό κράτος δεν 
έχει δώσει τέλος στην πολιτική της υπο-
χρεωτικής περικοπής από τους μισθούς 
όλης της Ομοσπονδίας, για στήριξη του 
ανατολικού κρατιδίου. 

Σύμφωνα δε με οικονομικούς αναλυτές, 
οι οικονομικές διαφορές δεν μπορούν να 
εκλείψουν άμεσα, παρά το γεγονός πως 
έχουν περάσει τρεις δεκαετίες, ενώ ελλο-
χεύει ο κίνδυνος να ενταθεί αυτό το χάσμα 
στις οικονομικές επιδόσεις ανάμεσα στη 
Δυτική και την Ανατολική Γερμανία, θέση 
που ενστερνίζεται και ο πρώην Υπουργός 
Οικονομικών της Ανατολικής Γερμανίας.  
Σε αυτά τα προβλήματα προστίθεται και 
το δημογραφικό. Οι περιφέρειες που κά-
ποτε συνέθεταν την Ανατολική Γερμανία 
έχουν χάσει πάνω από μισό εκατομμύ-
ριο κατοίκους, οι οποίοι μετακινήθηκαν 
ως «εσωτερικοί μετανάστες» στη Δυτική 
Γερμανία, την τελευταία δεκαετία. Ενώ 
ο πληθυσμός της ανατολικής Γερμανίας 
στα 30 χρόνια μειώθηκε κατά 13,5%, ο 
πληθυσμός της δυτικής Γερμανίας αυ-
ξήθηκε κατά 6,7. 

ΤΟ «ΣΙΔΗΡΟΎΝ ΠΑΡΑΠΈ-
ΤΑΣΜΑ» ΤΟΎ ΓΈΡΜΑΝΙ-
ΚΟΎ ΔΙΧΑΣΜΟΎ ΚΑΤΈΡ-
ΡΈΎΣΈ ΜΗΝΈΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
9Η ΝΟΈΜΒΡΙΟΎ 1989, 
ΟΤΑΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ-ΓΈΡ-
ΜΑΝΟΙ ΔΙΈΦΈΎΓΑΝ ΠΡΟΣ 
ΤΗ ΔΎΤΙΚΗ ΓΈΡΜΑΝΙΑ 
ΜΈΣΩ ΟΎΓΓΑΡΙΑΣ. ΩΣΤΟ-
ΣΟ, ΤΑ ΣΗΜΈΙΑ ΈΛΈΓΧΟΎ 
ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΑ ΜΈΣΑΝΎΧΤΑ 
ΤΗΣ  8ΗΣ ΠΡΟΣ 9Η ΝΟ-
ΈΜΒΡΙΟΎ.

ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
hadjikostam@sigmatv.com
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Η Γερμανία προτίμησε 
την αναίμακτη λύση. 

Μία λύση ωστόσο 
που οι πολίτες της, 

οικονομικά, πληρώνουν 
μέχρι σήμερα ως πάγια 
παρακράτηση από τον 
μισθό τους. Μία λύση 
που άλλαξε όμως και 
τον ρουν της Ιστορίας  

Η ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ

30 χρόνια μετά την πτώση του τείχους
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Δίχως αμφιβολία η κρίση στην Κα-
ταλωνία συνοδεύτηκε από την άνοδο 
της ακροδεξιάς και ωφέλησε πολιτικά 
το κόμμα Vox. Η υπερεθνική ρητορική 
της ενότητας σε αντιδιαστολή με τις 
αποσχιστικές τάσεις στην Καταλωνία 
και η αντιμεταναστευτική προσέγ-
γιση ήταν αρκετά για την αναβίωση 
της  ακροδεξιάς σε μία χώρα όπου η 
ιδεολογία αυτή τέθηκε στο περιθώριο 
μετά τον θάνατο του δικτάτορα Φράνκο 
το 1975. Στις προηγούμενες εκλογές 
επιβεβαίωσε τις δημοσκοπήσεις με τη 
θριαμβευτική είσοδό του στο κοινο-
βούλιο, καταλαμβάνοντας 24 από τις 
350 έδρες. Ήδη η συστηματοποίησή 
του προχωράει με γοργούς ρυθμούς, 

αφού η συνεργασία του με το Λαϊ-
κό Κόμμα και τους Ciudadanos τους 
έδωσε τα κλειδιά για τη διακυβέρνηση 
καίριων περιφερειών, όπως η Ανδα-
λουσία, η Μαδρίτη και η Μούρθια, 
ενώ οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν 
ακόμη καλύτερη επίδοση στις εκλο-
γές της Κυριακής, κατατάσσοντάς το 
τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας. Η 
προεκλογική εκστρατεία του ηγέτη 
του Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, βασί-
στηκε σε δύο άξονες. Αρχικά, όπως 
και άλλα υπερεθνικά κόμματα στην 
Ευρώπη, προέταξε την υιοθέτηση μιας 
πολιτικής στην οποία κυρίαρχη θέση 
θα έχουν οι Ισπανοί, καταφεύγοντας 
παράλληλα σε μια εκστρατεία κατά των 

μεταναστών, τους οποίους συνέδεσε 
με ληστείες και ομαδικούς βιασμούς. 
Παράλληλα, πρότεινε μιαν αμείλικτη 
στάση απέναντι στους Καταλανούς 
αποσχιστές, τους οποίους θεωρεί ως 
απειλή για την εδαφική ακεραιότητα 
της χώρας. Μάλιστα υποσχέθηκε ότι 
θα επιδιώξει την κατάργηση της αυ-
τονομίας της περιοχής, κατακτώντας 
έτσι μεγάλο μερίδιο του συντηρητι-
κού ακροατηρίου. Να σημειωθεί ότι 
η στάση των κομμάτων απέναντι στο 
ανοικτό ζήτημα της Καταλωνίας έχει 
δημιουργήσει μεγάλες ανακατατάξεις 
στα ποσοστά τους, με κύριο ωφελημέ-
νο το ακροδεξιό Vox και σε δεύτερο 
επίπεδο το συντηρητικό ΡΡ. 

Οι δύο άξονες της εκστρατείας του Vox

Η ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΗ 
ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΝΤΙ-
ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΜΕ ΤΙΣ 

ΑΠΟΣΧΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΩΝΙΑ ΚΑΙ 
Η ΑΝΤΙΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥ-

ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΗΤΑΝ ΑΡΚΕΤΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ 
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Ο
ι νέες εκλογές στην 
Ισπανία δεν προοικο-
νομούν ότι θα αρθεί 
το πολιτικό αδιέξοδο 
της χώρας. Οι ψηφο-
φόροι οδηγούνται για 
τέταρτη φορά στις 

κάλπες σε διάστημα τεσσάρων ετών, με τις 
δημοσκοπήσεις να προβλέπουν ξανά νίκη 
του σοσιαλιστή Πρωθυπουργού, Πέδρο, 
αλλά χωρίς την απαιτούμενη πλειοψηφία 
να σχηματίσει κυβέρνηση. Η συνεχιζόμενη 
πολιτική αστάθεια που γεννήθηκε το 2005 
όχι μόνο δεν τερματίζεται, αλλά τροφοδο-
τείται και μεγεθύνεται ολοένα και περισσό-
τερο με τις αιτίες της να αναζητούνται στην 
εκρηκτική κατάσταση στην Καταλωνία, στην 
άνοδο της ακροδεξιάς αλλά κυρίως στον 
κατακερματισμό των πολιτικών δυνάμεων 
στο κοινοβούλιο. Σε ένα ρευστό πολιτικό 
σκηνικό διεξήχθη μια προεκλογική περί-
οδος, που στόχο είχε κυρίως τη δεξαμενή 
ψήφων των αναποφάσιστων, ενώ κυρίαρχο 
θέμα αποτέλεσε το ζήτημα της Καταλωνί-
ας. Αυτό που μένει να εξηγήσουν όμως τα 
ισπανικά κόμματα δεν είναι το μετεκλογικό 
τους πρόγραμμα αλλά τις μετεκλογικές τους 
συμμαχίες, οι οποίες θα επιλύσουν και το 
διαφαινόμενο πολιτικό αδιέξοδο. 

Πολιτικό αδιέξοδο 
δίχως τέλος

Δίχως αμφιβολία η Ισπανία υποφέρει 
από το φαινόμενο που παρατηρείται και 
στην υπόλοιπη Ευρώπη, το οποίο παίρνει 
τη μορφή της κοινωνικής και πολιτικής 
πόλωσης και συνοδεύεται από τον κατα-
κερματισμό του πολιτικού συστήματος. 
Έτσι η χώρα δεν έχει να αντιμετωπίσει 
μόνο την κρίση της Καταλωνίας, η οποία 
εύλογα θεωρείται ως η σημαντικότερη 
εδαφική διαμάχη της Δυτικής Ευρώπης, 
αλλά και την κατάρρευση του παραδοσι-
ακού πολιτικού συστήματος. Το πολιτικό 
σκηνικό της Ισπανίας, στο οποίο παραδοσι-
ακά κυρίαρχη θέση είχαν το Σοσιαλιστικό 
Εργατικό Κόμμα (PSOE) και το  Λαϊκό 
Κόμμα (PP), έχει αλλάξει ριζικά από την 
περίοδο της οικονομικής κρίσης, ανοίγοντας 
την πόρτα σε δυνάμεις όπως το αριστερό 
Podemos και το κεντροδεξιό Ciudadano. 
Περαιτέρω ρωγμές στο πολιτικό σύστημα 
προκάλεσε το δημοψήφισμα για ανεξαρ-
τησία της Καταλωνίας το 2017, το οποίο 
«ξύπνησε» τις ακροδεξιές δυνάμεις του 
Vox, επιτρέποντάς τους για πρώτη φορά 
να εισέλθουν στο εθνικό κοινοβούλιο στις 
εκλογές του Απριλίου. Αποτέλεσμα της 
ρευστής αυτής κατάστασης είναι η αστά-
θεια και το αδιέξοδο με το κοινοβούλιο 

Κάθε χρόνο και εκλογές στην Ισπανία
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να φτάνει στο σημείο να είναι ανίκανο 
να λειτουργήσει. Εντούτοις η ισπανική 
πολιτική σκηνή ανέκαθεν βίωνε μία βα-
θιά πόλωση, αφού στη σύγχρονη ιστορία 
της χώρας ουδέποτε υπήρξε κυβέρνηση 
συνασπισμού. 

Μια οικονομική κρίση 
προ των πυλών 

Πολλοί αναλυτές χαρακτήριζαν την από-
φαση του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, 
Πέδρο Σάντσεθ, ως ένα πολιτικό στοίχημα 
με βαρύ κόστος όχι μόνο γιατί διέβλεπαν 
την έκρηξη που θα σημειωνόταν στην 
Καταλωνία αλλά κυρίως γιατί φαινόταν από 
το καλοκαίρι ότι η οικονομία της χώρας θα 
αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα. Ήδη 
η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ισπανίας 
αναθεώρησαν πρόσφατα επί τα χείρω τις 
προβλέψεις για την ανάπτυξη ΑΕΠ του 
2019, στο 2,1% και στο 2% αντίστοιχα, την 
ώρα που κατά την περίοδο 2015-2017, 
η Ισπανία έφτανε το 3% ετήσιου ρυθμού 
ανάπτυξης. Σύμφωνα με τους οικονομο-
λόγους, ο βασικός λόγος μπορεί να ανα-
ζητηθεί όχι τόσο στην πολιτική αστάθεια, 
όσο στη διεθνή συγκυρία. Συγκεκριμένα, η 
οικονομική αβεβαιότητα έχει τις ρίζες της 
στους διάφορους εμπορικούς πολέμους 
αλλά και στην επιβράδυνση που παρου-
σιάζουν οι μεγάλοι οικονομικοί εταίροι 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Γερμανίας 
αλλά και της Βρετανίας λόγω Brexit. Όμως, 

το συνεχιζόμενο πολιτικό αδιέξοδο δεν 
είναι άσχετο με την απουσία υιοθέτησης 
των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, που θα 
μπορούσαν να επιτρέψουν στην Ισπανία 
να αντιμετωπίσει μία μελλοντική οικονο-
μική κρίση. Ήδη η αντιπολίτευση παίζει 
το χαρτί της επερχόμενης οικονομικής 
κρίσης, κάνοντας λόγο για άρνηση της 
πραγματικότητας και απόκρυψη της 
πραγματικής διάστασης του προβλήματος 
από τον Σάντσεθ, «λάθος» το οποίο είχε 
διαπράξει ο σοσιαλιστής προκάτοχός του, 
Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο, ο οποί-
ος οδήγησε την οικονομία της χώρας σε 
κατάρρευση πριν από μία δεκαετία. Παρά 
την κινδυνολογία της αντιπολίτευσης, όμως, 
οι οποίοι χρησιμοποίησαν το επιχείρημα 
της αύξησης της ανεργίας τον μήνα Οκτώ-
βριο, οικονομολόγοι συμφωνούν ότι στο 
παρόν στάδιο δύσκολα μπορεί να γίνει 
λόγος για οικονομική κρίση στην Ισπανία. 

Πώς επηρεάζει το καταλανι-
κό ζήτημα την αναμέτρηση

Έπειτα από μια περίοδο ειρηνικών κινη-
τοποιήσεων των Καταλανών αυτονομιστών, 
η καταδίκη σε βαριές ποινές φυλάκισης 
των εννέα ηγετικών στελεχών του αυτονο-
μιστικού κινήματος για τον ρόλο τους στην 
απόπειρα απόσχισης από την Ισπανία το 
2017 προκάλεσε το ξέσπασμα της λαϊκής 
οργής που σιγόκαιγε στην περιοχή. Με τα 
γεγονότα να λαμβάνουν χώραν  μιαν ανάσα 

πριν από τις κάλπες, εύλογα η προεκλογική 
εκστρατεία διεξήχθη στη σκιά των διαδη-
λώσεων στην Καταλωνία. Η σύμπτωση της 
αναβίωσης της καταλανικής κρίσης με την 
προεκλογική περίοδο δίχως αμφιβολία 
αποτέλεσε και τη χειρότερη δυνατή εξέλιξη 
για τον Σάντσεθ, ο οποίος πρέπει να βρει 
αυτές τις ισορροπίες, ώστε να μη χάσει 
την υποστήριξη από τους Καταλανούς 
«χτυπώντας» τους πολύ δυνατά αλλά και 
να μη δυσαρεστήσει τους ψηφοφόρους 
στην υπόλοιπη Ισπανία, υιοθετώντας πιο 
μαλακή στάση. Έτσι κι αλλιώς θα πρέπει 
να κρατήσει την πόρτα ανοιχτή για τους 
αυτονομιστές σε περίπτωση που μελλο-
ντικά χρειαστεί την ψήφο εμπιστοσύνης 
τους στη Βουλή μετά τις εκλογές. Να ση-
μειωθεί ότι ο πρωθυπουργός, σε αντίθεση 
με τον προκάτοχό του, Μαριάνο Ραχόι, 
υιοθέτησε μια λιγότερο επιθετική στάση 
απέναντι στους Καταλανούς, προωθώντας 
τον διάλογο. Όμως η προσήλωσή του σε 
αυτόν  τον διάλογο, ο οποίος λίγο πολύ 
θύμιζε καρότο και μαστίγιο, ήταν σε άμεση 
συνάρτηση με την πολιτική συγκυρία. Το 
να διατηρήσει λοιπόν αυτήν την ισορροπία 
λίγο πριν από την κάλπη δεν είναι εύκο-
λο, αφού βάλλεται τόσο από την Αριστερά 
όσο και από τη Δεξιά, με τους πρώτους να 
τον κατηγορούν ότι παραείναι σκληρός 
με τους Καταλανούς και τους δεύτερους 
να υποστηρίζουν ότι επιδιώκει να σχη-
ματίσει συνασπισμό με τους αποσχιστές 

στο κοινοβούλιο. Αναλυτές επισημαίνουν 
πάντως ότι εάν τα πράγματα βγουν εκτός 
ελέγχου στους δρόμους ή η περιφερεια-
κή κυβέρνηση αρχίσει μιαν «ανταρσία», 
ο Πρωθυπουργός δεν θα αντισταθεί στον 
πειρασμό να «θυσιάσει» την Καταλωνία, 
δείχνοντας στο υπόλοιπο εκλογικό σώμα 
ότι μπορεί να ανταποκριθεί στην πρόκληση, 
επιβάλλοντας έκτακτα μέτρα για επιβολή 
της τάξης, χωρίς να αποκλείεται η αναστολή 
της αυτονομίας της περιοχής.  

Οι δημοσκοπήσεις μίλησαν
Από καιρό οι δημοσκοπήσεις για τις 

εκλογές της Κυριακής «φωνάζουν» ότι ο 
κατακερματισμός του κοινοβουλίου όχι 
μόνο θα διατηρηθεί αλλά αναμένεται να 
ενισχυθεί. Αναλυτικά η δημοσκόπηση της 
El País δείχνει τον Πέδρο Σάντσεθ «νι-
κητή» των εκλογών με 116 έδρες, αλλά, 
όπως και τον Απρίλιο, να απέχει πολύ 
από την απόλυτη πλειοψηφία. Σε αυτήν 
την εκλογική αναμέτρηση οι Σοσιαλιστές 
έχουν θέσει ως στόχο το φιλόδοξο 30%, 
έτσι ώστε να είναι κύριοι του πολιτικού 
παιχνιδιού και να μπορέσουν να παρα-
μείνουν στην εξουσία χωρίς να χρειασθεί 
να σχηματίσουν κυβέρνηση συμμαχίας με 
κάποιο κόμμα. Έτσι η στρατηγική του πρω-
θυπουργού στράφηκε στους «ρυθμιστές» 
αναποφάσιστους, αφού  στην αναμέτρηση 
του Απριλίου το 10% των ψηφοφόρων είχαν 
αποφασίσει την επιλογή τους μόλις την 
τελευταία εβδομάδα, γυρίζοντας έτσι την 
πλάστιγγα.  Ακολουθεί το Λαϊκό Κόμμα με 
94 έδρες, ενώ τρίτο παρουσιάζεται το Vox 
με 42 έδρες, διπλάσιες σε αριθμό από τις 
εκλογές του Απριλίου. Στην τέταρτη θέση 
τοποθετούν τους Podemos, ενώ στην πέ-
μπτη θέση τους Ciudadanos. Κατά την 
τηλεμαχία της Δευτέρας ο σοσιαλιστής 
Πρωθυπουργός δεν έδωσε κανένα στοι-
χείο για το πώς θα σχηματίσει κυβέρνηση 
κάτω από αυτές τις δυσμενείς συνθήκες, 
αλλά κάλεσε τους πολιτικούς του αντιπά-
λους να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στο 
κόμμα που θα κερδίσει τις περισσότερες 
ψήφους, εννοώντας έμμεσα δικό του κόμ-
μα. Πάντως, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν 
ότι θεωρείται απομακρυσμένο το σενάριο 
δημιουργίας κυβέρνησης είτε του μπλοκ 
της αριστεράς (Podemos, PSOE, Mas Pais), 
είτε του μπλοκ της δεξιάς (PP, Ciudadanos, 
Vox).  Οι Καταλανοί αυτονομιστές, οι οποί-
οι υποστήριξαν τον περασμένο χρόνο την 
ανάληψη της εξουσίας από τον Σάντσεθ, 
αναμένεται ότι θα εξασφαλίσουν 20 έδρες, 
αλλά οι σοσιαλιστές εξήγγειλαν, προεκλο-
γικά τουλάχιστον, ότι δεν θα επιθυμούσαν 
την υποστήριξή τους. 
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Ως γνωστόν, νέα αναβολή δόθηκε 
για το Brexit για το τέλος Ιανουα-
ρίου 2020. Κανένας πάντως  δεν 

ξέρει τι θα γίνει τελικά, αφού θα υπάρξουν 
και εκλογές στις 12 Δεκεμβρίου 2019.

Ορισμένες, όμως, χώρες από καιρό 
άρχισαν να κάνουν τις προετοιμασίες τους 
και για ένα «no deal» Brexit. Μια τέτοια 
χώρα είναι η Ελβετία. Στις αρχές Ιουλί-

ου 2019 η Ομοσπονδιακή Σύμβουλος 
(Υπουργός) Karin Keller-Sutter μετέβη 
στο Λονδίνο για συνομιλίες με την κυβέρ-
νηση του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) για 
να υπογράψει συμφωνίες σχετικά με το 
Brexit. Δύο συμφωνίες υπογράφτηκαν 
μεταξύ των δύο κυβερνήσεων σχετικά 
με την ασφάλεια και την απασχόληση 
(εργοδότηση) (βλ. Eric Albert, “La Suisse 
prepare le terrain de l’ apres-Brexit”, Le 
Temps, 11 Ιουλίου 2019, σελ. 3).

Το ΗΒ θέλει, επίσης, να πληροφορηθεί 
από την Ελβετία σχετικά με τις σχέσεις της 
τελευταίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), 
αφού η Ελβετία δεν είναι μέλος της ΕΕ.   

Σχετικά με τις Συμφωνίες μεταξύ 
Ελβετίας και ΗΒ, ακόμα πριν από τον 
Ιούλιο του 2019 πέντε συμφωνίες είχαν 

ήδη υπογραφεί σχετικά με τα δικαιώματα 
των πολιτών, το εμπόριο, τα ασφαλιστικά 
συμβόλαια, τις οδικές μεταφορές και τις 
αεροπορικές συμφωνίες.

Κατά την επίσκεψη της κ. Keller Sutter 
τον Ιούλιο 2019, όπως έχει αναφερθεί 
έχουν ήδη υπογραφεί δυο συμφωνίες 
σχετικά με την ασφάλεια και την απα-
σχόληση (εργοδότηση).

Για την ασφάλεια υπεγράφη συμφωνία 
για ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 
την  τρομοκρατία και την εγκληματικότητα.

Σχετικά με την απασχόληση η Ελβετία 
θέλησε να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των 
υπηκόων της για εργοδότηση στη Βρετανία 
μετά το Brexit. Απ’ ό,τι φαίνεται η Ελβετία 
είναι από τις χώρες που πήραν τα μέτρα 
τους για να προστατευτούν από ένα “no 

deal” Brexit.
Εμείς, τι έχουμε κάνει; Η Κύπρος, 

όπως είναι γνωστόν, έχει πάρα πολλές 
σχέσεις με το ΗΒ και το Brexit θα την 
επηρεάσει, ακόμα δε περισσότερο ένα 
«no deal» Brexit. Έχουμε πάρει τα μέτρα 
μας; Θα διαπραγματευτούμε με το ΗΒ 
για τα θέματα που μας επηρεάζουν; Για 
παράδειγμα: το θέμα των φοιτητών μας 
που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια και 
άλλες σχολές στο ΗΒ. Οι Κύπριοι είναι 
από τους πιο καλούς πελάτες του ΗΒ 
και τεράστια ποσά ξοδεύονται από τους 
Κυπρίους για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
στο ΗΒ. Μια διαπραγμάτευση γι’ αυτό 
το θέμα πρέπει να γίνει το συντομότερο 
δυνατόν, αν δεν έγινε.

Άλλο θέμα για το οποίο πρέπει να γί-

νει διαπραγμάτευση, αν δεν έγινε, είναι 
για τους Κυπρίους που ζουν και εργά-
ζονται στο ΗΒ ή ορισμένους απ’ αυτούς 
και για τους αντίστοιχους Βρετανούς που 
βρίσκονται στην Κύπρο. Ένα άλλο θέμα 
είναι αυτό τής στο μέλλον απασχόλησης 
Κυπρίων υπηκόων στο ΗΒ. Άλλο θέμα 
είναι το τεράστιο ζήτημα του τουρισμού 
από το ΗΒ. Βεβαίως, υπάρχει επίσης το 
θέμα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο. 
Ένα τεράστιο και πολύ λεπτό θέμα. Άλλο 
είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε 
Κυπρίους υπηκόους από κυβερνητικά 
ιδρύματα στο ΗΒ.

Υπάρχουν πολλά άλλα θέματα, για τα 
οποία πρέπει να γίνουν συμφωνίες με το 
Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει όμως και 
κάτι άλλο, που είναι οι σχέσεις μεταξύ 

των δύο φίλων χωρών: η Κύπρος έχει 
πάρα πολλούς δεσμούς με το ΗΒ και, 
όμως, σε πολλούς Κυπρίους έρχεται η 
εύλογη απορία όταν βλέπουμε για διά-
φορα θέματα και, τελευταίως, στην ΕΕ, ότι 
η μόνη χώρα που δεν μας υποστηρίζει 
σχετικά με τη σχέση μας με τη Τουρκία 
είναι το ΗΒ. Γιατί άραγε; Εμείς πάντοτε 
το υποστηρίζουμε και τώρα για το θέμα 
του Brexit η κυβέρνησή μας υποστηρίζει 
μέσα στην ΕΕ τη φίλη χώρα. Γιατί τις 
περισσότερες φορές δεν υπάρχει αντα-
πόκριση; Κρίμα.
*Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 
& Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης Ελβετίας), 
Πρόεδρος του Ιδρύματος Θεοδούλου, πρώην 
Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ στο Τμήμα 
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Έ ναντι 5 εκατομμυρίων γεν, ήτοι 
46.000 δολαρίων, πουλήθηκε 
ένα καβούρι Αρκτικής σε δη-

μοπρασία στην Ιαπωνία.   
Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή 

που έχει «πιάσει» ποτέ καβούρι, σύμφω-
να με την εταιρεία δημοπρασίας, στην 
περιφέρεια Τόττορι.   

Το ακριβοθώρητο καρκινοειδές ήταν 
αρσενικό, ζύγιζε 1,2 κιλά και είχε μήκος 
κοντά στα 15 εκατοστά. Η τιμή πώλησής 
του κατέρριψε μακράν το προηγούμενο 
ρεκόρ ενός άλλου κάβουρα Αρκτικής 
που πωλήθηκε, επίσης στο Τόττορι, 
πέρυσι έναντι 18.000 δολαρίων. Το, 
αξίας δεκάδων χιλιάδων δολαρίων, 
καβούρι θα καταλήξει στο πιάτο ενός 
από τα ακριβά εστιατόρια της Γκίνζα, 
της πολυτελούς συνοικίας του Τόκιο.   

 «Το γνωρίζω πως είναι δυσάρεστο, 
αλλά συμβαίνει. Και είμαι σίγουρος πως 
η γεύση του θα είναι αντάξια της τιμής 

του», είπε στο CNN ο πλειοδότης και 
αγοραστής του καβουριού, Τετσούι 
Χαμασίτα.   

Η σεζόν για την αλιεία του συγκε-
κριμένου είδους καβουριού ξεκίνησε 
την περασμένη Τετάρτη, με την πρώτη 
δημοπρασία να γίνεται την επόμενη μέρα 
(Πέμπτη) σε πανηγυρική ατμόσφαιρα. Το 
καβούρι της Αρκτικής είναι περιζήτητος 
μεζές στην Ιαπωνία και αφθονεί στα 
νερά ανοιχτά της περιφέρειας Τόττορι 
(μεταξύ Οσάκα και Χιροσίμα), όπου και 
αλιεύεται τους ψυχρότερους μήνες.   

Με πληροφορίες από το CNN

Σε μια σπουδαία ανακάλυψη σκε-
λετών μαμούθ. που ανατρέπει όσα 
ξέραμε για το πώς κυνηγούσαν 

μεγάλα ζώα οι άνθρωποι, προχώρησαν 
αρχαιολόγοι στο Μεξικό.   

Σύμφωνα με το BBC, τουλάχιστον 14 
σκελετοί από το είδος των «μαλλιαρών» 
μαμούθ εντοπίστηκαν σε παγίδες που 
είχαν κατασκευάσει προϊστορικοί κυνη-
γοί πριν από 15.000 χρόνια. Μάλιστα, 
όπως ανακοινώθηκε, οι παγίδες που 
βρέθηκαν στο βόρειο Μεξικό, είναι οι 
πρώτες που ανακαλύπτονται.  

Οι κυνηγοί της εποχής ίσως κατά-
φερναν να εγκλωβίσουν στις παγίδες 
τα τεράστια αυτά ζώα χρησιμοποιώντας 
πυρσούς και κλαδιά. Έτσι, σύμφωνα με 
τους αρχαιολόγους, τα 800 οστά που 
ανακαλύφθηκαν πιθανόν να αλλάξουν 

όσα ξέραμε μέχρι στιγμής για τον τρόπο 
με τον οποίο οι άνθρωποι κυνηγούσαν 
αυτά τα ζώα. Σύμφωνα με το Εθνικό 
Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 
(ΙΝΑΗ), του Μεξικού, «πρόκειται για το 
μεγαλύτερο εύρημα αυτού του είδους, 
που έχει γίνει ποτέ» και δεν είναι απίθανο 
να βρεθούν και άλλες τέτοιου είδους 
παγίδες στο βόρειο Μεξικό.  

Σημειώνεται ότι οι σκελετοί εντοπί-
στηκαν στο Τουλτεπέκ, σε μια περιοχή 
όπου η κυβέρνηση κατασκευάζει ένα 
νέο αεροδρόμιο. Ο Ντιέγκο Πριέτο 
Ερνάντεζ, διευθυντής του Ινστιτούτου, 
δήλωσε ότι «η ανακάλυψη αποτελεί 
ορόσημο και ένα σημείο καμπής σε 
όλα όσα πιστεύαμε για τη σχέση των 
κυνηγών-τροφοσυλλεκτών και αυτών 
των γιγάντιων φυτοφάγων ζώων».   

Ο
ι 18χρονοι Ευρω-
παίοι μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση 
για τα 20.000 δω-
ρεάν εισιτήρια που 
δίνει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για ταξί-

δια με τρένο στην Ευρώπη. Η προθε-
σμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 28 
Νοεμβρίου.   

«Το πρόγραμμα DiscoverEU έχει ανοίξει 
στους νέους Ευρωπαίους εντελώς νέες 
ευκαιρίες για να ανακαλύψουν την ήπειρό 
τους», δήλωσε την Παρασκευή στις Βρυ-

ξέλλες ο αρμόδιος Επίτροπος Εκπαίδευσης, 
Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, 
Τίμπορ Νάβρατσιτς (Tibor Navracsics), 
όπως μεταδίδει το dpa.   

Αυτό το δωρεάν πρόγραμμα υφίσταται 
εδώ και ενάμιση χρόνο. Κατά τους τρεις 
προηγούμενους γύρους αιτήσεων η ΕΕ 
διένειμε περίπου 50.000 εισιτήρια. Αι-
τήσεις υπέβαλαν σχεδόν 275.000 νέοι 
18 ετών. Τα εισιτήρια αυτού του γύρου 
ισχύουν για έναν μήνα κατ’ ανώτατο όριο 
για την περίοδο από την 1η Απριλίου 
έως τις 31 Οκτωβρίου 2020. Οι 18ρηδες 
θα πρέπει να ταξιδέψουν με το τρένο, 

αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να τα-
ξιδέψουν με υπεραστικά λεωφορεία, με 
πλοίο και σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
με αεροπλάνο. Με αυτόν τον τρόπο δί-
νεται η δυνατότητα σε όσους ζουν σε 
απομακρυσμένες περιοχές ή νησιά να 
συμμετάσχουν στην επιλογή.   

Εάν η κράτηση γίνει από ταξιδιω-
τικό πρακτορείο μπορούν να ταξι-
δέψουν το πολύ σε δύο χώρες. Αν 
επιλέξουν ευέλικτες κρατήσεις, τότε 
μπορούν να ταξιδέψουν θεωρητικά 
σε όσες χώρες θέλουν όπως και με 
το Interrail. Μέχρι σήμερα οι Ιταλοί 

18ρηδες βρίσκονται στην πρώτη θέση 
των αιτούντων. Έχουν υποβάλει αίτηση 
σχεδόν 46.000 νέοι Ιταλοί, ενώ στη 
δεύτερη θέση βρίσκεται η Γερμανία 
με περίπου 43.000 αιτούντες. Σε όλες 
τις χώρες υπήρχαν σημαντικά πε-
ρισσότεροι αιτούντες από τον αριθμό 
των αιτήσεων. Το πρόγραμμα χρη-
ματοδοτείται φέτος από την ΕΕ με 
16 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2020 
θα διατεθούν 25 εκατομμύρια ευρώ.   

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις αι-
τήσεις των ενδιαφερομένων δείτε εδώ:  
https://europa.eu/youth/discovereu_el   

Σπουδαία ανακάλυψη
με σκελετούς μαμούθ

στο Μεξικό 

Σε τιμή ρεκόρ πουλήθηκε 
καβούρι στην Ιαπωνία

Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 18ΑΡΗΔΕΣ 

Δωρεάν ταξίδια με 
τρένο στην Ευρώπη
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Η Photos Photiades Breweries, μέλος 
του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, απέσπα-
σε 2 σημαντικές διακρίσεις στην πρώτη 
μεγάλη διοργάνωση HR Awards που 
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο νησί 
μας, αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευσή της 
για συνεχή εξέλιξη των στελεχών της μέσω 
της εφαρμογής σύγχρονων και καινοτόμων 
πρακτικών. Συγκεκριμένα, η εταιρεία δια-
κρίθηκε με Silver βραβείο στην κατηγορία 
Excellence in Leadership Development για 
τον θεσμό Internal Training Academy 
και με Bronze βραβείο στην κατηγορία 
Effective Use of Coaching. – Mentoring 
για το πρόγραμμα της Leadership Coaching. Η Ακαδημία της εταιρείας αποτελεί ένα 
ολιστικό μοντέλο εκπαίδευσης και ανάπτυξης που προσφέρει εσωτερικά προγράμματα 
κατάρτισης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του προσωπικού της, παρέχοντας έτσι συνεχή 
υποστήριξη και εξέλιξη των δεξιοτήτων και γνώσεών του. Παράλληλα, λειτουργεί ως 
μέσο ευθυγράμμισης των ατομικών αναγκών και στόχων με αυτούς του οργανισμού και 
κατ’ επέκτασιν ως μέσο δημιουργίας μιας κοινής κουλτούρας αριστείας. Από την άλλη, 
μέσα από το πρόγραμμα Leadership Coaching, η Photos Photiades Breweries έχει ως 
στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των στελεχών της για την επίτευξη βέλτιστης απόδοσης, 
υψηλού επιπέδου εργασιακής συμπεριφοράς και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των 
πολλαπλών προκλήσεων και αλλαγών στον εργασιακό χώρο. Τα βραβεία, εκ μέρους 
της Photos Photiades Breweries, παρέλαβαν η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού 
Μαργαρίτα Τελεβάντου, και η HR Business Partner Τερέζα Δημητρίου.

H Πετρολίνα, μέσω του Σχεδίου «Ανταμοιβή» της Τράπεζας Κύπρου, δίνει την 
ευκαιρία στους καταναλωτές να συλλέξουν τριπλούς βαθμούς από 1η Νοεμβρίου 
μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Συγκεκριμένα, όσοι κάνουν αγορές σε πετρέλαιο 
θέρμανσης ή κίνησης άνω των €250 σε μία συναλλαγή σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip 
και Eni, χρησιμοποιώντας τις κάρτες της Τράπεζας Κύπρου, εξασφαλίζουν τριπλούς 
βαθμούς ανταμοιβής. Εξαργυρώνοντας τους βαθμούς σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip,και 
Εni, οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να πληρώσουν λιγότερα ή και καθόλου,  ανά-
λογα με τους βαθμούς που διαθέτουν. Το Σχέδιο Ανταμοιβή επιβραβεύει με βαθμούς 
κάθε συναλλαγή με κάρτες της Τράπεζας Κύπρου σε πάνω από 700 σημεία σε όλη την 
Κύπρο, τους οποίους ο κάτοχος των καρτών μπορεί να εξαργυρώσει στις επιχειρήσεις 
που συμμετέχουν στο σχέδιο. Περισσότερες πληροφορίες και τους όρους μπορείτε 
να βρείτε στην ιστοσελίδα της Πετρολίνα www.petrolina.com.cy.

Θρίαμβος της Hyundai 
Motorsport στο Ράλι Ισπανίας, 
αφού ο Thierry Neuville ανέ-
βηκε στο ψηλότερο σκαλοπάτι 
του βάθρου των νικητών, με 
τον Dani Sordo στο τρίο της 
τελικής κατάταξης. Με τις 
θέσεις 1, 3 και 4, η Hyundai 
Motorsport μάζεψε συνολικά 
40 βαθμούς μεγαλώνοντας τη 
διαφορά στη βαθμολογία από 
τον δεύτερο στους 18 βαθμούς 
με μόλις έναν αγώνα να απο-
μένει μέχρι το τέλος τους 2019. 
Ενώ μόλις 43 βαθμοί είναι διεκδικήσιμοι στο Ράλι Αυστραλίας, που θα γίνει στις 14 
- 17 Νοεμβρίου. Ο Thierry Neuville δήλωσε σχετικά: “Ήταν ένα φανταστικό Σαβ-
βατοκυρίακο! Ήμασταν πολύ γρήγοροι και στις τρεις μέρες του αγώνα και κάναμε 
ό,τι ήταν δυνατό. Η προσοχή μας είναι τώρα στραμμένη στη μάχη για κατάκτηση 
του τροπαίου  κατασκευαστών. Μαζέψαμε αρκετούς βαθμούς και μεγαλώσαμε τη 
διαφορά και απομένει να εξασφαλίσουμε την πρωτιά στην Αυστραλία. Το αυτοκίνητο 
συμπεριφέρθηκε άψογα και πάμε στον τελευταίο αγώνα με εξαιρετική ψυχολογία”. 

Lidl Κύπρου: Διακρίθηκε στα Cyprus HR AWARDS

Ο Όμιλος C.A.Papaellinas αναλαμβάνει
την αποκλειστική διανομή των καλλυντικών

Shiseido στην Κύπρο

H Photos Photiades Breweries απέσπασε 
2 βραβεία στα HR Awards 2019

Βroadband HomeΒox από την epic
Υλοποιώντας την υπόσχεσή της για ένα υπερσύγχρονο δίκτυο σε συνδυασμό με 

πραγματική οικονομία, η epic παρουσιάζει ένα ακόμα καινοτόμο προϊόν στοχεύοντας 
στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρει στους συνδρομητές 
της. Το Broadband HomeBox προσφέρει γρήγορο internet στο σπίτι μέχρι 60Mbps, 
χωρίς σταθερή γραμμή, βάζοντάς το απλά στην πρίζα. Αποτελεί την ιδανική λύση για 
internet στο σπίτι χωρίς την ανάγκη για τηλεφωνική γραμμή ή καλωδίωση. Πλέον 
μπορεί κάποιος να απολαμβάνει ευρυζωνικές ταχύτητες στο σπίτι, ακόμη και την 
ίδια ημέρα αφού απλώς παίρνει την Broadband HomeBox συσκευή και την βάζει 
στην πρίζα. Το Broadband HomeBox διατίθεται στην τιμή των €29,90 τον μήνα και 
προσφέρει ταχύτητες μέχρι 60Mbps Download και μέχρι 5Mbps Upload, ενώ οι 
συσκευές στο σπίτι μπορούν να συνδεθούν είτε μέσω καλωδίου ethernet είτε ασύρ-
ματα αφού υποστηρίζει τα πρωτόκολλα WiFi 802.11b/g/n/ac (2.4G & 5G dual-band). 
Πληροφορίες για τις περιοχές κάλυψης στα καταστήματα της epic και των συνεργατών 
της. Για όρους και προϋποθέσεις επισκεφθείτε το www.epic.com.cy. 

Στα Cyprus HR Awards οι καλύτερες 
πρακτικές ξεχώρισαν σε μία λαμπερή 
εκδήλωση αφιερωμένη στους νικητές της 
φετινής διαδικασίας και η Lidl Κύπρου 
δεν θα μπορούσε να μην ανήκει σε αυτές. 
Ειδικότερα, το πρόγραμμα «Ανάπτυξη 
Διοικητικής Ομάδας Καταστήματος» 
τιμήθηκε με βραβείο bronze, στην 
επιμέρους κατηγορία Excellence in 
Leadership Development. Πρόκειται 
για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, 
το οποίο περιλαμβάνει ενημερώσεις, 
εργαστήρια, εκπαιδεύσεις, με διάρκεια σχεδόν δυο χρόνια και απευθύνεται στη Διοικητική 
Ομάδα Καταστημάτων. Το βραβείο παρέλαβαν οι Βασίλης Λαγογιάννης, Head of Sales 
Operations, και Γιάννης Επαμεινώνδα, Head of HR & Administration της Lidl Κύπρου. 
Στην Κύπρο έχουν συμμετάσχει σε αυτό περισσότερα από 60 άτομα των Καταστημάτων 
της Lidl Κύπρου καθώς επίσης και οι προϊστάμενοί τους. Σκοπός της Lidl Κύπρου είναι η 
κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της με ειδικές εκπαιδεύσεις για να αποκτήσουν μια 
σειρά από δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για να ανταποκριθούν στις τρέχουσες και 
μελλοντικές απαιτήσεις της θέσης τους. Τα στελέχη είναι πολύτιμα για τη Lidl Κύπρου, γι’ 
αυτό και η εταιρεία φροντίζει την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξή τους προετοιμάζοντάς 
τους για το μέλλον. Τα βραβεία ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας, του ΚΕΒΕ 
και του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο Όμιλος C.A.Papaellinas 
ανακοινώνει μια πολύ σημα-
ντική επιχειρηματική εξέλιξη 
που αφορά τη συνεργασία του 
με τον κορυφαίο ιαπωνικό οίκο 
καλλυντικών Shiseido. Ο Όμιλος 
C.A.Papaellinas ενισχύει ακόμη 
περισσότερο τους δεσμούς με τον 
Όμιλο Shiseido, αναλαμβάνοντας 
την αποκλειστική διανομή και της 
μάρκας καλλυντικών Shiseido 
στην κυπριακή αγορά. To αποτέλεσμα αυτό αντανακλά την πολύχρονη εμπειρία και 
εξειδίκευση του Ομίλου στον χώρο των καλλυντικών ομορφιάς και περιποίησης. 
Αυτή η νέα συνεργασία αναμένεται να αυξήσει σημαντικά το μερίδιο του Ομίλου 
στις κατηγορίες του μακιγιάζ, της περιποίησης προσώπου, σώματος και αντηλιακών 
προϊόντων. Θα συμβάλλει επίσης στην υλοποίηση του αναπτυξιακού πλάνου του 
Ομίλου την επόμενη πενταετία. Ο Όμιλος C.A. Papaellinas επενδύει μεθοδικά σε 
νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και συνεργασίες. Στόχος του είναι η συνεχής  ενδυ-
νάμωση της ηγετικής του θέσης στους τομείς όπου δραστηριοποιείται και που τον 
καθιέρωσαν ως τον ισχυρότερο Όμιλο προϊόντων υγείας και ομορφιάς στην Κύπρο.

Πετρολίνα: Τριπλοί βαθμοί στο Σχέδιο 
«ανταμοιβή» για πετρέλαιο θέρμανσης

Θρίαμβος της Hyundai στο Ράλι Ισπανίας

10.11.2019

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Vegan,  που γιορτάζεται την 1η Νοεμ-
βρίου, οι Φούρνοι Ζορπάς λανσάρουν 
νέα λαχταριστά σάντουιτς. Λαμβάνοντας 
υπόψη τις ανάγκες των ατόμων που 
ακολουθούν μια vegan ή χορτοφα-
γική διατροφή, οι Φούρνοι Ζορπάς 
καινοτομούν και φέρνουν κοντά μας 
3 εύγευστα σάντουιτς, τα οποία φτιά-
χνονται καθημερινά με αγνά υλικά. Αν 
σας αρέσει να εμπλουτίζετε τη διατροφή σας με superfoods, θα αγαπήσετε την άσπρη 
πίτα τορτίγια με σαλάτα από κινόα. Εκτός από την πλούσια σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες 
κινόα, περιέχει σταφίδες και κράνμπερι, τα οποία είναι αντιοξειδωτικά και περιέχουν 
πολύτιμες βιταμίνες και δίνουν μια ελαφρώς γλυκιά γεύση στο σάντουιτς. Οι πιο ψαγ-
μένοι σίγουρα θα λατρέψετε τη λιβανέζικη πίτα με γύρο σεϊτάν. Αρωματισμένη ζύμη με 
καρυκεύματα, γεμάτη πρωτεΐνες και φυτικές ίνες αλλά ταυτόχρονα χαμηλή σε λιπαρά 
και δροσερό τζατζίκι από γιαούρτι με γάλα καρύδας προσφέρουν έναν  γευστικότατο 
συνδυασμό που θα καταπλήξει. Φυσικά αν είστε λάτρεις των απλών καθαρών γεύσε-
ων, τότε το σάντουιτς με φέτες πολύσπορου ψωμιού, mango chutney, φυτικό τυρί και 
φυτικό ζαμπόν θα σας αφήσει ικανοποιημένους. Η σειρά των vegan σάντουιτς έρχεται 
να εμπλουτίσει την γκάμα των vegan επιλογών, μετά την προσθήκη των 2 λαχταριστών 
vegan φουρνιστών με χωριάτικο φύλλο που έκαναν την εμφάνισή τους στους Φούρνους 
Ζορπάς το καλοκαίρι. Η ζουμερή μανιταρόπιτα με λάδι τρούφας και η πίτα με λαχανικά 
και φυτικό τυρί έχουν ήδη αποκτήσει φανατικό κοινό.

Το φετινό TEDx University of Nicosia, που 
διοργανώνεται με τη στήριξη της Τράπεζας 
Κύπρου στις 30 Νοεμβρίου στο Συνεδρι-
ακό Κέντρο Φιλοξενία, κατακλύζεται από 
εθελοντές. Περισσότεροι από 70 εθελοντές 
θέλουν να προσφέρουν τον χρόνο τους για 
να φέρουν εις πέρας τη διοργάνωση που 
υπόσχεται να εκπλήξει όλη την πρωτεύουσα. 
Μαζί με την κεντρική ομάδα, οι εθελοντές 
θα έχουν την ευκαιρία να ετοιμάσουν μιαν 
από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις ανά τον 
κόσμο και να προσφέρουν μια εμπειρία 
ζωής στους συμμετέχοντες. Είναι επίσης 
μια σημαντική δοκιμασία για τις ικανότητές 
τους, δίνοντας τους νέες ευκαιρίες, εμπειρίες και τρόπο σκέψης. Η στήριξη της Τράπεζας 
Κύπρου στο TEDx University of Nicosia γίνεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγι-
κής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας να καλλιεργεί, να ενισχύει και 
να διευρύνει τους ορίζοντες των νέων δυναμικών κοινών της χώρας τροφοδοτώντας 
τους με ερεθίσματα, ιδέες, αντιλήψεις, που βρίσκονται στην πρωτοπορία της σκέψης, 
της επιστήμης και της τέχνης. TEDx σημαίνει τεχνολογία, ψυχαγωγία, σχεδιασμός, που 
αποτελείται από συνομιλίες και παραστάσεις από μερικά από τα πιο συναρπαστικά άτομα 
του πλανήτη. Ζούμε σε μια εποχή εκπλήξεων. Από την προηγμένη τεχνολογική εξέλιξη 
στις ιστορίες που μοιράζονται την απλή βούληση των ανθρώπων της καθημερινότητας 
να επιτύχουν εξαιρετικές επιδόσεις. Η ζωή σήμερα είναι απλώς… Unbelievable! Όσοι 
επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εκδήλωση, τα εισιτήρια προπωλούνται στο www.
tedxunic.com, το οποίο περιέχει όλες τις πληροφορίες για το θέμα, τους προσκεκλη-
μένους και τις παράλληλες δραστηριότητες.

H Χαραλαμπίδης Κρίστης εμπλουτίζει  και διευρύνει την γκάμα των βιολογι-
κών προϊόντων της, με  το νέο βιολογικό αιγινό γιαούρτι. Καθώς ενισχύεται όλο και 
περισσότερο τόσο η ζήτηση για βιολογικά προϊόντα όσο και το κοινό του αιγινού 
γάλακτος αφού γίνονται ολοένα και πιο γνωστές οι ευεργετικές για τον ανθρώπινο 
οργανισμό ιδιότητές του, η Χαραλαμπίδης Κρίστης λανσάρει το βιολογικό αιγινό 
γιαούρτι 100γρ.  και το βιολογικό αιγινό γιαούρτι 300γρ. Το νέο βιολογικό αιγινό 
γιαούρτι, τοπικής παραγωγής, παράγεται από βιολογικό γάλα που προέρχεται από 
την πρότυπη βιολογική φάρμα ALPINA, όπου εκτρέφονται κατσίκια, τα οποία  δι-
αβιώνουν σε φυσικές συνθήκες και τρέφονται μόνο με πιστοποιημένες βιολογικές 
ζωοτροφές και χορτάρι. Πιστοποιείται μετά από αυστηρούς και συνεχείς ελέγχους 
από τον επίσημο Οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων Lacon, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
βιολογικό αιγινό γιαούρτι περιέχει μοναδικά οφέλη στη διατροφή και στη διατήρηση 
καλής υγείας. Τα αιγινά γαλακτομικά προϊόντα είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, 
όπως πρωτεΐνες, βιταμίνες Α και D αλλά και ιχνοστοιχεία όπως ασβέστιο, φωσφόρο 
και κάλιο. H ανάγκη του κοινού για ολοένα και πιο λεπτομερή ενημέρωση  οδήγησε 
τη Χαραλαμπίδης Κρίστης στον στρατηγικό σχεδιασμό μίας αναλυτικής και φρέσκιας 
ενημερωτικής εκστρατείας με εφαρμογή σε ποικίλες πλατφόρμες και φιλική προς 
τον καταναλωτή. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε ειδικό landing page http://aigino.
charalambideschristis.com.cy  με λεπτομερείς πληροφορίες για τα μοναδικά οφέλη 
του βιολογικού αιγινού γιαουρτιού και γάλακτος στη διατροφή και τη διατήρηση της 
καλής υγείας. Επιπρόσθετα σχεδιάστηκε έντονη προβολή στα ψηφιακά μέσα, ώστε η 
πληροφόρηση να φθάσει σε όλο το κοινό  και εξειδικευμένη ενημέρωση σε διάφορους 
επαγγελματίες υγείας, ώστε να έχουν τα κατάλληλα εργαλεία ενημέρωσης του κοινού.

Λαχταριστές vegan επιλογές
στους Φούρνους Ζορπάς

Το TEDx University of Nicosia 2019
κατακλύζεται από εθελοντές

Η πιο «αιγινή» επιλογή: 100 % βιολογικό αιγινό 
γιαούρτι Χαραλαμπίδης Κρίστης

Η Unicars συνεχίζει την ανοδική της 
πορεία στον χώρο των πωλήσεων. Αυτό 
αποδεικνύεται και από τις στατιστικές των 
πωλήσεων κατά το πρώτο εννιάμηνο του 
2019. Παρά την πτωτική τάση της αγοράς 
αυτοκινήτου, οι μάρκες Volkswagen, Audi, 
Skoda και Seat συνεχίζουν να αυξάνουν 
τα μερίδιά τους σε σχέση με την ίδια πε-
ρίοδο της περασμένης χρονιάς. Από τον 
Ιανουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο, η Unicars 
κατάφερε να εξασφαλίσει ένα μερίδιο της 
τάξης του 16,00% όσον αφορά τις συνο-
λικές πωλήσεις, την ίδια στιγμή που το 
αντίστοιχο μερίδιο για το 2018 έφτασε το 
15,40%. Η Volkswagen εξακολουθεί να 
διαγράφει την ανοδική της πορεία που 

ξεκίνησε από τα τέλη του 2018. Τους 
πρώτους εννέα μήνες του 2019 κατέχει 
μερίδιο αγοράς της τάξης του 8,60%, ενώ 
το ίδιο διάστημα πέρυσι το ποσοστό αυτό 
ήταν στα 7,10%.  Αντίστοιχη επιτυχία και 
στη Seat, που κατάφερε να αυξήσει το 
ποσοστό της κατά 45,45% στις συνολικές 

πωλήσεις κατά τους πρώτους εννέα μήνες, 
και μάλιστα χωρίς το λανσάρισμα κάποιου 
καινούριου μοντέλου στην γκάμα της. 
Αυτή η επιτυχία οφείλεται στις αυξημέ-
νες πωλήσεις του Arona, ενός μοντέλου 
με υψηλή σχέση αξίας/τιμής και γι’ αυτό 
το επιβραβεύουν οι καταναλωτές με την 
προτίμησή τους. Όσον αφορά τις πωλή-
σεις των ιδιωτικών σαλούν αυτοκινήτων, 
το VW T-Roc κατάφερε να εξασφαλίσει 
ένα μερίδιο της τάξης του 13,10% στην 
κατηγορία του. Στους αντίστοιχους εννέα 
μήνες του 2018, το μοντέλο διέθετε ένα 
μερίδιο που έφτανε το 11,70%. Εντυπωσι-
ακή αύξηση της τάξης του 159% είχε και 
το Seat Arona σε σύγκριση με το 2018, 

δείχνοντας έτσι ότι είναι ένα μοντέλο που 
ήρθε για να μείνει στην κυπριακή αγορά. 
Όσο για το Golf, απλώς θα επαναλάβουμε 
ότι παραμένει απόλυτος κυρίαρχος στην 
κατηγορία του! Με ποσοστό της τάξης 
του 26,60% εξακολουθεί να βρίσκεται 
σταθερά στην πρώτη θέση. Επίσης, η 
δυναμική της Skoda αποτυπώνεται και 
στην υποψηφιότητα του νέου Skoda 
Kamiq ως «Best Buy Car of Europe in 
2020». Αριθμοί που αποδεικνύουν με τον 
πιο εμφατικό τρόπο την προτίμηση του 
αγοραστικού κοινού στα αυτοκίνητα της 
Unicars αλλά και στις αναβαθμισμένες 
υπηρεσίες after sales, που προσφέρει η 
εταιρεία στους πελάτες της με συνέπεια.

«Ο καφές POKKA δεν 
είναι απλώς ένας καφές, 
αλλά μία γευστική εμπει-
ρία»!  Με αυτό το σλόγκαν, 
ο αγαπημένος καφές POKKA 
μάς παροτρύνει να ζήσουμε 
τη μοναδική εμπειρία του 
καφέ μέσα από τη  νέα του 
διαφημιστική εκστρατεία, που έχει ξεκινήσει από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Για τον POKKA, 
άλλωστε, ο καφές είναι τόσο σημαντικός όσο και ο άνθρωπος που τον απολαμβάνει… 
αφού κάθε γουλιά αποτελεί μία ξεχωριστή εμπειρία! Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν, αλλά 
κάποια πράγματα παραμένουν αναλλοίωτα στο πέρασμα του χρόνου. Όπως και η στιγμή 
που απολαμβάνουμε ένα καφέ POKKA. Μία απόλαυση άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
ιστορία, αλλά και την καθημερινότητά μας, που μας φέρνει πιο κοντά με τους ανθρώπους 
μας, δημιουργώντας μας μοναδικές στιγμές… Στιγμές POKKA! «Η νέα μας διαφημιστική 
εκστρατεία  αποτελεί ωδή στον καφέ, αφού όλοι εμείς στην POKKA θεωρούμε πως ο 
καφές δεν είναι απλώς ένας καφές, αλλά ένας τρόπος έκφρασης και εμπειρίας», όπως 
χαρακτηριστικά σχολίασε o Παντελής Πολυκάρπου, Marketing Manager του POKKA. 
«Ο στόχος μας -με την εκστρατεία “Live the Coffee Experience”- είναι να παροτρύνουμε 
τον κόσμο να ζήσει μοναδικές εμπειρίες και περιπέτειες, παρέα με έναν καφέ POKKA, και 
την ίδια στιγμή να τον εμπνεύσουμε να ταξιδέψει μαζί μας». Η εκστρατεία θα συνεχίσει να 
τρέχει μέχρι και το τέλος του χρόνου, με 4 τηλεοπτικά σποτ, digital διαγωνισμούς μέσω 
των Social Media του POKKA, ραδιοφωνικές αναφορές και διαγωνισμούς, υπαίθριες, 
έντυπες αλλά και digital διαφημίσεις, αλλά και διάφορες προωθητικές ενέργειες, που 
έχουν ως στόχο να χαρίσουν μοναδικές εμπειρίες στο καταναλωτικό κοινό. Επισκεφθείτε 
τις διαδικτυακές σελίδες της POKKA και μείνετε συντονισμένοι, για τους νέους διαγωνι-
σμούς και άλλες δραστηριότητες που σύντομα θα ανακοινωθούν: Instagram: https://www.
instagram.com/pokkacyprus/?hl=en, Facebook: https://www.facebook.com/pokkacyprus/, 
Website: https://pokkacyprus.com/.

Live the Coffee Experience!: Η νέα διαφημιστική 
εκστρατεία του αγαπημένου μας καφέ POKKA

Αύξηση μεριδίου αγοράς για την Unicars
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ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Κυπριανού – Κόκκινου Δώρα: Λεωφ. 
Λεμεσού 124 (φώτα ΡΙΚ), τηλ.: 22924492, 
22925492. 
Χριστοδούλου Κυπρούλα:  Καρπενησίου 
25Α (κάθετος Λεωφ. Μακαρίου και Κένεντι), 
Λευκωσία, τηλ.: 22878888, 22378494. 
Πολυκάρπου Αννίτα: Λεωφ. Προδρόμου 
21Α (μεταξύ Φώτων Γρίβα Διγενή και 
Υπουργείου Άμυνας), Λευκωσία, τηλ.: 
22664442, 99327642. 
Αγαπίου Ελένη: Λεωφ. Αμμοχώστου 
19 (δρόμος ΣΟΠΑΖ), Αγλαντζιά, τηλ.: 
22314634, 22491526. 
Παρανής Μιχάλης: Λυκαβηττού 28Δ (δρό-
μος «Χρυσοβαλάντου», απέναντι από Τρά-
πεζα Κύπρου), Έγκωμη, τηλ.: 22355715, 
96777430. 

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Δημητρίου Μάριος: Πέτρου Τσίρου 71Γ 
(πλησίον Fisco Lotus Plaza), Λεμεσός, τηλ.: 
25339191, 25103783. 
Μαυρογιάννη Δέσποινα: Λεωφ. Μακαρίου  
ΙΙΙ 228 (δίπλα από ψησταριά Διομήδης), 
Λεμεσός, τηλ.: 25361626, 25772588. 
Χρυσοστομίδης Σωτήρης: Ύψωνας, Αρχ. 

Μακαρίου Γ΄ 13 (από φώτα εκκλησίας Αγ. 
Γεωργίου προς κέντρο χωριού), Ύψωνας, 
τηλ.: 25349349, 99810820. 
Παπαχρίστου Τζιορτζίνα: Μισιαουλή  Κα-
βάζογλου 31 (έναντι κρεοπωλείου Μελή, 
δρόμος ξενοδοχείου «Πεύκος»), Λεμεσός, 
τηλ.: 25565267, 25340982. 

ΛΑΡΝΑΚΑ
Ταμπουλλής Μιχάλης: Αγίου Λαζάρου 50-
52 (πλησίον Εκκλησίας Αγίου Λαζάρου), 
Λάρνακα, τηλ.: 24628869, 24362890. 
Συμεού Ελένη: Ραφαήλ Σάντη 15 (απέναντι 
από κλινική Τίμιου Σταυρού), Λάρνακα, τηλ.: 
24254008, 99921940. 

ΠΑΦΌΣ
Τσέλεπου Λένια: Ελευθερίου Βενιζέλου 
91 (δρόμος Λυκείου Κύκκου, πριν τα 
φώτα round about Λεμεσού), Πάφος, τηλ.: 
26954594, 26949276. 

ΠΑΡΑΛΊΜΝΊ
Μιχαήλ Ελένη: Λεωφ. Πρωταρά 177 (δρό-
μος υπεραγοράς ΜΕΤRΟ), Παραλίμνι, τηλ.: 
23811031, 23827336. 

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Παθολόγος: Αριστομένης Δημήτριος Τουρ-
βάς, τηλ.: 9909735, 22108553. 
Οδοντίατρος: Έλενα Χατζηγεωργίου, τηλ.: 
22316888, 99699738. 

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Οδοντίατρος: Μαρία Κοιλώνη, τηλ.: 
99917174. 

ΠΑΦΌΣ 
Οδοντίατρος: Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου, 
τηλ.: 99470828. 

Ιατροί

Βραδινές ακολουθίες
Ο ιερός ναός του Αγίου Παύλου 

στη Λευκωσία ανακοινώνει ότι, με την 
ευκαιρία της ανάμνησης των εγκαινί-
ων της εκκλησίας, θα γίνουν βραδινές 
ακολουθίες Εσπερινού, Όρθρου και 
Θείας Λειτουργίας την Παρασκευή, 
15 Νοεμβρίου, από τις 8.00 το βράδυ 
μέχρι τις 12.30, με την ευκαιρία και της 
εορτής του Αγίου Αποστόλου Ματθαίου. 
Λειτουργοί οι ιερείς του ναού καθώς και 
άλλοι φιλοξενούμενοι, ενώ τον βυζαντι-
νό χορό θα οργανώσει και θα ψάλλει ο 
Μάριος Βασιλείου.  

Αγρυπνία
Στην Ιερά Μονή Παναγίας Παντανάσσης 

στον Κοτσιάτη θα τελεστεί σήμερα Κυριακή, 
10/11/2019, πανηγυρική αγρυπνία για 
τη γιορτή του Αγίου Μηνά,  του οποίου 
υπάρχει παρεκκλήσι στη Μονή. Κατά 
τη διάρκεια της αγρυπνίας θα εκτίθεται 
λείψανο του Αγίου για προσκύνημα. Της 
αγρυπνίας θα προΐσταται ο Επίσκοπος 
Μαδαγασκάρης Τολιάρας, Πρόδρομος. 
Η αγρυπνία θα αρχίσει στις 8.00μ.μ. της 
Κυριακής και θα τελειώσει γύρω στις 
12.40π.μ. της Δευτέρας.

Γιορτή Αγίου Μηνά
Ανήμερα τη γιορτή του Αγίου Μηνά 

γιορτάζει και πανηγυρίζει η ομώνυμη Ιερά 
Μονή, στη Βάβλα. Εσπερινός (5.00μ.μ.) 
σήμερα Κυριακή, χοροστατούντος του 
Μητροπολίτη Τριμυθούντος Βαρνάβα. 
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία αύριο 
Δευτέρα, στις 5.00π.μ., χοροστατούντος 
του Μητροπολίτη Κιτίου Νεκτάριου. 

Πνευματική Ομιλία
Πνευματική ομιλία με θέμα «Η ζωή 

κοντά στον Χριστό» θα πραγματοποιηθεί 
αύριο Δευτέρα, στις 6.00μ.μ., στην αίθουσα 
εκδηλώσεων «ΧΑΡΙΔΕΙΟ», στη Χοιρο-
κοιτία. Ομιλητής: Πατήρ Ιλαρίωνας, Θεο-
λόγος, μοναχός Νέας Σκήτης Αγ. Όρους. 
Διοργανωτές: Σύνδεσμος Καταπολέμησης 
Ναρκωτικών Λάρνακας σε συνεργασία με 
τον Σύλλογο Γυναικών  Υπαίθρου Λάρ-
νακας, με την ευλογία του Μητροπολίτη 
Τριμυθούντος Βαρνάβα.

Επιμνημόσυνη δέηση 
Με την ευκαιρία της επετείου της λήξης 

του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου θα τελεστεί 
επιμνημόσυνη δέηση επί του τάφου των 
Γάλλων Πεσόντων Λεγεωναρίων αύριο 
Δευτέρα, στις 10.00π.μ., στο Καθολικό 
κοιμητήριο της Λάρνακας (Άγιος Γεώρ-
γιος Κοντός).

Έσοδα
Ο Σύνδεσμος «Ελπίδα» για παιδιά με 

καρκίνο και λευχαιμία ανακοινώνει ότι 
σχετικά με την άδεια εράνου Ν.Π 64/2018 
το σύνολο των εισπράξεων ήταν €35.599,04, 
το σύνολο των εξόδων ήταν €330,45 και 
τα καθαρά έσοδα ήταν €35.268,59.

-Το Ίδρυμα Ενταγμένων Οικιστικών  Μο-
νάδων (Ε.Ο.Μ.) διοργάνωσε στις 3 Οκτω-
βρίου 2019, στο οίκημά του στα Λατσιά, 
φιλανθρωπικό απόγευμα (Καφές) (Α.Α.Ε.  
084/2019/Λευκωσία). Τα καθαρά έσοδα 
ανήλθαν σε €1.010. Δεν υπήρχαν έξοδα,  

καθώς όλα τα προϊόντα προσφέρθηκαν 
αφιλοκερδώς από εθελοντές.

  
Εκδήλωση - Τσάι

Εκδήλωση - Τσάι διοργανώνει ο Πα-
γκύπριος Σύνδεσμος Φίλων Νεφροπαθών 
Λάρνακας σήμερα Κυριακή,  στις 4.00μ.μ., 
στο ξενοδοχείο «Sun Hall», στη Λάρνακα. 
Τηλ. 24654589.

Ένωση Κυπρίων Οικοκυρών
Η Ένωση Κυπρίων Οικοκυρών Λάρνα-

κας – Αμμοχώστου θα  πραγματοποιήσει 
τη  μηνιαία της συνεστίαση αύριο Δευτέρα,  
στις 4.00μ.μ., στο κέντρο Λεωνίδας, στη  
Λάρνακα.

Διάλεξη 
Διάλεξη με θέμα: «Πρόσωπα Λάρνα-

κας: Νεοκλής Κυριαζής», διοργανώνει το 
Δημοτικό Ιστορικό Αρχείο Λάρνακας, αύ-
ριο Δευτέρα, στις 7.30μ.μ., στον χώρο του 
Ιστορικού Αρχείου. Εισηγητής: Δρ Μάριος 
Κυριαζής. Είσοδος ελεύθερη.

Παρουσίαση
ποιητικής συλλογής

Εκδήλωση παρουσίασης της νέας 
ποιητικής συλλογής του λαϊκού ποιητή 
Γεώργιου Α. Γιώρκαλλου «Η Προίκα 
μου», διοργανώνει ο Δήμος Δερύνειας 
αύριο Δευτέρα, στις 6.45μ.μ., στην Αίθου-
σα εκδηλώσεων Γ’ Δημοτικού Σχολείου 
Δερύνειας.

Έκθεση Γαστρονομίας 
Οι Δήμοι Ακανθούς, Λευκονοίκου 

και Μόρφου συμμετέχουν στη Διεθνή 
Έκθεση γαστρονομίας HoReCaEXPO, 
που διοργανώνεται στη Διεθνή Κρατική 
Έκθεση, στη Λευκωσία, σήμερα Κυριακή. 
Οι τρεις Δήμοι θα παρουσιάσουν τον 
γαστρονομικό πλούτο των κατεχόμενων 
Δήμων τους. Στις 11.00π.μ. ομιλία από τη 
Δήμαρχο Ακανθούς, Ελένη Χατζημιχαήλ. 
Παρουσίαση του Λευκώματος Ακαν-
θούς με υπότιτλο «Λεύκωμα Χρωμάτων, 
αρωμάτων, γεύσεων κι αγιασμάτων». Θ’ 
ακολουθήσει η παρουσίαση των άλλων 
δύο Δήμων. Είσοδος ελεύθερη, στο πε-
ρίπτερο 6.

Αγροτική Έκθεση
Θεσσαλονίκης

Ο Παναγροτικός Λευκωσίας προγραμ-
ματίζει επίσκεψη στην Αγροτική Έκθεση 
Θεσσαλονίκης από 26-31 Ιανουαρίου 2020. 
Εκτός από την έκθεση,  θα επισκεφθούν 
σύγχρονες μονάδες από αγελάδες και αιγο-
πρόβατα, θερμοκήπια και οινοποιείο. Τιμή 
€500 το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Στην 
τιμή περιλαμβάνονται τρεις οργανωμένες 
εκδρομές με επίσκεψη στην Πέλλα, στην 
Έδεσσα, στη Βεργίνα, στη Νάουσα, στο 
Κιλκίς, στη λίμνη της Κερκίνης και άλλα. 
Πέντε βράδια σε ξενοδοχείο τεσσάρων 
αστέρων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 
με πρόγευμα. Αεροπορικά εισιτήρια, 
λεωφορείο, ξεναγό, είσοδο στους αρ-
χαιολογικούς χώρους και βαρκάδα στη 
λίμνη της Κερκίνης. Για περισσότερες 
πληροφορίες στα τηλέφωνα 22422809 
και 99511611. Δηλώσεις συμμετοχής 
μέχρι 18 Νοεμβρίου.

Η ΙΚΕΑ Κύπρου διοργανώνει για έκτη 
συνεχή χρονιά τον παγκόσμιο διαγωνισμό 
ζωγραφικής λούτρινων παιχνιδιών, που 
αποτελεί μέρος της καμπάνιας Παίζου-
με Μαζί, και υποστηρίζει το δικαίωμα 
των παιδιών στο παιχνίδι και στη σωστή 
ανάπτυξη. Το Σάββατο, 9 Νοεμβρίου, η 
ΙΚΕΑ προσκαλεί στο καταστήματα ΙΚΕΑ, 
Λευκωσία, και στο κέντρο Σχεδιασμού 
και Παραγγελίας, Λεμεσό, από τις 11.00 
μέχρι τις 17.00, τα παιδιά μελών του ΙΚΕΑ 
Family, ηλικίας 3-12 ετών, για να ζωγραφί-
σουν το παιχνίδι των ονείρων τους με την 
ελπίδα να μεταμορφωθεί σε πραγματικό 
λούτρινο παιχνίδι που θα κυκλοφορήσει με τη νέα συλλεκτική σειρά SAGOSKATT, 
το φθινόπωρο του 2020. Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, θα αναδειχθούν 6 
νικητές που θα ανακοινωθούν τον Ιανουάριο του 2020. Στον περσινό διαγωνισμό 
ζωγραφικής συμμετείχαν περισσότερες από 87.000 υπέροχες ζωγραφιές από 50 
χώρες. Από τις 6 που ξεχώρισαν, μία ανήκε στη  Ριάνα, 11 χρονών από την Κύπρο, 
που σχεδίασε τον Rully, το κόκκινο ρομπότ που θυμίζει βιβλίο και λατρεύει να χο-
ρεύει και να τραγουδάει και μία ανήκε στον μικρό Θωμά, 9 χρονών από την Ελλάδα, 
ο οποίος σχεδίασε ένα χαμογελαστό τερατάκι έτοιμο να δώσει αγκαλιές στα παιδιά 
που φοβούνται τα τέρατα της νύχτας.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος για ευαισθητοποί-
ηση του κοινού και ανανέωση του Κυπριακού Αρχείου Εθελοντών Δοτών Μυελού 
των Οστών, το ίδρυμα παρουσίασε την καμπάνιά του με τίτλο «Μαζί από το Α ώς το 
Ω… για ένα κόσμο γεμάτο παιδικά χαμόγελα!». Η καμπάνια αυτή δημιουργήθηκε 
με πολλή αγάπη από ομάδα εθελοντών δειγματοληπτών του Καραϊσκάκειου Ιδρύ-
ματος, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου για τον 
εθελοντισμό, την προσφορά  και τη δωρεά μοσχεύματος, καθώς και για την ανάγκη 
της συνεχούς ανανέωσης του εθνικού Αρχείου Δοτών Μυελού των Οστών. Μέσα 
από την καμπάνια αυτή, το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα καλεί εταιρείες, οργανισμούς και 
κοινωνικά σύνολα στην Κύπρο να υιοθετήσουν την καμπάνια «Μαζί από το Α ώς το 
Ω». Ο κάθε σύμμαχος της καμπάνιας «δωρίζει» ένα γράμμα από το εταιρικό λογότυπό 
του, το οποίο αντιστοιχεί σε μία θετική λέξη της επιλογής του (π.χ. Π = Προσφέρω, O 
= Optimism) δημιουργώντας ένα θετικό μήνυμα σε αυτούς που δίνουν μάχη με τη 
λευχαιμία, την οικογένεια, φίλους και τους εθελοντές δότες Μυελού των Οστών. Η 
καμπάνια ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, που είναι ο Μήνας Ενημέρωσης & Ευαισθητο-
ποίησης για τη Λευχαιμία και παράλληλα εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή 
Δότη Μυελού των Οστών, και θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2020. Για 
περισσότερες πληροφορίες και για το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε και εσείς στην 
καμπάνια του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, αποταθείτε στο atoz@karaiskaikio.org.cy

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας 
Κύπρου (Φανερωμένης 86-90, Λευ-
κωσία) παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον 
διαδραστικό πρόγραμμα, με θέμα την 
αρχαία κεραμική τέχνη της Κύπρου. 
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται το 
Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2019, από 
τις 10.00 π.μ. – 11.30 π.μ. για μαθη-
τές Δημοτικού και 12.00 μ. – 13.30 
για μαθητές Γυμνασίου. Τα παιδιά θα 
περάσουν ένα πρωινό μαθαίνοντας για 
την αρχαία κεραμική τέχνη της Κύπρου 
και την εξέλιξή της, μέσα από την αρ-
χαιολογική συλλογή του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου. Θα 
μάθουν τη διαδικασία παραγωγής, τε-
χνικές βαφής και ιδιότητες του πηλού 
και θα γνωρίσουν  τους φυσικούς πόρους που χρησιμοποιούνταν ως πρώτες ύλες στην 
παραγωγή του. Παράλληλα, θα παρακολουθήσουν πώς προστίθεται το χρώμα πάνω 
στον πηλό με τη χρήση φυσικών πετρωμάτων καθώς και τη διαδικασία δημιουργίας 
τους. Για να κατανοήσουν την εξέλιξη της τέχνης της αρχαίας κεραμικής, τα παιδιά 
θα εξετάσουν τα ειδώλια και αγγεία της αρχαιολογικής συλλογής του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος  και θα κατασκευάσουν το δικό τους μικρό αγγείο ή ειδώλιο από πηλό, το 
οποίο θα διακοσμήσουν με φυσικά χρώματα. Το διαδραστικό πρόγραμμα «Μορφή 
και σχήμα στο χώμα» καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και εξάπτει τη φαντασία και 
την περιέργεια των παιδιών για τον υλικό πολιτισμό και αρχαιολογία της Κύπρου, 
αξιοποιώντας εκθέματα που υπάρχουν στον χώρο του μουσείου. Θα έχουν ακόμη στη 
διάθεσή τους όλα τα απαιτούμενα υλικά και εξοπλισμό. Είσοδος δωρεάν. Ο αριθμός 
των θέσεων είναι περιορισμένος. Για προκρατήσεις και περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 22128175. 

H εταιρεία McDonald’s 
γιορτάζει την 40ή επέτειο 
του πρώτου Happy Meal 
και κυκλοφορεί σε περιορι-
σμένη έκδοση το “Surprise 
Happy Meal”, που θα περιέ-
χει τα πιο δημοφιλή παιχνί-
δια των τελευταίων τεσσά-
ρων δεκαετιών. Το Surprise 
Happy Meal είναι διαθέσιμο 
στα εστιατόρια McDonald’s 
σε περισσότερες από 90 χώρες σε όλον τον κόσμο, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, 
αρχίζοντας από την Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως του στοκ. Μέσω αυτής 
της παγκόσμιας καμπάνιας, οι λάτρεις του Happy Meal, ανεξαιρέτως ηλικίας, καλούνται 
να λάβουν μέρος σε μία διασκεδαστική εμπειρία ανακαλύπτοντας καινούργια αλλά και 
παλαιότερα παιχνίδια της εν λόγω συλλογής. Τα διαθέσιμα παιχνίδια της συλλογής είναι:  
Cowboy McNugget (McDonald’s): 1988, Fireman McNugget (McDonald’s): 1988, Mail 
Carrier McNugget (McDonald’s): 1988, Hamburger Changeable (McDonald’s): 1989, 
Grimace (McDonald’s): 1990, Dino Happy Meal Box Changeable (McDonald’s): 1991, 
McDonald’s Hot Wheels Thunderbird (Mattel): 1993, Hamburglar (McDonald’s): 1995, 
Power Rangers (Hasbro): 1995, Space Jam Bugs Bunny (Warner Brothers): 1996, Patti the 
Platypus (Ty Beanie Baby): 1997, Tamagotchi (Bandai): 1998, My Little Pony (Hasbro): 
1998, Furby (Hasbro): 1999, Hello Kitty (Sanrio): 2013. Εκτός από  το να προσφέρει ευ-
χάριστες στιγμές, το Happy Meal έχει γίνει αγαπητό για τις επιλογές που προσφέρει στα 
γεύματά του, όπως τα Chicken McNuggets™ και τα χάμπουργκερ. Με την πάροδο των 
χρόνων, στο μενού του Happy Meal έχουν προστεθεί πολλές νέες και ισορροπημένες 
επιλογές, έτσι ώστε οι γονείς να αισθάνονται καλά για τις επιλογές που προσφέρουν στις 
οικογένειες και τα παιδιά τους. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η McDonald’s από το 2013 μέχρι 
και σήμερα, μέσω του Happy Meal, έχει σερβίρει πάνω από 6,4 δισεκατομμύρια φρούτα, 
λαχανικά, χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς και νερό, 
τηρώντας την παγκόσμια δέσμευσή της, την οποία ανακοίνωσε το 2018. 

Η McDonalds™ κυκλοφορεί 
το “Surprise Happy Meal®”

Ο παγκόσμιος διαγωνισμός ζωγραφικής 
λούτρινων παιχνιδιών της ΙΚΕΑ επιστρέφει 

«Μαζί από το Α ώς το Ω…
για ένα κόσμο γεμάτο παιδικά χαμόγελα!»

Διαδραστικό πρόγραμμα για την αρχαία
κεραμική τέχνη της Κύπρου

www.simerini.com

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή, 17/11/2019, στον ιερό ναό Της Του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο,

το ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, γιου και αδελφού

ΑΝΤΡΕΑ ΜΑΥΡΊΔΗ
και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Σύζυγος, γιοι, γονείς,
αδέλφια και λοιποί συγγενείς

ΖΗΤΌΥΝΤΑΊ
ΖΗΤΕΊΤΑΊ Φροντίστρια/στής για εργασία 

στο «Σπίτι στην Κοινότητα» του ιδρύματος ΕΛΙ-
ΚΑΣ, όπου διαμένουν πέντε άτομα με νοητική 
υστέρηση και άλλες μειονεξίες. Οι ενδιαφε-
ρόμενες/νοι παρακαλούνται να αποταθούν με 
email στη διεύθυνση anna@esotericwebs.
com ή στα τηλέφωνα 99463131/22491032.

ΠΩΛΌΥΝΤΑΊ
ΠΩΛΕΊΤΑΊ οικόπεδο με εμβαδόν 595 τ.μ. 

στο κέντρο της Λευκωσίας, οδός Μεθώνης 
6, πάροδος Μακαρίου. Τιμή €540.000. Για 
περισσότερες  πληροφορίες: Τηλ. 22809999 
ή 99728555.

Μικρές Αγγελίες 

✚ ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και παππού

ΧΡΊΣΤΑΚΗ ΧΡΊΣΤΌΔΌΥΛΌΥ
29 χρονών, από το Δάλι

του τάγματος 305 Πεζικού, αγνοούμενο από τον Αύγουστο του 1974, τα λείψανα του 
οποίου βρέθηκαν στη Μια Μηλιά και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο DNA, κηδεύουμε την 
Κυριακή, 17/11/2019 και ώρα 11.00π.μ., από τον ιερό ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας στο 

Δάλι, και καλούμε όσους επιθυμούν να παραστούν.
Της νεκρώσιμης ακολουθίας θα χοροστατήσει ο Μητροπολίτης Τριμυθούντος Βαρνάβας.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Κυριακή Χριστοδούλου

Παιδιά: Ανδρέας - Χριστίνα Χριστοδούλου
Άγγελος - Μαρία Σωκράτους

Εγγόνια: Θεοδώρα, Χρίστος, Πολύκαρπος και Κυριακή

Αντί στεφάνια, παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για ανέγερση μνημείου του ήρωα.

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

ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΊΣΤΌΔΌΥΛΊΔΗ
από τα Καμινάρια

που απεβίωσε την Παρασκευή, 8.11.2019, σε ηλικία 80 ετών, κηδεύουμε την
Τρίτη, 12.11.2019,  και ώρα  11:00 π.μ.,  από τον ιερό ναό  Αγ. Γεωργίου στα Καμινάρια,  

και καλούμε όσους  επιθυμούν να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Ελένη Κοκκινόφτα Χριστοδουλίδη

παιδιά, εγγόνια, δισέγγονο, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνια, να γίνουν εισφορές για τον ιερό ναό Αγ. Γεωργίου Καμιναριών.
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Μέσα στις τόσες διαφαινόμενες 
δυσχέρειες περί την αναζή-
τηση λύσης, δικαίωση, για 

το κυπριακό πρόβλημα, η Κερύνεια 
αμετακίνητη πιστεύει και διεκδικεί το 
αυτόδηλο: το δικαίωμα για επιστροφή 
στην πατρογονική εστία και την άρση 
της παράνομης στρατιωτικής κατοχής, 
διαίρεσης και εποικισμού.

Γνωρίζει ότι πορεύεται σχεδόν μόνη 
κατά το «δεν ξεχνώ» και το ότι «τα σύνο-
ρά μας είναι στην Κερύνεια», αλλά δεν 
κάμπτεται, δεν λιγοψυχεί και δεν παραδί-
δεται σ’ ό,τι η Τουρκία επιθυμεί σε βάρος 
της Κύπρου. Αντίθετα, διαμαρτύρεται, 
διεκδικεί, διοργανώνει δράσεις μνήμης 
και αγωνιστικής ανάτασης, με τη γνωστή 
κατ’ έτος Εβδομάδα της Κερύνειας. Δρά-
σεις από 12 έως 18.11.2019, με πορεία, 
διαλέξεις, εκθέσεις, που καταδείχνουν 
το πείσμα και την προσήλωση για την 
πλήρη αποκατάσταση των δικαίων και 
δικαιωμάτων όλων των εκτοπισμένων.

Κύρια ο συμβολισμός των δράσεων 
αυτών είναι η υπόδειξη προς τον κάθε 
νόμιμο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας, κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και προς κάθε πολίτη τρίτης χώρας ότι, σε 
περίπτωση κατά την οποία ένα Κράτος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεχτεί με 
συμφωνίες την κατάργηση βασικών αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, τότε ο ισχυρός 
στη συμφωνία αυτή θα αξιοποιήσει πρό-
σθετα προς την υποχωρητικότητά μας και 
άλλες απαιτήσεις του. Προφανώς δεν θα 
αρκεστεί με όσα η διζωνική -  δικοινοτική 

λύση θα του διασφαλίσει. Οι υποχωρήσεις, 
άλλωστε, που έχουν συμφωνηθεί μέχρι 
σήμερα προκαθορίζουν, σε συνδυασμό με 
την αλαζονική επιθετικότητα της Τουρκίας, 
ότι θα υπάρξουν σε γη, αέρα και θάλασσα 
νέες, συνεχείς και μεγαλύτερες απαιτήσεις 
της Τουρκίας.

Η Κερύνεια λοιπόν και όσοι αγω-
νίζονται μαζί της προειδοποιούν ότι η 
δικαία και αναγκαία διεκδίκησή μας 
δεν αφορά την όποια «λύση», γιατί το 
πρόβλημα είναι η άρση της στρατιωτικής 
κατοχής, διαίρεσης, προσφυγοποίησης 
και εποικισμού. Η απόλυτη σ’ ολόκληρη 
την επαρχία της Κερύνειας στέρηση αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων για 45 και πλέον 
χρόνια ως συνέπεια παράνομης, κατά το 
Διεθνές Δίκαιο, επεκτατικής πολιτικής 
και επιθυμιών της Τουρκίας πρέπει να 
είναι το προς επίλυση ζήτημα. Άρση 
της κατοχής, της παρουσίας στρατού 
κατοχής, των εποίκων και κατάργηση 
των εγγυητικών δικαιωμάτων και του 
δικαιώματος επέμβασης. Αυτό προϋ-
ποθέτει μια λύση για τη μετεξέλιξη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα κανονικό 
κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ας συνειδητοποιηθεί ότι η Κερύνεια 
καθορίζει το μέγεθος του προβλήματος των 
υποχωρήσεών μας, με στόχο να βρεθεί 
«λύση». Η όποια λύση, η οποία δεν θα 
δικαιώνει την Κερύνεια, όπως από χρόνια 
εντός και εκτός της Βουλής υποστήριξα, 
θα είναι λύση απόλυτα καταστρεπτική, σε 
βάρος ολόκληρης της Κύπρου εξ αρχής 
με την υπογραφή της. Απλώς θα είναι 
για την Τουρκία μια ακόμη ενδιάμεση 
φάση στο πλαίσιο του κύριου και από 
χρόνια σε εφαρμογή σχεδίου της για 
τουρκοποίηση της Κύπρου.

Τιμά η Κερύνεια, για μιαν ακόμη φορά, 
στην προσφυγιά, αξίες, ανθρώπινα δι-
καιώματα, μνήμες, ιστορία και κινεί τους 
μουδιασμένους αρμούς τής καθημερι-

νότητάς μας για να πετύχει να ανατρέψει 
την αδράνεια και τις ψευδαισθήσεις περί 
την Τουρκία και για τις όσες έχει σε βάρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας επιδιώξεις 
της. Ας γίνουμε σ’ αυτήν τη διεκδίκηση 
με έργα και πράξεις όλοι Κερυνειώτες, 
Μορφίτες, Βαρωσιώτες,  μια διεκδίκηση 
για ό,τι δικαιούμαστε ως ατομικές ελευ-
θερίες και δικαιώματα κατά το διεθνές 
δίκαιο, το κοινοτικό κεκτημένο και το 
δίκαιο της θάλασσας.

Το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας, 
που περιβάλλει τον κόλπο της Μόρ-
φου, το βουνό του Πενταδακτύλου, το 
ακρωτήρι του Απόστολου Ανδρέα και 
τα νερά της Αμμοχώστου προσφέρει 
εκείνες τις μνήμες που αναταράζουν τα 
βολεμένα μυαλά. Μνήμες που δεν μας 
αφήνουν να ξεχάσουμε πόσο αλύτρωτη 
και αδικημένη είναι η κατεχόμενη γη μας.

*Δικηγόρος

Τ α πρώτα χρόνια μετά τη βάρβαρη 
τουρκική εισβολή και την κατοχή 
του 34% του εδάφους της Κυπρι-

ακής Δημοκρατίας συμφωνήθηκε η δι-
κοινοτική ομοσπονδία. Τότε ο προδομένος 
λαός, που έχασε τα πάντα, κατανόησε ότι 
θα είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε ένα 
συμβιβασμό, που πριν από την προδοσία 
ήταν αδιανόητος. Για τούτο προσβλέπαμε 
στη λύση μιας δικοινοτικής ομοσπονδίας, 
για να πάρουμε πίσω σημαντικό μέρος 
της σκλαβωμένης μας γης και επιστροφή 
των προσφύγων στα χωριά και τις πόλεις 
τους. Οι δυο πόλοι του συμβιβασμού ήταν 
αναγνώριση εξουσίας για τους Τουρκο-
κυπρίους και επιστροφή εδάφους για μας. 
Αναμέναμε επιστροφή της Αμμοχώστου, 
της Μόρφου και όλων των κεφαλοχωριών 
της γραμμής Μόρφου  - Αμμοχώστου 
και επιστροφή προσφύγων υπό τουρ-
κική διοίκηση. Τα χρόνια πέρασαν. Οι 
Τούρκοι εδραίωσαν την κατοχή. Έδιωξαν 
όλους τους Έλληνες από την κατεχόμενη 
περιοχή, σφετερίστηκαν τα σπίτια και τις 
περιουσίες μας, λειτούργησαν τα ξενο-
δοχεία και τις επιχειρήσεις των προσφύ-
γων, ανακήρυξαν δικό τους κράτος και 
αλλοίωσαν τον  δημογραφικό χαρακτήρα 
της κατεχόμενης γης.  Στο πέρασμα του 
χρόνου η δική μας πλευρά προχωρούσε 
από υποχώρηση σε υποχώρηση, από 
παραχώρηση σε παραχώρηση, με τη 
μάταιη προσδοκία πως θα έπειθαν την 
Τουρκία να αποδεχτεί μιαν  άδικη μεν, αλλά 
βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Οι Τούρκοι 
κεφαλαιοποιούσαν τις παραχωρήσεις και 

κάθε φορά ζητούσαν περισσότερα, χωρίς 
να κάμουν την παραμικρή υποχώρηση. 
Η Κ.Δ. έγινε μέλος της Ε.Ε., αλλά και αυτή 
αντί καταλύτης της λύσης αδιαφορεί για 
την προσπάθεια της Τουρκίας να καταλύ-
σει την Κ.Δ. και να σφετεριστεί την ΑΟΖ 
της, επειδή τη βολεύει να εξυπηρετεί τα 
τουρκικά συμφέροντα. Και τώρα είμαστε 
μπροστά στην τριμερή του Νοεμβρίου, 
με απούσα και πάλι την Κ.Δ. Και μετά 
την πενταμερή ίσως καταστεί εκλιπούσα.

Σήμερα η πλευρά μας έχει φτάσει στο 
σημείο να αποδεχτεί  Δ.Δ.Ο. με πολιτική 
ισότητα, που οι Τούρκοι την θεωρούν και 
αριθμητική ισότητα, έχει αποδεχθεί την 
αποτελεσματική συμμετοχή, την οποία 
οι Τούρκοι θεωρούν ως «βέτο» σε κάθε 
απόφαση της κεντρικής κυβέρνησης και 
άλλων θεσμών, έχει αποδεχτεί ότι οι σφε-
τεριστές των περιουσιών θα έχουν τον 
πρώτο λόγο και θα αναγνωριστούν ως 
ιδιοκτήτες των περιουσιών μας, έχει απο-
δεχτεί την παραμονή όλων των εποίκων 
και αναγνώρισε στους Τούρκους πολίτες 
τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών 
και σιωπηλά, αλλά εύγλωττα, αναγνώρισε 
ότι με την εκ περιτροπής προεδρία θα 
γίνεται πρόεδρος της Κ.Δ. Τουρκοκύπριος, 
ακόμα και έποικος. Θα νόμιζε κάποιος ότι 
με τόσες υποχωρήσεις το Κυπριακό θα 
ήταν λυμένο. Κι όμως. Οι Τούρκοι θέλουν 
κι άλλα. Και πολλοί δικοί μας πιστεύουν ότι 
πρέπει να τους παραχωρήσουμε και άλλα 
για να πετύχουμε, όχι την απελευθέρωση, 
αλλά την επανένωση σε μια θνησιγενή 
Δ.Δ.Ο., που θα καταργήσει την τελευταία 
μας έπαλξη, την Κ.Δ. Και η Τουρκία θα 
αποκτήσει την επικυριαρχία της.

Τώρα ξεχάστηκε το δίπτυχο αναγνώ-
ριση έναντι εδάφους. Η αναγνώριση είναι 
δεδομένη και το έδαφος έχει ξεχαστεί. 
Όλες οι άλλες μας απαιτήσεις για ισχυρή 
κεντρική κυβέρνηση, για επιστροφή των 
προσφύγων, για αναγνώριση των τριών 

ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων, για αποχώρηση των εποίκων 
έχουν ξεχαστεί. Η μια κυριαρχία έγινε 
διπλή, η μια υπηκοότητα έγινε διεθνής 
και εσωτερική και η μία διεθνής προ-
σωπικότητα έχει καταποντιστεί από τις 
συγκλίσεις. Τώρα έμεινε ένα τελευταίο 
δίπτυχο. Πλήρης ισότητα με πιθανή 
κατάργηση εγγυήσεων και αποχώρηση 
μέρους των κατοχικών στρατευμάτων με 
έλεγχο όλων των αποφάσεων από τη μια 
κοινότητα και επιβολή της επί της άλλης. 
Το δικαίωμα δηλαδή του ΒΕΤΟ σε όλο 
του το μεγαλείο. Το «βέτο» που θα οδη-
γήσει στην παράλυση και στη διάλυση. 
Τώρα η Τουρκία απαιτεί κυριαρχία στην 
ΑΟΖ τής Κ.Δ. και συνεταιρισμό των δυο 
κοινοτήτων στην όση απομείνει ΑΟΖ 
της Κ.Δ. Δηλαδή πλήρης επικυριαρχία.

Όταν η Τουρκία διαπιστώσει ότι τα 
σχέδιά της για επικυριαρχία πραγματο-
ποιούνται, όταν η Κ.Δ. καταστεί συνιστώσα 
πολιτεία σε μια ΔΔΟ, μπορεί να πει ότι 
θα αποδεχτεί τερματισμό των εγγυήσεων, 
επειδή δεν θα τις χρειάζεται. Η Τουρκία 
επεμβαίνει όπου θέλει και όποτε θέλει, 
χωρίς κανένας να την εμποδίζει ή να την 
καταδικάζει. Μπορεί να πει ότι θα δεχτεί 
αποχώρηση των στρατευμάτων, επειδή 
ξέρει πως ουδέποτε κάποιος θα την υπο-
χρεώσει με κυρώσεις να απομακρύνει τα 
στρατεύματά της. Θα πάρουν έτσι και το 
ολοκληρωτικό ΒΕΤΟ, θα το κεφαλαιοποι-
ήσουν και θα ζητούν ανταλλάγματα για τις 
εγγυήσεις και την αποχώρηση που δεν θα 
γίνει. Κι όταν τους δώσουμε και τον αγωγό 
για το φυσικό αέριο, τότε ίσως αποδεχτούν 
να διαλύσουμε την Κ.Δ. και να ελέγχουν τα 
πάντα στην «επανενωμένη» Δ.Δ.Ο. Αλλά 
είναι και μεγαλόψυχοι. Μπορεί να μας 
επιστρέψουν λίγα άγονα κατσάβραχα στη 
νεκρή ζώνη, όταν βεβαιωθούν ότι η Κ.Δ. 
έχει καταργηθεί, που είναι ο μέγιστος και 
τελευταίος τους στόχος.

«Νόστιμου Ήματος» ετήσιο συμπόσιο 
της Κερύνειας που μας διδάσκει

Επικυριαρχία επί δύο ισοτίμων 
κρατιδίων της Δ.Δ.Ο.

10.11.2019

ΠΕΤΡΟΣ Θ. 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣΑΝΔΡΕΑΣ Σ. 

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ*

Το απέραντο γαλά-
ζιο της θάλασσας που 
περιβάλλει τον κόλπο 

της Μόρφου, το βουνό 
του Πενταδακτύλου, το 

ακρωτήρι του Αποστόλου 
Ανδρέα και τα νερά της 

Αμμοχώστου προσφέρει 
εκείνες τις μνήμες που 

αναταράζουν τα βολεμέ-
να μυαλά. Μνήμες, που 

δεν μας αφήνουν να ξε-
χάσουμε πόσο αλύτρωτη 

και αδικημένη είναι η 
κατεχόμενη γη μας



Πρέπει όλοι να έχετε παρακολου-
θήσει το video από το περιστα-
τικό με την παρέμβαση των 10 

«μαθητριών», στην παρέλαση στην Ν. 
Φιλαδέλφεια, στους εορτασμούς για την 
28η Οκτωβρίου 1940.

Τι να πει κανείς; Διάβασα την επιστολή 
τους, με την οποία επεξηγούν την πράξη 
τους αυτή. Εκνευρίστηκα τόσο, που μου 
ανέβηκε η πίεση!.. Και τι γράφουν οι... 
αντιμιλιταρίστριες αυτές δεσποινίδες;

Θα σχολιάσω ένα μέρος από τις ανο-
ητολογίες που έγραψαν. Αναφέρονται, 
μεταξύ άλλων, σε ακούνητα -μέρα ή νύχτα- 
αλλά και σε κουρδισμένα στρατιωτάκια... 

Και θα απαντήσω, όπως εγώ το νιώθω. 
Η λέξη: ακούνητα (ακίνητα) στρατιωτάκια 
θα μπορούσε να παραπέμπει στους δύο 
ευσταλείς, με ωραίο παράστημα, λεβέντες 
ευζώνους της Προεδρικής Φρουράς, εκεί 
στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, 
στην πλατεία Συντάγματος. Ζώντας στην 
Αθήνα για 3 δεκαετίες, θυμάμαι, έπαιρνα 
το μακαριστό παιδάκι μου, τον Μανώλη 
μου, από το χεράκι, και πηγαίναμε να 
καμαρώσουμε τον υπέροχο εκείνο βη-
ματισμό τους κατά την αλλαγή φρουράς. 

Σίγουρα θα τους έχετε δει, φίλοι μου, 
συν-Κύπριοι, σε επισκέψεις σας στην 
ελληνική πρωτεύουσα. Θα προσέξατε 
και τον ήχο που δημιουργείται από τα 
τσαρούχια τους, όταν βαδίζουν καμαρω-
τοί. Σημειώστε ότι, το κάθε τσαρούχι έχει 
περί τα 50 καρφιά από κάτω και ζυγίζει 
περί τα 3 κιλά!..

Αυτά είναι τα... ακούνητα στρατιωτά-
κια, κυρίες μου; Που στέκουν μέσα στο 
κρύο, τον χειμώνα, και σκάνε από τη ζέστη 
το καλοκαίρι, τιμώντας τον απανταχού 
πεσόντα ήρωα Έλληνα φαντάρο; Που 
θυσιάστηκε, για να είστε εσείς σήμερα 
ελεύθερες να τον διακωμωδείτε; Σαν δεν 
ντρέπεστε!..

Μιλάτε στην επιστολή σας και για 
κουρδισμένα στρατιωτάκια. Εκφράζο-
ντας την αντίθεσή σας στον μιλιταρισμό!.. 
Χα! Αναφέρεστε, πιο κάτω, σε στρατούς 
που κάνουν βομβαρδισμούς, πολέμους 
και επεμβάσεις!

Έτσι θα χαρακτηρίσουμε τον Έλληνα 
φαντάρο, που με αυτοθυσία και θάρρος 
αμύνθηκε κατά του φασισμού και του 
ναζισμού στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου 
και στα οχυρά Ρούπελ και Ιστίνμπεη, εκεί 
πάνω στο παγωμένο Σιδηρόκαστρο το 
1941; Κουρδισμένο στρατιωτάκι; Έλεος!..

Και δεν περιορίζεστε σε αυτά. Ως «έξυ-
πνες» και ψαγμένες, τρομάρα σας, αναφέ-
ρεστε και στον Άγγλο κωμωδιογράφο (;) 
John Cleese και στους Monty Python!.. 
Μη παραλείποντας να διερωτηθείτε: «Τι 
κοινό μπορεί να έχει ο μιλιταρισμός -που 

εκφράζεται με παρελάσεις- με την ιδέα 
της ελευθερίας;». Ε, να σας απαντήσω, 
με το γνωστό, που χρησιμοποιούν οι 
Ελλαδίτες αδελφοί: «Το μυαλό σας και 
μια λίρα και του μπογιατζή ο κόπανος»!

Τι να πει κανείς; Θα συμφωνήσω με 
τον δήμαρχο της Ν. Φιλαδέλφειας, τον 
εξαίρετο ηθοποιό, Γιάννη Βούρο, που 
χαρακτήρισε γελοία την ενέργειά σας αυτή.

Και θα κλείσω με μια φράση που, ως 
αγγλομαθείς που είστε, χρησιμοποιείτε, 
επίσης, στην επεξηγηματική επιστολή 
σας. Λέτε: «Με τον ρυθμό του silly walk, 
εκφράζουμε τη διαφωνία μας στη  διε-
ξαγωγή παρελάσεων, κ.λπ!..».

Ε, όσοι σας παρακολούθησαν, αντελή-
φθησαν ποιος είναι... silly και ποιος όχι!..

Περαστικά σας!..
*Συνταξιούχος εκπαιδευτικός Αγγλικών  

 

Στην Κύπρο του 21ου αιώνα οι πο-
λίτες  βιώνουν τα τελευταία χρόνια 
τον απόλυτο  πολιτικό ξεπεσμό με 

οδυνηρότατες  επιπτώσεις σε όλο το φά-
σμα της καθημερινής ζωής. Τα κόμματα 
από  ζωντανά  κύτταρα της Δημοκρατί-
ας έχουν μετατραπεί σε καρκινογόνους 
φορείς της  διαφθοράς, της διαπλοκής 
και κάθε μορφής κερδοσκοπικής συναλ-
λαγής σε βάρος του δημοσίου συμφέ-
ροντος. Εκεί που νομίζαμε ότι τα είδαμε 
όλα, με το χρηματιστήριο, το τραπεζικό 
έγκλημα, τη δημοσιονομική κατρακύλα 
και τα μικρά ή μεγάλα σκάνδαλα, όλως 
αιφνιδίως αντιλαμβανόμαστε ότι ακόμα 
δεν πιάσαμε πάτο. 

Η πρόσφατη σαφής τοποθέτηση του 
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, 
πως η διαφθορά έχει απλώσει τα πλο-
κάμια της σε όλο το φάσμα του δημό-
σιου τομέα, μας έχει προσγειώσει στην 
ωμή πραγματικότητα. Η Κύπρος έχει 
μετατραπεί σε έναν απέραντο στάβλο 
του Αυγεία, όπου συνυπάρχουν  «αρ-
μονικότατα» εντός των τειχών η πολιτική 

και  κοινωνική ζωή. Τώρα, όμως, που 
η βρόμα εξαπλώθηκε πέραν των συνό-
ρων της μακαρίας νήσου, τα πράγματα 
προσλαμβάνουν επικίνδυνη τροπή. Η 
δυσοσμία των αμαρτωλών διαβατηρίων 
είναι τόσο δυνατή, που υποχρεώνει τις 
Βρυξέλλες να κινητοποιηθούν για να 
αποτραπούν θανάσιμοι κίνδυνοι  για 
την ευρωπαϊκή ασφάλεια. 

Χρονικά, η στυγερή υπόθεση του 
«ερίτιμου συμπατριώτη μας» καταζητού-
μενου από τη Μαλαισία ήλθε γάντι με τη 
δημοσιοποίηση των επικαιροποιημένων 
στοιχείων της Παγκόσμιας Τράπεζας, που 
μαρτυρούν πως η  Κύπρος αναδεικνύεται 
τα τελευταία έξι χρόνια σε πανευρωπαϊκή 
πρωταθλήτρια στην αύξηση της διαφθο-
ράς. Και για να είμαι δίκαιος, δεν αφήνω 
μονομερείς αιχμές στην παρούσα διακυ-
βέρνηση γι’ αυτήν την κατάντια, καθώς 
στην Κύπρο, τουλάχιστον από την αυγή 
του νέου αιώνα, στο ξέφρενο φαγοπότι του 
δημόσιου χρήματος συμμετέχουν όλοι 
ανεξαιρέτως οι εκάστοτε κυβερνώντες, 
συγκυβερνώντες και λοιποί παρατρε-
χάμενοι. Ουδείς αναμάρτητος, λοιπόν, 
για τη θλιβερή κατάντια της δύσμοιρης 
Κύπρου, η οποία από νήσος των αγίων 
έχει μετατραπεί σε χώρα των αχρείων.  

Η κοινή γνώμη παρακολουθεί τα τε-
κταινόμενα  άναυδη, μα, κυρίως, αμήχανη. 
Οι ευϋπόληπτοι πολίτες διερωτώνται κατά 
πόσον ζουν σε βαθύ κράτος της Ασίας ή της 

Νότιας Αμερικής. Απορούν και εξίστανται  
κατά πόσον υπάρχουν  ή, καλύτερα, κατά 
πόσον λειτουργούν οι θεσμοί στην Κυπρια-
κή Ευρωπαϊκή Πολιτεία. Ποια αόρατα χέρια 
εμποδίζουν τους θεσμούς να λειτουργή-
σουν σωστά. Αυτό ακριβώς είναι το μέγα 
ερώτημα που τίθεται επί τάπητος και ζητά  
εναγωνίως απαντήσεις στο πλαίσιο του 
δημόσιου διαλόγου. Το βέβαιο είναι πως, 
η διαφθορά, η διαπλοκή και η ασύδοτη 
κερδοσκοπία  έχουν βαθύτατες ρίζες και 
επενεργούν ως λερναία ύδρα, την οποία 
εκτρέφει το σάπιο πολιτικό σύστημα εδώ 
και δεκαετίες. Ή, αλλιώς, στην Κύπρο τα 
διαπλεκόμενα συμφέροντα κάπου εφά-
πτονται,  εξ ου και αλληλοκαλύπτονται. 
Μέχρι πότε, όμως (!).

*Δημοσιογράφος 

Της Κυριακής

Απόψεις 29

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα 
πρέπει αναμφίβολα να προσέλθει 
στη συνάντηση της 25ης Νοεμ-

βρίου με τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη. 
Ισχυρά θωρακισμένος, για να αποφύγει 
εγκλωβισμό και παγίδες σε ατελέσφορες 
διαδικασίες. Θα πρέπει, ωστόσο, να είναι 
αυτονόητο ότι η συνάντηση αυτή και η 
στάση του Προέδρου της Δημοκρατίας 
θα πρέπει να είναι ενταγμένες σε ένα 
ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής. Μια 
στρατηγική που να λαμβάνει υπ’ όψιν 
ότι 45 χρόνια παρήλθαν με άκαρπες συ-
νομιλίες και αδιέξοδες μεσολαβητικές 
προσπάθειες και προφανώς είναι αδια-
νόητο να παραμένουμε μαρμαρωμένοι 
στο παρελθόν. Πολύ περισσότερο τώρα 
που έχουν διαμορφωθεί νέα γεωστρα-
τηγικά, γεωπολιτικά και γεωοικονομικά 
δεδομένα στην περιοχή μας.

Το ζητούμενο ωστόσο είναι ότι, η περαι-
τέρω πορεία και η αναγκαία στρατηγική 
πρέπει να αποκτήσoυν  περιεχόμενο. Πέ-
ραν των γενικών λεκτικών και διακηρυκτι-
κών - ρητορικών διατυπώσεων, να πάρει 
τη μορφή συγκεκριμένων προτάσεων.

Επί 45 χρόνια απουσιάζει μια ολοκλη-
ρωμένη πρόταση - περίγραμμα λύσης του 
Κυπριακού, το οποίο να κατατεθεί ενώ-
πιον της διεθνούς και της ευρωπαϊκής 
κοινότητας. Ο σημερινός Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας είχε υποσχεθεί προεκλογικά 
να προχωρήσει σε πρωτοβουλία για διαμόρ-
φωση ενός τέτοιου περιγράμματος λύσης. 
Υπόσχεση, ωστόσο, την οποία αθέτησε.

Είναι ανάγκη, επιτέλους, να υπάρ-
ξει συλλογική διαβούλευση σε κλίμα 
συναίνεσης για τη διαμόρφωση αυτού 
του περιγράμματος λύσης. Οι λεγόμενες 
«ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμ-
βουλίου του 1989», επικαιροποιημένες, 
καθώς και το περιεχόμενο του «κοινού 
ανακοινωθέντος του Εθνικού Συμβουλίου» 
του Σεπτεμβρίου του 2009, μπορούν και 
πρέπει να αξιοποιηθούν για τη σύνταξη 
μιας πρότασης πολιτικά αξιόπιστης και 
νομικά τεκμηριωμένης, που θα απαντά και 
σε όσους κακόπιστα διεθνώς προβάλλουν 
τον φαιδρό ισχυρισμό ότι «οι Έλληνες 
Κύπριοι δεν επιθυμούν λύση» και ότι 
είναι δήθεν βολεμένοι με το status quo.

Με αποσύνδεση της εσωτερικής από 
τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού. Πολύ 
σωστά τόσο η προηγούμενη όσο και  η 
σημερινή ελληνική Κυβέρνηση  κατέ-
στησαν σαφές ότι,  εκείνο που  αφορά 
την Ελλάδα ως εγγυήτρια δύναμη, είναι 
το θέμα της αποχώρησης στρατευμάτων, 
η κατάργηση των αναχρονιστικών εγγυ-
ήσεων του 1960 και η απομάκρυνση 

των εποίκων. Αυτά είναι τα ζητήματα που 
πρέπει να τεθούν ενώπιον της Τουρκί-
ας σε μια πραγματική διεθνή διάσκεψη, 
με συμμετοχή των μονίμων μελών του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 
Ε.Ε., των τριών εγγυητριών δυνάμεων 
και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με προώθηση αιτήματος, για υιοθέτηση 
δέσμης αρχών λύσης του Κυπριακού, σε 
ένα προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
προκειμένου η λύση να είναι συμβατή 
με το  ευρωπαϊκό κεκτημένο και τον 
ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό.

Με διατύπωση αιτήματος διορισμού 
από την Ε.Ε., πολιτικής προσωπικότητας, 
ως ειδικού απεσταλμένου για το Κυπρια-
κό, με όρους εντολής, να εποπτεύει ότι οι 
όποιες πρόνοιες της λύσης συζητούνται, 
είναι συμβατές με την ιδιότητα της Κύπρου 
ως κράτους- μέλους της Ε.Ε. Όχι όμως 
«αόρατου»,  όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. 
Με την ανάληψη έντονης διαφωτιστικής 
εκστρατείας, ώστε να καταστεί σαφές ότι οι 
τουρκικές διαχρονικές προτάσεις – αξιώσεις  
βρίσκονται απολύτως εκτός του πλαισίου 
του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου.

Εντατικοποίηση των επαφών με τους 
Τουρκοκύπριους. Εκπόνηση ειδικού προ-
γράμματος και μέτρων που να στοχεύουν 
στη συνειδητοποίησή  τους ως πολιτών 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στόχος, η 
ενεργοποίηση της τουρκοκυπριακής κοι-
νότητας ως αποφασιστικού παράγοντα 
επίτευξης της λύσης. Το μήνυμα προς 

τους Τουρκοκυπρίους, ωστόσο, πρέπει 
να είναι ότι η απόλαυση δικαιωμάτων 
από την Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι 
συμβατή με προσκόλληση και πειθήνια 
υποταγή στην Τουρκία. Η συμμετοχή στην 
Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί ναι 
είναι a la cart. Οι πρόσφατες δημοσκοπή-
σεις στα κατεχόμενα, που αποτυπώνουν 
αποδοκιμασία των απόψεων Οζερσάι και 
Τατάρ, πρέπει να ενθαρρύνουν τέτοια 
πρωτοβουλία. Με προώθηση διαβημά-
των για εφαρμογή των ψηφισμάτων 550 
(1984) και 789 (1992) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας και της συμφωνίας υψηλού 
επιπέδου του 1979 Κυπριανού – Ντενκτάς, 
για κατά προτεραιότητα επιστροφή της 
Αμμοχώστου. Συνεχής διεθνής αντίδραση 
στις εξαγγελίες εποικισμού της πόλης των 
Βαρωσίων. Με αδιαπραγμάτευτη απο-
σύνδεση της επιδίωξης λύσης από την 
αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επειδή προβάλλεται η άποψη ότι, με 
τις αρνητικές εξελίξεις στις σχέσεις Ε.Ε. – 
Τουρκίας, η δυνατότητα άσκησης πιέσεων 
από δικής μας πλευράς προς την Τουρκία 
μέσω της Ε.Ε. έχει εκμηδενιστεί, θα πρέπει 
να υπομνησθεί ότι, πέραν του στόχου της 
πλήρους ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε., 
ανοικτή παραμένει και θα παραμείνει η 
ειδική εταιρική σχέση. Συνεπώς η απαίτηση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας για εκπλή-
ρωση των Κυπρογενών υποχρεώσεων της 
Τουρκίας προ  οιασδήποτε εξομάλυνσης 

-  αναβάθμισης των ευρωτουρκικών σχέσε-
ων, θα πρέπει να παραμείνει αμετακίνητη. 
Το ίδιο ισχύει και για την αναβάθμιση της 
Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας - Ε.Ε. Από 
το 2005 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει 
αναθέσει στην Τουρκία συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις. Ανεπιφύλακτη αναγνώρι-
ση της Κυπριακής Δημοκρατίας, άνοιγμα 
λιμανιών και αεροδρομίων σε κυπριακά 
πλοία και αεροπλάνα και συνεργασία για 
λύση του Κυπριακού στη βάση των ψηφι-
σμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας περί 
Κύπρου και των αρχών και των αξιών 
της Ε.Ε. Χωρίς εκπλήρωση αυτών των 
υποχρεώσεων, η θέση μας θα πρέπει να 
παραμείνει αταλάντευτη για παρεμπόδιση 
αναβάθμισης της Τελωνειακής Ένωσης 
της Τουρκίας με την Ε.Ε.

Στη διαμόρφωση της στρατηγικής μας 
τη συγκεκριμένη και προσεχή χρονική 
περίοδο, θα πρέπει να συνεκτιμούμε και 
το γεγονός ότι η Άγκυρα αντιμετωπίζει 
και τις συνέπειες της εισβολής στη Βόρεια 
Συρία. Παρά την επονείδιστη ανοχή ΗΠΑ 
– Ρωσίας, η Τουρκία αντιμετωπίζει την 
αρνητική στάση της Ευρώπης προεξάρχου-
σας της Γαλλίας και την έντονη αντίδραση 
των αμερικανικών νομοθετικών σωμάτων. 
Απότοκο της νευρικής κρίσης που δια-
κατέχει αυτήν την περίοδο την Άγκυρα 
είναι και η προσπάθεια που καταβάλλει 
για δημιουργία έντασης στην Ανατολική 
Μεσόγειο, με αφορμή το γνωστό θέμα 
των ερευνών για υδρογονάνθρακες στην 

υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Κεντρικοί στόχοι της τουρ-
κικής πολιτικής είναι να αμφισβητήσει τα 
κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και 
άρα τη διεθνή της υπόσταση, να εμφανιστεί 
ως συγκυρίαρχη κρατική δύναμη που 
εκπροσωπεί τους Τουρκοκυπρίους σε μια 
λογική συνεκμετάλλευσης, να προβάλει 
δήθεν δικά της δικαιώματα στην υφαλο-
κρηπίδα και την οικονομική ζώνη, κατά 
σαφή παραβίαση του θαλασσίου δικαίου 
και να αποτρέψει τη συνέχιση ενδιαφέρο-
ντος από διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες. 
Ως εκ τούτου, η αμυντική ετοιμότητα 
Ελλάδας -  Κύπρου επιβάλλεται όπως 
και η συνεχής  καταγγελία διεθνώς και 
εντός Ε.Ε. των επιδρομικών ενεργειών της 
Τουρκίας. Προσερχόμενος ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας στη συνάντηση της 25ης 
Νοεμβρίου, θα πρέπει να λειτουργήσει σε 
ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στρατηγικών 
επιλογών. Η αντιγραφή του παρελθόντος, όχι 
μόνο θα είναι σίγουρη συνταγή αποτυχίας, 
αλλά αντίθετα θα οδηγήσει σε βάθεμα του 
αδιεξόδου και θα παράσχει συγκριτικά 
πλεονεκτήματα στην Τουρκία.

Σημ: Οι περίφημοι όροι αναφοράς 
πρέπει να αποτελούν πλαίσιο διαπραγμά-
τευσης και όχι αποτύπωση εκβιαστικών 
όρων. Όπως συμβαίνει με την αυθαίρετη 
ερμηνεία της πολιτικής  ισότητας από 
την τουρκική πλευρά.
*Τέως Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων

Χαίρομαι γιατί ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κάλεσε τις πολι-
τικές δυνάμεις και τη Βουλή να 

συμπράξουν στο θέμα των μεταρρυθ-
μίσεων του Κράτους, όπως έγινε και με 
το ΓεΣΥ. Το μόνο που εύχομαι είναι να 
μην πάρουν τον χρόνο που χρειάστηκε 
η εισαγωγή του ΓεΣΥ. Υπενθυμίζω ότι 
πέρασαν πολλές δεκαετίες από το 1973, 
που το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρι-
νε την εισήγησή μας για μεταρρύθμιση 
του υφιστάμενου συστήματος υγείας σε 
ασφαλιστικό.

Αλλά κι οι άλλες μεταρρυθμίσεις που 
οραματίζεται ο Πρόεδρος έχουν τη δική 
τους μακρόχρονη ιστορία. Ξεκινώντας 
από την ανάγκη ταχύτερης απονομής δι-
καιοσύνης, η αναφορά του Προέδρου με 
πήγε πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 

1980, όταν εγείραμε το θέμα στον τότε 
Υπουργό Δικαιοσύνης. Κατά την ετοιμασία 
του Τρίτου Έκτακτου Σχεδίου, 1979-1981, 
απευθύνθηκα στον Υπουργό παρακα-
λώντας να καλέσει εκείνος σύσκεψη των 
αρμοδίων αξιωματούχων  για τα θέματα 
δικαιοσύνης, μιας κι εγώ δεν μπορούσα 
να το κάνω λόγω θέσης. Στην σύσκεψη, 
όπου παρευρέθησαν ο τότε Πρόεδρος κι 
ένας Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου, η Γενική Εισαγγελέας, ο Επίτροπος 
Νομοθεσίας κ.ά., έθεσα το θέμα της παρα-
τηρούμενης μεγάλης καθυστέρησης στη 
διεκπεραίωση της εκδίκασης υποθέσεων, 
ιδιαίτερα αστικών υποθέσεων. Για την 
κατάσταση αυτή εσείς οι νομικοί λέτε 
‘καθυστερημένη δικαιοσύνη δεν είναι  
δικαιοσύνη’. Ό,τι χρειάζεστε για να λυθεί 
το πρόβλημα (πρόσθετους δικαστές, πρό-
σθετους στενογράφους, μηχανογράφηση 
των εργασιών, εμπειρογνώμονες για να 
μελετήσουν το σύστημα) θα μπορούσαμε 
να το περιλάβουμε στο Έκτακτο Σχέδιο 
και στους ετήσιους Προϋπολογισμούς 
Αναπτύξεως. Η άκρως αρνητική στάση 
ορισμένων από τους παρευρεθέντες για 
την ανάμειξή μας στα θέματα Δικαιοσύ-

νης δεν βοήθησε ιδιαίτερα τη συζήτηση. 
Όμως στο νέο Έκτακτο Σχέδιο αφιερώσαμε 
ειδικό Κεφάλαιο για το θέμα αυτό και δεν 
σταματήσαμε να ‘ενοχλούμε’ τους ‘ενδια-
φερόμενους’ για την υλοποίηση των πιο 
πάνω. Το μόνο που καταφέραμε ήταν 
να κτίσουμε καινούργια δικαστηριακά 
μέγαρα σε όλες τις πόλεις (εκτός από το 
κτήριο του Ανώτατου Δικαστηρίου δεν 
καταφέραμε τότε να αντικαταστήσουμε 
τα παλιά κτήρια στη Λευκωσία) και να 
εκσυγχρονίσουμε τον εξοπλισμό των 
βοηθητικών υπηρεσιών.      

Ο Πρόεδρος τόνισε, επίσης, ότι οφείλου-
με να δώσουμε στους πολίτες μια αποτε-
λεσματικότερη Δημόσια Υπηρεσία, ‘ούτως 
ώστε να αξιοποιηθεί η τεράστια επένδυση 
που κάνουν οι φορολογούμενοι πολίτες 
σε ανθρώπινο κεφάλαιο, με αντίκρισμα 
καλύτερες υπηρεσίες του κράτους προς 
τον πολίτη’. Και στο θέμα αυτό συμφω-
νούμε με τον Πρόεδρο. Υπενθυμίζω τις 
προσπάθειες που κάναμε από το τέλος της 
δεκαετίας του 1960 για μηχανογράφηση 
της Δημόσιας Υπηρεσίας για απλοποίη-
ση κι επίσπευση των εργασιών της, για 
αναδιοργάνωσή της, για εκπαίδευση και 

μετεκπαίδευση των μελών της, εδώ και στο 
εξωτερικό, με αποκορύφωμα την ίδρυση 
της Ακαδημίας  Δημόσιας Διοίκησης για 
συνεχή επιμόρφωσή τους, κλπ. Δυστυ-
χώς, ο χειρισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας 
από τα Κόμματα με την πρόσληψη και 
προώθηση των ημετέρων καθώς και 
την υποκατάσταση/περιθωριοποίηση 
καίριων θέσεων (Γενικών Διευθυντών 
με Συμβούλους Υπουργών, σημαντικών 
υπηρεσιών με νεοφανείς Υφυπουργούς 
και άλλους Συμβούλους) οδήγησαν στην 
απαξίωση κι αδρανοποίησή της. Δυστυ-
χώς, ούτε η Δημόσια Υπηρεσία,  ούτε κι 
η ΠΑΣΥΔΥ αντέδρασαν στις εξελίξεις 
αυτές. Ίσως και να τους ‘βόλεψαν’.    

Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με το άλλο 
θέμα, που έθιξε ο Πρόεδρος, το θέμα των 
Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης: ‘Να δώ-
σουμε, επίσης, ενισχυμένες και αποτελεσμα-
τικότερες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
που θα εξασφαλίζουν περισσότερες και 
καλύτερες υπηρεσίες στους δημότες’. Δυ-
στυχώς κι εδώ η κομματικοποίηση έκαμε το 
θαύμα της! Μια μικρή πόλη της Ευρώπης, 
η Κύπρος,  πληθυσμιακά, με λιγότερο από 
ένα (1) εκ. κατοίκους, έχει τώρα δεκάδες 

Δήμους όταν το Λονδίνο με 8 εκ. έχει ένα! 
Και δεν είναι ανεξήγητο. Αποτέλεσε στόχο 
των κομμάτων η ανάδειξη σε ξεχωριστό 
Δήμο κάθε περιοχής όπου ανέμεναν να 
επικρατήσουν. Πέραν των πολλαπλάσιων 
εξόδων, που επιβαρύνουν τον δημότη, οι 
υπηρεσίες που προσφέρουν οι μικρές 
δημοτικές μονάδες είναι περιορισμένες. 
Έχουμε θέσει το θέμα αυτό εδώ και μερικές 
δεκαετίες, χωρίς αποτέλεσμα. Τώρα γίνεται 
προσπάθεια για ενοποίηση κάποιων. Ας 
ελπίσουμε ότι οι όμοροι Δήμοι τουλάχιστον 
θα βρουν τον τρόπο να συνεργαστούν σε 
πολλά καθημερινά θέματα για το καλό των 
δημοτών τους και για εξοικονόμηση πόρων.  

Ο Πρόεδρος έθιξε ένα ακόμη πολύ 
σοβαρό και καίριο θέμα, ‘τη συστηματική 
αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού της 
χώρας μας σε επιστημονικό προσωπικό, 
ανθρώπους που οραματίζονται το μέλ-
λον, και μέσα από την αξιοποίηση των 
τεχνολογικών δυνατοτήτων και του ψηφι-
ακού μετασχηματισμού να μπορέσουμε 
να έχουμε βιώσιμη, διαρκή ανάπτυξη 
και ποιοτικές εξελίξεις’. Με ‘χίλια-τρά-
ντα’ βάσανα στην αρχή καταφέραμε να 
έχουμε σήμερα αριθμό Κρατικών και 

Ιδιωτικών Πανεπιστημίων και Επιστη-
μονικά Κέντρα σε αρκετούς τομείς, που 
καθημερινά αναδεικνύονται ισάξια καλών 
ξένων πανεπιστημίων. Δυστυχώς, ακόμη 
δεν μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε την 
ύπαρξή τους στην τεχνολογική αναβάθμιση 
κι εμβάθυνση της παραγωγής αγαθών 
προηγμένης τεχνολογίας ή προσφοράς 
ανωτέρας ποιότητας υπηρεσιών, όπως 
κάνουν οι ανεπτυγμένες Χώρες. Παρόλο 
που προνοήσαμε να δημιουργήσουμε το 
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και Καινοτο-
μίας για την αξιοποίηση των επιτευγμάτων 
της γνώσης, μέχρι σήμερα η κυπριακή 
οικονομία έχει τα χαρακτηριστικά μιας 
υποανάπτυκτης οικονομίας. Είναι γι’ αυτό 
που χαιρετίσαμε τη σκοπούμενη ίδρυση 
Υφυπουργείου Καινοτομίας. 

Θα ήταν ευχής έργον, εάν στο Υφυ-
πουργείο αυτό ανετίθετο κι η ετοιμασία 
ενός Σχεδίου Ανάπτυξης, ώστε και τα 
άλλα θέματα που έθιξε ο Πρόεδρος να 
προωθούνται συστηματικά και συναινε-
τικά με τους υπόλοιπους συλλογικούς 
κοινωνικούς φορείς.         

*Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευθυ-
ντής Γραφείου   Προγραμματισμού
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Ποια είναι τα...
ακούνητα στρατιωτάκια, 

κυρίες μου; Αυτά που 
στέκουν μέσα στο κρύο, 
τον χειμώνα, και σκάνε 

από τη ζέστη το καλοκαί-
ρι, τιμώντας τον απαντα-

χού πεσόντα ήρωα
Έλληνα φαντάρο;

Η πρόσφατη σαφής 
τοποθέτηση του Γενικού 

Εισαγγελέα της Δημο-
κρατίας, πως η διαφθορά 

έχει απλώσει τα πλοκά-
μια της σε όλο το φάσμα 
του δημόσιου τομέα, μας 

έχει προσγειώσει στην 
ωμή πραγματικότητα

Ποια… ακούνητα στρατιωτάκια! Διαφθορά - διαπλοκή - πολιτικός 
ξεπεσμός! Μέχρι πότε; 

ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ*

ΞΕΝΗΣ Χ. 
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ* 
xfontos@cytanet.
com.cy



Η Χιλή απέρριψε τη φιλοξενία 
της Συνόδου των Ηνωμένων 
Εθνών για την κλιματική αλ-

λαγή (COP25), λόγω των πολιτικών 
εξελίξεων και παρατεταμένων διαδη-
λώσεων στη χώρα. Μετά από αίτημα 
της Ισπανίας αποφασίστηκε όπως η 
διάσκεψη διεξαχθεί τελικά στη Μα-
δρίτη από τις 2 Δεκεμβρίου μέχρι τις 
13 Δεκεμβρίου 2019, οπότε αναμένεται 
να γίνει μια αξιολόγηση για το τι έχει 
επιτευχθεί μέχρι σήμερα σε σχέση 
με τους στόχους που είχαν τεθεί στη 
Συμφωνία των Παρισίων.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η κυβέρνηση 
της Χιλής αποφάσισε να ακυρώσει τη  
φιλοξενία της Συνόδου, σε μια προσπά-
θεια να αποσπάσει τη διεθνή προσοχή 
από τις κοινωνικές και πολιτικές ανα-
ταραχές στη χώρα. Το COP25 θα είχε 
μια προστιθέμενη αξία αν γινόταν στη 
Λατινική Αμερική, εφόσον θα δινόταν 
η ευκαιρία να συζητηθούν και οι προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη 
περιοχή λόγω των πολιτικών καθεστώ-
των που ενισχύουν τις συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής και οδηγούν σε 
βαθιές κοινωνικές ανισότητες.

Πέραν των στόχων της Συμφωνίας 
των Παρισίων, είναι σημαντικό σε αυ-
τήν τη Διάσκεψη να συζητηθούν τρόποι 
οικονομικής στήριξης για τις ζημιές και 
τις απώλειες που έχουν τα μικρά νησιά, 
λόγω της κλιματικής αλλαγής. Οι προ-
σπάθειες που καταβάλλονται για αναχαί-

τιση του προβλήματος δεν είναι αρκετές 
και είναι γεγονός ότι κάποια νησιά και 
κάποιες περιοχές δεν θα μπορέσουν να 
προστατεύσουν τους πολίτες τους και να 
τους προσφέρουν αξιοπρεπή διαβίωση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις 
συζητήσεις για το Κλίμα, εάν πρώτα 
συνειδητοποιήσει ότι οι μέχρι τώρα 
πολιτικές της δεν είναι αρκετές. Ενώ 
παρουσιάζεται ως «ηγέτης για το κλίμα», 
δεν έχει δώσει ουσιαστικές λύσεις στην 
κλιματική κρίση. Την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση θα εκπροσωπήσει, μεταξύ άλλων, ο 
Υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας, 
η οποία προεδρεύει του Συμβουλίου 
της ΕΕ. Οι προσδοκίες είναι αρκετά υψη-
λές εφόσον προέρχεται από το Πράσινο 
Κόμμα της χώρας και εκτιμάται ότι η 
παρουσία του θα είναι χρήσιμη για τους 
σκοπούς της Διάσκεψης.

Αν οι επιδόσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι απογοητευτικές, τι να 
πει κάνεις για τη στάση των ΗΠΑ, που 
ανακοίνωσαν επισήμως ότι αποχωρούν 
από τη  Συνθήκη των Παρισίων για την 
κλιματική αλλαγή. Χωρίς τις ΗΠΑ, που 
είναι ένας από τους μεγαλύτερους ρυ-

παντές στον  κόσμο, είναι πολύ δύσκο-
λο να υλοποιηθούν οι στόχοι για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Οι επιπτώσεις από την κλιματική 
αλλαγή είναι πλέον εμφανείς σε ολό-
κληρο τον πλανήτη και δεν υπάρχει 
χρόνος για καθυστερήσεις. Καθώς οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα εξα-
κολουθούν να θερμαίνουν τον πλανήτη, 
οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετω-
πίσουμε αυξάνονται και σχετίζονται με τις 
ακραίες καιρικές συνθήκες, τις μαζικές 
μετακινήσεις πληθυσμών, καθώς και 
διαταραχή στις προμήθειες τροφίμων 
και νερού. Αυτές οι συνθήκες πιθανόν 
να προκαλέσουν περαιτέρω πολιτικές 
εντάσεις σε σχέση με την ανισότητα και 
την απουσία κοινωνικής δικαιοσύνης 
και να δημιουργήσουν δυσπιστία στα 
πολιτικά συστήματα που απέτυχαν 
να αποτρέψουν την καταστροφή. Εάν 
στην προσεχή Διάσκεψη δεν ληφθούν 
πραγματικά και αποτελεσματικά μέτρα, 
κρίνεται πλέον και η αξιοπιστία του Ορ-
γανισμού Ηνωμένων Εθνών.

* Μέλος Πολιτικής Επιτροπής Κινήματος 
Οικολόγων -  Συνεργασία Πολιτών, 

Κοινωνιολόγος

Πριν από μερικές ημέρες  πα-
ρακολουθούσα το Κεντρικό 
Δελτίο Ειδήσεων μεγάλου 

παγκύπριου τηλεοπτικού σταθμού.
 Πρώτος τίτλος (γραπτός) στις ειδήσεις 

«Στο έλαιος των βροχών η Κύπρος».
Ο... ένοχος εδώ προφανώς σύγχυσε το 

έλεος με την… ελαία ή το… ελαιόλαδο!!!
Περίμενα λίγο μήπως κάποιος… 

διορθωτής / παραγωγός του Σταθμού 
παρέμβει για να διορθώσει το ορθογρα-
φικό λάθος, αλλά ματαίως. Για να μην 
παρεξηγηθώ ότι ασκώ δημόσια κριτική 
σε συγκεκριμένο κανάλι, το οποίο δεν 
κατονομάζω για λόγους δεοντολογίας, 
θα καταγράψω τα πιο κάτω, ως ένα μόνο 
ελάχιστο δείγμα της κακοποίησης και 
της περιφρόνησης της μητρικής μας 
γλώσσας, του αναλφαβητισμού και της 
επιπολαιότητας που μας μαστίζει. 
• «Τις δέοντες ενέργειες», 2/5/2019
• «Ουδέν λόγος υπάρχει», 22/4/2019
•  «Το πανηγυρικόν της ημέρας», 

29/10/2019 
Θα μπορούσα να παραθέσω και 

πληθώραν άλλων «μαργαριταριών»,  
γραπτών και προφορικών, με τα οποία 
«κοσμούνται» οι τηλεοπτικές παραγωγές 
μας σε όλα τα κανάλια και σε όλες τις 
εκπομπές, αλλά τούτο δεν είναι σκο-
πός του παρόντος άρθρου μου. Με το 
σημείωμά μου αυτό θα επιχειρήσω να 
καταδείξω τη γλωσσική πενία που μα-
στίζει, όχι μόνο τους δημοσιογράφους 
και τους ασχολούμενους με τα ΜΜΕ 

(τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες), 
αλλά γενικότερα και τον λαό μας ως 
σύνολο, σε σημείο που θα πρέπει να 
τύχει ευρύτερης μελέτης και έρευνας 
από όλους τους αρμόδιους: Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού, Αρχή Ραδιο-
τηλεόρασης, Ένωση Συντακτών Κύπρου, 
Οργανώσεις Λογοτεχνών, Πολιτιστικά 
Σωματεία κ.ά..

Είναι προφανές ότι ένας από τους 
λόγους που δημιουργείται αυτό το 
γλωσσικό «αλαλούμ» είναι η σύγχυση 
μεταξύ ελληνικής γλώσσας και κυπρι-
ακής διαλέκτου.

Πρέπει να κατανοήσουμε, να αποδε-
χτούμε και να εφαρμόσουμε απαρέγκλιτα 
την αρχή ότι ο δημόσιος διάλογος και ο 
γραπτός λόγος θα διεξάγονται στην καθο-
μιλουμένη Ελληνική και η διατήρηση της 
κυπριακής διαλέκτου θα επιτυγχάνεται 
μέσα από τον καθημερινό μας διάλογο, 
τακτική που εφαρμόζεται με επιτυχία εδώ 
και δεκαετίες. Το να προσπαθούμε να 
«εισαγάγουμε» την κυπριακή διάλεκτο 
στον γραπτό λόγο ή στον δημόσιο διά-
λογο, το μόνο που επιτυγχάνουμε είναι 
να αποτύχουμε και στα δύο! 

Πιστεύω ακράδαντα ότι ο ρόλος και 
η αποστολή των ΜΜΕ και ιδιαίτερα 
των ραδιοτηλεοπτικών καναλιών είναι 
καθοριστικά για την καλλιέργεια της 
γλωσσικής επιμόρφωσης και κουλτούρας 
του λαού μας προς την κατεύθυνση τόσο 
της προστασίας  της ελληνικής γλώσσας 
από τις γλωσσικές… διολισθήσεις, όσο 
και της διατήρησης της τοπικής μας δι-
αλέκτου και της χρησιμοποίησής της 
εκεί και όπου χρειάζεται. 

Το να λαϊκίζουμε από το πρωί μέ-
χρι το βράδυ ανταλλάζοντας ανούσιους 
διαλόγους σε γλώσσα πεζοδρομίου 
με τους ακροατές των ραδιοφωνικών 
εκπομπών και να «εκπονούμε» τηλε-

οπτικές εκπομπές της δεκάρας για να 
προβάλουμε -δήθεν- την κυπριακή μας 
κουλτούρα, το μόνο που επιτυγχάνουμε 
είναι η οπισθοδρόμηση στα ήθη και τα 
έθιμα του λαού μας, ο εκβαρβαρισμός 
της κυπριακής διαλέκτου, η καλλιέρ-
γεια μιας αχρείαστης και επιζήμιας 
αντιπαράθεσης μεταξύ της ελληνικής 
γλώσσας και της κυπριακής τοπολα-
λιάς και η επιβολή μιας γλωσσικής και 
πνευματικής φτώχιας, που δεν μας τιμά 
ούτε ως Κύπριους ούτε ως κομμάτι του 
ευρύτερου Ελληνισμού. 

Εκτός και αν «μέσα στη θλίψη της 
απέραντης μετριότητας, που μας πνί-
γει από παντού…», κατά τον στίχο του 
Οδυσσέα Ελύτη, οι επισημάνσεις μου 
αυτές είναι ασήμαντες λεπτομέρειες, που 
απασχολούν μόνο τους γραφικούς και 
επίμονους εραστές μιας άλλης εποχής. 

Ας έχουμε τούτο πάντα υπ’ όψιν: Η 
γλωσσική αλλοτρίωση, η πνευματική 
πενία και η πολιτιστική φθορά είναι πάντα 
τα προοίμια και οι οιωνοί μιας ευρύτερης 
χρεοκοπίας και τα χαρακτηριστικά της 
κατάρρευσης λαών και πολιτισμών. 

Και η κυπριακή κοινωνία παρουσιάζει 
δυστυχώς ολοένα και περισσότερο τα 
χαρακτηριστικά αυτά. 

Όσοι θεωρούν ότι η αποξένωσή μας 
από τον απέραντο ελληνικό γλωσσικό  
πλούτο και η απομάκρυνσή μας από τις 
κατακτήσεις και τα επιτεύγματα του ελ-
ληνικού πνεύματος και η υποκατάστασή  
τους με την υφέρπουσα νεοκυπριακή 
υποκουλτούρα θα μας φέρει πιο κοντά 
στους Τ/κ συμπατριώτες μας και εγγύ-
τερα προς την επίλυση του κυπριακού 
προβλήματος, πλανώνται πλάνην οικτράν.

Το μόνο που μπορούν να καταφέ-
ρουν είναι η πνευματική μας μιζέρια, 
η πολιτιστική μας αλλοτρίωση και ο 
συντομότερος αφανισμός μας.

Της Κυριακής

Απόψεις 30
10.11.2019

Στο... έλαιος των
ραδιοτηλεοπτικών καναλιών

Δύσκολες ώρες για τη Συνθήκη
των Παρισίων για το κλίμα

ΑΝΤΡΟΣ 
Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ*

Τ ο Σάββατο το μεσημέρι, 2 Νο-
εμβρίου 2019, στην παρουσία 
συγγενών, φίλων, γνωστών και 

πολλών συναδέλφων, ολόκληρος ο Ελ-
ληνισμός αποχαιρέτησε ένα ξεχωριστό 
τέκνο του, έναν σπουδαίο άνθρωπο και 
μουσικοσυνθέτη, τον Γιάννη Σπανό. Ταξί-
δεψε για τη γειτονιά των Αγγέλων, εντελώς 
ξαφνικά, σε ηλικία 85 ετών (γεννήθηκε 
στο Κιάτο Κορινθίας στις 25 Ιουλίου 
1934), δύο μέρες πριν από την τελευ-
ταία μέρα του Οκτώβρη, αφήνοντας πίσω 
του, ως προίκα, μια τεράστια πολιτιστική 
κληρονομιά, όχι μόνο για την Ελλάδα 
αλλά και για ολόκληρη την παγκόσμια 
πολιτισμένη ανθρωπότητα, που δεν θα 
ξεχαστεί ποτέ. Η εξόδιος ακολουθία ψάλ-
θηκε στον ιερό ναό Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το 

Κιάτο, εκεί που ο ίδιος επέλεξε ως την 
τελευταία κατοικία του. 

Ο Γιάννης Σπανός ξεκίνησε την πολύ 
σπουδαία καλλιτεχνική του διαδρομή 
από τη γαλλική πρωτεύουσα για να με-
τακομίσει αργότερα στην Αθήνα, όπου 
κυριολεκτικά διέπρεψε. Η παρουσία του 
στο Παρίσι τού έδωσε την ευκαιρία να 
μελοποιήσει σπουδαίους Γάλλους ποιητές 
(Αραγκόν, Βερλέν, Ελιάρ κ.ά.), κάτι που 
συνέχισε στην ελληνική πρωτεύουσα. 
Μελοποίησε στίχους των Λευτέρη Πα-
παδόπουλου, Γιώργου Παπαστεφάνου, 
αλλά και ποιήματα των Βασίλη Ρώτα, Γε-
ωργίου Βιζυηνού, Μυρτιώτισσας, Νίκου 
Καββαδία, Μίλτου Σαχτούρη κ.ά. 

Από μικρό παιδί έδειξε την κλίση του 
στη μουσική παίζοντας πιάνο, ακολουθώ-
ντας τα βήματα της μεγαλύτερης αδελφής 
του. Είχε πατέρα γιατρό, που ήθελε να τον 
δει δικηγόρο. Όμως, ο τότε νεαρός Γιάν-
νης τού ζήτησε να πάει πρώτα ένα ταξίδι 
στην Ευρώπη. Κι έτσι ξεκινά η μεγάλη 
του διαδρομή. Με πρώτο προορισμό τη 
Γερμανία,  για να καταλήξει  τελικά στο 
Παρίσι, αποφασισμένος να ασχοληθεί με 
την πιο μεγάλη του αγάπη, τη μουσική. Η 

παρουσία του στη γαλλική πρωτεύουσα 
τού έδωσε την ευκαιρία να μελοποιήσει 
σπουδαίους Γάλλους ποιητές, κάτι που 
συνέχισε στην Αθήνα.  

Στο Παρίσι έγραψε σπουδαία τραγού-
δια που τα ερμήνευσαν καταξιωμένοι 
Γάλλοι ερμηνευτές, όπως η Μπριζίτ 
Μπαρντό, η Ζιλιέτ Γκρεκό και ο Σερζ 
Γκενσμπούρ.  Αργότερα επέστρεψε στην 
Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, 
με την προοπτική να συνεχίσει τη μουσική 
του σταδιοδρομία. 

Ο Γιάννης Σπανός πρωτοσυστήθηκε 
στο ελληνικό κοινό και την ελληνική δι-
σκογραφία, πρώτα με το «Μια αγάπη για 
το καλοκαίρι», ένα τραγούδι που, όπως 
τα περισσότερα τραγούδια του, άφησε 
εποχή, και ύστερα με τα τραγούδια για 
το λεγόμενο «Νέο Κύμα», το οποίο κέρ-
δισε από την πρώτη στιγμή το ελληνικό 
φιλόμουσο κοινό. 

Από τα πιο γνωστά τραγούδια του είναι 
το «Σαν με κοιτάς», «Οδός Αριστοτέλους», 
«Σπασμένο καράβι», «Μια φορά θυμά-
μαι», «Μαρκίζα», «Είπα να φύγω», «Βροχή 
και σήμερα», «Θα με θυμηθείς», «Στην 
αλάνα», «Μια Κυριακή» και πολλά άλλα. 

Ήταν ο πρώτος που πίστεψε στη φωνή 
του Μιχάλη Βιολάρη, υποστηρίζοντας 
τη συμμετοχή του στο τραγούδι «Άσπρα 
καράβια» και άλλες συνθέσεις, που τον 
καθιέρωσαν μαζί με άλλους σπουδαί-
ους Έλληνες ερμηνευτές στις μπουάτ 
της δεκαετίας του ‘60. Αργότερα έκανε 
την ενορχήστρωση για τον δίσκο «Της 
Γης το χρυσάφι» του Μάνου Χατζηδάκη.

Σημαντικότεροι δίσκοι του, αρχής γε-
νομένης το 1965, σε μια τεράστια λαμπρή 
μουσική διαδρομή που κράτησε σχεδόν 
τέσσερεις δεκαετίες, είναι: Ο Γιάννης Σπα-
νός Παίζει Σπανό, «Αποδημίες» με την 
Καίτη Χωματά, Η Σούλα Μπιρμπίλη σε 
τραγούδια του Γιάννη Σπανού και του 
Νότη Μαυρουδή,  Α’ και Β’ Ανθολογία-
Νέο Κύμα, «Σκιές στην άμμο» με την Καίτη 
Χωματά και τον   Μιχάλη Βιολάρη, «Μια 
Κυριακή» με τον Γρήγορη Μπιθικώτση, 
τον Σταμάτη Κόκοτα και τη Βίκυ Μοσχο-
λιού, «Όλο το καλοκαίρι» με την Μπέμπα 
Μπλανς (Α’ Βραβείο Μουσικής Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης), «Η γλυκιά Ίρμα» με την 
Έλλη Λαμπέτη, «Μέρες Αγάπης» με τη  
Δήμητρα Γαλάνη, «Ο Μορμόλης» με τους 
Χρήστο Λεττονό, Γιάννη Φέρτη και Ξένια 

Καλογεροπούλου, «Οδός Αριστοτέλους» με 
τον Γιάννη Πάριο, την Χάρις Αλέξιου και 
τον Γιάννη Καλαντζή,  Γ’ Ανθολογία με την 
Αρλέτα και τον Κώστα Καρτάλη (ο Σπανός 
τη θεωρούσε την πιο ώριμη και ολοκλη-
ρωμένη δουλειά του πάνω στην ποίηση), 
Η Αλέκα Κανελλίδου τραγουδάει Γιάννη 
Σπανό, Η Βίκυ Μοσχολιού τραγουδάει 
Γιάννη Σπανό, «Θυμάμαι» με τη Δήμητρα 
Γαλάνη, «Στου καιρού τα ρέματα» με τον 
Μανώλη Μητσιά, «Φίλε» με την Τάνια 
Τσανακλίδου, «Έξοδος Κινδύνου» με την 
Άλκηστη Πρωτοψάλτη, «Χάρτινες καρδιές» 
με τον Γιάννη Πουλόπουλο, «Προσωπι-
κά» με την Ελένη Δήμου, «Ανάμεσα σε 
δυο αγάπες» με τη  Χριστίνα Μαραγκόζη, 
«Να’χα δυο καρδιές να σ’ αγαπώ» με την 
Κατερίνα Κούκα, «Άκου λοιπόν» με την 
Ελένη Δήμου, ο Δημήτρης Μητροπάνος 
τραγουδάει Γιάννη Σπανό.

Έγραψε ακόμα μουσική για πλήθος 
κινηματογραφικών ταινιών και βραβεύ-
θηκε επανειλημμένως για την ξεχωριστή 
ποιότητα και αρμονία των συνθέσεών του. 

Ο Γιάννης Σπανός θα είναι πάντα ένα 
σπουδαίο κεφάλαιο της καλλιτεχνικής ζωής 
της πατρίδας μας. Υπήρξε ένας αυθεντικός, 

σεμνός και πληθωρικός συνθέτης, ένας 
χαρισματικός μελωδός, ένας σπουδαίος 
και καταξιωμένος καλλιτέχνης πλημυ-
ρισμένος από αξιοθαύμαστη απλότητα 
και ταπεινοφροσύνη. Ήταν ένας γλυκός, 
ζεστός άνθρωπος, γενναιόδωρος με τους 
νεότερους. Δεν σνόμπαρε καλλιτέχνες, 
δεν υποτίμησε άλλες «περιοχές» του τρα-
γουδιού, δεν υποτίμησε ποτέ τη δουλειά 
κανενός, δεν τσιγκουνευόταν τα καλά λόγια 
για τους νέους δημιουργούς…  «Η απλό-
τητα κρύβει δύναμη, ενώ η μεγαλομανία, 
αδυναμία», έλεγε  πάντα,  παραμένοντας 
προσγειωμένος παρά τη μεγάλη προβολή 
της οποίας ετύγχανε. 

Στην τελευταία συνέντευξή του στην 
«Κ» είχε εξομολογηθεί: «Ούτε κατάλαβα 
τη διαδρομή. Δεν μου αρέσει να αναπο-
λώ. Δεν κοιτάζω παλιές φωτογραφίες, 
ούτε διαβάζω τι έγραφαν για μένα. Απο-
φεύγω την παγίδα της νοσταλγίας γιατί 
θέλω να ζω ό,τι συμβαίνει γύρω μου». 
Στον παράδεισό σου να σεργιανάς και να 
σκέφτεσαι πόσο όμορφα σου φέρθηκε 
η ζωή, συμπληρώνουμε εμείς.

*Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, από το Μονάγρι Λεμεσού

Γιάννης Σπανός: Ένας γλυκός άνθρωπος, ένας αυθεντικός και καταξιωμένος καλλιτέχνης

ΑΛΕΞΙΑ ΣΑΚΑΔΑΚΗ*
ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΜΟΡΦΙΤΗΣ

ΔΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 
(ΝΤΙΝΟΣ) 
ΑΥΓΟΥΣΤΗ* 
a.avgoustis@ 
hotmail.com

Οι Λαϊκές Αγορές ή τα Παζάρια, 
όπως ήταν γνωστά σε παλαιότερες 
εποχές, αποτελούν σήμερα έναν 

χώρο προώθησης των παραδοσιακών γε-
ωργοκτηνοτροφικών προϊόντων απευθείας 
από τους παραγωγούς στους καταναλωτές. 
Τα προσφερόμενα με βάση τη σχετική 
Νομοθεσία προϊόντα πρέπει να παράγονται 
από τους ιδίους τους παραγωγούς ή να 
προμηθεύονται μόνον από παραγωγούς, 
να προσφέρονται φρέσκα και σε προσιτές 
τιμές στο ευρύ καταναλωτικό κοινό. 

Όσον αφορά τις κτηριακές υποδομές 
των Λαϊκών Αγορών, αξίζει να σημειωθεί 
ότι οι χώροι των υπαίθριων Λαϊκών Αγο-
ρών εξελίσσονται σε σημεία συνάθροισης, 

κοινωνικού διαλόγου και κοινωνικοποί-
ησης μεταξύ παραγωγών και καταναλω-
τών, μετατρέπονται δηλαδή σε ένα είδος 
πολύβουης κοινωνίας, όπου ευνοούνται οι 
διαπροσωπικές σχέσεις και η ανθρώπινη 
επικοινωνία.  

Βέβαια όλα αυτά προϋποθέτουν κατάλ-
ληλες υποδομές.  Άρα για να προσφέρουν 
οι τοπικές Αρχές ποιοτικές υπηρεσίες στους 
επισκέπτες μιας Λαϊκής Αγοράς, θα πρέπει 
αυτή πρωτίστως να στεγάζεται σε κατάλ-
ληλα υποστατικά, κάτω από τα οποία τόσο 
οι παραγωγοί όσο και οι καταναλωτές θα 
προστατεύονται από τον ήλιο, τη βροχή, 
τον αέρα, τη σκόνη και την υγρασία. 

Δυστυχώς όμως τα ακραία καιρικά φαι-
νόμενα που παρατηρούνται στην Κύπρο 
τα τελευταία χρόνια δημιουργούν προβλή-
ματα στη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, 
αφού επηρεάζουν τόσο την παραγωγή 
προϊόντων όσο και την προμήθειά τους 
στις Αγορές, από τη στιγμή που κάποια 
προϊόντα παρουσιάζουν έλλειψη ή δεν 

αρκούν για όλους τους καταναλωτές.   
Αποδεχόμενο την ανάγκη υποστήρι-

ξης του θεσμού των Λαϊκών Αγορών, το 
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος εισήγαγε τον 
κοινωνικό διάλογο μεταξύ των τοπικών 
Αρχών και των εμπλεκόμενων φορέων 
και προχώρησε σε διαβούλευση για την 
αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της 
Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου», 
έτσι ώστε να αναβαθμιστεί αυτός ο θεσμός, 
ο οποίος προβάλλει την ιστορία της Κύ-
πρου και στηρίζει τον πρωτογενή τομέα.  
Άλλωστε στόχος των διαχειριστών των 
Λαϊκών Αγορών, δηλαδή των τοπικών 
Αρχών, είναι η απλοποίηση των διαδι-
κασιών λειτουργίας αυτών ακριβώς των 
Αγορών, για να δίνεται η δυνατότητα στον 
καταναλωτή να εξυπηρετείται καλύτερα, 
ποιοτικότερα και πιο οικονομικά. 

Στη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Δερύνειας 
αρκετοί παραγωγοί πωλούν τα προϊόντα 
τους, τα οποία μάζεψαν μόλις πριν φτά-

σουν στον χώρο διάθεσής τους, μέσα σε 
λίγες ώρες και, αφού ξεπουλήσουν, είτε 
μεταβαίνουν στα χωράφια για επαναπρο-
μήθεια προϊόντων είτε, εάν αυτά έχουν 
εξαντληθεί, αποχωρούν.  Γι’ αυτόν τον 
λόγο οι τοπικές Aρχές ζητούν επίμονα 
όπως το ωράριο λειτουργίας των Λαϊκών 
Αγορών ρυθμίζεται από την εκάστοτε 
τοπική Aρχή. Ζητούμε επίσης τη βελτί-
ωση των υποστατικών των χώρων των 
Λαϊκών Αγορών, για να προσφέρουμε 
ασφάλεια αλλά και προστασία από τις 
καιρικές συνθήκες, τόσο των ιδίων των 
παραγωγών και των καταναλωτών όσο 
και των προϊόντων τους. 

Ως διαχειριστές των Λαϊκών Αγορών 
απαιτούμε επιπρόσθετα την άσκηση 
ελέγχων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
για διασφάλιση της εύρυθμης λειτουρ-
γίας τους, έτσι ώστε να προστατεύουμε 
τους παραγωγούς και τους καταναλωτές 
από τη διάθεση εισαγόμενων προϊόντων, 
τα οποία αναμειγνύονται συνήθως με τα 

ντόπια, αλλά και για να διασφαλίσουμε 
καλύτερους τρόπους υγιεινής φροντίδας. 
Οι παραγωγοί θα πρέπει και οι ίδιοι με 
τη σειρά τους να επιδιώκουν τη συνεχή 
επιμόρφωση, ενώ από την άλλη οι κατα-
ναλωτές θα πρέπει να συγκρίνουν τις τιμές 
και την ποιότητα των προϊόντων πριν να 
προχωρήσουν στην αγορά τους.  

Οι Λαϊκές Αγορές έχουν καταστεί πλέον 
θεσμός στην Κύπρο, αφού αυτές αποτε-
λούν μέρος της καθημερινότητάς μας, 
προωθώντας τον πρωτογενή τομέα και 
προσφέροντας εργασία σε νέους ανθρώ-
πους. Εμείς οφείλουμε να οργανώνουμε 
και να επιτυγχάνουμε τη λειτουργία των 
εν λόγω αγορών στη βάση της σχετικής 
Νομοθεσίας, σεβόμενοι πάντα τους ανθρώ-
πους που φέρνουν φρέσκα και ποιοτικά 
προϊόντα απευθείας στο πιάτο μας, αλλά 
και αυτούς που τα προμηθεύονται, τους 
καταναλωτές, οι οποίοι έχουν ανάγκη την 
υγιεινή και παραδοσιακή διατροφή. 

*Δήμαρχος Δερύνειας

Ρύθμιση της λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών

Στη Λαϊκή Αγορά του Δήμου 
Δερύνειας αρκετοί παραγωγοί 

πωλούν τα προϊόντα τους, 
τα οποία μάζεψαν μόλις πριν 

φτάσουν στον χώρο διάθε-
σής τους, μέσα σε λίγες ώρες 

και αφού ξεπουλήσουν, είτε 
μεταβαίνουν στα χωράφια για 

επαναπρομήθεια προϊόντων 
είτε, εάν αυτά έχουν εξαντλη-
θεί, αποχωρούν. Γι’ αυτόν τον 
λόγο οι τοπικές Aρχές ζητούν 

επίμονα όπως το ωράριο 
λειτουργίας των Λαϊκών 

Αγορών ρυθμίζεται από την 
εκάστοτε τοπική Aρχή
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Εθνική συνοχή,
προϋπόθεση ανοικτής κοινωνίας

Νικόλαος Κατούντας: Αθάνατος 
στο Πάνθεον όλων των Αθα-
νάτων της πατρίδας που θυ-

σιάστηκαν για την ελευθερία. Και των 
οποίων ο βαθμός της αθανασίας τους 
μετριέται πρωτίστως με το μέτρο της 
ανδρείας που επέδειξαν, ώς την ύστα-
τη πνοή τους, για τη λευτεριά και την 
αξιοπρέπεια των Ελλήνων.

Και ιδού πώς πραγματώνεται η αθα-
νασία και παίρνει υλική υπόσταση 
με αυτό το πολύτιμο βιβλίο ξανά εδώ 
στη Θεσσαλονίκη, σε αυτήν την τελετή 
μνήμης και τιμής για τον ηρωικό Δι-
οικητή του 31 Λόχου Κρούσεως, της 
33 Μοίρας Καταδρομών, της Εθνικής 
Φρουράς Κύπρου, τον 31χρονο υπο-
λοχαγό Νικόλαο Κατούντα, από τις 
Πάτρες της Πελοποννήσου. Ο οποίος 
θυσιάστηκε πολεμώντας, με γενναιό-
τητα βαθμολογημένη στο άριστα και με 
υποδειγματική αυταπάρνηση υπέρ των 
συμπολεμιστών του, στις άνισες μάχες 
κατά των ασυγκρίτως υπέρτερων δυ-
νάμεων των Τούρκων εισβολέων του 
Αττίλα, Δευτέρα, 22 Ιουλίου 1974, 
στις φρικτά προδομένες κυπριακές 
Θερμοπύλες της Κερύνειας μας.

ΣΑΡΑΝΤΑ Έλληνες και Ελληνίδες 
συνέγραψαν αυτό το βιβλίο, έχοντας 
κοινωνήσει όλη την αλήθεια του ελ-
ληνικού ηρωισμού, που ενσάρκωσε, 
μαχόμενος πολεμιστής, επικεφαλής 
των λοκατζήδων του ο ίδιος, ο Κατα-

δρομέας Υπολοχαγός Κατούντας. Την 
αλήθεια που μας κόμισαν οι επιζή-
σαντες συμπολεμιστές του, αυτόπτες 
μάρτυρες της ζηλευτής ανδρείας του 
εκείνες τις στιγμές της κόλασης, στον 
προδομένο εκ των προτέρων πόλεμο, 
στις Κερκόπορτες της Κερύνειας. 

ΓΙ’ ΑΥΤΟ επάξια τον είπαν «ο Λε-
ωνίδας της Κερύνειας». Εμπράκτως 
ισάξιον του επικεφαλής των 300 Λακε-
δαιμονίων του 480 π.Χρ. στα Στενά των 
Θερμοπυλών, απέναντι στις ορδές του 
Ξέρξη εισβολέα και στην πισώπλατη 
προδοσία του Εφιάλτη. Και Κωνσταντί-
νος Παλαιολόγος, αρμόζει στον Κατού-
ντα. Εκεί ακριβώς στην Πύλη του Αγίου 
Ρωμανού όπου θυσιάστηκε, μόλις πριν 
ακουστεί το φρικτότερο των αιώνων «η 
Πόλις Εάλω». Τρίτη, 29 Μαΐου 1453 
της Κωνσταντινουπόλεως. Δευτέρα, 22 
Ιουλίου 1974 της Κερύνειας.

ΔΕΚΑΕΦΤΑ χρόνια νωρίτερα, Κυρια-
κή, 3 Μαρτίου 1957, στο Μοναστήρι του 
Μαχαιρά στην Κύπρο, μία ταξιαρχία των 
Εγγλέζων κατακτητών περικύκλωσε το 
προδομένο Κρησφύγετο του υπαρχηγού 
της ΕΟΚΑ 29χρονου Γρηγόρη Αυξεντί-
ου. Ο Εγγλέζος κυβερνήτης της αποικίας, 
στρατάρχης σερ Τζων Χάρντινγκ, τόσο 
βέβαιος ήταν ότι τα στρατεύματά του 
θα εξανάγκαζαν σε ταπεινωτική παρά-
δοση, τον επικηρυγμένο με 5.000 λίρες, 
άπιαστο «αρχιτρομοκράτη» Αυξεντίου, 
ώστε, από τα χαράματα μετέφερε στον 
Μαχαιρά ομαδόν τους ξένους δημο-
σιογράφους, κινηματογραφιστές και 
φωτορεπόρτερ για ν’ απαθανατίσουν τον 
προβλεπόμενο θρίαμβο των αγγλικών 
του στρατευμάτων.

ΑΠΑΘΑΝΑΤΙΣΑΝ όμως το Μολών 

Λαβέ του Αυξεντίου. Απαθανάτισαν την 
10ωρη μάχη του Αυξεντίου. Απαθανά-
τισαν και μετέδωσαν στις εφημερίδες 
και στις τηλεοράσεις όλου του κόσμου, 
την ελληνική δόξα στον Μαχαιρά. Και 
το έκτοτε αιώνιο αίσχος του βρετανικού 
στρατού, ο οποίος περιέλουσε με βενζί-
νη το άπαρτο Κρησφύγετο του Αυξεντί-
ου και τον έκαψε ζωντανό. Ολοκαύτωμα 
για τη Λευτεριά. Αυτόπτες μάρτυρες 
οι δημοσιογράφοι, κατέγραψαν την 
αλήθεια εκείνων των στιγμών, που ο 
Έλλην Ήρωας πέρασε για πάντα στο 
Πάνθεον  των Αθανάτων με το Μολών 
Λαβέ του Λεωνίδα των Θερμοπυλών, 
που βροντοφώναξε στους Άγγλους. 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 22 Ιουλίου 1974, όταν 
ο Κατούντας ΑΥΞΕΝΤΙΩΘΗΚΕ στην 
Κερύνεια, δεν υπήρχαν κάμερες και 
δημοσιογράφοι. Υπήρξαν, όμως, οι 
επιζήσαντες συμπολεμιστές του. Για 
να έχουμε έκτοτε και σε αυτό εδώ το 
βιβλίο την ίδια αλήθεια.

- ΤΟ ΡΗΜΑ «Αυξεντιώθηκε» απο-
τελεί μιαν αυθαίρετη, χωρίς την άδεια 
ή την έγκριση κανενός, παλαιότερη 
επινόηση του ομιλούντος.

- Για ν’ αποδίδει, κατ’ ακριβολογίαν, 
πώς ένας γενναίος ήρωας, σε προδομέ-
νες συνθήκες όπως στον Μαχαιρά, ένα-
ντι συντριπτικά υπέρτερων εχθρικών 
δυνάμεων, υπερασπιζόμενος και τους 
συμπολεμιστές του, αξιώθηκε τη δόξα 
και την αθανασία όπως ο Αυξεντίου.

- Για να συνεχίζει να διδάσκει, να 
παραδειγματίζει και να φρονηματίζει 
ΚΑΙ αυτός, ο Νικόλαος ο Κατούντας, 
σε όλους τους επόμενους αιώνες, πόσο 
άρτια μαθήτευσε, και με άριστα πέρα-
σε τις εξετάσεις, στις διδαχές πεδίου 

μάχης του Λεωνίδα των Θερμοπυλών.
ΤΟΥ ΚΑΘΕ ήρωά μας η αθάνατη 

μνήμη  προσκαλεί αυτονόητα και στο 
καθήκον διαρκούς μελέτης και υπό-
μνησης των συνθηκών του αγώνα στον 
οποίο θυσιάστηκε.

- Καθήκον ο αγώνας της μνήμης 
ενάντια στη λήθη. Ακόμη και για όσα 
φρικτά, αποτροπιαστικά, προδοτικά 
και ατιμωτικά, όσοι εκ των επιζώντων 
τα έζησαν τότε, δεν θα ήθελαν ποτέ να 
τα ξανα-θυμούνται.

ΑΛΛ’ ΟΜΩΣ, υποτάσσοντας την απέ-
χθεια των προσωπικών εφιαλτικών ανα-
μνήσεων, στο υπέρτερο καθήκον για τη 
συνειδητή θωράκιση του παρόντος και 
του μέλλοντος συλλογικού των Ελλήνων 
βίου, για να μην επαναληφθεί ποτέ μια 
Τραγωδία Κύπρου οπουδήποτε στον 
Ελληνισμό μας, ύψιστο χρέος είναι η 
βαθύτερη πάντα μελέτη και η διαρκής 
υπενθύμιση, των αιτίων και των πρωται-
τίων και των λαθών και των ηλιθιοτήτων 
και των παρανομιών και των εγκλημά-
των που συντέλεσαν στην κυπριακών 
διαστάσεων επανάληψη το 1974, της 
Μικρασιατικής μας Καταστροφής.  

ΝΑ ΜΕΛΕΤΟΥΜΕ προπάντων και να 
διδασκόμαστε από «τας οικείας ημών 
αμαρτίας». Όπως ακριβώς συμβούλευε 
τους Αρχαίους Αθηναίους μας ο Περι-
κλής το 431 π.Χρ. «Μάλλον γάρ πεφό-
βημαι τας οικείας ημών αμαρτίας ή τας 
των εναντίων διανοίας». Διότι χειρότερες 
από τα σχέδια του εχθρού, είναι οι δικές 
μας αμαρτίες. Τα δικά μας λάθη. Με 
πρωταίτια πάντα τα εμφύλιά μας πάθη.

- Για παράδειγμα: ΕΑΝ με απο-
φασιστική αυτοκριτική νηφαλιότητα 
μελετούσαμε όλοι οι Έλληνες, πώς ο 

Εθνικός μας Διχασμός του 1915, των 
Κωνσταντινικών και των Βενιζελικών 
μας, οδήγησε τελικά στην Μικρασια-
τική μας Καταστροφή του 1922, ΔΕΝ 
θα καταντούσαμε ποτέ στον Εμφύλιο 
μας Πόλεμο του 1946 - 1949.

- ΚΑΙ ΕΑΝ, πάλι, προλαβαίναμε, νω-
ρίς μετά που θάψαμε τις εκατόμβες 
των εκατέρωθεν νεκρών μας του αδελ-
φοκτόνου Εμφυλίου, να ξεθάψουμε 
νούσιμα και να μεταλάβουμε συνειδητά 
τις ξεχασμένες διδαχές του αρχαιότε-
ρου Θουκυδίδη μας και του νεότερου 
Μακρυγιάννη μας, περί των εμφυλίων 
σπαραγμών, δεν θα καταντούσαμε στην 
Χούντα του 1967 και στην ολέθρια χου-
ντική καταστροφή της Κύπρου το 1974.  

ΣΤΗΝ 1η παρουσίαση του βιβλίου 
για τον Νικόλαο Κατούντα, στη Λευ-
κωσία, ο στρατηγός και πρώην Υπ.Αμ., 
Φοίβος Κλόκκαρης, είχε υπογραμ-
μίσει, ορθότατα, ως επιβεβλημένο, 
μαζί με τον υποδειγματικό ηρωισμό 
του Κατούντα και όλων των άλλων 
αθανάτων ηρώων, να διδάσκεται στις 
στρατιωτικές σχολές της Ελλάδος, η 
ολέθρια Μάχη της Κύπρου 1974, ως 
παράδειγμα προς αποφυγήν.

- Κι εμείς προσθέτουμε ότι πριν 
φτάσουν στις όποιες τριτοβάθμιες 
σπουδές τα παιδιά μας, οφείλουμε οι 
Έλληνες, μαζί με τα πρωταρχικά μαθή-
ματα της αλφαβήτας, να διδάσκουμε 
στις νέες και στους νέους μας, παι-
διόθεν, το Αντι-Εμφυλιακό Μάθημα. 
Διότι από εκεί, από τα εμφύλιά μας, 
προέρχονται πρωταιτίως όλες μας οι 
Καταστροφές. Σε όλους τους αιώνες, 
έως το «Η Κερύνεια Εάλω»

της 22ας Ιουλίου 1974.

«Τας των εναντίων διανοίας», τις γνω-
ρίζουμε επακριβώς. Μας τις λένε οι ίδιοι 
πομποδώς, διαρκώς και αταλάντευτα, διά 
στόματος Ερντογάν. Μας τις έπεμψαν 
γραπτώς και λεπτομερώς, διά χειρός 
Νταβούτογλου στο «Στρατηγικό Βά-
θος» τους. Τις βλέπουμε εξελισσόμενες 
αφειδώς στα τουρκοκρατούμενα εδάφη 
της Κύπρου. Στην ΑΟΖ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Στο Αιγαίο μας. Στη νεο-
οθωμανική παντού βουλιμία, υπεροψίαν 
και μέθην του νεο-σουλτανάτου.

ΟΘΕΝ, λοιπόν και διά ταύτα:
(1) Την ευλαβικά αυστηρή αποφυγή 

δικών μας εμφυλίων παθών, οφείλου-
με πρωτίστως. Και

(2) Την υλοποίηση πανεθνικής 
στρατηγικής με Κατούντεια γενναιό-
τητα και ευψυχία κυρίως.

Με το όραμα μιας τέτοιας πατρίδας 
θυσιάστηκαν οι γενναίοι μας που τι-
μούμε απόψε στ’ όνομα του αθάνατου 
Κατούντα: «Περί τοιαύτης ουν πόλεως 
μαχόμενοι ετελεύτησαν», μας είπε και 
πάλιν ο Περικλής στον αειθαλή του 
Επιτάφιο. Υπερυψώνοντας έκτοτε και 
τη συνταγή, τής, δια μέσου όλων των 
αιώνων, επιβίωσης των Ελλήνων: «Ους 
νυν υμείς ζηλώσαντες και το εύδαιμον 
το ελεύθερον, το δ’ ελεύθερον το εύ-
ψυχον κρίναντες μη περιοράσθε τους 
πολεμικούς κινδύνους».

(Από την ομιλία του γράφοντος, 
προχθές Παρασκευή, στη Λέσχη Αξι-
ωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης σε 
εκδήλωση του Συνδέσμου Καταδρομέ-
ων & Ιερολοχιτών Μακεδονίας και των 
εκδόσεων Ινφογνώμων για το βιβλίο 
«Νικόλαος Κατούντας - ο Λεωνίδας 
της Κερύνειας»).

Η ανθρωπότητα και ιδιαιτέρως η ευρωπαϊκή ήπειρος 
διέρχεται την κατακλυσμιαία εξέλιξη, σε διάφορα 
στάδια και διαφορετικές αποτυπώσεις και μορ-

φοποιήσεις, ενός φαινομένου «παγκοσμιοποίησης». Το 
εθνικό κράτος, που εκδήλωσε την παρουσία του μέσα από 
επαναστατικές μεταβολές από τη  Γαλλική Επανάσταση 
του 1789 και την αντίστοιχη Αμερικανική Επανάσταση 
των τελών του 18ου αιώνα, γεγονότα που υπογράμμισαν 
τις δομικές αλλαγές που επέρχονται στον κόσμο σε σχέ-
ση με το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τις ατομικές ελευθερίες, προέβαλε μορφές πολιτειακής 
υπόστασης δημοκρατικά εμπεδωμένες, που εδραιώνουν 
την παρουσία του κράτους έθνους στον κόσμο. 

Το τελευταίο εμφανίστηκε προς στιγμήν, όλως ιδιαι-
τέρως στα τέλη του 20ού αιώνα, να απειλείται από την 
παρεμβατική και σε κάποιο βαθμό διαβρωτική λειτουργία 
του φαινομένου της σύγχρονης διάστασης της παγκοσμι-
οποίησης στο οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο. Τούτο 
δε γιατί το κράτος διαμορφώνει την πορεία του στον κόσμο, 
όπερ και εκφράζεται ως δημοκρατική ανοικτή κοινωνία, 
που όμως προϋποθέτει για τη δομή και υπόστασή της, την 
εθνική διάσταση και την εθνική συνοχή. Η παγκοσμιο-
ποίηση, στη σημερινή της μορφή, συνιστά ένα πρωτίστως 
οικονομικό φαινόμενο, που ως απόρροια διεθνών εξε-
λίξεων επιφέρει αποτελέσματα, τα οποία επέρχονται στη 
διάσταση συρρίκνωσης ή απειλής απομείωσης εθνικών 
οντοτήτων και πολιτιστικών ταυτοτήτων. 

Το φαινόμενο ή ο όρος «ανοικτή κοινωνία» στην πραγμα-
τική του διάσταση δεν σημαίνει κατάργηση ή αποδυνάμωση 
του εθνικού κράτους, αλλά στο πλαίσιο αυτό συντελούνται 
οι συναφείς δρομολογήσεις, που πραγματώνουν το δημο-
κρατικό γεγονός στην πλουραλιστική του έκφραση και στο 
κράτος δικαίου. Συνεπώς, η ανοικτή διάσταση των κοινω-
νιών σημαίνει και ικανότητα διαλόγου και πολιτιστικής 
προόδου σε επίπεδο προώθησης διεθνών συνεργασιών με 
άλλους πολιτισμούς και κοινωνίες πολιτιστικά ετερογενείς. 
Τούτο προβάλλει ως γεγονός που συνεπάγεται ισχυρή 
εθνική ταυτότητα, καθώς για να συντελεστεί ο διάλογος 
προϋπόθεση είναι η αναγνώριση του άλλου – του έτερου, 
στοιχείο που παραπέμπει στην ταυτότητά του.

Μια ουσιώδης παρερμηνεία που εκδηλώνεται πολλές 
φορές παραπέμπει στην αντίληψη ότι η ανοικτή κοινωνία 
συνιστά αφενός κοινωνία άνευ πλαισίων, εθνικών δο-
μών και προσανατολισμών, επιδεχόμενη μαζικές εισροές 
ξένων στοιχείων, μη ικανών κοινωνικής ενσωμάτωσης, 
αφετέρου δε θα μπορούσε, κατά τα ανωτέρω, να συνεχίσει 
να πορεύεται στον κόσμο των κρατών ως αυτοδύναμη, 
ισχυρή και εθνικά βιώσιμη κρατική οντότητα. 

Τούτο όμως δεν συμβαίνει καθότι η ανοικτή κοινωνία 
συνάδει προς την αυτογενή υποχρέωση του κράτους να 
είναι ανοικτό μεν, συγκροτημένο δε, δημοκρατικά δομη-

μένο και με εθνική πολιτειακή συνοχή. 
Πρόκειται για μία πραγματικότητα της πολιτικής, η οποία 

διαμορφώνει την πορεία των κρατών, όχι στο πλαίσιο μιας 
διαδικασίας που λειτουργεί εν είδει αυτόματου πιλότου, 
αλλά προϋποθέτει την προβολή εκείνων των πολιτιστι-
κών, κοινωνικών και εν τέλει πολιτικών δυνάμεων, που 
είναι σε θέση να αντιστέκονται και να υπερασπίζονται την 
εθνική διάσταση του προσώπου της κρατικής υπόστασης. 

Σήμερα το προσφυγικό παραπέμπει σε μια κρίσιμη 
και υποκρύπτουσα κινδύνους εξέλιξη, ακριβώς γιατί οι 
μουσουλμανικές ομάδες που εισέρχονται νομίμως ή πα-
ρανόμως στη χώρα δεν μπορούν να ενσωματωθούν, πολύ 
περισσότερο δε να αφομοιωθούν στην κατά τα ανωτέρω 
δυτικόστροφη δημοκρατική πολιτεία. Τούτο προσκρούει 
στη θρησκευτική διάσταση της ταυτότητας, όπου στην κατά 
Μαξ Βέμπερ «Προτεσταντική Ηθική», η θρησκευτική ταυ-
τότητα δεν αλλοιώνεται και στην προκειμένη περίπτωση 
υποκαθιστά την εθνική ταυτότητα, γεγονός που είναι εκ 
των πραγμάτων προβληματική κατάσταση στο πλαίσιο 
του ελληνικού έθνους κράτους, του οποίου η υπονόμευ-
ση θα μπορούσε να είναι επερχόμενη. Το πρόβλημα δεν 
είναι μόνο ανθρωπιστικό, αλλά πρωτίστως πολιτιστικό με 
πολιτικές προεκτάσεις, στον βαθμό που το εγχείρημα για 
ενσωμάτωση θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις οικοδό-
μησης νησίδων μουσουλμανικής παρουσίας, ανικάνων 
προς ενσωμάτωση, σε ολόκληρη τη χώρα. 

Σε αυτό το παγκόσμιο πλαίσιο διεργασιών, μεταβολών 
και ανατρεπτικών ανακατατάξεων, το εθνικό κράτος και εν 
προκειμένω η Αθήνα, είναι υποχρεωμένη προκειμένου 
να συνεχίσει να υπάρχει ως εθνική διάσταση πολιτισμού 
και πολιτικής ιδιοσυστασίας, να οργανώνει στο αμυντικό 
και πολιτιστικό επίπεδο της παρουσίας της στον κόσμο, 
την κινητοποίηση εκείνων των δυνάμεων και στοιχείων 
πολιτικής και πολιτιστικής ταυτότητας, που της προσ-
δίδουν τη μοναδικότητα της ύπαρξής της στον κόσμο 
των κρατών και των πολιτισμών.  Υπ’ αυτό το σκεπτικό, 
η ανοικτή κοινωνία οφείλει να αντιμετωπίζεται και ως 
συμφιλιωμένη με την εθνική ταυτότητα της χώρας, με την 
έννοια ακριβώς του σχεδιασμού τέτοιων πολιτικών, όπου 
το εθνικό στοιχείο της ιδιοπροσωπίας στον πολιτισμό να 
μην υποτάσσεται στους κανόνες της παγκοσμιοποίησης, 
αλλά να συμβαδίζει ή να υπερέχει, έχοντας πάντοτε στην 
υλοποίηση των πολιτικών, την αναγκαιότητα της προστασίας 
της πολιτιστικής και εθνικής ιδιαιτερότητας ως ιστορίας, 
ως πολιτικής, ως πολιτισμού. Αυτό συνιστά όρο επιβίω-
σης, καθότι η ύψιστη επιταγή κάθε κρατικής οντότητας 
παραπέμπει στην εθνική, δηλαδή στην πολιτιστική της 
επιβίωση, έστω και εάν αυτή η επιταγή λαμβάνει χώραν 
στις δύσκολες σημερινές διαδρομές της παγκοσμιοποίησης. 

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

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Ο τόπος τουρκοποιείται και αυτοί επιδίδονται
σε ξέπλυμα και συγκάλυψη των πομπών τους

Δείτε τους! Ως νεαροί μολοσσοί αλληλοδάκνωνται 
και αλληλοβρίζονται. Για πολλοστή φορά είμαστε 
μάρτυρες ενός ξετσίπωτου θεάτρου πολιτικού και 

κομματικού παραλογισμού αλλά επενδυμένου, ξανά, με 
την Αβερώφεια επίκληση ενός δήθεν «πολιτικού ρεα-
λισμού». Και επαυξημένου με την τουρκολαγνεία ενός 
ΑΚΕΛ, που κατήντησε το αντηχείο της τουρκικής πολιτικής 
κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Στη μέση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος 
καθημερινά ομνύει, τάχα, σεβασμό στο ΟΧΙ του 76% 
αλλά… Με Αναν-ική επιμονή συζητά στη βάση και στις 
πρόνοιες εκείνου του απορριφθέντος ανοσιουργήματος, 
για να επιβάλει την αγγλοτουρκοδιζωνική τερατουργία. 
Κατάντημα μιας ανεπαρκούς ηγεσίας; 

Χειρότερα! Είναι η οδυνηρή τεκμηρίωση της τραγωδίας 
του κυπριακού Ελληνισμού, που δεν ευτύχησε ακόμα να 
έχει ηγέτες άξιους των απαιτήσεων της δούλης πατρίδας 
και ικανούς να αντιμετωπίσουν την επερχόμενη τουρ-
κοποίηση του τόπου. Τώρα, Κυβέρνηση και ΔΗΣΑΚΕΛ 
έχουν άλλες έγνοιες: Να συγκαλύψουν τις πομπές τους, 
τις συναλλαγές και τις βρομιές τους με αφορμή, ξανά, τα 
«χρυσά διαβατήρια». 

Γιατί άνοιξε ξανά αυτό το δυσώδες απόστημα; Να υπο-
θέσουμε ότι πρόκειται για ενέργεια αποπροσανατολισμού 
αλλά με ευδιάκριτους εκβιασμούς ώστε ο ευάλωτος, πολ-
λαπλώς, Αναστασιάδης να συρθεί σε νέες συνομιλίες, ενώ 
η Κύπρος υφίσταται τρίτον Αττίλα, πολιορκείται από τον 
τουρκικό στόλο, κατέχεται μέγα τμήμα της ΑΟΖ της και 
εκβιάζεται να αποδεχτεί λύση τουρκικών προδιαγραφών;

Είναι εμφανές ότι η Κύπρος διέρχεται περίοδο περισ-
σότερο κρίσιμη και επικίνδυνη από εκείνην του 1974. 
Ποιοι σύρουν κυριολεκτικά τον τόπο προς υποδούλωση 
και μετατροπή του σε τουρκικό προτεκτοράτο; Πέρα από 
μιαν αδίστακτη οικονομική-επιχειρηματική ελίτ είναι, 
πρώτον, ο Ν. Αναστασιάδης. Τους τελευταίους μήνες, 
προς τιμήν του, έδωσε την εντύπωση – και το είπε πολλές 
φορές – ότι δεν πρόκειται να δεχθεί λύση που να καθιστά 
τον κυπριακό Ελληνισμό προτεκτοράτο στην Τουρκία. 

Όμως φαίνεται πως, οι όποιες αντιστάσεις του λυγίζουν 
κάτω από τους εκβιασμούς και την πίεση του διδύμου 
Αβέρωφ Νεοφύτου - Άντρου Κυπριανού. ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ 
ανέκαθεν επιμένουν από κοινού σε μιαν ολέθρια πολιτική: 
Επιβολή της αγγλοτουρκικής διζωνικής τερατουργίας. Ο 
Αβέρωφ καθημερινά ψαλμωδεί σε όλους τους τόνους: 
«Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, παρά η διζωνική δικοινο-
τική ομοσπονδία». 

Ως γνήσιος, καθαρόαιμος ναινέκος, επιμένει ανένδοτα 
στη διζωνική, την οποία ο κυπριακός Ελληνισμός και το 
80% των Συναγερμικών απέρριψαν και ενταφίασαν με το 
ηχηρό ΟΧΙ, στις 24 Απριλίου 2004. Στην πραγματικότητα, 
ο Αβέρωφ προειδοποιεί ωμά και εξ αυτού εκβιάζει τον 

Αναστασιάδη να μην παρεκκλίνει από αναληφθείσες 
δεσμεύσεις τους… 

Από την άλλη, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, από την επομένη του 
ναυαγίου στο Crans Montana, υπαιτιότητι των Τούρκων, 
δεν σταμάτησε ούτε μια μέρα να κατηγορεί τον Πρόεδρο 
ότι παρεκκλίνει από τα σημεία Γκουτέρες, ότι παραγνωρίζει 
τις συγκλίσεις Χριστόφια-Ταλάτ και ότι θέτει απαράδεκτες 
προϋποθέσεις. Ο Άντρος κατηγορεί τον Πρόεδρο ότι άλλα 
λέγει ιδιαιτέρως σε ξένους ή και ντόπιους συνομιλητές 
του και τελείως διαφορετικά ανάλογα με το ακροατήριο. 

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ κατηγορεί ακόμα τον Αναστασιάδη 
ότι δεν κάνει όσα πρέπει, ότι θέτει συνεχώς όρους και ότι 
με τις αμφιταλαντεύσεις του οδηγεί τον τόπο στη διχοτό-
μηση. Είναι προφανές ότι δεν έχει μελετήσει ούτε Νιχάτ 
Ερίμ ούτε Νταβούτογλου ούτε, προπάντων, ακούει τι ο 
φίλος του Τσαβούσογλου και όλη η ηγεσία της Τουρ-
κίας εξαγγέλλουν και υλοποιούν κατά της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

Σε σημείο που ο Ν. Αναστασιάδης να εκμανεί και 
να υπενθυμίσει στο ΑΚΕΛ ότι εκπροσωπεί και Ελληνο-
κύπριους. Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της 
θεατρικής αντιπαράθεσης μεταξύ Προέδρου-ΔΗΣΥ, από 
τη μια, και ΑΚΕΛ από την άλλη. Στην πράξη, και οι τρεις 
συμπλέουν και στοχεύουν προς την ίδια καταστροφική 
κατεύθυνση: 

Επιμένουν στην επιβολή της αγγλοτουρκικής διζωνικής 
τερατουργίας. Με αφορμή τα «χρυσά διαβατήρια», που 
διασύρουν ξανά διεθνώς την Κύπρο, ο ΔΗΣΥ υποδεικνύει 
στο ΑΚΕΛ ότι «σήμερα ψάχνει για πλυντήριο ευθυνών. 
Καλά κάνει, όμως, να μην ξεχνά πως το στεγνωτήριο των 
δικών του ευθυνών, δεν δουλεύει και δεν τις στεγνώνει», 
επισημαίνει ειρωνικά.

Όλη αυτή η τοξικότατη περιρρέουσα ατμόσφαιρα παρα-
τηρείται σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική ηγεσία 
όφειλε να ενωθεί και με συγκροτημένη στρατηγική να 
αντιμετωπίσει την τουρκική επιθετικότητα. Αλλά τι; Ο μεν 
Πρόεδρος και ο ΔΗΣΑΚΕΛ ηγούνται της επιχείρησης 
υποταγής και παράδοσης της Κύπρου σε μια νέα τουρ-
κοκρατία μέσω της αγγλοτουρκοδιζωνικής ομοσπονδίας, 
αφού πρώτα ξεπουλήσουν τον τόπο σε ξένους επενδυτές. 

Η δε ανύπαρκτη και ανεπαρκής αντιπολίτευση απλώς 
υποτονθορύζει κάποιες ιδέες, ανίκανη να αντιμετωπίσει 
την τριμερή Αναστασιάδεια, ΔΗΣΑΚΕΛική λαίλαπα και 
θεομηνία. Ο τόπος οδηγείται προς τουρκοποίηση. Όμως 
κομματικοί, πολιτικοί συν μια αδίστακτη οικονομική ελίτ 
ασχολούνται με το πλύσιμο, το στέγνωμα και την από-
λαυση εκατομμυρίων από τα «χρυσά διαβατήρια» της 
διαπλοκής, της μίζας και της αρπαχτής με συγκάλυψη 
των πομπών και των εξαρτήσεών τους. Και η κυπριακή 
γαία, πυρί μιχθήτω!   

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ



Εξ Απορρήτων

Η τουρκική πολιτική βασίστηκε και βα-
σίζεται στη δύναμη της αναθεώρησης, 
όχι με τη  λογική του δικαίου, αλλά 

με τη λογική της δύναμης. Στο πλαίσιο αυτό 
εντάσσονται οι δηλώσεις του Τούρκου Προ-
έδρου Ερντογάν και των αξιωματούχων του, 
αλλά και οι ενέργειές τους: αγορά του ρωσικού 
πυραυλικού αμυντικού συστήματος S-400, 
υπόθεση αεροπλάνων F-35, παραβιάσεις στη 
Συρία, του ελλαδικού εναέριου χώρου, Γαλάζια 
Πατρίδα, ασκήσεις τουρκικού ναυτικού, εκδό-
σεις NODAM, εισβολή στην Κυπριακή Α.Ο.Ζ., 
κ.ο.κ.  Τελευταίως ο Ερντογάν έβαλε στόχο την 
αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάννης. Ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προ-

κόπης Παυλόπουλος, υποστήριξε δημόσια ότι 
αναθεώρηση Διεθνούς Συνθήκης, όπως είναι η 
περίπτωση της Συνθήκης της Λωζάννης, χρει-
άζεται και την υπογραφή των κυβερνήσεων 
που έχουν ήδη υπογράψει τη  συνθήκη αυτή. 
Τη συνθήκη αυτή υπέγραψαν οι κυβερνήσεις 
Βρετανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Πολωνίας, Βουλ-
γαρίας, Ιαπωνίας, Ρουμανίας, ΗΠΑ, Ελλάδας 
και Τουρκίας. Πράγμα επομένως αδύνατον 
(να αναθεωρηθεί). 

Το επιχείρημα αυτό, ότι δηλαδή απαιτείται 
η υπογραφή όλων των κυβερνήσεων που 
υπέγραψαν τη Συνθήκη, διατυπώνει και στην 
απόρρητη έκθεσή του ο Νιχάτ Ερίμ, προσπα-
θώντας να πείσει ότι η νομική θεμελίωση του 
Κυπριακού πάνω στην Συνθήκη της Λωζάννης 
δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες, που δύσκολα 
ανατρέπονται. Ο Ερίμ ήταν Τούρκος συνταγ-
ματολόγος, καθηγητής, βουλευτής του Λαϊκού 
Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και Πρωθυ-
πουργός της Τουρκίας μετά το στρατιωτικό 
πραξικόπημα στην Τουρκία του 1971. 

Έγραψε ο Ερίμ: «Η απόδοση της Κύπρου 

στην Τουρκία δεν στηρίζεται σε νομικά αί-
τια, αλλά σε πολιτικά, δηλαδή, δεν θα παρα-
χθούν νομικά, αλλά πολιτικά αποτελέσματα. Η 
Τουρκία πρέπει μέχρι τέλους να διατηρήσει 
τις αξιώσεις της. Πρέπει να λεχθεί ότι στην 
περίπτωσιν κατά την οποία θα της αποδοθεί 
η Κύπρος, ο λαός της (Κύπρου, προσθήκη 
δική μου) θα απολαύει ίσων δικαιωμάτων, 
δίχως διάκριση θρησκεύματος, φυλής και 
οικογενειακής καταγωγής». («Οι απόρρητες 
εκθέσεις Νιχάτ Ερίμ», σελίδα 14, εκδόσεις 
«Σημερινή», 2017).

Αναθεώρηση επιδιώκει η Τουρκία και 
προς άλλη κατεύθυνση. Ο Ερντογάν δήλωσε 
δημόσια ότι η Τουρκία δεν θα έχει κανένα 
πρόβλημα με τους γείτονές της. Όμως, όχι 
μόνο δεν έχει προβλήματα, αλλά βρίσκεται 
σε πόλεμο με όλους σχεδόν τους γείτονές της. 
Κύρια αιτία είναι ο αναθεωρητισμός που θέλει 
να επιβάλει, προς δύο κατευθύνσεις κυρίως. 
Στην πρώτη περίπτωση, θέλει να ελέγχει τα 
ενεργειακά της περιοχής, πράγμα που τον 
φέρνει σε αντιπαράθεση με Σουηδική Αραβία 

και ΗΠΑ, μεταξύ άλλων, και, στη δεύτερη 
περίπτωση, θέλει να ηγηθεί του Ισλαμικού 
Κόσμου, πράγμα που τον φέρνει σε αντιπα-
ράθεση, μεταξύ άλλων, και με την Αίγυπτο. 
Βάσει της διεκδίκησης αυτής δεν είναι άλλη 
από την αναθεώρηση που επιθυμεί να επι-
βάλει η Τουρκία. «Οι αυτοκρατορικές ψευ-
δαισθήσεις», όπως σωστά τις χαρακτήρισε ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχουν 
πάντοτε πηγή τις επιθυμίες του Τούρκου Προ-
έδρου Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος καταφέρνει 
να υιοθετηθούν και από το εσωτερικό της 
χώρας του και κυρίως από τον στρατό.

Ποιες είναι οι αρχές, πάνω στις οποίες 
βασίζει την πολιτική του ο Ερντογάν;

Ο συνολικός πληθυσμός της χώρας του.
Η γεωγραφική της θέση.
Ο αριθμός του στρατού.
Το χαμηλό κόστος της οικονομίας και ο 

υψηλός ρυθμός ανάπτυξης.
Ο τουριστικός προορισμός. 
Η αξιοποίηση του Διεθνούς Συστήματος 

και ιδιαίτερα της ανάγκης για ομοφωνία.

Αξιοποιώντας βασικά τις 6 αυτές αρχές, θε-
ωρητικά, διακηρύσσει ότι δεν θα διστάσει να 
έρθει σε πόλεμο με οποιονδήποτε, οπουδήπο-
τε θίγει τα τουρκικά συμφέροντα, ή ομοεθνών 
του, και του επιτρέπεται να επιβάλλει τους 
αναθεωρητικούς στόχους του, με το αζημίωτο 
μέχρι τώρα. Όμως, αν δεχθούμε ότι τα κράτη 
συμπεριφέρονται με βάση τα συμφέροντά 
τους και όχι με βάση τις αρχές του Διεθνούς 
Δικαίου, εύλογα κατανοούμε ότι η πολική του 
αναθεωρητισμού και η εξωτερική πολική της 
Τουρκίας και, κυρίως, οι προσπάθειές της να 
γίνει περιφερειακή δύναμη, θίγουν και επη-
ρεάζουν τα συμφέροντα πολλών. Επομένως, 
η όποια αντίθεση προς την Τουρκία δεν θα 
εκδηλωθεί, διότι η Τουρκία παραβιάζει τα 
του Διεθνούς Δικαίου, όπως στην περίπτωση 
της Κύπρου, αλλά διότι θίγει τα συμφέροντά 
τους με την αναθεώρηση της υφιστάμενης 
κατάστασης πραγμάτων. Και η Τουρκία θίγει 
τα συμφέροντα πολλών κρατών.

*Πρώην βουλευτής

Ο Ερντογάν και η αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάννης

Της Κυριακής
10.11.2019

Η ΑΠΟΚΥΠΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ «26»

ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΟΥ ΤΡΑΒΑΕΙ ΤΟ ΧΑΛΙ...

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΜΑΣ

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να 
αφαιρέσει την κυπριακή υπηκοότητα από 26 
αλλοδαπούς, αντί να λύσει απορίες, δημιούρ-
γησε περισσότερες. Μας ανακοίνωσαν μόνο τις 
εθνικότητες των 26. Δεν πληροφορηθήκαμε 
τους ακριβείς λόγους για τους οποίους έπαυσαν 
να είναι Κύπριοι υπήκοοι. Θα ήταν ενδιαφέ-
ρον να τους μάθουμε, για να ξέρουμε. Τι πήγε 
λάθος; Ποιοι πήραν τις λανθασμένες αποφάσεις; 
Ποιοι έδωσαν παραπλανητικά στοιχεία; Πότε 
ανακαλύψαμε ότι δεν τους άξιζε το κυπριακό δι-
αβατήριο; Ποιοι έκαναν τα στραβά μάτια; Ποιοι 
δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους και γιατί δεν 
την έκαναν; Υπήρχαν και άλλοι καταζητούμενοι 
μεταξύ των 26, όπως ο Μαλαισιανός;
Εν τω μεταξύ, μιας και άνοιξαν τα δεφτέρια 
των ερευνών για το θέμα των διαβατηρίων, θα 

θέλαμε πολύ να μάθουμε κι εμείς οι ιθαγενείς 
πόσα εκατομμύρια και πού τα επένδυσε ο 
καθένας από τους 5.000 αλλοδαπούς στους 
οποίους δώσαμε το ευρωκυπριακό διαβα-
τήριο. Έχουμε δικαίωμα να μάθουμε, από τη 
στιγμή που το διεθνές ρεζίλεμα δεν το έπαθαν 
μόνο οι κυβερνώντες, αλλά το φάγαμε όλοι 
μαζί. Βεβαίως, θα προτιμούσαμε να ξέραμε 
και ποιοι Κύπριοι επωφελήθηκαν από τις 
αιτήσεις των αλλοδαπών για τις πολιτογραφή-
σεις και ποια ποσά έβαλαν στην τσέπη, αλλά 
αυτό δεν θα το πληροφορηθούμε ποτέ. Όπως 
δεν πληροφορηθήκαμε ποτέ τι έκρυβαν η λί-
στα Λαγκάρντ, τα Panama Papers, η λίστα των 
ΠΕΠ με τα ΜΕΔ και διάφορες άλλες λίστες. 
Εδώ ισχύει μονίμως η εγχώρια «ομερτά»...

ΜΠΟΞΕΡ

Με το εσωτερικό μέτωπο σε κατάσταση... 
μετωπικής σύγκρουσης πάει ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης στο Βερολίνο για την τριμερή. 
Τις πιο θορυβώδεις επιθέσεις τις δέχεται από 
το ΑΚΕΛ, το οποίο επιμένει να εμφανίζει τον 
Πρόεδρο ως ανέτοιμο για σοβαρές δια-
πραγματεύσεις. Με την ευκαιρία, θυμήθηκα 
κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει πρόσφατα 
ο Άντρος Κυπριανού, εν αναμονή εξελίξεων 
στο Κυπριακό. «Να μην έχουμε την εντύπωση 
ότι θα περπατήσουμε πάνω σε χαλιά», είχε 
προειδοποιήσει. Εντάξει, κύριε Άντρο μου, 
αλλά και πάνω σε χαλιά να περπατήσουμε, 
πάλι αυτό είναι επικίνδυνο. Για παράδειγμα, 
θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση, όταν η άλλη 
πλευρά θα θέσει επί... τάπητος την αξίωσή της 
για συνδιαχείριση του φυσικού αερίου. 

Την ίδια ώρα θα πρέπει να καταβληθούν 
κάποιες παρασκηνιακές προσπάθειες, που να 
δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για άρση 
του αδιεξόδου. Ο ίδιος ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, αντί 
να τραβάει διαρκώς το... χαλί κάτω από τα 
πόδια του Προέδρου Αναστασιάδη, ρίχνοντάς 
του προκαταβολικά την ευθύνη για τυχόν 
αποτυχία των συνομιλιών, ας απευθυνθεί 
στον σύντροφο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος 
τελευταίως είναι «οπίσθια και βρακί» με τον 
Ταγίπ Ερντογάν, και να τον παρακαλέσει να 
ζητήσει από το νέο φιλαράκι του να επιδείξει 
κάποια διαλλακτικότητα στο Κυπριακό. Ώστε 
να σταματήσει να απαιτεί την υποταγή μας, 
μέχρι που να του πούμε «σουλτάνε μου... χαλί 
να γίνουμε να μας πατήσεις»! 

ΜΠΟΞΕΡ

Καθημερινά, σχεδόν, έρχονται στο φως, από 
διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές ή δημο-
σιεύματα, ιστορίες δυστυχίας και φτώχιας 
συμπατριωτών μας, με τη μόνιμη κραυγή-
επωδό: «Πώς να ζήσω με 300 ευρώ»; Τη 
στιγμή που «φτεροπετάνε» γύρω μας τα έξι 
δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία εισέρρευσαν 
στην μπανανία μας, μέσω των πολιτογραφή-
σεων αλλοδαπών. Οι άνθρωποι που ζουν 
κάτω από το όριο της φτώχιας αισθάνονται 
σαν τον Τάνταλο, που ήταν βυθισμένος σε μια 
λίμνη, αλλά δεν μπορούσε να πιει νερό. Οι 
περιπτώσεις των απελπισμένων που δημο-
σιοποιούνται αποτελούν πέτρες οι οποίες 
σπάζουν με πάταγο τη βιτρίνα μιας επίπλα-
στης ευημερίας και αποκαλύπτουν από πίσω 
κρυμμένη τη δυστυχία που εξακολουθεί να 

μαστίζει μεγάλο αριθμό συμπατριωτών μας. 
Σπάζουν τη βιτρίνα μπροστά από την οποία 
παρελαύνουν οι θετικές εκθέσεις των οίκων 
αξιολόγησης, διάφορες εκθαμβωτικές κυρίες 
με πανάκριβα φορέματα, και διάφοροι κύριοι 
με πανάκριβα αυτοκίνητα. Και πίσω από τη 
βιτρίνα, αυτοί που μετρούν και το τελευταίο 
σεντ για να βγάλουν τον μήνα, αυτοί που 
δεν μπορούν να πάρουν ένα παιχνίδι στα 
παιδιά τους, αυτοί που δεν έχουν ακόμα 
και να φάνε. Η βιτρίνα σπάζει συχνά, αλλά 
την ξαναφτιάχνουμε γρήγορα, γιατί δεν μας 
αρέσει να αντικρίζουμε την ωμή πραγματικό-
τητα. Προτιμούμε να χαζεύουμε την απατηλή 
λάμψη μιας επιδεικτικής πολυτέλειας και ενός 
αππωμένου αρχοντοχωριατισμού...

ΜΠΟΞΕΡ

SHAKIRA Η... 
ΠΕΓΕΙΩΤΙΣΣΑ

Μέσα σ’ όλην αυτήν την 
αρνητική ατμόσφαιρα 
που δημιούργησαν οι 
ιστορίες με τα διαβατή-
ρια, ήρθε και μια ανα-
κουφιστική είδηση που 
πάλι σχετίζεται με αλλο-
δαπούς και επαύλεις, όχι 
όμως και με κυπριακές 
υπηκοότητες. Μιλάμε 
για την αγορά έπαυλης 
στην Πέγεια από τη 
διάσημη τραγουδίστρια 
Shakira και τον επίσης 
διάσημο σύζυγό της, πο-
δοσφαιριστή της Μπαρ-
σελόνα, Ζεράρ Πικέ. Δεν 
ξέρω πώς ανακάλυψαν 
την Πέγεια. Ξέρω, όμως, 
ότι έχουμε τώρα μια 
μοναδική ευκαιρία να 
προβάλουμε θετικά την 
Κύπρο. Να εισηγηθώ 
κάτι. Κάποιος από τους 
άξιους μουσικοσυνθέτες 
που διαθέτουμε, ας ανα-
λάβει να διασκευάσει, 
στο γνωστό τέμπο της 
Shakira, την... «Βρύση 
των Πεγειώτισσων», με-
ταφρασμένη βέβαια στα 
αγγλικά (ή στα κολομβια-
νά, χώρα καταγωγής της 
διάσημης τραγουδίστρι-
ας) και να το ερμηνεύσει 
η Shakira, φορώντας 
μάλιστα καμιά σαγιά και 
το παραδοσιακό μας τσε-
μπέρι. Χαμός θα γίνει. 
Και θα μπορούσαμε να 
παρεμβάλουμε εντέχνως 
και μερικούς στίχους, 
για να... ξεπλύνουμε το 
όνομα της Κύπρου. Οι 
στίχοι θα μπορούσαν να 
λένε, περίπου, ότι όπως 
η Βρύση των Πεγειώτισ-
σων κάποτε ήταν βρόμι-
κη και... γεμάτη «αφτέλ-
λες», αλλά τώρα το νερό 
της είναι κρυστάλλινο, 
έτσι και η Κύπρος, 
πρώτα ήταν «πλυντήριο» 
βρομιάς, αλλά σήμερα 
είναι καθαρή και δια-
φανής! Αν το πει αυτό 
η Shakira, θα το πιστέ-
ψουν πολύ περισσότεροι 
απ’ όσους θα το πίστευαν 
αν το έλεγε... ο Νίκαρος.

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Η «κολυμβήθρα» των 
εκατομμυριούχων

Εμείς οι Κυπραίοι ανέκαθεν τρέφαμε μιαν 
απεριόριστη εκτίμηση για τους εκατομ-
μυριούχους και γενικά τους παραλήδες. 
Διαθέτουμε μιαν ιδιότυπη «κολυμβήθρα 
του Σιλωάμ» (σαν την πισίνα του Σκρουτζ 
Μακ Ντακ, που είναι φίσκα στα δολάρια) 
και ενθαρρύνουμε τους εν λόγω λεφτάδες 
να ρίχνουνε εκεί μέσα τα εκατομμύριά τους 
και να βουτάνε και οι ίδιοι. Στη συνέχεια 
τούς βγάζουμε έξω βαφτισμένους μυρω-
μένους Κυπρίους υπηκόους. Και σ’ εμάς, 
βεβαίως, μένουν τα λεφτά της «κολυμβή-
θρας».
Σε αυτήν την «κολυμβήθρα» ήρθε και 
«βαφτίστηκε» και ο Μαλαισιανός Τζο Λόου 
και μάλιστα με τις ευλογίες του Αρχιεπι-
σκόπου ημών. Στον Μακαριότατο ήταν 
άγνωστος ο Λόου, αλλά έκανε πολλά για... 
λλόου του. Συγκεκριμένα έστειλε επιστολή 
στον τότε Υπουργό Εσωτερικών, Σωκράτη 
Χάσικο, παρακαλώντας τον να εξεταστεί 
ταχέως η αίτηση του Μαλαισιανού. Επίσης 
διέθεσε εκκλησιαστική γη, επί της οποίας 
έμελλε να χτιστεί η έπαυλη του Λόου στην 
Αγία Νάπα.
Ασφαλώς ο ευσεβής νέος συμπατριώτης 
μας δεν έγινε ταυτόχρονα και Χριστιανός 
Ορθόδοξος, αλλά ενήργησε με χριστια-
νικότατο πνεύμα, προσφέροντας στον 
Προκαθήμενο της Εκκλησίας μιαν επιταγή 
300.000 ευρώ. Εν είδει τάματος, φαντάζο-
μαι, για να εγκριθεί ταχέως η αίτησή του. 
Και, ω του θαύματος (και του τάματος)! 
Η αίτηση όχι μόνο εγκρίθηκε εντός του 
χρονοδιαγράμματος που όρισε ο Μακαρι-
ότατος, αλλά και η επιταγή εκδόθηκε την 
ημέρα ακριβώς που ο νέος συμπατριώτης 
μας παραλάμβανε το διαβατήριό του!
Αλλά γιατί να μας εκπλήσσει που έδω-
σε 300.000; Για κάποιον που διαθέτει 
δισεκατομμύρια, οι 300.000 ισοδυναμούν 
με τα 20 σεντ που βάζει η κοτζιάκαρη στο 
παγκάρι, για να πάρει κεράκι. Ένα κεράκι 
άναψε, ουσιαστικά, κι ο Μαλαισιανός. Γιατί 
το κάνουμε θέμα;
Και μπορεί μεν ο Αρχιεπίσκοπος να 
θεωρείται πολύ σιεϊττάνης, ώστε να μυρί-
ζεται τους απατεώνες, αλλά φαίνεται ότι ο 
Τζο Λόου κατάφερε να τον ξεγελάσει. Ή, 
καλύτερα, η ευωδία των χρημάτων του, 
κάλυψε την όποια βρομιά ήθελε να κρύψει 
ο Μαλαισιανός. 
«Εγώ δεν έχω κάποιο όφελος, απλώς προ-
σπαθώ να βοηθήσω ανθρώπους», δήλωσε 
ο Μακαριότατος. Ναι, ναι. Απλώς βοηθάει 
φτωχούς και βασανισμένους εκατομμυ-
ριούχους. Κι όποιου δεν του αρέσει, ας... 
τζιοιμάται χώρκα του.

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Αν ανοίξει τις πύλες
της «κολάσεως»
Όπου να ’ναι αποχωρεί ο Χάρης από το 
Υπουργείο Οικονομικών. Αλλά δεν θα 
φύγει έτσι απλά και ήρεμα, για να ησυχάσει 
και το κεφάλι του. Έχει να αντιμετωπίσει τη 
μεγαλύτερη, ίσως, πρόκληση της παρουσίας 
του στην καυτή αυτή καρέκλα. Την πιθανή 
ανατίναξη όλων αυτών που πέτυχε κατά την 
εξαετή θητεία του. Η εκρηκτική ύλη πολλών 
μεγατόνων είναι ήδη τοποθετημένη στα θε-
μέλια της οικονομίας και όλοι περιμένουν με 
αγωνία το Ανώτατο Δικαστήριο, αν θα ανάψει 
τη θρυαλλίδα ή αν θα την απομακρύνει. Το 
Ανώτατο έχει επιφυλάξει την απόφασή του, 
κατά πόσον  θα επικυρώσει ή θα απορρίψει 
την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, 
το οποίο έκρινε ως αντισυνταγματικές τις 
νομοθεσίες για περικοπές μισθών και συντά-
ξεων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο 
τομέα.
Ανεξάρτητα, όμως, από την απόφαση του 
Ανωτάτου, δεν πρέπει να εστιάσουμε στο 
αν ήταν συνταγματικός ή όχι ο νόμος, αν 
έπρεπε να ήταν φορολογικός, αν έπρεπε να 
ήταν έτσι, αν έπρεπε να ήταν αλλιώς. Αυτό 
που έχει σημασία είναι αν ήταν ή όχι ορθή η 
ενέργεια για περικοπές μισθών στον δημό-
σιο τομέα, ώστε να σωθεί η οικονομία από το 
βάραθρο. Και η απάντηση είναι ξεκάθαρη: 
Ναι, ήταν ορθή. Τελεία.
Απ’ εκεί και πέρα θα πρέπει να είναι 
έτοιμη η Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει 
τις συνέπειες μιας πιθανής ετυμηγορίας 
του Ανωτάτου, που να κηρύσσει και αυτό 
αντισυνταγματικές τις νομοθεσίες, κάτι που 
θα σημαίνει ότι θα πρέπει να βρει ο Χάρης 
900.000.000 ευρωπουλάκια να επιστρέψει 
στους δικαιούχους. Σε συνεννόηση με τα 
κόμματα (τουλάχιστον εκείνα που αντιλαμ-
βάνονται την κρισιμότητα μιας τέτοιας πιθα-
νής κατάστασης) καλείται η Κυβέρνηση να 
βρει τις πρακτικές λύσεις που θα αποτρέ-
ψουν επιστροφή στον εφιάλτη του 2013. 
Αν το Ανώτατο ανοίξει τις πύλες της (οικο-
νομικής) κολάσεως, οφείλει η Κυβέρνηση 
να τις κλείσει αμέσως. Αν δεν το κάνει, 
το αποτέλεσμα θα είναι να ριφθούν στα 
κοχλάζοντα καζάνια οι ταλαίπωροι εργα-
ζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, ενώ οι του 
δημοσίου θα απολαμβάνουν ακέραια τα 
αγαθά του «παραδείσου» τους.
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ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ*
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